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ประเทศไทย 

รายงานสรุป 

ประเทศไทยปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขภายใตบทบัญญตัิ

แหงรัฐธรรมนูญ ปจจุบันมีสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงดํารง

ตําแหนงองคพระประมุข ในเหตุการณรัฐประหารโดยไมมีการเสียเลือดเนื้อเมื่อ พ.ศ. 2557 ผูนําฝาย

ทหารภายใตชื่อ คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ จนัทรโอชา ผูบัญชาการ

ทหารบกในขณะนั้นเปนหัวหนาคณะ ไดยึดอํานาจการปกครองจากรัฐบาลพลเรือนที่นําโดยพรรคเพื่อ

ไทย ซึ่งเขามาบริหารประเทศตั้งแต พ.ศ. 2554 หลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่โดยทั่วไปถือ

วาเปนไปอยางเสรแีละยุติธรรม 

คสช. ที่มีฝายทหารเปนผูกํากับดูแลยังคงควบคุมหนวยงานความมั่นคงและหนวยงานราชการทุกหนวย 

รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่ คสช. ประกาศใชเมื่อ พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใชจนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 

2560 เมื่อสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงลงพระปรมาภไิธย 

ประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหม ซึ่งผานการลงประชามติเมื่อ พ.ศ. 2559 รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 

กําหนดให คสช. ยังคงทําหนาที่บริหารบานเมืองและมีอํานาจเต็มตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวจนกวา

คณะรัฐมนตรีชุดใหมจะเขามาบรหิารประเทศหลังการเลือกตั้งทั่วไปภายใตรัฐธรรมนูญฉบับใหม 

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 ยังกําหนดใหคาํสั่ง คสช.ทุกฉบับ “เปนไปตามรัฐธรรมนูญและ

ถูกตองตามกฎหมาย” และจะมีผลบังคับใชจนกวาจะมปีระกาศยกเลิกโดย คสช. คําสั่งของสภานิติ

บัญญัติแหงชาติทีไ่ดรับการแตงตั้งโดยฝายทหาร นายกรัฐมนตรี หรือมติคณะรัฐมนตรี รัฐธรรมนญูฉบับ

ชั่วคราวใหความคุมครองผูนํารัฐประหารและเจาหนาที่ใตบังคับบญัชาตอการกระทํารัฐประหารหรือการ

กระทําที่เกิดขึน้หลังรัฐประหารทีด่ําเนินการภายใตคําสัง่ของ คสช. ไมวาการกระทําดังกลาวจะถูกตอง

ตามกฎหมายหรือไม ความคุมครองนี้ยังคงมีผลบังคับใชภายใตรัฐธรรมนญูฉบับ พ.ศ. 2560 พระราช

กฤษฎีกาหลายฉบับที่ประกาศใชโดย คสช. ที่จํากดัสิทธพิลเมือง อันรวมถึงเสรีภาพในการพูด เสรีภาพ

ในการชุมนุม และเสรีภาพของสื่อยังคงมีผลบงัคับใชอยูเกือบตลอดทั้งป คําสั่ง คสช. ฉบับที่ 3/2558 ซึ่ง

ออกมาแทนกฎอัยการศึกในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ใหอํานาจอยางกวางขวางแกรัฐบาลทหารในการ
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ควบคุม “การกระทําที่พิจารณาวาเปนภัยตอความสงบเรียบรอยและความมั่นคงของชาต”ิ ในเดือน

ธันวาคมนายกรัฐมนตรีประยุทธ จันทรโอชา ยกเลิกคําสั่งหามการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมไป

ถึงคําสั่งหามการชุมนุมกันตั้งแต 5 คนขึ้นไป อยางไรก็ตาม รัฐบาลทหารยังคงมีอํานาจคุมขังบุคคลได

นานสูงสุดเจ็ดวันโดยไมตองมีหมายจับ 

ปญหาสิทธิมนุษยชนมีดังนี ้คือ การสังหารที่ผิดกฎหมายหรือตามอําเภอใจโดยรัฐบาลหรือเจาหนาทีข่อง

รัฐบาล การทรมานโดยเจาหนาที่ของทางการ การจับกมุและคุมขังโดยพลการโดยเจาหนาที่รัฐ การ

ตรวจพิจารณาสื่อกอนเผยแพร การปดกั้นการเขาถึงเว็บไซตและการโฆษณาหมิ่นประมาททางอาญา 

การใชอํานาจโดยมิชอบของฝายความมั่นคงของทางการในการรับมือกับการกอความไมสงบอยาง

ตอเนื่องของชาวมุสลมิเชื้อสายมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งไดแก ยะลา นราธิวาส ปตตานี และ

บางพื้นที่ของสงขลา การจํากัดการมีสวนรวมการทางการเมือง และการทุจรติ 

ทางการไดดําเนนิขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนและลงโทษเจาหนาที่รฐัที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน อยางไรก็

ตาม การที่เจาหนาที่ไมตองถูกลงโทษยังคงเปนปญหาอยู โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใตที่พระราช

กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ซึ่งตอไปในรายงานฉบบันี้จะเรียกวา 

“พระราชกําหนดฉุกเฉิน”) และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน พ.ศ. 2551 ยังคงมีผล

บังคับใชอยู 

ผูกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตยังคงละเมิดสิทธิมนุษยชนและโจมตีฝายความมั่นคงของรัฐ

และเปาหมายที่เปนพลเรือน 

หมวดที ่1. การเคารพบูรณภาพแหงบุคคล อันรวมถึงการปลอดจาก: 

ก. การสังหารตามอําเภอใจหรือการสังหารที่ผดิกฎหมายหรือมเีหตุจูงใจทางการเมือง 

มีรายงานวารัฐบาลหรือเจาหนาที่ของรัฐบาลสังหารตามอําเภอใจหรือผิดกฎหมาย สํานักการสอบสวน

และนิติการ กระทรวงมหาดไทย รายงานวา เจาหนาที่ฝายความมั่นคง ซึ่งไดแก ตํารวจ ทหาร และ

เจาหนาที่หนวยงานอืน่ๆ ไดสังหารผูตองสงสัย 12 ราย ขณะดําเนินการจับกุมระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 

2560 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม อันเปนจํานวนที่ลดลงจาก 16 รายในป 2560 

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ศาลจงัหวดัเชียงใหมพิพากษาความผิดของกองทัพ โดยระบุวาเจาหนาที่ทหารที่

ดานตรวจในตําบลเมืองนะ จังหวัดเชียงใหม ไดยิงนายชยัภูมิ ปาแส เยาวชนนักกิจกรรมชาวลาหูผูมี

ชื่อเสียงเสียชีวิตในเดือนมีนาคม 2560 เจาหนาที่ทหารอางวา นายชัยภูมิมียาเสพติดในครอบครอง และ
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พยายามใชระเบิดมอืตอสูกบัเจาหนาที่ ศาลไดสงตอคดีใหกับอัยการเพื่อหาผูรับผดิชอบ สมาชิกชมุชน

และนักเคลื่อนไหวดานสิทธิมนุษยชนทองถิ่นตั้งคําถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบของกองทัพในการสังหาร

ครั้งนี้ เนื่องจากองทัพไมไดย่ืนภาพจากกลองวงจรปดทีม่ีอยูเพื่อเปนหลักฐานใหกับทางศาล นอกจากนี้ 

ยังเรียกใหมีการตรวจสอบหาความจริงของเหตุการณนี้อยางโปรงใสและถีถ่วน 

มีรายงานการสังหารที่กระทาํโดยทั้งรัฐบาลและฝายผูกอความไมสงบที่เกี่ยวของกับความขัดแยงใน

จังหวัดชายแดนภาคใต (ดูหมวดที่ 1.ช.) 

ข. การหายสาบสูญ 

ไมมีรายงานการหายสาบสญูโดยหรือในนามของเจาหนาที่รัฐตั้งแตเดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายน 

คดีดังหลายคดีจากปกอนๆ ยังคงไมไดรับการคลี่คลาย ในเดือนมิถุนายน กรมสอบสวนคดีพิเศษเปดใหมี

การสืบสวนสอบสวนการหายสาบสูญโดยถูกบังคับของนายพอละจี “บิลลี”่ รักจงเจริญ นักตอสูเพื่อสิทธิ

มนุษยชนชาวกะเหรี่ยงที่หายตัวไปตั้งแต พ.ศ. 2557 ขึ้นอีกครั้ง 

ค. การทรมานและการปฏบิตัิหรือการลงโทษดวยวิธกีารทีโ่หดราย ไรมนุษยธรรม หรือทําลายศกัดิ์ศรี

อื่นๆ 

รัฐธรรมนูญระบุวา “การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรอืไรมนุษยธรรมจะ

กระทํามิได” อยางไรก็ดี พระราชกําหนดฉุกเฉนิใหความคุมครองเจาหนาที่ฝายความมั่นคงใหไมตองถูก

ดําเนินคดตีามกฎหมายจากการกระทําในระหวางปฏิบัตติามหนาที่ นับจนถึงเดือนกนัยายน 

คณะรัฐมนตรีไดขยายเวลาการบังคับใชพระราชกําหนดฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนภาคใตตอเนื่องมา

ตั้งแต พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ มีสามอําเภอที่ไดรับการยกเวนจากพระราชกําหนดดังกลาว ไดแก อําเภอสุไหง

โกลก จังหวัดนราธิวาส ในเดือนมีนาคม 2561 อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ในเดือนมิถุนายน 2561 และ

อําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี ในเดือนมกราคม 2554 

ตัวแทนจากองคกรพฒันาเอกชนและองคกรดานกฎหมายรายงานวา บางครั้งเจาหนาที่ตํารวจและทหาร

ทรมานและซอมผูตองสงสัยเพ่ือใหรับสารภาพ และหนังสือพิมพรายงานคดีหลายคดีที่ประชาชน

กลาวหาเจาหนาที่ตํารวจและเจาหนาที่ฝายความมั่นคงอื่นๆ ใชความรุนแรง ในเดือนกรกฎาคม นายซายู

ตี สาเละ เขารับการรักษาทีโ่รงพยาบาลหลังจากอางวาถูกเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตาํรวจมายอ ทําราย

รางกายเพื่อใหยอมรบัสารภาพวามียาเสพติดในครอบครอง 
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มีรายงานจํานวนมากระบุวา มีการกระทําเหยียดหยามใหอับอายและทารุณทางกายในหนวยทหาร พล

ทหารคชา พะชะ ทหารเกณฑ อายุ 22 ป เสียชีวิตในวันที่ 14 กันยายน หลังเขารับการรักษาที่

โรงพยาบาลเปนเวลาสามสัปดาหเนื่องจากถูกพลทหารรุนพี่สามนายซอมที่คายทหารในจังหวัดลพบุร ี

พันโท มนตชัย ยิ้มอยู ผูบังคบักองพันทหาร ยอมรับความรับผดิชอบในเหตุการณเสียชีวิตดังกลาว คดี

พลทหารสามนายทีถู่กจับกมุขอหาฆาตกรรมกาํลังอยูในระหวางการพิจารณาในศาลทหาร สํานักขาว

รายงานวา มีทหารเกณฑอีกสองนายเสียชีวติในระหวางป 

สภาพของเรือนจําและสถานกักกัน 

เรือนจําและสถานกักกันตางๆ อนัไดแก สถานบําบดัผูติดยาเสพติดและศนูยกักขังของสํานักงานตรวจคน

เขาเมืองที่กักกนัผูอพยพ ผูลี้ภัย และผูแสวงหาที่พักพงิทีไ่มมีเอกสารประจําตัว ยังคงมีสภาพไมคอยดี

และสวนใหญแออัดมาก กรมราชทัณฑ กระทรวงยุตธิรรม มีหนาที่รับผิดชอบดูแลสภาพเรือนจํา ในขณะ

ที่สํานักงานตรวจคนเขาเมือง กระทรวงมหาดไทย เปนผูดูแลสภาพของศนูยกักขังของสํานักงานตรวจคน

เขาเมือง 

รัฐบาลทหารกักขังผูตองสงสยัที่เปนพลเรือนบางรายทีส่ถานกักกันของทหาร ทนายความดานสิทธิ

มนุษยชนชาวไทยระบุวา พลเรือนอยางนอยสองรายถูกกักกันอยูที่เรือนจําของมลฑลทหารบกที่ 11 ใน

กรุงเทพมหานคร รวมทั้งชายที่ถูกตั้งขอหาวางระเบิดที่สี่แยกราชประสงคที่มีคนพลุกพลานในกรุงเทพฯ 

ขณะนี้ผูตองสงสัยปฏิเสธขอกลาวหา โดยกลาววารับสารภาพเนื่องจากถูกเจาหนาทีต่ํารวจทรมาน ยังไม

ชัดเจนวาผูตองหาเปนผูกอความไมสงบหรือไม 

สภาพเรือนจําและสถานกักกัน: มีผูตองขังในเรอืนจําและสถานกักกันสูงกวาความสามารถรองรับได

ประมาณรอยละ 60 ณ วันที่ 1 สิงหาคม มีผูตองขังในเรือนจําและสถานกักกันราว 359,500 คน แต

สถานที่ถูกออกแบบใหรองรบัจํานวนผูตองขังไดสูงสุดเพียง 210,000 ถึง 220,000 คน 

เรือนจําและสถานกักกันบางแหงมีสถานที่นอนไมเพียงพอ และยังคงมีรายงานวามีสภาพแออัดมากและ

อากาศถายเทไมดี และปญหาที่รายแรงคือ การขาดบรกิารทางการแพทย บางครั้งทางการจะสงตัว

นักโทษหรือผูตองขังที่ปวยหนักไปโรงพยาบาลประจาํจังหวัดหรือโรงพยาบาลของรัฐ 

ประมาณรอยละ 18 ของผูตองขังทั้งหมดเปนผูตองขังที่รอการพิจารณาคดี ซึ่งผูตองขังเหลานี้ไมไดถูกคมุ

ขังแยกจากนักโทษทัว่ไป บอยครั้งรัฐบาลคุมขังผูตองขังที่รอการพิจารณาคดีภายใตพระราชกําหนด

ฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนภาคใตในคายทหารหรือสถานตีํารวจมากกวาในเรือนจํา 
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องคกรพัฒนาเอกชนรายงานวา ในบางครั้งทางการควบคุมผูชาย ผูหญิง และเด็กรวมกันในหองขังของ

สถานีตํารวจเพื่อรอคําสั่งฟอง โดยเฉพาะในสถานีตํารวจขนาดเล็กหรือทีอ่ยูหางไกล ในศูนยกักกันของ

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ทางการควบคุมเยาวชนอายุเกิน 14 ปรวมกับผูใหญ 

ตามกฎหมาย ทางการสามารถกักกันบุคคลและบุตรธิดาในศูนยกักกันของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง

เปนเวลาหลายปได เวนแตวาพวกเขาจะจายคาปรับและคาเดินทางกลับประเทศตนเอง องคกรพัฒนา

เอกชนเรียกรองใหรัฐบาลบังคับใชกฎหมายและนโยบายเพื่อยุติการคุมขังเด็กที่วีซาหมดอายุและใช

ทางเลือกอื่นแทน เชน การปลอยตัวโดยมีเงื่อนไขใหคุมประพฤติ และการไมควบคมุตัวและจัดที่อยูอาศัย

ในชุมชนใหในระหวางดําเนนิการแกปญหาสถานะวีซา องคกรพัฒนาเอกชนอื่นๆ รายงานวา มีการรอง

ทุกขโดยเฉพาะจากชาวมุสลมิในศูนยกักกันของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองวา มอีาหารฮาลาลไม

เพียงพอ 

บางครั้งเจาหนาที่เรอืนจําใชมาตรการขังเดี่ยวเพื่อลงโทษนักโทษชายที่ฝาฝนกฎระเบียบของเรือนจําเปน

ประจําหรือที่เปนภัยตอผูอื่น ซึ่งกฎหมายอนญุาตใหทําได นอกจากนี้ เจาหนาที่ยังใชตรวนขาที่มีน้ําหนัก

มากกับนักโทษที่เห็นวามีแนวโนมจะหลบหนีหรือที่อาจเปนอนัตรายตอนักโทษคนอื่น 

สํานักการสอบสวนและนิติการ กระทรวงมหาดไทย รายงานวา มีบุคคลเสียชีวิตภายใตการคุมขังของ

ทางการจํานวน 536 ราย ระหวางเดือนตุลาคม 2560 จนถึงเดือนสิงหาคม ในจํานวนนี้ 21 รายอยู

ภายใตการควบคุมของตํารวจ และ 515 รายอยูภายใตการควบคุมของกรมราชทัณฑ ทางการระบุวา

สวนใหญเสียชวีิตดวยสาเหตธุรรมชาติ สื่อรายงานวา เมือ่วันที่ 18 เมษายน มีผูตองขังหนึ่งรายเสียชีวติ

จากทํารายรางกาย 

การดําเนินการของเรือนจํา: ทางการอนุญาตใหนักโทษและผูตองขัง หรือผูแทนของนักโทษและผูตองขงั

สามารถยื่นคํารองตอผูตรวจการแผนดินโดยไมตองผานการตรวจพิจารณากอน แตไมสามารถยื่นคํารอง

ตอฝายตุลาการไดโดยตรง ผูตรวจการแผนดินสามารถดําเนินการพิจารณาและสอบสวนคํารองเรียนหรอื

คํารองทุกขที่ไดรับจากนักโทษและใหคําแนะนําแกกรมราชทัณฑ แตผูตรวจการแผนดินไมมีอํานาจ

ดําเนินการในนามของนักโทษ และไมสามารถเขาไปมีสวนรวมในคดี ยกเวนแตจะไดรับคํารองเรียนอยาง

เปนทางการ ทัง้นี้ องคกรพฒันาเอกชนรายงานวา ทางการไมคอยสอบสวนคํารองเรียนและไมประกาศ

ผลการสอบสวนใหสาธารณชนทราบ 

ศูนยกักกันภายใตการบริหารจัดการโดยสํานักงานตรวจคนเขาเมืองซึ่งขึ้นตอสํานกังานตํารวจแหงชาติ 

ไมตองอยูภายใตกฎระเบียบหลายขอที่กํากบัระบบราชทณัฑตามปกติทั่วไป 
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การตรวจสอบจากหนวยงานอิสระ: รัฐบาลอํานวยความสะดวกใหคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาติ 

ประเทศไทย เขาเยี่ยมสังเกตการณเรือนจําได รวมถึงการเขาเยี่ยมนักโทษโดยไมตองมีบุคคลที่สามอยู

ดวย และยังสามารถเขาเยี่ยมไดอีกหลายครั้ง กลุมสิทธมินุษยชนรายงานวา ไมมีการตรวจสอบระบบ

ทัณฑสถานจากหนวยงานภายนอกหรือตางประเทศ รวมถึงเรือนจําทหาร เชน เรือนจําในมณฑล

ทหารบกที่ 11 ในกรุงเทพมหานคร องคกรระหวางประเทศรายงานวา ไดรวมมือกับหนวยงานทางทหาร

และตํารวจเกี่ยวกับมาตรฐานสากลวาดวยการดาํเนินงานของตํารวจและการใชอํานาจของตํารวจ 

ผูแทนขององคกรระหวางประเทศไดรับอนุญาตใหเขาเยี่ยมผูตองขังบางรายที่ศูนยกักกันของสํานักงาน

ตรวจคนเขาเมืองทัว่ประเทศเพื่อใหบริการและดําเนินการโยกยายถิ่นฐาน 

ง. การจับกุมหรอืการกักกันตามอาํเภอใจ 

คําสั่ง คสช. ฉบบัที่ 3/2558 ใหอํานาจทหารในการกักกนับุคคลไดสูงสดุเจ็ดวันโดยไมตองตั้งขอกลาวหา

หรือมีการพิจารณาในศาล และเจาหนาที่ทหารมักใชอํานาจนัน้ สํานักงานขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชน

รายงานวา รัฐบาลทหารเรียกตัว จับกุม และกักขังบุคคลราว 2,000 คนนับตั้งแตรัฐประหารป 2557 

โดยกอนปลอยตัว เจาหนาทีท่หารมักใหผูถูกกักขังลงนามในเอกสารยืนยนัวาพวกเขาไดรับการปฏิบัติ

อยางด ีและจะละเวนจากการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง และจะขออนุญาตทางการกอนเดินทางออก

นอกพื้นที่ กลุมสิทธิมนุษยชนรายงานวา ทางการมักไมอนุญาตใหญาติพี่นองหรือทนายเขาพบผูตองขัง 

พระราชกําหนดฉุกเฉินซึ่งใหอํานาจรัฐบาลในการควบคุมตัวบุคคลในสถานที่กกักันอยางไมเปนทางการ

โดยไมตองตั้งขอกลาวหาไดนานสูงสุด 30 วัน ยังมีผลบงัคับใชอยูในจังหวัดชายแดนภาคใต (ดูหมวดที่ 1. 

ช.) 

บทบัญญัติในพระราชกําหนดฉุกเฉนิทําใหยากแกการรองขอตอศาลเพื่อโตแยงการกักขัง พระราช

กําหนดฉุกเฉินระบุวา ผูถูกกกัขังมีสิทธิที่จะมีทนายได แตในทางปฏิบตัิแลว ไมมีหลกัประกันวาผูถูก

กักขังจะไดพบทนายหรือญาติพี่นองทนัที และไมมีมาตรการที่โปรงใสเพื่อปองกันการทารุณผูถูกกักขัง 

นอกจากนี้ พระราชกําหนดฉุกเฉินระบุวา เจาพนกังานที่ปฏิบัติหนาที่ภายใตพระราชกําหนดนี้ไมตองรับ

โทษทางอาญา ทางแพง และทางวินัย 

บทบาทของเจาหนาทีต่ํารวจและเครื่องมือรักษาความมั่นคง 

กฎหมายใหอํานาจเจาหนาท่ีทหารเหนือหนวยงานพลเรือนซึ่งรวมถึงตํารวจในการรักษาความสงบ

เรียบรอยของบานเมือง คําสั่ง คสช. ฉบับที่ 13/2559 ซึ่งประกาศใชเมื่อ พ.ศ. 2559 ใหอํานาจแก

ขาราชการทหารซึ่งมียศตั้งแตชั้นรอยโทขึ้นไปมีอํานาจเรยีกใหบุคคลมารายงานตัว จบักุมตัว และ
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ควบคุมตัวผูตองสงสัย ดําเนินการตรวจคน ตรวจยึดทรัพยสิน ระงับธุรกรรมทางการเงิน และหามบคุคล

เดินทางออกนอกประเทศในกรณีที่เกี่ยวของกับความผดิอาญา 27 ประเภท อนัรวมถึง การกรรโชก

ทรัพย การคามนุษย โจรกรรม การปลอมเอกสาร การฉอฉล การหมิ่นประมาท การพนัน การคา

ประเวณี และการผดิกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปน นอกจากนี้ คําสั่งยังใหความคุมครองเจาหนาที่ทหารให

ไมตองรับโทษทางอาญา ทางปกครอง ทางแพง และทางวินัยจากการปฏิบตัิหนาที่รกัษาความสงบ

เรียบรอยที่ “กระทําโดยสุจริต” 

ตํารวจตระเวนชายแดนมีอํานาจและความรับผดิชอบพิเศษในการตอสูกับผูกอความไมสงบในพื้นที่

ชายแดน 

มีรายงานวา เจาหนาที่ตํารวจทํารายผูตองขังและนักโทษ และโดยสวนใหญไมตองถูกลงโทษ ผูที่ตองการ

รองเรียนการกระทําโดยมิชอบของเจาหนาทีต่ํารวจสามารถรองเรียนไดโดยตรงตอผูบังคับบัญชาของ

ตํารวจที่ถูกกลาวหา สํานักงานจเรตํารวจแหงชาติ หรือผูบัญชาการตํารวจแหงชาต ินอกจากนี้ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สภาทนายความแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ศาลฎกีา กระทรวงยุติธรรม และสํานักนายกรัฐมนตรี 

ตลอดจนสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ก็รับคํารองเรียนเกี่ยวกับการกระทําโดยมิชอบและการทุจริตของ

เจาหนาที่ตํารวจดวยเชนกัน ทั้งนี ้มีคํารองเรียนเพียงสวนนอยที่ทายที่สดุแลวนําไปสูการลงโทษตํารวจผู

ถูกกลาวหาวากระทําผิด แตมีตัวอยางใหเหน็จํานวนมากท่ีการสอบสวนการใชอํานาจโดยมิชอบของ

เจาหนาที่ใชเวลานานหลายปโดยที่ยงัไมมีขอสรุป กลุมสิทธิมนุษยชนวิจารณ “การดําเนินการอยาง

ฉาบฉวย” ของการสอบสวนของตํารวจและทางกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับกรณทีี่เจาหนาที่ฝายความ

มั่นคงถูกกลาวหาวาทรมานหรือกระทําทารุณอื่นๆ และไมไดดําเนนิการสืบสวนเกี่ยวกับการเสียชีวติของ

บุคคลระหวางอยูภายใตการควบคุมของทางการอยางเพยีงพอ 

ในเดือนเมษายน มีการตรวจสอบขอเท็จจริงเรื่องการเสยีชีวิตของนายพัฒนชิรพงฐ บุญญะเสมา ที่

เรือนจํากลางสมุทรปราการหลังจากผลการชันสตูรศพแสดงใหเห็นวามีรองรอยการทํารายรางกาย 

เจาหนาที่เรือนจํารายงานวา ผูตองขังถูกทําโทษเนื่องจากขายยาเสพติดในเรือนจํา กรมราชทัณฑยังคง

ดําเนินการสืบสวนเรื่องดังกลาวตอไป 

กระทรวงกลาโหมกําหนดใหขาราชการทหารเขารับการอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชน มกีารจัดฝกอบรม

ตามปกติในหลายระดับ รวมทั้งขาราชการสัญญาบัตร ขาราชการชั้นประทวน และทหารเกณฑ อีกทั้ง

ขาราชการทหารที่ออกปฏิบตัิงานสนับสนนุการตอตานการกอความไมสงบในจงัหวัดชายแดนภาคใตยัง
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ไดรบัการอบรมพิเศษเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงการอบรมรับมือกับเหตุการณเฉพาะที่อาจเกิดขึ้นได 

นอกจากนี้ สาํนักงานตํารวจแหงชาติกําหนดใหนักเรียนนายรอยตํารวจทุกคนที่โรงเรียนนายรอยตํารวจ

ตองลงเรียนวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชน 

ขั้นตอนการจับกุมและการปฏิบัติตอบุคคลขณะถกูคุมขัง 

กฎหมายกําหนดใหเจาหนาที่ตํารวจและทหารตองไดรบัหมายจากศาลกอนเขาทําการจับกุม โดยมี

ขอยกเวนบางกรณีเทานั้น แตคําสั่ง คสช. ฉบับที่ 3/2558 อนุญาตใหคุมขังบุคคลไดนานสูงสุดเจ็ดวัน

โดยไมตองมีหมายจับ ในการออกหมายจับนั้น ศาลมักมีแนวโนมที่จะอนุมัติออกหมายจับตามที่ยื่นขอมา

ทั้งหมด ทั้งนี้ กฎหมายกําหนดวา เจาหนาทีต่องแจงขอหาใหบุคคลทีถู่กจับกุมทราบทันทีที่เขาจับกุม 

และตองอนุญาตใหบุคคลผูนั้นแจงผูใดผูหนึ่งเรื่องที่ตนถูกจับกุมได 

กฎหมายกําหนดใหผูถูกคุมขังคดีอาญาทั้งในศาลพลเรือนและศาลทหารสามารถติดตอทนายได แตนัก

กฎหมายและกลุมสิทธมินุษยชนกลาวอางวา เจาหนาที่ตํารวจมักสอบสวนผูถกูคุมขงัโดยไมใหผูถูกคุมขัง

ติดตอทนายความ 

ทั้งศาลยุติธรรมและกองทุนยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมจัดทนายอาสาใหแกผูคุมขังที่มีฐานะยากจน 

จากขอมูลลาสุด ตัง้แตเดือนมกราคมถงึเดือนกรกฎาคม ศาลยุติธรรมจัดหาทนายความใหแกจําเลย

ผูใหญ 16,357 รายและจําเลยเยาวชน 14,383 ราย ทั้งนี้ ระหวางเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดอืน

กรกฎาคม กระทรวงยุติธรรมจัดหานักกฎหมายใหแกจําเลย 1,863 รายดวยกัน 

กฎหมายใหสิทธิแกผูตองหาในการขอประกนัตัว และโดยทั่วไปแลว รัฐบาลก็เคารพในสิทธิดังกลาว เวน

แตคดีที่พิจารณาวาเกี่ยวของกับความมั่นคงของชาติ ซึ่งรวมถึงการละเมิดกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุ

ภาพ (กฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริยฯ) ดวย 

การจับกุมตามอาํเภอใจ: คําสั่ง คสช. ฉบับที่ 3/2558 ใหทหารมีอํานาจคมุขังบุคคลโดยไมตองตั้งขอ

กลาวหาไดสูงสดุเจ็ดวันโดยไมตองมีการพิจารณาโดยศาล พระราชกําหนดฉุกเฉินใหอํานาจทางการใน

การคุมขังบุคคลไดนานสูงสดุ 30 วันโดยไมตองตั้งขอกลาวหา (ดูหมวดที่ 1. ช.) เจาหนาที่ทหารใช

อํานาจภายใตคําสั่ง คสช. ฉบับที่ 3/2558 ดําเนนิการคุมขังนักการเมือง นักวิชาการ นักขาว และบุคคล

อื่นหลายรายโดยไมตั้งขอกลาวหา เจาหนาที่ทหารคมุขังบุคคลสวนใหญเพียงชวงระยะเวลาสั้นๆ แตกม็ี

บางรายที่ถูกคุมขงันานสูงสุดเจ็ดวัน 
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การคุมขังเพื่อรอการพิจารณาคด:ี ในกรณีปกติทั่วไป กฎหมายอนุญาตใหตํารวจคุมขังผูตองสงสัย

คดีอาญาเพื่อสอบสวนคดีไดเปนเวลา 48 ชั่วโมงหลังการจับกุม ทนายความรายงานวา ตํารวจแทบจะไม

สงสํานวนคดตีอศาลภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง กฎหมายและระเบียบขอบังคับกําหนดใหความผิด

อาญาที่มีโทษจําคุกสูงสุดนอยกวาสามปอยูภายใตอํานาจรับผิดชอบของศาลแขวง ซึง่มีขั้นตอนการ

ดําเนินคดีแตกตางออกไปและกําหนดใหตํารวจตองสงสาํนวนคดีใหอัยการภายในเวลาระยะเวลา 72 

ชั่วโมงหลังจากการจับกุม จากรายงานของสภาทนายความแหงประเทศไทย การคุมขังผูตองสงสัย

คดีอาญาเพื่อรอการพิจารณาคดีเปนระยะเวลานานถึง 60 วันถือเปนเรื่องปกต ิ

กอนการตั้งขอกลาวหาและการพิจารณาคดี เจาหนาทีอ่าจคุมขงับุคคลไดนานสูงสดุถึง 84 วัน (สําหรับ

คดีรายแรงที่สุด) โดยศาลจะพิจารณาทบทวนทุกเจ็ดวัน หลังจากการตั้งขอกลาวหาและตลอดชวงการ

พิจารณาคดี การคุมขังอาจกินเวลานานถึงหนึ่งปไปจนถึงสองปกอนที่จะมีการตัดสนิคด ีและอาจนานถึง

หกปกอนที่ศาลสูงสดุจะพิจารณาเรื่องฎีกา ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกลาวขึ้นอยูกับการดําเนินการฟองรอง 

ความพรอมในการสูคดี จํานวนคดีที่ศาลรับผิดชอบ และลักษณะของหลักฐาน 

สิทธิของผูถูกควบคุมตัวในการคานแยงตอศาลวาการควบคุมตัวนั้นถูกกฎหมายหรือไม: ในกรณีสวนใหญ 

บุคคลที่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวโดยตํารวจมีสิทธิที่จะรองขอใหศาลพิจารณาการควบคุมตวัของตน

ภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง บุคคลที่ถกูควบคุมตวัโดยเจาหนาท่ีทหารที่ปฏิบตัิหนาที่โดยอาศัยอํานาจ

ภายใตคําสั่ง คสช. ฉบับที่ 3/2558 มีสิทธิที่จะรองขอใหศาลพิจารณาการควบคุมตัวของตนภายในเจ็ด

วัน ทั้งนี้ หากศาลพบวาบุคคลนั้นถูกควบคุมตัวโดยไมถูกตองตามกฎหมาย (เกินกวา 48 ชั่วโมงหรือเจ็ด

วัน) บุคคลนั้นมีสิทธิที่จะไดรับสินไหมทดแทน 

จ. การปฏิเสธการพิจารณาคดีอยางเปดเผยและเปนธรรม 

รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 กําหนดใหฝายตุลาการมีความเปนอิสระ และโดยทั่วไปแลว รัฐบาลเคารพ

ความเปนอิสระและความเปนกลางของฝายตุลาการ แมวาจะมีคําสั่ง คสช. ที่หามเจาหนาท่ีฝายตุลาการ

แสดงความเห็นเชิงลบเกี่ยวกับ คสช. ตอสาธารณชนกต็าม อยางไรก็ดี ยังมีเนื้อหาของรัฐธรรมนญูฉบับ

ชั่วคราว พ.ศ. 2557 อยูในบทเฉพาะกาลของรฐัธรรมนญูฉบับ พ.ศ. 2560 (มาตรา 279) ซึ่งใหอํานาจ

กับ คสช. ในการแทรกแซงเพ่ือปองกันประเทศจากภัยคุกคามตอความมั่นคงของชาติ “ไมวาการกระทํา

นั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบญัญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ” 

กลุมสิทธิมนุษยชนยังคงมีขอกังวลเกี่ยวกับอิทธิพลของ คสช. ที่มตีอกระบวนการตุลาการอันเปน

กระบวนการอิสระ โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินคดกีับพลเรือนบางรายในศาลทหาร และการใชกระ

บวนการตุลาการเพื่อลงโทษบุคคลทีว่ิพากษวิจารณรฐับาล 
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ขั้นตอนการพิจารณาคด ี

รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 ใหสิทธิแกบุคคลในการไดรับการพิจารณาพิพากษาคดีอยางเปดเผยและ

เปนธรรม และโดยทั่วไปแลว ฝายตุลาการที่มคีวามเปนอิสระเปนฝายใชบงัคับกฎหมายตามสิทธิที่วานี้ 

ยกเวนในบางคดีที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของชาติ ซึ่งรวมถึงคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 

กฎหมายใหถือวาบคุคลเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะพิสูจนความผิดได การพิจารณาความผิดลหุโทษใชผู

พิพากษาคนเดียวตัดสิน สวนความผิดในคดีที่รายแรงกวานั้นตองใชผูพิพากษาสองคนหรือมากกวา สวน

ใหญแลวการพิจารณาคดีจะเปดเผยตอสาธารณชน แตทั้งนี้ ศาลอาจสัง่ใหมีการพิจารณาคดีโดยลับได 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในคดีที่เกีย่วของกับความมั่นคงของชาติ ราชวงศ เยาวชน หรือการลวงละเมิดทาง

เพศ 

จําเลยที่ถูกพิจารณาคดีในศาลอาญาธรรมดาจะไดรับสิทธิตามกฎหมายหลายประการ ซึ่งรวมถึงการ

เลือกทนายดวยตนเอง การรับทราบรายละเอียดขอกลาวหาอยางรวดเร็ว การใชลามโดยไมตองเสีย

คาใชจายใดๆ (หากจําเปน) สิทธิในการปรากฏตวัตอศาล สิทธิที่จะไดรับเวลาและมีสถานที่อยางเพียงพอ

ในการเตรียมตอสูคดี นอกจากนี้ จาํเลยยังมีสิทธิที่จะไมใหการหรือสารภาพผิด หรือเผชิญหนากับพยาน 

นําเสนอพยาน และขออุทธรณ อยางไรก็ตาม ทางการไมไดจัดหาทนายโดยอัตโนมตัิใหแกจําเลยทีม่ี

ฐานะยากจนโดยใชงบประมาณของรัฐเสมอไป และมีการกลาวหาวาทางการไมไดใหสิทธิทั้งหมดที่กลาว

มาขางตนแกจําเลย โดยเฉพาะอยางยิ่งในจังหวัดเล็กๆ หรือจังหวัดที่อยูหางไกล 

คําสั่ง คสช. พ.ศ. 2557 กําหนดใหเปลี่ยนเขตอํานาจของศาลในการดําเนินคดีในความผิดตอ

พระมหากษัตริย การกอการจลาจล การยุยงปลุกปน ความผิดเกี่ยวกับอาวุธ และการละเมิดคาํสั่งของ 

คสช. จากเดิมที่อยูในเขตอํานาจของศาลอาญาใหไปอยูในเขตอํานาจของศาลทหาร ตอมาในป 2559 

คสช. มีคําสั่งใหยตุิการดําเนินการดังกลาว และกําหนดวาการกระทําความผดิทางอาญาของพลเรือนจะ

ไมอยูในเขตอํานาจของศาลทหารอีกตอไปนับตั้งแตวันที่ประกาศยตุิ ขอมูลจากสํานกังานพระธรรมนูญ

ทหารระบุวา นับตั้งแตรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม 2557 เปนตนมา ศาลทหารไดเริ่มดําเนนิคดี

ทั้งหมด 1,728 คดี ซึ่งเกี่ยวของกับจําเลยที่เปนพลเรือนอยางนอย 2,211 ราย ซึ่งโดยสวนใหญเปนคดี

เกี่ยวกับการละเมิดมาตรา 112 (หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ) การยุยงปลุกปน การไมปฏิบัติตามคําสั่งของ 

คสช. การฝาฝนกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน และวัตถุระเบดิ ทั้งนี้ ณ เดือนสิงหาคม มคีดี

พลเรือนประมาณ 278 คดี ที่ยังคงรอการพิจารณาคดีโดยศาลทหารอยู 
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ศาลทหารไมใหความคุมครองทางกฎหมายแกจําเลยที่เปนพลเรือนเหมือนอยางที่ศาลอาญาพลเรือนให

ความคุมครอง ศาลทหารไมใหสิทธิพลเรือนตามที่กาํหนดไวในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 ในการที่จะ

ไดรบัการไตสวนคดีที่เปนธรรมและเปดเผยโดยศาลที่มีสมรรถภาพ เปนกลาง และเปนอิสระ พลเรือนที่

ถูกดําเนินคดีในศาลจากการถูกกลาวหาวากระทําความผดิระหวางเดือนพฤษภาคม 2557 ถึงเดือน

มีนาคม 2558 ซึ่งเปนชวงทีก่ฎอัยการศึกมีผลบงัคับใชนัน้ไมมีสิทธิในการยืน่อุทธรณ 

นักโทษและผูตองขังทางการเมือง 

คสช. กักกันตวับุคคลที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองอยูเปนประจํา (ดูหมวดที่ 1.ง.) กรมราชทัณฑ

รายงานวา ณ เดือนสิงหาคม มีบุคคล 128 รายที่ถูกกักกันหรือจําคุกในประเทศภายใตกฎหมายหมิน่

พระบรมเดชานุภาพ ซึ่งเปนกฎหมายทีห่ามการวิจารณสถาบันพระมหากษตัริย (ดูหมวดที่ 2.ก.) กลุม

สิทธิมนุษยชนกลาวอางวา บุคคลหลายรายถูกดําเนินคดีและตดัสินลงโทษในความผิดฐานหมิ่นพระบรม

เดชานุภาพเนื่องจากเหตุผลทางการเมือง ณ เดือนธันวาคม ไมมีการดําเนินคดีใหมๆ ในความผิดฐาน

หมิ่นพระบรมเดชานุภาพในปนี้ ทนายความดานสิทธมินุษยชนชาวไทยรายงานวา ศาลยกฟองคดีหมิ่น

พระบรมเดชานุภาพหลายคดี แตดําเนินคดบีุคคลภายใตกฎหมาย เชน พระราชบญัญัติวาดวยการ

กระทําผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร แทน (ดูหมวดที่ 2.ก.) 

ขั้นตอนและการเยียวยาคดคีวามแพง 

กฎหมายเปดโอกาสใหมีการฟองรองตอศาลและหนวยงานฝายปกครองเพื่อเรียกคาเสียหายจากการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือเพื่อใหยุติการละเมิดสิทธิมนษุยชนได และโดยทั่วไปแลว รัฐบาลเคารพสิทธิ

ดังกลาว อยางไรก็ตาม พระราชกําหนดฉุกเฉินทีบ่ังคับใชในจังหวัดชายแดนภาคใตกําหนดไววา ศาล

ปกครองหรือกระบวนการทางแพงหรืออาญาไมสามารถตรวจสอบเจาหนาที่ของรัฐได แตผูเสียหายอาจ

เรียกรองคาสินไหมทดแทนไดจากหนวยงานรัฐ 

ฉ. การละเมิดสิทธิสวนบุคคล ครอบครัว บานพัก หรือเอกสารโตตอบโดยพลการและมิชอบดวย

กฎหมาย 

คําสั่ง คสช. ฉบบัที่ 3/2558 และพระราชกําหนดฉุกเฉินใหอํานาจฝายความมั่นคงในการตรวจคนโดยไม

มีหมายศาล ซึ่งเจาหนาที่ฝายความมั่นคงก็ใชอํานาจดังกลาวเปนปกติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในจังหวัด

ชายแดนภาคใตและพื้นที่ชายแดนอื่นๆ พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรฉบับ

แกไขเพิ่มเติมกําหนดใหมีขั้นตอนการคนหาและยดึคอมพิวเตอรและขอมูลคอมพิวเตอรในคดีที่จําเลยถกู

กลาวหาวานําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูล “ที่นาจะเกิดความเสียหายแกประชาชน” “เปนเท็จ” 

หรือ “บิดเบือน” (ดูหมวดที่ 2.ก.) พระราชบัญญัติดังกลาวใหอํานาจกบักระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
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และสังคมในการขอและบังคับใหมีการลบขอมลูที่เผยแพรทางอินเทอรเนต็ได ในระหวางปมกีาร

รองเรียนวาเจาหนาที่ฝายความมั่นคงใชอํานาจดังกลาวในทางมิชอบ 

มีรายงานวา เจาหนาที่ทหารคุกคามคนในครอบครัวของบุคคลที่ตองสงสัยวาตอตาน คสช. ซึง่รวมถึง

บิดามารดาของนักศึกษาที่ออกมาประทวงตอตาน คสช. ครอบครวัของผูเรียกรองสิทธิมนุษยชน และผู

ประทวงเรียกรองประชาธิปไตย (ดูหมวดที่ 2 ข.) 

เจาหนาที่ฝายความมั่นคงติดตามความเคลื่อนไหวของบุคคลที่แสดงความคิดเห็นที่สรางความขัดแยง ซึ่ง

รวมไปถึงบุคคลที่เปนชาวตางชาติดวย 

ช. การใชอํานาจในทางมิชอบอื่นๆ ในการจัดการปญหาขัดแยงภายในประเทศ 

ความขัดแยงภายในประเทศในจังหวัดชายแดนภาคใตที่ประชากรสวนใหญเปนชาวมุสลิมเชื้อสายมลายู

ยังคงดําเนินตอไป การโจมตโีดยผูกอความไมสงบและการปฏิบัติการของเจาหนาที่ฝายความมั่นคงที่ผาน

มาไดเพิ่มความตึงเครียดระหวางชุมชนชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูและชาวไทยพุทธในพืน้ที่ 

พระราชกําหนดฉุกเฉินที่มีผลบังคับใชในจังหวดัชายแดนภาคใต ซึ่งคือ ยะลา ปตตานี นราธิวาส และ

บางพื้นที่ของสงขลา ใหอํานาจอยางมีนัยสําคญัแกเจาหนาที่ทหาร ตํารวจ และขาราชการพลเรือน ใน

การจํากัดสิทธิพื้นฐานบางประการ ตลอดจนมอบหมายอํานาจดานการรักษาความมั่นคงภายในบาง

ประการแกกองทัพ พระราชกําหนดฉุกเฉินยังคุมครองเจาหนาที่ฝายความมั่นคงใหไมตองถูกดําเนินคดี 

นอกจากนี้ กฎอัยการศึกที่ประกาศใชในป 2549 ซึ่งยังมีผลบังคับใชอยู ใหอํานาจอยางมีนัยสาํคัญแก

เจาหนาที่ฝายความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต 

การสังหาร: กลุมสิทธิมนุษยชนกลาวหากองกําลังของรัฐบาลวากระทําการวิสามัญฆาตกรรมบุคคลทีต่อง

สงสัยวามีสวนเกี่ยวของกับการกอความไมสงบ ขอมูลของศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต ซึ่งเปน

องคกรพัฒนาเอกชน ระบุวา มีคดีที่ไดรับรายงานที่เกี่ยวของกับการวิสามญัฆาตกรรมโดยกองกําลัง

ฝายรัฐบาลในจังหวัดชายแดนภาคใตทัง้หมดสองคดีดวยกันนับตัง้แตเดือนมกราคมถงึกรกฎาคม ในขณะ

ที่องคกรพัฒนาเอกชนกลุมดวยใจระบุขอมูล ณ เดือนกนัยายน วามีการวิสามัญฆาตกรรมโดยกองกําลัง

รักษาความมั่นคงหาคดี โดยมีผูตองสงสัยเจด็รายเสียชีวติระหวางถูกจับกุม เจาหนาที่รัฐยืนกรานวาผู

ตองสงสัยในแตละคดีขัดขืนการจับกุม จึงมีความจาํเปนที่จะตองใชกําลังรุนแรงจนถงึแกความตาย ซึ่ง

ครอบครัวของผูตองสงสัยและกลุมสิทธิมนุษยชนออกมาโตแยงประเดน็ขออางดังกลาว 
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ขอมูลของศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต ณ เดือนกรกฎาคมระบุวา เหตุรุนแรงที่เกิดขึ้น 341 ครั้ง

สงผลใหมีผูเสียชวีิต 126 รายและไดรบับาดเจ็บ 182 ราย นอกจากนี ้ขอมูลยังระบวุา นับตั้งแตป 2547 

จนถึงเดือนกรกฎาคม ความรุนแรงทีเ่กิดขึ้นทําใหมีผูเสียชีวิตทั้งหมด 6,828 รายและไดรับบาดเจ็บอยาง

นอย 13,429 รายจากเหตุรนุแรงที่เกิดขึ้นประมาณ 19,956 ครั้งในพื้นที่ภาคใต ทัง้นี้ ศูนยเฝาระวังฯ 

ไมไดจําแนกวาเหตุรุนแรงดังกลาวเกดิขึ้นจากผูกอความไมสงบ เจาหนาที่ฝายความมั่นคง หรือกลุม

อาชญากร และเชนเดียวกันกับปที่ผานมา กลุมผูกอความไมสงบมักมุงเปาโจมตีเจาหนาที่รัฐ ซึ่งรวมถึง

ขาราชการอําเภอและเทศบาล ทหาร และตํารวจ โดยใชระเบิดและการซุมยิง 

อาสาสมัครปองกันดินแดนที่เปนพลเรอืนไดรับการอบรมพื้นฐานและรับแจกอาวธุจากฝายความมั่นคง

ของรัฐ องคกรสิทธมินุษยชนยังคงมีขอกังวลวาอาสาสมัครปองกันดินแดนและพลเรือนอื่นๆ จะลงโทษ

บุคคลโดยพลการ 

แมวาระดับความรนุแรงจะลดลงในภาพรวม ผูกอความไมสงบยังคงกอเหตุโจมตีที่ทําใหพลเรือนบาดเจ็บ

และเสียชีวิต ผูกอความไมสงบไดกอเหตุโจมตีพลเรือนหลายครั้งในทันทหีลังจากสิ้นเดือนถือศีลอด ตั้งแต

วันที่ 28 มิถุนายน ถึง 5 กรกฎาคม มีรายงานการโจมตีโดยใชระเบดิในจังหวดัยะลา ทําใหชาวสวนยาง

หาคนไดรับบาดเจ็บรายแรง 

การทารุณกรรมทางกาย การลงโทษ และการทรมาน: องคกรพัฒนาเอกชนในทองถิน่รายงานวา ยังคง

ไดรบัการรองเรียนจากผูตองหากอความไมสงบวาถูกเจาหนาที่ฝายความมั่นคงทรมานรางกายในขณะถูก

คุมขัง องคกรเหลานี้ระบุวา การหาขอเท็จจริงมาสนับสนุนการกลาวอางดงักลาวเปนเรื่องที่ทําไดยาก

ยิ่งขึ้นเพราะไมไดรับความรวมมือจากเจาหนาที่รฐัในการสืบสวนหาขอเท็จจริงและเขาพบผูตองหาใน

สถานที่ควบคุมตัว องคกรสิทธิมนุษยชนยังคงยืนยนัวา การควบคมุตัวผูตองหาเปนการกระทําตาม

อําเภอใจและเกินกวาเหตุ องคกรเหลานั้นยังวิจารณสภาพแออัดของสถานที่กักกันดวย 

กฎอัยการศึกที่บังคับใชในจังหวัดชายแดนภาคใตอนุญาตใหควบคุมตัวบุคคลไดสูงสุดเจ็ดวันโดยไมตอง

ตั้งขอกลาวหาและไมตองไดรับอนุมัติจากศาลหรือหนวยงานของรัฐ พระราชกําหนดฉุกเฉินที่มีผลบังคับ

ใชในพื้นที่เดียวกันอนุญาตใหเจาหนาที่รัฐจับกุมและคุมขังผูตองหาเพิ่มไดนานสงูสุด 30 วันโดยไมตองตั้ง

ขอกลาวหา และหลงัจากครบกําหนดระยะเวลานี้แลว เจาหนาที่รัฐจะเริ่มคุมขังผูตองสงสัยไดภายใต

กฎหมายอาญาปกติ ซึ่งจะแตกตางจากการคุมขังภายใตกฎอัยการศึกตรงที่ตองใหศาลอนุมัติ แมองคกร

สิทธิมนุษยชนจะรองเรียนวาศาลไมใชอํานาจในการพิจารณาการคุมขังเสมอไป 
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ศูนยปฏิบัติการตาํรวจจังหวดัชายแดนใตรายงานวา จนถึงเดือนสิงหาคม ทางการจบักุมตัวบุคคล 103 

รายตามหมายศาลภายใตพระราชกําหนดฉุกเฉนิ ในจํานวนนี้ มีผูไดรับการปลอยตัว 56 ราย ถูก

ดําเนินคดี 43 ราย และกักขงัเพื่อรอการสอบสวนเพิ่มเติม 4 ราย นอกจากนี้ รัฐบาลไมไดใชศาลทหารใน

การพิจารณาคดีตอจําเลยที่เปนพลเรือนในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต 

การกระทํามิชอบอื่นๆ ที่เนื่องมาจากความขัดแยง: ขอมูลของกระทรวงศึกษาธิการระบุวา ณ เดือน

สิงหาคม มีครูหนึง่คนเสียชีวิตและนักเรียนหกคนไดรับบาดเจ็บจากเหตุการณความไมสงบ รัฐบาลมัก

แจกอาวุธแกอาสาสมคัรพลเรือนปองกันดินแดนทั้งที่เปนชาวไทยพุทธและชาวมุสลิมเชื้อสายมลายู จัด

กําลังปองกันโรงเรียนและวัดพุทธ และจดัทหารคุมกนัพระสงฆและคร ู

หมวดที ่2 การเคารพสิทธเิสรีภาพของพลเมือง อันประกอบดวย: 

ก. เสรีภาพในการพดูและเสรีภาพของสื่อมวลชน 

คําสั่งของ คสช. ที่จาํกัดเสรีภาพในการพูดและเสรีภาพของสื่อมวลชนซึ่งครอบคลมุอยางกวาง ที่

ประกาศใชหลังรฐัประหารป 2557 ยังคงมีผลบังคับใชอยูเมื่อสิ้นป เจาหนาที่ใชอํานาจตามคําสั่งนี้ระงับ

งานของสื่อมวลชนบางชองทาง ปดกัน้การเขาถึงเวบ็ไซตทางอนิเทอรเน็ต และจับกุมผูที่ออกมาแสดง

ความเห็นทางการเมือง นอกจากการจํากัดอยางเปนทางการเรื่องการพดูและการตรวจพิจารณาสื่อกอน

เผยแพรแลว การกระทําของ คสช. ยังสงผลใหประชาชนและสื่อมวลชนตรวจตราเนื้อหาของตนเองมาก

ขึ้นกอนเผยแพร คสช. ยังหามการเผยแพรขอมูลที ่คสช. เห็นวาอาจเปนภัยตอ คสช. หรือ “กอใหเกิด

ความขัดแยง” ในประเทศ 

เสรีภาพในการแสดงความคดิเห็น: คสช. จํากัดขอบเขตเสรีภาพในการพดูและการแสดงความคิดเห็นโดย

ใชกฎขอบังคับและบทบัญญตัิทางอาญาหลากหลายรปูแบบ รวมทั้งการขมขูผูพูด การตรวจสอบการ

พบปะชุมนุม และการขูวาจะดําเนินคดีหรือจับกุม 

มาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา หรือที่เรียกกนัวากฎหมายหมิน่พระบรมเดชานุภาพ 

(“กฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริยฯ”) กําหนดวาการหมิ่นประมาท ดหูมิ่น หรือแสดงความ

อาฆาตมาดรายตอพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค เปน

ความผิดทางอาญาที่มีโทษจาํคุกสูงสุด 15 ปตอความผิดหนึ่งกระทง รัฐบาลยังคงใชกฎหมายนี้ดําเนนิคดี

กับใครก็ตามที่วิจารณสถาบนัพระมหากษัตริยหรือราชวงศดวยวิธีใดก็ตาม กฎหมายอนุญาตให

ประชาชนรองเรียนพฤติกรรมหมิน่พระบรมเดชานุภาพไดหากพบเห็นผูใดกระทําการดังกลาว สํานัก

อัยการสูงสุดออกคําสัง่ประกาศในวันที่ 21 กุมภาพันธวาอํานาจการตดัสินดําเนินคดีผูตองสงสัยในคดี

หมิ่นพระบรมเดชานุภาพเปนของอัยการสูงสุดแตเพียงผูเดียว กอนหนานี ้อัยการอาจพิจารณาตัดสินได

ดวยวาจะดําเนินคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือไม 
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ณ เดือนกันยายน ยังไมมีการดําเนินคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพคดีใหมในปนี้ อยางไรกต็าม ในเดือน

มกราคม รัฐบาลออกหมายเรียกอยางนอยหนึ่งฉบับภายใตมาตรา 112 ในกรณีเยาวชนนักเคลื่อนไหว

เพื่อประชาธิปไตยนางสาวชนกนนัท รวมทรัพย ถกูกลาวหาวาแชรพระราชประวัติจากเว็บไซตบีบีซีบน

เพจเฟสบุค ทั้งนี้ ไมมีการฟองรองเนื่องจากมีรายงานวานางสาวชนกนันทไดเดินทางออกนอกประเทศ

กอนที่จะถูกจับกุมและยังไมไดเดินทางกลบัเขามาในประเทศ 

รัฐบาลดําเนินคดหีมิ่นพระบรมเดชานุภาพในชั้นศาลโดยไมเปดเผยและไมอนุญาตใหมีการเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับขอกลาวหาสูสาธารณชน นอกจากนี้ รัฐบาลมกัดําเนินคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในศาลทหาร

ซึ่งใหสิทธิและการคุมครองจาํเลยพลเรือนนอยกวา อยางไรก็ตาม มีคําสั่ง คสช. ที่ประกาศใชในเดือน

กันยายน 2559 ที่ยุติการดําเนินคดีที่เกี่ยวของกับการละเมิดมาตรา 112 ในศาลทหารสําหรับความผดิที่

เกิดขึ้นหลังจากวนัดังกลาว (ดูหมวดที่ 1.จ.) องคกรและนักวิชาการดานสิทธิมนุษยชนในประเทศและ

ตางประเทศแสดงความกังวลเรื่องผลกระทบในแงลบของกฎหมายวาดวยการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่

มีตอเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

แมวาสถิติทางการของแตละหนวยงานมีความแตกตางกัน แตคดหีมิ่นพระบรมเดชานุภาพมีจํานวนเพิ่ม

มากขึ้นอยางมากหลังจากรฐัประหารป 2557 จากขอมูลขององคกรพัฒนาเอกชนในทองถิ่นชื่อวา

โครงการอินเทอรเน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน พบวา ณ เดือนกันยายน มีการยื่นฟองรองคดีหมิ่นพระ

บรมเดชานุภาพคดีใหมทั้งสิ้น 94 คดีนบัตั้งแตรัฐประหารป 2557 ในจํานวนนี้ มีคดทีี่ผูตองหากระทํา

ความผิดที่ถูกกลาวอางกอนรัฐประหารป 2557 แตทางการไมไดดําเนินคดีจนกระทั่งหลังรัฐประหาร 

ขอมูลจากกรมราชทัณฑระบุวา จนถึงเดือนสิงหาคม ทางการคุมขังผูละเมดิกฎหมายหมิ่นพระบรมเด

ชานุภาพแลว 128 ราย (รวมผูตองโทษจํานวนหนึ่งในความผิดฐานทุจริตภายใตประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 112 จากการแอบอางสถาบันพระมหากษตัริยเพ่ือผลประโยชนทางธรุกิจ) 

ในเดือนมกราคม ศาลจังหวดัยะลาไดตัดสินจําคกุนางสาวนูรฮายาตี มะเสาะ หญิงผูพิการทางสายตา 

อายุ 23 ป เปนเวลาสามป จากการแชรบทความที่ถือวาหมิ่นสถาบันพระมหากษตัริยบนเพจเฟสบุค แต

เพราะใหการรับสารภาพ ศาลจึงลดโทษเหลือ 1 ป 6 เดือน ตอมานางสาวนูรฮายาตีไดยื่นอุทธรณและ

ไดรบัการปลอยตัวในเดือนกุมภาพันธ อยางไรก็ตาม นางสาวนูรฮายาตีถูกจับกุมอกีครั้งในเดือนมีนาคม

หลังจากแชรคลิปเสียงหมิ่นสถาบันพระมหากษตัริยบนเพจเฟสบุคของตน โดยศาลอาญากรุงเทพใชเวลา

พิจารณาคดีหนึ่งวนั และตดัสินจําคุกนางสาวนูรฮายาตเีปนเวลาสองป ฐานกระทําความผดิตาม

พระราชบัญญัตวิาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
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ทนายความดานสทิธิมนุษยชนชาวไทยรายงานวา นายนที สุวัจนานนท ถูกจับกมุในปนี้ดวยขอหาโพสต

แสดงความคิดเห็นทางออนไลนเกี่ยวกับรัชกาลที ่9 เมื่อป 2559 และนําไปขึ้นศาลทหารเพื่อคุมขัง

ระหวางรอการพิจารณาคดี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน อยัการศาลทหารออกคําสั่งไมดําเนินคดีในขอหา

หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และสงคดีกลับไปใหกับตํารวจ จากนั้น เจาหนาทีต่ํารวจไดยื่นขอคุมขังนายนที 

ระหวางรอการพิจารณาคดีในศาลพลเรอืน สงผลใหอัยการตั้งขอหายุยงปลุกปนตามมาตรา 116 แทน

ขอหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามมาตรา 112 ซึ่งเปนวิธีดําเนินคดีที่มักจะทํามากขึน้เรื่อยๆ 

เสรีภาพของสื่อมวลชน: สื่ออิสระปฏิบัติหนาทีอ่ยางตอเนื่องแตตองเผชิญกับอุปสรรคในการทําหนาที่

อยางเสรีหลายประการ สื่อมวลชนหลายรายรายงานขอกังวลเกี่ยวกับคําสั่งของ คสช. ที่อนุญาตให

เจาหนาที่รัฐจํากดัเสรีภาพสื่อและระงับการปฏิบตัิงานชั่วคราวของสื่อโดยไมตองมีคาํสั่งศาลได 

รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 กําหนดใหเจาของกิจการหนังสือพิมพและสื่อมวลชนอื่นตองเปนบุคคล

สัญชาติไทย ทั้งนี ้หนวยงานของรัฐบาลเปนเจาของและควบคุมกิจการสถานีวิทยุและโทรทัศนสวนใหญ 

สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย (TJA) สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย (TBJA) และ

สมาคมผูผลิตขาวออนไลน ออกแถลงการณรวมขอให คสช. ระงับการออกกฎหมายที่อาจสงผลตอ

เสรีภาพของสื่อมวลชน และยกเลิกประกาศและคําสั่ง คสช. ที่จํากัดเสรีภาพของสื่อมวลชน นอกจากนี้ 

ยังเรียกใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

(กสทช.) สงเสรมิใหมีการปฏิรูปสื่อกระจายเสียงโดยปราศจากการแทรกแซงของรฐับาล 

เมื่อเดือนกันยายน เจาหนาที่ตํารวจสั่งปดงานเสวนาที่ผูสื่อขาวตางประเทศจดัขึ้นเพือ่อภิปรายเรื่องการ

เอาผิดเจาหนาที่ทหารระดับสูงของพมาในขอหาละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งกองกําลังทหารกระทําตอชาว

มุสลิมโรฮีนจาและชนกลุมนอยทางชาติพันธุอื่นๆ รายงานของสื่อมวลชนระบุวา เจาหนาที่ตํารวจ

ประมาณ 12 นายเดินทางไปยังสโมรสรผูสื่อขาวตางประเทศแหงประเทศไทย  ซึ่งเปนสถานที่จัดงาน

กอนกําหนดเวลาและสั่งไมใหผูรวมเวทีเสวนาขึ้นอภิปราย 

ความรุนแรงและการคุกคาม: เจาหนาที่อาวโุสของรัฐบาลกลาววิพากษวิจารณสื่อมวลชนอยูเปนประจํา 

มีรายงานจํานวนมากเกี่ยวกบัเจาหนาที่ฝายความมัน่คงคุกคามพลเมืองทีว่ิพากษวิจารณรัฐบาลทหาร

อยางเปดเผย รวมทั้งไปพบหรือตรวจตราที่บานหรือสถานที่ทํางานของบุคคลนั้น นอกจากนี้ 

ผูประกอบการดานสื่อยังรองเรียนเกี่ยวกับการถูกคุกคามและเฝาสังเกตการณ 
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ในเดือนเมษายน มีรายงานวาฝายบริหารของสถานีโทรทัศนพีพีทีวี (PPTV) กดดันใหผูอํานวยการฝาย

ขาวของสถานีลาออกหลังจากเจาหนาที่ทหารปรากฏตัวที่สถานีบอยครั้ง เนื่องจากผูสื่อขาวรายงานขาว

กรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมถูกกลาวหาวาทจุริต 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม รัฐบาลแจงเตือนผูสื่อขาววาจะทําการจับกุมหากผูสือ่ขาวไมสวมปลอกแขน

สื่อมวลชนที่ทางการผลติมาแจก เมื่อทําขาวการชุมนุมของกลุมเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย สมาคม

นักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทยออกแถลงการณวา สมาคมฯ ไมทราบเกี่ยวกับระเบียบปฏิบตัิ

ใหมนี้ และแนะนําใหสมาชิกสื่อมวลชนปฏิบัตติามขั้นตอนปกติและแสดงบัตรประจาํตัวสือ่มวลชน 

การตรวจพิจารณาสื่อกอนเผยแพร หรือการจํากัดเนื้อหา: คสช. ระงับเนื้อหาที่พิจารณาวาเปนการ

วิพากษวิจารณหรือคกุคามตอ คสช. อีกทั้งสื่อจํานวนมากตรวจสอบขอความของตนกอนนําเสนอ คําสั่ง 

คสช. ฉบับที่ 41/2559 ใหอํานาจแกคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ในการระงับชั่วคราวหรือเพิกถอนใบอนุญาตของผูดําเนินกิจการวิทยหุรือ

โทรทัศนที่เผยแพรขอมูลอันเปนเท็จ หมิ่นสถาบนัพระมหากษัตริย เปนภัยตอความมั่นคงของชาต ิหรือ

วิพากษวิจารณรฐับาลทหารโดยใชเหตุ ทั้งนี้ ทางการเฝาตรวจสอบขอมูลที่สื่อมวลชนทุกแขนงนําเสนอ 

รวมทั้งสื่อตางชาตดิวย 

ในเดือนกันยายน เจาหนาทีต่ํารวจจับกุมหญิงสามคนในขอหามีเสื้อยดืที่มีสัญลักษณขนาดเล็กอันเปน

ตราสัญลักษณของกลุมเคลื่อนไหวที่ตอตานสถาบนัพระมหากษัตริยและตอตาน คสช. ไวในครอบครอง

เพื่อจําหนาย โดยกลุมดังกลาวสนับสนุนใหนําสีน้ําเงิน ซึ่งเปนสีที่แสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย ออก

จากธงไตรรงคของไทย 

พระราชกําหนดฉุกเฉิน ซึ่งมีผลบังคับใชในจังหวัดชายแดนภาคใต ใหอํานาจกับรัฐบาลในการ “หามการ

ตีพิมพและเผยแพรขาวและขอมูลที่อาจสรางความตื่นตระหนก หรือมีเจตนาที่จะบดิเบือนขอมูล” และ

ยังใหอํานาจในการตรวจกรองขาวที่พิจารณาวาเปนภัยตอความมั่นคงของชาติอีกดวย 

กฎหมายวาดวยการหมิ่นประมาท: ความผิดฐานหมิ่นประมาทเปนความผิดทางอาญา มีโทษปรับสูงสดุ

ไมเกิน 200,000 บาท (6,015 เหรียญสหรัฐ) และจําคุกไมเกินสองป บุคคลในแวดวงทหารและนักธุรกิจ

ฟองรองนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและสิ่งแวดลอม นักขาว และนักการเมืองฐานหมิ่นประมาททาง

อาญาและโฆษณาหมิ่นประมาท 

มีคดีหมิ่นประมาททีเ่ปนที่สนใจหลายคดีที่ยื่นฟองนักปกปองสิทธิมนุษยชนและบุคคลที่วิพากษวิจารณ

รัฐบาล ในเดือนกุมภาพันธ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ. รมน.) แจงความ
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ดําเนินคดีกับนายอิสมาแอ เตะ ผูกอตั้งเครือขายสิทธมินุษยชนปาตานี ขอหาหมิ่นประมาทในกรณีทีน่าย

อิสมาแอปรากฏตวัในรายการโทรทัศนเพื่อเลาประสบการณการถูกเจาหนาที่ทหารทรมานขณะถูกคุมตัว

ในป 2551 

ความมั่นคงของชาต:ิ คําสั่ง คสช. หลายฉบับภายใตมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบบัชั่วคราว ซึ่งตอมา

ยังคงมีผลบังคับใชภายใตรฐัธรรมนญูฉบับ พ.ศ. 2560 ใหอํานาจรัฐในการจํากัดการเผยแพรเนื้อหาที่

พิจารณาวาเปนภัยตอความมั่นคงของชาต ิสมาคมสื่อตางๆ แสดงความกังวลเกี่ยวกับอํานาจเบด็เสร็จนี้ 

ซึ่งพวกเขามองวาขาดเกณฑกําหนดที่ชัดเจนในการตัดสินวาสิง่ใดเปนภัยคุกคามความมั่นคงของชาต ิ

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม กสทช. สั่งพักใบอนุญาตออกอากาศชองพีซทีวี (Peace TV) ซึ่งเปนชองที่

ดําเนินการโดยแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ เปนระยะเวลา 30 วัน ฐานออกอากาศ

รายการที่มีเนื้อหาคุกคามความมั่นคงของชาติและยุยงปลุกปนใหเกิดความขัดแยง สมาคมนักขาว

นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย (TJA) และสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย (TBJA) ออก

แถลงการณรวมขอให กสทช. ทบทวนการตัดสินใจในการระงับการออกอากาศชองพีซทีว ี

เสรีภาพทางอินเทอรเน็ต 

รัฐบาลยังคงจํากัดและขดัขวางการเชื่อมตออินเทอรเน็ต ตลอดจนตรวจสอบเนื้อหาบนอินเทอรเน็ตอยู

เปนประจํา มีรายงานวา รัฐบาลเฝาสังเกตการณการสื่อสารออนไลนสวนบุคคลโดยไมไดมีอํานาจตาม

กฎหมายที่เหมาะสม 

พระราชบัญญัตวิาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร อนุญาตใหทางการลงโทษจําคุกสูงสดุ

หาปและปรับไมเกิน 100,000 บาท (3,000 เหรียญสหรัฐ) ตอผูกระทําผิดฐานลงขอมูลเท็จทาง

อินเทอรเน็ตที่เปนการคุกคามความมั่นคงของรัฐ กอใหเกิดความระส่ําระสายในหมูประชาชน หรือทําให

บุคคลอื่นไดรับความเดือดรอน ซึ่งอิงจากคํานิยามที่คลุมเครือ นอกจากนี้ กฎหมายยังกําหนดใหผูให

บริการอินเทอรเนต็เก็บบันทึกขอมูลผูใชงานทกุรายเปนเวลา 90 วันเพื่อใชในกรณทีี่ทางการตองการ

ขอมูลเหลานั้น นอกจากนี้ หากผูใหบริการอินเทอรเน็ตรายใดเห็นชอบหรือจงใจสนบัสนุนการลงเผยแพร

ขอความผิดกฎหมายก็จะถูกลงโทษดวย ทั้งนี ้กฎหมายกาํหนดใหทางการตองขอคําสัง่ศาลในการปดกัน้

เว็บไซต แตเจาหนาที่ก็ไมไดปฏิบัติตามกฎขอบงัคับนี้เสมอไป นักเคลื่อนไหวดานสื่อวิจารณวา กฎหมาย

นี้ใหคําจํากัดความการกระทาํความผิดไวกวางเกินไปและบทลงโทษบางบทกร็ุนแรงเกินไป 
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โดยทั่วไปแลว บคุคลและกลุมบุคคลสามารถแสดงความคิดเห็นโดยสันติไดทางอินเทอรเน็ต แมวายังคงมี

ขอจํากัดดานเนื้อหาหลายประการ ซึ่งรวมถึงการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ภาพลามกอนาจาร การพนัน 

และการวิพากษวิจารณ คสช. 

ภาคประชาสังคมรายงานวา ทางการใชการดําเนินคดีหรือขูวาจะดําเนินคดีตามพระราชบัญญตัิวาดวย

การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (พรบ. คอมพิวเตอร) เปนเครื่องมือในการระงับการแสดงความ

คิดเห็นทางออนไลน ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนมิถนุายน มีผูถูกกลาวหาหรือดําเนนิคดฐีานยุยงปลุกปน

และกระทําผิด พรบ. คอมพวิเตอร จํานวน 57 ราย ในวนัที่ 24 สิงหาคม กองบังคับการปราบปรามการ

กระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ดําเนินคดีสมาชิกพรรคการเมืองสามรายฐานละเมิด 

พรบ. ดังกลาว ในกรณีที่เผยแพรวิดีโอไลฟเฟสบุคขณะผูนําคนหนึ่งของพรรคกําลังวิจารณนักการเมืองที่

ยายพรรควาเปนผูสนับสนนุ คสช. หากวาถูกตัดสนิวาผิดจริง บุคคลเหลานี้อาจตองถูกจําคุกเปนเวลาหา

ป 

รัฐบาลสอดสองอยางใกลชิดและปดกั้นการเขาเวบ็ไซตหลายพันแหงที่วิพากษวิจารณสถาบัน

พระมหากษัตริย การดําเนินคดีตอนักขาว นักเคลื่อนไหวทางการเมือง และผูใชอนิเทอรเน็ตในฐานหมิ่น

ประมาททางอาญาและยุยงปลุกปนจากการลงเนื้อหาออนไลนนั้นสรางบรรยากาศของการตรวจสอบ

ตัวเองมากยิ่งขึน้ เว็บบอรดและกระดานสนทนาทางการเมืองในอินเทอรเนต็จํานวนมากคอยสอดสอง

ขอความสนทนาและตรวจสอบเนื้อหาของตนอยางใกลชดิเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปดกัน้ หนังสือพิมพระงบั

หรือจํากัดการเขาถึงพื้นที่แสดงความคิดเหน็จากประชาชนเพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการถูกฟองขอหาหมิ่น

พระบรมเดชานุภาพหรือหมิน่ประมาท นอกจากนี้ กสทช. ยังชักจูงผูใหบริการเนื้อหาทางอินเทอรเนต็

และผูใหบริการทางอินเทอรเน็ตตางชาติลบหรือตรวจสอบเนื้อหาของตนที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่มี

การเผยแพรในประเทศ ผูใหขอมูลดานสิทธิมนุษยชนรายงานวา บางครั้งเจาหนาที่ตาํรวจขอใหนัก

เคลื่อนไหวทางการเมืองเปดเผยรหัสผานที่เขาใชบัญชีสวนตวัในสื่อสังคมออนไลน 

อดีตผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม นายปวิณ ชํานิประศาสน แจงความดําเนินคดนีิตยสารทองถิ่นฉบับ

หนึ่งในขอหาละเมดิ พรบ. คอมพิวเตอร ฐานเผยแพรภาพของศิลปนเยาวชนขณะวาดภาพ

พระมหากษัตริยไทยในอดตีสามพระองคสวมหนากากกนัมลพิษเพื่อเรียกรองใหเกดิความสนใจปญหา

มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นเปนชวงๆ โดยอางวาภาพดงักลาวสะทอนภาพของพระมหากษตัริยไทยใน

ดานลบ ทั้งนี้ เจาหนาที่ทางการเชียงใหมไดถอนคํารองในเดือนกนัยายน 
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ประชาชนสามารถเขาถึงและมีการใชอินเทอรเน็ตอยางกวางขวางในเขตเมือง ซึ่งรวมถึงโครงการของ

รัฐบาลที่ใหบริการอินเทอรเน็ตสาธารณะไรสายความเร็วสูง (Wi-Fi) ฟรี โดยมีการจํากัดการเขาถึงและมี

จุดพรอมโยงอยูที่ 300,000 แหงในเมืองและตามโรงเรียน นอกจากนี้ รัฐบาลยังรเิริ่มโครงการขยายการ

เขาถึงอินเทอรเนต็ไปยงัพื้นที่ชนบททัว่ประเทศ กลุมเฝาระวังระหวางประเทศประมาณการวา พลเมือง

ราว 46 ลานคน (คิดเปนรอยละ 67 ของประชากรทั้งประเทศ) สามารถเขาถึงอินเทอรเนต็ในชวงปที่

ผานมา 

เสรีภาพทางวิชาการและการแสดงทางวัฒนธรรม 

คสช. เขาแทรกแซงเพื่อขัดขวางการเสวนาทางวิชาการในมหาวิทยาลัย ขมขูนักวิชาการ และจับกุมแกน

นําเยาวชนที่วิพากษวิจารณการรัฐประหาร มหาวิทยาลยัตางก็ตรวจสอบขอความของตนกอนนําเสนอ 

มหาวิทยาลัยรายงานวา มีทหารเขามาในมหาวิทยาลัยอยูเปนประจําเพื่อเฝาสงัเกตการณการบรรยาย

และการเขารวมกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา มีหลายกรณีที่ทางการจับกุมนิสิตนกัศึกษาจากการใช

เสรีภาพในการพดูและการแสดงความคิดเห็น 

ในเดือนกุมภาพนัธ นักศึกษาและนักเคลื่อนไหวในจังหวัดเชียงใหมจํานวนหกรายถูกดําเนินคดีฐานฝาฝน

คําสั่ง คสช. ฉบบัที่ 3/2558 ซึ่งหามไมใหมีการชุมนุมทางการเมืองตั้งแตหาคนขึ้นไป โดยทัง้หกไดชุมนุม

เพื่อประชาธิปไตยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมในวันที ่14 กุมภาพันธ เพื่อเรียกรองใหมกีารเลือกตั้งในป 

2561 เมื่อเดือนกันยายน คดีนี้ยังอยูระหวางรอการพิจารณาที่สํานักอัยการจังหวดัเชียงใหม 

เมื่อเดือนสิงหาคม นักศึกษามหาวิทยาลัยกลุมหนึ่งยื่นเรือ่งรองเรียนตอสํานักนายกรัฐมนตรีผานทาง

กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อคดัคานการแกไขกฎกระทรวงศึกษาธิการกําหนดความประพฤติของนักเรียน

และนักศึกษา โดยรางแกไขดังกลาวเสนอขอหามชุมนุมตั้งแตการชุมนุมที่กอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย

ไปยังจนถึงการชุมนมุที่ขัดตอศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

ผูอํานวยการศูนยสํารวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ลาออกจากตําแหนงเมื่อเดือน

มกราคมเพื่อเปนการประทวง โดยใหเหตุผลวาสถาบันฯ ระงับการเปดเผยผลการสํารวจความคิดเห็น

กรณีนาฬิกาอือ้ฉาวของนายประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี (ดูหมวดที ่4.) 

ข. เสรีภาพในการชุมนุมกนัอยางสงบและการจัดตั้งสมาคม 

รัฐบาลจํากัดเสรีภาพในการชุมนุมอยางสงบและการจัดตั้งสมาคม 
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เสรีภาพในการชุมนุมอยางสงบ 

รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 ใหเสรีภาพในการชุมนุมอยางสงบ ซึ่งตองเปนไปตามขอจํากัดของ

บทบัญญัติแหงกฎหมายที่บังคับใชเพื่อ “คุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบ

เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดขีองประชาชน หรือเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น” อยางไรกด็ี 

คําสั่ง คสช. ที่ประกาศใชภายใตมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวและยังมีผลบังคับใชภายใต

รัฐธรรมนูญฉบับนี ้ยังคงหามการชุมนมุทางการเมืองของบุคคลตั้งแตหาคนขึ้นไปและกําหนดบทลงโทษผู

ที่สนับสนุนการชุมนุมทางการเมืองใดๆ ก็ตาม 

ขอมูลของกลุมเรียกรองสิทธมินุษยชนระบุวา แมวา คสช. จะขดัขวางงานชุมนุมสาธารณะนอยครั้ง แต

กลับดําเนินคดีกับผูนําและผูเขารวมชุมนุมในขอหาละเมิดคําสัง่ คสช. และกฎหมายหามการชุมนุมและ

กิจกรรมทางการเมือง ในเดอืนกันยายน สมาคมผูสื่อขาวตางประเทศแหงประเทศไทยประกาศวา 

เจาหนาที่ตํารวจสั่งใหทางสมาคมยกเลิกการจดัเสวนาในหวัขอ “นายพลของพมาจะถูกดําเนินคดีใน

ขอหากออาชญกรรมระหวางประเทศหรือไม” ทั้งนี้ สมาคมไดออกแถลงการณวาถูกเจาหนาที่ตํารวจสั่ง

ใหยกเลิกงานเสวนาครั้งนี้เปนครั้งที่หกนับตั้งแตรัฐประหารป 2557 

ในเดือนพฤษภาคม เจาหนาที่ตํารวจจับกุมผูนาํและนักเคลื่อนไหว 15 คนจากกลุม “คนอยากเลือกตั้ง” 

ขอหาจัดการชุมนุมในวาระครบรอบสี่ปการรัฐประหาร พ.ศ. 2557 สมาชิกกลุมถูกตั้งขอหายุยงปลุกปน

และละเมิดขอหามของคสช. วาดวยการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต 5 คนขึ้นไป 

จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา มีกฎขอบังคับของตนที่หามแรงงานตางดาว 

โดยเฉพาะผูที่มาจากประเทศกัมพูชา ประเทศพมา และประเทศลาว ทําการชุมนุมกนั ในขณะที่จังหวัด

สมุทรสาครหามการชุมนุมของแรงงานอพยพเกินกวาหาคนขึ้นไป อยางไรก็ดี เจาหนาที่รัฐไมไดบังคับใช

กฎขอบังคับดังกลาวอยางเขมงวด โดยเฉพาะหากการชุมนุมจัดขึ้นในสถานที่สวนบคุคล นายจางและ

องคกรพัฒนาเอกชนอาจขออนุญาตจากทางการใหแรงงานตางดาวจดังานชุมนุมทางวัฒนธรรมได 

เสรีภาพในการจดัตั้งสมาคม 

รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 ใหบุคคลมีสิทธิในการจัดตัง้สมาคมโดยมีขอจาํกัดบางประการเพื่อ 

“ปกปองประโยชน ความเปนระเบียบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีงามของสวนรวม” 

กฎหมายหามการจดทะเบียนพรรคการเมืองในชื่อเดียวกันหรือใชสัญลักษณเดียวกันกับพรรคการเมืองที่

ถูกยุบตามกฎหมาย 
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ค. เสรีภาพในการนับถือศาสนา 

สามารถอาน รายงานวาดวยเสรีภาพในการนับถือศาสนา ของกระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ ได

ที่  www.state.gov/religiousfreedomreport/ 

ง. เสรีภาพในการเดินทาง 

รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 ใหเสรีภาพประชาชนในการเดินทางภายในประเทศ การเดินทางไป

ตางประเทศ การโยกยายถิ่นฐานไปตางประเทศ และการเดินทางกลับประเทศ โดยทั่วไป รัฐบาลเคารพ

ในสิทธิดังกลาว แตก็มีขอยกเวนบางกรณีเพื่อ “รักษาความมั่นคงของประเทศ ความสงบเรียบรอยหรือ

สวัสดิภาพของประชาชน การวางผังเมืองและการวางผงัประเทศ หรือสวัสดิภาพของเยาวชน” 

หลังเหตุการณรัฐประหารป 2557 คสช. ออกคําสัง่หามบุคคลประมาณ 155 รายเดินทางออกนอก

ประเทศ ทั้งนี ้คําสั่งที่มีผลตอบุคคลดังกลาวสวนใหญถูกยกเลิกไปในป 2559 ศูนยทนายความเพื่อสิทธิ

มนุษยชนประเมนิวา มีบุคคลอีก 300 รายที่ถูก คสช. เรียกใหมารายงานตัวหลงัรัฐประหารป 2557 ได

ลงนามในขอตกลงเพื่อเปนเงื่อนไขการปลอยตัว โดยยินยอมที่จะไมเดินทางออกนอกประเทศหากไมได

รับอนุญาตจาก คสช. ศูนยทนายความฯ ระบุดวยวา คสช. ยังไมไดยกเลิกการจํากัดการเดินทางที่อยูใน

ขอตกลงนี้ คสช. อางวาการหามเดินทางเปนผลจากคดคีวามที่ตอเนื่องมา ไมใชขอหามที่ คสช. กําหนด

ขึ้น 

โดยทั่วไปแลว รฐับาลใหความรวมมือกับสํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ (UNHCR) 

องคการระหวางประเทศเพือ่การโยกยายถิน่ฐาน และองคกรดานมนุษยธรรมในการชวยเหลือผูลี้ภัย ผู

แสวงหาที่พักพิง บุคคลไรสญัชาติ และบุคคลในความหวงใยอื่นๆ แมวาจะมีขอจํากัดอยูบางก็ตาม 

การกระทํามิชอบตอผูอพยพ ผูลี้ภัย และบุคคลไรสญัชาต:ิ ในป 2558 ทางการกักกันชาวโรฮีนจาและ

ชาวบังกลาเทศประมาณ 870 รายในศูนยกักกันของสํานกังานตรวจคนเขาเมืองและสถานที่อื่นๆ ซึ่งคน

กลุมนี้เดินทางเขาประเทศไทยอยางไมปกติโดยทางเรือในชวงวิกฤติผูอพยพทางเรือในอาวเบงกอลและ

ทะเลอันดามันในเดือนพฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ ณ เดือนกันยายน มีผูอพยพราว 100 ราย (สวนมากเปน

ชาวโรฮีนจา) ยังคงถูกกักขังอยู 

ทางการยังคงปฏิบตัิตอผูลีภ้ยัและผูแสวงหาที่พักพิงทกุคนที่อาศัยอยูนอกคายพักพิงตามชายแดน 

ประหนึ่งเปนบุคคลเขาเมืองผิดกฎหมาย บุคคลทีถู่กระบุสถานภาพวาเปนบุคคลเขาเมืองผิดกฎหมายจะ

ถูกจับและกักกนัตามกฎหมาย ถึงแมวาในป 2556 จะมีการนํากระบวนการอนุญาตใหมีการประกันตวัผู

ลี้ภัยและผูแสวงหาที่พักพิงที่ถูกกักกันกลับมาใชอีกครั้ง แตทางการกลับไมอนุญาตใหมีการประกันตัวผูลี้

ภัยและผูแสวงหาที่พักพิงทีถู่กกักกันตั้งแต พ.ศ. 2559 

http://www.state.gov/religiousfreedomreport/
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องคการดานมนุษยธรรมระหวางประเทศมีขอกังวลวา ศูนยกักกันของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองมี

สภาพแออัด ผูถูกกักกันขาดโอกาสในการออกกําลังกาย และมีเสรีภาพในการเดินทางที่จํากัด 

การเดินทางภายในประเทศ: รัฐบาลจํากัดเสรีภาพในการเดินทางภายในประเทศของชาวเขาและชนกลุม

นอยอื่นๆ ที่ไมมีสญัชาติไทยแตถือบัตรประจาํตัวที่รัฐบาลออกให ทางการหามผูถือบตัรเหลานี้เดินทาง

ออกนอกเขตอําเภอที่อาศัยอยูโดยไมไดรับอนญุาตลวงหนาจากนายอําเภอหรือเดินทางออกนอกจงัหวัด

โดยไมไดรับอนญุาตจากผูวาราชการจังหวดั ผูฝาฝนจะถกูปรับหรือตองโทษจําคุก 45-60 วัน สวนผูที่ไม

มีบัตรไมไดรับอนุญาตใหเดินทางเลย องคกรดานสิทธิมนุษยชนรายงานวา ตํารวจตามจุดตรวจใน

ประเทศมักเรียกเก็บสินบนเพื่อแลกกับการอนุญาตใหบุคคลไรสัญชาติเดินทางจากอําเภอหนึ่งไปยังอีก

อําเภอหนึ่ง 

การเดินทางไปตางประเทศ: ทางการกําหนดวา บุคคลไรสัญชาติอื่นๆ ที่อาศัยอยูในประเทศไทย ซึ่ง

รวมถึงชาวไทใหญและชนกลุมนอยอืน่ๆ ที่ไมใชชาวเขาจํานวนหลายพันคนตองขออนุญาตจากเจาหนาที่

ทองถิ่นหากตองการเดินทางไปตางประเทศ ผูลี้ภัยชาวพมาบางรายที่ไดรับอนุญาตใหไปตั้งถิ่นฐานใหมใน

ประเทศที่สามแตไมไดรับการรับรองสถานะจากรัฐบาลไทยวาเปนผูลี้ภัยตองรอใบอนุญาตใหออกจาก

ประเทศเปนเวลานานหลายป 

การคุมครองผูลี้ภัย 

การดูแลผูลี้ภัยและผูแสวงหาที่พักพิงของรัฐบาลยังคงมลีักษณะไมสม่ําเสมอ  อยางไรก็ดี หนวยงาน

ภาครัฐยังคงใหที่พักพิงแกผูลี้ภัยและผูแสวงหาที่พักพิงจาํนวนมาก และใหความคุมครองผูลี้ภัยเพื่อไมให

ถูกขับไลหรือถูกสงกลับประเทศ รวมทั้งอนุญาตใหผูที่หนีการสูรบหรือเหตุการณความรุนแรงอื่นๆ ใน

ประเทศเพื่อนบานขามพรมแดนมาพักในไทยไดจนกวาการสูรบจะยตุ ิ นอกจากนี้ ผูลี้ภัยในเมืองทีไ่ดรับ

การรับรองสถานภาพจากสํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ (UNHCR) รวมทั้งผูลี้ภัยชาว

พมาที่ไดขึ้นทะเบียนไวแลวและอาศัยอยูในคายอพยพของทางการ ไดรับอนุญาตใหโยกยายไปตั้งถิ่นฐาน

ในประเทศที่สาม 

การสงผูลี้ภัยกลับไปสูอันตราย: รัฐบาลใหความคุมครองในระดับหนึ่งแกผูลี้ภัยโดยไมขับไลหรือสงผูลี้ภัย

กลับประเทศหากชีวิตหรอืเสรีภาพของคนเหลานี้จะถูกคุกคามอันเนื่องมาจากเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ 

สถานภาพการเปนสมาชิกของกลุมสังคมหรือทัศนคติทางการเมือง นอกคายผูลี้ภัย เจาหนาที่ทางการจะ

ไมแยกความแตกตางระหวางชาวพมาที่แสวงที่พักพิงกับชาวพมาที่เขาเมืองโดยไมมีเอกสาร โดย

พิจารณาวา ทุกคนเปนคนเขาเมืองผิดกฎหมายหมด อยางไรก็ดี โดยปกติแลว ทางการอนุญาตใหผูลี้ภัย

ชาวพมาที่ขึ้นทะเบียนและไดรับการพิสูจนแลวกลับไปทีค่ายผูลี้ภัยไดหากถูกจับนอกคาย ชาวพมาที่ถูก

จับในประเทศไทย โดยไมไดมีสถานะผูลี้ภัยหรือเอกสารอนุญาตใหอยูในประเทศไทยไดตามกฎหมาย 
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มักจะถูกทางการนําไปสงไปที่ชายแดนพมา โดยปกติแลว ทางการไมเนรเทศบคุคลในความหวงใย 

(person of concern) ที่มีสถานะผูแสวงหาที่พักพิงหรอืผูลี้ภัยของ สํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหง

สหประชาชาติ (UNHCR) อยางถูกตอง อยางไรก็ตาม เมื่อเดือนกมุภาพนัธ ทางการสงตัวบุคคลในความ

หวงใยของ UNHCR ชาวกัมพูชาหนึ่งรายกลบัประเทศ และบังคับบคุคลอื่นๆ ที่ไดรับความคุมครอง

สถานะดังกลาวกลับประเทศภูมิลําเนา 

บางครั้งตํารวจตรวจคนเขาเมืองในกรุงเทพฯ จับกุมและกักขังผูแสวงหาที่พักพิงและผูลี้ภัย ซึ่งมีผูหญิง

และเด็กรวมอยูดวย เพื่อลดจํานวนผูเขาเมืองโดยผิดกฎหมายและผูที่พํานักในประเทศเกินวันหมดอายุ

ของวีซา อยางไรกด็ี ทางการไมเนรเทศบุคคลในความหวงใยของ UNHCR จากกลุมบุคคลนี้ ณ วันที่ 10 

ธันวาคม มีผูลี้ภัยและผูแสวงหาที่พักพิงประมาณ 412 คนอาศัยอยูที่ศูนยกักกันของสํานักงานตรวจคน

เขาเมือง และชาวอุยกูรประมาณ 50 คนยังคงอยูระหวางการกักตัวในประเทศไทยตัง้แตป 2558 

การเขาพักคายพักพิง:  กฎหมายไมมีการใหสถานะผูแสวงหาที่พักพิงและผูลี้ภัย ผูแสวงหาที่พักพิงและผู

ลี้ภัยชาวพมาที่อาศัยอยูภายนอกคายผูลี้ภัยของทางการถือวาเปนผูเขาเมืองผิดกฎหมาย เชนเดียวกับผู

แสวงหาที่พักพิงและผูลี้ภัยที่ไมใชชาวพมาทุกคนในประเทศไทยที่ไมมีหนังสือเดินทางและวีซาอยาง

ถูกตอง ถาบุคคลเหลานี้ถูกจับตวัได จะถูกนําไปกักกันอยางไมมีกําหนดที่ศูนยกักกันของสํานักงานตรวจ

คนเขาเมืองในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 

สํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภยัแหงสหประชาชาต ิ(UNHCR) ยังคงถูกจํากัดการใหความคุมครองแกผูลี้ภัย

บางประเภทซึ่งอาศัยอยูนอกคายผูลี้ภัยของทางการ การอนญุาตให UNHCR เขาพบผูแสวงหาที่พักพิงที่

ศูนยกักกันของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองที่กรุงเทพฯ และสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อดําเนินการ

สัมภาษณพิจารณาสถานภาพ รวมทั้งสอดสองดูแลผูแสวงหาที่พักพิงที่เพิ่งมาถึงนั้น มีความเปลี่ยนแปลง

ไมแนนอนตลอดชวงปที่ผานมา UNHCR สามารถเขาศนูยกักกันของสาํนักงานตรวจคนเขาเมืองที่กกักัน

ชาวโรฮีนจา เพื่อดําเนินการระบุสถานภาพผูลี้ภัย ทางการอนุญาตประเทศที่รับผูแสวงหาที่พักพิงไปตั้ง

หลักแหลงในประเทศของตนใหดําเนินขั้นตอนตางๆ ที่ศูนยกักกันฯ ได  สวนองคการดานมนุษยธรรมก็

ไดรบัอนุญาตใหจดัใหบริการดานสาธารณสุข อาหาร และความชวยเหลือดานมนุษยธรรมอื่นๆ ดวย 

รัฐบาลอนุญาตให UNHCR สอดสองการคุมครองผูลี้ภัยและผูแสวงหาที่พักพิงชาวพมาประมาณ 

100,000 คนที่อาศัยอยูในคายผูลี้ภัยเกาแหงบริเวณชายแดนไทยที่ติดกับพมา องคกรพัฒนาเอกชนซึ่ง

ไดรบัเงินทุนจากประชาคมระหวางประเทศใหความชวยเหลือปจจัยพื้นฐานดานมนษุยธรรมแกผูที่อาศัย

อยูในคายผูลี้ภัย เชน บริการดานสาธารณสุข อาหาร การศึกษา ที่พักพิง น้ํา บริการสุขอนามัย การฝก

อาชีพ และบริการอื่นๆ 
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ณ เดือนสิงหาคม รัฐบาลอํานวยความสะดวกใหชาวพมาประมาณ 1,400 คนยายจากคายลี้ภัยไปตั้งถิ่น

ฐานในประเทศที่สาม ทั้งนี้ ผูลี้ภัยที่อาศัยอยูในคายพักพิงตามชายแดนทัง้เกาแหง แตไมไดขึน้ทะเบียน

กับทางการไมมีสิทธิโยกยายไปตัง้ถิ่นฐานในประเทศที่สาม 

เสรีภาพในการเดนิทาง: ผูลี้ภัยที่อาศัยอยูในคายผูลี้ภัยเกาแหงบริเวณชายแดนติดกบัประเทศพมาไมมี

เสรีภาพในการเดนิทางและถูกจํากัดบริเวณอยูเพียงในคายผูลี้ภัยนบัตั้งแตมีการกอตั้งคายขึ้น หากผูลี้ภัย

ถูกจับนอกเขตคายผูลี้ภัยอยางเปนทางการ ผูลี้ภัยอาจถูกคุกคาม ปรับ กักกันตัว ถอนทะเบียน และ

เนรเทศกลับประเทศ 

ผูลี้ภัยและผูแสวงหาที่พักพิงไมมีสิทธิเขากระบวนการพิสจูนสัญชาติอยางเปนทางการ ซึ่งกระบวนการนี้

จะอนุญาตใหแรงงานตางดาวที่ไดรับการพิสูจนสัญชาติและมีหนังสือเดนิทางสามารถเดินทางไดทั่ว

ประเทศ 

การจางงาน: กฎหมายหามผูลี้ภัยทํางานในประเทศ รัฐบาลไดอนุญาตใหแรงงานตางดาวที่ไมมีเอกสาร

ประจําตัวที่มาจากประเทศพมา กัมพูชา และลาว สามารถทํางานในภาคเศรษฐกิจบางสวนไดอยางถูก

กฎหมายถาขึ้นทะเบียนกับทางการและดําเนนิการตามขั้นตอนที่กําหนดเพ่ือขอทําเอกสารระบุ

สถานภาพของตน (ดูหมวดที่ 7.ง.) นอกจากนี ้กฎหมายยังอนุญาตใหเหยื่อคามนุษยและพยานทีรู่เห็น

เหตกุารณที่ใหความรวมมือกับคดีที่รออยูในชั้นศาลทํางานไดอยางถูกกฎหมายเปนระยะเวลาไมเกนิสอง

ปหลังจากที่การพิจารณาคดีของเหยื่อคามนุษยและพยานที่รูเห็นเหตุการณดังกลาวแลวเสร็จ 

การเขาถึงบริการพื้นฐาน: ประชาคมนานาชาติใหการบริการขั้นพื้นฐานแกผูลี้ภัยที่อาศัยภายในคายพัก

พิงเกาแหงตามชายแดนพมา ระบบการสงตวัทางการแพทยทําใหผูลี้ภัยสามารถขอรับการรักษาพยาบาล

อื่นๆ ที่จําเปนนอกเหนือจากการดูแลขั้นตนได สําหรับประชากรผูลี้ภัยและผูแสวงหาที่พักพิงในเมืองที่

อยูในกรุงเทพมหานคร การเขาถึงบริการดานสาธารณสุขพ้ืนฐานยังมีนอย องคกรพัฒนาเอกชนสองแหง

จัดบริการดูแลสุขภาพขัน้ตนรวมถึงสุขภาพจิตมาตั้งแตป 2557 สํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหง

สหประชาชาติ (UNHCR) ประสานงานการสงตอผูปวยกรณีฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลทองถิน่ 

เนื่องจากเด็กผูลี้ภัยชาวพมาโดยทัว่ไปไมอาจเขารับการศึกษาในระบบการศึกษาของรัฐบาลได องคกร

พัฒนาเอกชนจึงจัดการศึกษาให โดยบางแหงประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับหลักสูตร

การศึกษาดวย ในกรุงเทพมหานคร ชุมชนผูลี้ภัยบางแหงจัดตั้งโรงเรียนของชมุชนเองเพื่อใหการศึกษา

แกลูกหลานของตน  บางแหงก็ขวนขวายเรียนภาษาไทยโดยการสนับสนุนจาก UNHCR เพราะตาม

กฎหมายแลว โรงเรียนรฐับาลจะตองรับเด็กที่สามารถพดู อาน และเขียนภาษาไทยไดคลองในระดับหนึ่ง

เขาศึกษา ไมวาเด็กคนนั้นจะมีสถานะทางกฎหมายอยางไรก็ตาม 
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การคุมครองชัว่คราว: รัฐบาลยังคงขยายระยะเวลาใหการคุมครองชั่วคราวแกผูอพยพชาวโรฮีนจาและ

บังกลาเทศที่เขามาในชวงวิกฤตผูอพยพทางเรือในอาวเบงกอลและทะเลอนัดามันเมื่อ พ.ศ. 2558 

บุคคลไรสัญชาต ิ

รัฐบาลยังคงดําเนินการระบุตัวบุคคลไรสัญชาติ จัดหาเอกสารเพื่อแกปญหาการไรสญัชาติ และเปดทาง

ใหผูที่อาศัยอยูในประเทศไทยเปนเวลานานสามารถขอความเปนพลเมอืงไทยได  รัฐบาลประเมินวา มี

บุคคลราว 470,000 คนในประเทศไทยที่อาจเปนบุคคลไรสัญชาติหรือเสี่ยงตอการไรสัญชาติ โดยสวน

ใหญอาศัยอยูในภาคเหนือ รวมถึงผูยายถิ่นชาวพมาที่ไมมีหลักฐานแสดงสัญชาติพมา ชนกลุมนอยทาง

ชาติพันธุที่ไดขึ้นทะเบียนกับทางการ และชนกลุมนอยที่ไมเคยมีเอกสารมากอน 

รัฐบาลใหคํามั่นวาภายในป 2567 คนไรสัญชาติจะหมดไป และเมื่อ พ.ศ. 2559 รัฐบาลก็ไดเห็นชอบมติ

คณะรัฐมนตรีที่กําหนดแนวทางที่ทําใหเด็กและวัยรุนไรสัญชาติประมาณ 80,000 คนไดรับสัญชาติไทย 

มตินี้ยงัครอบคลุมถึงบุคคลที่เกิดในประเทศ และมีบิดามารดาเปนชนกลุมนอย ขึ้นทะเบียนกับรัฐบาล 

และอาศัยอยูในประเทศมาเปนระยะเวลาอยางนอย 15 ป นอกจากนี้ มตดิังกลาวยังใชบังคับกับเยาวชน

ที่ไรสัญชาติที่ไมทราบชาติกาํเนิดที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานรัฐบาลวา ไดอาศยัอยูในประเทศมา

เปนระยะเวลา 10 ป 

การเกิดในประเทศไมทําใหไดสัญชาติโดยอัตโนมัติ ตามกฎหมาย การไดสัญชาติตองเปนการกําเนิดจาก

บุพการีที่อยางนอยหนึ่งคนเปนพลเมืองไทย การสมรสกับชายไทย หรือการแปลงสญัชาติเปนไทย 

นอกจากนี้ บุคคลอาจขอสญัชาติไดตามหลกัเกณฑพิเศษซึ่งรัฐบาลกําหนดขึ้นและดาํเนินการโดย

กระทรวงมหาดไทยซึ่งไดรับอนุมตัิโดยคณะรฐัมนตรีหรือเปนไปตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ดูหมวดที่ 6 

หัวขอ “เด็ก”) การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเมื่อเร็วๆ นี้ อนุญาตใหบคุคลไรสัญชาตเิชื้อสายไทยและบุตรที่

มีคุณสมบัติตรงตามคําจํากัดความของ “ชาวไทยพลัดถิน่” สามารถขอสถานภาพ “การมีสัญชาติไทย

โดยกําเนิด” ได 

กฎหมายกําหนดวา เดก็ทุกคนที่เกิดในประเทศจะไดรับสูติบัตรจากทางการไมวาบดิามารดาจะมี

สถานภาพทางกฎหมายอยางไร บิดามารดาหลายคนไมขอสูติบัตรใหแกบตุรของตนเพราะขัน้ตอน

ยุงยากและตองเดินทางจากพ้ืนที่หางไกลเขาไปที่วาการอําเภอ ตลอดจนไมตระหนักถึงความสําคัญของ

เอกสารนี ้

ตามกฎหมาย ชาวเขาผูไรสญัชาติไมมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งหรือเปนเจาของทีด่ิน รวมทั้งถูกจํากัดการ

เดินทาง นอกจากนี ้บุคคลไรสัญชาติยังไมอาจประกอบอาชีพบางประเภทที่สงวนไวสําหรับบุคคล
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สัญชาติไทย เชน อาชีพเกษตรกรรม แมวาในทางปฏิบัติ เจาหนาที่ทางการจะอนุญาตใหชาวเขาที่ไมได

เปนพลเมืองไทยทาํการเกษตรเพื่อยังชีพได  บุคคลไรสัญชาตปิระสบความยากลําบากในการขอกูเงิน

และการเขาถึงบรกิารตางๆ ของรัฐ เชน บริการดานสาธารณสุข  แมวาเด็กไรสัญชาติที่ไมมีเอกสาร

สามารถเขาโรงเรียนรัฐได แตการศึกษาก็ดอยคุณภาพ  ผูบริหารโรงเรยีนระบุสถานภาพ “พลเมืองที่

ไมใชชาวไทย” บนประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาของเด็กเหลานี้ซึ่งเปนการจํากัดโอกาสทางเศรษฐกิจของ

พวกเขาเปนอยางมาก มหาวิทยาลัยรัฐบางแหงเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาไร

สัญชาติที่ไมมีเอกสารในอัตราที่สูงกวาที่เก็บจากนักศึกษาชาวไทย 

เนื่องจากไมมีสถานภาพที่ถูกตองตามกฎหมาย บุคคลไรสัญชาติจึงเสี่ยงตอการถูกกระทํามิชอบใน

รูปแบบตางๆ (ดูหมวดที่ 6. เด็กและชาวพื้นเมือง) 

หมวดที ่3. เสรีภาพในการมีสวนรวมในกระบวนการทางการเมือง 

รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 กําหนดใหพลเมืองสามารถเลือกรัฐบาลของตนเองไดดวยการเลือกตั้งที่จัด

ขึ้นเปนชวงๆ อยางเสรีและยุติธรรม โดยการลงคะแนนเปนการลับ และมีสิทธิเลือกตั้งที่เปนสากลและ

เทาเทียม แมวาจะยังไมมีการเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งและการจดัตั้งสมาชิก

รัฐสภาออกมา และยังไมมีการเลือกตั้งในปที่ผานมาก็ตาม 

การเลือกตั้งและการมสีวนรวมทางการเมือง 

การเลือกตั้งลาสดุ: ไมมีการจัดการเลือกตั้งนับตั้งแตเหตุการณรัฐประหารป 2557 ประกาศ คสช. ฉบับที ่

85/2557 และ 86/2557 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 และคําสั่งหัวหนา คสช. ฉบับที ่1/2557 เมื่อเดือน

ธันวาคม 2557 สั่งระงับการเลือกตั้งทุกประเภททั่วประเทศ ทั้งในระดับประเทศและระดับทองถิ่น 

พรรคการเมืองและการมีสวนรวมทางการเมือง: ทางการอนุญาตใหพรรคการเมืองใหมเริม่จดทะเบียน

พรรคไดในเดือนมีนาคม สวนพรรคการเมืองเดิมตองจดทะเบียนสมาชิกพรรคใหมในเดือนเมษายน ทั้งนี้ 

พรรคการเมืองตางๆ รองเรียนกับสํานักงานผูตรวจการแผนดิน โดยอางวาการขอใหจดทะเบียนสมาชิก

ใหมเปนการละเมิดสิทธิของสมาชิกพรรค พรรคการเมืองที่จดทะเบียนแลวทุกพรรคสามารถเริ่มรับสมัคร

สมาชิกใหมไดในเดือนกันยายน ขอจํากดัเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งการหามชุมนุม

ทางการเมืองเกนิกวาหาคนขึ้นไป สงผลกระทบตอการดําเนินงานของพรรคการเมือง อยางไรก็ดี ใน

เดือนธันวาคม รัฐบาลทหารไดออกคําสั่งผอนปรนขอหามเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองและการหาเสียง

เพื่อเตรียมการสําหรับการจดัการเลือกตัง้ที่คาดการณในวงกวางวาจะเกดิขึ้นในชวงตนป 2562 

การมีสวนรวมของสตรีและชนกลุมนอย:  รัฐธรรมนูญฉบับที่ใชอยูกอนรัฐประหารสนับสนุนใหพรรค

การเมือง “มีสมาชิกพรรคที่เปนหญิงและชายในจํานวนที่ใกลเคียงกัน” รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 ไม
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มีบทบัญญัติดังกลาว ไมมกีฎหมายที่หามมิใหผูหญงิและชนกลุมนอยมีสวนรวมทางการเมือง อยางไรกด็ี 

ผูหญิงและชนกลุมนอยก็มีสวนรวมไดอยางจํากดั สภานติิบัญญัติแหงชาติทีแ่ตงตั้งโดย คสช. มีสมาชิกที่

เปนผูหญิง 13 คนจากทั้งหมด 249 คน สวนคณะรัฐมนตรรีักษาการมีรัฐมนตรีที่เปนผูหญิง 1 คน จาก

สมาชิกทั้งหมด 36 คน รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งชุดที่แลวมีสมาชกิสภาผูแทนราษฎรที่เปนผูหญิง 81 

คนจากสมาชิกทั้งหมด 500 คน 

มีสมาชิกจากชนกลุมนอยทางชาติพันธุหรือศาสนาไมกีค่นที่มีตําแหนงสูงทางการเมอืงระดับประเทศ 

สภานิติบัญญัตแิหงชาติมีสมาชิกที่นบัถือศาสนาอิสลามสีค่นและนับถือศาสนาคริสตหนึ่งคนจากสมาชิก

ทั้งหมด 249 คน ไมมีผูนับถือศาสนาอิสลามหรือศาสนาคริสตดํารงตําแหนงในคณะรัฐมนตรี ผูวา

ราชการจังหวดัทุกคน (ที่รับการแตงตั้งมาจากสวนกลาง) ในจังหวัดชายแดนภาคใตที่ประชากรสวนใหญ

เปนชาวมุสลิมนัน้ นับถือศาสนาพุทธ แตนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพืน้ที่ดังกลาวเปนชาว

มุสลิม 

หมวดที ่4. การทุจริตในวงราชการและความโปรงใสของรัฐบาล 

กฎหมายกําหนดโทษทางอาญาสําหรับการทุจริตในวงราชการ รัฐบาลภายใต คสช. บังคับใชกฎหมาย

ดังกลาวเพิ่มมากขึ้น ทวา ในบางครั้ง ขาราชการก็พัวพันกับการกระทําการทุจริตโดยไมตองรับโทษ 

ในชวงปที่ผานมามรีายงานเกี่ยวกับการทุจริตในวงราชการหลายกรณ ี

การทุจริต: การทุจริตยงัคงมอียูในวงกวางในวงการตํารวจ ทางการจับกุมและพิพากษาลงโทษเจาหนาที่

ตํารวจในขอหาทุจริต คายาเสพติด และลักลอบขนสนิคาเถื่อน นอกจากนี้ ยังมีรายงานกลาวหาตํารวจ

วากระทําการละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอีกดวย เมื่อเดือนมกราคม กรมสอบสวนคดีพิเศษพบวา

มีเจาหนาที่ของรัฐอยางนอย 20 ราย ซึ่งสวนใหญเปนเจาหนาที่ตํารวจ เกี่ยวของกับกิจกรรมที่ผิด

กฎหมายในสถานอาบอบนวดในกรุงเทพมหานคร จากการสืบสวนขอเท็จจริง พบวาสถานอาบอบนวดมี

ความเกี่ยวของกับการคาประเวณีและวาจางผูหญิงกวา 100 คน ซึง่สวนใหญเปนชาวตางชาติ และบาง

คนมีอายุนอยกวา 15 ป เจาหนาที่ตํารวจที่มีสวนเกี่ยวของหารายถกูยายไปประจําหนวยงานตํารวจที่ไม

มีอํานาจบริหารโดยทนัทีหลังการสืบสวนเบื้องตน การสอบสวนยังคงรอการพิจารณาอยู 

เมื่อ พ.ศ. 2558 อัยการสูงสุดดําเนินการยื่นฟองนางสาวยิ่งลักษณ ชนิวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และ

เจาหนาที่ที่ดํารงตําแหนงในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณอีก 28 คนฐานกระทําผิดตอหนาที่ในการ

จัดการโครงการรบัจํานําขาวของรัฐบาล เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองไดตดัสินวาจําเลยทั้ง 20 คนมีความผิดอาญาฐานทุจริต และสั่งจําคุกนายบุญทรง 

เตริยาภิรมย อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปนเวลา 42 ปในความผิดฐานปฏิบัติหนาที่มิชอบใน

การจัดการสัญญาแบบรัฐตอรัฐกับบริษัทจีนในโครงการรบัจํานําขาวดังกลาว ในเดือนกันยายน 2560 
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ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองก็ไดอานคําพิพากษาลบัหลงันางสาวยิ่งลักษณ 

ชินวัตร และพิพากษาจําคุกนางสาวยิ่งลักษณเปนเวลา 5 ป ฐานปลอยปละละเลยใหนายบุญทรง เตริยา

ภิรมยและเจาหนาทีค่นอื่นๆ ในรัฐบาลของตนกระทาํการทุจริต กอนที่จะมีการอานคําพิพากษา มี

รายงานวานางสาวยิ่งลกัษณไดเดินทางออกนอกประเทศไปแลว และหลังจากที่มีการอานคําพิพากษา 

ศาลไดออกหมายจบัเธอทันที ในเดือนกรกฎาคม มีรายงานวารัฐบาลขอใหสหราชอาณาจักรสงตัว

นางสาวยิ่งลักษณกลับมารับโทษในประเทศไทยในฐานะผูรายขามแดน เมื่อสิน้ปนางสาวยิ่งลักษณยงัคง

อาศัยอยูนอกประเทศ 

ในอีกกรณีหนึ่ง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําลังดําเนินการ

สืบสวนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการจายเงินที่รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณไดสั่งจายใหกับเหยื่อความ

รุนแรงทางการเมอืงที่เกิดขึน้ตั้งแต พ.ศ. 2548-2553 เนื่องจากมีการอางการจายเงินดังกลาวไมเปนไป

ตามกฎหมาย และมีการสั่งจายเงินในจํานวนที่ไมไดสัดสวนใหกับผูสนับสนนุของพรรคเพื่อไทย ซึ่งเปน

พรรคการเมืองของนางสาวยิ่งลักษณ เมื่อเดือนกันยายน คณะกรรมการ ป.ป.ช. รายงานวาใกลจะได

ขอสรุปในเรื่องนี ้หากวาคณะกรรมการ ป.ป.ช. พบวามกีารทุจริต คดีจะถกูสงตอไปยังศาลฎีกาแผนก

คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และหากวามคีวามผิดจริง นางสาวยิ่งลักษณและผูนําพรรค

คนอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของจะถูกตัดสิทธิทางการเมืองเปนเวลาหาป 

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังอางวารองนายกรัฐมนตรีฝายความมั่นคง และรัฐมนตรวีาการ

กระทรวงกลาโหม พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ ไมไดแจงขอมูลเกี่ยวกับนาฬิกาและแหวนซึ่งมีมูลคา

ประมาณ 1.5 ลานเหรียญในบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน กฎหมายกําหนดใหผูดํารงตําแหนงทาง

การเมืองระดับสูงเปดเผยรายการทรัพยสินทัง้หมดกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. พลเอก ประวิตร อางวาตน

ไดยืมนาฬิกาและแหวนมาจากเพื่อนสนิท จึงตอบกลับจดหมายสอบถามจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ลาชา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังคงดําเนินการสบืสวนเรื่องนี้ตอไป 

หมายจับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งออกเมื่อป 2552 ยังคงมีผลอยู ศาลฎีกาแผนก

คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไดพิพากษาจําคุกนายทักษิณเปนระยะเวลาสองปครึ่ง ฐาน

พัวพันกับการปลอยเงินกูจากธนาคารของรัฐใหแกประเทศพมา ทุกวันนี้ นายทักษิณก็ยังคงอาศัยอยูนอก

ประเทศ 

การแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน: กฎหมายและระเบียบราชการกําหนดใหขาราชการที่ไดรับการ

เลือกตั้งและที่ไดรับการแตงตั้งแจงรายการทรัพยสินและรายไดของตนตามแบบฟอรมที่กําหนดเปน
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มาตรฐาน กฎหมายกาํหนดบทลงโทษขาราชการที่ไมไดแจงรายการทรัพยสิน หรือแจงรายการไมตรง

ตามความเปนจริง หรือปกปดทรัพยสิน โดยบทลงโทษมดีังตอไปนี้ คือ ตดัสิทธิทางการเมืองเปนเวลาหา

ป ยึดทรัพย ปลดออกจากตําแหนง และจําคุกไมเกินหกเดือน ปรับไมเกนิ 10,000 บาท (300 เหรียญ

สหรัฐ) หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

ระเบียบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาดวยการเปดเผยทรัพยสินตอสาธารณชนนั้นไมครอบคลุมถงึ

สมาชิก คสช. แมวา สมาชิก คสช. ที่เปนสมาชกิคณะรัฐมนตรีจะตองปฏิบัติตามระเบียบนี้ก็ตาม อีกทั้ง

ทางการยังยกเวนใหสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏริูปประเทศไมตองปฏิบัตติามระเบยีบนี้เชนกัน สภา

ดังกลาวมีสมาชิก 200 คนซึ่งมาจากการแตงตั้งโดย คสช. และถูกยุบไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 

หมวดที ่5. ทาทีของรัฐบาลตอการสืบสวนโดยองคกรระหวางประเทศและองคกรเอกชนในประเด็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชน 

องคกรสิทธิมนุษยชนในประเทศและระหวางประเทศหลายประเภทดําเนินกิจกรรมอยูในประเทศไทย 

คําสั่งตางๆ ของ คสช. สงผลกระทบตอการดําเนินงานขององคกรพัฒนาเอกชน ซึง่รวมถึงการหามชุมนมุ

และจัดกิจกรรมทางการเมือง ตลอดจนการจํากดับทบาทของสื่อมวลชน องคกรพัฒนาเอกชนที่

ดําเนินการเกี่ยวกบัประเด็นทางการเมืองที่ออนไหว เชน การปฏิรูปการเมือง การคัดคานโครงการพฒันา

ที่รัฐบาลเปนผูสนับสนุน ยงัคงเผชญิกับการคุกคามเปนระยะๆ 

เจาหนาที่สิทธิมนุษยชนที่ทํางานเรื่องความรุนแรงในจงัหวัดชายแดนภาคใตมักเสี่ยงตอการถูกคุกคาม

และขมขูจากเจาหนาที่รัฐและกลุมผูกอความไมสงบ องคกรพัฒนาเอกชนหลายแหลงรายงานวา มกีาร

คุกคามและการขมขูทางออนไลนที่เกิดขึ้นอยางแพรหลาย รัฐบาลใหสิทธิยกเวนภาษีแกองคกรพัฒนา

เอกชนเพียงไมกี่ราย ซึ่งบางครั้งก็เปนอุปสรรคตอการหาเงินทุนขององคกรเหลานี ้

เมื่อเดือนสิงหาคม สหประชาชาติออกรายงานเกี่ยวกับการโตตอบผูพิทักษสิทธมินุษยชน และระบุวา

ประเทศไทยไมปฏิบตัิตามกลไกดานสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ หลังจากนั้น กระทรวงการ

ตางประเทศชี้แจงวา กรณีเหลานี้ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกลไกดานสิทธิมนุษยชน และเจาหนาที่

ดําเนินการตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ 

สหประชาชาตแิละองคกรระหวางประเทศอืน่ๆ: คณะทํางานของสหประชาชาตดิานธุรกิจกับสิทธิ

มนุษยชนเดินทางเยือนประเทศไทยเมือ่เดือนเมษายน สหประชาชาติรายงานวา ยังคงไมมีความคืบหนา

ใดๆ เกี่ยวกับการขออนุญาตเดินทางมาไทยของคณะทํางานของสหประชาชาติดานการหายสาบสูญ ผู

เสนอรายงานพิเศษของสหประชาชาติดานเสรีภาพในการแสดงออก การชุมนุมและการจดัตั้งสมาคม 
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หรือผูเสนอรายงานพิเศษของสหประชาชาติดานสถานการณของผูพิทักษสิทธิมนุษยชน ผูอพยพ และผู

พลัดถิ่นภายในประเทศ ณ เดือนกันยายน มีคําขออนญุาตเดินทางเยือนไทยตามกลไกพิเศษของ

สหประชาชาติที่ยังคงคางอยูรวม 20 เรื่อง 

องคกรสิทธิมนุษยชนภาครฐั: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนคณะกรรมการอิสระที่มีภารกิจ

ในการคุมครองสิทธิมนุษยชนและจัดทํารายงานประจําป คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตไิดรับคํา

รอง 225 เรื่องนับตัง้แตเดือนตุลาคม 2560 จนถึงเดือนกันยายน ในจํานวนนี้มี 36 เรื่องเกี่ยวของกับขอ

กลาวหาการกระทํามิชอบโดยตํารวจ กลุมสิทธิมนุษยชนยังคงวิพากษวิจารณคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติที่ไมยื่นฟองรองผูกระทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนดวยตนเองหรือในนามของผู

รองเรียน 

สํานักงานผูตรวจการแผนดินเปนหนวยงานอิสระและมีอํานาจพิจารณาและสอบสวนคํารองเรียนจาก

ประชาชน หลังจากดําเนินการสอบสวน สํานกังานผูตรวจการแผนดินอาจสงเรื่องตอไปยังศาลเพื่อ

พิจารณาตอไป หรือใหคําแนะนาํแกหนวยงานที่เหมาะสมเพื่อดําเนนิการตอไป สํานักงานผูตรวจการ

แผนดินตรวจสอบเรื่องรองเรียนทั้งหมด แตไมมีอํานาจบังคับใหหนวยงานตางๆ ดําเนินการตาม

คําแนะนํา ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 จนถึงเดือนสิงหาคม สํานักผูตรวจการแผนดินรับเรื่องรองเรียนใหม 

2,062 เรื่อง โดยในจํานวนนี้มี 523 เรื่องที่เกี่ยวของกับขอกลาวหาการกระทํามิชอบโดยตํารวจ 

หมวดที ่6. การเลือกปฏิบตั ิการกระทํามิชอบในสังคม และการคามนุษย 

สตร ี

การขมขืนและความรุนแรงในครอบครัว: การขมขืนกระทําชําเราเปนการกระทําที่ผดิกฎหมาย แมวา

รัฐบาลไมไดบังคบัใชกฎหมายดังกลาวอยางมีประสิทธิผลเสมอไป กฎหมายใหอํานาจเจาหนาที่ดําเนินคดี

กับสามีที่ขมขืนภรรยาของตน และมกีารดําเนินคดปีระเภทนี้ กฎหมายกําหนดบทลงโทษหลายระดับ

สําหรับคดีขมขืนหรือการใชกําลังทํารายทางเพศ เริ่มตั้งแตโทษจําคุกสี่ปจนถึงประหารชีวิต รวมถึงโทษ

ปรับ 

องคกรพัฒนาเอกชนยืนยันวา การขมขืนเปนปญหารายแรง และตั้งขอสงัเกตวา มีมาตรการตาม

กฎหมายที่ผอนผันใหผูกระทําผิดที่อายุต่ํากวา 18 ปสามารถหลีกเลี่ยงการดําเนินคดีไดดวยการเลือกที่

จะแตงงานกับเหยือ่ นอกจากนี้ ยังยืนยันวา เหยื่อเขาแจงความคดีขมขืนกระทําชําเราหรือการ

ประทุษรายบุคคลในครอบครัวนอยกวาความเปนจรงิ สวนหนึ่งเนื่องจากการขาดความเขาใจของ

เจาหนาที่ ซึ่งเปนอปุสรรคตอการดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงตอสตรีอยางมี

ประสิทธิผล 
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องคกรพัฒนาเอกชนระบุวา รัฐบาลจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานรัฐที่มีหนาที่แกปญหาอยางไม

เพียงพอ และเหยื่อมักมองวา ตํารวจไมสามารถนาํผูกระทําผิดมาลงโทษได 

เมื่อเดือนมิถุนายน หญิงนักทองเที่ยวชาวอังกฤษอางวาถูกขมขืนขณะพักผอนอยูที่เกาะเตา ในเบื้องตน 

เจาหนาที่ตํารวจปฏิเสธขอกลาวหาของเธอ และไมดําเนินการสืบสวนกรณีดังกลาว ในเวลาตอมา 

เจาหนาที่ไดจับกุมชาวไทย 12 คน ฐานกระทําผิดกฎหมายพระราชบัญญตัิวาดวยการกระทําความผิด

เกี่ยวกับคอมพวิเตอร โดยแชรขอมูลบนเฟสบุคกลาวหาวาเจาหนาที่ตํารวจไมดําเนินการสอบสวนคดีนี้

อยางเพียงพอ 

การใชความรุนแรงตอสตรีเปนปญหาสาํคัญ กระทรวงสาธารณสุขบริหารจัดการศูนยชวยเหลือเด็กและ

สตรีที่ถูกกระทํารุนแรง (One Stop Crisis Center – OSCC) ซึ่งใหขอมูลและบริการแกเหยื่อทีถู่กทํา

รายรางกายและลวงละเมิดทางเพศทั่วประเทศ กฎหมายยังกําหนดมาตรการอํานวยความสะดวกในการ

แจงความเหตุรนุแรงในครอบครัวและการรอมชอมระหวางผูเสียหายและผูกระทําความผดิ นอกจากนี ้

กฎหมายยังหามสือ่รายงานคดีความรุนแรงในครอบครัวในชวงทีค่ดีอยูในกระบวนการศาล องคกรพัฒนา

เอกชนแสดงขอกังวลเกี่ยวกับกฎหมายวา การเนนการสงเสริมครอบครัวมัน่คงจะสรางแรงกดดันตอ

เหยื่อใหยอมรอมชอมโดยไมมีการแกปญหาสวัสดิภาพและเปนเหตุใหอัตราการพิพากษาลงโทษต่ํา 

ทางการไดดําเนนิคดีความรุนแรงในครอบครัวบางคด ีตามบทบัญญัติวาดวยการทํารายรางกายหรือการ

ใชความรุนแรงตอผูอืน่ซึง่ผูกระทําความผิดอาจไดรับโทษที่หนักขึ้น อยางไรก็ตาม กลุมสิทธิสตรีรายงาน

วา บอยครั้งที่ไมมีการแจงความการใชความรุนแรงในครอบครัว และเจาหนาที่ตํารวจก็มักไม

กระตือรือรนที่จะตดิตามคดปีระเภทนี้ รัฐบาลดําเนินงานศูนยพักพิงสําหรับเหยื่อความรุนแรงใน

ครอบครัวจังหวัดละหนึ่งแหง ศูนยชวยเหลือของรัฐที่จัดตั้งขึน้ในโรงพยาบาลรัฐทุกแหงใหการดูแลรักษา

สตรีและเด็กที่ถูกทําราย 

กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษยยังคงพัฒนาระบบเครือขายชุมชนที่ชวยปองกันสตรี

จากปญหาความรุนแรงในครอบครัวตอไปโดยดําเนินการทั่วทุกภาคของประเทศ โครงการดังกลาว

มุงเนนอบรมตัวแทนจากแตละชุมชนเกี่ยวกับสิทธิสตรีและการปองกันการถูกกระทาํมิชอบเพื่อใหชุมชน

มีความตระหนักรูเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้มากขึ้น 
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การขริบอวัยวะเพศสตร:ี ไมมีกฎหมายเฉพาะเจาะจงที่หามการขรบิอวัยวะเพศสตรี องคกรพัฒนา

เอกชนรายงานวา แมไมมขีอมูลทางสถิติเผยแพร แตมีกรณีการขริบอวัยวะเพศสตรีในภาคใตที่มี

ประชากรสวนใหญเปนชาวมุสลิม ไมมีรายงานวารัฐบาลพยายามปองกันหรือแกไขการปฏิบัตดิังกลาว 

การคุกคามทางเพศ: การคุกคามทางเพศเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 

กฎหมายกําหนดโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท (600 เหรียญสหรัฐ) กับผูที่ถูกศาลตดัสินวาคุกคามทาง

เพศตอผูอื่น การคกุคามทางเพศที่ถือวาเปนการกระทําอนาจารอาจตองโทษจําคุกสงูสุด 15 ปและโทษ

ปรับสูงสุด 30,000 บาท (900เหรียญสหรัฐ) นอกจากนี ้พระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการพลเรือนหาม

การคุกคามทางเพศ และกําหนดบทลงโทษไวหาระดับ คือ ภาคทัณฑ ตดัเงินเดือน ลดเงินเดือน สั่งพัก

ราชการ และไลออก องคกรพัฒนาเอกชนอางวา คําจํากดัความตามกฎหมายของคําวา การคุกคามทาง

เพศมีความคลุมเครือและทาํใหการดําเนินคดปีระเภทนีเ้ปนเรื่องลําบาก ซึง่ทําใหการบังคับใชกฎหมาย

ดังกลาวไมมีประสิทธิผล 

การบังคับใหควบคุมจาํนวนประชากร: ไมมีรายงานวามีการบังคับใหทําแทง หรือทําหมัน 

การเลือกปฏิบตั:ิ รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 ระบุวา “ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทยีมกัน การเลือก

ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบคุคล ไมวาดวยเหตุความแตกตางในเรือ่งถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 

ความพิการ สภาพทางกายหรือสขุภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง

ศาสนา การศึกษาอบรม หรอืความคิดเห็นทางการเมือง [อันไมขัดตอบทบัญญัตแิหงรัฐธรรมนูญหรือเหตุ

อื่นใด] จะกระทํามิได” 

กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) ปฏิบัติตามพระราชบญัญัติความเทาเทียม

ระหวางเพศ โดยจดัสรรงบประมาณในการสรางความตระหนักเกี่ยวกบัพระราชบัญญัติดังกลาว และ

พิจารณาไตสวนขอรองเรียนจากผูที่ถูกเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเพศ นับตั้งแตพระราชบัญญัตินี้มีผล

บังคับใชเมื่อป 2558 กระทรวง พม. ไดรับขอรองเรียนมากกวา 25 เรื่อง และใหการตดัสินแลว 4 เรื่อง 

คดีสวนใหญเปนกรณีบุคคลขามเพศถูกเลือกปฏิบตัิ (ดูหมวดยอย “การเลือกปฏบิัติเนื่องจากวิถีทางเพศ

และอัตลักษณทางเพศ” ดานลาง) ผูสนับสนุนสิทธิมนุษยชนแสดงขอกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัตติาม

พระราชบัญญัตนิี้ เนื่องจากการทบทวนขอรองเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบตัิมีความลาชามาก 

นอกจากนี้ ประชาชนและสาํนักงานประจําจังหวัดของกระทรวง พม. ขาดความเขาใจกฎหมายดังกลาว 

โดยทั่วไป ผูหญิงมีสถานะและสิทธิเชนเดียวกับผูชาย อยางไรก็ตาม บางครั้ง ผูหญิงก็ประสบกับการ

เลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการจางงาน ผูที่มีความผิดวาดวยการเลือกปฏิบัตติองระวางโทษ

จําคุกสูงสุดหกเดือนหรือปรับสูงสุด 20,000 บาท (600 เหรียญสหรัฐ) หรือทัง้จําทั้งปรับ กฎหมายหาม

เลือกปฏิบัติในการจางงานเนื่องจากเพศและอตัลักษณทางเพศภายใตนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 

โครงการหรือขั้นตอนใดๆ ของหนวยงานรัฐ หนวยงานเอกชน และปจเจกชน แตยังคงระบุขอยกเวนไว
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สองประการซึ่งเปนที่วิพากษวิจารณของกลุมประชาสังคม อันไดแก หลักการทางศาสนาและความมั่นคง

ของชาต ิ

คูสมรสชาวตางชาติของผูหญิงไทยไมสามารถขอความเปนพลเมืองตามสัญชาติของภรรยาได ซึ่งตางจาก

คูสมรสชาวตางชาติของผูชายไทย 

ในจํานวนกําลังพลท่ัวประเทศ มีทหารหญิงประมาณรอยละ 9 นโยบายของกระทรวงกลาโหมจํากัด

จํานวนบุคลากรหญงิในหนวยงาน โดยสวนใหญอยูทีไ่มเกินรอยละ 25 ยกเวนหนวยงานดานการแพทย/

การพยาบาลเฉพาะทาง งบประมาณ และการเงิน ซึ่งอนุญาตใหมีเจาหนาทีห่ญิงไดรอยละ 35 ของ

จํานวนเจาหนาที่ในหนวยงาน สถาบันการศึกษาของทหาร (ยกเวนวิทยาลัยพยาบาล) ไมรับผูหญิงเขา

ศึกษา แมวาสถาบันเหลานี้จะมีอาจารยที่เปนเพศหญิงอยูจํานวนมาก 

เมื่อเดือนสิงหาคม โรงเรียนนายรอยตํารวจยกเลกิการรับสมัครผูหญิงเขาเปนนักเรียน สํานักงานตํารวจ

แหงชาติไมไดชี้แจงเหตุผลของการยกเลิก นักเคลื่อนไหววิจารณวา การตัดสนิใจดังกลาวขัดกับความมุง

หมายของพระราชบัญญัติความเทาเทียมทางเพศ นอกจากนี้ ยงัไดสงคํารองอยางเปนทางการใหกับ

สํานักงานผูตรวจการแผนดินเพื่อพิจารณาการตัดสินใจดังกลาวอีกครั้ง ในอกีกรณีหนึ่ง สํานักงานตํารวจ

แหงชาติระบุขอกําหนดในประกาศจางงานในตําแหนงพนักงานสอบสวนใหมวา ตองเปน “เพศชาย” 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและชมรมพนักงานสอบสวนหญิงไดแสดงการคัดคานอยางเปดเผย

ตอคําประกาศนี้ รายงานของสื่อระบุวา สํานักงานตํารวจแหงชาตกิลาวถึงความจําเปนทีต่องกําหนด

เฉพาะเพศชาย เนื่องจากตําแหนงพนักงานสอบสวนตองแบกภาระปริมาณงานมากและพนักงาน

สอบสวนหญิงมกัจะลาปวยบอยครั้งหรือลาออกโดยกะทันหนั 

เด็ก 

การจดทะเบียนเกิด: เด็กไดรับสัญชาติไทยตั้งแตแรกเกดิหากมีบิดาหรือมารดาถือสญัชาติไทย การเกิดใน

ประเทศไมไดทําใหไดรับสัญชาติโดยอตัโนมัติ แตอยางไรก็ดี เด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทยมีสิทธิไดรบั

สูติบัตร ซึ่งจะทําใหเด็กไดรบัสิทธิประโยชนบางประการจากทางการ โดยไมสําคัญวาถือสัญชาติใด (ดู

หมวดที่ 2.ง.) องคกรพัฒนาเอกชนรายงานวา บางครั้งชาวเขาและบุคคลไรสัญชาติอืน่ๆ ไมไดแจงเกิดกับ

เจาหนาที่รัฐ โดยเฉพาะผูที่เกิดในพื้นทีห่างไกล เนื่องจากขั้นตอนยุงยากซับซอน ขาราชการทองถิ่นไมมี

คุณธรรมหรือมีขอมูลไมถูกตอง อุปสรรคดานภาษา และการถูกจํากัดการเดินทางทําใหการขอสูติบัตร

เปนเรื่องลําบาก 
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การศึกษา: คําสั่ง คสช. ฉบบัที่ 28/2559 กําหนดใหเด็กทุกคนไดรับ “การศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป ตั้งแต

กอนประถมศึกษาจนถึงการศึกษาภาคบังคับ อยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” ซึ่งหมายถึงจนสําเร็จ

การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่สาม องคกรพัฒนาเอกชนระบุวา บุตรของแรงงานตางดาวที่ขึ้นทะเบียน

แลว แรงงานตางดาวที่ไมไดขึ้นทะเบียน ผูลี้ภัย และผูแสวงหาที่พักพิง เขาถงึการศึกษาในโรงเรียน

รัฐบาลไดอยางจํากัด 

การกระทําทารุณเด็ก: กฎหมายมีบทบัญญัติคุมครองเดก็จากการถูกกระทําทารุณ และกฎหมายวาดวย

การขมขืนกระทําชําเราและการทอดทิ้งกําหนดบทลงโทษที่รุนแรงขึ้นในกรณีที่ผูเสียหายเปนเด็ก มี

กฎหมายวาดวยการคุมครองพยาน ผูเสียหายและผูกระทําความผิดที่มีอายตุ่ํากวา 18 ปในคดีการ

กระทํามิชอบและคดีละเมิดทางเพศตอเด็ก กลุมผลักดันประเด็นสาธารณะรายงานวา เจาหนาที่ตํารวจ

ยังคงไมเต็มใจสืบสวนสอบสวนคดีการกระทํามิชอบเหลานี้นัก และระเบียบวาดวยวตัถุพยานก็ทําใหการ

ดําเนินคดีกระทํามิชอบตอเด็กยากขึ้น 

การบังคับแตงงานและการแตงงานกอนวัยอันควร: ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยกําหนดใหทั้งหญิง

และชายที่จะแตงงานตองมอีายุอยางนอย 17 ป อยางไรก็ตาม ผูที่มีอายุนอยกวา 20 ปตองไดรับการ

ยินยอมจากผูปกครองกอนจึงจะแตงงานได ศาลอาจอนุญาตใหผูที่มีอาย ุ15-16 ปแตงงานได 

องคการทุนเพื่อเดก็แหงสหประชาชาติ (UNICEF) รายงานวาประเทศไทยมีอตัราการแตงงานในวัยเด็ก

สูงเปนอันดับสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และหนึ่งในเจด็ของวัยรุนไทยที่มีอายุตั้งแต 15-19 

ปแตงงานแลว 

ในจังหวัดชายแดนภาคใตทีม่ีประชากรสวนใหญเปนชาวมุสลิม กฎหมายชะรีอะห (กฎหมายอิสลาม) 

อนุญาตใหเด็กหญิงแตงงานไดหลังจากมีประจําเดือนครั้งแรกหากไดรับการยนิยอมจากบดิามารดา 

รายงานของสื่อระบุวา ขอมลูของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดนราธิวาสชี้เห็นวามีเด็กหญิงวัยรุน 1,100 ราย

ใหกําเนิดบุตรในป 2559 เมื่อเดือนสิงหาคม เด็กหญิงชาวไทยถูกสงตัวกลับประเทศหลังจากแตงงานกบั

ชายชาวมาเลเซียวัย 41 ป ทั้งคูอาศัยอยูทางตอนเหนือของมาเลเซียแตแตงงานที่ประเทศไทย 

ผูสนับสนุนสิทธิเดก็และนักขาวรายงานวา ชายชาวมาเลเซียมักจะขามฝงมาทางภาคใตของไทยเพื่อ

แตงงานกับเด็กเนื่องจากไมอาจทําไดในประเทศมาเลเซียหรือตองผานกระบวนการที่ใชเวลานาน ใน

เดือนธันวาคม คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยเพิ่มอายุขั้นต่ําในการสมรสจาก 15 เปน 17 

ป อยางไรก็ตาม ระเบียบใหมนี้อนุญาตใหเด็กชาวมุสลิมที่อายุนอยกวา 17 ปแตงงานไดหากมีหนังสือ

อนุญาตจากศาลหรือหนังสอืแสดงความยนิยอมจากผูปกครอง ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาจาก

คณะอนุกรรมการพิเศษสามคน และในจํานวนนี้ เปนสตรีที่มีความรูความเขาใจในศาสนาอิสลามอยาง

นอยหนึ่งคน ทัง้นี้ ศาสนาอสิลามถูกนํามาใชแทนประมวลกฎหมายแพงวาดวยกฎหมายครอบครัวและ

มรดกในจังหวัดภาคใตที่มีประชากรสวนใหญเปนชาวมสุลิม 
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การแสวงหาประโยชนทางเพศกับเด็ก: กฎหมายกําหนดบทลงโทษรนุแรงตอผูที่จดัหา ลอลวง บังคับ 

หรือขมขูเด็กอายุต่าํกวา 18 ปใหคาประเวณี และกําหนดบทลงโทษที่รนุแรงขึ้นตอลกูคาที่จายเงินเพื่อมี

เพศสัมพันธกับเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ทางการยังอาจลงโทษบิดามารดาที่ยอมใหบุตรเขาสูธุรกิจการคา

ประเวณี ตลอดจนเพิกถอนสิทธิในฐานะบิดามารดาได กฎหมายหามการผลติ การจําหนาย การนําเขา 

หรือการสงออกภาพลามกอนาจารเด็ก นอกจากนี้ ยังกําหนดบทลงโทษรุนแรงสําหรับบุคคลทีแ่สวง

ประโยชนทางเพศกบัผูที่มีอายุต่ํากวา 18 ป ซึ่งรวมถึงการจัดหาโสเภณี การคามนุษย และอาชญากรรม

ทางเพศตอเด็กในรูปแบบอื่นๆ 

การคาประเวณีเดก็ยังคงเปนปญหาอยู และประเทศไทยก็ยังคงเปนแหลงทองเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธกับ

เด็กอยู แมวารัฐบาลจะริ่เริ่มโครงการใหมๆ มาเพื่อตอสูกับปญหานี้กต็าม เด็กตางดาวและเด็กที่เปนชน

กลุมนอย ตลอดจนเดก็ในครอบครัวยากจนยังคงเสี่ยงตอการถูกบงัคับคาประเวณีมากเปนพิเศษ และมี

กรณีที่ตํารวจจับกมุบิดามารดาที่บังคับใหบุตรของตนคาประเวณี นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติ

ยังคงกออาชญากรรมลวงละเมิดทางเพศตอเด็ก ซึ่งรวมถึงการแสวงหาประโยชนทางเพศเชิงพาณิชยจาก

เด็กดวย 

รัฐบาลไดพยายามมาตลอดปที่จะตอสูกับการแสวงประโยชนทางเพศกบัเด็ก ซึ่งรวมถึงการเปดศูนย

ชวยเหลือเด็กใหมจํานวนสองแหงที่เมอืงพัทยาและจังหวัดภูเก็ต ซึ่งชวยใหการสัมภาษณเหยื่อและพยาน

ที่เปนเด็กมีความเหมาะสมกับพัฒนาการ นอกจากนี้ ทางศูนยยังมีการสัมภาษณเชิงนิติวิทยาศาสตร 

และการใหความชวยเหลือในระยะแรกเริ่มแกเด็กที่ถูกทารุณ คามนุษย และแสวงหาประโยชน 

คณะทํางานปราบปรามการลวงละเมิดทางเพศตอเด็กทางอินเทอรเน็ต ที่ปฏิบัติงานรวมกับหลาย

หนวยงาน ก็เรงรัดการปฏิบตัิงาน และยังใชขอบังคับและวิธีสืบสวนใหมๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการ

ติดตามผูที่แสวงหาประโยชนจากเด็กทางอินเทอรเน็ตอีกดวย 

เด็กพลัดถิ่น: โดยทั่วไป ทางการจะสงเด็กที่อาศัยอยูตามขางถนนไปที่สถานพักพิงที่รัฐบาลจดัใหในแตละ

จังหวัด แตคนตางดาวที่ไมมเีอกสารประจําตัวมกัเลี่ยงที่จะเขาไปอยูในสถานพักพิงเหลานั้นเพราะเกรง

วาจะถูกเนรเทศออกนอกประเทศ โดยทัว่ไปแลว รัฐบาลจะสงเด็กขางถนนท่ีเปนคนไทยเขาเรียนที่

โรงเรียน ศูนยฝกอาชีพ หรอืสงกลับครอบครวัภายใตการดูแลของเจาหนาที่สังคมสงเคราะห รัฐบาลสง

ตัวเด็กขางถนนบางคนที่มาจากประเทศอื่นกลบัประเทศตนเอง 

เด็กในสถานสงเคราะห: มีการรายงานอยางจํากัดเกี่ยวกบัการกระทํามิชอบในสถานสงเคราะหเด็ก

กําพราหรือสถานสงเคราะหอื่นๆ 

การลักพาเด็กระหวางประเทศ: ประเทศไทยเปนภาคอีนุสัญญากรุงเฮกวาดวยการดําเนินการทางแพงตอ

การลักพาเด็กระหวางประเทศ พ.ศ. 2523 สามารถอาน รายงานประจําปเรื่องการลกัพาตัวลูกขามชาติ
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โดยพอหรือแม ของกระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ ได

ที่ https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-

providers/legal-reports-and-data.html 

การตอตานยิว 

ชาวยิวในไทยมีจาํนวนนอยมาก และไมมีรายงานเกี่ยวกับการตอตานชาวยวิ อยางไรก็ตาม ในบางครั้ง

ภาพบุคคลและสัญลกัษณนาซีถูกนํามาแสดงบนสนิคาและใชในโฆษณา 

การคามนุษย 

สามารถอานขอมูล รายงานวาดวยการคามนุษย ของกระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ ได

ที่ www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/ 

คนทุพพลภาพ 

รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 หามมิใหมีการเลือกปฏิบตัิที่มีพื้นฐานมาจากความพกิาร และสภาวะทาง

รางกายหรือสุขภาพ พระราชบัญญัติสงเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนทุพพลภาพ กําหนดใหมี

คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการแหงชาติ โดยระบุองคประกอบ หนาที่ และ

อํานาจของคณะกรรมการ นอกจากนี้ กฎหมายยังกําหนดใหจดัตั้งสํานักงานเพื่อดําเนินการตาม

คําแนะนําของคณะกรรมการ และจัดการกองทนุโดยสํานักงานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ กฎหมายให

สิทธิพิเศษทางภาษีกับนายจางที่วาจางคนทุพพลภาพเขามาทํางานในจํานวนหนึ่ง ประมวลรัษฎากรให

สิทธิลดหยอนภาษเีปนพิเศษเพื่อสงเสริมใหมีการจางงานคนทุพพลภาพ นายจางบางรายใหคาจางที่

แตกตางจากผูอื่นกบัคนทุพพลภาพ 

รัฐบาลปรับแตงสิ่งอํานวยความสะดวกและอาคารสาธารณะหลายแหงเพื่อใหเอื้อตอคนทุพพลภาพ แต

การบังคับใชกฎหมายของรฐับาลยังไมมีประสิทธิผลโดยสม่ําเสมอกัน กฎหมายกําหนดใหคนทุพพลภาพ

ตองสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร การสื่อสารคมนาคมและอาคารที่สรางใหม แตบทบัญญัติเหลานี้ไมไดมี

การบังคับใชอยางเปนเอกภาพ กฎหมายกําหนดใหคนทุพพลภาพที่ขึ้นทะเบียนไวกับทางราชการมีสิทธิ

ไดรบับริการตรวจโรค รถเขน็ และไมยันรักแรโดยไมเสียคาใชจาย 

โครงการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนของรัฐบาลและโครงการศูนยการเรียนรูคนพิการในชุมชน

ยังคงดําเนินงานอยูในทกุจังหวัด นอกจากนี้ รัฐบาลยังใหเงินกูปลอดดอกเบี้ยเปนเวลาหาปแกคนทุพพล

ภาพที่ดําเนินธุรกิจขนาดยอม 

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
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รัฐบาลมีโรงเรียนพิเศษและศูนยการศึกษาสําหรับนักเรียนและคนทุพพลภาพหลายแหง กฎหมาย

กําหนดใหโรงเรียนของรัฐทั่วประเทศตองรับนักเรียนทพุพลภาพเขาศึกษา และในชวงปที่ผานมา 

โรงเรียนสวนใหญก็จดัการเรียนการสอนใหแกนักเรียนทพุพลภาพ รัฐบาลยังมีสถานสงเคราะห และศนูย

ฟนสมรรถภาพสําหรับคนทพุพลภาพโดยเฉพาะ รวมถงึศูนยดูแลเด็กออทิสติก 

องคกรสิทธิมนุษยชนรายงานวา การเขาถึงขอมูลเกี่ยวกบับริการสาธารณะตางๆ รวมทั้งแพลตฟอรมทาง

การเมืองกอนหนาการเลือกตั้งนัน้ กระทําไดยาก 

เมื่อเดือนพฤษภาคม สภาคนพิการรวมกับนักเคลื่อนไหว 100 คน ยื่นคํารองเรียน 430 เรื่องตอศาล

ปกครองในกรุงเทพฯ เพื่อเรียกรองใหกรุงเทพมหานครจายเงินชดเชยเนื่องจากไมดําเนินการใหคน

ทุพพลภาพสามารถเขาถึงรถไฟฟาสายสีเขียวของบริษัทระบบขนสงมวลชนกรงุเทพ (BTS) ได สภาคน

พิการระบุวากรงุเทพมหานครไมปฏิบัติตามคําพิพากษาศาลปกครองเมื่อเดือนมกราคม 2558 ที่

กําหนดใหบริษัทดังกลาวปรบัปรุงสถานีรถไฟฟา 23 แหงเพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาใชบริการ

รถไฟฟาทุกสถานีใหกับคนทุพพลภาพภายในหนึ่งปหลงัวันที่มีคําพิพากษา 

ชนกลุมนอยทางสัญชาต/ิเชื้อชาต/ิชาติพันธุ 

คนสองกลุมคือ อดีตทหารในสงครามกลางเมืองของจนีและลูกหลานที่อาศัยอยูในไทยมาหลายทศวรรษ 

และลูกของชาวเวียดนามอพยพที่อาศัยอยูใน 13 จังหวดัทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ยังคงดํารงชีวติ

อยูภายใตกฎหมายและกฎขอบังคับที่จํากัดการเดินทาง ที่พักอาศัย การศกึษาและการเขาถึงอาชีพ 

กฎหมายจํากัดใหชาวจีนกลุมนี้พักอาศัยอยูในจังหวัดภาคเหนือสามจังหวัด คือ เชียงใหม เชียงราย และ

แมฮองสอน 

ชาวพื้นเมือง 

ชาวเขาที่ไมมีสญัชาติไทยยังคงถูกจํากัดการเดินทาง ไมสามารถมีกรรมสิทธิในที่ดิน ประสบความ

ยากลําบากในการกูยืมเงินจากธนาคาร และเผชิญกบัการเลือกปฏิบัติในการจางงาน ถึงแมวากฎหมาย

แรงงานจะใหสิทธิแกชาวพื้นเมืองเหลานี้ใหไดรับการปฏบิัติอยางเทาเทียมในฐานะลูกจาง แตนายจาง

ยังคงละเมิดสิทธนิั้นบอยครั้งโดยจายคาแรงใหพวกเขานอยกวาเพื่อนรวมงานชาวไทยและนอยกวาอัตรา

คาแรงขั้นต่ํา กฎหมายจํากัดอาชีพสําหรับบุคคลที่ไมมีสัญชาติไทย อกีทั้งกีดกันบคุคลเหลานี้จาก

สวัสดิการของรัฐ เชน โครงการประกันสุขภาพถวนหนา 
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กฎหมายใหสิทธิการขอสัญชาติแกชาวเขาบางกลุมที่กอนหนานีไ้มมีสิทธิ (ดหูมวดที่ 2.ง.) รัฐบาล

สนับสนุนความพยายามในการใหสัญชาตแิละใหความรูชาวเขาเกี่ยวกับสิทธิที่มีอยู 

การกระทํารุนแรง การเลือกปฏิบัต ิและการถูกกระทํามิชอบอื่นๆ เนื่องจากวิถีทางเพศและอัตลักษณ

ทางเพศ 

ไมมีกฎหมายใดระบุวา วิถีทางเพศหรือการมีเพศสมัพันธโดยสมัครใจระหวางบุคคลเพศเดียวกันที่บรรลุ

นิติภาวะแลวเปนความผิดทางอาญา 

กลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTI) รายงานวา เมื่อพวกตนตกเปนเหยื่ออาชญากรรม 

ตํารวจจะปฏิบัตติอพวกตนเชนที่ปฏิบัติตอคนทั่วไป ยกเวนในกรณีอาชญากรรมทางเพศ ซึ่งตํารวจมักมี

แนวโนมที่จะไมใหความสําคัญกับการละเมิดทางเพศมากนัก หรือไมเหน็การคุกคามทางเพศเปนเรื่อง

จริงจัง 

กฎหมายไมอนุญาตใหบุคคลขามเพศเปลี่ยนการระบุเพศของตนในเอกสารแสดงตน ซึ่งเมื่อบวกกับการ

เลือกปฏิบัติของสังคมกลุมใหญแลว ทําใหโอกาสสมัครงานของบุคคลขามเพศถูกจํากัด 

โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) และองคกรพัฒนาเอกชนรายงานวา บุคคลที่มีความ

หลากหลายทางเพศถูกเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตชนบท UNDP ยังระบุอีกวา สื่อนําเสนอ

บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในลักษณะเหมารวมและเปนไปใหทางลบ ซึ่งสงผลใหเกิดการเลือก

ปฏิบัติกับคนกลุมนี ้

พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศหามไมใหมีการเลือกปฏิบัติ “เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเปนเพศ

ชายหรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกที่แตกตางจากเพศโดยกําเนดิ” กฎหมายฉบับนี้เปนฉบับแรกใน

ประเทศไทยที่ปกปองนักศึกษาขามเพศจากการถกูเลือกปฏิบัติ แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติฉบับที ่3 

พ.ศ. 2557-2561 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “แผนสิทธิมนุษยชนยอย” เกี่ยวกับกลุมความหลากหลายทางเพศ/

อัตลักษณทางเพศ” 

องคกรพัฒนาเอกชนและสหประชาชาติรายงานวา บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศถูกเลือกปฏิบัติใน

หลายภาคสวน รวมทั้งในกระบวนการการเกณฑทหาร ขณะถกูคุมขัง และจากนโยบายที่เครงครัด

เกี่ยวกับเครื่องแบบของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ซึ่งกําหนดใหนักเรียนนักศึกษาตองสวมเครื่องแบบที่

ตรงกับเพศทางชวีภาพ ผูที่ไมปฏิบัติตามระเบียบการแตงกายของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย อาจถูก

ปฏิเสธไมใหเอกสารแสดงการจบการศึกษา ถูกลดเกรด หรือทั้งสองอยาง ในเดือนมกราคม 
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คณะกรรมการตุลาการแหงพระราชบัญญัติความเทาเทยีมระหวางเพศตัดสนิวามหาวิทยาลัยเชียงใหม

เลือกปฏิบัติตอนักศึกษาขามเพศ โดยการหามไมใหนักศึกษาสวมเครื่องแบบที่ตรงกับเพศสภาวะที่

แสดงออกของตนในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในเวลาตอมาหลังคําตัดสินดังกลาว นักศึกษาไดรับ

อนุญาตใหสวมเครื่องแบบที่ตรงกับเพศสภาวะทีแ่สดงออกของตนได อยางไรก็ตาม นโยบายโดยรวมยัง

ไมมีการเปลี่ยนแปลงและยังมีผลบังคับใช 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดใหคําแนะนําและการสนับสนุนแกบุคคลขามเพศที่ถกูเลือก

ปฏิบัติขณะเขารับการเกณฑทหาร นอกจากนี้ ยงัเปนตัวแทนของบุคคลขามเพศที่ถูกเลือกปฏิบัติใน

สังคม รวมทั้งผูทีถู่กปฏิเสธไมใหเขาไปในผบัแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ 

มีการเลือกปฏบิัติในทางธุรกจิเนื่องจากวิถีทางเพศและอตัลักษณทางเพศอยูบาง 

การตีตราทางสังคมที่เกี่ยวของกับเอชไอวีและเอดส 

บุคคลที่ติดเชื้อเอชไอวแีละผูปวยโรคเอดสตองเผชิญกับการตีตราทางสังคมอยูบางแมวารัฐบาลและ

องคกรพัฒนาเอกชนจะพยายามใหความรูอยางแพรหลายในเรื่องนี้ มีรายงานวา นายจางบางรายปฏิเสธ

ที่จะจางงานผูทีต่รวจพบวามีเชื้อเอชไอว ี

หมวดที ่7. สิทธิของคนงาน 

ก. เสรีภาพในการจดัตั้งสมาคมและสิทธิในการรวมเจรจราตอรองแบบรวมกลุม 

รัฐธรรมนูญกําหนดใหบุคคลมีเสรีภาพในการรวมตัวกันและจัดตั้งสมาคม สหกรณ สหภาพ องคการ 

ชุมชน หรือหมูคณะอืน่ๆ พระราชบัญญัตแิรงงานสัมพนัธและพระราชบัญญัติแรงงานรฐัวิสาหกิจสัมพนัธ

ยังคงมีผลบังคับใช โดยพระราชบญัญัติแรงงานสัมพนัธอนุญาตใหพนกังานในภาคเอกชนจดัตั้งและเขา

รวมสหภาพแรงงานที่ตนเลือกโดยไมตองขออนุญาตกอน ใหรวมเจรจาตอรองแบบรวมกลุมได และนัด

หยุดงานอยางถูกตองตามกฎหมายภายใตขอบเขตของขอจํากดัที่กําหนดได ลกูจางที่พยายามประทวง

หรือนัดหยุดงานไมอาจทําไดเนื่องจากขัดกับพระราชบัญญตัิชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 และคําสั่ง 

คสช. ฉบับที่ 7/2557 ซึ่งหามการชุมนมุมากกวาหาคนขึน้ไป 

คํานิยามทางกฎหมายที่ระบุวาใครสามารถเขารวมสหภาพได และขอกําหนดที่ใหสหภาพตองมีสมาชิก

อยางนอยหนึ่งในหาของจํานวนพนักงานทัง้หมดเปนอุปสรรคตอความพยายามในการรวมเจรจาตอรอง

แบบกลุม ทั้งนี้ เนือ่งจากกฎหมายกําหนดวาลูกจางตองอยูในอุตสาหกรรมเดียวกันจึงจะสามารถกอตั้ง

เปนสหภาพได เชน ลูกจางตามสญัญาจางที่ปฏบิัติงานในฝายผลิตจะถูกจัดอยูในประเภท “อุตสาหกรรม
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บริการ” และไมมีสิทธเิขารวมเปนสมาชิกสหภาพแรงงานเดียวกนักับลูกจางประจาํที่อยูในประเภท 

“อุตสาหกรรมการผลิต” ไดแมวาลูกจางทั้งสองกลุมจะทํางานอยูในโรงงานเดียวกันก็ตาม ขอจํากดั

ดังกลาวมักจะลดความสามารถเจรจาตอรองในฐานะกลุมใหญ นักกฎหมายดานแรงงานกลาวอางวา มี

บริษัทที่แสวงหาประโยชนจากเงื่อนไขที่กําหนดสดัสวนดังกลาวโดยการจางลกูจางตามสัญญาจาง

ชั่วคราวจํานวนมาก เพื่อหลกีเลี่ยงการรวมตัวกันจดัตั้งสหภาพแรงงานของลูกจาง นอกจากนี้ กฎหมาย

ยังจํากัดการเขาอยูในเครือเดียวกันระหวางสหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจกับสหภาพแรงงานภาคเอกชน 

เนื่องจากสหภาพสองประเภทดังกลาวอยูภายใตอํานาจของกฎหมายคนละฉบบั ลูกจางในธุรกิจ

รัฐวิสาหกิจการบิน การธนาคาร การคมนาคม และการศึกษาจึงไมอาจเขารวมอยางเปนทางการกับ

ลูกจางในงานที่มีลักษณะคลายคลึงกันแตเปนบริษัทของภาคเอกชนได 

กฎหมายอนุญาตใหพนกังานยื่นขอเรียกรองรวมไดหากวาพนักงานอยางนอยรอยละ 15 ลงชื่อสนับสนุน

ขอเรียกรองดังกลาว กฎหมายยังอนุญาตใหพนักงานในบริษัทเอกชนที่มีลูกจางมากกวา 50 คนขึ้นไป

จัดตั้ง “คณะกรรมการลูกจาง” เพื่อเปนตวัแทนของลูกจางโดยรวมในการยื่นเรื่องเรียกรองและตอรอง

กับนายจาง และ “คณะกรรมการสวัสดิการ” เพื่อเปนตวัแทนของลูกจางในการยื่นเรื่องเรียกรองตอ

นายจางเกี่ยวกับปญหาดานสวัสดิการ พนักงานและคณะกรรมการสวัสดิการอาจใหขอเสนอแนะแก

นายจาง แตกฎหมายหามมิใหลูกจางและคณะกรรมการสวัสดิการยื่นขอเรียกรองดานแรงงานหรือนัด

หยุดงานอยางถูกตองตามกฎหมาย กฎหมายหามนายจางมใิหกระทาํการที่สงผลเสยีตอการจางงานของ

พนักงานอันเนื่องมาจากการที่พนักงานเขารวมเปนสมาชกิคณะกรรมการดังกลาว และหามนายจาง

ขัดขวางการทํางานของคณะกรรมการ ดวยเหตุนี้ ผูนําสหภาพแรงงานจึงมักจะเขาเปนสมาชิก

คณะกรรมการลูกจางหรือคณะกรรมการสวัสดิการดวย 

พระราชบญัญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธอนุญาตใหรฐัวิสาหกิจแตละแหงมีสหภาพแรงงานไดสูงสุด

หนึ่งกลุม รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยหมายถึงธนาคาร รถไฟ สายการบิน สนามบิน ทาเรือ และบริการ

ไปรษณียของรัฐ ตามกฎหมายแลว ขาราชการพลเรอืน รวมทั้งครูประจําโรงเรียนรัฐและเอกชน อาจารย

มหาวิทยาลัย ทหาร และตํารวจ ไมมีสิทธิจดัตั้งหรือจดทะเบียนสหภาพแรงงาน อยางไรกด็ี ขาราชการ

พลเรือน (รวมถงึครู ตํารวจ และพยาบาล) ตลอดจนผูทีม่ีอาชีพอิสระ(เชน ชาวนาและชาวประมง) อาจ

จัดตั้งและจดทะเบียนสมาคมไดเพื่อเปนตวัแทนรักษาผลประโยชนของสมาชิก หากสมาชิกภาพของ

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจใดมีจํานวนลดลงต่าํกวารอยละ 25 ของจํานวนลูกจางทั้งหมด สหภาพ

แรงงานนั้นจะตองถกูยุบตามขอบังคับดานแรงงาน 
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กฎหมายหามมิใหมีการนัดหยุดงานและปดกิจการในหนวยงานภาครฐัและหนวยงานรัฐวิสาหกิจ รัฐบาล

มีอํานาจในการจํากดัการชุมนุมประทวงของภาคเอกชนในกรณีที่จะทําใหเกิดผลกระทบตอความมั่นคง

ของประเทศหรือกอใหเกิดผลกระทบทางลบอยางรายแรงตอประชาชนโดยรวม อยางไรก็ตาม รัฐบาล

ไมไดใชอํานาจดังกลาวเลยในชวงปที่ผานมา 

แรงงานตางดาวไมวาจะเปนผูที่ขึ้นทะเบียนแลวหรือผูที่ไมมีเอกสารอยางถูกกฎหมาย ไมมีสิทธิจัดตั้ง

สหภาพแรงงานหรอืดํารงตําแหนงเจาหนาที่ในสหภาพแรงงาน แรงงานตางดาวทีข่ึ้นทะเบียนแลวอาจ

เขาเปนสมาชิกสหภาพแรงงานที่จัดตั้งขึ้นและบริหารโดยคนไทย อยางไรกต็าม การเขาเปนสมาชิก

สหภาพแรงงานของสมาชิกที่เปนแรงงานตางดาวยังคงจํากัดอยูในวงแคบเนื่องจากอุปสรรคทางดาน

ภาษา การขาดความเขาใจสทิธิของตนภายใตกฎหมาย การเปลี่ยนงานบอยครั้ง คาสมาชิก กฎระเบียบ

ของสหภาพแรงงานที่เขมงวด และการแบงแยกแรงงานไทยจากแรงงานตางดาวตามภาคอุตสาหกรรม

และเขตพื้นที่ (โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชายแดนและพื้นที่ชายฝงทะเล) ในทางปฏิบตัิ แรงงานตางดาวหลาย

พันคนกอตั้งสมาคม องคกรชุมชน หรือกลุมศาสนาโดยไมไดจดทะเบียน เพื่อรกัษาผลประโยชนของ

สมาชิก 

กฎหมายไมไดคุมครองสมาชิกสหภาพแรงงานจากการกระทําของนายจางที่เปนการตอตานสหภาพ

แรงงานจนกวาสหภาพแรงงานนั้นจะไดรับการจดทะเบยีน ในการจดทะเบียนสหภาพแรงงานจะตองมี

ลูกจางอยางนอย 10 คนรวมกันยืน่รายชื่อของตนตอกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ซึ่งจะ

ดําเนินการตรวจสอบความถกูตองของรายชื่อและสถานภาพการจางงานกับนายจาง กระบวนการ

ดังกลาวอาจทําใหลูกจางเหลานี้เสี่ยงตอการถกูตอบโตจากนายจางกอนที่กระบวนการจดทะเบียนจะ

แลวเสร็จ นอกจากนี้ กฎหมายกําหนดวา เจาหนาที่สหภาพแรงงานตองเปนพนักงานเต็มเวลาของบริษัท

หรือรัฐวิสาหกิจ และหามมีเจาหนาที่ที่ทํางานประจํากับสหภาพแรงงาน 

กฎหมายใหความคุมครองพนักงานและสมาชิกสหภาพจากการดําเนนิคดีอาญาหรือทางแพงอัน

เนื่องมาจากการเขารวมการเจรจาตอรองกับนายจาง ริเริ่มการนัดหยดุงาน จัดชุมนมุประทวง และ

อธิบายขอขัดแยงดานแรงงานตอสาธารณชน แตกฎหมายไมใหความคุมครองลูกจางและสมาชิกสหภาพ

ในความผดิทางอาญาวาดวยการกออันตรายตอสาธารณชน หรือเปนเหตุใหเกดิการสูญเสียชีวิตหรือ

บาดเจบ็ ความเสียหายตอทรัพยสิน และความเสียหายตอชื่อเสียง กฎหมายไมไดหามการฟองรองคดีที่มี

จุดมุงหมายเพื่อเซน็เซอร คกุคาม และปดปากกระบอกเสียงของลกูจางโดยใชการสูคดีความทาง

กฎหมายที่มีคาใชจายสูงเปนเครื่องมือ 



43 
 

กฎหมายหามมิใหมีการเลิกจางผูที่ชุมนุมประทวงอยางถูกตองตามกฎหมาย แตอนุญาตใหนายจางมีสิทธิ

ที่จะจางลูกจางหรือลูกจางรับเหมาคาแรงมาทํางานแทนผูประทวงได ขอกฎหมายกําหนดไววา ตองมี

การเรียกประชุมใหญสมาชกิสหภาพแรงงานเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมเรือ่งที่จะนัดหยุดงาน 

โดยตองไดรับความเห็นชอบไมนอยกวารอยละ 50 ของสมาชิกทั้งหมด ในกรณีที่เปนการผลิตแบบเขากะ

ที่ใชกันโรงงานสวนใหญ สมาชิกสหภาพจะรวมตัวกันเพื่อใหครบองคประชุมไดยาก ผูประทวงใน

รัฐวิสาหกิจมีระวางโทษจําคกุ ปรบั หรือทั้งจําทั้งปรับ 

การบังคับใชกฎหมายแรงงานมีความไมสม่ําเสมอ และในบางกรณี ไมมีประสิทธิผลในการใหความ

คุมครองแกลูกจางที่เขารวมกิจกรรมของสหภาพแรงงาน นายจางอาจเลิกจางลูกจางดวยเหตุผลใดก็ได

ยกเวนการเขารวมกิจกรรมของสหภาพ โดยมีเงื่อนไขวานายจางจะตองจายเงินชดเชย มีรายงานกรณีที่

ลูกจางถูกเลิกจางทั้งกอนและหลังจดทะเบียนสหภาพ ในบางกรณี ศาลแรงงานสั่งใหนายจางรับลูกจาง

เขาทํางานตามเดมิ ศาลแรงงานหรือคณะกรรมการแรงงานสัมพันธอาจตัดสินเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการ

ใหออกจากงานหรือการใชแรงงานอยางไมเปนธรรมได และอาจเรียกรองใหพนักงานหรือผูนําสหภาพ

ไดรบัเงินชดเชยหรือกลับเขาทํางานโดยไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนเหมือนเชนที่เคยไดรับกอน

หนานั้น คณะกรรมการแรงงานสัมพนัธประกอบดวยตัวแทนของนายจาง รัฐบาล และกลุมลูกจาง 

รวมทั้งผูพิพากษาสมทบศาลแรงงานซึ่งเปนตวัแทนของลูกจางและนายจาง มีรายงานวาภายหลังจากที่มี

คําสั่งของศาล นายจางพยายามที่จะตอรองเงื่อนไขในการรับกลับเขาทํางานดังนี้คือ เสนอใหคาชดเชย

สําหรับผูที่สมัครใจลาออก ปฏิเสธไมใหผูนําสหภาพที่ไดรับกลับเขาทํางานแลวเขามาในที่ทํางาน หรือลด

ตําแหนงของลูกจางใหไปทํางานที่มีคาตอบแทนและผลประโยชนนอยลง 

ในบางกรณี ผูพิพากษากลับตัดสินใหนายจางจายคาเสียหายแทนการรับพนักงานกลับเขาทํางานในกรณี

ที่นายจางหรือพนักงานอางวาตนไมสามารถทาํงานรวมกันไดอยางปกติสุข อยางไรก็ตาม ทางการมักจะ

ไมลงโทษผูที่ฝาฝนกฎหมายแรงงาน ซึง่เปนโทษจาํคุก ปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ องคการระหวางประเทศ

รายงานวา ผูบริหารในกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานสงเสริมแรงงานสมัพันธทีด่ี และบังคับใช

กฎหมายตางๆ ระหวางการอบรมพนักงานตรวจแรงงานทั่วทั้งประเทศมากขึ้น มีการตรวจแรงงานใน

สถานที่ทํางานที่มีความเสี่ยงสูงและใชขอมูลที่ไดจากภาคีเครือขายประชาสังคมมากขึ้น ผูนําสหภาพ

เสนอแนะวา พนักงานตรวจแรงงานควรตรวจสอบสถานประกอบการในเชิงรกุมากกวาที่จะตรวจสอบ

เอกสารแบบพอเปนพิธี นักคุมครองสิทธิมนุษยชนรายงานวา พนักงานตรวจแรงงานในระดับจังหวดั

พยายามไกลเกลี่ยคดีตางๆ อยูบอยครั้งแมจะมหีลักฐานบงชี้วามีการละเมดิสิทธิแรงงานที่ตองไดรับโทษ

ตามกฎหมาย 



44 
 

มีรายงานหลายครัง้วา นายจางใชกลวธิีหลากหลายรูปแบบเพื่อใหการรวมตัวกันของสหภาพแรงงานและ

ความพยายามในการเจรจาตอรองแบบกลุมของลูกจางออนแอลง ซึ่งรวมถึงการใหลูกจางรบัเหมาคาแรง

ปฏิบัติงานแทนลกูจางที่นัดหยุดงาน ซึ่งเปนสิ่งที่กฎหมายอนุญาตใหทาํได โดยพนกังานที่นัดหยดุงานก็

ยังไดรับคาจางเหมือนเดิม ยืดเวลาการตอรองออกไปโดยการไมปรากฏตัวในการประชุมคณะกรรมการ

แรงงานสัมพันธหรอืสงตัวแทนที่ไมมีอํานาจตัดสนิใจเขารวมในการตอรอง ขมขูผูนําสหภาพและลูกจางที่

นัดหยุดงาน กดดนัใหผูนําสหภาพและลูกจางทีน่ัดหยุดงานตองลาออก ปลดผูนําสหภาพโดยอางเหตุผล

ทางธุรกิจ การละเมิดกฎของบริษัทหรือมีทัศนคติทางลบตอบริษัท หามลกูจางชุมนุมประทวงภายใน

สถานประกอบการ และยุยงปลุกปนใหเกิดความรุนแรงเพ่ือขอหมายศาลสั่งหามการประทวง เชน บริษัท

ผลิตรถยนตแหงหนึ่งใหสมาชิกสหภาพเกาคนกลับเขาทาํงานหลังจากสั่งปดงาน (lock out) ตั้งแตป 

2557 แตยายพนักงานไปทํางานในพื้นที่หางไกลและลดคาจางลงเทากับคาแรงขั้นต่ํา มีรายงานหลาย

กรณีวา บริษทัและสหภาพแรงงานไมสามารถตกลงกันไดในการไกลเกลี่ยตอรองกับกระทรวงแรงงาน จึง

ปดงานหลังจากพนักงานนัดหยุดงาน หลังจากที่พนักงานยอมรับขอเสนอสวนใหญของบริษัท บริษัทได

บังคับใหพนักงานทีถู่กปดงานใหเขาคายสีว่ันที่คายทหารเพื่อ “เรียนรูวินัยและคําสั่ง” เขารวมการอบรม

ระยะเวลาหาวันที่บริษัททรัพยากรบุคคลภายนอกจดัขึ้น โดยพนักงานตอง “พิจารณาไตรตรองการ

กระทําผิดของตน” ทําความสะอาดบานของผูสูงอายุหนึ่งวันเพื่อ “ทําบุญ” และทําความสะอาดวัดพุทธ

สามวัน ไมวาจะนับถือศาสนาใดก็ตาม นอกจากนี ้พนักงานยังตองโพสตขอความขอโทษบริษัทโดยใช

บัญชีสื่อสังคมออนไลนสวนตัวดวย 

ในบางกรณี นายจางยื่นฟองตอผูนาํสหภาพและพนักงานที่นัดหยุดงานในความผิดฐานบุกรุกสถานที่ 

หมิ่นประมาท และทําลายทรัพยสินดวย ตัวอยางเชน ในระหวางป บริษัทเอกชนดําเนินการฟองรองทาง

แพงและทางอาญากับผูนําสหภาพ รวมทั้งเรียกรองคาเสียหายทางแพงจากขอกลาวหาวาผูนําสหภาพทํา

ใหสายการผลิตหยดุชะงัก เนื่องจากการนดัหยุดงานที่ผดิกฎหมาย การบกุรุก และการหมิ่นประมาททาง

แพงและทางอาญา นักตอสูเพื่อสิทธิมนุษยชนกลาววา นายจางใชคดคีวามเหลานี ้รวมทั้งใหผูนาํสหภาพ

ออกจากงานอยางไมเปนธรรม ในความพยายามที่จะอําพรางหรือหาเหตุผลใหกบัการกระทําซึ่งตอตาน

สหภาพแรงงานหรอืตอตานความพยายามอื่นๆ ในการสนับสนนุสิทธิมนุษยชน กลวิธีเหลานี้เปนการ

ขัดขวางเสรีภาพในการแสดงออกและการรวมกลุม (ดูหมวดที่ 7.ข.) 

ในระหวางป มีรายงานวา นายจางบางรายยายผูนําสหภาพไปยังสาขาอืน่เพื่อใหคนเหลานั้นไมมีสิทธิเปน

คณะกรรมการลูกจางหรือคณะกรรมการสวัสดิการ และจากนัน้จึงใหพวกเขาออกจากงาน นอกจากนี้ 

นายจางบางรายยังยายผูนําสหภาพและลูกจางทีน่ัดหยดุงานไปทํางานในตําแหนงอื่นที่ไมนาพึงใจกวา 

หรือมีตําแหนงบริหาร (ที่ไมมีอํานาจการบริหารจริง) เพ่ือขัดขวางไมใหพวกเขานํากิจกรรมของสหภาพ
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ได มีรายงานวา นายจางบางรายสนับสนนุใหมีการกอตัง้สหภาพมาแขงขันกับสหภาพเดิมที่ปฏิเสธไม

ยอมรับขอตกลงทีน่ายจางเสนอ 

นอกจากนี้ ยังมีรายงานวา เจาหนาที่รัฐขัดขวางการตอรองและการรวมตวัของลูกจางโรงพยาบาลรัฐและ

สํานักงานประกันสังคมที่เรยีกรองใหขึ้นคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานชั่วคราวดวย 

ข. การหามการบังคับใชแรงงาน 

กฎหมายหามการบงัคับใชแรงงานทุกรูปแบบ ยกเวนในกรณีที่ประเทศตกอยูในภาวะฉุกเฉิน เกิด

สงคราม มีการประกาศกฎอยัการศึก หรือกําลงัจะเกิดภยัพิบัติสาธารณะ การลงโทษตามกฎหมายฐาน

คามนุษยเขมงวดพอที่จะยับย้ังมิใหเกิดการฝาฝน อยางไรก็ตาม กลุมสิทธิและองคกรระหวางประเทศ

ยังคงเรียกรองใหมีการนิยามที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการบงัคับใชแรงงานและบทลงโทษที่เทาเทียมกับ

บทลงโทษในประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบญัญตัิปองกันและปราบปราบการคามนุษย โดยให

เหตุผลวาคํานิยามที่ชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้นจะสามารถจดัการกับความทาทายในการใชกฎหมาย

ปองกันและปราบปรามการคามนุษยทีม่ีอยูได โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อการบังคับใชแรงงานไมมตีัวชี้วัด

ทางกายภาพ 

ทางการไมไดบังคบัใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพในทกุภาคสวน 

อยางไรก็ดี รัฐบาลและองคกรพัฒนาเอกชนยังคงรายงานวามีการบังคับใชแรงงานในภาคการประมง 

จากรายงานขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ซึ่งเผยแพรเมื่อเดือนมีนาคมพบวามีคํารองจาก

ลูกจางลดนอยลงเกี่ยวกับการถูกบังคับใชแรงงาน เชน การขมขูและใชความรุนแรงบนเรือประมงใกลฝง

และในสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล นอกจากนี้ รายงานยังชี้ใหเห็นวาตัวชี้วัดการบงัคับใช

แรงงานบางตัว เชน การไมไดรับคาจางหรือไดรับคาจางต่ํากวาผลงาน การยดึเอกสาร และการไมมี

สัญญา ก็ลดนอยลงเชนกัน องคกรพฒันาเอกชนยอมรับวาการแสวงหาประโยชนดานแรงงานในรปูแบบ

ที่รายแรงที่สดุสวนใหญลดนอยลงในภาคการประมง แมวาจะชี้ใหเห็นวาการบังคับใชกฎหมายแรงงาน

ยังคงไมมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง ทางการและองคการพัฒนาเอกชนเห็นวา ความพยายามในการ

กําหนดระเบียบในอตุสาหกรรมการประมง ออกเอกสารอยางถูกตองใหกบัแรงงานตางดาว และ

ปรับปรุงการตรวจสอบใหดขีึ้นนั้น เปนผลดีตอการเปลี่ยนแปลงในภาคอตุสาหกรรมนี้ มีรายงานเล็กนอย

เกี่ยวกับการบังคับใชแรงงานที่ยังคงมีอยูในภาคเกษตรกรรม งานรับใชตามบาน และการบังคับให

ขอทาน 
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กลุมสิทธิดานแรงงานรายงานวา ตัวชี้วัดการบงัคับใชแรงงานในกลุมนายจางที่พยายามปองกันไมให

แรงงานตางดาวยายงานคือการจายคาแรงลาชา การกอเกิดหนี้ และการกลาวหาเทจ็วาขโมยหรือ

ยักยอกทรัพย 

บริษัทเอกชนดําเนินคดีทางแพงและอาญากับหัวหนาแรงงาน รวมทั้งกลาวหาลูกจางในขอหาหมิน่

ประมาททางแพงและอาญา (ดูหมวดที ่7.ก.) เมื่อเดือนกรกฎาคม ศาลแขวงในกรุงเทพฯ ยกฟองคดีหมิ่น

ประมาททางอาญาที่นายจางยื่นฟองลูกจางชาวพมาของฟารมสัตวปกจํานวน 14 คน นายจางยื่นฟอง

หมิ่นประมาททางอาญาหลังจากที่ลูกจางไดยื่นรองเรียนกับคณะกรรมการสิทธมินุษยชนอางวาตนถูก

บังคับใชแรงงาน ในป 2560 ศาลแรงงานแผนกคดีแพงมีคําสั่งใหนายจางจายเงนิจํานวน 1.7 ลานบาท 

(51,100 เหรียญสหรัฐ) ใหกับลูกจางเพ่ือเปนคาจางที่คางจาย บวกกับคาแรงลวงเวลาและคาแรงใน

วันหยุดนักขัตฤกษท่ียังคางจายอยู ในปเดียวกันนั้น ศาลฎีกาพิพากษาไดยนืตามคําตดัสินของศาล

แรงงาน เมื่อปลายปที่ผานมา นายจางยังไมไดจายเงินชดเชยดงักลาว ในเดือนธันวาคม นายจาง

ดําเนินการฟองคดีหมิ่นประมาททางอาญาใหมตอองคกรดานสิทธิอีกองคกรหนึ่ง หลังจากที่แสดงความ

เปนหวงเกี่ยวกับขอกลาวหาฐานหมิ่นประมาททีม่ีตอลูกจางและนักตอสูเพื่อสิทธิมนษุยชนคนอื่นๆ ใน

เดือนกันยายน ศาลจังหวัดลพบุรียกฟองคดีลักทรัพยท่ีมีความผดิทางอาญา ซึ่งนายจางฟองรองลูกจาง

กลาวหาวาลูกจางขโมยบัตรตอกเวลาทํางานของนายจาง ศาลพบวานายจางไมมหีลักฐานเพียงพอวา

ลูกจางไดขโมยบัตรดังกลาว 

สามารถอาน รายงานวาดวยการคามนุษย ของกระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ ประกอบได

ที่ www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/ 

ค. การหามใชแรงงานเด็กและเกณฑอายุต่ําสุดของการจางงาน 

กฎหมายกําหนดหลักการการจางงานเด็กอายุต่ํากวา 18 ป และหามการจางงานเด็กอายุต่ํากวา 15 ป 

กฎหมายหามการวาจางเด็กอายุต่ํากวา 18 ปใหทํางานใดๆ ที่เกี่ยวของกับผลติภัณฑโลหะ สารเคมี

อันตราย วัสดุมีพิษ กัมมันตรังสี และอุณหภูมหิรือระดับเสียงที่เปนอันตรายตอรางกาย การสัมผัสกบั

จุลินทรียที่เปนพิษ การใชอุปกรณทีม่ีน้ําหนักมาก ตลอดจนการทํางานใตดินหรือใตน้ํา รวมทั้งหามมิให

ทํางานในสถานที่ที่อนัตราย เชน โรงฆาสตัว บอนการพนัน สถานที่ที่มีการจําหนายแอลกอฮอล สถาน

อาบอบนวด สถานบันเทิง เรือประมงทะเล และสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเล กฎหมายให

ความคุมครองอยางจํากัดแกแรงงานเด็กในภาคเศรษฐกิจที่ไมเปนทางการบางภาคสวน เชน ภาค

การเกษตร งานรบัใชตามบาน และธุรกิจที่บาน เด็กที่มอีาชีพอิสระและเด็กที่ทํางานโดยไมไดมี

ความสัมพันธในการจางงานไมไดรบัการคุมครองตามกฎหมายแรงงานแหงชาติ แตไดรับการคุมครอง

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
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ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็กและพระราชบญัญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ฉบับแกไข

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ที่ประกาศใชเมื่อเดือนมกราคม 

ผูที่ฝาฝนกฎหมายอาจจะตองรับโทษจําคุกหรือปรับ กฎหมายมีความเขมงวดพอที่จะยับยั้งมิใหเกิดการ

ฝาฝนกฎหมาย บุพการีที่ศาลตัดสินวาใหผูสืบสนัดานทํางานหรือใหบริการเพราะ “เหตุความยากจน

เหลือทนทาน” มิตองรับโทษตามกฎหมาย 

รัฐบาลและบริษัทภาคเอกชน โดยเฉพาะบริษัทผูผลิตขนาดกลางและขนาดใหญ ตอตานการใชแรงงาน

เด็กอยางตอเนื่อง ผานการรณรงคสรางความตระหนักรูใหแกสาธารณชนและการตรวจวัดความ

หนาแนนของมวลกระดูก เพ่ือดูอายุและคัดกรองผูสมคัรงานที่อายุต่าํกวาที่กฎหมายกําหนด อยางไรก็

ตาม การตรวจดังกลาวไมเที่ยงตรงเสมอไป พนักงานตรวจแรงงานใชขอมูลจากภาคประชาสังคมในการ

ตั้งเปาตรวจตราการใชแรงงานเด็กและการบังคับใชแรงงาน ในป 2560 กรมสวัสดิการและคุมครอง

แรงงาน มีบันทึกคดีการฝาฝนการใชแรงงานเด็ก 103 คดี (เทียบกับ 71 คดีในป 2559) และไดรับ

คาปรับประมาณ 1.5 ลานบาท (46,000 เหรียญสหรัฐ) 

องคกรภาคประชาสงัคมและองคกรระหวางประเทศบางแหงรายงานวา มีคดีจํานวนนอยลงเกี่ยวกับ

แรงงานเด็กในอตุสาหกรรมการผลิต การประมง การจับกุง และแปรรูปอาหารทะเล โดยคิดวานาจะมา

จากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบขอบังคับในป 2557 ที่ไดเพิ่มจํานวนประเภทงานที่เสี่ยง

อันตรายซึ่งเด็กอายุต่ํากวา 18 ปไมสามารถทําได และในป 2560 ไดเพิ่มการลงโทษกรณีใชแรงงานเด็ก 

อยางไรก็ตาม องคกรพัฒนาเอกชนรายงานวา เด็กบางสวนจากประเทศไทย พมา กัมพูชา ลาว และชน

กลุมนอยทางชาติพันธุ ทํางานในภาคเศรษฐกิจที่ไมเปนทางการและธุรกิจขนาดเล็ก รวมทัง้การทําไรทํา

นา ธุรกิจที่บาน รานอาหาร ขายอาหารตามขางถนน บรกิารเกี่ยวกับรถยนต แปรรูปอาหาร กอสราง 

งานรับใชตามบาน และขอทาน เด็กบางคนถูกใชแรงงานในรูปแบบการใชแรงงานที่เลวรายที่สุด เชน 

การแสวงหาประโยชนทางเพศเชิงพาณิชย ภาพลามกอนาจาร การบังคับใหขอทาน รวมทั้งการผลิตและ

คายาเสพติด (ดูหมวดที่ 6. เด็ก) คณะทํางานปราบปรามการลวงละเมิดทางเพศตอเด็กทางอินเทอรเน็ต

เปลี่ยนมาเปนหนวยงานที่ทํางานเปนเอกเทศในป 2560 โดยมีงบประมาณและเจาหนาที่บริหารของ

ตนเอง จํานวนเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายหนาที่ในคณะทํางานดังกลาวเพิ่มขึ้นเพื่อปราบปรามการ

กระทําผิดตอเด็กทางออนไลน 
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กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบดานการบังคับใชกฎหมายและ

นโยบายวาดวยเรื่องแรงงานเด็ก ในป 2560 พนักงานตรวจแรงงานดําเนินการตรวจสอบมากขึ้น โดย

รอยละ 84 เปนการตรวจแรงงานแบบไมแจงใหทราบลวงหนาในอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงในการใช

แรงงานเด็กสูง เชน อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทะเล เครื่องนุงหม การผลติ เกษตรกรรมและปศุ

สัตว การกอสราง สถานีบริการน้ํามัน รานอาหาร และบาร มีการละเมิดกฎหมาย เชน การจางแรงงาน

เด็กที่อายุต่ํากวาท่ีกฎหมายกําหนด การทํางานที่อนัตราย จํานวนชั่วโมงทํางานไมเปนไปตามกฎหมาย 

และไมแจงกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเมื่อมีการจางงานเด็ก 

ผูสังเกตการณตัง้ขอสังเกตวา มีปจจัยหลายประการที่ทาํใหการบังคับใชกฎหมายวาดวยแรงงานเดก็มี

ประสิทธิผลจํากัด ไดแก พนกังานตรวจแรงงานมีจํานวนไมเพียงพอ ลามสําหรับการตรวจแรงงานมี

จํานวนไมเพียงพอ วิธีการตรวจสอบไมมีประสิทธิผลในการจดัการกับภาคเศรษฐกิจที่ไมเปนทางการหรือ

สถานที่ประกอบการที่เขาถงึไดยาก (เชน บานพักสวนบคุคล สถานประกอบธุรกิจครอบครัวขนาดเลก็ 

ไรนา และเรือประมง) และแรงงานตางดาวทีเ่ปนผูเยาวจากประเทศเพื่อนบานไมมีเอกสารระบุตัวตน

หรือสูติบัตรที่ทางการออกให นอกจากนี้ การขาดความตระหนักรูเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐาน

แรงงานเด็กก็เปนปจจัยที่สาํคัญ ทางการไดสํารวจการทํางานของเด็กจากทัว่ประเทศในระหวางป แตยัง

ไมไดเปดเผยผลเมื่อปลายปที่ผานมา 

สามารถอาน รายงานผลการสํารวจรูปแบบการใชแรงงานเด็กที่เลวรายที่สุด ของกระทรวงแรงงาน

สหรัฐฯ ประกอบไดที ่www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings 

ง. การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการจางงานและอาชีพ 

กฎหมายแรงงานไมไดระบุหามการเลือกปฏิบัติในสถานที่ทํางานไวโดยชัดแจง แตกําหนดใหลงโทษจําคกุ 

ปรับ หรือทั้งจําทัง้ปรับ แกผูกระทําผิดวาดวยการเลือกปฏิบัติเนื่องจากเพศหรืออัตลกัษณทางเพศ ซึง่

รวมถึงการตัดสนิใจจางงานดวย นอกจากนี้ มีกฎหมายอีกฉบับที่กําหนดใหสถานประกอบการที่มี

พนักงานมากกวา 100 คนจางลูกจางที่มีภาวะทุพพลภาพอยางนอยหนึ่งคนตอสัดสวนลูกจางทุก 100 

คน 

การเลือกปฏิบตัิเกี่ยวกับการจางงานเกิดขึ้นกับบุคคลกลุมที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTI) แรงงาน

ตางดาว และสตรี (ดหูมวดที่ 7.จ.) ระเบียบขอบงัคับทางราชการกําหนดใหนายจางจายคาแรงและ

ผลประโยชนแกลูกจางที่ทํางานเหมือนกันอยางเทาเทียมกันโดยไมคํานึงวาเปนหญิงหรือชาย ผูนํา

สหภาพแรงงานระบุวา โดยทั่วไปแลว ความแตกตางของคาจางระหวางผูชายและผูหญิงมีนอย และ

สาเหตุหลักมาจากทักษะ ระยะเวลาการจางงาน ประเภทงานที่ไมเหมือนกัน รวมไปถึงขอกําหนดตาม

http://www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings
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กฎหมายที่หามมิใหผูหญิงทาํงานที่อันตราย อยางไรก็ตาม รายงานขององคการแรงงานระหวางประเทศ 

พ.ศ. 2559 วาดวยแรงงานตางดาวเพศหญิงที่ทํางานในอตุสาหกรรมการกอสรางในประเทศ ระบุวา 

แรงงานตางดาวเพศหญิงไดรับคาจางนอยกวาแรงงานเพศชายเหมือนเชนที่เปนมาตลอด และแรงงาน

ตางดาวเพศหญิงกวากึ่งหนึ่งไดรับคาจางต่ํากวาอตัราคาแรงขั้นต่ําที่ทางการกําหนดดวย โดยเฉพาะคา

ลวงเวลา 

ผูนําสหภาพแรงงานรายงานวา หญิงตั้งครรภถูกใหออกจากงานโดยไมเปนธรรม แมวาจะไดรับกลับเขา

ทํางานหลังจากที่สหภาพหรือองคกรพัฒนาเอกชนไดยืน่รองเรียนแลวก็ตาม ตัวอยางเชน ในเดอืน

พฤษภาคม กลุมสหภาพแรงงานภาคตะวันออก ซึ่งเปนเครือขายของคณะกรรมการสมานฉันทแรงงาน

ไทย ไดชวยหญิงตัง้ครรภรายหนึ่งยื่นขอรองทกุขกับสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จังหวัด

ระยอง อางวานายจางบังคับใหเธอลาออก ภายหลงัเธอไดรับกลับเขาทํางานอีกครั้ง 

เมื่อเดือนกันยายน โรงเรียนนายรอยตํารวจประกาศวาจะไมรับสมัครผูหญิงเขามาเรียนอีกตอไป ซึ่งการ

ตัดสินใจครั้งนี้ถูกวิพากษวิจารณอยางกวางขวางและเปนผลเสียตอศักยภาพของกองกําลังตํารวจในการ

ตรวจสอบกรณีการละเมิดแรงงานหญิง นอกจากนี้ ยังมกีารเลือกปฏิบตัิตอคนทุพพลภาพในเรื่องการจาง

งาน การเขาถึงงาน และการอบรม 

บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและอตัลักษณทางเพศในประเทศไทยมักเผชิญกับการถูกเลือกปฏบิัติ

ในที่ทํางาน สวนหนึ่งเพราะอคตขิองคนทั่วไปและการไมมีกฎหมายและนโยบายมารองรับเรื่องการเลือก

ปฏิบัติ พนักงานที่เปนบุคคลขามเพศตองเผชิญกับขอจาํกัดหลายประการมากกวาที่กลาวมาขางตน และ

ทํางานจํากัดอยูในสาขาอาชีพเพียงไมกี่สาขา เชน ชางเสริมสวย และผูใหความบันเทิง 

จ. สภาพการทํางานที่ยอมรับได 

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคมเปนตนมา อัตราคาแรงขั้นต่ําตอวันมีทั้งหมด 7 อัตรา ตั้งแต 308 บาท (9.26 

เหรียญสหรัฐ) ไปถึง 330 บาท (9.93 เหรียญ) ซึ่งแตกตางกันไปตามคาครองชีพของจังหวัด คาแรงขั้นต่ํา

ตอวันดังกลาวสูงกวาเสนแบงความยากจนที่รฐับาลคํานวณไวที่ 2,667 บาท (80 เหรียญสหรัฐ) ตอเดือน 

3 เทา ตัวเลขนี้มีการคํานวณครั้งสดุทายเมื่อป 2559 

กฎหมายกําหนดเวลาทํางานสูงสุดตอสัปดาห คือ 48 ชั่วโมง หรือแปดชั่วโมงตอวันเปนเวลาหกวัน และ

ทํางานลวงเวลาไดไมเกิน 36 ชั่วโมงตอสัปดาห พนักงานที่ตองทํางาน “อันตราย” เชน ในอุตสาหกรรม

เคมี อุตสาหกรรมเหมืองแร หรืออุตสาหกรรมอืน่ๆ ที่ตองเกี่ยวของกับเครื่องจักรหนัก หามทํางานเกิน 
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42 ชั่วโมงตอสัปดาหและหามทํางานลวงเวลา พนกังานในอุตสาหกรรมปโตรเคมหีามทํางานเกิน 12 

ชั่วโมงตอหนึ่งวัน และทํางานตอเนื่องไดไมเกิน 28 วัน 

กฎหมายกําหนดใหสถานประกอบการ ซึ่งรวมถงึธุรกิจทีบ่าน ตองมีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย 

นอกจากนี้ ยังหามสตรีมีครรภและเด็กอายุต่ํากวา 18 ปทํางานในสภาพแวดลอมทีเ่ปนอันตราย 

กฎหมายยังกําหนดใหนายจางแจงพนักงานถึงสภาพการทํางานที่เปนอันตรายตั้งแตกอนจางงาน 

พนักงานไมมีสิทธิพาตัวเองออกจากสถานการณที่เปนอันตรายตอสขุภาพหรือความปลอดภัยโดยไมเกิด

ความเสี่ยงตอหนาที่การงาน 

กฎหมายคุมครองแรงงานไมไดครอบคลุมทุกภาคสวนอยางเทาเทียมกัน ตัวอยางเชน คาแรงขั้นต่ําไมได

บังคับใชกับพนักงานที่ทํางานในหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ งานรับใชตามบาน งานที่ไมแสวงหากําไร 

และงานเกษตรกรรมตามฤดูกาล กฎกระทรวงใหความคุมครองบางประการแกแรงงานรับใชตามบานใน

เรื่องเกี่ยวกับวันลา อายุขั้นต่ํา และการจายคาแรง แตไมไดกลาวถึงคาแรงขั้นต่ํา ชั่วโมงทํางานปกติ 

ประกันสังคม หรือการลาคลอด 

ยังคงมีชองวางดานรายไดเปนอยางมากระหวางการจางงานอยางเปนทางการและไมเปนทางการ โดย

แรงงานนอกภาคเกษตรกรรมไดรับคาจางมากกวาแรงงานในภาคเกษตรกรรมโดยเฉลี่ยสามเทา สถิติของ

รัฐระบุวา รอยละ 55 ของแรงงานทํางานอยูในภาคเศรษฐกิจที่ไมเปนทางการ โดยไดรับความคุมครอง

อยางจํากัดภายใตกฎหมายแรงงานและระบบประกันสงัคม 

มีรายงานวา บริษัทขนาดเล็กในบางพื้นที่ (โดยเฉพาะพืน้ที่ชนบนหรือบริเวณชายแดน) หรือในบาง

อุตสาหกรรม (โดยเฉพาะ เกษตรกรรม การกอสราง และการประมง) ไมไดปฏิบตัิตามขอกําหนดดาน

คาแรงขั้นต่ํารายวัน คาลวงเวลา และคาจางสําหรับวันหยุด สหภาพแรงงานประมาณการวา รอยละ 5-

10 ของลูกจางไดรับคาจางต่ํากวาคาแรงขั้นต่ํา อยางไรกด็ี สัดสวนของแรงงานที่ไดรบัคาจางต่ํากวา

คาแรงขั้นต่ํานาจะมีสงูกวาในกลุมของแรงงานตางดาวทีไ่มไดขึ้นทะเบียน แรงงานตางดาวที่ไมไดขึ้น

ทะเบียนไมคอยขอรับการเยียวยาตามกฎหมาย เนื่องจากไมไดทํางานและพํานักอยูในประเทศอยาง

ถูกตองตามกฎหมาย และกลัววาจะขาดรายไดเลี้ยงชีพ 

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ และความปลอดภัยและอา

ชีวอนามัยในการทํางาน กฎหมายกําหนดโทษปรับและโทษจําคุก หากนายจางไมจายคาแรงขั้นต่ําตามที่

กําหนด อยางไรกต็าม การบังคับใชกฎหมายวาดวยคาแรงขั้นต่ํานี้ยังมีความไมคงเสนคงวาอยู มีรายงาน
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วา มหีลายคดีทีน่ายจางไมจายคาแรงขั้นต่ําตามที่กําหนด และไดเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย โดยที่

คนงานตกลงที่จะระงับขอพิพาท และอนุญาตใหนายจางจายคาจางที่คางชําระในอัตราทีต่่ํากวาคาแรง

รายวันขั้นต่ํา 

การละเมิดระเบียบขอบังคับเกี่ยวกบัอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSH) มีบทลงโทษคือจําคุกและ

ปรับ อยางไรก็ตาม จํานวนผูเชี่ยวชาญและการตรวจสอบดาน OSH ยังไมเพียงพอ การตรวจสอบสวน

ใหญเกิดขึ้นหลังจากมีผูรองเรียน ผูนําสหภาพประมาณการวา สถานประกอบการเพยีงรอยละ 20 ซึ่ง

สวนใหญเปนโรงงานขนาดใหญของบริษัทตางประเทศ ปฏิบัตติามมาตรฐาน OSH ของรัฐ 

โรงงานขนาดกลางและขนาดใหญมักดําเนินการตามมาตรฐานดานสุขอนามัยและความปลอดภัยที่

ทางการกําหนด แตการบังคับใชมาตรฐานดานความปลอดภัยโดยรวมยังไมเขมงวด โดยเฉพาะในภาค

เศรษฐกิจที่ไมเปนทางการและธุรกิจขนาดเล็ก องคกรพฒันาเอกชนและผูนาํสหภาพตั้งขอสงัเกตวา 

ปจจัยหลักที่ทําใหการบังคับใชกฎหมายดังกลาวไมมีประสิทธิผล ไดแก จํานวนพนกังานตรวจแรงงานที่มี

คุณภาพมีไมเพียงพอ ใชวิธีตรวจสอบทางเอกสารมากเกนิไป (แทนที่จะตรวจสอบสถานประกอบการ) ไม

มีการคุมครองแรงงานที่ยื่นคํารองทุกข ไมมีลาม และไมสามารถลงโทษนายจางที่ไมปฏิบัติตามกฎหมาย

ไดอยางมีประสิทธิผล กระทรวงแรงงานไดจางและฝกอบรมพนกังานตรวจแรงงานและลาม

ภาษาตางประเทศเพิ่มเติม ลามเหลานี้สวนใหญปฏิบตัิหนาที่ที่ศูนยตรวจสอบตามทาเรือประมงและทีม

ปฏิบัติงานสหสาขาวิชาชีพดานการคามนุษย 

รัฐบาลมีโครงการประกันสุขภาพถวนหนาใหแกพลเมืองทุกคน และโครงการประกันสังคมและกองทุน

เงินทดแทนเพื่อคุมครองลูกจางในกรณีที่ไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวย และยังมีสิทธปิระโยชนสําหรบัหญิง

ตั้งครรภและคนพิการ เงินชวยเหลือบุตร และในกรณีที่เสียชีวิต วางงาน และเกษียณอายุ แรงงานตาง

ดาวทีข่ึ้นทะเบียนตลอดจนผูอยูในอุปการะทั้งในภาคเศรษฐกิจที่เปนทางการและไมเปนทางการมีสิทธิซื้อ

ประกันสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุข 

องคกรพัฒนาเอกชนรายงานวา คนงานกอสรางจํานวนมาก โดยเฉพาะลกูจางรับเหมาคาแรงและ

แรงงานตางดาว ไมมีชื่อในระบบประกันสังคม หรือไมไดรับการคุมครองจากโครงการกองทนุเงินทดแทน 

แมวากฎหมายจะกาํหนดไวก็ตาม แมวากฎหมายจะกําหนดใหลูกจางทุกคนทําประกันสังคม แตไม

รวมถึงลูกจางที่ทํางานในภาคเศรษฐกิจที่ไมเปนทางการ เชน งานรับใชตามบาน เกษตรกรรมตาม

ฤดูกาล และการประมง อยางไรก็ด ีลูกจางที่ทํางานในภาคเศรษฐกิจที่ไมเปนทางการ ลูกจางชั่วคราว 
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ลูกจางตามฤดูกาล หรือผูที่มีอาชีพอิสระ อาจสมทบเงินเขาสูโครงการกองทนุเงินทดแทนดวยตนเองได 

และไดรับเงินสมทบจากกองทุนรวมลงทุนรฐับาล 

องคกรพัฒนาเอกชนรายงานวา มีหลายกรณีทีแ่รงงานตางดาวที่ขึ้นทะเบียนไมมีประกันสังคมและไมได

รับเงินชดเชยในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุ เนื่องจากนายจางไมไดปฏิบัติตามขอบังคับดานเงินชวยเหลือ 

หรือเนื่องจากแรงงานตางดาวไมผานกระบวนการพิสูจนสัญชาติ ลูกจางแทบจะไมเคยไดรับเงินชดเชย

กรณีเจ็บปวยจากการทํางาน เนื่องจากความเจ็บปวยบางอยาง (เชน โรคระบบทางเดินหายใจ ภาวะ

โลหิตจาง หรือภาวะขาดวิตามินบี) มกัจะพิสูจนไดยากวาเกี่ยวของกับสถานประกอบการ 

มักจะถือกันวาแรงงานในอุตสาหกรรมการประมงเปนแรงงานตามฤดูกาล ดวยเหตุนี้ กฎหมายจึงมิได

กําหนดใหมีประกนัสังคมและคาชดเชย อยางไรกต็าม ทางการกําหนดใหแรงงานตางดาวที่ขึน้ทะเบียน

ตองซื้อประกันสุขภาพ การขาดการฝกอบรมดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน การ

ตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การปฐมพยาบาล และระบบที่นํา

แรงงานที่ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรายแรงไปสงโรงพยาบาลไดทันเวลา ที่เพียงพอ ยิ่งทําใหแรงงาน

ประมงเปราะบางมากเปนพเิศษ องคกรพฒันาเอกชนรายงานวา มีหลายกรณีที่แรงงานตางดาวไดรับ

เพียงแคคาสินไหมทดแทนขัน้ต่ํากรณีทุพพลภาพระหวางปฏิบัตหินาที ่

องคกรพัฒนาเอกชนรายงานวา แรงงานตางดาว รวมถงึแรงงานตางดาวทีป่ฏิบัติงานใกลจุดผานแดน 

ตองทํางานในสภาพแวดลอมการทํางานที่ไมคอยดีและไมไดรับความคุมครองดานแรงงาน เมื่อเดือน

กรกฎาคม พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทาํงานของคนตางดาว เพื่อกํากบัดูแลการจางงาน การ

สรรหา และการคุมครองแรงงานตางดาว มีผลบังคับใชโดยสมบรูณ พระราชกําหนดฉบับนี้กําหนด

บทลงโทษทางแพงที่รุนแรงกับผูที่วาจางหรือใหที่พักอาศัยแกแรงงานตางดาวที่ไมไดขึน้ทะเบียน และ

ยกระดับความคุมครองแรงงาน ดวยการหามมิใหนายหนาจัดหาแรงงานและนายจางไทยเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมในการจัดหางานเพิ่มเติมกับแรงงานตางดาว นอกจากนี้ยังหามมิใหทําสัญญาจางเหมา 

หามมิใหนายจางยดึเอกสารของแรงงานตางดาว และหามมิใหผูที่ถกูพิพากษาวามีความผิดตามกฎหมาย

แรงงานหรือกฎหมายปราบปรามการคามนุษย ประกอบธุรกิจสํานกังานจัดหางาน ระหวางชวงหกเดือน

แรกของป ทางการรวมกับรฐับาลพมา กัมพูชา และลาว ตรวจสอบความถกูตองของเอกสาระบุตัวตน 

และออกใบอนุญาตทํางานใหกับแรงงานตางดาวจากประเทศเหลานี้กวา 1 ลานคน 

บริษัทนายหนาจัดหาแรงงานใช “ระบบสัญญาจางเหมางาน” โดยคนงานจะเซน็สัญญาเปนรายป 

กฎหมายกําหนดใหบริษัทตองให “ผลประโยชนและสวัสดิการอยางยตุิธรรมโดยไมมีการเลือกปฏบิัต”ิ 
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แกคนงานที่ทําสญัญาเหมา อยางไรก็ดี นายจางมกัจะจายคาจางแกคนงานที่ทําสญัญาเหมานอยกวา

และใหสวัสดิการนอยกวาหรือไมใหเลย 

องคกรพัฒนาเอกชนตั้งขอสงัเกตวา เจาหนี้ในทองถิ่นซึ่งสวนมากเปนเจาหนี้นอกระบบ ปลอยเงินกู

ดอกเบี้ยสูงเพื่อใหคนงานนําไปจายคาหัวคิวซึ่งบางครั้งอาจสูงถึง 500,000 บาท (15,000 เหรียญสหรัฐ) 

กรมการจัดหางานออกกฎจํากัดคาธรรมเนียมสงูสุดในการจัดหางาน ทวา การบังคบัใชระเบียบดังกลา

วอยางมีประสิทธิผลเปนเรื่องยากและทําไดไมมากพอเนื่องจากแรงงานไมเต็มใจใหขอมูลและขาด

เอกสารหลักฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดหางานใตดินและคาธรรมเนียมเอกสาร ตลอดจน

คาใชจายในการอพยพ สํานกังานจัดหางานที่แสวงหาผลประโยชนจากพลเมืองไทยที่ทํางานใน

ตางประเทศยังคงคิดคาธรรมเนียมการจัดหางานเปนจํานวนเงินที่สูงและผดิกฎหมาย ซึ่งมักสูงเทียบเทา

กับรายไดปแรกและปที่สองของการทํางานรวมกัน 

ในป 2559 ซึ่งเปนปที่มีขอมลูลาสุด มีรายงานการเจ็บปวยและบาดเจ็บในสถานประกอบการ 86,278 

ครั้ง สาํนักงานประกันสังคมรายงานวา อุบัติเหตุรายแรงสวนใหญเกิดขึ้นในโรงงานผลิต อตุสาหกรรม

การคาสงและปลกี การกอสราง การคมนาคม โรงแรม และรานอาหาร ผูสังเกตการณกลาววา มีการ

รายงานอุบัติเหตุในภาคเศรษฐกิจที่ไมเปนทางการและภาคเกษตรกรรม และอุบัติเหตุในกลุมแรงงานตาง

ดาวนอยกวาความเปนจริง นอกจากนี้ ผูที่เจ็บปวยอันมีสาเหตุเกี่ยวของกับอาชีพมักไมคอยไดรับการ

วินิจฉัยจากแพทยหรือเงินชดเชยจากนายจาง อีกทั้งมีแพทยหรือคลนิิกเฉพาะทางสาํหรับโรคเหลานี้

จํานวนนอยมาก 

https://th.usembassy.gov/th/our-relationship-th/official-reports-th/2018-human-rights-

reports-thailand-th/ 
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