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สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2565
1. สถานการณ์/ปัญหา
1.1 สถานการณ์การติดเชื้อโควิด 19
- ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,299,480 ราย หายป่วย
แล้ว 2,229,842 ราย เสียชีวิตสะสม 8,950 ราย1 โดยมีอัตราการตายร้อยละ 0.389 ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,522,915 ราย หายป่วยแล้ว 4,468,336 ราย เสียชีวิตสะสม 30,648 ราย2 โดยมีอัตราการ
ตายร้อยละ 0.677
1.2 สถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.2.1 ผลกระทบต่อการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
- การเข้าถึงบริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ประสบปัญหาการจัดสรรคิวเข้ารับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR
ของโรงพยาบาลแต่ละแห่งใช้เวลานาน3
- เดือนมีนาคม มีการรายงานปัญหาโรงพยาบาลจากัดจานวนคนไข้ประกันสังคมในการรักษาโรคโควิด
19 วันละ 100 คน4 ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้สานักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบและให้การ
ช่วยเหลือโดยด่วน5
1.2.2 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
- ในปี 2565 มีรายงานกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมที่ยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าจะมีการคาดการณ์ว่าปี 2565 จะเป็นปีทองของการเดินหน้าฟื้นฟูภาคท่องเที่ยว แต่ ก็ยังต้องอาศัยการฟื้น
ตัวอย่างหนัก โดยธุรกิจโรงแรมที่พักแรมร้อยละ 77 มีพนักงานที่เหลื ออยู่ไม่เกินร้อยละ 50 ซึ่งสอดคล้ องกับ
สถานการณ์ในช่วงไตรมาส 3/2564 ที่ธุรกิจโรงแรมได้ปลดพนักงานออกกว่าร้อยละ 50 ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการ
บริการและความมั่นคงในภาคการท่องเที่ยว6
- การระบาดของโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยตั้งแต่การเริ่มใช้มาตรการล็อคดาวน์ช่วง
ปลายเดือนมีนาคม 2563 ส่งผลให้ธุรกิจต่าง ๆ ต้องปิดตัวลง โดยเฉพาะธุรกิจบริการและท่องเที่ยว เมื่อเดือนสิงหาคม
จาก รายงานสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทย, โดย ศูนย์ขอ้ มูลโควิด 19, 30 มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก
https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/pcb.593767788908216/593767538908241
2 จาก รายงานสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทย, โดย ศูนย์ขอ
้ มูลโควิด 19, 30 มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก
https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/pcb.593767788908216/593767538908241
3 จาก โฆษกเพื่อชาติติดโควิด โวยคิวตรวจ RT-PCR รพ.เอกชนยังยาวเหยียด บี้รัฐเข้ามาดูแลทุกคน, โดย มติชนออนไลน์, วันที่ 16 มกราคม
2565. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_3135005
4 จาก ผู้ป่วยโควิด งงใช้สิทธิประกันสังคม รพ.แจ้งจ่ายยาวันละ 100 คน จนท.แนะซื้อฟาวิฯ ชุดละ 1.5 หมื่นบาท, โดย มติชนออนไลน์, วันที่ 25
มีนาคม 2565. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/social/news_3253500
5 จาก ประกันสังคม เอาจริง โรงพยาบาลที่ไม่ดูแลผู้ประกันตนติดโควิคตามข้อตกลง, โดย มติชนออนไลน์, วันที่ 26 มีนาคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.matichon.co.th/publicize/news_3254642
6 จาก ‘ส.โรงแรม’ ชี้เสี่ยงขาดแคลนแรงงานทักษะสูง หลังโควิดทาต้องเลิกจ้างกว่า 50% วอนรัฐเยียวยาผลกระทบ, โดย มติชนออนไลน์,
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/economy/news_3164379
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2564 ธนาคารแห่งประเทศรายงานว่าสถานการณ์โควิด 19 ได้ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยหดตัวรุนแรง ภาคธุรกิจและ
ประชาชนต้องปรับตัวอย่างมาก ภาคธุรกิจจานวนมากต้องปิดกิจการและประชาชนถูกเลิกจ้าง ปัญหาที่ชัดเจนคือ
รายได้ที่หายไปเป็นเวลานาน โดยในช่วงปี 2563-2564 คาดว่ารายได้จากการจ้างงานจะหายไปถึง 1.8 ล้านล้านบาท
และในปี 2565 คาดว่ าจะหายไปอีกราว 8.0 แสนล้านบาท แม้จะมีภาคการผลิ ตเพื่อส่ งออกที่ ฟื้นตัวเกินระดั บ
ก่อนสถานการณ์โควิด 19 เกือบร้อยละ 20 แต่ภาคการผลิตเพื่อการส่งออกมีการจ้างงานเพียงร้อยละ 8 และแม้ธุรกิจ
ขนาดใหญ่จะยังคงมีกาไรอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น7
1.2.3 ผลกระทบต่อกลุม่ บุคคลต่าง ๆ
(1) ผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการและผู้ใช้แรงงาน
- เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ประธานสมาพันธ์แรงงานแท็กซี่ไทยและคณะได้ยื่นหนังสือ
ต่อประธานคณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาหนี้สินผู้ประกอบการรถยนต์
สาธารณะ (แท็กซี่) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทาให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่ าย จึ งขอให้ ภาครั ฐน าเงินมาช่วยเหลือในการรีไฟแนนซ์โดยผ่ านธนาคารของภาครัฐ รวมทั้งปรับลด
กฎเกณฑ์ให้สามารถเข้าถึงสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้น8
- ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานว่าการว่างงานของเด็กจบใหม่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ มีมา
ระยะเวลาหนึ่ง และยังถูกซ้าเติมด้วยการระบาดของโควิด 19 การว่างงานของเด็กจบใหม่ในช่วงอายุ 15-24 ปี มีจานวน
เพิ่มขึ้นจากภาวะปกติเกือบแสนคน9
- ผู้ประกอบอาชีพอิสระได้ให้ข้อมูลผลกระทบจากโควิด 19 เช่น ตัวแทนไรเดอร์ให้ข้อมูลว่า
การที่มีการแพร่ระบาดเป็นระยะเวลานานส่งผลให้เศรษฐกิจหยุดชะงัก ร้านค้าปิดกิจการทาให้มีงานลดน้อยลง
รวมถึงการลดค่ารอบของบริษัททาให้ต้องรับงานมากขึ้นจึงต้องเพิ่มชั่วโมงทางานเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนที่เพียงพอ
โดยบางคนต้องทางานถึง 16 ชั่วโมง ทาให้ต้องแบกรับความเสี่ยงบนท้องถนนทั้งอุบัติเหตุและมลพิษทางอากาศ จึง
ต้องการให้รัฐบาลเข้ามาดูแลจัดการระบบการจ้างงานของบริษัทแพลตฟอร์ม พนักงานบริการให้ข้อมูลว่า การที่
สถานบริการถูกสั่งปิดก่อนธุรกิจอื่น ๆ นับตั้งแต่มีโรคโควิด 19 ระบาด ส่งผลกระทบต่อพนักงานบริการที่ขาดรายได้
และไม่ได้รับการช่วยเหลือดูแลจากภาครัฐ คนทางานบ้านให้ข้อมูลว่า เมื่อมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทาให้
นายจ้างหลายคนหวาดกลัวจึงไม่ให้เข้าไปทาความสะอาดบ้านทาให้ต้องตกงาน10
- มาตรการปิดสถานประกอบการและสถานที่ต่าง ๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ทาให้ประชาชนส่วนหนึ่งไม่สามารถประกอบอาชีพได้ แรงงานต้องหยุดงานส่งผลให้ขาดรายได้ โดยเฉพาะใน

7 จาก ผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ต่อตลาดแรงงานไทย, โดย ประชาไท, 12 มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก

https://prachatai.com/journal/2022/06/99035
8 จาก แท็ ก ซี่ ยื่ น กมธ.แรงงาน ช่ ว ยแก้ ไขปั ญหาหนี้ หลั งได้ รั บ ผลกระทบจากโควิ ด , โดย Thai PBS, 25 พฤษภาคม 2565. สื บ ค้ นจาก
https://news.thaipbs.or.th/content/315926
9 จาก ส่องตลาดแรงงานเด็กจบใหม่ยุคโควิด พบว่างงานเพิ่มเฉียดแสนราย, โดย ประชาชาติธุรกิ จ, วันที่ 18 พฤษภาคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.prachachat.net/finance/news-933876
10 จาก 'ค่ า จ้ างต่ า ค่ า ครองชี พ สู ง ' ความจ ายอมของคนเป็ นแรงงาน, โดย ประชาไท, 5 พฤษภาคม 2565. สื บ ค้ น จาก
https://prachatai.com/journal/2022/05/98461
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กลุ่มแรงงานนอกระบบ ทั้งเกษตรกร หาบเร่แผงลอย ผู้รับงานไปทาที่บ้าน ผู้ขับรถรับจ้างสาธารณะ ผู้ทางานใน
ร้านเสริมสวย บางส่วนไม่มีรายได้จึงต้องเปลี่ยนงาน รวมถึงการนาสิ่งของเครื่องใช้มาจานาเพื่อที่จะมีรายได้ ใน
ส่วนของมาตรการเยียวยาของรัฐ แรงงานนอกระบบที่อายุ 50 ปีขึ้นไปบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงมาตรการ
เยียวยาของรัฐได้ เนื่องจากไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและการเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี การช่วยเหลือด้วยถุงยังชีพ
พบว่าหน่วยงานจะให้ความช่วยเหลือเฉพาะประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ ในพื้นที่ ทาให้ประชาชนที่เข้ามา
ทางานโดยไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาในพื้นที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ11
(2)ผลกระทบต่อแรงงานข้ามชาติ
- ในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตั้งแต่ระลอกแรกจนถึงปัจจุบัน แรงงาน
ข้ามชาติยังคงได้รับผลกระทบในหลายด้าน ในด้านเศรษฐกิจพบว่าแรงงานข้ามชาติไม่มีความมั่นคงในการจ้างงาน
โดยมาตรการการเปลี่ยนนายจ้างและมาตรการจากัดการเดินทางทาให้แรงงานข้ามชาติที่ถูกเลิกจ้างหรือไม่มีงาน
ทาไม่สามารถที่จะหางานทาใหม่หรือเปลี่ยนนายจ้างได้ทันตามที่กฎหมายกาหนดส่งผลให้มีสถานะที่ผิดกฎหมาย
ด้านการเยี ยวยาของรั ฐพบว่ามาตรการช่วยเหลือเยียวยาไม่ครอบคลุมแรงงานข้ามชาติ ด้านการเข้าถึงบริ การ
สาธารณสุขพบว่าเมื่อแรงงานติดเชื้อโควิด 19 แล้วการกักตัวหรือการแยกรักษาในที่พักอาศัยก็เป็นไปได้ยาก เนื่อง
ด้วยสภาพที่พักอาศัยของแรงงานไม่เอื้ออานวย การเข้าถึงการฉีดวัคซีนโควิด 19 พบว่าในช่วงแรกแรงงานที่ไม่ได้
อยู่ในระบบประกันสังคมพบปัญหาการเข้าไม่ถึงการฉีดวัคซีน โดยภาคประชาสังคมได้มีกลไกในการรับรองแรงงาน
ข้ามชาติเพื่อที่จะให้สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ ในส่วนแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้าไม่
ถึงสิทธิในการเข้ารับวัคซีน การเข้าถึงการตรวจหาเชื้อโควิด 1912
- ผลกระทบต่อเด็กติดตามแรงงานข้ามชาติในการเข้าถึงการศึกษา เช่น การที่ไม่สามารถเข้าถึง
อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่จะใช้เรียนออนไลน์ รวมถึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการจัดหาอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ต และ
การสอนแบบให้ใบงานไปทาที่บ้านพบว่าผู้ปกครองไม่มีเวลา การมีอุปสรรคด้านภาษาและความรู้ตามเนื้อหาที่ไม่
สามารถช่วยสอนได้ และการที่แรงงานข้ามชาติพักอยู่อาศัยด้วยกันเป็นจานวนมากทาให้สภาพบรรยากาศไม่
เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ของเด็ก นอกจากนี้ ยังพบปัญหาแรงงานข้ามชาติจานวนมากไม่สามารถเข้าถึงระบบ
ประกันสังคมเนื่องจากนายจ้างไม่นาเข้าสู่ระบบประกันสังคม เมื่อมีการปิดการหรือตกงานทาให้ขาดรายได้และไม่ได้
รับการเยียวยา แรงงานหลายคนตกงานตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2564 จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถหางานทาได้ ทา
ให้ขาดทั้งรายได้และไม่มีสถานะทางกฎหมายเนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการทางเอกสาร13
- เมื่ อ วั น ที่ 27 พฤษภาคม 2565 แรงงานข้ า มชาติ ไ ด้ ยื่ น ฟ้ อ งส านั ก งานประกั น สั ง คม
กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ และคณะรัฐมนตรีต่อศาลปกครอง

จาก สรุปประเด็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นประเด็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กับกลุ่มเปราะบาง เมื่อวันจันทร์ที่
23 พฤษภาคม 2565 โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
12 จาก สรุปประเด็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นประเด็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กับกลุ่มเปราะบาง, แหล่งเดิม.
13 จาก บันทึกเสวนา...เมื่อแรงงานข้ามชาติเผชิญสถานการณ์โควิดในไทย, โดย TCIJ, 30 มกราคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.tcijthai.com/news/2022/1/article/12196
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เพื่อขอให้เพิกถอนเงื่อนไขการเยียวยาตาม “โครงการม. 33 เรารักกัน” ที่กาหนดให้การเยียวยาเฉพาะคนที่มี
สัญชาติไทย14
(3) ผลกระทบต่อสตรีและความเปราะบางในครอบครัว
- สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด 19 นอกจากจะส่ ง ผลให้ เ กิ ด ปั ญ หาด้ า น
เศรษฐกิจและด้านระบบสาธารณสุขแล้ว ยังพบปัญหาเกี่ยวกับความเปราะบางในครอบครัวเพิ่มขึ้นด้วย เช่น
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะความเครียดของสมาชิกในครอบครัวที่ต้องรับมือกับ
ปัญหาด้านเศรษฐกิจและด้านสุขภาพ ปัญหาการท้องไม่พร้อมหรือการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรส่งผลให้เกิด
ความเครียดจนมีบางรายมีการทาให้เด็กทารกเสียชีวิต ปัญหาความรุนแรงทางเพศ ปัญหาการค้ามนุษย์โดย
ในช่วงที่เด็กและเยาวชนต้องหยุดเรียนทาให้ถูกชักจูงให้ค้าประเวณี เป็นต้น15
(4) ผลกระทบต่อบุคคลหลากหลายทางเพศ
- บุ คคลที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นกลุ่ มแรก ๆ ที่ถูกเลิ กจ้างหรือต้องหยุดงานเนื่องจาก
มาตรการสั่งปิดสถานที่และสถานประกอบการบางประเภท และบางส่วนที่ประกอบอาชีพพนักงานบริการพบว่าเข้าไม่ถึงการ
เยียวยาจากภาครัฐ นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการเข้าถึงยาต้านไวรัสสาหรับผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและการเข้ารับฮอร์โมนของผู้
ผ่าตัดแปลงเพศด้วย เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวโรงพยาบาลต้องรับมือกับผู้ป่วยโควิด 19 จานวนมากจึงต้องงดให้บริการใน
กลุ่มโรคที่ไม่มีความเร่งด่วนเป็นการชั่วคราว16
(5) ผลกระทบต่อเด็กและการศึกษา
- กลุ่มเด็กเร่ร่อนและเด็กติดตามแรงงานก่อสร้างพบว่ามีการติดเชื้อโควิด 19 เป็นจานวนมาก
เนื่องจากเด็กไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งต้องเร่ร่อนไปตามที่ต่าง ๆ หรือต้องอยู่รวมกันในแคมป์หรือบ้านเช่าที่มีลักษณะ
แออัด เมื่อมีการติดเชื้อแล้วพบว่าไม่มีสถานที่กักตัวหรือสถานพยาบาลสาหรับดูแลรักษาเด็กโดยตรง โดยเฉพาะเด็ก
ติดตามแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารต้องรักษาในแคมป์ก่อสร้าง และยังพบปัญหาการขาดแคลนอาหารและขาด
แคลนถุงยังชีพ ในด้านการเข้าถึงการศึ กษาของเด็กในช่วงการแพร่ระบาดทาให้เด็กไม่สามารถไปโรงเรียนได้เป็น
ระยะเวลาประมาณ 2 ปี ส่งผลให้เด็กจานวนหนึ่งหลุดออกจากระบบการศึกษา ต่อมาเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ดีขึ้น รัฐได้ประกาศให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ โดยกาหนดให้เด็กทุกคน
สวมหน้ากากอนามัยและต้องตรวจหาเชื้อโควิด 19 ก่อน ซึ่งเด็กบางส่วนที่ผู้ปกครองมีรายได้น้อยขาดแคลนอุปกรณ์ใน
การป้องกันตนเอง รวมถึงเครื่องตรวจเชื้อโควิด 19 แบบ ATK17
- มีการรายงานว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้อานวยการของโรงเรียนขนาดเล็กในต่างจังหวัด
ว่าไม่สามารถจัดซื้อชุดตรวจ ATK ให้เพียงพอต่อจานวนนักเรียนในโรงเรียนได้ เนื่องจากขาดงบประมาณ18
จาก 'ม.33 เรา(ไม่)รักกัน' แรงงานข้ามชาติและไร้สัญชาติร่วมกันฟ้องศาลปกครองเพิกถอนเงื่อนไขเยียวยาแต่คนไทย, โดย ประชาไท, 27
พฤษภาคม 2565. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2022/05/98805
15 จาก สรุปประเด็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นประเด็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กับกลุ่มเปราะบาง, แหล่งเดิม.
16 จาก สรุปประเด็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นประเด็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กับกลุ่มเปราะบาง, แหล่งเดิม.
17 จาก สรุปประเด็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นประเด็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กับกลุ่มเปราะบาง, แหล่งเดิม.
18 จาก ส.ส.เพื่อไทย จี้รัฐเร่งซื้อเอทีเคให้เพียงพอ หลังเด็กโรงเรียนเล็กในตจว.ขาดงบประมาณ, โดย มติชนออนไลน์, วันที่ 2 กุมภาพันธ์
2565. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_3163072
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- กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงกรณีเด็กเล็กเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 มีสาเหตุมาจากการไม่ได้รับ
วัคซีนโควิดเพราะมีโรคประจาตัว โดยสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานเด็กเล็กอายุต่ากว่า 5 ปีเสียชีวิ ตจากโรคโควิด
19 เกือบทุกวัน19
- ในปีการศึกษา 2563-2564 พบเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษามากถึง 238,000 คน
หลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ติดตามและนากลับเข้าสู่ระบบ ส่งผลให้ปัจจุบันเหลือเพียง 17,000 คนที่ยังไม่
สามารถตามกลับมาได้ การที่เด็กได้กลับมาเรียนหนังสือนั้นทาให้เด็กได้รับนมและอาหารกลางวันด้วย โดยหนึ่ง
ในปัญหาที่สาคัญที่เด็กหลุดจากระบบการเรียนคือความยากจนเฉียบพลัน20
(6) ผลกระทบต่อคนไร้บ้าน
- ผลกระทบส่วนหนึ่งมาจากมาตรการทางสาธารณสุขของภาครัฐ เช่น มาตรการสั่งปิดสถานที่
และสถานประกอบการบางประเภท ทาให้ประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบเนื่องจากต้องขาดรายได้ ซึ่งส่งผล
ให้เกิดปัญหาหลายประการ ทั้งไม่สามารถชาระหนี้สิน ไม่มีเงินเพียงพอสาหรับการจ่ายค่าที่พักอาศัยทาให้ส่วน
หนึ่งต้องกลายเป็ นคนไร้บ้ าน ไม่มีอาหารเพียงพอ นอกจากนี้ คนไร้บ้านยังพบปัญหาอีกหลายประการ เช่น
ปัญหาการเข้าไม่ถึงระบบบริการสาธารณสุขทั้งในด้านการป้องกันและการรักษา ปัญหาภาวะความเครียดที่สูงกว่า
ภาวะปกติ ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐ เป็นต้น21
- การเข้าสู่ภาวะไร้บ้านเป็นเวลานานทาให้มีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาสุขภาพกายและจิตใจที่สูงขึ้น
จากการใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ และจากสถานการณ์โควิด 19 ทาให้คนไร้บ้านมีจานวนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 30 จาก
เดิม ทาให้คนไร้บ้านทั่วประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 4,000 คน การช่วยเหลือคนไร้บ้านหน้าใหม่หรือคนที่เข้าสู่
ภาวะไร้บ้านไม่ถึง 1 ปี จะช่วยลดความเสี่ยงและภาวะเปราะบางระยะยาวของคนไร้บ้าน ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง สสส.
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และภาคีเครือข่าย จึงได้จัดทา
โครงการที่อยู่อาศัยคนละครึ่ง โดยการแชร์ค่าเช่าที่อยู่อาศัยกับคนไร้บ้าน ผลการดาเนินการช่วง 3 เดือนแรก (เดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน) พบว่าคนไร้บ้านเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ 30 คน22
(7) ผลกระทบต่อคนพิการ
- ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 คนพิการใช้ชีวิตยากลาบากมากขึ้น ทั้งการไม่มีงานทา ขาด
รายได้ ประกอบกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นด้วย จึงมีความต้องการให้เพิ่มเบี้ยยังชีพคนพิการเป็น 1,000 บาทแบบ
ถ้วนหน้า ในส่วนของการจ้ างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
2550 ในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 หากหน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนในการจ้างงานคนพิการจะ
ทาให้คนพิการมีรายได้ ในส่วนของการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ต้องการให้มีแพลตฟอร์มออนไลน์มาทดแทน
จาก สธ.แจงเด็ก เล็ก ดับ รายวัน เหตุ ไม่ได้วัคซีนโควิด มีโ รคประจ าตัว , โดย มติชนออนไลน์ , วันที่ 29 มีนาคม 2565. สืบ ค้นจาก
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3259612
20 จาก ชี้เด็กหลุดระบบ เหตุยากจนเฉียบพลัน ‘สมพงษ์’ แนะพาเด็กกลับมาเรียน ต้องแก้ปัญหาถึงพ่อแม่ , โดย มติชนออนไลน์ , วันที่ 21
มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/education/news_3412658
21 จาก สรุปประเด็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นประเด็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กับกลุ่มเปราะบาง, แหล่งเดิม.
22 จาก พม. ผนึก สสส. -จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย– มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย – พบคนไร้บ้านทั่วประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 คน, โดย มติ
ชนออนไลน์, วันที่ 25 พฤษภาคม 2565. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/publicize/news_3365950
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และการเปิดลงทะเบียนการขายสลากเสรีที่มีการเปิดให้คนทั่วไปลงทะเบียนผ่านไปรษณีย์นั้นต้องการให้ยังมี
โควตาสาหรับคนพิการ23
- คนพิการบางส่วนที่เป็นแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารพบว่าไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการฉีด
วัคซีนได้ การตรวจหาเชื้อโควิด 19 แบบ ATK ไม่เอื้ออานวยต่อคนพิการทางสายตา เนื่องจากไม่สามารถอ่านค่า
ผลการตรวจได้ด้วยตนเอง รวมถึงการที่สถานประกอบกิจการลดจานวนพนักงานทาให้สัดส่วนการรับคนพิการ
เข้าทางานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ลดน้อยลง และบางส่วนถูก
เลิกจ้างมากขึ้น ด้านการศึกษาการเรียนออนไลน์ทาให้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้น การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารยังไม่เพียงพอ ในการให้ข้อมูลข่าวสารสาคัญของภาครัฐควรมีล่ามภาษามือเพิ่มมากขึ้น24
(8) ผลกระทบต่อผู้สูงอายุ
- ผู้ สู งอายุ ยั งเป็ น กลุ่ มที่มีการเสียชีวิตสู ง โดยพบว่าผู้ เสียชีวิตเป็นกลุ่มคนสูง อายุที่มีโรค
ประจาตัว ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เมื่อมีการเจ็บป่วยจึงทาให้มีอาการรุนแรงและเสียชีวิต โดย
ข้อมูลของกรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 พบว่าสัดส่วนของผู้สูงอายุที่รับเข็มกระตุ้นแค่ 4.2 ล้าน
รายเท่านั้น จากจานวนสัดส่วนของผู้สูงอายุที่รับวัคซีนเข็มที่ 2 จานวน 10 ล้านราย และยังมีผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับ
วัคซีนแม้แต่เข็มเดียวเลยอีก 2.1 ล้านราย25
- ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโควิด 19 โดยปี 2564 มีอัตราการติดเชื้อร้อยละ
11 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดและมีอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 69.8 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด และมีรายงานว่าผู้สูงอายุที่ได้รับ
วัคซีนโควิด 19 ครบ 3 เข็มจานวนน้อยมาก เนื่องจากผู้สูงอายุใหญ่ไม่พร้อมเข้ารับการฉีดวัคซีนเพราะไม่มั่นใจใน
ความปลอดภัยของวัคซีนหรือกลัวว่าจะเกิดอาการแพ้วัคซีน รวมทั้งมีความกังวลว่าการฉีดวัคซีนจะมีผลข้างเคียงกับ
โรคประจาตัวของตนเอง และในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทวีความรุนแรงและมีผู้ติดเชื้อ
เพิ่มขึ้น ทาให้โรงพยาบาลจาเป็นต้องงดให้บริการในกลุ่มโรคที่ไม่มีความเร่งด่วนชั่วคราว ทาให้ผู้สูงอายุซึ่งส่วนใหญ่มี
โรคประจาตัวและป่วยโรคเรื้อรังไม่ได้รับการรักษากับแพทย์โดยตรงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะปรับเปลี่ยนมาใช้วิธีการ
บริการพบแพทย์ออนไลน์และบริการจัดส่งยาไปยังบ้านพัก แต่ก็พบว่าผู้สูงอายุบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงบริการนี้ได้
เนื่องจากข้อจากัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีและขั้นตอนกระบวนการในการลงทะเบียนมีความยุ่งยาก นอกจากนี้ยัง
พบว่าในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผู้สูงอายุมีภาวะเครียดและวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้น ผู้สูงอายุยังได้รับ
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจด้วย โดยผู้สูงอายุระดับต้น (อายุ 60 - 69 ปี) ส่วนหนึ่งที่ยังคงทางานพบว่าเป็นแรงงานกลุ่ม
แรกที่ถูกเลิกจ้างในสถานการณ์ดังกล่าว และผู้สูงอายุจานวนมากไม่สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของ
ภาครั ฐได้ เพราะข้ อจ ากั ดด้ านความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี และการขาดอุ ปกรณ์ที่ จ าเป็ นต้ องใช้ ในการ
ลงทะเบียน26
จาก ฟังเสียงสะท้อนคนพิการถึงภาครัฐ สิทธิ -สวัสดิการที่อยากได้เป็น 'ของขวัญปีใหม่ 65', โดย สานักข่าวอิศรา, 2 มกราคม 2565.
สืบค้นจาก https://isranews.org/article/isranews-scoop/105441-isranews_new_disable.html
24 จาก สรุปประเด็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นประเด็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กับกลุ่มเปราะบาง, แหล่งเดิม.
25 จาก สธ.ชี้สูงวัยไม่รับวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น ทาตายพุ่ง! วอน 8 ล้านคน บูสต์โดสสกัดเสียชีวิต, โดย มติชนออนไลน์, วันที่ 20 มีนาคม
2565. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3242923
26 จาก สรุปประเด็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นประเด็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กับกลุ่มเปราะบาง, แหล่งเดิม.
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(9) ผลกระทบต่อกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ
- ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิยังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ เนื่องจากการช่วยเหลือใน
ช่วงแรกมุ่งช่วยเหลือคนที่มีสัญชาติไทย และถูกปฏิเสธการฉีดวัคซีนจากหน่วยบริการเนื่องจากต้องให้วัคซีนแก่คนที่มี
สัญชาติไทยหรือคนที่มีเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลักก่อน ในส่วนของกลุ่มชาติพันธุ์ ได้รับผลกระทบด้านรายได้
ที่ลดลง การขาดทักษะการสื่อสารในโลกดิจิทัลอย่างเท่าทัน การเข้าไม่ถึงอินเตอร์เน็ตและมือถือ และไม่ได้รับการ
เยียวยาจากภาครัฐ27
- กลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลประสบปัญหาการเข้าถึงการรักษาพยาบาล การขาดแคลนชุด
ตรวจ ATK การขาดแคลนยารักษาโรค เช่น ชาวบ้านบางกลอย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ มีการตรวจพบชาวบ้านติดเชื้อ
โควิด 19 จานวน 88 คน โดยในระหว่างรอแพทย์เข้ามาในพื้นที่ พบว่ามีความขาดแคลนชุดตรวจ ATK และขาดแคลนยา
เป็นต้น28
(10) ผลกระทบต่อผู้ต้องขัง
- ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - วันที่ 5 มิถุนายน 2565 มีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 95,380 ราย
เสียชีวิตสะสม 206 ราย ได้รับวัคซีนเข็ม 1 จานวน 223,568 โดส เข็ม 2 จานวน 212,231 โดส เข็ม 3 170,126 โดส
เข็ม 4 จานวน 35,403 โดส ผู้ต้องขังฉีดครบโดส 247,088 คน คิดเป็นร้อยละ 92.16 จากผู้ต้องขังทั้งหมด 268,108
คน และเมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 กรมราชทัณฑ์ได้เปิดให้เยี่ยมญาติแบบปกติในเรือนจาและทัณฑสถานภายใต้
มาตรการป้องกันโควิด 19 โดยญาติต้องจองคิวเยี่ยมล่วงหน้าและต้องได้รับวัคซีนโควิดครบโดส พร้อมแสดงผลการ
ตรวจโควิด 19 และยังสามารถเยี่ยมแบบออนไลน์ได้29
(11) ผลกระทบต่อคนรายได้น้อย
- การสารวจเกี่ยวกับผลกระทบของโควิด 19 ในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ ชลบุรี
ขอนแก่น เชียงใหม่ และปัตตานี ในผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท ในกลุ่มอาชีพที่ค้าขาย/ผู้ประกอบการรายย่อย
ลูกจ้างภาคบริการ ลูกจ้างอุตสาหกรรม รับจ้าง ก่อสร้าง เกษตรกร และผู้ว่างงาน โดยพบว่ากลุ่มอาชีพที่มีรายได้ลดลง
มากที่สุดในปี 2564 คืออาชีพรับจ้างและค้าขาย จังหวัดที่มีรายได้ลดลงมากที่สุดคือจังหวัดปัตตานี กรุงเทพมหานคร
และเชียงใหม่ ในด้านค่าใช้จ่ายที่สร้างภาระมากที่สุดคือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจาวันและค่าใช้จ่ายใน
การดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดได้ยาก กลุ่มผู้มีรายได้น้อยต้องนาทรัพย์สินออกมาจาหน่าย เช่น รถยนต์
รถจั กรยานยนต์ เป็ นต้ น ซึ่ งถื อเป็ นทุ นทางเศรษฐกิ จที่ ใช้ ประกอบอาชี พ นอกจากนี้ ร้ อยละ 15 ของผู้ ตอบ
แบบสอบถามที่ระบุว่ามีสมาชิกครัวเรือนป่วยหรือเสียชีวิตจากโควิด (สารวจเสร็จสิ้นเดือนมกราคม 2565) ทั้งนี้พื้นที่

จาก สรุปประเด็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นประเด็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กับกลุ่มเปราะบาง, แหล่งเดิม.
28 จาก ชาวบ้านบางกลอยติดโควิดกันระนาวกว่า 80 คน เหตุคนนอกเข้าไปบริจาคของในโรงเรียน-ขาดแคลนชุดตรวจ-หน้ากากอนามัยรั ก ษากั น ตามมี ต ามเกิ ด ใช้ วิ ธี อ บสมุ น ไพร หวั่ น เด็ ก ๆยั ง ไม่ ไ ด้ ฉี ด วั ค ซี น , โดย ส านั ก ข่ า วชายขอบ, 26 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565. สื บ ค้ น จาก
https://transbordernews.in.th/home/?p=30777
29 จาก กรมราชทัณฑ์ รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจาวัน สถานการณ์การแพร่ระบาดในเรือนจาและทัณฑสถานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยมียอดผู้ต้องขังรักษาหายแล้วกว่า 96.9%, โดย กรมราชทัณฑ์, 6 มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก
http://www.correct.go.th/?p=104429#iLightbox[gallery104429]/0
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ปัตตานีมีสัดส่วนที่มีสมาชิกครัวเรือนเป็นผู้ป่วยและมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด 19 สูงถึงร้อยละ 30ในส่วนของ
การเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือพบว่ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐสูงถึงร้อยละ 70 อย่างไรก็ตาม
สัดส่วนนี้มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ในกรุงเทพมหานครได้รับความช่วยเหลือมากกว่าร้อยละ 90 ในขณะที่
ปัตตานีได้รับความช่วยเหลือเพียงร้อยละ 48 และกลุ่มอาชีพที่เข้าไม่ถึงมาตรการการช่วยเหลือมากที่สุดคือกลุ่ม
เกษตรกรเนื่องจากการไม่รู้ว่าตนเองมีสิทธิและไม่รู้วิธีลงทะเบียน โดยมาตรการฟื้นฟูที่ต้องการมากที่สุดคือมาตรการ
ช่วยลดค่าใช้ จ่าย และในระยะยาวรั ฐควรเยียวยาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด เช่น การเยียวยาตามกลุ่มอาชีพ
เป็นต้น30
2. การดาเนินการที่สาคัญ
2.1 การตอบรับข้อเสนอแนะในรายงานปี 2564
กระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขไม่ขัดข้องต่อรายงานในภาพรวม และสานักงาน กสทช. ได้มีการ
ดาเนินการอันเป็นการสนับสนุนและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในช่วงสถานการณ์เผยแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 ดังนี้
1) การส่ งเสริ มสนั บสนุ นสิ ทธิเสรี ภาพในการศึกษาและเรีย นรู้ของเด็กและเยาวชนโดยการอนุญาตให้
กระทรวงศึกษาธิการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จานวน 12 ช่องรายการ เพื่อให้
นักเรียนระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้ตามปกติ รวมทั้งอนุญาตให้องค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
จานวน 1 ช่องรายการ เพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสาหรับเด็ก เยาวชน ครูอาจารย์ พ่อ
แม่ และครอบครัว
2) การป้ องกันการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ คลาดเคลื่ อนหรือก่อให้ เกิดความเข้าใจผิ ด (Fake
News) โดยการท าความร่ วมมื อกั บผู้ ให้ บริ การอิ นเทอร์ เน็ ตในประเทศไทย และผู้ ให้ บริ การ International
Internet Gateway (IIG) ซึ่งมีแนวทางร่วมกันในการส่งหนังสือไปยังแพลตฟอร์ม (Platform) ต่าง ๆ ให้แก้ไขหรื
อนาข้อมูลที่เป็นเท็จออกจากแพลตฟอร์มเพื่อสกัดกั้นการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จไปยังประชาชน
2.2 การดาเนินการในปี 2565
2.2.1 มาตรการป้องกันและควบคุมโรค
- เดือนพฤษภาคม 2565 รัฐบาลได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักร (คราวที่ 18) ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 และได้ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์และผ่อนคลายมาตรการ
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 จะปรับเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) 46 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) จานวน 14
จังหวัด และพื้นที่นาร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า) เป็น 17 จังหวัด โดยพื้นที่สีเหลืองเฝ้าระวังสูงห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า
1,000 คน ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่นาร่องการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมและรวมกลุ่มตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ในส่วนของ

จ า ก โ ค วิ ด - 1 9 กั บ ‘ บ า ด แ ผ ล ’ ข อ ง ค น จ น ที่ ไ ม่ ห า ย ง่ า ย ๆ , โ ด ย ป ร ะ ช า ไ ท , 6 มิ ถุ น า ย น 2 5 6 5 . สื บ ค้ น จ า ก
https://prachatai.com/journal/2022/06/99090
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สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวดเปิดบริการ
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 โดยเปิดได้ถึงเที่ยงคืน31
- ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ได้มีการผ่อนคลายมาตรการเพิ่มขึ้นโดยปรับเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว)
77 จังหวัด และการผ่อนคลายมาตรการโดยร้านจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มสามารถเปิดให้บริการจาหน่ายและการ
บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มี
ลักษณะคล้ายกันสามารถเปิดให้บริการได้โดยต้องดาเนินการภายใต้กฎหมาย การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลจานวน
มากให้สามารถทาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การรวมกลุ่มของบุคคลจานวนรวมกันมากกว่า 2,000 คนให้ผู้รับผิดชอบแจ้ง
การจัดกิจกรรมต่อคณะกรรมการโรคติดต่อ นอกจากนี้ ยังผ่อนคลายให้ถอดหน้ากากอนามัยได้ และมีการผ่อนคลาย
มาตรการสาหรับการเคลื่อนย้ายรวมทั้งการเดินทางของแรงงานต่างด้าวทั่วราชอาณาจักร32
2.2.2 มาตรการในการรักษาพยาบาล
(1) การตรวจเชื้อโควิด 19 รัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนตรวจเชื้อโควิด 19 ด้วยตนเอง โดยคน
ไทยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 สามารถขอรับชุดตรวจ ATK ได้ที่หน่วยบริการ ได้แก่ ร้านยา คลินิกพยาบาล
คลินิกกายภาพบาบัด หรือหน่วยบริการอื่น โดยดาเนินการยืนยันการให้บริการในแอปพลิเคชันเป๋าตัง33
(2) การรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโควิด 19
- ตั้งแต่ปี 2563 รัฐบาลมีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด 19 โดยกาหนดให้เป็นโรคเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ซึ่งสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาลทุกแห่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ได้ปรับแนวทางการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่ไม่มีภาวะเสี่ยงโดยให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน (Out-patient with
self-Isolation) หรือ “เจอ แจก จบ”รวมถึงสามารถรับยาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ34 จนเมื่อ
วันที่ 16 มีนาคม 2565 ได้มีการยกเลิกการกาหนดให้ผู้ป่วยโควิด 19 เป็นโรคเจ็บป่วยฉุกเฉิน35 ซึ่งผู้ป่วยโรคโควิด 19
สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิของแต่ละคนตามปกติ36 อย่างไรก็ตามหากมีอาการรุนแรงและได้รับ

จาก ศบค. ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึง 31 ก.ค. - ไฟเขียวเปิดผับ บาร์ อาบอบนวด กาชับสวมหน้ากาก, โดย ประชาไท, 20 พฤษภาคม 2565.
สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2022/05/98693
32 จาก ข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 46), โดย
ราชกิจจานุเบกษา, 23 มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139D146S0000000002100
33 จาก บอร์ด สปสช.อนุมัติแจก ATK รอบ 2 ปรับรูปแบบ “หน่วยบริการเบิกจ่าย 55 บาทต่อชุด”,โดย ประชาไท, 17 กุมภาพันธ์ 2565.
สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2022/02/97283
34 จาก สปสช.-สภาเภสัชกรรม ดึงร้านยาดูแลผู้ป่วยโควิด รับยา-ติดตามอาการตามระบบเจอ แจก จบ, โดย ประชาไท, 6 เมษายน 2565.
สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2022/04/98024
35 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 โดยให้มีผลเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565
36 จาก ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกเกณฑ์ช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินโควิด มีผลวันนี้, โดย ประชาชาติธุรกิจ, วันที่ 16 มีนาคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.prachachat.net/general/news-887545
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การวินิจฉัยว่าเป็นกลุ่มสีเหลืองและกลุ่มสีแดงยังคงสามารถเข้ารับการรักษาได้ในทุกโรงพยาบาลจนกว่าจะหายโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย37
- ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 สปสช. ได้ยกเลิกการรักษาแบบ Home Isolation และ Hospitel
ซึ่งแนวทางการรักษาจะให้รักษาแบบผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในของโรงพยาบาลขึ้นกับดุลยพินิจและการวินิจฉัยของแพทย์
ส่วนผู้ป่วยอาการสีแดงที่วิกฤตยังสามารถใช้สิทธิ UCEP เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใดก็ได้ ตามประกาศสานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การยกเลิกกรณีที่มีเหตุสมควรเกี่ยวกับโรคโควิด 19 เพื่อรองรับการเป็นโรคประจา
ถิ่น พ.ศ. 256538 อย่างไรก็ตาม สปสช. ยังคงเตรียมงบประมาณสาหรับการดูแลแบบ Home Isolation เฉพาะกรณีที่
ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วเตียงในโรงพยาบาลไม่เพียงพอ39
- ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้ยาต้านไวรัสรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ได้แก่ ยาฟาวิพิราเวียร์
ยาเรมเดซิเวีย ร์ ยาโมลนู พิร าเวีย ร์ และยาแพกซ์โ ลวิด ซึ่งคณะรัฐ มนตรีเห็ นชอบให้ กระทรวงสาธารณสุ ข
ดาเนินการจัดซื้อจัดหายาแพกซ์ โลวิด จานวน 50,000 โดส โดยลงนามจัดซื้อกับบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย)
จากัด และมีการส่งมอบยาในวันที่ 11 เมษายน 256540
2.2.3 มาตรการด้านวัคซีน
- จานวนผู้ได้รับวัคซีนในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 10 กรกฎาคม 2565
ผู้ได้รับวัคซีนสะสม 140,453,963 โดส แบ่งเป็นเข็มหนึ่ง 57,040,461 ราย เข็มสอง 53,298,254 ราย เข็มสาม
30,115,248 ราย โดยผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งร้อยละ 84.5 เข็มสองร้อยละ 80.6 เข็มสามร้อยละ
47.5 ของจานวนผู้สูงอายุทั้งหมด และในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี ฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งร้อยละ 62.1 เข็มสองร้อยละ
41.5 ของจานวนเด็กทั้งหมด41
- ผลการสารวจอนามัยโพล เรื่อง “ความมั่นใจของผู้ปกครองต่อการฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 5-11 ปี”
ระหว่างวันที่ 22 เมษายน-วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 พบว่า เด็กอายุ 5-11 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วและจะ
ฉีดให้ครบร้อยละ 54.1 และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเลยร้อยละ 28.7 โดยเหตุผลที่ทาให้กลุ่มผู้ปกครองไม่พาเด็กเข้า
รับการฉีดวัคซีนคือ มีความกังวลว่าเด็กอาจมีอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงร้อยละ 77.2 และไม่มั่นใจในประสิทธิภาพ

จาก เริ่ม ‘ยูเซ็ปพลัส’ วันนี้ ติด ‘โควิด’ รักษาแบบใหม่ได้ทุกโรงพยาบาล, โดย มติชนออนไลน์ , วันที่ 16 มีนาคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_3235394
38 จาก ยกเลิกระบบHI-ฮอสปิเทล ป่วยโควิดกลับไปรักษาฟรี! ตามสิทธิตัวเอง ‘สาธิต’ ยันต้องปรับเข้าสู่ปกติ, โดย มติชนออนไลน์, วันที่ 30
มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/news_3427240
39 จาก สปสช.ย้ าเปลี่ ย นแหล่ ง เงิ น ดู แ ลโควิด -19 ไม่ ก ระทบการให้ บ ริ ก ารประชาชน, โดย ส านั ก งานหลั ก ประกัน สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ , 6
กรกฎาคม 2565. สืบค้นจาก https://www.nhso.go.th/news/3666
40 จาก สธ.รับมอบ “ยาแพกซ์โลวิด ” 5 หมื่นคอร์สจากบริษัทผู้ผลิต รองรับการรักษาผู้ป่ว ยโควิดช่วงหลังสงกรานต์ , โดย รัฐบาลไทย, 11
เมษายน 2565. สืบค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/53505ลิต40
41 จาก ข้อมูลการแถลงข่าว ศบค. วันที่ 11 กรกฎาคม 2565, โดย ศูนย์ขอ
้ มูลโควิด 19, 11 กรกฎาคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.facebook.com/106036604348006/posts/pfbid02jccwexWqjgFeusQSMAvgAksB7fCoRuFvmMQ6FtyqBMW7EwPnMgh6wKJCNS11
e9w5l/?d=n
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และความปลอดภัยของวัคซีน ร้อยละ 55.3 รวมทั้งยังกังวลว่าเด็กที่ไม่แข็งแรงหรือมีโรคประจาตัวอาจได้รับผลกระทบ
ที่รุนแรงจากวัคซีน ร้อยละ 3742
2.2.4 มาตรการในการช่วยเหลือเยียวยา ประกอบด้วยหลายมาตรการ อาทิ
(1) มาตรการด้านการเงิน
- ในปีงบประมาณ 2565 กระทรวงแรงงานได้อนุมัติวงเงินกู้ยืมจานวน 5,000,000 บาท โดยไม่มี
ดอกเบี้ยเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสาหรับแรงงานนอกระบบที่เป็นผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้านสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย43
- เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ครม.อนุมัติมาตรการช่วยเหลือประชาชน เช่น การลดภาษี อุดหนุน
ค่าน้า ค่าไฟ ค่าก๊าซ บรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากราคาพลังงาน มีกรอบวงเงินเบื้องต้น 45,102.65 ล้าน
บาท44
- เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ครม. ได้เห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบอาชีพ
ในภาคขนส่ ง โดยให้ ส่ วนลดราคาน้ ามั นกลุ่ มเบนซิ นจากเดิ มที่ ให้ ส่ วนลดราคาน้ ามั นแก๊ สโซฮอล์ แก่ ผู้ ขั บขี่
รถจักรยานยนต์สาธารณะที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกจานวน 106,655 คน ในช่วงเดือนพฤษภาคมกรกฎาคม45
(2)มาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มแรงงาน
- ครม. ได้เยียวยาผู้ประกันตนที่ทางานในกิจการบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการคุม
เข้มของรัฐ รวมถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ทางานอยู่ในสถานบันเทิงทั้งมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40
จานวน 5,000 บาท46
- กระทรวงแรงงานได้กาหนดมาตรการลดเงินสมทบทั้งในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันทุกมาตรา
มาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 256547
(3) มาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง
- กระทรวงการพั ฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ ได้ ให้ ความช่ วยเหลื อและส่ งเสริ มกลุ่ ม
เปราะบางผ่านกลไกในระดับพื้นที่ คือ “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม” ตั้งแต่เดือนมีนาคมได้ดาเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลื อ
จาก อนามัยโพลชี้ เหตุผู้ปกครองไม่พาเด็กไปฉีดวัคซีน เพราะยังกังวลอาการข้างเคียง, โดย มติชนออนไลน์, วันที่ 15 พฤษภาคม 2565.
สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3345157
43 จาก กระทรวงแรงงานปล่อยกู้ 0% ให้ผู้รับงานไปทาที่บ้าน, โดย ประชาชาติธุรกิจ, 24 กุมภาพันธ์ 2565. สืบค้นจาก https://www.prachachat.net/csrhr/news-872913
44 จาก ครม.เท 4.5 หมื่นล. อุ้ม 10 มาตรการ ช่วย ปชช.ลดค่าไฟ-ก๊าซ-จยย.รับจ้าง-แท็กซี่, โดย มติชนออนไลน์, วันที่ 30 มีนาคม 2565.
สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_3260581
45 จาก ‘บิ๊กตู’่ แย้มจ่อ ‘คนละครึ่งเฟส5’ เข็นช่วยปชช. ห่วงรายได้ไม่พอจ่าย ครม.ปรับเกณฑ์ลดค่าไฟ-น้ามัน, โดย มติชนออนไลน์, วันที่ 20 เมษายน
2565. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_3297593
46 จาก ครม. อนุมัติปรับเพิ่มเป้าเยียวยาประกันสังคม ม.39-ม.40 ในกิจการบันเทิง อีก 28,000 คน, โดย Sanook, 15 กุมภาพันธ์ 2565.
สืบค้นจาก https://www.sanook.com/money/860260/
47 จาก นายกฯห่ ว งแรงงาน ออกมาตรการลดเงิ น สมทบผู้ ป ระกั น ตน, โดย มติ ช นออนไลน์ , วั น ที่ 28 มี น าคม 2565. สื บ ค้ น จาก
https://www.matichon.co.th/politics/news_3256471
42
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สังคมตาบลจานวน 4,978 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 68.8 ของตาบลทั่วประเทศ สามารถช่วยเหลือประชาชนได้จานวน
123,496 คน และครัวเรือนเปราะบางจานวน 13,111 ครัวเรือน48
2.3 ข้อเสนอแนะที่ไทยได้ตอบรับและให้คามั่นโดยสมัครใจ ภายใต้กลไก UPR รอบที่ 3
- ดาเนินนโยบายการฉีดวัคซีนโควิด 19 อย่างต่อเนื่องเพื่อรับรองการเข้าถึงและราคาที่ย่อมเยาของวัคซีน
และการรักษาโรคโควิด 19 สาหรับทุกคน รวมถึงกลุ่มชายขอบ และแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน เพิ่มความพยายามใน
การทาให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม
- ดาเนินการเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ เคารพแนวทางที่ให้
ความสาคัญกับสุขภาพจิตของเยาวชนและคนพิการ โดยคานึงถึงผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19
2.4 การดาเนินการของ กสม.
- กสม. กาหนดให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นประเด็นหนึ่งในงานสมัชชาสิทธิ
มนุษยชน “เหลียวหลังแลหน้า 20 ปี กสม.”
- ปี 2565 กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เช่น กรณีกล่าว
อ้างว่าหน่วยงานรัฐมีคาสั่งไม่ให้บริการต่อประชาชนที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (คาร้องที่ 6/2565)
กรณีกล่าวอ้างว่า โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการกาหนดมาตรการโดยมีเงื่อนไขให้นักเรีย นต้องได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ก่อน จึงจะสามารถเข้าเรียนตามปกติได้ (คาร้องที่ 9/2565) กรณีกล่าวอ้างว่า พนักงาน
บริการ (sex worker) ไม่ได้รับเงินเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในช่วงสถานการณ์
โรคโควิด 19 (คาร้องที่ 26/2565) กรณีกล่าวอ้างว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีนโยบายจัดสอบ GAT/PAT และวิชา
สามัญให้ แก่นั กเรี ยนชั้นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 6 ที่ติดเชื้อโควิด 19 (คาร้องที่ 56/2565) เป็นต้น (อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ)
- เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 กสม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อรับฟัง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในเรือนจา สภาพปัญหาและ
ข้ อจ ากั ดต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ การควบคุ มการระบาดของโรค ขั้ นตอนการตรวจคั ดกรองและการให้ ก าร
รักษาพยาบาลผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ รวมทั้งมาตรการในการคัดแยกผู้ต้องขังเข้าใหม่ ผู้ต้องขังที่ติดเชื้อหรือเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค ตลอดจนความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนให้กับผู้ต้องขังภายใน
เรือนจา49
- เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 กสม. ได้ประชุมรับฟังข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบเรื่อง
ร้ องเรี ยนเกี่ยวกั บการเลื อกปฏิบั ติ กรณีกล่ าวอ้ างว่ าพนั กงานบริ การไม่ ได้รั บเงิ นเยี ยวยาผู้ ประกั นตนที่ ได้ รั บ

จาก “บิ๊กตู่” เดินหน้า ลดความเหลื่อมล้าด้วยการสร้างหลักประกันทางสังคมแบบพุ่งเป้า, โดย มติชนออนไลน์, วันที่ 26 พฤษภาคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.matichon.co.th/politics/news_3366800
49 จาก กสม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจากลางจั งหวัดสมุทรสงคราม, โดย สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. 21 มกราคม 2565.
สืบค้นจาก https://www.nhrc.or.th/News/Activity-News/กสม-ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจากลางจังหวัดสมุทรสงคร.aspx
48
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ผลกระทบจากมาตรการของรัฐในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ
(SWING)50
- กสม. ได้มีรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ได้แก่
1) สิทธิได้รับบริการสาธารณสุขอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิผู้ต้องขัง กรณีกล่าวอ้างว่าเรือนจาไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดทาให้ เกิดการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 ในเรือนจา และมีข้อเสนอแนะ เช่น กระทรวงยุติธรรม
พิจารณาหามาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้มีบุคลากรทางการแพทย์ประจาสถานพยาบาลของเรือนจาให้
สอดคล้ อ งเหมาะสมกั บ สั ด ส่ ว นจ านวนผู้ ต้ อ งขั ง ในช่ ว งเวลาที่ มี ส ภาวะวิ ก ฤตของการเกิ ด โรคระบาด
กรมราชทัณฑ์พิจารณาดาเนินการจัดอาหารที่มีประโยชน์และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันสาหรับผู้ป่วยโรคโควิด 19
เป็นต้น (รายงานผลการตรวจสอบที่ 55-60/2565 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565)
2) สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ กรณีกล่าวอ้างว่าการบริหารจัดการในการตรวจสอบหาเชื้อโควิด
19 มีความผิดพลาดล้มเหลวและไร้ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและเข้าถึงการตรวจหาเชื้อ
โควิด 19 ได้ยาก กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่า การบริหารจัดการตรวจหาเชื้อโควิด 19 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
ณ บริเวณวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นจริงแต่ผู้ถูกร้องได้ดาเนินการแก้ไขแล้ว ส่วนประเด็นการ
บริหารจัดการในการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ให้แก่ประชาชนในภาพรวมยังไม่ปรากฏว่ามีการกระทาหรือละเลยการกระทา
อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายงานผลการตรวจสอบที่ 61/2565 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565)
3) สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐและสิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ กรณีกล่าวอ้าง
ว่าได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่าปัญหาที่ผู้ร้อง
ได้รับผลกระทบทั้งการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและวัคซีน การเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยานั้นเป็นกรณีที่มี
การแก้ไขปัญหาโดยหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่แล้ว ประกอบกับ กสม. ได้เคยมีข้อเสนอแนะ ที่ 5/2564 ลงวันที่
14 กันยายน 2564 แล้ว จึงเห็นควรส่งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาแนวทางดาเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ต่อไปด้วย (รายงานผลการตรวจสอบที่ 6264/2565 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565)
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรุจาภา อาไพรัตน์
02 141 3898

จาก กสม. ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ กรณีกล่าวอ้างว่าพนักงานบริการ ไม่ได้รับเงินเยียวยาผู้ประกันตนที่
ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, โดย สานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ, 20 กุมภาพันธ์ 2565. สืบค้นจาก https://www.nhrc.or.th/News/Activity-News/กสม-ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเล.aspx
50
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สถานการณ์ที่เกี่ยวกับการใช้เสรีภาพในการชุมนุม ปี 2565 รอบ 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน 2565)
1. สถานการณ์
ภาพรวมการใช้เสรีภาพในการชุมนุมในปี 2565 ยังคงเป็นการใช้เสรีภาพภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินตาม
พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ที่มีการประกาศใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563
เพื่อควบคุมการแพร่ ร ะบาดของโรคโควิด 19 โดยรัฐ บาลได้ออกข้อกาหนดที่ระบุมาตรการต่าง ๆ รวมถึง
มาตรการที่ มี ผ ลกระทบต่ อสิ ท ธิ ใ นการชุม นุ ม โดยสงบ และต่อ อายุ ส ถานการณ์ฉุ ก เฉิ น ออกไปจนถึ ง เดือน
กรกฎาคม ทาให้มาตรการที่ส่งผลต่อสิทธิในการชุมนุมโดยสงบยังดาเนินต่อไป
ทั้งนี้ จากการติดตามสถานการณ์ของ กสม. พบว่า ยังคงมีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มและการใช้เสรีภาพ
ในการชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในพื้นที่ต่างจังหวัด
เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ทางการเมือง และการใช้เสรีภ าพในการชุมนุมกรณี ได้รับผลกระทบในประเด็นทาง
เศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ต่อเนื่องจากปี 2564 โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมีเหตุการณ์
การชุมนุมที่สาคัญ ได้แก่
1.1 การชุมนุมที่มีข้อเรียกร้องทางการเมือง
ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ จัด การชุมนุมและกิจกรรมเพื่อแสดงความเห็นทางการเมืองและความเห็ นต่อ
การบริหารงานของรัฐบาลตลอดทั้งปี โดยมีตัวอย่างการชุมนุมและกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรม “ยืน หยุด ขัง” : เป็นการยืนนิ่งเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 12 นาที เพื่อเรียกร้องสิทธิในการได้รับ
การปล่ อ ยชั่ ว คราวของนั ก กิ จ กรรมทางการเมื อ งที่ ถู ก ฟ้ อ งร้ อ งจากการใช้ เ สรี ภ าพในการแสดงออก
ซึ่งนักกิจกรรมส่วนใหญ่ถูกฟ้องในคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยกลุ่มต่าง ๆ
กระจายตามสถานที่ราชการและพื้นที่สาธารณะทั่วกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เช่น ศาลฎีกา ศาลอาญา
กรุงเทพใต้ เรือนจากลางคลองเปรม อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ข่วงประตูท่าแพ จ. เชียงใหม่ แยกปากร่วม บ่อวิน
จ. ชลบุรี ท่าน้านนท์ จ. นนทบุรี เป็นต้น
- กิจกรรม “คาร์ม็อบ” : เป็นการใช้ยานพาหนะในลักษณะเหมือนการเดินขบวน โดยอาจเป็นรถยนต์
หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล เส้นทางการเคลื่อนขบวนอาจเป็นการเคลื่อนที่ระยะสั้น จนไปถึงการเดินทาง
ข้ามจังหวัด กิจกรรมประเภทดังกล่าวเริ่มเป็นที่นิยมในปี 2564 เพื่อตอบสนองต่อมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งนี้ อาจมีกิจกรรมอื่นแทรกระหว่างการเคลื่อนขบวน เช่น การจอดรถที่ใดที่หนึ่งเพื่อตั้ง
เวทีปราศรัยชั่วคราวหรือเพื่อยื่นหนังสือให้กับหน่วยงานรัฐ เป็นต้น
- การชุมนุมของมวลชนอิสระบริเวณแยกดินแดง : เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในปี 2564 โดยในปี 2565 มี
การชุมนุมในพื้นที่ประปรายเป็นบางช่วง ลดน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา ภาพรวมการชุมนุม เจ้าหน้าที่ตารวจจะเริ่ม
ปฏิบัติการเพื่อเข้าควบคุมพื้นที่ ทางกลุ่มผู้ชุมนุมอาจเปลี่ยนวิธีการไปเป็นการตอบโต้หรือยั่วยุเจ้าหน้าที่ตารวจ
เช่น การขว้างปาพลุหรือประทัดไปทางแนวของเจ้าหน้าที่ตารวจ การจุดไฟเผากรวยจราจรหรือรถตารวจ ทั้งนี้
ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นเยาวชนที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี ไปจนถึงอายุ ประมาณ 24 ปี ซึ่งนักวิชาการได้ให้ความเห็น
ว่า เยาวชนกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างมาก ถูกล่วงละเมิดหรือถูกกดขี่โดยเจ้าหน้าที่รัฐ
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และรู้สึกผิดหวังกับการชุมนุมโดยสันติที่ไม่มีการตอบโต้การใช้กาลังของเจ้าหน้าที่รัฐ ทาให้การชุมนุมดังกล่าวมี
แนวโน้มที่จะเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตารวจมากกว่าปกติ51
1.2 การชุมนุมของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน
- การชุ ม นุ ม แบบปั ก หลั ก หรื อ การจั ดตั้ ง หมู่ บ้ า น : ลั ก ษณะกิ จ กรรมเป็ น การตั้ ง เต็ น ท์ ห รื อ ปู ผ้ าใบ
กั น แดดเป็ น แถวยาวเพื่ อ ให้ พื้ น ที่ ที่ ใ ช้ใ นการชุ ม นุม มี ค วามเหมาะสมต่ อ การปัก หลั ก ระยะยาว การชุ ม นุ ม
ในลักษณะดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มาจากต่างจังหวัด เข้ามาในพื้นที่เพื่อเรียกร้องโดยตรงต่อคณะรัฐมนตรี
ต่อประเด็นที่ประชาชนได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น การชุมนุมของกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
(ขปส.) หรือพี มูฟ ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 ปักหลักบริเวณหน้าองค์การสหประชาชาติ
เพื่อเรียกร้องการจัดสรรที่ดินและการออกโฉนดชุมชน การชุมนุมของกลุ่มเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย
(คนท.) ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 ปักหลักบริเวณหน้ากระทรวงการคลัง (กค.) เพื่อเรียกร้องให้
รั ฐ บาลแก้ไขปั ญหาเกี่ย วกับ หนี้ สิ น เกษตรกร การชุมนุมของกลุ่ มภาคประชาสั งคมเพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.
การดาเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหาผลกาไร พ.ศ. …. เมื่อเดือนพฤษภาคม เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลถอน
ร่างกฎหมายดังกล่าวออกจากการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เป็นต้น
- การชุมนุมของนักเรียนในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิเด็กและเสรีภาพในการแสดงออกของเด็ก ซึ่งกิจกรรม
โดยส่ วนใหญ่เกิดขึ้นภายในโรงเรี ยนหรื อกระทรวงศึ กษาธิการ เป็นการปราศรัยของเด็ กนักเรียนในประเด็ นที่
เกี่ยวข้อง เช่น การชุมนุมของกลุ่มเกียมอุดมไม่ก้มหัวให้เผด็จการ เพื่อประท้วงเรื่องระเบียบทรงผมและระเบียบ
เครื่องแต่งกาย52 การทากิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มนักเรียนเลวที่กระทรวงศึกษาธิการ53 เป็นต้น
1.3 การดาเนินคดีต่อผู้ชุมนุม
- การใช้เสรีภาพในการชุมนุมและจัดกิจกรรมเพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ทางการเมืองและปัญหาของ
กลุ่มต่าง ๆ ในปี 2565 เจ้าหน้าที่ยังคงอาศัยอานาจตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
ประกอบกับกฎหมายอื่น ๆ อาทิ ประมวลกฎหมายอาญา พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้ านเมือง พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. ควบคุมการโฆษณาโดยใช้
เครื่ อ งขยายเสี ยง พ.ศ. 2493 ดาเนิ นคดีต่ อผู้ ชุ มนุ ม โดยกองบั ญชาการต ารวจนครบาลระบุว่ า ตั้งแต่ เดื อน
กรกฎาคม 2563 จนถึงเดือนเมษายน 2565 มีคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จานวน
819 คดี โดยได้สอบสวนเสร็จสิ้นและเสนอสานวนให้ พนักงานอัยการสั่งฟ้องไปแล้ว จานวน 456 คดี และอยู่
51

จาก ถอดบทเรียนความเคลื่อนไหว เข้าใจหลากมิติกลุ่ม ‘เยาวรุ่นทะลุแก๊ส, โดย กองบรรณาธิการ 101 World,
2564. สืบค้นจาก https://www.the101.world/thalugaz-summary/
52
จาก ‘แต่งตัวตามใจไม่ใช่อาชญากรรม’ นักเรียนเตรียมอุดมฯ ชุมนุมใน รร. ประท้วงการตรวจระเบียบ-ทรงผม,
โดย เดอะแมตเตอร์, 2565. สืบค้นจาก https://thematter.co/brief/179685/179685
53
จาก นักเรียนเลว บุกศธ. วันครู โวยรมว.ศธ.ไม่ทาตามข้อเรียกร้อง เตรียมร่างพ.ร.บ.สิทธินร. ไว้แล้ว, โดย ไทย
โพสต์, 2565. สืบค้นจาก https://www.thaipost.net/education-news/65561/
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ระหว่า งด าเนิน การสอบสวน จ านวน 354 คดี54 ในขณะที่ จากการติด ตามของศูนย์ ทนายความเพื่ อสิ ทธิ
มนุ ษยชน ตั้ งแต่ เริ่ มการชุ มนุ มของกลุ่ ม “เยาวชนปลดแอก” เมื่ อวั นที่ 18 กรกฎาคม 2563 จนถึ งวั นที่ 30
มิถุนายน 2565 มีประชาชนที่ถูกดาเนินคดีจากสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองและการแสดงความคิดเห็นทางการ
เมือง จานวน 1,832 คน ใน 1,095 คดี ซึ่งในจานวนนี้เป็นกลุ่มเยาวชนที่อายุต่ากว่า 18 ปี จานวน 282 คน55
1.4 การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม
- ในการประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่
จาเลยในคดีอาญา กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2565 ตาม พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 แก่มานะ หงส์ทอง ผู้ถูกลูกหลงจากเหตุการณ์การสลายการชุมนุมที่
บริเวณแยกดินแดง เป็นเงิน 177,193 บาท56
2. การดาเนินการที่สาคัญ
2.1 การตอบรับต่อข้อเสนอแนะในรายงานปี 2564
- ส านั ก งานสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ไ ด้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายต่ อ กรณี ส ถานการณ์ ชุ ม นุ ม
ทางการเมือง โดยเน้นย้าให้ใช้ความระมัดระวังการปฏิบั ติหน้าที่และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยความ
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ การดาเนินการควบคุมฝูงชนต้องมุ่งเน้นอานวยความสะดวกในการชุมนุมให้เป็นไป
อย่างสงบสันติ คานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ และมีความเห็นให้
พิจารณาการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้จัดการชุมนุม ผู้ชุมนุม ในระหว่างการชุมนุมและที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุม
ให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญโดยบังคับใช้กฎหมายเฉพาะว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะเป็นหลัก
- กระทรวงยุ ติธ รรม โดยกรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภ าพ ชี้แจงว่า จากกรณีที่รายงานสรุปผลการ
ประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจาปี 2564 ของ กสม. ระบุเรื่องสถานการณ์
การชุมนุ มบริ เวณแยกสามเหลี่ ย มดิน แดงในห้ ว งเดื อนสิ ง หาคม 2564 และการช่ว ยเหลื อเยีย วยาผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากการชุมนุมนั้น สานักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจาเลยในคดีอาญาได้รับคาขอรับ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย ซึ่งเป็นทั้งประชาชนทั่วไป สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่รัฐ รวม 19 คน ได้รับการพิจารณา
จ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลย
ในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วจานวน 17 คน เป็นเงิน 490,157.75 บาท ยกคาขอ 1 คน
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จาก "บช.น." ระดมก าลั ง รั บ มื อ "ม็ อ บทะลุ แ ก๊ ซ เย็ น นี้ , โดย กรุ งเทพธุ ร กิ จ , 5 เมษายน 2565. สื บ ค้ น จาก
https://www.bangkokbiznews.com/politics/985509
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จาก มิ ถุ น ายน 65: ยอดรวมผู้ ถู ก ด าเนิ น คดี ท างการเมื อ งรวม 1,832 คน ในจ านวน 1,095 คดี , โดย ศู น ย์
ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 2565. สืบค้นจาก https://tlhr2014.com/archives/45692
56
จาก ฉบับที่ 74/2565 คุ้มครองสิทธิฯ มอบเงินเยียวยาเหยื่อ จากกรณีถูกลูกหลง เหตุสลายการชุมนุมได้รับบาดเจ็บ
สาหั ส 1 ราย เป็ น เงิ น 177,193 บาท, โดย กรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ กระทรวงยุ ติ ธ รรม, 2565. สื บ ค้ น จาก
https://www.rlpd.go.th/Content?ContentID=9w03M01M
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และอยู่ระหว่างแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 1 คน รวมทั้งได้ลงพื้นที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยมีประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบยื่นคาร้องทุกข์ จานวน 25 ราย และได้ประสานไปยังกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกองบริหาร
จัดการทรัพย์สินชุมชนดินแดง และการเคหะแห่งชาติ ดาเนินการช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว
2.2 การดาเนินการในปี 2565
2.2.1 การออกกฎหมายเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
- ในปี 2565 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รัฐบาลยังคงออกข้อกาหนด
ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต่อเนื่องจาก
ปี 2564 และประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง
ห้ามการชุมนุม การทากิจกรรม การมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
โดยจากัดสิทธิและเสรีภาพบางประการของประชาชน รวมถึงการห้ามทากิจกรรมรวมกลุ่มหรือการชุมนุมที่มี
คนเข้าร่วมจานวนมากตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในแต่ละพื้นที่ เพื่อควบคุม
การระบาดของโรค ทาให้การใช้เสรีภาพในการรวมกลุ่มชุมนุมเพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ทางการเมือง รวมถึง
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน อยู่ภายใต้ข้อจากัดตามมาตรการดังกล่าวที่ประกาศออกมาเป็น
ระยะตามความเหมาะสมของสถานการณ์ จนถึงเดือนมิถุนายน มีการประกาศข้อกาหนดฯ แล้วจานวน 46 ฉบับ
2.2.2 การบังคับใช้กฎหมายในการชุมนุม
- ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เจ้าหน้าที่ตารวจออกมาแถลงย้าในหลายครั้ง
ที่มีการชุมนุมของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ว่า การชุมนุมหรือการรวมกลุ่มทากิจกรรมที่มีลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่โรค
จะมีความผิดตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกอบกับ
การบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ ร่วมด้วยและรายงานถึงการดาเนินคดีต่อผู้ชุมนุมตามกฎหมายดังกล่าวออกมาเป็น
ระยะ57
- ในเดือนมิถุนายน 2565 กรุงเทพมหานครบังคับใช้ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จัดให้มีสถานที่
เพื่อใช้สาหรับการชุมนุมสาธารณะ 58 โดยมีสาระสาคัญประกาศให้พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร 7 แห่ง เป็นพื้นที่
ตามความในมาตรา 9 ของ พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 โดยกาหนดให้ผู้จัดการชุมนุมที่ประสงค์จะ
จัดชุมนุมในพื้นที่ดังกล่าวต้องแจ้งใช้สถานที่ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง และกาหนดหน้าที่ให้สานักงานเขตพื้นที่ในการ
อานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้พื้นที่ให้กับผู้เข้าร่วมการชุมนุมตามความเหมาะสม
2.2.3 การตอบรั บ ข้ อ เสนอแนะจากการเสนอรายงานการทบทวนสถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษยชน
(Universal Periodic Review : UPR) รอบที่ 3
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จาก "บช.น." ระดมกาลัง รับมือ "ม็อบทะลุแก๊ซ เย็นนี้, โดย กรุงเทพธุรกิจ, 5 เมษายน 2565. สืบค้นจาก https://
www.bangkokbiznews.com/politics/985509
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ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จัดให้มีสถานทีเ่ พื่อใช้สาหรับการชุมนุมสาธารณะ ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565.
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ประเทศไทยได้ตอบรับข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการใช้เสรี ภาพในการแสดงออกและการชุมนุม
โดยสงบ ซึ่งเสนอให้ประเทศไทยพิจารณาแก้กฎหมายที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ทั้งในเวลาปกติและภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ดาเนิน
มาตรการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประกันให้มีพื้นที่ของภาคประชาสังคม โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและ
เอื้อต่อการใช้สิ ทธิในการชุมนุ มอย่ างสั นติ และปรับปรุงขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ตารวจ เจ้าหน้าที่
ด้านความมั่นคง และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายให้ปฏิบัติงานโดยเคารพสิทธิในการมีเสรีภาพของประชาชน
ในการชุมนุมและการแสดงออก ซึ่งรวมถึงการแสดงออกในพื้นที่ออนไลน์
3. การดาเนินการของ กสม.
3.1 รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ปี 2565 กสม. โดยคณะทางานเพื่อตรวจสอบกรณีเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง รับเรื่องร้องเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมไว้ เพื่อตรวจสอบการละเมิ ดสิทธิมนุษยชน 4 กรณี ได้แก่ 1) การรับเรื่องร้องเรียน
จากนายกสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนขอให้ตรวจสอบ กรณีนายมานะ หงส์ทอง ซึ่งเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บ
ถูกกระสุนยางจากกรณีเหตุการณ์การสลายการชุมนุมทางการเมือง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ณ บริเวณ
แฟลตดินแดง ต่อมาได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 256559 2) กรณีการดาเนินคดีอาญากับผู้ชุมนุมคาร์ม็อบ
เมื่ อ วั น ที่ 15 สิ ง หาคม 2564 60 3) กรณี ผู้ ชุ ม นุ ม ถู ก ฟ้ อ งร้ อ งจากการยื่ น หนั ง สื อ ร้ อ งเรี ย นกั บ องค์ ก าร
สหประชาชาติ เมื่ อ วั น ที่ 10 ธั น วาคม 2564 61 และ 4) กรณี ก ารคุ ม ขั ง และไม่ อ นุ ญ าตปล่ อ ยชั่ ว คราว
ต่อนักกิจกรรมทางการเมืองที่รณรงค์ให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 62 และได้ออกรายงาน
ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการชุมนุมจานวน 2 เรื่อง ได้แก่ กรณีกล่าวอ้าง
ว่ า ผู้ ชุ ม นุ ม ถู ก ข่ ม ขู่ ท าร้ า ยร่ า งกายและขั ด ขวางการใช้ เ สรี ภ าพในการแสดงค วามคิ ด เห็ น ทางการเมื อ ง
จากการชุ ม นุ ม เมื่ อ วั น ที่ 21 ตุ ล าคม 2563 63 และกรณี ก ารสลายการชุ ม นุ ม ของเครื อ ข่ า ยจะนะรั ก ษ์ ถิ่ น
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จาก คาร้องที่ 60/2565 เรื่อง สิทธิในกระบวนการยุติธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
กรณีกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินคดีล่าช้าและปฏิบัติหน้าที่สลายการชุมชุมโดยละเมิดสิทธิมนุษยชน.
60
จาก คาร้องที่ 46/2565 เรื่อง เสรีภาพในการชุมนุมและสิทธิในการแสดงความคิดเห็น กรณีกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่
ตารวจดาเนินคดีอาญาต่อผู้แสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง.
61
จาก คาร้องที่ 28/2565 เรื่อง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีกล่าวอ้างว่า ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินคดี
เนื่ อ งจากใช้ สิ ท ธิ แ ละเสรีภาพตามที่ รั ฐ ธรรมนูญ และสนธิ สัญ ญาด้า นสิ ท ธิม นุ ษ ยชนที่ ป ระเทศไทยเป็น ภาคี ใ ห้ การรั บรอง
และคุ้มครอง
62
จาก คาร้องที่ 90/2565 เรื่อง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีขอให้ช่วยเหลือนางสาวทานตะวัน ตัวตุลานนท์.
63
จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 6/2565 เรื่อง เสรีภาพในการชุมนุม อันเกี่ยวเนื่องกับ
สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีกล่าวอ้างว่าผู้ชุมนุมถูกข่มขู่ทาร้ายร่างกาย และขัดขวางการใช้เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นทางการเมือง.
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เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 64 โดย กสม. ได้มีข้อเสนอแนะต่อสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้พิจารณาประมวล
เหตุการณ์และสรุปบทเรียนการบริหารจัดการการชุมนุม กรณีการชุมนุมในลักษณะที่ผู้ชุมนุมที่มีความคิดเห็น
แตกต่างกันและได้มาชุมนุมในพื้นที่หรือบริเวณใกล้เคียงกัน เพื่อนาไปสู่การหามาตรการป้องกันมิให้มีเหตุการณ์
ปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุม ให้ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการควบคุมและจัดการการชุมนุมจะต้องไม่กระทาการใด ๆ
ในลักษณะที่เป็นการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ชุมนุมที่ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ในกรณีที่ต้องมี
การด าเนิ น คดี กั บ ผู้ ชุ ม นุ ม ให้ ด าเนิ น การอย่ า งระมั ด ระวั ง และค านึ ง ถึ ง ความได้ สั ด ส่ ว นและความจ าเป็ น
ตามแต่ละกรณี หลีกเลี่ยงการตั้ง ข้อหาหรือฐานความผิดที่เป็นการจากัดหรือสร้างภาระแก่ผู้ใช้สิทธิและเสรีภาพ
เกิ น กว่ าเหตุ นอกจากนี้ ยั งก าชั บ ให้ อ านวยความสะดวกและเปิ ดโอกาสให้ สื่ อมวลชนได้ ท าหน้ าที่ รายงาน
สถานการณ์ ข้ อ เท็ จ จริ ง อย่ า งเสรี และไม่ ส ร้ า งอุ ป สรรคเกิ น ความจ าเป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องสื่ อ
ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกาหนดไว้
3.2 การติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
กสม. ได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในปี 2565 อย่างใกล้ชิด ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ เ พื่ อ แสดงท่ า ที แ ละข้ อ เสนอแนะให้ ทั น ต่ อ สถานการณ์ รวมทั้ ง ลงพื้ น ที่ สั ง เกตการณ์ ก ารชุ ม นุ ม
ของกลุ่มต่าง ๆ เช่น เมื่อวันที่ 24 มีนาคม นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
ลงพื้นที่สังเกตการณ์การชุมนุมของเครือข่ายภาคประชาสังคมและเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน กรณีการคัดค้าน
ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. .... ณ บริเวณพื้นที่ด้านหน้า พม.65 การลงพื้นที่
สังเกตการณ์การชุมนุมที่ดินแดงในเดือนมิถุนายน เป็นต้น ทั้งนี้ กสม. ได้ให้ความเห็นในประเด็นการใช้อานาจ
ตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยระบุว่า แม้ว่ารัฐบาลมีความชอบธรรม
ในการบั งคับ ใช้ พ.ร.ก. การบริ ห ารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในการจัดการแ ละควบคุ ม
การชุมนุ มด้ว ยเหตุผ ลเพื่อเป็ น การป้ อ งกันภัย ทางสาธารณสุ ข ประกอบกับเสรีภ าพในการชุมนุ มโดยสงบ
อาจถู ก จ ากั ด ได้ แต่ เ สรี ภ าพในการชุม นุม โดยสงบนั้ น มีคุ ณ ค่ า และมี ค วามส าคั ญ เป็ นอย่ า งมากในระบอบ
ประชาธิ ป ไตย การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเพื่ อ จ ากั ด เสรี ภ าพในการชุ ม นุ ม โดยสงบจะต้ อ งสอ ดคล้ อ งกั บ
หลักความพอสมควรแก่เหตุ กล่าวคือ จะต้องไม่ทาให้ประชาชนไม่สามารถใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบได้
โดยสิ้ น เชิ ง แม้ จ ะเป็ น ช่ ว งเวลาที่ มี ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคก็ ต าม การใช้ พ.ร.ก. การบริ ห ารราชการ
ในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. 2548 เพื่ อ ควบคุ ม การชุ ม นุ ม ของรั ฐ บาลมี แ นวโน้ ม เป็ น การห้ า มการชุ ม นุ ม
แบบเหมารวมและห้ามชุมนุมโดยเด็ดขาด และไม่ได้สัดส่วนระหว่างเสรีภาพในการชุมนุมกับความปลอดภัย
สาธารณะหรือการป้องกันภัยทางสาธารณสุข ซึ่ง กสม. ได้มีข้อเสนอแนะให้คณะรัฐมนตรีหลีกเลี่ยงการประกาศ
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จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 86-88/2565 เรื่อง เสรีภาพในการชุมนุม อันเกี่ยวเนื่อง
กับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และสิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีการสลายการ
ชุมนุมของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น.
65
จาก กสม. ศยามล ลงพื้นที่สังเกตการณ์การชุมนุมคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม,
โดย เว็บไซต์ กสม., 31 มีนาคม 2565. สืบค้นจาก https://www.nhrc.or.th/News/Activity-News/.aspx
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สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น เพื่ อ ควบคุ ม ดู แ ลความสงบเรี ย บร้ อ ยในการชุ ม นุ ม เนื่ อ งจากวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการใช้
พ.ร.ก. การบริ ห ารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นไปเพื่อป้องกันภัยร้ายแรงที่กระทบต่ อ
ความมั่นคง และไม่อาจนาไปใช้ในการชุมนุมทางการเมืองทั่วไป66
ผู้รับผิดชอบ
พิสิฐ ชินานุพันธ์
02 141 1929

66

จาก รายงานผลการตรวจสอบ ที่ 203-214/2564 เรื่อง เสรีภาพในการชุมนุม อันเกี่ยวเนื่องกับเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิเด็ก สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน
สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว และเสรีภาพในการเดินทาง กรณีการชุมนุมทางการเมืองในระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564.
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ส่วนที่ 2
การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
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สิทธิในกระบวนการยุติธรรมและโทษประหารชีวิต รอบ 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน 2565)
1. สถานการณ์ / ปัญหา
1.1 การเข้าถึงความยุติธรรม
- สถิติผู้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินในคดีอาญาตาม พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สถิติล่าสุดถึงวันที่ 31 พฤษภาคม
2565) พบว่ามีผู้เสียหายและจาเลยยื่นคาขอจานวน 7,521 คาขอ โดยได้มีการอนุมัติให้จ่ายเงินทั้งผู้เสียหายและ
จาเลย67 รวม 4,811 คน68
- สาหรับการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี การวางหลักประกั นเพื่ อ
ปล่ อยชั่ วคราวผู้ ต้ อ งหาหรื อ จ าเลย การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนหรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
การถูกละเมิดสิ ทธิมนุ ษยชน และการให้ ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ตาม พ.ร.บ. กองทุนยุติธ รรม
พ.ศ. 2558 พบว่า กองทุน ยุ ติธ รรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สถิติล่ าสุ ดถึงวันที่ 30 มิ ถุนายน 2565)
ได้รับคาร้องทั้งหมด 3,371 เรื่อง เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ในช่วงเดียวกันที่เคยได้รับคาร้องทั้งหมด 3,245 เรื่อง 69
เป็นกรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลย 818 เรื่อง กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการดาเนินคดี
2,405 เรื่ อ ง กรณี ก ารช่ ว ยเหลื อ ผู้ ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน หรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการถู ก ละเมิ ด
สิทธิมนุษยชน 39 เรื่อง และกรณีการสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 109 เรื่อง 70
ทั้งนี้ ในกรณีการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
39 เรื่อง กองทุนยุติธรรมได้พิจารณาแล้วเสร็จ 24 เรื่อง โดยมีการอนุมัติให้ความช่วยเหลือ 1 เรื่อง71
1.2 ปัญหาเรือนจาแออัด
- จากข้อมูล ของกรมราชทั ณ ฑ์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีจานวนผู้ ต้องขัง ในระบบเรื อ นจ า
ทั้งประเทศ 267,475 คน 72 ลดลงจากผู้ ต้องหาในระบบทั้งหมดจากวันที่ 30 มิ ถุนายน 2564 ที่มีผู้ ต้องขัง

67

รวมถึงการพิจารณาจากศาลอุทธรณ์
จาก สถิติประมวลผล ประจาเดือน ตุลาคม 2564 - พฤษภาคม 2565 แยกรายจังหวัด (เปรียบเทียบสถิติผู้ยื่นคา
ขอกับสถิติการดาเนินคดี สถิติค้างพิจารณา ผลการเบิกจ่าย) การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจาเลยในคดีอาญา (ข้อมูลไตร
มาสที่ 1-4) (น. 2), โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, 6 กรกฎาคม 2565. สืบค้นจาก https://ww2-api.rlpd.go.th/File
/Documentcontent/4d7babeb-b25a-4f47-48cd-08da482a256d/20220607015053.pdf
69
สถิติในช่วง 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564.
70
จาก สถิติรับคาขอแยกตามภารกิจ, โดย กองทุนยุติธรรม, 19 กรกฎาคม 2565. สืบค้นจาก https://jf.moj.go.th/
report/summaryacceptbymission
71
จาก หนังสือสานักงานปลัดกกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ยธ 02106/1530 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เรื่อง
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 6/2565
72
จาก รายงานสถิ ติ ผู้ ต้ อ งราชทั ณ ฑ์ ทั่ ว ประเทศ ส ารวจ ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2565, โดย กระทรวงยุ ติ ธ รรม
กรมราชทัณฑ์, (19 กรกฎาคม 2565). สืบค้นจาก http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_result.php?date=202206-30&report=
68
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306,918 คน 73 ทั้งนี้ จากจ านวนผู้ ต้องขังดังกล่ าว ยังมีผู้ ต้องขังที่อยู่ในเรือนจาชั่ว คราวแขวงทุ่งสองห้ อ ง
ซึ่งเป็นเรือนจาสังกัดเรือนจาพิเศษกรุงเทพมหานคร แต่มีพื้นที่อยู่ในกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 74
จานวน 2 คน75
- ในการพิจารณาผู้ ต้องขังแบ่งตามประเภท แบ่งเป็นนักโทษเด็ดขาด 210,904 คน (ร้อยละ 78.85)
ผู้ต้องขังระหว่างการสอบสวนและพิจารณาคดี 54,158 คน (ร้อยละ 20.24) ผู้ถูกกักกัน 49 คน (ร้อยละ 0.02)
ผู้ต้องกักขัง 2,343 คน (ร้อยละ 0.88)76 ทั้งนี้ ผู้ต้องขังจานวนดังกล่าวเป็นคดีที่เกี่ยวกับ ประมวลกฎหมาย
ยาเสพติดจานวน 214,744 คน คิดเป็นร้อยละ 80.29 จากจานวนผู้ต้องขังทั้งหมด77
1.3 โทษประหารชีวิต
- ปัจจุบันกฎหมายของประเทศไทยได้กาหนดฐานความผิดในประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่น
ที่มีโทษประหารชีวิตเป็นโทษสูงสุด รวม 62 ฐานความผิด 78 ไดแก ประมวลกฎหมายอาญา (33 ฐานความผิด)
กฎหมายอาญาทหาร (17 ฐานความผิ ด พ.ร.บ. ป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า ประเวณี พ.ศ. 2539
(1 ฐานความผิด) พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490
(1 ฐานความผิ ด) พ.ร.บ. ป้ องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2558 (1 ฐานความผิ ด)
พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 (6 ฐานความผิด) และ พ.ร.บ. ยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. 2522 (3 ฐานความผิด) ซึ่งในทางปฏิบัติประเทศไทยมีการบังคับโทษประหารชีวิตครั้งสุ ดท้าย
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561
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จาก รายงานสถิ ติ ผู้ ต้ อ งราชทั ณฑ์ ทั่ วประเทศ ส ารวจ ณ วั นที่ 30 มิ ถุ นายน 2564, โดย กระทรวงยุ ติ ธ รรม
กรมราชทัณฑ์, (19 กรกฎาคม 2565). สืบค้นจาก http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_result.php?date=2021-0630&report=
74
เรื อนจ าชั่ วคราวแขวงทุ่ งสองห้ องตั้ งขึ้ นตามประกาศกระทรวงยุ ติ ธรรม เรื่ อง ก าหนดอาณาเขตเรื อนจ าชั่ วคราว
แขวงทุ่งสองห้อง ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 ให้เรือนจาดังกล่าวมีพื้นที่ 1 ไร่ 12.64 ตารางวา เพื่อควบคุมผู้ต้องขังคดีค วามผิด
เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ และคดีอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
75
เป็นผู้ต้องขังระหว่างการไต่สวนในศาลชั้นต้น
76
จาก รายงานสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ สารวจ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565, งานเดิม.
77
จาก รายงานสถิ ติ ผู้ ต้ อ งราชทั ณ ฑ์ ค ดี พ.ร.บ. ยาเสพติ ด ทั่ ว ประเทศ ส ารวจ ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2565,
โดย กระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์, (30 มิถุนายน 2565). สืบค้นจาก https://www.correct.go.th/rt103pdf/report_
result.php?date=2022-06-30&report=drug
78
จาก หนั งสื อ ส านั ก งานกิ จ การยุ ติ ธ รรม ที่ ยธ 0904/1588 ลงวั น ที่ 16 กั น ยายน 2564 เรื่ อ ง จั ด ส่ งข้ อ มู ล
เพือ่ ประกอบการจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2564.
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- กรมราชทัณฑ์รายงานว่า จากข้อมูลในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 สถิตินักโทษเด็ดขาดที่ถูกพิพากษา
ประหารชีวิตเมื่อคดีถึงที่สุดจานวน 199 คน แยกเป็นคดียาเสพติดให้โทษ 128 คน และคดีความผิดทั่วไป
71 คน79
2. การดาเนินการที่สาคัญ
2.1 การตอบรับต่อข้อเสนอแนะในรายงานปี 2564
- กระทรวงยุติธรรมได้มีความพยายามพัฒนาการช่วยเหลือให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้
รวดเร็วและอยู่ระหว่างการเตรียมการในการปฏิรูปกระบวนการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ
ในภารกิจของกองทุนยุติธรรมเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนและสร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจาเป็น โดยใน
การประชุ ม คณะกรรมการกองทุ น ยุ ติ ธ รรมครั้ ง ที่ 3/2565 เมื่ อ วั น ที่ 18 เมษายน 2565 คณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรมได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจาจังหวัด
โดยให้ มีผู้ แทนองค์กรภาคประชาสังคมหรือผู้ แทนเครือข่ายอนุกรรมการยุติธ รรมชุมชนที่ยุติธ รรมจังหวัด
คัดเลือกเป็นอนุกรรมการ 1 คน รวมทั้งจัดให้มีการศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ อานาจ หน้าที่ในการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท การประนอมหนี้ และการบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท
โดยให้ชัดเจนขึ้น
- กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้จัดอบรมและขึ้นทะเบียนบุคลากรล่ามใน
กระบวนการยุ ติธ รรม จ านวน 415 คน และได้จัดส่ งบัญชีรายชื่อดังกล่ าวไปยังหน่ว ยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขอใช้หลักสูตรล่ามในกระบวนการ
ยุติธรรมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อใช้ฝึกอบรมให้กับบุคลากรล่ามภาษามือสาหรับการช่วยเหลือ
ผู้พิการทางการได้ยิน ซึ่งมีการจัดฝึกอบรมภายในเดือนเมษายน 2565 เป็นต้น
- กระทรวงยุติธรรม โดยสานัก งานกิจการยุติธรรม มีแผนเชื่อมโยงข้อมูล กับส านักงานตารวจ
แห่งชาติ ได้แก่ ข้อมูลคดีจากระบบ CRIMES ข้อมูลประวัติอาชญากร กองทะเบียนประวัติอาชญากร และข้อมูล
การเดินทาง เข้าออกประเทศจากสานักงานตารวจแห่งชาติ กับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล กระบวนการยุติธ รรม
(Data Exchange Center: DXC) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ก ารเชื่ อ มโยงและแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระหว่ า งหน่ ว ยงาน
ในกระบวนการยุติธรรม ให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ระหว่างกันได้ เมื่อสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ได้แล้ว
ในระยะ 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2566-2570 ศูนย์ DXC มีเป้าหมายในการพัฒ นาระบบเพื่อการติดตามสถานะ
คดีอาญาในระดับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และบริการประชาชน โดยจะสามารถทราบสถานะคดีของตนเอง เพื่อให้
การดาเนินการสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลในการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
ที่ใช้ข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอานวยความยุติธรรม
แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง
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จาก รายงานสถิตินักโทษประหารชีวิตกรมราชทัณฑ์, โดย กรมราชทัณฑ์, 2564. สืบค้นจาก http://www.correct
.go.th/executed/index.php
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- ปี 2564 กรมราชทัณฑ์ได้ขอพระราชทานอภัยโทษให้กับผู้ต้องขังประพฤติดีข้อหาไม่ร้ายแรงและ
ใช้การพักการลงโทษ ส่งผลให้จานวนผู้ต้องราชทัณฑ์จากเดิม จานวน 307,910 คน80 ลดลงเหลือ 264,325 คน81
- กระทรวงยุติธรรมมีการกาหนดแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจาในระยะยาว
โดยกรมคุ ม ประพฤติ ไ ด้ น าอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ติ ด ตามตั ว (EM) มาสนั บ สนุ น มาตรการคุ ม ประพฤติ
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น มาตรการทางเลื อ กแทนการจ าคุ ก โดยปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 มี ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
การพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุกที่ได้รับการปล่อยตัวคุมความประพฤติและติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัว (EM) ประมาณ 40,000 คน นอกจากนั้น มีการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยภาครัฐแล้ว 82 และศูนย์ไกล่เกลี่ย
ภาคประชาชน 785 ศูนย์ รวม 840 ศูนย์ รวมทั้งได้อบรมประชาชนให้เป็นผู้ไกล่เกลี่ย โดยขึ้นทะเบียนแล้ว 6,055 คน
เพื่อดาเนินงานตามกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พ.ร.บ. ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยสามารถ
ไกล่เกลี่ยและลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล ทั้งทางแพ่งและอาญารวม 3,485 คดี
- กระทรวงยุติธรรม โดยสานักงานกิจการยุติธรรม ได้มีการเสนอร่าง พ.ร.บ. ประวัติอาชญากรรม
พ.ศ. .... เพื่อเป็นกฎหมายกลางในการให้โอกาสผู้พ้นโทษสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่ างเป็นปกติสุขในสังคม
โดยให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง งานหรื อ สถานประกอบการ ที่ ต รงกั บ ความรู้ ค วามสามารถของตนภายหลั ง
การพ้นโทษมาแล้ว เพื่อเป็นการลดโอกาสการกระทาผิ ดซ้า โดยร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวได้เข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) และคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและ
การบังคับใช้ ตามลาดับ ปัจจุบันได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของ กพยช. และคณะอนุกรรมการฯ
พร้อมทั้งได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อเดือนเมษายน 2565 โดยเมื่อร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวได้รับ
ความเห็นชอบ จะนาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมและ
ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
- สานักงานอัยการสูงสุดมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการดาเนินคดีอาญา
ที่ล่าช้าของพนักงานสอบสวน โดยเสนอให้มีการจัดพนักงานสอบสวนให้เพียงพอกับปริมาณคดี และควรให้
พนักงานอัยการเข้าร่วมการสอบสวนคดีอาญา เพื่อเป็นการอานวยสิทธิในกระบวนการยุติธรรมให้กับผู้เสียหาย
และผู้ต้องหาในคดีอาญาและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
2.2 การดาเนินการในปี 2565
2.2.1 ปัญหาเรือนจาแออัด
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สถิติล่าสุดจนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2565) กรมราชทัณฑ์ได้
ปล่ อยตัว ผู้ต้องขังทั้งหมด 140,428 คน เป็นกรณี ที่มาจากการพักการลงโทษ ลดวันต้องโทษ ลดวันต้องโทษ
เพื่อออกไปทางานสาธารณะ และอภัยโทษ 50,012 คน82
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ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2565
82
จาก สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ปล่อยตัว รายป ,ี โดย กรมราชทัณฑ์ , 12 กรกฎาคม 2565. สืบค้นจาก http://www
.correct.go.th/rt103pdf/report_dist_month.php?year=2022
81
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- จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข กาหนดระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565
ลงวั น ที่ 9 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 ก าหนดให้ กั ญ ชาไม่ ใ ช่ ย าเสพติ ด ประเภทที่ 5 83 ซึ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เ มื่ อ วั น ที่
9 มิ ถุ น ายน 2565 ส่ ง ผลให้ ก ารผลิ ต น าเข้ า ส่ ง ออก จ าหน่ า ย เสพ หรื อ มี ไ ว้ ใ นครอบครองซึ่ ง พื ช กั ญ ชา
หรือการกระทาอื่น เกี่ย วกับ พืช กัญชาก่อนหน้านั้นจะไม่เป็นความผิ ดอีกต่อไป และให้ผู้ที่ ได้กระทาการนั้น
พ้นจากการเป็นผู้กระทาความผิด ถ้ามีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้วให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคาพิพากษาว่า
ได้กระทาความผิดนั้น หากรับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์รายงานว่า มีผู้ต้องขังที่
กระทาความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาคดีเดียวและจะต้องได้รับการปล่อยตัวตามหมายศาล 3,071 คน และมีกรณีที่
กระทาความผิดฐานอื่นร่วมด้วย 1,004 คน ที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่า จะได้รับการปล่อยตัวหรือเปลี่ยนแปลง
โทษจานวนเท่าใด84
- รั ฐ บาลโดยกระทรวงยุ ติธ รรมศึกษาร่าง พ.ร.บ. ชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... โดยมุ่งหวังที่จะใช้
กระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ (Restorative Justice) เพื่ อ ให้ ผู้ ต้ อ งหาซึ่ ง กระท าความผิ ด อาญา
ที่ไม่ร้ ายแรงมากและไม่มีเจตนาที่จ ะก่อให้ เกิดความผิ ดนั้นได้มีโ อกาสแก้ไขและชดใช้ความผิ ดโดยไม่ต้ อ ง
ถูกจาคุก และสามารถชดเชยแก่ผู้เสียหายในคดีดังกล่าวได้ตามความประสงค์ ของผู้เสียหาย85 ซึ่งจากงานเสวนา
ทางวิชาการในหัวข้อ “ชะลอฟ้อง เพื่ออะไร เพื่อใคร : เปิดร่างกฎหมายชะลอฟ้อง” เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565
โดยสถาบันนิติวัชร์ สานักงานอัยการสูงสุด ชี้ให้เห็นว่า การใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญากระแสหลั ก
เพี ย งอย่ า งเดี ย วเป็ น หนึ่ ง ในปั จ จั ย ที่ ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาเรื อ นจ าแออั ด เพิ่ ม ต้ น ทุ น ในการด าเนิ น คดี แ ละ
เพิ่มค่าใช้จ่ายของรัฐในกระบวนการยุติธรรม โดยไม่สามารถลดจานวนผู้กระทาผิดได้ 86 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
เตรี ย มการจั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามแนวทางจั ด ท าและเสนอร่ า งกฎหมาย
ตามบทบัญญัติ มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ โดยจะนาเสนอคณะรัฐมนตรีตามกระบวนการเสนอร่างกฎหมาย
ต่อไป87
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ทัง้ นี้ ยังคงสารสกัดจากพืชกัญชาหรือกัญชงที่มีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC)
เกินร้อยละ 0.2 โดยน้าหนัก ให้เป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 เอาไว้
84 จาก ราชทัณฑ์ เริ่ มปล่ อยตั ว-เปลี่ ยนแปลงโทษผู้ ต้ องขั งตามหมายศาล ในคดี ความผิ ดเกี่ ยวกั บพื ชกั ญชา หลั งประกาศ
กระทรวงฯ มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้, โดย กรมราชทัณฑ์, 2565. สืบค้นจาก http://www.correct.go.th/?p=104459
85
จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
(กพยช.) ครั้งที่ 2/2564, โดย รัฐบาลไทย, 2564. https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/49606
86
จาก นิติวัชร์อัยการจัดเสวนา ชะลอฟ้อง ทางเลือกใหม่ให้โอกาสผู้พลั้งพลาด, โดย มติชนออนไลน์, 2565. สืบค้น
จาก https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3211257
87
จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
(กพยช.) ครั้งที่ 2/2564, งานเดิม.
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2.2.2 การบังคับโทษทางอาญา
- ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการกระทาความผิดซ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศ
หรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .…88 โดยสาระสาคัญของกฎหมายดังกล่าวคื อการกาหนดมาตรการเพื่อป้องกัน
การกระทาผิดซ้าของผู้ที่พ้นกาหนดโทษ อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวมีการเสนอให้ใช้สารเคมีเพื่อระงับ
ฮอร์โมนเพศในกรณีที่เป็นผู้ต้องหาในคดีล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งนักวิชาการบางส่วนกังวลว่าอาจเป็นมาตรการ
ที่ไม่ได้สัดส่วนต่อความผิด89
2.2.3 สิทธิของผู้ที่ถูกควบคุมตัวในสถานกักกันของรัฐ
- สื บ เนื่ อ งจากมี ก ระแสวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ถึ ง กรณี ผู้ ต้ อ งขั ง ในประเทศไทยถู ก บั ง คั บ ให้ ผ ลิ ตอวน
ให้ กับ บริ ษัทเอกชนโดยไม่ส อดคล้องกับ หลั กสิทธิมนุษยชนในเดือนธันวาคม 2564 90 อธิบดีกรมราชทัณฑ์
ได้มีข้อสั่งการปฏิรูปแรงงานผู้ต้องขัง โดยให้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการปฏิรูประบบการทางาน
ผู้ต้องขัง กรมราชทัณฑ์ขึ้น เพื่อศึกษาระบบการทางานของผู้ต้องขังตามข้อกาหนดแมนเดลา (Mandela Rules)
ของสหประชาชาติ และให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนขั้ น พื้ น ฐานความปลอดภั ย ด้ า นสุ ข อนามั ย
และแรงงาน รวมถึงค่ าตอบแทนต่าง ๆ ประกอบด้วย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด อุตสาหกรรม
จังหวัด แรงงานจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด และหอการค้าจังหวัดในรูปแบบของคณะกรรมการฯ ของแต่ละ
เรือนจา เพื่อพิจารณาอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม สอดคล้องกับ
อัตราค่าจ้างขั้นต่าของแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งให้เรือนจารายงานให้กรมราชทัณฑ์ทราบภายใน 15 วัน เพื่อยกเลิก
การจ้างงานที่อัตราค่าจ้างต่ากว่ามาตรฐาน เพื่อให้การทางานสอดคล้องกับสภาพสังคม ความต้องการของตลาด
และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการทางานภายใต้กฎหมายแรงงานและหลักการสากลระหว่างประเทศ
ด้านแรงงานมากขึ้น91
- เมื่อวัน ที่ 30 มีน าคม 2565 ในเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นว่าด้ว ยสถานการณ์สภาพ
เรือนจาไทย ปี 2564 ผู้แทนจากกรมราชทัณฑ์ชี้แจงว่า กรมราชทัณฑ์มีความพยายามที่จะปรับปรุงข้อห่วงกังวล
ของภาคประชาสังคมซึ่งปรากฏในรายงานสถานการณ์สภาพเรือนจาไทย ปี 2564 หลายประการ รวมถึง
การปรับให้เรือนนอนมีขนาด 1.6 ตารางเมตรต่อคน การปรับอัตรากาลังของเจ้าหน้าที่เรือนจาต่อจานวนผู้ต้องขัง
จากเดิม 1 ต่อ 22 เป็น 1 ต่อ 15 การเลิกใช้โทษทางวินัยที่เป็นการใช้กาลัง การเลิกบังคับการใช้น้าจากัดจานวนขัน
88

จาก วุฒิสภา คลอดกม. ‘ฉีดไข่ให้ฝ่อ’ ป้องกันกระทาผิดซ้า แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วย-ผู้เชี่ยวชาญ,
โดย มติชนออนไลน์, 2565. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_3448058
89
จาก พ.ร.บ.ความผิดซ้าเกี่ยวกับเพศ-ความรุนแรง “ฉีดให้ฝ่อเหมือนตัดแขนขา” หรือเรากาลังแก้ปัญหาไม่ตรงจุด? ,
โดย รุ่งฤทธิ์ เพ็ชรรัตน์, 2565. สืบค้นจาก https://plus.thairath.co.th/topic/spark/101154
90
From EXCLUSIVE - Jails in Thailand force prisoners to make fishing nets under threat of violence,
by Nanchanok Wongsamuth, 2564. Retrieved from https://news.trust.org/item/20211223055726-yhrid/
91
จาก “ราชทั ณ ฑ์ ” ปฏิ รู ป แรงงานผู้ ต้ อ งขั งตามหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน [โพสต์ บ นเฟซบุ๊ ค ], โดย ประชาสั ม พั น ธ์
กรมราชทั ณ ฑ์ , เข้ า ถึ ง เมื่ อ วั น ที่ 3 มี น าคม 2565. สื บ ค้ น จาก https://www.facebook.com/prthaidoc/posts/
333715028787560
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ซึ่ ง เป็ น อุ ป สรรคต่ อ สุ ข อนามั ย ของผู้ ต้ อ งขั ง หญิ ง และการคุ้ ม ครองผู้ ต้ อ งขั ง จากการถู ก บั ง คั บ ใช้ แ รงงาน
ที่ไม่เป็นธรรมในเรือนจา ทั้งนี้ ในประเด็นสภาพแวดล้อมหรือสุขอนามัยที่ไม่ได้มาตรฐานตามหลักการสากลนั้น
ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากการที่งบประมาณมีอยู่ อย่างจากัด โดยก่อนหน้านี้ ได้รับเบี้ยเลี้ยงต่อประชากรผู้ต้องขัง
สาหรับผู้ต้องขัง 270,000 คน ทั้ง ๆ ที่มผี ู้ต้องขังจริงกว่า 300,000 คน92
2.2.4 สิทธิในกระบวนการสอบสวนและการดาเนินคดี
- สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา (GDRI) ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทาง
สังคม มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) จัดเสวนา หัวข้อ “ตารวจที่ผู้หญิงและคนชายขอบต้องการ” เนื่องในโอกาส
วันสตรีสากล วันที่ 8 มีนาคม 2565 เน้นย้าถึงความสาคัญที่กระบวนการสอบสวนจะต้องมีตาแหน่งพนักงาน
สอบสวนหญิงเพื่อให้ผู้หญิงได้เข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นแรกในการสอบสวน เนื่องจากใน
หลาย ๆ คดี โดยเฉพาะคดี ก ารล่ ว งละเมิ ด ทางเพศที่ มี ผู้ ช ายเป็ น คู่ ก รณี พบว่ า พนั ก งานสอบสวนชาย
ขาดความเห็นใจหรือความเข้าใจต่อความแตกต่างทางเพศ ทาให้ผู้เสียหายไม่กล้าแจ้งความ หรือกระบวนการจบที่
การไกล่เกลี่ยโดยผู้เสียหายไม่ได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสม 93 นอกจากนี้ กระบวนการขอให้จัดหาพนักงาน
สอบสวนหญิงยังมีความซับซ้อน โดยพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบจะต้องแจ้งคาร้องต่อผู้กากับการของสถานี
ตารวจนั้น ๆ จากนั้นจะต้องส่งเรื่องต่อไปยังผู้บัญชาการภาค ซึ่งจะเป็นผู้ติดต่อผู้กากับการสถานีตารวจในพื้นที่
เพื่อตรวจสอบว่าสถานีตารวจใดมีพนักงานสอบสวนหญิงประจาการอยู่บ้าง เมื่อหาพนักงานสอบสวนหญิงได้แล้ว
ผู้ บั ญ ชาการภาคจะต้ อ งลงนามค าสั่ ง พิ เ ศษเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น พนั ก งานสอบสวนส าหรั บ ผู้ เ สี ย หายที่ ร้ อ งขอ
เป็นเหตุให้ผู้เสียหายหญิงจานวนหนึ่งจายอมไม่ใช่พนักงานสอบสวนหญิง94
- สานักงานตารวจแห่งชาติได้มีหนังสือเวียน ที่ ตช 006.3/ว10095 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
เรื่อง แก้ไขปรับปรุงมาตรฐานการลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงเกี่ยวกับการสอบสวน อันเกี่ยวเนื่อ งกับ
การดาเนินคดีล่าช้า โดยมีการปรับโทษของฐานการทาสานวนสอบสวนล่าช้า โดยเพิ่มโทษที่เบากว่า ได้แก่
การภาคทัณฑ์ ให้เป็นดุลพินิจเพิ่มสาหรับผู้พิจารณาโทษใช้โทษที่เบากว่าได้
- ราชกิ จ จานุ เ บกษา เผยแพร่ พ.ร.บ. แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบั บ ที่ 29)
พ.ศ. 2565 โดยมีสาระสาคัญเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 73 และ 74 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2551 เพื่อแก้ไขช่วงอายุเด็กที่ไม่ต้องรับโทษอาญา โดยปรับเปลี่ยนจาก 10 ปี
เป็น 12 ปี มีเหตุผลแนบท้ายการประกาศกฎหมายฉบับนี้ว่า เนื่องจากวัยดังกล่าวไม่มีความแตกต่างกันมาก
เป็นช่วงอายุที่พัฒนาการด้านความคิด สติ ปัญญา จริ ยธรรม และความรู้สึกผิดชอบยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่และ
ยั งไม่ส ามารถคาดการณ์ถึงผลที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทาของตนได้อย่างดีพอ และยังไม่ส มควรให้ เข้าสู่
92

เป็นตัวเลขโดยประมาณของผู้แทนกรมราชทัณฑ์ที่ให้ข้อมูลในงานเสวนาดังกล่าว
93
จาก วงเสวนา ‘สตรีสากล’ ชี้ตารวจต้องมีใจ ทาคดีทางเพศคานึงถึงความเป็นมนุษย์, โดย เวิร์คพอยท์ทูเดย์, 2565.
สืบค้นจาก https://workpointtoday.com/international-womens-day/
94
จาก คดีทางเพศมีทุกวัน แต่ ‘พนักงานสอบสวนหญิง’ ยังเป็นอาชีพที่ขาดแคลน, โดย ธีรนัย จารุวัสตร์, 2565.
สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2022/04/98108
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กระบวนการดาเนินคดีอาญาซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินการบางประการที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
อันอาจทาให้เด็กเรียนรู้วิธีกระทาความผิดเพิ่มขึ้นจนนาไปสู่การกระทาความผิดซ้าอีก
2.3 การตอบรับข้อเสนอแนะจากกระบวนการนาเสนอรายงานสถานการณ์สิทธิ มนุ ษยชน
(Universal Periodic Review) รอบที่ 3
- ประเทศไทยได้ตอบรับข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ให้จัดตั้งกลไก
ถาวรระดั บ ชาติ ส าหรั บ การรายงาน การปฏิ บั ติ แ ละการติ ด ตามผลตามข้ อ เสนอแนะด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
โดยพิจารณาความเป็นไปได้ในการมีความร่วมมือด้านนี้ภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16
พัฒนาสภาพความเป็นอยู่ ของผู้ต้องขังและนักโทษเพื่อรับรองสิ ทธิในการได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม
ขณะถูกคุมขัง พิจารณาการให้สัตยาบันต่อพิธีสารเลือกรับ ฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง ซึ่งมีเป้าหมายในการยกเลิกโทษประหารชีวิต รณรงค์สร้างความตระหนักรู้เพื่อมุ่งให้ความรู้
แก่สาธารณะในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและวิธีการลงโทษอื่นแทนโทษประหารชีวิต และให้คามั่นโดยสมัครใจ
ที่จะปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน และศึกษาความเป็นไปได้
ของการเข้าเป็นภาคีตราสารระหว่างประเทศเพิ่มเติม
3. การดาเนินการของ กสม.
3.1 รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและรายงานข้อเสนอแนะ
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับสิ ทธิในกระบวนการ
ยุ ติธ รรม จ านวน 11 คาร้ อง คาขอทบทวนรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน 1 คาร้อ ง
และออกรายงานผลการตรวจสอบที่เกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมด 17 ฉบับ โดยเป็ นรายงานที่มี
ข้อเสนอแนะมาตรการในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนเสนอให้สานักงานตารวจแห่ งชาติ
ดาเนินการ เช่น คุ้มครองสิ ทธิของผู้ร้ องเรียนหรือผู้ แจ้งเบาะแสตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการรั กษา
ความลั บ ของทางราชการ พ.ศ. 2544 อย่ า งเคร่ ง ครั ด ก าชั บ ให้ พ นั ก งานสอบ สวนปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง
สานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ 419/2556 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 และเร่งรัดดาเนินคดีที่ผู้ต้องหาถูกอายัด
เพื่ อ มิ ใ ห้ เ กิ ด ความล่ า ช้ า นอกจากนี้ มี ข้ อ เสนอแนะมาตรการหรื อ แนวทางในการส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครอง
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนต่ อ หน่ ว ยงานอื่ น เช่ น ให้ ส านั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ งที่ มี ห้ อ งกั ก แจ้ ง สิ ท ธิ ข องผู้ ต้ อ งกั ก
และหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการน าส่ ง เครื่ อ งอุ ป โภคอย่ า งเคร่ ง ครั ด ให้ ก รมราชทั ณ ฑ์ ก าชั บ ให้ เ รื อ นจ า
หรือทัณฑสถานที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลไม่ให้ใช้กาลังกับผู้ต้องขังเกินความจาเป็นตามที่กาหนดในกฎหมาย
เป็นต้น
นอกจากนี้ กสม. ได้มีข้อเสนอแนะต่อกรณีการดาเนินคดีล่าช้าอันเกี่ยวเนื่องกับการอายัดตัว 95
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น ให้นาระบบฐานข้อมูลศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการ
95

รายงานข้ อ เสนอแนะ ที่ 3/2565 ลงวั น ที่ 21 เมษายน 2565 เรื่ อ ง ข้ อ เสนอแนะมาตรการหรื อ แนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่ง สิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม กรณีการดาเนินคดีล่าช้าอันเกี่ยวเนื่องกับการอายัดตัว
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ยุติธรรม (Data Exchange Center: DXC) มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ให้กาชับพนักงานสอบสวนตรวจสอบ
ฐานข้อมูลสถานะของผู้ต้องหาก่อนที่จะขอออกหมายจับ และเร่งรัดดาเนินการสอบสวนในทันทีที่สามารถ
กระทาได้เนื่ องจากผู้ ต้องหาถูกคุมขังอยู่ในเรือนจาแล้ ว ให้ พนักงานอัยการยื่นฟ้องจาเลยซึ่งเป็นผู้ ต้องหา
ที่ถูกคุมขังอยู่แล้ว ในเรื อนจาต่อศาลในเขตอานาจที่มีการกระทาความผิดเกิดขึ้น ให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ
ในการพิจารณารับฟ้องของพนักงานอัยการได้โดยถือว่ามีตัวจาเลยซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจาเพื่อดาเนินคดีแล้ว
และแจ้งให้ผู้ต้องขังทราบข้อมูลเกี่ยวกับการอายัดตัวในโอกาสแรกที่กระทาได้ เป็นต้น
3.2 การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และห้องกักของสานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง
- กสม. ลงพื้น ที่ตรวจเยี่ ย มศูนย์ ฟื้ น ฟูส มรรถภาพผู้ ติด ยาเสพติ ด 6 แห่ ง ได้แก่ 1) ศูนย์ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 41 จ. เชียงใหม่96 2) ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์
ทหารบก อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 97 3) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 5 จ. ประจวบคีรีขันธ์98
4) ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 1 จ. เพชรบุรี99 5) โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ 2 อ. สัตหีบ
จ. ชลบุรี และ 6) ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ 14 อ. เมือง จ. ชลบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค
ความส าเร็ จ ในการด าเนิ น งาน และการเตรี ย มความพร้ อ มการเปลี่ ย นผ่ า นงานดู แ ลผู้ ติ ด ยาเสพติ ด
ตาม พ.ร.บ. ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564100 ซึ่งจากเดิมอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรมไปเป็นกระทรวงสาธารณสุ ข โดยจะเริ่มดาเนินการในปี 2566 101 นอกจากนี้ มีการลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมห้องกักของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองบางเขน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสนาม อาคารผู้ต้องกัก
หญิงและเด็ก และห้องกักของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองบางเขน

96

จาก กสม.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ , โดย สานักงาน
กสม., 2565. สืบค้นจาก https://www.nhrc.or.th/News/Activity-News/กสม-ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเ.aspx
97
จาก กสม.ลงพื้ น ที่ ต รวจเยี่ ย มสถานฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด และประสานความร่ ว มมื อ ส านั ก งาน
ศาลปกครองเชียงใหม่ และเครือข่ายสถานะบุคคล แก้ไขปัญหาด้านสิทธิและสถานะของบุคคล, โดย สานักงาน กสม., 2565.
สืบค้นจาก https:// www.nhrc.or.th/News/Activity-News/กสม-ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดย
98
จาก กสม. ลงพื้ น ที่ ต รวจเยี่ ย มศู น ย์ ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด กองบิ น 5 จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ,
โดย สานักงาน กสม., 2565. สืบค้นจาก https://www.nhrc.or.th/News/Information-News/กสม-ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา.aspx
99
จาก กสม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี, โดย สานักงาน กสม.,
2565. สื บ ค้ น จาก https://www.nhrc.or.th/News/Information-News/กสม-ลงพื้ น ที่ ต รวจเยี่ ย มศู น ย์ วิ วั ฒ น์ พ ลเมื อ งกองร้อย.aspx
100
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทาสรุปข้อมูลการลงพื้นที่ โดย สานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
101
จาก กสม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ 2 และศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ 14,
โดย สานักงาน กสม., สืบค้นจาก https://www.nhrc.or.th/News/Information-News/กสม-ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
วิวัฒน์พลเมือง-กองท.aspx
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การกระทาทรมานและการบังคับให้สูญหาย รอบ 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน 2565)
1. สถานการณ์ / ปัญหา
1.1 การกระทาทรมาน/ย่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พบเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- เมื่ อ วั น ที่ 11 มกราคม กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ (DSI) ยุ ติ ก ารสื บ สวนกรณี น ายอั บ ดุ ล เลาะ
อีซอมูซอ ซึง่ หมดสติและเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวในศูนย์ซักถาม ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ. หนองจิก จ. ปัตตานี
และส่งสานวนการสืบสวนไปยัง สภ. หนองจิก จ. ปัตตานี เพื่อพิจารณาตามอานาจหน้าที่ 102 ต่อมาเมื่อวันที่
9 พฤษภาคม ศาลจังหวัดสงขลานัดฟังคาสั่งในคดีหมายเลขดาที่ ช.1/2563 คดีไต่สวนการตายของนายอับดุล
เลาะฯ โดยศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่ทนายฝ่ายญาติของผู้เสียชีวิตเสนอต่อศาลนั้นไม่
เพียงพอต่อการบ่งชี้ได้ว่านายอับดุลเลาะฯ เสียชีวิตจากการถูกทาร้ายร่างกาย โดยมีคาสั่งว่านายอับดุลเลาะฯ
เสียชีวิตเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 04.03 น. จากการที่สมองขาดออกซิเจนและหัวใจหยุดเต้น และ
เสียชีวิตระหว่างที่ถูกควบคุมตัวภายในค่ายอิงคยุทธบริหาร103
- นายสุ รั ช เผื อ กพั น ธ์ ด่ อ น ยื่ น หนั ง สื อ ต่ อ ส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด (อสส.) จากกรณี ถู ก กลุ่ ม
ชายฉกรรจ์ ซึ่งอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตารวจชุดปราบปรามยาเสพติดซ้อมทรมานและอุ้มหายจากบ้านพัก เมื่อวันที่
23 ตุลาคม 2562 เพื่อขอให้พนักงานอัยการเร่งสั่งฟ้องและดาเนินคดีต่อผู้กระทาผิดให้ถึงที่สุด โดยรองโฆษก
อสส. แถลงความคืบหน้ากรณีดังกล่าวว่า ปัจจุบันคดีอยู่ที่สานักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 7 และอยู่
ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการ104
- เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ผู้ต้องหาคดียาเสพติดและครอบครัวเข้า แจ้งความดาเนินคดีเจ้าหน้าที่
ตารวจชุดสืบสวนที่กองบังคับการปราบปราม โดยกล่าวอ้างว่าเมื่อปี 2550 เจ้าหน้าที่ตารวจชุดดังกล่าวบุกเข้า
ไปในบ้านพักครอบครัวผู้เสียหายใน จ. ปทุมธานี และควบคุมตัวสมาชิก 4 คน ไปทาการสอบสวน โดยแยกพ่อ
และแม่ไปที่เซฟเฮาส์ ทรมานด้ว ยวิธี ช็อตไฟฟ้า รุมทาร้ายร่างกาย และใช้ถุงพลาสติกครอบศีรษะ ก่อนที่
เจ้าหน้าที่ตารวจอีกชุดจะพบยาบ้า 4,000 เม็ด ที่บริเวณนอกรั้วบ้านดังกล่าว โดย พ.ต.ท. บุญยิ่ง บัณทิตไทย
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี เจ้าหน้าที่ตารวจที่ถูกพาดพิงยืนยันว่า ปฏิบัติการถูกต้องตาม
กฎหมาย ไม่มีการทาร้ายร่างกายและยัดยาเสพติดตามที่อีกฝ่ายกล่าวอ้าง105
- พลทหารวุฒิพงษ์ เจริญสุข เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ สภ. พลูตาหลวง ให้ดาเนินคดีกับ
พ.จ.ต. เด่นชัย ศุภนิมิต ซึ่งเป็นครูฝึก สังกัดค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธิน กรณีใช้ด้ามมีดตีที่ศีรษะและทาร้ายร่างกายจนมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง รวมถึงได้มีการสั่งทา
จาก นัดฟังคาสั่ง 9 พ.ค. คดี “อับดุลเลาะ อีซอมูซอ” หมดสติ และเสียชีวิตในค่ายทหาร, โดย ผู้จัดการ, 20 กุมภาพันธ์ 2565. สืบค้น
จาก https://mgronline.com/south/detail/9650000017228
103 จาก ศาลสงขลาชี้ พยานหลักฐานไม่เพียงพอ อั บ ดุลเลาะ อี ซอมูซอ ถู ก ทาร้า ยจนตายหรือไม่ , โดย ข่ า วสด, 9 พฤษภาคม 2565.
สืบค้นจาก https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7040785
104 จาก มึ น อ-สุ รั ช ' ตามความคื บ หน้ า จาก DSI-อสส. คดี ก ารหายตั ว ไปของบิ ลลี่ กั บ คดี ถู ก ต ารวจซ้ อ มทรมาน, โดย ประชาไท, 21
มกราคม 2565. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2022/01/96903
105 จาก "อัจฉริยะ" พาครอบครัวเหยื่ อร้องถูก "ตร." ซ้อมทรมานถุงคลุมหัว -ยัดยาเสพติด, โดย เนชั่น, 14 กุมภาพันธ์ 2565. สืบค้นจาก
https://www.nationtv.tv/news/378863749
102
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โทษพลทหารวุฒิพงษ์ฯ โดยให้ปักศีรษะลงกับพื้น ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของ พ.จ.ต. เด่นชัยฯ ได้สั่งให้มี
การตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน106
- เมื่อวันที่ 29 เมษายน ผู้บัญชาการทหารเรือได้สั่งการให้หน่วยที่รับผิดชอบในการฝึกและอบรม
พลทหารกองประจาการดาเนิน การต่อกรณีของจ่าโท ทักษิณ หงอกพิลัย สังกัดกองร้อยบังคับการ กรมรักษา
ความปลอดภัยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ซึ่งปรากฏภาพว่าบังคับให้ทหารกองประจาการผลัดใหม่รับประทาน
น้าอสุจิของตน เมื่อเดือนตุลาคม 2564 และให้ปรับทัศนคติของรุ่นพี่ ผู้บังคับบัญชา เกี่ยวกับการลงโทษว่าให้
เป็นไปตามขอบเขตและอยู่บนพื้นฐานของความปรารถนาดีต่อกัน และใช้การลงโทษเฉพาะเท่าที่จาเป็นเท่านั้น
เพื่อปรับปรุงพฤติกรรม ความรู้ ความสามารถของทหารกองประจาการให้ดีขึ้น107 ต่อมา
- เมื่ อ วั น ที่ 8 มิ ถุ น ายน ศาลอาญาคดี ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบกลางได้ พิ พ ากษาคดี อ าญา
หมายเลขดาที่ อท 180/2565 ของ พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธนผล หรือ โจ้ กับพวกรวม 7 คน ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่น
โดยทรมานหรือโดยกระทาทารุณโหดร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 (8) โดยลดโทษให้ 1 ใน 3
คงลงโทษจาคุกจาเลยที่ 1,2,3,4,5 และ 7 ตลอดชีวิต จาคุกจาเลยที่ 6 เป็นเวลา 5 ปี 4 เดือน108
- เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน คณะอนุกรรมการคั ดกรองกรณีถูกกระทาทรมานและถู กบังคับให้ หาย
สาบสูญ ภายใต้คณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระทาทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ มีมติให้
ยุติการสอบสวนกรณีของนายอรรถสิทธิ์ นุสสะ ซึ่งร้องเรียนว่าถูกเจ้าหน้าทีต่ ารวจควบคุมตัวใน สน. ดินแดง และทา
ร้ายร่างกายเพื่อบังคับให้ระบุตัวผู้ที่เผาศาลพระภูมิ สน. ดินแดง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยระบุให้ยุติการ
สอบสวนเนื่องจากพฤติการณ์ไม่ใช่การกระทาทรมานตามคานิยามของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประ
ติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี เนื่องจากมิใช่การกระทาเพื่อให้ได้มาซึ่งคารับ
สารภาพ และนายอรรถสิทธิ์ฯ ไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงถึงสาหัส109
- เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ศาลแพ่งกรุงเทพใต้อ่านคาพิพากษาให้สานักงานตารวจแห่งชาติชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนแก่นายฤทธิรงค์ ชื่น จิตร เหยื่อการซ้อมทรมานด้วยการถูกคลุมถุงดาและทาร้ายร่างกายเพื่อให้
รั บ สารภาพในคดีวิ่งราวทรัพย์ ซึ่งจากการสื บสวนภายหลังพบว่าเป็นการจับผิ ดคน ในคดีห มายเลขดา พ.
949/2560 โดยให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจานวนเงิน 3,380,000 บาท110

จาก ทร.สั่ ง สอบ-ลงโทษวิ นั ย ครู ฝึ ก ตี หั ว พลทหาร ปมหั่ น ผั ก ไม่ ถู ก ใจ, โดย ไทยพี บี เ อส, 21 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565. สื บ ค้ น จาก
https://news.thaipbs.or.th/content/312930
107 จาก ทร.ตั้งกก.สอบ เอาผิดครูฝึกบังคับทหารใหม่กินน้าอสุจิ สั่งให้หยุดทาหน้าที่แล้ว , โดย ไทยพีบีเอส, 29 เมษายน 2565. สืบค้น
จาก https://www.thaipost.net/general-news/132437/
108 จาก ผู้ก ากับ โจ้ : ศาลตัดสินประหารชีวิต พ.ต.อ. ธิติสรรค์ คดีทรมานผู้ต้อ งสงสัย แต่ลดโทษเหลือ จ าคุก ตลอดชีวิต , โดย บี บี ซี, 8
มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-61727720
109 จาก อนุกรรมการซ้อมทรมานฯ ออกผล 'อรรถสิทธิ์' ถูก ตร.ดินแดงทาร้ายไม่ใช่ซ้อมทรมาน, โดย ประชาไท, 22 มิถุนายน 2565.
สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2022/06/99185
110 จาก ศาลสั่ง สตช.ชดใช้ค่าเสียหาย เพียง 3.38 ล้าน พร้อมดอกเบีย
้ 7.5/ปีนับแต่วันเกิดเหตุ กรณีตารวจทรมานใช้ถุงคลุมศีรษะนาย
ฤทธิรงค์
ชื่นจิตร ขณะปฏิบัตหิ น้าที่, โดย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, 27 มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก
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1.2 การบังคับบุคคลให้สูญหาย พบเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI แถลงความคืบหน้าการสอบสวนคดีของบิลลี่ตามที่ได้รับคาสั่งจาก
อสส. ให้สืบสวนเพิ่มเติมใน 4 ประเด็น ได้แก่ การตรวจสอบพยานเทคนิคที่รวบรวมพยานหลักฐาน วัตถุพยาน
เพิ่มเติม เครือญาติผู้สูญหาย และเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์หลักฐาน โดย DSI ได้สอบสวน
เสร็จสิ้น และส่งเรื่องไปยัง อสส. แล้ว เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ทั้งนี้ การคุ้มครองพยานในส่วนของภรรยาของบิลลี่
ยังคงมีผลอยู่111 ต่อมา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม นางสาวพิณนภา พฤกษาพรรณ หรือมึนอ ภรรยาของนายพอละจี
รักจงเจริญ หรือ บิลลี่ ยื่นหนังสือต่อ อสส. เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดี ได้แก่ คดีนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร
อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน รื้อถอนเผาทาลายทรัพย์สินของปู่คออี้และชาวบ้านบางกลอย เมื่อปี 2554
และคดีการบังคับสูญหายและฆาตกรรมนายบิลลี่ฯ โดยโฆษก อสส. เป็นผู้รับหนังสือและแถลงความคืบหน้าว่า ใน
กรณีที่ นายชัยวัฒน์ ฯ และพวกเข้ารื้ อถอนและเผาบ้ านเรื อนและยุ้ งข้ าวของปู่ คออี้ และชาวบ้านบางกลอยนั้ น
พนักงานอัยการได้ส่งสานวนคืนให้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) อยู่
ระหว่างรอ ป.ป.ท. แก้ไขสานวน เนื่องจากเดิม ป.ป.ท. สรุปความเห็นมาไม่ครบถ้วน โดยเดิม ป.ป.ท. ส่งฟ้องนาย
ชัยวัฒน์ฯ ใน 3 ข้อหา ได้แก่ เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 วางเพลิง
เผาทรัพย์ตามมาตรา 218 และข้อหาทาให้เสียทรัพย์ตามมาตรา 358 แต่กลับสรุปความเห็นสั่งฟ้องตามมาตรา 157
ข้อหาเดียว พนักงานอัยการจึ งยืนยันว่า ต้องสรุปความเห็นมาให้ถูกต้องครบถ้วน ส่วนกรณีการกล่าวหาว่านาย
ชัยวัฒน์ฯ ฆาตกรรมนายบิลลี่ อสส. มีความเห็นสั่งฟ้องนายชัยวัฒน์ฯ ไปบางข้อหา และมีคาสั่งไม่ฟ้อง 3 ข้อหา
สานวนจึงถูกส่งกลับไปที่ DSI โดย DSI มีความเห็นแย้ง อสส. จึงสั่งสอบสวนเพิ่ม และได้รับสานวนที่ DSI สอบสวน
เพิ่มเติมแล้ว อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของพนักงานอัยการที่เกี่ยวข้อง และจะได้เสนออัยการสูงสุดต่อไป112
- วันที่ 4 เมษายน น.ส. สิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ พี่สาวของนายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ เข้ายื่นหนังสือ
ต่อผู้แทนองค์การสหประชาชาติ เนื่องจากคณะกรรมการตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคล
ทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (CED) องค์การสหประชาชาติ จะมีการประชุมทบทวนสถานการณ์การ
บังคับสูญหายในประเทศกัมพูชา โดยปัจจุบันคดีการหายตัวไปของวันเฉลิมฯ ยังคงอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนของศาล
กรุงพนมเปญ แต่ยังไม่มีการแจ้งผลมายังทนายความและครอบครัว113
2. การดาเนินการที่สาคัญ
2.1 การตอบรับต่อข้อเสนอแนะในรายงานปี 2564

https://www.facebook.com/398415390205753/posts/
pfbid0VULXvBNAkeNpVr8XLt62XctJYjHcoDq1biT1meMonmcrjqhPpiqhdN5cxtpZ3vkPl/?d=n
111 จาก มึนอ-สุรัช' ตามความคืบหน้าจาก DSI-อสส. คดีการหายตัวไปของบิลลี่ กับคดีถูกตารวจซ้อมทรมาน, โดย ประชาไท, 21
มกราคม 2565. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2022/01/96903
112 จาก ภรรยา ‘บิลลี่’ ยื่นหนังสือต่อ อสส. ติดตามความคืบหน้า คดีฆาตกรรมบิลลี่ และคดี 'ชัยวัฒน์' เผาบ้านปู่คออี้ , โดย ประชาไท,
27 พฤษภาคม 2565. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2022/05/98800?ref=internal_relate
113 จาก พี่วันเฉลิมร้อ งยูเอ็ น ก่อ นมีก ารประชุมทบทวนการบั งคับ สูญหายในกัมพูชา, โดย ประชาไท, 4 เมษายน 2565. สืบ ค้นจาก
https://prachatai.com/journal/2022/04/98009
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ครม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตอบกลับข้อเสนอแนะของ กสม. โดยกระทรวงยุติธรรม รายงาน
ว่ า ได้ มี ก ารพิ จ ารณาความพร้ อ มในการเข้ า เป็ น ภาคี พิ ธี ส ารเลื อ กรั บ ของอนุ สั ญ ญา CAT โดยที่ ป ระชุ ม
คณะอนุกรรมการประสานการดาเนิน งานตามพันธกิจระหว่างประเทศด้านสิ ทธิมนุษยชน ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 มีมติว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสร้างความตระหนักรู้ในพิธีสารฯ อย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของกรณีผู้ที่ถูกบังคับให้สูญหายในต่างประเทศ คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบกรณีถูกกระทา
ทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญได้มีการบันทึกถ้อยคาญาติและบุคคลใกล้ชิด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลไปยัง
หน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ปัจจุบันยังไม่พบหรือทราบชะตากรรมของบุคคลที่สูญหาย โดยญาติ
ของผู้สูญหายยังคงมีการประสานงานกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกระทรวงการต่างประเทศโดย
ตลอด114
2.2 การดาเนินการในปี 2565
- ความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทาให้
บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ สภาผู้แทนราษฎร มีมติในวาระสาม เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามการทรมานและการกระทาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …. โดยมีสาระสาคัญของร่าง พ.ร.บ. ดังนี้ 1) มี
การเพิ่มบทบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดฐานกระทาการที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ 2) การกาหนดนิยามของผู้เสียหายที่ครอบคลุมสามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้ซึ่งอยู่กินกันฉัน
สามีภริยาซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรส ผู้อุปการะและผู้อยู่ในอุปการะของผู้ถูกกระทาให้สูญหาย 3) การกาหนด
ห้ามมิให้มีการขับไล่ ส่งกลับ หรือส่งบุคคลเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปยังอีกรัฐหนึ่ง หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้น
จะตกอยู่ในอันตราย 4) ในการควบคุมตัว กาหนดให้เจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่าง
ต่อเนื่องและต้องมีการบัน ทึกข้อมูล เกี่ยวกับผู้ ถูกควบคุมตัว และ 5) ให้คดีตาม พ.ร.บ. เป็นคดีพิเศษ และ
กาหนดให้หลายหน่วยงานเข้ามาร่วมสอบสวน115 และเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ วุฒิสภาได้ มีมติรับหลักการของ
ร่างพระราชบัญญัติฯ และได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว116 โดยต่อมาเมื่อวันที่
27 มิถุน ายน ที่ป ระชุมวุฒิ สภามีมติ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการ
ทรมานและการกระทาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... เป็นกรณีพิเศษ 30 วัน117
จาก หนังสือกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ นร 0807/3865 ลงวันที่ 8 เมษายน 2565 เรื่อง ผลการพิจารณาของสานักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติต่อ เรื่อง รายงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560.
115จาก สภา ผ่ า นฉลุ ย พ.ร.บ.ป้ อ งกั น ซ้ อ มทรมาน -อุ้ ม หาย 359 เสี ย ง, โดย มติ ช น, 23 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565. สื บ ค้ น จาก
https://www.matichon.co.th/politics/news_3199463
116จาก ที่ประชุม ส.ว. มีมติรับหลักการวาระที่ 1 ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันซ้อมทรมานอุ้มหาย ที่ผ่าน ส.ส. ตั้ง กมธ. 25 คน ถกวาระ 2 , โดย
The Standard, 28 กุมภาพันธ์ 2565. สืบค้นจาก https://thestandard.co/senator-meeting-resolved-to-accept-principle-of-agenda-1draft-act-to-prevent-torture-and-carry-disappearance/
117 จาก ภาคประชาชนขอให้วุฒิสภาส่งกลับร่างพรบ.ทรมานอุ้มหายให้สภาผู้แทนฯ โดยไม่ชักช้าโดยไม่ตัดทอนหลักการสาคัญๆ ไม่ขยาย
ระยะเวลาอีก, โดย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, 27 มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก
https://www.facebook.com/398415390205753/posts/pfbid031PXASvggR91UNLF
vVLbxAMm9qusTaTCyJihvD352A3TEk7D19WKMhno1LBqkAa9l/?d=n
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- การตอบรับข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR รัฐบาลได้ตอบรับข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย เช่น การเร่ง ดาเนินการให้ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามการทรมานและการกระทาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ การพิจารณาการให้สัตยาบันพิธี
สารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี การจัดตั้งกลไกอิสระระดับชาติเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทรมานและบังคับบุคคล
ให้สูญหาย และการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและทหาร เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐบาลได้ให้คามั่นโดย
สมัครใจในการปรั บ ปรุ ง กฎหมายให้ ส อดคล้ องกั บตราสารระหว่า งประเทศด้ านสิ ทธิ ม นุษ ยชน ซึ่ งรวมถึ ง
อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี และ
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ และจะเร่งส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ศึกษา และการสร้ างความตระหนั กรู้ ด้านสิ ทธิมนุษยชนให้ กับทุ กภาคส่ ว น รวมทั้งจะเพิ่มความเข้ม ข้ น ใน
การศึกษาและจัดกิจกรรมฝึ กอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับพิธีสารมินนิโซตา (Minnesota Protocol on
Investigation on Potentially Unlawful Death (2016)) และพิ ธี ส ารอิ ส ตั น บู ล (Istanbul Protocol :
manual on the effective investigation and documentation of torture and other cruel, inhuman
or degrading treatment or punishment) เพื่อเสริมความพยายามในการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการ
ทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี โดยเฉพาะการป้องกัน
การทรมาน
3 การดาเนินการของ กสม.
3.1 ด้านการคุ้มครอง
- สถิติ เรื่ องร้ องเรี ยน ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการกระทาทรมานและการบังคับให้สูญหาย จานวน 7 คาร้อง โดยเป็นกรณีที่กล่าวอ้างว่า ถูกทาร้าย
ร่างกายในระหว่างการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตารวจชุดปราบปรามยาเสพติด กรณีกล่าวอ้างว่าถูกทาร้ายระหว่างฝึก
ทหาร กรณีกล่าวอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทาร้ายร่างกาย/กระทาทรมานใน
ระหว่างกระบวนการซักถาม
- ข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขกฎหมาย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน กสม. ได้มีข้อเสนอแนะต่อการ
พิจ ารณาร่ าง พ.ร.บ. ป้ องกัน และปราบปรามการทรมานและการกระทาให้ บุคคลสู ญหาย พ.ศ. .... ไปยัง
ประธานวุฒิสภา โดยมีรายละเอียดข้อเสนอแนะโดยสรุป อาทิ การกาหนดองค์ประกอบของการกระทาทรมาน
และการกระทาให้บุคคลสูญหายโดยถูกบังคับให้สอดคล้องกับนิยามที่กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
บัญญัติ การไม่ให้มีการนิรโทษกรรม หรือยกเว้นความรับผิดใด ๆ จากการกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้มี
การบั น ทึกข้ อมูล ของผู้ ถูก ควบคุ มตัว เกี่ยวกับสภาพร่ างกายและจิต ใจโดยแพทย์ข องหน่ว ยงานอื่น ที่ ไ ม่ ใ ช่
หน่วยงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบการควบคุมตัวนั้น และการบัญญัติให้มีหลักประกันความเป็นอิสระ
แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจสอบสวนการกระทาความผิดตามร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว เป็นต้น
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3.2 ด้านการส่งเสริม
- เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม กสม. จัดประชุมแนวทางการพัฒนากระบวนการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และความเห็ นในการแก้ปัญหาการซ้อมทรมาน ปรับปรุง
กระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้วยการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานหรือนิติเวช ในกรณีการซ้อม
ทรมาน พร้อมทั้งผลักดันร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทาให้ บุคคลสูญหาย พ.ศ.
…. และสนับสนุนการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลื อกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติ หรือการ
ลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี (Optional Protocol CAT: OP- CAT) โดยมีการพิจารณา
ประเด็นปัญหาใน 2 ประเด็น คือ แนวทางพัฒนากระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีการ
ทรมาน และแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือนิติเวช ใน
กรณีการตรวจสอบการทรมาน ทั้งนี้ กสม. จะดาเนินการจัดอบรมให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ยุติธรรม โดยเฉพาะแพทย์ทางจิตเวช ในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
ภายใต้กรอบพิธีสารอิสตันบูล เพื่อแก้ไขปัญหาการทรมานอย่างเป็นระบบและมีข้อสรุปที่เหมาะสมในการจัดทา
ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
- เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน กสม. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนกับ อสส. เพื่อประสานความร่วมมือในการส่ งเสริ ม
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม
และการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันตามกรอบภารกิจ หน้าที่
และอานาจของตน ดังนี้ 1) ร่วมมือกันพัฒนาระบบงานยุติธรรม การอานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนผู้ถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชน และการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม
และถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะกรณีการซ้อมทรมานและการบังคับสูญหาย 2) บูรณาการและประสาน
ความร่ ว มมื อ ในการเชื่อ มโยงระบบข้ อ มู ล ด้ านการคุ้ ม ครองสิ ท ธิม นุษ ยชนและช่ว ยเหลื อ ทางกฎหมายแก่
ประชาชนและการติดตามผล รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการส่งต่อข้อมูล เอกสาร หรือ
พยานหลักฐาน และ 3) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของแต่ละหน่วยงานด้านการศึกษา การ
วิจัย การฝึกอบรม และการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
ผู้รับผิดชอบ
น.ส. รักษณาลี ดอนสนธิ์
02 141 1931
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นักปกป้องสิทธิมนุษยชน รอบ 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน 2565)
1. สถานการณ์/ ปัญหา
จากการเฝ้ าระวังเหตุการณ์ด้านสิ ทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นช่ว งเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 พบ
ประเด็นเกี่ยวกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ที่สาคัญ ดังนี้
1.1 การดาเนินคดีต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
- นายเอิบ สารนิตย์ ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลทุ่งสง และหนึ่งในแกนนาเครือข่าย Save
นาบอน ผู้เคลื่อนไหวคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 2 แห่ง ในพื้นที่ อ. นาบอน จ. นครศรีธรรมราช118
ถูกดาเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 จากการปราศรัย เมื่อคราวมา
ปักหลักชุมนุมเพื่อคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในเดือนธันวาคม 2564119 ซึ่งนายเอิบได้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน
ว่า ถูกดาเนินคดีเนื่องจากได้ปราศรัยพาดพิงถึง “การถือหุ้นบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จากัด (มหาชน)
ผู้ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ ของพล.ต.อ. วิระชัย ทรงเมตตา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
และการดาเนินกิจการของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เปรียบเสมือนการฆ่าคนตัวเล็กตัวน้อย”120
- กรณีกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น จานวน 37 คน ถูกดาเนินคดีในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 368 ฐานขัดคาสั่งเจ้าพนักงาน พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ พ.ร.บ.
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบี ยบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535121 จากการชุมนุมบริเวณหน้า
ทาเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 เพื่อ คัดค้านการจัดตั้งเมืองอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ อ. จะนะ จ. สงขลา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาเนินคดีในชั้นพนักงานอัยการซึ่งได้ นัดฟังคาสั่งในวันที่
23 กันยายน 2565122
1.2 ความคืบหน้าทางคดีของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
- กรณีนางอังคณา นีละไพจิตร และนางสาวอัญชนา หีมมิหน๊ะ ยื่นฟ้องสานักนายกรัฐ มนตรี
ในฐานะหน่ ว ยงานที่ ก ากั บ ดู แ ลกองอ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร (กอ.รมน.) และ
กองทัพบก ในความผิดฐานละเมิ ดตาม พ.ร.บ. ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 โดยกล่าวหาว่า
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จาก ทาไมต้อง #Saveนาบอน ย้อนดูที่มา ปัญหา และเหตุผลในชาว อ.นาบอน ไม่เอาโรงไฟฟ้าชีวมวล, โดย
The Matter, 15 มีนาคม 2565. สืบค้นจาก https://thematter.co/brief/163135/163135
119
จาก เครือข่าย " saveนาบอน" จัดกิจกรรมหน้า สตช. ค้านโรงไฟฟ้า , โดย ThaiPBS, 15 มีนาคม
2565. สืบค้นจาก https://news.thaipbs.or.th/content/310743
120
จาก #saveนาบอน เข้ารายงานตัว สน.ปทุมวัน กรณีถูกฟ้องหมิ่นประมาทจากชุมนุมต้านโรงไฟฟ้าชีวมวล,
โดย iLaw, 10 มีนาคม 2565. สืบค้นจาก https://www.facebook.com/iLawClub/posts/10166401820570551
121
จาก ชาวบ้านจะนะ สงขลา เดินทางเข้ากรุงเทพฯ หลังตารวจสั่งฟ้องคดีชุมนุมหน้าทาเนียบรัฐบาลให้ยุติโครงการ
นิคมอุตสาหกรรม, โดย The Standard, 30 มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก https://thestandard.co/chana-villagers-afterpolice-ordered-lawsuit-against-rally/
122
จาก จะนะ: ประมวลเหตุการณ์หลังสลายการชุมนุมเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นที่ทาเนียบรัฐบาล, โดย BBC NEWS,
30 มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-59546227
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ทั้งสองหน่วยงานสนับสนุนปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (Information Operation: IO) ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารบิดเบือนให้ร้ายบุคคลทั้งสองเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ Pulony.blogspot.com ซึ่งศาลแพ่งได้สืบ พยาน
โจทก์ครั้งแรกในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 และนัดสืบพยานจาเลยในวันที่ 26 สิงหาคม 2565123
- กรณีนางอังคณา นีละไพจิตร ถูกบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งฟ้องในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วย
การโฆษณา จานวน 2 คดี จากการโพสต์ทวิตเตอร์เพื่อสนับสนุนนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงที่ถูกฟ้องจากการ
เคลื่อนไหวเรียกร้องในประเด็นด้านสิทธิแรงงาน โดยคดีแรก ศาลได้นัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 14-17 มีนาคม
2566 และนัดสืบพยานจาเลยในวันที่ 21-22 มีนาคม 2566 ส่วนคดีที่สอง ศาลได้นัดสืบพยานและพิจารณาคดี
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา 124 ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2559 บริษัทเอกชนดังกล่าวได้ฟ้องคดีเกี่ยวกับ
ประเด็นพิพาทด้านสิทธิแรงงานไปแล้ว 37 คดี125
2. การดาเนินการที่สาคัญ
2.1 การตอบรับข้อเสนอแนะในรายงาน ปี 2564
- กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เสนอแก้ไขร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองพยาน
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งปัจจุบันผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่าง
พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม
2565 โดยคณะกรรมาธิการฯ จะส่งรายงานไปยังสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ได้
แก้ไขบทนิยามคาว่า “พยาน” เพื่อให้มีความหมายกว้างขวางขึ้น ครอบคลุมถึงผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการกระทาความผิดอาญาและจาเลยในคดีอาญาที่มิได้มีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษและหลบหนี
รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทนักปกป้องสิทธิมนุษยชนแก่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัด
ประชุม อบรม สั มมนา และผลิ ตสื่ อประชาสั มพันธ์ รวมทั้งได้ร่ว มกับโครงการพัฒ นาแห่ งสหประชาชาติ
(United Nations Development Programme : UNDP) ศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายและมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการดาเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน126
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จาก ศาลเลื่อนสืบพยานคดีฟ้องแพ่ง 'สานักนายกฯ - ทบ.' คดีทา IO โจมตีนักสิทธิ เหตุอัยการป่วย, โดย ประชา
ไ
ท
,
20 พฤษภาคม 2565. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2022/05/98651
124
จาก บริษัท ธรรมเกษตร จากัด กับ นักปกป้องสิทธิมนุ ษยชนและคนงานในประเทศไทย, โดย INTERNATIONAL
FEDERATION FOR HUMAN RIGHTS, 31 พ ฤ ษ ภ า ค ม 2 5 6 5 . สื บ ค้ น จ า ก
https://www.fidh.org/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/thailand-thammakaset-watch
125
จาก Thailand: Protect Human Rights Defenders, โดย Fortify Rights, 31 พฤษภาคม 2565. สื บ ค้ น จาก
https://www.fortifyrights.org/tha-inv-2022-03-18/?fbclid=IwAR2ift3Nr6YfqnOWPJfaEDqSWVBhJPNc5917UaKvq3ZpZcF-KtWRwGRjbA
126
จาก หนังสือกระทรวงยุติธรรม ที่ ยธ 0411/5179 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เรื่อง รายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2564 และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ 2564.
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- สานักงานศาลยุติธรรม มีหนังสือเวียนเรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิฟ้องคดีอาญา
โดยไม่สุจริต และข้อพิจารณาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2562 โดยกาหนดหลักเกณฑ์ว่า คาฟ้องที่ฟ้องร้องจาเลยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบนั้น ต้องเป็นคาฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมาย มาตรา 158 (5) เสียก่อน เพราะหากเป็นคาฟ้องที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายแล้ว ย่อมมีกระบวนการให้ ศาลมีคาสั่ งตามที่บัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 161/1 ต่อไป ซึ่งจากัดเฉพาะคาฟ้องของผู้เสียหายที่เป็นเอกชนเท่านั้น ไม่รวมถึงคาฟ้องของพนักงาน
อัยการซึ่งถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากข้อเท็จจริงปรากฏชัดแจ้งจากตัวคาฟ้องเองว่า เป็นการกลั่นแกล้งจาเลย
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่แล้ว จึงเป็นการที่โจทก์ใช้สิทธิฟ้องคดีโดยไม่สุจริต ศาลย่อมมีคาพิพากษา
ยกฟ้องได้โดยไม่จาเป็นต้องทาการไต่สวนมูลฟ้องแต่อย่างใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวโดยชัดแจ้ง
ศาลย่อมมีอานาจในการที่จะเรียกพยานหลักฐานมาสืบเพิ่มเติมว่ามีข้อเท็จจริงในลักษณะดังกล่าวหรือไม่แล้วจึง
มีคาวินิจฉัยต่อไปตามรูปคดี
ส่วนกรณีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 165/2 สานักงานศาลยุติธรรมได้
มีหนังสือ ที่ ศย 016/ว231 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 เรื่อง คาแนะนาของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการไต่สวน
มูลฟ้อง พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการคุ้มครองสิทธิของจาเลยในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ที่จาเลย
สามารถแถลงให้ศาลทราบถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันสาคัญที่ศาลควรสั่งว่าคดีไม่มีมูล รวมทั้งกาหนดให้
คาสั่งศาลที่ว่าคดีมีมูลให้แสดงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมเหตุผลประกอบ โดยกาหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า ใน
กรณีที่ศาลเรียกพยานบุคคล เอกสาร หรือวัตถุ มาเป็นพยานศาล เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งคดีตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 165/2 ให้ศาลนั้นออกหมายเรียกพยานบุคคลโดยจดแจ้งข้อเท็จจริงซึ่ง
พยานอาจถูกซักถามลงไว้ในหมายเรียกพร้อมจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปด้วย และศาลพึงไต่สวนมูลฟ้องให้เสร็จ
ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยให้คานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่คู่ความหากคดีมีความล่าช้า127
2.2 การดาเนินการในปี 2565
2.2.1 การดาเนินการเพื่อจัดทากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ได้แก่
การเสนอร่างกฎหมายใหม่ในปี 2565
- คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. มาตรการ
ป้องกันการฟ้องคดีปิดปากในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ พ.ศ. …. และรับทราบแผนในการ
จัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสาคัญของกฎหมายลาดับรองที่ออกตามความในร่า ง
พ.ร.บ. ดังกล่าว128 โดยร่างกฎหมายดังกล่าวมีลักษณะเป็นกฎหมายกลางที่มีเนื้อหาครอบคลุมถึงการคุ้มครอง
ประชาชนที่ถูกฟ้องปิดปากอันเนื่องจากการแสดงความคิดเห็น การให้ถ้อยคา การแจ้งเบาะแสหรือข้อมูล หรือ
127

จาก หนังสือสานักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 016/6846 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เรื่อง เสนอความเห็นใน
รายงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560.
128
จาก สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 24 มกราคม 2565, โดย สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี , 24 มกราคม
2565. สืบค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/50819
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การจัดทาคาร้องหรือคากล่าวหา เกี่ยวกับการกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใดอันเป็นที่มาของการ
สอบสวน การตรวจสอบ หรือการไต่สวนในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ และกาหนดให้
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศาลและคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่และอานาจในการให้ความคุ้มครอง
ผู้ถูกฟ้องคดีปิดปาก
ความคืบหน้าของร่างกฎหมาย
- ร่าง พ.ร.บ. คุม้ ครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสาคัญเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
การดาเนินการคุ้มครองพยานให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ
แก้ไขบทนิยามคาว่า “พยาน” ให้ครอบคลุมถึงบุคคลซึ่งมาให้ถ้อยคาหรือได้ให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานผู้มีอานาจสืบสวน
คดีอาญา พนักงานผู้มีอานาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอานาจฟ้องคดีอาญา หรือศาล ในการดาเนินคดีอาญา
รวมทั้งผู้ เชี่ยวชาญ ปรั บปรุ งมาตรการทั่วไปและมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน เพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของ
สานักงานคุ้มครองพยาน และพนักงานเจ้าหน้าที่ ตลอดจนแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน
เพื่อให้พยานเกิดความเชื่อมั่น ได้รับความคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
- ร่าง พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่ผู้ต้องหาและจาเลยใน
คดีอาญา พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสาคัญโดยสังเขปเสนอให้ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่ผู้ต้องหา
ครอบคลุมถึงการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา และถูกคุมขังโดยที่พนักงานอัยการได้มีคาสั่ง
เด็ดขาดไม่ฟ้อง
- ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งมี
สาระสาคัญเสนอให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “คดีปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ” ให้อานาจผู้ต้องหายื่นคาร้องขอความเป็น
ธรรมต่อพนักงานอัยการและให้พนักงานอัยการออกคาสั่งไม่ฟ้อง ให้อานาจจาเลยยื่นคาร้องก่อนการไต่สวนมูลฟ้องและ
หากโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคดีมีมูลและการกระทาของจาเลยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์จริง ให้ศาล
พิพากษายกฟ้อง
2.2.2 การตอบรับข้อเสนอแนะจากกระบวนการนาเสนอรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
(Universal Periodic Review: UPR) รอบที่ 3
ประเทศไทยตอบรับข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน อาทิการคุ้มครอง
ทางกฎหมายในกรณีการถู กฟ้ อ งปิ ดปาก การคุ้มครองพื้นที่ในการท างานอย่า งเสรีและใช้เสรีภ าพในการ
แสดงออกได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการป้องกันการทาร้ายและข่มขู่นักปกป้องสิทธิมนุษยชน129
3. การดาเนินการของ กสม.
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- กสม. ได้มีรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน มาตรการป้องกันและแก้ไขการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ตลอดจนข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ ได้แก่ กรณีขอให้ความคุ้มครองให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
129

จาก ข้ อ เสนอแนะที่ ไ ทยตอบรั บและคามั่ นโดยสมั ครใจ, โดย กรมองค์ ก ารระหว่ างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ, 31 มีนาคม 2565. สืบค้นจาก https://humanrights.mfa.go.th/th/upr/report-3/report08.php
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กลุ่ มสหพัน ธ์เกษตรกรภาคใต้ที่อาศัย อยู่ในพื้นที่ชุมชนสันติพัฒ นา และพื้นที่ชุมชนคลองไทรพัฒนา โดยมี
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้สานักงานตารวจแห่งชาติ
กากับดูแลให้สถานีตารวจในพื้นที่จัดกาลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจตราความปลอดภัยอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
สั่งการให้ตารวจภูธรจังหวัดทบทวนการติดตั้ งจุดตรวจหลัก (ตู้แดง) และให้กรมป่าไม้พิจารณาอนุญาตให้ชุมชน
ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัย130 เป็นต้น
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอัญชริกา กิ่งมลิ
02-141-3888

130

จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 5/2565 เรื่อง สิทธิพลเมืองอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิใน
กระบวนยุติธรรม กรณีขอความคุ้มครองให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชน กลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้.
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สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รอบ 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน 2565)
1. สถานการณ์ / ปัญหา
1.1 สถิติเหตุการณ์ ข้อมูลจากองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสถานการณ์ภาคใต้ระบุว่า เดือนมกราคม –
พฤษภาคม ในพื้นที่จั งหวัดชายแดนภาคใต้ มีเหตุการณ์ความไม่สงบ 202 เหตุการณ์ ผู้เสียชีวิต 47 ราย ได้รับ
บาดเจ็บ 77 ราย มีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี ได้รับผลกระทบต่อชีวิตและร่างกาย จานวน 3 ราย จานวนเหตุการณ์
เพิ่มขึ้น เล็ กน้ อยเมื่อเปรี ย บเทีย บกับ ช่ว งเวลาเดียวกันของปี 2564 ซึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้น 200 เหตุการณ์
ในขณะที่จานวนผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บลดลงเล็กน้อยจากปี 2564 ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 48 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บ 78 ราย
และเด็กที่ได้รับผลกระทบ 7 ราย131 (ข้อมูลของส่วนราชการจะได้มีหนังสือสอบถามเพื่อเปรียบเทียบในช่วงสิ้นปี)
1.2 การช่วยเหลือเยียวยา ข้อมูลจากศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ณ วันที่ 31
มีนาคม รายงานว่า คณะกรรมการ 3 ฝ่าย ได้ให้การรับรองและช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบ จานวน 15 เหตุการณ์ ผู้เสียชีวิต 4 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บ 40 ราย และผู้พิการ/ทุพพลภาพ 3 ราย132
1.3 สถานการณ์การก่อเหตุรุนแรง ในรอบ 6 เดือน พบการก่อเหตุรุนแรงและบางเหตุการณ์ส่งผลให้
เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต เช่น กรณีคนร้ายก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ทหารพราน บริเวณ
หน้าฐานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 133 กรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงครูโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามเสียชีวิต ในพื้นที่
อ. หนองจิก จ. ปัตตานี 134 กรณีคนร้ายใช้อาวุธปืน ยิงอาสารักษาดินแดนเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 135
กรณีเหตุระเบิดบริเวณริมทางหลวงหมายเลข 4074 จานวน 5 ครั้ง ในพื้นที่ อ. สายบุรี และ อ. กะพ้อ จ. ปัตตานี136
และกรณีเหตุระเบิดป้อมตารวจหน่วยบริการประชาชนจันทรักษ์ (ปาลัส) บริเวณใกล้ปั๊มน้ามัน ปตท. ใน อ. ปะนา
เระ จ. ปัตตานี137 เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบการก่อเหตุในพื้นที่สาธารณะหลายกรณี เช่น การลอบวางระเบิดใน

จาก conflict incident database โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ สืบค้นจาก https://deepsouthwatch.org/
จาก สถิติการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การให้คาปรึกษาและการให้ความช่วยเหลือของ ศอ.บต. โดย ศอ.บต. 6 กรกฎาคม 2565.
สืบค้นจาก http://www.sbpac.go .th/?page_id=86643
133 จาก กลางวันแสกๆ! คนร้ายยิงทหารหน้าฐานใน จ.นราธิวาส เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2 นาย, โดย ผู้จัดการออนไลน์, 3 มกราคม 2565.
สืบค้นจาก https://mgronline.com/south/detail/9650000000570
134 จ า ก ยิ ง ดั บ " บ า บ อ เ ล ะ " อุ ส ต า ซ ดั ง ห น อ ง จิ ก , โ ด ย ส า นั ก ข่ า ว อิ ศ ร า , 10 เ ม ษ า ย น 2 5 6 5 , สื บ ค้ น จ า ก
https://www.isranews.org/article/south-news/other-news/107990-ustaznongchik.html
135 จาก บึ้ มรถตารวจเจ็ บ 2 ที่ย ะลา - ยิงดับ อส.ชุดคุ้มครองตาบลจะแนะ, โดย สานัก ข่ า วอิ ศรา, 23 กุมภาพันธ์ 2565, สืบ ค้นจาก
https://www.isranews.org/article/south-news/other-news/106802-bombpoliceyl.html
136 จาก บึ้มต่อเนื่อง! วางระเบิดตั้งเวลา 5 ลูกหวังโจมตี จนท.ตรวจที่เกิดเหตุ , โดย สานักข่าวอิศรา, 24 มิถุนายน 2565, สืบค้นจาก
https://www.isranews.org/article/south-news/other-news/109895-bombssaiburi.html
137 จาก แฉปล้นรถขยะ อบต. ซุกระเบิดเป็น “คาร์บอมบ์” บึ้มข้างป้อมปาลัส , โดย สานักข่าวอิศรา, 21 มิถุนายน 2565, สืบค้นจาก
https://www.isranews.org/article/south-news/other-news/109770-carbombparus.html
131

132
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พื้นทีเมืองยะลา138 การลอบวางระเบิดบริเวณด้านหน้าโรงเรียนบ้านเตาปูน 139 การลอบวางระเบิดสถานีรถไฟ
และเส้นทางรถไฟ140,141 เป็นต้น
1.4 สถานการณ์การวิสามัญฆาตกรรม ในปี 2565 มีรายงานเหตุการณ์ปะทะกันและนามาซึ่ง การ
วิสามัญฆาตกรรมผู้ต้องสงสัยหรือบุคคลตามหมายจับในคดีความมั่นคง 10 ราย ทั้งนี้ องค์กรภาคประชาสังคม
ได้มีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานความมั่นคงในประเด็นสถานการณ์การวิสามัญฆาตกรรม เช่น การให้เจ้าหน้าที่รัฐ
มีการสื่อสารเรื่องการรับศพอย่างเป็นขั้นตอน การให้องค์กรอิสระ ตัวแทนญาติ และผู้นาศาสนา สามารถเข้าจุด
ตรวจสอบหลักฐานการชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุในรัศมีที่กาหนดได้ การติดตั้งกล้องระหว่างการปฏิบัติงานไว้
บนหมวกหรือเสื้อที่ตัวเจ้าหน้าที่ การซ่อมแซมจุดเกิดเหตุควรดาเนินการหลังได้รับคาสั่งจากพนักงานสอบสวน
และได้เก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วเท่านั้น การขอโทษต่อสาธารณะ หากพบว่าการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานเป็นการใช้กาลังเกินความจาเป็นจนถึงขั้นเสียชีวิตของอีกฝ่ายหรือทาเกินกว่าเหตุ และการอบรมให้ความรู้
ด้านสิทธิมนุษยชนแก่เจ้ าหน้ าที่รัฐ มีความจาเป็นต้องอบรมเจ้าหน้าที่ทหารชั้นปฏิบัติงานให้คานึงถึงหลั กสิ ทธิ
มนุษยชน เป็นต้น142
1.5 สถานการณ์ด้านการศึกษา
- ข้อมูลจากรายงานการสารวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน 17 จังหวัดของประเทศไทย พ.ศ.
2562 (เผยแพร่ในปี 2564) พบว่า เด็กจานวนมากยังขาดทักษะขั้นพื้นฐานที่จาเป็น โดยเด็กอายุ 7 – 8 ปี ร้อยละ
18.3 – 36 ในจังหวัดนราธิวาส สงขลา ปัตตานี และยะลา มีทักษะการอ่านขั้นพื้นฐาน ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศที่ร้อยละ 51.8 ในด้านการคานวณขั้นพื้นฐาน มีเด็กอายุ 7 – 8 ปี ในจังหวัดยะลา ร้อยละ 31.7 และ
และร้อยละ 11.7 ในจังหวัดปัตตานี ที่มีทักษะการคานวณขั้นพื้นฐาน ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของประเทศที่ร้อยละ
46.7 นอกจากนี้ เด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ยังมีสัดส่วนของเด็กที่ไม่ได้เรียนในระดับมัธยมสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของประเทศ โดยในจังหวัดนราธิวาส สงขลา ปัตตานี และสตูล มีเด็กวัยมัธยมศึกษาตอนต้นประมาณ ร้อยละ
5.5 ถึงร้อยละ 8 ที่ไม่ได้เข้าเรียน ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่ร้อยละ 3.4 และในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีเด็กร้อยละ 19.2 ในจังหวัดปัตตานี ร้อยละ 22 ในจังหวัดสงขลา และร้อยละ 35.7 ในจังหวัด
นราธิวาส ที่ไม่ได้เข้าเรียน ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของประเทศอยู่ที่ร้อยละ 17.7143
จาก วางระเบิด 14 จุด! เชื่อฝีมือ แนวร่วมรุ่นใหม่ป่วนเมืองยะลา หวังทาลายเศรษฐกิจ , โดย ผู้จัดการออนไลน์, 29 มกราคม 2565.
สืบค้นจาก https://mgronline.com/south/detail/9650000009528
139 จาก บึ้มหน้าโรงเรียน! ดักโจมตีรถทหารพรานเจ็บ 4 ชาวบ้านโดนลูกหลงอื้อ , โดย สานักข่าวอิศรา, 10 มีนาคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.isranews.org/article/south-news/other-news/107189-bombbannangsata.html
140 จาก ระเบิ ด 2 จุ ด หน้า สถานีรถไฟยะลา ไม่มีผู้บ าดเจ็บ คาดตั้งใจสร้างสถานการณ์ , โดย ไทยรัฐ, 22 มกราคม 2564. สืบ ค้นจาก
https://www.thairath.co.th/news/local/south/2293717
141 จาก รถไฟเส้นทาง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ชะงัก หลังเกิดเหตุระเบิด อ.จะนะ, โดย กรุงเทพธุรกิจ, 4 กุมภาพันธ์ 2565. สืบค้นจาก
https://www.bangkokbiznews.com/news/986658
142 จาก 4 องค์กรสิทธิ เผยการฆ่านอกระบบกฎหมาย ใน '3 จว.ภาคใต้' ทะลุ 50 ศพ ในรอบ 2 ปี เรียกยุติก ารฆ่านอกระบบ พร้อมยื่น
10 ข้อเสนอให้ฝ่ายความมั่นคงแก้ไขสภาพปัญหา, โดย voice online, 25 มกราคม 2565, สืบค้นจาก https://voicetv.co.th/read/R_k8MwsIq
143 จาก ผลสารวจชี้เด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้เผชิญปัญหาโภชนาการ ขาดภูมิคุ้มกันโรค และขาดทักษะเรียนรู้, โดย ยูนิเซฟ ประเทศไทย, 2564.
สืบค้นจาก https://www.unicef.org/thailand/th/press-releases/ผลสารวจชี้เด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้เผชิญปัญหาโภชนาการ-ขาดภูมิคุ้มกันโรค
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- เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน นายสุวารี สาแล นายกสมาคมสถาบันปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และคณะฯ เข้าพบเลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อปรึกษาหารือในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการ
ส่งเสริมอาชีพในสถาบันปอเนาะ โดย ศอ.บต. จะนาเรื่องการส่งเสริมอาชีพในสถาบันปอเนาะเข้าหารือกับกระทรวง
แรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมประชุมกับผู้บริหารสถาบันปอเนาะในพื้นที่เพื่อวางแผนการนาเสนอ
แผนงานดังกล่าวให้เป็นวาระที่สาคัญในการส่งเสริมเยาวชนในพื้นที่ให้มีความรู้ด้านการประกอบอาชีพ ควบคู่กับ
การศึกษาศาสนา144
2. การดาเนินการที่สาคัญ
2.1 การตอบรับต่อข้อเสนอแนะในรายงานปี 2564
ครม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการตอบรับข้อเสนอแนะของ กสม. โดยกระทรวงกลาโหมได้
รายงานว่า มีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของข้อเสนอแนะที่ให้กระทรวงกลาโหม
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขให้มีการตรวจประเมินสุขภาพจิตใจของผู้ที่ถูกควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการซักถาม
ทั้งก่อนและหลัง และเปิดโอกาสให้สามารถร้องขอการตรวจร่างกายและประเมินสภาพจิตใจจากแพทย์ที่ไม่ได้
สังกัดหน่วยงานความมั่นคงควบคู่ไปกับการตรวจของแพทย์ในสังกัดหน่วยงานความมั่นคงนั้น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ดาเนินการตามแนวทางดังกล่าวแล้ว 145 นอกจากนี้ สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้มีการ
ทบทวนความจาเป็นในการใช้กฎหมายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง และมีการปรับ
ลดพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการปรับลดพื้นที่การประกาศใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉินฯ พ.ศ. 2565 – 2570 รวมถึงได้ขับเคลื่อนงานภายใต้ (ร่าง) นโยบายการบริหารและการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยให้ความสาคัญกับการลดเงื่อนไขความหวาดระแวงและ
ฟื้นคืนความเชื่อมั่นของประชาชน ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการอานวยการด้านกระบวนการยุติธรรมและให้
ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุมทั่วถึง146
2.2 การดาเนินการในปี 2565
- การประกาศใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่
2 มิถุนายน ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (กบฉ.) ครั้งที่ 2/2565 ได้เห็นชอบให้ปรับลด
พื้นที่ อ. ยะหริ่ง จ. ปัตตานี ออกจากพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เนื่องจากผ่านเกณฑ์
การประเมินและให้นา พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 มาบังคับใช้แทน และให้
จาก นายกสถาบันปอเนาะ 5 จชต. หารือเลขาธิการ ศอ.บต. ยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถาบันปอเนาะ เน้นการศึกษาวิชาชี พคู่
กั บ ก า ร ศึ ก ษ า ศ า ส น า , โ ด ย ส า นั ก ข่ า ว ก ร ม ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ , 1 7 มิ ถุ น า ย น 2 5 6 5 , สื บ ค้ น จ า ก
https://thainews.prd.go.th/th/news/print_news/TCATG2206 17202506918
145 จาก หนังสือกระทรวงกลาโหม ด่วนที่สุด ที่ กห 0200/1413 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เรื่อง รายงานตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560.
146 จาก หนังสือสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร 0807/3865 ลงวันที่ 8 เมษายน 2565 เรื่อง ผลการพิจารณาของ
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติต่อ เรื่อง รายงานตามพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.
2560.
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ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นระยะเวลา 3
เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 19 กันยายน ทั้งนี้ ปัจจุบันมีพื้นที่ที่ ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ
แล้ว 9 อาเภอ คงเหลือพื้นที่ที่มกี ารประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ 24 อาเภอ147
- กระบวนการพูดคุยสันติสุข ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม มีการประชุมหารือพูดคุยเพื่อ
สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อบรรลุกรอบการทางานร่วมกันใน 3
ประเด็น ประกอบด้วย การลดสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ การมีส่วนร่วมทางการเมือง และกลไกการ
ปรึ ก ษาหารื อ ในพื้ น ที่ 148 โดยมี ก ารท าข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ระหว่ า งคณะพู ด คุ ย ฯ กั บ ฝ่ า ยผู้ เ ห็ น ต่ า งจากรั ฐ
(กลุ่ มบี อาร์ เอ็ น ) ในการลดความรุ น แรงและยุ ติปฏิบั ติ การทางทหารตลอดช่ วงเดือนรอมฎอนไปจนถึงเดือน
เซาวาล (เดือนต่อจากเดือนรอมฎอน) ระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 14 พฤษภาคม เพื่อสร้าง “รอมฎอนแห่งสันติ”
ซึ่งผลจากการทาข้อตกลงพบว่า ในห้วงเดือนรอมฎอนมี เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิด ขึ้น 1 เหตุการณ์ คือ
เหตุการณ์ที่ อ. สายบุรี จ. ปัตตานี มีประชาชนเสียชีวิต 1 ราย และเจ้าหน้าที่ตารวจได้รับบาดเจ็บ 3 นาย
ในช่วงเวลาดังกล่าวกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้รับการประสานจากกลุ่มผู้เห็น
ต่างทั้งที่อยู่ในต่างประเทศและในพื้นที่ประมาณ 193 คน เพื่อเข้ามาประกอบศาสนกิจในช่วงรอมฎอนในพื้นที่
และมีการปล่อยตัวผู้ที่ถูกเชิญตัวมาสอบปากคา จานวน 5 คน จากจานวนผู้ที่ถูกเชิญตัว 6 คน รวมถึงมีการลด
ระดั บ ความเข้ ม ข้ น ของด่ า นตรวจต่ า ง ๆ ให้ เ หลื อ เพี ย งด่ า นอ านวยความสะดวก 149 นอกจากนี้
คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะผู้แทนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในกลุ่มไทยพุทธและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงกระบวนการทางานของคณะพูดคุย สั นติสุ ข
รวมถึงรับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อนาข้อมูล/ประเด็นเข้าสู่การพูดคุยสันติสุข ซึ่งคาดว่า
จะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคม150
- ผลการดาเนินงานตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(กพต.) 1) โครงการเพิ่มทักษะทางการเรียนรู้ภาษาไทยในกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ 2 – 5 ปี ในสังกัดศูนย์พัฒนา
เด็ ก เล็ ก และเด็ ก ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พบว่ า กลุ่ ม เด็ ก อายุ 2 - 5 ขวบ มี
พัฒ นาการด้านการใช้ภ าษาไทยที่ดีขึ้น และกลุ่ มเด็กในระดับประถมศึ กษาในพื้น ที่ห่ างไกลและเป็ น พื้ น ที่
เปราะบาง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ศอ.บต. ได้จัดให้มีวิทยากรสอนภาษาไทยใน
โรงเรียน ๆ ละ 2 คน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ส่งผลให้ทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยดีขึ้น โดยมี
จานวนนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 อยู่ในระดับ ดีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.35 และร้อยละ 10.16

จาก ปลด “ยะหริ่ ง ” จากพื้ น ที่ ป ระกาศ พ.ร.ก. ฉุ ก เฉิ น ฯ คงเหลื อ 24 อ าเภอ , 3 มิ ถุ น ายน 2565, สื บ ค้ น จาก
https://www.isranews.org/ article/south-news/other-news/109291-bigpomsouth.html
148 จาก วงพูดคุยฯถก 3 ประเด็น พ่วงปมมีส่วนร่วมการเมือง – พูโลขอติดขบวน, โดย สานักข่าวอิศรา, 12 มกราคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.isranews.org/article/south-news/other-news/105722-peacetalknewtt.html
149 จาก 193 ผู้ เ ห็ น ต่ า งฯ ประสานขอกลั บ บ้ า น ปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ รอมฎอน, โดย ส านั ก ข่ า วอิ ศ รา, 7 เมษายน 2565. สื บ ค้ น จาก
https://www.isranews.org/article/south-news/other-news/107931-kiattisak.html
150 จาก ส่งเสริมพหุวัฒนธรรม ‘บิ๊กป้อม’อนุมัติงบ 388 ล้านค่าอาหารกลางนร.ตาดีกา-นักเรียนพุทธ, โดย Mtoday, 3 มีนาคม 2565.
สืบค้นจาก https://www.mtoday.co.th/88491
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ตามลาดับ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2565 ศอ.บต. ได้ขยายผลการดาเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 60
แห่ง โดยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยในเด็กเล็ก จานวน 3,000 คน ประกอบด้วยเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จานวน 2,400 คน และเด็กที่อยู่นอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 600 คน151 และ 2) โครงการส่งเสริม
คุณธรรมเด็กในสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนใต้ โดยในเดือนกรกฎาคมจะมีการเริ่มดาเนิน
โครงการฯ ตามที่ กพต. ได้เห็นชอบเมื่อเดือนมีนาคม152 ซึ่งจะเป็นการจัดอาหารกลางวั นแก่เด็กเล็กในศูนย์
ตาดีกาและศูนย์ อบรมพุทธศาสนาวัน เสาร์และวัน อาทิตย์153 เนื่องจากพบปัญหาในสถาบันการศึกษาด้ าน
ศาสนาว่า ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ ขาดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ขาดการสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้กับนักเรียน และขาดการอบรมหลักการทางศาสนาที่ถูกต้องอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง ทั้งโรงเรียน
ตาดีกาของศาสนาอิสลามและโรงเรียนสอนพุทธศาสนิกชนของศาสนาพุทธ ซึ่งมีนักเรียนประมาณ 130,000
คน154
- การตอบรับข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR รัฐบาลได้ตอบรับข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
กับ สถานการณ์ในจั งหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น การจัดอบรมเจ้ าหน้าที่ผู้ บังคับใช้กฎหมายและทหาร การ
พิจารณาออกแผนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ในประเทศไทย และการเพิ่มผู้แทนของสตรี
ในด้านสาธารณะ โดยสอดคล้องกับข้อมติ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN Security Council)
1325 เรื่อง “ผู้หญิง สันติภาพ และความมั่นคง” เป็นต้น
- การดาเนินการอื่น ๆ ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม เห็นชอบการปรับรายละเอียด
โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลั ย
(ระยะที่ 10) พ.ศ. 2562-2566 โดยปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา เพื่อขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ ที่ได้รับผลกระทบมากขึ้น จากเดิมกาหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาชาวไทย
มุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกลุ่มผู้ได้รับความเสียหายหรือผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบไม่ว่าจะ
นับถือศาสนาใดในจังหวัดชายแดนภาคใต้155
3 การดาเนินการของ กสม.
- สถิ ติ เ รื่ อ งร้ อ งเรี ย น เดื อ นมกราคม – มิ ถุ น ายน กสม. ได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 5 คาร้อง โดยเป็นกรณีที่กล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายความ
จาก หนังสือศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ นร ๕๒๐๒/๑๖๗๒ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง สรุปผลการ
ประขุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๕.
152 จาก เลขาธิ ก ารศอ.บต.ต้ อ นรั บ เอกอั ค รราชทู ต เยอรมนี ประจ าประเทศไทย, โดย เดลิ นิ ว ส์ , 15 มิ ถุ น ายน 2565. สื บ ค้ น จาก
https://www.dailynews.co.th/news/1148034/
153 จาก “บิ๊ ก ลภ” รั บ ฟั ง ไทยพุ ท ธ - ยั น เหตุ ป่ ว นใต้ ไ ม่ ก ระทบพู ด คุ ย ฯ, โดย ส านั ก ข่ า วอิ ศ รา, 9 มิ ถุ น ายน 2565. สื บ ค้ น จาก
https://www.isranews.org/article/south-news/other-news/109477-talkbuddhist.html
154 จาก ศอ.บต.เตรีย ม อุ ดหนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียน โรงเรีย นสอนศาสนาพุทธและอิ สลาม ประจ าวันเสาร์ -อาทิตย์, โดย กรม
ประชาสัมพันธ์, 25 มีนาคม 2565. สืบค้นจาก https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220326003653207
155 จาก ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัย (ระยะที่ 10) พ.ศ. 2562 - 2566 สภาผู้แ ทนราษฎร, โดย สานัก เลขาธิก ารคณะรัฐมนตรี , (18 มกราคม 2565). สืบ ค้นจาก
https://resolution.soc.go.th /PDF_UPLOAD/2565/P_405576_1.pdf
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มั่นคงทาร้ายร่างกายในขณะถูกควบคุมตัว และกรณีการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจมีลั กษณะบัง คับ ให้
ผู้ต้องหารับสารภาพ เป็นต้น
- รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่สาคัญ ในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน
ได้แก่1) กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตารวจจับกุมโดยมิชอบและทาร้ายร่างกายในระหว่างควบคุมตัว และดู หมิ่น
ศาสนา โดยเป็นกรณีที่ยุติเรื่อง ตามมาตรา 39 (1) 156 และ (2)157 และแจ้งไปยังสานักงานตารวจแห่งชาติให้
กาชับเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ระมัดระวังการใช้ถ้อยคาในการปฏิบัติงาน อันอาจกระทบต่อศาสนาหรือความเชื่อ
ส่วนบุคคล 2) กรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ทหารคุกคามความเป็นส่วนตัว โดยการไปพบ ณ ที่พักหลาย
ครั้ง ในขณะที่มีแต่ผู้หญิงและเด็ก โดยเป้าหมายไม่อยู่ ณ ที่พัก ซึ่ง กสม. เห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิในความเป็น
ส่วนตัวในการอยู่หรือพักอาศัย เนื่องจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทหารไม่เหมาะสมและได้สัดส่วนกับผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น และไม่ส อดคล้ องกับ แนวนโยบายของ กอ.รมน. ภาค 4 ส่ ว นหน้า ที่ระบุให้ การปฏิบัติห น้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหากระทบต่อสิทธิมนุษยชน จึงเสนอให้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ว่าควรยกเลิก
แนวทางและวิธีปฏิบัติที่ให้หน่วยทหารในพื้นที่ตรวจเยี่ยมหรือติดตามตรวจสอบพฤติกรรมของเครือญาติ ซึ่งเป็น
ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลที่
ไม่เกี่ยวข้อง ควรปรับปรุงแนวทางหรือวิธีปฏิบัติในการเข้าตรวจเยี่ยมเครือญาติบุคคลเป้าหมายให้ มี ความ
เหมาะสมได้สัดส่วน โดยร่วมมือกับผู้นาศาสนาหรือผู้นาชุมชนในพื้นที่ หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ในการเข้าตรวจ
เยี่ยมร่วมกันและดาเนินการให้เหมาะสม เช่น หากครอบครัวใดมีเฉพาะผู้หญิงและเด็กพักอาศัยอยู่ในบ้าน ควร
จัดให้มีเจ้าหน้าที่เป็นผู้หญิงเข้าตรวจเยี่ยมด้วย เป็นต้น158 และ 3) กรณีเจ้าหน้าที่รัฐบังคับตรวจเก็บตัวอย่างสาร
พันธุกรรม (DNA) ที่สถาบันปอเนาะมะอูฮัดซูบูลูซซาลาม จ. ปัตตานี ซึ่ง กสม. เห็นว่ามีการกระทาที่เป็นการ
ละเมิดสิ ทธิมนุ ษยชน จึ งเสนอให้ ตารวจภูธ รภาค 9 แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ DNA ต่อบุคคลที่ถูกตรวจเก็บ
โดยเฉพาะกรณีที่ผลการตรวจพิสูจน์เป็นที่แน่ชัดว่ าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัตถุพยานที่พบในพื้นที่เกิดเหตุการณ์
ความไม่สงบ พร้อมทั้งแจ้งวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูล DNA การนาข้อมูลไปใช้ และการลบ
ข้อมูลให้ผู้ถูกตรวจเก็บทราบ และในกรณีที่มีเด็กและเยาวชนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการด้านความมั่นคงให้ กอ.
รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และตารวจภูธรภาค 9 พิจารณาหาแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ก าหนดมาตรการที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เ ด็ ก เป็ น พิ เ ศษ เพื่ อ เป็ น การคุ้ ม ครองและป้ อ งกั น
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ กสม. ยังได้มีข้อเสนอแนะให้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า
และตารวจภูธรภาค 9 พิจารณากาหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจเก็บ DNA ทั้งในส่วนของวัตถุประสงค์ในการ
ตรวจเก็บ ขั้นตอน วิธีการจัดเก็บ การนาข้อมูลไปใช้ การทาลาย/ลบข้อมูล เพื่อให้ผู้ที่ถูกตรวจเก็บ DNA ทราบ

เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีคาพิพากษา คาสั่ง หรือคาวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว เว้นแต่เป็นการศึกษาเพือ่
ประโยชน์ในการเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิ
มนุษยชน
157 เรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ
158 จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 25/2565 เรื่อง สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวและเสรีภาพในเคหสถาน กรณี
กล่าวอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ทหาร ในพื้นที่คุกคามความเป็นส่วนตัว
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อย่างชัดเจน รวมถึงการแจ้งสิทธิในการปฏิเสธโดยไม่มีความผิดทางกฎหมาย โดยคานึงถึงการสื่อสารที่เข้าใจได้
โดยละเอียด159
- การติ ดตามผลการด าเนิ นการตามข้ อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิ ด
สิทธิมนุษยชน สานักงาน กสม. ได้หารือกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน. เพื่อติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของ กสม. กรณีการกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายความมั่นคงทาร้ายร่างกายในระหว่างการควบคุมตัว ทาให้
ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต ซึ่ง กอ.รมน.ภาค 4 สน. ชี้แจงว่า ได้กาชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบโดย
เคร่งครัด หากพบว่ามีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่ได้กาหนดไปแล้ว จะถูกดาเนินการทั้งทาง
วินัยและทางอาญาโดยไม่ยกเว้น และในส่วนของข้อเสนอแนะเรื่องความเห็นที่สองทางการแพทย์ (Second
Opinion In Medicine) ซึง่ ได้มีการนาตัวผู้ถูกควบคุมตัวไปให้แพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐที่ไม่ใช่โรงพยาบาลของ
หน่วยทหารหรือตารวจตรวจร่างกาย อย่างไรก็ดี พบปัญหาว่าการนาผู้ถูกควบคุมตัวไปตรวจ ณ โรงพยาบาลอื่น
แพทย์ประจาโรงพยาบาลจะไม่อนุญาตให้บันทึกภาพเพราะถือเป็นการละเมิดสิทธิของคนไข้ และมีเพียงผลการ
ตรวจของแพทย์เท่านั้น ทาให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้ผลการตรวจร่างกายเป็นหลักฐานประกอบสานวนคดีใน
ส่วนการสืบสวนเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงถึงสาเหตุของการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตของผู้ถูกควบคุมตัว
- การตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กสม. ได้เข้าตรวจ
เยี่ยมสถานทีค่ วบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตาม พ.ร.บ. กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช
2457 จานวน 6 แห่ง และหารือกับกอ.รมน.ภาค 4 สน. เพื่อพิจารณาแนวทางการทางานร่วมกันในการปกป้อง
และคุ้มครองสิ ทธิมนุ ษยชน เช่น การประสานความร่ว มมือในการเข้าถึงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการร้องเรียน
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ การสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ กสม. และการทางานในรูปแบบอื่น ๆ ร่วมกัน เป็นต้น
ผู้รับผิดชอบ
น.ส.รักษณาลี ดอนสนธิ์
02 141 1931

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพของสื่อมวลชน รอบ 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน 2565)
จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 83-84/2565 เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายและสิทธิเด็ก กรณี
เจ้าหน้าที่ของรัฐบังคับตรวจเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม
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1. สถานการณ์ /ปัญหา
จากการเฝ้ าระวังเหตุการณ์ด้านสิ ทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นช่ว งเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 พบ
ประเด็นเกี่ยวกับการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพของสื่อมวลชน ที่สาคัญ ดังนี้
1.1 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
1.1.1 การดาเนินคดีในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112
นั บ แต่ พ ลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา ได้ อ อกแถลงการณ์ น ายกรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 19
พฤศจิกายน 2563 เกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมและการเพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับทุก
มาตราดาเนินการต่อผู้ชุมนุมที่กระทาความผิด ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ เผยแพร่รายงานสถิติว่า
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีผู้ถูกดาเนินคดีในความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 112 จานวน 218 คดี เป็นบุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี จานวน 16 ราย เป็นคดีที่ประชาชน
เป็นผู้กล่าวโทษ จานวน 101 คดี กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กล่าวโทษ จานวน 9
คดี160 ทั้งนี้ ในปี 2565 มีสถิติการดาเนินคดีในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 จากสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ จานวน ... คดี เป็นบุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี จานวน ... ราย ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
ได้เผยแพร่จานวนการดาเนินคดีทั้งสิ้น 47 คดี เป็นบุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี จานวน ... ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2563) ขณะที่สานักงานศาลยุติธรรมได้รายงานว่าในปี 2565 ศาลยุติธรรมได้มีคาพิพากษาในคดี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ทั้งสิ้น ... คดี เป็นบุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี จานวน ... ราย
(ข้อมูลของส่วนราชการจะได้มีหนังสือสอบถามเพื่อเปรียบเทียบในช่วงสิ้นปี)
กสม. ได้ติดตามการดาเนินคดีในกรณีสาคัญที่เป็นการดาเนินคดีต่อเด็กและเยาวชน รวมถึง
กรณีที่ถูกกล่าวโทษจากบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ ฯลฯ ได้แก่
- กรณีทานตะวัน ใบปอ บุ้ง และไอซ์ อายุ 14 ปี สมาชิกกลุ่มทะลุวัง ถูกดาเนินคดีจากการ
ทากิจกรรมเดินสารวจความคิดเห็น ในหัวข้อ “คุณคิดว่าขบวนเสด็จสร้างความเดือดร้อนหรือไม่ ” เมื่อวันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2565161 และกรณีเมนู ใบปอ บุ้ง และพลอย อายุ 17 ปี ในหัวข้อ “เห็นด้วยหรือไม่ที่รัฐบาลอนุญาต
ให้ กษัตริ ย์ ใช้อานาจตามอัธยาศัย ” เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2565 โดยกลุ่ มทะลุ วังเป็นการรวมกลุ่มของนัก
กิจกรรมที่มีการดาเนินกิจกรรมด้วยการเดินสารวจความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์162
- กรณี รศ.ดร.ยุ ก ติ มุ ก ดาวิ จิ ต ร อาจารย์ ป ระจ าคณะสั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ย า
มหาวิทยาลั ย ธรรมศาสตร์ ถูกนายอภิวัฒ น์ ขันทอง กรรมการผู้ ช่ว ยรัฐ มนตรีประจาส านักนายกรัฐ มนตรี
160

จาก สถิติผู้ถูกดาเนินคดีมาตรา 112 “หมิ่นประมาทกษัตริย์ ” ปี 2563-65, โดย ศูนย์ทนายความเพื่ อ สิ ท ธิ
มนุษยชน, 5 กรกฎาคม 2565. สืบค้นจาก https://tlhr2014.com/archives/23983
161161 จาก ตร.แจ้ง ม.112-116 ต่อ 5 ประชาชน-1 เยาวชน เหตุทาโพลล์ความเดือดร้อนขบวนเสด็จ ศาลรับฝากขัง
เรียกเงินประกันรวม 1,020,000 บาท ภายใต้เงื่อนไข, โดย ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 10 มีนาคม 2565. สืบค้นจาก
https://tlhr2014.com/archives/41224
162
จาก ศาลให้ประกันตัวแกนนา ‘ทะลุวัง’ หลังถูกหมายจับ ม.112 ทาโพลสารวจความเห็นที่มีต่อสถาบันฯ, โดย
The Momentum, 5 กรกฎาคม 2565. สืบค้นจาก https://themomentum.co/report-thaluwang-release/
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กล่าวโทษว่ากระทาความผิ ดจากการทวิตข้อความ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ว่า “ข่าวลือ ถ้าไม่จริง
ก็แปลงเป็นคาสาปแช่งแล้วกันครับ ” จากทวิตเตอร์ของสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล เกี่ยวกับข่าวลือ เรื่องการประชวร
ของรั ช กาลที่ 10 เนื่ อ งจากเห็ น ว่ า เป็ น การหมิ่ น ประมาท ดู ห มิ่ น หรื อ แสดงความอาฆาตมาดร้ า ยต่ อ
พระมหากษัตริย์ ซึ่งในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายคาว่า “อาฆาตมาดร้าย” ไว้ว่า เป็น
การพยาบาทมุ่งจะทาร้าย ส่วนความ “พยาบาท” หมายถึง ความต้องการอยากจะแก้แค้น163
- กรณี สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล (ฮาร์ท) ถูกนายอภิวัฒน์ ขันทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจ าส านั ก นายกรั ฐ มนตรี กล่ า วโทษว่ า กระท าความผิ ด จากการแชร์ ข้ อ ความจากเพจ Royal World
Thailand เกี่ยวกับพระพลานามัยของรัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564164
- กรณี เ ก็ ท สมาชิ ก กลุ่ ม โมกหลวงริ ม น้ า โจเซฟ นั ก กิ จ กรรมทางการเมื อ ง และมิ้ น ท์
นักกิจกรรมกลุ่มนาดสินปฏิวัติ ถูกดาเนินคดีจากการปราศรัยในกิจกรรม “ฟื้นฝอยหาตะเข็บ 240 ปี ใครฆ่า
พระเจ้าตาก” ซึ่งจัดโดยกลุ่มโมกหลวงริมน้า เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน
วงเวียนใหญ่165
- กรณีอนิวัต ประทุมถิ่น หรือ นารา เครปกะเทย กิตติคุณ ธรรมกิติราษฎร์ หรือ มัมดิว
และธิดาพร ชาวคูเวียง หรือ หนูรัตน์ ถูกดาเนินคดีจากการร่วมกันผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณาที่มีลักษณะเข้า
ข่ายเป็นการดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565166
- กรณีปิยบุตร แสงกนกกุล ถูกดาเนินคดีจากการกล่าวโทษของเทพมนตรี ลิมปพะยอม
เนื่ องจากเผยแพร่ ข้ อ ความในทวิตเตอร์ เกี่ ยวกับ การปฏิรูปสถาบั นพระมหากษัตริ ย์ เมื่อวันที่ 24 ตุล าคม
2564167

จาก 'ยุกติ' อาจารย์ มธ. รายงานตัวตามหมายจับ ม.112-พ.ร.บ.คอมฯ หลังถูก 'อภิวัฒน์ ขันทอง' แจ้งความ ปม
โพสต์ทวิต #ข่าวลือ, โดย ประชาไท, 18 เมษายน 2565. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2022/04/98111
164
จาก ฮาร์ท ยอมรับเจอคดี ม.112 กระทบงานและชีวิต เดินหน้าสู้คดีต่อ ยังได้กาลังใจจากคนรอบข้าง, โดย The
Standard, 30 เมษายน 2565. สื บ ค้ น จาก https://thestandard.co/suthipongse-facing-m112-admit-work-and-lifeis-harder/
165
จาก จับ “โจเซฟ-มิ้นท์” ตามหมายจับ ม.112 เหตุปราศรัย “ใครฆ่าพระเจ้า ตาก” ก่อนได้ประกัน มีเงื่อนไข
ห้ า มชุ ม นุ ม ที่ ก ระทบสถาบั น กษั ต ริ ย์ , ศู น ย์ ท นายความเพื่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน, 15 พฤษภาคม 2565 . สื บ ค้ น จาก
https://tlhr2014.com/archives/43563 และ
ศาลอาญาให้ประกัน “เก็ท” มีกาหนด 1 เดือน ตั้งครอบครัวเป็นผู้กากับดูแล มีเงื่อนไขให้อยู่บ้าน 24 ชั่วโมง เว้นแต่
เ พื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า - เ จ็ บ ป่ ว ย , ศู น ย์ ท น า ย ค ว า ม เ พื่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น , 1 5 พ ฤ ษ ภ า ค ม 2 5 6 5 . สื บ ค้ น จ า ก
https://tlhr2014.com/archives/44337
166
จาก ศาลให้ประกัน นารา-มัมดิว-หนูรัตน์ คดี ม.112 วงเงินประกันคนละ 9 หมื่นบาท กาหนดเงื่อนไขห้ามทาผิด
ซ้า, โดย The Standard, 22 มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก https://thestandard.co/aniwat-mumdew-nurat-m112-bail/
167
จาก เปิ ด 8 โพสต์ ปิ ยบุ ตร ข้ อเสนอปฏิ รู ปสถาบั นกษั ตริ ย์ ถู กแจ้ งความด าเนิ นคดี ผิ ด ม.112, โดย Piyabutr
Saengkanokkul - ปิ ย บุ ต ร แ ส ง ก น ก กุ ล , 2 2 มิ ถุ น า ย น 2 5 6 5 . สื บ ค้ น จ า ก
https://www.facebook.com/photo?fbid=642113087274753
163
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1.1.2 การดาเนินคดีในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 มีกรณีที่น่าสนใจ
ได้แก่
- กรณีกตัญญู หมื่นคาเรือง หรือ “ป่าน ทะลุฟ้า” จากการโพสต์ข้อความในช่วงวันที่ 11
และ 12 สิงหาคม 2564 เชิญชวนให้ไปร่วมการชุมนุมของกลุ่มทะลุ ฟ้า ได้แก่ #ม็อบ11สิงหา “ไล่ทรราช” และ
#ม็อบ13สิ งหา “ศุกร์ 13ไล่ ล่ าทรราช” ที่บริเวณอนุส าวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยมีแน่งน้อย อัศวกิตติกร เป็นผู้
กล่าวหา168
- กรณีสมาชิกกลุ่มทะลุวัง จานวน 6 คน ซึ่งเป็นเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี 1 คน ถูกดาเนินคดีจาก
การทากิจกรรมสารวจความคิดเห็น ในหัวข้อ “คุณคิดว่าขบวนเสด็จสร้างความเดือดร้อนหรือไม่”169
1.1.3 การดาเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีกรณีที่น่าสนใจ ได้แก่
- เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ธนพล อิ๋วสกุล บรรณาธิการสานั กพิมพ์ฟ้าเดียวกัน ถูก
เจ้าหน้าที่ตารวจซึ่งได้รับคาสั่งอนุญาตจากศาลให้ดาเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 18 เพื่อเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่
ตลอดจนเพื่อค้นหาพยานหลักฐานเกี่ยวกับการประสานงานบุคคลที่ทาหน้าที่แจกหนังสือบทความเรื่องสถาบัน
พระมหากษัตริย์กับสังคมไทย ซึ่งเขียนโดยอานนท์ นาภา170 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ธนพลฯ
ยังถูกดาเนินคดีในความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 14 (3) และประมวลกฎหมายอาญา ในข้อหากระทาการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อความ เอกสารใด ๆ
อันปกปิดไว้เป็นความลับสาหรับความปลอดภัยของประเทศ ตามมาตรา 123 ทาให้ผู้อื่นล่วงรู้หรือได้ไปซึ่ง
ข้อความ เอกสารอันปกปิดไว้ เป็นความลับสาหรับความปลอดภัยของประเทศ ตามมาตรา 124 และตระเตรียม
การหรือพยายามกระทาความผิดใด ๆ เพื่อให้ได้ข้อความ หรือเอกสารอันปกปิดไว้เป็นความลับสาหรับความ
ปลอดภัยของประเทศ ตามมาตรา 125 จากการโพสต์ภาพหนังสือของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่มีเนื้อหา
เกี่ ย วกั บ การสั่ ง การให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ต ารวจติ ด ตามและสื บ สวนประวั ติ ข อง “ทู ต รั ศ ม์ ” เจ้ า ของเพจ “
ทูตนอกแถว”171
- กรณีศาลอาญามีคาสั่งระงับการเผยแพร่คลิปเพลง “ปฏิรูป” ของศิลปินวง Rap Against
Dictatorship บนเว็บไซต์ Youtube เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดส.) ได้ยื่นคาร้องขอ

168

จาก “ป่าน ทะลุฟ้า” เข้ามอบตัวตามหมายจับคดี ม.116 “แน่งน้อย” กล่าวหาโพสต์ชวนชุมนุมทะลุฟ้า, โดย
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 12 มกราคม 2565. สืบค้นจาก https://tlhr2014.com/archives/39510
169
แหล่งเดิม
170
จาก ตร.นาหมายค้นบุก สนพ.ฟ้าเดียวกัน -คุมตัวนักกิจกรรมกลุ่ม ‘DRG’ ไป บก.ปอท., โดย ประชาไท, 25
มกราคม 2565. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2022/01/96888
171
จาก จับ-แจ้งข้อหา “บก.ฟ้าเดียวกัน” เผยแพร่หนังสือสภาความมั่นคง ให้สันติบาลสืบประวัติ “ทูตรัศม์”-สั่งผู้ว่า
ฯ ระดม จั ด กิ จ กรรมแสดงความจงรั ก ภั ก ดี , ศู น ย์ ท นายความเพื่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน, 5 กรกฎาคม 2565. สื บ ค้ น จาก
https://tlhr2014.com/archives/45418
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ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทาความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 20
เนื่ อ งจากเห็ น ว่ า เนื้ อ หาเพลงและการแสดงความคิ ด เห็ น ของผู้ ช มไม่ เ หมาะสมและพาดพิ ง สถาบั น
พระมหากษัตริย์ ต่อมา ศิลปินเจ้าของเพลงได้ยื่นคาร้องคัดค้านคาสั่งดังกล่าว ศาลจึงเพิกถอนคาสั่งแล้วนัดไต่
สวนเพื่อรับฟังพยานหลักฐานจาก ดส. และศิลปินผู้คัดค้านในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และนัดฟังคาสั่งใน
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ต่อไป172
1.2 เสรีภาพของสื่อมวลชน
1.2.1 บทบาทสื่อ
- ปัญหาการทาหน้าที่ของสื่อมวลชนหรือ จรรยาบรรณสื่อ ยังคงเป็นปัญหาสาคัญที่เกิดขึ้น
มาตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยในปี 2565 พบกรณีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนในวงกว้างหลายกรณี อาทิ
กรณีการจัดเตรียมสถานการณ์สมมุติของสื่อกระแสหลักกับสื่อสมัครเล่นหรือ Youtuber แห่งหนึ่ง เพื่อให้ได้
ภาพข่าวของพระภิกษุชราชื่อดัง จนกระทั่งมีการตรวจสอบพบว่าเป็นการจงใจก่อให้เกิดเหตุการณ์เพื่อให้ได้ภาพ
และวิดีโอสาหรับนาไปเสนอข่าว ทาให้สื่อดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและมีผู้สื่อข่าวอย่างน้อยหนึ่งราย
ถูกเลิกจ้าง173 กรณีการทาข่าวที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิความเป็น อยู่ส่วนตัว สิทธิของผู้ตาย และกระบวนการ
ยุติธรรม ของสื่อกระแสหลักและสื่อสมัครเล่นหลายสานัก ที่ติดตามทาข่าวการเสียชีวิตของดาราหญิงคนหนึ่ง มี
การค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตาย ครอบครัว และคนใกล้ชิด จนกระทบต่อสิทธิในความเป็นเป็นอยู่ส่วนตัว
ตลอดจนอาจส่งผลกระทบต่อการทาหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในกระบวนการยุติธรรมที่สืบสวนสอบสวนเพื่อหา
สาเหตุการเสียชีวิตของดาราหญิงคนดังกล่าว174
1.2.2 การทาหน้าที่ของสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม
- ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม (ศปสช.) เปิดลงทะเบียนรับปลอก
แขนสัญลักษณ์สาหรับสื่อมวลชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การชุมนุม โดยต้องยื่นเอกสารได้แก่ เป็นผู้สื่อข่าว
ช่ า งภาพ หรื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ (เช่ น ตากล้ อ ง ที ม ไลฟ์ เ ฟซบุ๊ ก ฯลฯ) ที่ มี ห น้ า ที่ ใ นการรายงานข่ า วจาก
สถานการณ์ชุมนุมโดยตรง มีเอกสารรับรองจากต้นสังกัด ซึ่งต้องเป็นสานักข่าวที่รายงานข่าวสารเป็นกิจลักษณะ
มีช่องทางเผยแพร่ข่าวสารเป็นของตนเอง เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ หรือเว็บไซต์ มีกองบรรณาธิการหรือ
ผู้รับผิดชอบโดยชัดเจน และดาเนินงานมาแล้วไม่ต่ากว่า 6 เดือน ซึ่งปลอกแขนดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นสีฟ้า
ทาบด้วยตัวอักษรว่า “PRESS” มีแถบสะท้อนแสงสีเทาเพื่อช่วยให้สังเกตเห็นเด่นชัดในยามวิกาล พร้อมด้วย
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จาก ไต่สวนคดีกระทรวงดิจิทัลฯ ร้องปิดกั้นคลิปเพลง “ปฏิรูป” ของวง R.A.D. อ้างเนื้อหาไม่เหมาะสม-คนแห่
เมนต์ใต้เพลงพาดพิงถึงกษัตริย์ ก่อนศาลนัดฟังคาสั่ง 7 ก.ค., โดย ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 15 พฤษภาคม 2565.
สืบค้นจากhttps://tlhr2014.com/archives/43599
173
จาก สรุปกรณี #หลวงปู่แสง จากข้อสงสัยพระละเมิดธรรมวินัยถึงคาถามต่อการทางานของสื่อมวลชน, โดย The
Matter, 17 มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก https://thematter.co/brief/175056/175056
174
จาก เมื่อสื่อไทยอยู่ในภวังค์ข่าว “ดาราสาวแตงโม”, โดย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ, 28 มิถุนายน 2565. สืบค้น
จาก https://www.presscouncil.or.th/7277
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ตราสัญลักษณ์ 6 องค์กรวิช าชีพสื่อมวลชน นอกจากนี้ ปลอกแขนแต่ละชิ้นจะมีตัวเลข (serial number) ที่ไม่
ซ้ากันอีกด้วย175
- ผู้ แ ทน 6 องค์ ก รวิ ช าชี พ สื่ อ เข้ า พบหารื อ กั บ ผู้ บั ญ ชาการต ารวจนครบาล และรอง
ผู้บัญชาการตารวจนครบาล ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การขอความร่วมมือให้กองบัญชาการตารวจนครบาล
(บชน.) งดเว้นการจัดทาปลอกแขนสัญลักษณ์สื่อมวลชน เพราะจะซ้าซ้อนกับองค์กรวิชาชีพและอาจทาให้
ผู้ชุมนุมเกิดความไม่ไว้วางใจในการทาหน้าที่ของสื่อพลเมืองที่รายงานข่าวผ่านช่องทาง Facebook Live และ
Youtube ซึ่ ง บชน. เห็ น ว่ า มี ก ารใช้ ว าจาไม่ เ หมาะสม สุ่ ม เสี่ ย งต่ อ การยุ ย งปลุ ก ปั่ น หรื อ รายงานผิ ด จาก
ข้อเท็จจริง แต่อย่างไรก็ตาม องค์กรวิชาชีพกลับเห็นว่า การรายงานข่าวเป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
ส่ ว นประเด็น สวัสดิภาพของสื่ อมวลชนในพื้นที่ชุมนุม องค์กรวิช าชีพยังคงกังวลต่อการได้รับอันตรายหรือ
บาดเจ็บจากการใช้แก๊สน้าตา การฉีดน้า กระสุนยาง และการใช้เลเซอร์ที่อาจทาให้เลนส์กล้องได้รับความ
เสียหาย ซึ่ง บชน. จะหาวิธีการในการแจ้งเตือนสื่อมวลชนและอาจจัดให้มีพื้นที่ปลอดภัยสาหรับเป็นทางเลือก
ให้สามารถเข้าไปใช้ในการทางานได้ นอกจากนี้ องค์กรวิชาชีพได้ให้ข้อมูลกับ บชน. ว่า อาชีพสื่อมวลชนในไทย
ไม่เป็ นอาชีพที่ ต้องได้รั บใบอนุ ญาต จึ งไม่มีหน่วยงานใดมีอานาจที่จะออก “บัตรสื่ อ” ดังนั้น หากเจ้าหน้าที่
ต้องการยืนยันสถานภาพการเป็นสื่อมวลชนสามารถขอเรียกดูบัตรพนักงานหรือบัตรยืนยันตัวตน หรือปลอก
แขนสัญลักษณ์สื่อมวลชนของ 6 องค์กรวิชาชีพสื่อได้ ทั้งนี้ ควรกระทาเฉพาะในกรณีที่ มีเหตุอันควรและจาเป็น
เท่านั้น และไม่ควรกระทาในลักษณะที่อาจเป็นการคุกคามการปฏิบัติหน้าที่176
- ณัฐพล พันธ์พงษ์สานนท์ สื่อมวลชนอิสระ ถูกกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันรุมทาร้ายบริเวณ
หน้าร้านแมคโดนัลด์ สาขาอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 ขณะกาลังปฏิบัติงานรายงาน
ข่าวการชุมนุมเนื่องจากไม่พอใจที่ขอดูภาพถ่ายในโทรศัพท์ของณัฐพลฯ แต่ไม่ได้รับความยินยอม177
- เจ้าหน้าที่ตารวจนอกเครื่องแบบสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้า พยายามจับ “จอย” สื่อ
อิส ระจากกระเทยแม่ลู ก อ่ อน โดยการกระชาก ล็ อกแขนจับกดลงพื้ น และค้นตัว หลั งพยายามขอดู บั ต ร
สื่อมวลชนขณะกาลังรายงานสดการชุมนุมสาธารณะ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565178
1.2.3 การตรวจสอบ/กากับการทาหน้าที่ของสือ่ มวลชน
การดาเนินคดี
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จาก การลงทะเบียนรับปลอกแขนสื่อมวลชนชุดใหม่, โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 27
มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก https://tja.or.th/view/activities/media-movements/1339745
176
จาก ฝ่ายสิทธิ์ฯ TJA ร่วมกับ 6 องค์กรสื่อ หารือ ‘ผบช.น.’ ย้าต้องคุ้มครองเสรีภาพนักข่าวในพื้นที่ชุมนุม , โดย
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 27 มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก https://tja.or.th/view/activities/mediamovements/1341198
177
จาก สื่ออิสระเล่าวินาทีถูกคนทาร้ายหน้าร้านแมคฯ อนุสาวรีย์ ปชต. หลังทาข่าว #ม็อบ22เมษา65, โดย ประชา
ไท, 23 เมษายน 2565. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2022/04/98270
178
จาก จนท.พยายา มจั บ - ค้ นตั วสื่ ออิ สระ , โดย ประชาไท, 24 มิ ถุ นายน 2565. สื บค้ นจ า ก
https://prachatai.com/journal/2022/06/99034
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- กรณีอนุ รั กษ์ ตั้งปณิธ านนท์ สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร จ. มุกดาหาร ยื่นฟ้องบริษัท
ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จากัด เป็นจาเลยที่ 1 และบรรณาธิการอานวยการ เป็นจาเลยที่ 2 ในข้อหาตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 ฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา จากการนาเสนอข่าวคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์
ฐานเศรษฐกิจว่า “ป.ป.ช. ฟัน ส.ส. เพื่อไทย ตบทรัพย์ 5 ล้าน แลกผ่านงบกรมทรัพยากรน้าบาดาล” พร้อม
รายละเอียดกล่าวถึงการแถลงข่าวของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เกี่ยวกับการแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนนายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์179
2. การดาเนินการที่สาคัญ
2.1 การตอบรับข้อเสนอแนะในรายงาน ปี 2564
- กสทช. ให้ความสาคัญต่อการจัดทาร่างแนวทางในการนาเสนอเนื้อหารายงานเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชน กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และการนาเสนอข่าวหรือภาพความรุนแรง โดยได้ร่วมกับหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดทาเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้กับผู้รั บใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ถือปฏิบัติ โดยอยู่ระหว่างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อประกาศใช้ต่อไป นอกจากนี้
ยังได้จัดทาแนวปฏิบัติมาตรฐานการสื่อสารในสถานการณ์ความขัดแย้ง180
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม
(Anti-Fake News Center: AFNC) เพื่อให้มีกลไกในการจัดการข่าวปลอมที่มีวัตถุประสงค์หรือแรงจูงใจทาง
การเมือง และไม่เป็นการจากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างสุจริต และเสรีภาพของสื่อมวลชนในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง181
2.2 การดาเนินการในปี 2565
2.2.1 การดาเนินการเพื่อจัดทากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพของสื่อมวลชน ได้แก่
- คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมจริยธรรม
และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ... โดยมีสาระสาคัญ กาหนดให้การใช้เสรีภาพของสื่อมวลชนต้องไม่ขัด
ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ปิดกั้นความเห็นต่างของบุคคลอื่น ให้มีสภา
วิช าชีพสื่ อมวลชนโดยมีห น้ า ที่ และอ านาจจดแจ้ ง องค์ กรวิช าชี พ ติดตามดูแลการทาหน้ าที่ ให้ เ ป็น ไปตาม
จริยธรรมสื่อมวลชนเกี่ยวกับการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ กาหนดมาตรฐานทาง
179

จาก "บากบั่น บุญเลิศ" เผย "นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ ส.ส.มุกดาหาร พรรคเพื่อไทย" ฟ้อง "ฐานเศรษฐกิจ"
น า เ ส นอ ข่ า ว ป.ป.ช. ไต่ ส วนกระท าผิ ด กฎหมายป.ป.ช., โดย ฐานเศรษฐกิ จ , 25 มกราคม 2565. สื บ ค้ น จาก
https://www.thansettakij.com/politics/511493
180
จาก หนังสือสานักงาน กสทช. ที่ สทช 2308/28539 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เรื่อง เสนอความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี.
181
จาก หนังสือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ ดศ 0100.4/7502 ลงวันที่ 26 เมษายน 2565 เรื่อง
รายงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560.
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จริยธรรมสื่อมวลชน และมาตรการในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหรือองค์กรสื่อมวลชนเสนอข่าวหรื อ
แสดงความคิดเห็นโดยฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามจริยธรรม ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเสนอรัฐสภาต่อไป (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)
2.2.2 ศาลได้มีคาพิพากษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ได้แก่
- กรณีจือเซง แซ่โค้ว หรือนามปากกา “สมอลล์ บัณฑิต อานียา” ถูกฟ้องในความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 จากการแสดงความคิดเห็นในการเสวนาทางวิชาการหัวข้อ “รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช?” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558
ศาลอาญาได้มีคาพิพากษาว่า ข้อความที่จาเลยกล่าวไม่มีข้อความสื่อถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นข้อความสามัญ
ไม่ใช่ราชาศัพท์ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จาเลย พิพากษายกฟ้อง182
- กรณีปุญญพัฒน์ (นามสมมติ) อายุ 29 ปี ถูกฟ้องในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 112 และ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 14 (3) ศาลจังหวัดสมุทรปราการได้มีคาพิพากษาว่า การโพสต์ข้อความลงใน “รอยัลลิสต์ มาร์เก็ต
เพลส” ทั้งหมด 4 ข้อความ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 14 (3) ให้ลงโทษจาคุก 4 ปี 24 เดือน
โดยไม่รอลงอาญา ทนายความจึงยื่นคาร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ต่อไป ทั้งนี้ ในเหตุผล
ขอปล่อยตัวชั่วคราวส่วนหนึ่งระบุว่า จาเลยเป็นผู้มีความผิดปกติทางสมอง มีพัฒนาการทางสมองช้าและสมาธิ
สั้นมาตั้งแต่เด็ก183
- กรณีเสงี่ยม สาราญรัตน์ อดีตแกนนาแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ ถูก
ฟ้องในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 และ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 14 (3) ศาลอาญาได้มีคาพิพากษาว่า การทาคลิปวิดีโอ
เชิญชวนประชาชนให้ออกมาขับไล่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่ประชาชนทั่วไป
สามารถทาได้ และเป็นการกระทาปราศจากอาวุธ ไม่ปรากฏว่ามีการใช้กาลัง และไม่ทาให้เกิดความปั่นป่วน
หรื อกระด้างกระเดื่อ งในหมู่ ป ระชาชน ถึงขนาดที่จะก่อความไม่ส งบขึ้น ในราชอาณาจั กรหรื อล่ ว งละเมิ ด
กฎหมายแผ่นดินแต่อย่างใด184
- กรณีวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นโจทก์ฟ้องอัยย์ เพชรทอง จากการโพสต์ข้อความและตัด
ต่อรูปภาพใส่ร้ายว่าโจทก์เป็นหัวหน้ากลุ่มก่อความรุนแรงในภาคใต้ และยังพูดปลุกปั่นข้อมูลเท็จสร้างความ
182

จาก ศาลยกฟ้อง ม.112 ‘บัณฑิต อานียา’ นักเขียนนิยาย-แนวร่วมเสื้อแดงวัย 80 ปี ปมพูดในงานเสวนาที่ มธ.,
โดย The Standard, 26 มกราคม 2565. สืบค้นจาก https://thestandard.co/court-dismissed-m112-to-bandit-aniya/
183
จาก พิพากษาจาคุก 12 ปี “ปุญญพัฒน์” ผู้ป่วยสมาธิสั้น-พัฒนาการช้า คดี 112 ศาลชี้ข้อความสื่อถึง ร.10 เป็นการใส่
ความเท็ จ -เจตนาท าให้ เ สื่ อ มเกี ย รติ , โดย ศู น ย์ ท นายความเพื่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน, 22 มิ ถุ น ายน 2565. สื บ ค้ น จาก
https://tlhr2014.com/archives/44974
184
จาก ศาลยกฟ้องม.116 ‘เสงี่ยม สาราญรัตน์’ ชี้ทาคลิปชวนขับไล่ คสช. ไม่เป็นเหตุให้ประชาชนก่อความไม่สงบ,
โดย ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 21 มีนาคม 2565. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2022/03/97789
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แตกแยกของคนในชาติ ศาลจังหวัดยะลาได้มีคาพิพากษาว่า จาเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 328 ฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา จาคุก 5 ปี 4 เดือน โดยไม่รอลงอาญา เนื่องด้วยพฤติการณ์ของ
จ าเลยมีความร้ ายแรง สร้ างความแตกแยกทางศาสนาและสร้ างความขั ดแย้ งในสั ง คม และให้ โ ฆษณาค า
พิพากษาในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน185
- กรณีชลิตา บัณฑุวงศ์ อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นโจทก์
ฟ้องร้ อยเอกทรงกลด ชื่น ชูผ ล (ผู้ กองปู เค็ม) ในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 ฐานหมิ่น
ประมาทด้วยการโฆษณา จากการโพสต์ข้อความของจาเลย อาทิ “ยุยง ปลุกปั่นประชาชน แยกดินแดน ขัด
รัฐธรรมนูญ มาตรา 1” “กล่าวเพื่อให้มีการแบ่งแยกรัฐหรือประเทศไทยออก หรือสนับสนุนให้มีการแบ่งแยก
ดินแดน หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ อันเป็นความผิดต่อกฎหมายของประเทศ และเป็นการเติมเชื้อไฟ
ให้แก่สถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนอย่างปฏิเสธไม่ได้” “แม่พิมพ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีแนวคิด
กบฏ แยกดินแดน แล้วลูกศิษย์ลูกหา นิสิตจะเป็นอย่างไร” ฯลฯ ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาว่าจาเลยกระทา
ความผิด ให้จาคุก 12 เดือน และปรับเงิน 100,000 บาท โทษจาคุกให้รอลงอาญา 2 ปี186
2.2.3 การตอบรับข้อเสนอแนะจากกระบวนการนาเสนอรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
(Universal Periodic Review: UPR) รอบที่ 3
ประเทศไทยตอบรับข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็ น และ
เสรีภาพของสื่อมวลชน อาทิ การรับรองว่ากฎหมายและนโยบายจะสอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน พันธกรณีระหว่างประเทศ และมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ การรับรองว่าการใช้เสรีภาพ
จะไม่ถูกจากัดโดยกฎหมายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และประมวลกฎหมายอาญา การส่งเสริมและ
คุ้มครองตลอดจนปรับปรุงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั้งในภาวะปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน การรับรองพื้นที่
ในการใช้เสรีภาพของภาคประชาสังคม นักปกป้องสิทธิมนุษยชน เยาวชน นักกฎหมาย สื่อมวลชน นักวิชาการ
รวมถึงความปลอดภัยของผู้สื่อข่าว การปรับปรุงขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ตารวจ เจ้าหน้าที่ด้านความ
มั่นคง และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายให้เคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น187
3. การดาเนินการของ กสม.
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
กสม. รั บ เรื่ องร้ องเรี ย นประเด็นเสรีภ าพในการแสดงความคิดเห็ นและเสรีภ าพของสื่ อ มวลชนไว้
ตรวจสอบ จานวน 5 คาร้อง ซึ่งได้มีรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน มาตรการป้องกันและ
แก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ ได้แก่
185

จาก ศาลฯสั่งจาคุกอ่วม 'อัยย์ เพชรทอง' ตัดต่อภาพหา 'วันนอร์' ก่อความรุนแรง, โดย ไทยโพสต์, 25 มกราคม
2565. สืบค้นจาก https://www.thaipost.net/general-news/72215/
186
จาก ศาลพิพากษาจาคุก 'ผู้กองปูเค็ม' 12 เดือน ปรับ 1 แสน คดีใส่ความ 'ชลิตา' หนุนแบ่งแยกดินแดน โทษจาคุก
รอลง 2 ปี, โดย ประชาไท, 26 มกราคม 2565. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2022/01/96969
187
จาก ข้ อ เสนอแนะที่ ไ ทยตอบรับ และค ามั่ น โดยสมัค รใจ, โดย กรมองค์ ก ารระหว่ างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ, 31 มีนาคม 2565. สืบค้นจาก https://humanrights.mfa.go.th/th/upr/report-3/report08.php
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- การเสนอแนะให้ ศบค. ยกเลิกข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 27 เพื่อมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ดุลพินิจในการจากัดเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นและเสรีภาพของสื่อมวลชนเกินสมควรแก่เหตุ188
- การเสนอแนะให้ สานักงาน กสทช. จัด ทาและผลักดันร่างแนวทางในการนาเสนอเนื้อหารายการ
เกี่ยวกับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเผยแพร่
แนวทางฉบับดังกล่าว รวมถึงกรณีข้อร้องเรียนที่ กสทช. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
หรือไม่เหมาะสมให้สื่อมวลชน องค์กรสื่อ และองค์กรที่ควบคุมดูแลหรือกากับดูแลสื่อทุกแขนงให้ทราบโดย
ทั่วกัน และเสนอให้รัฐสภาเร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ซึ่ง
มีหลักการสาคัญในการคุ้มครองเสรีภาพสื่อมวลชน และส่งเสริมพัฒนาจริยธรรมและมาตรฐานวิ ชาชีพ อันจะ
เป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนไปพร้อมกัน189
- การมีข้อเสนอแนะในกรณีบุ คคลในสื่ อสังคมออนไลน์กลุ่ มคลับเฮาส์ (Clubhouse Application)
ใช้คาพูดที่มีลักษณะเป็นการจงใจดูหมิ่น เหยียดหยาม และด้อยค่าคนอีสาน ซึ่ง กสม. เห็นว่า ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ คือ คุณค่าในฐานะที่เกิดเป็นมนุษย์ บุคคลจะปฏิบัติต่อบุคคลด้วยกันโดยทาให้ผู้ถูกปฏิบัติมีคุณค่าที่ต่าลง
กว่าความเป็ น มนุ ษย์ ไม่ ได้ ดังนั้ น การพูดคุยโดยใช้คาพูดในลั ก ษณะเหยียดหยามบุ คคลในหลายประเด็ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเหยียดหยามคนอีสาน เป็นการทาให้คุณค่าของบุคคลอื่นต่าลง และยังมีผลกระทบต่อ
สิทธิในชื่อเสียงและเกียรติยศของบุคคล อันถือเป็นการใช้เสรีภาพเกินขอบเขตและละเมิดต่อสิทธิของบุคคลอื่น
จึงได้เสนอแนะให้ หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม สานักงาน กสทช.
สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงวัฒนธรรม กรมกิจ การเด็กและเยาวชน และกองทุนพัฒ นาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กาหนด
มาตรการควบคุมและตรวจสอบการกระทาที่ไม่เหมาะสมในทางออนไลน์และดาเนินการทางกฎหมาย พิจารณา
กาหนดหลั กสู ตรการเรี ยนการสอนด้านสิ ทธิมนุ ษยชนในสถานศึกษา ร่ว มกันสร้างความรู้เท่าทันและความ
ตระหนักในการใช้สื่อดิจิทัลและข้อมูลข่าวสาร และพิจารณาดาเนินการศึกษาและผลักดันให้มีกฎหมาย หรือ
แก้ไขกฎหมาย เพื่อให้มีเนื้อหาครอบคลุมการคุ้มครองเด็กจากภัยในสื่อออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอัญชริกา กิ่งมลิ
188

รายงานผลการตรวจสอบ ที่ 42/2565 เรื่อง เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น อันเกี่ยวเนื่องกับเสรีภาพในการเสนอ
ข่าวสาร กรณีกล่าวอ้างว่า ข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 กระทบต่อการเสนอข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน
189
รายงานผลการตรวจสอบ ที่ 11-13/2565 เรื่อง สิทธิและความเสมอภาคทางเพศ อันเกี่ยวเนื่องกับศักดิ์ศรีความ
เป็ น มนุ ษ ย์ กรณี ก ล่ า วอ้ า งว่ า สื่ อ มวลชนน าเสนอข่ า วสารโดยใช้ ถ้ อ ยค าที่ ก ระทบต่ อ อั ต ลั ก ษณ์ ข องกลุ่ ม บุ ค คลที่ มี ค วาม
หลากหลายทางเพศ
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เสรีภาพในการรวมกลุ่ม รอบ 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน 2565)
1. สถานการณ์ /ปัญหา
จากการเฝ้ าระวังเหตุการณ์ด้านสิ ทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นช่ว งเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 พบ
ประเด็นเกี่ยวกับการใช้เสรีภาพในการรวมกลุ่ม ที่สาคัญ ดังนี้
- คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เห็นชอบแนวทางการยกร่าง พ.ร.บ. การดาเนิน
กิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากาไร พ.ศ. …. ของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และมอบหมายให้กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รับไปดาเนินการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบ
ของร่างกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 ซึ่งมีสาระสาคัญ อาทิ
การกาหนดให้มี คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรไม่แสวงหากาไร การกาหนดให้องค์กรไม่แสวงหากาไร
มีห น้ าที่เปิ ดเผยข้อมูล เกี่ย วกับ ชื่อองค์ กร วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินงาน แหล่ งที่มาของเงิ นทุน และรายชื่ อ
ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน และกาหนดให้องค์กรไม่แสวงหากาไรที่ได้รับเงินจากแหล่งทุนต่างประเทศ มีหน้าที่ต้อง
แจ้งชื่อแหล่งทุน บัญชีธนาคารที่จะรับเงิน จานวนเงิน วัตถุประสงค์การใช้เงิน และต้องไม่ใช้เงินเพื่อดาเนิน
กิจกรรมในลักษณะการแสวงหาอานาจรัฐ หรือเอื้อประโยชน์ต่อพรรคการเมือง ตลอดจนมีหน้าที่จัดทาบัญชี
รายรับรายจ่ายเปิดเผยให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย นอกจากนี้ ยังกาหนดลักษณะการดาเนินงานที่เป็น
ข้อห้าม ได้แก่ การดาเนินงานที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ รวมถึงความมั่นคงด้านเศรษฐกิจหรือความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะและความปลอดภัยสาธารณะ เป็นการกระทาผิดต่อกฎหมาย และเป็นการ
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นหรือกระทบต่อความเป็นอยู่โดยปกติสุขของบุคคลอื่น
ในส่วนของมาตรการบังคับและโทษ ได้กาหนดให้นายทะเบียนมีอานาจออกคาสั่งให้หยุดการดาเนิน
กิจกรรมหรือยุติการดาเนินงาน และกาหนดโทษปรับทางอาญาสาหรับการไม่หยุดการดาเนินกิจกรรมหรือไม่ยุติ
การดาเนินงานตามคาสั่งนายทะเบียน
- องค์กรภาคประชาสังคมและประชาชน เริ่มมีการเคลื่อนไหวเพื่อคั ดค้านร่างกฎหมายการดาเนิน
กิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากาไร พ.ศ. …. อาทิ เครือข่ายคัดค้านร่าง พ.ร.บ. การดาเนินกิจกรรมขององค์กร
ไม่แสวงหากาไร พ.ศ. …. ได้นารายชื่อผู้คัดค้านกว่า 13,000 รายชื่อ ไปยื่นต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
พม.190 ขบวนประชาชนต่อต้านร่างกฎหมายทาลายการรวมกลุ่มของประชาชน รวมกลุ่มเดินขบวนไปยัง พม.
เพื่อยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการ พม. รวมถึงการปราศรัยและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์คัดค้านร่าง พ.ร.บ.
ดังกล่าว191

190

จาก พ.ร.บ. เอ็นจีโอ : ร่างกฎหมายที่ถูกมองว่าจากัดสิทธิภาคประชาสังคม, โดย BBC News, 22 มีนาคม 2565.
สืบค้นจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-60872014
191
จาก คาประกาศขบวนประชาชนต่อต้านร่างกฎหมายทาลายการรวมกลุ่มของประชาชน ในกิจกรรม 24 มี.ค.
ประชาชนรวมพลั ง ! ล้ ม ร่ า งกฎหมายท าลายการรวมกลุ่ ม , โดย NO NPO Bill, 24 มี น าคม 2565. สื บ ค้ น จาก
https://www.facebook.com/nonpobill/posts/113709817942034
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ต่อมา ในเดือนพฤษภาคม 2565 มีการนัดชุมนุมใหญ่ของกลุ่ มองค์กรภาคประชาสั งคม ประมาณ
67 เครือข่ายที่บริเวณหน้าสานักงานสหประชาชาติ ประเทศไทย ถนนราชดาเนินนอก เป็นระยะเวลา 8 วัน
เพื่อแสดงออกคัดค้านร่าง พ.ร.บ. การดาเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากาไร พ.ศ. ….192
2. การดาเนินการที่สาคัญ
การดาเนินการในปี 2565
การดาเนินการเพื่อจัดทากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการรวมกลุ่ม ได้แก่
- พม. เปิดการรับฟังความคิดประชาชนต่อร่าง พ.ร.บ. การดาเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากาไร
พ.ศ. …. ซึ่งประกอบด้วย 5 ช่องทาง ได้แก่ 1) การรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 25 มีนาคม
2565 ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ พ ม . เ ช่ น www.m-society.go.th 2) ก า ร รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ผ่ า น อี เ ม ล์
npo.draff@gmail.com 3) นาส่งความคิดเห็น ด้วยตนเองที่กองส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม
กรมพัฒ นาสั งคมและสวัส ดิก าร 4) การประชุมรับฟังความคิดเห็ นผ่ านเวที onsite และ online ส าหรับ
ประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้เสีย และ 5) การรับฟังความคิดเห็นระดับพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด193
การตอบรับข้อเสนอแนะจากกระบวนการนาเสนอรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal
Periodic Review: UPR) รอบที่ 3
- ประเทศไทยได้ตอบรับข้อเสนอแนะจากกระบวนการนาเสนอรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
(Universal Periodic Review: UPR) รอบที่ 3 ที่เกี่ยวข้องกับ ร่าง พ.ร.บ. การดาเนินกิจกรรมขององค์กรไม่
แสวงหากาไร พ.ศ. …. อาทิ การศึกษาผลกระทบของร่างกฎหมาย การรับรองว่าร่างกฎหมายจะสอดคล้องกับ
พันธกรณีระหว่างประเทศ และไม่เป็นการกีดกันหรือขัดขวางองค์กรภาคประชาสังคมในการดาเนินกิจกรรมอัน
ชอบธรรมตลอดจนการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและเป็นอิสระ การปรึกษาหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าว
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย194
3. การดาเนินการของ กสม.
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- กสม. รับเรื่องร้องเรียนประเด็นเสรีภาพในการรวมกลุ่มไว้ตรวจสอบ จานวน 1 คาร้อง ซึ่งได้มีรายงาน
ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน มาตรการป้องกันและแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจน
ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ ได้แก่ การเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรีและสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใน
192

จาก ประชาชนประกาศชัย ! หน้าตู้คอนเทนเนอร์ข้างทาเนียบรัฐบาล ออกแถลงการณ์พร้อมเคลื่อนขบวนกลับ ยุติการ
ชุ ม นุ ม ห น้ า ท า เ นี ย บ , โ ด ย NO NPO Bill, 30 พ ฤ ษ ภ า ค ม 2 5 6 5 . สื บ ค้ น จ า ก
https://www.facebook.com/nonpobill/posts/133609832618699
193
จาก กระทรวง พม.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พ.ร.บ. ‘การดาเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากาไร
พ.ศ…..’ ครั้งแรก ภาคประชาชนระดมเสียงค้านไม่เห็นด้วยให้ยกเลิก พ.ร.บ.ทั้งฉบับ , โดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมนุม, 30
มีนาคม 2565. สืบค้นจาก https://web.codi.or.th/20220217-31382/
194
จาก ข้ อ เสนอแนะที่ ไ ทยตอบรั บและคามั่ นโดยสมั ค รใจ, โดย กรมองค์ ก ารระหว่ างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ, 31 มีนาคม 2565. สืบค้นจาก https://humanrights.mfa.go.th/th/upr/report-3/report08.php
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ประเด็นที่สาคัญ อาทิ การกาหนดความหมายคาว่า “องค์กรไม่แสวงหารายได้หรื อกาไรมาแบ่งปันกัน ” และ
ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้กระทบต่อเสรีภาพในการรวมตัวกัน การส่งเสริมสนับสนุน
การรวมกลุ่มของประชาชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การทบทวนหลักการและ
เหตุผลการควบคุมตรวจสอบและจากัดเสรีภาพในการรวมกันเป็ นสมาคม ทั้งนี้ จะต้องไม่มีการบังคับให้จดแจ้ง
หรือจดทะเบียน และการไม่จดแจ้งนั้นจะต้องไม่นามาเป็นเหตุของการเพิกถอนองค์กรหรือดาเนินคดีอาญา
นอกจากนี้ การควบคุมกากับดูแลองค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกาไรมาแบ่งปันกันที่มีความเสี่ยงที่จะสร้าง
ผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือการกระทาผิดกฎหมายควรกาหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน และไม่กระทาโดย
การเหมารวม195 เป็นต้น ทั้งนี้ จากการติดตามผลการดาเนินการตามรายงานปรากฏว่า คณะรัฐมนตรีและ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้รับข้อเสนอแนะของ กสม. ไปพิจารณาประกอบการจัดทาร่างกฎหมาย

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอัญชริกา กิ่งมลิ
02-1413888

195

รายงานข้อ เสนอแนะที่ 6/2564 ข้ อ เสนอแนะในการแก้ไขปรั บปรุ งกฎหมายเพื่อ ให้สอดคล้อ งกับ หลักสิทธิ
มนุษยชน กรณีร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดาเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกาไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ. ... และ
รายงานผลการตรวจสอบที่ 195/2564 เสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชุมชน หรือหมู่
คณะอื่น กรณีกล่าวอ้างว่า การเสนอร่างกฎหมายไม่สอดคล้องกับขั้นตอนที่กาหนดไว้ในรัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562
และร่างกฎหมายมีเนื้อหาจากัดเสรีภาพในการดาเนินงานขององค์กรเอกชน
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ส่วนที่ 3
การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
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สถานการณ์สิทธิแรงงาน
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2565
1. สถานการณ์/ปัญหา
1.1 แรงงานในระบบ
ปัญหาการว่างงาน/การถูกเลิกจ้าง
- เดือนพฤษภาคม 2565 มีผู้ประกันตนมาตรา 33 จานวน 11,250,428 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.56 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จานวน 11,077,670 คน) สถานการณ์การว่างงานเดือนพฤษภาคม 2565 มีผู้ว่างงานจานวน
242,916 คน ลดลงร้อยละ 20.09 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จานวน 303,984 คน) สถานการณ์การเลิก
จ้ างเดือนพฤษภาคม 2565 มีผู้ ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างจากส านักงาน
ประกันสังคมจานวน 31,948 คน ลดลงร้อยละ 65.20 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จานวน 91,794 คน)196
- ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 มีบริษัทได้ปิดกิจการหลายบริษัท และบางบริษัทได้หยุดกิจการ
ชั่วคราวตามมาตรา 75 ของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ส่งผลให้ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง ไม่มีงานทาซึ่งกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือตามกฎหมาย เช่น บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จากัด
(มหาชน)197 บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จากัด บริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จากัด และบริษัท ช้อปปี้ฟู้ด
จากัด198 บริษัท บางกอกโพสต์ จากัด (มหาชน)199 เป็นต้น
ปัญหาการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
- เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ครบรอบ 1 ปี การเลิกจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าของบริษัท บริลเลียนท์
อัลไลแอนซ์ไทย โกลบอล จ ากัด ทาให้ ลู กจ้างจ านวน 1,388 คนตกงานทั นที บริษัทไม่ได้บอกกล่ าวล่ วงหน้ า
ไม่จ่ายเงินค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า โดยกลุ่มลูกจ้างของบริษัท บริลเลียนท์ฯ ได้ไปทาเนียบ
รัฐบาลเพื่อเรียกร้องให้ช่วยเหลือ200
- กระทรวงแรงงานชี้แจงว่าได้ดาเนินการตามขั้นตอนในกรอบของกฎหมาย โดยเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564
พนักงานตรวจแรงงานออกคาสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายให้กับลูกจ้างจานวน 242,689,862.71
บาท และดาเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้แก่ลูกจ้างจานวน 32,973,275.44 บาท และ
แก้ไขระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโดยปรับเพิ่มอัตราเงินสงเคราะห์ กรณีนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จา่ ย
ค่าชดเชยสูงสุด 100 เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต่า ทาให้ลูกจ้างได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มอีก 10,504,431.44 บาท
จาก พ.ค. 65 ผู้ประกันตนขอรับประโยชน์ทดแทนว่างงาน 242,916 คน ถูกเลิกจ้าง 31,948 คน, โดย ประชาไท, 23 มิถุนายน 2565.
สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2022/06/99204
197 จาก รัฐบาลช่วยลูกจ้างเดอะวันประกันภัย รับเงินสงเคราะห์ เพิ่มกว่า 2 ล้านบาท, โดย สานักข่าวอินโฟเควสท์ , 11 เมษายน 2565.
สืบค้นจาก https://www.ryt9.com/s/prg/3313888
198 จาก รมว.แรงงาน สั่ง กสร.ดูแลสิทธิลก
ู จ้าง Shopee ถูกเลิกจ้าง, โดย ฐานเศรษฐกิจ, 15 มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก
https://www.thansettakij.com/general-news/528882
199 จาก ประกันสังคม รับลูก รมว.แรงงาน เข้าช่วยเหลือ พนง. ‘โพสต์ทูเดย์’ ถูกเลิกจ้างแล้ว, โดย มติชนออนไลน์, วันที่ 20 มิถุนายน
2565. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/news_3410399
200 จาก คนงานบริลเลียนท์ฯ บุกทาเนียบจี้ รบ.เร่งตามตัวนายจ้าง หลังครบ 1 ปี ถูกเลิกจ้างไม่จ่ายเงินค่าชดเชย, โดย ประชาไท, 12 มีนาคม
2565. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2022/03/97641
196
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สานักงานประกันสังคมจ่ายเงินกรณีว่างงานเป็นเงิน 65,850,768 บาท ในส่วนของการนาเงินงบกลางมาจ่ายเงินสิทธิ
ประโยชน์ตามกฎหมายแทนนายจ้างไม่สามารถกระทาได้201
- เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ได้มีกรณีที่ร้านซูซิ ที่มีเปิดหลายสาขาประกาศปิดร้านอย่างกระทันหันและ
ไม่มีกาหนด ทาให้พนักงานไม่ได้รับเงินเดือนและไม่มีงานทา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เข้าช่วยเหลือ
ตามกฎหมาย202
ปัญหาของผู้ประกันตน
- เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. …. มีสาระสาคัญ เช่น 1) การขยายอายุขั้นสูงของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 2) การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์
กรณีชราภาพ โดยกาหนดให้ผู้ประกันตน (1) ขอเลือกรับเงินบาเหน็จหรือเงินบานาญชราภาพได้ ในกรณีเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณ์อื่นใดอันส่งผลกระทบต่อผู้ประกันตน (2) ขอคืนเงินสะสมกรณีชราภาพบางส่วน
ออกมาใช้ก่อนได้ (3) ขอกู้ โดยนาเงินสะสมกรณีชราภาพไปเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินได้ 3) การแก้ไขเพิ่มเติม
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่ เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจากเดิมจ่าย 90 วัน เป็น 98 วัน เงินทดแทน
การขาดรายได้กรณีทุพพลภาพจากเดิมจ่ายร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 70 เป็นต้น
- จากกรณีดังกล่าวได้มีนักวิชาการแสดงความคิดเห็น เช่น นายอนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการวิทยาลัยนานาชาติ
ปรีดี พนมยงค์ เห็นว่าการนาเงินออมชราภาพบางส่วนมาใช้หรือการขอกู้บางส่วนนั้น แม้จะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
แต่มีผลกระทบระยะยาว กระทบความมั่นคงของกองทุนที่เงินอาจหมดภายใน 30 - 40 ปี นายบัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ
นักวิชาการด้านแรงงาน เห็นว่า นโยบาย 3 ขอนั้น เห็นด้วยเพียงข้อเดียวคือ “ขอเลือก” ว่าจะรับบาเหน็จหรือบานาญ
แต่ต้องมีเกณฑ์อายุถึง 60 ปี และมีความจาเป็นจริง ๆ แต่ไม่เห็นด้วยกับ “ขอคืน” และ “ขอใช้บางส่วน” เพราะทาลาย
หลักการกองทุน203
1.2 แรงงานนอกระบบ
1.2.1 ปัญหาการไม่ได้รับความคุ้มครองทางสังคม
- ปี 2564 สานักงานสถิติแห่งชาติได้รายงานว่าแรงงานนอกระบบทั้งหมด 19.6 ล้านคนประสบปัญหา
จากการทางาน 6.2 ล้านคน หรือร้อยละ 31.8 ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด ซึ่งปัญหา ได้แก่ 1) ปัญหาจากการทางาน
พบว่ามีปัญหาค่าตอบแทน งานขาดความต่อเนื่อง งานหนัก 2) ปัญหาจากสภาพแวดล้อมในการทางานพบว่ามีปัญหา

จาก โฆษก ก.แรงงาน ยืนยันช่วยลูกจ้างไทรอัมพ์ตามขั้นตอนในกรอบของกฎหมายและช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้ว , โดย ข่าวสดออนไลน์,
8 มีนาคม 2565. สืบค้นจาก https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_6928591
202 จาก ดารุมะ ซูชิ ลอยแพลูกจ้าง 27 สาขา กระทรวงแรงงานคุ้มครองค่าชดเชย, โดย ประชาชาติธุรกิจ, วันที่ 20 มิถุนายน 2565. สืบค้น
จาก https://www.prachachat.net/csr-hr/news-959166
203 จาก วงเสวนาแรงงานวิจารณ์นโยบายประกันสังคม 3 ขอ หวังดีประสงค์ร้าย สะเทือนกองทุนชราภาพ, โดย ประชาไท, 7 มิถุนายน 2565. สืบค้น
จาก https://prachatai.com/journal/2022/06/98964
201
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อิริยาบถในการทางาน มีฝุ่นละออง ควัน กลิ่น มีแสงสว่างไม่เพียงพอ 3) ปัญหาจากความไม่ปลอดภัยในการทางานพบว่า
มีปัญหาจากสารเคมี ปัญหาจากเครื่องมือที่เป็นอันตราย การประสบอันตรายต่อระบบหูระบบตา204
- กรณีกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งอาหารหรือไรเดอร์บนระบบแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทั้ง Lalamove Grab
LINE MAN ได้ออกมาเรียกร้องต่อบริษัท เช่น การเรียกร้องให้บริษัทเพิ่มค่ารอบให้ใกล้เคียงกับจังหวัดอื่น ๆ 205
การที่รายได้ของไรเดอร์ลดลง 40-50% เป็นผลมาจากการแจ้งงานจากระบบมาน้อยและการรับประกันรายได้
ไรเดอร์ใหม่ทาให้เกิดการรองานเกิน 1 ชั่วโมง โดยการปรับเปลี่ยนระบบการรับงานไม่ได้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ไรเดอร์206
- ดร.ธานี ชัยวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับงานวิจัยจาก สสส. และ
กระทรวงแรงงานโดยพบว่า “ไรเดอร์” ประสบปัญหาสุขภาพร่างกายเนื่องจากขับขี่รถเป็นเวลานาน ปัญหาความเสี่ยง
จากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากการต้องแข่งขันกับเวลา ปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดจากความเครียดระหว่างทางาน
และได้จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ดังนี้ 1) ข้อเสนอเชิงนโยบายของงานที่เป็นธรรม (Fair
Work) ควรผลักดันการบังคับใช้ข้อตกลงหรือสัญญาที่เป็นธรรม (Fair agreement) ควรกาหนดและเผยแพร่เกณฑ์
มาตรฐานของงานที่ เป็ นธรรม (Fair work standard) ควรส่ งเสริ มการให้ ความรู้ ทางการท างานและการเงิ น
(Operational and financial literacy) 2) ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายของผลตอบแทนที่ เ ป็ น ธรรม (Fair reward)
ควรจัดตั้งกองทุนสวัสดิการคนทางานแพลตฟอร์ม (Welfare fund) ควรกาหนดให้มีมาตรฐานค่าจ้างขั้นต่าในราย
ชั่วโมง (Hourly wage) ควรกาหนดมาตรการในการปกป้อง คุ้มครอง และดูแลคนทางานแพลตฟอร์ม และ 3) ข้อเสนอ
เชิ งนโยบายของการแข่ งขั น ที่ เป็ น ธรรม (Fair competition) ควรมี การส่ งเสริ มธรรมาภิ บาลดิ จิ ทั ล (Digital
governance) ในการทางานของแพลตฟอร์ม และการส่งเสริมการแข่งขันในตลาดแพลตฟอร์มอย่างเป็นธรรม (Market
entry) ซึ่งข้อเสนอดังกล่ าว กระทรวงแรงงานได้รับไปพิจารณาปรับกฎหมายล าดับรองของร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. .... ทั้งนี้207
1.3 แรงงานข้ามชาติ
1.3.1 ปัญหาแรงงานข้ามชาติขาดแคลนและการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย
- ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัญหาสาคัญที่คาดว่าจะกระทบ
ภาคส่งออกไทยปี 2565 คือ การขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่จะต้องใช้ในภาคการผลิต ซึ่งไทย
ต้องการแรงงานประมาณ 200,000-400,000 คน จึงขอให้กระทรวงแรงงานเร่งนาเข้าแรงงานต่างด้าวในภาคการ

จ า ก ก า รส า รว จ แ รงงา นนอ ก ระ บ บ พ .ศ. 2564 , โ ดย ส า นั ก งา นสถิ ติ แ ห่ งชา ติ , เมษ า ย น 2565. สื บ ค้ นจ า ก
http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/ด้านสังคม/สาขาแรงงาน/Informal_work_force/2564/Report_IES2021.pdfสถิติเรื่องร้องเรียนต่อ
กระทรวงแรงงานและการแก้ไขปัญหา
205 จาก ไรเดอร์ ‘Grab’ มหาสารคาม 'อยู่ไม่ไหว' ร้องบริษัทเพิ่มค่ารอบจาก 17-19 บาท ให้เท่ากับจังหวัดใกล้เคียง, โดย ประชาไท, 12
พฤษภาคม 2565. สืบค้นจากhttps://prachatai.com/journal /2022/05/98567
206 จาก ไรเดอร์ 'LINE MAN' สมุทรสงคราม ร้องบริษัท ค้านระบบจ่ายงานแบบยิงตรง เหตุรายได้หาย-รองานนาน, โดย ประชาไท, 17
พฤษภาคม 2565. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2022/05/98648
207 จาก "แรงงานแพลตฟอร์ม" กลุ่มที่ยังถูกละเลย ดันข้อเสนอ 3 ด้านคุ้มครองในวันแรงงาน, โดย กรุงเทพธุรกิจ, 2 พฤษภาคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.bangkokbiznews.com/social/1002076
204
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ผลิต รวมทั้งกาหนดพื้นที่บริหารจัดการส่วนกลางหรือศูนย์การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว สาหรับบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว208
- ในเดือนพฤษภาคมเริ่มมีแรงงานข้ามชาติเข้ามาทางานในประเทศไทยด้วยระบบ MOU โดยเมื่อวันที่ 10
พฤษภาคม แรงงานสัญชาติเมียนมาจานวน 288 คนเข้ามาทางานครั้งแรกในรอบ 2 ปี ผ่านด่านพรมแดนแม่สอด-เมียวดี
อ.แม่สอด209 และเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม แรงงานสัญชาติเมียนมาจานวน 222 คนเข้ามาทางานโดยเดินทางผ่านทางน้าที่
ด่านตรวจคนเข้าเมือง จ.ระนอง210 อย่างไรก็ตามยังคงมีการรายงานสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายของ
แรงงานข้ามชาติทั้งเมียนมาและกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง
1.3.2 ปัญหาการไม่ได้รับความคุ้มครองทางสังคม
- แรงงานชาวเมียนมาจานวน 102 คนที่ทางานในโรงงานผลิตถุงมือยางเพื่อใช้ทางการแพทย์
แห่งหนึ่งใน จ.สมุทรปราการได้ถูกไล่ออก โดยไม่จ่ายค่าชดเชยและมีการค้างค่าจ้าง211
- มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาได้นาเสนอสถานการณ์ของแรงงานข้ามชาติที่ถูกละเมิดสิทธิ
ในหลายประการ เช่น การไม่ได้รับค่าจ้าง การถูกลอยแพ การได้รับค่าจ้างไม่เป็นธรรม การไม่สามารถทาเอกสารทางาน
ต่าง ๆ ได้ และความกลัวว่าหากยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานอาจถูกนายจ้างเลิกจ้างและอาจไม่สามารถทางานใน
ประเทศไทยต่อได้212
- เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้รายงานสภาพการทางานและการจ้าง
งานในภาคการเกษตรของประเทศไทย ซึ่งเป็นการสารวจแรงงานข้ามชาติที่ทางานในไร่อ้อย สวนยาง สวนปาล์มและไร่
ข้าวโพด จานวน 528 คน ทั้งที่มีเอกสารและไม่มีเอกสาร พบปัญหาหลายประการ เช่น การเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
ส่วนใหญ่เข้ามาช่องทางไม่เป็นทางการ เนื่องจากกลไก MOU มีความซับซ้อน ใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง แรงงาน
ประสบปัญหาในที่ทางาน ทั้งค่าจ้างค้างจ่าย ค่าจ้างที่น้อยเกินไป ชั่วโมงทางานที่ยาวนาน การยึดเอกสาร แต่ไม่มี
แรงงานคนใดร้องทุกข์ตามช่องทางกฎหมาย เนื่องจากอุปสรรคทางภาษา การไม่มีสถานะทางกฎหมาย ขาดความรู้
เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารร้ อ งทุ ก ข์ ความไม่ ไ ว้ ว างใจในระบบการร้ อ งทุ ก ข์ / หน่ ว ยงานของรั ฐ ความกลั ว ที่ จ ะถู ก
ตอบโต้จากนายจ้าง การเข้าถึงบริการสุขภาพถูกจากัดด้วยปัจจัยหลายประการ ทั้งการไม่มีการประกันสุขภาพ การ

จาก สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ กังวลปัญหาขาดแคลนแรงงานอาจกระทบส่งออกปี 65, โดย TNN ONLINE, 11 มกราคม 2565. สืบค้น
จาก https://www.tnnthailand.com/news/wealth/101692/
209 จ า ก แ รงงา นเมี ย นมา ล็ อ ตแ รก เข้ า ไทย แ ล้ ว 288 คน , โ ดย ก รุ ง เทพ ธุ ร กิ จ , 10 พ ฤ ษ ภ า คม 2565. สื บ ค้ น จ า ก
https://www.bangkokbiznews.com/news/1003637
210 จาก ด่านระนองคึกคัก แรงงานเมียนมา 222 คน เข้าไทย ทางานตามเอ็มโอยู , โดย มติชนออนไลน์, วันที่ 25 พฤษภาคม 2565. สืบค้น
จาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3364916
211 จาก แรงงานพม่า 102 คน ร้องเรียนกรมสวัสดิการฯ สมุทรปราการ ถูกโรงงานเลิกจ้างกะทันหัน ไร้เงินชดเชย, โดย ประชาไท, 26
เมษายน 2565. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2022/04/98332
212 จาก เปราะบาง-ตกหล่น-เข้าไม่ถึง ถอดบทเรียน "แรงงานข้ามชาติ" ช่วงโควิด -19, โดย กรุงเทพธุรกิจ, 14 มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก
https://www.bangkokbiznews.com/news/1009895
208
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อาศัยในพื้นที่ชนบท ค่ารักษาพยาบาล การสูญเสียค่าจ้างในวันหยุด การไม่มีการรับส่งแรงงาน สถานภาพทางกฎหมาย
และอุปสรรคด้านภาษา เป็นต้น213
1.4 แรงงานประมง/แรงงานในอุตสาหกรรมประมง
- เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 กระทรวงแรงงานได้ให้ความช่วยเหลือลูกเรือไทยในเรือประมงทะเล ณ ท่าเทียบเรือ
รัษฎา จังหวัดภูเก็ต จากการสอบถามลูกเรือได้ข้อมูลว่า ได้ขึ้นเรือไปทางานกับนายจ้างเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และ
หมดสัญญาจ้างในเดือนพฤศจิกายน 2564 หลังหมดสัญญาจ้างแล้ว 3 เดือน นายจ้างไม่ยอมส่งลูกเรือกลับขึ้นฝั่ง โดย
อ้างว่าท่าเรือไม่อนุญาตให้เข้าเทียบเพราะสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลให้แรงงานถูกบีบให้ทางานต่ออย่างผิดกฎหมาย
และไม่ได้รับความคุ้มครองในฐานะแรงงาน214
- เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 มีรายงานข่าวว่า ลูกเรือประมงชาวไทย 4 คนที่ถูกลอยแพที่เกาะบอร์เนียว
ประเทศมาเลเซียได้รับความช่วยเหลือให้กลับถึงประเทศไทย โดยหนึ่งในลูกเรือให้ข้อมูลว่า ในปี 2558 ที่รัฐบาลไทยมี
มาตรการเข้มงวดกับเรือประมงไทยทาให้เจ้าของเรือทิ้งเรือและลูกเรือเพราะหากนาเรือกลับเข้ามาในประเทศไทย
เจ้าของเรือต้องจ่ายเงินเดือนที่ค้างไว้ให้ลูกเรือทั้งหมดซึ่งเป็นเงินจานวนมาก215
1.5 ปัญหาการระงับข้อพิพาทตาม พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทาให้เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 กระทรวงแรงงานได้
ออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เข้าสู่การชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์และห้ามนายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัดหยุดงานในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วย
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยหากมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกัน
ไม่ได้นั้นได้รับการชี้ขาดจากคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ห้ามนายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัดหยุดงาน216 ทาให้
เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ทาให้นายจ้างไม่สามารถปิดงานและลูกจ้างไม่สามารถนัดหยุดงานได้ตาม
กลไกของ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
1.6 ปัญหาการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรอง
ประเทศไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98 ซึ่งต้องมีการ
แก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ ดังกล่าว โดยมีการสะท้อนปัญหาการรวมกลุ่มของข้าราชการเป็นองค์กร
สหภาพแรงงานยั งไม่สามารถทาได้ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้รับงานไปทาที่บ้าน เกษตรกร รวมถึงแรงงาน
ข้ามชาติยังไม่สามารถจัดตั้งสหภาพแรงงานได้
213 จาก สภาพการทางานและการจ้างงานในภาคเกษตรของประเทศไทย: การสารวจแรงงานข้ามชาติที่ทางานในไร่อ้อย สวนยาง สวนปาล์ม และไร่

ข้าวโพด, โดย องค์การแรงงานระหว่างประเทศ, 20 พฤษภาคม 2565. สืบค้นจาก https://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_844438/lang-en/index.htm
214 จาก รมว.เฮ้ง ห่วง 18 ชีวิตลูกเรือไทย ส่ง พล.ต.ต.นันทชาติ รุดเข้าช่วยเหลือกลางทะเลภูเก็ต, โดย กระทรวงแรงงาน, 9 มีนาคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.mol.go.th/news/รมว-เฮ้ง-ห่วง-18-ชีวิตลูกเรือไทย-ส่ง-พล-ต-ต-นันทชาติ-รุดเข้าช่วยเหลือกลางทะเลภูเก็ต
215 จาก 4 ลู กเรื อประมง เดิ นทางกลั บถึ งไทย หลั งถู ก 'ลอยแพ' ทิ้ งไว้ มาเลเซี ยนาน 6 ปี , โดย ประชาไท, 25 มิ ถุ นายน 2565. สื บค้ นจาก
https://prachatai.com/journal/2022/06/99237
216 จาก ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เข้าสู่การชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์และห้าม
นายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัดหยุดงานในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน, โดย ราช
กิจานุเบกษา, 8 พฤษภาคม 2563. สืบค้นจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/110/T_0002.PDF
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1.7 ปัญหาการทางานเกินเวลาของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
- เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 แพทยสภาได้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการกาหนดกรอบเวลาการทางาน
ของแพทย์ภาครัฐ โดยมีสาระสาคัญ คือ การระบุกรอบเวลาการทางานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ให้ชั่วโมงการทางาน
ของแพทย์นอกเวลาราชการไม่ควรเกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ระยะเวลาการทางานเวรอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ไม่ควร
เกิน 16 ชั่วโมงติดต่อกัน และในกรณีที่มีความจาเป็นต้องปฏิบัติงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง แพทย์ต้องได้รับการพักผ่อน
อย่างน้อย 4 ชั่วโมงขึ้นไป217
- เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตัวแทนสมาพันธ์แพทย์ผู้ปฏิบัติงานและแพทย์ที่ทางานกับรัฐบาลได้ยื่นจดหมายถึง
คณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ร้องเรียนขอความเป็นธรรมกรณีชั่วโมงการทางานบุคลากรทางการแพทย์ โดย
มีการให้ข้อมูลว่า ร้อยละ 60 ทางานเกิน 80 ชั่วโมง/สัปดาห์ และร้อยละ 30 ทางานเกินกว่า 100 ชั่วโมง/สัปดาห์ และ
บุคลากรหลายคนดูแลผู้ป่วยติดต่อกันกว่า 40 ชั่วโมงโดยไม่มีการพักผ่อน ปัจจัยเหล่านี้เพิ่มความเสี่ยงต่อการดูแลผู้ป่วย
โดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยวิกฤติรวมถึงส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของแพทย์โดยตรง สมาพันธ์แพทย์
ผู้ปฏิบัติงาน จึงขอให้มีกฎหมายกาหนดชั่วโมงการทางาน เพื่อลดโอกาสความผิดพลาดในการปฏิบัติงานรวมถึงเพื่อ
สุขภาพของบุคลากรด้วย218
2. การดาเนินการที่สาคัญ
2.1 การตอบรับข้อเสนอแนะในรายงานปี 2564
กระทรวงแรงงานพิจารณาแล้วไม่ขัดข้องต่อรายงานของ กสม. และได้นาข้อเสนอมาปรับปรุงการดาเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ อาทิ 1) ยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. .... และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็ นชอบในหลั กการแล้ วเมื่ อวันที่ 28
ธันวาคม 2564 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ 2) ส่งเสริมให้สถาน
ประกอบกิจการจัดทาแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) ไปใช้ในการบริหารจัดการด้าน
แรงงาน ซึ่งปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการนาแนวปฏิบัติการฯ ดังกล่าวไปใช้ในการบริหารกิจการ/ธุรกิจ จานวน
23,884 แห่ง
2.2 การดาเนินการในปี 2565
การคุ้มครองแรงงานในระบบ/นอกระบบ
- เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน
บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดาเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. …. โดยมี
สาระสาคัญ อาทิ กาหนดประเภทสถานประกอบการที่ต้องดาเนินการตามร่างกฎกระทรวงนี้ โดยแบ่งเป็น 3 บัญชี
ได้แก่ สถานประกอบการตามบัญชี 1 เช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็น

จาก แพทยสภาแจงประกาศกาหนดเวลาทางานแพทย์ไม่ควรเกิน 40 ชม./สัปดาห์ เน้นหมอเพิ่มพูนทักษะ เพราะอะไร... , โดย
Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ, 18 มิถนุ ายน 2565. สืบค้นจาก https://www.hfocus.org/content/2022/06/25337
218 จาก ตัวแทนหมอภาครัฐ ร้อง กมธ.แรงงาน ขอกฎหมายกาหนดชั่วโมงทางานแพทย์ คล้ายอาชีพนักบิน, โดย Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ, 30
มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก https://www.hfocus.org/content/2022/06/25420
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ต้น สถานประกอบการตามบัญชี 2 เช่น อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ
เป็นต้น และสถานประกอบการตามบัญชี 3 เช่น โรงรับจานา โรงถ่ายทาภาพยนตร์ สนามกีฬา เป็นต้น นอกจากนี้
ยังกาหนดประเภทและระดับของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน โดยนายจ้างของสถานประกอบการต้องจัดให้
มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด219
- รัฐบาลอยู่ระหว่างปรับแก้ไขกฎหมายเพิ่มสิทธิ ให้ กับลูกจ้างลาคลอดบุตรได้ 98 วัน จากเดิม 90 วัน
โดยจะปรับเพิ่มประโยชน์ทดแทนให้ผู้ประกันตนได้รับค่าจ้างในวันลาเพิ่มขึ้นจากสิทธิเดิมอีก 4 วันจากสานักงาน
ประกันสังคม ในส่วนของค่าจ้างในวันลาเพื่อคลอดบุตร อีก 4 วัน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะได้นาเข้าสู่
การพิ จารณาของคณะทางานประเมินผลสั มฤทธิ์กฎหมายเพื่ อปรั บแก้ ไข พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
เพิ่มสิทธิให้กับลูกจ้างต่อไป220
- ร่าง พ.ร.ฎ. การประกอบธุรกิจและดาเนินการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. …. โดย พ.ร.ฎ.
ฉบับนี้กาหนดให้บริษัทแพลตฟอร์มต้องแจ้งข้อมูลก่อนให้บริการ เช่น ชื่อ รายได้จากการประกอบธุรกิจ ที่อยู่ URL
และอื่น ๆ เป็นต้น เพื่อที่หากมีกรณีข้อพิพาทจะสามารถติดตามบริษัทที่รับผิดชอบได้ โดยมีผู้ให้ความเห็นต่อร่าง
พ.ร.ฎ. ฉบับนี้ว่าเน้นที่เรื่องการลงทุนและเศรษฐกิจ แต่ยังไม่ได้มีการคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์ม และยังขาดการ
บังคับใช้กฎหมายกับบริษัทแพลตฟอร์มกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนข้อบังคับ และระบบตรวจสอบข้อมูลกรณีที่บริษัทแจ้ง
ข้อมูลไม่ถูกต้อง221
- การแก้ไขร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยเพิ่มเติมมาตรา 23/1 วรรคหนึ่ง กาหนด
หลักเกณฑ์ให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถมีข้อตกลงที่ให้ลูกจ้างนางานไปปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักอาศัยของลูกจ้าง
ได้ และอาจตกลงให้มีรายละเอียด เช่น ช่วงเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการตกลงปฏิบัติงานที่บ้าน หลักเกณฑ์ในการ
ทางานล่วงเวลาและการทางานในวันหยุด เป็นต้น โดยลูกจ้างที่ทางานที่บ้านหรือที่พั กอาศัยมีสิทธิเช่นเดียวกับ
ลูกจ้างในสถานประกอบการหรือสานักงานของนายจ้าง222
การแก้ไขปัญหาการว่างงาน
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมเป็นประธานในพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุก
ระดับ โดยจะต้องได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือให้สูงขึ้นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีลดปัญหาการ

จาก ครม.ไฟเขียวร่างกฎกระทรวงแรงงาน ให้สถานประกอบการบางประเภท ต้องมีจนท.ความปลอดภัย , โดย มติชนออนไลน์, วันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2565. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_3161449
220 จาก เดินหน้าปรับแก้กฎหมายลาคลอดจ่ายครบ 98 วัน หนุนคุณภาพชีวิตแรงงานสตรี, โดย ไทยรัฐออนไลน์, 10 มีนาคม 2565. สืบค้น
จาก https://www.thairath.co.th/news/politic/2337561
221 จาก มอง พ.ร.ฎ.แพลตฟอร์มฯ ในมุมแรงงาน ที่อาจทาให้การคุ้มครองสิทธิขยับใกล้เข้ามามากขึ้น , โดย ประชาไท, 11 เมษายน 2565.
สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2022/04/98100
222 จาก เผย กมธ.แก้ กม.คุ้มครองแรงงาน เห็นพ้อง 'Work From Home' มีสิทธิคุ้มครองเท่าเทียมกับที่ออฟฟิศ, โดย ประชาไท, 8
มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2022/06/98981
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ขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิ ง
ปริมาณและคุณภาพ223
- โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
2564 – มกราคม 2565 มีการจ่ายเงินอุดหนุนนายจ้าง 204,366 ราย ลูกจ้างสัญชาติไทย 2,872,613 คน ส่งเสริม
การจ้างงานใหม่ในสถานประกอบการ 37,942 แห่ง ช่วยรักษาระดับการจ้างงานคนไทยเพิ่ม 168,080 คน เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 26,180,046,000 บาท โดยกิจการ 5 อันดับแรกที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ได้แก่ 1) โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด
2) การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร 3) กิจกรรมรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล 4) ร้านสะดวกซื้อ/
มินิมาร์ท 5) การบริการทาความสะอาดทั่วไปของตัวอาคาร224
- กระทรวงแรงงานร่วมกับสานักงาน กสทช. จัดทาโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสาหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผู้มีรายได้น้อย และแรงงาน
นอกระบบ จานวน 20,000 คน225
- นักศึกษาจบใหม่ที่ต้องการมีงานทาในปี 2563 และ 2564 มีจานวน 795,584 ราย ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ
85.85 มีงานทาและมีรายชื่ออยู่ในฐานทะเบียนประกันสังคมแล้ว มีเพียงร้อยละ 14.15 เท่านั้นที่อยู่ในระบบการจ้าง
งานในภาครัฐ รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระและว่างงาน ทั้งนี้ ปัจจุบันมีตาแหน่งงานว่างทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั้งสิ้น 272,977 อัตรา โดยกรมการจัดหางานเร่งหาตาแหน่งงานเชิงรุกและบรรจุไว้ในแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทา”
รวมถึงมีแผนจะจัด Roadshow ทั่วประเทศ226
การคุ้มครองและแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติ
- รัฐบาลไทยโดยกระทรวงแรงงานและสานักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ร่วมกับทางการเมียนมาจัดตั้งศูนย์
พิ จารณาอนุ ญาตแรงงานจากเมี ยนมาให้ อยู่ในราชอาณาจักร อนุ ญาตให้ ท างาน และออกเอกสารรั บรองบุคคล
(Certificate of identity: CI) จานวน 5 แห่ง ในพื้นที่ จ.ชลบุรี จ.เชียงใหม่ จ.ระนอง จ.สมุทรปราการ และ จ.สมุทรสาคร
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม - 1 สิงหาคม 2565 เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทาให้การเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อขอหนังสือเดินทางหรือเอกสาร
ใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวมีขั้นตอนปฏิบัติและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้ น การร่วมมือระหว่างทางการไทยกับ

จาก ศธ.-แรงงาน พัฒนาทักษะผู้เรียน แรงงาน ส่งเสริมมีงานทา สร้างรายได้ , โดย กรุงเทพธุรกิจ , 19 มกราคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.bangkokbiznews.com/social/983400
224 จาก ก.แรงงานสรุปผลโครงการช่วย SMEs รัฐอัดเม็ดเงินกว่า 2 .6 หมื่นล้าน จ้างงาน 1.6 แสนคน, โดย สยามรัฐ, 8 กุมภาพันธ์ 2565. สืบค้น
จาก https://siamrath.co.th/n/320744
225 จาก ก.แรงงาน จับมือ กสทช. พัฒนาทักษะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสสู่สังคมดิจิทัล, โดย สานักข่าวอินโฟเควสท์, 20 พฤษภาคม 2565. สืบค้นจาก
https://prachatai.com/journal/2022/05/98689
226 จาก อธิบ ดีก รมการจัดหางาน ยัน มีตาแหน่งรองรับ นัก ศึกษาจบใหม่ เกือ บ 3 แสนอั ตรา, โดย มติชนออนไลน์ , วันที่ 19 พฤษภาคม
2565. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3352199
223
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เมี ย นมาในครั้ ง นี้ จ ะท าให้ แ รงงานเมี ย นมามี เ อกสารรั บ รองบุ ค คล หรื อ CI เพื่ อ ด าเนิ น การขอตรวจ
ลงตราอนุญาตให้อยู่และทางานในประเทศไทยต่อไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย227
- เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ครม. เห็นชอบการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้า ว 3 สัญชาติ ได้แก่
กัมพูชา ลาว และเมียนมาที่เข้ามาทางานตาม MOU ในปี 2561 และจะครบวาระการจ้างงาน 4 ปีในระหว่างวันที่
1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 เพื่อให้แรงงานข้ามชาติอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้เป็นกรณีพิเศษอีก 6
เดือนเพื่อดาเนินการขออนุญาตทางานหรือต่ออายุใบอนุญาตทางานอีกไม่เกิน 2 ปี ปัจจุบันมีแรงงานข้ามชาติ
ภายใต้ MOU จะครบวาระการจ้างงาน 4 ปี จานวนทั้งสิ้น 106,580 คน แบ่งเป็นสัญชาติกัมพูชา 26,840 คน ลาว
25,504 คน และเมียนมา 54,236 คน228
- เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 กระทรวงแรงงานได้ผ่อนคลายมาตรการนาเข้าแรงงานโดยหากแรงงาน
ฉีดวัคซีนครบโดสและมีผลตรวจ ATK เป็นลบ หรือมีผลตรวจ RT–PCR ใน 72 ชั่วโมง สามารถเข้าประเทศไทย
โดยไม่ต้องกักตัว ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและไม่มีผลตรวจ RT–PCR ให้กักตัว 5 วัน229 และเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน
2565 หากฉีดวัคซีนไม่ครบและไม่มีผลตรวจ RT–PCR เมื่อเข้าประเทศจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยใช้ชุดตรวจ
ATK ซึ่ งด าเนิ นการโดยบุ คลากรทางการแพทย์ (professional use) หากไม่ พบเชื้ อโควิ ด 19 สามารถขอรั บ
ใบอนุญาตทางานได้โดยไม่ต้องกักตัว ในเดือนมิถุนายน 2565 มีการยื่นขออนุญาตจ้างแรงงานข้ามชาติตามระบบ
MOU แล้ว 236,012 คน ซึ่งมีแรงงานเข้ามาทางานตาม MOU แล้วประมาณ 10,000 คน และเข้ามาทางานตาม
มาตรา 64 ประมาณ 20,000 คน230
การคุ้มครองและแก้ไขปัญหาแรงงานประมง
- เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 25656 ได้มีการออกกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2565
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565) โดยมีสาระสาคัญ คือ การห้ามผู้ซึ่งมีอายุต่ากว่าสิบแปด
ปีทางานในเรือประมง การจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่าสิบชั่วโมงในระยะเวลาทางานยี่สิบสี่ชั่วโมงและจัดทา
หลั กฐานการพัก การออกไปทาการประมงนอกน่านน้าไทยเกินหนึ่งปีต้องกลั บเข้ามาในราชอาณาจั กรเพื่ อให้
พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบปีละหนึ่งครั้ง การจัดทาทะเบียนลูกจ้างหากนายจ้างมีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป
การจัดทาเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างและค่าทางานในวันหยุด การจ่ายค่าจ้างผ่านบัญชีธนาคารของลูกจ้าง
การจัดให้มีวันหยุด การจัดให้มีอาหารและน้าดื่มที่มีคุณภาพ การจัดให้มียาและเวชภัณฑ์ที่จาเป็น การทาการประมง

จาก ไทย-เมียนมา เปิดศูนย์ออกเอกสารบุคคลแรงงานต่างด้าว 5 แห่ง ให้บริการตั้งแต่บัดนี้-1 ส.ค.65, โดย มติชนออนไลน์, วันที่ 11 มกราคม
2565. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3126988
228 จาก ครม.ไฟเขี ย วต่ อ อายุ แ รงงานต่ า งด้ า ว 3 สั ญ ชาติ อี ก 2 ปี , โดย มติ ช นออนไลน์ , วั น ที่ 15 มี น าคม 2565. สื บ ค้ น จาก
https://www.matichon.co.th/local/news_3234319
229 จาก คลายมาตรการนาเข้ าแรงงานต่างด้าว ใช้ผล ATK วัคซีนครบ ไม่ต้องกักตัว , โดย ประชาชาติธุรกิจ , วันที่ 18 พฤษภาคม 2565.
สืบค้นจาก https://www.prachachat.net/csr-hr/news-933758
230 จาก กระทรวงแรงงานปรับมาตรการนาเข้าแรงงานต่างด้าว หลังศบค.เปิดประเทศเต็มรูปแบบ มีผล 1 มิ.ย. 65 เป็นต้น ไป, โดย สานัก
บ ริ ห า ร แ ร ง ง า น ต่ า ง ด้ า ว , 3 มิ ถุ น า ย น 2 5 6 5 . สื บ ค้ น จ า ก
https://www.doe.go.th/prd/alien/news/param/site/152/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/59089
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นอกน่านน้าไทยต้องจัดให้มีอุปกรณ์หรือระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่รองรับการส่งข้อความได้ไม่ต่ากว่าสิ บ
เมกะไบต์231
- กระทรวงแรงงานได้ให้ความคุ้มครองแรงงานประมงและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลโดยผ่อนผันให้ผู้ที่
วีซ่าหรือใบอนุญาตทางานหมดอายุสามารถพานักอาศัยและทางานในประเทศไทยต่อไปได้อย่างถูกกฎหมาย รวมถึงมี
การตรวจเชิงลึกและค้นหาแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้แรงงานได้รับการจดทะเบียน
มีเอกสารประจาตัวและสามารถทางานได้ ซึ่งจะช่วยให้แรงงานดังกล่าวได้รับความคุ้มครองอย่างครบถ้วน และเป็น
การช่วยรักษากาลังแรงงานให้กับนายจ้างได้อีกทางหนึ่ง232
- เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ครม. เห็นชอบร่างประกาศ 2 ฉบับ คือ ร่างประกาศสานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง
การออกหนังสือคนประจาเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ…. และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสาหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียน
มา และเวียดนามสามารถมายื่นคาขอรับหนังสือคนประจาเรือเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทางานกับ
นายจ้างในกิจการประมงทะเล ประกาศทั้ง 2 ฉบับเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทางทะเล
โดยการอนุญาตให้คนต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและมีรอยตรา
ประทับตรวจหนังสือเดินทางขาเข้า หรือคนต่างด้าวที่เคยได้รับหนังสือประจาเรือตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการออกเอกสารคนประจาเรือสามารถยื่นขอรับหนังสือคนประจาเรือเพื่อทางานในเรือประมงได้ไม่เกิน 2 ปี โดย
ใช้หนั งสื อคนประจ าเรื อตามมาตรา 83 ของ พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ให้ ถือว่าเป็นการอนุญาตให้ อยู่ ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและใบอนุญาตให้ทางานตามกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารจัดการทางานของคนต่างด้าว233 ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศ
เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สาหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา
และเวียดนาม เพื่อทางานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 โดย
อนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เพื่อดาเนินการขอรับหนังสือ
คนประจาเรือตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจาเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
พ.ศ. 2565 เมื่อคนต่างด้าวได้รับหนังสือคนประจาเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมงแล้ว ให้อยู่ในราชอาณาจักรได้
เป็นการชั่วคราวโดยมีระยะเวลาตามอายุหนังสือคนประจาเรือ234

จาก ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนที่ 16 ก ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565
232 จาก ก.แรงงาน จับมือ ILO พัฒนา GLP อุตสาหกรรมอาหารทะเลไทยมีแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี สร้างความเชื่อมั่นตลาดส่งออกสินค้า
ประมง, โดย สานักข่าวอินโฟเควสท์, 16 มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก https://www.ryt9.com/s/prg/3331379
233 จาก ครม. เห็ น ชอบร่ า งประกาศสนั บ สนุ นการแก้ไ ขปั ญ หาขาดแคลนแรงงานประมงทางทะเล, โดย ส านั ก ข่ า วอิ น โฟเควสท์ , 14
มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก https://www.infoquest.co.th/2022/207915
234 จาก ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สาหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา
ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อทางานกับนายจ้างในกิจการประมงตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565, โดย ราชกิจานุเบกษา, 27
กรกฎาคม 2565. สืบค้นจาก https://ratchakitcha2.soc.go.th/pdfdownload/?id=139D175S0000000013000
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2.3 ข้อเสนอแนะที่ไทยได้ตอบรับและให้คามั่นโดยสมัครใจภายใต้กลไก UPR รอบที่ 3
ข้อเสนอแนะที่ไทยได้ตอบรับและให้คามั่นโดยสมัครใจภายใต้กลไก UPR รอบที่ 3 เช่น พิจารณาการให้
สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว พัฒนากระบวนการ
ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อประกันว่า แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานสามารถเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในประเทศต้นทางและประเทศ ปลายทาง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาแรงงานขัดหนี้และแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
ที่สุด พยายามอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานบังคับ ดาเนินแผนต่าง ๆ เพื่อการ
เพิ่มโอกาสในการทางานและส่งเสริมกิจกรรมทางสายอาชีพต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมมาตรการเพื่อประกันการ
เข้าถึงสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และสวัสดิการสังคม สาหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางต่าง ดาเนิน
ขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานทุกคนมากขึ้น โดยรวมถึงแรงงานประมง
2.4 การดาเนินการของ กสม.
- สืบเนื่องจาก กสม. มีข้อเสนอแนะกรณีสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติกับสถานการณ์การลักลอบ
เข้าเมืองผิดกฎหมายโดยให้หน่วยงานลดขั้นตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการนาเข้าแรงงาน ซึ่งมีความคืบหน้า
ในการดาเนินการคือเมื่อเดือนมีนาคม 2565 กระทรวงแรงงานเปิดให้นาเข้าแรงงานตามพระราชกาหนดการ
บริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มาตรา 64 โดยแรงงานที่ฉีดวัคซีนครบแล้วให้เข้ารับการกัก
ตัวอย่างน้อย 7 วัน และให้ตรวจ RT - PCR 2 ครั้ง และขอรับใบอนุญาตทางานไม่เกิน 3 เดือน235 ต่อมาเมื่อวันที่
1 พฤษภาคม 2565 ได้ผ่อนคลายมาตรการโดยหากแรงงานฉีดวัคซีนครบโดสและมีผลตรวจ ATK เป็นลบ หรือหาก
ฉีดวัคซีนไม่ครบแต่มีผลตรวจ RT–PCR ใน 72 ชั่วโมง สามารถเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีน
ไม่ครบและไม่มีผลตรวจ RT–PCR ให้กักตัว 5 วัน236 และเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ได้ปรับมาตรการนาเข้า
แรงงานโดยไม่ต้องกักตัว237
- กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิแรงงาน เช่น กรณีกล่าวอ้างว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กาหนด
เงื่อนไขไม่จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้กับพนักงานผู้ป่วยโรคเอดส์ และโรคอื่น ๆตามข้อ 21 (2)
ของระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยวลั ยลั กษณ์ ว่ าด้ วยเงิ นสวั สดิ การเกี่ ยวกั บการรั กษาพยาบาล พ.ศ. 2564 (ค าร้ องที่
52/2565) กรณีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับเสรีภาพในการประกอบอาชีพ กรณีกล่าวอ้างว่า
บริษัทเอกชนกาหนดเงื่อนไขให้ผู้สมัครงานตรวจเชื้ อเอชไอวีก่อนรับเข้าปฏิบัติงาน กรณีกล่าวอ้างว่าโรงพยาบาล
กรุงเทพ ราชสีมา จากัด บังคับให้ผู้สมัครงานตรวจเชื้อเอชไอวีและปฏิเสธการรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีเข้าปฏิบัติงาน
(คาร้องที่ 53/2565 คาร้องที่ 54/2565 คาร้องที่ 72/2565 คาร้องที่ 89/2565) กรณีกล่าวอ้างว่าพนักงานบริการ
(sex worker) ไม่ได้รับเงินเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19
จาก คิกออฟ! 'นาเข้าแรงงานต่างด้าว' ใน 8 จังหวัด ทางานชายแดนไป-กลับ และตามฤดูกาล, โดย ไทยโพสต์ , 15 มีนาคม 2565.
สืบค้นจาก https://www.thaipost.net/general-news/104502/undefined
236 จาก คลายมาตรการนาเข้าแรงงานต่างด้าว ใช้ผล ATK วัคซีนครบ ไม่ต้องกักตัว , โดย ประชาชาติธุรกิจ , วันที่ 18 พฤษภาคม 2565.
สืบค้นจาก https://www.prachachat.net/csr-hr/news-933758
237 จาก กระทรวงแรงงานปรับมาตรการนาเข้าแรงงานต่างด้าว หลังศบค.เปิดประเทศเต็มรูปแบบ มีผล 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป, โดย สานัก
บ ริ ห า ร แ ร ง ง า น ต่ า ง ด้ า ว , 3 มิ ถุ น า ย น 2 5 6 5 . สื บ ค้ น จ า ก
https://www.doe.go.th/prd/alien/news/param/site/152/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/59089
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(คาร้องที่ 26/2565) กรณีกล่าวอ้างว่าถูกผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองคุกคามทางเพศ และเลิกจ้างแรงงานไม่เป็น
ธรรม (คาร้องที่ 123/2565) กรณีกล่าวอ้างว่ าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกาหนดหลักเกณฑ์ให้บุคลากรที่
ต้องการสอบบรรจุเป็นข้าราชการ และหน่วยงานเอกชน ต้องลาออกจากการเป็นบุคลากรของนายจ้างเสียก่อน (คา
ร้องที่ 83/2565)เป็นต้น ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการดาเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่
- กสม. ได้มีรายงานผลการตรวจสอบกรณี กล่ าวอ้ างว่ า ลู กจ้างหญิงตั้ งครรภ์ และคนพิการถู กเลิ กจ้ างใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (รายงานผลการตรวจสอบที่ 44/2565 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565) โดย กสม.
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) ให้กาหนดกลไกหรือแนวทางเฉพาะในการตรวจสอบสาเหตุแห่งการเลิกจ้างลูกจ้างหญิงให้แน่ชัดว่า
มิใช่การเลิกจ้างเพราะมีเหตุตั้งครรภ์ 2) ให้ส่งเสริมและเผยแพร่มาตรการและแนวทางบรรเทาปัญหาการเลิกจ้างที่ผู้ถูก
ร้องได้กาหนดเพื่อเป็นแนวทางสาหรับนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในการแก้ไขปัญหาให้นายจ้างสามารถ
ประกอบกิ จการต่ อไป ได้ แล ะลู กจ้ า งมี ง า นท า ต่ อเนื่ อง รว มถึ งหลั กเกณฑ์ ในการพิ จ า ร ณ า
เลิกจ้างอย่างเหมาะสมและแนวทางการดาเนินการในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ ควรเพิ่มสาระสาคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองลูกจ้าง
หญิงตั้งครรภ์จากการถูกเลิกจ้างและการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานด้วย 3) ให้เพิ่มเติมแนวทางบรรเทาปัญหาการเลิกจ้าง
กรณีหากมีความจาเป็นจะต้องลดอัตราการจ้างงานอันเนื่องมาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจให้นายจ้างกาหนดให้ลูกจ้างกลุ่ม
เปราะบางอันได้แก่ ลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ ลูกจ้างผู้พิการ เป็นกลุ่มลูกจ้างอันดับท้ายที่จะถูกพิจารณาให้ออกจากงาน
- เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 กสม. ได้พิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า นายจ้าง
เอกชนเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมกรณีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม (คาร้องที่ 15/2565) โดยเห็นว่า ผู้ถูกร้อง
ไม่แจ้งเตือนการกระทาผิดเป็นหนังสือก่อนการเลิกจ้างโดยไม่แจ้งล่วงหน้าต่อผู้ร้อง ตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ให้การรับรองสิทธิไว้ อันเป็นการกระทาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้ร้อง จึงเห็นควรให้มีมาตรการหรือ
แนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อกระทรวงแรงงาน และมีมาตรการหรือ
แนวทางในการส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองต่ อ ผู้ ถู ก ร้ อ งและส านั ก งานสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงานจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช (รอรายงานฉบับแก้ไขตามความเห็น กสม.)
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรุจาภา อาไพรัตน์
02 141 3898
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สถานการณ์สิทธิด้านสุขภาพ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2565
1. สถานการณ์/ปัญหา
1.1 ปัญหาการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของกลุ่มเฉพาะ
การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของแรงงานข้ามชาติและเด็กติดแรงงานข้ามชาติ
- สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลได้ทาการศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด
19 ต่อเด็กติดตามแรงงานข้ามชาติ พบว่า ผลกระทบทางอ้อมที่เด็กได้รับคือ ปัญหาอนามัยแม่และเด็ก ปัญหาการ
เข้าถึงวัคซีน โภชนาการ การเข้าถึงระบบประกันสุขภาพ ปัญหาความยากลาบากและล่าช้าในการเข้าถึงการจด
ทะเบียนการเกิดในช่วงสถานการณ์โควิด 19 นอกจากนี้ ตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเด็กข้ามชาติได้สะท้อน
ปัญหาด้านการแจ้งเกิดของเด็กข้ามชาติที่เกิดในประเทศไทยที่มีความล่าช้า ในบางพื้นที่มีการจากัดการแจ้งเกิด
วันละ 10 ราย ทาให้ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของเด็ก238
การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนไร้บ้าน
คนไร้บ้านมีปัญหาด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพ เช่น หน่วยบริการตามสิทธิอยู่ห่างไกล ไม่ได้ย้าย
สิทธิมาจากภูมิลาเนาเดิม เมื่อเจ็บป่วยจึงซื้อยาจากร้านขายยา ค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางไปโรงพยาบาลตาม
สิทธิที่อยู่ห่างไกลจากที่พัก การไม่มีบัตรประชาชนเมื่อ ป่วยหนักจนถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลมีความกังวลที่จะ
ถูกถามเรื่องเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น239
1.2 สถานการณ์ด้านสุขภาพจิต
- ในการประชุ ม คณะกรรมการสุ ขภาพจิ ตแห่ งชาติ เมื่ อวั นที่ 27 เมษายน 2565 มี การติ ด ตาม
สถานการณ์สุขภาพจิตของวัยรุ่น โดยข้อมูลจากศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งชาติ กรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2560 2564 พบว่า จานวนผู้ที่ฆ่าตัวตายสาเร็จและทาร้ายร่างกายตนเองในวัยเรียน และวัยทางานตอนต้นหรือช่วงอายุ
15 - 34 ปี เพิ่มมากขึ้นกว่าวัยทางานที่อายุเกิน 34 ปีขึ้นไป ถึง 4 เท่า โดยจานวนการฆ่าตัวตายสาเร็จในกลุ่มวัย
เรียนอายุ 15 - 24 ปี ในปี 2563 มีจานวนการฆ่าตัวตายสาเร็จ 428 คน และปี 2564 จานวน 439 คน ส่วนใน
กลุ่มวัยทางานตอนต้น อายุ 25 - 34 ปี พบว่า ในปี 2564 มีจานวนการฆ่าตัวตายสาเร็จ 956 คน มากกว่าในปี
2563 ที่มีจานวน 896 คน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการจัดตั้งโรงพยาบาลคู่
เครือข่ายพื้นที่กับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อร่วมดูแลเด็กใน

จาก สรุปการสัมมนาเรื่อง แนวทางในการบริการด้านสุขภาพ การเข้าถึงหลักประกันทางสุขภาพ และแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยา
ส าหรั บ กลุ่ ม ประชากรข้ า มชาติ : บทเรี ย นจากช่ ว งวิ ก ฤตในช่ ว งการระบาดของโรคโควิ ด 19 เมื่ อ วั น ที่ 13 มิ ถุ น ายน 2565
เวลา 08.30 – 16.30 ณ โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพ สุขุมวิท.
239 จาก เร่งหารือช่วย "คนไร้บ้าน"เข้าถึงสิทธิบริการสุขภาพ, โดย กรุงเทพธุรกิจ, 21 พฤษภาคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.bangkokbiznews.com/social/1005630
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สถานศึกษาและส่งต่อมายังสถานพยาบาล นอกจากนี้ ในปี 2564 คนไทยมีอัตราความเครียดสูงนาไปสู่การฆ่าตัว
ตายสาเร็จอยู่ที่ 7.8 คนต่อแสนประชากร หรือกว่า 5,000 คน240
- กรมสุขภาพจิตได้ขับเคลื่อนงานเชิงรุกโดยติดตามสถานการณ์ความเครียดของประชาชนผ่านช่องทาง
www.วัดใจ.com และทาง line @1323forthai ซึ่งเพิ่มเติมจากสายด่วน 1323 ที่มีอยู่แล้ว โดยผลการวัดระดั บ
อารมณ์ผ่ านทาง www.วัดใจ.com พบว่า ในช่วงเดื อนสิ งหาคม 2564 เป็นช่วงที่ ประชาชนมี ความเสี่ ยงด้ าน
สุขภาพจิตสูงที่สุดตั้งแต่เริ่มเก็บสถิติ โดยมีภาวะเครียดสูง 45.5% เสี่ยงซึมเศร้า 51.5% เสี่ยงฆ่าตัวตาย 30.6% และ
มี ภาวะหมดไฟ 17.6% และสถานการณ์ เริ่ มดีขึ้นในปั จจุบัน ซึ่งผลจากการประเมิ นในช่วง 1 มกราคม ถึง 10
กุมภาพันธ์ 2565 พบภาวะเครียดสูง 6.04% เสี่ยงซึมเศร้า 7.31% เสี่ยงฆ่าตัวตาย 4.09% และมีภาวะหมดไฟ
4.4%241
- การพยากรณ์ความเสี่ยงของการเกิดปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนที่มาใช้บริการผ่านช่องทาง
www.วัดใจ.com โดยเปรียบเทียบสถิติจริงของเดือนกุมภาพันธ์ 2565 กับค่าพยากรณ์สถิติของเดือนมีนาคม
2565 พบว่ามีแนวโน้มความเสี่ยงโดยรวมที่สูงมากขึ้น โดยพบว่าประชาชนอาจมีความเครียดสูงขึ้นเป็น 2.1 เท่า
ซึมเศร้าสูงขึ้น 4.8 เท่า ฆ่าตัวตายสูงขึ้น 5.9 เท่า และภาวะหมดไฟสูงถึง 9.7 เท่า242
- การสารวจในประเทศไทยโดยข้อมูลจาก Mental Health Check In ในกลุ่มประชากรอายุต่ากว่า 18
ปี ในระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 23 พฤษภาคม 2565 พบว่าเยาวชนเสี่ยงต่อการซึมเศร้า ร้อยละ 5.34 และ
เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ร้อยละ 7.99 ปัจจุบันกรมสุขภาพจิตได้พัฒนาช่องทางเพื่อช่วยเหลือเยาวชนในรู ปแบบ
ต่าง ๆ ทั้งระบบ Mental Health Check In ที่สามารถนาไปใช้ในการประเมินความเครียดเบื้องต้น ระบบการ
ดูแลสุขภาพจิตโรงเรียน ภายใต้ชื่อ School Health HERO ครูผู้สอนสามารถเรียนรู้การดูแลช่วยเหลือปัญหา
พฤติกรรม อารมณ์ สั งคมของเด็กผ่ าน e-learning และให้ การช่ว ยเหลื อในชั้นเรียน และสามารถปรึกษา
บุคลากรด้านสุขภาพจิต หรือ HERO Consultant ผ่านแอพพลิเคชั่นได้ ปัจจุบันระบบดังกล่าวได้ดาเนินการใน
สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จานวน 3,444 โรงเรียน เฝ้าระวังความเสี่ยงให้นักเรี ยนจานวน 230,891 ราย
ครอบคลุมร้อยละ 46.6 ของอาเภอในประเทศไทย โดยมีผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจนดีขึ้นถึงร้อยละ 69.34 ทั้งนี้
กรมสุขภาพจิตมีเป้าหมายที่จะขยายไปในช่วงวัยรุ่นในระบบการศึกษาระดับอื่น ๆ ซึ่งได้ประสานความร่วมมือ
ไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิ จัยและนวัตกรรม และในเดือนมิถุนายน กรมสุขภาพจิต กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ได้จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดาเนินงาน (MOU) ภายใต้โครงการ
“คู่เครื อข่ ายดูแ ลจิ ตใจ ก้าวสู่ คนไทยคุ ณภาพ” บูรณาการการท างานร่ว มกั นระหว่า งหน่ว ยงานในระบบ
จาก 4 ปี ไทยพบวั ยรุ่ น ฆ่ าตั วตายเพิ่ มสู ง กว่ าวั ยท างานถึ ง 4 เท่ า , โดย กรุ งเทพธุ รกิ จ, 28 เมษายน 2565. สื บค้ น จาก
https://www.bangkokbiznews.com/social/1001472
240

จาก ข่าวแจกกรมสุขภาพจิตเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เรื่อง : กรมสุขภาพจิต สานต่อความห่วงใย
สุ ขภาพจิ ตประชาชนของนายกรั ฐมนตรี ผุ ด Website และ Line Official Account, 10 กุ มภาพั นธ์ 2565, โดย กรมสุ ขภาพจิ ต. สื บค้ นจาก
https://www.dmh.go.th/covid19/news2/view.asp?id=174
242 จาก เปิด 5 รพ.กรมสุขภาพจิต รักษาผู้ป่วยจิตเวช-ครอบครัว ติดโควิ ด -19, โดย กรุงเทพธุรกิจ , 4 มีนาคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.bangkokbiznews.com/social/991713
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สาธารณสุ ขและมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ในแต่ล ะเขตสุ ขภาพ เพื่อให้ นักศึก ษาได้ รับ การส่ งเสริ มป้ องกั น ด้ า น
สุขภาพจิต243
1.3 สถานการณ์การใช้กัญชาของประชาชน
- กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ มีก ารรายงานสถิ ติ ก ารใช้ กั ญ ชาทางการแพทย์ ปี ง บประมาณ 2565
มีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน จานวน 4,149 คน 244 และผู้ป่วยที่ได้รับยา
กัญชาทางการแพทย์แผนไทย จานวน 30,057 คน 245 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2564 ที่มี ผู้ป่วยที่ได้รับยา
กัญชาทางการแพทย์แผนไทยเพียงจานวน 78 คน
- กระทรวงสาธารณสุขได้ รายงานสถิติความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้กัญชา
(Cannabinoid) ดังนี้ กรณีผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2563 จานวน 14,194 คน 51,168 ครั้ง ปีงบประมาณ
2564 จานวน 14,532 คน 50,647 ครั้ง ปีงบประมาณ 2565 จานวน 10,539 คน 31,796 ครั้ง กรณีผู้ป่วยใน
ปีงบประมาณ 2563 จานวน 2,467 คน 2,665 ครั้ง ปีงบประมาณ 2564 จานวน 3,486 คน 3,928 ครั้ง
ปีงบประมาณ 2565 จานวน 2,301 คน 2,625 ครั้ง246
- กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานสถิติผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการใช้กัญชา Poisoning: Cannabis
(derivatives) ดังนี้ ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2563 จานวน 431 คน 503 ครั้ง ปีงบประมาณ 2564 จานวน 572
คน 639 ครั้ง ปีงบประมาณ 2565 จานวน 348 คน 388 ครั้ง ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 จานวน 467 คน 470
ครั้ง ปีงบประมาณ 2564 จานวน 436 คน 444 ครั้ง ปีงบประมาณ 2565 จานวน 202 คน 202 ครั้ง247

จาก โควิดกระทบใจเยาวชน พบปัญหาเพิ่มเท่าตัว กรมสุขภาพจิตเร่งขยายผลดูแล น.ร.-น.ศ., โดย มติชนออนไลน์, วันที่ 25
พฤษภาคม 2565. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3365975
244 จาก ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ปีงบประมาณ2565, โดย กลุ่มรายงานมาตรฐาน
>> ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขากัญชา >> ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน, 18 มิถุนายน
2565. สื บ ค้ น จาก https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=2908
c586a168578a2c4aee3ab13963c9&id=af55086b69a60b4f8814baf6f9501760
245 จาก ร้อยละของจานวนผู้ป่วยที่ ได้รับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย ปีง บประมาณ2565, โดย กลุ่ม รายงานมาตรฐาน >>
ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขากัญชา >> ร้อยละของจานวนผู้ป่วยที่ได้รับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย, 18 มิถุนายน 2565.
สื
บ
ค้
น
จ
า
ก
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=2908c586a168578a2c4a
ee3ab13963c9&id=61c1e6a35fe0520dd214947166b96aa3
246 จาก ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้กัญชา (Cannabinoid), โดย กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มรายงาน
มาตรฐาน >> สาเหตุการป่วย/ตาย, 18 มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id=491672679818600345dc1833920051b2
247 จาก ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการใช้กัญชา Poisoning:Cannabis (derivatives), โดย กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มรายงาน
มาตรฐาน >> สาเหตุการป่วย/ตาย, 18 มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id=491672679818600345dc1833920051b2
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- เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยรายงานข้อมูลผู้ป่วยใช้กัญชาเกิน
ขนาด และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์ จานวน 4 ราย โดย 2 รายมีอายุเพียง 16 และ
17 ปี248
- เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 อนุกรรมการจัดทาข้อแนะนาและติดตามผลกระทบของกัญชาต่อเด็ก
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยได้เปิดเผยรายงานข้อมูลผลกระทบกัญชาในเด็กหลังปลดล็อคกัญชา
เสรี ในช่วงวันที่ 21 - 26 มิถุนายน 2565 พบผลกระทบกัญชาในเด็ก จานวน 6 คน ในจานวนนี้มีทั้งที่ตั้งใจเสพ
กัญชา และกลุ่มเด็กที่ไม่ได้ตั้งใจ เช่น รายหนึ่งอายุ 3 ขวบกินขนมที่มีส่วนผสมของกัญชา249
2. การดาเนินการที่สาคัญ
2.1 การตอบรับข้อเสนอแนะในรายงานปี 2564
- กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาข้อเสนอแนะของ กสม. ที่ให้จัดบริการสาธารณสุขให้เกิดการเข้าถึง
ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลุ่มแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม ตลอดจนผู้ ต้องขังในเรือนจา คนไร้บ้าน และปัญหา
สุขภาพจิต โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุขไม่ขัดข้องตามข้อเสนอแนะใน
รายงาน
2.2 การดาเนินการในปี 2565
2.2.1 การส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง
- ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ประชาชนที่ไม่ได้เจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถขอเข้ารับ
บริการที่หน่วยปฐมภูมิ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลจังหวัดที่มีบริการ
ปฐมภูมิได้ ซึ่งเดิมประชาชนจะต้องมีหน่วยบริการประจาของตนเองผ่านการลงทะเบียน หากเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉินก็ต้อง
ไปใช้บริการที่หน่วยบริการประจา250
- เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 หน่วยงาน 12 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพได้มี
การลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาเพิ่มคุณภาพการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดยมีข้อตกลงร่วมกันพัฒนาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ (Health Information Exchange:
HIE) จากระเบียนข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Personal Health Record: PHR) ทา
ให้เกิดประโยชน์ของการบูรณาการข้อมูลเพื่อสนับสนุนนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศ251

จาก “ชัชชาติ” เผยข้อมูล รพ.สังกัด กทม. พบผู้ป่วยใช้กัญชามากเกินเสียชีวิต 1 ราย, โดย Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ, 14
มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก https://www.hfocus.org/content/2022/06/25295
249 จาก กัญชาทาประสาทหลอน เด็กป่วยเข้า รพ.แล้ว แพทย์ห่วงเยาวชนรับผลกระทบมากขึ้น, โดย tnnthailand, 29 มิถุนายน
2565. สืบค้นจาก https://www.tnnthailand.com/news/social/117935/
250 จาก รพ.สมุทรปราการ เริ่มให้บริการ ‘30 บาทรักษาทุกที่ ’ เข้ารักษาที่หน่วยปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ , โดย ประชาไท, 18 มกราคม
2565. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2022/01/96862
248

จาก นายกฯ ประยุทธ์ ผนึก 12 องค์กรรัฐ เพิ่มคุณภาพบริการด้านการแพทย์-สาธารณสุขด้วยดิจิทัล, โดย มติชนออนไลน์, วันที่
17 มีนาคม 2565. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3237910
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2.2.2 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของกลุ่มเฉพาะ
(1) การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนไร้บ้าน
- การขับเคลื่อนการดูแลคนไร้บ้านโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ภาคประชาสังคม เครือข่ายคนไร้บ้าน ใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1.การตั้งจุดประสานงาน
คนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะ (รูปแบบ One help ) เพื่อคัดกรองปัญหาความต้องการช่วยเหลือเบื้องต้น เช่น
การเข้าถึงสิทธิด้านสวัสดิการ สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย และการมีงานทา เป็นต้น 2.การหาแนวทางช่วยเหลือ
คนไร้บ้านด้านที่อยู่อาศัย หรือห้องเช่าราคาถูก252
- เมื่ อ วั น ที่ 17 พฤษภาคม 2565 ส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ แ ล ะ
กระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ชุมชนบริเวณสถานีรถไฟหัวลาโพง เพื่อหารือถึงการพัฒนาการเข้าถึงบริการ
ระบบหลั กประกัน สุ ขภาพแห่ งชาติ (บั ตรทอง) ของกลุ่ มคนไร้บ้านที่มีปัญหาสิ ทธิส ถานะ โดย สปสช. จะ
ดาเนินการให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์และประสานในเรื่องของการย้ายสิทธิการรักษาเพื่อให้เข้าถึงบริการ
สุ ขภาพได้อย่ างสะดวกยิ่ งขึ้น โดยกลุ่ มคนไร้บ้านที่มีใบเสร็จค่าเช่าบ้านสามารถใช้ เป็นหลั กฐานในการขอ
โอนย้ายสิทธิมาที่หน่วยบริการใกล้เคียงได้แล้ว ส่วนในกรณีของกลุ่มคนไร้บ้านที่ไม่มีบัตรประชาชน กรมการ
ปกครองจะดาเนินการทาบัตรประชาชนให้คนไร้บ้าน ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางให้กลุ่มคนไร้บ้านได้เข้าถึงการ
รักษาพยาบาลได้253
2.2.3 ด้านสุขภาพจิต
- กรมสุขภาพจิตร่วมกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานได้สร้างกลไกดูแลสุขภาพจิตผ่านกลุ่มเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลในสถาน
ประกอบกิจการ ภายใต้โครงการสร้างเสริมศักยภาพของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลในการส่งเสริมสุขภาพจิต
ของแรงงานในสถานประกอบกิจการ254
- กทม. จัดบริการให้คาปรึกษาสุขภาพจิตให้แก่ประชาชน ดังนี้ 1) บริการให้คาปรึกษาปัญหา
สุขภาพจิต ผ่านสายด่วนสุขภาพ สานักการแพทย์ กทม. โทร 1646 2) เปิดให้บริการคลินิกจิตเวช ใน รพ.สังกัด
กทม. 8 แห่ง 3) การให้บริการด้านจิตเวชของสานักอนามัย ในศู นย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง ในส่วนของ
มาตรการเชิงป้องกัน ศูนย์บริการสาธารณสุขได้จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขให้ช่วยเฝ้าระวังประชาชนที่มี
อาการซึมเศร้า และมีการพัฒนาระบบการประเมินสุขภาพจิตด้วยตนเองผ่าน QR code255

จาก ‘ผุดจุดวันเฮลป์-ห้องเช่าราคาถูก’ แก้ปัญหาคนไร้บ้าน, โดย มติชนออนไลน์, วันที่ 17 มกราคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3135568
253 จาก เร่ ง หารื อ ช่ ว ย "คนไร้ บ้ า น"เข้ า ถึ ง สิ ท ธิ บ ริ ก ารสุ ข ภาพ, โดย กรุ ง เทพธุ ร กิ จ , 21 พฤษภาคม 2565. สื บ ค้ น จาก
https://www.bangkokbiznews.com/social/1005630
254 จาก สสส. - สธ. - แรงงาน ชู หลักสูตรพัฒนาเครือข่ายที่ปรึกษาทางใจ ปั้น กลุ่ม HR สู่ “นักสร้างสุข ลดทุกข์ ”, โดย ผู้จัดการ
ออนไลน์, 23 มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก https://mgronline.com/politics/detail/9650000059786
255 จาก กทม.จั ด บริ ก ารดู แ ลสุข ภาพจิ ต คนกรุ ง ลดภาวะความเครี ย ดจากสถานการณ์ ปัจ จุ บัน , โดย มติ ช นออนไลน์ , วั น ที่ 27
มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3422824
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2.2.4 การเข้าถึงการใช้กัญชาของประชาชน
- เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 กระทรวงสาธารณสุขได้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 โดยมีสาระสาคัญคือ ให้ยาเสพติดให้โทษที่ระบุชื่อดังต่อไปนี้
เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ได้แก่ สารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชา
หรือกัญชง ซึ่งเป็นพืชในสกุล Cannabis ยกเว้น สารสกัดดังต่อไปนี้ (ก) สารสกัดที่มีปริมาณสารเตตราไฮโดร
แคนนาบินอล(tetrahydrocannabinol, THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้าหนัก เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ส กัด
จากพืชกัญชาหรือกัญชงที่ปลูกภายในประเทศ (ข) สารสกัดจากเมล็ดของพืชกัญชาหรือกัญชง ที่ได้จากการปลูก
ภายในประเทศ ทั้งนี้ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565256
- ต่อมาเมื่อประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.
2565 มีผลบังคับใช้ ประชาชนได้มีการใช้กัญชาอย่างแพร่หลาย และมีการรายงานการใช้กัญชาใน เด็กและ
เยาวชน โดยองค์กร/บุคลากรทางการแพทย์ได้มีท่าทีห่วงกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขจึง
ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข 2 ฉบับ เพื่อควบคุมและจากัดการใช้กัญชา ดังนี้ 1) ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง กาหนดให้การกระทาให้เกิดกลิ่นหรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุราคาญ พ.ศ.
2565 กาหนดให้การกระทาให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เว้นแต่พืชที่มีกฎหมายอื่นควบคุม
แล้ว จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับ
เหตุนั้น เป็นเหตุราคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565
และ 2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 โดยมีสาระสาคัญ คือ การ
กาหนดให้กัญชาหรือสารสกัดจากกัญชา ซึ่งเป็นพืชในสกุล Cannabis เป็นสมุนไพรควบคุม โดยอนุญาตให้ผู้ที่มี
อายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไปสามารถครอบครองใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา ขนย้าย จาหน่ายได้ ยกเว้นการใช้
ประโยชน์ในที่สาธารณะโดยการสูบ การใช้ประโยชน์กับสตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร การจาหน่ายให้กับผู้ที่มี
อายุต่ากว่ายี่สิบปี สตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565257
- กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ออก
ประกาศที่เกี่ยวกับการใช้กัญชาในสถานศึกษา โดยมีสาระสาคัญคือ ห้ามมิให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรของ
สถานศึกษา ส่ ว นราชการ หรื อหน่ ว ยงานในสังกัดและในกากับของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ใช้กัญชาหรือกัญชงเพื่อการนันทนาการใด ๆ
- การจัดทาร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. …. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่ประชุม
สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบในวาระที่ 1 ต่อร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. …. โดยมีสาระสาคัญ
จาก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565, โดย ราชกิจานุเบกษา, 9
กุมภาพันธ์ 2565. สืบค้นจาก https://cannabis.fda.moph.go.th/wp-content/uploads/2022/02/law_NYS5_080265.pdf
257 จาก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565, ราชกิจานุเบกษา, 16มิถุนายน 2565. สืบค้น
จากhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/137/T_0009.PDF
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ดังนี้ 1) ให้มีคณะกรรมการกัญชา กัญชง มีหน้าที่และอานาจในการกาหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริม วิจัย
พัฒนา และการใช้กัญชา กัญชง ทั้งในด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม ให้ความเห็น คาแนะนา หรือข้อเสนอแนะ
ต่อรัฐมนตรี หรือผู้อนุญาต 2) ผู้ที่ต้องการผลิต นาเข้า ส่งออก จะต้องได้รับอนุญาตก่อนดาเนินการ ขณะที่ผู้ที่
ต้องการเพาะ ปลูก ต้องทาการจดแจ้งต่อผู้รับจดแจ้ง และต้องได้รอให้ได้รับใบจดแจ้ง จึงจะสามารถดาเนินการได้
เช่นกัน 3) ผู้ที่ต้องการโฆษณากัญชา กัญชง จะต้องได้รับอนุญาตก่อนดาเนินการ 4) มีการกาหนดเงื่อนไขว่า ห้ามขาย
ให้แก่บุคคลอายุต่ากว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร 5) บทกาหนดโทษ258
2.3 ข้อเสนอแนะที่ไทยได้ตอบรับและให้คามั่นโดยสมัครใจ ภายใต้กลไก UPR รอบที่ 3
ข้อเสนอแนะที่ไทยได้ตอบรับและให้คามั่นโดยสมัครใจ ภายใต้กลไก UPR รอบที่ 3 เช่น ประกันสิทธิ
ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่เพียงพอและมีมาตรฐานสาหรับทุกคน รวมถึงการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ รวมถึงสาหรับแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานแบบปกติและไม่ปกติ เป็นต้น
2.4 การดาเนินการของ กสม.
ในปี 2565 กสม. ได้ตรวจสอบและจัดทารายงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิด้านสุขภาพ ได้แก่ กรณีกล่าว
อ้างว่า เรือนจาไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดทาให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในเรือนจา (รายงานผลการตรวจสอบ
ที่ 55-60/2565 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565) กรณีกล่าวอ้างว่าการบริหารจัดการในการตรวจสอบหาเชื้อโควิด 19
มีความผิดพลาดล้มเหลวและไร้ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและเข้าถึงการตรวจหาเชื้อโควิด
19 ได้ยาก (รายงานการตรวจสอบที่ 61/2565 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565) และ กรณีกล่าวอ้างว่าได้รับความเดือดร้อน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (รายงานผลการตรวจสอบที่ 62-64/2565 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565)
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19)
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรุจาภา อาไพรัตน์
02 141 3898

จาก เปิดร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ทาอะไรได้ -ไม่ได้ มีบทลงโทษอย่างไร, โดย ประชาชาติ, วันที่ 9 มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก
https://www.prachachat.net/general/news-950501
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สถานการณ์สิทธิด้านการศึกษา
ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565
1. สถานการณ์ปัญหา
1.1 สถิตินักเรียนที่ศึกษาในช่วงชั้นต่างๆ
- จากข้อมูลของกองทุนเพื่อความเพื่อภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้รายงานจานวนนักเรียน
ที่ ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ ชั้ น ต่ า งๆ ตั้ ง แต่ อ นุ บ าล 1 - มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล นั ก เรี ย นที่ สั ง กั ด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตารวจตระเวนชายแดน
และสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พบว่า ในปีการศึกษา 2564 ซึ่งสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2565 มีจานวน
นักเรียนทั้งสิ้น 7.32 ล้านคน แบ่งเป็นระดับชั้นอนุบาล 1.02 ล้านคน ระดับชั้นประถมศึกษา 3.36 ล้านคน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1.85 ล้านคน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1.09 ล้านคน เมื่อแบ่งตามราย
ภาคพบว่ า จ านวนนั ก เรี ย นในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ 2.6 ล้ า นคน ภาคกลาง 2.2 ล้ า นคน
ภาคเหนือ 1.3 ล้านคน และภาคใต้ 1.1 ล้านคน259
1.2 การจัดการศึกษา
- กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบไปด้วย 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) และ 6 มาตรการเสริม โดยมีการ
จั ด รู ป แบบการศึ ก ษาออกเป็ น หลายหลายรู ป แบบเพื่ อ ให้ โ รงเรี ย นแต่ ล ะแห่ ง น าไปปรั บ ใช้ ใ ห้ เ หมาะสม
ในแต่ ล ะบริ บ ท และการปิ ด การเรี ย นการสอนไม่ ใ ช่ ม าตรการหลั ก 260 ในขณะเดี ย วกั น มี ค วามเห็ น จาก
ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ นักวิชาการด้านการศึกษา กล่าวถึงนโยบายการจัดการศึกษาดังกล่ าวว่า ปี 2565
เป็นปีที่เน้นการซ่อมสร้างให้เด็กมีคุณภาพ แต่ไม่ได้เน้นการสอนที่สามารถต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ เนื่องจาก
นักเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด - 19 ทาให้เกิด
ภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอย ซึ่งหมายถึงการสูญเสียความรู้หรือทักษะใด ๆ ที่ควรจะได้เรียนรู้ตามระดับชั้นของ
ตนเองแต่ยั งไม่รู้ โ ดยมีส าเหตุมาจากการขยายช่องว่างหรือความไม่ต่อเนื่องทางการศึกษา การหยุดชะงัก
ของการศึกษานระบบ การออกกลางคันและการขาดเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
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จาก จานวนนักเรียนทั้งหมดในประเทศไทย, โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.), วันที่ 31 มีนาคม 2565.
สืบค้นจาก https://isee.eef.or.th/screen/studentdata/student.html
260 จาก ศธ.-สธ.สู้โอมิครอนชี้รร.ต้องปิดเป็นแห่งสุดท้าย สพฐ.ขอเปิดออนไซต์ในจังหวัดที่ไม่มีการระบาด, โดย เดลินิวส์, วันที่ 10 มกราคม 2565.
สืบค้นจาก https://www.dailynews.co.th/news/652394/
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ของโรคโควิ ด – 19261 ซึ่ ง นโยบายที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให้ ไ ว้ มี วิ ธี ก ารที่ ไ ม่ ชั ด เจนและไม่ มี แ นวทาง
ที่เป็นรูปธรรมจึงนาไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้น้อย262
- ผู้จัดการระบบการคัดเลื อกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ TCAS ของ
ที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี ม หาวิ ทยาลั ย แห่ ง ประเทศไทย (ทปอ.) กล่ า วถึ ง กรณี พ บการรั่ว ไหลของภาพข้ อสอบ
ในการทดสอบความถนั ดทั่ว ไป หรื อ GAT และความถนัดทางวิช าการ - วิช าชีพ หรือ PAT ระหว่างวันที่
12 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 เพื่อนาคะแนนไปใช้ในการสมัครสอบในระบบ TCAS ประจาปีการศึกษา 2565
โดยภาพข้อสอบไปปรากฏในแอพพลิเคชั่นหนึ่ง ซึ่งพบร่องรอยของการกระทา เช่น ภาพข้อสอบที่ถูกถ่ายและ
เผยแพร่ออกไปสามารถระบุได้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สนามสอบใด จากภาพที่ปรากฏสามารถคาดเดาได้ว่า มุม
กล้องที่ทาการถ่ายไม่ได้ มาจากโทรศัพท์มือถือ ซึ่งอาจใช้วิธีการถ่ายภาพด้ว ยอุปกรณ์อื่น และภาพข้อสอบ
หลุดออกมาระหว่างการสอบไม่ใช่หลังการสอบเสร็จแล้ว จึงมีการนามาเผยแพร่ในแอพพลิเคชั่นดังกล่าว263
1.3 การหลุดออกจากระบบการศึกษา
- สถานการณ์เด็กนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาว่า สถิติจานวนนักเรียนที่หลุดออก
จากระบบการศึกษาปี 2564 โดยแบ่งตามสังกัด ได้แก่ สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) จ านวน 78,003 คน สั งกัด ส านั กงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) จานวน 50,592 คน สั งกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา (สอศ.) จานวน 55,599 คน และผู้พิการในวัยเรียนสังกัด กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์ (พม.) จานวน 54,513 คน รวมแล้วมีนักเรียนหลุดจากระบบ
การศึกษามากถึง 238,707 คน264
2. การดาเนินการที่สาคัญ
2.1 กลไกการช่วยเหลือและแก้ปัญหาผ่านหน่วยงานและโครงการของรัฐ
- นายกรั ฐ มนตรี (พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา) เป็ น ประธานในพิ ธี บั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
ความร่ ว มมื อ (MOU) โครงการส่ ง เสริ ม โอกาส ความเสมอภาคและความเท่ า เที ย มทางการศึ ก ษา
“พาน้องกลับมาเรียน” ระหว่าง 3 หน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย
11 หน่ ว ยงาน ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงวั ฒ นธรรม
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จาก เมื่อเด็กยุคโควิดเผชิญภาวะ "การเรียนรู้ถดถอย" รัฐต้องแก้อย่างไร?, โดย กรุงเทพธุรกิจ, วันที่ 2 มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก
https://www.bangkokbiznews.com/social/1007890
262 จาก ชีโ้ ควิดทาเด็กไทยถดถอย 1 ปีครึ่ง เรียน ‘ออนไลน์-ใบงาน’ ส่งผลภาวการณ์เรียนรู้, โดย มติชนออนไลนน์, วันที่ 8 มีนาคม 2565.
สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/education/news_3217951
263 จาก สอบ GAT-PAT วุ่นข้อสอบรัว
่ มือดีแอบถ่ายยิงขึ้นแอพพ์, โดย มติชนออนไลน์, วันที่ 14 มีนาคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.matichon.co.th/education/news_3231574
264
จาก ‘บิ๊กตู่’ชี้เด็กหลุดระบบศึกษาต้องเป็นศูนย์ ห่วงความคิดเด็กไทย, โดย เดลินิวส์ออนไลน์, วันที่ 17 มกราคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.dailynews.co.th/news/673657/

88
กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม กระ ทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กองอานวยการรั กษาความมั่น คงภายในราชอาณาจักร กรุงเทพมหานคร และกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึ ก ษา ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น ชื่ อ “พาน้ อ งกลั บ มาเรี ย น” เพื่ อ ให้ เ กิ ด การท างานที่ ส ะดวกรวดเร็ ว
และสามารถเก็ บ เป็ น ฐานข้ อ มู ล ของปั ญ หาที่ เ กิ ด กั บ แต่ ล ะครอบครั ว ได้ อ ย่ า งละเอี ย ด เพื่ อ เป็ น แนวทาง
ในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ อย่ า งตรงจุ ด เบื้ อ งต้ น จะให้ โ รงเรี ย นต้ น สั ง กั ด ติ ด ตามนั ก เรี ย น จากนั้ น
กระทรวงศึกษาธิการ จะเข้าช่วยเหลือและสนับสนุนให้กลับเข้าสู่สถานศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทแต่ละกรณี
แต่หากโรงเรียนต้นสังกัดติดตามไม่ได้ ก็จะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่ได้มีการทาบันทึกข้อตกลง
ร่วมกันไว้265
- คณะรัฐมนตรีรั บทราบผลการดาเนินการของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึ ก ษา
(กสศ.) โดยเฉพาะมาตรการเร่ งด่ว นในช่ว งการแพร่ร ะบาดของโควิด -19 ที่ได้ให้ ความช่ว ยเหลื อเพิ่ ม เติ ม
แก่นักเรียนในครอบครัวยากจนพิเศษ กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อของการศึกษา (อนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3) ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ที่ จ ะหลุ ด จากระบบการศึ ก ษา จ านวน 2.9 แสนคน สร้ า งโอกาส
ทางการศึกษาสาหรับเยาวชนยากจนหรือด้ อยโอกาส ให้เข้าถึงการศึกษาโดยพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล
ที่ เ ป็ น โรงเรี ย นปลายทางของนั ก ศึ ก ษา การให้ ทุ น ครู รั ก (ษ์ ) ถิ่ น และการพั ฒ นาโรงเรี ย นในพื้ น ที่ ห่ า งไกล
ตามเป้าหมาย จานวน 600 แห่ง รวมทั้งโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา266
2.2 การดาเนินการแก้ไขและยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ชี้แจงผลการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. .... ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ มีความเหมาะสมและยืดหยุ่นเป็นประโยชน์ต่อทุกคนทั้งนักเรียน
ครูผู้สอนและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง267 ในขณะเดียวกันก็มีข้อสั งเกตและข้อเสนอแนะจากนักวิชาการ
ด้านการศึกษาในประเด็นต่างๆ ที่อาจกระทบต่อผู้เรียน เช่น การระบุรายละเอียดที่เกี่ยวกับเนื้อหาการเรียน
การสอนมา กเ กิ นค ว า มจ าเ ป็ น ที่ แบ่ งช่ ว งวั ย ตั้ ง แต่ ระดั บ เด็ ก เล็ ก ไป จน ถึ ง ร ะดั บ อุ ดม ศึ ก ษ า
ทั้ ง ที่ ก ฎหมายฉบั บ เดิ ม ได้ ร ะบุ ร ายละเอี ย ดความรู้ 5 ด้ า นกว้ า ง ๆ ไม่ แ ยกระดั บ ชั้ น ต่ า ง ๆ จะท าให้ เ กิ ด
ความยื ด หยุ่ น ต่ าและผลั ก ให้ ก ลายเป็ น การเรีย นการสอนที่แ ข็ ง ทื่ อ ตายตัว และควรให้ โ อกาสกั บ นักเรียน
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จาก พิษโควิด! เด็กหลุดระบบการศึกษากว่า 2.3 แสนราย-นายกฯ สั่ง ศธ.นากลับมาเรียนด่วน, โดย ข่าวช่อง 8 ออนไลน์, วันที่ 17 มกราคม
2565. สืบค้นจาก https://www.thaich8.com/news_detail/104371
266
จาก ครม.เผย ‘กองทุนเสมอภาคการศึกษา’ ช่วยน.ร.กว่า 3 แสนคน เข้าถึงร.ร.ห่างไกล 600 แห่ง, โดย มติชนออนไลน์, วันที่ 24 พฤษภาคม
2565. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_3363708
267
จาก “ตรีนุช”ยันร่างพ.ร.บ.การศึกษาชาติฯประกาศใช้ปีนี้แน่, โดย เดลินิวส์ออนไลน์, วันที่ 21 เมษายน 2565. สืบค้นจาก
https://www.dailynews.co.th/news/976176/
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- นั ก ศึ ก ษา ในการมี ช่ อ งทางร้ อ งเรี ย นครู - อาจารย์ ผู้ ส อนและผู้ บ ริ ห าร หรื อ ควรมี ก ารออกแบบระบบ
และกลไกที่สามารถถ่วงดุลการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรมและละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อนักเรียน นักศึกษา268
2.3 การตอบรับและให้คามั่นโดยสมัครใจภายใต้กลไก UPR รอบที่ 3269
- ขยายการเข้าถึงและคุณภาพของบริการสาธารณสุขและบริการการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
- ให้การศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับทุกคนอย่างต่อเนื่อง
- ส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ใ นการศึ ก ษาส าหรับ ทุ ก คน รวมถึ ง เด็ ก ในกลุ่ ม ชาติพั น ธุ์ เด็ ก ต่ า งชาติ แ ละ
เด็กลูกของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
- ดาเนินความพยายามเพื่อรับรองการเข้าถึงการศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการลงทะเบียนเข้าศึกษา
ในทุกระดับ
- เพิ่มความพยายามในการให้โอกาสในการศึกษาที่มีคุณภาพสาหรับคนพิการในทุกช่ว งวัย
ซึ่งรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กพิการ
3. การตอบรับข้อเสนอแนะในรายงานปี 2564
- รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบกับหลักการที่ กสม.เสนอ คือ 1. รัฐบาลควรมอบหมาย
ให้ ห น่ ว ยงานที่เกี่ย วข้ องดาเนิ น การเชิ งรุก อย่างต่ อเนื่ องในการติด ตามตรวจสอบเด็ กที่ อ าจหลุ ด หรื อ หลุ ด
จากระบบการศึ ก ษาไปแล้ ว โดยอาศั ย กลไกการท างานของกองทุ น เพื่ อ ความเสมอทางการศึ ก ษา
เป็ น แนวทางหลั ก เพื่ อ สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานอื่ น ในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวง
การพัฒนาสัง คมและความมั่น คงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคประชาสั งคมในพื้ นที่
ที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประชาชนในสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด 19
ให้ความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การสนับสนุนด้านการเงิน อาหาร อุปกรณ์ป้องกันโรค รวมถึง
สื่ออุปกรณ์ประกอบการเรียนที่บ้านในระหว่างที่ยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สถานศึกษาได้ เป็นต้น
2. รั ฐ บาลโ ดยกระ ทรว งสา ธ าร ณ สุ ข แล ะ ก ร ะท รว งศึ ก ษ าธิ กา ร คว รติ ด ตามคว าม ก้ า ว ห น้ า
ในการจัดสรรวัคซีนให้แก่บุ คลากรทางการศึกษาและเด็กนักเรียนให้ ทั่วถึง เพื่อประกันว่าการจัด การเรียน
การสอนในสถานศึกษาจะกลับมาดาเนินการได้อย่างเป็นปกติโดยเร็ว มีมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษาควบคู่กับการควบคุมและป้องกันโรค ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโรคที่เพียงพอ
แก่นักเรียนและนักศึกษา
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จาก ชวนคุย "ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ" เพื่อช่วยครู เพราะปัญหาการศึกษาเป็นเรื่องของพวกเรา, โดย ประชาไท, วันที่ 28 พฤษภาคม
2565. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2021/05/93236
269 จาก ข้อเสนอแนะที่ไทยตอบรับและให้คามั่นโดยสมัครใจภายใต้กลไก UPR รอบที่ 3, โดย กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ, สืบค้นจาก ttps://humanrights.mfa.go.th/th/upr/report-3/report08.php
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4. การดาเนินการของ กสม.
- กสม. ได้ ต รวจสอบและจั ด ท ารายงานกรณี ผู้ จั ด การศึ ก ษาโดยครอบครั ว ร้ อ งเรี ย นมายั ง กสม.
ว่ า ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารวม 7 แห่ง ปฏิเสธการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการเข้าร่วม
เป็ น กรรมการวั ด และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาโดยครอบครั ว โดย กสม. มี ข้ อ เสนอแนะให้ สพฐ.
กาหนดให้ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการวัดและประเมินผล
การจั ด การศึ ก ษาโดยครอบครั ว เพื่ อ ให้ มี ก ารวั ด และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาอย่ า งรอบด้ า น
และมีประสิทธิภาพ270
- กสม. ได้ตรวจสอบและจัดทารายงานกรณีโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งกดดันให้นักเรียนออกจากโรงเรียน
และแจ้ ง ความเอาผิ ด ผู้ ป กครองเนื่ อ งมาจากการจั ด ตั้ ง กลุ่ ม เฟซบุ๊ ก สมาคมผู้ ป กครอง ว่ า การกระท า
ของโรงเรียนเอกชนดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน กสม. จึงมีข้อเสนอแนะในการป้องกันและการแก้ไข
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ 1. ให้โรงเรียน
เอกชนแห่งดังกล่าวดาเนินการเยียวยาต่อผลที่เกิดจากการกระทาของตนและให้เร่งจัดทามาตรการป้องกัน
ปั ญหาดังกล่ าว โดยคานึ งถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของเด็กเป็นที่ ตั้ง และให้ โ รงเรียนดาเนินการให้ ส อดคล้อง
กับหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNGPs) 2. ให้กระทรวงศึกษาธิการ
และส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม การศึก ษาเอกชน ดาเนินการสอบสวนกรณีดังกล่ าวและกรณี อื่น ๆ
ที่สถานศึกษาดาเนินการกดดันหรือให้นักเรียนหรือนักศึกษาออกจากสถานศึกษา271
ผู้รับผิดชอบ
นายวุฒิรักษ์ แพงตาแก้ว
โทร 02 141 3898

จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 9/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565
271
จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 80/2565 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565
270
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สถานการณ์ด้านสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2565
1. สถานการณ์/ปัญหา
1.1 ปัญหาการบุกรุกป่า
ในช่ ว งระหว่ า งปี 2554 - 2565 มี ข้ อ มู ล การด าเนิ น คดี ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 48,764 คดี (ข้อมูล ณ วันที่
24 มีนาคม 2565) ผู้ถูกดาเนินคดีส่วนมากได้รับผลกระทบเนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมและไม่มีทุนทรัพย์
ในการต่อสู้คดี ต่อมาในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ กระทรวงยุติธรรมจึงดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อ
เรียกร้องของพีมูฟ โดยจัดตั้งคณะทางานกลั่นกรองการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรมแก่ร าษฎร
ซึ่งได้รั บ ความเสี ย หายหรื อได้รับ ผลกระทบจากการดาเนินนโยบายของรัฐ โดยการกาหนดแนวทางจัดทา
กฎหมายดังกล่าวมีกรอบการพิจารณา เช่น การนิยามความเสียหายหรือผลกระทบ การกาหนดฐานความผิด
ที่จะได้รับการนิรโทษกรรม เป็นต้น272
1.2 ปัญหาที่ดินทากิน
- คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางแก้ปัญหาตามข้อเรียกร้องของกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสั งคม
ที่เป็นธรรม (พีมูฟ) 15 กรณี ตามที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
เสนอ เช่น กรณีให้ยกระดับโฉนดชุมชน การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศ
เร่งรัดดาเนินการผลักดันร่างกฎหมายว่าด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ ที่อยู่อาศัยและที่ ทากินของชาวเลและชาวกะเหรี่ยง
เป็ น ต้ น 273 ต่ อ มามี ก ารด าเนิ น การตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ข้ า งต้ น มี ค วามคื บ หน้ า อาทิ กรณี โ ฉนดชุ ม ชน
มีการยกระดับให้เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดที่ดินตามมาตรา 10 (4) ของ พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 โดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ ดินแห่งชาติจะจัดทาระเบียบให้สามารถนาไป
ปฏิ บั ติ ไ ด้ ให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ และคณะท างาน เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการแก้ ไ ขปั ญ หา
เชิ ง นโยบายด้ า นต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ การฟื้ น ฟู วิ ถี ชี วิ ต กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ช าวเลและชาวกะเหรี่ ย ง และการทบทวน
พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.สงวนคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562
รวมถึงร่างกฎหมายลาดับรอง โดยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน274
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จาก ข่าว/ประกาศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, มิถุนายน 2565, สืบค้นจาก https://www.rlpd.go.th/?

Section=6
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จาก ครม.เห็นชอบแก้ปัญหา 15 ข้อตามข้อเรียกร้อง "พีมูฟ", โดย ไทยพีบีเอส, กุมภาพันธ์ 2565, สืบค้นจาก
https://news.thaipbs.or.th/content/312248
274
จาก “ประวิตร”สั่งเดินหน้าโฉนดชุมชน-ต่ออายุธนาคารที่ดิน แต่คดีชุมนุมพีมูฟ 15 คน ให้ดาเนินการตาม
กฎหมาย, โดย สานักข่าวชายขอบ, พฤษภาคม 2565, สืบค้นจาก https://transbordernews.in.th/home/?p=31450
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- ตัวแทนชาวบ้าน ต.ท่าแฝก อ.น้าปาด และตัวแทนชาวบ้านจาก ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
เข้าพบอธิบดีกรมที่ดิน เพื่อติดตามความคืบ หน้าเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินตามที่รัฐบาลจัดสรรให้ใหม่
หลั ง จากการสร้ า งเขื่ อ นสิ ริ กิ ติ์ เมื่ อ ปี 2513 ต่ อ มารั ฐ บาลได้ อ อกประกาศพื้ น ที่ เ ขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ
“ป่ าจริ ม ” อุทยานแห่ งชาติล าน้ าน่ าน และเขตรักษาพันธุ์สั ตว์ป่า ทับซ้อนที่อยู่อาศัยและที่ดิน ทากิ น ของ
ชาวบ้านทั้ง 2 ตาบล ส่งผลทาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่มีที่ดินทากินและที่อยู่อาศัย รวมทั้งไม่
สามารถขอออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินได้275
1.3 โครงการพัฒนาของรัฐและของเอกชน
1.3.1 โครงการผันน้ายวนลงสู่เขื่อนภูมิพล
- กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิ ตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และตัวแทน
จากบริ ษั ท เอกชนผู้ รั บ จ้ า ง ได้ น าเสนอความคื บ หน้ า การศึ ก ษาผลและจั ด ท ารายงานประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) โครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ จาก จ.ลาพูน ไปยัง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อไปจ่ายกระแสไฟให้กับ
เครื่องสูบน้าขนาดยักษ์ของโครงการผันน้ายวม โดยแนวโครงข่ายสายไฟความยาว 147 กิโลเมตร จะพาดผ่าน
พื้นที่ทากินของชาวบ้านและพื้นที่ป่าด้วย ทั้งนี้ ตัวแทนชาวบ้านได้เสนอให้ กฟผ. คานึงถึงเรื่องภาษาที่ใช้ในการ
สื่อสารกับชาวบ้านและควรมีล่ามมาด้วยทุกครั้ง และยังตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีบางชุมชนที่ตกหล่นจากการสารวจ
มีความกังวลว่าชาวบ้านในพื้นที่อาจได้รับความเสียหายทั้งในแง่ของที่ดินทากินและวิถีชีวิต276
- เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ายวม เงา เมย สาละวิน ได้จัดประชุมเพื่อหารือถึงกรณีที่โครงการ
ผันน้ายวม (โครงการเพิ่มปริมาณน้าต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ายวม) ของกรมชลประทาน และโครงการ
สายส่ งไฟฟ้าแรงสูงลาพูน -สบเมย ของ กฟผ. ที่ประชุมมีข้อห่ วงกังวลเนื่องจากส่ วนใหญ่ยังไม่ได้รับข้อมูล
อย่างแท้จริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงในรายละเอียด และชาวบ้านต่างก็หวั่นเกรงเรื่องผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากทั้งสองโครงการขนาดใหญ่นี้จะทาลายผืนป่าผืนใหญ่และทับที่ทากินของชาวบ้าน ขณะที่
ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงซึ่งไม่เข้าใจภาษาไทย แต่กลับถูกบางหน่วยงานแอบอ้างชื่อในรายงานการ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม277
1.3.2 โครงการเหมืองแร่ฟลูออไรต์ จ.แม่ฮ่องสอน
- มิ ถุ น ายน 2565 มี ป ระชาชนเกื อ บ 1,000 คน จาก 8 หมู่ บ้ า น ในพื้ น อ.แม่ ล าน้ อ ย
จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม รวมตัวกันคัดค้านการทา “เหมืองแร่ฟลูออไรต์ ” เนื่องจาก
275

จาก ชาวบ้านตาบลท่าแฝกและตาบลนางพญา บุกกระทรวงทรัพย์ฯ และกรมที่ดินทวงสิทธิ์ที่ดินทากิน, โดย
สยามรัฐ, มีนาคม 2565, สืบค้นจาก https://siamrath.co.th/n/334300
276
จาก เชียงใหม่ : กฟผ. แจ้งความคืบหน้า 'สายส่งไฟ – อุโมงค์ผันน้ายวม' ปชช.ในพื้นที่หวั่นเสียสุขภาพ ที่ดินทา
กิน, โดย ประชาไท, กุมภาพันธ์ 2565, สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2022/02/97139
277
จาก ชาวอมก๋อย 8 หมู่บ้านประชุมค้านโครงการผันยวม แฉทีมจัดทาอีไอเอมั่วนิ่มชาวบ้านถูกอ้างชื่อใส่ในรายงาน,
โดย สานักข่าวชายขอบ, มีนาคม 2565, สืบค้นจาก https://transbordernews.in.th/home/?p=30910
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มีความกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต และแม่น้าแม่ลา ซึ่งเป็นแม่น้าสายหลัก
ที่หล่อเลี้ยงคนในพื้นที่หลายชุมชนตลอดลาห้วย การคัดค้านของชาวบ้านในพื้นที่ครั้งนี้ ทาให้เจ้าหน้าที่รัฐและ
ตัวแทนของบริษัทที่จะเข้ามาสัมปทานเหมืองแร่ไม่อาจจัดทาเวทีรับฟังความเห็นได้278
1.3.4 โครงการอ่างเก็บน้าน้าญวน จ.พะเยา
- ชาวบ้ านบ้ านน้ าญวนพัฒ นา หมู่ที่ 19 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคา จ.พะเยา คัดค้านโครงการ
อ่างเก็บน้าน้าญวน พร้อมข้อความห้ามชลประทานและบริษัทเข้าพื้นที่ หลังจากทราบว่ารายงานการศึกษา
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าวผ่านความเห็นชอบ ชาวบ้านยืนยันว่ากระบวนการศึกษาผลกระทบ
นั้น ชาวบ้านไม่ทราบและไม่เคยได้เข้าร่วมในกระบวนการ รวมทั้งไม่มีหน่วยงานหรือบริษัทที่ศึกษาเข้ามาชี้แจง
หรือลงพื้นที่ทารายงานดังกล่าว 279 ต่อมาชาวบ้านยื่นหนังสือคัดค้านโครงการต่อนายอาเภอเชียงคา เนื่องจาก
ปั จ จุ บั น ชาวบ้ า นไม่ ท ราบขั้ น ตอนและไม่ มี ร ายละเอี ย ดโครงการ แต่ ร ายงานผลกระทบทางสิ่ ง แวดล้ อ ม
ที่กรมชลประทานศึกษาทาเสร็จแล้ว ชาวบ้านยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ ข้อมูลในรายงานบางส่วน
ไม่ตรงตามความเป็นจริง จานวนครัวเรือนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการบางส่วนตกหล่น280
1.3.5 โครงการโรงไฟฟ้าขยะ จ.ลาพูน
- เฟซบุ๊กเพจ “ลาพูนปลดแอก” รายงานว่า ประชาชนในพื้นที่ ต.ศรีบัวบาน จ.ลาพูน และ
ชุมชนใกล้เคียงกว่า 100 คน ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน คัดค้านและขอให้ตรวจสอบ
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ จ.ลาพูน และมีความเห็นว่าโรงไฟฟ้าขยะดังกล่าวไม่มีที่มาที่ชัดเจน ประชาชน
ในพื้นที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะมีโ รงไฟฟ้าขยะเข้ามาตั้งในชุมชนของตนเอง เบื้องต้นประชาชนขอให้จั งหวัด
ยุติการทา MOU ที่ไม่เปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรับรู้เป็นสาธารณะ นอกจากนี้ กลุ่มลาพูนปลดแอกได้รายงาน
ว่า ในช่วงที่ผ่านมา ตลอดการคัดค้านโรงไฟฟ้าขยะได้มีการข่มขู่คุกคามแกนนาชาวบ้าน อาทิ แกนนาที่แม่ทา
ตลอดจนมีเจ้าหน้าที่ตารวจตามคุกคามแกนนาชาวบ้านที่ ต.ศรีบัวบาน281
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จาก ประชาชน 8 หมู่บ้าน รวมตัวคัดค้าน 'เหมืองแร่ฟลูออไรต์' บ้านห้วยมะกอก จ.แม่ฮ่องสอน, โดย ประชาไท,
มิถุนายน 2565, สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2022/06/99266
279
จาก ชาวบ้าน “เชียงคา”ขึ้นป้ายค้านสร้างเขื่อนน้าญวน ห้ามกรมชลเข้าพื้นที-่ แฉอีไอเอฉบับลักไก่, โดย สานักข่าว
ชายขอบ, เมษายน 2565, สืบค้นจาก https://transbordernews.in.th/home/?p=31160
280
จาก ผนึกกาลังฟ้องศาลปกครอง-ยกเลิกอีไอเอโครงการอ่างเก็บน้าน้าญวน, โดย สานักข่าวชายขอบ, พฤษภาคม
2565, สืบค้นจาก https://transbordernews.in.th/home/?p=31465
281
จาก ประชาชนในพื้นที่ 'ศรีบัวบาน' รวมตัวร้องผู้ว่าฯ คัดค้านโรงไฟฟ้าขยะ ลาพูน, โดย ประชาไท, พฤษภาคม
2565, สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2022/05/98653
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2. การดาเนินการที่สาคัญ
2.1 การตอบรับข้อเสนอแนะในรายงานปี 2564
- ในการออกกฎหมายล าดั บ รองตามพระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2562 ในมาตรา
64 วรรคสอง และพระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า พ.ศ. 2562 ในมาตรา 121 วรรคสอง
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ช่ ว ยเหลื อ บุ ค คลที่ ไ ม่ มี ที่ ดิ น ท ากิ น และได้ อ ยู่ อ าศั ย ท ากิ น ในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เขตรั ก
ษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่ า โดยการออกกฎหมายลาดับรองดังกล่ าวต้องดาเนินการด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ
- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพืชพันธุ์ มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการกาหนด
เงื่อนไขของบุคคลและชุมชนในพื้นที่โครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า รวมทั้งมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อกฎหมายลาดับรอง
ตลอดจนประชาสั ม พั น ธ์ ณ ที่ ท าการของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ระดั บ ภูมิ ภ าค นอกจากนี้ ได้ จั ด ท าแนวทาง
การแก้ไขปัญหาของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ เพื่อใช้บริหารจัดการพื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัยในเขตป่าอนุรั กษ์
ตามหลักการคนอยู่กับป่าโดยการมีส่วนร่วมของราษฎรผู้อาศัยในพื้นที่
- ในช่วงเริ่มต้นของการขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
22 ธัน วาคม 2558 รั ฐ บาลโดยคณะกรรมการนโยบายที่ดิน แห่ งชาติ ได้มุ่งเน้นการเร่งจั ดหาที่ดิน ของรั ฐ
เพื่ อ น ามาใช้ ก าหนดเป็ น พื้ น ที่ เ ป้ า หมายการจั ด ที่ ดิ น ท ากิ น ให้ ชุ ม ชน ก าหนดกรอบแนวทางการพั ฒ นา
ที่เกีย่ วข้องในเรื่องนี้ไว้ในประเด็นนโยบายด้านที่ 3 : การกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
2.2 การดาเนินการในปี 2565
ศาลรับฟ้องคดีสิ่งแวดล้อม
- สื บ เนื่ องจาก กสม. ได้ออกรายงานผลการตรวจสอบกรณีเหมืองแร่ถ่านหินอมก๋อย จ.เชียงใหม่
เนื่องจากพบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อประกอบการจัดทารายงาน
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA282 ต่อมาในปี 2565 มีรายงานว่าศาลปกครองเชียงใหม่มีคาสั่งรับฟ้อง
คดีเหมืองแร่อมก๋อย หลังจากประชาชนในพื้นที่ร่วมกันยื่นฟ้องเพิกถอนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA
เนื่องจากชาวบ้านมีความกังวลว่าเหมืองถ่านหินจะส่งผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพและวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวกะเบอะดิ น ทั้ ง นี้ ชาวบ้ า นในพื้ น ที่ ตั้ งข้ อ สั ง เกตว่า รายงาน EIA ดั ง กล่ า วขาดการมี ส่ ว นร่ ว มของ
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รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 141/2563 วันที่ 24 มิถุนายน 2563
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ประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ และเนื้อหาไม่ครอบคลุมผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในหลายประเด็น
ที่ชาวบ้านกะเบอะดินมีความกังวล283
2.3 ข้อเสนอแนะที่ไทยได้ตอบรับภายใต้กลไก UPR รอบที่ 3 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประเทศไทยได้ตอบรับที่จะดาเนินยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและสังคมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องในการอนุรักษ์
ที่ดินและการบริหารจัดการป่า รวมถึงการรับรองบทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการดาเนินงานตามวาระเรื่อง
สภาพภูมิอากาศโลก บูรณาการแนวทางที่ให้สิทธิเป็นพื้นฐานในแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
2.4 การดาเนินการของ กสม.
- ในปี 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565) กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิชุมชน จานวน
17 กรณี ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการพัฒนาของรัฐ การจัดการที่ดินและทรั พยากรธรรมชาติ และมี
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับสิทธิชุมชนและมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่สาคัญ
จานวน 3 กรณี ได้แก่ 1) รายงานเลขที่ 48/2565 กรณีคัดค้านโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าน้าแม่ลาวในบริเวณ
พื้นที่ชุมชน สิทธิชุมชน 2) รายงานเลขที่ 49/2565 กรณีขอให้ตรวจสอบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในโครงการสารวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 420 กับทางหลวงหมายเลข 401
(แยกท่ากูบ) และจุดตัดถนนเทศบาล (แยกตาปาน) และ 3) รายงานเลขที่ 18/2565 กรณีคัดค้านการก่อสร้าง
โรงงานผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในบริเวณชุมชน
- สื บ เนื่ อ งจาก กสม. ได้ มี ข้ อ เสนอแนะแนวทางในการส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนต่ อ
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับกฎหมายลาดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 284 ต่อมา กสม. ร่วมคณะกรรมาธิการ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน วุ ฒิ ส ภา จั ด เวที ส าธารณะ “สิ ท ธิ ชุ ม ชนในเขตป่ า อนุ รั ก ษ์ ตาม พ.ร.บ. อุ ท ยานแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562” ที่ประชุมสะท้อนว่า การบังคับใช้และตีความ
กฎหมายทั้ง 2 ฉบับที่ผ่านมาของภาครัฐ มุ่งคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก โดยมิได้คานึงถึงสิทธิชุมชน
อันได้รับการรับ รองไว้ตามรัฐธรรมนู ญอย่างเพียงพอ หากจะแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทากินได้จะต้องมี กลไก
ที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้พูดคุยกันเพื่อหาทางออกในทางปฏิบัติ รวมทั้ง
ต้องแก้ไขปั ญหาให้ กับ บุ คคลที่ถูกดาเนิ นคดีบุกรุ กป่า โดยที่รัฐ บาลมีนโยบายจะนิรโทษกรรมให้ แล้ ว เสร็จ
ก่อนออกกฎหมายลาดับรองด้วย แม้สิทธิชุมชนจะได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญมาหลายฉบับและทุกวันนี้
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จาก ศาลปกครองเชียงใหม่รบั ฟ้องคดีเหมืองแร่อมก๋อย หลังประชาชนในพื้นที่ฟ้องเพิกถอน EIA, โดย ประชาไท,
พฤษภาคม 2565, สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2022/05/98794
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ข้อเสนอแนะ ที่ 1/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565
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ได้รับการส่งเสริมอย่างกว้างขวางในทางสากล แต่เมื่อพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
รวมทั้งร่างกฎหมายลาดับรองที่ออกตามกฎหมายข้างต้นพบว่า ยังมีนัยยะของการต้องการกากับดูแลเบ็ดเสร็จ
โดยรัฐเป็นหลักมากกว่าการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น285
- กสม. ร่วมกับเครือข่ายวิชาการจัดเวทีเสวนา “Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ 5 พระราชบัญญั ติน้า
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 : สิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการน้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ปัจจุบันการบริหารจัดการ
น้าในประเทศตามพระราชบัญญัติน้าฯ ยังมีลักษณะเป็นการรวมศูนย์อานาจตัดสินใจโดยรัฐ เนื่องจากแม้
กฎหมายจะกาหนดให้มีคณะกรรมการลุ่ มน้าอันมีองค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน
ในพื้นที่ แต่กลไกดังกล่าวยังจัดตั้งขึ้นอย่างล่าช้าและขาดการถ่วงดุลอานาจในสัดส่วนที่เหมาะสม ทาให้ชุมชนยัง
ไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่ว มตัดสิน ใจได้อย่างแท้จริง ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องมีการประเมินผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ (Strategic Environmental Impact Assessment : SEA) ของแผนแม่ บ ท
ลุ่มน้า และมีการประเมินความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติน้าท่วม น้าแล้ง หรือน้าเสีย เพื่อเป็นการป้องกันและ
แก้ ไ ขปั ญ หา รวมทั้ ง การเยี ย วยาความเสี ย หาย โดยบู ร ณาการการท างานของหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ใ ช้ น้ า
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนจังหวัด จึงจะเป็นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าที่คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน อันสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน286

ผู้รับผิดชอบ
นายศรัทธาวุฒิ จันขันธ์
02 141 3898
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จาก วงถก 'สิทธิชุมชนในเขตป่าอนุรักษ์' ตาม กม.ใหม่ ภาค ปชช.ชี้รัฐยังออกแบบรวมศูนย์ แนะดึงชุมชนร่วม
อนุรักษ์, โดย ประชาไท, เมษายน 2565, สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2022/04/98268
286
จาก “การเสวนา Policy Dialogue ก้าวสู่ปีที่ 5 พระราชบัญญัตินาแห่
้ งชาติ พ.ศ. 2561 : สิทธิมนุษยชนในการ
บริหารจัดการน้าเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน, โดย ประชาไท, เมษายน 2565, สืบค้นจาก
https://prachatai.com/activity/2022/04/98215
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สถานการณ์ด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2565
1. สถานการณ์/ปัญหา
1.1 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
- เมื่อปี 2562 ประเทศไทยประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2562 - 2565) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ มีประเด็นหลัก 4 ด้าน คือ 1) ด้านแรงงาน 2) ด้านชุมชน
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 3) ด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และ 4) ด้านการลงทุนระหว่าง
ประเทศและบรรษัทข้ามชาติ โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้ประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ
ทั้ ง ในส่ ว นกลาง และส่ ว นภู มิ ภ าคอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของคณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ น
แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
- ในช่วงต้นปี 2565 กระทรวงยุติธรรม ได้รายงานผลงานขับเคลื่อนการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี เช่น การกาหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลการดาเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบ One Report การศึกษามาตรการที่เป็นรูปธรรมในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน เป็นต้น โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนได้
เสนอว่าในการขับ เคลื่ อนการดาเนิ น การตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) จะยังคง 4
ประเด็นหลักในแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 ไว้ และจะเพิ่มเติมประเด็นผลกระทบจากโรคโควิด 19 และมุมมอง
ด้านเพศสภาพแทรกเข้าไปใน 4 ประเด็นหลักดังกล่าว
1.2 สถานการณ์/ปัญหาตามกลุ่มประเด็น
1.2.1 ด้านแรงงาน (ข้อมูลปรากฏในหัวข้อสิทธิด้านแรงงาน)
1.2.2 ด้านชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ จ.ระยอง เกิดเหตุน้ามัน จานวน 5,000 ลิตร รั่วไหล
บริเวณจุดขนถ่ายน้ามันในทะเลของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน) (SPRC) จุดที่พบคราบ
น้ามันอยู่ห่างทุ่นขนถ่ายน้ามันประมาณ 3 ไมล์ทะเล และอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ 20 กม. ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่287
- มิถุนายน 2565 กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทด เข้ายื่นหนังสือต่อนายอาเภอขอให้มีการ
ตรวจสอบและชี้แจงกรณีการทาเหมืองแร่โปแทชของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ในหนังสือระบุถึงปัญหาผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นรอบชุมชน เช่น ปัญหาบ้านเรือนถูกกัดกร่อน ไม่สามารถทากินในที่ดินของตนเองได้เนื่องจากมีน้าเค็ม
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จาก รั่วอีกรอบ น้ามันดิบกลางทะเลระยอง จากแหล่งเดิม SPRC โดย greennews, กุมภาพันธ์ 2565, สืบค้นจาก
https://greennews.agency/?p=27517
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ผุดในที่ดิน และเมื่อฝนขาดช่วง จะมีผลึกสีขาวขึ้นปกคลุมพื้นที่ทากิน เป็นต้น ต่อมามีรายงานการตรวจสอบ
คุณภาพน้าผิวดินบริเวณพื้นที่โครงการฯ โดยสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 จานวน 6 จุด มีหลักฐานบ่งชี้ว่า
อาจจะมีการรั่ ว ซึมของน้ าเค็มจากพื้น ที่โ ครงการเหมืองแร่โ พแทชของบริษัทดังกล่ าวออกสู่ พื้นที่ภ ายนอก
โครงการ ถึงแม้ปัจจุบันการดาเนินกิจการของเหมืองแร่โปแทชจะยุติลงเป็นการชั่วคราว แต่การขุดเจาะอุโมงค์
ในปี 2563 สร้างผลกระทบจากความเค็มของน้าบริเวณบ่อพักน้าของโครงการ กระจายวงกว้างกินพื้ นที่ทากิน
ของชาวบ้านบริเวณโดยรอบโครงการทาให้ไม่สามารถเพาะปลูกทากินได้อยู่อย่างต่อเนื่อง288
1.2.3 ด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (ข้อมูลปรากฏในหัวข้อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน)
1.2.4 ด้านการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ
- ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติเห็นชอบอัตราค่าไฟฟ้า
ของโครงการหลวงพระบาง กาหนดจ่ายไฟเข้าระบบ (COD) เดือนมกราคม 2573 และโครงการปากแบง
กาหนดจ่ายไฟเข้าระบบ (COD) เดือนมกราคม 2576 อย่างไรก็ตาม องค์กรแม่น้านานาชาติ (International
Rivers) กล่าวว่าโครงการเขื่อนปากแบง และเขื่ อนหลวงพระบาง ไม่มีความจาเป็นในการก่อสร้างเนื่องจาก
ปริมาณไฟฟ้าสารองของประเทศไทยอยู่ในปริมาณสูงมาก นอกจากนี้ มีความเป็นห่วงเรื่องผลกระทบซ้าซ้อน
ด้านสิ่งแวดล้อมต่อระบบนิเวศแม่น้าโขง ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเขื่อนแม่น้าโขง ได้ทาลายความอุดมสมบูรณ์
ตลอดลาน้า289
- ชาวบ้านริมแม่น้าโขงในนามกลุ่มรักษ์เชียงของได้ส่งหนังสือถึง 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคัดค้านการลง
นามในสัญญาซื้อไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนปากแบง สปป. ลาว เนื่องจากโครงการดังกล่าวจะก่อสร้างอยู่ห่างจาก
ชายแดนไทยลาว ที่แก่งผาได บ้านห้วยลึก อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เพียงราว 96 กิโลเมตรเท่านั้น โดยชาวบ้าน
ได้ เ สนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความไม่ เ หมาะสมและไม่ ค รอบคลุ ม ของรายงานการประเมิ น ผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม เช่น ผลกระทบภาวะน้าท่วมเท้อ (Back water effect) ต่อพื้นที่ตั้งหมู่บ้าน ที่ดินทากินและพื้นที่
การเกษตรของชุมชนในเขตตัวเมืองเชียงของ เชียงแสนและเวียงแก่น290
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จาก เผยผลตรวจสอบพบหลักฐานบ่งชี้อาจมีน้าเค็มรั่วซึมจากเหมืองโปแตชที่ อ.ด่านขุนทด, โดย ประชาไท,
มิถุนายน 2565, สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2022/06/99139
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จาก นักสิ่งแวดล้อมติง กพช. เห็นชอบซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนแม่น้าโขงเพิ่ม เชื่อเพียงแอบอ้างสิงคโปร์แต่คนไทยอ่วม
เหตุไฟฟ้าสารองไทยท่วม โดย สานักข่าวชายขอบ, มีนาคม 2565, สืบค้นจาก
https://transbordernews.in.th/home/?p=30884
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จาก ค้านลงนามสัญญาซื้อไฟฟ้าเขื่อนปากแบง ชาวบ้านริมโขงทาหนังสือท้วงหวั่นผลกระทบอื้อ-แม่นาโขงช่
้
วง
เชียงรายถูกเขื่อนขนาบกลายเป็นอ่างเก็บน้า, โดย สานักข่าวชายขอบ, พฤษภาคม 2565, สืบค้นจาก
https://transbordernews.in.th/home/?p=31470
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- 15 องค์กร / เครือข่ายแม่น้าโขงยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้สั่งการให้ 11 หน่วยงาน
รั ฐ ที่เกี่ย วข้องดาเนิ น การวิเคราะห์ ผ ลกระทบสั งคมและสิ่ งแวดล้ อมโครงการฯ ซึ่งคาดว่าจะส่ งผลกระทบ
ข้ามแดนมายังชุมชนลุ่มโขงและแม่น้าโขงในประเทศไทย เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่และข้อมูลส่วนที่คาดว่าจะได้รับ
จากสปป.ลาวตามกระบวนการ PNPCA ของคณะกรรมการแม่น้าโขง (MRC) มีแนวโน้มไม่เพียงพอที่จะปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและคนลุ่มโขงจากผลกระทบข้ามแดนที่จะเกิดขึ้น จึงมีความจาเป็นที่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของประเทศไทย ต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเขตแดนระหว่างประเทศในลาน้าโขง เพื่อปกป้องคุ้มครองประชาชนและ
ทรัพยากรธรรมชาติตามลาน้าโขงของไทย และรวมถึงการรักษาบูรณภาพแห่งดินแดนด้วยเช่นกัน ในประเด็น
การเปลี่ยนแปลงสาคัญที่จะเกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงของระดับน้าโขงท้ายเขื่อนสะนะในรอบ 24 ชั่วโมง
หรือ 1 วัน ประสิทธิภาพของทางปลาผ่านของเขื่อนขั้นบันไดทั้ง 5 แห่ง เป็นต้น291
2. การดาเนินการที่สาคัญ
2.1 การตอบรับข้อเสนอแนะในรายงานปี 2564
- กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีกลไกการขับเคลื่อนผ่านคณะอนุกรรมการการ
ขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ซึ่ ง มี ผู้ แ ทนจากภาคส่ ว นต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นอนุกรรมการฯ รวมทั้งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ยั งได้จั ดฝึ กอบรมให้ ความรู้ เกี่ย วกับ หลั กการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้ว ยธุรกิจกับสิ ท ธิมนุษยชน และ
แผนปฏิบั ติการฯ รวมถึงการด าเนิ น งานเพื่ อส่ งเสริ ม การด าเนิน ธุร กิจ ที่ มี ความรับ ผิ ด ชอบให้ กั บภาคส่ ว น
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอี
ไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อบูรณาการความร่ วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบต่าง ๆ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชนและแบบแผนปฏิบัติการฯ
- กระทรวงพาณิชย์มีการดาเนินการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในมิติที่เกี่ยวข้องกับการค้าและธุรกิจ อาทิ
การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค โดยการดูแลราคาสินค้าและบริการให้มีความเหมาะสมเป็นธรรม การกากับดูแล
ข้อร้องเรียน เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการค้า และการเสริมสร้างความรู้เรื่องธรรมาภิบาลในการประกอบ
ธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ
- สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้พิจารณาแล้วมีประเด็น
ที่เกี่ย วข้องกับ พื้ น ที่ เ ขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวัน ออก (อีอีซี) คือ การประเมิน สถานการณ์โ ครงการท่ า เรื อ
อุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 กรณีการขุดลอกและถมทะเล ซึ่งได้ระบุผลการดาเนินงานของการนิ คม
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จาก ยื่นนายก “สั่ง 11 หน่วยงานรัฐวิเคราะห์ผลกระทบข้ามแดน เขื่อนสานะคาม”, โดย greennews, มิถุนายน
2565, สืบค้นจาก https://greennews.agency/?p=29235
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อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวไว้อย่างชัดเจนแล้ว
2.2 การดาเนินการในปี 2565
การส่งเสริมการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ และหลักการ UNGPs
- ก.ล.ต. ได้รับรางวัลหน่วยงานองค์กรดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ในวันสตรีสากลประจาปี 2565 จากการดาเนินงานด้านคุ้มครองสิทธิ
และส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2562 - 2565) หรือ แผน NAP จากคณะรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนและสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องธุรกิจ
กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนให้ แ ก่ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดทุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การชี้ แ นะของ
สหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) เพื่อเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุ
เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ขององค์ ก ารสหประชาชาติ (SDGs) ในเป้ า หมายที่ 5 เรื่ อ งความเท่ า เที ย ม
ทางเพศ292
- พฤษภาคม 2565 รั ฐ บาลญี่ปุ่นและโครงการพัฒ นาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ร่ว มมือกันเพื่อ
ส่งเสริมวาระธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ผ่านโครงการใหม่ภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมการดาเนินธุรกิจอย่างมีความ
รับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)
ในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกและการนาหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนไปปรับใช้
เพื่อการฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างยุติธรรม” โดยโครงการฯ ดาเนินการ
ใน 17 ประเทศ รวมถึ ง ประเทศไทย ทั้ ง นี้ โ ครงการฯ มุ่ ง เน้ น ที่ ก ารเสริ ม สร้ า งแนวปฏิ บั ติ ท างธุ ร กิ จ
ที่รับผิดชอบของบริษัทญี่ปุ่น และคู่ค้า ผู้รับเหมา ในประเทศของการดาเนินโครงการฯ ผ่านการเสริมสร้าง
ความสามารถและความเข้าใจของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจญี่ปุ่น คู่ค้ า ผู้รับเหมา และองค์กรพันธมิตรอื่น ๆ
ในการนากระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านไปปรับใช้อย่างเหมาะสม
- เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
และขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติจริงตามมาตรฐานสากลระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในองค์กร และกาหนดเป็น 1 ใน 15 ยุทธศาสตร์และเป้าหมายแห่งความ
ยั่ ง ยื น ของเครื อ ซี พี ต ลอดระยะ 10 ปี หรื อ ตั้ ง แต่ ปี 2564 – 2573 เช่ น นโยบายและแนวปฏิ บัติ เ รื่ อ งสิ ทธิ
มนุษยชนและปฏิบัติด้านแรงงาน นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องของการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดทางเพศ
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จาก ก.ล.ต. ได้รับ "รางวัลองค์กรดีเด่นด้านการคุม้ ครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ" ในวัน
สตรีสากล 2565, โดย https://www.ryt9.com/, มีนาคม 2565, สืบค้นจาก https://www.ryt9.com/s/prg/3304937
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มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน เป็นต้น รวมทั้งเปิดช่องทางในการร้องเรียนพฤติกรรม
ดังกล่าว293
- พฤษภาคม 2565 “แสนสิริ” จับมือ “ดีแทค” และ “ยูนิลีเวอร์” 3 องค์กรต้นแบบความเท่าเทียม
ภายใต้การสนับสนุนของ UNDP ปีที่ 3 ประกาศจุดยืนแกร่ง ร่วมผลักดันบรรทัดฐานใหม่สู่ “ความเท่าเทียม
ทุกมิต-ิ โอบรับความหลากหลาย LGBTQ+” ทั้งในองค์กรและสังคมไทย294
- มู ล นิ ธิ ศุ ภ นิ มิ ต ฯ จั บ มื อ ร่ ว มกั บ แสนสิ ริ ระบุ ต้ น เหตุ ปั ญ หาของการเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ข องแรงงาน
ในภาคก่ อ สร้ า ง ซึ่ ง รวมถึ ง สิ ท ธิ ใ นฐานะแรงงานและสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนตามหลั ก สากลพื้ น ฐาน ผ่ า นการ
ทาแบบสอบถาม และการให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้รับเหมาและตัวแรงงาน295
2.3 ข้ อ เสนอแนะที่ ไ ทยได้ ต อบรั บ และให้ ค ามั่ น โดยสมั ค รใจภายใต้ ก ลไก UPR รอบที่ 3 ในส่ ว นที่
เกี่ยวข้อง
ข้ อ เสนอแนะที่ ไ ทยได้ ต อบรั บ เช่ น คงความพยายามในการปฏิ บั ติ ต ามวาระเรื่ อ งธุ ร กิ จ และ
สิทธิมนุษยชน พยายามอย่างต่อเนื่ องในการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยให้
สอดคล้องกับหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมการมีมาตรการบังคับ
สาหรับบริษัทในการจัดทาการตรวจสอบและประเมินผลด้านสิทธิมนุษชน ในส่วนคามั่นโดยสมัครใจ ประเทศ
ไทยจะพิจารณาแนวทางส่งเสริมมาตรการบังคับสาหรับภาคธุรกิจในการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
2.4 การดาเนินการของ กสม.
- กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไปยังกรุงเทพมหานคร กรณีรถขนส่ง
สิ น ค้ า ของร้ า นสะดวกซื้ อ แห่ ง หนึ่ ง จอดขวางทางเดิ น รถโดยสารสาธารณะจนอาจก่ อ ให้ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ
ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของประชาชน ซึ่งต่อมาบริษัทต้นสังกัดของร้านสะดวกซื้อได้ปรับเปลี่ยนขนาดรถขนส่ง
สินค้าให้เล็กลงและปรับเวลาในการจัดส่งสินค้าเป็นช่วงเวลากลางคืน ทั้งนี้ การดาเนินธุรกิจอย่างเคารพสิทธิ
มนุษยชนเป็นเรื่องที่ กสม. ให้ความสาคัญ โดยที่ผ่านมาได้ประสานความร่วมมือกับทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดาเนินกิจการที่สอดคล้องตามหลักการ UNGPs กรณีปัญหาที่เกิดขึ้น แม้จะดูเป็น
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จาก เครือเจริญโภคภัณฑ์กับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ, โดย ประชาชาติธุรกิจ, มีนาคม 2565,
สืบค้นจาก https://www.prachachat.net/advertorial/news-907124
294
จาก “แสนสิริ” จับมือ “ดีแทค” และ “ยูนิลเี วอร์” 3 องค์กรต้นแบบความเท่าเทียม ภายใต้การสนับสนุนของ
UNDP, โดย terrabkk, พฤษภาคม 2565, สืบค้นจาก www.terrabkk.com/news/201828/“แสนสิริ”-จับมือ-“ดีแทค”และ-“ยูนิลเี วอร์”-3-องค์กรต้นแบบความเท่าเทียม-ภายใต้การสนับสนุนของ-undp-ปีท-ี่ 3-ประกาศจุดยืนแกร่ง-ร่วมผลักดัน
บรรทัดฐานใหม่สู่-“ความเท่าเทียมทุกมิติ-โอบรับความหลากหลาย-lgbtq-”-ทั้งในองค์กรและสังคมไทย
295
จาก สิทธิแรงงานและความเท่าเทียม, โดย ประชาชาติธุรกิจ, พฤษภาคม 2565, สืบค้นจาก
https://www.prachachat.net/csr-hr/news-920621

102
ปัญหาเล็ก ๆ แต่ก็สะท้อนว่าภาคธุรกิจจะต้องไม่ละเลย ต้องตระหนักถึงความสาคัญของหลักการดังกล่าว และ
ร่วมแก้ไขปัญหาอย่างเข้าใจ296
- พฤษภาคม 2565 มีรายงานว่าบริษัท แพลตฟอร์ม การตลาดออนไลน์ แห่ งหนึ่งจัดทาคลิ ปส่ งเสริ ม
การขายในลักษณะล้อเลียนหรือพาดพิงผู้พิการหรือทุพพลภาพ ส่งให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึง
ความไม่เหมาะสม ซึ่งถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจที่ไม่คานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กสม. ได้มีแถลงการณ์
แสดงความห่วงใยและมีข้อเสนอแนะให้ภาคธุรกิจและผู้มีอิทธิพลในสื่อออนไลน์ (Influencer) จัดทาสื่อที่ต้อง
คานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสนับสนุนการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการดาเนินธุรกิจอย่างเคารพ
สิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UNGPs)
- สืบเนื่องจาก กสม. ได้หยิบยกเหตุการณ์ระเบิดและเพลิงไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมและพลาสติกของบริษัท
เอกชนแห่งหนึ่งที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อปี 2564 ขึ้นตรวจสอบ ต่อมาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 กสม.
พิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุการณ์ดังกล่าวมีการกระทาหรือการละเลยการกระทาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในชีวิตและร่างกาย สิทธิในสุขภาพ และสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี
และยั่งยืนของประชาชน ทั้งนี้ กสม. ได้นารายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวเผยพแร่ในการเสวนาเรื่อง “ครบรอบ 1
ปี หมิงตี้เคมิคอล หลังเพลิงสงบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 โดยมีประเด็น
นาเสนอ อาทิ สิทธิของประชาชนในกระบวนการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง
สิทธิของประชาชนในการได้รับความช่วยเหลือและเยียวยาจากสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออุบัติภัยร้ายแรง รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดาเนินการควบคุม ป้องกัน และเยียวยาความเสียหาจากเหตุ การณ์
ดังกล่าวต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
นายศรัทธาวุฒิ จันขันธ์
02 141 3898

296

จาก กสม.ประสานการคุ้มครองสิทธิฯ แก้ปัญหารถขนส่งสินค้าจอดขวางป้ายรถประจาทาง, โดย สยามรัฐ,
มิถุนายน 2565, สืบค้นจาก https://siamrath.co.th/n/359285
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ส่วนที่ 4
การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล
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สิทธิเด็ก
รอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565
1. สถานการณ์ / ปัญหา
ข้อมูลจากสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 มีเด็ก
อายุน้อยกว่า 1 ปี-18 ปี จานวน 13,998,470 คน คิดเป็นร้อยละ 21.17 ของจานวนประชากรทั้งหมด 66,111,805
คน ตามลาดับ297 จากการติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิเด็ก ปี 2565 ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน
2565 พบปัญหาที่สาคัญ ดังนี้
1.1 พัฒนาการของเด็ก
- ผู้เชี่ยวชาญด้านพั ฒนาการของเด็กปฐมวัยระบุว่า ปัญหาการใช้ความรุนแรงในการลงโทษเด็กช่วง
ปฐมวัยโดยเฉพาะช่วง 5 ปีแรกจะส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ หรือทักษะทางสั งคม
ต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้นา และการเข้าสังคม เป็นต้น และส่งผลไปถึงพฤติกรรมเมื่อเติบโตทั้งด้านการเข้าสั งคม
การต่อต้านสังคม การไว้วางใจคนรอบข้าง รวมไปถึงพฤติกรรมที่ก้าวร้าว และใช้ความรุนแรงในอนาคต298
- ข้อมูลจากรายงาน “นโยบายเด็กและครอบครัวแห่งอนาคต : ขยายพื้นที่ปฏิรูปนโยบายสาธารณะ
เพื่ออนาคตของเด็กไทย” ระบุว่าเด็กประมาณร้อยละ 70 หรือมากกว่า 12.2 ล้านคน อยู่ในครอบครัวมีรายได้
ต่อวัน น้ อยกว่าค่าแรงขั้น ต่า ส่ งผลต่อพัฒ นาการของเด็กจึงเสนอให้ ห น่ว ยงานภาครัฐ ควรช่วยเหลือให้ ทุก
ครอบครัวมีทรัพยากรเพียงพอเพื่อให้พ่อแม่ได้ดูแลและพัฒนาเด็กอย่างเต็มศักยภาพ อาทิ สวัสดิการเกี่ยวกับ
การลาคลอดและเลี้ยงดูบุตรเพื่อให้เด็กได้รับการดูแลจากพ่อแม่อย่างน้อยในช่วง 2 ขวบปีแรก299
1.2 เด็กจมน้า
- นายกรัฐมนตรีได้กาชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล และ อบต. ที่มีแหล่งน้าธรรมชาติอยู่
ในพื้นที่ของตนควบคุมพื้นที่ที่เสี่ยงต่อเด็ก รวมทั้งบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ต้องร่วมกับชุมชนสารวจแหล่งน้า
เสี่ยง จัดการแหล่งน้าให้ปลอดภัย และให้ความรู้เรื่องแหล่งน้าเสี่ยง การป้องกัน และการปฏิบัติตัวเมื่อพบคนตก
น้า หรือจมน้าให้กับประชาชน รวมถึงเน้นย้าโรงเรียนให้ความรู้เรื่องดังกล่าวกับนักเรียนอย่างต่อเนื่องตาม
บริ บ ทพื้ น ที่ ให้ ทุ ก พื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศร่ ว มมื อ กั น ลดปัญ หาเด็ ก จมน้าเสี ย ชีวิต ในช่ว งปิ ดเทอมให้ เป็นศูนย์ 300
อย่างไรก็ดี ข้อมูลการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มีนาคม 2565 พบเหตุการณ์
297จ

า ก ส า นั ก บ ริ ห า ร ก า ร ท ะ เ บี ย น , 2 5 6 5 . สื บ ค้ น จ า ก
https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statMONTH/statmonth/#/displayData
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
298จ า ก พั ฒ น า ก า ร ใ น เ ด็ ก ห ยุ ด เ มื่ อ เ จ อ ค ว า ม รุ น แ ร ง , โ ด ย ส ส ส . , 2 2 กุ ม ภ า พั น ธ์ 2 5 6 5 . สื บ ค้ น จ า ก
https://resourcecenter.thaihealth.or.th/interesting-issues/articleพัฒนาการในเด็กหยุด-เมื่อเจอความรุนแรง
299จาก สสส.ขั บ เคลื่ อ นนโยบาย หนุ น สวั ส ดิ ก ารลาคลอด-สิ ท ธิ เ ด็ ก , โดย ไทยรั ฐ ออนไลน์ , 16 เมษายน 2565. สื บ ค้ น จาก
https://www.thairath.co.th/news/local/2368895
300จาก นายกฯ ห่วงเด็กจมน้า สั่งหน่วยงานท้องถิ่นหาทางป้องกันควบคุมพื้นที่เสี่ยง, งานเดิม.

105
เด็กอายุต่ากว่า 15 ปี จมน้ารวมทั้งหมด 64 เหตุการณ์ เสียชีวิต 57 ราย บาดเจ็บ 13 ราย แหล่งน้าที่เกิด
เหตุการณ์มากที่สุด ได้แก่ คลอง แม่น้า แหล่งน้าที่ใช้ในเกษตรกรรม ทะเล และสระว่ายน้า ตามลาดับ ลักษณะ
เหตุการณ์ที่พบบ่อยได้แก่ เด็กลงเล่นน้าโดยไม่แจ้งผู้ปกครองหรือไม่มีผู้ปกครองดูแลใกล้ชิดตลอดเวลา อุบัติเหตุ
พลัดตกแหล่งน้าที่ไม่มีขอบกั้น และเล่นน้าในบริเวณที่มีคลื่นลมแรง301
1.3 การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก
- ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 ยังคงพบรายงานเด็กถูกกระทารุนแรงในครอบครั ว
โดยเฉพาะการกระทาที่เกิดจากบุ คคลในครอบครัวหรือ การใช้ความรุนแรงต่อเด็ กจากบุคลากรทางการศึ กษา
ตัวอย่างเช่น เด็กชายวัย 6 ปี ถูกพ่อเลี้ยงทาร้ายร่างกายจนเสี ยชีวิต302 เด็กหญิงวัย 6 ปีถูกยายใช้ ไม้ตีศีรษะจน
เสี ยชีวิต303 ครู ของโรงเรี ยนแห่ งหนึ่ งใน จ.ชลบุรี ทาร้ายร่างกายเด็ กนั กเรียนอายุ 10 ปี จนได้รับบาดเจ็ บ304
นอกจากนี้ ภายหลังจากที่มี การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พบเหตุการณ์ความรุนแรงต่อเด็กหลาย
กรณี เช่น กรณีการเสียชีวิตของนักเรียนในสถานศึกษาและการใช้รุนแรงระหว่างนักเรียนกับนักเรียน รวมถึง
ระหว่างนักเรียนกับครู305 นอกจากนี้ ยังพบเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงของเด็กพิเศษสูงขึ้นในเดือนมิถุนายน
ซึ่งเกิดจากการกระทาของเด็กพิเศษด้วยกันเองและการกระทาจากบุคลากรทางการศึกษา อาทิ นั กเรียนซึ่งเป็น
เด็กพิเศษทาร้ ายนั กเรี ยนรุ่นน้ องจนเสียชีวิต 306 ครูประจาชั้นโรงเรียนแห่งหนึ่ง จ.พัทลุงให้เด็กนักเรียนใน
ชั้นเรียนใช้มือตบศีรษะนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษจนได้รับบาดเจ็บ307 และครูในศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กแห่งหนึ่ง
ใน จ.สมุทรปราการ ผูกขาเด็กนักเรียนที่เป็นเด็กออทิสติกจนเป็นรอยไหม้308 เป็นต้น

จาก นายกฯ ห่วงเด็กจมน้า สั่งหน่วยงานท้องถิ่นหาทางป้องกันควบคุมพื้นที่เสี่ยง, โดย ไทยโพสต์, 21 เมษายน 2565. สืบค้นจาก
https://www.thaipost.net/general-news/127293/?ldtag_cl=82U9vsoGRU2H91veDDe4RwAA_oa
302จาก สะท้อนใจ!! เคส #เด็กตายในรถ เมื่อความรุนแรงในครอบครัว ไม่ใช่แค่เรื่องผัวเมีย , โดย ผู้จัดการออนไลน์, 4 มกราคม 2565.
สืบค้นจากhttps://mgronline.com/live/detail/9650000000907
303 จาก ที่แท้ยายทา น้องกอหญ้า 6 ขวบดับแผลเต็มตัว พ่อใจสลายรับศพเห็นสภาพลูก , โดย Linetoday, 24 มิถุนายน 2565. สืบค้น
จาก https://today.line.me/th/v2/article/DRvjeom?utm_source=copyshare
301

304จาก

แม่เดือดพาลูก 10 ขวบขึ้นโรงพัก ครูใช้แปรงลบกระดาน ฟาดจนหัวแตก, โดย ข่าวสดออนไลน์, 10 มีนาคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6934864
305
จาก ศธ. ห่วง ปัญหาความรุนแรงใน รร. กาชับทุกหน่วยงานติดตาม นร.ใกล้ชิด , โดย ไทยโพสต์, 2 มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก
https://www.thaipost.net/education-news/153745/?ldtag_cl=oBdmHgNQSLGQCwVistj8uAAA_oa
306
จาก เด็ก ตัว ใหญ่ ทุบ ตีเด็ก ตัว เล็ก ใน รร.เด็ก พิเศษจนตาย'ธนุ ' ลงพื้นที่ติว เข้ มมาตรการความปลอดภัย รร. หลังเกิดเหตุ , โดย
ไ ท ย โ พ ส ต์ , 6
มิ ถุ น า ย น
2 5 6 5 .
สื บ ค้ น จ า ก
https://www.thaipost.net/educationnews/155944/?ldtag_cl=H6NgS5sHQK2glKTNztf94AAA_oa
307 จาก สั่งตรวจสอบแล้ว ครูปิดตานร.ให้เพื่อนป.5รุม ตาซัดรับไม่ได้ พฤติกรรมหมาหมู่, โดย ข่าวสดออนไลน์, 8 มิถุนายน 2565. สืบค้น
จาก https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7099432
308 จาก สุดทน! แม่แจ้งความเอาผิด หลังลูกออทิสติกถูกศูนย์ดูแลทารุณกรรม, โดย PPTV Online, 21 มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/174751?utm_campaign=
%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0&utm_source=line&utm_medium=oa และ
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- การกลั่นแกล้ง (Bully) บนสื่อสังคมออนไลน์มีผลสารวจพบว่า เด็กและเยาวชนสนใจการรณรงค์เพื่อ
หยุดพฤติกรรมและเสนอแนะการจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) มาตรฐานความงามที่
น าไปสู่ ก ารวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ รู ป ร่ า งหน้ า ตา (Body shaming) ร้ อ ยละ 56 2) การคุ ก คามทางเพศ (Sexual
harassment) ร้ อยละ 23 และ 3) ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender equality) ร้อยละ 21 309 อย่างไรก็ดี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ระบุถึงภัยจากสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งพบว่า กาลังคุกคามเด็กและเยาวชนรุนแรง
มากขึ้น ทั้งสื่อลามกอนาจาร การพนัน สารเสพติด ค่านิยม พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนการเสพติ ดเกม
ออนไลน์และมีความถี่ของการเกิดเหตุการณ์บ่อยครั้งขึ้น310
นอกจากนี้ ข้อมูลจากคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ระบุถึงสถานการณ์ปัญหาภัยจากสื่อออนไลน์ที่มีต่อเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน
ว่า เว็บไซต์มีเนื้อหาข้อมูลที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายที่เด็กเข้าถึงมากที่สุด 4 อันดับแรก ได้แก่ ความรุนแรง
ร้อยละ 49 การพนันร้อยละ 22 สื่อลามกอนาจาร ร้อยละ 20 สารเสพติดร้อยละ 16 และมีการนาเสนอข่าว
เกี่ยวกับภัยจากสื่อออนไลน์ในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการถูกล่วงละเมิดทางเพศ การถูกบุลลี่ เป็นต้น
ขณะที่การดาเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวยังไม่สามารถดาเนินการได้ทันต่อ
สถานการณ์311
1.4 การล่วงละเมิดและการแสวงประโยชน์ทางเพศ
- พบกรณีการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทั้งเด็กหญิงและเด็กชายจากบุคคลใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นคนใน
ครอบครัว บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงเด็กด้วยกันเอง ซึ่งรูปแบบของการล่อลวงเด็กเพื่อล่วงละเมิดทางเพศ
มีทั้งการล่อลวงโดยตรงและการล่อลวงผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ทั้งนี้ การล่วงละเมิดทางเพศนั้นมักเกิดขึ้นเป็นระยะ
ยาวนาน กว่าที่เด็กผู้เสียหายจะถูกนาเข้าสู่ระบบของกระบวนการยุติธรรม อาทิ กรณีเด็กหญิงอายุ 12 ปี ถูกปู่
ข่มขืนจนตั้งครรภ์ ได้ 8 เดือนและต้องผ่าคลอดลูกด้วยสาเหตุครรภ์เป็นพิษ312 กรณีครูของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน

จาก แม่โวยลูกออทิสติกโดนทารุณ ช็อกเนื้อขาไหม้ของลับมีแผล ครูสะอื้นรับผิดขออย่าจับ (คลิป) , โดย linetoday, 21 มิถุนายน
2565. สืบค้นจาก https://today.line.me/th/v2/article/7NezqDP?utm_source=copyshare
309จาก

ดีแทค ปักหมุด สร้างโลกออนไลน์สีขาว เปิด 3 ประเด็นที่คนถูกไซเบอร์บูลลี่มากสุด, โดย ประชาชาติธุรกิจ, 10 มกราคม 2565.
สืบค้นจาก https://www.prachachat.net/ict/news-838562
310จาก 'ตรีนุช'ห่วงภัยจากสื่อสังคมออนไลน์ คุกคามเด็กและเยาวชน วอน ครู-ผู้ปกครอง ร่วมเป็นสายตรวจเฝ้าระวัง, โดย ไทยโพสต์, 3
มีนาคม 2565. สืบค้นจาก https://www.thaipost.net/education-news/96700/
311จาก

คณะกรรมาธิการเตรียมชงข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อผลักดันกฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดต่อเด็กผ่านสือ่ ออนไลน์ต่อที่
ประชุมวุฒิสภา, โดย สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 26 มกราคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.senate.go.th/assets/portals/142/fileups/201/files/3.65.pdf?portal=142
312จาก แม่ใจสลาย! ปูแ
่ ท้ๆ ย่ายีลูกวัย 12 จนท้อง 8 เดือน ให้เงินครั้งละ 200 ครรภ์เป็นพิษต้องผ่าคลอด จนปลอดภัย ตร.จับปู่สอบ เปิด
ปากสารภาพ, โดย ข่าวสดออนไลน์, 6 มกราคม 2565. สืบค้นจาก https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6820189
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จ.กาแพงเพชร ข่มขืนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตั้งแต่ปี 2562 จนตั้งครรภ์และถูกบังคับให้ยุติการตั้งครรภ์313 กรณี
เด็กหญิงอายุ 14 ปี ได้ถูกวัยรุ่นชายคนหนึ่งซึ่งรู้จักกันทางเฟซบุ๊ก ล่อลวงไปกระทาชาเรา ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564
รวม 3 ครั้ง314 กรณีเด็กหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถูกเด็กชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ข่มขืนภายในอาคารเรียน
ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง จ.เพชรบูรณ์ โดยเด็กหญิงได้นาเรื่องไปแจ้งผู้อานวยการโรงเรียนแต่ถูกห้ามมิให้นาเรื่องนี้ไป
บอกกั บผู้ ปกครอง 315 กรณี เด็ กชายวั ย 13 ปี ถู กล่ วงละเมิ ดทางเพศจากการเข้ ามาตี สนิ ทของชายแปลกหน้ า
โดยพบว่ามีเด็กชายอายุระหว่าง 13-16 ปี ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษาพื้นที่เขต อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
อีกจานวน 7 ราย ที่เคยถูกผู้ต้องหากระทาการตีสนิทและล่อลวงไปล่วงละเมิดทางเพศ316
นอกจากนี้ ยังพบกรณีการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กพิการเพิ่มมากขึ้นทั้งจากบุคคลในครอบครัวและจาก
เด็กพิเศษด้ วยกันเองอาทิ กรณี น้ าสาวและน้ าเขยซึ่ งมี พฤติ กรรมเสพยาเสพติดล่ อลวงหลานสาววั ย 18 ปี ที่มี
พัฒนาการช้าไปข่มขืนหลายครั้งพร้อมข่มขู่ห้ามบอกใคร317 กรณีเด็กพิเศษอายุ 15 ปีล่วงละเมิดทางเพศเด็กพิเศษ
หญิง อายุ 10 ขวบ318
- ในส่วนของการแสวงประโยชน์ทางเพศนั้น ในช่ว งหกเดือนแรกของปี 2565 พบกรณีการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศต่อเด็กหลายกรณี โดยเฉพาะการแสวงหาประโยชน์ทางเพศผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ อาทิ
การจับกุมขบวนการนายหน้าเสนอขายบริการทางเพศเด็กหญิงอายุต่ากว่า 18 ปี ภายในสถานบริการไม่มี
ใบอนุญาตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร319 กรณีผู้ต้องหาคดีสร้างบัญชีสื่อออนไลน์ปลอมหรืออวตาร ล่อลวงเด็กหญิง
หลายรายให้ถ่ายภาพโป๊ ก่อนบันทึกภาพเพื่อข่มขู่ให้ยอมทาตามข้อเรียกร้อง ซึ่งคดีดังกล่าวพบผู้เสียหายเป็นเด็ก
และเยาวชนตกเป็นเหยื่อจานวนมากในหลายพื้นที่ 320 กรณีการลักลอบติดต่อค้าบริการทางเพศเด็กหญิงอายุ

313จาก

ครูพละหื่นสารภาพ ลวงม.2 ขืนใจ-ถ่ายคลิปจริง ผบช.ก.สั่งขยายผลปมทาแท้ง, โดย ข่าวสดออนไลน์, 9 มีนาคม 2565. สืบค้น
จาก https://www.khaosod.co.th/crime/news_6931743
314จาก วอนช่วยลูกสาว ม.2 ถูกล่อลวงไปกระทาชาเราในรีสอร์ท ผ่านไป 5 เดือนแต่คดีไม่คืบหน้า , โดย ไทยโพสต์, 21 เมษายน2565.
สืบค้นจาก https://www.thaipost.net/district-news/127588/?ldtag_cl=r5d0DkMNRJWervUaIituwQAA_oa
315จาก ช็อกสังคม ป.6 ข่มขืน ป.5 ในโรงเรียน ผอ.ห้ามเด็กบอกผู้ปกครอง บอกไม่ท้องหรอก, โดย ไทยรัฐออนไลน์, 27 มิถุนายน 2565.
สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/news/local/central/2429512
316จาก ศพดส.กับ ตร.ศรีราชา จับ "อาจารย์แบงค์ โมเดลลิ่ง" ลวงเด็กชายไปล่วงละเมิด, โดย ไทยรัฐออนไลน์, 4 เมษายน 2565. สืบค้น
จาก https://www.thairath.co.th/news/crime/2359556
317จาก รวบ 'น้าสาว-น้าเขย' ติดยา ลวงข่มขืน หลานพัฒนาการช้า ซ้าข่มขู่ ห้ามบอกใคร, โดย CH3ThailandNews, 8 เมษายน 2565.
สืบค้นจาก https://ch3plus.com/news/exclusive/ch3onlinenews/286114
318จาก ฉาว! ชายอายุ 15 ย่ายีด.ญ. 10 ขวบ ตร.สอบเข้ม เหตุเป็นเด็กพิเศษทั้งคู่, โดย ข่าวสดออนไลน์, 28 มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก
https://www.khaosod.co.th/crime/news_7134152
319จาก บุกร้านดังกลางกรุง ลอบค้ากามเด็ก รวบแม่เล้า 1 ช่วยเหยื่อเด็กสาว 3 ราย, โดย ไทยรัฐออนไลน์, 16 มีนาคม 2565. สืบค้น
จาก https://www.thairath.co.th/news/crime/2342487
320จาก เร่งพิสูจน์ทราบเหยื่อ “คอสเพลย์อวตาร” เตรียมถกข้อกฎหมายเอาผิดเพิ่ม , โดย มติชนออนไลน์ , 26 มิถุนายน 2565. สืบค้น
จาก https://www.matichon.co.th/local/crime/news_3420489
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ต่ากว่า 18 ปี จานวน 3 รายในพื้นที่ จ.สระบุรี ผ่านทวิตเตอร์ และสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ321 และกรณีตารวจ
ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สานักงานตารวจแห่งชาติ
สนธิกาลังตารวจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกว่า 100 นาย เข้าจับกุมผู้ต้ องหาซื้อบริการทางเพศเด็กหญิงอายุ
ต่ากว่า 18 ปี322
นอกจากนี้ ข้อมูลจากโครงการวิจัย “Disrupting Harm” ซึ่งเป็นการวิจัยเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์
และการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์323 ระบุว่า เด็กอายุ 12-17 ปี ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 9 จากทั้งหมด
967 คน ตกเป็นผู้ เสียหายจากการถูกแสวงหาประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์ โดยสื่อสังคม
ออนไลน์ที่เด็กระบุว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศและแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook)
ทวิตเตอร์ (Twitter) อินสตาแกรม (Instagram) และติ๊กต่อก (Tiktok) โดยบุคคลที่เป็นผู้แสวงหาผลประโยชน์
และล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กออนไลน์ ส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่เด็กรู้จัก ส่วนบุคคลที่ไม่รู้จักมีสัดส่วนเพียง 1 ใน 5
เท่านั้น
ทั้งนี้ ผลการสารวจเจ้าหน้าที่ด้านสังคมสงเคราะห์ระบุว่า ผู้ละเมิดต่อเด็กคือบุคคลที่มีตาแหน่งหรืออานาจ
เหนือเด็ก โดยในการขอความช่วยเหลือของเด็กอายุ 8-15 ปี ส่วนใหญ่จะเปิดเผยเรื่องดังกล่าวกับผู้ปกครองที่เป็น
ผู้หญิง พี่น้อง หรือเพื่อน และพบว่ามีจานวนน้อยมากที่จะแจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่ตารวจ นักสังคมสงเคราะห์ หรือ
สายด่วนของหน่วยงานรัฐ ขณะที่เด็กร้อยละ 10-31 จะไม่เปิดเผยเรื่องของตนเองต่อผู้อื่น และมีเด็กเพียงร้อยละ 1-3
เท่านั้นที่จะรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ โดยมีอุปสรรคสาคัญ คือ เด็กร้อยละ 47 ไม่ทราบว่า
จะแจ้งข้อมูลได้ที่ไหน หรือจะแจ้งข้อมูลกับใคร324
1.5 เด็กในกระบวนการยุติธรรม
-ไม่ปรากฏข้อมูล1.6 ปัญหาสุขภาพจิตเด็ก
- พบกรณีปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นกับเด็กจนก่อให้เกิดความรุนแรงในหลายกรณี อาทิ กรณีเด็กหญิง
วัย 14 ปี วางแผนร่วมมือกับเด็กชายวัย 16 ปี ฆ่ามารดาและพี่ชายของเด็กหญิง เหตุเพราะถูกกีดกันความรัก
ซึ่งกรณีนี้ผู้อานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ระบุว่า ธรรมชาติของวัยรุ่นคือความรู้สึกทุก
321จาก

ปคม.เปิดยุทธยการ 'ดาวลูกไก่' ทลายเครือข่ายลวงเด็กหญิงค้าบริการทางเพศออนไลน์, โดย สานักข่าวอิศรา, 8 เมษายน 2565.
สืบค้นจาก https://www.isranews.org/article/isranews/107946-isranews-655.html
322จาก “บิ๊กโจ๊ก” สั่งฟันรองอธิบดีกรมกิจการเด็กฯ โทรกล่อมเหยื่อให้ช่วยผู้ต้องหาซื้อบริการเด็ก , โดย PPTV Online, 5 พฤษภาคม
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https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%
A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/171426
323 จัดทาขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเพื่อยุตก
ิ ารแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT) สืบค้นจาก องค์การตารวจสากล
(INTERPOL) และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ โดยสานักงานวิจัยอินโนเซ็นติ (UNICEF Innocenti) ปี 2565.
324จาก 9% ของเด็กไทย 12-17 ปี ถูกคุกคามทางเพศออนไลน์ ส่วนใหญ่เป็นคนที่รจ
ู้ ัก, โดย สานักข่าวอิศรา, 25 กุมภาพันธ์ 2565.
สืบค้นจาก https://www.isranews.org/article/isranews-scoop/106857-isranews-Thailand-a.html
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ประเภท ทั้งโกรธ โมโห หรือรักจะมีความรุนแรงอยู่แล้วขณะเดียวกันพัฒนาด้านความคิดยังไม่สมบูรณ์เท่ากับ
ผู้ใหญ่ที่จะมองเห็นทางออกที่หลากหลาย หรือข้อดีข้อเสียอย่างครบรอบด้าน จึงทาให้เกิดการตัดสินใจที่ใช้วิธี
รุนแรง เพื่อทาให้ได้ผลลัพธ์ที่ตัวเองต้องการ325
- ข้อมูลจากการประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน
2565องค์การยูนิเซฟระบุว่ามีผลกระทบว่าสุขภาพจิตของเด็กส่งผลต่อการเรียนรู้และผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียนซึ่ง
โรงเรียนต้องช่วยเด็กในการดูแลสุขภาพจิต ขณะที่ผู้อานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ระบุถึง
แนวทางปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนวัยรุ่นในโรงเรียน มีดังนี้ 1) เฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ สังคม 2)
เรียนรู้ เทคนิคการส่งเสริมพัฒนา ป้องกันแก้ไข ด้วยการปรับพฤติกรรม และการให้ ปรึกษาออนไลน์ 3) ดูแลและ
ประเมินผลการดูแลด้วยการปรับพฤติกรรมและให้การปรึกษา และ “ปรึกษาส่งต่อ” ทีมสาธารณสุขผ่านแอพพลิเคชั่น
School Health Hero เมื่ออาการไม่ดีขึ้น326
2. การดาเนินการที่สาคัญ
2.1 การตอบรับต่อข้อเสนอแนะในรายงานปี 2564
- กระทรวงศึกษาธิการตอบรับ ข้อเสนอแนะในประเด็นเรื่องการพิจารณาแนวทางและมาตรการ
เพื่อแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กโดยบุคลากรทางการศึกษาอย่างเร่งด่วน และการบูรณาการการ
ทางานกับ หน่ ว ยงานต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้องเพื่อให้ การช่ว ยเหลื อเยี ยวยาเด็ กดัง กล่ าวและดาเนินมาตรการให้
สถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดภัยสาหรับเด็กและดาเนินการให้เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศสามารถกลับเข้าสู่
ระบบการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
2.2 การดาเนินการในปี 2565
2.2.1 การพัฒนาการเด็กปฐมวัย
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีแผนที่จะขยายโครงการเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยขอให้จั ดสรรเงิน 600 บาท แก่เด็กแรกเกิดถึง 6 ปีแบบถ้วนหน้า ซึ่งในเบื้องต้นต้อง
พิจารณาประกอบสถานการณ์การจัดเก็บรายได้ของประเทศ327 และเพื่อเป็นการเตรียมการรองรับนโยบายการ
จ่ายเงินอุดหนุนฯ แบบถ้วนหน้า และให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบัน และอนาคต กรมกิจการ
เด็กและเยาวชน (ดย.) ได้มีการปรับปรุงการดาเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดังนี้
1) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รองรับการ
325จาก

จิตแพทย์ชี้ปม ด.ญ. 14 ปี ใช้แฟนฆ่าแม่ เหตุกีดกันรัก แนะทุกครอบครัวปูพื้นความสัมพันธ์ให้มาก , โดย มติชนออนไลน์, 8
เมษายน 2565. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3278800
326จาก 'สกศ.' ประเดิมจัด 'เสวนา OEC Forum' นัดแรก'จิตวิทยารร.กับการฟื้นฟูการเรียนรู้', โดย ไทยโพสต์, 9 มิถุนายน 2565. สืบค้น
จาก https://www.thaipost.net/education-news/158383/?ldtag_cl=WO4V1MBURG204Hb-kt__tQAA_oa
327จาก พม.ชูเงินอุดหนุนเด็ก 600 บ.-ศูนย์เลี้ยงเด็กทั่วถึง ช่วยกระตุ้นคนอยากมีลก
ู ชี้เกิดน้อยแต่ต้องมีคุณภาพ, โดย มติชนออนไลน์, 15
กุมภาพันธ์ 2565. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3185623
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ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง ซึ่งสามารถรองรับ
กลุ่มเป้าหมายเด็กแรกเกิด – 6 ปี ทุกคน 2) การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ กับกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อติดตามการเข้าสู่การคัดกรองพัฒนาการของเด็ก ภาวะโภชนาการ การฉีดวัคซีน การดื่มนมแม่
และการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอื่น ๆ 3) การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ อายุ 3 ปีขึ้นไป
กั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เพื่ อ ติ ด ตามการเข้ า สู่ ร ะบบการศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ บ าลขึ้ น ไป ที่ อ ยู่ ใ นสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสาธิตในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และที่เข้ารั บบริการสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และ 4) การปรับปรุงระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด พ.ศ. 2562 และคู่มือการปฏิบัติงานโครงการฯ ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันให้รองรับการดาเนินงานโครงการ
ผ่านระบบดิจิทัล328
- กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กสมวัยแห่งชาติ เพื่อกากับ
ดูแลสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศประมาณ 5.4 หมื่นแห่ง เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถฝากบุตรให้ได้รับการพัฒนาสมวัย
ครบทุกมิติ อีกทั้งใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับทุกหน่วยงานในแต่ละกระทรวง เพื่ อให้เกิดการทางานร่วมกันสาหรับ
เด็กเกิดน้อยแต่มีคุณภาพ329
- พม. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เตรียมเปิด
สถานรับเลี้ยงเด็ก เพื่อรองรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี โดยในปี 2565 จะเริ่มดาเนินการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ก่อน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้กระทรวงแรงงาน (รง.) ผลักดันให้สถานประกอบการต่าง ๆ มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กในที่
ทางาน หรือระหว่างทีล่ ูกอยู่ที่โรงเรียนแต่ผู้ปกครองอยู่ระหว่างทางาน ไม่สามารถไปรับลูกได้330
- สปสช. ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นการเฉพาะสาหรับการตรวจและติดตามภาวะพร่ อง
ฮอร์โมนไทรอยด์แต่กาเนิด (Congenital Hypothyroidism) และภาวะพร่องเอนไซม์ย่อยสลายกรดอะมิโนฟี
นิลอะลานีน ที่เรียกว่า โรคพีเคยู หรือฟีนิลคีโตนูเรีย (Phenylketonuria) ในเด็กแรกเกิด เป็นสาเหตุที่ทาให้
เกิดความพิการทางสมองและภาวะปัญญาอ่อนตามมาได้ เพื่อตรวจยืนยันในรายที่ผิดปกติ โดยกรณีเด็กที่มีผล
การคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์แต่กาเนิดผิดปกติ จะได้รับการติดตามและตรวจยืนยันภาวะพร่อง
ฮอร์โมนไทรอยด์ พร้อมได้รับยาไทร็อกซิน (Thyroxine) ภายในอายุไม่เกิน 14 วัน และกรณีเด็กที่มีผลการคัด
กรองโรคพีเคยูผิดปกติ จะได้รับการติด ตามและส่งต่อให้เข้าสู่ระบบบริการดูแลกลุ่มโรคหายากภายในอายุไม่
เกิน 14 วัน331

328

จาก รัฐฯแจงเหตุชะลอนโยบายเงินอุดหนุนบุตรแบบถ้วนหน้า, โดย ฐานเศรษฐกิจ, 10 มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก
https://www.thansettakij.com/general-news/528304?as=
329จาก

พม.ชูเงินอุดหนุนเด็ก 600 บ.-ศูนย์เลี้ยงเด็กทั่วถึง ช่วยกระตุ้นคนอยากมีลกู ชี้เกิดน้อยแต่ต้องมีคุณภาพ, งานเดิม.

330แหล่งเดิม.
331จาก

สปสช. มอบสิทธิประโยชน์ 'เด็กแรกคลอด' ตรวจคัดกรอง 'ป้องกันภาวะปัญญาอ่อน', โดย ประชาไท, 2 พฤษภาคม 2565.
สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2022/05/98424
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2.2.2 เด็กจมน้า
-ไม่ปรากฏข้อมูล2.2.3 การแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก
- ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 ได้
พิจารณา เรื่อง การปกป้องเด็กและเยาวชนจากการประกอบกิจการเกมและการจัดเรตติ้งเกม จากข้อมูลการเล่นเกม
ของเด็กไทยของสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ร่วมกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) พบว่า พฤติกรรมการเล่นเกมของเด็กไทยส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและสุขภาพ อาทิ เนื้อหาเกมที่มี
ความรุนแรงไม่เหมาะสมตามช่วงวัย การเล่นเกมมีการใช้เวลามากเกินความพอดี จึงเสนอให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์มีการส่งเสริมให้เกิดเกมในเชิงบวกและสร้างสรรค์332
- ตามที่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ได้มีมติรับทราบผลการพิจารณารายงานการ
พิ จารณาศึ กษาเรื่ อง ความรุ นแรงต่ อเด็ กในครอบครั ว ตามที่ พม. เสนอ ต่ อมา การประชุ มวุ ฒิ สภา ครั้ งที่ 1
(สมัยสามัญประจ าปี ครั้งที่หนึ่ง) วันจั นทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 โดยรับทราบการดาเนินการของหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ เช่น ควรมีการศึกษาเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรงว่าเกิดจากสาเหตุใด
หรือถูกกระทาด้วยวิธีใด และศึกษาในตัวผู้กระทาว่ากระทาด้วยสาเหตุใดและวิธีการใด ควรทางานเชิงรุกโดยใช้
กระบวนการจากทีมสหวิชาชีพในการช่วยเหลือเยียวยา ควรมีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวอย่าง
เป็นระบบโดยใช้ฐานจากศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุขเป็นศูนย์ข้อมูลกลาง และควรปรับทัศนคติเกี่ยวกับความ
รุนแรงในครอบครัวโดยเน้นฐานชุมชน เป็นต้น
- ศธ. กาหนดให้เรื่องความปลอดภัยเป็นวาระแรกใน 7 วาระเร่งด่วนของ ศธ. และจัดให้มี
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ SAFE สถานศึกษาปลอดภัย” ระหว่าง ศธ. กับ มท. ตร. สธ.
พม. ดศ. ยธ. กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงคมนาคม (กค.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ทส.) และสานักนายกรัฐ มนตรี และเปิดตัวศูนย์ MOE SAFETY CENTER เพื่อจัดการปัญหาเกี่ยวกับ ความ
ปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับนักเรียนและเยาวชน ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์
2) ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ 3) ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ และ 4) ภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทาง
กายและจิตใจ โดยได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มในการแจ้งเหตุ333 และมีครูเข้ารับการฝึกใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน
ดังกล่าวแล้ว ประมาณ200,000 คน โดยข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2565 มีผู้แจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยกับศูนย์
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สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565, โดย สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา, 17 มกราคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.senate.go.th/document/mSummaryM/Ext43/43067_0001.PDF?v=220118103511
333จาก 'ศธ.'เปิดตัวศูนย์ 'MOE SAFETY CENTER' แจ้งเหตุสถานศึกษาไม่ปลอดภัยได้ถึง 4 ช่องทาง, โดย ไทยโพสต์, 10 กุมภาพันธ์
2565. สืบค้นจาก https://www.thaipost.net/all-news/82638/
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MOE Safety Center แล้ว 99 กรณี อาทิ กรณีเด็กติดเกม ภัยไซเบอร์ ภาวะทางจิต ยาเสพติด การล่วงละเมิด
ทางเพศ การล่อลวง334,335
2.2.4 การแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก
-ไม่ปรากฏข้อมูล2.2.5 การคุ้มครองเด็กในกระบวนการยุติธรรม
- ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่
29) พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 สาระสาคัญ คือ แก้ไขมาตรา 73 เป็น เด็กอายุยังไม่
เกินสิบสองปี กระทาการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ และแก้ไขมาตรา 74 เป็น เด็กอายุ
กว่าสิบสองปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปี กระทาการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ให้ศาลมี
อานาจที่จะดาเนินการต่าง ๆ เน้นการดูแล ฝึก และอบรม
2.2.6 ปัญหาสุขภาพจิตเด็ก
-ไม่ปรากฏข้อมูล2.2.7 ความคืบหน้าการถอนข้อสงวนว่าด้วยอนุสัญญาสิทธิเด็ก (CRC)
-ไม่ปรากฏข้อมูล2.3 การตอบรับข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR
รัฐบาลได้ตอบรับข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประเด็นสิทธิเด็กหลายประการ อาทิ 1) การขจัดความ
รุนแรงต่อเด็ก เช่น การจัดให้มีการฝึ กอบรมสถานศึกษา การดาเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ที่จาเป็นเพื่อขจัดความ
รุนแรงฯ การห้ามการลงโทษด้วยการตีเด็ก เป็นต้น 2) การรับรองการมีส่วนร่วมของเด็ก 3) การขยายโครงการเงิน
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3. การดาเนินการของ กสม.
3.1 ประเด็นเด็กกับสื่อ
- กสม. ได้ประชุมร่วมกับผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และนายกสมาคมวิทยุและ
สื่อเพื่อเด็กและเยาวชน เพื่อหารือถึงการทางานร่ว มกันในการคุ้มครองและปกป้องสิ ทธิเด็กรวมทั้งร่ ว มหา
แนวทางเพื่อส่งเสริมให้เด็กสามารถรู้เท่าทันสื่อและสามารถใช้สื่อได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูก
ละเมิดหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่น
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'ตรีนุช' ปลื้ม SAFE สถานศึกษาปลอดภัย ได้รับเสียงตอบรับล้นหลาม มีผู้แจ้งเหตุ99 เคสเข้าตรวจสอบทันที, โดย ไทยโพสต์, 15
มีนาคม 2565. สืบค้นจาก https://www.thaipost.net/education-news/104528/
335จาก "ตรีนุช" ปลื้มครู 200,000 คนตื่นตัวใช้แอพ MOE SAFETY CENTER แนะ โรงเรียนตั้งรับวิเคราะห์ปัญหา พร้อมวางแผนเผชิญ
เหตุ เพื่อยุติความรุนแรงอย่างเป็นรูปธรรม, โดย เดลินิวส์ออนไลน์, 15 มีนาคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.dailynews.co.th/news/859018/
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- กสม. ได้ประชุมร่วมกับคณะทางานผลิ ตสื่อส่ งเสริมสิ ทธิมนุษยชนสาหรับเด็กและเยาวชน พร้อม
เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ พิจารณากาหนดกลุ่มเป้าหมายและ
เนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในการจัดทาสื่อเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสาหรับเด็กและเยาวชน และได้เห็นชอบ
ร่วมกันเกี่ยวกับกรอบแนวเนื้อหาเพื่อจัดทาสื่อรายการโทรทัศน์สิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิ้น 20 ตอน แบ่งออกเป็น
ประเด็นสิทธิที่เกี่ยวข้อง 10 ประเด็น เช่น เสรีภาพในการแสดงออก/การชุมนุม สิทธิและเสรีภาพในเนื้อตัว
ร่างกาย การปกป้องสิทธิของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น เป็นต้น
- กสม. ได้ ป ระชุ ม ร่ ว มกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ก องทุ น พั ฒ นาสื่ อ ปลอดภั ย และสร้ า งสรรค์ และผู้ แ ทน
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อวางแผนการดาเนินงานในการผลิตสื่อซีรีย์ส่งเสริมสิทธิเด็ก
3.2 ประเด็นความรุนแรงในครอบครัวและการคุกคามทางเพศ
3.2.1 กสม. พิจารณาและตรวจสอบค าร้ องในประเด็ นเด็ กที่ได้รั บผลกระทบจากความรุ นแรงใน
ครอบครัว กรณีพ่อเลี้ยงอายุ 31 ปี ทาร้ายร่างกายเด็กชายอายุ 8 ปี ด้วยการจับเด็กมัดแล้วเฆี่ยนด้วยสายไฟ และ
บังคับให้เด็กกินปัสสาวะของตัวเองแล้วเตะซ้า ทาให้ร่างกายเด็กบอบช้าหนัก และเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหนองแค
ในเวลาต่อมา ทั้งนี้ กสม. ได้เชิญผู้ร้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลในวันที่ 21 และ 23 มีนาคม 2565 และ
มอบให้สานักกฎหมายทาความเห็นต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ 2546 พ.ร.บ. คุ้มครอง
ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.
2562 และ พ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551336
3.2.2 กสม. ได้ รั บเรื่ องร้ องเรี ยนกรณี ค รู โ รงเรี ยนเอกชนแห่งหนึ่ ง มีพฤติ กรรมคุกคามทางเพศ
นักเรียนหญิงในสถานศึกษา ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน337
***********************************
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวศิริวรรณ ขนุนทอง
0 2141 3895
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คาร้องที่ 220/2564 สิทธิเด็ก อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีกล่าวอ้างว่า หน่วยงานของรัฐละเลย
การทาหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครองเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว
337 จาก คาร้องที่ 64/2565 สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิสตรี กรณีกล่าวอ้างว่า อาจารย์มีพฤติกรรมคุกคาม
ทางเพศนักเรียนหญิง
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สถานการณ์สิทธิผู้สูงอายุ
เดือนมกราคม - มิถุนายน 2565
1. สถานการณ์/ปัญหา
1.1 สถิติผู้สูงอายุ
- จากสถิติข้อมูลผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป พบว่า มีจานวนทั้งหมด 13.3 ล้านคน
อยู่ในพื้นที่ภาคกลาง 3.5 ล้านคน ภาคเหนือ 2.8 ล้านคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.1 ล้านคน และภาคใต้
1.5 ล้ า นคน ซึ่ ง แบ่ ง ตามช่ ว งอายุ เ ป็ น อายุ 60 – 69 ปี จ านวน 7.6 ล้ า นคน อายุ 70 – 79 ปี จ านวน
3.9 ล้ า นคน อายุ 80 ปี ขึ้ น ไป จ านว น 1.7 ล้ า นคน และมี ผู้ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ จ านว น 1.1 ล้ า นคน
ซึ่ ง ในจ านวนดั ง กล่ า วไม่ เ คยได้ รั บ การฝึ ก อบรมดู แ ลผู้ สู ง อายุ จ านวน 1.03 ล้ า นคน และเคยได้ รั บ
การฝึกอบรมดูแลผู้สูงอายุ จานวน 6.7 หมื่นคน338
1.2 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข
- กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เผยแพร่รายงาน
การติดเชื้อโควิด – 19 ของผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2565
ว่ า มี ผู้ สู ง อายุ ติ ด เชื้ อ ทั้ ง หมด 108,095 คน โดยอายุ 60 – 64 ปี ติ ด เชื้ อ จ านวน 36,390 คน
อายุ 65 – 69 ปี ติดเชื้อจานวน 26,821 คน และ อายุ 70 ขึ้นไป ติดเชื้อ 44,884 คน ซึ่งกรุงเทพมหานคร
มี ผู้ สู ง อายุ ติ ด เชื้ อ มากที่ สุ ด จ านวน 14,511 คน 339 โดยผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ ผู้ สู ง อายุ มี ก ารส ารวจโดย
สานักงานวิจัยและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพพบว่า ผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ตามลาพังคนเดียว หากติดเชื้อ
จะมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะไม่ ไ ด้ รั บ การดู แ ล กรณี ที่ พั ก อาศั ย กั บ ครอบครั ว พบว่ า สมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ ดู แ ล
จะเป็นผู้ได้รับเชื้อต่อ และสถานบริการด้านสุขภาพหลายแห่งมีการปฏิเสธการเข้ารับการรักษาของผู้สูงอายุ340
- มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย กล่าวว่าปี 2565 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่งสังคม
ผู้ สู งอายุ โ ดยสมบู ร ณ์เนื่ องจากมีป ระชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ
โดยจะทาให้มีผู้สูงอายุในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงประมาณร้อยละ 3 หรือประมาณ 4 แสนคน จากจานวนทั้งหมด
13.3 ล้านคน และพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีรายได้ที่ไม่เพียงพอ ไม่มีหลักประกันสุขภาพ และสภาพแวดล้อมใน

338

จาก สถิติผู้สูงอายุ, โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, วันที่ 24 มิถุนายน 2565.
สืบค้นจาก https://www.dop.go.th/th/know/side/1/1/1592
339
จาก สถิติผู้สูงอายุติดเชื้อ Covid-19 ในประเทศไทย, โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,
วันที่ 30 มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก https://www.dop.go.th/th/know/side/1/1/857
340 จาก โควิด – 19 กับระบบ LTC ในเขตเมือง, โดย สานักงานวิจย
ั และพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ, วันที่ 10 มีนาคม 2565. สืบค้นจาก
https://hrdo.org/
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บ้านและสังคมไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิต ซึ่ง ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากพื้นฐานชีวิต เช่น การไม่ได้รับการศึกษา การเข้า
ไม่ถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ และนโยบายไม่ตอบโจทย์ต่อการดารงชีวิตในปัจจุบัน เป็นต้น341
1.3 หลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ
- มีรายงานผลการศึกษาพบว่าคนไทยมีรายได้จากการทางานต่ากว่าค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภค
ถ้าหากเข้าสู่สั งคมผู้สูงวัยอย่ างสมบูรณ์ จะทาให้ผู้สูงอายุมีเงินออมไม่เพียงพอที่จะดูแลตัวเอง และต้องรอรับ
เบี้ยยังชีพจากรัฐเพียงเดือนละ 600 – 1,000 บาท เท่านั้น และเมื่อเปรียบเทียบกับ 50 ปีที่แล้ว มีประชากร
ที่เป็นเด็กถึงร้อยละ 45 แต่ปัจจุบันลดลงเหลือเพียงร้อยละ 16 ของประชากรทั้งหมด ส่วนผู้สูงอายุในอดีตมีเพียง
ร้อยละ 4.9แต่ปัจจุบันเพิ่มเป็นร้อยละ 18 ของประชากรทั้งหมด จึงส่งผลให้เป็นความท้าทายสาคัญของประเทศ
ไทยในเวลาอันใกล้ที่กาลังมาถึงคือการดูแลผู้สูงอายุและเผชิญกับสภาวะคนทางานที่น้อยลง342
- ปัจจุบันเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเดือนอยู่ที่ 600 – 1,000 บาท ซึ่งหากเทียบกับค่าครองชีพ
ในยุคปัจจุบัน เงินจานวนดังกล่าวไม่สามารถทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ และยังได้ก่อให้เกิดปัญหาเชิงโครงสร้าง
หลายประการตามมา จากข้ อ มู ล ทางสถิ ติ โ ดยการส ารวจภาวะเศรษฐกิ จ และสั ง คม พ.ศ. 2562 พบว่ า
ตามการแบ่งครัวเรือนออกเป็น 10 กลุ่มตามฐานะ ครัวเรือนยากจนที่สุด คือ กลุ่มที่มีผู้สูงอายุต่อครัวเรือนมาก
ที่สุด สะท้อนถึงการแบกรับภาระการเลี้ยงดูผู้สูงอายุของวัยแรงงานในครัวเรือนกลุ่ มนี้ที่สู งกว่าวัยแรงงาน
ในครัวเรือนกลุ่มอื่น โดยสูงกว่าครัวเรือนร่ารวยที่สุดถึง 2 เท่า และส่งผลทาให้อัตราการเกิดน้อยลงเนื่องจาก
ความไม่พร้อมของวัยหนุ่มสาวที่ต้องแบกรับภาระมากมาย จากเหตุผลดังกล่าวทาให้เห็นว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ที่ ต่ าเช่ น ทุ ก วั น นี้ นอกจากจะส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ แ ล้ ว ยั ง มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคน
ในวัยแรงงานและวัยหนุ่มสาวอีก ด้วย ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการการส่งต่อความยากจนและความเหลื่อมล้ า
จากรุ่นสู่รุ่นของสังคมไทย โดยจากการประเมินเส้นความยากจนและค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือน
ยากจนที่สุดในปี 2563 สะท้อนว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขั้นต่าควรอยู่ที่ราว 2,000 บาทต่อคนต่อเดือนขึ้นไป343
- คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยรายงานวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์
ช่องว่างทางการคลัง แหล่งรายได้ และความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของการจัดตั้งระบบบานาญ
แห่ ง ชาติ โดยค านึ ง ถึ ง ผลกระทบของ COVID-19 ที่ มี ต่ อ ผู้ สู ง อายุ ” โดยมี ส าระส าคั ญ ว่ า ผู้ สู ง อายุ
และกลุ่มวัย 40-59 ปี ซึ่งเรียกว่า “ประชากรรุ่นเกิดล้าน” มีความเปราะบางต่อความยากจนสูง เพราะส่วนมาก
ไม่มีความสามารถในการออม ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปี 2563 มีผู้สูงอายุยากจนพุ่ง
ขึ้ น ในหลายจั ง หวั ด และส่ ว นใหญ่ ไ ม่ มี บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ซึ่ ง ระดั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ ขั้ น ต่ าที่ จ ะช่ ว ยผู้ สู ง อายุ
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จาก ปี 2565 ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว สสส.เสวนาถกปัญหารับมือชีวิตบั้นปลาย ห่วงผู้ป่วยติดเตียงเพิ่มขึ้น หนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมมือขับเคลื่อน. โดย ทีเอ็นเอ็น ออนไลน์, วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565. สืบค้นจาก https://www.tnnthailand.com/news/health/103902/
342
จาก สู่สังคมยากจนเมื่อแก่?, โดย ไทยรัฐออนไลน์, วันที่ 4 มีนาคม 2565. สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/news/politic/2330912
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จาก เปิดเหตุผล “เบีย้ ผู้สูงอายุ” ทาไมควรได้ 3,000 บาท, โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, วันที่ 13 เมษายน 2565. สืบค้นจาก
https://www.bangkokbiznews.com/social/999107
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กลุ่มยากจนที่สุดให้ พ้นจากความยากจนได้จะต้องไม่ต่ากว่า 2,000 บาทต่อเดือน และในงานวิจัยดังกล่ าว
มี ข้ อ เสนอต่ อ หน่ ว ยงานรั ฐ ประกอบไปด้ ว ย ควรก าหนดให้ ร ะบบบ านาญแห่ ง ชาติ เป็ น วาระแห่ ง ชาติ
ที่มีหน่วยงานรับผิดชอบชัดเจน มีก ารแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เป็นข้อจากัดเพื่อให้ มีการก าหนด
สวัส ดิการถ้วนหน้ าด้านบานาญ เป็ น สิ ทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนมีสิทธิได้รับ ส่ งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ
ให้เป็นรูปธรรม และทบทวนนิยามการเริ่มนับอายุของผู้สูงอายุให้เพิ่มมากกว่า 60 ปี และขยายเวลาในการ
เกษียณอายุจากการทางาน ทั้งภาครัฐและเอกชน344
2. การดาเนินการที่สาคัญ
2.1 การดาเนินการและนโยบายภาครัฐ
- ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ( ค ร ม . ) มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ด้ า น ผู้ สู ง อ า ยุ ร ะ ย ะ ที่ 3
(พ.ศ. 2566 - 2580) ตามที่กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ เพื่อใช้เป็น กรอบ
บูรณาการการทางานเชิงรุกในการรองรับสังคมสูงวัย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 25 – 59 ปี ในปัจจุบัน
ซึ่ ง จะเป็ น ผู้ สู ง อายุ ใ นอี ก 35 ปี ข้ า งหน้ า ให้ ต ระหนั ก และเตรี ย มพร้ อ มการใช้ ชี วิ ต ที่ ดี ใ นยามสู ง อายุ
ส าหรั บ การขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นผู้ สู ง อายุ ฯ ฉบั บ นี้ จะแบ่ ง เป็ น 2 ระยะ คื อ แผนปฏิ บั ติ ก าร
ระยะเร่ ง ด่ ว นใน 5 ปี แ รก (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิ บั ติ ก ารระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2566-2580)
ซึ่งประกอบด้วยแผนปฏิบัติการย่อย 4 แผน ได้แก่ แผนปฏิบัติการย่อยที่ 1 เตรียมความพร้อมของประชากร
ก่ อ นสู ง วั ย แผนปฏิ บั ติ ก ารย่ อ ยที่ 2 ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ ทุ ก มิ ติ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และเป็ น ธรรม
แผนปฏิ บั ติ ก ารย่ อ ยที่ 3 ปฏิ รู ป และบู ร ณาการระบบบริ ห ารเพื่ อ รองรั บ สั ง คมสู ง วั ย อย่ า งมี คุ ณ ภาพ
และแผนปฏิบัติการย่อยที่ 4 เพิ่มศักยภาพการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับสังคมสูงวัย345
- ส านั กงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการวัยเกษียณเขียนตัวตน
เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยที่มีอายุระหว่าง 60 - 75 ปี ที่มีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์และมีความรู้พื้นฐานด้านศิลปะ
สมัครเข้าร่วมการอบรมการฟื้นฟูศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง เรียนรู้การสร้าง character เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาออกแบบตราสินค้าและการสร้างฺ Branding เบื้องต้นในช่องทางออนไลน์ สามารถนาไปใช้พัฒนาและต่อยอดให้
เกิดมูลค่าเพิ่มในอาชีพและการสร้างงานต่อไปในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับสังคมไทยในยุคปัจจุบันที่กาลังก้าวเข้าสู่
สั งคมผู้ สู งอายุ เต็ มรู ปแบบ (Aged Society) ดั งนั้ นผู้ สู งอายุ จึ งควรได้ รั บการดู แล พั ฒนาให้ มี คุ ณภาพชี วิ ตที่ ดี
มีคุณค่า มีความเป็นตัวตนที่ชัดเจน และสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาไปสู่คนรุ่นหลังได้346
จาก จี้แก้เบี้ยยังชีพเป็นบานาญพื้นฐานชาติ นักวิชาการแนะรัฐตั้งหน่วยรับผิดชอบ, โดย ไทยรัฐออนไลน์, วันที่ 16 พฤษภาคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.thairath.co.th/news/local/2393492
345
จาก ครม.ไฟเขียว! แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 3 รองรับสังคมสูงวัย, โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, วันที่ 17 พฤษภาคม 2565. สืบค้น
จาก https://www.bangkokbiznews.com/politics/1004848
346
จาก โครงการ วัยเกษียณเขียน ‘ตัวตน’ (บนออนไลน์) กะเทาะ ‘ตัวตน’ วัยเกษียณ สู่ศักยภาพของ ‘ตัวตนใหม่’ เปิดรับสมัครผู้สูงวัย ใจยังรุ่น
ร่วมพัฒนาศักยภาพสร้าง Branding ถ่ายทอดประสบการณ์สู่โลกออนไลน์, โดย ผู้จัดการออนไลน์, วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565, สืบค้นจาก
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9650000014377
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- การรถไฟแห่งประเทศไทย ออกประกาศลดราคาค่าโดยสารให้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พ.ร.บ.ผู้ สู ง อายุ พ.ศ. 2546 และประกาศส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ ก าหนดให้
แต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม
และการสนับสนุนแก่ผู้สูงอายุในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะ จึงกาหนดให้มีการลดราคาค่าโดยสาร
สาหรับผู้สูงอายุในวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยมีหลักเกณฑ์ประกอบไปด้วย ช่วงลดราคา
จะลดให้เฉพาะช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนของทุกปี และผู้ที่ได้รับสิทธิ ได้แก่ผู้สูงอายุ 60 ปี
ขึ้นไป เฉพาะคนไทยหรือผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น347
2.2 การดาเนินการแก้ไขและยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติเห็นชอบต่อรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการ
การสวั ส ดิ ก ารสั ง คม เรื่ อ ง แนวทางการเสนอกฎหมายบ านาญแห่ ง ชาติ ซึ่ ง รายงานฉบั บ ดั ง กล่ า ว
สนั บ สนุ น การตั้ ง กองทุ น เพื่ อ เป็ น ระบบบริ ห ารด้ า นบ านาญแห่ ง ชาติ ที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น และช่ ว ยลดปั ญ หา
ด้านงบประมาณที่จะกลายเป็นภาระของภาครัฐ ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าวในปัจจุบันมีกองทุนผู้สูงอายุ
ตาม พ.ร.บ.ผู้ สู ง อายุ พ.ศ. 2546 และข้ อ เสนอให้ มี ก ารแก้ ไ ข พ.ร.บ.ผู้ สู ง อายุ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
เพื่อให้รัฐมีเครื่องมือและกลไกในการจั ดสรรงบประมาณสาหรับบานาญขั้นพื้นฐานแห่งชาติให้แก่ผู้สูงอายุอย่าง
ถ้ ว นหน้ า ปรั บ ปรุ ง ที่ ม ารายได้ แ ละการบริ ห ารกองทุ น ผู้ สู ง อายุ และแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง สิ ท ธิ ผู้ สู ง อายุ
ให้ได้รับความคุ้มครองและการได้รับการส่งเสริมที่เพิ่มขึ้น348
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทา
ร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว่า มีคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายภายใต้
คณะกรรมการผู้ สู ง อายุ แ ห่ ง ชาติ อ ยู่ ร ะหว่ า งสอบถามความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม จากส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
ในเรื่ อ งการคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพผู้ สู ง อายุ โดยเนื้ อ หาในร่ า ง พ.ร.บ. ฉบั บ ใหม่ มี ส่ ว นที่ แ ตกต่ า งจากเดิ ม
เช่น จัดให้มีกลไกหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน รวมทั้งองค์กรผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องในการดูแล คุ้มครอง
ส่งเสริม สนับสนุนผู้สูงอายุในระยะยาวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการให้ความสาคัญกับท้องถิ่นในการทางานได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ349

จาก ลดราคาค่าโดยสารรถไฟ 50% ให้ผู้สูงอายุนาน 4 เดือน เช็กหลักเกณฑ์-เงื่อนไข, โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, วันที่ 31 พฤษภาคม 2565.
สืบค้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/1007335
348
จาก สภาฯเห็นชอบ รายงานเสนอกม.บานาญแห่งชาติ แนะแก้ กม.ผู้สูงอายุ ทากองทุน, โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, วันที่ 27 พฤษภาคม
2565. สืบค้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/politics/1006837
349
จาก ผุดร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุฉบับใหม่คลุม 4 มิติ เน้นสิทธิประโยชน์-คุณภาพชีวิต, โดย ไทยรัฐออนไลน์, วันที่ 25 เมษายน 2565. สืบค้นจาก
https://www.thairath.co.th/news/local/2376306
347
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2.3 การตอบรับและให้คามั่นโดยสมัครใจภายใต้กลไก UPR รอบที่ 3350
- ปฏิบัติตามนโยบายด้านสังคมที่มุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงความเป็นอยู่ของกลุ่มเฉพาะต่า งๆ
ซึ่งรวมถึงเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
- ดาเนินความพยายามมุ่งมั่นให้ความคุ้มครองผู้สูงอายุ
- ดาเนินการตามยุทธศาสตร์แบบองค์รวมเพื่อรับรองการเสริมพลังทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ
3. การตอบรับข้อเสนอแนะในรายงานฯ ปี 2564
- รั ฐ บ า ล ไ ด้ ต อ บ ก ลั บ ข้ อ เ สน อ แ น ะ ที่ ก ส ม . เ ส น อ ใ ห้ รั ฐ บ า ล ม อ บ ห ม า ยใ ห้ ก ร ะ ทรว ง
การพัฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุษย์ ร่ว มกับกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสั งคม และองค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น ส่ งเสริ มให้ ผู้ สู งอายุเข้าถึงเทคโนโลยีและมี ความเข้า ใจในการใช้ อุปกรณ์เ ทคโนโลยี
โดยเฉพาะผู้สูงอายุในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้า ถึงโอกาสในการได้รับบริการสาธารณะจากรัฐ
ได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ตอบกลับในรายงานฯ ว่าได้มีการดาเนินงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงบริการดิจิทัลสาหรับคนพิการ และการสร้างผู้สูงวัย
และผู้ ด้ อ ยโอกาสเป็ น ก าลั ง คนดิ จิ ทั ล สู้ ภั ย ไซเบอร์ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของกลุ่ ม บุ ค คล
ประเภทต่าง ๆ351
4. การดาเนินการของ กสม.
- ไม่มีการดาเนินการเพิ่มเติม –
ผู้รับผิดชอบ
นายวุฒิรักษ์ แพงตาแก้ว
โทร 02 141 3898

จาก ข้อเสนอแนะที่ไทยตอบรับและให้คามั่นโดยสมัครใจภายใต้กลไก UPR รอบที่ 3, โดย กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ, สืบค้นจาก ttps://humanrights.mfa.go.th/th/upr/report-3/report08.php
351
การตอบกลับรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน ประจาปี 2564 จากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
350
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สิทธิคนพิการ
รอบเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565
ข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีคน
พิการที่ได้รับการออกบัตรประจาตัวคนพิการ 2,108,536 คน (ร้อยละ 3.19 ของประชากรทั้งประเทศ) เป็นเพศ
ชาย 1,101,837 (ร้อยละ52.26) และเพศหญิง 1,006,699 คน (ร้อยละ 47.74) ส่วนใหญ่เป็นคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร่างกายมากที่สุด 1,061,096 คน พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 393,998 คน
พิการทางการเห็น 186,701 คน พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 165,260 คน พิการทางสติปัญญา 144,288
คน พิการมากกว่า 1 ประเภท 123,757 คน ออทิสติก 17,466 คน และทางการเรียนรู้ 13,986 คน อยู่ระหว่าง
การจาแนกประเภท 1,984 คน352 สาหรับสถานการณ์ที่สาคัญในการเข้าถึงสิทธิคนพิการ มีดังนี้
1. สถานการณ์/ปัญหา
1.1 สวัสดิการเบี้ยความพิการ
ในปี 2565 การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการยังไม่ทั่วถึง ในทุกกลุ่มความพิการ อายุ อาชีพ
และรายได้ เนื่ องจากมีคนพิการจ านวนมากที่ยังไม่ได้ จัด ทาบัตรประจาตัว คนพิการ ทาให้ ยังไม่ได้รับ สิ ทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ที่รัฐจัดให้แก่คนพิการ รวมถึง สวัสดิการเบี้ยความพิการ ซึ่งพบว่ามีการจัดสวัสดิการเบี้ยความ
พิการเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คนพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการอายุต่ากว่า 18 ปี ได้รับเบี้ยความพิการ
1,000 บาทต่อคนต่อเดือน กลุ่มที่ 2 คนพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐจะได้รับสวัสดิการเบี้ยความพิการ 800 บาท และสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่ม 200 บาท รวมเป็น 1,000 บาทต่อ
คนต่อเดือน และกลุ่มที่ 3 คนพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการอายุ 18 ปีขึ้นไปแต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใน
กลุ่มนี้รัฐยังไม่ได้ปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการให้ยังคงได้รับเงินเพียง 800 บาทต่อคนต่อเดือน353 ทั้งนี้ มีรายงาน
ว่า เบี้ ย ยั งชีพ คนพิ การ จ านวน 800 บาทต่อคนต่ อเดื อน ไม่เพียงพอต่ อ การดารงชีวิต ของคนพิ ก าร ทั้ง นี้
คนพิการต้องการให้ปรับเพิ่มเป็นอย่างน้อยเดือนละ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน หรือมีการช่วยเหลือในด้าน
สิ่งของดารงชีพอื่น ๆ354
1.2 การให้บริการคนพิการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทาให้มีผู้บาดเจ็ บที่กลายเป็นผู้
พิการภายหลัง และมีผู้พิการทางจิตเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความรุนแรงและความปลอดภัย และไม่กล้า
เข้ารับความช่วยเหลือด้านจิตสังคมเนื่องจากยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาและกลัวว่าจะถูกตีตราจากสังคม
ว่าเป็นผู้ป่วยทางจิต นอกจากนี้ ยังมีเด็กพิการที่ต้องกาพร้าเนื่องมาจากการสูญเสียผู้ดูแลจากเหตุความไม่สงบ355
352จาก

รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565, โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 1 กรกฎาคม 2565. สืบค้นจาก https://dep.go.th/images/uploads/files/Situation_mar65.pdf
353จาก ฟังเสียงสะท้อนคนพิการถึงภาครัฐ สิทธิ-สวัสดิการที่อยากได้เป็น 'ของขวัญปีใหม่ 65', โดย สานักข่าวอิศรา,
23 มกราคม 2565. สืบค้นจาก https://www.isranews.org/article/isranews-scoop/105441-isranews_new_disable.html
354 จาก รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565, โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, งานเดิม.
355จาก ภาวะทุพพลภาพทางจิตสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง , โดย World Bank Blogs, 30 มีนาคม
2565. สืบค้นจาก https://blogs.worldbank.org/th/eastasiapacific/idpd-2021-addressing-psychosocial-disabilities-conflict-affected-deep-south-thailand
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ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือและดูแลโดยผู้ดูแลคนพิการ อย่างไรก็ตามพบว่าคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ยังขาดโอกาสในการมีงานทาและมีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการดารงชีวิตหรือดูแลคนพิการ356

1.3 การเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การขนส่งสาธารณะ และข้อมูลข่าวสาร
ในปี 2565 พบว่า ประเทศไทยมีพัฒ นาการด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การขนส่ง
สาธารณะ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการที่ดีขึ้น โดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้ความสาคัญกับ
การจัดสิ่งอานวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย์สาหรับทุกคน (universal design) แต่ในทางปฏิบัติยัง
พบว่าคนพิการยังประสบปัญหาอุปสรรคในการใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมและการขนส่งสาธารณะได้แก่357
(1) ทางเท้าและพื้นถนนมีสภาพชารุดและมีสิ่งกีดขวาง (2) ขาดรถเมล์ชานต่าสาหรับคนพิการที่นั่งเก้าอี้รถเข็น
(3) ทางเชื่อมระหว่างรถไฟฟ้า (skywalk) บางสถานียังเป็นบันไดเชื่อมระหว่างทางต่างระดับ (4) สนามบินบาง
แห่งไม่มีการให้บริการทางลาดสาหรับเก้าอี้รถเข็น ที่ใช้ขึ้นลงเครื่องบิน จากรายงานพบว่าบางสนามบินมีการ
จัดซื้อทางลาดดังกล่าวแล้วแต่ไม่นามาใช้ให้บริการแก่คนพิการ358 (5) ท่าเรือและเรือโดยสารไม่มีสิ่งอานวยความ
สะดวกส าหรั บ คนพิการที่นั่ งเก้าอี้ร ถเข็นด้านการเข้า ถึงข้ อมูล ข่าวสารของคนพิการนั้ นยังคงมีปัญหาและ
อุปสรรค โดยเฉพาะเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐที่ยังขาดคาบรรยายเสียง และยังไม่รองรับการใช้งานร่วมกับ
แอปพลิเคชันอ่านหน้าจอสาหรับคนพิการ359
1.4 การเข้าถึงธุรกรรมทางการเงิน
ในปี 2565 ยังคงพบปัญหาอุปสรรคการทาธุรกรรมทางการเงินของคนพิการ โดยเฉพาะการ
ปฏิเสธไม่ให้คนพิการบางประเภททาธุรกรรมทางการเงิน เช่น กรณีผู้พิการทางสายตาถูกพนักงานธนาคารของ
สานักงานสาขาปฏิเสธการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้พิการทางสติปัญญาหรือบุคคลออทิสติกไม่สามารถเปิด
บัญชีเงินฝากถ้าไม่ได้ทาการแต่งตั้งผู้อนุบาล การถอนเงินต้องมีผู้ดูแลคนพิการให้ความยินยอมด้วยเสมอ หรือไม่
อนุญาตให้คนพิการทาบัตรกดเงินสด เป็นต้น ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ปฏิบัติแตกต่างกันแต่ละสาขา ธนาคารยังไม่มีการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และคนพิการบางประเภท
ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลทีส่ ามารถใช้สิทธิทางกฎหมาย (legal capacity)360
1.5 การเข้าถึงการศึกษาสาหรับคนพิการ
จากคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจาตัวคนพิการพบว่าเป็นคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา
33,572 คน คิดเป็นร้อยละ 1.59 และคนพิการที่ได้รับการศึกษา 1,636,793 คน คิดเป็นร้อยละ 77.63 และ

356 จาก

รัฐบาลแจงแผนดูแล 'คนพิการ' จังหวัดชายแดนใต้, โดย ไทยโพสต์, 29 พฤษภาคม 2565. สืบค้นจาก https://www.thaipost.net/general-

news/141418/
357จาก

รายงานสรุปผลการประชุมหารือเรื่อง “แนวทางในการขับเคลื่อนประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนของคนพิการ” เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565, โดย สานักเฝ้า
ระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน, 2565, กรุงเทพฯ: สานักงาน กสม.
358จาก ซื้อมา 5 ล้าน แต่ไม่มีสายการบินแจ้งใช้ ทางลาดคนพิการขึ้นลงเครื่องบิน , โดย ข่าวช่องวัน สามสิบเอ็ด, 30 มีนาคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.one31.net/news/detail/54165
359จาก ฟังเสียงสะท้อนคนพิการถึงภาครัฐ สิทธิ-สวัสดิการที่อยากได้เป็น 'ของขวัญปีใหม่ 65', โดย สานักข่าวอิศรา. งานเดิม.
360จาก รายงานสรุปผลการประชุมหารือเรื่อง “แนวทางในการขับเคลื่อนประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนของคนพิการ” เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565. งานเดิม.
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หน่วยงานยังไม่มีข้อมูล 438,171 คน คิดเป็นร้อยละ 20.78 โดยระดับการศึกษาที่คนพิการได้รับมากที่สุด ได้แก่
ระดับประถมศึกษา 1,332,916 คน คิดเป็นร้อยละ 81.43 รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษา 191,843 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.72361 จะเห็นได้ว่ามีคนพิการจานวนมากจบการศึกษาเพียงระดับชั้นประถมศึกษา และยังไม่
สามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่รัฐธรรมนูญ 12 ปี (ระดับอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3) ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากหลายปัจจัย ได้แก่362 (1) การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการของรัฐยังไม่ทั่วถึง และขาดการบูรณา
การระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งต่อและสนับสนุนให้คนพิการได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น (2) การ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนแก่คนพิการยังไม่เพียงพอ (3) ขาดสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ
และบริการความช่วยเหลือทางการศึกษาที่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กพิการ (4) ความไม่พร้อมทางร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สภาพแวดล้อม และสถานะทางการเงินของครอบครัว และ (5) ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ทาให้เด็กพิการจานวนมากหลุดจากระบบการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดแคลนปัจจัย
ในการเรียน363
1.6 การจ้างงานคนพิการ
จากคนพิการที่มีบั ตรประจาตัว คนพิการ 2,108,536 คน พบว่า เป็นคนพิการที่อยู่ในวัย
ทางาน (อายุ 15 - 59 ปี) 852,033 คน ในจานวนนี้แบ่งเป็นคนพิการที่ประกอบอาชีพ 314,127 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.87 ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม รับจ้าง และประกอบกิจการส่วนตัวหรืออาชีพอิสระ 364 ทั้งนี้
พบว่าการจ้างงานคนพิการยังมีจานวนไม่มาก ส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตร365 หน่วยงานของรัฐจานวนมากไม่
สามารถจ้ างงานคนพิการได้ตามที่กฎหมายกาหนดและมีแนวโน้มในการจ้างงานคนพิ การลดลงเนื่องจาก
กฎหมายไม่บังคับให้หน่วยงานของรัฐต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แต่เป็น
เพี ย งการขอความร่ ว มมือ ให้ จ้ า งงานคนพิ ก ารเท่ า นั้น และการขาดสิ่ ง อ านวยความสะดวกในอาคารและ
ผู้ช่วยเหลือคนพิการในสถานที่ทางาน องค์กรด้านคนพิการบางส่วนสะท้อนว่าสถานประกอบการและหน่วยงาน
ของรัฐจ้างงานคนพิการด้วยความสงสารยังไม่เชื่อว่าคนพิการจะทางานได้จริง366 รวมถึงขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อจากัดในด้านสุขภาพและความพิการที่ส่งผลต่อการทางานของคนพิการ และเมื่อประเมินผลงานทาให้คน
พิการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินและไม่ได้รั บการจ้างงาน นอกจากนี้ ยังขาดหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการ
แก้ไขปัญหาการจ้างงานคนพิการเป็นการเฉพาะ367 สาหรับกรณีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลดิจิทัลผ่านทาง
แอปพลิเคชันเป๋าตังในราคาใบละ 80 บาท ส่งผลต่อคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์จึงรับสลากมาขาย
361จาก

รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565, โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, งานเดิม.
362จาก รายงานสรุปผลการประชุมหารือเรื่อง “แนวทางในการขับเคลื่อนประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนของคนพิการ” เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565. งานเดิม.
363จาก สช. จัดอบรมออนไลน์หลักสูตรผู้ดาเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา เร่งการศึกษาเอกชนดึงเด็กเข้าสู่ระบบฯ,
โดย สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 30 มีนาคม 2565. สืบค้นจาก https://opec.go.th/opec3-2565/
364จาก รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565, โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, งานเดิม.
365จาก สถิติการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565, โดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ,
30 มีนาคม 2565. สืบค้นจาก https://dep.go.th/th/law-academic/service_stats/stat-depjob/สถิติการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ-ณ-วันที่-20-มิถุนายน-65
366จาก ปลดล็อกจ้างงาน 50 เขต กทม. เปลี่ยนผู้พิการมีศักดิ์ศรี มีที่ยืนในสังคม, โดย กรุงเทพธุรกิจ, 10 พฤษภาคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.bangkokbiznews.com/lifestyle/992373
367จาก รายงานสรุปผลการประชุมหารือเรื่อง “แนวทางในการขับเคลื่อนประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนของคนพิการ” เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565. งานเดิม.

122
เองซึ่งมีสูงกว่า 80 บาท ทาให้ขายสลากได้ลดลงและไม่สามารถจาหน่ายสลากได้หมดทาให้ต้องแบกรับต้นทุน
ดังกล่าว368 นอกจากนี้ ยังพบมีกรณีคนพิการร้องเรียน พก. ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมตามสิทธิการจ้างงานคน
พิการ ตามมาตรา 33 และการส่งเสริมอาชีพคนพิการตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ369
1.7 การล่วงละเมิดต่อคนพิการ
ในปี 2565 พบว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทาให้คนในครอบครัวใช้เวลาอยู่ด้วยกัน
มากขึ้นก่อให้เกิดคดีล่วงละเมิดทางเพศและการกระทาความรุนแรงต่อคนพิการโดยบิดาหรือสามีเพิ่มขึ้น370 จาก
ผลสารวจสถานการณ์ความรุนแรงต่อคนพิการเมื่อปี 2564 ของสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ ภายใต้การ
สนับสนุนโดยสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 371 พบว่า จากการสารวจคนพิการที่ถูก
ล่วงละเมิดทางเพศจานวน 53 กรณีใน 13 จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงร้อยละ 66 เป็นเด็กหญิงร้อยละ 16 เป็น
บุคคลหลากหลายทางเพศร้อยละ 14 และเป็นเด็กชายร้อยละ 4 การล่วงละเมิดทางเพศส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่บ้านของ
ผู้ถูกกระทาเองโดยบุคคลในครอบครัวที่เป็นพ่อและญาติผู้ชาย ด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมพบว่ามีกรณีที่
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพียงร้อยละ 29 ในขณะที่ร้อยละ 71 ไม่ได้ถูกนาเข้ากระบวนการยุติธรรม เนื่องจาก
เหตุผลหลายประการ อาทิ เนื่องจากข้อจากัดด้านความพิการทั้งทางร่างกายและจิตใจ คนพิการขาดความรู้ด้าน
กฎหมายและสิ ท ธิ ใ นกระบวนการยุ ติ ธ รรม ผู้ ก ระท าความผิ ด เป็ น คนในครอบครั ว ท าให้ ญาติ พี่ น้ อ ง
ไม่เห็นด้วยหากจะแจ้งความดาเนินคดี ผู้เสียหายกลัวการถูกตีตราหรือถูกประณาม (victim blaming) อีกทั้งในชั้น
พนักงานสอบสวนยังพบปัญหาเรื่องการสื่อสาร เช่น คนพิการทางการได้ยินไม่สามารถสื่อสารกับตารวจได้และขาด
เอกสารที่มี อักษรเบรลล์ พนักงานสอบสวนจะไม่รับแจ้งความจนกว่าจะมีล่ ามภาษามือ แต่เนื่องจากระเบี ยบ
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยบริการล่ามภาษามือ พ.ศ. 2561 การขอใช้
ล่ามภาษามือต้องแจ้งล่วงหน้า 3 วัน ทาให้การสืบหาข้อเท็จจริงไม่สามารถทาได้ทันที หรือการให้ผู้หญิงพิการ
ทางการเห็นเล่าถึงเหตุการณ์หรือลักษณะทางกายภาพของคนร้าย หรือการโน้มน้าวจนถึงการบังคับให้มีการไกล่
เกลี่ย ผู้ตกเป็นเหยื่อหลายรายจึงต้องอยู่ในภาวะจายอมและต้องไกล่เกลี่ย แต่เมื่อไกล่เกลี่ยแล้วพนักงานสอบสวนจะ
ไม่ดาเนินการในกระบวนการยุติธรรมต่อ372 รวมถึงทัศนคติเชิงลบของเจ้าหน้าที่ต่อคนพิการ373 เป็นต้น นอกจากนี้
ปรากฏกรณี การท าร้ ายร่ างกาย จิ ตใจคนพิ การ และการเลื อกปฏิ บั ติ ด้ ว ยเหตุ แห่ งความพิ การหลายกรณี
เช่น (1) ชายพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย อายุ 39 ปี ถูกคนร้ายก่อเหตุทาร้ายร่างกายอย่างทารุณแล้ว

368จาก

ผู้ค้าสลากโอด หลังกองสลากเล็งเพิ่มสลากดิจิทัลเพิ่ม 10 ล้านใบ, โดย กรุงเทพธุรกิจ, 30 มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก
https://www.bangkokbiznews.com/news/1011443
369จาก พม. แจงกรณีคนพิการร้องเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจ้างงานและส่งเสริมอาชีพ, โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 19
มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/56284
370จาก เผยปี 2564 เด็ก-สตรีพิการถูกทาร้ายเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแค่ 29%, โดย โพสต์ทูเดย์, 30 มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก
https://www.posttoday.com/social/general/686180
371แหล่งเดิม
372จาก รายงานสรุปผลการการเสวนาวิชาการเรื่อง ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ: ปกป้อง คุ้มครองสิทธิผู้ตกเป็นเหยื่ออย่างไร? เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565,
โดย สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 2565, กรุงเทพฯ: สานักงาน กสม.
373จาก รายงานสรุปผลการประชุมหารือเรื่ อง แนวทางในการส่งเสริมและคุ้ มครองสิทธิ ของคนพิการร่วมกับสมาคมส่ งเสริมศั กยภาพสตรีพิก าร เมื่อวันที่ 29
เมษายน 2565, โดย สานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน, 2565, กรุงเทพฯ: สานักงาน กสม.
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ชิงเอาทรั พย์ สิ น ขณะขายล็ อตเตอรี่ ใน จ.ชลบุรี 374 (2) กรณีคลิ ปโปรโมตของบริษัทแพลตฟอร์ มการตลาด
ออนไลน์แห่งหนึ่งมีลักษณะล้อเลียนคนพิการ375 (3) ชายพิการทางการเคลื่อนไหว อายุ 39 ปี ร้องขอความเป็น
ธรรมถู ก หน่ ว ยงานราชการบั ง คั บ ให้ ล าออก 376 (4) ผู้ ใ หญ่ บ้ า นใช้อ านาจเกิ น กว่าเหตุ ขั บ ไล่ ลู ก บ้ านซึ่ งเป็น
ครอบครัวพิการและยากไร้ออกจากหมู่บ้านตอนกลางคืนใน จ. บุรีรัมย์ 377 (5) ชายพิการขาซ้ายขาดและขาขวา
ลีบ อายุ 57 ปี ถูกทาร้ายร่างกายอาการสาหัสใน จ.พิจิตร เป็นต้น
1.8 ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อคนพิการ ส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อคนพิการทั้งด้านสุขภาพ ด้านการจ้างงาน และการเข้าถึงการศึกษาของเด็กพิการ (รายละเอียด
โปรดดูเพิ่มเติมในหัวข้อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19)
2. การดาเนินการที่สาคัญ
2.1 การตอบรับข้อเสนอแนะในรายงานปี 2564
1) กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้จัดทามาตรฐานสาหรับงานล่ามใน
กระบวนการยุติธรรม โดยจัดอบรมและขึ้นทะเบียนบุคลากรล่ามในกระบวนการยุติธรรม จานวน 415 คน และได้
จัดส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าวไปยังหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดาเนินงานผ่านศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหา
ข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงบริการดิจิทัลสาหรับคนพิการ และ
การสร้างผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาสเป็นกาลังคนดิจิทัลสู้ภัยไซเบอร์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนของกลุ่ ม
บุคคลประเภทต่าง ๆ
2.2 การดาเนินการในปี 2565
• ปี 2565 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองคนพิการเพื่ อไม่ให้เกิด
การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งความพิการ และจัดให้มีบริการต่างๆ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เช่น เบี้ยความพิการ การปรับสภาพแวดล้อม การกู้ยืมเงิน การส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ การสนับสนุนอุปกรณ์และผู้ช่วยคนพิการ เป็นต้น378 ประกอบกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย พก. มีนโยบาย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ” โดยตั้งเป้าปี 2565 เป็นปีแห่งการ
“ปฏิรูปงานด้านคนพิการ” โดยการค้นหาคนพิการเชิงรุกตามชุมชนและขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อ ให้ได้รับสิทธิ
สวัสดิการและการคุ้มครองต่าง ๆ รวมถึงขยายพื้นที่โรงพยาบาลให้สามารถตรวจรับรองและออกบัตรคนพิการ
จบในครั้งเดียวครบทั้ง 77 จังหวัด และเตรียมแก้ไข พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยจะ
374จาก

ตามล่าโจรเหี้ยม ต่อยผู้พิการ ตกวีลแชร์ กระทืบซ้า ชิงลอตเตอรี่, โดย มติชนออนไลน์, 30 เมษายน 2565. สืบค้นจาก
https://www.matichon.co.th/region/news_3310687
375จาก "สภาคนพิการ" ออกแถลงการณ์เรียกร้อง "ลาซาด้า" รับผิดชอบปมโฆษณาไม่เคารพสิท ธิคนพิการ, โดย ผู้จัดการออนไลน์,
8 พฤษภาคม 2565. สืบค้นจาก https://mgronline.com/onlinesection/detail/9650000043249
376จาก ร้องบังคับเซ็นลาออก! หนุ่มพิการอดีตสตั๊นท์แมน ขอความเป็นธรรม สอบติดข้าราชการ, โดย ข่าวสด, 10 พฤษภาคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7038841
377จาก สุดเวทนา 4 ชีวิตครอบครัวพิการ นั่งร้องไห้ริมถนน ผญบ.ไล่ออกจากหมู่บ้าน, โดย มติชนออนไลน์, 19 มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก
https://www.matichon.co.th/region/news_3406604
378จาก เสวนา “10 ปี ระบบสวัสดิการผู้ช่วยคนพิการกับก้าวต่อไปในการทาสิทธิที่เป็นจริงในสังคมไทย”, โดย thisAble.me,
27 พฤษภาคม 2565. สืบค้นจาก https://thisable.me/content/2022/05/819
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ปรับเกณฑ์พิจารณาการออกบัตรคนพิการให้ชัดเจน สะดวก และง่ายยิ่งขึ้น ปฏิรูปบัตรคนพิการให้เป็นบัตรคน
พิการดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2565 เป็นต้นไป379 นอกจากนี้ ยังมีการ
ให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้พิการที่ขาดคนดูแลเนื่องด้วยผู้ดูแลเสียชีวิต และในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19380
• ในปี 2565 กรุงเทพมหานครมีนโยบาย “กรุงเทพมหานครเมืองหลวงเพื่อคนทั้งมวล”
ให้ความช่วยเหลือและดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ 4 ด้าน381 ได้แก่ (1) การพัฒนาอารยสถาปัตย์ โดยจัดทาทาง
เท้า ทางลาด และลิฟต์ 382 (2) การดูแลสุขภาพองค์รวมแบบครบวงจร การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน และจัดช่องทาง
ด่วน (fast track) (3) การส่งเสริมอาชีพและการจ้างงาน มีการจัดหลักสูตรวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้สูงอายุและคนพิการในแต่ละพื้นที่และสอดคล้องกับแนวโน้มธุรกิจและความต้องการของตลาดแรงงาน
(4) พัฒนาระบบศึกษาเด็กพิเศษ โดยสารวจข้อมูลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ พร้อมทั้งจัดระบบคัดกรองเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการให้บริการการศึกษา พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้
มีทักษะความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ
(1) สวัสดิการเบี้ยความพิการ
เมื่อปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
(กพช.) เห็นชอบการปรับเพิ่มสวัสดิการเบี้ยความพิการจาก 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็น 1,000 บาทต่อคนต่อ
เดือน สาหรับกลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไปและไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยในปี
2565 พก. อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้เพื่อเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาต่อไป383
(2) ศูนย์บริการคนพิการ
• เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ได้จัดเสวนาเรื่อง “มาตรฐานการให้บริการของศูนย์บริการคนพิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเต็ม
ศักยภาพ” ทั้งนี้มีข้อเสนอในการขับเคลื่ อนศูนย์บริการคนพิการ ได้แก่ 1) ด้านผู้ปฏิบัติงาน ควรมีความรู้
ทัศนคติและทักษะในการปฏิบัติงาน 2) ด้านการให้บริการ ควรมีมาตรฐานการให้บริการที่ปลอดภัย น่าเชื่อถือ
เข้าถึงได้ง่าย ทั่วถึง สะดวก และรวดเร็ว ควรให้การช่วยเหลือคนพิการตั้งแต่แรกพบความพิการ มีการจัดบริการ
ที่หลากหลายและครอบคลุมความต้องการของคนพิการแต่ละประเภท มีกิจกรรมตั้งแต่การฟื้นฟูจนถึงการเสริม
พลังแก่คนพิการ 3) ด้านการบริหารจัดการ ควรปรับปรุงระเบียบเพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ดาเนินงาน
ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามความต้องการของคนพิการ โดยเอื้อให้สามารถสร้างผู้บริการที่เป็น
คนพิ ก ารไ ด้ และ จั ด หาสิ่ ง อ าน ว ย คว าม ส ะดว ก ที่ เ พี ย ง พ อ และ 4) ด้ า นการสร้ า งเ ครื อ ข่ า ย
379 จาก

พม.ผุด “บัตรคนพิการ” อิเล็กทรอนิกส์, โดย สานักข่าวไทย, 1 กรกฎาคม 2565. สืบค้นจากhttps://tna.mcot.net/politics-970386
รัฐบาลตั้งเป้า ปี 65 “ปฏิรูปงานด้านคนพิการ” ลุยตามชุมชนหาผู้ตกหล่นมาขึ้นทะเบียน, โดย ไทยรัฐออนไลน์, 28 กุมภาพันธ์ 2565. สืบค้นจาก
https://www.thairath.co.th/news/politic/2302726
381จาก กทม. โชว์ผลงาน ทาเพื่อคนพิการ ร่วมคิกออฟงานอารยสถาปัตย์, โดย ประชาติธุรกิจ, 16 กุมภาพันธ์ 2565. สืบค้นจาก
https://www.prachachat.net/breaking-news/news-864147
382จาก ‘อัศวิน’ สั่งสารวจทางม้าลาย เร่งทาสีตีเส้นใหม่ให้ชัดเจน ปรับปรุงทางลาดคนพิการ เพื่ออานวยความสะดวก และสร้าง
ความปลอดภัยให้แก่ประชาชน, โดย ข่าวสดออนไลน์, 28 กุมภาพันธ์ 2565. สืบค้นจาก https://www.khaosod.co.th/politics/news_6868468
383จาก ฟังเสียงสะท้อนคนพิการถึงภาครัฐ สิทธิ-สวัสดิการที่อยากได้เป็น 'ของขวัญปีใหม่ 65', โดย สานักข่าวอิศรา.งานเดิม.
380จาก
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ควรทางานร่วมกับเครือข่ายคนพิการอย่างใกล้ชิด และพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายเพื่อกระจายสิทธิประโยชน์
และบริการแก่คนพิการอย่างทั่วถึง384
(3) การให้บริการคนพิการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในปี 2565 ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรม “ธนาคาร
อุปกรณ์คนพิการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม เพื่อสนับสนุนโอกาสให้คนพิการได้รับอุปกรณ์ที่จาเป็นในการดาเนินชีวิตและฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อลด
ภาระผู้ ดูแลและช่ว ยเหลื อตัว เองในการดาเนินชีวิตประจาวัน โดยร่ว มมือกับสถาบันสิ รินธรเพื่อการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ จ. ยะลา จ. ปัตตานี และ จ. นราธิวาส
ทาหน้าที่รวบรวมอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน บริจาค หรือผลิตขึ้น และบูรณาการการทางานกับสถานบริการ
สาธารณสุขในการค้นหา คัดกรอง สนับสนุน และส่งต่อการให้ความช่วยเหลือคนพิการ โดยที่ผ่านมาได้ให้ความ
ช่วยเหลือเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ เก้าอี้สุขใจ (สาหรับผู้ป่วยติดเตียงให้ประคองตัวขึ้นนั่ง)
รองเท้าสั่งตัด เตียงฝึกยืน วอล์คเกอร์ อุปกรณ์ฟื้นการทรงตัว รวมทั้งสิ้นกว่า 1,000 ชุด385
• เมื่อวันที่ 25 - 26 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาสนับสนุนการสร้าง
งาน สร้างอาชีพให้ผู้พิการในพื้นที่ จ.ยะลา ตามโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ คนพิการ…ทาอะไรได้มากกว่าที่
คิด “อาชีพการซ่อมกายอุปกรณ์” ประจาปี 2565386
• ศอ.บต. ดาเนินโครงการ “ 1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน” โดยจะมอบหมายให้
ข้าราชการ 1 คนเข้าไปดูแลประชาชน 1 ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือคนพิการอย่างตรงจุด387
(4) การเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การขนส่งสาธารณะ และข้อมูลข่าวสาร
• ในปี 2565 กระทรวงคมนาคมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดสรรเงินเป็น
ค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนระหว่าง กรมการขนส่ง
ทางบกกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศไทยทั้งใน
ปั จ จุ บั น และอนาคตให้ สามารถรองรับ ผู้ใช้งานได้ทุกกลุ่มตามหลั กอารยสถาปัตย์ สาหรับทุกคน ส าหรับใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้อนุมัติจัดสรรเงินเป็นค่า
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ พิการ จานวน 220 ล้านบาท เพื่อจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง388

384จาก

สรุปเสวนางาน “Disable to be able: ศูนย์บริการคนพิการ เติมเต็มศักยภาพสู่สังคมที่เป็นธรรม”, โดย thisAble.me, 30 มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก
https://thisable.me/content/2022/06/835
385 จาก รัฐบาลแจงแผนดูแล 'คนพิการ' จังหวัดชายแดนใต้, โดย ไทยโพสต์, 29 พฤษภาคม 2565. สืบค้นจาก https://www.thaipost.net/generalnews/141418/
386จาก อบจ. ยะลา เดินหน้า สร้างงาน สร้างอาชีพ คนพิการ…ทาอะไรได้มากกว่าที่คิด ปี 65, โดย สานักข่าวประชาสัมพันธ์,
16 กุมภาพันธ์ 2565. สืบค้นจาก https://thainews.prd.go.th/RegionNews/RegionNews/Detail/TCATG220125125210144
387 จาก รัฐบาลแจงแผนดูแล 'คนพิการ' จังหวัดชายแดนใต้, โดย ไทยโพสต์, 29 พฤษภาคม 2565. สืบค้นจาก https://www.thaipost.net/generalnews/141418/
388จาก สธ.-คมนาคม ลงนามสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน, โดย โพสต์ทูเดย์ , 23 มกราคม 2565.
สืบค้นจาก https://www.posttoday.com/social/general/671455
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• เมื่อวันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2565 มีการจัดงาน Thailand Friendly Design Expo
2022: มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นการจัดแสดงและจาหน่าย
สินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการเพื่อสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ คนรักสุขภาพ และ
การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All)389 และมีการมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุน
และให้ การช่วยเหลือคนพิการ โดยมีห น่ว ยงานที่ได้รับ รางวัล ได้แก่ สสส. ได้ รับรางวัล Friendly Design
Awards 2022 ด้ า นการออกแบบอาคารศู น ย์ เ รี ย นรู้ สุ ข ภาวะด้ ว ยแนวคิ ด อารยสถาปั ต ย์ 390 และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล Friendly Design Awards 2022 ในฐานะองค์กรที่มีความโดดเด่นด้าน
การส่งเสริมและสร้าง391
• ในปี 2565 กระทรวงวัฒ นธรรมดาเนิ นการออกแบบและจั ดท าสิ่ ง อานวยความ
สะดวกต่าง ๆ สาหรับคนทุกกลุ่มวัย และทุกสภาพร่างกาย ด้วยหลักคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล
(friendly design) ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั่วประเทศเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ที่ใช้เก้าอี้รถเข็นให้สามารถเข้าถึงได้392
(5) การเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินและแหล่งเงินทุน
ในปี 2565 พก. ร่ วมกับ ธนาคาร CIMB พัฒนาทักษะเจ้า หน้า ที่ธ นาคาร อานวย
ความสะดวกในการเข้าถึงบริการธุรกรรมทางการเงินสาหรับคนพิการทุกประเภท โดยจัดการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสร้างความตระหนัก เรื่อง “สิทธิและความเสมอภาคของคนพิการกับการให้บริการทางธนาคาร”
โดยการฝึกอบรมประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลักคือ 1) ภาคทฤษฎี เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับคนพิการ และ 2) ภาคปฏิบัติ เป็นการจาลองสถานการณ์จริงพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้393
ในปี 2565 พก. ได้จัดให้ มีช่องทางการกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพสาหรับกลุ่มคนพิการ
โดยเปิดให้คนพิการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็สามารถขอสินเชื่อ ฉุกเฉิน
สาหรับคนพิการปี 2565 วงเงินสูงสุด 10,000 บาท โดยไม่ต้องใช้บุคคลในการค้าประกันซึ่ง แตกต่างจากการ
สินเชื่อคนพิการ 2565 ในครั้งก่อนที่จะต้องใช้บุคคลในการค้าประกันเพื่อกู้เงินคนพิการ ในส่วนอัตราดอกเบี้ย
จะไม่มีการคิดอัตราดอกเบี้ยและมีระยะเวลาในการผ่อนชาระสูงสุด 5 ปีซึ่งในปีแรกไม่ต้องจ่ายคืน394

389จาก

กทม. โชว์ผลงาน ทาเพื่อคนพิการ ร่วมคิกออฟงานอารยสถาปัตย์, โดย ประชาติธุรกิจ. งานเดิม.
สสส. รับรางวัล Friendly Design Awards 2022 ส่งเสริมอารยสถาปัตย์เพื่อคนทุกกลุ่ม, โดย สานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ, 10 กุมภาพันธ์ 2565. สืบค้นจาก https://www.thaihealth.or.th/Content/55849-สสส.-รับรางวัล/20Friendly-Design-Awards-2022-ส่งเสริม
อารยสถาปัตย์เพื่อคนทุกกลุ่ม.html
391 จาก มธ. คว้ารางวัลเป็นมิตรกับคนพิการ ออกแบบที่เอื้อต่อการศึกษา, โดย โพสต์ทูเดย์, 16 กุมภาพันธ์ 2565. สืบค้นจาก
https://www.posttoday.com/social/general/675707
392จาก ปูพรมแนวคิด “Friendly Design” แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั่วไทย, โดย ไทยรัฐออนไลน์, 5 มีนาคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.thairath.co.th/lifestyle/travel/2325620
393จาก พก. จับมือ ธนาคาร CIMB พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ธนาคาร อานวยความสะดวก เข้าถึงบริการธุรกรรมทางการเงินสาหรับคนพิการทุกประเภท, โดย
บ้านเมือง, 30 มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก https://www.banmuang.co.th/news/relation/280300
394จาก ขอสินเชื่อคนพิการ 2565 ได้กับธนาคารไหนบ้างต้องดู พร้อมเงื่อนไขและคุณสมบัติสาคัญ, โดย sptcenter.org, 30 มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก
https://www.sptcenter.org/articles/disability-loan/
390จาก
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(6) การเข้าถึงการศึกษาสาหรับคนพิการ
ในปี 2565 ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยส านั ก บริ ห ารงาน
การศึกษาพิเศษ กาหนดแผนงานโครงการในการจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (เด็กพิการ
ด้อยโอกาส) ดังนี้395
(1) โรงเรียนเฉพาะความพิการ จานวน 48 โรง ใน 39 จังหวัด รับนักเรียนพิการที่มีความ
พิการ ระดับรุนแรงในวัยเรียนทั่วประเทศ 9 ประเภท ความพิการ จานวน 12,573 คน
(2) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จานวน 52 โรง ใน 43
จังหวัด รับเด็กด้อยโอกาส 10 ประเภท จานวน 33,988 คน
(3) ศูนย์การศึกษาพิเศษ จานวน 77 แห่ง ใน 77 จังหวัด รับนักเรียนพิการ 28,062 คน
เตรียมความพร้อมเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน จานวน
24,391 แห่ง ทั่วประเทศ นักเรียนพิการ 450,471 คน และจัดระบบ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุ คคล (IEP) สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึ ก ษา
สาหรับคนพิการ
• ในปี 2565 ศธ. มีเป้าหมายที่จะนาเด็กพิการตกหล่นและออกกลางคันกลับสู่ระบบ
การศึกษา ซึ่งสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ดาเนินงานเพื่อให้คน
พิการและผู้ด้อยโอกาส อายุ 18 ปีขึ้นไป จานวน 12,649 คน ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา396
• เมื่ อ วั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 ครม. 397 เห็ น ชอบเพิ่ ม เงิ น อุ ด หนุ น นั ก เรี ย นพิ ก าร
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา และอาชีวศึกษา โดยปรับเพิ่มเงินอุดหนุนให้สมทบเงินเดือนครู ผู้ช่วยครู
และค่าใช้จ่ายสาหรับนักเรียนพิการประเภทไปกลับ โดยมีจานวนนักเรียนได้รับการช่วยเหลือ จานวน 4,762
คน จ าแนกเป็ น ประเภทสามัญ 4,452 คน และประเภทอาชีว ศึกษา 310 คน โดยใช้งบประมาณจ านวน
118,739,045 บาท ซึ่งจะมีผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566398
• คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หลักสู ตร
ผู้ดาเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของ ศธ. ตามประกาศของคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับ
สิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการการรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ
พ.ศ. 2556 นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คน

395จาก

ข้อมูลการจ้างครู ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ บุคลากร สพฐ. ปี 2565, โดย Borihan edu, 29 เมษายน 2565. https://borihan-edu.com /ข่าวบริหาร/

ข้อมูลการจ้างครู-ครูพี่/
396จาก ครม. รับทราบการดาเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้แก่ประชาชน ของกระทรวงศึกษาธิการ,
โดย กระทรวงศึกษาธิการ, 23 มกราคม 2565. สืบค้นจาก https://moe360.blog/2021/12/28/cabinet-resolution-28122564/
397จาก สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 15 มีนาคม 2565, [ข่าวทาเนียบรัฐบาล]. โดย รัฐบาลไทย, 15 มีนาคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/52575
398จาก ครม.เคาะ เพิ่มเงินอุดหนุน เด็กพิการ รร. เอกชน 118 ล้านบาท, โดย ไทยโพสต์, 17 กุมภาพันธ์ 2565. สืบค้นจาก
https://www.thaipost.net/education-news/86251/
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พิการมีสิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น399
(7) การจ้างงานสาหรับคนพิการ
• พม. วางแผนในการพัฒนาอาชีพคนพิการในยุคดิจิทัล พัฒนาหลักสูตรเพื่ออบรมคน
พิการที่มีศักยภาพ ให้มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการประกอบอาชีพ และสามารถทางานที่บ้านได้
จั ด ฝึ ก อบรมร่ ว มกั บ องค์กรด้านคนพิ การและภาคเอกชนเพื่ อสร้ างอาชี พให้ แก่ คนพิ การ จานวน 4 หลั กสู ตร
มีเป้าหมายคนพิการ จานวน 2,500 คน400 นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการจ้างงาน ตามมาตรา 33 และมาตรา 35
รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของภาคธุรกิจ401
• เมื่อวัน ที่ 21 มกราคม 2565 กระทรวงแรงงาน (รง.) โดยกรมการจัดหางานจั ด
โครงการส่ ง เสริ ม การจ้ า งงานคนพิ ก ารเชิ ง สั ง คมประเภทจ้ า งเหมาบริ ก ารเพื่ อ เชิ ญ ชวนนายจ้ า ง/สถาน
ประกอบการ โดยจ้างงานคนพิการเป็นพนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนในหน่วยบริการสาธารณประโยชน์ใน
พื้นที่ใกล้บ้าน มีเป้าหมายในปี 2565 จานวน 1,000 คน และเตรียมขยายการมีงานทาให้คนพิการ มีงานและ
รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี ภายใน 4 ปี ปัจจุบันมีภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการ จานวน 181 แห่ง ก่อให้เกิด
รายได้ 159,943,425 บาทต่อปี ทั้งนี้ หน่ว ยบริการสาธารณะ 3 อันดับแรกที่มีความพร้อมรับคนพิก ารเข้ า
ปฏิบัติงาน ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล และโรงเรียน ตามลาดับ402
• ในปี 2565 กรุ งเทพมหานครกาหนดนโยบายในการสนับสนุนการจ้างงาน สร้าง
อาชีพสาหรับคนพิการในกรุ ง เทพมหานครทั้งหมด 50 เขต เขตละ 6 คน และส่วนกลางอีก รวม 306 คน
ซึ่งเพิ่มจากเดิมที่มีเ พีย ง จ านวน 69 คน นอกจากนี้ ยังร่ว มกับ ภาคธุรกิจเอกชนช่ว ยพัฒ นาเว็ บ ไซต์ แ ละ
ฐานข้อมูลคนพิการที่ต้องการมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ (job bank) ยังให้การสนับสนุน 2 เรื่องหลัก
ได้แก่403 1) การส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้คนพิการ และ 2) สร้างเว็บไซต์ bangkok.skynebula.tech เปิดพื้นที่
ให้คนพิการที่มีความพร้อมและประสงค์จะสมัครงาน และนายจ้างที่ต้องการรับคนพิการเข้าทางานได้พบกัน
• ในปี 2565 ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการมีงานทาของคนพิการเพิ่ม
มากขึ้น เช่น เอพี ไทยแลนด์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดโครงการที่ชื่อว่า “เพราะฉันคือ …ฉัน #IamPower”

399จาก

สช. จัดอบรมออนไลน์หลักสูตรผู้ดาเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา เร่งการศึกษาเอกชนดึงเด็กเข้าสู่ระบบฯ,
โดย สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 30 มีนาคม 2565. สืบค้นจาก https://opec.go.th/opec3-2565/
400จาก 8 หน่วยงาน พม.มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ด้าน พอช. ผลิตช่างชุมชนสร้างอาชีพทั่วประเทศ 5,570 คน สร้างรายได้ 375
ล้านบาท, โดย ไทยโพสต์, 23 มกราคม 2565. สืบค้นจาก https://www.thaipost.net/public-relations-news/50373/
401จาก อธิบดี พก. เปิดประชุมส่งเสริมการจ้างงาน ตามมาตรา 33, 35 ปี 2565 และส่งเสริม CSR ภาคธุรกิจ, โดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
, 10 พฤษภาคม 2565. สืบค้นจาก https://www.dep.go.th/th/news/news-release/อธิบดี-พก-เปิดประชุมส่งเสริมการจ้างงาน-ตามมาตรา-33,-35-ปี-2565-และส่งเสริมcsr-ภาคธุรกิจ
402จาก ก.แรงงาน ชวนเอกชนจ้างงานผู้พิการ ม.35 แทนการส่งเงินเข้ากองทุน, โดย ประชาชาติธุรกิจ. 16 กุมภาพันธ์ 2565.
สืบค้นจาก https://www.prachachat.net/csr-hr/news-847322
403จาก ปลดล็อกจ้างงาน 50 เขต กทม. เปลี่ยนผู้พิการมีศักดิ์ศรี มีที่ยืนในสั งคม, โดย กรุงเทพธุรกิจ, 11 มีนาคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.bangkokbiznews.com/lifestyle/992373
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เพื่อมอบทักษะแห่งอนาคต ต่อยอดโอกาสในการเข้าถึงทักษะใหม่ๆ ให้แก่ “บัณฑิตและเยาวชนคนพิการ”404
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) หรือดีแทค ดาเนินโครงการ Go Beyond (Dis) abilities
into possibilities together ต่อยอดศักยภาพคนพิการให้ดีทั่วดีถึง ดีไปด้วยกันทุกคน405
• สสส. ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งได้ดาเนินการมาตั้งแต่ปี
2556 จนถึงปัจจุบัน โดยสนับสนุนให้คนพิการมีงานทาภายใต้การจ้ างงานเชิงสังคมตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 33 และมาตรา 35 ส่วนมาตรา 34 มีผลจากการทางานเชิง
รุกทาให้คนพิการมีอาชีพประมาณ 7,000 คน สร้างโอกาสให้คนพิการได้ทางานกว่า 20,000 งาน มีบริษัทเข้าร่วม
ประมาณ 300 บริษัท สามารถลดการส่งเงินเข้ากองทุนประมาณ 6 พันล้านบาท406
• เมื่อวัน ที่ 28 มิถุนายน 2565 พม. และ พก. ร่ว มแถลงข่าวชี้แจงกรณีคนพิการ
ร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมตามสิทธิการจ้างงานคนพิการ โดย พก. ได้ประสานเรื่องดังกล่าวไปยัง
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งรับผิดชอบส่งเสริมอาชีพคนพิการ และได้มอบหมายให้ศูนย์บริการคน
พิการระดับจังหวัดในทุกจังหวัดทาหน้าที่ช่วยเหลือตามภารกิจของ พก.407
(8) การให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองคนพิการจากการถูกล่วงละเมิด
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 พม. ร่วมกับ สสส. มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม
และสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ จัดเวทีนาเสนอข้อมูลรายงาน “สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและ
ผู้หญิงพิการ” โดยสนับสนุนให้เด็กและสตรีพิการเข้าถึงสิทธิทางกฎหมาย และการสนับสนุนด้านอื่นที่จาเป็น
สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ ที่ผ่านมาได้ทางานแบบบูรณาการร่วมกับ องค์กรด้านคนพิการและ
ภาคเอกชนดาเนินงานใน 4 มิติ ได้แก่ การป้องกัน การช่วยเหลือเยียวยา การดาเนินคดี นอกจากนี้ สสส. ยังได้
ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม (มสส.) และภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนโครงการก้าวที่เป็นมิตรต่อ
เด็ก ผู้หญิง คนพิการ และผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ408
• เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 มีการประชุมคณะทางานจัดทาแนวทางการช่วยเหลือ
คนพิการซึ่งถูกกระทาด้วยความรุนแรงและคดีทางเพศ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณากลไกการขับเคลื่อนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงของคนพิการ ซึ่งถูกกระทาด้วยความรุนแรงและคดีทางเพศ และการ

404จาก

เอพี ไทยแลนด์ ปลุกพลังเยาวชนพิการผ่านทักษะอนาคต “เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower”, โดย thisAble.me, 30 มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก
https://thisable.me/content/2022/06/823
405จาก พก.ต่อยอดศักยภาพคนพิการ จัดทาแพ็กเกจอินเตอร์เน็ต ส่งเสริมค้าขายออนไลน์ , 11 เมษายน 2565. สืบค้นจาก
https://www.matichon.co.th/local/news_3311391
406จาก ปลดล็อกจ้างงาน 50 เขต กทม. เปลี่ยนผู้พิการมีศักดิ์ศรี มีที่ยืนในสังคม, โดย กรุงเทพธุรกิจ, 11 มีนาคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.bangkokbiznews.com/lifestyle/992373
407จาก พม. แจงกรณีคนพิการร้องเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจ้างงานและส่งเสริมอาชีพ, โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 19
มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/56284
408จาก เผยปี 2564 เด็ก-สตรีพิการถูกทาร้ายเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแค่ 29 % , โดย โพสต์ทูเดย์, 16 กุมภาพันธ์ 2565. สืบค้นจาก
https://www.posttoday.com/social/general/686180
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พัฒนาบุคลากรของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด เพื่อรองรับการขับเคลื่อนงานให้ความช่วยเหลือคนพิการ
ซึ่งถูกกระทาด้วยความรุนแรงและคดีทางเพศ409
• เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด 410 และจังหวัดนครปฐม411 จัดโครงการ
เฝ้ าระวังและป้ องกัน ความรุน แรงต่อสตรีพิการ ประจาปี 2565 เพื่อให้ เด็กพิการและสตรีพิการได้รับการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองจากการแสวงหาประโยชน์ทุกรูปแบบ สามารถเข้าถึง
สิทธิ สวัสดิการอย่างเท่าเทียม เสมอภาค เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วม และสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมั่นคงและปลอดภัย
(9) มาตรการให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 พก. ได้จัดหาครอบครัวอุปการะเพื่อเป็นครอบครัวทดแทนให้คนพิการที่ไม่มีใครดูแลให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในชุมชนที่คุ้นเคย โดยเริ่มจากคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล หรือเด็กพิการในสถานสงเคราะห์ ที่
ไม่สามารถตามหาพ่อแม่เจอประมาณ 100 คน ขณะที่ครอบครัวอุปการะจะได้เงินตอบแทนจากรัฐ เช่น เงินค่า
ดูแล จานวน 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน ค่าอุปโภคบริโภค และค่าอุปกรณ์ เป็นต้น (รายละเอียดโปรดดูเพิ่มเติม
ในหัวข้อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) 412
2.3 ข้อเสนอแนะที่ไทยได้ตอบรับและให้คามั่นโดยสมัครใจภายใต้กลไก UPR รอบที่ 3
รัฐบาลตอบรับ ที่จะดาเนิน การ/เพิ่มมาตรการ/ดาเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนพิการ ได้แก่ (1) มุ่งพัฒนาปรับปรุงความเป็นอยู่ของคนพิการให้ดี
ยิ่งขึ้น โดยการปรับปรุงการเข้าถึงบริการทางสังคมต่าง ๆ รวมถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในพื้นที่ชนบท เพื่อทาให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ในโรงเรียนและสถานที่ทางาน และได้รับบริการ
ช่วยเหลือที่เหมาะสมต่ออายุและรูปแบบของความพิการ (2) ลดความซับซ้อนของขั้นตอนในการเข้าถึงเงินทุน
สาหรับคนพิการ (3) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกรอบด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองคนพิการ
แก้ไขกฎหมายเพื่อห้ามการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการโดยไม่มีข้อยกเว้น และเสริมสร้างการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมของสตรีพิการ (4) จัดการกับเจตคติแบบเหมารวมเชิงลบต่อเด็กพิการและยุติการเลือกปฏิบัติต่อเด็ก
พิการ (5) ทาให้ คนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษาอย่างเต็มที่ และมีส่วนร่วม โดยให้โอกาสในการศึกษาที่มี
คุณภาพสาหรับคนพิการในทุกช่วงวัย (6) เสริมสร้างความตระหนักรู้/ความก้าวหน้าเกี่ยวกับสิทธิของเด็กพิการ
3. การดาเนินการของ กสม.
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 กสม. ได้จัดการประชุมหารือเรื่องแนวทางในการขับเคลื่อนประเด็น
ด้านสิ ทธิมนุ ษยชนของคนพิ การ ในรู ปแบบออนไลน์ เพื่อรวบรวมข้ อมูล ข้อคิดเห็ น ตลอดจนข้ อเสนอแนะ
409จาก

พก. ประชุมคณะทางานจัดทาแนวทางการช่วยเหลือคนพิการ ซึ่งถูกกระทาด้วยความรุนแรงและคดีทางเพศ ครั้งที่ 1/2565, โดย ศูนย์สั่งการชายแดน
ไทย - เมียนมา จ.ตาก, 11 เมษายน 2565. สืบค้นจาก https://www.dep.go.th/th/news/news-release/พก-ประชุมคณะทางานจัดทาแนวทางการช่วยเหลือคนพิการ-ซึ่งถูก
กระทาด้วยความรุนแรงและคดีทางเพศ-ครั้งที่-1-2565
410จาก ร้อยเอ็ด เฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการ ประจาปี 2565, จาก กรมประชาสัมพันธ์, 31 พฤษภาคม 2565. สืบค้นจาก
https://radioroiet.prd.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/96397
411จาก จังหวัดนครปฐม จัดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการ, จาก สานักงานจังหวัดนครปฐม, 30 พฤษภาคม 2565. สืบค้นจาก
https://gnews.apps.go.th/news?news=114365
412จาก รัฐบาลตั้งเป้า ปี 65 “ปฏิรูปงานด้านคนพิการ” ลุยตามชุมชนหาผู้ตกหล่นมาขึ้นทะเบียน, โดย ไทยรัฐออนไลน์, 16 พฤษภาคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.thairath.co.th/news/politic/2302726
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มาตรการหรือแนวทางในการขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนของคนพิการ ระหว่าง กสม. กับสมาคมคนพิการและ
องค์กรด้านคนพิการ เพื่อนาข้อมูลไปใช้ประกอบการสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ของคนพิการร่วมกันตามหน้าที่และอานาจของ กสม. ต่อไป
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 กสม. ประชุมหารือร่วมกับสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ และ
กรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ และคณะ ถึงความร่วมมือในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของ
คนพิการ ภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของคนพิการสากล การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย การติดตามคาร้อง
ของเครือข่ายสตรีพิการเพื่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทาง
เพศและความรุนแรงในครอบครัวต่อเด็กพิการและสตรีพิการ
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 กสม. แสดงความห่วงใยกรณีคลิปโปรโมตของบริษัทแพลตฟอร์ม
การตลาดออนไลน์แห่งหนึ่งที่หลายฝ่ายมีความกังวลถึงความไม่ เหมาะสม และขาดความตระหนักรู้เรื่องการ
เคารพในศักดิ์ศรี ความเป็ น มนุ ษย์ ของผู้ อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ พิการหรือทุพพลภาพทั้งนี้ การใช้สิทธิ และ
เสรีภาพจะต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น หรือมีผลทาให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้อยค่าลง ภาค
ธุรกิจและผู้มีอิทธิพลในสื่อออนไลน์ (influencer) ในการจัดทาสื่อที่ต้องคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อ
สนับสนุนการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการดาเนินธุรกิจอย่างเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะว่า
ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UNGPs) ด้วย413

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปนัสนันท์ อินคง
0 2141 3894

413จาก

กสม.ห่วงสังคมขาดความตระหนักเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ปม Lazada แนะสื่อสารสร้างสรรค์, โดย ผู้จัดการออนไลน์, 10 พฤษภาคม 2565.
สืบค้นจาก https://mgronline.com/politics/detail/9650000044027
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สิทธิสตรีและความเสมอภาคทางเพศ
รอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565
1. สถานการณ์/ปัญหา
1.1 ความรุนแรงต่อสตรีในครอบครัว
- สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระบุว่า ประเทศไทยมีสถิติความรุนแรงต่อ
ผู้หญิงสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก โดยพบว่า ผู้หญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกกระทาความรุนแรงทางร่างกาย
หรือจิตใจ ไม่น้อยกว่า 7 คน/วัน และมีสถิติผู้หญิงที่เข้ารับการบาบัดรักษา แจ้งความร้องทุกข์ประมาณปีละ
30,000 คน ขณะที่รายงานของสานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC)
พบว่า ประมาณร้อยละ 87 ของคดีการถูกล่วงละเมิดทางเพศไม่ ได้รับการรายงาน นอกจากนี้ ยังพบสภาพ
ปัญหาการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงพิการในหลายรูปแบบ อาทิ การทาร้ายร่างกาย การนาไปทาหมันตัดมดลูก
โดยไม่มีการบอกกล่าว การใช้คาพูดรุนแรง การทอดทิ้ง การนาไปแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การนาลูกหรือ
ญาติที่มีความพิการไปแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ พบว่าผู้ที่กระทาส่วนใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัว
โดยร้อยละ 33 เป็นสามี ร้อยละ 29 เป็นพ่อ ร้อยละ 19 เป็นแม่ ร้อยละ 14 เป็นญาติ และบุคคลที่กระทาที่
เหลืออีกร้อยละ 5 เป็นแพทย์ซึ่งสะท้อนความเชื่ อว่าสตรีและเด็กหญิงพิการที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ควรจะต้องไป
ทาหมันเพื่อป้องกันการท้องไม่พึงประสงค์แต่ไม่ได้ป้องกันการถูกข่มขืนกระทาชาเรา อีกทั้งในการทาหมันพบว่า
มีผู้หญิงพิการจานวนน้อยที่ให้ความยินยอม (consent) 414
ผลจากการสนทนา “ครป.house ตอน 115 ปีวันสตรีสากล:สังคมไทยที่ชายยังเป็นใหญ่ ” มีข้อมูลที่
สอดคล้องว่า กรณีความรุนแรงในครอบครัว ส่วนใหญ่ผู้หญิงถูกสามีทาร้ายร่างกาย และยังพบการทาร้ายทาง
จิตใจ อาทิ สามีนอกใจมีผู้หญิงอื่น การไม่รับผิดชอบภาระครอบครัว สามีติดเหล้า ติดการพนัน ยาเสพติด การ
ใช้วาจารุนแรง จนมีผลทางสุขภาพจิตของผู้หญิงจนอาจถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้า นอกจากนี้ ยังพบว่าแนวโน้มการ
ล่วงละเมิดทางเพศมีสูงขึ้น โดยเฉพาะในสถานศึกษา415 นอกจากนี้ ข้อมูลจากโครงการปลอดภัยและยุติธรรม
(Safe and Fair) องค์กรเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ
(UN WOMEN) ระบุถึงสถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศไทยว่า ร้อยละ 44 ของผู้หญิงถูกกระทาความ
รุนแรงจากคนในครอบครัวหรือจากคนที่รู้จัก โดยผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงมักไม่กล้าขอความช่วยเหลือ สาหรับ

414จาก

การเสวนาวิชาการเรื่อง ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ: ปกป้อง คุ้มครองสิทธิผู้ตกเป็นเหยื่ออย่างไร?ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กับสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล
กรุงเทพ
415จาก สนทนา ครป.house 115 ปี วั น สตรี ส ากล สั ง คมไทยที่ ช ายยั ง เป็ น ใหญ่ , โดย ประชาไท, 5 มี น าคม 2565. สื บ ค้ น จาก
https://prachatai.com/journal/2022/03/97551

133
สาเหตุความรุนแรงเกิดจากความมีอคติต่อผู้หญิงและระบบปิตาธิปไตย ด้านแรงงานหญิงข้ามชาติพบว่ามีอุปสรรคใน
การเข้าถึงความช่วยเหลือเมื่อถูกกระทาความรุนแรง416
- เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 พบกรณีหญิงฆ่าตัวตายหลังศาลฎีกามีคาพิพากษายกฟ้องในคดีกล่าวหา
ว่า ภรรยาของผู้เสียหายถูกพี่เขยตนเองข่มขืน จึงเกิดอาการเครียดจนก่อเหตุกิ นยาฆ่าตัวตาย เพื่อเรียกร้องขอ
ความเป็นธรรมให้กับตัวเอง ต่อมา กระทรวงยุติธรรมได้เข้าไปช่วยเยียวยาสิทธิค่าตอบแทนในคดีอาญาให้กับ
ครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว และมีแผนที่จะพิจารณาทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับช่องว่างของกฎหมายที่มีอยู่ โดย
จะต้องเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ ศึกษาร่วมกันเพื่อหาทางแก้ไข และเหตุใดศาลฎีกาจึงมีคาสั่งยก
ฟ้อง417 ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามหน้าที่และอานาจของ กสม.418
- นายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ระบุว่า ผู้หญิงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
จานวนมากตกเป็นเหยื่อความรุนแรง โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทาให้ความรุนแรงใน
ครอบครั วสู ง การหย่ าร้ างเพิ่มขึ้น อย่ างไรก็ดี กรณีเหล่ านี้ มักถู กมองว่าเป็นเรื่ องในครอบครัว ผู้ ที่ไม่ใช่ คนใน
ครอบครัวไม่ควรยุ่งเกี่ยว ขณะที่มีผู้หญิงจานวนมากพยายามเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ถูกปฏิเสธจากหน่วยงาน
ภาครัฐ419 สอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมมนาวิชาการด้านส่งเสริมสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่ภาคใต้
และจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งจัดโดยสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565
ระบุถึงสภาพปัญหาความรุนแรงในครอบครัวต่อสตรีที่มีเพิ่มขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด
19 และมีปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศจากบุคคลในครอบครัวเพิ่มขึ้น โดยพบว่า ผู้เสียหายจะถูกครอบครัว
บังคับให้แต่งงานกับผู้ที่ข่มขืน ทั้งนี้ สาเหตุสาคัญของการล่วงละเมิดทางเพศ คือ ปัญหายาเสพติดและปัญหา
การหึงหวง นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า 1 ใน 3 ของความรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นความรุนแรงด้านจิตใจ
1.2 การคุกคามทางเพศและล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้หญิง
- ข้อมูลจากรายงาน “สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงพิการ” ระบุว่า ผู้หญิงถูกล่วงละเมิด
ทางเพศไม่น้ อยกว่า 7 คน/วัน ขณะที่มีผู้ ห ญิงที่เข้ารับการบาบัดรักษา แจ้งความร้องทุกข์ ประมาณปีล ะ
30,000 ราย โดยร้อยละ 90 เป็นการละเมิดที่เกิดขึ้นจากบุคคลในครอบครัว และมีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่
เข้าถึงกระบวนการยุ ติธรรม 420 นอกจากนี้ ยังพบกรณีผู้บริหารของมหาวิทยาลั ยรัฐ แห่ งหนึ่ง แอบถ่ายภาพ
416จ า ก

ยู เ อ็ น ก ร ะ ตุ้ น เ อ ก ชน ยุ ติ รุ น แ ร ง - ห นุ น เ ท่ า เ ที ย ม , โ ด ย ข่ า ว ส ด อ อ น ไ ล น์ , 8 มิ ถุ น า ย น 2 5 6 5 . สื บ ค้ นจ า ก
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7099611
417จาก สามี ร้อง ยธ. ขอความเป็นธรรมให้ภรรยา ถูกพี่เขยขืนใจ สู้คดี 3 ปี ศาลยกฟ้อง สุดท้ายจบชีวิต , โดย ข่าวสดออนไลน์, 9
กุมภาพันธ์ 2565. สืบค้นจาก https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_6879882
418จาก คาร้อ งที่ 110/2565 กรณีเสนอปั ญหาพร้อ มข้ อเสนอแนะเพื่อ ดาเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถู ก กระทาด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
419จาก วันสตรีสากล "ไม่อยากเป็นเพียงไม้ประดับ" เสียงผู้หญิงจากจังหวัดชายแดนใต้ , โดย กรุงเทพธุรกิจ, 8 มีนาคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.bangkokbiznews.com/social/992332
420จาก

สถิติผู้หญิงไทย "โดนล่วงละเมิด" ต้องเข้ารักษา-แจ้งความ ปีละ3หมื่นคน, โดย ฐานเศรษฐกิจ, 22 มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก
https://www.thansettakij.com/general-news/529847
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แอร์โฮสเตสและโพสต์ลงสื่อโซเชียลโดยใช้ถ้อยคาในลักษณะคุกคามทางเพศ โดยมีหลายฝ่ายเห็นว่าเข้าข่าย
เจตนาคุ ก คามทางเพศ-หยาบคาย-พฤติ ก รรมไม่ เ หมาะสม 421 กรณี ห ญิ ง ข้ า มเพศถู ก ว่ า ที่ ส มาชิ ก สภา
กรุงเทพมหานคร (ส.ก.) รายหนึ่งคุกคามทางเพศ 422 หรือกรณีนักการเมืองพรรคหนึ่งถูกกล่ าวหาว่าทาการ
คุกคามและล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้หญิงหลายราย ซึ่ง ข้อมูลจากเวทีเสวนา “คุกคามทางเพศ & คุกคามทาง
การเมือง” เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ระบุว่า การล่วงละเมิดทางเพศ หากผู้กระทาผิดมีอานาจ เป็นเรื่อง
ยากที่เหยื่อจะกล้าแจ้งความ เพราะสังคมไทยยังมีค่านิยม “ชายเป็นใหญ่” ทาให้ปรากฏข้อมูลว่าผู้บริหารใน
องค์ ก รที่ เ ป็ น ผู้ ช ายบางคนมี พ ฤติ ก รรมล่ ว งละเมิ ด ทางเพศผู้ ใ ต้ บัง คั บ บั ญ ชา จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ย ากในการแก้ ไข
แต่การจะหยุดพฤติกรรมนี้ได้ ต้องมีระบบการลงโทษที่รุนแรง และเป็นธรรม โดยหากเหยื่อเป็นคนชรา ผู้พิการ
และคนในระดับรากหญ้ามักถูกละเลยจากเจ้าหน้าที่รัฐ ทาให้ไม่กล้าไปแจ้งความและถูกกระทาซ้าเรื่อย ๆ423
- ข้อมูลจากการเสวนาวิชาการเรื่อง ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ: ปกป้อง คุ้มครองสิทธิผู้ตกเป็น
เหยื่ออย่างไร? จัดโดย กสม.กับ สสส. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ระบุว่า ความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงนั้น
เป็นความรุนแรงในระดับละเอียดลึกซึ้งที่หยั่งรากลึกไปที่ระบบความคิดและความเชื่อของบุคคล และส่งผลไป
ถึงความรุนแรงทางโครงสร้าง เศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่วางบทบาทความเป็นหญิงให้ด้อยกว่าและมีคุณค่าต่า
กว่าบทบาทความเป็นชาย เป็นผลให้เกิดความรุนแรงทางตรง ซึ่งอาจจาแนกได้เป็น 1) ความสัมพันธ์เชิงอานาจ
ระหว่างผู้กระทาความผิดกับผู้ถูกกระทา สะท้อนรูปแบบความสัมพันธ์ทางอานาจที่ไม่เท่ากันระหว่างผู้กระทา
กับผู้ถูกกระทาหรือความเชื่อในสังคมนิยมชาย (patriarchy society) หรือ ปิตาธิปไตย ทีใ่ ห้สิทธิผู้ชายมากกว่า
ผู้หญิง 2) วัฒนธรรมตีตราผู้เสียหาย (victim blaming) โดยมีชุดความคิดโทษผู้เสียหายว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
การกระทาความผิด การตีตราและตั้งคาถามกับผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้เกิดปัญหา
โดยปรากฏทุกครั้งในขั้นตอนของการสอบสวนและการพิจารณาคดี ซึ่งเป็นการกระทารุ นแรงที่ซ้าซ้อน และ 3)
วัฒนธรรมเงียบ (silent culture) การปกปิด/นิ่งเงียบ/เพิกเฉยต่อความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้น คือการปิด
โอกาสในการให้ความช่วยเหลือต่อผู้ถูกกระทา วัฒนธรรมตีตราทาให้ผู้หญิงปิดปากตนเองเมื่อถูกกระทารุนแรง
ทางเพศ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้กระทาความผิดย่ามใจที่จะทาความรุนแรงทางเพศซ้าได้สูงขึ้น
- สาหรับการคุกคามทางเพศในที่ทางานพบกรณีอธิบดีกรมการปกครองได้มีคาสั่งให้ข้าราชการรายหนึ่ง
ช่วยราชการ เนื่องจากภาคประชาชนในพื้นที่อาเภอรือเสาะ ได้มีการร้องเรียนมายังกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่า

421จาก

ฉาว! อธิการบดี ม.ดังแอบถ่ายรูปแอร์โฮสเตส บอก “ฝากน้อง ๆ ให้เขาน้าลายไหล”, โดย ch3plus, 27 เมษายน 2565. สืบค้น
จาก https://ch3plus.com/news/socialnews/morning/288727
422จาก

คุกคามทางเพศเขย่า 'ก้าวไกล' แกนนาพรรคอ้างเพิ่งรู้หลังเลือกตั้ง ส.ก., โดย ไทยโพสต์, 26 พฤษภาคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.thaipost.net/hi-light/149278/?ldtag_cl=2wa9TDHDSPaYJQIwW1f7HgAA_oa
423จาก สั ง คม "ชายเป็ น ใหญ่" ก่ อ ปั ญ หาคดี ล่ว งละเมิ ดทางเพศที่ยัง เรื้ อ รั ง , โดย ไทยรั ฐ ออนไลน์ , 3 พฤษภาคม 2565. สื บ ค้ นจาก
https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/2383161
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ราชการจังหวัดนราธิวาส ถึงพฤติกรรมเชิงชู้สาวภายในที่ว่าการอาเภอ จนทาให้หญิงสาวรายหนึ่งต้องยื่นใบลา
ออกจากครูบัณฑิตอาสาเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของครอบครัว424
1.3 สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์
- ข้อมูลจากกลุ่มทาทางระบุว่า จากการที่กรมอนามัยวางจะเพิ่มจานวนสถานบริการยุติการตั้งครรภ์ให้
ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่งภายในระยะเวลา 5 ปี นั้น เนื่องจากในช่ว ง
ระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา มีสถานบริการยุติการตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น จึงคาดว่ามีความเป็นไป
ได้ยากที่กรมอนามัยจะดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนด อุปสรรคสาคัญ คือ อคติส่วนบุคคลต่อการทาแท้งของ
บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารของสถานบริการ ที่ทาให้เกิดการปฏิเสธการให้บริการ
ปฏิเสธการส่งต่อ การไม่ต้องการเข้ามาร่วมเป็นสถานบริการเพื่อให้บริการยุติการตั้งครรภ์ ทาให้การให้บริการ
ยุติการตั้งครรภ์ภายหลังการประกาศใช้ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564
ยังคงมีปัญหาไม่ต่างจากเดิม425
- ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจและรับคาปรึกษาทางเลือกตามมาตรา 305 (5) ประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ. .... ที่ต้องออกตามความใน พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่ มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ.
2564 ซึ่งมีการยกร่างประกาศฯ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 จนปัจจุบันการยกร่างประกาศฯ ยังไม่แล้วเสร็จและยังไม่
มีผลบังคับใช้ ซึ่งเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม ร่วมกับ
องค์กรที่ทางานกับผู้หญิง เด็ก เยาวชน และบุคคลหลากหลายทางเพศ ในด้านสิทธิสุขภาพ ความเสมอภาค
และความเป็นธรรม จานวน 35 องค์กร เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อยื่นหนังสือขอให้เร่งรัด
การจัดทาประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ตามมาตรา 305 (5) และขอให้ประชาสัมพันธ์สร้างความเ ข้าใจ
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 อย่างกว้างขวาง เนื่องจากยังไม่
มีการประกาศใช้กฎหมายลาดับรองตามมาตรา 305 (5) ทั้งที่ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อจัดทาร่าง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง การตรวจและรับคาปรึกษาทางเลื อกตามมาตรา 305 (5) ประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ. .... ทาให้ไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนสาหรับผู้ให้บริการสุขภาพ ส่งผลให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์
ไม่พร้อมที่อายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์แต่ไม่ถึง 20 สัปดาห์ เสียโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพตามสิ ทธิที่
พึงได้ตามกฎหมายใหม่ที่บญ
ั ญัติขึ้นมา426
424จาก

เด้ง 'นายอาเภอรือเสาะ' ช่วยราชการกรมการปกครอง หลังถูกร้องเรียนถึงพฤติกรรมอื้อฉาว 7 ข้อ, โดย ไทยโพสต์, 22 เมษายน
2565. สืบค้นจาก https://www.thaipost.net/district-news/127838/
จ า ก ก ฎ ห ม า ย ท า แ ท้ ง ฉ บั บ ใ ห ม่ แ ก้ ม า เ พื่ อ “ ใ ค ร ” , โ ด ย ป ร ะ ช า ไ ท , 7 กุ ม ภ า พั น ธ์ 2 5 6 5 . สื บ ค้ น จ า ก
https://prachatai.com/journal/2022/02/97411
426จาก เครือข่ายท้องไม่พร้อม, 26 พฤษภาคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.facebook.com/104434915558976/posts/pfbid0GULDtcXiMFhChxbnhxJed9YEeFfTv6VzJfWAvsYvWJhxDV9MvUyMa
gcznfn1Kpbfl/?d=n
425
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- พบว่านโยบายของพรรคการเมืองหลายพรรคให้การสนับสนุนการยกเลิกภาษีผ้าอนามัยและเรียกร้อง
ให้มีผ้าอนามัยฟรีแบบถ้วนหน้า427,428
1.4 การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากสตรี
-มีกรณีที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง เปิดปฏิบัติการ “ทลายธุรกิจค้ามนุษย์กลางกรุง ”
เข้าช่วยเหลือเหยื่อและจับกุมขบวนการนายหน้า เสนอขายบริการทางเพศเด็กหญิงอายุต่ากว่า 18 ปี ภายใน
สถานบริการไม่มีใบอนุญาต ย่านสุขุมวิท โดยปฏิบัติการในครั้งนี้ มีที่มาจากศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย
ได้ รั บ ร้ อ งเรี ย นจากองค์ ก รต่ อ ต้ า นการค้ า มนุ ษ ย์ ร ะหว่า งประเทศ โอเปอร์ เ รชั่ น อั น เดอร์ ก ราวน์ เ รลโรด
(โอ.ยู.อาร์.) กรณีพบบุคคลมีพฤติการณ์ในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศโดยมิชอบจากเด็กหญิงที่มีอายุ
ต่ากว่า 18 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบของ สน.ลุมพินี429
1.5 การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
(1) มาตรการทางนโยบาย/กฎหมาย
-ข้อมูล จาก สสส . ระบุ ว่า ค่าจ้างระหว่างหญิงชายยังคงมีความแตกต่างกันแม้จะมีแนวโน้มที่
ช่องว่างจะแคบลง แต่ยังพบปัญหาที่ ผู้หญิงต้องรับผิดชอบภาระใน 2 ด้าน คือ การทางานในบ้าน และการ
ออกไปทางานนอกบ้าน ซึ่งภาระดังกล่าวไม่ได้ถูกแทนที่ด้วยระบบสวัสดิการที่ดี จึงมีความจาเป็นอย่างมากที่
ต้ อ งยกระดั บ สวั ส ดิ ภ าพของผู้ ห ญิ ง อาทิ ค วรอุ ด หนุ น การขยายเวลาคลอด 6-12 เดื อ น และสนั บ สนุ น
งบประมาณที่อุดหนุนเลี้ยงดูเด็กเล็ก สิทธิการลาเพื่อทาธุระเกี่ยวกับบุตร การมีศูนย์ดูแลเด็กเล็ก430
-สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา (GDRI) ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม
มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) ได้มีการจัดเสวนา หัวข้อ “ตารวจที่ผู้หญิงและคนชายขอบต้องการ” สรุปสาระสาคัญ
ได้ว่า ต้องการเพิ่มสัดส่วนของพนักงานสอบสวนหญิงให้สูงขึ้น แม้ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีมีนโยบายเพิ่มพนักงาน
สอบสวนผู้หญิง 100 อัตรา โดยเปิดรับสมัครจากผู้ที่จบทางด้านนิติศาสตร์ และโรงเรียนนายร้อยตารวจก็มีการเปิด
สอบเพิ่มอัตรากาลังแล้วก็ตาม นอกจากนี้ ยังพบว่าสภาพสถานีตารวจไม่เอื้ออานวยต่อการที่ผู้หญิงหรือเหยื่อจะขึ้น
ไปบอกกล่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงเสนอให้ ตร. มีหน่วยพิเศษสาหรับการทาคดีทางเพศ ทั้งนี้ ในเวทีเสวนายังมีการ

427จาก

เพือ่ ชาติกระทุ้งรัฐบาล เนื่องในวันสตรีสากล ลั่นสตรีไทยต้องได้ใช้ผ้าอนามัยฟรี, โดย ข่าวสดออนไลน์, 8 มีนาคม 2565. สืบค้น
จาก https://www.khaosod.co.th/politics/news_6929326
428จาก

“เพือ่ ไทย”ลุยศึกษานโยบายแจกผ้าอนามัยฟรีถ้วนหน้า-พบผู้หญิงควักค่า2แสนบ., โดย กรุงเทพธุรกิจ, 8 มีนาคม 2565. สืบค้น
จาก https://www.bangkokbiznews.com/politics/992386
429จาก

รอง ผบ.ตร. สั่งนครบาลเร่งปราบค้าประเวณี ไม่ให้จัดฉาก-ล่อซื้อ อาจถูกยกฟ้องได้, โดย ไทยโพสต์, 16 มีนาคม 2565. สืบค้น
จาก https://www.thaipost.net/criminality-news/105399/
430จาก

ยกระดับสวัสดิภาพผู้หญิง รับสังคมสูงวัย, โดย สานักงานกองทุนสันบสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 10 มีนาคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.thaihealth.or.th/Content/55949-ยกระดับสวัสดิภาพผู้หญิง%20รับสังคมสูงวัย.html
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ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติฉบับใหม่ว่าจะมีการนาเรื่องเพศเป็นข้อจากัดในการเลื่อนสู่
ตาแหน่งที่สูงขึ้นหรือไม่431
- คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ร่วมกับสถาบันสังคมประชาธิปไตย จัดการสนทนา
“ครป.house ตอน 115 ปี วั น สตรี ส ากล:สั ง คมไทยที่ ช ายยั ง เป็ น ใหญ่ ” ระบุ ว่ า ภาพลั ก ษณ์ ก้ า วหน้ า ของ
สถานภาพสตรีมมี ากขึ้นจากในอดีต มีผู้หญิงเข้ามามีบทบาทเป็นผู้นามากขึ้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาคการเมือง ภาค
สังคม อย่างไรก็ดี การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิง พบว่า ประเทศไทยมีสมาชิกรัฐสภาหญิงในจานวน
น้อยและต่ากว่าประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จะมีการ
เขียนไว้ชัดว่า พรรคการเมืองต้องให้ความสาคัญในเรื่องสัดส่วนเพศชายหญิง แต่ในทางปฏิบัติไ ม่ได้นาเรื่อง
Gender Quota เข้ามาใช้432
- พบว่าหน่วยงานเอกชนมีมาตรการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศโดยเฉพาะกับกลุ่มบุคคลหลากหลาย
ทางเพศมากขึ้น อาทิ การกู้เงินเพื่อซื้อบ้าน การให้ สวัสดิการสาหรับพนักงานที่มีความหลากหลายในองค์กร
เช่น433 เช่น การลาเพื่อผ่าตัดแปลงเพศ พนักงานสามารถใช้สิทธิ์ลาโดยได้รับค่าจ้างระหว่างผ่าตัดแปลงเพศได้
45 วัน เท่ากับสวัสดิการลาคลอด434 เป็นต้น
(2) สภาพปัญหาการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
- พบกรณีการเลื อกปฏิบั ติ ต่อกลุ่ มบุคคลที่ มีความหลากหลายทางเพศ หลายกรณี อาทิ กรณี
นักศึกษานิติศาสตร์ร้องต่อประธานรัฐสภาเพื่อเร่งรัดการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) จากการถูกปฏิเสธไม่ให้แต่งกายตามเพศสภาพโดยสานักฝึกอบรมวิชาว่า
ความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์435 กรณีหญิงข้ามเพศถูกสานักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
ดูไบส่งกลับประเทศไทย หลังเพศสภาพไม่ตรงพาสปอร์ต 436 หรือกรณีตัวแทนกลุ่ม LGBTQ+ ยื่นหนังสือต่อ
สถานีโทรทัศน์ช่อง one เหตุนาเสนอเนื้อหาล้อเลียนกลุ่มความหลากหลายทางเพศและมีพฤติกรรมอคติต่ออัต
ลักษณ์ทางเพศสภาพ และวิถีทางเพศของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ437
431จาก

วงเสวนาวันสตรีสากล ย้าต้องการตารวจมีใจ ทาคดีทางเพศคานึงถึงความเป็นมนุษย์ , โดย ประชาไท, 7 มีนาคม 2565. สืบค้น
จาก https://prachatai.com/journal/2022/03/97562
432จาก สนทนา ครป.house 115 ปีวันสตรีสากล สังคมไทยที่ชายยังเป็นใหญ่. งานเดิม
433จาก ‘แสนสิร’ิ หนุนความเท่าเทียม ประกาศผนึก 8 ธนาคารชั้นนา เดินหน้ามอบสินเชื่อบ้านสาหรับคู่ชีวิต LGBTQ+, โดย ประชาไท,
3 มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก https://thestandard.co/sansiri-offers-home-loans-for-lgbtq-couples/
434

จาก Pride Month “อาร์เอส” เพิ่มสวัสดิการ ลาแต่งงาน-แปลงเพศได้, โดย ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล , 7 มิถุนายน
2565. สืบค้นจาก
435จาก

กก.บห.งานยุติธรรมเเห่งชาติชี้ เเต่งกายเพศสภาพเข้าสอบเป็นสิทธิรธน.หลังสภาทนายเเจง วลพ.นศ.เเต่งเข้าสอบผิดระเบียบ,
โดย มติชนออนไลน์, 11 มกราคม 2565. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3127048
436จาก สาวโพสต์เศร้า บินดูไบ โชว์งานเอ็กซ์โป แต่ถก
ู ส่งกลับกะทันหัน หลังเพศสภาพไม่ตรงพาสปอร์ต, โดย มติชนออนไลน์, 17
มีนาคม 2565. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/social/news_3237552
437จาก ตัวแทนกลุ่ม LGBTQ+ ยื่นหนังสือ ช่อง one เหตุนาเสนอเนื้อหาล้อเลียนกลุ่มความหลากหลายทางเพศ, โดย The Standard,
18 มีนาคม 2565. สืบค้นจาก https://thestandard.co/lgbtq-representatives-submit-a-letter-to-channel-one/
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- กลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศได้ตั้งข้อสังเกตว่า การไม่มีกฎหมายที่คุ้มครองบุคคลหลากหลาย
ทางเพศ สะท้อนให้ เห็ น ถึ ง ทั ศนคติ การเลื อกปฏิบัติ และความเกลี ยดกลั ว คนรั กเพศเดี ยวกัน ที่ยั งคงอยู่ ใ น
สังคมไทย ซึ่งอาจนาไปสู่อาชญากรรมจากความเกลียดชัง (hate crime) นอกจากนี้ ยังพบว่าเด็ก ที่อยู่ในการ
ดูแลของครอบครัวบุคคลหลากหลายทางเพศถูกรังแกและถูกเลือกปฏิบัติ บางกรณีก็ส่งผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยของเด็กในกรณีฉุกเฉิน หากพ่อแม่ของเด็ก ไม่ได้รับการรับรองทางกฎหมายทาให้ ไม่สามารถเซ็น
เอกสารบางอย่างได้438
- มีข้อเสนอต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศ ดังนี้ 1) ควรมีกฎหมายรับรองเพศ
สภาพ ที่ให้บุคคลสามารถใช้คานาหน้าชื่อตามเพศสภาพของตนได้ เพื่อแก้ไขปัญหาในการเข้าถึงสิทธิและการบริการต่าง
ๆ ที่เหมาะสม และ 2) ควรมีกฎหมายรับรองเกี่ยวกับการใช้คานาหน้านามตามความสมัครใจ โดยมีข้อความระบุว่าการ
บังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ยอมรับในคานาหน้านามที่บุคคลนั้นเลือก เช่น กฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร
กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนสมรส ฯลฯ439
- เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) และองค์กรภาคี
เครือข่ายได้ยื่นข้อเรียกร้องและทวงถามความคืบหน้าเรื่องการเพิ่มชุดบริการสุขภาพสาหรับคนข้ามเพศเป็นส่วนหนึ่ง
ในชุ ดสิ ทธิ ประโยชน์ ในระบบหลั กประกั นสุ ขภาพแห่ งชาติ ต่ อ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข (ประธาน
คณะกรรมการ สปสช.) เนื่องจากมีการยื่นเรื่องไปตั้งแต่ปี 2563 แต่ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าและไม่มีช่องทางใน
การติดตามการทางานที่ชัดเจน440
2. การดาเนินการที่สาคัญ
2.1 การตอบรับต่อข้อเสนอแนะในรายงานฯ ปี 2564
- กระทรวงยุ ติธ รรม โดยกรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภ าพ ได้ตอบข้อเสนอแนะของ กสม. โดยกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชศึกษาจัดประชุมเพื่อหารือกับบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศ และกลุ่มศาสนา โดยกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศต้องการกฎหมายที่
รับรองสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวที่เท่าเทียมกับคู่สมรส โดยมีความเห็นต่อการดาเนินการออกเป็น 3 แนวทาง
ได้แก่ 1) ขับ เคลื่ อนร่ างพระราชบั ญญัติ คู่ชีวิต พ.ศ. .... ควบคู่กับการแก้ ไขประมวลแพ่ งและพาณิช ย์ 2)
สนับสนุนการสมรสเท่าเที ยม 3) สนับสนุนให้ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... เป็นระบบความสัมพันธ์ทาง

438จาก ก้าวต่อไปบนเส้นทางสู่สมรสเท่าเทียม, โดย ประชาไท, 14 กุมภาพันธ์ 2565. สืบค้นจาก

https://prachatai.com/journal/2022/02/97230
439จาก สนทนา 'รักฉันที่ฉันเป็น: ขอกฎหมายรับรองเพศสภาพ' แนะควรมีกฎหมายใช้คานาหน้านามตามความสมัครใจ, โดย ประชาไท,
13 กุมภาพันธ์ 2565. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2022/02/97231
440จ า ก
อี ก ก้ า ว ข อ ง ส วั ส ดิ ก า ร ที่ ร อ , โ ด ย สุ ม า ลี โ ต ก ท อ ง , 4 เ ม ษ า ย น 2 5 6 5 . สื บ ค้ น จ า ก
https://www.facebook.com/100035471827947/posts/693100631882325/?d=n
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ครอบครัวรูปแบบใหม่ของทุกเพศ และปัจจุบันได้ประมวลเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเสนอร่าง
พระราชบัญญัติฯ เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้ว
2.2 การดาเนินการในปี 2564
2.2.1 ความรุนแรงต่อสตรีในครอบครัว
- กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พม. ได้จัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อขจัดความรุนแรง
ต่อสตรีของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการนาเสนอคณะกรรมการนโยบายและ
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ เพื่อพิจารณา
2.2.2 การคุกคามทางเพศและล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้หญิง
- พม. ตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตาบลทั่วประเทศครบวงจรแบบ One Stop Service กว่า 4,355
แห่ง เพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการความร่วมมือสาหรับการบริการสวัสดิการสังคมสาหรับกลุ่มเปราะบางและ
ประชาชนทุกช่วงวัย ภายใต้บริการสังคมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) รวมถึงเป็นศูนย์กลาง
การบริการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Service Center) เพื่อให้บริการอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
โดยการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของ พม. ในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน441
- ผู้ ช่ว ยผู้ บั ญชาการตารวจแห่ งชาติ (พลตารวจโท สุ รเชษฐ์ หั กพาล) ได้กล่ าวในเวทีเสวนา
วิชาการ เรื่อง “ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ: ปกป้อง คุ้มครองสิทธิผู้ตกเป็นเหยื่ออย่างไร?” เมื่อวันที่ 25
พฤษภาคม 2565 ในประเด็นการเปิดรับสมัครนักเรียนนายร้อยตารวจหญิงเพื่อไปเป็นพนั กงานสอบสวนหญิง
โดยจะหารือร่วมกับผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ และการจัดอบรมพนักงานสอบสวนที่มีอยู่ทั่วประเทศให้พัฒนา
ความรู้ ก ารสอบสวนคดี ล ะเอี ย ดอ่ อ นโดยเฉพาะคดี ค้ า มนุ ษ ย์ คดี ล่ ว งละเมิ ด ทางเพศเด็ ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น มาก 442
นอกจากนี้ ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติได้มีนโยบายให้สานักงานตารวจแห่งชาติแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ ให้
ความรู้แก่ประชาชนถึงอาชญากรรมในรูปแบบ Sexual Harassment หรือการคุกคามทางเพศ รวมถึงความผิด
ตามกฎหมายหากมีการกระทาความผิดดังกล่าว443
2.2.3 สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระบุถึงแนว
ทางการให้บริการยาเม็ดคุมกาเนิดชนิดรับประทานและถุงยางอนามัย ได้เพิ่มจุดให้บริการเพื่ออานวยความ
สะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการมากขึ้น อาทิ ร้านขายยา โรงพยาบาลเอกชน คลินิกเวชกรรม และหน่วย

441จาก

พม. ตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตาบลทั่วประเทศ ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง, โดย ฐานเศรษฐกิจ, 23 มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก
https://www.thansettakij.com/general-news/518952
442จาก “บิ๊กโจ๊ก” จ่อหารือผบ.ตร.เปิดรับน.ร.นายร้อยหญิง , โดย มติชน, 27 มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก มติชนปีที่ 45 ฉบับที่ 16178
หน้า 14 (กลาง).
443จาก เผย 5 พฤติกรรม "คุกคามทางเพศ" ใครก็ตกเป็นเหยื่อได้ ตร.เตือนอย่าเพิกเฉย!, โดย tnnthailand, 4 มิถุนายน 2565. สืบค้น
จาก https://www.tnnthailand.com/news/social/115726/
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บริการปฐมภูมิ เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและ
เพิ่มความปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วย444
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอนามัยได้ยกระดับบริการฝากครรภ์ โดยมีจุดมุ่งเน้น ดังนี้ 1)
การบริการฝากครรภ์คุณภาพ โดยเน้น ส่งเสริม สนับสนุน ให้หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ และฝาก
ครรภ์ต่อเนื่องตามเกณฑ์ฝากครรภ์ 8 ครั้ง แต่หากแพทย์ที่ดูแลพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจาเป็นก็สามารถ
ตรวจติดตามมากกว่า 8 ครั้งได้ 2) หญิงตั้งครรภ์ต้องได้รับบริการตามกิจกรรมที่กาหนดไว้ในแต่ละช่วงอายุ
ครรภ์อย่างครบถ้วนตามแนวทางการฝากครรภ์คุณภาพสาหรับประเทศไทย พ.ศ. 2565 3) จัดเครือข่ายบริการ
ฝากครรภ์และมีระบบส่งต่อไปยังสถานบริการที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการหลักประกันสุ ขภาพ
แห่งชาติได้มีมติปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้สามี/คู่ของหญิงตั้งครรภ์ทุกราย ให้ได้รับการตรวจคัดกรองโรคซิฟิลิส
และโรคธาลัสซีเมียพร้อมกับหญิงตั้งครรภ์445
- กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้เปิด “ศูนย์การแพทย์บางรัก” เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ด้านสุขภาพทางเพศแบบ One stop service ให้บริการครอบคลุมทั้งการตรวจคัดกรอง ให้คาปรึกษา และ
รักษา เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสั มพันธ์ของประเทศ มีเป้าหมายที่จะยุติปั ญหา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภายในปี 2573 446
2.2.4 การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากสตรี
- ยังไม่ปรากฏข้อมูล2.2.5 การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
- คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 อนุมัติหลักการร่างมาตรการสนับสนุนสตรีให้
เป็นพลังสาคัญทางเศรษฐกิจตามที่ พม. เสนอ เพื่อเป็นมาตรการคุ้มครอง สนับสนุน และอานวยความสะดวก
ให้ผู้หญิงสามารถเข้ามามีบทบาททางด้านเศรษฐกิจ ช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ชายในการเลี้ยงดูบุตร สร้าง
กลไกการพัฒนาเด็ก เพื่อลดภาระให้กับผู้หญิงที่ทางานโดยให้ พม.รับข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป
พิจารณาก่อนเสนอให้สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานกลางบริหารทรัพยากรบุคคล
ในส่วนราชการต่าง ๆ ดาเนินการปรับแก้ระเบียบต่อไป447

จาก สปสช.เตรียมแจกถุงยางฟรีคนละ10 ชิ้นต่อสัปดาห์, โดย โพสต์ทูเดย์, 27 มกราคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.posttoday.com/social/general/674142
445จาก สธ. ยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารฝากครรภ์ เน้ น คุ ณ ภาพ-เท่ า เที ย ม , โดย เนชั่ น ออนไลน์ , 19 มกราคม 2565. สื บ ค้ น จาก
https://www.nationtv.tv/news/378860897
446จาก ยก'ศูนย์การแพทย์บางรัก' เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพทางเพศแบบ One Stop Service, โดย ไทยโพสต์, 17 กุมภาพันธ์
2565. สืบค้นจาก https://www.thaipost.net/education-news/87562/
447จาก ครม.เห็นชอบ”ร่างคู่มือจัดทางบฯคานึงมิติเพศภาวะ” , โดย LineToday, 7 ธันวาคม 2564. สืบค้นจาก
https://today.line.me/th/v2/article/kEl3e0Z?utm_source=copyshare
444
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- ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม
และสร้างการมีส่วนร่วมจากพลังสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระยะ 6 ปี) โดยมี กลุ่ม/องค์กร/เครือข่ายการ
ปฏิบั ติงานด้านสตรี 64 องค์กร ร่ ว มหารือให้ ความคิดเห็ น ซึ่งมีแนวทางส่ งเสริมและสนับสนุนให้ ผู้ ห ญิงมี
ส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสันติภาพ อาทิ 1) กาหนดมาตรการที่จาเป็นในการให้ความคุ้มครองผู้หญิงและ
เด็กในพื้นที่ที่ขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) สร้างผู้นาหญิงเพื่อเป็นกลไกแก้ไขความขัดแย้งในระดับชุมชน
และสังคม และ 3) ให้มีตัวแทนผู้หญิงในกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อนาเสนอปัญหาของผู้หญิงในทุกระดับ
และได้กาหนดมาตรการ เพื่อเพิ่มโอกาสผู้หญิงในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจระดับนโยบายด้วย และเตรียม
เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป นอกจากนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและโอกาส
ในการเข้าถึงสิทธิของสตรี และได้อบรมเกี่ยวกับการเขียนโครงการและจัดทางบประมาณที่คานึงถึงมิติเพศภาวะ
(Gender Responsive Budgeting: GRB) ซึ่งเป็นไปตามมติ ครม.ทีเ่ ห็นชอบ448
- สานักงานคณะกรรมการกากับหลั กทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์ (กลต.) สนับสนุนสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดาเนินโครงการส่งเสริมสตรีให้มีความพร้อมในการทาหน้าที่เป็นกรรมการ
ประจาปี 2565 สอดรับกับการขับเคลื่อนตามแผนดาเนินการเพื่อเพิ่มบทบาทสตรีในตลาดทุนไทยของ ก.ล.ต.
และส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีความหลากหลาย โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนเงินทุน
ให้สตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ ได้รับโอกาสในการเข้าอบรมหลั กสูตรพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อ มด้ าน
ความรู้และทักษะที่จาเป็นในการทาหน้าที่กรรมการ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสแก่สตรีในระดับกรรมการและผู้นา
ขององค์กรมากขึ้น449
-ธนาคารอาคารสงเคราะห์สนับสนุนให้ กลุ่ มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+)
สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายยิ่งขึ้นได้ปรับปรุงเงื่อนไขในการให้สินเชื่อของธนาคาร โดยกาหนดให้
กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) สามารถกู้ร่วมกันได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ครอบคลุม
ทุกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เช่นเดียวกับกรณีกู้ร่วมกับคู่สมรส พี่-น้อง และบิดา-มารดา450
- เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่าง
เพศ (คณะกรรมการ วลพ.) ได้มีคาวินิจฉัย เรื่องการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศโดยการถูกจากัด

448จาก

รองโฆษก รบ. ลุยงานด้านสตรีชายแดนใต้ เผยนายกฯ ตั้งเป้าพัฒนาศักยภาพเพิ่มผู้นาหญิง, โดย ไทยโพสต์, 16 กุมภาพันธ์
2565. สืบค้นจาก https://www.thaipost.net/general-news/86851/ และ
จาก นายกฯเชื่อศักยภาพผู้หญิงขับเคลื่อนสันติภาพ-การพัฒนา มุ่งลดความรุนแรงพื้นที่ จชต., โดย มติชนออนไลน์, 27 กุมภาพันธ์
2565. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_3205429
449จาก ก.ล.ต.หนุ น IOD เดิ น หน้ า โครงการส่ ง เสริ ม สตรี ท าหน้ า ที่ ก รรมการ บจ., โดย ryt9, 7 เมษายน 2565. สื บ ค้ น จาก
https://www.ryt9.com/s/iq05/3312986
450

จาก LGBTQ+ ขอกู้ร่วมได้ ธอส.ปรับเงื่อนไขทุกผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อ, โดย PPTV Online, 27 มิถุนายน 2565. สืบค้น
จาก https://www.pptvhd36.com/news/เศรษฐกิจ/175090
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สิทธิในการแต่งกายตามเพศสภาพ จากกรณีสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์และสานักฝึกอบรมวิชา
ว่าความแห่งสภาทนายความ จากัดสิทธิในการแต่งกายเป็นหญิงอันเป็นเพศสภาพในการเข้าสอบวิชาว่าความ
ภาคทฤษฎี การอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 57 โดยให้สภาทนายความ ฯ อนุญาตให้ผู้ร้องแต่งกายเป็นหญิ งตาม
เพศสภาพ และต้องกาหนดมาตรการหรือแก้ไขกฎระเบียบเพื่อรับรองสิทธิในการแต่งกายตามอัตลักษณ์ทาง
เพศของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายในการเข้าอบรม ฝึกงาน สอบสัมภาษณ์ หรือสอบวัดผลอื่น ๆ และการ
เข้ารับประกาศนียบัตรด้วย ทั้งนี้ใ ห้มีผลเป็นการทั่วไป451
- กรณีการแต่งกายในระดับอุดมศึกษา มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งประกาศให้นิสิต นักศึกษา
สามารถแต่งกายตามเพศสภาพได้ เช่น สภานิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ออกประกาศสภานิสิต 001/2565 ใน
การยกเลิกการใช้คานาหน้าในการระบุเพศ เพื่อเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศภายในองค์กรสภานิสิต
เพิ่มเติมจากที่เคยมีประกาศเพื่อเปิดโอกาสให้ นิสิตที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถแต่งกายตามเพศวิถีได้
รวมไปถึงการสวมชุดครุยตามเพศวิถี 452 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่
1620/2565 เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษา โดยอนุญาตให้นักศึกษาตามเพศสภาพ หรือเพศสภาวะที่ไม่ตรง
กับเพศกาเนิด สามารถแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษา หรือชุดสุภาพตามเพศสภาพหรือเพศสภาวะนั้นได้ 453
- ในการพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับบุคคลหลากหลายทางเพศ 4 ฉบับ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน
2565 สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารั บหลั กการร่างกฎหมายทั้ง 4 ฉบับ ได้แก่ 1) ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่ มเติ ม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่) พ.ศ. …. จานวน 2 ฉบับ เสนอโดยนายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.
บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กับคณะ และเสนอโดยคณะรัฐมนตรี และ 2) ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ. .… เสนอโดย
คณะรัฐมนตรีและเสนอโดยนายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ จานวน 2 ฉบับ
ซึ่งแม้ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ และร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ. .… จะมีแตกต่าง
กันในรายละเอียด เช่น สถานะทางกฎหมาย หรือการเสียภาษี เป็นต้น454
2.3 การตอบรับข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR
รัฐบาลได้ตอบรับข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประเด็นสิทธิสตรีและความเสมอภาคทางเพศ หลาย
ประการ เช่ น 1) การขจั ด ความรุ น แรงต่ อ สตรี รวมถึ ง ปั ญ หาความรุน แรงในครอบครั ว เช่ น การจั ด ท า
แผนพัฒนาระดับชาติเพื่อต่อต้านความรุนแรงทางเพศและเหตุแห่งเพศสภาพ เป็นต้น 2) การอานวยความ
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สื บ ค้ น จาก https://www.facebook.com/100061999540400/posts/370760645000584/ เมื่ อ วั น ที่ 1
พฤษภาคม 2565
452จาก

สภานิสิต ม.บูรพา ยกเลิกใช้คานาหน้าระบุเพศ ผลักดันความเท่าเทียม, โดย ไทยรัฐออนไลน์, 12 พฤษภาคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.thairath.co.th/news/society/2390665
453จาก ม.ขอนแก่น ออกประกาศอนุญาตให้นักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาพได้ , โดย มติชนออนไลน์ , 28 มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก
https://www.matichon.co.th/region/news_3425028
454จาก สภาฯโหวตรับหลักการ ร่างกฎหมายสมรส 4 ฉบับรวด 'ครูธัญ' ถึงกับหลั่งน้าตา, โดย ไทยโพสต์, 15 มิถุนายน 2565. สืบค้นจาก
https://www.thaipost.net/hi-light/162201/?ldtag_cl=5d3ozhFoTZeprY950e4vOAAA_oa
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สะดวกในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ 3) การปราบปรามการเลือกปฏิบัติบน
พื้นฐานของวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศและส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ เช่น การทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับความเท่าเที ยมทางเพศ การออกกฎหมายเพื่อจัดการกับการเลือก
ปฏิบัติในทุกรูปแบบในสถานที่ทางาน การดาเนินมาตรการทางกฎหมายและนโยบายเพื่อบรรลุความก้าวหน้า
ในด้านความเท่าเทียมทางเพศ เป็นต้น
3. การดาเนินการของ กสม.
3.1 ประเด็นความรุนแรงต่อสตรีในครอบครัว
- กสม. ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังสถานการณ์ด้านสิทธิสตรีในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อ
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์ด้านสิทธิสตรี เช่น ปัญหาและผลกระทบจากการ
หย่าร้าง ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การคุกคามทางเพศและการทาร้ายร่างกายซึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองใน
กระบวนการยุติธรรม การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การศึกษา ตลอดจนบทบาทของสตรีกับ
การมีส่วนร่วมในสังคม เป็นต้น โดยเครือข่ายภาคประชาสังคมเห็นว่า หน่วยงานของรัฐยังขาดการเชื่อมโยงและ
บูรณาการกับภาคประชาสังคมและประชาชน จึงมีความประสงค์ที่จะสร้างช่องทางการติดต่อเพื่อประสานส่งต่อ
ความเดือดร้อนของประชาชนไปยังหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอานาจ
3.2 ประเด็นการคุกคามทางเพศและล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้หญิง
- เมื่ อ วั น ที่ 10 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 กสม. ได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจากนางสาวสุ เ พ็ ญ ศรี พึ่ ง โคกสู ง
ผู้อานวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม ในฐานะผู้แทนผู้เสียหายในคดีถูกล่วงละเมิดทางเพศโดย
ข้าราชการระดับ สู งในกระบวนการยุ ติธ รรม เพื่อขอให้ ตรวจสอบการดาเนินการในกระบวนการยุติ ธ รรม
หลังจากผู้เสียหายถูกกระทาการละเมิดตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 และได้แจ้งความดาเนินคดีแล้วแต่พบว่าการ
ดาเนินคดีในชั้นพนักงานอัยการ รวมทั้งการดาเนินการสอบสวนทางวินัยภายในหน่วยงานที่ข้าราชการระดับสูง
ผู้นั้นสังกัดมีความล่าช้าอย่างไม่สมควรแก่เหตุ
- เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 กสม. ร่วมกับ สสส. จัดเสวนาวิชาการเรื่อง “ปัญหาการล่วงละเมิด
ทางเพศ: ปกป้อง คุ้มครองสิทธิผู้ตกเป็นเหยื่ออย่างไร?” ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อรับฟังสถานการณ์ ข้อเท็จจริง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะต่อประเด็นการคุกคามทาง
เพศและการล่วงละเมิดทางเพศต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างความตระหนักรู้และสื่อสารความรู้ด้านสิทธิ
มนุ ษ ยชนในประเด็ น การคุ ก คามทางเพศและการล่ ว งละเมิ ด ทางเพศต่ อ สาธารณะ รวมทั้ ง เป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2565
3.3 ประเด็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
- กสม. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในเกียรติยศและ
ชื่อเสียงของบุคคลกรณีกล่าวอ้างว่าสื่อโทรทัศน์บันทึกภาพของผู้ร้องและนาไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตและ
นาเสนอข่าวในลักษณะเสียดสีบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งผลการพิจารณาเห็นว่า การกระทาของผู้
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ร้องเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนจึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันและหรือ
แก้ไขการละเมิ ดสิ ทธิม นุ ษ ยชนและข้ อเสนอแนะมาตรการหรื อแนวทางในการส่ งเสริ มและคุ้ ม ครองสิ ท ธิ
มนุษยชนต่อผู้ถูกร้องและคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่ อ
พิจารณาดาเนินการต่อไป455
- กสม. ได้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนรวมตลอดทั้ง
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบหรือคาสั่ง กรณีการจัดให้มีห้องน้าสาธารณะสาหรับบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 456 โดยมีข้อเสนอแนะไปยังผู้ถูกร้อง คณะรัฐมนตรี และ
ภาคเอกชน
- กสม. ดาเนินการตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่ตารวจจับกุมผู้ร้องโดยไม่แสดงหมายจับ ไม่จัด
ให้ มีห้ องสื บ สวนสอบสวนบุ คคลหลากหลายทางเพศ ไม่บันทึกภาพและเสี ยงในขณะตรวจค้น จับกุมและ
สอบสวนคดี457 (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบ)
- กสม. ลงพื้ น ที่ เ ยี่ ย มชมการด าเนิ น งานของมู ล นิ ธิ เ พื่ อ นพนั ก งานบริ ก ารและร่ ว มประชุ ม รั บ ฟั ง
ข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ กรณีกล่าวอ้างว่าพนักงาน
บริการ (sex worker) ไม่ได้รับเงินเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้ดาเนินการตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า
พนักงานบริการ (sex worker) ไม่ได้รับเงินเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในช่วง
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)458 (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบ) โดยเมื่อเดือนมิถุนายน
ได้ประชุมรับฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อประโยชน์ต่อการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีดังกล่าว
********************************
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวศิริวรรณ ขนุนทอง
0 2141 3895

455รายงานผลการตรวจสอบ

ที่ 163/2564 กรณีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในเกียรติยศและชื่อเสียงของบุคคลกรณี
กล่าวอ้างว่าสือ่ โทรทัศน์บันทึกภาพของผู้ร้องและนาไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตและนาเสนอข่าวในลักษณะเสียดสีบุคคลที่มีความหลากหลายทาง
เพศ
456 ข้อเสนอแนะที่ 2/2565
457 คาร้องที่ 138/2564
458 คาร้องที่ 26/2565
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ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ
รอบเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565
1. สถานการณ์/ปัญหา
1.1 กลุ่มคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ
(1) การดาเนินงานด้านสัญชาติและสถานะบุคคล
• ข้อมูลของกรมการปกครอง ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565 มีจานวนคนต่างด้าว459 ใน
ประเทศไทยที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง 2,439,686 คน ได้แก่ คนต่างด้าว
ทั่วไปที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่และบุตรที่เกิดในประเทศไทย 317,118 คน ชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์ และบุตร
ที่เกิดในประเทศไทย 479,284 คน แรงงานต่างด้าวและบุตรที่เกิดในประเทศไทย 1,456,296 คน ผู้หนีภัยจาก
การสู้รบจากเมียนมาและบุตรที่เกิดในประเทศไทย 77,384 คน คนต่างด้าวอื่น ๆ 109,604 คน อาทิ คนต่าง
ด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย และได้รับการจัดทาทะเบียนประวัติตามกฎหมายทะเบียนราษฎร460
• ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานสัญชาติและสถานะบุคคล ประกอบด้วย (1)
ผู้ยื่นคาขอสัญชาติและสถานะบุคคล ได้แก่ ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการยื่นคาขอ ให้
ข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อหรือไม่สามารถติดต่อได้ ไม่มีหลักฐานการเกิด
หรือไม่มีพยานยืนยันพิสูจน์สถานที่เกิดหรือตัวบุคคล (2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ มีจานวนเจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอ มีการโยกย้ายและเปลี่ยนแปลงตาแหน่ง บ่อยทาให้ปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่องและขาดความเชี่ยวชาญ
รวมถึงมีทัศนคติเชิงลบต่อบุคคลไร้สัญชาติ ประกอบกับยังคงมีรายงานการทุจริตอันเกี่ยวกับการดาเนินงานด้าน
สัญชาติ1 (3) ด้านการบริหารจัดการ พบว่ามีการกระจุกตัวของกลุ่มบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเป็นจานวนมากใน
ขณะที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านมี จ านวนจ ากั ด ซึ่ ง ต้ อ งให้ บ ริ ก ารส าหรั บ คนไทยควบคู่ กั น ด้ ว ย 461
(4) แม้จะมีกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง ในการแก้ไขปัญหาที่ดีแต่ยังพบว่ามีจานวนมาก มีรายละเอียดที่
ซับซ้อน และบางส่วนยังให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาดาเนินการ462
• การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น นั้น แม้ว่าประเทศไทยจะมี
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 เพื่อพิสูจน์และรับรองคนไทยพลัดถิ่น ซึ่งผ่านมาแล้วกว่า 10 ปี
ก็ตาม แต่การแก้ปัญหาดังกล่าวยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร นอกจากนี้ ยังพบว่าการพิสูจน์รับรองความเป็นคนไทย
พลัดถิ่นมีความล่าช้าส่งผลให้ ผู้ที่อยู่ระหว่างการดาเนินการดังกล่าวไม่สามารถเข้าถึง สิทธิและสวัสดิการขั้น
พื้ น ฐานได้ และมี ร ายงานจากภาคประชาสั ง คมว่ า มี ก ลุ่ ม คนไทยพลั ด ถิ่ น จ านวนมากยั ง ไม่ ส ามารถเข้ า สู่
กระบวนการพิสูจน์และรับรองคนไทยพลัดถิ่น ได้เนื่องจากเป็นกลุ่มตกสารวจ กลุ่มพลัดหลงทางทะเบียน กลุ่ม
459พ.ร.บ.

คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 4 นิยาม คนต่างด้าว หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย.
รายงานสรุปผลการประชุมหารือเรื่อง แนวทางดาเนินงานด้านสัญชาติและสถานะบุคคลของกลุ่มบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565, โดย
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน. (2565, มีนาคม).
461จาก รายงานสรุปผลการประชุมหารือเรื่อง แนวทางดาเนินงานด้านสัญชาติและสถานะบุคคลของกลุ่มบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565. งาน
เดิม.
462จาก รายงานสรุปผลการลงพื้นที่ เพื่อติดตามสถานการณ์และประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของกลุ่มคนไทยพลั ดถิ่น
ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดตราด, โดย สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน. (2565,
มิถุนายน).
460จาก
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ถูกจาหน่าย และกลุ่มมุสลิมมะริด463 จากการลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์และประชุมหารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกรณีการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น ที่ จ. ตราด ของ กสม. พบปัญหาอุปสรรค
ของการดาเนินการด้านสถานะบุคคลของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น ได้แก่ 1) ผู้ยื่นคาขอพิสูจน์และการรับรองความ
เป็นคนไทยพลัดถิ่นขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย กระบวนการยื่ นคาขอ การให้ข้อมูลไม่ตรงกับ
ข้อเท็จจริง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อ 2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจานวนไม่เพียงพอกับปริมาณคาขอ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทาให้การแก้ไขปัญหาขาดความต่อเนื่อง ประกอบกับ
ยังคงมีรายงานการทุจริตอันเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านสัญชาติ1 และพบปัญหาเชิงทัศนคติต่อบุคคลไร้สัญชาติ
และ 3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งมีรายละเอียดที่ซับซ้อน และบางส่วนยังให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจ ใน
การพิจารณาดาเนินการ464
(2) เด็กนักเรียนที่มีเลขประจาตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดส่งข้อมูลจานวนเด็กนักเรียนที่มีเลขประจาตัวขึ้นต้นด้วย
อักษร G (เด็กนักเรียนกลุ่ม G) ให้กรมการปกครอง 73,389 คน ซึ่งกรมการปกครองได้กาหนดเลขประจาตัว 13
หลักแล้ว 13,455 คน อยู่ระหว่างการดาเนินการแก้ไขปัญหา 52,259 คน แต่ไม่สามารถกาหนดเลขประจาตัวได้
7,675 คน เนื่องจากขาดคุณสมบัติ จานวน 2,572 คน และไม่อยู่ในสถานศึกษา 5,103 คน ปัญหาและอุปสรรค
ในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนกลุ่ม G ได้แก่ (1) บัญชีรายชื่อนักเรียนของ ศธ. ไม่เป็นปัจจุบัน และมีความ
ซ้าซ้อนเป็นจานวนมาก เช่น เด็กย้ายออกจากโรงเรียน หรือไม่มีตัวตนแต่ยังมีชื่ออยู่ในโรงเรียน เป็นต้น (2) การ
บันทึกรายการไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ทาให้ไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนหรือสถานะได้ชัดเจน (3) สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทาให้ดาเนินการแก้ไขปัญหาล่าช้า
(3) การเข้าถึงสิทธิสุขภาพ
ที่ผ่านมาประเทศไทยได้จัดตั้งกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
เมื่อปี 2553 เพื่อให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขแก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ โดยมีกอง
เศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นรับผิดชอบบริหารจัดการประกันสุขภาพ
บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 23 มีนาคม 2553 วันที่ 20 เมษายน 2558
วันที่ 10 มีนาคม 2563 วันที่ 22 กันยายน 2563 และ วันที่ 30 มีนาคม 2564 เรื่อง การใหสิทธิขั้นพื้นฐานดาน
สาธารณสุขกับบุคคลที่มีป ญหาสถานะและสิทธิ รวมถึงเด็กและบุคคลที่เ รียนในสถานศึกษาเพื่อใหสิทธิขั้น
พื้นฐานดานสาธารณสุข ได้แก่ การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล การฟนฟูสมรรถภาพ
และมีหนวยบริการในสวนกลางและสวนภูมิภาคไดใหบริการดานการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การ
รักษาพยาบาล การฟนฟูสมรรถภาพมาอยางต่อเนื่อง465 ในปี 2565 พบว่าแม้จะมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพแก่
463จาก โวยออกกฎหมาย

10 ปี แต่คืนสัญชาติให้ 'ไทยพลัดถิ่น' ยังยากเย็น, โดย ไทยโพต์. 17 พฤษภาคม 2565. สืบค้นจาก https://www.thaipost.net/district-

news/142883/
464จาก

รายงานสรุปผลการลงพื้นที่ เพื่อติดตามสถานการณ์และประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของกลุ่ม
คนไทยพลัดถิ่น ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดตราด, โดย สานัก งานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สานักเฝ้าระวังและประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน. (2565, มิถุนายน).
465จาก

แนวทางการดาเนินงานกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีป ญหาสถานะและสิทธิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกัน
สุขภาพ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2565. สืบค้นจาก yangsihospital.com/ckfinder/userfiles/files/ดาวโหลด/แนวทางการดาเนินงาน%20ปี%2065.pdf
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บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิแต่เป็นการเห็นชอบเฉพาะกลุ่มเป็นรายครั้งตามมติ ครม. ยังมีผู้มีปัญหาสถานะ
และสิทธิอีกจานวนมากที่ยังไม่สามารถเข้าถึง สิทธิสุขภาพ โดยเฉพาะเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ บุคคลที่ตกสารวจ
และบุคคลที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ตัวตน ซึ่งพบว่าบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านประสบปัญหา
การมีโรคติดเชื้อต่าง ๆ เช่น โรคโควิด 19 มาลาเรีย และวัณโรค เป็นต้น และเมื่อผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ
ประสบปัญหาด้านสุขภาพจะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจานวนมากที่บุคคลเหล่านี้ไม่สามารถจ่ายได้466
1.2 ผู้แสวงหาที่พักพิง/ผู้ลี้ภัย
ในปี 2565 พบว่า มีผู้ ที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยเพื่ อ ขอสถานะผู้ ลี้ ภัยกับ UNHCR
จานวนมาก จากรายงานของ UNHCR พบว่ามีผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยในเขตเมืองประมาณ 5,000 คน จาก 40
ประเทศทั่วโลกกระจายอยู่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 467 ส่วนใหญ่เป็นนักกิจกรรมทางการเมืองของ
ประเทศเพื่อนบ้านที่หลบภัยมายังประเทศไทยโดยไม่มีบัตรรับรองจาก UNHCR และถูกจับกุมในความผิดฐาน
เข้าเมืองผิดกฎหมายหรืออยู่อาศัยเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดจึงถูกกักอยู่ในสถานกักตัวของสานักงานตรวจคน
เข้าเมือง (สตม.) เพื่อรอการส่งกลับประเทศต้นทาง ทั้งนี้ ผู้แสวงหาที่พักพิงหรือผู้ลี้ภัยจะได้รับความช่วยเหลือ
จากทนายความและ UNHCR โดยที่ผ่านมาศาลให้ประกันตัวพร้อมเงื่อนไขห้ามเดินทางข้ามจังหวัดและสถานที่
อื่ น ๆ ต า ม ที่ ก า ห น ด แ ล ะ บ า ง ส่ ว น ไ ด้ เ ดิ น ท า ง ไ ป ยั ง ป ร ะ เ ท ศ ที่ ส า ม 468 ส า ห รั บ ก า ร กั ก ตั ว
คนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยเพื่อขอสถานะผู้ลี้ภัยกับ UNHCR และไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้น
ทางได้นั้น สตม. มีสถานที่กักอยู่อย่างจากัด ในขณะที่มีผู้ต้องกักอยู่ในการควบคุมดูแลของ สตม. เป็นจานวน
มากและบางรายถูกกักอยู่เป็นระยะเวลานาน
1.3 ผู้หนีภัยการสู้รบและความไม่สงบชาวเมียนมา
(1) ผู้หนีภัยการสู้รบจากประเทศเมียนมา
จากข้อมูลของกรมการปกครอง ณ เดือนมกราคม 2565 มีผู้หนีภัยการสู้รบจากประเทศ
เมียนมาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว 9 แห่ง ใน 4 จังหวัดของประเทศไทย ประกอบด้วย จ. แม่ฮ่องสอน
จ. ตาก จ. กาญจนบุรี และ จ. ราชบุรี จานวน 77,384 คน ส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยชาวกะเหรี่ยงและกะเหรี่ยง
แดง (กะยาห์) ซึ่งประเทศไทยให้การดูแลผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาในพื้นที่พักพิงชั่วคราวมาเป็นเวลา 38 ปี469
มีรายงานจากภาคประชาสังคมว่าผู้หนีภัยการสู้รบชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวประสบปัญหาด้าน
การดาเนินชีวิต ด้านสุขภาพจิตใจ ด้านที่อยู่อาศัย และด้านการศึกษา ขาดอิสระในการเดินทาง มีสถานะเป็น
เพียงผู้รับ ไม่สามารถพึ่งพาตนเองและทางานเพื่อหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวได้470
466จาก

ขับเคลื่อนสิทธิด้านสุขภาพ “เด็ก-เยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ” ย้าหลักการไทยต้องให้การดูแลทุกคน, โดย สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 10
กรกฎาคม 2565. สืบค้นจาก https://www.nationalhealth.or.th/index.php/th/node/3840
467จาก ผู้ลี้ภัยในประเทศไทย, โดย ผู้จัดการออนไลน์, 10 กรกฎาคม 2565. สืบค้นจาก https://www.unhcr.org/th/
468จาก ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ลงพื้นที่ตรวจสภาพการจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเ หตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565,
โดย ไทยโพสต์, 29 เมษายน 2565. สืบค้นจาก https://www.thaipost.net/public-relations-news/121181/
469จาก รายงานสรุปผลการประชุมหารือเรื่อง แนวทางดาเนินงานด้านสัญชาติและสถานะบุคคลของกลุ่มบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565. งาน
เดิม.
470จาก รายงานสรุปผลการลงพื้นที่รับฟังข้อเท็จจริงกรณีมีการร้องเรียนขอให้คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หนีภัยการสู้รบชาวเมียนมา
ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละและติดตามสถานการณ์และผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ระหว่างวันที่ 11 – 14 มกราคม 2565,
โดย สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน. (2565, มกราคม).
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(2) ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา
• ในช่วงต้นปี 2565 ยังคงปรากฏการปะทะบริเวณแนวชายแดนไทย-เมียนมา บริเวณ
ตรงข้าม อ. แม่สอด จ. ตาก และ อ. แม่สะเรียง และ อ. สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างกองกาลังทหารเมียนมา
กับ กองกาลั งกลุ่ มชาติพัน ธุ์และกลุ่ มต่อต้านกองทัพเมียนมาตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ซึ่งเกิดขึ้นต่ อ
เนื่องมาจากปี 2564 โดยมีการหยุดสู้รบเป็น ช่วง ๆ ทั้งนี้ การสู้รบได้ส่งผลให้ ช าวเมียนมาในพื้นที่การสู้ รบ
บางส่วนเกิดความหวาดกลัวจึง หนีภัยความไม่สงบเข้ามาในเขตประเทศไทย โดยเดินทางข้ามแม่น้าเมยเข้ามา
หลบภัยบริเวณ อ. แม่สอด จ. ตาก และข้ามแม่น้าสาละวินเข้ามายังฝั่งประเทศไทยบริเวณ อ. แม่สะเรียง และ
อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน เมื่อเหตุการณ์การสู้รบสงบลงจึงเดินทางกลับบ้านเรือนของตนในประเทศเมียนมา
• ในระหว่ า งเดื อ นมิ ถุ น ายน – กรกฎาคม 2565 เกิ ด การสู้ ร บบริ เ วณ จ.เมี ย วดี
ประเทศเมียนมา ตรงข้ามบ้านวาเล่ย์ใต้ อ.พบพระ จ.ตาก โดยกองกาลังทหารเมียนมาได้ใช้อาวุธหนักหลาย
ชนิด อากาศยาน และสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนชาวเมียนมาที่พักอาศัย ใกล้
กับพื้นที่สู้รบซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง เด็ก คนชรา ผู้ป่วย และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ อพยพหนีอันตรายข้าม
มายังฝั่งประเทศไทย471 จากข้อมูลพบว่ามีค่ายผู้พลัดถิ่นในประเทศเมียนมา (IDPs) ทั้งขนาดเล็กและใหญ่เกิดขึ้น
หลายแห่ง รวมถึงบริเวณชายแดนไทย-เมียนมาซึ่งผู้พลัดถิ่นภายในเหล่านี้เมื่อเกิดเหตุการณ์การสู้รบที่รุนแรงก็
จะหนีเข้ามาหลบภัยในประเทศไทย 472 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 กองทัพอากาศไทยตรวจพบอากาศยาน
เมียนมาบินเข้ามายังฝั่งประเทศไทยบริเวณ อ. พบพระ จ. ตาก ผลจากการปฏิบัติการทางทหารดังกล่ าวใน
ป ร ะ เ ท ศ เ มี ย น ม า ใ ก ล้ บ ริ เ ว ณ ช า ย แ ด น ไ ท ย ท า ใ ห้ มี ผู้ บ า ด เ จ็ บ 3 ร า ย แ ล ะ เ สี ย ชี วิ ต 3 ร า ย
ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นคนไทย 1 ราย473 นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและทรัพย์สิน ประชาชนชาวไทยใน
พื้นที่บ้านหมื่นฤาชัย ต. พบพระ อ. พบพระ จ. ตาก ส่งผลให้มีสะเก็ดระเบิดข้ามเข้ามาตกใส่บ้านเรือนของ
ราษฎรไทย ได้รับความเสียหายเล็กน้อย 3 หลัง ประชาชนที่อาศัยตามแนวชายแดนรู้สึกตกใจกลัว และโรงเรียน
ต้องปิดเรียน474จากข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 พบว่า การปะทะกันบริเวณด้านตรงข้าม จ.ตาก สงบลง
ทาให้ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมากลุ่มสุดท้ายเดินทางกลับประเทศเมียนมาแล้ว โดยมีกาลังทหารหน่วย
เฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 พร้อมฝ่ายปกครองอาเภอพบพระ จ. ตาก เข้าคุ้มกันและอานวยความสะดวก
ระหว่างเดินทาง475
• มีรายงานจากภาคประชาสังคมว่าผู้หนีภัยความไม่สงบที่หนีภัยเข้ามาในประเทศไทยมี
ความเป็นอยู่ที่ยากลาบาก เนื่องจากมีอาหารไม่เพียงพอ ขาดแคลนน้าสะอาด และยารักษาโรค ต้องการพื้นที่

471

จาก ปะทะเดือดต่อเนื่อง ชาวบ้านหนีตายเร่งหาที่หลบภัย, โดย สานักข่าวไทย, 30 มิถุนายน 2565, สืบค้นจาก https://tna.mcot.net/region-967567
ผู้หนีภัยการสู้รบวอนรัฐไทยอย่าเร่งรีบผลักดันออก, โดย สานักข่าวชายขอบ, 11 เมษายน 2565. สืบค้นจาก
https://transbordernews.in.th/home/?p=31113
473จาก ระทึก! ระเบิดร่วงจากเครื่องบินรบ ตกลงกลางวงครอบครัวที่กาลังนั่งกินข้าว พื้นที่ ฝั่งเมียนมา ตรงข้าม อ.พบพระ จ.ตาก ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย
บาดเจ็บ 3 คน, โดย เนชั่น ออนไลน์, 10 กรกฎาคม 2565. สืบค้นจาก https://www.naewna.com/local/646586
474จาก รมว.กลาโหมตอบกระทู้สดปมเครื่องบินรบเมียนมารุกน่านฟ้าไทย, โดย เวิร์คพอยท์ทูเดย์, 10 กรกฎาคม 2565. สืบค้นจาก
https://workpointtoday.com/politics-fly08072565/
475จาก ทหารไทยวางกาลังเข้มชายแดน ส่ง 118 กะเหรี่ยงหนีภัย สมัครใจกลับสู่พม่า, โดย ไทยรัฐออนไลน์, 30 กรกฎาคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.thairath.co.th/news/local/north/2455712
472จาก
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ปลอดภัยชั่วคราวที่เหมาะสม กับการป้องกันโรค และการรักษาพยาบาล นอกจากนี้เด็ก ๆ ยังต้องการอาหารที่มี
คุณค่าทางโภชนาการและสิ่งของจาเป็น476 และหน่วยงานความมั่นคงของประเทศไทยขอให้ผู้หนีภัยความไม่สงบ
เดินทางกลับประเทศเมียนมา ทาให้ต้องเดินทางไปกลับระหว่างประเทศเมียนมาและประเทศไทยหลายครั้ง 477
นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการกล่าวอ้างว่าในพื้นที่มีการขายบัตรตารวจเพื่อให้อานวยความสะดวกแก่ผู้หนีภัยความ
ไม่สงบชาวเมียนมาสามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่ จ. ตาก และไม่ถูกจับกุมดาเนินคดีหรือถูกนาตัวผลักดันส่งกลับ ใน
ราคา 350 บาท478
2. การดาเนินการที่สาคัญ
2.1 การตอบรับข้อเสนอแนะในรายงานปี 2564
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติดาเนินการ ดังนี้
(1) ได้จัดทาหลักเกณฑ์การกาหนดสถานะและสิทธิของบุคคลที่อพยพเข้ามาและอาศัยอยู่มา
นาน เพื่อให้บุคคลซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับ
สิทธิขั้นพื้นฐานอันพึงได้ตามหลักสิทธิมนุษยชน
(2) กรณีผลกระทบจากความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ได้ดาเนินนโยบายเป็นการ
เฉพาะต่อชาวเมียนมาอย่างระมัดระวัง โดยนโยบายมีความสอดคล้องกับหลักสากลการห้ามผลักดันกลับสู่
อั น ตราย (Non-Refoulement) และได้ ก าหนดนโยบายในการให้ ค วามช่ว ยเหลื อ ด้ านมนุษ ยธรรมแก่ช าว
เมียนมา
(3) ได้จัดทาและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ระยะที่
1 (พ.ศ. 2563 - 2565)
2.2 การดาเนินการในปี 2565
2.2.1 กลุ่มคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ
(1) การดาเนินงานด้านสัญชาติและสถานะบุคคล
• เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ครม. ได้อนุมัติร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ แบบการขอสัญชาติไทย การแปลงสัญชาติเป็นไทย การสละสัญชาติไทย การกลับคืนสัญชาติไทย และ
ค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ซึ่งเป็นการปรับปรุงกฎกระทรวง พ.ศ. 2510 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและทาให้การบังคับใช้
กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการบริหาร การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของ
ชาติ รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิของประชาชน โดยมีการปรับปรุงรายละเอียด ได้แก่ การกาหนดสถานที่ยื่นคาขอ

476จาก

รายงานสรุปผลการลงพื้นที่รับฟังข้อเท็จจริงกรณีมีการร้องเรียนขอให้คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หนีภัยการสู้รบชาวเมียนมาในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่
หละและติดตามสถานการณ์และผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ระหว่างวันที่ 11 – 14 มกราคม 2565, งานเดิม.
477จาก ผู้หนีภัยการสู้รบวอนรัฐไทยอย่าเร่งรีบผลักดันออก, โดย สานักข่าวชายขอบ, 11 เมษายน 2565. สืบค้นจาก
https://transbordernews.in.th/home/?p=31113
478จาก ผบ.ตร.สั่งสอบด่วน ปมขาย‘บัตรตารวจ’ให้ต่างด้าว แลกหนีเข้าเมืองโดยไม่ถูกจับกุม , โดย แนวหน้า, 18 เมษายน 2565. สืบค้นจาก
https://www.naewna.com/local/646586
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การกาหนดเอกสารหลักฐานประกอบการยื่ นคาขอ การกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาและตรวจสอบ
คุณสมบัติคนต่างด้าวที่สามารถขอแปลงสัญชาติเป็นไทย และกาหนดค่าธรรมเนียมในอัตราใหม่479
• ในปี 2565 กรมการปกครองได้กาหนดให้งานสัญชาติและสถานะบุคคลเป็น 1 ใน
10 โครงการภายใต้แนวคิด “หน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือ ทาให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” (10 Flagships
to DOPA All Smart 2022) เป็นการยกระดับงานบริการประชาชนเพื่อความยั่งยืน (E-DOPA Services) โดย
ดาเนินการคัดเลือกอาเภอต้นแบบการดาเนินการด้านสัญชาติและสถานะบุคคล กาหนดเป้าหมายการแก้ไข
ปั ญหาสั ญชาติและสถานะบุ คคลให้ ได้ จานวน 14,000 คน ซึ่งข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 สามารถ
ดาเนินการได้ จานวน 3,228 คน คิดเป็นร้อยละ 23.05 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ480
- มี เ จ้ า หน้ า ที่ จ ากส่ ว นกลางลงพื้ น ที่ เ พื่ อ รั บ ค าร้ อ งด้ า นสั ญ ชาติ แ ละสถานะบุ ค คล
(mobile team)
- จัดทาโครงการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของ
คนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในปี 2565
จานวน 719 คู่ สามารถแก้ไขปัญหาสถานะได้ จานวน 99 คน อยู่ระหว่างการติดตามผล จานวน 620 คน (ข้อมูล
ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565) 481
- มอบบั ตรประจาตัว ประชาชนให้ แ ก่บุคคลผู้ ได้รับการรับรองความเป็น “คนไทย
พลัดถิ่น” ผ่านการพิสูจน์ให้ได้สัญชาติไทยในงานสรุปบทเรียน 20 ปี เครือข่ายฯ 10 ปี กฎหมายฯ สู่ความเป็น
พลเมืองไทย482
- ปรั บ ปรุ งกฎหมายและระเบีย บสั ญชาติ และสถานะบุ คคล ส่ งเสริมความโปร่ ง ใส
ปราศจากการทุจริต
- จัดทาโปรแกรม E-Track System เพื่อจัดให้มีระบบการติดตามความคืบหน้าเรื่อง
สัญชาติและสถานะบุคคลผ่านระบบออนไลน์ที่เป็นปัจจุบัน
- ปัจจุบันกรมการปกครองดาเนินการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของกลุ่มคนไทยพลัด
ถิ่น โดยสารวจจัดทาทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนของผู้ที่มีเชื้อสายไทยที่อยู่ในเงื่อนไขที่จะได้รับการ
รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นตามกฎหมาย จานวน 17,903 คน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลักใน 5 จังหวัด ได้แก่
จ. ตราด จ. ตาก จ. ชุมพร จ. ประจวบคีรีขันธ์ และ จ. ระนอง ปัจจุบันได้อนุมัติสัญชาติไทยให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ดังกล่าวแล้ว จานวน 12,424 ราย คิดเป็นร้อยละ 70 คงเหลือจานวน 5,479 คน คิดเป็นร้อยละ 30

479จาก

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 11 มกราคม 2565 [ข่าวทาเนียบรัฐบาล]. โดย รัฐบาลไทย, 29 มกราคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/50437
480จาก รายงานสรุปผลการลงพื้นที่รับฟังข้อเท็จจริงกรณีมีการร้องเรียนขอให้คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หนีภัยการสู้รบชาวเมียนมาในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้าน
แม่หละและติดตามสถานการณ์และผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ระหว่างวันที่ 11 – 14 มกราคม 2565. งานเดิม.
481จาก ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิ์ของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565, โดย เทศบาลเมืองเขารูปช้าง, 30 มีนาคม 2565. สืบค้นจาก https://www.krc.go.th/networknews/detail/222804/data.html
482จาก รองอธิบดีกรมการปกครอง มอบบัตรประจาตัวประชาชนให้แก่ ”คนไทยพลัดถิ่น” ในงานสรุปบทเรียน 20 ปี เครือข่ายฯ 10 ปี กฎหมายฯ สู่ความเป็น
พลเมืองไทย, โดย สานักข่าว กรมประชาสัมพันธ์, 31 พฤษภาคม 2565. สืบค้นจาก
https://thainews.prd.go.th/RegionNews/RegionNews/Detail/TCATG220529161200598
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- บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
(ขปส.) ในระดับพื้นที่ และเร่งรัดติดตามให้มีการดาเนินการในประเด็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานะและสิทธิ
ของบุคคล จานวน 4 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายการแก้ไขสัญชาติไทย เครือข่ายลาวอพยพ เครือข่ายชาวเล
อันดามัน และเครือข่ายไทลื้อ และคนไทยตกหล่นทางทะเบียนราษฎร์ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ จ. พะเยา
จ. อุบลราชธานี จ. ประจวบคีรีขันธ์ จ. กระบี่ จ. พังงา จ. ภูเก็ต จ. ระนอง จ. ชุมพร และ จ. สตูล เพื่อให้
สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องสถานะและสิทธิของบุคคลให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2566483
• จากข้อมูลของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พบว่าใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีประชาชนประสบปัญหาไร้สัญชาติ และไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรทาให้ไม่ได้
รับสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะการเป็นประชาชนที่มีสัญชาติไทย ซึ่งตั้งแต่ ปี 2560 ถึง 2564 มีบุคคลไร้สัญชาติ
หรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรในพื้น ดังกล่าว 1,534 คน ซึ่ง ศอ.บต. ได้ผลักดันกิจกรรมการตรวจพิสูจน์
สารพันธุกรรม (DNA) เพื่อแก้ไขปัญหาบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือไร้สัญชาติ ภายใต้กิจกรรม
“ภาครัฐไม่เคยทอดทิ้งให้อยู่เพียงลาพัง ” และลงพื้นที่เพื่อติดตามกลุ่มคนไร้สัญชาติหลังได้รับ การช่วยเหลือให้
ได้รับสถานะทางทะเบียนราษฎรและมีบัตรประชาชนอย่างถูกต้อง484
(2) เด็กนักเรียนที่มีเลขประจาตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G
คณะกรรมการพัฒนานโยบายสาธารณะสิท ธิด้านสุขภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้
สัญชาติ สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) อยู่ระหว่างการจัดทา (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายการ
เข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ โดยมีข้อเสนอหลัก 3 ส่วน คือ (1) การขอให้
หน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรับรองการเกิด (2)
การให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการปรับปรุง พัฒนาบริการสาธารณสุข สิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ และ
ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพของเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ (3) การขอให้หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง
พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยบูรณาการฐานข้อมูลประชากรกลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ485
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 โครงการ We Belong#STATUS ร่วมกับสานักทะเบียน
อาเภอแม่อาย ผู้อานวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่ ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหานัก เรียนใน
สถานศึกษาที่มีเลขประจาตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G (เด็กนักเรียนกลุ่ม G) โดยกาหนดแผนงานเข้าดาเนินการ
ตรวจสอบเอกสาร คัดกรองเด็กนักเรียนกลุ่ม G โดยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ชุดปฏิบัติงานเข้าปฏิบัติงาน
ตรวจสอบคุณสมบัติ คัดกรองเอกสารในโรงเรียนบ้านแม่สาว อ. แม่อาย มีเด็กนักเรียนกลุ่ม G เข้ารับการคัด
กรอง จานวน 17 ราย486
483จาก

มท. บูรณการทุกภาคส่วน เร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้าง และปัญหาเกี่ยวกับสถานะและสิทธิข อง
บุคคล, โดย รัฐบาลไทย, 28 กุมภาพันธ์ 2565. สืบค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/51150
484จาก ศอ.บต. ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มคนไร้สัญชาติ หลังได้รับสถานะทางทะเบียนราษฎร มีบัตรประชาชนอย่างถูกต้อง,
โดย กรมประชาสัมพันธ์, 30 มีนาคม 2565, สืบค้นจาก https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220328181324876
485จาก สช.ประชุมร่างนโยบายขยายสิทธิรับบริการสุขภาพกลุ่มเด็ก-เยาวชนไร้สัญชาติรับรองการจดทะเบียนเกิด, โดย ประชาไท, 30 เมษายน 2565. สืบค้น
จาก https://prachatai.com/journal/2022/04/98199?ref=internal_update_title
486จาก ขับเคลื่อน แก้ไขปัญหานักเรียนในสถานศึกษาที่มีเลขประจาตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G ในโรงเรียนพื้นที่อาเภอแม่อาย, โดย สานักประชาสัมพันธ์เขต 3
เชียงใหม่, 30 มีนาคม 2565. สืบค้นจาก https://region3.prd.go.th/region3_ ci/topic/news/45786
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(3) การเข้าถึงสิทธิสุขภาพ
- ในปี 2565 สช. จัดประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เพื่อจัดทา (ร่าง) มติสมัชชา
สุขภาพ เฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มแรงงานข้ามชาติ จะมุ่งเน้นไปที่การบูรณาการ
แรงงานข้ามชาติเข้าสู่นโยบายพัฒนาประเทศ พัฒนาหลักประกันสุขภาพที่มีเสถียรภาพครอบคลุมแรงงาน
ข้ามชาติทุกกลุ่ ม และ (ร่าง) มติสมัชชาเฉพาะประเด็น ว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มเด็ กและ
เยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ ทั้งนี้ สช. และคณะกรรมการพัฒนานโยบายสาธารณะสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มเด็กและ
เยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติจะนาเอามติที่ผ่านการปรับปรุงจนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) และ ครม. เพื่อพิจารณาและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไป
ขับเคลื่อนต่อไป487
- ในปี 2565 ครบรอบ 2 ปี ของบันทึกความร่วมมือ “การดาเนินงานพัฒนาการเข้าถึง
สิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน” ระหว่าง 9 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) สธ. กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อบูรณา
การความร่วมมือดูแลประชาชนกลุ่มที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนให้เข้าถึงสิทธิสุขภาพโดยเฉพาะคนไทยตก
หล่น หรือ “คนไทยไร้สิทธิ” ทั้งนี้ ในปี 2565 พบว่ามีความก้าวหน้าจากบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ได้แก่ (1)
สปสช. ได้ให้คนไทยไร้สิทธิหรือบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางและบัตรประจาตัวสูญหายสามารถใช้สิทธิ
ในระบบหลั กประกัน สุ ขภาพแห่ ง ชาติ ได้ (2) การพัฒ นาเครื อ ข่า ยเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญหาคนไทยไร้ สิ ทธิ ร ะหว่ า ง
ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ ภ า ค ป ร ะ สั ง ค ม แ ล ะ ภ า ค วิ ช า ชี พ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
ทั้งการพัฒนาสิทธิสถานะและสนับสนุนช่วยเหลือด้านการเข้าถึงสวัสดิการ และ (3) การนาร่องให้โรงพยาบาล
ในพื้นที่เก็บสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์ให้กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์488
2.2.2 กลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิง/ผู้ลี้ภัย
(1) แนวปฏิบัติต่อคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรที่เป็นผู้แสวงหาที่พักพิง/ผู้ลี้ภัย
ในปี 2565 สตม. อยู่ระหว่างจัดทาร่างประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดกรองผู้ได้รับ
การคุ้มครอง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาคัดกรองคาขอเป็นผู้ได้รับการคุ้มครอง และ
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามา
ในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิลาเนาได้ พ.ศ. 2562 (National Screening
Mechanism: NSM) เพื่อจ าแนกผู้ ลี้ ภัย ออกจากผู้ หลบหนีเข้าเมืองด้ว ยเหตุผ ลทางเศรษฐกิจและสนับสนุน
หลักการไม่ส่งกลับไปสู่การประหัตประหารยังประเทศต้นทาง องค์กรภาคประชาสังคมมีความห่วงกังวลว่าการ

487จาก

สมัชชาสุขภาพฯ เคาะข้อเสนอ 2 นโยบายคุ้มครองสิทธิสุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติ-เด็กไร้สัญชาติ อย่างครอบคลุม, โดย ประชาไท, 10 กรกฎาคม
2565. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2022/06/98993
488จาก 2 ปี เอ็มโอยู‘คนไทยไร้สิทธิ’ ความก้าวหน้าและความหวัง, โดย มติชนออนไลน์, 13 กรกฎาคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3448239
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ดาเนินการดังกล่าวมีความล่าช้าโดยใช้ระยะเวลากว่า 3 ปี ยังขาดความชัดเจน และสอดคล้องกับมาตรฐาน
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ489
(2) แนวปฏิบัติในการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ
การกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับนั้น สตม. มีคู่มือขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operation Procedure: SOP) ภายใต้บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การ
กาหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานที่กักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ และได้จัด
พื้นที่อาคารผู้ต้องกักหญิงและเด็ก และศูนย์ดูแลเด็กเป็นการเฉพาะ โดยพยายามจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
แต่เนื่องด้วยข้อจากัดด้านสถานที่จึงยังมีบางพื้นที่ที่ยังมีลักษณะเป็นสถานที่กักตัว ในด้านการดูแลเกี่ยวกับการ
เสริ ม สร้ า งพั ฒ นาการและการเรี ย นรู้ แ ก่ เ ด็ ก ที่ ถู ก กั ก นั้ น สตม. ได้ ป ระสานความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รภาค
ประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดกิจกรรมต่าง ๆ แก่แม่และเด็ก นอกจากนี้ ยังได้ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับ
ดย. เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยส่งเด็กที่มีสภาวะเปราะบาง เช่น เด็กอ่อน และเด็กที่
เดินทางมาเพียงลาพัง หรือเด็กที่มารดามีปัญหาด้านสุขภาพไปยัง บ้านพักเด็กและครอบครัว ที่อยู่ในความดูแล
ของ พม. หากเป็นเด็กผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สตม. จะประสานส่งไปยังสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมได้มีแนวปฏิบัติในการช่วยเหลือเด็กจากห้องกัก
ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักการสากล และยึดประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสาคัญ490
2.2.3 ผู้หนีภัยการสู้รบและความไม่สงบชาวเมียนมา
(1) ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาในปี 2565 มีรายละเอียด ดังนี้
• กรมการปกครองได้ดาเนินการดูแลรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย
ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว การจัดทาทะเบียนผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา บริหารจัดการภายในพื้นที่พักพิงชั่ วคราว
ประกอบด้ วยการด าเนิ น การประชุ ม ร่ ว มกั บ UNHCR องค์ ก รพั ฒ นาเอกชน หน่ ว ยงานราชการไทยและ
คณะกรรมการผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา (camp committee) เพื่อรับทราบปัญหาการปฏิบัติงาน การออก
หนังสือรับรองการเกิด สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนประวัติครอบครัว ตาม พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ.
2534 จัดทาแผนและมาตรการเพื่อป้องกันภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นภายในพื้นที่พักพิงชั่วคราว การปรับปรุงดูแล
อาคารสถานที่ ต่ า ง ๆ ภายในพื้ น ที่ พั ก พิ ง ชั่ ว คราวให้ มี ภูมิ ทั ศ น์ ที่ ดี มี ค วามปลอดภั ย รวมทั้ ง ความสะอาด
ตลอดจนการจัดกิจกรรมด้านสันทนาการ ด้านการกีฬา ประชาคมตามความเหมาะสม เพื่อลดความกดดัน
ความเครียดของผู้หนีภัยการสู้รบกับเมียนมาในพื้นที่พักพิงชั่วคราว491

489

จาก 'Fortify Rights' เผยแพร่คลิปวิดีโอ ทหารไทยทาลายสะพานข้ามพรมแดนของผู้ลี้ภัยชาวเมียนมา, โดย ประชาไท, 4 พฤษภาคม 2565. สืบค้นจาก
https://prachatai.com/journal/2022/05/98430
490จาก รายงานสรุปการผลการตรวจเยี่ยมสถานกักตัวคนต่างด้าว (จุดแรกรับ โรงพยาบาลสนาม) และศูนย์ควบคุมดูแลผู้ ต้องกักมารดา
และเด็ก (MC) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม., โดย สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สานักเฝ้าระวังและ
ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน. (2565, กรกฎาคม).
491จาก รายงานสรุปผลการประชุมหารือเรื่อง แนวทางในการช่วยเหลือและดูแลผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาและประชาชนไทยบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565, โดย สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน. (2565, กุมภาพันธ์).
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• เมื่ อ วั น ที่ 15 มี น าคม 2565 อุ ป ทู ต รั ก ษาการแทนเอกอั ค รราชทู ต สถาน
เอกอัครราชทูตสหรั ฐ อเมริ กาประจ าประเทศไทยเข้า พบหารือปลัดกระทรวงมหาดไทย 492 โดยกล่ าวว่าได้
เดินทางไปเยี่ยมพื้นที่พักพิงชั่วคราวสาหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาซึ่งมีระบบการช่วยเหลือและดูแลความ
ปลอดภัยตามหลั กสิ ทธิ มนุ ษยชนเป็ นอย่ างดี พร้อมขอบคุณประเทศไทยที่ ให้ ความช่วยเหลื อผู้ หนีภัยสู้ รบชาว
เมียนมา493
(2) ผู้หนีภัยความไม่ ส งบชาวเมีย นมาในปี 2565 หน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้องดาเนิน งาน
ดังนี้494
• สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้จัดทาแนวปฏิบัติในการบริหาร
จัดการกรณีชาวเมียนมาที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเมียนมา โดยเน้นย้าถึงการให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมโดย
ได้จัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว จัดอาหาร และปัจจัยที่จาเป็นในการดาเนินชีวิต ให้การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น ป้องกันโรค และจัดระบบสุขาภิบาลให้กับผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา โดยดาเนินการควบคู่กับ
การเคารพพันธกรณีของประเทศไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศ
• จ. ฮ่องสอน ได้จัดที่พักพิงที่ปลอดภัยหรือพื้นที่พักรอเพื่อรองรับผู้หนีภัยความ
ไม่สงบชาวเมียนมาที่ได้รับผลกระทบ และให้ความช่วยเหลือด้านการดารงชีวิตและสาธารณสุข กองทัพภาคที่ 3
กาหนดให้กองกาลังนเรศวรเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดอาหาร น้าสะอาด และการป้องกันโรคโควิ ด 19 รวมถึง
การดูแลผู้เจ็บป่วย ซึ่งมีแนวทางการส่งผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมากลับประเทศโดยพิจารณาสถานการณ์
ด้านความปลอดภัยตามแนวชายแดน มีการเตรียมความพร้อมในการเดินทางกลับมาตุภูมิ และประสานกับฝ่าย
เมียนมาในการอานวยความสะดวกในการเดินทางกลับ
• จ. ตาก ได้จัดที่พักพิงที่ปลอดภัยหรือพื้นที่พักรอเพื่อรองรับผู้หนีภัยความไม่สงบ
ชาวเมียนมาที่ได้รับผลกระทบ และประสานความช่วยเหลือร่วมกับประชาชน ภาคประชาสังคม และองค์กร
พัฒนาเอกชนในพื้นที่เพื่อเปิดรับสิ่งของบริจาค อีกทั้งกาลังทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ฝ่าย
ปกครอง และตารวจตระเวนชายแดนที่ 346 แม่สอด อานวยการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่บริเวณดังกล่าว
นอกจากนี้ ศูนย์สั่งการชายแดนไทย-เมียนมา จ. ตาก ได้ให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมกับผู้หนีภัย
ความไม่สงบชาวเมียนมา และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือปรับปรุง/ซ่อมแซม
บ้านเรือนให้กับราษฎรไทยที่ได้รับผลกระทบ
• เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติเรื่องเมียนมา
( Special Envoy of the UN Secretary-General on Myanmar) เข้ า พบหารื อกั บ นายกรั ฐ มนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยได้ชื่นชมบทบาทของประเทศไทยในการผลักดันให้เกิดสันติภาพในเมียนมา
492จาก อุปทูตสหรัฐฯ หารือปลั ด มท. ขอบคุณไทยช่วยเหลือผู้หนีภัยสู้รบจากเมียนมา, โดย ไทยรัฐออนไลน์, 15 มีนาคม 2565. สืบค้นจาก

https://thairath.co.th/news/politic/2342377
493จาก อุปทูตสหรัฐฯ หารือปลัด มท. ขอบคุณไทยช่วยเหลือผู้หนีภัยสู้รบจากเมียนมา, โดย ไทยรัฐออนไลน์. งานเดิม.
494จาก รายงานสรุปผลการประชุมหารือเรื่อง แนวทางในการช่วยเหลือและดูแลผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาและประชาชนไทยบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565. งานเดิม
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รวมถึงสนับสนุนให้มีความคืบหน้าในการดาเนินการตามฉันทามติ 5 ข้อของอาเซียน และชื่นชมประเทศไทยที่
ได้ให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาใน 2 ช่วง ได้แก่ ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564
และเดือนธันวาคม 2564 – มกราคม 2565 ซึ่งในช่วงที่ 2 มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและมีความชัดเจน
มากขึ้น รวมถึงได้ตระหนักถึงความท้าทายของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ขณะเดียวกันก็สามารถให้การ
ดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ รวมถึงผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วย เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และสตรีตั้งครรภ์495
• กรณีอากาศยานเมียนมาบินเข้ามายังฝั่งประเทศไทยนั้น กองทัพอากาศไทยมีคาสั่งให้
เครื่องบินขับไล่แบบที่ 19 หรือ F-16 จานวน 2 ลา ขึ้นบินลาดตระเวนรบในบริเวณดังกล่าว เพื่อปฏิบัติภารกิจ
ป้องกันภัยทางอากาศ และได้สั่งการให้ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจาสถานเอกอัครราชทูต ณ ย่างกุ้ง
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเมียนมา แจ้งเตือน และหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกใน
อนาคต กองกาลังนเรศวรและกองทัพอากาศพร้อมตอบโต้ หากมีการรุกล้าอธิปไตยหรือมีสถานการณ์ที่ส่งผล
กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนไทย นอกจากนี้ กองกาลังนเรศวรได้แจ้งเตือนและทาหนังสือประท้วงไป
ยังคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย–เมียนมา (TBC) อีกช่องทางหนึ่ง496
• กรณีปรากฏรายงานการขายบัตรตารวจราคา 350 บาท ให้กับ ผู้หนีภัยความไม่สงบ
ชาวเมีย นมา เพื่อไม่ให้ ถูกจั บ กุมดาเนิ น คดีห รือถูกส่ งกลั บ ประเทศ ในพื้นที่ จ. ตาก นั้น ส านักงานตารวจ
แห่งชาติ ได้ชี้แจงว่ารัฐบาลมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว และได้กาชับให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ห นีภั ยความไม่ ส งบชาวเมี ย นมาตามหลั ก สิ ท ธิม นุ ษ ยชน รวมถึ ง การ
ดาเนินการในมิติด้านความมั่นคง ด้านสาธารณสุข อีกทั้งหากตรวจพบมีเจ้าหน้าที่ไปเรียกรับผลประโยชน์ในทาง
มิชอบก็ให้ดาเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป497
2.3 ข้อเสนอแนะที่ไทยได้ตอบรับและให้คามั่นโดยสมัครใจภายใต้กลไก UPR รอบที่ 3
รั ฐบาลตอบรั บ ที่ จ ะด าเนิน การ/เพิ่ม มาตรการ/ดาเนิน ความพยายามอย่า งต่ อเนื่ องในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ได้แก่ (1) ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของบุคคลไร้รัฐอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา ความคุ้มครองทางสังคม และการเข้าถึงการจดทะเบียนการเกิด
(2) รับรองสิทธิในการได้รับสัญชาติของเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติที่เกิดในประเทศไทยและรับรองว่าเด็กเหล่านี้ได้รับ
การรวมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (3) ดาเนินมาตรการทางกฎหมายเพื่อรับรองการคุ้มครองผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่
พักพิงอย่างเหมาะสมจัดให้มีบริการสาธารณสุขสาหรับผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่พักพิง ในสถาน
กักกันควบคุมตัวต่าง ๆ และคุ้มครองสิทธิของผู้โยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกครอบครัว (4) ยุติการส่งกลับผู้ลี้ภัย
จากเมียนมาโดยทันที โดยคานึงถึงความเสี่ยงที่ร้ายแรงต่อชีวิตและศักดิ์ศรี ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันใน
ประเทศดังกล่าว
495จาก

รายงานสรุปผลการประชุมหารือเรื่อง แนวทางในการช่วยเหลือและดูแลผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาและประชาชนไทยบริเวณชายแดนไทย-เมียน
มา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565. งานเดิม
496จาก "กองกาลังนเรศวร- ทอ." พร้อมตอบโต้ทันควันหาก "เมียนมา"ยังล้าอธิปไตยไทย, โดย กรุงเทพธุรกิจ, 2 กรกฎาคม 2565, สืบค้นจาก
https://www.bangkokbiznews.com/politics/1013055
497 จาก ผบ.ตร.สั่งสอบด่วน ปมขาย‘บัตรตารวจ’ให้ต่างด้าว แลกหนีเข้าเมืองโดยไม่ถูกจับกุม , โดย แนวหน้า, 18 เมษายน 2565. สืบค้นจาก
https://www.naewna.com/local/646586
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รั ฐ บาลให้ ค ามั่ น ที่จ ะดาเนินการสร้างความร่ว มมื อในการขจั ดความไร้รัฐ และส่ งเสริ ม การ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ โดยเฉพาะในด้านการศึกษา การคุ้มครองทางสังคม การ
เข้าถึงบริการในการจดทะเบียนเกิดและทะเบียนราษฎรของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ และการพิจารณาให้สัญชาติและ
สิทธิความเป็นพลเมือง
3. การดาเนินงานของ กสม. ในปี 2565
3.1 กลุ่มคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ
(1) การดาเนินงานด้านสัญชาติและสถานะบุคคล ในปี 2565 ของ กสม. มีดังนี้
• การรับเรื่องร้องเรียน/ประสานการคุ้มครอง
- กสม. ดาเนินการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามคาร้องที่ 111/2564 เรื่อง สิทธิและสถานะบุคคล
กรณีขอความช่วยเหลือให้ได้รับการจัดทาทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน โดยได้ประสานการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนไปยังกรมการปกครองแล้วดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว498
- กสม. อยู่ระหว่างดาเนินการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามคาร้องที่ 230/2564 เรื่อง สิทธิใน
สถานะของบุคคล กรณีกล่าวอ้างว่าคาสั่งให้ตรวจสอบและแก้ไขรายการทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนของบิดาและมารดาอาจส่งผลกระทบต่อการได้สัญชาติไทยของบุตร499
- กสม. อยู่ระหว่างดาเนินการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามคาร้องที่ 257/2564 เรื่อง สิทธิและ
สถานะของบุคคล อันเกี่ยวเนื่องกับสิท ธิเด็ก กรณีกล่าวอ้างว่าสานักทะเบียนไม่รับแจ้งการเกิดและไม่พิจารณา
ให้สัญชาติไทยแก่เด็กที่เกิดในราชอาณาจักรไทย กสม. ได้ผลักดันและประสานไปยังกรมการปกครองดาเนินการ
รับแจ้งเกิดและพิจารณาให้สัญชาติไทยแก่เด็กจนทาให้เด็กได้สัญชาติและได้รับการทาบัตรประจาตัวประชาชน
เรียบร้อยแล้ว
- กสม. ดาเนินการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามคาร้องที่ 173/2564 เรื่องสิทธิและสถานะบุคคล
และสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ กรณีกล่าวอ้างว่าสานักทะเบียนท้องถิ่นเขตไม่จัดทาทะเบียนประวัติ
และบัตรประจาตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้เด็กนักเรียนรหัส G จานวน 6 ราย ทาให้ไม่สามารถเข้าถึง
สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 แล้ว ตามรายงานผลการตรวจสอบที่
76/2565
- กสม. อยู่ระหว่างดาเนินการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามคาร้องที่ 90/2565 เรื่องร้องเรียนกรณี
กล่าวอ้างว่า สานักงานตรวจคนเข้าเมืองกักตัวบุคคลต่างด้าวชาวมุสลิมอุยกูร์โดยไม่มีกาหนดระยะเวลาอันเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
• การประชุมหารือ

498จาก

รายงานผลการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ที่ 111/2564 เรื่อง สิทธิและสถานะบุคคล กรณีขอความช่วยเหลือให้ได้รับการจัดทาทะเบียนประวัติบุคคล
ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน.
499จาก รายงานผลการตรวจสอบ ที่ 230/2564 เรื่อง สิทธิและสถานะบุคคล กรณีกล่าวอ้างว่าคาสั่งให้แก้ไขรายการทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ของบิดาและมารดาอาจส่งผลกระทบต่อการได้สัญชาติของบุตร.
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- เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 กสม. ประชุมหารือเรื่องแนวทางดาเนินงานด้านสัญชาติ และ
สถานะบุคคลของกลุ่มบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ ณ สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ร่วมกับอธิบดี
กรมการปกครองและคณะ ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม เห็ น ควรให้ มี ก ารประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง กสม. กั บ
กรมการปกครองเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสัญชาติและสถานะบุคคล
- เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 กสม. ประชุมหารือเรื่องแนวทางดาเนินงานด้านสถานะบุคคลและ
สัญชาติของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น ร่วมกับรองอธิบดีกรมการปกครองและคณะ ณ กรมการปกครอง โดยหารือ
เกี่ยวกับการดาเนินงานและความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น
และแนวทางขับเคลื่อนการทางานร่วมกันระหว่าง กสม.
- เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 กสม. ร่วมประชุมเรื่องร้องเรียนกรณีกล่าวอ้างว่า สตม. กักตัว
บุคคลต่างด้าวชาวมุสลิมอุยกูร์โดยไม่มีกาหนดระยะเวลาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยได้หารือร่วมกับ
คณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเสนอความเห็นใน
ประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการถูกกักขังในสานักงานตรวจคนเข้าเมืองของผู้ลี้ภัยกลุ่มมุส ลิ ม
อุยกูร500
์
• การลงพื้นที่
- เมื่อวันที่ 19 - 21 มกราคม 2565 กสม. ลงพื้นที่เพื่อประชุมหารือและรับทราบข้อมูลการ
แก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 กสม. ลงพื้นที่เพื่อหารือร่วมกับศาลปกครองเชียงใหม่ และ
เครือข่ายสถานะบุคคล เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิทธิและสถานะของบุคคล และการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อจัด
กิจกรรมในการส่งเสริมให้ความรู้ด้านหลักกฎหมายทางปกครองกับสิทธิมนุษยชน ณ ศาลปกครองเชียงใหม่ จ.
เชียงใหม่ ที่ประชุมเห็นควรมีการประสานความร่วมมือด้านวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ และการศึกษาวิเคราะห์
ในประเด็นยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านสิทธิในสถานะของบุคคลระหว่างกัน
- เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2565 ร่วมจัดงานถอดบทเรียน 20 ปี เครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น
และ 10 ปี พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 รวมถึงรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย ณ สานักงานเทศบาลเมืองระนอง อ. เมืองระนอง จ. ระนอง ภายใต้โครงการประสานความร่วมมือ
กับเครือข่ายและสนับสนุนความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนประจาปี พ.ศ. 2565501
- เมื่อวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2565 กสม. พร้อมด้วยนางเตือนใจ ดีเทศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิของ กสม.
ด้านสิทธิของกลุ่มเปราะบาง และกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พร้อมด้วยผู้แทนกรมการปกครอง
ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์และประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีการแก้ไขปัญหาสถานะ
บุคคลของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นในพื้นที่ จ. ตราด
500จาก

ที่ปรึกษาประจา กสม. ร่วมประชุมเรื่องร้องเรียนกรณีกล่าวอ้างว่า สานักงานตรวจคนเข้าเมืองกักตัวบุคคลต่างด้าวชาวมุสลิมอุยกูร์โดยไม่ มีกาหนดระยะเวลาอัน
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน, โดย สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 27 พฤษภาคม 2565. สืบค้นจาก
https://www.facebook.com/100069312125516/posts/312582111062191/?d=n
501จาก กสม. ร่วมจัดงานถอดบทเรียน 20 ปี เครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น และ 10 ปี พ.ร.บ. สัญชาติ 2555 - รับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย, โดย
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ., 31 พฤษภาคม 2565. สืบค้นจาก facebook.com/story.php?story_fbid=315962277390841&id=100069312125516
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• จั ด ท าโครงการเสริ ม สร้ า งความตระหนั ก รู้ ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนผ่ า นการด าเนิ น งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ : กิจกรรมคลินิกสิทธิมนุษยชนกับสถานะบุคคล และร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐจัดอบรมให้ความรู้สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสถานะบุคคลแก่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ จ. อุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง
• อยู่ระหว่างการจัดทาโครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทางในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน
3.2 ผู้หนีภัยการสู้รบและความไม่สงบชาวเมียนมา
(1) กรณีผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้
หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ และศูนย์พักพิงอื่น ๆ ที่อยู่มายาวนานในประเทศ
ไทย502 เมื่อเดือนธันวาคม 2564 และได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวระหว่างวันที่ 11 - 14 มกราคม
2565 และ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ อ. ท่าสองยาง และ อ. แม่สอด จ. ตาก เพื่อติดตามสถานการณ์และ
ผลกระทบเรื่องดังกล่าวและรับฟังข้อมูลข้อเสนอแนะ จากบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคประชา
สังคม และองค์กรระหว่างประเทศ
(2) การดาเนินงานกรณีผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาของ กสม. ในปี 2565 มีดังนี้
• เมื่อวันที่ 11 - 14 มกราคม 2565 กสม. ลงพื้นที่ ต. แม่หละ อ. ท่าสองยาง และ อ. แม่สอด
จ. ตาก เพื่อติดตามสถานการณ์และผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา
และรับฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวจากภาคประชาสังคม
• เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 กสม. จัดประชุมหารือเรื่องแนวทางในการช่วยเหลือและดูแล
ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาและประชาชนไทยบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรับ
ฟังสถานการณ์ ข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่ผู้หนีภัยความ
ไม่สงบชาวเมียนมาและประชาชนไทยบริเวณชายแดนไทย-เมียนมาที่ครอบคลุมประเด็นสิทธิมนุษยชนในมิติ
ต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้กาหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติ
• เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 กสม.ประชุมร่วมกับ UNHCR เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาผู้หนี
ภัยการสู้รบจากเมียนมาในพื้นที่พักพิงชั่วคราวในประเทศไทย โดยได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ สภาพปัญหา และ
การดาเนินภารกิจในการช่วยเหลือผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาในพื้นที่พักพิงชั่วคราวในประเทศไทย รวมทั้ง
ปัญหาอุปสรรคและข้อจากัดต่าง ๆ503
• เมื่ อ วั น ที่ 25 พฤษภาคม 2565 ส านั ก งาน กสม. ประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั บ ผู้ แ ทนองค์ ก ร
Refugees International เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยที่ประชุม
502จาก

คาร้อง ที่ 262/2564 เรื่อง กรณีขอให้คุ้มครองสิทธิมนุษยชนชาวเมียนมาผู้หนี้ภัยสงครามและผู้ลี้ภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิงแม่หละ จังหวัดตาก และศูนย์พักพิ ง
อื่น ๆ ที่อยู่มายาวนานในประเทศไทย.
503จาก กสม.ประชุมร่วมกับ UNHCR หาแนวทางแก้ปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาในพื้นที่พักพิงชั่วคราวในประเทศไทย, โดย สานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ, 27 พฤษภาคม 2565. สืบค้นจาก https://www.facebook.com/100069312125516/posts/312471361073266/?d=n

159
ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล และข้อท้าทายต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา รวมถึงการสนับสนุนบทบาทการทางานและการแบ่งปันข้อมูลในประเด็นสิ ทธิมนุษยชนของผู้อพยพ
และผู้แสวงหาที่พักพิงระหว่างกันในอนาคต504

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปนัสนันท์ อินคง
0 2141 3894

504จาก

เลขาธิการ กสม. ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนองค์กร Refugees International เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, โดย
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ., 27 พฤษภาคม 2565. สืบค้นจาก https://www.facebook.com/100069312125516/posts/312523701068032/?d=n
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สถานการณ์ด้านสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2565
1. สถานการณ์/ปัญหา
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ก ลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์แ ละชนเผ่ า ไม่ น้ อ ยกว่า 60 กลุ่ ม และมี ป ระชากรกว่ า 6 ล้ า นคน
เมื่อคานึงถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความท้าทายจากระบบทุนนิยม การก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น การเปลี่ ย นแปลงของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และภาวะ
โลกร้อน จึงมีความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงข้างต้นน้อยกว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ505
1.1 การดาเนินคดีทรัพยากรธรรมชาติ
- ความคืบหน้าการดาเนินคดีเกี่ยวกับกลุ่มกะเหรี่ยงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน พบว่ามีการ
ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการคดีเด็กและเยาวชน เพื่อขอให้อัย การมีคาสั่งชะลอฟ้องคดี เนื่องจาก
คดีที่เกิดขึ้นกับเยาวชน 2 คน เป็นกรณีเดียวกับคดีที่ชาวบ้านกะเหรี่ยงบางกลอย 27 คน ถูกจับดาเนินคดีข้อหา
บุ กรุ กพื้น ที่อุทยานแห่ งชาติและฝากขังต่อศาลจังหวัดเพชรบุรีเมื่อต้นปี 2564 506 รวมทั้งกรณีศาลจังหวัด
เพชรบุรี ศาลนัดฟังคาพิพากษาศาลฎีกา ในคดีชาวบ้านกะเหรี่ยง จ.เพชรบุรี ถูกดาเนินคดีครอบครองที่ดินเนื้อ
ที่ 31 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยศาลฎีกาพิพากษาว่าจาเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ พ.ร.บ.ป่าสงวน
แห่งชาติฯ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติฯ ลงโทษจาคุก 4 ปี ลดโทษให้ 1 ใน 3 คงโทษจาคุก 2 ปี 8 เดือน ให้จาเลย
รื้อถอนบ้านและสิ่งปลูกสร้างออกจากที่เกิดเหตุ และชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐ 310,000 บาท507
1.2 ที่อยู่อาศัยและที่ทากิน
- ภายหลังชาวบ้านชุมชนบ้านบางกลอยร่วมกันทาแผนที่ชุมชนครอบคลุ มพื้นที่บางกลอยบนและ
บางกลอยล่ า งจนเสร็ จ สิ้ น ใช้ ก ระบวนการเดิน เท้ าส ารวจ เก็ บ ข้ อ มู ล จากคนเฒ่ าคนแก่ แ ละจากชาวบ้าน
ที่ถูกอพยพลงมาจากบริเวณใจแผ่นดิน โดยแผนที่ฉบับนี้ยึดภูมิศาสตร์ของแม่น้า ลาห้วยเป็นหลัก ต่อมาในช่วง
เดือนมิถุนายน เจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่ งชาติแก่งกระจาน ได้เข้ามาสารวจแปลงที่ดินทากินของชาวบ้าน
แต่จากการที่ช าวบ้ านได้ติดตามการส ารวจทาให้ พบว่า เจ้าหน้าที่ทาการปักหมุด GPS ในลักษณะเส้ นตรง
แต่ที่ทากินของชาวบ้านบางส่วนมีลักษณ์คดโค้ง ทาให้ที่ทากินบางส่วนถูกตัดออก บางครอบครัวมีที่ทากิน 7 ไร่

505

จาก สถานการณ์ทางภาษาในสังคมไทยกับความหลากหลายทางชาติพันธุ์, โดย ประชาไท. สืบค้นจาก
https://prachatai.com/journal/2007/09/14124
506
จาก อัยการเพชรบุรีจ่อฟ้องคดีบกุ รุกป่า 2 เยาวชนบางกลอย ทนายยื่นด่วนขอความเป็นธรรม-รอผลการ
แก้ปัญหาของ คกก.อิสระก่อน, โดย สานักข่าวชายขอบ,เมษายน 2565, สืบค้นจาก
https://transbordernews.in.th/home/?p=31365
507
จาก 'ศาลฎีกา' พิพากษากลับ ให้ลงโทษ 'กะเหรีย่ งแก่งกระจาน' คุก 2 ปี 8 เดือน, โดย ไทยโพสต์, กรกฎาคม
2565. สืบค้นจาก https://www.thaipost.net/district-news/189335/
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ถู ก ตั ด ออกไปถึ ง 1 ไร่ ซึ่ ง มี ป ระมาณกว่ า 10 รายที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ จึ ง มี ค วามกั ง วลว่ า หากไม่ มี ส ารวจ
อย่างละเอียดให้ถูกต้อง ชาวบ้านจะสูญเสียที่ทากินหรืออาจถูกดาเนินคดีบุกรุกป่าในอนาคต508
- จากการลงพื้ น ที่ ข องรายการฟัง เสี ย งประเทศไทย ไทยพีบีเอส เพื่อติดตามสถานการณ์วิ ถี ชี วิ ต
ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลในพื้นที่ จ.สตูล ภูเก็ต และกระบี่ พบว่าปัจจุบันพื้นที่ทางทะเลที่ สามารถทามาหากิน
ได้มีสัดส่วนลดลง ชาวเลที่ทาอาชีพประมงเหลือเพียงร้อยละ 20 เนื่องจากที่ผ่านมาชาวเลมีการหากินกับทะเล
ตามวิถชี ีวิตที่สืบต่อจากบรรพบุรุษ อาทิ การสร้างบาฆัดในทะเลเพื่อเป็นแหล่งจับสัตว์น้า แต่พบปัญหาอุปสรรค
ถูกหน่วยงานของรัฐรื้อถอน และดาเนินคดีบุก รุกพื้นที่อุทยานทางทะเล ส่งผลกระทบต่อโอกาสในการดารงชีพ
และการประกอบอาชีพประมง ชาวเลสะท้อนว่าสถานการณ์ดังกล่าวต้องมีช่องทางในการพูดคุย เจรจาให้ชาวเล
มีวิถีชีวิตอยู่ได้ควบคู่กับการอุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ซึ่งแนวทางหนึ่งคือการผลักดันให้มีกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ
ของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อรับรองสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
ต่าง ๆ509
1.3 การดาเนินโครงการพัฒนาของรัฐหรือของเอกชน
- ตัวแทนคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร
เป็นตัวแทนรับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ จ.แม่ฮ่องสอน ที่ได้รับผลกระทบจากการทาเหมืองแร่
ซึ่งเคยได้รับสัมปทานติดต่อกันมาแล้ว 20 ปี และชาวบ้านในพื้นที่ได้แสดงการคัดค้านมาตลอดตั้งแต่ปี 2561
เพราะการทาเหมืองแร่ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้าน 3 อาเภอ คือ อ.แม่ลาน้อย อ.แม่สะเรียง และ
อ.สบเมย เป็ น อย่ า งมาก โดยเฉพาะผลเสี ย ต่ อ แม่ น้ ายวม เพราะพื้ น ที่ ดั ง กล่ า วเป็ น พื้ น ที่ ต้ น น้ า แต่ ท าง
บริษัทเอกชนแห่งนี้ ยังเข้ามาเพื่อจะขอสัมปทานต่อ510
2. การดาเนินการที่สาคัญ
2.1 การตอบรับข้อเสนอแนะในรายงานปี 2564
- กระทรวงวั ฒ นธรรม มี ภ ารกิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ต ามร่ า ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิธีกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ซึ่ ง ขณะนี้ ไ ด้ ด าเนิ น การยกร่ า งและรั บ ฟั ง ความเห็ น ต่ อ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วเป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว
และอยู่ระหว่างเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อเร่งผลักดันให้มีการพิจารณา
และประกาศใช้เป็นกฎหมาย
508

จาก ชาวบางกลอย โอดที่ดินทากินถูกตัดหาย หลังอุทยานฯแก่งกระจานสารวจไม่ละเอียด, โดย ไทยโพสต์,
กรกฎาคม 2565. สืบค้นจาก https://www.thaipost.net/district-news/184750/
509
จาก ฟังเสียงประเทศไทย : อนาคตชาวเลกับการท่องเที่ยวอันดามัน, โดย thecitizen, กรกฎาคม 2565. สืบค้น
จาก https://thecitizen.plus/node/58920
510
จาก ‘กลุ่มชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน’ ร้อง ‘กมธ.ที่ดิน’ ค้านต่อสัมปทานเหมือง ชี้สิ่งแวดล้อมกระทบหนัก, โดย มติชน
ออนไลน์, มิถุนายน 2565, สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_3413349
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- สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ดาเนินการจัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อให้เกิดการยอมรับและเห็นคุณค่าของ
การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
- ส านั กงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่ งชาติ (คทช.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่
29 มีนาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการ เรื่อง การพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคล
ในเขตที่ดินของรัฐ และเรื่องขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ
ซึ่งกระบวนการพิสู จ น์ สิ ทธิโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศดังกล่ าวจะเป็นมาตรการหรือเครื่องมือเชิงนโยบาย
อี ก รู ป แบบหนึ่ ง ของ คทช. ในการแก้ ปั ญ หาข้ อ โต้ แ ย้ ง เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ระหว่ า งหน่ ว ยงานของรั ฐ
และประชาชน ซึ่งรวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในที่ทากินและที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ด้วย
2.2 การดาเนินการในปี 2565
2.2.1 การดาเนินคดีทรัพยากรธรรมชาติ
- นางสุนี ไชยรส เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อ ตรวจสอบข้อเท็จจริง
และแก้ไขปัญหาชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอยในเขตอุทยานแห่ งชาติแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
ว่าการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ ชาวบ้านที่อยู่มาก่อนควรได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิต ส่วนกรณี
ชาวบ้านถูกฟ้องบุกรุกป่านั้น ควรยุติการดาเนินคดีกับชาวบ้าน511 ต่อมามีการนาส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่
ชุมชนบ้านบางกลอย ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน512
2.2.2 การผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์
- คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมและศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน) เร่งรัดดาเนินการผลักดันร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ฉบับที่ร่างโดย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติ
พันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ. .... ฉบับประชาชนที่เข้าชื่อเสนอกฎหมาย รวมทั้งร่างฉบับอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สานักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้า จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ประชาธิปไตย
ทางตรงและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง : กรณีศึกษา การเข้าชื่อเสนอกฎหมายคุ้มครองสิทธิของชนเผ่าพื้ นเมืองและ
กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย” เวทีเสวนาได้กล่าวถึงปัญหาการละเมิดสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ความไม่มั่นคง
ในที่ อ ยู่ อ าศั ย และพื้ น ที่ ท ากิ น การเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐาน เข้ า ไม่ ถึ ง สิ ท ธิ ใ นบริ ก ารต่ า ง ๆ ของรั ฐ
การสูญเสียอัตลักษณ์และภูมิปัญญา รวมทั้งได้กล่าวถึงหลักการร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิชาติพันธุ์ฯ โดยมี
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จาก เห็นพ้องให้ยุติคดีฟ้องชาวบ้านบางกลอย ประชุม คกก.อิสระตามคาสั่งนายกฯครั้งแรกไปได้สวย, โดย สานัก
ข่าวชายขอบ, มิถุนายน 2565, สืบค้นจาก https://transbordernews.in.th/home/?p=30567
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จาก ความหวังหอบใหญ่ให้ชาวบ้านบางกลอย “อนุชา”ลงพื้นที-่ รับปากแก้ปัญหา, โดย สานักข่าวชายขอบ,
มีนาคม 2565, สืบค้นจาก https://transbordernews.in.th/home/?p=31020
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ประเด็น คุ้มครองสิ ทธิท างวัฒ นธรรม ส่ งเสริมศักยภาพกลุ่ มชาติ พันธุ์ และสร้างความเสมอภาคบนความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม513
2.3 ข้อเสนอแนะที่ไทยได้ตอบรับและให้คามั่นโดยสมัครใจ ภายใต้กลไก UPR รอบที่ 3
- ประเทศไทยรับรองว่าจะมีการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ....
และนาไปดาเนินการ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
2.4 การดาเนินการของ กสม.
- ในปี 2565 กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์หลายกรณี อาทิ กรณีขอให้แก้ไข
ปั ญ หาการเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของ กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ม านิ และการลั ก ลอบท าประมงโดยผิ ด กฎหมาย
ในพื้ น ที่ จ .สตู ล กรณี ก ล่ า วอ้ า งว่ า การประกอบกิ จ การเรื อ โดยสารรั บ – ส่ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วบริ เ วณชายฝั่ ง
เกาะหลีเป๊ะ สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ชายฝั่ งและการประกอบอาชีพของชาวเลอูรักลาโว้ย เกาะหลีเป๊ะ
กรณีกล่าวอ้างว่ากรณีหน่วยงานของรัฐขับไล่ชาวชาติพันธุ์กะเหรี่ยงไม่ให้ทากินในพื้นที่ป่าห้วยกระซู่ จ.เพชรบุรี
- กสม. ลงพื้นที่ จ.สตูล ประชุมรับฟังข้อเท็จจริงตามคาร้องเรื่อง สิทธิและสถานะบุคคลและสิทธิชุมชน
กรณีขอให้ แก้ ไขปั ญหาการจัดการและเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์มานิ ร่ว มกับส่ ว นราชการที่
เกี่ยวข้อง ผู้แทนชาวมานิ และภาคประชาสังคม โดยมีศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เข้าร่วม
สังเกตการณ์ด้วย การประชุมดังกล่าวมีการนาเสนอสิ่งที่ได้ดาเนินการไปแล้ว และหยิบยกปัญหาที่ยังไม่ถูกแก้ไข
การเสนอทางออก ร่วมถึงข้อห่วงกังวลต่อรูปแบบวิธีการช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์มานิ ที่จะต้องไม่สร้างปัญหา
ใหม่และไม่ส่ งผลกระทบต่ อวิ ถีชีวิตของเขาเหล่ านั้น โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสมดุล ระหว่างคนกั บ
ธรรมชาติ ที่จะต้องดารงอยู่ได้ตามความต้อ งการซึ่งสอดคล้องเหมาะสมและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ที่เท่าเทียมกัน
ผู้รับผิดชอบ
นายศรัทธาวุฒิ จันขันธ์
02 141 3898
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จาก ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาธิปไตยโดยตรงและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง : กรณีศึกษา การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
คุ้มครองสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองและกลุม่ ชาติพันธุ์ในประเทศไทย, โดย สถาบันพระปกเกล้า, มิถุนายน 2565, สืบค้นจาก
https://kpi.ac.th/news/gallery/data/1502

