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และภราดรภาพื่



คำานำา

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนุแห่่งชาติิ (กสิม.) ในุฐานุะองค์กรอิสิระติามรัฐธิรรมนุูญแห่่งราชอาณาจัักรไทย 
พุทุธิศักัราช 2560 มบีทบาทห่นุ้าที�เป็น็ุสิถาบันุสิทิธิมินุษุยชนุแห่ง่ชาติติิามห่ลักัการว่า่ด้ว้่ยสิถานุะของสิถาบันุแห่ง่ชาติิ
เพุ่�อสิง่เสิรมิแลัะคุ้มครองสิิทธิิมนุษุยชนุ ห่รอ่ห่ลักัการป็ารสีิที�ได้ร้บัการรบัรองโด้ยมติทิี�ป็ระชมุสิมชัชาสิห่ป็ระชาชาติิ
เม่�อเด้่อนุธิันุว่าคม 2536 ซึ่่�งกำห่นุด้ห่นุ้าที�ในุการเสินุอคว่ามเห่็นุ คำแนุะนุำ ข้อเสินุอแนุะ ห่ร่อรายงานุในุเร่�องใด้ ๆ   
ที�เกี�ยว่กับการสิ่งเสิริมแลัะคุ้มครองสิิทธิิมนุุษยชนุติ่อรัฐบาลั รัฐสิภา ห่ร่อองค์กรที�มีอำนุาจัห่นุ้าที�ในุลัักษณะ 
ของการให่้คำป็ร่กษาทั�งเร่�องที�เกี�ยว่กับกฎห่มาย กฎ ระเบียบ การจััด้ทำรายงานุสิถานุการณ์สิิทธิิมนุุษยชนุ  
นุอกจัากนุี� ห่ลักัการป็ารสีิได้ก้ำห่นุด้มาติรฐานุบทบาทของสิถาบันุสิทิธิมินุษุยชนุแห่ง่ชาติทิี�จัำเป็น็ุต้ิองให้่คว่ามสิำคัญ  
(Prioritize) ในุการด้ำเนุินุการเฝ้้าระว่ังสิถานุการณ์สิิทธิิมนุุษยชนุ (Monitoring Function) เพุ่�อบันุท่กแลัะรายงานุ 
ข้อเท็จัจัริง รว่มถ่งจััด้ทำข้อเสินุอแนุะแก่ห่นุ่ว่ยงานุที�เกี�ยว่ข้องห่ร่อรัฐบาลั เพุ่�อให่้เกิด้การสิ่งเสิริมแลัะคุ้มครอง 
สิิทธิิมนุุษยชนุ โด้ยข้อมูลัของการเฝ้้าระวั่งจัะต้ิองถูกนุำไป็วิ่เคราะห์่เพุ่�อป็ระเมินุแลัะจััด้ทำรายงานุป็ระจัำปี็ 
ห่ร่อรายงานุต่ิาง ๆ  ที�เกี�ยว่ข้อง โด้ยอาจัเผยแพุร่รายงานุดั้งกลั่าว่เพุ่�อกระติุ้นุให้่ห่นุ่ว่ยงานุที�มีอำนุาจัแลัะเกี�ยว่ข้อง
ด้ำเนิุนุการติามข้อเสินุอแนุะ รว่มทั�งยังมีกระบว่นุการติิด้ติามป็ระเมินุผลัติามข้อเสินุอแนุะดั้งกล่ัาว่ เพุ่�อให้่มั�นุใจั 
ว่า่ห่นุ่ว่ยงานุที�เกี�ยว่ข้องได้้นุำแนุว่ทางติา่ง ๆ  มาใชป้็ฏิบิตัิไิด้อ้ยา่งเห่มาะสิม อนัุจัะสิร้างให่เ้กดิ้การป็กป็อ้งแลัะคุม้ครอง
สิิทธิิของป็ระชาชนุ

การจััด้ทำรายงานุสิถานุการณ์สิิทธิิมนุุษยชนุของป็ระเทศัจั่งเป็็นุห่นุ้าที�สิำคัญป็ระการห่นุ่�งของสิถาบันุ
สิิทธิิมนุุษยชนุแห่่งชาติิติามห่ลัักการป็ารีสิ ที�มีว่ัติถุป็ระสิงค์เพุ่�อนุำเสินุอข้อมูลัเกี�ยว่กับสิถานุการณ์สิิทธิิมนุุษยชนุ 
ในุป็ระเทศัให่ร้ฐับาลัแลัะป็ระชาชนุได้ร้บัทราบ โด้ยเฉพุาะอยา่งยิ�งสิถานุการณห์่รอ่ป็ระเด้น็ุปั็ญห่าเกี�ยว่กับการลัะเมดิ้
สิิทธิิมนุุษยชนุที�เกิด้ข่�นุ พุร้อมข้อคิด้เห็่นุติ่อการด้ำเนุินุการของรัฐบาลัในุเร่�องนุั�นุ แลัะเสินุอแนุว่ทางในุการแก้ไข
ป็ัญห่าด้ังกลั่าว่ รว่มทั�งยังเป็็นุไป็ติามห่นุ้าที�แลัะอำนุาจัที�กำห่นุด้ในุรัฐธิรรมนุูญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธิศัักราช 
2560 มาติรา 247 (2) แลัะพุระราชบัญญัติิป็ระกอบรัฐธิรรมนุูญว่่าด้้ว่ยคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนุแห่่งชาติิ  
พุ.ศั. 2560 มาติรา 26 (2) ป็ระกอบมาติรา 33 มาติรา 40 แลัะมาติรา 44 ที�บัญญัติิให่้ กสิม. เฝ้้าระว่ังแลัะติิด้ติาม
เห่ติกุารณ์ห่รอ่สิถานุการณ์ด้า้นุสิทิธิมินุษุยชนุของป็ระเทศัอย่างต่ิอเนุ่�อง แลัะให้่จัดั้ทำรายงานุดั้งกล่ัาว่เป็น็ุป็ระจัำทุกป็ี 
ให่้แล้ัว่เสิร็จัภายในุ 90 ว่ันุนัุบแต่ิวั่นุสิิ�นุปี็ป็ฏิิทินุเพุ่�อเสินุอต่ิอรัฐสิภาแลัะคณะรัฐมนุติรี แลัะเผยแพุร่ติ่อป็ระชาชนุ 
โด้ยติ้องคำนุ่งถ่งคว่ามถูกติ้อง เป็็นุธิรรม แลัะผลัป็ระโยชนุ์สิ่ว่นุรว่มของชาติิเป็็นุสิำคัญ

รายงานุผลัการป็ระเมินุสิถานุการณ์ด้้านุสิิทธิิมนุุษยชนุของป็ระเทศัไทยฉบับนุี� จััด้ทำข่�นุจัากกระบว่นุการ
เฝ้า้ระว่งัแลัะติดิ้ติามเห่ตุิการณส์ิทิธิมินุษุยชนุที�เกดิ้ข่�นุในุป็ระเทศัในุช่ว่งระยะเว่ลัาระห่ว่า่งเด้อ่นุมกราคม - ธินัุว่าคม 
2564 โด้ยสิำนุักงานุคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนุแห่่งชาติิในุฐานุะห่นุ่ว่ยงานุสินุับสินุุนุการด้ำเนิุนุงานุของ กสิม.  
ได้้รว่บรว่มข้อมูลัแลัะข้อเท็จัจัริงจัากแห่ลั่งติ่าง ๆ  ทั�งจัากแห่ลั่งข้อมูลัเป็ิด้ทั�ว่ไป็ จัากการป็ฏิิบัติิงานุติามห่นุ้าที�
แลัะอำนุาจัของ กสิม. ทั�งในุสิ่ว่นุข้อร้องเรียนุ ข้อเสินุอแนุะ แถลังการณ์ของ กสิม. ติ่อเห่ติุการณ์สิำคัญที�เกิด้ข่�นุ 



ระห่ว่่างป็ี แลัะการจััด้เว่ทีรับฟัังคว่ามคิด้เห่็นุในุป็ระเด้็นุสิิทธิิติ่าง ๆ  รว่มถ่งข้อมูลัจัากห่นุ่ว่ยงานุภาครัฐ องค์กร 
ภาคป็ระชาสิงัคม ภาควิ่ชาการ ผลัจัากการสัิมมนุาแลัะจัากการป็ระชุมรบัฟังัคว่ามคิด้เห่น็ุ ติลัอด้จันุข้อมูลัสิถานุการณ์
สิิทธิิมนุุษยชนุในุพุ่�นุที� จัากนุั�นุจั่งนุำข้อมูลัที�ได้้ทั�งห่มด้มาป็ระมว่ลัเป็็นุสิถานุการณ์ แลัะว่ิเคราะห่์เห่ติุการณ์ 
แลัะสิถานุการณท์ี�เกดิ้ข่�นุเพุ่�อป็ระเมนิุว่า่ รฐัได้เ้คารพุห่รอ่คุม้ครองสิทิธิแิลัะเสิรภีาพุของป็ระชาชนุที�ได้ร้บัการรบัรอง
ในุรัฐธิรรมนูุญ กฎห่มายภายในุป็ระเทศั สินุธิิสัิญญาระห่ว่่างป็ระเทศัด้้านุสิิทธิิมนุุษยชนุที�ป็ระเทศัไทยเป็็นุภาคี 
แลัะมาติรฐานุสิิทธิิมนุุษยชนุสิากลัห่ร่อไม่ จัากนุั�นุจั่งจััด้ทำเป็็นุรายงานุโด้ยสิรุป็ป็ระกอบด้้ว่ยสิถานุการณ์สิิทธิิ 
ในุแติ่ลัะด้้านุที�ป็ระกอบด้้ว่ยป็ัญห่า/อุป็สิรรค บทป็ระเมินุสิถานุการณ์ แลัะข้อเสินุอแนุะติ่อห่นุ่ว่ยงานุที�เกี�ยว่ข้อง

ในุรายงานุผลัการป็ระเมินุสิถานุการณ์ด้้านุสิิทธิิมนุุษยชนุฉบับนีุ� มีบทที�นุำเสินุอสิถานุการณ์ในุป็ี 2564  
ซึ่่�งมีเห่ตุิการณ์ที�สิำคัญต่ิอเนุ่�องจัากปี็ที�ผ่านุมา 2 เห่ตุิการณ์ ค่อ สิถานุการณ์การแพุร่ระบาด้ของโรคโควิ่ด้ 19  
แลัะสิถานุการณ์ที�เกี�ยว่กับการใช้เสิรีภาพุในุการชุมนุุม ด้ังป็รากฏิในุบทที� 2 สิ่ว่นุเนุ่�อห่าส่ิว่นุที�เห่ลั่อได้้แบ่ง 
การนุำเสินุอเป็็นุ 3 สิ่ว่นุ ได้้แก่ สิิทธิิติามกติิการะห่ว่่างป็ระเทศัว่่าด้้ว่ยสิิทธิิพุลัเม่องแลัะสิิทธิิทางการเม่อง (ICCPR)  
สิิทธิิติามกติิการะห่ว่่างป็ระเทศัว่่าด้้ว่ยสิิทธิิทางเศัรษฐกิจั สิังคม แลัะว่ัฒนุธิรรม (ICESCR) แลัะสิิทธิิของ 
กลัุ่มบุคคลั ได้้แก่ เด้็ก ผู้สิูงอายุ คนุพุิการ สิติรีแลัะคว่ามเสิมอภาคระห่ว่่างเพุศั ผู้มีป็ัญห่าสิถานุะแลัะสิิทธิิ แลัะสิิทธิิ 
ของกลัุ่มชาติิพุันุธิุ์ แลัะบทสิรุป็ติอนุท้าย 

กสิม. ห่ว่ังเป็็นุอย่างยิ�งว่่า การจััด้ทำรายงานุฉบับนีุ�จัะส่ิงผลัให้่รัฐบาลั คณะรัฐมนุติรี สิมาชิกรัฐสิภา  
แลัะป็ระชาชนุได้้รับทราบทั�งคว่ามค่บห่นุ้าในุการด้ำเนิุนุการต่ิาง ๆ  ของรัฐในุการส่ิงเสิริมแลัะคุ้มครอง 
สิทิธิมินุษุยชนุ ติลัอด้จันุปั็ญห่าแลัะขอ้ทา้ทายที�พุบในุป็ ี2564  แลัะข้อมลูัในุรายงานุฉบับนีุ�จัะชว่่ยให่ร้ฐัพิุจัารณาทบทว่นุ
สิถานุการณ์แลัะป็ัญห่าสิิทธิิมนุุษยชนุด้้านุติ่าง ๆ  เพุ่�อห่าแนุว่ทางในุการป็รับป็รุงแก้ไขป็ัจัจััย/สิาเห่ติุที�เป็็นุอุป็สิรรค
ในุการเข้าถ่งสิิทธิิของป็ระชาชนุ รว่มทั�งห่าแนุว่ทางที�มีป็ระสิิทธิิภาพุแลัะป็ระสิิทธิิผลัในุการคุ้มครองป็ระชาชนุ 
ที�ถูกลัะเมิด้สิิทธิติิามข้อเสินุอแนุะของ กสิม. เพุ่�อให่ป้็ระชาชนุทุกกลัุม่ได้เ้ขา้ถง่แลัะใชส้ิทิธิไิด้อ้ย่างแทจ้ัรงิ ในุโอกาสินุี� 
กสิม. ขอขอบคุณห่นุ่ว่ยงานุของรัฐที�เกี�ยว่ข้อง ภาคป็ระชาสิังคม ภาคว่ิชาการทุกแห่่งที�ให่้คว่ามร่ว่มม่อ 
ในุการให้่ข้อมูลั รว่มทั�งการแลักเป็ลัี�ยนุข้อคิด้เห็่นุอันุเป็็นุป็ระโยชน์ุอย่างยิ�งติ่อการจััด้ทำรายงานุฉบับนุี�  
แลัะห่ว่ังเป็็นุอย่างยิ�งว่่าจัะได้้รับคว่ามร่ว่มม่อด้้ว่ยด้ีในุโอกาสิติ่อไป็

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนุแห่่งชาติิ

ธิันุว่าคม 2564
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     ระยะเวลา         ข้ั้นติอน          กระบวนการ

ม.ค. - ก.พุ. 2564 ขั�นุที� 1 

การว่างแผนุ
• การป็ระมว่ลัสิถานุการณ์ที�ผ่านุมาแลัะจััด้ทำาข้อมูลัเบ่�องติ้นุ
 พุร้อมนุำาเสินุอป็ระเด้็นุห่ลัักที�จัะติิด้ติาม

• การจััด้แบ่งป็ระเด้็นุสิิทธิิออกเป็็นุกลัุ่ม เช่นุ ICCPR ICESCR 
 แลัะกลัุ่มเฉพุาะ เป็็นุติ้นุ

• การเสินุอแผนุการด้ำาเนุินุการจััด้ทำารายงานุฯ ติ่อที�ป็ระชุม กสิม.  
 ด้้านุบริห่าร เพุ่�อขอคว่ามเห่็นุชอบ

ก.พุ. - ธิ.ค. 2564 ขั�นุที� 2 

การเก็บข้อมูลั/ติรว่จัสิอบ
• การรว่บรว่มข้อมูลัภายในุสิำานุักงานุ กสิม. เช่นุ เร่�องร้องเรียนุ 
 รายงานุผลัการติรว่จัสิอบ ข้อเสินุอแนุะเชิงนุโยบาย เป็็นุติ้นุ รว่มทั�ง
 ผลัการด้ำาเนุินุการจัากห่นุ่ว่ยงานุรัฐที�ได้้รับข้อเสินุอแนุะจัาก กสิม. 

• การรว่บรว่มข้อมูลัจัากภายนุอก เช่นุ ห่นุ่ว่ยงานุที�เกี�ยว่ข้อง สิ่�อ 
 การป็ระชุม/สิัมมนุาทางว่ิชาการ เป็็นุติ้นุ

• การจััด้ป็ระชุม/การสิัมมนุา/การลังพุ่�นุที�/การสิัมภาษณ์บุคคลั/
 ห่นุ่ว่ยงานุที�เกี�ยว่ข้อง

• การบันุท่ก/จััด้เก็บข้อมูลัติามป็ระเด้็นุสิิทธิิ

ก.พุ. - ธิ.ค. 2564 ขั�นุที� 3 

การเป็รียบเทียบ/

การว่ิเคราะห่์

• การเป็รียบเทียบ/ติรว่จัสิอบมาติรฐานุสิิทธิิมนุุษยชนุ

 (1) รัฐธิรรมนุูญแลัะกฎห่มายภายในุ
 (2) สินุธิิสิัญญาห่ลัักระห่ว่่างป็ระเทศัด้้านุสิิทธิิมนุุษยชนุ 
 (3) ข้อสิังเกติเชิงสิรุป็ (Concluding Observations) แลัะ 
 (4) คว่ามเห่็นุทั�ว่ไป็ (General Comments) ของคณะกรรมการ
  ป็ระจัำากติิกาแลัะอนุุสิัญญาห่ลัักระห่ว่่างป็ระเทศั 
  ด้้านุสิิทธิิมนุุษยชนุ

• การว่ิเคราะห่์แลัะป็ระเมินุผลัคว่ามสิอด้คลั้องกับมาติรฐานุ
 สิิทธิิมนุุษยชนุข้างติ้นุของป็ระเด้็นุนุั�นุ ๆ  จัากป็ีที�ผ่านุมา

ก.ย. - ธิ.ค. 2564 ขั�นุที� 4 

การจััด้ทำาร่างรายงานุ
• การจััด้ทำาร่างรายงานุติามป็ระเด้็นุแลัะในุภาพุรว่มของรายงานุ
 ทั�งฉบับ รว่มถ่งการบรรณาธิิการติ่าง ๆ  
• การนุำาเสินุอร่างรายงานุติ่อที�ป็ระชุม กสิม. ด้้านุบริห่าร 
 เพุ่�อขอคว่ามเห่็นุชอบ

ม.ค. - มี.ค. 2565 ขั�นุที� 5 

การเสินุอรายงานุติ่อ
รัฐสิภาแลัะคณะรัฐมนุติรี

• การออกแบบรูป็เลั่ม จััด้พุิมพุ์ แลัะจััด้สิ่งรายงานุให่้กับรัฐสิภา
 แลัะคณะรัฐมนุติรี พุร้อมเผยแพุร่ให่้ป็ระชาชนุทราบเป็็นุการทั�ว่ไป็
 โด้ยไม่เกินุ 90 ว่ันุ นุับจัากว่ันุสิิ�นุป็ี 2564

แผนการดำาเนินการจััดทำารายงานผลการประเมูินสถานการณ์
ด้านุสิิทธิิมนุุษยชนุของประเทศไทย ปี 2564
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อักษรย่อและความูหมูาย
(เรียงติามติัวอักษรนุำาจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

กค. กระทรว่งการคลััง
กสิทช. สิำนุักงานุคณะกรรมการกิจัการกระจัายเสิียง กิจัการโทรทัศันุ์ แลัะกิจัการโทรคมนุาคมแห่่งชาติิ
กสิม. คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนุแห่่งชาติิ
คค. กระทรว่งคมนุาคม
ครม. คณะรัฐมนุติรี
ด้ศั. กระทรว่งด้ิจัิทัลัเพุ่�อเศัรษฐกิจัแลัะสิังคม
ติร. สิำนุักงานุติำรว่จัแห่่งชาติิ
ทสิ. กระทรว่งทรัพุยากรธิรรมชาติิแลัะสิิ�งแว่ด้ลั้อม
พุม. กระทรว่งการพุัฒนุาสิังคมแลัะคว่ามมั�นุคงของมนุุษย์

พุ.ร.ก. พุระราชกำห่นุด้
พุ.ร.ฎ พุระราชกฤษฎีกา
พุ.ร.บ. พุระราชบัญญัติิ
พุ.ร.ป็. พุระราชบัญญัติิป็ระกอบรัฐธิรรมนุูญ
มท. กระทรว่งมห่าด้ไทย
ยธิ. กระทรว่งยุติิธิรรม
รง. กระทรว่งแรงงานุ
ศัธิ. กระทรว่งศั่กษาธิิการ

ศัอ.บติ. ศัูนุย์อำนุว่ยการบริห่ารจัังห่ว่ัด้ชายแด้นุภาคใติ้
สิธิ. กระทรว่งสิาธิารณสิุข

สิป็สิ. สิำนุักงานุป็ระกันุสิังคม
สิป็สิช. สิำนุักงานุห่ลัักป็ระกันุสิุขภาพุแห่่งชาติิ
สิพุฐ. สิำนุักงานุคณะกรรมการการศั่กษาขั�นุพุ่�นุฐานุ
สิมช. สิำนุักงานุสิภาคว่ามมั�นุคงแห่่งชาติิ
สิสิช. สิำนุักงานุสิถิติิแห่่งชาติิ
สิสิสิ. สิำนุักงานุกองทุนุสินุับสินุุนุการสิร้างเสิริมสิุขภาพุ

สิำนุักงานุ ก.ลั.ติ. สิำนุักงานุคณะกรรมการกำกับห่ลัักทรัพุย์แลัะติลัาด้ห่ลัักทรัพุย์
อว่. กระทรว่งการอุด้มศั่กษา ว่ิทยาศัาสิติร์ ว่ิจััยแลัะนุว่ัติกรรม
อสิ. สิำนุักงานุอัยการสิูงสิุด้

CAT อนุสุิญัญาว่า่ด้ว้่ยการต่ิอติา้นุการทรมานุ แลัะการป็ระติบิตัิหิ่รอ่การลังโทษอ่�นุที�โห่ด้รา้ย ไรม้นุษุยธิรรม ห่รอ่ที�ย�ำยศีักัด้ิ�ศัรี 
(Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)

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

CERD อนุุสิัญญาว่่าด้้ว่ยการขจััด้การเลั่อกป็ฏิิบัติิทางเช่�อชาติิในุทุกรูป็แบบ 
(Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)

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

CRC อนุุสิัญญาว่่าด้้ว่ยสิิทธิิเด้็ก (Convention on the Rights of the Child)
CRPD อนุุสิัญญาว่่าด้้ว่ยสิิทธิิของคนุพุิการ (Convention on the Rights of the Persons with Disabilities)
EIA รายงานุการป็ระเมินุผลักระทบสิิ�งแว่ด้ลั้อม (Environmental Impact Assessment)

ICCPR กติิการะห่ว่่างป็ระเทศัว่่าด้้ว่ยสิิทธิิพุลัเม่องแลัะสิิทธิิทางการเม่อง 
(International Covenant on Civil and Political Rights)

ICESCR กติิการะห่ว่่างป็ระเทศัว่่าด้้ว่ยสิิทธิิทางเศัรษฐกิจั สิังคม แลัะว่ัฒนุธิรรม 
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)

SEA การป็ระเมินุผลักระทบสิิ�งแว่ด้ลั้อมระด้ับยุทธิศัาสิติร์ (Strategic Environmental Assessment)

SLAPP การด้ำเนุินุคด้ีเชิงยุทธิศัาสิติร์เพุ่�อติ่อติ้านุการมีสิ่ว่นุร่ว่มของสิาธิารณชนุ 
(Strategic Litigation Against Public Participation)

UNGPs
ห่ลัักการชี�แนุะแห่่งสิห่ป็ระชาชาติิเร่�องสิิทธิิมนุุษยชนุสิำห่รับธุิรกิจัภายใต้ิกรอบ “คุ้มครอง-เคารพุ-เยียว่ยา” 
(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 
“Protect, Respect and Remedy” Framework)

UNHCR สิำนุักงานุข้าห่ลัว่งให่ญ่ผู้ลัี�ภัยแห่่งสิห่ป็ระชาชาติิ (United Nations High Commissioner for Refugee)
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บทสรุปผู้บริหาร

การจัดั้ทำรายงานุผลัการป็ระเมินุสิถานุการณ์ด้า้นุสิทิธิมินุษุยชนุของป็ระเทศัไทย ป็ ี2564 เป็น็ุไป็ติามห่นุา้ที�
แลัะอำนุาจัของคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนุแห่่งชาติิ (กสิม.) โด้ยในุป็ี 2564 กสิม. ได้้แบ่งการป็ระเมินุสิถานุการณ์
สิิทธิิมนุุษยชนุ ออกเป็็นุ 4 สิ่ว่นุ ด้ังนุี�

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มคีว่ามรนุุแรงข่�นุ 
ในุเด้่อนุเมษายนุ 2564 รัฐบาลัได้้พุยายามทำห่นุ้าที�
คุม้ครองสิทิธิดิ้า้นุสุิขภาพุของป็ระชาชนุผ่านุการให้่บริการ
ป็้องกันุแลัะรักษาโรคให้่ทั�ว่ถ่ง แต่ิยังมีบางกลัุ่มที�อาจัจัะ
ติกห่ล่ันุห่รอ่ยงัคงมอีปุ็สิรรคในุการเขา้ถง่วั่คซึ่นีุ ผลักระทบ 
จัากการแพุร่ระบาด้ของโรคโควิ่ด้ 19 ทำให้่เกิด้ปั็ญห่า 
การขาด้รายได้้แลัะการว่่างงานุ ซึ่่�งการเยยีว่ยาจัากภาครฐั
อาจัไม่เพุยีงพุอแลัะมีป็ระชาชนุบางกลัุม่เขา้ไม่ถง่มาติรการ
ด้ังกล่ัาว่ นุอกจัากนุี� การแพุร่ระบาด้ยังกระทบต่ิอสิิทธิิ 
ด้้านุการศั่กษาของเด้็กที�เสิี�ยงติ่อการออกจัากระบบ 
การศั่กษาโด้ยเฉพุาะเด้็กยากจันุแลัะเด้็กข้ามชาติิ 

การใชเ้สิรภ่าพในการชมุนมุ ในป ี2564 สิว่่นุให่ญ่ 
ใช้แนุว่ทางสัินุติิวิ่ธีิเพุ่�อเสินุอข้อเรียกร้องทางการเม่อง 
แลัะการเรียกร้องให้่รัฐบาลัแก้ไขปั็ญห่าเศัรษฐกิจั สิังคม 
แลัะสิิ�งแว่ด้ลั้อม ภายใติ้มาติรการคว่บคุมการแพุร่ระบาด้
ของโรคโคว่ดิ้ 19 โด้ยป็รบัรูป็แบบการชุมนุมุ เชนุ่ Car Mob  
ห่รอ่กจิักรรมยนุ่เว่นุ้ระยะห่า่ง เป็น็ุต้ินุ อย่างไรกต็ิาม มบีาง
เห่ติุการณ์ที�การใช้เสิรีภาพุในุการชุมนุุมไม่ใช่การชุมนุุม
โด้ยสิงบแลัะป็ราศัจัากอาวุ่ธิแลัะการคว่บคุมดู้แลัของ 
เจั้าห่นุ้าที�ไม่สิอด้คลั้องติามเจัตินุารมณ์ที�รัฐธิรรมนุูญ 
แลัะกติิกา ICCPR ให่้การรับรอง

2การประเมูินสถานการณ์
ด้านสิทธิิพิลเมูืองและสิทธิิทางการเมูือง

1
การประเมิน
สิถานการณ์
สิิทธิิมนุษยชน
ในสิถานการณ์เฉพาะ

การประเมิน
สิถานการณ์
ด้านสิิทธิิพลเมือง
และสิทิธิิทางการเมือง

2
การประเมินสิถานการณ์
ด้านสิิทธิิทางเศรษฐกิจั 
สิังคม และวัฒนธิรรม

3
การประเมิน
สิถานการณ์
สิิทธิิมนุษยชน
ของกลุ่มบุคคล

4

1 การประเมูินสถานการณ์สิทธิิมูนุษยชน
ในสถานการณ์เฉพิาะ

สิิทธิิในกระบวนการยุติิธิรรม ในุป็ี 2564  
ห่นุ่ว่ยงานุที� เกี�ยว่ข้องให่้เงินุช่ว่ยเห่ลั่อป็ระชาชนุ 
ให่้เข้าถ่งคว่ามยุติิธิรรม รว่มถ่งการป็ล่ัอยชั�ว่คราว่  
ผ่านุกองทนุุยตุิธิิรรมแลัะสิำนัุกงานุช่ว่ยเห่ลัอ่ทางการเงินุ
แกผู่เ้สิยีห่ายแลัะจัำเลัยในุคด้อีาญาเพุิ�มข่�นุจัากป็ ี2563  
แลัะมกีารแก้ไขห่ลักัเกณฑ์์ของกองทนุุยตุิธิิรรมที�เกี�ยว่กบั 
ผู้ที�ถูกลัะเมิด้สิิทธิิมนุุษยชนุเพุ่�อให่้ป็ระชาชนุขอรับ 
คว่ามช่ว่ยเห่ลัอ่ อย่างไรก็ติาม กสิม. ได้รั้บเร่�องร้องเรยีนุ 
เกี�ยว่กับการด้ำเนุินุคด้ีลั่าช้าของพุนัุกงานุสิอบสิว่นุ 
ที�สิ่งผลักระทบติ่อสิิทธิิของผู้ติ้องขัง

นักปกป้องสิิทธิิมนุษยชน การกระทำทรมาน
และการบังคับให่้ส้ิญห่าย สิภาผู้แทนุราษฎรได้้มีมติ ิ
รบัห่ลักัการร่าง พุ.ร.บ. ป้็องกันุแลัะป็ราบป็รามการทรมานุ 
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3 การประเมูินสถานการณ์ด้านสิทธิิทางเศรษฐกิจั 
สังคมู และวัฒนธิรรมู

แลัะการกระทำให่บ้คุคลัสูิญห่าย พุ.ศั. .... แติใ่นุปี็ 2564  
ยังป็รากฏิการกระทำทรมานุโด้ยเจั้าห่นุ้าที�ติำรว่จั 
ชุด้เฉพุาะกิจัป็ราบป็รามยาเสิพุติิด้ติ่อผู้ติ้องสิงสิัย 
จันุเป็็นุเห่ตุิให้่เสีิยชีว่ิติ นุอกจัากนุี� การติิด้ติามตัิว่ 
นุกัเคล่ั�อนุไห่ว่ทางการเมอ่งที�สิญูห่ายยงัไม่มคีว่ามคบ่ห่นุ้า  
แม้ว่่าจัะมีการพัุฒนุากฎห่มายเพุ่�อคุ้มครองนัุกป็กป้็อง
สิิทธิิมนุุษยชนุ แต่ิยังไม่มีการนุำป็ระมว่ลักฎห่มายวิ่ธิี
พุิจัารณาคว่ามอาญาที�แก้ไขในุปี็ 2562 เพุ่�อคุ้มครอง 
นุักป็กป็้องสิิทธิิมนุุษยชนุมาป็รับใช้ให่้เกิด้ผลัได้้จัริง 

สิถานการณ์ในจัังห่วัดชายแดนภาคใติ้ สิถิติิ
การก่อคว่ามไม่สิงบแลัะผู้ได้้รับบาด้เจั็บในุพุ่�นุที�จัังห่ว่ัด้
ชายแด้นุภาคใต้ิในุปี็ 2564 มจีัำนุว่นุเพุิ�มข่�นุเม่�อเทียบกับ 
ป็ีก่อนุห่นุ้า แติ่ผู้ เสิียชีว่ิติมีจัำนุว่นุลัด้ลังเล็ักนุ้อย  
รฐับาลัมกีารด้ำเนุนิุการแกไ้ขป็ญัห่าสิถานุการณใ์นุพุ่�นุที� 
แติ่ยังคงมีการก่อเห่ติุรุนุแรงเป็็นุระยะ แลัะการป็ฏิิบัติิ
ห่นุ้าที�ของเจั้าห่นุ้าที�รัฐบางกรณีอาจักระทบติ่อสิิทธิิ 
แลัะสิร้างคว่ามว่ิติกกังว่ลัแก่ป็ระชาชนุ 

โทษประห่ารช่วิติ ในุป็ี 2564 ได้้มีการป็ระกาศั
ใช้ป็ระมว่ลักฎห่มายยาเสิพุติิด้ที�ส่ิงผลัให่้มีการยกเลัิก

คว่ามผิด้บางป็ระเภทที�มีโทษป็ระห่ารชีว่ิติสิถานุเด้ียว่ 
ทำให่้ผู้พุิพุากษาสิามารถใช้ดุ้ลัพุินุิจัลังโทษสิถานุอ่�นุ 
แทนุการป็ระห่ารชวี่ติิได้้ อย่างไรกต็ิาม กสิม. เห่น็ุว่่ารฐับาลั 
คว่รพุิจัารณาทบทว่นุกฎห่มายฉบับติ่าง ๆ  เพุ่�อยกเลัิก
โทษป็ระห่ารชีว่ิติสิำห่รับคว่ามผิด้ที�ไม่เข้าข่ายเป็็นุ  
“คด้อีกุฉกรรจัท์ี�สิดุ้” เพุ่�อให่ส้ิอด้คลัอ้งกบักติกิา ICCPR

เสิรภ่าพในการแสิดงความคดิเห่น็และเสิรภ่าพ
ของสิื�อมวลชน มีการด้ำเนุินุคด้ีเกี�ยว่กับการแสิด้ง
คว่ามเห่็นุระห่ว่่างการชุมนุุมสิาธิารณะแลัะในุส่ิ�อสิังคม
ออนุไลัน์ุที�ว่ิพุากษ์ว่ิจัารณ์การบริห่ารงานุของรัฐบาลั 
คว่ามพุยายามของรฐับาลัในุการแกไ้ขปั็ญห่าขา่ว่ป็ลัอม
อาจัทำให่้เกิด้ข้อจัำกัด้แลัะทำให่้ป็ระชาชนุห่ว่าด้กลััว่
ในุการแสิด้งคว่ามคิด้เห็่นุ อย่างไรก็ติาม มีการถ่ว่งดุ้ลั 
อำนุาจัของฝ่้ายบริห่ารในุการบังคับใช้ พุ.ร.บ. ว่่าด้้ว่ย
การกระทำคว่ามผิด้เกี�ยว่กับคอมพุิว่เติอร์ พุ.ศั. 2550 
แลัะที�แก้ไขเพุิ�มเติิม โด้ยการโติ้แย้งผ่านุกระบว่นุการ 
ทางศัาลั สิว่่นุสิำนัุกงานุติำรว่จัแห่ง่ชาติไิด้ต้ิั�งคณะทำงานุ 
เพุ่�อกลัั�นุกรองการด้ำเนิุนุคด้เีกี�ยว่กบัคว่ามผดิ้ติามป็ระมว่ลั
กฎห่มายอาญา มาติรา 112 

สิิทธิิแรงงาน ในุป็ี 2564 รัฐบาลัแลัะห่นุ่ว่ยงานุ 
ที� เกี� ยว่ข้องได้้ด้ำเนุินุการคุ้มครองสิิทธิิแรงงานุ 
ห่ลัายป็ระการ อย่างไรก็ด้ี แรงงานุบางกลัุ่มยังป็ระสิบ
ป็ญัห่า เชนุ่ แรงงานุนุอกระบบแลัะแรงงานุแพุลัติฟัอรม์
ยังไม่ได้้รับการคุ้มครองในุเร่�องค่าจั้างแลัะสิวั่สิด้ิการ
ติ่าง ๆ  แรงงานุข้ามชาติิบางส่ิว่นุยังเข้าไม่ถ่งกลัไก 
การคุม้ครองทางสิงัคม การลักัลัอบนุำเข้าแรงงานุข้ามชาติิ 
จัากป็ระเทศัเพุ่�อนุบ้านุ แลัะการทำ MOU เพุ่�อนุำเข้า 
แรงงานุอย่างถูกกฎห่มายมีขั�นุติอนุที�ใช้เว่ลัานุานุ 
แลัะค่าใช้จั่ายค่อนุข้างสิูง 

สิิทธิิในสิุขภาพ รัฐบาลัพุยายามด้ำเนิุนุการ 
เพุ่�อให่ป้็ระชาชนุเขา้ถง่บรกิารสิขุภาพุที�มปี็ระสิทิธิภิาพุ 
อย่างทั�ว่ถ่งโด้ยการพุัฒนุาระบบสิุขภาพุป็ฐมภูมิ 
อย่างต่ิอเนุ่�อง แลัะมีนุโยบายจััด้ระบบห่ลักัป็ระกันุสุิขภาพุ 
สิำห่รับผู้ติ้องขังที�มี ปั็ญห่าทางสิถานุะบุคคลัแลัะ 

ผู้ติ้องขังต่ิางชาติิ แต่ิยังคงพุบปั็ญห่าห่ร่ออุป็สิรรค 
ในุการเข้าถ่งบริการสิาธิารณสุิขของป็ระชากรบางกลัุ่ม  
แลัะยังมีป็ระเด้็นุที�ติ้องติิด้ติามต่ิอไป็ เช่นุ ป็ัญห่า 
ด้้านุสิขุภาพุจัติิที�มีแนุว่โนุ้มสิงูข่�นุ การเข้าถ่งการช่ว่ยเห่ลัอ่ 
ที�อาจัยังไม่เพุียงพุอเนุ่�องจัากข้อจัำกัด้ด้้านุบุคลัากร
ทางการแพุทย์ เป็็นุติ้นุ

สิิทธิิด้านการศึกษา ในุสิถานุการณ์การแพุร่
ระบาด้ของโรคโควิ่ด้ 19 รัฐบาลัมีคว่ามพุยายาม 
ให้่การศัก่ษาสิามารถด้ำเนิุนุต่ิอไป็ได้้โด้ยใช้ระบบออนุไลัน์ุ 
เป็็นุห่ลักั มกีารสินัุบสินุนุุสิ่�อแลัะอุป็กรณ์การศัก่ษา แลัะให้่ 
คว่ามช่ว่ยเห่ลั่อด้้านุการเงินุ รว่มทั�งเติรียมคว่ามพุร้อม
ในุการเป็ิด้เรียนุโด้ยสินุับสินุุนุให่้มีการฉีด้ว่ัคซึ่ีนุป้็องกันุ
โรคโควิ่ด้ 19 อย่างไรก็ติาม การศั่กษาแบบออนุไลัน์ุ 
อาจักระทบต่ิอการเข้าถง่การศัก่ษาของนัุกเรยีนุนัุกศัก่ษา 
ที�มีฐานุะยากจันุแลัะมีผลัติ่อคุณภาพุการศั่กษา  
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สิิทธิิชุมชนในการจััดการท่�ดิน ทรัพยากรธิรรมชาติิ 
และสิิ�งแวดล้อม รัฐมีคว่ามพุยายามจััด้ที�ด้ินุทำกินุให่้ชุมชนุภายใติ ้
การด้ำเนุินุการของคณะกรรมการนุโยบายที�ด้ินุแห่่งชาติิ คว่บคู่กับ
การอนุุรักษ์ป็่าไม้แลัะป็้องกันุการบุกรุกทำลัายป็่าโด้ยออกกฎห่มาย
ให่ป้็ระชาชนุสิามารถอยูอ่าศัยัแลัะทำกนิุในุพุ่�นุที�ป็า่ได้ ้แติผ่ลัการจัดั้ 
ที�ด้ินุทำกินุให่้แก่ป็ระชาชนุยังไม่ค่บห่นุ้าแลัะห่ลัักเกณฑ์์ที�กำห่นุด้ 
ไม่เอ่�อให่้เกิด้คว่ามมั�นุคงในุการถ่อครองที�ด้ินุ 

ธิุรกิจักับสิิทธิิมนุษยชน รัฐบาลัอยู่ระห่ว่่างการจััด้ทำ 
ร่างกฎห่มายขจััด้การเลั่อกป็ฏิิบัติิซึ่่�งรว่มถ่งการเลั่อกป็ฏิิบัติิ 
ในุการทำงานุ รว่มทั�งมีนุโยบายสิ่งเสิริมการป็ระกอบธิุรกิจัที�เคารพุ
สิิทธิิมนุุษยชนุ แลัะสิำนุักงานุ ก.ลั.ติ. ได้้กำห่นุด้มาติรการให่้บริษัท 
จัด้ทะเบียนุเปิ็ด้เผยข้อมูลันุโยบายแลัะการด้ำเนิุนุงานุที�อาจัมี 
ผลักระทบต่ิอสิิทธิิมนุุษยชนุผ่านุการจััด้ทำรายงานุป็ระจัำปี็  
อย่างไรก็ติาม มีข้อห่่ว่งกังว่ลัในุกรณีการขาด้การมีสิ่ว่นุร่ว่มของ
ป็ระชาชนุต่ิอการด้ำเนุนิุการของบรษิทัขนุาด้ให่ญ่บางแห่่งในุป็ระเด้น็ุ
ผลักระทบติ่อสิุขภาพุแลัะสิิ�งแว่ด้ลั้อม

สิิทธิิเด็ก ครม. ได้้ให่้คว่ามเห่็นุชอบแผนุพุัฒนุา
เด้็กป็ฐมว่ัย พุ.ศั. 2564 - 2570 เพุ่�อให่้เด้็กก่อนุว่ัยเรียนุ
ได้้รับการพุัฒนุาทั�งด้้านุร่างกาย จัิติใจั แลัะการเรียนุรู ้
ที�เห่มาะสิมกบัว่ยั แลัะป็รบัป็รงุป็ระมว่ลักฎห่มายอาญา
เพุ่�อเพุิ�มคว่ามคุ้มครองสิิทธิิเด็้กในุกระบว่นุการยุติธิิรรม 
อยา่งไรกต็ิาม ยงัพุบป็ญัห่าสิำคญั อาท ิการใชค้ว่ามรนุุแรง 
ติ่อเด้็กโด้ยเฉพุาะการกลัั�นุแกลั้ง (Bully) ป็ัญห่า 
การถูกลั่ว่งลัะเมิด้ทางเพุศัทั�งติ่อเด้็กห่ญิงแลัะเด้็กชาย 
โด้ยผู้กระทำมักเป็็นุบุคคลัใกล้ัชิด้กับเด็้ก แติ่ยังไม่มี 
การเก็บข้อมูลัอย่างเป็็นุระบบแลัะยังไม่มีห่นุ่ว่ยงานุ
ห่ลัักในุการรว่บรว่มสิถิติิของเด้็กที�ถูกกระทำรุนุแรง/
ถูกลั่ว่งลัะเมิด้ทางเพุศัในุภาพุรว่มของป็ระเทศัเพุ่�อใช้
เป็็นุฐานุข้อมูลัในุการว่างแผนุการป็้องกันุแลัะแก้ไข
ป็ัญห่าด้ังกลั่าว่

สิทิธิผ้้ิสิง้อายุ รฐับาลัได้ขั้บเคล่ั�อนุระเบียบว่าระ
แห่่งชาติิเร่�องสิังคมสูิงอายุเพุ่�อเติรียมคว่ามพุร้อม 
ในุการเข้าสิู่ว่ัยสิูงอายุแลัะจััด้ทำร่างกฎห่มายเกี�ยว่กับ 
นุโยบายแลัะกองทุนุบำเห่นุ็จับำนุาญแห่่ งชาติิ

อย่างไรก็ติาม ยังพุบป็ัญห่าแลัะอุป็สิรรคในุการเข้าถ่ง 
สิิทธิิบางป็ระการของผู้ สูิงอายุ อาทิ การเรียกค่นุ 
เบี�ยยังชีพุผู้สิูงอายุที�เรียกเก็บจัากผู้สิูงอายุที�รับเงินุ 
ซึ่�ำซ้ึ่อนุกับสิว่ัสิด้ิการอ่�นุ ป็ัญห่าทัศันุคติิของนุายจั้าง
ห่ร่อสิมาชิกในุครอบครัว่ที�เห่็นุว่่าผู้สิูงอายุมีข้อจัำกัด้ 
ในุการทำงานุ การเขา้ไมถ่ง่เทคโนุโลัยทีำให้่เป็น็ุอปุ็สิรรค
ในุการได้้รับบริการจัากรัฐ 

สิิทธิิคนพิการ ห่นุ่ว่ยงานุที�เกี�ยว่ข้องได้้สิ่งเสิริม
สิิทธิิด้้านุการมีคุณภาพุชีว่ิติที�เห่มาะสิมของคนุพุิการ 
เชนุ่ การพุจิัารณาให่ค้นุพุกิารที�มบีตัิรป็ระจัำติวั่คนุพุกิาร 
ได้้รับเบี�ยคนุพุิการในุอัติราเด้ียว่กันุ การอำนุว่ย 
คว่ามสิะด้ว่กในุการเข้าถ่งบริการแลัะสิิทธิิด้้านุติ่าง ๆ  
อย่างไรก็ติาม การด้ำเนุินุงานุในุบางด้้านุยังไม่เห่็นุผลั 
ชัด้เจันุ เช่นุ การจั้างงานุคนุพุิการในุห่นุ่ว่ยงานุของรัฐ 
ที� ยั งมีจัำนุว่นุนุ้อย การขาด้มาติรการที�ชัด้ เจันุ 
ในุการป็้องกันุแลัะคุ้มครองสิติรีแลัะเด้็กห่ญิงพุิการ 
ที�ถูกลั่ว่งลัะเมิด้ทางเพุศั เป็็นุติ้นุ

4 การประเมูินสถานการณ์สิทธิิมูนุษยชนข้อง
กลุ่มูบุคคล
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สิิท ธิิสิติร่ และความเสิมอภาคทาง เพศ  
รัฐขับเคลั่�อนุงานุด้้านุการป็้องกันุแลัะแก้ไขป็ัญห่า 
คว่ามรุนุแรงในุครอบครัว่ เช่นุ การเติรียมคว่ามพุร้อม
การป็ระกาศัใช ้พุ.ร.บ. สิง่เสิรมิการพุฒันุาแลัะคุ้มครอง
สิถาบันุครอบครัว่ พุ.ศั 2562 การจััด้ทำร่าง พุ.ร.บ. 
มาติรการป็้องกันุการกระทำคว่ามผิด้ซึ่�ำในุคว่ามผิด้ 
เกี�ยว่กับเพุศัห่ร่อที�ใช้คว่ามรุนุแรง พุ.ศั. .... การกำห่นุด้ 
แนุว่ทางป็ฏิิบัติิ เพุ่�อรองรับการใช้สิิทธิิ ในุการยุติิ 
การติั�งครรภ์ของสิติร ี อย่างไรก็ติาม ยงัพุบปั็ญห่าสิำคญั 
อาทิ คว่ามรุนุแรงในุครอบครัว่มีแนุว่โนุ้มเพุิ�มข่�นุ 
เม่�อเป็รียบเทียบกับช่ว่งก่อนุเกิด้การแพุร่ระบาด้ของ 
โรคโคว่ดิ้ 19 การยตุิกิารติั�งครรภม์อีปุ็สิรรคในุการสิง่ติอ่ 
ผู้รับบริการไป็ยังสิถานุพุยาบาลั สิ่ว่นุการสิ่งเสิริม 
คว่ามเท่าเทียมระห่ว่่างเพุศัพุบป็ัญห่าการเลั่อกป็ฏิิบัติิ
ในุการจั้างงานุแลัะการถูกลั่ว่งลัะเมิด้ห่ร่อถูกคุกคาม 
ทางเพุศัในุสิถานุที�ทำงานุซึ่่�งยังคงเกิด้ข่�นุในุป็ี 2564

ผ้้ม่ปัญห่าสิถานะและสิิทธิิ รัฐบาลัแลัะห่ลัาย
ห่นุว่่ยงานุพุยายามแกไ้ขป็ญัห่าด้า้นุสิญัชาติแิลัะสิถานุะ
บุคคลั โด้ย ครม. ได้้มีมติิเห่็นุชอบเกี�ยว่กับห่ลัักเกณฑ์์
การกำห่นุด้สิถานุะแลัะสิทิธิ ิแลัะการให้่สิิทธิิขั�นุพุ่�นุฐานุ 
ด้้านุสิาธิารณสุิข แต่ิมีข้อจัำกัด้ในุเร่�องบุคลัากร 
แลัะงบป็ระมาณ นุอกจัากนุี� เด็้กนัุกเรียนุกลัุ่ม G 
ยังป็ระสิบปั็ญห่าการเข้าถ่งสิิทธิิด้้านุสิาธิารณสุิข 
ขั�นุพุ่�นุฐานุ สิ่ว่นุการคุ้มครองผู้แสิว่งห่าที�พุักพุิง/ผู้ลัี�ภัย 
ในุปี็ 2564 มีผู้เดิ้นุทางจัากป็ระเทศัเมียนุมาเข้ามายัง 

ป็ระเทศัไทยอยา่งติอ่เนุ่�องจัากสิถานุการณค์ว่ามไมส่ิงบ 
ในุป็ระเทศัเมียนุมา ซึ่่�งห่นุ่ว่ยงานุภาครัฐแลัะภาค 
ป็ระชาสัิงคมได้้ดู้แลัให่้คว่ามช่ว่ยเห่ลั่อด้้านุคว่าม
ป็ลัอด้ภัยแลัะการด้ำรงชีว่ิติแก่กลัุ่มคนุด้ังกลั่าว่ 

สิทิธิขิองกลุม่ชาติพัินธิุ ์รฐับาลัพุยายามคุม้ครอง

สิิทธิิของกลัุ่มชาติิพัุนุธิุ์ต่ิอเนุ่�องจัากป็ี 2563 อาทิ  

การร่ว่มม่อกับองค์กรติ่าง ๆ  ในุการแก้ไขปั็ญห่าภาว่ะ 

ไร้สิัญชาติิของป็ระชากรกลัุ่มชาติิพุันุธิุ์บางกลัุ่ม  

การยกร่าง พุ.ร.บ. คุ้มครองแลัะสิ่งเสิริมว่ิถีชีว่ิติ 

กลัุ่มชาติิพุันุธ์ุิ พุ.ศั. .. . . อย่างไรก็ติาม นุโยบาย 

ด้า้นุการจััด้การทรัพุยากรธิรรมชาติขิองรัฐสิง่ผลักระทบ 

ติ่อกลัุ่มชาติิพุันุธ์ุิบางสิ่ว่นุ ทำให่้ติ้องย้ายที�อยู่อาศััย 

บางครั�งที�ทำกนิุที�รฐัจัดั้ให่ไ้มเ่ห่มาะสิมกบัว่ถิชีวี่ติิด้ั�งเด้มิ 

บางกรณีกลัุ่มชาติิพุันุธิุ์ถูกจัับกุมโด้ยถูกกลั่าว่ห่าว่่าเป็็นุ 

ผู้บุกรุกพุ่�นุที�อุทยานุแห่่งชาติิ 

ภาพุรว่มสิถานุการณ์ด้้ านุสิิทธิิมนุุษยชนุ 

ในุป็ี 2564 มีสิ่ว่นุที�เป็็นุพุัฒนุาการแลัะคว่ามค่บห่นุ้า

ในุการแก้ไขป็ัญห่าให่้ป็ระชาชนุได้้รับการคุ้มครอง 

สิิทธิิมนุุษยชนุที�ด้ียิ�งข่�นุ อย่างไรก็ติาม การด้ำเนุินุการ 

เพุ่�อส่ิงเสิริมแลัะคุ้มครองสิิทธิิมนุุษยชนุในุห่ลัายด้้านุ

เป็็นุเร่�องที�อยู่ระห่ว่่างด้ำเนุินุการห่ร่อยังไม่เห่็นุผลั 

เป็็นุรูป็ธิรรมชัด้เจันุ ซึ่่�ง กสิม. ได้้มีข้อเสินุอแนุะ 

แนุว่ทางด้ำเนุินุการในุป็ระเด้็นุติ่าง ๆ  แลัะจัะได้้ติิด้ติาม 

ผลัการด้ำเนุินุการในุป็ี 2565 ติ่อไป็
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The assessment report on Thailand’s human rights situation in 2021 is prepared according to  
the duties and powers of the National Human Rights Commission of Thailand (NHRCT). The presentation 
of human rights situation in the report is divided into four parts.

Executive Summary

Human rights situation under the  
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic:  
Following the severe spread of the COVID-19 
pandemic in April 2021, the government has 
attempted to protect people’s right to health 
through universal prevention and treatment 
services. However, some groups of people were 
missed out or faced obstacles in accessing the 
vaccine. The impacts of the COVID-19 pandemic 
have led to unemployment and lack of income. 
The remedies from the government might not 
be adequate and some groups of people did not 
have access to those measures. Furthermore,  
the pandemic has affected the right to education 
of children who are at risk of dropping out of 
school, especially poor and migrant children.

Exercise of the liberty of assembly: In 2021,  
peaceful means were generally used to present 
political demands and calls for the government  
to address and find solutions to economic, social, 
and environmental problems. Under the measures 
to control the spreading of COVID-19, the gatherings  
were adjusted to comply with such measures 
and took various forms, such as car mob and 
standing-in-distance activities. Nevertheless,  
there were some incidents where the assembly 
was not peaceful and without arms. Besides,  
some acts taken by the authorities in managing 
the crowd were inconsistent with the object and 
purpose of the Constitution and the International 
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

1
Right relating to the administration of  

justice: Compared to 2020, relevant governmental  
agencies provided an increased funding in 2021  
to help ensure people’s access to justice and  
facilitate temporary release through the Justice 
Fund and the Office of Financial Assistance for 
the Injured Person and the Accused in Criminal 
Cases. In addition, an amendment was made to 
the guideline of the Justice Fund to better assist 
the victims of human rights violations. However, 
there were several complaints made to the NHRCT  
about delays in prosecution procedures by  
the inquiry officers which affected prisoners’ rights.

Human rights defenders, torture and  
enforced disappearance: The Prevention and  
Suppression of Torture and Enforced Disappearance  
Bill has passed the first reading of the House  
of Representatives. However, in 2021 there was 
a torture case by an officer of the special unit 
of Narcotics Suppression Police which had caused 
the suspect’s death. Moreover, there has not been 
progress on various cases of the missing political 
activists. Although the Criminal Procedure Code 
was amended in 2019 to protect human rights 
defenders, it has not yet been effectively applied. 

Situation in the southern border provinces:  
The statistical data of insurgency and injured  
people in the southern border provinces in 2021 
have increased compared to the previous year. 
However, the number of deaths has slightly  
decreased. The government has made efforts 

Assessment of Human Rights Assessment of Human Rights 
Situation in Specific Situation in Specific 
CircumstancesCircumstances 2 Assessment of Human Rights Assessment of Human Rights 

Situation Relating to Civil Situation Relating to Civil 
and Political Rightsand Political Rights

คณ
ะก
รร
มก

าร
สิท
ธิิม
นุุษ

ยช
นุแ
ห่่ง
ชา
ติิ

Na
ti
on

al
 H

um
an

 R
ig

ht
s 

Co
m

m
is

si
on

 o
f 

Th
ai

la
nd

16



to resolve the problem in the areas, yet violent 
incidents continued to happen from time to time. 
The operations of state officers to curb violence 
in some cases may affect the rights of the people 
and cause concern among them. 

Capital punishment: In 2021, the Narcotics  
Code was enacted, enabling the abolishment  
of some offenses with mandatory capital  
punishment. This allows judges to use their 
discretion to order other punishments in lieu of 
the capital punishment. Nevertheless, the NHRCT 
suggests that the government should review  
relevant laws to abolish the capital punishment  
for those offenses that do not constitute the  
“most serious crimes” to comply with the ICCPR. 

Freedom of expression and freedom of 
the press: There were prosecutions against people 
expressing their opinions critical of the government  
during public demonstrations and on social 
media. The efforts of the government to tackle 
fake news might cause a restrictive and chilling 
effect on people wishing to express their opinions. 
However, the administrative power in enforcing  
the Computer-Related Crime Act B.E. 2550 could 
be challenged by judicial review. On the other 
hand, the Royal Thai Police established a working  
committee to screen prosecutions relating to 
offenses under Section 112 of the Criminal Code.

from neighboring countries continued while 
the signing of MOU to import workers legally  
was time-consuming and expensive.

Right to health: The government provided 
better access to effective health services 
by continually developing the primary healthcare 
system and establishing the health insurance 
system for prisoners with legal status and rights 
problems and for migrant prisoners. Nevertheless,  
some groups of people still faced obstacles  
in accessing healthcare services. Besides, some 
health issues required further monitoring, including  
the increasing rate of mental health problems 
and insufficient assistance resulting from limited 
number of healthcare workers. 

Right to education: During the COVID-19 
pandemic, the government has made efforts 
to ensure that education could continue using 
online platforms. The government has provided 
educational media and equipment, as well as 
financial assistance. Additionally, the government  
has encouraged the COVID-19 vaccination  
in preparation for the re-opening of schools.  
However, online education might affect access to 
education of students from low-income families 
and the quality of education.

Community rights in land, natural  
resources, and environmental management: 
The government has made efforts to allocate  
arable lands for communities through the  
work of the National Land Policy Committee.  
The government also pursued forest conservation  
and prevention of forest encroachment by 
legislating laws that allow people to live and  
earn a livelihood in forest areas. Nevertheless, 
the overall progress of land allocation was quite 
limited, while the specified regulations did not 
ensure sufficient security of land tenure.

Business  and  human  rights: The  government  
has prepared an anti-discr imination bill  
which prohibits discriminatory practices in various 

Workers’rights: In 2021, the government  
and related agencies has made efforts to protect 
many workers’ rights. However, some groups  
of workers, such as informal and platform workers, 
still faced problems and were not protected  
in terms of wages and welfare. Some migrant 
workers had difficulties accessing social protection 
mechanisms. The smuggling of migrant workers 

Assessment of Human Rights Assessment of Human Rights 
Situation Relating to Economic, Situation Relating to Economic, 
Social and Cultural RightsSocial and Cultural Rights3
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areas including in employment. It has also adopted  
a policy to promote business respect for human 
rights. In addition, the Stock Exchange of Thailand  
(SET) has embarked on an initiative to have  
registered companies disclose information  
on policies and procedures that might affect  
human rights through preparation of a consolidated  
annual report. Nevertheless, there are concerns 
over the lack of public participation in the actions 
of some large corporations that can cause health  
and environmental impacts.

payments. The attitude of employers or family 
members and inaccessibility to technology could be  
barriers preventing older persons from engaging 
in employment or obtaining government services. 

Rights of persons with disabilities:  
Concerned agencies have promoted the right  
of persons with disabilities to an adequate standard  
of living. Efforts have been made to provide  
the same rate of monthly allowance to all persons  
with disabilities with a disability identity card  
and to facilitate persons with disabilities’ access to  
various services. Nevertheless, there were some 
areas where efforts have not yet brought about 
effective results, such as the relatively low 
employment rate of persons with disabilities 
in public service. There was also a lack of effective  
measures to prevent and protect women and  
girls with disabilities from sexual abuse.

Women’s rights and gender equality: 
The government has taken measures to prevent  
and combat domestic violence, including making 
preparation for an effective enactment of the 
Promotion of Family Development and Protection 
Act B.E. 2562 and preparing a bill on prevention  
of repeated sexual or violent offenses.  
The government has also developed guidelines 
to support women’s exercise of the right relating 
to termination of pregnancy. However, domestic  
violence has shown a tendency to rise compared 
to the pre-COVID-19 pandemic period while  
women opting for termination of pregnancy 
in some cases experienced delays in hospital  
referrals. Likewise, promoting gender equality 
remains a challenge given persistent reports  
of employment discrimination as well as sexual 
harassment and abuse in the workplace in 2021.

Persons with legal status and rights  
problems: The government and concerned  
agencies have continually pursued efforts  
to resolve the issue of legal status and nationality 
problems. In 2021 the cabinet approved the criteria 

4
Child’s rights: The cabinet has approved  

the Early Childhood Development Plan B.E. 2564 - 
2570 to promote the physical, mental, and 
cognitive development of pre-school children 
appropriate to their age and improve the Penal 
Code to better protect child’s rights in the justice 
system. Nevertheless, problems were found,  
such as violence against children, especially bullying,  
and sexual abuse against girls and boys often from 
persons who are close to children. There was no 
systematic data collection nor one single agency 
to compile statistical data of children who were 
victims of violence and sexual abuse at national 
level and use it for planning the prevention and 
protection of child’s rights.

Rights of older persons: The government 
has adopted the National Agenda on Aging Society 
to ensure the country’s preparedness for the aging 
society and drafted the legislation on national 
pension policy and the establishment of a fund 
for such purpose. However, older persons still 
faced problems and obstacles in accessing certain  
rights. For instance, the government recalled  
old-age monthly allowance from the older  
persons who received other public welfare  

Assessment of Human Rights Assessment of Human Rights 
Situation of Specific Groups Situation of Specific Groups 
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for determining the status and rights of certain 
groups of stateless persons and ensured their 
right to fundamental healthcare. Nevertheless,  
limited personnel and budgetary constraints 
remained. School children whose identification 
number begins with the letter “G” (G students 
group) faced problems accessing the fundamental 
right to healthcare. As for the protection of asylum 
seekers/refugees, there have been continuous  
arrivals from Myanmar to Thailand due to the unrest  
situation in Myanmar. Concerned government  
agencies and civil society organizations have  
provided them with safe shelter, basic necessities 
for their living and other needed assistance. 

Rights of ethnic groups: The government 
has continued efforts made in the previous years  
to protect the rights of ethnic groups. These included  
collaboration between government and various  
organizations to address the problem of statelessness  
among certain ethnic groups and preparation  
of a bill on the protection and promotion of  
the way of life of ethnic groups. However,  
the government’s policy on natural resources 
management has impacted some ethnic groups, 
causing them to be relocated. In some cases,  
the plots of land provided by the government 
were not suitable for their traditional way of 
life, while members of some ethnic groups have 
been arrested for allegedly encroaching on  
the preserved forest areas of national parks.

On the whole, the human rights situation 
in 2021 sees some development and progress  
in resolving the problems that affect human rights  
of the people and providing them with better  
protection. However, government efforts  
to promote and protect human rights in many 
areas are still ongoing or have not yet clearly 
presented effective results. The NHRCT has made 
recommendations on various issues as appeared 
in the relevant sections of this report and will 
monitor their implementation in 2022.  
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บัทนุำา

บทท่�

1



บทนำา

รัฐธิรรมนุูญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธิศัักราช 2560 มาติรา 247 (2) 
แลัะพุระราชบัญญัติิป็ระกอบรัฐธิรรมนูุญว่่าด้้ว่ยคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนุ 
แห่ง่ชาติ ิพุ.ศั. 2560 มาติรา 26 (2) กำห่นุด้ให่ ้กสิม. มหี่นุา้ที�ในุการจัดั้ทำรายงานุ
ผลัการป็ระเมินุสิถานุการณ์ด้้านุสิิทธิิมนุุษยชนุของป็ระเทศัเสินุอต่ิอรัฐสิภา 
แลัะคณะรฐัมนุติร ีแลัะเผยแพุรต่ิอ่ป็ระชาชนุ โด้ยมาติรา 40 แห่ง่พุระราชบญัญตัิิ 
ป็ระกอบรัฐธิรรมนุูญฯ กำห่นุด้รายลัะเอียด้เกี�ยว่กับการจััด้ทำรายงานุผลั 
การป็ระเมินุสิถานุการณ์ด้้านุสิทิธิมินุษุยชนุฯ ให้่การจัดั้ทำรายงานุแล้ัว่เสิรจ็ัภายในุ 
เก้าสิิบว่ันุนุับแติ่ว่ันุสิิ�นุป็ีป็ฏิิทินุ โด้ยให่้จััด้ทำเป็็นุการสิรุป็ ป็ระกอบด้้ว่ยป็ัญห่า
อุป็สิรรค แลัะข้อเสินุอแนุะในุการสิ่งเสิริมแลัะคุ้มครองสิิทธิิมนุุษยชนุ แลัะติ้อง
คำนุ่งถ่งคว่ามถูกติ้อง เป็็นุธิรรม แลัะผลัป็ระโยชนุ์สิ่ว่นุรว่มของชาติิเป็็นุสิำคัญ 
สิ่ว่นุมาติรา 41 กำห่นุด้ให้่จััด้ทำแผนุการด้ำเนิุนุการเพุ่�อให่้การป็ฏิิบัติิห่นุ้าที�นุี�
เป็็นุไป็โด้ยไม่ชักช้า เพุ่�อให่้รายงานุแลั้ว่เสิร็จัในุระยะเว่ลัาที�กำห่นุด้ นุอกจัากนุี�   
มาติรา 44 ได้้กำห่นุด้ว่่า ในุกรณีที�มีการรายงานุสิถานุการณ์เกี�ยว่กับ 
สิทิธิมินุษุยชนุในุป็ระเทศัไทยโด้ยไม่ถูกต้ิองห่รอ่ไม่เป็็นุธิรรม กสิม. ติอ้งติรว่จัสิอบ 
แลัะชี�แจังห่ร่อจััด้ทำรายงานุข้อเท็จัจัริงที�ถูกต้ิองของสิถานุการณ์เผยแพุร่ 
แก่ป็ระชาชนุ รว่มทั�งสิรุป็การชี�แจังด้ังกลั่าว่ไว่้ในุรายงานุนุี�ด้้ว่ย 

เพุ่�อให้่สิอด้คลัอ้งติามบทบญัญัติขิองกฎห่มายขา้งต้ินุ ในุการจัดั้ทำรายงานุ
ผลัการป็ระเมินุสิถานุการณ์ด้้านุสิิทธิิมนุุษยชนุของป็ระเทศัไทยป็ระจัำปี็ 2564 
ป็ระกอบด้้ว่ย

1. แนวทางการดำเนินการและแผนงาน

 ในุการจััด้ทำรายงานุผลัการป็ระเมินุสิถานุการณ์ด้้านุสิิทธิิมนุุษยชนุ
ฉบับนุี� กสิม. ได้้เก็บรว่บรว่มข้อมูลัเห่ตุิการณ์ที�เกี�ยว่กับสิิทธิิมนุุษยชนุที�เกิด้ข่�นุ
ระห่ว่า่งเด้อ่นุมกราคม - ธัินุว่าคม 2564 แลัะการด้ำเนิุนุการของห่นุว่่ยงานุของรฐั 
ที�เกี�ยว่ข้องจัากแห่ล่ังข้อมูลัต่ิาง ๆ  ได้้แก่ แห่ล่ังข่าว่ที�เผยแพุร่ติ่อสิาธิารณะ  
เร่�องร้องเรียนุที� กสิม. ได้้รับ รายงานุผลัการติรว่จัสิอบการลัะเมิด้สิิทธิิมนุุษยชนุ 
แลัะข้อเสินุอแนุะมาติรการห่รอ่แนุว่ทางในุการส่ิงเสิริมแลัะคุม้ครองสิทิธิมินุษุยชนุ 
ของ กสิม. การสิอบถามขอ้มลูัจัากห่นุว่่ยงานุของรฐัที�เกี�ยว่ขอ้ง รว่มทั�งการจัดั้ให่้ 
มีกระบว่นุการป็ร่กษาห่าร่อแลัะรับฟัังข้อมูลัจัากองค์กรพัุฒนุาเอกชนุ 
แลัะห่นุ่ว่ยงานุของรัฐ เพุ่�อให่้ได้้ข้อมูลัที�รอบด้้านุแลัะมีการสิอบทานุข้อมูลั 
เพุ่�อคว่ามถกูต้ิอง จัากนุั�นุได้้นุำข้อมลูัทั�งห่มด้มาป็ระมว่ลัแลัะว่เิคราะห์่เป็รยีบเทยีบ
กับห่ลัักสิิทธิิมนุุษยชนุที�รับรองไว่้ในุรัฐธิรรมนูุญ กฎห่มายภายในุสินุธิิสัิญญา 
ที�ป็ระเทศัไทยเป็็นุภาคีแลัะมีพุันุธิกรณีที�ติ้องป็ฏิิบัติิติาม ทั�งพุันุธิกรณี 
ในุการเคารพุการใช้สิิทธิิของป็ระชาชนุ การคุ้มครองบุคคลัที�ถูกลัะเมิด้สิิทธิ ิ
แลัะการด้ำเนิุนุการให้่สิทิธิเิป็น็ุจัริง (Obligations to respect, protect and fulfill)  
รว่มทั�งจัากข้อสิงัเกติแลัะข้อเสินุอแนุะต่ิอป็ระเทศัไทยของคณะกรรมการป็ระจัำ 
สินุธิสัิิญญาระห่ว่่างป็ระเทศัด้้านุสิทิธิมินุุษยชนุที�ป็ระเทศัไทยเป็็นุภาค ีป็ระกอบด้้ว่ย 
5 ขั�นุติอนุ ด้ังนุี�
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สนธิิสัญญาหลัก
ระหว่างประเทศด้าน

สิทธิิมูนุษยชนภายใติ้
กรอบสหประชาชาติิ

8 
ฉบับ

ขั้นท่� 1

การวางแผน
 การป็ระมว่ลัสิถานุการณ์ที�ผ่านุมาแลัะจััด้ทำาข้อมูลัเบ่�องติ้นุพุร้อมนุำาเสินุอป็ระเด้็นุห่ลัักที�จัะติิด้ติาม

ขั้นท่� 2

การเก็บข้อม้ล/
ติรวจัสิอบ

 การรว่บรว่มข้อมูลัภายในุสิำานุักงานุ กสิม.

 การรว่บรว่มข้อมูลัจัากภายนุอก ห่นุ่ว่ยงานุที�เกี�ยว่ข้อง แลัะสิ่�อติ่าง ๆ

 การป็ระชุม/การสัิมมนุาวิ่ชาการ/การสัิมภาษณ์เชิงล่ัก ห่ร่อการสิอบถามเฉพุาะกลุ่ัมกับบุคคลั ห่นุ่ว่ยงานุ 
 ที�เกี�ยว่ข้อง

 การบันุท่ก/จััด้เก็บข้อมูลัติามป็ระเด้็นุสิิทธิิ

 การติรว่จัสิอบคว่ามถูกติ้องของข้อมูลั

ขั้นท่� 3

การเปร่ยบเท่ยบ/
การวิเคราะห่์

 การเป็รียบเทยีบ/ติรว่จัสิอบมาติรฐานุสิทิธิมินุุษยชนุ (1) รฐัธิรรมนุญูแลัะกฎห่มายภายในุ (2) สินุธิสิิญัญา 
 ห่ลัักระห่ว่่างป็ระเทศัด้้านุสิิทธิิมนุุษยชนุ (3) ข้อสิังเกติเชิงสิรุป็ (Concluding Observations) ของกลัไก 
 ป็ระจัำาสินุธิิสิญัญาห่ลักัระห่ว่า่งป็ระเทศัด้า้นุสิทิธิมินุษุยชนุ แลัะ (4) คว่ามเห็่นุทั�ว่ไป็ (General Comments)  
 ของคณะกรรมการป็ระจัำากติิกาแลัะอนุุสิัญญาห่ลัักระห่ว่่างป็ระเทศัด้้านุสิิทธิิมนุุษยชนุ

 การว่ิเคราะห์่แลัะป็ระเมินุผลัคว่ามสิอด้คลั้องกับมาติรฐานุสิิทธิิมนุุษยชนุข้างติ้นุของป็ระเด้็นุนุั�นุ ๆ   
 จัากป็ีที�ผ่านุมา

ขั้นท่� 4

การจััดทำาร่างรายงาน
 การจััด้ทำาร่างรายงานุติามป็ระเด็้นุแลัะในุภาพุรว่มของรายงานุทั�งฉบับ รว่มถ่งการบรรณาธิิการติ่าง ๆ  

 การนุำาเสินุอร่างรายงานุติ่อที�ป็ระชุม กสิม. ด้้านุบริห่าร เพุ่�อขอคว่ามเห่็นุชอบ

ขั้นท่� 5

การเสินอรายงานติ่อรัฐสิภา
และคณะรัฐมนติร่

 การออกแบบรูป็เลั่ม จััด้พุิมพุ์ แลัะจััด้สิ่งรายงานุให่้กับรัฐสิภาแลัะคณะรัฐมนุติรี พุร้อมเผยแพุร่ให่้ 
 ป็ระชาชนุทราบเป็็นุการทั�ว่ไป็ ไม่เกินุ 90 ว่ันุ นุับจัากว่ันุสิิ�นุป็ี 2564

กติิการะห่ว่่างป็ระเทศัว่่าด้้ว่ยสิิทธิิ
พุลัเม่องแลัะสิิทธิิทางการเม่อง  
ค .ศั .  1966 ( Internat ional  
Covenant on Civil and Political 
Rights: ICCPR) มีผลัใช้บังคับกับ
ป็ระเทศัไทยเม่�อว่ันุที� 30 มกราคม 
2540

กติิการะห่ว่่างป็ระเทศัว่่าด้้ว่ยสิิทธิิ 
ทางเศัรษฐกจิั สิงัคม แลัะว่ฒันุธิรรม 
ค.ศั .  1966 ( Internat ional  
Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights: ICESCR)  
มีผลัใช้ บั งคับกับป็ระเทศัไทย 
เม่�อว่ันุที� 5 ธิันุว่าคม 2542

อ นุุ สิั ญ ญ า ว่่ า ด้้ ว่ ย ก า ร ข จัั ด้ 
การ เลั่ อกป็ฏิิบั ติิ ทาง เช่� อชาติิ 
ในุทกุรปู็แบบ ค.ศั. 1966 (Convention  
on the Elimination of All Forms 
of Racial Discrimination: CERD) 
มีผลัใช้ บั งคับกับป็ระเทศัไทย 
เม่�อว่ันุที� 27 กุมภาพุันุธิ์ 2546

2. กรอบแนวทางท่�ใช้ในการประเมิน

 2.1 รัฐธิรรมนุูญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธิศัักราช 2560/กฎห่มายภายในุป็ระเทศัที�เกี�ยว่ข้อง

  สิทิธิแิลัะเสิรีภาพุได้รั้บการรับรองแลัะคุม้ครองติามบทบัญญตัิแิห่ง่รัฐธิรรมนูุญ โด้ยป็รากฏิในุห่มว่ด้
ที� 1 บททั�ว่ไป็ ห่มว่ด้ที� 3 สิิทธิิแลัะเสิรีภาพุของป็ว่งชนุชาว่ไทย ห่มว่ด้ที� 5 ห่นุ้าที�ของรัฐ ห่มว่ด้ที� 6 แนุว่นุโยบาย
แห่่งรัฐ แลัะกฎห่มายภายในุป็ระเทศัที�เกี�ยว่ข้อง

 2.2 สินุธิิสิัญญาห่ลัักระห่ว่่างป็ระเทศัด้้านุสิิทธิิมนุุษยชนุภายใต้ิกรอบสิห่ป็ระชาชาติิที�ป็ระเทศัไทย 
เป็็นุภาคีแลั้ว่ 7 ฉบับ ที�ลังนุามไว่้แลัะอยู่ระห่ว่่างการด้ำเนุินุการเข้าเป็็นุภาคี 1 ฉบับ รว่ม 8 ฉบับ ด้ังนุี�
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อนุุสิัญญาว่่ าด้้ ว่ยการขจััด้ 
การเลั่อกป็ฏิิบัติิต่ิอสิติรีในุทุก 
รปู็แบบ ค.ศั. 1979 (Convention  
on the Elimination of All 
Forms of Discrimination 
Against Women: CEDAW)  
มีผลัใช้บังคับกับป็ระเทศัไทย 
เม่�อว่นัุที� 8 กนัุยายนุ 2528 แลัะ
พุธิิสีิารเลัอ่กรับของอนุสัุิญญาฯ 
เกี�ยว่กับกระบว่นุการรับเร่�อง
ร้องเรียนุ ซึ่่�งป็ระเทศัไทยได้้ให่้
สิตัิยาบนัุเม่�อว่นัุที� 14 มถินุุายนุ 
2543

อนุุสิัญญาว่่าด้้ว่ยการต่ิอติ้านุ
การทรมานุ แลัะการป็ระติิบัติิ 
ห่ร่อการลังโทษอ่�นุที�โห่ด้ร้าย  
ไร้มนุษุยธิรรม ห่รอ่ที�ย�ำยีศักัด้ิ�ศัรี  
ค.ศั. 1984 (Convention 
Against Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading  
Treatment or Punishment: CAT) 
มีผลัใช้บังคับกับป็ระเทศัไทย 
เม่�อว่ันุที� 1 พุฤศัจัิกายนุ 2550

อ นุุสิัญญา ว่่า ด้้ว่ยสิิท ธิิ เด้็ ก  ค .ศั .  1989  
(Convention on the Rights of the Child:  
CRC) มีผลัใช้บังคับกับป็ระเทศัไทย เม่�อวั่นุที� 
26 เมษายนุ 2535 แลัะพิุธิีสิารเลั่อกรับ 
ของอนุุสิัญญาฯ จัำนุว่นุ 3 ฉบับ ได้้แก่ พุิธิีสิาร 
เลั่อกรับว่่าด้้ว่ยการขายเด็้ก โสิเภณีเด้็ก 
แลัะส่ิ�อลัามกที�เกี�ยว่กับเด็้ก ป็ระเทศัไทยเขา้เป็น็ุ 
ภาคีเม่�อว่ันุที� 11 มกราคม 2549 พุิธิีสิาร
เ ล่ัอกรับ ว่่าด้้ ว่ยสิภาว่ะคว่ามขัด้แย้ งที� มี 
การใช้อาวุ่ธิ ป็ระเทศัไทยเข้าเป็็นุภาคีเม่�อวั่นุที�  
27 กุมภาพุันุธิ์ 2549 แลัะพุิธิีสิารเลั่อกรับ 
ว่่าด้้ว่ยกระบว่นุการรับเร่�องร้องเรยีนุ ป็ระเทศัไทย 
เข้าเป็็นุภาคีเม่�อว่ันุที� 25 กันุยายนุ 2555

อนุุสิัญญาว่่า ด้้ว่ยสิิท ธิิของคนุพุิการ ค .ศั .  2006  
(Convention on the Rights of Persons  
with Disabilities: CRPD) มีผลัใช้บังคับกับป็ระเทศัไทย 
เม่�อว่ันุที� 28 สิิงห่าคม 2551 แลัะพิุธีิสิารเลั่อกรับ 
ของอนุุสิัญญาฯ เกี�ยว่กับกระบว่นุการรับเร่�องร้องเรียนุ  
โด้ยมผีลัใช้บงัคบักับป็ระเทศัไทย เม่�อว่นัุที� 2 ติลุัาคม 2559

นุอกจัากสินุธิิสัิญญาห่ลัักระห่ว่่างป็ระเทศัด้้านุ 
สิิทธิิมนุุษยชนุข้างติ้นุ การจััด้ทำรายงานุฉบับนุี�ยังได้้คำนุ่ง
ถ่งป็ฏิิญญา ข้อมติิ มาติรฐานุ แนุว่ทาง ข้อกำห่นุด้ระห่ว่่าง
ป็ระเทศั ทั�งในุระดั้บภมูภิาคแลัะระดั้บสิากลัที�เกี�ยว่ข้องกับ
การส่ิงเสิริมแลัะคุ้มครองสิิทธิิมนุุษยชนุ ติลัอด้จันุคำมั�นุ 
ติา่ง ๆ  ที�รฐับาลัไทยได้ใ้ห้่ แลัะ/ห่รอ่รับรองไว่ต้ิอ่ป็ระชาคม 
ระห่ว่่างป็ระเทศั เช่นุ คว่ามเห็่นุทั�ว่ไป็ (General Comments)  
ของคณะกรรมการป็ระจัำกติิกาแลัะอนุุสิัญญาห่ลััก 
ระห่ว่่างป็ระเทศัด้้านุสิิทธิิมนุุษยชนุ ข้อสิังเกติแลัะ 
ข้อ เสินุอแนุะติ่อป็ระเทศัไทยของคณะกรรมการ
ป็ระจัำสินุธิิสิัญญาระห่ว่่างป็ระเทศัด้้านุสิิทธิิมนุุษยชนุ 
ที� ป็ ระ เทศัไทย เป็็นุภา คีแลัะห่ลัั กการชี� แนุะของ
สิห่ป็ระชาชาติิว่่าด้้ว่ยธิุรกิจักับสิิทธิิมนุุษยชนุ (UNGPs) 
เป็็นุติ้นุ

สิำห่รับการจััด้ทำคำชี� แจังข้อ เท็จัจัริ งกรณี 
มกีารรายงานุสิถานุการณ์เกี�ยว่กับสิทิธิิมนุษุยชนุในุป็ระเทศัไทย 

โด้ยไม่ถูกติ้องห่ร่อไม่เป็็นุธิรรมติามห่นุ้าที�แลัะอำนุาจั
ที�บัญญัติิในุมาติรา 247 (4) ของรัฐธิรรมนุูญแห่่ง 
ราชอาณาจัักรไทย พุุทธิศัักราช 2560 แลัะมาติรา 26 (4)  
ของพุระราชบัญญัติิป็ระกอบรัฐธิรรมนุูญว่่าด้้ ว่ย 
คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนุแห่่งชาติิ พุ.ศั. 2560 นุั�นุ  
ในุป็ ี2564 กสิม. ได้ด้้ำเนุนิุการติามระเบยีบคณะกรรมการ 
สิิทธิิมนุุษยชนุแห่่งชาติิว่่าด้้ว่ยห่ลัักเกณฑ์์แลัะวิ่ธิีการ 
ในุการชี�แจังแลัะรายงานุข้อเท็จัจัริง กรณีมีการรายงานุ
สิถานุการณ์เกี�ยว่กับสิิทธิิมนุุษยชนุในุป็ระเทศัไทย
โด้ยไม่ถูกติ้องห่ร่อไม่เป็็นุธิรรม พุ.ศั. 2564 ลังว่ันุที�  
26 มกราคม 2564 โด้ยมีการติรว่จัสิอบรายงานุ
สิถานุการณ์สิิทธิิมนุุษยชนุ ป็ระจัำปี็ 2564 ขององค์กร
ฮิิว่แมนุไรทสิ์ว่อทช์ กรณีที�รัฐบาลัสิห่รัฐอเมริการะบุให่้
อุติสิาห่กรรมป็ระมงไทยอยูใ่นุรายการ “สิินุค้าที�ผลิัติโด้ย 
แรงงานุเด็้กแลัะแรงงานุบังคับ” แลัะมีข้อเสินุอแนุะต่ิอ

คณะรัฐมนุติรีซึ่่�งป็รากฏิในุป็ระเด้็นุสิิทธิิแรงงานุด้้ว่ยแลั้ว่

4 5 6

อนุุสิัญญาระห่ว่่างป็ระเทศัว่่าด้้ว่ยการคุ้มครองบุคคลั 
ทุกคนุจัากการห่ายสิาบสูิญโด้ยถูกบังคับ (International 
Convention for the Protection of All Persons 
from Enforced Disappearance: CPED) ค.ศั. 2006 
ป็ระเทศัไทยลังนุามไว่้เม่�อว่ันุที� 9 มกราคม 2555 แติ่ยัง
ไม่มีผลัใช้บังคับกับป็ระเทศัไทยเนุ่�องจัากยังอยู่ระห่ว่่าง 
การป็รบัป็รงุกฎห่มายภายในุก่อนุการด้ำเนุนิุการเข้าเป็็นุภาคี

บท
นำำ�

ร�
ยง

�นำ
ผล

ก�
รป

ระ
เมิ

ินำส
ถ�

นำก
�ร

ณ์
์

ด้้�
นำส

ิทธิ
ิมินำ

ุษย
ชนำ

ขอ
งป

ระ
เท

ศไ
ทย

 ป
ี 2

56
4

23

บทท่�

1



การประเมินุ
สิถานุการณ์
สิิทธิิมนุุษยชนุในุ
สิถานุการณ์เฉพื่าะ

บทท่�

25 สถานการณ์การแพิร่ระบาด
 ข้องโรคโควิด 19 

35 สถานการณ์ท่�เก่�ยวกับการใช้เสรีภาพิ
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ในุปี็ 2564 มีสิถานุการณ์เฉพุาะที�สิ่งผลักระทบต่ิอสิิทธิิมนุุษยชนุที�สิำคัญ  
2 สิถานุการณ์ ได้้แก่ สิถานุการณ์การแพุร่ระบาด้ของโรคโคว่ิด้ 19 แลัะสิถานุการณ์
ที�เกี�ยว่กับการใช้เสิรีภาพุในุการชุมนุุม ป็ี 2564 ด้ังนุี� 

2.1 สิถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

1. สิถานการณ์/ปัญห่า 

 1.1 สิถานุการณ์การติิด้เช่�อโคว่ิด้ 19 ระลัอกสิองเกิด้ข่�นุติั�งแติ่ช่ว่ง 
กลัางเด้่อนุธิันุว่าคม 2563 ในุพุ่�นุที� จั. สิมุทรสิาคร ทำให่้จัำนุว่นุผู้ป็่ว่ยโรคโคว่ิด้ 19  
เพุิ�มข่�นุอยา่งรว่ด้เรว็่1 ติั�งแติวั่่นุที� 15 ธินัุว่าคม 2563 - 31 มนีุาคม 2564 มผีูป้็ว่่ยสิะสิม 
จัำนุว่นุ 24,626 ราย เสิียชีว่ิติ 34 ราย2 ติ่อมาได้้เกิด้สิถานุการณ์การแพุร่ระบาด้
ของโรคโคว่ิด้ 19 ระลัอกสิามในุเด้่อนุเมษายนุ 2564 นุับติั�งแติ่ว่ันุที� 1 เมษายนุ -  
31 ธินัุว่าคม 2564 มจีัำนุว่นุผูป้็ว่่ยสิะสิม 2,194,572 ราย เสิยีชวี่ติิสิะสิม 21,604 ราย3  

 1.2 สิถานุการณ์ด้ังกลั่าว่ได้้สิ่งผลักระทบในุด้้านุติ่าง ๆ  ด้ังนุี� 

  1.2.1 ผลักระทบติ่อการเข้าถ่งบริการสิาธิารณสิุข เช่นุ 

   (1) ป็ัญห่าจัำนุว่นุเติียงไม่เพุียงพุอสิำห่รับรักษาผู้ป็่ว่ย 
โรคโคว่ิด้ 19 ติั�งแติ่การระบาด้ในุเด้่อนุเมษายนุ 2564 ซึ่่�งจัำนุว่นุผู้ติิด้เช่�อโคว่ิด้ 19  
เพุิ�มข่�นุเป็็นุจัำนุว่นุมาก ทำให้่เตีิยงในุโรงพุยาบาลัไม่เพีุยงพุอที�จัะรองรับผู้ป่็ว่ย 
ที�รอการเข้ารับการรักษาพุยาบาลั4 แลัะมีบางรายที�เสิียชีว่ิติที�บ้านุ

   (2) ป็ัญห่าการได้้รับการติรว่จัห่าเช่�อโคว่ิด้ 19 ไม่เพุียงพุอ 
ติั�งแติเ่ด้อ่นุเมษายนุ 2564 ที�มกีารแพุรร่ะบาด้มากข่�นุ ทำให้่มปี็ระชาชนุที�เป็น็ุกลัุม่เสิี�ยง 
เพุิ�มสูิงจันุสิง่ผลัติอ่การเขา้ถ่งการติรว่จัห่าเช่�อโคว่ดิ้ 19 โด้ยเฉพุาะในุกรงุเทพุมห่านุคร
มีป็ระชาชนุไป็รอที�จัุด้ติรว่จัติ่าง ๆ  เป็็นุจัำนุว่นุมาก แลัะห่ลัายคนุไม่ได้้รับการติรว่จั5  

1 จัาก ห่นุังสิ่อสิำนุักเลัขาธิิการคณะรัฐมนุติรี ด้่ว่นุที�สิุด้ ที� นุร 0505/ว่ 122 ลังว่ันุที�  
24 กุมภาพุันุธิ์ 2564 เร่�อง สิรุป็ผลัการป็ระชุมคณะกรรมการบริห่ารสิถานุการณ ์
การแพุร่ระบาด้ของโรคติิด้เช่�อไว่รัสิโคโรนุา 2019 (โคว่ิด้ 19) (ศับค.) ครั�งที� 3/2564.

2 จัาก สถานการณ์์การติิดเชื้้�อ COVID-19 ในประเทศ (ระลอกใหม่่) [อ้างอิงจัาก
สิถานุะเฟัซึ่บุ�ก]. โด้ย ศัูนุย์ข้อมูลั COVID-19, 31 มีนุาคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https:// 
www.facebook.com/informationcovid19/photos/a.106455480972785/29691 
3855260279/

3 จัาก รายงานสถานการณ์์ COVID-19 ในประเทศไทย [อ้างอิงจัากสิถานุะเฟัซึ่บุ�ก]. 
โด้ย ศัูนุย์ข้อมูลัโคว่ิด้ 19, 31 ธิันุว่าคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://web.facebook.com/
informationcovid19/photos/pcb.475778867373776/475777927373870

4 จัาก เร่งรับผู้้�ป่วยรอเติียง 2,013 ราย กทม่.และปริม่ณ์ฑล เข้�ารับการรักษา,  
โด้ย กรงุเทพุธิรุกจิั, 24 เมษายนุ 2564. ส่ิบค้นุจัาก https://www. bangkokbiznews.com/
news/detail/934258

5 จัาก เติ็ม่แล�ว! คิิวติรวจโคิวิด 19 วัดพระศรีฯ 900 คิิว พบคิิวแรกม่า 6 โม่งเย็น 
วานนี�, โด้ย มติชินุออนุไลัน์ุ, 8 กรกฎาคม 2564. สิบ่คนุ้จัาก https://www.matichon.co.th/
local/quality-life/news_2817714

สิทธิิมูนุษยชนในสถานการณ์เฉพิาะ
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จันุรัฐบาลัติ้องแก้ไขโด้ยนุำการติรว่จัแบบแอนุติิเจันุ
เทสิติ์คิติ (Antigen Test Kit: ATK) มาใช้ แลัะจััด้ห่า
เพุ่�อแจักจั่ายติ่อกลัุ่มเสิี�ยง 

ที�ม่า: ศ้นย์ข้�อม่ล้โคิวดิ 19
   

   (3) ป็ั ญ ห่ า ก า ร ก ร ะ จั า ย
ว่ัคซีึ่นุโควิ่ด้ 19 พุบว่่า ในุช่ว่งแรกต้ิองลังทะเบียนุ
ผ่านุแอป็พุลิัเคชันุห่มอพุร้อมห่ร่อผ่านุทางเว่็บไซึ่ติ์
ของจัังห่ว่ัด้เท่านุั�นุ ผู้สิู งอายุบางรายมี อุป็สิรรค 
ด้้านุเทคโนุโลัยีห่ร่อการไม่มีโทรศััพุท์ที�รองรับระบบ
การลังทะเบียนุได้้ นุอกจัากนุี� ยังมีป็ัญห่าวั่คซึ่ีนุที�มี 
จัำนุว่นุไม่เพุียงพุอทำให่้มีการเลั่�อนุการฉีด้ว่ัคซึ่ีนุ 
เป็็นุระยะ แลัะบางพุ่�นุที�ในุกลัุ่มผู้ป็่ว่ยติิด้เติียงยังไม่ได้้ 
รบัว่คัซึ่นีุเนุ่�องจัากมอีปุ็สิรรคในุการเด้นิุทาง การกระจัาย 
ว่ัค ซีึ่นุให่้แก่ป็ระชาชนุโด้ยเฉพุาะในุกลัุ่ ม เสิี� ย ง 
มีคว่ามลั่าช้า6 ป็ระชาชนุบางสิ่ว่นุขาด้คว่ามเช่�อมั�นุ 
ติ่อวั่คซีึ่นุ โด้ยเฉพุาะผู้สูิงอายุแลัะสิติรีติั�งครรภ์7  

การกระจัายวั่คซึ่ีนุในุต่ิางจัังห่วั่ด้ที�เปิ็ด้ให่้ลังทะเบียนุ
ผ่านุระบบของจัังห่ว่ัด้ช่ว่งแรกได้้สิร้างคว่ามสิับสินุติ่อ
ป็ระชาชนุ เนุ่�องจัากมีช่องทางลังทะเบียนุจัำนุว่นุมาก 
ขณะที�บางจัังห่วั่ด้ยังไม่มีระบบลังทะเบียนุเป็็นุของ 
ติัว่เอง8

6 ได้้แก่ กลัุ่มผู้สิูงอายุ 60 ป็ีข่�นุไป็ กลัุ่มผู้ป็่ว่ย 7 โรคเร่�อรัง แลัะกลัุ่มสิติรีติั�งครรภ์.
7 จัาก ห่นุังสิ่อสิำนุักสิ่งเสิริมการเคารพุสิิทธิิมนุุษยชนุ ที� สิม 0004/823 ลังว่ันุที� 20 กันุยายนุ 2564 เร่�อง แจั้งข้อมูลั

สิถานุการณ์สิิทธิิมนุุษยชนุจัากศัูนุย์ศั่กษาแลัะป็ระสิานุงานุด้้านุสิิทธิิมนุุษยชนุในุภูมิภาค.
8 จัาก ไม่่ถึงเด้อนวัคิซีีนป่วน! ลงทะเบียนสับสน รพ.เล้�อนฉีีด เทคินชื้รา สธ.-กทม่.โบ�ยเละ, โด้ย PPTV, 16 มิถุนุายนุ 

2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.pptvhd36.com/news/สิุขภาพุ/149609
9 จัาก ข้่าว ธปท. ฉีบับที� 57/2564 เร้�อง ผู้ลการประชืุ้ม่คิณ์ะกรรม่การนโยบายการเงิน คิรั�งที� 5/2564 [ข่าว่ ธิป็ท.].  

โด้ย ธินุาคารแห่ง่ป็ระเทศัไทย, 4 สิงิห่าคม 2564. สิบ่ค้นุจัาก https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/Documents/
PressMPC_52564.pdf

ที�ม่า: ศน้ย์ข้�อม่ล้โคิวดิ 19 

  1.2.2 ผ ลั ก ร ะ ท บ ด้้ า นุ เ ศั ร ษ ฐ กิ จั  
คณะกรรมการนุโยบายการเงนิุ ธินุาคารแห่ง่ป็ระเทศัไทย 
ป็ระเมินุว่่า เศัรษฐกิจัไทยปี็ 2564 ได้้รับผลักระทบ 
จัากการระบาด้ของโรคโคว่ิด้ 19 มากกว่่าที�ป็ระเมินุไว่้ 
ในุด้้านุติลัาด้แรงงานุมีคว่ามเป็ราะบางมากข่�นุ โด้ยเฉพุาะ 
ภาคบริการแลัะผู้ป็ระกอบอาชีพุอิสิระ อย่างไรก็ด้ี 
เศัรษฐกิจัไทยยังมีแรงสินุับสินุุนุเพุิ�มเติิมจัากแนุว่โนุ้ม
การใช้จ่ัายภาครัฐที�สิูงข่�นุจัากการออกพุระราชกำห่นุด้
ให่้อำนุาจักระทรว่งการคลัังกู้เงินุเพุ่�อแก้ไขป็ัญห่า
เศัรษฐกจิัแลัะสิงัคมจัากการระบาด้ของโรคติดิ้เช่�อไว่รสัิ
โคโรนุา 2019 เพุิ�มเติมิ พุ.ศั. 2564 แลัะการสิง่ออกสินิุค้า 
ที�ขยายติัว่ดี้ แม้ภาคการผลัิติบางสิ่ว่นุได้้รับผลักระทบ 
จัากการระบาด้ในุโรงงานุแลัะการขาด้แคลันุว่ตัิถดุ้บิชั�ว่คราว่  
สิิ�งสิำคัญที�สิุด้ของเศัรษฐกิจัไทย ค่อ การเร่งคว่บคุม
การระบาด้แลัะกระจัายวั่คซึ่ีนุเพุ่�อฟ้ั�นุคว่ามเช่�อมั�นุ 
ของป็ระชาชนุแลัะเอ่�อให้่กิจักรรมทางเศัรษฐกิจั 
แลัะรายได้ก้ลับัมาขยายตัิว่ ขณะที�มาติรการทางการคลััง 
แลัะการเงินุจัะติ้องเร่งช่ว่ยผู้ได้้รับผลักระทบให้่ติรงจัุด้
แลัะทันุเห่ติุการณ์ยิ�งข่�นุ9 
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  1.2.3 ผลักระทบติ่อกลัุ่มบุคคลัติ่าง ๆ  

   (1) ผลักระทบต่ิอผู้ป็ระกอบ
กิจัการแลัะผู้ใช้แรงงานุพุบว่่า กิจัการบางป็ระเภท 
ไม่สิามารถด้ำเนิุนุการต่ิอไป็ได้้ห่ร่อต้ิองปิ็ด้กิจัการ 
ทั�งถาว่รแลัะชั�ว่คราว่ สิ่งผลักระทบติ่อแรงงานุที�เป็็นุ
ลักูจัา้ง ทั�งการถกูเลักิจัา้งแลัะรายได้้ที�ลัด้ลัง ซึ่่�งติวั่อยา่ง 
กจิัการที�ได้้รบัผลักระทบ เช่นุ ธิรุกจิัสิป็าแลัะนุว่ด้แผนุไทย  
ธิุรกิจัในุภาคอุติสิาห่กรรมท่องเที�ยว่ ธิุรกิจักลัางค่นุ 
แลัะบันุเทิง ธิุรกิจัสิถานุที�ออกกำลัังกาย แลัะขนุส่ิง
สิาธิารณะ เป็น็ุต้ินุ นุอกจัากนุี� ในุช่ว่งที�มกีารแพุร่ระบาด้ 
จัำนุว่นุมากในุกรงุเทพุมห่านุครแลัะป็รมิณฑ์ลัมมีาติรการ 
ปิ็ด้แคมป์็ก่อสิร้าง ส่ิงผลักระทบต่ิอการขาด้แคลันุอาห่าร10  
แลัะการขาด้รายได้้โด้ยเฉพุาะแรงงานุนุอกระบบ11 
เป็็นุติ้นุ

   (2) ผลักระทบต่ิอแรงงานุข้ามชาติิ  
พุบว่่า แรงงานุข้ามชาติิที�ถูกเลัิกจั้างบางสิ่ว่นุกลัายเป็็นุ 

10 จัาก ไหนว่าชื้่วย! สลด 136 แรงงาน ถ้กทิ�งวอนข้อข้�าวย้�อชื้ีวิติ หลังรัฐสั�งปิดแคิม่ป์เก้อบสัปดาห,์ โด้ย มติิชนุออนุไลันุ์, 
4 กรกฎาคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.matichon.co.th/social/news_2811039

11 จัาก เปิดชื้ีวิติสุดระทม่แคิม่ป์คินงาน นอนเต็ินท์ป้นร�อนจัด-ฝนติกก็ท่วม่ ไร�เงิน-ท�องหิว ข้�าว 3 ม่้�อไม่่มี่จริง,  
โด้ย มติิชนุออนุไลันุ์, 8 กรกฎาคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.matichon.co.th/politics/news_2818746

12 จัาก แรงงานข้�าม่ชื้าติิในระบบ 2 ล�านคินติ�องได�รับวัคิซีีนแติ่ติิดข้�อจำกัดด�านภาษา-การเล้อกปฏิิบัติิ, โด้ย ป็ระชาไท, 
23 มิถุนุายนุ 2564. สิ่บค้นุจัาก https://prachatai.com/journal/2021/06/93636

13 จัาก คิลัสเติอร์ ‘แรงงานข้�าม่ชื้าติิ’ ผู้จญโคิวิดในเม่้องสวัสดิการทิพย์, โด้ย VOICE online, 4 มิถุนุายนุ 2564.  
สิ่บค้นุจัาก https://www.voicetv.co.th/read/AgA3Tz5uh?fbclid=

14 จัาก ‘เพ้�อไทย’ จี� กทม่. เรง่ติรวจเชื้้�อโคิวิดแรงงานติา่งด�าว โดยไม่แ่ยกว่าเข้�าเม่อ้งถก้หรอ้ผู้ดิ กม่., โด้ย มติชินุออนุไลัน์ุ, 
7 มิถุนุายนุ 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.matichon.co.th/politics/news_2763553

15 จัาก แรงงานข้�าม่ชื้าติิในระบบ 2 ล�านคินติ�องได�รับวัคิซีีนแติ่ติิดข้�อจำกัดด�านภาษา-การเล้อกปฏิิบัติิ. งานุเด้ิม.
16 จัาก โคิวิดพ่นพิษพบหญิงไทยท�องไม่่พร�อม่พุ่งกระฉี้ด, โด้ย RSA THAI, 27 มิถุนุายนุ 2564. สิ่บค้นุจัาก https://

www.rsathai.org/contents/18222/
17 จัาก รณ์รงค์ิหญิงติั�งคิรรภ์รับวัคิซีีนคิรบโดส ลดการเจ็บป่วยรุนแรงจากการติิดเชื้้�อโคิวิด 19, โด้ย โพุสิต์ิทูเด้ย์,  

22 ธิันุว่าคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.posttoday.com/life/healthy/671295

แรงงานุผิด้กฎห่มายเนุ่�องจัากทำงานุผิด้ป็ระเภท 
ห่ร่อช่�อนุายจ้ัางในุเอกสิารไม่ติรงกับนุายจ้ัางปั็จัจุับันุ12 

แรงงานุข้ามชาติิที�เป็็นุผู้ป่็ว่ยแลัะอาศััยอยู่ในุพุ่�นุที�
ระบาด้บางรายป็ระสิบป็ัญห่าไม่มีอาห่ารเพีุยงพุอ 
ในุช่ว่งกักติัว่ ไม่มีที�พุักอาศััย ไม่มีรายได้้ช่ว่งกักติัว่ แลัะ
ไม่ได้้รับการรักษาเม่�อมีอาการป่็ว่ย อีกทั�งยังมีป็ัญห่า
ในุเร่�องการเข้าถ่งข้อมูลัแลัะการสิ่�อสิาร13 มีรายงานุว่่า
กลัุ่มแรงงานุที�มีใบอนุุญาติทำงานุจัะได้้รับการติรว่จัห่า
เช่�อโคว่ิด้ 19 ก่อนุกลัุ่มที�ไม่มีใบอนุุญาติทำงานุ14 แลัะ 
จัดุ้ติรว่จัเชงิรกุบางจัดุ้ไมร่บัติรว่จัให่ก้บัแรงงานุขา้มชาติิ  
สิำห่รบัการฉดี้ว่คัซึ่นีุโคว่ดิ้ 19 แรงงานุข้ามชาติทีิ�มีเอกสิาร 
ในุพุ่�นุที�เสิี�ยงสิามารถฉีด้วั่คซึ่ีนุได้้ แต่ิพุบข้อจัำกัด้ 
ด้า้นุภาษา สิว่่นุแรงงานุที�เป็น็ุผูป้็ระกนัุตินุติามมาติรา 33  
นุายจั้างจัะติ้องเป็็นุผู้ลังทะเบียนุให่้ภายในุระยะเว่ลัา
ที�จัำกัด้ ทำให่้มีโอกาสิติกห่ลั่นุ สิ่ว่นุกลัุ่มที�ไม่มีเอกสิาร
ซึ่่�งคาด้ว่่ามีป็ระมาณ 1 - 2 ลั้านุคนุ ไม่มีช่องทาง 
ในุการเขา้ถง่ว่คัซึ่นีุเพุราะระบบลังทะเบยีนุขอรบัว่คัซึ่นีุ
ติ้องมีเอกสิารย่นุยันุ15 

   (3) ผลักระทบติ่อสิติรีพุบว่่า 
มีสิติรีตัิ�งครรภ์ไม่พุร้อมขอรับบริการป็ร่กษาทางเลั่อก 
เพุิ�มข่�นุเกอ่บเทา่ติวั่16 นุอกจัากนุี� ติั�งแติว่่นัุที� 1 เมษายนุ - 
11 ธิันุว่าคม 2564 มีสิติรีติั�งครรภ์ที�ติิด้เช่�อโคว่ิด้ 19  
ป็ระมาณ 6,102 ราย แลัะเสิยีชวี่ติิ 103 ราย17 ในุชว่่งแรก
สิติรีติั�งครรภ์ยังไม่ถูกจััด้เป็็นุกลัุ่มเสีิ�ยงที�จัะได้้รับว่ัคซีึ่นุ 
ติ่อมา รัฐบาลัได้้กำห่นุด้ให้่เป็็นุห่นุ่�งในุกลัุ่มเสิี�ยงที�ติ้อง
ได้ร้บัการฉดี้ว่คัซึ่นีุโด้ยเรว็่ แต่ิบางสิว่่นุไม่มคีว่ามเช่�อมั�นุ 
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ติ่อการได้้รับวั่คซึ่ีนุเนุ่�องจัากกลััว่ว่่าจัะสิ่งผลักระทบ 
ติ่อบุติรในุครรภ์18 ทั�งนุี� เม่�อว่ันุที� 31 ธิันุว่าคม 2564  
สิติรตีิั�งครรภไ์ด้ร้บัว่คัซึ่นีุเขม็แรก จัำนุว่นุ 105,572 ราย  
จัากเป้็าห่มายทั�งห่มด้ 500,000 ราย คิด้เป็็นุร้อยลัะ 
21.119

   (4) ผ ลั ก ร ะ ท บ ติ่ อ บุ ค ค ลั 
ห่ลัากห่ลัายทางเพุศั มีรายงานุว่่าบุคคลักลัุ่มนุี�ได้้รับ 
ผลักระทบจัากการขาด้รายได้้ติั�งแต่ิป็ี 2563 จันุถ่ง
ป็จััจับุนัุ บางสิว่่นุกลัายเป็น็ุคนุไรบ้า้นุ ผูท้ี�ติดิ้เช่�อเอชไอว่ ี
สิ่ว่นุห่นุ่�งไม่ได้้รับยาติ้านุไว่รัสิอย่างติ่อเนุ่�อง20  

   (5) ผลักระทบ ต่ิอ เ ด็้กแลัะ
การศ่ักษา การป็ิด้โรงเรียนุแลัะสิถานุศั่กษาทำให่้
เด็้กไม่สิามารถไป็เรียนุแลัะส่ิงผลัติ่อภาว่ะการเรียนุรู้  
เด้ก็จัำนุว่นุห่นุ่�งห่ลุัด้ออกจัากระบบการศัก่ษา นุอกจัากนุี�  
การเรียนุออนุไลัน์ุยังมีป็ัญห่าเร่�องเทคโนุโลัยีแลัะ
อุป็กรณ์ ในุด้้านุสิุขภาพุ มีจัำนุว่นุเด้็กติิด้เช่�อโคว่ิด้ 19 
สิะสิม ติั�งแติ่ว่ันุที� 1 เมษายนุ - 24 พุฤศัจัิกายนุ 2564 
จัำนุว่นุ 310,648 ราย เสิียชีว่ิติสิะสิม 59 ราย21 ในุสิ่ว่นุ 
ของเด้็กกำพุร้าที�พุ่อแม่เสิียชีวิ่ติจัากโรคโคว่ิด้ 19  
ติั�งแติว่่นัุที� 27 กรกฎาคม - 31 ธินัุว่าคม 2564 มจีัำนุว่นุ 
441 ราย22 ในุด้้านุคุณภาพุชีว่ิติ เด้็กเร่ร่อนุบนุท้องถนุนุ
ยังขาด้แคลันุสิิ�งของจัำเป็็นุในุชีว่ิติป็ระจัำว่ันุ กลัุ่มเด้็ก 
ขา้มชาติพิุบป็ญัห่าการไมม่หี่ลักัป็ระกนัุสิขุภาพุ การขาด้

18 จัาก สรุปการประชุื้ม่สนทนากลุ่ม่ ในประเด็นผู้ลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่ระบาดข้องโรคิโคิวิด 19 ติ่อกลุ่ม่ 
เปราะบาง และม่าติรการในการชื้ว่ยเหลอ้ข้องรฐั เม่้�อวันที� 13 กนัยายน 2564. โด้ย สิำนุกังานุคณะกรรมการสิิทธิมินุษุยชนุแห่ง่ชาติิ  
สิำนุักเฝ้้าระว่ังแลัะป็ระเมินุสิถานุการณ์สิิทธิิมนุุษยชนุ. (2564, ติุลัาคม).

19 จัาก จำนวนการได�รบัวคัิซีนีโคิวดิ 19 ข้องประเทศไทย แยกติาม่กลุม่่เปา้หม่าย สะสม่ติั�งแติ ่28 กมุ่ภาพนัธ ์- 31 ธนัวาคิม่ 
2564 [อ้างอิงจัากสิถานุะเฟัซึ่บุ�ก]. โด้ย ศัูนุย์ข้อมูลัโคว่ิด้ 19, 31 ธิันุว่าคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://web.facebook.com/
informationcovid19/photos/pcb.476532900631706/476528683965461

20 จัาก รายงานสรุปการประชืุ้ม่ข้องเวทีเสวนา “ม่าติรฐานสากลว่าด�วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคิม่ และวัฒนธรรม่  
กับผู้ลกระทบข้องโรคิโคิวิด 19 ติ่อกลุ่ม่ผู้้�เปราะบางในประเทศไทย” เม่้�อวันที� 25 สิงหาคิม่ 2564. โด้ย กรมคุ้มครองสิิทธิิ 
แลัะเสิรีภาพุ. (2564, กันุยายนุ).

21 จัาก สถานการณ์์โคิวิด 19 ในเด็ก (อายุ 0 - 18 ปี) ในประเทศไทยติั�งแติ่ 1 เม่ษายน 2564 - 24 พฤศจิกายน 2564 
[สิำห่รับแพุทย์]. โด้ย ราชว่ิทยาลััยกุมารแพุทย์แห่่งป็ระเทศัไทย, 2 ธิันุว่าคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.thaipediatrics.
org/pages/Doctor/Detail/46/393

22 จัาก ข้�อม้่ลเด็กที�ได�รับผู้ลกระทบ ติั�งแติ่วันที� 27 กรกฎาคิม่ - 31 ธันวาคิม่ 2564 [อ้างอิงจัากสิถานุะเฟัซึ่บุ�ก].  
โด้ย กรมกิจัการเด็้กแลัะเยาว่ชนุ, 31 ธินัุว่าคม 2564. ส่ิบคนุ้จัาก https://web.facebook.com/DepartmentofChildrenand 
Youth/ photos/ pcb.2971900169742219/2971900089742227

23 จัาก คินเร่ร่อนหม่ดหวัง เข้�าถึงวัคิซีีน-ติรวจคัิดกรองโคิวิด, โด้ย มติิชนุออนุไลัน์ุ, 28 เมษายนุ 2564. ส่ิบค้นุจัาก  
https://www.matichon.co.th/lifestyle/social-women/news_2695062

24 จัาก สรุปการประชืุ้ม่สนทนากลุ่ม่ ในประเด็นผู้ลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่ระบาดข้องโรคิโคิวิด 19  
ติ่อกลุ่ม่เปราะบาง และม่าติรการในการชื้่วยเหล้อข้องรัฐ เม่้�อวันที� 13 กันยายน 2564. งานุเด้ิม.

อุป็กรณ์ป็้องกันุตินุเอง มีอุป็สิรรคในุการเรียนุออนุไลันุ์ 
แลัะมีการชะลัอการแจั้งเกิด้ทำให่้เด้็กไม่มีเอกสิาร 
จั่งซึ่่�อป็ระกันุสิุขภาพุไม่ได้้

   (6) ผลักระทบติ่อคนุไร้บ้านุ  
พุบว่่า  ได้้รับผลักระทบทั� งจัากการไม่มี งานุทำ  
การขาด้รายได้้ เข้าไม่ถ่งการช่ว่ยเห่ลั่อเยียว่ยาจัากรัฐ 
การติรว่จัคัด้กรองเชิงรุก แลัะการฉีด้วั่คซีึ่นุ เนุ่�องจัาก
ไม่มีโทรศััพุท์ม่อถ่อแลัะไม่มีบัติรป็ระจัำติัว่ป็ระชาชนุ23  
ในุการติรว่จัคัด้กรองโคว่ิด้ 19 ให่้แก่คนุไร้บ้านุ  
ห่ากติิด้เช่�อจัะมีการป็ระสิานุไป็ยังโรงพุยาบาลัห่ร่อ 
Hospitel แต่ิยงัมีอปุ็สิรรคในุการเขา้ถง่สิทิธิใินุการรักษา 
จัากการที�ไม่มีบัติรป็ระจัำติัว่ป็ระชาชนุ24 
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   (7) ผลักระทบติ่อคนุพุิการ  
พุบว่่ า  มีป็ัญห่าติ่อการทำงานุเป็็นุอย่างมาก25  
นุักเรียนุ/นัุกศั่กษาที� เป็็นุคนุพิุการมีปั็ญห่าในุการ 
เรียนุออนุไลันุ์จัากการขาด้แคลันุอุป็กรณ์เทคโนุโลัยี 
แลัะข้อจัำกัด้ด้้านุการเข้าถ่งอินุเทอร์เนุ็ติ26 ด้้านุการ
เยียว่ยาของรัฐที�ผ่านุมาไม่เพีุยงพุอแลัะมีบางส่ิว่นุที�ไม่
ได้้รับการเยียว่ยา27 จัำนุว่นุคนุพุิการที�ฉีด้วั่คซึ่ีนุแลั้ว่ยัง
มีจัำนุว่นุนุ้อย ค่อมีเพุียง 511,943 ราย คิด้เป็็นุร้อยลัะ  
25.92 ของคนุพุิการทั�งห่มด้ (ข้อมูลัเม่�อว่ันุที� 30 
สิิงห่าคม 2564)28 ในุช่ว่งแรกที�เป็ิด้ลังทะเบียนุจัอง
ฉีด้ว่ัคซึ่ีนุสิำห่รับคนุพุิการ ป็รากฏิว่่ามีอุป็สิรรคในุการ
ลังทะเบียนุผ่านุอินุเทอร์เนุ็ติ ทำให่้คนุพุิการบางสิ่ว่นุ 
ไม่สิามารถลังทะเบียนุได้้29 ในุการช่ว่ยเห่ลั่อคนุพิุการ 
ของกระทรว่งการพัุฒนุาสัิงคมแลัะคว่ามมั�นุคงของมนุุษย์  
(พุม.) ได้้ให่้คว่ามช่ว่ยเห่ลั่อผ่านุโครงการ “เรามีเรา” 
ศัูนุย์ช่ว่ยเห่ลั่อสิังคมสิายด้่ว่นุ 1300 สิายด้่ว่นุคนุพุิการ 
1479 แลัะแอป็พุลัิเคชันุ Thai Telecommunication 
Relay Service (TTRS) เป็็นุการให่้บริการถ่ายทอด้
การส่ิ�อสิารแบบการสินุทนุาภาษามอ่ผ่านุแอป็พุลิัเคชันุ
บนุสิมาร์ติโฟันุห่ร่อแท็บเลั็ติใ ห้่แก่ผู้ที�บกพุร่อง 
ทางการได้้ยินุ มีการจััด้ติั�งโรงพุยาบาลัสินุามแลัะ 
ศัูนุย์พุักคอยสิำห่รับคนุพุิการ อย่างไรก็ติาม พุบว่่า 

25 จัาก พิษโคิวิด 19 กระทบคินพิการไม่่ม่ีงานทำเก้อบแสนคิน เสี�ยงไม่่ม่ีรายได�, โด้ย แนุว่ห่นุ้า, 16 สิิงห่าคม 2564. สิ่บค้นุจัาก 
https://www.naewna.com/local/595285

26 จัาก รายงานสรุปการประชืุ้ม่ข้องเวทีเสวนา “ม่าติรฐานสากลว่าด�วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคิม่ และวัฒนธรรม่ กับผู้ลกระทบ
ข้องโรคิโคิวิด 19 ติ่อกลุ่ม่ผู้้�เปราะบางในประเทศไทย” เม่้�อวันที� 25 สิงหาคิม่ 2564. งานุเด้ิม.

27 จัาก คินพิการ สุดหดห้่!! โคิวิด ระลอก 3 ‘เงินหม่ด-อดติรวจ-ติิดเชื้้�อรักษาติัวอย้่บ�าน’, โด้ย มติิชนุออนุไลันุ์, 6 พุฤษภาคม 
2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2709023

28 จัาก สรปุการประชื้มุ่สนทนากลุม่่ ในประเดน็ผู้ลกระทบจากสถานการณ์ก์ารแพรร่ะบาดข้องโรคิโคิวดิ 19 ติอ่กลุม่่เปราะบาง 
และม่าติรการในการชื้่วยเหล้อข้องรัฐ เม่้�อวันที� 13 กันยายน 2564. งานุเด้ิม.

29 จัาก คินพิการชื้ี� พม่. ให�ลงทะเบียนฉีีดวัคิซีีนผู้่านอินเทอร์เน็ติ สร�างคิวาม่ไม่่สะดวกให�คินพิการ, โด้ย ป็ระชาไท,  
12 มิถุนุายนุ 2564. สิ่บค้นุจัาก https://prachatai.com/journal/2021/06/93484

30 จัาก สรุปการประชืุ้ม่สนทนากลุ่ม่ ในประเด็นผู้ลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่ระบาดข้องโรคิโคิวิด 19  
ติ่อกลุ่ม่เปราะบาง และม่าติรการในการชื้่วยเหล้อข้องรัฐ เม่้�อวันที� 13 กันยายน 2564. งานุเด้ิม.

31 จัาก ผู้้�ส้งอายุติิดเชื้้�อ Covid-19 ในประเทศไทย [คลัังคว่ามรู้]. โด้ย กรมกิจัการผู้สิูงอายุ, 30 กันุยายนุ 2564.  
สิ่บค้นุจัาก https://www.dop.go.th/th/know/side/1/1/857

32 จัาก ผู้้�ส้งอายุ-ผู้้�ป่วยติิดเติียง “เสี�ยงติกหล่น” วัคิซีีนโคิวิด 19 ผู้ลสำรวจพบถ้กเลิกจ�างงานถึง 62.5%, โด้ย Hfocus 
เจัาะลั่กระบบสิุขภาพุ, 7 มิถุนุายนุ 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.hfocus.org/content/2021/06/21826

33 จัาก สรุปการประชุื้ม่สนทนากลุ่ม่ ในประเด็นผู้ลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่ระบาดข้องโรคิโคิวิด 19  
ติ่อกลุ่ม่เปราะบาง และม่าติรการในการชื้่วยเหล้อข้องรัฐ เม่้�อวันที� 13  กันยายน 2564. งานุเด้ิม.

34 จัาก ห่นุังสิ่อสิำนุักสิ่งเสิริมการเคารพุสิิทธิิมนุุษยชนุ ที� สิม 0004/823 ลังว่ันุที� 20 กันุยายนุ 2564. งานุเด้ิม.
35 จัาก สรุปการประชุื้ม่สนทนากลุ่ม่ ในประเด็นผู้ลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่ระบาดข้องโรคิโคิวิด 19  

ติ่อกลุ่ม่เปราะบาง และม่าติรการในการชื้่วยเหล้อข้องรัฐ เม่้�อวันที� 13 กันยายน 2564. งานุเด้ิม.

มปี็ญัห่าแลัะอปุ็สิรรคในุการบรูณาการแลัะใชป้็ระโยชนุ์
จัากข้อมูลัของห่นุ่ว่ยงานุรัฐ30 

   (8) ผลักระทบต่ิอผู้ สูิ งอา ยุ  
ซึ่่�งเป็็นุกลัุ่มเป็ราะบางด้้านุสิุขภาพุ เม่�อติิด้เช่�อโคว่ิด้ 19  
แลั้ว่มีโอกาสิที�จัะมีอาการรุนุแรงห่ร่อเสิียชีว่ิติสิูง ข้อมูลั
ติั�งแต่ิวั่นุที� 1 ติุลัาคม 2563 - 30 กันุยายนุ 2564  
มีผู้สูิงอายุติิด้เช่�อโคว่ิด้ 19 จัำนุว่นุ 141,595 คนุ31  
ในุการเข้าถ่งวั่คซึ่ีนุมีรายงานุว่่า ผู้สิูงอายุบางส่ิว่นุ 
ที�เข้าไม่ถ่งเทคโนุโลัยีอาจัมีคว่ามเสิี�ยงที�จัะติกห่ลั่นุ 
ไม่ได้ร้บัการฉีด้ว่คัซึ่นีุ แลัะในุกลัุม่ผูส้ิงูอายุที�ป็ว่่ยติดิ้เติยีง 
ไม่สิามารถเดิ้นุทางมาฉีด้ว่ัคซึ่ีนุได้้32 อย่างไรก็ติาม  
ห่นุ่ว่ยงานุของรัฐได้้สิำรว่จัแลัะจััด้ทำรายช่�อผู้สิูงอายุ 
ที� มีคว่ามป็ระสิงค์ในุการฉีด้ว่ัคซึ่ีนุ การป็ระสิานุ 
การฉีด้ว่ัคซึ่ีนุให่้แก่ผู้สิูงอายุในุชุมชนุ แลัะการฉีด้ว่ัคซึ่ีนุ
ให่้แก่ผู้สิูงอายุติิด้เติียงที�บ้านุ33 นุอกจัากนุี� ผู้สิูงอายุ 
ยังป็ระสิบป็ัญห่าในุการเข้าถ่งบริการสิาธิารณสิุข 
ทั�งจัากการเด้ินุทาง การอยู่ในุพุ่�นุที�ห่่างไกลั การป็ิด้ 
ให่้บริการของสิถานุพุยาบาลับางแห่่งที�ติ้องรองรับ 
ผู้ติิด้เช่�อโคว่ิด้ 1934 แลัะป็ระสิบป็ัญห่าการขาด้แคลันุ
รายได้้ เนุ่�องจัากห่ลัายรายติ้องพุ่�งพุาบุติรห่ลัานุ  
เม่�อบุติรห่ลัานุติกงานุจัง่ส่ิงผลักระทบต่ิอผูส้ิงูอายุไป็ด้้ว่ย35
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   (9) ผลักระทบติอ่กลัุม่ชาติพิุนัุธิุ์ 
มีป็ัญห่าการเข้าถ่งข้อมูลัข่าว่สิาร มีอุป็สิรรคทางด้้านุ
ภาษาแลัะสิ่�ออิเล็ักทรอนุิกส์ิ เนุ่�องจัากกลัุ่มชาติิพัุนุธิุ ์
มีว่ิถีชีว่ิติแลัะภาษาที�ใช้แติกต่ิางกันุ การเข้าไม่ถ่ง
อุป็กรณ์ป็้องกันุตินุเอง การเข้าไม่ถ่งบริการสิาธิารณสิุข
แลัะการเรียนุออนุไลันุ์ในุพุ่�นุที�ห่่างไกลั การได้้รับ 
ผลักระทบด้้านุการป็ระกอบอาชีพุ36 การเข้าไม่ถ่ง
มาติรการช่ว่ยเห่ลั่อ คว่ามห่ว่าด้กลััว่ผลัข้างเคียง 
ห่ากเข้ารับว่ัคซึ่ีนุ37 แลัะยังมีบางพุ่�นุที�ที�กลัุ่มชาติิพัุนุธิุ ์
ยงัเขา้ไมถ่ง่การฉดี้วั่คซึ่นีุเนุ่�องจัากเป็น็ุพุ่�นุที�ห่า่งไกลั เชนุ่  
กลัุม่ชาติพิุนัุธิุล์ัซีึ่ ูอ. แม่จันัุ จั. เชยีงราย ป็ระมาณ 400 คนุ38  

  (10) ผลักระทบต่ิอผู้ต้ิองขัง ติั�งแติ ่
ว่ันุที� 1 เมษายนุ - 31 ธิันุว่าคม 2564 มีผู้ติ้องขัง 
ติิด้เช่�อโคว่ิด้ 19 สิะสิม จัำนุว่นุ 87,326 ราย เสิียชีว่ิติ
สิะสิม 185 ราย ผู้ติ้องขังได้้ฉีด้วั่คซีึ่นุเข็มที� 2 แล้ัว่ 
268,821 ราย จัาก 281,406 ราย คดิ้เป็น็ุร้อยลัะ 95.539  

36 จัาก ห่นุังสิ่อสิำนุักสิ่งเสิริมการเคารพุสิิทธิิมนุุษยชนุ ที� สิม 0004/823 ลังว่ันุที� 20 กันุยายนุ 2564. งานุเด้ิม.
37 จัาก รายงานสรุปการประชืุ้ม่ข้องเวทีเสวนา “ม่าติรฐานสากลว่าด�วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคิม่ และวัฒนธรรม่  

กับผู้ลกระทบข้องโรคิโคิวิด 19 ติ่อกลุ่ม่ผู้้�เปราะบางในประเทศไทย” เม่้�อวันที� 25 สิงหาคิม่ 2564. งานุเด้ิม.
38 จัาก กลุ่ม่ชื้าติิพันธุ์ลีซี้ จ.เชื้ียงราย วอนชื้่วยไร�สิทธิฉีีดวัคิซีีน, โด้ย ไทยพุีบีเอสิ, 7 มิถุนุายนุ 2564. สิ่บค้นุจัาก https://

news.thaipbs.or.th/content/305012
39 จัาก สถานการณ์์โคิวิดในเร้อนจํา/ทัณ์ฑสถานประจำวันที� 31 ธันวาคิม่ 2564 [อ้างอิงจัากสิถานุะเฟัซึ่บุ�ก].  

โด้ย กรมราชทณัฑ์,์ 31 ธินัุว่าคม 2564. สิบ่คนุ้จัาก https://web.facebook.com/ prthaidoc/photos/a.1431831436870776/ 
4637418359645385/

40 จัาก สรุปผู้ลการหาร้อระหว่าง กสม่. กับกรม่ราชื้ทัณ์ฑ์ เร้�องสถานการณ์์การแพร่ระบาดข้องโคิวิด 19 ในเร้อนจำ  
ณ์ กรม่ราชื้ทัณ์ฑ์ เม่้�อวันที� 11 ม่ิถุนายน 2564. โด้ย สิำนุักงานุคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนุแห่่งชาติิ. (2564, มิถุนุายนุ).

โด้ยติั�งแติ่มีการแพุร่ระบาด้ในุป็ี 2563 กรมราชทัณฑ์์
ได้้มีการติั�งศัูนุย์บัญชาการแก้ไขป็ัญห่าการแพุร่ระบาด้
ของโรคติดิ้เช่�อไว่รสัิโคโรนุา 2019 โด้ยมมีาติรการติา่ง ๆ   
ในุการป้็องกันุแลัะคว่บคุมโรค ซึ่่�งในุช่ว่งการระบาด้
ระลัอกสิามพุบป็ัญห่าจัำนุว่นุผู้ติิด้เช่�อในุเร่อนุจัำ 
เพุิ�มสิูงข่�นุ แลัะยังพุบป็ัญห่าบุคลัากรทางการแพุทย์ 
มีจัำนุว่นุนุ้อย การสิ่งติ่อผู้ป็่ว่ยไป็รับการรักษาภายนุอก 
ทำได้้ยากเนุ่�องจัากโรงพุยาบาลันุอกเร่อนุจัำมีข้อจัำกัด้ 
เร่�องเติียง โด้ยเฉพุาะในุพุ่�นุที�ที�มีผู้ติิด้เช่�อจัำนุว่นุมาก  
อุป็กรณ์สิำห่รับการเยี�ยมญาติิโด้ยระบบเทคโนุโลัยี
สิารสินุเทศัไม่เพุียงพุอ40 เป็็นุติ้นุ ติ่อมา ในุช่ว่งเด้่อนุ 
พุฤศัจิักายนุ  พุบว่า่  เรอ่นุจัำห่ลัายแห่ง่ในุกรุงเทพุมห่านุคร 
มีแนุว่ทางในุการคัด้แยกผู้ต้ิองขังเข้าให่ม่ ผู้ติ้องขัง 
ที�ติดิ้เช่�อห่รอ่เสิี�ยงติอ่การติดิ้เช่�อที�เป็น็ุระบบ มกีารติรว่จั 
คัด้กรองโรคโคว่ิด้ 19 อย่างเข้มงว่ด้ อย่างไรก็ติาม  
ยังคงมีข้อจัำกัด้ของจัำนุว่นุบุคลัากรทางการแพุทย์ 

2. การดำเนินการท่�สิำคัญ 

 2.1 การติอบรบัติอ่ขอ้เสินอแนะในรายงาน 
ปี 2563

  กระทรว่งแรงงานุ (รง.) ได้้กำห่นุด้
มาติรการให้่คว่ามช่ว่ยเห่ลั่อแลัะบรรเทาผลักระทบ
แก่ผู้ป็ระกอบการแลัะแรงงานุทุกสิัญชาติิอย่างทั�ว่ถ่ง 
แลัะเท่าเทียมกันุภายใต้ิกฎห่มายที�รองรับ แลัะสิำนัุกงานุ 
อัยการสิูงสิุด้มีคว่ามเห่็นุสิอด้คลั้องกับข้อเสินุอที�ให่้
รฐับาลักำห่นุด้ช่องทางที�เห่มาะสิมให้่ป็ระชาชนุทุกกลัุม่
สิามารถเข้าถ่งบริการของรัฐในุการเข้าถ่งสิิทธิิรับการ
ฉีด้ว่ัคซึ่ีนุเพุ่�อป็้องกันุแลัะสิามารถเข้ารับการรักษาโรค 
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ได้้อย่างมีป็ระสิิทธิิภาพุ รว่มทั�งมาติรการเยียว่ยาทาง
ด้า้นุเศัรษฐกิจัผู้ได้รั้บผลักระทบจัากการให้่คว่ามร่ว่มม่อ 
ในุการป็ฏิิบัติิติามคำสิั�งของรัฐบาลัในุการป้็องกันุ 
การแพุร่ระบาด้ของโรค

 2.2 การดำเนินการในปี 2564 

  2.2.1 มาติรการป้องกันและควบคุมโรค  
   นุายกรัฐมนุติรีได้้ขยายเว่ลัา
การป็ระกาศัสิถานุการณ์ฉุกเฉินุในุทุกเขติท้องที� 
ทั�ว่ราชอาณาจัักรเป็็นุระยะอย่างติ่อเนุ่�องไป็จันุถ่งว่ันุที�  
31 มกราคม 2565 แลัะออกข้อกำห่นุด้ติามคว่าม 
ในุมาติรา 9 แห่่ง พุ.ร.ก. การบริห่ารราชการในุ
สิถานุการณ์ฉกุเฉนิุ พุ.ศั. 2548 จันุถง่วั่นุที� 31 ธินัุว่าคม มี
จัำนุว่นุ 40 ฉบับ โด้ยมีการป็รับมาติรการติามสิถานุการณ์ 
แลัะคว่ามรุนุแรงของการแพุร่ระบาด้ของโรคโควิ่ด้ 19  
ในุแต่ิลัะพุ่�นุที� เช่นุ การปิ็ด้สิถานุบริการห่รอ่สิถานุที�เสิี�ยงต่ิอ 
การแพุร่ของโรคบางป็ระเภท การจัำกัด้การเด้ินุทาง
แลัะเคลั่�อนุย้ายของแรงงานุต่ิางด้้าว่ การป็ดิ้การกอ่สิร้าง 
แลัะแคมป็์คนุงานุ การห่้ามออกนุอกเคห่สิถานุติาม
ระยะเว่ลัาที�กำห่นุด้ เป็็นุติ้นุ แลัะเม่�อสิถานุการณ์ด้ีข่�นุ 
รัฐบาลัได้้ผ่อนุคลัายมาติรการลังติามสิถานุการณ์ในุ
แติ่ลัะพุ่�นุที�41

  2.2.2 มาติรการในการรกัษาพยาบาล 

   (1) การติรว่จัเช่�อโคว่ิด้ 19 ได้้ม ี
ป็ระกาศักรมการแพุทย์ เร่�อง แนุว่ทางการดู้แลัผู้ที�มี 
ผลัการติรว่จัเช่�อโคว่ิด้ 19 (COVID-19) ด้้ว่ย ATK  
เป็็นุบว่กเพุ่�อให่้ผู้ที�ติรว่จัเข้ารับการรักษาพุยาบาลั 
แบบที�บ้านุ (Home Isolation)42 แลัะองค์การ

41 รายลัะเอยีด้เพุิ�มเติมิจัากขอ้กำห่นุด้ออกติามคว่ามในุมาติรา 9 แห่ง่พุระราชกำห่นุด้การบรหิ่ารราชการในุสิถานุการณ์
ฉุกเฉินุ พุ.ศั. 2548 (ฉบับที� 1) - (ฉบับที� 40).

42 จัาก กรม่แพทย์ออกแนวทางด้แลกลุ่ม่ติรวจ ‘เอทีเคิ’ ชื้ี�พบผู้ลบวก รพ.ให�ยาทันที, โด้ย มติิชนุออนุไลันุ์, 3 สิิงห่าคม 
2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2865449

43 จัาก เปิดวิธีการข้อรับ “ชืุ้ดติรวจโคิวิด ATK” ผู้่านแอปฯ “เป๋าติัง” ฟรี!, โด้ย TNN online, 1 กันุยายนุ 2564.  
สิ่บค้นุจัาก https://www.tnnthailand.com/news/covid19/89707/

44 จัาก ลุยติรวจโคิวิดวันละ 1.2 หม่้�นราย เจอติิดเชื้้�อให�รักษาที�บ�าน-ชืุ้ม่ชื้น, โด้ย มติิชนุออนุไลันุ์, 12 กรกฎาคม 2564. 
สิ่บค้นุจัาก https://www.matichon.co.th/local/news_2824422

45 จัาก ป็ระกาศักระทรว่งสิาธิารณสุิข เร่�อง กำห่นุด้ผู้ป่็ว่ยฉุกเฉินุโรคติิด้ต่ิออันุติรายติามกฎห่มายว่่าด้้ว่ยโรคติิด้ต่ิอ  
กรณีโรคติิด้เช่�อไว่รัสิโคโรนุา 2019 ห่ร่อโรคโคว่ิด้ 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที� 2). (2564,  
4 สิิงห่าคม). ราชื้กิจจานุเบกษา, 138(ติอนุพุิเศัษ 176 ง), 43-44.

เภสิัชกรรมได้้จััด้ซึ่่�อชุด้ติรว่จั ATK จัำนุว่นุ 8.5 ลั้านุชุด้ 
เพุ่�อแจักจั่ายให้่กับป็ระชาชนุ ผ่านุแอป็พุลิัเคชันุ  
“เป็๋าติัง” ผู้นุำชุมชนุ แลัะอาสิาสิมัครสิาธิารณสิุข43 

   (2) การรกัษาพุยาบาลัผูต้ิดิ้เช่�อ 
โคว่ิด้ 19 ในุช่ว่งแรกกระทรว่งสิาธิารณสิุข (สิธิ.) 
มีนุโยบายให่้ผู้ ที�ติิด้เช่�อจัะติ้องเข้ารับการรักษา 
ในุโรงพุยาบาลั โรงพุยาบาลัสินุาม ห่รอ่ hospitel ติอ่มา 
เม่�อมีผู้ป็่ว่ยจัำนุว่นุมากจั่งได้้กำห่นุด้แนุว่ทางการดู้แลั 
ผู้ติิด้เช่�อโคว่ิด้ 19 ที�บ้านุ ห่ร่อศัูนุย์พุักคอย โด้ย สิป็สิช.
จัะจัับคู่คลัินุิกชุมชนุอบอุ่นุใกลั้บ้านุเพุ่�อดู้แลัผู้ติิด้เช่�อ 
โคว่ดิ้ 19 แลัะติรว่จัโด้ยใชร้ะบบ Telemedicine รว่มถ่ง
จัดั้ส่ิงยา อปุ็กรณท์างการแพุทย ์แลัะอาห่าร44 นุอกจัากนุี�  
ได้ก้ำห่นุด้ให่ผู้ป้็ว่่ยโรคโคว่ดิ้ 19 แลัะผูท้ี�ได้ร้บัผลัขา้งเคยีง 
จัากการฉีด้วั่คซีึ่นุเป็็นุผู้ป่็ว่ยฉุกเฉินุซึ่่�งจัำเป็็นุต้ิองได้้รับ
การรักษาพุยาบาลัโด้ยฉุกเฉินุ45  

  2.2.3 มาติรการด้านวัคซี่น 

   ในุปี็ 2564 กำห่นุด้เป้็าห่มาย 
ในุการจััด้ห่าวั่คซึ่ีนุโควิ่ด้ 19 จัำนุว่นุ 100 ลั้านุโด้สิ 
ครอบคลัุมป็ระชากร 50 ลั้านุคนุ จัำนุว่นุ ผู้ได้้รับ
การฉีด้วั่คซีึ่นุ ติั�งแต่ิ 28 กุมภาพัุนุธ์ิ - 31 ธิันุว่าคม 
2564 พุบว่่า ฉีด้เข็มที� 1 จัำนุว่นุ 51,295,617 โด้สิ  
(รอ้ยลัะ 71.2  ของป็ระชากรกลัุม่เป้็าห่มาย 72,034,775 
ราย) เข็มที� 2 จัำนุว่นุ 46,145,566 โด้สิ (ร้อยลัะ 64.1) 
ในุจัำนุว่นุนุี�เป็็นุผู้ที�มีโรคเร่�อรัง 7 กลัุ่มโรค เข็มที� 1  
ร้อยลัะ 77.7 จัาก 6,347,125 ราย ผู้ที�มีอายุติั�งแติ่  
60 ป็ขี่�นุไป็ เขม็ที� 1 รอ้ยลัะ 75.4 จัาก 10,906,142 ราย  
ห่ญิงติั�งครรภ์ เข็มที� 1 ร้อยลัะ 21.1 จัาก 500,000 ราย 
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ในุสิ่ว่นุของนุักเรียนุ/นุักศั่กษา อายุ 12 - 17 ป็ี เข็มที� 2  
ร้อยลัะ 74.4 จัาก 4,500,000 ราย46 ทั�งนุี� ได้้มีการ
ฉีด้ว่ัคซึ่ีนุเข็มที� 3 ให่้กับบุคลัากรทางการแพุทย์รว่มถ่ง
ป็ระชาชนุที�ได้้รับว่ัคซึ่ีนุมาแลั้ว่ 2 เข็ม

เป้าห่มายในุการจัดห่าวัคซีีนุ
โควิด 19 จำานุวนุ
100 ล้านโดส 
ครอบัคลุมประชากร

50 ล้านคน 

  2.2.4 มาติรการในการช่วยเห่ลือ
เย่ยวยา ประกอบด้วยห่ลายมาติรการ อาทิ 

   (1) มาติรการด้้ านุการ เ งินุ  
มีเป้็าห่มายเพุ่�อช่ว่ยลัด้ภาระค่าครองชีพุของป็ระชาชนุ
แลัะฟั้�นุฟัูเศัรษฐกิจั เช่นุ โครงการเพุิ�มกำลัังซึ่่�อให้่แก ่
ผู้มีบัติรสิวั่สิดิ้การแห่่งรัฐ โครงการเพุิ�มกำลัังซึ่่�อให่้แก่ 
ผู้ที�ติ้องการคว่ามช่ว่ยเห่ลั่อเป็็นุพิุเศัษ (ผู้ที�ไม่สิามารถ 
เข้าถ่งระบบอินุเทอร์เนุ็ติ ผู้ที�อยู่ในุภาว่ะพุ่�งพุิง ผู้สิูงอายุ 
คนุพุิการ ทุพุพุลัภาพุ) มาติรการด้้านุการเงินุเกี�ยว่กับ
การให่้สิินุเช่�อแลัะพุักการชำระห่นุี� สิำห่รับผู้ป็ระกอบ
ธิุรกิจั SMEs เป็็นุติ้นุ 

   (2) มาติรการช่ว่ยเห่ลัอ่เยียว่ยา
กลัุ่มแรงงานุ เช่นุ มาติรการป็รับลัด้เงินุสิมทบกองทุนุ
ป็ระกันุสิังคม โครงการ “ม.33 เรารักกันุ” โครงการ 
“เราชนุะ” ให้่คว่ามช่ว่ยเห่ล่ัอด้้ว่ยการให้่เงินุเยียว่ยา
แก่ผู้ที�อยู่นุอกระบบป็ระกันุสิังคม ซึ่่�งรว่มถ่งคนุพิุการ  
ผู้สิูงอายุด้้ว่ย การขยายเว่ลัาข่�นุทะเบียนุแรงงานุ
ติ่างด้้าว่ มาติรการเยียว่ยาแรงงานุแลัะผู้ป็ระกอบการ 

46 จัาก จำนวนการได�รับวัคิซีีนโคิวิด 19 ข้องประเทศไทย แยกติาม่กลุ่ม่เป้าหม่าย สะสม่ตัิ�งแติ่ 28 กุม่ภาพันธ์ -  
31 ธันวาคิม่ 2564 [อ้างอิงจัากสิถานุะเฟัซึ่บุ�ก]. งานุเด้ิม.

47 จัาก ข้านรับ “เปิดประเทศ” กระทรวงแรงงานเติรียม่ติำแหน่งว่าง 2 แสนอัติรา, โด้ย ฐานุเศัรษฐกิจั,  
12 ติุลัาคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.thansettakij.com/general-news/499397?fb=

48 จัาก คิรม่.อนุม่ัติิ 167 ล�าน แจกเงินเยียวยา วิน-แท็กซีี� คินละ 10,000 เผู้ยวันโอนเงิน, โด้ย ข่าว่สิด้,  
12 ติุลัาคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_6672904

ในุ 29 จัังห่ว่ัด้ 9 กิจัการ การรว่บรว่มแลัะเติรียมงานุ
รองรับแรงงานุ47 โครงการช่ว่ยเห่ลั่อกลัุ่มอาชีพุผู้ขับ
รถยนุต์ิรบัจัา้ง (รถแทก็ซึ่ี�) แลัะรถจักัรยานุยนุต์ิสิาธิารณะ 
ที�มีอายุเกินุ 65 ป็ี ที�อยู่ในุกลัุ่มแรงงานุนุอกระบบ48  

แลัะการรักษาการจั้างงานุในุธิุรกิจั SMEs เป็็นุติ้นุ

   (3) มาติรการช่ว่ยเห่ลัอ่เยียว่ยา
กลัุ่มเป็ราะบางของ พุม. เช่นุ โครงการรถ พุม.  
Mobile ป็ันุสุิขสิู่ชุมชนุเป็็นุการให้่คว่ามช่ว่ยเห่ลั่อ 
ด้้ว่ยการนุำเคร่�องอปุ็โภคบรโิภค ห่นุ้ากากอนุามยั แลัะ 
เจัลัแอลักอฮิอล์ัล้ัางมอ่ไป็มอบให้่ครอบครวั่ผูมี้รายได้้นุ้อย  
โครงการป็ลั่อยเงินุกู้ฉุกเฉินุสิำห่รับคนุพุิการห่ร่อผู้ดู้แลั
คนุพุิการ โครงการเงินุอุด้ห่นุุนุเพุ่�อช่ว่ยเห่ลั่อคนุพุิการ  
โครงการจััด้ซึ่่�อเคร่�องอุป็โภคบริโภค (ถุงยังชีพุ)  
แก่คนุพิุการ/ผู้สูิงอายุ โครงการเรามีเรา โด้ยการให้่ 
ถุ งยั งชีพุที�บรรจัุ เคร่�องอุป็โภคบริ โภคแก่ชุมชนุ  
การจั่ายเงินุเยียว่ยาให่้แก่นุักเรียนุติั�งแติ่ระด้ับชั�นุ 
อนุุบาลั - มัธิยมศั่กษาป็ีที� 6 แลัะอาชีว่ศั่กษา โครงการ 
โทรห่าเพุราะห่่ว่งใยโด้ยโทรศััพุท์ติิด้ต่ิอไป็ยังผู้สูิงอายุ 
ซึ่่� ง เคยป็ระสิบป็ัญห่าเพุ่�อติิด้ติามผลักระทบจัาก
สิถานุการณ์โควิ่ด้ 19 แลัะห่าทางช่ว่ยเห่ลัอ่ การจัดั้เติรียม 
ศันูุย์คุม้ครองคนุไร้ที�พุ่�ง การช่ว่ยเห่ลัอ่เด็้กที�ได้้รบัผลักระทบ 
จัากสิถานุการณ์โคว่ิด้ 19 ทั�งจัากการที�เป็็นุผู้ติิด้เช่�อ 
คนุในุครอบครัว่ติิด้เช่�อ ห่ร่อกรณีผู้ป็กครองเสิียชีว่ิติ 
จัากโรคโคว่ิด้ 19 เป็็นุติ้นุ

 2.3 การดำเนินการของ กสิม. 

  ในุป็ี 2564 กสิม. ได้้รับเร่�องร้องเรียนุ
เกี�ยว่กับการแพุร่ระบาด้ของโรคโคว่ิด้ 19 เช่นุ กรณ ี
การเรยีนุออนุไลันุท์ี�ทำให่เ้กดิ้คว่ามเห่ลั่�อมลั�ำทางสิงัคม  
มาติรการในุการดู้แลัผู้ติ้องขังไม่สิามารถลัด้ห่ร่อระงับ
การแพุร่ระบาด้ในุเร่อนุจัำ กรณีผู้ติ้องขังที�ติิด้เช่�อ 
โคว่ิด้ 19 ไม่ได้้รับการรักษาพุยาบาลัอย่างเพีุยงพุอ 
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แลัะไมม่กีารแยกกกัโรค กรณีขอให่ต้ิรว่จัสิอบมาติรการ 
ดู้แลัแลัะรักษาผู้ต้ิองขังซึ่่�งเป็็นุผู้ป่็ว่ยโควิ่ด้ 19 กรณี
ห่นุว่่ยงานุของรฐับงัคบัให่ป้็ระชาชนุฉดี้ว่คัซึ่นีุ แลัะกรณ ี
ป็ระชาชนุเข้าถ่งบริการสิาธิารณสิุขลั่าช้าแลัะรัฐบาลั
ไม่เยียว่ยาผู้ได้้รับผลักระทบ เป็็นุต้ินุ แลัะ กสิม.  
ได้้เข้าติรว่จัเยี�ยมเร่อนุจัำห่ลัายแห่่ง เช่นุ เร่อนุจัำพุิเศัษ
กรุงเทพุมห่านุครแลัะทัณฑ์สิถานุบำบัด้พุิเศัษกลัาง 
เร่อนุจัำกลัางบางขว่าง เร่อนุจัำอำเภอธิัญบุรี (เร่อนุจัำ 
ชั� ว่คราว่รังสิิติ) เป็็นุต้ินุ เพุ่�อรับฟัังสิถานุการณ์ 
แลัะการดู้แลัผู้ต้ิองขังในุสิถานุการณ์การแพุร่ระบาด้ 
ของโรคโควิ่ด้ 19 ทั�งนีุ� กสิม. ได้จ้ัดั้ทำข้อเสินุอแนุะเกี�ยว่กับ 
การแพุร่ระบาด้ของโรคโควิ่ด้ 19 จัำนุว่นุ 2 ฉบับ 
ได้้แก่ ข้อเสินุอแนุะที� 1/256449 แลัะข้อเสินุอแนุะที� 
5/256450 ติอ่ ศับค. ครม. แลัะห่นุว่่ยงานุที�เกี�ยว่ขอ้ง เช่นุ  
คว่รด้ำเนิุนุการอย่างจัริงจัังแลัะต่ิอเนุ่�องในุการป้็องกันุ 
แลัะป็ราบป็รามการทุจัริติกรณีการลัักลัอบนุำแรงงานุ
ที�ผิด้กฎห่มายเข้าป็ระเทศั แลัะการเปิ็ด้บ่อนุการพุนัุนุ  
คว่รสิำรว่จัคว่ามป็ระสิงค์แลัะอำนุว่ยคว่ามสิะด้ว่ก 
ในุการเด้ินุทางไป็ฉีด้ว่ัคซึ่ีนุห่ร่อการไป็ฉีด้ว่ัคซึ่ีนุที�บ้านุ  
โด้ยคำนุง่ถง่คว่ามสิามารถในุการเขา้ถง่ในุทางกายภาพุ  
เช่นุ ผู้สูิงอายุ คนุพิุการ ห่ร่อผู้ที�อยู่ในุพุ่�นุที�ห่่างไกลั  
เป็น็ุตินุ้ คว่รเรง่จัดั้ห่าแลัะฉดี้ว่คัซึ่นีุให้่แกก่ลัุม่เป็ราะบาง 
คว่รด้ำเนุินุการจััด้ติั�ง “ศูันุย์ป็ฏิิบัติิการเฉพุาะกิจั” 
ในุระด้ับพุ่�นุที�ชุมชนุห่ร่อท้องถิ�นุเพุ่�อทำห่นุ้าที�ดู้แลั
แลัะให้่การช่ว่ยเห่ลั่อป็ระชาชนุอย่างทันุท่ว่งท ี
ในุลัักษณะครบว่งจัร (One stop service) รว่มทั�ง
การจััด้ให้่มีกองทุนุฟ้ั�นุฟูัเศัรษฐกิจัแลัะสัิงคมฐานุราก
ให้่แก่ชุมชนุแลัะกลัุ่มเป็ราะบางที�ได้้รับผลักระทบ 
จัากสิถานุการณ์การแพุร่ระบาด้ของโรคโคว่ิด้ 19 
เป็็นุต้ินุ นุอกจัากนุี� ได้้มีการจััด้ทำข่าว่ป็ระชาสิัมพัุนุธ์ิ
แลัะแถลังการณ์ที� เกี�ยว่กับสิถานุการณ์โควิ่ด้ 19 
เป็็นุระยะ 

49 จัาก ข้อเสินุอแนุะที� 1/2564 ลังวั่นุที� 16 มีนุาคม 2564 เร่�อง ข้อเสินุอแนุะมาติรการห่ร่อแนุว่ทางในุการส่ิงเสิริม 
แลัะคุ้มครองสิิทธิิมนุุษยชนุ กรณีผลักระทบด้้านุสิิทธิิมนุุษยชนุติ่อสิถานุการณ์การแพุร่ระบาด้ของโรคโคว่ิด้ 19 ระลัอกให่ม่.

50 จัาก ข้อเสินุอแนุะที� 5/2564 ลังว่ันุที� 14 กันุยายนุ 2564 เร่�อง ข้อเสินุอแนุะมาติรการห่ร่อแนุว่ทางในุการสิ่งเสิริม 
แลัะคุ้มครองสิิทธิิมนุุษยชนุ กรณีผลักระทบด้้านุสิิทธิิมนุุษยชนุจัากสิถานุการณ์การแพุร่ระบาด้ของโรคโคว่ิด้ 19.

3. การประเมินสิถานการณ์

 ป็ ระ เทศั ไทย ต้ิอ ง เ ผชิญสิถานุการณ ์
การแพุร่ระบาด้ของโรคโคว่ิด้ 19 มาติั�งแติ่ติ้นุป็ี 2563  
มาติรการที�รฐัใช้ในุการคว่บคมุโรคในุการระบาด้รอบแรก 
มีป็ระสิิทธิิภาพุจันุถ่งในุช่ว่งป็ลัายปี็ 2563 เริ�มม ี
การระบาด้ระลัอกสิองเม่�อเด้อ่นุธินัุว่าคม แลัะสิถานุการณ์
ผูต้ิดิ้เช่�อโคว่ดิ้ 19 มคีว่ามรนุุแรงมากข่�นุในุระลัอกสิาม 
ติั�งแต่ิเด้อ่นุเมษายนุ 2564 จันุถง่ปั็จัจุับนัุ ในุการแก้ปั็ญห่า 
รฐับาลัยงัคงสิถานุการณฉุ์กเฉนิุทั�ว่ป็ระเทศัติอ่เนุ่�องจัาก 
ป็ี 2563 แลัะกำห่นุด้มาติรการป็้องกันุการแพุร่ระบาด้
ของโรคติามระด้ับคว่ามรุนุแรงของการแพุร่ระบาด้ 
ของโรคโคว่ดิ้ 19 ในุแติล่ัะพุ่�นุที� แมว้่า่การออกขอ้กำห่นุด้ 
ด้ังกลั่าว่จัะกระทบติ่อสิิทธิิแลัะเสิรีภาพุบางป็ระการ
ของบุคคลั แติ่เม่�อพุิจัารณาจัากสิถานุการณ์การ
แพุร่ระบาด้ของโรคโควิ่ด้ 19 ที�ยังคงทวี่คว่ามรุนุแรง 
ป็ระกอบกับวั่ติถุป็ระสิงค์ที�รัฐบาลัติ้องการคว่บคุม
โรคด้ังกลั่าว่ให่้ เป็็นุไป็อย่างมีป็ระสิิทธิิภาพุแลัะ
ป็้องกันุมิให้่เกิด้การระบาด้เพุิ�มข่�นุ ด้ังนุั�นุ การกำห่นุด้
มาติรการดั้งกล่ัาว่จั่งยังคงอยู่ในุขอบเขติห่นุ้าที�ของรัฐ
ที�สิามารถด้ำเนุินุการได้้ เนุ่�องจัากเป็็นุไป็เพุ่�อป็ระโยชนุ ์
สิาธิารณะแลัะเพุ่�อคุ้มครองสิุขภาพุของป็ระชาชนุ 
โด้ยรว่ม อย่างไรก็ด้ี ในุการบังคับใช้มาติรการดั้งกล่ัาว่
เจั้าห่นุ้าที�พุ่งระมัด้ระว่ังให่้เป็็นุไป็ติามวั่ติถุป็ระสิงค์ 
ในุการป็้องกันุแลัะคว่บคุมโรคอย่างเคร่งครัด้ ทั�งนีุ� 
รัฐบาลัได้้มีการทบทว่นุมาติรการติ่าง ๆ  ที�กระทบสิิทธิิ
แลัะเสิรีภาพุของป็ระชาชนุเป็็นุระยะ แลัะมีการยกเลัิก 
ห่รอ่ผ่อนุคลัายมาติรการเม่�อสิถานุการณ์การแพุร่ระบาด้ 
ด้ขี่�นุเพุ่�อลัด้ผลักระทบต่ิอสิทิธิแิลัะเสิรภีาพุของป็ระชาชนุ 

  จัากการด้ำเนุินุการในุป็ี 2564 รัฐบาลั
ได้้มีคว่ามพุยายามที�จัะทำให่้ป็ระชาชนุเข้าถ่งบริการ
สิาธิารณสุิขติามรัฐธิรรมนูุญแห่่งราชอาณาจัักรไทย 
พุทุธิศักัราช 2560 มาติรา 47 แลัะมาติรา 55 แลัะกติกิา 
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ICESCR ข้อ 12 ทั�งการติรว่จัคัด้กรองแลัะการรักษา 
ผู้ติิด้เช่�อโควิ่ด้ 19 แต่ิด้้ว่ยข้อจัำกัด้ห่ลัายป็ระการ 
ที� ไม่อาจัรอง รับผู้ ติิ ด้ เช่� อทุกคนุเข้ าสิู่ การ รักษา 
ในุโรงพุยาบาลัได้้ รัฐบาลัได้้แก้ไขปั็ญห่าโด้ยการจััด้ติั�ง 
โรงพุยาบาลัสินุามแลัะศูันุย์พุักคอย การจััด้ติั�งระบบ 
การรักษาแบบ Home Isolation แลัะ Community  
Isolation ที�ดู้แลัโด้ยทีมระบบสุิขภาพุป็ฐมภูมิซึ่่�งม ี
การนุำระบบ Telemedicine มาใช้ในุการติรว่จัรักษา  
การเป็ลีั�ยนุรูป็แบบว่ิธิีการติรว่จัห่าเช่�อโคว่ิด้ 19 
มาเป็็นุแบบ ATK แลัะจััด้ซึ่่�อเพุ่�อแจักจั่ายแก่ป็ระชาชนุ 
ที�มคีว่ามเสิี�ยง นุอกจัากนุี� ยงักำห่นุด้ให่ผู้ป่้็ว่ยโรคโคว่ดิ้ 19  
แลัะผู้ที�ได้้รับผลัข้างเคียงจัากการฉีด้ว่ัคซึ่ีนุเป็็นุผู้ป็่ว่ย
ฉุกเฉินุซ่ึ่�งจัำเป็็นุต้ิองได้้รับการรักษาพุยาบาลัโด้ยเร็ว่
เพุ่�อให่้สิามารถเข้ารับการรักษาได้้ในุทุกโรงพุยาบาลั 
โด้ยไมเ่สีิยคา่ใชจ่้ัาย ในุส่ิว่นุของการจััด้ห่าวั่คซึ่นีุ รฐับาลั 
ได้้มีแผนุการจััด้ห่าวั่คซีึ่นุให้่ครอบคลุัมป็ระชากร  
50 ลั้านุคนุ โด้ยใช้ว่ัคซึ่ีนุห่ลัักซึ่่�งสิามารถเข้าถ่งได้ ้
โด้ยไม่เสีิยค่าใช้จ่ัาย นุอกจัากนุี� รัฐบาลัได้้มีมาติรการ 
ในุการด้แูลัป็ระชาชนุเพุ่�อบรรเทาผลักระทบทางเศัรษฐกจิั 
โด้ยการออกมาติรการเยียว่ยาต่ิาง ๆ  เพุ่�อให้่ป็ระชาชนุ
โด้ยเฉพุาะกลัุ่มเป็ราะบางมีมาติรฐานุการครองชีพุ 
ที�เพุยีงพุอสิำห่รับตินุเองแลัะครอบครัว่ติามกติกิา ICESCR 
ข้อ 11 

  อย่างไรก็ติาม ในุการด้ำเนิุนุการ 
ของรฐับาลัทั�งในุการป้็องกนัุแลัะคว่บคมุโรค การพุยายาม 
ให่้ป็ระชาชนุเข้ าถ่ งการติรว่จัห่าเช่� อ โค วิ่ด้ 19  
การรักษาพุยาบาลั การได้้รับว่ัคซึ่ีนุโควิ่ด้ 19 รว่มถ่ง 
มีมาติรการเยียว่ยาผลักระทบติ่าง ๆ  ติ่อป็ระชาชนุแลัะ 
กลัุ่มเป็ราะบาง ยังคงพุบป็ัญห่าห่ร่ออุป็สิรรค ด้ังนุี� 

  1) ด้านการเข้าถึงการติรวจัโควิด 19  
พุบว่่ า  ในุกลัุ่ มป็ระชาชนุที� อยู่ ในุพุ่�นุ ที�ห่่ าง ไกลั  
คนุพุิการ คนุไร้บ้านุ กลัุ่มชาติิพุันุธิุ์ ผู้ที�มีป็ัญห่าสิถานุะ 
แลัะสิิทธิิ กลัุ่มแรงงานุข้ามชาติิที�อาจัจัะเข้าไม่ถ่ง 
การติรว่จัโควิ่ด้ 19 อย่างเพีุยงพุอ แม้ว่่ารัฐบาลัจัะได้ ้
พุยายามแก้ไขปั็ญห่าคว่ามไม่เพีุยงพุอของการติรว่จั 
ห่าเช่�อโควิ่ด้ 19 โด้ยการสัิ�งชุด้ติรว่จั ATK เพุ่�อมา 
แจักจั่ายแก่ป็ระชาชนุแลั้ว่ก็ติาม เนุ่�องจัากเป็็นุ 
การกระจัายผา่นุแอป็พุลัเิคชนัุเป็า๋ติงัที�ติอ้งมกีารยนุ่ยนัุ
ติัว่ตินุด้้ว่ยบัติรป็ระจัำติัว่ป็ระชาชนุ 

  2) ด้านการเข้าถึงการรักษาพยาบาล 
พุบว่่า มีอุป็สิรรคในุบางกลัุ่ม เช่นุ คนุไร้บ้านุ เนุ่�องจัาก
การไมมี่บตัิรป็ระจัำตัิว่ป็ระชาชนุ กลัุม่ชาติพัิุนุธิุ ์แรงงานุ
ข้ามชาติิที� เข้าเม่องผิด้กฎห่มาย บุติรของแรงงานุ 
ข้ามชาติิที�ยังไม่ได้้แจั้งการเกิด้เม่�อเจั็บป็่ว่ยจั่งไม่กล้ัา 
ไป็โรงพุยาบาลั ผู้สิูงอายุในุพุ่�นุที�ห่่างไกลัป็ระสิบป็ัญห่า 
การเด้นิุทาง เป็น็ุตินุ้ แมว้่า่ในุแผนุสิทิธิิมนุษุยชนุแห่ง่ชาติิ  
ฉบบัที� 4 (พุ.ศั. 2562 - 2565) จัะมข้ีอเสินุอแนุะให้่จัดั้ห่า
มาติรการเชงิรุกต่ิาง ๆ  ในุการจััด้ทำบัติรป็ระชาชนุให้่กบั
ผู้ไม่มีบัติรเป็็นุการเฉพุาะ แลัะพุัฒนุาแนุว่ทางการดู้แลั
แรงงานุข้ามชาติิอย่างเป็็นุระบบแลั้ว่ก็ติาม

  3) ด้านการกระจัายวัคซ่ีนโควิด 19  
แม้ว่่ารัฐบาลัจัะพุยายามจััด้ห่าว่ัคซึ่ีนุสิำห่รับป็ระชาชนุ
ให่้มากที�สิุด้เพุ่�อลัด้คว่ามรุนุแรงของการป็่ว่ยแลัะ
เสิียชีว่ิติ รว่มถ่งเพุ่�อให่้เกิด้ภูมิคุ้มกันุห่มู่ แลัะกำห่นุด้
กลัุ่มเป้็าห่มายที�สิอด้คล้ัองกับคำแนุะนุำของ WHO  
แติ่จัากการด้ำเนุินุการพุบป็ัญห่าการเข้าถ่งแลัะ 
การกระจัายวั่คซีึ่นุเป็็นุอย่างมาก ในุต่ิางจัังห่วั่ด้ยังพุบ
ปั็ญห่าระบบการจัองว่คัซึ่นีุที�ซึ่บัซ้ึ่อนุแลัะเป็ลัี�ยนุแป็ลังบ่อย  
การเข้าไม่ถ่งเทคโนุโลัยีในุกลัุ่มผู้สิูงอายุ ข้อจัำกัด้ 
ในุการจััด้ห่าวั่คซึ่ีนุที� มีจัำนุว่นุไม่เพุียงพุอทำให้่ม ี
การเลั่�อนุการฉีด้วั่คซีึ่นุ การกระจัายวั่คซีึ่นุในุแต่ิลัะ
จัังห่ว่ัด้เกิด้คว่ามไม่เท่าเทียมจั่งทำให้่กลัุ่มเสิี�ยงซึ่่�งเป็็นุ 
กลัุม่เป้็าห่มายของรัฐบาลัในุช่ว่งแรกบางส่ิว่นุได้้รับว่คัซึ่นีุ 
ช้ากว่่ากลัุ่มป็ระชาชนุทั�ว่ไป็ แลัะในุเด้่อนุกันุยายนุก็ยัง
มีการรายงานุการเล่ั�อนุว่ัคซึ่ีนุเข็ม 2 ของกลัุ่มผู้สูิงอาย ุ
แลัะผู้มีโรคเร่�อรัง 7 กลัุ่มโรค แติ่ติ่อมาได้้มีการเร่ง 
ฉีด้ว่ัคซึ่ีนุให่้แก่กลัุ่มเสิี�ยงเพุ่�อลัด้คว่ามรุนุแรงจัาก 
การติดิ้เช่�อโคว่ดิ้ 19 จันุมีจัำนุว่นุเพุิ�มสิงูข่�นุ อยา่งไรกต็ิาม 
ยังมีบางกลัุ่มที�อาจัจัะติกห่ลั่นุห่ร่อมีอุป็สิรรคในุการ 
เข้าถ่งการฉีด้ว่ัคซึ่ีนุ เช่นุ ในุกลัุ่มผู้ป็่ว่ยติิด้เติียง ผู้สิูงอายุ  
คนุพุิการ กลัุ่มชาติิพุันุธิุ์ แรงงานุข้ามชาติิ ทั�งในุสิ่ว่นุที�
เข้าเม่องถูกกฎห่มายแลัะผิด้กฎห่มาย ผู้ที�อยู่ในุพุ่�นุที�
ห่่างไกลั คนุไร้บ้านุ เป็็นุติ้นุ ซึ่่�งอาจัมีป็ัญห่าอุป็สิรรค
จัากการเด้ินุทาง การเข้าไม่ถ่งระบบการจัองว่ัคซึ่ีนุ  
การไม่มีสิถานุะทางทะเบียนุ ไม่มีบัติรป็ระจัำตัิว่
ป็ระชาชนุ ป็ัญห่าการเข้าถ่งข้อมูลัข่าว่สิาร นุอกจัากนุี� 
ป็ัญห่าคว่ามเช่�อมั�นุติ่อคว่ามป็ลัอด้ภัยของว่ัคซึ่ีนุยังคง
ป็รากฏิให่้เห่็นุเป็็นุระยะ เช่นุ กรณีของกลัุ่มชาติิพุันุธิุ ์
ห่ญิงติั�งครรภ์ แลัะนุักเรียนุ/นุักศั่กษา เป็็นุติ้นุ คณ
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  4) ด้านคุณภาพช่วิติ 

   มีการรายงานุผลักระทบทางเศัรษฐกจิั 
ทั�งจัากการว่่างงานุ การต้ิองห่ยุด้ป็ระกอบกิจัการ
เป็็นุการชั�ว่คราว่ห่ร่อถาว่รในุบางกิจัการ ผู้ใช้แรงงานุ
ติอ้งขาด้รายได้ ้สิง่ผลักระทบติอ่การมทีี�อยูอ่าศััย บางคนุ 
ติ้องกลัายเป็็นุคนุไร้บ้านุ ขาด้แคลันุอาห่าร ไม่มีเงินุ 
เลัี�ยงดู้คนุในุครอบครวั่ เด้ก็บางคนุมภีาว่ะทพุุโภชนุาการ 
ภาว่ะคว่ามเครียด้ที� เพุิ�มสิูงข่�นุ แม้ว่่ารัฐบาลัจัะม ี
การเยียว่ยาให้่แก่กลุ่ัมต่ิาง ๆ  แต่ิมีบางกลุั่มที�อาจัยัง
ติกห่ลั่นุจัากมาติรการเยียว่ยา 

ที�ม่า: Aksorn Education

  5) ด้านการเข้าถึงการศึกษา พุบว่่า 
มี เด้็กจัำนุว่นุห่นุ่� งที� เ สีิ� ยงติ่อการออกจัากระบบ
การศั่กษา โด้ยเฉพุาะเด้็กยากจันุแลัะเด้็กข้ามชาติ ิ
แม้รัฐบาลัจัะมีการออกแบบการเรียนุห่ลัายรูป็แบบ  
แติ่ก็ยังคงมีรายงานุปั็ญห่าจัากการเข้าถ่งการเรียนุ 
ออนุไลันุ์แลัะการขาด้แคลันุอุป็กรณ์ในุการเรียนุ 

 4. ข้อเสินอแนะ 

  กสิม. มขีอ้เสินุอแนุะเพุิ�มเติมิต่ิอป็ระเด็้นุ
สิถานุการณ์การแพุร่ระบาด้ของโรคโคว่ิด้ 19  ด้ังนุี�

  4.1 รัฐบาลัแลัะห่นุ่ว่ยงานุของรัฐ 
ที�เกี�ยว่ข้องคว่รพุ่งระมัด้ระว่ังการใช้อำนุาจัที�เป็็นุ 
การกระทบสิิทธิิแลัะเสิรีภาพุของป็ระชาชนุโด้ยคว่ร 
เป็็นุไป็ติามวั่ติถุป็ระสิงค์ในุการป้็องกันุแลัะคว่บคุมโรค 
อย่างเคร่งครัด้ 

  4.2 รัฐบาลั คว่รมอบห่มายให่ห้่นุว่่ยงานุ 
ที�เกี�ยว่ข้อง เช่นุ กระทรว่งสิาธิารณสุิข กระทรว่ง
แรงงานุ กระทรว่งมห่าด้ไทย กระทรว่งการพุฒันุาสิงัคม 
แลัะคว่ามมั�นุคงของมนุษุย ์องคก์รป็กครองสิว่่นุทอ้งถิ�นุ  
เพุิ�มมาติรการแลัะกำห่นุด้แนุว่ทางในุการดู้แลั 
กลัุม่เป็ราะบางที�อาจัมอีปุ็สิรรคในุการเข้าถง่การคดั้กรอง  
การติรว่จัรกัษาแลัะการได้ร้บัว่คัซึ่นีุป็อ้งกนัุโรคโคว่ดิ้ 19 
รว่มทั�งการเข้าถ่งมาติรการช่ว่ยเห่ลัอ่เยียว่ยาอย่างรว่ด้เรว็่  
ทั�ว่ถ่ง แลัะเสิมอภาคเพุ่�อให่้สิามารถด้ำรงชีว่ิติได้้ 
อย่างเห่มาะสิมในุสิถานุการณ์การแพุร่ระบาด้ 

  4.3 รัฐบาลั โด้ยกระทรว่งสิาธิารณสิุข  
คว่รมีการสิ่�อสิารกับป็ระชาชนุเกี�ยว่กับวั่คซึ่ีนุโคว่ิด้ 19  
เพุ่�อสิร้ างคว่ามรู้ คว่ามเข้ า ใจัแลัะให่้ป็ระชาชนุ 
มีคว่ามเช่�อมั�นุในุวั่คซีึ่นุโคว่ิด้ 19 รว่มถ่งห่นุ่ว่ยงานุ 
ในุระด้ับพุ่�นุที�คว่รเร่งสิำรว่จัป็ระชาชนุในุพุ่�นุที�ที�ยัง 
ไม่ได้้ฉีด้ว่ัคซึ่ีนุโคว่ิด้ 19 เพุ่�อด้ำเนุินุการให่้ป็ระชาชนุ
สิามารถเขา้ถ่งว่คัซึ่นีุโคว่ดิ้ 19 ได้อ้ย่างสิะด้ว่ก โด้ยเฉพุาะ 
ในุบางกลัุ่มที�อาจัจัะติกห่ลั่นุ เช่นุ กลัุ่มผู้ป่็ว่ยติิด้เตีิยง  
ผู้สิูงอายุ ผู้อยู่ในุพุ่�นุที�ห่่างไกลั กลัุ่มชาติิพุันุธิุ์ กลัุ่มผู้ม ี
ปั็ญห่าสิถานุะแลัะสิทิธิ ิห่ญงิติั�งครรภ ์คนุพุกิาร คนุไรบ้า้นุ  
แลัะแรงงานุข้ามชาติิ เป็็นุติ้นุ 

2.2 สิถานการณ์ท่�เก่�ยวกับการใช้เสิร่ภาพ
 ในการชุมนุม ปี 2564

1. สิถานการณ์/ปัญห่า 

 ภาพุรว่มการใช้เสิรีภาพุในุการชุมนุุมในุป็ี 
2564 เป็็นุการใช้เสิรีภาพุภายใติ้การป็ระกาศัใช้ 
พุ.ร.ก. การบริห่ารราชการในุสิถานุการณ์ฉุกเฉินุ  
พุ.ศั. 2548 ที�มีการป็ระกาศัใช้ติั�งแต่ิเด้่อนุมีนุาคม 
2563 เพุ่�อคว่บคุมการแพุร่ระบาด้ของโรคโควิ่ด้ 19 
โด้ยรัฐบาลัได้้ออกข้อกำห่นุด้ที�ระบุมาติรการต่ิาง ๆ   
รว่มถ่งมาติรการที�มีการจัำกัด้เสิรีภาพุในุการรว่มกลัุ่ม 
ชุมนุุม อย่างไรก็ติาม ในุปี็ 2564 ยังคงมีการจััด้
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กิจักรรมรว่มกลัุ่มแลัะการใช้เสิรีภาพุในุการชุมนุุม
ของนุักเรียนุ นุิสิิติ นุักศั่กษา แลัะป็ระชาชนุ ทั�งในุ 
เขติกรุงเทพุมห่านุครแลัะในุพุ่�นุที�ติ่างจัังห่ว่ัด้ เพุ่�อ
แสิด้งเจัตินุารมณ์ทางการเม่อง การชุมนุุมเพุ่�อสิะท้อนุ
ป็ัญห่าเกี�ยว่กับการแก้ไขสิถานุการณ์การแพุร่ระบาด้ 
ของโรคโคว่ิด้ 19 แลัะการใช้เสิรีภาพุในุการชุมนุุม
กรณีได้้รับผลักระทบในุป็ระเด็้นุทางเศัรษฐกิจั สิังคม  
แลัะชุมชนุ โด้ยกิจักรรมที�จััด้มีห่ลัากห่ลัายรูป็แบบ  
อาท ิการเด้นิุขบว่นุป็ระทว้่ง กจิักรรมแฟัลัชมอ็บ กจิักรรม 
Car Mob กิจักรรม Bike Mob กิจักรรมสิาด้สีิ  
กิจักรรมย่นุเว่้นุระยะห่่างเพุ่�อแสิด้งออกเชิงสิัญลัักษณ์  
แลัะการชุมนุมุที�ไม่มแีกนุนุำอย่างชดั้เจันุ โด้ยมีเห่ติกุารณ์ 
การชุมนุุมที�สิำคัญ ได้้แก่ 

 1.1 การชมุนมุท่�มข่อ้เรย่กรอ้งทางการเมอืง 

  ป็ระชาชนุกลัุ่ มติ่ า ง  ๆ  จัั ด้ชุ ม นุุม 
แลัะกิจักรรมเพุ่�อแสิด้งคว่ามเห็่นุทางการเม่องแลัะ 
คว่ามเห็่นุติ่อการบริห่ารงานุของรัฐบาลัติลัอด้ทั�งปี็  
โด้ยมีติัว่อย่างการชุมนุุมแลัะกิจักรรม ด้ังนุี�

  - เม่�อวั่นุที�  13 กุมภาพุันุธ์ิ 2564  
กลัุ่มราษฎรนัุด้ห่มายทำกิจักรรม “นัุบ 1 ให้่ถ่งล้ัานุ  
ค่นุอำนุาจัป็ระชาชนุ” ที�อนุุสิาว่รีย์ป็ระชาธิิป็ไติย51  
แลัะเรียกร้องให้่ป็ลั่อยตัิว่แกนุนุำ 4 คนุ (ที�ถูกจัับ 
เม่�อวั่นุที� 9 กุมภาพัุนุธ์ิ) ติ่อมาเจั้าห่นุ้าที�เข้าสิลัาย 
การชุมนุุมที�บริเว่ณห่นุ้าศัาลัฎีกา 

51 จัาก จากคิลมุ่ผู้�าแดงอนสุาวรยีป์ระชื้าธปิไติย ส้ศ่าลหลกัเม่อ้ง ชื้มุ่นมุ่ราษฎร ให�เวลา 7 วนั ปลอ่ยติวั 4 แกนนำราษฎร, 
โด้ย The Standard, 14 กมุภาพัุนุธ์ิ 2564. สิบ่ค้นุจัาก https://thestandard.co/pro-democracy-protestors-rally-130264-5/

52 จัาก เด้อด! เสียงปืน-แก๊สนํ�าติาว่อน, โด้ย ไทยโพุสิติ์, 1 มีนุาคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.thaipost.net/
main/detail/94564

53 จัาก ไทม์่ไลน์ ม่็อบ 28 กุม่ภา ปะทะติำรวจ ติั�งแติ่ติ�นจนจบ พบใชื้�กระสุนยาง - แก๊สน�ำติา, โด้ย kapook.com,  
1 มีนุาคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://hilight.kapook.com/view/211405

54 จัาก ม่อ็บ 3 นิ�วเดอ้ดใชื้�โซีเชื้ยีลแสดงคิวาม่ไม่พ่อใจ “สลายการชุื้ม่นุม่-จับกุม่” เกินกว่าเหตุิ, โด้ย ไทยโพุสิต์ิ,  21 มนีุาคม 
2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.thaipost.net/main/detail/96729

55 จัาก ไทม์่ไลน์ม่็อบ 20 ม่ีนาปะทะเด้อด-เสียงติ้ม่สนั�น, โด้ย inn news, 20 มีนุาคม 2564. ส่ิบค้นุจัาก https:// 
www.innnews.co.th/news/politics/news_66070/

  - เม่�อว่ันุที�  28 กุมภาพัุนุธ์ิ 2564  
กลัุ่มเยาว่ชนุป็ลัด้แอกแลัะแนุว่ร่ว่มในุนุามรีเด็้ม  
“REDEM” (Restart Democracy) จััด้กิจักรรม 
เด้ินุจัากอนุุสิาว่รีย์ชัยสิมรภูมิไป็ที�กรมทห่ารราบที� 1 
มห่าด้เล็ักราชวั่ลัลัภรักษาพุระองค์ (กรมทห่ารราบที� 1)52

โด้ยมีการป็ะทะกันุระห่ว่่างผู้ ชุมนุุมกับเจั้าห่นุ้าที�
บริเว่ณห่นุ้ากรมทห่ารราบที� 1 แลัะถูกสิลัายการชุมนุุม 
โด้ยเจั้าห่นุ้าที�บริเว่ณด้่านุเก็บเงินุข่�นุทางด้่ว่นุ53 

  - เม่� อ วั่นุที�  20  มี นุาคม  2564  
ที�สินุามห่ลัว่ง กลัุ่มรีเด้็ม (REDEM) จััด้กิจักรรม 
พุับจัด้ห่มายเป็็นุเคร่�องบินุสิ่งข้ามรั�ว่ว่ัง54 โด้ยเจั้าห่นุ้าที�
ได้้นุำติู้คอนุเทนุเนุอร์มาว่างเพุ่�อป็้องกันุไม่ให่้ผู้ชุมนุุม
เขา้ไป็ยงัสิถานุที�สิำคญั ติอ่มาผูช้มุนุมุสิว่่นุห่นุ่�งพุยายาม 
เคลั่�อนุย้ายติู้คอนุเทนุเนุอร์  เจั้าห่นุ้าที�จั่ ง ฉีด้นุ�ำ 
แลัะจัับกุมผู้ชุมนุุมบางสิ่ว่นุพุร้อมกับติร่งกำลัังบริเว่ณ
ห่นุ้าโรงแรมรตัินุโกสินิุทรแ์ลัะป็ระกาศัเป็็นุพุ่�นุที�คว่บคมุ55 
โด้ยยิงแก�สินุ�ำติาแลัะกระสิุนุยางเพุ่�อสิลัายการชุมนุุม

ที�ม่า: https://www.yummun.com
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  - เม่� อ วั่นุที�  28  มี นุาคม  2564  
กองบังคับการอารักขาแลัะคว่บคุมฝู้งชนุ (อคฝ้.)  
3 กองร้อย ป็ฏิิ บัติิการขอค่นุพุ่�นุที�บ ริ เว่ณซึ่อย 
ด้า้นุข้างสิะพุานุชมยัมรเุชฐ ซึ่่�งมกีลัุม่ “ห่มูบ่า้นุทะลัฟุัา้”  
ป็ักห่ลัักชุมนุุมติั� งแติ่ วั่นุที�  13  มีนุาคม 2564  
เพุ่�อเคลั่�อนุไห่ว่ให่้มีการด้ำเนุินุการติามข้อเรียกร้อง  
4 ข้อ ค่อ 1) ป็ลั่อยแกนุนุำราษฎรแลัะแนุว่ร่ว่มที�ถูก 
จัับกุม 2) ร่างรัฐธิรรมนูุญให่ม่ 3) ยกเลิักป็ระมว่ลั 
กฎห่มายอาญา มาติรา 112 แลัะ 4) ให่้นุายกรัฐมนุติรี 
ลัาออก56 

  - เม่�อ วั่นุที�  2 พุฤษภาคม 2564  
กลัุ่มรีเด้็ม (REDEM) จััด้คาราว่านุเคลั่�อนุขบว่นุ 
จัากอนุุสิาว่รีย์ชยัสิมรภูมไิป็ยังศัาลัอาญา ถนุนุรัชด้าภิเษก  
เรียกร้องให่้ป็ลั่อยติัว่แกนุนุำกลัุ่มราษฎรแลัะแนุว่ร่ว่ม 
ที�ถกูคมุขงัที�เรอ่นุจัำ ที�บรเิว่ณป็ระตูิ 9 ศัาลัอาญา ผูช้มุนุมุ 
ได้้กลัิ�นุแลัะมีคว่ันุคล้ัายแก�สินุ�ำติามาจัากฝ้ั�งเจั้าห่นุ้าที�  
จั่งมีการขว้่างป็าสิิ�งของแลัะไข่ใส่ิรถเคร่�องขยายเสีิยง
ที�อยู่ภายในุบริเว่ณศัาลั ติ่อมาเจั้าห่นุ้าที�คว่บคุมฝู้งชนุ
ได้้เข้ากระชับพุ่�นุที�บริเว่ณห่นุ้าศัาลัอาญาแลัะบริเว่ณ
สิำนัุกงานุอัยการสูิงสุิด้จันุเกิด้การป็ะทะข่�นุ เจั้าห่นุ้าที�
จัง่ได้ส้ิลัายการชมุนุมุโด้ยใชแ้ก�สินุ�ำติาแลัะกระสินุุยาง57

  - เม่� อว่ันุที�  24 มิถุนุายนุ 2564  
มีการนุัด้ห่มายชุมนุุมของห่ลัายกลัุ่ม อาทิ กลัุ่มราษฎร
แลัะเคร่อข่าย รว่มติัว่ทำกิจักรรมเนุ่�องในุโอกาสิ 
ครบรอบ 89 ป็ี การเป็ลัี�ยนุแป็ลังการป็กครองป็ระเทศั
โด้ยคณะราษฎร ที�บริเว่ณอนุุสิาว่รีย์ป็ระชาธิิป็ไติย  

56 จัาก ด่วน!!! จนท.ลุยสลาย‘หม่้่บ�านทะลุฟ้า’ข้�างทำเนียบฯ แล�ว, โด้ย แนุว่ห่นุ้า, 28 มีนุาคม 2564. สิ่บค้นุจัาก  
https://www.naewna.com/politic/562248

57 จัาก ม่็อบ 2 พฤษภา วุ่นชื้่วงคิ�ำ ปะทะกันในซีอยรัชื้ดาฯ 32 เผู้ยม่ีผู้้�ชืุ้ม่นุม่โดนกระสุนยางที�ข้�อศอก-จับกุม่แล�ว 1 ราย, 
โด้ย มติิชนุออนุไลันุ์, 2 พุฤษภาคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.matichon.co.th/politics/news_2703339

58 จัาก 2 ม่็อบ “ยุติิชืุ้ม่นุม่” ใกล�ทำเนียบ “จติุพร” ผู้วาม่้อที� 3 ม่าป่วน, โด้ย ไทยรัฐออนุไลันุ์, 25 มิถุนุายนุ 2564.  
สิ่บค้นุจัาก https://www.thairath.co.th/news/politic/2124266

59 จัาก “ทนายนกเข้า” นำกลุ่ม่ประชื้าชื้นคินไทย มุ่่งทำเนียบรัฐบาล ปักหลักคิ�างค้ิน “ชืุ้ม่นุม่ขั้บไล่นายกฯ”,  
โด้ย คมชัด้ลั่กออนุไลันุ์, 24 มิถุนุายนุ 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.komchadluek.net/news/politic/471670

60 จัาก ม่็อบ 18 กรกฎา เคิล้�อนเท�า-ล�อหมุ่นแล�ว ย�ำ “ไม่่ใชื้่ทางเล้อก แติ่คิ้อทางรอด” (คิลิป), โด้ย ไทยรัฐออนุไลันุ์,  
18 กรกฎาคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.thairath.co.th/news/politic/2143510

61 จัาก สรุปเหตุิการณ์์ “ม็่อบ 18 กรกฎา” ก่อนประกาศยุติิการชุื้ม่นุม่ ในเวลาประม่าณ์ 18.40 น., โด้ย เนุชั�นุทีวี่,  
18 กรกฎาคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.nationtv.tv/news/378829494

แลัะนุัด้ห่มายเคลั่�อนุขบว่นุไป็ยังห่นุ้ารัฐสิภาเรียกร้อง 
การแก้ไขรัฐธิรรมนูุญ โด้ยในุช่ว่งเย็นุมีการนัุด้ห่มายชุมนุมุ 
ที�บริเว่ณสิกายว่อลั์ก สิี�แยกป็ทุมว่ันุ58 กลัุ่มป็ระชาชนุ 
คนุไทยนุดั้รว่มติวั่กันุบรเิว่ณแยกอรุพุุงษ์แลัะเคลั่�อนุขบว่นุ 
ไป็ยั งบริ เว่ณทำ เ นีุยบรั ฐบาลั เ พุ่� อ เรี ยก ร้อง ใ ห้่ 
นุายกรัฐมนุติรีลัาออกจัากติำแห่นุ่งแลัะเรียกร้องให่้ 
แก้ไขรัฐธิรรมนูุญ59 กลัุ่มไทยไม่ทนุสิามัคคีป็ระชาชนุ 
เพุ่�อป็ระเทศัไทยนัุด้รว่มตัิว่บริเว่ณสิะพุานุผ่านุฟ้ัาลีัลัาศั
เพุ่�อเคลั่�อนุขบว่นุไป็ทำเนุียบรัฐบาลั 

  - เม่�อว่ันุที�  18 กรกฎาคม 2564  
กลัุ่มเยาว่ชนุป็ลัด้แอกแลัะแนุว่ร่ว่ม นุัด้รว่มติัว่กันุ 
ที�อนุุสิาว่รีย์ป็ระชาธิิป็ไติยเพุ่�อเคล่ั�อนุขบว่นุไป็ยัง
ทำเนุียบรัฐบาลั60 โด้ยเจั้าห่นุ้าที�มีการใช้รถฉีด้นุ�ำ 
แรงดั้นุสิูง แก�สินุ�ำติา แลัะกระสุินุยางสิกัด้ผู้ชุมนุุม 
ที�แยกสิะพุานุผา่นุฟัา้ลัลีัาศัแลัะบรเิว่ณด้า้นุห่นุา้โรงเรยีนุ 
ราชว่ินุิติ มัธิยม สิ่ว่นุที�แยกนุางเลัิ�ง กลัุ่มผู้ชุมนุุมได้้ทำ 
กิจักรรมเชิงสัิญลัักษณ์โด้ยจัุด้ไฟัเผาหุ่่นุนุายกรัฐมนุติรี 
ต่ิอมาเจ้ัาห่นุ้าที�เข้าสิลัายการชมุนุมุที�บรเิว่ณแยกเทว่กรรม 
แลัะแยกนุางเลัิ�ง61 

ที�ม่า: Facebook สำนักงาน กสม่.
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  - เม่�อวั่นุที� 31 ติุลัาคม แลัะวั่นุที� 12 
ธิันุว่าคม 2564 กลุ่ัมราษฎรแลัะเคร่อข่ายนัุด้ชุมนุุม 
ที�บริเว่ณแยกราชป็ระสิงค์ โด้ยมีการติั�งโติ�ะลังช่�อ 
เพุ่�อสินุับสินุุนุการยกเลัิกป็ระมว่ลักฎห่มายอาญา 
มาติรา 11262

  - การจััด้กิจักรรม Car Mob แลัะ  
Car Park ในุป็ี 2564 สิ่บเนุ่�องจัากป็ระเทศัไทยยังอยู่ในุ 
สิถานุการณ์การแพุร่ระบาด้ของโรคโคว่ดิ้ 19 กลัุม่ผูช้มุนุุม 
บางสิ่ว่นุจั่งป็รับเป็ลัี�ยนุรูป็แบบการจััด้กิจักรรมเพุ่�อ 
เว้่นุระยะห่่างแลัะป้็องกนัุการแพุร่ระบาด้ของโรคโคว่ดิ้ 19 
โด้ยเม่�อว่นัุที� 3 กรกฎาคม นุกักจิักรรมรายห่นุ่�ง นุดั้ห่มาย
ทำกิจักรรม Car Mob บริเว่ณอนุุสิาว่รีย์ป็ระชาธิิป็ไติย 
แลัะเคลั่�อนุขบว่นุไป็ยังทำเนุียบรัฐบาลั ห่ลัังจัากนุั�นุ  
ได้้มีการจััด้กิจักรรมในุลัักษณะดั้งกล่ัาว่อีกห่ลัายครั�ง
ในุพุ่�นุที�กรุงเทพุมห่านุครแลัะต่ิางจัังห่วั่ด้63 รว่มถ่ง 
การจััด้กิจักรรม Car Mob เม่�อว่ันุที� 1 สิิงห่าคม  
โด้ยกลัุ่มนุักเคลั่�อนุไห่ว่ทางการเม่องห่ลัายกลัุ่ม แลัะ
มีการจััด้กิจักรรมคู่ขนุานุในุติ่างจัังห่ว่ัด้อีกห่ลัายแห่่ง64 

 1.2 การชุมนุมบริเวณแยกสิามเห่ล่�ยม
ดินแดง 

  ติั�งแติเ่ด้อ่นุสิงิห่าคม ได้ป้็รากฏิเห่ติกุารณ์
ที�มแีนุว่โนุ้มเกดิ้คว่ามรุนุแรงอย่างติอ่เนุ่�อง โด้ยเฉพุาะที�
บริเว่ณอนุุสิาว่รีย์ชัยสิมรภูมิ แยกสิามเห่ลัี�ยมด้ินุแด้ง
แลัะลัะแว่กใกลั้เคียง ซึ่่�งเริ�มจัากภายห่ลัังยุติิกิจักรรม 
Car Mob โด้ยผู้ชุมนุุมบางสิ่ว่นุที�บริเว่ณสิามเห่ลัี�ยม 

62 จัาก ม่็อบราษฎร-แนวร่วม่ แยกราชื้ประสงคิ์คิึกคิัก “ไอลอว์” ล่ารายชื้้�อยกเลิก 112, โด้ย ป็ระชาชาติิ, 31 ติุลัาคม 
2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.prachachat.net/politics/news-792797

63 จัาก ม่็อบ 3 กรกฎา “ชุื้ม่นุม่-บีบแติร” หน�าทำเนียบ, โด้ย ข่าว่ไทยพีุบีเอสิ, 3 กรกฎาคม 2564. ส่ิบค้นุจัาก  
https://news.thaipbs.or.th/content/305758

64 จัาก สรปุกิจกรรม่ คิารม์่อ็บไลป่ระยทุธ์จากหลายแนวรว่ม่ #ม่อ็บ1สงิหา มุ่ง่หน�าส้ถ่นนวภิาวดีรงัสติิ, โด้ย The Standard,  
2 สิิงห่าคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://thestandard.co/car-mob-conclude/

65 จัาก ม่�วนเดียวจบไทม่์ไลน์ม่็อบ ‘7สิงหา’ ปะทะเด้อดติำรวจ กับภารกิจข้ับไล่ ‘ประยุทธ์’ ที�ยังไม่่จบ, โด้ย เด้ลัินุิว่สิ์,  
8 สิิงห่าคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.dailynews.co.th/news/136202/

66 สิิ�งเทียมอาวุ่ธิ เช่นุ ระเบิด้ป็ิงป็อง ว่ัติถุติิด้ไฟั (ระเบิด้เพุลัิง). 
67 จัาก กม่ธ.การเม่้องฯ แถลงเหติุยิง 2 ด.ชื้. หน�า สน.ดินแดง พบกลุ่ม่ชื้ายถ้อปืนไล่ทำร�าย แม่่เด็กวอนทำคิดีให�กระจ่าง, 

โด้ย มติิชนุออนุไลันุ์, 17 กันุยายนุ 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.matichon.co.th/politics/news_2944085
68 จัาก คิฝ.กระชื้ับพ้�นที�ดินแดง ถ้กยิงศีรษะสาหัส 1 นาย จับผู้้�ชืุ้ม่นุม่ 16 คิน, โด้ย ข่าว่ไทยพุีบีเอสิ, 7 ติุลัาคม 2564. 

สิ่บค้นุจัาก https://news.thaipbs.or.th/content/308412

ด้ินุแด้งเม่�อว่ันุที� 1 สิิงห่าคม แลัะวั่นุที� 7 สิิงห่าคม  
กลัุม่เยาว่ชนุป็ลัด้แอกแลัะแนุว่ร่ว่มนุดั้ห่มายจัดั้กจิักรรม
ชุมนุุม ซึ่่�งมีการป็ะทะกันุระห่ว่่างผู้ชุมนุุมกับเจั้าห่นุ้าที�
บริเว่ณสิามเห่ลัี�ยมดิ้นุแด้งแลัะอนุุสิาว่รีย์ชัยสิมรภูมิ65 
จัากนุั�นุในุช่ว่งเย็นุของทุก ๆ  ว่ันุ ที�บริเว่ณพุ่�นุที�ด้ินุแด้ง 
จัะมีมว่ลัชนุจัำนุว่นุห่นุ่�งมารว่มตัิว่กันุซึ่่�งเป็็นุกลัุ่มเด็้ก
แลัะเยาว่ชนุที�ใชร้ถจักัรยานุยนุต์ิเป็น็ุพุาห่นุะ ไม่ป็รากฏิ
แกนุนุำอย่างชัด้เจันุ โด้ยมีขอ้เรยีกร้องให้่นุายกรัฐมนุติรี
ลัาออกจัากติำแห่นุ่ง แลัะเกิด้การป็ะทะกันุ โด้ยผูชุ้มนุมุ 
บางส่ิว่นุมีการใช้สิิ�งเทียมอาวุ่ธิ66 จัุด้พุลุัไฟั ขว้่างป็า 
ป็ระทัด้ ก่อกองไฟับนุผิว่ถนุนุ แลัะทำลัายทรัพุย์สิินุ
ราชการ เป็็นุติ้นุ ในุขณะที�ฝ้่ายเจั้าห่นุ้าที�มีการใช้ 
แก�สินุ�ำติา รถฉดี้นุ�ำ กระสินุุยาง แลัะอปุ็กรณส์ิง่คลั่�นุเสิยีง
รบกว่นุพิุเศัษระยะไกลั เป็น็ุต้ินุ เพุ่�อเขา้สิลัายการชุมนุมุ  
ทั�งนีุ� มรีายงานุว่่ามผีูบ้าด้เจับ็ทั�งสิองฝ่้ายรว่มถ่งป็ระชาชนุ 
ที�อยู่บริเว่ณพุ่�นุที�ชุมนุุม อาทิ เม่�อวั่นุที� 16 สิิงห่าคม  
มีเยาว่ชนุ 2 คนุ ถูกยิงด้้ว่ยอาวุ่ธิป็้นุ โด้ยเยาว่ชนุชาย
อายุ 14 ป็ี ถูกยิงบริเว่ณห่ัว่ไห่ลั่ ที�บริเว่ณห่นุ้าป็ากซึ่อย 
ป็ระชาสิงเคราะห่์ 14 แลัะเยาว่ชนุชายอายุ 15 ป็ี  
ถกูยงิบริเว่ณคอ บนุถนุนุฝ้ั�งติรงข้าม สินุ. ด้นิุแด้ง ในุเว่ลัา
ติอ่มาได้เ้สีิยชวี่ติิลัง67 แลัะเม่�อว่นัุที� 6 ติลุัาคม เจัา้ห่นุ้าที�
คว่บคุมฝู้งชนุเข้ากระชับพุ่�นุที�บริเว่ณแฟัลัติด้ินุแด้ง  
ถกูป็นุ้ไมท่ราบชนุดิ้ยงิเขา้ที�บรเิว่ณศัรีษะอาการสิาห่สัิ68 
นุอกจัากนุี� การป็ะทะกนัุระห่ว่า่งผูช้มุนุมุแลัะเจัา้ห่นุ้าที� 
ยังสิ่งผลักระทบติ่อผู้อาศััยอยู่ในุบริเว่ณใกลั้จัุด้ป็ะทะ 
เช่นุกันุ ไม่ว่่าจัะเป็็นุการได้้รับแก�สินุ�ำติาที�ระเห่ยเข้ามา 
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ในุห่้องพัุกอาศััย เสิียงรบกว่นุจัากการป็ระกาศั 
ของเจัา้ห่นุา้ที� เสีิยงด้งัจัากการใชอ้าว่ธุิห่รอ่สิิ�งเทยีมอาวุ่ธิ 
ติ่าง ๆ  รว่มถ่งเม่�อเกิด้เห่ตุิสิลัายการชุมนุุมมีผู้ชุมนุุม 
บางส่ิว่นุห่ลับห่นีุแลัะมีเจั้าห่นุ้าที�ติิด้ติามเพุ่�อจัับกุมติัว่ 
เข้าไป็ในุบริเว่ณที�พุักอาศััยของป็ระชาชนุ อีกทั�ง 
ผลักระทบต่ิอป็ระชาชนุที�ใช้เส้ินุทางสัิญจัรใกล้ัการชุมนุมุ 
ติ้องเผชิญกับคว่ามยากลัำบากในุการเด้ินุทาง ทั�งนุี� 
ป็ระชาชนุบริเว่ณแฟัลัติดิ้นุแด้งที�ได้้รับคว่ามเด้่อด้ร้อนุ 
กว่่า 100 คนุ ได้้เข้าร้องทกุข์ที� สินุ. ด้นิุแด้ง ในุห่ลัายกรณี69 

 1.3 การใชเ้สิรภ่าพในการชมุนมุท่�เก่�ยวกบั 
การแก้ ไขปัญห่าสิถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด 19 

  สิ่บเนุ่�องจัากมาติรการติ่าง ๆ  ของรัฐ
เพุ่�อคว่บคุมการแพุร่ระบาด้ของโรคโคว่ิด้ 19 สิ่งผลัให่้ 
กลุ่ัมผู้ได้้รับผลักระทบออกมาเรียกร้องให่้รัฐบาลั 
ช่ว่ยเห่ลั่อห่ร่อผ่อนุป็รนุมาติรการบางป็ระการ รว่มถ่ง
เรียกร้องให้่รัฐจ่ัายเงินุเยียว่ยาเพุ่�อชด้เชยรายได้้ อาทิ 
เม่�อว่ันุที� 29 มิถุนุายนุ 2564 มีการชุมนุุมของกลัุ่ม
ติัว่แทนุพุนุักงานุบริการในุสิถานุบริการแลัะพุนุักงานุ
บริการอิสิระออนุไลัน์ุย่�นุห่นัุงส่ิอถ่งนุายกรัฐมนุติรี
เพุ่�อเรียกร้องให่้ภาครัฐด้ำเนุินุการเยียว่ยา เนุ่�องจัาก
คำสิั�งป็ิด้สิถานุบริการ70 เม่�อเด้่อนุกรกฎาคม 2564  
มีการชุมนุุมของกลัุ่มผู้ขับรถแท็กซึ่ี� โด้ยได้้นุำรถแท็กซึ่ี� 
จัอด้ทิ�งไว่้ติามสิถานุที�ราชการเพุ่�อเรียกร้องให่้รัฐ 
ชว่่ยเห่ลัอ่เยยีว่ยา71 แลัะเม่�อว่นัุที� 16 กรกฎาคม ที�บรเิว่ณ 

69 จัาก ชื้าวแฟลติดินแดงแห่แจ�งคิวาม่ โดนผู้ลกระทบม็่อบป่วน ทรัพย์สินเสียหาย-ถ้กทำร�ายร่างกาย, โด้ย ผู้จััด้การ
ออนุไลันุ์, 17 กันุยายนุ 2564. สิ่บค้นุจัาก https://mgronline.com/crime/detail/9640000092305

70 จัาก ‘อะโกโก� คิาราโอเกะ’คิวงส�นส้งบุกทำเนียบ อัดรัฐบาล ทวง ‘ภาษีเรา’ ชื้่วยเยียวยาด�วย, โด้ย ไทยโพุสิติ์, 
29 มิถุนุายนุ 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.thaipost.net/main/detail/108002

71 จัาก “แท็กซีี�ประท�วง” จอดรถเกอ้บ 300 คินั เรยีกร�อง “เยียวยา” 7 ข้�อ, โด้ย คมชัด้ลัก่ออนุไลัน์ุ, 27 กรกฎาคม 2564. 
สิ่บค้นุจัาก https://www.komchadluek.net/news/regional/476149

72 จัาก ม่็อบทวงคิ้นวัคิซีีนปะทะติำรวจหน�า สธ. ผู้้�ชุื้ม่นุม่-ติำรวจ เจ็บฝั�งละ 3, โด้ย เด้ลิันุิว่ส์ิ, 16 กรกฎาคม 2564.  
สิ่บค้นุจัาก https://www.dailynews.co.th/news/63358/

73 จัาก ผู้้�ประกอบการร�านอาหาร ฟอ้งนายกฯ-พวก ละเม่ดิ ข้อถอน  พ.ร.ก. ฉีกุเฉีนิ ศาลนดั 3 ก.พ., โด้ย มติชินุออนุไลันุ,์ 
4 พุฤศัจัิกายนุ 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.matichon.co.th/local/crime/news_3026149

74 จัาก เกษติรกรเดอ้ดร�อนหนี� ธ.ก.ส. ปกัหลกัคิ�างคิน้หน�ากระทรวงการคิลัง หวงัรฐัย้�นม่อ้ผู่้อนปรนหนี�, โด้ย The Standard,  
8 มีนุาคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://thestandard.co/agricultural-confederation-suffering-baac-debt/ 

75 จัาก ม่็อบรถบรรทุกบุกกรุง กดดันรัฐติรึงราคิาน�ำม่ันดีเซีล 25 บาทต่ิอลิติร นายกฯ สั�งสแตินด์บายรถทหาร 
ชื้่วยข้นสินคิ�า, โด้ย The Standard, 30 ธิันุว่าคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://thestandard.co/truck-power-ss2-mob/

ห่นุ้ากระทรว่งสิาธิารณสุิข กลัุ่มราษฎรนุนุทบุรี  
จััด้กิจักรรมทว่งถามการจััด้ห่าว่ัคซึ่ีนุชนุิด้ mRNA  
จัากรัฐมนุติรีว่่าการกระทรว่งสิาธิารณสิุข72 นุอกจัากนุี�  
เม่�อว่ันุที�  4 พุฤศัจิักายนุ กลัุ่มผู้ป็ระกอบกิจัการ
ร้านุอาห่ารแลัะเคร่�องด้่�มได้้ย่�นุฟั้องนุายกรัฐมนุติรี  
แลัะห่นุ่ว่ยงานุที�เกี�ยว่ข้องต่ิอศัาลัแพุ่งจัากการบริห่าร 
จััด้การแก้ป็ัญห่าสิถานุการณ์การแพุร่ ระบาด้ 
ของโรคโคว่ิด้ 1973

 1.4 การชุมนุมของกลุ่มท่�ได้รับผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจั สิังคม และชุมชน 

  ในุเด้่อนุมีนุาคม มีการชุมนุุมของกลัุ่ม
สิมาพุนัุธิก์ารเกษติรแห่ง่ป็ระเทศัไทย (สิกท.) ได้ป้็กัห่ลักั 
ค้างค่นุห่นุ้ากระทรว่งการคลััง (กค.) เพุ่�อเรียกร้อง
ให่้รัฐบาลัช่ว่ยเจัรจัาผ่อนุป็รนุห่นีุ�ของเกษติรกรกับ
ธินุาคารเพุ่�อการเกษติรแลัะสิห่กรณ์การเกษติร (ธิ.ก.สิ.)74  
การชมุนุมุของสิมาชกิสิห่ภาพุแรงงานุไทรอมัพ์ุอนิุเติอร์
เนุชั�นุแนุลัแห่่งป็ระเทศัไทย ซึ่่�งเป็็นุลูักจ้ัางบรษิทั บริลัเลีัยนุท์ 
อัลัไลัแอนุซึ่์ ไทยโกลับอลั จัำกัด้ จัากการที�พุนุักงานุ 
1,388 คนุ ถูกเลัิกจั้างโด้ยไม่มีการบอกกลั่าว่ลั่ว่งห่นุ้า  
แลัะการเคลั่�อนุไห่ว่ของกลัุ่มเคร่อข่ายรถบรรทุก
ที�นุำรถบรรทุกออกมาแสิด้งออกเชิงสิัญลัักษณ์  
เพุ่�อเรียกร้องให่้รัฐบาลัติร่งราคานุ�ำมันุด้ีเซึ่ลัที� 25 บาท
ติ่อลิัติร75 สิำห่รับการชุมนุุมในุป็ระเด็้นุสิิทธิิชุมชนุ 
แลัะทรัพุยากรธิรรมชาติิ เด้่อนุกรกฎาคม มีการชุมนุุม 
ของกลัุ่มเคร่อข่ายป็กป็้องนุาบอนุจัากโรงไฟัฟั้า 
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ชีว่มว่ลัจัาก จั. นุครศัรีธิรรมราช เข้าย่�นุห่นัุงสิ่อ 

ติ่อห่นุ่ว่ยงานุติ่าง ๆ  รว่มถ่งป็ักห่ลัักห่นุ้าธินุาคาร 

ไทยพุาณิชย์ สิำนุักงานุให่ญ่ เพุ่�อคัด้ค้านุการก่อสิร้าง 

โรงไฟัฟั้าชีว่มว่ลั จัำนุว่นุ 2 แห่่ง76 ติ่อมา ว่ันุที�  

16 ธิันุว่าคม ติัว่แทนุชาว่บ้านุกลัุ่มด้ังกลั่าว่ได้้เด้ินุทาง

เขา้ย่�นุห่นุงัสิอ่ติอ่ผูบ้ญัชาการติำรว่จัแห่ง่ชาติ ิให่ส้ิั�งการ 

ให่้นุายติำรว่จัที�เป็็นุผู้ถ่อหุ่้นุให่ญ่ในุโรงไฟัฟั้าด้ังกลั่าว่

มาเจัรจัากับชาว่บ้านุ ติ่อมา นุายกรัฐมนุติรีได้้ลังนุาม 

ติอบรับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุุม รว่มทั�งลังนุามแติ่งตัิ�ง 

คณะกรรมการกลัางจััด้ทำรายงานุผลัการป็ระเมินุ 

ผลักระทบทางยุทธิศัาสิติร์ (SEA) แลัะสิั�งระงับการ 

เด้ินุห่นุ้าสิร้างโรงไฟัฟั้านุาบอนุแห่่งที� 1 แลัะ 2 ระห่ว่่าง

รอผลั SEA ด้ังกลั่าว่77 ขณะที�เม่�อว่ันุที� 26 กรกฎาคม 

กลัุ่มภาคีเคร่อข่าย SAVE บางกลัอยจััด้กิจักรรม  

“มรด้กโลัก มรด้กเลัอ่ด้”แสิด้งออกเชงิสัิญลักัษณ์บริเว่ณ 

ห่นุ้ากระทรว่งทรัพุยากรธิรรมชาติิแลัะสิิ�งแว่ด้ลั้อม 

เพุ่�อเรียกร้องให่้รัฐบาลัแก้ไขปั็ญห่าสิิทธิิมนุุษยชนุ 

ก่อนุข่�นุทะเบียนุกลัุ่มป่็าแก่งกระจัานุเป็็นุมรด้กโลัก 

ทางธิรรมชาติิ78 แลัะเม่�อว่นัุที� 6 ธินัุว่าคม กลุ่ัมเครอ่ขา่ย 

จัะนุะรักษ์ถิ�นุ จั. สิงขลัา ชุมนุุมบริเว่ณห่นุ้าทำเนุียบ

รัฐบาลั เพุ่�อทว่งคำสิัญญาที� รัฐบาลัเคยให่้ ไว่้ ในุ 

การทบทว่นุท่าทีผลัักด้ันุโครงการจัะนุะเม่องติ้นุแบบ

อุติสิาห่กรรมก้าว่ห่นุ้าแห่่งอนุาคติ โด้ยผู้ ชุมนุุม 

ถูกเจั้าห่นุ้าที�เข้าสิลัายการชุมนุุมแลัะเข้าจัับกุมในุเว่ลัา 

กลัางคนุ่แลัะได้ร้บัการป็ลัอ่ยติวั่ในุเว่ลัาติอ่มา79 โด้ยเม่�อ

ว่ันุที� 14 ธิันุว่าคม ที�ป็ระชุมคณะรัฐมนุติรี (ครม.) มีมติิ 

76 จัาก เคิร้อข้่าย #saveนาบอน ปักหลักไทยพาณ์ิชื้ย์ คิ�านหนุนเงินสร�างโรงไฟฟ้า, โด้ย ป็ระชาไท, 7 กรกฎาคม 2564. 
สิ่บค้นุจัาก https://prachatai.com/journal/2021/07/93864

77 จัาก ‘นาบอน’ กลับบ�านแล�ว นายกฯ เซี็นรับข้�อเสนอ, โด้ย ข่าว่สิด้ออนุไลันุ์, 30 ธิันุว่าคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://
www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_6801522

78 จัาก แก่งกระจาน : ย้เนสโกม่ีม่ติิข้ึ�นทะเบียนเป็นม่รดกโลกทางธรรม่ชื้าติิ แม่�ฝ่ายสิทธิม่นุษยชื้นย้เอ็นคิ�าน, โด้ย บีบีซึ่ี,  
26 กรกฎาคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.bbc.com/thai/thailand-57968385

79 จัาก จะนะ-ส้�ติาย ถ้กสลายม่็อบ โดนจับ 37 คิน หน�าทำเนียบ, โด้ย ไทยรัฐออนุไลันุ์, 8 ธิันุว่าคม 2564. สิ่บค้นุจัาก 
https://www.thairath.co.th/news/politic/2259966

80 จัาก “ม่็อบจะนะ” ยุติิชืุ้ม่นุม่-กลับภ้ม่ิลำเนา หลัง คิรม่.ชื้ะลอสร�าง “นิคิม่ฯ”, โด้ย กรุงเทพุธิุรกิจั, 25 ธิันุว่าคม 2564. 
สิ่บค้นุจัาก https://www.bangkokbiznews.com/politics/977434

81 จัาก บชื้.น. แถลงแผู้นรับม่้อม่็อบชื้่วงปีใหม่่ เผู้ยติั�งแติ่ ก.คิ.ทำคิดีม่็อบเสร็จ 409 คิดี อย้่ระหว่างสอบสวน 400 คิดี, 
โด้ย มติิชนุออนุไลันุ์, 31 ธิันุว่าคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3111591

ให่้ชะลัอโครงการด้ังกลั่าว่ไว่้ก่อนุเพุ่�อจััด้ทำรายงานุผลั
การป็ระเมินุสิิ�งแว่ด้ลั้อมระด้ับยุทธิศัาสิติร์ (SEA) ให่้ได้ ้
ข้อยุติิติามข้อเรียกร้อง จัากนัุ�นุกลัุ่มเคร่อข่ายจัะนุะ 
รักษ์ถิ�นุจ่ังได้้ยุติิการชุมนุุมโด้ยระบุว่่าห่ากรัฐบาลั 
ไมท่ำติามที�ติกลังไว่จ้ัะมกีารออกมาเคลั่�อนุไห่ว่อกีครั�ง80

 1.5 การดำเนินคด่ติ่อผ้้ชุมนุม 

  การใช้เสิรีภาพุในุการชุมนุุมแลัะจััด้ 
กจิักรรมเพุ่�อสิะท้อนุปั็ญห่าแลัะเจัตินุารมณ์ทางการเม่อง 
ของกลัุม่ต่ิาง ๆ  ในุปี็ 2564 เจ้ัาห่นุ้าที�อาศัยัอำนุาจัติาม 
พุ.ร.ก. การบริห่ารราชการในุสิถานุการณ์ฉุกเฉินุ พุ.ศั. 2548  
ป็ระกอบกับกฎห่มายอ่�นุ ๆ  อาทิ ป็ระมว่ลักฎห่มาย
อาญา พุ.ร.บ. รกัษาคว่ามสิะอาด้แลัะคว่ามเป็น็ุระเบียบ
เรยีบรอ้ยของบ้านุเมอ่ง พุ.ศั. 2535 พุ.ร.บ. จัราจัรทางบก  
พุ.ศั. 2522 พุ.ร.บ. คว่บคุมการโฆษณาโด้ยใช้เคร่�องขยายเสิยีง  
พุ.ศั. 2493 ด้ำเนิุนุคดี้ติ่อผู้ชุมนุุม โด้ยกองบัญชาการ
ติำรว่จันุครบาลัระบุว่่า ติั�งแติ่เด้่อนุกรกฎาคม 2563 
จันุถ่งว่ันุที� 31 ธิันุว่าคม 2564 มีคด้ีที�เกี�ยว่ข้องกับ 
การชมุนุุมในุเขติพุ่�นุที�กรงุเทพุมห่านุคร จัำนุว่นุ 809 คด้ี 
โด้ยสิอบสิว่นุเสิร็จัสิิ�นุแลัะสิั�งฟ้ัองแล้ัว่ จัำนุว่นุ 409 
คด้ี แลัะอยู่ระห่ว่่างด้ำเนิุนุการสิอบสิว่นุ จัำนุว่นุ 400 
คด้ี81 ทั�งนีุ� จัากการติิด้ติามของศูันุย์ทนุายคว่ามเพุ่�อ 
สิทิธิมินุษุยชนุติั�งแต่ิการชุมนุมุของกลัุม่ “เยาว่ชนุป็ลัด้แอก”  
เม่�อว่ันุที� 18 กรกฎาคม 2563 จันุถ่งว่ันุที� 30 กันุยายนุ 
2564 มีผู้ ถูกด้ำเนุินุคด้ีจัากสิถานุการณ์ชุมนุุม 
ทางการเม่องแลัะการแสิด้งคว่ามคิด้เห็่นุทางการเม่อง 
จัำนุว่นุ 1,458 ราย ในุ 794 คด้ี โด้ยเป็็นุกลัุ่มเยาว่ชนุ 
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ที�อายุติ�ำกว่า่ 18 ป็ ีจัำนุว่นุ 223 ราย82 นุอกจัากนุี� ระห่ว่า่ง
ว่ันุที� 7 - 12 ติุลัาคม 2564 ในุพุ่�นุที�ภาคกลัางพุบว่่า  
มีคดี้จัากการชุมนุุมทางการเม่องที�พุนุักงานุอัยการ 
ได้้มีคำสิั�งฟั้องติ่อศัาลัทั�งห่มด้ 7 คด้ี83 ทั�งนุี� นุับแติ่ 
เริ�มมีการจััด้กิจักรรม Car Mob ในุช่ว่งติ้นุเด้่อนุ
กรกฎาคม - 18 ติุลัาคม 2564 มีผู้ถูกด้ำเนุินุคด้ ี
จัากกจิักรรมในุลักัษณะดั้งกลัา่ว่ 96 คดี้ จัำนุว่นุ 244 ราย 
(บางรายถูกกล่ัาว่ห่าในุห่ลัายคดี้) โด้ยมีผู้ถูกกล่ัาว่ห่า 
ที�เป็็นุเยาว่ชนุ จัำนุว่นุ 18 ราย84

  นุอกจัากนุี� จัากสิถิติิติลัอด้ปี็ที�ผ่านุมา 
มีรายงานุว่่า มีเด็้กแลัะเยาว่ชนุอายุไม่เกินุ 18 ป็ี  
ถูกแจั้งข้อกลั่าว่ห่าแลัะด้ำเนุินุคด้ี จัำนุว่นุ 223 ราย  
ในุ 142 คด้ี ขณะที�เด้่อนุกันุยายนุ 2564 มีเด้็ก 
ถูกด้ำเนุินุคด้ี จัำนุว่นุ 97 ราย ในุ 38 คด้ี จัำนุว่นุนีุ� 
เป็็นุเด้็กที�มีอายุติ�ำกว่่า 15 ป็ี จัำนุว่นุ 24 ราย  
แลัะมีอายุนุ้อยที�สิุด้ ค่อ 12 ป็ี85

 1.6 เห่ติุการณ์อื�น ๆ  ท่�เก่�ยวเนื�องจัากการ
ชุมนุม 

  เม่�อว่ันุที� 5 ติุลัาคม ผู้จััด้การโครงการ
อินุเทอร์เน็ุติเพุ่�อกฎห่มายป็ระชาชนุ (iLaw) กับพุว่ก
รว่ม 3 คนุ ได้้ย่�นุฟั้องนุายกรัฐมนุติรีกับพุว่กรว่ม 6 คนุ  
ขอให่้ศัาลัมีคำพุิพุากษาเพิุกถอนุข้อกำห่นุด้ที�ออก 
ติามคว่ามในุมาติรา 9 แห่่ง พุ.ร.ก. การบริห่ารราชการ

82 จัาก กันยายน 64: ยอดคิดีทางการเม่้องพุ่งเฉีียด 800 คิดีแล�ว ผู้้�ถ้กดำเนินคิดีไม่่น�อยกว่า 1,458 คิน,  
โด้ย ศัูนุย์ทนุายคว่ามเพุ่�อสิิทธิิมนุุษยชนุ, 7 ติุลัาคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://tlhr2014.com/archives/36209

83 จัาก 7 - 12 ติ.คิ.: คิดีการเม่้องถ้กสั�งฟ้องศาลรวม่ 10 คิดี ทั�งคิดีชืุ้ม่นุม่หน�าบ�านประยุทธ์-คิดีคิาร์ม่็อบปทุม่ฯ-คิดีชืุ้ม่นุม่
หน�าเร้อนจำ และคิดีเยาวชื้น 3 คิด,ี โด้ย ศัูนุย์ทนุายคว่ามเพุ่�อสิิทธิิมนุุษยชนุ, 14 ติุลัาคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://tlhr2014.
com/archives/36544

84 จัาก สรุปคิดีคิาร์ม่็อบทั�วไทย ไม่่น�อยกว่า 96 คิดี ผู้้�ถ้กดำเนินคิดี 244 ราย, โด้ย ศัูนุย์ทนุายคว่ามเพุ่�อสิิทธิิมนุุษยชนุ, 
20 ติุลัาคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://tlhr2014.com/archives/36759

85 จัาก land of คิดีไหม๊่ ?! [อ้างอิงจัากสิถานุะเฟัซึ่บุ�ก]. โด้ย ในุม็อบมีเด้็ก Child in Mob, 12 ติุลัาคม 2564.  
สิ่บค้นุจัาก https://www.facebook.com/childinmob/posts/297181478901843/

86 จัาก ‘ไอลอว์’ ฟ้องดะนายกฯ-หลายหน่วยงาน ข้อเพิกถอน ม่.9 พ.ร.ก. ฉีุกเฉีิน เรียกคิ่าเสียหาย 4.5 ล�าน,  
โด้ย ไทยโพุสิติ์, 5 ติุลัาคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.thaipost.net/main/detail/118825

87 จัาก ศาลเเพง่ยกคิำร�อง “ไอลอว”์ข้อคิุ�ม่คิรองชื้ั�วคิราวระงบัประกาศ พ.ร.ก. ฉีกุเฉีนิฯ ห�าม่การชื้มุ่นมุ่, โด้ย มติชินุออนุไลันุ,์  
8 ติุลัาคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2980927

88 จัาก โคิวิดยังระบาด! ศาลแพ่งยกคิำร�อง “รุ�ง” ข้อเพิกถอนคิำสั�งห�าม่ชืุ้ม่นุม่, โด้ย โพุสิติ์ทูเด้ย์, 30 ติุลัาคม 2564. 
สิ่บค้นุจัาก https://www.posttoday.com/politic/news/666828

ในุสิถานุการณ์ฉุกเฉินุ พุ.ศั. 2548 (ฉบับที� 15) แลัะ 
ให่้ศัาลัมีคำสิั�งคุ้มครองชั�ว่คราว่ ซึ่่�งติ่อมาศัาลัแพุ่ง 
ได้้ยกคำร้อง86 โด้ยระบุว่่า เนุ่�องจัากยังพุบการติิด้เช่�อ 
โคว่ิด้ 19 ของบุคคลักลัุ่มติ่าง ๆ  ภายในุป็ระเทศั แลัะ
มีคว่ามเสิี�ยงต่ิอการแพุร่ระบาด้ของโรคอย่างต่ิอเนุ่�อง  
จ่ังเห่็นุว่่ายังไม่มีเห่ติุเพุียงพุอแลัะยังไม่มีคว่ามจัำเป็็นุ
เพุ่�อคุ้มครองชั�ว่คราว่ก่อนุพุิพุากษา87 นุอกจัากนุี�  
เม่�อว่ันุที� 29 ติุลัาคม แกนุนุำผู้ชุมนุุมพุร้อมทนุายคว่าม
ย่�นุฟ้ัองนุายกรัฐมนุติรีกับพุว่กรว่ม 2 คนุ ติ่อศัาลัแพุ่ง  
โด้ยขอให้่ศัาลัเพิุกถอนุข้อกำห่นุด้ที�ออกติามคว่าม 
ในุมาติรา 9 แห่ง่ พุ.ร.ก. การบริห่ารราชการในุสิถานุการณ์
ฉกุเฉินุ พุ.ศั. 2548 รว่มถง่ป็ระกาศัที�จัำกัด้สิทิธิเิสิรีภาพุ 
การชุมนุุม แลัะขอให่้มีการไติ่สิว่นุฉุกเฉินุคุ้มครอง
ชั�ว่คราว่การจััด้กิจักรรมในุว่ันุที� 31 ติุลัาคม ติ่อมา
ศัาลัได้้มีคำสิั�งยกคำร้องเนุ่�องจัากเห่็นุว่่า แม้ข้อกำห่นุด้ 
แลัะป็ระกาศัติามฟั้องที�มีเนุ่�อห่าห่้ามมิให่้มีการชุมนุุม 
จัะเป็็นุการกระทบสิิทธิิเสิรีภาพุของบุคคลัในุการ
แสิด้งคว่ามคิด้เห่็นุห่ร่อการชุมนุุม แต่ิว่่ายังคงมี 
การแพุร่ระบาด้แลัะจัะมปี็ระชาชนุทำกจิักรรมรว่มติวั่กนัุ 
ไม่นุ้อยกว่่า 10,000 ราย อันุมีคว่ามสิุ่มเสิี�ยงที�อาจัจัะ
มีการแพุร่ระบาด้ของโรคที�เป็็นุภัยต่ิอคว่ามป็ลัอด้ภัย
สิาธิารณะ จั่งมีคว่ามจัำเป็็นุที�ติ้องบังคับใช้มาติรการ 
ติามข้อกำห่นุด้แลัะป็ระกาศัด้ังกลั่าว่ติ่อไป็88  
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 1.7 ก า ร ช่ ว ย เ ห่ ลื อ เ ย่ ย ว ย า ผ้้ ไ ด้ รั บ 
ผลกระทบจัากการชุมนุม 

  จัากการรว่มกลุั่มของมว่ลัชนุอิสิระ
แลัะการคว่บคุมดู้แลัการชุมนุุมของ เจั้ าห่นุ้ าที� 
โด้ยเฉพุาะในุบริเว่ณพุ่�นุที�ด้ินุแด้งสิ่งผลัให่้ป็ระชาชนุ
ที�พุักอาศััยแลัะใช้เสิ้นุทางสิัญจัรในุพุ่�นุที�ด้ังกลั่าว่ได้้รับ
ผลักระทบเป็็นุอย่างมาก ทั�งนุี� เม่�อว่ันุที� 14 กันุยายนุ 
มลูันุธิิผิสิานุว่ฒันุธิรรมรบัเร่�องราว่รอ้งทกุขจ์ัากชาว่บา้นุ 
ในุชมุชนุด้นิุแด้งที�ได้ร้บัผลักระทบจัากเห่ติกุารณช์มุนุมุ
แลัะการสิลัายการชุมนุุม ซึ่่�งสิ่ว่นุให่ญ่ได้้รับผลักระทบ 
จัากกระสุินุยาง แก�สินุ�ำติา แลัะทรัพุย์สิินุเสิียห่าย  
เพุ่�อป็ระสิานุสิง่ติอ่กระทรว่งยตุิธิิรรม (ยธิ.) ให่ม้าเยยีว่ยา
แลัะดู้แลัคว่ามเสีิยห่ายต่ิอไป็89 นุอกจัากนุี� ห่นุว่่ยงานุต่ิาง ๆ   
ทั�งภาครัฐแลัะภาคป็ระชาสัิงคมได้้ร่ว่มกันุห่าร่อถ่ง
แนุว่ทางการเยียว่ยาป็ระชาชนุชาว่แฟัลัติด้ินุแด้ง 
ที�ได้้รับผลักระทบจัากสิถานุการณ์การชุมนุุม มีการ 
ลังพุ่�นุที�ให่้คำป็ร่กษากฎห่มายแลัะแสิว่งห่าแนุว่ทาง
แก้ไขคว่ามขัด้แย้งอย่างสิันุติิ90

2. การดำเนินการท่�สิำคัญ

 2.1 ก า ร ติ อ บ รั บ ติ่ อ ข้ อ เ สิ น อ แ น ะ 
ในรายงานปี 2563 

  คณะรัฐมนุติรี (ครม.) มีมติิเม่�อว่ันุที� 
27 กรกฎาคม 2564 ติอบรับข้อเสินุอแนุะของ กสิม.  
เร่�อง มาติรการห่รอ่แนุว่ทางในุการส่ิงเสิริมแลัะคุม้ครอง
สิทิธิมินุษุยชนุ กรณสีิถานุการณก์ารชุมนุมุแลัะเรยีกรอ้ง 
ทางการเมอ่งของนัุกเรยีนุ นุสิิติิ นุกัศ่ักษา แลัะป็ระชาชนุ 
ในุ 4 ป็ระเด้็นุ ค่อ (1) การเคารพุเสิรีภาพุในุการชุมนุุม 
โด้ยสิงบแลัะป็ราศัจัากอาวุ่ธิ ติ้องคำนุ่งถ่งเจัตินุารมณ์

89 จัาก ชื้าวดินแดงผู้วา! ปะทะย้ดเย้�อ ลงชื้้�อร�องทุกข์้แจ�งติำรวจ พร�อม่รอกระทรวงยุติิธรรม่เยียวยา ,  
โด้ย 7HD ร้อนุออนุไลันุ์, 14 กันุยายนุ 2564. สิ่บค้นุจัาก https://news.ch7.com/detail/514938

90 จัาก ถกทางออก ‘ดินแดง’ ชื้าวแฟลติโวยม็่อบ-คิฝ. วอนหยุดรุนแรง เลี�ยงชุื้ม่ชื้น กก.สิทธิฯ ย�ำทุกฝ่ายติ�องพ้ดคุิย,  
โด้ย มติิชนุออนุไลันุ์, 4 ติุลัาคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.matichon.co.th/politics/news_2973510

91 จัาก กสม่.ยินดี คิรม่.ติอบรับข้�อเสนอแนะแนวทางส่งเสริม่และคุิ�ม่คิรองสิทธิม่นุษยชื้น กรณี์การชุื้ม่นุม่ทางการเม่้อง  
ย�ำข้อให�ทบทวนม่าติรการที�อาจกระทบเสรภีาพการแสดงออกข้องประชื้าชื้นและส้�อม่วลชื้น [ขา่ว่ป็ระชาสิมัพุนัุธ์ิ]. โด้ย สิำนุกังานุ
คณะกรรมการสิทิธิมินุษุยชนุแห่ง่ชาติ,ิ 28 กรกฎาคม 2564. สิบ่ค้นุจัาก https://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements- 
Press-Releases-Open-Letters/Press-Releases/กสิม-ยินุด้ี-ครม-ติอบรับข้อเสินุอแนุะแนุว่ทางสิ่งเสิริมแลัะคุ้.aspx

ของรัฐธิรรมนูุญที�ว่่า “การมีสิิทธิิเสิรีภาพุเป็็นุห่ลััก  
การจัำกดั้ติดั้สิทิธิเิสิรภีาพุเป็น็ุขอ้ยกเว่นุ้” อยา่งเครง่ครดั้  
แลัะการใช้กำลัังจััด้การการชุมนุุมต้ิองทำเท่าที�จัำเป็็นุ  
(2) คว่รบังคบัใช้กฎห่มายเฉพุาะว่่าด้้ว่ยการชุมนุุมสิาธิารณะ 
เป็็นุห่ลัักแทนุการใช้กฎห่มายอ่�นุ ๆ  แลัะทบทว่นุ
กฎห่มายที�จัำกัด้เสิรีภาพุในุการแสิด้งคว่ามคิด้เห็่นุ 
ของป็ระชาชนุ (3) คว่ามคดิ้เห่น็ุแลัะขอ้เสินุอในุการแกไ้ข 
ป็ัญห่าของผู้ชุมนุุมคว่รจัะได้้รับการพิุจัารณาอย่าง
จัริงจัังแลัะไม่ลั่าช้า แลัะ (4) คว่รมีการชี�แจังเห่ติุผลั
คว่ามจัำเป็็นุแลัะคว่ามได้้สิัด้สิ่ว่นุในุการจัำกัด้สิิทธิิ 
แ ลั ะ เ สิ รี ภ าพุกา รชุ มนุุ ม  แลัะสินุั บสินุุ นุ ให่้ ม ี
คณะกรรมการป็รองด้องสิมานุฉันุท์เพุ่�อป็ระกันุว่่า  
ข้อเรียกร้องจัากทุกฝ้่ายจัะได้้รับการพุิจัารณาแลัะ 
นุำไป็สิู่การยุติิคว่ามขัด้แย้งอย่างสิันุติิว่ิธิี91  

 2.2 การดำเนินการของรัฐ

  1) การออกกฎห่มายเพื�อควบคุม 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

   ในุปี็ 2564 สิบ่เนุ่�องจัากสิถานุการณ์ 
การแพุรร่ะบาด้ของโรคโคว่ดิ้ 19 รฐัยงัคงออกขอ้กำห่นุด้ 
ออกติามคว่ามในุมาติรา 9 แห่ง่ พุ.ร.ก. การบรหิ่ารราชการ
ในุสิถานุการณ์ฉุกเฉินุ พุ.ศั. 2548 ติ่อเนุ่�องจัากป็ี 2563  
แลัะป็ระกาศัห่วั่ห่นุ้าผูร้บัผดิ้ชอบในุการแก้ไขสิถานุการณ์ 
ฉกุเฉนิุในุสิว่่นุที�เกี�ยว่กบัคว่ามมั�นุคง เร่�อง ห่า้มการชุมนุุม  
การทำกิจักรรม การมั�ว่สิุมที�ก่อให่้เกิด้การแพุร่ระบาด้
ของโรคติดิ้เช่�อไว่รสัิโคโรนุา 2019 (โคว่ดิ้ 19) การกำห่นุด้ 
เว่ลัาออกนุอกเคห่สิถานุ รว่มถ่งการห้่ามทำกิจักรรม
รว่มกลัุ่มห่ร่อการชุมนุุมที�มีคนุเข้าร่ว่มจัำนุว่นุมาก
ติามระด้ับคว่ามรุนุแรงของสิถานุการณ์แพุร่ระบาด้
ของโรคในุแติ่ลัะพุ่�นุที� เพุ่�อคว่บคุมการระบาด้ของโรค  
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ทำให่้การใช้เสิรีภาพุในุการรว่มกลัุ่มชุมนุุมเพุ่�อสิะท้อนุ 

เจัตินุารมณ์ทางการ เม่ อ ง  รว่มถ่ ง ปั็ญห่าทาง
ด้้านุเศัรษฐกิจั สิังคม ชุมชนุ อยู่ภายใต้ิข้อจัำกัด้ 
ติามมาติรการดั้งกลั่าว่ที�ป็ระกาศัออกมาเป็็นุระยะ 
ติามแต่ิสิถานุการณ์ จันุถง่วั่นุที� 31 ธินัุว่าคม มกีารป็ระกาศั 
ข้อกำห่นุด้ฯ แลั้ว่จัำนุว่นุ 40 ฉบับ

ภาครัฐและภาคประชาสิังคม
ไดร้ว่มกนัุห่ารอืถงึแนุวทางการเยียวยา
ประชาชนุชาวแฟลติดินุแดงที�ได้รับั
ผลกระทบัจากสิถานุการณก์ารชมุนุมุ

มู่การลงพิื�นท่�ให้คำาปรึกษา
กฎหมูายและแสวงหาแนวทาง
แก้ไข้ความูข้ัดแย้งอย่างสันติิ

  2) การบังคบัใช้กฎห่มายในการชมุนมุ  
   ภ า ย ใ ติ้ ม า ติ ร ก า ร ค ว่ บ คุ ม 
การแพุร่ระบาด้ของโรคโควิ่ด้ 19 เจัา้ห่นุา้ที�ติำรว่จัออกมา 
แถลังย�ำในุห่ลัายครั�งที�มีการชุมนุุมของป็ระชาชนุ 
กลุ่ัมติ่าง ๆ  ว่่าการชุมนุุมห่ร่อการรว่มกลัุ่มทำกิจักรรม 
ที�มีลัักษณะเสิี�ยงติ่อการแพุร่โรคจัะมีคว่ามผิด้ติาม
มาติรา 9 แห่ง่ พุ.ร.ก. การบรหิ่ารราชการในุสิถานุการณ์
ฉกุเฉนิุ พุ.ศั. 2548 ป็ระกอบกบัการบงัคบัใชก้ฎห่มายอ่�นุ ๆ   
ร่ว่มด้้ว่ยแลัะรายงานุถ่งการด้ำเนิุนุคด้ีติ่อผู้ชุมนุุม 
ติามกฎห่มายด้ังกลั่าว่ออกมาเป็็นุระยะ92, 93, 94

92 จัาก บชื้.น.เติ้อนชืุ้ม่นุม่หน�าหอศิลป์เข้�าข้่ายผู้ิดกฎหม่าย-เสี�ยงโคิวิด, โด้ย ไทยพุีบีเอสิ, 3 สิิงห่าคม 2564. สิ่บค้นุจัาก 
https://news.thaipbs.or.th/content/306633

93 จัาก บชื้.น.แจง ใชื้�กระสุนยางคิุม่ม่็อบ ติาม่หลักสากล ย�ำชืุ้ม่นุม่ผู้ิดกฎหม่าย เอาผู้ิดทุกราย, โด้ย ข่าว่สิด้ออนุไลันุ์,  
13 ธิันุว่าคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_6732086

94 จัาก โฆษกนคิรบาล เติ้อน ชืุ้ม่นุม่วันนี�ผู้ิดกฎหม่าย “บิ�กราญ” สั�งเติรียม่กำลัง ย�ำ ปฏิิบัติิภายใติ�กฎหม่าย,  
โด้ย ผู้จััด้การออนุไลันุ์, 13 ธิันุว่าคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://mgronline.com/crime/detail/9640000117327

95 จัาก รายงานุผลัการติรว่จัสิอบการลัะเมิด้สิิทธิิมนุุษยชนุ ที� 89-97/2564 เร่�อง เสิรีภาพุในุการชุมนุุม อันุเกี�ยว่เนุ่�อง
กับเสิรีภาพุในุการแสิด้งคว่ามคิด้เห่็นุ สิิทธิิแลัะเสิรีภาพุในุชีว่ิติแลัะร่างกาย สิิทธิิในุกระบว่นุการยุติิธิรรม สิิทธิิเด้็กแลัะเสิรีภาพุ
ในุการเสินุอข่าว่สิาร กรณีการชุมนุุมทางการเม่องในุระห่ว่่างเด้่อนุกรกฎาคม - ธิันุว่าคม 2563.

 2.3 การดำเนินการของ กสิม. 

  1) สิ่บเนุ่�องจัากการชุมนุุม ในุป็ี 2563  
แลัะการคว่บคุมตัิว่ผู้ ชุมนุุมที� เร่อนุจัำในุระห่ว่่าง 
รอการพุิจัารณาคด้ี กสิม. ชุด้ที� 3 ได้้เข้าเยี�ยมแกนุนุำ 
ผูช้มุนุุมที�ถูกคว่บคุมติวั่ที�เรอ่นุจัำพิุเศัษกรุงเทพุมห่านุคร
ในุเด้อ่นุมนีุาคม 2564 แลัะออกรายงานุผลัการติรว่จัสิอบ 
การลัะเมิด้สิิทธิิมนุุษยชนุ กรณีเสิรีภาพุในุการชุมนุุม  
ระห่ว่่างเด้่อนุกรกฎาคม - ธิันุว่าคม 256395 โด้ยมี 
ขอ้เสินุอแนุะต่ิอห่นุ่ว่ยงานุ เช่นุ ให้่สิำนุกังานุติำรว่จัแห่่งชาติ ิ
(ติร.) กำห่นุด้นุโยบาย มาติรการในุการด้แูลัรกัษาคว่าม
ป็ลัอด้ภัยในุการชุมนุุมของทุกฝ่้ายโด้ยไม่เลั่อกป็ฏิิบัติิ  
ห่ลัีกเลัี�ยงการใช้กำลัังในุการรักษาคว่ามสิงบเรียบร้อย
ในุการชุมนุุม รว่มถ่งการป็ฏิิบัติิงานุของเจั้าห่นุ้าที�
ติำรว่จัติ้องให่้สิอด้คลั้องกับห่ลัักสิากลั แลัะรัฐสิภา
คว่รมีกระบว่นุการในุการแก้ไขป็ัญห่าคว่ามขัด้แย้ง 
เจัรจัาห่าทางออกแลัะให่้ห่ลัักป็ระกันุว่่าข้อเรียกร้อง 
ของกลัุ่มผู้ชุมนุุมทุกกลัุ่มจัะได้้รับการพุิจัารณาภายใติ ้
กระบว่นุการมีสิ่ว่นุร่ว่มของทุกภาคสิ่ว่นุ รว่มถ่ง 
มีข้อเสินุอแนุะติ่อผู้ชุมนุุมแลัะป็ระชาชนุทุกฝ้่ายคว่ร
เคารพุในุสิิทธิิแลัะเสิรีภาพุในุคว่ามคิด้ คว่ามเช่�อ
แลัะการแสิด้งออกของบุคคลัอ่�นุ โด้ยห่ลัีกเลัี�ยงการ 
เผชิญห่นุ้า การสิ่�อสิารที�สิร้างคว่ามเกลัียด้ชัง แลัะ 
ห่ลักีเลัี�ยงการใชค้ว่ามรนุุแรงติอ่กนัุในุทกุกรณ ีนุอกจัากนุี�  
ในุด้้านุการช่ว่ยเห่ลั่อเ ยียว่ยาผู้ ได้้ รับผลักระทบ 
จัากการชุมนุมุ กสิม. ได้มี้ขอ้เสินุอแนุะต่ิอ ครม. พุจิัารณา 
มอบห่มายห่นุ่ว่ยงานุที�เกี�ยว่ข้องเร่งด้ำเนุินุการศั่กษา 
ห่รอ่ป็รบัป็รงุกฎห่มายที�เกี�ยว่ขอ้งกบัการเยยีว่ยาผูไ้ด้ร้บั 
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ผลักระทบจัากเห่ตุิการณ์คว่ามรุนุแรงทางการ
เม่องเพุ่�อจััด้ทำเป็็นุแนุว่ป็ฏิิบัติิห่ร่อมาติรฐานุกลัาง 
ในุการพุิจัารณาช่ว่ยเห่ลั่อเยียว่ยาผู้ได้้รับผลักระทบ 
จัากเห่ตุิการณ์คว่ามรุนุแรงให้่ครอบคลุัมถ่งป็ระชาชนุ 
ทุกกลัุ่ม96 

  ติ่อมา กสิม. ชุด้ 4 ได้้เริ�มป็ฏิิบัติิห่นุ้าที�
เม่�อวั่นุที� 31 พุฤษภาคม 256497 โด้ยได้้ด้ำเนิุนุการ 
ติ่อกรณีการใช้เสิรีภาพุในุการชุมนุุมทางการเม่อง 
อย่างติ่อเนุ่�อง รว่มทั�งออกรายงานุผลัการติรว่จัสิอบ 
การลัะเมิด้สิิทธิิมนุุษยชนุ กรณีกลั่าว่อ้างว่่าอาสิาสิมัคร 
ทางการแพุทย์ถูกเจ้ัาห่นุ้าที�ติำรว่จัชุด้คว่บคุมฝู้งชนุ 
จัับกุมแลัะทำร้ายร่างกายในุช่ว่งการผลัักด้ันุผู้ชุมนุุม 
ออกจัากพุ่�นุที�เพุ่�อรักษาคว่ามสิงบเรยีบร้อยในุการชุมนุมุ 
สิาธิารณะ แลัะกรณีเจั้าห่นุ้าที�ของรัฐกระทำการ 
อันุอาจักระทบต่ิอสิิทธิิแลัะเสิรีภาพุของป็ระชาชนุ 
เกนิุสิมคว่ร โด้ยมีขอ้เสินุอแนุะต่ิอห่นุ่ว่ยงานุที�เกี�ยว่ข้อง
ว่่าติ้องกำชับเจั้าห่นุ้าที�ติำรว่จัที�เกี�ยว่ข้องกับการชุมนุุม 
ให่้ห่ลีักเลีั�ยงการใช้กำลัังในุการรักษาคว่ามสิงบ
เรียบร้อยในุที�ชุมนุุมอย่างถ่งที�สิุด้ ในุสิถานุการณ์
ที�ไม่สิามารถห่ลัีกเลัี�ยงได้้ต้ิองป็ฏิิบัติิติามห่ลัักการ
สิากลัอย่างเคร่งครัด้ อีกทั�งติ้องเร่งรัด้ด้ำเนุินุการ 
สิ่บสิว่นุสิอบสิว่นุข้อเท็จัจัริงเ พุ่�อด้ำเนิุนุการกับ 
เจั้ าห่ นุ้ าที� ติ ำรว่จัซึ่่� ง ใช้ ก ำ ลัั ง เข้ าทำการจัับ กุม 
ในุลัักษณะที�เกินุกว่่าคว่ามจัำเป็็นุ ติลัอด้จันุติ้องม ี
การป็ระชาสิัมพุันุธิ์ให่้ผู้ที�ได้้รับผลักระทบห่ร่อได้้รับ 
คว่ามเสิียห่ายย่�นุคำขอให่้มีการเยียว่ยา98 นุอกจัากนีุ�  
กสิม. ได้้ออกรายงานุผลัการติรว่จัสิอบการลัะเมิด้ 

96 จัาก รายงานุผลัการติรว่จัสิอบการลัะเมิด้สิิทธิิมนุุษยชนุ ที� 25/2564 เร่�อง สิิทธิิแลัะเสิรีภาพุในุชีว่ิติแลัะร่างกาย  
กรณีกลั่าว่อ้างว่่าผู้ได้้รับผลักระทบจัากการชุมนุุมทางการเม่องเม่�อป็ี 2553 ไม่ได้้รับคว่ามเป็็นุธิรรมจัากการเยียว่ยา.

97 ได้้มีป็ระกาศัแติ่งติั�งป็ระธิานุกรรมการ แลัะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนุแห่่งชาติิ เม่�อว่ันุที� 25 พุฤษภาคม 2564.
98 จัาก รายงานุผลัการติรว่จัสิอบการลัะเมิด้สิิทธิิมนุุษยชนุ ที� 184 - 185/2564 เร่�อง เสิรีภาพุในุการชุมนุุมโด้ยสิงบ  

อนัุเกี�ยว่เนุ่�องกับสิทิธิแิลัะเสิรภีาพุในุชวี่ติิแลัะรา่งกาย กรณีอาสิาสิมคัรทางการแพุทยอ์า้งว่า่ถกูเจัา้ห่นุา้ที�ติำรว่จัชุด้คว่บคุมฝู้งชนุ
จับักมุแลัะทำรา้ยรา่งกายในุช่ว่งการผลักัดั้นุผูช้มุนุมุออกจัากพุ่�นุที�เพุ่�อรกัษาคว่ามสิงบเรยีบรอ้ยในุการชมุนุมุสิาธิารณะ แลัะกรณี
กลั่าว่อ้างว่่าเจั้าห่นุ้าที�ของรัฐกระทำการอันุอาจักระทบติ่อสิิทธิิแลัะเสิรีภาพุของป็ระชาชนุจันุเกินุสิมคว่ร.

99 จัาก รายงานุผลัการติรว่จัสิอบการลัะเมิด้สิิทธิิมนุุษยชนุ ที� 203 - 214/2564 เร่�อง เสิรีภาพุในุการชุมนุุม  
อันุเกี�ยว่เนุ่�องกับเสิรีภาพุในุการแสิด้งคว่ามคิด้เห่็นุ สิิทธิิแลัะเสิรีภาพุในุชีว่ิติแลัะร่างกาย สิิทธิิในุกระบว่นุการยุติิธิรรม สิิทธิิเด้็ก 
สิิทธิิของบุคคลัในุทรัพุย์สิินุ สิิทธิิคว่ามเป็็นุอยู่สิ่ว่นุติัว่ แลัะเสิรีภาพุในุการเด้ินุทาง กรณีการชุมนุุมทางการเม่องในุระห่ว่่างเด้่อนุ
กรกฎาคม - กันุยายนุ 2564.

สิิทธิิมนุุษยชนุ กรณีการชุมนุุมทางการเม่องในุระห่ว่่าง
เด้่อนุกรกฎาคม - กันุยายนุ 2564 โด้ยมีข้อเสินุอแนุะ 
ติ่อห่นุ่ว่ยงานุของรัฐ อาทิ ห่ลัีกเลัี�ยงการป็ระกาศั
สิถานุการณ์ฉุกเฉินุในุการคว่บคุมดู้แลัคว่ามสิงบ
เรียบร้อยในุการชุมนุุม เร่งรัด้การจััด้ทำกฎห่มาย 
ห่ร่อระเบียบกลัางที�กำห่นุด้เง่�อนุไขแลัะวิ่ธิีการ 
ในุการช่ว่ยเห่ล่ัอเยยีว่ยาที�ครอบคลัมุทกุกรณ ีด้ำเนิุนุการ 
ให่้มีการจััด้เว่ทีรับฟัังคว่ามคิด้เห่็นุจัากผู้เข้าร่ว่มชุมนุุม
ทุกฝ้่ายรว่มถ่งห่นุ่ว่ยงานุที�เกี�ยว่ข้อง เพุ่�อแสิว่งห่า
ทางออกร่ว่มกันุ นุอกจัากนีุ� ให่้ป็รับป็รุงว่ิธีิป็ฏิิบัติิงานุ
ของเจั้าห่นุ้าที�ติำรว่จัชุด้คว่บคุมฝู้งชนุในุการใช้กำลััง
ให่้สิอด้คลั้องกับแผนุการดู้แลัการชุมนุุมสิาธิารณะ 
แลัะแนุว่ป็ฏิิบัติิด้้านุสิิทธิิมนุุษยชนุแห่่งสิห่ป็ระชาชาติิ
ว่่าด้้ว่ยการใช้อาวุ่ธิที�มีคว่ามร้ายแรงติ�ำในุการบังคับ
ใช้กฎห่มาย (UN Human Rights Guidance on 
Less-Lethal Weapons in Law Enforcement) 
งด้เว่้นุการใช้เคร่�องพัุนุธินุาการในุการจัับกุมเด็้ก 
แลัะเยาว่ชนุทั�งในุขณะที�จัับกุมแลัะระห่ว่่างคว่บคุมติัว่
โด้ยห่า้มนุำเด้ก็ไป็ไว่ใ้นุห่อ้งคมุขงั นุอกจัากนีุ� การจัดั้การ 
ชุมนุุมต้ิองเป็็นุไป็โด้ยสิงบป็ราศัจัากอาวุ่ธิแลัะสิิ�งเทียม
อาวุ่ธิโด้ยติ้องคำนุ่งถ่งคว่ามป็ลัอด้ภัยทั�งสิิทธิิของ
บุคคลัอ่�นุแลัะคว่ามรับผิด้ชอบติ่อผู้เข้าร่ว่มการชุมนุุม 
โด้ยเฉพุาะการสิร้างพุ่�นุที�ป็ลัอด้ภัยให่้แก่เด้็กแลัะ
เยาว่ชนุ ในุขณะเดี้ยว่กันุคว่รมีช่องทางการส่ิ�อสิาร
ระห่ว่่างผู้จััด้การชุมนุุมกับเจั้าห่นุ้าที�ของรัฐเพุ่�อให้่ 
การชุมนุุมเป็็นุไป็ติามห่ลัักการสิากลั99 
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ข้อเสินุอแนุะติ่อห่นุ่วยงานุของรัฐ 
อาทิ ห่ลีกเลี�ยงการประกาศ
สิถานุการณ์ฉุกเฉินุในุการควบัคุม
ดูแลความสิงบัเรียบัร้อยในุการชุมนุุม 
เร่งรัดการจััดทำากฎหมูายหร่อ
ระเบ่ยบกลางท่�กำาหนดเง่�อนไข้
และวิธิีการในการช่วยเหลือ
เย่ยวยาท่�ครอบคลุมูทุกกรณ่

 2) กสิม. ได้้ติิด้ติามเฝ้้าระว่ังสิถานุการณ ์
การชุมนุุมทางการเม่องในุป็ี 2564 อย่างใกลั้ชิด้ 
ผ่านุส่ิ�อสัิงคมออนุไลัน์ุเพุ่�อแสิด้งท่าทีแลัะข้อเสินุอแนุะ 
ให่้ทันุติ่อสิถานุการณ์ รว่มทั�งลังพุ่�นุที�การชุมนุุม
ของกลัุ่มติ่าง ๆ  เช่นุ เม่�อว่ันุที� 24 มิถุนุายนุ ว่ันุที� 7 
สิิงห่าคม ว่ันุที� 22 สิิงห่าคม ว่ันุที� 31 ติุลัาคม แลัะ
ว่ันุที� 13 ธิันุว่าคม เป็็นุติ้นุ เพุ่�อสิังเกติการณ์การใช้
เสิรภีาพุในุการชมุนุมุแลัะการด้แูลัการชมุนุมุสิาธิารณะ 
ของเจั้าห่นุ้าที�  รว่มถ่งรว่บรว่มข้อมูลัที� เกี�ยว่กับ 
ผลักระทบของป็ระชาชนุจัากการชุมนุุมทางการเม่อง 
ที�เกิด้ข่�นุ ทั�งนุี� กสิม. ได้้ออกแถลังการณ์แลัะข่าว่
ป็ระชาสิัมพุันุธิ์ที�เกี�ยว่กับกรณีการชุมนุุมทางการเม่อง  
แสิด้งคว่ามห่่ว่งกังว่ลัต่ิอคว่ามขัด้แย้งแลัะการใช ้
คว่ามรุนุแรง เรียกร้องให้่ผู้ชุมนุุมใช้เสิรีภาพุโด้ยสิงบ
แลัะป็ราศัจัากอาวุ่ธิ เนุ้นุย�ำให้่เจั้าห่นุ้าที�ป็ฏิิบัติิติาม
ห่ลัักสิากลัที�ให่้คว่ามสิำคัญติ่อการคุ้มครองสิิทธิิเด็้ก
ในุการชุมนุุมอย่างติ่อเนุ่�อง นุอกจัากนุี� เม่�อว่ันุที� 10 
กันุยายนุ 2564 ป็ระธิานุ กสิม. ได้้มีห่นุังส่ิอไป็ยัง 
ผู้บัญชาการติำรว่จัแห่่งชาติิ รัฐมนุติรีว่่าการกระทรว่ง
ยตุิธิิรรม แลัะรัฐมนุติรีว่่าการกระทรว่งการพัุฒนุาสัิงคม
แลัะคว่ามมั�นุคงของมนุุษย์ แจั้งข้อเสินุอแนุะในุการ
แสิว่งห่าแนุว่ทางการแก้ไขป็ัญห่าการลัะเมิด้สิิทธิิเด้็ก  
การป็กป้็องแลัะคุ้มครองคว่ามป็ลัอด้ภัยของเด็้ก 
ในุสิถานุการณ์การชุมนุุม (กรณีสิามเห่ลัี�ยมด้ินุแด้ง)  

100 ห่นุ่ว่ยงานุที�เกี�ยว่ข้อง ได้้แก่ กรมกิจัการเด้็กแลัะเยาว่ชนุ สิำนุักงานุติำรว่จัแห่่งชาติิ สิำนุักงานุศัาลัยุติิธิรรม  
กรมพุินุิจัแลัะคุ้มครองเด้็กแลัะเยาว่ชนุ กระทรว่งสิาธิารณสุิข คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนุแห่่งชาติิ สิำนุักงานุอัยการสูิงสิุด้ 
กรุงเทพุมห่านุคร แลัะกระทรว่งศั่กษาธิิการ.

โด้ยข้อเสินุอแนุะด้ังกลั่าว่เป็็นุผลัสิ่บเนุ่�องมาจัากการ
จััด้เว่ทีระด้มคว่ามคิด้เห่็นุจัากภาคสิ่ว่นุติ่าง ๆ  ในุเร่�อง  
“สิิทธิิ เด้็กกับสิถานุการณ์การชุมนุุม” เม่�อว่ันุที�  
30 สิิงห่าคม ติ่อมา เม่�อว่ันุที� 2 พุฤศัจัิกายนุ ได้้มีการ
จััด้ป็ระชุมร่ว่มกับห่นุ่ว่ยงานุที�เกี�ยว่ข้องเพุ่�อติิด้ติาม 
ผลัคว่ามค่บห่นุ้าการด้ำเนุินุการติามข้อเสินุอแนุะ 
ด้ังกลั่าว่ ซึ่่�งกระทรว่งการพุัฒนุาสิังคมแลัะคว่ามมั�นุคง
ของมนุษุย ์(พุม.) ได้เ้ขา้รว่่มป็ระชมุแลัะรบัขอ้เสินุอแนุะ 
ของ กสิม. ไป็ด้ำเนุินุการในุป็ระเด้็นุแนุว่ทางการป็ฏิิบัติิ
ติ่อเด็้กแลัะเยาว่ชนุในุสิถานุการณ์การชุมนุุมแลัะ 
การจััด้พุ่�นุที�สิร้างสิรรค์สิำห่รับเด้็กแลัะเยาว่ชนุ เม่�อ 
ว่ันุที� 20 ธิันุว่าคม พุม. โด้ยกรมกิจัการเด้็กแลัะเยาว่ชนุ
ได้้จััด้การป็ระชุมร่ว่มกับส่ิว่นุราชการที�เกี�ยว่ข้องเพุ่�อ 
ห่าร่อพุิจัารณาด้ำเนุินุการติามข้อเสินุอแนุะของ กสิม. 
โด้ยที�ป็ระชุมมีมติิติามแนุว่ทางการป็ฏิิบัติิติ่อเด็้กแลัะ
เยาว่ชนุในุสิถานุการณ์การชุมนุุมติั�งแต่ิเริ�มการชุมนุุม  
ระห่ว่่างการชุมนุุม แลัะห่ลัังการชุมนุุม แลัะขอให่ ้
บูรณาการติามภารกิจัของแติ่ลัะห่นุ่ว่ยงานุ100

  3) กสิม.  ได้้ติั� งคณะทำงานุเ พุ่�อ 
ติรว่จัสิอบ กรณีเห่ติกุารณ์การชุมนุมุทางการเมอ่ง โด้ยได้้ 
เชิญผู้ที�เกี�ยว่ข้องกับเห่ติุการณ์การชุมนุุมมาให่้ข้อมูลั 
เช่นุ สิ่�อมว่ลัชนุ นุักว่ิชาการด้้านุสิันุติิว่ิธิี ผู้เข้าร่ว่ม
การชุมนุุม แกนุนุำผู้ชุมนุุม องค์กรภาคป็ระชาสิังคม 
ที�ลังพุ่�นุที�สิังเกติการณ์ในุพุ่�นุที�ชุมนุุม เจั้าห่นุ้าที�ติำรว่จั
ที�รับผิด้ชอบในุการชุมนุุม แลัะผู้ทรงคุณวุ่ฒิ เป็็นุติ้นุ  
รว่มถ่งเม่�อว่นัุที� 13 กนัุยายนุ 2564 ได้ล้ังพุ่�นุที�เพุ่�อรบัฟังั 
แลัะรว่บรว่มขอ้เทจ็ัจัรงิจัากผูไ้ด้ร้บัผลักระทบกลัุม่ติา่ง ๆ   
บรเิว่ณที�พุกัอาศัยัของป็ระชาชนุย่านุสิามเห่ลัี�ยมดิ้นุแด้ง
เพุ่�อเป็็นุข้อมูลัป็ระกอบการติรว่จัสิอบการลัะเมิด้ 
สิิทธิิมนุุษยชนุ 

  4) การเขา้พุบแลัะเยี�ยมแกนุนุำ  ผูชุ้มนุุม
ที�โรงพุยาบาลัราชทัณฑ์์ เม่�อว่ันุที� 6 กันุยายนุ 2564  
กสิม. ลังพุ่�นุที� ทัณฑ์สิถานุโรงพุยาบาลัราชทัณฑ์์  
เพุ่�อป็ระสิานุการคุ้มครองสิิทธิิมนุุษยชนุให่้แก่ผู้ต้ิองขัง 
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คด้ีการเม่อง รว่มทั�ง ผู้ติ้องขังรายอ่�นุ ๆ  ที�ติิด้เช่�อ 
โคว่ิด้ 19 ในุระห่ว่่างที�ถูกคุมขังในุเร่อนุจัำ

การใช้เสรีภาพิในการชุมูนุมู
ในปี 2564 
พื่บัว่า มีบัางเห่ติุการณ์ที�การใช้
เสิรีภาพื่ในุการชุมนุุมและการควบัคุม
ดูแลของเจ้าห่นุ้าที�

ไมู่สอดคล้องติามูเจัตินารมูณ์
ท่�รัฐธิรรมูนูญและกติิกา 
ICCPR ให้การรับรองไว้

  5) การป็ระสิานุคว่ามร่ว่มม่อร่ว่มกับ
ภาคส่ิว่นุติ่าง ๆ  โด้ยร่ว่มห่าร่อแลัะป็ระชุมแลักเป็ลัี�ยนุ
ป็ระสิบการณก์ารสิงัเกติการณก์ารชมุนุมุของป็ระชาชนุ
กับภาคสิ่ว่นุติ่าง ๆ  อย่างติ่อเนุ่�องเพุ่�อระด้มคว่ามเห่็นุ 
ใ นุ ก า ร ห่ า แ นุ ว่ ท า ง ป้็ อ ง กั นุ แ ลั ะ แ ก้ ไข ป็ั ญ ห่ า 
ในุสิถานุการณ์การใช้เสิรีภาพุการชุมนุุมเป็็นุระยะ เช่นุ  
เม่�อว่ันุที� 2 กรกฎาคม กสิม. ได้้เข้าห่าร่อร่ว่มกับ 
ผูบ้ญัชาการติำรว่จัแห่ง่ชาติ ิเพุ่�อห่าแนุว่ทางคว่ามรว่่มมอ่ 
การทำงานุระห่ว่่างห่นุ่ว่ยงานุแลัะเพุ่�อป็ระสิานุ 
การคุ้มครองเร่�องสิิทธิิในุกระบว่นุการยุติิธิรรม รว่มถ่ง 
การป็ระสิานุงานุในุการลังพุ่�นุที�สิังเกติการณ์ชุมนุุมของ  
กสิม. นุอกจัากนุี� ยังมีการป็ระชุมร่ว่มกับองค์กร 
ภาคป็ระชาสัิงคมแลัะนุกัสินัุติวิ่ธิิ ี เม่�อวั่นุที� 20 สิงิห่าคม 
เป็็นุต้ินุ

3. การประเมินสิถานการณ์ 

 เม่�อพุิจัารณาถ่งการใช้เสิรีภาพุในุการชุมนุุม 
ที�ได้้รบัการรบัรองติามรฐัธิรรมนุญูแห่่งราชอาณาจัักรไทย  
พุุทธิศัักราช 2560 แลัะกติิกา ICCPR ซ่ึ่�งกำห่นุด้

101 มาติรา 112 ผู้ใด้ห่มิ�นุป็ระมาท ดู้ห่มิ�นุ ห่ร่อแสิด้งคว่ามอาฆาติมาด้ร้ายพุระมห่ากษัติริย์ พุระราชินุี รัชทายาท  
ห่ร่อผู้สิำเร็จัราชการแทนุพุระองค์ ติ้องระว่างโทษจัำคุกติั�งแติ่สิามป็ีถ่งสิิบห่้าป็ี.

102 มาติรา 1448 การสิมรสิจัะทำได้้ต่ิอเม่�อชายแลัะห่ญิงมีอายุสิิบเจั็ด้ปี็บริบูรณ์แลั้ว่ แติ่ในุกรณีที�มีเห่ติุอันุสิมคว่ร  
ศัาลัอาจัอนุุญาติให่้ทำการสิมรสิก่อนุนุั�นุได้้.

ให้่การใช้เสิรีภาพุในุการชุมนุุมโด้ยสิงบเป็็นุสิิทธิ ิ
ขั�นุพุ่�นุฐานุของป็ระชาชนุ ทั�งนุี� ภาพุรว่มการใช้เสิรีภาพุ
ในุการชุมนุุมของป็ระชาชนุในุปี็ 2564 สิ่ว่นุให่ญ่ 
ยังคงมีข้อเรียกร้องเช่นุเด้ียว่กับปี็ที�ผ่านุมา โด้ยในุปี็ 
2564 มีข้อเรียกร้องเพุิ�มเติิม อาทิ ข้อเรียกร้องให่้
นุายกรัฐมนุติรีลัาออก ข้อเรียกร้องที�เกี�ยว่กับป็ระมว่ลั
กฎห่มายอาญา มาติรา 112101 ข้อเรียกร้องให่้แกนุนุำ 
ที�ถูกคุมขังได้้รับการป็ระกันุตัิว่ แลัะข้อเรียกร้อง 
เพุ่�อแก้ไขป็ระมว่ลักฎห่มายแพุ่งแลัะพุาณิชย์ มาติรา 
1448102 เป็็นุต้ินุ นุอกจัากนีุ� ลัักษณะรูป็แบบการใช้ 
เสิรีภาพุในุการชุมนุมุปี็ 2564 ยงัมลีักัษณะห่รอ่รูป็แบบ 
ที�แติกติ่างจัากการชุมนุุมป็ี 2563 โด้ยการใช้เสิรีภาพุ
ในุการชุมนุุมปี็ 2564 ผู้ชุมนุุมได้้ให้่คว่ามสิำคัญ 
ติ่อมาติรการคว่บคุมการแพุร่ระบาด้ของโรคโควิ่ด้ 19 
ป็ระกอบด้้ว่ย แลัะเม่�อพิุจัารณาถ่งการใช้เสิรีภาพุ 
ในุการชุมนุุมในุป็ี 2564 พุบว่่า มีบางเห่ติุการณ์ที� 
การใช้เสิรีภาพุในุการชุมนุุมแลัะการคว่บคุมดู้แลัของ
เจั้าห่นุ้าที�ไม่สิอด้คลั้องติามเจัตินุารมณ์ที�รัฐธิรรมนุูญ
แลัะกติิกา ICCPR ให้่การรับรองไว่้ โด้ยมีป็ระเด็้นุ 
การพุิจัารณา ด้ังนุี�

กา ร ใช้ เ สิ ร่ ภ าพชุ มนุ มขอ งปร ะชาชน 
เสิรีภาพุในุการแสิด้งออกแลัะการชุมนุุมโด้ยสิงบ
เป็็นุสิิทธิิมนุุษยชนุขั�นุพุ่�นุฐานุที� ได้้รับการรับรอง
จัากกฎห่มายภายในุแลัะกฎห่มายระห่ว่่างป็ระเทศั 
ด้ังกลั่าว่ข้างติ้นุ ซึ่่�งรัฐมีห่นุ้าที�ติ้องเคารพุแลัะคุ้มครอง 
ให่้ป็ระชาชนุสิามารถใช้เสิรีภาพุดั้งกล่ัาว่ได้้ภายใต้ิ
ขอบเขติของกฎห่มาย อยา่งไรก็ติาม ภาพุรว่มในุป็ ี2564  
แม้รัฐจัะป็ระกาศัใช้กฎห่มายพิุเศัษแลัะออกข้อกำห่นุด้
ที�มีการจัำกัด้สิิทธิิในุบางป็ระการที�เกี�ยว่ข้องโด้ยติรง
ติ่อการรว่มกลัุ่มห่ร่อการชุมนุุม ซ่ึ่�งเป็็นุเคร่�องม่อ
สิำคัญในุการคว่บคุมการแพุร่ระบาด้ของโรคโคว่ิด้ 19  
เพุ่�อป็กป้็องแลัะคุ้มครองด้้านุสุิขภาพุของป็ระชาชนุ 
แลัะแมม้บีางกรณเีจัา้ห่นุา้ที�มกีารใชอ้ปุ็กรณป์็ดิ้เสินุ้ทาง
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เพุ่�อกนัุมใิห่ผู้ช้มุนุมุเด้นิุทางไป็ยังสิถานุที�บางแห่ง่กต็ิาม 
การใช้เสิรีภาพุในุการชุมนุุมของป็ระชาชนุยังคงเกิด้ข่�นุ
แลัะมีการจััด้กิจักรรมการชุมนุุมต่ิอไป็ได้้ อย่างไรก็ด้ี 
มาติรการจัำกัด้สิิทธิิติ่าง ๆ  ได้้มีการป็รับเป็ลีั�ยนุไป็ติาม
สิถานุการณ์แลัะคว่ามจัำเป็็นุในุการยับยั�งห่ร่อป้็องกันุ
การแพุรร่ะบาด้โรคโคว่ดิ้ 19 ในุแติล่ัะพุ่�นุที�ของป็ระเทศั   

 ป็ี  2564 การใช้ เสิรีภาพุในุการชุมนุุม 
ของป็ระชาชนุมีรปู็แบบที�ห่ลัากห่ลัาย กล่ัาว่ค่อ รปู็แบบ 
ของการชุมนุุมที�เป็็นุการป็ระท้ว่ง แลัะการชุมนุุม
แบบแฟัลัชม็อบโด้ยไม่มีการพุักค้างค่นุ รูป็แบบของ 
การชุมนุุมที�เป็็นุการขับรถยนุต์ิห่ร่อรถจัักรยานุยนุต์ิ
ป็ระท้ว่ง เช่นุ กิจักรรม Car Mob กิจักรรม Bike Mob  
ห่ร่อการย่นุเว่้นุระยะห่่างแลัะใส่ิห่นุ้ากากอนุามัย 
ในุระห่ว่่างเข้าร่ว่มชุมนุุม เพุ่�อให่้สิอด้รับกับมาติรการ 
ของรฐัในุการคว่บคมุการแพุรก่ระจัายของโรคโคว่ดิ้ 19  
เป็็นุติ้นุ ซึ่่� งการจััด้กิจักรรมในุลัักษณะด้ังกลั่าว่ 
ย่อมแสิด้งให่้เห่็นุถ่งคว่ามมุ่งห่มายของผู้จััด้การชุมนุุม
รว่มทั�งผู้ ชุมนุุมในุการป็้องกันุการแพุร่ระบาด้ของ 
โรคโคว่ิด้ 19 ระห่ว่่างที�ออกมาใช้เสิรีภาพุการชุมนุุม 
ในุพุ่�นุที�สิาธิารณะ แลัะรูป็แบบการชุมนุุมของบางกลัุ่ม
ที�ไมม่กีลัุม่ห่ร่อแกนุนุำขบัเคลั่�อนุการชมุนุมุอยา่งชดั้เจันุ 

 ทั�งนุี� ภาพุรว่มการใช้เสิรีภาพุในุการชุมนุุม 
ป็ี 2564 ไม่ป็รากฏิเห่ติุการณ์ที�มีการใช้คว่ามรุนุแรง 
ในุลัักษณะที�จัะทำให้่เกิด้อันุติรายติ่อชีว่ิติแลัะร่างกาย
ของบุคคลัอ่�นุห่ร่อทำให่้ทรัพุย์สิินุของบุคคลัได้้รับ 
คว่ามเสีิยห่ายอย่างร้ายแรงแต่ิอย่างใด้ โด้ยผู้ชุมนุุม
สิ่ว่นุให่ญ่ย่ด้แนุว่ทางการใช้เสิรีภาพุในุการชุมนุุม
โด้ยสิันุติิว่ิธิี ยกเว่้นุการชุมนุุมของกลัุ่มที�ไม่มีกลัุ่ม
ห่ร่อแกนุนุำขับเค ล่ั� อนุการ ชุมนุุมอ ย่างชัด้ เจันุ  
โด้ยกลุ่ัมผู้ชุมนุุมมีแนุว่ทางการใช้กำลัังแลัะสิิ�งเทียม
อาวุ่ธิ เช่นุ ระเบิด้ปิ็งป็อง ว่ัติถุติิด้ไฟั (ระเบิด้เพุลัิง)  
ซ่ึ่�งเป็็นุการกระทำเฉพุาะตัิว่ของผูชุ้มนุมุบางคนุที�เกิด้ข่�นุ 
บริ เว่ณพุ่�นุที�แยกสิามเห่ลัี�ยมด้ินุแด้ง แม้ผู้ ชุมนุุม 
จัะมีว่ัติถุป็ระสิงค์ทางการเม่องเพุ่�อแสิด้งคว่ามคิด้เห่็นุ 
ถง่ป็ญัห่าด้า้นุเศัรษฐกจิั การใชค้ว่ามรนุุแรงของเจัา้ห่นุ้าที� 
ของรัฐ แลัะเรียกร้องให่้นุายกรัฐมนุติรีลัาออกจัาก
ติำแห่นุ่งอันุถ่อเป็็นุการใช้ เสิรีภาพุในุการชุมนุุม 
รปู็แบบห่นุ่�ง แต่ิเห่น็ุได้ว้่า่ การใชก้ำลังัแลัะสิิ�งเทียมอาวุ่ธิ

ด้ังกลั่าว่ อาจัทำให่้เกิด้อันุติรายติ่อชีว่ิติแลัะร่างกาย
ของเจั้าห่นุ้าที�ติำรว่จัแลัะป็ระชาชนุที�เข้าไป็อยู่ในุพุ่�นุที�
การชุมนุุม รว่มทั�งก่อให่้เกิด้คว่ามเสิียห่ายแก่ทรัพุย์สิินุ
ของราชการแลัะของผูอ้าศัยัในุบรเิว่ณใกลัเ้คยีงกบัพุ่�นุที�
ชุมนุุม การชุมนุุมในุรูป็แบบนีุ�จั่งถ่อเป็็นุการชุมนุุมที�ใช้
คว่ามรนุุแรง มใิชก่ารชุมนุุมโด้ยสิงบแลัะป็ราศัจัากอาวุ่ธิ
ติามที�รัฐธิรรมนุูญให่้การรับรอง

 นุอกเห่นุ่อจัากการชุมนุุมที�มีวั่ติถุป็ระสิงค์
เรียกร้องทางการเม่องแลั้ว่ การใช้เสิรีภาพุในุการ
ชุมนุุมเพุ่�อเรียกร้องห่ร่อสิะท้อนุปั็ญห่าในุเร่�องอ่�นุ ๆ   
เช่นุ การให่้รัฐแก้ไขห่ร่อเยียว่ยาผู้ได้้รับผลักระทบ
จัากสิถานุการณ์โคว่ิด้ 19 ห่ร่อการใช้สิิทธิิเรียกร้อง
ของป็ระชาชนุที�ได้้รับผลักระทบทางเศัรษฐกิจั สิังคม 
แลัะชุมชนุ ย่อมได้้รับการคุ้มครองติามรัฐธิรรมนูุญ
แลัะกติิกา ICCPR เช่นุเด้ียว่กันุ สิำห่รับผู้ที�ได้้รับ 
ผลักระทบจัากการชุมนุมุมสีิทิธิไิด้ร้บัการช่ว่ยเห่ลัอ่แลัะ
เยียว่ยาจัากรัฐ ทั�งในุสิ่ว่นุของการบาด้เจั็บติ่อร่างกาย 
จัติิใจั แลัะทรพัุยส์ินิุที�เสิยีห่าย ทั�งนุี� ยงัไมม่คีว่ามชดั้เจันุ 
ในุการได้้รับการเยียว่ยาของผู้ที� ได้้รับผลักระทบ 
จัากเห่ติุการณ์ชุมนุุมป็ี 2564 

การควบคุมด้แลการชุมนุมในท่�สิาธิารณะ 
ภาพุรว่มการคว่บคุมดู้แลัการใช้เสิรีภาพุในุการชุมนุุม 
ของเจั้าห่นุ้าที�ยั งคงอยู่ภายใติ้มาติรการคว่บคุม 
การแพุร่ระบาด้ของโรคโคว่ิด้ 19 ห่ากเป็็นุการชุมนุุม 
ในุพุ่�นุที� กทม. ที�มีการป็ระกาศันุัด้ห่มายลั่ว่งห่นุ้า
เจั้าห่นุ้าที�จัะป็ระชาสัิมพัุนุธ์ิแจั้งให้่ป็ระชาชนุทั�ว่ไป็
ทราบถ่ง ว่ันุ เว่ลัา แลัะสิถานุที�ในุการชุมนุุมเพุ่�อ
ห่ลัี ก เ ลัี� ย งบริ เว่ณพุ่� นุที� จัั ด้การชุ มนุุ ม  ร ว่มถ่ ง 
แจั้งข้อกฎห่มายที�เป็็นุข้อจัำกัด้การใช้เสิรีภาพุในุการ
ชุมนุุม ทั�งนีุ� ในุการชุมนุุมในุพุ่�นุที�สิาธิารณะทุกครั�ง 
จัง่มเีจ้ัาห่นุ้าที�เข้ามาคว่บคุมด้แูลัการชุมนุมุแลัะแจ้ังเติอ่นุ 
ผู้ชุมนุุมว่่าเป็็นุการฝ้่าฝ้้นุติ่อกฎห่มายห่ลัายฉบับ 

 ป็ี  2564 เจั้ าห่นุ้าที�ดู้ แลัแลัะคว่บคุม
การใช้เสิรีภาพุการชุมนุุมโด้ยมีการใช้อุป็กรณ์แลัะ 
การคว่บคุมพุ่�นุที�ก่อนุการชุมนุุม ระห่ว่่างการชุมนุุม  
แลัะห่ลัังการชุมนุุม เพุ่�อรักษาคว่ามสิงบเรียบร้อย 
ในุพุ่�นุที�ชมุนุมุแลัะบรเิว่ณโด้ยรอบสิถานุที�สิำคญับางแห่่ง  
ซึ่่� ง เจั้าห่นุ้าที�จัะไม่เข้าไป็ขัด้ขว่างการชุมนุุมแลัะ 
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ให่้ผู้ ชุมนุุมจััด้กิจักรรมไป็จันุถ่งการป็ระกาศัยุติ ิ
การชุมนุุม โด้ยส่ิว่นุให่ญ่ไม่มีเห่ตุิรุนุแรง อย่างไรก็ติาม  
มีเห่ติุการณ์ที�เกิด้การป็ะทะกันุระห่ว่่างผู้ชุมนุุมกับ 
เจั้าห่นุ้าที�ติำรว่จัแลัะการใช้กำลััง เข้าสิลัายการ
ชุมนุุมห่ลัายครั�งในุรอบปี็ 2564 ซึ่่�งจัากรายงานุผลั 
การติรว่จัสิอบการลัะเมิด้สิิทธิิมนุุษยชนุของ กสิม.  
เห่น็ุว่า่ การใชเ้คร่�องมอ่คว่บคมุการชมุนุมุของเจัา้ห่นุ้าที�  
รว่มถง่การเขา้สิลัายการชุมนุมุระห่ว่่างเด่้อนุกรกฎาคม - 
กนัุยายนุ มกีารกระทำที�ไม่สิอด้คลัอ้งกบัห่ลักัการสิากลั 
เชนุ่ ห่ลักัการพุ่�นุฐานุแห่ง่สิห่ป็ระชาชาติดิ้ว้่ยการใชก้ำลังั
แลัะอาวุ่ธิป้็นุของเจั้าพุนัุกงานุผู้บังคับกฎห่มาย (Basic 
Principles on the Use of Force and Firearms 
by Law Enforcement Officials) แลัะแนุว่ป็ฏิิบัติ ิ
ด้้านุสิิทธิิมนุุษยชนุแห่่งสิห่ป็ระชาชาติิ ว่่าด้้ว่ยการใช ้
อาวุ่ธิที�มีคว่ามร้ายแรงติ�ำในุการบังคับใช้กฎห่มาย  
(UN Human Rights Guidance on Less-Lethal  
Weapons in Law Enforcement) รว่มถง่การด้ำเนิุนุการ 
ติ่อผู้ชุมนุุมติามคว่ามเห่็นุทั�ว่ไป็ของคณะกรรมการ
ป็ระจัำกติกิา ICCPR ลัำด้บัที� 37103 ทั�งนุี� มผีูไ้ด้ร้บับาด้เจับ็
จัากการสิลัายชุมนุุมทั�งในุส่ิว่นุของเจั้าห่นุ้าที� ผู้ชุมนุุม  
รว่มถง่ป็ระชาชนุทั�ว่ไป็ที�จัำเป็น็ุติอ้งได้้รับการชว่่ยเห่ลัอ่
แลัะเยียว่ยาอย่างเห่มาะสิม 

 สิำห่ รับการด้ำ เ นิุนุการทางกฎห่มาย
ของเจั้าห่นุ้าที�ติ่อผู้ชุมนุุมในุป็ี 2564 มีผู้ถูกจัับกุม 
ในุระห่ว่่างการชุมนุุมแลัะถูกด้ำเนุินุคด้ีเป็็นุจัำนุว่นุมาก
ในุห่ลัายเห่ติุการณ์ ซึ่่�งมีการบังคับใช้กฎห่มายอ่�นุที�มี
โทษทางอาญา เช่นุ กฎห่มายจัราจัร การใช้เคร่�องเสิียง  
ห่ร่อการรักษาคว่ามสิะอาด้แลัะคว่ามเป็็นุระเบียบ
เรยีบร้อยของบ้านุเมอ่ง ฯลัฯ คว่บคู่กับการแจ้ังข้อกล่ัาว่ห่า 
ลัะเมิด้ข้อกำห่นุด้ที�ออกมาเพุ่�อคว่บคุมการแพุร่ระบาด้
ของโรคโควิ่ด้ 19 ซึ่่�งสิ่งผลักระทบต่ิอการใช้สิิทธิ ิ
แลัะเสิรีภาพุในุการชมุนุมุเพุ่�อเรยีกรอ้งติอ่รฐัให่พุ้จิัารณา
ห่รอ่รับฟังัปั็ญห่าของป็ระชาชนุโด้ยติรง การใชก้ฎห่มาย

103 จัาก รายงานุผลัการติรว่จัสิอบการลัะเมิด้สิิทธิิมนุุษยชนุ ที� 203 - 214/2564 เร่�อง เสิรีภาพุในุการชุมนุุม อันุเกี�ยว่
เนุ่�องกับเสิรีภาพุในุการแสิด้งคว่ามคิด้เห่็นุ สิิทธิิแลัะเสิรีภาพุในุชีว่ิติแลัะร่างกาย สิิทธิิในุกระบว่นุการยุติิธิรรม สิิทธิิเด้็ก สิิทธิิของ
บคุคลัในุทรพัุยส์ินิุ สิทิธิคิว่ามเป็น็ุอยูส่่ิว่นุติวั่ แลัะเสิรีภาพุในุการเด้นิุทาง กรณีการชมุนุมุทางการเมอ่งในุระห่ว่า่งเด้อ่นุกรกฎาคม 
- กันุยายนุ 2564.

ด้ังกล่ัาว่ต่ิอผู้ชุมนุุมจั่งอาจัไม่ได้้สัิด้สิ่ว่นุเม่�อพุิจัารณา 
กับลัักษณะของกิจักรรม การป็ฏิิบัติิตินุของผู้ชุมนุุม  
ห่ร่อคว่ามจัำเป็็นุเร่งด้่ว่นุในุการชุมนุุมเพุ่�อเรียกร้อง 
ให่้รัฐช่ว่ยเห่ลั่อห่ร่อแก้ไขป็ัญห่าที�กระทบติ่อชีว่ิติ 
แลัะคว่ามเป็็นุอยู่ของป็ระชาชนุ เป็็นุติ้นุ 

ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร ชุ ม นุ ม ข อ ง เ ด็ ก 
และเยาวชน การใช้เสิรีภาพุในุการชุมนุุมของเด็้ก 
แลัะเยาว่ชนุในุป็ี 2564 มีคว่ามแติกติ่างจัากป็ีที�ผ่านุมา 
ซึ่่�งเด้ิมผู้เข้าร่ว่มกิจักรรมเป็็นุกลัุ่มเยาว่ชนุ นุักศั่กษา  
ที�นุอกจัากเคลั่�อนุไห่ว่เรยีกรอ้งในุป็ระเด้น็ุทางการเมอ่ง 
แลัะสิังคมแลั้ว่ ยังมีการนุำเสินุอป็ัญห่าคว่ามเห่ลั่�อมลั�ำ
ในุระบบการศัก่ษาแลัะการคกุคามนุกัเรยีนุที�แสิด้งออก
เชิงสิัญลัักษณ์ในุโรงเรียนุ แติ่ในุป็ี 2564 ป็รากฏิภาพุ
การใช้เสิรีภาพุในุการชุมนุุมของเด้็กแลัะเยาว่ชนุเพุ่�อ
แสิด้งออกแลัะสิะท้อนุคว่ามคดิ้เห่น็ุถ่งปั็ญห่าด้้านุเศัรษฐกจิั 
ผลักระทบจัากมาติรการคว่บคุมการแพุร่ระบาด้ของ
โรคโคว่ิด้ 19 รว่มถ่งเห่ติุการณ์ก่อนุห่นุ้าที�มีการใช้
กำลัังสิลัายการชุมนุุมของเจั้าห่นุ้าที� ซึ่่�งในุสิ่ว่นุนุี� กสิม.  
เห่็นุว่่า เด้็กแลัะเยาว่ชนุสิามารถใช้สิิทธิิแลัะเสิรีภาพุ 
ในุการแสิด้งออก รว่มถง่การรว่มกลัุม่ชมุนุมุเพุ่�อเรยีกรอ้ง 
ในุเร่�องติ่าง ๆ  ได้้ ซึ่่�งติ้องเป็็นุไป็โด้ยสิงบแลัะป็ราศัจัาก
อาวุ่ธิจั่งจัะได้้รับการคุ้มครองการใช้สิิทธิิแลัะเสิรีภาพุ
ติามบทบัญญัติิแห่่งรัฐธิรรมนุูญ กติิกา ICCPR แลัะ
อนุุสิัญญา CRC อย่างไรก็ด้ี ในุการชุมนุุมโด้ยเฉพุาะ
ในุพุ่�นุที�ด้ินุแด้งที�มีการใช้คว่ามรุนุแรง เช่นุ การใช ้
สิิ�งเทียมอาวุ่ธิ ห่ร่อการทำลัายทรัพุย์สิินุสิาธิารณะ 
ทำให่เ้จัา้ห่นุา้ที�มคีว่ามจัำเป็น็ุติอ้งด้ำเนุนิุการติามห่นุา้ที� 
เพุ่�อรักษาคว่ามสิงบเรยีบร้อย โด้ยใชก้ำลังัทางกายภาพุ
เพุ่�อสิลัายการชุมนุุม รว่มถ่งจัับกุมเด็้กแลัะเยาว่ชนุ 
ที�เข้าร่ว่มชมุนุุมด้งักล่ัาว่ในุห่ลัายครั�ง ทำให้่ห่ลัายภาคส่ิว่นุ 
มีคว่ามกังว่ลัติ่อคว่ามป็ลัอด้ภัยของเด้็กแลัะเยาว่ชนุ 
รว่มถ่งการป็ฏิิบัติิติ่อผู้ชุมนุุมที�เป็็นุเด้็กแลัะเยาว่ชนุที�มี 
การด้ำเนิุนุการที�ไม่สิอด้คล้ัองกับห่ลักัการสิากลั ในุปี็ 2564  
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มรีายงานุว่า่มกีารจัับกมุเด็้กแลัะเยาว่ชนุจัากการชมุนุมุ
บริเว่ณพุ่�นุที�ด้ินุแด้ง โด้ยมีการนุำติัว่ไป็คว่บคุมร่ว่มกับ
ผู้ต้ิองห่าที�เป็็นุผู้ให่ญ่แลัะไม่มีการแยกพุ่�นุที�คว่บคุมตัิว่
ที�เป็็นุสัิด้สิ่ว่นุแต่ิอย่างใด้ ซึ่่�งไม่สิอด้คล้ัองกับอนุุสัิญญา 
CRC แลัะ พุ.ร.บ. ศัาลัเยาว่ชนุแลัะครอบครัว่แลัะ 
ว่ิธิีพุิจัารณาคด้ีเยาว่ชนุแลัะครอบครัว่ พุ.ศั. 2553104

4. ข้อเสินอแนะ 

 จัากสิถานุการณ์การชุมนุุมในุปี็ 2564  
มีข้อเสินุอแนุะติ่อกรณีการใช้เสิรีภาพุในุการชุมนุุม 
โด้ยสิงบแลัะป็ราศัจัากอาวุ่ธิ ด้ังนุี�

 4.1 รัฐบาลัแลัะห่นุ่ว่ยงานุที� เกี� ยว่ข้อง
คว่รอำนุว่ยคว่ามสิะด้ว่กให้่ป็ระชาชนุได้้ใช้เสิรีภาพุ 
ในุการชมุนุมุโด้ยสิงบติามสิมคว่ร รว่มทั�งให่ก้ารคุ้มครอง
แก่ผู้ชุมนุุม เจั้าห่นุ้าที�ด้้านุการสิาธิารณสิุข สิ่�อมว่ลัชนุ 
แลัะป็ระชาชนุทั�ว่ไป็ เพุ่�อป็ระกันุการใช้เสิรีภาพุ 
ขั�นุพุ่�นุฐานุติามที�รัฐธิรรมนุูญแลัะกติิกา ICCPR  
ให่้การรับรองไว่้ ซึ่่�งภายใติ้สิถานุการณ์การแพุร่ระบาด้ 
ของโรคโคว่ิด้ 19 มีผู้ใช้เสิรีภาพุในุการชุมนุุมบางกลัุ่ม 
มีการจััด้กิจักรรมที�ติระห่นุักถ่งสิถานุการณ์การแพุร่
ระบาด้ของโรคด้งักล่ัาว่โด้ยมกีารจัดั้กจิักรรมที�เป็็นุไป็ติาม 
มาติรการป็้องกันุการแพุร่ระบาด้ของโรคโคว่ิด้ 19  
รัฐคว่รเปิ็ด้โอกาสิให้่ป็ระชาชนุได้้มีพุ่�นุที�สิะท้อนุปั็ญห่า 
ติ่าง ๆ  นุอกจัากนุี� รัฐบาลัแลัะรัฐสิภาคว่รห่าช่องทาง
ห่ร่อมีเว่ทีในุการป็ร่กษาห่าร่อเพุ่�อแก้ไขปั็ญห่าร่ว่มกันุ 
อย่างจัริงจัังแลัะให่้ห่ลัักป็ระกันุว่่า ข้อเรียกร้อง 
ของผู้ชุมนุุมทุกฝ้่ายจัะได้้รับการพุิจัารณาโด้ยไม่มี 
การเลั่อกป็ฏิิบัติิ

 4.2 รัฐบาลัแลัะสิำนัุกงานุติำรว่จัแห่่งชาติิ
ติ้องกำชับเจั้าห่นุ้าที�ที�ดู้แลัการชุมนุุมให้่ป็ฏิิบัติิติาม
กฎห่มายโด้ยสิอด้คลั้องกับมาติรฐานุสิากลั แลัะ
คว่รห่ลัีกเลีั�ยงการใช้กำลัังติ่อการชุมนุุมที�สิงบแลัะ
ป็ราศัจัากอาวุ่ธิ แม้ว่่าจัะมีบุคคลับางสิ่ว่นุที�อาจัก่อ

104 จัาก รายงานุผลัการติรว่จัสิอบการลัะเมิด้สิทิธิมินุษุยชนุ ที� 203 - 214/2564 เร่�อง เสิรีภาพุในุการชุมนุมุ อนัุเกี�ยว่เนุ่�อง 
กบัเสิรภีาพุในุการแสิด้งคว่ามคดิ้เห่น็ุ สิทิธิแิลัะเสิรภีาพุในุชวี่ติิแลัะรา่งกาย สิทิธิใินุกระบว่นุการยตุิธิิรรม สิทิธิเิด้ก็ สิิทธิขิองบคุคลั
ในุทรัพุย์สิินุ สิิทธิิคว่ามเป็็นุอยู่สิ่ว่นุติัว่ แลัะเสิรีภาพุในุการเดิ้นุทาง กรณีการชุมนุุมทางการเม่องในุระห่ว่่างเด้่อนุกรกฎาคม - 
กันุยายนุ 2564.

คว่ามวุ่่นุว่ายในุระห่ว่่างการชุมนุุม ห่ากมีคว่ามจัำเป็็นุ
ที�ไม่อาจัห่ลัีกเลัี�ยงได้้ที�ติ้องใช้มาติรการติ่าง ๆ  เพุ่�อยุติิ
เห่ติุการณ์ที�มีคว่ามรุนุแรงห่ร่อการลัะเมิด้กฎห่มาย 
มาติรการด้ังกลั่าว่จัะติ้องสิอด้คลั้องกับคว่ามจัำเป็็นุ 
แลัะคว่ามได้้สิัด้สิ่ว่นุติามมาติรฐานุสิิทธิิมนุุษยชนุ
สิากลัอย่างเคร่งครัด้ รว่มถ่งการบังคับใช้กฎห่มายเพุ่�อ 
ด้ำเนุินุคด้ีติ่อผู้ชุมนุุมคว่รพุิจัารณาให่้ได้้สิัด้สิ่ว่นุกับ
สิถานุการณ์แลัะมาติรการเพุ่�อป้็องกันุการแพุร่ระบาด้
ของโรคโคว่ิด้ 19 มากกว่่าการป็ิด้กั�นุการใช้เสิรีภาพุ
ของป็ระชาชนุ

 4.3 รฐับาลัคว่รกำชบัเจัา้ห่นุา้ที�ผูป้็ฏิบิตัิงิานุ 
ในุการคว่บคุมดู้แลัการชุมนุุมต่ิอเด็้กแลัะเยาว่ชนุให้่
สิอด้คลั้องกับห่ลัักการที�กำห่นุด้ไว่้ในุอนุุสิัญญา CRC 
แลัะ พุ.ร.บ. ศัาลัเยาว่ชนุแลัะครอบครัว่แลัะว่ธิิพีุจิัารณา
คด้ีเยาว่ชนุแลัะครอบครัว่ พุ.ศั. 2553 อย่างเคร่งครัด้

 4.4 รัฐบาลัติ้องห่ลัีกเลัี�ยงการป็ระกาศั
สิถานุการณ์ฉุกเฉินุติาม พุ.ร.ก. การบริห่ารราชการ 
ในุสิถานุการณ์ฉกุเฉนิุ พุ.ศั. 2548 เนุ่�องจัากวั่ติถปุ็ระสิงค์
ของการใช้พุระราชกำห่นุด้ด้ังกลั่าว่เป็็นุไป็เพุ่�อป็้องกันุ
ภัยร้ายแรงที�กระทบต่ิอคว่ามมั�นุคง ไม่อาจันุำไป็ใช้ 
ในุการชุมนุุมทางการเม่องในุลัักษณะทั�ว่ไป็ได้้ 

 4.5 กระทรว่งยตุิธิิรรม โด้ยสิำนุกังานุกิจัการ
ยุติิธิรรม ติ้องเร่งรัด้การจััด้ทำกฎห่มายห่ร่อระเบียบ
กลัางที�กำห่นุด้เง่�อนุไขแลัะวิ่ธิีการในุการช่ว่ยเห่ลั่อ 
เยียว่ยาที�ครอบคลุัมทุกกรณี เพุ่�อเป็็นุแนุว่ป็ฏิิบัติิห่ร่อ
มาติรฐานุกลัาง ซึ่่�งครอบคลุัมถ่งการเยียว่ยาผู้ได้้รับ 
ผลักระทบจัากเห่ติุการณ์คว่ามรุนุแรงทางการเม่อง
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การป็ระเมินุสิถานุการณ์ด้้านุสิิทธิิพุลัเม่องแลัะสิิทธิิทางการเม่อง กสิม.  
ได้้ติิด้ติามแลัะป็ระเมินุสิถานุการณ์ด้้านุสิิทธิิพุลัเม่องแลัะสิิทธิิทางการเม่อง 
ที�สิำคัญ ได้้แก่ สิิทธิิในุกระบว่นุการยุติิธิรรม การกระทำทรมานุแลัะการบังคับ 
ให่้สิูญห่าย นุักป็กป็้องสิิทธิิมนุุษยชนุ สิถานุการณ์ในุจัังห่ว่ัด้ชายแด้นุภาคใต้ิ  
โทษป็ระห่ารชีว่ติิ เสิรีภาพุในุการแสิด้งคว่ามคดิ้เห็่นุแลัะเสิรีภาพุของสิ่�อมว่ลัชนุ 
แลัะการทบทว่นุบทลังโทษป็ระห่ารชีว่ิติสิำห่รับอาชญากรรมร้ายแรงที�สิุด้  
โด้ยได้้พุิจัารณาสิาระสิำคัญของสิิทธิิติ่าง ๆ  ติามที�กติิกา ICCPR อนุุสิัญญา 
CAT แลัะรัฐธิรรมนูุญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธิศัักราช 2560 ได้้บัญญัติิ
รับรองแลัะคุ้มครองไว่้ อาทิ สิิทธิิแลัะเสิรีภาพุในุชีวิ่ติแลัะร่างกาย การห่้าม 
การทรมานุ ทารุณกรรม ห่ร่อการลังโทษด้้ว่ยว่ิธิีการโห่ด้ร้ายห่ร่อไร้มนุุษยธิรรม 
สิิทธิิในุกระบว่นุการยุติิธิรรม สิิทธิิในุคว่ามเป็็นุอยู่สิ่ว่นุติัว่ เกียรติิยศั ช่�อเสิียง  
แลัะครอบครัว่ เสิรีภาพุในุการแสิด้งคว่ามคิด้เห่็นุ แลัะเสิรีภาพุในุการชุมนุุม
โด้ยสิงบแลัะป็ราศัจัากอาวุ่ธิ รว่มถ่งยังได้้พุิจัารณาสิิทธิิที�ได้้รับการรับรองไว่้
ติามอนุุสัิญญา CPED ซึ่่�งแม้ว่่าป็ระเทศัไทยยังไม่ได้้เข้าเป็็นุภาคี แต่ิได้้แสิด้ง
เจัตินุารมณ์ที�จัะเข้าเป็็นุภาคีแล้ัว่ แลัะอยู่ระห่ว่่างการป็รับป็รุงกฎห่มายภายในุ
เพุ่�อให่้สิามารถป็ฏิิบัติิติามอนุุสิัญญาด้ังกลั่าว่ได้้ นุอกจัากนุี� ยังได้้พุิจัารณา 
เกี�ยว่กบัแผนุสิิทธิมินุษุยชนุแห่ง่ชาติ ิฉบบัที� 4 (พุ.ศั. 2562 - 2565) ซ่ึ่�งรฐัได้ก้ำห่นุด้
นุโยบายแลัะมีข้อเสินุอแนุะในุป็ระเด็้นุต่ิาง ๆ  อาทิ การเร่งผลัักดั้นุร่าง พุ.ร.บ. 
ป็้องกันุแลัะป็ราบป็รามการทรมานุแลัะการกระทำให้่บุคคลัสูิญห่าย พุ.ศั. ....  
การแก้ไขป็ัญห่าด้้านุกระบว่นุการยุติิธิรรม การจััด้ทำกลัไกเพุ่�อรองรับ 
ห่ลัักป็ระกันุการด้ำเนุินุการสิอบสิว่นุข้อกลั่าว่ห่าการลัะเมิด้สิิทธิิมนุุษยชนุ 
ที�กระทำโด้ยเจั้าห่นุ้าที�คว่ามมั�นุคงอย่างเป็็นุกลัาง อิสิระ แลัะโป็ร่งใสิ การมี 
มาติรการด้ำเนุินุการจััด้การข้อมูลัข่าว่สิารที�เป็็นุเท็จัอย่างจัริงจััง การออก
มาติรการคุ้มครองสิำห่รับนุักป็กป้็องสิิทธิิมนุุษยชนุ การให้่คว่ามคุ้มครอง 
แลัะช่ว่ยเห่ลั่อทนุายคว่ามห่ร่อบุคคลัที�ถูกด้ำเนุินุคด้ีเนุ่�องจัากป็กป็้องป็ระโยชนุ์
ของชุมชนุ เป็็นุติ้นุ

ในุปี็ 2564 กสิม. ได้้ป็ระมว่ลัภาพุรว่ม พุร้อมป็ระเมินุสิถานุการณ์  
ป็ัญห่า อุป็สิรรค แลัะข้อเสินุอแนุะด้้านุสิิทธิิพุลัเม่องแลัะสิิทธิิทางการเม่อง ด้ังนุี�

3.1 สิิทธิิในกระบวนการยุติิธิรรม

1. สิถานการณ์/ปัญห่า 

 1.1 การเข้าถึงความยุติิธิรรม

  ป็ระเทศัไทยมีกฎห่มายที�ให่้คว่ามช่ว่ยเห่ลั่อแก่ป็ระชาชนุ 
ในุการเข้าถ่งคว่ามยุติิธิรรมด้้านุการเงินุ เช่นุ ค่าเยียว่ยาชด้เชยของผู้เสิียห่าย  
ค่าทด้แทนุของผู้ติ้องห่าที�เสิียโอกาสิจัากการถูกคว่บคุมติัว่โด้ยรัฐ ค่าใช้จั่าย 

สิทธิิพิลเมืูองและสิทธิิทางการเมูือง
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ในุการด้ำเนุินุคด้ี ห่ลัักป็ระกันุในุการป็ลั่อยชั�ว่คราว่ 
ระห่ว่่างการพุิจัารณาคด้ี การให่้เงินุช่ว่ยเห่ลั่อแก่ผู้ถูก
ลัะเมิด้สิิทธิิมนุุษยชนุ แลัะค่าใช้จ่ัายในุการให่้คว่ามรู้
ด้้านุกฎห่มายแกป่็ระชาชนุจัำนุว่นุ 2 ฉบบั ได้แ้ก ่พุ.ร.บ. 
ค่าติอบแทนุผู้เสิียห่าย แลัะค่าทด้แทนุแลัะค่าใช้จ่ัาย
แก่จัำเลัยในุคด้ีอาญา พุ.ศั. 2544 แลัะที�แก้ไขเพุิ�มเติิม  
แลัะ พุ.ร.บ. กองทุนุยุติิธิรรม พุ.ศั. 2558

  สิถิติิผู้ขอรับคว่ามช่ว่ยเห่ล่ัอทางการเงินุ 
ในุคด้ีอาญาติาม พุ.ร.บ. ค่าติอบแทนุผู้ เสิียห่าย  
แลัะค่าทด้แทนุแลัะค่าใช้จั่ายแก่จัำเลัยในุคด้ีอาญา  
พุ.ศั. 2544 ในุป็ีงบป็ระมาณ พุ.ศั. 2564 พุบว่่า 
มีผู้เสิียห่ายแลัะจัำเลัยย่�นุคำขอ จัำนุว่นุ 10,808 คำขอ  
ในุสิ่ว่นุของผู้เสิียห่าย เป็็นุกรณีเกี�ยว่กับการกระทำ 
คว่ามผิด้ติ่อร่างกายมากที�สิุด้ จัำนุว่นุ 4,653 ราย  
แลัะในุสิ่ว่นุของจัำเลัย เป็็นุกรณีเกี�ยว่กับคว่ามผิด้ 
ในุคด้ียาเสิพุติิด้มากที�สิุด้ จัำนุว่นุ 163 ราย โด้ยได้้มี 
การอนุุมัติิให่้จั่ายเงินุทั�งผู้ เสิียห่ายแลัะจัำเลัยรว่ม  
7,444 ราย คิด้เป็็นุเงินุป็ระมาณ 393 ลั้านุบาท105 
ทั�งนุี� สิถิติิการย่�นุคำขอแลัะการอนุุมัติิคำขอลัด้ลัง 
จัากปี็งบป็ระมาณ พุ.ศั. 2563 ที�มีผู้ย่�นุคำขอทั�งสิิ�นุ
จัำนุว่นุ 10,767 ราย โด้ยได้้รับอนุุมัติิคว่ามช่ว่ยเห่ลั่อ 
8,679 ราย เป็็นุจัำนุว่นุเงินุป็ระมาณ 450 ลั้านุบาท106

  สิำห่รับการให่้คว่ามช่ว่ยเห่ลั่อแก่
ป็ระชาชนุเป็็นุค่าใช้จ่ัายในุการด้ำเนิุนุคดี้ การว่าง
ห่ลัักป็ระกันุเพุ่�อป็ลั่อยชั�ว่คราว่ผู้ติ้องห่าห่ร่อจัำเลัย  
การช่ว่ยเห่ล่ัอผู้ถูกลัะเมิด้สิิทธิิมนุุษยชนุห่ร่อผู้ได้้รับ
ผลักระทบจัากการถูกลัะเมิด้สิิทธิิมนุุษยชนุ แลัะการให่้
คว่ามรู้ทางกฎห่มายแก่ป็ระชาชนุ ติาม พุ.ร.บ. กองทุนุ

105 จัาก ห่นุังสิ่อกระทรว่งยุติิธิรรม กรมคุ้มครองสิิทธิิแลัะเสิรีภาพุ ที� ยธิ 02106/9260 ลังว่ันุที� 3 พุฤศัจัิกายนุ 2564 
เร่�อง ขอจััด้สิ่งข้อมูลัเพุ่�อป็ระกอบการจััด้ทำรายงานุผลัการป็ระเมินุสิถานุการณ์ด้้านุสิิทธิิมนุุษยชนุของป็ระเทศัไทย ป็ี 2564.

106 จัาก สรุปการชื้่วยเหล้อทางการเงินแก่ผู้้�เสียหายและจำเลยในคิดีอาญา สำนักงานชื้่วยเหล้อทางการเงินแก่ผู้้�เสียหาย  
และจำเลยในคิดีอาญา กรม่คิุ�ม่คิรองสิทธิและเสรีภาพ ติั�งแต่ิปีงบประม่าณ์ 2545 - 2564 (นุ. 3), โด้ย กรมคุ้มครองสิิทธิ ิ
แลัะเสิรีภาพุ, 17 พุฤศัจัิกายนุ 2564. สิ่บค้นุจัาก https://ww2-api.rlpd.go.th/File/Documentcontent/271e366e-6ec
6-458f-f9db-08d9b3173400/20211129040408.pdf

107 แห่ลั่งเด้ิม.
108 จัาก รายงานผู้ลการดำเนนิงานข้องกองทนุยตุิธิรรม่ประจำปงีบประม่าณ์ พ.ศ. 2564 (นุ. 1, 5), โด้ย สิำนุกังานุกองทนุุ

ยุติิธิรรม, 17 พุฤศัจัิกายนุ 2564. สิ่บค้นุจัาก https://jfo.moj.go.th/files/files_download/20211027829477833.pdf
109 จัาก ห่นุังสิ่อกระทรว่งยุติิธิรรม ที� ยธิ 02106/9260 ลังว่ันุที� 3 พุฤศัจัิกายนุ 2564. งานุเด้ิม.

ยุติิธิรรม พุ.ศั. 2558 พุบว่่า กองทุนุยุติิธิรรมมีรายจั่าย
สิำห่รบัให่ค้ว่ามชว่่ยเห่ลัอ่แกป่็ระชาชนุในุป็งีบป็ระมาณ 
พุ.ศั. 2564 ไมร่ว่มคา่บรหิ่ารจััด้การ 206,837,200 บาท107  
เพุิ�มข่�นุจัากป็ีงบป็ระมาณ พุ.ศั. 2563 รว่มทั�งสิิ�นุ 
119,992,328.07 บาท โด้ยในุป็งีบป็ระมาณ พุ.ศั. 2564  
กองทุนุยุติิธิรรมได้้รับคำร้องทั�งห่มด้ 4,223 คำร้อง 
พุจิัารณาอนุุมตัิแิลัะอนุุมตัิบิางสิว่่นุ  จัำนุว่นุ 2,253 คำรอ้ง  
ลัด้ลังจัากปี็งบป็ระมาณ พุ.ศั. 2563 ซึ่่�งได้้รับคำร้อง
ทั�งห่มด้ 5,943 คำร้อง พุิจัารณาอนุุมัติิแลัะอนุุมัติิ 
บางสิ่ว่นุ 2,398 คำร้อง108 นุอกจัากนุี� จัากการป็ระกาศั 
ใช้ระเบียบคณะกรรมการกองทุนุยุติิธิรรม ว่่าด้้ว่ย
ห่ลัักเกณฑ์์ ว่ิธิีการ แลัะเ ง่�อนุไขการช่ว่ยเห่ลั่อ 
ผู้ถูกลัะเมิด้สิิทธิิมนุุษยชนุ ห่ร่อผู้ได้้ รับผลักระทบ 
จัากการถูกลัะเมิด้สิิทธิิม นุุษยชนุ (ฉบับที�  2 )  
พุ.ศั. 2564 ซึ่่�งมีผลับังคับใช้เม่�อว่ันุที� 3 มีนุาคม 2564  
ได้้มีการแก้ไขเพุิ�มเติิมให้่ผู้ได้้รับคว่ามเสีิยห่ายต่ิอชีว่ิติ  
ร่างกาย จัิติใจั ห่ร่อเสิรีภาพุจัากการทำลัะเมิด้ 
ของเจั้าห่นุ้าที�ห่ร่อห่นุ่ว่ยงานุของรัฐ มีสิิทธิิขอรับ
คว่ามช่ว่ยเห่ลั่อทางการเงินุจัากกองทุนุยุติิธิรรม ทั�งนีุ�
ระห่ว่่างเด้่อนุมีนุาคม - กันุยายนุ 2564 มีผู้ย่�นุคำร้อง
จัำนุว่นุ 17 ราย อย่างไรก็ติาม ผลัการพิุจัารณา 
ยงัไมป่็รากฏิกรณทีี�ผูร้อ้งเขา้เกณฑ์์ได้ร้บัคว่ามชว่่ยเห่ลัอ่ 
ติามห่ลัักเกณฑ์์ด้ังกลั่าว่109 

  สิ่ ว่ นุ ก า ร ข อ รั บ ค ว่ า ม ช่ ว่ ย เ ห่ ล่ั อ 
ในุกระบว่นุการยตุิธิิรรม สิำนุกังานุอยัการสิงูสิดุ้สิามารถ
ชว่่ยเห่ลัอ่ป็ระชาชนุ ติามระเบยีบสิำนุกังานุอยัการสิงูสิดุ้
ว่่าด้้ว่ยการคุ้มครองสิิทธิิแลัะช่ว่ยเห่ลั่อทางกฎห่มาย 
แก่ป็ระชาชนุ พุ.ศั. 2562 โด้ยมีเง่�อนุไขค่อ จัะติ้องเป็็นุ 
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ผู้ที�ได้้รับคว่ามเด้่อด้ร้อนุโด้ยติรง ไม่สิามารถร้องขอ 
แทนุกันุได้้ ยกเว่้นุในุกรณีจัำเป็็นุให้่รับเร่�องไว่้ก่อนุ  
ซ่ึ่�งพุบว่า่ติั�งแต่ิเด้อ่นุมกราคม - สิงิห่าคม 2564 สิำนุกังานุ 
อัยการสิูงสิุด้ได้้ให่้คำป็ร่กษาป็ัญห่ากฎห่มายทั�งสิิ�นุ 
47,474 เร่�อง ชว่่ยเห่ลัอ่ป็ระนุอมขอ้พุพิุาทแกป่็ระชาชนุ 
2,988 เร่�อง ช่ว่ยเห่ลั่อทางอรรถคด้ีโด้ยจััด้ห่าทนุาย
ว่่าติ่างแก้ติ่างแทนุป็ระชาชนุ 830 เร่�อง แลัะคุ้มครอง
สิิทธิิทางศัาลัแก่ป็ระชาชนุติามที�กฎห่มายกำห่นุด้ให่้
เป็็นุอำนุาจัห่นุ้าที�ของพุนุักงานุอัยการ 11,913 เร่�อง110

 1.2 กระบวนการดำเนินคด่อาญาท่�ล่าช้า

  ในุกระบว่นุการยุติิธิรรมทางอาญา  
พุบว่า่ผูต้ิอ้งขงัที�ถกูจัำคกุในุคด้ีที�ศัาลัมคีำพุิพุากษาแลั้ว่
อาจัถูกร้องทุกข์ห่ร่อกลั่าว่โทษไว่้ว่่ากระทำผิด้ในุคด้ี 
อ่�นุอีก ซ่ึ่�งเป็็นุห่นุ้าที�ของพุนัุกงานุสิอบสิว่นุที�จัะต้ิองอายัด้ 
ติัว่ผู้ติ้องห่าห่ร่อผู้ติ้องขังด้ังกลั่าว่ไป็ยังเร่อนุจัำเพุ่�อให้่
ทราบว่่ายังมีคด้ีอ่�นุที�ติ้องด้ำเนุินุการ ห่ากพุนุักงานุ 
สิอบสิว่นุที�รับผิด้ชอบไม่ได้้ด้ำเนิุนุการสิอบสิว่นุ 
แลัะด้ำเนุินุคด้ีลั่าช้า ทำให่้คด้ีไม่ได้้เข้าสิู่การพุิจัารณา 
ของศัาลัให้่เป็็นุที�สิุด้ แลัะส่ิงผลัให้่ผู้ต้ิองขังไม่ได้้รับ
พุิจัารณาสิิทธิิป็ระโยชน์ุที�จัะได้้จัากการพัุกการลังโทษ  
ลัด้ว่ันุติ้องโทษจัำคุก แลัะสิิทธิิป็ระโยชน์ุอ่�นุใด้ 
ติามกฎห่มายว่่าด้้ว่ยราชทัณฑ์์ห่รอ่กฎห่มายที�ออกมาจัาก 
การอภัยโทษในุว่าระติ่าง ๆ  โด้ยในุปี็ 2564 กสิม.  
ได้้รับเร่�องร้องเรียนุจัากผู้ติ้องขังเกี�ยว่กับการด้ำเนิุนุคด้ี
ลัา่ชา้ของพุนุกังานุสิอบสิว่นุ จัำนุว่นุ 35 เร่�อง ซึ่่�งสิว่่นุให่ญ ่
เป็็นุการอายัด้ติัว่ผู้ติ้องขังที�ถูกกลั่าว่ห่าว่่ากระทำ 
คว่ามผิด้ในุคด้ีอาญาอ่�นุไว่้ โด้ยที�พุนัุกงานุสิอบสิว่นุ 

110 จัาก ห่นุังสิ่อสิำนุักงานุอัยการสิูงสิุด้ ที� อสิ 0035.8/13598 ลังว่ันุที� 19 ติุลัาคม 2564 เร่�อง ข้อมูลัเพุ่�อป็ระกอบ 
การจััด้ทำรายงานุผลัการป็ระเมินุสิถานุการณ์ด้้านุสิิทธิิมนุุษยชนุของป็ระเทศัไทย ป็ี 2564.

111 จัาก ติร.นำหม่ายจับศาลกาฬสินธุ์ ม่.112-พ.ร.บ.คิอม่พ์ อายัดติัวโติโติ�, โด้ย มติิชนุออนุไลันุ์, 2 เมษายนุ 2564.  
สิ่บค้นุจัาก https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2655529

112 จัาก ติำรวจอายัดติัวผู้้�ติ�องข้ังคิดีคิวาม่ม่ั�นคิง ข้ณ์ะปล่อยติัวหลังได�รับพระราชื้ทานอภัยโทษ, โด้ย ผู้จััด้การออนุไลันุ์, 
13 ติุลัาคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://mgronline.com/south/detail/9640000101561

113 จัาก รม่ว.ยธ.แถลงผู้ลงานกระทรวงยุติิธรรม่ปี 64 พอใจภาพรวม่การทำงาน, โด้ย คมชัด้ลั่กออนุไลันุ์, 29 กันุยายนุ 
2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.komchadluek.net/news/485923

ไม่ด้ำเนุินุการใด้ ๆ  เป็็นุระยะเว่ลัาห่ลัายป็ี แม้จัะทราบ
ติัว่ผู้ติ้องห่าว่่าถูกคว่บคุมติัว่ไว่้ในุเร่อนุจัำแลั้ว่ก็ติาม 

  นุอกจัากนุี�  มีรายงานุว่่า บางกรณ ี
ที�ผู้ติ้องห่าไม่ทราบว่่าตินุเองถูกร้องทุกข์ห่ร่อกล่ัาว่โทษ
ในุคด้ีอ่�นุ เม่�อถูกป็ลั่อยติัว่จัากเร่อนุจัำจัะมีเจั้าห่นุ้าที�
ติำรว่จัเข้ามาคว่บคุมตัิว่ทันุที โด้ยเฉพุาะกรณีผู้ต้ิองห่า 
ในุคด้ีที�เกี�ยว่กับการเม่องห่ร่อคว่ามมั�นุคง เช่นุ กรณี
เจั้าห่นุ้าที�ติำรว่จัจัากสิถานุีติำรว่จัภูธิร (สิภ.) ยางติลัาด้  
จั. กาฬสิินุธิุ์ เข้าแจั้งข้อกล่ัาว่ห่าแก่ผู้ติ้องห่าในุคดี้ 
ติามป็ระมว่ลักฎห่มายอาญา มาติรา 112 แลัะ พุ.ร.บ. 
ว่า่ด้ว้่ยการกระทำคว่ามผดิ้ทางคอมพุวิ่เติอร ์พุ.ศั. 2560  
จัากการแสิด้งออกทางการเม่องแลัะขออายัด้ติัว่  
ซึ่่�งป็รากฏิในุภายห่ลังัว่า่เป็น็ุคด้ทีี�มีการสิอบสิว่นุไป็แลัว้่111 
ห่ร่อในุกรณี สิภ.เม่องป็ัติติานุีเข้าแจั้งข้อกลั่าว่ห่าแลัะ
อายัด้ติัว่ผู้ติ้องขังในุคด้ีคว่ามมั�นุคงที�ถูกคุมขังมา 12 ป็ี  
ที�กำลังัจัะถกูป็ล่ัอยติวั่จัากการได้้รบัการอภัยโทษ112 เป็็นุต้ินุ

 1.3 ปัญห่าเรือนจัำแออัด

  กระทรว่งยุติิธิรรม (ยธิ.) เปิ็ด้เผย
ข้อมูลัของเร่อนุจัำในุระบบราชทัณฑ์์ของป็ระเทศัไทย  
โด้ยมีพุ่�นุที�เร่อนุนุอนุทั�งห่มด้ 328,733.29 ติารางเมติร  
สิามารถรองรับผู้ ต้ิองขังได้้ทั�งห่มด้ 266,587 คนุ  
(เฉลัี�ยคนุลัะ 1.2 ติารางเมติร) ด้้ว่ยการใช้เติียง 2 ชั�นุ113 
ซึ่่�งยังเป็็นุพุ่�นุที�นุ้อยกว่่าติามแนุว่ป็ฏิิบัติิทางว่ิชาการ 
ว่่าด้้ว่ยการออกแบบเร่อนุจัำ (Technical Guidance 
for Prison Planning) ที�สิำนัุกงานุบริการโครงการ 
แห่่งสิห่ป็ระชาชาติิ (United Nations Office for 
Project Services : UNOPS) เสินุอแนุะพุ่�นุที�สิำห่รับ 
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ผู้ติ้องขังไว่้ที� 2.6 ติารางเมติร สิำห่รับเร่อนุจัำที�มี 
เตีิยงนุอนุ 2 ชั�นุ114 จัากข้อมูลัของกรมราชทัณฑ์์  
เม่�อว่ันุที� 31 ธิันุว่าคม 2564 มีจัำนุว่นุผู้ติ้องขังในุระบบ
เร่อนุจัำทั�งป็ระเทศั 279,694 คนุ115 ลัด้ลังจัากผู้ติ้องห่า
ในุระบบทั�งห่มด้จัากวั่นุที� 31 ธิันุว่าคม 2563 ที�ม ี
ผู้ติ้องขัง 339,081 คนุ116 แติ่ยังเกินุคว่ามจัุที�รองรับ 
ได้้มา 13,107 คนุ 

ในุการพุิจัารณาผู้ติ้องขังแบ่งติามป็ระเภท  
แบ่งเป็น็ุ นุกัโทษเด็้ด้ขาด้ 224,990 คนุ (รอ้ยลัะ 80.44)  
ผูต้้ิองขงัระห่ว่า่งการสิอบสิว่นุแลัะพุจิัารณาคด้ ี53,303 
คนุ (ร้อยลัะ 19.06) ผู้ถูกกักกันุ 45 คนุ (ร้อยลัะ 0.02) 
ผู้ติ้องกักขัง 1,335 คนุ (ร้อยลัะ 0.48) ทั�งนุี� ผู้ติ้องขัง
จัำนุว่นุด้ังกลั่าว่เป็็นุคด้ีที�เกี�ยว่กับ พุ.ร.บ. ยาเสิพุติิด้ 
ให่้โทษ พุ.ศั. 2522 ที�จัำนุว่นุ 227,970 คนุ คิด้เป็็นุ 
ร้อยลัะ 81.51 จัากจัำนุว่นุผู้ติ้องขังทั�งห่มด้117

2. การดำเนินการท่�สิำคัญ

 2.1 การติอบรับข้อเสินอแนะในรายงาน 
ปี 2563

  กรมคุ้มครองสิทิธิแิลัะเสิรีภาพุอยูร่ะห่ว่่าง 
ป็รบัป็รงุร่าง พุ.ร.บ. ค่าติอบแทนุผูเ้สิยีห่าย แลัะค่าทด้แทนุ 
แลัะค่าใช้จั่ายแก่จัำเลัยในุคด้ีอาญา พุ.ศั. 2544  
เพุ่�อลัด้อปุ็สิรรคการเขา้ถง่สิทิธิใินุกระบว่นุการยตุิธิิรรม  
เชนุ่ การขยายระยะเว่ลัาในุการย่�นุคำขอรบัคา่ติอบแทนุ 
ผู้เสีิยห่าย แลัะค่าทด้แทนุแลัะค่าใช้จ่ัายแก่ผู้ต้ิองห่า 
แลัะจัำเลัยในุคด้อีาญา การขยายการชว่่ยเห่ลัอ่ผูต้ิอ้งห่า 
ในุชั�นุสิอบสิว่นุที�ไม่มีคว่ามผิด้แลัะขยายบริการให่้ 

114 From Technical Guidance for Prison Planning (p.93), by UNOPS, 31 December 2021. Retrieved 
from https://content.unops.org/publications/Technical-guidance-Prison-Planning-2016_EN.pdf?m-
time=20171215190045

115 จัาก รายงานสถติิิผู้้�ติ�องราชื้ทณั์ฑ์ทั�วประเทศ สํารวจ ณ์ วนัที� 31 ธนัวาคิม่ 2564, โด้ย กระทรว่งยติุิธิรรม กรมราชทณัฑ์์, 
31 ธิันุว่าคม 2564. สิ่บค้นุจัาก http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_result.php?date=2021-12-31&report=

116 จัาก รายงานสถติิิผู้้�ติ�องราชื้ทณั์ฑ์ทั�วประเทศ สํารวจ ณ์ วนัที� 31 ธนัวาคิม่ 2563, โด้ย กระทรว่งยติุิธิรรม กรมราชทณัฑ์์, 
31 ธิันุว่าคม 2563. สิ่บค้นุจัาก http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_result.php?date=2020-12-31&report=

117 จัาก รายงานสถิติิผู้้�ติ�องราชื้ทัณ์ฑ์คิดี พ.ร.บ. ยาเสพติิดทั�วประเทศ สํารวจ ณ์ วันที� 1 กันยายน 2564, โด้ย กระทรว่ง
ยุติิธิรรม กรมราชทัณฑ์์, 31 ธิันุว่าคม 2564. สิ่บค้นุจัาก http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_result.php?-
date=2021-12-31&report=drug

สิามารถย่�นุคำขอด้้ว่ยระบบอิเลั็กทรอนุิกสิ์ เป็็นุติ้นุ 
นุอกจัากนุี� กองทุนุยุติิธิรรมได้้จััด้ทำเอกสิารแนุว่ทาง
การป็ฏิิบัติิงานุของสิำนัุกงานุกองทุนุยุติิธิรรมแลัะ
สิำนุักงานุยุติิธิรรมจัังห่ว่ัด้เพุ่�อซึ่ักซึ่้อมคว่ามเข้าใจักับ 
ผู้ป็ฏิิบัติิงานุ แลัะแก้ไขระเบียบคณะกรรมการกองทุนุ
ยุติิธิรรมว่่าด้้ว่ยห่ลัักเกณฑ์์ ว่ิธิีการ แลัะเง่�อนุไข 
ในุการช่ว่ยเห่ลั่อผู้ถูกลัะเมิด้สิิทธิิมนุุษยชนุห่ร่อผู้ได้้รับ 
ผลักระทบจัากการลัะเมิด้สิิทธิิมนุุษยชนุ (ฉบับที� 2) 
พุ.ศั. 2564 ทั�งนีุ�ระเบียบดั้งกลั่าว่มีการเพุิ�มเติิมผู้ได้้รับ 
คว่ามเสิียห่ายติ่อชีว่ิติ ร่างกาย จัิติใจั ห่ร่อเสิรีภาพุ 
จัากการกระทำลัะเมิด้ของเจั้าห่นุ้าที�ห่ร่อห่นุ่ว่ยงานุ 
ของรัฐอีกกลัุ่มห่นุ่�ง โด้ยมีสิิทธิิย่�นุขอรับคว่ามช่ว่ยเห่ลั่อ 
ภายใต้ิเง่�อนุไขที�กองทุนุยุติิธิรรมกำห่นุด้ เพุ่�อเป็็นุ 
การช่ว่ยเห่ลั่อป็ระชาชนุที�ถูกลัะเมิด้สิิทธิิมนุุษยชนุให้่
ครอบคลัุมมากยิ�งข่�นุ

กรมคุมป็ระพุฤติิใช้อุป็กรณ์อิเลั็กทรอนุิกสิ์
ติิด้ติามตัิว่ (Effective Monitoring: EM) เพุ่�อเป็็นุ
มาติรการทางเลั่อกแทนุการลังโทษจัำคุกกับผู้ถูกคุม
คว่ามป็ระพุฤติิติามป็ระมว่ลักฎห่มายอาญา มาติรา 56 
ผู้ถูกคุมคว่ามป็ระพุฤติิเป็็นุผู้ที�ได้้รับการพุักการลังโทษ 
ห่ร่อลัด้ว่ันุติ้องโทษจัำคุกแลัะผู้เข้ารับการติรว่จัพุิสิูจันุ์
ติาม พุ.ร.บ. ฟั้�นุฟูัสิมรรถภาพุผูต้ิดิ้ยาเสิพุติดิ้ พุ.ศั. 2545  
โด้ยติั�งแติ่เด้่อนุกันุยายนุ 2563 - 8 เมษายนุ 2564 
ได้ต้ิดิ้อุป็กรณ์ EM แก่กลัุม่ดั้งกล่ัาว่ป็ระมาณ 40,000 คนุ  
รว่มทั�งกรมราชทัณฑ์์ได้้ขอพุระราชทานุอภัยโทษ 
ให่้กับผู้ต้ิองขังป็ระพุฤติิด้ี ข้อห่าไม่ร้ายแรง แลัะใช้ 
การพุักการลังโทษ 
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 2.2 การดำเนินการในปี 2564

  2.2.1 การเข้าถึงความยุติิธิรรม

   ป็ ร ะ ธิ า นุ ศั า ลั ฎี ก า ไ ด้้ อ อ ก 
คำแนุะนุำของป็ระธิานุศัาลัฎีกาแลัะระเบียบราชการ
ฝ้่ายตุิลัาการศัาลัยุติิธิรรมเกี�ยว่กับการป็ล่ัอยชั�ว่คราว่  
เพุิ�มอีกอย่างลัะ 1 ฉบับ ได้้แก่ คำแนุะนุำของป็ระธิานุ
ศัาลัฎีกาว่่าด้้ว่ยการใช้มาติรการกำกับดู้แลัในุระห่ว่่าง
ป็ลั่อยชั�ว่คราว่ พุ.ศั. 2564118 ซึ่่�งมีสิาระสิำคัญค่อ 
การให่้อำนุาจัศัาลัสิามารถกำห่นุด้เง่�อนุไขห่ร่อสิั�งใช้
มาติรการกำกับดู้แลักับผู้ถูกป็ลั่อยชั�ว่คราว่ แลัะจัะให่้ม ี
ผู้กำกับดู้แลัเพุ่�อสิอด้ส่ิองดู้แลั รับรายงานุตัิว่ ห่ร่อ
ให่้คำป็ร่กษาแก่ผู้ถูกป็ลั่อยติัว่ชั�ว่คราว่ แลัะระเบียบ
ราชการฝ่้ายตุิลัาการศัาลัยุติิธิรรม ว่่าด้้ว่ยการป็ล่ัอย
ชั�ว่คราว่ (ฉบับที� 3) พุ.ศั. 2564119 มีสิาระสิำคัญค่อ 
ให่้ผู้ ต้ิองห่าห่ร่อจัำเลัย ทั�งโด้ยตินุเองห่ร่อผู้ที� เป็็นุ 
เครอ่ญาติหิ่รอ่เกี�ยว่พัุนุโด้ยทางสิมรสิห่รอ่ในุทางการงานุ 
กับผู้ติ้องห่าห่ร่อจัำเลัยสิามารถย่�นุคำร้องขอป็ลั่อย
ชั�ว่คราว่โด้ยไม่จัำเป็็นุต้ิองเสินุอห่ลัักป็ระกันุใด้ ๆ  แลัะ 
ศัาลัสิามารถสิั�งป็ล่ัอยชั�ว่คราว่ได้้โด้ยไม่ต้ิองใช้ห่ลักัป็ระกันุ  
แติ่อาจัติั�งเง่�อนุไขข่�นุมาแทนุ 

  2.2.2 การอายัดติัวผ้้ ติ้องขั งและ 
การดำเนินคด่อาญาท่�ล่าช้า

   กสิม. เข้ าพุบกับสิำนัุกงานุ
ติำรว่จัแห่่งชาติิ เพุ่�อห่าร่อคว่ามร่ว่มม่อระห่ว่่าง
ห่นุ่ว่ยงานุแลัะเพุ่�อป็ระสิานุการคุ้มครองเร่�องสิิทธิิ 
ในุกระบว่นุการยุติิธิรรม โด้ยที�ผ่านุมา กสิม. พุบเร่�อง 
ร้องเรียนุซ่ึ่�งผู้ร้องกลั่าว่อ้างว่่าถูกลัะเมิด้สิิทธิิมนุุษยชนุ 
ในุชั�นุพุนุักงานุสิอบสิว่นุ ซึ่่�ง กสิม. เสินุอป็ระเด้็นุห่่ว่งใย

118 จัาก คำแนุะนุำของป็ระธิานุศัาลัฎกีา ว่า่ด้ว้่ยการใชม้าติรการกำกบัด้แูลัในุระห่ว่า่งป็ลัอ่ยชั�ว่คราว่ พุ.ศั. 2564. (2564, 
11 มิถุนุายนุ). ราชื้กิจจานุเบกษา, 138(ติอนุที� 39 ก), 31-33.

119 จัาก ระเบียบราชการฝ่้ายติลุัาการศัาลัยุติธิิรรม ว่า่ด้ว้่ยการป็ล่ัอยชั�ว่คราว่ (ฉบับที� 3) พุ.ศั. 2564. (2564, 6 สิงิห่าคม).  
ราชื้กิจจานุเบกษา, 138(ติอนุที� 52 ก), 34-35.

120 จัาก กสม่. หาร้อสำนักงานติำรวจแห่งชื้าติิ ประสานการคิุ�ม่คิรองสิทธิในกระบวนการยุติิธรรม่ [ข่าว่ป็ระชาสิัมพุันุธิ์]. 
โด้ย สิำนัุกงานุ กสิม., 2 กรกฎาคม 2564. สิบ่ค้นุจัาก https://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements-Press-Releases- 
Open-Letters/Press-Releases/กสิม-ห่าร่อสิำนุักงานุติำรว่จัแห่่งชาติิ-ป็ระสิานุการคุ้มครองสิิ.aspx

121 จัาก คำสิั�ง กสิม. ที� 46/2564 เร่�อง แต่ิงติั�งคณะทำงานุเฉพุาะกิจัด้ำเนิุนุการศ่ักษาเพุ่�อจััด้ทำข้อเสินุอ สิิทธิ ิ
ในุกระบว่นุการยุติิธิรรม กรณีการป็ฏิิบัติิติ่อผู้ติ้องขังที�มีการอายัด้แลัะการด้ำเนุินุคด้ีลั่าช้า.

เพุ่�อให้่มีการป็รับป็รุงแก้ไข โด้ยเฉพุาะปั็ญห่าคว่ามล่ัาชา้ 
ในุการสิอบสิว่นุคดี้ของผู้ติ้องขังที� มีคด้ีอายัด้ติัว่ 
ทำให่้ผู้ติ้องห่าเสิียสิิทธิิป็ระโยชนุ์ติ่าง ๆ  ที�พุ่งได้้รับ 
ติามกฎห่มาย120 

   ในุปี็ 2564 กสิม. ออกรายงานุ 
ผลัการติรว่จัสิอบในุป็ระเด้น็ุพุนุกังานุสิอบสิว่นุด้ำเนุนิุคด้ ี
ลั่าช้า จัำนุว่นุ 11 ฉบับ ซึ่่� ง เป็็นุเร่�องร้องเรียนุ 
ที�ได้ร้บัในุปี็ 2563 - 2564 โด้ยมมีาติรการการแกไ้ขปั็ญห่า 
การลัะเมิด้สิิทธิิมนุุษยชนุ ให้่พุนัุกงานุสิอบสิว่นุ 
ที�รับผิด้ชอบสิำนุว่นุคด้ีติามคำร้องเรียนุเร่งรัด้การ
ด้ำเนิุนุคด้ีให่้แลั้ว่เสิร็จั เพุ่�อมิให่้ เกิด้คว่ามลั่าช้า  
แลัะให้่สิำนัุกงานุติำรว่จัแห่่งชาติิติรว่จัสิอบข้อเท็จัจัริง 
กรณีที�ป็รากฏิการด้ำเนุินุคด้ีลั่าช้า เพุ่�อแก้ไขป็ัญห่า 
อย่างเร่งด้่ว่นุ นุอกจัากนุี� กสิม. ได้้จััด้ติั�งคณะทำงานุ
เฉพุาะกิจัด้ำเนุินุการศั่กษาเพุ่�อจััด้ทำข้อเสินุอแนุะ  
สิิทธิิ ในุกระบว่นุการยุติิ ธิรรม กรณีการป็ฏิิ บัติ ิ
ติ่อผู้ติ้องขังที�มีการอายัด้แลัะการด้ำเนิุนุคด้ีลั่าช้า 
เพุ่�อแก้ไขป็ัญห่าภาพุรว่มในุเชิงระบบ121

  2.2.3 ปัญห่าเรือนจัำแออัด

   ใ นุ เ ด้่ อ นุ มี นุ า ค ม  2 5 6 4  

กรมราชทัณฑ์์เปิ็ด้เผยจัำนุว่นุผู้ ที� เข้าเกณฑ์์ได้้ รับ 

การป็ลัอ่ยติวั่ชั�ว่คราว่ 3,000 ราย จัากเรอ่นุจัำทั�ว่ป็ระเทศั 

มีทั�งการพุักโทษให่้นุักโทษในุคด้ีที�เห่ลั่อโทษนุ้อยกว่่า  

5 ป็ี จัำคุกอยู่ในุเร่อนุจัำมาแลั้ว่ 1 ในุ 3 ของโทษ

ทั�งห่มด้ มีทั�งการพุักโทษด้้ว่ยเห่ติุป็กติิ แลัะพุักโทษ

กรณเีห่ติพุุเิศัษแลัะป็ระเภทโทษนุอ้ยไมเ่กนิุ 3 ป็ ีรว่มทั�ง 

นุกัโทษสูิงอายุแลัะพุกิาร ซึ่่�งการพุกัการลังโทษ จัะเขา้สิู่ 

กระบว่นุการคุมป็ระพุฤติิติิด้อุป็กรณ์ EM ติิด้ติามติัว่ 

รา
ยง

าน
ผล

กา
รป

ระ
เมิ

ินส
ถา

นก
าร

ณ์
์

ด้้า
นส

ิทธิ
ิมิน

ุษย
ชน

ขอ
งป

ระ
เท

ศไ
ทย

 ป
ี 2

56
4

55

กา
รป
ระ
เมิ
ินส

ถา
นก

าร
ณ์
์ด้้า
นส
ิทธิ
ิพ
ลเ
มิือ

งแ
ละ
สิท
ธิิท
าง
กา
รเ
มิือ

ง

บทท่�

3



ติ่อไป็จันุกว่่าจัะครบกำห่นุด้โทษ122 เม่�อรว่มกับ 
การป็ลัอ่ยติวั่ป็ระเภทอ่�นุ เชนุ่ ครบกำห่นุด้โทษห่ร่อชำระ
คา่ป็รบัแลัว้่ ในุป็งีบป็ระมาณ พุ.ศั. 2564 กรมราชทณัฑ์์ 
ได้้ป็ลั่อยติัว่ผู้ติ้องขังทั�งห่มด้ 246,594 คนุ123

   จัากการป็ระกาศัใช้ป็ระมว่ลั
กฎห่มายยาเสิพุติิด้ฉบับให่ม่ ซึ่่�งมีผลัใช้บังคับในุว่ันุที�  
9 ธิันุว่าคม 2564 โด้ยมีสิาระสิำคัญ อาทิ ยกเลัิก
บทบัญญัติิที� ให่้ข้อสิันุนุิษฐานุว่่าเป็็นุการกระทำ 
เพุ่�อจัำห่นุ่ายซึ่่�งยาเสิพุติิด้ให่้โทษติาม พุ.ร.บ. ยาเสิพุติิด้ 
ให่้โทษ พุ.ศั. 2522 แลัะเพุ่�อขายซึ่่�งว่ัติถุออกฤทธิิ� 
ติาม พุ.ร.บ. ว่ัติถุที�ออกฤทธิิ�ติ่อจัิติแลัะป็ระสิาท  
พุ.ศั. 2559 ห่นุ่ว่ยงานุสิาธิารณสิุขเข้ามามีบทบาท 
ในุการฟ้ั�นุฟูัผู้ติิด้ยาเสิพุติิด้ แลัะการป็รับลัด้โทษ 
ของผู้ต้ิองห่าในุคดี้ยาเสิพุติิด้บางกรณี ซึ่่�งจัะมีผู้ต้ิองขัง 
ได้้รับป็ระโยชนุ์ป็ระมาณ 30,000 ราย124 รว่มถ่ง 
การป็ระกาศัให้่พุ่ชกระท่อมไม่เป็็นุยาเสิพุติิด้ให้่โทษ
แลัะยกเลัิกโทษทั�งห่มด้ ติาม พุ.ร.บ. ยาเสิพุติิด้ให่้โทษ 
(ฉบับที� 8) พุ.ศั. 2564 สิ่งผลัให่้มีผู้ที�เข้าเกณฑ์์ได้้รับการ
ป็ลั่อยตัิว่จัากคดี้ที�เกี�ยว่กับพุ่ชกระท่อม จัำนุว่นุ 121 
ราย (เป็น็ุนัุกโทษเด้ด็้ขาด้ 20 ราย แลัะผูต้ิอ้งขงัระห่ว่า่ง
สิอบสิว่นุแลัะพิุจัารณาคดี้ 101 ราย)125 นุอกจัากนุี�  
เพุ่�อลัด้โอกาสิที�ผู้ติ้องขังจัะไม่กลัับมากระทำผิด้ซึ่�ำ 
แลัะลัด้คว่ามแออัด้ในุเร่อนุจัำ กรมราชทัณฑ์์ได้้ร่ว่มกับ
สิถานุป็ระกอบการจััด้ทำโครงการนุำร่อง “สิร้างงานุ 
สิร้างอาชีพุ ฝ้ึกทักษะการทำงานุในุภาคอุติสิาห่กรรม 
เร่อนุจัำกลัางสิมุทรป็ราการ” ห่ร่อ “สิมุทรป็ราการ

122 จัาก ผู้่านเกณ์ฑ์ราชื้ทัณ์ฑ์ 13-14 ม่ี.คิ. ‘สุขุ้ม่-สรยุทธ’ พ�นเร้อนจำ, โด้ย เด้ลัินุิว่สิ์, 11 มีนุาคม 2564. สิ่บค้นุจัาก 
https://www.dailynews.co.th/crime/830482/

123 จัาก สถิติผิู้้�ติ�องราชื้ทณั์ฑป์ลอ่ยติวั รายป,ี โด้ย กรมราชทณัฑ์,์ 12 มกราคม 2565. สิบ่ค้นุจัาก http://www.correct.
go.th/rt103pdf/report_dist_year.php

124 จัาก เลข้า ป.ป.ส.เผู้ยประม่วล กม่.ยาเสพติิดใหม่่ บังคิับใชื้� 9 ธ.คิ. ผู้้�ติ�องข้ัง 3 หม่้�นคินได�ประโยชื้น์ ติั�งเป้ายึดทรัพย์
นักคิ�า, โด้ย มติิชนุออนุไลันุ์, 7 ธิันุว่าคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.matichon.co.th/local/crime/news_3071806

125 จัาก ราชื้ทัณ์ฑ์เติรียม่พร�อม่ปล่อยติัวผู้้�พ�นโทษ คิดีคิวาม่ผิู้ดเกี�ยวกับพ้ชื้กระท่อม่ หลัง พ.ร.บ. ยาเสพติิดให�โทษ  
(ฉีบับที� 8) เริ�ม่บังคิับใชื้�วันแรก [อ้างอิงจัากสิถานุะเฟัซึ่บุ�ก]. โด้ย ป็ระชาสิัมพุันุธิ์ กรมราชทัณฑ์์, 24 สิิงห่าคม 2564. สิ่บค้นุจัาก 
https://www.facebook.com/prthaidoc/photos/a.1340332876020633/4210205889033303/

126 จัาก กรม่ราชื้ทัณ์ฑ์ ลงนาม่ MOU โคิรงการ “สร�างงาน สร�างอาชื้ีพ ฝึกทักษะการทำงานในภาคิอุติสาหกรรม่”, 
โด้ย สิำนุักข่าว่ กรมป็ระชาสิัมพุันุธิ์, 11 ติุลัาคม 2564. ส่ิบค้นุจัาก https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/
TCATG211011170702671

โมเด้ลั” ใช้กลัไกการพุักการลังโทษกรณีมีเห่ติุพุิเศัษ 
ให่้ได้้รับการฝึ้กทักษะอาชีพุเพุ่�อเป็็นุการสิร้างอาชีพุ 
ฝ้กึทกัษะการทำงานุในุภาคอตุิสิาห่กรรมให่แ้กผู่ต้้ิองขงั
มีรายได้้แลัะอาชีพุที�มั�นุคง126

3. การประเมินสิถานการณ์

 พฒันาการห่รือความก้าวห่น้า มกีารป็รับป็รงุ 
แก้ไขกฎห่มายเพุ่�อให่้เข้าถ่งคว่ามยุติิธิรรมจัากการ 
ถกูลัะเมิด้โด้ยเจ้ัาห่นุ้าที�ของรัฐติามระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนุยุติิธิรรม ว่่าด้้ว่ยห่ลัักเกณฑ์์ ว่ิธิีการ แลัะเง่�อนุไข
ในุการช่ว่ยเห่ลั่อผู้ถูกลัะเมิด้สิิทธิิมนุุษยชนุ ห่ร่อผู้ได้้รับ 
ผลักระทบจัากการถูกลัะเมิด้สิิทธิิมนุุษยชนุ (ฉบับที� 2)  
พุ.ศั. 2564 นุอกเห่นุ่อจัากการเสินุอป็รับแก้ไข พุ.ร.บ.  
ค่าติอบแทนุผู้เสิียห่าย แลัะค่าทด้แทนุแลัะค่าใช้จั่าย
แก่จัำเลัยในุคด้ีอาญา พุ.ศั. 2544 ให่้ครอบคลัุมถ่ง 
ผู้ติ้องห่าคดี้อาญาแลัะถูกคุมขังโด้ยที�พุนัุกงานุอัยการ
ได้้มีคำสิั�งเด็้ด้ขาด้ไม่ฟั้องแลัะการจ่ัายเงินุทด้แทนุ 
ติ่อบุคคลัที�ติกเป็็นุผู้ ต้ิองห่าแลัะจัำเลัยที�ถูกคุมขัง 
อย่างไม่เป็็นุธิรรมด้้ว่ยเช่นุกันุ ในุสิ่ว่นุของการขอป็ลั่อย
ชั�ว่คราว่มีคำแนุะนุำของป็ระธิานุศัาลัฎีกาว่่าด้้ว่ย 
การใช้มาติรการกำกับดู้แลัในุระห่ว่่างป็ล่ัอยชั�ว่คราว่  
พุ.ศั. 2564 แลัะระเบียบราชการฝ่้ายตุิลัาการ 
ศัาลัยุติิธิรรม ว่่าด้้ว่ยการป็ลั่อยชั�ว่คราว่ (ฉบับที� 3)  
พุ.ศั. 2564 ที� เป็ิด้โอกาสิให้่ผู้ที� เกี�ยว่ข้องสิามารถ 
ย่�นุคำร้องขอป็ล่ัอยชั�ว่คราว่แลัะศัาลัสิามารถสิั�งป็ลั่อย
ชั�ว่คราว่โด้ยติั�งเง่�อนุไขข่�นุมาแทนุ อันุจัะสิ่งเสิริมให้่ 
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เข้าถ่งสิิทธิิในุกระบว่นุการยุติิธิรรมโด้ยผู้ติ้องขังไม่ติ้อง 
ใช้ห่ลัักทรัพุย์มาป็ระกันุในุการขอป็ล่ัอยชั�ว่คราว่ 
เพุ่�อออกไป็สิู้คด้ี แลัะเม่�อใช้พุิจัารณาร่ว่มกับคำแนุะนุำ
ของป็ระธิานุศัาลัฎีกาก่อนุห่นุ้าทั�ง 3 ฉบับ ในุเร่�อง  
(1) แนุว่ทางการใช้โทษอาญา (2) มาติรฐานุกลัาง
สิำห่รับการป็ล่ัอยชั� ว่คราว่ผู้ ต้ิองห่าห่ร่อจัำเลัย  
แลัะ (3) การขยายโอกาสิในุการเข้าถ่งสิิทธิิที�จัะได้้รับ 
การป็ล่ัอยชั�ว่คราว่ด้ว้่ยแล้ัว่  ที�สิอด้คล้ัองกบักติกิา ICCPR 
ในุห่ลัักทั�ว่ไป็ไม่คว่รคว่บคุมติัว่ผู้ต้ิองขังไว่้ในุระห่ว่่าง 
รอการพุิจัารณาคด้ีแลัะช่ว่ยลัด้จัำนุว่นุผู้ติ้องขัง 
ที�ไม่จัำเป็็นุในุเร่อนุจัำได้้อย่างมีป็ระสิิทธิิภาพุยิ�งข่�นุ 
สิำห่รบัการลดความแออัดในเรอืนจัำ จัากสิถติิิแนุว่โนุม้ 
จัำนุว่นุผู้ติ้องขังของกรมราชทัณฑ์์ในุป็ีงบป็ระมาณ 
พุ.ศั. 2564 ที�ลัด้ลังจัากปี็ก่อนุห่นุ้า แสิด้งให้่เห่็นุถ่ง 
คว่ามพุยายามอย่างติ่อเนุ่�องโด้ยใช้กลัไกการลัด้โทษ  
ยิ�งไป็กว่่านัุ�นุ การแก้ไขกฎห่มายป็ลัด้ให้่พุ่ชกระท่อม 
ไม่เป็็นุยาเสิพุติิด้ให้่โทษแลัะการบังคับใช้ป็ระมว่ลั 
กฎห่มายยาเสิพุติิด้ฉบับให่ม่ ที�มุ่งให่้มีการพุิจัารณาโทษ
ติามพุฤติกิารณ์ที�สิอด้คล้ัองกับคว่ามเป็น็ุจัริงแลัะเป็ลัี�ยนุ 
ทศัันุคติผิูต้้ิองห่าในุคดี้ยาเสิพุติดิ้ส่ิว่นุให่ญ่จัากเดิ้มที�เป็็นุ
ผู้กระทำคว่ามผิด้ทางอาญาที�ติอ้งมีการจับักุมแลัะคุมขงั 
ให่้มาเป็็นุผู้ที�ติ้องได้้รับการฟ้ั�นุฟูัสิมรรถภาพุ รว่มถ่ง 
การทำโครงการนุำร่องเพุ่�อสิร้างอาชีพุในุภาคอุติสิาห่กรรม 
แลัะลัด้คว่ามเสิี�ยงการกระทำผิด้ที�จัะกลัับเข้าเร่อนุจัำ
จัะส่ิงผลัให้่ลัด้ป็ริมาณผูต้้ิองขังลังแลัะได้รั้บโอกาสิฟ้ั�นุฟูั
แลัะสิามารถกลัับสิู่สัิงคมอันุเป็็นุไป็ติามข้อเสินุอแนุะ 
ของคณะกรรมการป็ระจัำกติิกา ICCPR แลัะแผนุ 
สิิทธิิมนุุษยชนุแห่่งชาติิ ฉบับที� 4 

 ปัญห่าห่รืออุปสิรรค ในุป็ระเด็้นุการเข้าถึง
กระบวนการยุติิธิรรม พุบว่่ายังคงมีข้อจัำกัด้ในุการรับ
คว่ามช่ว่ยเห่ลั่อจัากทั�ง พุ.ร.บ. ค่าติอบแทนุผู้เสิียห่าย 
แลัะค่าทด้แทนุแลัะค่าใช้จั่ายแก่จัำเลัยในุคด้ีอาญา 
พุ.ศั. 2544 แลัะ พุ.ร.บ. กองทุนุยุติิธิรรม พุ.ศั. 2558  
โด้ยในุป็ีงบป็ระมาณ พุ.ศั. 2564 มีจัำนุว่นุคำร้อง 
ที�ย่�นุเข้ามาแลัะจัำนุว่นุคำร้องที�ได้้รับการอนุมุัติินุ้อยลัง
จัากป็ี 2563 รว่มถ่งการพุิจัารณาช่ว่ยเห่ลั่อทางการเงินุ
แก่ผู้ที�ได้้รับคว่ามเสิียห่ายติ่อชีว่ิติ ร่างกาย จัิติใจั ห่ร่อ 
เสิรภีาพุจัากการทำลัะเมดิ้ของเจัา้ห่นุา้ที�ห่รอ่ห่นุว่่ยงานุ
ของรัฐ ซึ่่�งแม้ว่่าจัะมีการป็ระกาศัระเบียบให่ม่แลัะมี 
ผู้ที�เข้ามาย่�นุคำร้องขอรับคว่ามช่ว่ยเห่ลั่อ แติ่ก็ยังไม่มี
ผู้ที�เข้าเกณฑ์์ที�จัะได้้รับการอนุุมัติิ ห่นุ่ว่ยงานุรัฐจั่งคว่ร
มีกลัไกเสิริมแลัะป็รับป็รุงแก้ไขกฎห่มายเพุ่�อพุิจัารณา
ให่้การช่ว่ยเห่ลั่อทั�ง 2 ช่องทางให่้เข้าถ่งป็ระชาชนุ 
ได้้มากข่�นุ ในุกระบวนการดำเนินคด่อาญาท่�ล่าช้า  
แม้จัะมีคำสิั�งสิำนุักงานุติำรว่จัแห่่งชาติิ ที� 419/2556  
ลังวั่นุที�  1 กรกฎาคม 2556 เร่�อง การอำนุว่ย 
คว่ามยุติิธิรรมในุคด้ีอาญา การทำสิำนุว่นุการสิอบสิว่นุ 
แลัะมาติรการคว่บคุม ติรว่จัสิอบ เร่งรัด้การสิอบสิว่นุ
คด้ีอาญา แต่ิพุบว่่ายังมีกรณีที�เป็็นุผู้ติ้องขังในุเร่อนุจัำ
ร้องเรียนุพุนุักงานุสิอบสิว่นุในุป็ระเด้็นุการอายัด้ติัว่ 
แลัะด้ำเนุินุคด้ีอาญาล่ัาช้ามาที� กสิม. อย่างต่ิอเนุ่�อง 
จัากผู้ ต้ิองห่าห่ร่อผู้ ต้ิองโทษที� ถูกอายัด้ติัว่แต่ิไม่มี 
คว่ามค่บห่นุ้าทางคดี้ ซึ่่�งเกี�ยว่กับสิิทธิิที�จัะได้้ รับ 
การสิอบสิว่นุ ติลัอด้จันุการทำคว่ามเห่็นุทางคด้ี 
ด้้ว่ยคว่ามรว่ด้เร็ว่ ถูกติ้อง แลัะเป็็นุธิรรม อันุอาจัสิ่งผลั 
ให้่ไม่ได้้รบัสิทิธิปิ็ระโยชน์ุที�พุง่จัะได้้รบัห่ากมคีำพุพิุากษา 
ถ่งที�สิดุ้แล้ัว่ เชนุ่ การพัุกโทษห่รอ่ลัด้โทษติามที�กฎห่มาย
บัญญัติิ นุอกจัากนุี� ปัญห่าความแออัดในเรือนจัำ  
กรมราชทณัฑ์ย์งัติอ้งป็รับป็รุง โด้ยเฉพุาะพุ่�นุที�เรอ่นุนุอนุ 
ที�ยังมีสิัด้สิ่ว่นุที�ไม่สิอด้คล้ัองกับจัำนุว่นุผู้ต้ิองขังที�มี
จัำนุว่นุมากเกินุคว่ามจุั แลัะสิภาพุเรอ่นุจัำให้่สิอด้คล้ัอง
กับมาติรฐานุสิากลัติ่อไป็ 

4. ข้อเสินอแนะ 

 กสิม. มีข้อเสินุอแนุะเพุิ�มเติิมติ่อป็ระเด้็นุ 
สิิทธิิในุกระบว่นุการยุติิธิรรม ด้ังนุี�

ที�ม่า: ผู้้�จัดการออนไลน์
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 4.1 รฐับาลัโด้ยกระทรว่งยตุิธิิรรม  คว่รด้ำเนุนิุการ 
ทบทว่นุห่ลัักเกณฑ์์ที�อาจัมี ข้อจัำกัด้ในุการเป็็นุ 
ผู้มีสิิทธิิห่ร่อเง่�อนุไขในุการได้้รับการช่ว่ยเห่ลั่อ รว่มทั�ง 
พุจิัารณาเพุิ�มช่องทางการเขา้ถง่ให้่แก่ป็ระชาชนุ ในุการ
ย่�นุเร่�อง แลัะป็ระสิิทธิิภาพุในุการขอรับคว่ามช่ว่ยเห่ลั่อ 
ติาม พุ.ร.บ. ค่าติอบแทนุผู้เสีิยห่าย แลัะค่าทด้แทนุ
แลัะค่าใช้จั่ายแก่จัำเลัยในุคดี้อาญา พุ.ศั. 2544 แลัะ  
พุ.ร.บ. กองทุนุยุติิธิรรม พุ.ศั. 2558 อาทิ การป็รับป็รุง 
องค์ป็ระกอบของคณะอนุุกรรมการให้่คว่ามช่ว่ยเห่ลั่อ 
ป็ระจัำจัังห่วั่ด้ให้่มีคว่ามสิมดุ้ลัระห่ว่่างติัว่แทนุภาครัฐ 
แลัะภาคเอกชนุมากข่�นุ การจััด้ทำมาติรฐานุสิำห่รับ 
งานุล่ัามในุกระบว่นุการยุติิธิรรม เพุ่�อให่้ผู้ ต้ิองห่า
ติลัอด้ทั�งกระบว่นุการยุติิธิรรม ติั�งแต่ิชั�นุจัับกุมแลัะ
ชั�นุสิอบสิว่นุของติำรว่จัไป็จันุถ่งชั�นุพุิพุากษาของศัาลั 
สิามารถใช้บริการลั่ามแป็ลัภาษาได้้ ซึ่่�งรว่มถ่งลั่าม
สิำห่รับผู้พิุการในุการรับรู้ เช่นุ ลั่ามภาษาม่อสิำห่รับ 
ผู้พุิการทางการได้้ยินุ เป็็นุติ้นุ

 4.2 รฐับาลัโด้ยกระทรว่งยตุิธิิรรม  คว่รพุจิัารณา 
ศั่กษาคว่ามเป็็นุไป็ได้้ในุการนุำมาติรการอ่�นุแทนุการ 
นุำโทษจัำคุกมาใช้ในุคด้ีอาญาติามคว่ามเห่มาะสิม 
โด้ยเฉพุาะในุช่ว่งก่อนุพุิจัารณาคด้ี เพุ่�อลัด้จัำนุว่นุ 
ผู้ ถูกกักขังระห่ว่่างการสิอบสิว่นุแลัะผู้ต้ิองขังที�ถูก
พุิพุากษาคดี้ถ่งที�สิุด้โด้ยไม่จัำเป็็นุ แลัะให้่สิอด้คลั้อง 
กับกติิกา ICCPR

 4.3 รัฐบาลัโด้ยกระทรว่งยุติิธิรรม คว่รใช้
กลัไกของคณะกรรมการพัุฒนุาการบริห่ารงานุยุติธิิรรม
แห่่งชาติิ (กพุยช.) ในุการช่ว่ยติิด้ติามแลัะพัุฒนุา
ระบบเทคโนุโลัยี รว่มถ่งฐานุข้อมูลัสิำห่รับการอำนุว่ย 
คว่ามยุติธิิรรม แลัะในุส่ิว่นุของสิำนัุกงานุติำรว่จัแห่ง่ชาติิ  
คว่รกำชับให่้พุนุักงานุสิอบสิว่นุแต่ิลัะพุ่�นุที�รายงานุ
แลัะติิด้ติามคว่ามค่บห่นุ้าของคด้ีให่้ผู้บังคับบัญชา 
รับทราบเป็็นุระยะ โด้ยเฉพุาะในุสิ่ว่นุที�พุนุักงานุ
สิอบสิว่นุได้้ทำการอายัด้ตัิว่ผู้ติ้องห่าห่ร่อผู้ติ้องขัง 
ในุเร่อนุจัำ ติ้องกำชับให้่เร่งรัด้การสิอบสิว่นุในุคด้ีอ่�นุ 
ที�ยังด้ำเนิุนุการไม่แล้ัว่เสิร็จัโด้ยเร็ว่แลัะเป็็นุธิรรมแก่
ผู้ต้ิองห่าห่ร่อผู้ติ้องขัง แลัะกำชับให่้ป็ฏิิบัติิติามคำสิั�ง 
สิำนุักงานุติำรว่จัแห่่งชาติิ ที� 419/2556 ลังว่ันุที�  
1 กรกฎาคม 2556 อย่างเคร่งครัด้

 4.4 รฐับาลัโด้ยกระทรว่งยตุิธิิรรม คว่รพุจิัารณา 
ป็รบัป็รงุสิภาพุเรอ่นุจัำให่ส้ิอด้คลัอ้งกบัขอ้กำห่นุด้ขั�นุติ�ำ 
ขององค์การสิห่ป็ระชาชาติิในุการป็ฏิิบัติิติ่อผู้ต้ิองขัง  
ห่รอ่ขอ้กำห่นุด้แมนุเด้ลัา (United Nations Standard 
Minimum Rules for the Treatment of Prisoners -  
Mandela Rules) แลัะข้อกำห่นุด้สิห่ป็ระชาชาติิ 
ว่่าด้้ว่ยการป็ฏิิบัติิติ่อผู้ติ้องขังห่ญิงแลัะมาติรการที�มิใช่
การคุมขังสิำห่รับผู้กระทำผิด้ห่ญิง ห่ร่อข้อกำห่นุด้
กรุงเทพุ (Bangkok Rules) ทั�งการจััด้ห่าอุป็กรณ์
ที�จัำเป็็นุสิำห่รับการดู้แลัสิุขภาพุตินุเองของผู้ต้ิองขัง
ในุเร่อนุจัำ แลัะการจััด้สิถานุที�อยู่อาศััยให่้เห่มาะสิม 
สิอด้คล้ัองกับป็ริมาณผู้ต้ิองขัง รว่มไป็ถ่งการแยกว่ิธิ ี
การป็ฏิบัิติทิี�ชดั้เจันุระห่ว่่างผูต้้ิองห่าที�ถูกกักขังระห่ว่่าง
การสิอบสิว่นุแลัะผู้ติ้องโทษที� ไ ด้้รับคำพุิพุากษา 
ถ่งที�สิุด้แลั้ว่

 4.5 รฐับาลัโด้ยกระทรว่งยตุิธิิรรม คว่รศัก่ษา 
แลัะพุิจัารณาป็รับใช้กลัไกการพุักการลังโทษกรณี 
มีเห่ตุิพุิเศัษแลัะการสิร้างงานุสิร้างอาชีพุให้่กับเร่อนุจัำ 
แลัะทัณฑ์สิถานุทุกแห่่ง เพุ่�อขยายโอกาสิให่้ผู้ติ้องขัง
ในุพุ่�นุที�อ่�นุได้้รับการฝ้ึกทักษะอาชีพุห่ร่อการทำงานุ 
ในุด้า้นุติา่ง ๆ  เม่�อได้ร้บัการป็ลัอ่ยติวั่จัะชว่่ยให่ป้็ระกอบ
อาชีพุแลัะมรีายได้ ้รว่มทั�งลัด้โอกาสิในุการกระทำผดิ้ซึ่�ำ  
นุอกจัากนุี� คว่รมอบห่มายห่นุ่ว่ยงานุที�เกี�ยว่ข้องให่้มี
การศั่กษาป็รับป็รุงแก้ไขทะเบียนุป็ระว่ัติิอาชญากร 
แลัะป็ระเมินุผู้ที�จัะได้้รับการป็ลั่อยติัว่ โด้ยจัำแนุก 
ติามคด้ี พุฤติิการณ์แห่่งคด้ี ห่ร่อการผ่านุห่ลัักสิูติร 
การสิร้างอาชีพุ ให้่สิามารถป็รับติวั่เข้ากบัสิงัคมภายนุอกได้้

3.2 การกระทำทรมานและการบังคับให้่สิญ้ห่าย

1. สิถานการณ์/ปัญห่า

 1.1 การกระทำทรมาน 

  ในุเด่้อนุสิิงห่าคม 2564 มีรายงานุ 
การกระทำทรมานุของเจั้าห่นุ้าที�ติำรว่จัชุด้เฉพุาะกิจั 
ป็ราบป็รามยาเสิพุติิด้ของ สิภ.เม่องนุครสิว่รรค์ 
ในุระห่ว่่างการป็ฏิิบัติิห่นุ้าที�  โด้ยมีการใช้ถุ งด้ำ 
ครอบศัีรษะผู้ติ้องสิงสิัยคด้ียาเสิพุติิด้จันุเป็็นุเห่ติุให่ ้
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ขาด้อากาศัห่ายใจัแลัะเสิียชีว่ิติในุเว่ลัาติ่อมา127  
จัากเห่ตุิการณ์ที� เ กิด้ข่�นุ  กสิม.  ได้้ เรียก ร้องใ ห้่ 
รัฐบาลัแลัะห่นุ่ว่ยงานุที�เกี�ยว่ข้องเร่งสิอบสิว่นุแลัะ 
ด้ำเนุินุคด้ีอาญาติ่อเจั้าห่นุ้าที�ติำรว่จักลัุ่มด้ังกลั่าว่ 
ด้้ว่ยกระบว่นุการที�โป็ร่งใสิแลัะติรว่จัสิอบได้ ้เรง่ผลักัดั้นุ 
ร่าง พุ.ร.บ. ป็้องกันุแลัะป็ราบป็รามการทรมานุแลัะ
การกระทำให้่บุคคลัสิูญห่าย พุ.ศั. .... แลัะเร่งผลัักด้ันุ 
ให่้มีการป็ฏิิรูป็องค์กรติำรว่จั ทั�งในุเชิงโครงสิร้าง 
กระบว่นุการ แลัะกฎระเบียบ128 ซึ่่� งติ่อมาได้้มี 
การคว่บคมุผู้ต้ิองห่าแลัะอยัการได้้สิั�งฟ้ัองผูต้้ิองห่าทั�งห่มด้ 
ในุขอ้ห่าติามป็ระมว่ลักฎห่มายอาญา แลัะ พุ.ร.ป็. ว่่าด้้ว่ย 
การป้็องกันุแลัะป็ราบป็รามการทุจัริติ พุ.ศั. 2561129  
นุอกจัากนุี�  มีรายงานุคว่ามค่บห่นุ้าทางคด้ีกรณี 
พุลัทห่ารว่ิเชียร เผ่อกสิม ซึ่่�งถูกเจั้าห่นุ้าที�ทห่ารรุมซึ่้อม 
ทรมานุแลัะเสีิยชีว่ิติเม่�อป็ี 2554 โด้ยศัาลัมณฑ์ลั 
ทห่ารบกที� 46 มคีำสิั�งรบัฟ้ัองเจ้ัาห่นุ้าที�ทห่าร จัำนุว่นุ 9 คนุ  
เม่�อว่ันุที� 30 กันุยายนุ 2564130 

  สิำห่รับสิถิติิเร่�องร้องเรียนุติ่อ กสิม.  
ป็ี 2564 มีเร่�องร้องเรียนุกรณีกลั่าว่อ้างว่่าถูกทำร้าย
ร่างกายห่ร่อกระทำทรมานุโด้ยเจั้าห่นุ้าที�รัฐ จัำนุว่นุ  
13 คำร้อง เช่นุ กรณีกลั่าว่อ้างว่่าเจั้าห่นุ้าที�คว่ามมั�นุคง 
ในุพุ่�นุที�จังัห่ว่ดั้ชายแด้นุภาคใต้ิทำร้ายร่างกายในุระห่ว่่าง 
การคว่บคุมตัิว่ กรณีผูต้้ิองขังเขา้ให่ม่มรีอ่งรอยถูกทำร้าย
รา่งกาย แลัะกรณีกล่ัาว่อ้างว่่าถูกทำร้ายร่างกายระห่ว่า่ง 
เข้ารับการฝ้ึกเป็็นุพุลัทห่ารกองป็ระจัำการ เป็็นุติ้นุ  
โด้ยคำรอ้งทั�งห่มด้อยูใ่นุระห่ว่า่งกระบว่นุการติรว่จัสิอบ

127 จัาก สรปุคิดสีะเท้อนวงการสกีาก ี“ผู้้�กำกบัโจ�” จากวนัหลบหน ีถงึวนัถก้คิวบคิมุ่ติวั, โด้ย ไทยรฐัออนุไลันุ,์ 27 สิงิห่าคม 
2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.thairath.co.th/news/local/2178286

128 จัาก กสม่. ชื้ี�เหติุติำรวจซี�อม่ทรม่านผู้้�ติ�องข้ังถึงแก่คิวาม่ติายละเม่ิดหลักสิทธิม่นุษยชื้นอย่างชื้ัดแจ�ง แนะรัฐบาล 
เร่งผู้ลักดันร่างกฎหม่ายซี�อม่ทรม่านฯ - ปฏิิร้ปองคิ์กรติำรวจติาม่เจตินารม่ณ์์รัฐธรรม่น้ญ [ข่าว่ป็ระชาสิัมพุันุธิ์]. โด้ย สิำนุักงานุ 
กสิม., 25 สิิงห่าคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements-Press-Releases-Open- 
Letters/Press-Releases/กสิม-ชี�เห่ติุติำรว่จัซึ่้อมทรมานุผู้ติ้องขังถ่งแก่คว่ามติายลัะ.aspx

129 จัาก อัยการสั�งฟ้องแล�ว อดีติผู้้�กำกับโจ�และพวก 4 ข้�อหาหนัก โทษประหารสถานเดียว, โด้ย ป็ระชาชาติิธุิรกิจั,  
15 พุฤศัจัิกายนุ 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.prachachat.net/general/news-802826

130 จัาก ศาลทหารประทับรับฟ้อง “ร�อยโทกับพวก” คิดีซี�อม่ทรม่านพลทหารวิเชื้ียร เผู้้อกสม่ เสียชื้ีวิติ, โด้ย มติิชนุ
ออนุไลันุ์, 4 ติุลัาคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.matichon.co.th/politics/news_2973342

131 จัาก ห่นุังสิ่อกรมสิอบสิว่นุคด้ีพุิเศัษ ที� ยธิ 0834/292 ลังว่ันุที� 13 พุฤศัจัิกายนุ 2563 เร่�อง แจั้งข้อมูลัคว่ามค่บห่นุ้า
ของคด้ีการห่ายติัว่ไป็ของบิลัลัี�.

132 จัาก ‘มึ่นอ-สุรัชื้’ ติาม่คิวาม่คิ้บหน�าจาก DSI-อสส. คิดีการหายติัวไปข้องบิลลี� กับคิดีถ้กติำรวจซี�อม่ทรม่าน,  
โด้ย ป็ระชาไท, 21 มกราคม 2565. สิ่บค้นุจัาก https://prachatai.com/journal/2022/01/96903

ข้อเท็จัจัริง ทั�งนุี� จัำนุว่นุเร่�องร้องเรียนุมีจัำนุว่นุลัด้ลัง 
เม่�อเทียบกับป็ี 2563 ที�มีจัำนุว่นุ 15 คำร้อง 

 1.2 การบังคับให่้สิ้ญห่าย 

  มีรายงานุคว่ามค่บห่นุ้าทางคด้ีกรณ ี
การห่ายตัิว่ไป็ของนุายพุอลัะจีั รักจังเจัริญ ห่ร่อ บิลัลัี�  
ห่ลังัถกูจับักมุโด้ยเจ้ัาห่นุ้าที�อทุยานุแห่่งชาติแิก่งกระจัานุ 
เม่�อป็ี 2557 โด้ยห่ลัังจัากที�กรมสิอบสิว่นุคด้ีพุิเศัษ 
(DSI) สิง่คว่ามเห็่นุแย้งไป็ยังอัยการสูิงสุิด้เพุ่�อพิุจัารณา131 
อัยการสูิงสุิด้ได้้ มีคำสิั�งให้่กรมสิอบสิว่นุคดี้พุิเศัษ 
ด้ำเนิุนุการสิอบสิว่นุเพุิ�มเติิมในุ 4 ป็ระเด็้นุ ได้้แก่  
การติรว่จัสิอบพุยานุเทคนิุคที�รว่บรว่มพุยานุห่ลัักฐานุ 
ว่ัติถุพุยานุเพุิ�มเติิม เคร่อญาติิของนุายพุอลัะจีั แลัะ 
เจั้าห่นุ้าที�นุิติิวิ่ทยาศัาสิติร์เกี�ยว่กับการติรว่จัพิุสิูจัน์ุ 
ห่ลัักฐานุ132
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ที�ม่า: ม่ติชิื้นออนไลน์

  ในุสิ่ว่นุของเร่�องร้องเรียนุติ่อ กสิม.  
ในุป็ ี2564 มจีัำนุว่นุ 2 คำร้อง คอ่ กรณีขอให้่ติรว่จัสิอบ 
การบังคับสิูญห่ายผู้ลัี�ภัยทางการเม่อง แลัะผลัักดั้นุให้่ 
สิภาผูแ้ทนุราษฎรผ่านุร่าง พุ.ร.บ. ป้็องกนัุแลัะป็ราบป็ราม 
การทรมานุแลัะการกระทำให่้บุคคลัสิูญห่าย พุ.ศั. .... 
แลัะกรณีขอให่้ติรว่จัสิอบนุายกรัฐมนุติรีแลัะห่นุ่ว่ยงานุ 
คว่ามมั�นุคงที�อาจัเกี�ยว่ข้องกบัการอุม้ห่ายผูล้ัี�ภยัการเมอ่ง 
ในุขณะที�ปี็ 2563 ไม่มีเร่�องร้องเรียนุเข้ามายัง กสิม.
โด้ยทั�ง 2 คำร้อง อยูใ่นุระห่ว่่างกระบว่นุการติรว่จัสิอบ 
ข้ อ เท็ จัจัริ ง  นุอกจัากนุี�  กสิม .  ได้้ มี มติิ ให่้ ติั� ง 
คณะอนุุกรรมการเพุ่�อศั่กษาการด้ำเนุินุการของรัฐ 
ติ่อการแก้ไขปั็ญห่าการบังคับให่้สิูญห่ายแลัะเสิียชีวิ่ติ
ของคนุไทยที�พุำนุักอาศััยในุป็ระเทศัเพุ่�อนุบ้านุเพุ่�อขอ 
ลัี�ภัยทางการเม่องด้้ว่ย เพุ่�อนุำข้อมูลัมาป็ระกอบ 
การพุิจัารณาเร่�องร้องเรียนุ

2. การดำเนินการท่�สิำคัญ 

 2.1 การติอบรับข้อเสินอแนะในรายงาน 
ปี 2563

  กระทรว่งยุติิธิรรม (ยธิ.) ได้้ เสินุอ 
ร่าง พุ.ร.บ. ป็้องกันุแลัะป็ราบป็รามการทรมานุแลัะ
การกระทำให้่บุคคลัสูิญห่าย พุ.ศั. .... เขา้สู่ิการพิุจัารณา 
แลัะได้้ด้ำเนิุนุการสิร้างคว่ามติระห่นัุกถ่งคว่ามสิำคัญ 

133 จัาก บันทึกการประชืุ้ม่สภาผู้้�แทนราษฎร ชืุ้ดที� 25 ปีที� 3 คิรั�งที� 21 (สม่ัยสาม่ัญประจำปีคิรั�งที� 1) วันที� 16 กันยายน 
2564 [คลัังสิารสินุเทศัของสิถาบันุนิุติิบัญญัติิ] (นุ. 3 - 4), โด้ย สิำนุักงานุเลัขาธิิการสิภาผู้แทนุราษฎร, 16 กันุยายนุ 2564.  
สิ่บค้นุจัาก https://dl.parliament.go.th/backoffice/viewer2300/web/viewer.php

134 จัาก ห่นุังสิ่อคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนุแห่่งชาติิ ด้่ว่นุที�สิุด้ ที� สิม 0006/74 ลังว่ันุที� 7 กันุยายนุ 2564 เร่�อง  
ข้อเสินุอแนุะติ่อร่าง พุ.ร.บ. ป็้องกันุแลัะป็ราบป็รามการทรมานุ แลัะการกระทำให่้บุคคลัสิูญห่าย พุ.ศั. ....

ของการป็้องกันุการทรมานุแลัะการกระทำให่้บุคคลั 
สิูญห่ายแก่ เจั้ าห่นุ้าที� ผู้ บั ง คับใช้กฎห่มาย แลัะ 
การป็ระชาสัิมพุันุธิ์เผยแพุร่สิาระสิำคัญของอนุุสัิญญา 
CAT แลัะ CPED รว่มทั�งการด้ำเนิุนุการเกี�ยว่กับเร่�อง 
ร้องทุกข์ที�ยังอยู่ ในุระห่ว่่างการค้นุห่าข้อมูลัแลัะ 
การเยียว่ยาแก่ผู้เสิียห่ายแลัะครอบครัว่ 

 2.2 การดำเนินการในปี 2564

  2.2.1 ความคืบห่น้าของร่าง พ.ร.บ. 
ปอ้งกนัและปราบปรามการทรมานและการกระทำให่้
บุคคลสิ้ญห่าย พ.ศ. .... 

   เม่�อวั่นุที� 16 กันุยายนุ 2564 
สิภาผู้แทนุราษฎรมีมติิรับห่ลัักการร่าง พุ.ร.บ. ด้ังกลั่าว่  
แลัะได้้ติั� งคณะกรรมาธิิการวิ่สิามัญพิุจัารณาร่าง
กฎห่มาย133 ทั�งนุี� กสิม. ได้้จััด้เว่ที “เสิว่นุาห่าทางออก
เพุ่�อแก้ป็ัญห่าการซึ่้อมทรมานุ: มาติรการทางกฎห่มาย 
แลัะอ่�นุ ๆ ” แลัะได้ม้ขีอ้เสินุอแนุะติอ่รา่ง พุ.ร.บ. ด้งักลัา่ว่
ไป็ยงัป็ระธิานุรฐัสิภา โด้ยมสีิาระสิำคญั เชนุ่ การกำห่นุด้
ให่้ภาระการพิุสิูจันุ์คว่ามรับผิด้จัากการทรมานุแลัะ 
การกระทำให่้บุคคลัสิูญห่ายติกอยู่กับเจั้าห่นุ้าที�ของรัฐ 
ผู้กระทำคว่ามผิด้ แลัะการกำห่นุด้ให่้คว่ามผิด้ฐานุ
กระทำทรมานุแลัะฐานุกระทำให่้บุคคลัสิูญห่ายเป็็นุคด้ี
ที�ไม่มีอายุคว่าม เป็็นุติ้นุ134

  2.2.2 การดำเนินงานของคณะกรรมการ 
จััดการเรื�องราวร้องทุกข์กรณ่ถ้กกระทำทรมานและ 
ถ้กบังคับให่้ห่ายสิาบสิ้ญ 

   เม่�อวั่นุที� 23 กุมภาพัุนุธ์ิ 2564  
ครม. มีมติิรับทราบรายงานุผลัการด้ำเนุินุงานุของ 
คณะกรรมการฯ ป็ระจัำปี็งบป็ระมาณ พุ.ศั. 2563 
เช่นุ การติิด้ติามแลัะติรว่จัสิอบบุคคลัติามบัญชีของ 
คณะทำงานุสิห่ป็ระชาชาติิว่่าด้้ว่ยการห่ายสิาบสูิญ 
โด้ยถูกบังคับห่ร่อไม่สิมัครใจั การลังพุ่�นุที�เพุ่�อเข้าพุบ
ญาติขิองผูถู้กบงัคบัให้่ห่ายสิาบสูิญ การพิุจัารณาเยียว่ยา 
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ให้่กับผู้ถูกกระทำทรมานุแลัะถูกบังคับให้่ห่ายสิาบสิูญ  
แลัะการศั่กษาแนุว่ทางการช่ว่ยเห่ลั่อเยียว่ยาสิำห่รับ 
กรณีที�ไม่ป็รากฏิข้อเท็จัจัริงว่่าบุคคลัที�สิูญห่ายเกิด้จัาก 
การกระทำของผูใ้ด้ โด้ยไม่ป็รากฏิพุฤติกิารณ์การสูิญห่าย  
แลัะไม่เคยได้้รับการเยียว่ยาจัากห่นุ่ว่ยงานุใด้135

  อนุ่�ง เม่�อวั่นุที� 18 พุฤษภาคม 2564 
คณะอนุกุรรมการติดิ้ติามแลัะติรว่จัสิอบกรณีถกูกระทำ
ทรมานุแลัะถูกบังคับให่้ห่ายสิาบสิูญ136 มีมติิเกี�ยว่กับ 
การด้ำเนุินุการกรณีที�มีการร้องเรียนุให่้คัด้กรอง 
ผู้ที�ถูกกระทำทรมานุแลัะถูกบังคับให้่ห่ายสิาบสูิญ 
ที�เห่ตุิการณ์เกิด้นุอกราชอาณาจัักรเพุ่�อด้ำเนิุนุการสิบ่สิว่นุ  
จัำนุว่นุ 3 ราย ได้้แก่ นุายสิยาม ธิีรวุ่ฒิ นุายว่ันุเฉลัิม 
ศัักด้ิ�สิัติย์สิิทธิิ�  แลัะนุายสิุรชัย ด้่านุว่ัฒนุานุุสิรณ์  
โด้ยมอบห่มายให่้กรมสิอบสิว่นุคด้ีพุิเศัษด้ำเนุินุการ 
ติามอำนุาจัห่นุ้าที�คว่ามรับผดิ้ชอบ รว่มถง่มีการป็ระสิานุ
คว่ามร่ว่มม่อในุการขอเอกสิารจัากห่นุ่ว่ยงานุต่ิาง ๆ   
ทั�งในุป็ระเทศัแลัะติ่างป็ระเทศั เพุ่�อนุำมาป็ระกอบ 
การพุิจัารณา 

 2.3  การดำเนินการของ กสิม. 

  ในุป็ี 2564 (มกราคม - ธิันุว่าคม) กสิม.  
ได้้ออกรายงานุผลัการติรว่จัสิอบการลัะเมิด้สิทิธิิมนุษุยชนุ 
ที�เกี�ยว่ข้องกับกรณีที�กล่ัาว่อ้างว่่ามีการทำร้ายร่างกาย
ห่ร่อกระทำทรมานุจัำนุว่นุ 10 เร่�อง มีกรณีสิำคัญ 
ซึ่่�ง กสิม. มคีว่ามเห็่นุว่่ามีการกระทำห่รอ่ลัะเลัยการกระทำ 
อันุเป็็นุการลัะเมิด้สิิทธิิมนุุษยชนุ แลัะมีข้อเสินุอแนุะ
ไป็ยังห่นุ่ว่ยงานุที�เกี�ยว่ข้อง เช่นุ 1) กรณีของเจั้าห่นุ้าที�
ทห่ารชุด้ป็ราบป็รามยาเสิพุติดิ้ทำร้ายรา่งกายชาย 2 คนุ 
เป็น็ุเห่ติใุห่ช้ายคนุห่นุ่�งเสิยีชวี่ติิแลัะอกีคนุได้ร้บับาด้เจับ็

135 จัาก ม่ติิ คิรม่. วันที� 23 กุม่ภาพันธ์ 2564, โด้ย สิำนัุกเลัขาธิิการ ครม., 23 กุมภาพัุนุธิ์ 2564. สิ่บค้นุจัาก  
https://resolution.soc.go.th/?page_id=74&find_word=การด้ำเนุนิุงานุของคณะกรรมการจัดั้การเร่�องราว่รอ้งทกุขก์รณถีกู 
กระทำทรมานุแลัะถกูบังคบัให้่ห่ายสิาบสิญู&start_date=23%2F02%2F2564&end_date=&book_number=&page_no=1

136 จัาก อธบิดดีเีอสไอ ประชุื้ม่ติดิติาม่การทำงานข้องคิณ์ะอนกุรรม่การติดิติาม่และติรวจสอบ กรณ์ถีก้กระทำทรม่านและ
ถ้กบังคิับให�หายสาบส้ญ ผู้่านระบบ Cisco Webex Meeting คิรั�งที� 1/2564 [ข่าว่ป็ระชาสิัมพุันุธิ์ภารกิจั], โด้ย กรมสิอบสิว่นุ
คด้ีพุิเศัษ, 18 พุฤษภาคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.dsi.go.th/th/Detail/92f2ccf16e1afc6181a62629b2a20af3

137 จัาก ห่นุังสิ่อสิำนุักเลัขาธิิการ ครม. ด้่ว่นุที�สิุด้ ที� นุร 0505/27425 ลังว่ันุที� 31 สิิงห่าคม 2564 เร่�อง รายงานุสิรุป็
ผลัการพุิจัารณาติ่อข้อเสินุอแนุะมาติรการห่ร่อแนุว่ทางในุการสิ่งเสิริมแลัะคุ้มครองสิิทธิิมนุุษยชนุ กรณีการป็้องกันุการป็ฏิิบัติิ 
ของเจั้าห่นุ้าที�ของรัฐที�มีลัักษณะเป็็นุการทรมานุบุคคลั.

สิาห่ัสิ โด้ยมีข้อเสินุอแนุะไป็ยังห่นุ่ว่ยงานุที�เกี�ยว่ข้อง 

ให่้กำห่นุด้มาติรการแลัะแนุว่ทางในุการป็ฏิิบัติิห่นุ้าที�

อยา่งเป็น็ุรปู็ธิรรมแกเ่จัา้ห่นุา้ที�ทห่ารซึ่่�งได้ร้บัมอบห่มาย 

ให่้ป็ฏิิบัติิห่นุ้าที�ด้้านุการป้็องกันุแลัะป็ราบป็ราม 

ยาเสิพุติิด้ เพุ่�อป็้องกันุมิให่้มีการกระทำที�เข้าข่าย 

การซ้ึ่อมทรมานุผูต้้ิองสิงสิยั แลัะการพิุจัารณายกเลิักคำสิั�ง 

ห่วั่ห่นุา้คณะรกัษาคว่ามสิงบแห่ง่ชาติ ิ(คสิช.) ที� 23/2558  

แลัะ 13/2559 เนุ่�องจัากคำสิั�งทั�ง 2 ฉบับ ให้่อำนุาจั

พุิเศัษแก่เจั้าห่นุ้าที�ฝ้่ายทห่าร ในุการป็้องกันุแลัะ 

ป็ราบป็รามการกระทำคว่ามผิด้บางป็ระการที�เป็็นุ

ภยนัุติรายติอ่คว่ามสิงบเรยีบรอ้ยห่รอ่บอ่นุทำลัายระบบ 

เศัรษฐกิจัแลัะสิังคมของป็ระเทศั แลัะการป็้องกันุ 

แลัะป็ราบป็รามยาเสิพุติดิ้ โด้ย ครม. ได้รั้บทราบรายงานุ

สิรุป็ผลัการพุิจัารณาติ่อข้อเสินุอแนุะของ กสิม. ติามที� 

ยธิ. เสินุอมีสิาระสิำคัญ เช่นุ การใช้อำนุาจัพิุเศัษ 

ติามคำสิั�งห่ัว่ห่นุ้า คสิช. ทั�ง 2 ฉบับ ยังมีคว่ามจัำเป็็นุ

แติ่เจั้าห่นุ้าที�ยังติ้องป็ฏิิบัติิห่นุ้าที�ภายใต้ิขอบเขติ 

ของกฎห่มายแลัะเคารพุสิทิธิแิลัะเสิรีภาพุของป็ระชาชนุ 

อยา่งเคร่งครัด้ เป็น็ุต้ินุ137 แลัะ 2) กรณีเจัา้ห่นุ้าที�ติำรว่จั

ทำรา้ยรา่งกายผูต้ิอ้งสิงสิยัเพุ่�อให่ร้บัสิารภาพุว่า่ฆา่ผูอ้่�นุ 

กสิม. ได้้มีข้อเสินุอแนุะเกี�ยว่กับการชด้เชยเยียว่ยา 

ให่แ้ก่ผูเ้สิยีห่าย แนุว่ทางการป็ฏิบัิติขิองเจัา้ห่นุ้าที�ติำรว่จั 

ติามห่ลักัสิทิธิมินุษุยชนุ แลัะการจัดั้ให่ม้กีารบนัุทก่ภาพุ 

เคลั่�อนุไห่ว่แลัะเสิยีงในุระห่ว่า่งการจับักมุ การคว่บคมุติวั่ 

แลัะการสิอบสิว่นุ ซึ่่� งสิำนัุกงานุติำรว่จัแห่่งชาติ ิ

ได้้แจั้งข้อมูลัเกี�ยว่กับการชด้เชยเยียว่ยาผู้เสิียห่าย 

แลัะการกำห่นุด้แนุว่ป็ฏิิบัติิในุการบันุท่กภาพุแลัะเสิียง  

การติรว่จัค้นุ จัับกุม แลัะการสิอบสิว่นุคด้ีอาญา เพุ่�อให่้
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สิอด้คลั้องกับแผนุการป็ฏิิรูป็ป็ระเทศัด้้านุกระบว่นุการ
ยุติิธิรรม138 เป็็นุติ้นุ

3. การประเมินสิถานการณ์

 พัฒนาการห่รือความก้าวห่น้า ในุป็ี 2564  
มีคว่ามก้าว่ห่นุ้าที�สิำคัญเพุ่�อป็้องกันุแลัะแก้ไขป็ัญห่า
การกระทำทรมานุแลัะการบังคับบคุคลัให้่สิญูห่าย ได้แ้ก่ 
กรณีสิภาผู้แทนุราษฎรมีมติิรับห่ลัักการร่าง พุ.ร.บ. 
ป็้องกันุแลัะป็ราบป็รามการทรมานุแลัะการกระทำ 
ให่้บุคคลัสิูญห่าย พุ.ศั. .... นุอกจัากนุี� ห่นุ่ว่ยงานุ 
ที�เกี�ยว่ข้องยงัมกีารด้ำเนุนิุงานุเพุ่�อสิร้างคว่ามติระห่นัุกถง่ 
คว่ามสิำคญัของการป็อ้งกนัุการทรมานุแลัะการกระทำ 
ให่้บุคคลัสิูญห่ายแก่เจั้าห่นุ้าที�ผู้บังคับใช้กฎห่มาย แลัะ
การป็ระชาสัิมพุันุธิ์เผยแพุร่สิาระสิำคัญของอนุุสัิญญา 
CAT แลัะอนุุสิัญญา CPED อย่างติ่อเนุ่�อง ซึ่่�งกฎห่มาย
ด้ังกลั่าว่ห่ากมีผลัใช้บังคับจัะสิามารถคุ้มครองสิิทธิิ
แลัะเสิรีภาพุของป็ระชาชนุติามที�รัฐธิรรมนุูญแลัะ 
สินุธิิสิัญญาระห่ว่่างป็ระเทศัให่้การรับรอง

 ปัญห่าห่รืออุปสิรรค กสิม. ยังคงได้้รับเร่�อง 
ร้องเรียนุเกี�ยว่กับการกล่ัาว่อ้างว่่ามีการกระทำทรมานุ 
โด้ยเจ้ัาห่นุ้าที�รฐัเป็็นุระยะ ซึ่่�งบางกรณ ีกสิม. ติรว่จัสิอบแล้ัว่ 
พุบว่่า มีการกระทำห่ร่อลัะเลัยการกระทำอันุเป็็นุ 
การลัะเมดิ้สิทิธิมินุษุยชนุ จัง่เห่น็ุว่า่การอบรมให้่คว่ามรู้
แลัะสิรา้งคว่ามติระห่นุกัถง่คว่ามสิำคญัของการป็อ้งกนัุ 
การทรมานุแลัะการกระทำให้่บคุคลัสิญูห่ายแก่เจ้ัาห่นุ้าที� 
อาจัยังไมค่รอบคลุัมเพุยีงพุอแลัะเจัา้ห่นุ้าที�ผูป้็ฏิบิตัิงิานุ
บางสิว่่นุยงัขาด้คว่ามรูค้ว่ามเขา้ใจัว่่าการกระทำทรมานุ
เป็็นุสิิ�งต้ิองห้่ามไม่ว่่าจัะสิถานุการณ์ใด้ นุอกจัากนีุ�  
ยังพุบว่่า กฎห่มายแลัะคำสิั�งบางฉบับที�เกี�ยว่ข้องกับ
การจัับกุมห่ร่อคว่บคุมติัว่ผู้ติ้องสิงสิัย มีบทบัญญัติิ 
ที�ให่้อำนุาจัพุิเศัษแก่เจั้าห่นุ้าที�ผู้บังคับใช้กฎห่มาย 
ในุการป็ฏิิบัติิงานุ แลัะอาจัไม่สิอด้คล้ัองกับห่ลัักการ 
ของสินุธิิสิัญญาระห่ว่่างป็ระเทศัด้้านุสิิทธิิมนุุษยชนุ  
ซ่ึ่� ง สุ่ิมเสิี�ยงจัะก่อให้่เกิด้การป็ฏิิบัติิอันุกระทบต่ิอ 
สิิทธิิมนุุษยชนุของผู้ถูกคว่บคุมติัว่ห่ร่อผู้ต้ิองห่า เช่นุ  

138 จัาก ห่นุงัสิอ่สิำนุกังานุติำรว่จัแห่่งชาติ ิที� ติช 0011.24/1315 ลังว่นัุที� 14 พุฤษภาคม 2564 เร่�อง ข้อเสินุอแนุะมาติรการ
ห่ร่อแนุว่ทางที�เห่มาะสิมในุการป้็องกนัุห่รอ่แก้ไขปั็ญห่าการลัะเมดิ้สิิทธิมินุษุยชนุ.

การข่มขู ่การทำร้ายร่างกาย การกระทำทรมานุ เพุ่�อให้่ 
รบัสิารภาพุห่รอ่ติอ่รองผลัป็ระโยชนุ ์เป็น็ุตินุ้ ด้งัเชนุ่กรณ ี
การกระทำของเจ้ัาห่นุ้าที�ติำรว่จัชุด้เฉพุาะกิจัป็ราบป็ราม 
ยาเสิพุติิด้ สิภ.เม่องนุครสิว่รรค์ ที�อาจัเกี�ยว่ข้องกับ 
การใช้อำนุาจัในุการคว่บคุมตัิว่ผู้ต้ิองสิงสัิยติาม พุ.ร.บ.  
ป็้องกันุแลัะป็ราบป็รามยาเสิพุติิด้ พุ.ศั.  2519  
โด้ยกฎห่มายดั้งกล่ัาว่ให่้อำนุาจัในุการคว่บคุมติัว่ 
ผู้ติ้องสิงสิัยไว่้เป็็นุเว่ลัา 3 ว่ันุ เพุ่�อทำการสิอบสิว่นุ 
ก่อนุนุำติัว่ผู้ติ้องสิงสิัยสิ่งพุนุักงานุสิอบสิว่นุติาม 
ป็ระมว่ลักฎห่มายอาญา แลัะการกระทำของเจั้าห่นุ้าที�
ชุด้ดั้งกล่ัาว่อาจัเป็็นุการกระทำที�ครบองค์ป็ระกอบ
ของการทรมานุติามอนุุสิญัญา CAT เนุ่�องจัากผู้กระทำ
เป็็นุเจั้าพุนุักงานุของรัฐ ได้้กระทำโด้ยเจัตินุาให่้มี
การเจั็บป็ว่ด้/บาด้เจั็บจันุถ่งขั�นุเสิียชีวิ่ติ เพุ่�อให่้ได้้มา
ซึ่่�งข้อมูลัห่ร่อคำรับสิารภาพุจัากผู้ถูกกระทำ ทั�งนุี� 
แม้ในุป็ี 2564 จัะมีการยกเลัิก พุ.ร.บ. ป็้องกันุแลัะ
ป็ราบป็รามยาเสิพุติิด้ พุ.ศั. 2519 แติ่อำนุาจัพุิเศัษ 
ในุการคว่บคุมติัว่ผู้ติ้องสิงสิัยในุลัักษณะด้ังกลั่าว่ ยังคง 
ป็รากฏิอยูใ่นุ พุ.ร.บ. ว่ธิิพีุจิัารณาคด้ยีาเสิพุติิด้ (ฉบบัที� 2)  
พุ.ศั. 2564 

 ในุส่ิว่นุของการบงัคบับคุคลัให่ส้ิญูห่าย พุบว่า่  
ยังไม่มีคว่ามค่บห่นุ้าที�สิำคัญในุการติิด้ติามติัว่ต่ิอกรณ ี
การสูิญห่ายของบุคคลัที�เป็น็ุนัุกเคล่ั�อนุไห่ว่ทางการเมอ่ง 
แลัะนัุกป็กป้็องสิิทธิิมนุุษยชนุ โด้ยเฉพุาะกรณีของ 
นุายพุอลัะจัีที�อยู่ในุขั�นุติอนุการสิอบสิว่นุเพุิ�มเติิม 
ของกรมสิอบสิว่นุคด้พีุเิศัษ รว่มทั�งกรณขีองผูท้ี�ถกูบงัคบั
ให่้สิูญห่ายในุติ่างป็ระเทศั ทั�งนุี� กสิม. ขอสินัุบสินุุนุ
ให่้รัฐบาลัแลัะห่นุ่ว่ยงานุที�เกี�ยว่ข้องด้ำเนุินุการติาม 
ห่นุ้าที�แลัะอำนุาจัที�สิามารถด้ำเนุินุการได้้ เพุ่�อให้่ 
คว่ามช่ว่ยเห่ลั่อห่ร่ออำนุว่ยคว่ามสิะด้ว่กด้้านุต่ิาง ๆ   
แก่ครอบครัว่ ในุการติิด้ติามเพุ่�อทราบชะติากรรม 
ของผู้สิูญห่าย ซึ่่�งญาติิแลัะครอบครัว่มีสิิทธิิในุการรับรู้ 
คว่ามจัรงิเกี�ยว่กบัพุฤติกิารณ์ของการบังคบัให้่ห่ายสิาบสูิญ  
ชะติากรรมของผู้สิูญห่าย ติลัอด้จันุคว่ามค่บห่นุ้าของ
การสิอบสิว่นุ 
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4. ข้อเสินอแนะ 

 กสิม. มีข้อเสินุอแนุะเพุิ�มเติิมติ่อป็ระเด้็นุ 
การกระทำทรมานุแลัะการบังคับให่้สิูญห่าย ด้ังนุี� 

 4.1 การพุิจัารณาร่าง พุ.ร.บ. ป็้องกันุ
แลัะป็ราบป็รามการทรมานุแลัะการกระทำให่้บุคคลั
สิูญห่าย พุ.ศั. .... รัฐสิภาคว่รพุิจัารณาโด้ยคำนุ่งถ่ง
คว่ามสิอด้คล้ัองติามอนุุสัิญญา CAT แลัะอนุุสัิญญา 
CPED ให้่ครบถ้ว่นุ เพุ่�อให้่กฎห่มายสิามารถป้็องกันุ 
แลัะแก้ไขป็ัญห่าการทรมานุแลัะการกระทำให้่บุคคลั
สิญูห่ายได้อ้ย่างมีป็ระสิทิธิผิลั แลัะรัฐบาลัคว่รมอบห่มาย 
ให่ห้่นุว่่ยงานุที�เกี�ยว่ข้องเติรียมคว่ามพุร้อมในุด้า้นุต่ิาง ๆ   
ให่้ป็ระเทศัไทยเข้าเป็็นุภาคีอนุุสิัญญา CPED ติามที� 
ได้้ลังนุามไว่้  ติลัอด้จันุการพิุจัารณาให้่สิัติยาบันุ 
ติ่อพิุธิีสิารเลั่อกรับของอนุุสัิญญาต่ิอต้ิานุการทรมานุ 
แลัะการป็ฏิบัิติหิ่รอ่การลังโทษอ่�นุที�โห่ด้ร้าย ไร้มนุษุยธิรรม  
ห่รอ่ที�ย�ำยศีักัด้ิ�ศัร ี(OP-CAT) เพุ่�อการป็อ้งกนัุการกระทำ 
ทรมานุ แลัะการจัดั้ติั�งกลัไกป้็องกนัุการทรมานุระด้บัชาติิ  
(National Preventive Mechanism: NPM) ที�เป็็นุ 
ห่นุว่่ยงานุอิสิระในุการติรว่จัเยี�ยมสิถานุที�ที�มกีารคมุขงั/
คว่บคุมติัว่

 4.2 รฐับาลัคว่รพุจิัารณาทบทว่นุแลัะยกเลักิ 
การบังคับใช้กฎห่มายห่ร่อคำสัิ�งบางฉบับที�ให่้อำนุาจั
พุิเศัษแก่เจั้าห่นุ้าที�ผู้บังคับใช้กฎห่มายในุการจัับกุม
แลัะคว่บคุมติัว่บุคคลัที� ติ้องสิงสิัย ว่่ากระทำผิด้  
แลัะใชก้ฎห่มายป็กติ ิคอ่ ป็ระมว่ลักฎห่มายวิ่ธิพีุจิัารณา 
คว่ามอาญาแทนุ เพุ่�อห่ลัีกเลัี�ยงกรณีที�อาจัสิุ่มเสิี�ยง 
ให่เ้กิด้การป็ฏิบิตัิทิี�กระทบติอ่สิทิธิมินุษุยชนุ ห่รอ่ห่ากมี
คว่ามจัำเป็็นุติ้องใช้กฎห่มายในุลัักษณะด้ังกลั่าว่ คว่รม ี
การพิุจัารณาป็รับป็รุงแก้ไขบทบัญญัติิในุบางมาติรา
ของกฎห่มายเห่ลั่านุั�นุ ให่้มีคว่ามสิอด้คลั้องกับ 
ห่ลักัสิทิธิมินุษุยชนุแลัะพุนัุธิกรณีระห่ว่า่งป็ระเทศัที�ไทย 
เป็็นุภาคี

 4.3  รัฐบาลัคว่รมอบห่มายให่้ห่นุ่ว่ยงานุ
ที�เกี�ยว่ข้องจััด้อบรมเจั้าห่นุ้าที�อย่างต่ิอเนุ่�องเพุ่�อให้่
ติระห่นัุกถ่งคว่ามสิำคัญของการป้็องกันุการทรมานุ
แลัะการกระทำให่้บุคคลัสิูญห่าย โด้ยเฉพุาะเจั้าห่นุ้าที� 
ผู้ป็ฏิิบัติิงานุโด้ยมีกฎห่มายอ่�นุที� ให่้อำนุาจัพุิเศัษ 

เพุิ�มเติิมจัากป็ระมว่ลักฎห่มายว่ิธีิพุิจัารณาคว่ามอาญา  
เช่นุ เจั้าห่นุ้าที�ชุด้ป็ราบป็รามยาเสิพุติิด้ แลัะเจั้าห่นุ้าที� 
ฝ่้ายคว่ามมั�นุคงในุพุ่�นุที�จังัห่ว่ดั้ชายแด้นุภาคใต้ิ เป็็นุต้ินุ 
รว่มทั�งคว่รมรีะบบกำกบัด้แูลัการป็ฏิบิตัิงิานุของเจ้ัาห่นุ้าที� 
ให่้อยู่ ในุขอบเขติของกฎห่มายแลัะเคารพุสิิทธิ ิ
แลัะเสิรีภาพุของป็ระชาชนุอย่างเคร่งครัด้ ในุกรณีที�
เกิด้เห่ติุการณ์การกระทำที�อาจัเข้าข่ายการทรมานุ
ห่ร่อการกระทำอ่�นุที�โห่ด้ร้าย ไร้มนุุษยธิรรม ห่ร่อที�
ย�ำยีศัักด้ิ�ศัรี ติ้องมีการสิอบสิว่นุเพุ่�อพุิสิูจัน์ุข้อเท็จัจัริง 
อย่างรว่ด้เร็ว่โด้ยป็ราศัจัากคว่ามลัำเอียง 

 4.4  รัฐบาลัแลัะห่นุ่ว่ยงานุที� เกี� ยว่ข้อง 
พุง่ด้ำเนุนิุการให้่คว่ามช่ว่ยเห่ลัอ่ห่รอ่อำนุว่ยคว่ามสิะด้ว่ก 
ด้้านุติ่าง ๆ  แก่ผู้ถูกกระทำทรมานุแลัะครอบครัว่ 
ของบุคคลัที�ถูกกระทำให้่สิูญห่าย ทั�งในุการติิด้ติาม
เพุ่�อทราบชะติากรรมของผู้สิูญห่าย คว่ามค่บห่นุ้า 
ของการสิอบสิว่นุ ติลัอด้จันุการเยียว่ยาทางด้้านุจิัติใจั 
แก่ญาติิแลัะครอบครัว่ของผู้เสิียห่ายอย่างเห่มาะสิม

3.3 นักปกป้องสิิทธิิมนุษยชน

1. สิถานการณ์/ปัญห่า 

 สิถานุการณ์ทั�ว่ไป็ของนัุกป็กป้็องสิทิธิมินุษุยชนุ 
ในุปี็  2564 ยั งคง เกี� ยว่ ข้อง กับการด้ำเ นิุนุคดี้ 
เชิ งยุทธิศัาสิติร์ เพุ่� อติ่อติ้ านุการมีสิ่ ว่นุร่ ว่มของ
สิาธิารณชนุ รว่มถ่งคว่ามค่บห่นุ้าของการด้ำเนิุนุ
กระบว่นุการยุติิธิรรมในุชั�นุศัาลั แลัะการด้ำเนุินุคด้ี 
ติ่อนุักป็กป็้องสิิทธิิมนุุษยชนุ ด้ังนุี�

 1.1 การถ้กฟ้้องร้องดำเนินคด่ 

  ในุปี็ 2564 มรีายงานุผูอ้อกมาขับเคล่ั�อนุ
แลัะจััด้กิจักรรมในุป็ระเด้็นุสิิทธิิมนุุษยชนุถูกด้ำเนิุนุคด้ ี
โด้ยเจั้าห่นุ้าที�ของรัฐ อาทิ เจั้าห่นุ้าที�อาวุ่โสิฝ้่ายรณรงค์ 
เชิ งนุโยบายของแอมเนุสิติี�  อินุเติอร์เนุชั�นุแนุลั 
ป็ระเทศัไทย ซึ่่�งถูกด้ำเนุินุคด้ีร่ว่มกันุกระทำคว่ามผิด้
ติาม พุ.ร.บ. รักษาคว่ามสิะอาด้แลัะคว่ามเป็็นุระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านุเม่อง พุ.ศั. 2535 แลัะ พุ.ร.บ. จัราจัร 
ทางบก พุ.ศั.  2522 จัากการเข้าร่ว่มกิจักรรม  
“คนุ่-ยุติธิิรรม” เพุ่�อรำลัก่ถ่งผูถู้กบังคับให้่สิญูห่ายเนุ่�องในุ 

รา
ยง

าน
ผล

กา
รป

ระ
เมิ

ินส
ถา

นก
าร

ณ์
์

ด้้า
นส

ิทธิ
ิมิน

ุษย
ชน

ขอ
งป

ระ
เท

ศไ
ทย

 ป
ี 2

56
4

63

บทท่�

3

กา
รป
ระ
เมิ
ินส

ถา
นก

าร
ณ์
์ด้้า
นส
ิทธิ
ิพ
ลเ
มิือ

งแ
ละ
สิท
ธิิท
าง
กา
รเ
มิือ

ง



ว่าระครบ 1 ป็ี 1 เด้่อนุ ที�นุายว่ันุเฉลัิม สิัติย์ศัักด้ิ�สิิทธิิ� 
ห่ายติัว่ไป็ เม่�อว่ันุที� 4 มิถุนุายนุ 2563139 แลัะมีกรณี
ป็ระชาชนุเข้าแจั้งคว่ามด้ำเนุินุคดี้กับนุักสิิทธิิมนุุษยชนุ  
4 คนุ ได้้แก่ อดี้ติกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนุแห่่งชาติิ 
ป็ระธิานุมูลันุิธิิผสิานุว่ัฒนุธิรรม นุักกฎห่มายด้้านุ 
สิิทธิมินุุษยชนุ แลัะแกนุนุำขบว่นุการป็ระชาชนุเพุ่�อสิงัคม 
ที�เป็็นุธิรรม (P-Move) ในุป็ระเด้็นุเกี�ยว่กับการป็กป็้อง
สิทิธิชิาว่บา้นุบางกลัอยในุพุ่�นุที�ป่็าอนุรุกัษใ์นุเขติอทุยานุ
แห่ง่ชาติแิกง่กระจัานุ140 กรณนีุกัว่ชิาการถกูกลัุม่องคก์ร
เอกชนุฟ้ัองร้องจัากการเคลั่�อนุไห่ว่เร่�องป็ัญห่าสิารพิุษ
กำจัดั้ศัตัิรูพุช่ที�สิง่ผลักระทบต่ิอสุิขภาพุแลัะสิิ�งแว่ด้ล้ัอม141 
ซึ่่�งติ่อมาศัาลัได้้มีคำพุิพุากษายกฟั้อง142 เป็็นุติ้นุ

ที�ม่า: สำนักข้่าวอิศรา

139 จัาก แอม่เนสติี�เรียกร�องทางการไทยยุติิการใชื้�กฎหม่ายปิดปากนักปกป้องสิทธิม่นุษยชื้น, โด้ย Amnesty  
International Thailand, 4 สิิงห่าคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.amnesty.or.th/latest/news/942/

140 จัาก กลุม่่หนนุอทุยานฯ แจ�งคิวาม่ ปชื้ชื้. #Saveบางกลอย 4 ราย-ร�องภาคิรฐัยกเลกิ MOU, โด้ย ป็ระชาไท, 1 มนีุาคม 
2564. สิ่บค้นุจัาก https://prachatai.com/journal/2021/03/91916

141 จัาก ไติ่สวนม่้ลฟ้องนัดแรก! คิดีปิดปาก NGO แบนสารเคิม่,ี โด้ย ไทยพุีบีเอสิ, 1 พุฤศัจัิกายนุ 2564. สิ่บค้นุจัาก 
https://news.thaipbs.or.th/content/309227

142 จัาก บรรทัดฐานใหม่่ ‘พด้เพ้�อประโยชื้น์ สธ.’ ผู้อ.ไบโอไทยชื้ี� หลังคิดีถก้ยกฟ้อง, โด้ย Greennews, 15 ธินัุว่าคม 2564.  
สิ่บค้นุจัาก https://greennews.agency/?p=26853

143 จัาก “ชื้ัยวัฒน์” แจ�งกลับทนายป้่คิออี� ปั�นเร้�องแจ�งคิวาม่เท็จ ลั�นถึงเวลาเอาคิ้น, โด้ย ไทยรัฐออนุไลันุ์, 27 กรกฎาคม 
2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.thairath.co.th/news/local/central/2150708

144 จัาก #คิดีอานดี� วันนี� (11 พ.คิ. 2564) ศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องคิดีบริษัท เนเชื้อรัล ฟรุติ จำกัด ฟ้องนายอานดี� 
ฮอลล์ [อ้างอิงจัากสิถานุะเฟัซึ่บุ�ก]. โด้ย NSP LEGAL Office, 11 พุฤษภาคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.facebook.
com/nsplegalofficethailand/posts/1886429514878161

 1.2 ผ้้ห่ญิงนักปกป้องสิิทธิิมนุษยชน

  ในุ ปี็  2564  มี ผู้ ห่ ญิ ง นัุกป็ก ป้็อง 
สิิทธิิ ม นุุษยชนุต้ิองป็ระสิบปั็ญห่าแลัะอุป็สิรรค 
ในุการทำห่นุ้าที� ได้แ้ก ่กรณอีด้ตีิห่วั่ห่นุา้อทุยานุแห่ง่ชาติ ิ
แก่งกระจัานุเข้าแจั้งคว่ามร้องทุกข์ให่้ด้ำเนุินุคด้ีอาญา
กับทนุายคว่ามของผู้ เสิียห่ายจัากกรณีป็ฏิิบัติิการ
ยุทธิการติะนุาว่ศัรี ในุอุทยานุแห่่งชาติิแก่งกระจัานุ  
บริเว่ณพุ่�นุที�ใจัแผ่นุด้ินุแลัะบางกลัอยบนุ ในุห่ลัาย 
ขอ้ห่าที�เกี�ยว่ข้องกับการทำห่นุ้าที�ในุฐานุะทนุายคว่าม143  

 1.3 ค ว า ม คื บ ห่ น้ า ก า ร ด ำ เ นิ น ค ด ่
ของนักปกป้องสิิทธิิมนุษยชน

  ในุ ปี็  2564 มีคว่ามค่บห่นุ้าของ 
การด้ำเนุนิุคด้ตีิอ่นัุกป็กป้็องสิทิธิมินุุษยชนุในุห่ลัายกรณี  
ได้้แก่

  1.3.1 การถก้ดำเนินคดจ่ัากการแสิดง
ความคิดเห่็น 

   กรณีบริษัทผลัิติผลัไม้กระป็๋อง
แห่่งห่นุ่�ง ย่�นุฟ้ัองคดี้นุักกิจักรรมด้้านุสิิทธิิแรงงานุ 
ชาว่องักฤษ ขอ้ห่าลัะเมิด้แลัะเรยีกคา่เสิยีห่ายซึ่่�งศัาลัฎกีา 
มีคำพุิพุากษาเม่�อว่ันุที� 11 พุฤษภาคม 2564 ให่้ยกฟั้อง 
โด้ยศัาลัเห็่นุว่่าจัำเลัยได้้ให้่สิัมภาษณ์กับผู้ ส่ิ�อข่าว่ 
เกี�ยว่กับการจ้ัางงานุซึ่่�งมาจัากการเก็บข้อมูลัสิภาพุ 
การทำงานุของแรงงานุต่ิางชาติิของบริษัท โด้ยจัำเลัย
ไม่ได้้ เป็็นุผู้ เผยแพุร่ข้อคว่ามแต่ิเป็็นุการเผยแพุร่ 
โด้ยสิำนุักข่าว่เอง144 
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   กรณีอาจัารย์ป็ระจัำมห่าวิ่ทยาลัยั 
แห่่ งห่นุ่� ง  ถูกบริษัทเอกชนุแห่่งห่นุ่� งฟั้องข้อห่า 
ห่มิ�นุป็ระมาทด้ว้่ยการโฆษณาจัากการโพุสิต์ิเนุ่�อห่าขา่ว่ 
เกี�ยว่กับเร่�องสิิทธิิแรงงานุ ซึ่่�งศัาลัฎีกามีคำพุิพุากษา
คดี้เม่�อว่ันุที� 22 กันุยายนุ 2564 โด้ยศัาลัเห่็นุว่่า  
ไม่มีห่ลัักฐานุที�สิามารถระบุได้้ว่่าจัำเลัยเป็็นุผู้โพุสิติ์
เนุ่�อห่าด้ังกลั่าว่145 

   อย่างไรก็ติาม สิ่บเนุ่�องจัากกรณี
ขา้งตินุ้มอีดี้ติกรรมการสิทิธิิมนุษุยชนุแห่ง่ชาติถิกูบรษิทั
รายเด้ียว่กันุย่�นุฟั้องติ่อศัาลัอาญากรุงเทพุใติ้ เป็็นุคด้ี
ห่มายเลัขด้ำที� อ.2492/2562 ในุข้อห่าห่มิ�นุป็ระมาท
ด้้ว่ยการโฆษณา เนุ่�องจัากโพุสิต์ิข้อคว่ามในุ Twitter 
สินุับสินุุนุให่้กำลัังใจัอาจัารย์ป็ระจัำมห่าว่ิทยาลััย 
ที�ถูกฟั้อง ทั�งนุี� ป็รากฏิข้อเท็จัจัริงว่่าเม่�อว่ันุที� 24 
กุมภาพัุนุธ์ิ 2563 ศัาลัได้้ยกคำร้องของโจัทก์เพุ่�อขอ 
ให่้ยกฟั้องโด้ยอาศััยเห่ติุติามมาติรา 161/1 แลัะมาติรา 
165/2 ของป็ระมว่ลักฎห่มายว่ิธิีพุิจัารณาคว่ามอาญา 
แลัะนัุด้ห่มายไกล่ัเกลัี�ยแลัะสิอบถามคำให้่การในุวั่นุที�  
26 ติุลัาคม 2564146 แลัะบริษัทเอกชนุรายดั้งกล่ัาว่ 
ยังมีการฟ้ัองคดี้ในุข้อห่าห่มิ�นุป็ระมาทกับบุคคลัอ่�นุ 
จัากการโพุสิติ์ข้อคว่ามสินุับสินุุนุบุคคลัที�ถูกฟั้องคด้ี 
ในุ อีกห่ลัายค ดี้  ได้้ แ ก่  กร ณีของผู้ เชี� ย ว่ชาญ 
ด้้านุสิิทธิิมนุุษยชนุอาวุ่โสิแลัะอดี้ติผู้ช่ว่ยด้้านุส่ิ�อสิาร 
ขององค์กรฟัอร์ติี�ฟัายไรต์ิ ซึ่่�งศัาลัยกคำร้องเพุ่�อขอให้่
ยกฟ้ัองโด้ยอาศััยเห่ตุิติามมาติรา 161/1 แลัะมาติรา 
165/2 ของป็ระมว่ลักฎห่มายวิ่ธิีพุิจัารณาคว่ามอาญา 
เช่นุเดี้ยว่กันุ โด้ยให่้ รว่มคดี้เข้ากับคดี้ของอดี้ติ 
กรรมการสิทิธิมินุษุยชนุแห่่งชาติ ิแลัะนัุด้ไต่ิสิว่นุมูลัฟั้อง 

145 จัาก ศาลฎีกายกฟ้อง อ.งาม่ศุกร์ คิดีหม่ิ�นประม่าท บริษัทธรรม่เกษติร, โด้ย ข่าว่จัริง, 22 กันุยายนุ 2564. สิ่บค้นุจัาก 
https://www.benarnews.org/thai/news/th-libel-case-09222021182259.html

146 จัาก ศาลรับฟ้องคิดี ‘ธรรม่เกษติร’ ฟ้อง ‘อังคิณ์า’ หมิ่�นประม่าทเพราะให�กำลังใจนักสิทธิ, โด้ย ป็ระชาไท,  
18 สิิงห่าคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://prachatai.com/journal/2021/08/94529

147 จัาก THAILAND: THAMMAKASET WATCH, โด้ย INTERNATIONAL FEDERATION FOR HUMAN RIGHTS,  
22 กันุยายนุ 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.fidh.org/ไทย/thailand-thammakaset-watch#ancre3

148 แห่ลั่งเด้ิม.
149 จัาก ศาลติัดสินจำคิุกม่้อปืนลอบยิง ‘ดำ อ่อนเม่้อง’ นักปกป้องสิทธิฯ สม่าชื้ิกข้องสหพันธ์เกษติรกรภาคิใติ� (สกติ.), 

โด้ย ป็ระชาไท, 26 สิิงห่าคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://prachatai.com/journal/2021/08/94668
150 จัาก รายงานุผลัการติรว่จัสิอบ ที� 122-124/2564 เร่�อง สิิทธิิแลัะเสิรีภาพุในุชีว่ิติแลัะร่างกาย อันุเกี�ยว่เนุ่�องกับสิิทธิิ

ในุกระบว่นุการยุติิธิรรม กรณีขอให่้คุ้มครองนุักป็กป็้องสิิทธิิมนุุษยชนุ แลัะติิด้ติามคว่ามค่บห่นุ้ากรณีนุักป็กป้็องสิิทธิิมนุุษยชนุ 
ถูกลัอบสิังห่าร. 

ในุว่ันุที� 27 ธิันุว่าคม 2564147 ทั�งนุี� ยังมีคด้ีที�บริษัท
เอกชนุข้างติ้นุได้้ย่�นุฟ้ัองบุคคลัในุคด้ีอ่�นุอีกห่ลัายราย 
อาทิ อด้ีติคนุงานุ 3 คนุของบรษิทัแลัะผูป้็ระสิานุงานุ
เครอ่ข่ายเพุ่�อสิทิธิแิรงงานุข้ามชาติ ิในุข้อห่าแจ้ังข้อคว่าม
อันุเป็็นุเท็จัแก่เจ้ัาพุนุักงานุ จัากการย่�นุเร่�องร้องเรียนุ
การลัะเมิด้สิิทธิิแรงงานุต่ิอกรมสิวั่สิดิ้การแลัะคุ้มครอง
แรงงานุ ซึ่่�งศัาลัฎีกามีคำสิั�งไม่รับฟั้อง เม่�อว่ันุที� 27 
กันุยายนุ 2564148

  1.3.2 การถ้กกระทำอันติรายแก่ช่วิติ
และร่างกาย

   ก ร ณี ค ว่ า ม ค่ บ ห่ นุ้ า ข อ ง 
การด้ำเนิุนุคด้ีจัากการกระทำอันุติรายแก่ชีว่ิติแลัะ
ร่างกายติ่อนุักป็กป็้องสิิทธิิมนุุษยชนุในุกรณีสิมาชิก
ชุมชนุสิันุติิพุัฒนุาแลัะสิห่พุันุธิ์เกษติรกรภาคใติ้ (สิกติ.)  
ที�ถูกลัอบยิงอันุเนุ่�องมาจัากการเคล่ั�อนุไห่ว่ด้้านุสิิทธิิ
ในุที�ด้ินุ ซึ่่�งศัาลัได้้มีคำพุิพุากษาคดี้ห่มายเลัขด้ำที� 
อ.18/2564 เม่�อว่ันุที� 26 สิิงห่าคม 2564 ลังโทษจัำคุก
จัำเลัยเป็็นุเว่ลัา 13 ป็ี 16 เด้่อนุ แลัะให่้ชด้ใช้ค่าสิินุไห่ม
ทด้แทนุ แติท่ั�งนุี�บางกรณทีี�ยงัไมส่ิามารถนุำติวั่ผูก้ระทำ 
คว่ามผิด้มาลังโทษได้้ อาทิ กรณีสิมาชิก สิกติ. ในุพุ่�นุที�  
จั สิุราษฎร์ธิานุีถูกลัอบสิังห่าร จัำนุว่นุ 4 คนุ149  
ห่ร่อกรณีการลัอบสิังห่ารชาว่บ้านุ จัำนุว่นุ 4 คนุ  
จัากการคัด้คา้นุการทำเห่มอ่งแรใ่นุพุ่�นุที� จั. ห่นุองบัว่ลัำภู  
ซึ่่�งขาด้อายคุว่ามการด้ำเนุนิุคด้อีาญาแลัะไม่เข้าห่ลักัเกณฑ์์
ที�จัะร้องขอให่้ร่�อฟั้�นุคด้ีข่�นุพุิจัารณาให่ม่ กรมสิอบสิว่นุ
คด้ีพุิเศัษจั่งมีคำสิั�งให่้ยุติิการสิ่บสิว่นุแลั้ว่เม่�อวั่นุที�  
13 พุฤษภาคม 2564150

รา
ยง

าน
ผล

กา
รป

ระ
เมิ

ินส
ถา

นก
าร

ณ์
์

ด้้า
นส

ิทธิ
ิมิน

ุษย
ชน

ขอ
งป

ระ
เท

ศไ
ทย

 ป
ี 2

56
4

65

กา
รป
ระ
เมิ
ินส

ถา
นก

าร
ณ์
์ด้้า
นส
ิทธิ
ิพ
ลเ
มิือ

งแ
ละ
สิท
ธิิท
าง
กา
รเ
มิือ

ง

บทท่�

3



  1.3.3 การถ้กละเมิดเก่ยรติิยศและ 
ชื�อเสิ่ยง 

   ส่ิบเนุ่�องจัากกรณีการอภิป็ราย
ในุรัฐสิภาเกี�ยว่กับป็ฏิิบัติิการข่าว่สิาร (Information  
Operation: IO) เม่�อป็ี 2563 มีคว่ามค่บห่นุ้า 
ของการด้ำเนิุนุคด้ีจัากการกล่ัาว่อ้างว่่ามีการจััด้ทำ 
แลัะเผยแพุร่ข้อมูลัที�ก่อให่้ เ กิด้คว่ามเสิียห่ายติ่อ 
นุกัป็กป็อ้งสิทิธิมินุษุยชนุ 2 คนุ ผา่นุทางเว่บ็ไซึ่ติแ์ห่ง่ห่นุ่�ง  
โด้ยในุเด้่อนุตุิลัาคม 2564 ศัาลัแพุ่งได้้นัุด้ชี�สิองสิถานุ 
ห่ร่อสิ่บพุยานุโจัทก์ในุคด้ีที�ทั� งสิองคนุได้้ย่�นุฟั้อง
สิำนุักนุายกรัฐมนุติรีแลัะกองทัพุบกเรียกร้องให่้ชด้ใช้ 
ค่าสิินุไห่มทด้แทนุ โด้ยศัาลัได้้นุัด้สิ่บพุยานุโจัทก ์
แลัะจัำเลัยอีกครั�งในุเด้่อนุพุฤษภาคม 2565151

2. การดำเนินการท่�สิำคัญ

 2.1 การติอบรับข้อเสินอแนะในรายงาน  
ปี 2563

  กระทรว่งยุติธิิรรม (ยธิ.) อยูร่ะห่ว่า่งเสินุอ
แก้ไขร่าง พุ.ร.บ. คุ้มครองพุยานุในุคด้ีอาญา (ฉบับที� ..) 
พุ.ศั. .... โด้ยได้เ้สินุอแกไ้ขเพุิ�มเติมินุยิามคำว่า่ “พุยานุ” 
ให่้ครอบคลัุมถ่งผู้แจั้งเบาะแสิ ผู้ร้อง ผู้ให่้ข้อมูลัอันุเป็็นุ 
ป็ระโยชน์ุเกี�ยว่กบัคด้ ีซึ่่�งจัะทำให้่นุกัป็กป้็องสิทิธิมินุษุยชนุ 
ที�มีคว่ามเสิี�ยงว่่าจัะติกอยู่ในุอันุติรายมีสิิทธิิขอรับ 
การคุ้มครองติามกฎห่มายด้ังกลั่าว่ได้้ ทั�งยังได้้ร่ว่มกับ
โครงการพุฒันุาแห่ง่สิห่ป็ระชาชาติ ิ(UNDP) ด้ำเนุนิุการ 
ศั่กษามาติรการคุ้มครองนุักป็กป็้องสิิทธิิมนุุษยชนุ 
แลัะมาติรการป็รับป็รุงกฎห่มาย ติลัอด้จันุมาติรการ
เพุ่�อป็้องกันุการด้ำเนุินุคด้ีเชิงยุทธิศัาสิติร์เพุ่�อระงับ 
การมีส่ิว่นุร่ว่มของป็ระชาชนุ เพุ่�อเป็็นุฐานุข้อมูลั 
ในุการพุฒันุาแนุว่ทางที�เห่มาะสิมแลัะเป็็นุรปู็ธิรรมติอ่ไป็

151 จัาก ‘อังคิณ์า-อัญชื้นา’ เดินหน�าส้�ติ่อ คิดีเว็บไซีติ์ IO ฟ้องสำนักนายกฯ-กองทัพบก ให�ข้�อม้่ลใส่ร�ายบิดเบ้อน,  
โด้ย ป็ระชาไท, 12 ธิันุว่าคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://prachatai.com/journal/2021/10/95433

152 จัาก “สม่ศกัดิ�” ดนั รา่ง พ.ร.บ.คิุ�ม่คิรองพยานคิดอีาญา ผู้า่นสภาวาระแรก, โด้ย ไทยรฐัออนุไลันุ,์ 7 กรกฎาคม 2564. 
สิ่บค้นุจัาก  https://www.thairath.co.th/news/politic/2134995

153 จัาก ร่างพระราชื้บัญญัติิค่ิาติอบแทนผู้้�เสียหาย และค่ิาทดแทน และค่ิาใชื้�จ่ายแก่ผู้้�ติ�องหาและจำเลยในคิดีอาญา 
พ.ศ. ...., โด้ย สิำนัุกงานุเลัขาธิิการสิภาผู้แทนุราษฎร, 3 พุฤษภาคม 2564. ส่ิบค้นุจัาก https://www.parliament.go.th/
section77/survey_detail.php?id=130

154 จัาก ร่างพระราชื้บัญญัติิแก�ไข้เพิ�ม่เติิม่ประม่วลกฎหม่ายวิธีพิจารณ์าคิวาม่อาญา (ฉีบับที� ..) พ.ศ. ...., โด้ย สิำนุักงานุ
เลัขาธิิการสิภาผู้แทนุราษฎร, 19 ติุลัาคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail. 
php?id=144

 2.2 การดำเนินการในปี 2564

  คณะรฐัมนุติรเีสินุอรา่ง พุ.ร.บ. คุม้ครอง
พุยานุในุคด้ีอาญา (ฉบับที� ..) พุ.ศั. .... ซึ่่�งมีสิาระสิำคัญ
เสินุอให่แ้กไ้ขเพุิ�มเติมิบทนุยิามคำว่า่ “พุยานุ” มาติรการ
ทั�ว่ไป็แลัะมาติรการพุเิศัษในุการคุม้ครองพุยานุ อำนุาจั
ห่นุ้าที�ของสิำนุักงานุคุ้มครองพุยานุ แลัะพุนัุกงานุ 
เจั้าห่นุ้าที� ติลัอด้จันุห่ลัักเกณฑ์์การจ่ัายค่าติอบแทนุ 
แลัะค่าใช้จั่ายแก่พุยานุ ซึ่่�งสิภาผู้แทนุราษฎรได้้มีมติิ
รับห่ลัักการ แลัะอยู่ระห่ว่่างการพุิจัารณาของคณะ
กรรมาธิิการว่ิสิามัญ152

  สิมาชิกสิภาผู้แทนุราษฎร นุายอาด้ิลัันุ  
อาลัีอิสิเฮิาะ แลัะคณะ เสินุอร่าง พุ.ร.บ. ค่าติอบแทนุ 
ผู้เสิียห่าย แลัะค่าทด้แทนุ แลัะค่าใช้จั่ายแก่ผู้ติ้องห่า 
แลัะจัำเลัยในุคด้ีอาญา พุ.ศั. .... ซึ่่�งมีสิาระสิำคัญ 
โด้ยสิังเขป็เสินุอให่้ค่าติอบแทนุผู้ เสิียห่าย แลัะ 
ค่าทด้แทนุแลัะค่าใช้จั่ายแก่ผู้ต้ิองห่าครอบคลุัมถ่ง 
การคุ้มครองสิิทธิิของบุคคลัที�ติกเป็็นุผู้ติ้องห่าคด้ีอาญา 
แลัะถูกคุมขังโด้ยที�พุนัุกงานุอัยการได้้มีคำสิั�งเด้็ด้ขาด้
ไม่ฟั้อง153

  สิมาชิกสิภาผู้แทนุราษฎร นุายพุิธิา  
ลัิ�มเจัริญรัตินุ์ แลัะคณะ เสินุอร่าง พุ.ร.บ. แก้ไขเพุิ�มเติิม 
ป็ระมว่ลักฎห่มายว่ิธิีพุิจัารณาคว่ามอาญา (ฉบับที� ..) 
พุ.ศั. .... ซึ่่�งมีสิาระสิำคัญเสินุอให้่เพุิ�มบทนุิยามคำว่่า 
“คด้ปี็ดิ้กั�นุการมีสิว่่นุร่ว่มสิาธิารณะ” ให้่อำนุาจัผูต้้ิองห่า
ย่�นุคำร้องขอคว่ามเป็็นุธิรรมต่ิอพุนุักงานุอัยการแลัะ 
ให่้พุนัุกงานุอัยการออกคำสิั�งไม่ฟั้อง ให่้อำนุาจัจัำเลัย 
ย่�นุคำร้องก่อนุการไติ่สิว่นุมูลัฟั้องแลัะห่ากโจัทก ์
ไม่สิามารถพุิสิูจัน์ุได้้ว่่าคดี้มีมูลัแลัะการกระทำของ 
จัำเลัยเป็น็ุเห่ตุิให้่เกิด้คว่ามเสีิยห่ายแก่โจัทก์จัริง ให้่ศัาลั
พุิพุากษายกฟั้อง154    
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 2.3 การดำเนินการของ กสิม.  

  กสิม. ได้้มีข้อเสินุอแนุะมาติรการ 
ห่ร่อแนุว่ทางในุการส่ิงเสิริมแลัะคุ้มครองนัุกป็กป้็อง
สิทิธิมินุุษยชนุไป็ยงักระทรว่งยตุิธิิรรม โด้ยเสินุอแนุะให่้
ด้ำเนิุนุการติดิ้ติามผลัการด้ำเนุนิุการติามแผนุป็ฏิบิตัิกิาร 
ระดั้บชาติิว่่าด้้ว่ยธุิรกิจักับสิิทธิิมนุุษยชนุอย่างจัริงจััง 
ให่้มีการศั่กษาแนุว่ทางพัุฒนุากฎห่มาย ระเบียบ ห่ร่อ
มาติรการเพุ่�อป็้องกันุการด้ำเนุินุคด้ีเชิงยุทธิศัาสิติร์
เพุ่�อติ่อติ้านุการมีสิ่ว่นุร่ว่มของสิาธิารณชนุ รว่มถ่ง 
มีข้อเสินุอแนุะไป็ยังสิำนุักงานุติำรว่จัแห่่งชาติิแลัะ 
กรมสิอบสิว่นุคด้ีพุิเศัษให่้เร่งรัด้สิ่บสิว่นุสิอบสิว่นุคด้ี
เกี�ยว่กับการบังคับให่้สิูญห่าย ติลัอด้จันุการอำนุว่ย 
คว่ามสิะด้ว่กให้่ผู้ ได้้ รับผลักระทบสิามารถเข้าถ่ง
ข้อมูลัคว่ามค่บห่นุ้าของการด้ำเนุินุคด้ีแลัะชะติากรรม
ของผู้ถูกบังคับให้่สิูญห่าย155 นุอกจัากนุี� กสิม. ได้้มี
รายงานุผลัการติรว่จัสิอบกรณีการลัอบสิงัห่ารชาว่บา้นุ 
จัำนุว่นุ 4 คนุ จัากการคัด้ค้านุการทำเห่ม่องแร่ในุพุ่�นุที�  
จั. ห่นุองบัว่ลัำภู แลัะอยู่ระห่ว่่างการจััด้ทำรายงานุ 
ผลัการติรว่จัสิอบกรณีการลัอบยิงสิมาชิก สิกติ.156

3. การประเมินสิถานการณ์

 พัฒนาการห่รือความก้าวห่น้า ในุป็ี 2564  
มีคว่ามก้าว่ห่นุ้าในุการพุัฒนุากฎห่มายที�สิอด้คล้ัองกับ
ข้อเสินุอแนุะติามแผนุสิิทธิิมนุุษยชนุแห่่งชาติิ ฉบับที� 4  
แลัะแผนุป็ฏิิบัติิการระด้ับชาติิ ว่่ าด้้ ว่ยธิุ รกิจั กับ 
สิิทธิิมนุุษยชนุ เพุ่�อคุ้มครองนัุกป็กป้็องสิิทธิิมนุุษยชนุ  
โด้ยมีการเสินุอร่างกฎห่มายแลัะแก้ไขเพุิ�มเติิม จัำนุว่นุ  
3 ฉบับ ได้้แก ่การเสินุอรา่ง พุ.ร.บ. คุ้มครองพุยานุในุคด้ี
อาญา (ฉบบัที� ..) พุ.ศั. .... เพุ่�อให่ก้ารคุม้ครองครอบคลัมุถ่ง 
ผู้แจ้ังเบาะแสิในุคด้อีาญา ซึ่่�งรว่มถง่นุกัป้็องสิทิธิมินุษุยชนุ  
ติลัอด้จันุคว่ามพุยายามในุการเสินุอร่าง พุ.ร.บ.  
คา่ติอบแทนุผูเ้สีิยห่าย แลัะค่าทด้แทนุ แลัะค่าใชจ้ัา่ยแก่ 
ผูต้้ิองห่าแลัะจัำเลัยในุคด้อีาญา พุ.ศั. .... แลัะรา่ง พุ.ร.บ. 

155 จัาก ข้อเสินุอแนุะที� 4/2564 เร่�อง ข้อเสินุอแนุะมาติรการห่ร่อแนุว่ทางในุการส่ิงเสิริมแลัะคุ้มครองนัุกป็กป้็อง 
สิิทธิิมนุุษยชนุห่ร่อผู้พุิทักษ์สิิทธิิมนุุษยชนุ.

156 จัาก คำร้องที� 112/2563 เร่�อง สิิทธิิแลัะเสิรีภาพุในุชีว่ิติแลัะร่างกาย กรณีขอคว่ามคุ้มครองให้่นุักป็กป็้อง 
สิิทธิิมนุุษยชนุแลัะติรว่จัสิอบกรณีการเสิียชีว่ิติ. 

แกไ้ขเพุิ�มเติมิป็ระมว่ลักฎห่มายว่ธิิพีุจิัารณาคว่ามอาญา  

(ฉบับที� ..) พุ.ศั. .... อนัุจัะส่ิงผลัให้่นุกัป็กป้็องสิทิธิมินุุษยชนุ 

ได้ร้บัการช่ว่ยเห่ลัอ่เยียว่ยาจัากการถูกด้ำเนิุนุคดี้ป็ดิ้กั�นุ

การมีสิ่ว่นุร่ว่มสิาธิารณะ เป็็นุติ้นุ

 นุอกจัากนีุ� ในุการพุิจัารณาคด้ีที�นัุกป็กป็้อง

สิิทธิิมนุุษยชนุถูกฟั้องมีกรณีที�ศัาลัมีคำพุิพุากษา 

จันุถง่ที�สิดุ้ที�เป็็นุคุณต่ิอนัุกป็กป้็องสิทิธิมินุษุยชนุห่ลัายราย  

เช่นุ กรณีศัาลัฎีกาได้้พุิพุากษายกฟั้องคด้ีที�นุักกิจักรรม

ด้้านุสิิทธิิแรงงานุชาว่อังกฤษ ถูกบริษัทเอกชนุฟ้ัอง 

เรยีกคา่เสิยีห่าย แลัะกรณีศัาลัฎกีามคีำสิั�งไมร่บัฟ้ัองคดี้ที� 

อด้ีติคนุงานุ 3 คนุแลัะผู้ป็ระสิานุงานุเคร่อข่ายเพุ่�อสิิทธิิ

แรงงานุข้ามชาติิถูกบริษัทเอกชนุฟั้องคด้ีอาญา ทั�งยังมี 

คว่ามค่บห่นุ้าในุการด้ำเนุินุคด้ีกรณีสิมาชิก สิกติ. 

ที�ถูกลัอบยิง ซ่ึ่�งศัาลัได้้มีคำพุิพุากษาจัำคุกจัำเลัย 

พุร้อมให่้ชด้ใช้ค่าเสิียห่าย จั่งนุับเป็็นุกรณีที�สิามารถนุำ

ติวั่ผูก้ระทำผดิ้มาลังโทษติลัอด้จันุทำให้่เกดิ้การเยยีว่ยา

แก่นุักป็กป้็องสิิทธิิมนุุษยชนุอย่างเป็็นุรูป็ธิรรม แลัะ 

ติ้องนุำติัว่ผู้กระทำผิด้ในุคด้ีอ่�นุมาเข้าสิู่กระบว่นุการ

ยุติิธิรรมด้้ว่ยเช่นุเด้ียว่กันุ

 ปัญห่าห่รืออุปสิรรค ในุทางป็ฏิิบัติิยังไม่มี 

มาติรการที�ชดั้เจันุในุการคุม้ครองนุกัป็กป้็องสิทิธิมินุษุยชนุ 

ติามป็ฏิิญญาว่่าด้้ว่ยนุักป็กป็้องสิิทธิิมนุุษยชนุของ

สิห่ป็ระชาชาติิ ติลัอด้จันุข้อเสินุอแนุะคณะกรรมการ

ป็ระจัำอนุสุิญัญา CEDAW ในุป็ระเด้น็ุผูห้่ญิงนุกัป็กป็อ้ง

สิิทธิิมนุุษยชนุอย่างเป็็นุรูป็ธิรรม โด้ยพุบว่่ายังคงมี

การด้ำเนุินุคด้ีกับนุักป็กป็้องสิิทธิิมนุุษยชนุ ซึ่่�งสิ่งผลั 

ให่้บุคคลัดั้งกลั่าว่เกิด้ภาระในุการจััด้สิรรเว่ลัาแลัะ 

คา่ใชจ้ัา่ยระห่ว่า่งต่ิอสู้ิคดี้ในุกระบว่นุการยุติธิิรรม ทั�งยัง 

อาจัสิ่งผลัให่้เกิด้คว่ามห่ว่าด้กลััว่แลัะเป็็นุอุป็สิรรค 

ในุการทำห่นุ้าที�นุกัป็กป้็องสิทิธิมินุษุยชนุ โด้ยเฉพุาะอย่างยิ�ง 

การด้ำเนิุนุคดี้ติ่อนัุกป็กป้็องสิิทธิิมนุุษยชนุที�เป็็นุผู้ห่ญิง  

เช่นุ กรณีทนุายคว่ามห่ญิงซึ่่�งถูกแจั้งคว่ามในุห่ลัายคด้ ี
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ห่รอ่กรณนีุกัป็กป็อ้งสิทิธิมินุษุยชนุผูห้่ญงิ 4 คนุ ถกูฟัอ้ง
โด้ยบริษัทเอกชนุที�ติ้องต่ิอสิู้คด้ีติ่อเนุ่�องเป็็นุระยะเว่ลัา
ห่ลัายป็ี เป็็นุติ้นุ

 อย่างไรก็ติาม แม้ในุป็ี 2562 จัะมีการแก้ไข
เพุิ�มเติิมป็ระมว่ลักฎห่มายวิ่ธีิพุิจัารณาคว่ามอาญา 
มาติรา 161/1 แลัะมาติรา 165/2 ซึ่่�งให่้อำนุาจัศัาลั
ในุการพุิจัารณายกฟั้องในุชั�นุติรว่จัคำฟั้อง ห่ากพุบว่่า
เป็็นุการฟั้องเพุ่�อกลัั�นุแกลั้ง ติลัอด้ทั�งให่้จัำเลัยมีโอกาสิ
ในุการแสิด้งห่ลัักฐานุว่่าการฟั้องคด้ีเป็็นุการกลัั�นุแกลั้ง
เพุ่�อป็ระกอบการพิุจัารณาในุการสิั�งคดี้ว่่าไม่มีมูลั  
เพุ่�อป้็องกันุการด้ำเนิุนุคดี้เชิงยุทธิศัาสิติร์เพุ่�อต่ิอต้ิานุ 
การมีส่ิว่นุร่ว่มของสิาธิารณชนุ แต่ิยังไม่พุบว่่ามี 
คว่ามก้าว่ห่นุ้าในุการนุำกฎห่มายที�แก้ไขมาป็รับใช้ 
ให่้เกิด้ผลัได้้จัริง ทำให่้นุักป็กป้็องสิิทธิิมนุุษยชนุ 
ห่ลัายรายติ้องติ่อสิู้คด้ีในุชั�นุการพุิจัารณาติ่อไป็

4. ข้อเสินอแนะ 

 กสิม. มีข้อเสินุอแนุะเพุิ�มเติิมติ่อป็ระเด้็นุ 
นุักป็กป็้องสิิทธิิมนุุษยชนุ ด้ังนุี�

 4.1 รฐัสิภา คว่รให่ค้ว่ามสิำคญัติอ่การพุฒันุา
ร่าง พุ.ร.บ. คุ้มครองพุยานุในุคดี้อาญา (ฉบับที� ..)  
พุ.ศั. .... ร่าง พุ.ร.บ. ค่าติอบแทนุผู้เสีิยห่าย แลัะ 
ค่าทด้แทนุ แลัะค่าใช้จั่ายแก่ผู้ต้ิองห่าแลัะจัำเลัยในุคด้ี
อาญา พุ.ศั. .... แลัะร่าง พุ.ร.บ. แก้ไขเพุิ�มเติิมป็ระมว่ลั
กฎห่มายวิ่ธิีพุิจัารณาคว่ามอาญา (ฉบับที� ..) พุ.ศั. .... 
ให้่มีผลับังคับใช้โด้ยเร็ว่ รว่มทั�งการพุิจัารณากำห่นุด้
นุิยามคำว่่า “นุักป็กป็้องสิิทธิิมนุุษยชนุ” ไว่้ในุกฎห่มาย
ให่้มีคว่ามชัด้เจันุแลัะครอบคลัุมอย่างเห่มาะสิม เพุ่�อให่ ้
เกิด้คว่ามเข้าใจัที�ติรงกันุระห่ว่่างผู้ที�เกี�ยว่ข้องแลัะ 
เพุ่�อป็ระโยชนุ์ในุการให่้คว่ามช่ว่ยเห่ล่ัอแลัะคุ้มครอง 
นุักป็กป็้องสิิทธิิมนุุษยชนุ

 4.2 รัฐบาลัโด้ยกระทรว่งยุติิธิรรม คว่รเร่ง 
ด้ำเนิุนุการกำห่นุด้นิุยามคำว่่า “นัุกป็กป้็องสิิทธิิมนุษุยชนุ”  
เพุ่�อให่้เกิด้คว่ามชัด้เจันุอันุจัะนุำไป็สิู่การป็กป็้องแลัะ
คุ้มครอง ติลัอด้จันุการให่้คว่ามช่ว่ยเห่ลั่อทางกฎห่มาย 

157 จัาก สถิติิผู้้�บาดเจ็บล�ม่ติายในปี 2564 ก็เพิ�ม่ข้ึ�น [อ้างอิงจัากสิถานุะเฟัซึ่บุ�ก]. โด้ย Deep South Watch, 7 มกราคม 
2565. สิบ่คนุ้จัาก https://www.facebook.com/deepsouthwatch/photos/a.204695166210322/5249044115108710/

ไม่ว่่าจัะเป็็นุการด้ำเนุินุการโด้ยกระทรว่งยุติิธิรรม 
ห่ร่อห่นุ่ว่ยงานุอ่�นุที� เกี�ยว่ข้อง ทั�งยังคว่รเร่งสิร้าง 
คว่ามเข้าใจัเกี�ยว่กับนิุยาม บทบาท แลัะคว่ามสิำคัญ 
ของนัุกป็กป้็องสิทิธิมินุษุยชนุให้่กบัห่นุ่ว่ยงานุที�จัะบงัคบั
ใช้กฎห่มาย ได้้แก่ สิำนุักงานุติำรว่จัแห่่งชาติิ สิำนุักงานุ
อัยการสิูงสิุด้ แลัะกระทรว่งยุติิธิรรม เพุ่�อให่้การบังคับ
ใช้กฎห่มายสิอด้คล้ัองกับเจัตินุารมณ์ของการป็กป้็อง
แลัะคุม้ครองนัุกป็กป้็องสิทิธิิมนุุษยชนุแลัะเกิด้ผลัสิำเรจ็ั
อย่างเป็็นุรูป็ธิรรม

 4.3 สิำนัุกงานุศัาลัยุติิธิรรม คว่รพิุจัารณา
ว่างแนุว่ทางในุการป็รบัใชป้็ระมว่ลักฎห่มายว่ธิิพีุจิัารณา
คว่ามอาญา มาติรา 161/1 แลัะมาติรา 165/2 ให่้เกิด้
คว่ามชัด้เจันุแลัะเป็น็ุแนุว่ป็ฏิบิตัิอิยา่งเด้ยีว่กนัุในุทกุศัาลั  
เพุ่�อให่้การป้็องกันุการด้ำเนุินุคด้ีเชิงยุทธิศัาสิติร์ 
เพุ่�อต่ิอต้ิานุการมีสิว่่นุร่ว่มของสิาธิารณชนุเกิด้ผลัสิำเรจ็ั
อย่างเป็็นุรูป็ธิรรม ซึ่่�งสิอด้คล้ัองกับนุโยบายป็ระธิานุ
ศัาลัฎีกา เร่�อง การสิ่งเสิริมบทบาทศัาลัยุติิธิรรมในุการ
คุม้ครองสิทิธิเิสิรภีาพุของป็ระชาชนุภายใติห้่ลักันุติิธิิรรม        

3.4 สิถานการณ์ในจัังห่วัดชายแดนภาคใติ้

1. สิถานการณ์/ปัญห่า

 1.1 สิถิติิเห่ติุการณ์ 

  ข้ อมู ลั จั ากองค์ ก รพุัฒนุา เอกชนุ 
ด้า้นุสิถานุการณ์ภาคใติร้ะบวุ่า่ ป็ ี2564 (เด้อ่นุมกราคม -  
ธิันุว่าคม) ในุพุ่�นุที�จัังห่ว่ัด้ชายแด้นุภาคใต้ิมีเห่ติุการณ์
คว่ามไมส่ิงบ จัำนุว่นุ 481 เห่ติกุารณ ์ผูเ้สิยีชีว่ติิ 113 ราย  
ได้้รับบาด้เจั็บ 190 ราย มีเด้็กอายุติ�ำกว่่า 18 ป็ี  
ได้้รับผลักระทบติ่อชีวิ่ติแลัะร่างกาย จัำนุว่นุ 14 ราย 
เห่ติุการณ์แลัะผลักระทบมีจัำนุว่นุเพุิ�มข่�นุเม่�อเทียบกับ 
ชว่่งเว่ลัาเดี้ยว่กนัุของปี็ 2563 ซึ่่�งมีเห่ติกุารณ์คว่ามไม่สิงบ  
จัำนุว่นุ 335 เห่ติุการณ์ ผู้ เสิียชีว่ิติ 116 ราย  
ได้้รับบาด้เจั็บ 161 ราย มีเด้็กอายุติ�ำกว่่า 18 ป็ี  
เสิียชีว่ิติแลัะได้้รับบาด้เจั็บ 11 ราย157 จัำนุว่นุสิถิติ ิ
เห่ติุการณ์ที�เพิุ�มข่�นุเป็็นุไป็ในุทิศัทางเด้ียว่กับข้อมูลั
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สิถติิิของกองอำนุว่ยการรักษาคว่ามมั�นุคงภายในุภาค 4  
สิ่ว่นุห่นุ้า (กอ.รมนุ.ภาค 4 สินุ.) ที�ระบุว่่า ในุป็ี 2564 
(เด้่อนุมกราคม - ธิันุว่าคม) เกิด้เห่ติุการณ์คว่ามรุนุแรง  
จัำนุว่นุ 304 เห่ติกุารณ ์มผีูเ้สีิยชีวิ่ติ 24 ราย ได้ร้บับาด้เจับ็  
97 ราย แลัะมีเด็้กได้้รับบาด้เจั็บ 2 ราย ในุจัำนุว่นุนุี� 
เป็็นุเห่ตุิอาชญากรรม (ส่ิว่นุตัิว่) 147 เห่ตุิการณ์ รองลังมา 
เป็็นุเห่ติุการณ์คว่ามมั�นุคง 103 เห่ตุิการณ์ สิถิติิการ
เกิด้เห่ตุิการณ์มีแนุว่โนุ้มเพุิ�มข่�นุ เม่�อเทียบกับปี็ 2563 
ซึ่่�งเกิด้เห่ติุการณ์คว่ามรุนุแรง จัำนุว่นุ 211 เห่ติุการณ์ 
ผู้เสิียชีว่ิติ 23 ราย ได้้รับบาด้เจั็บ 96 ราย มีเด้็กได้้รับ
บาด้เจั็บ 3 ราย158 

  ข้อมูลัจัากศัูนุย์อำนุว่ยการบริห่าร
จัังห่ว่ัด้ชายแด้นุภาคใติ้ (ศัอ.บติ.) ณ ว่ันุที� 31 ธิันุว่าคม 
2564 รายงานุว่า่ คณะกรรมการ 3 ฝ้า่ย ได้้ให้่การรับรอง
แลัะช่ว่ยเห่ลั่อเยียว่ยาผู้ได้้รับผลักระทบจัากเห่ติุการณ์
คว่ามไม่สิงบ จัำนุว่นุ 75 เห่ติุการณ์ ผู้เสิียชีว่ิติ 30 ราย 
แลัะผู้ได้้รับบาด้เจั็บ 135 ราย159

 1.2 สิถานการณ์การก่อเห่ติุรุนแรง 

  การก่อเห่ตุิรุนุแรงส่ิว่นุให่ญ่มุ่งโจัมตีิ 
ไป็ที�กลัุม่เป็า้ห่มายที�เป็น็ุเจัา้ห่นุา้ที�รฐั (Hard Target) เชนุ่ 
ทห่าร ติำรว่จั แลัะเจั้าห่นุ้าที�อาสิาสิมัครรักษาด้ินุแด้นุ  
โด้ยมีบางกรณีที�มุ่งเป็้าห่มายไป็ยังป็ระชาชนุ (Soft 
Target) เชนุ่ กรณเีห่ติยุงิรถรบัสิง่สินิุคา้แลัะมผีูเ้สิยีชวี่ติิ 
3 ราย ซ่ึ่�ง กสิม. ได้อ้อกแถลังการณ์ป็ระณามการกระทำ 
แลัะขอให้่ภาคส่ิว่นุที� เกี�ยว่ข้องเร่งติิด้ติามสิ่บสิว่นุ
สิอบสิว่นุนุำผูก้ระทำคว่ามผดิ้มาลังโทษติามขั�นุติอนุของ
กฎห่มายโด้ยเรว็่ เพุิ�มมาติรการคุม้ครองคว่ามป็ลัอด้ภยั 

158 รายการอ้างอิงนีุ� คณะผู้จััด้ทำขอสิงว่นุสิิทธิิ�ในุการป็กปิ็ด้แห่ล่ังที�มา เนุ่�องจัากอาจัส่ิงผลักระทบห่ร่ออาจัสิร้าง 
คว่ามเสิียห่ายติ่อบุคคลั ห่ากติ้องการทราบแห่ลั่งที�มาด้ังกลั่าว่ติิด้ติ่อได้้ที�คณะผู้จััด้ทำ.

159 จัาก ห่นุังสิ่อศัูนุย์อำนุว่ยการบริห่ารจัังห่ว่ัด้ชายแด้นุภาคใติ้ ที� นุร 5204.1/4527 ลังว่ันุที� 28 ติุลัาคม 2564 เร่�อง  
ขอคว่ามอนุเุคราะห่ข์อ้มลูัเพุ่�อป็ระกอบการจัดั้ทำรายงานุผลัการป็ระเมนิุสิถานุการณด์้า้นุสิทิธิมินุษุยชนุของป็ระเทศัไทย ป็ ี2564.

160 จัาก รถไฟ 3 จว.ชื้ายแดนใติ�วิ�งวนัสดุท�าย กอ่นหยดุไม่ม่่กีำหนดเพราะเหติวุางระเบดิ, โด้ย ไทยรฐัออนุไลัน์ุ, 3 มกราคม 
2565. สิ่บค้นุจัาก https://www.thairath.co.th/news/local/south/2264652

161 จัาก ติ้ม่สนั�นร้อเสาะ! คินร�ายก่อเหติุลอบวางระเบิดพระสงฆ์-จนท.ชืุ้ดคิุ�ม่คิรอง, โด้ย ไทยโพุสิติ์, 3 มกราคม 2565. 
สิ่บค้นุจัาก https://www.thaipost.net/hi-light/43249/

162 รายการอ้างอิงนีุ� คณะผู้จััด้ทำขอสิงว่นุสิิทธิิ�ในุการป็กป็ิด้แห่ล่ังที�มา เนุ่�องจัากอาจัส่ิงผลักระทบห่ร่ออาจัสิร้างคว่าม
เสิียห่ายติ่อบุคคลั ห่ากติ้องการทราบแห่ลั่งที�มาด้ังกลั่าว่ติิด้ติ่อได้้ที�คณะผู้จััด้ทำ. 

163 จัาก 2564 ปีแห่งการวิสาม่ัญฯ : 11 เหติุการณ์์ปะทะ ดับ 22 ศพ!, โด้ย สิำนุักข่าว่อิศัรา, 3 มกราคม 2565. สิ่บค้นุ
จัาก https://www.isranews.org/article/south-news/stat-history/105452-extraordinarymurder.html

แก่ป็ระชาชนุในุพุ่�นุที� ให่้คว่ามช่ว่ยเห่ลั่อเยียว่ยาแก่
ครอบครัว่ห่ร่อญาติิของผู้เสิียชีว่ิติ แลัะให่้คว่ามร่ว่มม่อ 
ในุการแจั้งเบาะแสิห่ร่อข้อมูลัเพุ่�อป็้องกันุแลัะแก้ไข
ป็ัญห่าคว่ามรุนุแรงที�อาจัเกิด้ข่�นุ นุอกจัากนีุ� ยังพุบ
กรณีการก่อเห่ตุิในุพุ่�นุที�สิาธิารณะห่ลัายครั�ง เช่นุ  
การลัอบว่างระเบิด้ขบว่นุรถไฟั160 แลัะย่านุชุมชนุ161 
เป็็นุติ้นุ

ที�ม่า: ผู้้�จดัการออนไลน์

 1.3 สิถานการณ์การวิสิามัญฆาติกรรม

   ป็ี 2564 มีรายงานุเห่ติุการณ์ป็ะทะกันุ 
แลัะนุำมาซึ่่�งการวิ่สิามัญฆาติกรรมผู้ต้ิองสิงสิัยห่ร่อ 
บุคคลัติามห่มายจัับในุคด้ีคว่ามมั�นุคง 22 ราย162,163  
ซึ่่�งภาคป็ระชาสิงัคมในุพุ่�นุที�ได้้มีการเรยีกร้องให้่เจ้ัาห่นุ้าที� 
ฝ้่ายคว่ามมั�นุคงใช้กำลัังที�ได้้สัิด้ส่ิว่นุในุการจัับกุม 
ผู้ติ้องสิงสิัยห่ร่อบุคคลัติามห่มายจัับเพุ่�อห่ลัีกเลัี�ยง 
การเผชิญห่นุ้าจันุเกิด้การป็ะทะกันุ ทั�งนุี� เห่ตุิการณ์การ
ป็ะทะกันุบางเห่ติุการณ์ได้้สิ่งผลัให่้เกิด้คว่ามสิูญเสิีย 
ทั�งสิองฝ้่าย  
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 1.4 การติรวจัเกบ็ติวัอย่างสิารพนัธิกุรรม (DNA) 

  เม่�อว่นัุที� 23 กรกฎาคม 2564 เจัา้ห่นุา้ที� 
ฝ่้ายคว่ามมั�นุคงป็ระกอบด้้ว่ยทห่าร ติำรว่จั แลัะฝ่้ายป็กครอง  
ได้้ขอติรว่จัเก็บ DNA แลัะห่ลัักฐานุอัติลัักษณ์บุคคลั
จัากเด้็กนุักเรียนุสิถาบันุป็อเนุาะมะอูฮิัด้ซึู่บูลัุซึ่ซึ่าลัาม  
จั. ป็ัติติานุี โด้ยผู้ถูกติรว่จัเก็บมีอายุระห่ว่่าง 14 - 23 ป็ี 
จัำนุว่นุ 11 คนุ แลัะผู้สิูงอายุ จัำนุว่นุ 3 คนุ164 ซึ่่�ง กสิม. 
มีมติิรับกรณีด้ังกลั่าว่เป็็นุคำร้องเพุ่�อให่้มีการติรว่จัสิอบ
การลัะเมดิ้สิิทธิมินุษุยชนุ แลัะอยูใ่นุกระบว่นุการติรว่จัสิอบ 
ข้อเท็จัจัริง

ที�ม่า: ศ้นย์อำนวยการบริหารจงัหวดัชื้ายแดนภาคิใติ�

 1.5 สิถานการณ์ด้ านสิุขภาพจิัติและ 
ผลกระทบทางด้านจัิติใจั 

  เม่�อวั่นุที� 3 มถินุุายนุ 2564 มกีารเผยแพุร่ 
คลัิป็ชายคลัุ้มคลัั�ง โด้ยกลั่าว่อ้างว่่าเป็็นุบุคคลัซึ่่�งได้้รับ
การป็ล่ัอยตัิว่ห่ลัังจัากการถูกคว่บคุมตัิว่ติาม พุ.ร.ก. 
การบรหิ่ารราชการในุสิถานุการณ์ฉกุเฉนิุ พุ.ศั. 2548165  
ซึ่่�งรัฐมนุติรีช่ว่ยว่่าการกระทรว่งกลัาโห่มได้้ชี�แจังว่่า  
ชายคนุดั้งกล่ัาว่ถูกคว่บคุมตัิว่เพุ่�อซัึ่กถาม แลัะพุบว่่า 
ไม่ได้้มีสิ่ว่นุเกี�ยว่ข้องโด้ยติรง จั่งได้้รับการป็ลั่อยติัว่  
โด้ยมีการติรว่จัร่างกายจัากแพุทย์แลัะโรงพุยาบาลัรอ่เสิาะ  
(ผลัเป็็นุป็กติิ) แลัะลังบันุท่กป็ระจัำว่ันุไว่้ที� สิภ.ร่อเสิาะ 
รว่มถง่ได้ช้ี�แจังการป็ฏิบิตัิใิห่ก้บัญาติทิราบ อยา่งไรกต็ิาม  

164 จัาก ร�องยุติิติรวจ DNA ปอเนาะชื้ะเม่าสาม่ติ�น สายบุรี - กอ.รม่น.ชื้ี�หา“ไอ�โม่่ง”โยงเหติุปะทะ, โด้ย สิำนุักข่าว่อิศัรา, 
23 กรกฎาคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.isranews.org/article/south-news/other-news/100804

165 จัาก หนุ่ม่ย้อลาแปวอนข้อคิวาม่เป็นธรรม่ อ�างหลอนหนักหลังถ้กทหารคิวบคิุม่ติัวเข้�าศ้นย์ซีักถาม่, โด้ย ผู้จััด้การ
ออนุไลันุ์, 22 มิถุนุายนุ 2564. สิ่บค้นุจัาก https://mgronline.com/south/detail/9640000060383

166 จัาก ห่นุังสิ่อศัูนุย์สิุขภาพุจัิติที� 12 ที� สิธิ 0819/012 ลังว่ันุที� 13 มกราคม 2565 เร่�อง ขอสิ่งข้อมูลัเพุ่�อป็ระกอบ 
การจััด้ทำรายงานุผลัการป็ระเมินุสิถานุการณ์ด้้านุสิิทธิิมนุุษยชนุของป็ระเทศัไทย ป็ี 2564.

ได้้ติั�งคณะกรรมการเพุ่�อสิอบสิว่นุข้อเท็จัจัริงด้้ว่ยแลั้ว่ 
จัากเห่ตุิการณ์ด้ังกลั่าว่ภาคป็ระชาสัิงคมในุพุ่�นุที�ได้ ้
เรยีกร้องในุป็ระเด้น็ุการป้็องกนัุแลัะแก้ไขปั็ญห่าผลักระทบ 
ทางด้้านุจิัติใจัของผู้ที�ถูกคว่บคุมติัว่เข้าสิู่กระบว่นุการ
ซึ่ักถาม รว่มถ่งผลักระทบทางด้้านุจัิติใจัแลัะการใช้ชีว่ิติ
ป็ระจัำวั่นุของบุคคลัในุครอบครัว่ของผู้ที�ถูกคว่บคุมตัิว่  
ทั�งนีุ� ขอ้มูลัการป็ระเมินุสิขุภาพุจิัติคนุไทย (ตุิลัาคม 2563 -  
ธิันุว่าคม 2564) จัากศัูนุย์สิุขภาพุจัิติที� 12 พุบว่่า 
ป็ระชาชนุในุพุ่�นุที�จัังห่ว่ัด้ชายแด้นุภาคใติ้จัากผู้ติอบ
แบบสิอบถาม จัำนุว่นุ 30,906 คนุ มีคว่ามเครียด้สิูง 
ร้อยลัะ 8.46 มีคว่ามเสิี�ยงซึ่่มเศัร้า ร้อยลัะ 10.2 แลัะ 
มีคว่ามเสิี�ยงในุการฆ่าติัว่ติาย ร้อยลัะ 4.68 แลัะจัาก 
การติิด้ติามป็ระเมินุสิภาพุจัิติใจัผู้ได้้รับผลักระทบ 
ในุกลัุ่มของผู้ที�ถูกคว่บคุมติัว่แลัะบุคคลัในุครอบครัว่ 
จัำนุว่นุ 16 ครอบครัว่ แลัะทำการป็ระเมินุด้้ว่ย
แบบเว่ชระเบียนุสิำห่รับผู้ป็ระสิบภาว่ะวิ่กฤติ พุบว่่า  
ผูไ้ด้รั้บผลักระทบมีคว่ามเครียด้ระดั้บป็านุกลัาง 14 คนุ  
มีคว่ามเสิี�ยงโรคซึ่่มเศัร้าระด้ับป็านุกลัาง 3 คนุ  
มีคว่ามเสิี�ยงสิุขภาพุจัิติห่ลัังป็ระสิบสิถานุการณ์ว่ิกฤติ  
14 คนุ โด้ยมีคว่ามเสิี�ยงจัากแบบป็ระเมินุผลักระทบทาง 
จัิติใจัห่ลัังเกิด้เห่ติุการณ์สิะเท่อนุขวั่ญ ระด้ับป็านุกลัาง  
12 คนุ ระด้ับสิูง 2 คนุ สิำห่รับการดู้แลัผู้ได้้รับ 
ผลักระทบกลัุ่มด้ังกลั่าว่มีการติิด้ติามเยี�ยมบ้านุ 
ให่้คำแนุะนุำในุการป็ฏิิบัติิติัว่รว่มถ่งการจััด้การ 
กับคว่ามเครียด้ แลัะสิ่งติ่อให่้ทีมงานุสิุขภาพุจัิติ 
ในุพุ่�นุที�ในุการติิด้ติามดู้แลัช่ว่ยเห่ลั่อ รว่มถ่งการส่ิงติ่อ 
เพุ่�อพุบแพุทย์ในุรายที�ติ้องใช้ยาร่ว่มด้้ว่ย อย่างไรก็ด้ี  
ยังพุบปั็ญห่าอุป็สิรรคในุการด้ำเนิุนุการด้้านุการฟ้ั�นุฟัู 
จัิติใจัผู้ที�มีปั็ญห่าสิุขภาพุจัิติในุพุ่�นุที� ได้้แก่ ป็ัญห่า
สิถานุการณ์การแพุร่ระบาด้ของโรคโควิ่ด้ 19 แลัะ
ป็ญัห่าผูไ้ด้รั้บผลักระทบบางรายที�ไมใ่ห่ค้ว่ามรว่่มมอ่ในุ 
การเข้าร่ว่มโป็รแกรมการสิ่งเสิริมป็้องกันุสิุขภาพุจัิติ166
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 1.6 สิถานการณ์เรื�องร้องเร่ยน 

  ในุป็ี 2564 กสิม. ได้้รับเร่�องร้องเรียนุ
ที�เกี�ยว่ข้องกับสิถานุการณ์ในุจัังห่ว่ัด้ชายแด้นุภาคใติ้ 
จัำนุว่นุ 11 คำร้อง ลัด้ลังจัากปี็ 2563 ซึ่่�งมีจัำนุว่นุ  
15 คำร้อง เร่�องร้องเรียนุที�ได้้รับจัำแนุกเป็็นุกรณีที�มี 
การกล่ัาว่อ้างว่่าเจ้ัาห่นุ้าที�ฝ่้ายคว่ามมั�นุคงทำร้ายร่างกาย/ 
ซึ่้อมทรมานุในุระห่ว่่างคว่บคุมติัว่เพุ่�อซึ่ักถาม กรณี 
การบังคับติรว่จัเก็บติัว่อย่างสิารพุันุธิุกรรม (DNA)  
แลัะกรณเีจ้ัาห่นุ้าที�ฝ่้ายคว่ามมั�นุคงปิ็ด้ล้ัอมติรว่จัค้นุบ้านุ 
ยามว่กิาลัแลัะคกุคามคว่ามเป็็นุส่ิว่นุตัิว่ โด้ยได้้ด้ำเนุนิุการ 
ติรว่จัสิอบข้อเท็จัจัริงแล้ัว่เสิร็จั จัำนุว่นุ 2 คำร้อง  
แลัะอยู่ระห่ว่่างกระบว่นุการติรว่จัสิอบข้อเท็จัจัริง 
จัำนุว่นุ 9 คำร้อง

2. การดำเนินการท่�สิำคัญ 

 2.1 การติอบรับข้อเสินอแนะในรายงาน 
ปี 2563

  สิำนุักงานุสิภาคว่ามมั�นุคงแห่่งชาติ ิ
ได้้ทบทว่นุคว่ามจัำเป็็นุในุการใช้กฎห่มายคว่ามมั�นุคง 
ในุพุ่�นุที� แลัะมีการป็รับลัด้พุ่�นุที�การป็ระกาศัสิถานุการณ์
ฉุกเฉินุที�มีคว่ามร้ายแรงติาม พุ.ร.ก. การบริห่าร
ราชการในุสิถานุการณ์ฉุกเฉินุ พุ.ศั. 2548 แลัะ ยธิ. 
มีการจััด้ทำห่ลัักสูิติรแลัะคู่ม่อส่ิงเสิริมสิิทธิิเสิรีภาพุ
แลัะสิิทธิิมนุุษยชนุเพุ่�ออบรมแก่เจั้าห่นุ้าที�ผู้บังคับใช้
กฎห่มาย แลัะจััด้อบรมเจั้าห่นุ้าที�ที�ป็ฏิิบัติิงานุร่ว่มกับ
สิถาบันุนุิติิว่ิทยาศัาสิติร์ในุพุ่�นุที�จัังห่ว่ัด้ชายแด้นุภาคใติ้  
รว่มถ่งบูรณาการร่ว่มกับห่นุ่ว่ยงานุต่ิาง ๆ แลัะ 
สิ่งเสิริมการมีสิ่ว่นุร่ว่มของป็ระชาชนุในุการอำนุว่ย 
คว่ามยุติิธิรรมผ่านุกลัไกยุติิธิรรมชุมชนุ เป็็นุติ้นุ

167 จัาก ป็ระกาศั เร่�อง การขยายระยะเว่ลัาการป็ระกาศัสิถานุการณฉ์กุเฉนิุที�มคีว่ามรา้ยแรงในุเขติทอ้งที�จังัห่ว่ดั้นุราธิวิ่าสิ 
ยกเว่้นุอำเภอศัรีสิาคร อำเภอสิุไห่งโก-ลัก อำเภอแว่้ง แลัะอำเภอสิุคิรินุ จัังห่ว่ัด้ป็ัติติานุี ยกเว่้นุอำเภอไม้แก่นุ แลัะอำเภอแม่ลัานุ 
แลัะจัังห่ว่ัด้ยะลัา ยกเว่้นุอำเภอเบติง แลัะอำเภอกาบัง. (2564, 15 ธิันุว่าคม). ราชื้กิจจานุเบกษา, 138 (ติอนุพุิเศัษ 307 ง), 51.

168 จัาก ผู้ลการพิจารณ์ารายงานผู้ลการพิจารณ์าศึกษา เร้�อง การให�คิวาม่ชื้่วยเหล้อเยียวยาเด็ก เยาวชื้น และคิรอบคิรัว 
ที�ได�รับผู้ลกระทบจากภัยพิบัติิที�เกิดข้ึ�นจากสถานการณ์์คิวาม่ไม่่สงบในพ้�นที�จังหวัดชื้ายแดนภาคิใติ� ข้องคิณ์ะกรรม่าธิการ 
การป้องกันและบรรเทาผู้ลกระทบจากภัยธรรม่ชื้าติแิละสาธารณ์ภัย สภาผู้้�แทนราษฎร, โด้ย สิำนัุกเลัขาธิกิาร ครม., 5 พุฤษภาคม 
2564. สิ่บค้นุจัาก https://resolution.soc.go.th/?prep_id=403692

169 จัาก ห่นุังสิ่อ ศัอ.บติ. ที� นุร 5204.1/3930 ลังว่ันุที� 14 กันุยายนุ 2564 เร่�อง ข้อเสินุอแนุะห่ร่อแนุว่ทางที�เห่มาะสิม 
ในุการป็้องกันุห่ร่อแก้ไขการลัะเมิด้สิิทธิิมนุุษยชนุ.

170 จัาก ป็ระกาศักระทรว่งศั่กษาธิิการ เร่�อง ห่ลัักเกณฑ์์การจ่ัายเงินุช่ว่ยเห่ลั่อเยียว่ยาครูแลัะบุคลัากรทางการศั่กษา 
ผู้เสีิยชีว่ิติอันุเนุ่�องมาจัากเห่ตุิการณ์คว่ามไม่สิงบในุจัังห่วั่ด้ชายแด้นุภาคใต้ิ. (2564, 19 สิิงห่าคม). ราชื้กิจจานุเบกษา, 138 
(ติอนุพุิเศัษ 192 ง), 10-15.

 2.2 การดำเนินการในปี 2564

  2.2.1 การปรับลดพื้นท่�ประกาศใช้ 
พ.ร.ก. การบริห่ารราชการในสิถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. 2548 

   เม่�อวั่นุที� 20 มิถุนุายนุ 2564 
รฐับาลัป็ระกาศัยกเลักิการใช ้พุ.ร.ก. การบรหิ่ารราชการ 
ในุสิถานุการณ์ฉุกเฉินุ พุ.ศั. 2548 ในุพุ่�นุที� อ. กาบัง  
จั. ยะลัา แลัะวั่นุที� 20 ธินัุว่าคม 2564 ได้ป้็ระกาศัยกเลิัก
ในุพุ่�นุที� อ. แว่ง้ จั. นุราธิวิ่าสิ โด้ยนุบัเป็น็ุอำเภอที� 7 แลัะ 8  
ที�มีการยกเลัิกการป็ระกาศัสิถานุการณ์ฉุกเฉินุ 
ที�มีคว่ามร้ายแรง167

  2.2.2 การให่้ความช่วยเห่ลือเย่ยวยา 
ผ้้ได้รับผลกระทบจัากเห่ติุการณ์ความไม่สิงบ 

   เม่�อว่ันุที� 4 พุฤษภาคม 2564 
ครม. มีมติิรับทราบผลัการพุิจัารณารายงานุศั่กษา 
การให่้คว่ามช่ว่ยเห่ลั่อเยียว่ยาเด็้ก เยาว่ชนุ แลัะ
ครอบครัว่ ที�ได้้รับผลักระทบแต่ิไม่ผ่านุการรับรองจัาก
คณะกรรมการ 3 ฝ้่าย168, 169 โด้ยห่ากไม่มีสิ่ว่นุร่ว่ม 
ในุการกระทำคว่ามผดิ้สิามารถขอรบัการช่ว่ยเห่ลัอ่เยยีว่ยา 
ได้้ติาม พุ.ร.บ. ค่าติอบแทนุผู้เสิียห่าย แลัะค่าทด้แทนุ
แลัะค่าใช้จั่ายแก่จัำเลัยในุคด้ีอาญา พุ.ศั. 2544 รว่มถ่ง
มีการพุิจัารณาช่ว่ยเห่ลั่อกลัุ่มผู้ที�ได้้รับผลักระทบจัาก
การกระทำของเจั้าห่นุ้าที�รัฐด้้ว่ย นุอกจัากนีุ� เม่�อว่ันุที� 
19 สิิงห่าคม 2564 มปี็ระกาศักระทรว่งศัก่ษาธิกิาร เร่�อง 
ห่ลักัเกณฑ์์การจ่ัายเงนิุช่ว่ยเห่ลัอ่เยยีว่ยาครแูลัะบคุลัากร 
ทางการศั่กษาผู้เสีิยชีว่ิติอันุเนุ่�องมาจัากเห่ตุิการณ์
คว่ามไม่สิงบในุจัังห่ว่ัด้ชายแด้นุภาคใติ้ ที�ยังไม่ได้้รับ 
เงินุเยียว่ยาติามมติิ ครม. เม่�อว่ันุที� 1 ติุลัาคม 2556170  
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โด้ยมีทายาทของครูแลัะบุคลัากรทางการศ่ักษาได้้รับ
การช่ว่ยเห่ลัอ่ จัำนุว่นุ 171 ราย แบง่เป็น็ุกลัุม่ครูที�เสิยีชีวิ่ติ  
จัำนุว่นุ 162 ราย แลัะทุพุพุลัภาพุ จัำนุว่นุ 9 ราย  
ทั�งนุี�  ได้ม้กีารจัา่ยเงนิุชว่่ยเห่ลัอ่เยยีว่ยาผูไ้ด้ร้บัผลักระทบ 
รอบที� 1 แล้ัว่ จัำนุว่นุ 14 ราย เป็็นุเงินุ 37,182,000 บาท171

 2.3 การดำเนินการของ กสิม. 

  ในุป็ี 2564 กสิม. ได้้ออกรายงานุ
ผลัการติรว่จัสิอบการลัะเมิด้สิิทธิิมนุุษยชนุเกี�ยว่กับ
ป็ระเด้็นุในุพุ่�นุที�จัังห่ว่ัด้ชายแด้นุภาคใติ้ 18 เร่�อง แลัะม ี
ข้อเสินุอแนุะไป็ยังห่นุ่ว่ยงานุที�เกี�ยว่ข้อง อาทิ 1) กรณี
การกอ่เห่ติยุงิโจัมติปี็อ้มชดุ้รกัษาคว่ามป็ลัอด้ภยัห่มู่บา้นุ 
(ชรบ.) ในุพุ่�นุที� ติ. ลัำพุะยา จั. ยะลัา172 ซึ่่�ง กสิม. ได้้ม ี
ข้อเสินุอแนุะต่ิอห่นุ่ว่ยงานุแลัะได้้รับแจ้ังผลัการด้ำเนิุนุการ  
เช่นุ กระทรว่งมห่าด้ไทยได้้สินัุบสินุุนุอุป็กรณ์แลัะ 
งบป็ระมาณให่ก้บั ชรบ. มกีารป็รบัป็รงุนุโยบายเกี�ยว่กับ 
การมีสิ่ว่นุร่ว่มในุการจััด้ติั�ง ชรบ. ของป็ระชาชนุติาม
ระเบียบกระทรว่งมห่าด้ไทยว่่าด้้ว่ยการช่ว่ยเห่ลั่อ 
เจ้ัาพุนัุกงานุของห่นุ่ว่ยกำลัังคุ้มครอง แลัะรักษาคว่ามสิงบ 
เรยีบรอ้ยภายในุห่มูบ้่านุ พุ.ศั. 2551 แลัะที�แกไ้ขเพุิ�มเติมิ  
(ฉบับที� 2) พุ.ศั. 2554 ซึ่่�งให่้ผู้ให่ญ่บ้านุที�ถ่อว่่าเป็็นุ
ติวั่แทนุของป็ระชาชนุสิว่่นุให่ญพุ่จิัารณาคดั้เลัอ่กราษฎร
ที�ผ่านุการฝึ้กอบรม เสินุอนุายอำเภอเพุ่�อพิุจัารณา 
แติ่งติั� ง เ ป็็นุ ชรบ.173 นุอกจัากนุี�  ศัอ.บติ. ได้้ม ี
การช่ว่ยเห่ลั่อเยียว่ยาเด็้กซึ่่�งเป็็นุบุติรของผู้เสีิยชีว่ิติ 
ที�ติกอยูใ่นุสิถานุะเด้ก็กำพุร้า เด้ก็ที�อยูใ่นุสิภาพุยากลัำบาก 

171 จัาก “ติรีนุชื้” ลงพ้�นที� จ.ปัติติานี ม่อบเงินชื้่วยเหล้อคิร้และบุคิลากรที�เสียชื้ีวิติจากเหติุการณ์์คิวาม่ไม่่สงบในจังหวัด
ชื้ายแดนภาคิใติ�, โด้ย สิำนุักงานุคณะกรรมการการศั่กษาขั�นุพุ่�นุฐานุ, 3 พุฤศัจัิกายนุ 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.obec.
go.th/archives/514471

172 จัาก รายงานุผลัการติรว่จัสิอบการลัะเมิด้สิิทธิิมนุุษยชนุ ที� 23/2564 เร่�อง สิิทธิิแลัะเสิรีภาพุในุชีว่ิติแลัะร่างกาย  
กรณีเห่ติุยิงโจัมติีชุด้รักษาคว่ามป็ลัอด้ภัยห่มู่บ้านุในุพุ่�นุที�จัังห่ว่ัด้ยะลัา.

173 จัาก ห่นุังสิ่อกระทรว่งมห่าด้ไทย ที� มท 0211.4/9942 ลังว่ันุที� 8 กรกฎาคม 2564 เร่�อง ข้อเสินุอแนุะมาติรการ 
ห่ร่อแนุว่ทางที�เห่มาะสิมในุการป็้องกันุห่ร่อแก้ไขป็ัญห่าการลัะเมิด้สิิทธิิมนุุษยชนุ.

174 จัาก ห่นุังสิ่อ ศัอ.บติ. ที� นุร 5204.1/3930 ลังว่ันุที� 14 กันุยายนุ 2564. งานุเด้ิม.
175 จัาก รายงานุผลัการติรว่จัสิอบการลัะเมิด้สิิทธิิมนุุษยชนุ ที� 71/2564 เร่�อง สิิทธิิแลัะเสิรีภาพุในุชีว่ิติแลัะร่างกาย  

อันุเกี�ยว่เนุ่�องกับสิิทธิิในุกระบว่นุการยุติิธิรรม กรณีกล่ัาว่อ้างว่่าเจั้าห่นุ้าที�ของรัฐฝ่้ายคว่ามมั�นุคงทำร้ายร่างกายในุระห่ว่่าง 
การคว่บคุมติัว่ทำให่้ได้้รับบาด้เจั็บสิาห่ัสิแลัะเสิียชีว่ิติ.

176 จัาก ห่นุังสิ่อ กอ.รมนุ.ภาค 4 สินุ. ที� นุร 5119.1/4395 ลังว่ันุที� 26 กรกฎาคม 2564 เร่�อง แจั้งผลัการด้ำเนุินุการ 
ติามข้อเสินุอแนุะมาติรการห่ร่อแนุว่ทางในุการสิ่งเสิริมแลัะคุ้มครองสิิทธิิมนุุษยชนุ.

แลัะเด็้กที�เสิี�ยงต่ิอการกระทำผิด้ เป็น็ุต้ินุ174 แลัะ 2) กรณี
กลั่าว่อ้างว่่าเจั้าห่นุ้าที�ฝ้่ายคว่ามมั�นุคงทำร้ายร่างกาย
นุายอับดุ้ลัเลัาะ อีซึ่อมูซึ่อ ในุระห่ว่่างการคว่บคุมติัว่ 
ทำให้่ได้้รับบาด้เจั็บสิาหั่สิแลัะเสีิยชีว่ิติ ซึ่่�งแม้จัะยัง 
ไมป่็รากฏิพุยานุห่ลักัฐานุที�ระบชุดั้เจันุถง่สิาเห่ตุิที�ทำให่้
เสิียชีว่ิติ แต่ิ กสิม. ได้้มีข้อเสินุอแนุะไป็ยังห่นุ่ว่ยงานุ 
ที�เกี�ยว่ข้อง เช่นุ การจััด้ให่้มีการบันุท่กภาพุเคลั่�อนุไห่ว่
ในุขั�นุติอนุการคว่บคุมติัว่บุคคลัเพุ่�อซึ่ักถามโด้ยใช้
เทคโนุโลัยีห่นุ่ว่ยคว่ามจัำชนุิด้ที�ไม่สิามารถลับข้อมูลัได้้
ห่ร่อเก็บบันุท่กได้้ในุระยะเว่ลัานุานุ การขอคว่ามเห่็นุ 
ที�สิองจัากแพุทย์ที�ไม่ได้้สิังกัด้อยู่ภายใติ้ห่นุ่ว่ยงานุ
คว่ามมั�นุคง แลัะการเปิ็ด้โอกาสิให้่ห่นุ่ว่ยงานุภายนุอก 
ญาติิห่ร่อบุคคลัที�ญาติิมีคว่ามไว่้ว่างใจั เข้าร่ว่ม 
ในุกระบว่นุการสิ่บสิว่นุข้อเท็จัจัริงกรณีที�มีรายงานุ 
การบาด้เจั็บห่ร่อเสิียชีว่ิติในุระห่ว่่างการคว่บคุมติัว่ 
ของเจัา้ห่นุา้ที� เป็น็ุตินุ้175 โด้ย กอ.รมนุ.ภาค 4 สินุ. แจัง้ว่่า 
ได้้กำชับให้่เจั้าห่นุ้าที�ป็ฏิิบัติิติามระเบียบโด้ยเคร่งครัด้ 
ห่ากพุบว่่ามีการลัะเมิด้ห่ร่อไม่ป็ฏิิบัติิติามระเบียบ 
ข้อบงัคบัที�ได้้กำห่นุด้ไป็แล้ัว่ จัะถกูด้ำเนุนิุการทั�งทางว่นิุยั 
แลัะทางอาญาโด้ยไม่ยกเว่้นุ176

3. การประเมินสิถานการณ์

 พัฒนาการห่รือความก้าวห่น้า ในุปี็ 2564 
รัฐบาลัมีการด้ำเนุินุการเพุ่�อแก้ไขป็ัญห่าสิถานุการณ์ 
ในุพุ่�นุที�จังัห่วั่ด้ชายแด้นุภาคใต้ิสิอด้คล้ัองกับข้อเสินุอแนุะ 
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ของ กสิม. ที�ผ่านุมา เช่นุ การป็รับลัด้พุ่�นุที�ป็ระกาศัใช้  
พุ.ร.ก. การบริห่ารราชการในุสิถานุการณ์ฉุกเฉินุ  
พุ.ศั. 2548 การอบรมสิร้างคว่ามรูค้ว่ามเข้าใจัแก่เจ้ัาห่นุ้าที� 
ฝ้่ายคว่ามมั�นุคง แลัะการให่้คว่ามช่ว่ยเห่ลั่อผู้ได้้รับ
ผลักระทบจัากสิถานุการณ์คว่ามไม่สิงบอย่างต่ิอเนุ่�อง  
รว่มถ่งการเยียว่ยากลุ่ัมต่ิาง ๆ เช่นุ ทายาทครู 
แลัะบุคลัากรทางการศั่กษาแลัะเด็้กที�ได้้รับผลักระทบ
จัากเห่ติุการณ์คว่ามไม่สิงบ ติลัอด้จันุการมีแนุว่ทาง 
ในุการให่ค้ว่ามชว่่ยเห่ลัอ่เยยีว่ยากลัุม่ผูไ้ด้ร้บัผลักระทบ
ที�ไม่ได้้รับการรับรองจัากคณะกรรมการ 3 ฝ้่าย

 ปัญห่าห่รืออุปสิรรค มีข้อสิังเกติว่่าสิถิติิ
เห่ตุิการณ์รุนุแรงในุพุ่�นุที� รว่มทั�งผู้บาด้เจั็บเพุิ�มข่�นุ 
จัากป็ี 2563 สิ่ว่นุผู้เสิียชีวิ่ติมีจัำนุว่นุลัด้ลังเลั็กนุ้อย  
โด้ยส่ิว่นุห่นุ่�งอาจัสิ่บเนุ่�องมาจัากจัำนุว่นุเห่ตุิการณ์ 
ที�เพุิ�มข่�นุมีลัักษณะการก่อคว่ามไม่สิงบห่ร่อก่อกว่นุ 
โด้ยไม่มผีูไ้ด้ร้บับาด้เจับ็ห่รอ่เสิยีชวี่ติิ เชนุ่ การเผาทำลัาย
กลัอ้งว่งจัรป็ดิ้ การทำลัายเสิาสิง่สิญัญาณโทรศััพุท ์แลัะ
แขว่นุป็้ายผ้า เป็็นุติ้นุ อย่างไรก็ติาม มีข้อห่่ว่งกังว่ลั 
ติ่อสิถานุการณ์การก่อเห่ตุิรุนุแรงในุพุ่�นุที�สิาธิารณะ 
ที�ยังคงเกิด้ข่�นุเป็็นุระยะ ๆ  ซึ่่�งสิ่งผลักระทบต่ิอชีว่ิติ  
ร่างกาย จัติิใจั แลัะการด้ำเนุนิุชวิี่ติป็ระจัำว่นัุของป็ระชาชนุ 
ในุพุ่�นุที� สิำห่รับป็ระเด้็นุการให่้คว่ามช่ว่ยเห่ลั่อเยียว่ยา 
ยงัคงติอ้งมกีารติดิ้ติามผลัการด้ำเนุนิุงานุของห่นุว่่ยงานุ
ที�เกี�ยว่ข้องอย่างติ่อเนุ่�อง รว่มถ่งการติิด้ติามในุป็ระเด้็นุ
คว่ามครอบคลุัมของการให้่คว่ามช่ว่ยเห่ลั่อว่่ายังมี 
ผูไ้ด้ร้บัผลักระทบกลุ่ัมใด้ติกห่ลันุ่ไมไ่ด้ร้บัคว่ามชว่่ยเห่ลัอ่ 
ห่ร่อไม่ 

 กรณ่การกล่าวอ้างว่าม่การกระทำทรมาน
ห่รือทำร้ายร่างกายผ้้ติ้องสิงสัิยในคด่ความมั�นคง  
แมแ้นุว่โนุม้จัำนุว่นุเร่�องรอ้งเรยีนุติอ่ กสิม. ลัด้ลัง แติย่งัคง 
ได้้รับเร่�องร้องเรียนุในุลัักษณะดั้งกล่ัาว่อยู่เป็็นุระยะ 
จัง่จัำเป็็นุติอ้งมกีารเนุนุ้ย�ำให่ม้กีารกำชบัการป็ฏิบิตัิงิานุ
ของเจั้าห่นุ้าที�ให่้อยู่ภายใติ้ขอบเขติของกฎห่มายแลัะ
ห่ลัักสิิทธิิมนุุษยชนุอย่างเคร่งครัด้ คว่บคู่กับการพุัฒนุา 

177 จัาก รายงานุผลัการติรว่จัสิอบการลัะเมิด้สิิทธิิมนุุษยชนุ ที� 328/2562 ลังว่ันุที� 20 พุฤศัจัิกายนุ 2562 กสิม.  
มีข้อเสินุอแนุะต่ิอ กอ.รมนุ.ภาค 4.สินุ. ว่่า การใช้อำนุาจัติรว่จัเก็บ DNA แก่บุคคลัใด้ ๆ  คว่รด้ำเนิุนุการติามบทบัญญัติิ 
แห่่งป็ระมว่ลักฎห่มายว่ิธิีพุิจัารณาคว่ามอาญามาติรา 131/1. 

กระบว่นุการซึ่ักถามผู้ติ้องสิงสิัยในุคด้ีคว่ามมั�นุคง 
อย่างต่ิอเนุ่�อง เพุ่�อให้่เกิด้คว่ามโป็ร่งใสิแลัะสิร้าง 
คว่ามเช่�อมั�นุให่้กับป็ระชาชนุ

 กรณ่การวิสิามัญฆาติกรรม ที�ห่นุ่ว่ยงานุ 
คว่ามมั�นุคงมีการชี�แจังเห่ติุผลัป็ระกอบว่่า ผู้ติ้องห่า/
บุคคลัติามห่มายจัับมีการติ่อ สู้ิแลัะไม่ยอมให่้ม ี
การจัับกุม รว่มถ่งบางกรณีได้้มีการเชิญผู้นุำท้องถิ�นุ 
ผู้นุำศัาสินุา แลัะญาติิช่ว่ยเจัรจัาแติ่ไม่เป็็นุผลันุั�นุ คว่รม ี
การสิอบสิว่นุว่่าการใช้กำลัังในุแติ่ลัะกรณีเป็็นุไป็ติาม 
ที�กฎห่มายกำห่นุด้ กล่ัาว่คอ่เป็น็ุการกระทำเพุ่�อป็อ้งกนัุ
อันุติรายที�อาจัเกิด้แก่ตินุห่ร่อผู้อ่�นุเท่าที�เห่มาะสิมกับ 
พุฤติิการณ์ในุการจัับกุม ด้ังนัุ�นุ การใช้กำลัังของ 
เจั้าห่นุ้าที�ในุเห่ตุิการณ์ป็ะทะกันุอันุอาจันุำมาซึ่่�งการ
ว่สิิามญัฆาติกรรมจัง่ติอ้งด้ำเนุนิุการภายใติห้่ลักัคว่ามได้้ 
สิดั้ส่ิว่นุห่รอ่ห่ลักัคว่ามพุอสิมคว่รแก่เห่ติ ุแลัะมีข้อเท็จัจัรงิ 
ห่ร่อห่ลัักฐานุเชิงป็ระจัักษ์ที�สิามารถชี�แจังต่ิอญาติ ิ
ผู้เสิียชีวิ่ติแลัะสิาธิารณะเกี�ยว่กับเห่ตุิผลัในุการวิ่สิามัญ
ฆาติกรรมได้้

 กรณ่การติรวจัเก็บ DNA แม้ระเบียบ 
กอ.รมนุ.ภาค 4 สินุ. ว่า่ด้ว้่ยว่ธิิกีารป็ฏิบิตัิใินุการคว่บคมุ
ติัว่บุคคลัที�ติ้องสิงสิัยติามมาติรา 15 ทว่ิ แห่่ง พุ.ร.บ.  
กฎอัยการศั่ก พุระพุุทธิศัักราช 2457 จัะให่้อำนุาจั 
เจั้าห่นุ้าที�ฝ้่ายทห่ารในุการด้ำเนิุนุการดั้งกล่ัาว่ แต่ิการ 
ด้ำเนุินุการคว่รกระทำเท่าที�จัำเป็็นุต่ิอบุคคลัที�เป็็นุ
เป็้าห่มายชัด้เจันุ ห่ร่อมีพุยานุห่ลัักฐานุเพุียงพุอที�จัะ
บ่งชี�ว่่าอาจัเป็็นุผู้มีสิ่ว่นุเกี�ยว่ข้องในุการกระทำผิด้  
ไมค่ว่รนุำการติรว่จัเกบ็ DNA มาใชก้บัป็ระชาชนุกลัุม่ให่ญ่ 
เนุ่�องจัากอาจักระทบติ่อสิิทธิิของป็ระชาชนุผู้ไม่มี 
สิ่ว่นุเกี�ยว่ข้อง แติ่ห่ากจัำเป็็นุต้ิองใช้วิ่ธีิการด้ังกลั่าว่ 
คว่รมีการอธิิบายให้่ป็ระชาชนุเข้าใจัถ่งวั่ติถุป็ระสิงค์ 
ในุการนุำข้อมูลัไป็ใช้ ทั�งนุี� แม้ที�ผ่านุมา กสิม. จัะมี
ข้อเสินุอแนุะให้่ห่นุ่ว่ยงานุที�เกี�ยว่ข้องด้ำเนิุนุการแก้ไข
ป็ญัห่าแลัว้่กต็ิาม177 แติย่งัคงมเีร่�องรอ้งเรยีนุในุลักัษณะ
ด้ังกลั่าว่เกิด้ข่�นุในุป็ี 2564 
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4. ข้อเสินอแนะ 

 กสิม. มีข้อเสินุอแนุะเพุิ�มเติิมติ่อป็ระเด้็นุ
สิถานุการณ์ในุจัังห่ว่ัด้ชายแด้นุภาคใติ้ ด้ังนุี�

 4.1 รัฐบาลัโด้ยห่นุ่ว่ยงานุด้้านุคว่ามมั�นุคง 
คว่รเพุิ�มมาติรการคุม้ครองคว่ามป็ลัอด้ภยัในุการเด้นิุทาง 
สิัญจัรแลัะใช้ชีว่ิติป็ระจัำว่ันุให้่แก่ป็ระชาชนุในุพุ่�นุที�
จังัห่วั่ด้ชายแด้นุภาคใต้ิ แลัะ ศัอ.บติ. คว่รให้่คว่ามช่ว่ยเห่ลัอ่ 
เยียว่ยาคว่ามเสีิยห่ายแก่ผู้ได้้รับผลักระทบทุกกลัุ่ม 
อย่างเห่มาะสิม ทั�งในุด้้านุทรัพุย์สิินุแลัะการเยียว่ยา
ทางด้้านุจัิติใจั 

 4.2 รัฐบาลัโด้ยห่นุ่ว่ยงานุด้้านุคว่ามมั�นุคง
คว่รทบทว่นุการป็ระกาศัใช้กฎห่มายคว่ามมั�นุคง 
ในุพุ่�นุที�จัังห่วั่ด้ชายแด้นุภาคใต้ิอย่างติ่อเนุ่�อง รว่มถ่ง
ยกเลัิกกฎห่มายด้ังกลั่าว่ในุพุ่�นุที�ที�ห่มด้คว่ามจัำเป็็นุ 
แลัะเป็ลีั�ยนุไป็ใช้กฎห่มายป็กติิค่อป็ระมว่ลักฎห่มาย 
ว่ธิิพีุจิัารณาคว่ามอาญา สิำห่รับพุ่�นุที�ที�ยงัมคีว่ามจัำเป็น็ุ
ติ้องป็ระกาศัใช้กฎห่มายคว่ามมั�นุคง คว่รป็ระกาศั
ใช้กฎห่มายคว่ามมั�นุคงเพีุยงฉบับเดี้ยว่เพุ่�อไม่ให่้เกิด้ 
การบงัคบัใชก้ฎห่มายซึ่�ำซึ่อ้นุแลัะเพุ่�อให่ก้ระทบติอ่สิทิธิิ
แลัะเสิรีภาพุของป็ระชาชนุนุ้อยที�สิุด้ 

 4.3  รั ฐ บ า ลั โ ด้ ย ก ร ะ ท ร ว่ ง ก ลั า โ ห่ ม 
คว่รจััด้การอบรมแก่เจั้ าห่นุ้าที� ฝ้่ ายคว่ามมั�นุคง 
ที�บังคับใช้กฎห่มายเกี�ยว่กับการป็ฏิิบัติิห่นุ้าที�ที�เคารพุ 
ห่ลัักสิทิธิมินุษุยชนุอย่างต่ิอเนุ่�อง ติลัอด้จันุมีการติดิ้ติาม
ป็ระเมนิุผลัการอบรมว่่าเจ้ัาห่นุ้าที�ได้้นุำห่ลักัสิทิธิมินุษุยชนุ 
ไป็ใชใ้นุการป็ฏิบิตัิจิัรงิทั�งในุการติรว่จัคนุ้ จับักมุ คว่บคมุ
ติัว่บุคคลั แลัะคว่รมีการติรว่จัสิอบข้อเท็จัจัริงกรณ ี
การใช้กำลัังเกินุกว่่าเห่ตุิของเจั้าห่นุ้าที� โด้ยทันุที  
ห่ากป็รากฏิการร้องเรยีนุแลัะเม่�อพุบว่่ามีการกระทำผิด้ 
คว่รมีการด้ำเนิุนุการลังโทษอย่างจัริงจััง รว่มทั�ง 
พุ่งให้่คว่ามสิำคัญต่ิอการเคารพุขนุบธิรรมเนุียม 
ป็ระเพุณีทอ้งถิ�นุแลัะการสิรา้งคว่ามเขา้ใจักบัป็ระชาชนุ
ในุพุ่�นุที�เกี�ยว่กับคว่ามจัำเป็็นุในุการด้ำเนิุนุมาติรการ 
ติ่าง ๆ  เพุ่�อแก้ไขปั็ญห่าสิถานุการณ์ในุจัังห่ว่ัด้ชายแด้นุ
ภาคใติ้ 

 4.4 รั ฐ บ า ลั โ ด้ ย ก ร ะ ท ร ว่ ง ก ลั า โ ห่ ม 
คว่รรว่่มกบักระทรว่งสิาธิารณสิขุให่ม้กีารติรว่จัป็ระเมนิุ
สิภาพุจัิติใจัของผู้ที�ถูกคว่บคุมติัว่เข้าสิู่กระบว่นุการ

ซึ่ักถามทั�งก่อนุแลัะห่ลััง โด้ยเปิ็ด้โอกาสิให้่สิามารถ
ร้องขอทั�งการติรว่จัร่างกายแลัะป็ระเมินุสิภาพุจิัติใจั
จัากแพุทย์ที�ไม่ได้้สิังกัด้ห่นุ่ว่ยงานุคว่ามมั�นุคง คว่บคู่ไป็
กับการติรว่จัโด้ยแพุทย์ในุสิังกัด้ห่นุ่ว่ยงานุคว่ามมั�นุคง 
เพุ่�อเป็็นุกลัไกในุการถ่ว่งดุ้ลัแลัะสิร้างคว่ามเช่�อมั�นุ 
ให่้กับป็ระชาชนุ รว่มทั�งติิด้ติามแลัะให่้คว่ามช่ว่ยเห่ลั่อ
ป็ระชาชนุในุทันุทีที�ได้้รับผลักระทบทางด้้านุจิัติใจั 
จัากเห่ติุการณ์คว่ามไม่สิงบอย่างติ่อเนุ่�อง

 4.5 รัฐบาลัโด้ยห่นุ่ว่ยงานุด้้านุคว่ามมั�นุคง
คว่รกำชับเจั้าห่นุ้าที�ที� เกี�ยว่ข้องในุการด้ำเนุินุการ 
ติรว่จัเก็บ DNA ป็ฏิิบัติิห่นุ้าที�ให่้เป็็นุไป็ติามกฎห่มาย
แลัะคำนุ่งถ่งห่ลัักสิิทธิิมนุุษยชนุ ทั�งนีุ� คว่รห่ลัีกเลัี�ยง 
การติรว่จัเก็บ DNA ในุเด้็ก แติ่ห่ากมีคว่ามจัำเป็็นุคว่รม ี
มาติรการในุการด้ำเนุินุการอย่างเห่มาะสิม แลัะ
คำนุ่งถ่งผลัป็ระโยชนุ์สิูงสิุด้ของเด้็กติามที�ได้้รับรองไว่้ 
ในุรัฐธิรรมนุูญแลัะอนุุสิัญญา CRC เป็็นุสิาระสิำคัญ

3.5 โทษประห่ารช่วิติ 

1. สิถานการณ์/ปัญห่า 

 ป็จััจับุนัุกฎห่มายของป็ระเทศัไทยได้ก้ำห่นุด้ 
ฐานุคว่ามผิด้ในุป็ระมว่ลักฎห่มายอาญาแลัะกฎห่มายอ่�นุ 
ที�มโีทษป็ระห่ารชวี่ติิเป็น็ุโทษสิงูสิดุ้ รว่ม 60 ฐานุคว่ามผดิ้  
ได้้แก่ ป็ระมว่ลักฎห่มายอาญา (33 ฐานุคว่ามผิด้) 
กฎห่มายอาญาทห่าร (17 ฐานุคว่ามผิด้) พุ.ร.บ. 
ป็้องกันุแลัะป็ราบป็รามการค้าป็ระเว่ณี พุ.ศั. 2539  
(1 ฐานุคว่ามผิด้) พุ.ร.บ. อาวุ่ธิป็นุ้ เคร่�องกระสุินุป็นุ้ ว่ตัิถุ
ระเบิด้ ด้อกไม้เพุลัิง แลัะสิิ�งเทียมอาวุ่ธิป็้นุ พุ.ศั. 2490  
(1 ฐานุคว่ามผิด้) พุ.ร.บ. ป็้องกันุแลัะป็ราบป็ราม 
การค้ามนุุษย์ (ฉบับที� 2) พุ.ศั. 2558 (1 ฐานุคว่ามผิด้) 
พุ.ร.บ. ว่่าด้้ว่ยคว่ามผิด้บางป็ระการติ่อการเด้ินุอากาศั 
พุ.ศั. 2558 (6 ฐานุคว่ามผิด้) แลัะป็ระมว่ลักฎห่มาย 
ยาเสิพุติดิ้ (1 ฐานุคว่ามผิด้) ซึ่่�งในุทางป็ฏิบัิติปิ็ระเทศัไทย
มีการบังคับโทษป็ระห่ารชีว่ิติครั�งสิุด้ท้ายเม่�อว่ันุที� 18 
มิถุนุายนุ 2561 ข้อมูลัจัากกรมราชทัณฑ์์ในุป็ี 2564  
พุบว่่า สิถิติินุักโทษเด้็ด้ขาด้ที�ถูกพุิพุากษาป็ระห่ารชีว่ิติ
เม่�อคด้ีถ่งที�สิุด้มีจัำนุว่นุ 23 คนุ แยกเป็็นุคด้ียาเสิพุติิด้ 
ให่้โทษ 19 คนุ (ชาย 15 คนุ ห่ญิง 4 คนุ) แลัะคดี้ 
คว่ามผิด้ทั�ว่ไป็เป็็นุนุักโทษชาย 4 คนุ 
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2.  การดำเนินการท่�สิำคัญ

 2.1 การติอบรับข้อเสินอแนะในรายงาน 
ปี 2563 

  กระทรว่งยุติิธิรรม (ยธิ.) โด้ยสิำนุักงานุ 
กิจัการยุติิ ธิรรม ได้้ด้ำ เนุินุการในุเชิ งนุโยบาย 
เพุ่�อป็ระชาสิัมพุันุธ์ิแลัะสิร้างการรับรู้ให้่ป็ระชาชนุ 
ป็รับเป็ลีั�ยนุทัศันุคติิเกี�ยว่กับการใช้โทษป็ระห่ารชีว่ิติ 
แลัะจััด้รับฟัังคว่ามคิด้เห่็นุติ่อห่นุ่ว่ยงานุที�รับผิด้ชอบ
พุิจัารณาแก้ไขเพุิ�มเติิมบทบัญญัติิในุระยะที� 1 ค่อ ป็รบั
อตัิราโทษคว่ามผดิ้บางป็ระเภทจัากที�มโีทษป็ระห่ารชวี่ติิ 
สิถานุเดี้ยว่เป็็นุโทษอตัิราขั�นุสิงูสิดุ้ป็ระห่ารชวี่ติิ เพุ่�อให้่ 
ผู้พุิพุากษาสิามารถใช้ดุ้ลัพุินุิจัที�จัะลังโทษป็ระห่ารชีวิ่ติ
ได้้โด้ยไม่จัำเป็็นุต้ิองว่างโทษป็ระห่ารชีว่ิติสิถานุเด้ียว่
เท่านุั�นุ จัากกฎห่มาย 4 ฉบับ ได้้แก่ (1) ป็ระมว่ลั
กฎห่มายอาญา (2) ป็ระมว่ลักฎห่มายอาญาทห่าร 
(3) พุ.ร.บ. ว่า่ด้ว้่ยคว่ามผดิ้บางป็ระการติอ่การเด้นิุอากาศั 
พุ.ศั. 2558 แลัะ (4) พุ.ร.บ. ยาเสิพุติดิ้ให้่โทษ พุ.ศั. 2522 
แลัะที�แกไ้ขเพุิ�มเติมิ โด้ยมกีารจัดั้เว่ทรีบัฟังัคว่ามคดิ้เห่น็ุ 
ในุระดั้บพุ่�นุที� 3 จัังห่วั่ด้ ได้้แก่ เชียงให่ม่ ขอนุแก่นุ  
แลัะสิงขลัา รว่มทั�งการจัดั้ทำร่างกฎห่มายเพุ่�อป็รบัป็รงุ
โทษป็ระห่ารชีว่ิติ   

 2.2 การดำเนินการในปี 2564

  สิำนัุกงานุกิจัการยุติธิิรรม ได้ด้้ำเนิุนุการ 
ที�เกี�ยว่กับการเป็ลัี�ยนุแป็ลังโทษป็ระห่ารชีวิ่ติระยะที� 1  
โด้ยได้้จััด้รบัฟังัคว่ามคิด้เห็่นุของห่นุว่่ยงานุที�รบัผิด้ชอบ  
รว่มถ่งสิร้างการรับรู้แลัะเผยแพุร่ป็ระชาสิัมพุันุธิ์ 
ผลัการด้ำเนุนิุงานุเกี�ยว่กบัโทษป็ระห่ารชวี่ติิแก่ป็ระชาชนุ  
แลัะสิำรว่จัคว่ามคิด้เห็่นุของป็ระชาชนุร่ว่มกับ 
ศัูนุย์สิำรว่จัคว่ามคิด้เห่็นุ “นุิด้้าโพุลั” สิถาบันุบัณฑ์ิติ
พุัฒนุบริห่ารศัาสิติร์ เร่�อง “การคงไว่้ห่ร่อยกเลิัก 
โทษป็ระห่ารชีว่ิติ” ระห่ว่่างเด้่อนุกรกฎาคม - สิิงห่าคม 
2564 จัากป็ระชาชนุที�มอีาย ุ18 ป็ขี่�นุไป็ กระจัายทกุระด้บั 
การศัก่ษา อาชพีุ แลัะรายได้้ รว่ม 2,002 ห่นุว่่ยตัิว่อยา่ง 
ด้้ว่ยวิ่ธิีการสัิมภาษณ์ทางโทรศััพุท์ ผลัการสิำรว่จั 
คว่ามคิด้เห่็นุพุบว่่า ทัศันุคติิเกี�ยว่กับโทษป็ระห่ารชีวิ่ติ 
ในุภาพุรว่ม รอ้ยลัะ 50.73 เห็่นุว่่า การลังโทษห่รอ่การใช ้
ว่ิธิีการอ่�นุ ๆ  ที�มีอยู่ในุป็ัจัจัุบันุที�ไม่ใช่การป็ระห่ารชีว่ิติ 

ไม่สิามารถยับยั� งพุฤติิกรรมชั�ว่ร้ายของผู้กระทำ 
คว่ามผิด้ได้้ ร้อยลัะ 46.44 เห่็นุว่่า การใช้โทษป็ระห่าร
ชีว่ิติเป็็นุการเยียว่ยาคว่ามรู้สิ่กของครอบครัว่ผู้เสิียห่าย 
ที�ได้้รับจัากการกระทำของผู้กระทำคว่ามผิด้ ร้อยลัะ  
43.33 ไม่เห็่นุด้้ว่ยกับกรณีว่่าโทษป็ระห่ารชีว่ิติเป็็นุ 
การป็ฏิิบัติิที�ผิด้ห่ลัักสิิทธิิมนุุษยชนุ แลัะร้อยลัะ 30.85  
ไม่ เห่็นุด้้ว่ยกับกรณีว่่าการป็ระห่ารชีว่ิติไม่ทำให่้
อาชญากรรมลัด้ลัง 

  ผลัสิำรว่จัในุส่ิว่นุคว่ามคิด้เห็่นุเกี�ยว่กับ 
ฐานุคว่ามผิด้ที�ป็ระชาชนุเห็่นุคว่รให่้คงไว่้ซึ่่�งโทษ
ป็ระห่ารชีว่ิติสิถานุเด้ียว่มากที�สิุด้ ค่อ การกระทำ
อนุาจัารห่ร่อข่มข่นุกระทำชำเราผู้อ่�นุห่ร่อเด้็กที�มีอายุ
ยังไม่เกินุ 13 ห่ร่อ 15 ป็ี โด้ยใช้อาวุ่ธิห่ร่อรุมโทรม 
จันุเป็็นุเห่ตุิให้่ผูนุ้ั�นุถง่แก่คว่ามติาย (มีผูต้ิอบร้อยลัะ 75.20)  
รองลังมา ค่อ การฆ่าผู้อ่�นุโด้ยไติร่ติรองไว่้ก่อนุ ห่ร่อ 
ฆ่าบุพุการี ห่ร่อเจั้าพุนุักงานุขณะป็ฏิิบัติิห่นุ้าที� เป็็นุติ้นุ 
(มีผู้ติอบร้อยลัะ 72.67) สิ่ว่นุฐานุคว่ามผิด้ที�ป็ระชาชนุ
เห่็นุคว่รเป็ลัี�ยนุเป็็นุโทษจัำคุกติลัอด้ชีว่ิติเท่านุั�นุ ค่อ
กรณสีิมาชกิรฐัสิภา สิมาชิกองคก์รป็กครองสิว่่นุทอ้งถิ�นุ  
ติลุัาการ พุนัุกงานุอัยการ ห่รอ่พุนัุกงานุสิอบสิว่นุ เรยีกรบั  
ห่ร่อยอมจัะรับทรัพุย์สิินุ ห่ร่อป็ระโยชนุ์อ่�นุใด้สิำห่รับ
ตินุเองห่ร่อผู้อ่�นุ เพุ่�อกระทำการห่ร่อไม่กระทำการ 
อย่างใด้ในุติำแห่นุ่ง ไม่ว่่าจัะใช้อำนุาจัในุติำแห่นุ่งโด้ยชอบ 
ห่ร่อมิชอบก็ติาม (มีผู้ติอบร้อยลัะ 59.10) รองลังมา 
ค่อกรณีเจั้าพุนัุกงานุที�ใช้อำนุาจัในุติำแห่นุ่งโด้ยมิชอบ
เพุ่�อให่้บุคคลัใด้มอบทรัพุย์สิินุห่ร่อป็ระโยชน์ุอ่�นุใด้ 
แก่ตินุห่ร่อผู้อ่�นุ เป็็นุติ้นุ (มีผู้ติอบร้อยลัะ 57.06)

ผลสิำารวจในุสิ่วนุความคิดเห่็นุ
เกี�ยวกับัฐานุความผิดที�ประชาชนุ
เห่็นุควรให่้คงไว้ซีึ�งโทษประห่ารชีวิติ
สิถานุเดียวมากที�สิุด คือ 

การกระทำาอนาจัาร
หร่อข้่มูข้ืนกระทำาชำาเรา
ผู้อื�นหร่อเด็กท่�มู่อายุ
ยังไมู่เกิน 13 หร่อ 15 ปี รา
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  อนุ่�ง ในุปี็ 2564 ได้้มีการป็ระกาศั
ใช้ป็ระมว่ลักฎห่มายยาเสิพุติิด้แลัะให่้ยกเลัิก พุ.ร.บ.  
ยาเสิพุติิด้ให่้โทษ พุ.ศั. 2522 แลัะที�แก้ไขเพุิ�มเติิม  
ซ่ึ่� งสิ่งผลัให้่ยกเลิักคว่ามผิด้บางป็ระเภทที�มี โทษ 
ป็ระห่ารชีว่ติิสิถานุเดี้ยว่ในุกฎห่มายดั้งกล่ัาว่ นุอกจัากนุี� 
ป็ระมว่ลักฎห่มายยาเสิพุติิด้ไม่ได้้บัญญัติิกำห่นุด้อัติรา
โทษคว่ามผิด้ที�มีโทษป็ระห่ารชีว่ิติสิถานุเด้ียว่ไว่้ 

3. การประเมินสิถานการณ์ 

 ป็ระเทศัไทยยงัคงมกีารกำห่นุด้โทษป็ระห่าร 
ชีว่ิติในุกฎห่มายห่ลัายฉบับ ยธิ. ได้้ด้ำเนิุนุการ 
อย่างติ่อเนุ่�องเพุ่�อป็รับเป็ลัี�ยนุโทษป็ระห่ารชีว่ิติ 
ให่ส้ิอด้คล้ัองกับห่ลักัสิทิธิมินุษุยชนุ ทั�งในุสิว่่นุการสิรา้ง
คว่ามรู้คว่ามเข้าใจัแก่สิังคมในุการป็รับเป็ลัี�ยนุทัศันุคติิ 
เกี�ยว่กับการใช้โทษป็ระห่ารชีว่ิติ โด้ยผลัการสิำรว่จั 
คว่ามคดิ้เห็่นุของป็ระชาชนุสิะท้อนุทศัันุคติว่ิ่าการลังโทษ 
ด้้ว่ยว่ิธิีอ่�นุจัะไม่สิามารถยับยั�งผู้ที�จัะกระทำคว่ามผิด้ได้้  
รว่มทั�งป็ระชาชนุส่ิว่นุให่ญ่เห่น็ุว่่าฐานุคว่ามผดิ้ที�เกี�ยว่กบั 
ชีว่ิติแลัะร่างกายยังคว่รคงโทษป็ระห่ารชีว่ิติไว่้ แลัะ 
อาจัป็รับฐานุคว่ามผิด้ที�เกี�ยว่กับติำแห่นุ่งห่นุ้าที�ให้่เป็็นุ
โทษจัำคุกติลัอด้ชีว่ิติ รว่มถ่งการด้ำเนิุนุการจััด้รับฟััง 
คว่ามคดิ้เห็่นุเพุ่�อแก้ไขเพุิ�มเติมิกฎห่มายจัากฐานุคว่ามผิด้
ที�มีโทษป็ระห่ารชีว่ิติสิถานุเด้ียว่ในุกฎห่มายบางฉบับ

 ในุป็ี 2564 ยังคงมีจัำนุว่นุนุักโทษเด้็ด้ขาด้ 
ที�ถูกพุิพุากษาป็ระห่ารชีว่ิติเม่�อคด้ีถ่งที�สิุด้ แม้ว่่าจัะไม่มี
การป็ระห่ารชีว่ิติจัริงก็ติาม ทั�งนุี� ฐานุคว่ามผิด้ที�มีโทษ 
ป็ระห่ารชีว่ิติบางฐานุคว่ามผิด้ไม่ใช่เป็็นุการทำให่้ 
บุคคลัอ่�นุเสิียชีว่ิติโด้ยเจัตินุา จัากข้อมูลัยังคงอยู่ในุ 
ขั�นุติอนุการศ่ักษาระยะที� 1 แลัะรับฟัังคว่ามคิด้เห่็นุ 
ของสิงัคม ซ่ึ่�งจัะต้ิองนุำไป็สิูก่ารป็รบัอตัิราโทษในุคว่ามผดิ้ 
จัากฐานุคว่ามผิด้ที�มีโทษป็ระห่ารชีวิ่ติสิถานุเด้ียว่  
เป็็นุ “โทษป็ระห่ารชีวิ่ติห่ร่อจัำคุกติลัอด้ชีว่ิติ” แลัะ 
การยกเลิักโทษป็ระห่ารชีว่ติิในุบางฐานุคว่ามผิด้ โด้ยเฉพุาะ 
ฐานุคว่ามผิด้ที�ไม่ใช่คด้ีอุกฉกรรจั์ติามกติิกา ICCPR  
โด้ยเป็ลัี�ยนุเป็น็ุโทษจัำคุกติลัอด้ชีว่ติิห่รอ่มีมาติรการอ่�นุ ๆ   
ทด้แทนุ ซ่ึ่�งเป็็นุไป็ติามที�คณะกรรมการป็ระจัำกติิกา 
ICCPR เสินุอแนุะให้่ป็ระเทศัไทยใช้โทษป็ระห่ารชีว่ิติ
เฉพุาะในุคด้ีอุกฉกรรจั์ที�สุิด้เท่านุั�นุ เพุ่�อให่้สิอด้คลั้อง
ติามกติิกา ICCPR ข้อ 6 (2) ทั�งนุี� ในุปี็ 2564 ได้้มี 

การป็ระกาศัใช้ป็ระมว่ลักฎห่มายยาเสิพุติิด้ ซึ่่�งมีผลัใช้
บังคับ ว่ันุที� 9 ธิันุว่าคม 2564 โด้ยกฎห่มายด้ังกลั่าว่ 
ได้ก้ำห่นุด้อัติราโทษคว่ามผิด้บางป็ระเภทเป็น็ุโทษอัติรา
ขั�นุสิูงสิุด้ป็ระห่ารชีว่ิติ เพุ่�อให่้ผู้พุิพุากษาสิามารถใช้
ดุ้ลัพุินุิจั ซึ่่�งสิอด้คลั้องกับมติิ ครม. ระยะที� 1 

4. ข้อเสินอแนะ 

 กสิม. มีข้อเสินุอแนุะเพุิ�มเติิมติ่อป็ระเด้็นุ 
โทษป็ระห่ารชีว่ิติ ด้ังนุี�

 4.1 รั ฐ บ า ลั โ ด้ ย ก ร ะ ท ร ว่ ง ยุ ติิ ธิ ร ร ม 
คว่รเรง่ด้ำเนุนิุการติามมติ ิครม. เม่�อว่นัุที� 26 กรกฎาคม 
2559 ระยะที� 1 คอ่ ป็รบัอตัิราโทษคว่ามผดิ้บางป็ระเภท
จัากที�มีโทษป็ระห่ารชีว่ิติสิถานุเดี้ยว่ เป็็นุโทษอัติรา 
ขั�นุสิูงสิุด้ป็ระห่ารชีว่ิติ เพุ่�อให่้ผู้พุิพุากษาสิามารถใช้
ดุ้ลัพุินิุจัที�จัะลังโทษป็ระห่ารชีว่ิติได้้โด้ยไม่จัำเป็็นุติ้อง
ว่างโทษป็ระห่ารชวี่ติิสิถานุเด้ยีว่เทา่นุั�นุ แลัะด้ำเนุนิุการ
ให่ค้ว่ามรูค้ว่ามเขา้ใจัแกส่ิงัคมไทยเกี�ยว่กบัโทษป็ระห่าร
ชีว่ิติเชิงรุกอย่างต่ิอเนุ่�อง เพุ่�อป็รับเป็ลัี�ยนุทัศันุคติิ 
ที�ติ่อติ้านุการยกเลัิกโทษป็ระห่ารชีว่ิติไป็สิู่ทัศันุคติิ 
ที�เป็็นุกลัาง รว่มถ่งมีการสิำรว่จัทัศันุคติิแลัะคว่ามรู้สิ่ก 
ของป็ระชาชนุเป็็นุระยะเพุ่�อป็ระเมนิุคว่ามเป็ลัี�ยนุแป็ลัง 
ติ่อการด้ำเนุินุการที�เกี�ยว่ข้องกับโทษป็ระห่ารชีว่ิติ

 4.2 รั ฐบาลัคว่รมอบห่มายห่นุ่ว่ยงานุ 
ที�เกี�ยว่ข้องพุจิัารณาทบทว่นุบทลังโทษสิำห่รบัการกระทำ 
คว่ามผิด้อาญาในุกฎห่มายฉบับต่ิาง ๆ  เพุ่�อยกเลิัก
โทษป็ระห่ารชีว่ิติสิำห่รับคว่ามผิด้ที�ไม่เข้าข่ายเป็็นุ  
“คด้อีกุฉกรรจัท์ี�สิดุ้” เพุ่�อนุำไป็สิูก่ารป็รบัแกไ้ขกฎห่มาย 
ให่้สิอด้คลั้องกับพัุนุธิกรณีของไทยติามข้อ 6 (2)  
ของกติิกา ICCPR

3.6 เสิร่ ภาพในการแสิดงความ คิด เ ห็่น 
และเสิร่ภาพของสิื�อมวลชน

1. สิถานการณ์/ปัญห่า 

 1.1 เสิร่ภาพในการแสิดงความคิดเห่็น  

  จัากข้อมูลัสิถิติิของสิำนัุกงานุติำรว่จั
แห่่งชาติิ (ติร.) พุบว่่าในุป็ี 2564 มีการด้ำเนุินุคด้ี 
เกี�ยว่กับเสิรีภาพุในุการแสิด้งคว่ามคิด้เห็่นุ ติามป็ระมว่ลั 
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กฎห่มายอาญา มาติรา 112 มาติรา 116 แลัะคว่ามผิด้ 
ติาม พุ.ร.บ. ว่่าด้้ว่ยการกระทำคว่ามผิด้เกี�ยว่กับ
คอมพิุว่เติอร์ พุ.ศั. 2550 แลัะที�แก้ไขเพุิ�มเติิม จัำนุว่นุ 
3,610 คด้ี โด้ยมีผู้ติ้องห่าที�อายุติ�ำกว่่า 18 ป็ี จัำนุว่นุ 
98 คดี้178 ป็ระกอบกับข้อมูลัสิำนัุกงานุศัาลัยุติิธิรรม 
ซ่ึ่�งป็รากฏิว่่ามีคดี้คว่ามผิด้ติามป็ระมว่ลักฎห่มายอาญา 
มาติรา 112 ที�ข่�นุสิูก่ารพิุจัารณาของศัาลัแล้ัว่ จัำนุว่นุ 58 คดี้  
ศัาลัพุิพุากษายกฟ้ัอง จัำนุว่นุ 4 คดี้ ในุขณะเดี้ยว่กันุ
ศัูนุย์ทนุายคว่ามเพุ่�อสิิทธิิมนุุษยชนุได้้เผยแพุร่ข้อมูลั 
การด้ำเนิุนุคดี้คว่ามผิด้ติามป็ระมว่ลักฎห่มายอาญา 
มาติรา 112 ติั�งแติ่เด่้อนุพุฤศัจิักายนุ 2563 จันุถ่ง
ป็ัจัจุับันุ ว่่ามีการด้ำเนิุนุคดี้แล้ัว่ จัำนุว่นุ 166 คนุ  
เป็็นุเด้ก็อายตุิ�ำกว่า่ 18 ป็ ีจัำนุว่นุ 14 คนุ179 ทั�งนุี� มกีรณี
ที�อยู่ในุคว่ามสินุใจัของป็ระชาชนุ เช่นุ กรณีศัาลัอาญา 
มีคำพุิพุากษาให่้จัำคุกอด้ีติข้าราชการกรมสิรรพุากร 
เป็็นุเว่ลัา 87 ป็ี เนุ่�องจัากได้้แชร์คลิัป็ว่ิจัารณ์สิถาบันุ
พุระมห่ากษัติริย์ จัำนุว่นุ 29 คลิัป็180 กรณีด้ำเนิุนุคดี้
กับเยาว่ชนุ เช่นุ นุักกิจักรรมอายุ 17 ป็ี181 นุักเรียนุ
ชั�นุมัธิยมศั่กษาปี็ที� 5 อายุ 16 ป็ี182 เป็็นุติ้นุ ทั�งนุี�  
ศัูนุย์ทนุายคว่ามเพุ่�อสิิทธิิมนุุษยชนุได้้เผยแพุร่ข้อมูลัว่่า
มีจัำนุว่นุ 82 คด้ี ในุคด้ีมาติรา 112 ที�ผู้กลั่าว่โทษเป็็นุ
ป็ระชาชนุ183 เช่นุ คด้ีที�กลัุ่มมว่ลัชนุแนุว่ร่ว่มเคร่อข่าย

178 จัาก ห่นุังสิ่อสิำนุักงานุติำรว่จัแห่่งชาติิ ที� ติช 0011.24/3765 ลังว่ันุที� 14 ติุลัาคม 2564 เร่�อง สิ่งข้อมูลัให่้ทราบ.
179 จัาก สถิติิผู้้�ถ้กดำเนินคิดีม่าติรา 112 “หม่ิ�นประม่าทกษัติริย์” ปี 2563-64, โด้ย ศัูนุย์ทนุายคว่ามเพุ่�อสิิทธิิมนุุษยชนุ, 

5 มกราคม 2565. สิ่บค้นุจัาก https://tlhr2014.com/archives/23983
180 จัาก ศาลพิพากษา จำคุิก ‘อัญชัื้ญ ปรีเลิศ’ จำเลยคิดี ม่.112 เป็นเวลา 87 ปี แต่ิลดโทษเหล้อ 43 ปี 6 เด้อน,  

โด้ย The Matter, 19 มกราคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://thematter.co/brief/133340
181 จัาก ศาลเยาวชื้นให�ประกันติวั สายน�ำ คิด ีม่.112 หลังชื้มุ่นมุ่ #ม็่อบ18กรกฎา วงเงิน 20,000 บาท ไม่ก่ำหนดเง้�อนไข้

ระหว่างปล่อยติัว, โด้ย THE STANDARD TEAM, 24 กรกฎาคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://thestandard.co/youth-court-
allow-bailing-sainam-on-m112-case/

182 จัาก เยาวชื้นอายุ 16 ปี ถ้กแจ�งข้�อหา ม่.112 หลังโดนล่าแม่่ม่ด เหติุโพสติ์วิจารณ์์ ร.9 ลงในกลุ่ม่ “รอยัลลิสติ ์
ม่ารเ์กต็ิเพลส”, โด้ย ศันูุยท์นุายคว่ามเพุ่�อสิทิธิมินุษุยชนุ, 2 มถินุุายนุ 2564. สิบ่คนุ้จัาก https://tlhr2014.com/archives/30419

183 จัาก สถิติิผู้้�ถ้กดำเนินคิดีม่าติรา 112 “หม่ิ�นประม่าทกษัติริย์” ปี 2563-64. งานุเด้ิม.
184 จัาก ศปปส. แจ�งคิวาม่เอาผู้ิดล้กนัท ม่.112 พร�อม่ประชื้าชื้นอีก 20 ราย หลังพบปราศรัย-โพสติ์แชื้ร์ข้�อคิวาม่ 

ผู้่านโซีเชื้ียลม่ีเดีย, โด้ย THE STANDARD TEAM, 6 กันุยายนุ 2564. ส่ิบค้นุจัาก https://thestandard.co/filed-a- 
complaint-against-luk-nut-section-112/

185 จัาก “แอดม่ินเจน” เพจภาคิีประชื้าชื้น ปกป้องสถาบันฯ แจ�งคิวาม่ ปอท. เอาผู้ิดเพิ�ม่อีก 4 ราย, โด้ย คมชัด้ลั่ก
ออนุไลันุ์, 19 มกราคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.komchadluek.net/news/455731

186 จัาก คิำวินิจฉัียและคิำสั�ง ปี 2564, โด้ย สิำนุักงานุศัาลัรัฐธิรรมนุูญ, 1 ธิันุว่าคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https:// 
www.constitutionalcourt.or.th/download/ruling19-2564.pdf

ศัูนุย์รว่มป็ระชาชนุป็กป็้องสิถาบันุ (ศัป็ป็สิ.) กลั่าว่โทษ 
ติ่อแกนุนุำผู้ชุมนุุม184 แลัะคด้ีที�เพุจั “ภาคีป็ระชาชนุ  
ป็กป้็องสิถาบันุฯ” กล่ัาว่โทษต่ิอป็ระชาชนุ 4 คนุ185 
เป็็นุติ้นุ 

  สิบ่เนุ่�องจัากการใชเ้สิรีภาพุในุการแสิด้ง 
ค ว่ า ม คิ ด้ เ ห่็ นุ ใ นุ พุ่� นุ ที� ก า ร ชุ ม นุุ ม สิ า ธิ า ร ณ ะ 
ซึ่่�งเกิด้ข่�นุ ติั�งแต่ิป็ี 2563 ติ่อเนุ่�องติลัอด้ทั�งปี็ 2564  
ศัาลัรัฐธิรรมนูุญได้้มีคำวิ่นุิจัฉัยต่ิอกรณีการป็ราศัรัย 
ของแกนุนุำผูช้มุนุมุ จัำนุว่นุ 3 คนุ เม่�อว่นัุที� 10 สิงิห่าคม 
2563 เพุ่�อนุำเสินุอข้อเรียกร้อง 10 ป็ระการ ติลัอด้จันุ 
การเคล่ั�อนุไห่ว่ของแกนุนุำผู้ ชุมนุุมแลัะเคร่อข่าย 
ที�เกี�ยว่ข้องว่่า การกระทำของแกนุนุำผู้ชุมนุุมทั�งสิาม
เป็็นุการใช้สิิทธิิห่ร่อเสิรีภาพุเพุ่�อลั้มลั้างการป็กครอง
ในุระบอบป็ระชาธิิป็ไติยอันุมีพุระมห่ากษัติริย์ทรงเป็็นุ
ป็ระมุขติามรัฐธิรรมนุูญ แลัะสิั�งการให่้แกนุนุำผู้ชุมนุุม
ทั�งสิามรว่มทั�งกลัุ่มองค์กรเคร่อข่ายเลิักการกระทำ 
ด้ังกลั่าว่ที�จัะเกิด้ข่�นุติ่อไป็ในุอนุาคติ186

  การด้ำเนิุนุคด้ีผู้ที�แสิด้งคว่ามคิด้เห่็นุ
ว่ิพุากษ์ว่ิจัารณ์เกี�ยว่กับการบริห่ารราชการแผ่นุด้ินุ  
ในุคว่ามผิด้ติามป็ระมว่ลักฎห่มายอาญา มาติรา 326 
แลัะมาติรา 228 (ห่มิ�นุป็ระมาทแลัะห่มิ�นุป็ระมาท 
ด้้ว่ยการโฆษณา) อาทิ การแสิด้งคว่ามเห่็นุเกี�ยว่กับ 
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การบริห่ารงานุของรัฐบาลัแลัะรัฐมนุติรีของนุักร้อง 
แร็ป็เป็อร์ห่ญิง อายุ 19 ป็ี187 บุคคลัในุว่งการบันุเทิง188 
แลัะพุธิิกีรอสิิระ189 รว่มถง่กรณแีสิด้งคว่ามเห่น็ุเกี�ยว่กับ 
การจััด้ห่าวั่คซึ่ีนุโควิ่ด้ 19 ขององค์การเภสัิชกรรม  
โด้ยป็ระธิานุกรรมการบริษัทแห่่งห่นุ่�ง190 เป็็นุติ้นุ

  ในุสิ่ว่นุของการแสิด้งคว่ามคิด้เห่็นุ 
ทางสิ่�อสิงัคมออนุไลันุ ์นุายกรฐัมนุติรใีห่ห้่นุว่่ยงานุติา่ง ๆ   
ด้ำเนุินุการติรว่จัสิอบข่าว่ป็ลัอม ห่ร่อ “Fake News” 
แลัะติั�งศูันุย์ป็ฏิิบัติิการด้้านุการแก้ไขสิถานุการณ์
ฉุกเฉินุในุส่ิว่นุที�เกี�ยว่กับการส่ิ�อสิารในุอินุเทอร์เน็ุติ191  
เพุ่�อด้ำเนุินุการในุสิ่ว่นุที� เกี�ยว่ข้องกับสิถานุการณ์ 
โรคโคว่ิด้ 19 นุอกจัากนุี� กระทรว่งด้ิจัิทัลัเพุ่�อเศัรษฐกิจั 
แลัะสิังคม (ด้ศั.) ยังได้้ด้ำเนิุนุการเกี�ยว่กับการแสิด้ง 
คว่ามคิด้เห่็นุในุส่ิ�อสิังคมออนุไลัน์ุที�อาจัเข้าข่ายเป็็นุ 
การกระทำคว่ามผดิ้ติาม พุ.ร.บ. ว่่าด้้ว่ยการกระทำคว่ามผดิ้ 
เกี�ยว่กับคอมพิุว่เติอร์ พุ.ศั. 2550 แลัะที�แก้ไขเพุิ�มเติิม  
ซึ่่�งมีสิถิติิกรณีที�ศัาลัมีคำสัิ�งติามคำขอให้่พุิจัารณาระงับ 
ป็ิด้กั�นุ ห่ร่อลับข้อมูลัออกจัากระบบคอมพิุว่เติอร์ 
จัำนุว่นุ 130 คำสิั�งศัาลั 2,988 URLs โด้ยมีผู้โต้ิแย้ง 
คำสิั�งด้งักล่ัาว่ต่ิอศัาลั จัำนุว่นุ 5 คำสิั�งศัาลั ศัาลัพิุจัารณา
ยกคำร้อง จัำนุว่นุ 2 คำสิั�งศัาลั การป็ระสิานุสิ่งติ่อไป็ยัง
กองบังคับการป็ราบป็รามการกระทำคว่ามผิด้เกี�ยว่กับ 

187 จัาก ดารา call out: ทนายนายกฯ แจ�งคิวาม่ “ม่ิลลิ” ข้�อหาหม่ิ�นประม่าท หลังวิจารณ์์รัฐบาลประยุทธ์,  
โด้ย BBC News ไทย, 22 กรกฎาคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.bbc.com/thai/thailand-57925336

188 จัาก ปรับ 2 พัน! ‘น�ำ ม่ิสแกรนด์’หม่ิ�นนายกฯ บอกร้�เท่าไม่่ถึงการณ์์-จะไม่่ทำอีก, โด้ย แนุว่ห่นุ้า, 29 พุฤศัจัิกายนุ 
2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.naewna.com/local/609206

189 จัาก ‘จอห์น วิญญู้’ เม่ิน 2 ข้�อหาหม่ิ�นฯ ‘นายกฯ’ วิจารณ์์ “นะจ๊ะ” และบริหารงานปี 64, โด้ย กรุงเทพุธิุรกิจั,  
26 พุฤศัจัิกายนุ 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.bangkokbiznews.com/news/940637

190 จัาก สน.พญาไท คิาดอีก 2 สัปดาห์ ออกหม่ายเรียก ‘หม่อบุญ’ ม่าให�ปากคิำ หลัง อภ. แจ�งคิวาม่ข้�อหาหม่ิ�นประม่าท, 
โด้ย THE STANDARD TEAM, 5 สิิงห่าคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://thestandard.co/pharmaceutical-organization-is-
sue-a-summons-doctor-boon/

191 จัาก คำสิั�งนุายกรัฐมนุติรี ที� 13/2564 เร่�อง การจััด้โครงสิร้างของศัูนุย์บริห่ารสิถานุการณ์การแพุร่ระบาด้ 
ของโรคติิด้เช่�อไว่รัสิโคโรนุา 2019 (โคว่ิด้ 19) เพุิ�มเติิม (ฉบับที� 6). (2564, 1 สิิงห่าคม). ราชื้กิจจานุเบกษา, 138(ติอนุพุิเศัษ 
173 ง), 9-10.

192 จัาก ห่นุังสิ่อกระทรว่งด้ิจัิทัลัเพุ่�อเศัรษฐกิจัแลัะสิังคม ลัับ ด้่ว่นุที�สิุด้ ที� ด้ศั 0203.2/717 ลังว่ันุที� 5 ติุลัาคม 2564  
เร่�อง รายงานุผลัการติรว่จัสิอบการลัะเมิด้สิิทธิิมนุุษยชนุ.

193 จัาก ดีอีเอส จับแล�ว 6 ม่้อโพสติ์ข้่าวปลอม่โคิวิด-วัคิซีีน, โด้ย ป็ระชาชาติิธิุรกิจัออนุไลันุ์, 24 พุฤษภาคม 2564. สิ่บค้นุ
จัาก https://www.prachachat.net/ict/news-675786.

194 จัาก เติรียม่ดำเนินคิดี “อ.ลอย” เผู้ยข้่าวปลอม่รัฐบาลเก็บภาษีวัคิซีีนโม่เดอร์นา 100%, โด้ย ไทยรัฐออนุไลันุ์,  
12 กรกฎาคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.thairath.co.th/news/politic/2138736

อาชญากรรมทางเทคโนุโลัยี จัำนุว่นุ 106 คำสิั�งศัาลั  
2,128 URLs192 สิำห่รับการด้ำเนิุนุการเกี�ยว่กับ 
การแสิด้งคว่ามคิด้เห่็นุทางสิ่�อสิังคมออนุไลันุ์ข้างติ้นุ  
มีกรณีที�นุ่าสินุใจั อาทิ การด้ำเนิุนุคด้ีกับป็ระชาชนุ 
จัำนุว่นุ 18 ราย ซึ่่�งโพุสิติข์อ้คว่ามเกี�ยว่กบัการแพุรร่ะบาด้ 
แลัะว่ัคซึ่ีนุป็้องกันุโรคโคว่ิด้ 19193 ห่ร่อการด้ำเนุินุคด้ี 
กับผู้เผยแพุร่ข่าว่เร่�องว่ัคซึ่ีนุป็้องกันุโรคโคว่ิด้ 19194 
เป็็นุติ้นุ

 1.2 เสิร่ภาพของสิื�อมวลชน

  นุายกรัฐมนุติรีได้้ป็ระกาศัใช้ข้อกำห่นุด้
ออกติามคว่ามในุมาติรา 9 แห่่ง พุ.ร.ก. การบริห่าร
ราชการในุสิถานุการณ์ฉุกเฉินุ พุ.ศั. 2548 ฉบับที� 27  
ลังว่นัุที� 10 กรกฎาคม 2564 แลัะขอ้กำห่นุด้ฯ ฉบบัที� 29  
ลังวั่นุที� 29 กรกฎาคม 2564 กำห่นุด้ห้่ามเสินุอข่าว่ 
จัำห่นุ่าย ห่ร่อทำให่้แพุร่ห่ลัายซึ่่�งห่นัุงสิ่อ สิิ�งพิุมพุ์  
ห่ร่อสิ่�ออ่�นุใด้ ที�มีข้อคว่ามอันุอาจัทำให่้ป็ระชาชนุ 
เกิด้คว่ามห่ว่าด้กลััว่ ห่ร่อเจัตินุาบิด้เบ่อนุข้อมูลัข่าว่สิาร 
ทำให้่เกดิ้คว่ามเข้าใจัผดิ้ในุสิถานุการณ์ฉกุเฉินุจันุกระทบ 
ติ่อคว่ามมั�นุคงของรัฐ ห่ร่อคว่ามสิงบเรียบร้อยห่ร่อ
ศัีลัธิรรมอันุด้ีของป็ระชาชนุในุเขติพุ่�นุที�ที�ป็ระกาศั
สิถานุการณ์ฉุกเฉินุ แลัะให่้สิำนุักงานุคณะกรรมการ
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กิจัการกระจัายเสีิยง กิจัการโทรทัศัน์ุ แลัะกิจัการ
โทรคมนุาคมแห่่งชาติิ (กสิทช.) แจั้งผู้รับใบอนุุญาติ
การให่บ้รกิารอนิุเทอรเ์นุต็ิทกุรายทราบ แลัะติรว่จัสิอบ
ข้อคว่ามห่ร่อข่าว่สิารจัากเลัขที�อยู่ไอพีุ (IP address) 
แลัะให้่ระงับการให้่บริการอินุเทอร์เน็ุติแก่เลัขที�อยู่ 
ไอพุีนัุ�นุทันุที ซ่ึ่�งติ่อมาสิำนัุกข่าว่ห่ลัายแห่่งได้้ร่ว่มกันุ 
ย่�นุฟั้องนุายกรัฐมนุติรีแลัะในุฐานุะผู้อำนุว่ยการ 
ศัูนุย์บริห่ารสิถานุการณ์โคว่ิด้ 19 ติ่อศัาลัแพุ่ง เม่�อว่ันุที�  
2 สิิงห่าคม 2564 ขอให่้ศัาลัมีคำพุิพุากษาเพุิกถอนุ 
ข้อกำห่นุด้ฯ ฉบับที� 29 แลัะขอให่้ศัาลัไติ่สิว่นุคำร้อง
ขอคุม้ครองชั�ว่คราว่ในุเห่ตุิฉุกเฉินุ ซึ่่�งศัาลัแพุ่งได้มี้คำสิั�ง
ห่้ามนุายกรัฐมนุติรีบังคับใช้ข้อกำห่นุด้ดั้งกล่ัาว่จันุกว่่า
ศัาลัจัะมีคำสัิ�งเป็ลัี�ยนุแป็ลังเป็็นุอย่างอ่�นุ195 อย่างไรก็ด้ี  
นุายกรัฐมนุติรีได้้ป็ระกาศัยกเลิักข้อกำห่นุด้ด้ังกลั่าว่ 
เม่�อว่ันุที� 9 สิิงห่าคม 2564 ห่ลัังการป็ระกาศัใช้ได้้เพุียง 
12 ว่ันุ

  การทำห่นุ้าที�ของสิ่�อมว่ลัชนุในุการชมุนุุม 
ทางการเม่อง พุบปั็ญห่าที�สิำคัญสิองป็ระการ ได้้แก่  
1) การได้้รับบาด้เจั็บระห่ว่่างการรายงานุสิถานุการณ์
การชุมนุุมสิาธิารณะ อาทิ ชา่งภาพุสิำนัุกขา่ว่ห่ลักัถูกยงิ
ด้ว้่ยกระสุินุยาง196 ห่รอ่ช่างภาพุอิสิระถูกติดี้ว้่ยกระบอง
ที�กล้ัองแลัะไห่ล่ั197 แลัะ 2) มกีารขัด้ขว่างการใชเ้สิรีภาพุ
ไมว่่า่จัะโด้ยเจัา้ห่นุา้ที�คว่บคุมฝ้งูชนุ อาทิ การให้่ผูส้ิ่�อข่าว่ 

195 จัาก สรุปคิำฟ้องข้อเพิกถอนข้�อกำหนดฯ ฉีบับที� 29 คิ้นเสรีภาพส้�อให�กับประชื้าชื้น, โด้ย iLAW, 2 สิิงห่าคม 2564. 
สิ่บค้นุจัาก https://ilaw.or.th/node/5933

196 จัาก ชื้่างภาพ The MATTER ถ้กยิงโดยกระสุนยาง ระหว่างปฏิิบัติิหน�าที�แม่�ว่าจะสวม่ปลอกแข้นส้�อม่วลชื้นชื้ัดเจน, 
โด้ย The Matter, 19 ติุลัาคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://thematter.co/brief/149608

197 จัาก ชื้่างภาพอิสระ อีกดวงติาข้องประชื้าชื้น, โด้ย Voice Online, 20 สิิงห่าคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://voicetv.
co.th/read/o7WmfB0hX

198 จัาก ขอสิ่�อยตุิไิลัฟัส์ิด้-ไมใ่ห่เ้ขา้พุ่�นุที�ห่นุา้แฟัลัติด้นิุแด้ง ในุ ม่อ็บ11กนัยา: คิฝ. เปดิปฏิบิตัิกิารยดึคิน้ดนิแดง ติร.นคิรบาล  
เผู้ยจับผู้้�ชืุ้ม่นุม่ 52 คิน, โด้ย BBC News ไทย, 12 กันุยายนุ 2564. ส่ิบค้นุจัาก https://www.bbc.com/thai/ 
thailand-58534241

199 จัาก ประกาศ กองบรรณ์าธิการ สำนักข้่าว The Room 44 [อ้างอิงจัากสิถานุะเฟัซึ่บุ�ก]. โด้ย The Room 44,  
24 กันุยายนุ 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.facebook.com/theroom44/posts/1272898916539700

200 จัาก ชืุ้ลมุ่น! ม่วลชื้นสาวหม่ัดใส่ส้�อ ฉีุนถ้กกล่าวหาปาระเบิด [อ้างอิงจัากสิถานุะเฟัซึ่บุ�ก]. โด้ย The Room 44,  
13 ติุลัาคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=246957097341678& 
external_log_id=

201 จัาก อัยการนคิรปฐม่สั�งฟ้องนักข่้าวสิ�งแวดล�อม่รายงานคิดีเหม้่องแร่ดีบุกไทยในเม่ียนม่า ก่อนได�ประกันติัว,  
โด้ย ป็ระชาไท, 1 ธิันุว่าคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://prachatai.com/journal/2021/12/96200

202 จัาก นักข้่าวเนชื้ั�น ถ้กบริษัทเหม่้องเม่ียนม่าฟ้องหม่ิ�นประม่าท [ฐานุข้อมูลัคด้ี]. โด้ย iLaw, 12 พุฤศัจัิกายนุ 2564. 
สิ่บค้นุจัาก https://freedom.ilaw.or.th/case/787

อิสิระยุติิการถ่ายทอด้สิด้เพุราะไม่มีบัติรส่ิ�อมว่ลัชนุ  

การติั�งด้า่นุติรว่จัคนุ้แลัะจัำกดั้พุ่�นุที�ทำงานุของผู้สิ่�อขา่ว่ 

อิสิระ การนุำติัว่ผู้สิ่�อข่าว่อิสิระไป็สิอบถามแลัะให่้ยุติิ 

การถ่ายทอด้สิด้198 ห่ร่อการกระทำของป็ระชาชนุ 

ที�เป็็นุการขัด้ขว่างการใช้เสิรีภาพุ อาทิ การป็ระกาศังด้ 

ลังพุ่�นุที�ถ่ายทอด้สิด้เห่ตุิการณ์การชุมนุุมที�แยกดิ้นุแด้ง

ของสิำนุักข่าว่ออนุไลัน์ุเนุ่�องจัากถูกข่มขู่คุกคาม199  

ห่รอ่ผูส้ิ่�อขา่ว่อสิิระถกูทำรา้ยรา่งกายขณะกำลังัรายงานุ

ข่าว่ที�ห่นุ้าเร่อนุจัำพุิเศัษกรุงเทพุมห่านุคร200 เป็็นุติ้นุ 

  ในุปี็ 2564 ยงัป็รากฏิกรณีการด้ำเนิุนุคดี้ 

ติ่อการทำห่นุ้าที�สิ่�อมว่ลัชนุของอดี้ติบรรณาธิิการ 

สิำนัุกข่าว่สิิ�งแว่ด้ล้ัอมแห่่งห่นุ่�งในุข้อห่าห่มิ�นุป็ระมาท

ด้้ว่ยการโฆษณา ติามป็ระมว่ลักฎห่มายอาญา จัาก

การแจั้งคว่ามร้องทุกข์ของบริษัทเห่ม่องแร่ในุเมียนุมา  

เนุ่� องจัากรายงานุข่ าว่ผลักระทบที� เกิด้ ข่�นุจัาก 

การป็ระกอบกิจัการ201 ทั�งนีุ�  อดี้ติบรรณาธิิการ 

คนุด้งักลัา่ว่เคยถกูฟัอ้งรอ้งโด้ยบรษิทัเด้ยีว่กนัุเนุ่�องจัาก

การรายงานุข่าว่มาแลั้ว่ครั�งห่นุ่�งเม่�อป็ี 2560202

  ในุการทำห่นุ้าที�กำกับดู้แลัส่ิ�อมว่ลัชนุ

ของ กสิทช. ได้้ด้ำเนิุนุการติามกฎห่มายแลัะรับเร่�อง

ไว่้ติรว่จัสิอบรูป็แบบ ว่ิธิีการ แลัะขอบเขติของการใช้

เสิรีภาพุของส่ิ�อมว่ลัชนุ เชนุ่ สิั�งป็รับรายการ “Voice GO”  
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เป็็นุเงินุจัำนุว่นุ 50,000 บาท จัากการเผยแพุร่ข่าว่
กิจักรรม “ย่นุห่ยุด้ขัง” เนุ่�องจัากเห็่นุว่่ากระทบต่ิอ
คว่ามมั�นุคงของรัฐแลัะคว่ามสิงบเรยีบร้อยห่รอ่ศีัลัธิรรม 
อนัุด้ขีองป็ระชาชนุ203 การรบัห่นุงัสิอ่รอ้งเรยีนุให่ล้ังโทษ 
สิถานุีโทรทัศันุ์แห่่งห่นุ่�งซึ่่�งนุำเสินุอลัะครที�มีฉาก 
คว่ามรุนุแรงทางเพุศั เป็็นุติ้นุ204 นุอกจัากนุี� ยังมีเร่�อง
คว่ามเห่มาะสิมในุการนุำเสินุอข่าว่จัากกรณีสิำนัุกข่าว่ 
แห่่งห่นุ่�งโทรศััพุท์สิมัภาษณ์อดี้ติทห่ารกองเกินุที�กอ่เห่ตุิ 
ใช้อาวุ่ธิป็้นุยิงพุนุักงานุร้านุสิะด้ว่กซึ่่�อแลัะผู้ ป่็ว่ย 
โรคโคว่ดิ้ 19 เสิยีชวิี่ติในุโรงพุยาบาลัสินุาม เพุ่�อสิอบถาม 
มลูัเห่ติจุังูใจัในุขณะที�ยงัห่ลับห่นุกีารจับักมุของเจ้ัาห่นุ้าที� 
ติำรว่จั205

ที�ม่า: กนัต์ิ แสงทอง 

203 จัาก Voice TV จ่อจอดำ! กสทชื้.สั�งปรับ อ�างเสนอข้่าวกระทบศีลธรรม่อันดี-จับผู้ิดโฆษณ์า, โด้ย ข่าว่สิด้ออนุไลันุ์,  
13 กรกฎาคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.khaosod.co.th/politics/news_6506413

204 จัาก กสทชื้. รับเร้�องร�องเรียน “ละคิรเม่ียจำเป็น” จากติัวแทนม่้ลนิธิหญิงชื้ายก�าวไกล และม่้ลนิธิเด็ก เยาวชื้น 
และคิรอบคิรัว, โด้ย สิำนุักคุ้มครองผู้บริโภคในุกิจัการกระจัายเสิียงแลัะโทรทัศันุ์, 24 กุมภาพุันุธิ์ 2564. สิ่บค้นุจัาก http:// 
bcp.nbtc.go.th /th/detail/2021-02-24-09-54-25

205 จัาก แห่วิจารณ์์ส้�อชื้่องดัง โฟนอินสัม่ภาษณ์์คินร�าย แรงจ้งใจกราดยิง, โด้ย มติิชนุออนุไลันุ์, 24 มิถุนุายนุ 2564. 
สิ่บค้นุจัาก https://www.matichon.co.th/social/news_2793028

2. การดำเนินการท่�สิำคัญ

 2.1 การติอบรับข้อเสินอแนะในรายงาน 
ปี 2563

  กสิม. ได้้มีข้อเสินุอแนุะไป็ยังรัฐสิภา 
แลัะ กสิทช. เกี�ยว่กบัการมแีนุว่ทางกำกบัด้แูลัการป็ฏิบิตัิิ
ห่นุ้าที�ของส่ิ�อในุการนุำเสินุอข่าว่ห่ร่อวิ่ธิีการรายงานุ
ของสิ่�อ การกำกับดู้แลักันุเองของผู้ป็ระกอบการแลัะ
ผู้ป็ระกอบวิ่ชาชีพุ ติลัอด้จันุผลัักดั้นุให่้มีการป็ระกาศั
ใช้ร่าง พุ.ร.บ. สิ่งเสิริมจัริยธิรรมแลัะมาติรฐานุว่ิชาชีพุ
สิ่�อมว่ลัชนุ พุ.ศั. …. แลัะการกำห่นุด้มาติรการในุการ
จัำกัด้เสิรีภาพุการนุำเสินุอข่าว่ในุสิถานุการณ์ฉุกเฉินุ 
ที� เป็็นุภัยคุกคามติ่อสิาธิารณะ โด้ยสิอด้คลั้องกับ 
ห่ลัักการจัำกัด้สิิทธิิในุสิถานุการณ์ฉุกเฉินุติามข้อ 4  
ของกติิกา ICCPR 

 2.2 การดำเนินการในปี 2564

  2.2.1 เสิรภ่าพในการแสิดงความคิดเห็่น

    มีการเสินุอให้่ป็รับป็รุงแก้ไข
กฎห่มายเกี�ยว่กับการใช้เสิรีภาพุในุการแสิด้งคว่ามคดิ้เห่น็ุ 
ผ่านุสิ่�อสิังคมออนุไลัน์ุ โด้ยนุายพิุธิา ลัิ�มเจัริญรัติน์ุ 
สิมาชิกสิภาผูแ้ทนุราษฎร แลัะคณะ ซึ่่�งเสินุอรา่ง พุ.ร.บ.  
ว่่าด้้ว่ยการกระทำคว่ามผิด้เกี�ยว่กับคอมพุิว่เติอร์  
(ฉบบัที� ..)  พุ.ศั. .... เพุ่�อแกไ้ขเพุิ�มเติมิฐานุคว่ามผดิ้เกี�ยว่กบั 
คอมพุวิ่เติอรต์ิามมาติรา 14 ให่มี้ถ้อยคำที�ชัด้เจันุ ยกเลักิ
การใช้ถ้อยคำในุส่ิว่นุที�อาจัตีิคว่ามได้้อย่างกว้่างขว่าง  
ติลัอด้จันุป็รับลัด้อัติราโทษจัำคุกแลัะโทษป็รับ 
แก้ไขเพุิ�มเติิมติามมาติรา 16 ให้่ยกเลิักโทษจัำคุก 
แติ่คงเห่ลั่อเฉพุาะโทษป็รับเพีุยงอย่างเดี้ยว่ แลัะแก้ไข
เพุิ�มเติิมมาติรา 20 ให่้ลัักษณะของข้อมูลัคอมพุิว่เติอร์
ที�ศัาลัจัะสิั� งให้่ระงับห่ร่อลับได้้ มีคว่ามเห่มาะสิม 
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ยิ�งข่�นุ206 ในุสิ่ว่นุของการด้ำเนิุนุคดี้เกี�ยว่กับคว่ามผิด้
ติามป็ระมว่ลักฎห่มายอาญา มาติรา 112 นุั�นุ ติร. ได้้ติั�ง 
คณะทำงานุในุระด้ับสิำนุักงานุแลัะระด้ับสิถานุ ี
เพุ่�อให้่การด้ำเนิุนุคดี้เกิด้คว่ามรอบคอบแลัะเป็็นุไป็ 
ติามกฎห่มายโด้ยเคร่งครัด้207 

  2.2.2 เสิร่ภาพของสิื�อมวลชน

   คว่ามค่บห่นุ้าของ “ร่าง พุ.ร.บ. 
สิ่งเสิริมจัริยธิรรมแลัะมาติรฐานุวิ่ชาชีพุสิ่�อมว่ลัชนุ 
พุ.ศั. . . . .” ซึ่่�ง รับผิด้ชอบโด้ยกรมป็ระชาสัิมพุันุธิ์  
อยู่ ระห่ว่่างเสินุอ ครม. เพุ่�อพุิจัารณาเห่็นุชอบ  
แลัะการจััด้ทำ “ร่างแนุว่ทางในุการนุำเสินุอเนุ่�อห่า 
รายการเกี�ยว่กับเด้็กแลัะเยาว่ชนุ” แลัะ “ร่างแนุว่ทาง 
ในุการนุำเสินุอเนุ่�อห่ารายการเกี�ยว่กับกลัุ่มบุคคลัที�มี 
คว่ามห่ลัากห่ลัายทางเพุศั” ติลัอด้จันุร่างแนุว่ทาง 
ในุการนุำเสินุอเนุ่�อห่ารายการเกี�ยว่กับคว่ามรุนุแรง  
ซ่ึ่�งอยูร่ะห่ว่่างการด้ำเนุินุการในุขั�นุติอนุของการรับฟััง 
คว่ามคิด้เห็่นุจัากผู้เกี�ยว่ข้อง นุอกจัากนุี� สิภาการ
สิ่�อมว่ลัชนุแห่่งชาติิยังมีการเผยแพุร่แนุว่ป็ฏิิบัติิสิภา
การสิ่�อมว่ลัชนุในุการเสินุอข่าว่ คว่ามคิด้เห่็นุ แลัะภาพุ
เกี�ยว่กับเด็้กแลัะเยาว่ชนุ ผู้ห่ญิง ผู้มีคว่ามห่ลัากห่ลัาย
ทางเพุศั ชาติิพุันุธิุ์ ศัาสินุา สิถานุะทางเพุศั แลัะผู้ถูก 
ลั่ว่งลัะเมิด้ทางเพุศั มีเนุ่�อห่าเกี�ยว่กับการเสินุอข่าว่ 
คว่ามคิด้เห่็นุ แลัะภาพุ ติามข้อบังคับว่่าด้้ว่ยจัริยธิรรม
แห่่งว่ิชาชีพุสิ่�อมว่ลัชนุ สิภาการสิ่�อมว่ลัชนุแห่่งชาติิ  
พุ.ศั. 2564 ให้่เกิด้คว่ามถูกติ้อง เห่มาะสิม แลัะ
สิอด้คลั้องกับกฎห่มายติ่าง ๆ  

206 จัาก ร่าง พ.ร.บ. ว่าด�วยการกระทำคิวาม่ผิู้ดเกี�ยวกับคิอม่พิวเติอร์ (ฉีบับที� ..) พ.ศ. .... นายพิธา ลิ�ม่เจริญรัติน์  
สม่าชื้ิกสภาผู้้�แทนราษฎร กับคิณ์ะ, โด้ย สิำนัุกงานุเลัขาธิิการสิภาผู้แทนุราษฎร, 25 กันุยายนุ 2564. สิ่บค้นุจัาก https:// 
www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=138

207 จัาก โฆษก ติร. ยันดำเนินคิดี ม่.112 - ม่.116 เป็นไปติาม่กฎหม่ายไม่่ใชื้่นโยบาย, โด้ย ไทยโพุสิติ์, 15 มกราคม 2564. 
สิ่บค้นุจัาก https://www.thaipost.net/main/detail/89905

208 จัาก คิำชื้ี�แจง การใชื้�ปลอกแข้นสัญลักษณ์์ส้�อม่วลชื้น ในการทำข้่าวการชืุ้ม่นุม่, โด้ย สิมาคมนุักข่าว่นุักห่นุังสิ่อพุิมพุ์
แห่่งป็ระเทศัไทย, 6 มีนุาคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.tja.or.th/view/activities/media-situation/818455

209 จัาก 6 องค์ิกรส้�อเดินหน�าหาร้อ บชื้น. ปรับม่าติรการลดคิวาม่เสี�ยงส้�อในพ้�นที�ชุื้ม่นุม่ ย�ำปลอกแข้นส้�อให�ออกโดย
องคิ์กรส้�อเท่านั�น เติรียม่ปรับเปลี�ยนปลอกแข้นใหม่่ 1 เด้อนข้�างหน�า ให�คิงทน เด่นชื้ัดข้ึ�น, โด้ย สิมาคมนุักข่าว่นุักห่นุังสิ่อพุิมพุ์
แห่่งป็ระเทศัไทย, 25 สิิงห่าคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.tja.or.th/view/activities/media-movements/1334229

   การทำห่นุ้าที�ของสิ่�อมว่ลัชนุ 
ในุการรายงานุข่าว่การ ชุมนุุม  ได้้ มีการจััด้ติั� ง 
ศัูนุย์ป็ระสิานุงานุสิ่�อมว่ลัชนุในุสิถานุการณ์การชุมนุุม 
(ศัป็สิช.)208 แลัะจััด้ทำป็ลัอกแขนุสิัญลัักษณ์สิ่�อมว่ลัชนุ 
ซึ่่�งเง่�อนุไขการขอรับป็ลัอกแขนุสิำห่รับสิ่�อมว่ลัชนุที�ม ี
ติ้นุสิังกัด้เป็็นุสิมาชิกของ 3 องค์กรสิ่�อเท่านุั�นุ สิ่ว่นุที� 
ไม่ได้้เป็็นุสิมาชิกให่้พุิจัารณาเป็็นุกรณีไป็ แลัะผู้แทนุ 
องค์กรว่ิชาชีพุสิ่�อมว่ลัชนุ ได้้เข้าพุบผู้แทนุ ติร.209  
เพุ่�อห่าร่อสิถานุการณ์การทำข่าว่ของสิ่�อมว่ลัชนุ 
ในุการชุมนุุมแสิด้งออกทางการเม่อง ว่ิธิีให้่สิ่�อมว่ลัชนุ 
สิามารถป็ฏิิบัติิห่นุ้าที�แลัะการลัด้คว่ามเสิี�ยงจัากการ
ป็ะทะระห่ว่า่งผูช้มุนุมุกบัเจัา้ห่นุ้าที�คว่บคมุฝ้งูชนุ รว่มถง่ 
จััด้ให้่มีกลัไกป็ระสิานุงานุระห่ว่่างกองบัญชาการ
ติำรว่จันุครบาลักับสิ่�อมว่ลัชนุ

 2.3 การดำเนินการของ กสิม.

  กสิม. มีข้อห่่ว่งกังว่ลัติ่อการที�รัฐบาลั 
ได้้ออกข้อกำห่นุด้ติามคว่ามในุมาติรา 9 แห่่ง พุ.ร.ก. 
การบริห่ารราชการในุสิถานุการณ์ฉุกเฉินุ พุ.ศั. 2548  
ฉบับที� 27 แลัะฉบับที� 29 ซึ่่�งมีมาติรการเพุ่�อมิให้่มี
การบิด้เบ่อนุข้อมูลัข่าว่สิารอันุทำให่้เกิด้คว่ามเข้าใจัผิด้ 
ในุสิถานุการณ์ฉกุเฉนิุ แลัะการเผยแพุร่ขอ้มลูัอนัุเป็น็ุเท็จั 
ที�กระทบติ่อคว่ามมั�นุคงของรัฐ การรักษาคว่ามสิงบ
เรียบร้อยห่ร่อศัีลัธิรรมอันุดี้ของป็ระชาชนุอันุมีผลั 
เป็็นุการจัำกดั้เสิรภีาพุในุการแสิด้งคว่ามคดิ้ของป็ระชาชนุ  
จั่งมีข้อเรียกร้องให่้รัฐบาลัทบทว่นุการออกมาติรการ
ด้ังกล่ัาว่ แลัะงด้เว่้นุการใช้กลัไกทางกฎห่มายที�มีผลั 
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เ ป็็นุการปิ็ด้กั�นุการใช้ เสิรีภาพุในุการแสิด้งออก 
โด้ยสุิจัริติ210, 211 นุอกจัากนุี� ผู้แทนุองค์กรวิ่ชาชีพุสิ่�อ 
6 องค์กร ไ ด้้ย่�นุ เร่� องขอให่้  กสิม. ติรว่จัสิอบ 
การลัะเมิด้สิทิธิมินุษุยชนุของข้อกำห่นุด้ทั�งสิองฉบับด้้ว่ย 
เช่นุกันุ ซ่ึ่�งต่ิอมานุายกรัฐมนุติรีได้้ยกเลิักข้อกำห่นุด้ 
ด้ังกลั่าว่

3. การประเมินสิถานการณ์

 พัฒนาการห่รือความก้าวห่น้า ในุป็ี 2564  
มคีว่ามพุยายามในุการป็รบัป็รงุกฎห่มายที�เกี�ยว่ขอ้งกบั
การใช้เสิรีภาพุในุการแสิด้งคว่ามคิด้เห่็นุ โด้ยการเสินุอ
แก้ไขร่าง พุ.ร.บ. ว่่าด้้ว่ยการกระทำคว่ามผิด้เกี�ยว่กับ
คอมพุิว่เติอร์ (ฉบับที� ..) พุ.ศั. .... เพุ่�อแก้ไขลัักษณะ 
ของขอ้มลูัคอมพุวิ่เติอรท์ี�ศัาลัจัะสิั�งให่ร้ะงบัห่รอ่ลับให่ม้ี
คว่ามเห่มาะสิมยิ�งข่�นุ ทั�งในุแงข่องคว่ามชดั้เจันุแนุนุ่อนุ
ของบทบญัญติัิเกี�ยว่กับฐานุคว่ามผดิ้ การยกเลักิถอ้ยคำ
ที�อาจัถูกนุำไป็ใช้โด้ยการติีคว่ามอย่างกว่้างขว่าง ทำให่้
ป็ระชาชนุทราบล่ัว่งห่นุ้าอย่างแนุ่ชัด้ว่่าการกระทำ 
ในุลัักษณะใด้ที�กฎห่มายห่้าม อันุจัะสิ่งผลัให่้ป็ระชาชนุ 
ไม่เกิด้คว่ามกังว่ลัต่ิอการใช้เสิรีภาพุในุการแสิด้ง 
คว่ามคดิ้เห่น็ุของตินุจันุเกนิุสิมคว่ร ทั�งนุี� พุ.ร.บ. ว่่าด้้ว่ย 
การกระทำคว่ามผิด้เกี�ยว่กับคอมพุิว่เติอร์ พุ.ศั. 2550  
แลัะที�แก้ไขเพุิ�มเติิม มีกลัไกถ่ว่งดุ้ลัการใช้อำนุาจัของ
ฝ้่ายบริห่ารในุการด้ำเนิุนุการติ่อการกระทำคว่ามผิด้
เกี�ยว่กับคอมพุิว่เติอร์ แลัะมีกรณีที�มีผู้ใช้กลัไกด้ังกลั่าว่
โติ้แย้งคำสิั�งในุการระงับ ป็ิด้กั�นุ ห่ร่อลับข้อมูลัออกจัาก 
ระบบคอมพิุว่เติอร์ติามกฎห่มายดั้งกล่ัาว่ โด้ยศัาลัได้้
พุจิัารณายกคำรอ้งของ ด้ศั. จัำนุว่นุ 2 คำสิั�งศัาลั ในุขณะที� 
การด้ำเนุินุคด้ีเกี�ยว่กับคว่ามผิด้ติามป็ระมว่ลักฎห่มาย

210 จัาก กสม่. ข้อรัฐทบทวนข้�อกำหนดการบริหารราชื้การในสถานการณ์์ฉุีกเฉิีน ที�กระทบเสรีภาพในการแสดง 
คิวาม่คิิดเห็น วอนทุกฝ่ายส้�อสารอย่างสร�างสรรคิ์เพ้�อร่วม่กันฝ่าวิกฤติิโคิวิด 19 [ข่าว่ป็ระชาสิัมพุันุธิ์]. โด้ย สิำนัุกงานุ กสิม.,  
16 กรกฎาคม 2564. สิ่บค้นุจัาก https://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements-Press-Releases-Open-Letters/
Press-Releases/กสิม-ขอรัฐทบทว่นุข้อกำห่นุด้การบริห่ารราชการในุสิถานุการณ์ฉุ.aspx

211 จัาก กสม่. ไม่่เห็นด�วยกับการจำกัดเสรีภาพในการแสดงคิวาม่คิิดเห็นข้องประชื้าชื้นเสนอให�รัฐรับฟังคิวาม่เห็น 
ที�แติกติา่ง ไม่ใ่ชื้�กลไกทางกฎหม่ายเลน่งาน [ข่าว่ป็ระชาสิมัพัุนุธิ]์. โด้ย สิำนุกังานุ กสิม., 23 กรกฎาคม 2564. สิบ่คนุ้จัาก https:// 
www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements-Press-Releases-Open-Letters/Press-Releases/กสิม-ไม่เห่็นุด้้ว่ยกับ 
การจัำกัด้เสิรีภาพุในุการแสิด้งคว่ามคิด้เ.aspx

อาญา มาติรา 112 ซึ่่�งเป็็นุคว่ามผิด้ที�มีอัติราโทษสิูง 
แลัะในุห่ลัายกรณเีป็็นุการกลัา่ว่โทษโด้ยป็ระชาชนุทั�ว่ไป็ 
ติร. ได้ต้ิั�งคณะทำงานุในุระด้บัสิำนุกังานุแลัะระด้บัสิถานุี  
เพุ่�อให่้การด้ำเนุินุคด้ีมีคว่ามรอบคอบแลัะเป็็นุไป็ติาม
กฎห่มายโด้ยเคร่งครัด้

 นุอกจัากนีุ� ยงัมคีว่ามก้าว่ห่นุ้าในุการเคลั่�อนุไห่ว่ 
เพุ่�อป็กป้็องเสิรีภาพุของส่ิ�อมว่ลัชนุโด้ยการรว่มกลัุ่ม 
ของสิ่�อมว่ลัชนุห่ลัายแห่่งเพุ่�อฟั้องร้องติ่อศัาลัขอให่ ้
ศัาลัเพุิกถอนุข้อกำห่นุด้ออกติามคว่ามในุมาติรา 9  
แห่่ง พุ.ร.ก. การบริห่ารราชการในุสิถานุการณ์ฉุกเฉินุ 
พุ.ศั. 2548 (ฉบับที� 29) ลังว่ันุที� 29 กรกฎาคม 2564  
รว่มถ่งการย่�นุห่นุังสิ่อถ่ง กสิม. ขอให่้ติรว่จัสิอบ 
การป็ระกาศัข้อกำห่นุด้ดั้งกล่ัาว่ ในุส่ิว่นุของคว่าม 
ก้าว่ห่นุ้าในุการกำห่นุด้แนุว่ทางกำกบัด้แูลัคว่ามเห่มาะสิม  
รูป็แบบ ว่ิธิีการ รว่มถ่งขอบเขติของการใช้เสิรีภาพุของ
สิ่�อมว่ลัชนุ มกีารผลักัด้นัุ “รา่ง พุ.ร.บ. สิง่เสิริมจัริยธิรรม
แลัะมาติรฐานุว่ิชาชีพุสิ่�อมว่ลัชนุ พุ.ศั. ....” การจััด้ทำ 
“รา่งแนุว่ทางในุการนุำเสินุอเนุ่�อห่ารายการเกี�ยว่กับเด้ก็ 
แลัะเยาว่ชนุ” แลัะ “ร่างแนุว่ทางในุการนุำเสินุอเนุ่�อห่า
รายการเกี�ยว่กบักลัุม่บคุคลัที�มคีว่ามห่ลัากห่ลัายทางเพุศั” 
ติลัอด้จันุร่างแนุว่ทางในุการนุำเสินุอเนุ่�อห่ารายการ
เกี�ยว่กบัคว่ามรนุุแรง อกีทั�งยงัมกีารเผยแพุรแ่นุว่ป็ฏิบิตัิิ 
สิภาการสิ่� อมว่ลัชนุแห่่ งชาติิ ให่้ แก่ ผู้ ท ำห่นุ้ าที� 
ในุการเสินุอข่าว่ คว่ามคิด้เห่น็ุแลัะภาพุเกี�ยว่กับเด้ก็แลัะ
เยาว่ชนุ ผู้ห่ญิง ผู้มีคว่ามห่ลัากห่ลัายทางเพุศั ชาติิพุันุธิุ์ 
ศัาสินุา สิถานุะทางเพุศั แลัะผู้ถกูลัว่่งลัะเมดิ้ทางเพุศั ให้่
สิอด้คลัอ้งกบัรฐัธิรรมนุญูแลัะพุนัุธิกรณรีะห่ว่า่งป็ระเทศั 
ด้้านุสิิทธิิมนุุษยชนุ 
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 ปัญห่าห่รืออุปสิรรค ในุป็ี 2564 ยังคงมี 
การด้ำเนุนิุคด้อีนัุเนุ่�องมาจัากการใช้เสิรภีาพุในุการแสิด้ง 
คว่ามคิด้เห่็นุ ซึ่่�งสิ่ว่นุให่ญ่มักเกิด้ข่�นุในุระห่ว่่างเข้าร่ว่ม 
การชุมนุุมสิาธิารณะ แลัะการแสิด้งคว่ามคิด้เห่็นุ 
ในุสิ่�อสัิงคมออนุไลัน์ุ ได้แ้ก่ การด้ำเนิุนุคดี้ติอ่เด็้ก เยาว่ชนุ  
แลัะนัุกศัก่ษา แลัะการด้ำเนิุนุคด้บีคุคลัที�ว่พิุากษ์วิ่จัารณ์
การบริห่ารราชการแผ่นุด้ินุ บุคคลัในุแว่ด้ว่งการเม่อง  
แลัะระบบราชการ โด้ยเฉพุาะอย่างยิ�งในุส่ิว่นุที�เกี�ยว่ข้องกบั 
การจัดั้การสิถานุการณ์การแพุร่ระบาด้ของโรคโควิ่ด้ 19  
ซึ่่�งเกิด้ข่�นุอย่างแพุร่ห่ลัายผ่านุสิ่�อสิังคมออนุไลันุ์ 

 ทั�งนีุ� จัากการแพุร่ระบาด้ของโรคโคว่ิด้ 19  
ทำให่้สิ่�อสิั งคมออนุไลันุ์ เป็็นุพุ่�นุที�ขนุาด้ให่ญ่ที�มี 
การแสิด้งคว่ามคิด้เห่็นุแลัะแลักเป็ลัี�ยนุข้อมูลัข่าว่สิาร 
รัฐบาลัจั่งมีการเพุิ�มกลัไกการจััด้การข่าว่ป็ลัอม  
ห่ร่อ Fake News ไม่ว่่าจัะเป็็นุศัูนุย์บริห่ารสิถานุการณ ์
การแพุร่ระบาด้ของโรคติิด้เช่�อไว่รัสิโคโรนุา 2019  
(โคว่ิด้ 19) ติลัอด้จันุกลัไกการเฝ้้าระว่ังแลัะติรว่จัสิอบ
ของ ด้ศั. แลัะ ติร. ที�ได้้ด้ำเนุินุการเกี�ยว่กับการแสิด้ง
คว่ามคิด้เห่็นุในุส่ิ�อสิังคมออนุไลัน์ุที�อาจัเข้าข่ายเป็็นุ 
การกระทำคว่ามผดิ้ติาม พุ.ร.บ. ว่่าด้้ว่ยการกระทำคว่ามผดิ้ 
เกี�ยว่กับคอมพิุว่เติอร์ พุ.ศั. 2550 แลัะที�แก้ไขเพุิ�มเติิม  
ที�อาจัทำให้่เกดิ้ข้อจัำกดั้จันุเกนิุสิมคว่รต่ิอการใช้เสิรภีาพุ 
ในุการแสิว่งห่า รับ แลัะเผยแพุร่ข้อมูลัข่าว่สิาร รว่มถ่ง
อาจัทำให่้ป็ระชาชนุห่ว่าด้กลััว่การแสิด้งคว่ามคิด้เห่็นุ 
แลัะนุำไป็สิู่การเซึ่นุเซึ่อร์ตินุเอง (Self-censorship) 

 ในุสิ่ ว่นุที� เกี� ยว่ข้องกับการใช้ เสิรีภาพุ 
ของสิ่�อมว่ลัชนุ ได้้ป็รากฏิกรณีที�อาจักระทบติ่อการใช้
เสิรีภาพุ ได้้แก่ ข้อกำห่นุด้ออกติามคว่ามในุมาติรา 9 
แห่่ง พุ.ร.ก. การบริห่ารราชการในุสิถานุการณ์ฉุกเฉินุ 
พุ.ศั. 2548 (ฉบับที� 29) ลังว่ันุที� 29 กรกฎาคม 2564  
ซึ่่�งมีเนุ่�อห่าเป็็นุการจัำกัด้การใช้เสิรีภาพุของสิ่�อมว่ลัชนุ 
ในุส่ิว่นุการทำห่นุ้าที�ของสิ่�อมว่ลัชนุในุพุ่�นุที� ชุมนุุม
สิาธิารณะที�มีการเผชิญห่นุ้าระห่ว่่างเจั้าห่นุ้าที�คว่บคุม
ฝ้งูชนุแลัะผูช้มุนุมุอยูบ่อ่ยครั�ง พุบว่า่ มสีิ่�อมว่ลัชนุได้ร้บั
ผลักระทบแลัะบาด้เจับ็ระห่ว่า่งการป็ฏิบิตัิหิ่นุา้ที�คว่บคมุ
การชุมนุุมสิาธิารณะ รว่มทั�งมีการป็ฏิิบัติิที�ไม่เห่มาะสิม 
ติ่อส่ิ�อมว่ลัชนุจัากทั�งสิองฝ่้าย ซ่ึ่�งส่ิงผลักระทบต่ิอ 

การใชเ้สิรภีาพุของสิ่�อมว่ลัชนุในุการนุำเสินุอขา่ว่ แมจ้ัะ
มีการจััด้ติั�งศัูนุย์ป็ระสิานุงานุสิ่�อมว่ลัชนุในุสิถานุการณ์
การชุมนุุม (ศัป็สิช.) แลัะจััด้ทำป็ลัอกแขนุสัิญลัักษณ์
สิ่�อมว่ลัชนุในุการทำห่นุ้าที�การรายงานุข่าว่การชุมนุุม 
แติ่มีเง่�อนุไขต้ิองเป็็นุสิมาชิกขององค์กรส่ิ�อ จั่งเป็็นุ 
ขอ้จัำกัด้ในุการใชเ้สิรีภาพุของส่ิ�อมว่ลัชนุอิสิระที�ไรส้ิงักัด้  
ซึ่่�งมีจัำนุว่นุเพุิ�มสิูงข่�นุเนุ่�องจัากการใช้เทคโนุโลัย ี
ของสิ่�อสิังคมออนุไลัน์ุยุคสิมัยให่ม่ นุอกจัากนีุ� ยังม ี
การด้ำเนิุนุคดี้ในุข้อห่าห่มิ�นุป็ระมาทด้้ว่ยการโฆษณา 
ติ่อส่ิ�อมว่ลัชนุเนุ่�องจัากการรายงานุข่าว่ แต่ิในุอีก 
ด้้านุห่นุ่�งของการทำห่นุ้าที�ของส่ิ�อมว่ลัชนุ พุบว่่า  
มกีารนุำเสินุอข่าว่ที�อาจักระทบต่ิอสิทิธิใินุคว่ามเป็็นุส่ิว่นุตัิว่ 
ของบุคคลัที�ถูกนุำมาเสินุอ ติลัอด้จันุการเผยแพุร ่
มีเนุ่�อห่ารายการที�ไม่เห่มาะสิม ซึ่่�งเกิด้ข่�นุทั�งจัาก
สิ่�อมว่ลัชนุห่ลััก สิ่�อมว่ลัชนุอิสิระ รว่มถ่งสิำนุักข่าว่
ออนุไลันุ์

4. ข้อเสินอแนะ 

 กสิม. มีข้อเสินุอแนุะเพุิ�มเติิมติ่อป็ระเด้็นุ
เสิรีภาพุในุการแสิด้งคว่ามคิด้เห็่นุแลัะเสิรีภาพุของ
สิ่�อมว่ลัชนุ ด้ังนุี�

 4.1 รฐับาลัคว่รกำห่นุด้นุโยบายให่ห้่นุว่่ยงานุ
ของรัฐพุ่งใช้คว่ามระมัด้ระวั่งในุการด้ำเนิุนุคดี้บุคคลั 
ที�ว่พิุากษว์่จิัารณก์ารบรหิ่ารราชการแผนุ่ด้นิุ โด้ยเฉพุาะ
อย่างยิ�งที�เกี�ยว่ข้องกับการจััด้การสิถานุการณ์การ 
แพุร่ระบาด้ของโรคโควิ่ด้ 19 เนุ่�องจัากป็ระเด้น็ุด้้านุ
สิขุภาพุเป็็นุป็ระเด้น็ุสิาธิารณะที�ป็ระชาชนุย่อมสิามารถ
แสิด้งคว่ามคิด้เห่็นุแลัะวิ่พุากษ์วิ่จัารณ์ รว่มถ่งสิะท้อนุ
คว่ามกังว่ลัต่ิอสิถานุการณ์ด้้านุสุิขภาพุของตินุโด้ย
เจัตินุาบริสิุทธิิ�ได้้

 4.2 รั ฐ บ า ลั ค ว่ ร ก ำ ชั บ ใ ห่้ ห่ นุ่ ว่ ย ง า นุ 
ที�เกี�ยว่ข้องระมัด้ระวั่งไม่ให้่กลัไกการจััด้การข่าว่ป็ลัอม 
(Fake News) ถูกใช้ไป็ด้้ว่ยวั่ติถุป็ระสิงค์ห่ร่อแรงจูังใจั
ทางการเม่อง แลัะเพุ่�อจัำกัด้เสิรีภาพุในุการแสิด้ง
คว่ามคิด้เห่็นุ แลัะคว่รนุำเสินุอข้อมูลัข่าว่สิารเพุ่�อให่้
ป็ระชาชนุมีอิสิระในุการเลั่อกเข้าถ่งข้อมูลัข่าว่สิาร 
ด้้ว่ยว่ิจัารณญาณของตินุเอง รา
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 4.3 สิำนุักงานุติำรว่จัแห่่งชาติิคว่รจััด้ทำ
แนุว่ทางในุการทำห่นุ้าที�สิ่�อมว่ลัชนุในุพุ่�นุที�การชุมนุุม
สิาธิารณะ โด้ยการจััด้ทำแนุว่ทางดั้งกลั่าว่คว่รผ่านุ 
การป็ร่กษาห่าร่อแลัะคว่ามเห็่นุชอบจัากองค์กร
สิ่�อมว่ลัชนุแลัะสิ่�อมว่ลัชนุอิสิระ รว่มทั�งการมีมาติรการ
ด้แูลัคว่ามป็ลัอด้ภยัของสิ่�อมว่ลัชนุในุสิถานุการณชุ์มนุุม
ที�กระทบติ่อการใช้เสิรีภาพุของสิ่�อมว่ลัชนุเท่าที�จัำเป็็นุ

 4.4 สิำนุักงานุ กสิทช. คว่รให้่คว่ามสิำคัญ 
ติ่อการจััด้ทำ “ร่างแนุว่ทางในุการนุำเสินุอเนุ่�อห่า
รายการเกี�ยว่กับเด้็กแลัะเยาว่ชนุ” แลัะ “ร่างแนุว่ทาง
ในุการนุำเสินุอเนุ่�อห่ารายการเกี�ยว่กับกลัุ่มบุคคลั 
ที�มีคว่ามห่ลัากห่ลัายทางเพุศั” ติลัอด้จันุร่างแนุว่ทาง 
ในุการนุำเสินุอเนุ่�อห่ารายการเกี�ยว่กับคว่ามรุนุแรง  
เพุ่�อเป็็นุแนุว่ป็ฏิบิตัิทิั�ว่ไป็สิำห่รับสิ่�อมว่ลัชนุในุการนุำเสินุอ 
เนุ่�อห่ารายการที�เห่มาะสิมติ่อไป็

ปัญห่าที�สิำาคัญสิองประการ
ของการทำาห่นุ้าที�สิื�อมวลชนุ
ในุการชุมนุุมทางการเมือง คือ
การได้รับบาดเจั็บระหว่าง
การรายงานสถานการณ์
การชุมูนุมู และการถูก
ข้ัดข้วางการใช้เสรีภาพิ 
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การประเมิินสถานการณ์์สิทธิิมินุษยชนด้้านสิทธิิทางเศรษฐกิจ สังคมิ 
และวััฒนธิรรมิ ประกอบด้้วัย 5 ประเด้็น ได้้แก่ สิทธิิแรงงาน สิทธิิในสุขภาพ  
สิทธิิด้้านการศึกษา สิทธิิชุมิชนในการจัด้การท่�ด้ิน ทรัพยากรธิรรมิชาติ ิ
และสิ�งแวัด้ล้อมิ และธิุรกิจกับสิทธิิมินุษยชน โด้ยได้้พิจารณ์าหลักการ 
ท่�ปรากฏในรัฐธิรรมินูญแห่งราชอาณ์าจักรไทย พุทธิศักราช 2560 ซึ่ึ�งบัญญัติิ
รับรองให้บุคคลมิ่สิทธิิได้้รับบริการสาธิารณ์สุขของรัฐโด้ยไมิ่เส่ยค่าใช้จ่าย 
และรฐัมิห่นา้ท่�ใหบ้รกิารสาธิารณ์สขุท่�มิป่ระสทิธิภิาพอยา่งทั�วัถงึ การใหเ้สรภ่าพ
และโอกาสในการประกอบอาช่พของบุคคล การให้เด้็กทุกคนได้้รับการศึกษา
ตัิ�งแต่ิวััยก่อนเรย่นจนจบการศึกษาภาคบังคบัอย่างม่ิคุณ์ภาพโด้ยไม่ิเกบ็คา่ใชจ้า่ย 
รวัมิทั�งการรับรองสิทธิิของบุคคลและชุมิชนในการจัด้การทรัพยากรธิรรมิชาติิ 
และสิ�งแวัด้ลอ้มิ หลกัการติามิพนัธิกรณ์ร่ะหวัา่งประเทศด้า้นสทิธิมิินษุยชน ได้แ้ก่ 
กติกิา ICESCR กติกิา ICCPR และอนุสญัญา CRC ซึึ่�งประเทศไทยต้ิองด้ำเนินการ 
ติามิมิาติรการติ่าง ๆ  เพ่�อให้เกิด้ควัามิก้าวัหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปติามิลำด้ับ 
และทำให้เกิด้ขึ�นจริงซึ่ึ�งสิทธิิของบุคคลท่�จะมิ่คุณ์ภาพช่วัิติและสุขภาพท่�ด้่  
สิทธิิในโอกาสท่�จะหาเล่�ยงช่พในงานท่�ตินเล่อกอย่างเสร่ มิ่ค่าติอบแทนขั�นติ�ำ 
ท่�เป็นธิรรมิและเท่าเทย่มิ สภาพการทำงานปลอด้ภัยและถูกสขุลกัษณ์ะ สทิธิิท่�จะ
ได้ร้บัการศกึษา รวัมิทั�งสทิธิใินการมิส่ว่ันรว่ัมิบรหิารรฐักจิและการเขา้ถงึบรกิาร
สาธิารณ์ะ ติลอด้จนแผนสิทธิิมินุษยชนแห่งชาติิ ฉบับท่� 4 (พ.ศ. 2562 - 2565) 
ท่�มิ่ข้อเสนอแนะในส่วันท่�เก่�ยวัข้องในการแก้ไขปัญหาการเข้าถงึสทิธิิในการรักษา 
พยาบาลของผู้ติ้องขัง ผู้ยากไร้ และคนในพ่�นท่�ห่างไกล การจัด้สวััสด้ิการ 
แก่แรงงานและบุติรหลานของแรงงานข้ามิชาติิอย่างเป็นระบบ รวัมิทั�งผลักด้ัน 
การบังคับใช้แผนปฏิบัติิการระด้ับชาติิวั่าด้้วัยธิุรกิจกับสิทธิิมินุษยชน ระยะท่� 1 
(พ.ศ. 2562 - 2565) 

ในปี 2564 กสมิ. ได้้ประมิวัลภาพรวัมิ พร้อมิประเมิินสถานการณ์์ 
ปญัหา อปุสรรค และขอ้เสนอแนะด้า้นสทิธิทิางเศรษฐกจิ สงัคมิ และวัฒันธิรรมิ  
ใน 5 ประเด้็น ด้ังน่�

4.1 สิิทธิิแรงงาน 

1. สิถานการณ์์/ปััญหา

 1.1 แรงงานในระบบ 

  1.1.1 ปััญหาการว่่างงาน/การถูกเลิิกจ้้าง 

   เด้่อนพฤศจิกายน 2564 มิ่ผู้ประกันตินติามิมิาติรา 33 
จำนวัน 11,061,147 คน ลด้ลงร้อยละ 0.13 เม่ิ�อเทย่บกับเด้อ่นพฤศจิกายน 2563 
(จำนวัน 11,075,882 คน) และเม่ิ�อเปรย่บเทย่บกับป ี2562 กอ่นท่�จะมิส่ถานการณ์์
การแพร่ระบาด้ของโรคโควัิด้ 19 ซึ่ึ�งม่ิจำนวัน 11,694,184 คน ลด้น้อยลง 

สิิทธิิทางเศึรษฐกิจั	สิังคม	และวัฒนธิรรม
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ประมิาณ์ 633,037 คน ในส่วันสถานการณ์ก์ารวัา่งงาน 
เด้อ่นพฤศจิกายน 2564 มิผู่ว่้ัางงาน จำนวัน 283,009 คน  
ลด้ลงร้อยละ 39.20 เมิ่�อเท่ยบกับเด่้อนพฤศจิกายน 
2563 (จำนวัน 465,465 คน) แติ่เมิ่�อเปร่ยบเท่ยบกับ 
ปี 2562 ก่อนท่�จะมิ่สถานการณ์์การแพร่ระบาด้ของ 
โรคโควัิด้ 19 ซึ่ึ�งมิ่เพ่ยง 174,079 คน จะพบวั่า ในช่วังปี 
2563 และ 2564 มิ่ผู้วั่างงาน จำนวันสูงขึ�นอย่างมิาก212  
สอด้คล้องกับข่าวัการปิด้กิจการและการเลิกจ้าง 
หลายแห่งท่�เกิด้ขึ�น213 

  1.1.2 ปััญหาการเลิิกจ้้างโดยไม่่เป็ันธิรรม่ 
หรือไม่่ปัฏิิบัติิติาม่กฎหม่าย

   มิ่ ก า ร ร า ย ง า น ห ล า ย ก ร ณ์ ่
ในปี 2564 เช่น กรณ์่ลูกจ้างจำนวัน 1,388 คน 
ของบริษัท บริลเล่ยนท์อัลไลแอนซึ่์ไทย โกลบอล จำกัด้  
ถูกเลิกจ้างโด้ยไม่ิมิ่การบอกกล่าวัล่วังหน้า ไม่ิจ่ายเงิน 
ค่าชด้เชย และสิทธิิประโยชน์ติ่าง ๆ  ติามิกฎหมิาย และ
มิก่ารชมุินมุิหนา้ทำเนย่บรฐับาลเพ่�อเรย่กรอ้งใหร้ฐับาล
ช่วัยเหล่อกรณ์่ด้ังกล่าวั214 กรณ์่ลูกจ้างบริษัทต่ิางชาติิ 
จำนวัน 92 คน ถูกเลิกจ้างโด้ยไมิ่เป็นธิรรมิและไมิ่ได้้รับ 

212 จาก รายงานการเตือืนภัยัด้า้นแรงงานรายเด้อืน ประจำเด้อืนธันัวาคม 2564, โด้ย กองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงาน
ปลัด้กระทรวังแรงงาน, 30 ธิันวัาคมิ 2564. ส่บค้นจาก http://warning.mol.go.th/article/warning_report

213 จาก ‘ประกันสัังคม’ เร่งช่่วย 318 ลููกจ้างสัหกรณ์์ปาล์ูมน้ำมันตืกงาน, โด้ย มิติิชนออนไลน์, 7 มิ่นาคมิ 2564.  
ส่บค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/news_2612483

 จาก ตืกงานทัันทัี 1,300 คน โรงงานชุ่ด้ช่ั้นในฯ บางพลูี ประกาศปิด้กิจการเช่้านี้ ลูุยนายจ้างจ่ายช่ด้เช่ย, โด้ย กรุงเทพ
ธิุรกิจ, 11 มิ่นาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/926823 

 จาก พิษเศรษฐกิจ! โรงงานน้ำตืาลูกุมภัวาปี ปิด้กิจการหลูังเปิด้ 58 ปี, โด้ย ข่าวัไทยพ่บ่เอส, 8 มิิถุนายน 2564.  
ส่บค้นจาก https://news.thaipbs.or.th/content/305047 และ

 จาก โรงงาน “พานาโซนิคสัวุนิทัวงศ์” ยา้ยฐานผลิูตื ปดิ้กจิการ พนักงานตืกงานเพียบ, โด้ย Springnews, 2 กนัยายน 
2564. ส่บค้นจาก https://www.springnews.co.th/news/815133

214 จาก พนักงานหิ้วชุ่ด้ช่ั้นในจี้ ‘บิ�กตืู่’ ด้ำเนินคด้ีเจ้าของบริษัทัหลูังโรงงานปิด้ไม่ได้้จ่ายเงินช่ด้เช่ย, โด้ย มิติิชนออนไลน์, 
7 ติุลาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_2978212

215 จาก ลููกจ้างบริษัทัผลูิตืกรด้มะนาว สััญช่าตืิจีน บุกร้องผู้ว่าระยอง ถููกบริษัทัค้างค่าจ้างกว่า 10 ลู้านบาทั,  
โด้ย คมิชัด้ลึกออนไลน์, 25 กุมิภาพันธิ์ 2564. ส่บค้นจาก https://www.komchadluek.net/news/regional/459451

216 จาก อด้ีตืพนักงาน “การบินไทัย” 508 คน จ่อฟ้้อง เลูิกจ้างไม่เป็นธัรรม, โด้ย ฐานเศรษฐกิจ, 21 มิิถุนายน 2564. 
ส่บค้นจาก https://www.thansettakij.com/content/normal_news/484818?as=

217 จาก สัาววัย 28 ร้องทันายช่่วย! ถููกโรงพยาบาลูสััตืว์ช่ื�อด้ังไลู่ออก เหตืุเพราะตืั้งทั้อง, โด้ย เด้ลินิวัส์, 15 กันยายน 
2564. ส่บค้นจาก https://www.dailynews.co.th/news/275985/

218 จาก ก.เเรงงาน เเจ้งความด้ำเนินคด้ี บ.เครื�องสัำอาง เลูิกจ้าง พนง. ไม่จ่ายช่ด้เช่ย, โด้ย ข่าวั 8, 5 สิงหาคมิ 2564.  
ส่บค้นจาก https://www.thaich8.com/news_detail/99609

ค่าจ้าง215 กรณ์่บริษัท การบินไทย จำกัด้ (มิหาชน)  
ได้้ออกประกาศเลิกจ้ างพนักงานท่� เป็นสมิาชิก
สหภาพแรงงานพนักงานบริษัทการบินไทย และอยู่ใน
กระบวันการย่�นข้อเร่ยกร้อง216 กรณ์่ผู้ช่วัยสัติวัแพทย์
ถูกนายจ้างไล่ออกเน่�องจากลางานไปฝากครรภ ์
ท่�โรงพยาบาล217 กรณ์ล่กูจา้งของบริษทัท่�ประกอบธุิรกจิ 
แหง่หนึ�งในยา่นด้อนเม่ิองถกูเลกิจ้างและไมิไ่ด้ร้บัคา่จา้ง 
ค่าล่วังเวัลา ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวัล่วังหน้า และ 
ค่าชด้เชย218 เป็นติ้น

  1.1.3 ปััญหาของผูู้้ปัระกันติน 

   กระทรวังแรงงาน (รง.) ได้ ้
แกป้ญัหากรณ์ผู่ป้ระกนัตินติามิมิาติรา 33 ซึึ่�งควัามิเปน็
ผู้ประกันตินได้้สิ�นสุด้ลง และไม่ิได้้ด้ำเนินการสมิคัรเป็น
ผูป้ระกนัตินติามิมิาติรา 39 ภายในระยะเวัลาท่�กำหนด้ 
6 เด่้อน นับแติ่วัันท่�สิ�นสภาพการเป็นลูกจ้างทำให้
ไม่ิได้้รับควัามิคุ้มิครองภายใต้ิกฎหมิายประกันสังคมิ 
อยา่งติอ่เน่�อง โด้ยออกประกาศ เร่�อง ขยายกำหนด้เวัลา
การแสด้งควัามิจำนงเป็นผูป้ระกนัติน และการนำส่งเงิน 
สมิทบผู้ประกันตินติามิมิาติรา 39 พ.ศ. 2564 โด้ยให้ 
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ผู้ประกันตินติามิมิาติรา 33 แสด้งควัามิจำนงเป็น 
ผูป้ระกนัตินติอ่ติามิมิาติรา 39 ภายในวันัท่� 30 มิถินุายน  
2564219 และจากสถิติิเร่�องร้องเร่ยนเก่�ยวักับสิทธิิของ
ผู้ประกันตินของสำนักงานประกันสังคมิ (สปส.) พบวั่า 
ในปี 2564 มิ่ประเด้็นร้องเร่ยนเก่�ยวักับสถานพยาบาล 
รวัมิ 485 ครั�ง เพิ�มิขึ�นจากปี 2563 ท่�มิ่เพ่ยง 135 ครั�ง 
โด้ยเร่�องท่�ร้องเร่ยนมิากท่�สุด้ค่อ การให้บริการของ 
เจ้าหน้าท่�ของโรงพยาบาล ในขณ์ะท่�เร่�องร้องเร่ยน 
เก่�ยวักับสิทธิิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมิ  
รวัมิ 437 ครั�ง เพิ�มิขึ�นจากปี 2563 ท่�มิ่เพ่ยง 148 ครั�ง 
โด้ยเร่�องท่�ร้องเรย่นมิากท่�สดุ้ค่อ กรณ่์ว่ัางงาน ทั�งน่� สปส. 
ด้ำเนนิการเก่�ยวักบัเร่�องรอ้งเรย่นแลว้ัเสรจ็ภายใน 25 วััน
ทำการได้้ร้อยละ 95.58220 

 1.2 แรงงานนอกระบบ/ผูู้้ปัระกอบอาชีีพ
อิสิระ 

  1.2.1 ปััญหาการไม่่ได้รบัคว่าม่ค้้ม่ครอง 
ทางสิังคม่ 

   จากข้อมูิลสถานการณ์์ด้้านแรงงาน 
ในไติรมิาส 2 ปี 2564 มิ่ผู้มิ่งานทำ 37.82 ล้านคน  
เป็นผู้ประกันตินจำนวัน 16.61 ล้านคน แบ่งเป็น 

219 จาก ประกาศกระทรวังแรงงาน เร่�อง ขยายกำหนด้เวัลาการแสด้งควัามิจำนงเปน็ผูป้ระกนัติน และการนำสง่เงนิสมิทบ
ของผู้ประกันตินติามิมิาติรา 39 พ.ศ. 2564. (2564, 9 เมิษายน). ราช่กิจจานุเบกษา, 138(ติอนพิเศษ 80 ง), 28.

220 จาก หนังส่อสำนักงานประกันสังคมิ ท่� รง 0633/34357 ลงวัันท่� 14 ติุลาคมิ 2564 เร่�อง ข้อมิูลประกอบการจัด้ทำ
รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิทธิิมินุษยชนของประเทศไทย ปี 2564.

221 จาก บทสรปุผูบ้รหิาร สถานการณ์ด์้า้นแรงงาน ไติรมิาส 2 ป ี2564, โด้ย สำนกังานปลดั้กระทรวังแรงงาน กองเศรษฐกจิ 
การแรงงาน, 2564, ใน ระบบเตืือนภััยด้้านแรงงาน ไตืรมาสั 3/2564, น. บทสรุปผู้บริหาร 1. ส่บค้นจาก http://warning.mol.
go.th/uploadFile/pdf/pdf-2021-09-14-1631602959.pdf

222 จาก รายงานการเตือืนภัยัด้า้นแรงงานรายเด้อืน ประจำเด้อืนธันัวาคม 2564, โด้ย กองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงาน
ปลัด้กระทรวังแรงงาน, 30 ธิันวัาคมิ 2564. ส่บค้นจาก http://warning.mol.go.th/article/warning_report

223 จาก แรงงานนอกระบบ รับผลูกระทับโควิด้ 19 สัูญเสีัยรายได้้ ไร้งานทัำ, โด้ย Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ,  
20 พฤษภาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.hfocus.org/content/2021/05/21699

224 จาก ‘ไลูน์แมน’ แถูลูงแก้ปัญหา แต่ืไม่แตืะเรื�อง ‘ค่ารอบ’-ไรเด้อร์ไลูน์แมนทัั�วประเทัศประท้ัวงต่ือเนื�อง,  
โด้ย ประชาไท, 2 มิิถุนายน 2564. ส่บค้นจาก https://prachatai.com/journal/2021/06/93331  และ

 จาก ขบวนไรเด้อร์ ‘foodpanda’ เช่ียงใหม่ ปิด้รับงาน 14 ช่ม. ยื�นหนังสัือร้องผู้ว่าฯ หลัูงถููกเปลูี�ยนค่ารอบ,  
โด้ย ประชาไท, 26 สิงหาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://prachatai.com/journal/2021/08/94662

225 จาก ช่วนรู้จักปัญหา ‘ไรเด้อร์’ มุมแรงงานสััมพันธั์ทัี�ยังคลูุมเครือ แลูะแนวแก้ไข-คุ้มครองในทัางกฎหมายทัี�อาจตื้อง
ถูกอีกยาว, โด้ย ประชาไท, 13 สิงหาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://prachatai.com/journal/2021/08/94442 

 จาก สัถูาบันแรงงานฯ ร่อน จม. ถูึงบริษัทัแพลูตืฟ้อร์ม เรียกร้องให้บริษัทัดู้แลูคนทัำงานช่่วง Covid-19,  
โด้ย ประชาไท, 18 มิกราคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://prachatai.com/journal/2021/01/91247

ผู้ประกันตินติามิมิาติรา 33 จำนวัน 11.10 ล้านคน  
มิาติรา 39 จำนวัน 1.90 ลา้นคน และมิาติรา 40 จำนวัน 
3.61 ล้านคน มิ่ผู้มิ่งานทำท่�อยู่นอกระบบประกันสังคมิ
และไม่ิได้้รับควัามิคุ้มิครอง จำนวัน 21.21 ล้านคน221  
อย่างไรก็ด้่ ในเด้่อนพฤศจิกายน 2564 มิ่จำนวัน 
ผู้ประกันตินติามิมิาติรา 39 จำนวัน 1.95 ล้านคน และ
มิาติรา 40 จำนวัน 10.57 ลา้นคน222 จะเหน็ได้ว้ัา่จำนวัน
ผู้ประกันตินติามิมิาติรา 40 เพิ�มิสูงขึ�นถึง 6.96 ล้านคน 
ทั�งน่� จากการท่�ไมิ่ได้้เป็นผู้ประกันตินในระบบประกัน 
สังคมิ มิ่รายงานวั่าแรงงานนอกระบบติ้องเผชิญปัญหา  
6 ด้า้น คอ่ 1) คา่ติอบแทนนอ้ยลง 2) ไมิไ่ด้ร้บัการจา้งงาน
ติ่อเน่�อง 3) ทำงานหนักและเส่�ยง 4) ไมิ่ได้้รับสวััสด้ิการ
เท่ยบเท่าแรงงานในระบบ 5) ชั�วัโมิงทำงานมิากเกินไป 
และ 6) ไมิ่มิ่วัันหยุด้หร่อลาพักผ่อนไมิ่ได้้223 นอกจากน่� 
ยังพบปัญหาการคุ้มิครองผู้ท่�ทำงานบนแพลติฟอร์มิ 
โด้ยกลุม่ิไรเด้อร์ท่�ใหบ้รกิารสง่สนิคา้ได้อ้อกมิาเรย่กรอ้ง 
ให้ได้้รับค่ารอบท่�เหมิาะสมิและเป็นธิรรมิ224 รวัมิถึง 
นักวัิชาการหร่อภาคประชาสังคมิได้้สะท้อนปัญหา 
ของการทำงานแพลติฟอร์มิท่�ผู้ทำงานยังมิ่ควัามิ
คลุมิเคร่อด้้านสถานะ และม่ิปัญหาค่าติอบแทน  
รวัมิถึงสวััสด้ิการติ่าง ๆ 225 
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ทัี�มา: ประช่าไทั

 1.3 แรงงานข้าม่ชีาติิ  

  1.3.1 ปัญัหาแรงงานขา้ม่ชีาติทิี�ไดร้บั
อน้ญาติทำงานลิดน้อยลิง 

   เด้อ่นพฤศจิกายน 2564 ม่ิแรงงาน 
ข้ามิชาติทิ่�ได้้รบัอนญุาติทำงานคงเหลอ่ทั�วัราชอาณ์าจกัร  
จำนวัน 2,328,409 คน226 เมิ่�อเปร่ยบเท่ยบกับปี 2562  
กอ่นท่�จะมิส่ถานการณ์ก์ารแพร่ระบาด้ของโรคโควิัด้ 19 
ท่�มิจ่ำนวัน 3,005,376 คน227 พบวัา่ ในป ี2564 แรงงาน
ข้ามิชาติิมิ่จำนวันลด้น้อยลงและหายไปจากระบบ
ประมิาณ์ 700,000 คน และแมิ้วั่าในปี 2564 จะได้้มิ ่
การด้ำเนินการขึ�นทะเบย่นแรงงานข้ามิชาติติิามิมิติ ิครมิ.  
เมิ่�อวันัท่� 29 ธินัวัาคมิ 2563 เพ่�อใหเ้ขา้สูร่ะบบการจา้งงาน 
ท่�ถูกติ้อง โด้ยในระหว่ัางวัันท่� 15 มิกราคมิ - 13 
กุมิภาพันธิ์ 2564 มิ่แรงงานข้ามิชาติิลงทะเบ่ยนผ่าน
ระบบออนไลน์ จำนวัน 654,864 คน228 แติ่ในเด้่อน
พฤศจิกายน 2564 แรงงานข้ามิชาติิท่�ลงทะเบ่ยนติามิ
มิติ ิครมิ. วันัท่� 29 ธินัวัาคมิ 2563 เพย่ง 405,567 คน229  
ในจำนวันน่�มิแ่รงงานข้ามิชาติปิระมิาณ์เกอ่บสามิแสนคน 
ท่�ยังไมิ่ได้้ด้ำเนินการขึ�นทะเบ่ยนให้เสร็จสิ�น  

226 จาก แรงงานติ่างด้้าวั, โด้ย สำนักงานปลัด้กระทรวังแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน, 1 กันยายน 2564, ใน สัถูิตืิ
แรงงานรายเด้อืน พฤศจกิายน 2564, (น. 11). สบ่คน้จาก https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/ 
statistics_November 2564.pdf

227 จาก สัถูิตืิแรงงานประจำปี 2562 (น. 85), โด้ย สำนักงานปลัด้กระทรวังแรงงาน, 2564. ส่บค้นจาก https://www.
mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/สถิติิแรงงานประจำปี-2562-ฉบับเพิ�มิ-ISBN.pdf

228 จาก รมว.สัชุ่าตื ิจีแ้รงงานตืา่งด้า้ว เรง่ตืรวจโควดิ้-เกบ็อตัืลูกัษณ์ ์กอ่น 16 เม.ย. หลูงัคบืแค ่3.9%, โด้ย มิติชินออนไลน,์ 
18 มิ่นาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2629146

229 จาก แรงงานติ่างด้้าวั. หน้าเด้ิมิ.
230 จาก ภัาคธุัรกจิเปดิ้ศกึช่งิ ‘แรงงาน’ นายจา้งเตือืนภััย… หว่งสัะด้ดุ้ฟ้้�น ศก.ปเีสัอื, โด้ย มิติชินออนไลน,์ 15 พฤศจกิายน 

2564. ส่บค้นจาก https://www.matichon.co.th/economy/eco-report/news_3041576
231 จาก 7 วัน เปิด้ประเทัศ จับลูอบเข้าเมือง 3,833 คน, โด้ย ไทยพ่บ่เอส, 8 พฤศจิกายน 2564. ส่บค้นจาก 

https://news.thaipbs.or.th/content/309460

  1.3.2 ปััญหาการลัิกลิอบเข้าเมื่อง 
ผู้ิดกฎหม่ายของแรงงานข้าม่ชีาติิ 

   จากสถานการณ์ก์ารแพร่ระบาด้
ของโรคโควัิด้ 19 ติั�งแติ่ปี 2563 ทำให้แรงงานข้ามิชาติิ
เด้ินทางกลับประเทศของตินเป็นจำนวันมิาก และเมิ่�อ 
รัฐบาลมิ่นโยบายเปิด้ประเทศในวัันท่� 1 พฤศจิกายน 
2564 พบว่ัา อุติสาหกรรมิภาคการผลิติและส่งออก
ธิุรกิจร้านอาหารและค้าปล่กม่ิควัามิต้ิองการแรงงาน
รวัมิประมิาณ์ 8 แสนคน จงึทำให้เกิด้การลกัลอบนำเข้า 
แรงงานผดิ้กฎหมิายเป็นจำนวันมิาก230 ศนูย์ปฏบิตัิกิาร
แก้ไขสถานการณ์์ฉุกเฉินด้้านควัามิมัิ�นคง รายงานว่ัา 
แรงงานสัญชาติิเมิ่ยนมิา ลาวั และกัมิพูชา ลักลอบ
เข้ามิาในประเทศติั�งแติ่เด้่อนกรกฎาคมิ 2563 ถึงวัันท่� 
7 ติุลาคมิ 2564 จำนวัน 60,411 คน และในช่วังเปิด้
ประเทศติั�งแติ่วัันท่� 1 - 7 พฤศจิกายน 2564 มิ่จำนวัน 
3,833 คน231   

  1.3.3 ปััญหาการ ไม่่ ไ ด้ รั บคว่าม่
ค้้ม่ครองทางสิังคม่ 

   แรงงานข้ามิชาติบิางส่วันติกหล่น 
อยู่นอกระบบ อาจเป็นผลจากอุปสรรคด้้านภาษา 
ปัญหาการเก็บรวับรวัมิข้อมิูลของรัฐท่�ยังไมิ่ครอบคลุมิ
ทั�วัถึง แรงงานเผชิญปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงกลไก 
การคุ้มิครองทางสังคมิและการเย่ยวัยา ปัญหาควัามิรู้ 
ควัามิเข้าใจท่�ถูกต้ิองของบุคลากรโรงพยาบาลบางราย
เก่�ยวักบัการจำหนา่ยประกนัสขุภาพใหก้บับตุิรแรงงาน 
ข้ามิชาติิ ปัญหาควัามิซัึ่บซึ่้อนและค่าใช้จ่ายท่� สูง 
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ในการได้้มิาซึึ่�งสถานะท่�ถกูต้ิองติามิกฎหมิาย และการขาด้ 
การส่งเงินสมิทบจากนายจ้างทำให้ลูกจ้างไม่ิได้้รับเงิน
เย่ยวัยา เป็นติ้น232 

 1.4 แ ร ง ง า น ปั ร ะ ม่ ง / แ ร ง ง า น ใ น
อ้ติสิาหกรรม่ปัระม่ง 

  มิก่ารรายงานปัญหาของแรงงานประมิง  
เช่น การโกงค่าแรง การยึด้เอกสารและจำกัด้ 
การเคล่�อนย้าย อาหารและน�ำด่้�มิสะอาด้ท่�ไมิ่เพ่ยงพอ 
บนเร่อ ยาปฐมิพยาบาลเบ่�องติ้นท่�ไมิ่ครบถ้วันและ 
เข้าถึงได้้ยาก นายจ้างบางรายเป็นผู้เก็บและควับคุมิ 
การฝากถอนเงิน สมุิด้ธินาคาร บตัิร และรหสับัติร ATM  
รวัมิถึงไมิ่ได้้จ่ายเงินเด้่อนติามิท่�ระบุในสัญญาจ้าง  
และลูกเร่อหลายคนเผชิญควัามิยากลำบากในการ 
ร้องเร่ยนหร่อพิสูจน์หลักฐาน233 และได้้มิ่การทำวิัจัย 
เร่�อง “ช่วิัติไม่ิมิั�นคงและโรคระบาด้: บทสำรวัจปัญหา
คา่จา้งและผลกระทบจากการแพรร่ะบาด้ของโควัดิ้ 19 
ติ่อแรงงานข้ามิชาติิในอุติสาหกรรมิอาหารทะเลไทย” 
ผลการวัจิยัพบวัา่ แรงงานมิร่ายได้น้อ้ยกวัา่คา่แรงขั�นติ�ำ  
มิ่ควัามิเส่�ยงทั�งทางสุขภาพและควัามิเป็นอยู่ท่�แออัด้  
ปัญหาช่องว่ัางรายได้้ระหว่ัางแรงงานผู้ชายกับผู้หญิง  
มิก่ารจ้างงานแบบไม่ิเป็นทางการ ได้้แก่ การจ้างปากเปล่า  
ไมิ่มิ่สัญญาเป็นลายลักษณ์์อักษร นอกจากน่� แรงงาน 
ผู้หญิงจำนวันมิากเข้าไมิ่ถึงสิทธิิในการลาคลอด้บุติร 
และสวััสด้ิการท่�เก่�ยวัข้องกับการดู้แลบุติร234 เป็นติ้น

232 จาก สัรปุผลูการประช่มุเช่งิปฏิบิตัืกิารเพื�อทับทัวน หารอื แลูะใหค้วามเหน็ตือ่รายงานการศกึษาขอ้มลููรายยอ่ยหวัขอ้ 
“การเขา้ถึูงการคุม้ครองทัางสังัคมของแรงงานข้ามช่าติืแลูะครอบครัวในประเทัศไทัย” เมื�อวันทัี� 31 มนีาคม 2564. โด้ย สำนักงาน
คณ์ะกรรมิการสิทธิิมินุษยชนแห่งชาติิ สำนักสิทธิิมินุษยชนระหวั่างประเทศ. (2564, เมิษายน).

233 จาก ระนอง : 11 แรงงานประมงข้ามช่าติืช่นะ หลัูงร้องให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายย้อนหลัูง, โด้ย ประชาไท,  
28 มิิถุนายน 2564. ส่บค้นจาก https://prachatai.com/journal/2021/06/93713

234 จาก สัำรวจช่ีวิตื ‘แรงงานอาหารทัะเลูไทัย’ ช่ี้ค่าจ้างไม่พอช่นเด้ือน ไม่เทั่าเทัียมช่าย-หญิง โควิด้ยิ�งซ้ำเตืิม,  
โด้ย มิติิชนออนไลน์, 17 สิงหาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2890858

235 จาก สัรุปการประชุ่มสันทันากลูุ่ม ในประเด็้นผลูกระทับจากสัถูานการณ์์การแพร่ระบาด้ของโรคโควิด้ 19 ตื่อกลุู่ม
แรงงาน แลูะมาตืรการในการช่่วยเหลืูอของรัฐ เมื�อวันทัี� 17 กันยายน 2564. โด้ย สำนักงานคณ์ะกรรมิการสิทธิิมินุษยชน 
แห่งชาติิ สำนักเฝ้าระวัังและประเมิินสถานการณ์์สิทธิิมินุษยชน. (2564, ติุลาคมิ).

236 จาก รมว.แรงงาน เตืรียมตืำแหน่งงานกว่า 8 แสันอัตืรา ช่่วยคนว่างงานทัั�ว ปทั., โด้ย มิติิชนออนไลน์, 14 สิงหาคมิ 
2564. ส่บค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/news_2884173

237 จาก ครม.ไฟ้เขียว จ้างงานบัณ์ฑิิตืใหม่ 1 ปี 1 หมื�นอัตืรา เงินเด้ือน 1.8 หมื�นบาทั, โด้ย ประชาชาติิธิุรกิจ, 8 มิิถุนายน 
2564. ส่บค้นจาก https://www.prachachat.net/politics/news-686453

2. การดำเนินการที�สิำคัญ

 2.1 การติอบรับข้อเสินอแนะในรายงาน 
ปัี 2563 

  กระทรวังแรงงาน (รง.) ไมิ่ขัด้ข้อง 
ต่ิอรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสทิธิมิินษุยชน 
ของประเทศไทย ป ี2563 เน่�องจาก รง. มิก่ารขบัเคล่�อน
งานด้้านสิทธิิมินุษยชน โด้ยใช้กลไกแผนปฏิบัติิการ 
ด้้านสิทธิมิินุษยชน กระทรวังแรงงาน ประจำปี 2564 - 2565  
และจะนำข้อเสนอแนะในส่วันท่�เก่�ยวัข้องมิาปรับปรุง
การด้ำเนินงานด้้านสิทธิิมินุษยชนให้มิ่ประสิทธิิภาพ

 2.2 การดำเนินการในปัี 2564

  2.2.1 การแก้ไขปััญหาการว่่างงาน 

   รง. ได้้ด้ำเนินมิาติรการติ่าง ๆ  
เพ่�อแก้ไขปัญหาการว่ัางงาน เชน่ การจัด้เติรย่มิติำแหน่ง
งานไวั้รองรับทั�วัประเทศ การจับคู่หางานระหวั่าง
แรงงานกับผู้ประกอบการ235 การสำรวัจควัามิติ้องการ
แรงงานจากสถานประกอบการทั�วัประเทศ236 และเมิ่�อ
วัันท่� 8 มิิถุนายน 2564 ท่�ประชุมิ ครมิ. มิ่มิติิเห็นชอบ 
จัด้สรรกรอบอัติรากำลังและกลไกการบริหารจัด้การ
พนักงานราชการเฉพาะกิจเพ่�อให้เกิด้การจ้างงาน 
ในหน่วัยงานของรัฐ จำนวัน 10,000 อัติรา237 เป็นติ้น 
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  2.2.2 การค้้ม่ครองแลิะแก้ไขปััญหา
แรงงานในระบบแลิะแรงงานนอกระบบ 

   ก า ร ด้ ำ เ นิ น ก า ร เ ก่� ย วั กั บ 
การปรับแก้กฎหมิายและระเบย่บเพ่�อช่วัยเหล่อแรงงาน 
มิห่ลายประการ เชน่ การออกประกาศกระทรวังแรงงาน 
เร่�อง การจัด้สวััสด้ิการสำหรับสถานประกอบกิจการ 
ท่�จัด้ท่�พักอาศัยให้กับลูกจ้าง ในการป้องกันควัามิเส่�ยง 
จากโรคติิด้เช่�อไวัรัสโคโรนา 2019 (โควัิด้ 19)238

การออกกฎกระทรวังกำหนด้อัติราค่าทำศพท่�ให้ 
นายจ้างจา่ย พ.ศ. 2564 โด้ยปรับอตัิราค่าทำศพเพิ�มิขึ�น
เป็นห้าหมิ่�นบาท239 การแก้ไขปัญหาการออกจากงาน
ของผู้ประกันตินกรณ์่นายจ้างแจ้งว่ัามิ่ควัามิผิด้ ซึึ่�งเดิ้มิ 
ติ้องรอคำพิพากษาจากศาลแรงงานก่อนจึงจะจ่าย 
คา่ชด้เชยและประโยชนท์ด้แทนกรณ่์วัา่งงานได้ ้โด้ยออก 
ประกาศสำนักงานประกันสังคมิ เร่�อง หลักเกณ์ฑ์์การ 
พิจารณ์าประโยชน์ทด้แทนกรณ่์ว่ัางงาน พ.ศ. 2564 
(ฉบับท่� 3) ท่�ทำให้ขั�นติอนการจ่ายเงินกรณ์่วั่างงาน 
ไม่ิต้ิองรอคำพิพากษาของศาลแรงงาน240 การแก้ไขเพิ�มิเติมิิ 
ระเบ่ยบคณ์ะกรรมิการกองทุนสงเคราะห์ลกูจ้างว่ัาด้้วัย
การจา่ยเงนิสงเคราะห ์อตัิราเงนิท่�จะจ่ายและระยะเวัลา 
การจ่าย (ฉบับท่� 3) พ.ศ. 2564 ท่�ให้ลูกจ้างมิ่สิทธิิขอรับ 
เงินสงเคราะห์เพิ�มิเติิมิใน 2 กรณ์่ ค่อ 1) กรณ์่ท่�นายจ้าง
เลิกจ้างโด้ยไม่ิจ่ายค่าชด้เชยเพราะเหตุิท่�นายจ้าง 

238 จาก สัถูานการณ์แ์รงงานประจำสัปัด้าห์ 12-18 ก.พ. 2564, โด้ย ประชาไท, 19 กมุิภาพันธ์ิ 2564. สบ่ค้นจาก https://
prachatai.com/journal/2021/02/91760

239 จาก กฎกระทรวัง กำหนด้อัติราค่าทำศพท่�ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2564. (2564, 12 กรกฎาคมิ). ราช่กิจจานุเบกษา, 
138(ติอนท่� 45 ก), 66-67.

240 จาก ประกันสัังคม จ่ายเงินผู้ประกันตืนถููกเลูิกจ้าง 15,224 คน กว่า 809 ลู้านบาทั, โด้ย มิติิชนออนไลน์, 18 มิ่นาคมิ 
2564. ส่บค้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_2629724

241 จาก ระเบย่บคณ์ะกรรมิการกองทุนสงเคราะห์ลกูจ้างว่ัาด้ว้ัยการจ่ายเงินสงเคราะห์ อตัิราเงินท่�จะจ่ายและระยะเวัลา
การจ่าย (ฉบับท่� 3) พ.ศ. 2564. (2564, 18 สิงหาคมิ). ราช่กิจจานุเบกษา, 138(ติอนพิเศษ 191 ง). 5 - 8.

242 จาก หนังส่อสำนักงานประกันสังคมิ ท่� รง 0633/34357 ลงวัันท่� 14 ติุลาคมิ 2564 เร่�อง ข้อมิูลเพ่�อประกอบ 
การจัด้ทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิทธิิมินุษยชนของประเทศไทย ปี 2564.

243 จาก แรงงานนอกระบบเฮ! ครม. อนุมัตืิหลัูกการร่างพระราช่บัญญัตืิส่ังเสัริมการพัฒนาคุณ์ภัาพชี่วิตืแลูะคุ้มครอง
แรงงานนอกระบบ พ.ศ. …., โด้ย รัฐบาลไทย, 28 ธิันวัาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/
details/49984

244 จาก สัรุปการประชุ่มสันทันากลูุ่ม ในประเด็้นผลูกระทับจากสัถูานการณ์์การแพร่ระบาด้ของโรคโควิด้ 19 ตื่อกลูุ่ม
แรงงาน แลูะมาตืรการในการช่่วยเหลูือของรัฐ เมื�อวันทัี� 17 กันยายน 2564. งานเด้ิมิ.

245 จาก ช่วนรู้จักปัญหา ‘ไรเด้อร์’ มุมแรงงานสััมพันธั์ทัี�ยังคลูุมเครือ แลูะแนวแก้ไข-คุ้มครองในทัางกฎหมายทัี�อาจตื้อง
ถูกอีกยาว. งานเด้ิมิ.

ไมิ่สามิารถด้ำเนินกิจการติ่อไป และ 2) กรณ์่ท่�นายจ้าง

ได้้นำคด้่ไปสู่ศาลและศาลมิ่คำสั�งไม่ิอนุญาติให้ขยาย 

ระยะเวัลาการวัางเงินติ่อศาล ไม่ิวั่านายจ้างจะได้ ้

ย่�นอุทธิรณ์์คำสั�งด้ังกล่าวัหร่อไมิ่ก็ติามิ และได้้ขยาย

ระยะเวัลาการย่�นขอรับเงินสงเคราะห์จากภายใน 1 ปี 

เปน็ 2 ป ีรวัมิถงึแกไ้ขใหล้กูจา้งสามิารถย่�นคำขอรบัเงนิ

สงเคราะหใ์หมิไ่ด้ภ้ายใน 2 ป ีจากเด้มิิท่�ไมิม่ิก่ารกำหนด้

ให้ย่�นใหม่ิ241 ในปี 2564 ม่ิการจ่ายเงินช่วัยเหล่อบุติร 

ติามิมิาติรา 33 และมิาติรา 39 รวัมิ 1,347,474 ครั�ง 

(ข้อมิูล ณ์ สิงหาคมิ 2564) ซึ่ึ�งใกล้เค่ยงกับในปี 2563  

คอ่ 1,336,844 ครั�ง242 และเม่ิ�อวันัท่� 28 ธินัวัาคมิ 2564 

ครมิ. ได้้อนุมิัติิหลักการร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมิการพัฒนา

คุณ์ภาพช่วัิติและคุ้มิครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ….  

เพ่�อคุม้ิครองแรงงานนอกระบบให้มิส่วัสัด้กิารทางสงัคมิ243  

นอกจากน่�     มิก่ารศึกษาวัจิยัเก่�ยวักับแรงงานแพลติฟอร์มิ244

และอยู่ระหวั่างการพิจารณ์าให้บริษัทแพลติฟอร์มิ 

ทำประกันอุบัติิเหติุให้กับไรเด้อร์245 เป็นติ้น 

  2.2.3 การค้้ม่ครองแลิะแก้ไขปััญหา

แรงงานข้าม่ชีาติิ

    การด้ำเนินการมิ่หลายประการ  

เชน่ การออกประกาศกระทรวังแรงงาน เร่�อง การอนญุาติ 

ให้คนต่ิางด้้าวัทำงานในราชอาณ์าจักรเป็นการเฉพาะ 

คณ
ะก
รร
มก

าร
สิท
ธิิม
นุุษ

ยช
นุแ
ห่่ง
ชา
ติิ

Na
ti

on
al

 H
um

an
 R

ig
ht

s 
Co

m
m

is
si

on
 o

f 
Th

ai
la

nd

92



สำหรบัคนติ่างด้้าวัสัญชาติิกัมิพูชา ลาวั และเมิ่ยนมิา 
เพ่�อใหแ้รงงานข้ามิชาติิซึึ่�งได้้รบัอนญุาติใหท้ำงาน มิส่ทิธิิ
ทำงานกับนายจ้างได้้ทุกประเภทงานท่�ไมิ่ได้้เป็นงาน 
ท่�ห้ามิแรงงานข้ามิชาติิทำ246 และ ครมิ. ได้้ม่ิมิติิ 
เมิ่�อวันัท่� 13 กรกฎาคมิ 2564 ผอ่นผันให้แรงงานข้ามิชาติิ  
3 สัญชาติิ สามิารถอยู่ในราชอาณ์าจักรเป็นกรณ์่พิเศษ 
ถึงวัันท่� 27 กรกฎาคมิ 2565 รวัมิทั�งปรับเปล่�ยน 
ระยะเวัลาการหานายจา้งรายใหมิจ่าก 30 วันั เปน็ 60 วันั247  
ติอ่มิา ครมิ. ได้ม้ิม่ิติเิมิ่�อวันัท่� 28 กนัยายน 2564 เห็นชอบ 
การบรหิารจดั้การการทำงานของคนติา่งด้า้วั 3 สญัชาติิ 
ใน 2 กลุ่มิ ค่อ 1) กลุ่มิแรงงานผิด้กฎหมิายท่�ทำงาน
โด้ยไมิ่ได้้รับอนุญาติ สามิารถอยู่ในราชอาณ์าจักรและ
ให้ทำงานได้้อย่างถูกติ้องติามิกฎหมิาย โด้ยนายจ้าง
ย่�นคำขออนุญาติทำงานภายใน 30 วััน ซึ่ึ�งจะสามิารถ
ทำงานและอยูใ่นราชอาณ์าจกัรได้ถ้งึวันัท่� 28 กมุิภาพนัธิ์ 
2566 และ 2) กลุ่มิแรงงานข้ามิชาติิท่�ได้้ด้ำเนินการ 
ติามิมิติิ ครมิ. เม่ิ�อวัันท่� 29 ธิันวัาคมิ 2563 แต่ิยัง 
ไมิ่แล้วัเสร็จ โด้ยขยายระยะเวัลาด้ำเนินการติรวัจโรค
ติ้องห้ามิภายในวัันท่� 18 ติุลาคมิ 2564 และปรับปรุง
ทะเบ่ยนประวััติิภายในวัันท่� 31 มิ่นาคมิ 2565248 
นอกจากน่� รง. ได้้เติร่ยมิเข้าติรวัจสถานประกอบการ 
หากติรวัจพบแรงงานข้ามิชาติิท่�ไมิ่มิ่ใบอนุญาติทำงาน 

246 จาก ก.แรงงาน ย้ำตื่างด้้าวตืามมตืิ ครม. 29 ธั.ค.63 ทัำงานได้้ทัุกงานยกเว้น 40 งานห้าม, โด้ย สำนักข่าวัไทย,  
13 มิ่นาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://tna.mcot.net/social-654068

247 จาก ครม.เคาะผ่อนผันแรงงานตื่างด้้าว 3 สััญช่าตืิ อยู่ใน ปทั.ไทัยตื่อ, โด้ย มิติิชนออนไลน์, 13 กรกฎาคมิ 2564. 
ส่บค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2827740

248 จาก ครม.ขยายเวลูาขึ้นทัะเบียนแรงงานตื่างด้้าวให้อยู่ได้้ถูึง ก.พ. 66, โด้ย โพสติ์ทูเด้ย์, 28 กันยายน 2564. ส่บค้น
จาก https://www.posttoday.com/politic/news/664300

249 จาก ครม.ไฟ้เขียว ตืรวจแรงงานต่ืางด้้าวในสัถูานประกอบการ คุมโควิด้ 19 ระบาด้, โด้ย ไทยรัฐออนไลน์,  
28 กันยายน 2564. ส่บค้นจาก https://www.thairath.co.th/news/politic/2205259

250 จาก “นายก” สัั�ง “รมว.เฮ้ง” แก้ปัญหาแรงงานข้ามช่าตืิทัะลูัก จัด้ประชุ่มช่งแนวทัางนำเข้า MOU เสันอ ศบค. 
ศุกร์นี้ [ข่าวัประชาสัมิพันธิ์]. โด้ย กระทรวังแรงงาน, 10 พฤศจิกายน 2564. ส่บค้นจาก https://www.mol.go.th/news/
นายก-สั�ง-รมิวั-เฮ้้ง-แก้ปัญหาแรงงานข้ามิชาติิทะลัก-จัด้ประชุมิชงแนวัทางนำเข้า-mou-เสนอ-ศบค-ศุกร์น่�

251 จาก ก.แรงงาน จา้งลูา่มช่ว่ยเจา้หนา้ทัี� มุง่แกป้ญัหาคา้มนษุยแ์รงงานตืา่งด้า้ว, โด้ย กรงุเทพธิรุกจิ, 22 มิกราคมิ 2564. 
ส่บค้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/918740

252 จาก ครม.อนุมัตืิหลัูกการร่างกฎกระทัรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงฉบับปรับปรุงใหม่ ยกมาตืรฐานคุ้มครอง
แรงงานประมงทัะเลู [ข่าวัทำเน่ยบรัฐบาล]. โด้ย รัฐบาลไทย, 21 กันยายน 2564. ส่บค้นจาก https://www.thaigov.go.th/
news/contents/details/46052

จะด้ำเนินการให้นายจ้างจัด้ทำแบบคำขออนุญาติ 
ทำงานแทนแรงงานข้ามิชาติิ249 และได้้แก้ไขปัญหา 
การลกัลอบเข้าเม่ิองผิด้กฎหมิายของแรงงานข้ามิชาติแิละ
การขาด้แคลนแรงงานโด้ยการนำเข้าแรงงานข้ามิชาติ ิ
มิาทำงานกับนายจ้างในประเทศโด้ยการทำ MOU250

  2.2.4 การค้้ม่ครองแลิะแก้ไขปััญหา
แรงงานปัระม่ง 

   กรมิการจดั้หางานได้้จ้างเจ้าหน้าท่� 
ติำแหน่งล่ามิเพ่�อทำหน้าท่�ส่�อสารกับเจ้าหน้าท่�ประจำ
ศูนย์ประสานแรงงานประมิง251 และ ครมิ. อนุมิัติ ิ
หลกัการร่างกฎกระทรวังคุม้ิครองแรงงานในงานประมิง 
พ.ศ. .... โด้ยมิ่สาระสำคัญ เช่น กำหนด้ห้ามิจ้างลูกจ้าง 
ท่�มิอ่ายุติ�ำกว่ัา 18 ป ีทำงานในเรอ่ประมิง และกำหนด้ให้ 
นายจ้างด้ำเนินการจัด้ให้ลูกจ้างม่ิเวัลาพัก จัด้ทำ 
สญัญาจา้ง นำลูกจา้งซึ่ึ�งเปน็คนประจำเรอ่กลบัเขา้มิาใน 
ราชอาณ์าจักร และจัด้ทำทะเบ่ยนลูกจ้าง จัด้ทำ
เอกสารเก่�ยวักับการจ่ายคา่จา้งและค่าทำงานในวันัหยุด้  
กำหนด้ให้จ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างเป็นค่าจ้างรายเด้่อน 
และจ่ายค่าจ้าง ค่าทำงานในวัันหยุด้ให้แก่ลูกจ้างผ่าน
บัญช่ธินาคารของลูกจ้าง การจัด้ให้มิ่อาหาร น�ำด้่�มิท่�มิ่
คุณ์ภาพถูกสุขลักษณ์ะในปริมิาณ์ท่�เพ่ยงพอ เป็นติ้น252
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 2.3 การดำเนินการของ กสิม่. ในปี 2564  
ได้้มิ่การร้องเร่ยนเก่�ยวักับสิทธิิแรงงานต่ิอ กสมิ. โด้ยม่ิ 
การกล่าวัอ้างว่ัา นายจ้างได้้เลิกจ้างลูกจ้างโด้ยจ่าย 
ค่าชด้เชยไมิ่ครบติามิกฎหมิาย ไมิ่จ่ายค่าจ้างวัันหยุด้
ประจำสัปด้าห์และวัันหยุด้นักขัติฤกษ์ การถูกหัก
ค่าจ้างโด้ยไมิ่เป็นธิรรมิ การไมิ่ปฏิบัติิติามิข้อติกลง 
เก่�ยวักับสภาพการจ้างซึ่ึ�งได้้เคยติกลงไวั้ การเลิกจ้าง
ลูกจ้างประมิาณ์ 900 คน ภายในระยะเวัลา 5 ปี 
ด้้วัยการอ้างปัญหาทางเศรษฐกิจ253 นอกจากน่� กสมิ.  
ได้้หยิบยกรายงานขององค์กรฮิ้วัแมินไรทส์วัอทช์  
ซึ่ึ�งเผยแพร่รายงานวั่าในปี 2563 รัฐบาลสหรัฐอเมิริกา
ระบใุหส้นิคา้จากอุติสาหกรรมิประมิงไทยอยูใ่นรายการ 
“สินค้าท่�ผลิติโด้ยแรงงานเด็้กและแรงงานบังคับ (List  
of Goods Produced by Child Labor or Forced  
Labor)” เพ่�อติรวัจสอบและได้้มิ่ข้อเสนอแนะ เช่น 
หน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้องควัรบังคับใช้กฎหมิายเก่�ยวักับ 
การกระทำควัามิผดิ้ฐานใช้แรงงานเด้ก็และแรงงานบงัคับ 
อย่างเคร่งครัด้ ทบทวันแนวัปฏิบัติิและอบรมิบุคลากร
ท่�ปฏิบัติิงานอย่างสมิ�ำเสมิอ สร้างควัามิติระหนักรู้ 
และสร้างกลไกการร้องเร่ยนปัญหาให้สามิารถเข้าถึง 
ได้้ง่าย ด้้วัยภาษาท่�เข้าใจและเหมิาะสมิกับแติ่ละกลุ่มิ  
ติ้องเปิด้ให้องค์กรเอกชนและองค์กรภาคประชาสังคมิ 
มิ่บทบาทในการติรวัจสอบปัญหาการใช้แรงงานเด็้ก
และแรงงานบังคับ เป็นติ้น254 นอกจากน่� กสมิ. ได้้จัด้ 
การประชุมิ เร่�อง สิทธิิมินุษยชนของแรงงานข้ามิชาติ ิ
กับสถานการณ์์การลักลอบเข้าเมิ่องผิด้กฎหมิาย 
เพ่�อรับฟังควัามิคิด้เห็นและหาแนวัทางแก้ไขปัญหา 
ร่วัมิกับภาคประชาสังคมิ ผูป้ระกอบการ หน่วัยงานของรฐั  
โด้ยได้้มิ่ข้อเสนอไปยังรัฐบาลและหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้อง 
เช่น ควัรสำรวัจควัามิต้ิองการแรงงานข้ามิชาติ ิ
ของผู้ประกอบการและจัด้ทำฐานข้อมิูลกลางสำหรับ

253 จาก คำร้องท่� 82/2564 เร่�อง สิทธิิแรงงาน กรณ์่กล่าวัอ้างวั่านายจ้างเลิกจ้างไมิ่เป็นธิรรมิ และก่ด้กันการเป็นสมิาชิก
ของสหภาพแรงงาน.

254 จาก รายงานการติรวัจสอบท่� 192/2564 เร่�อง กรณ์่รัฐบาลสหรัฐอเมิริการะบุให้สินค้าจากอุติสาหกรรมิประมิงไทย
อยู่ในรายการ “สินค้าท่�ผลิติโด้ยแรงงานเด้็กและแรงงานบังคับ (List of Goods Produced by Child Labor or Forced 
Labor)”.

255 จาก หนังส่อสำนักงานคณ์ะกรรมิการสิทธิิมินุษยชนแห่งชาติิ ท่� สมิ 0005/107 ลงวัันท่� 30 ธิันวัาคมิ 2564 เร่�อง  
ข้อเสนอแนะมิาติรการหร่อแนวัทางในการส่งเสริมิและคุ้มิครองสิทธิิมินุษยชน กรณ์่สิทธิิมินุษยชนของแรงงานข้ามิชาติิกับ
สถานการณ์์การลักลอบเข้าเมิ่องผิด้กฎหมิาย.

การบริหารจัด้การแรงงานข้ามิชาติิทั�งระบบ ทบทวัน 
ขั�นติอนการนำเขา้แรงงานขา้มิชาติ ิ3 สญัชาติ ิติามิ MOU 
โด้ยพิจารณ์าปรับลด้ขั�นติอนให้มิ่ควัามิสะด้วัก รวัด้เร็วั
ยิ�งขึ�น และพิจารณ์าปรับลด้ค่าใช้จ่าย เจรจาหาร่อ 
กับประเทศติ้นทางเพ่�อปรับลด้ขั�นติอนการด้ำเนินการ
ในประเทศติ้นทางให้มิ่ควัามิสะด้วักและรวัด้เร็วัยิ�งขึ�น  
รวัมิทั�งมิ่ค่าใช้จ่ายท่�เหมิาะสมิ เป็นติ้น255

3. การปัระเม่ินสิถานการณ์์

 พัฒนาการหรือคว่าม่ก้าว่หน้า ในปี 2564 
รัฐบาลและหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้องได้้มิ่การด้ำเนินการ
เพ่�อส่งเสริมิและคุ้มิครองสิทธิิของแรงงานกลุ่มิต่ิาง ๆ   
ใหด้้ย่ิ�งขึ�น ในการแก้ไขปัญหาการว่ัางงานในสถานการณ์์
การแพร่ระบาด้ของโรคโควิัด้ 19 ท่�ผู้ประกอบการ 
ติ้องชะลอหร่อยุติิกิจการ รง. ได้้มิ่ควัามิพยายามิ 
ในการจัด้หาติำแหน่งงานเพ่�อรองรับผู้ท่�วั่างงานซึึ่�งเป็น 
ปัญหาสำคัญของประเทศ และการฝึกทักษะให้แก่
แรงงานซึ่ึ�งเป็นการด้ำเนินการติามิกติิกา ICESCR ข้อ 6  
และการปรับปรุงแก้ไขกฎหมิายเก่�ยวักับแรงงาน 
ให้สอด้คล้องติามิแผนสิทธิิมินุษยชนแห่งชาติิ ฉบับท่� 4 

 การค้้ม่ครองแรงงานในระบบ ได้้มิ่การ
ช่วัยเหล่อลูกจ้างจากการเลิกจ้างโด้ยไมิ่เป็นธิรรมิหร่อ 
ไมิไ่ด้รั้บประโยชน์ชด้เชยติามิกฎหมิาย การทำให้ลกูจ้าง
ได้้รับควัามิคุ้มิครองท่�มิากขึ�น ทั�งการแก้ไขหลักเกณ์ฑ์์
การพิจารณ์าประโยชน์ทด้แทนกรณ่์วั่างงานท่�ทำให้ 
ขั�นติอนการจ่ายเงินกรณ่์ว่ัางงานให้ผู้ประกันติน 
มิ่ควัามิรวัด้เร็วัมิากขึ�นไม่ิติ้องรอคำพิพากษาของ 
ศาลแรงงาน การแก้ไขให้ลูกจ้างมิ่สิทธิิได้้ รับเงิน 
สงเคราะห์ในกรณ์ท่่�นายจา้งเลิกจ้างโด้ยไม่ิจา่ยค่าชด้เชย 
เพราะเหตุิท่�นายจ้างไม่ิสามิารถด้ำเนินกิจการต่ิอไป  
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โด้ยพนักงานติรวัจแรงงานม่ิคำสั�งให้นายจ้างจ่าย 
ค่าชด้เชยด้ังกล่าวั แมิ้คำสั�งนั�นไมิ่เป็นท่�สุด้ และในช่วัง 
สถานการณ์์การแพร่ระบาด้ของโรคโควิัด้ 19 เพ่�อ 
จัด้สวััสดิ้การสำหรับสถานประกอบกิจการท่�จัด้ท่�พัก
อาศัยให้กับลูกจ้างเป็นไปโด้ยถูกสุขลักษณ์ะ รวัมิทั�ง 
การปรับอัติราค่าทำศพเมิ่�อลูกจ้างประสบอันติราย 
หร่อเจ็บป่วัยจนถึงแก่ควัามิติาย หร่อสูญหาย 

 กลิ้่ม่แรงงานนอกระบบ ส่วันหนึ�งท่�เคยเป็น
แรงงานในระบบและสิ�นสุด้สภาพการเป็นผู้ประกันติน
ติามิมิาติรา 33 ซึึ่�งไม่ิได้ด้้ำเนินการสมัิครเป็นผูป้ระกันติน 
ติามิมิาติรา 39 ภายในระยะเวัลาติามิท่�กฎหมิายกำหนด้  
ก็ได้้ม่ิการขยายระยะเวัลาให้แก่ผู้ประกันติน และ 
ครมิ. ได้้อนุมิัติิหลักการร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมิการพัฒนา
คุณ์ภาพช่วัิติและคุ้มิครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. …. 
เพ่�อคุม้ิครองแรงงานนอกระบบให้มิส่วััสดิ้การทางสังคมิ 
ซึ่ึ�งติ้องติิด้ติามิพัฒนาการหร่อควัามิก้าวัหน้าติ่อไป 

 

รัฐมิีพัันธิกรณ์ีตามิกติกา 

ICESCR	ข้อ	7	
ท่�จัะประกันค่าติอบแทน 
รวมถึึงค่าจั้างท่�เป็นธิรรม
และค่าตอบแทนที�เท่าเทียมิกัน 

 กล่้ิม่แรงงานข้าม่ชีาติิ ได้้รับการผ่อนผัน 
ให้อยู่และทำงานในราชอาณ์าจักรเป็นการชั�วัคราวั 
เน่�องจากสถานการณ์์การแพร่ระบาด้ของโรคโควัิด้ 19  
รวัมิถึงมิ่การติรวัจสถานประกอบการโด้ยหากพบ
แรงงานข้ามิชาติิท่�ไม่ิมิ่ใบอนุญาติทำงานจะให้นายจ้าง
ด้ำเนินการเพ่�อขอใบอนุญาติทำงาน และได้้มิ่การทำ 
MOU นำเข้าแรงงานข้ามิชาติิ เพ่�อแก้ไขปัญหาการ
ขาด้แคลนแรงงานและการลักลอบเข้าเมิ่องโด้ย 
ผิด้กฎหมิาย 

 กลิ้ม่่แรงงานปัระม่ง สว่ันใหญจ่ะเปน็แรงงาน
ข้ามิชาติิใช้เฉพาะภาษาประจำท้องถิ�นของตินเอง  
รัฐจึงได้้จัด้ให้มิ่เจ้าหน้าท่�ติำแหน่งล่ามิเพ่�อทำหน้าท่�
ส่�อสารกับเจ้าหน้าท่�ประจำศูนย์ประสานแรงงาน

ประมิง นอกจากน่� ครมิ. ได้อ้นุมิตัิหิลกัการรา่งกฎหมิาย 
เพ่�อคุ้มิครองแรงงานในงานประมิงท่�เป็นการปรับปรุง 
กฎกระทรวังคุ้มิครองแรงงานในงานประมิงทะเล  
พ.ศ. 2557 และกฎกระทรวังคุ้มิครองแรงงานในงาน
ประมิงทะเล (ฉบับท่� 2) พ.ศ. 2561 ซึ่ึ�งจะช่วัยคุ้มิครอง 
แรงงานประมิงได้้มิากขึ�น และเป็นการด้ำเนินการ 
ท่�สอด้คล้องกับแนวันโยบายแห่งรัฐติามิรัฐธิรรมินูญ 
มิาติรา 74 ท่�รฐัส่งเสรมิิให้ประชาชนม่ิงานทำและคุม้ิครอง 
ผูใ้ชแ้รงงานให้ได้รั้บควัามิปลอด้ภัยและมิสุ่ขอนามัิยท่�ด้่
ในการทำงาน ได้ร้บัรายได้ ้สวัสัดิ้การ การประกันสงัคมิ 
และสิทธิิประโยชน์ท่�เหมิาะแก่การด้ำรงช่พ 

 ปััญหาหรืออ้ปัสิรรค ในปี 2564 ปัญหา
สำคัญไมิ่วั่าจะเป็นแรงงานในระบบหรือแรงงาน 
นอกระบบยงัคงเปน็ปญัหาการวัา่งงาน การไมิม่ิง่านทำ  
การม่ิรายได้้ท่�ลด้น้อยลงไมิ่เพ่ยงพอกับการครองช่พ 
กรณ์่การวั่างงานเป็นกรณ์่ท่�มิ่การร้องเร่ยนเก่�ยวักับ 
สทิธิปิระโยชนจ์ากกองทนุประกนัสงัคมิมิากท่�สดุ้ ซึ่ึ�งเปน็ 
ปัญหาท่�ติ่อเน่�องมิาจากสถานการณ์์การแพร่ระบาด้ 
ของโรคโควัิด้ 19 และโด้ยเฉพาะในปี 2564 ท่�มิ ่
การแพรร่ะบาด้อยา่งหนกัม่ิจำนวันผูต้ิดิ้เช่�อและเสย่ช่วัติิ 
มิากกว่ัาในปี 2563 การฟ้�นตัิวัทางเศรษฐกิจจึงเป็นเร่�อง
ท่�ท้าทายของรัฐบาล หากพิจารณ์าจากสถิติิจะพบวั่า 
จำนวันผู้ประกันตินติามิมิาติรา 33 ท่�ขอรับประโยชน์
ทด้แทนกรณ์ว่ัา่งงานเพิ�มิขึ�นเม่ิ�อเปรย่บเทย่บกบัป ี2562 
กอ่นท่�จะมิส่ถานการณ์ก์ารแพร่ระบาด้ของโรคโควิัด้ 19 
นอกจากน่� ยังคงพบปัญหาการเลิกจ้างโด้ยไมิ่เป็นธิรรมิ
หลายประการ โด้ยเฉพาะการเลิกจ้างโด้ยไมิ่บอกกล่าวั 
ล่วังหน้าโด้ยไม่ิจ่ายค่าชด้เชยแทนการบอกกล่าวัล่วังหน้า  
การเลิกจ้างโด้ยไม่ิจ่ายค่าจ้างและสิทธิิประโยชน์ติ่าง ๆ   
ติามิกฎหมิาย การเลิกจ้างผู้ท่�เป็นกรรมิการ/สมิาชิก
สหภาพแรงงานขณ์ะท่�อยูใ่นกระบวันการย่�นข้อเรย่กรอ้ง  
โด้ย กสมิ. ได้้รับเร่�องร้องเร่ยนท่�มิ่การกล่าวัอ้างวั่า  
นายจ้างเลิกจ้างไมิ่เป็นธิรรมิ เลิกจ้างลูกจ้างโด้ยจ่าย
ค่าชด้เชยไมิ่ครบติามิกฎหมิายไวั้ติรวัจสอบ ซึ่ึ�งรัฐ 
ม่ิพันธิกรณ่์ติามิกติิกา ICESCR ข้อ 7 ท่�จะประกัน 
คา่ติอบแทน รวัมิถึงคา่จา้งท่�เปน็ธิรรมิและคา่ติอบแทน
ท่�เท่าเท่ยมิกัน และข้อ 8 สิทธิิของสหภาพแรงงาน 
ท่�จะด้ำเนินงานอย่างเสร่โด้ยไมิ่ขึ�นอยู่กับการจำกัด้ใด้
นอกจากท่�กำหนด้โด้ยกฎหมิายและจำเป็นในสังคมิ
ประชาธิิปไติย
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 ในสิ่ว่นของแรงงานนอกระบบ ปัญหา
สำคัญอยู่ท่�การไมิ่ได้้รับควัามิคุ้มิครองติามิกฎหมิาย
เน่�องจากการจ้างงานมิักทำในลักษณ์ะไมิ่เป็นทางการ
หร่อไมิ่มิ่หลักประกันทางสังคมิ ซึ่ึ�งกติิกา ICESCR ข้อ 9  
ได้้รับรองสิทธิิของทุกคนในอันท่�จะมิ่สวััสดิ้การสังคมิ
รวัมิทั�งประกันสังคมิ โด้ยเฉพาะในกลุ่มิแรงงานอิสระ  
คณ์ะกรรมิการ ICESCR ได้้มิ่ควัามิเห็นวั่ ารั ฐ 
ติ้องด้ำเนินการเพ่�อให้แน่ใจวั่าระบบประกันสังคมิ 
จะครอบคลุมิแรงงานท่�ไม่ิได้้รับการคุ้มิครองอย่างเพย่งพอ  
จากข้อมิูลในปี 2564 แรงงานนอกระบบมิ่จำนวันมิาก
ถึง 21.21 ล้านคน จากผู้มิ่งานทำ 37.82 ล้านคน และ
ประสบปัญหาทั�งค่าติอบแทนน้อยลง ไมิ่ได้้รับการ 
จา้งงานติอ่เน่�อง การทำงานหนกัและเส่�ยง การไมิไ่ด้รั้บ
สวััสด้ิการเท่ยบเท่าแรงงานในระบบ ชั�วัโมิงทำงานมิาก
เกนิไป และไม่ิมิวั่ันหยุด้หรอ่ลาพกัผอ่นไมิไ่ด้ ้โด้ยเฉพาะ 
เมิ่�อเกิด้สถานการณ์์การแพร่ระบาด้ของโรคโควิัด้ 19 
แรงงานนอกระบบมิกัจะได้้รบัผลกระทบเปน็กลุม่ิแรก ๆ   
อยา่งไรกต็ิามิ ในเด้อ่นพฤศจกิายนมิจ่ำนวันผูป้ระกนัติน 
ติามิมิาติรา 39 และมิาติรา 40 เพิ�มิมิากขึ�นอนัเน่�องมิาจาก 
การออกมิาติรการเย่ยวัยาของรัฐ อาจเป็นแนวัโน้มิ 
ท่�ด้่ท่�ทำให้แรงงานนอกระบบได้้รับควัามิคุ้มิครอง 
ท่�มิากขึ�น นอกจากน่� มิ่แรงงานบางส่วันเปล่�ยนงาน 
มิาทำงานบนแพลติฟอร์มิเพิ�มิขึ�น แติ่ประสบปัญหา 
ควัามิคลุมิเคร่อของสถานะของลูกจ้างติามิกฎหมิาย  
สง่ผลให้ไมิไ่ด้ร้บัการคุม้ิครอง ทั�งคา่ติอบแทนท่�เหมิาะสมิ 
และสวััสด้ิการติ่าง ๆ  อย่างไรก็ติามิ ปัญหาแรงงาน 
นอกระบบท่�ไมิ่ได้้รับควัามิคุ้มิครองนั�น ครมิ. ได้้อนุมิัติิ
หลักการร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมิการพัฒนาคุณ์ภาพช่วัิติ
และคุม้ิครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. …. ซึึ่�งต้ิองติดิ้ติามิ 
ต่ิอไปว่ัาจะกำหนด้แนวัทางในการให้ควัามิคุ้มิครองแรงงาน 
นอกระบบอย่างไรและครอบคลุมิเพ่ยงพอหร่อไมิ่

 ในกลิ้่ ม่แรงงานข้าม่ชีาติิ  แมิ้วั่ าจะมิ ่
ควัามิพยายามิจากรัฐบาลในการขึ�นทะเบย่นให้สามิารถ
ทำงานได้้อย่างถูกกฎหมิาย แติ่ยังมิ่การสะท้อน 
จากภาคส่วันติ่าง ๆ  ถึงปัญหาวั่ายังมิ่แรงงานบางส่วัน 
ท่�ติกหล่นอยู่นอกระบบ เข้าไมิ่ถึงกลไกการคุ้มิครอง
ทางสังคมิและการเย่ยวัยา ซึึ่� งอาจเป็นผลจาก
อุปสรรคด้้านภาษา ปัญหาการเก็บรวับรวัมิข้อมูิล
ของรัฐท่�ยังไมิ่ครอบคลุมิทั�วัถึง ปัญหาการเข้าถึง

บริการสาธิารณ์สุข และปัญหาควัามิซัึ่บซ้ึ่อนของ
กระบวันการและค่าใช้จ่ายท่�สูงในการได้้มิาซึ่ึ�งสถานะ 
ท่�ถกูติอ้งติามิกฎหมิาย ซึึ่�งรฐัมิพั่นธิกรณ์ท่่�ติอ้งด้ำเนินการ 
ติ่อไปให้สอด้คล้องกับกติิกา ICESCR ข้อ 9 ท่�รับรอง
สิทธิิของทุกคนในอันท่�จะม่ิสวััสดิ้การสังคมิรวัมิทั�ง
ประกันสังคมิ และคณ์ะกรรมิการประจำกติกิา ICESCR  
ได้้ให้ควัามิเห็นวั่า แรงงานข้ามิชาติิควัรได้้รับประโยชน์
จากการเข้าร่วัมิโครงการประกันสังคมิ จึงเป็นหน้าท่�
ของรัฐท่�จะด้ำเนินการเพ่�อให้แรงงานข้ามิชาติิเข้าถึง 
การคุม้ิครองจากการประกนัสงัคมิ นอกจากน่� การนำเขา้ 
แรงงานข้ามิชาติโิด้ยการทำ MOU มิค่า่ใชจ้า่ยค่อนข้างสูง  
ผูป้ระกอบธิรุกจิรายยอ่ย ผูป้ระกอบการวัสิาหกจิขนาด้
กลางและขนาด้ย่อมิ (SMEs) อาจไม่ิสามิารถนำเข้า
แรงงานดั้งกล่าวัได้้ รวัมิถึงขั�นติอนและการด้ำเนินการ 
ท่�ใชร้ะยะเวัลานาน ซึึ่�งจะทำให้ยงัมิก่ารลักลอบเขา้เมิอ่ง
ผิด้กฎหมิาย

 ในสิ่ว่นของแรงงานปัระม่ง  ยั งคงมิ่ 
การรายงานปัญหาการโกงค่าแรง การยึด้เอกสารและ
จำกดั้การเคล่�อนยา้ยซึ่ึ�งเขา้ขา่ยเปน็การบงัคบัใชแ้รงงาน 
ปัญหาอาหารและน�ำด่้�มิสะอาด้ท่�ไมิ่เพ่ยงพอบนเร่อ  
ยาปฐมิพยาบาลเบ่�องติน้ท่�ไมิค่รบถว้ันและเขา้ถงึได้ย้าก 
การกด้ข่�ของนายจ้าง การท่�แรงงานในอุติสาหกรรมิ
ประมิงได้้รับค่าจ้างท่�น้อยกวั่าค่าแรงขั�นติ�ำ และมิ่ 
ควัามิแติกต่ิางด้้านค่าแรงระหว่ัางแรงงานผูช้ายกับผูห้ญงิ  
ไมิ่สอด้คล้องกับกติิกา ICESCR ข้อ 7 ท่�กำหนด้ให้รัฐ 
ติ้องประกันค่าติอบแทนท่�เป็นธิรรมิและเท่าเท่ยมิกัน
สำหรับงานท่�ม่ิคุณ์ค่าเท่ากันระหวั่างผู้หญิงและผู้ชาย 
และการทำงานท่�ปลอด้ภัยและถูกสุขลักษณ์ะ  

4. ข้อเสินอแนะ 

 กสมิ. มิ่ข้อเสนอแนะเพิ�มิเติิมิติ่อประเด้็น 
ด้้านสิทธิิแรงงาน ด้ังติ่อไปน่�

 4.1 รฐับาลโด้ยกระทรวังแรงงานควัรสำรวัจ
ควัามิต้ิองการของสถานประกอบการและจัด้ฝึกทักษะ 
แรงงานเพ่�อให้สอด้คล้องกับควัามิต้ิองการของ 
สถานประกอบการ รวัมิถึงประชาสัมิพันธิ์ให้ประชาชน 
ท่�ว่ัางงานทราบและเข้าถึงช่องทางการหางานอย่างทั�วัถึง 
และครอบคลุมิในทุกพ่�นท่�   
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 4.2 รัฐบาลโด้ยกระทรวังแรงงานควัรมิ่ 

แผนงานรองรับการดู้แลคุ้มิครองด้้านสิทธิิแรงงาน 

และการคุ้มิครองทางสังคมิ เพ่�อให้แรงงานนอกระบบ 

มิห่ลกัประกนัทางสงัคมิ โด้ยเรง่รดั้การจัด้ทำรา่ง พ.ร.บ. 

ส่งเสริมิและพัฒนาคุณ์ภาพช่วัิติแรงงานนอกระบบ 

พ.ศ. ....  เพ่�อให้มิ่ผลใช้บังคับในการคุ้มิครองแรงงาน 

นอกจากน่� ควัรประชาสัมิพันธิ์สร้างควัามิเข้าใจถึง 

สิทธิิประโยชน์ในระยะยาวัเพ่�อให้แรงงานนอกระบบ

สมิัครเป็นผู้ประกันตินติามิมิาติรา 40 รวัมิทั�งดู้แล 

แรงงานท่�เป็นผู้ประกันตินติามิมิาติรา 40 ในระบบ 

อยู่แล้วัให้คงสถานะจ่ายเงินสบทบอย่างติ่อเน่�อง 

 4.3 รัฐบาลโด้ยกระทรวังแรงงานควัรเร่ง

พิจารณ์าศึกษาและกำหนด้แนวัทางให้ผู้ประกอบการ 

และคนท่�ทำงานแพลติฟอร์มิได้้รับควัามิคุ้มิครอง 

ติามิกฎหมิาย และได้รั้บค่าติอบแทนและสวััสดิ้การต่ิาง ๆ   

ท่�จำเป็น เช่น ประกันอุบัติิเหติุ เป็นติ้น

 4.4 รัฐบาลโด้ยกระทรวังแรงงานและ 

หนว่ัยงานท่�เก่�ยวัขอ้ง เชน่ กระทรวังสาธิารณ์สขุ องคก์ร 

ปกครองส่วันท้องถิ�น เป็นต้ิน ควัรร่วัมิกันสำรวัจ 

และแก้ไขปัญหาให้แรงงานข้ามิชาติิท่�อาจเข้าไมิ่ถึง 

การคุ้มิครองติามิกฎหมิายแรงงาน การเข้าสู่ระบบ 

ประกันสังคมิหร่อการประกันสุขภาพติามิท่�กำหนด้ 

ในแผนสิทธิิมินุษยชนแห่งชาติิ ฉบับท่� 4 

 4.5 รัฐบาลโด้ยกระทรวังแรงงานควัร 

ติรวัจสอบและแก้ไขปัญหาแรงงานประมิงอย่างจริงจัง  

โด้ยร่วัมิมิ่อกับภาคส่วันติ่าง ๆ  เพ่�อให้กฎหมิายได้้รับ

การปฏิบัติิอย่างจริงจัง ในส่วันของแรงงานเด็้กและ

แรงงานบังคับในอุติสาหกรรมิประมิงไทย หน่วัยงาน

ท่�เก่�ยวัข้องควัรสร้างควัามิติระหนักรู้และสร้างกลไก 

การร้องเร่ยนปัญหาให้สามิารถเข้าถึงได้้ง่าย ด้้วัยภาษา 

ท่� เข้าใจและเหมิาะสมิกับแต่ิละกลุ่มิ ต้ิองเปิด้ให้

องค์กรเอกชนและองค์กรภาคประชาสังคมิมิ่ส่วันร่วัมิ 

ในการติรวัจสอบปัญหาการใช้แรงงานเด้็กและแรงงาน

บังคับและนำเสนอปัญหาแนวัทางการแก้ไขปัญหา 

ต่ิอหน่วัยงานของรัฐท่�เก่�ยวัข้อง 

 4.6 รัฐบาลควัรเติร่ยมิควัามิพร้อมิติ่อการ 
กลับเข้ามิาทำงานของแรงงานข้ามิชาติิในประเทศไทย  
ภายหลังเปิด้ประเทศให้มิ่การด้ำเนินการอย่างรวัด้เร็วั
และถกูติอ้งติามิกฎหมิาย เชน่ การสำรวัจควัามิติอ้งการ 
แรงงานข้ามิชาติขิองผูป้ระกอบการและจัด้ทำฐานข้อมูิล 
กลางสำหรบัการบรหิารจดั้การแรงงานข้ามิชาติิทั�งระบบ  
การทบทวันขั�นติอนการนำเขา้แรงงานข้ามิชาติ ิ3 สญัชาติ ิ
ติามิ MOU โด้ยพิจารณ์าปรับลด้ขั�นติอนให้มิ ่
ควัามิสะด้วัก รวัด้เร็วัยิ�งขึ�น และพิจารณ์าปรับลด้ 
ค่าใช้จ่าย การเจรจาหาร่อกับประเทศติ้นทางเพ่�อ 
ปรับลด้ขั�นติอนการด้ำเนินการในประเทศติ้นทางให้
ม่ิควัามิสะด้วักและรวัด้เร็วัยิ�งขึ�น รวัมิทั�งม่ิค่าใช้จ่าย 
ท่� เหมิาะสมิ แก้ไขเพิ�มิ เติิมิบันทึกข้อติกลงด้้าน 
การจ้างงานระหว่ัางรฐับาลไทยกบัรฐับาลแห่งสาธิารณ์รฐั 
สงัคมินยิมิเวัย่ด้นามิ เพ่�อเพิ�มิโอกาสใหแ้รงงานขา้มิชาติิ
สัญชาติิเวั่ยด้นามิสามิารถทำงานได้้ในประเภทกิจการ
เช่นเด้ย่วักับแรงงานข้ามิชาติสิัญชาติิกัมิพูชา ลาวั และ 
เมิ่ยนมิา การนำปัญหาการลักลอบนำเข้าแรงงาน 
ผิด้กฎหมิายไปหาร่อและเจรจาหาข้อติกลงร่วัมิกับ
ประเทศในภมิูิภาคอาเซึ่ย่นเพ่�อแกไ้ขปอ้งกนัการลกัลอบ
เข้าเมิ่องผิด้กฎหมิายและคุ้มิครองสิทธิิของแรงงาน 
ย้ายถิ�นอย่างสมิ�ำเสมิอ เป็นติ้น

4.2 สิิทธิิในสิ้ขภาพ

1. สิถานการณ์์/ปััญหา

 ในป ี2564 พบสถานการณ์ท์่�ยงัคงเปน็ปญัหา
เก่�ยวักับสิทธิิในสุขภาพ ด้ังน่� 

 1.1 ปััญหาการเข้าถึงบริการสิาธิารณ์สิ้ข
ของกลิ้่ม่เฉพาะ

  1.1.1 การเข้าถึงบริการสิาธิารณ์สิ้ข
ของแรงงานขา้ม่ชีาติแิลิะเดก็ติดิติาม่แรงงานขา้ม่ชีาติิ  
จากสถานการณ์์การแพร่ระบาด้ของโรคโควัิด้ 19  
หลายภาคส่วันได้้สะท้อนปัญหาการเข้าถึงบริการ
สาธิารณ์สขุของแรงงานข้ามิชาติ ิ เช่น ลักษณ์ะการจ้าง 
ซึ่ึ�งสว่ันใหญเ่ปน็การจา้งรายวััน นายจา้งจงึไมิท่ำประกนั
สุขภาพให้ ส่งผลให้แรงงานส่วันใหญ่ไมิ่มิ่หลักประกัน
สุขภาพ เมิ่�อเจ็บป่วัยจึงไมิ่กล้าเข้ารับบริการเพราะไมิ่มิ่
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เงนิจ่ายค่ารักษาพยาบาล256 บางคนบัติรประกันสุขภาพ
หมิด้อายุในระหวั่างการแพร่ระบาด้ของโรคโควัิด้ 19  
และไมิ่สามิารถซึ่่�อประกันใหมิ่ได้้เน่�องจากควัามิ 
ไมิ่ชัด้เจนในการขายบัติรประกันสุขภาพ257 ในส่วันของ
กลุ่มิเด้็กติิด้ติามิแรงงานข้ามิชาติิพบปัญหาการไมิ่มิ ่
หลักประกันสุขภาพ มิ่อุปสรรคในการเข้าถึงการติรวัจ 
โควัิด้ 19 การรักษาพยาบาล และการขาด้อุปกรณ์์
ป้องกันตินเอง258 มิ่รายงานว่ัาหน่วัยงานของรัฐ 
บางพ่�นท่�ไมิ่รับแจ้งเกิด้บุติรของแรงงานข้ามิชาติิส่งผล 
ติ่อการเข้ าถึ งบริการสาธิารณ์สุข259 หร่อกรณ์ ่
เด้ก็ติดิ้ติามิแรงงานข้ามิชาติไิม่ิสามิารถซึ่่�อประกนัสขุภาพ 
ได้เ้น่�องจากมิารด้าไมิม่ิป่ระกนัสขุภาพหรอ่ไมิม่ิเ่อกสาร
แสด้งติน แม้ิวั่าบิด้าจะมิ่ประกันสุขภาพหร่อประกัน
สังคมิ เป็นติ้น260 

  1.1.2 การเข้าถึงบริการสิาธิารณ์สิ้ข 
ในเรอืนจ้ำ 

   จากการหาร่อระหว่ัาง กสมิ.  
กับกรมิราชทัณ์ฑ์์ เมิ่�อวัันท่� 11 มิิถุนายน 2564 พบวั่า  
กรมิราชทัณ์ฑ์์ประสบปัญหาขาด้แคลนบุคลากร 
ทางการแพทย์ เช่น มิ่แพทย์ 26 คน พยาบาลวัิชาช่พ 
464 คน นกัจติิวิัทยา 19 คน และทันติแพทย์ 8 คน เป็นต้ิน  
ทำให้เจ้าหน้าท่�มิภ่าระงานมิากเกินไปโด้ยเฉพาะอย่างยิ�ง 
ในช่วังท่�เกิด้โรคโควัิด้ 19 เมิ่�อเท่ยบกับจำนวันของ 

256 จาก แรงงานข้ามช่าตืิตืิด้โควิด้ 19 ไม่กลู้าไป รพ. เหตืุไม่มีเงิน-ไร้ประกันสัุขภัาพ, โด้ย ประชาไท, 21 พฤษภาคมิ 
2564. ส่บค้นจาก https://prachatai.com/journal/2021/05/93143

257 จาก รายงานสรุปผลการประชุมิช่�แจงและรับฟังควัามิเห็นติ่อชุด้เอกสาร #1 ใน สัมัช่ช่าสัุขภัาพแห่งช่าตืิ ครั้งทัี� 14 
พ.ศ. 2564 เมื�อวันศุกร์ทัี� 23 กรกฎาคม 2564. โด้ย สำนักงานคณ์ะกรรมิการสุขภาพแห่งชาติิ. (2564, สิงหาคมิ).

258 จาก รายงานสัรุปการประชุ่มของเวทัีเสัวนา “มาตืรฐานสัากลูว่าด้้วยสัิทัธัิทัางเศรษฐกิจ สัังคม แลูะวัฒนธัรรม  
กับผลูกระทับของโรคโควิด้ 19 ตื่อกลูุ่มผู้เปราะบางในประเทัศไทัย” เมื�อวันทัี� 25 สัิงหาคม 2564. โด้ย กรมิคุ้มิครองสิทธิิ 
และเสร่ภาพ. (2564, สิงหาคมิ).

259 จาก สัรุปการเสัวนาหัวข้อ “มาตืรฐานสัากลูว่าด้้วยสัิทัธิัทัางเศรษฐกิจ สัังคม แลูะวัฒนธัรรม กับผลูกระทับของ 
โรคโควิด้ 19 ต่ือกลูุม่ผูเ้ปราะบางในประเทัศไทัย” เมื�อวันทัี� 25 สังิหาคม 2564. โด้ย กรมิคุม้ิครองสิทธิแิละเสรภ่าพ. (2564, กนัยายน).

260 จาก ร้องเรียนกรณี์ พนง.ระดั้บปฏิิบัตืิงาน ปฏิิเสัธัขายประกันสุัขภัาพให้เด็้กผู้ติืด้ตืามของแรงงานข้ามช่าติื,  
โด้ย ประชาไท, 24 มิ่นาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://prachatai.com/journal/2021/03/92257

261 จาก ผลูกระทับตื่อคนไร้บ้านยุคโควิด้ระลูอก 3 กับความช่่วยเหลูือทัี�เข้าไม่ถูึง, โด้ย ทรูไอด้่, 21 พฤษภาคมิ 2564. 
ส่บค้นจาก https://news.trueid.net/detail/kOQyeRV96XjO

262 จาก กรมสัขุภัาพจติืแถูลูงขา่วเนื�องในวนัปอ้งกนัการฆ่า่ตืวัตืายโลูก 2021 รว่มกบัภัาคเีครอืขา่ย เนน้ความรว่มมอืของ
ทัุกภัาคสั่วนเพื�อนำไปสัู่การลูด้ความสัูญเสัียในสัังคม [ข่าวัในรั�วั สธิ.]. โด้ย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัด้กระทรวังสาธิารณ์สุข, 
10 กันยายน 2564. ส่บค้นจาก https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/163999

263 จาก กรมสัุขภัาพจิตื เผย ญาตืิผู้เสัียช่ีวิตืโควิด้ 19 เครียด้ใช่้บริการสัายด้่วนมากขึ้น, โด้ย ไทยรัฐออนไลน์, 2 สิงหาคมิ 
2564. ส่บค้นจาก https://www.thairath.co.th/news/politic/2155962

ผู้ติ้องขังประมิาณ์ 300,000 คน อันอาจจะส่งผลต่ิอ 
การดู้แลสุขภาพของผู้ติ้องขังได้้

  1.1.3 การเข้าถึงบริการสิาธิารณ์สิ้ข
ของคนไร้บ้าน 

   คนไร้ บ้านส่วันใหญ่ม่ิปัญหา 
การเขา้ถงึบริการสาธิารณ์สุข อนัเน่�องมิาจากการท่�ไมิม่ิ่
บตัิรประชาชน โด้ยบางสว่ันใชส้ทิธิิการรกัษานอกระบบ 
และบางส่วันปล่อยให้หายเอง261 

 1.2 ปััญหาสิ้ขภาพจ้ิติ

  ในปี  2563 ม่ิข้อ มูิลสถานการณ์ ์
การฆ่่าตัิวัติายเพิ�มิขึ�น โด้ยอัติราการฆ่่าตัิวัติายสำเร็จ
ของประชากรไทย ในปี 2561, 2562 และ 2563  
ทั�งในระบบฐานเด่้�ยวั คอ่ ฐานข้อมิลูของมิรณ์บัติรมิอ่ตัิรา
เท่ากับ 6.32, 6.73 และ 7.37 ติ่อแสนประชากรติ่อปี 
ติามิลำดั้บ และในระบบ 3 ฐาน ซึึ่�งเป็นการใช้ฐาน
ข้อมิูลของกระทรวังมิหาด้ไทย (มิท.) ร่วัมิกับกระทรวัง
สาธิารณ์สุข (สธิ.) และศูนย์ป้องกันการฆ่่าติัวัติาย 
แหง่ชาติมิิอั่ติราเท่ากบั 8.81, 8.95 และ 10.08 ติอ่แสน 
ประชากรติ่อปี262 และมิ่รายงานผู้ใช้บริการปรึกษา
ปัญหาสุขภาพจิติผ่านทางเฟซึ่บุ�กและโทรศัพท ์
เพิ�มิมิากขึ�น263
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  ในส่วันของสุขภาพจิติเด็้กและวััยรุ่น 
จากผลการประเมินิผ่านแอปพลิเคชัน Mental Health  
Check-in ตัิ�งแต่ิวัันท่� 1 มิกราคมิ 2563 ถงึ 30 กนัยายน 
2564 พบว่ัา ในเด็้กและวััยรุ่นอายุติ�ำกว่ัา 20 ปี  
ท่�ทำการประเมินิจำนวัน 183,974 คน รอ้ยละ 28 มิภ่าวัะ
เคร่ยด้สูง ร้อยละ 32 มิ่ควัามิเส่�ยงท่�จะเป็นโรคซึ่ึมิเศร้า  
ในขณ์ะท่�อ่กร้อยละ 22 มิ่ควัามิเส่�ยงท่�จะฆ่่าตัิวัติาย  
และการฆ่่าตัิวัติายยังเป็นสาเหติุอันด้ับติ้น ๆ  ของการ
เส่ยช่วิัติของวััยรุ่น ข้อมิูลจากสถาบันสุขภาพจิติเด้็ก 
และวััยรุ่นราชนครินทร์ระบุวั่า เด็้กและวััยรุ่นอายุ  
10 - 19 ปี มิากกว่ัา 10,000 คน ใช้บริการสายด่้วัน
สุขภาพจิติ 1323 เพ่�อขอรับคำปรึกษา โด้ยปัญหา
สุขภาพจิติสำหรับวััยรุ่นท่�พบมิากท่�สุด้ค่อ ควัามิเคร่ยด้ 
และควัามิวัิติกกังวัล ปัญหาควัามิรัก และภาวัะซึ่ึมิเศร้า  
อก่ทั�ง ยงัพบถงึปัญหาการขาด้ควัามิรูแ้ละควัามิติระหนกั 
ในสขุภาพจติิ ประกอบกบัการติต่ิราและการขาด้แคลน 
บุคลากรด้้านสุขภาพจิติส่งผลให้เด้็กและเยาวัชน 
จำนวันมิากเข้าไมิ่ถึงการช่วัยเหล่อเมิ่�อเผชิญปัญหา 
ทางสุขภาพจิติ โด้ยมิ่จิติแพทย์เด้็กและวััยรุ่นให้บริการ
ในหน่วัยงานของรัฐ ประมิาณ์ 200 คน ในขณ์ะท่� 
ติ้องดู้แลเด้็กและเยาวัชนถึง 15 ล้านคน264 

  นอกจากน่� ในระยะท่�ผ่านมิามิ่รายงาน
ข่าวัการฆ่่าติัวัติายปรากฏติามิส่�อติ่าง ๆ  มิากขึ�น  
ราชวัิทยาลัยจิติแพทย์แห่งประเทศไทยม่ิควัามิกังวัล 
ติอ่การนำเสนอขา่วั เน่�องจากการรบัรูข่้าวัการฆ่่าติวััติาย 
มิ่โอกาสชักนำให้ผู้ท่�มิ่ควัามิเส่�ยงติ่อการฆ่่าตัิวัติาย 
เกิด้พฤติิกรรมิฆ่่าติัวัติายติามิมิาได้้265

264 จาก UNICEF แลูะกรมสัุขภัาพจิตื ช่ี้โควิด้ส่ังผลูให้สัุขภัาพจิตืเด้็กแลูะวัยรุ่นไทัยย�ำแย่ 32% เสัี�ยงซึมเศร้า 22%  
เสัี�ยงฆ่่าตืัวตืาย, โด้ย THE STANDARD, 8 ติุลาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://thestandard.co/covid-affects-the-mental-
health-of-thai-children/

265 จาก ราช่วิทัยาลูัยจิตืแพทัย์ฯ แนะ 5 ข้อสัำหรับสัื�อมวลูช่นกับการนำเสันอข่าวการฆ่่าตืัวตืาย, โด้ย ไทยโพสติ์,  
8 มิิถุนายน 2564. ส่บค้นจาก https://www.thaipost.net/main/detail/105624

266 จาก หนังส่อสำนักเลขาธิิการคณ์ะรัฐมินติร่ได้้มิ่หนังส่อ ด้่วันท่�สุด้ ท่� นร 0505/19059 ลงวัันท่� 21 พฤษภาคมิ 2564  
เร่�อง รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิทธิิมินุษยชนของประเทศไทย ปี 2563 และรายงานผลการปฏิบัติิงาน 
คณ์ะกรรมิการสิทธิิมินุษยชนแห่งชาติิ ประจำปีงบประมิาณ์ พ.ศ. 2563.

267 จาก จาก 44 ปี มตืิช่น ประเทัศไทัยไปตื่อ: ด้ร.สัาธัิตื ปี 2564 ‘สั่งเสัริมป้องกันสัุขภัาพ’ ให้คนไทัยรู้ทัันโรค,  
โด้ย มิติิชนออนไลน์ , 10 มิกราคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2521375

2. การดำเนินการที�สิำคัญ

 2.1 การติอบรับข้อเสินอแนะในรายงาน
ปัี 2563 สธิ. รับทราบข้อเสนอแนะในเร่�องสิทธิ ิ
ด้้านสขุภาพและจะนำไปพจิารณ์าประกอบการด้ำเนนิงาน 
ติ่อไป ทั�งน่�  สธิ. ได้้พัฒนารูปแบบการให้บริการ 
โด้ยจัด้ทำโครงการลด้ควัามิแออัด้ทางห้องปฏิบัติิการ  
และเริ�มิด้ำเนินการติั�งแติ่ปีงบประมิาณ์ พ.ศ. 2563  
ซึ่ึ�งมิเ่ป้าหมิายขยายการบริการให้ครอบคลุมิในทุกพ่�นท่�
เพ่�อให้ประชาชนได้้ประโยชน์ด้้านการลด้ค่าใช้จ่าย  
ลด้การเด้นิทางและได้้รับบรกิารด้้วัยคณุ์ภาพท่�เท่าเทย่มิ266 

 2.2 การดำเนินการในปัี 2564

  2.2.1 การส่ิงเสิริม่การเข้าถึงบริการ
สิ้ขภาพอย่างทั�ว่ถึง

   ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ สุ ข ภ า พ 
ปฐมิภูมิิ ซึึ่�งด้ำเนินการมิาติั�งแต่ิปี 2562 และมิ่ควัามิ 
ก้าวัหน้าอย่างติ่อเน่�อง ในปี 2564 มิ่การขับเคล่�อนให้
คนไทยทุกคนมิ่สุขภาพด้่ภายใต้ิการดู้แลของตินเอง 
ติามินโยบาย “คนไทยทุกครอบครัวัม่ิหมิอประจำติัวั  
3 คน” เพ่�อประสานการทำงานดู้แลประชาชน  
เพิ�มิควัามิครอบคลุมิให้ได้้รับบริการติ่อเน่�อง ลด้การ
เด้ินทาง ลด้ควัามิแออัด้ของโรงพยาบาล โด้ยหมิอ 
คนท่� 1 เปน็หมิอประจำบา้น คอ่ อาสาสมิคัรสาธิารณ์สขุ
ประจำหมู่ิบา้น (อสมิ.) หมิอคนท่� 2 เปน็หมิอสาธิารณ์สขุ 
ค่อ บุคลากรในสถานบริการปฐมิภูมิิให้การรักษาและ
ส่งติ่อ หมิอคนท่� 3 เป็นหมิอครอบครัวั ค่อ แพทย์ 
ในโรงพยาบาลรับการส่งติ่อ267 ระบบสุขภาพปฐมิภูมิ ิ
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เป็นส่วันสำคัญท่�ช่วัยให้ประชาชนเข้าถึงบริการ
สาธิารณ์สุขในช่วังท่�มิ่การแพร่ระบาด้ของโรคโควัิด้ 19 
โด้ยในติ่างจังหวััด้ อสมิ. ช่วัยให้ข้อมิูลและลงทะเบ่ยน 
ฉ่ด้วััคซึ่่นโควัิด้ 19268 รวัมิทั�งติิด้ติามิผลข้างเค่ยง 
จากการฉ่ด้วััคซึ่่น269 ใน กทมิ. คลินิกชุมิชนอบอุ่น 
ทำหน้าท่�ในการดู้แลผู้ป่วัยโควัิด้ 19 ท่�เข้าสู่ระบบ 
การรักษาแบบ Home Isolation ทำให้จำนวันการ 
รอเติ่ยงลด้ลง270

  นอกจากน่� ยังมิ่การด้ำเนินโครงการ
เพ่�อช่วัยลด้ควัามิแออัด้ในโรงพยาบาล ได้้แก่ โครงการ
ลด้ควัามิแออัด้ทางห้องปฏิบัติิการ โด้ยวัางระบบ 
การเจาะเลอ่ด้ท่�สถานบรกิารสาธิารณ์สขุ หรอ่โรงพยาบาล 
ส่งเสริมิสุขภาพติำบลท่�อยู่ใกล้บ้าน จะช่วัยให้การจัด้
บริการสาธิารณ์สุขระบบทางไกล (Telemedicine)  
มิ่ควัามิสมิบูรณ์์มิากยิ�งขึ�น271 และโครงการรับยา 
ท่�ร้านขายยาพบว่ัาช่วัยลด้ระยะเวัลาในการรอรับยา  
ลด้เวัลาเด้ินทางไปโรงพยาบาล ประหยัด้ติ้นทุน 
การเดิ้นทาง มิ่เวัลาปรึกษาเภสัชกรเพิ�มิขึ�น และลด้ 
ควัามิแออัด้ในโรงพยาบาล272 

268 จาก สัธั.ให้ อสัม.เคาะประตูืบา้นช่วนคนไทัยร่วมใจกันฉีด้วัคซีนป้องกันโควิด้ 19, โด้ย ผูจ้ดั้การออนไลน์, 13 พฤษภาคมิ 
2564. ส่บค้นจาก https://mgronline.com/qol/detail/9640000046153

269 จาก แบบรายงานผลูการปฏิิบัตืิงานสัำหรับ อสัม. พร้อมช่วนคนไทัยฉีด้วัคซีนโควิด้ 19, โด้ย กระทรวังสาธิารณ์สุข, 
14 สิงหาคมิ 2564. ส่บค้นจาก http://pbhd.moph.go.th/download/แบบรายงานอสมิ.ชวันคนไทยฉ่ด้วััคซึ่่นโควัิด้19.pdf

270 จาก คลูินิกชุ่มช่นอบอุ่นทัั�ว กทัม. เริ�มระบบดู้แลูผู้ติืด้เช่ื้อทัี�บ้าน-ชุ่มช่น รองรับใช่้ Rapid Test ตืรวจโควิด้  
[ขา่วัประชาสมัิพนัธิ]์. โด้ย สำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ,ิ 11 กรกฎาคมิ 2564. สบ่คน้จาก https://www.nhso.go.th/ 
lgo/news/3163

271 จาก สัปสัช่.ปรับระบบจ่ายเงินหนุนโครงการ “เจาะเลูือด้ใกลู้บ้าน” ลูด้ความแออัด้ในโรงพยาบาลู, โด้ย ประชาไท, 
15 มิกราคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://prachatai.com/journal/2021/01/91209

272 จาก สัวรสั. เผยผลูวิจัย ‘รับยาใกลู้บ้าน’ ลูด้รอคอย - เพิ�มเวลูารับคำปรึกษา ช่่วยผู้ป่วยห่างไกลูความเสีั�ยงโควิด้, 
โด้ย The Coverage, 28 เมิษายน 2564. ส่บค้นจาก https://www.thecoverage.info/news/content/1445?fbclid=I-
wAR3D266B

273 จาก ‘รัฐบาลู’ เด้ินหน้าจัด้ระบบหลูักประกันสัุขภัาพ ผู้ตื้องขังทัี�มีปัญหาทัางสัถูานะบุคคลูแลูะตื่างด้้าวในเรือนจำ, 
โด้ย มิติิชนออนไลน์, 26 พฤษภาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_2742986

274 จาก “พม. บูรณ์าการเช่ิงรุก ร่วมกับเครือข่ายทุักภัาคส่ัวน ช่่วยเหลืูอคนไร้บ้าน คนไร้ทัี�พึ�ง” [อ้างอิงจาก
สถานะเฟซึ่บุ�ก]. โด้ย กรมิพัฒนาสังคมิและสวััสด้ิการ, 29 สิงหาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.facebook.com/
watch/?v=263712885580295

  2.2.2 การเข้าถึงบริการสิาธิารณ์สิ้ข
ของกลิ้่ม่เฉพาะ

   (1) การเข้าถงึบรกิารสิาธิารณ์ส้ิข 
ของผูู้้ติอ้งขัง เม่ิ�อวันัท่� 25 พฤษภาคมิ 2564 ครมิ. อนมัุิติิ
หลักการนโยบายการจัด้ระบบหลักประกันสุขภาพ 
สำหรับผู้ติ้องขังท่� ม่ิปัญหาทางสถานะบุคคลและ 
ผู้ติ้องขังติ่างชาติิในเร่อนจำ ในระยะสั�นได้้มิอบหมิาย 
ให้ สธิ. เป็นผูต้ิั�งงบประมิาณ์เป็นการเฉพาะ ในระยะยาวั 
ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติิ (สปสช.)  
เป็นผู้ดู้แลจัด้ระบบบริการและระบบประกันสุขภาพ 
โด้ยท่�ผ่านมิาผู้ต้ิองขังกลุ่มิน่�ไม่ิมิ่สิทธิิในการเข้าถึง 
ระบบหลักประกันสุขภาพ เม่ิ�อส่งติัวัไปรับการรักษา 
นอกเรอ่นจำทำให้โรงพยาบาลในพ่�นท่�ต้ิองเป็นผู้รับภาระ 
ค่ารักษาพยาบาล273

   (2) ก า ร เ ข้ า ถึ ง บ ริ ก า ร
สิาธิารณ์ส้ิขของคนไร้บ้าน กระทรวังการพัฒนา
สังคมิและควัามิมิั�นคงของมินุษย์ (พมิ.) และหน่วัยงาน 
ท่�เก่�ยวัข้องได้้ด้ำเนินการคัด้กรองโรคโควิัด้ 19 เชิงรุก 
และการฉ่ด้วััคซึ่่นป้องกันโรคโควัิด้ 19274
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ทีั�มา: ทัรไูอดี้

  2.2.3 ด้านสิ้ขภาพจ้ิติ กรมิสุขภาพจิติ 
ได้้จัด้ทำแผนยุทธิศาสติร์การป้องกันการฆ่่าติัวัติาย
ระด้ับชาติิ โด้ยมิ่เป้าหมิายสำคัญค่อการลด้อัติรา 
การฆ่่าติัวัติายสำเร็จ ผ่านการด้ำเนินงานยุทธิศาสติร์ 
สำคญั ได้้แก่ (1) การเสรมิิสร้างควัามิรอบรูเ้พ่�อป้องกัน 
การฆ่่าติัวัติาย (2) เพิ�มิควัามิเข้มิข้นด้้านการคัด้กรอง
และเฝ้าระวัังเพ่�อป้องกันการฆ่่าตัิวัติาย เช่น ระบบ 
การประเมินิสุขภาพจติิผา่น Mental Health Check in  
(3) พัฒนาเทคโนโลย่และระบบการดู้แลรักษา 
และติดิ้ติามิเพ่�อป้องกันการฆ่า่ตัิวัติายและฆ่า่ตัิวัติายซึ่�ำ  
เช่น การพัฒนาศกัยภาพการบรกิารสขุภาพจิติและจติิเวัช 
ในคลินิกหมิอครอบครัวั การจัด้ระบบ Telepsychiatry 
การใช้นวััติกรรมิในการดู้แล เป็นต้ิน และช่วัยเหล่อ
ด้้านสุขภาพจิติแก่กลุ่มิเส่�ยง/วัิกฤติ ได้้แก่ ช่องทาง  

275 จาก กรมสัขุภัาพจติืแถูลูงขา่วเนื�องในวนัป้องกันการฆ่า่ตืวัตืายโลูก 2021 รว่มกบัภัาคเีครอืขา่ย เนน้ความรว่มมอืของ
ทัุกภัาคสั่วนเพื�อนำไปสัู่การลูด้ความสัูญเสัียในสัังคม [ข่าวัในรั�วั สธิ.]. โด้ย สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัด้กระทรวังสาธิารณ์สุข, 
10 กันยายน 2564. ส่บค้นจาก https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/163999

276 จาก กรมสัขุภัาพจติืเผย ป ี63 อตัืราฆ่า่ตืวัตืายของไทัยตื�ำกวา่ตืวัเลูขประมาณ์การ, โด้ย มิติชินออนไลน,์ 16 กมุิภาพนัธิ์ 
2564. ส่บค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2581768

277 จาก กรมสัุขภัาพจิตื เพิ�มช่่องทัางการให้บริการปรึกษาปัญหาสัุขภัาพจิตืแก่ผู้ตืิด้เช่ื้อโควิด้ 19 ผู้แยกกักตืัวทัี�บ้าน  
แลูะผูท้ัี�สัญูเสัยีบคุคลูอันเปน็ทัี�รกัจากวกิฤตืกิารแพรร่ะบาด้ [ข่าวัแจกกรมิสุขภาพจติิ]. โด้ย กรมิสุขภาพจติิ, 21 กรกฎาคมิ 2564. 
ส่บค้นจาก https://www.dmh.go.th/covid19/news2/view.asp?id=54

278 จาก คกก.สัุขภัาพจิตืแห่งช่าตืิ เห็นช่อบให้ผู้ป่วยเข้าถูึงสิัทัธิับริการพร้อมเพิ�มทัักษะอาช่ีพให้ผู้ดู้แลูผู้ป่วย,  
โด้ย ผู้จัด้การออนไลน์, 23 สิงหาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://mgronline.com/qol/detail/9640000083114

279 คำร้องท่� 173/2564, รายงานผลการติรวัจสอบท่� 162/2564 และรายงานการติรวัจสอบท่� 126/2564. 

LINE@Khuikun และ ระบบ HOPE Task Force  
(4) พฒันากลไกการจดั้การปญัหาในพ่�นท่�แติล่ะจงัหวัดั้275  
การจัด้ท่มิช่วัยเหล่อประชาชนในระยะวัิกฤติทางจิติใจ
กระจายครบทุกอำเภอ หร่อท่มิ MCATT276 และเพิ�มิ
ช่องทางการให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิติผ่าน 
LINE @1323FORTHAI และ LINE @mcattcovid277 
นอกจากน่� ได้้มิ่การจัด้ทำร่างอนุบัญญัติิภายใติ้ พ.ร.บ.  
สุขภาพจิติ พ.ศ. 2551 โด้ยกำหนด้หลักเกณ์ฑ์์ 
และวัธิิก่ารด้ำเนนิการฟ้�นฟสูมิรรถภาพของผูป่้วัย และให้ 
ผู้ดู้แลผู้ป่วัยม่ิสิทธิิได้้รับบริการให้คำปรึกษา แนะนำ  
ฝกึอบรมิทักษะ การจัด้การศึกษา และการส่งเสริมิอาช่พ 
ติลอด้จนควัามิชว่ัยเหลอ่อ่�นใด้เพ่�อใหด้้แูลผูป้ว่ัยติอ่ไปได้้  
และแนวัทางการเฝ้าระวัังและเผยแพร่ข้อมิูลทางส่�อ 
ท่�ต้ิองไม่ิทำให้เกดิ้ควัามิเสย่หายต่ิอผูป่้วัยและครอบครัวั278

 2.3 การดำเนินการของ กสิม่. ในปี 2564 
ได้้ม่ิการร้องเร่ยนเก่�ยวักับสิทธิิในสุขภาพต่ิอ กสมิ.  
ในประเด้็นเด้็กนักเร่ยนรหัส G จำนวัน 6 คน ถูกปฏิเสธิ
การจัด้ทำทะเบ่ยนประวััติิและบัติรประจำติัวับุคคล 
ท่�ไมิ่ม่ิสถานะทางทะเบ่ยน ทำให้ไมิ่สามิารถเข้าถึงสิทธิิ
ในการรักษาพยาบาล และม่ิรายงานผลการติรวัจสอบ 
เชน่ กรณ์ก่ล่าวัอ้างวัา่ไมิไ่ด้ร้บับริการทางสาธิารณ์สุขท่�มิ่
ประสทิธิภิาพ กรณ์ก่ล่าวัอ้างว่ัารถฉุกเฉนิไม่ิได้ม้ิาติรฐาน
สำหรับใช้ในการให้ควัามิช่วัยเหล่อผู้ป่วัยฉุกเฉินวิักฤติ 
โด้ยพบวั่ามิ่ปัญหาควัามิไมิ่เพ่ยงพอของทรัพยากร 
รถฉกุเฉนิในระด้บัสงู และสถานพยาบาลท่�รบัการรกัษา
พยาบาลผู้ป่วัยฉุกเฉินไมิ่มิ่การคัด้แยกผู้ป่วัยฉุกเฉิน 
และเร่ยกเก็บค่ารักษาพยาบาล เป็นติ้น279 
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ทัี�มา: ไทัยรฐัออนไลูน์

3. การปัระเม่ินสิถานการณ์์

 พัฒนาการหรือคว่าม่ก้าว่หน้า รัฐพยายามิ 
ด้ำเนินการเพ่�อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ 
จากรัฐท่�มิ่ประสิทธิิภาพอย่างทั�วัถึงติามิรัฐธิรรมินูญ 
แห่งราชอาณ์าจักรไทย พุทธิศักราช 2560 มิาติรา 47 
และมิาติรา 55 และกติิกา ICESCR ข้อ 12 โด้ยการ
พฒันาระบบสขุภาพปฐมิภมูิติิั�งแติป่ ี2562 อยา่งติอ่เน่�อง  
และในปี 2564 ซึ่ึ�งเป็นปีท่�สถานการณ์์การแพร่ระบาด้ 
ของโรคโควิัด้ 19 ยังคงเป็นปัญหาท้าทายของระบบ
สาธิารณ์สุขของประเทศไทย เน่�องจากมิ่จำนวัน 
ผู้ติิด้เช่�อเป็นจำนวันมิากจนส่งผลกระทบติ่อการ 
เข้าถึงบริการสาธิารณ์สุขของประเทศ โด้ยเฉพาะ
ในพ่�นท่�  กทมิ. และปริมิณ์ฑ์ล สถานพยาบาล 
ทั�งโรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนามิไม่ิสามิารถรองรบัผูป่้วัย 
ได้้เหมิ่อนในปี 2563 ซึึ่�งการพัฒนาระบบสุขภาพ 
ปฐมิภูมิิท่�มิ่การพัฒนาอย่างต่ิอเน่�องเป็นส่วันหนึ�ง 
ท่�ชว่ัยให้ผู้ป่วัยยงัคงสามิารถเขา้ถึงบรกิารสาธิารณ์สุขได้้ 
โด้ยการกำหนด้ใหผู้ป่้วัยท่�ไมิม่ิอ่าการได้ร้บัการรกัษาติวัั
ในระบบ Home Isolation/Community Isolation 
และได้้รับการดู้แลจากท่มิสุขภาพปฐมิภูมิิ นอกจากน่� 
อสมิ. ยงัมิบ่ทบาทสำคญัในการใหข้อ้มิลูและลงทะเบย่น 
การฉ่ด้วััคซึ่่นให้แก่ประชาชน สะท้อนให้เห็นถึง 
ควัามิก้าวัหน้าท่�สำคัญของการพัฒนาระบบสุขภาพ 
ปฐมิภูมิิท่�สามิารถช่วัยให้ประชาชนเข้าถึงการรักษา
พยาบาลในขณ์ะท่�ประเทศไทยกำลังเผชิญสถานการณ์์
ฉกุเฉินด้า้นสาธิารณ์สุข นอกจากน่� ยงัมิก่ารพัฒนาเพ่�อให้ 
เข้าถึงบริการสาธิารณ์สุขได้้อย่างสะด้วัก ทั�วัถึง และสอด้รับ 
กับสถานการณ์์วิักฤติ เช่น โครงการลด้ควัามิแออัด้ 
ทางหอ้งปฏบิตัิกิาร โครงการรับยาท่�รา้นขายยา เป็นติน้ 

ทำใหผู้ป้ว่ัยลด้การเด้นิทางไปโรงพยาบาลและค่าใชจ้า่ย 
จากการเดิ้นทาง ลด้ควัามิแออัด้ในโรงพยาบาลและ
ลด้ควัามิเส่�ยงจากการติิด้เช่�อโควิัด้ 19 ในส่วันของ 
การเขา้ถงึบรกิารสาธิารณ์สขุของผูต้ิอ้งขงั ครมิ. ได้อ้นมัุิติิ 
หลกัการนโยบายการจัด้ระบบหลักประกันสขุภาพสำหรับ 
ผู้ติ้องขังท่� ม่ิปัญหาทางสถานะบุคคลและผู้ ต้ิองขัง 
ข้ามิชาติิ ในส่วันของปัญหาสุขภาพจิติ ซึึ่�งเป็นปัญหา 
ท่�มิ่แนวัโน้มิมิากขึ�นติั�งแติ่ปี 2563 รัฐและองค์กรติ่าง ๆ   
ได้้ให้ควัามิสำคัญกับการเข้าถึงบริการด้้านสุขภาพจิติ 
โด้ยเพิ�มิช่องทางการเข้าถงึบรกิารให้คำปรกึษาให้เพย่งพอ 

 ปััญหาหรืออ้ปัสิรรค ในการเข้าถึงบริการ
สาธิารณ์สขุของแรงงานขา้มิชาติแิละเด้ก็ติดิ้ติามิแรงงาน 
ข้ามิชาติิท่�บางส่วันยังไม่ิมิ่หลักประกันสุขภาพส่งผลให้ 
เมิ่�อเจบ็ป่วัยไม่ิกล้าเข้ารบัการรกัษาพยาบาลเน่�องจากไม่ิมิ่ 
เงินและกลัวัถูกจับจากการท่�เป็นแรงงานผิด้กฎหมิาย 
การเข้าถึงบริการสาธิารณ์สุขของคนไร้บ้านท่�ไมิ่ม่ิบัติร
ประจำตัิวัประชาชน ควัามิขาด้แคลนของบุคลากร
ทางการแพทย์ของกรมิราชทัณ์ฑ์์ในการดู้แลผู้ติ้องขัง  
ซึ่ึ�งแผนสิทธิิมินุษยชนแห่งชาติิ ฉบับท่� 4 (พ.ศ. 2562 -  
2565) ได้้เสนอแนะการแก้ไขปัญหาการเข้าไมิ่ถึงสิทธิิ
การรกัษาและหลกัประกนัสขุภาพของผูต้ิอ้งขงั ผูย้ากไร้ 
ผู้เร่ร่อน และผู้ท่�อยู่ในพ่�นท่�ห่างไกล กลุ่มิผู้ใช้แรงงาน 
ท่�เป็นแรงงานข้ามิชาติิซึึ่�งติ้องด้ำเนินการให้เป็นระบบ
และสรา้งกลไกเพ่�อประชาสัมิพนัธิใ์หรู้ส้ทิธิแิละช่องทาง 
การเขา้ถึงสิทธิขิองติน นอกจากน่� ยงัมิป่ระเด็้นท่�นา่ห่วัง 
กังวัลและต้ิองติิด้ติามิอย่างต่ิอเน่�อง ได้้แก่ ปัญหา 
ด้้านสุขภาพจิติท่�ม่ิแนวัโน้มิสูงขึ�น กรณ์่ของเด้็กและ
เยาวัชนท่�ม่ิปญัหาควัามิเคร่ยด้และปัญหาการฆ่่าตัิวัติาย  
และการเข้าถึงการช่วัยเหล่อท่�อาจยังไมิ่เพ่ยงพอ
เน่�องจากการมิ่ข้อจำกัด้ด้้านบุคลากรทางการแพทย์  
รวัมิถึงการนำเสนอข่าวัการฆ่่าติัวัติายในประเทศไทย 
ท่�อาจส่งผลกระทบต่ิอผูท้่�มิค่วัามิเส่�ยงท่�จะเกดิ้พฤติกิรรมิ 
ฆ่่าติัวัติายติามิ  

4. ข้อเสินอแนะ 

 กสมิ. ม่ิขอ้เสนอแนะเพิ�มิเติมิิติอ่ประเด้น็สิทธิิ 
ในสุขภาพ ด้ังน่� 

 4.1 รัฐบาลโด้ยกระทรวังสาธิารณ์สุขและ
กระทรวังแรงงาน ควัรมิน่โยบายและสง่เสรมิิใหแ้รงงาน
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ข้ามิชาติิและเด้็กติิด้ติามิแรงงานข้ามิชาติิซึ่่�อประกัน
สขุภาพได้อ้ยา่งทั�วัถงึ โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งกลุม่ิท่�เขา้เม่ิอง 
ผิด้กฎหมิายแติ่ได้้รับการผ่อนผันให้อยู่ในประเทศไทย 
ได้้ชั�วัคราวัติามินโยบายรัฐบาล ควัรมิก่ารสร้างควัามิเข้าใจ 
ท่�ติรงกนัใหก้บัเจา้หนา้ท่�ผูป้ฏบิตัิ ิและสรา้งควัามิเช่�อมัิ�น
ให้กับแรงงานด้ังกล่าวัวั่า ข้อมิูลการซึ่่�อประกันสุขภาพ
จะไมิ่ถูกนำไปสู่การจับกุมิ

 4.2 รัฐบาลควัรมิอบหมิายให้กระทรวัง
การพัฒนาสังคมิและควัามิมิั�นคงของมินุษย์ กระทรวัง
สาธิารณ์สุข และกระทรวังมิหาด้ไทยร่วัมิกันสำรวัจ
จำนวันคนไร้บ้าน โด้ยพิจารณ์าจัด้ทำทะเบ่ยนสำหรับ
กลุ่มิคนไร้บ้านท่�ยังไม่ิสามิารถพิสูจน์ติัวับุคคลได้้และ
ออกเลขประจำติัวั 13 หลัก สำหรับผู้มิ่ปัญหาสถานะ
และไปใช้สิทธิิติามิมิติิ ครมิ. ท่�อนุมิัติิเก่�ยวักับค่ารักษา
พยาบาลให้กับผู้ท่�มิ่ปัญหาสถานะก่อนหน้าน่� และ 
จัด้ทำบัติรประจำตัิวัให้กับคนกลุ่มิน่� เพ่�อให้สามิารถ 
เข้าถึงบริการสาธิารณ์สุขได้้ 

 4.3 รัฐบาลโด้ยกระทรวังยุติิธิรรมิ ควัร
พิจารณ์าเพิ�มิจำนวันบุคลากรทางการแพทย์ของ 
กรมิราชทัณ์ฑ์์เพ่�อให้สอด้คล้องกับการทำหน้าท่� 
ในการดู้แลรักษาสุขภาพของผู้ติ้องขังอย่างเพ่ยงพอ 

 4.4 รั ฐบาลโด้ยกระทรวังสาธิารณ์สุข 
ควัรแก้ไขปัญหาการขาด้แคลนบุคลากรทางการแพทย์
ท่�ดู้แลด้้านสุขภาพจิติ เพิ�มิช่องทางการเข้าถึงการให้
คำปรึกษา/การรักษาท่�ต้ิองเพ่ยงพอติ่อควัามิติ้องการ 
ท่�มิแ่นวัโนม้ิเพิ�มิมิากขึ�น รวัมิถงึสรา้งควัามิรูค้วัามิเขา้ใจ 
ให้กับสังคมิเก่�ยวักับปัญหาสุขภาพจิติเพ่�อลด้การติ่ติรา
หร่อทัศนคติิติ่อผู้ท่�มิ่ปัญหาด้้านสุขภาพจิติ

280 จาก “ณั์ฏิฐพลู”วอนครู-นร.อด้ทันวิกฤติืโควิด้แม้ไม่อยากเรียนออนไลูน์, โด้ย เด้ลินิวัส์, 13 มิกราคมิ 2564.  
ส่บค้นจาก https://www.dailynews.co.th/education/818734/

281 จาก อาจารย์จุฬาฯ ช่ี้เรียนออนไลูน์ช่่วงโควิด้ไม่เวิร์ก ได้้ผลูเฉพาะ รร.ใหญ่ไม่กี�ร้อยแห่ง, โด้ย มิติิชนออนไลน์,  
12 มิกราคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.matichon.co.th/education/news_2522062

กรณี่ของเด้็กและเยาวชุน
ท่�ม่ปัญหาความเครียด้
และปัญหาการฆ่่าติัวติาย
การเข้้าถึงการช่่วัยเหลือนั�น
อาจยังไมิ่เพัียงพัอเนื�องจากมิี
ข้อจัำากัด้ด้้านบุคลากร
ทางการแพทย์ 

 

4.3 สิิทธิิด้านการศึึกษา

1. สิถานการณ์์/ปััญหา

 ในปี 2564 การติิด้ติามิสิทธิิด้้านการศึกษา
ในภาพรวัมิยังคงมิ่ควัามิเช่�อมิโยงกับสถานการณ์ ์
การแพร่ระบาด้ของโรคโควัิด้ 19 ท่�ส่งผลกระทบและ
สร้างข้อจำกัด้ในการเข้าถึงการศึกษาของนักเร่ยน 
นักศึกษา การจัด้การเร่ยนการสอนภายในสถานศึกษา
ไม่ิสามิารถด้ำเนนิการได้ต่้ิอเน่�องจากปีการศึกษา 2563 
ถงึปีการศึกษา 2564 โด้ยมิป่ระเด็้นปัญหาท่�สำคัญ ได้แ้ก่

 1.1 การจ้ัดการแลิะการปัระ เม่ินผู้ลิ 
การศึึกษา

  รั ฐ ไ ด้้ มิ่ มิ า ติ รก า รลด้ก า รติิ ด้ เ ช่� อ  
ด้ว้ัยการปดิ้สถานศึกษาในทุกระด้บัชั�น โด้ยปรับมิาเป็น 
การด้ำเนินการเรย่นการสอนแบบผสมิผสานในรปูแบบ 
ออนไลน์และการแจกใบงานให้นักเร่ยนกลับไปทำ 
ท่�บา้น280 อยา่งไรกต็ิามิ มินั่กวัชิาการออกมิาใหค้วัามิเหน็ 
อาท ิศ. ด้ร. สมิพงษ ์จติิระด้บั นกัวัชิาการด้า้นครศุาสติร์ 
เห็นวั่าการเร่ยนการสอนออนไลน์เป็นวัิธิ่การชั�วัคราวั 
ไมิ่สอด้คล้องกับสภาพการศึกษาท่�ม่ิควัามิเหล่�อมิล�ำกัน 
อย่ างมิาก และคุณ์ภาพการศึกษาในปี  2564  
จะถด้ถอยลง281 ในขณ์ะท่�นายธินารชัติ ์สมิคเณ์ ประธิาน 
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มิูลนิธิิครูของแผ่นด้ิน เปิด้เผยว่ัา หลังจากเปิด้เทอมิ 
ปีการศึกษา 2564 ได้้รับการร้องเร่ยนจากครูโรงเร่ยน
ติ่าง ๆ  วั่าประสบปัญหาจากการเร่ยนออนไลน์ นักเร่ยน
สว่ันใหญ่ขาด้ควัามิพร้อมิด้า้นอุปกรณ์ท่์�ใชใ้นการเรย่น282  
ในส่วัน กสมิ. ได้้รับเร่�องร้องเร่ยนกรณ์่การประเมิิน 
ผลการเร่ยนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ท่�ผู้ร้อง 
กล่าวัอ้างว่ัาครูผูส้อนในโรงเรย่นแห่งหนึ�งให้คะแนนเพิ�มิ 
แก่นักเร่ยนท่�เข้าห้องเร่ยนออนไลน์หร่อติอบคำถามิ 
เป็นคนแรก ทำให้เกิด้ควัามิไมิ่เป็นธิรรมิติ่อนักเร่ยน 
ท่�เรย่นออนไลน์ผ่านสัญญาณ์อินเทอร์เนต็ิท่�มิค่วัามิเสถ่ยร 
น้อยซึ่ึ�งอาจรับสัญญาณ์ช้ากวั่านักเร่ยนคนอ่�น ภายหลัง
การติรวัจสอบพบวัา่ ครูผูส้อนมิจ่ดุ้ประสงคเ์พ่�อกระติุน้
นกัเรย่นใหม้ิค่วัามิสนใจการเรย่นโด้ยไมิม่ิก่ารใหค้ะแนน 
เพิ�มิแต่ิอย่างใด้ และได้้ปรับปรุงรูปแบบการเร่ยน 
การสอนท่�เหมิาะสมิกับข้อจำกัด้ท่�เกิด้ขึ�นแล้วั283 สำหรับ
การสอบเข้าเร่ยนในระด้ับอุด้มิศึกษาพบวั่า มิ่นักเร่ยน 
ชั�นมิัธิยมิศึกษาปีท่� 6 และนักวัิชาการบางส่วันเร่ยกร้อง 
ให้หน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้องเล่�อนการสอบเข้าศึกษาต่ิอระดั้บ 
อดุ้มิศึกษา เน่�องจากอยูใ่นชว่ังเวัลาท่�กระชั�นชดิ้กนัเพย่ง 
1 เด้่อน ซึ่ึ�งอาจสร้างผลกระทบติ่อนักเร่ยนท่�หยุด้เร่ยน 
หร่อเร่ยนทางออนไลน์เน่�องจากการแพร่ระบาด้ 
ของโรคโควิัด้ 19284  ในส่วันผลกระทบอ่�น ๆ  พบว่ัา กระทรวัง
ศึกษาธิิการได้้รับข้อเร่ยกร้องจากโรงเร่ยนเอกชน  
โด้ยเฉพาะประเด้็นค่าเทอมิท่�ผู้ปกครองยังค้างจ่ายอยู่

282 จาก ประเมินเปิด้เทัอม 1  สััปด้าห์ ครูร้องอุปกรณ์์เด้็กไม่พร้อมเรียนออนไลูน,์ โด้ย มิติิชนออนไลน์, 18 มิิถุนายน 
2564. ส่บค้นจาก https://www.matichon.co.th/education/news_2783050

283 จาก รายงานผลการติรวัจสอบการละเมิิด้สิทธิิมินุษยชน ท่� 121/2564 เร่�อง สิทธิิทางการศึกษา กรณ์่กล่าวัอ้างวั่า  
ไมิ่ได้้รับควัามิเป็นธิรรมิจากการประเมิินผลการเร่ยนการสอนผ่านระบบออนไลน์.

284 จาก น.ร.ม.6 ตื้องสัอบ TCAS เหมือนเด้ิม หลูังศาลูปกครองไม่คุ้มครอง ยกคำขอเลูื�อนสัอบ, โด้ย มิติิชนออนไลน์,  
19 มิ่นาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2631665

285 จาก รร.เอกช่นก็น่าเห็นใจ ‘ปลูัด้ ศธั.’ ช่ี้ ผปค.ค้างค่าเทัอมอื้อ รร.ตื้องแบกเงินเด้ือนครูทัุกเด้ือน, โด้ย ไทยโพสติ์,  
22 กรกฎาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.thaipost.net/main/detail/110730

286 จาก ‘ผู้บริหารโรงเรียน’ โอด้ กระทัรวงศึกษาฯ ไม่เหลูียวแลู ด้้าน ‘เลูขาธัิการ สัช่.’ ช่ี้ พยายามหมุนเงินอุด้หนุนยื้อ
สัถูานการณ์์ หลูังโรงเรียนเอกช่นสัายสัามัญ เลูิกกิจการเซ่นพิษโควิด้ 19 ไปแลู้วกว่า 50 แห่ง, โด้ย TheActive, 16 สิงหาคมิ 
2564. ส่บค้นจาก https://theactive.net/news/20210816-5/

287 จาก กยศ. เร่งโอนเงินค่าครองช่ีพภัายใน 30 ธั.ค.นี,้ โด้ย มิติิชนออนไลน์, 25 ธิันวัาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://
www.matichon.co.th/education/news_3100567

288 จาก ห่วงต้ืนทุันการศึกษาสูังเกินแบก - จนเฉียบพลัูน ผลัูกเด็้กหลุูด้ออกนอกระบบ, โด้ย The Reporters,  
18 มิิถุนายน 2564. ส่บค้นจาก https://www.thereporters.co/covid-19/17062112322/

289 จาก แฉเด็้กหลุูด้ระบบศึกษา 4.3 หมื�น ‘อนุบาลู-ม.ปลูาย’ เข้าข่ายเสีั�ยงอีก 7 แสันราย, โด้ย มิติิชนออนไลน์,  
2 พฤศจิกายน 2564. ส่บค้นจาก https://www.matichon.co.th/education/news_3019144

จำนวันมิาก อัติราการจ่ายค่าเทอมินักเร่ยนในโรงเร่ยน
เอกชนอยูท่่�รอ้ยละ 30 ทำให้โรงเรย่นเอกชนต้ิองแบกรับ 
ค่าใช้จ่ายติ่าง ๆ 285 มิ่รายงานวั่าในเด้่อนสิงหาคมิ 2564  
มิโ่รงเรย่นเอกชนขอเลกิกจิการแลว้ั 25 แหง่286 นอกจากน่�  
ในเด้่อนธิันวัาคมิ 2564 ม่ิรายงานวั่าผู้กู้ย่มิเงินจาก
กองทุนเงินให้กู้ย่มิเพ่�อการศึกษา (กยศ.) จำนวัน 
136,084 ราย ได้้ รับผลกระทบจากการโอนเงิน 
ค่าครองช่พล่าช้า เน่�องจากพบปัญหาอุปสรรคด้้าน 
การจัด้ส่งและติรวัจสอบเอกสารการกู้ย่มิ ซึ่ึ�ง กยศ. 
รับทราบเร่�องด้ังกล่าวั จึงได้้เร่งด้ำเนินการแก้ไขและ 
โอนเงินค่าครองช่พให้กับผู้กู้ย่มิเงินท่�ยังไมิ่ได้้รับ 
ค่าครองช่พ ภายในวัันท่� 30 ธิันวัาคมิ 2564287

 1.2 การหลิ้ดจ้ากระบบการศึึกษา  

  มิ่การคาด้การณ์์วั่าในสิ�นปีการศึกษา 
2564 จะม่ิเด็้กหลุด้จากระบบการศึกษา 65,000 คน  
เน่�องจากวัิกฤติโรคโควัิด้ 19 ส่งผลให้เกิด้ควัามิยากจน
ท่�ซึ่�ำซึ่อ้นและยากจนเฉย่บพลนั288 ในขณ์ะท่�การสำรวัจ 
ของสำนักงานคณ์ะกรรมิการการศึกษาขั�นพ่�นฐาน 
(สพฐ.) รว่ัมิกบักองทนุเพ่�อควัามิเสมิอภาคทางการศกึษา  
(กสศ.) พบวั่า ในเด้่อนพฤศจิกายน 2564 มิ่เด้็กท่�หลุด้ 
ออกจากระบบการศึกษา จำนวัน 43,060 คน289 ข้อมิูล 
จากมิหาวัิทยาลัยสงขลานครินทร์รายงานวั่า วัิกฤติ 
โควัิด้ 19 ทำให้รายได้้เฉล่�ยของแรงงานนอกระบบ 
ในจังหวััด้ภูเก็ติลด้ลง และอัติราคนเร่ยนต่ิอสำนักงาน 
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ส่งเสริมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาติามิ
อัธิยาศัย (กศน.) ลด้ลง จากเด้ิมิในปีการศึกษา 2562  
ท่�มิผู่ส้มัิคร 1,800 คน เหลอ่เพย่ง 170 คน ในปีการศึกษา  
2564 สำหรับพ่�นท่�กรุงเทพมิหานครท่�ได้้รับผลกระทบ
จากโรคโควัิด้ 19 รุนแรงกวั่าพ่�นท่�อ่�น ๆ  ครอบครัวัและ
ผู้ปกครองมิ่แนวัโน้มิภาระหน่�สินนอกระบบเพิ�มิสูงขึ�น  
และอาจนำไปสู่การหลุด้จากระบบการศึกษาเพิ�มิ 
มิากขึ�น290 ในส่วันสถาบันอุด้มิศึกษา มิ่ข้อมิูลจาก
กระทรวังการอุด้มิศึกษา วัิทยาศาสติร์ วัิจัยและ
นวััติกรรมิ (อวั.) เก่�ยวักับนักศึกษาท่�ออกกลางคัน 
ในปีการศึกษา 2563 (ข้อมิูลวัันท่� 15 กันยายน 2564) 
พบวั่า มิ่จำนวัน 307,898 คน เพิ�มิขึ�นจากปีการศึกษา 
2562 ท่�มิ่จำนวัน 299,200 คน291

2. การดำเนินการที�สิำคัญ

 2.1 การติอบรับข้อเสินอแนะในรายงาน 
ปัี 2563

  ในปี 2563 กสมิ. ได้้มิ่ข้อเสนอแนะ
ให้ศึกษาปัญหาการเข้าไม่ิถึงการศึกษาขั�นพ่�นฐาน 
สนับสนุนการด้ำเนินงานของกองทุนเงินให้ กู้ย่มิ 
เพ่�อการศึกษา และกองทุนเพ่�อควัามิเสมิอภาค 
ทางการศกึษาอยา่งติอ่เน่�อง รวัมิทั�งเรง่กำหนด้นโยบาย
ท่�มิ่ผลต่ิอการปรับปรุงและพัฒนาคุณ์ภาพการศึกษา  
โด้ยกระทรวังศึกษาธิิการ (ศธิ.) ในฐานะหน่วัยงานหลัก 
แจ้งว่ัามิ่แนวัทางขับเคล่�อนภารกิจด้้านการศึกษา 
ท่�สอด้คลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของ กสมิ. อาท ิการด้ำเนนิ
โครงการขบัเคล่�อนการแกไ้ขปญัหาเด้ก็ท่�อยูน่อกระบบ
การศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา การปรับปรุง
และพัฒนาการทด้สอบทางการศึกษาระดั้บชาติ ิ
ขั�นพ่�นฐาน

290 จาก ห่วงตื้นทัุนการศึกษาสัูงเกินแบก - จนเฉียบพลูัน ผลูักเด้็กหลูุด้ออกนอกระบบ. งานเด้ิมิ.
291 จาก หนังส่อกระทรวังการอุด้มิศึกษา วัิทยาศาสติร์ วัิจัยและนวััติกรรมิ ด้่วันท่�สุด้ ท่� อวั 0205.5/15028  

ลงวัันท่� 14 ติุลาคมิ 2564 เร่�อง ข้อมิูลเพ่�อประกอบการจัด้ทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิทธิิมินุษยชน 
ของประเทศไทย ปี 2564.

292 จาก ศธั. ยกเลูิกแลู้ว สัอบโอเน็ตื ป.6 ม.3 เปิด้ให้นักเรียนเข้าสัอบตืามความสัมัครใจ, โด้ย ข่าวัสด้, 8 มิกราคมิ 2564. 
ส่บค้นจาก https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_5692060

293 จาก มตืิ ทัปอ.เลูิกใช่้โอเน็ตืในระบบทัีแคสั 65 เฟ้้น 4 รอบ ลูด้จำนวนวิช่าสัอบ, โด้ย ไทยรัฐออนไลน์, 21 มิิถุนายน 
2564. ส่บค้นจาก https://www.thairath.co.th/news/local/2120636

294 จาก หนังส่อกระทรวังการอุด้มิศึกษา วัิทยาศาสติร์ วัิจัยและนวััติกรรมิ ด้่วันท่�สุด้ ท่� อวั 0205.5/15028 ลงวัันท่� 14 
ติุลาคมิ 2564. งานเด้ิมิ.

 2.2 การดำเนินการในปัี 2564

  2.2.1 ม่าติรการให้คว่าม่ชี่ว่ยเหลิือ/
ปัรับปัร้งการศึึกษา 

   เด้อ่นมิกราคมิ 2564 ศธิ. ได้้ออก
ประกาศยกเลิกการทด้สอบทางการศึกษาระดั้บชาติ ิ
ขั�นพ่�นฐาน หร่อโอเน็ติของระดั้บชั�นมัิธิยมิศึกษาปีท่� 6  
สว่ันการทด้สอบระด้บัชั�นประถมิศกึษาปีท่� 6 และระด้บั 
ชั�นมิัธิยมิศึกษาปีท่� 3 ให้ทด้สอบติามิควัามิสมัิครใจ
ของนักเร่ยน อันเน่�องมิาจากการแพร่ระบาด้ของ 
โรคโควัิด้ 19 ท่�สถานศึกษาหลายแห่งติ้องปิด้การเร่ยน 
การสอน และการทด้สอบด้ังกล่าวัจึงไม่ิสะท้อน
คุณ์ภาพผู้เร่ยนได้้อย่างแท้จริง292 ติ่อมิา ท่�ประชุมิ 
อธิิการบด้่แห่งประเทศไทยมิ่มิติิปรับลด้กระบวันการ
สอบเข้าเร่ยนติ่อระด้ับอุด้มิศึกษาในปีการศึกษา 2565  
โด้ยยตุิิการใชค้ะแนนโอเน็ติมิาเปน็องคป์ระกอบในการ 
คัด้เล่อก แต่ิยังคงใช้คะแนนสอบประเภทต่ิาง ๆ   
เช่น เกรด้เฉล่�ยติลอด้การเร่ยนระด้ับชั�นมิัธิยมิปลาย 
ข้อสอบใช้วััด้ควัามิถนัด้ทั�วัไป ข้อสอบวััด้ควัามิถนัด้ 
ทางวัิชาช่พและวัิชาการ เป็นติ้น293 ในส่วันของ อวั.  
ได้้ขอควัามิร่วัมิม่ิอสถาบันอุด้มิศึกษาติิด้ติามิและ 
ให้ควัามิช่วัยเหล่อนักศึกษาท่�ได้้รับผลกระทบจาก 
การแพร่ระบาด้ของโรคโควิัด้ 19 ได้้แก่ การลด้ 
ค่าเล่าเร่ยนและค่าใช้จ่ายติ่าง ๆ  การขยายเวัลาชำระ/
ผ่อนจ่ายค่าธิรรมิเน่ยมิการศึกษา รวัมิถึงการสนับสนุน
การเร่ยนออนไลน์ผ่านส่�อ/อุปกรณ์์อิเล็กทรอนิกส ์
หร่อซึ่ิมิการ์ด้อินเทอร์เน็ติ เป็นติ้น294
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ทัี�มา: brandinside.asia

  2.2.2 การให้คว่าม่ช่ีว่ยเหลืิอทางการเงิน 

   ศธิ .  มิ่มิาติรการ ช่วัย เหล่อ
ทางการเงินคนละ 2,000 บาท เพ่�อบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายด้้านการศึกษาให้แก่นักเร่ยนนักศึกษา 
ท่�กำลังศึกษาอยู่ในการศึกษาขั�นพ่�นฐานติั�งแติ่ระด้ับ 
ชั�นอนุบาล - มิัธิยมิศึกษาปีท่� 6 และอาช่วัศึกษา  
ในสถานศึกษาในสังกัด้ ศธิ. จำนวัน 9.8 ล้านคน  
และสถานศึกษานอกสังกัด้ ศธิ. รวัมิ 1.2 ล้านคน295  
ติ่อมิา ครมิ. ได้้อนุมิัติิงบประมิาณ์เพิ�มิเติิมิ จำนวัน  
642 ลา้นบาท เพ่�อใหค้วัามิชว่ัยเหลอ่และบรรเทาภาระ 
ค่าใช้จ่ายด้้านการศึกษาครอบคลุมิกลุ่มิเป้าหมิาย 
ท่�ยังไมิ่ได้้รับควัามิช่วัยเหล่อ จำนวัน 321,461 คน อาทิ  
นกัเรย่นในสงักดั้กองบญัชาการติำรวัจติระเวันชายแด้น 
(ติชด้.) กศน. รวัมิถึงเด้็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด้็ก296  

295 จาก “เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาทั” ใครได้้บ้าง ตืรวจสัอบสัิทัธัิ� เช่็กวันแลูะขั้นตือนจ่าย, โด้ย กรุงเทพธิุรกิจ,  
17 สิงหาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/955161

296 จาก ครม.ไฟ้เขียว เพิ�มงบช่่วยเหลูือ นร. กลูุ่มตืกหลู่น-เด้็กเลู็ก-กศน. ใช่้เงินกู้แก้โควิด้วงเงิน 642 ลู้าน, โด้ย มิติิชน
ออนไลน์, 15 ธิันวัาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.matichon.co.th/education/news_3086897

297 จาก ศธั. หารือคลูัง ปลู่อยกู้ด้อกตื�ำโรงเรียนเอกช่น เสัริมสัภัาพคลู่องจากผลูกระทับโควิด้, โด้ย ไทยรัฐออนไลน์,  
8 มิิถุนายน 2564. ส่บค้นจาก https://www.thairath.co.th/news/politic/2110740

298 การช่วัยเหล่อทางการเงินแก่นักเร่ยนยากจน ประเมิินข้อมูิลจากรายได้้เฉล่�ยสมิาชิกครัวัเร่อนไม่ิเกิน 3,000 บาท 
ติ่อคนติ่อเด้่อน และข้อมิูลสถานะครัวัเร่อน 8 ด้้าน เช่น ท่�อยู่อาศัย ยานพาหนะ ท่�ด้ินทำการเกษติรได้้ เป็นติ้น ก่อนท่�จะนำ 
ไปสู่การประเมิินควัามิยากจน 3 ระด้ับ ค่อ ยากจนน้อย ยากจน และยากจนพิเศษซึ่ึ�งเป็นครอบครัวัท่�มิ่รายได้้เฉล่�ย 1,200 บาท 
ติ่อคนติ่อเด้่อน.

299 อัติราเงินอุด้หนุนใหมิ่ ค่อ ในระด้ับอนุบาล อัติราเด้ิมิ 4,000 บาทติ่อปียังคงจ่ายเท่าเด้ิมิ ระด้ับประถมิศึกษา อัติรา
เด้ิมิ 3,000 บาทติ่อปี อัติราใหมิ่ 5,100 บาทติ่อปี ระด้ับมิัธิยมิศึกษาติอนติ้นอัติราเด้ิมิ 3,000 บาทติ่อปี อัติราใหมิ่ 4,500 บาท
ติ่อปี ระด้ับมิัธิยมิศึกษาติอนปลายและอาช่วัศึกษา อัติราเด้ิมิ 3,000 บาทติ่อปี อัติราใหมิ่ 9,100 บาท.

300 จาก ลูด้เหลูื�อมลู้ำการศึกษา! ครม.ไฟ้เขียวเพิ�มเงินอุด้หนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ประถูม-มัธัยม-อาช่ีวะ, โด้ย มิติิชน
ออนไลน์, 12 มิกราคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_2525493

ในส่วันการช่วัยเหล่อโรงเร่ยนเอกชน ศธิ. ร่วัมิกับ
กระทรวังการคลัง (กค.) กำหนด้มิาติรการสินเช่�อ
ด้อกเบ่�ยติ�ำให้โรงเร่ยนเอกชนท่�ประสบปัญหาทาง 
การเงิน ทั�งน่� ท่�ผ่านมิา ศธิ. เคยม่ิประกาศให้กู้ย่มิ
โรงเรย่นละไม่ิเกนิ 3 ลา้นบาท ในอัติราด้อกเบ่�ยรอ้ยละ 2  
ติอ่ป ีและมิาติรการใหกู้ย้ม่ิในอตัิราด้อกเบ่�ยท่�ลด้ลงและ
วังเงินกู้ท่�สูงขึ�น297

  2.2.3 การดำเนินงานของกองท้น 
เพื�อคว่าม่เสิม่อภาคทางการศึึกษา (กสิศึ.) 

   การด้ำเนินการภายใติ้ พ.ร.บ. 
กองทุนเพ่�อควัามิเสมิอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
มิ่วััติถุประสงค์เพ่�อสร้างควัามิเสมิอภาคทางการศึกษา 
รวัมิทั�งเสรมิิสรา้งและพฒันาคณุ์ภาพและประสทิธิภิาพ
ครู ในปี 2564 ครมิ. ได้้เห็นชอบแผนการใช้เงิน
ของกองทุนเพ่�อควัามิเสมิอภาคทางการศึกษา ประจำปี 
งบประมิาณ์ พ.ศ. 2565 รวัมิวังเงนิทั�งสิ�น 7,635 ลา้นบาท  
เพิ�มิขึ�นจากปีงบประมิาณ์ พ.ศ. 2564 ท่�ได้รั้บงบประมิาณ์  
6,084 ล้านบาท นอกจากน่� ครมิ. ยังได้้เห็นชอบให้เพิ�มิ
อัติราเงินอุด้หนุนนักเร่ยนยากจนพิเศษแบบม่ิเง่�อนไข 
(ทนุเสมิอภาค)298 ติั�งแติป่กีารศกึษา 2565 เปน็ติน้ไป299  
เพ่�อให้สอด้คล้องกับสถานการณ์์ทางเศรษฐกิจ 
และสังคมิ และป้องกันควัามิเส่�ยงในการหลุด้ออกจาก
ระบบการศึกษาของประชากรกลุ่มิน่�ในระยะยาวั300
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  จากสถิติิการให้ควัามิช่วัยเหล่อเด็้ก 
ในการเข้าถึงการศึกษา มิ่การอุด้หนุนช่วัยเหล่อและ
สรา้งโอกาสทางการศกึษาใหแ้กเ่ด้ก็นกัเรย่นท่�ขาด้แคลน 
ทนุทรพัยห์รอ่ด้อ้ยโอกาสในปี 2563 จำนวัน 1.59 ลา้นคน  
และเพิ�มิขึ�นในป ี2564 จำนวัน 2.03 ลา้นคน ครอบคลมุิ
สถานศึกษาสังกัด้ สพฐ. องค์กรปกครองส่วันท้องถิ�น 
และสถานศึกษาสังกัด้ ติชด้.301 

  2.2.4 การสินับสิน้นกองท้นการเงิน
ด้านการศึึกษา

   เด้อ่นมิน่าคมิ 2564 มิร่ายงานวัา่  
กยศ. จัด้สรรงบประมิาณ์ 38,000 ล้านบาท สำหรับ 
การให้กู้ย่มิในปีการศึกษา 2564 เพิ�มิขึ�นจากปีการ
ศึกษา 2563 ท่�จัด้สรรงบประมิาณ์ 34,000 ล้านบาท  
เพ่�อสรา้งโอกาสทางการศึกษาใหน้กัเรย่นนกัศกึษากูย้ม่ิ  
ติั�งแติ่ระด้ับมิัธิยมิศึกษาติอนปลายถึงระด้ับปริญญาโท  
โด้ยในปีน่�เป็นปีแรกท่�ให้กู้ย่มิเงินแก่นักศึกษาระดั้บ
ปรญิญาโท302 ผลการให้กูย้ม่ิในปกีารศกึษา 2563 (ขอ้มิลู 
ณ์ วันัท่� 31 มิน่าคมิ 2564) มิผู่ข้อกูย้ม่ิท่�ศกึษาอยูใ่นระด้บั
มิัธิยมิศึกษาติอนปลาย ระด้ับประกาศน่ยบัติรวิัชาช่พ 
ระดั้บประกาศน่ยบัติรวิัชาช่พชั�นสูง อนุปริญญา และ
ปริญญาติร่ จำนวัน 622,981 คน และได้้รับการให้กู้ย่มิ 
จำนวัน 592,796 คน หรอ่คดิ้เปน็รอ้ยละ 92.24 ของผูข้อ
กูย้ม่ิ303 นอกจากน่� ครมิ. ยงัให้ควัามิเหน็ชอบ ร่าง พ.ร.บ.  
กองทุนเงินให้กู้ย่มิเพ่�อการศึกษา (ฉบับท่� ..) พ.ศ. .... 
ซึ่ึ�งมิ่สาระสำคัญเพ่�อแก้ไขเพิ�มิเติิมิ ให้มิ่การด้ำเนินงาน 

301 จาก หนังส่อกองทุนเพ่�อควัามิเสมิอภาคทางการศึกษา ท่� กสศ 03/4219/2564 ลงวัันท่� 11 ติุลาคมิ 2564  
เร่�อง ข้อมิูลเพ่�อประกอบการจัด้ทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิทธิิมินุษยชนของประเทศไทย ปี 2564.

302 จาก ข่าวด้ี! กยศ.จัด้งบ 38,000 ลู้าน ให้ยื�นกู้ผ่านแอพพ์ ด้ีเด้ย์ 1 เม.ย.นี้ - เริ�มปีแรก ป.โทั ยื�นกู้ได้้, โด้ย มิติิชน
ออนไลน์, 22 มิ่นาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.matichon.co.th/education/news_2636874

303 จาก ผลูการให้กู้ยืม กองทุันเงินให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สัิ้นสุัด้ ณ์ วันทัี� 31 มีนาคม 2564  
[ขอ้มิลูเชงิสถติิกิารใหบ้รกิาร]. โด้ย กองทนุเงนิใหกู้ย้ม่ิเพ่�อการศึกษา, 2 พฤศจกิายน 2564. สบ่คน้จาก https://www.studentloan. 
or.th/th/aboutus/1583994848

304 จาก ครม. ไฟ้เขียว! แก้ไขกฎหมาย กยศ. หนุนให้ทัุนการศึกษาแทันการให้กู้ยืม “สัาขาทัี�ขาด้แคลูน - มุ่งสั่งเสัริมเป็น
พิเศษ”, โด้ย ข่าวัทำเน่ยบรัฐบาล, 24 ธิันวัาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.thaigov.go.th/infographic/contents/
details/4417

305 จาก สัพฐ. ซักซ้อมความเข้าใจฉีด้วัคซีนนักเรียน เผยไม่บังคับไป รร. หากผู้ปกครองกังวลู ให้ลููกเรียนออนไลูน์ได้้,  
โด้ย ไทยโพสติ์, 21 กันยายน 2564. ส่บค้นจาก https://www.thaipost.net/main/detail/117420

306 จาก ศธั.เผยผลูประเมินหลูังเปิด้เรียน On-site พบขาด้แคลูนหน้ากากอนามัย-เจลูลู้างมือ-ATK, โด้ย สำนักข่าวั 
อิศรา, 30 พฤศจิกายน 2564. ส่บค้นจาก https://www.isranews.org/article/isranews/104610

ท่�คล่องติัวัมิากขึ�น ขยายโอกาสในการเข้าถึงเงินกู้ย่มิ 
เพ่�อการศึกษาโด้ยเฉพาะการให้ทุนศึกษาแทนการให้
กู้ย่มิเพ่�อการศึกษาได้้ในกรณ์่สาขาวัิชาขาด้แคลนหร่อ
สาขาวัิชาท่�กองทุนมิุ่งส่งเสริมิเป็นพิเศษ รวัมิทั�งมิ่กลไก 
ให้ผู้กู้ย่มิสามิารถชำระเงินค่นกองทุนได้้มิากขึ�น304

  2.2.5 การเปิัดภาคเรียนของโรงเรียน 
หรือสิถานศึึกษา 

   เด้่อนกันยายน 2564 มิ่รายงาน
วั่า ศธิ. และกระทรวังสาธิารณ์สุข (สธิ.) วัางแผนเปิด้ 
การเร่ยนภายในสถานศึกษาโด้ยการฉ่ด้วััคซึ่่นให้กับ
นักเร่ยนและครู รวัมิถึงการจัด้ทำมิาติรการป้องกัน 
ติ่าง ๆ  ในส่วันของกลุ่มินักเร่ยนนั�นได้้กำหนด้ท่�จะฉ่ด้
วัคัซึ่น่ไฟเซึ่อรป์ระมิาณ์ 4.5 ลา้นคน อายุติั�งแต่ิ 12 - 17 ปี  
เพ่�อให้เปิด้เร่ยนภาคเร่ยนท่� 2 ภายในสถานศึกษา 
ได้้ทันในเด้่อนพฤศจิกายน 2564305 ทั�งน่� ติั�งแติ่วัันท่�  
1 พฤศจิกายน มิ่สถานศึกษาร้อยละ 71 สามิารถ 
เปิด้เร่ยนภายในสถานศึกษา (สลับเข้าเร่ยน) แต่ิพบ
ปัญหาขาด้แคลนหน้ากากอนามิัย เจลแอลกอฮ้อล์  
และชุด้ติรวัจโรคโควัิด้ 19 มิ่จำนวันจำกัด้306
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  2.2.6 การพัฒนาการศึึกษาของเด็ก
ปัฐม่ว่ัย 

   ครมิ. มิม่ิติเิมิ่�อวัันท่� 15 มิถินุายน  
2564 เห็นชอบร่างแผนพัฒนาเด็้กปฐมิวััยพ.ศ. 2564 - 
2570307 ติามิท่� ศธิ. เสนอ โด้ยมิ่สาระสำคัญ เช่น  
เด้็กปฐมิวััยจะต้ิองได้้รับการดู้แลพัฒนาอย่างรอบด้้าน 
ทั�งสุขภาวัะ การศึกษา และสวััสด้ิการทางสังคมิ 
การปรับปรุงสถานพัฒนาเด็้กปฐมิวััยติามิมิาติรฐาน 
รวัมิทั�งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่�เก่�ยวัข้องกับ 
การด้แูลพฒันาและจดั้การเรย่นรูเ้ด้ก็ปฐมิวััย เปน็ติน้308 

   ใ น เ ด้่ อ น ธัิ น วั า ค มิ  2 5 6 4  
มิ่รายงานว่ัา สพฐ. มิ่มิติิยกเลิกการสอบข้อเข่ยน 
ในการรับนักเร่ยนระด้ับชั�นอนุบาลและประถมิศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด้ สพฐ. ในปีการศึกษา 2565 
โด้ยให้อำนาจคณ์ะกรรมิการสถานศึกษาพิจารณ์า
แนวัทางการรับเข้าเร่ยน ซึ่ึ�งอาจใช้วิัธ่ิจับสลาก หร่อใช้
แนวัทางอ่�น ติามิแติ่ท่�สถานศึกษากำหนด้309

3. การปัระเม่ินสิถานการณ์์

 พั ฒ น า ก า ร ห รื อ ค ว่ า ม่ ก้ า ว่ ห น้ า  
ในสถานการณ์์การแพร่ระบาด้ของโรคโควัิด้ 19 พบวั่า 
รัฐบาลมิ่ควัามิพยายามิจัด้การศึกษาในฐานะท่�เป็น
สิทธิิ ขั�นพ่�นฐานท่� ได้้รับการรับรองในรัฐธิรรมินูญ 
และพันธิกรณ์่ระหวั่างประเทศด้้านสิทธิิมินุษยชน 
ให้สามิารถด้ำเนินติ่อไปได้้โด้ยมิุ่งเน้นให้มิ่การเร่ยน 
การสอนผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก โด้ยกำหนด้
แนวัทางให้ควัามิช่วัยเหล่อด้้านการเงิน การสนับสนุน
ส่�อและอุปกรณ์์การศึกษา รวัมิทั� งปรับรูปแบบ 
การทด้สอบทางการศึกษาระดั้บชาติิขั�นพ่�นฐานหร่อ 
โอเน็ติให้สอด้คล้องกับการจัด้การศึกษาในสถานการณ์์ 

307 เด้็กปฐมิวััย ค่อ วััยท่�เริ�มิติ้นติั�งแติ่ปฏิสนธิิในครรภ์มิารด้าจนถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์์หร่อก่อนเข้าชั�นประถมิศึกษาปีท่� 1 
โด้ยแบ่งเป็น 2 กลุ่มิอายุ ได้้แก่ กลุ่มิเด้็กอายุติ�ำกวั่า 3 ปี หร่อเด้็กอายุ 0 - 3 ปี และกลุ่มิเด้็กอายุ 3 - 5 ปี ทุกคน ซึ่ึ�งหมิายถึงเด้็ก
ทุกคนท่�อยู่ในประเทศไทย รวัมิถึงเด้็กท่�เป็นลูกแรงงานข้ามิชาติิและเด้็กท่�ไมิ่ได้้มิาจากครอบครัวัไทยท่�อาศัยอยู่ในประเทศไทย.

308 จาก ‘วิษณ์ุ’ มอบ สักศ. ปรับยุทัธัศาสัตืร์แผนพัฒนาเด้็กปฐมวัย ให้ยืด้หยุ่นแลูะสัอด้รับผลูกระทับโควิด้,  
โด้ย ไทยโพสติ์, 6 กรกฎาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.thaipost.net/main/detail/108825

309 จาก ด้่วน! มตืิบอร์ด้ กพฐ.ยกเลิูกสัอบเข้าอนุบาลู-ป.1, โด้ย สยามิรัฐออนไลน์, 3 ธิันวัาคมิ 2564. ส่บค้นจาก  
https://siamrath.co.th/n/302855

ด้ังกล่าวั นอกจากน่� รัฐบาลได้้เติร่ยมิควัามิพร้อมิใน 
การเปิด้เรย่นโด้ยการสนับสนุนให้ม่ิการฉด่้วัคัซึ่น่ป้องกัน
โรคโควัิด้ 19 แก่บุคลากรทางการศึกษาและนักเร่ยน 
ในกลุ่มิอายุท่�ม่ิควัามิเหมิาะสมิ ซึึ่�งม่ิควัามิค่บหน้าท่� 
เปน็รปูธิรรมิในช่วังเด้อ่นกันยายน 2564 ท่�ม่ิการกำหนด้
ขั�นติอนการฉ่ด้วััคซึ่่น ซึึ่�งมิาติรการน่�อาจทำให้โอกาส 
ในการจดั้การเรย่นการสอนในสถานศกึษาในภาคการศกึษา  
2/2564 เป็นจริงได้้มิากขึ�น 

 กสศ. นบัว่ัาเป็นหน่วัยงานของรัฐท่�มิบ่ทบาท
สำคญัในการใหค้วัามิชว่ัยเหลอ่เด้ก็ในครอบครวััยากจน 
โด้ยเฉพาะการเพิ�มิจำนวันเงินชว่ัยเหลอ่นกัเรย่นยากจน
ในจำนวันท่�สอด้คล้องกับสภาพเศรษฐกิจมิากยิ�งขึ�น 
ขณ์ะเด้่ยวักันรัฐได้้สนับสนุนการด้ำเนินงานของ กยศ. 
ท่�ครอบคลุมิถึงการศึกษาระด้ับปริญญาโท รวัมิทั�ง 
มิ่แนวัคิด้แก้ไขเพิ�มิเติิมิ พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ย่มิ 
เพ่�อการศกึษา พ.ศ. 2560 ใหม่้ิการด้ำเนนิงานท่�คลอ่งติวัั 
และขยายโอกาสในการเข้าถึงเงินกู้ย่มิเพ่�อการศึกษา 
ได้ม้ิากขึ�น ซึ่ึ�งการด้ำเนนิการด้งักลา่วัถ่อวัา่สอด้คลอ้งกบั
หลกัการในอนสุญัญา CRC และขอ้เสนอแนะของ กสมิ.  
ในรายงานผลการประเมินิสถานการณ์์ด้้านสทิธิมิินษุยชน 
ของประเทศไทย ปี 2563 ท่�ให้รัฐบาลสนับสนุน 
การด้ำเนนิงานของทั�งสองกองทนุและติดิ้ติามิชว่ัยเหลอ่
เด้็กท่�หลุด้หร่ออาจหลุด้จากระบบการศึกษาในเชิงรุก
อย่างติ่อเน่�อง

 รัฐบาลมิ่ควัามิก้าวัหน้าในการด้ำเนินการ
จัด้ทำร่างแผนพัฒนาเด้็กปฐมิวััย พ.ศ. 2564 - 2570 
ซึ่ึ�งม่ิส่วันสำคัญให้การพัฒนาเด็้กปฐมิวััยให้ม่ิแนวัทาง
ด้ำเนินการท่�ชัด้เจนมิากขึ�นและสอด้คล้องกับหลักการ
ในรัฐธิรรมินูญแห่งราชอาณ์าจักรไทย พุทธิศักราช 
2560 มิาติรา 54 และ พ.ร.บ. การพัฒนาเด้็กปฐมิวััย 
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พ.ศ. 2562 ขณ์ะเด้่ยวักันการท่� สพฐ. มิ่มิติิยกเลิก 
การสอบขอ้เขย่นในการรบันกัเรย่นระด้บัชั�นอนบุาลและ 
ประถมิศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด้ สพฐ. ถ่อว่ัา
เป็นการกำหนด้นโยบายเก่�ยวักับการเข้าถึงการศึกษา
ท่�สอด้คล้องกับหลักการพัฒนาเด้็กปฐมิวััยมิากยิ�งขึ�น 
เน่�องจากเด้ก็ไมิต่ิอ้งเผชญิควัามิเครย่ด้และควัามิกด้ด้นั
ในการเติร่ยมิติัวัสอบ

 ปััญหาหรื อ อ้ ปัสิ ร รค  เ ก่� ย วั กั บก า ร 
จดั้การศกึษารปูแบบออนไลน์ท่�หากยงัคงด้ำเนนิการต่ิอไป 
เป็นระยะเวัลานานมิากเกนิไปอาจมิผ่ลกระทบต่ิอโอกาส 
ในการเข้าถึงการศึกษาของนักเร่ยนนักศึกษาท่�มิ่ฐานะ
ยากจน รวัมิถงึคุณ์ภาพการศกึษาท่�อาจมิค่วัามิเหล่�อมิล�ำ 
มิากยิ�งขึ�น สำหรับการหลุด้จากระบบการศึกษา 
ทั�งในการศึกษาขั�นพ่�นฐานโด้ยเฉพาะระด้บัมิธัิยมิปลาย  
และในระดั้บอุด้มิศึกษาถ่อวั่าเป็นสถานการณ์์ท่�น่าห่วัง 
กังวัล หากสถานการณ์์การแพร่ระบาด้ของโรควัิด้ 19  
ยงัไม่ิด้ข่ึ�นหรอ่รฐับาลยงัไม่ิสามิารถจดั้สรรการฉ่ด้วัคัซึ่น่
ให้นกัเรย่นนกัศกึษาอย่างทั�วัถงึโด้ยเรว็ั อาจทำให้แนวัโน้มิ 
การหลุด้จากระบบการศึกษามิสั่ด้ส่วันเพิ�มิมิากขึ�น สงัเกติ
ได้้จากการสำรวัจและให้ควัามิช่วัยเหล่อเด็้กนักเร่ยน 
ท่�ขาด้แคลนทุนทรพัย์หรอ่ด้้อยโอกาสของ กสศ. ในปี 2563  
และปี 2564 มิ่จำนวันเพิ�มิมิากขึ�นจาก 1.59 ล้านคน 
เป็น 2.03 ล้านคน นอกจากน่� สถานศึกษาบางแห่งของ
เอกชนได้้รับผลกระทบและติ้องปิด้ติัวัไป ย่อมิส่งผลให้
นักเร่ยนติ้องหาสถานศึกษาใหมิ่ด้้วัยเช่นกัน

4. ข้อเสินอแนะ 

 กสมิ. มิข่อ้เสนอแนะเพิ�มิเติมิิติอ่ประเด้น็สทิธิิ
ด้้านการศึกษา ด้ังน่�

 4.1 รั ฐบาลควัรมิอบหมิายหน่ วัยงาน 
ท่�เก่�ยวัขอ้งด้ำเนินการเชงิรุกอยา่งติอ่เน่�องในการติดิ้ติามิ
ติรวัจสอบเด็้กท่�อาจหลุด้หรอ่หลุด้จากระบบการศึกษา
ไปแล้วั โด้ยอาศัยกลไกการทำงานของกองทุนเพ่�อ 
ควัามิเสมิอภาคทางการศกึษาเป็นแนวัทางหลกั เพ่�อสร้าง 
ควัามิร่วัมิมิอ่กบัหน่วัยงานอ่�นในสงักดั้กระทรวังศกึษาธิิการ  
กระทรวังการพัฒนาสังคมิและควัามิมิั�นคงของมินุษย์ 
องค์กรปกครองส่วันท้องถิ�น รวัมิถึงภาคประชาสังคมิ 
ในพ่�นท่�ท่�มิ่บทบาทสำคัญในการให้ควัามิช่วัยเหล่อ
ประชาชนในสถานการณ์์การแพร่ระบาด้ของโรคโควัดิ้ 19  

ใหค้วัามิชว่ัยเหลอ่ด้า้นอ่�น ๆ  เพิ�มิเติมิิ เชน่ การสนบัสนนุ 
ด้้านการเงิน อาหาร อุปกรณ์์ป้องกันโรค รวัมิถึง 
ส่�ออุปกรณ์์ประกอบการเร่ยนท่�บ้านในระหว่ัางท่�ยัง 
ไมิส่ามิารถจดั้การเรย่นการสอนท่�สถานศกึษาได้ ้เปน็ติน้

 4.2 รั ฐบาลควัรมิอบหมิายหน่ วัยงาน 
ท่� เก่�ยวัข้องเร่งจัด้ทำและประกาศใช้แผนพัฒนา 
เด้็กปฐมิวััย พ.ศ. 2564 - 2570 เพ่�อให้หน่วัยงานท่�
เก่�ยวัข้องนำไปขับเคล่�อนภารกิจด้้านการพัฒนาเด็้ก
ปฐมิวััยท่�เป็นไปในทิศทางเด้่ยวักันและเป็นประโยชน์
ติ่อเด้็กปฐมิวััยมิากท่�สุด้

 4.3 รั ฐบาลโด้ยกระทรวังสาธิารณ์สุข 
และกระทรวังศึกษาธิิการ ควัรติิด้ติามิควัามิก้าวัหน้า
ในการจัด้สรรวััคซึ่่นให้แก่บุคลากรทางการศึกษา 
และเด้ก็นกัเรย่นใหท้ั�วัถงึ เพ่�อประกนัวัา่การจดั้การเรย่น 
การสอนในสถานศึกษาจะกลับมิาด้ำเนินการได้้ 
อยา่งเปน็ปกติโิด้ยเรว็ั มิม่ิาติรการท่�เหมิาะสมิในการจดั้ 
การเร่ยนการสอนในสถานศึกษาควับคู่กับการควับคุมิ
และป้องกันโรค ติลอด้จนสนับสนุนอุปกรณ์์ป้องกันโรค
ท่�เพ่ยงพอแก่นักเร่ยนและนักศึกษา

การศึกษารูปแบบออนไลน์หากยังคง
ด้ำาเนินการเป็นระยะเวัลานานมิากเกินไป
อาจัม่ผลกระทบติ่อโอกาสิ
ในการเข้าถึึงการศึึกษาของ
นักเรียน	นักศึึกษาท่�ม่ฐานะ
ยากจัน	รวมถึึงคุณีภาพ
การศึึกษาท่�อาจัม่
ความเหล่�อมลำ�ามากยิ�งขึ�น	

4.4 สิิทธิิชี้ม่ชีนในการจ้ัดการที�ดิน ทรัพยากร 
 ธิรรม่ชีาติิแลิะสิิ�งแว่ดลิ้อม่

1. สิถานการณ์์/ปััญหา

 1.1 สิทิธิชิีม้่ชีนในการจั้ดการที�ดนิ ทรัพยากร 
ธิรรม่ชีาติิแลิะสิิ�งแว่ดลิ้อม่      

  1.1.1 สิถานการณ์์การจ้ัดการที�ดิน
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   ในประเทศไทยมิร่ายงานวัา่ผูถ้อ่
ครองท่�ด้ินน้อยกวั่า 5 ไร่ มิ่สัด้ส่วันการถ่อครองท่�ด้ิน 
ถึงร้อยละ 72.07 ในขณ์ะท่�ผู้ท่�ถ่อครองท่�ด้ินติั�งแติ่  
50 ไร่ ขึ�นไป มิ่สัด้ส่วันการถ่อครองท่�ด้ินเพ่ยงร้อยละ  
1.02 อย่างไรก็ติามิ ผู้ถ่อครองท่�ด้ินร้อยละ 10 ท่�มิ่ 
การถ่อครองท่�ด้นิมิากท่�สดุ้ มิส่ว่ันแบง่การถอ่ครองท่�ด้นิ 
มิากกวั่าร้อยละ 60 ของพ่�นท่�ทั�งหมิด้ ในขณ์ะท่� 
ผู้ถ่อครองท่�ด้ินอ่กร้อยละ 90 ท่� เหล่อมิ่ส่วันแบ่ง 
การถ่อครองท่�ด้ินไม่ิถึงร้อยละ 40 และโด้ยเฉล่�ย 
ถ่อครองท่�ดิ้นเพย่งรายละไมิเ่กิน 1 ไร่310 ซึึ่�งจากงานวัจิยั 
แสด้งให้เห็นถึงระบบกรรมิสิทธิิ�ท่�ด้ินในประเทศไทย 
แบ่งออกเป็น 2 ระบบใหญ่ ได้้แก่ ท่�ด้ินของรัฐและท่�ด้ิน
ของเอกชน โด้ยเป็นท่�ด้ินของรัฐประมิาณ์ 194 ล้านไร่ 
และเป็นท่�ด้นิของเอกชนประมิาณ์ 127 ลา้นไร ่จากเน่�อท่� 
ทั�งหมิด้ประมิาณ์ 321 ล้านไร่ โด้ยท่�ด้ินของรัฐประกอบ
ด้ว้ัยพ่�นท่�ปา่ ท่�ด้นิเขติปฏิรปู ท่�ด้นิราชพัสดุ้ และท่�ด้นิอ่�น ๆ   
ท่�มิิได้้จำแนก ซึึ่�งเป็นพ่�นท่�ท่�ไมิ่มิ่เอกสารสิทธิิ ติัวัเลข 
ด้ังกล่าวัแสด้งให้เห็นวั่า ท่�ด้ินของรัฐเป็นพ่�นท่�ส่วันใหญ่
ของประเทศ มิว่ัตัิถุประสงคใ์นการใชท้่�ด้นิหลายประการ311 
มิผ่ลการสำรวัจการถอ่ครองท่�ด้นิซึ่ึ�งประชาชนครอบครอง 
และทำกินในเขติอุทยานแห่งชาติิท่�ได้้รับการสำรวัจ 
การถอ่ครองท่�ด้นิทั�งประเทศ รวัมิทั�งสิ�น 227 ปา่อนรุกัษ์  
จำนวัน 4,265 หมิูบ่า้น เน่�อท่�ประมิาณ์ 4,273,726.2416 
ไร่312 และจากเวัท่รับฟังควัามิคิด้เห็นเชิงสถานการณ์ ์
และติามิบริบท กลุ่มิประเด้็นทรัพยากรธิรรมิชาติิและ 

310 จาก รายงานเอกสัารวิช่าการฉบับสัมบูรณ์์ เรื�อง สัถูานการณ์์การถูือครองแลูะสัาเหตืุการสัูญเสัียทัี�ด้ินของเกษตืรกร
รายย่อยในประเทัศ (น. 49), โด้ย อาทิติยา พองพรหมิ, 2560, กรุงเทพฯ: สำนักงานปฏิรูปท่�ด้ินเพ่�อการเกษติร.

311 จาก รายงานผลูการศกึษาวจิยัเพื�อจดั้ทัำขอ้เสันอแนะ มาตืรการ หรอืแนวทัางในการสัง่เสัรมิแลูะคุ้มครองสัทิัธัมินุษยช่น 
ทัี�เกี�ยวกับการบริหารจัด้การทัรัพยากรธัรรมช่าติืแลูะสิั�งแวด้ลู้อมอย่างยั�งยืน (น.138 ), โด้ย สถาบันวัิจัยเพ่�อการพัฒนา
ประเทศไทย, 2563, กรุงเทพฯ: สำนักงานคณ์ะกรรมิการสิทธิิมินุษยชนแห่งชาติิ.

312 จาก เอกสารประกอบการประชุมิ เร่�อง แนวัทางการแก้ไขปัญหาประเด้็นสิทธิิในท่�ด้ินและการจัด้การทรัพยากรป่าไมิ ้
ในเขติอุทยานแห่งชาติิของกรมิอุทยานแห่งชาติิ สัติว์ัป่า และพันธ์ุิพ่ช, ใน การประชุ่มหารือแนวทัางการแก้ไขปัญหาประเด็้น
สัิทัธิัในทัี�ด้ินแลูะการจัด้การทัรัพยากรป่าไม้ในเขตือุทัยานแห่งช่าติืของกระทัรวงทัรัพยากรธัรรมช่าติืแลูะสิั�งแวด้ลู้อมร่วมกับ 
คณ์ะกรรมการสัิทัธัิมนุษยช่นแห่งช่าตืิ เมื�อวันทัี� 16 กันยายน 2564, โด้ย กรมิอุทยานแห่งชาติิ สัติวั์ป่า และพันธิุ์พ่ช. (2564, 
กันยายน).

313 จาก 4 ฝ่่ายประสัานเสัียงตื้องช่่วยแก้ปัญหาทัี�ด้ินทัำกินให้กับประช่าช่นอย่างเร่งด้่วน, ผู้จัด้การออนไลน์, 9 กันยายน 
2564. ส่บค้นจาก https://mgronline.com/south/detail/9640000089481

314 โปรด้ดู้รายละเอย่ด้เพิ�มิเติมิิในรายงานผลการประเมินิสถานการณ์ด์้า้นสิทธิมิินุษยชนของประเทศไทย ป ี2558 - 2562 
ในหัวัข้อสิทธิิชุมิชนกับการจัด้การทรัพยากรธิรรมิชาติิและสิ�งแวัด้ล้อมิ ซึ่ึ�งจัด้ทำโด้ยคณ์ะกรรมิการสิทธิิมินุษยชนแห่งชาติิ.

สิ�งแวัด้ล้อมิ เร่�อง “ปลด้ล็อกกฎหมิายท่�ด้ิน ให้ชุมิชน
ท้องถิ�นร่วัมิกำหนด้ ลด้ควัามิเหล่�อมิล�ำ” เมิ่�อวัันท่�  
9 กันยายน 2564 สะท้อนปัญหาท่�ด้ินท่�เกิด้ขึ�น อาทิ 
ท่�ด้ินท่�ม่ิการออกเอกสารสิทธิิทั�งประเทศประมิาณ์ 
130 ล้านไร่ ส่วันมิากกระจุกตัิวัอยู่ในบางกลุ่มิ และ 
การประกาศเขติป่าอนุรกัษไ์มิม่ิก่ารกันท่�ด้นิทำกินให้แก่
ชาวับา้น ทำให้ทับซ้ึ่อนกบัท่�ด้นิชาวับ้านเป็นจำนวันมิาก  
เป็นติ้น313 

  1.1.2 สิถานการณ์์การจ้ัดการปั่าไม่้ 

   นโยบายของรฐับาลในการอนรุกัษ์ 
และเพิ�มิพ่�นท่�ป่าของประเทศ รวัมิทั�งการป้องกัน
การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ิส่งผลกระทบต่ิอ
ประชาชนและกลุม่ิชาติพินัธิุบ์างกลุม่ิท่�อาศยัในพ่�นท่�ปา่  
รวัมิถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไมิ้ในการ 
ด้ำรงช่วัติิ ควัามิขัด้แยง้ด้งักล่าวัยงัคงเป็นปญัหาติอ่เน่�อง
มิาจนถึงปัจจุบนั โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งนับติั�งแติก่ารด้ำเนนิ
นโยบายทวังคน่ผน่ปา่ ติามิคำสั�ง คสช. ท่� 64/2557 และ 
66/2557 ซึึ่�งสง่ผลใหม้ิก่ารขบัไลแ่ละเขา้ร่�อถอนทำลาย
ทรพัย์สนิรวัมิถงึจบักมุิด้ำเนนิคด้ป่ระชาชนจำนวันมิาก314 
แม้ิจะได้้มิ่การยกเลิกคำสั�งดั้งกล่าวัแล้วัเม่ิ�อปี 2562 
แติ่ผลจากการจับกุมิด้ำเนินคด้่กับประชาชนยังคงม่ิอยู ่
จนถึงปัจจุบัน เช่น กรณ์่การด้ำเนินคด้่กับชาวับ้าน 
ซึ่บัหวัายจำนวัน 14 ราย ในขอ้หาบกุรกุอุทยานแห่งชาติิ 
ไทรทอง จ. ชัยภูมิิ ซึ่ึ�งมิ่การด้ำเนินคด้่มิาติั�งแติ่ปี 2559 
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และต่ิอมิาศาลชั�นต้ินและศาลอุทธิรณ์์พิพากษาจำคุก 
ชาวับ้านทั�ง 14 ราย315 เมิ่�อเด้่อนพฤษภาคมิ 2564 
ศาลฎ่กาได้้มิ่คำพิพากษาให้จำคุกชาวับ้านซัึ่บหวัาย 
รวัมิถึงให้ชด้ใช้ค่าเส่ยหายจำนวันหลายแสนบาท316  
ซึ่ึ�งจากข้อมิูลการกระทำผิด้กฎหมิายกรณ์่บุกรุกพ่�นท่�
ของกรมิอุทยานแห่งชาติิ สัติวั์ป่า และพันธิ์ุพ่ช ติั�งแติ่
ปีงบประมิาณ์ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2564 รวัมิจำนวัน 
25,442 คด้่ เน่�อท่�ประมิาณ์ 296,117 - 1 - 45.21 ไร่317

ทัี�มา: เวร์ิคพอยท์ันิวส์ั

   นอกจากน่� กรณ์ป่ญัหาเร่�องสทิธิิ
ชุมิชนในการจัด้การทรัพยากรในพ่�นท่�ป่าไมิ้นั�น ยังเป็น
ท่�น่ากังวัลยิ�งขึ�นสำหรับกลุ่มิชาติิพันธิุ์ซึ่ึ�งอาศัยและ
ด้ำรงช่วัิติโด้ยพึ�งพิงทรัพยากรธิรรมิชาติิติามิวิัถ่ดั้�งเด้ิมิ 
บนพ่�นท่�ท่�ถกูประกาศให้เป็นพ่�นท่�เขติป่าอนรุกัษข์องรัฐ  
เช่น เขติอุทยานแห่งชาติ ิเขติรักษาพนัธิุส์ตัิว์ัป่า ซึึ่�งลักษณ์ะ 
การถอ่ครองท่�ด้นิ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ิ 
ติามิประเพณ์่ด้ั�งเด้ิมิท่�ไมิ่ได้้มิุ่งเน้นการมิ่กรรมิสิทธิิ� 
ของปัจเจกบคุคลนั�นไม่ิได้้รบัการยอมิรบัโด้ยรฐั เพราะไม่ิม่ิ 
เอกสารแสด้งกรรมิสิทธิิ�ในท่�ด้นิหรอ่เอกสารแสด้งการได้้รับ 
อนุญาติให้เข้าทำประโยชน์ในท่�ด้ินของรัฐได้้ สำหรับ 

315 จาก เกิด้อะไรขึ้นกับ 14 ช่าวบ้าน คด้ีทัวงคืนผืนป่าบ้านซับหวาย จ.ช่ัยภัูมิ, โด้ย ประชาไท, 16 กรกฎาคมิ 2562. 
ส่บค้นจาก https://prachatai.com/journal/2019/07/83450

316 จาก ศาลูช่ัยภัูมิสัั�งจำคุกคด้ีรุกป่า “ปัทัมา โกเม็ด้” บ้านซับหวาย โด้ยไม่รอลูงอาญา, โด้ย เด้อะอ่สานเร็คคอร์ด้,  
18 พฤษภาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://theisaanrecord.co/2021/05/18/chayaphum-court-jailed-a-villager-in-a-
deforest-case/

317 จาก เอกสารประกอบการประชุมิ เร่�อง แนวัทางการแก้ไขปัญหาประเด้็นสิทธิิในท่�ด้ินและการจัด้การทรัพยากรป่าไมิ้
ในเขติอุทยานแห่งชาติิของกรมิอุทยานแห่งชาติิ สัติวั์ป่า และพันธิุ์พ่ช. เล่มิเด้ิมิ.

ในปี 2564 นั�น สถานการณ์์ท่�น่าห่วังกังวัลอย่างยิ�ง ค่อ 
กรณ่์การด้ำเนินคด้่กับชาวับ้านกลุ่มิชาติิพันธ์ุิกะเหร่�ยง 
ปกาเกอะญอ ในข้อหาบุกรุกทำลายป่า ติามิ พ.ร.บ. 
อุทยานแห่งชาติิ พ.ศ. 2562 ส่บเน่�องมิาจากกรณ์่ท่� 
ชาวับา้นได้เ้ด้นิทางกลบัขึ�นไปยงัพ่�นท่�บา้นบางกลอยบน 
และพ่�นท่�ใจแผ่นดิ้น ในเขติอุทยานแห่งชาติแิก่งกระจาน 
จ. เพชรบุร่ เมิ่�อติ้นเด้่อนมิกราคมิ 2564 อันเป็นพ่�นท่�
ท่�เคยอาศัยและทำกินมิาก่อนการถูกเคล่�อนย้ายลงมิา
ในปี 2539 (โปรด้ดู้รายละเอ่ยด้เพิ�มิเติิมิในหัวัข้อสิทธิิ
ของกลุ่มิชาติิพันธิุ์)

 1.2 สิิทธิิชี้ม่ชีนในโครงการพัฒนาของรัฐ  

  การด้ำเนินโครงการพัฒนาขนาด้ใหญ่
ของรัฐ อาทิ โครงการพัฒนาเขติเศรษฐกิจพิเศษ  
หร่อโครงการพฒันาโครงสรา้งพ่�นฐานของรฐั มิกัเขา้ไป 
เก่�ยวัข้องกับการใช้ทรัพยากรธิรรมิชาติิซึ่ึ�งชุมิชน 
ใช้ประโยชน์อยูเ่ด้มิิ หรอ่ส่งผลกระทบต่ิอวัถิก่ารด้ำรงชว่ัติิ 
และสุขภาพของคนในชุมิชน จากการติดิ้ติามิสถานการณ์ ์
ด้้านสิทธิิชุมิชนในโครงการพัฒนาของรัฐ ปัญหาหลัก
ท่�ยังคงปรากฎอยู่เสมิอ ค่อ การขาด้การม่ิส่วันร่วัมิ
ของประชาชนหร่อชุมิชน (Public Participation)  
ในโครงการพัฒนาอย่างแท้จริง และการชด้เชยเย่ยวัยา
ผู้ได้้รับผลกระทบท่�ไมิ่ครบถ้วัน ไมิ่เหมิาะสมิ หร่อล่าช้า 
โด้ยในปี 2564 มิ่กรณ์่ติัวัอย่างสำคัญ ด้ังน่� 

  1.2.1 สิิ ท ธิิ ชี้ ม่ ชี น ใ น โ ค ร ง ก า ร 
เขติเศึรษฐกิจ้พิเศึษ

   กรณ์่ โครงการเมิ่องต้ินแบบ
อุติสาหกรรมิก้าวัหน้าแห่งอนาคติ อ. จะนะ จ. สงขลา 
ซึ่ึ�งเป็นกรณ่์ติ่อเน่�องมิาติั�งแติ่ปี 2562 ติามิท่� ครมิ. 
ได้้มิ่มิติิขยายผลโครงการ “สามิเหล่�ยมิมิั�นคง มิั�งคั�ง 
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ยั�งย่น” ไปยังพ่�นท่� อ. จะนะ จ. สงขลา และติ่อมิา 
ได้้อนุมิัติิแผนการลงทุนเร่งด้่วันเพ่�อกระติุ้นการลงทุน 
เชน่ โครงการทา่เรอ่น�ำลกึ การเช่�อมิถนน และการสร้าง 
โรงไฟฟ้า ซึ่ึ�งจะส่งผลให้มิ่การปรับผังเมิ่องรวัมิของ  
จ. สงขลา เพ่�อรองรับโครงการพัฒนาด้ังกล่าวั โด้ยใน
ช่วังปี 2563 นั�น มิ่การแสด้งออกคัด้ค้านของประชาชน
ในพ่�นท่�จำนวันหนึ�ง โด้ยข้อกังวัลถึงการรับรู้ข้อมิูล 
ของโครงการท่�ยงัไมิเ่ป็นไปโด้ยทั�วัถงึและการม่ิส่วันรว่ัมิ 
ของประชาชนในพ่�นท่�โครงการ แมิ้ศูนย์อำนวัยการ
บริหารจังหวััด้ชายแด้นภาคใติ้ (ศอ.บติ.) ได้้จัด้รับฟัง 
ควัามิคิด้เห็นของประชาชนในพ่�นท่� ไปเมิ่� อช่วัง 
กลางปี 2563 แติ่ก็มิ่ข้อสังเกติวั่าได้้จัด้ให้มิ่ขึ�นภายหลัง 
จากท่� ได้้มิ่การอนุมิัติิ โครงการโด้ยคณ์ะรัฐมินติร ่
ไปแล้วั และการจัด้รับฟังควัามิคิด้เห็นไมิ่ได้้กระทำ 
โด้ยครอบคลุมิเพย่งพอ318 เปน็เหตุิให้เม่ิ�อเด้อ่นธัินวัาคมิ 
2563 ชาวับ้านจำนวันหนึ�งในพ่�นท่� เด้ินทางมิาปักหลัก
ชุมินุมิ ณ์ บริเวัณ์ทำเน่ยบรัฐบาล เพ่�อเร่ยกร้องให้ยุติิ
การด้ำเนินโครงการด้ังกล่าวั และให้รัฐบาลทำการ 
ประเมิินผลกระทบสิ�งแวัด้ล้อมิระดั้บยุทธิศาสติร์  
(Strategic Environmental Assessment: SEA) ในพ่�นท่� 
ทันท่319 และในปี 2564 เคร่อข่ายจะนะรักษ์ถิ�นยังคง 
เคล่�อนไหวัเพ่�อประกาศปกป้องพ่�นท่�อย่างต่ิอเน่�องรวัมิถึง 
ได้้ทวังถามิสัญญาจากรัฐบาลกรณ์่รัฐบาลไมิ่ทำติามิ
สัญญาท่�ได้้ลงนามิกันแล้วัเมิ่�อวัันท่� 15 ธิันวัาคมิ 2563  
วั่าจะยุติิโครงการนิคมิอุติสาหกรรมิจะนะ และแก้ไข
ผังเมิ่องเอาไวั้ก่อน รวัมิถึงการประเมิินผลกระทบ 

318 โปรด้ดู้รายละเอ่ยด้เพิ�มิเติิมิในรายงานผลการประเมิินด้้านสิทธิิมินุษยชนของประเทศไทย ปี 2563 หัวัข้อ 4.4  
สิทธิิชุมิชนในการจัด้การทรัพยากรธิรรมิชาติิและสิ�งแวัด้ล้อมิ ซึ่ึ�งจัด้ทำโด้ยคณ์ะกรรมิการสิทธิิมินุษยชนแห่งชาติิ.

319 จาก จะนะรักษ์ถูิ�นบุกทัำเนียบ ยื�นคำขาด้เลิูกนิคมมรด้กอัปยศ คสัช่.ปักหลัูกจนกว่าจะได้้คำตือบ, โด้ย กร่นนิวัส์,  
10 ธิันวัาคมิ 2563. ส่บค้นจาก https://greennews.agency/?p=22261

320 จาก ชุ่มนุม #Saveจะนะ ถููกจับแลู้ว 37 ราย แจ้งข้อหาฝ่่าฝ่้น พ.ร.ก. ฉุกเฉิน, โด้ย อมิรินทร์ท่วั่, 7 ธิันวัาคมิ 2564. 
ส่บค้นจาก https://www.amarintv.com/news/detail/111189

321 จาก ทั่าเรืออุตืสัาหกรรมมาบตืาพุด้ ระยะทัี� 3, โด้ย คณ์ะกรรมิการนโยบายเขติพัฒนาพิเศษภาคติะวัันออก, [2563]. 
ส่บค้นจาก https://www.eeco.or.th/th/map-ta-phut-industrial-port-phase-3

322 จาก กลูุ่มเรือประมงพื้นบ้านระยอง 400 ลูำ ยื�นหนังสัือให้รัฐช่่วยเยียวยาถูมทัะเลูกว่า 1 พันไร่, โด้ย ไทยโพสติ์,  
29 เมิษายน 2564. ส่บค้นจาก https://www.thaipost.net/main/detail/101157

สิ�งแวัด้ล้อมิในระดั้บยุทธิศาสติร์ (SEA) แต่ิกลับมิ ่
การด้ำเนินโครงการ และจัด้ทำผังเม่ิองใหมิ่ โด้ยยัง 
ไม่ิทำ SEA ติามิสญัญา จงึทำใหช้าวับา้นออกมิาเรย่กรอ้ง 
บรเิวัณ์หน้าทำเนย่บรัฐบาลจนนำไปสูก่ารสลายการชุมินมุิ 
และจับกุมิด้ำเนินคด้่320 

   นอกจากน่� ยังม่ิกรณ์่โครงการ
ท่าเร่ออุติสาหกรรมิมิาบติาพุด้ระยะท่�  3 ในเขติ 
นคิมิอตุิสาหกรรมิมิาบติาพดุ้ ติ. มิาบติาพดุ้ อ. เม่ิองระยอง  
จ. ระยอง ซึ่ึ�งจะม่ิการขุด้ลอกถมิทะเลชายฝั�งประมิาณ์ 
1,000 ไร่ สำหรับจัด้ทำเป็นท่าเท่ยบเร่อและคลังสินค้า
เพ่�อรองรับการขนถ่ายก�าซึ่ธิรรมิชาติิ และวััติถุด้ิบเหลวั
สำหรับกลุ่มิอุติสาหกรรมิปิโติรเคมิ่321 โด้ยในเด่้อน
เมิษายน 2564 กลุ่มิประมิงพ่�นบ้านผู้ได้้รับผลกระทบ
ได้้ออกมิาเร่ยกร้องให้มิ่การทบทวันและแก้ไขปัญหา
กรณ์่ด้ังกล่าวั รวัมิถึงชด้เชยเย่ยวัยาให้กับชาวัประมิง
พ่�นบ้านท่�ติอ้งเปล่�ยนวัถิก่ารทำประมิงท่�ด้ำเนินมิาติั�งแติ่
บรรพบุรุษ322 
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  1.2.2 สิิทธิิชี้ม่ชีนในโครงการเขื�อน
แลิะการบริหารจ้ัดการน้ำ

   กรณ์่โครงการเพิ�มิปริมิาณ์น�ำ
ติ้นทุนให้เข่�อนภูมิิพล ซึ่ึ�งเป็นโครงการเพ่�อผันน�ำจาก
แมิ่น�ำยวัมิท่�ปากแม่ิน�ำอยู่ท่� จ. แมิ่ฮ้่องสอน มิาเพิ�มิ 
ปริมิาณ์น�ำแก่อ่างเก็บน�ำเข่�อนภูมิิพลใน จ.ติาก  
โด้ยท่�ผ่านมิา การผลักดั้นโครงการด้ังกล่าวัได้้รับการ
คัด้ค้านจากประชาชนในพ่�นท่�หลายหมิู่บ้าน โด้ยควัามิ
กังวัลถึงผลกระทบติ่อท่�อยู่อาศัยและท่�ทำกินจาก
กระบวันการก่อสร้างท่�ติ้องมิ่การขุด้เจาะอุโมิงค์และ
ติดั้ปา่ไมิ ้รวัมิถึงการชด้เชยเยย่วัยาท่�ยงัไม่ิมิค่วัามิชดั้เจน323 
โครงการดั้งกล่าวัได้้จัด้ทำรายงานการประเมินิผลกระทบ 
สิ�งแวัด้ล้อมิ (EIA) และคณ์ะกรรมิการสิ�งแวัด้ล้อมิแหง่ชาติ ิ
ได้้พิจารณ์ารับรองรายงาน EIA ของโครงการไปแล้วั
ในคราวัการประชุมิ ครั�งท่� 4/2564 เมิ่�อวัันท่� 15 
กันยายน 2564324 อย่างไรก็ติามิ ยังมิ่ข้อห่วังกังวัล 
จากภาคประชาชนเก่�ยวักับควัามิถูกต้ิองของกระบวันการ 
จัด้ทำรายงาน EIA ทั�งในเร่�องการเก็บข้อมิูลผลกระทบ 
ท่�กระทำไมิ่ครบถ้วันเพ่ยงพอ การบิด้เบ่อนข้อมิูล และ 
การขาด้การมิส่่วันร่วัมิอย่างแท้จรงิจากประชาชนผูไ้ด้้รบั 
ผลกระทบในพ่�นท่� เน่�องจากมิช่าวับา้นท่�ได้ร้บัผลกระทบ 
จำนวันหนึ�งท่�ยังไมิ่รู้ถึงการจัด้ทำรายงาน EIA ด้ังกล่าวั 
รวัมิถึงอุปสรรคปัญหาในการจัด้เวัท่รับฟังควัามิคิด้เห็น  
เช่น การจัด้เวัท่รับฟังควัามิคิด้เห็นท่�อยู่ห่างไกลทำให้ 
การเด้ินทางไมิ่สะด้วัก รวัมิถึงไมิ่มิ่การจัด้รับฟัง 
ควัามิคิด้เห็นในภาษาท่�ชาวับ้านซึ่ึ�งเป็นกลุ่มิชาติิพันธิุ์
สามิารถเข้าใจได้้325  

323 โปรด้ดู้รายละเอ่ยด้เพิ�มิเติิมิในรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิทธิิมินุษยชนของประเทศไทย ปี 2563  
ในหัวัข้อ สิทธิิชุมิชนกับการจัด้การทรัพยากรธิรรมิชาติิและสิ�งแวัด้ล้อมิ ซึ่ึ�งจัด้ทำโด้ยคณ์ะกรรมิการสิทธิิมินุษยชนแห่งชาติิ.

324 จาก ผ่าน EIA ผันน้ำยวม เผย ‘เข้า ครม.ปีหน้า-ไม่เก็บค่าน้ำช่าวนา-อาจไม่พึ�งทัุนจีน’, โด้ย กร่นนิวัส์, 15 กันยายน 
2564. ส่บค้นจาก https://greennews.agency/?p=25578

325 จาก แนะช่ะลูอโครงการผันน้ำยวมสัู่เขื�อนภัูมิพลูเข้า ครม. ช่าวบ้าน-นักวิช่าการ-สั.สั.-นักอนุรักษ์ร่วมประสัานเสัียง
ค้าน เผยพบพิรุธั EIA อื้อ หวั�นปนเป้�อนสัายพันธัุ์ข้ามลูุ่มน้ำ ช่าวกะเหรี�ยงเผยลูะเมิด้ข้อห้ามบรรพช่น, โด้ย สำนักข่าวัชายขอบ, 
25 กันยายน 2564. ส่บค้นจาก https://transbordernews.in.th/home/?p=28873

326 จาก โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลูกระทับสัิ�งแวด้ลู้อม โครงการบริหารจัด้การน้ำ โขง เลูย ช่ี มูลู โด้ยแรงโน้มถู่วง  
ระยะทัี� 1 จงัหวดั้เลูย, โด้ย สำนักงานทรพัยากรน�ำแห่งชาติ,ิ 9 ธินัวัาคมิ 2564. สบ่ค้นจาก https://www.klcm-phase1.com/ 
projectarea.html

327 จาก เครอืขา่ยประช่าช่นลูุม่นำ้โขงฯ แถูลูงคา้นรายงาน EIA โครงการจดั้การลูุม่นำ้โขง เหตืปุระช่าช่นผูไ้ด้ร้บัผลูกระทับ 
ไม่ได้้มีสั่วนร่วม, โด้ย ประชาไท, 21 กันยายน 2564. ส่บค้นจาก https://prachatai.com/journal/2021/09/95099

นอกจากน่�  ในปี 2564 กสมิ. ได้้ รับเร่�อง 
ร้องเร่ยนกรณ์่โครงการบริหารจัด้การน�ำ โขง เลย ช่ มิูล 
โด้ยแรงโน้มิถ่วัง ระยะท่� 1 ซึ่ึ�งจะผันน�ำจากในแมิ่น�ำโขง 
บริเวัณ์ปากแมิ่น�ำใน จ. เลย ไหลผ่านอุโมิงค์ผันน�ำและ
คลองลำเล่ยงน�ำ เพ่�อส่งน�ำโด้ยแรงโน้มิถ่วังให้พ่�นท่�
การเกษติร ครอบคลุมิพ่�นท่� 27 อำเภอ ใน 7 จังหวััด้  
ได้้แก่ เลย หนองบัวัลำภู อุด้รธิาน่ หนองคาย ขอนแก่น  
ชัยภูมิิ และกาฬสินธ์ุิ โด้ยในระยะท่� 1 จะม่ิการ 
กันคลอง ขุด้คลอง และขุด้เจาะอุโมิงค์ในหลายช่วัง326 
แมิ้กรมิชลประทานจะได้้จัด้ทำรายงาน EIA เสนอติ่อ 
คณ์ะกรรมิการผู้ชำนาญการพิจารณ์ารายงานการ 
ประเมินิผลกระทบสิ�งแวัด้ล้อมิ (คชก.) และอยูใ่นระหว่ัาง 
การปรบัปรงุแกไ้ขรายงาน EIA ติามิมิติขิอง คชก. ในคราวั 
ประชุมิพิจารณ์าของ คชก. เม่ิ�อวัันท่� 17 มิิถุนายน  
2564 แล้วัก็ติามิ327 ผู้ร้องเร่ยนเห็นวั่า รายงาน EIA  
ของโครงการดั้งกล่าวัขาด้กระบวันการมิ่ส่วันร่วัมิ
อย่างทั�วัถึงของประชาชนในลุ่มิน�ำภาคอ่สานท่�ได้้รับ 
ผลกระทบ ทั�งท่�เป็นโครงการท่�ใช้งบประมิาณ์สูง และ
ส่งผลกระทบด้้านสิ�งแวัด้ล้อมิและสังคมิในวังกวั้าง  
ขณ์ะน่�กรณ์่ดั้งกล่าวัอยู่ในระหว่ัางการติรวัจสอบของ 
กสมิ.

2. การดำเนินการที�สิำคัญ

 2.1 การติอบรบัติอ่ขอ้เสินอแนะในรายงาน 

ปัี 2563

  รั ฐบาล โด้ยกระทรวั งท รัพยากร 

ธิรรมิชาติิและสิ�งแวัด้ล้อมิ (ทส.) รับข้อเสนอแนะ 
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ในรายงานผลการประเมินิสถานการณ์์ด้้านสทิธิมิินษุยชน 
ของประเทศไทย ปี 2563 ประเด็้นสิทธิิ ชุมิชน 
ในการจัด้การทรัพยากรธิรรมิชาติิและสิ�งแวัด้ล้อมิ 
ในการด้ำเนินการปรับปรุงหร่อแก้ไขกฎหมิายเพ่�อ
รับรองสิทธิิมินุษยชนและการด้ำเนินการโครงการท่�
อาจส่งผลกระทบต่ิอทรัพยากรธิรรมิชาติิ สิ�งแวัด้ล้อมิ 
ท่�อยู่อาศัย และท่�ทำกิน หร่อคุณ์ภาพช่วัิติของบุคคล 
และชุมิชน ติ้องคำนึงถึงการมิ่ส่วันร่วัมิและมิาติรการ
เย่ยวัยาอย่างเหมิาะสมิ เป็นธิรรมิ และรวัด้เร็วั โด้ยไมิ่มิ ่
ข้อขัด้ข้องแติ่ประการใด้328 

 2.2 การดำเนินการในปัี 2564 

  2.2.1 การดำเนินการด้านที�ดิน 

   สำหรับมิาติรการกระจายการ 
ถ่อครองท่�ด้ินและลด้ควัามิเหล่�อมิล�ำในการถ่อครอง
ท่�ด้นินั�น รฐับาลได้ด้้ำเนนิการจดั้สรรท่�ด้นิทำกนิและท่�อยู่
อาศยัให้แก่ประชาชนท่�ยากไรแ้ละเกษติรกรในลักษณ์ะ
แปลงรวัมิโด้ยไมิใ่หก้รรมิสทิธิิ�329 ผา่นโครงการ “จดั้ท่�ด้นิ 
ทำกนิให้ชมุิชน” โด้ยคณ์ะกรรมิการนโยบายท่�ด้นิแห่งชาติิ  
(คทช.) เพ่�อแก้ไขปัญหาและเย่ยวัยาผู้ท่�ถูกผลักด้ัน 
ออกจากพ่�นท่�และป้องกันการบุกรกุท่�ดิ้นของรัฐเพิ�มิเติมิิ  
รวัมิถึงเพ่�อจัด้สรรท่�ด้ินทำกินและท่�อยู่อาศัยให้แก่
ประชาชนท่�ยากไร้และเกษติรกร ซึึ่�งได้้ด้ำเนินการ 
มิาติั�งแติ่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน มิ่การกำหนด้พ่�นท่� 
เป้าหมิายด้ำเนินการ จำนวัน 1,442 พ่�นท่� ใน 70 จงัหวัดั้  

328 จาก หนังส่อกระทรวังทรัพยากรธิรรมิชาติิและสิ�งแวัด้ล้อมิ ท่� ทส 0220.2/1226 ลงวัันท่� 18 พฤษภาคมิ 2564  
เร่�อง รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิทธิิมินุษยชนของประเทศไทย ปี 2563 และรายงานผลการปฏิบัติิงาน 
คณ์ะกรรมิการสิทธิิมินุษยชนแห่งชาติิ ประจำปีงบประมิาณ์ พ.ศ. 2563.

329 ท่�ด้ินท่�นำมิาจัด้สรรเป็นท่�ทำกินให้แก่ชุมิชนประกอบด้้วัยท่�ด้ิน 6 ประเภท ค่อ ป่าสงวันแห่งชาติิ ป่าชายเลน ท่�ด้ิน 
ในเขติปฏิรูปท่�ด้ิน ท่�ด้ินสาธิารณ์ประโยชน์ ท่�ราชพัสดุ้ และท่�ด้ินสงวันไวั้เพ่�อกิจการนิคมิในนิคมิสร้างตินเอง.

330 จาก หนังส่อสำนักงานคณ์ะกรรมิการนโยบายท่�ด้ินแห่งชาติิ ท่� นร 1600/658 ลงวัันท่� 20 ติุลาคมิ 2564  
เร่�อง ขอควัามิอนุเคราะห์ข้อมิูลเพ่�อจัด้ทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิทธิิมินุษยชนของประเทศไทย ปี 2564.

331 เน่�องจากพระราชกฤษฎ่กาจัด้ติั�งสถาบันบริหารจัด้การธินาคารท่�ด้ิน (องค์การมิหาชน) (ฉบับท่� 3) พ.ศ. 2562  
มิาติรา 6 กำหนด้ให้ติ้องม่ิการเสนอร่างพระราชบัญญัติิจัด้ติั�งธินาคารท่�ด้ินหร่อองค์การอ่�นท่�มิ่วััติถุประสงค์ในลักษณ์ะทำนอง
เด้่ยวักันติ่อคณ์ะรัฐมินติร่ภายในหนึ�งปีนับแติ่วัันท่�พระราชกฤษฎ่กาน่�มิ่ผลใช้บังคับ (วัันท่� 8 มิิถุนายน 2562).

332 จาก ร่างพระราช่บัญญัตืิสัถูาบันบริหารจัด้การทัี�ด้ินแลูะกระจายการถูือครองทัี�ด้ินอย่างเป็นธัรรมแลูะยั�งยืน  
พ.ศ. …. [กฎหมิาย]. โด้ย สถาบันบริหารจัด้การธินาคารท่�ด้ิน (องค์การมิหาชน), 12 ธิันวัาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https:// 
www.labai.or.th/file_download/draf_msgland.pdf

333 จาก การประชุ่มคณ์ะกรรมการนโยบายทัี�ด้ินแห่งช่าตืิ ครั้งทัี� 2/2564, โด้ย สำนักงานคณ์ะกรรมิการนโยบายท่�ด้ิน
แห่งชาติิ, 13 กันยายน 2564. ส่บค้นจาก http://www.onlb.go.th/index.php?option=com_content&view=article 
&id=165&catid=78&Itemid=554

รวัมิเน่�อท่�ประมิาณ์ 5,713,049 ไร ่และได้ม้ิก่ารอนญุาติ
ใหเ้ขา้ทำประโยชนห์รอ่อยูอ่าศยัแลว้ั จำนวัน 292 พ่�นท่� 
ใน 63 จังหวััด้ รวัมิเน่�อท่�ประมิาณ์ 821,534 ไร่ โด้ยได้้ 
จัด้สรรประชาชนเข้าไปในพ่�นท่�เป้าหมิายแล้วั จำนวัน 
68,453 ราย และด้ำเนินการส่งเสริมิและพัฒนาอาช่พ 
ใน 185 พ่�นท่� 62 จงัหวัดั้330 ซึึ่�งท่�ด้นิท่�จดั้สรรให้แก่ชมุิชนนั�น  
โด้ยส่วันใหญ่เป็นท่�ด้ินในเขติป่าสงวันแห่งชาติิ 

  นอกจากน่�  รั ฐบาลยั ง ได้้ ผลั กด้ัน 
รา่ง พ.ร.บ. สถาบันบริหารจัด้การท่�ด้นิและการกระจาย 
การถ่อครองท่�ด้ินอย่างเป็นธิรรมิและยั�งย่น พ.ศ. …. 
ซึ่ึ�งเป็นการด้ำเนินการท่�ติ่อเน่�องมิาจากสถาบันบริหาร 
และจัด้การธินาคารท่�ด้ิน (บจธิ.) ติามิพระราชกฤษฎ่กา
จัด้ติั�งสถาบันบริหารจัด้การธินาคารท่�ด้ิน (องค์การ
มิหาชน) พ.ศ. 2554331 โด้ยมิว่ัตัิถุประสงคเ์พ่�อเปน็กลไก
การกระจายการถ่อครองท่�ด้นิให้เกษติรกรและผูย้ากจน
ใหม้ิท่่�ด้นิทำกนิและท่�อยูอ่าศยั ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา 
การสญูเสย่สทิธิใินท่�ด้นิ รวัมิถึงการสนบัสนนุอาชพ่ใหแ้ก ่
เกษติรกรและผู้ยากจนติามิควัามิเหมิาะสมิของท่�ด้ิน332 
ท่�ผ่านมิา บจธิ. ได้้ด้ำเนินการจัด้ทำร่าง พ.ร.บ. และได้้
ด้ำเนินการจัด้รับฟังควัามิคิด้เห็นเป็นท่�เร่ยบร้อยแล้วั 
โด้ยในการประชมุิคณ์ะกรรมิการนโยบายท่�ด้นิแหง่ชาติิ 
ครั�งท่� 2/2564 เมิ่�อวันัท่� 13 กนัยายน 2564 ท่�ประชมุิมิม่ิติิ
เหน็ชอบในหลกัการรา่ง พ.ร.บ. ด้งักลา่วัและมิอบหมิาย 
ให้ บจธิ. นำเสนอติ่อ ครมิ. ติ่อไป333

คณ
ะก
รร
มก

าร
สิท
ธิิม
นุุษ

ยช
นุแ
ห่่ง
ชา
ติิ

Na
ti

on
al

 H
um

an
 R

ig
ht

s 
Co

m
m

is
si

on
 o

f 
Th

ai
la

nd

114



  2.2.2 การดำเนินการด้านปั่าไม่้ 

   ในปี 2562 ได้้มิ่การประกาศใช้
กฎหมิาย 3 ฉบับ ท่�มิ่บทบัญญัติิให้ประชาชนมิ่โอกาส
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไมิ้ในการด้ำรงช่วัิติ ค่อ 
พ.ร.บ. ป่าชุมิชน พ.ศ. 2562 พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติิ 
พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. สงวันและคุ้มิครองสัติวั์ป่า  
พ.ศ. 2562  โด้ยในปี 2563 รัฐบาลได้้ทำการสำรวัจ 
และติรวัจสอบการถ่อครองท่�ด้ินทำกินและท่�อยู่อาศัย
ของประชาชนในพ่�นท่�เขติอุทยานแห่งชาติแิละเขติรักษา 
พนัธิุส์ตัิวัป์า่ในพ่�นท่�ประมิาณ์  4  ลา้นไร ่ ติามิบทเฉพาะกาล 
ของ พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติิ พ.ศ. 2562 มิาติรา 64 
และ พ.ร.บ. สงวันและคุ้มิครองสัติวั์ป่า พ.ศ. 2562 
มิาติรา 121 โด้ยรัฐบาลจัด้ให้มิ่โครงการอนุรักษ์ 
และดู้แลรักษาทรัพยากรธิรรมิชาติิโด้ยติราเป็น พ.ร.ฎ. 
เพ่�อช่วัยเหล่อประชาชนท่�ไมิ่มิ่ท่�ด้ินทำกินและอยู่อาศัย
ในพ่�นท่�ป่าอนุรักษ์ ซึ่ึ�งปัจจุบันกรมิอุทยานแห่งชาติิ  
สัติวั์ป่า และพันธิุ์พ่ช ได้้จัด้ทำร่างเพ่�อกำหนด้โครงการ 
และหลักเกณ์ฑ์์ในการอยู่อาศัยหร่อทำกินในโครงการ 
ด้ังกล่าวั ค่อ ร่าง พ.ร.ฎ. กำหนด้โครงการอนุรักษ์ 
และด้แูลรกัษาทรพัยากรธิรรมิชาติภิายในอทุยานแห่งชาติิ  
พ.ศ. .... และ รา่ง พ.ร.ฎ. กำหนด้โครงการอนุรกัษแ์ละดู้แล 
รักษาทรัพยากรธิรรมิชาติิภายในเขติรักษาพันธ์ุิสัติวั์ป่า 
หร่อเขติห้ามิล่าสัติว์ัป่า พ.ศ. . . . . ซึึ่�งอยู่ระหวั่าง
การเสนอเข้าสู่การพิจารณ์าของ ครมิ. นอกจากน่�  
ยังได้้จัด้ทำร่างระเบ่ยบท่�เก่�ยวัข้อง ค่อ ร่างระเบ่ยบ 
กรมิอุทยานแห่งชาติิ สัติวั์ป่า และพันธิุ์พ่ช วั่าด้้วัยการ 
อยู่อาศัยหร่อทำกินติามิโครงการอนุรักษ์และดู้แล
รักษาทรัพยากรธิรรมิชาติิภายในเขติอุทยานแห่งชาติิ  
เพ่�อการด้ำรงช่พอย่างเป็นปกติิธิุระ พ.ศ. …. และ 
ร่างระเบ่ยบกรมิอุทยานแห่งชาติิ สัติวั์ป่า และพันธิุ์พ่ช 
วั่าด้้วัยการอยู่อาศัยหร่อทำกินติามิโครงการอนุรักษ ์
และด้แูลรกัษาทรพัยากรธิรรมิชาติภิายในเขติรกัษาพนัธิุ์ 
สัติว์ัป่าหร่อเขติห้ามิล่าสัติว์ัป่า เพ่�อการด้ำรงช่พอย่าง
เป็นปกติิธิุระ พ.ศ. …. ซึึ่�งอยู่ในระหวั่างการเติร่ยมิ
ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมิาย

   อย่างไรก็ด่้ ร่าง พ.ร.ฎ. และร่าง
ระเบ่ยบด้ังกล่าวัได้้กำหนด้เน่�อหาเก่�ยวักับหลักเกณ์ฑ์์  
คุณ์สมิบัติิ และเง่�อนไขในการอยู่อาศัยและด้ำรงช่พ 
ในพ่�นท่�โครงการท่�มิลั่กษณ์ะเคร่งครดั้และจำกดั้อย่างมิาก  
อาทิ กำหนด้ให้การถ่อครองท่�ด้ินกระทำได้้ไม่ิเกิน 
ครอบครวััละ 20 ไร่ และในกรณ์่ท่�อยู่กันเป็นครัวัเร่อน 

ติั�งแติ่สามิครอบครัวัขึ�นไป ให้มิ่สิทธิิถ่อครองได้้ไม่ิเกิน
ครัวัเร่อนละ 50 ไร่ โด้ยไม่ิได้้พิจารณ์าการถ่อครอง
ติามิควัามิเป็นจริง และกำหนด้ระยะเวัลาของโครงการ 
ไวั้เพ่ยง 20 ปี โด้ยไมิ่มิ่ควัามิแน่นอนวั่าเมิ่�อพ้นกำหนด้
ระยะเวัลาด้ังกล่าวัแล้วับุคคลท่�ได้้รับอนุญาติติามิ
โครงการจะมิ่สิทธิิอยู่อาศัยและทำกินในพ่�นท่�ด้ังกล่าวั
ติ่อไปหร่อไมิ่ สำหรับคุณ์สมิบัติิของบุคคลท่�จะได้้รับ
อนุญาติติามิโครงการนั�น จะติ้องครอบครองและ 
ทำประโยชน์ในท่�ด้ินนั�นมิาอย่างติ่อเน่�องและไมิ่มิ่ท่�ด้ิน 
ทำกนิอ่�น รวัมิถงึไม่ิเคยต้ิองคำพพิากษาถงึท่�สดุ้ให้ออกจาก
ท่�ด้นิหรอ่ถกูเจ้าหน้าท่�มิค่ำสั�งเพกิถอนสทิธิกิารอยูอ่าศยั 
หร่อทำกินในพ่�นท่�นั�นมิาก่อน ในส่วันของหลักเกณ์ฑ์์ 
การใช้ประโยชน์ในท่�ด้ินนั�น กำหนด้ให้ผู้อยู่อาศัยและ 
ทำกินม่ิหน้าท่�หลายประการ รวัมิทั�งการปลูกป่าระบบ
วันเกษติรหรอ่การทำเกษติรแบบผสมิผสานติามินโยบาย 
ของรัฐ โด้ยไม่ิสามิารถละทิ�งการทำประโยชน์หร่อ 
ไมิ่อยู่อาศัยติิด้ต่ิอกันเกินหนึ�งปีโด้ยไม่ิมิ่เหตุิอันควัรได้้  
ซึ่ึ�งนำไปสู่ข้อกังวัลว่ัากรณ์่ด้ังกล่าวัจะสอด้คล้องกับ 
การทำการเกษติรแบบไร่หมิุนเวั่ยน ซึ่ึ�งเป็นส่วันหนึ�ง 
ของวิัถ่การด้ำรงช่พของกลุ่มิชาติิพันธิุ์บางกลุ่มิหร่อไมิ่  
อ่กทั�ง ยังม่ิข้อจำกัด้ในการก่อสร้างหร่อซึ่่อมิแซึ่มิ 
ท่�อยู่อาศัยในพ่�นท่�และการนำสัติวั์เล่�ยงเข้าออกพ่�นท่�
โครงการซึ่ึ�งจะติ้องได้้รับอนุญาติจากเจ้าหน้าท่�

   นอกจากน่� แมิ้ พ.ร.บ. อุทยาน 
แหง่ชาติ ิพ.ศ. 2562 มิาติรา 8 จะบัญญตัิใิหก้ารกำหนด้
พ่�นท่�อทุยานแห่งชาติ ิรวัมิถึงการขยายและการเพิกถอน 
อทุยานแห่งชาติไิม่ิว่ัาทั�งหมิด้หรอ่บางส่วัน ให้ม่ิการรับฟัง 
ควัามิคิด้เห็นและการม่ิส่วันร่วัมิของผู้มิ่ส่วันได้้เส่ย 
ในชุมิชนท่�เก่�ยวัข้องและประชาชน โด้ยให้เป็นไป 
ติามิประกาศของรัฐมินติร่ว่ัาการกระทรวังทรัพยากร 
ธิรรมิชาติิและสิ�งแวัด้ล้อมิโด้ยควัามิเห็นชอบของ
คณ์ะกรรมิการอุทยานแห่งชาติิ แติ่จนปัจจุบันยัง 
ไมิ่ได้้ม่ิการออกประกาศเพ่�อกำหนด้หลักเกณ์ฑ์์และ
วัิธิ่การรับฟังควัามิคิด้เห็นและการมิ่ส่วันร่วัมิของ 
ผูม้ิส่ว่ันได้เ้สย่ ชมุิชนท่�เก่�ยวัขอ้งและประชาชนดั้งกลา่วั  
ทำให้การด้ำเนินการของหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้องในระด้ับ 
พ่�นท่�เก่�ยวักับกระบวันการรับฟังควัามิคิด้เห็นและ 
การมิ่ส่วันร่วัมิของผู้มิ่ส่วันได้้เส่ย ชุมิชน และประชาชน
ยังไม่ิมิ่ควัามิชัด้เจน ซึึ่�ง กสมิ. ได้้รับเร่�องร้องเร่ยน
ในลักษณ์ะด้ังกล่าวัจากกรณ์่การเติร่ยมิประกาศ 
ให้พ่�นท่�บริเวัณ์หาด้ขนอมิ ติ. ท้องเน่ยน อ. ขนอมิ  
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จ. นครศร่ธิรรมิราช เป็นอุทยานแห่งชาติิหาด้ขนอมิ- 
หมิู่เกาะทะเลใต้ิ ท่�อยู่ในขั�นติอนการประชาสัมิพันธ์ิ
ข้อมูิลและช่�แจงทำควัามิเข้าใจเบ่�องต้ินกับประชาชน
และผู้ มิ่ ส่ วัน ได้้ เ ส่ ย ในพ่� น ท่�  แ ต่ิ มิ่ ข้ อ กั ง วัล ว่ั า 
การด้ำเนนิการด้งักลา่วัยังไมิค่รอบคลมุิและครบถว้ัน334

  2.2.3 การดำเนินการกรณ์ีโครงการ
พัฒนาของรัฐสิ่งผู้ลิกระทบติ่อชี้ม่ชีน 

   กรณ์่ โครงการเมิ่องต้ินแบบ
อุติสาหกรรมิก้าวัหน้าแห่งอนาคติ อ. จะนะ จ. สงขลา 
ภายหลังจากท่�มิ่การชุมินุมิคัด้ค้านของประชาชน 
ในพ่�นท่�จำนวันหนึ�ง รัฐบาลได้้แติ่งติั�งคณ์ะกรรมิการ
ขึ�นมิาเพ่�อติรวัจสอบข้อเท็จจริง ศึกษา และทบทวัน 
ปัญหาและผลกระทบท่�อาจเกดิ้ขึ�น เพ่�อเสนอแนะแนวัทาง 
ในการกำหนด้นโยบายและมิาติรการแก้ไขปัญหาติ่อ 
นายกรฐัมินติร ่หรอ่ ครมิ.335 โด้ยผลการศึกษาขอ้เท็จจรงิ 
ปรากฏว่ัา การด้ำเนนิการท่�ผ่านมิายงัไม่ิเป็นไปติามิมิติ ิครมิ.  
เน่�องจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมิแห่งชาติิ 
(สศช.) ไม่ิได้้เขา้มิาม่ิส่วันรว่ัมิในการด้ำเนินโครงการด้ว้ัย336 
อยา่งไรกต็ิามิ เมิ่�อวัันท่� 20 มิน่าคมิ 2564 นายกรฐัมินติร่ 
ได้้มิ่คำสั�งให้ ศอ.บติ. ด้ำเนินการติามิโครงการติ่อไป
แติ่ต้ิองด้ำเนินการให้เป็นไปติามิมิติิ ครมิ. เมิ่�อวัันท่�  
7 พฤษภาคมิ 2562 และวัันท่� 21 มิกราคมิ 2563  
อย่างเคร่งครัด้337 และในช่วังเด้่อนธิันวัาคมิ 2564 
เครอ่ข่ายจะนะรักษถ์ิ�นย่�นเร่�องคดั้คา้นการจัด้เวัทร่บัฟัง 
ควัามิคิด้เห็นของประชาชนเพ่�อประกอบการจัด้ทำรายงาน  
EIA ของบริษัท ท่พ่ไอ โพล่น เพาเวัอร์ จำกัด้ (มิหาชน) 

334 จาก รายงานผลการติรวัจสอบการละเมิิด้สิทธิิมินุษยชน ท่� 179/2564 เร่�อง สิทธิิชุมิชน กรณ์่การประกาศให้ 
หาด้ขนอมิเป็นอุทยานแห่งชาติิหาด้ขนอมิ-หมิู่เกาะทะเลใติ้ (เติร่ยมิการ) อาจกระทบติ่อวัิถ่ช่วัิติของชุมิชนชายฝั�ง.

335 จาก ‘บิ�กตืู’่ ตืัง้ ‘ธัรรมนัสั’ ประธัานสัอบข้อเทัจ็จรงิ ‘โครงการเมืองตืน้แบบจะนะ’, โด้ย มิติชินออนไลน์, 28 มิกราคมิ 
2564. ส่บค้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_2551993

336 จาก ‘ธัรรมนัสั’ เผยยุตืิโครงการ ‘จะนะ’ ชั่�วคราว ผลูการศึกษาพบผิด้มติื ครม. จ่อส่ังรายงานถึูงนายกฯ-ป้อม,  
โด้ย มิติิชนออนไลน์, 22 กุมิภาพันธิ์ 2564. ส่บค้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_2591167

337 จาก รองปลัูด้ฯ ย้ำบัญช่านายกฯ แจ้ง ศอ.บตื.เดิ้นหน้านิคมจะนะ ให้ยึด้มติื ครม.อย่างเคร่งครัด้, โด้ย แนวัหน้า, 
14 มิ่นาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.naewna.com/local/558970

338 จาก คำร้องท่� 229/2564 เร่�อง ขอให้ติรวัจสอบโครงการนิคมิอุติสาหกรรมิจะนะ. 
339 จาก สัรุปข่าวการประชุ่มคณ์ะรัฐมนตืรี 14 ธัันวาคม 2564 [ข่าวัทำเน่ยบรัฐบาล]. โด้ย รัฐบาลไทย, 14 ธิันวัาคมิ 

2564. ส่บค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/49441

ทั�ง 4 โครงการ ท่�จะด้ำเนินการรับฟังควัามิคิด้เห็น 
ในเด้่อนธิันวัาคมิ 2564 ซึึ่�งเป็นการด้ำเนินการภายใต้ิ 
โครงการเม่ิองติน้แบบอตุิสาหกรรมิกา้วัหนา้แหง่อนาคติ  
อ. จะนะ จ. สงขลา338 ติ่อมิา ครมิ. ได้้ม่ิมิติิเม่ิ�อวัันท่�  
14 ธิันวัาคมิ 2564 ให้ สศช. และหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้อง 
รว่ัมิกนัจดั้ใหม้ิก่ารประเมินิสิ�งแวัด้ล้อมิระด้บัยทุธิศาสติร์ 
(Strategic Environmental Assessment: SEA)  
โด้ยให้ทุกภาคส่วันเข้ามิามิ่ส่วันร่วัมิในการด้ำเนินการ  
โด้ยรับข้อเสนอของภาคประชาชน รวัมิถึงผล 
การด้ำเนินการของคณ์ะกรรมิการติรวัจสอบข้อเทจ็จริง 
ไปประกอบการพิจารณ์าด้ำเนินการด้ว้ัย และในระหว่ัาง
รอผลรายงาน SEA ใหห้นว่ัยงานของรัฐและทกุภาคสว่ัน
ท่�เก่�ยวัข้องชะลอการด้ำเนนิการใด้ ๆ  ท่�เก่�ยวักบัโครงการ
ไวั้เป็นการชั�วัคราวั339 

   กรณ์่การขุด้ลอกและถมิทะเล
ติามิโครงการท่าเร่ออุติสาหกรรมิมิาบติาพุด้ระยะท่� 3  
ซึ่ึ�งอาจสง่ผลกระทบติอ่การทำประมิงพ่�นบา้นจนนำไปสู่
การเรย่กร้องนั�น การนิคมิอุติสาหกรรมิแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) ได้้ จัด้ติั� งคณ์ะกรรมิการขึ�นมิาเพ่�อกำกับ 
การติดิ้ติามิติรวัจสอบและการปฏบัิติติิามิมิาติรการด้า้น 
สิ�งแวัด้ลอ้มิ ประกอบด้ว้ัย ผูแ้ทนจากภาครฐั ภาควัชิาการ 
และติวััแทนชุมิชน และมิก่ารจดั้ติั�งกองทุนเพ่�อช่วัยเหล่อ
ประชาชนในพ่�นท่�คอ่ กองทุนหลักประกันควัามิเสย่หาย 
ฉุกเฉิน เพ่�อเย่ยวัยาควัามิเส่ยหายในกรณ์่ท่�เกิด้เหติุ
ฉุกเฉิน โด้ยคณ์ะกรรมิการด้ังกล่าวัจะเป็นผู้พิจารณ์า
กำหนด้ควัามิเส่ยหายท่�เกิด้ขึ�น และกองทุนเพ่�อพัฒนา 
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คณุ์ภาพชว่ัติิของประชาชน เพ่�อพฒันาคณุ์ภาพชว่ัติิของ
ชมุิชนโด้ยรอบและการอนรุกัษท์รพัยากรธิรรมิชาติแิละ
สิ�งแวัด้ล้อมิ340

3. การปัระเม่ินสิถานการณ์์

 พัฒนาการหรือคว่าม่ก้าว่หน้า รัฐบาล 
มิ่ควัามิพยายามิในการแก้ปัญหาเร่�องท่�ด้ินทำกิน 
และท่�อยูอ่าศยั โด้ยอาศยัการจดั้ท่�ด้นิทำกนิใหป้ระชาชน 
ท่�ยากไร้และเกษติรกรให้เข้าทำประโยชน์หร่ออยู่อาศัย 
และแกไ้ขควัามิขดั้แยง้ในพ่�นท่�ปา่อนรุกัษ ์ โด้ยการสำรวัจ 
และติรวัจสอบการถ่อครองท่�ด้ินทำกินและท่�อยู่อาศัย 
ของประชาชนในพ่�นท่�เขติอุทยานแห่งชาติแิละเขติรักษา 
พันธิุ์สัติวั์ป่าในพ่�นท่�ประมิาณ์ 4 ล้านไร่ และด้ำเนินการ 
ออกกฎหมิายเพ่�อกำหนด้โครงการอนุรกัษ์และหลกัเกณ์ฑ์์ 
ในการอยูอ่าศัยเพ่�อรองรบัประชาชนผูอ้ยูอ่าศัยในพ่�นท่�
ปา่อนรุกัษด์้งักลา่วัมิากอ่น ถอ่เป็นควัามิพยายามิในการ 
ด้ำเนินการของรัฐท่�จะให้ประชาชนมิ่ท่�ด้ินทำกินติามิ 
ท่�รฐัธิรรมินญูกำหนด้ให้มิก่ารกระจายการถอ่ครองท่�ด้นิ
เพ่�อให้ประชาชนสามิารถมิ่ท่�ทำกินได้้อย่างทั�วัถึงและ
เป็นธิรรมิ เพ่�อให้สอด้รับกับพันธิกรณ์่ระหวั่างประเทศ
ในด้้านอ่�น ๆ  

 ปััญหาหรืออ้ปัสิรรค อย่างไรก็ติามิ ในปี 
2564 ปัญหาควัามิเหล่�อมิล�ำในท่�ด้ินทำกินยังคงม่ิอยู่ 
อย่างต่ิอเน่�อง ทำให้ปรากฏการบกุรกุพ่�นท่�ของกรมิอทุยาน 
แห่งชาติิ สัติวั์ป่า และพันธิุ์พ่ช นำมิาสู่การจับกุมิ 
ผู้กระทำผิด้ และการจัด้สรรท่�ด้ินให้กับชุมิชนติามิ
นโยบายของ คทช. ด้ำเนินไปได้้ค่อนข้างล่าช้า 
เมิ่�อพจิารณ์าผลการด้ำเนินการเปรย่บเทย่บกับเป้าหมิาย 
ในการจดั้ใหป้ระชาชนมิพ่่�นท่�ทำกนิ สำหรบัรา่งกฎหมิาย
ลำด้ับรองเก่�ยวักับการจัด้การทรัพยากรธิรรมิชาติิ 
และสิ�งแวัด้ล้อมิท่�อยู่ระหวั่างด้ำเนินการจัด้ทำอยู่นั�น 
มิ่ ลักษณ์ะเป็นการอนุญาติให้ประชาชนอยู่อาศัย 
และทำกนิในพ่�นท่�อยา่งจำกัด้ การด้ำเนนิการหลายอยา่ง 
ในพ่�นท่� ไมิ่อาจกระทำได้้ หร่อติ้องได้้รับอนุญาติ 
จากเจา้หนา้ท่�กอ่น และการถอ่ครองมิก่ำหนด้ระยะเวัลา

340 จาก “กนอ.” ลูั�นพร้อมด้ึง 2 กองทัุนฯ อุ้มกลูุ่มประมงเด้ินหน้าถูมทัะเลูรับมาบตืาพุด้เฟ้สั 3, โด้ย ผู้จัด้การออนไลน์, 
2 พฤษภาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://mgronline.com/business/detail/9640000041805

เป็นคราวั ๆ  โด้ยมิ่เหติุท่�ผู้ถ่อครองอาจถูกให้ออกจาก
ท่�ด้นิได้ ้ทำให้ไม่ิมิค่วัามิมิั�นคงในท่�อยูอ่าศัยและท่�ทำกิน 
นอกจากน่� การด้ำเนินโครงการพัฒนาของรัฐยังไม่ิได้้
คำนึงถึงสิทธิิชุมิชนและขาด้การมิ่ส่วันร่วัมิอย่างแท้จริง
จากประชาชนสำหรับการจัด้การทรัพยากรธิรรมิชาติ ิ
และสิ�งแวัด้ล้อมิในพ่�นท่�จนม่ิการร้องเร่ยนขอให้มิ ่
การทบทวันและติรวัจสอบในหลายกรณ์ท่่�เปน็โครงการ
ขนาด้ใหญ่ ใช้งบประมิาณ์สูงและอาจส่งผลกระทบ 
ติ่อประชาชนในวังกว้ัาง ซึึ่�งอาจยังไม่ิเป็นไปติามิสิทธิิ
ท่�ได้้รับการรับรองติามิรัฐธิรรมินูญ และจะต้ิองแก้ไข
ปัญหาในเร่�องด้ังกล่าวัติ่อไป 

4. ข้อเสินอแนะ 

 กสมิ. มิ่ข้อเสนอแนะเพิ�มิเติิมิในประเด้็น 
สิทธิิชุมิชนในการจัด้การท่�ด้ิน ทรัพยากรธิรรมิชาติิและ
สิ�งแวัด้ล้อมิ ด้ังน่� 

 4.1 รัฐบาลควัรมิอบหมิายให้กระทรวัง
ทรัพยากรธิรรมิชาติิและสิ�งแวัด้ล้อมิ ศึกษาปัญหา 
อุปสรรคการใช้สิทธิิชุมิชนในการจัด้การทรัพยากร 
ธิรรมิชาติิและสิ�งแวัด้ล้อมิ เพ่�อรับรองให้ประชาชน 
ม่ิส่วันร่วัมิในกระบวันการจัด้การทรัพยากรธิรรมิชาติิ 
และสิ�งแวัด้ลอ้มิอย่างแท้จริง รวัมิถึงในขั�นติอนการแกไ้ข
เพิ�มิเติิมิกฎหมิาย หร่อในการออกกฎหมิายลำดั้บรอง 
เช่น กฎหมิายลำดั้บรองติามิ พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติิ  
พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. สงวันและคุ้มิครองสัติวั์ป่า  
พ.ศ. 2562 ท่�ควัรคำนึงถึงสิทธิิของชุมิชนในการจัด้การ
หร่อม่ิส่วันร่วัมิกับรัฐในการจัด้การทรัพยากรธิรรมิชาติิ
ในพ่�นท่�ป่าอนุรักษ์อย่างยั�งย่นให้มิากท่�สุด้ และไม่ิควัร 
กำหนด้เง่�อนไขของบุคคลและชุมิชนให้เป็นอุปสรรค 
ในการใช้สิทธิิมิากเกินไปกวั่าท่�กฎหมิายกำหนด้ไวั้ 
นอกจากน่� ในระด้ับเจ้าหน้าท่�ผู้ปฏิบัติิการควัรเพิ�มิการ
อบรมิใหค้วัามิรู ้เพ่�อสรา้งควัามิติระหนกั และการปฏบิตัิิ
หน้าท่�อย่างสอด้คล้องกับการรับรองสิทธิิชุมิชนในการ
จัด้การทรัพยากรธิรรมิชาติิและสิ�งแวัด้ล้อมิ ซึึ่�งรวัมิถึง
ในการติ่ควัามิและบังคับใช้กฎหมิายด้้วัย   
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 4.2 รัฐบาลควัรเร่งรัด้ให้มิ่การอนุญาติ 
การเข้าทำประโยชน์และอยู่อาศัย รวัมิถึงจัด้สรร 
ประชาชนเข้าไปยังพ่�นท่� เป้าหมิายโด้ยเร็วัให้ครบ 
ติามิพ่�นท่�เป้าหมิายท่�กำหนด้ไวั้ ติามิโครงการจัด้ท่�ด้ิน 
ทำกินให้ชุมิชนของ คทช. และควัรพิจารณ์าปรับปรุง 
หลักเกณ์ฑ์์และเง่�อนไขในการถ่อครองท่�ด้ินให้มิ ่
ควัามิมิั�นคงในการถ่อครองท่�ด้ิน และเพ่�อให้เกิด้การ 
กระจายการถ่อครองท่�ด้ินและลด้ควัามิควัามิเหล่�อมิล�ำ
ในการถ่อครองท่�ด้ินอย่างแท้จริง รัฐบาลควัรพิจารณ์า
นำมิาติรการการจำกัด้การถ่อครองท่�ด้ิน ปรับปรุง 
มิาติรการด้า้นภาษ่เก่�ยวักบัท่�ดิ้นใหม้ิป่ระสทิธิิภาพยิ�งขึ�น  
รวัมิถงึการพฒันามิาติรการอ่�น ๆ  เพ่�อลด้แรงจงูใจในการ 
ถ่อครองท่�ด้ินจำนวันมิาก เพ่�อการเก็งกำไรโด้ยไม่ิได้้ 
ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

 4.3 รัฐบาลควัรกำชับให้หน่วัยงานของรัฐ 
ท่� เป็นเจ้าของโครงการพัฒนาติ่าง ๆ ติ้องสร้าง 
หลกัประกนัวัา่ในการด้ำเนนิโครงการติา่ง ๆ  ของรฐับาล 
หรอ่โครงการท่�รฐับาลเป็นผูอ้นุญาติซึึ่�งอาจส่งผลกระทบ 
ติ่อบุคคลและชุมิชนในพ่�นท่� ติ้องให้บุคคลและชุมิชน
ผู้ได้้รับผลกระทบเข้ามิามิ่ส่วันร่วัมิอย่างแท้จริง ติั�งแติ่
กอ่นเริ�มิด้ำเนินการ ทั�งในการรับรูข้้อมูิลข่าวัสารท่�สำคัญ  
ผลกระทบและประโยชน์ท่�อาจจะเกิด้ขึ�นในภาษาท่� 
เขา้ใจได้้ และติอ้งนำควัามิคดิ้เหน็ของผูไ้ด้ร้บัผลกระทบ 
มิาพจิารณ์าเป็นลำด้บัแรก และหากมิค่วัามิเสย่หายเกดิ้ขึ�น 
ติ้องมิ่มิาติรการการเย่ยวัยาให้กับผู้ท่�ได้้รับผลกระทบ
อย่างเป็นธิรรมิภายในระยะเวัลาอันสมิควัร 

4.5 ธิ้รกิจ้กับสิิทธิิม่น้ษยชีน 

1. สิถานการณ์์/ปััญหา

 แผนปฏิบัติิการระดั้บชาติิว่ัาด้้วัยธิุรกิจกับ
สิทธิิมินุษยชน ระยะท่� 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) กำหนด้
ประเด้็นท่�รัฐบาลให้ควัามิสำคัญและจะเร่งด้ำเนินการ 
ในชว่ังของแผนระยะท่� 1 ไวั ้4 ด้า้น ได้แ้ก ่(1) ด้า้นแรงงาน  
(2) ด้า้นชมุิชน ท่�ด้นิ ทรัพยากรธิรรมิชาติแิละสิ�งแวัด้ลอ้มิ  

341 จาก รายงานการค้ามนุษย์ประจำปี พ.ศ. 2564, โด้ย สถานทูติสหรัฐฯ และสถานกงสุลในประเทศไทย, 20 ติุลาคมิ 
2564. ส่บค้นจาก https://th.usembassy.gov/th/our-relationship-th/official-reports-th/2021-trafficking-persons- 
reportthailand-th/

(3) ด้า้นนกัปกปอ้งสทิธิมิินษุยชน และ (4) ด้า้นการลงทนุ 
ระหวั่างประเทศและบรรษัทข้ามิชาติิ

 1.1 สิถานการณ์ด้์านสิทิธิแิรงงาน แรงงาน
บังคับ แลิะการค้าม่น้ษย์  

  สถานการณ์์การแพร่ระบาด้ของโรค
โควิัด้ 19 ส่งผลกระทบด้้านแรงงานอย่างม่ินัยสำคัญ  
โด้ยปรากฏกรณ่์การถูกเลิกจ้างโด้ยไมิ่เป็นธิรรมิ 
หร่อไมิป่ฏิบตัิติิามิกฎหมิายจำนวันมิาก ในกลุม่ิแรงงาน 
ข้ามิชาติิโด้ยเฉพาะในกลุ่มิแรงงานในภาคอตุิสาหกรรมิ
ประมิงปรากฏปัญหา อาทิ การไม่ิจ่ายค่าแรงหร่อ
จ่ายค่าแรงไมิ่ครบถ้วัน การยึด้เอกสารเพ่�อจำกัด้
การเคล่�อนย้ายและควับคุมิการฝากถอนเงินของ
แรงงาน ซึ่ึ�งม่ิลักษณ์ะเป็นการบังคับใช้แรงงาน ปัญหา 
ด้้านสุขอนามัิยในสถานท่�ทำงานและบนเร่อประมิง 
ท่�ไม่ิสะอาด้ และการบริการสาธิารณ์สุขท่�ไม่ิเหมิาะสมิ 
(โปรด้ดู้รายละเอ่ยด้เพิ�มิเติิมิในหัวัข้อสิทธิิแรงงาน)

  นอกจากน่� สหรัฐอเมิริกาได้้ปรับลด้
ระด้บัควัามิพยายามิของประเทศไทยในการด้ำเนนิการ 
ป้องกันและแก้ไขการค้ามินุษย์จากเดิ้มิท่�อยู่ในกลุ่มิ
ท่� 2 (Tier 2) ในปี 2563 เป็นกลุ่มิท่� 2 บัญช่รายช่�อ 
ท่�ติ้องจับติามิอง (Tier 2 Watch List) เน่�องจาก
รายงานสถานการณ์์การค้ามินุษย์ประจำปี 2564  
(2021 TIP Report) ท่�จัด้ทำโด้ยกระทรวังการ 
ติ่างประเทศสหรัฐอเมิริกาพบวั่า รัฐบาลยังไมิ่ได้้แก้ไข
ปญัหาการค้ามินุษยเ์พ่�อการบังคบัใชแ้รงงาน  โด้ยเฉพาะ
แรงงานขา้มิชาติใินหลายเร่�องท่�สำคญั เชน่ การด้ำเนนิคด้่ 
และการลงโทษผู้กระทำผิด้ม่ิจำนวันลด้ลง การระบุ 
ผู้เส่ยหายจากการค้ามินุษย์ด้้านแรงงานอยู่ในระด้ับติ�ำ 
ทั�งท่�ปรากฏรายงานการบังคับใช้แรงงานข้ามิชาติิ 
ในอุติสาหกรรมิต่ิาง ๆ  อย่างแพร่หลาย และการขาด้
ระเบย่บปฏิบตัิสิำหรบัพนักงานติรวัจแรงงานในการส่งต่ิอ 
กรณ่์ติ้องสงสัยไปยังเจ้าหน้าท่�บังคับใช้กฎหมิาย 
เป็นติ้น341 อย่างไรก็ด้่ ในปี 2564 มิ่รายงานการ
จับกุมิกรณ์่การค้ามินุษย์เพ่�อบังคับใช้แรงงานท่�สำคัญ  
เชน่ การจับกมุิผูต้ิอ้งหาชาวัไทยกรณ์ห่ลอกลวังแรงงาน
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ชาวักัมิพูชาไปบังคับใชแ้รงงานบนเรอ่ประมิงในน่านน�ำ 
มิาเลเซ่ึ่ยเมิ่�อเด้่อนเมิษายน 2564342 และการจับกุมิ
ผู้ต้ิองหาท่�เก่�ยวัข้องกับขบวันการลักลอบนำแรงงาน
สัญชาติิเมิ่ยนมิาเข้าประเทศเมิ่�อเด่้อนสิงหาคมิ 2564 
ซึ่ึ�งเป็นการขยายผลจากกรณ่์การสกัด้จับขบวันการ 
ขนชาวัโรฮ้่นจา 97 คนจาก จ. พังงา เพ่�อส่งไปยัง  
จ. สงขลา เมิ่�อปี 2558 เป็นติ้น343

 1.2 สิถานการณ์์ด้านผู้ลิกระทบต่ิอชี้ม่ชีน
แลิะสิิ�งแว่ดลิ้อม่

  สถานการณ์์การประกอบธุิรกิจท่�ส่ง 
ผลกระทบติ่อชุมิชนและสิ�งแวัด้ล้อมิยังคงเป็นกรณ์่ 
ท่�พบเหน็ได้ต้ิลอด้ทั�งป ีโด้ยมิกัเปน็ผลจากการด้ำเนนิการ 
ของโรงงานอุติสาหกรรมิและการทำเหมิ่องแร่ เช่น  
กรณ์่บริษัทเอกชนแห่งหนึ�งซึ่ึ�งประกอบกิจการคัด้แยก 
สิ�งของ หลอมิโลหะ และร่ไซึ่เคิลในพ่�นท่� จ. ระยอง  
เกิด้การรั� วั ไหลรั� วัซึ่ึมิจากบ่อน�ำภายในโรงงาน
ออกสู่ภายนอก ก่อให้เกิด้ควัามิเส่ยหายแก่พ่�นท่�
เกษติรกรรมิและแหล่งน�ำสาธิารณ์ะ ซึ่ึ�งกรมิควับคุมิ
มิลพิษอยู่ระหวั่างด้ำเนินการให้บริษัทชด้ใช้ค่าเส่ยหาย 
และด้ำเนินการฟ้�นฟูพ่�นท่�ซึึ่�งได้้รับผลกระทบ โด้ยม่ิ 
การประเมิินค่าเส่ยหายจำนวัน 47 ล้านบาท และ 
ค่าใช้จ่ายในการฟ้�นฟูสิ�งแวัด้ล้อมิเป็นจำนวันประมิาณ์  

342 จาก DSI จับกุมผู้ตื้องหาในคด้ีค้ามนุษย์ข้ามช่าตืิ กรณ์ีหลูอกลูวงแรงงานช่าวกัมพูช่า ไปบังคับใช่้แรงงานบนเรือ
ประมงในน่านน้ำสัหพันธัรัฐมาเลูเซีย, โด้ย กรมิสอบสวันคด้่พิเศษ, 1 ติุลาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.dsi.go.th/th/
Detail/3244d0f77436e24a311a4695efd9207c

343 จาก “กองปราบ” ลูุยจับเครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์รายใหญ่ภัาคใตื,้ โด้ย คมิชัด้ลึกออนไลน์, 19 สิงหาคมิ 2564.  
ส่บค้นจาก https://www.komchadluek.net/news/479595

344 จาก คพ. เรียกเงิน “วินโพเสัสั” 1.3 พันลู้าน สัร้างมลูพิษหนองพะวา, โด้ย ประชาชาติิธิุรกิจ, 17 มิิถุนายน 2564. 
ส่บค้นจาก https://www.prachachat.net/general/news-692501

345 จาก โรงงานกิ�งแก้วไฟ้ไหม้: สัารเคมีตืกค้าง ปัญหาใหม่หลูังเหตืุไฟ้ไหม้โรงงานสัารเคมี จ.สัมุทัรปราการ, โด้ย บ่บ่ซึ่่
ไทย, 5 กรกฎาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-57723752

346 กรณ์่ดั้งกล่าวั กสมิ. ได้้ลงพ่�นท่�ติิด้ติามิผลกระทบจากเหตุิเพลิงไหม้ิด้ังกล่าวั เม่ิ�อวัันท่� 7 กรกฎาคมิ 2564  
โด้ยปัจจุบัน กสมิ. ได้้หยิบยกกรณ์่ด้ังกล่าวัขึ�นมิาติรวัจสอบ โด้ยอยู่ในระหวั่างขั�นติอนการแสวังหาข้อเท็จจริงเพ่�อมิ่ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปัญหาด้ังกล่าวัติ่อไป.

347 จาก ร้องเรียนเยียวยาโรงงานหมิงตืี้ ขั้นตื�ำ 40 บาทั, โด้ย ไทยพ่บ่เอส, 25 ธิันวัาคมิ 2564. ส่บค้นจาก  
https://news.thaipbs.or.th/content/310983

348 กรณ์่ด้ังกล่าวั ติัวัแทนสภาองค์กรชุมิชนติำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวััด้นครศร่ธิรรมิราช ได้้ร้องเร่ยน กสมิ. 
เพ่�อติรวัจสอบและ กสมิ. ได้รั้บเร่�องด้งักลา่วัไวัต้ิรวัจสอบแล้วั โด้ยอยูใ่นระหว่ัางการแสวังหาข้อเทจ็จรงิจากบุคคล และหน่วัยงาน 
ท่�เก่�ยวัข้อง.

1,322 ล้านบาท344 หร่อกรณ์่การระเบิด้และเกิด้ 
เพลิงไหมิ้โรงงานพลาสติิกของบริษัทเอกชนแห่งหนึ�ง 
ใน จ. สมุิทรปราการ เม่ิ�อต้ินเด้่อนกรกฎาคมิ 2564  
ซึ่ึ�งกอ่ใหเ้กดิ้ควัามิเสย่หายติอ่ชว่ัติิและทรพัยส์นิ รวัมิถงึ
ก่อให้เกิด้มิลพิษทางอากาศเป็นวังกว้ัาง345 แต่ิปัจจุบัน
ยงัไมิไ่ด้ม้ิก่ารเยย่วัยาผูไ้ด้ร้บัผลกระทบอยา่งครอบคลมุิ
เพย่งพอ346 โด้ยมิร่ายงานวัา่ผูไ้ด้ร้บัผลกระทบยงัคงได้ร้บั 
การเยย่วัยาควัามิเสย่หายจากองค์กรปกครองส่วันท้องถิ�น 
ในพ่�นท่�เท่านั�น การเย่ยวัยาติ�ำสุด้ค่อ 40 บาท สูงสุด้
ค่อ 49,500 บาท และส่วันใหญ่ได้้รับการเย่ยวัยา 
เป็นจำนวันเงินหลักร้อยถึงหลักพัน ส่งผลให้เกิด้ 
การวัิพากษ์วัิจารณ์์ถึงควัามิไมิ่ชัด้เจนในการประเมิิน 
ควัามิเสย่หายและการเยย่วัยาควัามิเสย่หาย347 นอกจากน่�  
เมิ่�อเด่้อนกรกฎาคมิท่�ผ่านมิา ยงัปรากฏการชมุินมุิเรย่กร้อง 
ของชาวับา้นบางส่วันใน อ. นาบอน จ. นครศรธ่ิรรมิราช  
เพ่�อคัด้ค้านการจัด้ติั�งโรงไฟฟ้าช่วัมิวัล 2 แห่ง ในพ่�นท่�
เน่�องจากม่ิข้อกังวัลถึงผลกระทบติ่อสุขภาพของชุมิชน
ทั�งในเร่�องน�ำเส่ยจากโรงงานและมิลพิษทางอากาศ  
รวัมิทั�งขาด้การม่ิส่วันร่วัมิในรายงานผลกระทบสิ�งแวัด้ล้อมิ348

ต่ิอมิาในเด้่อนธิันวัาคมิ ม่ิรายงานว่ัา เคร่อข่ายปกป้อง
นาบอน ได้้ชุมินุมิคัด้ค้านการสร้างโรงไฟฟ้าช่วัมิวัลและ
เร่ยกร้องให้รฐับาลจัด้ทำกระบวันการประเมิินผลกระทบ 
สิ�งแวัด้ล้อมิระด้ับยุทธิศาสติร์ (SEA) จนกระทั�ง 
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รัฐบาลได้้เจรจาและแติ่งติั�งคณ์ะกรรมิการกลางเพ่�อ 
จดั้ทำกระบวันการประเมินิผลกระทบด้งักล่าวั การชมุินมุิ 
จึงยุติิลง349

 1.3 สิถานการณ์์ด้านนักปักป้ัองสิทิธิมิ่นษ้ยชีน

  ในปี 2564 ยังเป็นกรณ่์นักปกป้อง
สิทธิิมินุษยชนถูกฟ้องร้องด้ำเนินคด้่จากองค์กรธิุรกิจ
ในลักษณ์ะการด้ำเนินคด้่เชิงยุทธิศาสติร์เพ่�อติ่อติ้าน
การมิ่ส่วันร่วัมิของสาธิารณ์ชน (SLAPP) โด้ยเฉพาะ 
อย่างยิ� งในคด้่ควัามิผิด้อาญาฐานหมิิ�นประมิาท
ด้้วัยการโฆ่ษณ์าและฟ้องละเมิิด้ทางแพ่งเพ่�อเร่ยก 
ค่าสินไหมิทด้แทน นอกจากน่� ยังมิ่กรณ์่ท่�นักปกป้อง 
สิทธิิมินุษยชนถูกฆ่าติกรรมิอันเน่�องมิาจากการ
เคล่�อนไหวัเพ่�อสิทธิิชุมิชนและสิ�งแวัด้ล้อมิจนเกิด้ 
ข้อพิพาทกับเอกชนซึ่ึ�งเข้ามิาด้ำเนินกิจการในพ่�นท่�  
โด้ยสามิารถนำติวััผูก้ระทำควัามิผดิ้มิาฟ้องร้องด้ำเนนิคด้่ 
ได้้บางกรณ์่ (โปรด้ดู้รายละเอ่ยด้เพิ�มิเติิมิในหัวัข้อ 
นักปกป้องสิทธิิมินุษยชน)

 1.4 สิถานการณ์์ ด้านผู้ลิกระทบจ้าก 
การลิงท้นข้าม่พรม่แดน

  สถานการณ์์ท่�สำคัญยังคงเป็นเร่�อง 
การสร้างเข่�อนบริเวัณ์แมิ่น�ำโขงของประเทศลาวั 
ซึ่ึ�งมิ่ข้อกังวัลถึงผลกระทบทางด้้านระบบนิเวัศทาง
ธิรรมิชาติิ และการด้ำรงช่วัิติของประชาชนริมิฝั�งแมิ่น�ำ 
และมิ่หน่วัยงานหร่อองค์กรธิุรกิจของประเทศไทย 
ท่�เข้าไปเก่�ยวัข้องด้้วัย เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิติแห่ง 

349 จาก กลูุ่ม Save นาบอน อด้ข้าวประทั้วงจี้รัฐบาลูตืั้ง กก.-ทัำ SEA, โด้ย ไทยพ่บ่เอส, 24 ธิันวัาคมิ 2564. ส่บค้นจาก 
https://news.thaipbs.or.th/content/310966

350 จาก ประช่าสังัคมไทัย เรยีกรอ้ง 7 ธันาคาร ระงบัการสันบัสันนุการเงนิ โครงการเขื�อนหลูวงพระบาง, โด้ย The Active,  
10 กุมิภาพันธิ์ 2564. ส่บค้นจาก https://theactive.net/news/20210210/

351 จาก ยื�นรัฐบาลู “ระงับลูงทัุนเมียนมา” เพื�อสัิทัธัิมนุษยช่นแลูะสัิ�งแวด้ลู้อม, โด้ย กร่นนิวัส์, 27 มิ่นาคมิ 2564. ส่บค้น
จาก https://greennews.agency/?p=23053

352 จาก 10 ธั.ค.64 เครือซีพี ด้ีเด้ย์เปิด้ตืัว “รายงานสัิทัธัิมนุษยช่น” ฉบับปฐมฤกษ์, โด้ย กรุงเทพธิุรกิจ, 15 ธิันวัาคมิ 
2564. ส่บค้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/business/976455

ประเทศไทย ท่�ม่ิควัามิติกลงในการรับซึ่่�อไฟฟ้าจาก

โครงการดั้งกล่าวั รวัมิถึงธินาคารพาณิ์ชยใ์นประเทศไทย 

ท่�ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการดั้งกล่าวั 

โด้ยม่ิภาคประชาสังคมิออกมิาเร่ยกร้องให้ธินาคารไทย 

ระงับการสนับสนุนทางการเงินติ่อโครงการเข่�อน 

หลวังพระบาง350 นอกจากน่� จากกรณ์่ท่�เกิด้รัฐประหาร

ในประเทศเมิย่นมิาเมิ่�อติน้ป ี2564 ทำใหม้ิก่ารเรย่กรอ้ง 

ให้รัฐบาล รัฐวัิสาหกิจ รวัมิถึงภาคธิุรกิจ ระงับการ

ลงทุนและการให้ควัามิช่วัยเหล่อทางการเงินติ่อ

ธิุรกิจท่�ม่ิควัามิเก่�ยวัพันกับการละเมิิด้สิทธิิมินุษยชน 

ท่�เกิด้ขึ�นในประเทศเมิ่ยนมิา351 อย่างไรก็ติามิ มิ่บริษัท

เอกชนแห่งหนึ�งจัด้ทำรายงานสิทธิิมินุษยชน (Human  

Rights Report) เพ่�อแสด้งให้เห็นถึงควัามิมิุ่งมิั�น 

ในการด้ำเนินธุิรกิจควับคู่กับการเคารพสิทธิิมินุษยชน

ติามิกรอบกติิการะหว่ัางประเทศและกรอบกฎหมิาย 

ในแติ่ละประเทศท่�บริษัทในเคร่อเข้าไปลงทุน352

ทัี�มา:  สัำนักข่าวช่ายขอบ
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2. การดำเนินการที�สิำคัญ 

 2.1 การติอบรับข้อเสินอแนะในรายงาน 
ปัี 2563

  รัฐบาลโด้ยกรมิคุ้มิครองสิทธิิและ
เสร่ภาพ ได้้ด้ำเนินการสร้างควัามิเข้าใจกับหน่วัยงาน 
เก่�ยวักับสาระสำคัญและบทบาทของหน่วัยงาน 
ติามิแผนปฏิบัติิการฯ รวัมิทั�งมิ่การจัด้ทำหลักสูติร 
และการอบรมิให้ควัามิรู้ต่ิาง ๆ  ในส่วันของการสร้าง
แรงจูงใจให้องค์กรธุิรกิจประกอบธุิรกิจโด้ยเคารพ 
สิทธิิมินุษยชนนั�น ได้้มิ่การศึกษามิาติรการจูงใจ 
ให้ภาคธิุรกิจและรัฐวัิสาหกิจเคารพหลักสิทธิิมินุษยชน 
โด้ยเปร่ยบเท่ยบแนวัทางของติ่างประเทศ นอกจากน่�  
ยงัได้ด้้ำเนินโครงการองค์กรต้ินแบบด้า้นสิทธิมิินุษยชน 
มิาติั�งแต่ิปี 2562 เพ่�อกระติุ้นให้ภาครัฐ รัฐวัิสาหกิจ  
และภาคธุิรกิจทุกขนาด้ประกอบการบนพ่�นฐานของ
หลักสิทธิิมินุษยชน ส่วันกรมิส่งเสริมิการค้าระหวั่าง
ประเทศได้้กำหนด้หลักเกณ์ฑ์์การให้ติราสัญลักษณ์์ 
Thailand Trust Mask ให้มิ่ควัามิสอด้คล้องติามิ 
หลักการช่�แนะฯ

 2.2 การดำเนินการในปัี 2564 

  2.2.1 การดำเนินการในปัระเด็น 
ที�กำหนดในแผู้นปัฏิิบัติิการระดับชีาติิ

   1) ด้้านแรงงาน 

    รัฐบาลโด้ยกรมิคุ้มิครองสิทธิิ
และเสร่ภาพ อยู่ในระหวั่างการจัด้ทำ ร่าง พ.ร.บ. 
ขจัด้การเล่อกปฏิบัติิติ่อบุคคล พ.ศ. …. ซึึ่�งจะกำหนด้
มิาติรการในการขจัด้การเล่อกปฏิบัติิติ่อบุคคล รวัมิถึง 
การเล่อกปฏิบัติิในการทำงานและการประกอบอาช่พ 
ทั�งในหน่วัยงานของรัฐและเอกชน ซึึ่�งท่�ผ่านมิาได้้

353 จาก ครม.รับข้อเสันอแนะปรับปรุงกฎหมายสัร้างความเสัมอภัาคในกลูุ่มตืิด้เช่ื้อเอช่ไอวีเข้าถูึงโอกาสัการทัำงาน,  
โด้ย สยามิรัฐ, 23 พฤศจิกายน 2564. ส่บค้นจาก https://siamrath.co.th/n/199300

354 จาก “บิ�กป้อม” เห็นช่อบแผนแก้ประมงระดั้บช่าตืิ สัอด้คลู้องช่่วงโควิด้, โด้ย เด้ลินิวัส์, 4 มิิถุนายน 2564.  
ส่บค้นจาก https://www.dailynews.co.th/politics/847690/

355 จาก สัรุปข่าวการประชุ่มคณ์ะรัฐมนตืรี 21 กันยายน 2564 [ข่าวัทำเน่ยบรัฐบาล]. โด้ย รัฐบาลไทย, 21 กันยายน  
2564. ส่บค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/46045

ม่ิการศึกษาข้อมิูลและสถิติิข้อร้องเร่ยนท่�เก่�ยวักับ 
การเล่อกปฏิบัติิ  รวัมิทั� ง ได้้รับฟังควัามิคิด้เห็น 
จากภาคส่วันท่�เก่�ยวัข้องมิาอย่างติ่อเน่�อง353 ในการ 
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานบงัคบัในภาคประมิง  
รัฐบาลโด้ยคณ์ะกรรมิการนโยบายการประมิงแห่งชาติ ิ
ได้้ เ ห็นชอบแผนการบริหารจัด้การประมิงทะเล 
ของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565  ซึึ่�งมิุง่จัด้การประมิง
ใหย้ั�งยน่ภายใติค้วัามิเปน็อยูแ่ละสิ�งแวัด้ลอ้มิท่�ด้ ่รวัมิถงึ 
เห็นชอบแผนปฏิบัติิการระดั้บชาติิว่ัาด้้วัยการป้องกัน 
ยับยั�ง และขจัด้การทำประมิงผิด้กฎหมิาย (NPOA-
IUU) ฉบับท่� 2 เพ่�อปรับปรุงแก้ไขให้เหมิาะสมิและ
ครอบคลุมิกิจกรรมิการทำประมิงทะเลทุกมิิติิ354 และ
เม่ิ�อเด้่อนกันยายน 2564 ครมิ. ได้้อนุมิัติิหลักการ 
รา่งกฎกระทรวังคุม้ิครองแรงงานในงานประมิง พ.ศ. ….  
เพ่�อปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวังฉบับเดิ้มิท่�ประกาศ 
ใช้เมิ่�อปี 2557 และแก้ไขเพิ�มิเติิมิเมิ่�อปี 2561 เพ่�อให้
สอด้คล้องกับสภาพการจ้างงานและสภาพการทำงาน
บนเร่อประมิงทะเลในปัจจุบัน355

  2) ด้้ านผลกระทบ ต่ิอชุ มิชนและ 
สิ�งแวัด้ล้อมิ 

   รฐับาลโด้ยสำนักงานคณ์ะกรรมิการ
กำกบัหลกัทรพัยแ์ละติลาด้หลกัทรพัย ์(สำนกังาน ก.ล.ติ.)  
มิ่ แ ผนท่� จ ะก ำหนด้ ให้ บ ริ ษั ทท่� จ ด้ทะ เบ่ ยน ใน
ติลาด้หลักทรัพย์ เปิด้เผยข้อมิูลด้้านควัามิยั� งย่น  
(Environment, social and governance (ESG)  
disclosure) ซึึ่�งครอบคลุมิการเปิด้เผยข้อมิูลเก่�ยวักับ 
การเคารพสทิธิมิินุษยชนและควัามิยั�งยน่ในมิติิสิิ�งแวัด้ล้อมิ  
ทั�งในส่วันของนโยบาย แนวัปฏบิตัิ ิและการด้ำเนินการของ 
องคก์รธิรุกิจ เพ่�อแสด้งถงึควัามิมุ่ิงมัิ�นท่�จะลด้ผลกระทบ 
เชิงลบต่ิอสิ�งแวัด้ล้อมิในประเด็้นต่ิาง ๆ  ทั�งในเร่�อง
พลังงาน น�ำ ขยะ ของเส่ย มิลพิษ รวัมิถึงการจัด้การ
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เพ่�อลด้ปญัหาก�าซึ่เรอ่นกระจกด้ว้ัย (โปรด้ด้รูายละเอ่ยด้
เพิ�มิเติิมิในข้อ 2.2.2)

  3) ด้้านนักปกป้องสิทธิิมินุษยชน  

   รฐับาลได้เ้สนอแกไ้ขเพิ�มิเติมิิ พ.ร.บ. 
คุม้ิครองพยานในคด้อ่าญา พ.ศ. 2546 เพ่�อขยายขอบเขติ 
การคุ้มิครองพยานในคด้่อาญาให้ครอบคลุมิถึงผู้แจ้ง
เบาะแสในคด้อ่าญาและจำเลยในคด้อ่าญา และเพิ�มิเติมิิ 
ควัามิคุ้มิครองแก่พยานคด้่อาญาในกรณ์่อ่�น ๆ  อาทิ 
กำหนด้ให้มิ่การประเมิินพฤติิการณ์์ควัามิไมิ่ปลอด้ภัย
ของพยาน การเพิ�มิเติมิิมิลูฐานควัามิผดิ้ฐานก่อการร้าย
และควัามิผิด้ติามิกฎหมิายป้องกันและปราบปรามิ 
การค้ามินุษย์ให้สามิารถร้องขอมิาติรการพิเศษได้้ 
มิาติรการช่วัยเหล่อเย่ยวัยาผลกระทบจากการมิาเป็น
พยาน รวัมิถึงเพิ�มิอำนาจหน้าท่�ของเจ้าพนักงานให้มิ่
อำนาจหน้าท่�ติรวัจค้น ควับคุมิบุคคลหร่อยานพาหนะ
ติ้องสงสัยท่�อาจก่ออันติรายติ่อพยาน โด้ย ร่าง พ.ร.บ. 
แก้ไขเพิ�มิเติิมิดั้งกล่าวัอยู่ในระหว่ัางการพิจารณ์าของ
สภาผู้แทนราษฎร356 

  4) ด้้ านผลกระทบจากการลงทุน 
ข้ามิพรมิแด้น 

  รั ฐบาลได้้ด้ำเนินการเพิ� มิ เง่� อนไข 
ในการติรวัจประเมิินสิทธิิมินุษยชนก่อนการให้กู้เงิน
สำหรับด้ำเนินโครงการในประเทศเพ่�อนบ้าน357 

  จากการรวับรวัมิและประมิวัลข้อมิูล 
ผลการปฏบิตัิติิามิแผนปฏบิตัิกิารฯ ระยะครึ�งรอบ พบวัา่ 
ในภาพรวัมิหน่วัยงานร้อยละ 100 มิ่การกรอกข้อมิูล 
ผลการด้ำเนินงาน โด้ยมิ่การด้ำเนินงานติามิแผน 
ปฏิบัติิการฯ จำนวัน 130 กิจกรรมิ จากทั�งหมิด้  
142 กิจกรรมิ คิด้เป็นร้อยละ 91.45 และมิ่กิจกรรมิ 
ท่�ยังไมิ่ได้้ด้ำเนินการจำนวัน 12 กิจกรรมิ คิด้เป็น 

356 จาก “สัมศักด้ิ�” ด้ันร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคด้ีอาญา ฉบับแก้ไข เพิ�มความปลูอด้ภััยแก่ “พยาน”, โด้ย ผู้จัด้การ
ออนไลน์, 27 สิงหาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://mgronline.com/crime/detail/9640000084784

357 จาก หนังส่อกรมิคุ้มิครองสิทธิิและเสร่ภาพ ท่� ยธิ 0411/6967 ลงวัันท่� 22 พฤศจิกายน 2564 เร่�อง ขอจัด้ส่งข้อมิูล
เพ่�อประกอบการจัด้ทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิทธิิมินุษยชนของประเทศไทย ปี 2564.

358 จาก หนังส่อกระทรวังยุติิธิรรมิ ท่� ยธิ 0405/10067  ลงวัันท่� 26 พฤศจิกายน 2564 เร่�อง รายงานประเมิินผล 
การปฏิบัติิติามิแผนปฏิบัติิการระด้ับชาติิวั่าด้้วัยธิุรกิจกับสิทธิิมินุษยชน ระยะท่� 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) (ระยะครึ�งรอบ).

ร้อยละ 8.45 ทั�งน่� ในภาพรวัมิพบวั่า รัฐวัิสาหกิจ 
และภาคธิุรกิจท่�ให้ข้อมิูลและกรอกผลการด้ำเนินงาน
ส่วันมิากมิค่วัามิเข้าใจและปฏิบัติิติามิแผนปฏิบัติิการฯ 
ด้้านแรงงาน ด้้านชุมิชน ท่�ด้ิน ทรัพยากรธิรรมิชาติิ 
และสิ�งแวัด้ล้อมิ ด้้วัยด้่ แต่ิขาด้ควัามิเข้าใจในแผน
ปฏิบัติิการฯ ด้้านนักปกป้องสิทธิิมินุษยชนและ 
ด้้านการลงทุนระหวั่างประเทศและบรรษัทข้ามิชาติิ 
และหน่วัยงานท่�สมิัครใจกรอกข้อมิูลผลการด้ำเนินงาน
ติามิแผนปฏบิตัิกิารฯ สว่ันมิากเปน็ภาคธิรุกจิขนาด้ใหญ่
ท่�มิค่วัามิติระหนกัถงึการเคารพสทิธิมิินษุยชน แติย่งัขาด้
ควัามิร่วัมิมิอ่จากภาคธุิรกจิขนาด้กลางและขนาด้ย่อมิ358

  2.2.2 การดำเนินการเพื�อกำกับดูแลิ 
สิ่งเสิริม่ให้ภาคธ้ิรกิจ้ปัระกอบธ้ิรกิจ้โดยเคารพ 
สิิทธิิม่น้ษยชีน 

   สำนักงาน ก.ล.ติ. มิ่แผนงาน 
ท่� ก ำหนด้ให้บริ ษั ทจด้ทะ เบ่ ยน เปิ ด้ เผยข้ อมิู ล 
ด้า้นควัามิยั�งยน่ (ESG disclosure) ในป ี2565 โด้ยการ 
จัด้ทำแบบแสด้งรายงานข้อมิูลประจำปีและรายงาน
ประจำปี หร่อแบบ 56-1 (One Report) ซึ่ึ�งครอบคลุมิ
การเปิด้เผยข้อมิูลเก่�ยวักับการเคารพสิทธิิมินุษยชน 
การแสด้งเจตินารมิณ์์ในเร่�องสิทธิิมินุษยชนในระด้ับ 
นโยบาย รวัมิทั�งต้ิองทำการระบุและประเมินิควัามิเส่�ยง 
ด้า้นสิทธิมิินุษยชน รวัมิถึงกำหนด้มิาติรการเพ่�อป้องกัน
หรอ่บรรเทาผลกระทบจากควัามิเส่�ยงนั�น ทั�งในสว่ันของ
บริษัทจด้ทะเบ่ยนนั�นเองและในห่วังโซึ่่คุณ์ค่า (value 
chain) จดั้ใหม้ิร่ะบบติดิ้ติามิผลการด้ำเนนิการ ติลอด้จน 
การรายงานถึงการด้ำเนินการของบริษัทในการจัด้การ 
กับผลกระทบท่�เกิด้ขึ�น ซึ่ึ�งสอด้คล้องกับการติรวัจสอบ 
สิทธิิมินุษยชนอย่างรอบด้้าน (Human Rights 
Due Diligence) ติามิหลักการช่�แนะวั่าด้้วัยธิุรกิจ 
กับสิทธิิมินุษยชน และเพ่�อเป็นการเติร่ยมิควัามิพร้อมิ 
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สำหรับบริษัทจด้ทะเบ่ยนในการเปิด้เผยข้อมิูลติามิ 
แบบรายงานด้ังกล่าวั ในปี 2564 สำนักงาน ก.ล.ติ.  
รว่ัมิกบัติลาด้หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย สมิาคมิบรษิทั
จด้ทะเบ่ยนในติลาด้หลักทรัพย์ และคณ์ะนิติิศาสติร์ 
จุฬาลงกรณ์์มิหาวัิทยาลัย ได้้จัด้สัมิมินากลุ่มิย่อย  
(Focus Group) เพ่�อสร้างควัามิติระหนักรู้เก่�ยวักับ 
หลกัการและการจดั้ทำข้อมิลูด้้านธิรุกิจกบัสิทธิิมินษุยชน  
ติลอด้จนเพ่�อแลกเปล่�ยนประสบการณ์แ์ละระด้มิควัามิ
คดิ้เหน็จากบรษิทัท่�จด้ทะเบย่นในหลายอตุิสาหกรรมิ359  
รวัมิทั�งได้้จัด้อบรมิเพ่�อสร้างควัามิรู้ควัามิเข้าใจในการ 
ด้ำเนินการติามิมิาติรการเปิด้เผยข้อมิูลด้ังกล่าวัให้แก่ 
บริษัทจด้ทะเบ่ยนในติลาด้หลักทรัพย์ ซึ่ึ�งจะนำไปสู่ 
การจัด้ “หลักสูติรอบรมิธุิรกิจกับสิทธิิมินุษยชน”  
ภายใต้ิโครงการธุิรกิจกับสิทธิิมินุษยชน สำหรับ 
ภาคธิุรกิจในติลาด้ทุนไทย (ระยะท่� 1) เพ่�อขยาย 
องค์ควัามิรู ้แนวัคดิ้ และประเด้น็การเคารพสทิธิิมินษุยชน 
สำหรับภาคธิุรกิจท่�จะเปิด้เผยข้อมิูลในแบบ 56-1  
ติ่อไป360 

  ในส่วันของรัฐวัิสาหกิจ สำนักงาน
คณ์ะกรรมิการนโยบายรัฐวัิสาหกิจได้้เริ�มินำระบบ 
การประเมิินผลการด้ำเนินงานรัฐวิัสาหกิจใหมิ่ (State 
Enterprise Assessment Model หร่อ SE-AM)  
มิาใช้ติั�งแติ่ปี 2563 ซึ่ึ�งมิ่การประเมิินใน 8 ด้้าน รวัมิถึง 
ด้้านการกำกับดู้แลท่�ด้่และการนำองค์กร (Corporate 
Governance and Leadership หร่อ CG) ท่�กำหนด้
ให้รัฐวัิสาหกิจติ้องมิ่นโยบายการปฏิบัติิงาน และการ 
ติิด้ติามิผลการด้ำเ นินงานด้้านการแสด้งควัามิ 
รับผิด้ชอบติ่อสังคมิและสิ�งแวัด้ล้อมิ การคำนึงถึง 
การเคารพสิทธิิมินุษยชน และการจัด้ทำยุทธิศาสติร์ 
และสร้างควัามิสมัิพนัธิก์บัผูม้ิส่ว่ันได้เ้สย่เพ่�อใหส้ามิารถ

359 จาก กลูตื.จุฬาฯ คิกออฟ้ Focus Group โครงการธัุรกิจกับสัิทัธัิมนุษยช่น, โด้ย ผู้จัด้การออนไลน์, 24 กุมิภาพันธิ์ 
2564. ส่บค้นจาก https://mgronline.com/news1/detail/9640000018347

360 จาก หนังส่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และติลาด้หลักทรัพย์ ท่� กลติ.สภ. 2705/2564 ลงวัันท่� 7 ติุลาคมิ 2564  
เร่�อง ข้อมิูลเพ่�อประกอบการจัด้ทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิทธิิมินุษยชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564.

361 จาก หนังสอ่สำนักงานคณ์ะกรรมิการนโยบายรัฐวัสิาหกิจ ท่� กค 0804.1/244 ลงวันัท่� 20 มิกราคมิ 2564 เร่�อง ขอ้มิลู
ควัามิค่บหน้าเพ่�อประกอบการจัด้ทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิทธิิมินุษยชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563.

362 จาก หนังส่อสำนักงานคณ์ะกรรมิการนโยบายรัฐวัิสาหกิจ ท่� กค 0804.1/5256 ลงวัันท่� 21 กันยายน 2564  
เร่�อง ข้อมิูลเพ่�อประกอบการจัด้ทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิทธิิมินุษยชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564.

ติอบสนองติ่อควัามิติ้องการและควัามิคาด้หวัังของ 
ผู้ ม่ิ ส่วันได้้ เส่ย361 โด้ยในปี 2564 ม่ิรัฐวิัสาหกิจ 
บางแห่งได้้ด้ำเนินการไปบ้างแล้วั362

3. การปัระเม่ินสิถานการณ์์ 

 พัฒนาการหรือคว่าม่ก้าว่หน้า รัฐบาล
ได้้ ม่ิการจัด้ทำร่างกฎหมิายขจัด้การเล่อกปฏิบัติิ
ติ่อบุคคล และการแก้ไขกฎหมิายคุ้มิครองพยาน  
ซึ่ึ�งจะช่วัยคุ้มิครองบุคคลจากการถูกเล่อกปฏิบัติิ 
ในการทำงานและคุ้มิครองนักปกป้องสิทธิิมินุษยชน  
รวัมิทั�งยังได้้ม่ิการแก้ไขกฎกระทรวังคุ้มิครองแรงงาน
ในงานประมิงทะเลเพ่�อแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับ 
ในอุติสาหกรรมิประมิง ในด้้านการบังคับใช้กฎหมิาย 
มิร่ายงานการจับกมุิผูก้ระทำผิด้กรณ์ค้่ามินุษยเ์พ่�อบงัคบั
ใช้แรงงานบางกรณ์่ นอกจากน่� หน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้อง
มิ่ควัามิพยายามิในการส่งเสริมิให้ภาคธิุรกิจทั�งในส่วัน
รัฐวัิสาหกิจและผู้ประกอบการเอกชนประกอบธิุรกิจ
โด้ยเคารพสิทธิิมินุษยชน โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งบริษัท
จด้ทะเบ่ยนในติลาด้หลักทรัพย์ท่�สำนักงาน ก.ล.ติ.  
ได้้เติร่ยมิการให้บริษัทจด้ทะเบ่ยนมิ่การเปิด้เผยข้อมูิล 
ด้้านควัามิยั�งย่นของทั�งบริษัทเองและผู้ประกอบการ
ในห่วังโซึ่่คุณ์ค่า (Value Chain) ของตินในรายงาน
ประจำปี ซึ่ึ�งเป็นประเด็้นสำคัญอย่างยิ�งเพราะสอด้คล้อง 
กบัแนวัทางของหลักการช่�แนะฯ ท่�ติอ้งการให้บริษทัแม่ิ 
ชว่ัยเหลอ่หรอ่สนับสนุนให้บรษิทัในห่วังโซึ่ค่ณุ์คา่ของติน 
ซึ่ึ�งมิักไมิ่ใช่บริษัทขนาด้ใหญ่ ได้้เข้าใจถึงผลกระทบ 
หร่อควัามิเส่�ยงด้้านสิทธิิมินุษยชนท่�อาจเกิด้ขึ�น 
เป็นการขยายควัามิเข้าใจเก่�ยวักับการประกอบธิุรกิจ 
ท่�เคารพสิทธิิมินุษยชนไปยังบริษัทขนาด้กลางและ 
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ขนาด้เล็กท่�ขาด้การรบัรูเ้ร่�องการประกอบธิรุกจิท่�เคารพ
สิทธิิมินุษยชนติามิแนวัทางหลักการช่�แนะฯ รวัมิถึง 
มิ่การเพิ�มิเง่�อนไขในการติรวัจประเมิินสิทธิิมินุษยชน
ก่อนการให้กู้เงินสำหรับด้ำเนินโครงการในประเทศ 
เพ่�อนบ้าน

 ปััญหาหรืออ้ปัสิรรค จากสถานการณ์ ์
การแพร่ระบาด้ของโรคโควัิด้ 19 ทำให้มิ่ควัามิเส่�ยง 
ในการละเมิดิ้สทิธิมิินษุยชนได้ง้า่ยมิากยิ�งขึ�น โด้ยเฉพาะ 
อย่างยิ�งด้้านสิทธิิแรงงาน ซึ่ึ�งยังปรากฏการละเมิิด้สิทธิิ
ของแรงงานในส่วันของการเลิกจ้างและการจ่ายค่าจ้าง 
ท่�ไม่ิเป็นธิรรมิ และการใช้แรงงานบงัคับและการค้ามินษุย์
ในกลุ่มิแรงงานประมิง สำหรับในส่วันของนักปกป้อง 
สทิธิมิินษุยชนนั�น ยงัปรากฏกรณ์ก่ารฟอ้งรอ้งด้ำเนนิคด้่ 
อยู่อย่างติ่อเน่�อง โด้ยยังไมิ่มิ่มิาติรการทางกฎหมิาย 
ท่�เหมิาะสมิเพ่ยงพอเพ่�อคุ้มิครองสิทธิิของนักปกป้อง 
สิทธิิมินุษยชนจากการฟ้องร้องด้ำเนินคด้่โด้ยองค์กร 
ธิรุกิจอันเน่�องมิาจากการเปิด้เผยการละเมิดิ้สทิธิมิินษุยชน 
ขององค์กรธุิรกิจ นอกจากน่� แม้ิรฐับาลจะมิค่วัามิพยายามิ 
ในการออกมิาติรการเพ่�อกำกับดู้แลองค์กรธิุรกิจ
ให้เคารพสิทธิิมินุษยชนแติ่ก็ยังเป็นมิาติรการท่�อยู่
ในวังจำกัด้ โด้ยรัฐบาลยังไมิ่ได้้ใช้กลไกท่�เหมิาะสมิ 
ในการนำเร่�องสิทธิิมินุษยชนมิาเป็นเง่�อนไขในการ
กำกับดู้แลหร่อส่งเสริมิภาคธิุรกิจในภาคส่วันติ่าง ๆ   
อย่างครอบคลมุิ รวัมิถงึการกำกบัด้แูลการประกอบธิรุกจิ 
ของผู้ลงทุนสัญชาติิไทยในต่ิางประเทศ และรัฐบาล 
ยงัไม่ิได้้นำเร่�องสิทธิิมินุษยชนมิาเป็นเง่�อนไขในการพิจารณ์า 
การร่วัมิด้ำเนินการกับภาคธิุรกิจหร่อในกระบวันการ 
จดั้ซ่ึ่�อจดั้จา้งของภาครฐั อยา่งไรกต็ิามิ ยงัมิข่อ้รอ้งเรย่น 
ของประชาชนท่�ห่วังกังวัลติ่อการด้ำเนินการของ
บริษัทขนาด้ใหญ่ในประเด้็นผลกระทบติ่อสุขภาพและ 
สิ�งแวัด้ล้อมิ

4. ข้อเสินอแนะ 

 กสมิ. มิ่ข้อเสนอแนะเพิ�มิเติิมิติ่อประเด้็น
ธิุรกิจกับสิทธิิมินุษยชน ด้ังน่� 

 4.1 รั ฐบาลควัรผลั กด้ัน ให้หน่ วัยงาน 
ท่�เก่�ยวัข้องด้ำเนินการติามิแผนปฏิบัติิการระด้ับชาติิ 
วั่าด้้วัยธิุรกิจกับสิทธิิมินุษยชน ระยะท่� 1 (พ.ศ. 2562 -  
2565) ทั�ง 4 ด้้าน ให้เกิด้ผลเป็นรูปธิรรมิอย่างจริงจัง  
โด้ยเฉพาะอย่างยิ� งในประเด็้นท่�มิ่ควัามิเร่ง ด่้วัน 
ในสถานการณ์ก์ารแพรร่ะบาด้ของโรคโควิัด้ 19 โด้ยสรา้ง 
ควัามิเข้าใจกับหน่วัยงานท่�มิ่หน้าท่�รับผิด้ชอบ ให้นำ 
แผนปฏิบัติิการฯ เข้ามิาเป็นส่วันหนึ�งของภารกิจของ 
หน่วัยงาน เช่�อมิโยงฐานข้อมิูลระหว่ัางหน่วัยงาน
ทบทวันและแก้ไขประเด้็นท่�เป็นปัญหาอุปสรรคในการ
ด้ำเนินงาน รวัมิถึงควัรเปิด้เผยการด้ำเนินการติามิแผน
ปฏิบัติิการฯ ของหน่วัยงานติ่าง ๆ  ให้ประชาชนทั�วัไป
สามิารถเข้าถึงได้้ 

 4.2 รัฐบาลควัรขยายการกำกับดู้แลองค์กร
ภาคธิุรกิจให้เคารพสิทธิิมินุษยชนท่�มิากไปกวั่าธิุรกิจ 
ท่�จด้ทะเบ่ยนในติลาด้หลักทรัพย์ โด้ยรวัมิถึงธิุรกิจ 
ขนาด้กลางและขนาด้ยอ่มิ อาท ิการสนบัสนนุใหอ้งคก์ร 
ธิุรกิจนอกเหน่อจากบริษัทท่�จด้ทะเบ่ยนในติลาด้ 
หลักทรัพย์นำการเปิด้เผยข้อมิูลด้้านควัามิยั�งย่นและ 
สิทธิิมินุษยชนมิาปรับใช้ ในลักษณ์ะเด้่ยวักันกับ 
แบบ 56-1 ของสำนกังาน ก.ล.ติ. ติามิควัามิเหมิาะสมิ  
การจัด้ให้ม่ิกลไกกำกับดู้แลการประกอบธิุรกิจของ 
ผู้ลงทุนสัญชาติิไทยในติ่างประเทศ และการกำหนด้ 
ให้การติรวัจสอบสิทธิมิินษุยชนอย่างรอบด้้านเป็นส่วันหนึ�ง 
ของการกำกับดู้แลองค์กรธิุรกิจและเป็นเง่�อนไขหนึ�ง
ในการท่�รัฐจะให้ควัามิสนับสนุนองค์กรธิุรกิจนั�น อาทิ 
การให้ควัามิสนบัสนนุกิจการของคณ์ะกรรมิการส่งเสริมิ 
การลงทุน หร่อคณ์ะกรรมิการส่งเสริมิวัิสาหกิจ 
ขนาด้กลางและขนาด้ย่อมิ ทั�งน่� รวัมิไปถึงองค์กรธิุรกิจ 
ท่�รฐัจะเขา้เปน็คูสั่ญญา หรอ่ในกระบวันการจดั้ซึ่่�อจดั้จา้ง 
ของภาครัฐด้้วัย
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การประเมิิน
สถานการณ์์
สิทธิิมินุษยช่น
ข้องกลุ่มิบุคคล

บทท่�

128	 สิิทธิิเด้็ก	

139	 สิิทธิิผ้้สิ้งอายุ		 	

147	 สิิทธิิคนพิการ	

160	 สิิทธิิสิติรีและความเสิมอภาคทางเพศึ	

171	 ผ้้ม่ปัญหาสิถึานะและสิิทธิิ	

182	 สิิทธิิของกลุ่มชุาติิพันธิุ์

5



การประเมิินสถานการณ์์สิทธิิมินุษยชนของกลุ่มิบุคคลพิจารณ์า 
ใน 6 กลุ่มิ ได้้แก่ สิทธิิเด้็ก สิทธิิผู้สูงอายุ สิทธิิคนพิการ สิทธิิสติร่และ 
ควัามิเสมิอภาคทางเพศ ผู้มิ่ปัญหาสถานะและสิทธิิ และสิทธิิของกลุ่มิชาติิพันธิุ์  
ซึ่ึ�งรัฐธิรรมินูญแห่งราชอาณ์าจักรไทย พุทธิศักราช 2560 ได้้บัญญัติิให้การ
รับรองและคุ้มิครองสิทธิิไวั้ในด้้านติ่าง ๆ  อาทิ ด้้านการศึกษา การสาธิารณ์สุข  
และการเข้าถงึกระบวันการยตุิธิิรรมิ ฯลฯ ใหแ้กบ่คุคลไมิว่ัา่จะเปน็เด้ก็ เยาวัชน สติร ่ 
ผู้สูงอายุ คนพิการ รวัมิถึงกลุ่มิชาติิพันธิุ์ติ่าง ๆ  ให้ด้ำรงช่วัิติได้้อย่างมิ่
ศักด้ิ�ศร่ควัามิเป็นมินุษย์ โด้ยมิ่พันธิกรณ์่ระหวั่างประเทศด้้านสิทธิิมินุษยชน  
ได้้แก่ กติิกา ICCPR และ กติิกา ICESCR เป็นสนธิิสัญญาหลักในการรับรอง 
สิทธิิมินุษยชนในด้้านต่ิาง ๆ  และยังมิ่สนธิิสัญญาอ่�นท่�รับรองสิทธิิในแต่ิละกลุ่มิ 
โด้ยเฉพาะ อาทิ อนุสัญญา CRC ซึ่ึ�งเก่�ยวัข้องกับสิทธิิเด้็ก อันมิ่หลักการพ่�นฐาน 
4 ประการ ได้้แก่ การไมิ่เล่อกปฏิบัติิติ่อเด้็ก การคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด้ 
ของเด็้กในทุกการกระทำท่�เก่�ยวักับเด็้ก การคุ้มิครองสิทธิิของเด็้กในการม่ิช่วิัติ  
อยู่รอด้ และการพัฒนา รวัมิทั�งการรับฟังควัามิเห็นของเด็้กติามิสมิควัร 
แก่อายุและวัุฒิภาวัะ อนุสัญญา CEDAW ซึ่ึ�งเก่�ยวัข้องกับสิทธิิสติร่ ท่�มิุ่งส่งเสริมิ 
ควัามิเสมิอภาคระหว่ัางหญิงและชายโด้ยขจัด้การเล่อกปฏิบัติิต่ิอสติร่และ 
ส่งเสริมิให้ผู้หญิงได้้เข้าถึงสิทธิิและได้้รับการปฏิบัติิอย่างเท่าเท่ยมิในด้้านต่ิาง ๆ  
อาทิ ด้้านการศึกษา ด้้านสุขภาพและการได้้รับบริการสาธิารณ์สุข เศรษฐกิจ
และสังคมิ ควัามิเท่าเท่ยมิในเร่�องครอบครัวัและการแต่ิงงาน รวัมิถึงการได้้รับ 
ควัามิคุ้มิครองโด้ยเท่าเท่ยมิภายใติ้กฎหมิาย อนุสัญญา CRPD ได้้รับรอง 
สิทธิิคนพิการเพ่�อคุ้มิครองและประกันให้คนพิการสามิารถเข้าถึงสิทธิิมินุษยชน
และเสรภ่าพขั�นพ่�นฐานอยา่งเทา่เท่ยมิกบับุคคลอ่�นทั�งในด้า้นการเม่ิอง เศรษฐกจิ  
สังคมิ และวััฒนธิรรมิ รวัมิทั�งอนุสัญญา CERD ซึ่ึ�งนำมิาปรับกับสิทธิ ิ
ของผู้มิ่ปัญหาสถานะและสิทธิิ และสิทธิิของกลุ่มิชาติิพันธิุ์ เพ่�อให้รัฐภาค่
ด้ำเนินมิาติรการเพ่�อขจัด้การเล่อกปฏิบัติิทางเช่�อชาติิในทุกรูปแบบ ประกัน
สิทธิิของบุคคลให้มิ่ควัามิเสมิอภาคกันติามิกฎหมิาย ติลอด้จนการเข้าถึงสิทธิิ 
ขั�นพ่�นฐานติา่ง  ๆ   ท่�รฐัได้ก้ำหนด้นโยบายไวัใ้นแผนสทิธิิมินษุยชนแหง่ชาติ ิฉบับท่� 4  
(พ.ศ. 2562 - 2565) ซึึ่�งม่ิเปา้หมิายและมิาติรการด้ำเนินการเพ่�อปกป้อง คุม้ิครอง 
และสง่เสรมิิสทิธิขิองกลุม่ิบคุคลทกุกลุม่ิ อาท ิกำหนด้ใหเ้ด้ก็และเยาวัชนทกุชว่ังวัยั 
ได้รั้บการพัฒนาการศึกษาและการเขา้รับบริการสุขภาพ กำหนด้ให้มิก่ารพัฒนา 
นวััติกรรมิด้้านการขนส่งท่�ติอบสนองติ่อควัามิติ้องการของกลุ่มิคนพิการ 
และผู้สงูอาย ุหรอ่กำหนด้ใหม้ิม่ิาติรการในการแกป้ญัหาแกก่ลุม่ิชาติพินัธิุ ์ผูไ้รร้ฐั  
ไร้สัญชาติิ ให้สามิารถเข้าถึงสวััสด้ิการของภาครัฐ

  ในป ี2564 กสมิ. ได้ป้ระมิวัลภาพรวัมิ พร้อมิประเมิินสถานการณ์์ 
ปญัหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะด้า้นสิทธิิมินุษยชนของกลุม่ิบุคคล ใน 6 กลุม่ิหลัก  
ด้ังน่�

สิิทธิิมนุษยชุนของกลุ่มบุคคล
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5.1 สิิทธิิเด็ก 

1. สิถานการณ์์/ปััญหา

 ข้อมูิลจากกรมิการปกครอง กระทรวัง
มิหาด้ไทย (มิท.) ณ์ วัันท่� 31 ธิันวัาคมิ 2563 มิ่เด้็กและ
เยาวัชนติามิ พ.ร.บ. สง่เสรมิิการพฒันาเด้ก็และเยาวัชน
แห่งชาติิ พ.ศ. 2550 จำนวัน 20,786,770 คน เป็นเด้็ก
ชว่ังอาย ุ0 - 17 ป ีจำนวัน 13,606,547 คน และเยาวัชน
ช่วังอายุ 18 - 25 ปี จำนวัน 7,180,223 คน คิด้เป็น 
รอ้ยละ 20.56 และรอ้ยละ 10.85 ของจำนวันประชากร
ทั�งหมิด้ 66,186,727 คน ติามิลำด้ับ363 จากการติิด้ติามิ
สถานการณ์์สิทธิิมินุษยชนด้้านสิทธิิเด้็ก ปี 2564  
พบปัญหาท่�สำคัญ ด้ังน่�

 1.1 ปััญหาพัฒนาการของเด็ก 

  ในปี 2558 - 2559 มิ่การสำรวัจ
สถานการณ์์เด้็กและสติร่ในประเทศไทย โด้ยสำนักงาน 
สถิติแิหง่ชาติ ิ(สสช.) รว่ัมิกบักระทรวังสาธิารณ์สุข (สธิ.)  
และองค์ ก ารยู นิ เซึ่ฟประ เทศไทย  พบปัญหา 
ด้้านพัฒนาการของเด้็ก ได้้แก่ ภาวัะทุพโภชนาการ  
ทั�งในส่วันของส่วันสูง ไม่ิสมิส่วันติามิเกณ์ฑ์์และมิ่
ภาวัะน�ำหนักเกิน รวัมิถึงปัญหาควัามิเหล่�อมิล�ำในการ 
เข้าถึงบริการปฐมิวััยและคุณ์ภาพการจัด้บริการ พ่อแมิ่ 
ผู้ปกครองขาด้ควัามิรู้และทักษะการดู้แลเล่�ยงด้ ู
ท่�ถูกติ้อง นอกจากนั�น ยังขาด้การเติร่ยมิควัามิพร้อมิ
ระหว่ัางรอยเช่�อมิต่ิอในระดั้บปฐมิวััยไปยังระดั้บ 
ประถมิศึกษา ปัญหากลุ่มิเด้็กไร้สัญชาติิ ชนกลุ่มิน้อย  
ซึ่ึ�งปัญหาต่ิาง ๆ  ด้งักล่าวัไม่ิสามิารถลด้หรอ่ทำให้หมิด้ลง 
ไปได้้  เน่�องจากขาด้ระบบท่�จะทำใหเ้กดิ้การด้ำเนนิการได้้  

363 จาก สัถูิตืิข้อมูลูแลูะสัถูานการณ์์ด้้านเด็้กแลูะเยาวช่น ประจำปี 2563 ข้อมูลู ณ์ เดื้อนธัันวาคม พ.ศ. 2563, 
โด้ย กรมิกิจการเด้็กและเยาวัชน, 30 กันยายน 2564 ส่บค้นจาก https://www.dcy.go.th/webnew/main/index.php

364 จาก (ร่าง) แผนพัฒนาเด้็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570 (น. ก), โด้ย คณ์ะกรรมิการนโยบายการพัฒนาเด้็กปฐมิวััย,  
25 ติุลาคมิ 2564. ส่บค้นจาก http://dn.corewebsite.com/public/dispatch_upload/backend/core_dispatch_ 
261649_6.pdf

365 จาก ผลูสัำรวจช้ี่เด้็กในจังหวัด้ช่ายแด้นภัาคใตื้เผช่ิญปัญหาโภัช่นาการ ขาด้ภูัมิคุ้มกันโรค แลูะขาด้ทัักษะเรียนรู้,  
โด้ย ประชาไท, 31 มิ่นาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://prachatai.com/journal/2021/03/92366

366 จาก แนะเทัคนิคกระตืุ้นพัฒนาการเด้็กเลู็กช่่วงโควิด้ 19, โด้ย กรุงเทพธิุรกิจ, 20 สิงหาคมิ 2564. ส่บค้นจาก  
https://www.bangkokbiznews.com/news/955741

อาท ิระบบการสำรวัจคดั้กรองวันิจิฉยัศกัยภาพของเด้ก็
ปฐมิวัยั ทำให้การพฒันาแบบองคร์วัมิและเน้นการด้แูล
เด้็กแติ่ละคนท่�มิ่ควัามิแติกติ่างกันเป็นไปได้้ยาก364 

  ผลสำรวัจสถานการณ์์เด้็กและสติร่ 
ในพ่�นท่�ชายแด้นภาคใติ้ของประเทศไทย โด้ย สสช.  
ด้้วัยการสนับสนุนจากยูนิเซึ่ฟ ซึ่ึ�งได้้เผยแพร่เมิ่�อ 
ปี 2564 ระบุวั่า เด้็กในจังหวััด้ชายแด้นภาคใติ้มิ่ปัญหา
โภชนาการ ขาด้ภูมิิคุ้มิกันโรค และขาด้ทักษะเร่ยนรู ้
เด้็กอายุ 1 ปี ใน จ. นราธิิวัาส เก่อบครึ�งหนึ�งไมิ่ได้้รับ
วััคซึ่่นภูมิิคุ้มิกันอย่างครบถ้วัน เมิ่�อเปร่ยบเท่ยบกับ
เด้็กอายุ 1 ปี ของทั�งประเทศกว่ัาร้อยละ 82 ท่�ได้้รับ 
วััคซึ่่นภูมิิคุ้มิกันครบถ้วัน365 ในปี 2564 ท่�ยังคง 
ม่ิการแพร่ระบาด้ของโรคโควิัด้ 19 ระลอกใหม่ิ  
ส่งผลกระทบโด้ยติรงติ่อการพัฒนาของเด้็กปฐมิวััย
จากปัญหาสภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครองและ 
สถานรับเล่�ยงเด้็กติ้องปิด้ติามิมิาติรการของรัฐ ทำให้
โอกาสในพัฒนาการทางด้้านร่างกาย การเร่ยนรู้ และ
ภาวัะโภชนาการได้้กินอาหารครบ 5 หมิู่และด่้�มินมิ 
ติ้องสูญเส่ยไป โด้ยมิ่ข้อมิูลด้้านส่งเสริมิสุขภาพ 
ด้้านพัฒนาการปฐมิวััยของกรมิอนามัิย เม่ิ�อวัันท่� 11 
สงิหาคมิ 2564 พบวัา่ เป้าหมิายการคัด้กรองพฒันาการ
เด้ก็ปฐมิวัยั จำนวัน 1,515,545 ราย สามิารถคัด้กรองได้้  
1,345,511 ราย คิด้เป็นร้อยละ 88.8 พบพัฒนาการ
เด้็กสมิวััยจำนวัน 968,253 ราย คิด้เป็นร้อยละ 72 
และสงสัยพัฒนาการล่าช้า จำนวัน 377,253 ราย  
คิด้เป็นร้อยละ 28 โด้ยในจำนวันท่�สงสัยล่าช้าได้้ส่งติ่อ
ไปกระติุ้นพัฒนาการภายใน 30 วััน พบวั่า มิ่พัฒนาการ
สมิวััยกลับมิาได้้ท่� ร้อยละ 99366
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  นอกจากน่� ยังมิ่รายงานการสำรวัจเด้็ก 
และเยาวัชนในพ่�นท่�ชุมิชนแออัด้ทั�วักรุงเทพมิหานคร 
(กทมิ.) ของกองทุนเพ่�อควัามิเสมิอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) ตัิ�งแติ่ติ้นปี 2563 ในช่วังสถานการณ์์การ 
แพร่ระบาด้ของโรคโควัิด้ 19 จนถึงวัันท่� 31 พฤษภาคมิ 
2564 พบวั่า เด็้กและเยาวัชนในพ่�นท่�สำรวัจมิ่ปัญหา
หลายประการ อาทิ มิ่ภาวัะทุพโภชนาการ ภาวัะการ
เร่ยนรู้ถด้ถอยกว่ัาปกติิราวั 2 - 5 เด้่อน และภาวัะ 
“เคร่ยด้เง่ยบ”367

  ส ำ ห รั บ โ ค ร ง ก า ร เ งิ น อุ ด้ ห นุ น 
เพ่�อการเล่�ยงดู้เด็้กแรกเกิด้ คณ์ะกรรมิการส่งเสริมิ 
การพัฒนาเด้็กและเยาวัชนแห่งชาติิ (กด้ยช.) เห็นชอบ
นโยบายสวััสด้ิการเงินอุด้หนุนเด้็กเล็กแบบถ้วันหน้า 
แก่เด็้กเล็กอายุ 0 - 6 ปี เด้่อนละ 600 บาท/คน/ปี  
โด้ยเริ�มิในปีงบประมิาณ์ พ.ศ. 2565 แติ่ในทางปฏิบัติิ
พบวัา่ ยงัไมิส่ามิารถจา่ยเงนิอดุ้หนนุฯ แบบถว้ันหนา้ได้้
เน่�องจากปัญหาด้้านงบประมิาณ์ท่�ไมิ่ได้้รับการจัด้สรร 
อย่างเพ่ยงพอสำหรับเด็้กเล็ก จำนวัน 4.2 ล้านคน 
ทั�วัประเทศ ซึึ่�งในส่วันขององค์กรภาคประชาสังคมิ 
ได้้มิ่ข้อเร่ยกร้องให้รัฐด้ำเนินการให้เป็นไปติามิมิติิ 
ของ กด้ยช.368 ทั�งน่� เพ่�อใหเ้ด้ก็เลก็ท่�อาย ุ0 - 6 ป ีทกุคน 
ได้้รับเงินอุด้หนุนทุกคนและแก้ไขปัญหาการติกหล่น 
ของเด็้กเล็กบางกลุ่มิ เช่น เด็้กในสถานสงเคราะห์ 
ของรัฐ เด้็กท่�มิ่มิารด้าอยู่ในเร่อนจำ เป็นติ้น

367 จาก กสัศ.เปิด้ข้อมูลูลู่าสุัด้ 4 วิกฤตืทีั�มองไม่เห็น “เด้็กในชุ่มช่นแออัด้-แคมป์คนงาน”, โด้ย มิติิชนออนไลน์,  
1 มิิถุนายน 2564. ส่บค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/news_2753561

368 จาก เครือข่ายเด้็กเทั่ากัน ร้องภัาครัฐ ช่่วยจัด้งบปี 65 ให้ “เงินอุด้หนุนเด้็กเลู็กถู้วนหน้า”, โด้ย SANOOK,  
3 พฤศจิกายน 2564. ส่บค้นจาก https://www.sanook.com/news/8429838/

369 จาก ตืร.แจ้งข้อหาหนักแม่ทัำร้ายลููกช่าย 7 ขวบ ปางตืาย, โด้ย มิติิชนออนไลน์, 9 กุมิภาพันธิ์ 2564. ส่บค้นจาก 
https://www.matichon.co.th/region/news_2569421

370 จาก รวบพ่อเลูี้ยงอำมหิตื หึงเมีย ไปลูงทัี�ลููกเลูี้ยง ตืี ด้.ญ. 1 ขวบจนตืาย, โด้ย ไทยรัฐออนไลน์, 9 กุมิภาพันธิ์ 2564. 
ส่บค้นจาก https://www.thairath.co.th/news/local/east/2029255

371 จาก รุ่นพี�โหด้ ทัำโทัษ 9 ขวบ ราด้ซีม่า เป็นแผลูทัั้งตืัว แม่จี้โรงเรียนรับผิด้ช่อบ, โด้ย ไทยรัฐออนไลน์, 24 มิ่นาคมิ 
2564. ส่บค้นจาก https://www.thairath.co.th/news/local/south/2056129

372 จาก ผู้ช่่วย รมว.ยุตืิธัรรม ประสัาน จนทั.เร่งเยียวยาครอบครัวสัาววัย 16 ถููกแฟ้นหนุ่มกระทัืบด้ับ, โด้ย ไทยโพสติ์, 
31 สิงหาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.thaipost.net/main/detail/115149

373 ข้อมิูลของปี 2564 เป็นข้อมิูล ณ์ วัันท่� 11 ติุลาคมิ 2564.

 1.2 การใชี้คว่าม่ร้นแรงติ่อเด็ก  

  ในปี  2564 ยังคงพบรายงานเด้็ก 
ถกูกระทำรุนแรงในครอบครัวัและพบการใช้ควัามิรุนแรง
ต่ิอเด้็กในรูปแบบอ่�น ติัวัอย่างเช่น เด้็กชายอายุ 7 ปี  
ถูกมิารด้าทำร้ายร่างกาย369 เด้็กหญิงอายุประมิาณ์ 1 ปี  
ถูกพ่อเล่�ยงทำร้ายจนเส่ยช่วัิติ เน่�องจากม่ิปัญหากับ
ภรรยาท่�เป็นแม่ิของเด็้ก370 นกัเรย่นชั�นประถมิศึกษาปีท่� 2  
ถูกนักเร่ยนชั�นประถมิศึกษาปีท่� 5 และชั�นมิัธิยมิศึกษา 
ปีท่� 4 ทำร้ายร่างกาย371 และเยาวัชนชายอายุ 18 ปี  
เสพกัญชาแล้วัทำร้ายแฟนซึึ่�งเป็นเยาวัชนหญิงอายุ 16 ปี 
จนเส่ยช่วัิติ372 เป็นติ้น 

  ข้ อ มูิ ล จ าก ศูน ย์ ช่ วั ย เ หล่ อ สั ง คมิ 
กระทรวังการพัฒนาสังคมิและควัามิมิั�นคงของมินุษย์ 
(พมิ.) ระบุถึงสถิติิควัามิรุนแรงต่ิอเด็้กในสองช่วังเวัลา 
ท่�มิ่การแพร่ระบาด้โรคโควิัด้ 19  ได้้แก่ 1) ช่วังก่อน 
การแพรร่ะบาด้ (ป ี2561 - 2562) พบวัา่ มิค่วัามิรนุแรง 
ภายนอกครอบครวัั จำนวัน 1,142 ราย และควัามิรนุแรง 
ภายในครอบครวัั จำนวัน 3,017 ราย และ 2) ชว่ังท่�เกดิ้ 
การแพร่ระบาด้ (ปี  2563 -  2564) 373 พบวั่า  
ม่ิควัามิรุนแรงภายนอกครอบครัวั จำนวัน 969 ราย 
และควัามิรุนแรงภายในครอบครัวั จำนวัน 2,902 ราย 
สถติิกิารกระทำควัามิรนุแรงต่ิอเด้ก็ลด้ลงเมิ่�อเปรย่บเทย่บ 
กับช่วังก่อนท่�มิ่การแพร่ระบาด้ของโรคโควัิด้ 19
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  ในส่วันของภาคประชาสังคมิ ข้อมิูล
จากมิูลนิธิิปวั่ณ์าหงสกุลเพ่�อเด้็กและสติร่ ระบุถึงข้อมิูล
การรับเร่�องราวัร้องทุกข์ในปี 2564 พบปัญหาการ 
ทารณุ์กรรมิ/การกกัขงัเด้ก็และเยาวัชน จำนวัน 312 ราย 
สำหรับกรณ่์การถูกข่มิข่น/ถูกกระทำอนาจารต่ิอเด็้ก
และเยาวัชน จำนวัน 596 ราย โด้ยช่วังอายุท่�ถูกข่มิข่น 
มิากท่�สุด้ ได้้แก่ อายุ 10 - 15 ปี อายุ 15 - 20 ปี และ  
อายุ 5 - 10 ปี ติามิลำด้ับ ทั�งน่�  เด้็กท่�ถูกข่มิข่น 
กระทำชำเราอายุน้อยท่�สุด้ ค่อ 10 เด้่อน374 

  ปัญหาการใช้ควัามิรุนแรงในลักษณ์ะ
ของการกลั�นแกล้งหร่อ “บูลล่�” (Bully) เกิด้ขึ�นอย่าง
ติ่อเน่�องและส่งผลติ่อสภาพจิติใจของเด้็ก ติัวัอย่างเช่น  
เด้็กมิ่ควัามิเคร่ยด้จากการถูกเพ่�อนร่วัมิชั�นเร่ยนบูลล่�
ด้้วัยถ้อยคำท่�หยาบคายและรุนแรง375 นักเร่ยนหญิง
ชั�นประถมิศึกษาปีท่� 6 อายุ 12 ปี ฆ่่าตัิวัติายภายใน 
บ้านพัก สาเหติุจากถูกเพ่�อนในโรงเร่ยนบูลล่�ด้้วัยการ 
ไมิ่พูด้ด้้วัย376 ข้อมูิลจากสถาบันสุขภาพจิติเด้็กและ 
วัยัรุน่ราชนครินทรร์ะบวุัา่ สถิติกิารขอรับบรกิารปรกึษา
สายด้่วันสุขภาพจิติ 1323 ท่�เก่�ยวัข้องกับปัญหาการ 
ถกูบูลล่�ของเด็้กและเยาวัชนช่วังอายุ 10 - 19 ป ีระหว่ัาง
วัันท่� 1 ติุลาคมิ 2563 - 30 กันยายน 2564 มิ่จำนวัน 
170 คน และมิ่ปัญหาท่�เกิด้ขึ�นจากการถูกบูลล่� อาทิ 
ภาวัะอารมิณ์์เคร่ยด้หร่อวัิติกกังวัล ภาวัะอารมิณ์์เศร้า 
รายละเอ่ยด้ปรากฏติามิติารางจำนวันและปัญหาเด้็ก
และวััยรุ่นท่�ขอรับบริการปรึกษาสายด่้วันสุขภาพจิติ 
ท่�เก่�ยวัข้องกับปัญหาการถูกบูลล่�

374 จาก หนังส่อมิูลนิธิิปว่ัณ์าหงสกุลเพ่�อเด้็กและสติร่ (องค์กรสาธิารณ์ประโยชน์) ท่� มิปวั. 001/01/2552 ลงวัันท่�  
10 มิกราคมิ 2565 เร่�อง การขอควัามิอนุเคราะห์ข้อมิูลเพ่�อประกอบการจัด้ทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ 
ด้้านสิทธิิมินุษยชนของประเทศไทย ปี 2563.

375 จาก แม่แสันเจ็บลููกถููกเพื�อน นร.บูลูลูี� ด้่าแรงถูึงขั้นเครียด้นอนไม่หลูับ, โด้ย เด้ลินิวัส์, 1 มิ่นาคมิ 2564. ส่บค้นจาก 
https://www.dailynews.co.th/regional/828213

376 จาก แทับขาด้ใจ! ‘ลููกสัาวป.6’ คิด้สัั้น ทัุกข์ใจถููกเพื�อนทัี� รร. บูลูลูี�, โด้ย เด้ลินิวัส์, 8 กุมิภาพันธิ์ 2564. ส่บค้นจาก 
https://www.dailynews.co.th/regional/824012

แยกติาม่เพศึ

เพศึ จ้ำานว่น (คน) ร้อยลิะ

ชาย 70 41.18

หญิง 100 58.82

รว่ม่ 170 100

แยกติาม่ปัระเภทปััญหา

ปัระเภทปััญหา จ้ำานว่น (คน) ร้อยลิะ

ภาวัะอารมิณ์์เคร่ยด้
หร่อวัิติกกังวัล

96 56.48

ภาวัะอารมิณ์์เศร้า 38 22.36

ปัญหาทางจิติเวัช 24 14.11

พฤติิกรรมิ
หร่อควัามิคิด้อยากติาย /  
ทำาร้ายตินเอง

10 5.88

พฤติิกรรมิก้าวัร้าวั 2 1.17

รว่ม่ 170 100

ทัี�มา: สัถูาบนัสัขุภัาพจติืเด้ก็แลูะวยัรุน่ราช่นครนิทัร์
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  นอกจากน่� ขอ้มูิลจากเวัทเ่สวันาวิัชาการ
ในหัวัข้อ STOP Bullying หยุด้การกลั�นแกล้ง หยุด้ 
ควัามิรนุแรง หยุด้สรา้งควัามิเกลย่ด้ชังในสงัคมิ โด้ยคลินิก
กฎหมิาย คณ์ะนิติิศาสติร์ มิหาวัิทยาลัยพะเยา ระบุวั่า  
เด้็กและเยาวัชนไทย ร้อยละ 80 ประสบปัญหา 
การถูกคุกคามิ การถูกกลั�นแกล้งในโรงเร่ยน หร่อ 
บนโซึ่เช่ยลมิ่เด้่ยเป็นอันด้ับติ้น ๆ  ของเอเช่ย โด้ยเด้็ก 
และเยาวัชนร้อยละ 28 เห็นวั่าการกลั�นแกล้งเป็นเร่�อง 
ปกติิ ขณ์ะท่�ร้อยละ 39 เห็นว่ัาการกลั�นแกล้งเป็น 
ควัามิสนุก และระบุวั่า ร้อยละ 59 เคยถูกกลั�นแกล้ง377

 1.3 การล่ิว่งลิะเมิ่ดแลิะการแสิว่งปัระโยชีน์
ทางเพศึ

  ข้อมิูลจากศูนย์ช่วัยเหล่อสังคมิ พมิ.  
ระบุถึงสถิติิเด็้กถูกล่วังละเมิิด้ทางเพศเปร่ยบเท่ยบ
ในสองช่วังเวัลาท่�มิ่การแพร่ระบาด้ของโรคโควิัด้ 19  
โด้ยในชว่ังกอ่นการเกดิ้การแพรร่ะบาด้ของโรคโควัดิ้ 19 
(ปี 2561 - 2562) เกิด้ขึ�นภายนอกครอบครัวั จำนวัน 
655 ราย จำแนกเป็นเด้็กชาย จำนวัน 44 ราย เด้็กหญิง  
จำนวัน 611 ราย และเกิด้ขึ�นภายในครอบครัวั จำนวัน 
326 ราย จำแนกเป็นเด้็กชาย จำนวัน 9 ราย เด้็กหญิง  
จำนวัน 317 ราย เม่ิ�อเปร่ยบเท่ยบกับช่วังท่�เกิด้การ
แพร่ระบาด้ของโรคโควัิด้ 19 (ปี 2563 - 2564)378

เกดิ้ขึ�นภายนอกครอบครวัั จำนวัน 315 ราย จำแนกเปน็ 
เด้็กชาย 24 ราย และเด้็กหญิง 291 ราย และเกิด้ขึ�น 
ภายในครอบครัวั จำนวัน 250 ราย จำแนกเป็น 
เด้็กชาย 8 ราย และเด้็กหญิง 242 ราย ขณ์ะเด้่ยวักัน 
ข้อมิูลจากกรมิกิจการเด็้กและเยาวัชนระบุถึงสถิติิ
เด้็กท่�ถูกล่วังละเมิิด้ทางเพศท่�ได้้ รับการคุ้มิครอง 
ติามิพระราชบัญญัติิคุ้มิครองเด้็ก พ.ศ. 2546 มิ่จำนวัน 

377 จาก ตืิด้อันดั้บต้ืนของเอเช่ีย! เด็้กไทัยกว่า 80% เคยเจอ‘การบูลูลูี�’ เกือบครึ�งมองเป็นเรื�องปกติื, โด้ย สำนักข่าวั 
อิศรา, 16 ธิันวัาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.isranews.org/article/isranews/105059-isranews-bullying.html

378 ข้อมิูลของปี 2564 เป็นข้อมิูล ณ์ วัันท่� 11 ติุลาคมิ 2564.
379 จาก ครอบครัวสัุด้ช่้ำ ลููกสัาวพิการ 2 คน ถููกลูวงไปย�ำยี เฒ่าวัย 73 จ่าย 100 ค่าปิด้ปาก, โด้ย ข่าวัสด้ออนไลน์,  

3 มิิถุนายน 2564. ส่บค้นจาก https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6433381
380 จาก ครูสัาวสัุด้ช่้ำ! ร้องสัอบสัามีครู แอบแซ่บลููกศิษย์สัาว เจอภัาพบาด้ใจ-ยื�นคำขาด้ขอหย่า, โด้ย ข่าวัสด้ออนไลน์, 

7 กรกฎาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6495465
381 จาก แฉปมคุกคามทัางเพศ พบมีทัั้งครูแลูะรุ่นพี�, โด้ย ไทยโพสติ์, 17 มิิถุนายน 2564. ส่บค้นจาก https://www.

thaipost.net/main/detail/106614

ลด้ลงเมิ่�อเท่ยบกับปีก่อนหน้า ได้้แก่ ในปีงบประมิาณ์  
พ.ศ. 2562 มิ่จำนวันเด็้กท่�ได้้รับการคุ้มิครอง จำนวัน 
576 ราย ในปีงบประมิาณ์ พ.ศ. 2563 มิ่จำนวันเด้็กท่� 
ได้ร้บัการคุม้ิครอง จำนวัน 690 ราย และในปงีบประมิาณ์ 
พ.ศ. 2564 มิ่จำนวันเด็้กท่�ได้้รับการคุ้มิครอง จำนวัน 
346 ราย 

  ในส่วันของสถิติิการกระทำควัามิผิด้
เก่�ยวักบัการลว่ังละเมิดิ้ทางเพศติอ่เด้ก็ผา่นอนิเทอรเ์นต็ิ
หร่อส่�อสังคมิออนไลน์ในระหวั่างช่วังก่อนสถานการณ์์
การแพร่ระบาด้ของโรคโควิัด้ 19 (ปี 2561 - 2562)  
มิ่จำนวันผู้กระทำผิด้ท่�ถูกด้ำเนินคด้่ จำนวัน 25 ราย 
และในช่วังท่�เกิด้สถานการณ์์การแพร่ระบาด้ของโรค
โควิัด้ 19 (ปี 2563 - 2564) มิ่จำนวันผู้กระทำผิด้ 
ท่�ถูกด้ำเนินคด้่ จำนวัน 35 ราย

  ในปี 2564 พบรายงานการล่วังละเมิิด้
ทางเพศต่ิอเด็้กทั�งจากบุคคลในครอบครัวั คนใกล้ชิด้  
และบุคลากรทางการศึกษาหลายกรณ์ ่อาทิ กรณ์เ่ด็้กหญิง 
ป่วัยเป็นโรคออทิสติิกถูกญาติิและคนติ่างหมู่ิบ้าน
ข่มิข่น379 กรณ์่ครูสอนภาษาไทยโรงเร่ยนแห่งหนึ�งใน  
จ. เช่ยงใหม่ิ มิส่มัิพนัธ์ิกบัลกูศษิยอ์ายุ 18 ปี380 สอด้คล้อง
กับข้อมิูลจากการเสวันาออนไลน์เร่�อง “สถานศึกษา 
กับปัญหาคุกคามิทางเพศ” จัด้โด้ยมิูลนิธิิหญิงชาย 
ก้าวัไกลร่วัมิกับมิูลนิธิิเด็้ก เยาวัชนและครอบครัวั 
สนบัสนนุโด้ยสำนักงานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสรมิิ 
สุขภาพ (สสส.) พบวั่า การคุกคามิทางเพศมิ่ทั�งทางติรง  
ทางอ้อมิผ่านการใช้สายติา ท่าทาง คำพูด้ ร่างกาย 
หร่อส่�อสารผ่านช่องทางต่ิาง ๆ  โด้ยผู้กระทำเป็นผู้มิ ่
อำนาจเหน่อกวั่าค่อ ครูและรุ่นพ่� โด้ยผู้ถูกกระทำ 
ส่วันใหญ่เก็บเร่�องไวั้ไมิ่กล้าบอกใคร381 
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  สำหรับการแสวังหาประโยชน์ทางเพศ 
จากเด้็กในลักษณ์ะของการค้ามินุษย์ยังม่ิรายงาน 
การจบักุมิของเจ้าหน้าท่�ติำรวัจหลายกรณ์ ่อาท ิการจับกุมิ 
ผู้โพสต์ิข้อควัามิค้าบริการทางเพศเด็้กผู้หญิงอายุติั�งแต่ิ 
15 - 18 ปี ผ่านส่�อโซึ่เช่ยลในพ่�นท่� จ. กาญจนบุร่382  
การจับกุมิผู้ท่�นำเด้็กอายุติ�ำกวั่า 15 ปี ขายบริการ 
ทางเพศใน จ. เชย่งใหม่ิ383 การจับกมุิผูใ้ชบ้ญัชท่วัติิเติอร์ 
โพสต์ิภาพเด็้กชายอายุติ�ำกว่ัา 18 ปี เพ่�อรับงาน 
ขายบริการทางเพศท่� จ. พระนครศร่อยุธิยา384 และ
กรณ่์การเสนอขายบรกิารทางเพศท่�เปน็เด้ก็ผา่นเวับ็ไซึ่ติ์
หลายราย385 

 1.4 เด็กในกระบว่นการย้ติิธิรรม่

  จากข้อมูิลสถิติิเด็้กและเยาวัชนท่�เข้าสู่ 
กระบวันการยุติิธิรรมิ มิ่จำนวันคด้่เด็้กและเยาวัชน 
ท่� เข้าสู่สถานพินิจและคุ้มิครองเด็้กและเยาวัชน 
ทั�วัประเทศ ในปีงบประมิาณ์ พ.ศ. 2564 จำนวัน 
14,182 คด้่ พบว่ัา จำนวันคด้่ลด้ลงร้อยละ 27.11  
เมิ่�อเท่ยบกับปีงบประมิาณ์ พ.ศ. 2563 ท่�ม่ิจำนวัน 
19,457 คด้่ โด้ยในปี 2564 ส่วันใหญ่เป็นคด้่ท่�ม่ิ 
ฐานควัามิผิด้เก่�ยวักับยาเสพติิด้ให้โทษ 6,825 คด้ ่ 
คดิ้เปน็รอ้ยละ 48.12 รองลงมิาเป็นคด่้ควัามิผดิ้เก่�ยวักับ 
ทรัพย์ 1,804 คด้่ คิด้เป็นร้อยละ 12.72 คด้่ควัามิผิด้
เก่�ยวักับช่วัิติและร่างกาย 1,445 คด้่ คิด้เป็นร้อยละ 
10.18 ติามิลำด้ับ

  ในจำนวันเด้็กและเยาวัชนท่�กระทำผิด้ 
ท่�ถูกควับคุมิติัวัทั�วัประเทศ ข้อมิูล ณ์ วัันท่� 31 ธิันวัาคมิ 
2564 จำแนกติามิการด้ำเนินคด้่ติามิกฎหมิาย ได้้แก่  
1) จำนวันเด้็กและเยาวัชนในสถานท่�ควับคุมิติัวั 

382 จาก รวบแม่เลู้าวัย 16 พาเด้็กสัาววัยกระเตืาะ เร่ขายบริการให้หนุ่มกลูัด้มันผ่านโซเช่ียลู, โด้ย เด้ลินิวัส์ออนไลน์,  
2 สิงหาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.dailynews.co.th/news/116134/

383 จาก ติร.ภัาค 5 ขยายผลูจับกุมเครือข่ายค้ามนุษย์ใน จ.เช่ียงใหม่, โด้ย ข่าวั 8, 24 สิงหาคมิ 2564. ส่บค้นจาก 
https://www.thaich8.com/news_detail/100173

384 จาก จับแลู้ว“เจ๊ใหญ่ อยุธัยา” สั่งหนุ่มขายบริการออนไลูน์, โด้ย เนชั�นออนไลน์, 3 กันยายน 2564. ส่บค้นจาก 
https://www.nationtv.tv/news/378837616

385 จาก ตืำรวจ ปคม.จับ “กระบวนการค้ามนุษย์”, โด้ย สยามิโพสติ์, 8 มิกราคมิ 2564. ส่บค้นจาก http:// 
www.siampost.in/article.php?nid=20398

386 จาก รายงานสัถูิตืิ Warroom, โด้ย กรมิพินิจและคุ้มิครองเด้็กและเยาวัชน, 30 กันยายน 2564. ส่บค้นจาก  
http://www.djop.go.th/navigations/รายงานสถิติิ-Warroom

ติามิ พ.ร.บ. ศาลเยาวัชนและครอบครวััและวัธิิพ่จิารณ์าคด้่ 
เยาวัชนและครอบครัวั พ.ศ. 2553 จำนวัน 3,909 ราย 
และ 2) จำนวันเด็้กและเยาวัชนในสถานท่�ควับคุมิตัิวั 
ติามิ พ.ร.บ. การบริหารการแก้ไขบำบัด้ฟ้�นฟูเด้็ก 
และเยาวัชนท่�กระทำผิด้ พ.ศ. 2561 จำนวัน 46 ราย386

  สำหรับกระบวันการท่�นำมิาใช้กับเด้็ก
และเยาวัชนท่�กระทำผิด้ทางอาญามิ่ควัามิแติกติ่างกับ
ผู้ใหญ่ โด้ยจะนำมิาติรการพิเศษแทนการด้ำเนินคด้ ่
มิาใช้บังคับ เพ่�อให้โอกาสแก่เด้็กและเยาวัชนให้ได้้รับ
การดู้แลและเป็นกระบวันการยุติิธิรรมิเชิงสมิานฉันท์ 
ได้้แก่ 

  1) ก า ร ใช้ มิ า ติ ร ก า ร พิ เ ศ ษ แ ท น 
การด้ำเนินคด้อ่าญาในชั�นก่อนฟ้องติามิมิาติรา 86 แห่ง 
พ.ร.บ. ศาลเยาวัชนและครอบครัวัและวิัธิ่พิจารณ์าคด้่
เยาวัชนและครอบครัวั พ.ศ. 2553 ของศาลเยาวัชน 
และครอบครวััทั�วัประเทศ ซึ่ึ�งเป็นมิาติรการพเิศษเก่�ยวักบั 
การจัด้ทำแผนแก้ไขบำบัด้ฟ้�นฟูให้เด้็กหร่อเยาวัชน
ปฏิบัติิ ระหวั่างเด้่อนมิกราคมิ - กันยายน พ.ศ. 2564  
มิก่ารติรวัจสอบกระบวันการจัด้ทำแผนแก้ไขบำบัด้ฟ้�นฟู 
223 ราย พบวั่า ปฏิบัติิติามิแผนครบถ้วันและพนักงาน
อัยการสั�งไมิ่ฟ้อง จำนวัน 189 ราย คิด้เป็นร้อยละ 85 

  2) ก า ร ใช้ มิ า ติ ร ก า ร พิ เ ศ ษ แ ท น 
การด้ำเนินคด้่อาญาในชั�นหลังฟ้องติามิมิาติรา 90 แห่ง 
พ.ร.บ. ศาลเยาวัชนและครอบครัวัและวิัธิ่พิจารณ์าคด้่
เยาวัชนและครอบครัวั พ.ศ. 2553 ซึึ่�งเป็นมิาติรการ
พิเศษเก่�ยวักับการจัด้ทำแผนแก้ไขบำบัด้ฟ้�นฟูเด้็กหร่อ 
เยาวัชนหลังการฟ้องคด้ข่องสำนักงานศาลยุติธิิรรมิระบุว่ัา  
ในปีงบประมิาณ์ พ.ศ. 2564 ม่ิคด้่ท่�เข้าสู่กระบวันการ
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จดั้ทำแผนแก้ไขบำบดั้ฟ้�นฟ ูรวัมิ 1,177 คด้ ่จำแนกเป็น 
คด่้ท่�ค้างด้ำเนินการจากปีท่�ผ่านมิา 744 คด้่ และเป็น
คด้่ใหมิ่ท่�เข้าสู่กระบวันการ จำนวัน 433 คด้่ โด้ยเป็น
คด้่ท่�ปฏิบัติิติามิแผนสำเร็จ จำนวัน 509 คด้่ เป็นคด้่ท่�
ปฏบิตัิติิามิแผนไม่ิสำเรจ็ จำนวัน 43 คด้ ่และอยูร่ะหว่ัาง
ด้ำเนินการติามิแผน 625 คด้่ 

  3) มิาติรการพิเศษแทนการด้ำาเนิน
คด่้อาญาติามิมิาติรา 132 แห่ง พ.ร.บ. ศาลเยาวัชน 
และครอบครวััและวัธิิพ่จิารณ์าคด้เ่ยาวัชนและครอบครวัั  
พ.ศ. 2553 ซึึ่�งเป็นกรณ์่ท่�ศาลเห็นว่ัาคด้่ไม่ิสมิควัรม่ิ 
คำพิพากษา หร่อผู้ปกครองทางกฎหมิายร้องขอ 
ศาลอาจมิ่ ค ำสั� ง ปล่ อยชั� วั ค ร าวั โด้ยมิ่ เ ง่� อ น ไข 
ติามิดุ้ลพินิจของศาล อาทิ เข้ารับการแก้ไขบำบัด้ฟ้�นฟู 
เข้าร่วัมิกิจกรรมิบำบัด้หร่อกิจกรรมิทางเล่อก โด้ยใน
ปีงบประมิาณ์ พ.ศ. 2564 (ระหวั่างเด่้อนมิกราคมิ -  
กันยายน 2564) มิ่คด่้ท่� เข้าสู่กระบวันการจัด้ทำ 
แผนแก้ไขบำบัด้ฟ้�นฟู รวัมิ 13,731 คด้่ จำแนกเป็นคด้ ่
ท่�ค้างด้ำเนินการจากปีท่�ผ่านมิา 8,862 คด้่ และเป็น 
คด้่ใหมิ่ท่�เข้าสู่กระบวันการ จำนวัน 4,869 คด้่ โด้ยเป็น
คด้่ท่�ปฏิบัติิติามิแผนสำเร็จ จำนวัน 6,748 คด้่ เป็นคด้ ่
ท่�ปฏิบัติิติามิแผนไมิ่สำเร็จ 197 คด้่ และอยู่ระหวั่าง
ด้ำเนินการติามิแผน 6,786 คด้่  

2. การดำเนินการที�สิำคัญ

 2.1 การติอบรับข้อเสินอแนะในรายงาน 
ปัี 2563

  คณ์ะรัฐมินติร่ (ครมิ.) และหน่วัยงาน 
ท่�เก่�ยวัข้องได้้ติอบรบัขอ้เสนอแนะของ กสมิ. ในประเด้น็  
1) โครงการเงินอ้ดหน้นเพื�อการเลิี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

387 จาก หนงัสอ่กระทรวังการพฒันาสงัคมิและควัามิมิั�นคงของมินษุย ์ด้ว่ันท่�สุด้ ท่� พมิ 0209/6777 ลงวันัท่� 18 พฤษภาคมิ 
2564 เร่�อง รายงานผลการประเมินิสถานการณ์ด์้า้นสทิธิมิินษุยชนของประเทศไทย ป ี2563 และรายงานผลการปฏบิตัิงิานคณ์ะ
กรรมิการสิทธิิมินุษยชนแห่งชาติิ ประจำปีงบประมิาณ์ พ.ศ. 2563.

388 จาก หนังส่อสำนักงานอัยการสูงสุด้ ด้่วันท่�สุด้ ท่� อส 0036.3/6211 ลงวัันท่� 14 พฤษภาคมิ 2564 เร่�อง ขอส่งข้อมิูล
และควัามิเห็นประกอบการจัด้ทำข้อเสนอแนะรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิทธิิมินุษยชนของประเทศไทย ปี 2563 
และรายงานผลการปฏิบัติิงานคณ์ะกรรมิการสิทธิิมินุษยชนแห่งชาติิ ประจำปีงบประมิาณ์ พ.ศ. 2563.

389 จาก หนังส่อกระทรวังสาธิารณ์สุข ด้่วันท่�สุด้ ท่� สธิ 0209.03/1483 ลงวัันท่� 26 เมิษายน 2564 เร่�อง รายงานผล 
การประเมินิสถานการณ์ด์้า้นสิทธิมิินุษยชนของประเทศไทย ป ี2563 และรายงานผลการปฏิบตัิงิานคณ์ะกรรมิการสิทธิมิินุษยชน 
แห่งชาติิ ประจำปีงบประมิาณ์ พ.ศ. 2563.

แบบถ้ว่นหน้า โด้ย พมิ. ระบุวั่า โครงการเงินอุด้หนุน 
เพ่�อการเล่�ยงดู้เด้็กแรกเกิด้แบบถ้วันหน้า เด้่อนละ  
600 บาท ติั�งแติ่แรกเกิด้ - อายุ 6 ปี จะเริ�มิด้ำเนินการ 
ติั�งแติ่ปีงบประมิาณ์ พ.ศ. 2565387 และ 2) เด็กใน 
กระบว่นการย้ติิธิรรม่แลิะการใช้ีคว่าม่ร้นแรงติ่อเด็ก  
สำนักงานอัยการสูงสุด้ (อส.) โด้ยสำนักงานอัยการ
คุ้ มิครองสิทธิิและช่ วัย เหล่อทางกฎหมิายและ 
การบังคับคด้่จังหวััด้ทั�วัประเทศได้้เติร่ยมิควัามิพร้อมิ 
เด้ก็และเยาวัชนท่�ได้้รบัการปล่อยติวััจากศูนย์ฝึกอบรมิ 
เด้็กและเยาวัชนให้สามิารถกลับค่นสู่ สั งคมิได้้  
(Reintegrate)388 และ สธิ. มิ่การจัด้บริการทาง
สาธิารณ์สุขให้แก่เด้็กท่�ถูกกระทำรุนแรง และในกรณ์่
การคุ้มิครองเด็้กในกระบวันการยุติิธิรรมิ มิ่บริการ 
ติรวัจประเมิินอายุเด้็กทางคด้่สำหรับกรณ์่ท่�เด้็กได้้รับ
ควัามิช่วัยเหล่อจากการติกเป็นเหย่�อจากการค้ามินุษย์
และเป็นผูไ้ด้้รบัโทษจากการกระทำควัามิผิด้ โด้ยไม่ิทราบ 
อายุท่�แท้จริงของเด้็ก389

 2.2 การดำเนินการในปัี 2564

  2.2.1 การพัฒนาเด็กปัฐม่ว่ัย

   1) แผู้นพัฒนาเด็กปัฐม่วั่ย  
พ.ศึ. 2564 - 2570 ครมิ. มิ่มิติิเมิ่�อวัันท่� 15 มิิถุนายน 
2564 เห็นชอบร่างแผนพัฒนาเด้็กปฐมิวััย พ.ศ. 2564 -  
2570 ติามิท่�กระทรวังศึกษาธิิการ (ศธิ.) เสนอ  
โด้ยมิ่สาระสำคัญ อาทิ เด้็กปฐมิวััยจะติ้องได้้รับ 
การดู้แลพัฒนาอย่างรอบด้้านทั�งสุขภาวัะ การศึกษา 
และสวััสด้ิการทางสังคมิ และได้้รับการสำรวัจคัด้กรอง 
และวัินิจฉัยเพ่�อหาภาวัะควัามิต้ิองการพิเศษหร่อ 
ด้้อยโอกาสเพ่�อให้สามิารถรับบริการติ่าง ๆ  ได้้อย่าง 
เท่าเท่ยมิและมิ่คุณ์ภาพ ส่งเสริมิเร่�องการปรับปรุง
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สถานพัฒนาเด้็กปฐมิวััยทุกแห่งติ้องได้้รับการพัฒนา
ให้มิ่คุณ์ภาพติามิมิาติรฐานสถานพัฒนาเด้็กปฐมิวััย 
แหง่ชาติ ิรวัมิทั�งการพฒันาศกัยภาพบคุลากรท่�เก่�ยวัขอ้ง 
กบัการด้แูลพัฒนาและจดั้การเรย่นรูเ้ด้ก็ปฐมิวัยั เป็นติน้ 
ในส่วันของการพัฒนาระบบฐานข้อมูิลของเด็้กปฐมิวััย  
คณ์ะอนุกรรมิการพัฒนาระบบสารสนเทศและ 
ฐานขอ้มิลูเด้ก็ปฐมิวััยภายใต้ิคณ์ะกรรมิการนโยบายการ 
พัฒนาเด้็กปฐมิวััยเห็นชอบแนวัทางการเช่�อมิโยงระบบ 
สารสนเทศและฐานข้อมูิลเด็้กปฐมิวัยัระหว่ัางหน่วัยงาน
ท่�เก่�ยวัข้อง อย่างไรก็ด้่ พบข้อจำกัด้บางประการ อาทิ 
ระยะเวัลาในการด้ำเนินการเช่�อมิโยงระบบสารสนเทศ
และฐานข้อมิูลระหวั่างหน่วัยงาน การจัด้ทำฐานข้อมิูล
ยังขาด้การพัฒนาระบบข้อมูิลให้เป็นดิ้จิทัล (Digitize  
Data) รวัมิทั�งรูปแบบการจัด้เก็บข้อมิูลของหน่วัยงาน 
ท่�ไมิ่อำนวัยควัามิสะด้วักติ่อการนำมิาใช้วัิเคราะห์
ประมิวัลผล390 กรมิอนามิัยได้้ ร่วัมิกับหน่วัยงาน 
ท่�เก่�ยวัข้องจัด้ทำมิาติรฐานสถานพัฒนาเด้็กปฐมิวััย 
แห่งชาติิ เพ่�อนำไปใช้ในการพัฒนาคุณ์ภาพของ 
สถานพฒันาเด้ก็ปฐมิวััยทั�วัประเทศ ซึ่ึ�งจากการประเมิิน
สถานพัฒนาเด้็กปฐมิวััย 25,678 แห่ง ด้้วัยมิาติรฐาน 
ด้งักล่าวั พบวัา่ ประมิาณ์รอ้ยละ 30 ยงัไมิผ่า่นมิาติรฐาน  
โด้ยมิ่สถานพัฒนาเด็้กปฐมิวััยท่�เด็้กมิ่น�ำหนักและ 
ส่วันสูงติ�ำกว่ัาเกณ์ฑ์์ ร้อยละ 38.3 (7,242 แห่ง) 
มิเ่ด้ก็ท่�มิพ่ฒันาการสงสยัลา่ชา้โด้ยรวัมิ 5 ด้า้น มิากกวัา่
ร้อยละ 25 (6,868 แห่ง) และพบสถานพัฒนาเด้็ก 
ปฐมิวััยท่�ไมิ่มิ่แผนและด้ำเนินการติรวัจสุขอนามัิย
ประจำวััน ติรวัจสุขภาพประจำปี และป้องกันควับคุมิ
โรคติิด้ติ่อ จำนวัน 480 แห่ง391 

390 จาก หนังส่อสำนักงานเลขาธิิการสภาการศึกษา ด้่วันท่�สุด้ ท่� ศธิ 0307/3503 ลงวัันท่� 11 ติุลาคมิ 2564 เร่�อง ขอส่ง
ข้อมิูลประกอบการจัด้ทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิทธิิมินุษยชนของประเทศไทยปี 2564.

391 จาก สัธั.ยกระด้ับ 50 สัถูานพัฒนาเด้็กปฐมวัย พบ 30% ไม่ผ่านเกณ์ฑิ์, โด้ย ไทยรัฐออนไลน์, 8 มิกราคมิ 2564. 
ส่บค้นจาก  https://www.thairath.co.th/news/local/2008627

392 จาก อนาคตื “เด้็กเล็ูกริบหรี�” โควิด้ระลูอก 3 พ่อแม่ตืกงาน-ช่วด้เงินอุด้หนุนเด้็กถู้วนหน้า, โด้ย มิติิชนออนไลน์,  
11 สิงหาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.matichon.co.th/lifestyle/children-teenagers/news_2879044

393 จาก หนงัสอ่กระทรวังการพฒันาสงัคมิและควัามิมิั�นคงของมินษุย ์ด้ว่ันท่�สุด้ ท่� พมิ 0209/6777 ลงวันัท่� 18 พฤษภาคมิ 
2564. งานเด้ิมิ.

ทัี�มา: ข่าวมีค่า

   2) โ ค ร งการ เ งิ นอ้ ดหน้ น 
เพื�อการเลิีย้งดเูดก็แรกเกดิ ในป ี2564 พมิ. อยูร่ะหวัา่ง
การพิจารณ์าขยายโครงการเงินอุด้หนุนให้ครอบคลุมิ
เด้็กมิากยิ�งขึ�น เน่�องจากการด้ำเนินโครงการท่�ผ่านมิา 
พบว่ัา ม่ิเด้ก็บางกลุม่ิเข้าไม่ิถึงสวััสด้กิารด้งักล่าวั กอปรกบั 
มิ่ครอบครัวัได้้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด้ของ 
โรคโควัิด้ 19 จำนวันมิาก392 โด้ยอาจเป็นการให้เงิน
อุด้หนุนแบบถ้วันหน้าแก่เด้็กเล็กอายุ 0 - 6 ปี เด้่อนละ  
600 บาท/คน/ปี ท่�จะเริ�มิด้ำเนินการในปีงบประมิาณ์ 
พ.ศ. 2565 ขณ์ะน่�อยู่ระหวั่างการหาร่อร่วัมิกันระหวั่าง
กรมิกจิการเด็้กและเยาวัชน (ด้ย.) กระทรวังการคลัง (กค.)  
และสถาบันวัิจัยเพ่�อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  
เพ่�อให้ได้้รูปแบบและแนวัทางการจัด้สวััสด้ิการ 
เงินอุด้หนุนเพ่�อการเล่�ยงดู้เด้็กแรกเกิด้ท่�เหมิาะสมิและ 
สอด้คล้องกบัสถานการณ์์ของประเทศไทยในปัจจบุนั393

   3) การพัฒนาค้ณ์ภาพของ
เดก็ปัฐม่วั่ย ศธิ. โด้ยสำนกังานคณ์ะกรรมิการการศกึษา
ขั�นพ่�นฐาน (สพฐ.) ได้จ้ดั้โครงการ “อาหารเชา้เพ่�อนอ้ง: 
นักเร่ยนอิ�มิท้อง ผู้ปกครองอิ�มิใจ” เพ่�อแก้ปัญหาภาวัะ 
ทุพโภชนาการในเด้็ก เพิ�มิประสิทธิิภาพทางการเร่ยนรู้ 
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ของนักเร่ยน ลด้ควัามิเส่�ยงการเกิด้โรคในเด้็กวััยเร่ยน 
ติลอด้จนช่วัยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง โด้ยด้ำเนินการ 
นำร่องท่� จ. ปัติติาน่ เป็นจังหวััด้แรก394 และสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติิ (สปสช.) ได้้ด้ำเนินการ
ติรวัจเย่�ยมิโครงการเด้็กสกลนคร สายติาด้่ ติรวัจวััด้ - 
คัด้กรองกลุ่ มิ เ ด็้กท่�มิ่ ปัญหาสายติาติั� งแ ต่ิระดั้บ 
ชั�นประถมิศึกษาปีท่� 1 - 3 ท่�เทศบาลนครสกลนคร  
จ. สกลนคร ซึ่ึ�งถ่อเป็นโครงการนำร่องและจะขยาย
โครงการด้ังกล่าวัไปยังจังหวััด้อ่�น ๆ  ทั�วัประเทศ395

  4) การพฒันาค้ณ์ภาพสิถานพฒันาเดก็
ปัฐม่วั่ย จากผลการประเมิินสถานพัฒนาเด้็กปฐมิวััย 
สธิ. มิโ่ครงการสง่เสรมิิคณุ์ภาพสถานพฒันาเด้ก็ปฐมิวัยั
ด้า้นสขุภาพ ซึึ่�งเปน็แนวัทางในการด้แูลเด็้กด้า้นสุขภาพ  
เพ่�อยกระด้ับมิาติรฐานและคุณ์ภาพสถานพัฒนา 
เด้็กปฐมิวััยในสังกัด้ จำนวัน 50 แห่ง ให้เป็นติ้นแบบ 
การด้ำเนนิงาน  4  ด้า้นทั�วัประเทศ ได้แ้ก ่ (1) ด้า้นโภชนาการ 
และการเจริญเติิบโติ โด้ยจัด้ทำเมินูอาหารสำหรับ 
เด้็กปฐมิวััยเพ่�อใช้ทั�วัประเทศ (2) ด้้านพัฒนาการ  
ครูผู้ดู้แลเด็้กสามิารถเฝ้าระวััง ติิด้ติามิ และส่งเสริมิ
พฒันาการเด้ก็ผ่านการเล่นอสิระ (3) ด้้านทนัติสขุภาพ 
การให้เด้ก็ในสถานพฒันาเด้ก็ปฐมิวัยัทกุคนต้ิองแปรงฟัน 
หลังอาหารและมิก่ารติรวัจประเมินิสขุภาพช่องปากเด้ก็ 
และ (4) ด้้านการป้องกันโรค โด้ยครูผู้ดู้แลเด้็กสามิารถ
จัด้สภาพแวัด้ล้อมิท่�สะอาด้เหมิาะสมิเพ่�อป้องกัน
และควับคุมิโรคในศูนย์พัฒนาเด้็กเล็ก396 นอกจากน่�  
ในปีงบประมิาณ์ พ.ศ. 2564 สำนักงานเลขาธิิการ
สภาการศึกษายังได้้ จัด้ทำวั่ ดิ้ทัศน์ส่�อการเร่ยนรู ้
ติามิมิาติรฐานสถานพัฒนาเด้็กปฐมิวััยแห่งชาติิในเร่�อง
การจัด้สภาพแวัด้ล้อมิ ครุภัณ์ฑ์์ อุปกรณ์์ เคร่�องใช้ 

394 จาก ‘ครูเหน่ง’แก้ปัญหาทัุพโภัช่นาการ นร. จัด้ ‘โครงการนักเรียนอิ�มทั้อง ผู้ปกครองอิ�มใจ’ คิกออฟ้ ปัตืตืานีทัี�แรก, 
โด้ย ไทยโพสติ์, 3 พฤศจิกายน 2564. ส่บค้นจาก https://www.thaipost.net/news-update/17812/

395 จาก สัปสัช่.จ่อขยายโครงการดู้แลูปัญหาสัายตืาเด้็กทัั�วประเทัศ, โด้ย มิติิชนออนไลน์, 5 ธิันวัาคมิ 2564. ส่บค้นจาก 
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3073846

396 จาก สัธั.ยกระด้ับ 50 สัถูานพัฒนาเด้็กปฐมวัย พบ 30% ไม่ผ่านเกณ์ฑิ์. งานเด้ิมิ.
397 จาก หนังส่อสำนักงานเลขาธิิการสภาการศึกษา ด้่วันท่�สุด้ ท่� ศธิ 0307/3503 ลงวัันท่� 11 ติุลาคมิ 2564. งานเด้ิมิ.
398 จาก รายงานผลการติรวัจสอบ ท่� 380/2562 เร่�อง สิทธิิเด้็กกรณ์่กล่าวัอ้างวั่าสนามิมิวัยนานาชาติิรังสิติจัด้ให้มิ่ 

การชกมิวัยในเด้็กโด้ยมิ่เจ้าหน้าท่�ของรัฐเข้าไปเก่�ยวัข้อง.

ให้เหมิาะสมิกับการใช้งานและการส่งเสริมิเด็้กปฐมิวััย
เด้ินทางอย่างปลอด้ภัยเพ่�อเผยแพร่ให้แก่หน่วัยงาน 
ท่�เก่�ยวัข้องอ่กด้้วัย397

  2.2.2 การแก้ไขปััญหาคว่าม่ร้นแรง 
ติ่อเด็ก 

   ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ควัามิรุนแรงต่ิอเด้็ก ในปี 2564 หน่วัยงานรัฐได้้ 
ด้ำเนินการในหลายช่องทาง ได้แ้ก่ 1) พมิ. ได้พั้ฒนาระบบ 
สารสนเทศเพ่�อการคุ้มิครองเด้็ก (Child Protection 
Information System - CPIS) และได้้พัฒนา Mobile  
Application “คุ้มิครองเด็้ก” เพ่�อเพิ�มิช่องทาง 
การแจ้งเหติโุด้ยให้ประชาชนเข้ามิามิส่่วันร่วัมิเป็นเครอ่ข่าย 
คุ้มิครองเด้็กและเยาวัชน โด้ยข้อมิูลจะถูกส่งติ่อไปยัง
ระบบการจัด้การรายกรณ์่ (Case Management)  
ซึ่ึ�งมิ่บ้านพักเด้็กและครอบครัวัในทุกจังหวััด้และ 
สถานรองรับเด้็กของ ด้ย. 30 แห่งเป็นหน่วัยงาน 
รับผิด้ชอบการช่วัยเหล่อให้แก่เด้็กและเยาวัชนทุกราย
ใหร้บัการประสานสง่ติอ่การช่วัยเหลอ่รว่ัมิกับหน่วัยงาน 
และเคร่อข่ายในพ่�นท่� และมิ่การกำกับติิด้ติามิและ
รายงานการช่วัยเหล่อโด้ยระบบด้ิจิทัล 2) เมิ่�อวัันท่�  
9 กันยายน 2564 ราชกิจจานุเบกษาได้้เผยแพร่
ประมิวัลจริยธิรรมิข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ท่�กำหนด้ให้ติ้องประพฤติิปฏิบัติิติน 
เพ่�อรักษาจริยธิรรมิท่�กำหนด้ไวั้อย่างเคร่งครัด้อยู่เสมิอ 
โด้ยติ้องเคารพในศักด้ิ�ศร่ควัามิเป็นมินุษย์ คำนึงถึง 
สิทธิิเด้็ก และยอมิรับควัามิแติกติ่างของบุคคล 3) กรณ์่
การชกมิวัยเด้ก็ ติามิท่� กสมิ. ได้ม่้ิขอ้เสนอแนะติอ่รฐับาล398  
กรณ์่สนามิมิวัยแห่งหนึ�งจัด้ให้ม่ิการชกมิวัยเด็้กนั�น 
ครมิ. ได้้มิ่มิติิเมิ่�อวัันท่� 7 เมิษายน 2564 รับทราบ 
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ผลการพิจารณ์าและข้อเสนอแนะของกระทรวัง 
การท่องเท่�ยวัและก่ฬา (กก.) เก่�ยวักับเร่�องการแก้ไข
ระเบย่บกติกิาการแขง่ขนักฬ่ามิวัยในเด้ก็อยา่งเรง่ด้ว่ัน399

โด้ยปัจจุบันมิ่การยกร่าง พ.ร.บ. ก่ฬามิวัย (ฉบับท่� ..)  
พ.ศ. .... โด้ยมิ่สาระสำคัญค่อ ขยายควัามิคุ้มิครอง 
การแข่งขันก่ฬามิวัยให้ครอบคลุมิก่ฬามิวัยรูปแบบอ่�น 
ท่�ใช้กฎกติิกามิวัยไทยเป็นส่วันประกอบและคุ้มิครอง
นักมิวัยท่�มิ่อายุติ�ำกวั่าสิบห้าปีให้ได้้รับควัามิคุ้มิครอง 
ท่�เหมิาะสมิ (4) กรณ่์บุคลากรในสถานศึกษาใช้ควัามิรุนแรง
ต่ิอเด้ก็นกัเรย่นชั�นอนบุาล เป็นกรณ์ท่่�เกดิ้ขึ�นเมิ่�อปี 2563  
ซึ่ึ�ง กสมิ. ได้ต้ิรวัจสอบและมิข้่อเสนอแนะไปยังหนว่ัยงาน 
ท่�เก่�ยวัข้องนั�น400 ในปี 2564 มิ่หน่วัยงานแจ้งผล 
การด้ำเนนิการติามิข้อเสนอแนะ เช่น สำนกังานเลขาธิกิาร 
คุรุสภาได้้แติ่งติั�งคณ์ะอนุกรรมิการส่บสวันข้อเท็จจริง
และได้้ติรวัจสอบใบอนุญาติประกอบวัิชาช่พควับคุมิ
ประเภทครูในโรงเร่ยนท่�เกิด้เหตุิและแจ้งข้อกล่าวัหา 
ติ่อเจ้าพนักงานสอบสวัน กรณ์่บุคคลท่�ทำการสอน
โด้ยไม่ิมิ่ใบอนุญาติประกอบวิัชาช่พ รวัมิทั�งจะนำไป
ประกอบการพิจารณ์าจัด้ทำร่างมิาติรฐานวัิชาช่พครู 
การศึกษาปฐมิวััยและครูการศึกษาพิเศษ401 

  2.2.3 การแกไ้ขปัญัหาการลิว่่งลิะเม่ดิ
ทางเพศึติ่อเด็ก

   ในการขับเคล่�อนเพ่�อแก้ไขปัญหา
การล่วังละเมิิด้ทางเพศต่ิอเด็้ก มิ่หลายภาคส่วันได้้
ด้ำเนนิการ อาทิ 1) สถติิเิร่�องรอ้งเรย่นของศูนย์คุ้มิครอง
และช่วัยเหล่อนักเร่ยนนักศึกษาซึึ่�งถูกล่วังละเมิิด้
กระทรวังศึกษาธิิการ (ศคมิ.) ในระหวั่างปีงบประมิาณ์ 

399 จาก สัรุปข่าวการประชุ่มคณ์ะรัฐมนตืรี 7 เมษายน 2564 [ข่าวัทำเน่ยบรัฐบาล]. โด้ย รัฐบาลไทย, 12 ติุลาคมิ 2564. 
ส่บค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/40759

400 จาก รายงานผลการติรวัจสอบ ท่� 28/2564 เร่�อง สทิธิเิด้ก็กรณ์บ่คุลากรของโรงเรย่นสารสาสนว์ัเิทศราชพฤกษก์ระทำ
ควัามิรุนแรงติ่อเด้็กนักเร่ยนปฐมิวััย.

401 จาก หนงัสอ่สำนักงานเลขาธิกิารครุสุภา ท่� ศธิ 5103.1/1955 ลงวันัท่� 23 มิถินุายน 2564  เร่�อง พจิารณ์าขอ้เสนอแนะ 
ของสำนักงานคณ์ะกรรมิการสิทธิิมินุษยชนแห่งชาติิจากรายงานผลการติรวัจสอบการละเมิิด้สิทธิิมินุษยชน.

402 จาก ข้อเสนอแนะท่� 4/2563 เร่�อง ข้อเสนอแนะมิาติรการหร่อแนวัทางในการส่งเสริมิและคุ้มิครองสิทธิิมินุษยชน 
รวัมิทั�งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมิาย กฎ ระเบ่ยบ หร่อคำสั�ง กรณ์่ปัญหาควัามิรุนแรงทางเพศติ่อเด้็กนักเร่ยน 
โด้ยครูหร่อบุคลากรทางการศึกษา.

403 จาก หนังส่อสำนักงานปลัด้กระทรวังศึกษาธิิการ ท่� ศธิ 0208/4487 ลงวัันท่� 16 มิ่นาคมิ 2564 เร่�อง ข้อเสนอแนะ
มิาติรการหร่อแนวัทางในการส่งเสริมิและคุ้มิครองสิทธิิมินุษยชน.

พ.ศ. 2563 - 2564 รวัมิ 43 คด้ ่เป็นคด้ล่่วังละเมิดิ้ทางเพศ  

38 คด้่ โด้ยในปีงบประมิาณ์ พ.ศ. 2563 ด้ำเนินการ 

ภายใติ้ศูนย์คุ้มิครองและช่วัยเหล่อนักเร่ยนนักศึกษา 

ซึ่ึ�งถูกล่วังละเมิิด้ทางเพศ กระทรวังศึกษาธิิการ (ศคพ.) 

ได้้ด้ำเนินการรับเร่�องร้องเร่ยน จำนวัน 23 คด้่ จำแนก

เป็นคด่้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ล่วังละเมิิด้ทางเพศนักเร่ยน จำนวัน 20 คด้่ คด้่เด้็ก 

ลว่ังละเมิดิ้ทางเพศด้ว้ัยกันเอง จำนวัน 2 คด้ ่และยุติิเร่�อง

เน่�องจากไมิม่่ิมิลูเหติ ุจำนวัน 1 คด้ ่และในปงีบประมิาณ์ 

พ.ศ. 2564 (ข้อมิลู ณ์ วันัท่� 30 มิถินุายน 2564) ด้ำเนนิการ 

ภายใติ้ ศคมิ. มิ่จำนวันเร่�องร้องเร่ยนทั�งสิ�น 20 คด้่ 

จำแนกเป็นคด้ข้่าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา

ล่วังละเมิิด้ทางเพศนักเร่ยน จำนวัน 15 คด้่ และคด้ ่

ท่�ไมิ่เก่�ยวัข้องกับการล่วังละเมิิด้ทางเพศ จำนวัน 5 คด้่ 

2) กรณ่์ปัญหาควัามิรุนแรงทางเพศติ่อเด็้กนักเร่ยน

จากการกระทำของครูหร่อบุคลากรทางการศึกษา 

ท่� กสมิ. ได้ต้ิรวัจสอบและม่ิขอ้เสนอแนะไปยงัหนว่ัยงาน 

ท่�เก่�ยวัข้องนั�น402 มิ่หน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้องได้้แจ้งผล 

การด้ำเนินการติามิข้อเสนอแนะของ กสมิ. อาทิ การจัด้ทำ 

คู่ ม่ิอแนวัทางการให้ควัามิคุ้มิครองและช่วัยเหล่อ

นักเร่ยนนักศึกษาซึ่ึ�งถูกละเมิิด้ เพ่�อให้หน่วัยงานติ่าง ๆ   

ใช้ เป็นแนวัทางในการขับเคล่�อนสู่การปฏิบัติิ 403  

การส่งเร่�องเก่�ยวักบักรณ์ถ่กูละเมิดิ้สทิธิ ิเสรภ่าพ เกย่รติยิศ 

ช่�อเส่ยง สิทธิิในครอบครัวั หร่อควัามิเป็นอยู่ส่วันตัิวั

จากรายการท่�ออกอากาศทางสถาน่วัิทยุและสถาน่

โทรทัศน์ ให้องค์กรวัิชาช่พพิจารณ์าและด้ำเนินการ

เย่ยวัยาผู้เส่ยหายโด้ยเร็วั และขอควัามิร่วัมิมิ่อไปยัง
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สถาน่โทรทัศน์ให้เพิ�มิควัามิระมิัด้ระวัังในการเผยแพร่ 
ข้อมิูลข่าวัสารท่�อาจละเมิิด้สิทธิิเด็้กโด้ยเฉพาะกรณ่์ 
ควัามิรุนแรงทางเพศอย่างเคร่งครัด้404 มิ่การกำหนด้
แนวัทางการให้ควัามิช่วัยเหล่อด้้วัยการฟ้�นฟูเย่ยวัยา 
ผูถ้กูกระทำด้ว้ัยควัามิรนุแรงในครอบครวัั โด้ยด้ำเนนิการ 
ติามิแนวัทางการให้ควัามิช่วัยเหล่อฯ ติามิ พ.ร.บ. 
คุม้ิครองผู้ถกูกระทำควัามิรนุแรงในครอบครวัั พ.ศ. 2550  
ผ่านศูนย์ปฏิบัติิการกรมิกิจการสติร่และสถาบัน
ครอบครัวัและศูนย์ปฏิบัติิการเพ่�อป้องกันการกระทำ 
ควัามิรุนแรงในครอบครัวั 76 จังหวััด้405 

  2.2.4 การค้ม้่ครองเด็กในกระบว่นการ
ย้ติิธิรรม่

   สถาบันนิติิ วัั ชร์  สำนักงาน
อัยการสูงสุด้ (อส.) ร่วัมิกับสถาบันเพ่�อการยุติิธิรรมิ
แห่งประเทศไทย (TIJ) ด้ำเนินการปรับปรุงการแปล
ยุทธิศาสติร์ติ้นแบบและมิาติรการเชิงปฏิบัติิของ
สหประชาชาติิว่ัาด้้วัยการขจัด้ควัามิรุนแรงต่ิอเด็้ก
ในด้้านการป้องกันอาชญากรรมิและควัามิยุติิธิรรมิ 
ทางอาญา ฉบับภาษาไทย (United Nations Model  
Strategies and Practical Measures on the  
Elimination of Violence against Children in the 
Field of Crime Prevention and Criminal Justice)  
ให้มิ่ควัามิสมิบูรณ์์ขึ�น โด้ยมิ่วััติถุประสงค์เพ่�อให้ 
ผู้ปฏบัิติงิานในหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้องด้้านการคุ้มิครองเด้ก็  
สามิารถนำไปใช้เป็นแนวัทางในการปฏิบัติิงาน406  
โด้ยเบ่�องต้ิน อส. ได้้นำเอกสารน่�ไปใช้ในการด้ำเนินการ 
ภายในหน่วัยงาน และนำไปใช้พฒันาเด้ก็ในสถานคุม้ิครอง 

404 จาก หนังส่อสำนักงาน กสทช. ท่� สทช 2307/12894 ลงวัันท่� 16 เมิษายน 2564 เร่�อง ข้อเสนอแนะมิาติรการ 
หร่อแนวัทางในการส่งเสริมิและคุ้มิครองสิทธิิมินุษยชน.

405 จาก หนังส่อกระทรวังการพัฒนาสังคมิและควัามิมัิ�นคงของมินุษย์ ท่� พมิ 0209/6849 ลงวัันท่� 19 พฤษภาคมิ 
2564 เร่�อง ผลการด้ำเนินการติามิข้อเสนอแนะมิาติรการหร่อแนวัทางในการส่งเสริมิและคุ้มิครองสิทธิิมินุษยชนติามิข้อ 5.1.4  
ของข้อเสนอแนะท่� 4/2563.

406 จาก สัถูานการณ์์ความรุนแรงต่ือเด็้กยังน่าห่วง TIJ จับมือ สัถูาบันนิตืิวัช่ร์ เปิด้ตืัวยุทัธัศาสัตืร์ฯ สั่งตื่อเครื�องมือ
ขจัด้ความรุนแรงตื่อเด้็กสัู่การปฏิิบัตื,ิ โด้ย PPTV, 21 กรกฎาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.pptvhd36.com/news/
ประชาสัมิพันธิ์/152275

407 จาก บันทัึกการประชุ่มสัภัาผู้แทันราษฎร ชุ่ด้ทัี� 25 ปีทัี� 3 (สัมัยสัามัญประจำปีครั้งทัี�หนึ�ง) คร้ังทัี� 20 วันพุธัทัี�  
15 กันยายน 2564 [การประชุมิสภาผู้แทนราษฎร]. โด้ย สำนักงานเลขาธิิการสภาผู้แทนราษฎร, 8 พฤศจิกายน 2564.  
ส่บค้นจาก https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse_dll.php

สวััสด้ิภาพเด้็ก จ. ระยอง รวัมิทั�งนำไปเป็นข้อมิูล 
ในการด้ำเนินการปรับเกณ์ฑ์์อายุขั�นติ�ำของเด้็กท่�ติ้อง
รับโทษทางอาญา 

   นอกจากน่� ท่�ประชุมิสภาผู้แทน
ราษฎรเมิ่�อวัันท่� 15 กันยายน 2564 มิ่มิติิรับหลักการ 
ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ�มิเติมิิประมิวัลกฎหมิายอาญา (ฉบับท่�..)  
พ.ศ. .... ท่�ให้ม่ิการปรับเพิ�มิเกณ์ฑ์์อายุของเด็้กให้ได้้รับ
ยกเวั้นโทษจากการกระทำควัามิผิด้อาญาจากเด้ิมิอายุ
ไมิ่เกิน 10 ปี เป็นไมิ่เกิน 12 ปี และปรับเพิ�มิเกณ์ฑ์์อายุ 
ของเด็้กท่�ใช้มิาติรการอ่�นแทนการรับโทษทางอาญา  
จากเดิ้มิกำหนด้ไวั้เกิน 10 ปี แต่ิไม่ิเกิน 15 ปี แก้ไข 
เป็น “เกิน 12 ปี แติ่ไมิ่เกิน 15 ปี”407 ทั�งน่� ปัจจุบันอยู่
ระหวัา่งการติรวัจพจิารณ์าของคณ์ะกรรมิาธิกิารวัสิามิญั
พิจารณ์าร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ�มิเติิมิประมิวัลกฎหมิาย
อาญา (ฉบับท่� ..) พ.ศ. .... 

  2.2.5 การใชี้เสิรีภาพในการชี้ม่น้ม่
ของเด็ก

   โปรด้ดู้รายละเอ่ยด้เพิ�มิเติิมิ 
ในหวััข้อสถานการณ์์ท่�เก่�ยวักบัการใช้เสรภ่าพในการชุมินมุิ  
ปี 2564 

 2.3 คว่าม่คืบหน้าการถอนข้อสิงว่นของ
อน้สิัญญาว่่าด้ว่ยสิิทธิิเด็ก (CRC)

  สภาควัามิมิั�นคงแห่งชาติิได้้ จัด้การ
ประชุมิส่วันราชการท่�เก่�ยวัข้องเพ่�อพิจารณ์าควัามิ
เป็นไปได้้ในการถอนข้อสงวันของอนุสัญญา CRC  
ข้อ 22 โด้ยท่�ประชุมิเห็นชอบในหลักการศึกษา
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ควัามิเป็นไปได้้ในการถอนข้อสงวัน โด้ยให้หน่วัยงาน 
ท่�เก่�ยวัข้องไปพิจารณ์าควัามิพร้อมิในการปฏิบัติิติามิ
พันธิกรณ์่เพ่�อกำหนด้กรอบระยะเวัลาการด้ำเนินงาน 
ในการถอนข้อสงวันและมิอบให้ พมิ. เป็นหน่วัยงานหลัก
ในการหาร่อเพ่�อจัด้ทำแผนปฏิบัติิการ (Action Plan) 
และ Road Map ในการถอนข้อสงวันด้ังกล่าวั

3. การปัระเม่ินสิถานการณ์์    

 พัฒนาการหรือคว่าม่ก้าว่หน้า ในภาพรวัมิ 
ของสถานการณ์์ด้้านสิทธิิเด้็กปี 2564 พบวั่า รัฐมิ่ 
ควัามิกา้วัหนา้ในหลายด้า้น ด้งัน่� ดา้นการพฒันาของเดก็  
การจัด้ทำร่างแผนพัฒนาเด็้กปฐมิวััย พ.ศ. 2564 -  
2570 ซึึ่�งมิ่สาระสำคัญหลายประการท่�ช่วัยส่งเสริมิ
พัฒนาการของเด็้กปฐมิวััย โด้ยให้ควัามิสำคัญทั�งกับ
ติัวัเด้็ก พ่อแมิ่ และผู้ปกครอง รวัมิถึงบุคลากรท่�จะติ้อง
ทำงานเก่�ยวักับเด็้ก การเพิ�มิกลไกในการคุ้มิครองเด็้ก 
จากการถูกกระทำรุนแรง เช่น การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่�อคุ้มิครองเด้็ก เป็นติ้น ด้านเด็กใน
กระบว่นการยต้ิธิิรรม่มิก่ารส่งเสริมิมิาติรการทางเลอ่ก
ติ่าง ๆ  การหันเหคด้่แทนการนำเด็้กเข้าสู่กระบวันการ
พิจารณ์าคด้่ของศาล อาทิ มิ่การนำมิาติรการพิเศษ 
แทนการด้ำเนินคด้่อาญาทั�งในชั�นก่อนฟ้องและ 
หลังฟ้องมิาใช้กับเด้็กและเยาวัชนเพิ�มิขึ�น เพ่�อลด้อัติรา
เด้็กและเยาวัชนท่�จะเข้าสู่กระบวันการพิจารณ์าคด้่ 
ของศาลและการรับโทษติามิกฎหมิาย และมิ่ควัามิ 
ค่บหน้าในการแก้ไขกฎหมิายเพ่�อกำหนด้อายุขั�นติ�ำ 
ในการรับผิด้ทางอาญาท่�มิ่ให้มิ่การปรับเพิ�มิเกณ์ฑ์์อายุ
จาก 10 ปี เป็น 12 ปี และปรับเพิ�มิเกณ์ฑ์์อายุของเด้็ก
ท่�ใช้มิาติรการอ่�นแทนการรับโทษทางอาญาเป็นเกิน 
12 ปี แติ่ไมิ่เกิน 15 ปี ซึ่ึ�งสอด้คล้องกับอนุสัญญา CRC 
และกติิกา ICCPR และเป็นไปติามิแผนการปฏิบัติิติามิ
ข้อเสนอแนะท่�ประเทศไทยได้้ติอบรับและให้คำมิั�น 
โด้ยสมัิครใจภายใต้ิกลไก Universal Periodic Review  
(UPR) รอบท่� 2 (พ.ศ. 2559 - 2563) ติลอด้จน 
มิ่การเติร่ยมิควัามิพร้อมิของเด้็กและเยาวัชนท่�ได้้รับ 
การปล่อยติวััจากศนูย์ฝึกอบรมิเด้ก็และเยาวัชนให้สามิารถ 
กลับค่นสู่สังคมิได้้ ถ่อเป็นการด้ำเนินการท่�คำนึงถึง 
วัุฒิภาวัะทางอารมิณ์์ จิติใจ และสติิปัญญาของเด้็ก 
ซึ่ึ�งการด้ำเนินการข้างติ้นสอด้คล้องกับรัฐธิรรมินูญ 
และข้อเสนอแนะของคณ์ะกรรมิการประจำอนุสัญญา 
CRC

 ปััญหาหรืออ้ปัสิรรค พบวั่า มิ่ปัญหาและ
อุปสรรคหลายประการในการคุ้มิครองและส่งเสริมิ
สิทธิิของเด้็กท่�ยังไมิ่สอด้คล้องกับอนุสัญญา CRC และ
แผนสิทธิิมินุษยชนแห่งชาติิ ฉบับท่� 4 อาทิ ด้านการ 
พัฒนาเด็กปัฐม่ว่ัย เช่น รัฐยังไมิ่สามิารถจัด้สรร 
เงินอุด้หนุนเพ่�อการเล่�ยงดู้เด็้กแรกเกิด้แบบถ้วันหน้า 
ติามิท่�คณ์ะกรรมิการส่งเสริมิการพัฒนาเด็้กและเยาวัชน
แห่งชาติิเห็นชอบ การด้ำเนินงานของสถานพัฒนา
เด้็กปฐมิวััยจำนวันมิากท่�ไมิ่ผ่านเกณ์ฑ์์มิาติรฐาน  
ด้ านการ ใชี้ คว่าม่ร้ นแร งติ่ อ เ ด็ ก  ยั งพบ เ ด็้ ก 
ท่�ถูกกระทำควัามิรุนแรงทั�งจากภายนอกและภายใน
ครอบครัวัเป็นจำนวันมิาก รวัมิถึงปัญหาการกลั�นแกล้ง  
(Bully) ซึึ่�งส่งผลติ่อภาวัะควัามิเคร่ยด้ ควัามิเศร้า  
ไปจนถึงการฆ่่าติัวัติาย รวัมิทั�งเด้็กและวััยรุ่นท่�ประสบ
ปัญหาม่ิภาวัะเส่�ยงติ่อสุขภาพจิติเพิ�มิ ขึ�นในช่วัง
สถานการณ์์การแพร่ระบาด้ของโรคโควัิด้ 19 ด้านการ 
ลิ่ว่งลิะเม่ิดทางเพศึต่ิอเด็ก พบว่ัา การถูกล่วังละเมิิด้ 
ทางเพศเกิด้ขึ�นทั�งกับเด้็กหญิงและเด้็กชาย โด้ยมิาจาก 
ทั�งภายนอกและภายในครอบครัวั อ่กทั�ง มิ่การ 
ล่วังละเมิิด้ทางเพศติ่อเด้็กผ่านส่�อสังคมิออนไลน์ซึึ่�ง 
เพิ�มิมิากขึ�นในช่วังสถานการณ์์ด้ังกล่าวั ในขณ์ะท่� 
การล่วังละเมิิด้ทางเพศท่�ไมิ่ผ่านช่องทางส่�อออนไลน์ 
มิจ่ำนวันลด้ลง รวัมิไปถึงการแสวังหาประโยชน์ทางเพศ
จากเด้็กในลักษณ์ะของการค้ามินุษย์ นอกจากน่� ยังพบ
ขอ้มิลูท่�นา่หว่ังกังวัล คอ่ การล่วังละเมิดิ้ทางเพศต่ิอเด็้ก
โด้ยบุคลากรทางการศึกษาซึึ่�งมิ่คด้่เข้าสู่ช่องทางการ 
ร้องเรย่นของ ศธิ. เป็นจำนวันมิาก แต่ิยงัไม่ิม่ินโยบาย/ 
มิาติรการของรฐัในเชงิรกุท่�เป็นรปูธิรรมิในการลด้จำนวัน
ของเด็้กท่�ถูกล่วังละเมิิด้ทางเพศ ส่วันใหญ่จึงเป็น 
การให้ควัามิช่วัยเหล่อเป็นรายกรณ่์ และในเร่�องของ 
การเกบ็ข้อมิลูเด้ก็ท่�ถูกกระทำควัามิรนุแรง/ถกูล่วังละเมิดิ้ 
ทางเพศนั�น ยังไมิ่ม่ิการเก็บข้อมูิลอย่างเป็นระบบและ 
ไม่ิมิ่หน่วัยงานหลักในการรวับรวัมิสถิติิของเด้็ก 
ท่�ถูกกระทำรนุแรง/ถกูล่วังละเมิดิ้ทางเพศในภาพรวัมิของ 
ประเทศเพ่�อใชเ้ปน็ฐานขอ้มิลูในการวัางแผนการปอ้งกนั
และแก้ไขปัญหาด้ังกล่าวัได้้ และด้านคว่าม่คืบหน้า 
การถอนข้อสิงว่นของอน้สิัญญา CRC ข้อ 22  
ยังม่ิควัามิล่าช้าและไม่ิค่บหน้าเท่าท่�ควัรเม่ิ�อเท่ยบกับ
การด้ำเนินการในปีท่�ผ่านมิา
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4. ข้อเสินอแนะ

 กสมิ. มิ่ข้อเสนอแนะเพิ�มิเติิมิติ่อประเด้็น 
สิทธิิเด้็ก ด้ังน่� 

 4.1 รั ฐบาลโด้ยหน่วัยงานท่� เก่� ยวั ข้อง  
ควัรเร่งรัด้ในการจัด้ทำ ประกาศ และนำแผนพัฒนา 
เด้็กปฐมิวััย พ.ศ. 2564 - 2570 เพ่�อให้หน่วัยงานนำไป
ใช้ปฏิบัติิให้บรรลุผลติามิยุทธิศาสติร์ทั�ง 7 ยุทธิศาสติร์ 
ท่�กำหนด้ไวั ้รวัมิทั�งควัรขยายมิาติรการเชงิรกุเพ่�อสง่เสรมิิ 
สุขภาวัะท่�ด้่ของเด็้กปฐมิวััยให้เกิด้ผลเป็นรูปธิรรมิ 
โด้ยเฉพาะเด็้กในจังหวััด้ชายแด้นภาคใติ้ท่�ควัรได้้รับ 
วััคซึ่่นภูมิิคุ้มิกันและการได้้รับสารอาหารท่�ครบถ้วัน 
ติลอด้จนควัรพิจารณ์าการจัด้สรรงบประมิาณ์ให้แก่ 
โครงการเงินอุด้หนุนเพ่�อการเล่�ยงดู้เด้็กแรกเกิด้ 
แบบถ้วันหน้า เพ่�อให้เด้็กในช่วัง 0 - 6 ปี ทั�วัประเทศ 
ได้้รับการพัฒนาอย่างเติ็มิท่�

 4.2 รัฐบาลควัรยกระด้ับการแก้ไขปัญหา
การกระทำรุนแรงหร่อล่วังละเมิิด้ทางเพศติ่อเด้็ก 
ใหเ้ปน็วัาระเรง่ด้ว่ัน โด้ยอาจพจิารณ์าพฒันายทุธิศาสติร์
ระดั้บชาติิเพ่�อป้องกันและรับมิ่อแก้ไขควัามิรุนแรง 
และการล่วังละเมิิด้ทางเพศติ่อเด้็กในทุกรูปแบบ 
โด้ยคำนึงถึงมิิติิหญิงและชายด้้วัย ติลอด้จนเสริมิสร้าง
กลไกท่�เข้มิแข็งและมิ่ประสิทธิิภาพในการแก้ไขปัญหา
และช่วัยเหล่อเย่ยวัยาจากการท่�เด็้กถูกกระทำรุนแรง
หร่อล่วังละเมิิด้ทางเพศ ทั�งจากภายในและภายนอก 
ครอบครัวัให้ทันท่วังท่ และการบูรณ์าการข้อมูิลจาก
หน่วัยงานทั�งของรัฐและภาคประชาสังคมิ โด้ยอาจ 
พิจารณ์ามิอบหมิายหน่วัยงานหลักให้ทำหน้าท่� 
ในการรวับรวัมิข้อมูิลให้เป็นข้อมูิลท่�สามิารถนำมิาใช้งาน 
ทั�งในด้้านการวัางแผนงานและการนำไปใช้ปฏิบัติิงาน
ให้เป็นมิาติรฐานเด้่ยวักัน

 4.3 รั ฐบาลโด้ยกระทรวังศึกษาธิิการ 
ควัรพิจารณ์าแนวัทางและมิาติรการเพ่�อแก้ไขปัญหา 
การล่วังละเมิดิ้ทางเพศต่ิอเด็้กโด้ยบุคลากรทางการศึกษา 
อย่างเร่งด่้วัน อก่ทั�งควัรบรูณ์าการการทำงานกบัหน่วัยงาน 

408 จาก สัถูิตืิผู้สัูงอายุของประเทัศไทัย 77 จังหวัด้ ณ์ วันทัี� 31 ธัันวาคม 2564, โด้ย กรมิกิจการผู้สูงอายุ, 25 กุมิภาพันธิ์ 
2565. ส่บค้นจาก https://www.dop.go.th/th/know/side/1/1099

409 จาก ผู้สัูงอายุตืิด้เช่ื้อ Covid-19 ในประเทัศไทัย, โด้ย กรมิกิจการผู้สูงอายุ, 30 กันยายน 2564. ส่บค้นจาก https://
www.dop.go.th/th/know/side/1/1/857

ติ่าง ๆ  ท่�เก่�ยวัข้องเพ่�อให้การช่วัยเหล่อเย่ยวัยาเด็้ก 
ท่�ถูกกระทำและด้ำเนินมิาติรการให้สถานศึกษาเป็น
สถานท่�ปลอด้ภัยสำหรับเด้็กและด้ำเนินการให้เด้็ก 
ท่�ถกูล่วังละเมิิด้ทางเพศสามิารถกลับเข้าสูร่ะบบการศึกษา 
ได้้อย่างเหมิาะสมิ

 4.4 รัฐสภาควัรเร่งรัด้การแก้ไขปรับปรุง
กฎหมิายท่�ยงัอยูใ่นระหว่ัางการพิจารณ์า เชน่ รา่ง พ.ร.บ.  
ก่ฬามิวัย (ฉบับท่� ..) พ.ศ. .... และร่าง พ.ร.บ. แก้ไข
เพิ�มิเติิมิประมิวัลกฎหมิายอาญา (ฉบับท่� ..) พ.ศ. ....  
ท่�เพิ�มิเกณ์ฑ์์อายุของเด้็กให้ได้้รับยกเวั้นโทษจากการ 
กระทำควัามิผิด้อาญาและปรับเพิ�มิเกณ์ฑ์์อายุของเด้็ก 
ท่�ใช้มิาติรการอ่�นแทนการรับโทษทางอาญา เป็นต้ิน  
เพ่�อให้มิ่ผลใช้บังคับอันเป็นการปกป้องและคุ้มิครอง
สิทธิิเด้็ก

 4.5 รัฐบาลควัรติิด้ติามิผลเป็นระยะติามิท่� 
ได้้มิอบหมิายให้หน่วัยงานไปศึกษาควัามิเป็นไปได้ ้
เพ่�อนำไปสู่การด้ำเนินการถอนข้อสงวันของอนุสัญญา 
CRC ข้อ 22 ติ่อไป

5.2 สิิทธิิผูู้้สิูงอาย้ 

1. สิถานการณ์์/ปััญหา

 ขอ้มิลูจากกรมิกจิการผูส้งูอายรุะบถึุงจำนวัน
ผู้สูงอายุในประเทศไทย ณ์ วัันท่� 31 ธิันวัาคมิ 2564 
รวัมิทั�งสิ�น 12,241,542 คน คิด้เป็นร้อยละ 18.50 ของ
ประชากรทั�งหมิด้ (66,171,439 คน)408

 1.1 การดูแลิสิ้ขภาพผูู้้สิูงอาย้ 

  หน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้องพยายามิพัฒนา
ระบบการให้บริการสาธิารณ์สุขเพ่�อให้ผู้สูงอายุเข้าถึง
บริการได้้อย่างมิ่ประสิทธิิภาพ อย่างไรก็ด้่ ข้อมิูลติั�งแติ่
วัันท่� 1 ติุลาคมิ 2563 - 30 กันยายน 2564 มิ่ผู้สูงอายุ
ติิด้เช่�อโควัิด้ 19 จำนวัน 141,595 คน409 และมิ่ปัญหา
ในการเข้าถึงวััคซึ่่น โด้ยผู้สูงอายุบางส่วันท่�เข้าไม่ิถึง
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เทคโนโลย่ อาจมิ่ควัามิเส่�ยงท่�จะไมิ่ได้้รับวััคซึ่่น และ
ในกลุ่มิผู้สูงอายุท่�ป่วัยติิด้เติ่ยงไม่ิสามิารถเดิ้นทางมิา
ฉ่ด้วััคซ่ึ่นได้้410 นอกจากน่� ผู้สูงอายุยังประสบปัญหา
ในการเข้าถึงบริการสาธิารณ์สุขหลายประการ เช่น  
การเดิ้นทางเน่�องจากอยู่ในพ่�นท่�ห่างไกล การปิด้ให้
บรกิารของสถานพยาบาลบางแห่งท่�ติอ้งรองรับผูต้ิดิ้เช่�อ
โควัิด้ 19 เป็นติ้น411 

 1.2 หลิักปัระกันรายได้ 

  ผลจากการวัิ จัยปี 2564 ในหัวัข้อ 
“ระบบจัด้การรายได้้ผู้สูงอายุ: ควัรปรับเปล่�ยนอย่างไร
ให้เพ่ยงพอและยั�งย่น” โด้ยสถาบันวัิจัยเศรษฐกิจ 
ป๋วัย อึ�งภากรณ์์ ระบุวั่า ระบบจัด้การรายได้้ผู้สูงอายุ
ของประเทศไทยในปัจจุบันยังไมิ่เพ่ยงพอติ่อการยังช่พ 
ของผู้สูงอายุและไมิ่ยั�งย่นทางการคลัง ขณ์ะท่�การเเก้ไข 
ปัญหายังขาด้วัิสัยทัศน์ร่วัมิ ระบบหร่อกองทุนติ่าง ๆ   
ท่�มิ่อยู่ด้ำเนินการแบบไมิ่เช่�อมิโยง เน่�องจากไมิ่ม่ิ 
หน่วัยงานท่�รับผิด้ชอบมิองภาพรวัมิแบบเป็นระบบ412

  ปัญหาผู้สูงอายุถูกเร่ยกค่น “เบ่�ยยังช่พ 
ผู้สูงอายุ” จากการท่�กรมิบัญช่กลาง กระทรวังการคลัง 
(กค.) ได้้มิ่หนังส่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วันท้องถิ�น 
ในหลายจงัหวััด้เรย่กค่นเงินเบ่�ยยังชพ่ผู้สูงอาย ุเน่�องจาก
ได้ร้บัเงนิบำนาญพเิศษติามิระเบย่บกระทรวังมิหาด้ไทย
วั่าด้้วัยหลักเกณ์ฑ์์การจ่ายเงินเบ่�ยยังช่พผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วันท้องถิ�น พ.ศ. 2552 และท่�แก้ไข 
เพิ�มิเติมิิ (ฉบบัท่� 3) พ.ศ. 2561 ท่�ได้ก้ำหนด้คณุ์สมิบตัิขิอง
ผู้มิ่สิทธิิจะได้้รับเงินเบ่�ยยังช่พผู้สูงอายุว่ัาจะติ้องไม่ิเป็น 
ผูไ้ด้รั้บเงินบำนาญ เบ่�ยหวัดั้ บำนาญพิเศษ หรอ่เงินอ่�นใด้ 

410 จาก ผู้สัูงอายุ-ผู้ป่วยตืิด้เตืียง “เสัี�ยงตืกหลู่น” วัคซีนโควิด้ 19 ผลูสัำรวจพบถููกเลูิกจ้างงานถูึง 62.5%, โด้ย Hfocus 
เจาะลึกระบบสุขภาพ, 7 มิิถุนายน 2564. ส่บค้นจาก https://www.hfocus.org/content/2021/06/21826

411 จาก ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้้านสิทธิิมินุษยชนในภูมิิภาค 6 ภูมิิภาค ภาคเหน่อ ภาคติะวัันออกเฉ่ยงเหน่อ  
ภาคติะวัันออก ภาคใติ้ติอนล่าง ภาคติะวัันติก ภาคใติ้ติอนบน ของสำนักงานคณ์ะกรรมิการสิทธิิมินุษยชนแห่งชาติิ.

412 จาก งานวิจัยช้ี่ไทัยไม่พร้อมดู้แลูสัังคมผู้สัูงวัย ขาด้วิสััยทััศน์ในการแก้ปัญหา แลูะไร้หน่วยงานรับผิด้ช่อบอย่างเป็น
ระบบ, โด้ย The Standard, 26 ติลุาคมิ 2564. สบ่ค้นจาก https://thestandard.co/key-messages-about-aging-society/.

413 จาก สัรุปปัญหาเบ้ียยังช่ีพผู้สูังอายุ ทัำไมผู้สูังอายุหลูายหมื�นคนถูึงถููกเรียกคืนเงินย้อนหลูัง?, โด้ย The Matter, 
3 กุมิภาพันธิ์ 2564. ส่บค้นจาก https://thematter.co/quick-bite/elderly-welfare-allowance/134613

414 จาก ‘วีแฟ้ร์’ ตืามความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.ผู้สัูงอายุฯ ฉบับ กมธั. สัวัสัด้ิการฯ ย้ำ! หมด้เวลูายื้อ “บำนาญพื้นฐาน 
ถู้วนหน้า” ช่งรัฐพิสัูจน์ฝ่ีมือ ปรับวงเงินเบี้ยยังชี่พทัี�ไม่ขยับมา 10 ปี สัร้างหลัูกประกันสัังคมสัูงวัยก่อนโควิด้ทัำลูาย,  
โด้ย The Active, 24 กรกฎาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://theactive.net/news/20210724-4/

ในลักษณ์ะเด่้ยวักันกำหนด้ไวั้ก่อนแล้วั โด้ยมิ่ผู้สูงอาย ุ
ประมิาณ์ 15,000 ราย ท่�ถูกเร่ยกค่นเบ่�ยยังช่พ413 

  ควัามิคบ่หน้าในการร่าง พ.ร.บ. บำนาญ
แห่งชาติิ พ.ศ. .... ซึ่ึ�งม่ิสาระสำคัญค่อ กำหนด้อัติรา
บำนาญพ่�นฐานสำหรับบุคคลท่�มิ่อายุ 60 ปีขึ�นไป 
เพ่�อเป็นหลักประกันรายได้้โด้ยให้มิ่จำนวันไม่ิติ�ำกว่ัา 
เส้นแบ่งควัามิยากจนท่�กำหนด้โด้ยสำนกังานสภาพฒันาการ 
เศรษฐกิจและสังคมิแห่งชาติิ  (สศช.) ภายหลัง 
นายกรัฐมินติร่ได้้มิ่ควัามิเห็นเม่ิ�อวัันท่� 4 กุมิภาพันธิ์ 
2564 ไมิร่บัรองรา่ง พ.ร.บ. ด้งักลา่วัใหเ้ขา้สูก่ารพจิารณ์า
ของรัฐสภา414 ติ่อมิา สมิาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณ์ะ 
ได้เ้สนอร่าง พ.ร.บ. ผูส้งูอายุและบำนาญพ่�นฐานแห่งชาติิ  
(ฉบับท่� ..) พ.ศ. .... ฉบับคณ์ะกรรมิาธิิการสวััสด้ิการ
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สังคมิ สาระสำคัญค่อ การส่งเสริมิสิทธิิของผู้สูงอายุ 
จากสิทธิไิด้้รับเงินเบ่�ยยงัชพ่เป็นสทิธิไิด้้รับบำนาญพ่�นฐาน 
ถว้ันหน้าเพ่�อประกนัรายได้ใ้นแติล่ะเด้อ่นใหไ้มิน่อ้ยกวัา่
ระด้บัรายได้ต้ิามิเส้นแบ่งควัามิยากจนและกำหนด้กลไก
เก่�ยวักับการด้ำเนินการในเร่�องด้ังกล่าวั เช่น กำหนด้ 
ใหม้ิค่ณ์ะกรรมิการผูสู้งอายุและบำนาญพ่�นฐานแหง่ชาติิ  
การจัด้ตัิ�งกองทุนผู้สูงอายุและบำนาญพ่�นฐานแห่งชาติิ 
เป็นติ้น

 1.3 การสิ่งเสิริม่การทำงานของผูู้้สิูงอาย้

    กรมิการจัด้หางาน (กกจ.) ระบุผล 
การด้ำเนินงานติามิโครงการขยายโอกาสการมิ่งานทำ 
ในผู้สูงอายุในช่วังระหวั่างเด้่อนติุลาคมิ 2563 ถึงเด้่อน 
มิ่นาคมิ 2564 พบว่ัา มิ่ผู้สูงอายุได้้รับการส่งเสริมิ 
การประกอบอาช่พและส่งเสริมิการจ้างงาน จำนวัน 
10,514 คน แบ่งเป็นผู้สูงอายุได้้รับการส่งเสริมิการ
ประกอบอาช่พอิสระและการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอาย ุ
ในการประกอบอาช่พ 1,113 คน ผู้สูงอายุได้้รับ 
การส่งเสริมิการจ้างงาน 9,401 คน ผู้สูงอายุใช้บริการ
จดั้หางาน 888 คน และได้ร้บัการบรรจเุขา้ทำงาน 739 คน  
โด้ยติำแหน่งท่�ผู้สูงอายุได้้รับการบรรจุเข้าทำงาน 
มิากท่�สดุ้ 5 อนัดั้บแรก ได้้แก่ 1) แรงงานด้้านการผลิติต่ิาง ๆ   
หร่อแรงงานทั�วัไป 2) พนักงานดู้แลควัามิปลอด้ภัย  
3) พนกังานบริการลูกค้า 4) แม่ิบ้าน และ 5) ผูป้ฏบิตัิงิาน 
ท่�เก่�ยวัข้องกับการสอนในด้้านอ่�น ๆ 415 ขณ์ะท่�สถิติิ 
การจ้างงานผูส้งูอายขุองภาคเอกชนเมิ่�อเปรย่บเทย่บในช่วัง 
ก่อนสถานการณ์์การแพร่ระบาด้ของโรคโควิัด้ 19  
(ปี 2561 - 2562) พบวั่า ในปี 2561 มิ่ผู้สูงอายุเข้ารับ
บรกิารจัด้หางาน จำนวัน 4,053 คน ได้รั้บการบรรจุงาน 
2,020 คน ในปี 2562 มิผู่ส้งูอายุเขา้รบับริการจัด้หางาน  
จำนวัน 7,480 คน ได้้รับการบรรจุงาน 3,878 คน  
และในช่วังท่�เกิด้สถานการณ์์การแพร่ระบาด้ของ 
โรคโควัิด้ 19 (ปี 2563 - 2564) พบวั่า ในปี 2563  
มิ่ผู้สูงอายุเข้ารับบริการจัด้หางาน จำนวัน 1,515 คน 

415 จาก กระทัรวงแรงงาน ผลูักด้ันโครงการขยายโอกาสัการมีงานทัำให้ผู้สัูงอาย,ุ โด้ย คมิชัด้ลึกออนไลน์, 9 เมิษายน 
2564. ส่บค้นจาก https://www.komchadluek.net/pr/463386

416 จาก หนังส่อกรมิการจัด้หางาน ท่� รง 0308.4/11779 ลงวัันท่� 19 ติุลาคมิ 2564 เร่�อง ข้อมิูลเพ่�อประกอบ 
การจัด้ทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิทธิิมินุษยชนของประเทศไทย ปี 2564.

ได้้รับการบรรจุงาน 1,075 คน ในปี 2564 มิ่ผู้สูงอายุ
เข้ารับบริการจัด้หางาน จำนวัน 1,828 คน ได้้รับ 
การบรรจุงาน 1,645 คน416 จากสถิติิด้ังกล่าวัเห็นได้้วั่า 
ม่ิผู้สูงอายุท่�เข้ารับบริการจัด้หางานในปี 2563 - 2564 
รวัมิ 3,343 คน ลด้ลงจากช่วังปี 2561 - 2562 ท่�มิ ่
ผู้สูงอายุเข้ารับบริการจัด้หางานรวัมิ 11,533 คน  
ถึงร้อยละ 71 แติ่สัด้ส่วันผู้สูงอายุท่�ได้้รับการบรรจุงาน 
ในปี 2563 - 2564 อยู่ ท่� ร้อยละ 81.4 สูงกวั่า 
ปี 2561 - 2562 ท่�มิ่สัด้ส่วันได้้รับการบรรจุงานเพ่ยง
ร้อยละ 51.1

 1.4 การลิะเม่ิดสิิทธิิติ่อผูู้้สิูงอาย้

     สถิติิผู้สูงอายุท่�ถูกกระทำควัามิรุนแรง
หร่อถูกละเมิิด้สิทธิิจากศูนย์ช่วัยเหล่อสังคมิ กระทรวัง
การพัฒนาสังคมิและควัามิมัิ�นคงของมินุษย์ (พมิ.) 
ระหวั่างปีงบประมิาณ์ พ.ศ. 2562 - 2564 มิ่จำนวัน  
595 ราย เป็นชาย 179 ราย และหญิง 416 ราย  
แบ่งเป็นกรณ์่ติ่าง ๆ  ด้ังน่� 1) ควัามิรุนแรงภายนอก
ครอบครวัั จำนวัน 108 ราย สาเหติจุากถกูทำรา้ยรา่งกาย  
84 ราย ถกูลวันลามิกระทำอนาจาร 6 ราย ถกูลว่ังละเมิดิ้ 
ทางเพศ 18 ราย และ 2) ควัามิรุนแรงภายในครอบครัวั
รวัมิ 487 ราย แบ่งเป็นถูกทำร้ายร่างกาย 484 ราย  
และถูกล่วังละเมิิด้ทางเพศ 3 ราย

  ส่วันเร่�องร้องเร่ยนเก่�ยวักับการละเมิิด้
สิทธิิของผู้สูงอายุท่�มิ่ไปยังกรมิกิจการผู้สูงอายุ (ผส.)  
ในปีงบประมิาณ์ พ.ศ. 2564 มิเ่พย่ง 5 เร่�อง อาท ิควัามิเข้าใจ 
คลาด้เคล่�อนในสิทธิเิร่�องเงนิเบ่�ยยังช่พผูสู้งอาย ุผูส้งูอายุ
ถูกข่มิขู่ คุกคามิ และการกระทำทารุณ์ทางจิติใจ ไมิ่ได้้
รับการอำนวัยควัามิสะด้วักในการรับบริการสาธิารณ์ะ 
โด้ย ผส. ได้้ด้ำเนนิการติรวัจสอบขอ้เทจ็จรงิและประสาน
ควัามิร่วัมิมิ่อกับหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้อง เพ่�อแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้สูงอายุ เช่น กรณ์่การไม่ิได้้รับเงินเบ่�ยยังช่พ 
ผูส้งูอายใุนแต่ิละเด้อ่นจะประสานไปยงัองค์กรปกครอง
ส่วันท้องถิ�นเพ่�อติรวัจสอบการจ่ายเงินเบ่�ยยังช่พ หร่อ
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กรณ์่ผู้สูงอายุถูกทำร้ายร่างกายจะมิ่การประสานไปยัง
สำนักงานพัฒนาสังคมิและควัามิมิั�นคงจังหวััด้ (พมิจ.) 
และโรงพยาบาลเพ่�อให้ควัามิช่วัยเหล่อ เป็นติ้น417 

 1.5 การเฝ้้าระว่งัแลิะการให้คว่าม่ช่ีว่ยเหลิอื 
ผูู้้สิูงอาย้ในระดับพื้นที�

  ผส. ได้้ด้ำเนินการอบรมิอาสาสมิัคร
พัฒนาสังคมิและควัามิมิั�นคงของมินุษย์ (เช่�ยวัชาญ
ด้้านผู้สูงอายุ หร่อ อพมิส.) เพ่�อทำหน้าท่�ในการ
ให้ควัามิช่วัยเหล่อและดู้แลผู้สูงอายุในด้้านติ่าง ๆ   
อาทิ ด้้านสุขภาพ ด้้านการเข้าถึงสวััสด้ิการของรัฐ  
ด้า้นควัามิรนุแรง โด้ยเมิ่�อพบวัา่ ผูส้งูอายุประสบปญัหา
ด้้านติ่าง ๆ  ในเบ่�องติ้น อพมิส. จะเป็นผู้ให้คำปรึกษา
แก่ผู้สูงอายุ และหากมิ่ควัามิจำเป็นติ้องช่วัยเหล่อจะ
ด้ำเนินการประสานงานสง่ติอ่ไปยังหนว่ัยงานท่�เก่�ยวัข้อง  
เช่น โรงพยาบาลติำบล สำนักงานยุติิธิรรมิจังหวััด้ 
เป็นติ้น โด้ยมิ่จำนวัน อพมิส. ติั�งแติ่ปีงบประมิาณ์ 
พ.ศ. 2560 - 2564 รวัมิ 40,402 คน เฉพาะใน 
ปีงบประมิาณ์ พ.ศ. 2564 จำนวัน 4,357 คน แติ่ช่วัง
สถานการณ์์การแพร่ระบาด้ของโรคโควิัด้ 19 ทำให้ 
หลายจังหวััด้ไม่ิสามิารถด้ำเนินการจัด้อบรมิพัฒนา 
ศกัยภาพได้้  ทั�งน่�  ผส. ได้้ปรบัวัธ่ิิและแนวัทางการด้ำเนนิการ 
โด้ยการจัด้อบรมิแบบออนไลน์แทน418

2. การดำเนินการที�สิำคัญ

 2.1 การติอบรับข้อเสินอแนะในรายงาน 
ปัี 2563

  ครมิ. และหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้องได้้ติอบรบั 
ข้อเสนอแนะของ กสมิ. 1) สิิทธิิในที�อยู่อาศึัย 

417 จาก หนังส่อกรมิกิจการผู้สูงอายุ ด้่วันท่�สุด้ ท่�พมิ 0402/9598 ลงวัันท่� 11 ติุลาคมิ 2564 เร่�อง ขอส่งข้อมิูล 
เพ่�อประกอบการจัด้ทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิทธิิมินุษยชนของประเทศไทยปี 2564.

418 แหล่งเด้ิมิ.
419 จาก หนงัสอ่กระทรวังการพฒันาสงัคมิและควัามิมิั�นคงของมินษุย ์ด้ว่ันท่�สุด้ ท่� พมิ 0209/6777 ลงวันัท่� 18 พฤษภาคมิ 

2564. งานเด้ิมิ.
420 เป็นรูปแบบกิจกรรมิช่วัยส่งเสริมิให้ชุมิชนดู้แลซึึ่�งกันและกันด้้วัยการแลกเปล่�ยนทักษะประสบการณ์์บริการ 

ขั�นพ่�นฐานและสามิารถสะสมิเวัลาไว้ัเสมิอ่นหนึ�งการออมิเงนิในบญัชใ่นธินาคารเมิ่�อยามิท่�มิค่วัามิจำเป็นต้ิองการได้้รบัควัามิช่วัยเหลอ่ 
ก็สามิารถเบิกเวัลามิาใช้ได้้.

421 จาก กรมิกิจการผู้สูงอายุ ด้่วันท่�สุด้ ท่� พมิ 0402/9598 ลงวัันท่� 11 ติุลาคมิ 2564 เร่�อง ขอส่งข้อมิูลเพ่�อประกอบ 
การจัด้ทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิทธิิมินุษยชนของประเทศไทย ปี 2564.

พมิ. โด้ยการเคหะแห่งชาติิ ได้้ด้ำเนินโครงการ 
ท่�สนับสนุนด้้านท่�อยู่อาศัย 5 โครงการ สำหรับผู้สูงอาย ุ
ท่�มิร่ายได้น้อ้ยรวัมิถงึขา้ราชการชั�นผูน้อ้ยท่�เกษย่ณ์อายุ  
2) การลิะเม่ิดสิิทธิิผูู้้สิูงอาย้ ในส่วันของข้อเสนอแนะ 
เร่�องการคุม้ิครองผูสู้งอายุท่�ถูกทอด้ทิ�ง ถกูกระทำรุนแรง 
หร่อถูกล่วังละเมิิด้ ผส. ได้้ด้ำเนินการพัฒนาศักยภาพ 
อพมิส. ส่งเสริมิสนับสนุนให้ พมิจ. องค์กรปกครอง 
ส่วันท้องถิ�นและภาคเ่ครอ่ข่ายมิส่่วันร่วัมิในการพัฒนางาน  
อพมิส. ในระด้ับพ่�นท่�เพ่�อดู้แลและคุ้มิครองทางสังคมิ
ของผู้สูงอายุ419

 2.2 การดำเนินการในปัี 2564

  2.2.1 ม่าติรการขับเคลืิ�อนระเบียบ 
ว่าระแห่งชีาติิเรื�องสิังคม่สิูงอาย้

   ผส. ได้้ด้ำเนินการติามิมิาติรการ
ขับเคล่�อนระเบ่ยบวัาระแห่งชาติิเร่�องสังคมิสูงอายุ
ในปีงบประมิาณ์ พ.ศ. 2564 ท่�มิ่ควัามิสอด้คล้อง
กับหลักสิทธิิมินุษยชน ได้้แก่ สิทธิิทางเศรษฐกิจ 
โด้ยการส่งเสริมิการมิ่งานทำและการมิ่รายได้้ของ
ผู้สูงอายุ  และสิทธิิทางสังคมิ เช่น การมิ่ระบบ
สุขภาพเพ่�อรองรับสังคมิผู้สูงอายุ การปรับสภาพ
แวัด้ล้อมิชุมิชนและบ้านให้ปลอด้ภัยกับผู้สูงอายุ420  
การจัด้ทำนวััติกรรมิเพ่�อลด้ควัามิเหล่�อมิล�ำทางสังคมิ 
สูงอายุวั่าด้้วัยเร่�องเก่�ยวักับอุปกรณ์์ในการช่วัยเหล่อ 
ผู้สูงอายุ การปฏิรูประบบข้อมิูลโด้ยการบูรณ์าการ
ข้อมิูลกับหน่วัยงานติ่าง ๆ  เพ่�อขับเคล่�อนงานด้้าน 
ผูส้งูอายุอยา่งมิป่ระสิทธิภิาพ เปน็ติน้421 นอกจากน่� ผส.  
ได้้จดั้ทำร่าง พ.ร.บ. ผูส้งูอายุ (ฉบบัท่� ..) พ.ศ. .... สาระสำคัญ 
คอ่ กำหนด้แนวัทางและปรับปรุงวิัธิก่ารเก่�ยวักับการส่งเสริมิ  
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สนับสนุน และคุ้มิครองสิทธิิประโยชน์ของผู้สูงอายุ 
ให้เหมิาะสมิขึ�น อาทิ การกำหนด้ให้มิ่ผู้คุ้มิครองสิทธิ ิ
ผู้สูงอายุเพ่�อด้ำเนินการ เช่น ดู้แลช่วัยเหล่อผู้สูงอายุให้
เข้าถึงสิทธิิโด้ยสะด้วัก หร่อเป็นผู้แทนผู้สูงอายุในการ
จัด้การทรัพย์สิน การให้ควัามิช่วัยเหล่อทางกฎหมิาย
และการจัด้หาทนายควัามิในการว่ัาควัามิแก้ติ่าง 
ในทางคด้่ การสนับสนุนให้มิ่การออมิเงินของบุคคล 
เพ่�อสร้างหลักประกันรายได้้ในระยะยาวัของผู้สูงอายุ 
การกำหนด้ให้นายจ้างหร่อเจ้าของสถานประกอบการ 
และหน่วัยงานของรัฐรับผู้สูงอายุเข้าทำงานหร่อขยาย
อายุการทำงานให้ลูกจ้างหร่อผู้ปฏิบัติิงานท่�มิ่อายุเกิน  
60 ปี ติามิลักษณ์ะของงานในอัติราส่วันท่�เหมิาะสมิ 
กบับคุลากรในหน่วัยงาน เป็นติ้น422

  2.2.2 แผู้นปัฏิิบัติิการด้านผูู้้สิูงอาย้

   ผลการด้ำเนินการติามิแผน
ปฏบัิติิการด้้านผูส้งูอาย ุพ.ศ. 2563 - 2565 ได้ด้้ำเนนิการ  
5 ประเด็้น ได้้แก่ 1) การรณ์รงค์ให้สังคมิติระหนักถึง
ควัามิจำเป็นของการเติร่ยมิการเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ  
2) สังคมิมิ่ทัศนะเชิงบวักติ่อผู้สูงอายุ โด้ย อพมิส. 
ร่วัมิมิ่อกับ พมิจ. ในการให้ควัามิรู้ควัามิเข้าใจแก่
ประชาชนในทุกกลุม่ิอายุเก่�ยวักบัการเติรย่มิควัามิพร้อมิ 
การเข้าสู่สังคมิสูงวััย และปรับเปล่�ยนทัศนคติิท่�อาจ 
เห็นวั่าผู้สูงอายุเป็นภาระของครอบครัวัหร่อสังคมิ 
3) การจ้างงานผู้สูงอายุโด้ย ผส. ได้้จัด้กิจกรรมิการ
ส่งเสริมิควัามิร่วัมิมิ่อเคร่อข่ายเพ่�อการมิ่อาช่พของ
ผู้สูงอายุในพ่�นท่�รับผิด้ชอบของศูนย์พัฒนาการจัด้
สวััสด้ิการสังคมิผู้สูงอายุ และสนับสนุนเงินทุนกู้ย่มิ
เพ่�อการประกอบอาช่พในปีงบประมิาณ์ พ.ศ. 2564 
จำนวัน 8,158 ราย 4) การส่งเสริมิการออมิทรัพย์
ทั�งแรงงานในระบบและนอกระบบ โด้ยมิ่การจัด้
ประชุมิ จัด้อบรมิการเติร่ยมิตัิวัก่อนการเกษ่ยณ์อายุ  
และการขยายส่�อประชาสัมิพันธิ์ด้้านการเติร่ยมิ 

422 จาก กรมิกิจการผู้สูงอายุ ด้่วันท่�สุด้ ท่� พมิ 0402/9598 ลงวัันท่� 11 ติุลาคมิ 2564 เร่�อง ขอส่งข้อมิูลเพ่�อประกอบ 
การจัด้ทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิทธิิมินุษยชนของประเทศไทย ปี 2564.

423 จาก มตืิ คกก. ผู้สัูงอายุ ให้คืนเบี้ยยังช่ีพซ้ำซ้อน ถูอนฟ้้อง-ระงับการบังคับคด้,ี โด้ย ไทยรัฐออนไลน์, 30 กรกฎาคมิ 
2564. ส่บค้นจาก http://www.thairath.co.th/news/Politic/2153265

424 จาก บอร์ด้ผู้สัูงอายุแห่งช่าตืิไฟ้เขียวมาตืรการช่่วยเหลูือเยียวยาผู้สัูงวัย, โด้ย ผู้จัด้การออนไลน์, 1 สิงหาคมิ 2564. 
ส่บค้นจาก https://mgronline.com/politics/detail/9640000075096

425 จาก เปิด้สูัตืร จ่ายเงินช่่วยผู้สูังอายุถูือบัตืรคนจน-คืนเบี้ยยังชี่พซ้ำซ้อนวัย, โด้ย ประชาชาติิธุิรกิจออนไลน์, 
30 กรกฎาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.prachachat.net/general/news-727538

ควัามิพร้อมิผู้สูงอายุในมิิติิด้้านเศรษฐกิจให้แก่ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมิ 5) การส่งเสริมิและ 
สนับสนุนให้ม่ิการผลิติหร่อฝึกอบรมิบุคลากรของ 
ผส. อายดุ้า้นผูส้งูอายใุนระด้บัวิัชาชพ่อยา่งเพย่งพอและ
มิ่มิาติรฐาน โด้ยในปีงบประมิาณ์ พ.ศ. 2564 มิผู่ไ้ด้้รบั 
การอบรมิหลักสูติรการดู้แลผู้ สูงอายุขั�นเบ่�องต้ิน  
จำนวัน 3,794 ราย 

  ท่� ประ ชุมิคณ์ะกรรมิการผู้ สู งอา ยุ 
แห่งชาติิ เมิ่�อวัันท่� 30 กรกฎาคมิ 2564 เห็นชอบ 
แผนปฏิบัติิการด้้านผู้สูงอายุ ระยะท่� 3 (พ.ศ. 2566 -  
2580) ทั�งด้้านการเติร่ยมิควัามิพร้อมิของประชากร
ก่อนวััยสูงอายุ การยกระดั้บคุณ์ภาพช่วิัติผู้สูงอายุ 
ทกุมิิติอิย่างทั�วัถงึและเป็นธิรรมิ การปฏริปูและบรูณ์าการ 
ระบบบริหารเพ่�อรองรับสังคมิสูงวััยอย่างมิ่คุณ์ภาพ 
และการเพิ�มิศักยภาพการวิัจัยการพัฒนาเทคโนโลย ่
และนวัตัิกรรมิรองรบัสงัคมิสงูวัยั423 รวัมิถงึแผนปฏบิตัิกิาร 
ด้้านผู้สูงอายุระยะกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)424

  2.2.3 หลิักปัระกันรายได้

   1) การคนืเงนิเบีย้ยงัชีพีผูู้้สูิงอาย้

    เมิ่�อวัันท่� 30 กรกฎาคมิ 2564 
คณ์ะกรรมิการผู้สูงอายุแห่งชาติิได้้พิจารณ์ากรณ่์การ 
รบัเงนิเบ่�ยยงัชพ่ผูส้งูอายซุึ่�ำซึ่อ้นกบัสวัสัด้กิารอ่�น โด้ยมิ่
มิติิให้ค่นเงินเบ่�ยยังช่พท่�เร่ยกเก็บจากผู้สูงอายุท่�รับเงิน 
ซึ่�ำซ้ึ่อนกับสวัสัดิ้การอ่�น ซึึ่�งมิจ่ำนวันประมิาณ์ 15,000 ราย  
และมิอบหมิายให้กระทรวังมิหาด้ไทย (มิท.) และ กค. 
หาแนวัทางด้ำเนินการค่นเงินเบ่�ยยังช่พให้แล้วัเสร็จ 
ภายใน 1 เด้อ่น อก่ทั�งใหถ้อนฟอ้งหรอ่ระงบัการบงัคบัคด้่ 
ในกรณ์่องค์กรปกครองส่วันท้องถิ�นได้้มิ่การด้ำเนินคด้่
เร่ยกค่นเบ่�ยยังช่พผู้สูงอายุไปแล้วั425 รวัมิทั�งแต่ิงติั�ง
คณ์ะอนุกรรมิการกำหนด้นโยบายเบ่�ยยังช่พผู้สูงอายุ 
ประกอบด้้วัยผู้ทรงคุณ์วัุฒิด้้านติ่าง ๆ  โด้ยม่ิหน้าท่�และ 
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อำนาจในการศกึษารวับรวัมิข้อมูิลและวัเิคราะห์ผลกระทบ 
เพ่�อกำหนด้นโยบายเบ่�ยยงัชพ่ผูส้งูอาย ุกำหนด้แนวัทาง
การขับเคล่�อนการจ่ายเงินเบ่�ยยังช่พผู้สูงอายุ และ
รายงานผลควัามิกา้วัหนา้การกำหนด้นโยบายเบ่�ยยังช่พ
ผู้สูงอายุติ่อคณ์ะกรรมิการผู้สูงอายุแห่งชาติิ426 

ทัี�มา: มตืชิ่นออนไลูน์

  2) ร่าง พ.ร.บ. คณ์ะกรรม่การ
นโยบายบำเหน็จ้บำนาญแห่งชีาติิ พ.ศึ. .... แลิะ 
รา่ง พ.ร.บ. กองท้นบำเหนจ็้บำนาญแหง่ชีาติ ิพ.ศึ. ....

   ในส่วันของการออมิเพ่�อเติร่ยมิ
ควัามิพร้อมิในการเข้าสู่วััยสูงอายุ มิ่ควัามิก้าวัหน้า
สำคัญในปี 2564 ค่อ ครมิ. มิ่มิติิเมิ่�อวัันท่� 30 มิ่นาคมิ 
2564 อนุมิัติิหลักการ (1) ร่าง พ.ร.บ. คณ์ะกรรมิการ
นโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติิ พ.ศ. .... สาระสำคัญ 
ค่อ เพ่�อทำหน้าท่�จัด้ทำนโยบายของระบบบำเหน็จ
บำนาญในภาพรวัมิให้สอด้คล้องกัน ประสานนโยบาย
กองทนุการออมิเพ่�อการชราภาพทุกหน่วัยงาน ลด้ควัามิ 
ซึ่�ำซ้ึ่อนในการด้ำเนินงาน พฒันาระบบบำเหนจ็บำนาญ 
ใหค้รอบคลมุิผู้พน้วััยทำงานทั�งหมิด้ และ (2) รา่ง พ.ร.บ.  
กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติิ พ.ศ. .... สาระสำคัญ 
ค่อ เป็นการออมิภาคบังคับแก่ลูกจ้างโด้ยให้ได้้รับ
ผลประโยชน์เป็นบำเหน็จบำนาญ โด้ยไมิ่ใช้บังคับ
แก่สมิาชิกกองทุนอ่�นหร่อผู้ท่�อยู่ในระบบบำเหน็จ

426 จาก คำสั�งคณ์ะกรรมิการผู้สูงอายุแห่งชาติิ ท่� 2/2564 เร่�อง แต่ิงติั�งคณ์ะกรรมิการกำหนด้นโยบายเบ่�ยยังช่พ 
ผู้สูงอายุ.

427 จาก สัรุปขา่วการประช่มุคณ์ะรฐัมนตืรี 30 มนีาคม 2564 [ขา่วัทำเนย่บรฐับาล]. โด้ย รฐับาลไทย, 10 สงิหาคมิ 2564. 
ส่บค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/40502

428 จาก มตืิ คกก.ผู้สัูงอายุ ให้คืนเบี้ยยังช่ีพซ้ำซ้อน ถูอนฟ้้อง-ระงับการบังคับคด้.ี งานเด้ิมิ.

บำนาญอ่�นติามิท่�กำหนด้ในกฎกระทรวัง และให้ม่ิ
คณ์ะกรรมิการกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติิขึ�น
เพ่�อทำหน้าท่�กำกับดู้แลการบริหารกิจการกองทุน 
บำเหน็จบำนาญแห่งชาติิ ให้เป็นไปโด้ยเร่ยบร้อยและ
มิ่ประสิทธิิภาพ427 โด้ยร่าง พ.ร.บ. ทั�งสองฉบับได้้มิ่การ 
รับฟังควัามิคิด้เห็นติามิมิาติรา 77 ของรัฐธิรรมินูญ 
เสร็จสิ�นแล้วั อยู่ระหวั่างการพิจารณ์าของสำนักงาน
คณ์ะกรรมิการกฤษฎ่กา (สคก.)

  3) การจ่้ายเงินสิงเคราะห์เพื�อการ
ยังชีีพแก่ผูู้้สิูงอาย้ที�ม่ีรายได้น้อยที�ได้รับสิิทธิิจ้าก
โครงการบัติรสิว่ัสิดิการแห่งรัฐ

  เ ม่ิ� อวัันท่�  30  กรกฎาคมิ 2564  
คณ์ะกรรมิการผู้สูงอายุแห่งชาติิเห็นชอบให้จ่ายเงิน 
ให้กับผู้สูงอายุท่�มิ่รายได้้น้อยท่�มิ่บัติรสวััสดิ้การแห่งรัฐ 
ในปีงบประมิาณ์ พ.ศ. 2564 เป็นเวัลา 1 ปี โด้ยจะ 
จ่ายเงินเด้่อนเวั้นเด้่อน เริ�มิติั�งแติ่เด้่อนติุลาคมิ 2563  
รวัมิ 6 งวัด้ โด้ยใชอ้ตัิราเด้ย่วักับปงีบประมิาณ์ พ.ศ. 2563  
ค่อ อัติรา 100 บาท/เด้่อน สำหรับผู้สูงอายุท่�มิ่รายได้้
ไมิ่เกิน 30,000 บาทติ่อปี และอัติรา 50 บาท/เด้่อน 
สำหรับผู้สูงอายุท่�ม่ิรายได้้มิากกว่ัา 30,000 บาทต่ิอปี
แติ่ไมิ่เกิน 100,000 บาทติ่อปี428

  4) ม่าติรการการชี่ว่ยเหลิือผูู้้สิูงอาย้
ที�ม่ีรายได้ไม่่เพียงพอในชี่ว่งสิถานการณ์์โคว่ิด 19 

   ผส. ม่ิการด้ำเนินการ 2 โครงการ 
ได้้แก่ (1) เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวัะยากลำบาก 
ให้บริการเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวัะยากลำบาก 
จำนวัน 12,560 ราย (ขอ้มิลู ณ์ วันัท่� 30 กนัยายน 2564)  
และ (2) กองทุนผู้สูงอายุ ผลการด้ำเนนิงานกูย้ม่ิเงนิทนุ 
ประกอบอาชพ่ประเภทรายบคุคล ประจำปงีบประมิาณ์  
พ.ศ. 2564 กองทุนผู้สูงอายุได้้อนุมิัติิให้ผู้สูงอายุกู้ย่มิ
เงินทุนประกอบอาช่พรายบุคคล จำนวัน 8,158 ราย  
เป็นเงิน 230,965,960 บาท และในช่วังสถานการณ์์
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การแพร่ระบาด้ของโรคโควัิด้ 19 กองทุนผู้สูงอายุได้้
มิ่มิาติรการพักชำระหน่�ให้กับลูกหน่�กองทุนผู้สูงอายุ 
ติั�งแต่ิวัันท่� 11 เมิษายน 2563 - 31 มิ่นาคมิ 2565  
มิ่จำนวันผู้ขอพักชำระหน่�รวัมิทั�งสิ�น 2,561 ราย  
เป็นเงิน 41,087,685 บาท

  2.2.4 การสิ่งเสิริม่การทำงานของ 
ผูู้้สิูงอาย้

   ในปีงบประมิาณ์ พ.ศ. 2564  
กกจ. ได้้ด้ำเนินโครงการขยายโอกาสการมิ่งานทำ 
ให้ผู้สูงอายุประกอบด้้วัย 1) กิจกรรมิส่งเสริมิการ
ประกอบอาช่พอิสระให้ผู้สูงอายุเพ่�อให้ติรงกับควัามิ
ติ้องการของตินเอง โด้ยมิ่ผู้สูงอายุท่�ได้้รับการส่งเสริมิ
การประกอบอาชพ่อิสระ จำนวัน 2,619 คน ได้้ประกอบ
อาช่พอิสระหร่อมิ่งานทำมิ่รายได้้ จำนวัน 1,234 คน  
2)  กิจกรรมิส่ ง เสริมิการมิ่ งานทำของผู้ สู งอายุ 
เพ่�อส่งเสริมิให้ผู้สูงอายุได้้ประกอบอาช่พหร่อมิ่งานทำ  
โด้ยมิ่การส่งเสริมิการมิ่งานทำให้ผู้สูงอายุ จำนวัน 
15,726 คน และผู้สูงอายุได้้รับการจ้างงาน จำนวัน 
1,398 คน อย่างไรก็ด้่  พบปัญหาและอุปสรรค 
ในการส่ง เส ริมิการมิ่งานทำของผู้สู งอายุ  อาทิ  
1) ทัศนคติิของคนในครอบครัวัซึึ่�งมิองว่ัาผู้สูงอายุ 
ควัรเป็นวััยท่� ได้้รับการพักผ่อน 2) ทัศนคติิของ 
ผูป้ระกอบการท่�เหน็ว่ัาการจ้างงานผูส้งูอายอุาจไม่ิคุม้ิทนุ  
รวัมิไปถงึไมิม่ิน่โยบายจา้งงานผูส้งูอาย ุและ 3) ผูส้งูอาย ุ
ท่�ต้ิองการทำงานส่วันมิากจะมิ่เง่�อนไขในการทำงาน 
เชน่ ติอ้งการทำงานใกลบ้า้นหรอ่บางชว่ังเวัลา เปน็ติน้429

ทีั�มา: https://tonkit360.com/51521

429 จาก หนังส่อกรมิการจัด้หางาน ท่� รง 0308.4/11779 ลงวัันท่� 19 ติุลาคมิ 2564. งานเด้ิมิ.
430 ผู้สูงอายุท่�มิ่ภาวัะพึ�งพิง ค่อ ผู้สูงอายุกลุ่มิติิด้บ้านและกลุ่มิติิด้เติ่ยงท่�ติ้องได้้รับการดู้แลโด้ยบุคลากรสาธิารณ์สุข  

ท่มิสหวัิชาช่พ ติามิแผนการดู้แลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan).

  2.2.5 การดูแลิสิ้ขภาพผูู้้สิูงอาย้

   กรมิอนามิัยได้้ด้ำเนินโครงการ
พัฒนาระบบและกลไกการสร้างและบริหารจัด้การ 
ผู้บริบาลผู้สูงอายุท่�บูรณ์าการควัามิร่วัมิม่ิอระดั้บชาติิ
และพ่�นท่� อาทิ 1) เคร่อข่ายควัามิร่วัมิมิ่อการสร้าง 
ผูบ้รบิาลผูสู้งอายุระดั้บชาติเิช่�อมิโยงกับเครอ่ข่ายระดั้บ
พ่�นท่� ซึ่ึ�งเป็นแผน/นโยบายของคณ์ะกรรมิการปฏิรูป
ประเทศเก่�ยวักับการผลิติผู้บริบาลผู้สูงอายุโด้ยผ่าน
นโยบายระดั้บชาติท่ิ�เช่�อมิโยงลงไปถึงหน่วัยงานเครอ่ข่าย 
ในระด้ับพ่�นท่� เช่น องค์การบริหารส่วันติำบล (อบติ.) 
เทศบาล โรงพยาบาลส่งเสริมิสุขภาพติำบล (รพ.สติ.) 
สำนักงานส่งเสริมิการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ติามิอัธิยาศัย (กศน.) เป็นติ้น 2) แผนการดู้แลส่งเสริมิ 
สขุภาพรายบคุคลในชมุิชนผา่นชมิรมิผูส้งูอาย/ุโรงเรย่น
ผู้สูงอายุ เป็นการจัด้ทำแบบฟอร์มิให้ผู้สูงอายุบันทึก
แผนการด้แูลสง่เสรมิิสขุภาพของตินเองเพ่�อใหผู้ส้งูอายุ
ในชุมิชนแติ่ละคนได้้เข้าใจและเร่ยนรู้การดู้แลสุขภาพ 
ตินเอง โด้ยในเบ่�องต้ินเริ�มิด้ำเนินการกับกลุ่มิผู้สูงอายุ
ท่�มิาเข้าร่วัมิกิจกรรมิในชมิรมิและโรงเร่ยนผู้สูงอายุ  
3) การพฒันาพ่�นท่�ต้ินแบบการด้ำเนนิงานส่งเสรมิิสขุภาพ 
แบบผสมิผสาน การดู้แลระยะยาวั (Long term Care) 
และการดู้แลระยะกลาง (Intermediate Care) 
ในระดั้บชุมิชน ซึึ่�งเป็นการดู้แลกลุ่มิผู้สูงอายุท่�มิ่ภาวัะ
พึ�งพิง430 ในระด้ับติำบล โด้ยเริ�มิพัฒนาระบบการดู้แล
ระยะกลาง หร่อการดู้แลผู้ป่วัยระยะฟ้�นฟู ค่อ การดู้แล
ผูป้ว่ัยท่�มิอ่าการพน้วักิฤติและมิอ่าการคงท่�แลว้ั แติย่งัมิ่
ควัามิบกพร่องทางร่างกายบางส่วันท่�จำเป็นติ้องได้้รับ
การฟ้�นฟูสมิรรถภาพทางกายโด้ยบุคลากรทางสุขภาพ 
เชน่ นกักายภาพบำบัด้ นกักิจกรรมิบำบัด้ หรอ่พยาบาล 
เป็นติ้น เพ่�อลด้ควัามิพิการหร่อภาวัะทุพพลภาพ
ติลอด้ช่วิัติและลด้การเป็นผู้ป่วัยติิด้บ้านติิด้เติ่ยง ทั�งน่�  
ในปี 2564 ม่ิการด้ำเนินการนำร่องในพ่�นท่�ภาคเหน่อ 
อ. สารภ่ จ. เช่ยงใหม่ิ ภาคกลาง โรงพยาบาลสระบุร่  
จ. สระบุร่  ภาคติะวัันออก พ่�นท่�  จ. ปราจ่นบุร่  
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ภาคติะวัันออกเฉ่ยงเหน่อ โรงพยาบาลมิหาราช  
จ. นครราชสม่ิา และภาคใต้ิ พ่�นท่� จ. ชุมิพร จ. สุราษฎร์ธิาน่ 
โด้ยจะเริ�มิขับเคล่�อนในเชิงนโยบายของ สธิ. ในปี 2565 

   อย่างไรก็ด้่ ข้อมิูลรายงานผล 
การขับเคล่�อนการส่งเสริมิสุขภาพและอนามัิยสิ�งแวัด้ล้อมิ 
ของกรมิอนามิัย ประจำปีงบประมิาณ์ พ.ศ. 2564 
(ติุลาคมิ 2563 - มิ่นาคมิ 2564) ระบุถึงอุปสรรคในการ 
ให้บริการด้้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ เช่น สถานการณ์์
การแพร่ระบาด้ของโรคโควัิด้ 19 ส่งผลติ่อการลงพ่�นท่� 
เย่�ยมิบ้านและการจัด้ทำแผนการดู้แลผูสู้งอายุรายบุคคล  
(Care Plan) ของผู้จัด้การระบบการดู้แลผู้สูงอายุ  
(Care Manager) และผู้ดู้แลผู้สูงอายุ (Care Giver) 
ในระด้ับพ่�นท่� รวัมิถึงการขาด้แคลนผู้ทำหน้าท่� Care 
Manager ในบางพ่�นท่� เป็นติ้น431  

  2.2.6 การเข้าถึงบริการสิาธิารณ์ะ

   ในปี  2564   มิก่ารออกกฎกระทรวัง 
กำหนด้สิ�งอำนวัยควัามิสะด้วักในอาคารสำหรบัผูพิ้การ 
หร่อทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับท่� 2) พ.ศ. 2564 
(โปรด้ดู้รายละเอ่ยด้เพิ�มิเติิมิในหัวัข้อสิทธิิคนพิการ)

3. การปัระเม่ินสิถานการณ์์

 พัฒนาการหรือคว่าม่ก้าว่หน้า ในภาพรวัมิ
ของสถานการณ์์ด้้านสิทธิิผู้สูงอายุเห็นวั่า หน่วัยงาน 
ภาครัฐมิ่ควัามิก้าวัหน้าเรื�องการขับเคลิื�อนระเบียบ 
ว่าระแห่งชีาติิเรื�องสิังคม่สิูงอาย้ในการด้ำเนินการเพ่�อ 
ให้บรรลเุปา้หมิายของมิาติรการขบัเคล่�อนระเบย่บวัาระ
แห่งชาติิ เร่�อง สังคมิผู้สูงอายุ อาทิ การจัด้ทำร่าง 
พ.ร.บ. ผูสู้งอายุ (ฉบบัท่� ..) พ.ศ. .... การกำหนด้แผนงาน 
และงบประมิาณ์บูรณ์าการเติร่ยมิควัามิพร้อมิ 
เพ่�อรองรับสังคมิสูงวััย การมิ่นโยบายในการเติร่ยมิ 
ควัามิพร้อมิเพ่�อการออมิของผู้สูงอายุ เช่น การอนุมัิติิ
หลักการร่าง พ.ร.บ. คณ์ะกรรมิการนโยบายบำเหน็จ

431 จาก รายงานผลูการขับเคลูื�อนการสั่งเสัริมสัุขภัาพแลูะอนามัยสัิ�งแวด้ลู้อม กรมอนามัย รอบ 6 เด้ือนแรก ประจำป ี
งบประมาณ์ พ.ศ. 2564 (ตืุลูาคม 2563 - มีนาคม 2564) (น. 44), โด้ย กรมิอนามิัย, 30 ธิันวัาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://
anamai.moph.go.th/web-upload/1xff0d34e409a13ef56eea54c52a291126/filecenter/Download/Annual_ 
report_64.pdf

บำนาญแห่งชาติิ พ.ศ. .... และร่าง พ.ร.บ. กองทุน
บำเหน็จบำนาญแห่งชาติ ิพ.ศ. .... เป็นต้ิน การออกกฎ/ 
ระเบย่บเพ่�อรองรบัสถานการณ์์ด้้านสขุภาพ การบูรณ์าการ 
ควัามิร่วัมิมิอ่ระหว่ัางหน่วัยงานในเร่�องการส่งเสริมิสุขภาพ 
ผู้สูงอายุระยะยาวั (Long term Care) กับหน่วัยงาน 
ส่วันท้องถิ�น การพัฒนาระบบและกลไกการสร้างและ
บรหิารจัด้การผูบ้ริบาลผูสู้งอายุท่�บรูณ์าการควัามิร่วัมิม่ิอ 
ระดั้บชาติแิละพ่�นท่� การด้ำเนินการส่งเสริมิและสนับสนุน 
ให้ผู้สูงอายุม่ิควัามิเข้าใจและม่ิควัามิรู้ ควัามิสามิารถ
ในการเข้าถึงและเท่าทันเทคโนโลย่สมัิยใหม่ิ ติลอด้จน
ควัามิพร้อมิในการรองรับเร่�องท่�อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ 
ซึ่ึ�งสอด้คลอ้งกบัรัฐธิรรมินญู พ.ร.บ. ผูส้งูอาย ุพ.ศ. 2546 
และแผนสิทธิิมินุษยชนแห่งชาติิ ฉบับท่� 4 ท่�กำหนด้ไวั้

 ปััญหาหรืออ้ปัสิรรค  ยั งพบข้อติิด้ขัด้ 
บางประการในการส่งเสรมิิและคุม้ิครองสิทธิิของผูส้งูอายุ  
ด้านหลิักปัระกันรายได้ เช่น ควัามิล่าช้าในการค่นเงิน
เบ่�ยยังช่พผู้สูงอายุท่�ถูกเร่ยกเก็บค่น ซึึ่�งปัจจุบันพบว่ัา 
ยงัด้ำเนนิการไมิแ่ลว้ัเสรจ็ ปญัหาการพจิารณ์าขยายอายุ 
ของผู้มิ่สิทธิิเป็นสมิาชิกกองทุนการออมิแห่งชาติิ 
จากอายไุมิเ่กนิ 60 ป ีเปน็อายไุมิเ่กนิ 65 ป ีซึ่ึ�งอยูใ่นระหวัา่ง
การพจิารณ์าทั�งในด้า้นงบประมิาณ์และควัามิเหมิาะสมิ 
ด้านการจ้้างงานของผูู้้สิูงอาย้ จากปัญหาทัศนคติิของ
นายจ้างหร่อสมิาชิกในครอบครัวัของผู้สูงอายุท่�เห็นว่ัา
ผู้สูงอายุมิ่ข้อจำกัด้ในการทำงาน และด้านการเข้าถึง 
เทคโนโลิยี พบปัญหาผู้สูงอายุท่�เข้าไม่ิถึงเทคโนโลย่
ทำให้เกิด้ข้อจำกัด้ในการได้้รับบริการสาธิารณ์ะจาก
หน่วัยงานภาครัฐ โด้ยเฉพาะในสถานการณ์์การแพร่
ระบาด้ของโรคโควัิด้ 19 รวัมิถึงด้านการลิะเมิ่ดสิิทธิิ
ผูู้้สิูงอาย้ ข้อมิูลสถิติิท่�บ่งช่�วั่าผู้สูงอายุถูกละเมิิด้สิทธิิ
และถูกกระทำควัามิรุนแรงเป็นจำนวันมิากแติ่รัฐยัง
ไมิ่มิ่นโยบายและมิาติรการท่�ชัด้เจนในการป้องกัน 
และคุ้มิครองผู้สูงอายุท่�ถูกกระทำควัามิรุนแรงหร่อ 
ถูกละเมิิด้สิทธิิ มิ่เพ่ยงกลไกอาสาสมิัครพัฒนาสังคมิ
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และควัามิมิั�นคงของมินุษย์ (เช่�ยวัชาญด้้านผู้สูงอายุ 
หร่อ อพมิส.) ท่�ทำหน้าท่�ให้คำปรึกษาและประสาน 
การช่วัยเหล่อในเบ่�องติ้น เป็นติ้น

4. ข้อเสินอแนะ 

 กสมิ. มิ่ข้อเสนอแนะเพิ�มิเติิมิติ่อประเด้็น 
สิทธิิผู้สูงอายุ ด้ังน่�

 4.1 รัฐบาลควัรติิด้ติามิควัามิค่บหน้าของ
หน่วัยงานในการค่นเงินเบ่�ยยังช่พให้ผู้สูงอายุท่�ถูกเร่ยก
เงินค่นเน่�องจากได้้รับเงินสวััสด้ิการอ่�นเพ่�อให้ผู้สูงอายุ
กลุ่มิดั้งกล่าวัได้้รับเงินเบ่�ยยังช่พค่นโด้ยเร็วั และควัร
มิอบหมิายกระทรวังการพัฒนาสังคมิและควัามิมิั�นคง
ของมินุษย์และกระทรวังการคลังปรับปรุงหลักเกณ์ฑ์์
การจ่ายเบ่�ยยังช่พผู้สูงอายุให้ม่ิควัามิชัด้เจน เพ่�อมิิให้
เกิด้กรณ์่การเร่ยกค่นเงินด้ังกล่าวัจากผู้สูงอายุอ่ก

 4.2 รัฐบาลควัรมิอบหมิายให้กระทรวัง
การคลังกำหนด้มิาติรการท่�เป็นรูปธิรรมิเพ่�อส่งเสริมิ
การออมิของประชาชนก่อนท่�จะเข้าสู่วััยผู้ สูงอายุ  
เพ่�อเป็นการเติร่ยมิควัามิพร้อมิในการด้ำรงช่วัิติ 
ในระยะยาวั

 4.3 รัฐบาลควัรมิอบหมิายให้กระทรวัง
แรงงานส่งเสริมิให้ผู้สู งอายุท่�ยั งติ้องการทำงาน  
ได้้ทำงานท่�เหมิาะสมิกับวััย รวัมิถึงการพัฒนาทักษะ 
ท่�จำเป็นในการทำงานและการประกอบอาช่พอิสระ

 4.4 รัฐบาลควัรมิอบหมิายให้กระทรวัง
การพัฒนาสังคมิและควัามิมิั�นคงของมินุษย์ ร่วัมิกับ 
กระทรวังดิ้จิทัลเพ่�อเศรษฐกิจและสังคมิ และองค์กร
ปกครองส่วันท้องถิ�น ส่งเสริมิให้ผู้สูงอายุ เข้าถึง
เทคโนโลยแ่ละม่ิควัามิเขา้ใจในการใชอุ้ปกรณ์์เทคโนโลย่ 
โด้ยเฉพาะผู้สูงอายุในพ่�นท่�ห่างไกล เพ่�อให้ผู้สูงอายุ
สามิารถเข้าถึงโอกาสในการได้้รับบริการสาธิารณ์ะ 
จากรัฐได้้อย่างเท่าเท่ยมิ

432 จาก รายงานข้อมูลูสัถูานการณ์์ด้้านคนพิการในประเทัศไทัย ข้อมูลู ณ์ วันทัี� 30 กันยายน 2564 (น. 1-7),  
โด้ย กระทรวังการพัฒนาสังคมิและควัามิมิั�นคงของมินุษย์ กรมิส่งเสริมิและพัฒนาคุณ์ภาพช่วัิติคนพิการ, 2 ติุลาคมิ 2564. 
ส่บค้นจาก https://www.dep.go.th/images/uploads/files/situation_Sep64.pdf

 4.5 รัฐบาลโด้ยกระทรวังการพัฒนาสังคมิ
และควัามิมิั�นคงของมินุษย์ควัรร่วัมิกับหน่วัยงาน 
ท่�เก่�ยวัข้อง กำหนด้นโยบายหร่อมิาติรการในการ
ปกป้องและคุ้มิครองมิิให้ม่ิการกระทำควัามิรุนแรง
และละเมิิด้สิทธิิของผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธิรรมิ ไมิ่วั่า
จะเป็นการละเมิิด้ทางร่างกาย จิติใจ หร่อทรัพย์สิน  
และควัรเร่งให้ควัามิช่วัยเหล่อผู้สูงอายุท่�ถูกกระทำ 
ควัามิรุนแรงและถูกละเมิิด้สิทธิิ ในระด้ับพ่� นท่� 
อย่างทันท่วังท่ ติลอด้จนการหาสาเหติุของการกระทำ 
ควัามิรุนแรงในครอบครัวัติ่อผู้สูงอายุเพ่�อหาแนวัทาง
แก้ไขปัญหาได้้อย่างเหมิาะสมิติ่อไป 

5.3 สิิทธิิคนพิการ

1. สิถานการณ์์/ปััญหา

 ข้อมิูลจากกรมิส่งเสริมิและพัฒนาคุณ์ภาพ
ช่วัิติคนพิการ (พก.) ณ์ วัันท่� 30 กันยายน 2564  
ม่ิคนพิการท่�ได้้รับการออกบัติรประจำตัิวัคนพิการ 
จำนวัน 2,095,205 คน (คิด้เป็นร้อยละ 3.17 ของ 
ประชากรทั�งประเทศ) เป็นเพศชาย จำนวัน 1,094,210 คน 
และเพศหญงิ จำนวัน 1,000,995 คน โด้ยเปน็คนพกิาร 
ทางการเคล่�อนไหวัหร่อทางร่างกายมิากท่�สุด้ จำนวัน  
1,048,065 คน พิการทางการได้้ยินหร่อส่�อควัามิหมิาย  
จำนวัน 392,359 คน พิการทางการเห็น จำนวัน 
188,474 คน พิการทางจิติใจหร่อพฤติิกรรมิ จำนวัน 
164,230 คน พกิารทางสติปัิญญา จำนวัน 143,368 คน  
พิการมิากกว่ัา 1 ประเภท จำนวัน 123,852 คน  
ออทิสติิก จำนวัน 16,783 คน และทางการเร่ยนรู ้
จำนวัน 13,504 คน อยู่ระหว่ัางการจำแนกประเภท 
จำนวัน 4,570 คน432 สำหรับสถานการณ์์ท่�สำคัญ 
ในการเข้าถึงสิทธิิคนพิการ มิ่ด้ังน่�

 1.1 สิวั่สิดิการเบี้ยคว่าม่พิการ การจัด้ 
สวััสด้ิการเบ่�ยควัามิพิการยังไม่ิทั�วัถึงในทุกกลุ่มิ 
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ควัามิพิการ อายุ อาช่พ และรายได้้ โด้ยคนพิการ
ท่�ไมิ่มิ่บัติรประจำตัิวัคนพิการยังไม่ิได้้รับสวััสดิ้การ 
เบ่�ยควัามิพิการ นอกจากน่� คนพิการท่�มิ่บัติรประจำติัวั 
คนพิการอายุ 18 ปีขึ�นไป แติ่ไมิ่มิ่บัติรสวััสด้ิการแห่งรัฐ 
ยังไม่ิได้้รับการปรับเพิ�มิสวััสดิ้การเบ่�ยควัามิพิการจาก 
800 บาท ติ่อคนติ่อเด่้อน เป็น 1,000 บาท ติ่อคน 
ติ่อเด้่อน 

 1.2 การให้บริการคนพิการในจั้งหว่ัด
ชีายแดนภาคใติ้ จากรายงานของศูนย์อำนวัยการ
บรหิารจงัหวัดั้ชายแด้นภาคใติ ้(ศอ.บติ.) พบวัา่ ม่ิคนพกิาร
จากสถานการณ์์ควัามิไมิส่งบในจงัหวัดั้ชายแด้นภาคใติ้
จำนวัน 741 คน433 มิเ่ด้ก็พกิารท่�ติอ้งกำพรา้เน่�องมิาจาก
การสูญเส่ยพ่อแมิ่จากเหติุควัามิไมิ่สงบและมิ่ข้อจำกัด้
ในการเข้าถึงการศึกษา คนพิการในจังหวััด้ชายแด้น
ภาคใต้ิส่วันใหญ่ติ้องเผชิญปัญหาการวั่างงานในอัติรา
สูงและยังเข้าไมิ่ถึงข้อมิูลข่าวัสารและสวััสด้ิการจาก
ภาครัฐเน่�องจากอุปสรรคด้้านการแปลข้อมิูลข่าวัสาร 
จากภาษาไทยเปน็ภาษามิลายซูึ่ึ�งเปน็ภาษาทอ้งถิ�นและ
แปลงภาษามิลายูเป็นภาษามิ่อ434 

 1.3 การเขา้ถงึสิภาพแว่ดลิอ้ม่ทางกายภาพ 
การขนสิ่งสิาธิารณ์ะ แลิะข้อมู่ลิข่าว่สิาร ในปี 2564  
แมิ้หน่วัยงานท่� เก่�ยวัข้องจะมิ่กฎหมิาย ระเบ่ยบ  
และนโยบายให้ม่ิการจัด้สภาพแวัด้ล้อมิทางกายภาพ  
และการขนส่งสาธิารณ์ะสำหรับคนพิการให้สามิารถ 

433 จาก หนังส่อศูนย์อำนวัยการบริหารจังหวััด้ชายแด้นภาคใติ้ ท่� นร 5204.1/4527 ลงวัันท่� 28 ติุลาคมิ 2564 เร่�อง  
ขอควัามิอนเุคราะหข์อ้มิลูเพ่�อประกอบการจดั้ทำรายงานผลการประเมินิสถานการณ์ด์้า้นสทิธิมิินษุยชนของประเทศไทย ป ี2564.

434 จาก คนพิการในประเทัศไทัยแลูะในจังหวัด้ช่ายแด้นภัาคใตื้ ข้อมูลู ณ์ ธัันวาคม 2563, โด้ย Minority Rights Group 
International, 25 มิกราคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://minorityrights.org/minorities/disability-1-tha/

435 จาก รายงานสัรุปผลูการประชุ่มสันทันากลูุ่ม (Focus Group) เรื�อง การสั่งเสัริมแลูะคุ้มครองสัิทัธัิคนพิการ เมื�อวันทัี�  
6 กันยายน 2564. โด้ย สำนักงานคณ์ะกรรมิการสิทธิิมินุษยชนแห่งชาติิ สำนักเฝ้าระวัังและประเมิินสถานการณ์์สิทธิิมินุษยชน. 
(2564, กันยายน).

436 จาก ‘ขนสั่งมวลูช่น’ ทัุกคนตื้องขึ้นได้้, โด้ย กรุงเทพธิุรกิจ, 8 พฤษภาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www. 
bangkokbiznews.com/social/936807

437 จาก วันพิการสัากลู: เด้ินทัาง (เทั้า) ไปด้้วยกัน เพื�อเข้าใจ เรียนรู้ แลูะเปลีู�ยนแปลูง, โด้ย WorkpointTODAY,  
25 ธิันวัาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://workpointtoday.com/211203/

438 จาก รายงานสัรุปผลูการประชุ่มสันทันากลุู่ม (Focus Group) เรื�อง การสั่งเสัริมแลูะคุ้มครองสัิทัธิัคนพิการ 
เมื�อวันทัี� 6 กันยายน 2564. งานเด้ิมิ.

เข้าถึงได้้โด้ยง่าย ทั�วัถึง ปลอด้ภัย และเท่าเท่ยมิกับ 

คนทุกกลุ่มิ โด้ยการจัด้สิ� งอำนวัยควัามิสะด้วัก 

เพ่�อคนทั�งมิวัล (Universal Design) แติ่ในทางปฏิบัติ ิ

ยั งพบวั่ า  คนพิการยั งประสบปัญหาเข้ า ไ ม่ิถึ ง 

สภาพแวัด้ล้อมิทางกายภาพและการขนส่งสาธิารณ์ะ 

ในลักษณ์ะทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้้โด้ยสะด้วัก 

(Accessibility for All)435 เช่น ทางเท้าและถนน 

ท่�ไมิเ่รย่บกอ่ใหเ้กดิ้อนัติรายและอปุสรรคติา่ง ๆ  สำหรบั 

ผู้ใช้รถเข็น ทางเด้ินสำหรับคนพิการทางการเห็น 

(Braille Block) ม่ิเฉพาะบางจุด้ ไมิ่ติ่อเน่�อง และ 

ไมิ่สามิารถใช้งานได้้จริง รถโด้ยสารประจำทางบางคัน 

ไมิ่ม่ิสิ�งอำนวัยควัามิสะด้วักสำหรับว่ัลแชร์ บันได้ 

และสะพานลอยท่�ใช้ในการข้ามิถนนเป็นอปุสรรคสำหรบั 

ผูใ้ชว้ัล่แชร ์และบางพ่�นท่�ไมิม่ิท่างมิา้ลายและสญัญาณ์ไฟ 

สำหรับวั่ลแชร์ เป็นติ้น436 ทั�งน่� อุปสรรคในการเด้ินทาง 

ด้ังกล่าวัส่งผลติ่อโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา การหา

งานทำ การเข้าถึงบริการสาธิารณ์ะ ติลอด้จนโอกาส 

การม่ิสว่ันรว่ัมิในกจิกรรมิติา่ง ๆ  ทางสงัคมิของคนพกิาร437

ในด้า้นการเขา้ถงึขอ้มิลูขา่วัสารของคนพกิารนั�นยงัคงมิ ่

ปัญหาและอุปสรรค โด้ยเฉพาะเวั็บไซึ่ติ์ของหน่วัยงาน 

ภาครัฐท่�ยังขาด้คำบรรยายเส่ยง ส่�อโทรทัศน์ส่วันใหญ่ 

ไมิ่ม่ิล่ามิภาษาม่ิอและคำบรรยายแทนเส่ยงทำให ้

คนพกิารทางการเห็นและการได้้ยินมิข้่อจำกัด้ในการรับรู้ 

และเข้าถึงข้อมิูลข่าวัสาร438 
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ทัี�มา: เวิร์คพอยทั์ทัูเด้ย์

 1.4 การเขา้ถงึธิร้กรรม่ทางการเงนิ เมิ่�อวันัท่�  
27 กรกฎาคมิ 2564 ครมิ. รับทราบรายงาน 
การพิจารณ์าเสนอผลการศึกษา เร่�อง แนวัทาง 
การเข้าถึงบริการธิุรกรรมิทางการเงินของคนพิการของ 
คณ์ะกรรมิาธิกิารการพัฒนาสังคมิและกิจการเด็้ก เยาวัชน 
สติร่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้้อยโอกาส วัุฒิสภา  
ซึ่ึ�ง ครมิ. ได้้ให้ควัามิเห็นชอบและมิอบหมิายหน่วัยงาน 
ท่� เ ก่� ย วั ข้องนำผลการ ศึกษาและ ข้อ เสนอแนะ 
ไปปฏิบัติิ ได้้แก่ ธินาคารแห่งประเทศไทย (ธิปท.) 
ควัรร่วัมิมิ่อกับสมิาคมิธินาคารไทยและสถาบันการเงิน  
เร่งกำหนด้มิาติรฐานขั�นติ�ำด้้านการเข้าถึงบริการ
ธิรุกรรมิทางการเงนิและการลงทนุโด้ยสะด้วักถว้ันหนา้ 
เพ่�อเป็นหลักประกันให้ธินาคารและสถาบันการเงิน
มิ่แนวัทางการให้บริการคนพิการท่�ชัด้เจน เป็นไป 
ในทศิทางเด้ย่วักัน และควัรกำหนด้ให้มิห่น่วัยงานกลาง 
ท่�สามิารถติิด้ต่ิอเพ่�อให้คำปรึกษาและช่�แนะต่ิอ 
เจ้าหน้าท่�ประจำสาขาของธินาคารและสถาบันการเงิน 
ในการให้บริการพ่�นฐานต่ิอคนพิการทุกประเภท 
ท่�ไมิ่เป็นการเล่อกปฏิบัติิ เป็นติ้น  

  อย่างไรก็ติามิ ในปี 2564 ยังคงพบ
ปญัหาอปุสรรคการทำธิรุกรรมิทางการเงนิของคนพกิาร  
โด้ยเฉพาะการปฏิเสธิไมิ่ให้คนพิการบางประเภท 
ทำธิุรกรรมิทางการเงิน เช่น กรณ์่คนพิการทางการเห็น
ถกูพนกังานธินาคารของสำนกังานสาขาปฏเิสธิการเปดิ้ 

439 จาก รายงานสัรุปผลูการประชุ่มสันทันากลูุ่ม (Focus Group) เรื�อง การสั่งเสัริมแลูะคุ้มครองสัิทัธัิคนพิการ เมื�อวันทัี�  
6 กันยายน 2564. งานเด้ิมิ.

440 จาก เด้็กพิการต้ืองได้้เรียน! โอกาสัการศึกษาของเด็้กพิการไทัย ประเทัศเราไปถึูงไหน, โด้ย ข่าวัสด้ออนไลน์,  
25 ธิันวัาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_6764877

บญัช่เงินฝากธินาคาร คนพิการทางสติปัิญญาหรอ่บุคคล
ออทิสติิกไมิ่สามิารถเปิด้บัญช่เงินฝากถ้าไม่ิได้้ทำการ
แติ่งติั�งผู้อนุบาล การถอนเงินติ้องม่ิผู้ดู้แลคนพิการ 
ให้ควัามิยินยอมิด้้วัยเสมิอ หร่อไม่ิอนุญาติให้คนพิการ
ทำบัติรกด้เงินสด้ เป็นติ้น ทั�งน่� ปัญหาด้ังกล่าวัเกิด้จาก
การติัด้สินใจของเจ้าหน้าท่�ธินาคารปฏิบัติิแติกติ่างกัน 
แติ่ละสาขา และธินาคารยังไมิ่ม่ิการปฏิบัติิเป็นไป 
ในทิศทางเด้่ยวักัน นอกจากน่� คนพิการทางการเห็นยัง 
ประสบปัญหาการทำธิรุกรรมิการเงนิด้้วัยเคร่�องถอนเงนิสด้ 
อัติโนมิัติิ (ATM) ซึ่ึ�งบางแห่งยังไมิ่มิ่ฟังก์ชัน (Function) 
สำหรับผู้ท่�มิ่ปัญหาด้้านการมิองเห็น439 

 1.5 การเข้าถึงการศึึกษาสิำหรับคนพิการ 
ปัจจุบันม่ิคนพิการท่�ได้้รับการออกบัติรประจำติัวั 
คนพกิาร จำนวัน 2,095,205 คน เปน็คนพกิารท่�ไม่ิได้ร้บั 
การศึกษา จำนวัน 44,474 คน คิด้เป็นร้อยละ 2.12 
และคนพิการท่�ได้้รับการศึกษา จำนวัน 1,609,369 คน  
คดิ้เปน็รอ้ยละ 76.81 และหนว่ัยงานยงัไมิม่่ิขอ้มิลู จำนวัน 
441,362 คน คดิ้เปน็รอ้ยละ 21.07 โด้ยระด้บัการศกึษา
ท่�คนพิการได้้รับมิากท่�สุด้ ได้้แก่ ระดั้บประถมิศึกษา  
จำนวัน 1,310,442 คน คดิ้เป็นร้อยละ 81.43 รองลงมิา 
เป็นระด้ับมัิธิยมิศึกษา จำนวัน 185,504 คน คิด้เป็น
ร้อยละ 11.53 จะเห็นได้้วั่ามิ่คนพิการจำนวันมิาก 
ยงัไม่ิสามิารถเข้าถึงการศกึษาขั�นพ่�นฐานติามิท่�รฐัธิรรมินญู 
กำหนด้ให้รฐัต้ิองด้ำเนนิการให้เด้ก็ทกุคนได้้รบัการศกึษา 
เป็นเวัลา 12 ปี (ระด้ับอนุบาล 1 ถึงมิัธิยมิศึกษาปีท่� 3)  
ทั�งน่� อาจเน่�องมิาจากหลายปัจจัย เช่น ควัามิไมิ่พร้อมิ
ทางร่างกาย จิติใจ อารมิณ์์ สภาพแวัด้ล้อมิ และ
สถานะทางการเงินของครอบครัวั440 รวัมิถึงขาด้ระบบ 
การจดั้การศกึษาและการเรย่นรูท้่�เหมิาะสมิกบัคนพกิาร  
ขาด้สิ�งอำนวัยควัามิสะด้วัก ส่�อ และบรกิารควัามิช่วัยเหลอ่ 
ทางการศึกษา เป็นติน้ นอกจากน่� ส่�อการเรย่นการสอน
สำหรับคนพิการติามิกฎกระทรวังกำหนด้หลักเกณ์ฑ์์ 
และวัธ่ิิการให้คนพกิารม่ิสิทธิิได้้รับสิ�งอำนวัยควัามิสะด้วัก  
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ส่�อ บริการ และควัามิช่วัยเหล่ออ่�นใด้ทางการศึกษา 
พ.ศ. 2550 ยังไมิ่เหมิาะสมิกับพัฒนาการและช่วังวััย
ของเด็้กพิการท่�ส่วันใหญ่เป็นเด็้กโติแต่ิใช้ส่�อการเร่ยน 
การสอนบัญช่เด้่ยวักันกับเด้็กเล็กในสังกัด้สำนักงาน
คณ์ะกรรมิการการศึกษาขั�นพ่�นฐาน (สพฐ.)441

ทัี�มา: SALIKA

 1.6 การจ้้างงานคนพิการ จากคนพิการ 
ท่�มิ่บัติรประจำตัิวัคนพิการ จำนวัน 2,095,205 คน  
พบวั่า เป็นคนพิการท่�อยู่ในวััยทำงาน (อายุ 15 - 59 ปี)  
จำนวัน 854,997 คน ในจำนวันน่�มิ่คนพิการท่�ประกอบ
อาช่พ จำนวัน 420,335 คน คิด้เป็นร้อยละ 49.16 
ส่วันใหญ่อยู่ในภาคเกษติรกรรมิ ปัจจุบันยังมิ่คนพิการ
ท่�มิ่งานทำไม่ิมิาก และแรงงานคนพิการส่วันใหญ่มิ่
คุณ์สมิบัติิไมิ่ติรงกับควัามิต้ิองการท่�หน่วัยงานภาครัฐ 
และเอกชนกำหนด้ จากรายงานพบว่ัา มิส่ถานประกอบการ 
จำนวัน 13,693 แห่ง ติ้องการจ้างงานคนพิการ จำนวัน 
64,769 คน แติส่ามิารถจา้งงานคนพิการติามิมิาติรา 33 
ของ พ.ร.บ ส่งเสริมิและพัฒนาคุณ์ภาพช่วิัติคนพิการ  
พ.ศ. 2550 และท่�แก้ไขเพิ�มิเติิมิ (ฉบับท่� 2) พ.ศ. 2556  
ได้้เพ่ยงจำนวัน 37,707 คน ทำให้ติ้องส่งเงินเข้า 
กองทุนส่งเสริมิและพัฒนาคุณ์ภาพช่วัิติคนพิการกรณ์่
ท่�นายจ้างหร่อสถานประกอบการมิิได้้รับคนพิการ 

441 จาก เด้็กพิการตื้องได้้เรียน! โอกาสัการศึกษาของเด้็กพิการไทัย ประเทัศเราไปถูึงไหน. งานเด้ิมิ.
442 จาก หนังส่อกรมิส่งเสริมิและพัฒนาคุณ์ภาพช่วิัติคนพิการ ท่� พมิ 0704/4843 ลงวัันท่� 15 ติุลาคมิ 2564.  

เร่�อง ขอส่งข้อมิูลเพ่�อประกอบการจัด้ทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิทธิิมินุษยชนของประเทศไทย ปี 2564.
443 จาก นฤมลู นำทััพถูก พัฒนาทัักษะฝ่ีมือคนพิการ รองรับการประกอบอาช่ีพ, โด้ย รัฐบาลไทย, 3 มิิถุนายน 2564. 

ส่บค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/40571
444 จาก หนังส่อกรมิส่งเสริมิและพัฒนาคุณ์ภาพช่วัิติคนพิการ ท่� พมิ 0704/4843 ลงวัันท่� 15 ติุลาคมิ 2564. งานเด้ิมิ.

เข้าทำงานติามิมิาติรา 34 คิด้เป็นจำนวัน 12,788 คน  
และจัด้สัมิปทานและสถานท่� เ พ่�อส่งเสริมิอาช่พ  
หร่อจัด้ให้ม่ิอุปกรณ์์ สิ�งอำนวัยควัามิสะด้วักหร่อล่ามิ
ภาษามิ่อติามิมิาติรา 35 คิด้เป็นจำนวัน 13,619 คน442 
เน่�องจากคนพกิารอาจยงัไมิไ่ด้ร้บัการพฒันาทกัษะฝมีิอ่ 
ให้ติรงติามิควัามิติ้องการของสถานประกอบกิจการ 
เท่าท่�ควัร ขาด้หลักสูติรท่�เหมิาะสมิ ขาด้เคร่�องมิ่อ
และอุปกรณ์์ท่�ช่วัยในการทำงานท่�ติรงติามิประเภท
ของควัามิพิการ รวัมิถึงยังไม่ิมิ่ฐานข้อมิูลด้้านแรงงาน 
เพ่�อสนบัสนนุการจ้างงานให้กบัคนพกิาร443 ด้้านหน่วัยงาน 
ภาครัฐพบว่ัา มิ่จำนวัน 296 แห่ง ติ้องการจ้างงาน
คนพิการ จำนวัน 17,566 คน แติ่สามิารถจ้างงาน
คนพิการติามิมิาติรา 33 ได้้เพ่ยง 2,742 คน และ
มิ่การจัด้สัมิปทานติามิมิาติรา 35 จำนวัน 570 คน  
ซึ่ึ�งถ่อวั่ามิ่การจ้างงานคนพิการจำนวันน้อยเน่�องจาก 
กฎหมิายไม่ิบังคับให้หน่วัยงานภาครัฐต้ิองส่งเงิน 
เขา้กองทุนฯ แต่ิเปน็เพย่งการขอควัามิร่วัมิมิอ่ให้จา้งงาน 
คนพกิารเทา่นั�น ประกอบกบัหนว่ัยงานภาครฐับางสว่ัน 
ยงัขาด้ควัามิรูค้วัามิเข้าใจเก่�ยวักบัการปฏบิตัิติิามิกฎหมิาย 
การจ้างงานคนพิการ ขาด้สิ�งอำนวัยควัามิสะด้วัก 
ในอาคารสำหรับคนพกิาร นอกจากน่� คนพกิารส่วันใหญ่
มิ่คุณ์สมิบัติิไม่ิติรงติามิติำแหน่งงานท่�หน่วัยงานภาครัฐ
กำหนด้444  

 1.7 การลิ่ว่งลิะเม่ิดติ่อคนพิการ อนุสัญญา 
CRPD ข้อ 16 กำหนด้ให้รัฐภาค่ติ้องด้ำเนินการ 
ให้คนพิการได้้รับการคุ้มิครอง การช่วัยเหล่อ สนับสนุน 
ท่�เหมิาะสมิเพ่�อปอ้งกนัการถกูแสวังหาประโยชน ์การใช ้
ควัามิรุนแรง และการล่วังละเมิิด้ในทุกรูปแบบและ 
จะติ้องคำนึงถึงเพศ วััย และควัามิพิการของแติ่ละ
บุคคลด้้วัย ทั�งน่� สถานการณ์์การล่วังละเมิิด้ทางเพศ
คนพิการยังคงมิ่อยู่อย่างติ่อเน่�อง แมิ้จะมิ่กฎหมิาย 
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คุม้ิครองคนพิการ แต่ิในภาพรวัมิการปฏิบตัิยัิงคงมุ่ิงเน้น 
เร่�องสิทธิิของคนพิการโด้ยเฉพาะควัามิเสมิอภาค 
ในการทำงาน แติ่คนพิการท่�ถูกล่วังละเมิิด้ทางเพศ
และถูกทำร้ายร่างกายและจิติใจยังคงไม่ิได้้รับการดู้แล 
อย่างทั�วัถึงทั�งหมิด้ อ่กทั�งยังไมิ่มิ่การเก็บรวับรวัมิสถิติิ
ในภาพรวัมิอย่างเป็นระบบ ในปี 2564 ปรากฏกรณ์่
การล่วังละเมิดิ้ทางเพศติอ่สติรพ่กิารและเด้ก็หญงิพกิาร
หลายกรณ์่ เช่น กรณ์่สติร่พิการออทิสติิกใน จ. บุร่รัมิย์  
ถูกชายวััย 73 ปี ล่อลวังไปข่มิข่น445 และกรณ่์
สติร่พิการป่วัยเป็นด้าวัน์ซึ่ินโด้รมิถูกข่มิข่นและฆ่่า 
ใน จ. ปทุมิธิาน่446 เป็นติ้น และยังพบการละเมิิด้ 
ติ่อคนพิการทั�งด้้านร่างกายและจิติใจ การล้อเล่ยน  
การกลั�นแกล้ง (Bully) การหลอกลวังทรัพย์สิน  
การเล่อกปฏิบัติิ รวัมิถึงการใช้คำพูด้เปร่ยบเปรย 
ควัามิพิการเป็นคำติ่อวั่ากันในสังคมิ นอกจากน่� พบวั่า
สงัคมิยังมิค่วัามิคิด้ด้า้นลบต่ิอคนพิการ โด้ยมิองคนพิการ
ในเชิงสงเคราะห์มิากกวั่าพลเมิ่องท่�มิ่ส่วันร่วัมิในการ 
ขบัเคล่�อนสังคมิอยา่งเสมิอภาคทำใหค้นพิการขาด้อิสระ
ในการด้ำเนนิชว่ัติิ447 สำหรบัในชว่ังการแพรร่ะบาด้ของ
โรคโควิัด้ 19 พบว่ัา มิ่สติร่พิการและเด็้กหญิงพิการ
ติ้องเผชิญควัามิรุนแรงในครอบครัวั448 นอกจากน่�  
คนพิการส่วันใหญ่ไมิ่สามิารถเข้าถึงกระบวันการ
ยุติิธิรรมิได้้เน่�องจากการลงบันทึกแจ้งควัามิยังไม่ิมิ่
ล่ามิภาษามิ่อ และไม่ิมิ่การจัด้ทำเป็นเอกสารเส่ยง 
หร่ออักษรเบรลล์ ทำให้คนพิการทางการได้้ยินและ 
การเห็นไมิ่สามิารถเข้าถึงข้อมิูลได้้449 

 1.8 ผู้ลิกระทบของสิถานการณ์์การแพร่
ระบาดของโรคโคว่ิด 19 ติ่อคนพิการ การแพร่ระบาด้

445 จาก ครอบครัวสัุด้ช่้ำ ลููกสัาวพิการ 2 คน ถููกลูวงไปย�ำยี เฒ่าวัย 73 จ่าย100 ค่าปิด้ปาก, โด้ย ข่าวัสด้ออนไลน์,  
11 พฤศจิกายน 2564. ส่บค้นจาก https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6433381

446 จาก ด้่วน! จับได้้แลู้วทัรช่นขืนใจฆ่่าสัาวด้าวน์ซินโด้รม ญาตืิเหยื�อลูั�นไม่อโหสัิกรรมให้, โด้ย เด้ลินิวัส์, 11 พฤศจิกายน 
2564. ส่บค้นจาก https://www.dailynews.co.th/news/272963/

447 จาก รายงานสัรุปผลูการประชุ่มสันทันากลูุ่ม (Focus Group) เรื�อง การสั่งเสัริมแลูะคุ้มครองสัิทัธัิคนพิการ เมื�อวันทัี� 
6 กันยายน 2564. งานเด้ิมิ.

448 จาก สัสัสั.ช่ง 8 ข้อช่่วยสัตืรีหลุูด้พ้นความรุนแรงสัถูานการณ์์โควิด้ 19, โด้ย บ้านเมิ่อง, 11 พฤศจิกายน 2564.  
ส่บค้นจาก https://www.banmuang.co.th/news/bangkok/230955

449 จาก รายงานสัรุปผลูการประชุ่มสันทันากลุู่ม (Focus Group) เรื�องการส่ังเสัริมแลูะคุ้มครองสิัทัธิัคนพิการ  
เมื�อวันทัี� 6 กันยายน 2564. งานเด้ิมิ.

ของโรคโควัิด้ 19 ส่งผลกระทบอย่างมิากติ่อคนพิการ 
ทั�งด้้านสุขภาพ ด้้านการจ้างงาน และการเข้าถึง 
การศึกษาของเด้็กพิการ (โปรด้ดู้รายละเอ่ยด้เพิ�มิเติิมิ 
ในหัวัข้อสถานการณ์์การแพร่ระบาด้ของโรคโควัิด้ 19)

2. การดำเนินการที�สิำคัญ

 2.1 การติอบรับข้อเสินอแนะในรายงาน 
ปัี 2563

  ในปี 2563 หน่วัยงานท่� เ ก่�ยวัข้อง 
ได้้ติอบรับและด้ำเนินการติามิข้อเสนอแนะของ กสมิ. 
โด้ยกระทรวังศึกษาธิิการ (ศธิ.) ได้้ด้ำเนินการติามิ 
พ.ร.บ. การจัด้การศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
และท่�แก้ไขเพิ�มิเติิมิ (ฉบับท่� 2) พ.ศ. 2556 โด้ยเปิด้
โอกาสใหค้นพกิารเขา้ศกึษาทกุระด้บั เนน้การเรย่นรวัมิ  
สนับสนุนให้เอกชนและองค์กรเอกชนม่ิส่วันร่วัมิจัด้ 
การศึกษาสำหรับคนพิการโด้ยรัฐให้การสนับสนุน 
งบประมิาณ์และบคุลากร มิก่ารพฒันาระบบฐานขอ้มิลู 
คนพิการด้า้นการศึกษา พฒันารูปแบบการจัด้การศึกษา
ท่�หลากหลายทั�งในระบบ นอกระบบ ติามิอัธิยาศัย  
รวัมิถงึศนูยก์ารเรย่นเฉพาะควัามิพกิาร ได้พ้ฒันาครแูละ
บคุลากรท่�เก่�ยวัขอ้งในการจดั้การศกึษาสำหรบัคนพกิาร 
สนับสนุนการจัด้ติั�งศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS 
Center) จัด้ตัิ�งกองทุนส่งเสริมิและพัฒนาการศึกษา
สำหรับคนพิการ สังกัด้ สพฐ. เพ่�อพัฒนาการศึกษา
สำหรับคนพิการ

  สำนักงานอัยการสูงสุด้ (อส.) ด้ำเนินการ 
คุม้ิครองสทิธิแิละช่วัยเหลอ่ทางกฎหมิายและการบงัคบัคด้ ่
จังหวััด้ทั�วัประเทศ โด้ยคำนึงถึงแผนปฏิบัติิการรองรับ 
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สทิธิิผู้สูงอายุและคนพิการ และมิโ่ครงการแผนปฏิบตัิกิาร 
รองรับสิทธิิคนพิการ โด้ยส่งเสริมิองค์กรวิัชาช่พ 
ล่ า มิภาษามิ่ อสำห รับคน พิการทางการ ได้้ ยิ น 
ในกระบวันการยุติิธิรรมิ โด้ยมิ่การอบรมิจริยธิรรมิ 
และทด้สอบด้า้นภาษากอ่นการออกใบอนญุาติ เพ่�อสรา้ง 
ควัามิเช่�อมิั�นในกระบวันการยุติิธิรรมิติามิแนวันโยบาย
ของรัฐท่� ต้ิองอำนวัยควัามิยุติิธิรรมิให้กับทุกคน 
อย่างเสมิอภาคและเท่าเท่ยมิกัน

สนับสนุนให้เอกช่นและองค์กร
พััฒนาเอกช่นมิีส่วันร่วัมิ
จััด้การศึึกษาสิำาหรับ
คนพิการ

 2.2 การดำเนินการในปัี 2564 

  1) สิ วั่ สิ ดิ ก า ร เ บี้ ย ค ว่ า ม่ พิ ก า ร  
จากจำนวันคนพิการท่�มิ่บัติรประจำติัวั 2,095,205 คน  
พบวั่า มิ่คนพิการท่� ได้้รับเบ่�ยคนพิการ จำนวัน 
2,012,791 คน แบง่ออกเปน็คนพิการอายตุิ�ำกวัา่ 18 ปี  
ได้ร้บัเบ่�ยควัามิพกิาร 1,000 บาท จำนวัน 106,053 คน 
คนพกิารท่�มิบ่ตัิรสวัสัด้กิารแหง่รฐัได้ร้บัเบ่�ยควัามิพกิาร  
800 บาท และเงนิเพิ�มิ 200 บาท รวัมิเปน็เงิน 1,000 บาท  
จำนวัน 1,086,610 คน และคนพิการท่�ไมิม่ิบ่ตัิรสวัสัดิ้การ 
แห่งรัฐ ได้้รับเบ่�ยควัามิพิการ 800 บาท จำนวัน  
820,128 คน สำหรับกลุ่มิคนพิการท่�มิ่บัติรประจำติัวั
คนพิการอายุ 18 ปีขึ�นไปซึ่ึ�งไมิ่มิ่บัติรสวััสดิ้การแห่งรัฐ
ยังไมิ่ได้้รับการเพิ�มิเบ่�ยควัามิพิการเป็น 1,000 บาท นั�น 
เมิ่�อวัันท่� 10 มิ่นาคมิ 2564 คณ์ะกรรมิการส่งเสริมิและ
พัฒนาคุณ์ภาพช่วัิติคนพิการแห่งชาติิ (กพช.) เห็นชอบ
ปรบัเพิ�มิสวัสัด้กิารเบ่�ยควัามิพกิารจาก 800 บาทต่ิอคน 
ติ่อเด้่อน เป็น 1,000 บาท ติ่อคนติ่อเด้่อน450 ติ่อมิา  
เมิ่�อวัันท่� 25 สิงหาคมิ 2564 พก. ได้้จัด้ประชุมิร่วัมิกับ 
กรมิบัญช่กลางและหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้องเพ่�อทบทวัน

450 จาก รัฐบาลูเพิ�มสัวัสัด้ิการเบี้ยผู้พิการทัี�ไม่มีบัตืรคนจนเป็นเด้ือนลูะ 1,000 บาทั, โด้ย โพสติ์ทูเด้ย์, 10 มิ่นาคมิ 2564. 
ส่บค้นจาก https://www.posttoday.com/politic/news/647554

451 จาก หนังส่อกรมิส่งเสริมิและพัฒนาคุณ์ภาพช่วัิติคนพิการ ท่� พมิ 0704/4843 ลงวัันท่� 15 ติุลาคมิ 2564. งานเด้ิมิ.

การปรบัเพิ�มิเบ่�ยสวััสด้กิารเสนอติอ่ ครมิ. เพ่�อใหค้นพกิาร 
ได้้รับสิทธิิอย่างเท่าเท่ยมิกันทุกกลุ่มิ รวัมิถึงเป็น 
หลั กประ กัน ขั� นพ่� นฐานและการ จัด้ส วััส ดิ้การ 
แบบถ้วันหน้า451

  2) ศูึนย์บริการคนพิการ ซึ่ึ� งจัด้ติั� ง
ติามิ พ.ร.บ. ส่งเสริมิและพัฒนาคุณ์ภาพช่วัิติคนพิการ  
พ.ศ. 2550 และท่�แก้ไขเพิ�มิเติิมิ (ฉบับท่� 2) พ.ศ. 2556 
มิาติรา 20/3 และมิาติรา 20/4 เพ่�อประโยชน์ในการ 
ส่งเสรมิิและพฒันาคณุ์ภาพช่วัติิคนพกิาร ประกอบด้้วัย 
ระเบย่บคณ์ะกรรมิการสง่เสรมิิและพฒันาคณุ์ภาพชว่ัติิ 
คนพิการแห่งชาติว่ิัาด้ว้ัยหลักเกณ์ฑ์ ์วัธิิก่าร และเง่�อนไข
เก่�ยวักับศูนย์บริการ พ.ศ. 2556 กำหนด้ประเภท 
ศนูย์บรกิารคนพิการไวั ้2 ประเภท ได้แ้ก่ (1) ศนูย์บรกิาร 
คนพิการทั�วัไป จัด้ติั�งโด้ยองค์กรคนพิการหร่อองค์กร
อ่�นใด้ท่�ให้บริการคนพิการ และราชการส่วันท้องถิ�น 
หรอ่หนว่ัยงานภาครฐั เพ่�อใหบ้รกิารแกค่นพกิารในระด้บั 
พ่�นท่�หร่อติามิประเภทควัามิพิการ/เฉพาะเร่�องใด้
เร่�องหนึ�ง ปัจจุบันมิ่ศูนย์บริการคนพิการทั�วัไปทั�งสิ�น 
2,955 แห่งทั�วัประเทศ โด้ยในปี 2563 มิ่ศูนย์บริการ
คนพิการทั�วัไป จำนวัน 2,458 แห่ง ติ่อมิาในปี 2564 
ม่ิการจัด้ติั�งเพิ�มิ จำนวัน 497 แห่ง (2) ศูนย์บริการ 
คนพิการระดั้บจังหวััด้ จัด้ตัิ�งโด้ย พก. เพ่�อส่งเสริมิ 
สนับสนุน และประสานงานเก่�ยวักับการจัด้ติั� ง 
ศูนย์บริการคนพิการทั� วั ไป รวัมิถึงด้ำเ นินการ 
เพ่�อประโยชน์ในการส่งเสริมิและพัฒนาคุณ์ภาพช่วัิติ 
คนพิการภายในจังหวััด้ ปัจจุบันม่ิการจัด้ติั�งในพ่�นท่�
จงัหวัดั้ 76 จงัหวัดั้และกรงุเทพมิหานคร โด้ยศนูยบ์รกิาร
คนพิการทั�ง 2 ประเภท มิ่แนวัทางการให้บริการ ได้้แก่ 
(1) บริการข้อมิูลข่าวัสารและควัามิรู้เร่�องสิทธิิคนพิการ 
(2) เร่ยกร้องสิทธิิแทนคนพิการ (3) ให้ควัามิช่วัยเหล่อ 
การด้ำรงช่วัิติขั�นพ่�นฐาน ฝึกอาช่พ จัด้หางานให้แก่ 
คนพกิาร (4) ชว่ัยเหลอ่คนพกิารหรอ่ผูม้ิแ่นวัโนม้ิจะพกิาร 
ทั�งด้้านการรักษาพยาบาลและการฟ้�นฟูสมิรรถภาพ  
(5) ประสานหน่วัยงานรัฐให้ควัามิช่วัยเหล่อคนพิการ  
โด้ยพบว่ัาในปี 2564 มิ่ผู้ขอรับควัามิช่วัยเหล่อ  
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ณ์ ศนูย์บรกิารคนพกิารระด้บัจังหวัดั้ในพ่�นท่� 76 จงัหวัดั้ 
และกรุงเทพมิหานคร จำนวัน 928,944 ราย  
โด้ยส่วันใหญข่อรับบรกิารด้า้นขอ้มิลูขา่วัสาร รองลงมิา
เป็นการจัด้ทำ/เปล่�ยนบัติรประจำติัวัคนพิการ บริการ 
ผู้ช่วัยคนพิการ และบริการอ่�น ๆ  เช่น รับชำระหน่�  
และพักชำระหน่� เป็นติ้น452 

  3) การให้บริการคนพิการในจั้งหวั่ด
ชีายแดนภาคใต้ิ พก. ติิด้ติามิและให้การสนับสนุน
องค์กรเคร่อข่ายภาครัฐและภาคเอกชนให้เข้าสู ่
การประเมินิมิาติรฐานเพ่�อจดั้ติั�งเป็นศนูย์บรกิารคนพกิาร 
ทั�วัไป และสนับสนนุโครงการซ่ึ่อมิอปุกรณ์์และเคร่�องช่วัย 
ควัามิพิการให้กับคนพิการในชุมิชน453 นอกจากน่�  
ศอ.บติ. ได้้ด้ำเนินนโยบายมิุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพ 
และยกระดั้บคุณ์ภาพช่วิัติของคนพิการในพ่�นท่�จังหวััด้
ชายแด้นภาคใต้ิ โด้ยเฉพาะกลุ่มิเด็้กพิการซึ่�ำซ้ึ่อน  
ส่งเสริมิให้เด้็กพิการสามิารถเข้าสู่ระบบการศึกษา
ขั�นพ่�นฐานเพ่�อให้เด้็กพิการมิ่โอกาสเร่ยนหนังส่อ 
เพ่�อเพิ�มิโอกาสในการประกอบอาชพ่และมิร่ายได้้ท่�มิั�นคง 
ในการดู้แลตินเอง454 รวัมิทั�งสง่เสริมิใหค้นพิการสามิารถ
เคล่�อนไหวัและใช้ช่วัิติอย่างอิสระโด้ยด้ำเนินโครงการ  
“เก้าอ่�สุขใจ สู่รองเท้าสั�งตัิด้ ปีท่� 4” ซึึ่�งเป็นโครงการ 
ต่ิอเน่�องเพ่�อให้การช่วัยเหลอ่ด้้านอุปกรณ์์ช่วัยควัามิพิการ 
ประกอบด้้วัยเติ่ยงฝึกย่น อุปกรณ์์ช่วัยเด้ิน และ
รองเท้าสั�งติัด้แก่เด็้กพิการ โด้ยในปี 2563 ได้้มิอบ 
อุปกรณ์์ฯ ให้แก่เด้็กพิการ จำนวัน 65 คน455 และ 

452 จาก หนังส่อกรมิส่งเสริมิและพัฒนาคุณ์ภาพช่วัิติคนพิการ ท่� พมิ 0704/4843 ลงวัันท่� 15 ติุลาคมิ 2564. งานเด้ิมิ.
453 จาก พก. ลูงพื้นทัี�ตืิด้ตืามแลูะสันับสันุนองค์กรเครือข่ายเพื�อเตืรียมความพร้อมในการเข้าสัู่ประเมินมาตืรฐานองค์กร

เพื�อพัฒนาศักยภัาพคนพิการจังหวัด้ช่ายแด้นใต้ื [ข่าวัประชาสัมิพันธ์ิ]. โด้ย กรมิส่งเสริมิและพัฒนาคุณ์ภาพช่วัิติคนพิการ,  
10 มิ่นาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.dep.go.th/en/news/news-release/พก-ลงพ่�นท่�ติิด้ติามิและสนับสนุนองค์กร
เคร่อข่ายเพ่�อเติร่ยมิควัามิพร้อมิในการเข้าสู่ประเมิินมิาติรฐานองค์กรเพ่�อพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวััด้ชายแด้นใติ้

454 จาก ศอ.บตื. พร้อมดู้แลูเด้็กพิการ 5 จังหวัด้ ด้้วยธันาคารอุปกรณ์์ช่่วยเหลูือคนพิการอย่างตื่อเนื�อง, โด้ย สำนักข่าวั 
กรมิประชาสัมิพันธิ์, 28 พฤษภาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://thainews.prd.go.th/RegionNews/RegionNews/Detail/
TCATG210528175701025

455 จาก ศอ.บตื. ลูงพื้นทีั�จังหวัด้ปัตืตืานี ขับเคลูื�อนกิจกรรมมอบอุปกรณ์์ฟ้้�นฟู้สัมรรถูภัาพ ผู้พิการสันอง 
แนวพระราช่ด้ำริฯ “เก้าอี้สัุขใจสัู่รองเทั้าสัั�งตืัด้ ปีทัี� 4”, โด้ย เกรทเติอร์มิัลติิมิ่เด้่ย, 9 พฤศจิกายน 2564. ส่บค้นจาก https:// 
www.paaktai.com/news/detail/5990

456 จาก เลูขาธัิการ ศอ.บตื. เด้ินหน้ายกระด้ับคุณ์ภัาพช่ีวิตืเด้็กพิการในพื้นทัี� จช่ตื. ให้ได้้รับการดู้แลูพร้อมฟ้้�นฟ้ ู
ในทัุกด้้านอย่างเหมาะสัม, โด้ย ศูนย์อำนวัยการบริหารจังหวััด้ชายแด้นภาคใติ้, 11 มิกราคมิ 2564. ส่บค้นจาก http://www.
sbpac.go.th/?p=67300

457 จาก พก. ทัอทั. ร่วมสัำรวจสัิ�งอำนวยความสัะด้วกสัำหรับคนพิการ ทั่าอากาศยานด้อนเมือง, โด้ย ไทยแลนด้์พลัส, 
23 กุมิภาพันธิ์ 2564. ส่บค้นจาก https://www.thailandplus.tv/archives/288217

ในป ี2564 ได้ม้ิอบอุปกรณ์ฯ์ แก่เด้ก็พกิาร จำนวัน 60 คน 
รวัมิทั�งดู้แลเด้็กพิการทุกกลุ่มิท่�มิ่ควัามิจำเป็นท่�ติ้องได้้
รบัการฟ้�นฟโูด้ยจดั้จา้งนกักายภาพบำบดั้ด้แูลเด้ก็พิการ 
ในพ่�นท่�การประเมิินผลการฟ้�นฟูเด้็กพิการเบ่�องติ้น  
และให้คำแนะนำการดู้แลเด้็กพิการแก่ผู้ปกครอง456 

  (4) ก า ร เข้ า ถึ ง สิ ภ า พ แว่ ด ลิ้ อ ม่ 
ทางกายภาพ การขนสิง่สิาธิารณ์ะ แลิะขอ้ม่ลูิข่าว่สิาร  
เมิ่�อวันัท่� 22 กมุิภาพันธิ ์2564 พก. ได้ด้้ำเนินโครงการให้
ควัามิรูเ้ก่�ยวักับมิาติรฐานการจัด้สิ�งอำนวัยควัามิสะด้วัก  
และการให้บรกิารคนพกิารแต่ิละประเภทในการเด้นิทาง 
ด้้วัยระบบขนส่งสาธิารณ์ะแก่เจ้าหน้าท่�ประจำการ 
ทา่อากาศยานและเจา้หนา้ท่�การรถไฟแห่งประเทศไทย 
สมิาคมิคนติาบอด้แห่งประเทศไทย ภาค่เคร่อข่าย
ขนส่งมิวัลชนทุกคนติ้องขึ�นได้้ (T4A) มิูลนิธิิพัฒนา
ศกัยภาพคนพกิาร มิลูนิธิอิารยสถาปตัิย ์และหนว่ัยงาน
ท่�เก่�ยวัข้อง รวัมิถึงมิ่การประเมิินและให้ข้อเสนอแนะ 
แก่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด้ (มิหาชน) และ 
การรถไฟแหง่ประเทศไทยในการปรับปรุงและออกแบบ
สิ�งอำนวัยควัามิสะด้วักในระบบขนส่งสาธิารณ์ะ 
ท่�เหมิาะสมิและสามิารถเข้าถึงได้้แก่คนพิการติามิ
อนุสัญญา CRPD ข้อ 9 ซึ่ึ�งหน่วัยงานจะติ้องด้ำเนินการ 
ให้คนพิการสามิารถเข้าถึงสภาพแวัด้ล้อมิทางกายภาพ 
ระบบขนส่ง สารสนเทศและการส่�อสาร รวัมิทั�ง
เทคโนโลย่สิ�งอำนวัยควัามิสะด้วัก457 
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  เมิ่�อวัันท่� 4 มิ่นาคมิ 2564 กระทรวัง
มิหาด้ไทย (มิท.) ได้้ประกาศใช้กฎกระทรวังกำหนด้
สิ� งอำนวัยควัามิสะด้วักในอาคารสำหรับผู้พิการ 
หร่อทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และท่�แก้ไข 
เพิ�มิเติิมิ (ฉบับท่� 2) พ.ศ. 2564 โด้ยแก้ไขเพิ�มิเติิมิ
ประเภท ขนาด้ ลักษณ์ะของอาคาร และสิ�งอำนวัย
ควัามิสะด้วัก รวัมิทั�งขอ้กำหนด้เก่�ยวักับการติดิ้ตัิ�ง ขนาด้  
จำนวัน และมิาติรฐานของสิ�งอำนวัยควัามิสะด้วัก
ในอาคารสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุให้เหมิาะสมิ
สอด้คล้องและเป็นท่�ยอมิรับของนานาประเทศ อาทิ  
การปรับป้ายแสด้งสิ�งอำนวัยควัามิสะด้วัก โด้ยระบ ุ
ข้อควัามิเพิ�มิวั่า “สัมิผัสและรู้ได้้” และปรับจำนวัน 
ท่� จอด้รถให้ เพิ� มิมิาก ขึ� น  เ ป็นติ้น  นอกจากน่�  
ด้้านการปรับปรุงอุปกรณ์์ สิ�งอำนวัยควัามิสะด้วัก 
หร่อบริการในอาคาร สถานท่� ยานพาหนะ และบริการ
ขนส่ง เพ่�อให้คนพิการสามิารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
มิ่ควัามิเหมิาะสมิ ด้้านกระทรวังคมินาคมิ (คค.)  
อยูร่ะหว่ัางการปรับปรงุกฎกระทรวังเพ่�อให้สอด้คล้องกับ 
กฎกระทรวังกำหนด้สิ�งอำนวัยควัามิสะด้วักฯ ของ มิท.458

  เ มิ่� อ วัั นท่�  1 5  กั นย ายน  2564  
ศาลปกครองสูงสุด้สั�งให้กรุงเทพมิหานคร (กทมิ.)  
จา่ยค่าเสย่หายแก่ผูฟ้้องคด้ท่่�เปน็คนพกิารซึึ่�งมิภ่มูิลิำเนา 
ในเขติกรุงเทพมิหานคร จำนวัน 430 คน เป็นจำนวันเงิน 
5,000 บาท/คน พร้อมิด้อกเบ่�ยในอัติราร้อยละ 7.5 ติอ่ปี  
เพ่�อเป็นการชด้เชยกรณ์่ควัามิล่าช้าจากการก่อสร้าง
ลิฟติ์ในสถาน่รถไฟฟ้า BTS ซึึ่�งใช้เวัลากวั่า 5 ปี  
เป็นระยะเวัลาท่�ล่าช้าเกินสมิควัร ทำให้ผู้ฟ้องคด้่ได้้รับ 
ควัามิยากลำบากในการด้ำเนินช่วัิติ ขาด้ประโยชน์ 
ในการใช้บริการระบบขนส่งมิวัลชน และต้ิองเส่ย 
คา่ใชจ้า่ยในการเด้นิทางไปประกอบภารกจิประจำวันั459 

458 จาก มทั.3 ผลัูกดั้นปรับปรุงกฎกระทัรวงสิั�งอำนวยความสัะด้วกในอาคาร สัำหรับผู้พิการหรือทุัพพลูภัาพ  
แลูะคนช่รา, โด้ย ไทยแลนด้์พลัส, 29 มิ่นาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.thailandplus.tv/archives/303602

459 จาก ศาลู ปค.สัูงสัุด้สัั�ง กรุงเทัพฯ จ่ายคนพิการรายลูะ 5 พัน เหตืุทัำลูิฟ้ตื์อำนวยความสัะด้วกบนบีทัีเอสัลู่าช่้า 5 ปี, 
โด้ย ผู้จัด้การออนไลน์, 15 กันยายน 2564. ส่บค้นจาก https://mgronline.com/politics/detail/9640000091679

460 จาก สัด้ช่.จัด้การประชุ่มคณ์ะอนุกรรมการส่ังเสัริมแลูะพัฒนาการเข้าถูึงแลูะใช่้ประโยช่น์จากข้อมูลูข่าวสัาร  
การสัื�อสัารบริการโทัรคมนาคม เทัคโนโลูยีสัารสันเทัศแลูะการสืั�อสัาร เทัคโนโลูยีสัิ�งอำนวยความสัะด้วกเพื�อการสืั�อสัารแลูะ
บริการสัื�อสัาธัารณ์ะสัำหรับคนพิการ ครั้งทัี� 1/2564 [ข่าวัประชาสัมิพันธิ์]. โด้ย สำนักงานคณ์ะกรรมิการด้ิจิทัลเพ่�อเศรษฐกิจ
และสังคมิแห่งชาติิ, 3 สิงหาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.onde.go.th/view/1/ข่าวั_สด้ช/ข่าวัสด้ช./1401/TH-TH

  ด้้ านการเข้ าถึ งข้อมิูลข่ าวัสารนั� น 
กระทรวังดิ้จิทัลเพ่�อเศรษฐกิจและสังคมิ (ด้ศ.) ได้ ้
ด้ำเนนิการขบัเคล่�อนแกไ้ขปญัหาและสง่เสรมิิการเขา้ถงึ 
ข้อมิลูข่าวัสารของคนพกิาร โด้ยคณ์ะอนกุรรมิการส่งเสรมิิ 
และพัฒนาการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูิล
ข่าวัสาร การส่�อสารบริการโทรคมินาคมิ เทคโนโลย ่
สารสนเทศและการส่�อสาร เทคโนโลย่สิ�งอำนวัย 
ควัามิสะด้วักเพ่�อการส่�อสารและบริการส่�อสาธิารณ์ะ
สำหรับคนพิการ ได้้แก่ การติรวัจสอบเวั็บไซึ่ติ์ของ 
หน่วัยงานภาครัฐติามิมิาติรฐานการพัฒนาเวั็บไซึ่ติ ์
ท่�ทุกคนเข้าถึงได้้ (Web Accessibility) การพัฒนา
ระบบบริหารจัด้การอุปกรณ์์และเคร่�องมิ่อด้้าน ICT 
สำหรับคนพิการ การส่งเสริมิและพัฒนาคุณ์ภาพช่วัิติ
คนพิการและผู้สูงอายุเพ่�อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลย่
ด้ิจิทัล การพัฒนาระบบการเช่�อมิโยงบริการด้ิจิทัล
สำหรบัคนพกิาร โด้ย ด้ศ. ยงัได้จ้ดั้ทำโครงการเพ่�อศกึษา 
รูปแบบและแนวัทางในการสนับสนุนและส่งเสริมิ 
การเข้าถงึและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยด่้จิทิลัสำหรบั 
คนพกิารวังเงิน 9,980,000 บาท และคณ์ะอนกุรรมิการฯ  
เห็นชอบอนุมิัติิการให้ย่มิอุปกรณ์์และเคร่�องมิ่อ
เทคโนโลย่สารสนเทศและการส่�อสาร หร่อเทคโนโลย่
สิ�งอำนวัยควัามิสะด้วักสำหรับคนพิการ460

  5) การเข้าถึงธิ้รกรรม่ทางการเงิน
แลิะแหล่ิงเงินท้น ด้้านการแก้ไขปัญหาการเข้าถึง
ธิุรกรรมิทางการเงินของคนพิการนั�น ธิปท. ได้้จัด้ติั�ง
คณ์ะทำงานพัฒนาการให้บริการทางการเงินสำหรับ 
คนพิการเพ่�อร่วัมิกันหาแนวัทางการปรับปรุงการให้
บริการทางการเงินของสถาบันการเงินท่�เอ่�อประโยชน์
ติ่อคนพิการให้สามิารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ ้
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อยา่งทั�วัถงึและปลอด้ภยัในยคุเทคโนโลย ่โด้ยท่�ผา่นมิา
ได้้ร่วัมิกับธินาคารพาณ์ิชย์พัฒนาและปรับปรุงติู้ ATM 
เพ่�อให้รองรับการถอนเงินสด้ของคนพิการทางการเห็น
ให้เป็นมิาติรฐานเด้่ยวักัน และเมิ่�อวัันท่� 25 พฤษภาคมิ 
2564 มิ่การประชุมิคณ์ะทำงานฯ ครั�งท่� 1/2564  
ท่�ประชุมิได้้หาร่อเก่�ยวักับแนวัทางในการแก้ไขปัญหา
การกำหนด้พยานในการทำนิติกิรรมิสัญญาหรอ่ธุิรกรรมิ
ทางการเงินของคนพิการ การพัฒนาเทคโนโลย่และ
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคล่�อนท่�ให้เอ่�อติ่อคนพิการ 
และการเปิด้บัญช่เงินฝากของคนพิการทางสติิปัญญา
และออทสิติิก นอกจากน่� ธิปท. ยงัได้้ปรบัปรงุหลกัเกณ์ฑ์์
การด้ำเนินงานเพ่�อให้ธินาคารพาณ์ิชย์นำไปปฏิบัติิ 
ในการให้บรกิารคนพกิาร ทั�งในด้้านการพฒันาผลติิภณั์ฑ์์  
การอำนวัยควัามิสะด้วัก และการให้ควัามิช่วัยเหล่อ 
ท่�เหมิาะสมิ461 

  ในปี 2564 ธินาคารกรุงไทยร่วัมิกับ 
สมิาคมิคนติาบอด้แห่งประเทศไทย พฒันาการใหบ้รกิาร 
แก่คนพิการ โด้ยพัฒนาติู้ ATM ให้รองรับการใช้งาน 
สำหรับคนติาบอด้ เพ่�อยกระด้ับการให้บริการ 
ให้ประชาชนทุกภาคส่วันเข้าถึงบริการทางการเงินได้้ 
อย่างทั�วัถึงและเท่าเท่ยมิ โด้ยเปิด้โอกาสให้คนพิการ 
ทางการเห็นมิส่่วันร่วัมิทด้ลองให้คำแนะนำและใช้งานจริง 
ในทุกขั�นติอน ปัจ จุบันธินาคารมิ่ เค ร่�อง  ATM  
แบบจอภาพสมัิผสั (Touch Screen) รองรบัการใชง้าน
ของคนพกิารทางการมิองเหน็ 3,300 เคร่�องทั�วัประเทศ 
โด้ยธินาคารติั�งเปา้ติิด้ตัิ�งเคร่�อง ATM แบบจอภาพสมัิผสั
เพ่�อทด้แทนติู้ ATM แบบเดิ้มิ จำนวัน 1,600 เคร่�อง 
ภายในไติรมิาสแรกของปี 2565462

461 จาก หนังส่อธินาคารแห่งประเทศไทย ท่� ธิปท.ฝนส 2. 925/2564 ลงวัันท่� 28 กันยายน 2564 เร่�อง การขอข้อมิูล
เพ่�อประกอบการจัด้ทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์สิทธิิมินุษยชนของประเทศไทย ปี 2564.

462 จาก กรุงไทัยรับโลู่เกียรตืิคุณ์ “วุฒิสัภัา ศรัทัธัาความด้ี” ธันาคารตื้นแบบเพื�อผู้พิการ, โด้ย ผู้จัด้การออนไลน์,  
29 ธิันวัาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://mgronline.com/stockmarket/detail/9640000128487

463 จาก หนังส่อกรมิส่งเสริมิและพัฒนาคุณ์ภาพช่วัิติคนพิการ ท่� พมิ 0704/4843 ลงวัันท่� 15 ติุลาคมิ 2564. งานเด้ิมิ.
464 จาก ศธั.แถูลูงภัารกิจ การสัร้างโอกาสัทัางการศึกษาให้กับเด็้กด้้อยโอกาสั “การศึกษาพิเศษไทัย หัวใจนำทัาง”, 

โด้ย ศธิ. 360 องศา, 1 ธิันวัาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://moe360.blog/2021/10/27/ed-opportunities-under 
privileged-children/

  ด้้ า น ก า ร เ ข้ า ถึ ง แ ห ล่ ง เ งิ น ทุ น 
ของคนพกิารนั�น ในปี 2564 พก. ได้้เพิ�มิมิาติรการช่วัยเหลอ่ 
คนพิการหร่อผู้ดู้แลคนพิการท่�ติ้องการเงินทุนสำหรับ
การประกอบอาช่พภายใติ้สถานการณ์์การแพร่ระบาด้
ของโรคโควัดิ้ 19 โด้ยใหบ้รกิารเงนิกูฉ้กุเฉนิของกองทนุฯ  
วังเงินไม่ิเกิน 10,000 บาท ไม่ิม่ิด้อกเบ่�ย ไม่ิมิ่ 
ผูค้�ำประกนั และผอ่นชำระภายใน 2 ป ีซึ่ึ�งในปงีบประมิาณ์ 
พ.ศ. 2564 คณ์ะอนุกรรมิการบริหารกองทุนพฒันาและ
สง่เสริมิคุณ์ภาพช่วิัติคนพิการได้อ้นุมัิติเิงินกูย้ม่ิกองทุนฯ  
ทั�งส่วันกลางและส่วันภูมิภิาค จำนวันทั�งสิ�น 26,987 ราย  
คดิ้เป็นวังเงิน 923,193,350 บาท และให้การสนับสนุน
แก่หน่วัยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนด้ำเนิน
โครงการเก่�ยวักับการส่งเสริมิและพัฒนาคุณ์ภาพ
ช่วัิติคนพิการ จำนวัน 2,549 โครงการ เป็นเงิน 
958,938,838.47 บาท463

  6) การ เข้ าถึ ง การ ศึึกษาสิำหรั บ
คนพิการ  ในปี 2564 ศธิ. ได้้ด้ำเนินนโยบาย 
ทางการศึกษาเพ่�อคนพิการและผู้ด้้อยโอกาส เพ่�อ
ให้สามิารถเข้าถึงการศึกษาท่�มิ่คุณ์ภาพ ติรงติามิ 
ควัามิต้ิองการจำเป็นพเิศษ ภายใต้ิแนวัคดิ้ “การศกึษาไทย  
หัวัใจนำทาง” ซึ่ึ�งมิ่ 4 ภารกิจหลักเร่งด้่วัน (Quick Win) 
ได้แ้ก ่(1) การคน้หาเด้ก็พกิารท่�ติกหลน่อยูใ่นพ่�นท่�ติา่ง ๆ  
เพ่�อนำเข้าสู่ระบบคัด้กรอง (2) การจัด้ทำคู่มิ่อส่�อบัญช่  
ก-ข-ค เป็นสิ�งอำนวัยควัามิสะด้วัก ส่�อ บริการและ 
ควัามิช่วัยเหล่ออ่�นใด้ทางการศึกษา (3) สนับสนุน 
การด้ำเนนิงานศนูยก์ารเรย่นสำหรบัเด้ก็ในโรงพยาบาล 
ครอบคลุมิทั�วัประเทศใน 77 จังหวััด้ 85 ศูนย์การเร่ยน 
และ (4) การสร้างและส่งติ่อแรงบันด้าลใจ464 
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  ในปี 2564 สำนักงานส่งเสริมิการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาติามิอัธิยาศัย (กศน.) ได้้จัด้ 
การศกึษาใหก้บัคนพกิาร 9 ประเภท มิน่กัศกึษาจำนวัน 
7,544 คน ทั�วัประเทศ และมิ่ครูผู้สอน จำนวัน 516 คน  
จัด้สอนทั�งการศึกษาขั�นพ่�นฐาน การศึกษาต่ิอเน่�อง  
และการศึกษาติามิอัธิยาศัย จดั้ทำโครงการควัามิร่วัมิม่ิอ 
พฒันารปูแบบการจดั้การศกึษานอกระบบสำหรบับคุคล 
ออทิสติิก บุคคลท่�มิ่ควัามิบกพร่องทางการเร่ยนรู ้
และบุคคลท่�มิ่ควัามิบกพร่องทางสติิปัญญาระหว่ัาง
สำนักงาน กศน. กับสมิาคมิผู้ปกครองบุคคลออทิซึ่ึมิ 
(ไทย) ในจังหวััด้นำร่อง 11 จังหวััด้ 15 ศูนย์การเร่ยนรู้ 
จดั้อบรมิพัฒนาครูผูส้อนคนพิการเก่�ยวักับการคัด้กรอง
คนพิการทางการศึกษา จำนวัน 3 รุ่น รุ่นละ 90 คน 
รวัมิทั�งสิ�น 270 คน จัด้ทำกรอบอัติรากำลังครูผู้สอน 
คนพิการ และได้้จัด้สรรอัติราพนักงานราชการสำหรับ
ครูสอนคนพิการเพิ�มิอ่ก 51 อัติรา และได้้ประสาน
ควัามิร่วัมิมิอ่ระหว่ัางสำนักงาน กศน. และสำนักบรหิาร
งานการศึกษาพิเศษ สพฐ. เพ่�อสำรวัจคนพิการท่�ยัง 
ไมิ่ได้้เข้าสู่ระบบการศึกษา ซึ่ึ�งมิ่จำนวัน 50,000 คน  
และด้ำเนินการจัด้การศึกษาให้คนพิการในจังหวััด้
นำร่อง 18 จังหวััด้465

  กระทรวังศึกษาธิิการ โด้ยสำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. ได้้จัด้ให้มิ่โรงเร่ยน
เฉพาะควัามิพิการ ซึ่ึ�งในปี 2564 มิ่จำนวันทั�งสิ�น  
48 โรงเร่ยน และด้ำเนินการพัฒนาคุณ์ภาพการจัด้ 
การเร่ยนการสอนนักเร่ยนพิการในโรงเร่ยนเอกชน  
โด้ยจัด้อบรมิครูโรงเร่ยนเอกชน “หลักสูติรฝึกอบรมิครู
ด้้านการสอนคนพิการ พุทธิศักราช 2561”466 

465 จาก ศธั.แถูลูงภัารกจิ การสัร้างโอกาสัทัางการศกึษาให้กบัเด็้กด้้อยโอกาสั “การศกึษาพเิศษไทัย หวัใจนำทัาง”. งานเด้มิิ.
466 จาก หนังส่อกระทรวังศึกษาธิิการ ท่� ศธิ 02145/263 ลงวัันท่� 27 มิกราคมิ 2565 เร่�อง ข้อมูิลเพ่�อประกอบ 

การจัด้ทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิทธิิมินุษยชนของประเทศไทย ปี 2564.
467 จาก สัสัสั. จับมือมูลูนิธิัด้้วยกันเพื�อคนพิการแลูะสัังคม เปิด้ตืัวเว็บไซตื์เด้็กพิการเรียนไหนดี้ แนะช่่องทัาง 

เข้าถูึงการศึกษา สัร้างทัักษะอาช่ีพ, โด้ย ผู้จัด้การออนไลน์, 25 ธิันวัาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://mgronline.com/qol/ 
detail/9640000121644

468 จาก เด้็กพิการต้ืองได้้เรียน! โอกาสัการศึกษาของเด็้กพิการไทัย ประเทัศเราไปถึูงไหน, โด้ย ข่าวัสด้ออนไลน์,  
25 ธิันวัาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_6764877

469 จาก กฎกระทรวังกำหนด้จำนวันคนพิการท่�นายจ้างหร่อเจ้าของสถานประกอบการและหน่วัยงานของรัฐจะติ้องรับ
เข้าทำงาน และจำนวันเงินท่�นายจ้างหร่อเจ้าของสถานประกอบการจะติ้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมิและพัฒนาคุณ์ภาพช่วัิติ 
คนพิการ (ฉบับท่� 3) พ.ศ. 2564. (2564, 22 เมิษายน). ราช่กิจจานุเบกษา, 138(ติอนท่� 28 ก), 24 - 25.

  มิูลนิธิิด้้วัยกันเพ่�อคนพิการและสังคมิ 
(Together Foundation) ร่วัมิกับสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมิสุขภาพ (สสส.) จัด้ทำเวั็บไซึ่ติ์ 
“เด้็กพิการเร่ยนไหนด้่” เพ่�อสร้างพ่�นท่�ทางการศึกษา 
ให้เด็้กพิการได้้เข้าถึงข้อมูิลข่าวัสาร การแนะแนวั 
การศกึษา และการทำงาน โด้ยรวัมิขอ้มิลูด้า้นการศกึษา
ท่�จะใหเ้ด้ก็พกิาร ผูป้กครอง หรอ่คุณ์ครทู่�สอนในโรงเร่ยน
เพ่�อช่วัยให้เด้็กพิการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้้ 
ง่ายขึ�น467 ซึ่ึ�งเวั็บไซึ่ติ์จะม่ิพ่�เล่�ยงคอยให้คำปรึกษา
ระหวั่างเร่ยน การสัมิภาษณ์์เข้าเร่ยนต่ิอ การทำแฟ้มิ
สะสมิงานให้น่าสนใจ และรวับรวัมิบทสัมิภาษณ์ ์
ของรุ่นพ่�คนพิการ ติัวัแทนอาช่พต่ิาง ๆ  เพ่�อสร้างเป็น 
แรงบันด้าลใจ468

  7) การ จ้้างงานสิำหรับคนพิการ  
ในปี 2564 มิ่การปรับปรุงกฎกระทรวังกำหนด้จำนวัน
คนพิการท่�นายจ้างหร่อเจ้าของสถานประกอบการและ
หน่วัยงานของรัฐจะติ้องรับเข้าทำงาน และจำนวันเงิน 
ท่�นายจ้างหร่อเจ้าของสถานประกอบการจะติ้องนำส่ง
เข้ากองทุนส่งเสริมิและพัฒนาคุณ์ภาพช่วิัติคนพิการ 
(ฉบับท่� 3) พ.ศ. 2564 โด้ยม่ิผลบังคับใช้เมิ่�อวัันท่�  
22 เมิษายน 2564 มิ่การปรับข้อควัามิและกำหนด้
ระยะเวัลาในการด้ำเ นินการจ้ างงานคนพิการ 
ติามิมิาติรา 33 หร่อการให้สัมิปทานติามิมิาติรา 35 ไว้ั
อย่างชัด้เจนเพ่�อให้นายจ้างหรอ่เจ้าของสถานประกอบการ 
สามิารถด้ำเนินการจ้างคนพิการ และคำนวัณ์เงิน 
เพ่�อส่งเข้ากองทุนส่งเสริมิและพัฒนาคุณ์ภาพช่วิัติ 
คนพิการกรณ์่ท่�นายจ้างหร่อสถานประกอบการ 
ไมิ่สามิารถด้ำเนินการได้้อย่างถูกติ้อง469 
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  กระทรวังแรงงาน (รง.) ได้้ จัด้ทำ
แผนปฏิบัติิการพัฒนาทักษะฝีมิ่อคนพิการรองรับ 
การประกอบอาช่พ เพ่�อบูรณ์าการการทำงานระหว่ัาง 
หน่วัยงานภาครัฐกับสถานประกอบการในการส่งเสริมิ
การประกอบอาช่พอิสระให้แก่คนพิการ โด้ยจัด้ทำ 
หลักสูติรการพัฒนาเพ่�อยกระดั้บทักษะเด้ิมิให้ด้่ขึ�น  
(Upskill) การสร้างทักษะใหม่ิท่�จำเป็นในการทำงาน  
( R e s k i l l )  แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ท่� น ำ ไ ป สู่ 
การเปล่�ยนแปลง (Change Skill) ติามิควัามิเหมิาะสมิ 
ของคนพกิารแติล่ะประเภทและลกัษณ์ะของการทำงาน 
เพ่�อให้คนพิการมิ่ทักษะในการประกอบอาช่พและ 
ได้ร้บัการจา้งงานมิากขึ�น นอกจากน่� ยงัมิแ่ผนบรูณ์าการ 
พัฒนาทักษะฝีมิ่อคนพิการเพ่�อรองรับการประกอบ
อาช่พรวัมิ 61 โครงการ มิ่เป้าหมิายจ้างงานคนพิการ
จำนวัน 180,000 คน และส่งเสริมิสถานประกอบการ 
ร่วัมิทำกิจกรรมิเพ่�อสังคมิ (Corporate Social  
Responsibility: CSR) ในการจ้างงานคนพิการและ 
การประกอบอาช่พอิสระท่�ยั�งย่นของคนพิการ470  
ท่�ผ่านมิา กรมิพัฒนาฝีมิ่อแรงงานได้้ด้ำเนินการพัฒนา
ฝีมิ่อแรงงานสำหรับคนพิการ จำนวัน 15 หลักสูติร มิ่ผู้ 
ได้้รับการฝึกอบรมิ จำนวัน 323 คน และจัด้ฝึกอบรมิ 
ทกัษะฝีมิอ่แรงงานให้แก่ผูด้้แูลคนพกิาร จำนวัน 7 หลกัสตูิร  
มิ่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมิ จำนวัน 154 คน นอกจากน่�  
รง. โด้ยคณ์ะอนุกรรมิการส่งเสริมิและพัฒนาคุณ์ภาพช่วิัติ 
คนพิการด้้านแรงงาน ภายใต้ิแผนพัฒนาคุณ์ภาพ
ช่วัิติคนพิการแห่งชาติิ ฉบับท่� 5 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
ได้้ส่งเสรมิิให้เกิด้แผนงาน/โครงการของหน่วัยงานภาครฐั 
และภาคเอกชนท่�เก่�ยวัข้องซึ่ึ�งใช้งบประมิาณ์ในการ
ด้ำเนินการด้ังกล่าวัทั�งสิ�น จำนวัน 350,455,488 บาท 
ประกอบด้้วัยการส่งเสริมิการมิ่งานทำ การพัฒนา 

470 จาก นฤมลู นำทััพถูก พัฒนาทัักษะฝ่ีมือคนพิการ รองรับการประกอบอาช่ีพ. งานเด้ิมิ.
471 จาก หนงัสอ่กระทรวังแรงงาน ท่� รง 0216/3375 ลงวันัท่� 6 ติลุาคมิ 2564 เร่�อง ขอ้มิลูเพ่�อประกอบการจดั้ทำรายงาน

ผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิทธิิมินุษยชนของประเทศไทย ปี 2564.
472 จาก พก. ประชุ่มคณ์ะทัำงานประสัานการช่่วยเหลืูอคนพิการ ซึ�งถููกกระทัำด้้วยความรุนแรงแลูะคดี้ทัางเพศ [ข่าวั

ประชาสัมิพันธิ์]. โด้ย กรมิส่งเสริมิและพัฒนาคุณ์ภาพช่วัิติคนพิการ, 11 พฤศจิกายน 2564. ส่บค้นจาก https://dep.go.th/
th/news/news-release/พก-ประชุมิคณ์ะทำงานประสานการช่วัยเหล่อคนพิการ-ซึ่ึ�งถูกกระทำด้้วัยควัามิรุนแรงและคด้่ทาง
เพศ

473 จาก พมจ.บุรีรัมย์ ช่่วยเหลูือครอบครัวออทัิสัตืิก หลูังลููกสัาว 2 คนโด้นขืนใจ แม่ฝ่่ายช่ายเผยแค่หยอกลู้อ,  
โด้ย มิติิชนออนไลน์, 4 มิิถุนายน 2564. ส่บค้นจาก https://www.matichon.co.th/region/news_2758786

ทักษะฝีมิ่อ และการคุ้มิครองคนพิการติามิกฎหมิาย  
โด้ยมิ่ผู้เข้าร่วัมิโครงการทั�งสิ�น จำนวัน 50,674 คน471 

  8) ก า ร ใ ห้ ค ว่ า ม่ ช่ี ว่ ย เ ห ลืิ อ แ ลิ ะ
ค้้ม่ครองคนพิการจ้ากการถูกลิ่ว่งลิะเม่ิด พก. ได้้ให้ 
ควัามิช่วัยเหล่อสติร่พิการและเด็้กหญิงพิการท่�ถูก 
ล่วังละเมิิด้ทางเพศ และถูกทำร้ายร่างกายและจิติใจ  
โด้ยช่วัยเหล่อเงินสงเคราะห์และฟ้�นฟูสมิรรถภาพ
คนพิการ และมิ่กลไกของคณ์ะทำงานประสาน 
การช่วัยเหล่อคนพิการ ลงพ่�นท่�ติิด้ติามิช่วัยเหล่อ
พร้อมิจัด้ท่มิสหวัิชาช่พ ได้้แก่ นักสังคมิสงเคราะห์และ 
นักจิติวัิทยาร่วัมิสอบข้อเท็จจริงเพิ�มิเติิมิ ประสาน
กับสถาน่ติำรวัจและทนายควัามิเพ่�อขอคำปรึกษา 
และการแนะนำให้แจ้งควัามิด้ำเนินคด้่  โด้ยให้ 
ควัามิช่วัยเหลอ่กรณ์ส่ติรพิ่การถกูกระทำด้้วัยควัามิรนุแรง 
และลว่ังละเมิดิ้ทางเพศในพ่�นท่� จ. สโุขทยั472 นอกจากน่�  
พัฒนาสังคมิและควัามิมิั�นคงของมินุษย์จังหวััด้บุร่รัมิย์ 
พรอ้มิคณ์ะ ได้เ้ด้นิทางไปเย่�ยมิครอบครวััของสติรพ่กิาร
ออทิสติิกใน จ. บุร่รัมิย์ ถูกชายวััย 73 ปี ล่อลวังไป
ขม่ิข่น โด้ยใหก้ารชว่ัยเหลอ่ด้า้นท่�อยูอ่าศยั ควัามิเปน็อยู่ 
เบ่�องติน้ และชว่ัยอำนวัยควัามิสะด้วักในการด้ำเนนิคด้่473

  9) ม่าติรการให้ คว่าม่ชี่ ว่ย เหลิื อ 
คนพิการที� ไ ด้ รั บผู้ลิกระทบจ้ากสิถานการณ์์ 
การแพร่ระบาดของโรคโคว่ดิ 19 พก. ได้้ให้ควัามิช่วัยเหลอ่ 
และด้แูลคณุ์ภาพชว่ัติิคนพกิารในทกุด้า้น โด้ยด้ำเนินงาน 
ร่ วัมิกับหน่ วัยงานภาครั ฐท่� เ ก่� ย วัข้ อ ง  องค์ กร 
ด้้านคนพิการและภาคเอกชน (โปรด้ดู้รายละเอ่ยด้ 
เพิ� มิ เติิ มิ ในหั วัข้ อสถานการณ์์การแพร่ ระบาด้ 
ของโรคโควัิด้ 19)    
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หน่วัยงานที�เกี�ยวัข้้องกับ
สิทธิิด้้านการศึกษา
ได้้มิุ่งเน้นการเรียนรวัมิและ

จััด้ติั�งศึ้นย์การเรียน
เฉพาะความพิการเพ่�อให้
คนพิการเข้าถึึงการศึึกษา
ได้้อย่างทั�วถึึง

3. การปัระเม่ินสิถานการณ์์ 

 พัฒนาการหรือคว่าม่ก้าว่หน้า ในปี 2564 

หนว่ัยงานภาครฐัมิก่ารด้ำเนนิการเพ่�อสง่เสรมิิการเขา้ถึง 

สิทธิิต่ิาง ๆ  ท่�ได้้รับรองติามิกฎหมิาย และได้้ติอบรับ

ข้อเสนอแนะของ กสมิ. ติามิรายงานผลการประเมิิน

สถานการณ์ด์้า้นสิทธิมิินษุยชนของประเทศไทย ป ี2563  

โดยสิิทธิิ ด้านการศึึกษา  หน่วัยงานท่� เก่�ยวัข้อง 

ได้้มิุ่ ง เน้นการเร่ยนรวัมิและจัด้ติั� งศูนย์การเร่ยน

เฉพาะควัามิพิการเพ่�อให้คนพิการเข้าถึงการศึกษาได้ ้

อย่างทั�วัถงึ โด้ยพบว่ัาในปี 2564 มิค่นพกิารท่�ได้้รบัการศกึษา 

เพิ�มิขึ�นจากร้อยละ 75.17 เป็นร้อยละ 76.81 ของ 

คนพิการท่�มิ่บัติรประจำติัวั สำหรับสิิทธิิในการม่ี

คณ้์ภาพชีีวิ่ติที�เหม่าะสิม่ ปจัจบุนั พก. อยูร่ะหวัา่งเสนอ  

ครมิ. พิจารณ์าให้คนพิการท่�มิ่บัติรประจำตัิวัคนพิการ 

ได้้รับเบ่�ยควัามิพิการในอัติราเด้่ยวักัน ให้ครอบคลุมิ

ในกลุ่มิคนพิการท่�มิ่ บัติรประจำติัวัคนพิการซึ่ึ� งมิ่ 

อายุ 18 ปีขึ�นไปแติ่ไมิ่มิ่บัติรสวััสด้ิการแห่งรัฐท่�ยัง 

ไมิไ่ด้รั้บการเพิ�มิเบ่�ยควัามิพิการอก่จำนวัน 821,527 คน  

ด้านการส่ิงเสิริม่ให้คนพิการได้เข้าถึงบริการต่ิาง ๆ  

โด้ยสะด้วักและทั�วัถึงยิ�งขึ�นผ่านศูนย์บริการคนพิการ 

ซึ่ึ�งให้บริการข้อมูิลข่าวัสาร ให้ควัามิรู้เก่�ยวักับสิทธิิ 

ของคนพิการ ให้ควัามิช่วัยเหล่อแก่คนพิการในทุกด้้าน 

เพ่�อการเข้าถึงสวััสด้ิการของรัฐ ปรับปรุงท่�อยู่อาศัย

สำหรับคนพิการ สง่เสริมิการเขา้ถึงสิทธิใินการมิง่านทำ 

ผ่านการฝึกอาช่พและการจัด้หางานสำหรับคนพิการ  

ซึ่ึ�งในปี 2564 มิ่จำนวันศูนย์บริการคนพิการทั�วัไป 

จำนวัน 2,955 แห่ง เพิ�มิขึ�นจากปี 2563 ซึ่ึ�งมิ่จำนวัน 

2,458 แห่ง การสิ่งเสิริม่ส้ิขภาพของคนพิการ 
ในสถานการณ์์การแพร่ระบาด้ของโรคโควัิด้ 19 พก. 
ได้้ร่วัมิกบัหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้องช่วัยคนพกิารเป็นการเฉพาะ 
เพ่�อให้สามิารถเข้าถึงสิทธิิด้้านสุขภาพ ด้านการเข้าถึง
ระบบขนส่ิงสิาธิารณ์ะ ครมิ. และหนว่ัยงานท่�เก่�ยวัขอ้งได้้
ติอบรบัข้อเสนอแนะของ กสมิ. และเริ�มิม่ิการด้ำเนนิการ 
ทำแผนเพ่�อปรับปรุงพัฒนาและออกแบบโครงสร้าง 
พ่�นฐานของระบบขนส่งสาธิารณ์ะท่�ทกุคนใช้ประโยชน์ได้้  
โด้ยอยูร่ะหวัา่งกำหนด้มิาติรฐานสิ�งอำนวัยควัามิสะด้วัก
ท่�จำเป็นติ่อการเข้าถึงการขนส่งสาธิารณ์ะสำหรับ
คนพิการและผู้สูงอายุให้เป็นไปติามิกฎกระทรวัง
กำหนด้สิ�งอำนวัยควัามิสะด้วักในอาคารสำหรบัผูพิ้การ 
หร่อทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และท่�แก้ไข
เพิ�มิเติิมิ (ฉบับท่� 2) พ.ศ. 2564 นอกจากน่� แผนพัฒนา 
คุณ์ภาพช่วัิติคนพิการแห่งชาติิ ฉบับท่� 5 (พ.ศ. 2560 -  
2564) ท่�จะสิ�นสุด้แผนลงนั�น พก. อยู่ระหวั่างเติร่ยมิ
ข้อมิูลเพ่�อยก (ร่าง) แผนฯ ฉบับท่� 6 พ.ศ. .... ซึ่ึ�งมิุ่งเน้น
การด้ำเนินการในรูปแบบวัิถ่ใหมิ่ (New Normal) 
ภายหลังสถานการณ์์การแพร่ระบาด้ของโรคโควัิด้ 19 
เพ่�อรองรับการประกอบอาช่พ การด้ำเนินช่วัิติ และ
การพัฒนาศักยภาพของคนพิการ ซึึ่�งการด้ำเนินการ
ด้ังกล่าวัเป็นไปติามิรัฐธิรรมินูญแห่งราชอาณ์าจักรไทย  
พทุธิศกัราช 2560 และกฎหมิายท่�เก่�ยวัขอ้ง เชน่ พ.ร.บ. 
ส่งเสริมิและพัฒนาคุณ์ภาพช่วิัติคนพิการ พ.ศ. 2550 
และท่�แก้ไขเพิ�มิเติิมิ (ฉบับท่� 2) พ.ศ. 2556 พ.ร.บ.  
การจัด้การศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และ 
ท่�แก้ไขเพิ�มิเติิมิ (ฉบับท่� 2) พ.ศ. 2556 และ พ.ร.บ.  
การฟ้�นฟูสมิรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 รวัมิถึง
สอด้คล้องติามิอนุสัญญา CRPD 

 ปััญหาหรืออ้ปัสิรรค พบวั่า มิาติรการ
และควัามิพยายามิของรัฐและหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้อง 
ในการส่งเสริมิให้คนพิการได้้เข้าถึงสิทธิิบางประการ 
ยงัไมิเ่หน็ผลชัด้เจนมิากนกั โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งสิิทธิดิา้น 
การศึึกษาของเด็กพิการ ซึ่ึ�งเป็นปัจจัยพ่�นฐานท่�สำคัญ
ติ่อการพัฒนาคุณ์ภาพช่วัิติของคนพิการด้ังเห็นได้้จาก
สถิติคินพกิารท่�ได้รั้บการศึกษาสว่ันใหญ่รอ้ยละ 80 ได้รั้บ 
การศกึษาเพย่งในระดั้บประถมิศกึษาเท่านั�น นอกจากน่�  
เด้็กท่�มิ่ควัามิบกพร่องทางสติิปัญญา มิ่ปัญหาทาง 
การเรย่นรู ้พฤติกิรรมิ และอารมิณ์ ์รวัมิถึงเด็้กออทิสติกิ 

คณ
ะก
รร
มก

าร
สิท
ธิิม
นุุษ

ยช
นุแ
ห่่ง
ชา
ติิ

Na
ti

on
al

 H
um

an
 R

ig
ht

s 
Co

m
m

is
si

on
 o

f 
Th

ai
la

nd

158



ยงัขาด้รูปแบบระบบการจัด้การศึกษาท่�ชดั้เจนเน่�องจาก
มิข่อ้จำกัด้ด้า้นงบประมิาณ์ การจดั้ส่�อการเรย่นการสอน
ยังไม่ิเหมิาะสมิกับคนพิการ ขาด้ครูผู้สอนท่�มิ่ควัามิรู้
และทักษะเฉพาะ ขาด้ครูแนะแนวัและนักจิติวิัทยา 
ท่�ให้คำแนะนำโด้ยติรง และขาด้การส่งเสริมิสิทธิ ิ
ของคนพิการด้้านการศึกษาโด้ยปราศจากการเลอ่กปฏิบตัิ ิ
และบนพ่�นฐานของโอกาสท่�เท่าเท่ยมิกัน และมิ่ระบบ 
การศึกษาแบบเร่ยนร่วัมิในทุกระดั้บและเร่ยนรู้ 
ติลอด้ชวิ่ัติ นอกจากน่� ยงัขาด้ระบบสนบัสนนุครอบครวัั 
ให้การช่วัยเหล่อและเติร่ยมิควัามิพร้อมิเด้็กพิการ 
กลุ่มิดั้งกล่าวัในการเร่ยนรวัมิ ด้านสิิทธิิในการทำงาน 
แมิว้ัา่มิก่ฎหมิายวัา่ด้ว้ัยการสง่เสรมิิและพฒันาคณุ์ภาพ
ช่วัิติคนพิการกำหนด้มิาติรการส่งเสริมิการจ้างงาน 
คนพิการแต่ิจำนวันคนพิการท่�ได้้ทำงานติามิมิาติรการ
ด้ังกล่าวัยังมิ่ไมิ่มิากนัก โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งการจ้างงาน 
โด้ยหน่วัยงานของรฐัยงัมิจ่ำนวันค่อนข้างน้อย และพบว่ัา 
ผลกระทบจากการแพร่ระบาด้ของโรคโควัิด้ 19 ทำให้
การจ้างงานคนพิการทั�งในภาครัฐและเอกชนลด้ลง 
ประกอบกับการขาด้แคลนแรงงานคนพิการเน่�องจาก
การพัฒนาฝีมิ่อแรงงานและการจ้างงานคนพิการยัง 
ไมิเ่หมิาะสมิกับคนพิการเท่าท่�ควัร ซึึ่�งจะต้ิองด้ำเนินการ 
ให้เกิด้การยอมิรับทักษะข้อด้่และควัามิสามิารถของ 
คนพิการและการมิส่่วันร่วัมิของคนพิการในสถานท่�ทำงาน 
และติลาด้แรงงานยอมิรบัคนพกิาร ดา้นการเขา้ถึงระบบ 
ขนสิง่สิาธิารณ์ะนั�น คนพิการยังประสบปัญหาเขา้ไม่ิถงึ 
สภาพแวัด้ล้อมิทางกายภาพ การขนส่งสาธิารณ์ะ  
และการเข้าถงึข้อมิลูข่าวัสารโด้ยเฉพาะการส่�อสารของ 
หน่วัยงานภาครัฐ สิำหรับกรณ์ีการลิ่ว่งลิะเม่ิดทางเพศึ 
ต่ิอสิติรีพกิารแลิะเด็กหญิงพกิารยงัขาด้มิาติรการป้องกนั 
และคุม้ิครองช่วัยเหลอ่ท่�ชดั้เจน ขาด้การเกบ็รวับรวัมิสถติิิ 
การล่วังละเมิดิ้และการกระทำควัามิรุนแรงต่ิอสติรพิ่การ
และเด้ก็หญงิพกิารอยา่งเปน็ระบบ และพบวัา่คนพกิาร
ท่�ถูกล่วังละเมิิด้ยังมิ่อุปสรรคในการเข้าถึงกระบวันการ
ยตุิธิิรรมิเน่�องจากขาด้ระบบและสิ�งอำนวัยควัามิสะด้วัก 
สำหรบัคนพกิาร นอกจากน่� สงัคมิยงัมิค่วัามิคิด้ด้า้นลบ 
ต่ิอคนพกิารในเชงิสงเคราะห์มิากกว่ัาการมิองเป็นพลเมิอ่ง
ท่�มิ่ส่วันร่วัมิในการขับเคล่�อนสังคมิ และยังปรากฏ 
ปญัหาการละเมิดิ้คนพิการด้ว้ัยถ้อยคำ การเปรย่บเท่ยบ 
การหลอกลวังทรัพย์สิน การกลั�นแกล้ง (Bully) และ

การเลอ่กปฏบิตัิติิอ่คนพกิาร โด้ยพบว่ัายงัไมิม่ิม่ิาติรการ
แก้ไขปัญหาทัศนคติิเชิงลบติ่อคนพิการท่�ชัด้เจน ซึึ่�งยัง 
ไมิส่อด้คล้องกับรัฐธิรรมินูญ และอนุสญัญา CRPD รฐัจึง 
ม่ิหนา้ท่�ติอ้งปรับปรุงให้คนพกิารสามิารถเขา้ถึงสทิธิต่ิิาง ๆ  
ได้้อย่างแท้จริง 

4. ข้อเสินอแนะ 

 กสมิ. ม่ิขอ้เสนอแนะเพิ�มิเติมิิติอ่ประเด้น็สทิธิิ
คนพิการ ด้ังน่� 

 4.1 รั ฐบาลควัรมิอบหมิายหน่ วัยงาน
ท่�เก่�ยวัข้องด้ำเนินการส่งเสริมิการเข้าถึงสิทธิิติ่าง ๆ   
ของคนพิการท่�ได้้เริ�มิด้ำเนินการมิาแล้วัและพัฒนาให้ 
ครอบคลมุิคนพกิารทกุกลุม่ิอย่างต่ิอเน่�อง เช่น การทบทวัน 
เบ่�ยควัามิพิการให้มิ่ควัามิเหมิาะสมิต่ิอการด้ำรงช่พ 
การส่งเสรมิิการจ้างงานคนพกิารโด้ยเฉพาะในหน่วัยงาน 
ของรัฐเพ่�อเป็นแบบอย่างและเป็นไปติามิกฎหมิาย
ท่�กำหนด้ การกระจายการให้บริการติ่าง ๆ  ลงไปใน
ระด้ับชุมิชนผ่านศูนย์บริการคนพิการ การช่วัยเหล่อ
และสนบัสนนุใหค้นพกิารอยูไ่ด้โ้ด้ยอสิระในชมุิชน และ 
การพัฒนาคุณ์ภาพของบริการ ติลอด้จนการปรับปรุง
ระบบขนส่งสาธิารณ์ะและจัด้ให้มิ่อุปกรณ์์สิ�งอำนวัย
ควัามิสะด้วักท่�คนพิการเข้าถึงได้้ นอกจากน่� ควัรมิ่ 
การติดิ้ติามิประเมินิผลการด้ำเนินงานโครงการส่งเสริมิ
และพัฒนาคุณ์ภาพช่วิัติคนพิการ และกิจกรรมิของ 
ศูนย์บริการคนพิการเพ่�อให้สามิารถแก้ไขปัญหา 
สนับสนุน และให้บริการแก่คนพิการได้้ติรงกับ 
ควัามิต้ิองการและเกดิ้ประสทิธิภิาพในกระบวันการทำงาน 

 4.2 รั ฐบาลโด้ยกระทรวังศึกษาธิิการ 
ควัรให้ควัามิสำคัญมิากขึ�นในการส่งเสริมิให้คนพิการ 
ได้้เข้าถึงสิทธิิด้้านการศึกษา โด้ยด้ำเนินการจัด้ทำ
ระบบการศึกษาท่�เหมิาะสมิแก่คนพิการติามิ พ.ร.บ.  
การจัด้การศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และ
ท่�แก้ไขเพิ�มิเติิมิให้มิ่ควัามิชัด้เจน ส่งเสริมิการเร่ยน
รวัมิเพิ�มิมิากขึ�น สนับสนุนงบประมิาณ์และบุคลากร 
ท่�เพย่งพอต่ิอการจดั้การเรย่นการสอนแก่คนพกิาร จดั้ส่�อ
การเรย่นรูท่้�เหมิาะสมิกับช่วังวัยัและควัามิพิการ รวัมิทั�ง 
จดั้ใหม่้ิระบบสนับสนุนการเรย่นการสอนท่�เหมิาะสมิกับ
ควัามิพิการแติล่ะประเภท และติดิ้ติามิผลการด้ำเนนิงาน 
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และแกไ้ขปญัหาอปุสรรคท่�เกดิ้ขึ�นเพ่�อใหค้นพกิารได้ร้บั
สิทธิิด้้านการศึกษาอย่างแท้จริง

 4.3 รั ฐบาลควัรมิอบหมิายหน่วัยงาน 
ท่�เก่�ยวัข้องในการเร่งสร้างควัามิรู้ควัามิเข้าใจและ
ทัศนคติิของคนในสังคมิต่ิอคนพิการท่�ถูกติ้อง สำรวัจ 
ควัามิติ้องการในด้้านติ่าง ๆ  ของคนพิการ และแก้ไข 
ปัญหาอปุสรรคของคนพกิาร โด้ยพจิารณ์าควัามิเหมิาะสมิ 
ของสิทธิิท่�คนพิการพึงได้้รับกับควัามิติ้องการท่�แท้จริง 
ของคนพิการเ พ่�อพัฒนาคุณ์ภาพช่ วิัติคนพิการ 
ให้สามิารถมิ่ส่วันร่วัมิในสังคมิอย่างเหมิาะสมิและ 
เท่าเท่ยมิกัน รวัมิถึงสามิารถใช้ช่วัิติได้้อย่างเป็นอิสระ
และมิ่ศักด้ิ�ศร่ควัามิเป็นมินุษย์

 4.4 รัฐบาลโด้ยกระทรวังการพัฒนาสังคมิ 
และควัามิมัิ�นคงของมินุษย์ควัรเร่งหาแนวัทางป้องกัน
การล่วังละเมิิด้ติ่อคนพิการในทุกรูปแบบ และ 
การจัด้เก็บข้อมิูลอย่างเป็นระบบ นอกจากน่� กระทรวัง 
ยุติิธิรรมิและสำนักงานติำรวัจแห่งชาติิควัรกำหนด้
แนวัทางหร่อมิาติรการในการคุ้มิครอง การช่วัยเหล่อ 
และเยย่วัยาคนพิการ รวัมิถึงเรง่รดั้ปรับปรุงกระบวันการ
ด้ำเนินคด่้ และการจัด้สิ�งอำนวัยควัามิสะด้วักให้ 
คนพกิารสามิารถเข้าถงึกระบวันการยุติธิิรรมิได้้โด้ยสะด้วัก  
รวัด้เรว็ั และปราศจากการเลอ่กปฏบิตัิต่ิิอคนพกิาร

 4.5 รัฐบาลโด้ยกระทรวังการพัฒนาสังคมิ
และควัามิมิั�นคงของมินุษย์ กระทรวังมิหาด้ไทย 
กระทรวังคมินาคมิ และหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้องควัรแก้ไข 
อุปสรรคด้้านการเข้าถึงสภาพแวัด้ล้อมิทางกายภาพ  
การขนส่งสาธิารณ์ะ และข้อมิูลข่าวัสาร โด้ยการ 
ด้ำเนินงานร่วัมิกับองค์กรภาครัฐ ภาคประชาสังคมิ 
องค์กรเพ่�อคนพิการ องค์กรปกครองส่วันท้องถิ�น  
ติลอด้จนภาคเอกชนร่วัมิกันระบุประเด้็นปัญหาท่�มิ่อยู่ 
และออกแบบแนวัทางการแก้ไขท่�มิ่ควัามิเหมิาะสมิ 
มิากท่�สุด้ รวัมิถึงกำหนด้แผนงานในการแก้ไขปัญหา
ในระยะสั�น ระยะกลาง และระยะยาวั ทั�งในพ่�นท่�
กรงุเทพมิหานครและต่ิางจังหวัดั้ นอกจากน่� ควัรเรง่นำ 
กฎกระทรวังกำหนด้สิ�งอำนวัยควัามิสะด้วักในอาคาร
สำหรับผู้พิการหร่อทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 
และท่�แก้ไขเพิ�มิเติิมิ (ฉบับท่� 2) พ.ศ. 2564 ไปปฏิบัติิ 
ให้เกิด้ผลเป็นรูปธิรรมิ และม่ิการติิด้ติามิประเมิินผล  

สง่เสรมิิและสรา้งแรงจงูใจเพ่�อใหเ้จา้ของอาคารนำไปใช้
ปรบัปรงุอาคารใหเ้หมิาะสมิ เพย่งพอ และสอด้คลอ้งกบั 
ควัามิต้ิองการจำเพาะของคนพิการแต่ิละประเภท 
เพ่�อเป็นการสร้างสภาพแวัด้ล้อมิท่�เอ่�อให้คนพิการ
สามิารถด้ำรงช่ วิัติอยู่ ได้้โด้ยอิสระและมิ่ส่วันร่วัมิ 
อย่างเติ็มิท่�ในทุกด้้านของการด้ำเนินช่วัิติ 

 4.6 ในการจัด้ทำร่างแผนพัฒนาคุณ์ภาพ
ช่วัิติคนพิการแห่งชาติิ ฉบับท่� 6 พ.ศ. .... กระทรวัง 
การพัฒนาสังคมิและควัามิมัิ�นคงของมินุษย์ควัรสร้าง
การมิส่่วันรว่ัมิในการจัด้ทำแผนฯ เพ่�อทราบถึงอปุสรรค
ปญัหาในการเขา้ถึงสิทธิ ิและควัามิต้ิองการของคนพิการ
เพ่�อนำไปกำหนด้มิาติรการคุ้มิครอง ส่งเสริมิ และให ้
ควัามิสำคัญกับการนำแผนฯ ไปปฏิบัติิ โด้ยสร้าง 
ควัามิร่วัมิม่ิอกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากน่�  
ควัรคำนึงถึงการแก้ไขปัญหาอุปสรรคติ่อการส่งเสริมิ 
และคุ้มิครองสิทธิิคนพิการท่� เป็นปัญหาเร่งด้่วัน 
ในปัจจุบนั เชน่ ปญัหาการเขา้ถึงการศึกษาของเด็้กพิการ 
ปัญหาการจ้างงานคนพิการโด้ยเฉพาะในหน่วัยงาน 
ของรัฐ การล่วังละเมิิด้ทางเพศต่ิอสติร่พิการและ
เด้็กหญิงพิการ และการเข้าถึงระบบขนส่งสาธิารณ์ะ 
เป็นติ้น รวัมิถึงกำหนด้มิาติรการคุ้มิครองคนพิการ
จากสถานการณ์์ภัยพิบัติิและโรคระบาด้ท่�อาจเกิด้ขึ�น 
ในอนาคติ 

5.4 สิิทธิิสิติรีแลิะคว่าม่เสิม่อภาคทางเพศึ

1. สิถานการณ์์/ปััญหา

 1.1 คว่าม่ร้นแรงติ่อสิติรีในครอบครัว่

  ในปี  2564 สถิติิผู้ถูกกระทำด้้วัย 
ควัามิรุนแรงในครอบครัวัจากกรมิกิจการสติร่และ
สถาบันครอบครัวั (สค.) ระหวั่างเด้่อนติุลาคมิ 2563 -  
พฤษภาคมิ 2564 ม่ิจำนวัน 1,492 ราย ในจำนวันน่� 
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 81 ลักษณ์ะการใช้ควัามิรุนแรง
เป็นการทำร้ายร่างกาย ร้อยละ 64.5 รองลงมิา 
คอ่การทำรา้ยด้า้นจติิใจ รอ้ยละ 31.4 และการลว่ังละเมิิด้
ทางเพศ รอ้ยละ 3.6 สถานท่�เกดิ้เหติเุปน็บา้นของตินเอง 
ร้อยละ 87 ปัจจัยกระติุ้นให้เกิด้การใช้ควัามิรุนแรง 
ติ่อสติร่ ได้้แก่ ยาเสพติิด้ สุรา อาการหึงหวัง การมิ่
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โทสะ การมิ่ปัญหาทางสุขภาพจิติ และควัามิเคร่ยด้
ทางเศรษฐกิจ474 ทั�งน่� ในช่วังการแพร่ระบาด้ของโรค 
โควัดิ้ 19 พบแนวัโนม้ิเพิ�มิขึ�นของการกระทำควัามิรนุแรง 
ในครอบครัวั โด้ยข้อมิูลจากศูนย์ช่วัยเหล่อสังคมิ  
กระทรวังการพัฒนาสังคมิและควัามิมิั�นคงของมินุษย์ 
(พมิ.) รายงานสถิติิสติร่ท่�ถูกกระทำรุนแรงและถูก 
ลว่ังละเมิดิ้ทางเพศ ในปงีบประมิาณ์ พ.ศ. 2561 - 2562 
ก่อนสถานการณ์์การแพร่ระบาด้ของโรคโควิัด้ 19 
จำนวัน 1,829 ราย และในปีงบประมิาณ์ พ.ศ. 2563 -  
2564 ซึึ่�งเป็นช่วังท่�มิ่การแพร่ระบาด้ของโรคโควัิด้ 19  
จำนวัน 1,874 ราย จำแนกเป็น (1) ควัามิรุนแรงภายนอก
ครอบครัวั จำนวัน 248 ราย และ (2) ควัามิรุนแรง 
ภายในครอบครัวั รวัมิ 1,626 ราย สอด้คล้องกับข้อมิูล
จากศูนย์ปฏิบัติกิารเพ่�อป้องกันการกระทำควัามิรุนแรง
ในครอบครัวั (ศปก.) ของ พมิจ. 76 จังหวััด้ และ ศปก. 
กรุงเทพมิหานคร พบวั่า สถานการณ์์ควัามิรุนแรง 
ในครอบครัวัมิ่แนวัโน้มิเพิ�มิมิากขึ�นในช่วังสถานการณ์์
การแพร่ระบาด้ของโรคโควัิด้ 19 โด้ยในปีงบประมิาณ์ 
พ.ศ. 2562 มิ่ผู้ถูกกระทำรุนแรง จำนวัน 1,680 ราย  
ปีงบประมิาณ์ พ.ศ. 2563 มิ่ผู้ถูกกระทำรุนแรง จำนวัน 
1,865 ราย และข้อมิูลในปีงบประมิาณ์ พ.ศ. 2564  
มิ่ผู้ถูกกระทำรุนแรง จำนวัน 2,177 ราย ทั�งน่�  
ผู้ถูกกระทำส่วันใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 36 - 59 ปี475

  ในปี 2564 พบสถานการณ์์ปัญหา 
ด้้านการด้ำเ นินงานของหน่วัยงานท่� เก่� ยวั ข้อง 
ในปญัหาการติั�งครรภไ์มิพ่รอ้มิและควัามิรุนแรงติอ่สติร่ 
ในครอบครัวัหลายประการ476 อาทิ การขาด้เจ้าหน้าท่� 
ของหน่วัยงานรัฐท่�ทำหน้าท่�ในการให้ควัามิช่วัยเหล่อ
ทางกฎหมิาย การขาด้ระบบฐานข้อมูิลเพ่�อใช้ในการ
ส่งติ่อผู้เส่ยหายอย่างมิ่ประสิทธิิภาพรวัมิไปถึงระบบ
ติิด้ติามิการให้ควัามิช่วัยเหล่อผู้ เส่ยหายติลอด้ทั�ง 

474 จาก ‘วิกฤตืิโควิด้’ ปัจจัยเสัี�ยงความรุนแรงในครอบครัว ทัำสัถูิตืิปี 64 พุ่งกว่า 1.4 พันราย, โด้ย สำนักข่าวัอิศรา,  
19 สิงหาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.isranews.org/article/isranews-scoop/99838-isranews-v.html

475 จาก หนังส่อกรมิกิจการสติร่และสถาบันครอบครัวั ท่� พมิ 0503/2883 ลงวัันท่� 14 ติุลาคมิ 2564 เร่�อง ขอส่งข้อมิูล
เพิ�มิเติิมิเพ่�อประกอบการจัด้ทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิทธิิมินุษยชนของประเทศไทย ปี 2564.

476 จาก การประชุ่มสันทันากลูุม่ (Focus Group) เรื�อง “สัถูานการณ์ปั์ญหาการตืัง้ครรภ์ัไมพ่รอ้มแลูะการใช่ค้วามรุนแรง 
ตื่อสัตืรีในครอบครัว” เมื�อวันทีั� 30 สัิงหาคม 2564. โด้ย สำนักงานคณ์ะกรรมิการสิทธิิมินุษยชนแห่งชาติิ สำนักเฝ้าระวััง 
และประเมิินสถานการณ์์สิทธิิมินุษยชน. (2564, สิงหาคมิ).

กระบวันการ ขาด้การสนับสนุนด้้านงบประมิาณ์ 
ในการพัฒนากลไกการให้ควัามิช่วัยเหล่อในระด้ับ
ชมุิชน นอกจากน่� ยงัพบปญัหาในกระบวันการยตุิธิิรรมิ
ชั�นพนักงานสอบสวันหลายประการ อาทิ พนักงาน
สอบสวันบางส่วันยังม่ิควัามิเข้าใจวั่าการกระทำ 
ควัามิรนุแรงในครอบครวััเป็นควัามิผดิ้ลหโุทษฐานทำร้าย 
ผู้อ่�นโด้ยไม่ิเป็นเหติุให้เกิด้อันติรายแก่กายหร่อจิติใจ  
ติามิมิาติรา 391 ของประมิวัลกฎหมิายอาญา  
โด้ยไมิ่นำ พ.ร.บ. คุ้มิครองผู้ถูกกระทำด้้วัยควัามิรุนแรง
ในครอบครัวั พ.ศ. 2550 มิาบังคับใช้ ทำให้มิาติรการ
คุม้ิครองผูถู้กกระทำรุนแรงใน พ.ร.บ.ฯ ซึึ่�งเป็นประโยชน์
ติ่อผู้ถูกกระทำรุนแรงไมิ่ถูกนำมิาใช้ เช่น การออกคำสั�ง 
กำหนด้มิาติรการหร่อวิัธ่ิการเพ่�อบรรเทาทุกข์ให้แก่ 
ผู้ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัวัเป็นการชั�วัคราวั  
การออกคำสั�งห้ามิผู้กระทำรุนแรงในครอบครัวัเข้าไป 
ในท่�พำนักของครอบครัวัหร่อเข้าใกล้ติัวับุคคลใด้ 
ในครอบครัวั หร่อการให้ผู้กระทำควัามิรุนแรง 
ในครอบครัวัเข้ารับการติรวัจรักษาจากแพทย์หร่อ
ชด้ใช้เงินช่วัยเหล่อบรรเทาทุกข์ เป็นติ้น พนักงาน
สอบสวันบางส่วันยังปฏิเสธิการให้นักจิติวิัทยาหร่อ 
นกัสังคมิสงเคราะห์เขา้ร่วัมิในกระบวันการสอบปากคำ  
โด้ยบางส่วันไมิ่ผ่านการอบรมิเพ่�อดู้แลผู้เส่ยหายท่�ถูก 
กระทำควัามิรุนแรงในครอบครัวั การขาด้พนักงานสอบสวัน 
หญงิเพ่�อทำหน้าท่�สอบสวันในกรณ์ค่วัามิรุนแรงต่ิอสติร่ 
นอกจากน่� เจ้าหน้าท่�ภาครัฐหร่อ Case Manager ท่�ให้
ควัามิช่วัยเหลอ่ในแต่ิละพ่�นท่�ม่ิจำนวันน้อยเม่ิ�อเท่ยบกับ
ปริมิาณ์ผู้ถูกกระทำควัามิรุนแรงในครอบครัวั รวัมิถึง 
การออกคำสั�งคุ้มิครองสวััสด้ิภาพให้ผู้ท่�ถูกกระทำด้้วัย
ควัามิรุนแรงในครอบครัวั หร่อการออกคำสั�งกำหนด้
มิาติรการหรอ่วิัธิก่ารเพ่�อบรรเทาทุกข์ติามิกฎหมิายว่ัาด้้วัย 
คุ้มิครองผู้ถูกกระทำด้้วัยควัามิรุนแรงในครอบครัวั 
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ติามิ พ.ร.บ. ศาลเยาวัชนและครอบครวัั และวัธ่ิิพิจารณ์า 
คด้่เยาวัชนและครอบครัวั พ.ศ. 2553 และท่�แก้ไข 
เพิ�มิเติิมิ ยังไมิ่ถูกนำมิาใช้ปฏิบัติิเท่าท่�ควัร

ทัี�มา: ไทัยรฐัออนไลูน์

 1.2 สิิทธิิอนาม่ัยเจ้ริญพันธิ้์

  สถิติิผู้เข้ารับบริการปรึกษาประเด้็น
ติั�งครรภ์ไมิ่พร้อมิ ผ่านช่องทางสายด่้วันท้องไม่ิพร้อมิ 
1663 ระหว่ัางวัันท่� 1 มิกราคมิ - 31 กรกฎาคมิ 
2564 มิ่จำนวัน 26,158 ราย โด้ยพบวั่า มิ่สาเหติุจาก
ปัญหาการถูกกระทำควัามิรุนแรงทั�งร่างกายและจิติใจ 
จำนวัน 13,173 ราย คิด้เป็นร้อยละ 50.4 ของสาเหติุ 
การติั�งครรภ์ไมิ่พร้อมิทั�งหมิด้477

  การปรับแก้ไข พ.ร.บ. แก้ไขเพิ�มิเติิมิ
ประมิวัลกฎหมิายอาญา (ฉบับท่� 28) พ.ศ. 2564478  
และสถานการณ์์การแพร่ระบาด้ของโรคโควิัด้ 19  
ส่งผลติ่อสถานการณ์์การให้บริการด้้านสุขภาพอนามิัย
ของผู้หญิงหลายประการ เช่น จำนวันของผู้หญิง
ท่�ประสงค์จะยุติิการติั�งครรภ์มิ่สูงขึ�น สาเหตุิสำคัญ
มิาจากการให้บริการของรัฐในเร่�องการคุมิกำเนิด้ 
มิ่ประสิทธิิภาพลด้ลง เน่�องจากทรัพยากรของรัฐได้้ถูก
นำไปใช้เพ่�อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด้
ของโรคโควิัด้ 19 นอกจากน่� ยังพบปัญหาในการให้ 
บรกิารกรณ์ก่ารยุติกิารติั�งครรภ์ เชน่ การติค่วัามิข้อบังคบั 

477 จาก การประชุ่มสันทันากลูุม่ (Focus Group) เรื�อง “สัถูานการณ์ปั์ญหาการตืัง้ครรภ์ัไมพ่รอ้มแลูะการใช่ค้วามรุนแรง
ตื่อสัตืรีในครอบครัว” เมื�อวันทัี� 30 สัิงหาคม 2564. งานเด้ิมิ.

478 มิ่ผลบังคับใช้เมิ่�อวัันท่� 7 กุมิภาพันธิ์ 2564.
479 จาก การประชุ่มสันทันากลูุม่ (Focus Group) เรื�อง “สัถูานการณ์ปั์ญหาการตืัง้ครรภ์ัไมพ่รอ้มแลูะการใช่ค้วามรุนแรง

ตื่อสัตืรีในครอบครัว” เมื�อวันทัี� 30 สัิงหาคม 2564. งานเด้ิมิ.

แพทยสภาว่ัาด้้วัยหลกัเกณ์ฑ์์เก่�ยวักบัการยตุิกิารติั�งครรภ์ 
ทางการแพทย์ของผู้ประกอบวัิชาช่พเวัชกรรมิ 
ติามิมิาติรา 305 แหง่ประมิวัลกฎหมิายอาญา พ.ศ. 2564  
ในเร่�องการส่งติ่อผู้เข้ารับบริการยุติิการติั�งครรภ์ไปติามิ
ระบบของสถานพยาบาลโด้ยไม่ิชักช้า ไมิ่ได้้กำหนด้
กรอบระยะเวัลา (Time Frame) ท่�ชัด้เจน ทำให้ 
การส่งติ่อผู้เข้ารับบริการยุติิการติั�งครรภ์ล่าช้า ปัญหา 
สถานบรกิารของรฐัหรอ่โรงพยาบาลของรฐัจำนวันมิาก 
ไม่ิพรอ้มิใหบ้รกิารยติุิการติั�งครรภแ์ละไมิส่ง่ติอ่ (Refer)  
ไปยังสถานบริการอ่�นท่�พร้อมิให้บริการ ซึ่ึ�งอาจทำให้
อายุครรภ์ของผู้หญิงเกินกวั่าท่�กฎหมิายกำหนด้ท่�จะ
ทำการยุติิการติั�งครรภ์ได้้ ปัญหาการเบิกค่าใช้จ่าย 
จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติิ (สปสช.) 
โด้ยพบวัา่ ผูห้ญงิบางรายติอ้งเสย่คา่ใชจ้า่ยในการเขา้ถงึ 
บริการยุติิการติั�งครรภ์ ซึ่ึ�งยังไมิ่ม่ิควัามิชัด้เจนในทาง
ปฏิบัติิวั่ามิ่ค่าใช้จ่ายใด้บ้างท่�ไมิ่ครอบคลุมิสิทธิิของ 
สปสช. อาทิ ค่าใช้จ่ายในการเดิ้นทางเพ่�อส่งต่ิอไป
ยังสถานบริการอ่�น รวัมิไปถึงปัญหาการเด้ินทางข้ามิ
จังหวััด้เพ่�อเข้ารับบริการยุติิการติั�งครรภ์กรณ่์ท่�ไมิ่มิ่
สถานบรกิารอยูใ่นจงัหวัดั้ท่�ตินอาศยัในชว่ังสถานการณ์์
การแพร่ระบาด้ของโรคโควิัด้ 19 เน่�องจากคำสั�ง 
ศบค. ท่�กำหนด้ให้บางพ่�นท่�เป็นพ่�นท่�ควับคุมิสูงสุด้และ 
เข้มิงวัด้ และข้อกำหนด้ท่�ติ้องกักติัวัก่อนเข้ารับบริการ 
หร่อการระงับการให้บริการของหน่วัยบริการบางแห่ง
ของกระทรวังสาธิารณ์สุข (สธิ.)479

ทัี�มา: มติืช่นออนไลูน์
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 1.3 การแสิว่งหาปัระโยชีน์ทางเพศึจ้ากสิติรี

  รายงานสถิติิคด้่การค้ามินุษย์ เพ่�อ
แสวังหาประโยชน์จากการค้าประเวัณ่์ในปี 2564  
จากสำนักงานอัยการสูงสุด้ มิ่จำนวัน 26 คด้่ ลด้ลงจาก 
ปี 2563 ซึ่ึ�งมิ่จำนวัน 150 คด้่ ปี 2562 จำนวัน 227 คด้่  
และปี 2561 ท่�มิ่จำนวัน 256 คด้่480 โด้ยพบแนวัโน้มิ
ช่วังอายุท่�ติ�ำลงของผู้ท่�จะเข้าสู่กระบวันการค้าบริการ  
ซึ่ึ�งอยู่ในวััยเร่ยนหร่อกลุ่มิวััยรุ่น และกลุ่มิบุคคลท่�มิ่
ควัามิหลากหลายทางเพศมิากขึ�น481 เช่น กรณ์่แมิ่เล้า
ลอ่ลวังเด้ก็หญงิอายไุมิเ่กนิ 15 ป ีใหค้า้ประเวัณ์ใ่นพ่�นท่� 
หลายอำเภอใน จ. เช่ยงใหมิ่482 และกรณ์่การจับกุมิ 
ผู้ซึ่่�อประเวัณ์่ จำนวัน 11 คด้่ มิ่ผู้ติ้องหา 7 ราย โด้ยมิ ่
ผู้เส่ยหายเป็นเด้็กและบางรายมิ่อายุติ�ำกวั่า 15 ปี483 
หร่อกรณ่์มิ่การโพสติ์ภาพลามิกเพ่�อชักชวันผู้สนใจ 
ให้ซึ่่�อบริการทางเพศเยาวัชนชายอายุ 16 ปี484 เป็นติ้น 

  ในส่วันสถานการณ์ป์ญัหาของพนกังาน
บริการ (Sex Worker) พบข้อมิูลวั่า พนักงานบริการ
ส่วันใหญ่สนับสนุนให้มิ่การยกเลิก พ.ร.บ. ป้องกัน
และปราบปรามิการค้าประเวัณ่์ พ.ศ. 2539 เน่�องจาก
เห็นวั่านำไปสู่การบังคับใช้ท่�ไมิ่ได้้เคารพในคุณ์ค่าหร่อ
ศักด้ิ�ศร่ควัามิเป็นมินุษย์ของพนักงานบริการ อ่กทั�ง 
เห็นวั่าหน่วัยงานของรัฐควัรใช้มิาติรการทางกฎหมิาย 
ในลักษณ์ะคุม้ิครองส่งเสริมิคุณ์ภาพชวิ่ัติพนักงานบริการ 

480 จาก สัถูิตืิคด้ีค้ามนุษย์, โด้ย สำนักงานอัยการสูงสุด้ สำนักงานคด้่ค้ามินุษย์, 31 ธิันวัาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://
caht.ago.go.th/Home/CheckPageType?Page=NA%3D%3D&Parent=NTU%3D&Menu=OTM%3D&Relate=MTI%3D

481 จาก เอกสัารประกอบการประชุ่มคณ์ะทัำงานประเมินผลูสััมฤทัธัิ�ของพระราช่บัญญัตืิป้องกันแลูะปราบปรามการค้า
ประเวณี์ พ.ศ. 2539 ครัง้ทีั� 2/2564 เมื�อวนัทัี� 5 กมุภัาพันธั ์2564. โด้ย กรมิกิจการสติรแ่ละสถาบันครอบครัวั. (2564, กมุิภาพันธิ)์.

482 จาก ตืำรวจภัาค 5 ปฏิิบัตืิการทัลูายเครือข่ายแม่เลู้าจุ๊บแจง ค้ากามเด้็กให้ช่ายสัูงวัย ข้าราช่การวัยเกษียณ์ พระสังฆ่,์ 
โด้ย 7HD ร้อนออนไลน์, 24 สิงหาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://news.ch7.com/detail/509864

483 จาก ตืร.ภัาค 5 ทัลูายเครือข่ายค้ามนุษย์ จับ 3 แม่เลู้า หลูอกเด้็กค้าประเวณ์ี รวบผู้ซ้ือบริการอีก 7 ราย,  
โด้ย บ้านเมิ่อง, 24 สิงหาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.banmuang.co.th/news/crime/247605

484 จาก จับเจ๊ใหญ่ สั่ง 2 หนุ่มวัย 16 ขายบริการให้ลููกค้า หักค่าหัวคิว 500, โด้ย ไทยรัฐออนไลน์, 3 กันยายน 2564. 
ส่บค้นจาก https://www.thairath.co.th/news/crime/2184648

485 จาก ถูอด้ 6 มุมมองตื่อ ‘Sex Worker’ เมื�อเป็นอาช่ีพหนึ�ง ไม่ใช่่ปัญหาศีลูธัรรมแลูะกฎหมาย แตื่สัังคมมองช่ั�วร้าย 
กด้ทัับ ตืีตืรา, โด้ย The Standard, 24 ธิันวัาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://thestandard.co/key-messages-sex-work-
er/?fbclid=IwAR3C0GD_aTWLbbAy4fn4jabyw6JusGRT9D_JjYGIzTqtsNIpnJY_soqrVtE

486 จาก หนังส่อกรมิกิจการสติร่และสถาบันครอบครัวั ท่� พมิ 0503/2883 ลงวัันท่� 14 ติุลาคมิ 2564. งานเด้ิมิ.
487 จาก สัั�งเด้้งแลู้ว! ข้าราช่การซี 8 ลูวนลูามลููกจ้างสัาวในทัี�ทัำงาน สัั�งสัอบด้่วน, โด้ย ข่าวัสด้ออนไลน์, 23 มิิถุนายน 

2564. ส่บค้นจาก https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_6468953

มิากกว่ัาการกำหนด้ควัามิผิด้ทางอาญา และควัรมิ่ 
การแก้ไข พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509 และท่�แก้ไข
เพิ�มิเติิมิ เพ่�อให้ระบุสถานะของคนท่�ทำงานในสถาน
บริการเป็นลูกจ้างของสถานบริการ ส่วันเจ้าของสถาน
บริการมิ่สถานะเป็นนายจ้าง เพ่�อได้้รับควัามิคุ้มิครอง
ภายใติ้กฎหมิายวั่าด้้วัยการคุ้มิครองแรงงาน485

 1.4 การค้กคาม่ทางเพศึในสิถานที�ทำงาน

  ปัญหาการล่วังละเมิิด้หร่อการคุกคามิ
ทางเพศในสถานท่�ทำงานในปี 2564 ข้อมิูลจาก 
สค. รายงานว่ัา มิ่หน่วัยงานท่�แจ้งวั่ามิ่ปัญหาดั้งกล่าวั 
จำนวัน 10 หน่วัยงาน คิด้เป็นร้อยละ 1.55 และไมิ่มิ่
ปญัหา จำนวัน 636 หนว่ัยงาน คดิ้เปน็รอ้ยละ 98.45486

จากหน่วัยงานทั�งหมิด้ 646 หน่วัยงาน มิต่ิวััอย่างรายงาน
การคุกคามิทางเพศในสถานท่�ทำงานในหน่วัยงาน 
ภาครัฐ เช่น กรณ์่ข้าราชการระดั้บสูงถูกร้องเร่ยนวั่า
ลวันลามิลูกจ้างหญิงทำให้ลูกจ้างหญิงเกิด้ควัามิกด้ด้ัน
จนขอลาออก ซึ่ึ�งกรณ์่น่�ได้้มิ่การติั�งคณ์ะกรรมิการ
สอบสวันข้อเท็จจริงแล้วั487 เป็นติ้น

 1.5 การส่ิงเสิรมิ่คว่าม่เท่าเทยีม่ระหว่่างเพศึ

  1) ม่าติรการทางกฎหม่าย

   ร่าง พ.ร.บ. คู่ช่วัิติ พ.ศ. ....  และ 
ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ�มิเติิมิประมิวัลกฎหมิายแพ่งและ
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พาณ์ิชย์ (ฉบับท่� ..) พ.ศ. …. ซึ่ึ�ง ครมิ. มิ่มิติิเห็นชอบร่าง 
พ.ร.บ. ทั�งสองฉบบัเมิ่�อเด่้อนกรกฎาคมิ 2563 และ ครมิ. 
ได้ม้ิม่ิติเิมิ่�อวันัท่� 15 ธินัวัาคมิ 2563 ให้กระทรวังยตุิธิิรรมิ 
(ยธิ.) โด้ยกรมิคุ้มิครองสิทธิิและเสร่ภาพนำร่าง พ.ร.บ. 
คู่ช่วิัติ พ.ศ. .... ไปพิจารณ์าทบทวันหลักการ เหตุิผล 
และควัามิจำเป็นในการมิ่กฎหมิายด้ังกล่าวัให้ชัด้เจน 
อก่ครั�ง488 ในสว่ันของรา่ง พ.ร.บ. แกไ้ขเพิ�มิเติมิิประมิวัล
กฎหมิายแพ่งและพาณ์ิชย์ (ฉบับท่� ..) พ.ศ. …. มิาติรา  
1448 ได้้ถูกบรรจุเข้าเป็นวัาระการพิจารณ์าของ 
สภาผู้แทนราษฎรเม่ิ�อเด้่อนพฤศจิกายน 2563 แต่ิยัง 
ไมิ่ได้้รับการพิจารณ์าจนถึงปัจจุบัน

ทัี�มา: มตืชิ่นออนไลูน์

  2)  สิภาพปััญหาการเลิือกปัฏิิบัติ ิ
ด้ว่ยเหติ้แห่งเพศึ

   สภาพปัญหาการเล่อกปฏิบัติิ
ของกลุ่มิบุคคลหลากหลายทางเพศในปี 2564  
พบสภาพปัญหาในลักษณ์ะเด้่ยวักันกับปีท่�ผ่านมิา  
เชน่ ปญัหาการจา้งงาน การแติง่กาย การถกูลว่ังละเมิดิ้ 
หร่อคุกคามิทางเพศในสถานท่�ทำงาน มิ่กรณ์่ติัวัอย่าง 
อาทิ ข้าราชการครูข้ามิเพศรายหนึ�งไมิ่สามิารถ 
ต่ิออายบุตัิรประจำติวััข้าราชการและใบประกอบวัชิาช่พครู  
เน่�องจากรูปถ่ายปัจจุบันท่�ไปย่�นขอต่ิออายุไมิ่ติรงกับ

488 จาก หนังส่อกรมิคุ้มิครองสิทธิิและเสร่ภาพ ด้่วันท่�สุด้ ท่� ยธิ 0411/6967 ลงวัันท่� 22 พฤศจิกายน 2564 เร่�อง 
ขอจัด้ส่งข้อมิูลเพ่�อประกอบการจัด้ทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิทธิิมินุษยชนของประเทศไทยปี 2564.

489 จาก สัิทัธิัทัี�ไม่เทั่าเทีัยมของ LGBT [สถาน่วิัทยุแห่งจุฬาลงกรณ์์มิหาวิัทยาลัย]. โด้ย คุณ์เปรมิปร่ด้า ปราโมิทย์  
ณ์ อยุธิยา อุปนายกสมิาคมิฟ้าส่รุ้งแห่งประเทศไทย, 18 มิิถุนายน 2564.

490 จาก สัาวสัองสัุด้ทันนายฝ่รั�งคุกคามจับของลูับ ยอมลูาออกสัู้ ช่าวเน็ตืจวกห้างหรูป้องคนผิด้ (คลูิป), โด้ย อมิรินทร์, 
2 กันยายน 2564. ส่บค้นจาก https://www.amarintv.com/news/detail/96747

491 จาก หนังส่อกรมิกิจการสติร่และสถาบันครอบครัวั ท่� พมิ 0503/2883 ลงวัันท่� 14 ติุลาคมิ 2564. งานเด้ิมิ.

รูปเดิ้มิ489 และกรณ์่หญิงข้ามิเพศถูกนายจ้างลวันลามิ 
และใช้วัาจาในลักษณ์ะคุกคามิทางเพศจนติ้องติัด้สินใจ 
ลาออกจากงาน490 สอด้คล้องกับข้อมิูลของสมิาคมิ 
ฟา้สรุ่ง้แห่งประเทศไทยท่�ระบุลกัษณ์ะของสภาพปัญหา
การเลอ่กปฏิบตัิดิ้ว้ัยเหตุิแหง่เพศ อาทิ การปฏเิสธิไม่ิรบั
บุคคลท่�ม่ิควัามิหลากหลายทางเพศเข้าทำงาน การถูก
ปฏเิสธิไมิใ่หบ้รจิาคโลหติิ การถกูลว่ังละเมิิด้และคกุคามิ
ทางเพศในสถานท่�ทำงาน โด้ยม่ิเร่�องร้องเร่ยนไปยัง 
สมิาคมิฯ จำนวัน 19 กรณ์่ ในส่วันของสถิติิข้อร้องเร่ยน 
ท่�มิ่ ไปยังคณ์ะกรรมิการวัินิจฉัยการเล่อกปฏิบัติิ 
โด้ยไม่ิเป็นธิรรมิระหว่ัางเพศ (คณ์ะกรรมิการ วัลพ.) ท่�รบัไว้ั 
พจิารณ์า ในปีงบประมิาณ์ พ.ศ. 2563 ม่ิจำนวัน 14 เร่�อง 
ในขณ์ะท่�ปงีบประมิาณ์ พ.ศ. 2564 มิเ่ร่�องท่�รบัคำรอ้งไวั้ 
จำนวัน 2 เร่� อ ง  โด้ยพบปัญหาและอุปสรรค 
จากการด้ำเนินงานของคณ์ะกรรมิการ วัลพ. ซึึ่�งไม่ิได้้มิ่ 
ลักษณ์ะเป็นการทำงานเติ็มิเวัลา และประกอบด้้วัย
ผู้ทรงคุณ์วัุฒิจากหลายสาขาอาช่พ ทำให้เกิด้ข้อจำกัด้ 
ในการประชุมิเพ่�อพิจารณ์าคำร้องหร่อการแสวังหา 
ข้อเทจ็จรงิ นอกจากน่�เจ้าหน้าท่�ของ สค. ยังไมิ่สามิารถ 
ด้ำเนินการใด้ ๆ  ท่�เป็นอำนาจหน้าท่�ของคณ์ะกรรมิการ 
วัลพ. ได้้ เน่�องจากข้อจำกัด้จากบทบัญญัติิติามิ พ.ร.บ.  
ควัามิเท่าเท่ยมิระหวั่างเพศ พ.ศ. 2558 ให้อำนาจ 
การพจิารณ์าวันิจิฉัยข้อร้องเรย่นเปน็ของคณ์ะกรรมิการ  
วัลพ.491 ทั� งน่�  ในปี 2564 กสมิ. ได้้ติรวัจสอบ
กรณ์่กล่าวัอ้างว่ัา ครูผู้ช่วัยซึึ่�งเป็นหญิงข้ามิเพศใน
โรงเร่ยนแห่งหนึ�งได้้รับการประเมิินผลการปฏิบัติิ
ราชการและเล่�อนเงินเด้่อนโด้ยไม่ิเป็นธิรรมิ และ
ไม่ิได้้รับอนุญาติให้แต่ิงกายติามิเพศสภาพ โด้ยมิ่ 
ข้อเสนอแนะไปยังสำนักนายกรัฐมินติร่ให้เร่งรัด้ 
การด้ำเนนิการศึกษา ปรับปรงุ และแก้ไขระเบย่บสำนัก
นายกรัฐมินติร่ เร่�อง การไว้ัผมิและการแต่ิงกายของ
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ข้าราชการ ลกูจ้าง และผูท่้�ทำงานในรัฐวิัสาหกิจ พ.ศ. 2516  
ให้สอด้คล้องกับสภาพการณ์์ในปัจจุบันและหลัก 
สิทธิิมินุษยชน492

2. การดำเนินการที�สิำคัญ

 2.1 การติอบรับข้อเสินอแนะในรายงาน 
ปัี 2563

  คณ์ะรัฐมินติร่ (ครมิ.) และหน่วัยงาน
ท่�เก่�ยวัข้องได้้ติอบรับข้อเสนอแนะของ กสมิ. โด้ย 
กรมิคุ้มิครองสิทธิิและเสร่ภาพ ยธิ. อยู่ระหวั่าง 
การพิจารณ์าร่าง พ.ร.บ. คู่ช่วัิติ พ.ศ. .... ในส่วันของ 
การทบทวันหลักการ เหติุผล และควัามิจำเป็นในการมิ่
กฎหมิายให้มิ่ควัามิชัด้เจนก่อนเสนอติ่อคณ์ะกรรมิการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรเพ่�อพิจารณ์าอ่กครั�ง 

 2.2 การดำเนินการในปัี 2564  

  2.2.1 คว่าม่รน้แรงต่ิอสิติรีในครอบครัว่ 

   ท่�ประชมุิคณ์ะกรรมิการนโยบาย
และยุทธิศาสติร์ครอบครัวัแห่งชาติิติั�งขึ�นติามิระเบ่ยบ
สำนกันายกรฐัมินติรว่่ัาด้้วัยการส่งเสริมิและประสานงาน 
สถาบันครอบครัวัแห่งชาติิ พ.ศ. 2551 มิ่มิติิเห็นชอบ 
คำสั�งแต่ิงติั�งคณ์ะอนุกรรมิการขับเคล่�อนการด้ำเนินงาน 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาควัามิรุนแรงในครอบครัวั  
ซึ่ึ�งเป็นกลไกหลักระด้ับชาติิท่�จะบูรณ์าการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาด้ังกล่าวั493 เพ่�อติิด้ติามิและประเมิินผล 
การด้ำเนินงานของหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้อง จัด้ทำระบบ
ฐานข้อมิูลควัามิรุนแรงติ่อเด้็ก สติร่ และควัามิรุนแรง 

492 จาก รายงานผลการติรวัจสอบ ท่� 72/2564 เร่�อง การเลอ่กปฏบิตัิโิด้ยไมิเ่ปน็ธิรรมิเพราะเหติแุหง่เพศ กรณ์ก่ลา่วัอา้งวัา่ 
ได้้รับการประเมิินผลการปฏิบัติิราชการและเล่�อนเงินเด้่อนโด้ยไมิ่เป็นธิรรมิ และไมิ่ได้้รับอนุญาติให้แติ่งกายติามิเพศสภาพ.

493 จาก บอร์ด้ครอบครัวฯ เคาะตืั้งคณ์ะอนุกรรมการ เอาจริงแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว, โด้ย มิติิชนออนไลน์, 
29 มิิถุนายน 2564. ส่บค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/news_2800912

494 มิาติรา 17 ให้กระทรวังการพัฒนาสังคมิและควัามิมัิ�นคงของมินุษย์จัด้ทำรายงานประจำปีแสด้งจำนวันคด้ ่
การกระทำควัามิรุนแรงในครอบครัวั จำนวันคำสั�งกำหนด้มิาติรการหร่อวัิธิ่การเพ่�อบรรเทาทุกข์ และจำนวันการละเมิิด้คำสั�ง 
กำหนด้มิาติรการหร่อวิัธิ่การเพ่�อบรรเทาทุกข์ของพนักงานเจ้าหน้าท่�และศาล และจำนวันการยอมิควัามิ และรายงานต่ิอ 
คณ์ะรัฐมินติร่และรัฐสภาเพ่�อทราบปีละครั�ง.

495 จาก หนังส่อกรมิกิจการสติร่และสถาบันครอบครัวั ท่� พมิ 0503/2883 ลงวัันท่� 14 ติุลาคมิ 2564. งานเด้ิมิ.
496 แหล่งเด้ิมิ.

ในครอบครัวั รวัมิทั�งเช่�อมิโยงข้อมูิลร่วัมิกับหน่วัยงาน 
ภาครัฐ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน และจัด้ทำ 
รายงานติามิมิาติรา 17494 แห่ง พ.ร.บ. คุ้มิครอง 
ผูถ้กูกระทำด้ว้ัยควัามิรุนแรงในครอบครัวั พ.ศ. 2550495 

   นอกจากน่� เม่ิ�อวันัท่� 17 กนัยายน 
2564 สค. ได้้ลงนามิในบันทึกข้อติกลงควัามิร่วัมิม่ิอ 
ว่ัาด้้วัยการขับเคล่�อนกลไกป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ควัามิรนุแรงในสงัคมิ เพ่�อสนับสนนุแนวัทางในการปฏบิตัิงิาน 
อย่างเป็นระบบ และส่งเสรมิิการบรูณ์าการควัามิร่วัมิมิอ่
ระหว่ัางหน่วัยงานในพ่�นท่�นำร่องใน 3 จังหวััด้ ได้้แก่ 
ขอนแกน่ ชมุิพร และรอ้ยเอด็้ เพ่�อรว่ัมิกนักำหนด้กรอบ
และแนวัทางการด้ำเนินงานขับเคล่�อนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาควัามิรุนแรงในสังคมิอย่างมิ่ประสิทธิิภาพ 
อ่กทั�งได้้ม่ิการทบทวันและพัฒนาระบบงาน ให้เอ่�อติ่อ 
การสร้างคณุ์ภาพครอบครวััและแก้ไขปัญหาควัามิรนุแรง 
ในครอบครัวั รวัมิถึงพัฒนาฐานข้อมิูลด้้านครอบครัวั 
(Family Big Data) เพ่�อเป็นฐานข้อมูิลสำหรับใชก้ำหนด้
มิาติรการในการป้องกันและแก้ไขปญัหาด้า้นครอบครัวั496

   ใ น ส่ วั น ข อ ง ค วั า มิ ค่ บ ห น้ า 
การด้ำเนินการติามิ พ.ร.บ. ส่งเสริมิการพัฒนาและคุม้ิครอง 
สถาบันครอบครัวั พ.ศ. 2562 พบปัญหาสำคัญเร่�อง 
ควัามิพรอ้มิในด้า้นควัามิรู ้ควัามิสามิารถ ควัามิเช่�ยวัชาญ  
และประสบการณ์์ของบุคลากร และมิ่จำนวันบุคลากร
ไมิเ่พย่งพอติอ่การปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาควัามิรนุแรง 
ในครอบครัวั สค. จงึได้เ้ติรย่มิควัามิพร้อมิให้กับหน่วัยงาน 
ในระด้ับจังหวััด้ โด้ยม่ิการจ้างเหมิาบริการเจ้าหน้าท่�
ช่วัยปฏิบัติิงานศูนย์พัฒนาครอบครัวัในชุมิชน (ศพค.) 
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ประจำปีงบประมิาณ์ พ.ศ. 2564 เพ่�อจัด้ทำข้อมูิล ศพค. 
76 จงัหวัดั้  และขบัเคล่�อนการด้ำเนินการ ศพค. ติน้แบบ 
พร้อมิเสนอของบประมิาณ์ให้เพิ�มิติำแหน่งพนักงาน
ราชการของศนูยพ์ฒันาครอบครวััในชมุิชนและบคุลากร
ของ พมิ. ได้้แก่ นักจิติวัิทยา นักสังคมิสงเคราะห์ และ
นิติิกร รวัมิทั�งรวับรวัมิควัามิคิด้เห็นและข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุงกฎหมิายว่ัาด้้วัยการส่งเสริมิการพัฒนา
และคุ้มิครองสถาบันครอบครัวัทั�วัประเทศเพ่�อนำมิา
ปรับปรุงกฎหมิาย จัด้ทำร่างอนุบัญญัติิ พัฒนาระบบ
ข้อมิูลด้้านควัามิรุนแรงและการรายงานข้อมิูล รวัมิถึง
การพฒันาคลงัขอ้มิลูสารสนเทศด้้านครอบครวััแหง่ชาติิ
และระบบเพ่�อนครอบครัวั497

นอกจากน่� สำนักงานกิจการยุติิธิรรมิ (สกธิ.)  
ได้้จดั้ทำร่าง พ.ร.บ. มิาติรการป้องกนัการกระทำควัามิผิด้ซึ่�ำ 
ในควัามิผิด้เก่�ยวักับเพศหร่อท่�ใช้ควัามิรุนแรง พ.ศ. …. 
ซึ่ึ�งเป็นกฎหมิายเฉพาะท่�กำหนด้มิาติรการป้องกัน 
การกระทำควัามิผดิ้ซึ่�ำในควัามิผดิ้ด้งักลา่วั โด้ยกำหนด้
ให้มิ่มิาติรการแก้ไขฟ้�นฟูผู้กระทำควัามิผิด้ มิาติรการ
เฝ้าระวัังภายหลังพ้นโทษ และมิาติรการคุมิขังภายหลัง 
พน้โทษ เพ่�อปอ้งกนัสงัคมิและผูเ้สย่หายจากการกระทำ 
ควัามิผิด้ท่�อาจเกิด้ขึ�นอก่ และเพ่�อสง่เสริมิการแก้ไขฟ้�นฟ ู
ผู้กระทำควัามิผิด้ ปัจจุบันอยู่ระหว่ัางรอการพิจารณ์า
ของสภาผู้แทนราษฎร

  2.2.2 สิิทธิิอนาม่ัยเจ้ริญพันธิ้์

   พ.ร.บ. แก้ไขเพิ�มิเติิมิประมิวัล
กฎหมิายอาญา (ฉบับท่� 28) พ.ศ. 2564 มิ่ผลใช้บังคับ
เมิ่�อวันัท่� 7 กมุิภาพนัธิ ์2564 ซึ่ึ�งเปน็การแกไ้ขบทบญัญตัิิ
ในมิาติรา 301 โด้ยกำหนด้ให้หญิงท่�มิ่อายุครรภ์ไมิ่เกิน  
12 สัปด้าห์ สามิารถทำแท้งได้้โด้ยไม่ิผิด้กฎหมิาย  
และหากทำแท้งในอายุครรภ์เกิน 12 สัปด้าห์ ถ่อเป็น 
ควัามิผิด้แต่ิมิ่การปรับลด้โทษทางอาญาลง และ 
การแก้ไขบทบัญญัติิในมิาติรา 305 ซึ่ึ�งเป็นการกำหนด้
เง่�อนไขเพิ�มิเติิมิในการยุติิการตัิ�งครรภ์ของผู้ประกอบ

497 จาก หนังส่อกรมิกิจการสติร่และสถาบันครอบครัวั ท่� พมิ 0503/2883 ลงวัันท่� 14 ติุลาคมิ 2564. งานเด้ิมิ.
498 จาก การประชุ่มเพื�อขับเคลูื�อนการด้ำเนินงานตืามพระราช่บัญญัตืิแก้ไขเพิ�มเตืิมประมวลูกฎหมายอาญา (ฉบับทัี� 28) 

พ.ศ. 2564 เมื�อวันทัี� 6 กันยายน 2564. โด้ย กระทรวังสาธิารณ์สุข กรมิอนามิัย. (2564, กันยายน).

วัิชาช่พเวัชกรรมิและติามิหลักเกณ์ฑ์์ของแพทยสภา 
โด้ยไม่ิม่ิควัามิผดิ้ ต่ิอมิา ม่ิการจดั้ทำร่างประกาศกระทรวัง 
สาธิารณ์สุขวั่าด้้วัยเร่�องการให้คำปรึกษาทางเล่อกติามิ
มิาติรา 305 (5) แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ�มิเติิมิประมิวัล
กฎหมิายอาญา (ฉบับท่� 28) พ.ศ. 2564 สาระสำคัญ 
ค่อ การกำหนด้นิยามิของผู้ประกอบวัิชาช่พเวัชกรรมิ
และผูป้ระกอบวัชิาชพ่ การกำหนด้รายละเอย่ด้เก่�ยวักบั 
การติรวัจและการรับคำปรึกษาทางเล่อก รวัมิทั�ง 
การกำหนด้แนวัทางในการดู้แลช่วัยเหลอ่หญงิติั�งครรภ์ 
ซึ่ึ� งย่น ยันท่� จะติั� งครรภ์ติ่อ  โด้ยกำหนด้ภารกิจ 
ของหนว่ัยงานติามิ พ.ร.บ. การปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา 
การติั�งครรภ์ในวััยรุ่น พ.ศ. 2559498 

   ในส่วันของแพทยสภาได้้ออก 
ข้อบังคับแพทยสภาว่ัาด้้วัยหลักเกณ์ฑ์์ เ ก่�ยวักับ 
การยตุิกิารติั�งครรภ์ทางการแพทย์ของผูป้ระกอบวิัชาช่พ 
เวัชกรรมิติามิมิาติรา 305 แห่งประมิวัลกฎหมิายอาญา 
พ.ศ. 2564 มิ่ผลบังคับใช้ติั�งแติ่วัันท่� 3 กรกฎาคมิ 2564 
โด้ยมิ่สาระสำคัญในการกำหนด้หลักเกณ์ฑ์์ในการยุติิ
การติั�งครรภ์ของผู้ประกอบวัิชาช่พเวัชกรรมิ การได้้รับ 
ควัามิยินยอมิจากผู้ปกครองหร่อผู้แทนโด้ยชอบ 
ด้้วัยกฎหมิายกรณ์่ผู้หญิงท่�อยู่ในสภาวัะเก่�ยวักับ 
ควัามิผิด้ปกติทิางร่างกายหรอ่จติิใจท่�ไม่ิสามิารถตัิด้สินใจ 
ได้้ด้้วัยตินเองประสงค์ยุติิการติั�งครรภ์ การกำหนด้
มิาติรฐานการประกอบวัิชาช่พเวัชกรรมิในการวัินิจฉัย 
อายุครรภ์ของผู้ประกอบวิัชาช่พเวัชกรรมิ และ 
การกำหนด้สถานท่�ในการยุติิการติั�งครรภ์ เป็นติ้น

วััยรุ่นมิีสิทธิิตัด้สินใจด้้วัยตนเอง 
ตลอด้จนจัด้ทำาหลักสูตร
การบริหารจัด้การและ
การด้้แลชุ่วยเหล่อนักเรียน
ท่�ติั�งครรภ์สิำาหรับ
ผ้้บริหารสิถึานศึึกษา
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   สำหรับการดู้แลกลุ่ มิวัั ยรุ่ น 
ท่�ติั�งครรภ์ไมิ่พร้อมิ มิท. ได้้ออกกฎกระทรวัง กำหนด้ 
การด้ำเนินการของราชการส่วันท้องถิ�นเพ่�อให้วััยรุ่น
ได้้รับสิทธิิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติั�งครรภ์
ในวััยรุ่น พ.ศ. 2564 เมิ่�อวัันท่� 12 กรกฎาคมิ 2564  
โด้ยมิส่าระสำคัญคอ่ การกำหนด้ให้ราชการส่วันทอ้งถิ�น 
จัด้ให้มิ่หร่อสนับสนุนให้มิ่บริการอนามิัยเจริญพันธิุ์ 
ในสถานบริการสาธิารณ์สุขของรัฐหร่อของเอกชน
ติามิกฎหมิายว่ัาด้้วัยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติิและ 
จัด้บริการติ่าง ๆ  ด้้านอนามิัยเจริญพันธิุ์ท่�เหมิาะสมิ 
ให้แก่วััยรุ่น 

   นอกจากน่�  หน่วัยงานรัฐได้้
ด้ำเนินการเพ่�อรองรับปัญหาการติั�งครรภ์ไมิ่พร้อมิ 
เช่น กรมิอนามิัยได้้พัฒนาแอปพลิเคชัน LINE Official 
Teen Club เพ่�อให้บริการและศึกษาข้อมิูลควัามิรู ้
ได้ด้้ว้ัยตินเองเก่�ยวักบัสทิธิอินามิยัเจรญิพนัธิุ ์โด้ยผูเ้ขา้รบั 
บริการสามิารถสำรวัจควัามิเส่�ยงของตินเอง และ
สามิารถติิด้ต่ิอสายด่้วันท้องไม่ิพร้อมิ 1663 เพ่�อรับ 
คำปรึกษาโด้ยติรง499 สค. ได้้จัด้ติั�งกลไกเก่�ยวักับ
การป้องกันปัญหาการติั�งครรภ์ไมิ่พร้อมิ ทั�งในระด้ับ
จังหวััด้โด้ยจัด้ให้มิ่วัิทยากรด้้านครอบครัวั ครอบคลุมิ
ทุกจังหวััด้ และในระดั้บพ่�นท่� ได้้แก่ ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวัในชุมิชน (ศพค.) และจัด้ติั�งศูนย์บริการ 
แมิเ่ล่�ยงเด้่�ยวัและครอบครวัั ซึ่ึ�งมิจ่ำนวัน 9 แหง่ในพ่�นท่� 
ส่วันภูมิิภาค ในส่วันของการให้คำปรึกษา ได้้พัฒนา
ให้มิ่ระบบเพ่�อนครอบครัวั (แอปพลิเคชัน LINE)  
เป็นระบบให้คำปรึกษาเร่�องครอบครัวั500 ศธิ. ได้้
จัด้ทำแนวัปฏิบัติิในการให้โอกาสเด้็กและเยาวัชนท่� 
ติั�งครรภไ์ด้ร้บัสทิธิคิรอบคลมุิทั�งบรกิารด้า้นสาธิารณ์สขุ 
โอกาสทางการศึกษาและสวััสด้ิการสังคมิ รวัมิทั�งให้มิ่
การประสานและส่งติ่อหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้องเพ่�อแก้ไข
ปญัหาอย่างทนัท่วังท ่นอกจากน่� ได้เ้สนอแก้ไขขอ้ควัามิ 

499 จาก การประชุ่มสันทันากลูุม่ (Focus Group) เรื�อง “สัถูานการณ์ปั์ญหาการตืัง้ครรภ์ัไมพ่รอ้มแลูะการใช่ค้วามรุนแรง
ตื่อสัตืรีในครอบครัว” เมื�อวันทัี� 30 สัิงหาคม 2564. งานเด้ิมิ.

500 แหล่งเด้ิมิ.
501 จาก หนังส่อกระทรวังศึกษาธิิการ ด้่วันท่�สุด้ ท่� ศธิ 02145/2919 ลงวัันท่� 14 ติุลาคมิ 2564 เร่�อง ขอส่งข้อมูิล 

เพ่�อประกอบการจัด้ทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิทธิิมินุษยชนของประเทศไทยปี 2564.
502 จาก หนังส่อกรมิกิจการสติร่และสถาบันครอบครัวั ท่� พมิ 0503/2883 ลงวัันท่� 14 ติุลาคมิ 2564. งานเด้ิมิ.

ในข้อ 7 ของกฎกระทรวังกำหนด้ประเภทของสถานศกึษา 
และการด้ำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการติั�งครรภ์ในวััยรุ่น พ.ศ. 2561  
จากเด้ิมิ “เวั้นแติ่เป็นการย้ายสถานศึกษา” แก้ไข
เป็น “เวั้นแต่ิเป็นไปติามิเจตินารมิณ์์ของนักเร่ยนหร่อ
นักศึกษาท่�ติั�งครรภ์เป็นสำคัญ” เพ่�อให้สอด้คล้องกับ 
มิาติรา 5 ของ พ.ร.บ. ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การติั�งครรภ์ในวััยรุ่น พ.ศ. 2559 ท่�ให้วััยรุ่นม่ิสิทธิ ิ
ติดั้สินใจด้ว้ัยตินเอง ติลอด้จนจัด้ทำหลักสูติรการบริหาร
จดั้การและการด้แูลช่วัยเหลอ่นักเรย่นท่�ติั�งครรภ์สำหรบั 
ผู้บริหารสถานศึกษา501 

  2.2.3 การแสิว่งหาปัระโยชีนท์างเพศึ
จ้ากสิติรี

   สค. ได้้จัด้ให้มิ่การประเมิินผล
สัมิฤทธิิ�ของกฎหมิายติามิมิาติรา 77 วัรรคสองของ
รัฐธิรรมินูญ โด้ยแติ่งติั�งคณ์ะทำงานประเมิินผลสัมิฤทธิิ�
ของ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามิการค้าประเวัณ์่ 
พ.ศ. 2539 เพ่�อพิจารณ์าร่างผลสัมิฤทธิิ� 4 ด้้าน ได้้แก่ 
1) การอบรมิฟ้�นฟู บำบัด้รักษาโรค พัฒนาอาช่พ และ
พัฒนาคุณ์ภาพช่วัิติผู้ค้าประเวัณ์่ 2) การป้องกันและ
ปราบปรามิการค้าประเวัณ์่เด้็กและการบังคับข่มิข่นใจ  
3) การป้องกนัและปราบปรามิการค้าประเวัณ์โ่ด้ยสมิคัรใจ  
และ 4) คณ์ะกรรมิการคุ้มิครองและพัฒนาอาช่พ 
และคณ์ะกรรมิการคุ้มิครองและพัฒนาอาช่พประจำ
จังหวััด้ ซึึ่�งได้้รับฟังควัามิคิด้เห็นของผู้มิ่ส่วันเก่�ยวัข้อง 
เสร็จสิ�นแล้วั โด้ยได้้จัด้ทำแบบสอบถามิควัามิคิด้เห็น 
เก่�ยวักบัการยกเลกิโทษอาญาติอ่ผูค้า้ประเวัณ์ด่้ว้ัย และ
ม่ิแผนงานท่�จะเผยแพรร่ายงานการประเมิินผลสมัิฤทธิิ�ฯ 
ให้ประชาชนได้้รับทราบประมิาณ์เด้่อนมิกราคมิ 2565 
หลังจากนั�นจึงจะด้ำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมิายให้ 
มิ่ควัามิเหมิาะสมิติามิขั�นติอนและกระบวันการของ 
การจัด้ทำร่างกฎหมิายติ่อไป502 
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  2.2.4 การค้กคาม่ทางเพศึในสิถานที�
ทำงาน

   เมิ่�อวัันท่� 16 มิ่นาคมิ 2564  
ครมิ. เหน็ชอบมิาติรการทางการบรหิารเพ่�อประสทิธิิภาพ 
ในการด้ำเนินการทางวิันยัและจริยธิรรมิ ติามิท่� ก.พ. เสนอ  
โด้ยกำหนด้ให้องค์กรกลางบรหิารงานบคุคลประเภทต่ิาง ๆ   
นำมิาติรการทางการบริหารท่�เก่�ยวัข้องกับวัินัยและ
จริยธิรรมิร้ายแรงของแต่ิละองค์กรกลางบริหารงาน
บุคคล เช่น การสั�งพักราชการหร่อการสั�งให้ออกจาก
ราชการไวั้ก่อน การสั�งให้ประจำส่วันราชการ การสั�ง
สำรองราชการ หร่อการสั�งการติามิกฎหมิายวั่าด้้วัย 
ระเ บ่ยบบริหารราชการแผ่นด้ินท่� มิ่อยู่ มิาใช้ ใน 
การด้ำเนินการทางวิันัยกับข้าราชการท่�ถูกกล่าวัหาว่ัา 
มิ่พฤติิกรรมิชู้สาวัหร่อล่วังละเมิิด้ทางเพศ หร่อคุกคามิ
ทางเพศ รวัมิถึงการใช้ส่�อสังคมิออนไลน์ในการกระทำ 
การล่วังละเมิิด้ทางเพศ หร่อการคุกคามิทางเพศ 
ด้ังกล่าวั เพ่�อให้ เกิด้ประสิทธิิภาพ โด้ยเฉพาะ 
การด้ำเนนิการในเร่�องท่�อยูใ่นควัามิสนใจของสาธิารณ์ชน  
หร่อเร่�องท่�มิ่ผลกระทบต่ิอภาพลักษณ์์ของส่วันราชการ 
โด้ยกำชบัผู้บงัคบับญัชาใหเ้รง่รดั้ด้ำเนนิการใหแ้ลว้ัเสรจ็ 
โด้ยเร็วั หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ิปฏิบัติิ หร่อ 
ปฏิบัติิหน้าท่�โด้ยไม่ิสุจริติ ให้ถ่อวั่าผู้นั�นกระทำผิด้วัินัย 
เน่�องจากพบวั่า ท่�ผ่านมิาผู้บังคับบัญชาไมิ่นำมิาติรการ
ทางการบริหารมิาใชเ้ป็นเคร่�องมิอ่ในการด้ำเนินการ หรอ่ 
ละเลยไมิ่ติิด้ติามิ หร่อละเลยไมิ่ด้ำเนินการทางวัินัย503

  2.2.5 การสิ่งเสิริม่คว่าม่เท่าเทียม่
ระหว่่างเพศึ

   ควัามิค่บหนา้เก่�ยวักับร่าง พ.ร.บ. 
คูช่ว่ัติิ พ.ศ. ....  กรมิคุม้ิครองสิทธิแิละเสรภ่าพได้ก้ำหนด้
กจิกรรมิจดั้ประชมุิกลุม่ิย่อยกบักลุม่ิผูม้ิส่่วันได้เ้สย่ติา่ง ๆ  

503 จาก สัรุปมตืิคณ์ะรัฐมนตืรี (ครม.) ประจำวันทัี� 16 มีนาคม 2564, โด้ย แนวัหน้า, 16 มิ่นาคมิ 2564. ส่บค้นจาก 
https://www.naewna.com/politic/559571

504 จาก หนังส่อกรมิคุ้มิครองสิทธิิและเสร่ภาพ ด้่วันท่�สุด้ ท่� ยธิ 0411/6967 ลงวัันท่� 22 พฤศจิกายน 2564. งานเด้ิมิ. 
505 จาก ข่าวสัำนักงานศาลูรัฐธัรรมนูญทัี� 25/2564 เมื�อวันพุธัทัี� 17 พฤศจิกายน 2564 ศาลูรัฐธัรรมนูญประชุ่มปรึกษา

คด้ีทัี�สัำคัญแลูะเป็นทีั�สันใจ จำนวน 3 คด้ี [ข่าวัประชาสัมิพันธ์ิ]. โด้ย ศาลรัฐธิรรมินูญ, 17 พฤศจิกายน 2564. ส่บค้นจาก  
https://constitutionalcourt.or.th/download/news25-2564.pdf

506 จาก หนังส่อกรมิกิจการสติร่และสถาบันครอบครัวั ท่� พมิ 0503/2883 ลงวัันท่� 14 ติุลาคมิ 2564. งานเด้ิมิ.

เพ่�อใช้ประกอบการยกร่าง พ.ร.บ. คู่ช่วัิติ พ.ศ. .... ไวั้ใน
แผนการด้ำเนนิงานในปงีบประมิาณ์ พ.ศ. 2565504 และ
ควัามิคบ่หนา้เก่�ยวักบัรา่ง พ.ร.บ. แกไ้ขเพิ�มิเติมิิประมิวัล
กฎหมิายแพ่งและพาณ์ิชย์ (ฉบับท่� ..) พ.ศ. …. โด้ย 
เม่ิ�อวัันท่� 17 พฤศจิกายน 2564 ศาลรัฐธิรรมินูญ 
ม่ิคำวัินิจฉัยในเร่�องการขอจด้ทะเบ่ยนสมิรสของบุคคล
ท่�มิ่ควัามิหลากหลายทางเพศโด้ยมิ่มิติิเป็นเอกฉันท์วั่า  
ประมิวัลกฎหมิายแพ่งและพาณิ์ชย์ มิาติรา 1448  
ไม่ิขัด้หร่อแย้งต่ิอรัฐธิรรมินูญ แต่ิมิ่ข้อแนะนำว่ัา  
รัฐสภา คณ์ะรัฐมินติร่ และหน่วัยงานของรัฐท่�เก่�ยวัข้อง
สมิควัรพิจารณ์าด้ำเนินการติรากฎหมิายเพ่�อรับรอง 
สทิธิแิละหนา้ท่�ของบคุคลผูม้ิค่วัามิหลากหลายทางเพศ
อย่างเหมิาะสมิติ่อไป505

   ผลการด้ำ เ นินงานท่� ส ำคัญ
ติามิแผนปฏิบัติิการด้้านการพัฒนาสติร่ระยะท่� 1  
(พ.ศ. 2563 - 2565) พบว่ัา มิค่วัามิค่บหน้าในการส่งเสรมิิ 
ควัามิเสมิอภาคในหลายประการ อาทิ การมิุ่งเน้น 
การบูรณ์าการมิิติิทางเพศภาวัะเข้าสู่ภายในองค์กร 
ภาครฐั โด้ยเนน้การสง่เสรมิิควัามิเสมิอภาคระหวัา่งเพศ
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การจำแนกข้อมิูล
ด้้านเพศในฐานข้อมิูลด้้านบุคลากร เป็นติ้น506 

   สำหรบัการแก้ไขปัญหาควัามิล่าช้า 
ในการพิจารณ์าและวัินิจฉัยคำร้องของคณ์ะกรรมิการ 
วัลพ. ได้้มิ่การประกาศใช้ระเบ่ยบกระทรวังการพัฒนา
สงัคมิและควัามิมิั�นคงของมินษุยว์ัา่ด้ว้ัยหลกัเกณ์ฑ์แ์ละ
วัิธิ่การในการย่�นคำร้อง การพิจารณ์า และการวัินิจฉัย
การเลอ่กปฏิบตัิโิด้ยไม่ิเปน็ธิรรมิระหว่ัางเพศ (ฉบับท่� 2)  
พ.ศ. 2564 ซึึ่�งมิผ่ลบงัคบัใชเ้มิ่�อวันัท่� 15 มิถุินายน 2564  
สาระสำคัญค่อ มิ่การกำหนด้ให้คณ์ะกรรมิการ วัลพ.  
ติอ้งด้ำเนินการพิจารณ์าและวิันจิฉยัคำร้องให้แล้วัเสร็จ
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ภายใน 93 วััน นับแติ่วัันท่�กรมิกิจการสติร่และสถาบัน
ครอบครัวัได้้รับคำร้อง

   นอกจากน่� เมิ่�อวัันท่� 7 ธิันวัาคมิ 
2564 ครมิ. มิ่มิติิ เ ห็นชอบในหลักการร่างคู่มิ่อ 
การจัด้ทำงบประมิาณ์ท่�คำนึงถงึมิติิเิพศภาวัะ (Gender  
Responsive Budgeting - GRB: A Practical  
Handbook) ติามิท่� พมิ. เสนอ เช่น การวิัเคราะห์
มิาติรการทางงบประมิาณ์และนโยบายท่�เก่�ยวัข้อง 
มิ่ผลกระทบอย่างไรติ่อควัามิเสมิอภาค หร่อสามิารถ
ลด้ควัามิไมิ่เสมิอภาคระหวั่างเพศ หร่อการบูรณ์าการ 
แนวัคิด้ระบบงบประมิาณ์ท่�คำนึงถึงมิิติิเพศภาวัะ 
ในกระบวันการงบประมิาณ์อย่างเป็นระบบ และให้ 
พมิ. ประสานแจง้ให้หนว่ัยงานภาครัฐและหน่วัยงานอ่�น 
ท่�เก่�ยวัข้องนำคู่มิ่อการจัด้ทำงบประมิาณ์ท่�คำนึงถึงมิิติ ิ
เพศภาวัะ พร้อมิแบบรายการติรวัจสอบการจัด้ทำ 
งบประมิาณ์ท่�คำนึงถึงมิิติิเพศภาวัะไปใช้เป็นแนวัทาง 
ในการจัด้ทำงบประมิาณ์ติ่อไป  

3. การปัระเม่ินสิถานการณ์์  

 พัฒนาการหรือคว่าม่ก้าว่หน้า  จาก
สถานการณ์์ด้้านสิทธิิสติร่และควัามิเสมิอภาคทางเพศ
ในปี 2564 พบวั่า รัฐได้้ด้ำเนินการท่�ก้าวัหน้าในหลาย
ประการ โด้ยเฉพาะด้านสิิทธิิอนาม่ัยเจ้ริญพันธ์้ิซึ่ึ�งมิ่
การประกาศใช้ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ�มิเติิมิประมิวัลกฎหมิาย
อาญา (ฉบับท่� 28) พ.ศ. 2564 และกฎหมิายลำด้ับรอง
เพ่�อรองรับการด้ำเนินการในเร่�องน่� รวัมิทั�งการกำหนด้
มิาติรการและการเสนอแก้ไขกฎหมิายท่�เก่�ยวัข้องกับ
ปัญหาการติั�งครรภ์ในวััยรุ่นท่�เป็นรูปธิรรมิมิากขึ�น  
สอด้รับกับอนุสัญญา CRC ข้อ 10 ท่�ระบุให้รัฐภาค ่
ลด้อัติราการออกจากโรงเร่ยนของนักเร่ยนหญิงและ 
จัด้โครงการต่ิาง ๆ  สำหรับเด็้กหญิงและสติรท่่�ออกจาก 
โรงเรย่นกอ่นเวัลาอันสมิควัร ดา้นการแสิว่งหาปัระโยชีน ์
ทางเพศึจ้ากสิติรี รัฐได้้มิ่การประเมิินผลสัมิฤทธิิ� 
ติ่อ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามิการค้าประเวัณ์่  
พ.ศ. 2539 โด้ยมิข้่อคำถามิเก่�ยวักับการยกเลิกโทษอาญา
ติ่อผู้ค้าประเวัณ์่ติามิท่�คณ์ะกรรมิการประจำอนุสัญญา 
CEDAW ได้เ้สนอแนะไวัว้ัา่ควัรยกเลิกควัามิผิด้ทางอาญา
ติ่อหญิงในการค้าประเวัณ์่ ด้านการค้กคาม่ทางเพศึ 

ในที�ทำงาน ได้้ม่ิการกำหนด้นโยบายในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการคุกคามิทางเพศในสถานท่�ทำงาน 
อย่างเป็นรูปธิรรมิมิากขึ�น ม่ิการติิด้ติามิและประเมิิน 
ผลการด้ำเนินมิาติรการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การล่วังละเมิิด้หร่อการคุกคามิทางเพศในท่�ทำงาน 
ในหน่วัยงานของรัฐติามิประกาศเจตินารมิณ์์เร่�อง  
“การส่งเสริมิควัามิเสมิอภาคและขจัด้การเล่อกปฏิบัติิ
โด้ยไม่ิเปน็ธิรรมิระหวัา่งเพศ” รวัมิทั�ง ครมิ. ได้เ้ห็นชอบ
ให้นำมิาติรการทางการบริหารมิาใช้เพ่�อประสิทธิิภาพ 
ในการด้ำเนนิการทางวันัิยและจรยิธิรรมิ ด้านการป้ัองกัน 
แลิะแก้ ไขปััญหาการกระทำร้ นแร งติ่ อสิติรี 
ม่ิการด้ำเนินการเพ่�อเติร่ยมิควัามิพร้อมิในการใช้บังคับ  
พ.ร.บ. สง่เสรมิิการพัฒนาและคุม้ิครองสถาบันครอบครัวั  
พ.ศ. 2562 อาทิ การเพิ�มิบุคลากร การจัด้ทำกฎหมิาย
ลำด้บัรอง รวัมิถงึการพฒันาระบบฐานขอ้มิลูการกระทำ 
ควัามิรนุแรงในครอบครวััเพ่�อใชเ้ปน็ขอ้มิลูในการปอ้งกนั
และแก้ไขปัญหาด้ังกล่าวั ซึ่ึ�งเป็นไปติามิข้อเสนอแนะ 
ของคณ์ะกรรมิการประจำสนธิิสัญญา CEDAW และ 
ขอ้เสนอแนะติามิรายงานผลการประเมินิสถานการณ์ฯ์ 
ป ี2563 ของ กสมิ. และมิก่ารจดั้ทำรา่ง พ.ร.บ. มิาติรการ
ป้องกันการกระทำควัามิผิด้ซึ่�ำในควัามิผิด้เก่�ยวักับเพศ 
หร่อท่�ใช้ควัามิรุนแรง พ.ศ. …. เพ่�อป้องกันสังคมิและ 
ผู้เส่ยหายจากการกระทำควัามิผิด้ท่�อาจเกิด้ขึ�นอ่ก 
ติลิอดจ้นดา้นการส่ิงเสิริม่คว่าม่เท่าเทียม่ระหว่า่งเพศึ  
ท่�  ครมิ. เห็นชอบการจัด้ทำร่างคู่มิ่อการจัด้ทำ 
งบประมิาณ์ท่�คำนงึถงึมิติิเิพศภาวัะ ซึ่ึ�งเป็นไปติามิมิาติรา 71  
ของรัฐธิรรมินูญ ท่�กำหนด้ให้ในการจัด้สรรงบประมิาณ์  
รฐัพงึคำานึงถงึควัามิจำาเป็นและควัามิต้ิองการท่�แติกต่ิางกัน 
ของเพศ วััย และสภาพของบุคคล และสอด้คล้องกับ
ข้อเสนอแนะของคณ์ะกรรมิการประจำสนธิิสัญญา 
CEDAW ท่�เสนอแนะให้รัฐสร้างหลักประกันวั่า กลไก 
ระด้ับชาติิมิ่งบประมิาณ์ท่� เพ่ยงพอเหมิาะสมิกับ 
ควัามิจำเป็นในการทำงานอย่างม่ิประสิทธิิภาพท่�จะ 
ส่งเสริมิสิทธิิของผู้หญิง และม่ิการนำยุทธิศาสติร์ 
ในการบูรณ์าการเร่�องเพศภาวัะไปสู่การปฏิบัติิอย่างมิ่
ประสิทธิิภาพในทุกหน่วัยงานของรัฐ

 ปััญหาหรอือป้ัสิรรค พบปัญหาและอปุสรรค
ในการส่งเสรมิิและคุม้ิครองสทิธิสิติรแ่ละควัามิเสมิอภาค 
ทางเพศในหลายประการ อาท ิด้านสิทิธิอินาม่ยัเจ้รญิพนัธิ้ ์ 
พบควัามิล่าช้าในการออกกฎหมิายลำด้ับรองภายหลัง 
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จากท่�มิ่ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ�มิเติิมิประมิวัลกฎหมิายอาญา  
ได้้มิ่ผลบังคับใช้แล้วัซึ่ึ�งอาจทำให้เกิด้ช่องวั่างในการ
คุ้มิครองสิทธิิของผู้หญิงท่�ติ้องการยุติิการติั�งครรภ์  
รวัมิทั�งปัญหาในทางปฏิบัติิ อ่กทั�ง ดา้นคว่าม่รน้แรงติอ่
ผูู้้หญิงในครอบครัว่ ยังพบจำนวันผู้หญิงท่�ถูกกระทำ 
รุนแรงจำนวันมิาก โด้ยเฉพาะในช่วังสถานการณ์์
การแพร่ระบาด้ของโรคโควิัด้ 19 ซึึ่�งไม่ิสอด้คล้องกับ 
ข้อเสนอแนะของคณ์ะกรรมิการประจำอนุสัญญา 
CEDAW ท่�ให้มิ่การแก้ไขปัญหาควัามิรุนแรงติ่อสติร่
โด้ยพิจารณ์าจากรากเหง้าของปัญหา ด้านการค้กคาม่
ทางเพศึในสิถานที�ทำงาน แม้ิจะมิ่การออกมิติิ ครมิ.  
เพิ�มิควัามิเข้มิงวัด้ในการนำมิาติรการทางวิันัยและ
จริยธิรรมิมิาใช้กับกรณ์่การถูกล่วังละเมิิด้ทางเพศ
หร่อถูกคุกคามิทางเพศในท่�ทำงาน แติ่ยังปรากฏ
เหตุิร้องเร่ยนหร่อกรณ์่ท่�ผู้ถูกล่วังละเมิิด้ทางเพศหร่อ 
ถกูคกุคามิทางเพศเขา้สูร่ะบบของกระบวันการรอ้งเรย่น
เป็นจำนวันน้อย รวัมิถึงด้านปััญหาการเลิือกปัฏิิบัติิ 
ที�เกิดขึ้นกับกลิ้่ม่บ้คคลิหลิากหลิายทางเพศึ ยังพบ
สภาพปัญหาซึึ่�งเป็นปัญหาเดิ้มิท่�พบในปีท่�ผ่านมิา  
ติลอด้จนข้อจำกัด้ต่ิาง ๆ  ในการด้ำเนินงานของ 
คณ์ะกรรมิการ วัลพ. ซึ่ึ�งเป็นกลไกติามิ พ.ร.บ. ควัามิเท่าเทย่มิ 
ระหวั่างเพศ พ.ศ. 2558 ท่�ยังมิ่ควัามิล่าช้าทำให้
ไมิ่สามิารถแก้ไขปัญหาการเล่อกปฏิบัติิด้้วัยเหติุ
แห่งเพศได้้อย่างมิ่ประสิทธิิผล ซึึ่�งถ่อว่ัารัฐยังด้ำเนิน
มิาติรการไม่ิเพ่ยงพอเพ่�อเป็นไปติามิข้อเสนอแนะของ 
คณ์ะกรรมิการประจำอนุสัญญา CEDAW และแผน 
สิทธิิมินุษยชนแห่งชาติิ ฉบับท่� 4

4. ข้อเสินอแนะ 

 กสมิ. มิ่ข้อเสนอแนะเพิ�มิเติิมิติ่อประเด้็น 
สิทธิิสติร่และควัามิเสมิอภาคทางเพศ ด้ังน่�

 4.1 รัฐบาลโด้ยกระทรวังการพัฒนาสังคมิ
และควัามิมิั�นคงของมินุษย์ควัรร่วัมิมิ่อกับภาคส่วัน 
ท่�เก่�ยวัข้อง แก้ไขปัญหาเก่�ยวักับควัามิรุนแรงติ่อสติร่
ในครอบครัวัโด้ยพิจารณ์ารากเหง้าของปัญหา อาทิ  
การใชย้าเสพติดิ้ ปญัหาสุขภาพจิติ ปญัหาด้า้นเศรษฐกิจ  
และควัรมิ่มิาติรการเชิงรุกในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาควัามิรุนแรงท่� เ กิด้ขึ�นในช่วังสถานการณ์์ 
การแพร่ระบาด้ของโรคโควิัด้ 19 ท่�มิ่ควัามิตึิงเคร่ยด้

ของประชาชนในด้้านต่ิาง ๆ  เพิ�มิสูงขึ�น ติลอด้จน 
จดั้ให้มิก่ารบูรณ์าการข้อมิลูควัามิรุนแรงท่�เกดิ้ขึ�นต่ิอสติร่ 
ของหน่วัยงานติ่าง ๆ  ให้เป็นระบบและสามิารถนำไปใช้
ในการวัิเคราะห์ วัางแผน และกำหนด้มิาติรการ/กลไก
ในการแก้ไขปญัหาเร่�องดั้งกลา่วัได้อ้ยา่งมิป่ระสทิธิภิาพ 
ยิ�งขึ�น ทั�งน่� เพ่�อให้สอด้คล้องกับข้อเสนอแนะของ 
คณ์ะกรรมิการประจำอนุสัญญา CEDAW และแผน 
สิทธิิมินุษยชนแห่งชาติิ ฉบับท่� 4  

 4.2 รัฐบาลโด้ยกระทรวังการพัฒนาสังคมิ
และควัามิมัิ�นคงของมินุษย์ควัรร่วัมิม่ิอกับหน่วัยงาน 
ท่�เก่�ยวัข้องให้ม่ิการอบรมิเจ้าหน้าท่�ในระดั้บปฏิบัติิให้มิ่ 
ควัามิรู้ ควัามิเข้าใจในการบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มิครอง 
ผู้ถูกกระทำด้้วัยควัามิรุนแรงในครอบครัวั พ.ศ. 2550 
และการปฏิบัติิกับผู้ถูกกระทำรุนแรงด้้วัยควัามิเข้าใจ

 4.3 รัฐบาลโด้ยกระทรวังการพัฒนาสังคมิ
และควัามิมิั�นคงของมินุษย์ ควัรเพิ�มิการรณ์รงค์ให้ 
หน่วัยงานต่ิาง ๆ  ทั�งภาครัฐและภาคเอกชนให้ควัามิ
ติระหนักเร่�องการคุกคามิทางเพศในสถานท่�ทำงาน  
และกำชับให้หน่วัยงานต่ิาง ๆ  นำมิาติรการทางบริหาร
ติามิท่� ครมิ. มิ่มิติิมิาใช้อย่างจริงจัง รวัมิถึงควัรมิ่ระบบ
การติิด้ติามิและติรวัจสอบกรณ่์ร้องเร่ยนอย่างติ่อเน่�อง 
และให้ควัามิคุ้มิครองผู้เส่ยหายให้เกิด้ควัามิมิั�นใจท่�จะ
ได้้รับควัามิปลอด้ภัยติลอด้ทั�งกระบวันการ

 4.4 รัฐบาลโด้ยกระทรวังศึกษาธิิการและ
กระทรวังด้จิทิลัเพ่�อเศรษฐกจิและสงัคมิ ควัรรว่ัมิมิอ่กบั 
ภาคประชาสังคมิและภาคส่วันท่�เก่�ยวัข้องด้ำเนินการ 
ในเชิงส่งเสริมิสิทธิิสติร่และควัามิเสมิอภาคทางเพศ 
ด้้วัยการให้ควัามิรู้เร่�องสิทธิิสติร่และควัามิเสมิอภาค 
ทางเพศในการศึกษาของเด้็กในทุกระด้ับ โด้ยอาจ
พิจารณ์าจัด้ทำหลักสูติรหร่อชุด้ข้อมิูลควัามิรู้สำหรับ
เด้็ก รวัมิทั�งจัด้ทำส่�อประชาสัมิพันธิ์เพ่�อให้ควัามิรู้ 
แก่ผู้ปกครองและคนในครอบครัวั 

 4.5 รัฐบาลโด้ยกระทรวังสาธิารณ์สุขและ
หน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้องควัรเร่งรัด้การออกกฎหมิาย
ลำด้บัรองภายหลงัจากท่� พ.ร.บ. แกไ้ขเพิ�มิเติมิิประมิวัล 
กฎหมิายอาญา (ฉบับท่� 28) พ.ศ. 2564 มิผ่ลใชบ้งัคับแล้วั  
เพ่�อให้ผู้หญิงท่�ติ้องการยุติิการติั�งครรภ์ม่ิแนวัทาง
และข้อมิูลท่�เพ่ยงพอในการติัด้สินใจ ติลอด้จนควัร
กำหนด้มิาติรการหร่อแนวัปฏิบัติิท่�ชัด้เจนในการส่งติ่อ  
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และเร่งเสริมิสร้างควัามิรู้ควัามิเข้าใจติ่อประชาชน 
เก่�ยวักับกฎหมิายและกลไกท่�เก่�ยวัข้อง

 4.6 รัฐบาลโด้ยกระทรวังการพัฒนาสังคมิ
และควัามิมิั�นคงของมินุษย์และกระทรวังแรงงาน  
ควัรพิจารณ์าด้ำเนินการมิาติรการติ่าง ๆ  เพ่�อให้สติร่
ท่�ขาด้โอกาสในการเข้าถึงรายได้้ อาทิ แม่ิเล่�ยงเด่้�ยวั  
วััยรุ่นท่�ออกจากการเร่ยน สติร่ท่�เป็นพนักงานบริการ 
ได้้เข้าถึงช่องทางหร่อกลไกต่ิาง ๆ  อาทิ การฝึกอบรมิ
หลักสูติรการประกอบอาช่พออนไลน์ การประสาน 
ควัามิร่วัมิมิอ่กบัองค์กรปกครองส่วันท้องถิ�นเพ่�อช่วัยเหลอ่ 
เร่�องการฝกึอาชพ่ โด้ยคำนงึถงึควัามิติอ้งการของติลาด้ 
เพ่�อให้สติร่ท่�ขาด้โอกาสในการเข้าถึงรายได้้ สามิารถ 
หารายได้้ได้้ด้้วัยตินเองในบรบิทของสงัคมิท่�เปล่�ยนแปลงไป

 4.7 รัฐบาลโด้ยกระทรวังยุติิธิรรมิควัรเร่ง
ด้ำเนินการทบทวันหลักการ เหติุผล และควัามิจำเป็น
ในการมิ่กฎหมิายวั่าด้้วัยคู่ช่วัิติและเร่งเสนอเข้าสู่การ
พิจารณ์าของสภาผู้แทนราษฎรโด้ยเร็วั นอกจากน่� 
รฐัสภาควัรให้ควัามิสำคัญในการพจิารณ์าใหม้ิก่ฎหมิาย 
เพ่�อส่งเสริมิและคุ้มิครองสิทธิิของกลุ่มิบุคคลท่�มิ่ควัามิ
หลากหลายทางเพศให้สอด้คลอ้งกบัหลกัสทิธิมิินษุยชน  
ทั�งน่� ให้เป็นไปติามิเจตินารมิณ์์ในการปกป้องและ
คุ้มิครองสิทธิิมินุษยชนของบุคคลท่�มิ่ควัามิหลากหลาย
ทางเพศติามิคำวัินิจฉัยของศาลรัฐธิรรมินูญติ่อไป

 4.8 รัฐบาลโด้ยกระทรวังการพัฒนาสังคมิ
และควัามิมัิ�นคงของมินุษย์ควัรพิจารณ์าแก้ไขข้อจำกัด้
ติ่าง ๆ  ในการด้ำเนินการของคณ์ะกรรมิการ วัลพ.  
ให้มิ่ประสิทธิิภาพและมิ่ควัามิคล่องตัิวัยิ�งขึ�น ซึึ่�งอาจ
พิจารณ์าปรับปรุงหร่อแก้ไข พ.ร.บ. ควัามิเท่าเท่ยมิ
ระหวั่างเพศ พ.ศ. 2558 โด้ยปรับปรุงแก้ไขกฎหมิาย 
หร่อระเบ่ยบเพ่�อให้กรมิกิจการสติร่และสถาบัน
ครอบครัวัมิ่อำนาจด้ำเนินการพิจารณ์าติรวัจสอบ 
ข้อเท็จจริงแทนคณ์ะกรรมิการ วัลพ.

507 จาก สัถูานการณ์์แลูะแนวทัางแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สััญช่าตืิในประเทัศไทัย, โด้ย กฤษฎา บุญราช, 15 ธิันวัาคมิ  
2564. ส่บค้นจาก https://www.nhrc.or.th/getattachment/News/Activity-News/news25600710-2 
สมิเด้็จพระเทพรัตินราชสุด้าฯ-สยามิบรมิราชก/สถานการณ์์และแนวัทางแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติิของไทย-โด้ย- 
ปลัด้กระทรวังมิหาด้ไทย.pdf.aspx

508 จาก ประกาศสำนักทะเบ่ยนกลาง เร่�อง จำนวันราษฎรทั�วัราชอาณ์าจักรติามิหลักฐานการทะเบ่ยนราษฎร ณ์ วัันท่� 
31 ธิันวัาคมิ 2564. (2565, 18 มิกราคมิ). ราช่กิจจานุเบกษา, 139(ติอนพิเศษ 129), 10 - 12.

5.5 ผูู้้ม่ีปััญหาสิถานะแลิะสิิทธิิ

1. สิถานการณ์์/ปััญหา

 ผู้มิ่ปัญหาสถานะและสิทธิิค่อ บุคคลท่�อาศัย
อยู่ในประเทศไทยหร่อเดิ้นทางเข้ามิาในประเทศไทย
แติ่ไมิ่ม่ิเอกสารแสด้งตินว่ัาเป็นพลเม่ิองของประเทศใด้  
หรอ่บคุคลท่�อยูร่ะหว่ัางการพสิจูน์หรอ่พฒันาสถานะบคุคล 
ติามิกฎหมิาย ทำให้มิ่ปัญหาในการได้้รับควัามิคุ้มิครอง 
ทางกฎหมิายและการเขา้ถึงสทิธิแิละเสรภ่าพขั�นพ่�นฐาน 
ต่ิาง ๆ  ทั�งน่� กลุม่ิผูม่้ิปัญหาสถานะและสทิธิใินประเทศไทย 
อาจแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มิใหญ่ ค่อ 1) บุคคลไร้รัฐ/ 
ไร้สัญชาติิ และ 2) ผู้แสวังหาท่�พักพิง/ผู้ล่�ภัย ซึ่ึ�งยัง 
ม่ิปัญหาสถานะและสิทธิิท่�ติ้องด้ำเนินการแก้ไขติ่อไป  
โด้ยมิ่สถานการณ์์และปัญหาท่�สำคัญ ด้ังน่�  

 1.1 กลิ้่ม่คนไร้รัฐ/ไร้สิัญชีาติิ 

  คนไร้รัฐไร้สัญชาติิ หมิายถึง บุคคล
ท่�ไมิ่ได้้รับการพิจารณ์าให้ม่ิสัญชาติิจากรัฐใด้ภายใติ้ 
บทบัญญัติิกฎหมิายของรัฐนั�น507 ซึึ่�งในประเทศไทย 
มิ่ทั�งกลุ่มิท่�เป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศไทยมิาแติ่เด้ิมิ 
แติต่ิกหลน่การสำรวัจทางทะเบย่นราษฎรของไทยหรอ่ 
ไมิ่ได้้แจ้งเกิด้อย่างเป็นทางการ และกลุ่มิท่�เป็นผู้อพยพ
เข้ามิาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวัลานานแล้วัแติ่ไมิ่ได้้รับ
สถานะทางกฎหมิายจึงประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิ ิ
อนัม่ิฐานแห่งสทิธิมิิาจากสถานะควัามิเป็นคนสญัชาติไิทย 
ในปี 2564 มิ่สถานการณ์์ท่�สำคัญด้ังน่�

  1.1.1 การดำเนินงานด้านสัิญชีาติแิลิะ
สิถานะบ้คคลิ

    ในปี 2564 มิ่การสำรวัจจำนวัน
ราษฎรทั�วัประเทศไทยติามิหลกัฐานการทะเบย่นราษฎร 
ณ์ วัันท่� 31 ธิันวัาคมิ 2564 มิ่ราษฎรท่�ไมิ่ได้้สัญชาติิไทย
จำนวัน 973,656 คน508 ซึ่ึ�งในจำนวันน่�มิ่ผู้ท่�ไมิ่มิ่สถานะ
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ทางทะเบ่ยนท่�จัด้ทำทะเบ่ยนประวััติิติามิยุทธิศาสติร์
การจัด้การปัญหาสถานะและสิทธิิของบุคคล จำนวัน 
481,140 คน509 ซึ่ึ�งในการด้ำเนินงานด้้านสัญชาติิและ
สถานะบุคคลมิ่รายงานวั่ากระบวันการขอสัญชาติิและ
สถานะบุคคลยังมิ่ควัามิยุ่งยากซึ่ับซึ่้อนของระเบ่ยบ
และขั�นติอนปฏิบัติิในการพิสูจน์ย่นยันติัวัตินและการ
จด้ทะเบ่ยนการเกิด้ การบังคับใช้ระเบ่ยบแติ่ละพ่�นท่� 
มิค่วัามิแติกต่ิางกนั510 ขณ์ะเด้ย่วักันเจ้าหน้าท่�ผูป้ฏบิตัิงิาน 
ยังขาด้ควัามิเช่�ยวัชาญเก่�ยวักับกฎหมิาย ระเบ่ยบ และ
กระบวันการด้้านสัญชาติิและสถานะบุคคล อ่กทั�งมิ ่
เจา้หน้าท่�ไม่ิเพย่งพอ และพบปัญหาเชงิทศันคติต่ิิอบุคคล 
ไร้สัญชาติิ511 นอกจากน่� ยังพบการทุจริติโด้ยเจ้าหน้าท่�
แสวังหาหรอ่เรย่กรบัผลประโยชนห์รอ่สิ�งติอบแทนจาก 
การด้ำเนินการให้สัญชาติิและสถานะบุคคล รวัมิทั�ง 
กลไกการพิจารณ์าคำขอสัญชาติิและสถานะบุคคล 
ระดั้บจงัหวัดั้และระดั้บชาติิยงัขาด้ควัามิคล่องติวััในการ 
ด้ำเนินงาน ซึ่ึ�งปัญหาด้ังกล่าวัทำให้การด้ำเนินการ 
ด้้านสัญชาติิและสถานะบุคคลเกิด้ควัามิล่าช้า512 ซึึ่�งใน 
ปี 2564 มิ่เร่�องร้องเร่ยนมิายัง กสมิ. กรณ์่กล่าวัอ้างวั่า
เจา้หนา้ท่�ของรฐัจดั้ทำทะเบย่นประวัตัิบิคุคลไม่ิมิส่ถานะ
ทางทะเบ่ยนล่าช้าและไมิ่รับคำร้องเพ่�อด้ำเนินการ 
ทางทะเบย่นซึึ่�ง กสมิ. ได้้ด้ำเนินการประสานควัามิคุ้มิครอง 
สิทธิิมินุษยชนไปยังกรมิการปกครอง513 

509 จาก หนังส่อกรมิการปกครอง ท่� มิท 0309.8/31369 ลงวัันท่� 23 ธิันวัาคมิ 2564 เร่�อง การขอควัามิอนุเคราะห์ข้อมิูล
เพ่�อประกอบการจัด้ทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิทธิิมินุษยชนของประเทศไทย.

510 จาก รายงานสัรุปผลูการประชุ่มสันทันากลุู่ม (Focus Group) เรื�อง “การสั่งเสัริมแลูะคุ้มครองสัิทัธิัของผู้มีปัญหา
สัถูานะแลูะสัทิัธั”ิ เมื�อวนัทัี� 23 กนัยายน 2564. โด้ย สำนกังานคณ์ะกรรมิการสทิธิมิินษุยชนแหง่ชาติ ิสำนกัเฝ้าระวังัและประเมินิ
สถานการณ์์สิทธิิมินุษยชน. (2564, ติุลาคมิ).

511 จาก ช่วีติืทัี�ไมม่ใีครเห็น: 48 ป ีสัถูานการณ์เ์ด็้กไรร้ฐัไรส้ัญัช่าติืในประเทัศไทัย (น. 5), โด้ย องค์การยูนเิซึ่ฟ ประเทศไทย, 
15 ธิันวัาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.unicef.org/thailand/media/5861/file/Invisible-Lives-20Years-of-the-
Situation-of-Stateless-Children-in-Thailand.pdf

512 จาก ร้อง ปปช่. พบตื่างด้้าวสัวมในทัะเบียนบ้าน, โด้ย สยามิรัฐออนไลน์, 23 มิิถุนายน 2564. ส่บค้นจาก https://
siamrath.co.th/n/255319

513 จาก รายงานผลการติรวัจสอบ ท่� 173/2564 เร่�อง สิทธิิและสถานะบุคคล กรณ์่กล่าวัอ้างวั่าเจ้าหน้าท่�ของรัฐจัด้ทำ
ทะเบ่ยนประวััติิบุคคลไมิ่มิ่สถานะทางทะเบ่ยนล่าช้าและไมิ่รับคำร้องเพ่�อด้ำเนินการทางทะเบ่ยน.

514 จาก หนังส่อกรมิการปกครอง ท่� มิท 0309.8/31369 ลงวัันท่� 23 ธิันวัาคมิ 2564. งานเด้ิมิ.

ทัี�มา: ข่าวสัด้ออนไลูน์

  1.1.2 เด็กนักเรียนที�ม่ีเลิขปัระจ้ำติัว่ 

ขึ้นติ้นด้ว่ยอักษร G 

    จากสถิติิของกรมิการปกครอง  

กระทรวังมิหาด้ไทย (มิท.) ณ์ วัันท่� 30 ติุลาคมิ 2564  

มิ่เด้็กนักเร่ยนท่�มิ่เลขประจำติัวัขึ�นติ้นด้้วัยอักษร G 

จำนวัน 72,607 คน ในจำนวันน่�ได้้รับการกำหนด้เลข

ประจำตัิวั 13 หลักแลว้ั จำนวัน 12,544 คน514 และจาก

สถติิกิารลงทะเบย่นของนกัเรย่นท่�ไม่ิมิห่ลกัฐานทะเบย่น

ราษฎรหร่อไมิ่มิ่สัญชาติิไทย (เด้็กนักเร่ยนกลุ่มิ G)  

ในปีงบประมิาณ์ พ.ศ. 2564 ของกระทรวังศึกษาธิิการ 

(ศธิ.) พบวั่า มิ่เด้็กนักเร่ยนกลุ่มิ G จำนวัน 103,223 คน  

โด้ยพบมิากท่�สดุ้ในกรุงเทพมิหานคร 17,898 คน รองลงมิา 
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คอ่ จ. เช่ยงใหมิ่ จำนวัน 17,110 คน และ จ. เช่ยงราย  
จำนวัน 9,964 คน515 นอกจากน่� พบว่ัามิ่สามิเณ์ร
ท่� ไมิ่มิ่สถานะทางทะเบ่ยนซึึ่�งเป็นบุติรหลานของ 
แรงงานต่ิางด้้าวัท่�ไมิ่มิ่สถานะทางทะเบ่ยนมิาบวัชเร่ยน 
ในโรงเร่ยนพระปริยัติิธิรรมิประสบปัญหาการเข้าถึง 
สิทธิิด้้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล516 ทั�งน่� แมิ้วั่า 
เด้ก็นกัเรย่นกลุ่มิ G จะสามิารถเข้าถงึการศึกษาขั�นพ่�นฐาน 
ได้้แติ่บางส่วันยังไมิ่สามิารถเข้าถึงสิทธิิขั�นพ่�นฐาน 
ด้้านสาธิารณ์สุข517 เน่�องจากยังไมิ่ได้้รับเลขประจำติัวั 
13 หลกัท่�จะนำไปลงทะเบย่น สง่ผลใหเ้ด้ก็นกัเรย่นกลุม่ิ G  
มิ่ควัามิเส่�ยงทางสุขภาพ และโรงพยาบาลติ้องรับภาระ
ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการท่�ไมิ่สามิารถเร่ยกเก็บได้้518

อ่กทั�งพบวั่า มิ่ควัามิล่าช้าและการปฏิเสธิการจัด้ทำ
ทะเบ่ยนประวััติิและการกำหนด้เลขประจำตัิวั 13  
หลักแก่เด้็กนักเร่ยนกลุ่มิ G เน่�องจากมิ่ภูมิิลำเนาไมิ่ติรง 
กับเขติพ่�นท่�ติั�งของสถานศึกษา และสำนักทะเบ่ยน 
บางแหง่ยงัไมิม่ิฐ่านข้อมิลูเด้ก็นกัเรย่นกลุม่ิ G519 ซึึ่�งในปี 
2564 มิ่เร่�องร้องเร่ยนมิายัง กสมิ. กรณ่์กล่าวัอ้างว่ัา  
สำนักทะเบ่ยนไมิ่จัด้ทำทะเบ่ยนประวััติิส่งผลให้เด้็ก
นักเร่ยนกลุ่มิ G ไมิ่สามิารถเข้าถึงสิทธิิในการรักษา 
พยาบาลติามิมิติ ิครมิ. ซึึ่�งอยูร่ะหว่ัางด้ำเนินการติรวัจสอบ 
เร่�องร้องเร่ยนด้ังกล่าวั520

515 จาก หนังส่อกระทรวังศึกษาธิิการ ท่� ศธิ 02145/263 ลงวัันท่� 27 มิกราคมิ 2565. งานเด้ิมิ
516 จาก กสัม. ร่วมเวทีัสัะท้ัอนปัญหาคนไร้รัฐ ไร้สััญช่าติื กับภัาคประช่าสัังคมพื้นทัี�ภัาคเหนือ, โด้ย สำนักงาน 

คณ์ะกรรมิการสิทธิมิินุษยชนแห่งชาติ,ิ 16 ธินัวัาคมิ 2564. สบ่ค้นจาก https://www.nhrc.or.th/News/Activity-News.aspx
517 จาก แนะเรง่นำคนไทัยไรส้ัถูานะ เขา้ถูงึสัทิัธัขิัน้พืน้ฐานสุัขภัาพกอ่น ช่่วยเสัริมงานป้องกนั-ควบคุมโรค, โด้ย สำนักขา่วั 

Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ, 10 กุมิภาพันธิ์ 2564. ส่บค้นจาก https://www.hfocus.org/content/2020/02/18481
518 แหล่งเด้ิมิ.
519 จาก รายงานสัรุปผลูการประชุ่มสันทันากลุู่ม (Focus Group) เรื�อง “การสั่งเสัริมแลูะคุ้มครองสัิทัธิัของผู้มีปัญหา

สัถูานะแลูะสัิทัธัิ” เมื�อวันทัี� 23 กันยายน 2564. งานเด้ิมิ.
520 จาก คำรอ้งท่� 173/2564 เร่�อง สทิธิแิละสถานะบคุคล และสทิธิไิด้ร้บับรกิารสาธิารณ์สขุของรฐัอนัเก่�ยวัเน่�องกบัสทิธิเิด้ก็  

กรณ์ก่ล่าวัอ้างวัา่ สำนักทะเบย่นไม่ิจดั้ทำทะเบย่นประวัตัิส่ิงผลให้เด้ก็นกัเรย่นรหัส G ไม่ิสามิารถเขา้ถงึสิทธิใินการรักษาพยาบาล
ติามิมิติิคณ์ะรัฐมินติร่.

521 จาก สัธั. ระด้มสัมองจัด้ทัำข้อเสันอถึูงรัฐ สัร้างความเป็นธัรรมให้ ‘กลุู่มเปราะบาง’ หนุนเขา้ถึูงบริการสุัขภัาพในวิกฤตื
โควิด้, โด้ย ผู้จัด้การออนไลน์, 6 ติุลาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://mgronline.com/detail/964000009926

522 จาก แนวทัางการด้ำเนินงานกองทัุนประกันสัุขภัาพบุคคลูทีั�มีปัญหาสัถูานะแลูะสัิทัธัิปีงบประมาณ์ 2564  
โด้ย สำนักงานปลัด้กระทรวังสาธิารณ์สุข กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ, 2564. สบ่ค้นจาก http://49.231.15.21/
deptw5/upload/cctF256311071425238438.pdf

523 จาก กลูุ่มเป้าหมายผู้มีสัิทัธิั stateless, โด้ย กลุ่มิงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธิารณ์สุขจังหวััด้ขอนแก่น,  
11 มิิถุนายน 2564. ส่บค้นจาก http://www.uckkpho.com/state-less/680/

  1.1.3 การเข้าถึงสิิทธิิสิ้ขภาพ

    ประเทศไทยมิ่นโยบายเก่�ยวักับ 
สิทธิิด้้านสุขภาพท่�ให้การคุ้มิครองสิทธิิในการเข้าถึง
บริการสุขภาพท่�มิ่คุณ์ภาพ มิาติรฐาน เท่าเท่ยมิ ทั�วัถึง  
อยา่งเป็นธิรรมิติามิหลักการสิทธิมิินุษยชนแก่ประชาชน
โด้ยไมิ่ม่ิการเล่อกปฏิบัติิและม่ิหลักประกันสุขภาพ 
ถ้วันหน้า (UC for all)521 ติลอด้จนได้้รับการเย่ยวัยา 
ติามิควัามิจำเป็นและเหมิาะสมิเพ่�อควัามิมัิ�นคงทาง 
ด้้านสุขภาพของทุกคนบนผ่นแผ่นดิ้นไทย ซึึ่�งท่�ผ่านมิา 
ประเทศไทยได้้จัด้ติั�งกองทุนประกันสุขภาพบุคคล 
ท่�ม่ิปัญหาสถานะและสิทธิิเม่ิ�อปี 2553 เพ่�อให้สิทธิิ  
(ค่นสิทธิิ) ขั�นพ่�นฐานด้้านสาธิารณ์สุขแก่บุคคลท่�มิ่
ปัญหาสถานะและสิทธิิ โด้ยกองเศรษฐกิจสุขภาพ
และหลักประกันสุขภาพ กระทรวังสาธิารณ์สุข (สธิ.)  
เพ่�อจัด้บริการขั�นพ่�นฐานด้้านสาธิารณ์สุขให้แก่บุคคล 
ท่� ม่ิปัญหาสถานะและสิทธิิครอบคลุมิการส่งเสริมิ 
สุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟ้�นฟูสภาพ และ 
การควับคุมิป้องกันโรค522 โด้ยม่ิกลุ่มิเป้าหมิายติามิมิติิ 
ครมิ. เมิ่�อวันัท่� 23 มิน่าคมิ 2553 วันัท่� 20 เมิษายน 2558  
วัันท่� 10 มิ่นาคมิ 2563 และวัันท่� 22 กันยายน 2563523 
รวัมิทั�งในป ี2564 ม่ิมิติ ิครมิ. เมิ่�อวันัท่� 30 ม่ินาคมิ 2564 
เหน็ชอบหลกัการใหส้ทิธิขิั�นพ่�นฐานด้า้นสาธิารณ์สุขกบั
บุคคลท่�มิ่ปัญหาสถานะและสิทธิิ เด้็กและบุคคลท่�เร่ยน
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อยู่ในสถานศึกษา (ครั�งท่� 2) ท่�กำหนด้เลขประจำตัิวั  
13 หลักเร่ยบร้อยแล้วั ทั�งน่� ยังมิ่บุคคลท่�ม่ิปัญหา
สถานะและสิทธิิจำนวันมิากยังไมิ่ได้้รับเลขประจำตัิวั 
13 หลัก และอยู่ระหวั่างรอการขึ�นทะเบ่ยน รวัมิถึง 
คนไร้ท่�พึ�งท่�ไม่ิมิ่บัติรประจำตัิวัประชาชนจึงไมิ่สามิารถ
เขา้ถึงสิทธิขิั�นพ่�นฐานด้า้นสาธิารณ์สุข โด้ยเฉพาะในช่วัง 
การแพร่ระบาด้ของโรคโควัิด้ 19 คนกลุ่มิน่�ม่ิอุปสรรค
ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล การติรวัจคัด้กรอง  
และการได้้รับวััคซึ่่น524

คนไร้ที�พัึ�งที�ไมิ่มิีบัตรประจำาตัวัประช่าช่น

ไม่สิามารถึเข้าถึึงสิิทธิิ
ขั�นพ่�นฐานด้้านสิาธิารณีสิุข 

 1.2 ผูู้้แสิว่งหาที�พักพิง/ผูู้้ลิี้ภัย 

  ในปี 2564 พบวั่า มิ่ผู้ท่�เด้ินทางเข้ามิา 
ยังประเทศไทยเพ่�อขอสถานะผู้ล่�ภัยกับ UNHCR  
ซึ่ึ� งอยู่ อา ศัยในเขติเมิ่องประมิาณ์ 5 ,000 คน  
จาก 40 ประเทศทั�วัโลก กระจายอยูใ่นกรุงเทพมิหานคร  
และปริมิณ์ฑ์ล525 สำหรับการกักติัวัคนติ่างด้้าวัท่�เข้ามิา 
ในประเทศไทยเพ่�อขอสถานะผู้ล่�ภัยกับ UNHCR  
และไมิ่สามิารถเด้ินทางกลับประเทศติ้นทางได้้นั�น 
สำนักงานติรวัจคนเข้าเมิ่อง (สติมิ.) มิ่สถานท่�กักอยู่
อย่างจำกัด้และการส่งติัวัผู้ติ้องกักกลับประเทศต้ินทาง
ไมิ่สามิารถด้ำเนินการได้้ในช่วังการแพร่ระบาด้ของ 
โรคโควิัด้ 19 ทำให้มิ่ผู้ต้ิองกักอยู่ในการควับคุมิดู้แล
ของ สติมิ. เป็นจำนวันมิากและใช้ระยะเวัลานาน 

524 จาก แนวทัางการด้ำเนินงานกองทัุนประกันสัุขภัาพบุคคลูทัี�มีปัญหาสัถูานะแลูะสัิทัธัิปีงบประมาณ์ 2563. งานเด้ิมิ. 
525 จาก เปิด้ปม : คนหนีตืาย, โด้ย ไทยพ่บ่เอส, 6 กรกฎาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://news.thaipbs.or.th/con-

tent/305841
526 จาก หนังส่อสำนักงานติรวัจคนเข้าเมิ่อง กองบังคับการส่บสวันสอบสวัน กองกำกับการ 3 ท่� ติช 0029.843/3949  

ลงวัันท่� 25 ติุลาคมิ 2564 เร่�อง ข้อมิูลเพ่�อประกอบการจัด้ทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิทธิิมินุษยชน 
ของประเทศไทย ปี 2564.

527 จาก หนังส่อกรมิการปกครอง ท่� มิท 0309.8/31369 ลงวัันท่� 23 ธิันวัาคมิ 2564. งานเด้ิมิ.

จึงเกิด้ควัามิแออัด้ อ่กทั�งมิ่ผู้ติ้องกักติิด้โรคโควัิด้ 19  
โด้ยระหวั่างเด้่อนติุลาคมิ 2563 - กันยายน 2564 
มิ่จำนวัน 1,200 คน นอกจากน่� จากสถานการณ์์ 
การแพร่ระบาด้ของโรคโควิัด้ 19 ทำให้ในปี 2564 สติมิ. 
ไมิ่สามิารถจัด้การพัฒนาศักยภาพสำหรับเจ้าหน้าท่� 
ท่�ปฏิบัติิงานเก่�ยวักับการกักติัวัเด้็กไวั้ในสถานกักติัวั 
คนติ่างด้้าวัเพ่�อรอการส่งกลับได้้526

ทัี�มา: คมชั่ด้ลูกึออนไลูน์

 1.3 ผูู้้หนีภัยการสิู้รบแลิะคว่าม่ไม่่สิงบ 

ชีาว่เม่ียนม่า

  จากข้ อมิู ลของกรมิการปกครอง 

ณ์ เด้อ่นกนัยายน 2564 มิผู่ห้นภั่ยการสูร้บชาวัเมิย่นมิา

ท่�อาศัยอยู่ในพ่�นท่�พักพิงชั�วัคราวั 9 แห่ง ใน 4 จังหวััด้ 

ของประเทศไทย จำนวัน 77,539 คน527 ส่วันใหญ่เป็น

ชนกลุ่มิน้อยชาวักะเหร่�ยงและกะเหร่�ยงแด้ง (กะยาห์)  

ซึ่ึ�งประเทศไทยใหก้ารด้แูลผูห้นภ่ยัการสูร้บจากเม่ิยนมิา 

ในพ่�นท่�พักพิงชั�วัคราวัมิาเป็นเวัลามิากกวั่า 30 ปี และ

ได้้ร่วัมิกับองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรให้ควัามิ 

ช่วัยเหลอ่ด้้านต่ิาง ๆ  ด้ำเนนิโครงการส่งเสริมิคุณ์ภาพชว่ัติิ 

ควัามิเป็นอยู่ของผู้หน่ภัยการสู้รบ ทั�งน่� รัฐบาลไทย 

รัฐบาลเม่ิยนมิา และ UNHCR ได้้ร่วัมิกันส่งผู้หน่ภัย 

คณ
ะก
รร
มก

าร
สิท
ธิิม
นุุษ

ยช
นุแ
ห่่ง
ชา
ติิ

Na
ti

on
al

 H
um

an
 R

ig
ht

s 
Co

m
m

is
si

on
 o

f 
Th

ai
la

nd

174



การสู้รบกลบัประเทศเมิย่นมิาโด้ยสมิคัรใจมิาติั�งแต่ิปี 2559  
เน่�องจากสถานการณ์์ปัญหาการแพร่ระบาด้ของโรค
โควิัด้ 19 และปัญหาควัามิไม่ิสงบในประเทศเมิ่ยนมิา
เป็นอุปสรรคติ่อการสมิัครใจเด้ินทางกลับมิาติุภูมิิ 
ของผูห้นภ่ยัการสูร้บ528 โด้ยเมิ่�อวันัท่� 14 ธินัวัาคมิ 2564 
ได้้เกิด้เหติุผู้หน่ภัยการสู้รบชาวัเมิย่นมิาชมุินุมิประท้วัง
และทำลายทรัพย์สินทางราชการเส่ยหายในพ่�นท่� 
พักพิงชั�วัคราวับ้านแมิ่หละ ติ. แมิ่หละ อ. ท่าสองยาง  
จ. ติาก เน่�องจากไมิ่พอใจเจ้าหน้าท่�ท่�บังคับใช้มิาติรการ 
เขม้ิงวัด้ในการปอ้งกนัโรคโควัดิ้ 19529 จากรายงานพบวัา่ 
ในพ่�นท่�พักพิงชั�วัคราวัประสบปัญหาการได้้รับการ
ปันส่วันอาหารท่�ลด้ลงทำให้ม่ิควัามิยากลำบากในการ
ด้ำรงช่วิัติจึงติ้องออกไปทำงานรับจ้างนอกพ่�นท่�พักพิง
ชั�วัคราวั530 

  เ มิ่� อ วัั นท่�  1  กุ มิภา พัน ธ์ิ  2564  
เกิด้ควัามิไมิ่สงบในประเทศเมิ่ยนมิาอันเน่�องมิาจาก
การรัฐประหาร ติ่อมิาเกิด้การปะทะระหวั่างกองกำลัง
ของรัฐบาลเมิ่ยนมิากับกลุ่มิชาติิพันธ์ุิติามิแนวัชายแด้น
ไทย-เมิ่ยนมิา ทำให้ช่วังเด้่อนเมิษายน - มิิถุนายน  
มิ่ชาวัเมิ่ยนมิาบางส่วันหน่ภัยควัามิไม่ิสงบเข้ามิาในเขติ 
ประเทศไทยอย่างต่ิอเน่�อง โด้ยเดิ้นทางข้ามิแม่ิน�ำสาละวันิ 
เข้ามิายังฝั�งประเทศไทยบริเวัณ์ อ. แมิ่สะเร่ยง และ  
อ. สบเมิย จ. แมิ่ฮ้่องสอน ซึ่ึ�งส่วันใหญ่เป็นเด้็ก ผู้สูงอายุ  
และผู้หญิง เมิ่�อสถานการณ์์คล่�คลายลงจึงเด้ินทาง

528 จาก รายงานผลูการประเมนิสัถูานการณ์ด์้า้นสิัทัธัมินุษยช่นของประเทัศไทัยป ี2563, (น. 148 - 149), โด้ย สำนักงาน
คณ์ะกรรมิการสิทธิิมินุษยชนแห่งชาติิ, 2563.

529 จาก เหตืุปะทัะช่ายแด้น “เมียนมา” ปะทัุ ตือกย้ำผู้ลูี้ภััย ยังกลูับบ้านไม่ได้,้ โด้ย คมิชัด้ลึก, 16 ธิันวัาคมิ 2564. ส่บค้น
จาก https://www.komchadluek.net/news/497163

530 จาก หนังส่อกรมิการปกครอง ท่� มิท 0309.8/31369 ลงวัันท่� 23 ธิันวัาคมิ 2564. งานเด้ิมิ.
531 จาก ช่าวกะเหรี�ยงกลูับพม่าแลู้ว 559 คน เหลูือหลูบภััยสัู้รบอยู่ฝ่ั�งแม่ฮ่องสัอน 1 พันคนเศษ, โด้ย ผู้จัด้การออนไลน์, 

27 พฤษภาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://mgronline.com/local/detail/9640000050963
532 จาก NGO แฉไทัยกด้ด้ันผู้หนีภััยกลูับพม่าจันทัร์นี้ ช่ี้เมียนมายังไม่สังบ-ริมสัาลูะวินยังมีปะทัะ กระสัุนตืกแม่สัะเรียง 

3 นัด้, โด้ย ผู้จัด้การออนไลน์, 22 พฤษภาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://mgronline.com/local/detail/9640000049293
533 จาก “พิธัา” จี้นายกฯ ทับทัวนผลูักด้ันผู้ลูี้ภััยช่ายแด้นเมียนมากลูับประเทัศ หวั�นบานปลูาย, โด้ย ไทยรัฐออนไลน์,  

8 กรกฎาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.thairath.co.th/news/politic/2135920
534 จาก พม่ารบกันเด้ือด้ ยิงกระสัุนอาร์พีจี เข้าแผ่นด้ินไทัยอีก ถููกบ้านเรือนราษฎรไทัยเสัียหาย, โด้ย มิติิชนออนไลน์, 

25 ธิันวัาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.matichon.co.th/region/news_3103564
535 จาก พม่าใช่้ป้น ค.120 ถูลู่มกะเหรี�ยง กระสัุนลู้ำเขตืไทัยหลูายนัด้ ทัิ้งระเบิด้ช่าวเมียนมา เจ็บ 10 คน, โด้ย มิติิชน 

ออนไลน์, 25 ธิันวัาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.matichon.co.th/region/news_3102369

กลับไปยังประเทศเม่ิยนมิา531 โด้ยม่ิรายงานจาก 
ภาคประชาสงัคมิวัา่ ฝา่ยควัามิมิั�นคงไทยผลกัด้นัผูห้นภ่ยั 
กลบัประเทศเมิย่นมิาขณ์ะท่�การสูร้บยังไม่ิสงบ และปิด้กั�น 
พ่�นท่�ทำให้กระทบติ่อการให้ควัามิช่วัยเหล่อ532 จึงได้้มิ่ 
แถลงการณ์์เร่ยกร้องให้ประเทศไทยพิจารณ์าชะลอ 
การส่งกลับ ไม่ิผลักดั้นผูห้นภั่ยควัามิไม่ิสงบชาวัเมิย่นมิา 
กลบัไปสูพ่่�นท่�อนัติราย ใหก้ารช่วัยเหลอ่ด้า้นมินุษยธิรรมิ  
และไม่ิปิด้กั�นภาคประชาชนในการเข้าให้ควัามิช่วัยเหลอ่ 
แกผู่ห้นภั่ยควัามิไม่ิสงบชาวัเมิย่นมิา533 นอกจากน่� ในช่วัง
เด้่อนธิันวัาคมิ มิ่เหติุการณ์์การสู้รบในเขติใกล้ชายแด้น
ไทย-เม่ิยนมิา อ. แมิ่สอด้ จ. ติาก ทำให้ม่ิชาวัเม่ิยนมิา 
หลายพันคนหน่ภัยเข้ามิาในเขติประเทศไทย534 และ 
มิ่กระสุนป้นอาร์พ่จ่ข้ามิมิาติกยังฝั�งประเทศไทย ทำให้
ประชาชนไทยติ้องย้ายไปอยู่ในพ่�นท่�ปลอด้ภัย535

2. การดำเนินการที�สิำคัญ

 2.1 การติอบรับข้อเสินอแนะในรายงาน 
ปัี 2563 

  รั ฐบาลและหน่วัยงานท่� เก่� ยวัข้อง 
ได้้ด้ำเนินการติามิบันทึกควัามิร่วัมิมิ่อในการพัฒนา 
การเข้าถึงสิทธิิรักษาพยาบาลของผู้มิ่ปัญหาสถานะ 
และสิทธิิระหวั่างหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้อง เพ่�อบูรณ์าการ 
ควัามิร่วัมิมิ่อดู้แลกลุ่มิท่�มิ่ปัญหาสถานะทางทะเบ่ยน
ให้เข้าถึงสิทธิิหลักประกันสุขภาพมิากยิ�งขึ�น นอกจากน่� 
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กระทรวังการพัฒนาสังคมิและควัามิมิั�นคงของมินุษย์ 
(พมิ.) โด้ยกรมิพัฒนาสังคมิและสวััสด้ิการได้้จัด้ทำ
บันทึกข้อติกลงกับสถาบันนิติิวัิทยาศาสติร์ด้ำเนินการ 
ติรวัจทางนิติิวัิทยาศาสติร์ให้แก่คนไร้ท่�พึ�งท่�ไมิ่มิ่สถานะ
ทางทะเบ่ยน โด้ยรว่ัมิกบัสำนกังานหลกัประกนัสขุภาพ
แห่งชาติิ (สปสช.) พัฒนาการเข้าถึงสิทธิิประกัน
สุขภาพของคนไทยท่�มิ่ปัญหาสถานะทางทะเบ่ยน  
และจัด้ติั�งคณ์ะทำงานบูรณ์าการพัฒนาการเข้าถึง
ระบบหลักประกันสขุภาพของคนไทยท่�มิป่ญัหาสถานะ 
ทางทะเบ่ยน เพ่�อให้เกิด้ควัามิครอบคลมุิการเข้าถงึบรกิาร 
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติิและสวััสดิ้การ
อ่�น ๆ  รวัมิถึงด้ำเนินการคุ้มิครองคนไร้ท่�พึ�งติามิ พ.ร.บ. 
คุ้มิครองคนไร้ท่�พึ�ง พ.ศ. 2557  

 2.2 การดำเนินการในปัี 2564 

  2.2.1 กลิ้่ม่คนไร้รัฐ/ไร้สิัญชีาติิ

   1) การดำเนินงานด้านสิัญชีาติิ 
แลิะสิถานะบ้คคลิ

   กรมิการปกครองได้้กำหนด้
ให้งานด้้านสัญชาติิและสถานะบุคคล เป็น 1 ใน  
10 โครงการสำคัญสู่การเป็นกรมิการปกครองวัิถ่ใหมิ่ 
(10 Flagships for DOPA New Normal 2021)  
เพ่�อเร่งรดั้การอนมุิตัิใิห้สญัชาติไิทยติามิอำนาจหน้าท่�และ
ด้ำเนินการให้เป็นไปติามิระเบ่ยบกฎหมิายอย่างต่ิอเน่�อง 
โด้ยกำหนด้เป้าหมิายในปีงบประมิาณ์ พ.ศ. 2564 
จำนวัน 14,000 ราย ผลการด้ำเนินการติามิโครงการ
ด้ังกล่าวั ณ์ วัันท่� 30 กันยายน 2564 ได้้อนุมิัติิให้
สญัชาติิไทยแกช่นกลุม่ิน้อย/คนไทยติกหลน่ และอนมุิตัิิ
ให้สถานะคนติ่างด้้าวัเข้าเมิ่องโด้ยชอบด้้วัยกฎหมิาย  
(มิถิ่�นท่�อยูถ่าวัร) รวัมิทั�งสิ�น 11,104 ราย536 อยา่งไรกต็ิามิ  
มิท. ยังคงพยายามิแก้ไขปัญหาด้ังกล่าวัอย่างติ่อเน่�อง 
โด้ยได้จ้ดั้ทำบนัทกึขอ้ติกลงควัามิร่วัมิมิอ่การด้ำเนินงาน
พัฒนาการเข้าถึงสิทธิิหลักประกันสุขภาพของคนไทย 
ท่�มิปั่ญหาสถานะทางทะเบ่ยนร่วัมิกับหน่วัยงานท่�เก่�ยวัขอ้ง 

536 จาก หนังส่อกรมิการปกครอง ท่� มิท 0309.8/31369 ลงวัันท่� 23 ธิันวัาคมิ 2564. งานเด้ิมิ.
537 จาก นิตืิวิทัย์ฯ ตืรวจ DNA เช่ิงรุก แก้ปัญหาสัถูานะบุคคลู-สัิทัธัิของคนไทัย ตืกหลู่นทัางทัะเบียนราษฎร, โด้ย มิติิชน

ออนไลน์, 9 มิ่นาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2615627
538 จาก หนังส่อกรมิการปกครอง ท่� มิท 0309.8/31369 ลงวัันท่� 23 ธิันวัาคมิ 2564. งานเด้ิมิ.
539 จาก นิตืิวิทัย์ฯ ตืรวจ DNA เช่ิงรุก แก้ปัญหาสัถูานะบุคคลู-สัิทัธัิของคนไทัยตืกหลู่นทัางทัะเบียนราษฎร. งานเด้ิมิ.

เพ่�อแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิิของคนไทย 
ท่�ติกหล่นทางทะเบ่ยนราษฎร และช่วัยเหล่อคนไทย 
ท่�ยงัไม่ิม่ิช่�อและรายการบุคคลในทะเบย่นบ้าน (ท.ร.14)537  
และจัด้ทำโครงการติรวัจสารพันธุิกรรมิ (DNA) 
เพ่�อการแก้ไขปญัหาสถานะและสิทธิขิองคนไทยติกหล่น
ทางทะเบ่ยนราษฎรติั�งแติ่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน 
โด้ยในปีงบประมิาณ์ พ.ศ. 2564 มิ่ผู้เข้าร่วัมิโครงการฯ  
จำนวัน 805 คู่ นอกจากน่� คณ์ะกรรมิการรับรอง 
ควัามิเปน็คนไทยพลดั้ถิ�นติามิ พ.ร.บ. สญัชาติ ิ(ฉบบัท่� 5)  
พ.ศ. 2555 ได้้ด้ำเนินการรับรองควัามิเป็นคนไทย 
พลดั้ถิ�นไปแล้วั จำนวัน 533 ราย538

ทัี�มา: มติืช่นออนไลูน์

   เมิ่�อวัันท่�  9 มิ่นาคมิ 2564 
สถาบันนิติิวัิทยาศาสติร์ กระทรวังยุติิธิรรมิ (ยธิ.)  
ได้้ด้ำเนินการติรวัจพิสูจน์สารพันธุิกรรมิ (DNA)  
เพ่�อใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณ์าให้สถานะแก่
ประชาชนไรร้ฐัไรส้ญัชาติ ิและผูท้่�ประสบปญัหาสถานะ
ทางทะเบ่ยนราษฎรอย่างติ่อเน่�องติั�งแติ่ปี 2558 จนถึง
ปัจจุบัน สามิารถติรวัจ DNA ให้ประชาชนด้ังกล่าวัแล้วั
จำนวัน 13,112 ราย โด้ยในปี 2564 ได้้จัด้เจ้าหน้าท่�
ให้คำแนะนำ อำนวัยควัามิสะด้วัก และเพิ�มิช่องทาง 
ใหป้ระชาชนสามิารถติดิ้ติามิผลการติรวัจ DNA ผา่นทาง
เคร่อข่ายอินเทอร์เน็ติด้้วัยระบบ e-Service539
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   สำนั กงานสภาควัามิมิั� นคง 
แห่งชาติิ  (สมิช.) ด้ำเนินนโยบายและแนวัทาง 
การขับเคล่�อนเร่�องการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิิ 
ของบคุคลต่ิางด้้าวั คนไรร้ฐัไรส้ญัชาติ ิชนกลุม่ินอ้ย และ 
กลุ่มิชาติิพันธิุ์ ติามิแผนปฏิบัติิการด้้านการบริหาร
จดั้การผูห้ลบหนเ่ขา้เมิอ่ง ระยะท่� 1 (พ.ศ. 2563 - 2564) 
ซึ่ึ�งครอบคลุมิการแก้ไขปัญหาผูม้ิปั่ญหาสถานะและสิทธิิ
ทุกกลุ่มิ และเสนอ ครมิ. เมิ่�อวัันท่� 26 มิกราคมิ 2564 
ให้ควัามิเห็นชอบหลักเกณ์ฑ์์การกำหนด้สถานะและ 
สิทธิิของบุคคลท่�อพยพเข้ามิาและอาศัยอยู่มิานาน  
โด้ยกำหนด้กลุ่มิเป้าหมิาย 2 กลุ่มิหลัก ได้้แก่ (1) กลุ่มิ 
ผูม้ิปั่ญหาสถานะและสิทธิท่ิ�ไมิไ่ด้เ้กิด้ในไทยและรัฐบาล
ได้้สำรวัจจัด้ทำทะเบ่ยนไวั้ในอด้่ติ (2) กลุ่มิท่�ได้้รับ 
การจัด้ทำทะเบ่ยนประวััติิติามิมิาติรา 19/2 และ
มิาติรา 38 วัรรคสองแห่ง พ.ร.บ. การทะเบ่ยนราษฎร 
พ.ศ. 2534 และท่�แก้ไขเพิ�มิเติิมิ540 โด้ย มิท. ได้้เร่งรัด้
ติรวัจสอบข้อมิูลบุคคลท่�ยังไมิ่ได้้รับการกำหนด้สถานะ
และสิทธิิเพ่�อย่นยันควัามิถูกต้ิองและรับรองการจัด้ทำ 
ทะเบ่ยนราษฎรและการพัฒนาสถานะบุคคลเพ่�อเข้าสู่
กระบวันการขอสัญชาติิ และจัด้ทำประกาศกระทรวัง
มิหาด้ไทย เร่�อง ให้สถานะคนติ่างด้้าวัเข้าเมิ่องโด้ยชอบ 
ด้้วัยกฎหมิายและถิ�นท่�อยูใ่นราชอาณ์าจักรไทย ติามิ พ.ร.บ.  
คนเข้าเมิ่อง พ.ศ. 2522 แก่บุคคลท่�อพยพมิาใน
ราชอาณ์าจักรไทยและอาศัยอยู่มิานาน ลงวัันท่� 24 
พฤศจิกายน 2564  เพ่�อรองรับหลักเกณ์ฑ์์การกำหนด้
สถานะและสิทธิิของบุคคล โด้ยจะทำให้กลุ่มิเป้าหมิาย
สามิารถย่�นขอรับสถานะและสิทธิิติามิกฎหมิายได้้541  

   2) เด็กนักเรียนที�ม่ีเลิขปัระจ้ำติัว่
ขึ้นติ้นด้ว่ยอักษร G 

   ศธิ. ด้ำเนินการจัด้การศึกษา 
แก่บุคคลท่�ไมิ่มิ่หลักฐานทะเบ่ยนราษฎรหร่อไมิ่มิ่

540 จาก สัรุปข่าวการประชุ่มคณ์ะรัฐมนตืรี 26 มกราคม 2564 [ข่าวัทำเน่ยบรัฐบาล]. โด้ย รัฐบาลไทย, 27 มิกราคมิ 
2564. ส่บค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/38617

541 จาก หนังส่อสำนักงานสภาควัามิมัิ�นคงแห่งชาติิ ท่� นร 0807/12799 ลงวัันท่� 26 ติุลาคมิ 2564 เร่�อง ข้อมิูล 
เพ่�อประกอบการจัด้ทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิทธิิมินุษยชนของประเทศไทย ปี 2564.

542 จาก หนังส่อกระทรวังศึกษาธิิการ ท่� ศธิ 02145/263 ลงวัันท่� 27 มิกราคมิ 2565. งานเด้ิมิ.
543 จาก สัรุปข่าวการประชุ่มคณ์ะรัฐมนตืรี 30 มีนาคม 2564 [ข่าวัทำเน่ยบรัฐบาล]. โด้ย รัฐบาลไทย, 5 ติุลาคมิ 2564. 

ส่บค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/40502

สัญชาติิไทย รวัมิถึงกลุ่มิชาติิพันธิุ์ เด้็กด้้อยโอกาส 
ผู้โยกย้ายถิ�นฐาน เด็้กเปราะบาง และลูกหลานของ
แรงงานติา่งด้า้วั ติามิมิติ ิครมิ. เมิ่�อวัันท่� 5 กรกฎาคมิ 2548  
โด้ยขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บคุคลท่�ไม่ิมิห่ลักฐาน
ทะเบ่ยนราษฎรหร่อไม่ิม่ิสัญชาติิไทย และเปิด้กวั้างให้
ทุกคนท่�อาศัยอยู่ในประเทศไทยสามิารถเข้าเร่ยนได้้
โด้ยไมิจ่ำกดั้ระด้บั ประเภท หรอ่พ่�นท่�การศกึษา โด้ยใน 
ปีงบประมิาณ์ พ.ศ. 2564 ได้้จัด้ทำส่�อ Infographic  
เผยแพร่เพ่�อเป็นแนวัทางการจัด้การศกึษาให้แก่นักเรย่น  
นักศึกษาท่�ไมิ่มิ่หลักฐานทะเบ่ยนราษฎรหร่อไมิ่มิ่
สัญชาติิไทย และแก้ไขปัญหาสถานะทะเบ่ยนราษฎร
ของเด้ก็นกัเรย่นท่�มิเ่ลขประจำติวััขึ�นติน้ด้ว้ัยติวััอกัษร G  
ให้แก่สำนักงานศึกษาธิิการจังหวััด้ทุกจังหวััด้542

   เมิ่�อวัันท่� 30 ม่ินาคมิ 2564 
ครมิ. มิ่มิติิเห็นชอบในหลักการให้สิทธิิขั�นพ่�นฐาน 
ด้า้นสาธิารณ์สขุกบับคุคลท่�ม่ิปญัหาสถานะและสทิธิเิด้ก็ 
และบุคคลท่�เร่ยนอยู่ในสถานศึกษา (ครั�งท่� 2) ซึ่ึ�ง มิท. 
ได้้ติรวัจสอบควัามิซึ่�ำซ้ึ่อนและกำหนด้เลขประจำตัิวั  
13 หลักเร่ยบร้อยแล้วั และ สธิ. ได้้ติรวัจสอบคัด้กรอง
ข้อมิูลกลุ่มิเด้็กและบุคคลท่�เร่ยนอยู่ในสถานศึกษาท่�ได้้
รับการคัด้กรองแล้วั จำนวัน 5,203 คน และด้ำเนินการ 
ให้สิทธิิครอบคลุมิบริการด้้านสาธิารณ์สุข ได้้แก่  
การสร้างเสริมิสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา
พยาบาล และการฟ้�นฟูสมิรรถภาพ543

   3) การเข้าถึงสิิทธิิสิ้ขภาพ

    เม่ิ�อวัันท่�  5 เมิษายน 2564  
ท่�ประชุมิคณ์ะกรรมิการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ิ
มิ่มิติิเห็นชอบการด้ำเนินการดู้แลคนไทยท่�มิ่ปัญหา
สถานะทางทะเบย่น และมิอบให้สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติิ (สปสช.) ประสาน สธิ. นำเร่�องเสนอ 
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ครมิ. จดั้ตัิ�งกองทนุเพ่�อเปน็ค่าใชจ่้ายบริการสาธิารณ์สขุ
สำหรับคนไทยท่�มิ่ปัญหาสถานะทางทะเบ่ยน ซึ่ึ�งเป็น  
บคุคลสัญชาติไิทยแต่ิไม่ิได้รั้บการแจง้เกิด้ บตัิรประชาชน 
สูญหาย และถูกย้ายช่�อออกจากทะเบ่ยนบ้านทำให้
คนกลุ่มิน่�ไมิ่มิ่เลข 13 หลัก และไม่ิมิ่บัติรประจำตัิวั
ประชาชน กองทุนดั้งกล่าวัจะสามิารถให้การดู้แล
ด้้านสุขภาพสำหรับคนไทยท่�อยู่ระหว่ัางรอการพิสูจน์
สิทธิิสถานะให้เข้าถึงการรักษาและบริการสาธิารณ์สุข 
ท่�จำเป็นในระหวั่างการพิสูจน์สถานะ และลด้ภาระ
ค่าใช้จ่ายให้กับหน่วัยบริการท่�ให้บริการ544 นอกจากน่�  
เมิ่�อวัันท่�  25 พฤษภาคมิ 2564 ครมิ. ได้้มิ่มิติิ 
เห็นชอบข้อเสนอเชิงนโยบายการจัด้ระบบหลักประกัน
สุขภาพสำหรับผู้ต้ิองขังท่�มิ่ปัญหาสถานะบุคคลและ
ติ่างด้้าวัในเร่อนจำ และให้จัด้สรรงบเพ่�อเป็นค่าใช้จ่าย 
การเข้าถึงบริการสุขภาพให้เท่ยบเท่ากับผู้มิ่สิทธิิ 
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติิเพ่�อดู้แลผู้ต้ิองขัง 
ท่�มิ่ ปัญหาสถานะบุคคลและติ่างด้้าวัในเร่อนจำ 
จำนวัน 16,000 คน แติย่งัมิผู่ต้ิอ้งขงัอก่จำนวัน 3,506 คน  
ยังไมิ่ได้้รับการจัด้สรรหลักประกันสุขภาพ เน่�องจาก 
มิ่ควัามิคลาด้เคล่�อนทางทะเบ่ยน545 

  2.2.2 กลิ้่ม่ผูู้้แสิว่งหาที�พักพิง/ผูู้้ลิี้ภัย  

   1) แนว่ปัฏิบิตัิต่ิิอคนต่ิางด้าว่ที�เข้าม่า 
ในราชีอาณ์าจ้ักรที�เปั็นผูู้้แสิว่งหาที�พักพิง/ผูู้้ลิี้ภัย

   ในปี 2564 สติมิ. อยู่ระหวั่าง
ด้ำเนินการจัด้ทำร่างประกาศคณ์ะกรรมิการพิจารณ์า
คัด้กรองผู้ได้้รับการคุ้มิครอง เร่�อง หลักเกณ์ฑ์์ วัิธิ่การ 
และเง่�อนไขการพิจารณ์าคัด้กรองคำขอเป็นผู้ได้้รับ 
การคุม้ิครอง และหลักเกณ์ฑ์แ์ละขั�นติอนการปฏบิตัิงิาน  
ติามิระเบ่ยบสำนักนายกรัฐมินติร่วั่าด้้วัยการคัด้กรอง 

544 จาก บอร์ด้ สัปสัช่. หนุนเร่งจัด้ตัื้ง “กองทัุนรักษาพยาบาลูคนไทัยรอพิสูัจน์สัถูานะ” [ข่าวัประชาสัมิพันธ์ิ].  
โด้ย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติิ, 5 เมิษายน 2564. ส่บค้นจาก https://www.nhso.go.th/news/3041

545 จาก สัรุปข่าวการประชุ่มคณ์ะรัฐมนตืรี 25 พฤษภัาคม 2564 [ข่าวัทำเน่ยบรัฐบาล]. โด้ย รัฐบาลไทย, 5 ติุลาคมิ 
2564. ส่บค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/42077

546 จาก หนังส่อสำนักงานสภาควัามิมิั�นคงแห่งชาติิ ท่� นร 0807/12799 ลงวัันท่� 26 ติุลาคมิ 2564. งานเด้ิมิ.
547 จาก เปิด้ปม : คนหนีตืาย. งานเด้ิมิ.
548 จาก หนังส่อสำนักงานติรวัจคนเข้าเมิ่อง กองบังคับการส่บสวันสอบสวัน กองกำกับการ 3 ท่� ติช 0029.843/3949 

ลงวัันท่� 25 ติุลาคมิ 2564. งานเด้ิมิ.

คนติ่างด้้าวัท่�เข้ามิาในราชอาณ์าจักรและไม่ิสามิารถ
เด้ินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิิลำเนาได้้ พ.ศ. 2562 
(National Screening Mechanism: NSM) เพ่�อจำแนก 
ผู้ล่�ภัยออกจากผู้หลบหน่เข้าเม่ิองด้้วัยเหตุิผลทาง
เศรษฐกิจและสนับสนุนหลักการไม่ิส่งกลับไปสู ่
การประหัติประหารยังประเทศต้ินทาง546 ซึ่ึ�งการด้ำเนินการ 
ด้ังกล่าวัใช้ระยะเวัลามิาแล้วักวั่า 2 ปี และองค์กร 
ภาคประชาสังคมิมิ่ควัามิห่วังกังวัลว่ัาหลักเกณ์ฑ์์และ 
ขั�นติอนการปฏิบัติิงานด้ังกล่าวัอาจไมิ่ครอบคลุมิผู้ล่�ภัย
ทุกกลุ่มิ ทั�งน่� สมิช. ได้้ให้ข้อสังเกติแก่คณ์ะกรรมิการ 
กฤษฎ่กาวั่าการจัด้ทำขั�นติอนการปฏิบัติิงานภายใติ้
ร่างระเบ่ยบฉบับน่�สามิารถพิจารณ์ากำหนด้ขอบเขติ
ของผู้ได้้รับการคุ้มิครองไมิ่รวัมิถึงกลุ่มิผู้หน่ภัยการสู้รบ
จากประเทศเม่ิยนมิา ชาวัโรฮ้่นจา ชาวัอุยกูร์ และ
ชาวัเกาหล่เหน่อ รวัมิถึงผู้โยกย้ายถิ�นฐานกลุ่มิอ่�น ๆ   
ในลักษณ์ะเด้ย่วักนัซึึ่�งอาจมิปั่ญหาควัามิมิั�นคงท่�เก่�ยวัเน่�อง 
กับปัญหาการเมิ่องระหวั่างประเทศ หร่อส่งผลกระทบ
ติ่อควัามิสัมิพันธ์ิระหว่ัางประเทศเพ่�อป้องกันไม่ิให้เกิด้
ควัามิซึ่�ำซึ่้อนหร่อสับสนในบทบาทหน้าท่�547

   2) แนว่ปัฏิิบัติิในการกักติัว่เด็ก 
ไว่้ในสิถานกักติัว่คนติ่างด้าว่เพื�อรอการสิ่งกลิับ

   จากข้อมูิล ณ์ เด้อ่นตุิลาคมิ 2563 -  
กันยายน 2564 สติมิ. รับติัวัผู้ติ้องกักรวัมิ 8,050 ราย  
สง่กลบัแลว้ั 7,863 ราย ในจำนวันน่�ม่ิเด้ก็ท่�เปน็ผูต้ิดิ้ติามิ  
จำนวัน 301 ราย548 ซึ่ึ�งการกักติัวัเด้็กไวั้ในสถานกักติัวั 
คนติ่างด้้าวัเพ่�อรอการส่งกลับนั�นมิ่คู่มิ่อขั�นติอน 
การปฏบิตัิงิานท่�เปน็มิาติรฐาน (Standard Operation 
Procedure: SOP) ภายใติ้บันทึกควัามิเข้าใจ เร่�อง  
การกำหนด้มิาติรการและแนวัทางแทนการกกัติวััเด้ก็ไวั้
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ในสถานท่�กกัติวััคนติา่งด้า้วัเพ่�อรอการสง่กลบั ซึ่ึ�งจดั้ทำ
โด้ยกรมิกิจการเด้็กและเยาวัชน (ด้ย.) ร่วัมิกับองค์การ
ยูนิเซึ่ฟแห่งประเทศไทยและสหภาพยุโรป เมิ่�อปี 2563 
เพ่�อเป็นแนวัทางให้กบัเจา้หน้าท่�ผูป้ฏิบตัิงิานสามิารถให้ 
ควัามิคุม้ิครองเด้ก็และช่วัยเหลอ่เด้ก็ย้ายถิ�นท่�ถกูควับคมุิตัิวั 
มิาท่�ห้องกักติัวัติ่างด้้าวัเพ่�อการส่งกลับของ สติมิ. และ
ผู้ปฏิบัติิงานทั�งภาครัฐและภาคเอกชนได้้มิ่แนวัปฏิบัติ ิ
ในการชว่ัยเหลอ่เด้ก็จากหอ้งกกัใหเ้ป็นไปติามิมิาติรฐาน 
ติามิหลักการสากล และยึด้ประโยชน์สูงสุด้ของเด้็ก 
เป็นสำคัญ โด้ย สติมิ. ประสานการปฏิบัติิงานร่วัมิกับ 
ด้ย. เพ่�อให้ควัามิช่วัยเหล่อเด็้กท่�เข้าเมิ่องผิด้กฎหมิาย 
โด้ยส่งเด้็กท่�มิ่สภาวัะเปราะบาง เช่น เด้็กอ่อน และเด้็ก 
ท่�เดิ้นทางมิาเพ่ยงลำพัง หร่อเด็้กท่�มิารด้ามิ่ปัญหา 
ด้้านสุขภาพไปยังสถานรองรับท่�อยู่ในควัามิดู้แลของ 
พมิ. พร้อมิมิารด้า ซึ่ึ�งในปี 2564 มิ่เด้็กท่�รับติัวัเข้าพักยัง 
ศนูย์แรกรับแม่ิและเด็้กของ สติมิ. รวัมิ 163 ราย ส่งกลับแล้วั  
134 ราย และส่งติัวัเข้ารับการคุ้มิครองในสถานดู้แล
ของ พมิ. 4 ราย549    

  2.2.3 ผูู้้หนีภัยการสิู้รบแลิะคว่าม่ 
ไม่่สิงบชีาว่เม่ียนม่า 

   ในปี 2564 กรมิการปกครอง
ได้้ด้ำเนินการดู้แลรักษาควัามิปลอด้ภัยและควัามิสงบ
เร่ยบร้อยในพ่�นท่�พักพิงชั�วัคราวั การจัด้ทำทะเบ่ยน 
ผูห้นภั่ยการสูร้บจากเมิย่นมิา บริหารจดั้การภายในพ่�นท่� 
พักพิงชั�วัคราวั ประกอบด้้วัยการด้ำเนินการประชุมิ 
ร่วัมิกับ UNHCR องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วัยงาน
ราชการไทยและคณ์ะกรรมิการผู้หน่ภัยการสู้รบจาก
เมิ่ยนมิา (Camp Committee) เพ่�อรับทราบปัญหา
การปฏิบัติิงาน การออกหนังส่อรับรองการเกิด้ สูติิบัติร 
มิรณ์บัติร ทะเบ่ยนประวััติิครอบครัวั ติามิ พ.ร.บ.  
การทะเบ่ยนราษฎร พ.ศ. 2534 จัด้ทำแผนและ 

549 จาก หนังส่อสำนักงานติรวัจคนเข้าเมิ่อง กองบังคับการส่บสวันสอบสวัน กองกำกับการ 3 ท่� ติช 0029.843/3949 
ลงวัันท่� 25 ติุลาคมิ 2564. งานเด้ิมิ.

550 จาก หนังส่อกรมิการปกครอง ท่� มิท 0309.8/31369 ลงวัันท่� 23 ธิันวัาคมิ 2564. งานเด้ิมิ.
551 จาก หนังส่อจังหวััด้แมิ่ฮ้่องสอน ท่� มิส 0018.2/6902 ลงวัันท่� 18 สิงหาคมิ 2564 เร่�อง ขอข้อมิูลสถานการณ์์ของผู้

หน่ภัยและผู้ท่�ได้้รับผลกระทบจากการสู้รบในประเทศเมิ่ยนมิา.
552 จาก ช่ายแด้นแม่สัอด้ ยังคงปะทัะเด้ือด้! ช่าวบ้านในฝ่ั�งเมียนมา ตื้องหนีตืายข้ามมายังฝ่ั�งไทัย, โด้ย ไทยรัฐออนไลน์, 

25 ธิันวัาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.thaipost.net/district-news/47209/

มิาติรการเพ่�อปอ้งกนัภยัพบิตัิิท่�อาจเกิด้ขึ�นภายในพ่�นท่�
พักพิงชั�วัคราวั การปรับปรุงดู้แลอาคารสถานท่�ติ่าง ๆ   
ภายในพ่� นท่� พั กพิ งชั� วัคราวัใ ห้มิ่ภูมิิทั ศ น์ท่� ด้่  มิ ่
ควัามิปลอด้ภัย รวัมิทั�งควัามิสะอาด้ ติลอด้จนการจัด้
กิจกรรมิด้้านสันทนาการ และด้้านการก่ฬา เพ่�อลด้ 
ควัามิกด้ด้ัน ควัามิเคร่ยด้ของผู้หน่ภัยการสู้รบกับ 
เมิ่ยนมิาในพ่�นท่�พักพิงชั�วัคราวั550

   สำหรับผู้หน่ภัยควัามิไมิ่สงบ
ชาวัเมิ่ยนมิาในปี 2564 นั�น จากรายงานพบว่ัา  
จ. แมิ่ฮ้่องสอน ได้้จัด้ท่�พักพิงท่�ปลอด้ภัยหร่อพ่�นท่� 
พักรอเพ่�อรองรับผู้หน่ภัยควัามิไม่ิสงบชาวัเม่ิยนมิา 
ท่�ได้้รบัผลกระทบจากสถานการณ์์ควัามิไม่ิสงบในเม่ิยนมิา 
ใน 6 พ่�นท่� รองรับได้้จำนวัน 10,450 คน ด้้านการ 
ด้ำรงช่วัิติและควัามิเป็นอยู่และสาธิารณ์สุขนั�น  
กองทัพภาคท่� 3 กำหนด้ให้กองกำลังนเรศวัรเป็นผูรั้บผดิ้ชอบ 
ในการจัด้อาหาร น�ำสะอาด้ และการป้องกนัโรคโควัดิ้ 19 
รวัมิถงึการด้แูลผูเ้จบ็ปว่ัย และได้ม้ิค่ำสั�งท่� 1031/2564 
เร่�อง แติ่งติั�งคณ์ะทำงานประสานงาน ดู้แล ช่วัยเหล่อ 
ผู้หน่ภัยควัามิไมิ่สงบชาวัเม่ิยนมิา จ. แม่ิฮ้่องสอน 
ลงวัันท่� 17 พฤษภาคมิ 2564 ทำหน้าท่�ดู้แลให้ 
ควัามิช่วัยเหล่อสิ�งของจำเป็น สำหรับแนวัทางการส่ง 
ผูห้นภ่ยัควัามิไม่ิสงบชาวัเมิย่นมิากลับประเทศเมิย่นมิานั�น 
จะพิจารณ์าสถานการณ์์ด้้านควัามิปลอด้ภัยติามิ 
แนวัชายแด้น และการเติรย่มิควัามิพร้อมิในการเดิ้นทาง 
กลบัมิาตุิภมูิ ิโด้ยประสานกับฝ่ายเมิย่นมิาในการอำนวัย
ควัามิสะด้วักในการเดิ้นทางกลับ551 ด้้าน จ. ติาก 
ได้จ้ดั้พ่�นท่�ปลอด้ภัยซึ่ึ�งติั�งอยูห่่างจากแนวัชายแด้นไทย-
เมิ่ยนมิา ประสานควัามิช่วัยเหล่อร่วัมิกับประชาชน
ในพ่�นท่� ภาคประชาสังคมิ และองค์กรพัฒนาเอกชน
ในการเปิด้รับสิ�งของบริจาค552 อ่กทั�งกำลังทหาร
หน่วัยเฉพาะกิจกรมิทหารราบท่� 14 ฝ่ายปกครอง  
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อ. แมิ่สอด้ และติำรวัจติระเวันชายแด้นท่� 346 แมิ่สอด้ 
เข้าอำนวัยการรักษาควัามิปลอด้ภัยในพ่�นท่�บริเวัณ์ 
ด้ังกล่าวั553 นอกจากน่� สมิช. ได้้จัด้ทำแนวัปฏิบัติ ิ
ในการบริหารจัด้การกรณ่์ชาวัเมิ่ยนมิาท่�เดิ้นทางเข้ามิา 
ยังประเทศไทยติามิแนวัชายแด้นอันเน่�องมิาจากได้้รับ 
ผลกระทบจากสถานการณ์์ควัามิไม่ิสงบในประเทศ 
เมิย่นมิา เพ่�อใชเ้ป็นกรอบแนวัทางป้องกันและประสาน 
การปฏิบัติิระหวั่างหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้อง โด้ยเน้นย�ำ 
ถึงการให้ควัามิช่วัยเหล่อติามิหลักมินุษยธิรรมิโด้ยได้ ้
จัด้เติร่ยมิพ่�นท่�ปลอด้ภัยชั�วัคราวั จัด้อาหาร และปัจจัย
ท่�จำเป็นในการด้ำเนินช่วัิติ ให้การรักษาพยาบาล 
เบ่�องติ้น ป้องกันโรค และจัด้ระบบสุขาภิบาลให้กับ 
ผู้หน่ภัยควัามิไมิ่สงบชาวัเมิ่ยนมิา โด้ยด้ำเนินการ 
ควับคู่ กับการเคารพพันธิกรณ์่ระหว่ัางประเทศ 
ด้้านสิทธิิมินุษยชนท่�ประเทศไทยเป็นภาค่554 

   ในส่วันของ กสมิ. ได้้ติิด้ติามิ
สถานการณ์์และผลกระทบด้้านสิทธิิมินุษยชน 
จากควัามิไมิส่งบบรเิวัณ์ชายแด้นไทย-เมิย่นมิา พบหารอ่ 
กับกระทรวังการต่ิางประเทศ ประสานงานกับ  
จ. แมิ่ฮ้่องสอน และ สมิช. เพ่�อลงพ่�นท่�ติิด้ติามิ
สถานการณ์์เมิ่�อวัันท่� 17 พฤศจิกายน 2564 ณ์ หมิู่บ้าน
แมิ่สามิแลบ ติ. แมิ่สามิแลบ อ. สบเมิย จ. แมิ่ฮ้่องสอน  
พร้อมิทั�งศกึษาแนวัทางป้องกนัและแก้ไขปัญหาผลกระทบ 
ด้้านสิทธิิมินุษยชนจากควัามิไม่ิสงบบริเวัณ์ชายแด้น
ไทย-เมิ่ยนมิา นอกจากน่� เมิ่�อวัันท่� 28 ธิันวัาคมิ 2564 
ได้้จัด้ทำข่าวัประชาสัมิพันธ์ิแสด้งควัามิห่วังใยติ่อ
สถานการณ์์ควัามิไม่ิสงบบริเวัณ์ชายแด้นไทย-เม่ิยนมิา 
โด้ยมิข่้อเสนอแนะติอ่รฐับาลวัา่ ควัรเติร่ยมิควัามิพรอ้มิ
รบัสถานการณ์ท่์�จะเกิด้ขึ�นจากการสูร้บระหว่ัางกองทัพ 
เม่ิยนมิากับกองกำลังกลุ่มิชาติิพันธิุ์  โด้ยเคารพ 
ติ่ อห ลักสากลการ ห้ามิผ ลัก ดั้นก ลับสู่ อันติราย 
(Non-Refoulement) อย่างเคร่งครัด้555

553 จาก ทัหารพม่ารบกะเหรี�ยงลูาม กระสันุลูอยขา้มตืกช่ายแด้นแมส่ัอด้-ช่าวบา้นหนตีืายสัดุ้ระทักึ, โด้ย ผูจ้ดั้การออนไลน,์ 
16 ธิันวัาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://mgronline.com/local/detail/9640000124415

554 จาก หนังส่อสำนักงานสภาควัามิมิั�นคงแห่งชาติิ ท่� นร 0807/12799 ลงวัันท่� 26 ติุลาคมิ 2564. งานเด้ิมิ.
555 จาก กสัม.ห่วงความไม่สังบช่ายแด้นไทัย-เมียนมา แนะรัฐบาลูเร่งให้ความช่่วยเหลืูอด้้านมนุษยธัรรมแก่ผู้หนีภััย,  

โด้ย มิติิชนออนไลน์, 30 ธิันวัาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_3107834

3. การปัระเม่ินสิถานการณ์์ 

 พัฒนาการหรือคว่าม่ก้าว่หน้า หน่วัยงาน
ภาครัฐท่�เก่�ยวัข้องได้้ติอบรับข้อเสนอแนะของ กสมิ.  
ติามิรายงานผลการประเมินิสถานการณ์์ด้้านสทิธิมิินุษยชน 
ของประเทศไทย ปี 2563 ในการส่งเสริมิและคุ้มิครอง 
สิทธิิของผู้ม่ิปัญหาสถานะและสิทธิิโด้ยให้ม่ิแนวัทาง
หร่อมิาติรการเพ่�อเพิ�มิประสิทธิิภาพของกระบวันการ
พิจารณ์าให้สถานะหร่อสัญชาติิแก่ผู้ท่� ม่ิคุณ์สมิบัติ ิ
ติามิท่�กฎหมิายกำหนด้ ส่งเสรมิิให้นกัเรย่นท่�ม่ิเลขประจำติวัั 
ขึ�นติ้นด้้วัยอักษร G สามิารถเข้าถึงการศึกษาและ
บริการสาธิารณ์สุขขั�นพ่�นฐาน ทั�งน่� ประเทศไทยม่ิ 
ควัามิพยายามิอย่างต่ิอเน่�องในการดำเนนิงานด้านสิญัชีาติิ 
แลิะสิถานะบ้คคลิซึ่ึ�งม่ิกฎหมิาย ระเบ่ยบ นโยบาย 
แนวัปฏิบัติิ และกระบวันการรับรองและพัฒนาสถานะ
บคุคลท่�ชัด้เจนเพ่�อใหผู้ม้ิป่ญัหาสถานะและสทิธิสิามิารถ
เขา้ถงึสทิธิิขั�นพ่�นฐานติา่ง ๆ  ในป ี2564 หลายหนว่ัยงาน 
ใหค้วัามิสำคัญและมิค่วัามิรว่ัมิมิอ่ระหว่ัางกนัขบัเคล่�อน
งานด้า้นสญัชาติแิละสถานะบคุคล รวัมิถงึ ครมิ. ได้ม้ิม่ิติิ
เหน็ชอบเก่�ยวักับหลักเกณ์ฑ์ก์ารกำหนด้สถานะและสิทธิิ 
หลกัการให้สทิธิขิั�นพ่�นฐานด้า้นสาธิารณ์สุข และการจัด้
ระบบหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้ติ้องขังท่�มิ่ปัญหา 
ทางสถานะบุคคล ด้านผูู้้แสิว่งหาที�พักพิง/ผูู้้ ล้ีิภัย 
ม่ิผูเ้ดิ้นทางจากประเทศเพ่�อนบ้านเขา้มิายังประเทศไทย 
อย่างติ่อเน่�องทั� งจากปัญหาควัามิไมิ่สงบภายใน 
ของประเทศเพ่�อนบ้าน ปัญหาเศรษฐกิจ และวิักฤติ 
โรคระบาด้ หน่วัยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมิ 
ได้้ให้ควัามิคุ้มิครองสิทธิิมินุษยชนแก่กลุ่มิคนดั้งกล่าวั 
ในกรณ์เ่กิด้ควัามิไม่ิสงบในพ่�นท่� ซึึ่�งได้้จัด้หาพ่�นท่�ปลอด้ภยั 
ให้พกัชั�วัคราวั การรักษาพยาบาลเบ่�องต้ิน การป้องกันโรค 
และระบบสุขาภิบาล การจัด้สิ�งของจำเป็นพ่�นฐาน 
ในการด้ำรงช่วัติิ และการด้แูลควัามิปลอด้ภยัก่อนส่งกลับ 
มิาติุภูมิิ จึงเห็นวั่าการด้ำเนินการในประเด้็นข้างติ้น 
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ของรัฐสอด้คล้องติามิรัฐธิรรมินูญ และพันธิกรณ์ ่
ระหว่ัางประเทศด้้านสิทธิิมินุษยชนท่�ประเทศไทย 
เป็นภาค่ โด้ยเฉพาะการเข้าถึงสิทธิิในด้้านสุขภาพ  
การศึกษาอย่างเหมิาะสมิ และสอด้รับกับแผน 
สิทธิิมินุษยชน ฉบับท่� 4 ในการแก้ไขปัญหาสถานะ
บุคคล 

 ปััญหาหรืออ้ปัสิรรค  การด้ำเนินงาน 
ด้านสัิญชีาติิแลิะสิถานะบ้คคลิยังพบปัญหาและ
อุปสรรคในการส่งเสริมิและคุ้มิครองสิทธิิของผู้มิ่
ปัญหาสถานะและสิทธิิท่�สำคัญ ได้้แก่ การอนุมิัติิให้
สัญชาติิไทยมิ่จำนวันไม่ิมิากเน่�องมิาจากในแต่ิละป ี
มิ่ผู้มิ่ปัญหาสถานะและสิทธิิเพิ�มิขึ�นจากการเกิด้ของ
บุติรคนไร้สัญชาติิ ผู้มิ่ปัญหาสถานะและสิทธิิอยู่อาศัย
ในลักษณ์ะกระจายตัิวั มิ่การเคล่�อนย้ายประชากร 
จากประเทศเพ่�อนบา้นเขา้มิายงัประเทศไทย และยงัคงมิ่ 
ปัญหาอุปสรรคในการด้ำเนินงาน ได้้แก่ เจ้าหน้าท่� 
ผู้ปฏิบัติิงานม่ิการโยกย้ายสับเปล่�ยนติำแหน่งทำให้
ปฏิบัติิ งานไม่ิติ่อ เ น่�องและขาด้ควัามิเช่� ยวัชาญ  
ขาด้ควัามิเข้าใจในกฎหมิาย ระเบ่ยบ และกระบวันการ
ด้้านสัญชาติิและสถานะบุคคล มิ่กำลังคนและ 
งบประมิาณ์จำกัด้เม่ิ�อเท่ยบกับปริมิาณ์ผู้ท่�เข้าเกณ์ฑ์์ 
ขอแปลงสญัชาติ ิประกอบกบัยงัคงมิร่ายงานการทจุรติิ
อันเก่�ยวักับการด้ำเนินงานด้้านสัญชาติิอยู่ และกลไก 
การพิจารณ์าคำขอสถานะ/สัญชาติิระด้ับจังหวััด้และ
ระด้ับชาติิยังขาด้ควัามิคล่องติัวัในการด้ำเนินงาน  
นอกจากน่�  ยังมิ่ อุปสรรคท่� เ กิด้จากสถานการณ์ ์
การแพร่ระบาด้ของโรคโควัิด้ 19 จึงถ่อว่ัาเป็นควัามิ
ท้าทายของรัฐอย่างยิ�งในควัามิพยายามิแก้ปัญหา 
คนไร้รฐั ไร้สญัชาติใิห้หมิด้ไปจากประเทศไทย สำหรับ 
เด็กนักเรียนที�ม่ีเลิขปัระจ้ำติัว่ขึ้นติ้นด้ว่ยอักษร G  
ในปี 2564 มิ่การลงทะเบ่ยนเพิ�มิสูงขึ�น ซึ่ึ�งแม้ิว่ัาจะ
สามิารถเข้าถึงการศึกษาขั�นพ่�นฐานได้้อย่างเท่าเทย่มิกับ 
เด้็กนักเร่ยนไทย แต่ิยังประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิิ 
ขั�นพ่�นฐานด้้านสาธิารณ์สุขเช่นเด่้ยวักับผู้ม่ิปัญหา
สถานะและสิทธิิกลุ่มิอ่�น ๆ  เน่�องจากข้อจำกัด้ด้้าน 
การจดั้ทำทะเบย่นประวััติแิละกำหนด้เลขประจำติวัั 13 หลัก 
และการแก้ไขปัญหาด้ังกล่าวัโด้ยขอมิติิ ครมิ. เห็นชอบ 
เป็นรายครั�ง  ทำให้ไม่ิสามิารถแก้ไขปัญหาได้้อย่างเป็นระบบ 
และครอบคลุมิทกุกลุม่ิ การคุม้ิครองผูู้แ้สิว่งหาที�พกัพิง/ 

ผูู้ล้ิีภ้ยัในระยะยาวันั�น  หน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้องอยูร่ะหว่ัาง
การจัด้ทำหลักเกณ์ฑ์์ วัิธิ่การ และเง่�อนไขการพิจารณ์า
คัด้กรองคำขอเป็นผู้ได้้รับการคุ้มิครองติามิระเบ่ยบ
สำนักนายกรัฐมินติร่ว่ัาด้้วัยการคัด้กรองคนติ่างด้้าวั 
ท่�เข้ามิาในราชอาณ์าจักรและไม่ิสามิารถเดิ้นทางกลับ
ประเทศอันเป็นภูมิิลำเนาได้้ พ.ศ. 2562 แติ่ยังมิ่ควัามิ 
ล่าช้าในการด้ำเนินการทำให้ยังไมิ่มิ่ผลในทางปฏิบัติิ  
จึงเห็นวั่ารัฐควัรด้ำเนินการปรับปรุงด้้านการรับรอง 
สถานะบุคคล และให้การดู้แลผู้แสวังหาท่�พักพิง 
ทั�งติามิหลักมินุษยธิรรมิและสอด้คล้องกับพันธิกรณ์่
ระหว่ัางประเทศด้้านสิทธิิมินุษยชนท่�ประเทศไทย 
เป็นภาค่ติ่อไป

4. ข้อเสินอแนะ 

 กสมิ. มิ่ข้อเสนอแนะเพิ�มิเติิมิประเด้็นผู้มิ่
ปัญหาสถานะและสิทธิิ ด้ังน่�

 4.1 รัฐบาลโด้ยกระทรวังมิหาด้ไทย และ 
หน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้องควัรเร่งหาแนวัทางหร่อมิาติรการ
เพ่�อเพิ�มิประสิทธิิภาพในกระบวันการพิจารณ์าให้
สถานะหร่อสัญชาติิแก่ผู้ท่�ม่ิคุณ์สมิบัติิ อาทิ การแก้ไข
เหติุท่�ทำให้กระบวันการมิ่ควัามิล่าช้าเกินสมิควัร  
การแก้ปัญหาเก่�ยวักบัการปฏบิตัิงิาน การสร้างควัามิเข้าใจ 
แก่เจ้าหน้าท่�เก่�ยวักับการปฏิบัติิงานในขั�นติอนต่ิาง ๆ   
การออกแนวัทางแก้ไขผลการสำรวัจบุคคลหร่อ 
การบันทึกข้อมิูลผิด้พลาด้ท่�ทำให้ เป็นอุปสรรค 
ติอ่การพจิารณ์าใหส้ถานะหรอ่สญัชาติ ิและการจดั้สรร
บุคลากรและงบประมิาณ์ท่� เพ่ยงพอติ่อการแก้ไข
ปัญหา ติลอด้จนการด้ำเนินการต่ิอกรณ์่ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริติอย่างติ่อเน่�อง โด้ยบูรณ์าการ 
การทำงานทั�งในระดั้บนโยบายและระดั้บปฏิบตัิใินพ่�นท่� 
ให้เป็นไปในทิศทางเด้่ยวักัน รวัมิถึงการประสาน 
ควัามิร่วัมิม่ิอกับภาคประชาชนให้เกิด้ประสิทธิิภาพ 
ยิ�งขึ�น

 4.2 รฐับาลโด้ยกระทรวังมิหาด้ไทยควัรเร่งหา 
มิาติรการและแนวัทางในการด้ำเนินงานด้้านสัญชาติิ
และสถานะบุคคลให้ครอบคลุมิกลุ่มิผู้มิ่ปัญหาสถานะ 
และสิทธิิในประเทศไทยทั�งหมิด้ท่�ขึ�นทะเบ่ยนไวั้กับ 
กรมิการปกครองให้แล้วัเสร็จโด้ยเร็วั เช่น การเพิ�มิ
จำนวันกลุ่มิเป้าหมิายในแติ่ละปี การลด้ขั�นติอน 
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การด้ำเนนิงานและพยานหลกัฐานของผูย้่�นคำขอ การจดั้ 
ลำด้ับควัามิสำคัญการแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มิเด้็ก
นกัเรย่น กลุม่ิผูสู้งอายุ และกลุม่ิคนพิการเป็นลำดั้บต้ิน ๆ   
รวัมิทั� ง เร่งนำประกาศกระทรวังมิหาด้ไทยเร่�อง  
ให้สถานะคนติ่างด้้าวัเข้าเมิ่องโด้ยชอบด้้วัยกฎหมิาย
และถิ�นท่�อยูใ่นราชอาณ์าจกัรไทย ติามิ พ.ร.บ. คนเขา้เม่ิอง  
พ.ศ. 2522 แก่บุคคลท่�อพยพมิาในราชอาณ์าจักรไทย
และอาศัยอยู่มิานานไปสู่การปฏิบัติิให้เกิด้ผลสำเร็จ
โด้ยเร็วั

 4.3 รั ฐบ าล โด้ยกระทรวั งมิหาด้ ไทย  
และกระทรวังสาธิารณ์สุขควัรเร่งด้ำเนินการให้สิทธิิ
ด้้านสาธิารณ์สุขกับบุคคลท่�มิ่ปัญหาสถานะและสิทธิิ 
เด้็กและบุคคลท่�เร่ยนอยู่ในสถานศึกษา ติามิมิติิ ครมิ. 
เมิ่�อวัันท่� 30 มิ่นาคมิ 2564 และติรวัจสอบข้อมิูล 
เพ่�อแยกเด้็กนักเร่ยนกลุ่มิ G ท่�ม่ิปัญหาสถานะและ
สิทธิิออกจากเด็้กท่�มิ่สถานะอยู่เด้ิมิและเคยได้้รับสิทธิิ 
(ค่นสิทธิิ) ด้้านสาธิารณ์สุขไปแล้วัก่อนหน้าน่� รวัมิทั�ง 
ด้ำเนินการติรวัจสอบคุณ์สมิบัติิพร้อมิจัด้ทำทะเบ่ยน
ประวัติัิเพ่�อด้ำเนนิการให้สทิธิขิั�นพ่�นฐานด้้านสาธิารณ์สขุ 
แก่เด้็กนักเร่ยนกลุ่มิ G ท่�ผ่านการติรวัจสอบข้อมิูลแล้วั
ยังไมิ่เคยได้้รับสถานะและสิทธิิใด้ ๆ  

 4.4 รัฐบาลโด้ยสำนักงานติรวัจคนเข้าเมิ่อง 
ควัรเร่งจัด้ทำประกาศคณ์ะกรรมิการพิจารณ์าคัด้
กรองผู้ได้้รับการคุ้มิครอง เร่�อง หลักเกณ์ฑ์์ วัิธิ่การ 
และเง่�อนไขการพิจารณ์าคัด้กรองคำขอเป็นผู้ได้้รับ 
การคุ้มิครองติามิระเบ่ยบสำนักนายกรัฐมินติร่ว่ัาด้้วัย 
การคัด้กรองคนติ่างด้้าวัท่�เข้ามิาในราชอาณ์าจักรและ 
ไมิ่สามิารถเดิ้นทางกลับประเทศอันเป็นภูมิิลำเนาได้้  
พ.ศ. 2562 ให้สามิารถนำระเบ่ยบด้ังกล่าวัไปสู่ 
การปฏิบตัิไิด้้โด้ยเรว็ัเพ่�อจำแนกผูล้่�ภยัออกจากผูห้ลบหน่ 
เข้าเมิอ่งด้้วัยเหตุิผลทางเศรษฐกิจและสนับสนุนหลักการ 
ไมิ่ส่งกลับไปสู่การประหัติประหารยังประเทศติ้นทาง 
และทำให้ผู้เข้าข่ายเป็นผู้ล่�ภัยได้้รับควัามิคุ้มิครอง 
ติามิหลักสิทธิิมินุษยชน  

 4.5 กรณ์่สถานการณ์์และผลกระทบ 
ด้้านสิทธิิมินุษยชนจากควัามิไม่ิสงบบริเวัณ์ชายแด้น

556 จาก รายงานผลูการพจิารณ์าศกึษา เรื�อง สัภัาพปญัหาแลูะแนวทัางสัง่เสัรมิแลูะคุม้ครองกลูุม่ช่าตืพินัธัุใ์นประเทัศไทัย, 
โด้ย คณ์ะกรรมิาธิิการกิจการเด้็ก เยาวัชน สติร่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มิชาติิพันธิุ์ และผู้มิ่ควัามิหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทน
ราษฎร, 1 ธิันวัาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://dl.parliament.go.th/backoffice/viewer2300/web/viewer.php

ไทย-เมิ่ยนมิานั�น รัฐบาลและหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้อง
ควัรเติร่ยมิควัามิพร้อมิรับสถานการณ์์ท่�จะเกิด้ขึ�น 
จากการสู้รบระหว่ัางกองทัพเม่ิยนมิากับกองกำลัง 
กลุม่ิชาติพัินธิุ ์โด้ยเคารพต่ิอหลักสากลการห้ามิผลักด้นั 
กลับสู่อันติราย (Non-Refoulement) อย่างเคร่งครัด้ 
และกำหนด้นโยบายท่�ชัด้เจนในการให้ควัามิช่วัยเหล่อ 
ด้า้นมินุษยธิรรมิแกช่าวัเม่ิยนมิา ซึึ่�งม่ิทั�งแรงงาน ผูห้นภ่ยั 
ทางการเมิอ่ง และผูห้นภั่ยจากการสูร้บ ทั�งน่� ควัรผลักด้นั 
ให้เกิด้กลไกท้องถิ�นท่�ประกอบด้้วัยภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคมิ ติลอด้จนประชาชนจิติอาสา 
ในการระด้มิสิ�งของควัามิช่วัยเหล่อและดู้แลผู้หน่ภัย 
ควัามิไมิ่สงบ รวัมิทั�งการป้องกันภัยอันติรายให้แก่ 
ชมุิชนไทยบรเิวัณ์ชายแด้นไทย-เมิย่นมิา และควัรจดั้ใหม่้ิ 
การช่วัยเหล่อดู้แลให้ม่ิควัามิปลอด้ภัย เช่น การทำ
บังเกอร์ป้องกันภัยแก่ชุมิชน จัด้ทำแผนเผชิญเหติุ 
เติร่ยมิควัามิพร้อมิรองรับสถานการณ์์ และซึ่ักซึ่้อมิ 
ควัามิเข้าใจเพ่�อรับมิ่อให้แก่ประชาชนในชุมิชนท่�อาจ 
ได้้รับผลกระทบจากควัามิไมิ่สงบ เป็นติ้น

5.6 สิิทธิิของกลิ้่ม่ชีาติิพันธิ้์

1. สิถานการณ์์/ปััญหา

 “กลุ่มิชาติิพันธิุ์” หมิายถึง กลุ่มิชนท่�ม่ิ 
ควัามิส่บเน่�องทางประวััติิศาสติร์กับสังคมิไทยมิาติั�งแติ่
อด้่ติ ม่ิควัามิแติกติ่างด้้านติ่าง ๆ  และม่ิวััฒนธิรรมิ
ประเพณ์่ของตินเอง โด้ยเป็นกลุ่มิประชากรท่�มิ่พันธิะ
เก่�ยวัข้องกันทางเช่�อชาติิ วััฒนธิรรมิ ประเพณ่์ และ
ภาษาพูด้เด้่ยวักัน รวัมิติัวัเป็นพหุวััฒนธิรรมิ รวัมิทั�ง
ส่บทอด้ฐานด้ินแด้นของบรรพบุรุษและอัติลักษณ์์ 
ทางชาติพินัธิุ ์ทั�งน่� ประเทศไทยมิก่ลุม่ิชาติพินัธิุต์ิั�งถิ�นฐาน
กระจายอยูใ่นจังหวัดั้ต่ิาง ๆ  ครอบคลุมิ 67 จงัหวัดั้ 56 กลุม่ิ  
มิ่ประชากรรวัมิประมิาณ์ 6,100,000 คน จำแนก 
พ่�นท่�จากลักษณ์ะการติั�งถิ�นฐานได้้ 4 ลักษณ์ะ ค่อ 
1) กลุ่มิชาติิพันธิุ์บนพ่�นท่�สูง หร่อ “ชนชาวัเขา” 
2) กลุม่ิชาติพัินธ์ุิติั�งถิ�นฐานในพ่�นท่�ราบ 3) กลุม่ิชาติพัินธิุ์
ท่�ติั�งถิ�นฐานในทะเล หรอ่ “ชาวัเล” และ 4) กลุม่ิชาติพินัธิุ์ 
ท่�อาศัยอยู่ในป่า556 
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อย่างไรก็ติามิ แม้ิท่�ผ่านมิาควัามิเป็นอยู่และ
คุณ์ภาพช่วัิติของประชาชนกลุ่มิชาติิพันธิุ์ เป็นไป 
ในแนวัทางท่�ด้่ขึ�น แติ่การเปล่�ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ 
สังคมิ การปกครอง และสภาพภูมิิอากาศ รวัมิทั�ง 
การบริหารจัด้การต่ิาง ๆ  ยังขาด้ควัามิชัด้เจน ทำให้
ปัญหาติ่าง ๆ  ของกลุ่มิชาติิพันธิุ์จึงยังคงอยู่ โด้ยเฉพาะ 
เร่�องการกำหนด้สถานะบุคคลและสิทธิิในท่�ทำกิน 
และท่�อยู่อาศัย ซึ่ึ�งมิ่รายละเอ่ยด้ด้ังน่�

 1.1 ด้านสิถานะบ้คคลิ

  ปญัหาสถานะบคุคลและสทิธิเิปน็ปญัหา
สำคัญประการหนึ�งของกลุ่มิชาติิพันธิุ์ เน่�องจากกลุ่มิ
ชาติิพันธิุ์อยู่อาศัยในพ่�นท่�ห่างไกล มิ่การเคล่�อนย้าย 
ประชากรไปมิาระหวั่างประเทศเพ่�อนบ้านและ 
ประเทศไทยทำให้เกิด้การติกหล่นทางทะเบ่ยนติั�งแต่ิ
อด่้ติ ทำให้ไมิ่ได้้รับสิทธิิในควัามิเป็นพลเมิ่องไทยและ 
ไมิส่ามิารถเขา้ถึงสวัสัดิ้การพ่�นฐานต่ิาง ๆ  ได้ ้ในปี 2564 
มิ่รายงานว่ัากลุ่มิชาติิพันธิุ์ท่�อยู่ในประเทศไทยมิานาน 
ได้ย่้�นเอกสารขอแปลงสัญชาติแิต่ิยงัไม่ิได้รั้บสัญชาติไิทย  
ทำให้กลุม่ิชาติพัินธ์ุิมิค่วัามิเส่�ยงต้ิองเผชิญกบัควัามิยากจน  
ไมิ่ได้้รับการศึกษา และเข้าไมิ่ถึงระบบสาธิารณ์สุข 
นอกจากน่� ทำให้บุติรหลานติกเป็นคนไร้สัญชาติิ 
ติามิไปด้้วัย557 โด้ยสามิารถปรับปรุงทะเบ่ยนประวััติิ
และจัด้ทำบัติรประจำติัวัคนซึ่ึ�งไมิ่มิ่สัญชาติิไทยแล้วั 
ทั�งสิ�น 54,541 คน558

557 จาก คนเฒ่าไร้สััญช่าตืิทั้อใจ ทัำเรื�องขอมีบัตืรประช่าช่น 30 ปีแตื่ยังไร้วี�แวว, โด้ย สยามิรัฐ , 29 พฤศจิกายน 2564. 
ส่บค้นจาก https://siamrath.co.th/n/263021

558 จาก หนังส่อสำนักงานสภาควัามิมัิ�นคงแห่งชาติิ ท่� นร 0807/12799 ลงวัันท่� 26 ติุลาคมิ 2564 เร่�อง ข้อมิูล 
เพ่�อประกอบการจัด้ทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิทธิิมินุษยชนของประเทศไทย ปี 2564.

559 จาก กลูุ่มช่าตืิพันธัุ์ในประเทัศไทัย: งานวิจัยแลูะความทั้าทัาย, (น. 4), โด้ย สำนักงานคณ์ะกรรมิการส่งเสริมิ
วัิทยาศาสติร์ วัิจัยและนวััติกรรมิ, 25 พฤศจิกายน 2564. ส่บค้นจาก https://www.tsri.or.th/dl/548

560 จาก ช่าวบางกลูอยหนีกลัูบใจแผ่นดิ้น สัุด้ทันไร้ทัี�ทัำกิน-ไร้ความเป็นธัรรม อุทัยานฯ สั่งทีัมติืด้ตืาม 4 ชุ่ด้,  
โด้ย สำนักข่าวัชายขอบ, 14 มิกราคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://transbordernews.in.th/home/?p=26250

ทัี�มา: ประช่าช่าตืธิัรุกจิ

 1.2 สิิทธิิในที�ทำกินแลิะที�อยู่อาศึัย

  ปัญหาด้้านสิทธิิในท่�ทำกินและท่�อยู่
อาศัยเกิด้ขึ�นกับกลุ่มิชาติิพันธิุ์ เน่�องจากท่�ด้ินด้ั�งเด้ิมิ
อยู่ในเขติพ่�นท่�อนุรักษ์หร่อพ่�นท่�อุทยานซึึ่�งรัฐบาล 
ออกกฎหมิายกำหนด้ขึ�นในภายหลงั ทำใหก้ลุม่ิชาติพินัธิุ์ 
ไมิ่สามิารถได้้รับเอกสารสิทธิิ�ในท่�ด้ินของตินเองได้้  
แมิ้ในปี 2553 ได้้ม่ิมิติิ ครมิ. เก่�ยวักับการฟ้�นฟูช่วิัติ
ชาวัเล และมิติิ ครมิ. วั่าด้้วัยแนวันโยบายในการฟ้�นฟู 
วัิถ่ช่วิัติชาวักะเหร่�ยง ซึึ่�งม่ิสาระสำคัญให้ยุติิการจับกุมิ
และให้ควัามิคุม้ิครองกบัชมุิชนในพ่�นท่�พพิาท แต่ิท่�ผ่านมิา 
ยังไมิ่มิ่การด้ำเนินการท่�เป็นรูปธิรรมิแติ่อย่างใด้559

  เหติกุารณ์์ท่�สำคัญในปี 2564 พบปัญหา
ของกลุ่มิกะเหร่�ยงปกาเกอะญอท่�ถูกเคล่�อนย้ายออก
จากพ่�นท่�บ้านบางกลอยบน-ใจแผ่นด้ิน ซึ่ึ�งเป็นท่�อยู่เด้ิมิ
ในเขติอุทยานแห่งชาติิแก่งกระจาน จ. เพชรบุร่ ติั�งแติ่
ปี 2539 แต่ิในเด้่อนมิกราคมิ 2564 ชาวักะเหร่�ยง 
ปกาเกอะญอจำนวันหนึ�งได้เ้ดิ้นทางกลับไปยังพ่�นท่�เด้มิิ560  
เน่�องจากเม่ิ�อม่ิการเคล่�อนย้ายชาวับ้านลงมิาแล้วั  
บางส่วันไมิ่ได้้รับการจัด้สรรท่�ด้ินหร่อได้้รับการจัด้สรร
ท่�ด้ินท่�มิ่สภาพไม่ิเหมิาะสมิกับการทำการเกษติร 
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ติามิวัิถ่ช่วัิติด้ั�งเด้ิมิ561 ประกอบกับรัฐบาลมิ่นโยบายให ้
พ่�นท่�ป่าแก่งกระจานได้้รับการขึ�นทะเบย่นเป็นมิรด้กโลก  
ก่อให้เกิด้ควัามิกังวัลจากชาวับ้านในพ่�นท่�วั่าการขึ�น
ทะเบย่นเปน็มิรด้กโลกจะสรา้งควัามิชอบธิรรมิใหแ้กร่ฐั 
ในการผลักดั้นชาวับ้านออกจากพ่�นท่�562 ซึ่ึ�งกรณ์่น่�  
กสมิ. ได้้มิ่หนังส่อถึงนายกรัฐมินติร่และประธิาน
กรรมิการแห่งชาติิวั่าด้้วัยอนุสัญญาคุ้มิครองมิรด้กโลก  
เสนอแนะให้ชะลอการเสนอขึ�นทะเบ่ยนกรณ์่ด้ังกล่าวั 
ไปก่อนจนกว่ัาจะมิก่ารแก้ไขปัญหาดั้งกล่าวั563 อย่างไรก็ติามิ  
คณ์ะกรรมิการมิรด้กโลกในการประชุมิสมัิยสามัิญ  
ครั�งท่� 44 ได้้พิจารณ์าให้พ่�นท่�กลุ่มิป่าแก่งกระจาน 
เป็นมิรด้กโลก เม่ิ�อวันัท่� 26 กรกฎาคมิ 2564

  นอกจากน่� ยังพบปัญหาด้้านท่�อยู่อาศัย
และท่�ทำกินของกลุ่มิชาติิพันธิุ์ชาวัเลในจังหวััด้ภาคใติ้ 
ท่�ได้้รับผลกระทบจากการกำหนด้พ่�นท่�อุทยานทับซึ่้อน
กับเขติท่�อยู่อาศัยและท่�ทำกินท่�มิ่มิาแต่ิเด้ิมิ รวัมิทั�ง 
ผลกระทบจากการลงทุนด้้านท่�พกัอาศัยเพ่�อการท่องเท่�ยวั 
ของภาคเอกชน เช่น กรณ์่พิพาทเร่�องท่�ด้ินระหวั่าง
นายทุนกับชาวัเลชุมิชนหาด้ราไวัย์ จ. ภูเก็ติ หร่อกรณ์่
ชาวัเลเกาะจำ จ. กระบ่� ท่�อุทยานแห่งชาติิหาด้นพรัติน์
ธิารา-หมิูเ่กาะพพ่ ่มิค่ำสั�งร่�อบากตัิหรอ่เพงิพกัเพ่�อหากนิ
ติามิฤด้กูาลซึ่ึ�งเปน็วัถิด่้ำรงชพ่ติั�งแติบ่รรพบรุษุ เปน็ติน้564 
โด้ยกรณ่์ชาวัเลเกาะจำ กสมิ. ได้้รับเป็นเร่�องร้องเร่ยน
และอยู่ระหวั่างติรวัจสอบข้อเท็จจริง

561 จาก บางกลูอย: “ป่าปลูอด้คน” หรือ “คนอยู่กับป่า” อนาคตืป่าแก่งกระจานกับการเป็นมรด้กโลูก, โด้ย บ่บ่ซึ่่ไทย, 
29 มิ่นาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-56453842

562 จาก ช่าวบางกลูอยหนีกลูับป่าใหญ่ใจแผ่นด้ิน สัุด้ทันไร้ทัี�ด้ินทัำกิน อุทัยานฯ สั่งทัีมตืิด้ตืาม 4 ชุ่ด้, โด้ย ไทยโพสติ์, 
14 มิกราคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.thaipost.net/main/detail/89863#

563 จาก กสัม. ขอให้รัฐช่ะลูอการเสันอขึ้นทัะเบียนป่าแก่งกระจานเป็นมรด้กโลูก ห่วงปัญหาสัิทัธัิของกลูุ่มช่าตืิพันธัุ์
กะเหรี�ยงบางกลูอยยังไม่ได้้รับการแก้ไข, โด้ย สำนักงานคณ์ะกรรมิการสิทธิิมินุษยชนแห่งชาติิ, 25 กรกฎาคมิ 2564. ส่บค้น
จาก https://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements-Press-Releases-Open-Letters/Press-Releases/กสมิ-ขอ
ให้รัฐบาลชะลอการเสนอขึ�นทะเบ่ยนป่าแก่งกระจาน.aspx

564 จาก ช่าวเลูอันด้ามันลูำบากหนักช่่วงโควิด้ 19 ขาด้รายได้้ ซ้ำถููกนายทุัน-อุทัยานไลู่รื้อชุ่มช่นแลูะแหลู่งทัำกิน,  
โด้ย ประชาไท, 24 ติุลาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://prachatai.com/journal/2021/09/95243

2. การดำเนินการที�สิำคัญ

 2.1 การติอบรับข้อเสินอแนะในรายงาน 
ปัี 2563

  รั ฐบาล โด้ยกระทรวั งท รัพยากร 
ธิรรมิชาติิและสิ�งแวัด้ล้อมิ (ทส.) ได้้รับข้อเสนอแนะ 
ในรายงานผลการประเมินิสถานการณ์์ด้้านสทิธิมิินษุยชน 
ของประเทศไทย ปี 2563 ประเด็้นสิทธิิ ชุมิชน 
ในการจัด้การทรัพยากรธิรรมิชาติิและสิ�งแวัด้ล้อมิ  
ในการด้ำเนินการติามิมิติิ ครมิ. เก่�ยวักับการคุ้มิครอง 
กลุม่ิชาติพัินธิุถึ์งสองครั�ง และเพิ�มิกลไกการสร้างควัามิรู ้
ควัามิเข้าใจและการปรึกษาหาร่อให้สอด้คล้องติามิ
วัิถ่ช่วิัติของประชาชนในพ่�นท่� โด้ยไม่ิม่ิข้อขัด้ข้อง 
แติ่ประการใด้

 2.2 การดำเนินการในปัี 2564

  2.2.1 ด้านสิถานะบ้คคลิ ในปี 2563 
ติ่อเน่�องถึงปี 2564 กรมิการปกครองด้ำเนินการแก้ไข
ปัญหาสถานะบุคคลแก่กลุ่มิชาติิพันธ์ุิอย่างติ่อเน่�อง  
โด้ยมิอบหมิายผู้ว่ัาราชการจงัหวัดั้ให้ใช้แนวัทางการปฏบิตัิิ
ในการพิจารณ์าให้สัญชาติิไทยแก่ผู้สูงอายุไร้สัญชาติิ  
ติามิระเบ่ยบสำนักทะเบ่ยนกลางวั่าด้้วัยการพิจารณ์า 
ลงรายการสถานะบุคคลในทะเบย่นราษฎรให้แกบ่คุคล
บนพ่�นท่�สูง พ.ศ. 2543 แก่ชาวัเขา ติ่อมิา เมิ่�อวัันท่� 26 
มิกราคมิ 2564 ครมิ. มิ่มิติิให้ควัามิเห็นชอบหลักเกณ์ฑ์์
การกำหนด้สถานะและสิทธิิของบุคคลท่�อพยพเข้ามิา 
อยู่ในราชอาณ์าจักร โด้ยกำหนด้กลุ่มิเป้าหมิายและ
หลักเกณ์ฑ์์เฉพาะกลุ่มิบุคคลท่�เป็นชนกลุ่มิน้อยและ 
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กลุม่ิชาติพัินธิุ์565 นอกจากน่� ในปี 2564 กรมิการปกครอง 
ได้้ ด้ ำ เ นินการ ร่ วัมิกับมิู ลนิ ธิิ พัฒนาชุ มิชนและ 
เขติภเูขา และสำนักงานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิิ 
สุขภาพ (สสส.) เพ่�อการแก้ไขปัญหาผู้เฒ่าไร้สัญชาติิ
ท่�อาศัยอยู่ ในประเทศไทยมิาเป็นระยะเวัลานาน  
และได้้ลด้ขั�นติอนการแปลงสัญชาติิสำหรับผู้มิ่อายุ  
60 ปี566 โด้ยใช้คุณ์สมิบัติิท่�สามิารถติรวัจสอบและ
พิสูจน์ได้้สะด้วักมิากยิ�งขึ�น เช่น การสอบพยานบุคคล 
ท่�น่าเช่�อถ่อไมิ่น้อยกวั่า 3 คน คุณ์สมิบัติิเร่�องการม่ิ 
ควัามิรูภ้าษาไทยให้พจิารณ์าการใชภ้าษาไทยกลางหรอ่
ภาษาถิ�นท่�ใชก้นัอยา่งแพรห่ลายในภมูิลิำเนา567 เปน็ติน้

  2.2.2 สิิทธิิในที�ดินแลิะที�อยู่อาศึัย  
ใน เ ด่้อนกุมิภาพันธิ์  2564  รั ฐบาลได้้ แติ่ งติั� ง 
คณ์ะทำงานขึ�นภายใต้ิคณ์ะกรรมิการแก้ไขปัญหา
ขบวันการประชาชนเพ่�อสงัคมิท่�เป็นธิรรมิ เพ่�อหาทาง 
แก้ไขปัญหาของชาวับ้านบางกลอย568 และได้้มิก่ารลงนามิ 
ในบันทึกข้อติกลงร่วัมิกัน569 อย่างไรก็ติามิ เมิ่�อวัันท่�  
5 มิ่นาคมิ 2564 เจ้าหน้าท่�ได้้สนธิิกำลังเข้าจับกุมิ 
ชาวับา้นบางกลอยหลายสบิรายภายใติ ้“ยทุธิการพทิกัษ์
ปา่ติน้น�ำเพชร”เปน็เหติใุหช้าวับา้นถกูด้ำเนนิคด้ ่ 27  คน570  
จ าก เห ตุิ ก า รณ์์ ด้ั ง ก ล่ า วันำ ไปสู่ ก า ร เร่ ย ก ร้ อ ง 
ของภาคประชาสงัคมิเพ่�อใหแ้กไ้ขปญัหา กระทั�งในเด้อ่น 

565 จาก สัรปุขา่วการประช่มุคณ์ะรฐัมนตืร ี26 มกราคม 2564 [ขา่วัทำเนย่บรฐับาล], โด้ย รฐับาลไทย, 8 ธินัวัาคมิ 2564. 
ส่บค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/38617

566 จาก คนเฒ่าไร้สััญช่าตืิทั้อใจ ทัำเรื�องขอมีบัตืรประช่าช่น 30 ปีแตื่ยังไร้วี�แวว. งานเด้ิมิ.
567 จาก วอนเร่งรัด้การให้สััญช่าตืิ ‘ผู้เฒ่า’ เสัียช่ีวิตืก่อนได้้บัตืร ปช่ช่. แลู้ว 2 ราย, โด้ย แนวัหน้า, 29 พฤศจิกายน 2564. 

ส่บค้นจาก https://www.naewna.com/likesara/593495
568 จาก นดั้หมายหน้ากระทัรวงทัรัพยากรฯ 9 โมง ด้า้น “รมว.ทัสั.” แต่ืงตืัง้คณ์ะทัำงานร่วม 3 ฝ่า่ย มหีน้าทัี�เสันอแนวทัาง

แก้ไขปัญหา, โด้ย The Active, 10 กุมิภาพันธิ์ 2564. ส่บค้นจาก https://theactive.net/news/20210204-2/
569 จาก ลูงนาม MOU แลู้ว ช่าวบางกลูอยกลูับจากทัำเนียบฯ แตื่โด้นขอให้ประวัตืิระหว่างทัางขึ้น, โด้ย ประชาไท,  

30 พฤษภาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://prachatai.com/journal/2021/02/91730
570 จาก จ่อสัั�งฟ้้อง 27 ช่าวบ้านบางกลูอย เงินประกันไม่ตื�ำกว่า 2.7 ลู้านบาทั, โด้ย เวัย์ แมิกกาซึ่่น, 27 สิงหาคมิ 2564. 

ส่บค้นจาก https://waymagazine.org/27-bangkloi-villagers-will-be-prosecuted/
571 จาก คณ์ะรัฐมนตืรีเร่งแก้ปัญหาช่าวบางกลูอย อำเภัอแก่งกระจาน จังหวัด้เพช่รบุรี ทัี�ไร้ทัี�อยู่อาศัยแลูะทัี�ด้ินทัำกิน, 

โด้ย สำนักข่าวั กรมิประชาสัมิพันธิ์, 18 มิ่นาคมิ 2564. ส่บค้นจาก http://thainews.prd.go.th/RegionNews/Detail/
TCATG210318154412898

572 จาก ผลูประชุ่มนัด้แรก คณ์ะกรรมการ “บางกลูอย” ตืั้ง 5 อนุฯ เคลูียร์ 5 ประเด้็น, โด้ย สำนักข่าวัสิ�งแวัด้ล้อมิ,  
2 เมิษายน 2564. ส่บค้นจาก https://greennews.agency/?p=22989

573 จาก นายกฯ เรง่แกป้ญัหาทัี�ด้นิของรัฐกับประช่าช่นทับัซ้อน [ขา่วัทำเนย่บรัฐบาล], โด้ย รฐับาลไทย, 8 ธินัวัาคมิ 2564.  
ส่บค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/45775

มิ่นาคมิ 2564 นายกรัฐมินติร่ จึงมิ่คำสั� งแต่ิงติั� ง 
คณ์ะกรรมิการขึ�นมิาเพ่�อติรวัจสอบข้อเท็จจริงและ 
เสนอแนวัทางแก้ไขปัญหา571 โด้ยให้ศกึษาประวัตัิศิาสติร์
การติั�งถิ�นฐานชุมิชน ผลกระทบจากการประกาศอทุยาน
แห่งชาติิและผลกระทบติ่อระบบนิเวัศวัิทยา รวัมิถึง 
แนวัทางการแก้ไขปัญหากฎหมิายและคด้่ควัามิ  
การแก้ไขปัญหาเร่�องท่�ด้ินและการพัฒนาคุณ์ภาพ
ช่วัิติ572 นอกจากน่� ในเด้่อนกันยายน 2564 การประชุมิ
คณ์ะกรรมิการนโยบายท่�ด้ินแห่งชาติิ ครั�งท่� 2/2564 
ได้้มิ่การพิจารณ์าประเด็้นท่�สำคัญ อาทิ การป้องกัน
และติรวัจสอบการบุกรุกท่�ด้ินของรัฐและแนวัทาง 
การชว่ัยเหลอ่เยย่วัยาเกษติรกรท่�ทำการเกษติรในพ่�นท่� 
ท่�ไมิ่มิ่เอกสารสิทธิิ เพ่�อแก้ปัญหาท่�ด้ินท่�มิ่ควัามิซึ่�ำซึ่้อน 
ระหว่ัางรัฐกับรัฐ และรัฐกับเอกชน เพ่�อให้ประชาชน
ได้้สิทธิิในท่�ด้ินทำกินติ่าง ๆ  และให้เกิด้ควัามิเป็นธิรรมิ
อยา่งยั�งยน่ติามินโยบายของรฐับาลในการจดั้ท่�ด้นิใหก้บั 
ประชาชน573

  2.2.3 การผู้ลัิกดันกฎหม่ายเกี�ยว่กับ 
สิิทธิิของกล่้ิม่ชีาติิพันธิ้์ ศูนย์มิานุษยวัิทยาสิรินธิร 
(องคก์ารมิหาชน) หรอ่ ศมิส. ได้จ้ดั้ทำรา่ง พ.ร.บ. สง่เสริมิ 
และอนุรักษ์วัิถ่ช่วัิติกลุ่มิชาติิพันธิุ์ พ.ศ. …. ซึึ่�งเป็น 
การนำสาระสำคัญจากกฎหมิายและนโยบายท่�เก่�ยวัข้อง 
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มิารวับไวั้เป็นกฎหมิายฉบับเด้่ยวักัน อาทิ รัฐธิรรมินูญ 
มิาติรา 70 ท่�รับรองสิทธิิกลุ่มิชาติิพันธิุ์ มิติิ ครมิ.  
เมิ่�อวัันท่� 2 มิิถุนายน 2553 การฟ้�นฟูวิัถ่ช่วัิติชาวัเล 
และมิติิ ครมิ. เม่ิ�อวัันท่� 3 สิงหาคมิ 2553 การฟ้�นฟู 
วัถ่ิชว่ัติิชาวักะเหร่�ยง โด้ยหลักการของรา่ง พ.ร.บ. ด้งักลา่วั 
มิุ่งคุ้มิครองสิทธิิของกลุ่มิชาติิพันธิุ์อย่างเสมิอภาค 
โด้ยปราศจากการ เล่ อกป ฏิบั ติิ  บนห ลักการ  
3 ประการ ค่อ การคุ้มิครองทางวััฒนธิรรมิ การส่งเสริมิ 
ศกัยภาพกลุม่ิชาติพัินธิุ ์และการสร้างควัามิหลากหลาย
ทางวััฒนธิรรมิ อนึ�ง ในปี 2564 ศมิส. ได้้ด้ำเนินการ 
ยกร่างและจดั้รบัฟังควัามิคดิ้เหน็จากภาคส่วันท่�เก่�ยวัข้อง 
คาด้วั่าจะสามิารถนำเข้าสู่การพิจารณ์าของรัฐสภา
และประกาศใช้เป็นกฎหมิายได้้ภายในปี 2565574  
ในการผลักดั้นกฎหมิายเก่�ยวักับสิทธิิของกลุ่มิชาติิพันธิุ ์
กสมิ. ได้้มิ่ควัามิเห็นติ่อร่าง พ.ร.บ. สภาชนเผ่าพ่�นเมิ่อง 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ไปยังสำนักงานเลขาธิิการ
สภาผู้แทนราษฎร โด้ยให้พิจารณ์าร่วัมิกับร่างกฎหมิาย 
เก่�ยวักับสิทธิิของกลุ่มิชาติิพันธ์ุิ เน่�องจากในขณ์ะนั�น 
มิก่ารเสนอร่างกฎหมิายจำนวันห้าฉบบั มิก่ลไกเช่�อมิโยง 
ส่วันกลางและท้องถิ�น และส่งเสริมิควัามิร่วัมิม่ิอ 
โด้ยให้ชุมิชนเป็นแกนหลัก575 ในเด้่อนธัินวัาคมิ 
2564 มิ่รายงานวั่าติัวัแทนกลุ่มิชาติิพันธิุ์ได้้ย่�นเร่�อง 
ติ่อคณ์ะกรรมิาธิิการกิจการเด้็ก เยาวัชน สติร่ ผู้สูงอายุ 
ผูพ้กิาร กลุม่ิชาติพัินธิุ ์และผูม้ิค่วัามิหลากหลายทางเพศ  
สภาผู้แทนราษฎร เพ่�อช่�แจงสาระสำคัญและเสนอ 
ร่าง พ.ร.บ. คุม้ิครองสทิธิแิละส่งเสรมิิวัถิช่ว่ัติิกลุม่ิชาติพินัธิุ์

และชนเผ่าพ่�นเมิ่อง พ.ศ. …. ซึ่ึ�งมิ่หลักการสำคัญค่อ  

การคุ้มิครองส่งเสริมิกลุ่มิชาติิพันธิุ์และชนเผ่าพ่�นเม่ิอง 

ให้มิ่สถานะทางกฎหมิาย การเล่อกด้ำรง ช่ วิัติ 

ติามิวััฒนธิรรมิและควัามิเช่�อของเผ่าพันธ์ุิ โด้ยไม่ิถูก

คุกคามิหร่อถูกเล่อกปฏิบัติิ576

574 จาก ศมธั. เรง่จดั้ทัำพระราช่บัญญตัืคิุม้ครองแลูะสัง่เสัรมิวิถูชี่วีติืกลุู่มช่าติืพนัธัุ,์ โด้ย ศนูย์มิานุษยวัทิยาสิรนิธิร (องค์การ
มิหาชน), 24 กันยายน 2564. ส่บค้นจาก https://www.sac.or.th/main/th/news/detail/100

575 จาก หนังส่อสำนักงานคณ์ะกรรมิการสิทธิิมินุษยชนแห่งชาติิ ด้่วันท่�สุด้ ท่� สมิ 0008/3331 ลงวัันท่� 25 พฤศจิกายน 
2564 เร่�อง  ควัามิเห็นติ่อร่างพระราชบัญญัติิสภาชนเผ่าพ่�นเมิ่องแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... .

576 จาก กลูุ่มช่าตืิพันธัุ์ หอบ 16,599 รายช่ื�อยื�น “สัภัา” แจงสัาระสัำคัญร่าง กม.คุ้มครองกลูุ่มช่าตืิพันธัุ,์ โด้ย มิติิชน
ออนไลน์, 9 ธิันวัาคมิ 2564. ส่บค้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_3077272

3. การปัระเม่ินสิถานการณ์์

 พัฒนาการหรือคว่าม่ก้าว่หน้า ในปี 2564  

รัฐบาลมิ่ควัามิพยายามิท่�ติ่อเน่�องจากปี 2563 ในการ 

ด้ำเนนิการให้หลกัการติามิอนสุญัญา CERD และมิาติรา 70  

ของรัฐธิรรมินูญ และมิ่ผลในการคุ้มิครองสิทธิิของ 

กลุ่มิชาติิพันธิุ์มิากยิ�งขึ�น โด้ยเฉพาะการให้สถานะบคุคล 

ท่�ม่ิการกำหนด้แนวัปฏิบัติิและเง่�อนไขการติรวัจพิสูจน์ 

กลุ่มิชาติิพันธิุ์ การสร้างควัามิร่วัมิม่ิอกับองค์กรต่ิาง ๆ   

ในการแก้ไขปัญหาคนไร้สญัชาติ ิ ซึึ่�งมิก่ารถ่ายทอด้นโยบาย 

และการปฏิบัติิไปสู่ระด้ับจังหวััด้ รวัมิถึงมิติิของ 

คณ์ะกรรมิการนโยบายท่�ด้ินแห่งชาติิท่�ม่ิส่วันโด้ยติรง 

มิากขึ�นในการแก้ไขปัญหาด้้านท่�อยู่อาศัยและท่�ทำกิน 

ซึ่ึ�งท่�ผ่านมิามิค่วัามิทับซ้ึ่อนระหว่ัางพ่�นท่�รฐักบัประชาชน  

ในส่วันควัามิพยายามิทางกฎหมิายพบว่ัารฐับาลมิก่ารยกร่าง 

พ.ร.บ. สง่เสริมิและอนุรกัษ์วัถิช่่วิัติกลุม่ิชาติพัินธิุ ์พ.ศ. …. 

ซึ่ึ�งได้้นำสาระสำคัญของนโยบายเก่�ยวักับสิทธิิของ 

กลุ่มิชาติิพันธิุ์มิารวัมิเป็นกฎหมิาย โด้ยเฉพาะมิติิ ครมิ.  

เม่ิ�อปี 2553 เก่�ยวักับการฟ้�นฟูวัิถ่ช่วิัติชาวัเลและ

การฟ้�นฟูวัิถ่ช่วัิติชาวักะเหร่�ยง ถ่อว่ัาเป็นนโยบาย

ท่�สำคัญต่ิอการส่งเสริมิและคุ้มิครองสิทธิิของกลุ่มิ

ชาติิพันธ์ุิในปัจจุบัน อย่างไรก็ติามิ การท่�ปรากฏว่ัามิ่ 

ประชาชนเข้าช่�อเสนอกฎหมิายคุ้มิครองสิทธิิและ 

ส่งเสรมิิวัถ่ิช่วัติิกลุม่ิชาติพินัธ์ุิและชนเผ่าพ่�นเม่ิองควับคูก่บั

การเสนอกฎหมิายของรฐับาล อาจสะท้อนควัามิคาด้หวังั 

ให้การคุ้มิครองและส่งเสริมิวัิถ่ช่ วิัติกลุ่มิชาติิพันธ์ุิ 

มิห่ลกัประกนัท่�ชดั้เจนมิากยิ�งขึ�นในทางกฎหมิาย

 ปััญหาหรืออ้ปัสิรรค พบว่ัารัฐบาลยังคงใช้
อำนาจในการจัด้การปัญหาด้้านท่�อยู่อาศัยและท่�ทำกิน 
ของกลุ่มิชาติิพันธิุ์ โด้ยการกำหนด้นโยบายด้้านการ
จัด้การทรัพยากรธิรรมิชาติิและการให้เคล่�อนย้าย 
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ท่�อยู่อาศัยและท่�ทำกินท่�ไม่ิเหมิาะสมิกับวัิถ่ช่วัิติด้ั�งเด้ิมิ  
ซึ่ึ�งบางครั�งนำไปสูก่ารจบักมุิกลุม่ิชาติพินัธิุท์่�ถกูกล่าวัหาว่ัา 
เป็นผู้บุกรุก อันเป็นการไม่ิสอด้คล้องกับหลักการ 
ติามิรฐัธิรรมินญูและข้อสังเกติเชงิสรปุของคณ์ะกรรมิการ
ประจำกติกิา ICESCR ต่ิอรายงานการปฏบิตัิติิามิกติกิา  
ของประเทศ ท่�กำหนด้ให้รัฐให้ควัามิคุ้มิครองสิทธิิ 
ของกลุ่มิชาติิพันธิุ์ ให้มิ่สิทธิิด้ำรงช่วิัติในสังคมิติามิ
วัฒันธิรรมิประเพณ์แ่ละวัถิช่ว่ัติิด้ั�งเด้มิิติามิควัามิสมิคัรใจ 
ได้้อย่างสงบสุข รวัมิทั�งให้ควัามิสำคัญกบัการมิส่่วันร่วัมิ 
ของบคุคลและชุมิชนท่�เก่�ยวัข้อง

4. ข้อเสินอแนะ 

 กสมิ. มิข่อ้เสนอแนะเพิ�มิเติมิิติอ่ประเด้น็สทิธิิ 
ของกลุ่มิชาติิพันธิุ์ ด้ังน่�

 4.1 รัฐบาลและหน่วัยงานท่� เก่� ยวัข้อง  
ควัรด้ำเนินการให้ควัามิช่วัยเหล่อด้้านสถานะบุคคล 
แกก่ลุ่มิชาติิพนัธิุ ์โด้ยอาศยัควัามิรว่ัมิมิอ่จากองคก์รติา่ง ๆ   
อย่างติ่อเน่�อง รวัมิทั�งอาศัยแนวัทางในการติรวัจสอบ
และพิสูจน์สถานะบุคคลภายใต้ิเง่�อนไขท่�สามิารถ
ด้ำเนินการได้้สะด้วักรวัด้เร็วัและเป็นประโยชน์ติ่อ 
กลุ่มิชาติิพันธิุ์อย่างแท้จริง

 4.2 รฐับาลและหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้อง ควัรเรง่ 

ผลักด้ันให้มิ่การพิจารณ์าและประกาศใช้กฎหมิาย 

เ ก่� ย วั กั บ ก า ร ส่ ง เ ส ริ มิ แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์ วัิ ถ่ ช่ วัิ ติ 

ของกลุม่ิชาติพัินธิุ ์ท่�ใหค้วัามิสำคัญกบัการคุม้ิครองทาง 

วััฒนธิรรมิ การส่งเสริมิศักยภาพกลุ่มิชาติิพันธิุ์  

และการสร้างควัามิหลากหลายทางวััฒนธิรรมิ รวัมิทั�ง

สร้างการมิ่ส่วันร่วัมิผ่านการรับฟังข้อมิูลและควัามิคิด้

เหน็ของประชาชนอยา่งรอบด้า้น โด้ยเฉพาะจากติวััแทน

กลุ่มิชาติิพันธ์ุิท่�ได้้รวับรวัมิรายช่�อเสนอกฎหมิาย ทั�งน่�  

ในระหวั่างท่�กฎหมิายด้ังกล่าวัยังไมิ่มิ่ผลบังคับใช้  

หน่วัยงานของรัฐควัรยึด้ถ่อหลักการติามิมิติิ ครมิ.  

เมิ่�อวัันท่� 2 มิิถุนายน 2553 การฟ้�นฟูวัิถ่ช่วัิติชาวัเล 

และมิติิ ครมิ. เม่ิ�อวัันท่� 3 สิงหาคมิ 2553 การฟ้�นฟู

วัิถ่ช่วิัติชาวักะเหร่�ยง มิาใช้เป็นแนวัทางในการให ้

ควัามิช่วัยเหล่อและแก้ไขปัญหาของกลุ่มิชาติิพันธิุ์  

ซึ่ึ�งจะครอบคลุมิประเด็้นด้้านการติรวัจพิสูจน์สัญชาติิ  

การจัด้การและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธิรรมิชาติิ 

การประกอบอาช่พติามิวิัถ่ด้ั�งเด้ิมิ และการมิ่ส่วันร่วัมิ

ของประชาชน

รัฐต้องให้ควัามิคุ้มิครอง
สิิทธิิของกลุ่มชุาติิพันธุ์ิ
ติามวัฒนธิรรมประเพณี่
และวิถ่ึชุ่วิติดั้�งเด้ิม	
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การจัด้ทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิทธิิมินุษยชน 
ของประเทศไทยประจำป ี2564 เปน็ไปติามิหนา้ท่�และอำนาจของคณ์ะกรรมิการ
สทิธิิมินษุยชนแหง่ชาติ ิ(กสมิ.) ในรฐัธิรรมินญูแห่งราชอาณ์าจกัรไทย พทุธิศักราช 
2560 และพระราชบัญญัติิประกอบรัฐธิรรมินูญวั่าด้้วัยคณ์ะกรรมิการ 
สทิธิมิินุษยชนแห่งชาติิ พ.ศ. 2560 ในการจัด้ทำรายงานดั้งกล่าวั กสมิ. ได้ร้วับรวัมิ 
ข้อมูิลเก่�ยวักับประเด้็นสิทธิิมินุษยชนท่�สำคัญในปี 2564 จากแหล่งต่ิาง ๆ   
เพ่�อให้สะท้อนสถานการณ์์สิทธิิมินุษยชนของประเทศท่�ครอบคลุมิ ทั�งเร่�อง 
ร้องเร่ยนท่� กสมิ. ได้้รับ รายงานเหตุิการณ์์สิทธิิมินุษยชนติามิส่�อต่ิาง ๆ  ข้อมูิล 
จากภาคประชาสังคมิและประชาชนผ่านเวัท่การสัมิมินา และข้อมิูล 
จากหน่วัยงานของรัฐ แล้วันำมิาวัเิคราะห์และประเมิินโด้ยเปรย่บเท่ยบกับกฎหมิาย 
ภายในและพันธิกรณ่์ระหวั่างประเทศ เพ่�อเสนอแนวัทางแก้ไขปัญหาติามิหลัก 
สิทธิิมินุษยชน ซึ่ึ�ง กสมิ. ได้้แบ่งการประเมิินสถานการณ์์สิทธิิมินุษยชน 
ในปี 2564 ออกเป็น 4 ส่วัน ได้้แก่ 1) สถานการณ์์สิทธิิมินุษยชนท่�เก่�ยวัเน่�องกับ
เหติกุารณ์ส์ำคญั คอ่ การแพรร่ะบาด้ของโรคโควัดิ้ 19 และการใชเ้สรภ่าพในการ
ชมุินมุิ 2) สถานการณ์ด์้า้นสทิธิพิลเมิอ่งและสทิธิทิางการเมิอ่ง 3) สถานการณ์ด์้า้น 
สิทธิิทางเศรษฐกิจ สังคมิ และวััฒนธิรรมิ และ 4) สถานการณ์์สิทธิิมินุษยชน 
ของกลุ่มิบุคคล โด้ยมิ่ประเด้็นสำคัญด้ังน่�

(1) การปัระเม่ินสิถานการณ์์สิิทธิิม่น้ษยชีนในสิถานการณ์์
เฉพาะ

  ในปี 2564 มิ่สถานการณ์์ท่�ส่งผลกระทบต่ิอสิทธิิมินุษยชน 
ในประเทศไทยท่�สำคัญ 2 สถานการณ์์ ได้้แก่ สถานการณ์์การแพร่ระบาด้ 
ของโรคโควัดิ้ 19 และสถานการณ์์ท่�เก่�ยวักบัการใชเ้สรภ่าพในการชมุินมุิ ป ี2564

  การแพร่ระบาดของโรคโคว่ิด 19 เป็นสถานการณ์์ท่�เกิด้ขึ�น 
ติ่อเน่�องจากปี 2563 และม่ิควัามิรุนแรงขึ�นในเด้่อนเมิษายน 2564 รัฐบาล 
ได้้พยายามิคุ้มิครองสิทธิิด้้านสุขภาพของประชาชนผ่านการให้บริการป้องกัน
และรักษาโรคอย่างทั�วัถึง ทั�งการติรวัจคัด้กรอง การรักษา และการจัด้หาวััคซึ่่น 
ในชว่ังท่�วัคัซึ่น่มิจ่ำนวันนอ้ย การกระจายวัคัซึ่น่พบปญัหาระบบการจองท่�ซึ่บัซึ่อ้น
และเปล่�ยนแปลงบ่อย เม่ิ�อรัฐบาลจัด้หาวััคซึ่่นได้้มิากขึ�น ได้้ม่ิการเร่งฉ่ด้วััคซึ่่น 
ให้แก่ประชาชนทั�วัไปรวัมิทั�งประชากรกลุ่มิเส่�ยงได้้มิากขึ�น แติ่ยังมิ่บางกลุ่มิ 
ท่�อาจติกหล่นหร่อยังมิ่อุปสรรคในการเข้าถึงวััคซึ่่น เช่น กลุ่มิผู้ป่วัยติิด้เติ่ยง  
ผู้สูงอายุ คนพิการ และกลุ่มิชาติิพันธิุ์ เป็นต้ิน นอกจากน่� การแพร่ระบาด้ 
ของโรคโควิัด้ 19 ได้้ทำให้เกิด้ปัญหาการขาด้รายได้้และการว่ัางงานจากการ 
เลิกกิจการของผู้ประกอบการจำนวันมิาก รัฐบาลได้้มิ่มิาติรการชด้เชยรายได้้ 
แก่ประชาชนเพ่�อคุ้มิครองสิทธิิด้้านคุณ์ภาพช่วิัติ รวัมิทั�งมิ่มิาติรการช่วัยเหล่อ 
ผู้ประกอบการให้ยังคงสามิารถจ้างงานต่ิอไปได้้ แต่ิเน่�องจากการแพร่ระบาด้ 
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ของโรคโควัิด้ 19 เกิด้ขึ�นติ่อเน่�องยาวันาน ทำให้ 
การเยย่วัยาจากภาครัฐอาจไม่ิเพย่งพอและมิป่ระชาชน
บางกลุ่มิเข้าไมิ่ถึงมิาติรการด้ังกล่าวั โด้ยเฉพาะแรงงาน
นอกระบบ การแพร่ระบาด้ของโรคโควัิด้ 19 ยังกระทบ
ติ่อสิทธิิด้้านการศึกษาของเด้็ก เด้็กบางกลุ่มิมิ่ปัญหา
การเขา้ถงึการเรย่นออนไลนแ์ละการขาด้แคลนอปุกรณ์์ 
ในการเร่ยน และพบวั่าม่ิเด้็กจำนวันหนึ�งท่�เส่�ยงติ่อ 
การออกจากระบบการศึกษาโด้ยเฉพาะเด้็กยากจน
และเด้็กข้ามิชาติิ กสมิ. จึงมิ่ข้อเสนอแนะติ่อรัฐบาล
ในการให้ควัามิสำคัญและกำหนด้แนวัทางในการดู้แล
กลุม่ิเปราะบางท่�อาจมิอ่ปุสรรคบางประการใหส้ามิารถ
เข้าถึงบริการด้้านสาธิารณ์สุขของรัฐและมิาติรการ 
ช่วัยเหล่อเย่ยวัยาได้้อย่างรวัด้เร็วัและทั�วัถึง 

 การใชีเ้สิรภีาพในการชีม้่นม้่ของปัระชีาชีน
ในปัี 2564 มิ่ทั�งการชุมินุมิโด้ยสงบและม่ิการใช้ 
ควัามิรุนแรงเกิด้ขึ�น ส่วันใหญ่ใช้แนวัทางสันติิวัิธิ ่
เพ่�อเสนอข้อเร่ยกร้องทางการเมิ่องและการเร่ยกร้อง 
ให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจท่�กระทบควัามิเป็นอยู ่ 
การชุมินุมิในปี 2564 ยังคงอยู่ภายใติ้มิาติรการควับคุมิ
การแพร่ระบาด้ของโรคโควิัด้ 19 ท่�ห้ามิการรวัมิกลุ่มิ 
ของคนจำนวันมิาก รูปแบบการชุมินุมิในปี 2564  
จึงเป็นกิจกรรมิท่�มิ่ผู้เข้าร่วัมิน้อยลงและใช้เวัลาไมิ่นาน 
อาทิ กจิกรรมิยน่เว้ันระยะห่างเพ่�อแสด้งออกเชงิสัญลักษณ์์  
และกิจกรรมิ Car Mob อย่างไรก็ด้่ มิ่บางเหติุการณ์์ 
ท่�การใช้เสร่ภาพในการชุมินุมิและการควับคุมิดู้แล 
ขอ ง เจ้ า หน้ า ท่� ไ มิ่ ส อด้ค ล้ อ งติ ามิ เจตินา รมิณ์ ์
ท่�รัฐธิรรมินูญและกติิกา ICCPR ให้การรับรอง รายงาน
ผลการติรวัจสอบการละเมิิด้สิทธิิมินุษยชนของ กสมิ. 
ช่�ให้เห็นวั่า การใช้เคร่�องมิ่อควับคุมิการชุมินุมิของ 
เจ้าหน้าท่�ในบางเหตุิการณ์์และในการสลายการชุมินุมิ
ระหวัา่งเด้อ่นกรกฎาคมิ - กนัยายน 2564 มิก่ารกระทำ 
ท่� ไมิ่สอด้คล้องติ่อหลักการสากลติามิควัามิเห็น 
ของคณ์ะกรรมิการประจำกติกิา ICCPR ในสว่ันผูช้มุินมุิ 
มิ่การกระทำรุนแรงซึึ่�งเป็นการกระทำเฉพาะตัิวัของ 
ผู้ชุมินุมิบางคน และในการชุมินุมิท่�ไมิ่มิ่แกนนำชัด้เจน
ท่�บริเวัณ์แยกสามิเหล่�ยมิด้ินแด้งมิ่การใช้สิ�งเท่ยมิอาวัุธิ  
ซึ่ึ� ง ไมิ่ ใช่ ก าร ใช้ เ สร่ ภาพในการชุ มินุ มิ โด้ยสงบ 
และปราศจากอาวุัธิท่�ได้้รับการรับรองในรัฐธิรรมินูญ  

กสมิ. จงึมิข้่อเสนอแนะต่ิอรฐับาลและหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้อง 
เช่น การเปิด้โอกาสให้ประชาชนได้้สะท้อนปัญหาต่ิาง ๆ   
และควัรม่ิเวัท่ในการปรึกษาหาร่อเพ่�อแก้ไขปัญหา
ร่วัมิกันอย่างจริงจัง โด้ยให้หลักประกันวั่าข้อเร่ยกร้อง 
ของผู้ ชุมินุมิทุกฝ่ายจะได้้รับการพิจารณ์าโด้ยไมิ่มิ่ 
การเลอ่กปฏบิตัิ ิและสำนกังานติำรวัจแหง่ชาติติิอ้งกำชบั 
เจ้าหน้าท่�ท่�ดู้แลการชุมินุมิให้ปฏิบัติิติามิกฎหมิาย 
โด้ยสอด้คล้องกับมิาติรฐานสากล และควัรหล่กเล่�ยง 
การใช้กำลังติ่อการชุมินุมิท่�สงบและปราศจากอาวัุธิ 

(2) การปัระเม่ินสิถานการณ์์ด้านสิิทธิิ
พลิเม่ืองแลิะสิิทธิิทางการเม่ือง

  มิป่ระเด็้นสำคัญ ได้แ้ก่ สทิธิใินกระบวันการ 
ยุติิธิรรมิ การกระทำทรมิานและการบังคับให้สูญหาย 
นักปกป้องสิทธิิมินุษยชน สถานการณ์์ในจังหวััด้
ชายแด้นภาคใต้ิ โทษประหารช่วิัติ เสร่ภาพในการ 
แสด้งควัามิคิด้เห็น และเสร่ภาพของส่�อมิวัลชน

  ในปี 2564 หน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้องให้เงิน
ช่วัยเหล่อประชาชนให้เข้าถึงควัามิยุติิธิรรมิ รวัมิถึง 
การขอปล่อยติัวัชั�วัคราวั ผ่านกองทุนยุติิธิรรมิและ
สำนักงานช่วัยเหล่อทางการเงินแก่ผู้ เส่ยหายและ 
จำเลยในคด้่อาญาเพิ�มิขึ�นจากปี 2563 และมิ่การแก้ไข 
หลักเกณ์ฑ์์ของกองทุนยุติิธิรรมิท่�เก่�ยวักับผู้ท่�ถูกละเมิิด้
สิทธิิมินุษยชนเพ่�อให้ประชาชนขอรับควัามิช่วัยเหล่อ
ได้้มิากขึ�น แติ่ยังไมิ่ปรากฏวั่ามิ่ผู้ได้้รับเงินช่วัยเหล่อ
ติามิหลักเกณ์ฑ์์ดั้งกล่าวั นอกจากน่� กสมิ. ได้้รับ 
เร่�อง ร้องเร่ยนเก่�ยวักับการด้ำเนินคด้่ ล่า ช้าของ
พนักงานสอบสวัน ทำให้ผู้ติ้องขังไมิ่ได้้รับการพิจารณ์า 
สทิธิปิระโยชนใ์นเร่�องการพกัการลงโทษ ลด้วันัติอ้งโทษ 
จำคุก และสิทธิิประโยชน์อ่�น ซึ่ึ�ง กสมิ. มิ่ข้อเสนอแนะ 
ติ่อหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้องในการเร่งรัด้การด้ำเนินคด้่
และม่ิกระบวันการสอบข้อเท็จจริงในกรณ่์ท่�ปรากฏ 
การด้ำเนินคด้่ล่าช้าเพ่�อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด้่วัน

  ในสว่ันของสถานการณ์เ์ก่�ยวักบัการกระทำ 
ทรมิานและการบังคับให้สูญหาย เมิ่�อเด่้อนกันยายน  
สภาผูแ้ทนราษฎรได้ม่้ิมิติรัิบหลักการร่าง พ.ร.บ. ปอ้งกัน
และปราบปรามิการทรมิานและการกระทำให้บุคคล
สญูหาย พ.ศ. .... โด้ยก่อนหน้านั�น ยงัปรากฏการกระทำ คณ
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ทรมิานโด้ยเจ้าหน้าท่�ติำรวัจชุด้เฉพาะกิจปราบปรามิ 
ยาเสพติดิ้ต่ิอผูต้้ิองสงสยัจนเปน็เหติใุหเ้สย่ชวิ่ัติ ซึ่ึ�ง กสมิ.  
เห็นวั่าหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้องควัรมิ่ระบบกำกับดู้แล 
การปฏิบัติิงานของเจ้าหน้าท่�ให้อยู่ในขอบเขติของ
กฎหมิาย และเคารพสิทธิิและเสร่ภาพของประชาชน 
อย่างเคร่งครัด้ สำหรับสถานการณ์์การบังคับบุคคล
ให้สูญหาย ยังไมิ่มิ่ควัามิค่บหน้าในการติิด้ติามิติัวั 
นักเคล่�อนไหวัทางการเมิ่องท่�สูญหาย ในปี 2564  
มิก่ารพัฒนากฎหมิายเพ่�อคุ้มิครองนักปกป้องสิทธิิมินุษยชน  
เช่น ร่าง พ.ร.บ. คุ้มิครองพยานในคด้่อาญา (ฉบับท่� ..) 
พ.ศ. .... แมิ้ในปี 2562 จะมิ่การแก้ไขเพิ�มิเติิมิประมิวัล
กฎหมิายวัิธิ่พิจารณ์าควัามิอาญา มิาติรา 161/1 และ
มิาติรา 165/2 เพ่�อคุ้มิครองนักปกป้องสิทธิิมินุษยชน 
จากการถูกด้ำเนินคด้่เชิงยุทธิศาสติร์เพ่�อติ่อติ้าน 
การมิส่ว่ันรว่ัมิของประชาชน แต่ิยงัไมิม่ิก่ารนำกฎหมิาย
ท่�แก้ไขมิาปรบัใชใ้หเ้กดิ้ผลได้จ้รงิ กสมิ. จงึมิข่อ้เสนอแนะ 
ติ่อสำนักงานศาลยุติิธิรรมิให้พิจารณ์าวัางแนวัทาง
การปรับใช้ประมิวัลกฎหมิายวัิธิ่พิจารณ์าควัามิอาญา 
ด้ังกล่าวัให้ชัด้เจนเพ่�อประสิทธิิผลในการบังคับใช้
กฎหมิาย

  สำหรับสถานการณ์์ในจังหวััด้ชายแด้น
ภาคใ ต้ิ  ส ถิติิ การ ก่อควัามิไ ม่ิสงบและผู้ ไ ด้้ รับ 
บาด้เจ็บในพ่�นท่�จังหวััด้ชายแด้นภาคใติ้ในปี 2564  
มิ่จำนวันเพิ�มิขึ�นเมิ่�อเท่ยบกับปีก่อนหน้า แต่ิผู้เส่ยช่วิัติ
มิ่จำนวันลด้ลงเล็กน้อย รัฐบาลมิ่การด้ำเนินการแก้ไข
ปญัหาสถานการณ์ใ์นพ่�นท่�ท่�สอด้คลอ้งกบัขอ้เสนอแนะ 
ของ กสมิ. ในปีท่�ผ่านมิา เช่น การปรับลด้พ่�นท่�ประกาศ
ใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. 2548 การอบรมิสร้างควัามิรู้ควัามิเข้าใจ 
แกเ่จา้หน้าท่�ฝา่ยควัามิมิั�นคง และการให้ควัามิชว่ัยเหลอ่ 
ผูไ้ด้รั้บผลกระทบจากสถานการณ์ค์วัามิไม่ิสงบ แต่ิยงัคง 
มิ่การก่อเหตุิรุนแรงเป็นระยะ และการปฏิบัติิหน้าท่� 
ของเจ้าหน้าท่�รัฐบางกรณ์่อาจกระทบติ่อสิทธิิและ 
สรา้งควัามิวัติิกกงัวัลแกป่ระชาชน เชน่ การกลา่วัอา้งวัา่
มิ่การกระทำทรมิาน การวัิสามิัญฆ่าติกรรมิผู้ติ้องสงสัย
ในคด้ค่วัามิมิั�นคง และการขอติรวัจเกบ็ DNA ประชาชน 
ในบางพ่�นท่� กสมิ. เหน็วัา่หนว่ัยงานท่�เก่�ยวัข้องควัรสรา้ง 
ควัามิเข้าใจแก่ประชาชนถึงควัามิจำเป็นในการด้ำเนิน 
มิาติรการต่ิาง ๆ รวัมิถึงเคารพขนบธิรรมิเน่ยมิ
ประเพณ์่ท้องถิ�นเพ่�อให้การแก้ไขปัญหาควัามิไมิ่สงบ 

ได้้รับควัามิร่วัมิมิ่อจากประชาชน และลด้เง่�อนไข 
ท่�อาจนำไปสู่ควัามิขัด้แย้ง

ในการปรับเปล่�ยนโทษประหารช่วัิติ ในปี 2564 
ได้้มิ่การประกาศใช้ประมิวัลกฎหมิายยาเสพติิด้ท่�ส่งผล
ให้ม่ิการยกเลิกควัามิผิด้บางประเภทท่�ม่ิโทษประหาร
ช่วัิติสถานเด้่ยวั ซึ่ึ�งทำให้ผู้พิพากษาสามิารถใช้ดุ้ลพินิจ
ลงโทษสถานอ่�นแทนการประหารช่วัิติได้้ อย่างไรก็ด้ ่ 
กสมิ. เห็นวั่ารัฐบาลควัรพิจารณ์าทบทวันกฎหมิาย 
ฉบบัติา่ง ๆ  เพ่�อยกเลกิโทษประหารช่วัติิสำหรบัควัามิผดิ้
ท่�ไมิเ่ขา้ขา่ยเปน็ “คด้อ่กุฉกรรจท์่�สดุ้” เพ่�อใหส้อด้คลอ้ง
กับกติิกา ICCPR

  ด้้านเสร่ภาพในการแสด้งควัามิคิด้เห็น  
มิ่การด้ำเนินคด้่เก่�ยวักับการแสด้งควัามิเห็นระหวั่าง
การ ชุมินุมิสาธิารณ์ะและในส่� อ สังคมิออนไลน์ 
ท่�วัิพากษ์วัิจารณ์์การบริหารงานของรัฐบาล รัฐบาล
พยายามิแก้ไขปัญหาข่าวัปลอมิแติ่การเพิ�มิกลไก 
ในการแก้ไขปัญหาดั้งกล่าวัอาจทำให้เกิด้ข้อจำกัด้ 
จนเกินสมิควัรติอ่การใชเ้สรภ่าพ อนัอาจทำให้ประชาชน
หวัาด้กลัวัการแสด้งควัามิคิด้เห็น ในขณ์ะเด้่ยวักัน  
มิ่การใช้กลไกถ่วังดุ้ลอำนาจของฝ่ายบริหารใน 
การบังคบัใช ้พ.ร.บ. วัา่ด้ว้ัยการกระทำควัามิผิด้เก่�ยวักับ 
คอมิพิวัเติอร์ พ.ศ. 2550 และท่�แก้ไขเพิ�มิเติิมิ โด้ยการ
โติ้แย้งติ่อศาล ส่วันสำนักงานติำรวัจแห่งชาติิ ได้้ติั�ง 
คณ์ะทำงานเพ่�อกลั�นกรองการด้ำเนนิคด้เ่ก่�ยวักับควัามิผิด้ 
ติามิประมิวัลกฎหมิายอาญา มิาติรา 112 ให้มิ่ 
ควัามิรอบคอบและเป็นไปติามิกฎหมิายโด้ยเคร่งครัด้ 
กสมิ. ม่ิข้อเสนอแนะวั่า หน่วัยงานของรัฐพึงใช ้
ควัามิระมิดั้ระวังัในการด้ำเนนิคด้บ่คุคลท่�วัพิากษ์วัจิารณ์์ 
การบริหารงานของรฐั และไม่ิให้กลไกการจัด้การข่าวัปลอมิ 
ถกูนำไปใชด้้ว้ัยวัตัิถปุระสงคท์างการเมิอ่งหรอ่เพ่�อจำกดั้
เสรภ่าพในการแสด้งควัามิคิด้เห็นอยา่งสจุรติิ และมุ่ิงเนน้
ไปท่�การประชาสัมิพันธิ์ข้อมิูลข่าวัสารท่�ถูกติ้อง

(3) การปัระเม่ินสิถานการณ์์ด้านสิิทธิิ 
ทางเศึรษฐกิจ้ สิังคม่ แลิะว่ัฒนธิรรม่

  มิ่ประเด็้นสำคัญ ได้้แก่ สิทธิิแรงงาน  
สิทธิิในสุขภาพ สิทธิิด้้านการศึกษา สิทธิิชุมิชน 
ในการจัด้การท่�ด้นิ ทรพัยากรธิรรมิชาติแิละสิ�งแวัด้ลอ้มิ 
และธิุรกิจกับสิทธิิมินุษยชน
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 ในปี 2564 รัฐบาลและหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้อง
ได้้ด้ำเนินการคุ้มิครองสิทธิิแรงงานหลายประการ เช่น 
การแก้ไขปัญหาการว่ัางงาน การช่วัยเหล่อลูกจ้าง 
ท่�ถูกเลิกจ้างโด้ยไมิ่เป็นธิรรมิ การแก้ไขหลักเกณ์ฑ์์ 
การพิจารณ์าประโยชน์ทด้แทนกรณ์่วั่างงานให้รวัด้เร็วั
ยิ�งขึ�น อย่างไรก็ด้่ แรงงานนอกระบบและแรงงาน
แพลติฟอร์มิยังไมิ่ได้้รับการคุ้มิครองในเร่�องค่าจ้างและ
สวััสดิ้การต่ิาง ๆ  แรงงานข้ามิชาติิบางส่วันยังเข้าไม่ิถึง 
กลไกการคุม้ิครองทางสงัคมิเน่�องจากอปุสรรคด้้านภาษา  
และมิ่การลักลอบนำเข้าแรงงานข้ามิชาติิจากประเทศ
เพ่�อนบ้านหลังจากภาคธิุรกิจเริ�มิกลับมิาด้ำเนินกิจการ
และมิ่ควัามิต้ิองการแรงงานเพิ�มิขึ�น แต่ิการทำ MOU 
เพ่�อนำเข้าแรงงานอย่างถูกกฎหมิายมิ่ขั�นติอนท่�ใช ้
เวัลานานและค่าใช้จ่ายค่อนข้างสงู แรงงานประมิงยังคงมิ ่
ปัญหาการโกงค่าแรง การยึด้เอกสาร และจำกัด้ 
การเคล่�อนย้ายซึ่ึ�งเข้าข่ายเป็นการบังคับใช้แรงงาน  
กสมิ. มิข่อ้เสนอแนะติอ่รฐับาลและหนว่ัยงานท่�เก่�ยวัขอ้ง  
เช่น การเร่งจัด้ทำร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมิและพัฒนา
คณุ์ภาพชวิ่ัติแรงงานนอกระบบ พ.ศ. .... และเรง่กำหนด้ 
แนวัทางการคุ้มิครองสิทธิิของคนท่�ทำงานแพลติฟอร์มิ 
การสำรวัจและแก้ไขปัญหาให้แรงงานข้ามิชาติิท่�อาจ 
เข้าไมิ่ถึ งการ คุ้มิครองสิทธิิและสวััสดิ้การสังคมิ 
ติามิกฎหมิายแรงงาน การติรวัจสอบและแก้ไขปัญหา
แรงงานประมิงอยา่งจรงิจังโด้ยรว่ัมิมิอ่กบัภาคสว่ันติา่ง ๆ   
สร้างควัามิติระหนักรู้และสร้างกลไกการร้องเร่ยน 
ให้สามิารถเข้าถึงได้้ง่าย และการทบทวันขั�นติอน 
การนำเข้าแรงงานข้ามิชาติิ 3 สัญชาติิติามิ MOU ให้มิ ่
ควัามิรวัด้เร็วัยิ�งขึ�น 

 ด้้ านสิทธิิ ใน สุขภาพ รั ฐบาลพยายามิ
ด้ำเนินการเพ่�อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพท่�มิ่
ประสิทธิิภาพอย่างทั�วัถึงโด้ยการพัฒนาระบบสุขภาพ 
ปฐมิภมูิอิย่างต่ิอเน่�อง และมิน่โยบายจดั้ระบบหลกัประกนั 
สุขภาพสำหรับผู้ต้ิองขังท่�มิ่ปัญหาทางสถานะบุคคล
และผู้ต้ิองขังข้ามิชาติิ แต่ิยังคงพบปัญหาหร่ออุปสรรค
ในการเข้าถึงบริการสาธิารณ์สุขของประชากรบางกลุ่มิ  
แรงงานข้ามิชาติแิละผูต้ิดิ้ติามิท่�เปน็เด้ก็บางส่วันยงัไมิม่ิ ่
หลักประกันสุขภาพ คนไร้บ้านไมิ่มิ่บัติรประจำติัวั
ในการแสด้งตินเพ่�อขอรับบริการ การขาด้แคลน
บุคลากรทางการแพทย์ของกรมิราชทัณ์ฑ์์ ทั�งยังม่ิ

ประเด้็นท่�ติ้องติิด้ติามิ ได้้แก่ ปัญหาด้้านสุขภาพจิติ 
ท่�มิ่แนวัโน้มิสูงขึ�น โด้ยเฉพาะในกลุ่มิเด็้กและเยาวัชน
ท่�มิ่ปัญหาควัามิเคร่ยด้และการฆ่่าติัวัติาย การเข้าถึง 
การช่วัยเหล่อท่�อาจยังไม่ิเพ่ยงพอเน่�องจากข้อจำกัด้ 
ด้้านบุคลากรทางการแพทย์ กสมิ. มิ่ข้อเสนอแนะ 
ติ่อรัฐบาล เช่น การม่ินโยบายให้แรงงานข้ามิชาติิและ 
เด้ก็ติดิ้ติามิแรงงานข้ามิชาติซิึ่่�อประกันสขุภาพได้้อย่างทั�วัถงึ 
การสำรวัจและจัด้ทำทะเบ่ยนกลุ่มิคนไร้บ้านท่�ยัง 
ไม่ิสามิารถพิสจูน์ติวัับุคคลเพ่�อให้เข้าถึงบริการสาธิารณ์สุข 
ได้้ การเพิ�มิบุคลากรทางการแพทย์ของกรมิราชทัณ์ฑ์์
และบุคลากรทางการแพทย์ท่�ดู้แลด้้านสุขภาพจิติ  
และเพิ�มิช่องทางการให้คำปรึกษาด้้านสุขภาพจิติ

 ในสถานการณ์์การแพร่ระบาด้ของโรคโควิัด้ 19  
รัฐบาลม่ิควัามิพยายามิจัด้การศึกษาให้สามิารถด้ำเนิน
ติ่อไปได้้ผ่านการเร่ยนการสอนระบบออนไลน์เป็นหลัก  
มิ่การสนับสนุนส่�อและอุปกรณ์์การศึกษา และให ้
ควัามิช่วัยเหล่อด้้านการเงินผ่านกองทุนเงินให้กู้ย่มิ 
เพ่� อการศึกษาและกองทุนเ พ่�อควัามิเสมิอภาค 
ทางการศึกษา นอกจากน่� รัฐบาลได้้เติร่ยมิควัามิพร้อมิ 
ในการเปิด้เร่ยนโด้ยสนับสนุนให้ม่ิการฉ่ด้วััคซึ่่นป้องกัน
โรคโควิัด้ 19 แก่บุคลากรทางการศึกษาและนักเร่ยน
ในกลุม่ิอายุท่�เหมิาะสมิ อย่างไรกต็ิามิ การจัด้การศึกษา
แบบออนไลน์เป็นระยะเวัลานานเกินไปอาจกระทบ
ติ่อการเข้าถึงการศึกษาของนักเร่ยนนักศึกษาท่�ม่ิฐานะ
ยากจนและติ่อคุณ์ภาพการศึกษา กสมิ. มิ่ข้อเสนอแนะ
ให้รัฐบาลติิด้ติามิการหลุด้จากระบบการศึกษาของเด็้ก
เพ่�อให้ควัามิช่วัยเหล่อด้้านการเงิน รวัมิถึงส่�ออุปกรณ์์
ประกอบการเร่ยนท่�บ้านในระหว่ัางท่�ยังไม่ิสามิารถ 
จัด้การเร่ยนการสอนท่�สถานศึกษาได้้ ติลอด้จน 
การติิด้ติามิควัามิก้าวัหน้าในการจัด้สรรวััคซึ่่นให้แก่ 
บคุลากรทางการศกึษาและเด้ก็นกัเรย่นใหท้ั�วัถงึ เพ่�อให้ 
สามิารถกลับมิาจัด้การเร่ยนการสอนในสถานศึกษา 
ได้้โด้ยเร็วั

 ประเด็้นสิทธิิ ชุมิชนในการจัด้การท่�ด้ิน 
ทรัพยากรธิรรมิชาติิและสิ�งแวัด้ล้อมิ ประเทศไทย  
ยังคงมิ่ควัามิเหล่�อมิล�ำในการถ่อครองท่�ด้ิน และปัญหา 
การประกาศเขติป่าอนุรักษ์ทับท่�ด้ินชุมิชนมิาอย่าง
ยาวันาน แม้ิวั่าในปีท่�ผ่านมิา รัฐบาลได้้สำรวัจ 
การถอ่ครองท่�ด้นิของชาวับ้านในพ่�นท่�เขติอทุยานแห่งชาติิ 
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และเขติรักษาพันธ์ุิสัติว์ัป่าในพ่�นท่�ประมิาณ์ 4 ล้านไร่  
และด้ำเนินการจัด้ท่�ด้ินทำกินและท่�อยู่อาศัยในเขติ 
ป่าสงวันแห่งชาติิให้ประชาชนท่�ยากไร้ 821,534 ไร่ 
แติ่ยังคงมิ่การบุกรุกพ่�นท่�และจับกุมิด้ำเนินคด้่ผู้กระทำ
ควัามิผดิ้ นอกจากน่� มิก่ารคดั้คา้นและรอ้งเรย่นเก่�ยวักบั 
การจำกดั้สทิธิชิมุิชน สำหรบัโครงการพฒันาขนาด้ใหญ่ 
ท่�ส่งผลกระทบติ่อสิทธิิชุมิชน เช่น โครงการเมิ่อง
ติ้นแบบอุติสาหกรรมิก้าวัหน้าแห่งอนาคติ อ. จะนะ  
จ. สงขลา กสมิ. มิ่ข้อเสนอแนะต่ิอรัฐบาลให้ปรับปรุง
แก้ไขกฎหมิายและแนวัปฏิบัติิท่�รับรองให้ประชาชน
สามิารถเข้ามิามิ่ส่วันร่วัมิในกระบวันการจัด้การ
ทรัพยากรธิรรมิชาติิและสิ�งแวัด้ล้อมิอย่างแท้จริง  
เพิ�มิการอบรมิให้ควัามิรู้แก่เจ้าหน้าท่�ผู้ปฏิบัติิ เร่งรัด้
การกระจายการถ่อครองท่�ด้ิน โด้ยพิจารณ์าปรับปรุง
มิาติรการด้้านภาษ่ให้มิ่ประสิทธิิภาพ รัฐบาลควัรกำชับ
ใหห้น่วัยงานของรัฐท่�เป็นเจา้ของโครงการพัฒนาต่ิาง ๆ   
ติ้องให้บุคคลและชุมิชนผู้ ได้้รับผลกระทบเข้ามิา 
มิ่ส่วันร่วัมิอย่างแท้จริง รวัมิถึงติ้องมิ่มิาติรการ 
การเย่ยวัยาให้กับผู้ท่�ได้้รับผลกระทบอย่างเป็นธิรรมิ 
ในระยะเวัลาอันสมิควัร

  ในเร่�องธิุรกิจกับสิทธิิมินุษยชน รัฐบาล 
อยู่ระหวั่างการจัด้ทำร่างกฎหมิายขจัด้การเล่อกปฏิบัติิ
ซึ่ึ�งรวัมิถึงการเล่อกปฏิบัติิในการทำงานด้้วัย รวัมิทั�งมิ ่
นโยบายส่งเสริมิการประกอบธุิรกิจท่�เคารพสิทธิิมินุษยชน  
โด้ยสำนักงาน ก.ล.ติ. ได้้กำหนด้มิาติรการให้บริษัท
จด้ทะเบ่ยนเปิด้เผยข้อมิูลนโยบายและการด้ำเนินงาน
ท่�อาจมิ่ผลกระทบติ่อสิทธิิมินุษยชนผ่านการจัด้ทำ 
รายงานประจำปี (แบบ 56-1 หร่อ One Report)  
ท่�ครอบคลุมิติลอด้ห่วังโซึ่่คุณ์ค่า (Value Chain) ของ
บริษัทและสอด้คล้องกับการติรวัจสอบสิทธิิมินุษยชน
อย่างรอบด้้าน (Human Rights Due Diligence) 
ติามิหลักการช่�แนะว่ัาด้้วัยธิุรกิจกับสิทธิิมินุษยชน 
ของสหประชาชาติิ อย่างไรก็ติามิ กสมิ. มิ่ข้อกังวัล 
เก่�ยวักับการละเมิิด้สิทธิิแรงงานในอุติสาหกรรมิ
ประมิง และการเย่ยวัยากรณ์่การประกอบธุิรกิจ 
ท่�กระทบติ่อชุมิชนและสิ�งแวัด้ล้อมิ จึงมิ่ข้อเสนอแนะ
ให้รัฐบาลเร่งรัด้การด้ำเนินการติามิแผนปฏิบัติิการ 
ระด้ับชาติิวั่าด้้วัยธิุรกิจกับสิทธิิมินุษยชน ระยะท่� 1  
(พ.ศ. 2562 - 2565) ให้เกิด้ผลเป็นรูปธิรรมิ ขยายการ
กำกับดู้แลองค์กรภาคธิุรกิจให้เคารพสิทธิิมินุษยชน 

ท่�มิากไปกว่ัาธิุรกิจท่�จด้ทะเบ่ยนในติลาด้หลักทรัพย์  
และกำหนด้ให้การติรวัจสอบสิทธิมิินุษยชนอย่างรอบด้้าน 
เป็นส่วันหนึ�งของการกำกับดู้แลองค์กรธิุรกิจ 

(4) การปัระเมิ่นสิถานการณ์์สิทิธิมิ่นษ้ยชีน 
ของกลิ้่ม่บ้คคลิ

  กสมิ. ได้้นำเสนอประเด็้นสิทธิิมินุษยชน 
ของกลุ่มิบุคคลออกเป็น 6 กลุ่มิ ได้้แก่ เด็้ก ผู้สูงอายุ 
คนพิการ สติร่และควัามิเสมิอภาคทางเพศ ผู้ม่ิปัญหา
สถานะและสิทธิิ และกลุ่มิชาติิพันธิุ์

  ในปี 2564 ครมิ. ได้้ให้ควัามิเห็นชอบ 
แผนพัฒนาเด็้กปฐมิวััย พ.ศ. 2564 - 2570 เพ่�อให้
เด้็กก่อนวััยเร่ยนได้้รับการพัฒนาทั�งด้้านร่างกาย จิติใจ  
และการเร่ยน รู้ ท่� เหมิาะสมิกับวััยติามิหลักการ 
ของอนุสัญญา CRC รวัมิทั�งอยู่ระหวั่างการปรับปรุง
ประมิวัลกฎหมิายอาญาเพ่�อเพิ�มิควัามิคุม้ิครองสทิธิเิด้ก็ 
ในกระบวันการยุติิธิรรมิ โด้ยปรับเพิ�มิอายุขั�นติ�ำ
ของควัามิรับผิด้ทางอาญาจากเดิ้มิอายุไมิ่เกิน 10 ป ี
เป็นไมิ่เกิน 12 ปี อย่างไรก็ด้่ เด้็กยังไมิ่ได้้รับการพัฒนา 
และคุ้มิครองสิทธิิอย่างทั�วัถึงและเพ่ยงพอ โด้ยพบ
ปัญหา อาทิ ภาวัะทุพโภชนาการของเด้็กในจังหวััด้
ชายแด้นภาคใติ้ การใช้ควัามิรุนแรงติ่อเด้็กโด้ยเฉพาะ
การกลั�นแกล้ง (Bully) ซึ่ึ�งส่งผลติ่อสุขภาพจิติของเด้็ก 
จำนวันมิาก ปัญหาการถกูล่วังละเมิดิ้ทางเพศทั�งต่ิอเด้ก็หญงิ 
และเด้็กชาย โด้ยผู้กระทำมิักเป็นบุคคลใกล้ชิด้กับเด้็ก 
ปัญหาโครงการเงินอุด้หนุนเพ่�อการเล่�ยงดู้เด้็กแรกเกิด้ 
แบบ ถ้ วันห น้ า ท่� ยั ง ไ ม่ิ ส ามิ า รถด้ ำ เ นิ นก า ร ไ ด้้  
กสมิ. มิ่ข้อเสนอแนะติ่อรัฐบาลในการคุ้มิครองสิทธิิเด้็ก  
เช่น การเร่งรัด้ให้หน่วัยงานต่ิาง ๆ  นำแผนพัฒนา 
เด้ก็ปฐมิวัยัไปด้ำเนินการให้บรรลุผล การจัด้สรรงบประมิาณ์ 
ให้แก่โครงการเงินอุด้หนุนเพ่�อการเล่�ยงดู้เด้็กแรกเกิด้
เพ่�อให้เด้็กอายุ 0 - 6 ปี ทั�วัประเทศได้้รับการพัฒนา
อยา่งเต็ิมิท่� และการยกระดั้บการแก้ไขปัญหาการกระทำ 
ควัามิรนุแรงหรอ่ลว่ังละเมิดิ้ทางเพศติอ่เด้ก็ใหเ้ปน็วัาระ 
เร่งด้่วัน 

  สำหรับกลุ่มิผู้สูงอายุ รัฐบาลได้้ขับเคล่�อน
ระเบ่ยบวัาระแห่งชาติิเร่�องสังคมิสูงอายุ ทั�งด้้าน 
การส่งเสริมิการม่ิงานทำ รายได้้ การดู้แลสุขภาพ  
การปรับสภาพแวัด้ล้อมิในบ้านและชุมิชน และ 
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การสง่เสรมิิการออมิเพ่�อเติรย่มิควัามิพรอ้มิในการเขา้สู่
วััยสูงอายุโด้ยการจัด้ทำร่างกฎหมิายเก่�ยวักับนโยบาย
และกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติิ อย่างไรก็ด้่  
ยงัพบปัญหาและอุปสรรคในการเขา้ถึงสิทธิิบางประการ 
ของผู้สูงอายุ อาทิ การเร่ยกค่นเบ่�ยยังช่พผู้สูงอาย ุ
ท่�เรย่กเกบ็จากผูส้งูอายทุ่�รบัเงนิซึ่�ำซึ่อ้นกบัสวััสด้กิารอ่�น  
ปัญหาทัศนคติิของนายจ้างหร่อสมิาชิกในครอบครัวั 
ท่�เห็นวั่าผู้สูงอายุมิ่ข้อจำกัด้ในการทำงาน การเข้าไมิ่ถึง 
เทคโนโลย่เป็นอุปสรรคในการได้้รับบริการจากรัฐ  
โด้ยเฉพาะในสถานการณ์์การแพร่ระบาด้ของโรคโควัดิ้ 19  
และการถูกละเมิิด้สิทธิิหร่อถูกหลอกลวังจากผู้ใกล้ชิด้  
กสมิ. ได้้มิ่ข้อเสนอแนะต่ิอรัฐบาลและหน่วัยงาน 
ท่�เก่�ยวัข้อง อาทิ การด้ำเนินการให้ผู้สูงอายุได้้รับ 
เบ่�ยยงัชพ่ท่�ถกูเรย่กเงนิคน่โด้ยเรว็ั การส่งเสรมิิให้ผูส้งูอาย ุ
ท่�ต้ิองการทำงานได้้ทำงานท่�เหมิาะสมิกับวััย ได้้รับ 
การพฒันาทกัษะท่�จำเป็นในการทำงานและการประกอบ
อาชพ่อิสระ การส่งเสริมิให้ผู้สูงอายุมิ่ควัามิรู้ในการใช้
อุปกรณ์์เทคโนโลย่ และการมิ่มิาติรการคุ้มิครองและ
ช่วัยเหล่อผู้สูงอายุท่�ถูกละเมิิด้สิทธิิในระด้ับพ่�นท่� 

 ในส่วันคนพิการ หน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้อง 
ได้้ด้ำเนินการส่งเสริมิสิทธิิด้้านการมิ่คุณ์ภาพช่วัิติ 
ท่�เหมิาะสมิโด้ยอยู่ระหว่ัางการพิจารณ์าให้คนพิการ 
ท่�มิ่บัติรประจำตัิวัคนพิการได้้รับเบ่�ยคนพิการในอัติรา
เด้่ยวักัน การอำนวัยควัามิสะด้วักในการเข้าถึงบริการ
ติา่ง ๆ  ผา่นศูนยบ์รกิารคนพิการ การดู้แลในสถานการณ์์
การแพร่ระบาด้ของโรคโควัิด้ 19 และการกำหนด้
มิาติรฐานสิ�งอำนวัยควัามิสะด้วักท่�จำเป็นติ่อการเข้าถึง 
การขนส่งสาธิารณ์ะ อย่างไรก็ติามิ การด้ำเนินงาน 
ในบางด้้านยังไมิ่เห็นผลชัด้เจน โด้ยเฉพาะอย่างยิ�ง
การศึกษาของเด้็กพิการซึ่ึ�งมิ่ผลติ่อโอกาสในการมิ่ 
งานทำและการพัฒนาคุณ์ภาพชวิ่ัติ การจ้างงานคนพิการ 
ในหน่วัยงานของรัฐท่�ยังมิ่จำนวันไม่ิมิาก อุปสรรค 
ในการเข้าถึงบริการขนส่งสาธิารณ์ะและข้อมิูลข่าวัสาร 
โด้ยเฉพาะของหน่วัยงานของรัฐ การขาด้มิาติรการ 
ท่�ชัด้เจนในการป้องกันและคุ้มิครองสติร่และเด้็กหญิง
พิการท่�ถูกล่วังละเมิิด้ ปัญหาทัศนคติิเชิงลบท่�นำไปสู ่
ก า รละ เมิิ ด้และการ เล่ อกปฏิ บั ติิ ติ่ อคนพิ ก า ร  
กสมิ. มิข่อ้เสนอแนะต่ิอรฐับาลและหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้อง 

อาทิ การประเมิินผลโครงการส่งเสริมิและพัฒนา
คุณ์ภาพช่วิัติคนพิการเพ่�อให้สามิารถแก้ไขปัญหา 
สนับสนุนและให้บริการได้้ติรงกับควัามิติ้องการของ 
คนพิการ การเร่งจ้างงานคนพิการในหน่วัยงานของรัฐ
เพ่�อเปน็แบบอยา่งแกภ่าคเอกชน การจัด้ระบบสนับสนุน
การศึกษาสำหรับเด้็กพิการท่�เหมิาะสมิกับควัามิพิการ
แติล่ะประเภท รวัมิถึงการสนับสนนุงบประมิาณ์ บคุลากร 
และส่�อการเร่ยนการสอนท่�เพ่ยงพอและเหมิาะสมิ  
การส่งเสรมิิให้คนในสงัคมิมิท่ศันคติทิ่�ถกูต้ิองต่ิอคนพกิาร  
การเร่งหาแนวัทางป้องกันการล่วังละเมิิด้ต่ิอคนพิการ 
และการปรับสภาพแวัด้ล้อมิท่�เอ่�อให้คนพิการสามิารถ 
มิ่ส่วันร่วัมิในสังคมิอย่างเติ็มิท่�ติามิหลักการของ
อนุสัญญา CRPD

 ด้้านสิทธิิสติร่และควัามิเสมิอภาคทางเพศ 
รัฐม่ิการขับคล่�อนงานด้้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ควัามิรุนแรงในครอบครัวั โด้ยเติร่ยมิควัามิพร้อมิ 
การประกาศใช ้พ.ร.บ. สง่เสริมิการพฒันาและคุม้ิครอง
สถาบันครอบครัวั พ.ศ. 2562 และจัด้ทำร่างกฎหมิาย
วั่าด้้วัยมิาติรการป้องกันการกระทำควัามิผิด้ซึ่�ำ 
ในควัามิผิด้เก่�ยวักับเพศหร่อท่�ใช้ควัามิรุนแรง ด้้านสิทธิ ิ
อนามิัยเจริญพันธ์ุิ ม่ิการกำหนด้แนวัทางปฏิบัติิ 
เพ่�อรองรับการใช้สิทธิิในการยุติิการติั�งครรภ์ของสติร ่
ติามิมิาติรา 305 ของประมิวัลกฎหมิายอาญาท่�แก้ไข
ในปี 2564 การพัฒนาช่องทางท่�ให้ข้อมิูลเก่�ยวักับ 
สิทธิิอนามิัยเจริญพันธิุ์ท่� เข้าถึงง่ายสำหรับวััยรุ่น  
การเสนอแกไ้ขกฎกระทรวังเพ่�อใหก้ารเลอ่กสถานศกึษา 
เป็นไปติามิเจตินารมิณ์์ของนักเร่ยนหร่อนักศึกษา 
ท่�ติั�งครรภ์ นอกจากน่� หน่วัยงานของรัฐได้้ทำการ
ประเมินิผลสัมิฤทธิิ�ของ พ.ร.บ. ปอ้งกนัและปราบปรามิ 
การค้าประเวัณ์่ พ.ศ. 2539 เพ่�อนำไปปรับปรุงแก้ไข
กฎหมิายให้สอด้คล้องกับบริบทของสังคมิท่�เปล่�ยนไป  
อย่างไรก็ด้่ ในปี 2564 สถานการณ์์ควัามิรุนแรง 
ในครอบครัวัม่ิแนวัโน้มิเพิ�มิขึ�นเมิ่�อเปร่ยบเท่ยบกับ 
ชว่ังกอ่นเกดิ้การแพรร่ะบาด้ของโรคโควิัด้ 19 การเขา้ถงึ 
บริการยุติิการติั�งครรภ์ยังม่ิอุปสรรคในการส่งติ่อผู้รับ
บรกิารไปยงัสถานพยาบาลท่�พรอ้มิให้บรกิาร ในประเด้น็
การส่งเสริมิควัามิเท่าเท่ยมิระหวั่างเพศ ยังพบปัญหา
การเล่อกปฏิบัติิในการจ้างงานและการถูกล่วังละเมิิด้ คณ
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หร่อถูกคุกคามิทางเพศในสถานท่�ทำงาน กสมิ. ได้้มิ ่
ข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาล อาทิ การอบรมิเจ้าหน้าท่�ในระดั้บ 
ปฏิบัติิให้มิ่ควัามิรู้ควัามิเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมิาย
คุ้มิครองผู้ถูกกระทำด้้วัยควัามิรุนแรงในครอบครัวั  
การเรง่รดั้การออกกฎหมิายลำด้บัรองเพ่�อรองรบัการยตุิิ 
การติั�งครรภ์ติามิมิาติรา 305 ของประมิวัลกฎหมิาย
อาญา และการพจิารณ์ามิาติรการสง่เสรมิิและคุม้ิครอง
สทิธิขิองกลุม่ิบุคคลหลากหลายทางเพศให้สอด้คล้องกบั
หลักสิทธิิมินุษยชน 

 ในสว่ันของผูม้ิปั่ญหาสถานะและสิทธิ ิรฐับาล
ได้้พยายามิแก้ไขปัญหาอุปสรรคในกระบวันการ
กำหนด้สถานะบุคคลให้มิ่ควัามิรวัด้เร็วัและไม่ิเป็น 
ภาระแก่ผู้ย่�นคำขอ หลายหน่วัยงานมิ่ควัามิร่วัมิม่ิอ 
ในการติรวัจพิสูจน์สารพันธิุกรรมิเพ่�อแก้ไขปัญหา
ด้้านสัญชาติิและสถานะบุคคล นอกจากน่� ครมิ. ได้้ม่ิ 
มิติิเห็นชอบเก่�ยวักับหลักเกณ์ฑ์์การกำหนด้สถานะ
และสิทธิิ และการให้สิทธิิขั�นพ่�นฐานด้้านสาธิารณ์สุข  
แต่ิบุคคลท่�ได้้รับสถานะหร่อสัญชาติิไทยยังมิ่จำนวัน 
ไมิ่มิากเน่�องจากบุคลากรท่�ปฏิบัติิงานม่ิจำนวันน้อย  
งบประมิาณ์จำกดั้ และกลไกการพจิารณ์าคำขอสถานะ/ 
สญัชาติริะด้บัจงัหวัดั้และระด้บัชาติยิงัขาด้ควัามิคล่องติวัั 
ในการด้ำเนินงาน ในปี 2564 มิ่เด็้กนักเร่ยนกลุ่มิ G  
ลงทะเบ่ยนเพิ�มิสูงขึ�นในขณ์ะท่�การติรวัจสอบสถานะ
ของเด็้กกลุม่ิน่�ยงัทำได้อ้ย่างจำกัด้ และยังประสบปัญหา 
การเขา้ถงึสทิธิดิ้า้นสาธิารณ์สขุขั�นพ่�นฐานเชน่ปที่�ผา่นมิา 
ด้้านการคุ้มิครองผู้แสวังหาท่�พักพิง/ผู้ล่�ภัย ในปี 2564  
มิ่ผู้เด้ินทางจากประเทศเมิ่ยนมิาเข้ามิายังประเทศไทย
อย่างติ่อเน่�องทั�งจากปัญหาควัามิไมิ่สงบ ปัญหา
เศรษฐกิจ และวัิกฤติโรคระบาด้ หน่วัยงานภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมิได้้ให้ควัามิคุ้มิครองสิทธิิมินุษยชน 
แก่กลุ่มิคนดั้งกล่าวัโด้ยจัด้หาพ่�นท่�ปลอด้ภัยให้พัก
ชั�วัคราวั ให้การรักษาพยาบาลเบ่�องติ้น และจัด้หา
สิ�งของจำเป็นพ่�นฐานในการด้ำรงช่วิัติก่อนส่งกลับ
มิาติุภูมิิ ทั�งน่� กสมิ. มิ่ข้อเสนอแนะติ่อรัฐบาลและ
หน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้อง อาทิ การหามิาติรการและ
แนวัทางในการด้ำเนินงานด้้านสัญชาติิและสถานะ

บุคคลให้ครอบคลุมิกลุ่มิผู้มิ่ปัญหาสถานะและสิทธิิ 
ในประเทศไทยทั�งหมิด้ท่�ขึ�นทะเบย่นไว้ักบักรมิการปกครอง 
ให้แล้วัเสร็จโด้ยเร็วั การให้สิทธิิด้้านสาธิารณ์สุข
กับบุคคลท่�ม่ิปัญหาสถานะและสิทธิิ และการดู้แล 
ผู้แสวังหาท่�พักพิงทั�งด้้วัยเหติุผลด้้านมินุษยธิรรมิและ
ติามิหลักการสิทธิมิินุษยชนท่�เป็นท่�ยอมิรับในทางสากล 

 สำหรับกลุ่มิชาติิพันธิุ์ ในปี 2564 รัฐบาล 
มิ่ควัามิพยายามิในการคุ้มิครองสิทธิิของกลุ่มิชาติิพันธิุ์
ติ่อเน่�องจากปี 2563 อาทิ การร่วัมิมิ่อกับองค์กรติ่าง ๆ   
ในการแก้ไขปัญหาภาวัะไร้สัญชาติิของประชากร 
กลุ่มิชาติิพันธิุ์บางกลุ่มิ มิติิของคณ์ะกรรมิการนโยบาย
ท่�ด้นิแหง่ชาติม่ิิสว่ันเก่�ยวัข้องมิากขึ�นกบัการแก้ไขปญัหา 
ด้า้นท่�อยูอ่าศัยและท่�ทำกินของกลุม่ิชาติพัินธิุท่์�มิปั่ญหา
ทับซ้ึ่อนกับพ่�นท่�ในควัามิดู้แลของรัฐ และการยกร่าง  
พ.ร.บ. ส่งเสริมิและอนุรักษ์วัิถ่ช่วัิติกลุ่มิชาติิพันธ์ุิ 
พ.ศ. …. ซึ่ึ�งได้้นำสาระสำคัญของนโยบายเก่�ยวักับสิทธิิ
ของกลุ่มิชาติิพันธิุ์มิารวัมิเป็นกฎหมิาย อย่างไรก็ติามิ 
นโยบายด้้านการจัด้การทรัพยากรธิรรมิชาติิของรัฐ 
ส่งผลกระทบติ่อกลุ่มิชาติิพันธ์ุิบางส่วัน ทำให้ติ้องย้าย 
ท่�อยู่อาศัย ในบางกรณ์่ท่�ทำกินท่�รัฐจัด้ให้ไม่ิเหมิาะสมิ 
กับวัิถ่ช่วัิติด้ั�งเด้ิมิ นำไปสู่การจับกุมิกลุ่มิชาติิพันธิุ์ 
ท่� ถูกกล่าวัหาว่ัาเป็นผู้บุกรุกพ่�นท่�อุทยานแห่งชาติิ  
กสมิ. จงึมิข้่อเสนอแนะให้รฐับาลและหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้อง 
เร่งด้ำเนนิการให้สถานะบคุคลแก่กลุม่ิชาติพินัธ์ุิ โด้ยอาศยั 
แนวัทางในการติรวัจสอบและพสิจูน์สถานะบคุคลภายใต้ิ 
เง่�อนไขท่�สามิารถด้ำเนินการได้้สะด้วักรวัด้เร็วั และ 
เร่งผลักด้ันให้ม่ิการพิจารณ์าและประกาศใช้กฎหมิาย
เก่�ยวักับการส่งเสริมิและอนุรกัษ์วิัถช่่วิัติของกลุม่ิชาติพัินธิุ ์
ในระหวั่างท่�กฎหมิายด้ังกล่าวัยังไมิ่มิ่ผลบังคับใช้  
หน่วัยงานของรัฐควัรยึด้ถ่อหลักการติามิมิติิ ครมิ. 
เม่ิ�อปี 2553 เก่�ยวักับการฟ้�นฟูวัิถ่ช่วัิติชาวัเลและ 
การฟ้�นฟูวัิถ่ช่วิัติชาวักะเหร่�ยง มิาใช้เป็นแนวัทางใน 
การให้ควัามิช่วัยเหลอ่และแก้ไขปัญหาของกลุ่มิชาติพัินธิุ ์
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ประกาศึแติ่งตัิ�งประธิานกรรมการ
และกรรมการสิิทธิิมนุษยชุนแห่งชุาติิ	ชุุด้ท่�	3
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คำาสิั�งแติ่งตัิ�งบุคคลทำาหน้าท่�แทนผ้้ปฏิิบัติิหน้าท่�
กรรมการสิิทธิิมนุษยชุนแห่งชุาติิ	ชุุด้ท่�	3
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ประกาศึแติ่งตัิ�งประธิานกรรมการ
และกรรมิการสิทธิิมินุษยช่นแห่งช่าติ ชุ่ด้ที� 4
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รายการเอกสิารอ้างอิง

กรมิสุขภาพจิติ เผย ญาติิผู้ เส่ยช่วิัติโควิัด้-19 เคร่ยด้ใช้บริการสายด่้วันมิากขึ�น. (2564, สิงหาคมิ 2).  
 ไทัยรัฐออนไลูน์. ส่บค้นจาก https://www.thairath.co.th/news/politic/2155962

ขบวันไรเด้อร์ ‘foodpanda’ เช่ยงใหมิ่ ปิด้รับงาน 14 ชมิ. ย่�นหนังส่อร้องผู้วั่าฯ หลังถูกเปล่�ยนค่ารอบ.  
 (2564, สิงหาคมิ 26). ประช่าไทั. ส่บค้นจาก https://prachatai.com/journal/2021/08/94662

คนรา้ยลอบวัางระเบดิ้รถไฟทอ้งถิ�นท่�โคกโพธิิ� ม่ิผูบ้าด้เจบ็ 3 ราย (2564, ธินัวัาคมิ, 13). ผูจ้ดั้การออนไลูน.์ สบ่คน้จาก 
 https://m.mgronline.com/south/detail/9640000123033

คู่รัก LGBTQ ช่วัิติบนขวัากหนามิ รอวััน “สมิรสเท่าเท่ยมิ” (2563, ธิันวัาคมิ 24). มติืช่นออนไลูน์.  
 ส่บค้นจาก https://www.matichon.co.th/lifestyle/social-women/news_2498237

โควัดิ้-19 ฉายภาพ “คนลน้คกุ” ควัามิยากด้า้นสาธิารณ์สขุในเรอ่นจำ ถา้ยงัแกปั้ญหาท่�ปลายทาง (2564, พฤษภาคมิ 16).  
 ผู้จัด้การออนไลูน์. ส่บค้นจาก https://mgronline.com/onlinesection/detail /9640000047086

จำนวันการได้้รับวััคซึ่่นโควิัด้ 19 ของประเทศไทย แยกติามิกลุ่มิเป้าหมิาย สะสมิติั�งแติ่ 28 กุมิภาพันธิ์ -  
 31 ธิันวัาคมิ 2564. (2564, ธิันวัาคมิ 31). ศูนย์ข้อมูลูโควิด้ 19. ส่บค้นจาก https://web.facebook.com/ 
 informationcovid19/photos/pcb.476532900631706/476528683965461

ถงึเวัลาองค์กรต่ิาง ๆ  ร่วัมิยกระด้บัอตุิสาหกรรมิปัญญาประด้ษิฐ์ ด้้วัยการเปล่�ยนโควัติาการจ้างงานผูพ้กิารให้เป็นโค้ช AI.  
 (2564, กันยายน 21). SALIKA. ส่บค้นจาก https://www.salika.co/2021/09/21/ai-trainer-industry- 
 disabilities-quota/

นักวัิจัยเผย โควัิด้-19 ทำเยาวัชนเส่ยโอกาสการศึกษา กระทบรายได้้ในอนาคติไปติลอด้ช่วัิติ. (2564, กุมิภาพันธิ์ 3). 
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สิำานัักงานคณีะกรรมการสิิิทธิิิมนุษยชุนแห่งชุาติิิ
120 หมิู่ 3 อาคารรััฐประศาสนภัััักด้ีี (อาคารบีี) ช่ั � ้น 6 - 7
ศูนย์ราช่การเฉลิิมิพัระเกีียรติิ 80 พัรรษาฯ ถนนแจ้งวัััฒนะ

แข้วังทุ่งสองห้อง เข้ตหลัักสี� ่ กรุงเทพัฯ 10210
โทรศััพัท์ 0 2141 3800, 0 2141 3831

Website: www.nhrc.or.th
E-mail: nhrct.library@gmail.com





สำำานัักงานคณะกรรมการสำิิทธิิิิมนุษยชนแห่่งชาติิิิ
120 หม่่ 3 อาคารรััฐประศาสนภัััักดีี (อาคารบีีีี) ชั � ้น 6 - 7
ศ่นย์ราชการเฉลิิมพระเกีียรติิ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้้งวััััฒนะ
แขวัังทุ่งสองห้อง เขตหลัักสี� ่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศััพท์ 0 2141 3800, 0 2141 3831
Website: www.nhrc.or.th
E-mail: nhrct.library@gmail.com


