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คณะกรรมการฯ จัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ฯ แบบสรุปโดยอย่างน้อยใน
รายงานต้องประกอบด้วยปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน เพื่อเสนอต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรีและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
ในการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ปี 2562 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และ
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กสม. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเสนอรายงานฉบับนี้จะท�ำให้สาธารณชนได้รับทราบถึง
พัฒนาการความคืบหน้าเกี่ยวกับการด�ำเนินงานเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
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ยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนเชิงสร้างสรรค์
มากยิ่งขึ้น กสม. ขอขอบคุณหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน
ทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือทั้งโดยการให้ข้อมูล รวมทั้งส่งผู้แทนมาร่วมประชุมแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดท�ำรายงานฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จะได้รับความร่วมมือด้วยดีในโอกาสต่อไป
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นางภิร มย์ ศรีประเสริฐ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นายสุวัฒ น์ เทพอารักษ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒
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แผนและผลการด�ำเนิ น การ

จัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2562
ระยะเวลา

ขั้นตอนหลัก

กระบวนการ

ม.ค. 2562

ขั้นที่  1
การวางแผน

• การประมวลสถานการณ์ที่ผ่านมา และจัดทำ�ข้อมูลเบื้องต้นพร้อม
นำ�เสนอประเด็นหลักที่จะติดตาม

ก.พ. - ธ.ค. 2562

ขั้นที่ 2
การเก็บข้อมูล/
ตรวจสอบ

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

ก.พ. - ธ.ค. 2562

ขั้นที่ 3
การเปรียบเทียบ/
การวิเคราะห์

• การเปรียบเทียบ/ตรวจสอบมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
(1) สนธิ สั ญ ญาหลั ก ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย (2) สรุปข้อสังเกต (Concluding Observations)
ของกลไกประจำ�สนธิสญ
ั ญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน และ (3) การตอบรับ
ของรัฐบาลต่อข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR
• การวิเคราะห์และประเมินผลความสอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
ข้างต้นของประเด็นนั้น ๆ จากปีที่ผ่านมา

ก.ย. - ธ.ค. 2562
ม.ค. - มี.ค. 2563

ขั้นที่ 4
• การจัดทำ�ร่างรายงานตามประเด็น กลุ่มประเด็น และในภาพรวมของ
การจัดทำ�ร่างรายงาน รายงานทั้งฉบับ รวมถึงการบรรณาธิการต่าง ๆ
ขั้นที่ 5
การเสนอรายงาน
ต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี

• การนำ�เสนอร่างรายงานต่อทีป่ ระชุม กสม. ด้านบริหาร เพือ่ ขอความเห็นชอบ
• การจัดพิมพ์ และจัดส่งรายงานให้กับรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี พร้อม
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ไม่เกิน 90 วัน นับจากวัน
สิ้นปี 2562
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อั ก ษรย่ อ และความหมาย

(เรียงตามตัวอักษรน�ำจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
กสม.
กสทช.
คสช.
CAT

CEDAW
CERD
CPED
CRC
CRPD
EM
GCM
GCR
GSP
HRDD
ICCPR
ICESCR
ILO
MLC
UNGPs

UNHCR
UPR

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี
(Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
(Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ
(International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance)
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of the Persons with Disabilities)
ก�ำไลอิเล็กทรอนิกส์คุมประพฤติ (Electronic monitoring)
ข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ
(Global Compact on Migration)
ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัย (Global Compact on Refugees)
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalized System of Preference)
การประเมินผลการกระทบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence)
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(International Covenant on Civil and Political Rights)
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization)
อนุสัญญาแรงงานทะเล พ.ศ. 2549 (2006) (Maritime Labour Convention)
หลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติเรื่องสิทธิมนุษยชนส�ำหรับธุรกิจภายใต้กรอบ “คุ้มครอง-เคารพ-เยียวยา”
(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United
Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework)
ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for Refugee)
กระบวนการทบทวนสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนรายประเทศภายใต้คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
(Universal Periodic Review)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand
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บทสรุป
ผู้บริหาร

การจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ เป็นการด�ำเนินการตามหน้าที่
และอ�ำนาจทีบ่ ญ
ั ญัตใิ นมาตรา 247 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และมาตรา 26 (2)
แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ในการจัดท�ำรายงาน
ดังกล่าว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ประมวลข้อมูลจากเหตุการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น
ในปี 2562 ข้อมูลจากภาคเอกชน ภาคประชาชน การด�ำเนินการของหน่วยงานรัฐ และข้อมูลจากการปฏิบัติงาน
ของ กสม. รวมทัง้ ได้จดั การรับฟังความเห็นจากฝ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง การลงพืน้ ทีส่ งั เกตการณ์และเก็บข้อมูลในบางกรณี
แล้วน�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์และพิจารณาเปรียบเทียบกับสิทธิตา่ ง ๆ ทีไ่ ด้รบั การรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายภายใน
และหนังสือสัญญาทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคีและมีพนั ธกรณีทจี่ ะต้องปฏิบตั ติ าม เพือ่ ประเมินสถานการณ์สทิ ธิในแต่ละด้าน
และจัดท�ำข้อเสนอแนะ โดยได้แบ่งการประเมินสถานการณ์ออกเป็น 4 ด้านตามขอบเขตของสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญในบริบทของประเทศไทย ได้แก่ (1) ด้านสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (2) ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (3) ด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล และ
(4) ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่อยู่ในความห่วงใย ดังมีสาระส�ำคัญโดยสรุปดังนี้

1. สถานการณ์
ด้านสิทธิพลเมือง
และสิทธิทาง
การเมือง

มีประเด็นที่ส�ำคัญ ได้แก่ การเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน
ปัญหาการกระท�ำทรมานและการบังคับบุคคลให้สญ
ู หาย และการใช้เสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบ
ในปี 2562 รัฐบาลได้ส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน
ต่อเนือ่ งจากปีทผี่ า่ นมา โดยเฉพาะการช่วยเหลือให้ผตู้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยทีไ่ ม่มี
หลักทรัพย์เพียงพอได้รบั การปล่อยชัว่ คราวระหว่างการด�ำเนินคดี นอกจากนี้
มีการปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 161/1
เพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากการถูกฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหรือ
โดยบิดเบือนข้อเท็จจริง มีการยกเลิกประกาศ คสช. เกีย่ วกับการพิจารณาคดี
ในศาลทหารและให้โอนคดีไปยังศาลยุติธรรม และมีความพยายามแก้ปัญหา
เรือนจ�ำแออัด โดยการตั้งคณะกรรมการก�ำหนดแนวทางการลดความแออัด
ของผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ  อย่างไรก็ดี ยังมีรายงานว่ามีการฟ้องร้องชาวบ้าน
และบุคคลอื่นที่ด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน มีนักเคลื่อนไหวทางการเมือง
ทีถ่ กู ท�ำร้ายซ�ำ้ โดยไม่มคี วามคืบหน้าเกีย่ วกับการด�ำเนินคดีเท่าทีค่ วร และยังมี
ความล่าช้าในการโอนคดีจากศาลทหารไปยังศาลยุติธรรม
ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระท�ำทรมานและบังคับบุคคล
ให้สูญหาย มีความคืบหน้าในการเสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการทรมานและการกระท�ำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ต่อสภา
ผูแ้ ทนราษฎร รัฐบาลได้ให้ความร่วมมือกับคณะท�ำงานว่าด้วยการหายสาบสูญ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand
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โดยถูกบังคับฯ ของสหประชาชาติ รวมถึงได้มกี ารสืบสวนคดีนายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี่ จนมีความคืบหน้าทีส่ ำ� คัญ
ส่วนสถานการณ์ดา้ นการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบ โดยทัว่ ไปพบว่า ประชาชนสามารถ
ใช้เสรีภาพดังกล่าวได้โดยไม่ถูกแทรกแซงจากรัฐอันเป็นผลจากการยกเลิกค�ำสั่งของหัวหน้า คสช. ที่ห้ามการชุมนุม
ทางการเมืองตั้งแต่ปลายปี 2561 และการยกเลิกประกาศ คสช. ที่ให้สื่องดเว้นการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นการ
วิพากษ์วจิ ารณ์ในปี 2562 ส่วนการด�ำเนินคดีกรณีการแสดงความเห็นของนักเคลือ่ นไหวทางการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท�ำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่า ยังมีอยู่บ้างแต่ไม่มากเมื่อเทียบกับ
ปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อความเท็จและการหลอกลวงประชาชน อย่างไรก็ดี องค์กร
ภาคประชาสังคม ยังคงมีขอ้ ห่วงกังวลเกีย่ วกับการบังคับใช้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอันเนือ่ งมาจากความไม่ชดั เจนของถ้อยค�ำ
บางค�ำที่อาจน�ำไปสู่การตีความและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
ในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กสม. ได้มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การปรับปรุงระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่เป็นอุปสรรคในการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม
การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ด�ำเนินกิจกรรมด้วยสันติวิธีจากการถูกข่มขู่คุกคามหรือท�ำร้าย การเร่งโอนคดีที่
ยังเหลืออยู่ที่ศาลทหารไปยังศาลยุติธรรมให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว การเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การทรมานและการกระท�ำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... โดยค�ำนึงถึงความสอดคล้องตามอนุสัญญา CAT เพื่อให้มีผลบังคับ
ใช้โดยเร็ว และรัฐบาลควรลดข้อห่วงกังวลของประชาชนเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายที่มีบทบัญญัติ
เป็นการจ�ำกัดการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบ เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558

2. สถานการณ์
ด้านสิทธิทาง

เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม

มีประเด็นทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ สิทธิในการมีงานท�ำและความคุม้ ครองทางสังคม
สิทธิด้านการศึกษา สิทธิด้านสุขภาพ และประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจ
ในปี 2562 พบว่า รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการจ้างงานในกลุม่ ประชากร
ที่อาจเข้าถึงโอกาสในการท�ำงานน้อยกว่าประชากรทั่วไป เช่น กลุ่มแรงงาน
นอกระบบ มีการตรากฎหมายใหม่เพื่อคุ้มครองแรงงานในภาคประมงและ
ห้ามการบังคับใช้แรงงาน อย่างไรก็ดี ปัญหาการค้าระหว่างประเทศส่งผลให้มี
การปิดโรงงานหลายแห่งโดยค้างการจ่ายค่าจ้างและมีการเลิกจ้างแรงงาน การน�ำ
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในภาคธุรกิจอาจท�ำให้มกี ารเลิกจ้างงานมากขึน้ และพบว่า
มีปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานของพนักงานจ้างเหมาบริการของ
ภาครัฐ และการปรับปรุงกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ซงึ่ ยังอยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการ
ในด้านการคุ้มครองทางสังคม มีการปรับปรุงสิทธิประโยชน์แก่แรงงาน
ตามกฎหมายประกันสังคมเป็นระยะ และรัฐบาลได้ดำ� เนินการให้แรงงานนอกระบบ
ได้รับความคุ้มครองทางสังคมตามมาตรา 40 ของกฎหมายประกันสังคมหรือ
การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนออมแห่งชาติได้ตามความสมัครใจ แต่ยังมีแรงงาน
นอกระบบทีส่ มัครใจเข้าสูร่ ะบบคุม้ ครองดังกล่าวค่อนข้างน้อย นอกจากนี้ รัฐบาล
มีนโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนแออัดให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและ
เข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

ในด้านการศึกษา รัฐบาลมีความพยายามด�ำเนินการเพื่อส่งเสริมสิทธิของบุคคลในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างทัว่ ถึงตามทีไ่ ด้มกี ารรับรองไว้ทงั้ ในสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศ รัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยให้ความช่วยเหลือแก่เด็กจากครอบครัวยากจนและเด็กกลุม่ เสีย่ งอืน่ ๆ เพือ่ ให้กลับเข้าสูร่ ะบบการศึกษาหรือป้องกัน
การออกจากโรงเรียนกลางคันผ่านการด�ำเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มีความพยายามพัฒนา
คุณภาพการศึกษาผ่านการพัฒนาครูและการใช้เทคโนโลยีโดยให้เอกชนมีสว่ นร่วม ซึง่ ต้องมีการด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง
ในด้านสุขภาพ รัฐมีการด�ำเนินการเพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิในการได้รบั บริการสาธารณสุขอย่างทัว่ ถึง
มากขึ้นผ่านการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ และได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพที่ส�ำคัญ ได้แก่
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งประสบความส�ำเร็จในการลดอัตราวัยรุ่นตั้งครรภ์ได้ในระดับหนึ่ง ส่วนสถานการณ์สุขภาพที่
ควรติดตามและเฝ้าระวัง คือ การทีก่ ลุม่ วัยรุน่ และเยาวชนเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากขึน้ และมีผบู้ าดเจ็บจากการ
ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ถูกต้องเพิ่มขึ้น ส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่อง
คือ ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และการใช้สารเคมีป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืช
ส่วนประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับธุรกิจ รัฐบาลได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนเป็นประเทศแรกในเอเชีย โดยแผนปฏิบัติการฯ ได้ก�ำหนดประเด็นส�ำคัญที่จะด�ำเนินการใน 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านสิทธิแรงงาน 2) ด้านชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) ด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และ
4) ด้านการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ กสม. ที่มีไปยังรัฐบาลในขณะที่มีการจัดท�ำแผนฯ
ความท้าทายคือการน�ำแผนดังกล่าวไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลและการท�ำให้ผปู้ ระกอบการด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน
มากขึ้น
ทัง้ นี้ ในประเด็นสิทธิดา้ นเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กสม. มีขอ้ เสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น การดูแลแรงงานที่ถูกเลิกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับสภาวะ
เศรษฐกิจในอนาคต การแก้ไขปัญหาพนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐ การส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่
ระบบการประกันสังคมให้มากขึ้น และการคุ้มครองสิทธิแรงงานในการรวมตัวและเจรจาต่อรองโดยเร่งแก้ไขกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านแรงงาน
ในด้านการศึกษา กสม. มีข้อเสนอแนะในเรื่องการสนับสนุนการด�ำเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษาในการช่วยเหลือเด็กทีอ่ ยูน่ อกระบบการศึกษาให้ได้รบั การศึกษา โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อันเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการเร่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกสังกัด ส่วนสิทธิด้าน
สุขภาพ กสม. ได้เสนอแนะเรือ่ งการเร่งพัฒนาระบบบริการปฐมภูมเิ พือ่ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข
และการแพทย์ได้โดยสะดวกและทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกล การขจัดอุปสรรคในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขของกลุ่มนักเรียนที่มีเลขประจ�ำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G และกลุ่มคนดั้งเดิมที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีชื่อ
ในทะเบียนราษฎร การใช้มาตรการเชิงป้องกันในการจัดการกับปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น การเร่งด�ำเนินมาตรการ
ระยะสั้นที่มุ่งลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 และการพิจารณาข้อเสนอแนะของ กสม. เรื่องการแก้ไขปัญหาการใช้
สารเคมีทางการเกษตรตามรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ 31/2562
ในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รัฐบาลควรให้ความส�ำคัญกับกระบวนการแปลงแผนปฏิบัติการระดับชาติฯ
ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ การให้รฐั วิสาหกิจเป็นแบบอย่างในการน�ำหลักการชีแ้ นะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่นเดียวกับการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจเอกชนน�ำหลักการชี้แนะฯ นี้ ไปปรับใช้ตาม
ความเหมาะสมภายใต้การก�ำกับดูแลของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมติดตามความก้าวหน้าหรืออุปสรรคในการด�ำเนินการตามแผนฯ เป็นระยะ ๆ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

3. สถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มบุคคล
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ในรายงานฉบับนี้ กสม. ได้น�ำเสนอประเด็นสิทธิมนุษยชนของประชากร
5 กลุ่ม ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี ซึ่งรวมถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ
และผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
คนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ และผู้แสวงหาที่พักพิง
ในปี 2562 รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการด�ำเนินงานเพื่อ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็กตามอนุสัญญา CRC และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ให้ดียิ่งขึ้นโดยมีผลการด�ำเนินงานที่
เป็นรูปธรรมในการลดอัตราการเสียชีวิตของเด็ก การพัฒนาเด็กปฐมวัย และ
การปราบปรามการแสวงประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก ส่วนในด้านการใช้ความรุนแรง
ต่อเด็ก และการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความ
พยายามในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและมีความคืบหน้าในระดับหนึ่ง
รัฐได้มีการเตรียมรองรับประชากรสูงอายุที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
โดยการจัดให้มีระบบการออมเพื่อวัยเกษียณแบบสมัครใจส�ำหรับกลุ่มที่ยังไม่มี
ระบบสวัสดิการทางการใด ๆ และมีมาตรการส่งเสริมและคุ้มครองประชากร
สูงอายุ ทั้งการจ่ายเบี้ยยังชีพ การส่งเสริมการมีงานท�ำ  การจัดบริการสุขภาพ
และการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดสิทธิ แต่การด�ำเนินงานในบางด้านยังมี
ข้อจ�ำกัด เช่น การเตรียมความพร้อมของกลุ่มแรงงานนอกระบบซึ่งส่วนใหญ่
ยังไม่อยู่ในระบบสวัสดิการใด การจัดบริการสุขภาพที่ยังไม่ตอบสนองต่อการ
เจ็บป่วยของผูส้ งู อายุอย่างทัว่ ถึง และการยังไม่มมี าตรการทีช่ ดั เจนในการป้องกัน
การท�ำร้าย การทอดทิ้ง หรือการล่วงละเมิดผู้สูงอายุ
ส่วนคนพิการยังมีอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปี 2550 และอนุสัญญา CRPD ในหลายด้าน
โดยเฉพาะด้านการศึกษา การมีงานท�ำ  และการเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ
เนื่องจากการขาดแคลนอุปกรณ์สิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นต่อการ
เข้าถึงสิทธิและการด�ำรงชีวิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมตามความมุ่งหมายของ
อนุสัญญา CRPD อย่างไรก็ดี ในปี 2562 รัฐบาลได้มีการแสดงเจตนารมณ์ที่จะ
ส่งเสริมสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในหลายโอกาส และมีการเปิดให้
คนพิการและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานของภาครัฐ
รัฐบาลได้มีความพยายามส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีอย่างต่อเนื่อง
แต่การด�ำเนินการบางด้านยังไม่เห็นผลชัดเจนนัก เช่น การกระท�ำรุนแรง
ในครอบครัวที่สถิติผู้หญิงที่ถูกกระท�ำรุนแรงยังคงระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
การขาดมาตรการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ นอกจากนี้ องค์กรภาคประชาสังคมยังมี
ความกังวลต่อการให้ความส�ำคัญกับการคุ้มครองสถาบันครอบครัว โดยการ
ไกล่เกลี่ยปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวที่ท�ำให้สตรีมีความเสี่ยงจะถูก
กระท�ำรุนแรงซ�้ำ ในด้านการขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ได้มีการปรับ
หลักสูตรการเรียนการสอนในเรือ่ งความหลากหลายทางเพศและสุขภาวะทางเพศ
เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องดังกล่าวแก่กลุ่มเด็กและเยาวชนในวงกว้าง
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

ในด้านการดูแลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ การจัดระบบการท�ำงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติโดยรัฐบาล
อย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้แรงงานกลุม่ ดังกล่าวมีสถานะทีถ่ กู ต้องและได้รบั การคุม้ ครองสิทธิตา่ ง ๆ ตามกฎหมายแรงงาน รวมทัง้
มีการตรากฎหมายเพือ่ คุม้ ครองแรงงานในภาคประมง แต่ยงั พบปัญหาในการปฏิบตั ใิ นส่วนทีเ่ กีย่ วกับการเข้าถึงสวัสดิการ
รัฐบาลได้แสดงเจตนารมณ์ในเวทีระหว่างประเทศที่จะขจัดความไร้รัฐให้หมดไปภายในปี 2567 และได้พยายามแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคเพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่คนไร้รัฐในการเข้าถึงกระบวนการขอสัญชาติ อย่างไรก็ดี ยังคงมีผู้ไร้รัฐ
ที่รอการแก้ไขปัญหาอีกกว่า 400,000 คน ส่วนด้านผู้แสวงหาที่พักพิง มีความคืบหน้าที่ส�ำคัญทั้งในการส่งผู้หนีภัย
การสู้รบเมียนมากลับประเทศด้วยความร่วมมือกับประเทศเมียนมาและ UNHCR และการจัดท�ำระเบียบส�ำนัก
นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวทีเ่ ข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับภูมลิ ำ� เนาได้ พ.ศ. 2562
เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ที่หนีภัยการประหัตประหารจะไม่ถูกส่งกลับไปเผชิญภัยอันตรายและได้รับความช่วยเหลือ
คุ้มครองที่เหมาะสม นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวางแนวทางการปฏิบัติการไม่กักเด็กผู้โยกย้ายถิ่นฐาน
ไว้ในห้องกัก และมีการด�ำเนินการเพือ่ พัฒนาระบบคัดกรองผูเ้ ข้าเมืองผิดกฎหมายเพือ่ คัดแยกผูล้ ภี้ ยั และให้ความคุม้ ครอง
ที่เหมาะสม
ในด้านสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประชากรกลุ่มต่าง ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ กสม. มีข้อเสนอแนะที่ส�ำคัญ
เช่น การมีมาตรการสนับสนุนให้ครอบครัวท�ำหน้าที่ดูแลเด็กเพื่อให้เด็กได้รับความปลอดภัยในชีวิต และมีพัฒนาการ
ที่เหมาะสมตามวัย มีมาตรการป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็กในครอบครัว และจัดให้มีกลไกระดับชุมชนในการ
เฝ้าระวังการละเมิดสิทธิเด็ก เช่น การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก ฯลฯ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนช่วย
ด�ำเนินการตามมาตรา 250 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และเปิดให้องค์กร
พัฒนาเอกชนและภาคเอกชนที่มีความพร้อมเข้ามาช่วยสนับสนุนภารกิจดังกล่าว
ในด้านสิทธิผู้สูงอายุ รัฐบาลควรให้ความส�ำคัญกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของกลุ่มแรงงาน
นอกระบบ โดยเฉพาะการสร้างหลักประกันว่าแรงงานกลุม่ ดังกล่าวจะมีรายได้เพียงพอส�ำหรับการด�ำรงชีวติ ตามมาตรฐาน
การครองชีพที่เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคและภาวะการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ
เพิม่ ขึน้ และควรมีมาตรการป้องกันปัญหาผูส้ งู อายุถกู ทอดทิง้ หรือถูกท�ำร้ายโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีสว่ นร่วม
ส่วนด้านสิทธิของคนพิการ ควรมีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านสิทธิคนพิการตามข้อเสนอของสมัชชาเครือข่าย
คนพิการระดับชาติ รวมถึงการยกระดับศูนย์บริการคนพิการ การสร้างเสริมเจตคติที่ดีของคนพิการต่อตนเอง ตลอดจน
ของครอบครัวและสังคมต่อคนพิการ โดยให้คนพิการมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ นอกจากนี้ ควรเร่งรัดแก้ไขปัญหา
การศึกษาของคนพิการ โดยจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ�ำเป็นของคนพิการแต่ละประเภท พัฒนาครู
และสนับสนุนอุปกรณ์สงิ่ อ�ำนวยความสะดวกด้านการศึกษาอย่างเพียงพอและทัว่ ถึง ส่งเสริมให้คนพิการมีงานท�ำมากขึน้
เพือ่ ให้คนพิการได้มโี อกาสใช้ความสามารถสร้างรายได้และพึง่ พาตนเอง รวมทัง้ เพือ่ ส่งเสริมให้คนพิการเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ของระบบเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศ ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 นอกจากนี้ ควรก�ำหนดให้ผใู้ ห้บริการขนส่งสาธารณะต้องจัดอุปกรณ์สงิ่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับ
คนพิการในโครงการที่จะด�ำเนินการในอนาคตทุกโครงการ
ส�ำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับสิทธิสตรี ควรมีมาตรการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวต่อสตรีที่ต้นเหตุ
การเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและ
คุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวควรค�ำนึงว่าต้องไม่ท�ำให้
ผู้หญิงประสบอันตรายหรือเสี่ยงต่อการถูกกระท�ำรุนแรงซ�้ำ  การคุ้มครองสตรีที่ถูกแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณี
และการช่วยเหลือสตรีทคี่ า้ ประเวณีให้มที างเลือกในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการให้ความรูแ้ ละสร้างความตระหนัก
เพื่อลดอคติที่น�ำไปสู่การเลือกปฏิบัติทางเพศ
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ในส่วนของผูม้ ปี ญ
ั หาสถานะและสิทธิ ควรมีการชีแ้ จงท�ำความเข้าใจเรือ่ งสิทธิในสวัสดิการสังคมแก่แรงงานต่างด้าว
3 สัญชาติ โดยเฉพาะสิทธิในการได้รับบริการสุขภาพ ควรเร่งรัดกระบวนการให้สัญชาติเพื่อให้สามารถแก้ไขความไร้รัฐ
ให้หมดไปภายในปี 2567 ตามทีร่ ฐั บาลได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้ โดยในระหว่างด�ำเนินการ ควรมีมาตรการเพือ่ ประกัน
ว่าบุคคลไร้รัฐ/ ไร้สัญชาติทุกกลุ่ม รวมถึงนักเรียนไร้รัฐที่มีเลขประจ�ำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G จะเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ขัน้ พืน้ ฐานเป็นอย่างน้อย ในขณะเดียวกัน ควรเร่งรัดด�ำเนินการให้มรี ะบบคัดกรองผูล้ ภี้ ยั ออกจากผูเ้ ข้าเมืองผิดกฎหมาย
และก�ำหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสม

4. สถานการณ์

ของประเด็นสิทธิ
มนุษยชนที่อยู่ใน
ความห่วงใย

ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่อยู่ในความห่วงใยในปี 2562 มี 3 ประเด็น
ประกอบด้วยเรื่องสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการค้ามนุษย์
สถานการณ์ด้านสิทธิชุมชนในปี 2562 มีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
ป่าชุมชน อุทยานแห่งชาติ และการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าที่มีบทบัญญัติ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ในพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ รวมทัง้ มีการยกเลิกค�ำสัง่ คสช. ที่ 64/2557 เรือ่ งการปราบปราม
และหยุดยั้งการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ แต่การด�ำเนินคดีต่อประชาชนที่
ถูกจับกุมตามค�ำสัง่ ดังกล่าวยังคงด�ำเนินไปตามกระบวนการ ขณะเดียวกัน มีกลุม่
ประชาชนเรียกร้องให้รฐั บาลแก้ปญ
ั หาป่าไม้และทีด่ นิ รวมทัง้ ให้แสวงหามาตรการ
ช่วยเหลือประชาชนทีถ่ กู ด�ำเนินคดี อีกทัง้ ยังมีกรณีทปี่ ระชาชนบางกลุม่ ไม่เห็นด้วย
กับการประกาศผังเมืองในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยประชาชนไม่มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็น และ
การประกาศใช้กฎหมายโรงงานฉบับใหม่ทเี่ ปิดให้โรงงานขนาดเล็กตัง้ อยูใ่ นชุมชน
และอาจก่อมลพิษต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งมีการคัดค้านการสร้างโรงงาน
ก�ำจัดขยะในหลายพื้นที่เนื่องจากประชาชนเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย
ในประเด็นนี้ กสม. มีขอ้ เสนอแนะต่อรัฐบาล เช่น การก�ำหนดให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนใน
ระดับพืน้ ทีใ่ นการจัดการทีด่ นิ ทีอ่ ยูอ่ าศัยและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ทบทวนการฟ้องร้องด�ำเนินคดีต่อประชาชน และจัดหาที่อยู่อาศัยและที่ดิน
ท�ำกินที่เหมาะสมให้ประชาชนที่ต้องออกจากที่ดินเดิมและไม่มีที่อยู่อาศัยและ
ทีด่ นิ ท�ำกิน ในขณะเดียวกัน รัฐบาลควรให้ความส�ำคัญกับการชีแ้ จงท�ำความเข้าใจ
กับประชาชนเกี่ยวกับการด�ำเนินโครงการพัฒนาและการรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะในประเด็นทีเ่ ป็นข้อห่วงกังวลของประชาชน มีมาตรการดูแลประชาชน
หากได้รบั ผลกระทบ รวมทัง้ ควรก�ำหนดมาตรการตรวจสอบการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมหรือกิจการอืน่ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชน และควรก�ำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาและเยียวยาแก่ประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบ
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ส�ำหรับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปี 2562 เหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่มีจ�ำนวนลดลงจากปีก่อน
หน้า โดยข้อมูลในปี 2562 เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�ำนวน 411 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 180 ราย
ได้รับบาดเจ็บ 243 ราย มีจ�ำนวนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีเหตุการณ์ความไม่สงบ 548 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต
218 ราย และได้รบั บาดเจ็บ 265 ราย หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องมีความพยายามแก้ไขปัญหาข้อกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่
มีการละเมิดสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัว โดยมีมาตรการในเชิงป้องกัน ได้แก่ การปรับปรุงสถานที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย
ให้สามารถตรวจสอบได้ เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิดในสถานที่ควบคุมตัว การจัดให้มีบุคลากรทางการแพทย์ประจ�ำ
สถานทีค่ วบคุมตัว การเปิดโอกาสให้ญาติเข้าเยีย่ ม และการอนุญาตให้เจ้าหน้าทีข่ อง กสม. ประสานขอเข้าเยีย่ มผูต้ อ้ งสงสัย
ที่ถูกควบคุมตัวได้ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
ต่อผู้ถูกควบคุมตัวโดยค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน เป็นต้น อย่างไรก็ดี กสม. ยังคงได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ต่อผู้ถูกควบคุมตัว รวมถึงการตรวจ DNA ประชาชนในบางพื้นที่ ในด้านการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
ความรุนแรง ได้มีการเยียวยาทั้งด้านการเงินและด้านจิตใจ และมีการตั้งศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก
และสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อส่งเสริมการท�ำงานระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคม
กสม. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นนี้ เช่น หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรจัดการอบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่เคารพหลักสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง และมีมาตรการที่
ประกันว่าจะมีการน�ำหลักสิทธิมนุษยชนมาใช้ในการปฏิบัติจริง รวมทั้งควรเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการทรมานและการกระท�ำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... มีมาตรการที่ส่งเสริมการสร้างสภาวะแวดล้อมที่
เอื้อต่อการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงมาตรการในการดูแลสภาพทางจิตใจของเด็ก การดูแล
เด็กก�ำพร้าให้ได้รบั การศึกษาและการพัฒนาทีเ่ หมาะสม การส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่สตรีทสี่ ญ
ู เสียหัวหน้าครอบครัว
ทั้งในกลุ่มของเด็กก�ำพร้าและสตรีที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ 3 ฝ่ายว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบ และกลุ่มที่ไม่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ 3 ฝ่าย เพื่อให้สามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
ตลอดจนการลดปัญหาความยากจน และการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่
ด้านการค้ามนุษย์ รัฐบาลได้มีการปรับปรุงกฎหมายโดยออกพระราชก�ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2562 เพือ่ เพิม่ ความผิดฐานบังคับใช้แรงงาน ด้านการปราบปราม
มีการจับกุมและด�ำเนินคดีต่อผู้กระท�ำผิดที่เป็นรูปธรรมและมีการลงโทษผู้กระท�ำผิดหลายราย รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�ำผิดขณะเดียวกัน มีการแสวงหาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการช่วยเหลือ
ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ได้กลับภูมลิ ำ� เนาและกลับคืนสูส่ งั คม และมีการบูรณาการการท�ำงานของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในเรื่องการคัดแยก คุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในประเด็นนี้ กสม. มีข้อเสนอแนะ เช่น ควรมีการติดตามผลการด�ำเนินการปราบปรามการบังคับใช้แรงงาน
ทั้งในภาคประมงและอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดแยกผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานซึ่งอาจมี
ความแตกต่างจากการคัดแยกผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ และการเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปราม
การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน พ.ศ. .... ที่สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยในพิธีสารเพื่อต่อต้านการลักลอบขน
ผู้โยกย้ายถิ่นฐานทางบก ทางทะเล และทางอากาศ เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
ที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร
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Executive Summary
This assessment report on the human rights situation in the country is prepared according
to the duties and authorities provided in Section 247 (2) of the Constitution of the Kingdom of
Thailand B.E. 2560 and Section 26 (2) of the Organic Act on National Human Rights Commission
B.E. 2560. In preparing the report, the National Human Rights Commission (NHRC) compiled data
from human rights incidents that occurred in 2019, the private sector, civil society, the performances
of government agencies, and the works of NHRC itself. The NHRC also organized consultations with
various stakeholders and field visits for observation and documentation in some cases. The data was
analyzed against the rights recognized in the constitution, national laws and treaties to which
Thailand is a party and has obligations to comply, to assess the situation of rights in each area and
to develop recommendations. The situation assessment was divided into 4 areas according to the scope
of international human rights treaties and important human rights issues in the Thai context: 1) civil and
political rights; 2) economic, social and cultural rights; 3) human rights of specific groups; and
4) human rights issues of concern, which can be summarized as follows:

1. The
situation
of civil and

political rights

Important issues include access to justice, torture and
enforced disappearances, and freedom of expression and peaceful
assembly.
In 2019, the government continued to promote access to
justice, in particular providing help to the accused or defendants
who do not have sufficient securities to secure temporary release
during the court proceedings. In addition, an amendment was
made to Section 161/1 of the Criminal Procedure Code to provide
protection to human rights defenders from lawsuits initiated in bad
faith or with distorted facts. The National Council for Peace and
Order (NCPO)’s Announcement on cases to be tried by Military Court
was revoked and pending cases are being transferred to the Court
of Justice. Efforts were made to solve the problem of overcrowded
prisons by establishing a committee to develop measures to reduce
congestion of inmates. However, there were still reports of lawsuits
against villagers and human rights activists. There were political
activists repeatedly assaulted without adequate progress regarding
the prosecution of perpetrators. And there were delays in transferring
cases from the Military Court to the Court of Justice.
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In the prevention and eradication of torture and enforced disappearances, a progress was made
with the proposal of the Bill on Prevention and Suppression of Torture and the Disappearance of Persons
B.E. .... to the House of Representatives. The government cooperated with the UN Working Group on
Enforced or Involuntary Disappearances, and the investigation into the case of Mr. Porlaji Rakchongcharoen
or Billy yielded a significant progress. As for the situation regarding the exercise of freedom of expression
and peaceful assembly, it was found that in general the public were able to exercise such freedom
without state interference, as a result of the abolition of the Head of NCPO’s order that banned political
gatherings since late 2018, and the NCPO’s announcement that ordered the media to refrain from
presenting information that criticize the government in 2019. There were still some cases of using
the Computer-related Crimes Act B.E. 2550 (2007) and its amendments to prosecute political activists
for expressing their opinions. The number is relatively lower than in 2018, and most of the cases
involved disseminating false and deceptive messages to the public. Nevertheless, civil society
organizations still have concerns about the enforcement of relevant laws due to the ambiguity of
certain words that may subject to interpretation and discretion of the authorities.
On issues related to civil and political rights, the NHRC has made recommendations to
the government and relevant agencies, including the recommendations to adjust regulations or practices
that obstruct access to the Justice Fund; to protect human rights defenders who carry out peaceful
activities from threats, intimidation or attacks; to speed up the transfer of pending cases at the Military
Court to the Court of Justice; and to accelerate the consideration of the Bill to Prevent and Suppress
Torture and Enforced Disappearances B.E. ...., taking into account the compliance with the Convention
Against Torture (CAT), for immediate enforcement. The government should address the concerns of the
public regarding ambiguous enforcement of laws with provisions restricting freedom of expression and
peaceful assembly, such as the Computer-related Crimes Act B.E. 2550 (2007) and its amendments, the
Broadcasting and Television Businesses Act B.E. 2551 (2008), and the Public Assembly Act B.E. 2558 (2015).

2. The
situation of
economic, social

and cultural rights

Important issues include rights to employment and social
security, rights to education, rights to health, and human rights
related to business operations.
In 2019, the government adopted a policy to promote
employment among population groups that may have relatively
less access to job opportunities, such as informal workers. New laws
have been enacted to protect workers in the fishery sector and
to prohibit forced labor. However, international trade problems
had led to the closure of many factories, resulting in the layoffs
of workers. The adoption of artificial intelligence in the business
sector may lead to more layoffs. And there were problems with
the protection of labour rights of out-sourced workers or service
contractors in the government sector. Improvement of labour
relations law is underway.
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In the area of social protection, improvements were made on the benefits of workers under
the social security law. The government has also taken steps to allow informal workers to be able
to enjoy social protection under Article 40 of the Social Security Act, or to apply for membership of
the National Savings Fund on a voluntary basis. However, the number of informal workers who voluntarily
enter the protection scheme is still relatively low. In addition, the government has a policy to help
low-income people in slum communities to have secure housing and access to basic utilities.
In education, the government has made efforts to promote rights to access to quality education,
as guaranteed by international treaties, the Constitution and relevant national laws, by providing supports
to children from poor families and other vulnerable children to return to the education system or by
preventing drop-out of school through the implementation of the Equitable Education Fund (EEF). Efforts
have been made to improve the quality of education through teacher development and the use of
technology by engaging the private sector. These initiatives have to be pursued continuously.
In terms of health, the state has taken steps to increase citizens’ access to public health care
services through the development of primary care systems. Efforts have been made to solve critical
health problems, namely adolescent pregnancy, which has been successfully reduced to a certain
extent. The health situation that should be monitored is increased contraction of sexually transmitted
diseases among teenagers and youths, and increased people who have got injuries due to the use of
substandard or improper marijuana products. The determinants of health, namely PM 2.5 pollution and
the use of pesticides, remain problematic.
As for business and human rights issues, the government has announced the National Action Plan
on Business and Human Rights, the first of its kind in Asia. The Action Plan prioritizes issues in 4 areas:
i.e., labour rights; communities, land, natural resources and the environment; human rights defenders;
and international investment. This is in line with the NHRC’s recommendations to the government during
the preparation of the Plan. The challenges now are on effective implementation of the Plan and on
sensitizing business entrepreneurs to be more concerned about human rights while conducting their
business.
Regarding issues of economic, social and cultural rights, the NHRC has made several recommendations
to the government and relevant agencies, such as, to take care of laid-off workers to ensure they
receive benefits as prescribed by law; to enhance labour capacities to accommodate future economic
conditions; to solve the problems of service contractors in government agencies; to encourage more
informal workers to enroll into the social protection systems; and to protect labour rights to organize
and collective bargaining in line with international labour standards.
In education area, the NHRC has recommendations for supporting the implementation of
the Equitable Education Fund (EEF) to help children outside the education system to receive education,
particularly in the high school level which is part of basic education, as well as to accelerate
the improvement of the quality of teaching and learning in every institution.
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As for the rights to health, the NHRC has suggested to accelerate the development of primary care
systems so that people, particularly those living in remote areas, can access public health and medical
services more conveniently and thoroughly. The NHRC also recommends the state to eliminate barriers
to access to public health services among stateless students whose identification number begins with
the letter G and traditional people whose names are on the civil registration but without Thai citizenship;
to adopt preventive measures to deal with adolescent pregnancy problems; to immediately implement
short-term measures to reduce PM 2.5 pollution; and to consider the NHRC’s recommendations on the
resolution of agricultural chemical use as in the Human Rights Violation Investigation Report No. 31/2562.
On the issue of business and human rights, the government should focus on the process of
turning the National Action Plan into action; the use of state enterprises as a model in applying
the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in their businesses; and encouraging people
to participate in periodic monitoring of progress or obstacles in the implementation of the plan.

3. Human
rights
situations of

specific groups

In this report, the NHRC presents human rights issues of
5 specific groups, namely children, the elderly, persons with
disabilities, women (including issue of gender equality), and those
with legal status and rights problems consisting of migrant workers
of three nationalities, stateless people, and asylum seekers.
In 2019, the government and relevant agencies took steps
to further promote and protect the rights of children according to
the Convention on the Rights of the Child (CRC) and the Constitution
of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 (2017). Concrete results
are found in the reduction of the mortality rate of children,
early childhood development, and the suppression of sexual
exploitation of children. As for the violence against children and
sexual exploitation of children, relevant agencies have made efforts
to solve the problems continually and progress has been made
to a certain extent.
The government has prepared to support the increasing
aging population by providing for a voluntary retirement savings
scheme for groups of people who are not part of any formal welfare
system and by taking measures to promote and protect the elderly
population, including paying allowances, promoting employment,
providing health services, and helping the elderly whose rights are
violated. However, the implementation in some areas has some
challenges, such as in working with the informal labour groups,
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most of whom are not part of any welfare system; in providing health services that have not yet
thoroughly responded to the illness of the elderly; and the lack of clear measures to prevent abuse,
neglect or violation of the elderly.
Persons with disabilities have had obstacles in accessing a number of rights under the Promotion
and Development of Quality of life of Persons with Disabilities Act, B.E. 2550 (2017) and the Convention
on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), particularly in education, employment and access to
public transport services. This is due to the lack of equipment and facilities necessary to access rights and
enjoy livelihoods by being part of society as intended by the CRPD. However, in 2019, the government
has shown its will to promote rights and improve the quality of life of persons with disabilities on many
occasions. It also engaged persons with disabilities and the private sector in government implementation.
The government has made efforts continuously to promote and protect the rights of women.
However, some efforts have yet to yield obvious results, such as in the issue of domestic violence, where
the statistics of women who were abused still remained close to the same level as of the previous
year. Furthermore, there has been no measure in place to solve the problems at the root cause. In the
issue of elimination of discrimination on the basis of sex, a revision has been made to the curriculum
regarding gender diversity and sexual wellbeing in order to create a better understanding of the issues
among children and youths.
As for those with legal status and rights problems, the government’s continuous efforts to regularize
migrant workers of 3 nationalities have provided them with a regular status and rights protection under
the labour laws. A new legislation has been enacted to provide protection for workers in the fishery
sector. Still, problems have been found in practice regarding access to welfare. The government has
expressed its intention in international forums to completely eliminate statelessness by 2024. It has tried
to overcome obstacles to facilitate stateless people to access the citizenship process. However, there
are more than 400,000 stateless people still waiting in line.  As for asylum seekers, significant progress
has been made in repatriating people who fled from fighting in Myanmar through cooperation with
Myanmar government and UNHCR. In addition, the government has enacted the Prime Minister Office’s
Regulation on the screening of aliens who are in the Kingdom and cannot return home, 2019, to ensure
that those fleeing from persecutions would not be repatriated to danger and could receive appropriate
assistance. Relevant agencies have worked together to lay down practical guideline to stop detaining
migrant children in detention centers. Efforts have also been made to develop a screening system for
illegal immigrants in order to identify refugees and provide appropriate protection.
Regarding the situation of human rights of these various groups mentioned above, the NHRC’s
key recommendations include: to develop measures to support families to take care of children so that
children are safe and have suitable development according to their age; to have measures to prevent
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domestic violence against children; and to establish community-level mechanisms for monitoring
child abuse, such as the use of violence against children, etc., by enlisting local administrative
organizations’ support in accordance with Section 250 (1) of the Constitution of the Kingdom of Thailand
B.E. 2560 (2017), and engaging potential non-governmental organizations and the private sector to
support the mission.
Regarding the rights of the elderly, the government should give priority to the preparation for informal
workers to enter old age by, in particular, ensuring that such labour groups will have sufficient income
for living according to an appropriate standard of living, and the development of medical personnel to
have better knowledge about diseases and illnesses of the elderly. There should be measures to prevent
the problem of the elderly being abandoned or abused by engaging local administrative organizations.
As for the rights of persons with disabilities, there should be measures to push forward the work on
the rights of persons with disabilities as proposed by the National Assembly of Networks of Persons
with Disabilities, including improving the service centers for persons with disabilities, promoting
the positive attitude of persons with disabilities towards themselves as well as that of families and
society towards persons with disabilities, with the participation of persons with disabilities in the process.
In addition, the government should hasten to solve the education problems of persons with disabilities
by providing education that suits the needs of different category of persons with disabilities, developing
teachers and supporting adequate and thorough educational equipment and facilities, and promoting
the employment of persons with disabilities. In addition, public transportation service providers should
be required to provide facilities and equipment for persons with disabilities in all future projects.
For issues relating to women’s rights, there should be measures to solve domestic violence against
women at the root cause and capacity development of personnel to acquire the knowledge and skills
necessary to perform duties in accordance with the Promotion of Family Development and Protection
Act B.E. 2562. Any measure to strengthen the family institution should not put women in danger or at
risk of repeated violence. There should be protection of women exploited in prostitution and provision
of assistance to women in prostitution to have alternatives of occupation. There should be education
and awareness raising program to reduce prejudice that leads to sexual discrimination.
For those with legal status and rights problems, clarification should be made on the rights in social
welfare for migrant workers of 3 nationalities, particularly the right to health care services. The nationality
granting process should be expedited so that the statelessness can be eliminated by 2024 as has been
announced by the government. In the process, there should be measures in place to ensure that
every group of stateless persons, including stateless students whose identification number begins with
the letter G, will at least have access to basic healthcare services. At the same time, relevant agencies
should be prepared to implement the Prime Minister Office’s Regulation on the screening of aliens
who are in the Kingdom and cannot return home, 2019.
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There were 3 human rights issues of concern in 2019:
i.e., community rights in natural resources and environmental
management, the situation in the southernmost provinces, and
human trafficking.
As for the situation of community rights in 2019, amendments
were made to the laws on community forests, national parks, and
wildlife conservation and protection on the provisions that allow
people to participate in the conservation and to exploit natural
resources in the protected area. The NCPO Order No. 64/2557 on the
suppression and prevention of forest encroachment and destruction
of forest resources was revoked, but the legal procedures continue
with the people who were arrested under the Order. Some groups
of people have called on the government to solve forest and
land problems, and to seek measures to help prosecuted citizens.
Besides, there were also cases in which some groups of citizens
disagreed with the changes in city planning in the Eastern Special
Economic Corridor Development Project which did not involve public
participation. There are concerns that the promulgation of a new
factory law that allows small factories to be located in communities
may cause pollution to the communities in the neighbouring area.
There was also an objection to the construction of waste disposal
plants in many areas because people were afraid that the plants
would affect their health.
In this regard, the NHRC has presented recommendations to
the government: e.g., to require relevant agencies to have clear
guidelines for participation of citizens and local communities in
managing land and housing and in exploitation of natural resources;
to review lawsuits against citizens; and to provide housing and
suitable, arable land for people who had to leave their land and
do not have a place to live and land to make a living. At the same
time, the government should give priority to making clarification
to the public about the implementation of development projects
and environmental protection, particularly in matters of concern to
the public, and to have measures in place to take care of people
if affected, as well as measures to inspect the operation of factories
or other businesses that may affect the environment and public
health, and measures to solve problems and provide remedies for
affected people.
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As regards the situation in the southernmost provinces, the number of violent incidents in 2019
significantly decreased from the previous year. Records of 2019 showed that there were 411 violent
incidents in the southern border provinces in which 180 people were killed and 243 people were
injured, compared with 548 incidents in 2018 in which 218 people were killed and 265 people were
injured. The relevant government agencies have made efforts to address issues of alleged violations of
the rights of detainees by adopting preventive measures such as installing security cameras in detention
facilities to record interview process, assigning permanent medical personnel to places of detention,
providing opportunities for relatives to visit detainees, and coordinating with NHRC staff on requests
to visit detainees. Moreover, government agencies have organized human rights training programs for
authorities on how to treat detainees based on human rights principles. However, the NHRC continues
to receive complaints about ill-treatment of detainees, as well as about DNA testing conducted on
people in certain areas. People who are affected by violence, have been provided with both financial
and psychological remedies. A coordination center for human rights for children and women in the
southern border provinces has also been set up to promote collaboration between the government
and civil society in this regard.
The NHRC has put forward the following recommendations on this issue: Relevant government
agencies should continue providing trainings to law enforcement officials to enable them to perform
duties in consistence with human rights principles and adopt measures to ensure that human rights
principles will be observed in practice. The consideration of the Bill on Prevention and Suppression
of Torture and the Disappearance of Persons B.E. .... should be expedited. Measures should be taken
to address the psychological effect of violence on children, ensure that orphans receive appropriate
education and development, and promote occupations for women who have lost the heads of
their families so that they can continue to live a decent life.
With regard to human trafficking, the government has improved the law by issuing the Emergency
Decree to Amend the Prevention and Suppression of Trafficking in Persons Act to include the offense
of forced labour. On the suppression side, there were arrests and prosecution of offenders of whom
many were punished, including government officials involved in the crime. Meanwhile, cooperation
has been sought among neighbouring countries to facilitate the return and reintegration of victims of
human trafficking. The works of relevant agencies in screening and providing protection and assistance to
the victims were integrated for more efficiency.
The NHRC’s recommendations on this issue include the monitoring of the outcome of the
suppression of forced labour in the fishing and other industries, particularly the screening of victims
of forced labour, which may be different from the screening of victims of human trafficking; and
the consideration of the Bill on Prevention and Suppression of Smuggling of Migrants, B.E. .... in line
with Thailand’s obligations in the Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air,
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime should be
expedited.
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การจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนของประเทศเป็นหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจ
ของ กสม. ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (2)
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560
มาตรา 26 (2) ซึ่งก�ำหนดให้ กสม. จัดท�ำรายงานดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่
ต่อประชาชน และรัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าวยังก�ำหนดว่าเมือ่ รับทราบรายงานนี  ้ ให้คณะรัฐมนตรีดำ� เนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีไม่อาจด�ำเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการด�ำเนินการ
ต้องแจ้งเหตุผลให้ กสม. ทราบโดยไม่ชักช้า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ยังได้ก�ำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท�ำรายงานผล
การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนเพิ่มเติม โดยมาตรา 40 ได้ก�ำหนดกรอบเวลาให้ กสม. จัดท�ำ
รายงานนี้ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ในกรณีที่ไม่อาจด�ำเนินการให้แล้วเสร็จ
ตามก�ำหนดเวลาดังกล่าว สามารถขอขยายเวลาได้อกี ไม่เกิน 180 วัน โดยต้องแจ้งให้รฐั สภาทราบ รวมทัง้
ให้แนวทางการจัดท�ำรายงานฯ ว่า ให้กระท�ำเป็นการสรุป ประกอบด้วยปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน โดยมิให้ระบุรายละเอียดอันเป็นการเปิดเผยความลับของบุคคล
หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยไม่จ�ำเป็น และต้องค�ำนึงถึงความถูกต้อง เป็นธรรม และผลประโยชน์
ส่วนรวมของชาติเป็นส�ำคัญ โดยให้หน่วยงานของรัฐที่ กสม. ร้องขอ แจ้งข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับ
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในส่วนที่อยู่ในหน้าที่และอ�ำนาจให้ กสม. ทราบ ส่วนมาตรา 41 ก�ำหนดว่า
ให้ กสม. จัดให้มีแผนการด�ำเนินการเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่นี้เป็นไปโดยไม่ชักช้า แล้วเสร็จในระยะเวลา
ที่ก�ำหนด นอกจากนี้ มาตรา 44 ได้ก�ำหนดว่าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทยโดยไม่ถกู ต้องหรือไม่เป็นธรรม  และ กสม. ได้ตรวจสอบและชีแ้ จงหรือจัดท�ำรายงานข้อเท็จจริง
ที่ถูกต้องของสถานการณ์นั้นแล้ว ให้สรุปการชี้แจงดังกล่าวไว้ในรายงานนี้ด้วย

บทที่

1

บทน�ำ

เพื่อให้สอดคล้องตามบทบัญญัติของกฎหมายข้างต้น กสม. ได้จัดท�ำแผนการด�ำเนินการจัดท�ำ
รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยประจ�ำปี 2562 ซึ่งประกอบด้วย
5 ขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นที่ 1
การวางแผน
ขั้นที่ 2
การเก็บข้อมูล/
ตรวจสอบ

ขั้นที่ 3
การเปรียบเทียบ/
การวิเคราะห์

30

• การประมวลสถานการณ์ที่ผ่านมา และจัดทำ�ข้อมูลเบื้องต้นพร้อมนำ�เสนอ
ประเด็นหลักที่จะติดตาม
• การรวบรวมข้อมูลภายในสำ�นักงาน กสม. การรวบรวมข้อมูลจากภายนอก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อต่าง ๆ
• การประชุม/การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมภาษณ์เฉพาะกลุ่มกับบุคคล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• การบันทึก/จัดเก็บข้อมูลตามประเด็นสิทธิ
• การเปรียบเทียบ/ตรวจสอบมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
(1) สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(2) สรุปข้อสังเกต (Concluding Observations) ของกลไกประจำ�สนธิสัญญา
หลักด้านสิทธิมนุษยชน และ (3) การตอบรับของรัฐบาลต่อข้อเสนอแนะจาก
กระบวนการ UPR
• การวิเคราะห์และประเมินผลความสอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนข้างต้น
ของประเด็นนั้น ๆ จากปีที่ผ่านมา

ขั้นที่ 4
การจัดทำ�ร่าง
รายงาน

• การจัดทำ�ร่างรายงานตามประเด็น กลุ่มประเด็น และในภาพรวมของรายงาน
ทั้งฉบับ

ขั้นที่ 5
การเสนอรายงาน
ต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี

• การนำ�เสนอร่างรายงานต่อทีป่ ระชุม กสม. ด้านบริหาร เพือ่ ขอความเห็นชอบ
• การจัดพิมพ์และจัดส่งรายงานให้กับรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี พร้อมเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ไม่เกิน 90 วัน นับจากวันสิ้นปี 2562

ในการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนฉบับนี้ กสม. ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ที่
เกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 และการด�ำเนินการของหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ แหล่งข่าวที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ เรื่องร้องเรียนที่ กสม. ได้รับ รายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของ กสม. การสอบถามข้อมูลจาก
หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ การจัดให้มกี ระบวนการปรึกษาหารือและรับฟังความเห็นจากผูแ้ ทนของหน่วยงานของ
รัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชน เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีร่ อบด้านและมีการสอบทานข้อมูลเพือ่ ความถูกต้อง
จากนั้นได้น�ำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับสิทธิมนุษยชนที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
ภายใน หนังสือสัญญาระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคีและมีพนั ธกรณีทตี่ อ้ งปฏิบตั ติ าม ทัง้ พันธกรณีในการเคารพ
การใช้สทิ ธิของประชาชน การคุม้ ครองบุคคลทีถ่ กู ละเมิดสิทธิ และการด�ำเนินการให้สทิ ธิเป็นจริง (Obligations to respect,
protect and fulfill) รวมทัง้ จากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยของคณะกรรมการประจ�ำสนธิสญ
ั ญาระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคี และข้อเสนอแนะจากกระบวนการทบทวนสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชน
(Universal Periodic Review: UPR) ภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่ไทยรับมาด�ำเนินการ
ส�ำหรับสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ กสม. ใช้เป็นกรอบในการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและ
ข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคีแล้ว 7 ฉบับ ที่ลงนามไว้และอยู่ระหว่าง
การด�ำเนินการเข้าเป็นภาคี 1 ฉบับ รวมทั้งอนุสัญญาที่จัดท�ำในกรอบองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
เป็นภาคีและมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยในปัจจุบันหรือจะมีผลใช้บังคับในอนาคตอันใกล้รวม 17 ฉบับ ดังนี้
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1. สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน

บทที่

1

บทน�ำ

ปัจจุบนั มีสนธิสญ
ั ญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนทีจ่ ดั ท�ำภายใต้กรอบสหประชาชาติรวม 9 ฉบับ มีสนธิสญ
ั ญา
ที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแล้ว 7 ฉบับ และที่ลงนามไว้ 1 ฉบับ คือ
1.1 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 (Covenant on Civil
and Political Rights: ICCPR) มีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2540
1.2 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ. 1966 (Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR) มีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542
1.3 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ค.ศ. 1966 (Convention
on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: CERD) มีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2546
1.4 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ค.ศ. 1979 (Convention on
the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: CEDAW) มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย
เมือ่ วันที่ 8 กันยายน 2528 และพิธสี ารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาฯ เกีย่ วกับกระบวนการรับเรือ่ งร้องเรียน ซึง่ ประเทศไทย
ได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2543 และมีผลใช้บังคับกับประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 25๔3
1.5 อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการประติบตั หิ รือการลงโทษอืน่ ทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี ค.ศ. 1984 (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment: CAT) มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550
1.6 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 (Convention on the Rights of the Child: CRC)
มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2535 และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาฯ 3 ฉบับ ได้แก่
1.6.1 พิธีสารเลือกรับว่าด้วยการขายเด็ก โสเภณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก (Optional
Protocol to the International Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child
Prostitution and Child Pornography: OP-SC) ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2549
และมีผลใช้บังคับกับประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2549
1.6.2 พิธีสารเลือกรับว่าด้วยสภาวะความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ (Optional Protocol to the
International Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed
Conflict: OP-AC) ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 และมีผลใช้บังคับกับประเทศไทย
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2549
1.6.3 พิธสี ารเลือกรับว่าด้วยกระบวนการรับเรือ่ งร้องเรียน (Optional Protocol to the International
Convention on the Rights of the Child on a Communications Procedure: OP3) ซึ่งประเทศไทยได้
เข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 และมีผลใช้บังคับกับประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2557
1.7 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ ค.ศ. 2006 (Convention on the Rights of Persons with
Disabilities: CRPD) มีผลใช้บงั คับกับประเทศไทยเมือ่ วันที่ 28 สิงหาคม 2551 และพิธสี ารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาฯ
เกี่ยวกับกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน โดยมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559
1.7.1 พิธสี ารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Optional Protocal to the CRPD)
ซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 และมีผลใช้บังคับกับประเทศไทย
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559
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1.8 อนุ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยการคุ ้ ม ครองบุ ค คลทุ ก คนจากการหายสาบสู ญ โดยถู ก บั ง คั บ
(International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance: CPED)
ค.ศ. 2006 ประเทศไทยลงนามไว้เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 แต่ยังไม่มีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเนื่องจาก
ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายภายในก่อนการด�ำเนินการเข้าเป็นภาคี

๒. อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ

เป็นอนุสัญญาที่จัดท�ำขึ้นโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ1 (International Labour Organization:
ILO) ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันและยังมีผลใช้บังคับกับประเทศหรือจะมีผลใช้บังคับในอนาคตอันใกล้รวม ๑๗ ฉบับ
ได้แก่
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 14
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 19
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 29
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 80
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 88
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 100
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 105
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 111
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 116
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 122
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 127
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 138
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 159
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 182
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 187
อนุสัญญา MLC
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188

1

การหยุดพักผ่อนประจ�ำสัปดาห์ในงานอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2464 (1921)
การปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันในเรื่องค่าทดแทนส�ำหรับคนงานชาติ
ในบังคับและคนต่างชาติ พ.ศ. 2468 (1925)
การเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ พ.ศ. 2473 (1930)
รวมทั้งพิธีสารของอนุสัญญาฯ
การแก้ ไขบางส่วนของอนุสัญญา พ.ศ. 2489 (1946)
การจัดตั้งบริการจัดหางาน พ.ศ. 2491 (1948)
ค่าตอบแทนที่เท่ากัน พ.ศ. 2494 (1951)
การยกเลิกแรงงานบังคับ พ.ศ. 2500 (1957)
การเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ พ.ศ. 2501 (1958)
2
การแก้ ไขบางส่วนของอนุสัญญา พ.ศ. 2504 (1961)
นโยบายการท�ำงาน พ.ศ. 2507 (1964)
น�้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตให้คนงานคนหนึ่งแบกหามได้
พ.ศ. 2510 (1967)
อายุขั้นต�่ำที่อนุญาตให้จ้างงานได้ พ.ศ. 2516 (1973)
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพและการจ้างงาน (คนพิการ)
พ.ศ. 2526 (1983)
การห้ามและการด�ำเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด
ของการใช้แรงงานเด็ก พ.ศ. 2542 (1999)
กรอบเชิงส่งเสริมการด�ำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
พ.ศ. 2549 (2006)
อนุสัญญาแรงงานทะเล พ.ศ. 2549 (2006)
การท�ำงานในภาคประมง พ.ศ. 2550 (2007)
*จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563

มีสถานะเป็นทบวงชำ�นัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ (specialized agency) โดยมีหน้าทีห่ ลักในการส่งเสริมการปรับปรุง
สภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ผ่านการกำ�หนด ติดตาม และกำ�กับมาตรฐานในด้านการจ้างงาน ค่าจ้าง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
การประกันสังคม และอื่น ๆ
2
มีสาระสำ�คัญ คือ การแก้ไขบทบัญญัติของอนุสัญญาที่ได้รับการรับรองโดยที่ประชุมใหญ่ ILO สมัยที่ ๓๒  ครั้งที่ ๑
ในส่วนที่เกี่ยวกับการนำ�เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าวโดยคณะประศาสน์การ (Governing Body) ของ ILO
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นอกจากสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญา ILO ข้างต้นแล้ว การจัดท�ำรายงานฉบับนี้
ยังได้ค�ำนึงถึงปฏิญญา ข้อมติ มาตรฐาน แนวทาง ข้อก�ำหนดระหว่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนค�ำมั่นต่าง ๆ ซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้ และ/ หรือรับรองไว้
ต่อประชาคมระหว่างประเทศ เช่น ค�ำมั่นของประเทศไทยในกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (UPR)
ของสหประชาชาติ เป็นต้น
ส�ำหรับการจัดท�ำค�ำชีแ้ จงข้อเท็จจริงกรณีมกี ารรายงานสถานการณ์เกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
โดยไม่ถกู ต้องหรือไม่เป็นธรรมตามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจทีบ่ ญ
ั ญัตใิ นมาตรา 247 (4) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 และมาตรา 26 (4) ของพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 นั้น ในปี 2562 กสม. ได้จัดท�ำค�ำชี้แจงต่อรายงานที่มีลักษณะดังกล่าวจ�ำนวน 2 ฉบับ ได้แก่
ค�ำชีแ้ จงกรณีรายงานสรุปสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนในประเทศไทยขององค์กรฮิวแมน ไรทส์ วอทช์ (Human Rights
Watch) ในรายงานสรุปสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนทัว่ โลก ครัง้ ที่ 29 ประจ�ำปี 2562 และค�ำชีแ้ จงกรณีรายงาน
การปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนประจ�ำปี 2561 ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ดังรายละเอียดปรากฏ
ในค�ำชี้แจงที่ 1/2562 และ 2/2562 ในภาคผนวกของรายงานฉบับนี้

บทที่

บทน�ำ

1

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

บทที่

การประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง
35 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
46 การกระทำ�ทรมานและการบังคับ
สูญหาย
51 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
เสรีภาพสื่อมวลชน และเสรีภาพ
ในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก
อาวุธ
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การประเมินสถานการณ์

ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองในกติกา ICCPR ที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2542 สิทธิส�ำคัญตามกติกาฯ ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ติดตามและท�ำการ
ประเมินสถานการณ์ ได้แก่ สิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม ซึง่ มีประเด็นเกีย่ วข้องกับการลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในการเข้าถึง
ความยุติธรรม ปัญหาการปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยและผู้ต้องโทษโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การทบทวนบทลงโทษ
ประหารชีวติ ส�ำหรับอาชญากรรมร้ายแรงทีส่ ดุ รวมถึงการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบ
ทัง้ นี้ รัฐภาคีกติกาฯ มีพนั ธกรณีตอ้ งด�ำเนินมาตรการต่าง ๆ เพือ่ ให้ประชาชนได้เข้าถึงและได้รบั สิทธิจริง ทัง้ มาตรการ
ทางกฎหมาย ทางบริหาร ทางสังคม หรือมาตรการอื่น ๆ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของมาตรการดังกล่าวต่อการเข้าถึง
และการใช้สิทธิของประชาชน

2.1 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ภาพรวม

บทที่

๒

การประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

กติกา ICCPR ได้รบั รองสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรมไว้หลายข้อ เช่น ข้อ 9 รับรองสิทธิของบุคคลทีจ่ ะไม่ถกู
จับกุมหรือควบคุมตัวโดยอ�ำเภอใจ สิทธิทจี่ ะได้รบั การพิจารณาคดีในเวลาอันสมควร และมิให้ถอื เป็นหลักทัว่ ไป
ว่าจะต้องควบคุมบุคคลที่รอการพิจารณาคดี สิทธิในการได้รับการเยียวยากรณีถูกจับกุมหรือควบคุมตัวโดย
ไม่ชอบส่วนข้อ 10 ของกติกาฯ รับรองว่าบุคคลทีถ่ กู ลิดรอนเสรีภาพจะได้รบั การปฏิบตั ดิ ว้ ยความมีมนุษยธรรม
และเคารพในศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ ระบบราชทัณฑ์ควรปฏิบตั ติ อ่ นักโทษโดยมุง่ หมายให้นกั โทษกลับตัวและ
ฟื้นฟูทางสังคม และข้อ 14 ก�ำหนดว่าบุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันในการพิจารณาของศาลและคณะตุลาการ
สิทธิดังกล่าวข้างต้น ได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
โดยมาตรา 25 วรรคสี่ บัญญัติว่าบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือ
การกระท�ำความผิดอาญาของบุคคลอืน่ ย่อมมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามทีก่ ฎหมาย
บัญญัติ   มาตรา 29 วรรคสาม ระบุว่าการควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยให้กระท�ำเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อ
ป้องกันมิให้มีการหลบหนี และมาตรา 68 ก�ำหนดให้รัฐจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมให้
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว
และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จ�ำเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้
หรือผูด้ อ้ ยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม รวมตลอดถึงการจัดหาทนายความให้ นอกจากนี้ มาตรา
258 ง. ยังได้ก�ำหนดให้มีการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้สามารถอ�ำนวยความยุติธรรม
แก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว
คณะกรรมการประจ�ำกติกา ICCPR ได้ให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะในการพิจารณารายงานการปฏิบตั ิ
ตามกติกาฯ ของประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายน 2560 ในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
เช่น รัฐภาคีควรยกเลิกโทษประหารชีวิตหรือจ�ำกัดการใช้โทษประหารชีวิตเฉพาะคดีอุกฉกรรจ์ที่สุด ควรใช้
การพิจารณาคดีในศาลทหารเป็นข้อยกเว้นและหากต้องพิจารณาคดีในศาลทหาร ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
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ตามกติกาฯ ข้อ 14 ทีว่ า่ ควรโอนคดีทอี่ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลทหารและเกิดขึน้ ก่อนวันที่ 12 กันยายน 2559
ไปยังศาลยุตธิ รรม และควรมีมาตรการลดความแออัดในเรือนจ�ำ รวมถึงการใช้ทางเลือกอืน่ แทนการคุมขัง และปรับปรุง
สภาพของเรือนจ�ำให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (ข้อก�ำหนด
แมนเดลา) การยกเลิกโทษประหารชีวิต หรือหากจะยังคงโทษดังกล่าวไว้ ควรจ�ำกัดการใช้โทษเฉพาะอาชญากรรม
ร้ายแรงที่สุด (most serious crimes) ซึ่งได้แก่ การท�ำให้บุคคลเสียชีวิตโดยเจตนา
ในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2561 กสม. ได้มขี อ้ เสนอแนะเกีย่ วกับ
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม เช่น ในเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการด�ำเนินคดี ควรให้ใช้หนังสือรับรองแทน
การช�ำระเงินของส�ำนักงานกองทุนยุตธิ รรมเป็นหลักประกันการขอปล่อยตัวชัว่ คราว รวมทัง้ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้น ควรขยายพื้นที่การด�ำเนินโครงการพัฒนาระบบประเมิน
ความเสี่ยงและก�ำกับดูแลในชั้นปล่อยตัวชั่วคราว รวมถึงการน�ำก�ำไลอิเล็กทรอนิกส์คุมประพฤติ (EM) มาใช้อย่างทั่วถึง
ควรประชาสัมพันธ์เรื่องการขอความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมกรณีการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ประชาชนทราบ
และควรลดการใช้โทษประหารชีวติ โดยก�ำหนดเป็นนโยบายว่าจะไม่กำ� หนดโทษดังกล่าวในการตรากฎหมายใหม่ รวมถึง
ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้
ในปี 2562 มีสถานการณ์เกีย่ วกับสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม การด�ำเนินการของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ
และปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวกับสิทธิดังกล่าว ดังนี้

2.1.1 การเข้าถึงความยุติธรรม
รัฐมีการดูแลให้ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิในคดีความผิดทางอาญาได้รับการชดเชยเยียวยา ตามพระราช
บัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย
ปีงบประมาณ 2562 มีผเู้ สียหายและจ�ำเลยยืน่ ค�ำขอรับเงินช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว รวม 9,930 ราย และ
มีผไู้ ด้รบั อนุมตั เิ งินช่วยเหลือ รวม 9,486 ราย เป็นเงินทีอ่ นุมตั ใิ ห้ความช่วยเหลือทัง้ สิน้ 479.5 ล้านบาท3 ใกล้เคียงกับ
ปีงบประมาณ 2561 ทีม่ ผี ไู้ ด้รบั อนุมตั คิ วามช่วยเหลือ 9,998 ราย เป็นเงินความช่วยเหลือทีใ่ ห้ทงั้ สิน้ 513 ล้านบาท4 ส�ำหรับ
ฐานความผิดทีม่ ผี เู้ สียหายยืน่ ขอรับความช่วยเหลือมากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก ได้แก่ ความผิดเกีย่ วกับร่างกาย (ร้อยละ 44.1)
ความผิดเกีย่ วกับชีวติ (ร้อยละ 37.9) และความผิดเกีย่ วกับเพศ (ร้อยละ 18)5 อย่างไรก็ดี กระทรวงยุตธิ รรมได้รบั จัดสรร
งบประมาณด�ำเนินการเพียง 300 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ�ำนวนเงินที่ไม่เพียงพอ ท�ำให้กระทรวงยุติธรรมต้องค้างจ่ายเงิน
ช่วยเหลือแก่ผเู้ สียหายและจ�ำเลยตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2562 แต่ได้มกี ารแก้ไขปัญหาโดยรัฐบาลได้จดั สรรงบประมาณ
ให้เพิ่มเติมจ�ำนวน 176.79 ล้านบาท6

3

จาก สรุปความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผเู้ สียหายและจำ�เลยในคดีอาญา ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒, โดย สำ�นักงาน
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผเู้ สียหายและจำ�เลยในคดีอาญา กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ, 2562. สืบค้นจาก http://www.oic.go.th/
fileweb/cabinfocenter23/drawer053/general/data0002/00002390.pdf
4
จาก รายงานประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑, โดย กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ, 2562. สืบค้นจาก http://www.rlpd.go.th/
rlpdnew/images/rlpd_6/2560/awareness_for_people/15.3.2562.pdf
5
จาก สถิติการช่วยเหลือผู้เสียหายและจำ�เลยในคดีอาญาประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน
๒๕๖๒), โดย สำ�นักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำ�เลยในคดีอาญา, 2562. สืบค้นจาก http://www.rlpd.go.th/
rlpdnew/images/rlpd_5/2563/upload_november2019/Committee_Report2019/3.2.SEPTEMBER2019.pdf
6
จาก ขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำ�รองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำ�เป็น เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้เสียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จำ�เลยในคดีอาญา, โดย ข่าวออนไลน์ RYT9, 2562. สืบค้นจาก https://www.ryt9.com/s/cabt/3042967

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒
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นอกจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ�ำเลยในคดีอาญาข้างต้นแล้ว
รัฐยังให้ความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม ซึ่งได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นและลดความเหลื่อมล�้ำของประชาชนในการได้รับ
ความคุ้มครอง โดยลักษณะความช่วยเหลือเป็นไปตามที่ก�ำหนดในมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้แก่
การช่วยเหลือประชาชนในการด�ำเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนหรือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรูท้ างกฎหมายแก่ประชาชน7
ในปีงบประมาณ 2562 กองทุนยุตธิ รรมได้รบั งบประมาณ 268.5 ล้านบาท ได้ให้ความช่วยเหลือ
แก่ประชาชนทั้งสิ้น 202.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 75.4 ของงบประมาณกองทุนฯ โดยให้ความช่วยเหลือในด้าน
การขอปล่อยชัว่ คราวผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 170.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.35 ของเงินช่วยเหลือ
ที่จ่ายทั้งหมด ล�ำดับถัดมาเป็นการให้ความช่วยเหลือในการด�ำเนินคดี 26.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.1 ที่เหลือ
เป็นการให้ความรูท้ างกฎหมายแก่ประชาชน และการช่วยเหลือผูถ้ กู ละเมิดสิทธิมนุษยชน (ค่าขาดประโยชน์ทำ� มาหาได้
ระหว่างที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ) ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1 8
ตารางที่ 1 แสดงการใช้จ่ายเงินของกองทุนยุติธรรมในปีงบประมาณ 2562
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เงินที่ใช้จ่ายจริง
จำ�นวน (บาท)

การช่วยเหลือประชาชนในการ
ดำ�เนินคดี
การขอปล่อยชั่วคราว
การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน*
การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่
ประชาชน
รวม

ร้อยละ

33,350,000

26,627,742.5

13.15

220,000,000
5,170,000

170,752,598
73,412

84.35
0.04

10,000,000

4,983,735

2.46

268,520,000

202,437,487.5

100.00

*หมายเหตุ: ประกอบด้วยความช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาล ค่าฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ค่าขาดประโยชน์
ท�ำมาหาได้ระหว่างที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
กรณีผู้ถูกละเมิดเสียชีวิต และเงินช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

7

จาก พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558.
จาก หนังสือสำ�นักงานกองทุนยุตธิ รรม ที่ ยธ ๐๒๑๐๖.๓/๒๑๙๕ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรือ่ ง รายงานสถานะ
ทางการเงินกองทุนยุติธรรมประจำ�เดือนกันยายน ๒๕๖๒.
8
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		 เมือ่ วันที่ 9 กันยายน 2562 กสม. ได้จดั การสัมมนาวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก
เฉียงเหนือร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการสัมมนาได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาของประชาชน
ในการเข้าถึงกองทุนยุติธรรม เช่น การไม่ให้เงินช่วยเหลือค่าจ้างทนายความที่ชาวบ้านจัดหา เพราะมีหลักเกณฑ์ว่าศาล
หรือสภาทนายความสามารถจัดหาทนายขอแรงให้ได้ ซึ่งไม่ตรงกับความต้องการของชาวบ้านที่ต้องการมีทนายความ
ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่ตนสู้คดี การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยต้องค�ำนึงถึงลักษณะการกระท�ำ
ความผิดที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งนี้ คดีส่วนใหญ่ที่ประชาชนถูกฟ้องโดยรัฐ
ดังเช่น คดีป่าไม้ที่ดิน มักถูกตีความว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อย จึงท�ำให้ประชาชนไม่ได้รับความช่วยเหลือ หลักเกณฑ์
การพิจารณาอนุมตั เิ งินประกันในการปล่อยตัวชัว่ คราวของผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยทีก่ ำ� หนดให้ผพู้ จิ ารณาค�ำขอสันนิษฐานว่า
ผู้ต้องหากระท�ำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ล่วงหน้าก่อนศาลมีค�ำพิพากษา ไม่สอดคล้องหลักกฎหมายและ
หลักสิทธิมนุษยชนว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ามีความผิดเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีค�ำพิพากษา และปัญหาการตีความ
และการพิสูจน์ “ความยากจน” ของประชาชนที่มาขอรับความช่วยเหลือ เป็นต้น ทั้งนี้ มีหลายกรณีที่แม้ศาลจะมี
ค�ำสั่งให้ปล่อยตัวแล้ว แต่คณะอนุกรรมการกองทุนฯ ไม่อนุมัติเงินช่วยเหลือ เป็นเหตุให้ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยไม่ได้รับการ
ปล่อยตัวชั่วคราว9

2.1.2 นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
		 เมื่อปี 2541 สมัชชาสหประชาชาติได้รับรองปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของ
ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสากล (Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs
of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms)
หรือที่เรียกโดยย่อว่า ปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน มีสาระส�ำคัญ คือ การรับรองสิทธิของบุคคลทุกคนที่จะ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งโดยส่วนตัวและโดยร่วมกับบุคคลอื่น ในการด�ำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าว บุคคลมีสิทธิที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็น และเข้าถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ
สาธารณะ รวมถึงการเสนอปัญหาการด�ำเนินงานของรัฐที่เป็นอุปสรรคหรือมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน และแนวทาง
ปรับปรุงการท�ำงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อขจัดปัจจัยที่เป็นอุปสรรคดังกล่าว ทั้งนี้ การด�ำเนินการต่าง ๆ จะต้องเป็น
ไปอย่างสันติ และรัฐมีหน้าทีใ่ นการประกันสิทธิมนุษยชนของทุกคน รวมทัง้ คุม้ ครองบุคคลจากความรุนแรง การถูกข่มขู่
คุกคามหรือการถูกตอบโต้จากการใช้สิทธิที่ชอบธรรมตามปฏิญญาฉบับนี10
้
ในปี 2562 มีรายงานการฟ้องหรือการด�ำเนินคดีต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจ�ำนวนหนึ่ง โดยมี
กรณีตัวอย่าง อาทิ การด�ำเนินคดีต่อชาวบ้านซับหวาย 14 รายที่ถูกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฟ้องและ
ด�ำเนินคดีขอ้ หาบุกรุกทีด่ นิ ในเขตอุทยานแห่งชาติตอ่ เนือ่ งจากปี 2559 แม้วา่ จะได้มกี ารตัง้ คณะกรรมการระดับจังหวัดขึน้
เพือ่ แก้ไขปัญหาในปี 2560 ซึง่ เมือ่ เดือนกรกฎาคม 2562 ศาลอุทธรณ์ได้พพิ ากษาให้จำ� คุกชาวบ้าน 13 รายและปรับรายละ

9

จาก ถกปัญหาการเข้าถึง ‘กองทุนยุตธิ รรม’ ชี้ ๔ ปีการบังคับใช้กฎหมายยังติดขัด, โดย วอยซ์ออนไลน์, 2562. สืบค้น
จาก http://www.voicetv.co.th/read/QD7fFtBqz
10
From Declaration on Human Rights Defenders, by United Nations Human Rights Office of the High
Commissioner. Retrieved, December 27, 2018, from https://www.ohchr.org/en/issues/srhrdefenders/pages/
declaration.aspx
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1 แสนบาทถึง 1.5 ล้านบาท11 ในเดือนกันยายน  2562 ศาลจังหวัดอุบลราชธานีพิพากษาจ�ำคุกนักเคลื่อนไหว
ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนปากมูลเป็นเวลา 4 ปี และปรับ 110,000 บาท กรณีโพสต์ข้อความ
พาดพิงผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุบลราชธานีทเี่ กีย่ วเนือ่ งกับการบริหารจัดการน�ำ้ ของเขือ่ นปากมูลในปี 2560 ในความผิด
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 25๕0 มาตรา 14 (2)12 และกรณี
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งฟ้องแรงงานที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิแรงงานต่อองค์กรพัฒนาเอกชนด้าน
สิทธิมนุษยชน และฟ้องเจ้าหน้าที่องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนแห่งนั้นจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้สมั ภาษณ์ รวมทัง้ ฟ้องบุคคลและผูป้ ระกอบการสือ่ มวลชนทีน่ ำ� ข้อมูลเกีย่ วกับประเด็นทีเ่ ป็นปัญหาทีม่ กี ารเผยแพร่
อยู่แล้วไปเผยแพร่ต่อในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 และ
มาตรา 328 ซึ่งมีกรณีที่ศาลพิจารณาพิพากษายกฟ้อง 1 คดี13 และมีกรณีที่ศาลพิพากษาว่าจ�ำเลยมีความผิด
ตามฟ้อง 1 คดี ส่วนคดีอื่นยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล14,15
		 นอกจากนี้ ยังมีรายงานนักเคลือ่ นไหวทางการเมืองถูกข่มขูท่ ำ� ร้าย เช่น กรณีนายเอกชัย หงส์กงั วาน
ซึง่ ท�ำกิจกรรมรณรงค์เกีย่ วข้องกับการเลือกตัง้ ถูกท�ำร้ายหลายครัง้ ในปี 2562 รวมทัง้ ถูกท�ำลายทรัพย์สนิ 2 ครัง้ 16,17
กรณีนายอนุรักษ์ เจนตวานิชย์ ผู้จัดกิจกรรมร่วมระดมรายชื่อถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั้งและเข้าร่วม
ประท้วงการเปิดสภาถูกท�ำร้าย 2 ครัง้ 18,19 กรณีนายสิรวิชญ์ เสรีธวิ ฒ
ั น์ หรือจ่านิว ถูกท�ำร้าย 2 ครัง้ หลังจัดกิจกรรม
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จาก เกิดอะไรขึ้นกับ ๑๔ ชาวบ้าน คดีทวงคืนผืนป่าบ้านซับหวาย จ .ชัยภูม,ิ โดย ประชาไท , 2562. สืบค้นจาก
https://prachatai.com/journal/2019/07/83450
12
จาก ฐานข้อมูลคดี:ป้ายปากมูล:ท�ำกิจกรรมลอยอังคารผู้ว่าอุบลฯ, โดย ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ.
สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562, สืบค้นจาก https://freedom.ilaw.or.th/th/case/884#progress_of_case
13
จาก ฐานข้อมูลคดี:งามศุกร์:ฟาร์มไก่ฟ้องนักวิชาการ ม.มหิดล เผยแพร่ลิงก์สิทธิแรงงานพม่า, โดย ศูนย์ข้อมูล
กฎหมายและคดีเสรีภาพ. สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562, จาก https://freedom.ilaw.or.th/case/867#uploads
14
จาก ศาลลพบุรพี พิ ากษาจ�ำคุก ๒ ปี ไม่รอลงอาญากรณีอดีตนักข่าววอยซ์ ทีวี หมิน่ ฟาร์มไก่, โดย ประชาไท, 2562.
สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2019/12/85665
15
จาก ฟ้องนักข่าวแล้ว ล่าสุด ‘ธรรมเกษตร’ ฟ้อง ‘วอยซ์ ทีว’ี ด้วย กรณีรายงานข่าวแรงงานฟาร์มไก่, โดย วอยซ์ทวี ,ี
2562. สืบค้นจาก http://www.voicetv.co.th/read/JuIAfPn8C
16
จาก เผารถ ๒ ที โดนตี ๖ หน : ประมวลข้อมูลการท�ำร้ายเอกชัย หงส์กงั วาน, โดย ศูนย์ทนายความเพือ่ สิทธิมนุษยชน,
2562. สืบค้นจาก https://www.tlhr2014.com/?p=11553
17
จาก “เอกชัย ” โดนอีก ถูก ๔ ชายฉกรรจ์รมุ ท�ำร้ายหน้าศาลอาญา จนหน้าปูดบวมช�ำ้ , โดย มติชนออนไลน์, 2562.
สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_1492241
18
จาก แถวนี้แม่งเถื่อน! ‘เอกชัย’ ถูกเผารถ ‘ฟอร์ด’ ถูกทาร้ายร่างกาย หลังกลับจากจัดกิจกรรมล่าชื่อถอด กกต.,
โดย ประชาไท, 2562. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2019/03/81813
19
จาก ‘ฟอร์ด เส้นทางสีแดง ‘ถูกท�ำร้าย น�ำตัวส่ง รพ.เมืองสมุทรปู่เจ้า, โดย ประชาไท, 2562. สืบค้นจาก
https://prachatai.com/journal/2019/05/82639
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เรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภางดออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี20 แต่การด�ำเนินคดีไม่มีความคืบหน้า21,22 และกรณี
นายเอกชัย อิสระทะ เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาชุมชน ถูกชายฉกรรจ์นำ� ตัวไปคุมขังในรีสอร์ตแห่งหนึง่
หลังเข้าสังเกตการณ์เวทีรบั ฟังความคิดเห็นการขอประทานบัตรท�ำเหมืองแร่แห่งหนึง่ ในจังหวัดพัทลุงเมือ่ เดือนสิงหาคม
2562 ซึ่งกรณีนี้ได้มีการออกหมายจับผู้ต้องสงสัยแล้ว23
		 ในปี 2562 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อให้นักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนได้รบั การคุม้ ครองจากการถูกฟ้องคดีเพือ่ ข่มขูห่ รือสร้างความยุง่ ยากแก่ผทู้ วี่ พิ ากษ์วจิ ารณ์การกระท�ำทีเ่ ห็นว่า
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการด�ำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อต่อต้านการมีส่วนร่วมของสาธารณชน (Strategic
Lawsuits Against Public Participation: SLAPPs) โดยมีการเพิม่ มาตรา 161/1 ทีก่ ำ� หนดว่าในการฟ้องร้องระหว่างราษฎร
ด้วยกัน ศาลสามารถไม่รับฟ้องก่อนนัดไต่สวนมูลฟ้องได้หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการฟ้องเพื่อกลั่นแกล้งหรือเอาผิด
จ�ำเลยโดยหวังผลอย่างอืน่ 24 และมาตรา 165/2 ซึง่ ก�ำหนดให้ในชัน้ ไต่สวนมูลฟ้อง จ�ำเลยสามารถแถลงให้ศาลทราบถึง
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายส�ำคัญที่ศาลควรสั่งว่าคดีไม่มีมูล รวมทั้งสามารถเสนอพยานหลักฐานเพื่อประกอบการ
วินจิ ฉัยสั่งคดีได้ตามความจ�ำเป็นและสมควร25 ซึง่ จะช่วยลดภาระของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในการต้องหาทรัพย์สนิ
เพือ่ ประกันตัวสูค้ ดีหากศาลรับฟ้องไว้กอ่ น อย่างไรก็ตาม จากรายงานข้อเสนอแนะต่อการคุม้ ครองผูใ้ ช้สทิ ธิและเสรีภาพ
เพื่อการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะจากการถูกฟ้องคดี โดยสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน การฟ้องร้องเพื่อ
กลัน่ แกล้งนักปกป้องสิทธิมนุษยชนส่วนใหญ่จะมาทางช่องทางของพนักงานอัยการ ซึง่ ท�ำให้มาตรา 161/1 ไม่สามารถ
ใช้ได้ ในขณะที่มาตรา 165/2 จะพบปัญหาที่ศาลมักข้ามขั้นตอนไต่สวนมูลฟ้องไปเลยเนื่องจากเห็นว่าซ�้ำซ้อนกับ
ขั้นตอนสอบสวนของอัยการ26 ท�ำให้ท้ายที่สุดนักปกป้องสิทธิมนุษยชนยังไม่ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายที่แก้ไข
ดังกล่าว

20

จาก จ่านิว ถูกลอบท�ำร้ายเป็นครั้งที่ ๒ ใน ๑ เดือน หลังเคลื่อนไหวต้าน คสช. ต่อเนื่อง, โดย บีบีซีไทย, 2562. สืบค้น
จาก https://www.bbc.com/thai/thailand-48798241
21
จาก “เอกชัย” “ควง” “ฟอร์ด เส้นทางสีแดง” ร้อง ผบ.ตร. คดีถูกท�ำร้ายร่างกายไม่คืบ, โดย มติชนออนไลน์, 2562.
สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/crime/news_1753063
22
จาก ๑๐๐ วันไม่คืบ! “จ่านิว” บุกสภาฯ โวยคดีถูกโดนรุมฟาด - กระทืบ กลางกรุง สุดเอื่อย, โดย ข่าวสด, 2562.
สืบค้นจาก https://www.khaosod.co.th/politics/news_2938743
23
จาก “เอกชัย อิสระทะ ” เลขา กป.อพช.ภาคใต้ บุกแจ้งความทีก่ องบังคับการต�ำรวจภูธรภาค ๙, โดย ผูจ้ ดั การออนไลน์,
2562. สืบค้นจาก https://mgronline.com/south/detail/9620000076936
24
จาก พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2562.
25
จาก พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 33) พ.ศ. 2562.
26
จาก รายงานข้อเสนอแนะต่อการคุม้ ครองผูใ้ ช้สทิ ธิและเสรีภาพเพือ่ การมีสว่ นร่วมในประเด็นสาธารณะจากการถูกฟ้องคดี
(น. 49) โดย สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน, 2562, ม.ป.ท. : ม.ป.พ.
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ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์

2.1.3 การโอนคดีจากศาลทหารไปศาลยุติธรรม
ตามทีใ่ นปี 2557 คสช. ได้มปี ระกาศก�ำหนดให้ศาลทหารมีอำ� นาจพิจารณาคดีความผิดบางประการ
เช่นตามประกาศ คสช. ที่ 37/255727 ที่ 38/255728 และที่ 50/255729 และต่อมาเมื่อวันที่ 12 กันยายน
2559 หัวหน้า คสช. ได้มีค�ำสั่งที่ 55/2559 ก�ำหนดให้ความผิดตามประกาศ คสช. ทั้งสามฉบับดังกล่าวซึ่งได้
กระท�ำตั้งแต่วันที่ค�ำสั่งนี้ใช้บังคับให้อยู่ในอ�ำนาจการพิจารณาของศาลยุติธรรมนั้น
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 หัวหน้า คสช. ได้มีค�ำสั่งที่ 9/2562 ยกเลิกประกาศ/ค�ำสั่ง คสช.
และค�ำสั่งหัวหน้า คสช. บางฉบับที่หมดความจ�ำเป็น รวมถึงยกเลิกประกาศ คสช. และค�ำสั่งหัวหน้า คสช. เกี่ยวกับ
การก�ำหนดให้คดีอยูใ่ นอ�ำนาจของศาลทหาร โดยให้การกระท�ำผิดตามประกาศและค�ำสัง่ ดังกล่าว ไม่วา่ จะกระท�ำก่อน
หรือหลังค�ำสั่งนี้ใช้บังคับ อยู่ในอ�ำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม และให้โอนคดีการกระท�ำความผิดที่
อยูใ่ นการพิจารณาของศาลทหารในวันก่อนวันทีค่ ำ� สัง่ นีใ้ ช้บงั คับไปยังศาลยุตธิ รรม แต่การกระท�ำความผิดทีก่ ฎหมาย
ว่าด้วยธรรมนูญศาลทหารบัญญัตใิ ห้เป็นอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหารยังคงให้ศาลทหารพิจารณาคดีตอ่ ไป

27
28

ศาลทหาร.

29

จาก ประกาศฉบับที่ ๓๗/๒๕๕๗ เรื่องความผิดที่อยู่ในอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร.
จาก ประกาศฉบับที่ ๓๘/๒๕๕๗ เรื่องคดีที่ประกอบด้วยการกระท�ำหลายอย่างเกี่ยวโยงกันให้อยู่ในอ�ำนาจของ

จาก ประกาศฉบับที่ ๕๐/๒๕๕๗ เรื่องให้ศาลทหารมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
หรือวัตถุระเบิดที่ใช้เฉพาะแต่การสงคราม.
30
จาก หนังสือกรมพระธรรมนูญ ที่ กห ๐๒๐๒/๒๕๙๑ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอทราบข้อมูล
เพื่อประกอบการจัดท�ำรายงานผลการประเมินด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒.

บทที่

๒

การประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ข้อมูลจากกรมพระธรรมนูญระบุวา่ นับตัง้ แต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม 2557 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม
2562 มีคดีของพลเรือนทีข่ น้ึ ศาลทหารทัง้ สิน้ 1,738 คดี ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562 มีคดีคา้ งรอการโอนไป
ศาลยุติธรรม จ�ำนวน 241 คดี30 ทั้งนี้ มีองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนแห่งหนึ่งแสดงความกังวล

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand
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ว่าคดีส่วนใหญ่ยังไม่ได้ถูกโอนย้ายส�ำนวนไปยังศาลพลเรือนจนเสร็จสิ้น ท�ำให้ยังไม่สามารถเริ่มกระบวนการด�ำเนินคดี
ต่อไปได้อนั ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผูถ้ กู ด�ำเนินคดีเนือ่ งจากจ�ำเลยบางคนยังคงถูกคุมขังในเรือนจ�ำ หรือจ�ำเลยหลายคน
อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลทหารมากว่า 5 ปี โดยศาลยังไม่มีค�ำพิพากษา31

2.1.4 ปัญหาเรือนจ�ำแออัด
ข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์ระบุว่ามีจ�ำนวนผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ  367,993 คน จ�ำแนกเป็นผู้ต้องขัง
ระหว่างอุทธรณ์และฎีกา จ�ำนวน 29,406 คน ผู้ต้องขังอื่น (ผู้ต้องกักกัน กักขัง เยาวชนที่ฝากขัง และผู้ต้องขังระหว่าง
ไต่สวนหรือสอบสวน) จ�ำนวน 29,991 คน และผู้ต้องขังเด็ดขาดจ�ำนวน 308,596 คน32
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับสถาบัน
เพือ่ การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา เรือ่ ง “การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน” ครัง้ ที่ 2 ทีโ่ รงแรม
เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึง่ มีการอภิปรายเรือ่ งปัญหาความแออัดในเรือนจ�ำว่า ปัจจุบนั
มีผู้ต้องขังประมาณ 360,000 คน ในขณะที่เรือนจ�ำทั้งหมดในประเทศไทยมีความสามารถรองรับผู้ต้องขังได้ประมาณ
120,000 คนเท่านัน้ จึงมีผตู้ อ้ งขังเกินกว่าความจุของเรือนจ�ำมากถึง 3 เท่า ร้อยละ 70 - 80 เป็นผูต้ อ้ งขังในคดีเกีย่ วกับ
ยาเสพติด และอีกร้อยละ 20 เป็นผู้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี ซึ่งไม่ควรอยู่ในเรือนจ�ำ  ปัญหาความแออัดได้ส่งผล
ต่อการดูแลผูต้ อ้ งขังและท�ำให้การบ�ำบัดฟืน้ ฟูอปุ นิสยั เพือ่ ให้สามารถกลับมาด�ำเนินชีวติ ใหม่ทดี่ เี ป็นไปได้ยาก จ�ำเป็นต้อง
มีการปรับทัศนคติวา่ ผูเ้ สพยาเสพติดเป็นผูป้ ว่ ย และควรมีการน�ำมาตรการทางปกครองมาใช้แทนโทษอาญา รวมทัง้ อาจ
มีการน�ำมาตรการอื่น ๆ มาใช้เพื่อลดคดีที่เข้าสู่ศาล เช่น การไกล่เกลี่ย รวมถึงการมีมาตรการลงโทษแทนการจ�ำคุก
ให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ทั้งนี้ ปัญหาผู้ต้องขังในเรือนจ�ำได้รับการปฏิบัติไม่เป็นธรรมหรือต้องอาศัยอยู่ในสภาพเรือนจ�ำ
แออัด ไม่มีสุขอนามัย เป็นหนึ่งในประเด็นด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่ กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง  
กระทรวงยุติธรรมได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก�ำหนดแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขัง
ในเรือนจ�ำเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาความแออัดในเรือนจ�ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก�ำหนดแนวทาง
บูรณาการการส่งต่อการด�ำเนินงานไปยังกลไกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดระบบที่มีความเชื่อมโยงในการ
แก้ปัญหาดังกล่าวคณะกรรมการฯ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน ได้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 และได้พิจารณาก�ำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 5 กรอบแนวทาง ได้แก่ 1) ด้านกฎหมาย
2) ด้านการพักโทษ ลดโทษและการใช้เครือ่ งมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์หรือก�ำไลอีเอ็ม (electronic monitoring: EM)
3) ด้านอาชีพและการสร้างเรือนจ�ำรูปแบบใหม่ 4) การบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และ 5) การป้องกัน
ยาเสพติด
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาความแออัด
ในเรือนจ�ำในหลายโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักโทษในคดียาเสพติดที่มีมากถึงร้อยละ 70 - 80 ของผู้ต้องขังทั้งหมด

31

จาก ปัญหาการโอนย้ายคดีพลเรือนจากศาลทหาร : จากความยาวนานไม่สนิ้ สุดสูภ่ าวะสุญญากาศ, โดย ศูนย์ทนายความ
เพื่อสิทธิมนุษยชน, 2562. สืบค้นจาก https://www.tlhr2014.com/?p=14083
32
จาก รายงานสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ ส�ำรวจ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒, โดย กรมราชทัณฑ์. สืบค้นเมื่อ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562, จาก http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_result.php?date=2019-12-31&report=
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โดยกล่ า วว่ า กระทรวงยุ ติ ธ รรมมี แ นวคิ ด เสนอแก้ ก ฎหมายยาเสพติ ด ที่ อ ยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งจะน�ำเสนอศาลสามารถใช้ดุลพินิจส่งจ�ำเลยคดียาเสพติด
ที่มีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปีไปบ�ำบัดรักษาโดยไม่ต้องส่งตัวไปคุมขัง นักโทษในคดียาเสพติดที่ผ่านการบ�ำบัดฟื้นฟู
แล้วควรได้มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติโดยใช้ก�ำไลอีเอ็ม รวมทั้งต้องมีการสร้างอาชีพโดยควรมีเรือนจ�ำ
รูปแบบใหม่ที่ให้ภาคอุตสาหกรรมเข้าไปเพื่อให้ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเข้ามาท�ำงานเพื่อสร้างความช�ำนาญก่อนที่จะ
ออกไปสู่สังคม33 ซึ่งจากการหารือกับประธานศาลฎีกา ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าควรใช้ก�ำไลอีเอ็มเพื่อลดปัญหา
ความแออัดในเรือนจ�ำ  และนักโทษยาเสพติดที่เป็นผู้เสพนั้นเป็นผู้ป่วย ควรจัดให้ได้รับการบ�ำบัดรักษาให้เลิกใช้ยา
เสพติดและไม่กลับไปเสพอีกอย่างจริงจังแทนการคุมขังในเรือนจ�ำ ซึ่งไม่ใช่การแก้ปัญหาที่เหมาะสม34
เมือ่ เดือนสิงหาคม 2562 มีรายงานปัญหาการใช้กำ� ไลอีเอ็มในส่วนของกรมคุมประพฤติวา่ สามารถ
ถอดได้และระบบการแจ้งเตือนไม่มปี ระสิทธิภาพ ซึง่ กระทรวงยุตธิ รรมได้มกี ารตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าระบบ
มีความบกพร่อง35 อย่างไรก็ดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่ายังมีแนวทางจะน�ำก�ำไลอีเอ็มมาเพื่อใช้
ลดปัญหาความแออัดเรือนจ�ำ โดยผู้ที่ถูกติดก�ำไลอีเอ็มจะอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบที่มีมาตรฐาน36

2.1.5 โทษประหารชีวิต
สื บ เนื่ อ งจากข้ อ เสนอแนะนโยบายการปรั บ ปรุ ง กฎหมายเกี่ ย วกั บ โทษประหารชี วิ ต และ
หลักสิทธิมนุษยชนของ กสม. เมือ่ ปี 255837 กระทรวงยุตธิ รรมได้มกี ารศึกษาและจัดการรับฟังความเห็นในประเด็น
เรือ่ งการยกเลิกโทษประหารชีวติ มาอย่างต่อเนือ่ ง และได้เสนอแนวทางด�ำเนินการเปลีย่ นแปลงโทษประหารชีวติ เป็น
3 ระยะต่อคณะรัฐมนตรีซงึ่ ได้มมี ติเห็นชอบกับแนวทางดังกล่าว เมือ่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ประกอบด้วยระยะที่ 1
การปรับอัตราโทษความผิดบางประเภทจากทีม่ โี ทษประหารชีวติ สถานเดียวเป็นโทษอัตราขัน้ สูงสุดประหารชีวติ เพือ่ ให้
ผูพ้ พิ ากษาสามารถใช้ดลุ พินจิ ทีจ่ ะลงโทษสถานอืน่ ได้โดยไม่จำ� เป็นต้องลงโทษประหารชีวติ สถานเดียวเท่านัน้ ระยะที่ 2
การยกเลิกโทษประหารชีวติ ในบางฐานความผิด โดยเฉพาะในความผิดทีไ่ ม่เกีย่ วกับชีวติ หรือเป็นความผิดทีไ่ ม่สง่ ผล

บทที่

จาก รมว.ยุติธรรม ตรวจเยี่ยม กรมราชทัณฑ์ แก้ปัญหานักโทษล้นคุก, โดย ข่าวอีจัน, 2562. สืบค้นจาก
https://www.ejan.co/news/5d5a91e7cdb2a
34
จาก “สมศักดิ”์ เผย ปธ.ศาลฎีกาเห็นพ้อง ยธ . ใช้ก�ำไล EM แก้ปญ
ั หานักโทษล้นคุก, โดย ไทยรัฐ, 2562. สืบค้นจาก
https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1714926
35
จาก ผลสอบก�ำไล EM พบมีความผิดพลาด ใช้งานมีปัญหา กระทบความเชื่อมั่น, โดย เนชั่นทีวี, วันที่ 27 สิงหาคม
2562. สืบค้นจาก https://www.nationtv.tv/main/content/378735848/
36
จาก ‘สมศักดิ’์ โวแก้ปญั หาก�ำไล EM ได้ ไม่มคี า่ โง่แน่นอน, โดย แนวหน้า, 2562. สืบค้นจาก https://www.naewna.com/
local/441727
37
จาก รายงานผลการพิจารณา ที่ ๑๒๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เรือ่ ง ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอ
ในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตและหลักสิทธิมนุษยชน. โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2562.
สืบค้นจาก http://www.nhrc.or.th/getattachment/c8df810 a-2417- 422c-b425-bd5999659 fc4/กสม-7-รายงานผล
การพิจารณาที่-129-2558-เรื่อง-ข้อเสนอ.aspx

๒

การประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand
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ถึงความตายของผู้อื่น และระยะที่ 3 การยกเลิกโทษประหารชีวิตในทุกฐานความผิด และกระทรวงยุติธรรมอยู่ใน
ระหว่างการศึกษาวิจัยเรื่องการเพิ่มดุลยพินิจให้ศาลในฐานความผิดที่มีอัตราโทษประหารชีวิตและเสนอแนะมาตรการ
อื่นมารองรับ38
อย่างไรก็ดี ในปี 2562 ได้มกี ารตรากฎหมายทีม่ โี ทษประหารชีวติ 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัตแิ ก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 256๒ ซึ่งมาตรา 277 ทวิ และมาตรา 280 ก�ำหนดโทษนี้ส�ำหรับ
ความผิดฐานข่มขืนและกระท�ำช�ำเราผู้อื่น รวมทั้งเด็กอายุไม่ถึง 15 ปีและอายุไม่ถึง 13 ปี แล้วเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่
ความตาย39 และพระราชก�ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2562 ซึ่งมาตรา 52/1 ก�ำหนดโทษจ�ำคุกตลอดชีวิตและโทษประหารชีวิต ส�ำหรับการกระท�ำผิดฐานการบังคับ
ใช้แรงงานแล้วเป็นเหตุให้ผู้นั้นเสียชีวิต40
ข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์ระบุวา่ มีจำ� นวนผูต้ อ้ งหาทีถ่ กู พิพากษาให้ประหารชีวติ ในปี 2562 ทัง้ หมด
311 คน เป็นชาย 252 คน หญิง 59 คน41 อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการประหารชีวิตจริงเกิดขึ้นในปีนี้

บทประเมินสถานการณ์และข้อเสนอแนะ
รัฐบาลได้ส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านกองทุนยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การปล่อยชัว่ คราวผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยระหว่างการด�ำเนินคดี และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จำ� เลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 รวมทัง้ ได้มคี วามพยายามจัดสรร

38

จาก หนังสือส�ำนักงานกิจการยุติธรรม ที่ ยธ ๐๙๑๑/๑๐๐๗ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การประชุมหารือเพื่อ
จัดท�ำแผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายโทษประหารชีวิต.
39
จาก พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562.
40
จาก พระราชก�ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562.
41
จาก หนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๗๑๐.๓/๓๓๓๕๔ เรื่อง ส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท�ำรายงาน
ผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒. งานเดิม.

45

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

งบประมาณในการให้ความช่วยเหลืออย่างเพียงพอ นอกจากนี  ้ ได้มกี ารปรับปรุงกฎหมายเพือ่ ให้การคุม้ ครองนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนจากการถูกฟ้องคดีโดยไม่สจุ ริตหรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริง เพือ่ กลัน่ แกล้งหรือโดยมุง่ หวังผลอย่างอืน่
ยิง่ กว่าประโยชน์ทพ่ี งึ ได้ อย่างไรก็ดี ยังมีรายงานว่ามีการฟ้องร้องชาวบ้านและบุคคลอืน่ ทีด่ ำ� เนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
ซึ่งบางคดีศาลมีค�ำพิพากษาแล้วและบางคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล รวมทั้งมีรายงานนักเคลื่อนไหว
ทางการเมืองที่ถูกท�ำร้ายซ�้ำหลายครั้งโดยไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการด�ำเนินคดีเท่าที่ควร
รัฐบาลได้มียกเลิกประกาศ คสช. เกี่ยวกับการพิจารณาคดีในศาลทหารตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจ�ำกติกา ICCPR และให้มีการโอนคดีที่ยังค้างอยู่ในศาลทหารไปยังศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ดี
ยังมีความล่าช้าในการโอนคดีซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ต้องหาในการที่จะได้รับการพิจารณาคดีโดยไม่ชักช้า
โดยไม่มีเหตุอันควร ในปี 2562 รัฐบาลยังให้ความส�ำคัญกับการแก้ปัญหาเรือนจ�ำแออัดอย่างจริงจัง โดยมีการ
ตั้งคณะกรรมการระดับสูงเพื่อขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวและมีการก�ำหนดกรอบแนวทางที่ชัดเจน ซึ่ง กสม. หวังว่า
จะมีการด�ำเนินการที่น�ำไปสู่การแก้ปัญหาที่เห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไป ในเรื่องโทษประหารชีวิต พบว่า มีการก�ำหนด
โทษดังกล่าวในกฎหมายที่ตราขึ้นใหม่ในปี 2562 ซึ่งเป็นโทษส�ำหรับอาชญากรรมร้ายแรงที่ท�ำให้บุคคลเสียชีวิต
ที่สอดคล้องกับข้อ 6 ของกติกา ICCPR และกฎหมายยังเปิดให้ศาลมีทางเลือกในการลงโทษสถานอื่นนอกเหนือจาก
โทษประหารชีวติ ได้ ซึง่ สอดคล้องกับแนวทางด�ำเนินการไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงโทษประหารชีวติ ของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม
กสม. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. รัฐบาลและกระทรวงยุติธรรมควรพิจารณาปรับปรุงระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่เป็นอุปสรรคในการขอรับ
ความช่วยเหลือทางการเงินของผู้เสียหายและจ�ำเลยในคดีอาญาและความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมของ
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
2. รัฐบาลควรคุม้ ครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทีด่ ำ� เนินกิจกรรมด้วยแนวทางสันติวธิ จี ากการถูกข่มขูค่ กุ คาม
หรือท�ำร้าย รวมทัง้ สอบสวนกรณีทนี่ กั ปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกละเมิดสิทธิอย่างจริงจัง นอกจากนี้ รัฐไม่ควรด�ำเนินคดี
กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ป่าและพื้นที่อนุรักษ์ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการแก้ไขปัญหา

4. กระทรวงกลาโหมควรเร่งด�ำเนินการตามค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 9/2562 โดยโอนคดีที่ยังเหลืออยู่ที่ศาล
ทหารไปยังศาลยุตธิ รรมให้เสร็จสิน้ โดยเร็วเพือ่ คุม้ ครองสิทธิของผูถ้ กู กล่าวหาทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาคดีโดยไม่ชกั ช้า
5. รัฐบาลควรทบทวนกฎหมายเพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิตส�ำหรับความผิดที่ไม่เข้าข่ายเป็นอาชญากรรม
ร้ายแรงที่สุดเพื่อให้สอดคล้องกับข้อ 6 ของกติกา ICCPR

42

จาก รายงานข้อเสนอแนะต่อการคุ้มครองผู้ใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะจากการ
ถูกฟ้องคดี. งานเดิม.

บทที่

๒

การประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

3. หน่วยงานภาครัฐควรทบทวนการฟ้องร้องด�ำเนินคดีต่อประชาชน เมื่อถูกกล่าวหา หน่วยงานดังกล่าว
ควรใช้มาตรการอืน่ เพือ่ ชีแ้ จงข้อเท็จจริงทีไ่ ม่ใช่การฟ้องด้วยความผิดฐานหมิน่ ประมาทหรือความผิดฐานน�ำเข้าข้อมูล
อันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และควรมีการน�ำมาตรา 161/1 มาใช้ในชั้นศาลมากขึ้นเพื่อให้คดีที่มีแนวโน้ม
ว่าจะเป็นการฟ้องเชิงยุทธศาสตร์สิ้นสุดโดยเร็ว42

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand
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2.2 การกระท�ำทรมานและการบังคับสูญหาย
ภาพรวม
อนุสัญญา CAT เป็นอนุสัญญาที่มุ่งคุ้มครองบุคคลจากการถูกทรมานหรือได้รับการปฏิบัติโดยมิชอบ
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยข้อ 1 ของอนุสัญญาฯ ได้ก�ำหนดนิยามของค�ำว่า “การทรมาน” ที่ใช้ในอนุสัญญานี้
และข้อ 2 ได้วางหลักการว่าไม่มพี ฤติการณ์พเิ ศษ ภาวะสงคราม หรือสภาวะฉุกเฉินสาธารณะใดทีส่ ามารถยกขึน้
เป็นข้ออ้างส�ำหรับการทรมานได้ นอกจากนั้น อนุสัญญาฯ ได้ก�ำหนดหน้าที่ของรัฐภาคีในการด�ำเนินมาตรการ
ที่จ�ำเป็นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทรมาน ซึ่งรวมถึงการก�ำหนดให้การกระท�ำทรมานตามความหมายที่ใช้
ในอนุสญ
ั ญาฯ เป็นความผิดและมีบทก�ำหนดโทษทีเ่ หมาะสมกับความร้ายแรงของการกระท�ำดังกล่าว การทบทวน
กฎเกณฑ์ ค�ำสั่ง วิธีการหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไต่สวน จับกุม คุมขังและจ�ำคุกบุคคลเพื่อป้องกันการทรมาน
การด�ำเนินการสืบสวนโดยพลันและปราศจากความล�ำเอียงเมือ่ มีมลู เหตุอนั สมเหตุสมผลทีเ่ ชือ่ ได้วา่ มีการกระท�ำ
ทรมานเกิดขึ้น และการประกันว่าผู้ถูกกระท�ำทรมานจะได้รับค่าสินไหมทดแทนที่เป็นธรรม
ส่วนอนุสัญญา CPED มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองบุคคลจากการถูกบังคับให้สูญหายโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
โดยได้ก�ำหนดหลักการห้ามการบังคับบุคคลให้สูญหายและก�ำหนดหน้าที่รัฐในการป้องกันและปราบปราม
การบังคับบุคคลให้สูญหายในท�ำนองเดียวกันกับอนุสัญญา CAT นอกจากนี้ ยังได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การควบคุมตัวบุคคลและก�ำหนดสิทธิของเหยื่อที่ถูกบังคับให้สูญหายในการได้รู้ความจริงเกี่ยวกับรายละเอียด
และชะตากรรมของบุคคลผูถ้ กู บังคับให้สญ
ู หาย ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสญ
ั ญานีเ้ มือ่ วันที่ 9 มกราคม 2555
และอยู่ระหว่างการด�ำเนินการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 28 รับรองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
ร่างกาย และบัญญัติห้ามการทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม มาตรา
25 วรรคสี่ รับรองว่าบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพย่อมมีสิทธิได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
คณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญา CAT มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อรายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ
ของประเทศไทยเมือ่ เดือนมิถนุ ายน 2557 ในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงการเสนอว่า รัฐภาคีควรก�ำหนดให้การทรมาน
ตามค�ำนิยามในอนุสญ
ั ญาฯ เป็นความผิดเฉพาะไว้ในกฎหมาย รวมทัง้ ระบุวา่ ไม่มพี ฤติการณ์พเิ ศษ ภาวะสงคราม
หรือสภาวะฉุกเฉินสาธารณะใดทีย่ กขึน้ เป็นข้ออ้างส�ำหรับการทรมาน ให้มกี ารสืบสวนการทรมานและการปฏิบตั ิ
โดยมิชอบต่อบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ทหารและต�ำรวจทั้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
ในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศและมีการลงโทษผู้กระท�ำผิดตามความร้ายแรงของการกระท�ำ  ให้มีมาตรการคุ้มครอง
สิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่รัฐและประกันว่ามาตรการดังกล่าวได้รับการปฏิบัติจริง ให้มีการสืบสวน
เมื่อมีเหตุควรเชื่อได้ว่ามีบุคคลถูกบังคับให้สูญหาย ให้มีการชี้แจงข้อมูลกรณีบุคคลถูกบังคับให้สูญหายที่อยู่ใน
การติดตามตรวจสอบของคณะท�ำงานเรื่องการบังคับบุคคลให้สูญหายของสหประชาชาติ รวมทั้งให้เร่งรัด
การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา CPED
นอกจากนี้ คณะกรรมการประจ�ำกติกา ICCPR มีข้อเสนอแนะต่อรายงานการปฏิบัติตามกติกา ICCPR
ของประเทศไทยเมือ่ เดือนเมษายน 2560 ว่า รัฐภาคีควรสืบสวนโดยพลันและเป็นกลางกรณีมรี ายงานหรือมีการ
ร้องเรียนว่ามีการกระท�ำทรมานหรือบังคับให้บุคคลสูญหาย ให้การเยียวยาแก่ผู้เสียหายและประกันว่าจะไม่มี
การกระท�ำซ�ำ้ อีก และแสดงความกังวลต่อความล่าช้าในการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทรมานและการกระท�ำให้บุคคลสูญหาย
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

กสม. ได้มีข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2561
ว่า การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท�ำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....
ควรค�ำนึงถึงความสอดคล้องกับอนุสัญญา CAT ควรสร้างความเข้าใจต่อสังคมและหน่วยงานของรัฐถึงความส�ำคัญ
ของการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท�ำให้บุคคลสูญหาย ควรมีมาตรการก�ำกับตรวจสอบให้
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายปฏิบัติหน้าที่โดยค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีการฝึกอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชน
แก่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวทุกระดับ
ในปี 2562 มีสถานการณ์ด้านการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย การด�ำเนินการของรัฐบาล
และหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ในการด�ำเนินการด้านกฎหมาย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการทรมานและการกระท�ำให้บคุ คลสูญหาย พ.ศ. .... เพือ่ ให้ประเทศไทยสามารถ
ปฏิบตั ติ ามอนุสญ
ั ญา CAT ได้อย่างมีประสิทธิผลยิง่ ขึน้ และเพือ่ รองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญา CPED ทีป่ ระเทศไทย
ได้ลงนามไว้แล้ว และได้ส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา แต่การพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติฯ ได้หยุดลงเนื่องจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติหมดวาระ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม
2562 รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้ส่งร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทรมานฯ ไปยังสภาผู้แทนราษฎรแล้ว
เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นอกจากนี้ ในเดือนธันวาคม 2562 กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุตธิ รรม
ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิพากษ์รา่ งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว เพือ่ รับฟังความเห็นอีกครัง้ ตามกระบวนการ
ในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�ำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562
และมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

นอกจากการด�ำเนินการปรับปรุงกฎหมายข้างต้น รัฐบาลยังได้มีการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการทรมานและ
การบังคับบุคคลให้สญ
ู หายโดยได้แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์กรณีถกู กระท�ำทรมานและถูกบังคับให้
หายสาบสูญที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานมาตั้งแต่ปี 2560 คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่
43

จาก กสม. เสนอความเห็นถึงนายกรัฐมนตรี - ประธาน สนช. ต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ทรมานและการกระท�ำให้บุคคลสูญหาย แนะสร้างหลักประกันทางกฎหมายที่ชัดเจนเพื่อคุ้มครองสิทธิประชาชนตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศ, โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2562. สืบค้นจาก http://www.nhrc.or.th/NHRCTWork/
Statements-Press-Releases-Open-Letters/Press-Releases/กสม-เสนอความเห็นถึงนายกรัฐมนตรี--- ประธาน-สนชต่อรั..aspx

บทที่

๒

การประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 กสม. ได้มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ ว่า ควรคงบทบัญญัติเรื่องการห้ามยกสถานการณ์ฉุกเฉิน
สงคราม ความไม่มั่นคงของรัฐ หรือสถานการณ์พิเศษใดเป็นข้ออ้างในการทรมานหรือกระท�ำให้บุคคลสูญหาย และ
การห้ามส่งตัวบุคคลออกนอกราชอาณาจักรหากมีเหตุควรเชือ่ ได้วา่ บุคคลนัน้ จะถูกทรมานหรือถูกกระท�ำให้สญ
ู หาย
หรือหลักการห้ามผลักดันกลับไปสู่อันตรายไว้ในร่างพระราชบัญญัตินี้ อันจะเป็นการสร้างหลักประกันทางกฎหมาย
ที่ชัดเจนในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของ
ไทย และการก�ำหนดความรับผิดแก่ผู้บังคับบัญชาโดยตรงตามร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา 32 อาจไม่สอดคล้อง
กับความมุ่งหมายตามข้อ 6 ของอนุสัญญา CPED และเห็นควรตัดค�ำว่า “โดยตรง” เป็น “ผู้บังคับบัญชาผู้ใด
ทราบว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตนจะกระท�ำหรือได้กระท�ำ...”43

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

48

ก�ำหนดมาตรการป้องกัน การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การติดตามตรวจสอบกรณีต่าง ๆ และการเยียวยาผู้เสียหายจาก
การถูกกระท�ำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ ข้อมูลจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
ระบุวา่ คณะกรรมการฯ ได้ลงพืน้ ทีต่ รวจสอบกรณีการกระท�ำทรมานตามทีไ่ ด้รบั เรือ่ งร้องเรียนแล้วเสร็จจ�ำนวน 53 ราย
ไม่ปรากฏว่า มีการกระท�ำทรมาน ส�ำหรับกรณีการติดตามตรวจสอบตามบัญชีรายชือ่ บุคคลหายสาบสูญของคณะท�ำงาน
สหประชาชาติวา่ ด้วยการหายสาบสูญโดยถูกบังคับหรือไม่สมัครใจ จ�ำนวน 86 ราย คณะกรรมการฯ ได้ลงพืน้ ทีต่ รวจสอบ
และรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งได้ส่งข้อมูลไปยังคณะท�ำงานสหประชาชาติฯ แล้วจ�ำนวน 11 ราย ซึ่งไม่ปรากฏว่า มีการ
ถูกบังคับให้หายสาบสูญ ส�ำหรับอีก 75 ราย อยู่ระหว่างเร่งรัดรวบรวมข้อมูล44
ในปี 2562 พบรายงานที่กล่าวอ้างว่าอาจมีการทรมาน เช่น กรณีนายมะสุกรี สาและ ผู้ต้องสงสัยก่อเหตุรุนแรง
ที่ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ซึ่งมีองค์กรภาคประชาสังคมกล่าวอ้างว่าถูกกระท�ำทรมานขณะอยู่ภายใต้
การควบคุมตัวของทหารจนท�ำให้ประสบอุบตั เิ หตุลม้ ในห้องน�ำ้ เมือ่ วันที่ 16 มีนาคม 256245 และกรณีนายอับดุลเลาะ
อีซอมูซอผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคงที่ถูกควบคุมตัวในหน่วยซักถามของกรมทหารพรานที่ 43 ค่ายอิงคยุทธบริหาร
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 โดยหลังเข้าค่ายได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงถูกพบว่าหมดสติในห้องน�้ำในค่าย46 และเสียชีวิต
ทีโ่ รงพยาบาลในอีก 1 เดือนถัดมา47 กรณีแรก กองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภาค 4
ส่วนหน้าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้ชแี้ จงผลการตรวจหาสาเหตุของการลืน่ ล้มจากผลการเอ็กซเรย์สมองพบว่า เกิดจาก
หลอดเลือดในสมองด้านซ้ายตีบเฉียบพลันท�ำให้มีอาการอ่อนแรงซีกขวาและเสียการทรงตัว และยืนยันว่าเจ้าหน้าที่
ได้ปฏิบัติต่อผู้ถูกควบคุมตัวตามระเบียบทุกขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับผลการตรวจร่างกายของแพทย์ที่ไม่พบร่องรอย
การฟกช�ำ้ จากการกระแทกแต่อย่างใด48 ส่วนกรณีหลังได้มกี ารสอบสวนสาเหตุการเสียชีวติ โดยคณะกรรมการคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชนชายแดนภาคใต้ซึ่งแต่งตั้งโดยแม่ทัพภาคที่ 4 และคณะกรรมการชุดนี้ได้แถลงสาเหตุการเสียชีวิตของ
นายอับดุลเลาะฯ ว่าเนื่องจากสมองขาดออกซิเจนและสมองบวมซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุรวมถึงการแตกของ
หลอดเลือดในสมองจากโรคหลอดเลือดโป่งพอง แต่แพทย์ไม่สามารถยืนยันการวินจิ ฉัยในประเด็นนีไ้ ด้เนือ่ งจากไม่ได้รบั
อนุญาตให้ผา่ ศพพิสจู น์ ทัง้ นี้ นักวิชาการและภาคประชาชนบางคนตัง้ ข้อสังเกตเกีย่ วกับความน่าเชือ่ ถือของคณะกรรมการ
ชุดนี้ และต่อมา ได้มกี รรมการจากภาคประชาสังคมขอลาออกจากคณะกรรมการดังกล่าว โดยให้เหตุผลประการหนึง่ ว่า
ไม่สามารถท�ำงานได้อย่างเต็มที่เนื่องจากข้อจ�ำกัดด้านเวลาและการเข้าถึงข้อมูล49

44

จาก เปิดรายงาน ๘๖ บุคคลสูญหายจากการกระท�ำของทหารหรือไม่, โดย เนชั่นสุดสัปดาห์, 2562. สืบค้นจาก
https://www.nationweekend.com/content/government_inside/3135
45
จาก ‘ผสานวัฒนธรรม’ ร้องสอบปมผู้ต้องสงสัยได้รับบาดเจ็บสาหัส ยุติบังคับใช้ กม.พิเศษจับกุมคุมขังผู้ต้องสงสัย,
โดย ประชาไท, 2562. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2019/03/81625
46
จาก ซ้อมทรมาน : คคก.คุ้มครองสิทธิฯ แถลงกรณี อับดุลเลาะ อีซอมูซอ หมดสติระหว่างถูกควบคุมตัวประเด็น
“อุบัติเหตุ - ลื่นล้ม”, โดย บีบีซีไทย, 2562. สืบค้นจาก https://www.bbc.com/thai/49175954
47
จาก ซ้อมทรมาน : อับดุลเลาะ อีซอมูซอ ที่หมดสติระหว่างถูกคุมตัวที่ค่ายอิงคยุทธฯ เสียชีวิตแล้ว ญาติไม่รอชันสูตร,
โดย บีบีซีไทย, 2562. สืบค้นจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-49464205
48
จาก กอ.รมน.ภาค ๔ เผยผลแพทย์ชี้ชัดผู้ต้องสงสัยก่อเหตุรุนแรงลื่นล้มในห้องน�้ำไม่ได้โดนซ้อม, โดย มติชนออนไลน์,
2562. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1419388
49
จาก ซ้อมทรมาน : ผลสอบสวนกรณี “อับดุลเลาะ” หมดสติ - เสียชีวิต สร้างความคลางแคลงใจ, โดย บีบีซีไทย,
วันที่ 2562. สืบค้นจาก https://www.bbc.com/thai/49500002
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

ในกรณีของการบังคับให้บคุ คลสูญหาย ในปี 2562 มีรายงานว่ามีการพบนักเคลือ่ นไหวทางการเมืองสูญหาย
หลายราย เช่น นายสุรชัย แซ่ด่าน นักกิจกรรมทางการเมืองที่ลี้ภัยไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อปี
2557 ซึง่ ภรรยานายสุรชัยฯ สงสัยว่าจะเสียชีวติ แล้ว เนือ่ งจากเมือ่ ปลายปี 2561 มีรายงานว่ามีผพู้ บศพในแม่นำ�้ โขง
3 ศพ แต่ศพแรกที่พบได้ลอยหายไป ส่วนศพที่เหลืออีก 2 ศพตรวจสอบพบว่า เป็นผู้ติดตามนายสุรชัยฯ ภรรยานาย
สุรชัยฯ จึงเชือ่ ว่าศพทีห่ ายไปน่าจะเป็นสามีของตน จึงได้แจ้งความไว้ทสี่ ถานีตำ� รวจภูธรท่าอุเทน จังหวัดนครพนม50
และยังไม่มีรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติม51,52 นอกจากนี้ มีรายงานข่าวว่านายสยาม ธีรวุฒิ นายชูชีพ ชีวสุทธิ์ และ
นายกฤษณะ ทัพไทย กลุ่มนักจัดรายการวิทยุใต้ดินที่แสดงออกตามแนวทางของสหพันธรัฐไท ถูกประเทศเวียดนาม
ส่งตัวกลับประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 แต่หลังจากนั้นได้หายตัวไป ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล
ว่ายังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว53 อีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นกรณีนักกิจกรรมชาวลาวผู้เรียกร้องสิทธิมนุษยชน
และประชาธิปไตยในประเทศลาวซึ่งลี้ภัยในประเทศไทยหายตัวไปเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การสืบสวนของสถานีต�ำรวจนครบาลบึงกุ่มและยังไม่มีความคืบหน้า54
ส�ำหรับกรณีการหายตัวของนายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี่ นักเคลื่อนไหวชาวกะเหรี่ยงที่หายตัวไป
หลังถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
(ดีเอสไอ) พบหลักฐานชิ้นส�ำคัญในวันที่ 2 กันยายน 2562 ซึ่งน�ำไปสู่การแจ้งจับนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร
อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานในวันที่ 11 พฤศจิกายน 256255 และดีเอสไอได้ส่งส�ำนวนฟ้องให้กับ
อธิบดีอัยการส�ำนักงานคดีพิเศษพร้อมความเห็นสั่งฟ้องในวันที่ 23 ธันวาคม 256256
ทั้งนี้ ในปี 2562 กสม. ได้รับค�ำร้องที่ต้องสงสัยว่าจ�ำเลยหรือผู้ต้องหาถูกกระท�ำทรมานโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
อย่างน้อย 26 ค�ำร้อง ซึ่งทั้งหมดอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของ กสม. นอกจากนี้ ในกรณีของรายงาน
ผลการตรวจสอบในปี 2562 ในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำทรมานโดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั กสม. ได้มคี ำ� แนะน�ำแก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบแล้ว เช่น ข้อเสนอแนะให้คณะรัฐมนตรีเร่งรัดการจัดท�ำร่างกฎหมาย
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บทที่

๒

การประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

จาก ศพอยู่ไหน “สุรชัย แซ่ด่าน” หายลึกลับ วันเดียวกับ “นายกฯ ตู่” ประชุมที่ลาว (คลิป), โดย ไทยรัฐออนไลน์,
2562. สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1511421
51
จาก ป้าน้อยแจ้งความ สภ.ท่าอุเทน เชื่อศพที่หายไปคือศพ ‘สุรชัย แซ่ด่าน’, โดย ประชาไท, 2562. สืบค้นจาก
https://prachatai.com/journal/2019/02/81230
52
จาก ภรรยา “สุรชัย แซ่ด่าน” ร้อง ผบ.ตร. เร่งติดตามคดีสูญหาย, โดย ข่าวไทยพีบีเอส, 2562. สืบค้นจาก
https://news.thaipbs.or.th/content/285075
53
จาก กองปราบ ‘ไม่รับแจ้งความ’ เหตุ ‘ลุงสนามหลวงกับพวก’ หายไปหลังมีข่าวส่งตัวกลับไทย, โดย ประชาไท,
2562. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2019/05/82396
54
จาก หนังสือกองทะเบียนประวัติอาชญากร ที่ ทว ๐๐๓๒.๓๒๖/๓๘๓๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เรื่องข้อมูลการรับแจ้งคนหายราย นายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ และนายอ๊อด ไขยะวงศ์ (สัญชาติลาว).
55
จาก ‘สยาม ธีรวุฒ’ิ : ‘ผูล้ ภี้ ยั ’ ทีย่ งั ไม่ทราบชะตากรรม, โดย วอยซ์ทวี ,ี 2562. สืบค้นจาก https://voicetv.co.th/
read/gP9AW6JSy
56
จาก ดีเอสไอส่งส�ำนวนควรฟ้อง ชัยวัฒน์ - พวก คดีบิลลี่ให้อัยการฯ ม.ค. ๖๓ รู้ฟ้องหรือไม่, โดย ไทยรัฐออนไลน์,
2562. สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/news/crime/1732773
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เพื่ออนุวัติการตามอนุสัญญา CAT เสนอต่อรัฐสภาพิจารณา รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อกระทรวงยุติธรรมให้เร่งก�ำหนด
มาตรการป้องกันการถูกกระท�ำทรมานและก�ำหนดมาตรฐานเรือ่ งราวร้องเรียนและตรวจสอบการกระท�ำทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การทรมานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีเร่งด่วน57

บทประเมินสถานการณ์และข้อเสนอแนะ
กสม. เห็นว่า รัฐบาล กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมีความพยายามในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทรมานตามอนุสญ
ั ญา CAT อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ โดยการปรับปรุงกฎหมายโดยการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท�ำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา
การตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย การให้ความร่วมมือกับ
คณะท�ำงานว่าด้วยการหายสาบสูญโดยถูกบังคับฯ ของสหประชาชาติ และการสืบสวนคดีนายพอละจีฯ จนมีความคืบหน้า
ทางคดีที่ส�ำคัญ รวมทั้งเมื่อมีรายงานเหตุการณ์ที่สงสัยว่าอาจมีการกระท�ำทรมาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการชี้แจง
ข้อมูลต่อสาธารณะ ทั้งนี้ กสม. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นการทรมานและการกระท�ำให้บุคคลสูญหาย ดังนี้
1. รัฐควรเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท�ำให้บุคคลสูญหาย
พ.ศ. .... โดยค�ำนึงถึงความสอดคล้องตามอนุสญ
ั ญา CAT เพือ่ ให้มผี ลบังคับใช้โดยเร็ว และเพือ่ ให้ไทยสามารถด�ำเนินการ
เข้าเป็นภาคีอนุสัญญา CPED ได้
2. รั ฐ บาลและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรสร้ า งความตระหนั ก แก่ เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายทุ ก ระดั บ
ถึงความส�ำคัญของป้องกันการทรมานและการกระท�ำให้บุคคลสูญหาย จัดการฝึกอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และมีมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับใช้กฎหมาย
3. รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรสืบสวนโดยพลันและเป็นกลางกรณีมีรายงานหรือมีการร้องเรียน
ว่ามีการกระท�ำทรมานหรือบังคับให้บุคคลสูญหาย รวมทั้งให้การเยียวยาแก่ผู้เสียหายและประกันว่าจะไม่มีการกระท�ำ
ซ�้ำอีกตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ�ำกติกา ICCPR
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จาก รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๘๗ - ๑๘๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในร่างกาย
และสิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่ทหารซ้อมทรมานบุคคลผู้ต้องสงสัยในระหว่างถูกควบคุมตัว,
โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
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2.3 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพสื่อมวลชน
และเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
ภาพรวม
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบได้รับการรับรองในกติกา ICCPR
ข้อ 19 ซึง่ ก�ำหนดให้บคุ คลมีสทิ ธิทจี่ ะมีความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง และมีสทิ ธิในเสรีภาพแห่งการ
แสดงออก รวมถึงเสรีภาพทีจ่ ะแสวงหา รับ และเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารและความคิดทุกประเภท โดยการใช้สทิ ธิ
ดังกล่าวต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบพิเศษควบคู่ไปด้วย ดังนั้น จึงอาจมีการจ�ำกัดสิทธินี้ได้โดยต้อง
บัญญัติไว้ในกฎหมายและเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อการเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น และเพื่อการรักษา
ความมัน่ คงของชาติหรือความสงบเรียบร้อย หรือการสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน ส่วนสิทธิในการ
ชุมนุมโดยสงบได้รบั การรับรองในกติกา ICCPR ข้อ 21 โดยการจ�ำกัดสิทธินจี้ ะต้องก�ำหนดเป็นกฎหมายและ
เพียงเท่าที่จ�ำเป็นส�ำหรับสังคมประชาธิปไตย เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของชาติหรือความปลอดภัย
ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชนหรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอื่น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติที่รับรองเสรีภาพของบุคคล
ในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในการเสนอข่าวตามจริยธรรม
แห่งวิชาชีพ ดังปรากฏในมาตรา 34 และมาตรา 35 ส่วนเสรีภาพของบุคคลในการชุมนุมโดยสงบและ
ปราศจากอาวุธได้รบั การรับรองไว้ในมาตรา 44 ทัง้ นี้ รัฐธรรมนูญได้บญ
ั ญัตขิ อ้ จ�ำกัดในการใช้สทิ ธิและเสรีภาพ
ดังกล่าวที่สอดคล้องกติกา ICCPR ดังกล่าวข้างต้น

ในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2561 กสม. ได้มี
ข้อเสนอแนะว่า รัฐบาลควรหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพที่เกินสัดส่วน และควรทบทวน
การใช้อำ� นาจทางกฎหมายตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช
2557 ให้เป็นไปตามกระบวนการตรากฎหมายปกติ แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 มาตรา 279 จะให้อ�ำนาจดังกล่าวไว้
ในปี 2562 มีสถานการณ์เกี่ยวกับการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบ
การด�ำเนินการของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ปัญหาอุปสรรคในเรือ่ งเสรีภาพดังกล่าว ดังนี้

บทที่

๒

การประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

คณะกรรมการประจ�ำกติกา ICCPR ได้มีข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยในการพิจารณารายงาน
การปฏิบัติตามกติกาฯ ของไทยเมื่อเดือนเมษายน 2560 ว่ารัฐภาคีไม่ควรใช้การลงโทษทางอาญากับ
ความผิดฐานหมิน่ ประมาทหรือควรใช้เฉพาะกรณีทเี่ ป็นความผิดร้ายแรงเท่านัน้ ควรงดเว้นการใช้พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และกฎหมายอืน่ ๆ เพือ่ ยับยัง้ การวิพากษ์วจิ ารณ์
หรือการแสดงความเห็นต่างจากรัฐบาล ควรมีการฝึกอบรมผูพ้ พิ ากษา พนักงานอัยการ และเจ้าหน้าทีผ่ บู้ งั คับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเสรีภาพดังกล่าว นอกจากนี้ รัฐภาคีควรประกันว่า การจ�ำกัดเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกติกา ICCPR อย่างเคร่งครัด
รวมทั้งควรงดเว้นการคุมขังผู้ใช้สิทธิในการชุมนุมที่ไม่ได้มีพฤติกรรมเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคง
ของประเทศหรือความปลอดภัยสาธารณะ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand
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2.3.1 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็นของบุคคลที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่เป็นกรณีที่บุคคลโพสต์ข้อความต่าง ๆ ในสื่อ
ออนไลน์ ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปี 2560 โดยบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว
ที่มีผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแสดงความคิดเห็นในลักษณะ
วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ได้แก่ มาตรา 14 (2) (3) และ (5) ที่ก�ำหนดให้การน�ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลเท็จที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมัน่ คงของประเทศหรือความปลอดภัยสาธารณะ หรือข้อมูลใด ๆ ทีเ่ ป็นความผิดเกีย่ วกับ
ความมัน่ คงแห่งราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา และการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลโดยรูว้ า่ เป็นข้อมูลตาม (2)
และ (3)58 เป็นความผิดและมีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ในปี 2562 ยังคงมีกรณีที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้แสดงความคิดเห็นในลักษณะวิพากษ์วิจารณ์
รัฐบาลทางสือ่ ออนไลน์ตามกฎหมายว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ขา้ งต้นแต่ไม่มากเท่ากับปีทผี่ า่ นมา
เช่น กรณีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษแจ้งข้อกล่าวหาต่อนายอนุรกั ษ์ เจนตวนิชย์ นักกิจกรรมการเมือง จากการโพสต์ขอ้ ความ
วิพากษ์วจิ ารณ์คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) เมือ่ เดือนเมษายน 256259 กรณีกองบังคับการปราบปราม
การกระท�ำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจับกุมนายศศิพัฒน์ หรือกาณฑ์ พงษ์ประภาพันธ์ นักกิจกรรม
ทางการเมือง จากการเผยแพร่ข้อความทางเฟซบุ๊กตามการแจ้งความของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เมื่อเดือนตุลาคม 256260
นอกเหนือจากกรณีข้างต้น หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ใช้กฎหมายว่าด้วยการกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการด�ำเนินคดีกรณีการเผยแพร่ข่าวปลอมและการโพสต์ข้อมูลเท็จเพื่อหลอกลวงประชาชน
หลายกรณี เช่น การเสนอข่าวปลอมว่ามีการปลดกรรมการการเลือกตั้ง 2 คน61 การจับผู้ที่เข้าถึงข้อมูลทางเฟซบุ๊กของ
บุคคลอื่นโดยมิชอบและส่งข้อความไปขอยืมเงินโดยให้โอนเงินเข้าบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ลงทะเบียนโดยใช้
ข้อมูลบัตรประชาชนของบุคคลอื่น โดยผู้ต้องหามีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 34 ล้านบาท62 และการจับกุมผู้ดูแลเพจ
“หลวงพีจ่ สั ติน วัดดูยมู นี ” ซึง่ ได้โพสต์ขอ้ ความในลักษณะสร้างความแตกแยก สร้างความเข้าใจผิดให้กบั ประชาชน รวมถึง
เข้าข่ายในความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง รวมถึงมีพฤติการณ์หลอกลวงขายสินค้าประชาชน63 เป็นต้น
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จาก พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560.
จาก “ฟอร์ด เส้นทางสีแดง ” เข้าพบ พนง.สอบสวนดีเอสไอ รับทราบข้อหาคดีผดิ พ.ร.บ. คอมพ์, โดย มติชน ออนไลน์,
2562. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_1457196
60
จาก เปิดแถลงใหญ่จับ “กาณฑ์” นักเคลื่อนไหว โพสต์ประวัติศาสตร์นอก คนแชร์ส่อโดน!, โดย ข่าวสด, 2562.
สืบค้นจาก https://www.khaosod.co.th/politics/news_2956109
61
จาก แจงยิบ!! “กกต.” แจ้ง “ปอท.” เอาผิดคนท�ำข้อมูลเท็จ, โดย The Bangkok Insight, 2562. สืบค้นจาก
https://www.thebangkokinsight.com/122647/
62
จาก จับแฮกเฟซหลอกโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์,  โดย คมชัดลึก, 2562. สืบค้นจาก https://www.komchadluek.net/
news/crime/399247
63
จาก ปอท. จับแอดมินเพจดัง “หลวงพีจ่ สั ติน วัดดูยมู นี ” ข้อหาหนักผิด พรบ.คอมพ์, โดย The Bangkok Insight, 2562.
สืบค้นจาก https://www.thebangkokinsight.com/262145/
59
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เมื่อเดือนกันยายน 2562 กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี (ปอท.) และกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ได้รว่ มกันแถลงข่าวผลปฏิบตั กิ ารท�ำลายล้างข่าวปลอม
หรือ fake news ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม - 9 กันยายน 2562 ว่าจากการติดตามตรวจค้นพื้นที่ 9 จุดทั่วประเทศ
สามารถจับกุมผู้กระท�ำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระท�ำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้ 9 กรณี แบ่งการกระท�ำผิด
ได้เป็น 4 ประเภท คือ 1) กลุม่ นักเลงคียบ์ อร์ดทีโ่ พสต์ขอ้ ความสร้างกระแสเพือ่ ความสนุกส่วนตัว 2) กลุม่ หวังรายได้
น�ำภาพดารา ผู้มีชื่อเสียง โพสต์สร้างกระแสเพื่อหวังยอดติดตามเพื่อโฆษณา 3) กลุ่มสร้างความเกลียดชัง
โพสต์ขอ้ ความดูหมิน่ ยุยง ปลุกปัน่ หรือกลุม่ hate speech และ 4) กลุม่ หลอกลวงน�ำเข้าข้อมูลเท็จ หลอกขายสินค้า
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ที่ร่วมในการแถลงข่าวกล่าวว่า ปัจจุบันข่าวปลอมมีหลายรูปแบบไม่ใช่เฉพาะ
ข่าวการเมืองแต่รวมถึงข่าวที่กระทบความมั่นคง ข่าวภัยพิบัติ หรือข่าวหลอกลวง หากประชาชนจะโพสต์ข้อความ
แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตสามารถท�ำได้แต่ไม่ควรสร้างความเกลียดชังและไม่เกิดความเสียหาย
ต่อสังคม แต่หากกระทบบุคคลอื่น อาจเข้าข่ายหมิ่นประมาทได้64
อย่างไรก็ดี หลายฝ่ายยังมีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับถ้อยค�ำบางค�ำในพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท�ำผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ทีอ่ าจเป็นปัญหาเมือ่ มีการน�ำไปใช้บงั คับ เช่น ค�ำว่า “บิดเบือน”
ในมาตรา 14 (1) ซึ่งเป็นองค์ประกอบความผิดที่อาจตีความได้อย่างกว้างขวาง เช่นเดียวกับค�ำว่า “ความปลอดภัย
สาธารณะ” “ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ” และ “โครงสร้างพืน้ ฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ” ในมาตรา
14 (2)65 และในมาตรา 20 กรณีขอให้ศาลสัง่ ให้ระงับการท�ำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์นนั้
มีถ้อยค�ำเชื่อมโยงไปถึง “ศีลธรรมอันดีของประชาชน” ซึ่งถ้อยค�ำดังกล่าวไม่ปรากฏค�ำนิยามหรือค�ำจ�ำกัดความ
ในกฎหมายใด ทั้งนี้ จึงเห็นได้ว่าถ้อยค�ำที่มีลักษณะตีความได้กว้าง หรือความไม่ชัดเจนของถ้อยค�ำอาจส่งผลให้
การบังคับใช้กฎหมายไม่ตรงตามเจตนารมณ์และอาจน�ำไปสูก่ ารตีความไปในทางปิดกัน้ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ของประชาชนจนเกินสมควร66

2.3.2 เสรีภาพสื่อมวลชน

64

จาก ปฏิบัติการทลายล้าง ข่าวปลอม ๐๙.๐๙.๒๐๑๙, โดย กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี, 2562. สืบค้นจาก https://tcsd.go.th/ปฏิบัติการทลายล้าง/
65
จาก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ๒๕๖๐: กฎหมายใหม่แต่ยังถูกใช้ปิดปากเหมือนเดิม, โดย ilaw, 2561. สืบค้นจาก
https://ilaw.or.th/node/4901
66
จาก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับใหม่กับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน, โดย กรุงเทพธุรกิจ, 2561. สืบค้นจาก
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/646045

บทที่

๒

การประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 97/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557
เรือ่ ง การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบตั งิ านของ คสช. และการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารต่อสาธารณะ และประกาศ คสช.
ที่ 103/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/2557 เป็นประกาศ
ที่วางข้อก�ำหนดในการเสนอข่าวสารของผู้ประกอบกิจการและผู้ให้บริการด้านสื่อมวลชนทุกประเภท รวมถึงการ
งดเว้นน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงานของรัฐบาล
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ในปี 2562 มีกรณีที่เป็นการจ�ำกัดการแสดงความคิดเห็นของสื่อตามประกาศข้างต้น กรณี
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสทช.) มีมติเมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ให้พกั ใช้
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพืน้ ดินในระบบดิจทิ ลั ของบริษทั วอยซ์ ทีวี จาํ กัด เป็นเวลา 15 วันเนือ่ งจากเห็นว่า
การออกอากาศในรายการ “Tonight Thailand” เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 รายการ “Wake Up News” ในช่วง
วันที่ 21 - 29 มกราคม 2562 และวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 มีลักษณะเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิด
ความสับสน ยัว่ ยุ ปลุกปัน่ ให้เกิดความขัดแย้ง อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/2557 และฉบับที่ 103/2557
และตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 255167
สมาคมสือ่ 3 สมาคมประกอบด้วยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ กสทช. ทบทวนค�ำสั่ง เนื่องจากเห็นว่า
มีกฎหมายปกติ เช่น กฎหมายหมิ่นประมาท ที่สามารถด�ำเนินการเอาผิดกับผู้ด�ำเนินรายการ หรือเฉพาะรายการนั้น ๆ
ได้อยู่แล้ว โดยไม่จ�ำเป็นต้องออกค�ำสั่งปิดสถานีโทรทัศน์ทั้งช่อง พร้อมเรียกร้องให้สื่อมวลชนน�ำเสนอข้อมูลรอบด้าน
ตามหลักจริยธรรมวิชาชีพ โดยเฉพาะขณะนี้อยู่ในช่วงบรรยากาศที่ประเทศไทยก�ำลังเตรียมเลือกตั้ง ขอให้สื่อมวลชน
ระมัดระวังการน�ำเสนอเนื้อหาที่ไม่ก่อให้เกิดการยั่วยุหรือความขัดแย้ง68
กรณีดังกล่าว บริษัทวอยซ์ ทีวีฯ ได้ยื่นฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอนค�ำสั่งดังกล่าว และเมื่อวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2562 ศาลปกครองมีค�ำสั่งทุเลาการบังคับค�ำสั่งของ กสทช. เป็นการชั่วคราว ต่อมา ศาลปกครองกลาง
ได้มีค�ำพิพากษาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ให้เพิกถอนมติของ กสทช. โดยให้เหตุผลว่าการแสดงความคิดเห็นของ
ผูด้ ำ� เนินรายการเป็นการวิพากษ์วจิ ารณ์นโยบายและบุคคลสาธารณะตามสิทธิเสรีภาพของสือ่ มวลชน แม้วา่ จะมีการแสดง
ความคิดเห็นสนับสนุนพรรคการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามที่ กสทช. กล่าวอ้าง แต่การกระท�ำดังกล่าวยังไม่ได้เป็นการ
น�ำเสนอถึงขนาดเป็นการส่อให้เกิดความสับสน ยัว่ ยุ ปลุกปัน่ ให้เกิดความขัดแย้งหรือสร้างให้เกิดความแตกแยก ส่วนการ
ด�ำเนินรายการดังกล่าวจะมีปญ
ั หาด้านจริยธรรมหรือไม่นนั้ ย่อมเป็นหน้าทีข่ ององค์กรสภาวิชาชีพด�ำเนินการตรวจสอบ69
ต่อมา เมือ่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 หัวหน้า คสช. ได้มคี ำ� สัง่ ที่ 9/2562 เรือ่ ง การยกเลิกประกาศ คสช.
ค�ำสั่ง คสช. และค�ำสั่งหัวหน้า คสช. บางฉบับที่หมดความจ�ำเป็น รวมถึงให้ยกเลิกประกาศ คสช. ที่ 97/2557 และ
ประกาศ คสช. ที่ 103 /2557 แล้ว อย่างไรก็ดี ในเรื่องเสรีภาพของสื่อมวลชน ภาคประชาสังคมยังคงมีข้อห่วงกังวล
กรณีคำ� จ�ำกัดความตามบทบัญญัตมิ าตรา 37 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการกระจายเสียงฯ ทีม่ ขี อบเขตเนือ้ หา
กว้างขวาง เช่น ความมัน่ คงของรัฐ รวมถึงหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรมีแนวปฏิบตั เิ พือ่ ก�ำหนดขอบเขตทีช่ ดั เจนของลักษณะ
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จาก รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่
๓/๒๕๖๒, โดย ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ , 2562. สืบค้นจาก
https://www.nbtc.go.th/Information/cabinet/aspx
68
จาก ๓ สมาคมสื่อขอ “กสทช.” ทบทวนค�ำสั่งปิด “วอยซ์”, โดย ส�ำนักข่าวไทยพีบีเอส, 2562. สืบค้นจาก
https://news.thaipbs.or.th/content/277713
69
จาก ‘วอยซ์ทวี ’ี เฮ! ชนะคดีฟอ้ ง กสทช . สัง่ จอด�ำ ๑๕ วัน, โดย กรุงเทพธุรกิจ, 2562 . สืบค้นจาก https://www.bangkok
biznews.com/news/detail/828215
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง หรือยั่วยุปลุกปั่น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมก�ำกับดูแลสื่อควรบังคับใช้มาตรการตามบทบัญญัติมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงฯ โดยค�ำนึงถึงหลักความได้สัดส่วน70

2.3.3 เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 หัวหน้า คสช. ได้มีค�ำสั่งที่ 22/2561 เรื่องการให้ประชาชนและ
พรรคการเมืองด�ำเนินกิจกรรมทางการเมือง ซึง่ เป็นการยกเลิกค�ำสัง่ หัวหน้า คสช. หลายฉบับ รวมถึงการยกเลิกความผิด
ฐานมัว่ สุมหรือชุมนุมทางการเมือง ณ ทีใ่ ด ๆ ทีม่ จี ำ� นวนตัง้ แต่ 5 คนขึน้ ไปตามข้อ 12 ของค�ำสัง่ หัวหน้า คสช. ที่ 3/255871
ท�ำให้ประชาชนและพรรคการเมืองสามารถด�ำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ตงั้ แต่วนั ที่ 11 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
การชุมนุมสาธารณะของประชาชนจึงอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558
ในช่วงเดือนมกราคม 2562 ได้มกี ารรวมตัวของประชาชนเพือ่ เรียกร้องให้มกี ารจัดการเลือกตัง้
ในหลายพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นการชุมนุมของ “กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง” ที่มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การชุมนุมที่
บริเวณสกายวอล์ก อนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ เมือ่ วันที่ 6 มกราคม 256272 การชุมนุมทีส่ กายวอล์ก สีแ่ ยกราชประสงค์
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นการจัดพร้อม ๆ กับการชุมนุมในอีก 5 จังหวัด ได้แก่ อยุธยา ระยอง นครปฐม
ราชบุรี และนครศรีธรรมราช73 การชุมนุมที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 เพื่อคัดค้าน
การเลื่อนวันเลือกตั้งจากที่ก�ำหนดไว้เดิมในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 256274 และการชุมนุมที่หน้าหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมือ่ วันที่ 19 มกราคม 2562 เพือ่ เรียกร้องให้มกี ารประกาศพระราชกฤษฎีกา
การเลือกตั้งภายใน 24 มกราคม 256275 ซึ่งในวันเดียวกันนั้นมีการชุมนุมของ “กลุ่มสามัคคีก่อนการเลือกตั้ง”
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บทที่

๒

การประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

จาก ปัญหาการควบคุมก�ำกับเนื้อหาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : ศึกษากรณีตามมาตรา ๓๗
แห่งพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ,
โดย หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558. สืบค้นจาก http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015/
TU_2015_5501032105_4080_3308.pdf
71
ค�ำสัง่ หัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ข้อ 12 วรรคหนึง่ ระบุวา่ ผูใ้ ดมัว่ สุม หรือชุมนุมทางการเมือง ณ ทีใ่ ด ๆ ทีม่ จี ำ� นวน
ตัง้ แต่หา้ คนขึน้ ไป ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึง่ หมืน่ บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ เว้นแต่เป็นการชุมนุมทีไ่ ด้รบั
อนุญาตจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย.
72
จาก ตามนัด! ต้านเลื่อนเลือกตั้ง แน่นสกายวอล์กเสาวรีย์ชัยฯ นัดหน้าพบกันราชประสงค์!, โดย ข่าวสด, 2562.
สืบค้นจาก https://www.khaosod.co.th/politics/news_2051945
73
จาก เลือกตั้ง ๒๕๖๒ : กลุ่มคนอยากเลือกตั้งชุมนุม ๖ จ. พร้อมกัน ย�้ำจุดยืนต้องเลือกตั้ง ๒๔ ก.พ., โดย ส�ำนักข่าว
บีบีซี, 2562. สืบค้นจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-46773222
74
จาก กลุม่ คนอยากเลือกตัง้ ขู่ ๑๙ ม.ค. ยกระดับชุมนุม, โดย คมชัดลึก, 2562 . สืบค้นจาก https://www.komcha
dluek.net/news/politic/358758
75
จาก “คนอยากเลือกตัง้ ” เรียกร้องประกาศวันเลือกตัง้ ก่อน ๒๔ ม.ค., โดย ส�ำนักข่าวไทยพีบเี อส, 2562. สืบค้นจาก
https://news.thaipbs.or.th/content/277120

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

56

บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ผู้ร่วมชุมนุมท�ำกิจกรรมชูป้ายข้อความ “หมดเวลาก่อความวุ่นวาย อยากเลือกตั้ง
หยุดวุน่ วายคือทางออก” พร้อมทัง้ อ่านแถลงการณ์ขอให้ทกุ ฝ่ายยุตกิ ารชุมนุมเพือ่ หลีกเลีย่ งสถานการณ์ทอี่ าจส่งผลกระทบ
ต่อการเลือกตัง้ ร่วมแรงใจจัดงานพระราชพิธบี รมราชาภิเษกให้ยงิ่ ใหญ่สมพระเกียรติ รวมทัง้ ขอให้ทกุ ฝ่ายมีความสามัคคี
ก่อนการเลือกตั้งและคอยตรวจสอบการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม76 ต่อมา เมื่อวันที่ 23
มกราคม  2562 ได้มกี ารประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มกี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็นการทัว่ ไป พ.ศ. 2562
กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง จึงประกาศยุติการนัดหมายการชุมนุมใหญ่ในวันที่ 26 มกราคม 2562 เนื่องจากข้อเรียกร้อง
ของประชาชนที่ต้องการให้มีการเลือกตั้งได้บรรลุเป้าหมาย โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้วันที่
24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
หลังจากการเลือกตั้งผ่านพ้นไป มีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองจัดกิจกรรม เพื่อเชิญชวนประชาชน
ร่วมลงชื่อสนับสนุนให้มีการถอดถอนกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จากการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่โปร่งใสในวันที่
31 มีนาคม 2562 จ�ำนวน 2 จุด คือที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และบริเวณสี่แยกราชประสงค์ โดยในระหว่าง
การจัดกิจกรรมมีเจ้าหน้าที่ต�ำรวจคอยดูแลความเรียบร้อย แต่มีรายงานว่าในการจัดกิจกรรมที่สี่แยกราชประสงค์
เจ้าหน้าที่ได้ยึดเครื่องขยายเสียง เนื่องจากผู้จัดกิจกรรมไม่ได้ขออนุญาตไว้ก่อน อย่างไรก็ดี การจัดกิจกรรมยังด�ำเนิน
ต่อไปได้จนเสร็จสิ้น และผู้จัดกิจกรรมได้เสียค่าปรับ 200 บาทกรณีใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต77
สืบเนือ่ งจากคณะกรรมการการเลือกตัง้ มีมติเมือ่ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ส่งค�ำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญ
สั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีพรรคอนาคตใหม่กู้เงิน 191 ล้านบาทจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค ท�ำให้
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 พรรคอนาคตใหม่น�ำโดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จัดชุมนุมระยะสั้นหรือแฟลชม็อบ
(flash mob) เพื่อแสดงพลังที่สกายวอล์ก หน้าหอศิลป์กรุงเทพฯ เป็นเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง ในช่วงเวลาดังกล่าว
ได้มีการชุมนุมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือและภาคอีสานเช่นเดียวกัน78 ต่อมา
มีรายงานว่าเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจเตรียมออกหมายเรียกนายธนาธรฯ พร้อมกับสมาชิกพรรคอนาคตใหม่อกี 3 คนเข้ารับทราบ
ข้อกล่าวหาว่าจัดการชุมนุมโดยไม่ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตชิ มุ นุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 รวมถึงการจัดชุมนุมสาธารณะ
โดยไม่แจ้งต่อผู้รับแจ้ง79
แม้วา่ รัฐบาลจะได้ยกเลิกมาตรการจ�ำกัดเสรีภาพในการชุมนุมทางการเมืองตามค�ำสัง่ ของหัวหน้า คสช.
เมือ่ ปลายปี 2561 แล้ว แต่ยงั มีประชาชนและองค์กรภาคประชาสังคมบางส่วนมีขอ้ ห่วงกังวลเกีย่ วกับตัวบทกฎหมายของ
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 การตีความกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ และการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

76

จาก กลุม่ สามัคคีกอ่ นเลือกตัง้ พรึบ่ อนุสาวรีย์ ปชต. บีบคนอยากเลือกตัง้ หยุดชุมนุม!, โดย ข่าวสด, 2562. สืบค้นจาก
https://www.khaosod.co.th/politics/news_2108744
77
จาก ประมวลภาพชุมนุม ‘อนุสาวรีย์ชัยฯ - แยกราชประสงค์’ ล่าชื่อถอดถอน กกต. ร้องเปิดเผยคะแนนทุกหน่วย,
โดย ประชาไท, 2562. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2019/03/81812
78
จาก “ธนาธร” นัดชุมนุมคนรุ่นใหม่ ๑ ชั่วโมง ต้านมติยุบพรรคอนาคตใหม่, โดย โพสต์ทูเดย์, 2562. สืบค้นจาก
https://www.posttoday.com/politic/news/609075
79
จาก ออกหมายเรียก “ธนาธร - ไพรัฏฐโชติก์” รับทราบข้อหาจัดแฟลชม็อบ ๒๗ ธ.ค., โดย เวิร์คพอยต์นิวส์, 2562.
สืบค้นจาก https://workpointnews.com/2019/12/22/flashmob-thanathorn/
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

ในการออกค�ำสั่งก�ำหนดเงื่อนไขการชุมนุม เช่น การตีความเรื่องการชุมนุมรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้บริการ
สถานที่สาธารณะโดยมีแนวโน้มที่เป็นอุปสรรคต่อการชุมนุมและสร้างภาระให้แก่ผู้ชุมนุม เนื่องจากหากผู้ชุมนุม
ไม่เห็นด้วยต้องยื่นอุทธรณ์ โดยในระหว่างอุทธรณ์กฎหมายก�ำหนดให้ต้องยุติการชุมนุมไว้ก่อน ถ้าหากผู้ชุมนุม
ไม่ยตุ กิ ารชุมนุมก็จะส่งผลให้การชุมนุมนัน้ กลายเป็นการชุมนุมทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย และท�ำให้ผชู้ มุ นุมเป็นผูก้ ระท�ำ
ความผิดทางอาญาแม้วา่ เป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธซึง่ ได้รบั การรับรองและคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญ
อีกทั้ง กรณีที่เจ้าหน้าที่ใช้อ�ำนาจในการสั่งก�ำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสถานที่ชุมนุม เนื้อหา รูปแบบวิธีการ ตลอดจน
สือ่ อุปกรณ์ทใี่ ช้ประกอบการชุมนุม ซึง่ อาจเป็นการกระท�ำเกินกว่าอ�ำนาจตามกฎหมายและละเมิดต่อเสรีภาพการชุมนุม80
นอกจากการชุมนุมทางการเมืองแล้ว ในปี 2562 ยังมีการชุมนุมเพื่อให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนในเรือ่ งต่าง ๆ โดยวันที่ 6 ตุลาคม 2562 กลุม่ สมัชชาคนจนได้รวมตัวชุมนุมทีร่ มิ คลองผดุงกรุงเกษม
ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่ดินท�ำกินที่เป็นปัญหาเรื้อรังมานานและผลกระ
ทบจากนโยบายรัฐบาลรวม 35 กรณีใน 5 ประเด็นหลัก คือ 1) ผลกระทบจากการสร้างเขื่อน ฝาย และอ่างเก็บน�้ำ
2) ปัญหาการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ราชพัสดุ พื้นที่ป่าไม้ เขตป่าสงวนแห่งชาติ และที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ
3) ผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐ 4) ปัญหาด้านแรงงาน และ 5) ปัญหาด้านการเกษตร ราคาพืชผลผลิต
ตกต�่ำ81 โดยการชุมนุมดังกล่าวยืดเยื้อและใช้เวลาถึง 18 วัน จนกระทั่งวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายเทวัญ
ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี ซึง่ ได้รบั มอบหมายจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ให้ท�ำหน้าทีเ่ จรจาแก้ไขปัญหาของกลุ่มผู้ชมุ นุมสมัชชาคนจน พร้อมด้วยนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผูช้ ่วยรัฐมนตรีประจ�ำ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาพบและเจรจากับผูช้ มุ นุมฯ โดยได้ขอ้ สรุปว่ารัฐบาลรับทราบปัญหาข้อร้องเรียนและ
ข้อเสนอเชิงนโยบายของสมัชชาคนจน และได้มีการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน ซึ่งมีการก�ำหนดกรอบเวลา
ในการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องและข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยจะได้น�ำผลการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
แจ้งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป82
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node/5291

81

จาก คูม่ อื ประชาชนว่าด้วย การใช้เสรีภาพในการชุมนุม, โดย ilaw, 2562. สืบค้นจาก https://www.ilaw.or.th/

จาก สรุปปม “สมัชชาคนจน” ผูเ้ ฒ่ากัดฟันสู้ ทุกข์หนัก จากบ้านมาชุมนุม พ้อไม่เห็นหัวคนจน, โดย ไทยรัฐ ,2562.
สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1688106
82
จาก สมัชชาคนจน เฮ! รัฐบาลรับข้อเรียกร้อง ยุติชุมนุมกลับบ้าน หลังปักหลักนาน ๑๘ วัน, โดย ข่าวสด, 2562.
สืบค้นจาก https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_2997057
83
จาก รองเลขาธิการนายกฯ เคลียร์มอ็ บสมัชชาฯ แกนน�ำม็อบวอนรัฐบาลจริงใจ, โดย บ้านเมือง, 2562. สืบค้นจาก
https://www.banmuang.co.th/news/region/169247

บทที่

๒

การประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ในคราวที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโรงอบ
เมล็ดพันธุข์ า้ วกลุม่ วิสาหกิจชุมชนบ้านอุม่ แสง อ�ำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เมือ่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 กลุม่ สมัชชา
คนจนหลายร้อยคนได้เดินทางมาที่อ�ำเภอราษีไศลเพื่อยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี ขอให้สั่งการแก้ไขปัญหากรณี
เขือ่ นหัวนาและเขือ่ นราษีไศล รวมถึงทวงถามค�ำสัญญาตามทีร่ ฐั บาลได้ตกลงกับสมัชชาคนจนไว้เมือ่ วันที่ 23 ตุลาคม
2562  และเรียกร้องให้รฐั บาลมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือคนจน โดยนายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีฝา่ ยการเมือง ได้มาพบกับกลุม่ สมัชชาคนจนเพือ่ รับทราบปัญหาและข้อเรียกร้องต่าง ๆ83 อย่างไรก็ดี
ต่อมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สงั่ ก�ำชับให้เรือ่ งการลดความเดือดร้อนและแก้ปญ
ั หาความยากจน
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ให้กับประชาชนเป็นเรื่องเร่งด่วน โดยวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ได้มีค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 334/2562
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
เป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีรวม 11 กระทรวงพร้อมตัวแทนสมัชชาคนจนร่วมเป็นกรรมการด้วย84
อนึ่ง กรณีปัญหาที่ดินท�ำกินที่กลุ่มสมัชชาคนจนเรียกร้องให้รัฐแก้ไขนั้น กสม. ได้เคยศึกษาเรื่อง
ดังกล่าวเนื่องจากเป็นประเด็นที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจ�ำนวนมาก และจัดท�ำความเห็นไปยังรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ
เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะฯ ที่ 1/256085 และข้อเสนอแนะที่ 4/256186 แล้ว

ที่มา: timemoon.org

บทประเมินสถานการณ์และข้อเสนอแนะ
ในภาพรวม บรรยากาศในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบดีขนึ้ กว่าปีกอ่ นสืบเนือ่ ง
จากการยกเลิกมาตรการจ�ำกัดเสรีภาพที่เริ่มมาตั้งแต่ปลายปี 2561 ตามค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 22/2561
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เพื่อให้ประชาชนและพรรคการเมืองสามารถด�ำเนินกิจกรรมทางการเมืองก่อนที่จะมี
การเลือกตั้งทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยกเลิกการห้ามชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป สถานการณ์โดยทั่วไป

84

จาก ‘บิ๊กป้อม’ นั่งหัวโต๊ะถกแก้ ‘สมัชชาคนจน’ ย�้ำช่วยคนจนต่อเนื่อง, โดย มติชนออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก
https://www.matichon.co.th/politics/news_1873324
85
ข้อเสนอแนะที่ 1/2560 กรณีแนวทางการแก้ปัญหาพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายพื้นที่อนุรักษ์และที่ดินที่ประชาชน
ถือครองทับซ้อนกัน และกล่าวอ้างว่ามีการจับกุมด�ำเนินคดีและการขับไล่ราษฎรโดยไม่ได้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเบื้องต้น กสม.
ได้เสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ. 2507 เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิน�ำพยานหลักฐานพิสูจน์ว่า ได้ถือครอง
พื้ น ที่ ก ่ อ นก� ำ หนดเขตพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ แ ละมิ ไ ด้ บุ ก รุ ก พื้ น ที่ และการแก้ ไขพระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2504 และ
พระราชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ พ .ศ. 2535 ให้มบี ทบัญญัตทิ สี่ ามารถน�ำหลักฐานมาพิสจู น์การถือครองพืน้ ทีไ่ ด้เช่นเดียวกัน
รวมถึงเสนอแนะให้ภาครัฐพิสูจน์สิทธิในที่ดินตามเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันก่อนไล่รื้อและด�ำเนินคดีอาญา.
86
ข้อเสนอแนะที่ 4/2561 กรณีปัญหาการออกหนังสือส�ำคัญส�ำหรับที่หลวง (นสล.) ทับที่อยู่อาศัยและที่ดินท�ำกิน
ของประชาชน ซึง่ กสม. ได้มขี อ้ เสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐให้ความส�ำคัญกับการมีสว่ นร่วมของประชาชนในพืน้ ทีท่ งั้ ในกระบวนการ
ส�ำรวจแนวเขต การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ รวมถึงกรณีพิพาทกับประชาชนควรด�ำเนินการตามมาตรการทางปกครอง
อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ.
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ในปี 2562 พบว่าประชาชนสามารถใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและในการแสดงความคิดเห็นในการชุมนุมได้โดย
ไม่ถกู แทรกแซงหรือปิดกัน้ จากรัฐหากการจัดชุมนุมเป็นไปตามกฎหมาย ดังเห็นได้จากการชุมนุมและการจัดกิจกรรม
ทางการเมืองที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 รวมทั้งการชุมนุมของประชาชนที่ได้
รับความเดือดร้อนด้านความเป็นอยู่เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลมีการแก้ไขปัญหา
ในปี 2562 รัฐบาลยังได้มีการทบทวนและยกเลิกประกาศและค�ำสั่งของ คสช. และหัวหน้า คสช.
ที่หมดความจ�ำเป็นและเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 9/2562
เมือ่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ซึง่ รวมถึงการยกเลิกประกาศ คสช. ที่ 97/2557 และประกาศ คสช. ที่ 103/2557
ทีว่ างข้อก�ำหนดในการเสนอข่าวสารของผูป้ ระกอบกิจการและผูใ้ ห้บริการสือ่ รวมถึงการงดเว้นน�ำเสนอข้อมูลข่าวสาร
ที่มีลักษณะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล การทบทวนประกาศและค�ำสั่งต่าง ๆ ของ คสช. ดังกล่าวเป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะของ กสม. ในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2561 และ
การยกเลิกค�ำสั่งที่จ�ำกัดเสรีภาพของสื่อในการเสนอข่าวช่วยสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างต่อการแสดงความคิดเห็น
มากขึ้น แม้ว่าก่อนการยกเลิกประกาศ 2 ฉบับข้างต้น จะมีการจ�ำกัดการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อในกรณีที่
กสทช. มีค�ำสั่งให้บริษัท วอยซ์ ทีวี จ�ำกัด ระงับการออกอากาศเป็นเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
แต่กรณีดงั กล่าว ศาลปกครองได้มคี ำ� สัง่ ทุเลาการบังคับค�ำสัง่ ของ กสทช. เป็นการชัว่ คราว และต่อมาได้มคี ำ� พิพากษา
ให้เพิกถอนค�ำสั่งของ กสทช. ทั้งนี้ ค�ำพิพากษาของศาลปกครองในกรณีดังกล่าวเป็นการวางบรรทัดฐานขอบเขต
และเนื้อหาของข่าวสารที่สื่อสามารถน�ำเสนอได้ตามกฎหมาย
ส�ำหรับการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการโพสต์ข้อมูลบนสื่อออนไลน์
นั้น ในปี 2562 พบว่า มีการด�ำเนินคดีกับการแสดงความเห็นของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท�ำผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2560 ไม่มากเมือ่ เทียบกับปี 2561
การจับกุมด�ำเนินคดีตามกฎหมายดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นกรณีการโพสต์ข้อความเท็จและการหลอกลวงประชาชน
ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการหลอกขายสินค้า ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

1. รัฐบาลควรหลีกเลีย่ งการกระท�ำทีเ่ ป็นการปิดกัน้ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบ
ซึ่งเป็นช่องทางที่ท�ำให้รัฐบาลได้รับทราบความเห็นของประชาชนต่อการด�ำเนินนโยบายต่าง ๆ และผลกระทบต่อ
ประชาชนเพื่อน�ำไปประกอบการพิจารณาก�ำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ทั้งนี้ การจ�ำกัดการใช้เสรีภาพ
ดังกล่าวควรท�ำเท่าที่จ�ำเป็นและเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกติกา ICCPR อย่างเคร่งครัด
2. รัฐบาลควรลดข้อห่วงกังวลของประชาชนเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายที่มีบทบัญญัติ
เป็ น การจ� ำ กั ด การใช้ เ สรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็ น และการชุ ม นุ ม โดยสงบอั น เกิ ด จากการตี ค วามและ
การใช้ดลุ พินจิ ของเจ้าหน้าทีผ่ บู้ งั คับใช้กฎหมาย เช่น พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 โดยอาจพิจารณาจัดท�ำแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
แก่ผบู้ งั คับใช้กฎหมาย หรือปรับปรุงแนวปฏิบตั ทิ มี่ อี ยูแ่ ล้วให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ เพือ่ ลดการใช้ดลุ พินจิ และเพือ่ ให้การบังคับ
ใช้กฎหมายเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

บทที่

๒

การประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

อย่างไรก็ดี แม้ว่าการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบจะกลับมาอยู่ภายใต้
กฎหมายปกติแล้ว แต่องค์กรภาคประชาสังคมยังคงมีข้อห่วงกังวลบางประการเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจนของถ้อยค�ำบางค�ำในกฎหมายที่อาจน�ำไปสู่การตีความและการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าทีไ่ ปในทางทีป่ ดิ กัน้ การใช้เสรีภาพของประชาชนเกินสมควร ในการนี้ กสม. จึงมีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม ดังนี้

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

บทที่

การประเมินสถานการณ์
สิทธิด้านเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม
61 สิทธิที่เกี่ยวกับการทำ�งานและ
ความคุ้มครองทางสังคม
69 สิทธิด้านสุขภาพ
80 สิทธิด้านการศึกษา
88 ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
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61

การประเมินสถานการณ์

สิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองในกติกา ICESCR ที่ประเทศไทยเข้าเป็น
ภาคีเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2542 สิทธิส�ำคัญตามกติกาฯ ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ติดตาม
และท�ำการประเมินในบทนี้ ได้แก่ สิทธิทเี่ กีย่ วกับการท�ำงานและความคุม้ ครองทางสังคม สิทธิดา้ นสุขภาพ และสิทธิ
ด้านการศึกษา สิทธิในกติกาดังกล่าวเป็นสิทธิเชิงบวก (positive rights) ทีร่ ฐั ภาคีมพี นั ธกรณีตอ้ งด�ำเนินมาตรการต่าง ๆ
เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงและได้รับสิทธิแท้จริงที่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละประเทศและพึงด�ำเนินการให้เกิด
ความก้าวหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามล�ำดับ (progressive realization of rights) การประเมินสถานการณ์
สิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมได้พิจารณาจากข้อมูลการเข้าถึงสิทธิแต่ละด้านของประชาชน ปัญหา
อุปสรรคที่พบ มาตรการของรัฐเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิหรือเพื่อคุ้มครองสิทธิเมื่อเกิดการละเมิดนั้น
ทั้งมาตรการทางกฎหมาย ทางบริหาร ทางสังคม หรือมาตรการอื่น ๆ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของมาตรการดังกล่าว
ต่อการเข้าถึงและการใช้สิทธิของประชาชน

3.1 สิทธิที่เกี่ยวกับการท�ำงานและความคุ้มครองทางสังคม
ภาพรวม

สิทธิตามกติกา ICESCR ข้างต้นได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 โดยสิทธิที่เกี่ยวกับการท�ำงานปรากฏในมาตรา 40 ว่าด้วยเสรีภาพในการประกอบอาชีพ มาตรา 73
ว่าด้วยการมีมาตรการหรือกลไกช่วยเหลือการประกอบเกษตรกรรม มาตรา 74 ว่าด้วยการส่งเสริมให้
ประชาชนมีความสามารถในการท�ำงาน การคุม้ ครองผูใ้ ช้แรงงาน การจัดให้มรี ะบบแรงงานสัมพันธ์ มาตรา 75
ว่าด้วยการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ และในมาตรา 257 ฉ.
ที่ก�ำหนดให้มีการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศและการสร้างกลไกเพิ่มโอกาสในการท�ำงานและการประกอบอาชีพของประชาชน ส่วนสิทธิ
ในความมั่นคงทางสังคมได้รับการรับรองไว้ในมาตรา 71 การจัดที่อยู่อาศัยและการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้ครอบครัว
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สิทธิในการมีงานท�ำได้รับการรับรองไว้ในกติกา ICESCR ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 ว่าด้วยสิทธิในโอกาส
ที่จะหาเลี้ยงชีพในงานที่ตนเลือกหรือรับอย่างเสรี สิทธิที่จะมีสภาพการท�ำงานที่ยุติธรรมและน่าพึงพอใจ
โดยเฉพาะเรื่องค่าตอบแทนขั้นต�่ำที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันส�ำหรับงานที่มีคุณค่าเท่ากัน ความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมส�ำหรับตนเองและครอบครัว สภาพการท�ำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ การมีโอกาส
ความก้าวหน้าในการท�ำงาน การได้รับการพักผ่อน การก่อตั้งหรือเข้าร่วมในสหภาพแรงงานตามที่ตนเลือก
ส่วนสิทธิในความมัน่ คงทางสังคมได้รบั การรับรองในกติกาดังกล่าวในข้อ 9 และข้อ 11 ว่าด้วยการมีสวัสดิการ
สังคม การประกันสังคม การมีมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอส�ำหรับตนเองและครอบครัว (อาหาร
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand
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เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 รัฐบาลไทยได้เสนอรายงานการปฏิบัติตามกติกา ICESCR และคณะกรรมการประจ�ำ
กติกาฯ ได้มีข้อสังเกตต่อรายงานของประเทศไทยว่า รัฐภาคีพึงด�ำเนินมาตรการเพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานในระบบ
ลดการบังคับใช้แรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานในภาคประมง ประกันว่าคนงานจะได้รับค่าจ้างขั้นต�่ำที่เพียงพอ
ต่อการด�ำรงชีพของตนและครอบครัว ประกันสิทธิของแรงงานในการก่อตัง้ หรือเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพ ใช้ความพยายาม
เพือ่ แก้ปญ
ั หาขาดแคลนทีอ่ ยูอ่ าศัย ให้ความคุม้ ครองแก่ผอู้ าศัยในพืน้ ทีไ่ ม่เป็นทางการ (informal settlement) จากการ
ถูกไล่รื้อ และประกันว่าบุคคลดังกล่าวจะเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน เช่น น�้ำอุปโภคบริโภคและระบบสุขอนามัย87
จากการติดตามข้อมูลในปี 2562 พบสถานการณ์สิทธิที่เกี่ยวกับการท�ำงานและความคุ้มครองทางสังคม
การด�ำเนินการของรัฐ และปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิดังกล่าว ดังนี้

3.1.1 การส่งเสริมการมีงานท�ำ
ประเทศไทยมีประชากรวัยท�ำงานจ�ำนวน 38.43 ล้านคน88 เป็นผู้มีงานท�ำ  37.69 ล้านคน
โดยมีการประกอบอาชีพอยูใ่ น 3 ภาคใหญ่ ๆ คือ ภาคการเกษตร ภาคการผลิต และการประกอบอาชีพอิสระ โดยมีผทู้ ำ� งาน
ในภาคการเกษตร 11.74 ล้านคน ภาคการผลิต 6.28 ล้านคน และผู้ประกอบอาชีพอิสระรวมถึงการประกอบธุรกิจ
และการค้าประมาณ 20.88 ล้านคน89
กระทรวงแรงงานได้จดั ท�ำแผนแม่บทด้านแรงงาน 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาแรงงาน
ที่มีศักยภาพสูงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 เน้นการเพิ่มศักยภาพของแรงงานและผู้ประกอบการ
และการคุ้มครองแรงงานและเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงในการท�ำงานตามล�ำดับ90 ส่วนแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงแรงงานประจ�ำปีงบประมาณ 2562 เน้นการส่งเสริมการมีงานท�ำซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
นักเรียน นักศึกษา ผู้พ้นโทษ ผู้สูงอายุ ผ่านการแนะแนวอาชีพ การจัดหางาน การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
จัดโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาฝีมือแรงงาน และโครงการเตรียมความพร้อมแก่ก�ำลังแรงงาน โดยก�ำหนด

87

Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 19 June 2015, Concluding observations on
the combined initial and second periodic reports of Thailand, Page 6 - 8.
88
จาก สถิตดิ า้ นสังคม ตาราง สถานการณ์แรงงาน การมีงานท�ำและการว่างงานทัว่ ราชอาณาจักร รายปี (พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๖๑),
โดย ส�ำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562. สืบค้นจาก social.nesdb.go.th
89
จาก สถิติด้านสังคม ตารางสัดส่วนคนจนและจ�ำนวนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค จ�ำแนกตาม
สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนปี พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๖๐, โดย ส�ำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562.
สืบค้นจาก social.nesdb.go.th
90
จาก แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔), ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ
เพือ่ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การคุม้ ครองและเสริมสร้างความมัน่ คง หลักประกัน
ในการทางานและคุณภาพชีวิตที่ด,ี โดย กระทรวงแรงงาน, 2562. สืบค้นจาก http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER11/DRAWER058/GENERAL/DATA0000/00000308.PDF
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กลุ่มเป้าหมายที่จะด�ำเนินการไว้ 8,570,722 คน ส่วนแรงงานนอกระบบ กระทรวงแรงงานมีแนวทางส่งเสริม
พั ฒ นาอาชี พ และรายได้ แรงงานนอกระบบ รวมทั้ ง คุ ้ ม ครองและสร้ า งหลั ก ประกั น สั ง คมแก่ แรงงานกลุ ่ ม นี้
โดยตั้งเป้าหมายด�ำเนินการจ�ำนวน 1,066,600 คน91
อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายปี 2562 มีรายงานข่าวการเลิกจ้างแรงงานจ�ำนวนมากเนื่องจากโรงงาน
ปิดกิจการหรือลดการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมยานยนต์92 ทัง้ นี้ อธิบดี
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ให้ข้อมูลว่า ในปีงบประมาณ 2561 มีสถานประกอบการเลิกจ้าง 607 แห่ง
ลูกจ้างได้รับผลกระทบและมายื่นหนังสือร้องเรียน 5,619 คน ส่วนปีงบประมาณ 2562 มีสถานประกอบการ
เลิกกิจการ 1,017 แห่ง ลูกจ้างได้รับผลกระทบ 7,703 คน เมื่อเทียบแล้วพบว่าปี 2562 มีสถานประกอบการ
ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 67.55 ลูกจ้างได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.09 อย่างไรก็ดี ตัวเลข
ดังกล่าวไม่ใช่ตัวเลขสถานประกอบการปิดกิจการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่มี
ปัญหาไม่ได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้างตามกฎหมายจึงมาขอความช่วยเหลือเท่านั้น การปิดกิจการและการเลิกจ้าง
มีปัญหามาจากเรื่องของสงครามการค้า เรื่องค่าเงินบาทแข็ง ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการตกลงทางการค้าระหว่าง
จีนกับสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงความไม่แน่นอนของอังกฤษว่าจะออกจากสหภาพยุโรปหรือไม่ ในขณะเดียวกัน
อีกด้านหนึง่ ก็มกี ารเปิดกิจการและมีการจ้างงานเพิม่ โดยพบว่า จ�ำนวนผูม้ งี านท�ำและเข้าไปอยูใ่ นระบบประกันสังคม
เพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าจะมีจ�ำนวนน้อยก็ตาม93

3.1.2 การคุ้มครองสิทธิแรงงาน

นอกจากนี้ ในปี 2562 ยังได้มกี ารตรากฎหมายทีเ่ ป็นการคุม้ ครองแรงงานเฉพาะด้านอีก 2 ฉบับ
ฉบับแรก ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองแรงงาน
ในภาคประมงมิให้ถกู เอารัดเอาเปรียบ และเป็นการอนุวตั ติ ามอนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188
ว่าด้วยการท�ำงานในภาคการประมง ค.ศ. 2007  ส่วนฉบับทีส่ อง ได้แก่ พระราชก�ำหนดแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติ

91

จาก แผนปฏิบัติราชการกระทรวงแรงงานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒, โดย กระทรวงแรงงาน, 2562.
สืบค้นจาก http://pubhtml5.com/juwt/wsas/basic/201-250
92
จาก จ้างงานไทยวิกฤตเลิกจ้าง - ปิด รง. ชั่วคราว, โดย หนังสือพิมพ์มติชน, 2562. สืบค้นจาก https://www.
matichon.co.th/news-monitor/news_1745958
93
จาก เผยปี ๖๒ โรงงานปิดกิจการอื้อ ลูกจ้างเดือดร้อนหนัก ร้องเรียนค่าชดเชย ๗ พันราย, โดย ข่าวสด, 2562.
สืบค้นจาก https://www.khaosod.co.th/economics/news_3252069

บทที่

3

การประเมินสถานการณ์
สิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เป็นกฎหมายหลักฉบับหนึง่ ทีป่ ระกันว่า ผูท้ ที่ ำ� งาน
จะมีสภาพการท�ำงานและได้รบั ค่าจ้างทีเ่ ป็นธรรม กฎหมายดังกล่าวได้มกี ารปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นระยะ ๆ และในปี 2562 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการคุ้มครอง
แรงงานมากขึน้ ได้แก่ การเพิม่ สิทธิการลา การให้ลกู จ้างหญิงมีครรภ์สามารถลาเพือ่ ตรวจครรภ์กอ่ นคลอดบุตรได้ และ
การให้นายจ้างก�ำหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงานวันหยุดในอัตราเท่ากันทัง้ ลูกจ้างชายและหญิงในงานทีเ่ ท่าเทียมกัน
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ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกันและขจัดการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ
และเพื่อเป็นการอนุวัติการให้เป็นไปตามพิธีสาร ค.ศ. 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 โดยมีการก�ำหนดลักษณะการกระท�ำที่เป็นความผิดฐานบังคับใช้แรงงาน
หรือบริการและอัตราโทษทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ มีการก�ำหนดมาตรการช่วยเหลือและคุม้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สียหายจากการ
ถูกบังคับใช้แรงงานหรือบริการเช่นเดียวกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ส�ำหรับสถานการณ์ด้านสิทธิแรงงาน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 องค์กรแรงงานประกอบด้วย
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยและสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานขอให้มกี ารปรับค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ อัตราเดียวทัว่ ประเทศเพือ่ ให้เพียงพอต่อการด�ำรงชีพตามมาตรฐานสากล
เนื่องจากการส�ำรวจสถานการณ์ด�ำรงชีพ ค่าจ้าง รายได้ของแรงงานพบว่า แรงงานมีปัญหามีรายได้ไม่เพียงพอ มีภาระ
หนี้สินและคุณภาพชีวิตตกต�่ำ94 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการค่าจ้างมีมติให้ขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ
ทั่วประเทศในปี 2563 ในอัตราที่แตกต่างกันตามพื้นที่ โดยอัตราค่าจ้างใหม่อยู่ระหว่าง 313 - 336 บาท95
ในส่วนของแรงงานภาครัฐ มีรายงานระบุว่า ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการ
เปลีย่ นแปลงสถานะของลูกจ้างซึง่ มีจำ� นวนประมาณ 60,000 คน มาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในเดือนกันยายน 2562
ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายประกันสังคม เนื่องจากการเป็นพนักงาน
จ้างเหมาบริการมิได้มีสถานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน96 อันเป็นไปตามแนวทางของกระทรวงการคลังซึ่งใช้กับ
หน่วยงานราชการทุกแห่ง ทัง้ นี้ กสม. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วมีความเห็นว่า97 ลักษณะการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
จ้างเหมาบริการเหมือนกันกับการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราว กล่าวคือ ต้องมาท�ำงานตามวันเวลา
ราชการ ต้องปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายอันมีลักษณะการจ้างตามสัญญาจ้างงาน และมีข้อเสนอแนะ
ให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางหรือมาตรการในการคุ้มครองสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานของพนักงาน
จ้างเหมาบริการ ซึ่งอาจพิจารณาใช้ระบบพนักงานของรัฐ หรืออาจพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ที่ไม่ต�่ำกว่ามาตรฐานของ
สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 254198

94

จาก ยื่นหนังสืออดุลย์ปรับค่าแรงอัตราเดียวทั่วไทย, โดย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์, 2562. สืบค้นจาก https://
www.dailynews.co.th/politics/698475
95
จาก เคาะแล้วขึ้นค่าจ้าง ๖ บาท สูงสุด ๓๓๖ ต�่ำสุด ๓๑๓, โดย คมชัดลึก, 2562. สืบค้นจาก https://www.
komchadluek.net/news/economic/403053
96
จาก ลูกจ้างชัว่ คราวสังกัด สพฐ. เรียกร้องปรับสัญญาจ้างเป็นรายปี, โดย ข่าวไทยพีบเี อส, 2562. สืบค้นจาก https://
news.thaipbs.or.th/content/285188
97
จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ ๔๓๕-๔๓๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓, โดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
98
จาก พนักงานจ้างเหมาบริการภาครัฐถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเนื่องจากได้รับการปฏิบัติไม่เป็นธรรม กสม. ขอให้รัฐ
ทบทวนนโยบาย - เร่งเยียวยาให้สวัสดิการทีเ่ สมอภาคและเหมาะสม, โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2562. สืบค้นจาก
https://nhrc.or.th/getattachment/NHRCT-Work/Statements-Press-Releases-Open-Letters/Press-Releases/พนักงาน
จ้างเหมาบริการภาครัฐถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน-เ/16-11-62-ข่าว-พนง-จ้างเหมาของรัฐถูกละเมิดสิทธิ.pdf.aspx
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

นอกเหนือจากประเด็นข้างต้น ยังพบการเลือกปฏิบตั ใิ นการจ้างงานต่อผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี ข้อมูลจาก
มูลนิธศิ นู ย์คมุ้ ครองสิทธิดา้ นเอดส์พบว่า สถานประกอบการบางแห่งในชัน้ สมัครงานก�ำหนดให้ตอ้ งตรวจเชือ้ เอชไอวี
ในขณะเดียวกัน กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีบริษัทเอกชนก�ำหนดให้ตรวจเชื้อเอชไอวีก่อนรับเข้าท�ำงาน ซึ่ง กสม.
ได้ทำ� การตรวจสอบและมีขอ้ เสนอแนะต่อบริษทั เอกชนผูถ้ กู ร้องให้พจิ ารณายกเลิกการตรวจหาเชือ้ เอชไอวีกอ่ นเข้ารับ
ท� ำ งานทุ ก ต� ำ แหน่ ง รวมทั้ ง มี ข ้ อ เสนอแนะต่ อ กระทรวงแรงงานให้ เร่ ง ด� ำ เนิ น การให้ ส ถานประกอบกิ จ การ
เอกชนปฏิบัติตามประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง แนวทางการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
ในสถานประกอบกิจการ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 และให้คณะรัฐมนตรีด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานในภาคเอกชนให้ครอบคลุมถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ในการท�ำงาน และมีการจัดตั้งกลไกการคุ้มครองและตรวจสอบการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการท�ำงาน
เป็นต้น99
ส่วนประเด็นเรือ่ งสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง ซึง่ ทีผ่ า่ นมาองค์กรแรงงานได้เรียกร้อง
ให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม และ
ฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและร่วมเจรจาต่อรองมาอย่างต่อเนื่องนั้น ในปี 2561 มีรายงานว่า กระทรวง
แรงงานได้มีการพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ ฉบับที่
98 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์
2562100

3.1.3 การคุ้มครองทางสังคม

99

จาก รายงานผลการตรวจสอบที่ ๓ - ๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีในการสมัครงานกับบริษัทเอกชน, โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
100
จาก หนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง ๐๕๐๙/๕๒๗๗ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒. เรื่อง
การด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนประจ�ำปี ๒๕๖๑
101
จาก สถิตผิ ปู้ ระกันตนตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ จนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑, โดย ส�ำนักงานประกัน
สังคม, 2562. สืบค้นจาก https://www.sso.go.th/wpr/main/knowledge/ข้อมูลสถิติกองทุนประกันสังคม_category_
list-label_1_168_0

บทที่

3

การประเมินสถานการณ์
สิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นกฎหมายที่ให้หลักประกัน
แก่แรงงานกรณีวา่ งงาน เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ชราภาพ และเสียชีวติ รวมถึงการสงเคราะห์บตุ ร โดยลูกจ้าง
ในสถานประกอบการจะต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ 39 (ผู้ประกันตนที่เคยว่างงานแล้วกลับ
เข้าเป็นผู้ประกันตนใหม่) ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ส่วนแรงงานนอกระบบหรือผู้ประกอบอาชีพส่วนตัวสามารถ
สมัครเป็นผู้ประกันตนได้ตามความสมัครใจตามมาตรา 40 ทั้งนี้ ในปี 2561 มีผู้ประกันตนทุกประเภทรวมทั้งสิ้น
15,994,591 คน แบ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 จ�ำนวน 13,160,631 คน และผู้ประกันตน
ตามมาตรา 40 จ�ำนวน 2,833,960 คน ในช่วง 11 เดือนของปี 2562 (มกราคม - พฤศจิกายน) มีผู้ประกันตน
รวมทัง้ สิน้ 16,545,725 คน แบ่งเป็นผูป้ ระกันตนตามมาตรา 33 และ 39 จ�ำนวน 13,338,672 คน และผูป้ ระกัน
ตนตามมาตรา 40 จ�ำนวน 3,207,053 คน ในภาพรวมมีผปู้ ระกันตนเพิม่ ขึน้ จากปี 2561 จ�ำนวน 551,134 คน101

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

66

จากผลการส�ำรวจแรงงานนอกระบบปี 2561 ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ในจ�ำนวนผู้มี
งานท�ำ 38.3 ล้านคน เป็นแรงงานในระบบ 17.1 ล้านคน และแรงงานนอกระบบ 21.2 ล้านคน หรือร้อยละ 55.3
ของผู้มีงานท�ำทั้งหมด102 ซึ่งเมื่อเทียบกับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ซึ่งมีเพียง 3.2 ล้านคนแล้ว ยังมีแรงงาน
นอกระบบที่ได้รับความคุ้มครองทางสังคมในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย

3.1.4 การมีมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ
ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยทัง้ นีร้ ะบุวา่ ภาวะหนีส้ นิ โดยเฉพาะหนีส้ นิ ครัวเรือนไทย มีอตั ราที่
สูงขึ้นมากและอย่างรวดเร็วเป็นอันดับต้น ๆ ของภูมิภาค ทั้งนี้ อายุผู้เป็นหนี้เริ่มมีช่วงอายุน้อยลง ระยะเวลาการเป็นหนี้
นานขึ้นและมูลค่าหนี้มีจ�ำนวนมากขึ้น103 ปัญหาภาวะหนี้สินในครัวเรือนและการเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือทางการเงิน
ดังกล่าว โดยเฉพาะในกลุ่มครัวเรือนยากจน เกษตรกร อาจมีผลกระทบต่อมาตรฐานการครองชีพ รัฐบาลได้มีโครงการ
ช่วยเหลือประชากรกลุ่มผู้มีรายได้น้อย (โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) และกลุ่มเด็กปฐมวัยด้วยการให้เงินอุดหนุน
การเลี้ยงดูบุตร รวมถึงมีการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุและคนพิการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในปี 2562 รัฐบาล
ได้เพิ่มเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูบุตรจากเดือนละ 400 บาทเป็น 600 บาท ขยายอายุเด็กที่จะได้รับเงินอุดหนุนจาก 3 ปี
เป็น 6 ปี และขยายฐานรายได้ของครอบครัวจากไม่เกิน 36,000 บาท เป็นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี104
รัฐบาลได้มีการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติเมื่อปี 2558105 เป็นกองทุนการออมภาคสมัครใจ
เพื่อสร้างหลักประกันบ�ำนาญส�ำหรับประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระและไม่อยู่ในระบบบ�ำนาญอื่นใด เช่น เกษตรกร
พ่อค้าแม่ค้าและผู้รับจ้างทั่วไป รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาและผู้ไม่มีอาชีพ ให้มีเงินออมไว้ใช้หลังอายุครบ 60 ปี โดยผู้ที่
สมัครเป็นสมาชิกได้เป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 15 - 60 ปี ปัจจุบันกองทุนฯ มีสมาชิก 2,273,293 คนจากผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขจะ
สมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้ประมาณ 25 ล้านคน อย่างไรก็ดี ยอดจ�ำนวนสมาชิกในปี 2562 เพิม่ สูงขึน้ กว่าในปี 2561
ที่สมาชิกเพียง 610,697 คนเท่านั้น และกองทุนฯ มีแผนจะด�ำเนินการเพิ่มจ�ำนวนสมาชิกและส่งเสริมการออม
อย่างต่อเนื่องตามที่ก�ำหนดในแผนยุทธศาสตร์กองทุน พ.ศ. 2562 - 2565106

ในด้านที่อยู่อาศัย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้จัดท�ำแผนแม่บท
การพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และมีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ท�ำหน้าทีจ่ ดั ท�ำ
ข้อมูลชุมชนแออัดและจ�ำนวนครัวเรือนในเขตเมืองทัว่ ประเทศ ตามแผนพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยชุมชนแออัดและผูม้ รี ายได้นอ้ ย

102

จาก ส�ำนักงานสถิติฯ เผยส�ำรวจแรงงานนอกระบบ ๒๕๖๑, โดย ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562. สืบค้นจาก
http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/News/2562/N25-02-62-2.aspx
103
จาก ธนาคารแห่งประเทศไทยกับการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน, โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562. สืบค้นจาก
https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/Report/Pages/AnnualReport2018_box04.aspx
104
จาก ๑๕ ต.ค. นี้ เริ่มจ่ายเงินอุดหนุนแรกเกิด ๖๐๐ บาท, โดย ส�ำนักข่าวไทยพีบีเอส, 2562. สืบค้นจาก
https://news.thaipbs.or.th/content/284822
105
จาก การจัดตั้งกองทุนดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่กองทุนเริ่มด�ำเนินงาน
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘, โดย กองทุนการออมแห่งชาติ, 2562. สืบค้นจาก https://www.nsf.or.th/images/nsf/pr/
knowledge/IntroduceNSF/25620320.pdf
106
จาก แผนยุทธศาสตร์กองทุนการออมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕), โดย กองทุนการออมแห่งชาติ, 2562. สืบค้นจาก
http://www.nsf.or.th/images/nsf/pr/knowledge/20190122_strategy_nsf.pdf
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

ในเมืองภายใต้แผนแม่บทดังกล่าว ข้อมูลปี 2562 จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน107 พบว่ามีจ�ำนวนชุมชน
แออัดจ�ำนวน 6,450 ชุมชน มีประชากรอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดทั่วประเทศจ�ำนวน 701,702 ครัวเรือน
(อัตราเฉลี่ย 1 ครัวเรือน มีสมาชิก 4 คน) 2,806,808 คน คิดเป็นร้อยละ 4.03 ของประชากรทั้งประเทศ
ส่วนในกรุงเทพมหานครมีจ�ำนวนชุมชนแออัด 1,278 ชุมชน 210,345 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 19.81 ของ
จ�ำนวนครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร108 ซึ่งตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยเห็นว่าครัวเรือนหรือประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดเหล่านี้มีปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยและการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ได้แก่
น�้ำประปาและไฟฟ้า ส�ำหรับชุมชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร มีนโยบายจัดให้มีการเข้าถึงน�้ำประปาและไฟฟ้าให้กับ
ทุกชุมชนไม่ว่าชุมชนนั้นจะอยู่อาศัยบนที่ดินของรัฐหรือเอกชนโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าเป็น
สิ่งจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตในเขตเมือง 109

บทประเมินสถานการณ์และข้อเสนอแนะ
รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการจ้างงานในกลุ่มประชากรที่อาจเข้าถึงโอกาสในการท�ำงานน้อยกว่าประชากร
ทัว่ ไป เช่น กลุม่ แรงงานนอกระบบ กลุม่ ผูส้ งู อายุ และกลุม่ ผูพ้ น้ โทษ รวมทัง้ ส่งเสริมการท�ำงานของนักเรียน นักศึกษา
เพื่อให้มีประสบการณ์ท�ำงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทั้งโดยการพัฒนาศักยภาพและการช่วยจัดหางาน อย่างไรก็ดี
ปัญหาการค้าระหว่างประเทศในปี 2562 ได้เริ่มส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจในประเทศและส่งผลให้มี

107

ข้อมูลจากส�ำนักบ้านมั่นคง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ส่งข้อมูลให้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่
11 กันยายน 2562 เพือ่ ประกอบการชีแ้ จงในการประชุมเพือ่ รับฟังความคิดเห็นหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ จัดท�ำรายงานประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยประจ�ำปี 2562
108
จาก ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๗๙), โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์, น. 18, 2562. สืบค้นจาก http://ebooks.m-society.go.th/ebooks/download/325
109
จาก การสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนเพือ่ ประกอบการพิจารณาจัดท�ำรายงาน
ผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 จัดโดย ส�ำนักเฝ้าระวัง
และประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
110
แหล่งเดิม.

บทที่

3

การประเมินสถานการณ์
สิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ปัญหาที่พบ คือ ชุมชนในเขตจังหวัดอื่นการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องโดยผู้ขอใช้น�้ำประปาและไฟฟ้าจะต้องเป็นผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายในอสังหาริมทรัพย์
(บ้านและที่ดิน) หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ กรณีชุมชนแออัดหลายแห่งในจังหวัดอื่น ๆ
จึงไม่อาจได้รบั สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานเหล่านี้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้ทำ� การส�ำรวจและเสนอเพือ่ ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าและประปาในปี 2562 ใน 50 จังหวัด 125 ชุมชน รวม 13,295
ครัวเรือน110 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เป็นองค์กรมหาชนของรัฐ สังกัด พม. มีอ�ำนาจหน้าที่พิเศษ
ในการให้สร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนหรือประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เช่น ที่ดินของเอกชนหรือของรัฐ โดย พอช. จะต้องจัดท�ำกระบวนการขออนุมัติในการจัดท�ำโครงการบ้านมั่นคงและ
ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ใช้ทดี่ นิ จากเอกชนหรือหน่วยงานเจ้าของทีด่ นิ ก่อน แต่ในหลายพืน้ ทีช่ มุ ชนหรือประชาชนไม่ได้ดำ� เนินการ
ขอสาธารณูปโภคโดยผ่านโครงการบ้านมัน่ คงของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชุน หรือเจ้าของทีด่ นิ ไม่อนุญาต เช่น กรณี
ชุมชนชาวเลหาดราไวย์ เจ้าของที่ซึ่งเป็นเอกชนไม่อนุญาตใช้ที่ดิน จึงขอใช้น�้ำประปาและไฟฟ้าไม่ได้
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การเลิกจ้างงานจ�ำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วท�ำให้เกิดความกังวลในหลายภาคส่วน
ว่าการน�ำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในภาคธุรกิจอาจท�ำให้แรงงานตกงานมากขึน้ หากไม่มกี ารพัฒนาศักยภาพแรงงานทีเ่ หมาะสม
ส่วนด้านการคุม้ ครองสิทธิแรงงาน ได้มกี ารปรับปรุงกฎหมาย เพือ่ ให้แรงงานได้รบั การคุม้ ครองสิทธิมากขึน้ รวมทัง้ ได้มกี าร
ตรากฎหมายใหม่เพือ่ คุม้ ครองแรงงานในภาคประมงและห้ามการบังคับใช้แรงงาน แต่มกี รณีทเี่ ป็นปัญหาในส่วนพนักงาน
จ้างเหมาบริการของภาครัฐ การเลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีในการจ้างงาน และการปรับปรุงกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศยิ่งขึ้น
ในด้านการคุ้มครองทางสังคม แรงงานในระบบได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคมซึ่งมีการปรับปรุง
สิทธิประโยชน์แก่แรงงานเป็นระยะ ส่วนแรงงานนอกระบบ รัฐบาลได้ด�ำเนินการให้สามารถเลือกรับความคุ้มครอง
ตามมาตรา 40 ของกฎหมายประกันสังคมหรือเลือกสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติได้ตามความสมัครใจ
และเป็นที่น่ายินดีว่าในปี 2562 กองทุนการออมแห่งชาติมีผู้สมัครเป็นสมาชิกเพิ่มมากถึง 1.7 ล้านคน อย่างไรก็ดี
เป็นที่น่ากังวลว่า ยังมีแรงงานนอกระบบที่ได้รับความคุ้มครองทางสังคมทั้งในระบบประกันสังคมและกองทุนการออม
แห่งชาติค่อนข้างน้อย ซึ่งเมื่อแรงงานเข้าสู่วัยสูงอายุ อาจท�ำให้ไม่มีรายได้หรือเงินออมเพียงพอในการด�ำรงชีวิต
ในขณะเดียวกัน รัฐบาลมีการจัดสวัสดิการเฉพาะกลุ่ม เช่น ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุและคนพิการ ในลักษณะให้เงิน
ช่วยเหลือรายเดือนซึง่ อาจช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ แต่รฐั บาลควรมีมาตรการระยะยาวเพือ่ แก้ไขปัญหาความยากจน
ด้วย รวมทัง้ ส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุและคนพิการทีป่ ระสงค์จะท�ำงานและท�ำงานได้ให้มงี านท�ำทีเ่ หมาะสม ส่วนผูท้ ไี่ ม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ รัฐอาจเพิม่ เบีย้ ยังชีพหรือจัดสวัสดิการในรูปแบบอืน่ เพือ่ ให้ประชากรกลุม่ นีม้ คี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีเ่ พียงพอ
และด�ำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนแออัดให้มีที่อยู่อาศัย
ที่มั่นคงและเข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและควรด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ในเรื่องสิทธิเกี่ยวกับการท�ำงานและการคุ้มครองทางสังคม กสม. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. รัฐบาลและกระทรวงแรงงานควรช่วยเหลือดูแลแรงงานที่ถูกเลิกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย
และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพหรือบริการจัดหางานใหม่ตามความเหมาะสม รวมทั้งแก้ไขปัญหาพนักงานจ้างเหมา
บริการในหน่วยงานของรัฐ และการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีโดยการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
และติดตามให้สถานประกอบการมีการปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงแรงงานในเรื่องนี้
2. รัฐบาลและกระทรวงแรงงานควรพิจารณาทบทวนมาตรการด้านนิติบัญญัติและมาตรการด้านบริหารในการ
ลดอุปสรรคของแรงงานในการก่อตั้งหรือเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน และการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับสภาพ
การท�ำงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านแรงงาน
3. รัฐบาลและกระทรวงแรงงานควรขยายการคุม้ ครองแรงงานให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบกลุม่ ต่าง ๆ อย่างทัว่ ถึง
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทางสังคมให้มากขึ้น
ในการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและประชากรเฉพาะกลุ่ม รัฐบาลควรใช้ทั้งมาตรการระยะสั้นเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนเฉพาะหน้าและมาตรการระยะยาวเพือ่ แก้ปญ
ั หาทีต่ น้ เหตุ โดยเฉพาะความยากจน รวมถึงควรมีมาตรการ
ต่าง ๆ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยตามความเหมาะสม โดยเฉพาะในชุมชนแออัด และดูแลให้ผู้อาศัย
ในชุมชนเข้าถึงบริการพื้นฐาน (น�้ำดื่ม น�้ำบริโภค ไฟฟ้า สุขอนามัย) ได้
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3.2 สิทธิด้านสุขภาพ
ภาพรวม
กติกา ICESCR ข้อ 12 รับรองสิทธิของบุคคลที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุด
เท่าที่เป็นไปได้ โดยรัฐภาคีกติกาฯ ต้องด�ำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้สิทธินี้เป็นจริง รวมถึงการป้องกัน รักษา
และควบคุมโรค และการปรับปรุงสุขลักษณะทางสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ�ำกติกา ICESCR
ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า สิทธินี้ไม่ได้จ�ำกัดเพียงการให้บริการสาธารณสุขที่เหมาะสมตามสมควรเท่านั้น
แต่รวมถึงการดูแลปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยด้วย เช่น การมีสุขอนามัยในที่ท�ำงานและ
สภาพสิ่งแวดล้อม การเข้าถึงการศึกษาและข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข สุขอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาพ
ทางเพศ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับสาธารณสุข111
สิ ท ธิ ด ้ า นสุ ข ภาพได้ รั บ การรั บ รองในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560
โดยมาตรา 47 ได้ก�ำหนดให้บุคคลมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยบุคคลยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับ
บริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ และบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกัน
และขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมาตรา 55 ก�ำหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องด�ำเนินการ
ให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง

ในปี 2562 มีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิด้านสุขภาพ การด�ำเนินการของรัฐบาลและหน่วยงาน
ของรัฐ ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินการตามที่ได้รับรองไว้เกี่ยวกับสิทธิดังกล่าว ดังนี้

111

From General Comment No. 14, The Right to the Highest Attainable Standard of Health
of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (paras.11), 2000 by United Nations
Economic and Social Council, 2000. Retrieved from https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf
112
From Concluding observations on the combined initial and second periodic reports of Thailand,
by United Nations Economic and Social Council, 2015. Retrieved from https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/
treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=5
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การประเมินสถานการณ์
สิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ในการเสนอรายงานการปฏิบัติตามกติกา ICESCR ของประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน 2558
คณะกรรมการประจ�ำกติกาฯ ได้มีข้อสังเกตต่อรายงานของประเทศไทยในเรื่องสิทธิด้านสุขภาพว่า รัฐภาคี
ควรขจัดอุปสรรคในการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพของบุคคลหรือกลุ่มคนที่ด้อยโอกาส ควรใช้มาตรการ
เชิงป้องกันในการจัดการกับปัญหาการตัง้ ครรภ์ของวัยรุน่ การให้ความรูแ้ ละบริการสุขภาพทางเพศและอนามัย
เจริญพันธุ์ และควรบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชน112 ส่วนในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ประจ�ำปี 2561 กสม. ได้มีข้อเสนอแนะว่า รัฐบาลควรเร่งพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ให้ความส�ำคัญกับ
การดูแลประชากรทีม่ อี ปุ สรรคในการเข้าถึงบริการสุขภาพ และเร่งแก้ปญ
ั หาการใช้สารเคมีปอ้ งกันและก�ำจัด
ศัตรูพืชที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยรับฟังความเห็นทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand
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3.2.1 การส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพ
		

1) การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

รัฐบาลมีความพยายามในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมอิ ย่างต่อเนือ่ ง โดยกระทรวงสาธารณสุข
แจ้งว่าได้มีการตราพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ที่ก�ำหนดให้มีการจัดบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขทีด่ แู ลสุขภาพของบุคคลในระดับพืน้ ทีใ่ นลักษณะองค์รวมทัง้ การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม ป้องกัน และการ
ตรวจวินจิ ฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟืน้ ฟูสขุ ภาพ โดยหน่วยบริการปฐมภูมหิ รือเครือข่ายทีป่ ระกอบด้วยแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการ โดยเชื่อมโยงกับครอบครัว ชุมชน และบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ ทั้งนี้ กฎหมายก�ำหนดให้มีคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิเป็นองค์กรก�ำกับดูแล
การให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมทั้งให้มีการตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของหน่วยบริการปฐมภูมิ
กระทรวงสาธารณสุขได้มกี ารเตรียมความพร้อมรองรับระบบสุขภาพปฐมภูมิ เช่น การรับขึน้ ทะเบียน
คลินกิ หมอครอบครัว ปี 2562113 การจัดอบรมให้ความรูเ้ จ้าหน้าที114
่ การให้งบประมาณสนับสนุนโครงการอุดหนุน
โรงพยาบาลทีเ่ ป็นสถาบันผลิตแพทย์ประจ�ำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2 ปี 3115 การรับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์
เชีย่ วชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว116 เป็นต้น โดยมีเป้าหมายสร้างคลินกิ หมอครอบครัวจ�ำนวน 6,500 ทีม117
โดยตั้งแต่ปี 2559 - 2562 มีจ�ำนวนทีมคลินิกครอบครัวที่ลงทะเบียน 1,142 ทีม คิดเป็นร้อยละ 17.57 ในจ�ำนวนนี้
เป็นทีมทีล่ งทะเบียนในปี 2562 จ�ำนวน 423 ทีม และมีแพทย์ประจ�ำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัวจ�ำนวน 1,208 คน118

113

จาก การขึ้นทะเบียนคลินิกหมอครอบครัว ปี ๒๕๖๒, โดย ส�ำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ, 2562. สืบค้นจาก
https://sites.google.com/site/primarycarecluster2017/regis1
114
เช่น การอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสาหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว” ปี 2562
รุ่น ที่ 12 และ ที่ 13 การอบรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ด้วยการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาคูม่ อื การด�ำเนินงานคลินกิ หมอครอบครัว ส�ำหรับจัดบริการสุขภาพทีม่ ปี ระชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ประจ�ำปี 2562 เป็นต้น จาก ประชาสัมพันธ์, โดย ส�ำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ, 2562. สืบค้นจาก https://
sites.google.com/site/primarycarecluster2017/new?offset=0
115
จาก ประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งโอนงบประมาณสนับสนุนโครงการอุดหนุนโรงพยาบาลทีเ่ ป็นสถาบันผลิตแพทย์ประจ�ำ
บ้านเวชศาสตร์ครอบครัว ปี ๒ ปี ๓, โดย ส�ำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก https://sites.google.com/
site/primarycarecluster2017/new
116
จาก ประกาศส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
สาขาเวชศาสตร์ ครอบครัวของส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้โครงการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้
ความช�ำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจ�ำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๒, โดย ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข, 2562. สืบค้นจาก https://drive.google.com/file/d/1azziru04sOwhWR-Pf9ddIzcF-3xiAf4S/view
117
จาก หนังสือแนวทางการด�ำเนินงานคลินิกหมอครอบครัวส�ำหรับหน่วยบริการ, โดย กระทรวงสาธารณสุข, 2559.
สืบค้นจาก http://www.ato.moph.go.th/sites/default/files/download/primary%20care%20cluster_guide%20
%28pcc%29.pdf
118
จาก คลินิกหมอครอบครัว PRIMARY CARE CLUSTER, โดย ส�ำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอ
ครอบครัว ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2562. สืบค้นจาก http://pcc.moph.go.th/pcc/dashboard/index.php
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นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ซึ่งเป็นสถานพยาบาล
ระดับปฐมภูมิ โดยได้ประกาศเป็นนโยบายและก�ำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล มีเครือ่ งมือการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสุขภาพระดับ
รพ.สต. เรียกว่าเกณฑ์พฒ
ั นาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว119 รวมทัง้ มีการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) โดยการ
พัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรูด้ า้ นสุขภาพโดยผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ
เช่น SMART อสม. หรือทางเว็บไซต์ www.อสม.com หรือ Official line@smart อสม. เป็นต้น
นอกจากนี้ รัฐบาลได้ด�ำเนินโครงการ “ร้านขายยาชุมชนอบอุ่น” เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ผปู้ ว่ ยทีถ่ อื บัตรทองใน 4 โรคกลุม่ เรือ้ รังทีต่ อ้ งกินยาเดิมต่อเนือ่ ง ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงหอบหืด จิตเวช หรือโรคเรือ้ รังอืน่ ทีไ่ ม่มคี วามซับซ้อนในการรับยาทีร่ า้ นยาใกล้บา้ น ท�ำให้ประชาชนเข้าถึงยาได้
ง่ายขึ้น เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายการเดินทางของประชาชนและลดความแออัดในโรงพยาบาล 120 รวมทั้งได้มี
การริเริ่มที่จะพัฒนาการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง
ส�ำนักงานคณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
เพื่อเพิ่มศักยภาพการน�ำข้อมูลมาใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชนโดยการเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพของประชาชน
กรณีเกิดภาวะเจ็บป่วยจ�ำเป็นต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล แพทย์จะมีประวัตกิ ารรักษาของผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาลต่าง ๆ
ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพในการให้บริการ121

		
2) การเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มเฉพาะ
			 2.1) พระสงฆ์

119

จาก คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี ๒๕๖๒, โดย
ส�ำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข, 2561. สืบค้นจากhttp://cro.moph.go.th/cppho/download/
969_26122018.pdf
120
จาก คนไข้ (บัตรทอง) อุ่นใจ รับยาที่ร้านใกล้บ้าน เริ่ม ๑ ตุลาคมนี้, โดย ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2562.
สืบค้นจาก https://www.prachachat.net/general/news-375780
121
จาก สดช. - สปสช. รุกขับเคลื่อน “Big Data” เชื่อมโยงระบบ เพิ่มศักยภาพข้อมูลสุขภาพ, โดย ส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2562. สืบค้นจาก https://www.nhso.go.th/FrontEnd/NewsInformationDetail.aspx?
newsid=MjYyMA==

บทที่

3

การประเมินสถานการณ์
สิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ประเทศไทยมีพระสงฆ์และสามเณรประมาณ 340,000 รูป ซึ่งเดิมพระสงฆ์สามารถ
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐได้โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย แต่หลังจากมีพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 2545
ก�ำหนดให้ผปู้ ระสงค์จะรับสิทธิบริการสาธารณสุขตามกฎหมายนีต้ อ้ งลงทะเบียนหน่วยบริการ การลงทะเบียนดังกล่าว
จ�ำเป็นต้องมีเลขประจ�ำตัว 13 หลัก แต่พระสงฆ์บางรูป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระที่บวชมาแล้วหลายพรรษา ไม่มี
บัตรประชาชนและในหนังสือสุทธิของพระภิกษุไม่มีเลขประจ�ำตัว 13 หลัก ประกอบกับพระสงฆ์หลายรูปมีความรู้
เกีย่ วกับระบบหลักประกันสุขภาพน้อย จึงมีอปุ สรรคในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลตามกฎหมายนี  ้ ในการแก้ปญ
ั หา
ดังกล่าว สปสช. ร่วมกับส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจดั ท�ำทะเบียนฐานข้อมูลพระสงฆ์ ตรวจคัดกรองสุขภาพ
จัดอบรมถวายความรู้พระสงฆ์ และได้มีการจัดท�ำคู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�ำหรับพระภิกษุ
สามเณรเพื่อให้พระภิกษุและสามเณรเข้าถึงบริการสุขภาพได้

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand
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			 2.2) ผู้ต้องขัง
กระทรวงสาธารณสุข กรมราชทัณฑ์ และ สปสช. ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุขส�ำหรับผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ122 และได้มีการขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลในเรือนจ�ำให้เป็น
หน่วยบริการปฐมภูมใิ นเครือข่ายของหน่วยบริการประจ�ำหรือโรงพยาบาลในพืน้ ทีค่ รบทัง้ หมด 142 แห่ง โดยจากข้อมูล
การตรวจสอบสิทธิของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 มีผตู้ อ้ งขังทีม่ สี ทิ ธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าจ�ำนวน 323,494 คน สิทธิกองทุนอืน่ จ�ำนวน 11,165 คน และสิทธิวา่ ง จ�ำนวน 144 คน123 ซึง่ ผูต้ อ้ งขัง
ที่เป็นสิทธิว่างมีการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงสิทธิโดยการเขียนใบค�ำร้องการลงทะเบียนสิทธิและท�ำการลงทะเบียนสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลแม่ขา่ ยของเรือนจ�ำ ซึง่ จะได้รบั บริการสาธารณสุขเช่นเดียวกับผูต้ อ้ งขังทีม่ สี ทิ ธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า124 กรมราชทัณฑ์และกรมควบคุมโรคมีการด�ำเนินการเพือ่ ให้ผตู้ อ้ งขังในเรือนจ�ำเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขของรัฐทัง้ ในด้าน 1) การตรวจโรคทัว่ ไป 2) การตรวจคัดกรองเอชไอวี ซิฟลิ สิ ไวรัสตับอักเสบซี และเอกซเรย์ปอด
3) การให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำด้านสุขภาพ เช่น การส่งเสริมการกินยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
(Pre-Exposure Prophylaxis) และ 4) การจัดนิทรรศการความรูด้ า้ นสุขภาพ ทัง้ นี้ มีเป้าหมายในการจัดกิจกรรมเปิดตัว
โครงการในเรือนจ�ำและทัณฑสถาน รวม 17 แห่ง และเตรียมด�ำเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพในเรือนจ�ำทัว่ ประเทศ125
นอกจากนี้ ได้มีการจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสิทธิด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง กรณีเด็กติดผู้ต้องขัง
สตรี เพือ่ ให้เข้าถึงสิทธิตา่ ง ๆ126 ในส่วนของเยาวชนทีถ่ กู ควบคุมตัวในสถานพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชนหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องรายงานว่า ได้มกี ารย้ายสิทธิบตั รประกันสุขภาพมาอยูใ่ นเขตพืน้ ทีข่ องหน่วยงานแล้ว รวมทัง้ ได้จดั ให้มบี ริการ
ด้านสุขภาพแก่เด็กหญิงและเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ที่อยู่ในสถานพินิจฯ ด้วย

			 2.3) บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
บุ ค คลที่ มี ป ั ญ หาสถานะและสิ ท ธิ ที่ มี อุ ป สรรคในการเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ บริ ก าร
สาธารณสุขจากรัฐอาจแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มนักเรียนไม่มีสัญชาติที่ใช้รหัส G หรือ P กลุ่มคนดั้งเดิม
ที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีชื่อในทะเบียนราษฎร และกลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

122

จาก พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส�ำหรับผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ (MOU), โดย
กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์, 2562. สืบค้นจาก http://www.correct.go.th/meds/index/?author=6&paged=2
123
โดยส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรมราชทัณฑ์ได้พิจารณาร่วมกันแล้วว่า ผู้ต้องขังที่เป็นสิทธิว่าง คือ
ผู้ที่มีเลขประจ�ำตัวประชาชนแต่ไม่มีสิทธิรักษาอื่น.
124
จาก หนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๗๑๐.๓/๓๓๓๕๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งข้อมูล
เพื่อประกอบการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒.
125
จาก กรมควบคุมโรค - กรมราชทัณฑ์ตรวจสุขภาพผูต้ อ้ งขังในเรือนจ�ำ - ทัณฑสถาน น�ำร่อง ๑๗ แห่ง, โดย มติชนออนไลน์,
2562. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/qualitylife/news_1472883
126
จาก หนังสือส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่ สช.สวน.ว. ๐๗๙๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มประชากรเปราะบาง : กรณีเด็ก
ติดผู้ต้องขังสตรี.
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

รัฐบาลได้มีการแก้ปัญหาการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของบุคคลที่มีปัญหาสถานะ
และสิทธิมาอย่างต่อเนื่อง โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 คืนสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข
แก่บคุ คลทีม่ ปี ญ
ั หาสถานะและสิทธิ อย่างไรก็ตาม มติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าวไม่ครอบคลุมกลุม่ นักเรียนรหัส G/P และ
กลุ่มคนดั้งเดิมที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีชื่อในทะเบียนราษฎร แม้ว่ากลุ่มนักเรียนรหัส G/P จะได้รับสิทธิในการศึกษา
แต่ไม่ได้รับสิทธิอื่นเนื่องจากขาดข้อมูลที่ชัดเจนในการระบุตัวตน ท�ำให้ยังไม่สามารถก�ำหนดสถานะบุคคลได้
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ให้มีการตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันว่าไม่ซ�้ำซ้อนกับกลุ่มที่
ได้รับสิทธิไปแล้ว127 จากข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 นักเรียนกลุ่มนี้มีจ�ำนวน 78,897 คน หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และ สปสช. อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ได้รับสิทธิในการรับบริการสาธารณสุข
ส่วนกลุ่มคนดั้งเดิมที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีชื่อในทะเบียนราษฎร กระทรวงสาธารณสุข
ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�ำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
บริการสาธารณสุขให้กับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่อาศัยในประเทศไทย
เป็นเวลานานมีจ�ำนวน 35,052 คน ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงมหาดไทย
เพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ได้รับสิทธิด้านสาธารณสุขต่อไป128
ส�ำหรับกลุม่ แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ทีไ่ ด้รบั อนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง แต่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม รัฐบาลได้จัด
ให้มรี ะบบประกันสุขภาพส�ำหรับแรงงานกลุม่ นีโ้ ดยได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
เรือ่ ง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2562 ซึง่ ครอบคลุมถึงแรงงานต่างด้าวกลุม่ ทีน่ ายจ้าง
แจ้งเข้าเป็นผูป้ ระกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมแล้วแต่อยูร่ ะหว่างรอสิทธิ และกลุม่ ผูต้ ดิ ตามแรงงานต่างด้าว
ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคระบุว่า ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณปีละ 6,300
ราย หรือเฉลีย่ วันละ 15 ราย มีอตั ราการเสียชีวติ ประมาณวันละ 40 ราย ทัว่ ประเทศมีผตู้ ดิ เชือ้ เอชไอวีสะสมประมาณ
440,000 ราย129
ในการจัดการปัญหานี้ รัฐบาลได้จัดท�ำยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์
พ.ศ. 2560 - 2573 โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และลดการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศภาวะลง และมีเป้าหมายให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเข้าถึงบริการ
ดูแลรักษาแบบ 90-90-90 ภายในปี 2563 กล่าวคือ การให้ร้อยละ 90 ของผู้ติดเชื้อที่มีชีวิตอยู่ได้รับการวินิจฉัย
และทราบสถานะของตนให้ร้อยละ 90 ของผู้ติดเชื้อที่ได้รับการวินิจฉัยได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส และให้

127

จาก เกาะติด “เด็กกลุ่มจี” “ปัญหา” “สถานะ” และ “สิทธิ” ที่ไม่คืบ, โดย มติชนออนไลน์, 2560. สืบค้นจาก
https://www.matichon.co.th/local/news_459321
128
จาก การสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนเพือ่ ประกอบการพิจารณาจัดท�ำรายงานผล
การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ งานเดิม.
129
จาก ‘ยุติเชื้อเอชไอวี’ น�ำร่องจ่ายยาต้านไวรัสแก่กลุ่มเสี่ยงก่อนป่วย ๓,๐๐๐ ราย, โดย Hfocus เจาะลึกระบบ
สุขภาพ, 2562. สืบค้นจาก https://www.hfocus.org/content/2019/05/17198
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ร้อยละ 90 ของผูต้ ดิ เชือ้ ทีไ่ ด้รบั ยาต้านไวรัสกดไวรัสส�ำเร็จ รวมทัง้ ได้ปรับปรุงรายการบริการในสิทธิประโยชน์การป้องกัน
การติดเชือ้ เอชไอวีกอ่ นการสัมผัสเชือ้ (Pre-Exposure Prophylaxis หรือ PrEP) แก่กลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูงทุกกลุม่ ในพืน้ ที่
ที่มีความพร้อม และมีการวิจัยประเมินผลเพื่อติดตามความส�ำเร็จในการป้องกันผู้ติดเชื้อรายใหม่130
ข้อมูลการด�ำเนินการปี 2561 พบว่า ผูต้ ดิ เชือ้ เข้าถึงบริการดูแลรักษา 3 ขัน้ ตอน คือ การทราบ
สถานะ การได้รบั ยาต้านไวรัส และการได้รบั ยากดปริมาณไวรัสส�ำเร็จ คิดเป็น 90, 79 และ 97 ตามล�ำดับ131 ส่วนในปี 2562
(ข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2562) ผูต้ ดิ เชือ้ เข้าถึงบริการดังกล่าวคิดเป็น 98, 75 และ 84 ตามล�ำดับ132 ซึง่ การทีผ่ ตู้ ดิ เชือ้ ทราบ
สถานะของตนมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อาจเป็นผลจากการทีร่ ฐั ได้สนับสนุนให้มบี ริการตรวจคัดกรองเอชไอวีโดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย
ที่โรงพยาบาลได้ปีละ 2 ครั้ง และสามารถรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสได้ตามสิทธิรักษาพยาบาลของตน โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน ส่วนเยาวชนที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปีสามารถรับบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
ได้โดยไม่ต้องขอค�ำยินยอมจากผู้ปกครอง133

3.2.2 ปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นและการอนามัยเจริญพันธุ์
ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า ในปีงบประมาณ 2562 มีอัตราการคลอดบุตรของหญิง
วัยรุน่ อายุ 10 - 14 ปี ต่อประชากรหญิงวัยเดียวกัน 1,000 คน จ�ำนวน 0.73 คน134 ซึง่ มีแนวโน้มลดลงจากปี 2561
ที่มีจ�ำนวน 0.83 คน135 และอัตราการคลอดบุตรของหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงวัยเดียวกัน 1,000 คน
มีจ�ำนวน 20.91 คน136 ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากปี 2561 ที่มีจ�ำนวน 24.64 คน137 อัตราการตั้งครรภ์ซ�้ำในหญิง
อายุน้อยกว่า 20 ปี ยังคงมีจ�ำนวนสูง แต่เริ่มลดลงอย่างช้า ๆ จากที่มีจ�ำนวนร้อยละ 17.88 ในปี 2558 เหลือร้อยละ
14.79 ในปี 2562138

130

จาก กองทุนบัตรทอง ปี ๖๓ เพิ่มยาป้องกันติดเชื้อเอชไอวีก่อนสัมผัสเชื้อ ดูแลกลุ่มเสี่ยงสูง, โดย ประชาไท, 2562.
สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2019/06/82990
131
จาก การสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเพื่อประกอบการพิจารณาจัดท�ำรายงาน
ผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒. งานเดิม.
132
จาก ‘ยุตเิ ชือ้ เอชไอวี’ น�ำร่องจ่ายยาต้านไวรัสแก่กลุม่ เสีย่ งก่อนป่วย ๓,๐๐๐ ราย, โดย Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ,
2562. สืบค้นจาก https://www.hfocus.org/content/2019/05/17198
133
จาก อยู่อย่างเข้าใจ “เอชไอวี” เราอยู่ร่วมกันได้, โดย ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2561.
สืบค้นจาก https://www.thaihealth.or.th/Content/43558-อยู่อย่างเข้าใจ%20“เอชไอวี”%20เราอยู่ร่วมกันได้.html
134
จาก กลุ่มรายงานมาตรฐาน >> อนามัยแม่และเด็ก >> การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๐ - ๑๔ ปี,
โดยกระทรวงสาธารณสุข, 2562. สืบค้นจาก https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformat
ed/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=df9f540b5d9e30948ffa2d0f4fd88a82
135
แหล่งเดิม.
136
จาก กลุ่มรายงานมาตรฐาน >> อนามัยแม่และเด็ก >> การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี,
โดยกระทรวงสาธารณสุข, 2562. สืบค้นจาก https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/
format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=1336d766d29c4a739ed33ff9f4e79d83
137
แหล่งเดิม.
138
จาก การสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเพื่อประกอบการพิจารณาจัดท�ำรายงาน
ผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒. งานเดิม.
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

		 แม้วา่ ปัญหาการตัง้ ครรภ์ของวัยรุน่ จะมีแนวโน้มลดลง แต่พบว่ากลุม่ วัยรุน่ และเยาวชนมีแนวโน้ม
เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากขึ้น ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 13 พฤษภาคม 2562 พบผู้ป่วยโรคซิฟิลิส
3,080 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 15 - 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.42 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 25 - 34 ปี
คิดเป็นร้อยละ 24.48 เป็นสัญญาณถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยของกลุ่มวัยรุ่น วัยเรียน และวัยเจริญพันธุ์
กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และการป้องกันโรคกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้
บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก�ำหนดมาตรการพัฒนาระบบบริการควบคุม ป้องกัน และดูแล
รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์139

139

จาก สธ. คุมเข้ม ‘โรคซิฟิลิส’ ประสานสถานศึกษาทั่วประเทศลงพื้นที่ให้ความรู้นักเรียน, โดย มติชนออนไลน์,
2562. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1501103
140
เครือข่าย RSA (Referral System for Safe Abortion) ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี 2557 โดยกรมอนามัยและ
ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์
พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักสาธารณสุข และอื่น ๆ จากภาครัฐและเอกชนรวมตัวกันอาสารับส่งต่อเพื่อยุติการ
ตั้งครรภ์ทางการแพทย์ที่ปลอดภัย บริการให้ค�ำปรึกษาที่มีคุณภาพเพื่อให้ผู้หญิงมีทางเลือกและตัดสินใจเองอย่างอิสระรวมทั้ง
ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในผู้หญิงทุกวัยโดยการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมให้มีบริการวางแผนครอบครัว
จาก เครือข่ายอาสาเพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย, โดย RSATHAI, 2557. สืบค้นจาก https://www.rsathai.org/
141
จาก การสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนเพือ่ ประกอบการพิจารณาจัดท�ำรายงาน
ผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒. งานเดิม.
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ในการจัดการปัญหานี้ รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวั ย รุ ่ น พ.ศ. 2559 และจั ด ท� ำ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาการตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ ่ น ระดั บ ชาติ
พ.ศ. 2561 - 2569 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วัยรุ่นมีความรู้ด้านเพศศึกษา
และทักษะชีวิต และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ รวมถึงการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเมื่อประสบปัญหา
โดยทีผ่ า่ นมา หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องได้ดำ� เนินการตามยุทธศาสตร์ฯ เช่น กระทรวงสาธารณสุขได้จดั ตัง้ “คลินกิ
วัยรุ่น” ในโรงพยาบาลเพื่อจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรแก่วัยรุ่นและเยาวชน การให้บริการถุงยางอนามัย บริการ
ใส่ห่วงอนามัยและยาฝังคุมก�ำเนิด ซึ่งมีข้อมูลว่าในปี 2557 มีผู้ขอรับบริการฝังยาคุมก�ำเนิดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2562 มีจ�ำนวน 37,945 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งมีเพียง 4,525 ราย ทั้งนี้ สปสช. สนับสนุน
ค่าบริการในหญิงอายุต�่ำกว่า 20 ปี และหญิงที่อายุ 20 ปีขึ้นไปหลังยุติการตั้งครรภ์ นอกจากนี้ มีบริการสายด่วน
ปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 ที่ด�ำเนินงานโดยมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ซึ่งท�ำงานร่วมกับเครือข่ายอาสาเพื่อยุติ
การตัง้ ครรภ์ทปี่ ลอดภัย (RSA) ทีจ่ ดั ตัง้ โดยกรมอนามัย140 รวมทัง้ สามารถขอรับความช่วยเหลือจากบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวหรือบ้านพักฉุกเฉินได้ และมีบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย เช่น การบรรจุยายุติการตั้งครรภ์ในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติเพื่อให้สามารถยุติการตั้งครรภ์โดยปลอดภัย ปัจจุบันเครือข่ายอาสา RSA มีแพทย์อาสา 142 คน
สหวิชาชีพ 502 คน สถานบริการ 296 แห่ง141 ส่วนกระทรวงศึกษาธิการได้จัดการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาแบบ
e-learning ให้แก่ครูและผู้บริหารเพื่อน�ำไปสอนนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น
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ทัง้ นี้ เมือ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการจัดสวัสดิการ
สังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. …. ตามที่ให้กระทรวง พม. เสนอเพื่อประกันว่า
วัยรุน่ ทีต่ งั้ ครรภ์หรือแม่วยั รุน่ จะได้รบั สวัสดิการทีเ่ หมาะสม โดยร่างกฎกระทรวงดังกล่าวก�ำหนดให้กระทรวง พม. จัดให้มี
บริการให้ค�ำปรึกษาแก่แม่วัยรุ่นและครอบครัว การดูแลให้วัยรุ่นตั้งครรภ์หรือแม่วัยรุ่นมีที่พักที่เหมาะสมและปลอดภัย
ได้รับบริการดูแลสุขภาพ ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการฝึกอาชีพหรือท�ำงานอื่นใดตามความถนัด รวมทั้ง
การจัดหาครอบครัวทดแทนเพื่อเลี้ยงดูเด็กเป็นการชั่วคราวในกรณีที่แม่วัยรุ่นไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองได้
โดยต้องค�ำนึงถึงประโยชน์ของเด็กและได้รบั ความยินยอมจากแม่วยั รุน่ ร่างกฎกระทรวงนีจ้ ะมีผลใช้บงั คับเมือ่ พ้นก�ำหนด
60 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว142

3.2.3 การใช้กัญชาทางการแพทย์
ในปี 2562 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ที่เปิด
โอกาสให้สามารถน�ำกัญชาไปท�ำการศึกษาวิจยั และพัฒนาเพือ่ ประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถน�ำไปใช้ในการรักษา
โรคภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้ ซึง่ กรมการแพทย์ได้มกี ารจัดอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์143 ส่วนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีประกาศอนุญาตให้ใช้กัญชา
ทางการแพทย์แผนไทยได้ 16 ต�ำรับ มีระบบอนุญาตให้หมอพื้นบ้านเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ (ปัจจุบันมี 2 ราย)
มีการอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยแก่ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์และ
หมอพื้นบ้าน มีการท�ำวิจัยน�้ำมันกัญชาร่วมกับมหาวิทยาลัย144 และในปี 2563 มีแผนการด�ำเนินงานที่จะสื่อสาร
ความรู้ให้กับ อสม. และชาวบ้าน145
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่ามีการใช้กัญชาที่ไม่ถูกต้องหรือเกิดอันตราย เช่น ข้อมูลของศูนย์พิษวิทยา
รามาธิบดีที่ได้ให้ค�ำปรึกษากรณีผู้ป่วยหรือบาดเจ็บจากพิษต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง พบว่าตั้งแต่เดือนมกราคม 2561
ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 มีผู้ป่วยจากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์จากน�้ำมันกัญชา ปรึกษา
มายังศูนย์พษิ วิทยาฯ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 302 ราย และมีจำ� นวนเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม
2561 มีผู้ป่วยจากการใช้น�้ำมันกัญชาจ�ำนวน 29 คน แต่ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2562 ผู้ป่วยมีจ�ำนวน
เพิ่มสูงขึ้นเป็น 214 คน ส่วนใหญ่เป็นการใช้ที่ไม่ตรงข้อบ่งชี้ของกรมการแพทย์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาจากเพื่อน

142

จาก ร่างกฎกระทรวงการจัดสวัสดิการสังคมทีเ่ กีย่ วกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. …., โดย
RYT9, 2562. สืบค้นจาก https://www.ryt9.com/s/cabt/3071607
143
จาก ตอนที่ ๒ เพราะอะไร? กัญชา... ถูกคลายล็อก น�ำมาใช้ทางการแพทย์ได้, โดย องค์การเภสัชกรรม, 2562.
สืบค้นจาก https://www.gpo.or.th/LinkClick.aspx?fileticket=9BpJMTh73Mw%3d&tabid=414&mid=1297
144
จาก เปิด “คลินิกกัญชาการแพทย์แผนไทย” ๑๓ รพ. เริ่ม ๒ ก.ย. นี.้ , โดย Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ, 2562.
สืบค้นจาก https://www.hfocus.org/content/2019/08/17605
145
จาก การสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเพื่อประกอบการพิจารณาจัดท�ำรายงาน
ผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒. งานเดิม.
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

ญาติ หรือซื้อจากอินเทอร์เน็ต146 นอกจากนี้ ยังมีรายงานข่าวการใช้กัญชาเกินขนาดจนต้องเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล147 และมีการใช้กญ
ั ชาทีผ่ ลิตโดยไม่ถกู ต้องตามกฎหมายซึง่ อาจมีสารปนเปือ้ นทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
148
หรือชีวิต เป็นต้น

3.2.4 ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ
		

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

ในปี 2562 มีรายงานว่าประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่า
มาตรฐาน แบ่งออกเป็น 4 พื้นที่ คือ 1) ภาคเหนือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2562 พบค่าเฉลี่ย
24 ชัว่ โมงสูงสุดของปริมาณฝุน่ ละออง PM 2.5 เท่ากับ 353 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทีต่ ำ� บลเวียงพางค�ำ อ�ำเภอ
แม่สาย จังหวัดเชียงราย และมีจำ� นวนวันทีฝ่ นุ่ ละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 112 วัน ส่วนหนึง่ มาจากหมอกควัน
ข้ามแดน 2) ภาคใต้ จะเกิดสถานการณ์หมอกควันในช่วงหน้าแล้ง (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ซึ่งมักมีสถานการณ์
ไฟไหม้ปา่ พรุทเี่ กิดขึน้ ทัง้ ภายในประเทศไทยและในประเทศอาเซียนตอนใต้ เช่น ไฟไหม้ปา่ พรุควนเคร็งในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอ
เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมือ่ เดือนกรกฎาคม 2562 และไฟไหม้ปา่ พรุในบริเวณเกาะสุมาตราและกาลิมนั ตัน
เป็นวงกว้างและรุนแรงเมื่อเดือนกันยายน 2562150 เป็นต้น 3) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
พบฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเมษายน 2562 และเริ่มเกินมาตรฐาน
อีกครั้งตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 4) บริเวณหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี มีสาเหตุมาจากโรงโม่หิน ฝุ่นละออง
PM 2.5 ที่เกินมาตรฐานนี้อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก
หญิงตั้งครรภ์ ผู้มีโรคประจ�ำตัว (โรคทางเดินหายใจ โรคเยื่อบุตาอักเสบ โรคผิวหนัง โรคหัวใจและหลอดเลือด)151
ในเรือ่ งนี้ กสม. ได้ออกแถลงการณ์ขอให้รฐั บาลและหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องเร่งด�ำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาระยะ
เร่งด่วนในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน รวมถึงกลุ่มเปราะบาง152
149

จาก ข้อระวังการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา, โดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562.
สืบค้นจาก https://med.mahidol.ac.th/poisoncenter/sites/default/files/public/ข้อมูลกัญชาศูนย์พษิ รามา%20edit.pdf
147
จาก เจอแล้ว ๗ คนใช้กัญชาเกินขนาด ห้ามเข้าห้องฉุกเฉิน, โดย ไทยพีบีเอส, 2562. สืบค้นจาก https://news.
thaipbs.or.th/content/280310
148
จาก การสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนเพือ่ ประกอบการพิจารณาจัดท�ำรายงาน
ผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒. งานเดิม.
149
ค่ามาตรฐาน PM 2.5 เฉลีย่ 24 ชัว่ โมง จะต้องไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จาก ท�ำความรูจ้ กั PM 2.5,
โดย กรมควบคุมมลพิษ, 2562. สืบค้นจาก http://www.pcd.go.th/info_serv/air_pm25.html
150
จาก หนังสือกรมควบคุมมลพิษ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๓๐๖/๑๑๙๑๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอทราบ
ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒.
151
จาก ท�ำความรูจ้ กั PM 2.5, โดย กรมควบคุมมลพิษ, 2562. สืบค้นจาก http://www.pcd.go.th/info_serv/air_
pm25.html
152
จาก แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เรือ่ ง ความห่วงใยต่อวิกฤตการณ์มลพิษทางอากาศ
ในภาคเหนือ ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน, โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2562.
สืบค้นจาก http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements-Press-Releases-Open-Letters/Statements/03
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รัฐบาลได้ใช้มาตรการทัง้ ด้านบริหารและนิตบิ ญ
ั ญัตเิ พือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุน่ ละออง PM 2.5
โดยสั่งการให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงคมนาคม ฯลฯ ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันอันตรายจากฝุ่นละออง PM 2.5 ต่อมาเมื่อวันที่
12 กุมภาพันธ์ 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติ และได้มีมติ
เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
โดยแผนปฏิบตั กิ ารฯ ประกอบด้วย 3 มาตรการ คือ 1) การเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพืน้ ที่ 2) การป้องกัน
และลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งก�ำเนิด) แบ่งเป็นมาตรการระยะสั้นและระยะยาว และ 3) การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการมลพิษ เน้นการพัฒนาระบบ เครื่องมือ กลไกการบริหารจัดการ การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
แบ่งเป็นแนวทางระยะสัน้ และระยะยาว รวมถึงปรับค่ามาตรฐาน PM 2.5 ในบรรยากาศเฉลีย่ รายปีให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ขององค์การอนามัยโลก (WHO) และปรับปรุงพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ศึกษาความเหมาะสมเรื่องกฎหมายอากาศสะอาด ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตามโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควัน
ข้ามแดนและแผนปฏิบัติการเชียงราย 2017 เพื่อป้องกันมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน153
		
อย่างไรก็ตาม ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายและการป้องกันตนเอง
จากฝุ่นละออง PM 2.5 หรือบางคนอาจเข้าไม่ถึงความรู้หรืออุปกรณ์ (หน้ากากกันฝุ่น) ในการป้องกันและดูแลตนเอง
ในเบื้องต้น และพบว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงอากาศแล้งของ
ทุกปี ทัง้ นี้ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 ปริมาณฝุน่ PM 2.5 ได้กลับมาเกินค่ามาตรฐานอีกครัง้ ในหลายพืน้ ที่
ของกรุงเทพมหานครและที่จังหวัดเชียงใหม่ เช่น เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 กรมควบคุมมลพิษรายงานปริมาณ
ฝุ่น PM 2.5 ในระดับที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 20 แห่งจาก 46 แห่ง154 ขณะที่
เว็บไซต์ www.airvisual.com รายงานคุณภาพอากาศและจัดอันดับเมืองทีม่ มี ลพิษแบบเรียลไทม์ (real time) เมือ่ วันที่
19 พฤศจิกายน 2562 พบว่าคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครอยู่ในล�ำดับที่ 12 ของโลก โดยมีค่าฝุ่นอยู่ที่
156 US AQI และเชียงใหม่อยู่ในล�ำดับที่ 36 ของโลก มีค่าฝุ่นอยู่ที่ 66 US AQI155

		

2) การใช้สารเคมีป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืช

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชได้แถลงผลการตรวจผักและผลไม้ประจ�ำปี 2562 ว่า
พบผักผลไม้มีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานสูงถึงร้อยละ 41 ลดลงเล็กน้อยจากการเฝ้าระวังในปี 2560 ที่พบสารพิษ
ตกค้างในผักผลไม้ทที่ ำ� การตรวจร้อยละ 46 การตรวจในปี 2562 พบสารเคมีหลายชนิดทีเ่ ป็นสารทีย่ กเลิกการใช้ไปแล้ว

153

จาก สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒, โดย ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2562. สืบค้นจาก
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/23529
154
จาก ฝุน่ PM 2.5 เกินมาตรฐาน ๒๐ จุดทัว่ กรุงเทพฯ - ปริมณฑล, โดย ไทยพีบเี อส, 2562. สืบค้นจาก https://news.
thaipbs.or.th/content/285807
155
จาก ๑๕ พืน้ ที่ กทม. - ปริมณฑลฝุน่ เกินมาตรฐานเริม่ กระทบสุขภาพขึน้ อันดับ ๑๒ โลก, โดย สยามรัฐ, 2562. สืบค้นจาก
https://siamrath.co.th/n/115943
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

และบางสารเคมียงั ไม่ได้รบั อนุญาตให้ขนึ้ ทะเบียน และไม่อยูใ่ นบัญชีรายชือ่ วัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2556156 ส่วนปัญหา
การใช้สารเคมีป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืช กสม. ได้มีรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ 31/2562
ทีเ่ สนอแนะให้คณะกรรมการวัตถุอนั ตรายควรก�ำหนดให้พาราควอตเป็นวัตถุอนั ตรายชนิดที่ 4 ตามพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535   ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ทุกชนิดในระยะยาว ขณะเดียวกันจะต้องพัฒนาทางเลือกด้านสารชีวภาพและเทคโนโลยีชวี ภาพเพือ่ การเกษตรทีย่ งั่ ยืน
ส�ำหรับเกษตรกรอย่างเป็นระบบและจริงจัง และคณะรัฐมนตรีควรจัดให้มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสารเคมี
ทางการเกษตรเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน157
รัฐได้มีการด�ำเนินการจัดการปัญหาดังกล่าวโดยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 คณะท�ำงานเพื่อ
พิจารณาความเห็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ ผู้น�ำเข้า เกษตรกร และผู้บริโภค ต่อการยกเลิกพาราควอต ไกลโฟเซต และ
คลอร์ไพริฟอส มีมติเห็นชอบให้ยกระดับสารเคมีเกษตร 3 ชนิดจากวัตถุอันตรายประเภทที่ 3 เป็นวัตถุอันตราย
ประเภทที่ 4158 และเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการวัตถุอันตรายได้ลงมติปรับสารเคมีทั้งพาราควอต
คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต จากวัตถุอนั ตรายประเภทที่ 3 เป็นประเภทที่ 4 โดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2562159
ต่อมาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีการประชุมทบทวนมติเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม
2562 เนื่องจากรัฐยังไม่มีมาตรการรองรับที่เหมาะสมส�ำหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อเกษตรกรและอุตสาหกรรม
ต่อเนือ่ ง รวมถึงผลกระทบด้านการค้าระหว่างประเทศ จึงมีมติให้ออกประกาศก�ำหนดให้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส
เป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 4 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ส่วนวัตถุอันตรายไกลโฟเชตให้
ใช้มาตรการจ�ำกัดการใช้ตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561160 อย่างไรก็ตาม
ประชาชนยังคงมีความเห็นที่หลากหลายทั้งเห็นด้วยและคัดค้าน

ในปี 2562 รัฐได้มีการด�ำเนินการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
อย่างทั่วถึงมากขึ้นผ่านการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดยมีการสร้างทีมแพทย์ครอบครัว พัฒนา รพ.สต. ให้เป็น
หน่วยบริการปฐมภูมทิ มี่ คี ณ
ุ ภาพ และพัฒนา อสม. ให้มคี วามรูเ้ พือ่ ให้ดแู ลประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้ดยี งิ่ ขึน้ ระบบสุขภาพ

156

จาก ไทยแพนเปิดผลตรวจผักผลไม้พบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน ๔๑% ผักห้างแย่กว่าผักตลาดสด ตะลึงพบสารพิษ
ห้ามใช้ในประเทศไทยตกค้างอือ้ ๑๒ ชนิด, โดย เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำ� จัดศัตรู, 2562.สืบค้นจาก https://www.thaipan.org/
action/1107 ?fbclid=IwAR3 Is4ycQXkJy7 Vs-2NtwL4nAf1MsngtD9 VKu-ELx8GnDjTg_LqU2DhcRuw
157
จาก รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง สิทธิในชีวิตและร่างกาย
เกี่ยวเนื่องกับสิทธิผู้บริโภค กรณีคัดค้านการต่ออายุใบส�ำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายพาราควอตของกรมวิชาการเกษตร.
โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
158
จาก “มนัญญา” ร่วมผู้แทน ๔ ภาคส่วน เดินหน้าแบน ๓ สารเคมีอันตราย ลั่น! ๑ ธ.ค. นี้ พร้อมยกเลิกจ�ำหน่าย
ทั้งหมด, โดย เดลินิวส์ออนไลน์, 2562. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1703709
159
จาก มติเอกฉันท์! คกก. วัตถุอันตรายแบน ๓ เคมีอันตราย มีผลบังคับใช้ ๑ ธ.ค. นี้เป็นต้นไป, โดย มติชนออนไลน์,
2562. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/economy/news_1722547
160
จาก คกก. วัตถุอันตรายลงมติ เลื่อนแบน ๒ สารไป ๖ เดือน ‘ไกลโฟเซต’ แค่จ�ำกัดการใช้, โดย มติชนสุดสัปดาห์,
2562. สืบค้นจาก https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_250870
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ปฐมภูมิจะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ครอบคลุมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟืน้ ฟูสขุ ภาพ นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องได้มคี วามพยายามด�ำเนินการ
ให้ประชาชนบางกลุ่มที่มีอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้รับบริการดังกล่าวทั้งพระสงฆ์ ผู้ต้องขัง แรงงาน
ต่างด้าว 3 สัญชาติ และผู้ติดเชื้อเอชไอวี ส่วนกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ยังอยู่ระหว่างการด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
ส�ำหรับปัญหาสุขภาพที่ส�ำคัญ รัฐได้มีความพยายามป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และประสบ
ความส�ำเร็จในการลดอัตราวัยรุ่นตั้งครรภ์ได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้งได้จัดให้มีบริการให้ค�ำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ
แก่วัยรุ่นตั้งครรภ์และแม่วัยรุ่น นอกจากนี้ ในปี 2562 พบว่ามีสถานการณ์สุขภาพที่ควรติดตามและเฝ้าระวัง คือ
การที่มีผู้ป่วยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน และมีผู้เจ็บป่วยจากการใช้ผลิตภัณฑ์
กัญชาทีไ่ ม่ได้มาตรฐานหรือไม่ถกู ต้องเพิม่ ขึน้ ส่วนปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพยังคงเป็นปัญหาต่อเนือ่ งจากปีทผี่ า่ นมา
คือ ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และสารเคมีป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืช ที่แม้ว่ารัฐจะมีนโยบายและมีการก�ำหนดมาตรการ
แก้ไขปัญหาเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชน แต่ยังอยู่ระหว่างการด�ำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน ทั้งนี้
ในประเด็นเรื่องสิทธิด้านสุขภาพ กสม. มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. รัฐควรเร่งพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและการแพทย์
ได้โดยสะดวกและทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งรัดแก้ไข
ปัญหาสถานะบุคคลของกลุ่มนักเรียนรหัส G และ P และกลุ่มคนดั้งเดิมที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีช่ือในทะเบียนราษฎร
เพื่อขจัดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของบุคคลสองกลุ่มนี้
2 รัฐควรใช้มาตรการเชิงป้องกันในการจัดการกับปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น การติดโรคทางเพศสัมพันธ์
การท�ำแท้งโดยไม่ปลอดภัย โดยการให้ความรู้และบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ ทั้งนี้ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรเร่งด�ำเนินการให้มีการจัดสวัสดิการแก่วัยรุ่นตั้งครรภ์และแม่วัยรุ่นตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โดยเร็ว
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้กัญชาทาง
การแพทย์ รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายต่อสุขภาพหากใช้กัญชาที่ไม่ผ่านการผลิตที่มีคุณภาพ   
4. ควรก�ำชับให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหา
มลพิษด้านฝุน่ ละอองอย่างจริงจังโดยเร่งด�ำเนินมาตรการระยะสัน้ ทีม่ งุ่ ลดปริมาณฝุน่ ละออง PM 2.5 เพือ่ บรรเทาผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชน ส่วนในระยะกลาง ควรใช้มาตรการต่าง ๆ ทั้งด้านบริหารและนิติบัญญัติเพื่อประกันว่า
ค่ามาตรฐาน PM 2.5 จะเป็นไปตามค่าเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก
5. คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาข้อเสนอแนะเรื่องการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตรตามรายงานการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ 31/2562 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ของ กสม. ดังกล่าวข้างต้น

3.3 สิทธิด้านการศึกษา
ภาพรวม
กติกา ICESCR ข้อ 13 ได้รับรองสิทธิของทุกคนให้ได้รับการศึกษา โดยการศึกษานั้นต้องมุ่งให้เกิดการ
พัฒนาบุคลิกภาพ ความส�ำนึกในศักดิ์ศรีของคน การเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ความสามารถ
มีส่วนร่วมในสังคม รัฐภาคีต้องด�ำเนินการให้การศึกษาระดับประถมเป็นการศึกษาภาคบังคับและจัดให้ทุกคน
แบบให้เปล่า จัดการศึกษาระดับมัธยมซึง่ ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และเปิดโอกาสให้ทกุ คนสามารถได้รบั การศึกษา
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

ขัน้ อุดมศึกษาได้เท่าเทียมกันบนพืน้ ฐานของความสามารถ ตลอดจนมีการพัฒนาระบบโรงเรียนทุกระดับ นอกจากนี้
สิทธิดังกล่าวยังได้รับการรับรองไว้ในอนุสัญญา CRC ข้อ 28 ซึ่งได้ก�ำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาของเด็ก
เพิ่มเติมด้วยว่า รัฐพึงมีมาตรการสนับสนุนการเข้าเรียนอย่างสม�่ำเสมอ ลดอัตราการออกจากโรงเรียนกลางคัน และ
มีมาตรการประกันว่าระเบียบวินัยของโรงเรียนพึงสอดคล้องกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กและสอดคล้องกับ
หลักการและบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ
สิทธิด้านการศึกษาได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญ มาตรา 54 ที่บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่ด�ำเนินการให้เด็ก
ทุกคนได้รบั การศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตัง้ แต่กอ่ นวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคณ
ุ ภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย
ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ
และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ
ในการศึกษาและเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู และในมาตรา 258 จ. ทีก่ ำ� หนดให้มกี ารปฏิรปู
ประเทศด้านการศึกษา รวมถึงการด�ำเนินการให้เด็กเล็กได้รบั การพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามมาตรา 54 วรรคสอง
การตรากฎหมายเพือ่ จัดตัง้ กองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก ภายใน 1 ปี มีกลไกและระบบผลิต พัฒนาครู และอาจารย์
และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ

ในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2561 กสม. ได้มีข้อเสนอแนะ
ในท�ำนองเดียวกัน กล่าวคือ รัฐควรด�ำเนินการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มเข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง รวมถึงเด็กก่อนวัยเรียน เด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย เด็กด้อยโอกาสทางสังคมเด็กที่ออกจาก
โรงเรียนกลางคัน พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยอบรมและพัฒนาครู จัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาบุคลิกภาพ ความถนัด
ความสามารถทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจนมีการติดตามการปฏิรูปการศึกษา
ในปี 2562 รัฐบาลได้ด�ำเนินการส่งเสริมสิทธิด้านการศึกษาต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 และเรื่องการศึกษาอยู่ในประเด็นที่ 11 ว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต แบ่งเป็นช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย ช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ และประเด็นที่
12 ว่าด้วยการพัฒนาการเรียนรู้ ได้แก่ การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีสถานการณ์
ทีเ่ กีย่ วข้อง การด�ำเนินการของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมและคุม้ ครอง
สิทธิดังกล่าว ดังนี้

3.3.1 การศึกษาของเด็กปฐมวัย
ในช่วงก่อนการจัดท�ำรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั มีขอ้ มูลบ่งชีว้ า่ เด็กปฐมวัยของไทยกว่าร้อยละ 30
มีพัฒนาการล่าช้ากว่ามาตรฐาน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้เด็กไทยมีปัญหาในการเรียนรู้และการศึกษา เช่น

บทที่

3

การประเมินสถานการณ์
สิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

คณะกรรมการประจ�ำกติกา ICESCR ได้มขี อ้ สังเกตต่อการเสนอรายงานการปฏิบตั ติ ามกติกาฯ ของประเทศไทย
เมือ่ เดือนมิถนุ ายน 2558 ในส่วนสิทธิดา้ นการศึกษาว่า รัฐควรด�ำเนินการเพือ่ ประกันว่าเด็กทุกคนในราชอาณาจักร
จะเข้าถึงการศึกษาระดับประถม ศึกษาสาเหตุของการออกจากโรงเรียนกลางคัน ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา รวมถึง
การฝึกอบรมครู สอดคล้องกับข้อสังเกตของคณะกรรมการประจ�ำอนุสญ
ั ญา CRC ต่อการเสนอรายงานการปฏิบตั ติ าม
อนุสญ
ั ญาฯ ของประเทศไทยเมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ทีเ่ ห็นว่า รัฐพึงมีนโยบายหรือมาตรการทีป่ ระกันว่าเด็กทุกคน
นับแต่แรกเกิดถึงวัยเรียนจะเข้าถึงโปรแกรมการพัฒนาเด็กเล็กแบบองค์รวม (Holistic Early Childhood Development:
ECD) มีมาตรการให้เด็กวัย 6 - 11 ปีที่อยู่นอกโรงเรียนได้มีโอกาสทางการศึกษา ศึกษาสาเหตุของการออกจาก
โรงเรียนกลางคัน รวมทั้งมีมาตรการที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ข้อมูลจากกรมอนามัยระบุว่า จากการส�ำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาของเด็กเล็กเมื่อปี 2557 พบว่า เด็กแรกเกิด - 2 ปี
มีพัฒนาการไม่สมวัยร้อยละ 22 ส่วนเด็กอายุ 3 - 5 ปี มีพัฒนาการไม่สมวัยสูงถึงร้อยละ 34161 การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยจึงเป็นประเด็นที่ได้รับการก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้เกิดการด�ำเนินการที่เป็นรูปธรรม
รัฐได้ตราพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
เพื่อให้เด็กซึ่งมีอายุต�่ำกว่า 6 ปีได้รับการคุ้มครองดูแล และได้รับการพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามกฎหมายดังกล่าวก�ำหนดให้มีการดูแลเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ และเมื่อคลอดแล้วเด็กจะต้องได้
รับการคุม้ ครองให้อยูร่ อดปลอดภัยและมีพฒ
ั นาการทีด่ รี อบด้าน รวมทัง้ ก�ำหนดให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดการเรียนรู้
ทีเ่ หมาะสมเพือ่ เตรียมความพร้อมแก่เด็ก และให้ผดู้ แู ลเด็กปฐมวัยต้องได้รบั ความรูแ้ ละทักษะส�ำหรับการพัฒนาเด็กด้วย
การด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตนิ เี้ น้นการบูรณาการการท�ำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนทัง้ หน่วยงาน
ของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมีส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัตกิ ารพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562
เป็ น หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ซึ่ ง ขณะนี้ อ ยู ่ ร ะหว่ า งการจั ด ท� ำ ร่ า งแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย
พ.ศ. 2561 - 2564 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ เช่น การพัฒนาบทบาทความเป็นพ่อเป็นแม่ การจัดระบบข้อมูลและ
ตัวชี้วัดการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การวิจัยพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ เป็นต้น162 ขณะนี้แผน
ดังกล่าวอยู่ระหว่างเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตาม มีผู้แสดงความกังวลว่าจ�ำนวนบุคลากร
ของส�ำนักมาตรฐานการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ ภายใต้ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาซึ่งรับผิดชอบการ
ด�ำเนินการตามกฎหมายฉบับนี้และตามร่างแผนปฏิบัติการฯ อาจไม่เพียงพอและไม่ได้สัดส่วนกับปริมาณงาน และอาจ
ส่งผลให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

3.3.2 การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 รับรองว่าบุคคลมีสิทธิและโอกาส
เสมอกันในการรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไม่นอ้ ยกว่าสิบสองปีทรี่ ฐั ต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย
โดยข้อมูลสถิติประชากรในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่ปรากฏในรายงานการศึกษาไทย พ.ศ. 2561
ของส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 - 2560163 มีดังนี้
- ในภาพรวม นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกระดับชั้นทั่วประเทศเมื่อเทียบกับประชากร
ในช่วงอายุระหว่าง 3 - 17 ปี ในแต่ละปีการศึกษามีสัดส่วนสูงใกล้เคียงกันและไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก เช่น ปีการศึกษา
2556 มีร้อยละ 96.4 จากจ�ำนวนประชากร 12,607,577 คน ปีการศึกษา 2558 มีร้อยละ 95.2 จากจ�ำนวน
ประชากร 12,469,766 คน และปีการศึกษา 2560 มีรอ้ ยละ 96.9 จากจ�ำนวนประชากร 12,130,226 คน เป็นต้น
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จาก วิกฤตพัฒนาการเด็กปฐมวัยของไทย ต�่ำกว่ามาตรฐานถึง ๓๐% เร่งค้นหาเพื่อแก้ไขทันท่วงที, โดย Hfocus
เจาะลึกระบบสุขภาพ, 2562. สืบค้นจาก https://www.hfocus.org/content/2016/06/12324
162
จาก ร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔, โดย ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2562. สืบค้นจาก http://www.mua.go.th/users/budget/doc/0503_4_w657_detail.pdf
163
จาก รายงานการศึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๑, น. ๑๖๕, โดย ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562. สืบค้นจาก
https://pmnk.kkzone1.go.th/data/news3/24-02-2019-17-34-35_1344028011.pdf
อนึ่ง รายงานการศึกษาไทย พ.ศ. 2561 ระบุแหล่งที่มาจาก ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โดยเป็นข้อมูลที่ปรับปรุงเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

- ในมิติการเข้าถึงการศึกษาภาคบังคับ (ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)164 ผู้ที่เรียนในระดับชั้น
ของการศึกษาภาคบังคับส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 6 - 14 ปี ในแต่ละปีการศึกษามีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ โดยในปีการศึกษา
2560 มีนกั เรียนได้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับทัว่ ประเทศในสถานศึกษาทุกสังกัดถึงร้อยละ 98.8 จากจ�ำนวน
ประชากร 7,191,425 คน ซึ่งต่างจากปีการศึกษา 2556 และ 2558 ที่มีร้อยละ 94.5 จากจ�ำนวนประชากร
7,706,326 คน และร้อยละ 96.5 จากจ�ำนวนประชากร 7,438,384 คน ตามล�ำดับ อย่างไรก็ดี นักเรียนที่
ศึกษาต่อถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีสดั ส่วนเพียงประมาณร้อยละ 70 ของประชากรทีม่ อี ายุระหว่าง 15 - 17 ปี
และมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 77.9 ในปี 2556 เหลือเพียงร้อยละ 71.1 ในปี 2560 เนื่องจากผู้เรียนบางคน
ที่ส�ำเร็จการศึกษาภาคบังคับประสงค์เข้าสู่ภาคแรงงานมากกว่าที่จะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ขณะเดียวกัน มีข้อมูลว่าในปีการศึกษา 2558 - 2560 จ�ำนวนและร้อยละของนักเรียนออก
กลางคันมีแนวโน้มลดลง คือ 5,567 คน 5,377 คน และ 4,038 คน ตามล�ำดับ ส่วนสาเหตุของการออกกลางคัน
โดยส่วนใหญ่พบว่า ร้อยละ 21 เกิดจากปัญหาครอบครัว ร้อยละ 17 เกิดจากฐานะยากจนและหาเลี้ยงครอบครัว
และร้อยละ 10 เกิดจากการสมรส165
ในการลดความเหลื่อมล�้ำของโอกาสทางการศึกษา (ซึ่งหมายรวมถึงเด็กที่มาจากครอบครัว
ที่มีฐานะยากจน) รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัตกิ องทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561166 โดยมี
วัตถุประสงค์ประการหนึง่ เพื่อส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา ช่วยเหลือเยาวชน
ผู้ด้อยโอกาสให้ส�ำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพครูให้พัฒนาเด็ก เยาวชนตามศักยภาพ
ที่ต่างกัน สนับสนุนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ
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มาตรา 17 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก�ำหนดให้การศึกษาภาคบังคับเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยก�ำหนดให้คนไทยต้องส�ำเร็จการศึกษาอย่างน้อยที่สุดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และต้องเข้ารับ
การศึกษาอย่างช้าสุดเมื่ออายุ 7 ปี ทั้งนี้ ผู้ที่เรียนในระดับชั้นของการศึกษาภาคบังคับนี้ส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 6 - 14 ปี
165
จาก ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวติ , จ�ำนวน อัตรา และสาเหตุของนักเรียนออกกลางคัน, โดย ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562. สืบค้นจาก http://social.nesdb.go.th/social/
166
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 256๑
167
จาก “iSEE” ฐานข้อมูลช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้ำของประเทศไทย, โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา, 2562. สืบค้นจาก https://www.eef.or.th/our-work/work-on-database/

อนึ่ง ศักยภาพของ iSEE สามารถช่วยค้นหา คัดกรองเด็กเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาอย่างละเอียดเป็นรายคน
ส�ำรวจถึงที่อยู่ พบตัวตนจริงและใช้ระบบสารสนเทศที่มีความแม่นย�ำสูง ประมวลผล บริหารจัดการช่วยเหลือ ทั้งยังติดตามการมาเรียน
และพัฒนาการจนส�ำเร็จ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นก�ำลังคนที่มีศักยภาพของประเทศตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

บทที่

3

การประเมินสถานการณ์
สิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ในการด�ำเนินการตามกฎหมายฉบับนี้ รัฐบาลได้กำ� หนดให้มรี ะบบสารสนเทศเพือ่ ความเสมอภาค
ทางการศึกษา (Information System for Equitable Education : iSEE) เพื่อเป็นฐานข้อมูลเด็กและเยาวชน
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสจ�ำนวนมากกว่า 4 ล้านคน ทั้งที่อยู่ในและนอกระบบการศึกษา โดยเชื่อมโยง
กับเลขประจ�ำตัว 13 หลักของเด็กและครอบครัวกับฐานข้อมูลภาครัฐใน 6 กระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง และระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์167 แล้วน�ำมาใช้ควบคู่ไปกับโครงการที่ภาครัฐได้ด�ำเนินอยู่ในปัจจุบัน เช่น โครงการเรียนฟรี 15 ปี
เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน และกองทุนอาหารกลางวัน เป็นต้น

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand
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ผลการด�ำเนินการพบว่า ในปีการศึกษา 2561 ได้จัดสรรเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไขให้แก่นักเรียน
ยากจนพิเศษ ไปแล้วกว่า 510,000 คน ซึ่งเรียนอยู่ในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
25,557 แห่ง ทัว่ ประเทศ ในปีการศึกษา 2562 กองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษามีแนวทางจะขยายการด�ำเนินการ
ไปยังโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน โดยมีเป้าหมายจะจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียนใน
โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน จ�ำนวน 218 แห่ง ในเบือ้ งต้นสามารถระบุนกั เรียนทีม่ คี วามยากจน
หรือด้อยโอกาส จ�ำนวน 15,787 คน และผ่านการคัดกรองเหลือจ�ำนวน 13,037 คน
ในด้านการเปิดโอกาสให้นกั เรียนทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนราษฎรได้รบั การศึกษาในโรงเรียน รัฐบาล
ได้มกี ารด�ำเนินการมาตัง้ แต่ปี 2535 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2535 ทีเ่ ห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ
จัดการศึกษาให้แก่เด็กไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย และได้มีการปรับปรุงแนวทางการด�ำเนินงาน
เพื่อขยายโอกาสด้านการศึกษาโดยไม่จ�ำกัดระดับ ประเภท และพื้นที่การศึกษาแก่เด็กกลุ่มนี้มาเป็นล�ำดับ เช่น การออก
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2548 รวมทัง้ ให้มกี ารจัดสรรงบประมาณอุดหนุนค่าใช้จา่ ยรายหัวให้แก่สถานศึกษา ในหลักการ
ได้มกี ารก�ำหนดให้สถานศึกษาปฏิบตั ติ อ่ นักเรียนกลุม่ นีเ้ ช่นเดียวกับบุคคลทีม่ สี ญ
ั ชาติไทยทุกประการ ทัง้ การรับเข้าเรียน
168
และการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2561 ข้อมูลจากระบบของศูนย์เทคโนโลยีและ
การสือ่ สาร กระทรวงศึกษาธิการ ระบุวา่ มีเด็กนักเรียนทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มเี ลข 13 หลัก ซึง่ ได้กำ� หนด
รหัส G ไว้ชั่วคราว จ�ำนวน 78,897 คน แม้ว่าเด็กกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิทางการศึกษา แต่ยังประสบปัญหาการเข้าถึง
สิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญอืน่ ๆ เช่น การเดินทางและการรับบริการสาธารณสุข หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจึงได้รว่ มกันด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรแก่เด็กกลุ่มนี้ เช่น การก�ำหนดให้มีกลไกคณะอนุกรรมการประสานงานและ
ติดตามการด�ำเนินงานการก�ำหนดสถานะบุคคลในสถานศึกษา การก�ำหนดแนวทางแต่งตัง้ คณะท�ำงานแก้ไขปัญหาสถานะ
ทางทะเบียนของนักเรียนประจ�ำจังหวัด เป็นต้น นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องยังได้มีความพยายามสร้างระบบฐานข้อมูลกลางที่สามารถยืนยันบุคคล เพื่อน�ำไปสู่การตรวจสอบและจัดท�ำ
ทะเบียนราษฎรและก�ำหนดเลข 13 หลักให้กับนักเรียนเหล่านี้ต่อไป

3.3.3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รัฐบาลได้ประกาศแผนปฏิรูปด้านการศึกษาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ประกอบด้วยการปฏิรูป
ระบบการศึกษาและการเรียนรูโ้ ดยรวมของประเทศ โดยจัดท�ำพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องการปฏิรปู การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน การปฏิรปู เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางการศึกษา เป็นต้น169
การตราพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 นอกจากจะมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้เด็กด้อยโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาอย่างทัว่ ถึงดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพ

168

จาก คู่มือและแนวปฏิบัติส�ำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคล ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
(ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐), โดย กระทรวงศึกษาธิการ. สืบค้นจาก https://www.moe.go.th/moe/upload/news20/
FileUpload/50931-4205.pdf
169
จาก แผนปฏิรปู ด้านการศึกษา, โดย คณะกรรมการอิสระเพือ่ การปฏิรปู การศึกษา, 2562. สืบค้นจาก https://www.
thaiedreform.org/knowledge/2880/
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การศึกษาผ่านการพัฒนาคุณภาพครู โดยกองทุนฯ ให้การสนับสนุนเงินทุนในการด�ำเนินโครงการพัฒนาครู
และโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ในช่วงเริ่มต้นโครงการเป็นการสรุปผลการศึกษาและถอดบทเรียน
ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ มีสถาบันต้นแบบในการลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา ในมิติของคุณภาพโรงเรียนและ
ครูในลักษณะเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาร่วมกันทั้งระบบ จ�ำนวน 280 โรงเรียน และมีครูได้รับการพัฒนาทักษะ
ในการจัดการเรียนการสอน จ�ำนวน 5,600 คน
ส�ำหรับผลการด�ำเนินการที่ผ่านมา ข้อมูลจากแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ 2561
ของกระทรวงศึกษาธิการระบุว่า กระทรวงฯ ได้ด�ำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา170 เช่น การรับ
ครูผู้สอนในสาขาวิชาขาดแคลน171 การส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษากลับมาพัฒนาบ้านเกิด 172 การให้
ภาคเอกชนมีสว่ นร่วมพัฒนาสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนประชารัฐ173 โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้174
และการทบทวนแนวทางการออกข้อสอบวัดผลการศึกษา175 เป็นต้น นอกจากนี้ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่าได้น�ำอินเทอร์เน็ตและการศึกษาทางไกลมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนด้วย
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติระบุว่า ผลการทดสอบระดับ
การศึกษาพืน้ ฐาน (O-NET) ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในรอบ 3 ปีทผี่ า่ นมา
(ปีการศึกษา 2559 - 2561) มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางถึงต�่ำ176 ดังปรากฏในตารางที่ 2

จาก ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกระทรวง
ศึกษาธิการ, โดย ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2562. สืบค้นจาก http://www.moe.go.th/moe/
nipa/download/ActionPlan2562.pdf
171
เนือ่ งจากการสอบแข่งขันบรรจุบคุ คลเข้ารับราชการครูทผี่ า่ นมาจะรับเฉพาะผูท้ จี่ บการศึกษา ระบบ 5 ปี ในสาขา
ที่ ก.ค.ศ. รับรอง ซึ่งท�ำให้บุคคลที่จบการศึกษาระบบ 4 ปี ที่เรียนในสาขาวิชาขาดแคลนไม่สามารถมาสอบเป็นครูได้
172
มีเป้าหมายคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 10 รุน่ จ�ำนวน 48,374 คน โดยจะทยอยบรรจุเข้ารับราชการครูในภูมลิ ำ� เนา
ของตนเองตั้งแต่ พ.ศ. 2559 - 2568
173
เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ปี 2559 โดยให้ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ
ทางการศึกษา ทั้งการสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร ซึ่งมีเป้าหมายที่จะพัฒนาโรงเรียน รุ่นที่ 1 จ�ำนวน 3,351 โรงเรียน และ
รุ่นที่ 2 จ�ำนวน 1,257 โรงเรียน
174
พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย โดยผลการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในเรื่องความสามารถด้านภาษา ปีการศึกษา 2560
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 51.94 ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2559 และ 2558 ตามล�ำดับ
175
ทบทวนแนวทางการออกข้อสอบในเชิงอัตนัยเน้นการคิดวิเคราะห์ ดังนี้ 1) ส่งเสริมให้สถานศึกษาใช้ขอ้ สอบอัตนัย
ในชั้นเรียนทุกระดับชั้น และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามประกาศ สพฐ. 2) ส่งเสริมการตั้งค�ำถามที่กระตุ้นการคิดในห้องเรียน
3) การสอบ O-NET วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีข้อสอบอัตนัยร้อยละ 20 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 - 2560 และ
4) มีแนวปฏิบตั กิ ารวัดและประเมินผลการเรียนรูต้ ามหลักสูตรฯ โดยมีการวัดและประเมินผลเป็นระยะ ให้ความส�ำคัญกับคะแนน
ระหว่างเรียนมากกว่าคะแนนปลายปี/ปลายภาค (70 : 30 หรือ 80 : 20) เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง
176
จาก สถิติ O - NET, โดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), ๒๕๖๒. สืบค้นจาก https://
www.niets.or.th/th/catalog/view/3865
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ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561
ชั้น
วิชา / ปีการศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 6
2559

2560

2561

มัธยมศึกษาปีที่ 3
2559

2560

2561

มัธยมศึกษาปีที่ 6
2559

2560

2561

คณิตศาสตร์

40.47 37.12 37.50 29.31 26.30 30.04 24.88 24.53 30.72

ภาษาอังกฤษ

34.59 36.34 39.24 31.80 30.45 29.45 27.76 28.31 31.41

วิทยาศาสตร์

41.22 39.12 39.93 34.99 32.28 36.10 31.62 29.37 30.51

ภาษาไทย

52.98 46.58 55.90 46.36 48.29 54.42 52.29 49.25 47.31

ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงผลการทดสอบในกลุ่มวิชาหลักพบว่า ผลการทดสอบในแต่ละระดับชั้น
ยังไม่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน เช่น ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยมีคะแนนสูงขึ้น แต่กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีคะแนนลดลง ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษมีคะแนนสูงขึ้น แต่กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาไทยมีคะแนนลดลง ทั้งนี้
ในภาพรวมพบว่ากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์มีคะแนนต�่ำกว่าวิชาภาษาไทย แต่ทุกกลุ่มวิชามี
คะแนนต�่ำกว่าร้อยละ 50
นอกจากนี้ มีขอ้ มูลเกีย่ วกับผลการสอบ O-NET โดยเฉพาะระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 เมือ่ จ�ำแนกตาม
สังกัดหรือภูมภิ าค พบว่า โรงเรียนในสังกัดของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีคะแนนเฉลีย่ ทุกวิชาสูงกว่าร้อยละ
50 เช่น วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.65 วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.82 เป็นต้น
ขณะที่โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ร้อยละ 34 - 35 และวิชาภาษาอังกฤษร้อยละ 35 - 36177
ทัง้ นี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่าโรงเรียนในพืน้ ทีช่ นบทยังขาดแคลนครูบางสายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และต้องใช้ครูที่สอนวิชาอื่นมาสอนแทน รวมทั้งการเรียนการสอนในปัจจุบันเน้นการท่องจ�ำ 
ขณะที่ข้อสอบ O-NET มีลักษณะเป็นข้อสอนเชิงวิเคราะห์ซึ่งไม่สอดคล้องกัน178
ส�ำหรับนโยบายว่าด้วยการยุบหรือควบรวมสถานศึกษาขนาดเล็ก กระทรวงศึกษาธิการได้มรี ะเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตัง้ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2550 ก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง
ในการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยขั้นตอนการตรวจสอบ วางแผน และการมีส่วนร่วมจาก
ผูป้ กครองนักเรียน และชุมชน ข้อมูลจากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ระบุวา่ มีการก�ำหนดแนวทางการ
ด�ำเนินงานรวมโรงเรียนขนาดเล็กเพือ่ รองรับการปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษทีส่ อง พ.ศ. 2554 - 2561 ได้แก่ การบริหาร

177

แหล่งเดิม.
จาก วิเคราะห์ ‘คะแนนโอเน็ต’ เหตุใดยังย�่ำแย่??, โดย ไทยรัฐออนไลน์. เข้าถึงจาก https://www.thairath.co.th/
content/413042
178
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จัดการบุคลากร การบริหารจัดการวิชาการ การบริหารการเงิน พัสดุ ที่ดิน อาคารสถานที่และสินทรัพย์อื่น ๆ และ
การบริหารจัดการการเดินทางไปเรียนกรณีรวมโรงเรียน179 ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากส�ำนักเลขาธิการสภาการศึกษาระบุวา่
แนวทางการยุบหรือควบรวมสถานศึกษาขนาดเล็กมีกลไกการด�ำเนินการที่อาศัยการมีส่วนร่วมจากชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมทั้งเมื่อมีการยุบหรือควบรวมสถานศึกษาใดแล้วจะมีมาตรการช่วยเหลือนักเรียน
ที่ได้รับผลกระทบจากการเดินทาง เช่น การจัดให้มีรถรับ - ส่งและการสนับสนุนค่าเดินทาง เป็นต้น ส�ำหรับโรงเรียน
ขนาดเล็กทีม่ ลี กั ษณะพิเศษ เช่น โรงเรียนในพืน้ ทีส่ งู ห่างไกล โรงเรียนตามพืน้ ทีช่ ายแดน และโรงเรียนบนเกาะ เป็นต้น
แม้จ�ำนวนนักเรียนและครูที่มีน้อยจะส่งผลต่อความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา แต่หากพิจารณา
บริบทเชิงพื้นที่และสิทธิขั้นพื้นฐานด้านการศึกษาที่เด็กควรได้รับแล้ว การคงไว้ซึ่งสถานศึกษาลักษณะนี้ย่อมเป็น
สิ่งจ�ำเป็น180
ข้อมูลจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบุว่า ณ เดือนธันวาคม 2561 มีโรงเรียน
ขนาดเล็กทีม่ นี กั เรียนต�ำ่ กว่า 120 คน จ�ำนวน 14,796 โรงเรียน มีนกั เรียนต�ำ่ กว่า 40 คน จ�ำนวน 2,845 โรงเรียน
โรงเรียนในพืน้ ทีส่ งู 1,190 โรงเรียน และโรงเรียนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีเ่ กาะแก่งห่างไกล 123 โรงเรียน ทัง้ นี้ มีโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่มีนักเรียนต�่ำกว่า 40 คน ขอปิดตัวด้วยความสมัครใจเพียง 83 โรงเรียนจากทั้งหมด 2,845 โรงเรียน181

บทประเมินสถานการณ์และข้อเสนอแนะ

179

จาก แนวทางการด�ำเนินงานรวมโรงเรียนขนาดเล็กเพือ่ รองรับการปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษทีส่ อง พ.ศ. 2554 2561, โดย ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2562. สืบค้นจาก http://202.29.216.149/smallschool/data/
guidelines.pdf
180
จาก มติองค์กรครูคา้ น ศธ. ยุบ ร.ร. เล็ก ‘สพฐ.’ คุยแผนควบรวม ๗ ส.ค. นี,้ โดย มติชนออนไลน์, 2562. สืบค้นจาก
https://www.matichon.co.th/education/news_1610477
181
จาก กพฐ. ชงยุบรวม ๑.๘ หมื่น ร.ร. เล็ก แก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา, โดย มติชนออนไลน์, 2562. สืบค้นจาก
https://www.matichon.co.th/education/news_1606007
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รัฐบาลมีความพยายามด�ำเนินการเพื่อส่งเสริมสิทธิของบุคคลในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
ตามที่ได้มีการรับรองไว้ทั้งในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ รัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้อง โดยในปี
2562 รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยการตรากฎหมายเฉพาะและก�ำหนดมาตรการและกลไก
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อประกันว่าเด็กวัยนี้จะได้รับการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมและเหมาะสมกับวัย
การมุ่งให้ความช่วยเหลือแก่เด็กจากครอบครัวยากจนและเด็กกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ เพื่อให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือ
เพื่อป้องกันการออกจากโรงเรียนกลางคันหรือการด�ำเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รวมถึง
ความพยายามพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านการพัฒนาครูและการใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรียนการสอน
โดยให้เอกชนมีสว่ นร่วม ซึง่ กสม. เห็นว่าเป็นมาตรการส�ำคัญ แต่ในบางเรือ่ ง เช่น การพัฒนาเด็กปฐมวัย และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ยังต้องมีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ในการนี้
จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. รัฐบาลควรเร่งจัดท�ำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อให้การด�ำเนินการของหน่วยงานและ
ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันและส่งเสริมสนับสนุนซึง่ กันและกัน และควรมี
ระบบก�ำกับดูแลการด�ำเนินการให้ครอบคลุมเด็กทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง รวมทั้งควรพิจารณาจัดสรรทรัพยากรและ
บุคลากรที่เหมาะสมแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้เพื่อให้สามารถบรรลุภารกิจตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
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2. รัฐบาลควรสนับสนุนการด�ำเนินงานของกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างต่อเนือ่ งในการช่วยเหลือ
เด็กทีอ่ อกจากโรงเรียนกลางคันเนือ่ งจากสาเหตุตา่ ง ๆ เด็กทีอ่ ยูน่ อกระบบการศึกษา ให้สามารถเข้าถึงและได้รบั การศึกษา
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอันเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่
ได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญ รวมทั้งควรศึกษาวิเคราะห์สาเหตุปัจจัยที่ท�ำให้เด็กที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษา เช่น
เด็กทีต่ อ้ งออกจากการศึกษาเนือ่ งจากการสมรส หรือเพือ่ ไปประกอบอาชีพเนือ่ งจากมีขอ้ จ�ำกัดทางด้านฐานะทางเศรษฐกิจ
เป็นต้น เพื่อก�ำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาของเด็กกลุ่มดังกล่าวในระยะยาว
3. รัฐบาลควรเร่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกสังกัดทั้งที่อยู่ในความดูแลของกระทรวง
ศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานหรือองค์กรอื่นใด รวมถึงการพัฒนาคุณภาพและทักษะของครู
โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในกลุม่ วิชาหลัก รวมทัง้ ควรมีมาตรการด้านการบริหารหรือมาตรการอืน่ ใด
เพื่อประกันว่าคุณภาพการเรียนการสอนในสถานศึกษาภาคบังคับในทุกสังกัดจะมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน  

3.4 ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ภาพรวม
จากสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยธุรกิจที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก สหประชาชาติ
จึงได้จัดท�ำแนวทางการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในบริบทของการประกอบธุรกิจขึ้นเรียกว่า หลักการชี้แนะเรื่อง
สิทธิมนุษยชนส�ำหรับธุรกิจ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) ขึน้
เมื่อปี 2554 หลักการดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของพันธกรณีของรัฐตามกฎหมายระหว่างประเทศในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่แล้ว ซึ่งรวมถึงพันธกรณีในการคุ้มครองบุคคลจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ไม่ว่าจะเกิดจากการกระท�ำโดยหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือโดยบุคคลอื่นซึ่งรวมถึงธุรกิจเอกชนด้วย ทั้งนี้
หลักการ UNGPs มีสาระส�ำคัญแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิ ความรับผิดชอบของ
ธุรกิจในการเคารพสิทธิ และการเข้าถึงการเยียวยาของผู้ได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากการประกอบ
ธุรกิจ (Protect, Respect and Remedy Framework)   แม้ว่า UNGPs จะไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย
เช่นสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน182 แต่ในการจัดท�ำ  UNGPs ได้มีกระบวนการปรึกษาหารือกับทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ องค์กรภาคประชาสังคม และผู้ได้รับผลกระทบในหลายประเทศ จึงท�ำให้ได้รับการยอมรับ
ในวงกว้าง และหลายประเทศทั่วโลกได้น�ำมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  
รัฐบาลไทยมีนโยบายในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการ UNGPs
และได้มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมจัดท�ำแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเพื่อให้
หน่วยงานของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องน�ำหลักการชี้แนะฯ ไปปฏิบัติให้เกิดผล ในรายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2561 กสม. ได้มีข้อเสนอแนะในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

182

ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการหารือเกี่ยวกับการจัดท�ำร่างสนธิสัญญาดังกล่าว จาก https://www.business
humanrights.org/sites/default/files/documents/Zero%20Draft%20BHR%20Treaty%20-%20Summary_0.pdf

89

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

หลายประการ เช่น แนวทางการจัดท�ำแผนปฏิบัติการระดับชาติฯ การพิจารณาก�ำหนดกลไกก�ำกับดูแลการลงทุน
ในต่างประเทศของผูล้ งทุนสัญชาติไทย การพิจารณารูปแบบการเยียวยาทีห่ ลากหลายนอกเหนือจากตัวเงินการสนับสนุน
ให้ธนาคารน�ำหลักการเกีย่ วเนือ่ งกับสิทธิมนุษยชนเป็นเงือ่ นไขการพิจารณาปล่อยสินเชือ่ การให้รฐั วิสาหกิจแสดงบทบาท
เป็นผู้น�ำในการน�ำหลักการ UNGPs มาใช้ การให้ความส�ำคัญกับการป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ UNGPs แก่ผู้ประกอบการเอกชน เป็นต้น
ในปี 2562 รัฐบาลได้ด�ำเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และมีสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจ ดังนี้

3.4.1 การจัดท�ำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

แผนปฏิบัติการระดับชาติดังกล่าว
ได้ก�ำหนดประเด็นหลักที่จะด�ำเนินการในช่วงระยะที่ 1
ไว้ 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านแรงงาน 2) ด้านชุมชนทีด่ นิ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม 3) ด้านนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนและ 4) ด้านการลงทุนระหว่างประเทศ
และบรรษั ท ข้ า มชาติ ในแต่ ล ะด้ า นมี ก ารก� ำ หนด
กิจกรรมที่ภาครัฐจะต้องด�ำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิ
ส่ ง เสริ ม ให้ ภ าคเอกชนประกอบธุ ร กิ จ โดยเคารพ
สิทธิมนุษยชน และส่งเสริมให้ผู้ได้รับผลกระทบด้าน
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนจากการประกอบธุ ร กิ จ ได้ เข้ า ถึ ง การ
เยียวยาตามหลักการ UNGPs เช่น การพัฒนาและ
ปรับปรุงกฎหมาย การก�ำหนดนโยบายหรือมาตรการ
เพือ่ ให้การคุม้ ครองสิทธิมปี ระสิทธิผลยิง่ ขึน้ การให้ความรู้
แก่ผู้ประกอบการแรงงานและประชาชน การก�ำหนด
แนวทางด� ำ เนิ น งานของรั ฐ วิ ส าหกิ จ และภาคธุ ร กิ จ
บริษัทลูก รวมทั้งห่วงโซ่อุปทานของตน เคารพกฎหมาย
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การจัดท�ำแผนปฏิบัติการนี้ได้เริ่มในปี 2559 รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการก�ำหนดแนวทางจัดท�ำ ติดตาม และประเมินผลตามแผน
ปฏิบตั กิ ารระดับชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขึน้ เพือ่ เป็นกลไกก�ำกับการด�ำเนินงานในเรือ่ งนี้ กระทรวงยุตธิ รรม
ได้ดำ� เนินกระบวนการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารฯ อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2560 ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในระดับพื้นที่ การจัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ การหารือร่วมกับภาคภาครัฐและภาค
ธุรกิจและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนฯ จากภาคประชาสังคมร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานสหประชาชาติในประเทศไทย โดยได้ประมวลข้อมูล
และข้อคิดเห็นทีไ่ ด้จากกระบวนดังกล่าวมาจัดท�ำร่างแผนปฏิบตั กิ ารฯ และเมือ่ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565)
ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และได้มีการประกาศใช้แผนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562
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มาตรฐานและหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการฯได้ระบุหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละ
กิจกรรม กรอบเวลาด�ำเนินการและตัวชี้วัดเป็นรายกิจกรรม รวมทั้งได้ก�ำหนดให้มีการประเมินผลช่วงครึ่งแผนฯ
ในปี 2563 และเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ในปี 2565   

3.4.2 บทบาทของรัฐวิสาหกิจในการน�ำหลักการ UNGPs มาใช้
หลักการ UNGPs ข้อ 4 ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของรัฐที่จะต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันการละเมิด
สิทธิมนุษยชนจากการประกอบธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ด�ำเนินการ ในการส่งเสริมให้มีการน�ำหลักการ UNGPs
ไปใช้ รัฐบาลไทยจึงเห็นว่ารัฐวิสาหกิจควรเป็นแบบอย่างแก่ธุรกิจเอกชนในการน�ำหลักการ UNGPs ไปปรับใช้
โดยในปี 2561 กสม. ได้ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ (UN Development Programme: UNDP) จัดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่หลักการ UNGPs
แก่ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจกว่า 50 แห่ง183 ทั้งนี้ ตัวอย่างของรัฐวิสาหกิจที่น�ำหลักการ UNGPs ไปใช้ มีดังนี้
(1) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่
ได้มีการประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนตามข้อ 16 ของหลักการ UNGPs เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โดยมี
สาระส�ำคัญ กล่าวคือ คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของสถาบันฯ ต้องตระหนักถึงความส�ำคัญและ
เคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้านของบุคคลทุกคน ตลอดจนสังคมและชุมชนตามกฎหมายและหลักการ UNGPs รวมถึง
การปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบัติ การหลีกเลี่ยงการกระท�ำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
การสนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และการสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ท�ำความเข้าใจ ก�ำหนดแนวทาง สอดส่องดูแล
และในการสนับสนุนอื่นใดแก่ผู้เกี่ยวข้องในการด�ำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ สถาบันฯ จะมีการ
ตั้งคณะท�ำงานเพื่อจัดท�ำคู่มือประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence: HRDD)
อย่างไรก็ดี เนื่องจากภารกิจของสถาบันฯ มีงานวิจัยค่อนข้างหลากหลายสาขา รวมทั้งให้บริการอุตสาหกรรมด้วย
ในเบื้องต้นจึงจะเป็นการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองก่อน184
(2) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ที่ 27/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เรื่อง นโยบาย
ด้ า นการเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของธนาคาร เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก รู ้ ตลอดจนเพื่ อ เน้ น ย�้ ำ ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของ
การก�ำกับดูแลและบูรณาการเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ให้การปกป้องสิทธิมนุษยชน
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของธนาคาร ซึ่งครอบคลุมถึงลูกค้า
พนักงาน ตลอดจนคู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียตามห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) และห่วงโซ่คุณค่า (value chain)
นอกจากการประกาศนโยบายในการท�ำธุรกิจทีเ่ คารพสิทธิมนุษยชน ซึง่ เป็นขัน้ ตอนแรกในการน�ำหลักการ UNGPs ไปใช้

183

จาก การสัมมนาวิชาการ เรือ่ ง “Leading by Example: รัฐวิสาหกิจไทยสูต่ น้ แบบการท�ำธุรกิจทีเ่ คารพสิทธิมนุษยชน”
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ จัดโดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
184
แบ่งเป็นความเสี่ยง 5 ด้าน ได้แก่ (1) การด�ำเนินการโครงการวิจัยในพื้นที่ (2) ความเสี่ยงต่อลูกจ้างของสถาบันฯ
(3) ความเสีย่ งต่อลูกจ้างรับเหมาค่าแรง (4) ความเสีย่ งต่อชุมชนและสังคมรอบพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ าร (5) ความเสีย่ งต่อลูกค้าและผูร้ บั บริการ.
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

และการให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การท�ำการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
ของธนาคารและคู่ค้า และขั้นตอนที่สาม คือการจัดตั้งศูนย์การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ผู้บริหารของธนาคาร
ได้ยืนยันว่าจะด�ำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจัง185
นอกจากการด�ำเนินการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 2 แห่งข้างต้น ในปี 2562 รัฐบาลได้มี
การพัฒนาแนวทางการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจทีค่ ำ� นึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนมากขึน้ โดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้ท�ำการปรับปรุงหลักการและแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และแนวปฏิบตั ริ ะหว่างประเทศทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และคณะรัฐมนตรี
ได้มมี ติเห็นชอบหลักการและแนวทางทีป่ รับปรุงใหม่เมือ่ วันที่ 26 มีนาคม 2562 และให้รฐั วิสาหกิจ รวมถึงรัฐวิสาหกิจ
ทีไ่ ด้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีทใี่ ช้บงั คับกับรัฐวิสาหกิจเป็นการทัว่ ไป
น�ำหลักการและแนวทางฯ ไปปฏิบัติและน�ำไปใช้กับบริษัทย่อยของรัฐวิสาหกิจด้วย หลักการและแนวทางการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ได้วางแนวปฏิบัติที่ค�ำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน เช่น ในหมวด 4
เรื่องบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ก�ำหนดให้ต้องมีการก�ำหนดนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ทั้งผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน (พนักงาน และลูกจ้าง) และภายนอก (ลูกค้า คูค่ า้ ชุมชน และสิง่ แวดล้อม) การค�ำนึงถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ตามกฎหมายและไม่กระท�ำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และการเปิดเผยข้อมูลนโยบายการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียไว้ในรายงานประจ�ำปี นอกจากนี้ ในหมวด 5
เรื่องความยั่งยืนและนวัตกรรม ก�ำหนดให้รัฐวิสาหกิจพิจารณาจัดท�ำรายงานความยั่งยืนโดยค�ำนึงถึงกรอบรายงาน
ที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล
ต่อมา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการพัฒนาการ
ก�ำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในการพัฒนาการก�ำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ
เพื่อให้รัฐวิสาหกิจด�ำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมี
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นกลไกในการก�ำหนดทิศทางการพัฒนาและการก�ำกับดูแลรัฐวิสาหกิจในภาพรวม

บทที่

3

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เห็นความส�ำคัญของการ
ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีการประกอบธุรกิจที่คำ� นึงถึงสิทธิมนุษยชนตามหลักการ UNGPs
จึงได้มกี ารลงนามในข้อตกลง (MOU) กับส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เมือ่ วันที่ 31 พฤษภาคม
2562 เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการเผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนกับการประกอบธุรกิจให้บริษัท
จดทะเบียนและผูป้ ระกอบธุรกิจทีอ่ ยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของ ก.ล.ต. โดยให้ความส�ำคัญกับการน�ำหลักการ UNGPs ไป
ปรับใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ข้อตกลงดังกล่าวมีระยะเวลา
3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) ทั้งนี้ ส�ำนักงาน กสม. ได้ร่วมกับ ก.ล.ต. จัดการอบรมหลักสูตร “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ส�ำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย” เมื่อวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2562 เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจในตลาดทุน อาทิ

185

จาก SME Bank ประกาศกร้าว ยึดมั่น - เคารพ หลักสิทธิมนุษยชน, โดย จั่นเจา, 2562. สืบค้นจาก
http://www.canchaonews.com/news/4865/

การประเมินสถานการณ์
สิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

3.4.3 การส่งเสริมการท�ำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนในภาคเอกชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand
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บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ตระหนักถึงความส�ำคัญของการประกอบธุรกิจ
ที่เคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการ UNGPs และมีการฝึกปฏิบัติเพื่อให้สามารถน�ำกระบวนการประเมินความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านไปปรับใช้ในองค์กรของตนได้การอบรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประมาณ 70 คนจาก
บริษัทเอกชน 45 บริษัทที่ประกอบกิจการหลากหลายประเภท เช่น กลุ่มอาหารและสินค้าอุปโภค กลุ่มอุตสาหกรรม
กลุม่ พลังงาน กลุม่ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และจากการประเมินผล ผูเ้ ข้าร่วมเห็นว่าการอบรมดังกล่าวเป็นประโยชน์
นอกจากนี้ บริษัทหลายแห่งมีความสนใจแต่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้เนื่องจากมีที่นั่งจ�ำกัด ก.ล.ต. จึงมีแผนที่จะ
จัดการอบรมอีกในอนาคต

ที่มา: ส�ำนักข่าวอิศรา

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้มีความร่วมมือกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในการเผยแพร่หลักการ
สิทธิมนุษยชนให้กบั สมาชิกได้รบั ทราบ186 และมีการท�ำงานร่วมกับส่วนอืน่ ในตลาดทุน อาทิ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะร่วมกันจัดการอบรมหลักสูตรเกีย่ วกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ส่วนสมาคมบริษทั จดทะเบียนได้มกี ารจัดตัง้ Thailand
Responsible Network ซึ่งจะมีการน�ำบริษัทในห่วงโซ่อุปทานมาร่วมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนด้วย ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลโดยความร่วมมือของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ อาจก�ำหนดให้การ
ด�ำเนินการตามหลักการ UNGPs เป็นเกณฑ์หนึง่ ในการเปิดเผยรายงานประจ�ำปีของแต่ละบริษทั ซึง่ ขณะนีอ้ ยูใ่ นระหว่าง
ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นต่อเรื่องดังกล่าว187

186

จาก ก.ล.ต. จับมือ กสม. ผลักดัน บจ. - ภาคธุรกิจปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชนภาคสมัครใจเชือ่ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ี
ในสายตาต่างชาติ, โดย ส�ำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ), ๒๕๖๒. สืบค้นจาก https://www.ryt9.com/s/iq05/2997272
187
จาก การสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเพื่อประกอบการพิจารณาจัดท�ำรายงาน
ผลการประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ เมือ่ วันที่ 4 กันยายน 2562 จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

ส�ำหรับการน�ำหลักการ UNGPs ไปใช้ในภาคธุรกิจ มีข้อมูลว่าบริษัทเอกชนจ�ำนวนหนึ่งได้มีการ
ก�ำหนดนโยบายที่ค�ำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน เช่น การประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน การจ้างงานและ
ปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็นธรรม188และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สูค่ วามยัง่ ยืนของบริษทั หาดทิพย์
จ�ำกัด (มหาชน)189 การประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษทั อินเตอร์ลงิ้ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)190
และการจัดท�ำกระบวนการประเมินสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD) ของ CPF เป็นต้น
นอกจากนี้ มีกรณีทบ่ี ริษทั เอกชนมีการเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบเนือ่ งจากการประกอบธุรกิจ เช่น
กรณีเกิดเหตุไฟไหม้ตคู้ อนเทนเนอร์บนเรือขนส่งสินค้า KMTC HONGKONG ขณะจอดเทียบท่าเรือแหลมฉบัง อ�ำเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เป็นผลให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้รับผลกระทบ
จ�ำนวนกว่า 300 ราย ในเบือ้ งต้นผูป้ ระกอบการเรือขนส่งสินค้าดังกล่าวได้จา่ ยเงินเยียวยาให้ผไู้ ด้รบั ผลกระทบคนละ
2,000 - 5,000 บาท และแจ้งว่าจะจ่ายค่าชดเชยส�ำหรับทรัพย์สินที่เสียหายอีกต่อไป191
อย่างไรก็ตาม ยังมีรายงานข่าวการละเมิดสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชนของประชาชนและชุมชน
ใกล้เคียงโดยผู้ประกอบการบางราย เช่น กรณีบริษัทแห่งหนึ่งเลื่อนการจ่ายเงินค่าจ้างและเงินโบนัสให้แก่พนักงาน
รายเดือนและรายวันมาตลอดนับแต่เดือนธันวาคม 2560 พนักงานจึงมีการชุมนุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เพื่อ
เรียกร้องให้มกี ารจ่ายเงินดังกล่าว192 หรือกรณีเหมืองแร่แห่งหนึง่ ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นเขตอ�ำเภอกุฉนิ ารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ถูกประชาชนและชุมชนทีอ่ าศัยในพืน้ ทีค่ ดั ค้านด้วยเหตุผลว่ากระบวนการจัดการรับฟังความเห็นเพือ่ ขอประทานบัตร
เป็นกระบวนการที่ไม่ชอบธรรม ไม่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียและผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่ม พื้นที่ตั้งของเหมืองแร่
และโรงแต่งแร่เป็นพื้นที่ตาน�้ำ ซึ่งชาวบ้านใช้เพื่อท�ำการเกษตรและบริโภค193 เป็นต้น

3.4.4 การลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุนสัญชาติไทย

188

จาก นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน การจ้างงานและการปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็นธรรม, โดย บริษทั หาดทิพย์ จ�ำกัด
(มหาชน), 2562. สืบค้นจาก https://www.haadthip.com/storage/download/human-rights-policy-th.pdf
189
จาก รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๐ บริษัทหาดทิพย์ จ�ำกัด (มหาชน), โดย บริษัท หาดทิพย์ จ�ำกัด (มหาชน), 2560.
สืบค้นจาก https://www.haadthip.com/storage/download/20180426-htc-csr-policy-th.pdf
190
จาก นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Policy, โดย บริษทั อินเตอร์ลงิ้ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน),
2562. สืบค้นจาก https://investors.interlink.co.th/upload/Corporate_Governance/
191
จาก ท่าเรือแหลมฉบัง ตัวแทนสายเรือ ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง และเทศบาลนครแหลมฉบัง จ่ายเงินเยียวยา
ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสารเคมีระเบิด กว่า ๓๐๐ ราย รายละ ๒,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินเกือบ ๑ ล้านบาท,
โดย voiceonline, 2562. สืบค้นจาก https://www.voicetv.co.th/read/uYGY7raBt
192
จาก คนงานไทรอัมพ์ฯ ชุมนุมทวงความชัดเจนบริษัทฯ ปมค้างโบนัส ‘ทหาร’ โผล่โต๊ะเจรจาอ้างดูแลความสงบ,
โดย ประชาไท, 2562. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2019/04/81878
193
จาก ชาวบ้านต้อนผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ยกเลิกค�ำขอประทานบัตรเหมืองแร่ ๒ บริษัทเอกชน แฉพิรุธอื้อ! หมกเม็ดท�ำ
เหมืองแร่เถื่อน, โดย ไทยโพสต์, 2562. สืบค้นจาก https://www.thaipost.net/main/detail/45351
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การประเมินสถานการณ์
สิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ปัจจุบนั มีบริษทั ไทยไปลงทุนหรือประกอบกิจการในต่างประเทศมากขึน้ โดยเฉพาะในประเทศ
เพือ่ นบ้านแต่การไปลงทุนดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ในบางกรณี ในปี 2562 มีกรณีที่ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของผูล้ งทุนสัญชาติไทยได้ใช้กระบวนการทางศาลไทยเพือ่ ขอให้มกี ารชดเชยเยียวยา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand
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ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเมื่อวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562 ตัวแทนชาวบ้าน 5 หมู่บ้านในจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศ
กัมพูชา ได้ยนื่ ฟ้องเป็นคดีแบบกลุม่ ต่อศาลแพ่งกรุงเทพ โดยกล่าวอ้างว่าบริษทั เอกชนของไทยแห่งหนึง่ ทีเ่ ข้าไปประกอบ
ธุรกิจในกัมพูชามีการจัดการพืน้ ทีส่ มั ปทานราว 58,000 ไร่ โดยมีการไล่รอ้ื และเผาท�ำลายทรัพย์ เป็นผลให้ชาวบ้านทีเ่ ป็น
เกษตรกรและมีฐานะยากจนในราชอาณาจักรกัมพูชาประมาณ 700 ครอบครัวได้รับความเดือดร้อน ต่อมา ศาลชั้นต้น
มีคำ� สัง่ ไม่รบั พิจารณาคดีเป็นคดีแบบกลุม่ เนือ่ งจากเห็นว่าอาจมีอปุ สรรคด้านภาษาในการพิจารณาคดี แต่ผรู้ อ้ งสามารถ
ฟ้องคดีแบบปกติได้ ซึ่งมีรายงานว่าทนายโจทก์จะอุทธรณ์ค�ำสั่งศาลต่อไป194
ที่ผ่านมา กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการของผู้ลงทุนไทยหลายกรณี และเคยมี
ข้อเสนอแนะมาตรการเพือ่ ป้องกันปัญหาดังกล่าว เมือ่ ปี 2558 ว่า รัฐบาลควรมีการจัดตัง้ กลไกในการก�ำกับดูแลการลงทุน
ในต่างประเทศของผูล้ งทุนสัญชาติไทย และน�ำหลักการชีแ้ นะฯ มาเป็นกรอบในการด�ำเนินการ รวมทัง้ หากรัฐบาลประสงค์
จะแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองในระดับทีส่ งู ขึน้ ก็อาจพิจารณาใช้เครือ่ งมือเชิงนโยบาย อาทิ การจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ าร
ระดับชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึง่ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 รับทราบข้อเสนอแนะนี้
และเมื่อพิจารณาแผนปฏิบัติระดับชาติฯ ในด้านการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ แม้จะไม่มีการ
จัดตัง้ กลไกก�ำกับดูแลการลงทุนของไทยในต่างประเทศตามที่ กสม. เสนอ แต่พบว่า มีกจิ กรรมทีจ่ ะมีสว่ นช่วยป้องกันการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ลงทุนไทยในต่างประเทศหลายกิจกรรม เช่น การสร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการไทย
ที่จะไปลงทุนในต่างประเทศในการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมให้ความส�ำคัญกับการประกอบธุรกิจที่ส่ง
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการก�ำหนดแนวทางป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในโครงการลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจและธุรกิจไทยในต่างประเทศ รวมทั้งกลไกการร้องเรียน เป็นต้น

บทประเมินสถานการณ์และข้อเสนอแนะ
กสม. มีความยินดีทรี่ ฐั บาลได้ประกาศใช้แผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เป็นประเทศแรก
ในเอเชีย ซึง่ เป็นการยืนยันถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการส่งเสริมการท�ำธุรกิจทีเ่ คารพสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม
ประเด็นหลัก 4 ประเด็นที่ก�ำหนดในแผนปฏิบัติการฯ ล้วนเป็นประเด็นส�ำคัญที่สมควรได้รับการดูแลแก้ไข ทั้งประเด็น
เรื่องแรงงานซึ่งมีความท้าทายในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างมีประสิทธิผล การคุ้มครอง
แรงงานนอกระบบ และการปรับปรุงพัฒนากฎหมายในบางเรื่องให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น
เช่น สิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง เป็นต้น ส่วนอีก 3 ประเด็น คือ ด้านชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิง่ แวดล้อม ด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และด้านการลงทุนระหว่างประเทศ เป็นกรณีทกี่ ารประกอบธุรกิจส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิต และวิถีชีวิตของชุมชน และยังคงเป็นปัญหาในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ กสม. จึงหวังว่า
แผนปฏิบัติการระดับชาติฯ จะน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งท�ำให้ผู้ประกอบการด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึง
สิทธิมนุษยชนมากขึ้น ในการนี้ กสม. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
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จาก ขอเชิญร่วมสังเกตการณ์ การไต่สวนคดี กรณีชาวบ้านจาก #กัมพูชา ยื่นฟูอง #คดีแบบกลุ่ม [อ้างอิงจาก
สถานะเฟซบุ๊ก], โดย ETO Watch Coalition เครือข่ายติดตามการลงทุนไทยและความรับผิดชอบข้ามพรมแดน, 2562,
11 มิถุนายน. สืบค้นจาก https://www.facebook.com/ETOWatchCoalition/posts/2321477287967195/
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

1. รัฐบาลควรให้ความส�ำคัญกับกระบวนการแปลงแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง
ความเข้ า ใจแก่ ห น่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการด� ำ เนิ น การตามแผนฯ การก� ำ หนดแนวทางบู ร ณาการ
การท�ำงานระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน ตลอดจนกระบวนการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด�ำเนินการเป็นระยะอย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้ ควรมีการก�ำหนดตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์หรือ
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุในประเด็นหลักแต่ละด้านในช่วง 4 ปีของแผนฯ นอกเหนือจากตัวชี้วัดในแต่ละกิจกรรม
ซึ่งเป็นเพียงตัวชี้วัดระดับผลผลิตซึ่งยังไม่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมต่อการแก้ไขปัญหา
2. รัฐบาลควรให้รฐั วิสาหกิจเป็นแบบอย่างในการน�ำหลักการ UNGPs ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการ
ท�ำการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบ
ต่อประชาชนในพืน้ ที่ และการจัดให้มชี อ่ งทางการเยียวยาแก่ผไู้ ด้รบั ผลกระทบทีป่ ระชาชนเข้าถึงได้ โดยอาจก�ำหนด
เป็นแนวปฏิบัติเพิ่มเติมไว้ในหลักการและแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562
3. รัฐบาลควรมีการเผยแพร่แผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติฯ ให้ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนในฐานะเป็นผูท้ ี่
อาจได้รบั ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ ได้รบั ทราบและเข้าใจถึงความส�ำคัญของแผนฯ และส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมติดตามความก้าวหน้าหรืออุปสรรคในการด�ำเนินการตามแผนฯ ผ่านกระบวนการสื่อสารเป็นระยะ ๆ

บทที่
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เนือ้ หาในบทนีเ้ ป็นการประเมินสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนของประชากรบางกลุม่ ทีอ่ าจมีอปุ สรรคในการเข้าถึง
สิทธิ ท�ำให้ไม่สามารถใช้สิทธิหรือได้รับการคุ้มครองสิทธิโดยเท่าเทียมกับประชากรทั่วไป ทั้งนี้ ประชากรบางกลุ่ม
มีสนธิสญ
ั ญาด้านสิทธิมนุษยชนทีจ่ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ ส่งเสริมและคุม้ ครองเป็นการเฉพาะ ได้แก่ กลุม่ เด็ก สตรี และคนพิการ
ซึง่ ได้รบั การประกันสิทธิโดยอนุสญ
ั ญา CRC อนุสญ
ั ญา CEDAW และอนุสญ
ั ญา CRPD ตามล�ำดับ ส่วนประชากรสูงอายุ
แม้ว่าขณะนี้จะยังไม่มีสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนเป็นการเฉพาะ แต่ในสหประชาชาติได้มีการจัดตั้งคณะท�ำงาน
เพือ่ ศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดท�ำอนุสญ
ั ญาด้านสิทธิมนุษยชนของผูส้ งู อายุเนือ่ งจากหลายประเทศได้เข้าสูส่ งั คม
สูงอายุแล้ว และประชากรโลกในภาพรวมมีแนวโน้มจะมีผสู้ งู อายุในสัดส่วนทีส่ งู ขึน้ จึงเป็นประเด็นทีไ่ ด้รบั ความส�ำคัญ
มากขึ้น ส่วนกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิเป็นปัญหาในบริบทของประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม
ที่มีลักษณะของปัญหาแตกต่างกัน ได้แก่ กลุ่มแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ
และกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิง/ผู้ลี้ภัย ซึ่งในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ แม้ว่าจะไม่มีสนธิสัญญาหลัก
ด้านสิทธิมนุษยชนรองรับเป็นการเฉพาะ แต่ประเทศไทยยังมีพันธกรณีต้องคุ้มครองสิทธิของประชากรใน 2 กลุ่ม
ดังกล่าวตามที่ได้รับการรับรองในกติกา ICCPR  กติกา ICESCR และอนุสัญญา CERD

บทที่

4

ภาพรวม
อนุสัญญา CRC เป็นอนุสัญญาที่รับรองสิทธิเด็กไว้หลายประการ ความหมายของเด็กตามอนุสัญญาฯ
หมายถึงผู้มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านั้นตามกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับกับเด็ก
การส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิเด็กตามอนุสญ
ั ญาฯ มีหลักการ 4 ประการ ได้แก่ การไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ เด็ก195
การค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของเด็กในทุกการกระท�ำทีเ่ กีย่ วกับเด็ก การคุม้ ครองสิทธิของเด็กในการมีชวี ติ อยูร่ อด
และการพัฒนาและการรับฟังความเห็นของเด็กตามสมควรแก่อายุและวุฒิภาวะ นอกจากนี้ อนุสัญญาฯ
ยังได้รับรองสิทธิอื่น ๆ อีกหลายด้าน เช่น สิทธิที่จะมีมาตรฐานการด�ำรงชีวิตที่เพียงพอส�ำหรับการพัฒนา
ของเด็ก สิทธิด้านการศึกษา สิทธิด้านสุขภาพ สิทธิที่จะไม่ถูกแทรกแซงในความเป็นส่วนตัวโดยมิชอบ สิทธิ
ที่จะได้รับความคุ้มครองจากความรุนแรงและการถูกแสวงประโยชน์ และการปฏิบัติต่อเด็กที่ถูกกล่าวหา
ทางอาญา เป็นต้น

195

ข้อ 2 (1) ของอนุสัญญาฯ บัญญัติว่า รัฐภาคีจะเคารพและประกันสิทธิตามที่ก�ำหนดไว้ในอนุสัญญานี้แก่เด็ก
แต่ละคนที่อยู่ในเขตอ�ำนาจของตน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติไม่ว่าชนิดใด ๆ โดยไม่ค�ำนึงถึงเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา
ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่น ต้นก�ำเนิดทางชาติ ชาติพันธุ์ หรือสังคม ทรัพย์สิน ความทุพพลภาพ การเกิดหรือสถานะ
อื่น ๆ ของเด็ก หรือบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย.
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติที่รับรองสิทธิของเด็กไว้ในมาตรา 54
ซึง่ ก�ำหนดให้รฐั มีหน้าทีใ่ นการด�ำเนินการให้เด็กทุกคนได้รบั การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคณ
ุ ภาพ รวมถึงการดูแลเด็กเล็ก
เพื่อให้ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยก่อนเข้ารับการศึกษา นอกจากนี้
มาตรา 71 ในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐยังได้กำ� หนดให้รฐั พึงให้ความช่วยเหลือประชากรเฉพาะกลุม่ รวมถึงเด็ก ให้สามารถ
ด�ำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ คุ้มครองป้องกันไม่ให้เด็กถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และให้การบ�ำบัด
ฟื้นฟูและเยียวยาเด็กที่ถูกกระท�ำดังกล่าว
คณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญา CRC ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อสถานการณ์สิทธิเด็กของประเทศไทย
ในการพิจารณารายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ 24 - 25 มกราคม 2555 ในหลายประเด็น เช่น รัฐภาคี
ควรมีมาตรการลดการเสียชีวิตของเด็กจากการจมน�้ำและอุบัติเหตุทางถนน การขจัดการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก รวมถึง
การลงโทษทางร่างกายต่อเด็กและส่งเสริมการสร้างวินัยโดยไม่ใช้ความรุนแรง การปรับปรุงบริการด้านสุขอนามัย
เจริญพันธุ์แก่วัยรุ่น การให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน และการคุ้มครองเด็กในสถานการณ์พิเศษต่าง ๆ
อาทิ เด็กโยกย้ายถิ่นฐาน เด็กถูกแสวงประโยชน์ทางเพศและทางเศรษฐกิจ และเด็กในกระบวนการยุติธรรม196
ในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2561 กสม. ได้มีข้อเสนอแนะ
ต่อรัฐในเรือ่ งการลดอัตราการเสียชีวติ ของเด็ก การสร้างความตระหนักแก่พอ่ แม่และผูป้ กครองในการดูแลความปลอดภัย
ของเด็ก การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก การคุ้มครองดูแลเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการแสวงประโยชน์ทางเพศ
การคุม้ ครองเด็กจากภัยสือ่ ออนไลน์ การป้องกันการกระท�ำผิดของเด็ก และการน�ำมาตรการพิเศษมาใช้แทนการด�ำเนิน
คดีอาญาต่อเด็ก ทั้งนี้ ในปี 2562 มีสถานการณ์สิทธิเด็ก การด�ำเนินการของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาและอุปสรรคด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก ดังนี้

1. การพัฒนาเด็กปฐมวัย
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562
เพื่อรองรับการด�ำเนินการคุ้มครองและดูแลเด็กปฐมวัยตามมาตรา 54 ของรัฐธรรมนูญฯ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
เด็กปฐมวัยหมายถึงเด็กที่มีอายุต�่ำกว่า 6 ปี และรวมถึงเด็กที่ต้องได้รับการพัฒนาก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาด้วย
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ครอบคลุมตั้งแต่การให้มารดาได้รับการดูแล
ในระหว่างตัง้ ครรภ์เพือ่ ให้บตุ รทีอ่ ยูใ่ นครรภ์มสี ขุ ภาวะและพัฒนาการทีด่ ี การดูแลให้เด็กปฐมวัยอยูร่ อดปลอดภัยและได้รบั
ความคุ้มครองให้พ้นจากการล่วงละเมิด การให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีรอบด้านทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์
สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย ไปจนถึงการให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยได้รับความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย197
รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย และได้เริม่ ด�ำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพือ่ การเลีย้ งดูเด็กเล็ก
มาตั้งแต่ปี 2558 โดยในระยะแรกให้เงินช่วยเหลือเดือนละ 400 บาทส�ำหรับเด็กอายุไม่เกิน 1 ปี หลังจากนั้น

196

From Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention,
Concluding observations: Thailand. (CRC/C/THA/CO/3-4), Committee on the Rights of the Child, 17 February 2012.
197
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บทที่ 3.1 สิทธิด้านการศึกษา
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ได้มีการเพิ่มเงินช่วยเหลือเป็น 600 บาท และขยายอายุเด็กที่จะได้รับเงินอุดหนุนจาก 1 ปีเป็น 3 ปี198
ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติขยายระยะเวลาและฐานรายได้ของกลุ่มเป้าหมาย
การรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยให้ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี เดือนละ 600 บาท จากเดิมที่ให้เด็กแรกเกิดถึง 3 ปี และขยายฐานรายได้ครัวเรือนละ
ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี จากเดิมรายได้ไม่เกิน 36,000 บาทต่อคนต่อปี โดยข้อมูลจากรายงาน
การติดตามประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนประจ�ำปี 2561 พบว่า เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้รับ
ประโยชน์มากกว่าทัง้ ในด้านภาวะโภชนาการและการเข้าถึงบริการทางสังคม ส่วนการขยายฐานรายได้ เป็นไปเพือ่ ให้
สอดคล้องกับการใช้ฐานเกณฑ์รายได้ของผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ครอบคลุม
เด็กในครอบครัวยากจนหรือเสีย่ งต่อความยากจนเพิม่ ขึน้ และไม่ซำ�้ ซ้อนกับสิทธิประโยชน์อนื่ ๆ ของรัฐในปัจจุบนั 199
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ที่มา: INN news

2. การเสียชีวิตของเด็ก
2.1 การเสียชีวิตจากการจมน�้ำ
เมื่อต้นปี 2562 กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยข้อมูลว่า การจมน�้ำเป็นสาเหตุที่ท�ำให้เด็กอายุ
ต�่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 1 มากกว่าโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ ในรอบ 10 ปี พบว่า มีเด็กจมน�้ำเสียชีวิต
เฉลีย่ สูงถึงปีละ 904 คน หรือวันละ 2.5 คน โดยช่วงปิดเทอมภาคฤดูรอ้ นจะเป็นช่วงเวลาทีม่ เี ด็กจมน�ำ้ เสียชีวติ สูงสุดของทุกปี
ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2561 มีเด็กจมน�ำ้ เสียชีวติ ถึง 231 คน คิดเป็นร้อยละ 34 ของเด็กทีจ่ มน�ำ้ ตลอดทัง้ ปี

198

จาก โครงการเงินอุดหนุนเพือ่ การเลีย้ งดูเด็กแรกเกิดของประเทศไทยช่วยครอบครัวยากจนให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ,
โดย ยูนิเซฟ ประเทศไทย, 2562. สืบค้นจาก https://www.unicef.org/thailand/th/โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิดของประเทศไทย
199
จาก สรุปสาระส�ำคัญการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒, โดย รัฐบาลไทย, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก
http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/docfile/20190327123614.pdf
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เกือบครึง่ หนึง่ ของเหตุการณ์พบว่า เป็นการชวนกันไปเล่นน�ำ้ เป็นกลุม่ ตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป ส่วนใหญ่ขาดทักษะการเอาชีวติ รอด
ในน�้ำและไม่รู้วิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง แหล่งน�้ำที่เด็กจมน�้ำมากที่สุด คือ แหล่งน�้ำตามธรรมชาติ
ส�ำหรับสถิตเิ ด็กทีเ่ สียชีวติ จากการจมน�ำ 
้ ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคพบว่า ในปี 2561 มีจำ� นวน 681 คน
200
ลดลงจาก 717 คน ในปี 2560
ส่วนในปี 2562 ข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2562 พบว่า
มีเด็กเสียชีวติ จากการจมน�ำ 
้ 495 ราย ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60.6) อยูใ่ นช่วงอายุ 5 - 14 ปี ช่วงปิดภาคเรียนยังคงเป็นช่วงเวลา
ที่เด็กเสียชีวิตจากการจมน�้ำมากที่สุด โดยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 23 เมษายน 2562 เกิดเหตุเด็กตกน�้ำ  จ�ำนวน
49 เหตุการณ์ เสียชีวติ รวม 53 ราย ส่วนใหญ่อยูใ่ นวัยเรียน อายุ 5 - 9 ปี หรือร้อยละ 41.5 รองลงมา คือ อายุ 10 - 14 ปี
ร้อยละ 35.8 สาเหตุเกิดจากการชวนกันไปเล่นน�้ำเองเป็นกลุ่มตามแหล่งน�้ำธรรมชาติ และพบเสียชีวิตตั้งแต่
2 ราย ขึ้นไป 9 เหตุการณ์ เสียชีวิตรวม 19 ราย ส่วนใหญ่เกิดจากการฝ่าฝืนเล่นน�้ำในจุดแจ้งเตือนอันตราย201
ทัง้ นี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ทกุ จังหวัดร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องลดอัตราการเสียชีวติ จากการจมน�ำ้
ของเด็กอายุตำ�่ กว่า 15 ปีลงร้อยละ 50 ภายในปี 2564 หรือจ�ำนวนการเสียชีวติ ต้องไม่เกิน 360 คน และมีการก�ำหนดให้
วันเสาร์แรกของเดือนมีนาคมของทุกปีเป็นวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน�้ำ  โดยในปี 2562 กรมควบคุมโรคได้เชิญชวน
ประชาชนช่วยกันรณรงค์ “บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม ป้องกันเด็กจมน�้ำ” ช่วงปิดเทอมฤดูร้อนเพื่อให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก
และชุมชนตระหนักถึงโอกาสเสี่ยงและวิธีการป้องกันการจมน�้ำ  รวมทั้งร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลักดัน
ให้เกิดทีมผู้ก่อการดีอย่างน้อยต�ำบลละ 1 ทีมช่วยกันด�ำเนินการ อาทิ การจัดการแหล่งน�้ำเสี่ยง สอนหลักสูตรว่ายน�้ำ
เพื่อเอาชีวิตรอด ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary Resuscitation: CPR)202

ที่มา: ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
200

จาก สถานการณ์เด็กจมน�้ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรการป้องกัน, โดย ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก
http://thaincd.com/document/file/drowning/สถานการณ์ป้องกันเด็กจมน�้ำ_พ.ศ._2561.pdf
201
จาก สธ. ห่วงสถานการณ์เด็กจมน�้ำช่วงปิดเทอม แนะติดอุปกรณ์ช่วยลอยตัวไปด้วยทุก, โดย กรุงเทพธุรกิจ, ๒๕๖๒.
สืบค้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/834042
202
จาก สธ. เปิดสถิตพิ บเด็กไทยจมน�ำ้ เสียชีวติ เป็นอันดับหนึง่ เฉลีย่ ๙๐๔ คนต่อปี, โดย วอยซ์ออนไลน์, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก
http://www.voicetv.co.th/read/3ObP_Bezq
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
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2.2 การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
		 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนได้เปิดเผยข้อมูลว่า
ในช่วง 5 ปี คือระหว่างปี 2556 - 2560 เด็กและเยาวชนตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 19 ปีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
รวม 17,634 ราย หรือเฉลี่ยปีละประมาณ 3,500 ราย สาเหตุหลักมาจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์203
เฉพาะในปี 2560 มีเด็กและเยาวชนอายุ 10 - 19 ปี เสียชีวติ ด้วยอุบตั เิ หตุจำ� นวน 3,526 คน และกลุม่ เหล่านีข้ บั ขี่
รถจักรยานยนต์โดยมีอัตราการสวมหมวกนิรภัยเพียงร้อยละ 7 สอดคล้องกับข้อมูลในรายงานสถานการณ์โลกด้าน
ความปลอดภัยทางถนนประจ�ำปี 2561 ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ที่ระบุ
ว่าประเทศไทยมีสัดส่วนการเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์สูงถึงร้อยละ 74 ส่วนในปี 2562 มีข้อมูลเด็กที่เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนน จ�ำนวน 1,864 ราย เป็นเพศชาย 1,427 ราย และเพศหญิง 437 ราย วัตถุประสงค์ในการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ของเด็กคือเพื่อใช้ในการเดินทางไปโรงเรียนหรือในชีวิตประจ�ำวัน204
จากสถานการณ์ที่มีเด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะจากรถจักรยานยนต์
เมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐ องค์กรสาธารณประโยชน์
ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน และสถานศึกษา ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เพื่อการขับเคลื่อนความร่วมมือ
ความปลอดภัยทางถนนส�ำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยก�ำหนดมาตรการส�ำคัญ 3 ประการ คือ การมีทางเลือก
ในการเดินทาง โดยเฉพาะการจัดให้มีรถรับ - ส่งนักเรียนที่มีมาตรฐานและปลอดภัย การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ใช้รถจักรยานยนต์โดยไม่มองข้ามว่าเป็นเพียงการขับขี่เดินทางเพียงระยะสั้น และ
การน�ำข้อมูลสถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในกลุ่มเด็กและเยาวชนไปก�ำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุ
ในระยะยาว205
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ในช่วงต้นปี 2562 ได้ปรากฏรายงานข่าวการฆ่าตัวตายของเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นและ
มัธยมปลายหลายเหตุการณ์206 แม้วา่ สถิตกิ ารฆ่าตัวตายของกลุม่ อายุ 0 - 19 ปีจะมีจำ� นวนน้อยเมือ่ เทียบกับกลุม่ อายุ
อืน่ กล่าวคือ มีจำ� นวน 131 รายจากจ�ำนวนผูฆ้ า่ ตัวตายทัง้ สิน้ 4,137 คน หรือเพียงร้อยละ 3.2 และเด็กทีฆ่ า่ ตัวตาย
ยังมีจำ� นวนน้อยกว่าในปี 2560 ทีม่ จี ำ� นวน 140 ราย207 แต่การเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวบ่อยครัง้ ก็เป็นสถานการณ์
ที่ควรมีการเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด

203

จาก สถิติชี้ ๕ ปีเด็กไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ๑๗,๖๓๔ ราย, โดย ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิ
พลเมือง, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก https://www.tcijthai.com/news/2019/5/current/9059
204
จาก เด็ ก กั บ ชี วิ ต บนถนน ความเสี่ ย งภั ย ที่ ( ไม่ ) จ�ำเป็ น ต้ อ งเจอ, โดย คมชั ด ลึ ก , ๒๕๖๑. สื บ ค้ น จาก
http://www.komchadluek.net/recommended/lifestyle/231453
205
จาก อันตราย! เด็กและเยาวชน ๑๐ - ๑๙ ปีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุกว่า ๓ พันคน ร่วมขับเคลื่อนหาทางออก,
โดย ส�ำนักข่าว Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก https://www.hfocus.org/content/2019/08/17492
206
เช่น กรณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ผูกคอเสียชีวิตที่จังหวัดระยองเมื่อเดือนมีนาคม 2562 กรณีนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จังหวัดปราจีนบุรี และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ที่จังหวัดศรีสะเกษ กระโดดตึกเรียนเสียชีวิต
เมื่อเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2562 ตามล�ำดับ เป็นต้น.
207
จาก รายงานจ�ำนวนการฆ่าตัวตายของประเทศไทย แยกตามช่วงอายุ, โดย กรมสุขภาพจิต, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก
https://www.dmh.go.th/report/suicide/age.asp
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ในการดูแลสุขภาพจิตของประชาชน กรมสุขภาพจิตมีบริการให้ค�ำปรึกษาผ่านสายด่วน 1323
ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 มีกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 11 - 25 ปี โทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้น คือ
24,471 ครั้ง จากผู้โทรเข้ามาใช้บริการทั้งสิ้น 70,534 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 34.7 เป็นกลุ่มเด็กและวัยรุ่นอายุ
11 - 19 ปี จ�ำนวน 10,298 ครั้ง208 ส่วนในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 มีผู้โทรศัพท์เข้ามาใช้บริการ
สายด่วนปรึกษาสุขภาพจิต 1323 ทั้งสิ้น 40,635 ครั้ง เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 11 - 25 ปี จ�ำนวน 13,658
ครั้ง เมื่อจ�ำแนกตามประเภทของปัญหาพบว่า สัดส่วนของเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาความเครียดหรือวิตกกังวล ปัญหา
ความรัก ซึมเศร้า และมีความคิดหรือความพยายามฆ่าตัวตายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น209
ในแต่ละปี สายด่วน 1323 มีผโู้ ทรเข้าประมาณ 800,000 สาย แต่สามารถให้บริการได้เพียง 80,000 สาย
แม้ว่าจะมีการเปิดเพจ 1323 ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต ก็ยังไม่สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ ซึ่งในปีงบประมาณ
2563 จะมีเพิม่ คูส่ ายของหมายเลข 1323 รวมทัง้ ใช้เทคโนโลยี Chat bot ทางแอปพลิเคชัน line ในการให้คำ� ปรึกษา210
รวมถึงการเพิ่มช่องทางให้บริการออนไลน์ผ่านโรงพยาบาลเสมือน (virtual hospital) ลดเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและ
ฆ่าตัวตายในเด็กและวัยรุ่น เป็นการให้ค�ำปรึกษาผ่านแพลตฟอร์มอูก้า (Ooca) ในโครงการก�ำแพงพักใจส�ำหรับเด็กและ
เยาวชนอายุ 10 - 24 ปี โดยผู้รับบริการสามารถพบกับจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทั้งบนมือถือ
และคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องเดินทางและเข้ารับบริการได้ทุกเวลา รวมทั้งมีความเป็นส่วนตัวสูง ขณะนี้เป็นการน�ำร่อง
ในมหาวิทยาลัยของรัฐบางแห่งแล้ว และจะขยายบริการให้ครอบคลุมเด็กและเยาวชนอายุ 10 - 24 ปี กลุม่ อืน่ ต่อไป211
นอกจากนี้ กรมสุขภาพจิตยังมีการให้ขอ้ มูลความรูเ้ กีย่ วกับสาเหตุและการป้องกันการฆ่าตัวตายของวัยรุน่
แก่สถานศึกษาในระดับกลุ่มโรงเรียน ได้ช่วยพัฒนาศักยภาพ เครื่องมือ และระบบบริการส่งต่อ รวมถึงพัฒนาอบรม
ครูแนะแนว212 ส่วนในระดับประเทศ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยได้เพิ่ม
อ�ำนาจหน้าทีค่ ณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติให้ครอบคลุมด้านการสร้างเสริม การป้องกัน และการควบคุมของปัจจัย
ที่คุกคามสุขภาพจิต รวมทั้งการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตด้วย213

208

จาก น่าห่วง! วัยรุน่ ฆ่าตัวตายเพิม่ จาก ๕ สาเหตุ แนะคนรอบข้างปฏิบตั กิ าร ๓ ส., โดย เดอะ แบงคอก อินไซด์, ๒๕๖๒.
สืบค้นจาก https://www.thebangkokinsight.com/160510/
209
จาก เยาวชนไทยเสี่ยงเป็นภาวะซึมเศร้า - ฆ่าตัวตายแนวโน้มสูงขึ้น, โดย ส�ำนักข่าวอิศรา, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก
https://www.isranews.org/thaireform/thaireform-documentary/77277-nesdb-77277.html
210
จาก ใน ๑ ปี เรามีผู้ที่โทรเข้ามา ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ สาย [ความคิดเห็นเฟซบุ๊ก แฟนเพจ], โดย 1323
ปรึ ก ษาปั ญ หาสุ ขภาพจิต , 2562, กัน ยายน 26. สื บค้ น จาก https://www.facebook.com/1685375791718372/
posts/2357412407848037?d=n&sfns=mo
211
จาก กรมสุขภาพจิตเพิ่มช่องทางให้การปรึกษาออนไลน์ ผ่านโรงพยาบาลเสมือน (VIRTUAL HOSPITAL) ลดเสี่ยง
ภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตายในเด็ก - วัยรุ่น, โดย กรมสุขภาพจิต, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก http://www.prdmh.com/ข่าวสาร/ข่าวแจก
กรมสุขภาพจิต/1399-กรมสุขภาพจิต-เพิม่ ช่องทางให้การปรึกษาออนไลน์-ผ่านโรงพยาบาลเสมือน-virtual-hospital-ลดเสีย่ งภาวะ
ซึมเศร้าและฆ่าตัวตายในเด็ก-วัยรุ่น.html
212
จาก เตรียมประสาน ๕๐ สถาบันอุดมศึกษา มี นศ. เกินหมื่นคน ตั้งคลินิกเฝูาระวัง ‘ซึมเศร้า - ฆ่าตัวตาย’, โดย
ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก https://www.tcijthai.com/news//3/2019current/8875
213
จาก หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๙.๐๓/๒๒๔๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานประเมิน
สถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑ การปฏิบตั งิ านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ�ำปีงบประมาณ
๒๕๖๑.

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒
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3. การกระท�ำรุนแรงต่อเด็ก
ข้อมูลจากการด�ำเนินงานของศูนย์ชว่ ยเหลือสังคม 1300 ในปีงบประมาณ 2561 มีเด็กถูกกระท�ำรุนแรง
รวม 1,222 คน แบ่งเป็นการกระท�ำรุนแรงในครอบครัว จ�ำนวน 681 คน และนอกครอบครัว จ�ำนวน 541 คน
ลดลงจากปีงบประมาณ 2560 ทีม่ เี ด็กถูกกระท�ำรุนแรงรวม 1,588 คน เป็นการกระท�ำรุนแรงในครอบครัว 841 คน
นอกครอบครัวจ�ำนวน 747 คน214 ส่วนในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 31 มีนาคม 2562) มีผถู้ กู กระท�ำความรุนแรง จ�ำนวน 1,685 คน เป็นความรุนแรงในครอบครัว จ�ำนวน 1,149 คน
ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นเด็กและเยาวชนทัง้ สิน้ 492 คน และเป็นความรุนแรงภายนอกครอบครัว จ�ำนวน 536 คน ในจ�ำนวนนี้
เป็นเด็กและเยาวชนทั้งสิ้น 377 คน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3 ในด้านลักษณะของความรุนแรงพบว่า
อันดับหนึ่ง คือ การท�ำร้ายร่างกายโดยปัจจัยเกิดจากการดื่มสุรา ยาเสพติด ความไม่เข้าใจกัน ขณะที่การล่วงละเมิด
ทางเพศในเด็ก ส่วนใหญ่เกิดจากการกระท�ำของคนใกล้ชิดสถานที่เกิดเหตุคือภายในบ้าน215
ตารางที่ 3 สถิติเด็กถูกกระท�ำรุนแรงของศูนย์ช่วยเหลือสังคมปีงบประมาณ 2560 - 2562

1. ในครอบครัว
- ถูกทำ�ร้าย
- ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
- ถูกลวนลาม/กระทำ�อนาจาร
- ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ
- อื่น ๆ
2. นอกครอบครัว
- ถูกทำ�ร้าย
- ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
- ถูกลวนลาม/กระทำ�อนาจาร
- อื่น ๆ

ปี 2561*

ปี 2562**

1,588

1,222

869

841
517
176
25
103
20
747
227
328
66
126

681
413
159
36
73
541
166
294
81
-

492
347
95
17
33
377
104
216
57
-

* ข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300
** ข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562

214

records

215

จาก สถิตสิ ายด่วน ๑๓๐๐ , โดย ศูนย์ชว่ ยเหลือสังคม, ๒๕๖๒ . สืบค้นจาก https://1300thailand .msociety.go.th/

จาก รุนแรงในครอบครัว “อย่านิ่ง” ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่, โดย ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,
๒๕๖๒. สืบค้นจาก https://www.thaihealth.or.th/Content/48440-รุนแรงในครอบครัว%20อย่านิ่ง%20%20ต้องแจ้ง
เจ้าหน้าที่.html

บทที่

4

การประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล

เด็กถูกกระทำ�รุนแรงทั้งหมด (คน)

ปี 2560*

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand
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กฎหมายหลักทีค่ มุ้ ครองเด็กจากการถูกกระท�ำรุนแรงมี 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546
และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 แต่เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562
ได้มกี ารตราพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการพัฒนาและคุม้ ครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 เพือ่ ใช้แทนกฎหมายคุม้ ครอง
ผูถ้ กู กระท�ำรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 โดยกฎหมายฉบับใหม่ได้กำ� หนดให้การกระท�ำความรุนแรงในครอบครัวทีเ่ ป็น
ความผิดทางอาญาสามารถยอมความได้เมือ่ ผูก้ ระท�ำความรุนแรงได้ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ คุม้ ครองสวัสดิภาพครบถ้วนแล้ว216
รวมทัง้ ได้กำ� หนดให้มศี นู ย์สง่ เสริมและคุม้ ครองครอบครัวทุกพืน้ ทีเ่ พือ่ เป็นกลไกในการรับแจ้งเหตุการณ์การกระท�ำรุนแรง
ในครอบครัวและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระท�ำรุนแรง ซึ่งองค์กรภาคประชาสังคมบางส่วนมีข้อห่วงกังวลว่า กฎหมาย
ดังกล่าวมีบทบัญญัติที่เปิดโอกาสให้มีการไกล่เกลี่ยกรณีการกระท�ำรุนแรงในครอบครัว อาจมีการให้ความส�ำคัญกับ
การคงไว้ซึ่งสถาบันครอบครัวมากกว่าผลกระทบที่อาจเกิดกับผู้ถูกกระท�ำรุนแรง และอาจท�ำให้ผู้เสียหายมีความเสี่ยง
ที่จะถูกกระท�ำรุนแรงซ�้ำ  อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 รัฐบาลได้ออกพระราชก�ำหนดแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 เพื่อขยายก�ำหนดเวลาในการมีผล
ใช้บงั คับของกฎหมายฉบับดังกล่าวเนือ่ งจากความไม่พร้อมในด้านความรูค้ วามสามารถ ความเชีย่ วชาญและประสบการณ์
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ รัฐบาลอยู่ระหว่างการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. .... ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญ
คือ การปรับปรุงกลไกและกระบวนการคุม้ ครองเด็กโดยเพิม่ คณะกรรมการระดับเขตและพืน้ ที่ การก�ำหนดกระบวนการ
และวิธีปฏิบัติในการคุ้มครองเด็กอย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่จะได้ความคุ้มครองให้รวมถึงเด็กอายุต�่ำกว่า
18 ปีทุกกรณี รวมถึงการคุ้มครองเด็กที่เกิดด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์แบบเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ นอกจากการถูกกระท�ำรุนแรงในครอบครัวแล้ว ยังพบการกระท�ำรุนแรงต่อเด็กในสถานศึกษา ข้อมูล
จากกรมสุขภาพจิตพบว่า การส�ำรวจในโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัดเมื่อปี 2560 มีเด็ก
ถูกรังแกในสถานศึกษาปีละประมาณ 6 แสนคน โดยเด็กทีค่ รอบครัวใช้ความรุนแรงหรือเด็กทีป่ ว่ ยโรคทางจิตเวชมักเป็น
กลุ่มผู้รังแก ส่วนเด็กที่มีความเสี่ยงถูกรังแกสูงคือ เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการช้า เด็กพิการ กลุ่มที่เป็นเด็กพิเศษ หรือ
กลุ่มเพศทางเลือก และยังพบว่า สือ่ และเทคโนโลยีมบี ทบาทส�ำคัญและเกีย่ วข้องกับพฤติกรรมการกลัน่ แกล้ง โดยกลุม่
เยาวชนไทยมากกว่าร้อยละ 50 มีพฤติกรรมกลัน่ แกล้งผ่านโลกไซเบอร์และคุกคามผูอ้ นื่ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ในปี 2560
พบนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ร้อยละ 45 มีประสบการณ์เกี่ยวกับการกลั่นแกล้งทางโลกไซเบอร์
อย่างน้อย 1 ครั้ง มากกว่าประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น 4 เท่า คนที่รังแกคือเพื่อนสนิท เพื่อนคนอื่น ๆ
ในห้อง - นอกห้องและต่างระดับชั้น ส่วนคนที่ถูกรังแก คือ เด็กไม่ค่อยสู้คน เด็กที่แตกต่าง เด็กเรียนรู้ช้า ออทิสติก
เด็กรักเพศเดียวกัน เด็กที่ไม่ค่อยมีเพื่อน217

216

จาก ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว
พ .ศ. ...., โดย ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๖๒ . สืบค้นจาก http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/cosok/
file/14-1-61-3.pdf
217
จาก “การรังแกกัน” จาก ร.ร. สู่ออนไลน์ต้องไม่ตอบโต้กลับแบบเดียวกัน, โดย คมชัดลึก, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก
https://www.komchadluek.net/news/edu-health/378907
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ในส่วนของการป้องกันการลงโทษนักเรียนด้วยวิธีรุนแรงนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบว่าด้วย
การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2548 ซึง่ ได้กำ� หนดแนวทางการลงโทษไว้ 4 ลักษณะ คือ 1) ว่ากล่าวตักเตือน
2) ท�ำทัณฑ์บน 3) ตัดคะแนนความประพฤติ และ 4) ท�ำกิจกรรมเพือ่ ให้ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม รวมทัง้ ได้หา้ มลงโทษ
นักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธรี นุ แรง หรือแบบกลัน่ แกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธ โดยให้คำ� นึงถึงอายุของนักเรียน
หรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย อย่างไรก็ดี ในปี 2562 ยังคงมีเหตุการณ์
ที่ครูลงโทษนักเรียนด้วยวิธีการรุนแรงอยู่218

4. การคุ้มครองเด็กเนื่องจากการละเมิดทางสื่อออนไลน์

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ร่วมกับส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดการเสวนา
เรือ่ ง “การกลัน่ แกล้งออนไลน์ เด็กไทยจะรอดได้อย่างไร” ซึง่ มีนกั วิชาการให้ขอ้ แนะน�ำวิธกี ารรับมือกับการกลัน่ แกล้ง
ดังกล่าวว่า ควรนิ่งเฉยเพราะการตอบโต้กลับจะท�ำให้ผู้กระท�ำเกิดความสนุกและกลั่นแกล้งมากขึ้น แต่หากนิ่งเฉย
แล้วยังคงถูกกลั่นแกล้งเกินกว่าที่จะรับมือไหว ควรปรึกษาครูหรือผู้ปกครองเพื่อช่วยหาวิธีจัดการ เช่น การพูดคุย
หรือใช้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินคดี เช่น พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550220

218

เช่น กรณีครูใช้ไม้ตีศีรษะเด็กอายุ 7 ปีจนใบหน้าและตา 2 ข้างบวมแดง กรณีครูใช้ไม้ตีก้นเด็กชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๔ จนบวมช้าไม่สามารถนั่งได้ และกรณีครูตบหัวตบหน้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เนื่องจากไม่ส่งการบ้าน เป็นต้น
219
จาก สถานการณ์เด็กไทยเสีย่ งภัย ออนไลน์, โดย คมชัดลึก, ๒๕๖๒ . สืบค้นจาก http://www.komchadluek.net/
news/scoop/384789
220
จาก กลั่นแกล้งออนไลน์ เด็กไทยจะรอดได้อย่างไร, โดย มติชนออนไลน์, ๒๔๖๒. สืบค้นจาก https://
www.matichon.co.th/lifestyle/children-teenagers/news_1828680
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สิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล

รัฐมียุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. 2560 - 2564
รวมถึงมีการจัดตัง้ ศูนย์ประสานงานปกป้องคุม้ ครองเด็กและเยาวชนในการใช้สอื่ ออนไลน์ (Child Online Protection
Action Thailand: COPAT) เพือ่ ท�ำหน้าทีข่ บั เคลือ่ นยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน ศูนย์ดงั กล่าวได้มกี ารส�ำรวจสถานการณ์
เด็กไทยกับภัยออนไลน์ โดยจากผลการส�ำรวจพบว่า เด็กร้อยละ 86 เชือ่ ว่า สามารถให้คำ� แนะน�ำเพือ่ นได้หากประสบภัย
ออนไลน์ เด็กร้อยละ 54 เชื่อว่าจะจัดการปัญหาได้หากเกิดกับตนเอง เด็กร้อยละ 39 ใช้อินเทอร์เน็ต 6 - 10 ชั่วโมง
ต่อวัน เด็กร้อยละ 38 เล่นเกมส์ออนไลน์มากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน มีเด็กร้อยละ 31 เคยถูกกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์
ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นเด็กทีเ่ ป็นเพศทางเลือกมากทีส่ ดุ คือ เด็กร้อยละ 49 โดยทีเ่ ด็กร้อยละ 40 ไม่ได้บอกใครเกีย่ วกับเรือ่ ง
ทีโ่ ดนกลัน่ แกล้ง จากการส�ำรวจยังพบว่า เด็กร้อยละ 34 เคยกลัน่ แกล้งคนอืน่ ทางออนไลน์ ซึง่ ส่วนหนึง่ บอกว่าเป็นการ
โต้ตอบที่ตนเองโดนแกล้ง เด็กร้อยละ 74 เคยพบเห็นสื่อลามกอนาจารทางออนไลน์ เด็กร้อยละ 50 เคยพบเห็น
สื่อลามกอนาจารเด็ก เด็กร้อยละ 6 เคยครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก เคยส่งต่อหรือแชร์สื่อลามกอนาจาร
ทางออนไลน์ และเด็กร้อยละ 2 ยอมรับว่าเคยถ่ายภาพหรือวิดีโอตนเองในลักษณะลามกอนาจารแล้วส่งให้
คนอื่น ๆ ด้วย เด็ก 1 ใน 4 หรือประมาณ 4,000 คน เคยนัดพบเพื่อนที่รู้จักกันในโลกออนไลน์ โดยปรากฏกรณี
ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากการนัดเจอกัน จ�ำนวน 73 คน219

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand
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5. การแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
การแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กโดยการค้าประเวณี การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก หรือการ
แสวงประโยชน์ในรูปแบบอื่นเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และ
ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม แม้วา่ รัฐบาลจะให้ความส�ำคัญกับการปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ แต่ยงั คงปรากฏข่าวการ
ค้าประเวณีเด็กอยู่เนือง ๆ รูปแบบการค้าประเวณีมีทั้งที่กระท�ำโดยมีสถานบันเทิงบังหน้าและการซื้อขายผ่านโซเชียล
มีเดีย เด็กที่ถูกน�ำมาค้าประเวณีมีทั้งที่ถูกหลอกลวงบังคับ เช่น เด็กชาวเขาบนพื้นที่สูง เด็กต่างด้าว และเด็กที่สมัครใจ
เนือ่ งจากต้องการหาเงินไปใช้จา่ ย221 องค์กรภาคประชาสังคมให้ขอ้ มูลว่า การค้าประเวณีเด็กได้ปรับเปลีย่ นเป็นรูปแบบ
ออนไลน์ที่ปัจจุบันยังไม่สามารถควบคุมได้และมีเด็กจ�ำนวนมากถูกหลอกให้ท�ำอนาจารผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ การเข้าถึง
หลักฐานเพือ่ ด�ำเนินคดีทำ� ได้ยาก เนือ่ งจากข้อมูลอยูใ่ นความครอบครองของผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ต เด็กทีเ่ ป็นกลุม่ เสีย่ ง
เป็นเป็นกลุ่มเด็กชายขอบ เช่น เด็กที่ไม่มีสถานะ เป็นต้น
เมื่อปี 2559 ได้มีการจัดตั้งคณะท�ำงานปราบปรามการล่วงละเมิดเด็กทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต
(Thailand Internet Crimes Against Children หรือศูนย์ TICAC) ขึน้ ภายใต้สำ� นักงานต�ำรวจแห่งชาติ นับตัง้ แต่การจัด
ตัง้ ศูนย์ฯ จนถึงปี 2561 ได้มกี ารจับกุมผูก้ ระท�ำผิดและด�ำเนินคดีได้ 71 คดี แบ่งเป็นคดีคา้ มนุษย์ 21 คดี คดีลว่ งละเมิด
ทางเพศเด็ก 13 คดี และคดีครอบครองสือ่ ลามกอนาจารเด็ก 31 คดี และส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร 6 คดี โดยพบว่า
ผูก้ ระท�ำความผิดเป็นผูต้ อ้ งหาคนไทย 38 คนและชาวต่างชาติจำ� นวน 35 คน ทีผ่ า่ นมา ศูนย์ฯ ได้รบั เบาะแส 209 เรือ่ ง
ด�ำเนินคดีไปแล้ว 121 คดี ที่เหลืออยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลต่อ ส่วนในปี 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน
ศูนย์ฯ สามารถจับกุมผูต้ อ้ งหาและยังมีการจับกุมผูก้ ระท�ำผิดเพิม่ เติมทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ 24 คน รวมทัง้

221

จาก หัวข้อข่าวค้าประเวณีเด็ก, โดย ไทยรัฐออนไลน์, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/tags/
ค้าประเวณีเด็ก
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ช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อได้ 19 คนรวมถึงเด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปี น�ำเข้าสู่กระบวนการเบื้องต้นได้ 10 คน222 ศูนย์ฯ
เชื่อว่าการกระท�ำผิดจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันสื่อออนไลน์เข้าถึงได้ง่าย กลุ่มผู้กระท�ำผิดจึงเปลี่ยน
พฤติกรรมใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางในการล่อลวงผู้เสียหายมากขึ้น โดยผู้ที่พบเห็นการกระท�ำความผิดสามารถ
แจ้งเบาะแสมายังศูนย์ฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสืบสวนจับกุมได้223

6. การคุ้มครองเด็กในกระบวนการยุติธรรม

ทัง้ นี้ เพือ่ เตรียมเด็กให้มคี วามพร้อมในการกลับคืนสูส่ งั คม กรมพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชนมีการให้
การศึกษาและพัฒนาอาชีพแก่เด็กทีเ่ ข้าสูส่ ถานพินจิ ฯ ตัง้ แต่แรกรับโดยร่วมกับส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และผู้ประกอบการเอกชน ทั้งวิชาพื้นฐาน การฝึกทักษะชีวิต และการฝึกวิชาชีพ
เพือ่ สร้างทางเลือกในการด�ำรงชีวติ มีการประเมินความเสีย่ งของเด็กและความพร้อมของครอบครัวก่อนปล่อยตัวเด็ก
รวมทั้งมีการติดตามหลังการปล่อยตัวโดยมีนักสังคมสงเคราะห์ หน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายในชุมชน เช่น ผู้น�ำ
ชุมชน บริษัทห้างร้าน และอาสาสมัครต่าง ๆ มีส่วนช่วยติดตามเด็ก ทั้งนี้ ในปี 2560 - 2561 สามารถติดตามเด็ก
ได้ร้อยละ 93 และมีอัตราเด็กไม่กระท�ำผิดซ�้ำกว่าร้อยละ 90225
ในส่วนการปฏิบัติต่อเด็กโยกย้ายถิ่นฐาน รัฐบาลมีนโยบายที่จะไม่คุมขังเด็กหลบหนีเข้าเมืองตาม
แนวปฏิบตั ริ ะหว่างประเทศ ทีผ่ า่ นมา มีการปล่อยตัวเด็กโดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั อนุญาตให้แม่ของเด็กออกมาด้วย และมีการ
จั ด ให้ แ ม่ แ ละเด็ ก อยู ่ ที่ บ ้ า นพั ก เด็ ก และครอบครั ว ของกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
อย่างไรก็ดี แนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวมีการด�ำเนินการเฉพาะห้องกักทีก่ รุงเทพฯ (สวนพลู) เท่านัน้ ทัง้ นี้ เมือ่ วันที่ 21 มกราคม
2562 หน่วยงานของรัฐ 7 หน่วยงาน ประกอบด้วยส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

222

จาก ตร. ชุด TICAC จับกุมผู้ต้องหาละเมิดทางเพศเด็ก, โดย ส�ำนักข่าว INN, ๒๕๖๒  . สืบค้นจาก https://
www.innnews.co.th/crime/news_419780/
223
จาก TICAC โชว์ผลงาน ๒ ปี จับล่วงละเมิดเด็กทางไซเบอร์ ๗๑ คดี, โดย ผู้จัดการออนไลน์, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก
https://mgronline.com/crime/detail/9610000003408
224
จาก หนังสือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๔๑๑/๖๘๔๙ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒.
225
จาก การประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพือ่ รับทราบข้อมูลเพือ่ ประกอบการจัดท�ำร่างรายงานคูข่ นานการปฏิบตั ติ าม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของ กสม. เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ จัดโดย ส�ำนักงาน กสม.
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หลักการส�ำคัญประการหนึ่งในการปฏิบัติต่อเด็กที่กระท�ำผิดตามข้อ 40 ของอนุสัญญา CRC คือ
การส่งเสริมให้เด็กสามารถกลับคืนสู่สังคมและท�ำประโยชน์แก่สังคมได้ การน�ำมาตรการพิเศษมาใช้แทนการด�ำเนิน
คดีอาญาต่อเด็กจึงเป็นมาตรการส�ำคัญในการส่งเสริมเด็กตามหลักการดังกล่าว ทั้งนี้ พระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 86 และมาตรา 90 ก�ำหนดให้มีการ
จัดท�ำแผนแก้ไขบ�ำบัดฟืน้ ฟูเด็กหรือเยาวชนทีต่ อ้ งหาว่ากระท�ำผิดอาญาทัง้ ในชัน้ ก่อนฟ้องคดีและระหว่างการฟ้องคดี
ได้โดยมีเงื่อนไขบางประการเพื่อให้เด็กได้แก้ไขพฤติกรรม ซึ่งมีข้อมูลจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่า
ตัง้ แต่ปี 2558 มีคดีทเี่ ข้าเกณฑ์จดั ท�ำแผนแก้ไขบ�ำบัดฟืน้ ฟูตามมาตราดังกล่าวมากขึน้ และมีกรณีทมี่ กี ารจัดท�ำแผน
ส�ำเร็จมากขึ้น และระหว่างปีงบประมาณ 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ได้น�ำมาตรการพิเศษมาใช้แทนการ
ด�ำเนินคดีอาญาแก่เด็กและเยาวชนจ�ำนวน 6,331 คดี คิดเป็นร้อยละ 17.76 ของคดีทั้งหมด224
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ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย การทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงแรงงาน ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การก�ำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ใน
สถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติ
งานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการไม่กักตัวเด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปีไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าว โดยจะให้อยู่ใน
ความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรภาคเอกชน หรือองค์กรภาคประชาสังคม
และหามาตรการในการช่วยเหลือระยะยาวต่อไป226

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ

บทประเมินสถานการณ์และข้อเสนอแนะ
ในปี 2562 รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการด�ำเนินงานในอันที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็ก
ตามอนุสัญญา CRC และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ให้ดียิ่งขึ้นโดยมีมาตรการที่ชัดเจน
และมีผลการด�ำเนินงานที่เป็นรูปธรรมในหลายด้าน เช่น ในด้านการอยู่รอดโดยลดการเสียชีวิตของเด็ก การพัฒนา
เด็กปฐมวัย และการปราบปรามการแสวงประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก ส่วนในด้านอื่น ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐ
ก็มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและมีความคืบหน้าในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดี มาตรการในเชิงป้องกัน
เพื่อลดปัญหาที่กระทบต่อสิทธิเด็กยังไม่ชัดเจนมากนัก ในการนี้ กสม. จึงมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการสร้างความตระหนักแก่พ่อแม่ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการดูแลเด็กเป็นเบื้องต้น ให้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวเพื่อให้เด็กได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย รวมทั้งควรมีมาตรการสนับสนุนให้ครอบครัวสามารถท�ำหน้าที่ดังกล่าวได้

226

จาก ข่าวสารนิเทศ : พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การก�ำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ใน
สถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ, โดย กระทรวงการต่างประเทศ, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก http://www.mfa.go.th/main/
th/news3/6886/98779-พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ-เรื่อง-การก�ำหนดมาตรการแล.html
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

เช่น การให้ความรูเ้ กีย่ วกับพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย การส่งเสริมให้พอ่ แม่มปี ฏิสมั พันธ์และท�ำกิจกรรมร่วมกับเด็ก
การดูแลความปลอดภัยของเด็กรวมถึงภัยจากสื่อ การรับฟังความเห็นของเด็ก การอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้
ความรุนแรง การรับมือกับปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่น ตลอดจนการจัดการปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
ในครอบครัวซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจท�ำให้มีการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก
2. รัฐควรมีมาตรการป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็กในครอบครัวและการกระท�ำผิดของเด็ก โดยการศึกษา
และวิเคราะห์ปจั จัยทีเ่ ป็นสาเหตุของการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและการกระท�ำผิดของเด็กเพือ่ น�ำมาก�ำหนดแนวทาง
แก้ไขปัญหาที่เหมาะสม  
3. รัฐควรพิจารณาให้มกี ลไกระดับชุมชนในการเฝ้าระวังปัญหาเด็ก เช่น การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก การแสวง
ประโยชน์ต่อเด็กในรูปแบบต่าง ๆ และปัญหาเด็กกระท�ำผิด รวมทั้งให้มีกลไกจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
เพือ่ ให้ปญ
ั หาได้รบั การแก้ไขอย่างทันท่วงที โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เข้ามามีสว่ นช่วยด�ำเนินการตามมาตรา
250 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และเปิดให้องค์กรพัฒนาเอกชน
และภาคเอกชนที่มีความพร้อมเข้ามามีส่วนช่วยรัฐขับเคลื่อนการคุ้มครองเด็กในด้านต่าง ๆ

ภาพรวม
ปัจจุบันยังไม่มีสนธิสัญญาระหว่างประเทศของผู้สูงอายุโดยเฉพาะ แต่สิทธิของผู้สูงอายุได้รับการ
รับรองในสนธิสัญญาหลักระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 2 ฉบับ คือ กติกา ICCPR และ กติกา
ICESCR  นอกจากนี้ ยังมีสนธิสญ
ั ญาฉบับอืน่ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องและอาจน�ำมาปรับใช้ในการคุม้ ครองผูส้ งู อายุได้
เช่น ผู้หญิงสูงอายุได้รับการคุ้มครองตามอนุสัญญา CEDAW ส่วนผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญา CRPD เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อปี 2534 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มี
มติที่ 46/91 รับรองหลักการ 18 ประการส�ำหรับผูส้ งู อายุ (United Nations Principles for Older Persons)
โดยรับรองสิทธิของผู้สูงอายุใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมีอิสรภาพในการพึ่งตนเอง (Independence)
2) การมีส่วนร่วม (Participation) 3) การดูแล (Care) 4) การบรรลุความต้องการ (Self-fulfilment) และ
5) ความมีศักดิ์ศรี (Dignity)227 นอกจากนี้ ยังมีตราสารระหว่างประเทศด้านผู้สูงอายุที่ส�ำคัญ ได้แก่
แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ (The Madrid International Plan of Action
on Ageing) ซึง่ เป็นผลจากการประชุมสมัชชาระดับโลกว่าด้วยผูส้ งู อายุ ครัง้ ที่ 2 (The 2nd World Assembly
on Ageing) ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน ในปี 2545 โดยมีเป้าหมายหลักของการพัฒนาผู้สูงอายุ
ใน 3 ประเด็น คือ 1) ผู้สูงอายุกับการพัฒนา 2) สูงวัยอย่างสุขภาพดีและมีสุขภาวะ และ 3) การสร้าง
ความมั่นใจว่าจะมีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนและเหมาะสม

227

From United Nations Principles for Older Persons Adopted by General Assembly resolution 46/91
of 16 December 1991, by United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 1991 Retrieved
from http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OlderPersons.aspx
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

110

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้รับรองสิทธิผู้สูงอายุไว้ในมาตรา 27 วรรคสาม
และวรรคสี่ ว่าด้วยการห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุแห่งความแตกต่างด้านต่าง ๆ รวมถึงเรื่องอายุ
และมาตรา 48 วรรคสอง บัญญัติว่าบุคคลที่อายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และบุคคลยากไร้
ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ นอกจากนี้ มาตรา 71 วรรคสาม บัญญัติว่า
รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถด�ำรงชีพได้อย่างมี
คุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งให้การบ�ำบัด
ฟื้นฟู เยียวยาผู้ถูกกระท�ำการดังกล่าว
ในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2561 กสม. ได้มีข้อเสนอแนะ
ให้มีการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความส�ำคัญของการออมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ การปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ให้รองรับการท�ำงานของผู้สูงอายุ และการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เช่น
การบริการสาธารณสุข การฝึก/ประกอบอาชีพ การได้รับความคุ้มครองจากการกระท�ำทารุณกรรม ฯลฯ อย่างทั่วถึง  
ในปี 2562 มีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ การด�ำเนินการของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
มีปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

4.2.1 การด�ำเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564)
		 ข้อมูลจากการส�ำรวจประชากรสูงอายุของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติครั้งล่าสุดเมื่อปี 2560 พบว่า
ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุ 11.3 ล้านคน หรือร้อยละ 16.7 ของจ�ำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ 67.6 ล้านคน
และคาดการณ์วา่ ประเทศไทยจะเข้าสูส่ งั คมสูงวัยอย่างสมบูรณ์หรือมีจำ� นวนผูส้ งู อายุถงึ ร้อยละ 20 ของประชากรทัง้ หมด
ในปี 2564228 ในการเตรียมการรองรับสังคมผูส้ งู วัย รัฐบาลและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
ได้จัดท�ำแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) แบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) การเตรียม
ความพร้อมของประชากรวัยสูงอายุ 2) การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ 3) ระบบคุ้มครองทางสังคมส�ำหรับผู้สูงอายุ
4) การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการ และ 5) การประมวลผล พัฒนา เผยแพร่ความรู้
การติดตามประเมินผล
เมื่อปี 2560 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ท�ำการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนผู้สูงอายุฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2559) เพื่อน�ำผลการประเมินที่ได้มา
ปรับปรุงการด�ำเนินการตามแผนฯ ในระยะต่อไป พบว่า มีประเด็นทีก่ ารด�ำเนินการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนด เช่น
ในด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ มีประชากรวัยท�ำงานเพียง 1 ใน 3 ที่มีการประกันยามชราภาพอย่างเป็น
ทางการและมีความรูเ้ รือ่ งกระบวนการชราและการเตรียมการเพือ่ วัยสูงอายุ ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาผูส้ งู อายุพบว่า
มีผู้สูงอายุเพียงประมาณ 1 ใน 4 ที่มีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่พึงประสงค์ และผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบ้านหรือ
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ส่วนในด้านระบบคุ้มครองทางสังคมพบว่า สถานที่ให้บริการสาธารณะยังขาดแคลน
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุทุพพลภาพที่ได้รับบริการจากชุมชนเพียงประมาณ 1 ใน 4 และมี

228

จาก แถลงข่าว “สถิตบิ อกอะไร ผูส้ งู วัยปัจจุบนั และอนาคต”, โดย นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ และนายธนนท์ นวมเพชร,
2562. สืบค้นจาก http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/Press_Release/2561/N10-04-61-1.aspx
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ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุทมี่ คี วามรูเ้ หมาะสมเพียง 1 ใน 3 เป็นต้น กรมกิจการผูส้ งู อายุได้นำ� ผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุง
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 เรียกว่า แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561229
ขณะนี้ กรมกิจการผูส้ งู อายุรว่ มกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอยูร่ ะหว่างจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ าร ปี 2563 2566 เพือ่ ขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานตามแผนผูส้ งู อายุแห่งชาติฯ ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2561 ให้ครอบคลุมประเด็น
ที่ยังไม่บรรลุเป้าประสงค์ตามผลการประเมินระยะที่ 3 และอยู่ระหว่างเตรียมจัดท�ำแผนผู้สูงอายูแห่งชาติ ฉบับที่ 3

4.2.2 หลักประกันรายได้

229

จาก แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑, โดย
กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2562. สืบค้นจาก http://www.dop.go.th/download/laws/th1573721522-816_0.pdf
230
จาก รัฐบาลแจงไม่ปรับเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ คงจ่ายอัตราเดิมแบบขัน้ บันได, โดย เวิรค์ พอยท์นวิ ส์, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก
https://workpointnews.com/2019/08/22/081315/
231
จาก กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่ายตรงเบีย้ ผูส้ งู อายุ - เบีย้ ผูพ้ กิ ารให้พร้อมกันทัว่ ประเทศตัง้ แต่ ม.ค. ๖๓, โดย ข่าวออนไลน์
RYT9, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก https://www.ryt9.com/s/iq03/3054420
232
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บทที่ 3.3 สิทธิที่เกี่ยวกับการท�ำงานและความคุ้มครองทางสังคม เรื่องการมีมาตรฐาน
การครองชีพที่เพียงพอ
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พระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 (11) ก�ำหนดให้ผู้สูงอายุได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามความจ�ำเป็นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการผูส้ งู อายุแห่งชาติวา่ ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ พ.ศ. 2552 ซึง่ ก�ำหนดคุณสมบัตขิ อง
ผูม้ สี ทิ ธิจะได้รบั เงินเบีย้ ยังชีพว่า ต้องมีสญ
ั ชาติไทย มีอายุ 60 ปีขนึ้ ไป และไม่เป็นผูไ้ ด้รบั สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อนื่
จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูส้ งู อายุจะได้รบั เบีย้ ยังชีพเป็นรายเดือนต่อเนือ่ ง
ตลอดชีวิตตามอัตราปัจจุบันแบบขั้นบันไดที่เพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ (อายุ 60 - 69 ปี ได้รับ 600 บาท/เดือน อายุ
70 - 79 ปี ได้รบั 700 บาท/เดือน อายุ 80 - 89 ปี ได้รบั 800 บาท/เดือน อายุ 90 ปีขนึ้ ไป ได้รบั 1,000 บาท/เดือน)
ทั้งนี้ ในปี 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เห็นชอบให้ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่าน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิม่ เติมในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562  ซึง่ รวมถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือผูส้ งู อายุจำ� นวน
500 บาท/คน/เดือน230 นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างด�ำเนินการปรับวิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเพื่อให้
ผูส้ งู อายุได้รบั เงินรวดเร็วและสะดวกมากขึน้ โดยร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จัดท�ำฐานข้อมูลผูม้ สี ทิ ธิ
รับเบื้ยยังชีพเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิโดยตรงทุกวันที่ 10 ของเดือน หากเดือนใดวันที่ 10 ตรงกับ
วันหยุดราชการ จะจ่ายในวันท�ำการก่อนวันหยุดนั้น ๆ โดยคาดว่าจะสามารถด�ำเนินการได้ครบทั่วประเทศภายใน
เดือนมกราคม 2563231
นอกเหนือจากการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รัฐยังได้จัดให้มีระบบบ�ำนาญแบบสมัครใจส�ำหรับ
ประชาชนทีไ่ ม่อยูใ่ นระบบสวัสดิการทางการใด โดยได้จดั ตัง้ กองทุนการออมแห่งชาติสำ� หรับประชาชนกลุม่ ดังกล่าว
เพื่อออมเงินไว้ใช้หลังเกษียณโดยรัฐบาลส่งเงินสมทบกองทุนฯ ได้เริ่มด�ำเนินการเมื่อปี 2558 ปัจจุบันมีสมาชิก
2.7 ล้านคน232 อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 มาตรา 30 ได้ก�ำหนดเงื่อนไข
ผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนว่าต้องมีอายุไม่ต�่ำกว่า 15 ปีและไม่เกิน 60 ปี ท�ำให้ผู้สูงอายุไม่สามารถ
เข้าเป็นสมาชิกของกองทุนนี้ได้

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand
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อย่างไรก็ตาม กลุม่ ผูส้ งู อายุและประชาชนบางกลุม่ เห็นว่าเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุทจี่ า่ ยตามอัตราปัจจุบนั
ไม่เพียงพอที่จะท�ำให้ผู้สูงอายุด�ำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ตัวแทนเครือข่ายรัฐสวัสดิการ
ได้เดินทางเข้ายื่นเสนอร่างพระราชบัญญัติบ�ำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... กับตัวแทน 7 พรรคการเมืองฝ่ายค้าน การเสนอ
ร่างกฎหมายดังกล่าวมีเจตจ�ำนงเพือ่ ให้คนไทยทีม่ อี ายุ 60 ขึน้ ไปมีหลักประกันด้านรายได้ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยเครือข่ายฯ เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนเบี้ยยังชีพเป็นบ�ำนาญถ้วนหน้า
ทีเ่ พียงพอซึง่ ต้องไม่นอ้ ยกว่า 3,000 บาทต่อเดือน และได้ลงไปในทุกชุมชนเพือ่ รวบรวมรายชือ่ จนครบ 10,000 รายชือ่
ตามเงือ่ นไขของรัฐธรรมนูญทีเ่ ปิดให้ประชาชนสามารถเสนอกฎหมายได้ แต่ยงั ไม่ได้ยนื่ ร่างกฎหมายดังกล่าวต่อส�ำนักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร233

ที่มา: เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

4.2.3 การส่งเสริมการท�ำงานของผู้สูงอายุ
แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุก�ำหนดแนวทางในเรื่องการท�ำงาน
ของผู้สูงอายุว่าผู้สูงอายุควรมีโอกาสท�ำประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งควรมีโอกาสได้ท�ำงานตราบเท่าที่ยังมีความประสงค์
และมีความสามารถที่จะท�ำงานได้ นอกจากนี้ การท�ำงานยังสร้างหลักประกันรายได้ที่ส�ำคัญแก่ผู้สูงอายุ และท�ำให้
ผูส้ งู อายุสามารถด�ำรงชีวติ ได้อย่างอิสระตามหลักการด้านผูส้ งู อายุของสหประชาชาติดว้ ย ทัง้ นี้ จากการส�ำรวจประชากร
สูงอายุของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2560 พบว่า มีผู้สูงอายุที่ยังท�ำงานร้อยละ 35.1 ของจ�ำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 63.1) ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง ผู้สูงอายุที่ท�ำงานให้เหตุผลที่ยังคงท�ำงานอยู่ว่า
เพราะสุขภาพแข็งแรง ต้องหารายได้เลี้ยงครอบครัวหรือตนเอง และเป็นอาชีพประจ�ำไม่มีผู้ดูแลแทน

233

จาก ก้าวแรกรัฐสวัสดิการ: ภาคประชาสังคมเตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ. บ�ำนาญแห่งชาติ ต่อสภาผูแ้ ทนฯ, โดย ประชาไท,
๒๕๖๒. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2019/09/84185
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กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน มีมาตรการส่งเสริมการมีงานท�ำให้กับผู้สูงอายุของ
กรมการจัดหางานประจ�ำปี 2562 จ�ำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมการจ้างงานผูส้ งู อายุในอาชีพทีเ่ หมาะสม
กับวัยและประสบการณ์ ได้แก่ (1) กิจกรรม “หนึ่งอ�ำเภอ - หนึ่งภูมิปัญญา” โดยผลการด�ำเนินงานระหว่างเดือน
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 พบว่า มีผู้สูงอายุได้รับการจ้างงานเป็นวิทยากร จ�ำนวน 151 คน สร้างรายได้
ทัง้ สิน้ 3,600,000 บาท และมีผสู้ งู อายุทไี่ ด้รบั การถ่ายทอดองค์ความรูส้ ามารถมีงานท�ำและมีรายได้ จ�ำนวน 1,311 คน
สร้างรายได้ทงั้ สิน้ 3,442,735 บาท และ (2) กิจกรรมส่งเสริมการมีงานท�ำของผูส้ งู อายุในอุตสาหกรรมบริการและ
การท่องเที่ยว โดยผลการด�ำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 พบว่า ผู้สูงอายุที่มาใช้บริการ
จัดหางานได้รับการบรรจุงาน จ�ำนวน 861 คน คิดเป็นร้อยละ 75.55 สร้างรายได้ประมาณ 107,802,000 บาท
ต่อปี 2) โครงการสร้างโอกาสการมีงานท�ำให้ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน โดยผลการด�ำเนินงาน
ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 พบว่า มีผู้สูงอายุได้รับงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของ
กรมการจัดหางาน จ�ำนวน 22 คน สร้างรายได้ทงั้ สิน้ 2,160,000 บาท และ 3) การให้บริการจัดหางานแก่ผสู้ งู อายุ
ทั่วไป234 เป็นการร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม235 เพื่อส่งเสริมการมีงานท�ำให้กับผู้สูงอายุ
โดยได้มีการจัดท�ำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกันในเรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ในการ
ด�ำเนินการ กรมการจัดหางานได้ทำ� โมเดล Job matching ทีจ่ ะขยายผลไปทัว่ ประเทศที่มสี �ำนักงานจัดหางานตั้งอยู่
ผลการด�ำเนินการมีสถานประกอบการทั่วประเทศ 351 แห่งที่เข้าร่วม (ขยายจากต้นแบบ 12 แห่ง) ต�ำแหน่ง
งานว่าง 17,000 อัตรา และมีผู้สูงอายุที่ประสงค์ท�ำงานประมาณ 7,000 คน ส่วนผู้สูงอายุที่ได้เข้าท�ำงานใน
สถานประกอบการแล้วมีประมาณ 3,700 คน   ต�ำแหน่งงานที่มีการจ้างงานผู้สูงอายุมากที่สุดเป็นแรงงานไร้ฝีมือ
เช่น แรงงานด้านการผลิต เสมียน พนักงานทั่วไปที่งานไม่หนัก เป็นต้น236

ที่มา: Brand Buffet
234

หนังสือ กรมการจัดหางาน ที่ รง ๐๓๐๗/๑๗๔๐๓๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่องข้อมูลเพื่อประกอบ
การจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย.
235
ได้แก่ กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส�ำนักงานประกันสังคม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน กรมกิจการผู้สูงอายุ และส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ภาคเอกชน ได้แก่ สถานประกอบการ 12 แห่ง ภาคประชาสังคม ได้แก่ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคม
องค์การบริหารส่วนต�ำบลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย.
236
จาก การสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนเพือ่ ประกอบการพิจารณาจัดท�ำรายงาน
ผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 จัดโดย ส�ำนักเฝ้าระวัง
และประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand
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		 นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังได้มขี อ้ เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้เพิม่ อัตราค่าจ้างผูส้ งู อายุทบี่ ริษทั
เอกชนสามารถน�ำไปยกเว้นภาษีได้ตามมาตรการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุที่เริ่มเมื่อ
ปี 2560 จากเดิมทีไ่ ม่เกิน 15,000 บาท/คน/เดือน เป็นไม่เกิน 20,000 - 25,000 บาท/คน/เดือน แต่ยงั คงจ�ำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายที่สามารถน�ำไปหักภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท/คน/เดือน และจ�ำนวนผู้สูงอายุที่จ้างต้องไม่เกินร้อยละ 10
ของลูกจ้างทั้งหมดตามเงื่อนไขเดิม เพื่อเป็นมาตรการจูงใจให้นายจ้าง/สถานประกอบการจ้างงานผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น237
นอกเหนือจากการส่งเสริมการท�ำงานของผูส้ งู อายุแล้ว กระทรวงแรงงานยังได้มกี ารพิจารณาปรับปรุง
กฎหมายแรงงานเพื่อให้คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุที่ท�ำงานด้วย เช่น การพิจารณาก�ำหนดค่าแรงรายชั่วโมงที่เหมาะสม
เพือ่ รองรับผูส้ งู อายุบางส่วนทีอ่ าจไม่พร้อมท�ำงานเต็มเวลา ซึง่ อาจช่วยเพิม่ ความยืดหยุน่ ให้กบั ทัง้ ตัวผูส้ งู อายุและนายจ้าง
ที่ต้องการจ้างผู้สูงอายุท�ำงานแบบไม่เต็มเวลา238และเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ
หลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ตามทีก่ ระทรวงแรงงานเสนอ เพือ่ ขยายอายุของบุคคลเป็นผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม
พ.ศ. 2533 จากเดิมอายุไม่เกิน 60 ปี เป็น 65 ปี ซึ่งจะท�ำให้ผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพอิสระและเป็นแรงงาน
นอกระบบได้รับความคุ้มครองในระบบประกันสังคมอย่างทั่วถึงตามนโยบายแห่งรัฐเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล�้ำ
สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ)239
ส�ำหรับมาตรการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในภาครัฐ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ได้ออกกฎว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป มาตั้งแต่ปี 2552
โดยก�ำหนดข้าราชการที่ด�ำรงต�ำแหน่งบางประเภทและบางระดับสามารถได้รับการพิจารณาให้รับราชการต่อไป
เมื่อผู้น้ันมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ได้เป็นการเฉพาะราย ซึ่งในปี 2562 ก.พ. ได้มีการปรับคุณสมบัติของผู้ที่อาจ
รับราชการต่อหลังอายุครบ 60 ปีให้ยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาความขาดแคลนบุคลากรในสาขาที่เป็นภารกิจ
ส�ำคัญของรัฐ และเพื่อรองรับปัญหาการเข้าสู่สังคมสูงวัย ดังปรากฏในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562240 ส่วนกรณีที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านสังคมก�ำหนดให้ส�ำนักงาน ก.พ. ศึกษาเพิ่มเติมประเด็นเกี่ยวกับการขยายอายุเกษียณราชการจาก 60 ปีเป็น 63 ปี
โดยไม่ครอบคลุมหน่วยงานทีต่ อ้ งใช้ศกั ยภาพทางร่างกาย และก�ำหนดเป้าหมายให้ขา้ ราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เกษียณอายุราชการอายุที่ 63 ปี ในปี พ.ศ.2567 นัน้ ส�ำนักงาน ก.พ. อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเหมาะสม
ของต�ำแหน่งที่จะขยายอายุเกษียณ ทั้งนี้ สถิติจากกรมบัญชีกลางระบุว่าจะมีข้าราชการพลเรือนสามัญเกษียณอายุ
ช่วงปี 2561 - 2570 จ�ำนวน 117,652 คน (เฉลี่ยปีละ 11,765 คน)241

237

หนังสือ กระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๐๑.๒/๑๒๖๗ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒.
จาก อัตราค่าจ้างผู้สูงอายุในประเทศไทย, โดย สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ และมติชนออนไลน์, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก
https://www.matichon.co.th/article/news_1236900
239
จาก ครม. ขยายอายุผู้เข้าประกันตนอาชีพอิสระจากไม่เกิน ๖๐ ปี เป็นไม่เกิน ๖๕ ปี, โดย ส�ำนักข่าว Hfocus
เจาะลึกระบบสุขภาพ, 2562. สืบค้นจาก https://www.hfocus.org/content/2019/12/18244
240
จาก กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2562.
241
งานการสื่อสารองค์กร ส�ำนักงาน ก.พ. นนทบุรี. (2561, 11 เมษายน). [ข่าวประชาสัมพันธ์]. สืบค้นจาก
www.google.co.th
238
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

4.2.4 การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
ข้อมูลจากผลการส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย 2560 ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ระบุวา่ ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่ (ร้อยละ 99) มีสวัสดิการรักษาพยาบาล ในจ�ำนวนนีส้ ว่ นใหญ่ (ร้อยละ 83.2) เป็นผูใ้ ช้สทิ ธิ
ตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รองลงมาเป็นสิทธิสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสุดท้ายคือ
สิทธิการรักษาพยาบาลของกองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน242
ในส่วนของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มีการจัดบริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุหลายประการ เช่น การจัดคลินิก
ผูส้ งู อายุในโรงพยาบาล การบริการด้านสุขภาพเฉพาะกลุม่ ผูส้ งู อายุ 5 รายการ ได้แก่ การตรวจคัดกรองมะเร็งล�ำไส้ใหญ่
บริการทันตกรรม (ฟันเทียม) การผ่าตัดข้อเข่าเทียม การผ่าตัดต้อกระจก และบริการวัคซีน และการดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง (long-term care)243

ในส่วนการจัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หรือผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง ซึ่งส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติด�ำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยแต่ละฝ่ายจัดสรรงบประมาณสมทบ
การด�ำเนินการนั้นมีข้อจ�ำกัดด้านบุคลากรที่จะดูแลผู้สูงอายุทั้งในส่วนของผู้จัดการการดูแล (care manager)
เนื่องจากต้องใช้บุคลากรทางสาธารณสุขซึ่งมีภาระงานประจ�ำอยู่แล้ว และผู้ดูแล (care giver) ซึ่งท�ำงานในลักษณะ
จิตอาสาโดยได้ค่าตอบแทนไม่มาก

242

จาก เผยผลส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย ๒๕๖๐, โดย ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2560. สืบค้นจาก
http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/News/2561/N10-07-61.aspx
243
จาก การประชุมเพื่อรับทราบการด�ำเนินงานในการส่งเสริมและคุ้มครองผู้สูงอายุจากหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่
๙ เมษายน ๒๕๖๑ และวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

บทที่
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การประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล

ในการศึกษาปัญหาการเข้าถึงสิทธิดา้ นสุขภาพของผูส้ งู อายุของ กสม. ระหว่างปี 2560 - 2561
จากรายงานส�ำรวจ งานวิจยั แบบสอบถามที่ กสม. มีไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ�ำนวนหนึง่ รวมทัง้ จากการลงพืน้ ที่
พบว่า ผู้สูงอายุที่ใช้สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประสบปัญหาบางประการ เช่น การรอเข้าพบแพทย์
เป็นเวลานาน และสถานพยาบาลในท้องถิ่นบางแห่งไม่มีแพทย์เฉพาะทางส�ำหรับโรคที่พบในผู้สูงอายุ ซึ่งอาจ
สะท้อนปัญหาการขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางในการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคในกลุ่มโรคเฉพาะในผู้สูงอายุ และ
ปัญหาอัตราก�ำลังของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยไม่เพียงพอกับจ�ำนวนผู้ป่วยในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อมาตรฐาน
การรักษาพยาบาลและระยะเวลาในการรอรับบริการ นอกจากนี้ ยังพบปัญหาผูส้ งู อายุทมี่ ฐี านะยากจนไม่มคี า่ ใช้จา่ ย
ส�ำหรับการเดินทางไปโรงพยาบาล ส่วนผู้สูงอายุติดเตียงและผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ประสบ
ความยากล�ำบากในการเดินทางไปพบแพทย์ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถช่วยเหลือหรือสนับสนุน
ด้านยานพาหนะได้ เนื่องจากไม่มีอ�ำนาจหน้าที่ตามประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การก�ำหนดหน่วยงาน
ผู้มีอ�ำนาจหน้าที่รับผิดชอบด�ำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ
ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2553)
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ทัง้ นี้ ในส่วนของการจัดการดูแลผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิง หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้มกี ารแก้ไขปัญหาเรือ่ ง
ค่าตอบแทนของผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ โดยได้มกี ารออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิน่ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และการเบิกค่าใช้จา่ ย พ.ศ. 2562244 ซึง่ ก�ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถจ้างอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงได้ ต่อมา กระทรวงมหาดไทยได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ ก�ำหนดหลักสูตรทีเ่ กีย่ วกับการดูแลผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิงในระยะยาว รวมทัง้ ก�ำหนดอัตราค่าตอบแทนอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 5,000 - 6,000 บาท/คน/เดือน โดยขึน้ อยูก่ บั หลักสูตรทีผ่ า่ นการอบรม
และจ�ำนวนวันทีป่ ฏิบตั งิ าน245 นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขอยูร่ ะหว่างการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ซึง่ เป็นการ
จัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลสุขภาพของบุคคลในระดับพื้นที่โดยการจัดให้มี “ทีมหมอครอบครัว”
(family care team)246 ซึ่งเมื่อมีความพร้อมด�ำเนินการจะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปยังสถานบริการสาธารณสุข

4.2.5 การละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ
ข้อมูลจากส�ำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพระบุวา่ ผูส้ งู อายุถกู ละเมิดสิทธิมากทีส่ ดุ 5 ประเภท
ดังนี  ้ 1) การละเมิดทางด้านร่างกาย ได้แก่ การทุบตี ท�ำร้าย ใช้แรงกระแทกทีร่ า่ งกาย ผลัก ท�ำให้เกิดความเจ็บปวดหรือบาดเจ็บ
ตามร่างกาย 2) การละเมิดทางอารมณ์และจิตใจ ได้แก่ การท�ำร้ายจิตใจ เกิดความเสียใจ น้อยใจ ด้วยการใช้ค�ำพูด
ดูหมิ่น ดูถูก ด่าทอ ไม่เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ 3) การหาประโยชน์ในทรัพย์สินและการเอาเปรียบทางกฎหมาย ได้แก่
ลักขโมย การล่อลวง เอาทรัพย์สิน หรือน�ำทรัพย์สินไปใช้โดยผู้สูงอายุไม่ยินยอม หรืออาจยินยอมเพราะถูกหลอกด้วย
กลอุบายให้ยกทรัพย์สินให้ เป็นต้น 4) การล่วงละเมิดทางเพศ ได้แก่ การล่วงละเมิดทางเพศโดยไม่ได้รับความยินยอม
จากผู้สูงอายุด้วยการใช้ค�ำพูด ใช้ก�ำลัง การสัมผัส หรือการมอง ซึ่งแสดงถึงการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้สูงอายุทั้งการ
ข่มขืนหรือล่วงละเมิดภายนอก 5) การละเลยทอดทิ้งหรือละเว้นการกระท�ำโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่จะปฏิเสธการ
ดูแล ส่งผลให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่จ�ำเป็น เกิดความทุกข์จากการถูกทอดทิ้ง ไม่ได้รับปัจจัยพื้นฐาน
ในการยังชีพ อาทิ อาหาร เสื้อผ้ายา รักษาโรค247 ใกล้เคียงกับข้อมูลจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพที่ระบุว่า ผู้สูงอายุไทยถูกละเมิดสิทธิด้านจิตใจสูงสุด รองลงมา
คือ การเอาประโยชน์ดา้ นทรัพย์สนิ ทัง้ นี้ ข้อมูลจากส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติในส่วนของคดีอาญาตัง้ แต่ปี 2544 - 2558
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จาก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิก
ค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562.
245
จาก หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ ๐๘๑๙.๒/ว.๖๒๙๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การก�ำหนด
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทนและการจ่าย
ค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. สืบค้นจาก http://dn.corewebsite.com/public/
dispatch_upload/backend/core_dispatch_205008_1.pdf
246
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบทที่ 3.2 หัวข้อสิทธิด้านสุขภาพ
247
จาก ๕ ประเภท “การละเมิดสิทธิ” ผู้สูงอายุ, โดย ส�ำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2562. สืบค้นจาก
https://www.thaihealth.or.th/Content/47109-5%20%ประเภท20“การละเมิดสิทธิ”%20ผู้สูงอายุ.html
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

พบว่า ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมีคดีอาญาเรื่องฉ้อโกงทรัพย์สิน ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์เพิ่มขึ้นตามล�ำดับ ภายในปี 2558
มีผู้เสียหาย จ�ำนวน 703 ราย กลุ่มเสี่ยงที่จะถูกละเมิดสิทธิมากที่สุด คือ ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว ไม่มีลูกหลาน หรือ
ไม่มีครอบครัว มีอาการเจ็บป่วย ต้องการพึ่งพาผู้อื่น ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่เต็มที248
่
ส่วนสถิตขิ อ้ มูลจากศูนย์ชว่ ยเหลือสังคม สายด่วน 1300 พบว่า จากเดิมทีม่ กี ารแจ้งข้อมูลปัญหา
ผูส้ งู อายุพลัดหลง สูญหาย และเร่รอ่ นเป็นอันดับหนึง่ ปัจจุบนั พบปัญหาผูส้ งู อายุขาดผูด้ แู ล ซึง่ ในระยะ 3 ปีทผี่ า่ นมา
เพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่า รวมทั้งปัญหาลูกหลานไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้ อีกทั้งสถานสงเคราะห์ของผู้สูงอายุมีจ�ำนวน
จ�ำกัด249
ในการคุม้ ครองสิทธิของผูส้ งู อายุ กรมกิจการผูส้ งู อายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิง้ ทัง้ การให้คำ� แนะน�ำปรึกษา ด�ำเนินการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องในทางการแก้ไขปัญหา
ครอบครัว และให้ความช่วยเหลือเป็นเงินตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน การจัดที่พักอาศัย อาหาร และ
เครือ่ งนุง่ ห่มให้ผสู้ งู อายุตามความจ�ำเป็นอย่างทัว่ ถึง โดยในปีงบประมาณ 2561 ได้ให้ความช่วยเหลือรวม 16,548 ราย
รวมถึงมีการด�ำเนินโครงการเฝ้าระวังภัยทางสังคมส�ำหรับผูส้ งู อายุโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ร่วมด�ำเนินการ
ส่วนในด้านการส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของ
ผู้สูงอายุ เช่น การจัดให้ผู้สูงอายุถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา ประสบการณ์ และท�ำประโยชน์แก่สังคม การส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาการ
จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถขับเคลื่อนการด�ำเนินงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
สามารถช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุได้ถูกต้องตามความจ�ำเป็นและความต้องการของผู้สูงอายุ เป็นต้น250

บทที่

4

รัฐมีความตระหนักถึงนัยของการเข้าสู่สังคมสูงอายุของประเทศไทยและได้มีการด�ำเนินการหลายด้าน
ทัง้ ในด้านการเตรียมรองรับผูส้ งู อายุทจี่ ะมีมากขึน้ ในอนาคต ได้แก่ การจัดให้มรี ะบบการออมเพือ่ วัยเกษียณแบบสมัครใจ
ส�ำหรับกลุ่มที่ยังไม่มีระบบสวัสดิการทางการใด ๆ การปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการท�ำงานของผู้สูงอายุ และการ
ศึกษาการขยายอายุเกษียณราชการ และในด้านการส่งเสริมและคุ้มครองประชากรสูงอายุในปัจจุบัน ทั้งการจ่าย
เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ การส่งเสริมการมีงานท�ำ การจัดบริการสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่ผสู้ งู อายุทอี่ ยูใ่ นภาวะพึง่ พิง
การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดสิทธิ อย่างไรก็ดี การด�ำเนินงานในบางด้านยังมีข้อจ�ำกัด เช่น การเตรียม
ความพร้อมของกลุม่ แรงงานนอกระบบซึง่ ส่วนใหญ่ยงั ไม่อยูใ่ นระบบสวัสดิการใด การจัดบริการสุขภาพทีย่ งั ไม่ตอบสนอง
ต่อการเจ็บป่วยของผูส้ งู อายุอย่างทัว่ ถึง และการยังไม่มมี าตรการทีช่ ดั เจนในการป้องกันการท�ำร้าย การทอดทิง้ หรือ
การล่วงละเมิดผู้สูงอายุ ในการนี้ กสม. จึงมีข้อเสนอแนะในเรื่องสิทธิผู้สูงอายุ ดังนี้
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จาก เจาะลึกผู้สูงวัยไทยถูกละเมิดสิทธิด้านจิตใจสูงสุด, โดย ส�ำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2562.
สืบค้นจาก https://www.thaihealth.or.th/Content/47433-เจาะลึกผู้สูงวัยไทยถูกละเมิดสิทธิด้านจิตใจสูงสุด.html
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จาก พม. เร่งแก้ปญ
ั หาความรุนแรงต่อผูส้ งู อายุ, โดย ส�ำนักข่าว INN, 2562. สืบค้นจาก https://www.innnews.co.th/
social/news_295778/
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จาก รายงานประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์, โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2561. สืบค้นจาก http://www.dop.go.th/download/implementation/
th1556013419-1157_0.pdf
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1. รัฐบาลควรให้ความส�ำคัญกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของกลุ่มแรงงานนอกระบบ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การสร้างหลักประกันว่า แรงงานกลุม่ ดังกล่าวจะมีรายได้เพียงพอส�ำหรับการด�ำรงชีวติ ตามมาตรฐานการครองชีพ
ที่เหมาะสม เช่น การส่งเสริมการเข้าเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นต้น
2. รัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข ควรพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับโรคและภาวะการเจ็บป่วย
ของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น รวมทั้งควรเร่งการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
ได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น
3. รัฐบาล โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ควรมีมาตรการป้องกันปัญหาผูส้ งู อายุถกู ทอดทิง้
หรือถูกท�ำร้ายโดยสมาชิกในครอบครัว โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม รวมถึงการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุ
ในระดับชุมชนที่ตอบสนองต่อความต้องการจ�ำเป็นของผู้สูงอายุในพื้นที่

4.3 สิทธิคนพิการ
ภาพรวม
สิทธิของคนพิการได้รับการรับรองไว้ในอนุสัญญา CRPD หลายประการ ทั้งสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง
การเมืองตามกติกา ICCPR และสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตามกติกา ICESCR การจัดท�ำอนุสญ
ั ญาฯ
มีเจตนารมณ์เพื่อประกันว่าคนพิการจะได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทียม
กับบุคคลอื่นและได้รับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดังนั้น อนุสัญญาฯ จึงได้ยืนยันหลักการส�ำคัญ
ด้านสิทธิมนุษยชนอันได้แก่ การไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลด้วยเหตุแห่งความพิการ รวมถึงยังได้กำ� หนดหลักการทัว่ ไป
ในการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตั ติ ามอนุสญ
ั ญาฯ ไว้หลายประการ เช่น การส่งเสริมให้คนพิการมีสว่ นร่วมและเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม การให้คนพิการได้เข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับคนพิการ
ในสังคม และการเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การขนส่ง สารสนเทศและการสือ่ สาร และสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ของคนพิการ เป็นต้น ส่วนสิทธิตามกติกา ICCPR และ ICESCR ที่ได้รับการรับรองในอนุสัญญาฯ ครอบคลุมถึง
การมีส่วนร่วมทางการเมืองและเรื่องสาธารณะ สิทธิและโอกาสในการออกเสียงและได้รับเลือกตั้ง สิทธิในการ
ได้รับการศึกษา การบริการด้านสุขภาพ รวมถึงการได้ท�ำงานและการจ้างงาน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 4251 บัญญัติคุ้มครองศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลโดยรับรองให้ปวงชนชาวไทยได้รับการคุ้มครอง
เสมอกัน และมาตรา 27252 บัญญัติรับรองความเสมอภาคของบุคคลโดยห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุต่าง ๆ
รวมถึงเหตุแห่งความพิการ โดยมีความมุง่ หมายให้ปวงชนชาวไทยมีสทิ ธิและเสรีภาพโดยเสมอภาคกัน นอกจากนี้
ยังได้บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่ต้องจัดให้ประชาชนได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอื่น ๆ เช่น มาตรา 54 บัญญัติให้รัฐต้อง
ด�ำเนินการให้เด็กทุกคนได้รบั การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีอย่างมีคณ
ุ ภาพและไม่เก็บค่าใช้จา่ ย มาตรา 55 ก�ำหนดว่า
รัฐจะด�ำเนินการให้ประชาชนได้รบั บริการสาธารณสุขทีม่ ปี ระสิทธิภาพอย่างทัว่ ถึง และมาตรา 74 รัฐพึงส่งเสริม
ให้ประชาชนมีความสามารถในการท�ำงานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพ
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จาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. (2560, 6 เมษายน),
แหล่งเดิม.
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

คณะกรรมการสิทธิของคนพิการแห่งสหประชาชาติได้มขี อ้ สังเกตต่อการเสนอรายงานการปฏิบตั ติ ามอนุสญ
ั ญา
CRPD ของไทยเมื่อปี 2559 ว่า ควรมีการรณรงค์สร้างความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของคนพิการ
โดยมีเป้าหมายเพื่อขจัดอคติของสังคมต่อคนพิการ รวมถึงผู้บกพร่องทางจิต ควรประกันว่า หน่วยงานภาครัฐจะมี
ความร่วมมือและมีแผนเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ บริการ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกของ
คนพิการ ควรมีการใช้มาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการอืน่ ใดเพือ่ ประกันว่าคนพิการและเด็กพิการจะได้เข้าเรียน
ในโรงเรียนในชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ รวมทั้งควรมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอและการฝึกอบรมครู ควรมีการ
จัดบริการด้านสุขภาพที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้และค�ำนึงถึงมิติทางเพศ โดยเฉพาะในเขตชนบท และมีการ
ฝึกอบรมบุคลากรด้านสาธารณสุขให้ทราบถึงสิทธิของคนพิการ ควรมีการเพิ่มโอกาสการจ้างงานในตลาดแรงงาน
ให้แก่คนพิการ ทบทวนกฎหมายทีจ่ ำ� กัดการมีสว่ นร่วมของคนพิการทางการเมืองและเรือ่ งสาธารณะ และประกันว่า
คนพิการจะสามารถเข้าถึงทุกขั้นตอนของการเลือกตั้ง

ข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการระบุวา่ จนถึงเดือนธันวาคม 2562 มีคนพิการทีไ่ ด้รบั
การออกบัตรประจ�ำตัวคนพิการ จ�ำนวน 2,015,385 คน คิดเป็นร้อยละ 2.89 ของประชากรทั้งประเทศ จ�ำแนก
เป็นเพศชาย จ�ำนวน 1,051,878 คน (ร้อยละ 52.19) และเพศหญิง จ�ำนวน 963,507 คน (ร้อยละ 47.81)
ส่วนใหญ่อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 40.39 รองลงมาอาศัยในภาคเหนือ ภาคกลาง
และภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 22.13 20.64 และ 11.97 ตามล�ำดับ โดยมีคนพิการอาศัยในกรุงเทพมหานคร
จ�ำนวน 90,982 คน หรือเพียงร้อยละ 4.51 หากจ�ำแนกตามประเภทความพิการพบว่า ส่วนใหญ่เป็นคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ร้อยละ 49.39 รองลงมาเป็นคนพิการทางการได้ยิน และทางการเห็น
ร้อยละ 18.84 และ 9.55 ตามล�ำดับ นอกเหนือจากนีเ้ ป็นคนพิการทางจิตใจ ทางสติปญ
ั ญา ออทิสติก และทางการเรียนรู้
ทั้งนี้ ในปี 2562 มีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของคนพิการ การด�ำเนินการของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ
ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ดังนี้

1. การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายหลักที่รับรองสิทธิ
ของคนพิการในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและ
ความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ต่อมาในปี 2556 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว โดยพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มีสาระส�ำคัญประการหนึ่งคือ การก�ำหนดให้มีการจัดตั้ง
ศูนย์บริการคนพิการเพือ่ ช่วยให้คนพิการเข้าถึงบริการและความช่วยเหลือจากรัฐได้อย่างทัว่ ถึงและโดยสะดวกยิง่ ขึน้
ทั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติได้จัดท�ำระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการ พ.ศ. 2556 เพื่อรองรับการด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยได้ก�ำหนด
ประเภทศูนย์บริการคนพิการไว้ 2 ประเภท ดังนี้

บทที่
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ในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2561 กสม. ได้มขี อ้ เสนอแนะว่า
รัฐควรส่งเสริมให้องค์กรคนพิการมีความพร้อมเป็นศูนย์บริการคนพิการทัว่ ไป ควรจัดสรรงบประมาณทีเ่ หมาะส�ำหรับ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาแก่คนพิการ และควรให้ความส�ำคัญกับการจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ
ส�ำหรับคนพิการ รวมถึงการจัดบริการในระบบขนส่งสาธารณะให้ทั่วถึงครอบคลุมในพื้นที่ห่างไกลซึ่งมีคนพิการ
อาศัยอยูจ่ ำ� นวนมาก ตลอดจนควรเร่งสร้างความตระหนักรูเ้ รือ่ งสิทธิของคนพิการให้แก่คนพิการ ครอบครัวคนพิการ
ชุมชน และสังคม  
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1) ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดยราชการส่วนท้องถิ่นอาจจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการโดยใช้งบประมาณ
ของตนเองตาม มาตรา 20/3 วรรคสองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 หรือองค์กรด้านคนพิการ องค์กรอื่นใด หรือหน่วยงานของรัฐ โดยมีหน้าที่
ตามมาตรา 20/4 ของพระราชบัญญัติฯ ได้แก่ การให้ค�ำปรึกษา บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการ เรียกร้อง
สิทธิประโยชน์แทนคนพิการ ให้ความช่วยเหลือในการด�ำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน ฝึกอาชีพ และจัดหางานให้คนพิการ ฟื้นฟู
สมรรถภาพ หรือได้รบั เครือ่ งมือ อุปกรณ์ตามความต้องการจ�ำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ตลอดจนประสานความช่วยเหลือ
กับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการตามประเภทความพิการ
2) ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ซึง่ จัดตัง้ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพือ่ ส่งเสริม
สนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และด�ำเนินการอื่นเพื่อประโยชน์
ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการภายในจังหวัด มีหน้าทีใ่ นการส�ำรวจ ศึกษาวิเคราะห์ ติดตามสภาพปัญหา
ของคนพิการในเขตพื้นที่จังหวัด ประเมินผลและรายงานเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ จัดท�ำทะเบียน
ฐานข้อมูล ส่งต่อคนพิการหรือผู้มีแนวโน้มว่าจะมีความพิการให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท�ำแผนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดและบูรณาการแผนกับแผนพัฒนาจังหวัดหรือท้องถิ่น ส่งเสริม ก�ำกับดูแล และอ�ำนวย
ความสะดวกด้านอาคาร สถานที่ วัสดุอปุ กรณ์ ยานพาหนะ เทคโนโลยีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวก ตลอดจนบริการทางวิชาการ
แก่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป หรือองค์กรคนพิการ
ทั้งนี้ จากข้อมูลในปี 2562 มีศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด จ�ำนวน 77 ศูนย์ ศูนย์บริการคนพิการ
ระดับจังหวัด สาขา จ�ำนวน 16 สาขา และศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จ�ำนวน 2,358 ศูนย์ โดยเพิ่มจากปี 2561 ซึ่งมี
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจ�ำนวน 1,752 ศูนย์253 การมีศูนย์บริการคนพิการทั่วไปกระจายครอบคลุมทุกพื้นที่
จะอ�ำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการเพือ่ ให้คนพิการได้รบั การบริการแนะน�ำช่วยเหลือทีเ่ หมาะสมตรงตามความจ�ำเป็น
เฉพาะของคนพิการ

2. การเข้าถึงการศึกษาของคนพิการ
มาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน
ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ทั้งนี้
การจัดการศึกษาส�ำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและ
การเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส
ต้ อ งจั ด ให้ บุ ค คลดั ง กล่ า วมี สิ ท ธิ แ ละโอกาสได้ รั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเป็ น พิ เ ศษ และพระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ย
การจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ก�ำหนดให้คนพิการมีสทิ ธิได้รบั การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยตัง้ แต่แรกเกิด
หรือพบความพิการจนตลอดชีวติ พร้อมทัง้ ได้รบั เทคโนโลยีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกและความช่วยเหลืออืน่ ใดทางการศึกษา
โดยสามารถเลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษาโดยค�ำนึงถึงความสามารถ ความสนใจ และ

253

จาก หนังสือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ด่วนที่สุด ที่ พม ๐๗๐๓/๗๘๓๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๒๖ เรือ่ ง ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับภารกิจของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ เพือ่ ประกอบการจัดท�ำรายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒.
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

ความต้องการจ�ำเป็นพิเศษของบุคคลนั้น รวมถึงก�ำหนดให้มีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และการทดสอบ
ทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ�ำเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล กระทรวง
ศึกษาธิการได้จัดท�ำแผนการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่เน้นการด�ำเนินการ
ด้านการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษา พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นอกจากนี้ ภายใต้แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยังได้มีการก�ำหนดที่จะเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบทุกระดับการศึกษา รวมทั้งการเรียนรวมไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ของยุทธศาสตร์ที่ 2 ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขจัดการเลือกปฏิบตั เิ พือ่ ให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง

กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ องค์กรคนพิการ
คนพิการ และผูแ้ ทนคนพิการ ภาครัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ ด้วยการตัง้ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส�ำหรับคนพิการ โดยมีหน้าที่เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ แผนการจัดสรร
ทรัพยากร และแนวทางการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการทุกระบบและทุกระดับต่อรัฐมนตรี
และติดตามผลการด�ำเนินงานด้านการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการในทุกหน่วยงานและทุกระดับ เพื่อเป็นการ
สร้างหลักประกันให้การศึกษาส�ำหรับคนพิการมีคณ
ุ ภาพบนฐานแห่งความเท่าเทียมและส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิตส�ำหรับทุกคน
เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนร่วมของคนพิการรัฐบาลได้จัดบริการและการฝึกอบรมให้กับครูและ
ผู้บริหารโรงเรียน และได้จัดสรรงบประมาณส�ำหรับช่วยเหลือการศึกษาของเด็กพิการซึ่งมาจากงบประมาณปกติ
และจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งส่งผลให้บุคคลที่มีความพิการสามารถเข้าสู่ระบบ
การศึกษามากขึ้น256 โดยเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธาน
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จาก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ รายงานข้อมูลสถานการณ์ดา้ นคนพิการในประเทศไทย. งานเดิม.
255
จาก กสศ. จับมือ สพฐ. ช่วยเด็กพิการยากจนกว่า ๔ หมืน่ คนเรียนหนังสือ ภาค ๑/๒๕๖๒, โดย โพสต์ทเู ดย์, 2562.
สืบค้นจาก https://www.posttoday.com/pr/606803
256
จาก หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๓๕/๔๒๒๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมูล
เพื่อประกอบการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยปี พ.ศ. ๒๕๖๒

บทที่

4

การประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล

ข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระบุว่ามีคนพิการที่ได้รับการศึกษาจ�ำนวน
1,497,534 คน คิดเป็นร้อยละ 74.31 ของคนพิการที่มีบัตรประจ�ำตัวคนพิการ โดยส่วนใหญ่คนพิการ
มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา จ�ำนวน 1,223,227 คน คิดเป็นร้อยละ 81.68 รองลงมา คือ ศึกษานอกระบบ
และอื่น ๆ จ�ำนวน 462,502 คน คิดเป็นร้อยละ 23.82 และมัธยมศึกษา 162,838 คน คิดเป็นร้อยละ 8.39
นอกเหนือจากนีม้ กี ารศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี ระดับสูงกว่าปริญญาตรี และอนุปริญญา
ส่วนคนพิการที่อายุถึงเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการศึกษามีจ�ำนวน 45,979 คน254 ทั้งนี้ ในการด�ำเนินงานของกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มีการให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนพิการที่ยากจนโดยในภาคเรียนที่ 1 ของ
ปีการศึกษา 2562 กองทุนฯ ได้ชว่ ยเหลือเด็กพิการทีย่ ากจนพิเศษกว่า 40,000 คน จากการติดตามผลการด�ำเนินงาน
เด็กนักเรียนของกองทุนฯ มาเข้าเรียนอย่างสม�่ำเสมอซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีเพราะการขาดเรียนบ่อยเป็นสัญญาณเตือน
ของการหลุดออกจากระบบการศึกษา255

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ ได้เปิดเผยว่าในการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ
กระทรวงฯ จะให้ความส�ำคัญกับการบูรณาการการท�ำงานกับทุกภาคส่วน ทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงาน เพื่อให้การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะการจ�ำแนกข้อมูลด้านจ�ำนวนและประเภทความพิการของเด็กนักเรียนเพื่อให้
ดูแลได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งจะให้ความส�ำคัญกับการปรับหลักสูตร อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนคนพิการให้ทันสมัย
และเหมาะสมกับสถานการณ์ เชื่อมโยงกับข้อมูลครูที่มีความถนัดและเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนส�ำหรับ
ความพิการเฉพาะด้าน รวมทั้งจะประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการสนับสนุนการศึกษาและรับคนพิการ
เข้าท�ำงาน ส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่า ที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาให้ประชาชนในพื้นที่อยู่แล้ว และกระทรวงมหาดไทยยินดีให้ความร่วมมือในการจัด
การศึกษาเพื่อให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างครอบคลุม มีงานท�ำ และช่วยเหลือตนเองได้ 257
อนึ่ง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช (Marrakesh Treaty)
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้วส�ำหรับคนตาบอด คนพิการทางการเห็น และคนพิการ
ทางสือ่ สิง่ พิมพ์ ซึง่ มีสาระส�ำคัญคือ การให้องค์กรทีไ่ ด้รบั อนุญาตสามารถน�ำงานลิขสิทธิใ์ นรูปสือ่ สิง่ พิมพ์ของประเทศไทย
และของรัฐภาคีสนธิสญ
ั ญามาร์ราเคชกว่า 48 ประเทศมาท�ำซ�ำ 
้ ดัดแปลง และเผยแพร่ให้แก่คนพิการได้โดยไม่ถอื เป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ ถือเป็นการส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงข้อมูลความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์ และได้รบั ความเสมอภาคในการศึกษา
และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ258

3. สิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการ
การสร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมีแนวทางด�ำเนินงานคือ การสนับสนุน
ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดสภาพแวดล้อมการเดินทางและบริการสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้ง
ออกกฎหมายว่าด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ จัดท�ำมาตรฐานสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ของสภาพแวดล้อมและมาตรฐานการให้บริการ พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ และผลักดันการออกแบบ
ที่ทุกคนใช้ประโยชน์ได้ (universal design) เป็นต้น
ที่ผ่านมา คนพิการได้ให้ความส�ำคัญกับการเดินทางโดยรถไฟฟ้าและได้มีการใช้กระบวนการทางกฎหมาย
เพือ่ ให้มกี ารติดตัง้ ลิฟต์ทสี่ ถานีรถไฟฟ้าให้ครบทุกสถานีเพือ่ ให้คนพิการทีใ่ ช้รถเข็นเข้าถึงบริการได้ ซึง่ ศาลปกครองสูงสุด
ได้มีค�ำพิพากษาเมื่อปี 2558 ให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) ผู้ถูกฟ้อง ติดตั้งลิฟต์ให้ครบทุกสถานีภายใน 1 ปี นับแต่
วันทีศ่ าลมีคำ� พิพากษา แต่ กทม. ไม่ได้ดำ� เนินการให้เป็นไปตามค�ำพิพากษาดังกล่าว ในปี 2561 จึงมีคนพิการยืน่ ฟ้องต่อ
ศาลปกครองกลางให้ กทม. ชดใช้คา่ เสียหายแก่ผฟู้ อ้ งคดี ต่อมาเมือ่ วันที่ 4 มีนาคม 2562 ศาลปกครองกลางได้พจิ ารณาว่า
กทม. ประสบปัญหาอุปสรรคที่ท�ำให้การด�ำเนินงานล่าช้า และได้รายงานผลการด�ำเนินงานพร้อมปัญหาอุปสรรค
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จาก การประชุมการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ, โดย ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2562. สืบค้นจาก
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/24941
258
จาก ไทยเข้าร่วมสนธิสัญญามาร์ราเคช เร่งเพิ่มโอกาสคนพิการทางสายตาเข้าถึงงานลิขสิทธิ์, โดย กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา, 2562. สืบค้นจาก http://www.ipthailand.go.th/images/3534/PDF/PressRelease.pdf
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

ดังกล่าวให้ส�ำนักบังคับคดีปกครองทราบเป็นระยะ ๆ กอปรกับ กทม. ได้มีการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้าง
และติดตั้งลิฟต์เพิ่มเติมแล้ว จึงเห็นว่า กทม. ไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อที่จะไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งศาลปกครอง
สูงสุดและมีค�ำพิพากษายกฟ้อง259
สืบเนื่องจากกรณีนางสาวคีริน เตชะวงศ์ธรรม คนพิการทางสายตาที่ใช้สุนัขน�ำทางได้น�ำเสนอปัญหา
การเดินทางของตนโดยใช้สนุ ขั น�ำทางในกรุงเทพฯ เมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2562 ว่า ปัจจุบนั ทางเดินเท้าในกรุงเทพฯ
ยังไม่ได้คุณภาพมาตรฐานเพียงพอกล่าวคือ ทางเท้าต้องกว้าง เรียบ ไม่ขรุขระ ไม่มีสิ่งกีดขวาง ส่งผลให้คนพิการ
ทางสายตาประสบปัญหาในการเดินทาง ต่อมามีรายงานข่าวว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้สั่งการ
ให้ส�ำรวจทางข้ามทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้ง 50 เขตเพื่อติดตั้งอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกเพิ่มเติม เช่น สัญญาณไฟ
ทางข้ามชนิดกดปุ่มแบบมีเสียง และทางลาด นอกจากนี้ จากการส�ำรวจพบว่ามีทางข้ามที่มีปัญหาและอุปสรรค
47 แห่ง ที่ท�ำให้คนพิการข้ามไม่สะดวก ซึ่ง กทม. จะด�ำเนินการแก้ไขให้เสร็จภายในเดือนมกราคม 2563
นอกจากนี้ กทม. ยังได้จัดท�ำมาตรฐานทางเท้าใหม่โดยก�ำหนดให้มีพื้นที่ว่างโล่งขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไปและคนพิการ รวมทั้งก�ำหนดรายละเอียดอื่น ๆ เพื่อให้คนพิการใช้งาน
ได้โดยสะดวกและปลอดภัย260 ส�ำหรับการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะของคนพิการต่างจังหวัด มีรายงานว่าโครงการ
รถไฟทางคู่ขอนแก่น - ชุมทางถนนจิระ ซึ่งมีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทที่การรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวอ้างว่า
ได้ด�ำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว มิได้มีการจัดท�ำทางลาดหรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ส่งผลให้คนพิการและคนชรา
ไม่สามารถใช้บริการรถไฟทางคูท่ สี่ ถานีบา้ นเกาะและสถานีชมุ ทางบัวใหญ่ รวมทัง้ สถานีอนื่ ๆ ได้เช่นเดียวกับคนปกติ261

บทที่

4

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้ก�ำหนดมาตรการส่งเสริม
การท�ำงานของคนพิการโดยให้นายจ้าง สถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าท�ำงานตามมาตรา 33
หรือให้สัมปทานจัดสถานที่จ�ำหน่ายสินค้าหรือบริการ จ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ ฝึกงาน หรือให้ความ
ช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 นายจ้างที่ไม่ด�ำเนินการตามมาตรา 33 และ 35
จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการตามมาตรา 34 ซึง่ ข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการระบุวา่ คนพิการทีไ่ ด้รบั การออกบัตรประจ�ำตัวคนพิการและอยูใ่ นวัยท�ำงาน (อายุ 15 - 59 ปี)
มีจ�ำนวน 850,270 คน ในจ�ำนวนนี้เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพ จ�ำนวน 265,918 คน คิดเป็นร้อยละ 31.27 ของ
คนพิการทีอ่ ยูใ่ นวัยท�ำงาน โดยมีคนพิการทีส่ ามารถประกอบอาชีพได้แต่ยงั ไม่ได้ประกอบอาชีพ จ�ำนวน 203,490 คน
คิดเป็นร้อยละ 23.93 และคนพิการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ (เนื่องจากพิการมากช่วยเหลือตนเองไม่ได้)
จ�ำนวน 54,904 คิดเป็นร้อยละ 6.46 ที่เหลือส่วนใหญ่ จ�ำนวน 325,958 คิดเป็นร้อยละ 38.34 ไม่ประสงค์
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จาก ค�ำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีกรุงเทพมหานครไม่จัดท�ำลิฟต์และอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวก ส�ำหรับ
คนพิการใน ๒๓ สถานีขนส่งรถไฟฟ้าให้แล้วเสร็จตามค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด, โดยศาลปกครอง, 2562. สืบค้นจาก
http://admincourt.go.th/admincourt/site/08hotsuit_detail.php?ids=17903
260
จาก ดูแลคนแก่ - ผู้พิการ ผู้ว่า กทม. ส�ำรวจทางข้าม ๕๐ เขต, โดย คม ชัด ลึก, 2562. สืบค้นจาก
https://www.komchadluek.net/news/regional/400005
261
จาก เวทีรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคอีสาน ผงะรถไฟทางคู่ไม่จัด
บริการให้คนพิการ, โดย สยามรัฐ, 2562. สืบค้นจาก https://siamrath.co.th/n/122298

การประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล
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ให้ข้อมูลด้านอาชีพ ในจ�ำนวนคนพิการที่ประกอบอาชีพ พบว่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม ร้อยละ
25.79 รองลงมาคือรับจ้างทั่วไป และประกอบกิจการส่วนตัว ร้อยละ 24.66 และ 6.67 ตามล�ำดับ ส่วนที่เป็นลูกจ้าง
ภาคเอกชนคิดเป็นร้อยละ 4.69 และที่ท�ำงานในหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจร้อยละ 0.36262

ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานระบุว่า263 ได้ให้บริการจัดหางานส�ำหรับคนพิการ ให้ค�ำแนะน�ำแก่นายจ้าง/
สถานประกอบการ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างโอกาสให้แก่คนพิการมีงานท�ำมีอาชีพ
มีรายได้ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมการจัดหางาน โดยมีผู้ได้รับการบรรจุงานจ�ำนวน 16,597 คน แบ่งเป็น
การบรรจุงานตามมาตรา 33 จ�ำนวน 2,200 คน และผู้ขอรับสิทธิมาตรา 35 จ�ำนวน 14,397 คน ทั้งนี้ เจ้าของ
สถานประกอบการที่ไม่ได้รับคนพิการเข้าท�ำงานตามมาตรา 33 ได้ปฏิบัติตามมาตรา 34 โดยส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจ�ำนวน 15,161 คน264
มีรายงานว่าปัจจัยที่ท�ำให้มีคนพิการท�ำงานในสัดส่วนที่น้อยมีหลายประการทั้งจากฝ่ายนายจ้างและ
จากคนพิการเอง ฝ่ายนายจ้างไม่มีข้อมูลว่า จะหาคนพิการที่เหมาะสมกับงานในสถานประกอบการของตนได้จากที่ใด
บางครั้งสามารถหามาได้แต่คนพิการไม่ประสงค์จะท�ำงานที่เตรียมไว้ หรือนายจ้างไม่สามารถจัดสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานที่เหมาะสมให้ได้ เช่น ไม่มีทางลาดส�ำหรับรถเข็น ไม่มีอักษรเบรลล์ หรือไม่มีล่ามภาษามือ เป็นต้น ส�ำหรับ
ฝ่ายคนพิการ พบว่า มีคนพิการที่ประสงค์ท�ำงานแต่ระบบการขนส่งไม่เอื้ออ�ำนวย ไม่สามารถเดินทางจากที่พักอาศัย
ไปยังสถานที่ท�ำงานได้ตามล�ำพัง หรือไปได้แต่ต้องเดินทางโดยรถรับจ้าง (แท็กซี่) หรือจ้างคนพาไป ซึ่งมีค่าใช้จ่าย
ที่บางครั้งมากกว่าเงินเดือนที่ได้รับ หรือบางครั้งเดินทางไปท�ำงานได้แต่ลักษณะงานไม่ตรงกับความประสงค์ของ
คนพิการ เช่น งานท�ำความสะอาด งานรับโทรศัพท์ หรืองานต้องพบปะผูค้ นจ�ำนวนมาก รวมถึงปัญหาในการปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงาน บางกรณีสามารถแก้ปัญหาด้วยการเลือกบริษัทหรืองานที่อนุญาตให้ท�ำที่บ้านได้ ในส่วนของหน่วยงานรัฐ
ยังขาดระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานของคนพิการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ไม่มีกฎหมายใหม่หรือนโยบายที่เป็น
แรงจูงใจให้ผู้ประกอบการจ้างคนพิการมาท�ำงาน ท�ำให้ตัวเลขจ้างงานคนพิการในประเทศยังมีอยู่น้อยมาก จากข้อมูล
บริษัทธุรกิจเอกชนทั่วประเทศ มีคนพิการที่ควรได้รับการจ้างงานทั้งหมด 5.5 หมื่นคน แต่ปัจจุบันมีการจ้างคนพิการ
เพียงสามหมื่นกว่าคนเท่านั้น นายจ้างส่วนใหญ่เลือกส่งเงินเข้ากองทุนฯ เพื่อตัดปัญหาต่าง ๆ265 ทั้งนี้ ในการสัมมนา
เรือ่ ง ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายการส่งเสริมการมีงานท�ำของคนพิการตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ จัดโดยคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ภายใต้คณะกรรมาธิการการสังคม
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

262

งานเดิม.
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จาก หนังสือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ด่วนทีส่ ดุ ที่ พม ๐๗๐๓/๗๘๓๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.

จาก หนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๐๖.๐๓/๓๒๙๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมูล
เพื่อประกอบการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยปี พ.ศ. ๒๕๖๒
264
จาก หนังสือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ด่วนที่สุด ที่ พม ๐๗๐๓/๗๘๓๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๒. งานเดิม.
265
จาก เคล็ดลับ “จ้างคนพิการท�ำงาน”! ลดภาษี ๒ เท่า และไม่เป็นภาระบริษัท, โดย คม ชัด ลึก, 2562. สืบค้นจาก
https://www.komchadluek.net/news/scoop/369780
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

หลายฝ่ายเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือคนพิการตามมาตรา 35 มีส่วนช่วยส่งเสริมการมีงานท�ำของคนพิการ
โดยการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการเป็นประโยชน์ต่อคนพิการที่ต้องการประกอบธุรกิจส่วนตัว ส่วนการ
ฝึกอบรมจะช่วยให้คนพิการมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการท�ำงาน เพิ่มโอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงานและได้รับ
การจ้างงานตามมาตรา 33 มากขึ้น266

5. การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนพิการ
ข้อมูลจากผลส�ำรวจของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติเมือ่ ปี 2560 พบว่า มีคนพิการทีย่ งั ไม่ได้รบั ความช่วยเหลือ
หรือสวัสดิการจากรัฐประมาณ 7.8 แสนคนจากคนพิการทั้งหมด 3.7 ล้านคน หรือร้อยละ 21.2 และข้อมูล
การเข้าถึงบริการจากฐานข้อมูลของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเมือ่ เดือนมีนาคม 2562 พบว่า มีคนพิการ
ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ประมาณ 1.5 แสนคนจากคนพิการ 1 ล้านคน269
เมื่อปี 2560 คสช. ได้มีมติแก้ไขค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 58/2559 เรื่องการรับบริการสาธารณสุข
ของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม เป็นผลให้
คนพิการทีเ่ ข้าระบบการจ้างงานสามารถเลือกได้วา่ จะใช้ระบบประกันสังคมหรือระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ต่อมา
เมือ่ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีมติเห็นชอบให้ศนู ย์บริการคนพิการ
ทัว่ ไปเข้าร่วมเป็นสถานบริการสาธารณสุขอืน่ ตามมาตรา 3 ของพระราชบัญญัตปิ ระกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

266

จาก ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายการส่งเสริมการมีงานท�ำของคนพิการ ตามมาตรา ๓๕, โดยสถานี
พัฒนาสังคม แนวหน้า, 2562. สืบค้นจาก https://www.naewna.com/lady/columnist/39361
267
จาก “จุรินทร์”สั่ง พม. ปลดล็อกส่งเสริมคนพิการมีงานท�ำ, โดย เดลินิวส์, 2562. สืบค้นจาก https://
www.dailynews.co.th/politics/737692
268
จาก อธิบดี พก. ย�้ำคนพิการต้องเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียม, โดย คมชัดลึก, 2562. สืบค้นจาก https://
www.komchadluek.net/news/government-of-thailand/384333
269
จาก เล็งปรับ ‘ศูนย์บริการคนพิการ’ เป็นสถานบริการสาธารณสุข เพิ่มการเข้าถึง, โดย มติชนออนไลน์, วันที่ 20
ตุลาคม 2562. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1719963

บทที่
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การประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ โดยที่ประชุมได้เน้นย�้ำการขับเคลื่อนงานส�ำคัญด้านคนพิการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ให้สังคมเปิดโอกาสให้มีการจ้างงานคนพิการมากขึ้น และให้มีความโปร่งใสในกระบวนการจ้างงานคนพิการ
เพื่อลดปัญหาการทุจริต รวมทั้งได้เห็นชอบข้อเสนอของสมัชชาเครือข่ายคนพิการ ประจ�ำปี 2562 ใน 5 ประเด็น
ได้แก่ 1) การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการ อาทิ การคมนาคมขนส่งสาธารณะ
การใช้เทคโนโลยีเพือ่ อ�ำนวยความสะดวก  2) การพัฒนาและเชือ่ มโยงระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการ  3) การพัฒนา
มาตรการคุ้มครองแรงงานคนพิการและส่งเสริมการท�ำงานและอาชีพอิสระส�ำหรับคนพิการ  4) การยกระดับ
บทบาทหน้าทีศ่ นู ย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและทัว่ ไป  และ 5) การสร้างเจตคติทดี่ ขี องสังคมทีม่ ตี อ่ คนพิการ267
ทัง้ นี้ ข้อเสนอดังกล่าวได้มาจากการทีก่ ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ได้จดั เวทีรบั ฟังความเห็น
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการใน 4 ภาคในช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2562 เพื่อให้ทราบปัญหา
และความต้องการของคนพิการส�ำหรับน�ำไปก�ำหนดนโยบายระดับชาติต่อไป268
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รวมทัง้ เห็นชอบให้จดั ท�ำมาตรฐานบริการและมาตรฐานหน่วยบริการส�ำหรับศูนย์บริการคนพิการทัว่ ไป ก�ำหนดรายการ
จ่ายส�ำหรับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่คนพิการเพิ่มเติมที่สามารถใช้จ่ายจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการได้ มติดังกล่าวมีที่มาจากข้อเสนอที่ได้จากการเปิดรับฟังความเห็นจากเครือข่ายคนพิการเมื่อปี 2561270
ซึง่ ช่วยให้คนพิการทีเ่ ป็นคนป่วยสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ครอบคลุมหลายพืน้ ทีม่ ากขึน้ อย่างไรก็ตาม คนพิการ
ยังพบอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขอยู่ โดยเฉพาะคนพิการบางประเภท เช่น คนพิการทางการเคลื่อนไหว
หรือทางร่างกายอาจมีอุปสรรคในการเดินทางไปยังสถานบริการสาธารณสุข เป็นต้น

6. การเข้าถึงสิทธิในการเลือกตั้งของคนพิการ
ในช่วงต้นปี 2562 รัฐบาลได้กำ� หนดให้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งในการ
เตรียมการจัดการเลือกตั้ง ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการจัดการเพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่คนพิการ
ที่มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศประมาณ 1.8 ล้านคน271 ตามมาตรา 92 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ที่บัญญัติให้มีการอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับการออกเสียง
ลงคะแนนของคนพิการ หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการ
ประจ�ำหน่วยเลือกตั้งนั้น และตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. 2561 ข้อ 141 ที่ก�ำหนดให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย หรือคณะกรรมการประจ�ำหน่วยเลือกตั้ง
จัดให้มีการอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับการออกเสียงลงคะแนนของคนพิการไว้เป็นพิเศษ หรือจัดให้มีการช่วยเหลือ
ในการออกเสียงลงคะแนนตามความจ�ำเป็นและตามเจตจ�ำนงของคนพิการ หรืออาจจัดที่เลือกตั้งส�ำหรับคนพิการ
หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ
ในทางปฏิบัติ คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุสามารถออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 2 ลักษณะ ได้แก่
การไปเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ ที่เลือกตั้งกลางส�ำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ
ซึ่งมี 10 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็นในกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง ภาคกลาง 4 แห่ง (พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี (2 แห่ง)
และสมุทรปราการ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ มีภาคละ 1 แห่ง (นครพนม เชียงใหม่ และ
สงขลา) หรือการไปเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งปกติในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งทุกหน่วยเลือกตั้งจะมีสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก ได้แก่ ทีน่ งั่ รอ ช่องทางพิเศษ จุดจอดรถ ห้องน�ำ 
้ ราวจับ รถเข็น บัตรทาบเลือกตัง้ ส�ำหรับคนพิการทางการเห็น
รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือกรณีผู้มีสิทธิไม่สามารถท�ำเครื่องหมายได้เอง
ข้อมูลจากส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งระบุว่า มีคนพิการและผู้สูงอายุที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า
ในหน่วยเลือกตัง้ พิเศษ 753 คน ปัญหาทีพ่ บคือผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ทีเ่ ป็นคนพิการ ผูส้ งู อายุจำ� นวนหนึง่ ได้แสดงความกังวล
เกี่ยวกับการเข้าไม่ถึงข้อมูลการเลือกตั้ง (ระเบียบ กฎเกณฑ์ พรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง) กรรมการประจ�ำ
หน่วยงานเลือกตั้งบางคนลังเลที่จะให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการหรือผู้สูงอายุในการท�ำเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้ง

270

จาก เล็งปรับ ‘ศูนย์บริการคนพิการ’ เป็นสถานบริการสาธารณสุข เพิ่มการเข้าถึง. แหล่งเดิม.
271
จาก อธิบดี พก. ลงพืน้ ทีส่ ถานคุม้ ครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยีย่ มหน่วยเลือกตัง้
ล่วงหน้าส�ำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ พร้อมเชิญชวนคนพิการ ผู้สูงอายุ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียง, โดยกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2562. สืบค้นจาก http://www.dep.go.th/Content/View/4175/1
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แม้ว่ากฎหมายหรือระเบียบก�ำหนดให้สามารถท�ำได้หากเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคนพิการหรือผู้สูงอายุ ผู้มีสิทธิ
เลือกตัง้ ทีเ่ ป็นคนพิการหรือผูส้ งู อายุสะดวกทีจ่ ะไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ ทีห่ น่วยเลือกตัง้ ปกติ ซึง่ อยูใ่ กล้กบั ทีพ่ กั อาศัยมากกว่า
การไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งพิเศษ เนื่องด้วยอุปสรรคในด้านการเดินทาง ทั้งนี้ ในประเด็นเรื่องการเข้าถึง
การใช้สิทธิเลือกตั้ง กสม. โดยคณะท�ำงานด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก การศึกษา และการสาธารณสุข
ได้มีการหารือกับผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในประเด็นดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562
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ที่มา: มติชนออนไลน์

การสร้างความตระหนักรูเ้ กีย่ วกับคุณค่าและศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ของคนพิการเป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้
สังคมปฏิบัติต่อคนพิการโดยเท่าเทียมกับบุคคลอื่นและมีส่วนช่วยขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ แผนพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กำ� หนดเรือ่ งการเสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติ
เชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ซึ่งมีแนวทางด�ำเนินงานประกอบด้วยการเสริมสร้าง
ความเข้าใจแก่ผบู้ ริหารนโยบายในทุกระดับ สร้างการรับรูแ้ ละความเข้าใจแก่สงั คมผ่านสือ่ สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ทีเ่ ป็นการสร้างเสริมเจตคติทดี่ ตี อ่ คนพิการ ผลักดันการบรรจุเรือ่ งคนพิการในหลักสูตรการเรียน เป็นต้น ในปี 2562
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น “Back to School สื่อสารเชิงสร้างสรรค์...
สู่สังคมแห่งความเข้าใจ” เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้สังคมเข้าใจเกี่ยวกับความพิการและคนพิการ272 มีมาตรการ
เสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิคนพิการแก่คนพิการ ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยมีการจัดประชุม
ให้ความรู้เรื่องสิทธิคนพิการ เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิคนพิการ จัดท�ำสื่อการ์ตูน Animation เรื่องสิทธิ
คนพิการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิคนพิการ273

272

จาก พก. เสริมสร้างเจตคติสงั คมเพือ่ คนพิการ, โดย คม ชัด ลึก, 2562. สืบค้นจาก http://www.komchadluek.net/
news/government-of-thailand/371151
273
จาก หนังสือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ด่วนทีส่ ดุ ที่ พม ๐๗๐๓/๗๘๓๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๒. งานเดิม.

การประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล

7. การสร้างความตระหนักรู้

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand
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บทประเมินสถานการณ์และข้อเสนอแนะ
แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาตั้งแต่ปี 2550 และเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญา CRPD ตั้งแต่ปี 2551 แต่ในภาพรวม คนพิการยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิได้จริงในหลายด้าน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในด้านการศึกษา การมีงานท�ำ และการเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ เนือ่ งจากการขาดแคลนอุปกรณ์สงิ่ อ�ำนวย
ความสะดวกต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นต่อการเข้าถึงสิทธิและในการด�ำรงชีวิตโดยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมตามความมุ่งหมาย
ของอนุสญ
ั ญา CRPD  อย่างไรก็ดี ในปี 2562 รัฐบาลได้มกี ารแสดงเจตนารมณ์ทจี่ ะส่งเสริมสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการในหลายโอกาส และมีการเปิดให้คนพิการและภาคเอกชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงานของภาครัฐ ซึง่ นับเป็น
นิมิตหมายที่ดีในการขับเคลื่อนการด�ำเนินการตามกฎหมายและนโยบายด้านคนพิการให้มีความก้าวหน้าและเกิดผล
เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ กสม. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในบางประเด็น ดังนี้
1. รัฐบาลควรก�ำหนดมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านสิทธิคนพิการใน 5 ประเด็นตามข้อเสนอ
ของสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติให้มีความก้าวหน้าเป็นรูปธรรม รวมถึงการยกระดับศูนย์บริการคนพิการ
เพื่อให้คนพิการได้รับบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการจ�ำเป็นของคนพิการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และการ
สร้างเสริมเจตคติที่ดีของคนพิการต่อตนเอง ตลอดจนของครอบครัวและสังคมที่มีต่อคนพิการ ทั้งนี้ โดยให้คนพิการ
มีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งการก�ำหนดแนวทาง/มาตรการ การด�ำเนินงาน และการติดตามผล
2. รัฐบาลพึงแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาของคนพิการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มีผลกระทบต่อ
สิทธิด้านอื่น เช่น สิทธิในการมีงานท�ำ  โดยรัฐควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายหัวแก่เด็กพิการให้เหมาะสม พัฒนา
ทักษะครูในการสอนนักเรียนพิการและสนับสนุนอุปกรณ์สิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านการศึกษาส�ำหรับเด็กพิการ
อย่างเพียงพอและทั่วถึง
3. รัฐบาลควรก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่จัดบริการขนส่งสาธารณะทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ต้องจัด
อุปกรณ์สิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อให้คนพิการเข้าถึงได้ส�ำหรับโครงการที่จะด�ำเนินการในอนาคตทุกโครงการ โดยควร
พิจารณามีมาตรการทางกฎหมายเพื่อใช้บังคับให้เกิดผล รวมทั้งควรส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ในระบบขนส่งที่มีอยู่เดิมเพื่อให้คนพิการเข้าถึงได้มากที่สุด

4.4 สิทธิสตรี
ภาพรวม
กติกา ICCPR และกติกา ICESCR ได้รับรองสิทธิของบุคคลที่จะได้รับสิทธิและเสรีภาพที่ก�ำหนดในกติกา
อย่างเท่าเทียมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุต่าง ๆ รวมถึงด้วยเหตุแห่งเพศ นอกจากนี้ประเทศไทยได้เข้าเป็น
ภาคีอนุสญ
ั ญา CEDAW ทีส่ ง่ เสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายเป็นการเฉพาะโดยมุง่ ขจัดการเลือกปฏิบตั ิ
ต่อสตรีและส่งเสริมให้ผู้หญิงได้เข้าถึงสิทธิและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา
ด้านสุขภาพและการได้รับบริการสาธารณสุข การท�ำงาน การมีส่วนร่วมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ความเท่าเทียมในเรื่องครอบครัวและการแต่งงาน รวมถึงการได้รับความคุ้มครองโดยเท่าเทียมภายใต้กฎหมาย  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 27 รับรองความเสมอภาคของบุคคล
ภายใต้กฎหมายและรับรองว่าชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน รวมทั้งห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ต่อบุคคลด้วยเหตุแห่งเพศ นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัตใิ นส่วนอืน่ ๆ ทีค่ มุ้ ครองสิทธิสตรี ได้แก่ มาตรา 48 ทีก่ ำ� หนด
ให้มารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรมีสิทธิได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตามที่กฎหมาย
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

บัญญัติ และมาตรา 71 ที่ก�ำหนดให้รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาสให้สามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรง
หรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งให้การบ�ำบัด ฟื้นฟู และเยียวยาผู้ถูกกระท�ำการดังกล่าว โดยในการจัดสรร
งบประมาณ รัฐพึงค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล ทั้งนี้
เพื่อความเป็นธรรม
คณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญา CEDAW ได้มีข้อสังเกตต่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ของประเทศไทย
ตามรายงานฉบับที่ 6 และ 7 เมือ่ เดือนกรกฎาคม 2560 ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การประเมินผลกระทบของมาตรการ
ต่อต้านการกระท�ำรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง รวมถึงการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ การดูแลผู้หญิง
ที่ถูกกระท�ำรุนแรงในครอบครัวให้ได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงความช่วยเหลือทั้งด้านกฎหมาย สุขภาพ และ
การดูแลสภาพจิตใจที่เพียงพอ การป้องกันการแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณีและมีมาตรการแก้ไขปัญหา
การค้าประเวณีที่ต้นเหตุ การพิจารณาก�ำหนดมาตรการเพื่อประกันว่าผู้หญิงจะสามารถมีส่วนร่วมทางการเมือง
และกิจการสาธารณะได้อย่างเท่าเทียมกับผู้ชายในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับนโยบาย ทั้งในองค์กร
ด้านนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ รวมถึงหน่วยงานต�ำรวจ การเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงได้รับการจ้างงานในระบบมากขึ้น
และขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงในการจ้างงานและการได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ และการช่วยเหลือผู้หญิง
ในชนบทที่ยากจนโดยส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา บริการด้านสุขภาพ และการจ้างงาน274
ในปี 2562 มีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิสตรีและการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ การด�ำเนินการ
ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในเรื่องดังกล่าว ดังนี้
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ข้อมูลจากศูนย์ชว่ ยเหลือสังคม 1300 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์พบว่า
ในปี ง บประมาณ 2561 มี ร ายงานผู ้ ห ญิ ง ถู ก กระท� ำ รุ น แรงใกล้ เ คี ย งกั บ ปี ง บประมาณก่ อ นหน้ า กล่ า วคื อ
ในปีงบประมาณ 2561 มีผู้หญิงถูกกระท�ำรุนแรงรวม 1,046 ราย แบ่งเป็นกรณีการกระท�ำรุนแรงในครอบครัว
834 ราย และนอกครอบครัว 212 ราย ส่วนในปีงบประมาณ 2560 มีผู้หญิงถูกกระท�ำรุนแรงรวม 1,056 ราย
แบ่งเป็นผู้หญิง 841 ราย และเด็กหญิง 215 ราย รูปแบบการกระท�ำรุนแรงส่วนใหญ่เป็นการท�ำร้ายร่างกาย
และการล่วงละเมิดทางเพศ275 นอกจากศูนย์ช่วยเหลือสังคมแล้ว อีกหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือเด็ก
และผู้หญิงที่ถูกกระท�ำรุนแรง คือ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งให้โรงพยาบาลในสังกัดจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเด็กและ
สตรีในภาวะวิกฤติจากความรุนแรงมาตั้งแต่ปี 2543 โดยใช้ชื่อว่า ‘ศูนย์พึ่งได้’ (One Stop Crisis Center: OSCC)
ในปี 2561 กระทรวงสาธารณสุขมีศูนย์ดังกล่าวในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน
รวม 10,611 แห่งทั่วประเทศ และตั้งแต่ปี 2547 - 2561 มีผู้หญิงและเด็กที่ถูกกระท�ำรุนแรงมารับบริการ
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From Concluding observations on the combined sixth and seventh periodic reports of Thailand,
by Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 2017. Retrieved from https://www.fidh.org/
IMG/pdf/cedaw_c_tha_co_6-7_25136_e-2.pdf
275
จาก สถิตสิ ายด่วน ๑๓๐๐, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์. สืบค้นจาก https://1300thailand.
m-society.go.th/records. ทั้งนี้ สถิติในปีงบประมาณ 2562 มีข้อมูลผู้ถูกกระท�ำรุนแรงทั้งในและนอกครอบครัวในภาพรวม
แต่ยังไม่มีข้อมูลแยกเพศและอายุของผู้ถูกกระท�ำรุนแรง.
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4.4.1 การใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง
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ที่ศูนย์พึ่งได้ทั้งสิ้น 247,480 ราย เฉลี่ยปีละ 16,000 ราย เป็นผู้หญิง 119,331 รายและเป็นเด็ก 121,860 ราย
การกระท�ำรุนแรงในเด็กมีสาเหตุมาจากการปล่อยปละละเลยของครอบครัว ขาดการดูแลอย่างเหมาะสมจนเป็นสาเหตุ
ให้เด็กถูกกระท�ำรุนแรงทางเพศมากที่สุด ส่วนใหญ่จะถูกกระท�ำโดยคนใกล้ชิด ส่วนในสตรีมีสาเหตุมาจากการหึงหวง
ทะเลาะวิวาทท�ำร้ายร่างกายกันของคู่สมรส276

ที่มา: Thai PBS NEWS

เมือ่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ตัวแทนจากเครือข่ายสตรี 4 ภาค ร่วมกันเดินรณรงค์ยตุ คิ วามรุนแรง
ต่อเด็ก ผูห้ ญิง และครอบครัว เนือ่ งในวันหยุดความรุนแรงต่อสตรีสากล ซึง่ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี พร้อมกันนี้
ได้ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรียกร้องให้รัฐบาลมีมาตรการ
คุ้มครองเด็กและผู้หญิงที่ถูกกระท�ำรุนแรงหลังพบสถิติหญิงไทยถูกทุบตี ท�ำร้าย คุกคาม ละเมิดและแสวงหาประโยชน์
ทางเพศ จากการเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและแจ้งความร้องทุกข์ด�ำเนินคดีเฉลี่ยปีละ 30,000 คนต่อปี
ในจ�ำนวนนี้เสียชีวิตมากถึง 1,825 คน และยังมีอีกจ�ำนวนมากที่ไม่แจ้งความร้องทุกข์เพราะอับอาย ไม่เชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม และไม่รู้กฎหมายโดยเฉพาะชุมชนชนบท เครือข่ายฯ ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหา
โดยขอให้นายกรัฐมนตรีเป็นผูน้ ำ� รณรงค์ชวนประชาชน ลด ละ เลิกดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ทกุ เทศกาล และไม่ขยายเวลา
ให้สถานบริการจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขอให้เพิ่มเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาทักษะชีวิตเรื่องเพศ
ให้ สํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ มี ห น่ ว ยเชี่ ย วชาญเฉพาะทางสอบสวนคดี ค รอบครั ว การละเมิ ด ทางเพศ รวมทั้ ง
ปรับกระบวนการท�ำงานส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัยให้ผู้หญิงและบุคคลในครอบครัวทันทีเมื่อแจ้งเหตุ
โดยไม่ต้องรอให้เกิดการท�ำร้ายจนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต277
กฎหมายหลักที่ได้มีการตราขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำ
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้รฐั มีอำ� นาจเข้าไปแทรกแซงช่วยเหลือผูถ้ กู กระท�ำรุนแรง
ในครอบครัว และให้โอกาสผู้กระท�ำรุนแรงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวโดยไม่ได้
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จาก สถิติศูนย์พึ่งได้ ๑๔ ปี เด็ก - สตรี ถูกกระท�ำรุนแรง ๒๔๗,๔๘๐ ราย, โดย ประชาไท, วันที่ 2561. สืบค้นจาก
https://prachatai.com/journal/2018/11/79659
277
จาก เครือข่ายสตรี ๔ ภาค ยื่น ๘ ข้อเสนอถึงนายกฯ ยุติความรุนแรงต่อสตรี, โดย เวิร์คพอยท์นิวส์, วันที่ 2562.
สืบค้นจาก https://workpointnews.com/2019/11/19/02-29/
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
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มุง่ หมายทีจ่ ะเอาผิดทางอาญาต่อบุคคลดังกล่าว แต่หากไม่สามารถท�ำเช่นนัน้ ได้ การด�ำเนินการก็ตอ้ งท�ำให้ครอบครัว
สูญเสียน้อยที่สุด โดยค�ำนึงถึงเด็กเป็นส�ำคัญ กฎหมายก�ำหนดให้มีการขอการคุ้มครองสวัสดิภาพหรือบรรเทาทุกข์
ชัว่ คราวเมือ่ จ�ำเป็นเร่งด่วน ซึง่ จ�ำเป็นต้องท�ำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์ นักสาธารณสุข ผูใ้ หญ่บา้ น
นักจิตวิทยา เข้าช่วยเหลือผู้ถูกกระท�ำรุนแรงและป้องกันไม่ให้ถูกกระท�ำซ�้ำอีก แต่แม้ว่าจะมีกฎหมายดังกล่าว
ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการกระท�ำรุนแรงในครอบครัวได้ ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ผู้หญิงที่
ถูกกระท�ำรุนแรงมักไม่กล้าแจ้งความและเป็นฝ่ายยอมเพราะยังต้องพึง่ พาสามีดา้ นการเงิน หรือเพราะรักลูกจึงพยายาม
รักษาครอบครัวไว้ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจบางคนอาจไม่รับแจ้งความเพราะมีความเข้าใจน้อยหรือมีแนวโน้มจะ
เกลี้ยกล่อมให้มีการพูดคุยกันก่อน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะหลายครั้งเมื่อมีการแจ้งความแล้วคู่ขัดแย้งกลับคืนดีกันแล้ว
ขอให้ถอนการแจ้งความ ส่วนสาเหตุทที่ ำ� ให้เกิดการกระท�ำรุนแรงเกิดจากการดืม่ สุราและทัศนคติของผูก้ ระท�ำรุนแรง
ว่าตนมีอ�ำนาจเหนือกว่าและต้องการควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมีอ�ำนาจน้อยกว่า278

อย่างไรก็ตาม องค์กรภาคประชาสังคมทีท่ ำ� งานด้านผูห้ ญิงได้แสดงข้อกังวลต่อกฎหมายดังกล่าวใน
บางประเด็น เช่น การทีก่ ฎหมายเน้นส่งเสริมการไกล่เกลีย่ และรักษาสถาบันครอบครัวมากกว่าการคุม้ ครองผูถ้ กู กระท�ำ
รุนแรง ซึ่งอาจท�ำให้ผู้ถูกกระท�ำรุนแรงเสี่ยงต่อการถูกกระท�ำซ�้ำ  นอกจากนี้ การก�ำหนดให้การด�ำเนินการต่าง ๆ
ตามกฎหมายส่วนใหญ่ไปอยู่ที่ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ซึ่งมีบุคลากรไม่มาก
และทีศ่ นู ย์พฒ
ั นาครอบครัวในชุมชน ซึง่ เป็นศูนย์ทจี่ ดั ตัง้ โดยองค์กรเอกชนและท�ำงานในลักษณะอาสาสมัคร อาจท�ำให้
การด�ำเนินงานตามกฎหมายไม่มปี ระสิทธิภาพ279 ทัง้ นี้ ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2562 ก่อนหน้าทีก่ ฎหมายส่งเสริม
การพัฒนาและคุม้ ครองสถาบันครอบครัวจะมีผลบังคับใช้ มีผแู้ สดงความกังวลเกีย่ วกับข้อจ�ำกัดของศูนย์สง่ เสริมและ
คุ้มครองครอบครัวในระดับจังหวัด 77 จังหวัด โดยเฉพาะศักยภาพของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่จะเป็นผู้ปฏิบัติงาน
เพราะบางแห่งเพิง่ ผ่านการฝึกอบรมและเข้าท�ำงานได้ไม่นาน รวมทัง้ ศักยภาพของหัวหน้าศูนย์ฯ ซึง่ ต้องมีการออกค�ำสัง่
ตามกฎหมาย280 ซึ่งในเวลาต่อมา ได้มีการประกาศใช้พระราชก�ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาและคุม้ ครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 เพือ่ ขยายก�ำหนดเวลาในการมีผลใช้บงั คับของพระราชบัญญัติ
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จาก เจาะปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ผ่านวลีฮติ “พีด่ นุ ะ หนูไหวหรอ,” โดย เวิรค์ พอยท์นวิ ส์, 2562. สืบค้นจาก
https://workpointnews.com/2019/05/20/domestic-violence-clip/
279
จาก ช�ำแหละ พ.ร.บ. ส่งเสริมครอบครัวฯ เนือ้ หาหลงทิศเน้นไกล่เกลีย่ วังวนมายาคติเก่า “ลิน้ กับฟัน,” โดย ส�ำนักข่าว
Hfocus, 2562. สืบค้นจาก https://www.hfocus.org/content/2019/09/17735
280
จาก ถอดบทเรียนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นับถอยหลัง พ.ร.บ. คุ้มครองครอบครัวฯ บังคับใช้ ๒๐ ส.ค.นี้,
โดยผู้จัดการออนไลน์, 2562. สืบค้นจาก https://mgronline.com/qol/detail/9620000074909
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ในเดือนพฤษภาคม 2562 ได้มีการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบัน
ครอบครัว พ.ศ. 2562 เพือ่ ใช้แทนพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ซึง่ จะ
ถูกยกเลิกไปเมื่อกฎหมายฉบับใหม่มีผลใช้บังคับในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
และคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 มีสาระส�ำคัญ คือ ยกเลิกความผิดอาญาฐานกระท�ำความรุนแรง
ในครอบครัว ปรับปรุงมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว ก�ำหนดให้มีกลไกในการส่งเสริม พัฒนาและ
คุม้ ครองสถาบันครอบครัว ให้มกี ารช่วยเหลือและคุม้ ครองผูท้ ถี่ กู กระท�ำรุนแรง การให้มกี ารแก้ไขบ�ำบัดฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำ
รุนแรง และการให้ศาลมีดลุ พินจิ ลงโทษผูก้ ระท�ำรุนแรงน้อยกว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนดในกรณีทผี่ กู้ ระท�ำนัน้ เคยถูกกระท�ำ
รุนแรงหรือถูกกระท�ำโดยมิชอบซ�้ำกันอย่างต่อเนื่อง
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ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 20 สิงหาคม 2562
ออกไป281 เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและรองรับการด�ำเนินกระบวนการพิจารณาคดีตามหลักการใหม่
ของพระราชบัญญัติดังกล่าวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกัน282
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการปรับปรุงบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเพศบางประการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น การเพิ่มโทษส�ำหรับการกระท�ำความผิดในลักษณะข่มขู่โดยท�ำให้
ผู้ถูกกระท�ำเข้าใจว่าผู้กระท�ำมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด และการบันทึกภาพ เสียง และเผยแพร่หรือส่งต่อภาพหรือ
เสียงของการกระท�ำช�ำเราหรืออนาจาร รวมทั้งเพื่อให้ความคุ้มครองบุคคลซึ่งถูกกระท�ำทางเพศกลุ่มต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น
เช่น เด็ก ผู้อยู่ภายใต้อ�ำนาจของผู้กระท�ำ  และผู้ซึ่งไม่สามารถปกป้องตนเองได้ โดยการเพิ่มโทษส�ำหรับการกระท�ำต่อ
ผู้ทุพพลภาพ ผู้มีจิตบกพร่อง คนป่วย คนชรา และสตรีมีครรภ์

4.4.2 การป้องกันการแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณี
		 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยเพื่อทบทวนกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีโดยก�ำหนดให้มีมาตรการ
คุม้ ครองสิทธิสำ� หรับผูใ้ ห้บริการทางเพศ เช่น การดูแลสุขภาพ การได้รบั ค่าตอบแทน สิทธิความเป็นอยูส่ ว่ นตัว การก�ำหนด
ระบบดูแลผู้ให้บริการทางเพศ เช่น ระบบลงทะเบียนแบบสมัครใจ และการจัดตั้งกองทุนคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ283
จากการรับฟังความเห็นซึ่งจัดโดยคณะผู้วิจัยต่อประเด็นดังกล่าวข้างต้น ประชาชนและภาค
ประชาสังคมได้แสดงข้อห่วงใยที่ส�ำคัญ เช่น 1) ระบบลงทะเบียนผู้ให้บริการทางเพศอาจเป็นการทิ้งร่องรอยเกี่ยวกับ
ประวัตอิ าชีพของบุคคลว่าเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางเพศ ซึง่ แม้จะมีการก�ำหนดมาตรการเก็บรักษาความลับหรือลบประวัติ
ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีทยี่ ตุ ไิ ม่ประกอบอาชีพดังกล่าวแล้ว แต่อาจมีชอ่ งว่างในทางปฏิบตั จิ นไม่สามารถด�ำเนินการให้เป็น
จริงได้เช่นเดียวกับการลบประวัตอิ าชญากรรมของเด็กซึง่ แม้จะมีกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับให้ตอ้ งปฏิบตั แิ ล้วก็ตาม แต่ยงั
พบปัญหาในทางปฏิบตั ซิ งึ่ มีการเปิดเผยข้อมูลจนส่งผลให้เกิดการเลือกปฏิบตั ใิ นการจ้างงานขึน้ 2) ระบบการลงทะเบียน
ผูใ้ ห้บริการทางเพศแบบสมัครใจอาจท�ำให้เกิดช่องว่างของการเข้าถึงสิทธิในกรณีทผี่ ใู้ ห้บริการทางเพศนัน้ ไม่ได้ลงทะเบียนไว้
และ 3) การตรากฎหมายเพือ่ คุม้ ครองสิทธิเป็นการเฉพาะแก่บคุ คลผูใ้ ห้บริการทางเพศซึง่ แตกต่างจากมาตรการคุม้ ครอง
แรงงานด้านอื่น อาจเป็นการแบ่งแยกบุคคลซึ่งประกอบอาชีพผู้ให้บริการทางเพศออกจากแรงงานอื่น และก่อให้เกิด
การตีตราจากสังคมมากขึน้ นอกจากนี้ ยังมีขอ้ กังวลว่าแนวคิดในการจัดท�ำร่างกฎหมายใหม่นอี้ าจไม่สามารถแก้ไขปัญหา

281

พ.ศ. ๒๕๖๒.

282

จาก พระราชก�ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒

จาก ‘ครม.’ แจงเหตุผลเลือ่ นพิจารณา พ.ร.ก. แก้ไข พ.ร.บ. เป็นวาระเร่งด่วน ยันมีเหตุจ�ำเป็น, โดย มติชนออนไลน์,  2562.
สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_1654584
283
จาก การสัมมนาประชุมรับฟังการเผยแพร่รายงานความก้าวหน้าขั้นกลาง (interim report) และรับฟังความเห็น
“โครงการพัฒนากฎหมายเพือ่ คุม้ ครองสวัสดิภาพสตรีและครอบครัว : ทบทวนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี”
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

การทุจริตและการค้ามนุษย์ได้ อีกทัง้ ยังเป็นการสิน้ เปลืองทรัพยากรโดยไม่จำ� เป็น เมือ่ เทียบกับเพียงการยกเลิกความผิด
ฐานค้าประเวณีโดยสมัครใจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 โดยไม่ต้อง
ตรากฎหมายขึ้นใหม่ เนื่องจากกฎหมายต่าง ๆ ที่มีอยู่สามารถน�ำมาใช้คุ้มครองสิทธิได้อยู่แล้ว284
		 ในปี 2562 กสม. ได้ออกรายงานผลการตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับการปราบปรามการค้า
ประเวณีของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในช่วงปี 2560 - 2561 ทีม่ กี ารกล่าวอ้างว่ามีการล่อซือ้ เพือ่ แสวงหาหลักฐานโดยมีการร่วม
ประเวณีกอ่ นเข้าจับกุม รวมทัง้ มีการเสนอข่าวตรวจค้นจับกุมพนักงานทีท่ ำ� งานในสถานบริการในลักษณะทีไ่ ม่เหมาะสม
เช่น การเปิดเผยภาพและข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่ าจท�ำให้ทราบอัตลักษณ์ของผูถ้ กู จับกุม โดยจากการตรวจสอบของ กสม.
พบว่า มีการเสนอข่าวในลักษณะที่กระทบสิทธิของผู้ถูกจับกุมตามที่กล่าวอ้าง แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการ
ร่วมประเวณีในการล่อซื้อ อย่างไรก็ดี กสม. ได้มีข้อเสนอแนะต่อส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติให้ก�ำชับเจ้าหน้าที่มิให้มี
การร่วมประเวณีในขณะท�ำการล่อซื้อ และห้ามน�ำสื่อมวลชนเข้าไปในสถานที่ตรวจค้นจับกุมคดีค้าประเวณีโดยเด็ด
ขาดทั้งนี้ ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติได้มีหนังสือสั่งการภายในก�ำชับ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ โดยห้ามการร่วมประเวณีกับผู้ขายบริการทางเพศอย่างเด็ดขาด รวมทั้ง
ให้คำ� นึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์กรณีจำ� เป็นต้องแถลงข่าวเกีย่ วกับการขายบริการทางเพศ
โดยห้ามน�ำเสนอข่าวหรือท�ำให้ปรากฏในสื่อใด ๆ ซึ่งภาพของผู้ขายบริการทางเพศในทุกกรณี285

ตามทีค่ ณะกรรมการประจ�ำอนุสญ
ั ญา CEDAW มีขอ้ สังเกตต่อประเทศไทยในเรือ่ งการมีสว่ นร่วม
ทางการเมืองและในกิจการสาธารณะของผูห้ ญิง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระดับนโยบายนัน้ จากการเลือกตัง้ ทัว่ ไปเมือ่ วันที่
24 มีนาคม 2562 พบว่า มีผู้หญิงได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 80 คนจากจ�ำนวนสมาชิก
ทั้งหมด 500 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 16 เป็นสมาชิกแบบแบ่งเขต จ�ำนวน 53 คน และแบบบัญชีรายชื่อจ�ำนวน
25 คน286 ในส่วนของการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา พบว่ามีจ�ำนวนสมาชิกที่เป็นผู้หญิง 26 คนจากทั้งหมด 250 คน
คิดเป็นร้อยละ 10.4 ซึ่งมากกว่าสัดส่วนผู้หญิงในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งมีจ�ำนวน 12 คน287

284

จาก “ศีลธรรม” ด่านใหญ่..ใครกล้าฝ่า?. ยุตขิ อ้ หาค้าประเวณี. แก้สว่ ย - ค้ามนุษย์, โดย หนังสือพิมพ์แนวหน้า, 2562.
สืบค้นจาก https://www.ryt9.com/s/nnd/3026352
285
จาก รายงานตรวจสอบผลการตรวจสอบ ที่ ๓๗-๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง สิทธิพลเมือง
อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิสตรี กรณีขอให้ตรวจสอบการด�ำเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙. โดย คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
286
จาก ข้อมูลสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ปี ๒๕๖๒, โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. สืบค้นจาก http://plan.
dwf.go.th/public/tableauPublic.jsp?name=B
287
จาก สัญญาณดี! สัดส่วน “ส.ส. - ส.ว. ผู้หญิง” ปี ๒๕๖๒ กระเพื่อมประเด็นด้านสังคม, โดย มติชนออนไลน์,
2562. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/lifestyle/social-women/news_1503544

บทที่

4

การประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล

4.4.3 การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ในส่วนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปรากฏข้อมูลว่า ผู้บริหารหญิง
ประเภทบริหารจ�ำนวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 21.91 ประเภทอ�ำนวยการ 1,810 คน คิดเป็นร้อยละ 28.71
ประเภทวิชาการ จ�ำนวน 205,137 คน คิดเป็นร้อยละ 71.84 ประเภททัว่ ไป 57,509 คน คิดเป็นร้อยละ 57.35288
ส�ำหรับการท�ำงานในกิจการต�ำรวจซึง่ ในปี 2561 มีรายงานว่า โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจได้ขอยกเลิก
การรับสมัครบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยต�ำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ในส่วนของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติจ�ำนวน 280 อัตราโดยไม่มีก�ำหนด และให้ด�ำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือก
บุคคลภายนอก (ชาย) ผู้ส�ำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ประจ�ำปีการศึกษา 2562 จ�ำนวน 280 อัตราแทนนั้น289 ในปี 2562 ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติได้เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เป็นข้าราชการสัญญาบัตร มีสดั ส่วนผูห้ ญิง
500 อัตรา จาก 750 อัตราเพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งรองสารวัตร ประจ�ำกองบัญชาการต�ำรวจนครบาล (ท�ำหน้าทีส่ อบสวน)290

4.4.4 การขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมกันระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายทีม่ งุ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศและส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างหญิงและชายในการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ กฎหมาย
ดังกล่าวได้ก�ำหนดให้มีกลไกระดับนโยบายและกลไกเพื่อคุ้มครองบุคคลที่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ได้แก่
คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
(วลพ.) นอกจากนี้ ยังก�ำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ด้านนี้ รวมถึงการช่วยเหลือ ชดเชย และเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

		

1) มาตรการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ในปีทผี่ า่ นมา คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศได้ออกแนวปฏิบตั เิ พือ่ ส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ได้แก่ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายซึ่งควรให้บุคคลสามารถแต่งกายตามเพศสภาวะ
การจัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับเพศสภาพ เช่น ห้องน�้ำ  โรงพยาบาล สถานีต�ำรวจ การประกาศรับสมัครงานซึ่งไม่ควรน�ำ
ลั ก ษณะทางเพศมาก� ำ หนดเป็ น คุ ณ สมบั ติ ใ นประกาศรั บ สมั ค ร ยกเว้ น งานที่ เ กี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ทางเพศ
หรือมีความจ�ำเป็น การสรรหากรรมการหรือผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานของรัฐและเอกชนซึง่ ควรค�ำนึงถึงสัดส่วน
ทางเพศ/เพศสภาพการป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศและการคุกคามทางเพศในที่ท�ำงาน291

288

จาก หนังสือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด่วนที่สุด ที่ พม ๐๒๐๘/๑๖๖๖๖ ลงวันที่ ๒๐
ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒.
289
จาก ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติยกเลิกรับนายร้อยต�ำรวจหญิง, โดย ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2562 - 2563, 2562.
สืบค้นจาก https://ehenx.com/514/
290
จาก จ�ำนวนอัตรารับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๗๕๐ อัตรา, โดย ส�ำนักงานตารวจแห่งชาติ, 2562. สืบค้นจาก http://
www.policeadmission.org/Main/FrmPolIndex.aspx?Error=4
291
จาก แนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ความเสมอภาค ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ, โดยประชาชาติธรุ กิจ, 2561. สืบค้นจาก
https://www.prachachat.net/columns/news-240954
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ในช่วงปลายปี 2562 คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศได้มีการประชุม
และได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลให้เกิดการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่
1) การเลือกปฏิบัติและความไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 2) การเปลี่ยนหลักคิดหรือการยอมรับของสังคมระหว่างเพศ
และ 3) การแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงทางเพศ โดยที่ประชุมเห็นว่าควรเร่งด�ำเนินการแก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติ
ระหว่างเพศทัง้ ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน โดยเริม่ จากหน่วยงานในภาครัฐก่อน292 นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ
เห็นว่า การสร้างทัศนคติของสังคมเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญและได้ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายในการด�ำเนินงานสร้างความ
ตระหนัก 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กลุ่มผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจทั้งภาครัฐและเอกชน 2) กลุ่มเสี่ยงต่อการถูกเลือกปฏิบัติ
อาทิ ผู้หญิงและบุคคลข้ามเพศ ซึ่งต้องได้รับทราบถึงสิทธิและกลไกของรัฐในการคุ้มครองสิทธิ และ 3) กลุ่มผู้มี
ทัศนคติไม่ถูกต้อง ซึ่งควรปรับให้มีความเข้าใจผู้ถูกเลือกปฏิบัติหรือกีดกันด้วยเหตุแห่งเพศ โดยมีแนวทางด�ำเนิน
การให้บรรลุเป้าหมาย อาทิ การแทรกเนื้อหาในหลักสูตรระดับผู้บริหารองค์กรและในสถาบันการศึกษา การจัดท�ำ
ฐานข้อมูลที่มีการจ�ำแนกเพศเพื่อน�ำมาใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย การปรับปรุงกฎระเบียบที่ขัดต่อการส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ การพิจารณาความเป็นไปได้ให้บคุ ลากรแต่งกายตามเพศวิถี การก�ำหนดต�ำแหน่งผูบ้ ริหาร
ระดับกระทรวงเพื่อดูแลเรื่องความเท่าเทียมในองค์กร และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย293

2) กรณีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ

ในปี 2562 มีรายงานเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วยเหตุแห่งเพศ โดยเฉพาะ
กลุม่ บุคคลหลากหลายทางเพศหลายกรณี ในกรณีการแต่งกายไม่ตรงกับเพศก�ำเนิด เช่น ครูผชู้ ว่ ยของโรงเรียนแห่งหนึง่
ในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นบุคคลข้ามเพศ ได้รับหนังสือตักเตือนจากโรงเรียนเรื่องการแต่งกายซึ่งไม่ตรงกับเพศก�ำเนิด
และให้ลงนามรับทราบผลการประเมินผลการปฏิบตั งิ านซึง่ ได้รบั คะแนนต�ำ่ ทุกตัวชี้วดั ยกเว้นเรือ่ งการสอน294 และ
กรณีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ ไม่อนุญาตให้นกั ศึกษาทีเ่ ป็นบุคคลหลากหลายทางเพศแต่งเครือ่ งแบบ
นักศึกษาและชุดรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยตามเพศสภาพ295 เป็นต้น ในเรื่องการแต่งกายนี้ กสม. เคยมี
ข้อเสนอแนะไปยังสถานศึกษาและหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องขอให้พจิ ารณาแก้ไขกฎหรือระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับ
การแต่งกายในการเข้าเรียน สอบ ฝึกปฏิบัติงาน และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 โดยเห็นว่าการที่นิสิตนักศึกษาแต่งกายตามวิถีทางเพศ
ในลักษณะเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการแต่งกายที่มหาวิทยาลัยได้ก�ำหนดไว้ แม้ว่า
การแต่งกายนั้นจะไม่ตรงกับเพศก�ำเนิดก็ตาม ไม่ได้กระทบต่อนิสิตนักศึกษาอื่น ๆ ที่เข้าเรียนและเข้าสอบวัดผล
และการที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดให้บัณฑิตต้องแต่งกายชุดครุยวิทยฐานะตามเพศก�ำเนิดเท่านั้นมีลักษณะเป็นการ

292

จาก คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ร่วมมือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องแก้ปญ
ั หาการเลือกปฏิบตั ริ ะหว่าง
เพศในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เริม่ หน่วยงานในภาครัฐก่อน, โดย ส�ำนักโฆษก ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2562.
สืบค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/24565
293
จาก ‘จุรินทร์’ จ่อชง ครม. ดันแผนความเท่าเทียมระหว่างเพศ, โดย เดลินิวส์, 2562. สืบค้นจาก https://
www.dailynews.co.th/politics/746528?fbclid=IwAR0FKZJrFtLknCj1blD4Py_PxDty_UOewi_bVkEj-ACPJ10Ug_LNR2S8q7Y
294
จาก ค�ำร้อง ที่ ๕๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรือ่ ง สิทธิและเสรีภาพในชีวติ และร่างกาย กรณีกล่าวอ้างว่า
ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุความแตกต่างในเรื่องเพศ. โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
295
จาก ใครว่าเมืองไทยเป็นสวรรค์ LGBT? : ผลโหวต กมธ. ความหลากหลายทางเพศกับปัญหาทัศนคติต่อ LGBT,
โดย ประชาไท, 2562. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2019/08/84082
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จ�ำกัดการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ของบุคคลโดยไม่ได้มีเหตุผลความจ�ำเป็นเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพ ความปลอดภัยหรือ
การปฏิบัติตามหลักการทางศาสนาแต่อย่างใด296 ซึ่งพบว่า มีมหาวิทยาลัยจ�ำนวนหนึ่งได้ยอมรับและด�ำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าว
นอกจากนี้ ยังพบการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหลากหลายทางเพศในการจ้างงาน เช่น มีรายงาน
ข่าวว่า บริษัทแห่งหนึ่งได้ว่าจ้างบริษัทจัดหางานท�ำการสรรหาและจัดจ้างพนักงานขายที่ห้างสรรพสินค้าโดยมีบุคคล
ข้ามเพศรายหนึง่ ผ่านการคัดเลือก ต่อมา บริษทั จัดหางานได้แจ้งบุคคลข้ามเพศรายนัน้ ให้เข้าร่วมการอบรมพนักงานใหม่
ด้วยรูปลักษณ์ที่เป็นชายตามเพศก�ำเนิดเพราะบริษัทผู้ว่าจ้างไม่มีนโยบายรับบุคคลหลากหลายทางเพศ297 อย่างไรก็ดี
ตัวแทนฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทผู้ว่าจ้างได้ชี้แจงในเวลาต่อมาว่า กรณีที่เกิดขึ้นเป็นการใช้วิจารณญาณส่วนบุคคล
ของพนักงานในพื้นที่ ซึ่งบริษัทจัดหางานได้มีการตักเตือนและลงโทษทางวินัยกับพนักงานดังกล่าวแล้ว298
ส่วนอีกกรณีหนึ่งเป็นกรณีนักโทษที่เป็นบุคคลข้ามเพศไม่สามารถเข้าถึงฮอร์โมนและบริการ
สาธารณสุขด้านอนามัยเจริญพันธุ์ โดยอ้างว่าการขาดฮอร์โมนจะมีผลต่ออารมณ์และสุขภาพ (อารมณ์แปรปรวน ผมร่วง
น�้ำหนักเพิ่ม) และเครือข่ายภาคประชาชนแห่งหนึ่งได้ขอให้ กสม. ช่วยประสานไปยังกรมราชทัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหา
ซึง่ กรมราชทัณฑ์แจ้งว่า กรมฯ มีระเบียบทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 เกีย่ วกับการใช้ยาของผูต้ อ้ งขัง
โดยฮอร์โมนไม่ได้ถูกระบุอยู่ในจ�ำพวกของยา อย่างไรก็ดี หากการใช้ฮอร์โมนมีความจ�ำเป็นต่อสุขภาพกายของผู้ต้องขัง
ข้ามเพศโดยมีใบรับรองแพทย์ กรมราชทัณฑ์ก็สามารถพิจารณาอนุญาตให้ใช้ฮอร์โมนดังกล่าวได้

ที่มา: MGRONLINE

296

จาก รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๒๓๖-๒๓๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
ต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งเพศ กรณีกล่าวอ้างว่านิสติ นักศึกษาทีม่ อี ตั ลักษณ์ทางเพศหรือวิถที างเพศไม่ตรงกับเพศก�ำเนิดถูกบังคับให้ไว้
ทรงผมและแต่งกายตามเพศก�ำเนิดในการเข้าเรียน การเข้าสอบวัดผล การฝึกปฏิบัติงาน และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร.
โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
297
จาก ขอพลังของโลกโซเชียลช่วยแชร์ไปให้ถึง SAMSUNG [อ้างอิงจากสถานะเฟซบุ๊ก], โดย Nada Chaiyajit, 2562,
12 กันยายน. สืบค้นจาก https://www.facebook.com/nada.chaiyajit/posts/10162507940935232?__tn__=K-R
298
จาก ไทยซัมซุง แถลงรับสาวข้ามเพศเข้าท�ำงาน ระบุเกิดปัญหาจากการสื่อสารคลาดเคลื่อน, โดย SANOOK, 2562.
สืบค้นจาก https://www.sanook.com/news/7896438/
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นอกจากกรณีการเลือกปฏิบัติข้างต้น ยังมีรายงานนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อ
คนหลากหลายทางเพศและเพื่อพนักงานบริการ ถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์โดยใช้ค�ำพูดแสดงความเกลียดชัง มีการ
เผยแพร่ภาพทางสื่อโซเชียลในลักษณะลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นที่แสดง
ความเกลียดชังเนือ่ งจากอัตลักษณ์ทางเพศจ�ำนวนหนึง่ 299 ทัง้ นี้ การศึกษาวิจยั เรือ่ ง “การแกล้งกันของเด็กนักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” โดยดีแทคและคณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่ารูปแบบการกลัน่ แกล้งมีทงั้ การสร้างเรือ่ งโกหก ล้อปมด้อย ล้อชือ่ พ่อแม่ โดย 2 ใน 3
ของการกลั่นแกล้งเกิดขึ้นในห้องเรียนโดยมีกลุ่มนักเรียนหลากหลายทางเพศตกเป็นเหยื่อมากสุด300

3) การคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ

คณะกรรมการวินจิ ฉัยการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) เป็นกลไกคุม้ ครอง
ผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 โดยมีหน้าที่วินิจฉัย
ปัญหาตามทีม่ ผี ยู้ นื่ เรือ่ งร้องเรียน ตัง้ แต่ปี 2558 - 19 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการ วลพ. ได้รบั เรือ่ งร้องเรียน
รวมทัง้ สิน้ 43 เรือ่ ง เป็นเรือ่ งทีม่ คี ำ� วินจิ ฉัยแล้ว 24 เรือ่ ง อยูร่ ะหว่างพิจารณา 7 เรือ่ ง และมีกรณีทคี่ ณะกรรมการ วลพ.
ไม่รบั ค�ำร้องไว้พจิ ารณา 9 เรือ่ ง ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์
และวิธกี ารในการยืน่ ค�ำร้อง การพิจารณา และการวินจิ ฉัยการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ พ.ศ. 2559
เช่น ไม่ลงชื่อผู้ร้องในค�ำร้อง ไม่ทราบชื่อและที่อยู่ของผู้ถูกร้อง ผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหาย เป็นต้น และผู้ร้องขอถอนเรื่อง
1 เรื่อง ทั้งนี้ เรื่องที่ร้องเรียนมายังคณะกรรมการ วลพ. ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการไม่สามารถแสดงออกตาม
เพศสภาพได้ เช่น สถาบันการศึกษาห้ามแต่งกายและไว้ทรงผมตรงกับเพศสภาพในการเข้าเรียน การสอบวัดผล
การฝึกปฏิบตั งิ าน การใช้รปู ถ่ายชุดครุยวิทยฐานะในเอกสารรับรองการศึกษา และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ส�ำหรับการเลือกปฏิบตั ทิ เี่ ป็นข้อยกเว้นตามมาตรา 17 วรรคสองของพระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศฯ นัน้
นับแต่พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ยังไม่มีค�ำร้องที่ยื่นต่อคณะกรรมการ วลพ.301
ในด้านการให้ความรู้และการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับหลักสูตรการเรียน
การสอนโดยบรรจุเนือ้ หาเรือ่ งความหลากหลายทางเพศไว้ในหนังสือเรียนวิชาสุขศึกษาตัง้ แต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วยเรื่องเพศ เพศวิถี เพศสภาพ ความหลากหลายทางเพศ และสุขภาวะทางเพศ เช่น
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จาก แถลงการณ์มลู นิธเิ ครือข่ายเพือ่ นกะเทยเพือ่ สิทธิมนุษยชน กรณีการกลัน่ แกล้งทางไซเบอร์ (Cyberbullying)
ด้ ว ยอคติ แ ห่ ง เพศ [อ้ า งอิ ง จากสถานะเฟซบุ ๊ ก ], โดย เครื อ ข่ า ยเพื่ อ นกะเทยไทย, 2562, 4 กั น ยายน. สื บ ค้ น จาก
https://www.facebook.com/thaitga/photos/แถลงการณ์มลู นิธเิ ครือข่ายเพือ่ นกะเทยเพือ่ สิทธิมนุษยชน-กรณีการกลัน่ แกล้ง
ทางไซเบอร์/2504413029626901/
300
จาก ดีแทค - เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เผย การรังแกทางวาจาเป็นจุดเริ่มต้นของการกลั่นแกล้งบนโลก ออนไลน์,
โดยไทยแวร์ NEWS, 2562. สืบค้นจาก https://news.thaiware.com/16627.html?utm_source=linetoday&utm_medium=source
301
จาก หนังสือคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ที่ พม ๐๕๐๔ (วลพ)/๓๘๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมูลประกอบการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
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โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การรูจ้ กั ยาต้านเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ และการตัง้ ครรภ์ไม่พงึ ประสงค์ โดยจะเริม่ ใช้ในปีการศึกษา
2562 นี้ การปรับเปลีย่ นหลักสูตรดังกล่าวเป็นผลจากการผลักดันขององค์กรด้านความหลากหลายทางเพศมาเป็นเวลากว่า
2 ปี โดยท�ำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง302

		

4) มาตรการทางกฎหมาย

ที่ผ่านมา ได้มีความพยายามที่จะผลักดันให้การใช้ชีวิตคู่ของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศได้รับ
การรับรองตามกฎหมาย ซึง่ น�ำไปสูก่ ารยกร่างกฎหมายการจดทะเบียนคูช่ วี ติ มาตัง้ แต่ปี 2556 โดยกรมคุม้ ครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยุตธิ รรม ด�ำเนินการร่วมกับคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุตธิ รรมและสิทธิมนุษยชน สภาผูแ้ ทน
ราษฎร303 หลังจากนัน้   ได้มกี ารปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าวเรือ่ ยมา และเมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 คณะรัฐมนตรี
ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัตคิ ชู่ วี ติ พ.ศ. .... ในหลักการ และให้สำ� นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตามขัน้ ตอน
ต่อไป สาระส�ำคัญของร่างกฎหมายประกอบด้วยการจดทะเบียนคูช่ วี ติ ความสัมพันธ์ระหว่างคูช่ วี ติ การจัดการทรัพย์สนิ
ระหว่างคู่ชีวิต ความเป็นโมฆะการจดทะเบียนคู่ชีวิต การสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิต และมรดก ส�ำหรับการด�ำเนินการ
ในปี 2562 คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อ
ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... จากทุกภาคส่วนอีกครั้ง เพื่อน�ำไปปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฯ ให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป ซึ่งกรมฯ ได้ด�ำเนินการในเดือนสิงหาคม 2562304

ที่มา: ส�ำนักข่าวอิศรา

302

จาก ดูเนื้อหา - ฟังผู้ปกครอง เมื่อ ‘ความหลากหลายทางเพศ’ มีที่ทางในแบบเรียนไทย, โดย ประชาไท, 2562.
สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2019/06/83010
303
จาก สิทธิการสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน, โดย ศิริชนก วิริยเกื้อกูล, สานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2561.
สืบค้นจาก https://library2.parliament.go.th/ebook/content-issue/2561/hi2561-019.pdf
304
จาก กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพชีแ้ จง ร่าง พ.ร.บ. คูช่ วี ติ อยูร่ ะหว่างการพิจารณา พร้อมย�ำ้ มีเนือ้ หาครอบคลุมหลายส่วน,
โดย อนุชิต ไกรวิจิต, ใน The Standard, 2562, สืบค้นจาก https://thestandard.co/civil-partnership-billdraft/
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บทประเมินสถานการณ์และข้อเสนอแนะ
รั ฐบาลและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ มี ความพยายามที่จ ะส่งเสริม และคุ้ม ครองสิทธิสตรีใ นด้านต่าง ๆ
อย่างต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ดี การด�ำเนินการในบางด้านยังไม่เห็นผลทีช่ ดั เจนนัก เช่น การกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว
ต่อผู้หญิงที่สถิติที่ผู้ถูกกระท�ำรุนแรงยังคงระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจเนื่องจากการด�ำเนินการในเรื่องนี้
ส่วนใหญ่เป็นการให้ความช่วยเหลือและคุม้ ครองผูห้ ญิงทีถ่ กู กระท�ำรุนแรง ซึง่ เป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นและต้องท�ำอย่างต่อเนือ่ ง
แต่ยังขาดมาตรการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ทั้งนี้ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวเป็นมาตรการ
ส�ำคัญประการหนึง่ ในการลดปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวต่อผูห้ ญิง แต่ในการด�ำเนินการดังกล่าวต้องไม่ทำ� ให้
ผู้หญิงประสบอันตรายหรือเสี่ยงต่อการถูกกระท�ำรุนแรงซ�้ำ

1. รัฐบาลและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรพิจารณาให้มีมาตรการเพื่อแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวต่อสตรีที่ต้นเหตุตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญา CEDAW
รวมทั้งควรเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความรู้และค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับ
การใช้ชีวิตคู่ และในกรณีที่เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ควรเน้นการคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำความรุนแรงโดยใช้
มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพก่อนการเจรจาไกล่เกลี่ยและการปรองดอง และควรเคารพการตัดสินใจของสตรี
ผู้ถูกกระท�ำความรุนแรงหากไม่ประสงค์จะอยู่กับฝ่ายที่เป็นผู้กระท�ำความรุนแรงต่อไป
2. รัฐบาลและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรให้การคุม้ ครองผูค้ า้ ประเวณีจากการถูกแสวงประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ
ในขณะเดียวกัน ควรมีมาตรการช่วยเหลือสตรีที่ค้าประเวณีหรือสตรีที่เป็นกลุ่มเสี่ยงให้มีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพและด�ำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม
3. รัฐบาลและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ควรมีมาตรการเพือ่ ขับเคลือ่ นการด�ำเนินงาน
ใน 3 ประเด็นหลักทีค่ ณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้ความส�ำคัญ ได้แก่ การขจัดการเลือกปฏิบตั ิ
ทางเพศ การปรับเปลีย่ นทัศนคติของสังคม และการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศ โดยท�ำงานร่วมกับทุกภาคส่วน
ทัง้ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทัง้ ควรมีการตัง้ เป้าหมายทีช่ ดั เจนเพือ่ ให้สามารถติดตาม
และประเมินความก้าวหน้าในการด�ำเนินการได้
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ในด้านการขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ กสม. เห็นว่าแนวทางการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างความตระหนัก
ในกลุม่ เป้าหมายทีก่ ำ� หนดจะมีสว่ นช่วยในการลดอคติทนี่ ำ� ไปสูก่ ารเลือกปฏิบตั ทิ างเพศ ซึง่ ต้องด�ำเนินการควบคูไ่ ปกับ
การดูแลและให้ความคุม้ ครองแก่บคุ คลทีถ่ กู เลือกปฏิบตั ิ การปรับหลักสูตรการเรียนการสอนในเรือ่ งความหลากหลาย
ทางเพศและสุขภาวะทางเพศจะมีส่วนช่วยสร้างความเข้าใจเรื่องดังกล่าวแก่กลุ่มเด็กและเยาวชนในวงกว้าง
และเป็นตัวอย่างที่ดีของการท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐกับกลุ่มคนหลากหลายทางเพศและภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องจนน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่เป็นประเด็นใหม่ ๆ ของสังคม ทั้งนี้ ในเรื่องสิทธิสตรีและความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ กสม. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
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4.5 ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ
ภาพรวม
ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ คือ บุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแต่ไม่มี
เอกสารแสดงตนว่าเป็นพลเมืองของประเทศใด ท�ำให้มีปัญหาในการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายและการ
เข้าถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ประเด็นดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ เช่น กติกา ICCPR รับรองว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็น
บุคคลตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ กติกา ICCPR
และอนุสญ
ั ญา CRC ได้รบั รองสิทธิของเด็กทุกคนทีจ่ ะได้รบั การจดทะเบียนเกิด ซึง่ เป็นเอกสารส�ำคัญในการพิสจู น์
สถานะของบุคคล และแม้ว่าอนุสัญญา CERD และกติกา ICESCR จะระบุว่ารัฐภาคีอาจมีการปฏิบัติที่แตกต่าง
ระหว่างพลเมืองและบุคคลที่มิใช่พลเมืองของรัฐได้ในบางกรณี แต่คณะกรรมการประจ�ำสนธิสัญญาทั้งสองฉบับ
มีความเห็นว่า รัฐภาคียังมีหน้าที่ต้องด�ำเนินการให้แก่บุคคลที่มิใช่พลเมืองได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามพันธกรณี
ในสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศอืน่ รวมถึงการเข้าถึงบริการด้านสังคมทีจ่ ำ� เป็นต่อมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ในการด�ำรงชีวติ
รวมถึงบริการด้านการศึกษาและสาธารณสุข305
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 27 รับรองว่าบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย
มีสทิ ธิและเสรีภาพ และได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ซึง่ การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล
ด้วยเหตุต่าง ๆ รวมถึงความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา และอื่น ๆ จะกระท�ำมิได้ และนอกจากนี้
ตามมาตรา 70 รัฐได้ให้ความคุ้มครองสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ ให้มีสิทธิด�ำรงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี
และวิถชี วี ติ ดัง้ เดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข ไม่ถกู รบกวน ทัง้ นี้ เท่าทีไ่ ม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐหรือสุขภาพอนามัย
คณะกรรมการประจ�ำสนธิสญ
ั ญาหลายฉบับได้มขี อ้ สังเกตและข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยในการพิจารณา
รายงานการปฏิบัติตามสนธิสัญญาฉบับนั้น ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาผู้มีสถานะและสิทธิ รวมถึงการขจัดความ
ไร้รฐั เช่น คณะกรรมการประจ�ำกติกา ICCPR ได้มขี อ้ เสนอแนะเมือ่ เดือนเมษายน 2560 ว่า รัฐภาคีควรด�ำเนินการ
เพือ่ ลดจ�ำนวนบุคคลไร้รฐั โดยประกันว่าผูอ้ าศัยในพืน้ ทีช่ นบทหรือห่างไกลจะได้รบั ทราบและเข้าถึงกระบวนการ
เกี่ยวกับการได้รับสัญชาติ และมีการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาแก่เด็กของกลุ่มชาติพันธุ์ คณะกรรมการ
ประจ�ำอนุสญ
ั ญา CERD ได้มขี อ้ เสนอแนะต่อประเทศไทยเมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2555 ว่า รัฐภาคีควรใช้มาตรการ
เพื่อขจัดอุปสรรคต่อการได้มาซึ่งความเป็นพลเมืองของผู้ที่มีคุณสมบัติ และด�ำเนินการเพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์
สามารถมีและใช้สิทธิด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ ส่วนคณะกรรมการประจ�ำกติกา ICESCR ได้มีข้อเสนอแนะ
ต่อประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน 2558 ว่า รัฐภาคีควรมีมาตรการที่อ�ำนวยให้บุคคลไร้รัฐสามารถเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม และสามารถใช้สิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ควรร่วมมือในระดับระหว่างประเทศ
และภูมิภาคเพื่อให้ความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานแก่ผู้แสวงหาที่พักพิง/ผู้ลี้ภัยที่มาทางเรือ รวมทั้งจัดการกับปัญหา
ที่สาเหตุ ควรส�ำรวจและหามาตรการต่าง ๆ เพื่อประกันว่าแรงงานต่างด้าวไม่ว่าจะมีสถานะทางกฎหมายใด
จะได้รับการคุ้มครองด้านแรงงานและด้านสังคม สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้เมื่อถูกละเมิดสิทธิ
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From The Rights of Non-citizens, by Office of the United Nations High Commissioner for Human
Rights, 2006. Retrieved from https://www.ohchr.org/Documents/Publications/noncitizensen.pdf
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

กลุ่มผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิในประเทศไทยอาจแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
จากประเทศเพือ่ นบ้าน บุคคลไร้รฐั /ไร้สญ
ั ชาติ และผูแ้ สวงหาทีพ่ กั พิง/ผูล้ ภี้ ยั ทัง้ นี้ กสม. ได้มขี อ้ เสนอแนะในรายงาน
ผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2561 ด้านกลุ่มแรงงานต่างด้าวว่า รัฐควรให้
ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าวเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชก�ำหนดการบริหาร
จัดการการท�ำงานของแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 และควรพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหาการจดทะเบียน
การเกิดบุตรของแรงงานข้ามชาติที่เกิดในประเทศไทย ด้านกลุ่มคนไร้รัฐ/ ไร้สัญชาติ กสม. เสนอแนะว่า รัฐควรมี
มาตรการสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับขัน้ ตอน เอกสารหลักฐานประกอบการขอมีสถานะ/ สัญชาติ รวมทัง้ ควรพิจารณา
แนวทางแก้ปญ
ั หาผูส้ งู อายุกลุม่ ชาติพนั ธุท์ อี่ าศัยในประเทศไทยเป็นเวลานาน ส่วนด้านกลุม่ ผูแ้ สวงหาทีพ่ กั พิง/ ผูล้ ภี้ ยั
ได้เสนอแนะว่า รัฐควรร่วมมือกับรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา องค์การระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องในการ
เตรียมความพร้อมแก่ผลู้ ภี้ ยั ทีส่ มัครใจเดินทางกลับและเร่งรัดพิจารณากลไกคัดกรองจ�ำแนกผูแ้ สวงหาทีพ่ กั พิงออกจาก
ผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายอื่น
ในปี 2562 รัฐบาลได้มีการด�ำเนินการ มีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง และมีปัญหา อุปสรรค ในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเรื่องผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ดังนี้

		

1) การบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว

ในปี 2562 รัฐบาลได้ด�ำเนินการจัดระบบการท�ำงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติตาม
พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ต่อเนื่องจากปี 2561 โดยให้แรงงานต่างด้าวที่เป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองแต่ได้รับการผ่อนผันให้ท�ำงานและอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว มารายงานตัวเพื่อจัดท�ำทะเบียนและพิสูจน์สัญชาติเพื่อท�ำเอกสารเดินทางและ
ด�ำเนินการให้เป็นผู้เข้าเมืองถูกกฎหมายและได้รับอนุญาตให้ท�ำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้อง การด�ำเนินการ
ดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาสถานะของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติเพื่อให้แรงงานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
และเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งนี้ รัฐบาลได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการด�ำเนินการเพื่ออ�ำนวยความสะดวก
และลดความยุ่งยากให้แก่นายจ้างและลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดให้มีศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ เป็นต้น ในปี 2561 มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่เข้ามาท�ำงานในประเทศไทย โดยลงทะเบียน ณ ศูนย์
บริการเบ็ดเสร็จ (one stop service: OSS) และกลุม่ ทีผ่ า่ นการพิสจู น์สญ
ั ชาติ 1,187,803 คน เป็นแรงงานสัญชาติ
เมียนมามากที่สุด 777,217 คน รองลงมาเป็นสัญชาติกัมพูชา 350,840 คน และสัญชาติลาว 59,746 คน306
ทั้งนี้  ในเดือนตุลาคม 2562 มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติแล้ว 1,752,889 คน307

306

จาก หนังสือส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๓๑๖๔/๙๒๕๒๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เรื่องส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย.
307
จาก สถิติคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท�ำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร เดือนตุลาคม ๒๕๖๒, โดยส�ำนักบริหาร
แรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน. สืบค้นจาก https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/alien_th/57eb1350
53d1d4815301012994bc5879.pdf

บทที่

4

การประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล

4.5.1 กลุม่ แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
			
ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

142

เมื่ อ วั น ที่ 20 สิ ง หาคม 2562 คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบแนวทางการบริ ห ารจั ด การ
การท�ำงานของแรงงานต่างด้าวปี 2562 - 2563 เพื่อให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่มีใบอนุญาตท�ำงานและ
การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่หมดอายุ สามารถยื่นเอกสารขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ต่อไป โดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร และให้ถือเป็นการเข้ามาท�ำงานอย่างถูกกฎหมาย รวมทั้งก�ำหนด
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการให้สถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
และผู้ติดตามที่อายุไม่เกิน 18 ปี ประกันสุขภาพกรณีที่แรงงานท�ำงานในกิจการที่เข้าระบบประกันสังคม แต่สิทธิ
ประกันสังคมยังไม่เป็นผล หรือแรงงานที่ท�ำงานในกิจการที่ไม่เข้าระบบประกันสังคม ประกันสุขภาพผู้ติดตามที่อายุ
ไม่เกิน 18 ปี รวมทั้งให้ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจอนุญาตให้แรงงานและผู้ติดตามอายุไม่เกิน 18 ปีอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี หากเอกสารประจ�ำตัวของแรงงานมีอายุเหลือน้อยกว่า 1 ปี
ให้อนุญาตอยู่เป็นการชั่วคราวได้เท่ากับอายุเอกสารประจ�ำตัว นอกจากนี้ ยังให้กรมการจัดหางานออกใบอนุญาต
ท�ำงานตามมาตรา 59 แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ให้แก่แรงงาน
ต่างด้าว 3 สัญชาติมรี ะยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ให้กรมการปกครองและกรุงเทพมหานครจัดท�ำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ
โดยมีกรอบเวลาด�ำเนินการตัง้ แต่ 19 สิงหาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 เมือ่ สิน้ สุดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว แรงงานผูใ้ ด
ไม่ได้ตอ่ อายุใบอนุญาตท�ำงานหรือการอนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักรถือว่าเป็นแรงงานทีล่ กั ลอบท�ำงานโดยผิดกฎหมาย308
ต่อมา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่องการจัดตั้งศูนย์จัดเก็บข้อมูล
แรงงานเมียนมาชัว่ คราวของทางการเมียนมา ณ จังหวัดสมุทรสาคร เพือ่ ช่วยจัดเก็บข้อมูลของแรงงานเมียนมาทีป่ ระสงค์
จะขอหนังสือเดินทางในเบือ้ งต้นก่อนส่งเรือ่ งให้หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีข่ องสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาพิจารณา
ออกหนังสือเดินทาง ซึ่งเป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่แรงงาน ท�ำให้ไม่ต้องเดินทางกลับประเทศเพื่อไปพิสูจน์สัญชาติ
เมือ่ เดือนตุลาคม 2562 มีรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ประกาศระงับสิทธิพเิ ศษภายใต้โครงการ
Generalized System of Preference (GSP) ส�ำหรับสินค้าไทยบางรายการ โดยจะมีผลอีก 6 เดือนข้างหน้า โดยอ้างว่า
รัฐบาลไทยยังไม่มีมาตรการปกป้องสิทธิแรงงานในประเทศที่ได้มาตรฐานสากล และเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562
กระทรวงแรงงานได้ชี้แจงว่า ไทยได้มีการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว เช่น การท�ำให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท�ำงาน
ในไทยเป็นแรงงานในระบบ การติดตั้ง GPS ติดตามเรือประมงอันเป็นส่วนหนึ่งของระบบติดตามตรวจสอบและ
ควบคุมเรือ และอยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขกฎหมายแรงงานให้สอดคล้องตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98 เป็นต้น309
ส�ำหรับปัญหาของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ข้อมูลจากการศึกษาและส�ำรวจแรงงานต่างด้าวกลุม่ นี้
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครของคณะท�ำงานมหาวิทยาลัยมหิดล ในงานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสียงที่
คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ ระบุว่าแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติหลายคนไม่เข้าใจสิทธิการประกันสุขภาพ
สิทธิประกันสังคมของตนเองและผู้ติดตาม ปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม ปัญหาอนามัยแม่และเด็ก สุขภาวะของหญิง
ตั้งครรภ์ และขาดโอกาสด้านการศึกษา ในขณะเดียวกัน ได้พบปัญหาในด้านการให้บริการว่า บุคลากรด้านสาธารณสุข

308

จาก หนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๓๑๖ /๒๒๑๘ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒. เรื่องแนวทางการบริหาร
จัดการการท�ำงานของแรงงานต่างด้าว ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓. สืบค้นจาก http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2562/
9933308232.pdf
309
จาก ด่วน !! กระทรวงพาณิชย์ แถลงกรณีสหรัฐฯ ตัดสิทธิ จีเอสพี ไทย, โดย มติชนออนไลน์, 2562. สืบค้นจาก
https://www.matichon.co.th/politics/news_1727404
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

มีภาระงานมาก การสร้างระบบอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) และมีปญ
ั หาทัศนคติของเจ้าหน้าทีท่ มี่ ตี อ่ แรงงาน
ข้ามชาติ ปัญหาหนึง่ ของการบริการสาธารณสุขในพืน้ ทีท่ มี่ แี รงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ การสือ่ สารและความไม่เข้าใจ
กันและกันของคนในพืน้ ที่ จึงมีการอบรมผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงแนวจิตปัญญาศึกษา โดยการเชิญบุคลากรสาธารณสุข
อาสาสมัครสาธารณสุข อสต. และชาวบ้านมาเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้สามารถกลับไปด�ำเนินการท�ำงานในพื้นที่
ด้วยความเข้าใจกันและกันมากขึน้ ซึง่ หลังการอบรมเจ้าหน้าทีแ่ ละแรงงานข้ามชาติเปิดใจฟังกันและกันท�ำให้เข้าใจกัน
มากขึ้น310

		

2) แรงงานต่างด้าวในภาคประมง

ปี 2558 สหภาพยุโรปให้ใบเหลืองประเทศไทยอันเนือ่ งจากปัญหาการท�ำประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยให้เหตุผลว่าการประมงของไทยไม่มีศักยภาพในการจัดการประมง
ของประเทศให้เกิดความยั่งยืน กฎหมายที่มีอยู่ไม่ตอบสนองต่อการจัดการประมง ไม่มีแผนการจัดการทรัพยากร
สัตว์น�้ำและการประมง ไม่มีระบบติดตามตรวจสอบและควบคุมเรือ รวมถึงการบังคับใช้แรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ท�ำงานในภาคประมงจ�ำนวนมาก

		

3) สิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง

เมือ่ ปี 2561 กระทรวงแรงงานได้ยกร่างพระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... อันเป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ในประเด็นเรื่องคุณสมบัติของกรรมการสหภาพแรงงาน
ที่ตามกฎหมายปัจจุบันก�ำหนดว่าต้องเป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานและมีสัญชาติไทย สาระส�ำคัญประการหนึ่ง
ในร่างกฎหมายคือ การให้แรงงานต่างด้าวสามารถตั้งสหภาพแรงงานได้ อย่างไรก็ดี สภาองค์กรนายจ้างยังมีความ
310

จาก สุขภาพของแรงงานต่างด้าว เรือ่ งที่ “เข้าไม่ถงึ ”, โดย คมชัดลึก, 2562. สืบค้นจาก https://www.komchadluek.net/
recommended/pr/231887
311
จาก สหภาพยุโรปประกาศปลดใบเหลืองภาคประมงไทย, โดย ศูนย์ข่าวกระทรวงการต่างประเทศ, 2562.
สืบค้นจาก http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6885/98154

บทที่
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การประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล

ในการจัดการกับปัญหาแรงงานภาคประมง ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 เมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 มีสาระส�ำคัญคือ เพือ่ ก�ำหนดหน้าทีข่ องเจ้าของเรือ
และการปฏิบัติหน้าที่ของแรงงานประมงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อคุ้มครองสิทธิของแรงงานประมงและ
ป้องกันการบังคับใช้แรงงานในงานประมงทีม่ คี วามแตกต่างจากการท�ำงานของลูกจ้างทัว่ ไป เนือ่ งจากมีความเสีย่ งภัย
ทางทะเลและมีระยะเวลาการท�ำงานทีต่ อ่ เนือ่ งเป็นเวลานานอันเป็นการส่งเสริมและเพิม่ ความสามารถในการประกอบ
กิจการประมงของประเทศ ตลอดจนเพือ่ เป็นการอนุวตั กิ ารให้เป็นไปตามอนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการท�ำงานในภาคการประมง ค.ศ. 2007 ต่อมา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 สหภาพยุโรป
ได้ประกาศปลดสถานะใบเหลืองในภาคประมงไทยเนื่องจากเห็นว่าไทยได้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการท�ำประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม311 สอดคล้องกับการจัดระดับประเทศตามรายงานประจ�ำปี
ด้านการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกาที่ในปี 2561 ไทยได้รับเลื่อนสถานะจากกลุ่มที่ 2 บัญชีรายชื่อที่ต้องจับตามอง
(Tier 2 Watch list) ขึ้นมาอยู่ในกลุ่มที่ 2 (Tier 2) เนื่องจากมีความก้าวหน้าบางประการในการแก้ไขปัญหา และ
ในปี 2562 ไทยยังคงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม 2 เช่นเดียวกับปี 2561

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand
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กังวลในประเด็นดังกล่าว และการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ตกไปภายหลัง
จากการยุติการท�ำหน้าที่ของ สนช.312

4.5.2 กลุ่มคนไร้รัฐ/ ไร้สัญชาติ
ประเทศไทยได้ดำ� เนินมาตรการด้านบริหารและด้านกฎหมายอย่างต่อเนือ่ งในการแก้ปญ
ั หาบุคคลที่
ไม่มเี อกสารทะเบียนราษฎรหรือสถานะทางกฎหมายเพือ่ ลดภาวะไร้รฐั และช่วยให้บคุ คลกลุม่ ดังกล่าวได้รบั การคุม้ ครอง
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน รวมถึงการเข้าถึงบริการสาธารณะของรัฐ การจดทะเบียนเกิดแก่เด็กทุกคนในประเทศไทย
เป็นมาตรการส�ำคัญประการหนึง่ ในการป้องกันภาวะไร้รฐั มีรายงานว่าตัง้ แต่ปี 2551 - 2561 มีการรับแจ้งเกิดให้แก่บตุ ร
ของคนต่างด้าวที่เกิดในไทยกว่า 500,000 คน313 นอกจากนี้ ในปี 2562 ได้มีการตราพระราชบัญญัติการทะเบียน
ราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ก�ำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาเด็กที่ไร้รากเหง้า ไร้รัฐ และไร้สัญชาติในประเทศ
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและหลักสิทธิมนุษยชนมากขึ้น โดยเด็กไร้รากเหง้าสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม
คือกลุ่มที่เคยอยู่ในอุปการะของสถานสงเคราะห์ที่เป็นหน่วยงานเอกชน แต่หน่วยงานดังกล่าวได้อนุญาตให้บุคคลอื่น
รับอุปการะไปแล้ว และกลุ่มคนเร่ร่อนหรือไร้รากเหง้าที่ไม่เคยอยู่ในอุปการะของหน่วยงานใดมาก่อน และต่อมา
ได้ขอแจ้งการเกิดหรือขอเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร
พระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ได้แก้ไขเพิม่ เติมมาตรา 19/2 ของกฎหมาย
ทะเบียนราษฎรเดิม โดยให้เด็กซึง่ ถูกทอดทิง้ และเด็กเร่รอ่ นทีไ่ ม่ปรากฏบุพการีตามมาตรา 19 และมาตรา 19/1 ทีไ่ ด้มกี าร
แจ้งเกิดและได้รับการจัดท�ำทะเบียนประวัติพร้อมเอกสารแสดงตนแล้ว มีสิทธิขอสัญชาติไทยได้หากมีหลักฐานแสดงว่า
ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 ปีและมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก�ำหนด หากภายหลังพบหลักฐานว่า มีกรณีไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขหรือขาดคุณสมบัติ ก็ให้ด�ำเนินการยกเลิกการให้
สัญชาติ ทั้งนี้ การด�ำเนินการดังกล่าวให้รวมถึงเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน และเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีที่อยู่ในการ
อุปการะดูแลของบุคคลด้วย
ในการแจ้งเกิดของเด็กถูกทอดทิ้งและเด็กเร่ร่อนที่ไม่ปรากฏบุพการีในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือ
เอกชนพระราชบัญญัตทิ ะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ก�ำหนดให้นายทะเบียนผูร้ บั แจ้งการเกิดดาํ เนินการพิสจู น์
สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง และเพื่อรองรับการด�ำเนินการ
ดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้จดั ประชุมเตรียมความพร้อมการด�ำเนินโครงการอ�ำนวยความเป็นธรรม คืนสิทธิสร้างโอกาส
โดยการตรวจ DNA เพือ่ พิสจู น์สถานะการเกิด และได้มหี นังสือสัง่ การไปยังส�ำนักทะเบียนต่าง ๆ ให้รบั ค�ำร้องขอสัญชาติไทย
ของกลุ่มคนไร้รากเหง้า และซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานส�ำหรับบุคลากรงานทะเบียน314 รวมทั้งจัดหลักสูตร
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จาก สิทธิในการเข้าร่วมสหภาพ : ทางออกปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานข้ามชาติ - แรงงานนอกระบบ, โดย
WORKPOINTNEWS, 2562. สืบค้นจาก https://workpointnews.com/2019/10/30/trade-union-human-trafficking/
313
จาก หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๔/๐๘๖๗๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงาน
ผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�ำปี ๒๕๖๑ และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑.
314
จาก หนังสือส�ำนักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๑๘๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อชี้แนะให้
บุคลากรทางทะเบียนทุกระดับเรียนรู้ ปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจ โดยไม่ตอ้ ง
รอการสั่งการจากต้นสังกัดหรือส�ำนักทะเบียนกลาง เพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

การฝึกอบรมเกี่ยวกับการให้บริการด้านทะเบียนและบัตรประจ�ำตัวให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอ/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีคลินิกกฎหมายสัญชาติทางเว็บไซต์และมีระบบ call center เพื่อให้ข้อมูล
การขอสัญชาติ รับค�ำร้อง และตอบข้อซักถาม315
นอกจากการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพือ่ ก�ำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาไร้รากเหง้าไร้รฐั ข้างต้นแล้ว
รัฐบาลไทยยังได้มกี ารให้สญ
ั ชาติแก่กลุม่ ชาติพนั ธุท์ อี่ าศัยอยูใ่ นประเทศไทยมาเป็นเวลานานและกลุม่ คนไทยพลัดถิน่
รวมถึงการให้สญ
ั ชาติแก่บตุ รของกลุม่ ชาติพนั ธุด์ งั กล่าว และเด็กทีเ่ กิดในประเทศไทยโดยบิดามารดาเป็นคนต่างด้าว
ทีก่ ำ� ลังศึกษาหรือจบการศึกษาแล้ว ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เรือ่ ง การสัง่ ให้
คนทีเ่ กิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รบั สัญชาติไทย โดยมีบดิ าและมารดาเป็นคนต่างด้าว ได้สญ
ั ชาติไทยเป็นการทัว่ ไป
316
และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย
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จาก หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๒๑๑.๔/๐๘๖๗๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรือ่ งรายงาน
ผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�ำปี ๒๕๖๑ และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑.
316
จาก ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย โดยมีบิดา
และมารดาเป็นคนต่างด้าว ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย. (๒๕๖๐, ๑๖ กุมภาพันธ์).
317
โครงการ #IBelong เป็นโครงการรณรงค์เพื่อยุติความไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ภายในปี พ.ศ. 2567 ของส�ำนักงาน
ข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภี้ ยั สหประชาชาติ (UNHCR) ทีป่ ระเทศไทยเป็น 1 ใน 65 ประเทศทีเ่ ข้าร่วม เริม่ ด�ำเนินการมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2557
318
จาก “โครงการเพื่อบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย” โดย ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ,
๒๕๖๒, จดหมายข่าว ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ, ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๓), น. ๕.
319
จาก มติคณะรัฐมนตรีเรือ่ ง ขอความเห็นชอบต่อร่างค�ำมัน่ ของไทยทีจ่ ะประกาศในการประชุมระดับสูงว่าด้วยความ
ไร้รัฐ.(๒๕๖๒, ๑ ตุลาคม). สืบค้นจาก http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99333445

บทที่
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การประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล

ข้อมูลจากส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภี้ ยั แห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ระบุวา่ ปัจจุบนั ประเทศไทย
มีผู้ที่อาจเป็นบุคคลไร้สัญชาติหรือเสี่ยงต่อการไร้สัญชาติอีกกว่า 475,847 คน แต่รัฐบาลได้แสดงเจตนารมณ์
ในการแก้ปญ
ั หาดังกล่าวโดยได้เข้าร่วมโครงการเพือ่ ยุตคิ วามไร้รฐั ของส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภี้ ยั แห่งสหประชาชาติ
317
(UNHCR) และให้ค�ำมั่นว่าภายในปี 2567 คนไร้สัญชาติจะหมดไป รวมทั้งได้ร่วมกับ UNHCR และมูลนิธิ
แอ็ดแวนติสจัดตัง้ ศูนย์บริการในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอแม่ฟา้ หลวง แม่จนั และแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพือ่ เปิดโอกาสให้ผไู้ ร้รฐั
ไร้สญ
ั ชาติได้เข้าถึงข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการขอสัญชาติ ตลอดจนช่วยเหลือเพือ่ ยืน่ ค�ำร้องขอเอกสารรับรองการเกิดและอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานะทางทะเบียนราษฎรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งผลของการด�ำเนินการนั้นพบว่า ในปี 2561 มีผู้ได้
รับสัญชาติไทยสูงถึง 16,160 คน318 ขณะทีก่ ารอนุมตั ใิ ห้สญ
ั ชาติไทยของกลุม่ ชาติพนั ธุใ์ นประเทศไทยในปี 2562
ข้อมูลจากส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เมือ่ เดือนเมษายน 2562 มีการอนุมตั ใิ ห้สญ
ั ชาติไทยกับกลุม่
ชาติพันธุ์ไปแล้วทั้งสิ้น 3,465 คน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างค�ำมั่นที่ไทยจะ
ประกาศในการประชุมระดับสูงว่าด้วยความไร้รฐั ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ทีส่ ำ� นักงานใหญ่สหประชาชาติ นครเจนีวา
อันเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองเพื่อพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติให้มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ บนพืน้ ฐานของกฎหมายและระเบียบทีม่ อี ยู่ และให้ครอบคลุมกลุม่ ทีต่ กหล่นจากการแก้ไขปัญหาในอดีต319

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand
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ปัญหาส�ำคัญประการหนึ่งของคนไร้รัฐ คือ การไม่ได้รับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานและไม่สามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณะได้ อย่างไรก็ดี ประเทศไทยมีการด�ำเนินการเพือ่ ให้เด็กทุกคนในราชอาณาจักรได้เข้าถึงการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน โดยคณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2548 ให้เด็กทีไ่ ม่มหี ลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติ
ไทยสามารถเข้าเรียนโดยจ�ำกัดระดับ ประเภท และพืน้ ทีก่ ารศึกษา และให้จดั สรรงบประมาณอุดหนุนเป็นค่าใช้จา่ ยรายหัว
ให้เทียบเท่ากับเด็กสัญชาติไทย และตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน
นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา ก�ำหนดแนวทางการขอหลักฐานของผูส้ มัครเรียนทีม่ คี วามยืดหยุน่ อ�ำนวยความสะดวก
ด้านการเดินทางแก่นกั เรียนทีต่ อ้ งอยูใ่ นพืน้ ทีค่ วบคุม และต้องออกหลักฐานรับรองผลการเรียนให้เมือ่ เรียนจบ320 ข้อมูล
จากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ระบุวา่ ในปี 2561 และ 2562 มีเด็กนักเรียนทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียน
ราษฎรหรือไม่มเี ลข 13 หลัก ซึง่ ได้มกี ารก�ำหนดรหัส G ไว้ชวั่ คราว 74,511 คน และ 72,498 คน ตามล�ำดับ โดยรหัส G
จะติดตัวเด็กไปจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ท�ำให้เด็กไร้สัญชาติหรือเด็กที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนสามารถเข้าเรียน
ในโรงเรียนทั่วไปได้เช่นเดียวกับเด็กที่มีสัญชาติไทย รวมถึงได้รับงบอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตั้งแต่ชั้นอนุบาล มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3) ที่ประกอบไปด้วยค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นงบอุดหนุนรายหัวเท่ากันกับ
เด็กนักเรียนไทยทุกคน321
ประเทศไทยเคยพิจารณาให้สญ
ั ชาติไทยแก่เด็กของชนกลุม่ น้อยหรือเด็กทีบ่ ดิ ามารดาเป็นคนต่างด้าว
เป็นกรณีพิเศษ เช่น หม่อง ทองดี (เด็กไร้สัญชาติที่ชนะการแข่งขันเครื่องบินกระดาษชิงแชมป์ประเทศไทยและได้ไป
แข่งขันทีญ
่ ป่ี นุ่ ) อาโย เมกากู่ (ชาวอาข่าทีไ่ ด้ไปแข่งขันหุน่ ยนต์นานาชาติทฮี่ อ่ งกง)322 ส่วนปี 2562 ได้มกี ารพิจารณาให้
สัญชาติไทยแก่นางสาวน�ำ้ ผึง้ ปัญญา (เด็กชาวไทลือ้ ซึง่ เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน Intel International Science
and Engineering Fair 2019 ที่สหรัฐอเมริกา)323 และนางสาวยลฤดี ปิยะทัต (เด็กที่บิดามารดาเป็นคนต่างด้าว
และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันรายการ Genius Olympiad ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา)324
ส�ำหรับการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ประเทศไทยได้มกี ารด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง กล่าวคือเมือ่ วันที่
20 เมษายน 2558 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการให้สทิ ธิ (คืนสิทธิ) ขัน้ พืน้ ฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลทีม่ ปี ญ
ั หา
สถานะและสิทธิเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 อีก 208,631 คน ประกอบด้วยบุคคลที่มี
ปัญหาสถานะและสิทธิรวมทัง้ บุตรทีก่ ระทรวงมหาดไทยได้ขนึ้ ทะเบียนโดยมีเลขประจ�ำตัว 13 หลักเรียบร้อยแล้ว ส�ำหรับ

320

จาก คู่มือและแนวปฏิบัติส�ำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย,
โดย กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๙ . สืบค้นจาก https://www.moe.go.th/moe/upload/news20 /FileUpload/46630-3650.pdf
321
จาก เรียนฟรี ๑๕ ปี แต่กู้ กยศ. ไม่ได้ เปิดกฎหมาย “คนไทยไร้สัญชาติ”, โดย Workpoint News, 2562. สืบค้นจาก
https://workpointnews.com/2019/04/05/ในไทยคนไร้สัญชาติ/
322
จาก เรียนฟรี ๑๕ ปี แต่กู้ กยศ. ไม่ได้ เปิดกฎหมาย “คนไทยไร้สัญชาติ”. งานเดิม.
323
จาก “น้องน�ำ้ ผึง้ ” ได้สญ
ั ชาติไทยแล้ว, โดย Nation TV, สืบค้นจาก https://www.msn.com/thth/news/national/
น้องน�้ำผึ้ง-ได้สัญชาติไทยแล้ว/ar-AABaY7b
324
จาก “น้องพลอย” อดีตคนไร้สญ
ั ชาติได้วซี า่ เข้าสหรัฐฯ แข่งวิทย์ฯ ๑๗ มิ.ย. นี,้ โดย ข่าวไทยพีบเี อส, 2562. สืบค้นจาก
https://news.thaipbs.or.th/content/280422
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บุคคลกลุ่มอื่น ๆ ที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เพราะขาดหลักฐาน รวมถึงนักเรียนที่มีเลขประจ�ำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G
ซึง่ ยังไม่มคี วามชัดเจนถึงจ�ำนวนทีแ่ ท้จริงและอาจมีความซ�ำ้ ซ้อนของข้อมูล ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันความถูกต้องและรับรองการขึ้นทะเบียนของกลุ่มบุคคลดังกล่าวก่อน
แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป325 มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงยังไม่ครอบคลุมนักเรียนที่มีเลขประจ�ำตัว
ขึ้นต้นด้วยอักษร G  
ตั้งแต่ปี 2558 - เดือนมิถุนายน 2562 กระทรวงมหาดไทยสรุปตัวเลขรับรองการขึ้นทะเบียน
นักเรียนทีม่ เี ลขประจ�ำตัวขึน้ ต้นด้วยอักษร G จ�ำนวน 3,200 คน326 ในจ�ำนวนนีก้ ระทรวงสาธารณสุข (กองเศรษฐกิจ
สุขภาพและหลักประกันสุขภาพ) ได้ตรวจสอบข้อมูลเพือ่ ป้องกันความซ�ำ้ ซ้อนของสิทธิหลักประกันสุขภาพแล้ว พบว่า
เป็นผู้มีสัญชาติไทย 808 คน เป็นผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ 765 คน ที่เหลือ 1,627 คน อยู่ระหว่างรอพิสูจน์สิทธิ
หลักประกันสุขภาพกับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ327

บทที่

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ

325

จาก มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง การให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคล
ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเพิ่มเติม และการจัดการสถานะและสิทธิในบริการสาธารณสุขของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติทั้งระบบ.
โดย ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2562. สืบค้นจาก http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_
serl=99313432
326
จาก เผย ๔ ปี มท. ขึ้นทะเบียน ‘เด็ก G’ เสร็จแค่ ๓.๒ พันคน, โดย กรุงเทพธุรกิจ, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/838093
327
จาก การสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนเพือ่ ประกอบการจัดท�ำรายงานผลการประเมิน
สถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�ำปี ๒๕๖๒ เมือ่ วันที่ 4 กันยายน 2562 ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

การประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล

4

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะท�ำงานแก้ไขปัญหาความซ�้ำซ้อนของนักเรียนที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย ได้เสนอให้กระทรวงสาธารณสุขใช้ขอ้ มูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 เพือ่ เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเป็นผู้มีสิทธิได้รับบริการตามหลักประกันสุขภาพ โดยให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลก่อน328
ปัญหาทีพ่ บคือ กระทรวงมหาดไทยคาดว่าอาจใช้เวลา 7 ปี ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
นักเรียนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2562 กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือสัง่ การให้หน่วยงานในสังกัด
ปรับปรุงวิธดี ำ� เนินการและประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการเพือ่ เร่งรัดให้เร็วขึน้ 329 ซึง่ จะส่งผลให้นกั เรียนทีม่ ี
เลขประจ�ำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการถือสัญชาติไทย แต่ยังไม่เคยมีรายการบุคคลบันทึกไว้
ในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร หรือมีรายการบุคคลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง จะได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง
เพื่อสามารถด�ำเนินการยื่นขอคืนสิทธิการรักษาพยาบาลและขอสัญชาติได้ในล�ำดับต่อไป330

4.5.3 กลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิง/ ผู้ลี้ภัย
ผูแ้ สวงหาทีพ่ กั พิง/ ผูล้ ภี้ ยั ในประเทศไทย ได้แก่ กลุม่ ผูห้ นีภยั การสูร้ บจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ซึง่ อาศัยในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวบริเวณพรมแดนไทย - เมียนมา 9 แห่งในจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ตาก กาญจนบุรี และราชบุรี
ข้อมูลจาก UNHCR ระบุว่าประเทศไทยมีผู้ลี้ภัยจ�ำนวน 93,333 คน ส่วนมากเป็นชนกลุ่มน้อยชาวกะเหรี่ยงและ
กะเหรี่ยงแดง (กะยาห์) ซึ่งหนีภัยความขัดแย้งในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามาฝั่งไทยต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า
30 ปี331 นอกจากนี้ ยังมีผู้แสวงหาที่พักพิงชาวโรฮีนจาและผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ประมาณ 5,000 คน332
ในส่วนของผู้หนีภัยการสู้รบจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รัฐบาลไทย รัฐบาลเมียนมา และ
UNHCR ได้ร่วมกันส่งผู้หนีภัยการสู้รบกลับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยสมัครใจ ตั้งแต่ปี 2559 ได้ก�ำหนดให้มี
คณะท�ำงานร่วมไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อเป็นกลไกด�ำเนินการในเรื่องนี้โดยมีปลัดกระทรวง
การต่างประเทศของทั้งสองประเทศเป็นประธานร่วม333 คณะท�ำงานฯ ได้เห็นชอบให้มีการส่งผู้หนีภัยการสู้รบกลับ
โดยสมัครใจอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ระหว่างปี 2559 - 2561 ได้ส่งผู้หนีภัยการสู้รบกลับรวม 164 คนและในปี 2562

328

จาก การสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนเพือ่ ประกอบการจัดท�ำรายงานผลการประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�ำปี ๒๕๖๒. งานเดิม.
329
จาก หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๕๗๘๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียนที่มีเลขประจ�ำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G.
330
จาก ยูเอ็นเอชซีอาร์ปลื้มไทยมุ่งมั่นลดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติกับเด็ก , โดย กรุงเทพธุรกิจ, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/850647
331
จาก ผู้ลี้ภัยในประเทศไทย (ข้อมูลเดือนธันวาคม ๒๕๖๒), โดย ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ.
สืบค้นจาก https://www.unhcr.or.th/
332
จาก ๑๑ องค์กรร้องทางการไทยรับรองให้ ‘ระเบียบผูล้ ภี้ ยั ’ ทีจ่ ะออกใหม่ สอดคล้องมาตรฐานสากล. โดย ประชาไท, 2562.
สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2019/11/85127
333
จาก หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต ๑๐๐๒/๓๓๑ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรือ่ ง การประชุมคณะท�ำงาน
ร่วมไทย - เมียนมา ในการเตรียมการส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา.
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ได้ด�ำเนินการส่งกลับ 2 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์และกรกฎาคมรวม 875 คน โดยในการส่งกลับในเดือนกุมภาพันธ์
มีการเตรียมความพร้อมก่อนส่งกลับและจัดยานพาหนะไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมารวมทั้งมีผู้แทนของ
ทั้งสองประเทศและผู้แทน UNHCR ร่วมสังเกตการณ์ด้วย334 รวมผู้หนีภัยการสู้รบที่ส่งกลับไปเมียนมาแล้วทั้งสิ้น
จ�ำนวน 1,039 คน335
ในกรณีของชาวโรฮีนจา เหตุการณ์ความรุนแรงในรัฐยะไข่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเมือ่ ปี
2559 ท�ำให้มีชาวโรฮีนจาอพยพหนีความรุนแรงไปยังบังกลาเทศและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาครวมทั้งประเทศไทย
การปฏิบัติต่อชาวโรฮีนจาเป็นไปตามกฎหมาย 2 ฉบับคือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551 กรณีเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 กรณีเป็นผู้หลบหนี
เข้าเมืองและไม่ได้เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยกรณีหลังจะถูกควบคุมตัวในห้องกักของส�ำนักงานตรวจคน
เข้าเมืองก่อนส่งกลับประเทศต้นทาง แต่โดยที่สถานการณ์ในประเทศต้นทางยังไม่มีความปลอดภัย จึงไม่สามารถ
ส่งกลับชาวโรฮีนจาได้ ท�ำให้ชาวโรฮีนจาต้องอยู่ในห้องกักอย่างไม่มีก�ำหนด

334

จาก ไทยและเมียนมาร่วมมือส่งผูห้ นีภยั การสูร้ บจากเมียนมา กลุม่ ที่ ๓ กลับประเทศ โดยสมัครใจ เมือ่ วันที่ ๒๐ - ๒๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทีจ่ งั หวัดตากและจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน, โดย กระทรวงการต่างประเทศ, 2562. สืบค้นจาก http://mfa.go.th/
main/th/news3/6886/100238-ไทยและเมียนมาร่วมมือส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา.html
335
จาก ไทยและเมียนมาร่วมมือส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา กลุ่มที่ ๔ กลับเมียนมาโดยสมัครใจ เมื่อวันที่ ๑ - ๓
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่จังหวัดตาก จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดแม่ฮ่องสอน, โดย กระทรวงการต่างประเทศ, 2562. สืบค้นจาก
http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6887/105848-ไทยและเมียนมาร่วมมือส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา.html
336
จาก หนังสือกองคดีอาญา ส�ำนักงานกฎหมายและคดี ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ที่ ตช ๐๐๑๑.๒๕/๒๖๖๔
ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทย.
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การประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีระบบคัดกรองที่สามารถ
แยกระหว่างผูอ้ พยพด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจออกจากผูล้ ภี้ ยั จากการถูกประหัตประหาร และก�ำหนดแนวทางด�ำเนินการ
ต่อผู้ลี้ภัยเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวปฏิบัติระหว่างประเทศ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ได้ให้ขอ้ มูลความคืบหน้าการด�ำเนินการในเรือ่ งนีว้ า่ ได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและ
ผู้ลี้ภัย โดยมีส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และได้มีการจัดท�ำ
ร่างระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวทีเ่ ข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับ
ประเทศอันเป็นภูมิล�ำเนาได้ พ.ศ. ....336 เพื่อก�ำหนดให้มีการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักร
หากพบว่าเป็นผู้ที่ไม่สามารถเดินทางกลับภูมิล�ำเนาได้เนื่องจากมีเหตุควรเชื่อได้ว่าอาจได้รับอันตรายจากการ
ถูกประหัตประหาร ให้บุคคลนั้นเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองโดยมิให้มีการส่งบุคคลนั้นกลับไปยังประเทศอันเป็น
ภูมิล�ำเนา แต่ให้ด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อเดินทางไปยังประเทศอื่นที่จะพ�ำนักต่อไปได้หรือให้อยู่ในประเทศ
ได้เป็นกรณีพเิ ศษหรือเป็นการชัว่ คราวโดยให้บคุ คลดังกล่าวได้รบั การดูแลตามสมควรในเรือ่ งการศึกษา (กรณีเป็นเด็ก)
และการสาธารณสุขตามกฎหมาย พันธกรณีระหว่างประเทศ และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ต่อมาเมื่อวันที่
24 ธันวาคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างระเบียบดังกล่าวและได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 โดยระเบียบดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนด 180 วันหลังจากวันที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
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เมือ่ วันที่ 21 มกราคม 2562 ได้มกี ารท�ำบันทึกความเข้าใจเรือ่ ง การก�ำหนดมาตรการและแนวทาง
แทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพือ่ รอการส่งกลับ337 ระหว่างส่วนราชการ 7 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการ
ต่างประเทศ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน มีสาระส�ำคัญคือจะไม่มีการกักตัวเด็กอพยพโยกย้าย
ถิน่ ฐานทีอ่ ายุตำ�่ กว่า 18 ปีในสถานกักตัวของส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยจะจัดให้เด็กอยูใ่ นความดูแลของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ขององค์การพัฒนาเอกชน หรือขององค์กรภาคประชาสังคม การด�ำเนินการ
ดังกล่าวเป็นไปเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็กตามแนวทางของ UNHCR เนื่องจากมีการศึกษาพบว่า การคุมขังเด็กส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก ท�ำให้เด็กตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการถูกกระท�ำรุนแรง รวมทั้งเป็นการปฏิบัติ
ที่ไม่สอดคล้องกับอนุสัญญา CRC ที่ให้รัฐภาคีต้องค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กในการกระท�ำและการตัดสินใจใด ๆ
ที่มีผลกระทบต่อเด็ก338
		 นอกจากการด�ำเนินการดังกล่าวข้างต้น ประเทศไทยยังได้มคี วามพยายามทีจ่ ะแสวงหาความร่วมมือ
จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในการแก้ปญ
ั หาผูแ้ สวงหาทีพ่ กั พิงชาวโรฮีนจา โดยในปี 2562 ประเทศไทยในฐานะ
ประธานอาเซียน ได้จดั การหารือระดับภูมภิ าคและการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ เช่น การประชุมรัฐมนตรีตา่ งประเทศอาเซียน
อย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Minister Retreat) เมื่อเดือนมกราคม 2562 ได้สนับสนุนให้มีการเพิ่มบทบาท
ทีช่ ดั เจนของอาเซียนให้มากขึน้ ในการแก้ไขปัญหาในรัฐยะไข่339 และเมือ่ วันที่ 26 มีนาคม 2562 กระทรวงการต่างประเทศ
ได้มคี ำ� สัง่ แต่งตัง้ คณะท�ำงานขับเคลือ่ นการน�ำข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผูล้ ภี้ ยั และข้อตกลงระหว่างประเทศเพือ่ การ
โยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยเป็นระเบียบและปกติไปปฏิบัติ เพื่อให้สอดรับกับพัฒนาการในการรับรองข้อตกลงระหว่าง
ประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัย (Global Compact on Refugees: GCR)340 และข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้าย
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จาก พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การก�ำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัว
คนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ , โดย กระทรวงการต่างประเทศ, 2562. สืบค้นจาก http://www.mfa.go.th/main/th/
news3/6886/98779-พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ-เรื่อง-การก�ำหนดมาตรการแล.html
338
From UNHCR’s position regarding the detention of refugee and migrant children in the migration
context, by United Nations High Commissioner for Refugees, 2017. Retrieved from https://www.unhcr.org/
protection/detention/58a458eb4/unhcrs-position-regarding-detention-refugeemigrant-children-migration.html
339
จาก “ไทยกับการเป็นประธานอาเซียน: ความส�ำเร็จและความท้าทาย” โดย กองบรรณาธิการจุลสารจับตาอาเซียน, ๒๕๖๒,
ASEAN Watch จุลสาร “จับตาอาเซียน”, ๘(๒), น. ๓๖. ลิขสิทธิ์ ๒๕๖๒ โดย โครงการ “จับตาอาเซียน” (ASEAN Watch).
340
เป็นเอกสารทีไ่ ด้รบั การรับรองโดยมติทปี่ ระชุมสมัชชาสหประชาชาติเมือ่ วันที่ 17 ธันวาคม 2561 (ข้อมติที่ 73/151)
เพื่อให้ประชาคมระหว่างประเทศสามารถรับมือกับการเคลื่อนย้ายของผู้ลี้ภัยจ�ำนวนมากและการดูแลผู้ล้ีภัยในสถานการณ์ที่ยืดเยื้อ
โดยมีเป้าหมายหลักในการด�ำเนินการ 4 ประการคือ การลดแรงกดดันต่อประเทศทีร่ บั ดูแลผูล้ ภี้ ยั การสนับสนุนให้ผลู้ ภี้ ยั พึง่ พาตนเองได้
การส่งเสริมการเข้าถึงการแก้ปัญหาในประเทศที่สาม และการสนับสนุนสภาพในประเทศต้นทางเพื่อให้ผู้ลี้ภัยเดินทางกลับได้
อย่างปลอดภัย. From The Global Compact on Refugees, by UNHCR : The UN Refugee Agency. 2018, Retrieved from
https://www.unhcr.org/the-global-compact-on-refugees.html
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

ถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ (Global Compact on Migration: GCM)341 ข้างต้นและโดยค�ำนึงว่า
เนื้อหาของ GCR และ GCM ครอบคลุมค�ำมั่นของไทยในการประชุมระดับสุดยอดผู้น�ำด้านผู้ลี้ภัยของประธานาธิบดี
สหรัฐฯ ที่ส�ำนักงานสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ด้วย342

ทีม่ า: ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภี้ ยั แห่งสหประชาชาติ

กสม. ชื่นชมรัฐบาล กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่พยายามจัดระบบการท�ำงานของแรงงาน
ต่างด้าว 3 สัญชาติอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้แรงงานมีสถานะที่ถูกต้องและได้รับการคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย
แรงงาน และเข้าถึงระบบประกันสังคมและประกันสุขภาพ รวมถึงมีการจัดระบบดูแลผู้ติดตามแรงงานดังกล่าวด้วย
นอกจากนี้ ยังได้มีการตรากฎหมายเพื่อคุ้มครองแรงงานในภาคประมง อย่างไรก็ดี ยังพบปัญหาในการปฏิบัติ
บางประการในส่วนที่เกี่ยวกับการเข้าถึงสวัสดิการสังคมต่าง ๆ รวมถึงการให้สิทธิแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติในเรื่อง
การรวมตัวและการเจรจาต่อรองตามมาตรฐานสากล
ในด้านการแก้ไขปัญหาความไร้รฐั / ไร้สญ
ั ชาติ รัฐบาลได้แสดงเจตนารมณ์ทจี่ ะขจัดความไร้รฐั ทัง้ ในเวทีระหว่าง
ประเทศและโดยการเข้าร่วมโครงการยุตคิ วามไร้รฐั ของ UNHCR และได้มกี ารด�ำเนินการหลายประการ ทัง้ การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย การซักซ้อมความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่ออ�ำนวยความสะดวก
แก่คนไร้รัฐในการเข้าถึงกระบวนการขอสัญชาติ อาทิ โครงการตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์สถานะและการแก้ไขปัญหา

341

เป็นเอกสารทีไ่ ด้รบั การรับรองโดยทีป่ ระชุมระหว่างประเทศเมือ่ วันที่ 10 ธันวาคม 2561 ทีเ่ มืองมาราเกช ประเทศ
โมร็อกโก และได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการอีกครั้งโดยมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561
(ข้อมติที่ 73/195) เพื่อวางแนวทางในการจัดการกับการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบในทุกมิติ โดยค�ำนึงถึง
หลักอธิปไตยของรัฐ ความรับผิดชอบร่วมกัน การไม่เลือกปฏิบัติ และการค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงความเสี่ยงและ
ความท้าทายต่อบุคคลทั้งในประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทาง. From Global compact for migration, by United
Nations. 2018, Retrieved from https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact
342
จาก หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต ๑๐๐๒/๘๗๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การรับรอง
ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัยและข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ
และแนวทางด�ำเนินการขั้นต่อไปในการน�ำข้อตกลงไปปฏิบัต.ิ
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เด็กรหัส G ตลอดจนการให้คนไร้รัฐที่อยู่ระหว่างการขอสัญชาติได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านการศึกษาและด้านสุขภาพ
อย่างไรก็ดี ยังคงมีผู้ไร้รัฐที่รอการแก้ไขปัญหาอีกกว่า 400,000 คน ส่วนในด้านการดูแลผู้ลี้ภัยมีความคืบหน้าที่ส�ำคัญ
ได้แก่ การส่งผู้หนีภัยการสูร้ บเมียนมากลับประเทศด้วยความร่วมมือไทย เมียนมา และ UNHCR และการจัดท�ำระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวทีเ่ ข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็น
ภูมิล�ำเนาได้ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นหลักประกันว่าผู้ที่หนีภัยจากการถูกประหัตประหารจะไม่ถูกส่งกลับไปสู่ภัยอันตราย
และได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม ส�ำหรับการดูแลผู้แสวงหาพี่พักพิงในห้องกักนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกัน
วางแนวทางการปฏิบัติทั้งในส่วนของระบบคัดกรองผู้ลี้ภัยเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม และการไม่กักเด็ก
ผู้โยกย้ายถิ่นฐานไว้ในห้องกัก ซึ่งยังต้องติดตามผลของการปฏิบัติต่อไป
โดยภาพรวม รัฐบาลมีความพยายามในการดูแลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิกลุ่มต่าง ๆ ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ดี ยังคงมีความท้าทายในบางประเด็น ซึ่ง กสม. มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องควรมีมาตรการชีแ้ จงท�ำความเข้าใจเรือ่ งสิทธิในสวัสดิการสังคมต่าง ๆ  
แก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิในการได้รับบริการสุขภาพ รวมทั้งควรพิจารณาก�ำหนดแนวทาง
ด�ำเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านสิทธิของแรงงานตามอนุสัญญา
ILO ที่เกี่ยวข้อง
2. รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรเร่งรัดกระบวนการให้สัญชาติเพื่อให้สามารถแก้ไขความไร้รัฐ
ให้หมดไปภายในปี 2567 ตามที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้ โดยในระหว่างด�ำเนินการ ควรมีมาตรการเพื่อประกันว่า
บุคคลไร้รฐั /ไร้สญ
ั ชาติทกุ กลุม่ รวมถึงนักเรียนทีม่ เี ลขประจ�ำตัวขึน้ ต้นด้วยอักษร G จะเข้าถึงบริการสาธารณสุขขัน้ พืน้ ฐาน
เป็นอย่างน้อย
3. รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติตามระเบียบส�ำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็น
ภูมลิ ำ� เนาได้ พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ ยังควรมีการคุม้ ครองสิทธิของเด็กทีอ่ พยพโยกย้ายถิน่ ฐานโดยไม่กกั ตัวเด็กเข้าเมือง
ผิดกฎหมายไว้ในห้องกักของส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตาม MOU ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดท�ำไว้
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การประเมินสถานการณ์

ด้านสิทธิมนุษยชนในประเด็นที่อยู่ในความห่วงใย

5.1 สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาพรวม
สิทธิชมุ ชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเป็นสิทธิทไี่ ด้รบั การรับรองในมาตรา  43
(2) มาตรา 57 (2) มาตรา 58 มาตรา 72 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และ
มีความเกีย่ วข้องกับสิทธิในการมีสว่ นร่วมในการบริหารรัฐกิจซึง่ ได้รบั การรับรองในข้อ 25 ของกติกา ICCPR
ตลอดจนสิทธิของบุคคลทีจ่ ะมีคณ
ุ ภาพชีวติ และสุขภาพทีด่ ซี งึ่ ได้รบั การรับรองในข้อ 11 และ 12 ของกติกา
ICESCR คณะกรรมการประจ�ำกติกา ICESCR ได้มีความเห็นทั่วไปล�ำดับที่ 14 และ 15 อธิบายความหมาย
ของกติกาทัง้ สองข้อนีว้ า่ ให้รวมถึงการเข้าถึงน�ำ้ สะอาด การป้องกันและลดการก่อตัวของสสารทีเ่ ป็นอันตราย
และสภาพแวดล้อมที่อาจกระทบต่อสุขภาพของคนทั้งทางตรงและอ้อม343 อีกทั้งคณะกรรมการนี้ได้มี
ข้อสังเกตต่อรายงานการปฏิบัติตามกติกาฯ ของประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน 2558 ว่ารัฐภาคีควรมี
กฎ/ระเบียบควบคุมสิ่งแวดล้อมและประกันว่าจะบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังเพื่อป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
กสม. ได้มีข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ปี 2561 ในประเด็นนีว้ า่ รัฐควรพิจารณาทบทวนมาตรการตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
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เนื้อหาบทนี้เป็นการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนเรื่องที่เป็นปัญหาส�ำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ สิทธิ
ชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการค้ามนุษย์
ซึ่งแต่ละเรื่องมีความเกี่ยวข้องกับสิทธิหลายประเภท ทั้งสิทธิตามกติกา ICCPR และกติกา ICESCR นอกจากนี้
สิทธิชมุ ชนเป็นสิทธิทไี่ ด้รบั การรับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึง่ มีความเชือ่ มโยงกับสิทธิตามสนธิสญ
ั ญา
ระหว่างประเทศในประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารรัฐกิจ การมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม และการอยู่อาศัย
ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ส่วนในเรื่องการค้ามนุษย์นั้น มีสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นการเฉพาะ การด�ำเนินการในเรือ่ งดังกล่าวมีความเกีย่ วข้องกับสิทธิมนุษยชน
ในแง่พันธกรณีของรัฐที่จะต้องคุ้มครองบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิจากการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์โดยต้องมีการ
ด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำผิด และดูแลผู้เสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงและเด็ก ให้ได้รับการช่วยเหลือและเยียวยา
ที่เหมาะสมตามกติกา ICCPR อนุสัญญา CEDAW และอนุสัญญา CRC
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หรือกิจการอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ควรเร่งรัดแก้ปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่จากการประกอบกิจการและดูแลให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการเยียวยา ควรมีมาตรการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการทางกฎหมาย
ในปี 2562 มีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปัญหา
อุปสรรคในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชุมชน ดังนี้

5.1.1 การจัดการที่ดินท�ำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชนในเขตป่าไม้
รัฐบาลซึง่ มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการบริหารประเทศ
หลังการเลือกตัง้ ทัว่ ไปในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ทีร่ วมถึงนโยบายเกีย่ วกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาบริการสาธารณะและการตรวจสอบภาครัฐ ส่วนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประกาศนโยบายต่อผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ โดยได้เน้นย�้ำ
การปฏิบัติงาน นโยบายรัฐบาลด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
การปรับปรุงระบบที่ดิน การบริหารจัดการน�้ำทั้งระบบ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่และทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงการแก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ และการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ
ในปี 2562 รั ฐ บาลได้ ป ระกาศใช้ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ การจั ด การปั ญ หาที่ ดิ น ประกอบด้ ว ย
(1) พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการนโยบายทีด่ นิ แห่งชาติ พ.ศ. 2562 เพือ่ บูรณาการการบริหารจัดการทีด่ นิ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้
กฎหมายหลายฉบับและอยูใ่ นความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ให้มคี วามเป็นเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดิน
ของประเทศในภาพรวมรวมทัง้ ได้มกี ารแก้ไขประมวลกฎหมายทีด่ นิ เพือ่ ปรับเปลีย่ นชือ่ องค์ประกอบ และอ�ำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติเดิมให้เหมาะสมและไม่ซ�้ำซ้อนกับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่จะได้รับ
การจัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตดิ ังกล่าว344 (2) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562345เพื่อรองรับสิทธิของชุมชน
ในการจัดการและใช้สอยประโยชน์จากป่าในรูปแบบของป่าชุมชน โดยให้ชมุ ชนสามารถขอจัดตัง้ ป่าชุมชนตามกฎหมาย
นี้ได้ (3) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562346 และ (4) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. 2562347 เพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและท�ำประโยชน์ในที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งแต่เดิมไม่สามารถ
ท�ำได้ รวมทัง้ ก�ำหนดให้ชมุ ชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทมี่ อี ยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติ (เก็บหาของป่า)
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จาก พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136
ตอนที่ 49 ก, วันที่ 14 เมษายน 2562.
345
เพื่อเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ�ำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
346
เพื่อให้อุทยานเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติหรือนันทนาการของประชาชน และเพื่อให้การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานแห่งชาติเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน
347
เพื่อจัดให้มีมาตรการในการควบคุมการครอบครอง การค้า การน�ำเข้า ส่งออก หรือน�ำผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า
และผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า ตลอดจนการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
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และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามเงื่อนไขที่กฎหมายก�ำหนด นอกจากนี้ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 รวมทั้งประกาศ
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ส�ำหรับการจัดหาที่ดินให้ประชาชน ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 เพื่อจัดสรรที่ดินให้แก่
ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินท�ำกิน โดย คทช. ได้ท�ำการส�ำรวจพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
พื้นที่ป่าชายเลนและที่ดินสาธารณประโยชน์ ส�ำหรับจัดสรรให้แก่ประชาชนซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนคนจน
หรือผู้ยากไร้ที่ไร้ที่ดินท�ำกินและอีกส่วนหนึ่งมาจากการส�ำรวจของหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ดินของรัฐในพื้นที่ที่มี
การบุกรุกหรือครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าเป็นผู้สมควรได้รับการจัดสรรที่ดินตามหลักเกณฑ์ที่ คทช.
ก�ำหนดหรือไม่ ผลการด�ำเนินงานของ คทช. ตัง้ แต่ปี 2558 - 2561 ได้มกี ารจัดทีด่ นิ ให้ประชาชนแล้ว 45,329 ราย
เป็นพืน้ ทีป่ ระมาณ 321,481 ไร่ ใน 61 จังหวัด  ทัง้ นี้ ภายหลังจากทีม่ กี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการ
นโยบายทีด่ นิ แห่งชาติ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการชุดนีจ้ ะท�ำหน้าทีไ่ ปพลางก่อนจนกว่าจะมีการจัดตัง้ คณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแห่งชาติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
อย่างไรก็ดี ยังมีประชาชนอีกจ�ำนวนมากที่ประสบปัญหาที่ดินท�ำกินและได้รับความเดือดร้อน
จากการถูกจับกุมและขับไล่ออกจากที่ดินเดิม
ตั้งแต่ก่อนปี 2557 อันเนื่องมาจากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติและหรือเขตอุทยาน
แห่งชาติทับซ้อนกับพื้นที่ที่ประชาชนอยู่อาศัยและท�ำกินอยู่ก่อน และถูกด�ำเนินคดีในความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
ป่าไม้ปา่ สงวนแห่งชาติ และ/ หรือกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ จนไม่สามารถเข้าท�ำประโยชน์ในทีด่ นิ ทีค่ รอบครอง

348

จาก แผนยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔, โดย กรมป่าไม้, น. 47, 2562. สืบค้นจาก http://forestinfo.
forest.go.th/Content/file/forest%20strategy%2059_64.pdf
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การประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนในประเด็นที่อยู่ในความห่วงใย

การด�ำเนินการในระดับปฏิบตั ิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมได้กำ� หนดแผนการ
ด�ำเนินการส�ำรวจการถือครองที่ดินของประชาชนในเขตพื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
เพือ่ พิจารณาอนุญาตให้อยูอ่ าศัย โดยตามแผนยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ปี 2559 - 2564 มีเป้าหมายการส�ำรวจเพือ่ รับรอง
สิทธิท�ำกินของราษฎรจ�ำนวน 157,000 ราย (ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาราษฎรในพื้นที่ป่าไม้อย่างเป็นระบบและ
เป็นธรรม)348 และตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 64 ได้มีมาตรการแก้ไขปัญหาที่ดิน
ท�ำกินและทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ส�ำรวจแนวเขตทีด่ นิ ท�ำกิน/ทีอ่ ยูอ่ าศัยให้เสร็จ
ภายใน 240 วัน นับแต่วนั ทีก่ ฎหมายบังคับใช้ ประกอบด้วย 1) เขตตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2541
(เข้าท�ำกินตั้งแต่อดีตถึง พ.ศ. 2545) 2) เขตตามค�ำสั่ง คสช. ที่ 66/2557 (เข้าท�ำกินตั้งแต่ปี 2545 - 2557)
จัดท�ำเป็นโครงการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน และออกเป็นพระราชกฤษฎีกาโดยมีแนวเขตชัดเจน ภายในแนวเขต
ดังกล่าวหากเป็นการใช้ประโยชน์ “ตามปกติธุระ” ให้ถือว่าไม่มีโทษ ส่วนการเก็บของป่าหรือใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนหรือชุมชน สามารถท�ำได้ภายใต้เงือ่ นไขของมาตรา 65 ซึง่ ทัง้ 2 มาตราอยูใ่ นส่วน
ของบทเฉพาะกาลซึ่งต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด
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ดังกล่าวได้อย่างปกติสุข ต่อมารัฐบาลมีนโยบายด�ำเนินการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้
ตามค�ำสั่ง คสช. ที่ 64/2557 โดยมีเจตนามุ่งเอาผิดกับนายทุนที่บุกรุกพื้นที่ป่า แต่ในขณะเดียวกันก็ท�ำให้มีการจับกุม
ด�ำเนินคดีกบั ชาวบ้านทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีป่ า่ เพิม่ ขึน้ แม้วา่ ต่อมา คสช. จะได้มคี ำ� สัง่ ที่ 66/2557 ก�ำหนดว่าการด�ำเนินการใด ๆ
ในเรื่องดังกล่าวต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินท�ำกินซึ่งได้อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น
ก่อนค�ำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ แต่ยังมีชาวบ้านหลายพื้นที่ถูกจับกุมด�ำเนินคดีในข้อหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยาน
แห่งชาติจำ� นวนมาก349 ทัง้ นี้ กสม. เคยได้รบั เรือ่ งร้องเรียนกรณีปญ
ั หาการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ
และพื้นที่อนุรักษ์อื่น ๆ ทับซ้อนกับพื้นที่ที่มีประชาชนอยู่อาศัยและท�ำกินมาก่อน และได้มีข้อเสนอแนะแนวทางในการ
จัดการทีด่ นิ ประเภทป่าสงวนและพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์อนื่ ไปยังรัฐบาลเมือ่ ปี 2560 ซึง่ รวมถึงการมีมาตรการพิสจู น์สทิ ธิในทีด่ นิ
ก่อนการจับกุมขับไล่และฟ้องคดีต่อศาล350

ในปี 2562 ได้มกี ารยกเลิกค�ำสัง่ คสช. ทัง้ สองฉบับข้างต้น351 แต่กระบวนการด�ำเนินคดีตอ่ ชาวบ้าน
ทีถ่ กู จับกุมตามค�ำสัง่ ดังกล่าวยังคงด�ำเนินไปอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีกรณีทศี่ าลมีคำ� พิพากษาแล้ว เช่น กรณีชาวบ้านซับหวาย
ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรทอง จังหวัดชัยภูมิ 14 รายทีถ่ ูกด�ำเนินคดีในข้อหาบุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติมาตั้งแต่กลางปี
2559 และศาลชั้นต้นได้มีค�ำพิพากษาในปี 2561 ว่าชาวบ้านทั้ง 14 รายมีความผิด มีโทษจ�ำคุกตั้งแต่ 4 - 17 เดือน
รอลงอาญา 1 ราย และให้ชดใช้ค่าเสียหายตั้งแต่ 40,000 - 900,000 บาท ต่อมาระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 3 กรกฎาคม 2562 ศาลอุทธรณ์ได้มีค�ำพิพากษาว่าชาวบ้านทั้ง 14 รายมีความผิด มีโทษจ�ำคุกตั้งแต่ 4 เดือน - 4 ปี
รอลงอาญา 1 ราย และให้ชดใช้ค่าเสียหายตั้งแต่ 40,000 - 1,587,211 บาท ทั้งนี้ แม้ว่าในปี 2560 จะได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาระดับจังหวัดขึ้น โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง จ�ำแนก
ลักษณะความเดือดร้อน รังวัดขอบเขตที่ดินรายแปลง และมีมติเห็นชอบแผนการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
ทีย่ งั่ ยืนโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน และเสนอให้ชะลอการด�ำเนินคดีกต็ าม352 ทัง้ นี้ จากสถิตคิ ดีบกุ รุกป่าของกรมป่าไม้
ในปี 2561 มีการกระท�ำความผิดฐานบุกรุก 1,829 คดี353

349

จาก ‘คนจนกับคดีบุกรุกป่า’ ภาพสะท้อนความเหลื่อมล�้ำของสังคมไทย, โดย ไทยโพสต์, 2562. สืบค้นจาก
https://www.thaipost.net/main/detail/52931
350
จาก รายงานข้อเสนอแนะที่ ๑/๒๕๖๐ เรือ่ ง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อแก้ไขปัญหาเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติกับที่ดินเอกชนทับซ้อนกัน และกรณีราษฎรได้รับความเดือดร้อน
จากมาตรการทวงคืนผืนป่าตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗, โดยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. สืบค้นจาก http://www.nhrc.or.th/getattachment/e5a33fb4-40c1-4901-b4ac-867f1a6e272/
ข้อเสนอแนะฯ-ที่-1-2560-เรื่อง-ข้อเสนอแนะมาตรการหรื.aspx
351
ตามค�ำสัง่ หัวหน้า คสช. ที่ 9/2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรือ่ ง การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ค�ำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บางฉบับที่หมดความจ�ำเป็น
352
จาก เกิดอะไรขึ้นกับ ๑๔ ชาวบ้าน คดีทวงคืนผืนป่าบ้านซับหวาย จ.ชัยภูมิ, โดย ประชาไท, 2562. สืบค้นจาก
https://prachatai.com/journal/2019/07/83450
353
จาก สถิติคดีการกระท�ำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ กรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑, โดย กรมป่าไม้, ๒๕๖๒.
สืบค้นจาก http://forestinfo.forest.go.th/Content.aspx?id=10364
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องค์กรภาคประชาสังคมแห่งหนึ่งแสดงความเห็นว่า รัฐบาลควรยกเลิกนโยบายทวงคืนผืนป่า
และแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยัง่ ยืนเพราะการด�ำเนินการตามนโยบายดังกล่าวส่งผลให้มกี ารละเมิด คุกคามชีวติ ทรัพย์สนิ และส่งผลกระทบกับ
ชุมชน ที่อยู่อาศัยและท�ำกินในที่ดินป่าไม้ทั่วประเทศ นอกจากนี้ นโยบาย มติ และระเบียบของ คทช. ที่บังคับใช้กับ
ชุมชนที่มีรูปแบบการจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชนไม่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที354
่ เนื่องจากโฉนดชุมชน
355
ตามแนวทางของ คทช. ก�ำหนดโดยหน่วยงานเจ้าของพืน้ ทีโ่ ดยรับความเห็นชอบจาก คทช. แต่ภาคประชาชนเห็นว่า
โฉนดชุมชนเป็นสิทธิของชุมชนที่ภาคประชาชนต้องก�ำหนด356

เมือ่ วันที่ 12 กันยายน 2562 รัฐบาลได้แต่งตัง้ คณะกรรมการแก้ปญ
ั หาของขบวนการประชาชน
เพือ่ สังคมทีเ่ ป็นธรรม โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธาน
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 และได้ตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท�ำงาน
เพือ่ ขับเคลือ่ นข้อเสนอนโยบาย 9 ด้าน และมอบหมายหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในแต่ละประเด็นปัญหาด�ำเนินการต่อไป358

354

จาก สรุปสถานการณ์ปญ
ั หาป่าไม้ - ทีด่ นิ และข้อเสนอต่อรัฐบาลใหม่,  โดย กลุม่ จับตาปัญหาทีด่ นิ (Land Watch Thai),
2562. สืบค้นจาก http://landwatchthai.org/2931
355
จาก กระบวนการจัดทีด่ นิ ท�ำกินให้ชมุ ชนตามนโยบายรัฐบาล,  โดย กรมทีด่ นิ , ๒๕๖๒. สืบค้นจาก https://www.dol.go.th/
publicland/DocLib3/workbook/ktt%20(small).pdf
356
จาก เสวนา “โฉนดชุมชน” ย�้ำเป็น “สิทธิชุมชน” ภาคประชาชนต้องก�ำหนด, โดย ประชาไท, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก
https://prachatai.com/journal/2011/03/33400
357
จาก ทส. รับเรื่องร้องเรียนการแก้ไขปัญหาป่าไม้และที่ดินของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.),
โดย ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2562. สืบค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/21699
358
จาก พีมูฟ จี้รัฐบาล แก้ปัญหาเหลื่อมล�้ำ หลังไทยติดอันดับมากสุดในโลก ขู่ยกระดับชุมนุมใหญ่, โดย ข่าวสด,
2562. สืบค้นจาก https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_3221190
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การประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนในประเด็นที่อยู่ในความห่วงใย

เมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ขบวนการประชาชนเพือ่ สังคมทีเ่ ป็นธรรม (ขปส.) หรือกลุม่ พีมฟู ได้ยนื่
เรื่องร้องเรียนและประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อหารือแนวทาง
แก้ไขปัญหาป่าไม้และทีด่ นิ ของ ขปส. ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับหน้าทีอ่ ำ� นาจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ และได้
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาป่าไม้และที่ดินของประชาชนรวม 11 ข้อ รวมถึงให้ยุตินโยบายทวงคืนผืนป่าที่สร้าง
ผลกระทบต่อคนจนและเกษตรกรรายย่อย พร้อมทั้งให้หาแนวทางและมาตรการในการฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐที่ผ่านมา เช่น การให้ผู้ได้รับผลกระทบจากค�ำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว
ให้สามารถมีที่ดินท�ำกินและที่อยู่อาศัยให้เพียงพอต่อการยังชีพได้ และให้หามาตรการในการจ�ำหน่ายคดีที่อยู่
ในระหว่างการพิจารณาของกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น การผลักดันให้มีพระราชบัญญัติสิทธิชุมชนในการจัดการ
ที่ดินและทรัพยากรในรูปแบบโฉนดชุมชน ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาปฏิรูปแห่งชาติแล้ว การเร่งแก้ไขปัญหา
ป่าไม้ทดี่ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกระทรวงทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม จ�ำนวน 73 กรณี การให้มนี โยบายพัฒนาพืน้ ทีต่ น้ แบบ
ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ท�ำกินที่อยู่อาศัยและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และการจัดให้มีกลไกการ
ประสานงานเพือ่ ติดตามความคืบหน้าและแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กับ ขปส.357

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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5.1.2 สิทธิชุมชนในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ในปี 2561 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561
เพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกให้เป็นระบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมการประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมที่
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทันสมัย สร้างนวัตกรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก หรืออีอซี ี (Eastern Economic Corridor : EEC) เป็นส่วนหนึง่ ของเขตพัฒนานี้ และเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้
ไทยแลนด์ 4.0 ประกอบด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ต่อยอดจากโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกหรือ
Eastern Seaboard โดยในระยะแรกจะเป็นการยกระดับพืน้ ทีใ่ นเขต 3 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้เป็น
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก การด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ก�ำหนดให้ด�ำเนินการในรูปคณะกรรมการ
เรียกว่า คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีอ�ำนาจและหน้าที่อนุมัติ อนุญาตซึ่งเป็นอ�ำนาจหน้าที่
ตามกฎหมายเฉพาะหลายฉบับ
อย่างไรก็ดี มีประชาชนในพื้นที่บางกลุ่มและนักวิชาการที่คัดค้านการด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าว
โดยเฉพาะเรือ่ งการประกาศใช้ผงั เมืองในเขตพัฒนาพิเศษฯ โดยเมือ่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 มีรายงานว่า กลุม่ ศึกษา
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC Watch) ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกยุติการด�ำเนินการเพื่อประกาศใช้ผังเมืองตามแผนพัฒนาอีอีซี เนื่องจากมีการยกเลิก
ผังเมืองเดิมที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และมีการเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรม (สีเขียว) เป็นพื้นที่
อุตสาหกรรม (สีม่วง) กลุ่ม EEC Watch เห็นว่าการด�ำเนินการเรื่องดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักการจัดท�ำผังเมืองที่ต้อง
สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของภาคตะวันออก ขาดกระบวนการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเพียงพอและครบถ้วน
เป็นการท�ำลายหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นผังเมืองที่เอื้อประโยชน์กับคนบางกลุ่ม
มีการขับไล่ประชาชนออกจากที่ดิน ท�ำลายระบบนิเวศเฉพาะ แหล่งความมั่นคงทางอาหารที่ส�ำคัญของภาคตะวันออก
และทัง้ ประเทศ ท�ำลายวิถชี วี ติ เศรษฐกิจของชุมชน และสร้างผลกระทบกับประชาชนจ�ำนวนมากในพืน้ ที่359 นอกจากนี้
เครือข่ายเพื่อนตะวันออก ซึ่งเป็นเครือข่ายประชาชนในจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา มีความกังวลในประเด็น
เดี ย วกั น และได้ ยื่ น หนั ง สื อ คั ด ค้ า นเรื่ อ งดั ง กล่ า วต่ อ คณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออกและ
นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562360
กรณีดังกล่าว เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ชีแ้ จงว่าได้มหี นังสือตอบเครือข่ายเพือ่ นตะวันออก โดยระบุวา่ การจัดท�ำผังเมืองได้มกี ารลงไปรับฟังความคิดเห็น 25 ครัง้
และยืนยันว่าไม่มคี นถูกขับไล่ ส่วนการเปลีย่ นผังเมืองจากพืน้ ทีส่ เี ขียวชนบทเกษตรกรรมไปเป็นสีมว่ งรองรับอุตสาหกรรม
ซึ่งจะเป็นการท�ำลายวิถีชีวิตเศรษฐกิจของชุมชนและสร้างผลกระทบกับประชาชนจ�ำนวนมากนั้น เลขาธิการฯ กล่าวว่า
พืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็นพืน้ ทีช่ มุ ชนชนบททีค่ วรได้รบั การยกระดับเป็นชุมชนเมือง เป็นพืน้ ทีเ่ กษตรทีไ่ ด้ใช้ประโยชน์มากขึน้ 361

359

จาก กลุ่ม EEC Watch ออกแถลงการณ์ เรียกร้องรัฐบาลหยุดผังเมืองอีอีซ,ี โดย ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2562.
สืบค้นจาก https://www.prachachat.net/economy/news-349637
360
จาก ชาวบ้านภาคตะวันออกร้อง EEC ซ้อนทับที่อยู่อาศัย - ไม่มีการรับฟังความคิดเห็น, โดย เวิร์คพอยท์นิวส์, 2562.
สืบค้นจาก https://workpointnews.com/2019/07/23/eec-effected/
361
จาก “คณิศ” ตอบทุกค�ำถาม “อนาคตใหม่ - ม็อบผังเมือง” ปมค้าน EEC, โดย ฐานเศรษฐกิจ, 2562. สืบค้นจาก
https://www.thansettakij.com/content/406577

161

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

ในขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 มีกลุ่มตัวแทนชาวบ้านจากต�ำบลเขาดินและ
ต�ำบลพานทองเดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี สนับสนุนให้รัฐบาลเร่งประกาศการเปลี่ยนผังเมืองโดยเร็ว
เนื่องจากจะช่วยพัฒนาพื้นที่ต�ำบลเขาดิน อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราให้เกิดความเจริญ การเปลี่ยนแปลง
ผังเมืองให้เป็นพื้นที่ที่สามารถลงทุนท�ำธุรกิจด้านอื่นนอกเหนือจากเกษตรกรรมจะท�ำให้เกิดการสร้างงานและ
รายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้นมากกว่าการท�ำเกษตรกรรมซึ่งประสบปัญหาน�้ำทะเลรุกล�้ำเข้าพื้นที่เกษตรกรรม ท�ำให้
ผลผลิตไม่แน่นอนและรายได้ไม่คงที362
่

5.1.3 ปัญหาจากการควบคุมมาตรฐานโรงงาน/ กิจการขนาดเล็ก

ภาคประชาชนบางกลุม่ ได้แสดงความกังวลต่อกฎหมายฉบับนีว้ า่ อาจสร้างปัญหาด้านธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมได้ กล่าวคือ การให้เอกชนที่ประกอบกิจการโรงงานขนาดเล็ก ไม่ต้องขออนุญาตต่ออายุใบประกอบ
กิจการโรงงานจากเดิมทีต่ อ้ งต่ออายุใหม่ทกุ 5 ปี เป็นผลให้โรงงานไม่ตำ�่ กว่า 60,000 แห่ง สามารถประกอบกิจการ
ต่อไปได้โดยไม่ตอ้ งมีการตรวจสอบมาตรฐานการประกอบกิจการ แม้วา่ กฎหมายจะบัญญัตใิ ห้มกี ารตรวจสอบโรงงาน
โดยผู้ตรวจสอบเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองก็ตาม แต่ประชาชนยังขาดความมั่นใจว่าหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจะมีมาตรการก�ำกับผู้ตรวจสอบเอกชนให้ท�ำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและไม่มีการท�ำรายงานตรวจสอบ
โรงงานที่เป็นเท็จอย่างไร  
นอกจากนี้ การเปลีย่ นนิยามค�ำว่า “โรงงาน” เป็นอาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะทีใ่ ช้เครือ่ งจักร
มีก�ำลังรวมตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าหรือก�ำลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป
ท�ำให้โรงงานที่ใช้เครื่องจักรขนาดต�่ำกว่า 50 แรงม้า หรือใช้คนน้อยกว่า 50 คนลงมา ไม่อยู่ในก�ำกับของกฎหมาย
โรงงาน และอาจท�ำให้มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ไม่เข้าข่ายนิยาม “โรงงาน” ในกฎหมายฉบับนี้สามารถ
เปิดกิจการในอาคารหรือสถานที่ใดก็ได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตก่อสร้างโรงงาน ทั้งนี้ มีการศึกษาวิจัยกระบวนการ
ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมอันตรายในพื้นที่ 15 จังหวัดในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกของไทย
ระหว่างปี 2556 จนถึงปัจจุบัน พบว่าโรงงานที่มีขนาดเล็กกว่า 50 แรงม้าส่วนใหญ่เป็นโรงงานหล่อหลอมโลหะ
โรงงานรีไซเคิล โรงงานคัดแยกขยะ โรงงานฝังกลบขยะฯลฯ ซึ่งเป็นกลุ่มกิจการอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบชุมชนได้ง่ายหากไม่มีมาตรฐานการด�ำเนินกิจการที่ได้มาตรฐานและไม่มีการก�ำกับดูแล
จากหน่วยงานภาครัฐทีด่ พี อ หากโรงงานทีไ่ ม่ตอ้ งขออนุญาตเหล่านีเ้ ข้าไปตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีท่ ไี่ ม่เหมาะสม เช่น ตัง้ อยูใ่ กล้
ชุมชน แหล่งน�้ำ  โรงเรียน โรงพยาบาล หรือบริเวณพื้นที่อ่อนไหวทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ก็อาจก่อให้
เกิดปัญหาได้หลายประการ ทัง้ การสร้างความเดือดร้อนร�ำคาญจากเสียงเครือ่ งจักรและกลิน่ เหม็น การปล่อยน�ำ้ เสีย
ปนเปื้อนนอกโรงงาน การรั่วไหลของกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายจากโรงงานสู่แหล่งน�้ำ  หรือการสร้างฝุ่นควัน

362

จาก ชาวเขาดินบุกยืน่ หนังสือถึงนายกฯ จีป้ ระกาศเปลีย่ นผังเมือง EEC โดยเร็ว, โดย แนวหน้า, 2562. สืบค้นจาก
https://www.naewna.com/politic/436947
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การประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนในประเด็นที่อยู่ในความห่วงใย

รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2562 เป็นการแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตโิ รงงาน
พ.ศ. 2535 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้การควบคุมการประกอบกิจการโรงงานเป็นไปเพียงเท่าทีจ่ ำ� เป็น เกิดความรวดเร็ว
ประหยัด และลดภาระแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานโดยเฉพาะผู้ประกอบกิจการโรงงานขนาดเล็ก
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ตั้งแต่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ไปจนถึงฝุ่นที่มีขนาดใหญ่แบบ PM 10 หากจะใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข
มาบังคับใช้เพือ่ ลดปัญหาจากโรงงาน เช่น การสัง่ ปิดโรงงานและให้ยา้ ยโรงงานนีไ้ ปอยูท่ อี่ นื่ ทีป่ ลอดภัยกับชุมชนมากกว่า
ก็อาจท�ำได้ล�ำบาก เพราะโรงงานเหล่านี้ไม่ใช่โรงงานตามนิยามกฎหมายโรงงานในกฎหมายฉบับใหม่ จึงอาจไม่เชื่อมโยง
กับกฎหมายผังเมืองและไม่มีการก�ำหนดพื้นที่ส�ำหรับตั้งโรงงานลักษณะนี้เป็นการเฉพาะ363
ภาคประชาสังคมได้มีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ยกเลิกพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2562 และ
มีขอ้ เสนอ เช่น ควรมีการทบทวนให้โรงงานต้องขออนุญาตประกอบกิจการ ควรมีการให้ขอ้ มูลกับประชาชนก่อนจัดรับฟัง
ความคิดเห็นในพืน้ ทีท่ ตี่ งั้ โรงงานและพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั ผลกระทบก่อนการอนุญาตเพือ่ ให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
และเพิ่มระบบการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมโดยการตั้งคณะท�ำงานระดับพื้นที่ประกอบด้วยประชาชนและ
นักวิชาการที่เป็นอิสระจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น364

5.1.4 การจัดการขยะกับผลกระทบต่อชุมชน		
สถานการณ์ขยะพลาสติกในประเทศไทยแบ่งตามแหล่งทีม่ าได้เป็น  2 ส่วน คือ ขยะทีเ่ กิดขึน้ ภายใน
ประเทศ และขยะทีน่ ำ� เข้าจากต่างประเทศ ข้อมูลจากการศึกษาขององค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึง่ ซึง่ ได้จดั ท�ำสถิตกิ ารน�ำ
เข้าขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมา (ปี 2557 - 2561) เบือ้ งต้นพบว่า มีประเทศ
ที่ส่งขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามายังประเทศไทยทั้งหมด 81 ประเทศ โดยในช่วงปี 2559 มีนักลงทุนจีน
ย้ายฐานการประกอบธุรกิจเข้ามาในประเทศไทย มีการตัง้ โรงงานรีไซเคิลหรือโรงงานก�ำจัดขยะพลาสติก ขยะอิเล็กทรอนิกส์
รวมถึงของเสียอื่น ๆ ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยจังหวัดที่มีการตั้งโรงงานเหล่านี้มาก คือ สมุทรสาคร สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี เพชรบุรี และราชบุรี ปัจจัยหลักที่ท�ำให้ต่างประเทศส่งขยะพลาสติก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ของเสีย
มายังประเทศไทย รวมถึงมีการตัง้ โรงงานขยะเพิม่ สูงขึน้ อย่างรวดเร็ว ส่วนหนึง่ เกิดจากนโยบายของรัฐบาลไทยทีส่ ง่ เสริม
อุตสาหกรรมรีไซเคิลของเสียอันตราย รายงานการศึกษาดังกล่าวยังระบุว่า จ�ำนวนการน�ำเข้าขยะพลาสติกและ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์มายังประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2557 และส่งผลกระทบ
อย่างร้ายแรงต่อชุมชนดั้งเดิมโดยเฉพาะในเขตจังหวัดที่เข้าถึงได้ง่ายจากท่าเรือน�้ำลึก365
ในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว กรมควบคุมมลพิษได้จัดท�ำโรดแมปการจัดการขยะพลาสติก
ส�ำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2573 โดยในปี 2562 ก�ำหนดให้เลิกใช้พลาสติกจ�ำนวน 3 ชนิด ได้แก่ พลาสติก
หุ้มฝาขวดน�้ำดื่ม (Cap seal) ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผสมสารออกโซ่ (Oxo) และไมโครบีด (micro bead) และมีเป้าหมาย
ในการลดการใช้พลาสติกบางประเภท ได้แก่ ถุงพลาสติกขนาดความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน กล่องโฟมบรรจุ

363

จาก วิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนจาก “พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๒”, โดย สมนึก จงมีวศิน ที่ปรึกษา
ฝ่ายวิชาการ EEC WATCH, 2562. สืบค้นจาก https://ilaw.or.th/node/5359
364
จาก ชุมชนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากมลพิษพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ เรียกร้องผูน้ �ำอาเซียนปกป้องภูมภิ าคจากการ
เป็นถังขยะโลก, โดย กรีนพีซ ประเทศไทย, 2562. สืบค้นจาก https://www.greenpeace.org/thailand/press/7041/
communities-on-the-frontline-of-global-wastecrisis-demand-asean-member-states-ban-foreign-plastic-trash-ande-waste-imports/
365
From Trading Away Health and the Environment: The Toxic Business of Waste Imports into Thailand,
by Co-Authors: Tanya Lee Roberts-Davis & Pencho m Saetang, 2019. Retrieved from http://www.earththailand.org/
en/document/76
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

อาหาร หลอดพลาสติกและแก้วพลาสติกแบบบาง (ใช้ครั้งเดียว) ลงร้อยละ 25 รวมทั้งให้มีการน�ำขยะพลาสติก
เป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ร้อยละ 25366
ขณะเดียวกัน ในปี 2562 มีรายงานว่าประชาชนหลายพืน้ ทีม่ คี วามกังวลต่อโครงการจัดการขยะ
ในชุมชนของตน ทัง้ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ โรงคัดแยกขยะ และโครงการก่อสร้างสถานทีฝ่ งั กลบขยะ ส่วนใหญ่
เป็นห่วงเรื่องผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชนในเรื่องกลิ่น ฝุ่น มลพิษทางอากาศ น�้ำเสีย สุขอนามัย เช่น เสนางคนิคม
การคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะที่ต�ำบลทับปริก อ�ำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่367 ที่ต�ำบลเสนางคนิคม
อ�ำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ�ำนาจเจริญ368 ต�ำบลโพนสว่าง อ�ำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย369 และทีต่ ำ� บล
บ้านกร่าง อ�ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก370 เป็นต้น อย่างไรก็ดี มีกรณีตวั อย่างทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
สามารถจัดการปัญหาขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กรณีของเทศบาลเมืองทุ่งสงที่เคยสร้างบ่อฝังกลบขยะแต่ถูก
คัดค้านและประท้วงจากสมาชิกชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตลอดโครงการ จึงมีการทบทวนการด�ำเนินการและ
ใช้แผนการก�ำจัดขยะแบบครบวงจรโดยใช้หลักสาม “R” คือ ใช้น้อย (reduce) ใช้ซ�้ำ (reuse) และน�ำกลับมาใช้ใหม่
(recycle)371

บทที่
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รัฐบาลมีความพยายามในการแก้ปัญหาที่ดินท�ำกินของประชาชนโดยมีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
เป็นกลไกส�ำคัญในการส�ำรวจที่ดินของรัฐเพื่อน�ำมาจัดสรรให้ผู้ยากไร้ และในปี 2562 ได้มีการปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับป่าชุมชน อุทยานแห่งชาติ และการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าที่มีบทบัญญัติให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และในขณะเดียวกันสามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ดังกล่าวได้ตามที่กฎหมายก�ำหนด
อย่างไรก็ดี การด�ำเนินการของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการบุกรุกท�ำลายพื้นที่ป่าตามค�ำสั่ง คสช. ที่ 64/2557
ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ได้เข้าไปอยู่อาศัยและท�ำกินในพื้นที่ป่าจ�ำนวนมาก แม้ว่าจะได้มีการยกเลิกค�ำสั่ง
ดังกล่าวในปี 2562 แล้ว แต่การด�ำเนินคดีต่อประชาชนที่ถูกจับกุมยังคงด�ำเนินไปตามกระบวนการ จึงมีองค์กร
ภาคประชาสังคมและกลุม่ ประชาชนทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนรวมตัวกันเรียกร้องให้มกี ารยุตกิ ารด�ำเนินนโยบายดังกล่าว
และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบให้ได้อยู่อาศัยในที่ดินเดิมไปก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
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จาก ร่างโรดแมปการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓, โดย กรมควบคุมมลพิษ, 2562. สืบค้นจาก
http://www.pcd.go.th/Info_serv/File/Plastic%20Roadmap.pdf
367
จาก ทม. กระบี่เซ็นสัญญาสร้างโรงไฟฟ้าขยะร่วมลงทุนเอกชนกว่าพันล้าน ท่ามกลางเสียงคัดค้านของชาวบ้าน,
โดย ผู้จัดการออนไลน์, 2562. สืบค้นจาก https://mgronline.com/south/detail/9620000039209
368
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การประเมินสถานการณ์
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ส่วนการด�ำเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและการประกาศใช้กฎหมายโรงงาน
ฉบับใหม่ เป็นความพยายามของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งหวังให้เกิดการลงทุน ตลอดจน
การสร้างงานและรายได้แก่ประชาชน ส่วนปัญหาขยะเป็นผลเชิงลบที่เกิดจากการพัฒนาซึ่งจ�ำเป็นต้องได้รับการแก้ไข
เพือ่ ไม่ให้เป็นปัญหาต่อสิง่ แวดล้อม อย่างไรก็ดี การด�ำเนินการดังกล่าวต้องค�ำนึงถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อประชาชนด้วย
การเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ จะช่วยให้รัฐบาลได้รับทราบว่าประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีส่วนได้เสียในการด�ำเนินนโยบายในเรื่องนั้น ๆ จะได้รับผลกระทบในด้านใดบ้าง และช่วยให้
การก�ำหนดแนวทางด�ำเนินการของรัฐบาลมีความรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น หากข้อห่วงกังวลของประชาชนเป็นประเด็นที่
รัฐบาลได้คำ� นึงถึงและมีมาตรการรองรับแล้ว ก็ควรมีการชีแ้ จงท�ำความเข้าใจเพือ่ ให้ประชาชนเกิดความมัน่ ใจ ซึง่ จะช่วย
ให้รัฐบาลสามารถด�ำเนินการตามนโยบายได้อย่างราบรื่นและได้รับการสนับสนุนจากประชาชน
ทั้งนี้ ในประเด็นเรื่องสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กสม. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. รัฐบาลควรก�ำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนในการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน
ในระดับพื้นที่ในการจัดการที่ดินที่มีประชาชนอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งทบทวนการ
ฟ้องร้องด�ำเนินคดีตอ่ ประชาชนทีอ่ ยูอ่ าศัยและท�ำกินอยูใ่ นทีด่ นิ ของรัฐ โดยให้การด�ำเนินการดังกล่าวเป็นขัน้ ตอนสุดท้าย
ส�ำหรับประชาชนทีต่ อ้ งออกจากทีด่ นิ เดิมและไม่มที อี่ ยูอ่ าศัยและทีด่ นิ ท�ำกิน รัฐบาลควรจัดหาทีอ่ ยูอ่ าศัยและทีด่ นิ ท�ำกิน
ที่เหมาะสมให้เพื่อให้ประชาชนสามารถด�ำรงชีวิตอย่างเหมาะสมต่อไปได้
2. รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรให้ความส�ำคัญกับการชี้แจงท�ำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับ
การด�ำเนินโครงการพัฒนาและการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เป็นข้อห่วงกังวลของประชาชน
เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นการสร้างความมั่นใจว่ารัฐบาลได้มีการพิจารณาผลกระทบต่าง ๆ
อย่างรอบคอบและมีมาตรการดูแลประชาชนหากได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการอีอีซี รัฐบาลควรพิจารณา
ทบทวนพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2560 ในเรื่องการให้อ�ำนาจแก่คณะกรรมการนโยบายฯ
และเลขาธิการคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษในการเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการอนุมตั ิ อนุญาต
เอกชนเพื่อประกอบการตามกฎหมายเฉพาะ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและ
ความปลอดภัยสาธารณะ ตลอดจนประโยชน์สาธารณะอื่น ๆ
3. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรก�ำหนดมาตรการตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
หรือกิจการอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิผล และท�ำการตรวจสอบ
อย่างจริงจัง รวมทัง้ ควรมีชอ่ งทางให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบ เช่น การก�ำหนดให้ผปู้ ระกอบกิจการต้องเปิดเผย
ข้อมูลการด�ำเนินการทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพืน้ ที่ นอกจากนี้ ควรก�ำหนดมาตรการแก้ไข
ปัญหาให้แก่ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบด้านสุขภาพและความเป็นอยูจ่ ากการประกอบกิจการในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
และดูแลให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรม  

5.2 สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ภาพรวม
เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2547
เป็นต้นมา เหตุการที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน มีสตรีและเด็กที่ได้รับผลกระทบ
เนือ่ งจากการเสียชีวติ ของหัวหน้าครอบครัวในเหตุการณ์ความรุนแรง รัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาความไม่สงบ
ในพืน้ ทีแ่ ละคุม้ ครองความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนโดยประกาศใช้กฎหมายด้านความมัน่ คง
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 พระราชก�ำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัตริ กั ษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 อย่างไรก็ดี
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีต่ ามกฎหมายดังกล่าว บางกรณีได้สง่ ผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน เช่น การปฏิบตั ิ
ของเจ้าหน้าที่ต่อผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรง เป็นต้น
ตามกติกา ICCPR รัฐมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิในชีวิตของบุคคลและประกันว่าบุคคลจะไม่ถูกทรมานหรือ
ได้รับการปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ดังปรากฏในข้อ 6 และข้อ 7 บุคคล
ที่สิทธิหรือเสรีภาพซึ่งรับรองไว้ตามกติกานี้ถูกละเมิดจะได้รับการเยียวยาตามข้อ 2 ของกติกาฯ ส่วนกติกา ICESCR
ข้อ 12 รับรองสิทธิของทุกคนที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต ตามมาตรฐานสูงสุดเท่าที่เป็นได้

สิทธิตามกติกาและอนุสญ
ั ญาข้างต้นได้รบั การรับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
โดยมาตรา 25 รับรองว่าบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระท�ำผิด
อาญาย่อมมีสทิ ธิได้รบั การเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐ และมาตรา 28 รับรองสิทธิและเสรีภาพในชีวติ และร่างกาย
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระท�ำมิได้ ส่วนมาตรา 55
ก�ำหนดว่ารัฐต้องด�ำเนินการให้ประชาชนได้รบั บริการสาธารณสุขทีม่ ปี ระสิทธิภาพอย่างทัว่ ถึง ทัง้ การส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันและรักษาโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ
คณะกรรมการประจ�ำกติกาทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวข้างต้นและอนุสัญญา CAT ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
เกีย่ วกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคณะกรรมการประจ�ำกติกา ICCPR ได้มขี อ้ เสนอแนะต่อประเทศไทย
เมื่อเดือนเมษายน 2560 ว่า รัฐภาคีควรสืบสวนกรณีมีรายงานหรือมีการร้องเรียนว่ามีการกระท�ำทรมานโดยเร็ว
และเป็นกลาง ให้การเยียวยาแก่ผู้เสียหายและประกันว่าจะไม่เกิดการกระท�ำรุนแรงซ�้ำอีก แก้ไขพระราชบัญญัติ
กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 พระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
ให้สอดคล้องตามกติกาฯ และน�ำไปสู่การยกเลิกกฎหมายดังกล่าวในจังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะกรรมการประจ�ำกติกา ICESCR มีข้อเสนอแนะเมื่อเดือนมิถุนายน 2558 ว่า รัฐภาคีควรใช้มาตรการ
ที่จ�ำเป็นเพื่อประกันว่าสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะไม่กระทบต่อการใช้สิทธิที่ได้รับรองไว้ในกติกานี้
ควรให้การคุ้มครองครู บุคลากรทางการแพทย์จากการถูกโจมตี และประกันว่าทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษา
และบริการสาธารณสุข ส่วนคณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญา CAT มีข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ของ
ประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน 2557 ว่า รัฐภาคีควรก�ำหนดเรื่องการห้ามทรมานไว้ในกฎหมาย และก�ำหนดว่า
ไม่มีพฤติการณ์พิเศษ ภาวะสงคราม หรือสภาวะฉุกเฉินสาธารณะใดที่ยกขึ้นเป็นข้ออ้างส�ำหรับการทรมาน ประเมิน
ความจ�ำเป็นในการใช้กฎหมายความมัน่ คงในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ซงึ่ ควรใช้อย่างจ�ำกัดและเฉพาะในสถานการณ์
ที่มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งยวดเท่านั้น
ในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2561 กสม. ได้มีข้อเสนอแนะ
ต่อประเด็นสถานการณ์ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้วา่ รัฐบาลควรพิจารณาทบทวนความจ�ำเป็นในการใช้กฎหมาย
ความมั่นคงในพื้นที่และควรมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนไปใช้กฎหมายความมั่นคงที่กระทบสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนน้อยที่สุด เจ้าหน้าที่รัฐควรปฏิบัติต่อผู้ถูกควบคุมตัวตามหลักสิทธิมนุษยชน เช่น มีบันทึกตรวจร่างกาย

บทที่
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การประเมินสถานการณ์
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นอกจากนี้ อนุสญ
ั ญา CAT ยังได้กำ� หนดให้รฐั ภาคีอนุสญ
ั ญาฯ ต้องป้องกันการกระท�ำทรมานของเจ้าหน้าทีร่ ฐั
ต่อบุคคลทีอ่ ยูใ่ นการควบคุมของรัฐ หากเกิดกรณีดงั กล่าว รัฐต้องด�ำเนินการสอบสวนโดยเร็วและด้วยความเป็นกลาง
เพื่อน�ำตัวผู้กระท�ำผิดมาลงโทษ ทั้งนี้ ข้อ 2 ของอนุสัญญาฯ ให้การรับรองว่าไม่มีพฤติการณ์พิเศษใด ภาวะสงคราม
หรือสภาวะฉุกเฉินสาธารณะใดที่สามารถยกขึ้นเป็นข้ออ้างส�ำหรับการทรมาน
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ก่อนการควบคุมตัว และให้โอกาสติดต่อและเยีย่ มจากญาติ ตลอดจนการลงโทษเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีก่ ระท�ำละเมิดสิทธิมนุษยชน
นอกจากนี้ ควรเพิ่มมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และสตรี
ในปี 2562 มีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การด�ำเนินการของรัฐบาล
และหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในพื้นที่ ดังนี้

5.2.1 เหตุการณ์รุนแรงและการด�ำเนินการของรัฐ
		 ข้อมูลจากองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสถานการณ์ภาคใต้ ระบุว่าสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (อ�ำเภอจะนะ อ�ำเภอสะบ้าย้อย อ�ำเภอเทพา
อ�ำเภอนาทวี) นับแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2547 - 31 ธันวาคม 2562 มีจำ� นวน 20,512 ครัง้ มีผเู้ สียชีวติ 7,085 คน และ
ได้รบั บาดเจ็บ 13,233 คน เฉพาะช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ จ�ำนวน
411 ครัง้ มีผเู้ สียชีวติ 180 ราย ได้รบั บาดเจ็บ 243 ราย โดยมีเด็กอายุตำ�่ กว่า 18 ปี เสียชีวติ และบาดเจ็บรวม 21 ราย
ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561 ซึ่งมีเหตุการณ์ความไม่สงบ 548 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 218 ราย ได้รับบาดเจ็บ
265 ราย มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บที่เป็นเด็ก 25 ราย372 โดยเมื่อพิจารณาในมิติของปัจจัยที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบหรือการปฏิบัติการของผู้ก่อความไม่สงบ รองลงมาเป็นกรณีที่ยัง
ไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากสาเหตุใด นอกจากนั้นเป็นปัจจัยจากเหตุอาชญากรรม ยาเสพติด และอื่น ๆ ตามล�ำดับ373

ที่มา: ส�ำนักข่าวความมั่นคง

		 ทั้งนี้ ข้อมูลจากกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้าระบุว่าในปี 2562
(วันที่ 1 มกราคม - 31 ตุลาคม) มีเหตุการณ์ที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเหตุการณ์ความมั่นคง 112 เหตุการณ์ และ
เหตุการณ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ (ปะทะ) 16 เหตุการณ์ มีผู้เสียชีวิต 54 ราย และได้รับบาดเจ็บ 147 ราย

372

จาก ฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้, โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก https://
deepsouthwatch.org/th/dsid
373
จาก อัลกอริทึมของความแปรปรวนในความรุนแรง ๑๕ ปีชายแดนใต้/ปาตานี, โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้,
๒๕๖๒. สืบค้นจาก https://deepsouthwatch.org/th/node/11928

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

เมือ่ วันที่ 11 กันยายน 2562 รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกการใช้พระราชก�ำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในพื้นที่อ�ำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เพิ่มเติมจากที่เคยประกาศยกเลิก
กฎหมายดังกล่าวในพื้นที่ 5 อ�ำเภอ374 และส�ำหรับการด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะของ กสม. ในรายงานประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน ปี 2561 รัฐบาลได้ชี้แจงในประเด็นการปฏิบัติต่อผู้ถูกควบคุมตัวตามหลักสิทธิมนุษยชน
ว่า กระทรวงกลาโหมและกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ด�ำเนินการให้ความรู้
ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าทีเ่ กีย่ วกับหลักสิทธิมนุษยชน การบังคับใช้กฎหมาย ข้อควรปฏิบตั ิ และข้อห้ามในการปฏิบตั หิ น้าที่
ของก�ำลังพลให้มคี วามเหมาะสมกับพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงมีโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการ
พูดคุยเพื่อสันติสุขและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ รัฐมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ในการก�ำหนด
มาตรการป้องกัน ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอแนะเกีย่ วกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพืน้ ที่ ตลอดจนหน่วยงาน
ด้านความมั่นคงในพื้นที่ได้มีการปรับปรุงสถานที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยให้สามารถตรวจสอบได้ เช่น การติดตั้งกล้อง
วงจรปิด การจัดให้มบี คุ ลากรทางการแพทย์ประจ�ำสถานทีค่ วบคุมตัว การเปิดโอกาสให้ญาติเข้าเยีย่ มได้ในโอกาสแรก
และการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของ กสม. ประสานขอเข้าเยี่ยมผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวได้
ในช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 กสม. ยังคงได้รับค�ำร้องเกี่ยวกับการถูกกระท�ำทรมาน
ระหว่างการควบคุมตัวและสอบสวนในจังหวัดชายแดนใต้จำ� นวน 26 ค�ำร้อง มีจำ� นวนลดลงเมือ่ เทียบกับปี 2561 ซึง่ มี
จ�ำนวน 72 ค�ำร้อง โดยมีการกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงมีการกระท�ำหรือการละเลยการกระท�ำ
ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การวิสามัญฆาตกรรมผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์ความไม่สงบ การตรวจเยี่ยม
บ้านในลักษณะคุกคาม และการซ้อมทรมานบุคคลผู้ต้องสงสัยในระหว่างถูกควบคุมตัว ในจ�ำนวนนี้รวมถึงกรณีของ
นายมะสุกรี สาและ และนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ซึง่ ได้รบั บาดเจ็บและเสียชีวติ ระหว่างอยูภ่ ายใต้การควบคุมตัวของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง โดยทั้ง 26 ค�ำร้องอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้ ในปี 2562 กสม.
ได้ออกรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนใต้ จ�ำนวน 106 เรื่อง
ในจ�ำนวนนีส้ ว่ นใหญ่เป็นกรณีทไี่ ม่พบประจักษ์พยานหรือพยานหลักฐานทีย่ นื ยันได้อย่างแน่ชดั ว่ามีการกระท�ำทีเ่ ข้าข่าย
เป็นการทรมานและปฏิบัติที่โหดร้ายหรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี หรือกระท�ำหรือละเลยการกระท�ำอันเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

ที่มา: ศูนย์ประชาสัมพันธ์
กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
374

ประกอบด้วย อ�ำเภอนาทวี อ�ำเภอจะนะ อ�ำเภอเทพา และอ�ำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และอ�ำเภอแม่ลาน
จังหวัดปัตตานี.
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นอกจากนี้ ในปี 2562 หน่วยงานของรัฐได้รเิ ริม่ ให้มกี ารตรวจเก็บสารพันธุกรรม (deoxyribonucleic
acid: DNA) จากประชาชนบางพื้นที่และจากผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจ�ำการในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพือ่ เป็นฐานข้อมูลทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์และหาความเชือ่ มโยงกับผูต้ อ้ งสงสัยคดีความมัน่ คง ปัญหาทีพ่ บ คือ
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลข้างต้นเกี่ยวกับการตรวจเก็บสาร DNA จากประชาชนและผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหาร
กองเกินแล้ว เห็นว่า อาจขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1375
ซึง่ ให้ใช้วธิ กี ารทางวิทยาศาสตร์เพือ่ พิสจู น์ขอ้ เท็จจริงเฉพาะแก่ผตู้ อ้ งหาหรือผูเ้ สียหาย นอกจากนี้ ผูแ้ ทนภาคประชาสังคม
บางรายได้แสดงความกังวลว่า แม้เจ้าหน้าที่ของรัฐอธิบายว่าการตรวจเก็บสาร DNA นั้นเป็นไปตามหลักความยินยอม
และสมัครใจของเจ้าตัว แต่การยินยอมและสมัครใจดังกล่าวเป็นภาวะที่ประชาชนยากต่อการปฏิเสธ เนื่องจากกังวลว่า
จะถูกตั้งข้อสงสัยจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ การตรวจเก็บสาร DNA ลักษณะนี้จึงอาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับ
สิทธิในเนื้อตัวร่างกายและสิทธิในความเป็นส่วนตัวได้ ทั้งนี้ กสม. เคยมีข้อสังเกตต่อกรณีการตรวจเก็บสารพันธุกรรม
(DNA) จากบุคคลทีย่ งั มิได้มสี ถานะเป็นผูต้ อ้ งหาตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาว่าเป็นการกระท�ำทีก่ ระทบ
ต่อสิทธิมนุษยชน และได้มขี อ้ เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางทีเ่ หมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ควรก�ำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายเช่นว่านัน้ ต้องกระท�ำโดยค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ในการตรวจ
สารพันธุกรรมควรด�ำเนินการตามบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 131/1 ซึง่ เป็นอ�ำนาจ
ของพนักงานสอบสวนโดยเฉพาะที่จะตรวจผู้ต้องหา ผู้เสียหาย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องค�ำนึงถึงความจ�ำเป็น
ที่จะต้องใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าว
หาเพื่อจะรู้ตัวผู้กระท�ำความผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา376

ที่มา: ส�ำนักข่าวอิศรา
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มาตรา 131/1 ก�ำหนดให้ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับ
ความผิดที่ถูกกล่าวหาของผู้ต้องหา ให้พนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจให้ท�ำการตรวจพิสูจน์บุคคล วัตถุ หรือเอกสารใด ๆ โดยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ได้ และในวรรคสองของมาตราดังกล่าว ก�ำหนดว่าหากผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายไม่ยินยอมโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ให้สนั นิษฐานไว้เบือ้ งต้นว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามผลการตรวจพิสจู น์ทหี่ ากได้ตรวจพิสจู น์แล้วจะเป็นผลเสียต่อผูต้ อ้ งหาหรือผูเ้ สียหาย.
376
จาก รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๓๒๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
ร่างกาย กรณีกล่าวอ้างว่าถูกเจ้าหน้าทีท่ หารควบคุมตัวตรวจยึดทรัพย์สนิ และตรวจเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (DNA) โดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย. โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

169

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

5.2.2. การเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ไม่สงบ

377

จาก สถิติเหตุการณ์และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เหตุการณ์ที่ ๓
ฝ่ายรับรอง) ตัง้ แต่ปี ๒๕๔๗ - ๒๕๖๒, โดย ศูนย์อำ� นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, ๒๕๖๒ . สืบค้นจาก http://www.sbpac.go.th/
?p=47249
378
จาก เด็กก�ำพร้าชายแดนใต้...กับการดูแลด้วยใจของมูลนิธบิ า้ นเด็กก�ำพร้าปัญญาเลิศ, โดย ส�ำนักข่าวอิศรา, ๒๕๖๒.
สืบค้นจาก https://www.isranews.org/content-page/67-south-slide/83525-orphan-83525.html
379
จาก หนังสือศูนย์สขุ ภาพจิตที่ ๑๒ ที่ ๐๘๑๙ /๓๐๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรือ่ ง ขอส่งข้อมูลประกอบการ
จัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒.
380
จาก ตะลึง! แผลทางใจ รุมเร้า ๔.๗ แสนคน ๔ จว.ชายแดนใต้พบผู้ป่วยมากสุด, โดย กรมสุขภาพจิต, ๒๕๖๑.
สืบค้นจาก https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=27614
381
มีอาการ เช่น มีภาพหลอกหลอนผุดซ�้ำขึ้นมา นอนไม่หลับ คุกคามการใช้ชีวิตประจ�ำวันอย่างมาก.

บทที่

5

การประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนในประเด็นที่อยู่ในความห่วงใย

ข้อมูลจากศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ระบุว่าในปี 2562 คณะกรรมการ
สามฝ่ายทีป่ ระกอบด้วยเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยทหาร ต�ำรวจ และฝ่ายปกครอง หรือผูน้ ำ� ท้องถิน่ ได้ให้การรับรองและช่วยเหลือ
เยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จ�ำนวน 107 เหตุการณ์ ผูเ้ สียชีวติ 78 ราย และผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บ
227 ราย377
ข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ระบุวา่ ตัง้ แต่ปี 2547 - 2562
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีเด็กก�ำพร้าจากเหตุทั่วไปและจากเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวน 9,806 คน
ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นเด็กทีส่ ญ
ู เสียพ่อหรือแม่ หรือทัง้ พ่อและแม่จากเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยในขณะเกิดเหตุอายุไม่เกิน
25 ปี จ�ำนวน 7,297 คน แยกเป็นจังหวัดปัตตานี 2,657 คน ยะลา 1,914 คน นราธิวาส 2,513 คน และสงขลา
213 คน เด็กก�ำพร้าจากเหตุการณ์ความไม่สงบจ�ำนวนหนึ่งได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเป็นเงินและการศึกษา
จนถึงระดับปริญญาตรี จากภาครัฐเมื่อคดีการเสียชีวิตของบุพการีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสามฝ่าย
ว่าเกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ส่วนเด็กก�ำพร้าจากครอบครัวที่ไม่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสามฝ่าย
จะไม่ได้รับการช่วยเหลือใด ๆ เพราะถือว่าเป็นความสูญเสียจากอาชญากรรมทั่วไป378
นอกจากนี้ รัฐได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาจิตใจต่อผู้ประสบภาวะวิกฤตในแต่ละช่วงเวลา
ตามมาตรฐาน ได้แก่ ระยะวิกฤต (ตั้งแต่เกิดเหตุ - 2 สัปดาห์) ระยะหลังเกิดเหตุการณ์ (2 สัปดาห์ - 3 เดือน)
ระยะฟื้นฟู (หลังเกิดเหตุการณ์ 3 เดือนขึ้นไป)379 และมีการเผยแพร่แบบประเมินหาโรคพีทีเอสดี หรือโรคเครียด
หลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ (Post-Traumatic Stress Disorder: PTSD) ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ประชาชน
ที่เผชิญเหตุการณ์ที่เลวร้ายในชีวิตได้ใช้ประเมินตนเอง หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคพีทีเอสดี จะมีค�ำแนะน�ำ
ให้พบจิตแพทย์ หรือปรึกษาสายด่วน 1323 ของกรมสุขภาพจิต380
โดยข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตระบุว่า ผลส�ำรวจเกี่ยวกับการเป็นโรคพีทีเอสดี381 ซึ่งท�ำในปี
2557 พบว่าเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท�ำให้มีอัตราผู้ป่วยเป็นโรคพีทีเอสดี ร้อยละ 2.6 สูงกว่า
พื้นที่อื่นซึ่งมีร้อยละ 0.5 ประมาณ5 เท่า  ในการจัดการเรื่องนี้ กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่
โดยจัดอบรมพยาบาลจิตเวชหลักสูตร4 เดือน และ 2 สัปดาห์ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเครือข่ายบริการดูแลผูป้ ว่ ยและผูท้ มี่ ปี ญ
ั หา
สุขภาพจิตที่มีอาการไม่รุนแรงมากและให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตร่วมในชุมชนได้ ส่วนผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการรุนแรง
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ซับซ้อน และอยู่ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างจะอยู่ในความดูแลของจิตแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลจิตเวช
สงขลาราชนครินทร์ ซึ่งในปี 2560 มีผู้ป่วยจ�ำนวน 750 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีจ�ำนวน 481 คน382
ในกลุ่มประชากรเด็กในพื้นที่ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์ได้จัดท�ำโครงการเฝ้าระวังโรค
พีทีเอสดี ซึ่งในปี 2560 มีเด็กประถมศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่ 26 แห่ง เข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 4,178 คน พบว่า
มีเด็กเสี่ยงเป็นโรคพีทีเอสดีจ�ำนวน 1,101 คน หรือร้อยละ 27 ของเด็กที่เข้าร่วมโครงการ จ�ำแนกเป็นเด็กที่เข้าร่วม
โครงการจากโรงเรียนในจังหวัดปัตตานีร้อยละ 39 รองลงมาคือจากโรงเรียนในจังหวัดสงขลา ยะลา นราธิวาส
(ร้อยละ 31, 21, 18 ตามล�ำดับ) ผู้ที่เป็นโรคพีทีเอสดี หากไม่ได้รับการรักษาจะมีโอกาสกลายเป็นผู้ป่วยจิตเวชในที่สุด
และยังพบว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีโรคร่วมด้วยอย่างน้อย 4 โรค ที่พบมากอันดับ 1 ได้แก่ อาการซึมเศร้า พบสูงถึง
ร้อยละ 90 รองลงมาคือคิดฆ่าตัวตาย ร้อยละ 55 ใช้สารเสพติดร้อยละ 16 และดื่มสุราร้อยละ 7383
ในปี 2562 รัฐบาลได้จัดให้มีการติดตามเฝ้าระวังเด็กที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต โดยใช้
การประเมินภาวะสุขภาพจิตในเด็กที่ผ่านการเผชิญเหตุการณ์จ�ำนวน 542 คน ประกอบด้วยแบบสอบถามผลกระทบ
จากเหตุการณ์ภยั พิบตั สิ ำ� หรับเด็ก และแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในเด็ก ส่วนปัญหาและอุปสรรคทีพ่ บในการด�ำเนินงาน
หน่วยงานด้านสุขภาพจิตในพืน้ ที่ ระบุวา่ ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและแก้ปญ
ั หาสุขภาพจิตของประชาชนในพืน้ ที่
คือ การขาดการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและการจัดท�ำแผนแก้ไขปัญหา การขาดความต่อเนื่องในการติดตาม
กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ และการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในบางพื้นที่ส่งผลให้การเข้าถึงบริการยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น384

5.2.3 การดูแลสตรีและเด็กที่ได้รับผลกระทบในระยะยาว
		 เหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ท�ำให้สตรีหลายคนต้องสูญเสียสามีซึ่งเป็นเสาหลัก
ของครอบครัว ซึ่งไม่เพียงสร้างความเจ็บปวดในจิตใจเท่านั้น แต่ยังต้องรับภาระหน้าที่ในการดูแลครอบครัวและประสบ
ความยากล�ำบากในการด�ำเนินชีวติ หลังต้องสูญเสียสามีไป อย่างไรก็ดี มีรายงานว่ามีองค์กรภาคประชาสังคมร่วมกับบริษทั
เอกชนได้ดำ� เนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่กลุม่ สตรีทไี่ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการ
สูญเสียบุคคลในครอบครัว เพื่อให้มีช่องทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลครอบครัวของตนเองได้อย่างมั่นคง
โดยการฝึกอบรมเพือ่ เพิม่ ทักษะอาชีพทัง้ ด้านการจัดการตลาด การท�ำบัญชี การบริหารจัดการกลุม่ รวมทัง้ สนับสนุนอุปกรณ์
และเครื่องมือส�ำหรับประกอบอาชีพ นอกจากนี้ สตรีที่ได้รับการอบรมมีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งใน
และนอกกลุม่ อาชีพ เกิดเป็นเครือข่ายเพือ่ ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ท�ำให้มรี ายได้เพิม่ และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ มีเงินออม
385
สามารถสนับสนุนให้เด็ก ๆ ได้มีการศึกษาที่สูงขึ้น

382

จาก เด็กใต้เสี่ยงป่วย “จิตเวช” สูง!!, โดย ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ๒๕๖๐. สืบค้นจาก
https://www.thaihealth.or.th/Content/38865-เด็กใต้เสี่ยงป่วย “จิตเวช” สูง%20!!.html
383
จาก ห่วงเด็กประถมชายแดนใต้เสีย่ งป่วยจิตเวช, โดย เดลินวิ ส์, ๒๕๖๐. สืบค้นจาก https://www.dailynews.co.th/
politics/599817
384
จาก หนังสือศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒ ที่ ๐๘๑๙/๓๐๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. งานเดิม.
385
จาก เปิดใจสตรี ๓ จังหวัดชายแดนใต้ก้าวข้ามความสูญเสีย สู่อนาคตที่ยั่งยืน, โดย RYT9, 2562. สืบค้นจาก
https://www.ryt9.com/s/nnd/3065173
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ข้อมูลจากรายงานการศึกษาเกี่ยวกับเด็กก�ำพร้าจากเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ซึ่งใช้การวิจัยเอกสารและการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีเด็กก�ำพร้าที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 36 คน ผลการวิจัยระบุ
ว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่อยูภ่ ายใต้การดูแลของผูส้ งู อายุและญาติ เนือ่ งจากผูป้ กครองทีเ่ หลืออยูต่ อ้ งออกไปหารายได้
เลี้ยงครอบครัวมากขึ้น ทดแทนกับสมาชิกครอบครัวที่บาดเจ็บและเสียชีวิต กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องออกจาก
โรงเรียนกลางคัน เพราะขาดผู้ปกครองในการดูแลเอาใจใส่ มีปัญหาสุขภาพจิต เก็บตัว และมีปัญหาด้านพฤติกรรม
กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับเงินเยียวยา เงินที่ได้มักจะน�ำไปใช้ช�ำระหนี้ หรือประโยชน์อื่นของครอบครัว โดยเหลือเพียง
เล็กน้อยส�ำหรับเป็นเงินออมเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของเด็กในอนาคต และพบว่าประมาณร้อยละ 10 - 25 ของ
กลุม่ ตัวอย่างจ่ายค่านายหน้าเพือ่ เข้าถึงสิทธิการเยียวยา ข้อห่วงใยทีพ่ บจากการวิจยั คือกลุม่ ตัวอย่างไม่รสู้ กึ อยากเรียน
ในระบบโรงเรียน ร้อยละ 13 ของกลุม่ ตัวอย่างต้องออกจากโรงเรียนเนือ่ งจากเรียนหนังสือไม่ได้ เด็กผูช้ ายมีความเสีย่ งสูง
ในการเข้าสู่วงจรยาเสพติด หรือเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัยอันสมควร386
ส�ำหรับด้านการดูแลเด็กและสตรีในพื้นที่ ในปี 2562 ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนด้านเด็กและสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเกิดขึ้น
จากความร่วมมือของ ศอ.บต. กระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคประชาสังคมด้านเด็ก
และสตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางประสานและลดช่องว่างการท�ำงานระหว่างภาคประชาสังคมกับ
ภาคราชการ ให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหา คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปตามอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและสตรี
โดยเฉพาะอนุสัญญา CRC และอนุสัญญา CEDAW และข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1325
ทีป่ ระเทศไทยน�ำมาปรับใช้ เรียกว่า “มาตรการและแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นสตรีกบั การส่งเสริมสันติภาพและความมัน่ คง”
ศูนย์ฯ มีที่ปรึกษา 12 คน จาก ศอ.บต. กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงการต่างประเทศ ผู้น�ำศาสนา และ
คณะกรรมการ 28 คนจากภาคประชาสังคมด้านเด็กและสตรี 18 คน ภาครัฐ 10 คน มีประธานเครือข่ายผู้หญิง
ภาคประชาสังคมเพื่อสันติชายแดนภาคใต้เป็นประธาน โดยมีกรอบการท�ำงานที่ก�ำหนดเป็น “วาระเด็กและสตรี
7 ประการ” ได้แก่ 1) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการเยียวยา 2) ความรุนแรงที่เกิดต่อเด็กและสตรี
3) เด็ก สตรี กับสันติภาพและความมัน่ คง 4) สุขภาวะของเด็กและสตรี 5) การเข้าถึงการบริการภาครัฐของเด็กและสตรี
6) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกระดับ และ 7) การยอมรับและความเท่าเทียมทางเพศ โดยมี ศอ.บต.
เป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินงานภายในศูนย์ฯ387
นอกจากนี้ ในการด�ำเนินงานด้านสุขภาพและสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีปัญหาเด็ก
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ผ่านเกณฑ์ในการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสูงเป็น
สามอันดับแรกของประเทศไทย ซึง่ สาเหตุสว่ นใหญ่มาจากความเชือ่ ฐานะ และสภาพครอบครัว ความยากจน และการ
อยูห่ า่ งไกลจากศูนย์บริการสาธารณสุข รัฐมีการท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผูน้ ำ� ชุมชน และผูน้ ำ� ศาสนา
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จาก เผยผลวิจัย “เด็กก�ำพร้า ๙,๘๐๖ คน” จากเหตุความรุนแรงชายแดนใต้, โดย HADYAI FOCUS, ๒๕๖๒.
สืบค้นจาก https://www.hatyaifocus.com/ข่าว/7783-ข่าวสังคมและการเมือง - เผยผลวิจัย%2B9%2C806%2Bคน’%2B
จากเหตุความรุนแรงชายแดนใต้/
387
จาก ศอ.บต. พร้อมเดินหน้าแก้ปญ
ั หาเด็กและสตรี ผช.ศอ.บต. เผยได้รบั ค�ำชืน่ ชมถึงแนวทางการท�ำงานจากนายก
รัฐมนตรี, โดย ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, 2562. สืบค้นจาก http://www.sbpac.go.th/?p=42538
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ในการชีแ้ จงข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับวัคซีนและหลักการทางศาสนาแก่ประชาชนในพืน้ ที388
่ ในปี 2562
รัฐได้สนับสนุนงบกลางเพื่อด�ำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1 - 12 ปี ให้กับกลุ่มเด็กไทย
และเด็กต่างชาติที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ โดยเป็นการให้วัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR)
แก่เด็กอายุ 1 - 7 ปี และให้วัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) แก่เด็กอายุ 7 - 12 ปี389

ที่มา: ส�ำนักข่าวอิศรา

บทประเมินสถานการณ์และข้อเสนอแนะ
ในปี 2562 เหตุการณ์รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีจ�ำนวนลดลงจากปีก่อนหน้า กสม. ขอสนับสนุนรัฐบาล
ที่ยกเลิกการใช้พระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในพื้นที่อ�ำเภอศรีสาคร จังหวัด
นราธิวาส ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ กสม. ในรายงานประเมินฯ เมื่อปี 2561 ในขณะเดียวกัน หน่วยงาน
ของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องมีความพยายามแก้ไขปัญหาข้อกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าทีม่ กี ารละเมิดสิทธิของผูถ้ กู ควบคุมตัวโดยจัดอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่ค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน แต่ในการปฏิบัติงานในปี 2562 ยังมีกรณีที่กระทบ
สิทธิของประชาชน เช่น การตรวจ DNA ประชาชนในบางพื้นที่เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุรุนแรง กสม.
ตระหนักดีกว่าการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยเป็นหน้าที่ส�ำคัญของรัฐ แต่ในการท�ำหน้าที่ดังกล่าว
ยังต้องเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายก�ำหนดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนทุกกลุ่มว่าจะได้รับการคุ้มครองภายใต้
กฎหมายและได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเป็นธรรมเสมอกัน
ในด้านการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีและเด็ก พบว่ารัฐบาล
ได้มีการเยียวยาทั้งด้านการเงินและด้านจิตใจ รวมถึงด้านการศึกษาส�ำหรับเด็กและเยาวชนที่ยังอยู่ในวัยเรียน
การตัง้ ศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนด้านเด็กและสตรีจงั หวัดชายแดนภาคใต้โดย ศอ.บต. เพือ่ ส่งเสริมการท�ำงาน
ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมเป็นข้อริเริ่มที่ดี และจะมีส่วนช่วยให้การด�ำเนินงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
ครอบคลุมทั่วถึงและได้ผลดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ กสม. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ดังนี้

388

จาก เด็กต�่ำกว่า ๕ ปี ๓ จว.ชายแดนใต้ เข้าไม่ถึง ‘วัคซีนโรคหัด’ สธ. เร่งท�ำความเข้าใจผู้น�ำศาสนา - ท้องถิ่น,
โดย มติชนออนไลน์, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1564039
389
จาก ดีเดย์ ๑๔ พ.ย. ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในเด็ก ๑ - ๑๒ ปีฟรี ในกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน, โดย ส�ำนักข่าว
เอชโฟกัส, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก https://www.hfocus.org/content/2019/10/17952
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

1. รัฐบาล กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องควรจัดการอบรมให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าทีผ่ บู้ งั คับใช้
กฎหมายเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีท่ เี่ คารพหลักสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนมีมาตรการทีป่ ระกันว่าจะมีการ
น�ำหลักสิทธิมนุษยชนมาใช้ในการปฏิบัติจริงทั้งในการตรวจค้น จับกุม และควบคุมตัวบุคคล ควรมีการด�ำเนินการ
กับเจ้าหน้าที่ที่กระท�ำผิดอย่างจริงจัง รวมทั้งน�ำวิธีทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการรวบรวมพยานหลักฐานมากขึ้น
โดยสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
4. ในการให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรีทไี่ ด้รบั ผลกระทบจากความรุนแรงในระยะยาว รัฐบาลและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรให้ความส�ำคัญกับการดูแลสภาพทางจิตใจของเด็ก การดูแลเด็กก�ำพร้าให้ได้รับการศึกษาและ
การพัฒนาที่เหมาะสม และการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่สตรีที่สูญเสียหัวหน้าครอบครัว ทั้งในกลุ่มของ
เด็กก�ำพร้าและสตรีทไี่ ด้รบั การรับรองจากคณะกรรมการ 3 ฝ่ายว่าเป็นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
และกลุม่ ทีไ่ ม่ได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการ 3 ฝ่าย เพือ่ ให้สามารถด�ำรงชีวติ ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ ตลอดจนการลด
ปัญหาความยากจนและการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่

5.3 การค้ามนุษย์
ภาพรวม
สิทธิในการมีชีวิตอยู่ รวมถึงสิทธิของบุคคลที่จะไม่ถูกกระท�ำทรมาน ถูกบังคับใช้แรงงานหรือท�ำให้
ตกอยู่ในภาวะเยี่ยงทาส หรือถูกแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจและทางเพศ ได้รับการรับรองในสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคีหลายฉบับ390 ในการเสนอรายงานการปฏิบตั ติ ามสนธิสญ
ั ญาดังกล่าว
คณะกรรมการประจ�ำสนธิสัญญา เช่น คณะกรรมการประจ�ำกติกา ICCPR และคณะกรรมการประจ�ำกติกา
ICESCR ได้มขี อ้ สังเกตไปในทิศทางเดียวกันว่าการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานเป็นประเด็นทีน่ า่ ห่วงกังวล
โดยเฉพาะการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรี และการบังคับใช้แรงงานในภาคประมง และได้เสนอแนะ
ให้ประเทศไทยเพิ่มความพยายามในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทั้งผู้หญิงและเด็ก
โดยประกันให้มกี ารอบรมอย่างเพียงพอต่อเจ้าพนักงานผูบ้ งั คับใช้กฎหมายและหน่วยงานศาลเพือ่ ให้สามารถ

390

เช่น กติกา ICCPR, กติกา ICESCR, อนุสัญญา CAT, อนุสัญญา CEDAW, อนุสัญญา CRC และพิธีสารป้องกัน
ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็กเพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
ที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime)
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2. รัฐบาล กระทรวงยุติธรรม และรัฐสภาควรเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การทรมานและการกระท�ำให้บคุ คลสูญหาย พ.ศ. .... เพือ่ ให้ประเทศไทยสามารถปฏิบตั ติ ามพันธกรณีในอนุสญ
ั ญา CAT
ได้อย่างมีประสิทธิผลยิง่ ขึน้ รวมทัง้ มีมาตรการต่าง ๆ เพือ่ เตรียมความพร้อมส�ำหรับการด�ำเนินการเมือ่ ร่างกฎหมายนี้
มีผลใช้บังคับ
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จ�ำแนกผู้เป็นเหยื่อได้ตั้งแต่ระยะแรก391 รวมทั้งก�ำหนดมาตรการในเชิงป้องกัน จ�ำแนกสถานะผู้เสียหาย การสอบสวน
อย่างเป็นระบบ การฟ้องร้องด�ำเนินคดีและลงโทษผู้มีส่วนรับผิดชอบ รวมถึงการจัดให้ผู้เสียหายได้รับความคุ้มครอง
ช่วยเหลือ และเยียวยาอย่างเป็นผล392
กสม. ได้มีข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2561
ในเรื่องการค้ามนุษย์ว่า หน่วยงานของรัฐควรด�ำเนินการปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องและน�ำตัวผู้กระท�ำผิด
มาลงโทษ รวมถึงให้ความส�ำคัญกับมาตรการเชิงป้องกันมากขึ้น ควรด�ำเนินการตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในประเด็นเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ควรอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ
ในเรือ่ งนีอ้ ย่างต่อเนือ่ ง ควรเตรียมล่ามส�ำหรับผูเ้ กีย่ วข้องทีเ่ ป็นชาวต่างชาติ และให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าทีผ่ บู้ งั คับใช้กฎหมาย
ในการปฏิบัติต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิง
นอกจากนี้ รายงานการค้ามนุษย์ประจ�ำปี 2562 จัดท�ำโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดให้
ประเทศไทยอยู่ระดับ 2 (Tier 2) เช่นเดียวกับปี 2561 ได้มีข้อเสนอแนะในรายงานฯ เช่น ควรพัฒนาศักยภาพของ
ผูบ้ งั คับใช้กฎหมายเพือ่ ด�ำเนินการเชิงรุกในการด�ำเนินคดีและตัดสินโทษผูค้ า้ มนุษย์ดา้ นแรงงาน และการคัดแยกผูเ้ สียหาย
จากการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงาน สอบสวนและด�ำเนินคดีในเชิงรุกกับเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการค้ามนุษย์ รวมทัง้
ตัดสินและลงโทษผู้กระท�ำความผิดด้วยบทลงโทษที่เด็ดขาด สร้างความเชื่อมั่นว่าสถานคุ้มครองของรัฐและองค์กร
นอกภาครัฐจะดูแลผูเ้ สียหายโดยค�ำนึงถึงผลกระทบจากบาดแผลทางจิตใจอย่างเหมาะสม รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ
ด้านกฎหมายและการเยียวยาสภาพจิตใจ393
โดยรวม ข้อเสนอแนะทีค่ ณะกรรมการประจ�ำกติกา ICESCR กสม. และในรายงานการค้ามนุษย์ขา้ งต้นมีประเด็น
ร่วมกัน ได้แก่ การอบรม ให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพในเรื่องนี้ให้แก่ผู้บังคับใช้กฎหมาย การด�ำเนินคดีและลงโทษ
ผู้กระท�ำผิด การคัดแยกผู้เสียหาย รวมถึงการคุ้มครอง ช่วยเหลือ เยียวยาแก่ผู้เสียหาย
ในปี 2562 มีสถานการณ์ดา้ นการค้ามนุษย์ การด�ำเนินการของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

5.3.1 มาตรการด้านบริหารและมาตรการทางกฎหมาย
รั ฐ บาลได้ จั ด สรรงบประมาณในการป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ เ พิ่ ม ขึ้ น กล่ า วคื อ
ในปีงบประมาณ 2561 มีการจัดสรรงบประมาณจ�ำนวน 3,642 ล้านบาท ส่วนในปีงบประมาณ 2562 มีการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.53 เป็นเงินจ�ำนวน 3,807 ล้านบาท394

391

From Concluding observations on the combined initial and second periodic reports of Thailand,
by United Nations Economic and Social Council, 2015. Retrieved from https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/
treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=5
392
From Concluding observations on the second periodic report of Thailand, by Human Rights Committee, 2017. Retrieved from https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fTHA%2fCO%2f2&Lang=en
393
จาก รายงานการค้ามนุษย์ฯ ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ไทยถูกจัดอยู่ Tier 2, โดย ธรรมนิติ, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก https://
www.dharmniti.co.th/รายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกาประจ�ำปี-2562%C2%A0ไทยถูกจัดอยู่-tier-2/
394
จาก รายงานผลการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจ�ำปี ๒๕๖๑, โดยกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก https://www.eaht.com/startup/gotoInformationActivity
Detail?informationID=248
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ตราหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ส�ำคัญในเรื่องนี้ 2 ฉบับ ฉบับแรก คือ
พระราชก�ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562
เพือ่ ก�ำหนดความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และเพือ่ ให้ผเู้ สียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการได้รบั
การคุ้มครองและช่วยเหลือเช่นเดียวกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทั้งยังเป็นการอนุวัติตามพิธีสาร ค.ศ. 2014
ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 ส่วนกฎหมาย
ฉบับที่สอง คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในภาคประมง พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการอนุวัติตามอนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการท�ำงานในภาคประมง ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่
30 มกราคม 2562 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 มกราคม 2563

395

จาก DSI ร่วมเสวนาเกี่ยวกับการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน และการแสวงประโยชน์โดยมิชอบ
จากเด็ก ในบริบทของกฎหมายเปรียบเทียบ, โดย DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก https://www.dsi.go.th/
en/Detail/DSI-ร่วมเสวนาเกี่ยวกับการพิจารณาคดีค้ามนุษย์-การบังคับใช้แรงงาน-และการแสวงประโยชน์-T0003546
396
จาก อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการช่วยเหลือและคุม้ ครองในการก�ำหนดค่าสินไหม
ทดแทนในคดีความผิดฐานค้ามนุษย์, โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กองต่อต้านการค้ามนุษย์, ๒๕๖๒.
สืบค้นจาก https://www.e-aht.com/startup/gotoGallery?albumID=98
397
จาก มอบนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบตั งิ านด้านการช่วยเหลือคุม้ ครองผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ระดับ
จังหวัด, โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก https://www.e-aht.com/startup/
gotoGallery?albumID=96
398
จาก การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชก�ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์, โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก
https://www.e-aht.com/startup/gotoGallery?albumID=93
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดอบรมและพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
เพือ่ ให้การด�ำเนินคดีตอ่ ผูก้ ระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์มปี ระสิทธิผลยิง่ ขึน้ เช่น การจัดงานการเสวนาผูพ้ พิ ากษาเกีย่ วกับ
การพิจารณาคดีค้ามนุษย์การบังคับใช้แรงงานและการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากเด็กในบริบทของกฎหมาย
เปรียบเทียบเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในบริบทของกฎหมายเปรียบเทียบระหว่างผู้พิพากษาไทยกับ
ผู้พิพากษา อัยการ นักกฎหมาย และผู้บังคับใช้กฎหมายจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป395 และการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือและคุ้มครองในการก�ำหนดค่าสินไหมทดแทนในคดี
ความผิดฐานค้ามนุษย์และฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการให้แก่เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัด เจ้าหน้าที่
สถานคุม้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ 8 แห่ง บ้านภูมเิ วท บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร396
การมอบนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระดับ
จังหวัดโดยรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้กับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน
250 คน397 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชก�ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราช
บัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 โดยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ทรง
คุณวุฒิ398 เป็นต้น นอกจากนี้ พบว่า มีการจัดโครงการในลักษณะอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์
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ให้แก่กลุม่ เป้าหมายเพือ่ ต่อต้านการค้ามนุษย์และสนับสนุนสือ่ สร้างสรรค์ในกลุม่ เด็กและเยาวชนระดับพืน้ ทีใ่ นบางจังหวัด
เช่น หนองคาย399 พิจิตร400 อุตรดิตถ์401 เป็นต้น
ส�ำหรับการอบรมและเตรียมการในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในภาคประมงฯ
กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานได้มกี ารด�ำเนินงาน เช่น การจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารด้านคุม้ ครอง
แรงงานทางทะเลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าของเรือ และคนประจ�ำเรือ เพือ่ เสริมสร้างองค์ความรูเ้ กีย่ วกับพระราชบัญญัติ
แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558402 การจัดจ้างล่ามประจ�ำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง (Port in - Port Out
Control Center : PIPO) จ�ำนวน 32 ศูนย์ใน 22 จังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเล403 การตรวจแรงงานในกิจการ
ประมงโดยทีมสหวิชาชีพซึ่งมีการบูรณาการหลายหน่วยงาน404 การเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
“ผู้สังเกตการณ์บนเรือ” จ�ำนวน 30 คน โดยกรมประมง เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงและเรือขนถ่าย
ของไทยที่ไปท�ำประมงในเขตทะเลหลวงและที่ออกไปท�ำประมงในน่านน�้ำของรัฐชายฝั่งอื่น รวมถึงเรือประมงที่ขนถ่าย
สัตว์น�้ำนอกน่านน�้ำ ตามหลักมาตรฐานสากลส�ำหรับควบคุมการท�ำประมงให้เป็นไปอย่างถูกกฎหมาย405
ส่วนการป้องกันและแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในกิจการประมง คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่
6 พฤศจิกายน 2561 เปิดให้มีการขึ้นทะเบียนคนต่างด้าวเพื่อท�ำงานในกิจการประมงทะเล ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม
2561 - 31 มกราคม 2562 และอธิบดีกรมประมงได้ใช้อ�ำนาจตามมาตรา 83 แห่งพระราชก�ำหนดการประมง
พ.ศ. 2558 ออกหนังสือคนประจ�ำเรือ (Seabook) เพือ่ ใช้แทนใบอนุญาตท�ำงานของคนต่างด้าวและใช้แทนการอนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ต่อมา เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้
ขยายระยะเวลาการด�ำเนินการขอหนังสือคนประจ�ำเรือ จัดท�ำทะเบียนประวัติ หรือบัตรประจ�ำตัวตามกฎหมายว่าด้วย

399

จาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หนองคาย ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์,
โดย สยามรัฐ, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก https://siamrath.co.th/n/64332
400
จาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายเด็กและเยาวชน
เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์, โดย ข่าวภูมิภาค ส�ำนักข่าวทีนิวส์, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก https://www.77jowo.com/contents/
130450
401
จาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจิตร น�ำเยาวชนจัดโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ ด้วยการผลิตสื่อ
สร้างสรรค์, โดย ส�ำนักงานจังหวัดพิจิตร, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/phichitto
day-all/8492-62061403
402
จาก สถานการณ์แรงงานประจ�ำสัปดาห์ ๑๒ - ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒, โดย ประชาไท, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก  https://prachatai.com/
journal/2019/02/81092
403
จาก หนังสือส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ สม ๐๐๐๗/ว ๑๕๗ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
เรือ่ ง สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ จัดท�ำรายงานประเทศตามกลไก Universal Periodic Review ระยะครึง่ รอบ (Mid-term
report) (กรุงเทพฯ) เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมิราเคิล กทม..
404
จาก สนธิกาลังบูรณาการป้องกันปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์, โดย บ้านเมือง, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก
http://www.banmuang.co.th/news/region/150237
405
จาก กรมประมงเปิดอบรมผู้สังเกตการณ์บนเรือ, โดย ประชาไท, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก https://prachatai.com/
journal/2019/05/82425
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การทะเบียนราษฎร ออกไปถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562406 ปรากฏว่าตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 - 31
มีนาคม 2562 มีนายจ้างมาลงทะเบียนจ�ำนวน 2,241 ราย แจ้งความต้องการแรงงานต่างด้าว จ�ำนวนทั้งสิ้น
27,894 คน ขณะที่มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา มาจัดท�ำหนังสือคนประจ�ำเรือตั้งแต่วันที่
3 ธันวาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 จ�ำนวนทั้งสิ้น 5,714 คน407

5.3.2 ความร่วมมือระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ

406

จาก มาตรการเร่งด่วนชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเลเพิ่มเติม, โดย ส�ำนักข่าว
กรมประชาสัมพันธ์, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190131170359800
407
จาก แรงงานเผยยอดท�ำหนังสือคนประจ�ำเรือกว่า ๖ พันคน - ปัตตานี มีแรงงานขอ Seabook มากทีส่ ดุ , โดย ประชาไท,
๒๕๖๒. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2019/04/81943
408
จาก ประชุมทวิภาคีไทย - เวียดนาม เพือ่ ทบทวนแผนปฏิบตั กิ ารตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความร่วมมือ
ในการขจัดการค้ามนุษย์, โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก https://www.e-aht.com/
startup/gotoGallery?albumID=104
409
จาก ประชุมทวิภาคีไทย - สปป.ลาว พิจารณาแผนปฏิบตั กิ ารตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก
https://www.e-aht.com/startup/gotoGallery?albumID=99
410
จาก การประชุมทวิภาคีไทย - กัมพูชาร่วมมือกันช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์คืนสู่สังคม, โดย กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก https://www.eaht.com/startup/gotoGallery?albumID=87
411
จาก ประชุมระหว่างประเทศระดับภูมภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง, โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์,
๒๕๖๒. สืบค้นจาก https://www.e-aht.com/startup/gotoGallery?albumID=73
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รัฐบาลได้มีการจัดประชุม จัดท�ำบันทึกความเข้าใจเพื่อหารือและสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค เช่น การประชุมทวิภาคีไทย - เวียดนาม เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการ
ตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลทั้งสองว่าด้วยความร่วมมือในการขจัดการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก
และการช่วยเหลือเหยือ่ การค้ามนุษย์408 การประชุมทวิภาคีไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พิจารณา
แผนปฏิบตั กิ ารตามบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศทัง้ สองว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์409 การประชุม
ทวิภาคีไทย - กัมพูชาเพื่อประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลับคืนสู่สังคม โดยเป็น
ช่องทางที่ท�ำให้กระบวนการในการคุ้มครองและส่งผู้เสียหายกลับประเทศเป็นไปด้วยความรวดเร็วและคืนสู่สังคม
ได้อย่างปลอดภัยและยัง่ ยืน410 การประชุมระหว่างประเทศระดับภูมภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขงร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ของประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม ญีป่ นุ่ และประเทศไทย จ�ำนวนกว่า 100 คน เพือ่ แบ่งปันและแลกเปลีย่ น
ข้อมูลด้านสถานการณ์ ระบบช่วยเหลือส่งกลับและการคืนสู่สังคม รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายการด�ำเนินงานร่วมกัน
ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาค411 เป็นต้น

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand
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5.3.3 การด�ำเนินคดีค้ามนุษย์
		

1) สถิติการด�ำเนินคดีในศาล412

สถิติการด�ำเนินคดีในศาลในความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551 ที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลทั่วราชอาณาจักร ระหว่างปีงบประมาณ 2560 - 2562 มีดังนี้
ปีงบประมาณ 2560 มีคดีที่เข้าสู่การพิจารณา 793 คดี เป็นคดีที่พิพากษาแล้วเสร็จ 579 คดี
หรือคิดเป็นร้อยละ 73 โดยมีคดีที่ศาลพิพากษาลงโทษผู้กระท�ำผิด 493 คดี ส่วนจ�ำเลยมีจ�ำนวน 911 คน ถูกศาล
พิพากษาลงโทษ 730 คน คิดเป็นร้อยละ 80
ปีงบประมาณ 2561 มีคดีที่เข้าสู่การพิจารณา 689 คดี เป็นคดีที่พิพากษาแล้วเสร็จ 491 คดี
หรือคิดเป็นร้อยละ 71 โดยมีคดีที่ศาลพิพากษาลงโทษผู้กระท�ำผิด 412 คดี ส่วนจ�ำเลยมีจ�ำนวน 782 คน ถูกศาล
พิพากษาลงโทษจ�ำนวน 642 คน คิดเป็นร้อยละ 82 ทั้งนี้ รูปแบบการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบของจ�ำเลยพบว่า
ร้อยละ 58 เป็นการแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณี และร้อยละ 16 เป็นการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ
ปีงบประมาณ 2562 มีคดีที่เข้าสู่การพิจารณา 650 คดี เป็นคดีที่พิพากษาแล้วเสร็จ 455 คดี
หรือคิดเป็นร้อยละ 70 โดยมีคดีที่ศาลพิพากษาลงโทษผู้กระท�ำผิด 389 คดี ส่วนจ�ำเลยมีจ�ำนวน 777 คน ถูกศาล
พิพากษาลงโทษจ�ำนวน 682 คน คิดเป็นร้อยละ 87 ทั้งนี้ รูปแบบการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบของจ�ำเลย พบว่า
ร้อยละ 58.16 เป็นการแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณี และร้อยละ 13.2 เป็นการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ413
ทั้งนีส้ ามารถแสดงเป็นตารางเปรียบเทียบได้ ดังนี้
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบสถิติการด�ำเนินคดีในศาลในความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551 ระหว่างปีงบประมาณ 2560 - 2562
ปีงบประมาณ

คดีที่เข้าสู่ศาล

คดีที่พิจารณา
เสร็จ และ
ร้อยละต่อคดีที่
เข้าสู่ศาล

คดีที่พิพากษา
ลงโทษ และ
ร้อยละต่อคดีที่
พิจารณาเสร็จ

จำ�เลยทั้งหมด

จำ�เลยที่ถูก
ลงโทษ และ
ร้อยละต่อจำ�เลย
ทั้งหมด

2560

793
689

2562

650

493
(85%)
412
(84%)
389
(85%)

911

2561

579
(73%)
491
(71%)
455
(70%)

730
(80%)
64
(82%)
682
(87%)

412

782
777

จาก สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑, โดย ส�ำนักงานศาล
ยุติธรรม, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก https://oppb.coj.go.th/th/content/category/articles/id/8/cid/2097
413
จาก สถิตคิ ดีความผิดต่อพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒,
โดย ส�ำนักงานศาลยุติธรรม, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก https://oppb.coj.go.th/th/content/category/detail/id/8/cid/2097/
iid/166698
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จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มจ�ำนวนคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรม
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 - 2562 มีจ�ำนวนลดลง แต่คดีที่พิพากษาลงโทษของแต่ละปีงบประมาณมีสัดส่วน
ใกล้เคียงกันประมาณร้อยละ 60 สัดส่วนจ�ำเลยที่ถูกพิพากษาลงโทษมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 80 ในปี 2560
เป็นร้อยละ 87 ในปี 2562  
นอกจากนี้ ค่าสินไหมทดแทนจากการด�ำเนินคดีของปีงบประมาณ 2562 มีจ�ำนวน
63.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 ที่มีจ�ำนวน 14.2 ล้านบาท โดยคดีส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการ
ด�ำเนินคดีไม่เกิน 1 ปี  

2) ตัวอย่างการด�ำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์

2.1) เมือ่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ศาลอาญาได้มคี ำ� พิพากษา คดีหมายเลขแดงที่ คพ  24/2562
ซึง่ เป็นคดีหลอกลวงแรงงานชาวกัมพูชาไปบังคับใช้แรงงานบนเรือประมงในน่านน�ำ้ ประเทศมาเลเซียทีพ่ นักงานอัยการ
ส�ำนักงานคดีคา้ มนุษย์ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด เป็นโจทก์ฟอ้ งว่า จ�ำเลยกระท�ำความผิดฐานสมคบกันเพือ่ กระท�ำความผิด
ฐานค้ามนุษย์และได้ลงมือกระท�ำความผิดตามที่ได้สมคบกันกรณีดังกล่าว414
2.2) เมือ่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าทีไ่ ด้เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ (ร้านคาราโอเกะ)
แห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี พบว่ามีพนักงานหญิงบริการจ�ำนวน 10 คน ในจ�ำนวนนี้มีผู้อายุต�่ำกว่า 18 ปี จ�ำนวน
4 คน เจ้าของเป็นภรรยาของนายดาบต�ำรวจในจังหวัดอุดรธานี ทางร้านมีพฤติกรรมค้าประเวณีแอบแฝง415
2.3) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ได้เข้าจับกุมแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา จ�ำนวน
27 คน ที่ต�ำบาลบ้านพรุ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และได้มีการขยายผลการจับกุมจนสามารถจับกุม
เครือข่ายข้ามชาติทมี่ กี ารลักลอบขนแรงงานต่างด้าวจากประเทศเมียนมาโดยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านและส่งต่อไป
ยังประเทศมาเลเซียที่เป็นผู้ต้องหาได้อีก 1 คน416
2.4) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ได้จับกุมแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา 13 คน
ซึ่งเป็นแรงงานเถื่อนที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใด ๆ ใช้วิธีการขนมากับ
รถบรรทุกของไปรษณีย์โดยขนส่งจากจังหวัดสมุทรสงครามไปส่งให้นายหน้าในพื้นที่อ�ำเภอหาดใหญ่ เพื่อส่งต่อไป
ยังประเทศมาเลเซีย417

414

จาก ค�ำพิพากษา กรณีหลอกลวงแรงงานกัมพูชาไปบังคับใช้แรงงานในเรือประมง ในน่านน�้ำประเทศมาเลเซีย
(คดีพิเศษที่ ๑๒/๒๕๖๑) [อ้างอิงจากสถานะเฟซบุ๊ก], โดย DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ, ๒๕๖๒, ๙  กรกฎาคม. สืบค้นจาก
https://www.facebook.com/DSI2002/posts/2240114179438558/
415
จาก กรมการปกครอง บุกร้านเมียต�ำรวจเปิดคาราโอเกะบังหน้า ลอบค้ากามนักเรียน, โดย ข่าวสด, ๒๕๖๒.
สืบค้นจาก https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_2501113
416
จาก จับเครือข่ายค้ามนุษย์ชาวเมียนมา, โดย INN NEWs, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก https://www.innnews.co.th/
regional-news/news_396571/
417
จาก รวบ ๑๓ แรงงานเถือ่ น ซุกมากับรถขนไปรษณีย์ ตบตาเจ้าหน้าทีส่ ง่ หาดใหญ่, โดย ไทยรัฐ, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก
https://www.thairath.co.th/news/local/south/1567370
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ในปี 2562 มีการรายงานเกีย่ วกับการด�ำเนินคดีความผิดฐานการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงาน การค้ามนุษย์
ที่เป็นการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีหลายกรณี เช่น

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand
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2.5) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ชุดศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกัน
ปราบปรามการค้ามนุษย์ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เข้าตรวจค้นในป่าข้างทาง พื้นที่หมู่ 4 ต�ำบลท่าช้าง อ�ำเภอ
บางกล�่ำ จังหวัดสงขลา พบแรงงานต่างด้าวเหยื่อค้ามนุษย์ถูกนายหน้าน�ำมาซ่อนไว้จ�ำนวนมาก และพบแรงงานต่างด้าว
ชาวเมียนมา 41 คน ทั้งผู้ชายผู้หญิงและเด็กซึ่งมีอายุต�่ำสุดเพียง 4 ขวบ418
2.6) เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ท�ำการวางแผน
ล่อซือ้ การค้ามนุษย์โดยการค้าประเวณีทรี่ า้ นคาราโอเกะแห่งหนึง่ ในต�ำบลตากแดด อ�ำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา มีการ
น�ำเด็กหญิงอายุต�่ำกว่า 18 ปีมาแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี419
2.7) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้จับกุมผู้ต้องหา
เครือข่ายค้ามนุษย์ที่รีสอร์ตแห่งหนึ่งในอ�ำเภอเมืองสระบุรี โดยผู้ต้องหาได้มีการจัดหาเด็กมาค้าประเวณีให้ลูกค้า
มีเด็กหญิงในสังกัดประมาณ 15 คน420
2.8) เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ศาลได้นดั ฟังค�ำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีคา้ มนุษย์ซงึ่ จ�ำเลยประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่รัฐทั้งทหาร ต�ำรวจ นักการเมืองท้องถิ่น พลเรือนทั้งไทยและเมียนมา รวม 103 คน ในความผิดฐานสมคบ
ค้ามนุษย์ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 โดยในส่วนของ
จ�ำเลยส�ำคัญ คือ พลโท มนัส คงแป้น อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก ศาลได้พิพากษาเพิ่มโทษจ�ำคุกจาก 27 ปี
เป็น 82 ปี โดยให้ได้รบั โทษจริง 50 ปี ผลค�ำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในครัง้ นีโ้ ดยรวมแล้วได้แก้โทษจ�ำเลยรวม 55 คน
จากเดิมที่ศาลชั้นต้นลงโทษจ�ำคุกไว้ 62 คน ส�ำหรับจ�ำเลยที่ศาลชั้นต้นยกฟ้องมีจ�ำนวน 40 ราย เมื่อค�ำพิพากษาศาล
อุทธรณ์แก้ในส่วนของจ�ำเลยต่าง ๆ แล้ว คงมีจ�ำเลยที่ศาลยกฟ้องรวม 26 ราย421
2.9) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า ดีเอสไอได้รับ
ข้อมูลจากองค์กรพัฒนาเอกชนว่ามีหญิงไทยถูกหลอกลวงอ้างจะพาไปท�ำงานนวดแผนไทยที่ประเทศสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ แต่เมื่อเดินทางไปถึงกลับถูกยึดหนังสือเดินทาง และบังคับให้ค้าประเวณี ซึ่งดีเอสไอได้ขออนุมัติเป็นคดีพิเศษ
(คดีพเิ ศษที่ 143/2561) และรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผูต้ อ้ งหา จ�ำนวน 3 ราย ในความผิดฐานค้ามนุษย์422
จากตัวอย่างข้างต้น เห็นได้ว่าการจับกุมและด�ำเนินคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ในปี 2562 โดยมากเกีย่ วกับการค้าประเวณี และการบังคับใช้แรงงาน หลายกรณีผมู้ สี ว่ นกระท�ำ
ความผิดทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือกลุ่มบุคคลจากต่างประเทศ บางคดีรูปแบบการกระท�ำความผิดที่มีความซับซ้อน

418

จาก สุดรันทด พบแรงงานต่างด้าวเหยื่อค้ามนุษย์ ทั้งโรฮีนจา - พม่า ๔๑ คน ตะลึงอายุน้อยสุด ๔ ขวบ ถูกน�ำมา
ซ่อนไว้ในป่า, โดย มติชนออนไลน์, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1570285
419
จาก ปคม. บุกจับกุมร้านคาราโอเกะกลางเมืองพังงา ลอบค้าประเวณีเด็ก, โดย แนวหน้า, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก
https://www.naewna.com/local/432841
420
จาก ปคม. บุกรวบ เครือข่ายค้ามนุษย์ลอบค้าประเวณีเด็ก พบน้าเหยื่อรวมขบวนการ, โดย ช่อง 7 HD ทีวีเพื่อคุณ,
๒๕๖๒. สืบค้นจาก https://news.ch7.com/detail/364009
421
จาก คดีค้ามนุษย์ : ศาลอุทธรณ์เพิ่มโทษจ�ำคุก พล.ท. มนัส คงแป้น จาก ๒๗ เป็น ๘๒ ปี, โดย BBC NEWS, ๒๕๖๒.
สืบค้นจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-50244551
422
จาก ดีเอสไอรวบ ๒ ผู้ต้องหาค้ามนุษย์ หลอกสาวไทยไปท�ำงานนวดที่ยูเออี ยึดพาสปอร์ต - บังคับค้าประเวณี, โดย
คมชัดลึก, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก https://www.komchadluek.net/news/breaking-news/397640?twitter=
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5.3.4 การคัดแยกผู้เสียหาย การคุ้มครอง และช่วยเหลือผู้เสียหาย

อย่างไรก็ตาม องค์กรพัฒนาเอกชนบางแห่งแสดงความกังวลว่าผูถ้ กู จับกุมในความผิดฐานค้ามนุษย์
อาจเป็นผูร้ บั จ้างจากแรงงานต่างด้าวด้วยกัน เพือ่ น�ำพาเข้ามาท�ำงานในประเทศไทยหรือไปประเทศทีส่ าม มีลกั ษณะ
เป็นการลักลอบขนคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (smuggling) ซึ่งควรมีอัตราโทษต่างจากความผิดฐานค้ามนุษย์425
นอกจากนี้ จากรายงานของกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ระบุวา่ ในขัน้ ตอนการด�ำเนินการคัดแยกผูเ้ สียหาย
จากการค้ามนุษย์มีปัญหาอุปสรรคบางประการ ได้แก่ จ�ำนวนและประสิทธิภาพในการแปลภาษาของล่าม
ความเห็นต่างและการตัดสินใจของเจ้าพนักงานในการคัดแยกผูเ้ สียหายว่าเป็นการค้ามนุษย์หรือไม่ การให้ความร่วมมือ
จากผูเ้ สียหายทีอ่ าจให้ขอ้ มูลไม่ถกู ต้องครบถ้วนหรือกลัวถูกด�ำเนินคดี รวมทัง้ การติดตามตรวจสอบข้อมูลตามค�ำกล่าว
อ้างของผู้เสียหายว่ามีความถูกต้องหรือไม่ โดยเฉพาะในกรณีผู้เสียหายมีภูมิล�ำเนาในต่างประเทศ426
ในประเด็นเรื่องการลักลอบขนคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนั้น ส�ำนักงานอัยการสูงสุดได้จัดท�ำ
ร่างพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิน่ ฐาน พ.ศ. .... เพือ่ ก�ำหนดความผิดฐานลักลอบ
ขนผูโ้ ยกย้ายถิน่ ฐานเป็นการเฉพาะ เนือ่ งจากปัญหาการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิน่ ฐานระหว่างประเทศได้ทวีความรุนแรง
มากขึ้น แต่กฎหมายที่มีอยู่ไม่สามารถบังคับใช้เพื่อด�ำเนินคดีกับการกระท�ำผิดเรื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีในพิธีสารเพื่อต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ
เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรที่ประเทศไทยเป็นภาคี

423

จาก แผนบูรณาการการปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์, โดย กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, สืบค้นจาก https://eaht.com/startup/gotoInformationAll?informationType=
3&generalInformationType=4
424
จาก หนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง ๐๕๐๕/ว. ๒๖๑๕ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒, โดย
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก http://legal.labour.go.th/2018/attachments/article/318/2019
0501160725142.pdf
425
จาก เอ็นจีโอร่อน จม. เปิดผนึกถึงอัยการสูงสุด ขอพิจารณาสัง่ คดีคา้ มนุษย์อย่างเทีย่ งธรรม, โดย ประชาไท, ๒๕๖๒.
สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2019/08/83881
426
จาก หนังสือกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ ตช ๐๐๒๖.๘๐๔/๓๔๙๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เรื่อง แจ้งข้อมูลประกอบการจัดท�ำรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจ�ำปี ๒๕๖๒.
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การประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนในประเด็นที่อยู่ในความห่วงใย

ในปี 2560 รัฐบาลโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้มกี ารจัดท�ำแผน
บูรณาการการปฏิบตั เิ พือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการคัดแยกผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ เพือ่ แก้ไขปัญหาการด�ำเนินงาน
ในระดับปฏิบตั ขิ องหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ มีหลายหน่วยงาน รวมถึงก�ำหนดแนวทางในการด�ำเนินการกรณีหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องมีความเห็นแตกต่างกันในกระบวนการคัดแยกผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์423 และหลังจากทีม่ กี ารประกาศ
ใช้พระราชก�ำหนดแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 แล้ว
กระทรวงแรงงานได้แจ้งให้ส�ำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน�ำแนวทางปฏิบัติและแนวทางในการ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการคัดแยกผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ข้างต้นมาปรับใช้กับการกระท�ำที่เป็นการบังคับใช้แรงงานหรือบริการด้วย424
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ต่อมาคณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ 11 กันยายน 2561 อนุมตั ใิ นหลักการของร่างพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปราม
การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน พ.ศ. .... และส่งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ซึ่งคาดว่า
ร่างกฎหมายนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายสามารถคัดแยกผู้เสียหายในความผิดฐานลักลอบขนผู้โยกย้าย
ถิ่นฐานและความผิดฐานค้ามนุษย์ได้ชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ดี ในปี 2562 ยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการพิจารณา
ร่างกฎหมายดังกล่าว
ส่วนการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กลไกการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่รองรับ
การด�ำเนินงานทั้งในระดับพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ได้แนวทางการด�ำเนินงานร่วมกันตั้งแต่ข้ันตอน
การสัมภาษณ์เบือ้ งต้นเพือ่ คัดแยก จนกระทัง่ ถึงการด�ำเนินคดีในชัน้ อัยการและศาล427 รวมทัง้ ได้มกี ารซักซ้อมแนวทาง
การปฏิบตั งิ านด้านการช่วยเหลือคุม้ ครองผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ระดับจังหวัดดังทีไ่ ด้กล่าวถึงแล้วในข้อ 5.3.1 ข้างต้น

บทประเมินสถานการณ์และข้อเสนอแนะ
รัฐบาลได้มีความพยายามอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยได้มีการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่พบในการด�ำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ทั้งมาตรการทางกฎหมาย เช่น การออกพระราชก�ำหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 เพื่อก�ำหนดให้การบังคับใช้
แรงงานเป็นความผิดเฉพาะและให้ผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานได้รับความคุ้มครอง และการด�ำเนินการให้มี
การตราพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในภาคประมง พ.ศ. 2562 เพื่ออนุวัติการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 รวมทัง้ มาตรการทางบริหาร เช่น การอบรมให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านของ
หน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานในมิตติ า่ ง ๆ เป็นระยะ ๆ ทัง้ บุคลากรในกระบวนการ
ยุตธิ รรม เจ้าหน้าทีก่ ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ทปี่ ฏิบตั งิ านในระดับจังหวัด พนักงานเจ้าหน้าที่
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครองแรงงานทางทะเล เจ้าของเรือ และคนประจ�ำเรือ รวมถึงมีการแสวงหาความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้านในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้กลับภูมลิ ำ� เนาและกลับคืนสูส่ งั คม ส่วนในด้าน
การจับกุมและด�ำเนินคดีตอ่ ผูก้ ระท�ำผิด มีผลการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นรูปธรรมและมีการลงโทษผูก้ ระท�ำผิดหลายราย รวมถึง
เจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการกระท�ำผิด ส่วนการคัดแยก คุม้ ครอง และช่วยเหลือผูเ้ สียหาย ก็ได้มคี วามพยายามแก้ไข
ปัญหาการปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าทีแ่ ละวางแนวทางด�ำเนินการระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างไรก็ดี กสม. มีขอ้ เสนอแนะ
เพิ่มเติมในเรื่องการค้ามนุษย์ ดังนี้

427

จาก ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานคัดแยกผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์,
โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก https://www.e-aht.com/startup/gotoGallery?
albumID=105
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

1. รัฐบาลและกระทรวงแรงงานควรติดตามผลการด�ำเนินการปราบปรามการบังคับใช้แรงงานทัง้ ในภาคประมง
และอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การคัดแยกผูเ้ สียหายจากการบังคับใช้แรงงานซึ่งอาจมีความแตกต่างจาก
การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
2. รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์ที่เป็นข้อห่วงกังวลขององค์กรภาคประชาสังคมและที่ปรากฏในรายงานการค้ามนุษย์ประจ�ำปี 2562
ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เพือ่ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงพัฒนาแนวทางด�ำเนินงาน
เพื่อให้ผู้เสียหายการค้ามนุษย์และจากการบังคับใช้แรงงานได้รับความคุ้มครองที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

4. รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดการอบรมและซักซ้อมความเข้าใจของเจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานเป็นระยะ ๆ เพือ่ ประกันว่าเจ้าหน้าทีจ่ ะมีความเข้าใจในบทบาท
และภารกิจของตน และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อด�ำเนิน
การแก้ไขให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป

บทที่
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การประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนในประเด็นที่อยู่ในความห่วงใย

3. รัฐบาลควรเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิน่ ฐาน พ.ศ. ....
ที่สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยในพิธีสารเพื่อต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ทางบก ทางทะเล และทาง
อากาศ เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร

ภาคผนวก
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หมายเหตุ อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ประกาศ

แต่งตั้ งประธานกรรมการ
และกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ
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ประกาศ

แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ค�ำสั่ง

แต่งตั้งบุคคลท�ำหน้าที่แทนผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

การชี้ แ จงและรายงาน

ข้อเท็จจริงที่ถู ก ต้ อ งโดยไม่ ชัก ช้ าในกรณี ที่ มี
การรายงานสถานการณ์ เ กี่ ยวกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ในประเทศไทยโดยไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ เ ป็ น ธรรม
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ค�ำชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่ 1/2562
กรณีรายงานสรุปสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยขององค์กรฮิวแมน ไรทส์ วอทช์
ตามที่องค์กรฮิวแมน ไรทส์ วอทช์ (Human Rights Watch : HRW) เผยแพร่รายงานสรุปสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลก ครั้งที่ 29 ประจ�ำปี 2562 (World Report 2019) ซึ่งมีการน�ำเสนอสถานการณ์เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในช่วงปี 2561 อยู่หลายประเด็น นั้น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานดังกล่าวมีการระบุขอ้ เท็จจริงเกีย่ วกับ
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่อาจไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม กสม. จึงได้ตรวจสอบเพื่อชี้แจงหรือรายงาน
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องต่อกรณีตามรายงานข้างต้นเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ตามหน้าที่และอ�ำนาจ
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (4) และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (4) และมาตรา 44 ดังนี้
ในภาพรวม กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานสรุปสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนในส่วนทีเ่ กีย่ วกับประเทศไทย
ขององค์กรฮิวแมน ไรทส์ วอทช์ ประจ�ำปี 2562 ซึ่งเป็นรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในช่วงปี 2561 ได้น�ำเสนอเนื้อหา
หลายประการที่เป็นประเด็นเดียวกับที่ปรากฏในรายงานฉบับปีที่ผ่านมา ซึ่งมีบางเรื่องที่ กสม. ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า
มีข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมและได้มีการชี้แจงไปแล้ว ได้แก่ ประเด็นเกี่ยวกับการบังคับบุคคลให้สูญหาย
และการทรมาน กรณีเหตุการณ์ประท้วงทางการเมืองในปี 2553 การแก้ไขกฎหมายที่ท�ำให้ กสม. ขาดความเป็น
อิสระในการท�ำหน้าที่ กรณีความรุนแรงและการปฏิบัติที่มิชอบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกรณีนโยบายปราบปราม
ยาเสพติด ทัง้ นี้ ในประเด็นดังกล่าว กสม. ขอยืนยันข้อมูลตามค�ำชีแ้ จงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 25611
ส�ำหรับเนื้อหาในรายงานสรุปสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ประจ�ำปี 2561 ส่วนอื่น ๆ นั้น
กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่า มีบางเรือ่ งทีร่ ายงานข้อเท็จจริงทีไ่ ม่ถกู ต้องหรือไม่เป็นธรรม จึงได้ทำ� การตรวจสอบและจัดท�ำ
ค�ำชี้แจง รวมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในประเด็นดังกล่าวดังนี้

1

โปรดดูรายละเอียดที่ http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements-Press-Releases-Open-Letters/
Statements/คำ�ชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ-ที่-1-2562.aspx
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

1. เสรีภาพในการแสดงออก
1.1 กรณี ที่ ร ายงานว่ า รั ฐ บาลชะลอการยกเลิ ก มาตรการจ�ำกั ด เสรี ภ าพในการแสดงออก การสมาคม
และการชุมนุมอย่างเข้มงวด ทั้งที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 แล้ว

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ได้มีค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 22/2561 เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองด�ำเนินกิจกรรมทางการเมือง
ซึง่ มีผลให้ยกเลิกค�ำสัง่ หัวหน้า คสช. จ�ำนวนหลายฉบับ รวมทัง้ การยกเลิกความผิดฐานมัว่ สุมหรือชุมนุมทางการเมือง
เกินกว่า 5 คนขึ้นไปตามข้อ 12 ของค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ท�ำให้ประชาชนและพรรคการเมืองสามารถ
ด�ำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป และปัจจุบันก็มีการเลือกตั้งแล้ว
1.2 กรณีทรี่ ายงานว่านักเคลือ่ นไหวเพือ่ เรียกร้องประชาธิปไตยอย่างน้อย 130 คน ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
ถูกด�ำเนินคดีในข้อหาชุมนุมอย่างผิดกฎหมาย และบางคนถูกด�ำเนินคดีในข้อหายุยงปลุกปั่นจากการเรียกร้องอย่างสงบ
ให้รัฐบาลทหารจัดการเลือกตั้งโดยไม่ให้มีการชะลอออกไป และให้ยกเลิกมาตรการจ�ำกัดเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยทันที

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า ค�ำสัง่ หัวหน้า คสช. ที่ 22/2561 ดังกล่าวข้างต้น ได้ยกเลิกค�ำสัง่
หัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ข้อ 12  ท�ำให้ศาลจ�ำหน่ายคดีในข้อหาชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป นอกจากนี้
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย พบว่า ในบางกรณีที่รัฐสกัดกั้น
การชุมนุม ผู้จัดการชุมนุมได้ขอให้ศาลปกครองมีค�ำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีเพื่อคุ้มครอง
เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ เช่น การจัดกิจกรรม “We Walk…เดินมิตรภาพ” ของเครือข่ายประชาชน People
Go Network เมื่อเดือนมกราคม 2561 ซึ่งศาลได้มีค�ำสั่งมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�ำการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็น
การปิดกัน้ ขัดขวางการใช้เสรีภาพในการชุมนุมภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย รวมทัง้ ให้ดำ� เนินการใช้อำ� นาจหน้าทีต่ าม
พระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ในการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ดูแลการชุมนุมสาธารณะและ
รักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนโดยเคร่งครัด2 เป็นผลให้กจิ กรรมดังกล่าวสามารถด�ำเนินการ
ได้จนแล้วเสร็จ เป็นต้น

2. ผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหาที่ลี้ภัย และแรงงานข้ามชาติ
2.1 กรณีที่รายงานว่ามีการจับและควบคุมตัวผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี้ภัยกว่า 200 คนจากเวียดนาม กัมพูชา
และปากีสถานในห้องกักของส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่มีสภาพเลวร้าย มีการแยกเด็กกว่า 50 คนออกจากพ่อแม่

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในประเด็นแยกเด็กออกจากบิดามารดาว่า หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MoU) เรื่องการก�ำหนดมาตรการ
และแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562
เพื่อไม่ให้มีการคุมขังเด็กในห้องกักของส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตามนโยบายของรัฐบาล การจัดท�ำ  MoU
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ก�ำหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและแนวทางปฏิบตั งิ านของทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในการไม่กกั ตัว
เด็กอายุตำ�่ กว่า 18 ปี ไว้ในสถานกักตัวฯ โดยจะจัดให้เด็กและมารดาอยูใ่ นบ้านพักเด็กและครอบครัวของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรืออยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรภาคเอกชนหรือองค์กรภาคประชาสังคม

2

คำ�สั่ ง ศาลปกครองกลางในคดี ห มายเลขดำ�ที่  ๑๕๔ /๒๕๖๑  วั น ที่  ๒๖  มกราคม ๒๕๖๑. สื บ ค้ น จาก
https://enlawfoundation.org/newweb/wp-content/uploads/InjunctionOrder-WewalkPeopleGo-AdminCourt.pdf
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และหามาตรการในการช่วยเหลือในระยะยาว และจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ 10 มกราคม
2560 คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การให้ มี ร ะบบคั ด กรองคนเข้ า เมื อ งผิ ด กฎหมาย โดยหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการจัดท�ำร่างระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองและคุ้มครองคนต่างด้าวที่เข้ามา
ในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิล�ำเนาได้ พ.ศ. ....
2.2 กรณีที่รายงานว่าสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย (NFAT) ซึ่งมีอิทธิพล ได้รณรงค์ต่อต้านการให้สัตยาบัน
และการด�ำเนินงานตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการท�ำงานในภาคประมง ซึ่งจะให้
ความคุ้มครองอย่างเพียงพอกับคนงานประมงที่เสี่ยงภัย

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการท�ำงานในภาคประมงแล้วเมือ่ วันที่ 30 มกราคม 2562 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 มกราคม
2563 การให้สัตยาบันอนุสัญญาดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยมีพันธกรณีต้องด�ำเนินการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการละเมิด
สิทธิแรงงานในภาคประมงตามที่ก�ำหนดในอนุสัญญาฯ และต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
ในงานประมง พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นกฎหมายที่อนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาดังกล่าว
2.3 กรณีที่รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจัดให้ประเทศไทยอยู่ใน Tier 2 ในรายงานประจ�ำปีว่าด้วย
การค้ามนุษย์ และคณะมนตรียุโรปได้แสดงข้อกังวลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับในเรือประมงไทย โดยได้ให้ใบเหลือง
กับประเทศไทย ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจมีการคว�่ำบาตรทางการค้าเนื่องจากการท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และขาดการควบคุม (IUU fishing)

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 สหภาพยุโรปได้ประกาศปลดสถานะ
ใบเหลืองของภาคประมงไทย เพื่อแสดงการยอมรับต่อความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU fishing) ของไทย
จึงชี้แจงมาเพื่อทราบทั่วกัน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2 กรกฎาคม 2562
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ค�ำชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่ 2/2562
กรณีการรายงานการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนประจ�ำปี 2561
ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่เอกสารรายงานการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน
ประจ�ำปี 2561 (Country Reports on Human Rights Practices for 2018) ซึง่ มีการน�ำเสนอสถานการณ์เกีย่ วกับ
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในช่วงปี 2561 นั้น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานดังกล่าวมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่อาจไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม และเห็นควรจัดท�ำค�ำชี้แจงหรือรายงาน
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ตามหน้าที่และอ�ำนาจที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (4) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (4) และมาตรา 44 โดยในรายงานการปฏิบัติ
ด้านสิทธิมนุษยชนฉบับนี้ ในส่วนของประเทศไทยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 หมวด มีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่อาจไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ซึ่งควรชี้แจงในประเด็นดังต่อไปนี้

1. หมวด 2 การเคารพสิทธิเสรีภาพของพลเมือง
กรณีที่รายงานว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ให้เสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบ
ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อจ�ำกัดของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อ “คุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน เพื่อรักษา
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น” อย่างไรก็ดี
ค�ำสั่ง คสช. ที่ประกาศใช้ภายใต้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
และยังมีผลบังคับใช้ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ยังคงห้ามการชุมนุมทางการเมืองของบุคคลตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปและก�ำหนด
บทลงโทษผู้ที่สนับสนุนการชุมนุมทางการเมืองใด ๆ ก็ตาม

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วย ได้มีค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 22/2561 เรื่องการให้ประชาชนและ
พรรคการเมืองด�ำเนินกิจกรรมทางการเมือง ยกเลิกค�ำสั่งหัวหน้า คสช. จ�ำนวนหลายฉบับ1 รวมทั้งการยกเลิก

1

ตามอำ�นาจในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๕

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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196

ความผิดฐานมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองเกินกว่าห้าคนขึ้นไปตามข้อ 12 ของค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ท�ำให้
ประชาชนและพรรคการเมืองสามารถด�ำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป และ
หลังจากการยกเลิกค�ำสัง่ ฉบับนีม้ ขี อ้ มูลว่าศาลยุตธิ รรมและศาลทหารมีคำ� พิพากษายกฟ้องและจ�ำหน่ายคดีความผิดฐาน
ชุมนุมทางการเมืองเกินกว่าห้าคนแล้วจ�ำนวนหนึ่ง2

2. หมวด 5 ท่าทีของรัฐบาลต่อการสืบสวนโดยองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรเอกชนในประเด็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
กรณีที่รายงานว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับค�ำร้อง 225 เรื่อง นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560
จนถึงเดือนกันยายน 2561 ในจ�ำนวนนี้มี 36 เรื่องเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาการกระท�ำมิชอบโดยต�ำรวจ กลุ่มสิทธิมนุษยชน
ยังคงวิพากษ์วิจารณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ ไม่ยื่นฟ้องร้องผู้กระท�ำการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยตนเอง
หรือในนามของผู้ร้องเรียน

ขอชี้แจงว่าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 มีเรื่องร้องเรียนที่ กสม. รับเป็นค�ำร้อง
จ�ำนวน 232 เรือ่ ง3 ในจ�ำนวนนีม้ กี รณีขอ้ กล่าวหาว่าเป็นการกระท�ำมิชอบโดยต�ำรวจ จ�ำนวน 9 เรือ่ ง ซึง่ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดท�ำเป็นรายงานผลการตรวจสอบฯ เรียบร้อยแล้ว
จ�ำนวน 5 เรื่อง และอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง จ�ำนวน 4 เรื่อง4
ในประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่ยื่นฟ้องร้องผู้กระท�ำการละเมิด
สิทธิมนุษยชนด้วยตนเองหรือในนามของผู้ร้องเรียนนั้น ขอชี้แจงว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ไม่ได้ก�ำหนดให้ กสม. มีหน้าที่และอ�ำนาจในการฟ้องคดีแทน
ผู้ร้องเรียน

2

เช่น เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ศาลทหารกรุงเทพมีคำ�สั่งจำ�หน่ายคดีกรณีแกนนำ�กลุ่ม นปช. ๑๙ คน ซึ่งถูกฟ้อง
เนื่องจากจัดกิจกรรมเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติที่ห้างบิ้กซีลาดพร้าว และเมื่อวันที่ ๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ศาลทหารขอนแก่นมี
คำ�สั่งจำ�หน่ายคดีกรณีนักกิจกรรมกลุ่มดาวดินสองคนชูป้ายคัดค้านการรัฐประหาร ตั้งแต่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นต้น สืบค้นจาก
https://freedom.ilaw.or.th/node/657
3
ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กสม. ได้ตรวจสอบและจัดทำ�รายงานแล้วเสร็จจำ�นวน ๒๒๙ เรื่อง
4
เรื่องร้องเรียนที่ กสม. รับเป็นคำ�ร้องจำ�นวน ๒๓๒  เรื่อง มีกรณีข้อกล่าวหาว่าเป็นการกระทำ�มิชอบโดยตำ�รวจ
จำ�นวน ๙ เรื่อง ดังนี้
(๑) คำ�ร้องที่ ๓๙๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
(๒) คำ�ร้องที่ ๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑
(๓) คำ�ร้องที่ ๑๓๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
(๔) คำ�ร้องที่ ๑๖๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
(๕) รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ ๑๔๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
(๖) รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ ๑๖๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖
(๗) รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ ๒๖๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑
(๘) รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ ๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
(๙) รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ ๒๗๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

แต่ให้ร้องทุกข์กล่าวโทษแทนผู้เสียหายซึ่งเป็นไปมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า่ ในกรณีทกี่ ารละเมิดสิทธิมนุษยชนเรือ่ งใดเป็นความผิด
อาญาและผูเ้ สียหายไม่อยูใ่ นฐานะทีจ่ ะร้องทุกข์หรือกล่าวโทษด้วยตนเองได้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หรือผูซ้ งึ่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมายมีอำ� นาจร้องทุกข์หรือกล่าวโทษได้โดยให้ถอื ว่าเป็นผูเ้ สียหาย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งนี้ กสม. ได้ออกแนวปฏิบัติในการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทน
ผู้เสียหายในคดีอาญาแล้วเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
จึงชี้แจงมาเพื่อทราบทั่วกัน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
19 พฤศจิกายน 2562

หมายเหตุ การจัดท�ำค�ำชี้แจงต่อรายงานการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนประจ�ำปี 2561 ของกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้หยุดชะงักลง เนือ่ งจากเมือ่ วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 มีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติบางคนลาออก ท�ำให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมกี รรมการเหลือเพียง 3 คน เป็นเหตุให้ไม่สามารถเปิดประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ได้
ต่อมาเมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดได้แต่งตัง้ ผูท้ ำ� หน้าทีเ่ ป็นกรรมการชัว่ คราว
จ�ำนวน 4 คน ท�ำให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถเปิดประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้และคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบค�ำชี้แจงฉบับนี้ในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562  
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