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บทน า 

1. ประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อเดือนเมษายน 2560 ซึ่งยังคงรับรองความเสมอภาค สิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลต่อเนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้ มาตรา 27 บัญญัติว่า บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพและ
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่าง
ในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือเหตุอ่ืนใดจะกระท ามิได้ และมาตรา 70 ได้บัญญัติให้รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทย
กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ให้มีสิทธิด ารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่าง
สงบสุข ไม่ถูกรบกวน  

2. รัฐบาลมีการประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ปัจจุบันอยู่ในช่วงของแผนสิทธิมนุษยชน 
ฉบับที่ 3 ซึ่งมีแผนงานย่อยที่เกี่ยวกับกลุ่มผู้ไร้รัฐ กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิงหรือผู้หนีภัยการสู้รบ
ไว้เป็นการเฉพาะ โดยมีเนื้อหาที่ระบุถึงสภาพปัญหาของบุคคลกลุ่มนี้ เช่น การไม่สามารถเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาล
ที่เหมาะสมได้ เด็กที่เกิดจากบิดามารดาที่เป็นบุคคลกลุ่มนี้ไม่มีโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาที่เหมาะสมได้ และปัญหา
ด้านการประกอบอาชีพ รัฐบาลจึงได้ก าหนดมาตรการเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของบุคคลกลุ่มดังกล่าว เช่น 
การส่งเสริมมาตรการด้านสิทธิและสวัสดิการทั้งด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข และด้านการประกอบอาชีพ
ส าหรับกลุ่มคนดังกล่าว ที่มีกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินงานตาม
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว1 ซึ่งการด าเนินการของรัฐตามแผนงานนี้จะได้กล่าวถึงใน
หัวข้อที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

3. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยถอนข้อสงวนในข้อ 4 ของอนุสัญญา 
CERD เรื่องการประณามการโฆษณาชวนเชื่อ การเผยแพร่ความคิดและการกระท าที่ตั้งอยู่บนฐานความเชื่อเกี่ยวกับ
ความเหนือกว่าทางเชื้อชาติ ซึ่งประเทศไทยได้ด าเนินการแจ้งส านักเลขาธิการสหประชาชาติแล้วเมื่อวันที่ 7 
ตุลาคม 2559 ในส่วนของถ้อยแถลงตีความทั่วไปที่ระบุว่ารัฐบาลจะไม่ตีความหรือใช้บทบัญญัติใดๆ ที่ปรากฏใน
อนุสัญญาเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในได้บัญญัติไว้นั้น กสม. มีความเห็นว่ารัฐบาลอาจพิจารณา
ถอนถ้อยแถลงตีความทั่วไปดังกล่าวเพ่ือให้การด าเนินงานตามอนุสัญญาสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
อนุสัญญา CERD อย่างแท้จริง  
 

4. นอกจากนี้ กสม. จะติดตามการด าเนินงานของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
รวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการ โยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ (Global 
Compact for Safe, Orderly and Regular Migration – GCM) และข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัย 
(Global Compact on Refugees)  
                                                           
1 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561), ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี, 2556 หน้า 138-140.  
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5. ข้อเสนอแนะ แม้มาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันได้บัญญัติหลักการห้ามการเลือก
ปฏิบัติไว้ แต่โดยทีไ่ทยยังไม่มีกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติที่ห้ามการเลือกปฏิบัติในภาพรวมซึ่งรวมถึงการห้าม
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมแก่บุคคลด้วยความแตกต่างทางเชื้อชาติเพ่ือรองรับให้รัฐธรรมนูญมีผลในทางปฏิบัติ 
รัฐจึงควรพิจารณาตรากฎหมายดังกล่าวเพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกรณีของอนุสัญญา CERD โดยเฉพาะข้อ 4 
เรื ่องการประณามการโฆษณาชวนเชื่อ การเผยแพร่ความคิดและการกระท าที่ตั ้งอยู่บนฐานความเชื ่อ
เกี่ยวกับความเหนือกว่าทางเชื้อชาติ  
 
กลุ่มคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ 

6. กสม. ชื่นชมรัฐบาลที่ได้ร่วมกับส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High 
Commissioner for Refugees – UNHCR) ด าเนินงานรณรงค์เพื่อยุติการไร้รัฐ (Zero Statelessness) 
ในประเทศไทยให้ได้ภายในปี 2567 และการที่รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติโดยการให้
สัญชาติไทยหรือให้สถานะเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายตามยุทธศาสตร์การจัดการ
ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล 2548 และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ที่เห็นชอบยุทธศาสตร์
แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ ตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ ได้แก ่
ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้ามาอาศัยอยู่เป็นเวลานานและกลับประเทศต้นทางไม่ได้ มีจ านวนประมาณ 
488,105 คน2 รัฐบาลมีเป้าหมายให้มีการเร่งรัดก าหนดสถานภาพตามกฎหมายและดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานอย่าง
เหมาะสม  

7. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและ
คนไร้สัญชาติที่เกิดในประเทศไทย ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศเรื่อง “การสั่งให้คนที่เกิดใน
ราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป 
และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย” ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เพ่ือด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าว โดยมีกลุ่มคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติที่จะได้รับสัญชาติไทยตามประกาศฉบับนี้ 3 กลุ่ม ได้แก่  
 (1) บุตรที่เกิดในประเทศไทยของคนที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรและอาศัยอยู่เป็นเวลานานที่
ได้รับการส ารวจจัดท าทะเบียนตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลเมื่อปี 2548 ซึ่งรวมถึง
กลุ่มชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับรองให้อาศัยในราชอาณาจักร อาทิ ผู้อพยพเชื้อสายไทย
จากจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย ชาวเขา บุคคลบนพ้ืนที่สูงหรือชุมชน
บนพื้นที่สูง และชาวมอแกน (ชาวเล) 
 (2) เด็กและบุคคลที่ก าลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในสถาบันการศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาแล้วที่เกิดใน
ราชอาณาจักรโดยมีบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวที่ไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ตามข้อ (1) หรือไม่
ปรากฏบิดามารดาหรือถูกบิดามารดาทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์  

                                                           
2 ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2560 จากรายงานสถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย โดยนายกฤษฎา บุญราช 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ต าแหน่งในขณะนั้น) ดูเพิ่มเติมที่ http://www.nhrc.or.th/getattachment/News/Activity-News/news25600710-
2สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-สยามบรมราชก/สถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติของไทย -โดย-ปลัดกระทรวงมหาดไทย.
pdf.aspx เข้าดูเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561   

http://www.nhrc.or.th/getattachment/News/Activity-News/news25600710-2สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-สยามบรมราชก/สถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติของไทย-โดย-ปลัดกระทรวงมหาดไทย.pdf.aspx%20เข้า
http://www.nhrc.or.th/getattachment/News/Activity-News/news25600710-2สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-สยามบรมราชก/สถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติของไทย-โดย-ปลัดกระทรวงมหาดไทย.pdf.aspx%20เข้า
http://www.nhrc.or.th/getattachment/News/Activity-News/news25600710-2สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-สยามบรมราชก/สถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติของไทย-โดย-ปลัดกระทรวงมหาดไทย.pdf.aspx%20เข้า
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 (3) ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทยที่ท าคุณประโยชน์ให้แก่ป ระเทศจนเป็นที่
ประจักษ์ ได้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะรายภายใต้เงื่อนไข เช่น มีภูมิล าเนาอยู่ต่อเนื่องในราชอาณาจักร และไม่
ปรากฏหลักฐานการมีและใช้สัญชาติอ่ืน เป็นต้น   

8. เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 
ซึ่ง กสม. เห็นว่าเป็นมาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเด็กไร้รากเหง้าที่ไร้รัฐและไร้สัญชาติใน
ประเทศไทยให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและหลักสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 
กสม. ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ 
และสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย จนท าให้นางสาวน้ าผึ้ง ปัญญา นักเรียนโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ได้รับสัญชาติไทย หนังสือเดินทางประเทศไทย และวีซ่าสหรัฐอเมริกา เพ่ือเข้าร่วม
การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์3ที่สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวจะเป็นต้นแบบน าไปสู่การร่วมกันแก้ไขปัญหา
การรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลไร้สถานะทางกฎหมายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป  

9. กสม. เห็นว่า มาตรการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติของรัฐบาลไทยตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง และประกาศกระทรวงมหาดไทยข้างต้น ถือเป็นความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามอนุสัญญา 
CERD โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเด็กไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ นอกจากนี้ กสม. มีความเห็นว่า ยังมีคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ
บางกลุ่มท่ียังไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรการที่ด าเนินการอยู่ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุไร้สัญชาติและกลุ่มคนไร้สัญชาติ
ที่ไม่ได้เกิดในราชอาณาจักรแต่มีความกลมกลืนกับสังคมไทย ซึ่งยังคงประสบปัญหาไร้สัญชาติ และการด าเนินงาน
ของรัฐเพ่ือแก้ไขปัญหาไร้สัญชาติยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก ส่งผลให้บุคคลกลุ่มนี้ต้องประสบปัญหาการไม่ได้รับ
การยอมรับในฐานะพลเมืองที่มีสัญชาติไทย  

10. ข้อเสนอแนะ รัฐบาลควรด าเนินการส ารวจจ านวนผู้สูงอายุไร้สัญชาติและคนไร้สัญชาติที่ไม่ได้เกิดใน
ราชอาณาจักรแต่ได้เข้ามาอยู่อาศัยจนมีความกลมกลืนกับสังคมไทย รวมถึงสาเหตุของความไร้สัญชาติและ
สภาพปัญหาที่บุคคลดังกล่าวต้องประสบ และควรมีนโยบายให้กระบวนการให้สัญชาติแก่กลุ่มบุคคลดังกล่าวมี
ความรวดเร็วยิ่งขึ้น  

11. นอกจากนี้ กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในอ าเภอแม่แตง4 และอ าเภอเวียงแหง5 จังหวัดเชียงใหม่ 
ว่าถูกจ าหน่ายรายชื่อและรายการบุคคลทางทะเบียนราษฎรออกจากทะเบียนอ าเภอ ท าให้ถูกระงับการด าเนินการ
ทางทะเบียนราษฎรและไม่สามารถขอออกเอกสารรับรองสถานะบุคคล จึงไม่ได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เช่น สิทธิใน
การรักษาพยาบาล และสิทธิในการเดินทางออกนอกพ้ืนที่ ส านักงาน กสม. จึงได้หารือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบและได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล กรณี
การจ าหน่ายรายการบุคคลออกจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและการระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียน
ราษฎรในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของบุคคลกลุ่มดังกล่าวต่อไป6  

                                                           
3 งาน 2019 Intel International Science and Engineering Fair  
4 ค าร้องที่ 368/2558 
5 ค าร้องที่ 262/2559 
6 เอกสารสรุปผลการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพล เมืองของรัฐไทย จัดเมื่อวันที่ 10 
กรกฎาคม 2560 ที่โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ, หน้า 156-159  
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12. ข้อเสนอแนะ รัฐบาลควรเร่งตรวจสอบสาเหตุของการจ าหน่ายชื่อบุคคลออกจากทะเบียนราษฎรและแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว โดยในระหว่างที่รอผลการตรวจสอบ รัฐบาลควรมีมาตรการให้บุคคลเหล่านี้ได้รับการคุ้มครอง
สิทธิขั้นพ้ืนฐานจนกว่าจะได้รับสถานะกลับคืน และรัฐบาลควรมีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาใน
ลักษณะดังกล่าวอีก 

13. คนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติในประเทศไทยกลุ่มหนึ่งเป็นคนไทยพลัดถิ่น หรือบุคคลที่มีเชื้อสายไทยที่อาศัยอยู่ใน
เมียนมาและกัมพูชาบริเวณที่ติดกับชายแดนไทยซึ่งเคยเป็นดินแดนของไทยมาก่อน ต่อมามีการเปลี่ยนแปลง
เส้นเขตแดนจึงเสียสัญชาติไทย คนไทยกลุ่มนี้บางส่วนได้อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยและขอคืนสัญชาติไทย
เมื่อปี พ.ศ. 2555 รัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) ซึ่งเป็นกฎหมายที่จะคืน
สัญชาติไทยให้คนไทยพลัดถิ่นที่เคยอาศัยอยู่ในเขตแดนของประเทศเมียนมาและกัมพูชาประมาณ 20,000 คน 
ปัจจุบันรัฐบาลได้รับรองสัญชาติไทยแก่กลุ่มคนไทยพลัดถิ่นทั้งผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา 
และผู้พลัดถิ่นสัญชาติเมียนมาเชื้อสายไทยจากมะริด ทะวาย และตะนาวศรี จ านวน 10,395 คน7 อย่างไรก็ตาม 
กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มมุสลิมมะริดจ านวน 248 คนในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ถูกจ าหน่ายชื่อ
ออกจากทะเบียนราษฎรซึ่ง กสม. ได้ด าเนินการประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 

14. เมื่อปี 2559 กสม. ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นในจังหวัดตราดที่ประสบ
ปัญหาในการขอคืนสัญชาติไทยที่ส่งผลให้คนไทยพลัดถิ่นดังกล่าวเสียสิทธิหลายประการ เช่น สิทธิทางการศึกษา 
สิทธิในการเข้าถึงสวัสดิการ และสิทธิในการประกอบอาชีพ เช่น อาชีพทางการประมง จากการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง กสม. พบว่า มีคนไทยพลัดถิ่นกลุ่มหนึ่งได้ยื่นค าขอคืนสัญชาติแล้วแต่ยังไม่ทราบผล แต่ กลุ่มที่มี
ปัญหามากที่สุดคือกลุ่มผู้ตกส ารวจ ได้แก่ กลุ่มที่บิดาหรือมารดาได้รับการขึ้นทะเบียนส ารวจตามมติ
คณะรัฐมนตรีแล้วแต่บุตรยังขอสถานะไม่ได้เพราะตกส ารวจ ส านักงาน กสม. จึงได้ท าบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือในการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นเมื่อเดือนมกราคม 2559 กับอธิบดี
กรมการปกครอง มหาวิทยาลัยรังสิต เครือข่ายแก้ปัญหาสัญชาติคนไทยพลัดถิ่น และมูลนิธิชุมชนไท โดยมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนไทยพลัดถิ่นในการยื่นค าขอพิสูจน์และรับรองความเป็น
คนไทยพลัดถิ่นซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสุจริตและพยานหลักฐานที่ถูกต้อง  

15. ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงท าความเข้าใจกับคนไทยพลัดถิ่นเกี่ยวกับกระบวนการยื่นค าขอ
คืนสัญชาติตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 รวมทั้งอ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ
ในขั้นตอนการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นเพื่อให้คนไทยกลุ่มนี้ได้รับสัญชาติโดยเร็ว โดยใน
ระหว่างที่ยังไม่ได้รับการคืนสัญชาติไทย รัฐบาลควรมีนโยบายให้ความคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานแก่คนกลุ่มนี้ 
รวมถึงสิทธิด้านการศึกษา สวัสดิการ และการประกอบอาชีพ  
 

กลุ่มคนไทยเชื้อสายมลายู  

16. คนไทยเชื้อสายมลายูส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
คนไทยกลุ่มนี้นับถือศาสนาอิสลามและใช้ภาษามลายูท้องถิ่น ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่

                                                           
7 ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมาท าให้รัฐบาลประกาศใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง8 ซึ่งให้อ านาจแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งที่เป็นทหารและพลเรือนในการรักษาความสงบเรียบร้อย การใช้กฎหมายพิเศษดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่อคนไทยเชื้อสายมลายูที่เป็นมุสลิมค่อนข้างมาก เช่น การมักถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐสงสัยว่าให้การสนับสนุน
หรือมีส่วนร่วมในขบวนการก่อความไม่สงบในพ้ืนที่ และการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมักปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นเพ่งเล็ง
ไปที่เยาวชนมุสลิมเป็นกรณีพิเศษ อย่างไรก็ดี โดยที่ในพ้ืนที่ดังกล่าวมีความแตกต่างในเรื่องศาสนาและ
ประเพณีปฏิบัติระหว่างชาวไทยพุทธและมุสลิม รัฐบาลได้พยายามป้องกันความขัดแย้งทางเชื้อชาติมิให้ลุกลาม
บานปลายต่อไป เช่น กรณทีี่เจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินการจับกุมบุคคลที่มีความพยายามเผยแพร่แนวคิดเกลียดชังต่อ
ศาสนาอ่ืน9 หรือการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในการสวมใส่ผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ) ของนักเรียนในโรงเรียนบางแห่ง 
อันเป็นเรื่องที่ กสม. ขอแสดงความชื่นชมและขอให้รัฐบาลด าเนินการดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาล
ได้มีมาตรการเพ่ือช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยเชื้อสายมลายูเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า แต่การด าเนิน
มาตรการดังกล่าวกลับท าให้ชาวไทยพุทธในพ้ืนทีบ่างส่วนรู้สึกว่ารัฐไม่ได้ปฏิบัติต่อชาวไทยทั้งสองกลุ่มอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม    

17. ข้อเสนอแนะ รัฐบาลควรส่งเสริมหลักนิติรัฐโดยการติดตามตรวจสอบการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้อยู่
ในกรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัด เร่งรัดกระบวนการเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ รุนแรงโดยยึด
หลักความเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ เคารพวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายู และปรับปรุง
การสื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชนในพ้ืนที่โดยใช้ภาษามลายูท้องถิ่นควบคู่กับภาษาไทย นอกจากนี้ ในการด าเนิน
มาตรการพิเศษเพ่ือส่งเสริมให้ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูได้เข้าถึงสิทธิต่างๆ อย่างเท่าเทียม รัฐบาลควรใช้
ความระมัดระวัง ไม่สร้างความรู้สึกแบ่งแยก รวมทั้งควรมีมาตรการทางสังคมและการศึกษาเพ่ือสร้างความกลมเกลียว
ระหว่างชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูกับชาวไทยพุทธในพื้นที่ให้มากขึ้น 

18. ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อปี 2547 จนถึงปัจจุบัน กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการกระท าทรมานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของ
การทรมานมักเป็นผู้ต้องสงสัยที่เป็นชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายู และผู้เสียหายมักมีอุปสรรคในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม เช่น ปัญหาอุปสรรคในการแสวงหาพยานหลักฐาน ความหวาดกลัวต่อการคุกคามของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องหรืออาจถูกเจ้าหน้าที่ฟ้องกลับ นอกจากนี้ เมื่อเดือนเมษายน 2562 กสม. ได้พิจารณา
ค าร้องจ านวน 100 เรื่องซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจับกุมและการควบคุมตัวบุคคลจากที่พักอาศัย และน าตัวไป
ควบคุมเพ่ือสอบถามข้อมูลที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 และศูนย์ซักถามหน่วยข่าวกรองทางทหาร 
ค่ายทหารอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี ตามกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ซ่ึง กสม. ได้มีข้อห่วงใยและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   

19. ข้อเสนอแนะ รัฐบาลควรดูแลให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่ง
ความแตกต่างทางเชื้อชาติ หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าผิดต้องมีการลงโทษทั้งทางวินัยและทางอาญา
อย่างจริงจังเพื่อไม่ให้เกิดวัฒนธรรมการไม่ต้องรับโทษ รัฐบาลควรทบทวนการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
กฎอัยการศึก พ.ศ.2457 และพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ในจังหวัด

                                                           
8 ได้แก่ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และ
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551   
9 https://www.posttoday.com/social/general/515884 เข้าดูเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562  

https://www.posttoday.com/social/general/515884
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ชายแดนภาคใต้ เพราะกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายที่จ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากกว่ากฎหมาย
ทั่วไป จึงควรบังคับใช้เท่าที่จ าเป็นและในระยะเวลาที่จ ากัดเท่านั้น นอกจากนี้ รัฐบาลควรเร่งรัดให้มีกฎหมาย
อนุวัติให้สอดคล้องกับหลักการของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ และอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคน
จากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ รวมถึงก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายพิเศษด้าน
ความมั่นคงซึ่งท าให้บุคคลสูญเสียอิสรภาพเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เช่น การอนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยมได้ทันที 
การตรวจร่างกายและตรวจสุขภาพของผู้ถูกควบคุมตัวโดยแพทย์ทันทีเมื่อบุคคลถูกส่งตัวเข้าสู่สถานที่ควบคุมตัว 
และการจัดสถานที่ส าหรับควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงให้สามารถตรวจสอบได้และได้
มาตรฐาน เป็นต้น และ กสม. สามารถตรวจสอบสถานที่ควบคุมตัวหรือพบผู้ถูกควบคุมตัวได้ทันทีเมื่อได้รับการร้องเรียน 
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงตามหน้าที่และอ านาจได้โดยเร็ว10 

20. ในส่วนของปัญหาการไร้สัญชาติในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่ามีบุคคลไม่มีสัญชาติในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ทั้งหมด 13,905 คน ได้แก่ จังหวัดยะลา 1,423 คน จังหวัดปัตตานี 1,596 คน จังหวัด
นราธิวาส 1,236 คน จังหวัดสตูล 490 คน และจังหวัดสงขลา 9,160 คน11 โดยมีสาเหตุมาจากการตกส ารวจ
ของทางราชการ การไม่แจ้งเกิด การถูกทอดทิ้ง และการขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการรับรองสถานะ
ทางทะเบียน รวมถึงการขาดพยานเอกสารหรือพยานบุคคลที่จะรับรองบุคคลหรือสถานที่เกิด จึงท าให้บุคคล
ดังกล่าวกลายเป็นคนไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรและไร้สัญชาติ ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานต่างๆ 
ตามกฎหมาย เช่น การศึกษา การท างาน และการรักษาพยาบาล 12 กสม. ชื่นชมที่ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ที่ได้พยายามด าเนินโครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมหรือการตรวจ DNA 
เพ่ือน ามาใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบการรับรองสถานะทางทะเบียนราษฎรทั้งในการขอเพ่ิมชื่อในทะเบียน
ราษฎรและการขอสัญชาติไทย  

21. เมื่อปี 2556 กสม. ได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่ระบุว่า เจ้าหน้าที่ทหารได้ใช้อ านาจตามกฎหมายพิเศษด้าน
ความมั่นคงในการตั้งด่านสกัดและน าตัวประชาชนไปสอบประวัติและเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอด้วยวิธีการเก็บ
ประวัติลายนิ้วมือ การขูดเยื่อบุในช่องปาก และการน ากระดาษมาเช็ดตามร่างกายและเสื้อผ้าเพ่ือตรวจและเก็บ
ตัวอย่างดีเอ็นเอ ซึ่ง กสม. เห็นว่าเข้าข่ายเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและได้มีข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้หลีกเลี่ยงการกระท าดังกล่าวซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของ
บุคคล โดยให้บังคับกับเฉพาะผู้ต้องสงสัยที่เชื่อได้ว่าอาจเข้าข่ายเป็นผู้กระท าความผิด ต้องกระท าเท่าที่จ าเป็น 
และกระท าโดยแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงต้องได้รับความยินยอมจากผู้เสียหาย 13 โดย กสม. พบว่า
หน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว  

22. นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการแต่งงานในเด็กเช่นกรณีที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ปัญหาด้าน
สาธารณสุข เช่น อัตราการเสียชีวิตของทารกขณะคลอดสูง และปัญหาที่หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่

                                                           
10 รายงานผลการตรวจสอบ ที่ 87-186/2562 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทหารซ้อมทรมานบุคคลผู้ต้องสงสัยในระหว่างถูกควบคุมตัว 
11 ประกาศส านักทะเบียนกลางในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 41 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เร่ือง จ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร 
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
12 สรุปจากค ากล่าวของนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรม
ประชาสัมพันธ์ที่ www.thainews.prd.go.th เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เข้าดูเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 
13 รายงานผลการตรวจสอบของ กสม. ที่ 158/2558 ลงวันที่ 20 เมษายน 2558 
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ดังกล่าวต้องเผชิญ เช่น การถูกต าหนิจากผู้น าชุมชน คนในสังคม และสมาชิกในครอบครัวที่มองว่าพวกเธอก าลัง
คุกคามศาสนาหรือวัฒนธรรม และการถูกฟ้องร้องด าเนินคดีอันเป็นผลจากการท างานปกป้องสิทธิ ในส่วนของ
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในพ้ืนที่ดังกล่าว ยังต้องเผชิญปัญหาด้านอคติของสังคมจนส่งผลให้ถูกเลือกปฏิบัติ 
อาท ิสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการมีงานท า เป็นต้น  

กลุ่มชาติพันธุ์ 

23. กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันตกที่
ได้รับผลกระทบต่อวิถีชีวิตอันเป็นผลจากการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับซ้อนที่อยู่อาศัยและที่ท ากินของ
ชมุชน จากการตรวจสอบ กสม. พบว่า ผลจากการที่หน่วยงานของรัฐบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 รวมถึงการด าเนินมาตรการทวงคืนผืนป่า
เพ่ือปราบปรามผู้บุกรุกพ้ืนที่ป่าตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 64/2557 และฉบับที่ 
66/2557 ส่งผลให้ประชาชนในพื้นท่ีทั้งกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและชุมชนท้องถิ่นซึ่งอยู่มาก่อนการประกาศเขตฯ 
ได้รับผลกระทบต่อวิถีการด ารงชีพ สูญเสียพ้ืนที่ท ากินและอยู่อาศัย และถูกจับกุมตกเป็นผู้กระท าความผิดตาม
กฎหมาย รวมถึงบางกรณีมีการบังคับให้หายสาบสูญ เช่น กรณีของนายพอละจี รักจงเจริญ (บิลลี่)14 ทั้งนี้ กสม. เห็นว่า
การด าเนินการดังกล่าวของหน่วยงานของรัฐส่งผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน จึงได้มี ข้อเสนอแนะไปยัง
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว15 

24. ข้อเสนอแนะ รัฐบาลควรยุติการจับกุมกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง รวมถึงชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์โดยจัดให้มี
กระบวนการพิสูจน์สิทธิว่าเป็นผู ้อยู ่อาศัยมาก่อนการประกาศเขตพื้นที ่ป่าสงวนแห่งชาติและอุทยาน
แห่งชาติ การจะขับไล่หรือไล่รื้อต้องด าเนินการหลังจากมีการพิสูจน์สิทธิและคดีถึงที่สุดแล้วเท่านั้น รัฐบาลควร
ทบทวนปรับปรุงขั้นตอนก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตป่าสงวนแห่งชาติ และแนวทางการจัดการ
ข้อพิพาทการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ของกลุ่มชาติพันธุ์และชุมชนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐในเชิงสร้างสรรค์ 
รวมถึงการประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติควรผนวกมิติทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ด้วย โดยยอมรับ
การมีส่วนร่วมของชุมชน นอกจากนี้ รัฐบาลอาจพิจารณาศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการท าการเกษตร
แบบยังชีพของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในรูปแบบ “ไร่หมุนเวียน” ที่มีหลักการในการปลูกพืชโดยวิธีการ

                                                           
14 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ได้ออกแถลงการณ์ เร่ือง การพบหลักฐานส าคัญเชื่อมโยงคดีการหายตัวไป
ของนายพอละจีฯ (บิลลี่) แกนน าประชาชนชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ซ่ึงถือเป็นความคืบหน้าของการด าเนินการใน
รอบ 5 ปีนับตั้งแต่ที่นายพอละจีฯ หายตัวไปเมื่อเดือนเมษายน 2557 โดยในชั้นนี้ กรมสอบสวนคดีพิ เศษอยู่ระหว่างการเร่งรัดสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อด าเนินคดีกับผู้ที่กระท าความผิดโดยเร็ว ดูเพิ่มเติมที่ https://www.dsi.go.th/th เข้าดูเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  
15 รายงานข้อเสนอแนะของ กสม. ที่ 1/2560 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุง
กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติกับที่ดินเอกชนทับซ้อนกัน และกรณีราษฎรได้รับความเดือดร้อนจาก
มาตรการทวงคืนผืนป่าตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 64/2557 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2557 และที่ 66/2557 ลงวั นที่ 17 มิถุนายน 
2557 และรายงานข้อเสนอแนะของ กสม. ที่ 3/2561 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง กรณีการก าหนดเขตพื้นที่ในการท ากิน ก ารอยู่
อาศัย และการด าเนินวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและชุมชนท้องถิ่นในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ 
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หมุนเวียนจากพ้ืนที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพ่ือให้พ้ืนที่เดิมได้มีการพักฟ้ืน และกลับมาท าไร่หมุนเวียนยังพ้ืนที่เดิม
อีกครั้งเมื่อแร่ธาตุในดินคืนความอุดมสมบูรณ์16  

25. ข้อเสนอแนะ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ได้เพ่ิมหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนในการก าหนด
ที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติและศึกษาความเป็นไปได้ในการจ าแนกการจัดการส าหรับพ้ืนที่คุ้มครองโดยเฉพาะ
เขตการใช้ประโยชน์แบบวิถีดั้งเดิม รัฐบาลจึงควรด าเนินการตามกฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงรัฐบาลควรเร่งด าเนินการให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอง
บุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ  

26. กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชนเผ่ามานิที่อาศัยอยู่ในจังหวัดตรัง พัทลุง และสตูล17 ซึ่งประสบปัญหาการใช้ชีวิต
และความเป็นอยู่หลายด้าน เช่น แหล่งอาหารไม่เพียงพอต่อการยังชีพ และการไม่มีสถานะทางทะเบียนจึงท าให้
ไม่ได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ  กสม. มีความเห็นว่าชนเผ่ามานิได้อยู่อาศัยและท ามาหากินในพ้ืนที่ป่าทั้ง 3 จังหวัด
ดังกล่าวจริง จึงได้ให้ความช่วยเหลือประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้รับ
สัญชาติไทยและบัตรประจ าตัวประชาชน โดยเสนอให้มีการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลและส ารวจจ านวน
ประชากรของชาวมานิให้ชัดเจน ให้มีการส่งเสริมด้านความมั่นคงในชีวิต เช่น ที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร และ
สวัสดิการอ่ืนๆ ที่พึงได้รับจากรัฐ และเสนอแนะให้มีการศึกษาเพ่ือก าหนดพ้ืนที่เขตคุ้มครองทางวัฒนธรรม
ให้แก่ชนเผ่ามานิตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนมิถุนายน 2553 เรื่องการฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง 
และเมื่อเดือนสิงหาคม 2553 เรื่องการฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวเล เพ่ือให้การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์
ดังกล่าวทั้งในเรื่องอัตลักษณ์ ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม การจัดการทรัพยากร สิทธิในสัญชาติ การ สืบทอด
มรดกทางวัฒนธรรม และการศึกษา ปัจจุบันชาวมานิที่อาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาบรรทัดได้รับการรับรองให้เป็น
ผู้มีสัญชาติไทยเกือบทั้งหมดแล้ว หากแต่กลุ่มที่อาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาสันกาลาคีรีที่มีเขตแดนติดต่อกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน การด าเนินการพิจารณาให้สัญชาติยังมีความคืบหน้าไม่มากนักเนื่องจากหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีการพิสูจน์ว่าชาวมานิดังกล่าวเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยหรือไม่  

27. ข้อเสนอแนะ รัฐบาลควรพิจารณาให้ชนเผ่ามานิกลุ่มที่ต้องการด ารงวิถีชีวิตตามภูมิปัญญาดั้งเดิมได้อยู่ใน
พ้ืนที่ที่สมบูรณ์ ลดการให้ความช่วยเหลือแบบสงเคราะห์ เช่น การแจกข้าว อาหาร เสื้อผ้า ซึ่งจะท าให้ ชนเผ่า
มานิสูญเสียอัตลักษณ์และศักยภาพที่จะพ่ึงพาตนเองและธรรมชาติ ส่วนกลุ่มที่ประสงค์จะตั้งถิ่นฐานถาวรและท า
การเกษตรควรจัดสรรพื้นที่ให้ตามความเหมาะสม  
 

28. กสม. มีข้อสังเกตว่า รัฐบาลยังขาดความชัดเจนในการยอมรับแนวทางการระบุตัวตน (Self identification) 
เช่น การเรียกหรือใช้ชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่ง กสม. เห็นว่ารัฐบาลควรให้การยอมรับในเรื่องนี้โดยเรียกชื่อกลุ่ม
ชาติพันธุ์ตามที่พวกเขาใช้ในการเรียกตนเองและส่งเสริมการสืบทอดภาษาของชนชาติพันธุ์ให้ด ารงอยู่กับ
คนรุ่นต่อไปโดยจัดให้มีหลักสูตรการศึกษาที่ก าหนดโดยชุมชนท้องถิ่น   
 

กลุ่มแรงงานข้ามชาติ 

                                                           
16 สรุปจากรายงานโครงการศึกษาวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปี 2560 เรื่อง “สิทธิของชุมชน
ชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) กับการด าเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษไร่หมุนเวียนในพื้นที่ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรณีที่ดินท ากินและที่อยู่
อาศัยของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ป่าภาคเหนือ” เขียนโดยอาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล และคณะ 
17 ค าร้องที่ 567/2559 
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29. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้ง
ระบบ โดยกลุ่มเป้าหมายหนึ่งของยุทธศาสตร์ ได้แก่ แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว 
และกัมพูชา) รวมถึงบุตร/ผู้ติดตาม ผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มนี้ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
เพ่ือรอการพิสูจน์สัญชาติจากประเทศต้นทาง แนวทางการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ คือ การจัดระเบียบ
แรงงานเพ่ือการจ้างงานที่ถูกกฎหมาย และมีมาตรการคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ตามความเหมาะสมโดยให้
แรงงานรวมทั้งบุตร/ผู้ติดตามได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และให้แรงงานขอ
อนุญาตท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่ง กสม. เห็นว่าแนวทางดังกล่าวจะท าให้แรงงานข้ามชาติได้รับการคุ้มครอง
สิทธิดียิ่งขึ้น ปัจจุบันมีแรงงานกลุ่มนี้รวมถึงบุตรที่ติดตามจ านวน 1,588,914 คน18 ส่วนในระยะยาวให้มีการก าหนด
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการผลิตก าลังแรงงานที่สอดคล้องกับโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

30. เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 รัฐบาลได้ออกพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ.2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวให้เป็นไปอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ โดยพระราชก าหนดฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ 
(หมวด 3) เช่น (1) การห้ามประกอบธุรกิจการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศเว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากอธิบดี19 และ (2) การห้ามผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานหรือลูกจ้างซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวกับการน า
คนต่างด้าวมาท างาน เรียกหรือรับเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดจากนายจ้างหรือคนต่างด้าวเว้นแต่ค่าบริการหรือ
ค่าใช้จ่ายที่อธิบดีก าหนด20 เป็นต้น และการท างานของคนต่างด้าว (หมวด 4) เช่น คนต่างด้าวที่เข้ามาหรืออยู่
ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแต่ได้รับอนุญาตให้อาศัยใน
ราชอาณาจักรเพื่อรอการส่งกลับ อาจขออนุญาตเพื่อท างานได้21 เป็นต้น กสม. เห็นว่า พระราชก าหนดดังกล่าว
มุ่งแก้ไขปัญหาการน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศไทยโดยไม่ถูกกฎหมาย ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการคุ้มครองสิทธิ
ของแรงงานข้ามชาติ  

31. อย่างไรก็ดี กสม. ได้รับข้อมูลจากองค์กรภาคประชาสังคมว่า แม้พระราชก าหนดดังกล่าวจะเป็นกฎหมายที่ดี
แต่พบปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น (1) คณะกรรมการตามมาตรา 17 ยังขาดความหลากหลายไม่ครอบคลุมภาคส่วนต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง (2) การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบังคับใช้กฎหมายในลักษณะเหมารวมจับกุมโดยขาดแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง
ชัดเจน (3) ปัญหาความสามารถในการเข้าถึงสิทธิในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติ และ (4) 
ปัญหาการเข้าถึงประกันสุขภาพในกลุ่มบุคคลที่ไม่มีเอกสารทางทะเบียนและกลุ่มเด็กที่พบว่าโรงพยาบาลมักไม่
จ าหน่ายประกันสุขภาพดังกล่าวให้ เป็นต้น นอกจากนี้ กสม. ยังได้รับทราบปัญหาเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ เช่น 
(1) คนท างานบ้านไม่ได้รับการคุ้มครองการเลิกจ้างในกรณีที่ตั้งครรภ์ (2) การที่ลูกจ้างที่ไม่มีสัญชาติไทยไม่ว่า
จะมีสถานะเข้าเมืองที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตามไม่อาจจัดตั้งสหภาพแรงงานได้ (3) บุตรของแรงงาน
ดังกล่าวไม่สามารถเรียนภาษาของตนได้อย่างเป็นทางการ และ (4) แรงงานผิดกฎหมายเมื่อตกเป็นผู้เสียหาย
ในคดีอาญามักไม่สามารถเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างเหมาะสมได้  

                                                           
18 โปรดดูเชิงอรรถที่ 2 
19 มาตรา 26 ของพระราชก าหนดฯ 
20 มาตรา 42 ของพระราชก าหนดฯ  
21 มาตรา 63 ของพระราชก าหนดฯ 
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32. ในส่วนของปัญหาการค้ามนุษย์ รัฐบาลได้พยายามแก้ปัญหาภาพรวมของการค้ามนุษย์ เช่น การก าหนดให้
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตรากฎหมายใหม่
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้แก่ การตราพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 เพ่ือปรับปรุงนิยามการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ในกฎหมาย
ฉบับเดิมเมื่อปี พ.ศ. 2551 ให้มีความชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้นและเพ่ิมโทษผู้กระท าความผิด นอกจากนี้ ได้มี
การตราพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ขึ้นเนื่องจากการค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่มีรูปแบบ
ของการกระท าความผิดที่ซับซ้อน ดังนั้น การน ารูปแบบการด าเนินกระบวนวิธีพิจารณาปกติในคดีทั่วไปมาใช้
จึงอาจไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึน จึงได้มีการก าหนดรูปแบบในการพิจารณาคดีเป็น
พิเศษ เช่น (1) การน าระบบไต่สวนมาใช้ในการพิจารณาซึ่งแตกต่างจากกฎหมายวิธีพิจารณาความอ่ืนในศาล
ยุติธรรมของประเทศไทยที่ใช้ระบบกล่าวหา (2) การสืบพยาน หากมีเหตุจ าเป็นไม่อาจน าพยานมาเบิกความใน
ศาลได้ ศาลอาจอนุญาตให้พยานดังกล่าวเบิกความที่ศาลอ่ืนหรือที่ท าการของราชการหรือสถานที่แห่งอ่ืนใน
ประเทศหรือต่างประเทศโดยการถ่ายทอดภาพและเสียงได้ และ (3) ในส่วนของค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive damages) ศาลสามารถก าหนดให้จ าเลยต้องชดใช้ค่าเสียหายในทางแพ่ง
ให้แก่ผู้เสียหายในอัตราที่สูงกว่าค่าเสียหายโดยปกติซึ่งถือว่าเป็นมาตรการในการลงโทษจ าเลยในทางแพ่ง 22 
ซึ่งนับว่าเป็นกฎหมายที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศ อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติพบว่าบางกรณี
มีการถูกกักตัวเป็นเวลานานและประสบปัญหาในการเข้าถึงสิทธิการชดเชยเยียวยา รวมถึงยังพบปัญหาอันเป็น
ผลจากการส่งกลับของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ทั้งนี้ กสม. ได้เคยมีข้อเสนอแนะให้ส านักงานตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาปรับปรุงค านิยามค าว่า “เด็ก” โดยใช้หลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ.2546 เพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ23 

33. เด็กท่ีเป็นบุตรของแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพ่ือนบ้านที่เข้ามาท างานในประเทศไทยโดยไม่ถูกกฎหมาย 
อาจมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นเด็กไร้รัฐ/ไร้สัญชาติหากสถานทูตของประเทศที่แรงงานเหล่านี้เป็นพลเมือง
ปฏิเสธการให้สัญชาติเด็กเนื่องจากบิดามารดาไม่มีเอกสารแสดงตน สถานการณ์เช่นนี้อาจมีผลให้เด็กที่เป็นบุตร
ของแรงงานที่เหล่านี้มีความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นจากการถูกน าไปแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์ ถูกบัง คับใช้
แรงงาน ถูกบังคับให้ขอทาน หรือถูกทารุณกรรม นอกจากนี้ การจับกุมและด าเนินคดีกับคนต่างด้าวและ
ผู้ติดตามซึ่งเข้ามาใช้แรงงานหรือขอทานในข้อหาค้ามนุษย์ท าให้บิดามารดากับบุตรซึ่งเป็นเด็กต้องถูกแยกจากกัน 
การด าเนินคดีใช้เวลานาน จึงมีความเสี่ยงที่เด็กจะพลัดพรากจากบิดามารดาและไม่สามารถสืบหาบิดามารดาได้
จนต้องมีการพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือด อย่างไรก็ตาม กสม. ได้รับข้อมูลปัญหาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเด็กกลุ่มนี้
จากภาคประชาสังคม เช่น การที่เด็กไม่สามารถเรียนได้ตลอดหลักสูตรเนื่องจากต้องย้ายที่อยู่ตามบิดามารดา
ซึ่งยากในการตามตัวเด็ก หรือปัญหาด้านงบประมาณ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีบุตรของแรงงานที่ตกหล่นจากการส ารวจ
หรือไม่ได้แจ้งเกิดทีไ่ม่สามารถเข้าถึงสิทธิในการศึกษาและสุขภาพได้ 

34. ข้อเสนอแนะ รัฐบาลควรบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันการลักลอบน าแรงงานจากประเทศ
เพ่ือนบ้านเข้ามาท างานในประเทศไทยอย่างไม่ถูกต้อง ท าให้แรงงานเสี่ยงต่อการถูกแสวงประโยชน์ในรูปแบบ
ต่างๆ นอกจากนี้ รัฐบาลควรท าความตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในเรื่องการรับรองสัญชาติของเด็กที่เกิดจาก

                                                           
22 สรุปจากวารสารกระบวนการยุติธรรม ส านักงานกิจการยุติธรรม ปี 2559 ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 บทความเร่ือง “สาระส าคัญและข้อสังเกตบางประการ
ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.2559” เขียนโดย รศ.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล และอ.กฤษฎา แสงเจริญทรัพย์  
23 รายงานผลการตรวจสอบของ กสม. ที ่273/2561 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 
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แรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านที่เข้ามาท างานในประเทศไทยเพ่ือป้องกันปัญหาเด็กไร้สัญชาติภายในประเทศ 
รวมทั้งควรแสวงหาความร่วมมือจากประเทศเพ่ือนบ้านในการจดทะเบียนการเกิดของเด็ก การรับรองสัญชาติ 
และการสมรสของแรงงานดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ รัฐบาลควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการให้แรงงาน
ข้ามชาติเข้าถึงสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง และการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ฉบับที ่87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และฉบับที่ 98 ว่าด้วย
สิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง รวมถึงอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
และสมาชิกในครอบครัว  

35. กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีหญิงต่างด้าวซึ่งเป็นพยานในคดีค้ามนุษย์ถูกส านักงานตรวจคนเข้าเมือง
ลงตราประทับข้อหาความผิดฐานเข้าไปมั่วสุมในสถานการค้าประเวณีในหนังสือเดินทาง ท าให้หญิงดังกล่าว
ได้รับความอับอาย24 ซึ่งเรื่องนี้ กสม. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงมีข้อเสนอแนะให้
รัฐบาลแก้ไขปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร โดยยกเลิก
การลงตราประทับข้อหาความผิดในหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว และพิจารณาหาวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมแทน
วิธีการดังกล่าวเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจ
อนุญาตให้คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาหรือออกนอกราชอาณาจักร25 
 

กลุ่มผู้อพยพ/ผู้แสวงหาที่พักพิง 

36. ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของชาวโรฮีนจาจากเมียนมาและบังกลาเทศ 
บุคคลดังกล่าวเข้าเมืองโดยไม่ถูกต้องซึ่งตามกฎหมายไทยจะต้องถูกส่งกลับประเทศต้นทาง แต่เนื่องจากหลายฝ่าย
เห็นว่าการส่งกลับจะเป็นอันตรายแก่บุคคลดังกล่าว รัฐบาลจึงอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
และให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม จากการตรวจสอบของ กสม. พบว่าชาวโรฮีนจาที่เดินทางโยกย้าย
ถิ่นฐานแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ (1) ผู้หนีภัย (2) ผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และ (3) ผู้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ 
ซึ่งควรมีแนวทางแก้ไขปัญหาของแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม แต่ประเทศไทยยังไม่มีกลไกในการคัดกรองผู้เข้าเมืองผิด
กฎหมายเพ่ือคัดแยกผู้หนีภัยที่เสี่ยงต่อการถูกประหัตประหารออกจากผู้หลบหนีเข้าเมืองอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 เห็นชอบในหลักการให้มีระบบคัดกรองคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย 
โดยมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณารายละเอียด ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

37. ข้อเสนอแนะ รัฐควรเร่งพิจารณาระบบคัดกรองคนเข้าเมืองผิดกฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 
มกราคม 2560 และรัฐบาลควรแสวงหาความร่วมมือกับประเทศต้นทางและองค์การระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องเพ่ือรับชาวโรฮีนจากลับภูมิล าเนา หากรายใดไม่สามารถส่งกลับได้ เนื่องจากอาจเป็นอันตราย รัฐบาล
ควรพิจารณาประสานและท างานอย่างใกล้ชิดกับส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ ภัยแห่งสหประชาชาติ (UN High 
Commissioner for Refugees – UNHCR) เพ่ือให้ความช่วยเหลือเรื่องการตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สามต่อไป รวมถึง
อาจพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย 

38. ชาวโรฮีนจาที่ไม่ถูกส่งกลับจะถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องกักของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ทั้ง ใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งจากการเข้าเยี่ยมของ กสม. ที่ผ่านมาพบข้อจ ากัดบางประการ ทั้งในส่วนของ

                                                           
24 ค าร้องที่ 63/2561 
25 รายงานผลการตรวจสอบ ที่ 37-40/2562 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 
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สถานที่กักตัวที่มีจ ากัดท าให้มีความแออัดไม่เหมาะสมต่อการกักตัวบุคคลเป็นเวลานาน รวมทั้งงบประมาณ
ค่าอาหารยังชีพและการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยที่อาจไม่เพียงพอ กสม. จึงได้มีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาล เช่น 
การแยกกักตัวอย่างเหมาะสมระหว่างหญิง ชาย และเด็ก และการประสานด้านการแพทย์ให้แก่กลุ่มบุคคล
ดังกล่าวที่เจ็บป่วยนั้น  กสม. พบว่าการด าเนินการของรัฐบาลในเรื่องนี้มีพัฒนาการที่ดีหลายประการ เช่น 
การน าเด็กและผู้หญิงไปอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวในความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และการให้หน่วยงานภาคประชาสังคมสามารถประกันตัวผู้ต้องกักดังกล่ าวได้ รวมถึงการที่รัฐบาล
ได้อนุมัติงบประมาณเพ่ือปรับปรุงสภาพของห้องกัก26 อย่างไรก็ตาม การกักตัวชาวโรฮีนจาโดยไม่มีก าหนด
ระยะเวลาที่ชัดเจนเนื่องจากไม่สามารถส่งตัวกลับภูมิล าเนาหรือประเทศที่สามได้ ท าให้สภาพความแออัดของ
สถานที่ควบคุมตัวชาวโรฮีนจาจะยังคงเป็นปัญหาต่อไป นอกจากนี้ กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีที่เด็กหญิง
ชาวโรฮีนจาเสียชีวิตภายในห้องกักของด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา 27 กสม. จึงได้มีข้อเสนอแนะให้
รัฐบาลควรพิจารณาทางเลือกอ่ืนแทนการกักตัวเด็กที่ติดตามผู้ปกครองเพ่ือแสวงหาที่พักพิงในระหว่างรอการส่งกลับ
ประเทศต้นทางหรือเดินทางต่อไปยังประเทศที่สาม เพ่ือให้เด็กมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา เร่งจัดท าระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและผู้ลี้ภัย พ.ศ..... ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 รวมถึงปรับปรุงนิยามค าว่า “เด็ก” ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เพ่ือประโยชน์สูดสุดของเด็กเป็นส าคัญ28 

39. ข้อเสนอแนะ ในส่วนของการดูแลชาวโรฮีนจาที่อยู่ในห้องกักของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) นั้น 
รัฐบาลควรพิจารณาแก้ไขปัญหาความแออัดของห้องกักและจัดให้มี ระบบการรักษาพยาบาลผู ้ต้องกักที่
เจ็บป่วยอย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกัน รัฐบาลอาจพิจารณาทางเลือกอื่นแทนการควบคุมตัวผู้ อพยพไว้ใน
ห้องกักของ สตม. เช่น การปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไขให้รายงานตัวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่
ก าหนด โดยอาจให้องค์การระหว่างประเทศและองค์กรภาคประชาสังคมเข้ามาดูแลช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่
แก่ผู้ที่ได้รับการปล่อยตัว แนวทางดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาความแออัดของห้องกักและลดภาวะเครียด
ของผู้อพยพท่ีมักถูกกักตัวเป็นเวลานานและก่อเหตุที่สร้างปัญหาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมได้   

40. ในส่วนของชนกลุ่มเปราะบางกลุ่มอ่ืนๆ เช่น กลุ่มผู้ลี้ภัยหรือผู้แสวงหาที่พักพิงกลุ่มต่างๆ กสม. เห็นว่ารัฐบาล
ควรมีหลักประกันในการไม่ผลักดันกลุ่มบุคคลดังกล่าวกลับไปยังประเทศต้นทางกรณีที่ เสี่ยงต่อการถูก
ประหัตประหารและอันตรายตามหลักการ Non-refoulement แก้ไขปัญหาการกักตัวที่ยาวนานโดยไม่มี
ระยะเวลาที่แน่นอนชัดเจน และเปิดโอกาสให้ได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่างๆ เช่น การเข้าถึงการรักษาพยาบาล 
เป็นต้น รวมถึงรัฐบาลควรท างานอย่างใกล้ชิดกับส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเพ่ือแก้ไขปัญหา
ของชนกลุ่มเปราะบางต่างๆ ต่อไป  
 

41.  ในส่วนของเด็กผู้อพยพ รัฐบาลไม่ควรถือว่าเด็กกลุ่มดังกล่าวเป็นเด็กที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเนื่องจาก
เด็กไมไ่ด้มีเจตนากระท าผิดแต่ร่วมเดินทางมากับบิดามารดา ส่วนเด็กที่เกิดในประเทศไทยจากบิดามารดาที่อยู่
ในประเทศไทยโดยไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมาย รัฐบาลได้มีการด าเนินการเพ่ือให้เด็กกลุ่มนี้ไม่ต้องกลายเป็นผู้เข้าเมือง

                                                           
26 สรุปจากหน้า 18 ของเอกสาร Replies of Thailand to the list of issues ของคณะกรรมการ ICCPR เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ที่ 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fTHA%2fQ%2f2%2fA
dd.1&Lang=en เข้าดูเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561  
27 ค าร้องที่ 533/2560  
28 รายงานผลการตรวจสอบ ที่ 273/2561 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 
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ผิดกฎหมายและไม่ต้องถูกด าเนินคดี โดยผ่อนผันให้อยู่อาศัยในประเทศไทยได้เป็นกรณีพิเศษตามกฎกระทรวง
มหาดไทยก าหนดฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย 
พ.ศ. 2560 เพ่ือรอการส่งกลับพร้อมบิดามารดา  

42. กสม. ชื่นชมและสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลในการช่วยเหลือและปกป้องคุ้มครองเด็กผู้อพยพกลุ่มอ่ืนๆ 
นอกจากเด็กชาวโรฮีนจาที่ถูกกักตัวไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ โดยการจัดท าบันทึก
ความเข้าใจเรื่องการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์การระหว่างประเทศ และองค์กรเอกชน กรณี
การก าหนดมาตรการหรือแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพ่ือรอการส่งกลับ ซึ่งมี
สาระส าคัญคือการให้องค์กรภาคประชาสังคมเป็นผู้ดูแลเด็กในกรณีที่เด็กได้รับการปล่อยตัวจากห้องกัก ทั้งนี้ กสม. 
เห็นว่าเจตนารมณ์ของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีความสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและค าแนะน า
ทั่วไปฉบับที่ 6 เรื่องการปฏิบัติต่อเด็กที่เดินทางโดยล าพังและเด็กท่ีพลัดพรากจากประเทศภูมิล าเนา ฉบับที่ 22 
เรื่องหลักการทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของเด็กในบริบทการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ และฉบับที่ 23 
เรื่องพันธกรณีของรัฐเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของเด็กในบริบทการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศในประเทศต้นทาง 
ทางผ่าน ปลายทาง และส่งกลับ ของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ อย่างไรก็ดี รัฐบาลควรค านึงถึง
ความสามารถของเด็กและครอบครัวในการเข้าถึงเงื่อนไขของการด าเนินการตามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว 
อาท ิเงินประกันในการได้รับการปล่อยตัวออกจากห้องกัก เป็นต้น  
 
บทสรุป 

43. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รับรองสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลและ
ห้ามการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุต่างๆ รวมถึงความแตกต่างทางเชื้อชาติ และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ที่ประเทศไทยได้
น าเสนอรายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญา CERD ฉบับแรก รัฐบาลมีการด าเนินการที่เป็นความก้าวหน้าที่ดีตาม
อนุสัญญาฯ ในหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐในประเทศไทย ทั้งโดยการปรับปรุง
กฎหมายและการมีนโยบายผ่านมติคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ อย่างไรก็ดี การแก้ไขปัญหายังไม่ครอบคลุมคนบางกลุ่ม 
รวมทั้งยังมีปัญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติที่เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การขาดความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน การโยกย้ายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบ่อยครั้งท าให้งานขาดความต่อเนื่อง การบังคับใช้กฎหมายที่ยังไม่
ครอบคลุมเพียงพอ และปัญหาการทุจริตหรือแสวงประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐบางคน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเข้าถึง
สิทธิของกลุ่มบุคคลต่างๆ ในประเทศไทยทั้งกลุ่มคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ กลุ่มคนไทยเชื้อสายมลายู กลุ่มชาติพันธุ์ 
กลุ่มแรงงานข้ามชาติ และกลุ่มผู้หนีภัยการสู้รบและเข้ามาแสวงหาที่พักพิงในประเทศไทย หน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องจึงจ าเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาเพ่ือให้เกิดการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของกลุ่มบุคคลดังกล่าวให้
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของอนุสัญญา CERD ที่ประเทศไทยเป็นภาคี และควรประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติโดยเคารพความหลากหลายหรือความแตกต่างทางเชื้อชาติ เพ่ือลดอคติ
ของสังคม และไม่ใช้สื่อออนไลน์ในทางที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง ส าหรับปัญหาผู้ที่หนีภัยการสู้รบเข้ามาพ านักใน
ประเทศไทยเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลายประเทศ ทั้งประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศ
ปลายทาง จึงควรมีการยกขึ้นหารือในเวทีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือที่ประเทศต่างๆ จะได้หาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป ทั้งนี้ กสม. จะติดตามพัฒนาการ ความคืบหน้า และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
อันน าไปสู่การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบในประเทศไทยต่อไป  
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