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สีนำ้าเงิน หมายถึง สีของความเชื่อมั่นของประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม

 หมายถึง ความมุ่งมั่น อดทนในการทำางานเพื่อประชาชน

 หมายถึง ความสามัคคี และการประสานพลังอย่างหนักแน่นจากทุกภาคส่วนของสังคม  

  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 

อุณาโลม
ความยิ่งใหญ่

รัศมี 
การแผ่ไพศาลหรือการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนไปทั่วทุกทิศ

รูปทรงดอกบัว
ความมีคุณธรรม ความเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนมนุษย์
อันเป็นจริยวัตรอันดีงามของคนไทย

รูปคนล้อมเป็นวงกลม
การสร้างพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม 
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน 
ให้เป็นส่วนสำาคัญในกระบวนการพัฒนาประเทศ 

รูปมือ
การร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม 
ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ในการโอบอุ้ม
คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ  
ด้วยหลักแห่งความเสมอภาคและภราดรภาพ

เครื่องหมายราชการดังกล่าว นอกจากใช้เป็นตราประจำาสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว 
ให้ใช้เป็นตราประจำาตำาแหน่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ตราประจำาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
และตราประจำาตำาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ภาพตราสัญลักษณ์ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้รบัการจดัตัง้ขึน้เป็นครัง้แรกโดยบทบญัญตัิ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีบทบาทหน้าที่สอดคล้องกับสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการว่าด้วยสถานะของสถาบันแห่งชาติเพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน หรือหลักการปารีส ที่ได้รับการรับรองโดยมติท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาต ิ
เมื่อเดือนธันวาคม 2536 สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการปารีสมีหน้าที่ในการเสนอ 
ความเห็น คำาแนะนำา ข้อเสนอแนะ หรือรายงานในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนต่อรัฐบาล รัฐสภา หรือองค์กรที่มีอำานาจหน้าท่ีในลักษณะของการให้คำาปรึกษา 
ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้  
สถาบันสิทธิมนุษยชนยังมีบทบาทในการร่วมมือกับกลไกของสหประชาชาติ และสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคและระดับชาติของประเทศอื่น ๆ รวมถึงการเผยแพร ่และ 
สร้างความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนผ่านการให้ข้อมูลข่าวสาร การศึกษา และผ่านสื่อต่าง ๆ 
และในการทำาหน้าที่ดังกล่าว สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอิสระในการพิจารณาเรื่องใด ๆ 
ที่อยู่ในขอบเขตอำานาจหน้าที่ได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากหน่วยงานใด และสามารถรับฟัง
ข้อมูลจากบุคคลหรือขอเอกสารที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ ได้

 การจดัทำารายงานสถานการณ์สทิธมินษุยชนของประเทศเป็นหน้าทีส่ำาคญัประการหนึง่ 
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการปารีส ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศให้รัฐบาลได้รับทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
สถานการณ์หรือประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดขึ้น โดยสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจให้ข้อคิดเห็นต่อการดำาเนินการของรัฐบาลในเรื่องน้ันและเสนอแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้น การจัดทำารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ประจำาปีของ กสม. จึงเป็นการทำาหน้าที่ที่สอดคล้องกับหลักการปารีส รวมทั้งยังเป็นไปตามหน้าที่
และอำานาจที่กำาหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (2) 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
มาตรา 26 (2) ประกอบมาตรา 33 มาตรา 40 และมาตรา 44 ที่บัญญัติให้ กสม. เฝ้าระวังและ
ตดิตามเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ด้านสทิธิมนุษยชนของประเทศอย่างต่อเน่ือง และให้จัดทำารายงาน 
ดังกล่าวเป็นประจำาทุกปีให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินเพื่อเสนอต่อรัฐสภาและ
คณะรฐัมนตร ีและเผยแพร่ต่อประชาชน การจดัทำารายงานให้ทำาแบบสรปุและให้มเีนือ้หาอย่างน้อย
ประกอบด้วยปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยต้อง
คำานงึถงึความถกูต้อง เป็นธรรม และผลประโยชน์ส่วนรวมของชาตเิป็นสำาคญั และให้หน่วยงานของ
รฐัให้ข้อมลูเกีย่วกบัสถานการณ์สทิธมินุษยชนทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบเพือ่ประกอบการจัดทำารายงาน
ตามที่ กสม. ร้องขอด้วย

รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยฉบับนี้ จัดทำาขึ้น 
จากกระบวนการติดตามเหตุการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศในช่วงระยะเวลาระหว่าง 
เดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 โดยสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะ 
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หน่วยงานสนับสนุนการดำาเนินงานของ กสม. ได้รวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงจากแหล่งต่าง ๆ 
ท้ังจากแหล่งข้อมูลเปิดทั่วไป จากการทำางานของ กสม. เอง ท้ังในส่วนข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ  
และแถลงการณ์ของ กสม. ต่อเหตกุารณ์สำาคญัท่ีเกดิข้ึนระหว่างปี ข้อมูลจากหน่วยงานภาครฐั องค์กร
ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ การสัมมนาเวทีต่าง ๆ และจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อมลูสถานการณ์สทิธมินษุยชนในพืน้ท่ี จากนัน้จงึนำาข้อมลูทีไ่ด้ทัง้หมดมาประมวลเป็นสถานการณ์ 
และทำาการประเมินโดยวิเคราะห์ว่า จากเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รัฐได้เคารพและ 
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญ กฎหมายภายในประเทศ 
สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชน 
สากลหรือไม่อย่างไร จากนั้นจึงจัดทำาเป็นรายงานโดยสรุปประกอบด้วยสถานการณ์สิทธิ 
ในแต่ละด้าน บทประเมินสถานการณ์ และข้อเสนอแนะ

ในรายงานผลการประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธิมนุษยชนฉบับน้ี มีบทท่ีนำาเสนอสถานการณ์
ในปี 2563 ที่สำาคัญ 2 เหตุการณ์ คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และสถานการณ์
การชุมนุมทางการเมือง ดังปรากฏในบทที่ 2 ส่วนเนื้อหาส่วนที่เหลือได้แบ่งการนำาเสนอเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ สิทธิตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) สิทธิตาม 
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) และสิทธิของ 
กลุ่มเฉพาะ ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศ และผู้มีปัญหา 
สถานะและสิทธิ ดังปรากฏในบทที่ 3 4 และ 5 ตามลำาดับ กสม. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดทำา 
รายงานฉบับนี้จะทำาให้รัฐบาล สมาชิกรัฐสภา และประชาชน ได้รับทราบทั้งความคืบหน้า 
ในการดำาเนินการต่าง ๆ ของรัฐในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนปัญหา 
และความท้าทายที่พบในปี 2563 และข้อมูลในรายงานฉบับน้ีจะช่วยให้รัฐพิจารณาทบทวน
สถานการณ์และปัญหาสิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัจจัย 
ทีเ่ป็นอปุสรรคในการเข้าถงึสทิธิของประชาชน รวมทัง้หาแนวทางทีมี่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลใน
การคุม้ครองประชาชนทีถ่กูละเมดิสทิธิ เพือ่ให้ประชาชนทกุกลุม่ได้เข้าถงึและใช้สทิธไิด้อย่างแท้จรงิ 
ในโอกาสนี้ กสม. ขอขอบคุณหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาสังคม ภาควิชาการทุกแห่ง 
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ต่อการจัดทำารายงานฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีในโอกาสต่อไป

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ธันวาคม 2563
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แผนการดำาเนินการ
จัดทำารายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

ระยะเวลา ขั้นตอนหลัก กระบวนการ

ม.ค. - ก.พ. 2563 ขั้นที่ 1
การวางแผน

• การประมวลสถานการณ์ที่ผ่านมา และจัดทำาข้อมูลเบื้องต้น
พร้อมนำาเสนอประเด็นหลักที่จะติดตาม

ก.พ. - ธ.ค. 2563 ขั้นที่ 2
การเก็บข้อมูล/ 

ตรวจสอบ

• การรวบรวมข้อมูลภายในสำานักงาน กสม.
• การรวบรวมข้อมูลจากภายนอก เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อต่าง ๆ
• การประชุม/การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมภาษณ์เฉพาะกลุ่มกับ
บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• การบันทึก/จัดเก็บข้อมูลตามประเด็นสิทธิ

ก.พ. - ธ.ค. 2563 ขั้นที่ 3
การเปรียบเทียบ/ 

การวิเคราะห์

• การเปรียบเทียบ/ตรวจสอบมาตรฐานสิทธิมนุษยชน 
 (1) สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน และรัฐธรรมนูญ 
 แห่งราชอาณาจักรไทย (2) สรุปข้อสังเกต (Concluding  
  Observations) ของกลไกประจำาสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน  
  และ (3) การตอบรับของรัฐบาลต่อข้อเสนอแนะจากกระบวนการ  
  UPR
• การวิเคราะห์และประเมินผลความสอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชน 
  ข้างต้นของประเด็นนั้น ๆ  จากปีที่ผ่านมา
• การประชุมวิพากษ์การวิเคราะห์และประเมินผลในเนื้อหา 
  ของรายงานโดยผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

ก.ย. - ธ.ค. 2563 
ม.ค. 2564

ขั้นที่ 4
การจัดทำา 

ร่างรายงาน

• การจัดทำาร่างรายงานตามประเด็น กลุ่มประเด็นและในภาพรวม 
 ของรายงานทั้งฉบับ รวมถึงการบรรณาธิการต่าง ๆ 
• การนำาเสนอร่างรายงานต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร  
 เพื่อขอความเห็นชอบ

ก.พ. - มี.ค. 2564 ขั้นที่ 5
การเสนอรายงาน 
ต่อรัฐสภาและ 
คณะรัฐมนตรี

• การจัดพิมพ์ และจัดส่งรายงานให้กับรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี  
  พร้อมเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ไม่เกิน 90 วัน  
  นับจากวันสิ้นปี 2563
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อักษรย่อและความหมาย
(เรียงตามตัวอักษรนำาจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

กสม. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กสทช. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คสช. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

CAT อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 
หรือที่ยำ่ายีศักดิ์ศรี
(Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)

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

CERD อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
(Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)

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

CRC อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)

CRPD อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of the Persons with Disabilities)

GANHRI เครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(The Global Alliance of National Human Rights Institutions)

ICCPR กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(International Covenant on Civil and Political Rights)

ICESCR กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)

NAP แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
(National Action Plan)

OHCHR สำานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
(Office of the High Commissioner for Human Rights)

SDGs เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals)

UNDP โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Development Programme)

UNGPs หลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติเรื่องสิทธิมนุษยชนสำาหรับธุรกิจภายใต้กรอบ “คุ้มครอง-เคารพ-เยียวยา”
(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the  
United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework)

UNHCR สำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ
(United Nations High Commissioner for Refugee)

UPR กระบวนการทบทวนสถานการณ์สทิธมินษุยชนรายประเทศภายใต้คณะมนตรสีทิธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ
(Universal Periodic Review)
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สรุ
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าร

บทสรุปผู้บริหาร

 การจัดทำารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศฉบับน้ี เป็นการดำาเนินการ
ตามหน้าที่และอำานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ท่ีบัญญัติในมาตรา 247 (2) ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และมาตรา 26 (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2560 โดยในการจดัทำารายงานดังกล่าว กสม. ได้ประมวลข้อมลูจากเหตกุารณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในปี 2563 ทั้งข้อมูลจากการดำาเนินการของหน่วยงานของรัฐ ข้อมูลจากภาคประชาชน ข้อมูล
จากการปฏบิตังิานของ กสม. และจากการประชมุรบัฟังความเหน็จากฝ่ายต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง แล้วนำาข้อมลูทีไ่ด้มาวเิคราะห์ 
และพิจารณาเปรียบเทียบกับสิทธิต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายภายในและหนังสือสัญญา 
ทีป่ระเทศไทยเป็นภาคแีละมพัีนธกรณทีีจ่ะต้องปฏบิตัติาม เพือ่ประเมนิสถานการณ์สทิธใินแต่ละด้านและจัดทำาข้อเสนอแนะ 
โดยได้แบ่งการประเมินสถานการณ์ออกเป็น 4 ด้าน ตามขอบเขตของสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและ
ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สำาคัญในบริบทของประเทศไทยในปี 2563 ได้แก่ (1) การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
ในสถานการณ์เฉพาะ (2) การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (3) การประเมินสถานการณ์
ด้านสทิธทิางเศรษฐกจิสงัคมและวฒันธรรม และ (4) การประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชนของกลุม่บคุคล ดงัมีสาระ
สำาคัญโดยสรุป ดังนี้

 ในปี 2563 มีสถานการณ์เฉพาะที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนที่สำาคัญ 2 สถานการณ์ ได้แก่ สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และสถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองของนักเรียน นิสิต นักศึกษา  
และประชาชน

 การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในวงกว้างทำาให้รฐับาลต้องประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิเพือ่กำาหนดมาตรการ 
ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยบางมาตรการมีลักษณะเป็นการจำากัดสิทธิและเสรีภาพบางประการ อาทิ  
การห้ามเดินทางข้ามเขตจังหวัด การกำาหนดเวลาออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิว การห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มหรือ 
การชุมนุม แต่มาตรการดังกล่าวมีความจำาเป็นและได้สัดส่วนกับความรุนแรงของสถานการณ์โดยมีข้อมูลเชิงประจักษ ์
ทีแ่สดงให้เหน็ว่า เป็นมาตรการทีม่ปีระสิทธิผลและรฐัได้ผ่อนผนัหรอืยกเว้นการบงัคบัใช้มาตรการเหล่านัน้เมือ่สถานการณ์
แพร่ระบาดเริ่มคลี่คลายลง ในขณะเดียวกัน รัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้งกลุ่มแรงงาน 
ผู้สูงอายุ และคนพิการที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจและการครองชีพ เพื่อคุ้มครองสิทธิที่จะมีมาตรฐาน 
การดำารงชีวิตที่เหมาะสม ผ่านมาตรการเยียวยาและมาตรการทางการเงินเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม การให้
ความช่วยเหลือผ่านระบบออนไลน์ทำาให้ผู้ได้รับผลกระทบบางกลุ่มเข้าไม่ถึงสิทธิ เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ เนื่องจากมีอุปสรรค 
ทางภาษาหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต และยังพบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เพ่ิมขึ้น 
ในกลุ่มผู้หญงิ และปัญหาการไม่สามารถเข้าถงึบรกิารสาธารณสขุโดยเฉพาะเรือ่งการยตุกิารตัง้ครรภ์ได้ ในการแพร่ระบาด
ระลอกใหม่ที่พบในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจำานวนมากและการติดเชื้อในหลายจังหวัดที่มีความเชื่อมโยงจากบ่อนการพนัน 
สะท้อนถึงการทำางานของหน่วยงานของรัฐในการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่สามารถดำาเนินการในเรื่องดังกล่าวได้อย่างจริงจัง 
จงึทำาให้เกดิการแพร่ระบาดระลอกใหม่ขึน้ กสม. จงึมีข้อเสนอแนะต่อรฐับาลให้คำานงึถงึข้อจำากดัในการเข้าถงึความช่วยเหลอื 
ของประชากรบางกลุ่มและกำาหนดช่องทางที่เหมาะสมเพื่อให้ประชากรกลุ่มดังกล่าวได้เข้าถึงและใช้สิทธิในทางปฏิบัต ิ
ได้จรงิ ในส่วนของการจดัหาวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ 19 น้ัน ควรจัดหาให้บุคคลท่ีมีความเสีย่งจากการปฏบัิตงิานท่ีอาจสมัผัส 

การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
ในสถานการณ์เฉพาะ

(1)



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand14

กบัผู้ตดิเชือ้หรอืผู้ท่ีมคีวามเปราะบางด้านสขุภาพให้สามารถเข้าถึงวคัซนีได้โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิและในพืน้ท่ีท่ีมีการระบาดสงู 
ท่ีมีการกักตัวแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จำากัดและสภาพแออัดและยังไม่สามารถแยกบุคคลที่อาจติดเชื้อออกได้  
ควรหามาตรการเพื่อลดความเสี่ยง รวมท้ังมีการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการป้องกันโรคและมาตรการ
ของรัฐให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและในภาษาที่แรงงานสามารถเข้าใจได้และดำาเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
ต่อการแก้ปัญหาการลกัลอบนำาแรงงานทีผ่ดิกฎหมายเข้าประเทศ และการเปิดบ่อนการพนนัทัว่ประเทศ โดยเฉพาะหากม ี
เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องในการกระทำาความผิดดังกล่าว

สำาหรับสถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ปี 2563 
เป็นปีท่ีมีการชุมนุมเกิดข้ึนในหลายพื้นที่ ทั้งการชุมนุมทางการเมืองและการชุมนุมเพื่อสะท้อนปัญหาสิทธิทาง
เศรษฐกิจและสังคมต่อเนื่องเกือบตลอดทั้งปี ยกเว้นในช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่เริ่มตั้งแต่ปลาย
เดือนมีนาคม 2563 และรัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อคุ้มครองสิทธิ 
ด้านสุขภาพของประชาชน รวมถึงการห้ามชุมนุมใด ๆ แต่เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดีขึ้น รัฐบาล
ได้ผ่อนคลายมาตรการให้ประชาชนสามารถจัดกจิกรรมรวมกลุม่และกลบัมาใช้เสรภีาพในการชมุนุมโดยสงบได้ต้ังแต่เดือน
สงิหาคม 2563 ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการชมุนมุสาธารณะ แต่ยงัต้องปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัโรคท่ีทางราชการกำาหนด  
หลังจากการผ่อนคลายมาตรการ กลุ ่มต่าง ๆ ได้มีการชุมนุมอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ซึ่ง กสม. ได้เฝ้าระวัง 
และติดตามสถานการณ์การชุมนุมโดยใกล้ชิดและมีแถลงการณ์หรือข ่าวประชาสัมพันธ ์อย ่างต ่อเนื่องตาม 
ความเหมาะสมของสถานการณ์เพือ่ให้หน่วยงานของรฐัและผูช้มุนมุตระหนกัถงึหลกัการสทิธมินษุยชน รวมถึงมข้ีอเสนอแนะ 
หลายประการเพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องดำาเนินการเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ 
ตามที่รัฐธรรมนูญและกติกา ICCPR ให้การรับรอง จากการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การชุมนุมส่วนใหญ่พบว่า 
ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงแม้จะมีการกระทบกระทั่งกันอยู่บ้างระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล 
ความสงบเรียบร้อยในบางกรณี แต่ทั้งสองฝ่ายพยายามใช้ความอดทนอดกลั้นเพื่อไม่ให้มีความรุนแรงเกิดขึ้น อย่างไรก็ดี  
มีการชุมนุมสองกรณีที่บริเวณแยกปทุมวันและหน้ารัฐสภาที่รัฐใช้มาตรการยุติการชุมนุมโดยการฉีดนำ้าแรงดันสูง ซ่ึงมี 
การผสมสารเคมีเข้าใส่ผู้ชุมนุม โดยเฉพาะการชุมนุมเม่ือวันท่ี 16 ตุลาคมท่ีแยกปทุมวัน ซึ่ง กสม. เห็นว่ายังไม่ปรากฏ 
ลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ความรุนแรงจนถึงขั้นต้องใช้มาตรการสลายการชุมนุม การฉีดนำ้าผสมสารเคม ี
จึงเป็นการกระทำาท่ีเกินสมควรแก่เหตุ อย่างไรก็ดี ในภาพรวมรัฐยังคงทำาหน้าท่ีดูแลการใช้เสรีภาพในการชุมนุม 
โดยสงบของประชาชนโดยไม่ได้แทรกแซงการใช้เสรีภาดังกล่าวแม้ในบางกรณีผู้จัดการชุมนุมไม่ได้แจ้งการชุมนุม 
ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 แต่การชุมนุมยังคงดำาเนินต่อไปได้ ท้ังน้ี รัฐได้มี 
การแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ชุมนุมจำานวนหนึ่งในฐานความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ จึงเป็นไปในแนวทางเดียวกับ 
ความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการประจำากติกา ICCPR ในเรื่องสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ และโดยทั่วไปผู้ชุมนุมได้รับ 
การปล่อยชั่วคราวในระหว่างการดำาเนินคดี

(2) การประเมินสถานการณ์ 
 ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

มีประเด็นสำาคัญได้แก่ การเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน การติดตามจับกุมตัวโดยเจ้าหน้าที่รัฐ และปัญหา
เรือนจำาแออดั สถานการณ์การกระทำาทรมาน การบังคับให้สญูหาย และการคุ้มครองนกัปกป้องสทิธมินษุยชน สถานการณ์
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โทษประหารชีวิต การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพของสื่อมวลชน

ในปี 2563 รัฐยังคงส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา ท้ังการ 
ช่วยเหลือผู้เสียหายและจำาเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย 
แก่จำาเลยในคดอีาญา พ.ศ. 2544 ทีม่จีำานวนเพิม่ขึน้ ส่วนการให้ความช่วยเหลอืผ่านกองทนุยตุธิรรมในการให้ความช่วยเหลอื 
แก่ประชาชน ส่วนใหญ่เป็นการช่วยเหลือในเรื่องการปล่อยชั่วคราวและค่าใช้จ ่ายในการดำาเนินคดีในขณะที่
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ศาลยุติธรรมได้มีข้อแนะนำาหลายฉบับที่ยกระดับการคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพทั้งของผู ้เสียหายและผู ้ต ้องหา 
หรือจำาเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำาเลยชั่วคราวระหว่างการดำาเนินคดี สำาหรับการลดความแออัด 
ในเรือนจำานั้น นอกจากการจัดสรรงบประมาณเพื่อขยายพื้นที่เรือนจำาแล้ว กสม. เห็นว่าควรนำาวิธีการอื่นมาใช้ 
ร่วมด้วย เช่น การปล่อยชั่วคราว การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว และการให้ผู้กระทำาความผิดที่ไม่ร้ายแรงบำาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์เพื่อลดปริมาณผู้ต้องขัง 

ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำาทรมานและการบงัคบับคุคลให้สญูหาย รฐับาลได้ให้ความเหน็ชอบ 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... และเตรียมเสนอ 
เข้าสูก่ารพจิารณาของสภาผูแ้ทนราษฎรต่อไป อย่างไรกดี็ กสม. ยงัคงมข้ีอห่วงกงัวลต่อรายงานทีก่ล่าวอ้างว่า มกีารกระทำา
ทรมานโดยเจ้าหน้าทีข่องรฐั ซึง่พบว่ามกีารร้องเรียนอยูเ่ป็นระยะแม้ว่าจะมจีำานวนลดน้อยลงกต็าม นอกจากนี ้สถานการณ์ 
การเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บในระหว่างการจับกุม การควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ และในระหว่างการฝึกฝนหลักสูตร 
ต่าง ๆ  มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่ง กสม. เห็นว่าต้องสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย 
และควรมีการสอบสวนการเสียชีวิตของบุคคลระหว่างการถูกควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่รัฐหรือระหว่างการฝึก ตลอดจน 
มีมาตรการเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก 

ในด้านการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน แม้ว่าจะได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 161/1 และ มาตรา 165/2 เพือ่ให้ศาลมอีำานาจยกฟ้องในชัน้การตรวจคำาฟ้องหากคดมีเีจตนากลัน่แกล้งเพือ่ดำาเนินคดี  
แต่มีข้อสังเกตจากภาคประชาสังคมว่า การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวใช้ได้เฉพาะกรณีท่ีเป็นคดีระหว่างเอกชน 
ด้วยกัน แต่การฟ้องคดนีกัปกป้องสทิธมินษุยชนส่วนใหญ่มหีน่วยงานรฐัเป็นคูก่รณมีากกว่า นอกจากนี ้ยงัปรากฏสถานการณ์ 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกข่มขู่คุกคามหลายกรณี ซึ่งบางกรณี กสม. ได้ช่วยประสานงานให้หน่วยงานของรัฐเพ่ือดูแล
ความปลอดภัย เช่น กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได และสมาชิกสหกรณ์เกษตรกรภาคใต้ เป็นต้น

สำาหรับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถิติการก่อความไม่สงบ จำานวนผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บ 
ในปี 2563 มีจำานวนลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาแก ่
ผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงและมีความพยายามแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ทั้งในมิติของกระบวนการพูดคุย
สนัตสิขุ การจดัอบรมให้ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัหลกัสทิธิมนษุยชนแก่เจ้าหน้าทีด้่านความม่ันคง และการปรบัปรงุสถานที ่
ควบคุมตัวผู้ต้องสงสยัให้สามารถตรวจสอบได้ แต่ยงัมปีระเดน็ทีอ่าจกระทบสทิธิของประชาชนทีย่งัคงต้องตดิตามเฝ้าระวงั 
เช่น การกล่าวอ้างว่ามีการกระทำาทรมานต่อผู ้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคง กรณีข้อร้องเรียนการขอตรวจ DNA  
ประชาชนในบางพื้นท่ีโดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้แจ้งเหตุผลที่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดความหวาดระแวงของประชาชน รวมถึง 
การระงับสัญญาณหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนซิมการ์ดโดยวิธีการตรวจสอบใบหน้า (face recognition) 
เพื่อยืนยันอัตลักษณ์ของตนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นต้น ซึ่งอาจกระทบสิทธ ิ
ในการรับรู้ข่าวสารในของสถานการณ์ดังกล่าว ในประเด็นน้ี กสม. เห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำาคัญ 
กับการสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชนโดยการทำาความเข้าใจกรณีเกิดเหตุการณ์ท่ีอาจกระทบต่อสิทธิของประชาชน 
ในพื้นที่ เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากยิ่งขึ้น 

(3) การประเมินสถานการณ์
 ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

มีประเด็นท่ีสำาคัญ ได้แก่ สิทธิแรงงาน สิทธิชุมชนกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิด้านสุขภาพ  
สิทธิด้านการศึกษา และธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

กรณีสิทธิแรงงาน สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง 
ทำาให้แรงงานจำานวนมากถูกเลิกจ้าง จากสถิติของกระทรวงแรงงานพบว่า ในปีงบประมาณ 2563 ได้รับเรื่องร้องเรียน 
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กรณีลูกจ้างถูกเลิกจ้างและไม่ได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าปีงบประมาณ 2562 สูงถึงร้อยละ 74 ซึ่งกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้คำาแนะนำาช่วยเหลือให้แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย 
นอกจากนี้ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้มีการดำาเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานกลุ่มต่าง ๆ  
ให้ดียิ่งขึ้น เช่น มีความคืบหน้าในการแก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543  มีการจัดทำาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ  
พ.ศ. .... และปรับปรุงกฎหมายการขยายอายุให้แรงงานอิสระที่มีอายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ สามารถ 
สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ของกฎหมายประกันสังคมได้ ส่วนกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ได้รับผลกระทบจาก 
โรคโควิด 19 เช่นเดียวกันนั้น รัฐมีมาตรการเยียวยาและผ่อนปรนให้อยู่ในประเทศไทยและทำางานได้ต่อไป ในกลุ่ม
แรงงานประมงซ่ึงส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว 3 สญัชาต ิได้มกีารออกประกาศเพ่ือให้การคุม้ครองการได้รบัค่าตอบแทน 
รายเดือน ความช่วยเหลือจากรัฐในการตรวจทานความถูกต้องของสัญญาจ้าง และการประกันสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้  
กสม. มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การส่งเสริมให้ความรู้แก่กลุ่มแรงงานถึงสิทธิประโยชน ์
ตามกฎหมายแรงงานและช่องทางในการร้องเรยีน การบงัคบัใช้กฎหมายคุม้ครองแรงงานอย่างเคร่งครดั การประชาสมัพนัธ์
ให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมให้มากขึ้น และให้แรงงานต่างด้าวมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายแรงงาน 
เป็นต้น 

ในส่วนของสิทธิชุมชนกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในปี 2563 รัฐบาลได้สำารวจการถือครองที่ดิน
ของประชาชนในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อออกมาตรการผ่อนผันให้ประชาชนในพื้นที ่
มีสิทธิอยู่อาศัยและเข้าทำาประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้ แต่ภาคประชาชนยังมีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับกฎหมายป่าชุมชน 
ทีต้่องอยูน่อกเขตป่าอนรุกัษ์ อาจทำาให้ชมุชนทีอ่าศัยและพึง่พงิป่าไม้ท่ีอยูใ่นเขตป่าอนรุกัษ์ไม่สามารถขอจดัตัง้ป่าชมุชนได้ 
กลุม่ชาติพนัธุช์าวกะเหรีย่งและชาวเลยงัประสบปัญหาเรือ่งทีอ่ยูอ่าศัย ทีท่ำากนิและบางรายถกูดำาเนนิคดโีดยหน่วยงานรฐั 
นอกจากนี้ การดำาเนินโครงการของรัฐหรือที่รัฐเป็นผู ้อนุญาตให้ดำาเนินการที่มีผลกระทบต่อชุมชนยังขาดการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนอย่างเพียงพอในหลายกรณี เช่น การขออนุญาตเกี่ยวกับเหมืองแร่ หรือการสร้างกำาแพงกันคลื่น 
ชายฝั่งทะเล ในประเด็นนี้ กสม. มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล อาทิ ควรปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มีอยู่ให้รับรอง
สิทธิชุมชนเพื่อให้ชุมชนรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ สามารถมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติกับรัฐได้ การให้
ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อการดำาเนินโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต รวมถึง
มีมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม 

ในประเดน็สทิธิด้านสขุภาพ ในปี 2563 รฐับาลมีการดำาเนนิการต่อเนือ่งเพือ่ให้ประชาชนเข้าถงึบรกิารสาธารณสขุ
อย่างทั่วถึง เช่น การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ การลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยใช้เทคโนโลยี การจัดหาวัคซีน
ป้องกันโรค เป็นต้น ส่วนสถานการณ์สุขภาพที่ควรติดตามและเฝ้าระวัง คือ ปัญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การฆ่าตัวตายโดยถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ และการบริการให้คำาปรึกษาแก่ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตอาจยังไม่เพียงพอ 
ปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ที่ยังเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนบางส่วน 
ยงัขาดความรูค้วามเข้าใจและขาดอปุกรณ์ในการป้องกนัตนเองจากฝุน่ละอองขนาดเลก็ ในส่วนของการใช้สารเคมป้ีองกนั 
และกำาจดัศตัรพูชืทีก่ระทบต่อสุขภาพ มบีางภาคส่วนทีเ่รยีกร้องให้ยงัคงใช้พาราควอตและคลอร์ไพรฟิอสต่อไป เนือ่งจาก
ยงัไม่สามารถหาสารทดแทนให้แก่เกษตรกรทีม่ปีระสทิธภิาพและราคาทีเ่หมาะสมได้ ทัง้นี ้กสม. มข้ีอเสนอแนะต่อรฐับาล 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น การเร่งดำาเนินการในเชิงรุกเพื่อสำารวจและวางแผนเพื่อช่วยเหลือคนที่ส่งสัญญาณ 
การฆ่าตัวตายบนสื่อสังคมออนไลน์ การสร้างความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายและการป้องกันตนเองจากปัญหาฝุ่นละออง 
PM 2.5 รวมทั้งการจัดให้ประชาชนเข้าถึงอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองอย่างเพียงพอและในราคาที่เข้าถึงได้ และเร่งหา
มาตรการรองรับที่เหมาะสมสำาหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรในการใช้สารกำาจัดศัตรูพืชเพื่อใช้งาน 

สำาหรับสิทธิด้านการศึกษาพบว่า สถิติการเข้าถึงการศึกษาของประชากรในวัยเรียนของประเทศไทยในปี 2563 
ยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง ประชากรในวัยเรียนประมาณ 2 ล้านคนยังไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาสถิตินักเรียน 
ที่ออกจากการศึกษากลางคันจะมีแนวโน้มลดลงและอยู่ในระดับตำ่า และรัฐบาลได้มีความพยายามท่ีเป็นรูปธรรม 
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ในการส่งเสรมิการเข้าถงึการศกึษาผ่านกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา (กยศ.) และกองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการ
ศกึษา (กสศ.) ในด้านคุณภาพการศึกษา ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐานตัง้แต่ปีการศกึษา 2560-2562 
มีผลคะแนนเฉลี่ยรายวิชาค่อนข้างตำ่าส่วนมากไม่ถึงร้อยละ 50 อีกท้ังยังมีความเหลื่อมลำ้าของคะแนนระหว่างโรงเรียน 
ในเขตเมืองกับโรงเรียนนอกเขตเมือง กสม. จึงมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลพิจารณาจัดทำาแผนหรือมาตรการแก้ไขปัญหา
ประชากรในวัยเรียนที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาได้เข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงมากขึ้น สนับสนุนการดำาเนินงานของ 
กองทุน กยศ. และกองทุน กสศ. อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเร่งกำาหนดนโยบายเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยสร้างกลไกมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในประเดน็ธรุกิจกบัสทิธมินษุยชน รฐับาลได้เร่งสร้างความเข้าใจกบัหน่วยงานรฐัในการขับเคลือ่นแผนปฏบิตักิาร 
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) มีการจัดตั้งกลไกในการติดตามผลการดำาเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการฯ และมีความร่วมมือกับภาคธุรกิจในการจัดอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการประกอบธุรกิจตาม 
หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และผลักดันมาตรการเปิดเผยข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน
ในแบบแสดงรายการประจำาปีของบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ อย่างไรกต็าม ทีผ่่านมายงัปรากฏการดำาเนนิการ 
ของภาคธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งในด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการคุ้มครองนักปกป้อง 
สิทธมินุษยชน  กสม. จึงมข้ีอเสนอแนะต่อรฐับาลให้เร่งรดัหน่วยงานปฏบิตัติามแผนปฏิบัติการฯ อย่างจรงิจงัภายในกรอบ
ระยะเวลาทีร่ะบุไว้ รวมถึงเปิดเผยความคืบหน้าให้ประชาชนทัว่ไปได้รับทราบ มีมาตรการจงูใจภาคธรุกจิในการนำาหลกัการ 
ชี้แนะฯ มาปรับใช้ในการดำาเนินธุรกิจ พร้อมกับบังคับใช้กฎหมายเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด

(4) การประเมินสถานการณ์
 สิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล 

ในรายงานฉบับนี้ กสม. ได้นำาเสนอประเด็นสิทธิมนุษยชนของประชากร 5 กลุ่ม ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ 
สตรีรวมถึงประเด็นความเสมอภาคทางเพศ และผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ซ่ึงประกอบด้วยบุคคลไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ  
และผู้ลี้ภัย/ผู้แสวงหาที่พักพิง

ในปี 2563 รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำาเนินการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กในหลายด้าน อาทิ  
การให้เงินอุดหนุนเด็กเล็กอายุ 0-6 ปีแบบถ้วนหน้า เดือนละ 600 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป การจัด
อบรมพี่เลี้ยงเด็กของโรงเรียนเอกชนเพื่อมิให้มีการกระทำาที่เป็นการละเมิดสิทธิเด็ก และการลดอัตราวัยรุ่นตั้งครรภ์  
อย่างไรกด็ ียงัมีส่ิงทีต้่องเร่งรดัดำาเนนิการให้เกิดผลเป็นรปูธรรม เช่น การจดัทำาร่างแผนพฒันาเดก็ปฐมวยั การดแูลให้เดก็ 
และเยาวชนที่ต้ังครรภ์ในสถานศึกษาได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม การเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินกระบวนการ
ยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว ส่วนประเด็นที่เป็นปัญหาสำาคัญคือ การกระทำาความรุนแรงและ 
การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กโดยบุคลากรทางการศึกษา ปัญหาการกลั่นแกล้งรังแกหรือบูลลี่ (bully) ในโรงเรียนและ
ทางโซเชียลมีเดียที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ซึ่งในประเด็นนี้ กสม. ได้มีข้อเสนอแนะที่สำาคัญ อาทิ รัฐบาลและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องควรเร่งพิจารณาร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2563-2570 โดยให้ความสำาคัญกับเด็กกลุ่มที่มีอุปสรรค 
ในการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ เป็นพิเศษ การมีมาตรการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก
ในสถานศึกษาและโดยบุคลากรทางการศึกษาอย่างจริงจัง รวมถึงการจัดให้มีกลไกรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงได้ง่าย  
มีมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียหายอย่างมีประสิทธิผล การให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการตั้งครรภ ์
ก่อนวัยอันควร การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย รวมทั้งอาจพิจารณาขยายความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนในการจัด
ให้มีระบบให้คำาแนะนำาปรึกษาแก่เด็กและเยาวชนในเรื่องดังกล่าว 

ในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเตรียมความพร้อมรองรับประชากรสูงอาย ุ
ที่จะเพิ่มจำานวนมากขึ้นเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิที่เป็นรูปธรรมและสามารถดำารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ เช่น  
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการผู้สูงอายุแห่งชาติที่ครอบคลุมทั้งกลุ่มก่อนวัยสูงอายุและกลุ่มสูงอายุในด้านเศรษฐกิจ 
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สุขภาพ สภาพแวดล้อม และสังคม การคุ้มครองสิทธิที่เกี่ยวกับการทำางานโดยขยายอายุแรงงานนอกระบบให้มีสิทธิเป็น 
ผู้ประกนัตนตามมาตรา 40 ของพระราชบญัญตัปิระกันสงัคม พ.ศ. 2533 จากเดมิ 60 ปีเป็น 65 ปี และส่งเสรมิการเข้าถงึ 
สิ่งอำานวยความสะดวกที่เป็นสาธารณะ เป็นต้น อย่างไรก็ดี ยังพบว่า มีปัญหาและความท้าทายบางประการ อาทิ การจัด
ระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง อุปสรรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ ปัญหา 
การใช้ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ ซึ่ง กสม. ได้มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ข้างต้นอย่างครอบคลุมแล้วเม่ือเดือนเมษายน 2563 และได้ยำ้าข้อเสนอแนะ 
บางข้อในรายงานฉบับนี้ เช่น การให้ความสำาคัญกับผู้สูงอายุที่มีอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิในการมีสวัสดิการสังคมและ
มาตรฐานการครองชพีทีเ่พยีงพอ การพจิารณาทบทวนกฎหมายและระเบยีบทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการดำาเนนิงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมสิทธิและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ การกำาหนดแนวทางให้ผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถ 
ช่วยเหลือตัวเองได้หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง การกำาหนดกลไกในการเฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหาผูส้งูอายถุกูทอดทิง้ ถกูกระทำารนุแรง หรอืถกูล่วงละเมดิทัง้จากบคุคลในและนอกครอบครวัในระดบัท้องถิน่ รวมถงึ
การใช้เครอืข่ายอาสาสมคัรในการดำาเนนิงาน และการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเพ่ือให้ความช่วยเหลอื เป็นต้น

สำาหรับกลุ่มคนพิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดำาเนินการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการในหลายด้าน  
ทั้งการส่งเสริมสิทธิในการมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมโดยเพิ่มเบี้ยความพิการสำาหรับเด็กและผู้มีรายได้น้อยท่ีถือบัตร
สวสัดิการแห่งรฐั การส่งเสริมให้คนพกิารได้เข้าถงึบรกิารต่าง ๆ  ได้โดยสะดวกและทัว่ถึงผ่านศนูย์บรกิารคนพิการในระดบั
ชุมชน การส่งเสริมการเข้าถึงการมีงานทำาผ่านการฝึกอาชีพและการจัดหางาน การจัดให้มีระบบบริการผู้ช่วยคนพิการ
เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้สามารถดำารงชีวิตได้โดยอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้ตามอนุสัญญา CRPD นอกจากนี้ 
รฐับาลได้ตอบรบัข้อเสนอแนะของ กสม. เรือ่งการเข้าถงึระบบขนส่งสาธารณะและได้เร่ิมดำาเนนิการทำาแผนเพือ่ปรบัปรุง
และออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งกำาหนดมาตรฐานสิ่งอำานวยความสะดวกที่จำาเป็นของระบบขนส่งสาธารณะ 
ทีค่นพกิารใช้ประโยชน์ได้ อย่างไรก็ตาม มาตรการในการส่งเสรมิให้คนพิการได้เข้าถึงสทิธบิางประการยงัไม่เหน็ผลชดัเจน  
โดยเฉพาะสิทธิด้านการศึกษาของเด็กพิการที่ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาเพียงในระดับประถมศึกษาเท่านั้น ส่วนเด็กที่ม ี
ความบกพร่องทางสติปัญญา มีปัญหาทางการเรียนรู้ พฤติกรรมและอารมณ์ และเด็กออทิสติกเป็นกลุ่มที่ยังขาดรูปแบบ
ระบบการจัดการศึกษาทีช่ดัเจน ขาดครผููส้อนท่ีมคีวามรูแ้ละทกัษะทีเ่หมาะสม ขาดระบบสนบัสนนุครอบครวัให้สามารถ
เตรียมความพร้อมเด็กพิการกลุ่มนี้ในการเข้าเรียนรวมกับเด็กปกติได้ ด้านสิทธิในการทำางาน พบว่าจำานวนคนพิการที่ได้
ทำางานตามมาตรการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการไม่เพิ่มข้ึน การจ้างงานโดยหน่วยงานของรัฐยังมีน้อย ขณะเดียวกัน 
ยังไม่พบว่ามีมาตรการป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือที่ชัดเจนกรณีการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กหญิงพิการ กสม. จึงมี
ข้อเสนอแนะต่อรัฐเพื่อส่งเสริมให้คนพิการให้ได้เข้าถึงสิทธิต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิด้านการศึกษา โดยการจัดการ
ศึกษาที่เหมาะสมแก่คนพิการตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 รวมท้ังจัดให้มีระบบ
สนับสนุนการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมกบัความพกิารแตล่ะประเภท ด้านการจ้างงานควรศกึษาปจัจัยทีเ่ป็นอปุสรรคต่อ
การจ้างงานหรอืการทำางานของคนพกิารซึง่ยงัมจีำานวนน้อยเมือ่เปรยีบเทยีบกับคนพกิารทีอ่ยูใ่นวยัทำางานและทำางานได้ 
อีกท้ังควรพิจารณามาตรการในการป้องกันคนพิการ โดยเฉพาะเด็กหญิงพิการจากการถูกทำาร้ายหรือล่วงละเมิด  
และเพิ่มมาตรการในการคุ้มครองช่วยเหลือและเยียวยา เป็นต้น

ในด้านสิทธิสตรี รัฐมีการดำาเนินการที่ส่งเสริมและคุ้มครองสตรีหลายด้าน อาทิ การปราบปรามการค้ามนุษย์
เพื่อแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณีซึ่งมีสถิติคดีลดลง การออกมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คกุคามทางเพศในการทำางานซึง่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำาอนุสญัญา CEDAW การแก้ไขเพิม่เตมิ 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และ มาตรา 305 เก่ียวกับเง่ือนไขการทำาแท้งซึ่งจะช่วยให้สตรีท่ีมีความจำาเป็น 
เข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย การส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนมีมาตรการส่งเสริมความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศภายในองค์กรของตน ตลอดจนการจัดทำาร่างกฎหมายคู่ชีวิตและเตรียมแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมของกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศในเรื่องการก่อตั้งครอบครัว อย่างไรก็ตาม พบว่า 
การกระทำาความรุนแรงในครอบครัวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยผู้หญิงเป็นผู้ถูกกระทำาสูงถึงร้อยละ 84 รวมทั้งยังคงพบ 



19รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

บท
สรุ

ปผ
ู้บ

ริห
าร

การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหลากหลายทางเพศ ในประเด็นนี้ กสม. มีข้อเสนอแนะว่า รัฐบาลควรพิจารณามาตรการ 
แก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อสตรีในครอบครัวท่ีต้นเหตุของปัญหาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำา
อนุสัญญา CEDAW ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของพนักงานบริการ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว 
มีส่วนให้ข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย
โดยตรง และควรมีการติดตามผลการดำาเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ
ในที่ทำางานในหน่วยงานของรัฐ 

ในส่วนของผู ้มีปัญหาทางสถานะและสิทธิ กระทรวงมหาดไทยได้พยายามแก้ไขปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค 
ในการพจิารณาให้สถานะ/สัญชาตแิก่บคุคลเพือ่ให้กระบวนการมคีวามรวดเรว็และไม่เป็นภาระแก่ผูย้ืน่ขอ เช่น การกำาหนด
แนวทางปฏิบัติหรือแนวทางประกอบการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคำาขอสถานะ/สัญชาติให้ชัดเจนขึ้น ทำาให้สามารถ 
ให้สถานะและสัญชาติไทยแก่บุคคลเกินกว่าค่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้ นอกจากน้ี รัฐยังได้ให้สิทธิข้ันพื้นฐานด้านสาธารณสุข 
แก่ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิเพิ่มเติม และมีการบูรณาการการทำางานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเด็ก
นักเรยีนทีม่เีลขประจำาตวัขึน้ด้วยตวัอกัษร G อย่างไรกด็ ีปัจจบุนัยงัคงเหลอืผูม้ปัีญหาสถานะทางทะเบยีนมากถงึ 480,694 คน 
และยังคงมีปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินงานที่ต้องได้รับการแก้ไขทั้งปัญหาการแสวงหาพยานหลักฐานท่ีน่าเชื่อถือ
เพื่อพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลของผู้มีปัญหาทางสถานะ นอกจากน้ี ยังมีปัญหาในเรื่องกลไกการดำาเนินงาน กำาลังคนและ 
งบประมาณที่จำากัดเมื่อเทียบกับปริมาณผู้ที่เข้าเกณฑ์ขอแปลงสัญชาติ 

ด้านการคุ้มครองผูแ้สวงหาทีพ่กัพงิ/ผู้ลีภ้ยั หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องอยูร่ะหว่างการกำาหนดหลกัเกณฑ์และวธิปีฏิบตัิ
ตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับ
ประเทศอันเป็นภูมิลำาเนาได้ พ.ศ. 2562 จึงยังไม่เกิดผลในทางปฏิบัติ ส่วนการจัดทำาบันทึกความเข้าใจเรื่องการกำาหนด
มาตรการและแนวทางในการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ พ.ศ. 2562 ขณะนี้ยังอยู่ระหว่าง
การจัดทำาขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติสำานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ประสานกับ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชนในการให้ความช่วยเหลือเด็กในภาวะเปราะบางโดยส่งเด็กพร้อมมารดาเข้ารับการดูแล 
ในสถานรองรับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือของเอกชน ส่วนการส่งผู้หนีภัยการสู้รบ
ชาวเมียนมากลับประเทศอาจยังไม่สามารถดำาเนินการได้ในปีน้ีเน่ืองจากอุปสรรคท่ีเกิดจากสถานการณ์แพร่ระบาด 
ของโรคโควิด 19

ในประเด็นเกี่ยวกับผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ กสม. มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ  
การจัดสรรบุคลากรและงบประมาณที่เพียงพอเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการพิจารณาให้สถานะหรือสัญชาติ  
การเร่งดำาเนินการตรวจสอบข้อมลูเพ่ือจำาแนกเดก็นกัเรยีนกลุม่ G ออกจากเดก็ทีม่สีถานะอยูเ่ดมิ รวมท้ังกำาหนดแนวทาง
ดูแลสุขภาพของเด็กนักเรียนกลุ่ม G ที่ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิด้านสาธารณสุข ในส่วนของผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่พักพิง 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรเร่งกำาหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเง่ือนไขภายใต้ระเบยีบสำานักนายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการคดักรอง
คนต่างด้าวทีเ่ข้ามาในราชอาณาจกัรและไม่สามารถเดนิทางกลบัประเทศอนัเป็นภมูลิำาเนาได้ พ.ศ. 2562 เพือ่ให้สามารถ
นำาระเบียบดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติได้โดยเร็ว ควรเร่งศึกษาและพิจารณาการถอนข้อสงวนของไทยในอนุสัญญา CRC  
ข้อที่ 22 เพื่อเป็นหลักประกันว่าเด็กผู้ลี้ภัยในประเทศไทยจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม และเร่งจัดทำาขั้นตอน 
การปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน (SOP) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจเรื่องการกำาหนดมาตรการและแนวทาง 
ในการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ พ.ศ. 2562 โดยเร็ว 
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Executive Summary
 

The compilation of this assessment report on Thailand’s human rights situation  
is carried out according to the duties and powers of the National Human Rights Commission 
of Thailand (NHRCT) as stipulated in Section 247 (2) of the Constitution of the Kingdom  
of Thailand B.E. 2560 (2017), and Section 26 (2) of the Organic Act on the National Human 
Rights Commission of Thailand, B.E. 2560 (2017). In preparing this report, the NHRCT  
has compiled information from all human rights-related events which happened in 2020, consisting  
of measures taken by government agencies, information from civil society organizations, 
the work of the NHRCT itself, and information obtained from various meetings and 
seminars attended by various stakeholders. The gathered information was then analyzed within 
the framework of the various human rights guaranteed by the Constitution, domestic laws,  
and treaties which Thailand is a party to and has an obligation to comply with. On such 
basis was the situation on human rights assessed, and the recommendations then made 
accordingly. The content of this report was divided into four parts according to the  
classification found in international human rights treaties and the significant human rights 
issues in Thailand’s context in 2020. They are: (1) assessment of human rights situation 
in specific circumstances (2) assessment of human rights situation relating to civil and 
political rights (3) assessment of human rights situation relating to economic, social and  
cultural rights, and (4) assessment of human rights situation of specific groups of persons. 
The gist of the report can be summarized as follows:

(1) Assessment of Human Rights Situation  
 in Specific Circumstances 

In 2020, there are two significant circumstances which affect human rights.  
They are the severe spreading of Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) pandemic, and a series 
of political protests by school and university students and like-minded people.

The COVID 19 pandemic has prompted the Thai government to declare a state of 
emergency to set out measures for controlling the spread of the disease, some of which 
put additional restriction on certain rights and liberties of the people, e.g., prohibition of 
cross-provincial travel, enforcement of curfew requiring people to stay in their homes during 
certain hours, and prohibition of gathering or assembly. The above-mentioned measures are 
necessary and proportionate with the severity of the situation, and proved to be effective 
by concrete evidence. However, the government lifted or eased some of those measures 
when the situation had improved. Simultaneously, the government came up with measures 
to assist different groups of people whose livelihood had been affected economically, such 
as labour workers, the elderly and people with disabilities. Realizing the need to protect the 
right to an adequate standard of living of the affected people, the government introduced 
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assistance and fiscal measures to reduce the people’s expenditure burden. However, certain 
assistance packages using online platforms could not reach some affected groups, e.g., ethnic 
groups due to obstacles in language or lack of internet access for those living in remote areas. 
The domestic violence cases against women have increased and some women face lack of 
access to health care services especially regarding termination of pregnancy. It is found that 
the new round of COVID 19 spread, mainly among migrant workers and in certain provinces 
among those linked with gambling places, is a result of the government’s failure to strictly 
enforce relevant laws. The NHRCT has therefore made recommendations to the government 
that it should consider reaching out to certain groups of people and set appropriate practical 
channels to provide access for those groups to effectively exercise their rights. With regard 
to the distribution of COVID 19 vaccines, priorities should be given without discrimination 
to people with greater risks, i.e., those whose work may involve direct contact with  
COVID 19-infected patients and people who are more vulnerable to be infected in terms of 
health. COVID 19 vaccines should be given to those living in highly infected areas, where migrant 
workers are densely populated in quarantine places without separation of the people who 
may have already been infected. Additional measures should be sought to reduce the risks, 
including extensive communication to disseminate knowledge about disease prevention and 
government measures in the languages that migrant workers can understand. Laws should be 
strictly enforced to curb the illegal importation of migrant workers and operation of gambling 
establishments countrywide, especially where government officials are involved.
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As for the situation regarding political protests led by school and university students, 
2020 saw many protests happening in several parts of the country; some are political  
in nature while others are aimed at putting forward demands relating to economic and social 
rights. Such protests took place almost throughout the year except during the period under 
the state of emergency, starting from the end of March 2020 as the government found it 
necessary to implement strict measures to control the spread of COVID 19 in protecting the 
people’s right to health, including prohibition of any gathering or assembly. However, when 
the spread of COVID 19 situation improved, the government eased the measures to enable 
the people to organize gathering activities and exercise their right to peaceful assembly  
under the public assembly law from August 2020 onward, but protestors still had to observe 
the disease control measures as set out by the authorities. After the measures were eased, 
there has been a series of protests organized by various groups at different locations.  
The NHRCT has monitored the situation very closely and issued several statements or press  
releases where it deemed appropriate to the situation to ensure that both the authorities and 
protesters recognize and respect the human rights principles in their undertakings. It has also 
made a number of recommendations to the government and concerned agencies to adopt 
certain measures to enable the people to exercise their liberty to assemble peacefully as 
guaranteed by the Constitution and the International Covenant on Civil and Political Rights 
(ICCPR). From the NHRCT’s monitoring, it is found that in general there have been no serious 
violent incidents during the protests apart from minor clashes between the protesters and 
state officers in charge of maintaining law and order in certain cases. Both sides have shown 
tolerance to avoid using violence. However, there are two incidents which are of concern to 
the NHRCT, one at Pathumwan intersection and the other in front of the Parliament House, 
where the authorities decided to disperse the protesters by using water cannons mixed 
with chemicals and tear gases. With regard to the protest at Pathumwan intersection on  
16 October 2020, the NHRCT was of the view that there was no act of violence to such degree 
that would justify the need to end the protest, thus the use of water cannons mixed with 
chemicals is not proportionate to the exigency of the situation. However, on the whole, 
the government has facilitated the people’s exercise of their right to peaceful assembly  
without interference. Despite the failure of some organizers to inform the authorities  
concerned about the protests beforehand according to Section 10 of the Public Assembly 
Act, B.E 2558 (2015), the protests were allowed to continue. The State has charged some 
protest leaders for violations of related laws, which is in line with the ICCPR Committee’s 
(Human Rights Committee) general comment with regard to the right to peaceful assembly. 
The accused protestors are generally granted provisional release during trials.
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(2) Assessment of Human Rights Situation  
 relating to Civil and Political Rights

Major issues of concern in this section are: people’s access to justice, overcrowded 
prisons, situation regarding torture and enforced disappearance, protection of human rights 
defenders, situation in the southern border provinces, capital punishment, the right to  
freedom of expression and freedom of the press.

In 2020, the government continued to promote and support the people’s access 
to justice as in previous years, in terms of assisting the increasing number of injured and 
accused persons in criminal cases according to the Reparation for the Injured Person and  
Compensation and Expenses for the Accused in Criminal Case Act, B.E. 2544 (2001), and 
through the Justice Fund, mostly regarding provisional release and expenses in litigation. 
Meanwhile, the Court of Justice issued a number of decrees with an aim to raise the  
standard of rights and liberty protection both for the victim and the accused or defendant. 
One major step seen is the provisional release of the accused or defendant during trials. 
With regard to efforts to address prison overcrowdedness, apart from allocating budget  
to expand prison areas, the NHRCT suggests that other methods be introduced to reduce  
the number of inmates in prisons, e.g., resort to provisional release, use of electronic 
monitoring devices, and verdicts of community service time for petty crimes. 

As for the prevention and suppression of torture and enforced disappearance,  
the government approved the Protection and Suppression of Torture and Enforced 
Disappearance Act B.E. …. and prepared to submit it to the House of Representatives for 
further consideration. However, the NHRCT is still concerned about reports claiming torture  
treatment by state officers, evidenced by complaints received, even though the number 
of cases has reduced. Furthermore, tendency shows that the incidents of casualties or  
injuries during arrest, detention, and training by state officers were on the rise compared to 
the previous year. The NHRCT suggests that there should be human rights awareness raising 
programme for law enforcement officers, and that investigation on cases of casualties 
during detention by state officers or during training be duly made. Measures should also be  
introduced to prevent recurrence of such incidents in the future. 

With regard to the protection of human rights defenders, despite the amendment  
of the Criminal Procedure Code, Section 161/1 and Section 165/2, granting the Court power 
to dismiss a case filed in bad faith to cause undue trouble to the other party, there is  
an observation by the civil society that such amendment is applied only to cases where 
both parties are private entities, while cases filed against human rights defenders usually 
involve government agencies as the other party. Additionally, there were a number of cases 
where human rights defenders had been intimidated and threatened, some of which the 
NHRCT has rendered assistance to, e.g. the cases of community forest conservation group of  
Khao Lao Yai-Pha Chandai and of Southern Agricultural Cooperatives group, etc. 
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As for the situation in the southern border provinces, statistical data shows that the 
number of casualties and injuries in unrest incidents in 2020 declined compared to the 
previous year. The government and the state agencies concerned have provided assistance 
to the people affected by violence by unrest incidents in the area to compensate for their 
loss or inconvenience. Efforts have also been made to address the unrest through peace 
dialogue, training to provide knowledge and understanding of human rights principles 
to security officers, and improvement of detention places for suspects that would allow for 
monitoring of treatment of detainees. However, there are still issues affecting human rights 
which need to be continuously monitored, e.g. claims about torture of suspects in national 
security cases, complaints about the conduct of DNA tests by the authorities in some areas 
without clear explanation, thus causing mistrust among the people, and suspension of mobile 
phone signal for those who have not registered upon obtaining SIM cards until there is proof 
of identity by face recognition. Such measure may affect the right of access to information of 
mobile phone users amidst the spread of COVID 19 situation. The NHRCT suggests that the 
government agencies concerned should give priority to fostering understanding and building 
trust with the local people when it comes to necessary action which may affect their rights. 
This would result in better cooperation from the local people in curbing the unrest situation 
in the area.

Regarding capital punishment, there are divergent views in the Thai society on the issue. 
Those who support such punishment see it is an imperative mean to suppress crimes while 
others see it as a cruel punishment that is contradictory to the fundamental human rights 
principle of “the right to life”. The NHRCT has made recommendations to the government 
and concerned agencies to intensify communication efforts to continuously provide 
proper information to the public about capital punishment in a more effective manner. 
The justice system should also be improved. The government has been recommended  
to consider abolishing capital punishment for crimes which do not fall under the scope and 
definition of “most serious crimes”, including considering alternative measures to be used 
once capital punishment is abolished, e.g. changing capital punishment to life imprisonment. 

With regard to freedom of expression, concern has been expressed by some parties 
about the enforcement of the Computer Crimes Act (No. 2) B.E. 2560 (2017), particularly the 
interpretation of certain terms e.g. “public safety” or “economic security” in the definition 
of the crime in a manner which may restrict the exercise of the freedom of expression too 
excessively and is not consistent with the purpose of the law. The NHRCT has therefore 
recommended that the government should set clear operational guidelines to reduce  
discretion by the authorities and to ensure that the law is enforced in accordance with 
its intention. As with freedom of the press, one issue of concern is when the media presents 
a news story in a way which may affect human rights and dignity, for example, the case  
of mass shooting in Nakorn Ratchasima province. Although the freedom of the press is  
guaranteed by the law, the media have special duty and responsibility to respect the rights 
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and reputation of other people in their reporting. They should also take into consideration 
the maintenance of national security, law and order, public health and decent morality  
of the people. 

(3) Assessment of Human Rights Situation  
 relating to Economic, Social and Cultural Rights 

Important issues include labour rights, community rights in natural resource  
management, the right to health, the right to education and business and human rights. 

On labour rights, the COVID 19 pandemic has severely affected the country’s  
economy, causing a large number of workers to lose their jobs. According to statistics 
from the Ministry of Labour, the number of complaints received in fiscal year 2020 from  
workers who were not compensated for termination of work rose 74% from fiscal year 2019. 
The Department of Labour Protection and Welfare examined these cases, then provid-
ed advice and assistance to protect the workers’ rights. The government and concerned 
agencies have also implemented other measures to promote and protect the rights of  
various groups of workers. For example, there is progress in the amendment of the Labour  
Relations Act, B.E. 2518 (1975) and the State Enterprise Labour Relations Act, B.E. 2543 (2000). 
Effort was also made to prepare a draft law on the promotion and development of informal 
workers’ quality of life and to amend the law extending the age limit for informal workers 
eligible to become insurers under Section 40 of the Social Security Act from 60 to 65 years. 
As for migrant workers who have been affected by the spread of COVID 19, the government 
has introduced assistance measures and allowed them to continue their stay and work in  
Thailand. Regarding workers in the fishing industry, who are mainly migrants from  
neighbouring countries, an announcement was issued to protect their rights in obtaining 
their wages on a monthly basis, receiving state assistance in checking employment  
contracts, and being provided with medical insurance, etc. Recommendations that the NHRCT 
puts forward to the government and its concerned agencies include promoting workers’ 
knowledge about their rights and benefits to which they are entitled to under labour laws 
and channels for making complaints, strictly enforcing the law in protecting workers’ rights, 
continuously encouraging more informal workers to enter the social security system, and 
enhancing knowledge about labour laws among migrant workers. 

With regard to community rights in natural resources management, the 
government conducted in 2020 a survey on the occupation of land in national parks and wildlife  
sanctuaries countrywide to develop measures that would enable the people to continue to 
live and utilize the forest conservation areas for their livelihood. However, there is concern 
that the people currently living in forest conservation areas and depending on the forests 
for their living may not be able to file their request to set up community forests since the 
Community Forest Act stipulates that such forest has to be outside the conservation  
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areas. Certain ethnic groups, i.e. the Karen and Chao Ley (sea gypsies), still face  
problems relating to land for habitation and cultivation, while some of them are being 
prosecuted by state agencies. Furthermore, there is insufficient public participation in the  
implementation of several state-owned or state-endorsed projects, such as mining  
operation and seawall construction, which may impact local communities. Towards solving 
these problems, the NHRCT recommends that the government improve or amend existing laws 
to facilitate effective exercise of community rights, including by ethnic groups, to participate 
in the management of natural resources. Local people should be allowed to voice their 
opinions on any project which may impact their health and quality of life and appropriate 
remedial measures should be provided to persons affected by such project.

On the right to health, in 2020 the government has made continuous efforts  
in ensuring people’s better access to health care services through the development  
of primary health care system, the reduction of congestion in public hospitals with the use  
of technology, procurement of vaccines for disease prevention, etc. One health situation 
of concern that should be monitored closely is the mental health problem, especially 
live broadcast of suicide attempt online via social media, which might reflect insufficient  
counseling services. Pollution from atmospheric particulate matter having a diameter  
of less than 2.5 micrometers (PM 2.5) remains another health problem of serious concern. 
It is found that some people are not well informed on how to protect themselves from 
this health hazard or lack proper equipment to do so. Another important health issue is the 
continued use of pesticide in farming which are harmful to health. There are still calls for 
the continued use of paraquat and chlorpyrifos because there have not yet been alternative 
substances which are equally effective and affordable for farmers to use. Recommendations 
that the NHRCT puts forward to the government and concerned agencies include: intensifying 
and expediting the survey and plan to prevent suicide through detection of a signal shown 
up via online platform; enhancing knowledge and understanding about the danger of PM 2.5 
and ways to protect oneself against such danger among the general public, ensuring equal 
access to sufficient supply of protection equipment at affordable price for all; and finding 
appropriate measures to alleviate the impact of the pesticide ban on affected farmers.

As for the right to education, statistics on access to education of Thailand’s  
school-age population in 2020 are still of major concern. There are about two million school-age 
population who cannot access education or school system, even though statistics on 
school drop-out rates are at a relatively low level and show a tendency of decline. This 
is despite the government’s concerted efforts to promote access to education through 
the Student Loan Fund (SLF) and the Equitable Education Fund (EEF). On the quality of  
education, the average scores by subject of the Ordinary National Educational Test (O-NET) 
from 2019-2020 are fairly low, most of them being lower than 50%. The test results also show 
discrepancy between schools in urban and rural areas. The NHRCT therefore recommends 
that the government consider drawing a plan or adopt appropriate measures to ensure that 
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the school-age population which has been slipped outside the educational system can 
access education more extensively. The government should also continuously support the 
operations of the SLF and EEF, and develop policies to improve the quality of education 
with wider participation of all parties concerned. 

With regard to business and human rights, the government has focused its efforts on 
building understanding among the agencies concerned in driving forward the National Action 
Plan on Business and Human Rights (NAP), Phase 1 (2019-2022). Mechanisms have been set 
up to monitor the implementation of the NAP, and cooperation with the business sector is 
sought to provide knowledge and promote business operation in accordance with the United 
Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), including the disclosure 
of information relating to human rights in the annual report of listed companies in the Stock 
Exchange of Thailand. Neverhteless, there are still some business operations that impact 
on human rights in terms of labour rights, environmental rights and protection of human 
rights defender. The NHRCT has made recommendations that the government prompt all 
of its agencies to strictly implement the measures outlined in the NAP within according to 
the set timeframe. The government should make known to the public the information on 
any progress made in implementing the NAP. It should also introduce incentive plans to 
motivate the business sector to apply the UNGPs in conducting their businesses, and should 
emphasize strict law enforcement when a human rights violation occurs. 

 

(4) Assessment of Human Rights Situation  
 of Specific Groups 

In this section, the human rights situation of five specific population groups are  
presented, namely that of children, the elderly, people with disabilities, women including 
issues relating to gender equality, and people with legal status and rights problem, consisting 
of stateless people, asylum-seekers and refugees.

In 2020, the government and its agencies concerned have made efforts to promote 
and protect child’s rights in many aspects, such as granting of monthly allowance worth 
600 Baht to all children aged 0-6 years across the board from fiscal year 2565 (2022)  
onward; provision of training for child-care personnel in private schools to prevent child rights  
violation; and reduction of teenage pregnancies. However, there are areas where efforts need 
to be intensified for concrete results, e.g. adoption of the a draft plan on Early Childhood 
Development, assistance to pregnant teenage mothers in school to receive appropriate  
education, and increased effectiveness of the justice system for child, juvenile and family 
cases. Meanwhile, issues of major concern are violence and sexual abuse of children  
by educational personnel, and bullying in schools or via social media which seems to take 
on a more violent tendency. Some of the recommendations that the NHRCT makes to the 
government and its agencies concerned are: accelerating the process of considering the 
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draft Plan on Early Childhood Development B.E. 2563-2570 (2020-2027) by giving priority 
to children who have difficulty in accessing their rights; undertaking effective measures 
to curb the problems of violence and sexual abuse of children in schools by educational  
personnel, including putting in place easily accessible mechanisms for complaints; and 
developing effective assistance and rehabilitation for the child victims of such incidents.  
At the same time, children and youth should be well informed about safe sex and the impact 
of teenage pregnancies. The government may consider cooperating with non-governmental 
organizations in arranging a system of giving counseling services to children and youth on 
such matters. 

As for the elderly group, the government and its agencies concerned have taken 
measures to prepare for the ageing population to promote and protect the rights of the 
elderly in a more concrete manner so that they can enjoy good quality of life. Efforts have 
been made to drive forward the National Action Plan for Older Persons, which addresses 
both the pre-senior group and the elderly in economic, health, environmental and social 
aspects. With regard to protection of the right to work, the age of informal workers eligible 
to apply for social security insurance according to Section 40 of the Social Security Act,  
B.E. 2533 (1990) has been extended from 60 years to 65 years. Better access to public facilities 
for the elderly was also promoted. However, some challenges remain such as arrangement  
of extensive health care system for the elderly, obstacles faced by local administrative  
organizations in looking after the elderly in their respective areas, and the use of violence 
against the elderly. The NHRCT has already made a set of comprehensive recommendations 
to the government and the agencies concerned on the promotion and protection of the rights 
of older persons in various aspects as afore mentioned since April 2020. It wishes, however, 
to emphasize in this report some important points on this issue. Priority should be given to the 
elderly who have difficulty in accessing public welfare and adequate standard of living. The  
government should consider revising existing laws and regulations which pose obstacles for local 
 administrative organizations in promoting the rights and quality of life for the elderly. It should 
lay down policies and guidelines to reach out to the elderly who cannot help themselves 
or who live in remote areas to ensure their access to health care services. Furthermore, 
there should be mechanisms to monitor and address the problems of neglect, violence or 
abuse of elderly people, either by family members or by other persons at the local level.  
The government should take advantage of the extensive network of volunteers and  
cooperate with related agencies in providing assistance to the maltreated elderly.

As regards people with disabilities, concerned agencies have taken measures 
to promote their access to human rights in several aspects, including the right to adequate 
standard of living. The government has increased the monthly state allowance for 
children with disabilities and low-income people holding the state welfare card and  
ensured easy and convenient access for people with disabilities to extensive state services at  
community level through local centers. In relation to the right to work, vocational training and job  
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procurement services were made available. A system was set up to allocate helpers to assist 
people with disabilities to live their lives independently and inclusively in their communities 
in accordance with the CRPD. Besides the government has responded to the NHRCT’s 
recommendations in improving access to public transport for people with disabilities  
by developing a plan to improve on infrastructure design, and setting minimum standards  
of facilities for public transport, especially those which are accessible by people with  
disabilities. However, the government’s effort to enable people with disabilities to access 
certain rights still have not brought concrete results, especially the right to education for 
children with disabilities, most of whom only finish primary education. As for children with 
intellectual, learning, behavioural and emotional impairment, including autistic children, 
there has been no educational programme that responds to their specific needs, and there 
is a shortage of teaching personnel with appropriate training. There is also a lack of support 
system for families to prepare these children for inclusive education with normal ones.  
With regard to the right to work, it is found that government measures to promote employment  
opportunities have not led to an increase in the number of people with disabilities who 
have found jobs. Job placement for this group of people by state agencies is still low. It is 
also found there are no specific measures in place to protect and assist girls with disabilities 
in cases of sexual violations against them. The NHRCT therefore recommends to the  
government to promote access of people with disabilities to various rights, especially the 
right to education, by developing appropriate educational programmes according to the 
Education Provision for Persons with Disabilities Act, B.E. 2551 (2008), including arrangement 
of a learning support system which is suitable for each type of disabilities. In relation to 
the right to work, the NHRCT recommends that a study be conducted to identify obstacles 
faced by people with disabilities in finding jobs or in their work experience, because the 
number of people with disabilities who are currently working is still low compared to the 
total number of those who are in the working age and capable of working. Furthermore, the 
government should adopt preventive measures for people with disabilities, especially girls, 
who are vulnerable to assault and sexual violation and should also strengthen measures to 
protect, assist and compensate the victims of violations.

The government has promoted and protected women’s rights in various aspects,  
such as suppression of human trafficking for exploitation from prostitution, resulting in reduction 
of such cases as shown by statistics. Measures have been adopted to prevent and address 
the problems of sexual violation and harassment in the workplace, which are in line with the 
recommendations of the CEDAW committee. Amendments to Section 301 and Section 305 of 
the Criminal Code regarding the conditions for termination of pregnancy will benefit women 
with necessity to access safe abortion services. The government also encouraged both 
state agencies and private companies to adopt measures promoting gender equality in their  
respective organizations. The Civil Partnership Bill and amendments to the Civil and Commercial 
Code are being prepared to promote gender equality for LGBT people in founding families. 
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However, cases of domestic and family violence, especially violence against women, have 
increased as high as 84% according to statistics while discrimination against LGBT people 
can still be found. The NHRCT recommends that the government consider measures to end 
violence against women in families by solving the problem at the root causes in accordance 
with the recommendations by the CEDAW committee. It should also promote greater access 
to basic services for female sex workers and obtain their participation in giving opinion on 
the amendment of prevention and suppression of prostitution law as direct stakeholders. 
There should be measures and mechanisms for monitoring and follow-up to eradicate cases 
of sexual abuse and harassment in state agencies.

With regard to persons with legal status and rights problem, the Ministry of Interior 
has made concerted efforts to remove factors which hinder the process of consideration 
in granting status and nationality to them, speeding up the process without creating more 
burden on the people who filed such requests. For example, setting clearer operational  
procedures or guidelines for consideration in granting status/nationality has positively resulted 
in the higher number of people granted with Thai nationality than the set target. Moreover, 
the government has embarked on providing additional basic health services to this group 
of people. Also seen is closer cooperation and more integration among state agencies  
concerned in solving the problem of school students whose identification number begins 
with the letter G. However, there are still as many as 480,694 persons with status and  
nationality problem, while difficulties at operational level persist and have yet to be 
overcome, e.g. problem in finding reliable witnesses who can confirm proof of a person’s 
identity, and problems regarding operational mechanisms, limited personnel and budgets 
compared to the number of the target population.

Regarding protection of asylum-seekers/refugees, the state agencies concerned are 
in the process of laying down criteria and guidelines under the Regulation of the Office of 
the Prime Minister on the Screening of Aliens who Enter into the Kingdom and are Unable 
to Return to the Country of Origin, B.E. 2562 (2019). The Regulation is therefore not yet 
put into practice. Also, the implementation of the Memorandum of Understanding on the 
 Determination of Measures and Alternative Approaches to Detention of Children in Immigration  
Detention Centers, B.E. 2562 (2019) is under process, particularly in setting the standard  
operating procedure (SOP). However, in practice, the Immigration Bureau has sought  
cooperation from the Department of Children and Youth to protect children in vulnerable 
circumstances by sending them, together with their mothers, to be looked after at shelter 
homes under the Ministry of Social Development and Human Security or those run by the 
private sector. As regards Myanmar asylum seekers fleeing fighting in their home country, 
repatriation cannot be done during 2020 due to the COVID 19 pandemic situation.

On the issue of persons with legal status and rights problem, the NHRCT recommends 
to the government and related agencies that sufficient personnel and budget be allocated 
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to increase effectiveness of the status/nationality granting process. Efforts should be made 
to expedite the verification of information to identify and separate “G” students from other 
students who have already obtained a status. At the same time, there should be measures 
to look after the health of the “G” students group. As regards asylum-seekers/refugees, it 
is recommended that the process of laying down criteria and operational guidelines under 
the Regulation of the Office of the Prime Minister on the Screening of Aliens who Enter 
into the Kingdom and are Unable to Return to the Country of Origin, B.E. 2562 (2019) be 
expedited so that the Regulation can be put into practice as soon as possible. Another  
recommendation given is for Thailand to consider withdrawing its reservation to Article 22  
of the CRC, to guarantee that refugee children in Thailand will receive appropriate protection. 
And finally, the preparation of SOP for state agencies to follow under the Memorandum  
of Understanding (MOU) on the Determination of Measures and Alternative Approaches  
to Detention of Children in Immigration Detention Centers, B.E. 2562 (2019) should be  
expedited and promptly implemented.
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1

บทนำา

การจัดทำารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเป็นหน้าที่และอำานาจของ กสม. 
ตามบทบัญญัตขิองรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 มาตรา 247 (2) ประกอบพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (2) ซึ่งกำาหนดให้ กสม. จัดทำารายงาน
ดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน อีกทั้งรัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าวยังกำาหนดว่า 
เมื่อคณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานนี้ ให้ดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีไม่อาจดำาเนินการได้
หรือต้องใช้เวลาในการดำาเนินการต้องแจ้งเหตุผลให้ กสม. ทราบโดยไม่ชักช้า

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ได้กำาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำารายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนเพิ่มเติม โดยมาตรา 40 ได้กำาหนดกรอบเวลาว่าให้ กสม. จัดทำารายงานน้ีให้แล้วเสร็จ 
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ในกรณีที่ไม่อาจดำาเนินการให้แล้วเสร็จตามกำาหนดเวลาดังกล่าว สามารถ 
ขอขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 180 วัน โดยต้องแจ้งให้รัฐสภาทราบ รวมทั้งให้แนวทางการจัดทำารายงานฯ ว่า ให้กระทำาเป็น 
การสรุป ประกอบด้วยปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยมิให้ระบ ุ
รายละเอียดอันเป็นการเปิดเผยความลับของบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยไม่จำาเป็น และต้องคำานึงถึง 
ความถูกต้องเป็นธรรม และผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสำาคัญ โดยให้หน่วยงานของรัฐที่ กสม. ร้องขอ แจ้งข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในส่วนที่อยู่ในหน้าที่และอำานาจให้ กสม. ทราบ ส่วนมาตรา 41  
กำาหนดว่าให้ กสม. จัดให้มีแผนการดำาเนินการเพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีน้ีเป็นไปโดยไม่ชักช้า เพื่อให้รายงานแล้วเสร็จ 
ในระยะเวลาที่กำาหนด นอกจากนี้ มาตรา 44 ได้กำาหนดว่าในกรณีท่ีมีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม กสม. ต้องตรวจสอบและชี้แจงหรือจัดทำารายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง 
ของสถานการณ์เผยแพร่แก่ประชาชน รวมทั้งสรุปการชี้แจงดังกล่าวไว้ในรายงานนี้ด้วย 

เพื่อให้สอดคล้องตามบทบัญญัติของกฎหมายข้างต้น กสม. ได้จัดทำาแผนการดำาเนินการจัดทำารายงาน 
ผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยปี 2563 ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 3
การเปรียบเทียบ/

การวิเคราะห์

• การเปรียบเทียบ/ตรวจสอบมาตรฐานสิทธิมนุษยชน 
(1) สนธสิญัญาหลกัดา้นสทิธมินษุยชน และรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย  

  (2) ข้อสรุปเชิงสังเกต (Concluding Observations)
ของกลไกประจำาสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน และ 
(3) การตอบรับของรัฐบาลต่อข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR

• การวิเคราะห์และประเมินผลความสอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
ข้างต้นของประเด็นนั้น ๆ จากปีที่ผ่านมา

ขั้นที่ 1
การวางแผน

• การประมวลสถานการณ์ที่ผ่านมา และจัดทำาข้อมูลเบื้องต้นพร้อมนำาเสนอ
 ประเด็นหลักที่จะติดตาม

ขั้นที่ 2
การเก็บข้อมูล/

ตรวจสอบ

• การรวบรวมข้อมูลภายในสำานักงาน กสม.
 การรวบรวมข้อมูลจากภายนอก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อต่าง ๆ

• การประชุม/การสัมภาษณ์เชิงลึก หรือการสอบถามเฉพาะกลุ่มกับบุคคล 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• การบันทึก/จัดเก็บข้อมูลตามประเด็นสิทธิ
• การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
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ในการจัดทำารายงานประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนฉบับน้ี กสม. ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ 
ที่เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 และการดำาเนินการของหน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ แหล่งข่าวที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ เรื่องร้องเรียนที่ กสม. ได้รับรายงาน 
ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนของ กสม. การสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังการจัดให้มีกระบวนการปรึกษา
หารือและรับฟังข้อมูลจากองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านและมีการสอบทานข้อมูลเพื่อความถูกต้อง  
จากน้ันได้นำาข้อมลูทัง้หมดมาประมวลและวิเคราะห์เปรยีบเทียบกบัหลกัสทิธมินุษยชนท่ีรบัรองไว้ในรฐัธรรมนูญ กฎหมาย 
ภายใน สนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม ท้ังพันธกรณีในการเคารพการใช้สิทธิ 
ของประชาชน การคุ้มครองบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิ และการดำาเนินการให้สิทธิเป็นจริง (Obligations to respect,  
protect and fulfill) รวมทัง้จากข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยของคณะกรรมการประจำาสนธิสญัญาระหว่าง
ประเทศด้านสทิธมินษุยชนทีป่ระเทศไทยเป็นภาค ีและข้อเสนอแนะจากกระบวนการทบทวนสถานการณ์สทิธมินษุยชน 
(Universal Periodic Review: UPR) ภายใต้คณะมนตรสีทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาตทิีป่ระเทศไทยรบัมาดำาเนนิการ

สำาหรับสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ กสม. ใช้เป็นกรอบในการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 
และมข้ีอเสนอแนะ ประกอบด้วย สนธิสญัญาหลกัด้านสทิธมินษุยชนภายใต้กรอบสหประชาชาตทิีป่ระเทศไทยเป็นภาคแีล้ว  
7 ฉบับ ที่ลงนามไว้และอยู่ระหว่างการดำาเนินการเข้าเป็นภาคี 1 ฉบับ รวม 8 ฉบับ ดังนี้

1. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 (International Covenant 
on Civil and Political Rights: ICCPR) มีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2540 เป็นกติกา 
ที่กำาหนดหน้าที่ของรัฐภาคีในการรับรองและประกันสิทธิของบุคคลในด้านต่าง ๆ อาทิ ความปลอดภัยในการดำารงชีวิต  
รวมถึงเสรีภาพจากการถูกทรมานและจากการถูกทำาให้ตกอยู ่ในภาวะเยี่ยงทาส การไม่ถูกจับกุมโดยอำาเภอใจ 
การปฏบิตัต่ิอผูถ้กูลดิรอนเสรภีาพอย่างมมีนษุยธรรม ความเสมอภาคของบคุคลภายใต้กฎหมาย การได้รบัความเป็นธรรม 
ในการพิจารณาคดีอาญา การคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว เสรีภาพทางความคิด เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
และการแสดงออก สิทธิในการชุมนุมอย่างสันติ เสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สิทธิของพลเมืองที่จะมีส่วนร่วม 
ในกิจการสาธารณะ โดยรัฐต้องดูแลให้บุคคลได้รับและสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้อย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัต ิ
ด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สัญชาติ สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม 
ถิ่นกำาเนิด หรือสภาพอื่นใด และประกันว่าบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิที่ได้รับการรับรองในกติกาฯ จะได้รับการเยียวยา ทั้งนี้  
สิทธิและเสรีภาพบางประการอาจถูกจำากัดได้โดยต้องกำาหนดเป็นกฎหมาย

2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ. 1966 (International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR) มีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเม่ือวันที่  

ขั้นที่ 5
การเสนอรายงาน

ต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี

• การนำาเสนอร่างรายงานต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร เพื่อขอความเห็นชอบ
• การจัดพิมพ์ และจัดส่งรายงานให้กับรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี พร้อมเผยแพร่

ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ไม่เกิน 90 วัน นับจากวันสิ้นปี 2563

ขั้นที่ 4
การจัดทำาร่าง

รายงาน

• การจัดทำาร่างรายงานตามประเด็นสิทธิ กลุ่มประเด็น และในภาพรวม 
   ของรายงานทั้งฉบับ รวมทั้งสถานการณ์เฉพาะ
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5 ธันวาคม 2542 เป็นกติกาที่กำาหนดหน้าที่ของรัฐภาคีในการรับรองและประกันสิทธิของบุคคลในด้านต่าง ๆ ได้แก ่
สิทธิในการทำางานและมีเงื่อนไขการทำางานที่เหมาะสมเป็นธรรม สิทธิท่ีจะก่อตั้งสหภาพแรงงานและสิทธิท่ีจะหยุดงาน 
สิทธิที่จะได้รับสวัสดิการและการประกันด้านสังคม การคุ้มครองและช่วยเหลือครอบครัวสิทธิที่จะมีมาตรฐานชีวิตที่ด ี
พอเพียง สิทธิที่จะมีสุขภาวะด้านกายและใจที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ สิทธิในการศึกษา สิทธิในวัฒนธรรม และประโยชน ์
จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ รัฐภาคีมีพันธกรณีที่จะดำาเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อทำาให ้
สิทธิเป็นจริงอย่างเต็มที่ตามที่ทรัพยากรมีอยู่ในขณะนั้นและทำาให้มีความคืบหน้าในอนาคตไปตามลำาดับ ตามระดับการ
พัฒนาของประเทศ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุต่าง ๆ ในทำานองเดียวกันกับที่กำาหนดในกติกา ICCPR

3. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ ค.ศ. 1966 (Convention on the 
Elimination of All Forms of Racial Discrimination: CERD) มีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2546 เป็นอนุสัญญาที่มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทางเชื้อชาติจากการถูกเลือกปฏิบัติ เพ่ือให้
ได้รับสิทธิต่าง ๆ โดยเท่าเทียม ทั้งสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
แต่อนสุญัญาฯ ไม่มผีลใช้บังคับกับการปฏิบัตทิีแ่ตกต่างระหว่างบุคคลทีเ่ป็นพลเมอืงและไม่ใช่พลเมอืง รฐัภาคอีนสุญัญาฯ 
มีพันธกรณีในการกำาหนดนโยบายและดำาเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ เช่น  
การห้ามการโฆษณาชวนเชื่อหรือสร้างความเกลียดชังทางเช้ือชาติ การประกันสิทธิท่ีเท่าเทียมกันของบุคคลภายใต้
กฎหมาย การเยียวยาบุคคลเมื่อถูกละเมิดสิทธิ การให้ความสำาคัญต่อมาตรการด้านการศึกษา วัฒนธรรม เพื่อขจัดการ
เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ

4. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ค.ศ. 1979 (Convention on the  
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: CEDAW) มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2528 และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาฯ เกี่ยวกับกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งประเทศไทย
ได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2543 เป็นอนุสัญญาที่มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างหญิง 
และชายในการรับสิทธิต่าง ๆ โดยรัฐภาคีมีพันธกรณีในการดำาเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อห้ามการเลือกปฏิบัติต่อสตรี 
ไม่ว่าโดยบุคคลหรือองค์กรใด ๆ รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย แนวปฏิบัติ และทัศนคติที่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรี การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในการมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น สิทธิในการเลือกตั้ง และการสนับสนุน 
ให้ดำารงตำาแหน่งที่สำาคัญ การศึกษา การจ้างงาน การเข้าถึงบริการสุขภาพ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความเป็นอยู่
ทางเศรษฐกิจและสังคมของสตรี โดยเฉพาะอย่างย่ิงสตรีในชนบทที่มีบทบาทสำาคัญในการดูแลเศรษฐกิจของครอบครัว  
การคุ้มครองสตรีจากการถูกกระทำารุนแรง การลักลอบค้าและการแสวงประโยชน์ทางเพศจากสตรี

5. อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม  
หรือท่ียำ่ายีศักดิ์ศรี ค.ศ. 1984 (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading  
Treatment or Punishment: CAT) มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เป็นอนุสัญญา
ที่มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมตัวของเจ้าหน้าท่ีรัฐจากการถูกกระทำาทรมาน โดยรัฐภาค ี
ต้องกำาหนดให้การกระทำาดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมายและมีโทษที่เหมาะสมกับความรุนแรงของการกระทำา 
ความผิดดังกล่าว มีการสอบสวนที่เป็นกลางเม่ือมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่รัฐกระทำาทรมาน และมีมาตรการป้องกันปัญหา
โดยการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย

6. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 (Convention on the Rights of the Child: CRC) มีผลใช้บังคับ
กับประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2535 และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาฯ จำานวน 3 ฉบับ ได้แก่ พิธีสารเลือกรับ 
ว่าด้วยการขายเด็ก โสเภณีเด็กและสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2549  
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พิธีสารเลือกรับว่าด้วยสภาวะความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549  
และพิธีสารเลือกรับว่าด้วยกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 

อนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพธีิสารเลือกรบัทัง้สามฉบบัมเีจตนารมณ์ในการคุม้ครองให้เดก็หรอืผูม้อีายตุำา่กว่า 
18 ปี ได้รับความปลอดภัยในชีวิตตั้งแต่แรกเกิดเพื่อให้สามารถอยู่รอดและมีพัฒนาการที่เหมาะสม มีหลักการสำาคัญ  
คือ การคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กในการกระทำาใด ๆ ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวกับเด็ก การไม่เลือกปฏิบัติ  
และการรับฟังความคิดเห็นของเด็กโดยคำานึงถึงวัยและวุฒิภาวะของเด็ก รัฐภาคีมีหน้าที่ในการส่งเสริมและคุ้มครอง 
ให้เด็กได้รับสิทธิต่าง ๆ เช่น การไม่ถูกแยกจากครอบครัวเว้นแต่เพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็ก การได้รับความคุ้มครอง 
จากความรุนแรงทุกรูปแบบ การถูกทอดทิ้ง การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม และการถูกแสวงประโยชน์ทางเพศและ 
ทางเศรษฐกิจ การเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา การมีเสรีภาพในการแสดงออก การรวมตัว และการชุมนุม 
โดยสงบและการปฏิบัติต่อเด็กที่กระทำาผิดอาญาอย่างเหมาะสม เป็นต้น

7. อนุสัญญาว่าด้วยสทิธิของคนพกิาร ค.ศ. 2006 (Convention on the Rights of Persons with Disabilities: 
CRPD) มผีลใช้บงัคบักบัประเทศไทยเม่ือวันที ่28 สงิหาคม 2551 และพธิสีารเลอืกรบัของอนสุญัญาฯ เกีย่วกบักระบวนการ
รับเรื่องร้องเรียน มีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2559 เป็นอนุสัญญาที่มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริม
ให้คนพิการได้รับและเข้าถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทียมกับบุคคลอื่น มีหลักการสำาคัญ อาทิ การเคารพ
ศักดิ์ศรีที่มีมาแต่กำาเนิดของคนพิการ เสรีภาพในการตัดสินใจด้วยตนเอง ความเป็นอิสระของบุคคล การไม่เลือกปฏิบัติ  
การมส่ีวนร่วมได้อย่างเต็มทีแ่ละมปีระสิทธิภาพในสังคม ความเท่าเทยีมของโอกาส และความสามารถในการเข้าถึง เป็นต้น 
รัฐภาคีอนุสัญญามีพันธกรณีในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการในต่าง ๆ  อาทิ การจ้างงาน สุขภาพ การศึกษา 
เสรภีาพในการแสดงออก เสรภีาพในการย้ายถิน่ฐาน เสรภีาพจากการถกูทรมาน การแสวงประโยชน์ และการล่วงละเมดิ 
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสิทธิในการสร้างครอบครัว ฯลฯ

8. อนสุญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบคุคลทกุคนจากการหายสาบสญูโดยถกูบงัคบั (International 
Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance: CPED) ค.ศ. 2006 
ประเทศไทยลงนามไว้เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 แต่ยังไม่มีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเน่ืองจากยังอยู่ระหว่าง
การปรับปรุงกฎหมายภายในก่อนการดำาเนินการเข้าเป็นภาคี เป็นอนุสัญญาที่มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองบุคคล 
จากการถูกบังคับให้สูญหายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐภาคีมีหน้าท่ีในการกำาหนดให้การทำาให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย 
เป็นฐานความผดิตามกฎหมายอาญาและกำาหนดโทษของความผดิดังกล่าว โดยคำาสัง่ของผูบ้งัคับบญัชาจะไม่สามารถยกขึน้ 
เป็นข้ออ้างสำาหรบัการกระทำาให้บุคคลหายสาบสูญได้ นอกจากนี ้รฐัภาคยีงัต้องมมีาตรการอืน่ ๆ  เช่น การกำาหนดเงือ่นไข
เกี่ยวกับการออกคำาส่ังลิดรอนเสรีภาพของบุคคลและการปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าว การให้ญาติสามารถเข้าถึงข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องได้ และการประกันให้เหยื่อของการถูกบังคับให้สูญหายได้รับการเยียวยาและชดเชยอย่างเหมาะสม เป็นต้น

นอกจากสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนข้างต้น การจัดทำารายงานฉบับน้ียังได้คำานึงถึงปฏิญญา ข้อมติ 
มาตรฐาน แนวทาง ข้อกำาหนดระหว่างประเทศ ท้ังในระดับภูมิภาคและระดับสากลท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริม 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนคำามั่นต่าง ๆ ที่รัฐบาลไทยได้ให้ และ/หรือรับรองไว้ต่อประชาคมระหว่าง 
ประเทศ เช่น คำามั่นของประเทศไทยในกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (UPR) ของสหประชาชาติ 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยของคณะกรรมการประจำาสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
ที่ประเทศไทยเป็นภาคี และหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) เป็นต้น

สำาหรับการจัดทำาคำาชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
โดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมตามหน้าที่และอำานาจที่บัญญัติในมาตรา 247 (4) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 และมาตรา 26 (4) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
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แห่งชาติ พ.ศ. 2560 นั้น ในปี 2563 กสม. ได้จัดทำาคำาช้ีแจงต่อรายงานท่ีมีลักษณะดังกล่าวจำานวน 4 ฉบับ ได้แก่  
1) คำาชี้แจงกรณีรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำาปี 2562 ของแอมเนสตี ้
อนิเตอร์เนชัน่แนล 2) คำาชีแ้จงกรณีรายงานสรปุสถานการณ์สทิธิมนษุยชนในประเทศไทยขององค์กรฮวิแมน ไรทส์ วอทช์ 
(Human Rights Watch) ในรายงานสรุปสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลก ครั้งที่ 30 ประจำาปี 2563 3) คำาชี้แจง
กรณีรายงานเรื่อง “มีคนจับตาดูอยู่จริง ๆ : ข้อจำากัดเสรีภาพในการแสดงออกออนไลน์ในประเทศไทย” ของแอมเนสตี้  
อินเตอร์เนช่ันแนล และ 4) คำาชี้แจงกรณีรายงานด้านสิทธิมนุษยชนประจำาปี 2562 ของกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา ดังรายละเอียดปรากฏในคำาชี้แจงที่ 1/2563 ที่ 2/2563 ท่ี 3/2563 และที่ 4/2563 ในภาคผนวก 
ของรายงานฉบับนี้
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บทที่2
การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
ในสถานการณ์เฉพาะ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 1939 

57 สถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง 
ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
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การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
ในสถานการณ์เฉพาะ 

2.1 สถานการณ์การแพร่ระบาด 
 ของโรคโควิด 19

 ภาพรวม 
ในเดือนธันวาคม 2562 พบผู ้ติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ท่ีเมืองอู ่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน  

หลังจากน้ันได้พบผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวในประเทศจีนเพิ่มขึ้นจำานวนมาก และพบผู้ติดเช้ือกระจายไปในประเทศต่าง ๆ 
เป็นวงกว้างในทกุภมูภิาคของโลก โดยเมือ่วนัที ่31 มกราคม 2563 องค์การอนามยัโลก (WHO) ได้ประกาศให้การแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ รวมทั้งได้ตั้งช่ือทางการ
ของเชื้อไวรัสดังกล่าวว่า “โควิด 19” ต่อมา WHO ได้ประกาศยกระดับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นการระบาด
ใหญ่ทั่วโลก (pandemic) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 โดย ณ เวลาที่ประกาศมีผู้ติดเชื้อ 118,000 รายใน 114 ประเทศ 
มีผู้เสียชีวิต 4,219 ราย1

ประเทศไทยได้รับทราบรายงานการระบาดของโรคโควิด 19 ณ เมืองอู ่ฮั่น ประเทศจีนเมื่อวันที่  
3 มกราคม 2563 และได้มีมาตรการเฝ้าระวังโดยใช้การคัดกรองผู ้ที่เดินทางมาจากเมืองอู ่ฮ่ันที่ท่าอากาศยาน 
และท่าเรือ 6 แห่ง ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายแรกในประเทศเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน 
จากเมืองอู่ฮั่น หลังจากน้ันมีรายงานพบผู้ติดเช้ือจากนักท่องเที่ยวชาวจีนรายอื่น ๆ คนไทยที่มีประวัติใกล้ชิดกับ 
นักท่องเที่ยวชาวจีน และคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นอกจากนี้ รัฐบาลไทย 
ได้รบัคนไทยทีอ่ยูใ่นต่างประเทศกลบัประเทศไทย 2 กลุม่ใหญ่ กลุม่แรก คอื คนไทยทีต่ดิอยูใ่นเมอืงอูฮ่ัน่จำานวน 138 ราย 
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 และกลุ่มที่สอง คือ แรงงานไทยในประเทศเกาหลีใต้จำานวน 186 ราย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 
2563 โดยผู้ที่เดินทางกลับประเทศทั้ง 2 กลุ่มต้องเข้ารับการกักตัวเพื่อดูอาการที่อาคารรับรองภายในฐานทัพเรือสัตหีบ

สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 พบผู้ป่วยโควิด 19 สะสม
รวม 42 ราย โดยเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย  
แต่ในเดือนมีนาคม 2563 มีผู ้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังการจัดการแข่งขันมวยนัดพิเศษท่ีสนามมวยลุมพินี 
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ซึ่งมีผู้เข้าชมกว่า 2,000 คน โดยมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จากเหตุการณ์ดังกล่าว 188 ราย 
และมีผู้ป่วยซึ่งมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนรัฐบาลได้ตัดสินใจประกาศใช้พระราชกำาหนด 
การบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548 เม่ือวันที ่25 มนีาคม 2563 เพือ่ควบคมุสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรค ในวันดังกล่าวประเทศไทยมีผู ้ติดเช้ือโควิดสะสมถึง 934 ราย รัฐบาลได้ออกมาตรการอย่างเข้มงวด 

  1 
จาก WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19, โดย องค์การอนามัย

โลก, 2563. สืบค้นจาก https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening- 
remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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หลายประการ เช่น การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงห้ามชุมนุม การห้ามเดินทางข้ามเขตจังหวัด การปิดช่องทางเข้าประเทศ  
การปิดสถานที่เสี่ยงบางประเภท เป็นต้น เป็นผลให้ในครึ่งหลังของเดือนเมษายน จำานวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 มีแนวโน้ม
ลดลงจนไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา รัฐบาลได้เริ่มผ่อน
คลายมาตรการควบคุมและป้องกันโรคเพื่อให้ประชาชนสามารถดำารงชีวิตตามปกติได้มากขึ้นเป็นระยะ ๆ และมีจำานวน
ผู้ป่วยในระดับที่ดูแลได้แม้ว่าจะยังคงขยายระยะเวลาของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่  
15 มกราคม 2564 เนือ่งจากยงัคงมกีารระบาดของโรคโควดิ 19 ในหลายประเทศและการระบาดในประเทศไทยยงัไม่สิน้สุด 
อนึ่ง ในประเทศไทยได้เกิดการระบาดระลอกใหม่ขึ้นในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2563 โดยได้พบผู้ติดเช้ือโควิด 19  
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ทำาให้จำานวนผู้ป่วยโรคโควิด 19 ในจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นจำานวนเกือบ 700 ราย  
ใน 3 วัน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวเมียนมาที่เข้ามาทำางานในอุตสาหกรรมประมง2 และหลังจากนั้นได้มีรายงาน 
การพบผู้ติดเชื้อที่มีความเก่ียวเนื่องจากการติดเช้ือในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครกระจายในหลายจังหวัดด้วยกัน3  
นอกจากการพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาครแล้ว ยังพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 จากบ่อน 
การพนัน และทำาให้เกิดการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 โดยจังหวัดระยองเป็นจังหวัดแรกที่เปิดเผยผลการสอบสวน 
โรคว่า ต้นเหตุของการติดเชื้อคือบ่อนการพนันแห่งหน่ึง จากน้ันมีอีกหลายจังหวัดท่ีออกมายืนยันผู ้ติดเช้ือว่า 
มีความเชื่อมโยงกับบ่อนพนันในพื้นที่ เช่น ชลบุรี จันทบุรี ตราด อ่างทอง เป็นต้น4 

ทั้งนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประเทศไทยมีผู้ป่วยสะสมจำานวน 6,884 ราย ผู้ป่วยรักษาหายจำานวน 
4,240 ราย และมีผู้เสียชีวิตจำานวน 61 ราย5 โดยเป็นการติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจากการคัดกรองเชิงรุก  
จำานวน 1,392 ราย6 ตามแผนภาพดังนี้

  2 
จาก โควิด-19: สธ. ประกาศการระบาดระลอกใหม่ในไทย ผู้ติดเช้ือจากกรณีสมุทรสาครเกือบ 700 รายใน 3 วัน,  

โดย BBC NEWS, 2563. สืบค้นจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-55383363
  3 

จาก เชื้อโควิด-19 จากสมุทรสาครกระจาย 22 จังหวัดยอดป่วย 65 ราย, โดย โพสต์ทูเดย์, 2563. สืบค้นจาก https://
www.posttoday.com/social/general/641065

  4 
จาก โควิด-19: บ่อนพนันที่เป็นแหล่งแพร่กระจายโควิดอยู่จังหวัดไหนบ้าง, โดย BBC NEWS ไทย, 2564. สืบค้นจาก 

https://www.bbc.com/thai/thailand-55560024
  5 

จาก สถิติเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวง
มหาดไทย (ศบค.มท.) สืบค้นจากเว็บไซต์ http://www.moicovid.com/31/12/2020/uncategorized/2303/

  6 
สถิติเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 จาก ศบค. แจงพบโควิดใหม่ 67 ราย กระจายหลายพื้นจังหวัด แรงงานพม่าสะสมที่ 

1,273 ราย, โดย มติชนออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/local /news_2498535

ที่มา: ศูนย์บริหารสถานการณ์ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)  
COVID-19 ในประเทศไทย
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ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

กา
รป

ระ
เมิ

นส
ถา

นก
าร

ณ
์สิท

ธิม
นุษ

ยช
นใ

นส
ถา

นก
าร

ณ
์เฉ

พ
าะ

บท
ที่ 

2

 2.1.1 มาตรการด้านการรักษา ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19

   1) มาตรการด้านการรักษาพยาบาล ด้านการตรวจวินิจฉัยโรค ผู้ท่ีมีประวัติเสี่ยงสามารถเข้ารับ 
การตรวจวินิจฉัยได้จากสถานพยาบาลของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากเป็นผู้ไม่มีประวัติเสี่ยงต้องเสียค่าใช้จ่าย 
ดงักล่าวเอง ด้านการรกัษาพยาบาล กระทรวงสาธารณสขุประกาศให้ผูป่้วยโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคโควิด 19 
เป็นผู้ป่วยฉกุเฉิน สามารถได้รบัการช่วยเหลอืเยยีวยาในสถานพยาบาลตามทีก่ำาหนด และหากจำาเป็นสามารถส่งต่อผู้ป่วย
ไปรักษาตัวในเครือข่ายสถานพยาบาลที่จัดไว้ได้ โดยค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามสิทธิในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย ได้แก่ 
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิกองทุนประกันสังคม หรือสิทธิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ แล้วแต่กรณี7 

   2) มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อาจแบ่งได้เป็น 4 ช่วง ช่วงแรก  
เริม่ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2563 ทีม่รีายงานการระบาดของโรคโควดิ 19 ทีเ่มอืงอูฮ่ัน่และการพบผูป่้วยรายแรกในประเทศไทย 
ไปจนถึงปลายเดือนมีนาคม 2563 ก่อนการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ ช่วงที่ 2 เริ่มตั้งแต่ที่มีการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีผลเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2563 ที่รัฐบาลใช้มาตรการควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มข้นจนจำานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงในระดับที่จัดการได้ ช่วงที่ 3 คือ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
2563 เป็นต้นไป ซึง่เป็นช่วงทีร่ฐับาลได้ผ่อนคลายมาตรการควบคมุ และช่วงที ่4 คอื ตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 2563 เป็นต้นไป  
ซึ่งถือเป็นการระบาดระลอกใหม่

   มาตรการช่วงแรก เป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโดยคัดกรองผู ้ที่เดินทางมาจาก 
ประเทศเส่ียง ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ การติดตามและรายงานสถานการณ์ให้ประชาชนได้รับทราบ  
การให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อแก่ประชาชน รวมถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากาก
อนามัย และเจลแอลกอฮอล์สำาหรับล้างมือ หลังเหตุการณ์ที่สนามมวยลุมพินี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 รัฐบาล 
ได้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และแต่งตั้ง 
คณะกรรมการบรหิารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ 19) รบัผดิชอบบรหิารสถานการณ์ 
ภายใต้กฎหมายปกติ 

   ต่อมา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล 5 จังหวัดได้ประกาศปิดสถานที่เส่ียง 
บางประเภทท่ีอยู ่ในพื้นที่เป็นการชั่วคราว หน่วยงานของรัฐหลายแห่งได้กำาหนดมาตรการภายในห้ามบุคลากร 
เดนิทางไปประเทศเสีย่งและให้กกัตวัเองกรณสีงสยัว่ามโีอกาสเสีย่งต่อการตดิเชือ้ไวรสัโควดิ 19 ส่วนกระทรวงมหาดไทย
ได้สั่งปิดด่านชายแดนทางบกท่ีอยู่ในความดูแลท่ัวประเทศรวม 18 ด่านใน 17 จังหวัด โดยห้ามคนเดินทางเข้า-ออก 
แต่ยังอนุญาตให้ส่งสินค้าได้ ในขณะเดียวกัน ได้มีมาตรการผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว กัมพูชา เมียนมา 
และผู้ตดิตามทีก่ารอนญุาตให้อยูแ่ละทำางานในประเทศไทยสิน้สุดลง สามารถอยูใ่นประเทศและทำางานได้เป็นการช่ัวคราว 
ส่วนแรงงานที่รอเดินทางกลับประเทศบริเวณด่านชายแดนได้อนุญาตเฉพาะแรงงานตกค้างเดินทางกลับประเทศได้

   มาตรการช่วงที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 รัฐบาลได้ออกข้อกำาหนดตามความในมาตรา 9  
ของพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด 19 เป็นระยะ ๆ ข้อกำาหนดฉบับที่ 1 มีมาตรการประกอบด้วยการห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง การปิดสถานที่เสี่ยง 

  7 
จาก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก�าหนดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ 

ผูป่้วยฉกุเฉนิโรคตดิต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคตดิต่อ กรณโีรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโควดิ 19, ในราชกจิจานเุบกษา, 
เล่ม 137 ตอนพิเศษ 80 ง วันที่ 7 เมษายน 2563.
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บางประเภทที่มีคนจำานวนมากไปทำากิจกรรม ยกเว้นสถานท่ีทำาการตามท่ีกำาหนดและสถานท่ีราชการ การปิดช่องทาง 
เข้าประเทศโดยยกเว้นบางกรณีท่ีจำาเป็น การงดหรอืชะลอการเดนิทางข้ามเขตจงัหวดั การห้ามกกัตนุสนิค้า การห้ามชุมนมุ 
เพื่อยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย และการห้ามเสนอข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์การติดโรคอันไม่เป็นความจริง 
หรือบิดเบือนข้อมูลที่อาจทำาให้ประชาชนหวาดกลัวหรือเข้าใจผิด 

   ต่อมาในวันที ่2 เมษายน 2563 ได้มีการออกข้อกำาหนดฉบบัที ่2 เพิม่ข้อห้ามเกีย่วกบัออกนอกเคหสถาน 
ระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. เว ้นแต่มีความจำาเป็นหรือเป็นผู ้ปฏิบัติงานบางประเภท การห้าม
อากาศยานขนส่งคนโดยสารเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว แต่รัฐบาลยังมีนโยบายรับ
คนไทยกลับประเทศตามเงื่อนไขที่กำาหนด นอกจากน้ี บางพื้นท่ีมีมาตรการเสริมเป็นการเฉพาะ ได้แก่ การปิด 
การเดินทางระหว่างตำาบล อำาเภอ หรือจังหวัด การปิดโรงแรมและธุรกิจที่คล้ายกัน ช่วงครึ่งหลังของเดือนเมษายน 
ได้ประกาศให้ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย และเมียนมา เป็นท้องที่ที่เป็นเขตโรคติดต่อ
อันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม และมีการจัดพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐกว่า 1,200 แห่ง 

   มาตรการช่วงท่ี 3 ได้เริม่ใช้ในเดอืนพฤษภาคมและได้ทยอยประกาศใช้เป็นระยะ ๆ  กล่าวคอื มาตรการ
ผ่อนคลายระยะที่ 1 กำาหนดให้กิจกรรม/กิจการบางประเภทดำาเนินการได้ เช่น ร้านอาหาร ตลาดนัด ร้านเสริมสวย 
สนามกอล์ฟ สนามกีฬากลางแจ้ง สวนสาธารณะ สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ เป็นต้น เพื่ออำานวยความสะดวก 
แก่ประชาชนในการทำากิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำาเนนิชวีติ ครึง่หลงัของเดอืนพฤษภาคมได้ใช้มาตรการผ่อนคลาย
ระยะที่ 2 เช่น ลดช่วงเวลาเคอร์ฟิวลงเป็นระหว่างเวลา 23.00 - 04.00 น. เป็นต้น 

   ในเดือนมิถุนายน รัฐบาลได้ใช้มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 และ 4 เพื่ออำานวยความสะดวก 
ในการจัดการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดลำาปาง และเพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
โดยในระยะที่ 3 ข้อกำาหนดฉบับที่ 9 ได้ลดช่วงเวลาเคอร์ฟิวลงอีกเป็นระหว่างเวลา 23.00 - 03.00 น. มีการผ่อนคลาย
การเดินทางข้ามเขตจังหวัด การอนุญาตให้ใช้สถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อการสอนด้านวิชาชีพ ศิลปะ 
และกีฬา รวมถึงการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนสำาหรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 การผ่อนคลายประเภท
กจิกรรมด้านเศรษฐกจิและการดำาเนนิชวีติเพิม่เตมิ เช่น ด้านการเดนิทาง บรษิทั ขนส่ง จำากดั เริม่เปิดเดนิรถเส้นทางภาคใต้ 
ต้ังแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2563 และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน) ได้เพิ่มจำานวนท่าอากาศยานที่เปิด 
ให้บรกิารเฉพาะสายการบนิภายในประเทศ เป็นต้น ส่วนมาตรการการผ่อนคลายระยะที ่4 ข้อกำาหนดฉบบัที ่10 ได้ยกเลกิ
มาตรการเคอร์ฟิวและให้ประชาชนสามารถดำาเนินกิจกรรมหรือกิจการเพิ่มเติม เช่น การเปิดสอนของโรงเรียนนานาชาติ 
และสถาบันกวดวิชา การอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารท่ัวไปและโรงแรมได้ตามท่ีกฎหมายกำาหนด  
แต่ไม่รวมผับบาร์ คาราโอเกะ การให้ศูนย์เด็กเล็กและสถานที่ดูแลผู้สูงอายุแบบรายวันเปิดให้บริการได้ เป็นต้น

   ในเดือนสิงหาคม ข้อกำาหนดฉบับที่ 13 ได้ผ่อนคลายให้ประชาชนสามารถจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม 
หรอืการใช้สิทธเิพือ่การชมุนมุภายใต้ขอบเขตการใช้สทิธแิละเสรีภาพตามรฐัธรรมนญูและกฎหมาย และการให้กจิการต่าง ๆ  
เปิดดำาเนินการได้ตามความสมัครใจและความพร้อม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
ที่ทางราชการกำาหนด รวมทั้งการกำาหนดผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพิ่มเติม นอกจากน้ี ยังได้ดำาเนินการจัดหา
วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2563 อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจำาปี 2563 งบกลาง รายการเงินสำารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำาเป็นวงเงิน 1,000,000,000 บาท ในลักษณะ 
เงินอุดหนุนให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ โดยดำาเนินการที่สำาคัญ 2 ด้าน ได้แก่ 1) การนำาวัคซีนต้นแบบที่มีศักยภาพสูง 
จากต่างประเทศมาทดสอบในประเทศไทย และขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิต และ 2) พัฒนาวัคซีนต้นแบบ
ในประเทศไทยตั้งแต่ต้นนำ้า โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้จัดทำาโครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การผลิตวัคซีนโควิด 19 จากต่างประเทศ เพ่ือเตรียมหน่วยผลิตวัคซีนในประเทศให้มีความพร้อมสำาหรับการผลิต
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วัคซีนชนิด Adenovirus ตั้งแต่ต้นนำ้าด้วยกำาลังการผลิต 200 ล้านโดสต่อปี8 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สำาหรับประเทศไทย  
โดยการจองล่วงหน้ากับบริษัท AstraZeneca และการจัดซื้อวัคซีนกับบริษัท AstraZeneca (Thailand) จำากัด  
ในวงเงิน 6,049,723,117 บาท เพ่ือจัดหาวัคซีนร้อยละ 20 ของประชากรหรือ 13 ล้านคน จำานวน 26 ล้านโดส  
ทั้งนี้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติจะจัดทำาสัญญาการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า (Advance Market Commitment: 
AMC) ในวงเงิน 2,379,430,600 บาท9

   ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน กรมควบคุมโรคได้แถลงกรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ 
โดยเป็นผู้ท่ีเดินทางกลับจากทำางานที่เมียนมาและลักลอบเดินทางเข้าไทยผ่านทางช่องทางธรรมชาติ โดยมีกลุ่มสัมผัส
เสี่ยงทั้งพื้นที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่เป็นจำานวนมาก10

 หลังจากน้ันได้มีการตรวจพบผู้ติดเช้ือท่ีเป็นผู้ท่ีมาจาก 
เมียนมาและผู้ที่สัมผัสเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัดทั้งในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา พิจิตร  
และราชบุรี โดยพบว่าผู้ติดเชื้อมีประวัติการเดินทางด้วยรถสาธารณะ ท้ังในแบบประจำาทางและไม่ประจำาทาง รวมถึง 
เดินทางโดยเครื่องบิน และมีประวัติการเข้าไปในสถานที่แออัด เช่น งานเทศกาล สถานบันเทิง ซึ่งคนในสถานที่เหล่านั้น 
ส่วนใหญ่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อในประเทศต่อไป11

  

นายกรัฐมนตรีจึงได้กำาชับผู้ว่าราชการทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนไทยที่ติดประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งเมียนมา 
กัมพูชา ลาว และมาเลเซีย ให้เพ่ิมความเข้มงวดในการเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย พร้อมบูรณาการ 
ทุกภาคส่วนติดตามการลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายอย่างเร่งด่วน12

 

   มาตรการช่วงที่ 4 ในช่วงเดือนธันวาคม พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 
ชาวเมียนมาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และแพร่ระบาดออกไปพื้นท่ีจังหวัดอื่นอีกหลายแห่ง ทำาให้จำานวนผู้ติดเชื้อ 
เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือ ศบค. มีการแบ่งพื้นที่ควบคุมตามความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรค 4 ระดับ คือ 1) พื้นที่ควบคุมสูงสุด  
ได้แก่ พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อจำานวนมากและมีมากกว่า 1 พื้นที่ (ย่อย) โดยมีมาตรการเร่งรัดการตรวจหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่เสี่ยง 
กลุ่มบุคคลที่เสี่ยง และกิจกรรมที่เสี่ยง แยกกักผู้ติดเชื้อด้วยการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย  

  8 
จาก สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 25 สิงหาคม 2563, โดย รัฐบาลไทย. 2563.  

สืบค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/34533
  9 

จาก หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 552 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง สรุปผล
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 14/2563. 

10 
จาก รายงานสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 330 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563, โดย 

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค, 2563. สืบค้นจาก https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia /file/situation/ 
situation-no330-281163.pdf

11 
จาก รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่  335 วันที่  3 ธันวาคม 2563, โดย 

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค, 2563. สืบค้นจาก https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia /file/situation/ 
situation-no335-031263.pdf

12 
จาก รายงานสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 331 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563, โดย 

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค, 2563. สืบค้นจาก https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia /file/situation/ 
situation-no331-291163.pdf



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand44

เน้นการทำาความสะอาดบริเวณจุดสัมผัส หลีกเลี่ยง 
การสัมผัสหรือเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจำานวนมาก 
การติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะเพิ่มเติมจากการ
ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ การมีข้อกำาหนดเปิด-ปิด
สถานประกอบการที่มีความจำาเป็นห้ามแรงงาน
ต่างด้าวเคลือ่นย้ายเข้า-ออกจากพืน้ทีเ่ด็ดขาด ควบคุม 
การเข้า-ออกยานพาหนะและบุคคลที่เป็นคนไทย 
โดยไม่ให้กระทบต่อการค้าและการอุตสาหกรรมมาก
เกินความจำาเป็น การจัดตั้งด่านตรวจคนคัดกรอง  
จุดสกัด และสายตรวจ เพื่อให้มีการควบคุมและ
จำากัดการเข ้า-ออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และใช้มาตรการทำางานที่บ้าน (Work From Home) 
อย่างเตม็ขดีความสามารถ อกีทัง้สถานศึกษาปรบัรปูแบบการเรยีนการสอนเป็นแบบออนไลน์ งดจดักจิกรรมท่ีมกีารรวมคน 
จำานวนมาก 2) พื้นที่ควบคุม เป็นพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่สีแดง หรือพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อเกินกว่า 10 รายและมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อ
เพิ่มขึ้น ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวงดจัดกิจกรรมสาธารณะ ยกเว้นกิจกรรมที่จำากัดจำานวนคนหรือกิจกรรมสำาหรับ 
คนรูจ้กัคุน้เคย ไม่ใช่กรณีทีม่คีนจำานวนหลายร้อยคน 3) พืน้ทีเ่ฝ้าระวงัสงูสดุ เป็นพืน้ทีท่ีม่ผีูต้ดิเชือ้ไม่เกิน 10 ราย แนวโน้ม
สามารถควบคมุสถานการณ์ได้ และ 4) พ้ืนทีเ่ฝ้าระวงั เป็นพืน้ทีท่ีย่งัไม่มผีูต้ดิเชือ้13

 และยงัไม่มสีิง่บอกเหตวุ่าจะมผีูต้ดิเชือ้ 
และตอ่มานายกรัฐมนตรไีดอ้อกข้อกำาหนดตามความในมาตรา 9 แหง่พระราชกำาหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15) เช่น การห้ามใช้หรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดโรคตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ประกาศหรือสั่งตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  
การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค การให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกคำาสั่ง พิจารณาสั่งปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อ 
การติดโรคและการแพร่ของโรคไว้เป็นการชั่วคราว การหา้มชมุนมุในสถานที่แออัด และใหพ้นกังานเจา้หน้าที่ดำาเนนิการ 
เฝ้าระวัง ตรวจและคัดกรองการเดินทางและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เป็นต้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต ่
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป14

  จากสถานการณ์การพบผู้ตดิเชือ้โควดิ 19 ในพืน้ทีจ่งัหวดัสมทุรสาคร ซึง่แพร่ระบาดออกไปยงัจงัหวดัอืน่
อีกหลายแห่งนั้น กสม. มีความห่วงกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ซึ่งได้ส่งผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนในหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในพื้นเสี่ยงที่มีทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าว 
ได้รับผลกระทบโดยตรง ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ การจ้างงาน และการถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกตีตราทางสังคม 
 

13  
จาก โฆษก ศบค. ย�้า “ไม่มีล็อคดาวน์ประเทศ” แบ่ง 4 พื้นที่ บริหารตามสถานการณ์ ขอให้ติดตามการแถลงข่าว 

โควิด-19 ทุกวัน กิจกรรมวันเด็ก-ปีใหม่จัดได้ พิจารณาสถานการณ์ของพื้นที่ในแต่ละวันประกอบ, โดย รัฐบาลไทย, 2563. สืบค้นจาก 
https://www.thaigov.go.th/news/contents/ministry_details/37885 

14 
จาก ข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  

พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15), โดย ราชกิจจานุเบกษา, 2563. สืบค้นจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th /DATA/PDF/ 
2563/E/302/T_0068.PDF
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มีความกังวลต่อการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและมาตรการป้องกันด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในกรณี 
ที่มีการใช้มาตรการควบคุมการเข้า-ออกและการเคลื่อนย้ายที่ทำาให้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ดังกล่าวอาจต้องถูกกักตัว 
อยู่ในสภาพแออัดและยังไม่สามารถแยกบุคคลที่อาจติดเชื้อและไม่ติดเชื้อออกจากกันได้ จึงเสนอให้รัฐควรหามาตรการ
เพื่อลดความเส่ียงดังกล่าว รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการป้องกันโรคและ 
มาตรการที่รัฐดำาเนินการให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้15

 

 

 2.1.2 มิติสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด 19

  สำานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ได้ออกแนวทางประกอบ
การพิจารณากำาหนดมาตรการต่าง ๆ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 ท่ีคำานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน  
ทั้งในส่วนของการออกมาตรการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการดูแลกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ  ได้แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรี 
บุคคลที่ถูกคุมขังหรืออยู่ในสถานสงเคราะห์ ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ผู้ลี้ภัย ชนพื้นเมืองดั้งเดิม และชนกลุ่มน้อย เพื่อคุ้มครอง 
และส่งเสริมให้เข้าถึงสิทธิทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ที่อยู่อาศัย อาหาร นำ้าและ 
สุขอนามัย สวัสดิการสังคม และการศึกษา และสิทธิพลเมือง ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลและการมีส่วนร่วม การเกลียดชัง 
หรือการตีตราบุคคลบางกลุ่ม และสิทธิส่วนบุคคล16

 

15 
จาก วันที่ 26 ธันวาคม 2563 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท�าหน้าที่แทนประธาน

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กสม. ห่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 
19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในหลายมิติ ขอรัฐประกันสิทธิในสุขภาพและการด�ารงชีพ-สังคมไม่ตีตราผู้ได้รับ 
ผลกระทบ, โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2563. สืบค้นจาก http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements- 
Press-Releases-Open-Letters/Press-Releases/กสม-ห่วการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19-ระลอกใหม่-ส่งผล.aspx

16 
จาก COVID-19 Guidance, โดย สำานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, 2563. สืบค้นจาก 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
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 2.1.3 ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน และมาตรการเยียวยา

  การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำาให้รัฐต้องออกมาตรการที่เข้มงวดหลายประการ เช่น การจำากัด 
การเดินทางเข้า-ออกประเทศ และการปิดสถานท่ีเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นต้น ส่งผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจของไทยในหลายภาคส่วนท้ังภาคการท่องเที่ยว การบริการ การส่งออกสินค้า แม้ว่าจะมีการผ่อนคลาย
มาตรการตามความเหมาะสมต่อสถานการณ์ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้รายงานว่า เศรษฐกิจไทยปี 2563  
มีแนวโน้มหดตัวร้อยละ 6.6 น้อยกว่าที่เคยประเมินไว้ เนื่องจากเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 ฟื้นตัวได้เร็ว รวมถึง 
การบรโิภคของภาคเอกชนทีป่รบัดขีึน้หลงัการผ่อนปรนมาตรการควบคมุการระบาดในประเทศ และการออกมาตรการภาครัฐ 
ซึ่งช่วยพยุงกำาลังซื้อครัวเรือน อย่างไรก็ดี ภาคการท่องเที่ยวและการลงทุนของภาคเอกชนยังคงหดตัวสูง อย่างไรก็ตาม  
เมื่อมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า17

 การท่ีไทยได้รับผลกระทบ 
ทางด้านเศรษฐกิจตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกแรกจนถึงการแพร่ระบาดระลอกใหม่น้ี นอกจากจะ 
ส่งผลต่อผูป้ระกอบการธรุกจิต่าง ๆ  ทีไ่ม่สามารถพยงุธุรกจิต่อไปได้ การหยดุประกอบกจิการของสถานประกอบการต่าง ๆ  
ทำาให้เกิดการเลิกจ้าง ส่งผลต่อการประกอบอาชีพของประชาชนทำาให้ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ แม้ว่ารัฐบาล 
จะมมีาตรการในการลดค่าครองชพีรวมถงึการออกมาตรการฟ้ืนฟทูางเศรษฐกิจภายใต้พระราชกำาหนดให้อำานาจกระทรวง
การคลงักูเ้งนิเพือ่แก้ไขปัญหา เยยีวยา และฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสงัคมทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 และกระทรวงแรงงานมีนโยบายจัดตั้งศูนย์อำานวยการแรงงานแห่งชาติเพื่อเป็นศูนย์ขับเคลื่อน 
ด้านแรงงานทุกมิติ และพัฒนาแพลตฟอร์มของกรมการจัดหางานเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง 
ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้เป็นศูนย์รวมการจัดหางาน อย่างไรก็ตาม ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและการว่างงาน 
ยังเป็นปัญหาในระยะยาวที่รัฐบาลต้องดำาเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 

   นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีผลคุกคามต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชน  
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ  เช่น ผูส้งูอาย ุคนพกิาร คนทีม่รีายได้น้อย คนว่างงาน เป็นต้น ในมติกิารเข้าไม่ถงึอปุกรณ์ 
ในการป้องกันตนเองซึ่งในช่วงแรกที่มีการแพร่ระบาด อุปกรณ์ต่าง ๆ ท้ังหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ 
มีไม่เพียงพอและมีราคาสูงส่วนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมีผลเป็นการจำากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
ในบางด้านตามความจำาเป็น เช่น การจำากัดเสรีภาพในการเดินทาง การประกอบอาชีพ การประกอบพิธีกรรมตาม
ศาสนาและความเชื่อ สิทธิทางการศึกษาสิทธิในการแสดงออกและการรวมตัวกัน โดยเฉพาะในช่วงท่ีมีการประกาศใช้
มาตรการตามพระราชกำาหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548 ทัง้น้ี ผลกระทบด้านสทิธิมนษุยชนต่อ 
คนกลุ่มต่าง ๆ มีดังนี้

   2.1.3.1 ผลกระทบต่อแรงงาน

     แรงงานในระบบได้รับผลกระทบด้านการประกอบอาชีพ เช่น ถูกพักงานโดยไม่ได้รับ 
เงินเดือน ถูกปรับลดเงินเดือน ถูกปรับลดวันทำางานต่อสัปดาห์ ทำาให้ไม่ได้รับเงินค่าจ้างในวันท่ีไม่ได้มาปฏิบัติงาน 
ไม่สามารถทำางานล่วงเวลาได้ รายได้ลดลง และปัญหาที่สำาคัญและเป็นปัญหาในระยะยาวคือการถูกเลิกจ้าง 
หรือไม่ต่อสัญญา ทำาให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำารงชีพ และทำาให้เกิดปัญหาความเครียด ซึ่งสอดคล้องกับรายงาน
สถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้างของกระทรวงแรงงาน ซึ่งพบว่าในเดือนกันยายน 2563 มีผู ้ประกันตน 

17 
จาก รายงานนโยบายการเงิน ธันวาคม 2563, โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย, สืบค้นจาก https://www.bot.or.th/ 

Thai/MonetaryPolicy/MonetPolicyComittee/MPR/DocLib/MPRthai_December2563_hge65g.pdf
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ตามมาตรา 33 มาขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน จำานวน 487,980 คน จากผู ้ประกันตน 
ทัง้หมด 11,093,914 คน เมือ่เปรยีบเทยีบกับช่วงเดยีวกนัของปี 2562 มผีูข้อรบัประโยชน์ทดแทนกรณว่ีางงานเพิม่ขึน้ถงึ 
315,568 คน คิดเป็นร้อยละ 183.03 สาเหตุการว่างงานมากที่สุด คือ การเลิกจ้าง ร้อยละ 49.62 การลาออกจากงาน 
ร้อยละ 48.06 และสิ้นสุดสัญญาจ้าง ร้อยละ 2.3318

 จากผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ดังกล่าว รัฐได้จัดให้มี
มาตรการเยียวยาแรงงานในระบบ เช่น การลดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมสำาหรับลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน
ตามมาตรา 33 และมาตรา 3919

 เป็นเวลา 9 เดือน (มีนาคม - พฤศจิกายน 2563) การขยายระยะเวลานำาส่งเงินสมทบ
ของลูกจ้างดังกล่าวเพื่อบรรเทาภาระของแรงงาน การเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของ 
โรคโควิด 19 ที่รวมถึงการได้รับเงินทดแทนจากการถูกกักตัว 14 วันโดยไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างนั้น และกรณีไม่ได้ทำางาน 
เนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการเองหรือหยุดประกอบกิจการตามคำาสั่งของทางราชการ และการเพิ่มเงินทดแทน
การขาดรายได้สำาหรับลูกจ้างที่ลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้าง เป็นต้น20

     ในส่วนของ กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนในประเด็นสิทธิแรงงาน กรณีกล่าวอ้างว่าลูกจ้าง
หญิงตั้งครรภ์ถูกเลิกจ้างในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยไม่เป็นธรรมและกระทบ
ต่อเด็กแรกเกิด โดยลูกจ้างบางคนถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย บางรายถูกบังคับให้เขียนใบลาออก  
โดยบริษัทอ้างว่าไม่สามารถดำาเนินธุรกิจได้และมีความจำาเป็นต้องลดอัตรากำาลังการผลิตส่งผลให้ต้องเลิกจ้าง ลูกจ้าง 
บางคนเป็นแม่เลีย้งเดีย่วและเป็นเสาหลกัของครอบครวั เมือ่ถกูเลกิจ้างทำาให้ต้องตกอยูใ่นสภาวะตงึเครียดเป็นอย่างมาก 
เช่น ไม่มีเงินไปตรวจครรภ์ มีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรคนอื่น ๆ และมารดาที่แก่ชรา รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายประจำาวันที ่
ซ่ึงจำาเป็น เป็นต้น ประกอบกบัเมือ่ถกูเลกิจ้างแล้ว ต้องประสบกบัความยากลำาบากในการหางานใหม่เน่ืองจากการตัง้ครรภ์ 
ซึ่ง กสม. ได้ดำาเนินการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนบางรายและรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้ตรวจสอบตามหน้าที่
และอำานาจต่อไป21

 

     แรงงานนอกระบบโดยเฉพาะผู ้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ช่างตัดผม นวดแผนไทย  
มัคคุเทศก์ ต้องปิดกิจการช่ัวคราวเนื่องจากมาตรการของรัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดและความกลัวของประชาชน 
ต่อการตดิเชือ้โควดิ 19 จงึไม่มผีูม้าใช้บรกิารหรอืใช้บรกิารลดน้อยลง ทำาให้ขาดรายได้ นอกจากนี ้กลุม่แรงงานนอกระบบ
มักไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม ทำาให้ไม่มีหลักประกันทางสังคมในภาวะดังกล่าว ในการช่วยเหลือ
แรงงานกลุม่นี ้รัฐได้จัดให้มกีารลงทะเบียนเพือ่รบัเงนิเยยีวยาการไม่มีงานทำาหรอืต้องหยดุประกอบกจิการเป็นเงนิเดือนละ 
5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อช่วยเหลือด้านค่าครองชีพ นอกจากนี้ ยังมีการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบอื่น ๆ  
เช่น การจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพ การพักชำาระหนี้ โครงการเงินกู้ฉุกเฉินดอกเบี้ยตำ่า เป็นต้น

18 
จาก หนังสือกรมการจัดหางาน ที่ รง 0308/29061 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอทราบข้อมูลเพื่อประกอบ

การจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย พ.ศ. 2563.
19 

ผู้ประกันตนมาตรา 33 หมายถึง ลูกจ้างที่ทำางานในสถานประกอบการ ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 หมายถึง ลูกจ้าง
ที่เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาก่อน ต่อมาความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงเนื่องจากสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง แต่ยังประสงค์
เป็นผู้ประกันตนต่อไป

20 
จาก COVID-19 ระบาด ท�างานไม่ได้ แต่ยังได้รับเงินชดเชย, โดย วารสารประกันสังคม ฉบับเดือนมกราคม- 

มนีาคม 2563 (หน้า 6-7), 2563. สบืค้นจาก https://www.sso.go.th/wpr/assets/upload/files_storage/sso_th/ 65631a68db-
73bead55cf380c6da3b7f3.pdf

21 
คำาร้องที่ 35/2563 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ของสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand48

     แรงงานต่างด้าวจากประเทศเพือ่นบ้านประสบปัญหาการเข้าไม่ถงึข้อมลูข่าวสาร ทัง้ข่าวสาร
ที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคและข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือหรือสวัสดิการจากรัฐ ซึ่งมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากปัญหา 
ด้านภาษาและการเป็นผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว มีรายงานว่าแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคม
จำานวนหนึ่งในหลายจังหวัดถูกเลิกจ้าง ไม่ต่อสัญญา หรือไม่ต่อวีซ่าโดยนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย เช่น โรงงานตัดเย็บ
เสื้อผ้าเด็กแห่งหน่ึงที่จังหวัดสมุทรสาคร และโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งอาจเข้าไม่ถึง 
ความช่วยเหลือและการขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานจากกระทรวงแรงงานเน่ืองจากหลายคนไม่มีความรู้เรื่องสิทธิ
ประโยชน์และมีปัญหาด้านภาษา ขณะที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำารงชีวิต22

 ส่วนแรงงานต่างด้าวท่ีเข้าเมืองผิดกฎหมาย
และแรงงานต่างด้าวในระบบซึ่งต่อมากลายเป็นแรงงานนอกระบบเนื่องจากถูกเลิกจ้างประสบปัญหาคล้ายคลึงกันคือ  
ขาดรายได้แต่มค่ีาใช้จ่ายรวมถงึค่าใช้จ่ายในการต่อใบอนุญาตทำางาน23

 ในส่วนของการช่วยเหลอืเยยีวยา กระทรวงแรงงาน
ได้จดัให้มกีารผ่อนผนัให้อยูใ่นประเทศไทยต่อไปได้สำาหรบัแรงงานท่ีมีกำาหนดระยะเวลาในการอยูอ่าศยัในประเทศไทยและ 
ให้มีการต่ออายุใบอนุญาตการทำางาน การให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานต่างด้าวจะทำาในระดับหน่วยงาน ได้แก่  
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน สภากาชาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการช่วยเหลือเก่ียวกับ 
การดำารงชีพตามที่จำาเป็น การให้ความรู้และอุปกรณ์ป้องกันโรค การดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 และดูแลเบื้องต้น
แก่แรงงานต่างด้าวที่ป่วยด้วยโรคอื่น

     แรงงานไทยในต่างประเทศ กลุ่มท่ีสำาคัญคือแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียและเกาหลีใต้  
มีรายงาน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ว่า มีแรงงานไทยในมาเลเซียที่ไม่สามารถทำางานได้ ไม่มีรายได้และไม่ได้รับอาหาร
เพยีงพอ มอีงค์กรภาคประชาสงัคมประเมนิว่ามคีนไทยตกค้างในมาเลเซยีอีกประมาณ 30,000 - 40,000 คน กระบวนการ
ขอเดินทางกลับประเทศมีความยุ่งยากทั้งในเรื่องการลงทะเบียนขอกลับกับสถานทูต สถานกงสุลเน่ืองจากแรงงาน 
นอกระบบส่วนหนึ่งเป็นแรงงานผิดกฎหมายที่ยากจนและมีการศึกษาน้อย ส่วนใหญ่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรืออ่านหนังสือ 
ไม่ออก แรงงานทีไ่ด้รบัอนมุติัจากสถานทตู สถานกงสุลให้เดนิทางกลบัมจีำานวนน้อย การขอใบรบัรองแพทย์ค่อนข้างยาก
ลำาบากท้ังในเรือ่งการเดนิทาง มาตรการจำากดัการเคลือ่นย้ายของมาเลเซยีและการสือ่สาร24

 แม้ว่าจะมสีถานทูต สถานกงสลุ 
และองค์กรภาคประชาสังคมของไทยให้ความช่วยเหลือคนไทยในมาเลเซีย แต่ผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือต้องเป็นผู้ที ่
ทางการทราบแหล่งที่อยู่หรือสามารถติดต่อได้ จึงอาจมีคนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือขาดการรับรู้ข่าวสารที่ 
ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ ส่วนแรงงานไทยในประเทศเกาหลีใต้ประสบปัญหาด้านสุขภาพ คือ มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 
โควิด 19 โดยไม่มรีะบบการรกัษาพยาบาลรองรบัเนือ่งจากบางส่วนเป็นแรงงานเข้าเมืองโดยผดิกฎหมายและประสบปัญหา 
การถูกเลิกจ้างหรือต้องหยุดงาน ทำาให้ประสบปัญหาการดำารงชีวิตอยู่ในประเทศน้ัน รวมท้ังมีปัญหาการเดินทางกลับ
ประเทศไทยเนื่องจากอาจมีเงินไม่เพียงพอสำาหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ ในการช่วยเหลือเยียวยาของรัฐ มีการ

22 
จาก แรงงานข้ามชาติ : โควิดก็กลัว งานก็ไม่มี กลับบ้านก็ไม่ได้ รายจ่ายก็ไม่ชดเชย, โดย เบนาร์นิวส์, 2563. สืบค้นจาก  

https://www.benarnews.org/thai/news/TH-COVID-migrants-04152020184642.html
23 

จาก แรงงานข้ามชาตสุิดคว้าง-ตกงาน-ไร้ความช่วยเหลือจากรฐั-กลับบ้านไม่ได้, โดย สำานกัข่าวชายขอบ, 2563. สืบค้นจาก  
https://transbordernews.in.th/home/?p=24873 และ จาก นักวิชาการจี้รัฐตั้งทีมส�ารวจแรงงานข้ามชาติ หวั่นซ�้ารอยสิงคโปร์ 
อยูก่นัแออดัแถมตกงาน-ใช้ประกนัว่างงานไม่ได้-แบบฟอร์มกรอกมแีต่ภาษาไทย, โดย สำานกัข่าวชายขอบ, 2563. สบืค้นจาก https://
transbordernews.in.th/home/?p=24933

24 
จาก แรงงานไทย 4 หมืน่ตกค้างในมาเลย์ อดอยาก-ต้มแป้งแทนนมให้ลกูกนิ ดิน้สูม้าตรการสดุหนิ รบ.ไทย, โดย มตชิน, 

2563. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_2160569 และจาก สถานการณ์ โควิด-19 ณ ปลายด้ามขวาน: 
พาคนไทยทีติ่ดอยูป่ระเทศมาเลเซียกลบับ้าน, โดย ประชาไท, 2563. สบืค้นจาก https://prachatai.com/journal/2020/05/87533
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ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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รับแรงงานไทยที่ตกค้างในมาเลเซียและประสงค์เดินทางกลับโดยรัฐบาลได้เปิดด่านรับคนไทยกลับจากมาเลเซียจำานวน 
5 แห่ง รับคนไทยเดินทางกลับประเทศจำานวน 350 คนต่อวัน ทั้งหมดได้เข้าสู่กระบวนการคัดกรองโรคและกักตัว 14 วัน 
ในสถานที่กักตัวตามภูมิลำาเนา (local quarantine) 67 แห่งที่รัฐและจังหวัดจัดให้25

 ขณะเดียวกันสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลไทยในมาเลเซียได้อำานวยความสะดวกแก่คนไทยในมาเลเซียที่ประสงค์เดินทางกลับ รวมทั้ง 
ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น (อาหาร) แก่คนไทยที่ตกค้างอยู ่ในมาเลเซียด้วย26

 ในเดือนพฤษภาคม 2563 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ได้ให้บริการออกใบรับรองแพทย์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ด้านชายแดนไทย 
ได้มีการเพิ่มโควตาผู้เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านจุดผ่านแดนที่ปาดังเบซาร์และสุไหงโก-ลก อีกวันละ 25 คน 

   2.1.3.2 ผลกระทบต่อผู้สูงอายุ 

     ผู ้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเช้ือและเสียชีวิตเน่ืองจากมีสุขภาพอ่อนแอ 
โดยมีสถิติการเสียชีวิตมากที่สุดในจำานวนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 นอกจากน้ี ยังได้รับผลกระทบจากการห้ามเยี่ยม 
ในสถานสงเคราะห์และสถานดูแลผู้สูงอายุในช่วงการแพร่ระบาดของโรค ทำาให้เกิดผลกระทบด้านจิตใจต่อผู้สูงอายุ  
ในการดูแลผู้สูงอายุโดยทั่วไป กระทรวงสาธารณสุขใช้กลไกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน หรือ อสม. ในการ 
ส่งข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐลงไปในพื้นที่ มีการให้ความรู้เบื้องต้นแก่คนในชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันตัวเอง 
จากการติดโรค รวมทั้งแจกอุปกรณ์ป้องกันการติดโรค (หน้ากากอนามัย) มีการอำานวยความสะดวกในการรับยาจาก 
โรงพยาบาลไปส่งให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้านผ่านบริการ “อสม. Grab Drug”27

 ในขณะเดียวกัน กองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยและเครือข่ายคนไทยไร้พุง 
 ได้จดัให้มบีรกิารให้คำาปรกึษาด้านสขุภาพแก่ผูส้งูอายผุ่านแอปพลเิคชนั เช่น Line official สงูวยั สู ้COVID-19 เป็นต้น28

     รัฐได้ให้การช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้สูงอายุในหลายรูปแบบเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 
และช่วยให้ผู้สูงอายุยังคงมีมาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสม ในเดือนเมษายน 2563 รัฐบาลได้มีมาตรการพักชำาระ 
หนี้เป็นเวลา 1 ปีให้แก่ลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุทุกคนประมาณ 41,000 คน ส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ได้มีระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาแก่กลุ่มเป้าหมาย อาทิ เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ  
และผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยจะได้รับเงินเยียวยารายละไม่เกิน 2,000 บาท29

 

เฉพาะผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุจัดให้มีเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำาบากรายละไม่เกิน 2,000 บาทไม่เกิน  
3 คร้ังต่อปี และเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุ (จำานวน 2,000 บาท) นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ 

25 
จาก เตรียมรับคนไทย 4,000 คน กลับจากมาเลเซีย, โดย ไทยพีบีเอส, 2563. สืบค้นจาก https://news.thaipbs.

or.th/content/291182
26 

จาก ภารกิจช่วยเหลือคนไทยในมาเลเซีย “เพราะคนไทย … ไม่ทิ้งกัน”, โดย Dr.Variety TV, 2563. สืบค้นจาก 
https://www.youtube.com/watch?v=QqVpd810XgM&list=PL2V9bYLhlmEV5 BHT4T_UxQAyacHEqn3 3g&fbclid%20
=IwAR1lN4mM6PD9cFbi13PTpcgPpUiLPZRcYBZalaKl4GneHnEFWzrUrtxMxbI

27 
จาก อสม.GRAB DRUG ส่งยาเดลิเวอรี่ให้ผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย สู้โควิด-19, โดย กรุงเทพธุรกิจ, 2563. สืบค้นจาก https://

www.bangkokbiznews.com/news/detail/877470?utm_source=category&utm_medium =internal_referral
28 

จาก เปิดตัว Line “สูงวัย สู้ COVID-19” ส่งแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้กลุ่มผู้สูงอายุ, โดย Hfocus, 2563. สืบค้นจาก  
https://www.hfocus.org/content/2020/04/19082

29 
จาก แจกเงิน 2,000 บาท พม.เปิดเยยีวยา เผยหลักเกณฑ์ ไม่ได้ให้ทกุคน, โดย LINETODAY, 2563. สบืค้นจาก https://

today.line.me/TH/article/GL5Xzy?utm_source=copyshare
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การจ่ายเงินเยียวยา (1,000 บาทต่อเดือนระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563) ให้แก่กลุ่มเปราะบาง ได้แก่  
เด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ ผู้สูงอายุ และคนพิการ จำานวน 13 ล้านราย 

   2.1.3.3 ผลกระทบต่อคนพิการ 

     มาตรการเว ้นระยะห่างทางสังคมและลดการสัมผัสในสถานการณ์โรคโควิด 19  
ส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนพิการทางการมองเห็นซึ่งต้องใช้การสัมผัสในการดำารงชีวิตประจำาวัน และมีอุปสรรคในการ 
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด 19 คนพิการทางการมองเห็นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอิสระโดยการขายสลาก
กินแบ่งรัฐบาลและประกอบอาชีพนวดแผนโบราณ ได้รับผลกระทบจากการเลื่อนการออกรางวัลของสำานักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาลและคำาสั่งปิดสถานประกอบการนวดแผนโบราณ ในการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพนวดแผนโบราณ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งรายชื่อผู ้ประกอบอาชีพนวดแผนโบราณท่ีข้ึนทะเบียน 
จำานวน 158,000 คน ไปยังกระทรวงการคลังเพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถขอรับเงินชดเชยรายได้จากรัฐ เดือนละ  
5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือนตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน30

     รัฐบาลให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่คนพิการ โดยให้คนพิการที่เป็นผู ้ค้าสลาก 
กินแบ่งรัฐบาลเป็นกลุ ่มเป้าหมายเพิ่มเติมในการขอรับเงินชดเชยรายได้เดือนละ 5,000 บาท ตามโครงการ 
เราไม่ทิ้งกันได้31 ส่วนคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือ
คนพิการ 4 ประการ คือ 1) การจ่ายเงินเยียวยาคนพิการที่มีบัตรประจำาตัวคนพิการ 2 ล้านกว่าคน รายละ 1,000 บาท 
(จ่ายครั้งเดียว) เพิ่มเติมจากเบี้ยคนพิการที่ได้รับในแต่ละเดือน 2) พักชำาระหนี้คนพิการที่กู้เงินจากกองทุนส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากเดือนเมษายน 2563 3) พิจารณาเพิ่มเบ้ียคนพิการเป็น 
1,000 บาท ให้แก่ผู้ที่มีบัตรคนพิการจำานวน 2 ล้านคน แม้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ 4) ให้ปรับปรุงระเบียบ 
การกู้เงินกองทุนฯ ให้คนพิการกู้ได้รายละไม่เกิน 10,000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้คำ้าประกันไม่มีดอกเบี้ย ระยะเวลา 
ปลอดการชำาระหนี้ 1 ปี นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบการจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติมจำานวน 1,000 บาท 
ต่อเดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 ให้แก่กลุ่มเปราะบางซึ่งรวมถึงคนพิการด้วย ส่วนการแก้ปัญหา 
เกี่ยวกับการตกงาน กรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้จัดการอบรมด้านไอทีและการทำาธุรกิจออนไลน์ให้
แรงงานที่เป็นคนพิการผ่านศูนย์ฟื้นฟูอาชีพสำาหรับคนพิการและทางออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย32 รวมท้ังมีมาตรการ 
ให้คำาแนะนำาการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพและช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกด้วย33 ส่วนการเข้ารับการบริการ 
ในสถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดบริการ
สาธารณสุขนำาร่องให้แก่คนพิการในการให้บริการเล่ือนนัดทางโทรศัพท์ ใช้ระบบสื่อสารทางไกล เพื่อสื่อสารและ 

30 
จาก สธ.เร่งช่วย ‘อสม.-นวดแผนโบราณ’ เจอภัยโควิด-19 แนะกลุ่มนวดอทุธรณ์รบั 5 พัน, โดย มตชินออนไลน์, 2563. 

สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2139163
31 

จาก กองสลากฯ แจงแล้ว คนซื้อลอตเตอรี่งวด 1 เม.ย. 63 ต้องท�าไง หลังเลื่อนออกหวย, โดย  ข่าวสดออนไลน์, 2563.  
สืบค้นจาก https://www.khaosod.co.th/ breaking-news/news_3819100

32 
จาก คาด ‘พษิเศรษฐกจิ-โควิด’ ท�าคนพกิาร ตกงาน, โดย มตชิน, 2563. สบืค้นจาก https://www. matichon.co.th/

news-monitor/news_2086916
33 

จาก พม.ดูแลคนพิการเข้าถึงบริการสุขภาพ หลัง COVID-19 ระบาด, โดย ข่าวไทยพีบีเอส, 2563. สืบค้นจาก  
https://news.thaipbs.or.th/content/289821
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ทำาการรักษาพร้อมดูประวัติผู้ป่วยจากฐานข้อมูลและส่งยาถึงบ้าน ตลอดจนให้ อสม. ดูแลสุขภาพและเยี่ยมคนพิการ 
ถึงบ้านเช่นเดียวกับผู้สูงอายุ34

   2.1.3.4 ผลกระทบต่อคนไร้บ้าน

     สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบแก่ประชาชนในทุกด้าน ทั้งการ 
ดำาเนินชีวิต รายได้ และสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มคนจนเมืองซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางในสังคม รวมถึงกลุ่มคนไร้บ้าน  
ซึ่งมีความเป็นอยู่ที่ไม่ถูกสุขลักษณะและเส่ียงต่อการติดเช้ือโควิด 19 มาตรการเคอร์ฟิวทำาให้คนไร้บ้านเสี่ยงต่อการถูก
ไล่ที่ คนไร้บ้านประสบปัญหาการขาดรายได้ การดำารงชีวิตได้อาศัยอาหารจากวัดและการบริจาคเป็นหลัก แรงงานนอก
ระบบที่ตกงานบางรายไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำาเนาและไม่มีรายได้เพียงพอในการเช่าที่อยู่ จึงกลายเป็นคนไร้บ้าน
ในเมือง ทั้งนี้ มีรายงานว่ามีคนไร้บ้านที่จังหวัดเชียงใหม่ 2 ราย ถูกจับกุมดำาเนินคดีในความผิดฝ่าฝืนเคอร์ฟิว ซึ่งศาลมี 
คำาพิพากษาให้จ่ายค่าปรับและลงโทษจำาคุกแต่ให้รอลงอาญา35

 แต่หลังจากกรณีดังกล่าวไม่พบว่ามีคนไร้บ้านถูกจับกุม
ดำาเนินคดีอีก

     ในการดแูลคนไร้บ้านในช่วงแรก หน่วยงานของรฐัท่ีเกีย่วข้องได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลอื 
คนไร้บ้าน โดยส่วนใหญ่เป็นการจัดหาและแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันโรค (หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ) และการรณรงค์ 
ให้ดูแลตนเอง (ล้างมือ รักษาระยะห่างทางสังคม) ต่อมา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัด
ท่ีพักชั่วคราวและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น (อาหาร หน้ากากอนามัย) แต่พบว่ามีผู้ขอรับความช่วยเหลือด้านที่พัก 
จำานวนน้อย จงึปรบัวธิดีแูลใหม่เป็นการลงพ้ืนทีท่ำาความเข้าใจและแจกอุปกรณ์ป้องกนัโรค36

 ส่วนกรงุเทพมหานคร องค์กร
พัฒนาเอกชนบางแห่ง ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร หน้ากากอนามัยแก่คนจนเมือง
และคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานครด้วย ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลมักทำาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำาให้
กลุ่มคนไร้บ้านมีปัญหาในการเข้าถึงความช่วยเหลือที่เป็นเงินชดเชยรายได้ตามโครงการเราไม่ทิ้งกันของรัฐ เนื่องจาก 
คนกลุ่มนี้ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลและไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร

   2.1.3.5 ผลกระทบต่อผู้ต้องขัง

     เนื่องจากเรือนจำาและสถานที่คุมขังในประเทศไทยมักมีสภาพแออัดเหตุจากมีผู้กระทำา 
ความผิดจำานวนมาก จึงมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคโควิด 19 กรมราชทัณฑ์จึงประกาศมาตรการต่าง ๆ  
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งการห้ามญาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง ทำาให้ผู้ต้องขังเกิดความเครียดและกังวล 
ท้ังจากความกลัวการแพร่ระบาดของโรคและการมิได้พบญาติมิตร เมื่อเดือนมีนาคม 2563 ได้เกิดเหตุการณ์จลาจล 
 

34 
จาก สธ.- พม.ร่วมดแูลคนพกิารช่วง COVID-19 ชงมาตรการเยยีวยาเพิม่, โดย ไทยพบีเีอส, 2563. สบืค้นจาก https://

news.thaipbs.or.th/content/291250 และจาก ข่าวดี! เยียวยาผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 1 พัน, โดย INN News, 2563. 
สืบค้นจาก https://www.innnews.co.th/social/news_649118/

35 
จาก ทนายสิทธิมนุษยชนยันคนไร้บ้านเชียงใหม่ 2 รายโดนจับจริงคดีฝ่าฝืนเคอร์ฟิว แต่ให้ข้อมูลวันเวลาคลาดเคลื่อน, 

โดย ผู้จัดการออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก https://mgronline.com/local/detail/9630000042370
36 

จาก พม. เผย “คนไร้บ้าน” ใช้บริการบ้านพักฟรี 154 ราย เหตุบางส่วนชอบชีวิตอิสระ, โดย PPTVHD. สืบค้นจาก  
www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/124157
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ในเรือนจำาท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีข้อมูลรายงานว่าส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ต้องขังบางส่วนได้รับข่าวลือว่าเกิดการระบาดของ 
โรคโควิด 19 ในเรือนจำา กรมราชทัณฑ์ได้มีการแก้ไขปัญหาโดยจัดให้มีการเย่ียมญาติผ่านแอปพลิเคชัน “Line Visit”  
1 ครั้งต่อเดือน รวมทั้งนำาผู้ต้องขังที่มีอาการป่วย เจ็บคอ ไปพบแพทย์ ยกเลิกการทำางานของผู้ต้องขังนอกเรือนจำา  
มีการลดการแออดัในเรอืนจำา เช่น การย้ายผูต้้องขงัไปเรือนจำาอ่ืน พกัการลงโทษ และลดวนัต้องโทษผูต้้องขงัทีผ่่านเกณฑ์ 
เรือนจำาบางแห่ง เช่น เรือนจำาจังหวัดระนอง เจ้าหน้าที่ได้ตั้งกลุ่มไลน์และให้ข้อมูลแก่ญาติผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่อง37

   2.1.3.6 ผลกระทบต่อกลุ่มผู้ไร้รัฐ ไร้สัญชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ 

     มาตรการของรัฐ เช่น การปิดการเข้าและออกจังหวัดและนักท่องเที่ยวที่ลดลง ส่งผลให ้
ชาวเลในจังหวัดภูเก็ตกว่า 1,300 คนประสบปัญหาในการประกอบอาชีพประมงและรับจ้างงานท่องเที่ยว ทำาให ้
ไม่มีเงินซื้ออาหาร ประกอบกับกลุ่มชาติพันธุ์ประสบปัญหาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเนื่องจากไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
และอาศัยในพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งมีปัญหาการเข้าถึงมาตรการเยียวยาท่ีเป็นเงินชดเชยรายได้ตามโครงการเราไม่ท้ิงกัน
ของรฐัเนือ่งจากไม่มบัีตรประจำาตัวประชาชน ไม่รูภ้าษาไทย เข้าไม่ถึงเทคโนโลย/ีอนิเทอร์เนต็ และไม่มสีมดุบญัชธีนาคาร

   2.1.3.7 ผลกระทบต่อเด็กและการศึกษา 

     ประเทศไทยมีเด็กเร่ร่อนประมาณ 6,000-10,000 คน เด็กเหล่านี้มีโอกาสเสี่ยงต่อ 
การติดเชื้อโควิด 19 หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้มีมาตรการงดเยี่ยมเด็กในสถานพินิจฯ และสถานสงเคราะห์ เพื่อป้องกัน 
การติดเชื้อโควิด 19 ทั้งนี้ ยูนิเซฟมีการสำารวจผลกระทบของโรคโควิด 19 ต่อเด็กในประเทศไทยพบว่า 8 ใน  
10 คน มีความวิตกกังวลเก่ียวกับปัญหาการเงินของครอบครัว 7 ใน 10 คน กล่าวว่า วิกฤตโรคโควิด 19 ส่งผล 
กระทบต่อสภาพจิตใจ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำาให้หน่วยงานของรัฐงดการจัดการเรียนการสอน 2 ช่วง ได้แก่  
ช่วงเดือนมีนาคม 2563 (ปลายภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2562) เป็นต้นไป จนกระทั่งต่อมามีการประกาศเลื่อน
วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2563 จากเดือนพฤษภาคมเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และในช่วงปลาย
เดือนธันวาคม 2563 ซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ บางภาคส่วนมีความกังวลว่าการปิดการเรียน
การสอนในสถานศึกษาเป็นเวลานานจะกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็ก ส่วนบุคลากรทางการแพทย์แสดงความห่วงใย 
ต่อภาวะทพุโภชนาการของเด็กเนือ่งจากการปิดเทอมเป็นระยะเวลานานทำาให้เดก็บางกลุม่ไม่ได้ดืม่นมทีเ่ป็นอาหารเสริม 
ที่โรงเรียน และเมื่อถึงกำาหนดเปิดภาคเรียน สถานศึกษาอาจยังไม่สามารถจัดการศึกษาในห้องเรียนได้อย่างเต็มที่ 
เน่ืองจากยังต้องใช้มาตรการรักษาระยะห่าง จึงต้องมีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ร่วมด้วย ซึ่งมีนักวิชาการ 
บางส่วนแสดงความกังวลเก่ียวกับความพร้อมของครอบครัวในการดูแลการเรียนของเด็กท่ีบ้าน ตลอดจน 
ความกังวลเกี่ยวกับอุปกรณ์และการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล อาจมีนักเรียนบางส่วนที ่
เข้าไม่ถึงการเรียนระบบออนไลน์ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐได้ออกมาตรการช่วยเหลือเด็กในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ได้แก่ 1) สนับสนุนนมผงสำาหรับเด็กเล็กให้แก่แม่ท่ีตกงาน ไม่มีรายได้ โดยกองทุนคุ้มครองเด็ก  
2) เตรียมสถานที่รองรับเด็กที่ไม่มีผู ้ดูแลเนื่องจากผู้ปกครองติดเชื้อโควิด 3) มีศูนย์ให้คำาแนะนำาปรึกษาปัญหา 
ด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัวในทุกจังหวัด และจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

37 
จาก ไวรัสโคโรนา : อธิบดีกรมราชทัณฑ์มั่นใจเรือนจ�าทั่วประเทศจะปลอดภัยจากโควิด-19, โดย บีบีซี ไทย, 2563. 

 สืบค้นจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-52094371
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และ 4) เปิดตลาดนัดขายสินค้าออนไลน์โดยกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนผ่าน Facebook38 นอกจากนี้ รัฐได้เน้น 
ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น (อาหาร การเตรียมช่วยเหลือเรื่องค่าเทอม) แก่เด็กในครอบครัวยากจนในชุมชนแออัด 
จากกองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดย สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน (สพฐ.) และ กสศ.  
จะจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเด็กยากจนพิเศษที่ได้รับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขต่อเน่ืองจาก 
ปีการศึกษา 2562 และมรีายชือ่การรับเงินอดุหนนุภาคเรียนที ่2/2562 ระดบัชัน้ประถมศึกษา ปีท่ี 1-6 จำานวน 500,000 คน 
(รวมเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการข้างต้น) ในอัตราคนละ 600 บาท39

 นอกจากน้ี คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง พิจารณาแนวทางบรหิารจดัการ
เพื่อให้นักเรียนที่ไม่ได้มาโรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน

     สำาหรับมาตรการด้านการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวง
ศึกษาธิการได้จัดทำาแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้แก่หน่วยงานในสังกัดเพื่อจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
แต่ละพื้นที่ ทั้งการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกล (ออนไลน์) และการเรียนในสถานศึกษาโดยมีมาตรการ
ป้องกันโรค เช่น การจัดระยะห่างทางสังคมในโรงเรียน นอกจากนี้ ยังให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายแก่นักศึกษา เช่น 
การลดเบี้ยปรับ และการพักหรือผ่อนผันการชำาระหนี้ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

   2.1.3.8 ผลกระทบต่อสตรี และสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว

     มีรายงานว่า ผู ้หญิงได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวท่ีเพิ่มข้ึน โดยสถิต ิ
ผู้เข้ารับบริการในศูนย์พึ่งได้ (กระทรวงสาธารณสุข) พบว่า ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 มีจำานวน
ผู้หญิงที่ถูกกระทำาความรุนแรงที่รับบริการที่ศูนย์พึ่งได้เพิ่มขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจำานวน 13,248 คน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจำานวน 14,523 คน และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจำานวน 15,090 คน40

 นอกจากนี้  
มีรายงานของสำานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and 
Crime: UNODC) ระบวุ่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 พบว่า มคีวามรนุแรงในครอบครวัเพิม่สงูขึน้
ถึงร้อยละ 66 ซึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงในครอบครัว ได้แก่ รายได้ของครอบครัว และการใช้สารเสพติด  
เช่น สุรา บุหรี่41

 เป็นต้น สอดคล้องกับข้อมูลของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิ 
หญิงชายก้าวไกลที่สะท้อนปัญหาของการถูกกระทำาความรุนแรงของเพศหญิงในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวว่า เกิดจาก 
การว่างงานจนทำาให้เกิดความเครียดและมีการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยกระตุ้นในการใช้ความรุนแรงต่อ 
เพศหญิง42

 

38 
จาก พม.สรุปเยียวยาโควิด-19 กลุ่มเปราะบางในสังคม 8 ด้าน 27 มาตรการ, โดย LINETODAY, 2563. สืบค้นจาก 

https://today.line.me/TH/article/rweV78?utm_source=copyshare
39 

จาก เร่งลดผลกระทบโภชนาการเด็กในช่วงเลื่อนเปิดเทอม, โดย กรุงเทพธุรกิจ, 2563. สืบค้นจาก https://www.
bangkokbiznews.com/news/detail/879514

40 
ข้อมูลผู้ที่ถูกกระทำาความรุนแรง เป็นข้อมูลทั้งจากเพศชาย เพศหญิง และไม่ระบุเพศ

41 
จาก สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและสตรียังน่าห่วง ช่วงโควิด-19 ย่ิงรุนแรง, โดย HFocus, 2563. สืบค้นจาก 

https://www.hfocus.org/content/2020/11/20473
42 

จาก ตีแผ่ความทุกข์ของคนเป็นแม่-เมีย จากสถานการณ์โควิด-19 ผลกระทบทั้งงาน ครอบครัว ความรุนแรง,  
โดย HFocus, 2563. สืบค้นจาก https://www.hfocus.org/content/2020/08/19918
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     นอกจากปัญหาความรุนแรงในครอบครัวแล้ว ยังพบปัญหาการไม่สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขโดยเฉพาะเรื่องการยุติการตั้งครรภ์ โดยมูลนิธิเข้าถึงเอดส์เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 ระบาด
และรัฐบาลได้ออกมาตรการต่าง ๆ เช่น การจำากัดการเดินทาง การกักตัว ทำาให้ผู้ที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมและ 
จำาเป็นต้องยตุกิารต้ังครรภ์ได้รบัผลกระทบเนือ่งจากไม่สามารถเดนิทางไปรบับรกิารได้ และหน่วยบรกิารยตุกิารตัง้ครรภ์ 
ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีมีอยู่ 144 แห่งทั่วประเทศหยุดให้บริการไป 62 แห่ง ทำาให้ผู้หญิงจำานวนหน่ึงต้องตั้งครรภ ์
ต่อบนความไม่พร้อม และอีกจำานวนหนึ่งตัดสินใจสั่งยาทำาแท้งทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัย43

การประเมินสถานการณ์ 

พัฒนาการหรือความก้าวหน้า กติกา ICESCR ข้อ 12 กำาหนดให้รัฐภาคีต้องรับรองสิทธิของบุคคล 
ที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ โดยต้องดำาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้สิทธิน้ีเป็นจริง  
รวมถึงการป้องกัน รักษาและควบคุมโรค และได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
โดยมาตรา 47 บัญญตัใิห้บคุคลมีสทิธิได้รบับรกิารสาธารณสขุของรฐั โดยบุคคลยากไร้ย่อมมสิีทธไิด้รับบรกิารสาธารณสขุ
ของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย
จากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมาตรา 55 บัญญัติให้รัฐมีหน้าท่ีต้องดำาเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุข 
ที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ซึ่งเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย และรัฐบาลได้
ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย และทำาหน้าที่ในการท่ีจะป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายดังกล่าว ซ่ึงในการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักรต้ังแต ่
วันที ่26 มนีาคม 2563 โดยรฐับาลจำาเป็นต้องใช้มาตรการต่าง ๆ  ทีอ่าจกระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลเพือ่ป้องกนั 
และควบคุมโรค นอกจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว รัฐบาลสามารถที่จะดำาเนินการป้องกันและควบคุมโรค
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้ รัฐบาลไทยได้มีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด 19 ตั้งแต่ในระยะ
เริม่แรก มกีารรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดให้ประชาชนทราบเป็นระยะ ๆ  กสม. ได้มแีถลงการณ์ชืน่ชมการทำางาน
ของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้ทำาหน้าที่อย่างเต็มกำาลังความสามารถ 
ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รวมทั้งได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางดำาเนินการในสถานการณ ์
ดังกล่าว ท้ังการแก้ปัญหาการขาดแคลนอปุกรณ์และสิง่จำาเป็นในการป้องกนัโรค เช่น หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์
สำาหรับล้างมือ การออกมาตรการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดที่กระทบต่อประชาชนควรคำานึงถึงความจำาเป็นและ 
ความได้สัดส่วนกับความเสีย่งทีป่ระเมนิแล้ว และการดแูลผลกระทบของโรคโควดิ 19 ต่อประชากรกลุม่เปราะบางต่าง ๆ  เช่น  
ผู้มีรายได้น้อย ประชาชนในชนบทห่างไกล คนพกิาร ผูส้งูอาย ุและผูต้้องขงั เป็นต้น เพือ่ให้ประชากรกลุม่ดงักล่าวสามารถ
เข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันที่จำาเป็น มีการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง และได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงที44

ในภาพรวม กสม. เห็นว่ารัฐบาลได้ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพของประชาชนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้อยู ่
ในระดับที่บริหารจัดการได้โดยสอดคล้องกับความสามารถในการให้บริการด้านสาธารณสุขของประเทศ จนเป็นที่

43 
จาก ยอดผูไ้ม่พร้อมตัง้ครรภ์สงูขึน้ในช่วงโควดิ 19 ระบาด, โดย อมรินทร์, 2563. สบืค้นจาก https://www.amarintv.

com/news/detail/41587
44 

แถลงการณ์ กสม. เรื่อง สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563. โดย คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ยอมรบัของนานาชาติ เป็นการดำาเนนิการเชงิบวกตามพนัธกรณใีนการคุม้ครองสทิธมินษุยชนในมติขิองสทิธด้ิานสขุภาพ 
ทั้งในส่วนของคนไทยและชาวต่างชาติที่อยู ่ในประเทศไทย มีการสื่อสารให้ข้อมูลกับประชาชนอย่างสมำ่าเสมอ  
เพือ่สร้างความเข้าใจเกีย่วกบัสถานการณ์ของโรคและมาตรการควบคมุโรคของภาครฐั ทำาให้ได้รบัความร่วมมือด้วยดีจาก
ประชาชนซ่ึงถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และมีความพยายามดูแลกลุ่มต่าง ๆ ให้เข้าถึงข้อมูลและอุปกรณ์ในการป้องกันโรค 
เช่น หน้ากากอนามยัและเจลแอลกอฮอล์สำาหรบัล้างมอื และการดแูลสขุภาพของผูส้งูอายซึุง่เป็นกลุม่เสีย่งต่อการตดิโรค 
และเสยีชวีติผ่านระบบอาสาสมคัรสาธารณสขุ รวมถงึรฐัได้มคีวามพยายามในการจดัหาวัคซนีโควดิ 19 จากต่างประเทศ 
เพื่อลดความรุนแรงและอันตรายต่อชีวิตจากการติดเชื้อโควิด 19 

ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายผ่านระบบทางเดินหายใจ รัฐบาล
จำาเป็นต้องใช้มาตรการทีเ่น้นการลดกจิกรรมทีม่ลีกัษณะเป็นการรวมกลุม่ของคนจำานวนมาก ทัง้การเดนิทางและการห้าม
เข้าพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรค รวมไปถึงการกักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคโควิด 19 เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ  
การปิดสถานประกอบการบางประเภทที่มีความเสี่ยงรวมถึงการห้ามชุมนุม ซึ่งเป็นมาตรการที่จำากัดสิทธิเสรีภาพ 
บางประการ ได้แก่ เสรีภาพในการเดินทางและการเคลื่อนย้ายของบุคคล แต่มาตรการดังกล่าวมีความจำาเป็น 
และมีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เป็นว่าเป็นมาตรการที่มีประสิทธิผล ทำาให้ประเทศไทยสามารถควบคุมการ 
แพร่ระบาดของโรคให้อยู ่ในระดับที่บริหารจัดการได้และคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพของประชาชนได้เป็นอย่างด ี
จนได้รับความชื่นชมจากองค์การอนามัยโลก ในขณะเดียวกัน รัฐบาลได้มีการผ่อนผันหรือยกเว้นการบังคับใช้มาตรการ
เหล่าน้ันตามความจำาเป็นเหมาะสมตามควรแก่กรณ ีรวมท้ังได้มีการผ่อนคลายมาตรการดงักล่าวเป็นระยะเม่ือสถานการณ์
การแพร่ระบาดอยู่ในระดับท่ีควบคุมได้และมีผู้ป่วยลดลง กสม. จึงเห็นว่ามาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด 19 ที่เป็นการจำากัดสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานบางประการที่รัฐบาลนำามาใช้เป็นมาตรการที่จำาเป็น  
และได้สัดส่วนกับความรุนแรงของสถานการณ์ นอกจากนี้ ในการนำามาตรการดังกล่าวมาใช้ ได้มีการประกาศ 
อย่างเป็นทางการโดยอาศัยอำานาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง คอื พระราชกำาหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ  
พ.ศ. 2548 การดำาเนินการของรัฐบาลในการใช้มาตรการจำากัดสิทธิในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
จึงสอดคล้องกับหลักการในกติกา ICCPR 

ปัญหาหรืออุปสรรค ในทางปฏิบัติ มาตรการควบคุมการระบาดของโรคบางประการส่งผลกระทบต่อ 
การดำารงชีวิตของคนบางกลุ่ม เช่น คนไร้บ้านซึ่งมีรายงานการถูกจับกุมในความผิดฝ่าฝืนเคอร์ฟิว แต่หลังจากนั้น  
หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ปรับวิธีการให้การดูแลช่วยเหลือคนกลุ ่มนี้ ผู ้ต้องขังเป็นอีกกลุ ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ 
จากมาตรการรักษาระยะห่างและการงดเยี่ยม อย่างไรก็ดี มีรายงานว่าเรือนจำาได้จัดให้ญาติได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ 
ผู้ต้องขังรวมทั้งการให้เยี่ยมผ่านระบบออนไลน์ตามเวลาที่กำาหนด ในส่วนของการบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจและ 
การครองชีพ รัฐบาลได้มีมาตรการดูแลกลุ่มต่าง ๆ ทั้งกลุ่มแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานนอกระบบผ่านการให้เงิน 
ช่วยเหลือเป็นรายเดือน เดือนละ 5,000 บาทในโครงการเราไม่ทิ้งกัน รวมทั้งได้มีการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับ 
ความช่วยเหลือจากโครงการ ดังกล่าวให้ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่ม
เงินช่วยเหลือแก่กลุ่มเปราะบาง ท้ังผู้สูงอายุและคนพิการ รวมทั้งมีมาตรการทางการเงินเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย เช่น  
การพักการชำาระหนี้เงินกู้ยืมจากกองทุนต่าง ๆ แต่การให้ความช่วยเหลือผ่านระบบออนไลน์ทำาให้ผู้ได้รับผลกระทบ 
บางกลุ่มเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือดังกล่าว เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ เน่ืองจากมีอุปสรรคทางภาษาหรืออยู่ในพื้นท่ีห่างไกล 
ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต หรือกรณีของผู้ที่ไม่รู้วิธีการและไม่สามารถใช้ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ได้ รวมถึง 
ผลพวงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังพบความรุนแรงในครอบครัวท่ีเพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้หญิง และปัญหา 
การไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขโดยเฉพาะเรื่องการยุติการตั้งครรภ์ได้
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ในการแก้ไขปัญหาการว่างงานในระยะยาว แม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการที่ช่วยพยุงผู้ประกอบการเพื่อไม่ให้ต้อง
ปิดกิจการ อันจะส่งผลต่อปัญหาการเลิกจ้าง และมาตรการในการส่งเสริมให้ผู้ว่างงานมีงานทำานั้น มาตรการต่าง ๆ 
ที่ออกมา อาจจะยังไม่เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรมในระยะเวลาอันสั้น ทั้งนี้ ยังคงมีรายงานการปิดกิจการและการเลิกจ้าง 
อย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงยังคงต้องให้ความสำาคัญกับการแก้ไขปัญหานี้ในระยะยาว รวมถึงเมื่อเกิดการแพร่ระบาด 
ระลอกใหม่ รัฐบาลได้มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคที่มีผลกระทบต่อประชาชน ทำาให้ประชาชนมีรายได้ 
ไม่เพียงพอต่อการดำารงชีพ รัฐบาลต้องมีมาตรการในการให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนสามารถดำารง
ชวีติได้ รวมถงึต้องคำานงึถงึการให้ความช่วยเหลือแก่กลุม่เปราะบางต่าง ๆ  ทีอ่าจเข้าไม่ถงึมาตรการของรฐัด้วย นอกจากนี ้
จากการแพร่ระบาดระลอกสองที่พบในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจำานวนมาก รัฐบาลต้องกลับมาให้ความสนใจกับคุณภาพ
ความเป็นอยู ่ของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ทั้งแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองมาถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย 
และการติดเชื้อในหลายจังหวัดที่มีความเชื่อมโยงจากบ่อนการพนัน เป็นการสะท้อนถึงการทำางานของหน่วยงานของรัฐ 
ในการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่สามารถดำาเนินการในเรื่องนี้ได้อย่างจริงจัง จึงทำาให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ขึ้น 

ข้อเสนอแนะ ในภาพรวมอาจกล่าวได้ว่ารัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีความพยายามท่ีจะดูแลผู้ได้รับ 
ผลกระทบจากโรคโควิด 19 กลุ่มต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและพยายามแก้ไขสิ่งท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงความช่วยเหลือ 
ของคนบางกลุ่ม อย่างไรก็ดี กสม. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งดำาเนินการกำาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการว่างงาน 
ในระยะยาว และประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนท่ีว่างงานเข้าถงึช่องทางการหางานอย่างทัว่ถงึ รวมทัง้ให้การสนบัสนนุกลไก
การจ้างงานให้มากขึ้น เช่น การจัดกระบวนการพบปะระหว่างนายจ้างกับแรงงาน เป็นต้น

2. รัฐบาลควรกำาหนดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาอย่างทั่วถึงและครอบคลุม โดยคำานึงถึงข้อจำากัดในการ 
เข้าถึงความช่วยเหลือของประชากรบางกลุ่ม เช่น กลุ่มคนยากไร้ คนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ยาก เป็นต้น และกำาหนด 
ช่องทางการให้ความช่วยเหลือที่สะดวกและลดอุปสรรคต่อบุคคลกลุ่มดังกล่าวในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการเข้าถึง
สิทธิต่าง ๆ และใช้สิทธิในทางปฏิบัติได้จริง รวมถึงการให้ความช่วยเหลือแนะนำาผู้ได้รับกระทบอื่น ๆ เช่น ผู้หญิงที่ได้รับ 
ความรุนแรงในครอบครัว และผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม เป็นต้น

3. รัฐบาลควรจัดหาวัคซีนโควิด 19 ให้บุคคลที่มีความเสี่ยงท้ังในเชิงพื้นท่ีและจากการปฏิบัติงานที่อาจสัมผัส
กับผู้ติดเชื้อโควิด 19 หรือผู้ที่มีความเปราะบางด้านสุขภาพให้เข้าถึงวัคซีนโดยไม่เลือกปฏิบัติ และคำานึงถึงกลุ่มคนที่ 
ขาดโอกาส เช่น คนไร้บ้าน คนพิการ ด้วย รวมถึงดำาเนินการให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 
อย่างทั่วถึง ในภาษาที่เข้าใจง่าย โดยคำานึงถึงบุคคลบางกลุ่ม เช่น คนต่างด้าว คนพิการ กลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น 

4. รัฐบาลต้องดำาเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อการแก้ปัญหาการลักลอบนำาแรงงานท่ีผิดกฎหมาย 
เข้าประเทศ และการเปิดบ่อนการพนันทั่วประเทศ โดยเฉพาะหากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องในการกระทำา 
ความผิดดังกล่าว รัฐบาลต้องแสดงความจริงใจในการนำาตัวผู้กระทำาความผิดมาลงโทษ 

5. รัฐบาลควรให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจให้กับประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดการตีตรา  
เหมารวม และเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค ไม่ว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อทั้งคนไทยและ 
คนต่างด้าว หรือแม้แต่บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องตรวจรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19



57รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

กา
รป

ระ
เมิ

นส
ถา

นก
าร

ณ
์สิท

ธิม
นุษ

ยช
นใ

นส
ถา

นก
าร

ณ
์เฉ

พ
าะ

บท
ที่ 

2

2.2  สถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง 
 ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 44 ได้ให้การรับรองและคุ้มครองเสรีภาพ 
ในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ซึ่งสอดคล้องกับกติกา ICCPR ที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยมีผลใช้บังคับ 
กบัประเทศไทย เมือ่วนัที ่29 มกราคม 2540 อย่างไรก็ตาม การใช้เสรีภาพดงักล่าวอาจมีข้อจำากัดเพือ่ประโยชน์ในการรกัษา
ความมัน่คงของรฐั ความปลอดภยัสาธารณะ ความสงบเรยีบร้อย หรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน หรอืเพือ่คุม้ครองสทิธ ิ
หรือเสรีภาพของบุคคลอื่น ซึ่งข้อจำากัดนั้นต้องตราเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อให้มีผลใช้บังคับ สำาหรับสถานการณ์ 
การใช้เสรีภาพในการชุมนุมนับตั้งแต่ที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำาสั่งท่ี 22/2561 เมื่อวันที่ 
11 ธันวาคม 2561 เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำาเนินกิจกรรมทางการเมือง อันเป็นผลทำาให้ข้อห้าม 
ในการชมุนมุของบุคคลทีเ่กินกว่าห้าคนขึน้ไปสามารถกระทำาได้และไม่ถอืเป็นความผดิตามคำาสัง่หวัหน้า คสช. ที ่3/2558 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 อีกต่อไปนั้น การดำาเนินกิจกรรมที่เป็นการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก
อาวุธจะอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ยกเว้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศ 
ใช้พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ที่มีบทบัญญัติในการจำากัดสิทธิต่าง ๆ รวมถึง
เสรีภาพในการชุมนุม ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป

ภาพรวมของสถานการณ์การชุมนุมในปี 2563 เริ่มตั้งแต่เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2563 โดยประชาชน 
ส่วนหน่ึงมกีารจัดกจิกรรม “ว่ิงไล่ลงุ” ทีส่วนรถไฟกรงุเทพฯ และในพืน้ทีต่่างจงัหวดั โดยวตัถปุระสงค์ของการจดักิจกรรม  
คือ 1) ให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตามสัญญาท่ีเคยหาเสียงไว้ รวมถึงการข้ึนค่าแรง ปรับเงินเดือนข้ันตำ่าของผู้จบ
ปริญญาตรี และการเพิ่มราคาสินค้าเกษตร 2) ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยและปลดล็อก
สิทธิเสรีภาพให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี และ 3) หยุดใช้อำานาจเอ้ือประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง 
และหยุดรังแกผู้ที่เห็นต่าง45

 และในวันเดียวกันมีการจัดกิจกรรม “เดินเชียร์ลุง” ท่ีสวนลุมพินีโดยมีจุดประสงค์ 
เพื่อสนับสนุนและให้กำาลังใจ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป46

 และนับตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2563 ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัยให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรค 
เป็นเวลาสิบปี ได้มีนักศึกษาและประชาชนออกมาเคลื่อนไหวแสดงความไม่เห็นด้วยต่อคำาวินิจฉัยดังกล่าว แม้เริ่มแรก 
การชุมนุมของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนเริ่มมาจากเรื่องการยุบพรรคอนาคตใหม่ แต่ไม่นานบรรดา 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตกผลึกข้อเรียกร้องที่มากกว่าน้ัน กลุ่มนักศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษาหลายแห่งเสนอให้มี 
การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นแนวทางในการออกจากวังวนของรัฐบาล คสช. โดยเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ตัวแทน
นกัศกึษาได้เข้าร่วมแสดงความคดิเหน็เก่ียวกบัการแก้ไขรฐัธรรมนญูต่อคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาแนวทาง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งส่วนใหญ่เห็นพ้องตรงกันว่าจำาเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นไปตามหลัก
ประชาธปิไตยทัง้ในส่วนทีม่าและเนือ้หา และคาดหวงัให้มีสภาร่างรฐัธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ท่ีมาจากการเลอืกตัง้ของประชาชน
เป็นผู้จัดทำารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 47

45 
จาก รวมบรรยากาศวิง่ไล่ลงุ, โดย M THAI, 2563. สืบค้นจาก https://news.mthai.com/general-news/788944.html

46 
จาก 2 มหกรรมการเมือง วิ่งไล่ลุง vs เดินเชียร์ลุง, โดย The Standard Team, 2563. สืบค้นจาก https:// 

thestandard.co/run-against-dictatorship-6/
47 

จาก รัฐธรรมนูญ 2560 : “แฟลชม็อบ” นักศึกษาชงรื้อรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตย-เลิกนิรโทษกรรม 
คณะรัฐประหาร, โดย บีบีซีไทย, 2563. สืบค้นจาก https://www.bbc.com/thai/51871295
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่เริ่มขยายวงกว้างในช่วงเดือนมีนาคม 
ส่งผลให้ พล.อ. ประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรี48

 อาศยัอำานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำาหนดการบรหิารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 256349

และได้ออกข้อกำาหนดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงการห้ามมิให้มีการชุมนุม50
 ทำากิจกรรม หรือมั่วสุมกัน 

ณ ที่ใด ๆ ในสถานที่แออัด จึงทำาให้ประชาชนต้องระงับกิจกรรมและการรวมกลุ่มยื่นข้อเรียกร้องต่าง ๆ ต้องถูกระงับไว้ 
จนกระทั่งรัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 และในช่วงเดือนกรกฎาคม ไม่พบ 
ผู้ติดเชื้อภายในประเทศ รัฐบาลจึงได้มีการผ่อนปรนมาตรการโดยออกประกาศข้อกำาหนด (ฉบับที่ 13) ให้สามารถ 
มีกิจกรรมรวมกลุ่มหรือใช้สิทธิของประชาชนเพื่อการชุมนุมได้ภายใต้ขอบเขตการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
และกฎหมาย รวมถงึกฎหมายว่าด้วยการชมุนมุสาธารณะ มผีลตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2563 ทัง้นี ้ให้ผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบ
ในการจัดกิจกรรมจัดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำาหนด 

นับแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาก่อนที่รัฐบาลจะยกเลิกข้อห้ามการชุมนุมตามข้อกำาหนด
ฉบับท่ี 13 สถานการณ์การชุมนุมของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้ขยายวงกว้างออกไปทั้งในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัด ซ่ึงส่วนใหญ่มีข้อเรียกร้องเช่นเดียวกับกลุ ่มเยาวชนปลดแอกที่จัดกิจกรรม  
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยมีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล 3 ข้อซึ่งมีสาระสำาคัญ 
คือ 1) ยุบสภาผู้แทนราษฎร 2) หยุดคุกคามประชาชน และ 3) ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จนมีการพัฒนาเครือข่ายขึ้น 
เป็นคณะประชาชนปลดแอก เพื่อขยายแนวร่วมไปสู่นักกิจกรรมการเมืองตามสถานศึกษาต่าง ๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป 
พร้อมเพิ่มหลักการ 2 ข้อ ได้แก่ ต้องไม่มีการทำารัฐประหาร และไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ และ 1 ความฝัน คือ  
การมีระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู ่ภายใต้รัฐธรรมนูญ51

 การชุมนุมท่ีมีข้ึนอย่างต่อเน่ืองนับจนถึง 
วนัที ่1 สงิหาคม 2563 พบว่า เป็นการชมุนมุและกจิกรรมสาธารณะทีม่เีนือ้หาสนบัสนนุข้อเรยีกร้องของนกัเรยีนนกัศกึษา
อย่างน้อย 75 กิจกรรม ใน 44 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำานวนมากเป็นกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
ในหลายพ้ืนที่เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และกิจกรรมที่จัดมีรูปแบบหลากหลายเพื่อส่ือสารแสดงออกให้สังคม 
และรัฐบาลได้รับรู ้52

 กลุ ่มนักเรียนได้นำาเสนอปัญหาความเหลื่อมลำ้าในระบบการศึกษาและการคุกคามนักเรียน 
ท่ีแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในโรงเรียน และเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 กลุ่มนักเรียนเลวและภาคีเครือข่ายกว่า 50 
โรงเรียนได้จัดกิจกรรม “หนูรู้หนูมันเลว” โดยมีข้อเรียกร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คือ 1) หยุดคุกคาม 

48 
จาก ด่วน! นายกฯขออ�านาจครม. ใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คุมโควิด-19 แพร่เชื้อ, โดย ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์, 2563.  

สืบค้นจาก https://www.prachachat.net/politics/news-436752
49 

จาก นายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง 
มีผล 26 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563, โดย The Standard Team, 2563. สืบค้นจาก https://thestandard.co/pm- 
announcement-of-emergency-situations-26-march-to-30-april-2020/

50 
ข้อกำาหนดฉบับที่ 1 ข้อ 5 ห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำากิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ ในสถานที่แออัดหรือ

กระทำาการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยฯ
51 

จาก “ประชาชนปลดแอก” ประกาศจะไม่หยุดเคลื่อนไหวจนกว่า “อ�านาจมืด” จะหมดไป, โดย บีบีซี ไทย, 2563. 
สืบค้นจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-53797329

52 
จาก “2 อาทิตย์หลังเยาวชนเริ่มปลดแอก: เสนอหยุดคุกคาม กลับถูกคุกคามกว้างขวาง”, โดย ศูนย์ทนายความ 

เพื่อสิทธิมนุษยชน, 2563. สืบค้นจาก https://tlhr2014.com/?p=20110
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นักเรียน 2) ยกเลิกกฎระเบียบล้าหลัง และ 3) ปฏิรูปการศึกษา โดยเพิ่ม 1 เงื่อนไข คือ ถ้าทำาไม่ได้ขอให้รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการลาออก 

ในการชุมนุม "ธรรมศาสตร์จะไม่ทน" เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ์
(ศูนย์รังสิต) กลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้ประกาศข้อเรียกร้อง 10 ข้อเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์53

  

นบัเป็นจดุเริม่ต้นในการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษตัรย์ิในทีส่าธารณะอย่างเปิดเผย รวมทัง้การจดักจิกรรมต่าง ๆ   
ทั้งในเชิงวิจารณ์ กล่าวหา เสียดสีสถาบันและพระบรมวงศานุวงศ์อย่างเปิดเผย ต่อมา การชุมนุมได้มีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ในนามกลุ ่มราษฎร (คณะราษฎรเดิม)54

 และบางครั้งนำาไปสู ่การเผชิญหน้ากับกลุ ่มประชาชนที่มีความเห็นต่าง 
ที่ออกมาจัดกิจกรรมเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเน่ืองควบคู่กัน อาทิ เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2563  
มวลชนเสือ้เหลอืงได้นำาเอกสารไปยืน่ต่อตวัแทนของสถานเอกอคัรราชทตูสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนปีระจำาประเทศไทย 
ชี้แจงกรณีสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยและการดำารงอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้รัฐบาลเยอรมนี 
ได้เข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องและในช่วงเย็นของวันเดียวกันกลุ ่มราษฎรได้รวมตัวชุมนุมที่หน้าสถานทูตเยอรมันฯ  
อ่านแถลงการณ์และยื่นหนังสือต่อตัวแทนสถานทูตเยอรมันฯ ให้มีการตรวจสอบเรื่องการใช้พระราชอำานาจ 
ของพระมหากษัตริย์บนดินแดนเยอรมัน55

 ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าว ผู ้บัญชาการตำารวจนครบาลให้ข้อมูลว่า 
มีผู้มาร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำาเนินคดีกับผู้ชุมนุมกลุ่มราษฎร พนักงานสอบสวนสถานีตำารวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ 
ได้รวบรวมพยานหลักฐานและพบการกระทำาที่เข้าข่ายความผิด จึงได้ออกหมายเรียกแกนนำาให้มารับทราบ 
ข้อกล่าวหาในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 จำานวน 13 คน56

ในวันที่ 19 กันยายน 2563 กลุ ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้จัดการชุมนุมในพ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และในเวลาต่อมาได้ย้ายไปชุมนุมต่อในพื้นที่ท้องสนามหลวงเพื่อค้างคืนและจัดกิจกรรม เช่น  
การปักหมุดคณะราษฎรและการยื่นข้อเรียกร้องถึงประธานองคมนตรีผ่านผู้บัญชาการตำารวจนครบาลโดยไม่มีรายงาน
เหตุการณ์ความรุนแรง 

ต่อมา ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 มีการจัดชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ในระหว่างน้ันมีเหตุการณ์ 
อันนำาไปสู่การจับกุมแกนนำา จำานวน 21 ราย57

 วันท่ี 14 ตุลาคม 2563 กลุ่มผู้ชุมนุมจึงได้ประกาศจะย้ายการชุมนุม 
จากบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปที่หน้าทำาเนียบรัฐบาล ท้ังน้ี ในระหว่างเดินทางมีเจ้าหน้าท่ีตำารวจตั้งแนวกั้น 
ในเส้นทางเพื่อสกัดไม่ให้กลุ ่มผู ้ ชุมนุมไปยังทำาเนียบรัฐบาล จนถึงเวลาประมาณ 17.00 น. ขบวนเสด็จฯ  

53 
จาก “ธรรมศาสตร์จะไม่ทน” ที่ ศูนย์รังสิต สิ่งที่อยู่ใต้พรมวันนี้นักศึกษาได้ถอดเป็นค�าพูดออกมาหมดแล้ว ประกาศ 

ข้อเรียกร้อง 10 ข้อว่าด้วยการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ และนัดชุมนุมอีกครั้งวันที่ 12 ส.ค.นี้, โดย Thai E-News, 2563. 
สืบค้นจาก https://thaienews.blogspot.com/2020/08/10-12.html

54 
จาก จากนี้ทุกคนคือแกนน�า “ราษฎร” นัดสู้ต่อชุมนุม 16.00 น., โดย เดลินิวส์, 2563. สืบค้นจาก https://www.

dailynews.co.th/politics/801500
55 

จาก มวลชนหน้าสถานทูตเยอรมนี ยุติการชุมนุมแล้ว, โดย amarintv, 2563. สืบค้นจาก https://www.amarintv.
com/news/detail/51639

56 
จาก ตร.ชี้มีหลักฐานเอาผิด ม.112 กับแกนน�าชุมนุมสถานทูตเยอรมัน, โดย ไทยพีบีเอส, 2563. สืบค้นจาก  

https://news.thaipbs.or.th/content/299017
57 

จาก โดนจับแล้ว! ตร.หิ้ว “ไผ่ ดาวดิน” ใส่รถห้องขัง, โดย innnews, 2563. สืบค้นจาก https://www.innnews.
co.th/politics/news_795069/



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand60

ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ 
มหาวชโิรตตมางกรู สิรวิิบูลยราชกุมาร ผ่านแยกนางเลิง้ ถนนพษิณโุลก58

  โดยมเีจ้าหน้าทีต่ำารวจถวายการอารกัขาตัง้แถว 
เปิดเส้นทางให้ ระหว่างรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านกลุ่มผู้ชุมนุม มีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนแสดงท่าทางท่ีไม่เหมาะสม 
และขัดขวางเส้นทางขบวนเสด็จฯ59

 จากเหตุการณ์ดังกล่าว สำานักงานตำารวจแห่งชาติได้แถลงว่า มีการกระทำา 
ผิดกฎหมายและสร้างความเดือดร้อนวุ ่นวายต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งความผิดฐานกีดขวางเส้นทาง 
เสด็จพระราชดำาเนิน60

  ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงกลาโหม จึงได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครซึ่งระบุว่า
มีการชมุนุมสาธารณะโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อให้เกดิความไม่สงบเรยีบร้อยของประชาชน และมกีารกระทำาทีก่ระทบ 
ต่อขบวนเสด็จพระราชดำาเนิน ทั้งยังกระทบโดยตรงต่อมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 อันนำาไปสู ่
การจับกุมตัวแกนนำาและผู้ปราศรัยทั้งหมด 4 คน61

 ในช่วงเย็นของวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กลุ่มผู้ชุมนุมได้ย้ายสถานที่ 
การชุมนุมจากแยกราชประสงค์ไปแยกปทุมวัน กองอำานวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรง (กอร.ฉ.)  
ได้ประกาศแจ้งเตือนห้ามการชุมนุมและจะใช้มาตรการเข้มข้นข้ึน ก่อนท่ีจะมีการสลายการชุมนุมโดยมีการใช้รถฉีดนำ้า
แรงดันสูงผสมสารเคมีเป็นครั้งแรก62

 อย่างไรก็ดี หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว รัฐบาลเห็นว่าเหตุการณ์ที่มีความร้ายแรง
ได้คลี่คลายลงและเจ้าหน้าที่รัฐสามารถใช้กฎหมายปกติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ จึงได้ยกเลิกประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพฯ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 

เมื่ อ วั นที่  17  พฤศจิ กายน 2563  
กลุ ่ มราษฎรได ้ จัดการชุมนุมที่ บริ เวณแยก 
เกียกกายใกล้กับรัฐสภา ซ่ึงเป็นวันท่ีมีการประชุม
ร่วมของรัฐสภาเก่ียวกับการแก้ไรัฐธรรมนูญ ได้มี
การสลายการชุมนุมโดยมีการใช้รถฉีดนำ้าอีกครั้ง 
และมีการใช้นำ้าผสมแก๊สนำ้าตาเพื่อสลายการชุมนุม  
รวมทั้งเกิดการปะทะระหว่างผู้ชุมนุมกับผู้ประท้วง
ที่ เป ็นมวลชนสวมเสื้อสี เหลืองซึ่งไม ่ เห็นด ้วย
กับการชุมนุม หลังเหตุการณ์ดังกล่าวจนเข้าสู ่
เดือนธันวาคมมีการจัดการชุมนุมขึ้นอีกหลาย 
ครั้งแต่ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นจากการชุมนุม 

58 
จาก ขบวนเสด็จฯพระราชินี ผ ่านเสื้อเหลือง-เสื้อด�า หวิดปะทะ, โดย ไทยโพสต์, 2563. สืบค้นจาก 

 https://www.thaipost.net/main/detail/80504
59 

จาก ชุมนุม 14 ตุลา: ประมวลเหตุการณ์ จากปะทะ “เสื้อเหลือง” สู่ ชูสามนิ้วใส่ขบวนเสด็จฯ, โดย บีบีซีไทย, 2563. 
 สืบค้นจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-54539098

60 
จาก ไทม์ไลน์ “คณะราษฎร” ชุมนุมใหญ่ 14 ตุลา - นายกฯ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ก่อนมีการสลายการชุมนุม, 

โดย ch3thailandnews, 2563. สืบค้นจาก https://ch3thailandnews.bectero.com/news/213092
61 

จาก คณะราษฎร63 แถลงการณ์ย�้าจุดยืนนัดชุมนุม 4 โมงเย็น, โดย ไทยพีบีเอส, 2563. สืบค้นจาก  
https://news.thaipbs.or.th/content/297388

62 
จาก เกิดอะไรขึ้นบ้าง ในวันท่ี 16 ตุลา 63 บันทึก “สลายการชุมนุม” ม็อบคณะราษฎร - ม็อบคนรุ่นใหม่,  

โดย pptvhd 36, 2563. สืบค้นจาก https://www.pptvhd36.com/news/



61รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

กา
รป

ระ
เมิ

นส
ถา

นก
าร

ณ
์สิท

ธิม
นุษ

ยช
นใ

นส
ถา

นก
าร

ณ
์เฉ

พ
าะ

บท
ที่ 

2

สำาหรับการดำาเนินการทางกฎหมายต่อผู้ชุมนุม เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 พล.ต.ต. ปิยะ ต๊ะวิชัย  
รองผู้บัญชาการตำารวจนครบาลได้เปิดเผยความคืบหน้าการดำาเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมว่าได้มีการจับกุมผู้ต้องหาคด ี
ความมั่นคงรวมทั้งสิ้น 85 ราย ผู้ต้องหา 79 คน โดยเฉพาะคดีมั่วสุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ส่วนคดีตามพระราชกำาหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 สามารถจับกุมได้ 68 ราย คดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
110 (ประทุษร้ายพระราชินี) 3 ราย คดีตามมาตรา 116 ยุยงปลุกปั่น 13 ราย และคดีตามพระราชบัญญัติความสะอาด 
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 2 ราย ส่วนการดำาเนินคดีท่ัวท้ังประเทศตั้งแต่กลางเดือน
กรกฎาคมที่ผ่านมาดำาเนินคดีไปแล้วกว่า 140 คดี ใน 26 จังหวัด63

 

สบืเนือ่งจากการชมุนมุอย่างต่อเนือ่งในหลายพ้ืนทีท่ั่วประเทศ จงึมคีวามพยายามเพือ่แก้ไขปัญหาความเหน็ต่าง
ทางการเมืองด้วยสันติวิธี โดยเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้แถลงถึงการหารือ
ร่วมกันกับประธานวุฒิสภา วิปฝ่ายค้าน และประธานวิปฝ่ายรัฐบาล กรณีการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์โดยที่ประชุม 
มีมติเห็นชอบองค์ประกอบของคณะกรรมการให้มีผู้แทนจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้แทนฝ่ายผู้ชุมนุม ผู้แทนรัฐบาล  
ผู้แทน ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลและ ส.ส. ฝ่ายค้าน ผู้แทนสมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนฝ่ายที่มีความเห็นอื่น และผู้ทรงคุณวุฒิ  
รวม 21 คน โดยคณะกรรมการมหีน้าทีศึ่กษารปูแบบการสร้างความปรองดอง หากผูชุ้มนุมไม่เข้าร่วมเป็นกรรมการ รฐัสภา 
คงต้องทำาหน้าทีต่ามภารกิจต่อไป แต่จะพยายามให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม ซึง่ต้องให้เวลาแต่ละฝ่ายในการตดัสนิใจ64

 ทัง้นี้ 
เมือ่วนัที ่11 มกราคม 2564 นายชวน หลีกภยั ประธานรฐัสภา ได้ลงนามในประกาศรัฐสภาแต่งตัง้กรรมการสมานฉนัท์แล้ว

ในปี 2563 นอกจากการชมุนมุเพือ่แสดงความคดิเหน็และเสนอข้อเรยีกร้องทางการเมืองแล้ว ยงัมีกลุม่ประชาชน
ที่สนใจในหลากหลายประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมเข้าร่วมการชุมนุมเพื่อนำาเสนอปัญหาที่กลุ่มของตนประสบ  
เช่น กลุม่บคุคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ กลุม่แรงงาน และกลุม่สิง่แวดล้อม ฯลฯ ในขณะเดยีวกนั มกีารชมุนมุเพือ่สะท้อน
ปัญหาการดำาเนินโครงการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีอยู่อาศัยและท่ีทำากิน  
รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น กลุ ่มรักษ์โตนสะตอ ซึ่งเดินทางมาชุมนุมอยู ่บริเวณทำาเนียบรัฐบาล 
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุติการดำาเนินโครงการ 
อ่างเก็บนำ้าเหมืองตะกั่วอำาเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยอ้างว่าการดำาเนินโครงการดังกล่าวไม่มีการจัดรับฟัง 
ความเห็นของประชาชนอย่างรอบด้าน ซึ่งกรณีนี้ ได้มีรายงานการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของ กสม. เมื่อปี 2558 
ว่าการสร้างเขื่อนดังกล่าวไม่มีความจำาเป็นเพราะสามารถหาทางออกการจัดการนำ้าในรูปแบบอื่นได้65

 กรณีโครงการ
จะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ซึ่งได้มีการเปิดเวทีรับฟังความเห็น เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 
โดยเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 กสม. ได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนดำาเนินการโดยคำานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและ
เรียกร้องไปยังศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการให้การจัดเวท ี
รับฟังความคิดเห็นควรเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงต้องกำาชับให้เจ้าหน้าที่
ระมัดระวังการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งรุนแรง รวมถึงประชาชนและภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมเวท ี

63 
จาก สรุปภาพรวมด�าเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงปัจจุบัน กว่า 140 คดี ใน 26 จังหวัด,  

โดย ข่าวไทยพีบีเอส, 2563. สืบค้นจาก https://news.thaipbs.or.th/content/298069
64 

จาก “ชวน” เคาะแล้วคณะกรรมการสมานฉันท์ 21 คนมาจากม็อบ 2 คน, โดย ไทยโพสต์, 2563. สืบค้นจาก 
https://www.thaipost.net/main/detail/84867

65 
จาก กลุม่รกัษ์โตนสะตอปักหลกัชมุนมุหน้าท�าเนยีบ, โดย ไอเอน็เอน็นวิส์, 2563. สืบค้นจาก https://www.innnews. 

co.th/politics/news_760979/



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand62

รับฟังความคดิเหน็ควรตระหนกัถงึสทิธแิละเสรภีาพในการแสดงออกอย่างสนัต ิหลกีเลีย่งการยัว่ยแุละการใช้ความรนุแรง 
ในทุกกรณี ทั้งน้ี มีการเปิดเวทีรับฟังความเห็นโครงการดังกล่าวที่โรงเรียนจะนะวิทยา อำาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  
ซึ่งมีนายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยกำาหนดให้เฉพาะ 
ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตั้งโครงการจำานวน 31 หมู่บ้านใน 3 ตำาบล ได้แก่ ตำาบลนาทับ ตำาบลตลิ่งชัน และตำาบลสะกอม  
เข้ารับฟังเท่านั้น66

 จากปัญหาดังกล่าวเครือข่ายจะนะรักษ์ถ่ินได้รวมตัวชุมนุมหน้าทำาเนียบรัฐบาล ระหว่างวันที ่
10-15 ธันวาคม 2563 โดยมี 2 ข้อเสนอ คือ ให้ยกเลิกทุกกระบวนการท่ีดำาเนินการโครงการจะนะเมืองต้นแบบ
นิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต และให้รัฐบาลจัดให้มีการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ หรือ (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) อย่างรอบคอบ ต่อมาเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติให้
ต้ังคณะกรรมการศึกษาผลกระทบโครงการดังกล่าว โดยมี ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ซึ่งจะมีทั้งกลุ่มสนับสนุนและคัดค้านร่วมหารือแนวทางแก้ปัญหาการก่อสร้าง
นิคมอุตสาหกรรมจะนะ ซึ่งเป็นการสั่งชะลอการประชุมผังเมืองใหม่ออกไปก่อน ส่งผลให้ส่วนอื่น ๆ ของโครงการ
ต้องชะลอไปด้วย67

 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กลุ ่มคนยากจน  
คนในสลัม คนไร้บ้าน เกษตรกร ในนามเครือข่ายสลัม 4 ภาค และองค์กรพันธมิตรจากทั่วทุกภาค ประมาณ 3,000 คน  
ได้มารวมตัวกันและเดินรณรงค์ในวันที่อยู่อาศัยสากล โดยมีเป้าหมายเคลื่อนขบวนไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อต้องการ 
ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ลงนามในบันทึกความร่วมมือแก้ไขปัญหาชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ในท่ีดินของ รฟท.  
และได้รับผลกระทบจากโครงการต่าง ๆ ของรัฐ68

  เป็นต้น

การดำาเนินการของ กสม. ต่อกรณีการชุมนุมทางการเมือง 

กสม. ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การชุมนุมอย่างต่อเน่ือง โดยแต่งตั้งคณะทำางานเพื่อเฝ้าระวัง 
และติดตามสถานการณ์กรณีการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สังเกตการณ์ 
การชมุนุม รวบรวมข้อมูล พยานหลกัฐาน และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทกุครัง้ และแต่งตัง้คณะทำางานเพือ่ตรวจสอบ 
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากกรณีเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง รวมท้ังเชิญผู ้ทรงคุณวุฒิและ 
พยานผูเ้ชีย่วชาญด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ด้านสทิธใินกระบวนการยตุธิรรม ด้านการสือ่สารสาธารณะ ฯลฯ 
มาให้ความเห็น โดย กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้มีการตรวจสอบการกระทำาหรือละเลยการกระทำาอันเป็น 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน จำานวน 10 คำาร้อง 

66 
จาก เปิดประชาพิจารณ์ “เมืองต้นแบบจะนะ” วุ ่น!, โดย ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก  

https://www.prachachat.net/local-economy/news-489918
67 

จาก “จะนะรกัษ์ถ่ิน” ยอมยตุชิมุนมุข้างท�าเนยีบฯ แล้ว, โดย สำานกัข่าวไทย, 2563. สบืค้นจาก https://tna.mcot.net/ 
politics-600582

68 
จาก คนจนกว่า 3,000 เดินขบวนวันที่อยู่อาศัยโลก จี้นายกเร่งช่วยเหลือ-หวั่นชาวบ้าน 3 หมื่นคนรอบสถานี TOD  

ได้รับผลกระทบ รฟท.ตื่นรับลูกหลังถูกกดดันต้ังคณะท�างานแยกประเภทปัญหาชุมชนในที่ดินรถไฟเสนอบอร์ด, โดย สำานักข่าว 
ชายขอบ, 2563. สืบค้นจาก https://transbordernews.in.th/home/?p=25935
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นอกจากนี้ จากการติดตามสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ ์
บางช่วงของการชมุนมุมข้ีอน่ากังวลต่อการใช้สิทธิและเสรภีาพของประชาชน จงึได้ออกแถลงการณ์และข่าวประชาสมัพนัธ์
เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน จำานวน 9 ฉบับ ดังนี้

 1) ข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 แสดงความห่วงกังวลต่อการชุมนุม โดยขอให้ชุมนุม 
โดยสงบและปราศจากอาวุธ พึงระมัดระวังการกระทบกระท่ังกัน ให้ผู้ชุมนุมทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพสิทธ ิ
ของผู้อื่น เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมายให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล และในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ผู้มาชุมนุมปฏิบัติตาม
มาตรการต่าง ๆ ที่ราชการกำาหนด

 2) แถลงการณ์ กสม. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เรียกร้องขอให้ทุกฝ่ายในการชุมนุมยึดหลัก 
สิทธิมนุษยชนและใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหา เสนอให้การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุม 
ต้องไม่เป็นการพูด แสดงท่าทาง หรือกระทำาโดยวิธีการอื่นที่ก้าวร้าว ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือจาบจ้วง หรือการใช้คำาพูด 
ที่สร้างความเกลียดชัง (hate speech) อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้อื่น การขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้
หลักการสำาคัญสำาหรับการบริหารจัดการการชุมนุมอย่างเหมาะสม 10 ประการ (10 Principles for the proper  
management of assemblies) จดัให้มพ้ืีนทีป่ลอดภยั (safety zone) สถานศกึษาควรจดัสถานทีใ่ห้เป็นพืน้ทีป่ลอดภยั
สำาหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ในการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ ฯลฯ

 3) แถลงการณ์ กสม. เมื่อวันที่  17 กันยายน 2563 แสดงข้อห่วงใยต่อสถานการณ์การชุมนุม 
ในวันที่ 19 กันยายน 2563 ที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์การละเมิดกฎหมายที่มีความรุนแรง และส่งผล 
กระทบด้านสิทธิมนษุยชน และเรยีกร้องให้ทกุฝ่ายตระหนกัถงึหลักสทิธิมนษุยชนและแนวทางปฏิบติัสากลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การใช้เสรีภาพในการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็น รวมถึงการจัดการการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความสงบและสันติวิธี

 4) ข่าวประชาสัมพันธ์ กสม. เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เพื่อแสดงความเห็นต่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร และขอให้รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินเท่าที่จำาเป็น  
ประกนัสทิธใิห้แกนนำาผู้ถกูควบคุมตัว เรยีกร้องทกุฝ่ายอดกลัน้ ใช้กลไกรฐัสภาในการแก้ไขปัญหา ดงันัน้ หากสถานการณ์
คล่ีคลายแล้วควรยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวทันที และสำาหรับแกนนำาผู้ชุมนุมที่ถูกเจ้าหน้าที ่
ควบคมุตวั ขอให้เจ้าหน้าทีร่ฐัดแูลให้เข้าถงึสิทธิขัน้พืน้ฐานในกระบวนการยตุธิรรมอย่างเตม็ทีแ่ละโดยไม่ชกัช้า พร้อมแจ้ง
สถานที่ควบคุมตัวให้แก่ญาติพี่น้องได้รับทราบ

 5) แถลงการณ์ กสม. เมือ่วนัที ่17 ตลุาคม 2563 มีความกังวลและห่วงใยเป็นอย่างยิง่ต่อเหตกุารณ์สลายการชุมนมุ 
เมือ่วนัที ่16 ตลุาคม 2563 แม้ว่าเป็นการชมุนมุทีต้่องห้ามตามข้อกำาหนดของประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิฯ อย่างไรกต็าม 
กสม. เห็นว่าการชุมนุมดังกล่าวยังไม่ปรากฏลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ความรุนแรงจนเป็นเหตุถึงขั้นที่รัฐบาลต้อง
ตัดสินใจใช้มาตรการในการสลายการชุมนุม จึงเห็นว่าเป็นการกระทำาท่ีเกินสมควรแก่เหตุ และมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาล
และเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ควรใช้มาตรการที่รุนแรงในการสลายการชุมนุมโดยสงบซ่ึงได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยและกติกา ICCPR และไม่ใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีเข้าร่วมชุมนุม 
ทีจ่ะมผีลกระทบต่อเดก็ ตามทีไ่ด้รบัการรบัรองไว้ตามอนสุญัญา CRC อกีท้ังควรเยยีวยาความเสยีหายท่ีเกิดจากปฏบิตักิาร 
การสลายการชุมนุม ทั้งผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับบาดเจ็บ รวมท้ังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายควรเคารพสิทธิมนุษยชน
ของบุคคลอื่น หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำาหรือการสื่อสารด้วยวิธีการใด ๆ ที่สร้างความขัดแย้ง ความเกลียดชัง ปลุกเร้า 
ให้เกิดความรุนแรง และดูหมิ่นเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น
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 6) แถลงการณ์ กสม. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 สนับสนุนการเดินหน้าเจรจาในการแก้ไขปัญหา 
ความขดัแย้งอย่างสนัตวิธิเีพือ่แสดงความยนิดทีีร่ฐับาลได้ดำาเนนิการยกเลกิประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิฯ อนัเป็นข้อจำากดั
ในการใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนมากกว่าในสถานการณ์ปกติ อีกทั้งได้ใช้กระบวนการรัฐสภาในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งของประเทศ

 7) ข่าวประชาสัมพันธ์ กสม. เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 แสดงความห่วงกังวลต่อการบังคับใช้กฎหมาย 
ของเจ้าหน้าที่ตำารวจในการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลในการชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมาในกรณีต่าง ๆ  เช่น การจับกุม
บุคคลในยามวิกาล การจับกุมและควบคุมตัวบุคคลโดยเจ้าหน้าที่แต่งกายนอกเครื่องแบบ การใช้ยานพาหนะที่มิใช่ 
ยานพาหนะของราชการในการจบักมุ รวมถึงการจบักมุและการอายดัตวัผูต้้องหาเพือ่การดำาเนนิคดแีบบต่อเนือ่ง เป็นต้น

 8) แถลงการณ์ กสม. เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 แสดงความกังวลและห่วงใยต่อสถานการณ์การชุมนุม 
ที่อาจมีแนวโน้มนำาไปสู่ความรุนแรงและเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงระหว่างกลุ่มที่มีความเห็นต่าง 
ที่ได้ชุมนุมบริเวณหน้ารัฐสภา และเจ้าหน้าที่ตำารวจได้ใช้ยุทธวิธีควบคุมฝูงชนโดยมีการฉีดนำ้าและนำ้าผสมแก๊สนำ้าตา 
เพื่อสกัดผู้ชุมนุม 

 9) ข่าวประชาสมัพนัธ์ กสม. เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 2563 แสดงความห่วงกงัวลต่อกรณผีูป้กครองท่ีนำาบตุรหลาน 
เข้ามาในพื้นที่ชุมนุม โดยผู้จัดการชุมนุม ผู้ชุมนุม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำาเป็นต้องให้ความสำาคัญในการช่วยกัน
ดูแลคุ้มครองเด็กและเยาวชนในพื้นที่การชุมนุม โดยคำานึงถึงวุฒิภาวะและสถานการณ์แวดล้อมของการชุมนุม เช่น  
ความปลอดภัย กิจกรรมที่สุ่มเสี่ยง เป็นต้น

นอกจากการออกแถลงการณ์และข่าวประชาสัมพันธ์แล้ว กสม. ยังได ้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี  
ยำา้ความสำาคญัในการเคารพสทิธเิสรภีาพในการแสดงความคิดเหน็และการชมุนมุโดยสนัต ิหากรฐัจำาเป็นต้องมกีารจำากดั
เสรีภาพต้องมีการตีความอย่างเคร่งครัด มาตรการจำากัดเสรีภาพต้องเป็นไปเท่าท่ีจำาเป็นและได้สัดส่วนกับสถานการณ์ 
ตลอดจนเสนอแนะให้รัฐใช้หลักการของสหประชาชาติในการบริหารจัดการการชุมนุมอย่างเหมาะสม

สำาหรบัการดำาเนนิงานด้านการคุม้ครอง กสม. ได้เข้าเยีย่มแกนนำาผูช้มุนมุทีถ่กูจับกมุหรอืควบคุมตวั เพือ่ให้ทราบว่า 
บุคคลดังกล่าวได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายหรือไม่และต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ อย่างไร ในขณะเดียวกัน 
กสม. มีความห่วงใยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการจับกุมผู ้ถูกกล่าวหาในบางกรณี เช่น การจับกุม
บุคคลในยามวิกาล การจับกุมและควบคุมตัวบุคคลโดยเจ้าหน้าที่ท่ีแต่งกายนอกเครื่องแบบ การใช้ยานพาหนะ
ท่ีมิใช่ของทางราชการ การจับกุมและอายัดตัวผู้ต้องหาเพื่อการดำาเนินคดีแบบต่อเนื่อง รวมถึงการจับกุมผู้ชุมนุม 
ที่เป็นเด็กและเยาวชน กสม. จึงได้มีหนังสือถึงผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติแจ้งข้อห่วงใยต่อการบังคับใช้กฎหมาย 
ของเจ้าหน้าที่ตำารวจในการควบคุมตัวและดำาเนินคดีแก่ผู้ชุมนุมในสถานการณ์การชุมนุมเพื่อให้การดำาเนินการใด ๆ  
ของเจ้าหน้าที่ตำารวจในสถานการณ์ชุมนุมท่ีสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ 
ขั้นพื้นฐานของบุคคลและสำานักงานตำารวจแห่งชาติควรช้ีแจงข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับการจับกุมและการดำาเนินคด ี
ให้สาธารณชนทราบโดยเร็ว69

 

69
 จาก หนังสือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ สม 0008/86 ลงวันที่ 2 พ.ย. 63 เรื่อง ข้อห่วงใยต่อ

การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ต�ารวจในการควบคุมตัวและด�าเนินคดีแก่ผู้ชุมนุมในสถานการณ์การชุมนุม
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ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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การประเมินสถานการณ์ 

การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเป ็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ ได ้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกติกา ICCPR ที่ประเทศไทยเป็นภาคี การใช้เสรีภาพในการชุมนุม 
โดยสงบมีความเกี่ยวโยงกับสิทธิและเสรีภาพอ่ืน รวมถึงเสรีภาพในการแสดงออกด้วย การใช้เสรีภาพทั้งสองประการนี ้
อาจถูกจำากัดได้ในสภาวการณ์ปกติเพื่อรักษาความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือ 
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น โดยต้องบัญญัติข้อจำากัดนั้นไว้ในกฎหมาย 
รัฐภาคีมีพันธกรณีต้องเคารพและประกันการใช้เสรีภาพดังกล่าวของประชาชน อย่างไรก็ดี ในภาวะฉุกเฉินสาธารณะ 
ที่เป็นภัยคุกคามของชาติ รัฐภาคีกติกาฯ อาจใช้มาตรการจำากัดสิทธิและเสรีภาพบางประการได้เพิ่มเติม แต่มาตรการ 
ดังกล่าว ต้องทำาเท่าที่จำาเป็นตามความฉุกเฉินของสถานการณ์ ท้ังน้ี คณะกรรมการประจำากติกา ICCPR 
มีความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นนี้ว่า การใช้มาตรการดังกล่าวมีลักษณะเป็นมาตรการพิเศษท่ีกำาหนดข้ึนเพื่อใช้บังคับ 
เป็นการชั่วคราว โดยรัฐต้องแสดงเหตุผลความจำาเป็นและความชอบธรรมในการใช้มาตรการดังกล่าวซึ่งต้องได้สัดส่วน 
กับความรุนแรงของสถานการณ์ทั้งในแง่ของระยะเวลา พื้นที่ และลักษณะของการจำากัดสิทธิที่ใช้บังคับ70

ในปี 2563 ประชาชนสามารถใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบได้ดังเห็นได้จากการที่มีการชุมนุมทางการเมือง 
ต่อเนื่องเกือบตลอดทั้งปี ยกเว้นในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ท่ีไม่มีการชุมนุมเน่ืองจากเป็นช่วงที่ม ี
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในประเทศเป็นวงกว้าง รัฐบาลจึงได้อาศัยอำานาจ 
ตามพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ัวประเทศ 
ท่ีมีผลต้ังแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และได้ออกข้อกำาหนดหลายฉบับที่ระบุมาตรการที่มีลักษณะเป็นการจำากัด 
การเดินทางเคลื่อนย้ายและการรวมกลุ่มของประชาชนจำานวนมากเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รวมถึง 
การห้ามชุมนุมหรือการทำากิจกรรม ณ ท่ีใด ๆ ในสถานท่ีแออัดเพื่อป้องกันสุขภาพอนามัยของประชาชน ในช่วงเวลา 
ดังกล่าวการจัดการชุมนุมจึงไม่อาจจัดขึ้นได้ แต่หลังจากสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ 
จนมีผู ้ป่วยติดเชื้อในประเทศลดลงและไม่พบผู้ติดเช้ือรายใหม่ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา รัฐบาล 
ได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคเป็นระยะ ๆ รวมถึงได้ยกเลิกข้อห้ามการชุมนุมซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563  
ตามข้อกำาหนดฉบบัที ่13 แต่ผูท้ีร่บัผดิชอบจดักจิกรรมยงัคงต้องปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัโรคตามท่ีทางราชการกำาหนด 

เมื่อพิจารณาว่าโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่อท่ีระบาดไปในวงกว้างซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้
เป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลก (pandemic) ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2563 กอปรกับประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูง
ขึ้นมากในเดือนมีนาคม-เมษายน 2563 การท่ีรัฐบาลนำากฎหมายพิเศษมาบังคับใช้ท่ีมีผลเป็นการจำากัดเสรีภาพ 
ในการชุมนุมโดยสงบนั้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสุขอนามัยของประชาชน และด้านการสาธารณสุข  
เพื่อการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาดที่มีความจำาเป็นและได้สัดส่วนต่อเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ
ตามหลกัแห่งการจำากดัสทิธ ิท้ังนี ้มาตรการทีร่ฐับาลนำามาใช้ส่งผลให้สามารถควบคมุการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดเีป็นที่
ประจักษ์ดังเห็นได้จากจำานวนผู้ติดเชื้อในประเทศลดลงจนเหลือศูนย์ต่อเนื่องกว่า 100 วัน และเมื่อสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ภายในประเทศดีขึ้น รัฐบาลจึงได้ประกาศมาตรการผ่อนคลายการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม ทำาให้
ประชาชนสามารถกลบัมาใช้เสรภีาพในการชมุนมุโดยสงบได้ภายใต้ขอบเขตการใช้สทิธแิละเสรภีาพตามกฎหมายว่าด้วย
การชมุนมุสาธารณะ และให้ปฏบิติัตามมาตรการป้องกนัโรคทีท่างราชการกำาหนด เหน็ได้ว่ารฐับาลได้ใช้ข้อห้ามการชมุนมุ

70 
International Covenant on Civil and Political Rights, General comment no. 29 on states of  

emergency (Article 4), paragraphs 2-4.
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เป็นมาตรการชัว่คราวเพือ่ควบคุมโรคโดยเมือ่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 คลีค่ลายลง จงึได้ยกเลกิข้อห้าม
ดังกล่าว ส่วนการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 
2563 เนื่องจากมีเหตุการณ์ร้ายแรงบางประการเช่นกัน เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย รัฐบาลได้ยกเลิกประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินดังกล่าวเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่ามาตรการจำากัดเสรีภาพที่รัฐนำามาใช้มีการคำานึงถึง 
ความจำาเป็นและความได้สัดส่วนตามหลักการที่กำาหนดในกติกา ICCPR

ด้านการดูแลการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบของประชาชน ในภาพรวมรัฐไม่ได้แทรกแซงการใช้เสรีภาพ
ดังกล่าวตามกฎหมาย แม้ในบางกรณีผู้จัดการชุมนุมไม่ได้แจ้งการชุมนุมตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ. 2558 ก็มรีายงานว่าการชมุนมุยงัคงดำาเนินต่อไปได้ แต่เจ้าหน้าท่ีรฐัอาจดำาเนินการทางกฎหมายกับแกนนำา 
ทีไ่ม่แจ้งการชมุนุม อย่างไรกด็ ีการฝ่าฝืนบทบญัญตัดัิงกล่าวมโีทษเพยีงโทษปรบัเท่านัน้ การปฏิบัตขิองเจ้าหน้าทีร่ฐัจงึเป็นไป 
ในแนวทางเดียวกับความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการประจำากติกา ICCPR ลำาดับท่ี 37 เรื่องสิทธิในการชุมนุม 
โดยสงบว่า การไม่แจ้งการชุมนุมต่อเจ้าหน้าที่เมื่อจำาต้องมีการแจ้งการชุมนุมนั้น ไม่ทำาให้การเข้าร่วมการชุมนุมดังกล่าว
ผิดกฎหมาย และต้องไม่ถูกนำาไปใช้เป็นเหตุในการสลายการชุมนุมหรือจับกุมผู้เข้าร่วมการชุมนุมหรือผู้จัดการชุมนุม 
ทั้งนี้ การไม่แจ้งการชุมนุมนั้นไม่สามารถลบล้างหน้าท่ีของเจ้าหน้าที่รัฐในการอำานวยความสะดวกในการจัดการชุมนุม
และปกป้องผู้เข้าร่วมการชุมนุม71

 

ในการดูแลความเรียบร้อยของการชุมนุม ความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการประจำากติกา ICCPR ลำาดับที่ 37 
ยังได้ระบุว่า เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายมีหน้าที่ในการเคารพสิทธิของประชาชนและประกันว่าประชาชนจะได้ใช้สิทธิ
ดังกล่าว แนวทางหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จึงเป็นการอำานวยความสะดวกในการจัดการชุมนุมโดยสงบ 
ตามกฎหมาย ดูแลความปลอดภัยของบุคคลและป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ควรพยายามลด 
ความตึงเครียดของสถานการณ์การชุมนุมที่อาจนำาไปสู่การใช้ความรุนแรง และควรใช้วิธีการที่ไม่รุนแรงก่อน หากม ี
ความจำาเป็นต้องใช้กำาลัง ต้องมีการเตือนให้ผู้ชุมนุมได้ทราบก่อน เว้นเสียแต่ว่าการทำาเช่นนั้นจะทำาให้การดำาเนินการ 
ไม่เป็นผล การใช้กำาลงัต้องอยูบ่นหลกัการของหลกักฎหมาย ความจำาเป็น ความได้สดัส่วน การป้องกนัและการไม่เลอืกปฏบิตัิ  
และผู้ใช้กำาลังจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้กำาลังทุกคร้ัง โดยการใช้กำาลังนั้นต้องเป็นการใช้กำาลังขั้นตำ่าเท่าที่จำาเป็น 
โดยเจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมายไม่อาจใช้กำาลังเกินเหตุเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีชอบด้วยกฎหมาย เช่น การสลาย 
การชุมนุม หรือเพื่อจับกุมหรือสนับสนุนการจับกุมตัวผู้กระทำาความผิดหรือผู้ต้องสงสัยโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น72

 

อย่างไรก็ดี อาวุธที่มีระดับความอันตรายตำ่าที่มีผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง เช่น แก๊สนำ้าตาและหัวฉีดนำ้า ควรใช้ด้วย 
ความระมัดระวัง โดยต้องเป็นมาตรการสุดท้ายหลังจากมีการกล่าวเตือนด้วยวาจาและให้โอกาสที่เหมาะสมแก่ผู้เข้าร่วม
ชุมนุมในการสลายการชุมนุม73

 

71 
From General Comment No. 37 Paragraph 71 on Article 21 (Right of peaceful assembly), by Office  

of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2020, Retrieved from https://tbinternet.ohchr.
org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=11

72 
Ibid. Paragraph 79.

73 
Ibid. Paragraph 87.
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การชุมนุมที่เกิดขึ้นในครึ่งหลังของปี 2563 ส่วนใหญ่ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงแม้จะมีการกระทบกระทั่งกันอยู่บ้าง
ระหว่างผู้ชมุนุมกบัเจ้าหน้าทีร่ฐัทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นการดแูลความสงบเรยีบร้อยในบางกรณ ีทัง้ฝ่ายผู้ชมุนมุและเจ้าหน้าทีร่ฐั
ต่างพยายามใช้ความอดทนอดกลัน้เพือ่ไม่ให้มคีวามรนุแรงเกดิขึน้ แต่มกีารชมุนมุสองกรณทีีร่ฐัใช้มาตรการยตุกิารชมุนมุ
โดยการฉีดนำ้าแรงดันสูงซึ่งมีการผสมสารเคมีและแก๊สนำ้าตาในนำ้าที่ฉีดเข้าใส่ผู้ชุมนุม คือ การชุมนุมที่บริเวณแยกปทุมวัน
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563  และการชุมนุมที่หน้ารัฐสภาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ตามลำาดับ ในกรณีแรกที่เป็น 
การยุติการชุมนุมที่แยกปทุมวันนั้น กสม. เห็นว่ายังไม่ปรากฏลักษณะท่ีแสดงให้เห็นว่าการชุมนุมมีการใช้ความรุนแรง 
หรือเหตุผลอันสมควรที่จำาเป็นต้องเข้าสลายการชุมนุม74

 จึงได้หยิบยกกรณีดังกล่าวขึ้นตรวจสอบโดยอยู่ระหว่าง 
การดำาเนินการ ทั้งนี้ คณะกรรมการประจำากติกา ICCPR ได้มีความเห็นท่ัวไป เรื่องสิทธิในการชุมนุมโดยสงบในกรณี 
มีการกระทำาความรุนแรงเฉพาะตัวของผู ้ชุมนุมบางคนไม่ควรถูกนำาไปเหมารวมเป็นการกระทำาของการชุมนุม 
โดยรวมที่จะก่อความรุนแรง75

 การสลายการชุมนุมจะต้องเป็นกรณีพิเศษอันเป็นข้อยกเว้นในการชุมนุมที่มิได้เป็นไป 
โดยสงบหรืออาจมีภัยจากการใช้ความรุนแรงอย่างร้ายแรงที่ชัดแจ้งเท่านั้น76

 การใช้กำาลังขั้นตำ่าเพียงเท่าที่จำาเป็น ก่อนใช้
อาวุธที่มีระดับอันตรายตำ่าที่มีผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง เช่น หัวฉีดนำ้าหรือแก๊สนำ้าตาต้องนำามาใช้เป็นมาตรการสุดท้าย
หลังจากที่มีการแจ้งเตือนด้วยวาจาหรือให้โอกาสเหมาะสมแก่ผู้ร่วมชุมนุมในการสลายการชุมนุมเสียก่อน เป็นต้น

ในส่วนของการกระทำาผดิระหว่างการชุมนมุ เจ้าหน้าทีต่ำารวจมีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อผูชุ้มนมุและออกหมายเรยีก 
ให้ไปรับทราบข้อกล่าวหา ซึ่งหลังจากสอบปากคำาผู้ชุมนุมจะได้รับการปล่อยตัวช่ัวคราวระหว่างดำาเนินคดีซึ่งสอดคล้อง
กับพันธกรณีของไทยตามกติกา ICCPR ข้อ 9 ที่ระบุว่าโดยหลักการทั่วไปผู้ถูกกล่าวหาไม่ควรถูกควบคุมตัวระหว่าง 
การดำาเนินคดี นอกจากนี้ ยังเป็นไปตามข้อสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการประจำากติกา ICCPR ต่อประเทศไทย 
ในการพิจารณารายงานการปฏิบัติตามกติกาฯ ของประเทศไทยเม่ือปี 2560 เกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุม 
และการเรียกร้องทางการเมืองว่า รัฐภาคีควรจะประกันและคุ้มครองอย่างเป็นผลต่อการใช้เสรีภาพในการชุมนุม 
โดยสงบ และหลีกเลี่ยงการจำากัดใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของข้อ 4 แห่งกติกา ICCPR โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
รัฐภาคีควรงดเว้นจากการควบคุมตัวบุคคลที่ใช้สิทธิของตนโดยไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยงอย่างร้ายแรง 
ต่อความมั่นคงแห่งชาติหรือความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ

อนึง่ จากเหตุการณ์ชมุนมุทางการเมอืงในประเทศ ซ่ึงผูไ้ด้รบัผลกระทบจากความรนุแรงหรอืความขัดแย้ง รฐับาล
ได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูเหยื่อและผู้เสียหาย ทั้งจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองปี 2548 - 2553  
และเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองปี 2556 - 2557 ซึ่งสอดคล้องกับพันธกรณีของไทยตามกติกา ICCPR ข้อ 2  
ท่ีระบุว่า บุคคลใดที่สิทธิหรือเสรีภาพของตนซึ่งรับรองไว้ในกติกานี้ ถูกละเมิดต้องได้รับการเยียวยาอย่างเป็นผลจริงจัง 
โดยไม่ต้องคำานงึถงึว่าการละเมดินัน้จะถูกกระทำาโดยบคุคลผูป้ฏบิตัหิน้าที ่ประกอบกบัรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 25 วรรคสี่ บัญญัติว่า บุคคลซ่ึงได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
หรือจากการกระทำาความผิดทางอาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่ 
กฎหมายบญัญติั ดงันัน้ กสม. จงึเน้นยำา้ต่อรฐับาลให้คำานงึถงึสทิธใินการได้รบัการเยยีวยาความเสยีหายท่ีเกดิจากปฏบิตักิาร 
สลายการชุมนุม ทั้งผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในปี 2563 ด้วย

74 
แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เรื่อง เหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563
75 

From General Comment No. 37 Paragraph 71 on Article 21 (Right of peaceful assembly). Op.cit.
76 

Ibid. Paragraph 85.
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ปัญหาหรืออุปสรรค ในการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ กสม. มีข้อห่วงกังวล 
บางประการ ดังนี้ 

1. การจำากัดการแสดงความคิดเหน็ และการเข้าถงึข้อมลูข่าวสารผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ โดยตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 
2563 ที่ปรากฏสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการเฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์ด้านความมัน่คงปลอดภยัของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมากกว่าสภาวะปกต ิตลอดจนดำาเนนิการ
ตามอำานาจหน้าทีภ่ายใต้พระราชบัญญตัว่ิาด้วยการกระทำาความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 
ตามมาตรา 20 ในกรณีที่มีการทำาให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งในระหว่าง
เดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2563 กระทรวงดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกจิและสังคมได้บรูณาการการทำางานกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
และดำาเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและยื่นคำาขอให้ศาลมีคำาสั่งระงับการทำาให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
เป็นจำานวน 50 คำาสั่งศาล 1,145 URLs ทั้งนี้ การกระทำาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการใช้เสรีภาพในการแสดง 
ความคิดเห็นหรือการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ

2. สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว จากสถานการณ์ชุมนุมที่เกิดขึ้น ข้อมูลจากการรายงานเหตุการณ์ตามที่ปรากฏ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ และการลงพื้นที่สังเกตการณ์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำานักงาน กสม. พบว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทัง้ในและนอกเครือ่งแบบมกีารใช้อุปกรณ์บันทกึภาพถ่ายและภาพเคลือ่นไหวในพืน้ทีชุ่มนุม ซึง่ต่อมาในภายหลงัปรากฏว่า 
ได้มีการนำาภาพของแกนนำา ผู้ชุมนุม ภาพเหตุการณ์ระหว่างการชุมนุมที่บันทึกไว้ดังกล่าวไปใช้ในการดำาเนินคดี  
รวมถึงการดำาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม เป็นต้น 

3. การใช้คำาพูดที่สร้างความเกลียดชัง (hate speech) ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีความแตกต่างทางความ 
คดิเหน็ การใช้วาจาสร้างความเกลยีดชงัต่อฝ่ายทีม่คีวามเหน็ตรงข้ามปรากฏให้เหน็อย่างต่อเนือ่ง ซึง่รวมถงึภาพวาดการ์ตนู
ล้อเลียน ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ ทั้งนี้ การสื่อสารแสดงความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง 
ทีแ่ตกต่าง ยัว่ยใุห้เกดิความเกลยีดชงั อาจนำาไปสูก่ารใช้ความรนุแรง และอาจลกุลามบานปลายได้ โดยเฉพาะในสือ่ออนไลน์
มีผู้นำาเน้ือหาที่มีระดับความรุนแรงและลักษณะการสื่อสารความเกลียดชังไปเผยแพร่ในวงกว้าง และหากปล่อยให้ม ี
การสร้างและเผยแพร่ความเกลียดชังอย่างไร้การกำากับดูแล อาจทำาลายวัฒนธรรมแห่งการเคารพซึ่งกันและกัน  
คุกคามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ นำาไปสู่การทำาลายบรรยากาศแห่งการใช้เสรีภาพในการแสดงออกของบุคคล

4. การชุมนุมเพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมืองท่ีผ่านมาหลายครั้งผู ้ชุมนุมนัดรวมตัวท่ีสถานีรถไฟฟ้า 
ส่งผลให้มกีารปิดสถานรีถไฟฟ้าช่ัวคราวเพือ่ความปลอดภยัของประชาชนทุกคน และพบว่ามีการทำาลายทรพัย์สนิเสยีหาย 

ข้อเสนอแนะ จากสถานการณ์การชุมนุมในปี 2563 กสม. มีข้อเสนอแนะต่อกรณีการใช้เสรีภาพในการชุมนุม
โดยสงบและปราศจากอาวุธ ดังนี้

1. รัฐบาลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรอำานวยความสะดวกให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพในการชุมนุม 
โดยสงบตามสมควร รวมทั้งให้การคุ้มครองแก่ผู้ชุมนุม เจ้าหน้าที่ด้านการสาธารณสุข การทำาหน้าที่สื่อ และประชาชน
ทั่วไป เพื่อประกันการใช้เสรีภาพขั้นพื้นฐานตามที่รัฐธรรมนูญและกติกา ICCPR ให้การรับรอง ทั้งนี้ การจำากัดสิทธิ 
ดังกล่าวควรเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนดอย่างเคร่งครัด

2. รัฐบาลและสำานักงานตำารวจแห่งชาติต้องกำาชับเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยตามกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และควรหลีกเลี่ยงการใช้กำาลังต่อการชุมนุมที่สงบ 
และปราศจากอาวุธแม้ว่าจะมีบุคคลบางส่วนที่อาจก่อความวุ่นวายในระหว่างการชุมนุม หากมีความจำาเป็นที่ไม่อาจ 
หลีกเลี่ยงได้ที่ต้องใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อยุติเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงหรือการละเมิดกฎหมาย โดยมาตรการดังกล่าว
จะต้องสอดคล้องกับความจำาเป็นและได้สัดส่วนตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด และควรมีคู่มือการ
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2

บันทึกข้อมูลและการสั่งการในการเตรียมการรับมือกับการชุมนุม ลำาดับขั้นตอนที่ระบุไว้ชัดเจนในการใช้มาตรการ 
เพื่อลดการตึงเครียดและความจำาเป็นที่ต้องใช้กำาลังหากมิอาจหลีกเลี่ยงได้ โดยอาจพิจารณาทบทวนการควบคุมการใช้
กำาลังที่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น หลักการพื้นฐานแห่งสหประชาชาติด้วยการใช้กำาลังและอาวุธปืน
ของเจ้าพนักงานผู้บังคับกฎหมาย (Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement 
Officials) และหลกัชีแ้นะด้านสทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาตเิกีย่วกบัอาวธุทีม่คีวามร้ายแรงตำา่ในการบงัคบัใช้กฎหมาย 
(UN Human Rights Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement) เป็นต้น

3. คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง อาจนำาหลักการบริหารจัดการการชุมนุมอย่างเหมาะสม  
10 ประการ ซึ่งจัดทำาโดยผู ้รายงานพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติว ่าด้วยสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมและ 
การรวมกลุ ่มอย่างสันติ มาเป็นแนวทางให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
ตามความเหมาะสมแก่กรณี และหน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องบังคับใช้กฎหมายเฉพาะว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ 
เป็นหลักแทนการใช้กฎหมายอื่น ๆ 

4. กรณกีารบงัคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าทีต่ำารวจในการจบักมุหรอืควบคมุตวับุคคลนัน้ ควรเป็นไปตามทีบ่ญัญตัิ
ไว้ในกฎหมายอย่างเคร่งครัด (due process of law) โดยไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ และดูแลให้ผู้ถูกจับกุมเข้าถึง
สิทธิต่าง ๆ ที่ต้องได้รับอย่างครบถ้วน

5. รัฐบาลและรัฐสภาควรหาช่องทางหรือมีเวทีในการปรึกษาหารือพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่าง
จริงจังและให้หลักประกันว่าข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมทุกกลุ่มทุกฝ่ายจะได้รับการพิจารณาโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ  
และใช้ช่องทางฝ่ายนิติบัญญัติในการร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อนำาไปสู่การยุติความขัดแย้งโดยเร็ว

6. รัฐบาลควรพิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุม
ทางการเมืองในปี 2563 และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำาการศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ หรือมาตรการ
ที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การชุมนุม ให้เป็นมาตรฐานกลางในการพิจารณาช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน
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สิทธิในกระบวนการยุติธรรม71 

78 การกระทำาทรมาน การบังคับให้สูญหาย  
และนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

90 สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

98 โทษประหารชีวิต 

101  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  
และเสรีภาพของสื่อมวลชน 
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การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมือง 
และสิทธิทางการเมือง

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองในประเทศไทยเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองตามกติกา ICCPR และ
อนุสัญญา CAT ที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ต้องเคารพและคุ้มครอง
ให้ประชาชนได้รับสิทธิดังกล่าว ซ่ึงในหลักการเป็นสิทธิที่ได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว นอกจากนี้ ในการประเมินสถานการณ์สิทธิพลเมือง ยังได้คำานึงถึง
สิทธิที่ได้รับการรับรองในอนุสัญญา CPED ซึ่งแม้ว่าประเทศไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคี แต่ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะเข้า
เป็นภาคีแล้ว และอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายภายในเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าวได้ โดยสิทธ ิ
ตามกติกาและอนุสัญญาดังกล่าวบางประการมีความสำาคัญในลักษณะท่ีไม่อาจเพิกถอนหรือลิดรอนได้ ไม่ว่า 
ในสถานการณ์ใด ๆ (non-derogable rights) เช่น สิทธิที่จะไม่ถูกทำาให้เสียชีวิตโดยอำาเภอใจ และสิทธิที่จะไม่ถูก 
ทรมาน เป็นต้น ในขณะที่สิทธิบางประการ รัฐอาจจำากัดได้ตามเงื่อนไขท่ีกำาหนดในกติกาและอนุสัญญาแต่ละฉบับ 
ในปี 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ติดตามและทำาการประเมินสถานการณ์ที่สำาคัญ ได้แก่ 
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีประเด็นเก่ียวข้องกับการเข้าถึงความยุติธรรม สิทธิของบุคคลท่ีถูกจับกุมหรือ
ควบคุมตัว รวมถึงผู้ถูกคุมขังในเรือนจำาหรือทัณฑสถาน สถานการณ์การกระทำาทรมานและการบังคับให้สูญหาย 
ที่เกิดจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
การทบทวนบทลงโทษประหารชวีติสำาหรบัอาชญากรรมร้ายแรงทีส่ดุ การใช้เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ และเสรภีาพ
ของสื่อมวลชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

 ภาพรวม
กติกา ICCPR ได้รับรองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมไว้หลายข้อ เช่น ข้อ 9 รับรองสิทธิของบุคคลที่จะไม่ถูก 

จับกุมหรือควบคุมตัวโดยอำาเภอใจ สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีในเวลาอันสมควร และมิให้ถือเป็นหลักท่ัวไปว่า 
จะต้องควบคุมบุคคลที่รอพิจารณาคดี สิทธิในการได้รับการเยียวยากรณีถูกจับกุมหรือควบคุมตัวโดยไม่ชอบ ส่วนข้อ 10 
ของกติกาฯ รับรองว่าบุคคลที่ถูกลิดรอนเสรีภาพจะได้รับการปฏิบัติด้วยความมีมนุษยธรรมและเคารพในศักดิ์ศรี 
ความเป็นมนุษย์ ระบบราชทัณฑ์ควรปฏิบัติต่อนักโทษโดยมุ่งหมายให้นักโทษกลับตัวและฟื้นฟูทางสังคม และข้อ 14 
กำาหนดว่าบุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันในการพิจารณาของศาลและคณะตุลาการ 

สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยมาตรา 25 
วรรคส่ี บัญญัติว่าบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือการกระทำาความผิดอาญา 
ของบุคคลอ่ืน ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ มาตรา 29 วรรคสาม  
ระบุว่าการควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจำาเลยให้กระทำาเท่าที่จำาเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการหลบหนี และมาตรา 68 
กำาหนดให้รัฐจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ให้ประชาชน 
เข้าถงึกระบวนการยตุธิรรมได้โดยสะดวก รวดเรว็ และไม่เสยีค่าใช้จ่ายสงูเกนิสมควร และให้ความช่วยเหลอืทางกฎหมาย
ที่จำาเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมถึงการจัดหาทนายความให้ 
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นอกจากนี้ มาตรา 258 ง. ยังได้กำาหนดให้มีการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้สามารถอำานวย 
ความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว

คณะกรรมการประจำากตกิา ICCPR ได้ให้ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะในการพจิารณารายงานการปฏบิตัติามกตกิาฯ  
ของประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายน 2560 ในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม เช่น รัฐภาคีควรยกเลิก
โทษประหารชีวิต หรือหากจะยังคงโทษดังกล่าวไว้ ควรจำากัดการใช้โทษประหารชีวิตเฉพาะคดีอุกฉกรรจ์ที่สุด 
(most serious crimes) ซึ่งได้แก่การทำาให้บุคคลเสียชีวิตโดยเจตนา ควรใช้การพิจารณาคดีในศาลทหารเป็น 
ข้อยกเว้นและหากต้องพิจารณาคดีในศาลทหาร ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขตามกติกาฯ ข้อ 14 ควรโอนคดีท่ีอยู่ระหว่าง 
การพจิารณาของศาลทหารและเกดิขึน้ก่อนวนัที ่12 กนัยายน 2559 ไปยงัศาลยตุธิรรม และควรมีมาตรการลดความแออดั 
ในเรือนจำา รวมถึงการใช้ทางเลือกอื่นแทนการคุมขัง และปรับปรุงสภาพของเรือนจำาให้เป็นไปตามข้อกำาหนดมาตรฐาน 
ขั้นตำ่าของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (ข้อกำาหนดแมนเดลา) ในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ 
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2562 กสม. ได้มีข้อเสนอแนะเก่ียวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมต่อรัฐบาล
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไว้หลายประการ อาทิ การปรับปรุงระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่เป็นอุปสรรคในการขอรับ 
ความช่วยเหลอืทางการเงินของผูเ้สยีหายและจำาเลยในคดอีาญาจากกองทนุยตุธิรรม การคุม้ครองนกัปกป้องสทิธิมนษุยชน 
จากการถูกข่มขู่คุกคามหรือทำาร้าย รวมทั้งการสอบสวนกรณีที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกละเมิดสิทธิอย่างจริงจัง  
การทบทวนการฟ้องร้องดำาเนนิคดต่ีอประชาชน โดยรฐัควรใช้มาตรการอืน่ท่ีไม่ใช่การฟ้องด้วยความผดิฐานหมิน่ประมาท
หรอืความผดิฐานนำาเข้าข้อมลูอนัเป็นเท็จเข้าสูร่ะบบคอมพวิเตอร์และนำามาตรา 161/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาใช้ในชัน้ศาลเพือ่คุ้มครองนกัปกป้องสทิธมินุษยชนจากการถูกฟ้องคดโีดยมเีจตนากลัน่แกล้ง เร่งดำาเนนิการ 
ตามคำาส่ังหัวหน้า คสช. ที่ 9/2562 โดยโอนคดีที่ยังเหลืออยู่ที่ศาลทหารไปยังศาลยุติธรรมให้เสร็จสิ้น รวมท้ังทบทวน
กฎหมาย เพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิตสำาหรับความผิดที่ไม่เข้าข่ายเป็นอาชญากรรมร้ายแรงที่สุด

ในปี 2563 มีสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม การดำาเนินการของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ 
และปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าว ดังนี้

 3.1.1 การเข้าถึงความยุติธรรม

   พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายท่ีให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน 
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ในการเข้าถงึความยตุธิรรมในด้านค่าใช้จ่ายในการดำาเนนิคด ีหลกัประกนัในการปล่อยตวัชัว่คราวระหว่างการพจิารณาคด ี
การให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน 

  สถิติผู ้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู ้เสียหาย 
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ในปีงบประมาณ 2563 พบว่ามีผู้เสียหายและจำาเลย
ยื่นคำาขอจำานวน 10,767 คำาขอ ในส่วนของผู้เสียหาย เป็นกรณีเกี่ยวกับการกระทำาความผิดต่อร่างกายมากที่สุด 
จำานวน 4,549 ราย และในส่วนของจำาเลย เป็นกรณีเกี่ยวกับความผิดในคดียาเสพติดมากที่สุด จำานวน 228 ราย  
โดยได้มีการอนุมัติให้จ่ายเงินทั้งสองกรณีรวม 8,830 ราย คิดเป็นเงิน 450 ล้านบาท77

 ทั้งนี้ สถิติการยื่นคำาขอเพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2562 ทีม่ผู้ีต้องหาและจำาเลยยืน่คำาขอ 9,930 ราย มีผูไ้ด้รบัอนุมัตคิวามช่วยเหลอื 9,436 ราย เป็นจำานวนเงนิ 
ที่ให้ความช่วยเหลือทั้งสิ้น 479.5 ล้านบาท78

 นอกจากนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 กระทรวงยุติธรรมอนุมัติเงินเยียวยา
ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 จากกรณ ี
เหตกุราดยงิในจังหวัดนครราชสีมา จำานวน 1,438,587.50 บาท ให้แก่ผูท้ีไ่ด้รบับาดเจบ็และญาตผิูเ้สยีชวีติ รวม 73 ราย79

 

  สำาหรับการช่วยเหลือประชาชนในการดำาเนินคดี การปล่อยตัวช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจำาเลย รวมถึง 
การช่วยเหลอืผูถ้กูละเมดิสทิธิมนษุยชนผ่านกองทนุยติุธรรม พบว่าในปีงบประมาณ 2563 กองทนุยตุธิรรมได้รบัการจดัสรร
เงนิสนับสนุนจากรฐับาล 150 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ทีไ่ด้รบัจำานวน 238 ล้านบาท แต่กองทนุฯ มรีายรบัในปีงบประมาณ 
2563 (จนถึงเดือนสิงหาคม) ทั้งสิ้น 152,902,810.69 บาท และเม่ือรวมกับเงินคงเหลือที่ยกมาจากปีงบประมาณ
ก่อน ๆ กองทุนฯ มีเงินทั้งสิ้น 568,781,421.32 บาท80

 ในขณะที่การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการดำาเนินคด ีการปล่อยช่ัวคราวผูต้้องหาหรือจำาเลย การช่วยเหลอืผูถู้กละเมิดสทิธมินุษยชนหรอืผูไ้ด้รบัผลกระทบจาก
การถกูละเมดิสทิธมินษุยชน และการให้ความรูท้างกฎหมายแก่ประชาชน ตามพระราชบญัญตักิองทุนยติุธรรม พ.ศ. 2558  
พบว่า จนถึงเดือนสิงหาคม 2563 กองทุนยุติธรรมมีรายจ่ายในปีงบประมาณ 2563 ทั้งสิ้น 175,076,934.94 บาท  
ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1 เป็นรายจ่ายเฉพาะการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน (ไม่รวมค่าบริหาร
จัดการ) 119,992,328.07 บาท81

 ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 ที่กองทุนฯ มีการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน 
รวมทั้งสิ้น 202,437,487.50 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 268,520,000 บาท82

77 
จาก สรุปการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ�าเลยในคดีอาญา ส�านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย

และจ�าเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563, โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, 2563. 
สืบค้นจาก http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_5/2564/green_table/ green_totel_63.pdf

78 
จาก รายงานผลการประเมนิสถานการณ์ด้านสิทธมินษุยชนของประเทศไทยปี 2562, โดย คณะกรรมการสิทธมินษุยชน 

แห่งชาติ, 2562. สืบค้นจาก http://www.nhrc.or.th/getattachment/a5d20856-911e-4e47-8f54-d128e8b1e2dd/ 
Situation-2019.aspx

79 
จาก “ยุติธรรมเพื่อประชาชน”, โดย กองบรรณาธิการ, 2563, วารสารยุติธรรม, 20(2), น. 19. ลิขสิทธิ์ [2563]  

โดย สำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. พิมพ์ซำ้าโดยได้รับอนุญาต.
80 

จาก รายงานสถานการณ์เงินกองทุนยุติธรรม เดือนสิงหาคม 2563, โดย สำานักงานกองทุนยุติธรรม, 2563. สืบค้นจาก 
https://jfo.moj.go.th/download/money0863.pdf

81 
แหล่งเดิม.

82 
จาก รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชนของประเทศไทยปี 2562. งานเดมิ.
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ที่มา : สำานักงานกองทุนยุติธรรม (2563)

ตารางที่ 1 การใช้จ่ายเงินของกองทุนยุติธรรมในปีงบประมาณ 2563

รายการ รวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (บาท)

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินคดี 21,385,730.07

หลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 95,885,700

เงินช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 34,900

ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ทางกฎหมาย 2,685,998

ค่าบริหารจัดการ 55,084,606.87

รวมทั้งสิ้น 175,076,934.94

  ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมเสนอให้มีการยกร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนภายใต้กองทุนยุติธรรม 
มีความครอบคลุมมากขึ้น โดยการเพิ่มเงื่อนไขผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบฯ ให้ครอบคลุมรวมถึงผู้ท่ีได้รับ
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือเสรีภาพจากการทำาละเมิดของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานรัฐด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้
ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว83

  ในปี 2563 ศาลยุติธรรมได้มีมาตรการเพื่ออำานวยให้ประชาชนได้เข้าถึงความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น  
โดยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ประธานศาลฎีกาได้ออกคำาแนะนำาเก่ียวกับแนวทางสำาหรับการปล่อยชั่วคราว 
ผู้ต้องหาหรือจำาเลยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ซึ่งมีสาระสำาคัญว่า 
การพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหรือจำาเลยระหว่างการพิจารณาคดีให้คำานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน
และความปลอดภัยของสังคมควบคู ่กัน การเรียกหลักประกันเพื่อการปล่อยช่ัวคราวไม่ควรเรียกเกินกว่ากรณ ี
ตามมาตรา 29 ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช 2560 โดยให้คำานงึถงึผลกระทบของการแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด 19 ต่อเศรษฐกิจในวงกว้างที่ทำาให้ประชาชนจำานวนมากตกงานและขาดรายได้ และให้มีการนำาเทคโนโลยีหรือ
อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์มาใช้ในการตดิตามตวัผูต้้องหาหรอืจำาเลยควบคูด้่วย รวมทัง้ได้กำาหนดบญัชเีกณฑ์มาตรฐานกลาง 
หลักประกันการปล่อยชั่วคราวขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยิ่งขึ้น  
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ประธานศาลฎีกาได้ออกคำาแนะนำา 12 ข้อ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติต่อผู้เสียหาย
ในคดีอาญาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญและมาตรฐานของสหประชาชาติมากยิ่งขึ้น เช่น การปฏิบัต ิ
ต่อผู้เสียหายด้วยความเข้าใจและคำานึงถึงศักด์ิศรีของบุคคล ตลอดจนความปลอดภัย และผลกระทบต่อสถานภาพ 

83 
จาก เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 1/2564 (น. 102-104). ศาสตราจารย์พิเศษ

วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ (ประธาน), ใน การประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 1/2564. กลุ่มนโยบายและพัฒนาระบบงาน
สำานักงานกองทุนยุติธรรม, กรุงเทพฯ.
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ความเป็นอยู่ และการดำารงชีวิตของผู้เสียหายอันเนื่องจากการดำาเนินกระบวนการพิจารณาทางศาล การคำานึงถึง 
ความคิดเห็นหรือความกังวลใจของผู้เสียหายที่ศาลเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคดี การมีคำาสั่งให้ตำารวจศาลดำาเนินการ 
ตามความเหมาะสมกรณีผู้เสียหายร้องขอความคุ้มครองความปลอดภัยตามระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ว่าด้วยการคุ้มครองและค่าตอบแทนพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2548 การอธิบายถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้เสียหาย ขั้นตอน  
รวมถงึความคบืหน้าของกาพจิารณาคดใีห้ผูเ้สยีหายทราบ การระมัดระวงัไม่ให้มีการเผชิญหน้าระหว่างผูต้้องหาหรอืจำาเลย
กับผู้เสียหายและพยานในคดีความผดิเก่ียวกบัเพศ คดเีกีย่วกบัความรนุแรงในครอบครวั คดีท่ีผูเ้สยีหายเป็นเดก็หรอืเยาวชน  
และคดีที่กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนหรือสังคม การคำานึงถึงความปลอดภัยและสิทธิข้ันพื้นฐานของผู้เสียหาย 
ในการพิจารณาคำาร้องขอปล่อยชัว่คราวผูต้้องหาหรอืจำาเลย รวมทัง้อาจกำาหนดมาตรการดแูลความประพฤตขิองผูถู้กปล่อย
ชั่วคราวตามความเหมาะสม การให้ความรู้และคำาแนะนำาแก่ผู้เสียหาย รวมถึงสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาความเสียหาย  
การให้ความช่วยเหลอืผูเ้สยีหายเรยีกร้องค่าสินไหมทดแทนตามสมควร และการเข้าสูก่ระบวนการไกล่เกล่ียและประนอม
ข้อพิพาท เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาความเสียหายที่เป็นธรรม รวดเร็ว และเป็นที่พอใจแก่ทุกฝ่าย

  ในเวลาต่อมา ศาลยุติธรรมเห็นว่าการออกคำาแนะนำาดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้เกิดการยกระดับการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาและจำาเลยอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะความเสมอภาคในการเข้าถึงความยุติธรรม  
และไม่กระทบต่อความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม และทำาให้เห็นได้ว่าเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อย
ชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำาเลยเดิมไม่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมและสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น เมื่อวันที่  
4 ธันวาคม 2563 ประธานศาลฎีกาจึงได้ออกคำาแนะนำาเกี่ยวกับมาตรฐานกลางสำาหรับการปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหา 
หรือจำาเลยฉบับใหม่ ส่งผลให้การกำาหนดวงเงินประกันและการเรียกหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวลดความสำาคัญลง 
และเป็นการขยายโอกาสให้ผู้ต้องหาหรือจำาเลยเข้าถึงสิทธิในการได้รับการปล่อยชั่วคราวมากขึ้น

3.1.2 ปัญหาเรือนจำาแออัด

  กรมราชทัณฑ์ให ้ข ้อมูลเรือนจำาทั่วประเทศ 143 แห่ง มีพื้นที่นอนสำาหรับผู ้ต ้องขังทั้งหมด  
353,142.48 ตารางเมตร สามารถจุผู้ต้องขังได้ทั้งหมด 294,974 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 มีผู้ต้องขัง 
ในระบบทั้งหมด 357,760 ราย84

 ซึ่งเกินกว่าความสามารถในการรองรับผู้ต้องขัง โดยในจำานวนผู้ต้องขังทั้งประเทศ 
มีประเภทคดีที่มีจำานวนผู้ต้องขังสูงสุดในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มีจำานวน 266,095 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.32  
ของผู้ต้องขังทั้งหมด85

  กรมราชทัณฑ์ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการลดปริมาณนักโทษในราชทัณฑ์ทั่วประเทศเพื่อแก้ปัญหา
นกัโทษล้นคกุในประเทศไทยทัง้การแก้ไขกฎหมายทีม่โีทษทางอาญาให้มกีารลงโทษทางเลอืกแทนการคมุขงั การลดทอน 
ความเป็นอาชญากรรมของคดท่ีีเกีย่วข้องกับยาเสพตดิโดยเปลีย่นทศันคตว่ิาปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาด้านสาธารณสขุ
ท่ีต้องบำาบัดฟื้นฟู ไม่ใช่ด้านอาชญากรรมที่ต้องมีการลงโทษด้วยการจำาขัง การเช่ือมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ
เพื่อที่จะทำาการลดโทษให้กับผู้ต้องขังบางรายอย่างแม่นยำาขึ้น สำาหรับผู้ที่สมควรได้รับการลดโทษ86

 รวมถึงการกำาหนด

84 
จาก หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0710.3/33167 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท�า 

รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�าปี 2563.
85 

จาก รายงานสถติผิูต้้องราชทณัฑ์คด ีพ.ร.บ. ยาเสพตดิทัว่ประเทศ ส�ารวจ ณ วนัที ่1 ธนัวาคม 2563, โดย กรมราชทณัฑ์, 
9 ธันวาคม 2563. สืบค้นจาก http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_result.php?date=2020-12-01&report=drug

86 
จาก กระทู้ถามที่ 0003 (ร.), ราชกิจจานุเบกษา, 137 (ตอนพิเศษ 114 ง), หน้า 47-49.
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แนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขัง และมาตรการปล่อยตัว โดยลดวันต้องโทษจำาคุกเพื่อให้นักโทษ 
ชั้นเด็ดขาดที่แสดงให้เห็นว่ามีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ มีความก้าวหน้าในการศึกษา ทำาการงานบรรลุผลได้ดี  
หรือทำาความชอบให้แก่ทางราชการเป็นพิเศษ ได้โอกาสกลับไปอยู ่กับครอบครัวและทำาประโยชน์ให้กับสังคม 
ก่อนกำาหนด87

 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2563 กรมราชทัณฑ์ได้เปิดเผยตัวเลขการพักโทษผู้ต้องขังประมาณ 
4,000 ราย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการระบายผู้ต้องขังออกจากราชทัณฑ์เพื่อลดความแออัด88

 ต่อมาในเดือนสิงหาคม  
มีการออกพระราชกฤษฎกีาพระราชทานอภยัโทษ พ.ศ. 2563 ซึง่กำาหนดให้ผูต้้องกักขงั ผู้ทำางานบรกิารสงัคมหรอืทำางาน
สาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ และผู้ได้รับการปล่อยตัวโดยมีการคุมประพฤติ ซ่ึงรวมถึงนักโทษเด็ดขาดท่ียังไม่ได้รับ
โทษกกัขงัแทนโทษจำาคกุหรอืยงัไม่ได้ถกูกกัขงัแทนค่าปรบั ได้รบัการพระราชทานอภยัโทษปล่อยตวั89

 โดยมกีารรายงาน 
ว่าอาจมีผู้ที่เข้าเกณฑ์การปล่อยตัว ประมาณ 40,000 ราย90 และมีการออกพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ 
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เป็นฉบับล่าสุดในเดือนธันวาคม 256391

นอกจากมีมาตรการเพื่อสนับสนุนการลดความแออัด 
ในเรือนจำาแล้ว กรมคุมประพฤติได้ดำาเนินการประกวดราคาเช่า 
โครงการการนำาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้เพื่อเป็น 
มาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจำาคุก โดยเปิดศูนย์ควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวเพื่อควบคุมบริหารอุปกรณ์ดังกล่าว  
จดัอบรมการให้ความรูเ้กีย่วกบัการใช้งานอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์
ติดตามตัวสำาหรับเจ้าหน้าที่ประจำาสำานักงานคุมประพฤต ิ
เพ่ือให้การใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเกิดประโยชน์ต่องานคุมประพฤติ
ในการควบคุมผู้กระทำาผิดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำาหนด และ 
มีการกำาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้สามารถรองรับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวร่วมกันระหว่าง 
กรมคุมประพฤติและกรมราชทัณฑ์ในการติดอุปกรณ์กับกลุ ่มนักโทษเด็ดขาดที่ได ้รับการพักการลงโทษและ 
ลดวนัต้องโทษจำาคกุ92 ซึง่อธบิดกีรมคุมประพฤตเิปิดเผยความพร้อมในการใช้อปุกรณ์ตดิตามตวัดงักล่าวว่า เตรยีมทดลอง
ใช้ชุดแรกกับผู้ถูกคุมประพฤติ 3,000 เครื่อง ในเดือนกันยายน และจะใช้เต็มจำานวนในเดือนพฤศจิกายนของปี 256393 

87 
จาก หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0703.5/7226 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานลดวัน 

ต้องโทษจ�าคุก.
88 

จาก อธิบดีกรมราชทัณฑ์ แจงปล่อยนักโทษ 8 พันคน เป็นการทยอยปล่อย ลดความแออัดเรือนจ�า, โดย 
the Standard, 2563. สืบค้นจาก https://thestandard.co/release-8-thousand-prisoners-to-reduce-congestion/

89 
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2563.

90 
จาก ราชทัณฑ์จ่อปล่อยตัวผู้ต้องขัง 4 หมื่นราย 'ยงยุทธ-ปลอดประสพ' พักโทษติดก�าไลอีเอ็ม, โดย ไทยโพสต์, 2563. 

สืบค้นจาก https://www.thaipost.net/main/detail/74469
91 

พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2563.

92 
จาก กรมคุมประพฤติร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ วางแนวทางและการปฏิบัติต่อนักโทษเด็ดขาดท่ีต้องใส่อุปกรณ์ EM, 

โดย กระทรวงยุติธรรม, 2563. สืบค้นจาก https://www.moj.go.th/view/46634
93 

จาก ประเดิมติดก�าไลอีเอ็มนักโทษชั้นดี เข้าเกณฑ์พักโทษ ก.ย.นี้ 3,000 ราย ลดแออัดในเรือนจ�า, โดย มติชนออนไลน์, 
2563. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/news_2270168
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การประเมินสถานการณ์

 พฒันาการหรอืความก้าวหน้า ในปี 2563 ศาลยตุธิรรมได้ออกข้อแนะนำาของประธานศาลฎกีา จำานวน 8 ฉบบั 
(แบ่งเป็นทีเ่กีย่วกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 จำานวน 5 ฉบบั และทีเ่กีย่วกบัคดอีาญา
ทั่วไป 3 ฉบับ) เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชน ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และผู้ต้องขัง สามารถเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
ได้ทั่วถึงมากย่ิงขึ้น นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย 
และจำาเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา  
พ.ศ. 2544 จากกองทุนยุติธรรมเพิ่มมากขึ้น โดยในส่วนของพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ นั้น แม้ว่าจำานวน 
ผู้ได้รับความช่วยเหลือในปีงบประมาณ 2563 จะน้อยกว่าในปีงบประมาณ 2562 เล็กน้อย แต่ในปีงบประมาณ 2563  
มีการอนุมัติ เงินเยียวยาแก่ผู ้บาดเจ็บ และญาติของผู ้ เสียชีวิตจากกรณีการกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา 
ซึ่งเป็นเหตุการณ์พิเศษ ส่วนการให้ความช่วยเหลือผ่านกองทุนยุติธรรมมีจำานวนเงินสูงมากกว่าปีงบประมาณ 2562 
กว่า 2 เท่าจาก 202.4 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2562 เป็น 491.5 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2563 เนื่องจาก 
กองทุนฯ มีรายรับเพิ่มขึ้นจึงให้ความช่วยเหลือประชาชนได้มากขึ้น นอกจากนี้ ศาลฎีกายังปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ 
ในเรื่องการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำาเลยระหว่างการพิจารณาคดี รวมทั้งปรับบัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางสำาหรับ 
การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำาเลยให้เหมาะสมกับบริบทสังคมปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยส่งผลให้การกำาหนดวงเงิน
ประกันและการเรียกหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวลดความสำาคัญลงและเป็นการขยายโอกาสให้ผู้ต้องหาหรือ 
จำาเลยเข้าถึงสิทธิในการได้รับการปล่อยชั่วคราวมากขึ้น นับเป็นความก้าวหน้าที่สำาคัญและเป็นการดำาเนินการ 
ที่สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยตามข้อ 9 ของกติกา ICCPR มากยิ่งขึ้น

 ในขณะเดียวกัน กรมราชทัณฑ์ได้มีการดำาเนินการศึกษาทางเลือกและวิธีการต่าง ๆ ที่จะลดจำานวน 
ผู้ต้องขังเพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดในเรือนจำา ซ่ึงกระทบต่อสุขอนามัยและการดูแลผู้ต้องขังให้ได้รับการปฏิบัติ
อย่างเหมาะสม ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำากติกา ICCPR ทั้งการใช้ทางเลือกอื่นแทนการคุมขัง 
การปรับแก้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดโดยปรับเปลี่ยนมุมมองต่อปัญหายาเสพติด ว่าเป็นปัญหาด้าน
สาธารณสุขมากกว่าอาชญากรรมเพื่อเน้นการบำาบัดฟื้นฟูผู้เสพมากกว่าการคุมขังและช่วยลดจำานวนผู้ต้องขังในเรือนจำา 
ทีส่่วนใหญ่เป็นนกัโทษยาเสพติดได้มากขึน้ การอภยัโทษและการพกัโทษผูต้้องขงัทีม่คีวามประพฤตดิ ีทัง้นี ้กรมราชทณัฑ์ 
และกรมคุมประพฤติมีความร่วมมือระหว่างกันในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ต้องขัง ซึ่งจะช่วยลดปริมาณ
ผู้ต้องขังและส่งเสริมให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูแก้ไขให้กลับคืนสู่สังคม และได้รับโอกาส 
ในการกลับไปอยู่กับครอบครัวและทำาประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป

 ปัญหาหรืออุปสรรค แม้รัฐบาลจะมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำา  
แต่สภาพปัจจุบนัความสามารถการดแูลผูต้้องขงัในเรือ่งพืน้ทีใ่นการรองรบัผูต้้องขงัทัว่ประเทศยงัมจีำากัด ทีย่งัจำาเป็นต้อง
ดำาเนินการควบคู่กับมาตรการอื่น ๆ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป

 ข้อเสนอแนะ แม้ว่าในปี 2563 รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะมีการดำาเนินงานท่ีเป็นความก้าวหน้า 
ที่สำาคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและความเป็นธรรมมากขึ้นดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น  
แต่ กสม. เห็นว่ายังคงมีประเด็นท้าทายที่รัฐต้องดำาเนินการต่อเนื่อง ดังนี้ 

  1. รัฐบาลโดยกระทรวงยุติธรรมควรศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคของประชาชน 
ในการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ  ในกระบวนการยตุธิรรมจากคำาร้องขอความช่วยเหลอืทีไ่ด้รบั ทัง้ตามพระราชบญัญตัค่ิาตอบแทน
ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และผ่านกองทุนยุติธรรม เพื่อนำามากำาหนด
มาตรการในการแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคการเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนอย่างเป็นระบบ 
โดยให้ความสำาคัญกับการเข้าถึงสิทธิดังกล่าวของกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ
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 2. รฐับาลโดยกระทรวงยตุธิรรม ควรเร่งสรปุผลการศกึษาเกีย่วกบัแนวทางต่าง ๆ  ในการแก้ไขปัญหาเรอืนจำา 
แออัด รวมถึงกรณีปรับปรุงการใช้วิธีการบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์แทนการกักขังแทนค่าปรับ และการใช้มาตรการ 
ทางเลือกอื่นแทนการลงโทษจำาคุกเพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติต่อไป

3.2 การกระทำาทรมาน การบังคับให้สูญหาย และนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

 ภาพรวม
อนุสัญญา CAT เป็นอนุสัญญาที่มุ ่งคุ ้มครองบุคคลจากการถูกทรมานหรือได้รับการปฏิบัติโดยมิชอบ 

โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 และมีผลใช้บังคับ
กับประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ข้อ 1 ของอนุสัญญาฯ ได้กำาหนดนิยามของคำาว่า “การทรมาน”  
ที่ใช้ในอนุสัญญานี้และข้อ 2 ได้วางหลักการว่า ไม่มีพฤติการณ์พิเศษ ภาวะสงคราม หรือสภาวะฉุกเฉินสาธารณะใด 
ที่สามารถยกขึ้นเป็นข้ออ้างสำาหรับการทรมานได้ และได้กำาหนดหน้าท่ีของรัฐภาคีในการดำาเนินมาตรการท่ีจำาเป็น 
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทรมาน ซึ่งรวมถึงการกำาหนดให้การกระทำาทรมานตามความหมายท่ีใช้ในอนุสัญญาฯ 
เป็นความผิดและมีบทกำาหนดโทษที่เหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระทำาดังกล่าว การทบทวนกฎเกณฑ์คำาสั่ง  
วิธีการหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไต่สวน จับกุม คุมขังและจำาคุกบุคคลเพื่อป้องกันการทรมาน การดำาเนินการสืบสวน
โดยพลนัและปราศจากความลำาเอียงเมือ่มมีลูเหตอัุนสมเหตสุมผลทีเ่ชือ่ได้ว่ามกีารกระทำาทรมานเกดิขึน้ และการประกนั
ว่าผู้ถูกกระทำาทรมานจะได้รับค่าสินไหมทดแทนที่เป็นธรรม ส่วนอนุสัญญา CPED มุ่งคุ้มครองบุคคลจากการถูกบังคับ
ให้สูญหายโดยเจ้าหน้าที่รัฐ โดยได้กำาหนดหลักการห้ามการบังคับบุคคลให้สูญหายและกำาหนดหน้าท่ีรัฐในการป้องกัน 
และปราบปรามการบังคับบุคคลให้สูญหายในทำานองเดียวกันกับอนุสัญญา CAT นอกจากน้ี ยังได้กำาหนดแนวปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการควบคุมตัวบุคคลและกำาหนดสิทธิของญาติของเหยื่อท่ีถูกบังคับให้สูญหายในการได้รู้ความจริงเก่ียวกับ 
รายละเอยีดและชะตากรรมของบคุคลผูถ้กูบงัคับให้สญูหาย ประเทศไทยได้ลงนามในอนสัุญญานี ้เมือ่วนัท่ี 9 มกราคม 2555 
และอยูร่ะหว่างการดำาเนนิการเข้าเป็นภาคอีนสุญัญาฯ ในส่วนของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 
มาตรา 28 ได้รับรองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และบัญญัติห้ามการทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษ 
ด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม ประกอบมาตรา 25 วรรคสี่ รับรองว่าบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ 
ย่อมมีสิทธิได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 คณะกรรมการประจำาอนุสัญญา CAT มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อรายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ  
ของประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน 2557 ในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงการเสนอว่า รัฐภาคีควรกำาหนดให้การทรมานตาม 
คำานยิามในอนสุญัญาฯ เป็นความผดิเฉพาะไว้ในกฎหมาย รวมทัง้ระบวุ่าไม่มพีฤตกิารณ์พเิศษ ภาวะสงคราม หรอืสภาวะ
ฉกุเฉนิสาธารณะใดทีย่กขึน้เป็นข้ออ้างสำาหรบัการทรมาน ให้มกีารสบืสวนการทรมานและการปฏบิตัโิดยมชิอบต่อบคุคล
ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ทหารและตำารวจท้ังในจังหวัดชายแดนภาคใต้และในพื้นท่ีอื่น ๆ ท่ัวประเทศและ 
มกีารลงโทษผูก้ระทำาผดิตามความร้ายแรงของการกระทำา ให้มมีาตรการคุม้ครองสทิธขิองผูถ้กูควบคมุตวัโดยเจ้าหน้าทีร่ฐั
และประกันว่ามาตรการดังกล่าวได้รับการปฏิบัติจริง ให้มีการสืบสวนเมื่อมีเหตุควรเชื่อได้ว่ามีบุคคลถูกบังคับให้สูญหาย 
ให้มีการชี้แจงข้อมูลกรณีบุคคลถูกบังคับให้สูญหายท่ีอยู่ในการติดตามตรวจสอบของคณะทำางานเรื่องการบังคับบุคคล 
ให้สูญหายของสหประชาชาติ รวมทั้งให้เร่งรัดการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา CPED

 นอกจากนี้ คณะกรรมการประจำากติกา ICCPR ได้มีข้อเสนอแนะต่อรายงานการปฏิบัติตามกติกา ICCPR  
ของประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายน 2560 ว่า รัฐภาคีควรสืบสวนโดยพลันและเป็นกลางกรณีมีรายงานหรือ 
มีการร้องเรียนว่ามีการกระทำาทรมานหรือบังคับให้บุคคลสูญหาย ให้การเยียวยาแก่ผู้เสียหายและประกันว่าจะไม่ม ี
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การกระทำาซำ้าอีก และได้แสดงความกังวลต่อความล่าช้าในการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทรมานและการกระทำาให้บุคคลสูญหาย ทั้งนี้ รายงานการติดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำากติกา 
ICCPR ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้เน้นยำ้าตาม 
ข้อเสนอแนะเดมิทีเ่คยให้ไว้เม่ือปี 2560 รวมถึงระบวุ่าคณะกรรมการยงัไม่ได้รบัรายงานเกีย่วกบัการจดัตัง้กลไกทีเ่ป็นอสิระ 
ในการป้องกันและปราบปรามการทรมานและบังคับให้สูญหาย94 

 ในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2562 กสม. ได้มีข้อเสนอแนะ 
ในประเดน็การเร่งพจิารณาร่างพระราชบญัญตัป้ิองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำาให้บคุคลสญูหาย พ.ศ. .... 
โดยให้คำานึงถึงความสอดคล้องตามอนสุญัญา CAT เพือ่ให้มผีลบงัคบัใช้โดยเรว็และสามารถดำาเนนิการเข้าเป็นภาคอีนุสัญญา 
CPED การสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมายทุกระดับถึงความสำาคัญของการป้องกันการทรมาน 
และการกระทำาให้บุคคลสูญหาย การจัดฝึกอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง  
และมีมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการสืบสวนโดยพลันและเป็นกลางในกรณี 
มีรายงานหรือมีการร้องเรียนว่ามีการกระทำาทรมานหรือบังคับให้บุคคลสูญหาย รวมท้ังให้การเยียวยาแก่ผู้เสียหาย 
และประกันว่าจะไม่มีการกระทำาซำ้าอีกตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำากติกา ICCPR

ในปี 2563 มสีถานการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการกระทำาทรมาน การบงัคบับุคคลให้สญูหาย สถานการณ์ของนักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชน การดำาเนินการของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.2.1 การดำาเนินการป้องกันและตรวจสอบกรณีการทรมานและการกระทำาให้บุคคลสูญหายของรัฐ 

  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การทรมานและการกระทำาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... และส่งให้สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  
โดยเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ดังกล่าว
เรยีบร้อยแล้ว ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการเสนอร่างพระราชบญัญตัเิข้าสูก่ารพจิารณาของสภาผูแ้ทนราษฎรตามกระบวนการ
ต่อไป ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมีสาระสำาคัญ เช่น การมิให้นำาพฤติการณ์พิเศษใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาวะสงคราม
หรือภัยคุกคามท่ีจะเกิดสงคราม ความไม่มั่นคงทางการเมืองภายในประเทศ หรือสถานการณ์ฉุกเฉินสาธารณะอื่นใด 
มาอ้างเพื่อให้การกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการกระทำาที่ชอบด้วยกฎหมาย การให้สามี ภริยา ผู้บุพการี 
และผู้สืบสันดานของผู้ถูกกระทำาให้สูญหายตามพระราชบัญญัติน้ี เป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา และการกำาหนดมิให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐขับไล่ ส่งกลับ หรือส่งบุคคลเป็นผู้ร้ายข้ามแดน
ไปยังอีกรัฐหนึ่งหากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นจะไปตกอยู่ในอันตรายที่จะถูกกระทำาทรมานหรือจากการกระทำา 
ให้บุคคลสูญหาย เป็นต้น95 

94 
Human Rights Committee, 8 September 2020, Report on follow-up the concluding observations of 

the Human Rights Committee, Page 7-8.
95 

จาก ตารางเปรยีบเทยีบ ร่างพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการทรมานและการกระท�าให้บคุคลสญูหาย พ.ศ. .…  
(ฉบับประชาชน/ฉบับ กมธ./ฉบับกระทรวงยุติธรรม) as of 5 Nov. 2020, โดย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, 2563. สืบค้นจาก https://
crcfthailand.org/2020/11/09/ตารางเปรียบเทียบ-ร่างพร/
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  ในขณะเดียวกัน ภาคประชาสังคมได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน 
และการกระทำาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ร่าง 
พระราชบญัญตัฉิบบัดงักล่าวได้เข้าสูก่ารพจิารณาของรฐัสภาเช่นเดยีวกัน โดยร่างกฎหมายดงักล่าวมสีาระสำาคญั เช่น การ
กำาหนดนิยาม “การทรมาน” การกำาหนดให้การควบคุมตัวบุคคลจะต้องมีการบันทึกข้อมูล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล 
ผู ้ถูกควบคุมตัวให้ญาติทราบถึงวัน เวลาและสถานท่ีควบคุมตัว การเคลื่อนย้าย และเหตุแห่งการควบคุมตัว  
การกำาหนดให้ผู ้ได้รับความเสียหาย รวมถึงสามี ภริยา คู ่ชีวิต ผู ้บุพการี ผู ้สืบสันดาน และผู ้อยู ่ในอุปการะ  
ทั้งโดยนิตินัยและพฤตินัยของบุคคลที่ได้รับความเสียหาย การให้ความผิดฐานกระทำาทรมาน และฐานกระทำา 
ให้บุคคลสูญหาย มีอายุความห้าสิบปี โดยเริ่มนับอายุความเมื่อพบผู้สูญหาย การห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานหลักฐาน 
ทีไ่ด้จากการทรมาน หรอืการกระทำาหรอืลงโทษทีโ่หดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรอืยำา่ยศีกัดิศ์ร ีหรอืการกระทำาให้บคุคลสญูหาย
เว้นแต่เพื่อดำาเนินคดีกับผู้กระทำาผิด และการให้ผู้บังคับบัญชาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องรับโทษด้วย เป็นต้น96

  ในระหว่างที่กฎหมายดังกล่าวยังไม่ประกาศใช้ รัฐบาลมีการดำาเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการ 
กระทำาทรมานและการกระทำาให้บุคคลสูญหายโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระทำา
ทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ เพื่อกำาหนดมาตรการป้องกัน การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การติดตามตรวจสอบ
กรณีต่าง ๆ และการเยียวยาผู้เสียหายจากการถูกกระทำาทรมานและถูกบังคับให้สูญหาย โดยมีสถิติการดำาเนินงาน 
ของคณะอนุกรรมการคัดกรองกรณีถูกกระทำาทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ (กรณีการถูกกระทำาทรมาน)  
ภายใต้คณะกรรมการฯ ตั้งแต่ปี 2560-2563 ดังนี้97 

ตารางที่ 2 สถิติการดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการคัดกรองกรณีถูกกระทำาทรมานและถูกบังคับ

ให้หายสาบสูญ (กรณีการถูกกระทำาทรมาน) 

ปีงบประมาณ ค้างมา รับใหม่ รวม อยู่ระหว่าง 
การค้นหาข้อมูล

เพิ่มเติม

ผลการพิจารณา คงเหลือ

ไม่มีมูล (ยุติ) มีมูล

พ.ศ. 2560 - 47 47 2 45 - 2

พ.ศ. 2561 2 136 138 - 136 - 2

พ.ศ. 2562 2 44 46 46 - - 46

พ.ศ. 2563 46 32 78 71 7 - 71

  ที่มา : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (2563) 

96 
จาก ภาคประชาชนเสนอกฎหมาย "เพิ่มโทษ-สร้างกลไก" ป้องกันการอุ้มหายซ้อมทรมาน, โดย ilaw, 2563.  

สืบค้นจาก https://ilaw.or.th/node/5549
97 

จาก หนังสือกรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ด่วนที่สุด ที่ ยธ 0405/6871 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  
เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�าปี 2563.
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  นอกจากน้ี เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำาเนินงาน 
ของประเทศไทยตามอนุสัญญา CAT (ฉบับที่ 2) และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดส่งรายงาน 
ผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการประจำาอนุสัญญา CAT98 ในส่วนของการสูญหายของบุคคลนิรนาม ในปี 2563 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและจัดทำามาตรฐานการตรวจพิสูจน์ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบติดตามคนหาย  
คนนิรนามและศพนิรนาม ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม 
(ค.พ.ศ.) ได้มีการจัดทำานโยบาย แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม การจัดทำา
มาตรฐานการตรวจพิสูจน์ การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบติดตามคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม การจัดทำา
คู่มือการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพิสูจน์บุคคลและการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อจัดเก็บและติดตามคนหาย พร้อมทั้ง
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพ
นิรนาม พ.ศ. 2558 โดยเพิ่มเรื่องคนนิรนามไว้ในระเบียบดังกล่าวเพื่อให้สามารถทำางานเกี่ยวกับการพิสูจน์สัญชาต ิ
และการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลให้เกิดความเรียบร้อย99

3.2.2 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำาทรมาน

  ในปี 2563 กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีกล่าวอ้างว่าถูกกระทำาทรมานโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งสิ้น  
9 คำาร้อง เช่น กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงทำาร้ายร่างกายเพื่อให้รับสารภาพ กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าท่ี 
ปราบปรามยาเสพติดทำาร้ายร่างกายและบังคับข่มขู่ให้รับสารภาพ และกรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำารวจทำาร้าย
ร่างกายระหว่างการจับกุมตัวและสอบสวน เป็นต้น โดยท้ัง 9 คำาร้องอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
โดยในปี 2563 กสม. ได้ออกรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวอ้างว่า 
มีการกระทำาทรมานจำานวน 22 รายงาน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นระหว่างการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย 
ในคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเข้าสู่กระบวนการซักถาม100นอกจากนี้ กสม. ได้จัดทำารายงาน 
คู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือ 
ทีย่ำา่ยศีกัดิศ์ร ี(ฉบับที ่2) ตามพนัธกรณีระหว่างประเทศเสนอต่อคณะกรรมการประจำาอนุสญัญา CAT ซึง่มีประเด็นทีส่ำาคญั 
โดยสรุป เช่น ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการซ้อมทรมานที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา มีสาระบางประการที่ยังไม่สอดคล้อง
กับอนุสัญญา CAT ซ่ึงรัฐควรตรากฎหมายให้ครบถ้วน การทบทวนการใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงในพื้นที ่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการให้ผู้เสียหายจากการถูกกระทำาทรมานได้เข้าถึงการชดเชยเยียวยาอย่างเหมาะสม  
เป็นธรรม และรวดเร็ว เป็นต้น101 ทัง้นี ้นอกจากเรือ่งร้องเรยีนต่อ กสม. แล้ว ยงัปรากฏเหตกุารณ์ตามสือ่กรณกีล่าวอ้างว่า 

98 
จาก มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 4 สิงหาคม 2563 เรื่อง การน�าเสนอรายงานผลการด�าเนินงานของประเทศไทย

ตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรี (ฉบับที่ 2),  
โดย สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2563. สืบค้นจาก http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program23.jsp?top_serl 
=99335911&key_word=%B7%C3%C1%D2%B9&owner_dep=&meet_date_dd=&meet_date_mm=&meet_ date_
yyyy=&doc_id1=&doc_ id2=& meet_date_dd2=&meet_ date_mm2=&meet_date_yyyy2=

99 
จาก นิติวิทย์ฯ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหาย และการพิสูจน์ศพนิรนาม (ค.พ.ศ.)  

ครั้งที่ 1/2563, โดย กระทรวงยุติธรรม, 2563. สืบค้นจาก https://www.moj.go.th/view/46371
100 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หัวข้อ 3.3 สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
101 

จาก รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย  
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรี, โดย สำานักงาน กสม., 2563. สืบค้นจาก http://www.nhrc.or.th /getattachment /305f5c99-
0c79-4669-bd06-39fd8419214c/รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานแ.aspx
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มีการกระทำาทรมานในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เช่น กรณีเจ้าหน้าที่ทหารชุดปราบปรามยาเสพติดทำาร้าย
ร่างกายชาย 2 คน เป็นเหตุให้คนหนึ่งเสียชีวิตและอีกคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส เป็นต้น ซึ่งกรณีดังกล่าวหน่วยงานที่
เกีย่วข้องได้ตัง้คณะกรรมการเพือ่สอบสวนข้อเทจ็จรงิและมกีารดำาเนนิคดกีบัเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องในคดอีาญาไว้ 2 ข้อหา คอื 
ข้อหาทำาร้ายร่างกายผูอ่ื้นจนถงึแก่ความตายและได้รบับาดเจ็บสาหสั และถือว่าผูก้ระทำาผดิเป็นเจ้าพนกังานซึง่ปฏบิตัหิน้าที่ 
โดยมชิอบ102 โดยยงัไม่มรีายงานผลความคบืหน้าของคดดีงักล่าว นอกจากนี ้ยงัพบรายงานข่าวกรณทีหารเกณฑ์เสยีชวีติ 
ภายในสถานที่ฝึก จำานวน 6 ราย103,104,105

 โดยท่ีครอบครัวของทหารเกณฑ์ที่เสียชีวิตบางรายมีข้อสงสัยและ 
เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง 

3.2.3 กรณีการบังคับให้บุคคลสูญหาย

  มีรายงานว่านายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ นักกิจกรรมทางการเมืองของไทยสูญหายในขณะลี้ภัย 
อยู่ในประเทศกัมพูชา โดยรายงานข่าวระบุว่า นายวันเฉลิมถูกอุ้มไปจากหน้าคอนโดที่พักอาศัยในกรุงพนมเปญ  
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ช่วงเวลาประมาณ 16.40 น.106

 ท้ังน้ี สำานักงานตำารวจแห่งชาติของประเทศไทย 
และกัมพูชาให้ข้อมูลว่าไม่ทราบสาเหตุของการหายตัวไปของนายวันเฉลิม และยังไม่ได้รับรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ 
กรณดีงักล่าว อย่างไรกต็าม ในกรณนีี ้กสม. ได้มหีนงัสอืไปยงักระทรวงการต่างประเทศเพือ่ขอให้มีการดำาเนินการแสวงหา
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและทำาความจริงให้ปรากฏ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ช้ีแจงถึงการดำาเนินการต่าง ๆ ต่อกรณี 
ดังกล ่าวรวมถึงการติดตามความคืบหน ้าของ 
การตรวจสอบข ้อเท็จจริงจากทางการกัมพูชา  
แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งครอบครัว
ของนายวันเฉลิม ภาคประชาสังคม ตลอดจนองค์กร
สิทธิมนุษยชนได้เรียกร้องให้ทางการไทยและกัมพูชา
ติดตามและแสวงหาข้อเท็จจริงในการหายตัวไป 
ของนายวันเฉลิม จนเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  
พี่สาวของนายวันเฉลิม ได้เดินทางไปยังประเทศ 
กัมพชูาเพือ่ให้ปากคำากับผูพ้พิากษาไต่สวนประจำาศาล
แขวงพนมเปญ ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนการฟ้องคดีการ
หายตัวไปของน้องชาย โดยกรมการกงสุลได้ประสาน

102 
จาก พ่อเหยื่อทหารซ้อมตายยอมเผาลูกชาย หลังทหารรับเงื่อนไขชดเชย, โดย สยามรัฐ, 2563. สืบค้นจาก  

https://siamrath.co.th/n/149904
103 

จาก ปีนี้ 6 พลทหารเสียชีวิตในค่ายทหาร มีถึง 3 รายตายในเดือนเดียว, โดย The standard, 2563. สืบค้นจาก 
https://thestandard.co/soldier-died-inside-camp/

104 
จาก ญาตร้ิองกองปราบฯ กงัขาพลทหารเสยีชวีติในค่าย, โดย ไทยพีบีเอส, 2563. สืบค้นจาก https://news.thaipbs.

or.th/content/298170
105 

จาก ครอบครัวพลทหารก็อต ยัน ยังไม่เผาศพจนกว่าจะรู ้สาเหตุการตาย, โดย พีพีทีวี, 2563. สืบค้นจาก  
https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/124787

106 
จาก ผู้ลี้ภัยการเมืองไทยทิ้งค�าพูดสุดท้าย 'หายใจไม่ออก' ก่อนถูกคนร้ายอุ้มหายในพนมเปญ, โดย ประชาไท, 2563. 

สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2020/06/87968
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ให้กระทรวงการต่างประเทศของประเทศกัมพูชาและสถานทูตกัมพูชาประจำาประเทศไทยออก “วีซ่าอัธยาศัยไมตรี”  
ให้พี่สาวของนายวันเฉลิมและทนายได้เดินทางเข้าประเทศกัมพูชา107

 ทั้งนี้ กรณีคนสูญหายในต่างประเทศ หากปรากฏ
หลักฐานทีย่นืยนัได้ว่ามกีารบงัคบัให้สญูหายหรือการกระทำาความผดิเกดิข้ึนจรงิ จะสามารถนำาคดข้ึีนสูศ่าลในประเทศไทย
ได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 8 โดยมีสำานักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้ดำาเนินการสอบสวนตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา 

  สำาหรับความคืบหน้ากรณีการหายตัวของนายพอละจี หรือบิลลี่ รักจงเจริญ นักเคลื่อนไหวชาว
กะเหรี่ยงซึ่งหายตัวไปหลังถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 นั้น หลังจาก 
ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้แถลงข่าวการพบช้ินส่วนกระดูกและมีการตรวจ DNA จนถึงการส่งสำานวนสืบสวนสอบสวน
ไปยังพนักงานอัยการเม่ือช่วงปลายปี 2562 ในเดือนมกราคม 2563 พนักงานอัยการได้พิจารณาสำานวนคดีแล้ว 
มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา 4 ราย ใน 7 ข้อหาจาก 8 ข้อหา โดยมีความเห็นสั่งฟ้องข้อหาเดียวในความผิดฐาน
เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ มาตรา 157 กรณียึดนำ้าผึ้งป่าของบิลลี่แล้วปล่อยตัวไป 
โดยไม่นำาตัวส่งให้ตำารวจดำาเนินคดีในข้อหาลักของป่า ซึ่งเหตุผลในการสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากเห็นว่าทางคดีไม่มีประจักษ์
พยานและพยานแวดล้อมใด ๆ เพียงพอที่จะเช่ือมโยงว่าผู้ต้องหาท้ังสี่ได้ร่วมกันกระทำาผิด108 โดยสำานักงานอัยการ
สูงสุดได้ส่งสำานวนการสอบสวนให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาอีกครั้ง ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  
พ.ศ. 2547 มาตรา 34 ประกอบประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 145 ซึง่การพจิารณาของกรมสอบสวน
คดีพิเศษยังไม่เห็นพ้องกับความเห็นของพนักงานอัยการและส่งความเห็นแย้งไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือพิจารณาแล้ว109

  

ในขณะทีภ่รรยาของนายพอละจ ีรกัจงเจรญิได้ยืน่หนงัสอืต่ออยัการสงูสดุเพือ่ขอความเป็นธรรมในกรณกีารสัง่ไม่ฟ้องคดี
ฆาตกรรมบิลลีด้่วยเช่นกัน110 ทัง้นี ้เมือ่วันที ่29 กรกฎาคม 2563 คณะรัฐมนตรมีมีตรัิบทราบรายงานสรปุผลการพจิารณา
ต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ กสม. กรณีนายพอละจี หรือบิลลี่  
รกัจงเจรญิ หายตัวไป ในประเด็นว่ากรมสอบสวนคดีพเิศษควรมแีนวปฏบิตัใินกรณกีารบังคบัให้บุคคลสญูหายเป็นคดพีเิศษ 
โดยไม่จำาเป็นต้องมผีูร้้องขอ หรือในกรณีทีม่ผีูร้้องขอแต่มคีณุสมบตัท่ีิไม่ครบถ้วนอนัไม่ใช่สาระสำาคญั อาจเสนอเรือ่งเกีย่วกับ 
คดีความผิดทางอาญาเป็นคดีพิเศษได้111 ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ปรับปรุงแก้ไขประกาศคณะกรรมการคดีพิเศษ  
 

107 
จาก 4 สิ่งควรรู้ในคดี “วันเฉลิม” ก่อนสิตานันเข้าพบผู้พิพากษาไต่สวนที่กรุงพนมเปญ, โดย ศูนย์ทนายความเพื่อ 

สิทธิมนุษยชน, 2563. สืบค้นจาก https://tlhr2014.com/?p=23119&fbclid=IwAR1-KDIyKmrvTEG7U3jRrsaxeTTo3a  
Cjf5yLw2SLPocerH-aW5083AoSpuI

108 
จาก อัยการแจงยิบเหตุสั่งไม่ฟ้อง 'ชัยวัฒน์' คดีบิลลี่, โดย กรุงเทพธุรกิจ, 2563. สืบค้นจาก https://www.bangkok-

biznews.com/news/detail/863791
109 

จาก หนังสือกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ยธ 0834/292 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แจ้งข้อมูลความคืบหน้าของ
คดีการหายตัวไปของบิลลี่.

110 
จาก “ภรรยาบิลลี่” ขอความเป็นธรรม อสส.หลังอัยการส่ังไม่ฟ้อง 4 ผู้ต้องหา ยันหลักฐานดีเอสไอมัดแน่น,  

โดย ผู้จัดการออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก https://mgronline.com/crime/detail/9630000088018
111 

จาก ครม.รับทราบรายงาน ยธ. ยกเคส ‘บิลลี่’ แก้โจทย์คุ้มครองสิทธิมนุษยชน, โดย มติชน, 2563. สืบค้นจาก  
https://www.matichon.co.th/politics/news_2285433
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(กคพ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอและเสนอให้ กคพ. มีมติให้คดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษ  
พ.ศ. 2561 แล้ว112 

  ในปี 2563 กสม. ได้ดำาเนินการตรวจสอบและออกรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
กรณีการบังคับบุคคลให้สูญหายกรณีของนายสุรชัย แซ่ด่าน ซึ่งหายตัวไปจากบ้านพักขณะลี้ภัยอยู่ในสาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561 และการหายตัวไปโดยไม่ทราบชะตากรรมของนายสยาม  
ธีรวุฒิ ซึ่งมีรายงานว่าถูกจับกุมที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและถูกส่งตัวกลับมาประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 
2562 โดยผลการพจิารณาไม่ปรากฏหลกัฐานว่าหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้องได้กระทำาหรอืละเลยการกระทำาอนัเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้สูญหาย แต่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่อาจละเลยต่อหน้าที่ที่จะต้องดำาเนินการสืบสวน
สอบสวนเพือ่ระบตุวัผูก้ระทำาความผดิ และทำาให้เกดิความกระจ่างชดัต่อชะตากรรมของผูส้ญูหาย ซึง่เป็นการประกนัสทิธิ 
ในการรู้ความจริงของญาติ/ครอบครัวของผู้สูญหาย กสม. จึงได้มีข้อเสนอแนะไปยังคณะกรรมการจัดการเร่ืองราว 
ร้องทุกข์กรณีถูกกระทำาทรมานและบังคับให้หายสาบสูญในการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน และตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงอย่างละเอียดถี่ถ้วน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแก่ภรรยาและมารดาของผู้สูญหาย เพื่อเป็น 
การประกันสิทธิของประชาชนให้ได้รับการคุ้มครองตามอนุสัญญา CPED113

 ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ ได้แจ้งกลับมายัง กสม. ว่า เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ได้ประสานกับสำานักงาน
ตำารวจแห่งชาติเพื่อประสานทางคดีไปยังตำารวจสากล พร้อมทั้งแจ้งผลการดำาเนินงานทั้งหมดให้ผู้เสียหายทราบแล้ว114

3.2.4 นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

  เมื่อปี 2541 สมัชชาสหประชาชาติได้รับรองปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล
หรือกลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับ
อย่างสากล (Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society  
to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms) หรือ  
“ปฏญิญาว่าด้วยนกัปกป้องสทิธมินษุยชน” มสีาระสำาคญั คอื การรบัรองสทิธขิองบคุคลทกุคนทีจ่ะส่งเสรมิและคุม้ครอง
สิทธิมนุษยชน ทั้งโดยส่วนตัวและโดยร่วมกับบุคคลอื่น ในการดำาเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บุคคลมีสิทธิ 
ท่ีจะแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็น และเข้าถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการสาธารณะ  
รวมถึงการเสนอปัญหาการดำาเนินงานของรัฐที่เป็นอุปสรรคหรือมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน และแนวทางปรับปรุง 
การทำางานของหน่วยงานของรัฐเพื่อขจัดปัจจัยที่เป็นอุปสรรคดังกล่าว ท้ังน้ี การดำาเนินการต่าง ๆ จะต้องเป็นไป 
อย่างสันติ และรัฐมีหน้าที่ในการประกันสิทธิมนุษยชนของทุกคน รวมทั้งคุ ้มครองบุคคลจากความรุนแรง 
การถูกข่มขู่คุกคาม115 คำาว่านักปกป้องสิทธิมนุษยชนจึงเป็นคำาจำากัดความที่ใช้กันในวงกว้างเพื่ออธิบายถึงการกระทำา

112 
 ข้อ 8 กำาหนดให้หน่วยงานอาจเสนอเรือ่งเกีย่วกบัคดคีวามผดิทางอาญาท่ีเหน็สมควรเสนอ กคพ. มมีติให้เป็นคดพีเิศษ

ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (2) ต่ออธิบดี โดยไม่มีผู้ร้องขอก็ได้ 
113 

จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 107-108/2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563,  
โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

114 
จาก หนังสือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/30379 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563.

115 
From Declaration on Human Rights Defenders, by United Nations Human Rights Office of the High 

Commissioner. Retrieved, December 27, 2018, Retrieved from https://www.ohchr.org/en/issues/srhrdefenders/
pages/declaration.aspx
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บางอย่างของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระทำาการใด ๆ เพื่อเรียกร้องให้มีการคุ้มครองหรือการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  
ซ่ึงสำานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) สรุปออกมาเป็นความหมายอย่างสังเขปได้ว่า  
“นักปกป้องสิทธิมนุษยชน คือ คำาจำากัดความที่ใช้อธิบายถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระทำาการใด ๆ ในเชิงคุ้มครอง 
หรือส่งเสริมสิทธิมนุษยชน” อย่างไรก็ตาม ความหมายของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนยังต้องพิจารณาจากสิ่งที่พวกเขาทำา 
และบริบทของงานที่พวกเขาทำาด้วย116การทำาหน้าที่ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในการเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ จึงมี 
ความเชื่อมโยงกับการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งได้รับการรับรอง 
ในข้อ 19 ของกติกา ICCPR คณะกรรมการประจำากติกา ICCPR ได้ทำาความเห็นทั่วไปฉบับที่ 34 เกี่ยวกับเสรีภาพ 
ในการแสดงความเหน็และแสดงออกตามข้อ 19 ของกติกาฯ ทีย่ำา้ถงึความสำาคญัของเสรภีาพดงักล่าวในสงัคมประชาธิปไตย 
โดยรัฐจะต้องให้ความคุ้มครองการแสดงออกรูปแบบต่าง ๆ และรัฐภาคีต้องประกันสิทธิของประชาชนในการเข้าถึง 
ข้อมูลที่รัฐครอบครอง ซึ่งรวมถึงสิทธิที่สื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจการของรัฐ และสิทธิที่สาธารณชน 
จะได้รับข่าวสารดังกล่าวจากสื่อ สำาหรับประเทศไทยประเด็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งในประเด็น 
ทีแ่ผนสทิธมินษุยชนแห่งชาติ ฉบับที ่4 (พ.ศ. 2562-2565) กำาหนดให้มแีผนสทิธมินษุยชนสำาหรบัรายกลุม่เป็นการเฉพาะ  
รวมถึงยังได้ถูกกำาหนดให้เป็นประเด็นหลักของแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National  
Action Plan: NAP) ระยะที่ 1 ซึ่งมีกำาหนดระยะเวลาบังคับใช้ 4 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2562-2565

  นักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นผู ้ที่ออกมาเรียกร้องต่อรัฐให้ทำาการคุ ้มครอง ส่งเสริม และเคารพ 
สิทธิมนุษยชนซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับตนเองหรือผู้อื่น และชุมชน การเรียกร้องดังกล่าวมักทำาให้เกิดความขัดแย้งและ 
บางกรณีอาจมีการข่มขู่คุกคามบุคคลที่ทำาการเรียกร้องสิทธิ รัฐจึงมีหน้าที่ในการปกป้องและคุ้มครองความปลอดภัย
ของบุคคลดังกล่าวตามหลักสิทธิมนุษยชน แม้ว่าการให้ความคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจะได้รับการกำาหนด
ให้เป็นหน่ึงในประเด็นหลักของแผน NAP แต่ปัจจุบันยังคงพบเหตุการณ์การข่มขู่ คุกคาม และการฟ้องร้องดำาเนินคดี 
ต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เรียกร้องด้านชุมชน ที่ดิน ทรัพยากร และแรงงาน โดยเฉพาะการดำาเนินคดีเชิง 
ยุทธศาสตร์เพื่อต่อต้านการมีส่วนร่วมของสาธารณชน (Strategic Lawsuit Against Public Participation: SLAPP) 
หรือ “การฟ้องปิดปาก” ต่อกลุ่มผู้ที่ออกมาต่อสู้ในข้อพิพาทระหว่างชุมชนกับรัฐหรือชุมชนกับภาคธุรกิจ โดยอุปสรรค 
ที่สำาคัญของกลุ ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชน คือการถูกฟ้องร้องในเรื่องท่ีไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นพิพาทโดยตรง  
ซ่ึงเป็นการเพิ่มภาระทำาให้เสียค่าใช้จ่ายและเวลาไปกับการต่อสู้คดี ในปี 2562 รัฐได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 161/1 เพื่อให ้อำานาจศาลในการพิจารณายกฟ้องได ้ในชั้นตรวจคำาฟ้อง 
หากพบว่าคดีนั้นอาจเป็นการฟ้องเพื่อกลั่นแกล้ง และมาตรา 165/2 ให้จำาเลยมีโอกาสในการแสดงหลักฐานได้ว่า 
การฟ้องคดีของโจทก์นั้นเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลในการสั่งคดีว่าไม่มีมูล117 อย่างไรก็ตาม  
มีรายงานซึ่งออกโดยสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนกล่าวถึงกรณีของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม 2 มาตราดังกล่าว ว่าสามารถใช้ได้เฉพาะในกรณีที่เป็นคดีระหว่างเอกชนด้วยกัน แต่คดี SLAPP  
 

116 
From Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights (p.2), Office of the 

United Nations High Commissioner for Human Rights, 2004, Geneva: United Nations. Copyrights 2004 by Office 
of the United Nations High Commissioner for Human Rights.

117 
จาก หนังสือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ ยธ 0404/1717 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบ

การจัดท�าค�าชี้แจงกรณีมีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม.



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand86

จะมกีรณีทีห่น่วยงานของรฐัเป็นผู้ฟ้องคดีด้วย118 ส่วนในชัน้อยัการกไ็ม่ปรากฏการใช้ดลุยพนิจิในการไม่ฟ้องเพราะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างที่ควรเป็น เนื่องจากปัญหาความล่าช้าในชั้นสอบสวน ทำาให้อัยการไม่มีเวลากลั่นกรองคดี 
มากพอ และการที่เจ้าหน้าที่ตำารวจจะเป็นผู้ที่มีการทบทวนคำาสั่งไม่ฟ้องของอัยการอีกที ทำาให้อัยการตัดสินใจสั่งฟ้อง
ง่ายกว่าการสั่งไม่ฟ้อง119

  ในปี 2563 มกีรณีบรษัิทเอกชนฟ้องร้องผู้ท่ีเปิดเผยรายงานขององค์กรพฒันาเอกชนแห่งหน่ึงทีก่ล่าวหาว่า 
บริษัทดังกล่าวปฏิบัติต่อแรงงานของตนโดยไม่เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนจำานวน 1 ราย ซ่ึงบริษัทดังกล่าว 
ได้เคยทำาการฟ้องร้องบุคคลอ่ืนในปีก่อนหน้าไปแล้วหลายคดี โดยรวมมีการฟ้องร้องทั้งหมด 23 ราย ในคด ี
ที่แตกต่างกันจำานวน 39 กรณี120

 คดีที่บริษัทเอกชนดังกล่าวฟ้องร้องส่วนใหญ่เป็นคดีหมิ่นประมาท โดยในปี 2563 
ศาลยุติธรรม (ศาลอาญา121, ศาลจังหวัดสระบุรี122, ศาลแพ่ง123, ศาลอุทธรณ์124) ยกฟ้องคดีระหว่างบริษัทดังกล่าว 
กับผู้ถูกกล่าวหา 4 คดี ไม่รับฟ้อง 2 คดี (ศาลอุทธรณ์125, ศาลแขวงลพบุรี126) นอกจากนี้ ยังมีอีกอย่างน้อย 5 คดี ระหว่าง 
บริษัทเอกชนดังกล่าวกับประชาชน127 โดยผู้ที่ถูกกล่าวหามีทั้งอดีตผู้ช่วยด้านสื่อสารและผู้เช่ียวชาญด้านสิทธิมนุษยชน 
อาวุโสขององค์กรพัฒนาเอกชนข้างต้น อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และอดีตผู ้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ 
แห่งหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีกรณีบริษัทเอกชนอีกแห่งหน่ึงเป็นโจทก์ฟ้องนักวิจัยด้านสิทธิแรงงานเป็นจำาเลย 
ในความผิดฐานหม่ินประมาทโดยการโฆษณา และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
 

118 
จาก รายงานข้อเสนอแนะต่อการคุ้มครองผู้ใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะจากการ 

ถูกฟ้องคดี (น. 58) โดย สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน, 2562, ม.ป.ท. : ม.ป.พ.
119 

จาก หนังสือสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ที่ สนส. 12/2563 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับปัญหาของกลไกกลั่นกรองคดีฟ้องเพื่อปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ (SLAPPs) ชั้นอัยการ.

120 
จาก THAILAND: THAMMAKASET WATCH, โดย FIDH, สืบค้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563. สืบค้นจาก  

https://www.fidh.org/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/thailand-thammakaset-watch
121 

จาก ศาลยกฟ้องคดีธรรมเกษตรฟ้อง นักสิทธิ-ลูกจ้างฟาร์มไก่ เหตุแสดงความเห็นโดยสุจริต, โดย ประชาไท, 2563. 
สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2020/06/88044

122 
จาก ศาลจังหวัดสระบุรีพิพากษายกฟ้องคดีอดีตแรงงานฟาร์มไก่ ในข้อหาเบิกความเท็จ [โพสต์บนเฟซบุ๊ก],  

โดย NSP Legal Office, 2563. สบืค้นจาก https://ne-np.facebook.com/nsplegalofficethailand /posts/1487864228068027
123 

จาก ศาลยกฟ้อง คดี 'ฟาร์มไก่' ฟ้อง 'วอยซ์ ทีวี' ปมรายงานข่าวสิทธิแรงงาน, โดย วอยซ์ออนไลน์, 2563.  
สืบค้นจาก https://voicetv.co.th/read/71veyrBc7

124 
จาก ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง อดีตนักข่าววอยซ์ทีวี ทวีตข้อความ ฟาร์มไก่ 'ใช้แรงงานทาส', โดย วอยซ์ออนไลน์, 2563. 

สืบค้นจาก http://www.voicetv.co.th/read/cQJbLv4BE
125 

จาก ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน คดีบริษัทธรรมเกษตรฟ้องหมิ่นประมาท งามศุกร์ รัตนเสถียร อาจารย์ประจ�าสถาบัน
สิทธิฯ โดยมีประเด็นวินิจฉัยว่าพยานโจทก์ไม่สามารถน�าสืบได้ว่างามศุกร์เป็นผู้แชร์โพสต์แถลงการณ์ขององค์กร Fortify Rights,  
โดย สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน, 2563. สืบค้นจาก https://naksit.net/2020 /07/210/

126 
จาก ไม่มีชื่อเรื่อง [โพสต์บนเฟซบุ๊ก], โดย NSP Legal Office, 2563. สืบค้นจาก https://www.facebook.

com/762112340643223/posts/1481416892046094/?d=n
127 

จาก THAILAND: THAMMAKASET WATCH. งานเดิม.
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พ.ศ. 2550 จากกรณจีดัแถลงข่าวและเผยแพร่รายงาน "Cheap Has a High Price" ซึง่กล่าวหาว่ามีการละเมิดสทิธแิรงงาน 
ต่างด้าวชาวเมียนมาในบริษัท ซึ่งศาลฎีกามีคำาพิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าวเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563128

  ในอีกกรณีหนึ่ง กลุ ่มฅนรักษ์กรอกสมบูรณ์ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของผู ้ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก 
กลิ่นเหม็นคล้ายสารเคมีในชุมชนพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีถูกฟ้องหมิ่นประมาทและเรียกค่าเสียหาย 50 ล้านบาทจาก
บรษิทัเอกชนทีใ่ห้บรกิารจดัการและกำาจดัปัญหากากของเสยีอตุสาหกรรมทีต่ัง้อยูบ่รเิวณใกล้เคยีงพืน้ท่ีของชุมชนดังกล่าว  
นอกจากน้ี ยังถูกบริษัทดังกล่าวฟ้องเป็นคดีที่สองในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา129ต่อมาภายหลังการไต่สวน 
มูลฟ้อง ณ ศาลจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ศาลไกล่เกลี่ยคู่ความ โดยโจทก์ซึ่งเป็นบริษัทตกลง 
ที่จะถอนฟ้องคดีทั้งหมด ศาลจึงได้จำาหน่ายคดีออกจากสารบบความเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563130

  นอกจากนี้ มีกรณีที่หน่วยงานรัฐดำาเนินคดีกับประชาชน เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
แจ้งความดำาเนินคดีอาญากับชาวบ้านบางกลอย 4 รายในข้อหายึดถือหรือครอบครองท่ีดิน131 ซ่ึงเป็นกรณีอันเป็น 
ผลสืบเนื่องจากชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวได้ร่วมกับนายโคอี้ มีมิ หรือปู่คออี้ และนายกื้อ พุกาด ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองจาก 
การถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานรื้อเผาทำาลายทรัพย์สินเมื่อปี 2554 และเมื่อเดือนกันยายน 2559  
ศาลปกครองสูงสดุได้วินจิฉยัว่า เจ้าหน้าท่ีรฐักระทำาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและมคีำาสัง่ให้จ่ายค่าเสยีหายให้กบัชาวบ้าน 
อย่างไรกด็ ีกรณข้ีางต้นพนกังานสอบสวนเจ้าของคดมีคีวามเหน็ไม่ฟ้องคดเีนือ่งจากหลกัฐานไม่เพยีงพอและส่งให้อยัการ
จังหวัดพิจารณาต่อว่าควรฟ้องหรือไม่ตามขั้นตอนคดีอาญา132

 

   นอกเหนือจากการถูกดำาเนินคดีแล้ว ยังมีสถานการณ์ถูกข่มขู่คุกคามในชีวิตและร่างกายต่อนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน โดยในเดอืนกนัยายน 2563 มรีายงานว่า133หวัหน้าพรรคสามญัชนและเครอืข่ายประชาชนผูเ้ป็นเจ้าของแร่ 
ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ตกเป็นเป้าหมายในการลอบสังหาร เน่ืองจาก 
เคยเคล่ือนไหวจนทำาให้มกีารปิดเหมอืงแร่ในพืน้ท่ีก่อนหน้าน้ีและเป็นผลให้ผูท่ี้ออกมาเรยีกร้องในประเดน็ดงักล่าวเสยีชีวติ
จำานวน 4 ราย ในกรณนีี ้กสม. ได้ประสานงานหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องอย่างเร่งด่วนเพือ่คุ้มครองความปลอดภัยให้กบัประชาชน
ที่ร่วมเคลื่อนไหวยื่นข้อเรียกร้องดังกล่าว โดยทำาหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้กรมคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพ เร่งหามาตรการคุ้มครองความปลอดภัยและขอให้ติดตามคดีเพื่อดำาเนินการจับผู้กระทำาความผิดมาลงโทษ
ตามกระบวนการยตุธิรรม รวมถงึประสานไปยงัผูก้ำากบัการสถานตีำารวจภธูรสวุรรณคหูาให้ช่วยเพิม่กำาลงัเจ้าหน้าทีต่ำารวจ

128 
จาก ศาลฎีกายกฟ้อง 'อานดี้' เปิดข้อมูลบริษัทผลไม้กระป๋องละเมิดสิทธิลูกจ้าง, โดย ประชาไท, 2563. สืบค้นจาก 

https://prachatai.com/journal/2020/06/88392
129 

จาก นักปกป้องสิทธิฯ ส่ิงแวดล้อม ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายหลังยื่นจดหมายเปิดผนึกแก้ป ัญหาสารพิษ,  
โดย วอยซ์ออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก http://www.voicetv.co.th/read/KpVPhV54l

130 
จาก ปิดฉากคดีฟ้องปิดปาก 50 ล้าน โรงงานขยะยอมถอย ถอนฟ้องแกนน�า, โดย ณิชา เวชพานิช, 2563. สืบค้นจาก 

https://greennews.agency/?p=21924
131 

จาก มนึอทุยานฯแจ้งความด�าเนนิดค ี4 ชาวบ้านบางกลอย นกักฎหมายจวกจองล้างจองผลาญหลังแพ้คดศีาลปกครอง,  
โดย สำานักข่าวชายขอบ, 2563. สืบค้นจาก https://transbordernews.in.th/home/?p=25667

132 
จาก สัง่ไม่ฟ้อง คดกีรมอทุยานฯฟ้องร้อง 4 ชาวบ้านกะเหรีย่งบางกลอยรกุป่า, โดย ศิรริุง่ ศรสิีทธพิศิาลภพ, 2563. สืบค้นจาก  

https://greennews.agency/?p=21508
133 

จาก มนึอทุยานฯแจ้งความด�าเนนิดค ี4 ชาวบ้านบางกลอย นกักฎหมายจวกจองล้างจองผลาญหลังแพ้คดศีาลปกครอง.
งานเดิม.



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand88

มาคอยดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งมีทั้งผู้หญิงและผู้สูงอายุรวมอยู่ด้วยทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อเป็นหลักประกันว่า
จะไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน134 จากการประสานงานของ กสม. ดังกล่าว 
ส่งผลให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีการเสียชีวิตของนักเคลื่อนไหวที่ยังไม่ขาดอายุความจำานวน 2 คดี เพื่อดำาเนินการ
ต่อไป135

  ในเดอืนตลุาคม 2563 มรีายงานว่า136 นักปกป้องสทิธิในท่ีดนิและสมาชิกสหพนัธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) 
ถูกลอบยิงกลางดึก โดยสาเหตุคาดว่ามาจากการต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ดินทำากินและที่อยู่อาศัย ซึ่งองค์กรพัฒนาเอกชน 
แห่งหนึ่งเปิดเผยว่าสมาชิกของกลุ่มดังกล่าวเสียชีวิตจากความขัดแย้งไปแล้ว 4 ราย และอีกจำานวนหนึ่งถูกคุกคาม  
มีการฟ้องดำาเนินคดี การกักขังโดยมิชอบ และการลอบทำาร้ายด้วยอาวุธสงคราม ต่อมา กสม. ได้รับคำาร้องเรียนจาก 
องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งขอให้ประสานการคุ้มครองแก่สมาชิก สกต. รวมถึงดูแลความปลอดภัยของเด็กที่ต้อง 
เดนิทางไปโรงเรยีน และประชาชนทีต้่องเดนิทางไปประกอบอาชพี ซึง่มคีวามหวาดกลวัต่อเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ ซึง่ในเบือ้งต้น 
กสม. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อประสานกับกำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และเจ้าหน้าท่ีตำารวจ  
ดำาเนินการตรวจตราพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และต่อมา กสม. ได้ลงพื้นที่เพื่อประสานความร่วมมือไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรที่ครอบครองพื้นที่
สำานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พื้นที่ป่าสงวน และพื้นที่ราชพัสดุของสมาชิก สกต. เพื่อให้คุ้มครอง 
กลุ่มประชาชนในกรณีดังกล่าวอย่างเร่งด่วน รวมท้ังมีหนังสือถึงผู้บัญชาการสำานักงานตำารวจแห่งชาติให้ช่วยศึกษา 
ความเหมาะสมในการติดตั้งจุดตรวจตรา (ตู้แดง) ในพื้นที่เสี่ยงอันตรายตามคำาขอของประชาชนในพื้นที่137

   จากสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึน เครือข่ายผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงคณะผู้จัดการประชุมสหประชาชาติผ่านอินเทอร์เน็ต เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน : ปัญหา
ท้าทายใหม่ แนวทางการดำาเนินงานใหม่ เอเชียและแปซิฟิก เพื่อเรียกร้องให้ผู้จัดการประชุมมีการอภิปรายในประเด็น 
การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรมซึ่งเกิดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง138

134 
จาก กสม. ประสาน “กระทรวงยุติธรรม” ขอความร่วมมือเร่งคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนักปกป้องสิทธิฯ และประชาชน

ที่ชุมนุมคัดค้านการต่อใบอนุญาตเหมืองหินดงมะไฟพร้อมขอเพ่ิมมาตรการดูแลความปลอดภัยผู้ชุมนุม “ผู้หญิง-ผู้สูงอายุ”,  
โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2563. สืบค้นจาก http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements-Press- 
Releases-Open-Letters/Press-Releases/กสม-ประสาน-กระทรวงยุติธรรม”-ขอความร่วมมือเร่งคุ้มค.aspx

135 
จาก ดีเอสไอ ลงพื้นท่ีสืบสวน กรณี การลอบสังหารอดีตแกนน�ากลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่ - ผาจันได, 

 โดย กรมสอบสวนคดีพิเศษ, 2563. สืบค้นจาก https://www.dsi.go.th/en/Detail/a5744cee78be411020039c660e9876fe
136 

จาก นักปกป้องสิทธิท่ีดินถูกลอบฆ่าแต่รอด ผู้ต้องสงสัยถูกต�ารวจควบคุมตัว, โดย ประชาไท, 2563. สืบค้นจาก 
https://prachatai.com/journal/2020/10/90065

137 
จาก กสม. ร่วมประชมุกบัหน่วยงานในจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีเพือ่ประสานการคุ้มครองสทิธมินษุยชน กรณสีมาชกิ สกต. 

ถกูข่มขูค่กุคามชวีติ, โดย คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต,ิ 2563. สืบค้นจาก http://www.nhrc.or.th/News/Activity-News/
กสม-ร่วมประชุมกับหน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี-เพื.aspx

138 
จาก เครือข่ายผู้หญิงนักปกป้องสิทธิจี้รัฐไทยยุติการคุกคามนักปกป้องสิทธิฯ หลังพบถูกคุกคามอย่างต่อเน่ือง,  

โดย ประชาไท, 2563. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2020/06/88012
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ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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การประเมินสถานการณ์ 

พัฒนาการหรือความก้าวหน้า ในปี 2563 รัฐบาลมีการดำาเนินการสำาคัญเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการ 
กระทำาทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายต่อเนื่องจากปีก่อน ได้แก่ การเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการทรมานและการกระทำาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม 
พันธกรณีในอนุสัญญา CAT และรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา CPED นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้ 
ทำาการตรวจสอบกรณีบุคคลถูกบังคับให้สูญหายที่มีการร้องเรียนไปยังสหประชาชาติอย่างต่อเนื่อง 

ปัญหาหรืออุปสรรค กสม. ยังคงได้รับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการกล่าวอ้างว่ามีการกระทำาทรมานจาก 
เจ้าหน้าท่ี และการเสยีชวิีตหรอืได้รบับาดเจ็บในระหว่างการจบักมุ ควบคมุตวัของบุคคลโดยเจ้าหน้าท่ีผูบั้งคบัใช้กฎหมาย  
อยู่เป็นระยะ รวมถึงมีข้อห่วงกังวลต่อรายงานการเสียชีวิตของทหารเกณฑ์ในระหว่างการฝึกฝนหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งหาก
มกีารสอบสวนแล้วพบว่าเกดิจากการลงโทษจนทำาให้บาดเจบ็หรอืทกุข์ทรมานอย่างร้ายแรง อาจเข้าข่ายเป็นการทรมาน
ตามอนุสัญญา CAT 

สำาหรับกรณีการหายตัวไปของคนไทยที่พำานักอาศัยอยู ่ในต่างประเทศ ซึ่งแม้ว่าจะไม่อยู ่ในเขตอำานาจ
ของประเทศไทยที่จะดำาเนินการสืบสวนสอบสวนและยังไม่ปรากฏหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าผู้เสียหายเป็นผู้เสียหาย 
ตามมาตรา 8 ของประมวลกฎหมายอาญา กสม. เห็นว่า รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถให้ความช่วยเหลือ 
หรืออำานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่ครอบครัวของผู้สูญหายในการติดตามเพื่อทราบชะตากรรมของผู้สูญหาย 
ตามหน้าท่ีและอำานาจที่สามารถดำาเนินการได้ ดังเช่นการประสานเรื่องวีซ่าอัธยาศัยไมตรีของกรมการกงสุล เป็นต้น  
รวมทั้งกลไกการติดตามช่วยเหลือตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

สำาหรับการให้การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ยังมีกรณีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกฟ้องร้องดำาเนินคดี 
และการข่มขู่คุกคามปรากฏเป็นระยะในหลายกรณีตามที่ได้กล่าวมาไว้แล้ว แม้ในปี 2562 จะได้มีการแก้ไขประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 161/1 และมาตรา 165/2 เพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากการ
ถูกฟ้องคดีปิดปาก โดยให้ศาลมีอำานาจยกฟ้องคดีท่ีมีเจตนากล่ันแกล้งผู้ถูกฟ้องในช้ันตรวจคำาฟ้อง แต่ยังไม่มีข้อมูล 
ว่าการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวส่งผลทำาให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้รับความคุ้มครองจากการถูกฟ้องคดีในลักษณะ 
ดังกล่าวได้มากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 มีกรณีที่ศาลยกฟ้องหรือไม่รับฟ้องคดีที่บริษัทเอกชนเป็นโจทก์ 
ฟ้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เปิดเผยข้อมูลปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายคดีดังได้กล่าวถึงข้างต้น

ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำาเนินงานของรัฐในการป้องกันการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย ตลอดจน 
การคุ้มครองสิทธิของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น กสม. จึงขอเน้นยำ้าข้อเสนอแนะตามรายงาน 
ผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2562 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

1. รัฐควรเร่งรัดกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำา 
ให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... โดยคำานึงถึงความสอดคล้องตามอนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CPED ให้ครบถ้วน เพื่อให้มี 
ผลใช้บังคบัโดยเรว็และเตรยีมความพร้อมในด้านต่าง ๆ  ให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคอีนสุญัญา CPED ตามทีไ่ด้ลงนามไว้ได้ 

 2. รัฐบาลควรมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความตระหนักถึงความสำาคัญของการป้องกัน 
การทรมานและการกระทำาให้บุคคลสูญหายแก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายทุกระดับและควรมีการจัดการฝึกอบรม 
เรื่องสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย โดยใช้หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา
สำาหรับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมของ กสม. 
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3. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการประเมินปัญหาสุขภาพหรือความพร้อมของสภาพร่างกายและ 
ภาวะจิตใจของผู้เข้ารบัการฝึกฝนหลกัสตูรต่าง ๆ  เช่น ทหารเกณฑ์ และนกัเรยีนหลกัสตูรพเิศษด้านยทุธวิธอีย่างสมำา่เสมอ 
เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและร่างกายของผู้เข้ารับการฝึก 

4. รัฐบาลต้องเร่งรัดให้คณะกรรมการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์กรณีถูกกระทำาทรมานและถูกบังคับให้หาย
สาบสูญดำาเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ยังอยู่ในระหว่างการค้นหาข้อมูลและสืบสวนโดยพลันกรณีมีรายงานหรือ 
มีการร้องเรียนว่ามีการกระทำาทรมานหรือบังคับให้บุคคลสูญหาย รวมทั้งให้การเยียวยาแก่ผู้เสียหายและครอบครัว 
รวมถึงประกันว่าจะไม่มีการกระทำาซำ้าอีกตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำากติกา ICCPR และอนุสัญญา CAT 
ให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

3.3 สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เหตกุารณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกดิขึน้ต่อเนือ่งนบัตัง้แต่ปี 2547 เป็นต้นมา เหตกุารณ์ทีเ่กดิข้ึน 
ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาและคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชนโดยประกาศใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก  
พระพุทธศักราช 2457 พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัต ิ
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 อย่างไรก็ดี การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าว  
บางกรณไีด้ส่งผลกระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน เช่น การปฏบัิตขิองเจ้าหน้าท่ีต่อผูต้้องสงสยัว่ามีส่วนเก่ียวข้อง
กับเหตุการณ์ความไม่สงบ เป็นต้น

ตามกติกา ICCPR รัฐมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิในชีวิตของบุคคลและประกันว่าบุคคลจะไม่ถูกทรมานหรือได้รับการ
ปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ดังปรากฏในข้อ 6 และข้อ 7 ของกติกาฯ บุคคลที่
ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพซึ่งได้รับการรับรองไว้ตามกติกานี้จะได้รับการเยียวยาที่เหมาะสม นอกจากนี้ อนุสัญญา CAT 
ยังได้กำาหนดให้รัฐภาคีอนุสัญญาฯ ต้องป้องกันการกระทำาทรมานของเจ้าหน้าท่ีรัฐต่อบุคคลท่ีอยู่ในการควบคุมของรัฐ 
หากเกิดกรณีดังกล่าวรัฐต้องดำาเนินการสอบสวนโดยเร็วและด้วยความเป็นกลางเพื่อนำาตัวผู ้กระทำาผิดมาลงโทษ  
สทิธติามกติกาและอนสุญัญาข้างต้นได้รบัการรบัรองและคุ้มครองตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2560  
โดยมาตรา 25 รับรองว่าบุคคลซ่ึงได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการกระทำาผิดอาญา
ย่อมมสิีทธไิด้รบัการเยยีวยาหรอืช่วยเหลอืจากรัฐ และมาตรา 28 รบัรองสทิธิและเสรภีาพในชวีติและร่างกาย การทรมาน 
ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระทำามิได้ 

คณะกรรมการประจำากติกา ICCPR และอนุสัญญา CAT ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานการณ์ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคณะกรรมการประจำากติกา ICCPR ได้มีข้อเสนอแนะต่อประเทศไทย เม่ือเดือน 
เมษายน 2560 ว่า รัฐภาคีควรสืบสวนกรณีมีรายงานหรือมีการร้องเรียนว่ามีการกระทำาทรมานโดยเร็วและ 
เป็นกลางให้การเยียวยาแก่ผู้เสียหายและประกันว่าจะไม่เกิดการกระทำารุนแรงซำ้าอีก และควรแก้ไขพระราชบัญญัต ิ
กฎอยัการศกึ พระพทุธศักราช 2457 พระราชกำาหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548 ให้สอดคล้องกบั
กตกิาฯ เพ่ือนำาไปสูก่ารยกเลกิกฎหมายดงักล่าวในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ และในส่วนของคณะกรรมการประจำาอนุสญัญา 
CAT ได้มีข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ของประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน 2557 ว่า รัฐภาคีควรกำาหนด
เรื่องการห้ามทรมานไว้ในกฎหมาย รวมทั้งกำาหนดว่าไม่มีพฤติการณ์พิเศษ ภาวะสงคราม หรือสภาวะฉุกเฉินสาธารณะ
ใดทีส่ามารถยกขึน้เป็นข้ออ้างสำาหรบัการทรมานได้ ควรมกีารประเมนิความจำาเป็นในการใช้กฎหมายความมัน่คงในพืน้ที่ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งควรใช้อย่างจำากัดและเฉพาะในสถานการณ์ที่มีความจำาเป็นอย่างยิ่งยวดเท่านั้น 
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ในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2562 กสม. ได้มีข้อเสนอแนะ 
ต่อรัฐในประเด็นสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมาย
อย่างต่อเน่ืองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีโดยเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนมีมาตรการท่ีประกันว่าจะมีการนำาหลัก 
สิทธิมนุษยชนมาใช้ในการปฏิบัติจริงทั้งในการตรวจค้น จับกุม และควบคุมตัวบุคคล ควรดำาเนินการกับเจ้าหน้าที ่
ที่กระทำาผิดอย่างจริงจัง การส่งเสริมการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสันติสุขในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และการให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในระยะยาว การดูแลสภาพทางจิตใจของเด็ก 
การดูแลเด็กกำาพร้าให้ได้รับการศึกษาและการพัฒนาท่ีเหมาะสม และการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่สตรีท่ีสูญเสีย
หวัหน้าครอบครวั ทัง้ในกลุม่ของเดก็กำาพร้าและสตรทีีไ่ด้รบัการรบัรองจากคณะกรรมการ 3 ฝ่ายว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบและกลุ่มที่ไม่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ 3 ฝ่าย ตลอดจนการลดปัญหาความยากจน
และการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ เป็นต้น

ในปี 2563 มีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การดำาเนินการของรัฐบาลและหน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในพื้นที่ ดังนี้

เหตุการณ์ความไม่สงบและการดำาเนินการของรัฐ ข้อมูลจากกองอำานวยการรักษาความม่ันคงภายใน 
ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) เปิดเผยว่า ในปี 2563 สถิติการก่อเหตุคดีความมั่นคงในพื้นที่ลดลงร้อยละ 60139

 

ประกอบกับข้อมูลจากองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสถานการณ์ภาคใต้มีข้อมูลสอดคล้องกันโดยระบุว่า เกิดเหตุการณ ์
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำานวน 335 เหตุการณ์ มีผู้เสียชีวิต 116 ราย ได้รับบาดเจ็บ 161 ราย  
มีเด็กอายุตำ่ากว่า 18 ปีเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ 11 ราย เหตุการณ์และผลกระทบมีจำานวนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562  
ซ่ึงเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบจำานวน 411 ครั้ง 
มีผู้เสียชีวิต 180 ราย ได้รับบาดเจ็บ 243 ราย  
มเีดก็อายตุำา่กว่า 18 ปี เสยีชวิีตและได้รบับาดเจ็บ 
รวม 21 ราย โดยหากพิจารณาในมิติของ 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
เหตุการณ์ความมั่นคง จำานวน 156 เหตุการณ ์
อาชญากรรม จำานวน 27 เหตุการณ์ ไม ่
ชัดเจน จำานวน 131 เหตุการณ์ ความขัดแย้ง 
ในทางการเมือง จำานวน 16 เหตุการณ์ การแย่ง
ชงิทรพัยากร จำานวน 2 เหตกุารณ์ และยาเสพตดิ 
จำานวน 3 เหตุการณ์140

 ส่วนข้อมูลจาก กอ.รมน.  

139 
จาก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า แถลงผลงานแก้ปัญหาชายแดนใต้ 2 ปี สถิติคดีความมั่นคงลดลงอย่างต่อเนื่อง  

กวาดล้างยาเสพติดอย่างจริงจัง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น, โดย กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า, 2563. สืบค้นจาก 
http://www.southpeace.go.th/?p=6379

140 
จาก ฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้, โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, 2563. สืบค้นจาก https://deepsouth 

watch.org/th/dsid
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ภาค 4 สน. ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความมั่นคงในปี 2563 จำานวน 30 ราย ได้รับบาดเจ็บ 106 ราย ในจำานวนนี้ 
มีสตรีเสียชีวิต 2 ราย ได้รับบาดเจ็บ 13 ราย และมีเด็กได้รับบาดเจ็บ 3 ราย จำานวนลดลงจากปี 2562 ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 
74 ราย และได้รับบาดเจ็บ 172 ราย141

ในปี 2563 รัฐบาลได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู ้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จำานวน  
43 เหตุการณ์ ผู้เสียชีวิต 26 รายและผู้ได้รับบาดเจ็บ 147 ราย142 ในจำานวนนี้รวมถึงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก 
เหตุการณ์กรณีเจ้าหน้าที่ยิงชาวบ้านเสียชีวิต 3 ศพบริเวณเทือกเขาตะเว เมื่อเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งศูนย์อำานวยการ 
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตตามระเบียบที่กำาหนดรายละ  
500,000 บาท กอ.รมน. ภาค 4 สน. ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 50,000 บาท  
และช่วยเหลือการจัดการศพ 40,000 บาท หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45  
ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมครอบครัวผู้เสียชีวิตและช่วยเหลือการจัดการศพรวมเป็นเงิน 519,000 บาท รวมถึง 
การอำานวยความสะดวกในด้านอื่น ๆ นอกจากนี้ เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบผล 
การประชุมของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ ซึ่งเห็นสมควรให้การเยียวยาเพิ่มเติม 
แก่ทายาทผู้เสียชีวิตทั้ง 3 รายเพิ่มอีกรายละ 1,000,000 บาท และให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านทุนการศึกษารายปี 
และเงินยังชีพรายเดือนแก่ทายาทของ 1 ใน 3 ครอบครัว ซึ่งมีบุตร 1 คน จนสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี143

สำาหรับการดำาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล เมื่อวันที่ 11 
กันยายน 2563 ได้มีการประกาศยกเลิกการใช้พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  
ในพื้นที่อำาเภอไม้แก่น จังหวัดนราธิวาส144 เพิ่มเติมจากที่เคยประกาศยกเลิกกฎหมายดังกล่าวในพื้นที่ 5 อำาเภอ145

 

นอกจากนี ้รฐับาลได้ดำาเนนิการเกีย่วกบักระบวนการพดูคยุสนัตสุิขจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยเมือ่เดอืนกรกฎาคม 2563 
คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ร่วมประชุมกับคณะประสานงานระดับพ้ืนที่เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ 
จากตัวแทน 9 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มงานศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มงานการศึกษา กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานพัฒนา 
ชุมชน และเศรษฐกิจฐานราก กลุ่มงานเด็ก เยาวชน และสตรี กลุ่มงานสื่อมวลชน การสื่อสาร และเทคโนโลยี  

141 
จาก หนงัสอืกองอ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที ่นร 5119.1/2488 ลงวนัที ่21 พฤศจกิายน 2563 

เรื่อง รายงานผลข้อมูลสถิติเหตุการณ์เพื่อประกอบการจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 
ประจ�าปี 2563.

142 
จาก หนังสือศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด ที่ นร 5204.1/4600 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 

2563 เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563.
143 

จาก มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครัง้ที ่1/2563, โดย สำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร,ี 2563. สบืค้นจาก http://www.cabinet.soc.go.th / 
soc/Program2-3.jsp?top_serl=99336046&key_word=&owner_dep=&meet_date_dd=18&meet_date_mm=08& 
meet_date_yyyy=2563&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=18&meet_date _mm2=08&meet_date_yyyy2=2563

144 
จาก ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ 

จังหวัดนราธิวาส ยกเว้นอ�าเภอศรีสาคร อ�าเภอสุไหงโก-ลก และอ�าเภอสุคิริน จังหวัดยะลา ยกเว้นอ�าเภอเบตง และจังหวัดปัตตานี 
ยกเว้นอ�าเภอไม้แก่น และอ�าเภอแม่ลาน,โดย ราชกิจจานุเบกษา, 2563. สืบค้นจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th /DATA/
PDF/2563/E/210/T_0033.PDF

145 
ประกอบด้วย อำาเภอศรีสาคร อำาเภอสุไหงโก-ลก อำาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส อำาเภอเบตง จังหวัดยะลา และ 

อำาเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี.
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กลุ่มงานยุติธรรม กลุ่มงานปกครองท้องที่และท้องถิ่น กลุ่มงานความมั่นคงและองค์กรภาครัฐ เพื่อรับฟังปัญหาและ 
ข้อเสนอแนะของแต่ละกลุ่มเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้146

 และได้มีการติดต่อประสานงาน 
กับผู้อำานวยความสะดวกของประเทศมาเลเซีย ซึ่งในส่วนของการเดินทางไปพูดคุยนั้นต้องรอให้ประเทศมาเลเซีย 
เปิดประเทศในช่วงปี 2564 หลังพ้นจากช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19147 ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดดงักล่าวกลุม่ผูม้อีทิธพิลในการก่อเหตคุวามไม่สงบได้ประกาศระงบัการปฏบิตักิารในพืน้ที ่โดยระบเุหตผุลว่า 
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือและให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขสามารถปฏิบัติงานได้148

กสม. ได้ตดิตามสถานการณ์ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้และผลกระทบต่อประชาชนอย่างต่อเนือ่ง จากเหตกุารณ์ 
ลอบวางระเบิดบริเวณด้านหน้าศาลทวดสะบ้าย้อย เทศบาลตำาบลสะบ้าย้อย อำาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2563 และบริเวณหน้าศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 
2563 ซึ่งทั้ง 2 เหตุการณ์ส่งผลให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บหลายราย โดยมีเด็กและเยาวชนรวมอยู่ด้วย กสม. ได้ออก
แถลงการณ์ประณามการกระทำาดังกล่าว พร้อมทั้งขอให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและ 
ผู ้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง รวมถึงขอให้หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีได้ติดตามนำากลุ ่มผู ้กระทำาผิดมาลงโทษ 
ตามกระบวนการยุติธรรมโดยเร็ว149,150

สำาหรับประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้การบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงในพื้นที่ จำานวน  
3 ฉบบั อันเป็นประเด็นที ่กสม. ได้มข้ีอเสนอแนะในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสทิธมินุษยชนของประเทศไทย 
ปี 2562 นัน้ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้กำาหนดระเบยีบและแนวปฏบัิตสิำาหรบัเจ้าหน้าท่ีเพือ่ป้องกนัการละเมิดสทิธิมนษุยชน 
ทั้งในชั้นของการจับและการกักตัวเพื่อดำาเนินกรรมวิธีซักถามภายใต้กฎหมายพิเศษ รวมถึงมีการจัดอบรมให้ความรู ้
ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ความมั่นคงเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน การบังคับใช้กฎหมาย ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามในการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องกำาลงัพลให้มคีวามเหมาะสมกบัพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ ตลอดจนหน่วยงานด้านความมัน่คงในพืน้ที่
ได้มกีารปรบัปรงุสถานทีค่วบคมุตวัผูต้้องสงสยัให้สามารถตรวจสอบได้ เช่น การตดิตัง้กล้องวงจรปิด การจดัให้มบีคุลากร
ทางการแพทย์ประจำาสถานที่ควบคุมตัว การจัดให้มีการตรวจร่างกายบุคคลก่อนและหลังรับตัวไว้ในความควบคุม และ
ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าถูกกระทำาทรมาน จะต้องได้รับการตรวจร่างกายจากแพทย์ทันที และต้องได้รับการดูแลจาก 
หน่วยงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานความม่ันคงเข้าทำาการตรวจสอบ การจัดให้มีกลไกกลางร่วมตรวจสอบ 

146 
จาก หัวหน้าพูดคุยสันติสุข จชต.ลงรับฟังความคิดเห็นที่ปัตตานี ยันการพูดคุยต้องด�าเนินการต่อเนื่อง, โดย 

ผู้จัดการออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก https://mgronline.com/south/detail/9630000076438
147 

จาก ทภ.4 ถกคณะพูดคุยสันติสุขปี 64 ประสาน BRN ดับไฟใต้, โดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำานวยการ 
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, 2563. สืบค้นจาก https://www.isoc5.net/trendings/view/D395BC6EFFA536 
475FD431A86E7CF7DC00000000000000000000000000000000/

148 
จาก โควิด-19 : บีอาร์เอ็น ประกาศ “ระงับกิจกรรมท้ังหมด” เปิดทางภาครัฐจัดการไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม ่

ระบาดในชายแดนภาคใต้, โดย บีบีซี, 2563. สืบค้นจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-52075202
149 

จาก แถลงการณ์ กสม. เรื่อง ขอประณามการลอบวางระเบิดในพื้นที่สาธารณะ อ�าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา  
เป็นเหตใุห้ชาวบ้าน เดก็ และเยาวชนได้รบับาดเจบ็, โดย สำานกังาน กสม., 2563. สบืค้นจาก http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/
Statements-Press-Releases-Open-Letters/Statements/6แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ-(กสม-)-เ.aspx

150 
จาก แถลงการณ์ กสม. เรื่อง ขอประณามการวางระเบิดหน้า ศอ.บต. ยะลา ขณะประชุมเตรียมรับมือสถานการณ์ 

โรคโควิด, โดย สำานักงาน กสม., 2563. สืบค้นจาก http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements-Press-Releases 
-Open-Letters/Statements/18แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ-(กสม-)-เ.aspx
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การกระทำาทรมานและการบังคับให้หายสาบสูญ โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบการกระทำาทรมานและ 
บังคับสูญหายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้151การเปิดโอกาสให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ถูกควบคุมตัวได้ในโอกาสแรกและ 
การอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของ กสม. ประสานขอเข้าเยี่ยมผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวได้ เป็นต้น

ในปี 2563 กสม. ยังคงได้รับคำาร้องในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
จำานวน 12 คำาร้อง ลดลงจากปี 2562 ที่มีจำานวน 26 คำาร้อง โดยมีการกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงม ี
การกระทำาหรือการละเลยการกระทำาที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงทำาร้าย
ร่างกายเพื่อให้รับสารภาพ การเข้าตรวจค้นในยามวิกาล และกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคณะกรรมการ 3 ฝ่าย  
ที่พิจารณาไม่รับรองการเสียชีวิตของบุคคลจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น  
ทัง้น้ี ในช่วงเวลาดงักล่าว กสม. ได้ออกรายงานผลการตรวจสอบเรือ่งร้องเรยีนด้านสทิธมินุษยชนในจังหวดัชายแดนภาคใต้  
จำานวน 28 รายงาน โดยรายงานผลการตรวจสอบในบางกรณพีบว่า เมือ่พจิารณาจากเอกสารทีเ่กีย่วข้องแล้ว ยงัไม่ปรากฏว่า 
มีการกระทำาหรือละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และมีบางกรณีที่พบว่าผู้เสียหายมีบาดแผลตาม
ร่างกายซ่ึงเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับวันที่ถูกควบคุมตัว แม้แพทย์ผู้ตรวจจะไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าบาดแผล
เกิดจากสาเหตุใด และไม่ปรากฏว่ามีหลักฐานยืนยันได้ว่าเจ้าหน้าที่เป็นผู้ทำาร้ายร่างกาย แต่ กสม. ก็ได้มีข้อเสนอแนะ
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการป้องกันมิให้เกิดการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ชี้แจงต่อ กสม. ว่าได้กำาชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด หากพบว่ามีการละเมิด ไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับที่กำาหนด จะมีการดำาเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาโดยไม่ยกเว้น152

อนึง่ สบืเนือ่งจากกรณกีารเสยีชวีติภายใต้การควบคมุตัวของเจ้าหน้าทีข่องนายอบัดลุเลาะ อซีอมซูอ เมือ่เดอืน
กรกฎาคม 2562 นัน้  ภรรยาของนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ ได้ยื่นคำาร้องขอเป็นผู้ร้องซักถามในคดีไต่สวนการตายที่ศาล
สงขลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 150 ซึ่งพนักงานอัยการและทนายความของภรรยาของ 
นายอบัดลุเลาะ ได้ตรวจพยานหลักฐานทีจ่ะใช้ประกอบในการสบืพยานและแถลงต่อศาลว่า ประสงค์จะสบืพยานจำานวน 
10 ปาก153 โดยเมื่อวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2563 พนักงานอัยการได้นำาภรรยาและญาติของนายอับดุลเลาะ รวมถึง 
เจ้าหน้าที่ทหารและอาสาสมัครทหารพรานที่ประจำาอยู่ในค่ายอิงคยุทธบริหารข้ึนเบิกความต่อศาล และในลำาดับถัดไป 
พนักงานอัยการและทนายฝ่ายครอบครัวของผู้ตาย ประสงค์จะให้แพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ตายทั้ง 3 โรงพยาบาล ได้แก่  
โรงพยาบาลค่ายองิคยทุธบริหาร โรงพยาบาลจงัหวดัปัตตาน ีและโรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ มาสบืพยานในวนันดัครัง้ต่อไป154

นอกจากเร่ืองร้องเรียนกรณีการกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าท่ีฝ่ายความม่ันคงมีการกระทำาหรือการละเลยการกระทำา
ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้ว ในปี 2563 กสม. ยังได้ติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ โดยพบสถานการณ์เกี่ยวข้องที่สำาคัญ ดังนี้ 

151 
จาก หนังสือกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ นร 5119.1/3488 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 

2563. งานเดิม.
152 

จาก หนงัสอืกองอ�านวยการรักษาความมัน่คงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที ่นร 5119.1/2091 ลงวนัที ่7 กรกฎาคม 2563.
153 

จาก คดีไต่สวนการตาย 'อับดุลเลาะ' หลังคุมตัวเข้าค่ายทหาร ศาลนัดสืบพยานปลายปีนี้, โดย ประชาไท, 2563.  
สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2020/06/88386

154 
จาก ศาลจงัหวดัสงขลานดัสบืพยานครัง้แรก วนันดัครัง้ต่อไปอกีด้วย ซึง่นดัถดัไป เป็นวนัที ่15-18 ธนัวาคม 2563 เวลา 

09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลจงัหวดัสงขลา, โดย มลูนธิผิสานวฒันธรรม, 2563. สบืค้นจาก https://crcfthailand.org/2020/11/27/
ศาลจังหวัดสงขลานัดสืบพ/
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การตรวจเก็บ DNA ในปี 2563 ยังคงมีรายงานจากภาคประชาสังคมว่า เจ้าหน้าที่ความมั่นคงจัดเก็บ DNA 
จากประชาชนในพื้นที่โดยไม่ได้แจ้งเหตุผลในการนำาไปใช้ท่ีชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น กรณีการตรวจเก็บ DNA จากชาย 
3 คน อายุ 18 ปี 21 ปี และ 26 ปี ในพื้นที่อำาเภอเทพา จังหวัดสงขลา ในขณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมช่วงสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19155 นอกจากน้ี ยังพบว่าภาคประชาสังคมส่วนหน่ึงได้ยื่นหนังสือต่อ 
คณะกรรมาธกิารการกฎหมาย การยตุธิรรมและสทิธมินษุยชน สภาผูแ้ทนราษฎร เพือ่เรยีกร้องให้มกีารยตุกิารตรวจเกบ็ DNA  
ในการเกณฑ์ทหารซึ่งเห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ข้อห่วงกังวลของ 
ภาคประชาสงัคมต่อการเก็บ DNA ส่วนใหญ่จะเกีย่วข้องกบัประเดน็การไม่ได้รบัข้อมูลอย่างเพยีงพอว่า DNA ทีเ่ก็บไปนัน้
จะถูกนำาไปใช้ประโยชน์ด้านใด จัดเก็บที่ไหน ผู้ใดสามารถเข้าถึงได้ และการมีกำาหนดเวลาในการทำาลายหรือไม่

การลงทะเบียนซิมการ์ดโดยวิธีการตรวจสอบใบหน้า (face recognition) หน่วยงานความมั่นคงในพ้ืนที่ 
ได้กำาหนดให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบเติมเงินลงทะเบียนซิมการ์ดโดยวิธีการ
ตรวจสอบใบหน้าเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ของตนภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันการก่อเหตุและตรวจสอบ 
การจุดระเบิดก่อความไม่สงบด้วยโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ซ่ึงหากผู้ใดไม่ดำาเนินการจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
หมายเลขนั้นได้ โดยข้อมูลจากสำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ระบุว่า หลังจากวันที่ 30 เมษายน 2563 มีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีรายงานการนำาซิมการ์ด 
มาลงทะเบียนด้วยวิธีการตรวจสอบใบหน้าเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ จำานวน 894,757 เลขหมาย จากจำานวน 
เลขหมายโทรศัพท์เคล่ือนที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ียังไม่ได้ลงทะเบียนด้วยวิธีการตรวจสอบใบหน้าเพื่อยืนยัน 
อัตลักษณ์ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2562 ประมาณ 1.2 ล้านเลขหมาย156 ทั้งนี้ พบว่าช่วงที่ได้มีการระงับสัญญาณ
หมายเลขโทรศัพท์กลุ่มที่ไม่ได้ดำาเนินการลงทะเบียนด้วยวิธีดังกล่าวอยู่ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโควิด 19 ภาคประชาสังคมกลุ่มเครือข่ายสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้จึงได้มีการออกแถลงการณ์ 
ร่วมกันเรียกร้องขอให้ยุติการตัดสัญญาณโทรศัพท์กรณีผู ้ใช้โทรศัพท์ไม่ไปถ่ายรูปแสดงตนในช่วงสถานการณ์โรค 
โควิด 19 โดยทันที เนื่องจากประชาชนจำาเป็นต้องเข้าถึงสื่อออนไลน์และการติดต่อสื่อสารในภาวะที่มีการปิดเมือง  
ปิดตำาบล ปิดหมู่บ้าน รวมทั้งการประสานขอความช่วยเหลือด้านการศึกษาและการสาธารณสุข157

สถานการณ์ด้านสุขภาพจิต ข้อมูลจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 รายงานว่า สถานการณ์ความไม่สงบฯ ที่เกิดขึ้น 
ส่งผลกระทบด้านร่างกาย สังคม และจิตใจของผู้ท่ีเผชิญต่อสถานการณ์โดยตรงและขยายวงกว้างไปสูค่รอบครวั และชมุชน 
โดยผลกระทบด้านจิตใจพบว่า มีอาการซึมเศร้า วิตกกังวล เครียด โกรธแค้นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่เชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม โดยความเครียดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นอาการต่าง ๆ เช่น ช็อก เงียบเฉย ขาดการตอบสนอง สับสน 
เฉยชา ไม่แจ่มใสร่าเริง ตกใจและหวาดกลัว กลัวสถานที่หรือเหตุการณ์ เป็นต้น อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้ร้อยละ 15-40 
ของผู้ประสบภยั ถ้าเกิดขึน้ใน 4 สปัดาห์แรกหลังเหตกุารณ์ เรยีกว่า โรคเครยีดเฉยีบพลนั (Acute Stress Disorder: ASD) 
อาการเหล่านี้มักหายได้เอง หากหลัง 4 สัปดาห์ แล้วยังมีอาการเหล่านี้อยู่ จะได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคเครียดเฉียบพลัน

155 
จาก แถลงการณ์ ขอให้ยุติการเก็บ DNA ประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด 19 โดยเด็ดขาด เสี่ยงการแพร่กระจายโรคไวรัส 

โควดิ 19 และฝ่าฝืนมาตรการด้านสาธารณสขุ, โดย มลูนธิผิสานวฒันธรรม, 2563. สบืค้นจาก https://crcfthailand.org/2020/04/07/
แถลงการณ์-ขอให้ยุติการเ/

156 
จาก หนังสือส�านักงาน กสทช. ที่ สทช 2408/35086 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ข้อมูลเพื่อประกอบการ 

จัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563.
157 

จาก 5 องค์กรสิทธิ์ใต้ร่อนแถลงการณ์ยุติตัดสัญญาณมือถือชี้กระทบปชช.ช่วงโควิด-ละเมิดความเป็นส่วนตัว,  
โดย ไทยโพสต์, 2563. สืบค้นจาก https://www.thaipost.net/main/detail/66158
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ภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ (Post-Traumatic Stress Disorder: PTSD) ทั้งนี้ ยังมีโอกาสเกิดโรคทางจิตเวช 
อีกหลายโรค เช่น โรคแพนิค โรคประสาทวิตกกังวล การใช้สารเสพติด ซึมเศร้า และฆ่าตัวตาย โดยนอกจากสถานการณ์ 
ความไม่สงบจะส่งผลต่อสุขภาพจิตของประชาชนในพ้ืนที่แล้ว ในปี 2563 ยังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโควิด 19 และส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจและการว่างงานของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย 

ทั้งนี้ ข้อมูลจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ซึ่งจัดโดยสำานักงาน กสม. ที่จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 พบว่าภาคประชาสังคมได้แสดงข้อห่วงกังวล
ต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในบางประเด็น เช่น การเรียกร้องให้มีการใช้บริการจากหน่วยงานด้านสาธารณสุข 
ที่มีความเป็นกลางและอิสระในการทำาหน้าที่ตรวจร่างกายผู ้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคง และความกังวลว่าจะ
มีการนำาเด็กหรือสตรีเข้าสู ่กระบวนการซักถามในคดีความมั่นคงโดยปราศจากทีมสหวิชาชีพและกระทำาภายใต้ 
สภาพแวดล้อมทีส่ร้างความหวาดกลวัต่อเดก็ เป็นต้น ซึง่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้ให้ข้อมูลต่อ กสม. ว่าในกระบวนการซักถาม 
ผู้ต้องสงสัยที่เป็นเด็กนั้น มีระเบียบกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าว่าด้วยวิธีปฏิบัติงาน 
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 11 แห่งพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  
โดยกำาหนดให้มีสหวิชาชีพ (นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาและอัยการ) เข้าร่วมสอบปากคำาเด็ก เป็นต้น158 

การประเมินสถานการณ์

พัฒนาการหรือความก้าวหน้า จากความพยายามของรัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ในพืน้ทีจั่งหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเน่ือง ประกอบกับการประกาศระงับการปฏบิตักิารของกลุม่ผูมี้อทิธพิล 
ในการก่อเหตคุวามไม่สงบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ส่งผลให้ในปี 2563 สถิตกิารก่อเหตกุารณ์
ความไม่สงบ จำานวนผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บมีจำานวนลดลงมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า กสม. สนับสนุนการ
ยกเลิกการประกาศใช้พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพิ่มเติมในพื้นที่อำาเภอ
ไม้แก่น จังหวัดนราธิวาส และความพยายามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อ 
สิทธิมนุษยชนของประชาชนในพื้นที่ เช่น การปรับปรุงสถานที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยให้สามารถตรวจสอบได้ การจัด
ให้มีการตรวจร่างกายบุคคลก่อนและหลังรับตัวไว้ในความควบคุม การจัดให้มีกลไกกลางร่วมตรวจสอบการกระทำา
ทรมานและการบังคับให้หายสาบสูญ และการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่คำานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน 
เป็นต้น ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดโครงการอบรมให้ความรู ้แก่เจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงานนั้น ข้อมูลจากการอบรม 
เชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ฝ่ายความม่ันคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระดับผู้ปฏิบัติ พบว่า เจ้าหน้าท่ีในระดับผู้ปฏิบัติยังต้องการองค์ความรู ้
ทักษะ/เทคนิคที่ใช้ในการสืบสวนและสอบสวน การใช้หลักจิตวิทยาในการซักถามผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคง เพื่อช่วย
ให้กระบวนการซักถามมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงมิให้กระทบต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ถูกซักถาม สำาหรับการเยียวยา 
ความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบ พบว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง

ปัญหาหรอือปุสรรค กสม. ยงัมข้ีอห่วงกังวลต่อสถานการณ์ทีอ่าจกระทบต่อสทิธขิองประชาชนและควรตดิตาม
เฝ้าระวัง เช่น การกล่าวอ้างว่ามีการกระทำาทรมานต่อผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคง ซึ่งพบว่ายังมีเรื่องร้องเรียนมายัง 
กสม. อยู่อย่างต่อเนื่อง การตรวจ DNA ประชาชนในบางพื้นท่ีโดยไม่ได้แจ้งเหตุผลของการนำาไปใช้ท่ีชัดเจน ซึ่งแม้ว่า 

158 
จาก หนังสือกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, เรื่องเดิม. 
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หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจะดำาเนนิการเพือ่ประโยชน์ในการตดิตามตวัผูก่้อเหตรุนุแรง แต่ในการทำาหน้าท่ีดงักล่าวยงัต้องเป็นไป 
ตามกรอบท่ีกฎหมายกำาหนดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนทุกกลุ่มว่าจะได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายและ 
ได้รบัการปฏบิตัจิากเจ้าหน้าทีร่ฐัอย่างเป็นธรรมเสมอกนั และการระงบัสญัญาณหมายเลขโทรศพัท์ของผูท้ีไ่ม่ได้ลงทะเบยีน
ซิมการ์ดโดยวิธีการตรวจสอบใบหน้า เพื่อยืนยันอัตลักษณ์ของตนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
ที่อาจกระทบต่อสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของราชการในภาวะสถานการณ์โรคระบาด เป็นต้น ทั้งนี้ กสม. เห็นว่า  
ข้อเรียกร้องให้ยุติการตรวจเก็บ DNA และการลงทะเบียนซิมการ์ดโดยวิธีการตรวจสอบใบหน้าเพื่อยืนยันอัตลักษณ ์
ของตนนั้น สาเหตุส่วนหนึ่งอาจมาจากการขาดความเช่ือมั่นและความไว้วางใจของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อรัฐ  
อนัส่งผลให้เกิดการต่อต้าน/ไม่เหน็ด้วยกับการดำาเนินการดงักล่าว ซึง่ท่ีผ่านมา กสม. ได้เคยมีข้อเสนอแนะต่อรฐัในการเพิม่ 
การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ให้มากขึ้น ในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยา กสม. เห็นว่า 
ที่ผ่านมารัฐให้ความสำาคัญกับการเยียวยาผู ้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบโดยเป็นการชดเชย 
ในรปูของตวัเงนิ แต่อาจยงัขาดการให้ความสำาคญัในมติกิารเยยีวยาทางด้านจติใจอย่างเป็นรปูธรรม รวมถงึโอกาสทางสังคม 
ที่ครอบครัวและผู้ได้รับผลกระทบควรเข้าถึง เช่น โอกาสในการประกอบอาชีพและทางการศึกษา เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ เมื่อพิจารณาจากภาพรวมการดำาเนินการของรัฐและสถานการณ์ที่ยังต้องติดตามเฝ้าระวังแล้ว 
กสม. จึงมีข้อเสนอแนะในประเด็นสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มเติม ดังนี้

1. รฐับาลและหน่วยงานด้านความม่ันคงควรทบทวนความจำาเป็นในการใช้กฎหมายความมัน่คงในพืน้ทีจ่งัหวัด
ชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หากในพื้นท่ีใดท่ีสถานการณ์ดีขึ้น 
ควรมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนไปใช้กฎหมายความมั่นคงที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนน้อยกว่า159 ดังเช่นที่
ได้ดำาเนินการในพื้นที่อำาเภอไม้แก่น จังหวัดนราธิวาส

2. รัฐบาล กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรจัดการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับ
ใช้กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีที่เคารพหลักสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเน่ือง และควรเพิ่มเติมเน้ือหาเกี่ยวกับทักษะ/
เทคนิคที่ใช้ในการสืบสวนและสอบสวน และการใช้หลักจิตวิทยาในการซักถามผู้ต้องสงสัยในคดีความม่ันคงให้กับ 
เจ้าหน้าที่ซ่ึงเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายพิเศษ ตลอดจนมีมาตรการที่ประกันว่าจะมีการนำาหลักสิทธิมนุษยชนมาใช้ในการ
ปฏบิตัจิรงิทัง้ในการตรวจค้น จบักมุ ควบคมุตวับคุคล และควรมกีารดำาเนนิการกับเจ้าหน้าทีท่ีก่ระทำาผดิอย่างจรงิจงั รวมทัง้ 
ให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานหลักในการดำาเนินการนำาวิธีทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการรวบรวม 
พยานหลักฐานให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3. การดำาเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีอาจมีผลกระทบต่อสิทธิ 
ของประชาชนควรอยู่บนพื้นฐานของหลักกฎหมายและการไม่เลือกปฏิบัติ โดยรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
พึงให้ความสำาคัญกับการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับความจำาเป็นในการดำาเนินมาตรการเหล่าน้ัน 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ทำาให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและให้ความร่วมมือในการดำาเนินการเพ่ือประโยชน์และ 
ความสงบสุขของส่วนรวม 

4. รัฐบาลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรให้ความสำาคัญกับการเยียวยาทางด้านจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบ  
และควรมีการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่สตรีท่ีสูญเสียหัวหน้าครอบครัวเพื่อให้สามารถมีรายได้และดูแลครอบครัว

159 
จาก รายงานผลการพจิารณาเพือ่เสนอแนะนโยบายหรอืข้อเสนอในการปรับปรงุกฎหมายท่ี 89/2557 ลงวนัที ่1 เมษายน 

2557 โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
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ของตนต่อไปได้ นอกจากนี้ ผู้ที่ไม่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ 3 ฝ่ายว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 
ความไม่สงบ หากเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนในการดำารงชีวิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
ตามความเหมาะสมต่อไป

3.4  โทษประหารชีวิต

ภาพรวม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 4 และมาตรา 28 ได้ให้การรับรอง 
คุ้มครองศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ ตลอดจนรับรองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคล  
โดยพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเป็นภาคีก็ได้รับรองหลักการดังกล่าวไว้ด้วยเช่นกัน 
โดยข้อ 6 (1) ของกติกา ICCPR รับรองว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตมาแต่กำาเนิด สิทธินี้ต้องได้รับการคุ้มครอง
โดยกฎหมาย และข้อ 6 (2) กำาหนดให้ประเทศที่ยังมิได้ยกเลิกโทษประหารชีวิต อาจลงโทษประหารชีวิตได้เฉพาะ
การกระทำาความผิดอาญาที่เป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่สุด (most serious crimes) ตามกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะ
กระทำาความผิด ข้อย่อยที่ 4 ระบุว่าบุคคลใดต้องคำาพิพากษาประหารชีวิต ย่อมมีสิทธิขออภัยโทษหรือลดหย่อน
ผ่อนโทษตามคำาพิพากษา อย่างไรก็ดี แม้กติกาฯ ไม่ได้ให้คำานิยามที่ชัดเจนของคำาว่า คดีอุกฉกรรจ์ที่สุด แต่ได้มี
แนวทางการตีความโดยผู้เสนอรายงานพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติด้านการสังหารนอก
กระบวนการยุติธรรม (special rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions) ท่ีเห็นว่า
คดีอุกฉกรรจ์ที่สุด หมายถึง การทำาให้บุคคลอื่นเสียชีวิตโดยเจตนา โดยนักวิชาการหลายท่านมีความเห็นว่าการกระทำา 
ความผดิทีม่ลีกัษณะทางเศรษฐกจิหรือการเมอืง การกระทำาความผดิทีไ่ม่มกีารใช้ความรนุแรง และการกระทำาความผดิที ่
เกี่ยวกับยาเสพติดไม่ควรจัดว่าเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่สุด นอกจากนี้ คณะกรรมการประจำากติกา ICCPR ได้มีการตีความว่า 
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไม่จัดเป็นคดีอุกฉกรรจ์ท่ีสุดด้วย ท้ังน้ี องค์การสหประชาชาติและกลไกด้านสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศได้รณรงค์ให้มีการตีความฐานความผิดต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ “คดีอุกฉกรรจ์ที่สุด” อย่างเคร่งครัด

แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จะรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ 
และความเสมอภาคของบุคคล และสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคลไว้ก็ตาม แต่การลงโทษประหาร
ชีวิตในประเทศไทย ยังคงถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาในฐานความผิดท่ีหลากหลาย เช่น ความผิดเกี่ยวกับ 
ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม 
ความผิดเก่ียวกับเพศ ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อเสรีภาพ เป็นต้น กฎหมายอาญากำาหนดโทษประหารชีวิตเป็นโทษ
สูงสุดและให้ลงโทษนีกั้บผูก่้ออาชญากรรมร้ายแรงหรอืคดอีกุฉกรรจ์ ซึง่มกีารขอพระราชทานอภยัโทษในโอกาสต่าง ๆ  ได้ 
นอกจากประมวลกฎหมายอาญาแล้ว โทษประหารชีวิตยังถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายอื่น เช่น พระราชบัญญัติยาเสพติด 
ให้โทษ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2521 เป็นต้น160

สืบเน่ืองจากรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับโทษ
ประหารชวีติและหลกัสทิธมินษุยชนของ กสม. เมือ่ปี 2558 ซึง่เสนอต่อคณะรฐัมนตรแีละหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องว่า ควรรณรงค์ 
ให้ความรู้และความเข้าใจแก่สังคมไทยเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต รวมทั้งแก้ไขกฎหมายยกเลิกโทษประหารเมื่อสังคม

160 
จาก รายงานผลการพิจารณา ที่ 129/2558 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
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มีความเข้าใจและมีความพร้อม161
 ต่อมากระทรวงยุติธรรมได้มีการศึกษาและจัดเวทีรับฟังความเห็นในประเด็น

เรื่องการยกเลิกโทษประหารชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง และได้เสนอแนวทางดำาเนินการเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิต 
ออกเป็น 3 ระยะต่อคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกับแนวทางดังกล่าวเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559  
ประกอบด้วยระยะที่ 1 การปรับอัตราโทษความผิดบางประเภทจากท่ีมีโทษประหารชีวิตสถานเดียวเป็นอัตราโทษ 
สูงสุดประหารชีวิต เพื่อให้ผู้พิพากษาสามารถใช้ดุลพินิจที่จะลงโทษโดยไม่จำาเป็นต้องลงโทษประหารชีวิตสถานเดียว
เท่านั้น ระยะที่ 2 การยกเลิกโทษประหารชีวิตในบางฐานความผิดโดยเฉพาะในความผิดที่ไม่เกี่ยวกับชีวิต หรือเป็น 
ความผิดที่ไม่ส่งผลถึงความตายของผู้อื่น และระยะที่ 3 การยกเลิกโทษประหารชีวิตในทุกฐานความผิด 

ทั้งนี้ ข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์ในปี 2563 สถิตินักโทษประหารชีวิตในกลุ ่มของนักโทษเด็ดขาดเม่ือคด ี
ถึงที่สุดมีจำานวน 15 คน แยกเป็นคดียาเสพติดให้โทษ จำานวน 11 คน คดีความผิดทั่วไป จำานวน 4 คน (ข้อมูล ณ วันที่  
16  ธนัวาคม 2563)162

  ทัง้นี ้การบงัคบัโทษประหารชวีติเป็นการดำาเนนิการตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 
มาตรา 245 ประกอบมาตรา 19 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ. 2546 ซึ่งกำาหนดให้ดำาเนินการด้วยวิธีการฉีดยาหรือสารพิษให้ตาย โดยประเทศไทย 
มีการฉีดยาสารพิษนักโทษครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2561163

การประเมินสถานการณ์

กติกา ICCPR มิได้ห้ามการลงโทษประหารชีวิต แต่ให้จำากัดการลงโทษดังกล่าวเฉพาะการกระทำาความผิด 
อาญาที่เป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่สุดดังที่กำาหนดในข้อ 6 (2) ในการพิจารณาการปฏิบัติตามกติกา ICCPR ของประเทศไทย 
เมื่อปี 2560 คณะกรรมการประจำากติกาฯ ได้ยำ้าข้อห่วงกังวลที่กฎหมายไทยยังมีบทลงโทษประหารชีวิตในความผิด 
เกี่ยวกับการทุจริต การติดสินบน และยาเสพติด ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการกระทำาความผิดอาญาที่เป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่สุด  
และมีข้อเสนอแนะให้ประเทศไทยดำาเนินการที่จำาเป็นเพื่อจำากัดการใช้โทษประหารชีวิตตามข้อ 6 (2) ของกติกาฯ  
รวมทั้งเสนอให้ประเทศไทยพิจารณายกเลิกโทษประหารชีวิตในระยะต่อไปด้วย 

พัฒนาการหรือความก้าวหน้า แม้ว ่าสังคมไทยจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการยกเลิก 
โทษประหารชวิีต แต่ในทางปฏบิตัทิีผ่่านมาพบว่าประเทศไทยมไิด้มกีารบงัคบัโทษประหารชวีติ ตัง้แต่ปี 2561 นอกจากนี้ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้มีการหารือเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิต ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำาการศึกษาวิจัยดำาเนินการ 
สัมมนาทางวิชาการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต รวมถึงศึกษาความพร้อมของประเทศไทย 
ต่อการเข้าเป็นภาคพีธิสีารเลอืกรบัของกตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (International 
on Civil and Political Rights: ICCPR) ฉบับที่ 2 ซึ่งมุ่งยกเลิกโทษประหารชีวิต 

161 
แหล่งเดิม. 

162 
จาก รายงานสถิตินักโทษประหารชีวิตกรมราชทัณฑ์, โดย กรมราชทัณฑ์, 2563. สืบค้นจาก http://www.correct.

go.th/executed/index.php?page=1
163 

จาก ไขข้อข้องใจ โทษประหารยังมีอยู่ หรือหายไป ย้อนคดีประหาร ฉีดยาพิษนักโทษ ล่าสุด, โดย ไทยรัฐออนไลน์, 
2563. สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1744660
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ปัญหาหรืออุปสรรค จากการที่  กสม. เคยมีข ้อเสนอแนะต ่อรัฐบาลและหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง 
ในการให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับสังคมเพื่อนำาไปสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิต แต่สังคมไทยยังคงมี 
ความเห็นที่แตกต่างกัน โดยประชาชนส่วนหนึ่งเห็นด้วยกับการยกเลิกโทษประหารชีวิตอย่างถาวรเพราะโทษดังกล่าว 
ไม่สามารถป้องปรามอาชญากรรมได้ อีกทั้งการลงโทษประหารชีวิตนั้นยังเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในขณะที่
ทัศนะของประชาชนอีกส่วนหนึ่งกลับยังคงเห็นด้วยกับการใช้โทษประหารชีวิตเนื่องจากเห็นว่า หากประเทศไทยยังไม่มี 
ความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่มีความรุนแรง การใช้โทษประหารชีวิตยังคงเป็นสิ่งที่จำาเป็น 
เพื่อเป็นการป้องปรามอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม จากความเห็นที่หลากหลายนี้สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทย 
ยังไม่มีความพร้อมที่จะยกเลิกโทษประหารชีวิตโดยสิ้นเชิงในทันที อย่างไรก็ดี สำาหรับความผิดบางฐานที่มิได้เป็น 
การกระทำาที่อุกฉกรรจ์ที่สุด แต่มีการกำาหนดโทษไว้สูงถึงประหารชีวิต เช่น ในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่  
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นต้น ซึ่งถือว่าเกินกว่าสัดส่วนของการกำาหนดโทษ ซึ่งไม่สอดคล้องกับกติกา ICCPR

ข้อเสนอแนะ กสม. เห็นสมควรมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อรัฐบาล ดังนี้ 

1. รฐัควรพจิารณายกเลกิโทษประหารชวีติโดยมขีัน้ตอนดำาเนนิการอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพือ่ให้เกดิความพร้อม
และเป็นทีย่อมรบัของสงัคมส่วนใหญ่ เช่น การไม่กำาหนดโทษประหารชีวติในกฎหมายทีมี่การตราขึน้ใหม่ และการพจิารณา
แก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายทีม่บีทลงโทษกำาหนดโทษประหารชวีติเพยีงสถานเดยีว เป็นโทษประหารชวีติหรอืจำาคกุตลอดชวีติ 
เพื่อให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษได้กว้างขึ้นแทนการใช้โทษประหารชีวิตแต่เพียงอย่างเดียว เป็นต้น

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาทบทวนบทลงโทษสำาหรับการกระทำาความผิดอาญาในกฎหมาย 
ฉบับต่าง ๆ  เพือ่ยกเลกิโทษประหารชวีติสำาหรับความผดิทีไ่ม่สอดคล้องกับขอบเขตและการตคีวามคำาว่า “คดอุีกฉกรรจ์”  
เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยตามข้อ 6 (2) ของกติกา ICCPR 

3. หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่สังคมไทยเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตเชิงรุก 
อย่างต่อเน่ือง เพือ่ปรบัเปลีย่นทศันคตทิีต่่อต้านการยกเลกิโทษประหารชีวติไปสูท่ศันคตทิีเ่ป็นกลาง และทัศนะท่ีเหน็ด้วย
กับการยกเลิกโทษประหารชีวิตในที่สุด
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3.5 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพของสื่อมวลชน 

ภาพรวม 

3.5.1 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

  กตกิา ICCPR ได้ให้การรับรองและประกนัเสรภีาพในการแสดงความคดิเห็นไว้ในข้อ 19 ซ่ึงกำาหนดให้บคุคล 
มีสิทธิที่จะมีความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง และมีสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก รวมถึงเสรีภาพ 
ที่จะแสวงหา รับ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความคิดทุกประเภท โดยการใช้สิทธิดังกล่าวต้องมีหน้าที่และ 
ความรบัผดิชอบพเิศษควบคู่ไปด้วย การจำากัดสิทธแิละเสรภีาพนีต้้องมบีญัญตัแิห่งกฎหมายให้อำานาจไว้และกระทำาเท่าที่
จำาเป็น เพื่อการเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น และเพื่อการรักษาความมั่นคงของชาติ หรือความสงบเรียบร้อย  
หรือการสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นน้ีได้รับการบัญญัติรับรองไว ้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ทั้งเสรีภาพของบุคคล และเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชน ดังปรากฏในมาตรา 34 และมาตรา 35 ตามลำาดับ 

  ในปี 2563 สถานการณ์การใช้เสรีภาพในการแสดงออกส่วนใหญ่ เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมือง 
หรือการเรียกร้องต่อรัฐบาลในเรื่องทางเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสถานการณ์สำาคัญที่ได้นำาเสนอ 
ในบทที่ 2 แล้ว สำาหรับเนื้อหาในส่วนนี้จะเน้นการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านทางช่องทางอื่น เช่น การใช้
สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งอาจเป็นการกระทำาที่ผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยมีกรณี
ที่สำาคัญ เช่น

  (1) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์ช่ือ “นิรนาม” ได้โพสต์เผยแพร่เนื้อหา 
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และการเมืองไทยลงบนทวิตเตอร์ ต่อมา “นิรนาม” ถูกเจ้าหน้าที่ตำารวจเข้าค้นห้องพักและพาตัว
ไปยังสถานีตำารวจภูธรเมืองพัทยาเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา 14 (3) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิด 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จากการทวีตภาพและข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ โดยศาลอุทธรณ ์
ภาค 2 มีคำาสั่งอนุญาตให้ประกันตัวในเวลาต่อมา164

  (2) กรณี ศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี อาจารย์ประจำาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
และนายหาญศักดิ์ เบญจศรีพิทักษ์ (ดาบชิต) อดีตแกนนำาแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)  
ถูกเจ้าหน้าที่ทหารมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวหาว่ากระทำาผิดตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำา 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จากการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก กรณีมณฑลทหารบกที่ 33 จัดเวทีคอนเสิร์ต
ระดมทุนช่วยผู้ประสบภัยจากพายุปาบึกว่า หน่วยงานดังกล่าวได้ร่วมจัดกิจกรรมคัดค้านการเลื่อนเลือกตั้ง “Walk to 
Vote” ทีป่ระตทู่าแพ เมือ่วันที ่9 มกราคม 2562 ซึง่คดไีด้สิน้สดุลงโดยอัยการจงัหวดัเชยีงใหม่มคีวามเหน็ไม่ฟ้องผูต้้องหา 
ท้ัง 2 คน โดยมีคำาวินิจฉัยและความเห็นในการสั่งไม ่ฟ ้องคดีว ่า การกระทำาของผู ้ต ้องหาถือเป็นเสรีภาพ 
ในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในสังคมประชาธิปไตย อีกทั้งผู้ที่เข้าไปอ่านโพสต์ย่อมไม่มีบุคคลใดเข้าใจหรือ 
หลงเชื่อไปในทางว่า มณฑลทหารบกที่ 33 จะมาเข้าร่วมกิจกรรม Walk to Vote ทั้งนี้ การกระทำาที่จะเป็นความผิด 
 

164 
จาก ตร.พัทยา อ้าง พ.ร.บ.คอมฯ จับผู้ใช้ทวิตเตอร์บัญชี "นิรนาม", โดย บีบีซี, 2563. สืบค้นจาก https://www. 

bbc.com/thai/thailand-51577352



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand102

ตามกฎหมายเกีย่วกับคอมพวิเตอร์นัน้จะต้องมเีจตนาพิเศษ คอืโดยทจุรติหรือโดยหลอกลวง และโดยประการทีน่่าจะเกิด
ความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน165 

  (3) ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 ศาลอาญาพิพากษายกฟ้องนายจาตุรนต์ ฉายแสง  
อดตีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร พรรคเพือ่ไทย ในคดตีามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 และพระราชบญัญตัว่ิาด้วย 
การกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จากการแถลงข่าวที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย  
หลังการรัฐประหาร 2557 โดยศาลให้เหตุผลว่า การกระทำาของจำาเลยเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพตามกฎหมาย ไม่เป็น 
การยุยงปลุกปั่นให้ประชาชนออกมาต่อต้านการยึดอำานาจของ คสช. และไม่เป็นการใช้กำาลังประทุษร้ายหรือวิธีการ 
รุนแรงใด ๆ ที่ทำาให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือรัฐบาล อีกท้ังการดำาเนินคดีอาญาของตำารวจเป็นการดำาเนินคดีที่
ผิดและขัดต่อหลักการตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของจำาเลย โดยควบคุม 
และจับกุมจำาเลยก่อนตั้งข้อหาจำาเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำา 
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ก่อนจะมารวบรวมพยานหลักฐานภายหลังเพื่อดำาเนินคดีกับจำาเลย 
ในข้อหาดังกล่าว166

3.5.2 เสรีภาพของสื่อมวลชน

  กรณีการใช้เสรีภาพของสื่อในการทำาหน้าที่ สืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563  
ได้เกิดกรณีเจ้าหน้าที่ทหารสังกัดกรมสรรพาวุธกระสุนท่ี 22 กองบัญชาการช่วยรบท่ี 2 (บชร.2) ค่ายสุรธรรมพิทักษ์  
จังหวัดนครราชสีมา ก่อเหตุสังหารผู้บังคับบัญชาและแม่ภรรยาผู้บังคับบัญชาจากปัญหาเรื่องเงินค่านายหน้าที่ดิน  
รวมถึงได้บุกคลังอาวุธขโมยปืนพร้อมกระสุนหลายร้อยนัดแล้วบุกยึดห้างเทอร์มินอล 21167 ซึ่งสื่อมวลชนได้นำาเสนอ
ข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวในลักษณะเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเน่ืองหลากหลายช่องทางและมีการนำาเสนอข่าวในหลาย 
รปูแบบ เช่น การถ่ายทอดสดเหตกุารณ์ผ่านเฟซบุก๊ การรายงานข่าวในลกัษณะการทำาแอนเิมชนัจำาลองเหตกุารณ์ เป็นต้น 
ทำาให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ต่อรูปแบบการนำาเสนอข่าวดังกล่าว รวมถึงความไม่เหมาะสมของเน้ือหาท่ีถูกเผยแพร่ 
ที่อาจกระทบสิทธิของประชาชนในสถานที่เกิดเหตุ และส่งผลต่อการขัดขวางการทำางานของเจ้าหน้าที่ตำารวจ  
ซึ่งในเวลาต่อมาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  
ได้มีคำาสั่งปรับทางปกครองแก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลจำานวน 3 ช่องรายการ  
ด้วยเหตุผลว่า การออกอากาศเนื้อหาเกาะติดสถานการณ์และถ่ายทอดสดเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา เข้าข่าย
เป็นเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิด 
ความเสือ่มทรามทางจิตใจอย่างร้ายแรง168 นอกจากน้ี ในปีท่ีผ่านมายงัมีการนำาเสนอข่าวท่ีส่งผลกระทบต่อสงัคมในวงกว้าง  
กล่าวคอื กรณีการติดตามและรายงานข่าวการเสียชวีติของเดก็ผูห้ญงิ ทีห่มูบ้่านกกกอก อำาเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร 

165 
จาก เปิดค�าสั่งไม่ฟ้องคดีโพสต์แซวทหาร อัยการชี้อาจเสียหายมากกว่า หากปชช.ไม่อาจแสดงความเห็น,  

โดย ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 2563. สืบค้นจาก https://www.tlhr2014.com/?p=16444
166 

 จาก ยกฟ้องจาตรุนต์ ฉายแสง คดแีถลงข่าวต้านรฐัประหาร ศาลชีใ้ช้สทิธเิสรภีาพตามกฎหมาย, โดย ประชาไท, 2563. 
สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2020/12/90927

167 
จาก 17 ช.ม.สยบ “จ่าคลั่ง” เปิดเบื้องลึกทีมสีกากีพระกาฬพิชิต, โดย มติชนสุดสัปดาห์, 2563. สืบค้นจาก  

https://www.matichonweekly.com/column/article_275972
168 

 จาก บอร์ดกสทช. สั่งปรับ 3 ช่องทีวี กรณีการออกอากาศเหตุการณ์กราดยิงโคราช, โดย ผู้จัดการออนไลน์, 2563.  
สืบค้นจาก https://mgronline.com/cyberbiz/detail/9630000019341
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โดยการออกอากาศข่าวเป็นการนำาเสนอในลักษณะการตั้งประเด็นข้อสงสัยไปยังตัวบุคคลต่าง ๆ ในหมู่บ้านหรือ 
แม้กระทั่งครอบครัวของเด็กผู้เสียชีวิต โดยไม่เคารพต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ที่ถูกหยิบยกมาเป็นผู้ต้องสงสัย ประกอบ
กับการนำาเสนอเนื้อหายังมีประเด็นที่อาจเป็นการแทรกแซง หรือส่งผลต่อความเช่ือม่ันต่อกระบวนการยุติธรรม 
โดยเฉพาะการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ในลักษณะที่เป็นการต้ังข้อสงสัยว่าเป็นผู้กระทำาความผิดโดยที่ศาลยังไม่ได้
ตัดสิน และกรณีเด็กนักเรียนหญิง 2 คน ที่จังหวัดมุกดาหาร มีข้อกล่าวหาว่าถูกครู 5 คน และศิษย์เก่า 2 คน ข่มขืน
กระทำาชำาเราตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เรื่อยมาจนถึงเดือนมีนาคม 2563169 โดยกรณีการนำาเสนอข่าวทั้งสองกรณีที่ 
จงัหวดัมกุดาหารนัน้ กสทช. ได้ลงโทษปรบัทางปกครองแก่ผูร้บัใบอนญุาต จำานวน 2 ช่องรายการ170 อกีทัง้ กสม. ได้มข้ีอ 
เสนอแนะที่ 4/2563 ไปยัง กสทช. ว่าควรมีการตรวจสอบการนำาเสนอข่าวเก่ียวกับความรุนแรงทางเพศต่อเด็กของ
ผู้ประกอบวิชาชีพส่ือมวลชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัด รวมทั้งควรประสานความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อกำาหนด
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการลบประวัติข้อมูลข่าวสารที่กระทบต่อความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ช่ือเสียง และ
ครอบครัว รวมถึงมีข้อเสนอแนะต่อองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ได้แก่ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุ
และโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาคม 
ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ควรกำากับดูแลกันเองและส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานทาง
จริยธรรมและแนวปฏิบัติซึ่งองค์กรวิชาชีพส่ือมวลชนร่วมกันกำาหนดขึ้น โดยให้พึงระมัดระวังและเพิ่มความตระหนักใน 
เรื่องผลกระทบต่อเด็กและคำานึงถึงสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองสิทธิ 
ส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้อง171

 

169 
จาก ศธ.มุกดาหารเอาจริง จี้คดีข่มขืน 2 นร.หญิง ขีดเส้นฟันผอ.-ครูห่ืน, โดย สยามรัฐ, 2563. สืบค้นจาก  

https://siamrath.co.th/n/155968
170 

จาก หนังสือส�านักงาน กสทช. ด่วนที่สุด ท่ี สทช 2308/1167 ลงวันท่ี 14 มกราคม 2564 เร่ือง ขอส่งข้อมูล 
เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563.

171 
จาก ข้อเสนอแนะ ที่ 4/2563 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

ที่มา : ประชาไท



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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  สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 รัฐบาล 
จงึได้อาศยัอำานาจตามพระราชกำาหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548 ทัว่ราชอาณาจกัร มผีลตัง้แต่
วันที่ 26 มีนาคม 2563 และได้มีการออกข้อกำาหนด (ฉบับที่ 1) ระบุถึงมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 รวมถึงการห้ามการเสนอข่าวหรือทำาให้แพร่หลายทางสื่อต่าง ๆ ซึ่งมีข้อความหรือข่าวสารเก่ียวกับ
สถานการณ์โรคโควิด 19 อันไม่เป็นความจริงและอาจทำาให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูล
ข่าวสารอันทำาให้เกิดความเข้าใจผิดจนกระทบต่อการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
หากมกีารนำาเสนอข่าวในลกัษณะดงักล่าว ให้เจ้าหน้าทีเ่ตอืนให้ระงบัหรอืสัง่ให้แก้ข่าว หากเป็นกรณทีีม่ผีลกระทบรนุแรง  
ให้ดำาเนินคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรือพระราชกำาหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และให้ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 เป็นศูนย์กลางจัดให้มีการแถลงหรือชี้แจงข่าวเพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเป็นประจำา 
และต่อเนื่อง172

 ซ่ึงพบกรณีประชาชนเผยแพร่ข่าวปลอมเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด 19 และถูกดำาเนินคดี 
ตามกฎหมายแล้วหลายราย173 แต่ไม่พบรายงานการดำาเนินคดีกับสื่อมวลชน

  ผลกระทบที่มีต่อการทำาหน้าที่ของสื่อมวลชน ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2563 รัฐบาลได้ออกข้อกำาหนด
ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานหรือมาตรการเคอร์ฟิว ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ของวันถัดไป เว้นแต่เป็น 
ผู้มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติงานในบางลักษณะ มาตรการดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการทำาหน้าที่รายงานของผู้สื่อข่าว  
โดยเมือ่วนัที ่6 เมษายน 2563 เพจเฟซบุก๊ของสมาคมผูส้ือ่ข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย ได้โพสต์แถลงการณ์และจดหมาย 
เปิดผนึกถึงพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีระบุว่า สมาคมฯ มีความยินดีในความพยายามของรัฐบาล 
ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยและได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยทางสังคม 
โดยไม่รีรอ ซ่ึงรวมถึงมาตรการในการปิดสมาคมเป็นการชั่วคราวและระงับกิจกรรม อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ เชื่อว่า 
ในแง่มุมหนึ่งมาตรการในช่วงการประกาศเคอร์ฟิวท่ัวประเทศห้ามประชาชนเดินทางออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา  
22.00-04.00 น. ที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 นั้น จะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการรายงานข่าวที่สำาคัญ  
สมาคมฯ ร้องขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาว่า นักข่าวที่ได้รับการออกบัตรประจำาตัวสื่อจากรัฐบาลสามารถเดินทางไป 
ทำาข่าวสำาคัญในช่วงเวลาเคอร์ฟิวได้หรือไม่174อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการตอบสนองต่อ 
ข้อเรียกร้องดังกล่าวแต่อย่างใด กระทั่งวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ได้มีการออกข้อกำาหนด (ฉบับที่ 10)175 ยกเลิกการ 
ห้ามออกนอกเคหสถานท่ัวราชอาณาจักรเฉพาะเหตุอันเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ตั้งแต่เวลา 23.00 น.  
ของวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จึงส่งผลให้สื่อมวลชนสามารถทำาหน้าที่ได้ตามปกติ

 

172 
จาก ข้อกำาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

(ฉบับที่ 1) ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563.
173 

จาก ปอท.บุกค้น 15 จุด รวบ 2 มือปล่อยข่าวปลอม 'ไวรัสโคโรนา, โดย ประชาไท, 2563. สืบค้นจาก  
https://prachatai.com/journal/2020/01/86145

174 
จาก สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศออก ร้องนายกฯ ให้นักข่าวลงพื้นที่ระหว่างเคอร์ฟิวได้, โดย Ilaw FREEDOM, 2563. 

สืบค้นจาก https://freedom.ilaw.or.th/node/805
175 

จาก ข้อกำาหนดออกตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  
(ฉบับที่ 10) ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563.
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  การทำาหน้าที่ของสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองที่ขยายวงกว้างโดยเฉพาะ 
ในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ทำาให้สื่อสังคมออนไลน์มีการติดตามและรายงานเหตุการณ์การชุมนุมอย่างต่อเนื่อง  
ทัง้นี ้เมือ่วนัที ่16 ตลุาคม 2563 ผูบ้ญัชาการตำารวจแห่งชาต ิในฐานะหวัหน้าผูร้บัผดิชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉกุเฉนิ 
ที่มีความร้ายแรง ได้ออกคำาสั่งหัวหน้าผู ้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงที่ 4/2563  
เรื่อง ให้ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะตามข้อ 2 ของข้อกำาหนดออกตามความใน
มาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 แห่งพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยระบุ
ตอนหน่ึงว่า เนื่องจากปรากฏว่าได้มีการออกอากาศรายการท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคงของรัฐ 
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนทางโทรทัศน์ด้วยการนำาเสนอเน้ือหารายการบางส่วนของวอยซ์ทีวี 
และ/หรือส่ือสังคมออนไลน์ อันได้แก่ วอยซ์ทีวี ประชาไท ประชาไทดอทคอม เดอะรีพอร์ทเตอร์ เดอะสแตนดาร์ด 
และเยาวชนปลดแอก-ฟรียูธ จึงให้สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำาเนินการเพื่อตรวจสอบ
และให้ระงับการออกอากาศหรือระงับการทำาให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์แล้วแต่กรณีตามหน้าที่
และอำานาจ176 จากกรณีดังกล่าวทำาให้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและ 
โทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์และสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืน 
และคัดค้านการปิดกั้นหรือคุกคามสื่อมวลชน177 อย่างไรก็ดี ต่อมาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ศาลอาญาได ้
มีคำาส่ังให้ยกคำาร้องกรณีดังกล่าว และยังให้ยกเลิกคำาสั่งเดิมของศาลที่เคยสั่งระงับช่องทางการเผยแพร่ซึ่งข้อมูล
คอมพิวเตอร์ในคดีนี้ ซึ่งคำาสั่งนี้รวมถึงสื่อทั้ง 4 สำานัก ได้แก่ ประชาไท เดอะรีพอร์ทเตอร์ เดอะสแตนดาร์ด และเยาวชน
ปลดแอก-ฟรยีธู ด้วย โดยศาลเหน็ว่ากฎหมายมเีจตนารมณ์ในการคุม้ครองการแสดงออกซึง่ความคดิเหน็ มใิช่มุง่ประสงค์ 
ปิดช่องทางการสื่อสาร ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 35 และ มาตรา 36 บัญญัติ 
ห้ามรัฐปิดส่ือมวลชนเพื่อลิดรอนเสรีภาพในการนำาเสนอข่าวสาร โดยการตีความการกระทำาผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัต ิ
ว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรือพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นั้น ต้องให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวด้วย178

การประเมินสถานการณ์ 

พัฒนาการหรือความก้าวหน้า จากการนำาเสนอข่าวของผู ้รับใบอนุญาตที่ผ ่านมา กสทช. ในฐานะ 
หน่วยงานทีม่หีน้าทีใ่นการกำากับดแูลผูป้ระกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ ได้ตระหนกัและให้ความสำาคญั 
ต่อการนำาเสนอข่าวของผู้รับใบอนุญาตที่อาจส่งผลต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน กสทช. จึงได้ดำาเนินการจัดประชุม 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการนำาเสนอเน้ือหารายการที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน 
และกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ พร้อมทั้งได้ดำาเนินการจัดทำา “ร่างแนวทางในการนำาเสนอเนื้อหารายการ 

176 
จาก กอร.ฉ.สั่ง กสทช.-ดีอีเอส ระงับ-ลบข้อมูล Voice TV-The reporter-THE STANDARD, โดย ไทยพีบีเอส, 2563. 

สืบค้นจาก https://mgronline.com/crime/detail/9630000106299
177 

จาก 6 องค์กรสื่อแถลงจุดยืนคัดค้านปิดกั้นสื่อมวลชนทุกรูปแบบ, โดย ทรูไอดี, 2563. สืบค้นจาก https://news.
trueid.net/detail/EVmel7orEmkV

178 
จาก ศาลอาญายกค�าร้องปิด 4 สื่อ 1 เพจเยาวชนปลดแอก, โดย ไทยพีบีเอส, 2563. สืบค้นจาก https://news.

thaipbs.or.th/content/297617
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เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน” “ร่างแนวทางในการนำาเสนอเน้ือหารายการเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลท่ีมีความหลากหลาย 
ทางเพศ” โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลต่อการจัดทำาร่างดังกล่าว179

สำาหรับการออกข้อกำาหนดที่จำากัดการนำาเสนอข่าวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นมาตรการ 
ที่มุ่งห้ามการนำาเสนอเฉพาะข่าวที่เป็นเท็จหรือบิดเบือน มิใช่การนำาเสนอข่าวท่ัวไป เพื่อป้องกันความหวาดกลัวหรือ 
ความตื่นตระหนกของสาธารณชน ซึ่งอาจส่งกระทบต่อความพยายามของรัฐบาลในการควบคุมโรคได้ ซึ่งการห้าม 
นำาเสนอข่าวที่เป็นเท็จเป็นสิ่งที่รัฐพึงกระทำาได้อยู่แล้วในสถานการณ์ปกติ จึงอาจกล่าวได้ว่าข้อกำาหนดดังกล่าวไม่ได้มี 
ผลกระทบต่อสทิธใินสาระสำาคัญ ในขณะเดยีวกัน รฐับาลได้จดัให้มช่ีองทางการให้ข่าวอย่างเป็นทางการเพือ่ให้ประชาชน
ได้รบัข่าวสารทีถ่กูต้องอย่างสมำา่เสมอและทนัต่อเหตกุารณ์ควบคูไ่ปด้วย อกีทัง้มกีลไกการถ่วงดลุการใช้อำานาจของรัฐกับ
การทำาหน้าที่ของสื่อในแขนงต่าง ๆ  ผ่านกระบวนการทางศาลให้มีความสอดคล้องต่อเสรีภาพของสื่อมวลชนตามที่ได้รับ
การรับรองและคุ้มครองในรัฐธรรมนูญ

ปัญหาหรืออุปสรรค ที่ผ่านมาหลายฝ่ายแสดงความกังวลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิด
เกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ ทีอ่าจมปัีญหาการตคีวามในการบังคบัใช้ทีไ่ม่ตรงตามเจตนารมณ์
และอาจนำาไปสู่การตีความไปในทางปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนจนเกินสมควร อย่างไรก็ดี 
ในปี 2563 มีกรณีที่ศาลได้พิพากษายกฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
หลายกรณ ีซึง่เป็นการวางบรรทดัฐานในการตคีวามการบงัคบัใช้กฎหมายดงักล่าวสำาหรบัเจ้าหน้าทีผู่บ้งัคับใช้กฎหมายดงักล่าว 

แม้ว่า ในปี 2559 องค์กรวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน ประกอบด้วย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ร่วมกันออกแนวปฏิบัติการได้มาและการนำาเสนอข่าวและภาพข่าว 
ของสื่อมวลชนโดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ตกเป็นข่าวไว้แล้วก็ตาม แต่ในปี 2563 
พบว่า การนำาเสนอข่าวกรณีกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา กรณีการเสียชีวิตของเด็กหญิง และกรณีเด็กนักเรียนหญิงถูก
ครูและศิษย์เก่าข่มขืนท่ีจังหวัดมุกดาหาร สะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบันสื่อมวลชนมีการนำาเสนอข่าวหลากหลายช่องทาง  
และมวีธิกีารนำาเสนอหลากหลายรปูแบบ ซึง่อาจมปีระเดน็น่าห่วงกงัวลทีเ่ก่ียวข้องกบัสทิธมินษุยชนและศกัดิศ์รคีวามเป็น
มนุษย์ในการนำาเสนอข่าวของสื่อมวลชน ประกอบกับการนำาเสนอเน้ือหาของข่าวดังกล่าวมีประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับเด็ก 
ที่สื่อควรใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก และควรหลีกเลี่ยงการตั้งคำาถามที่เสมือนเป็นการตอกยำ้าเหตุการณ์ที่จะสร้าง
ความบอบชำ้าทางจิตใจซำ้า นอกจากนี้ ยังพบว่าการนำาเสนอข่าวโดยวิธีทำาแอนิเมชันจำาลองเหตุการณ์ ซึ่งอาจเป็นการ 
นำาเสนอวิธีการในการกระทำาความผิดหรืออาจก่อให้เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ อีกทั้งการนำาเสนอข่าวโดยจำาลอง
เหตกุารณ์ดงักล่าวอาจมีข้อมูลไม่ตรงกบัข้อเทจ็จรงิของเจ้าหน้าที ่ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชือ่ถอืต่อกระบวนการ 
ยุติธรรม ทั้งนี้ แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 35 และกติกา ICCPR ข้อ 19 ได้ระบุถึง
การรับรองและคุ้มครองเสรีภาพสื่อมวลชนไว้ แต่การใช้เสรีภาพดังกล่าวต้องมีหน้าที่พิเศษควบคู่ไปด้วย

ข้อเสนอแนะ กสม. มข้ีอเสนอแนะเพิม่เตมิต่อรฐับาลในการส่งเสรมิและคุม้ครองเสรภีาพในการแสดงออก ดงันี้ 

1. รัฐสภา และ กสทช. ควรมีแนวทางกำากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อต่อกรณีการนำาเสนอข่าวหรือวิธีการ
รายงานของสื่อ โดยต้องคำานึงถึงหน้าที่พิเศษที่ต้องเคารพสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น และต้องคำานึงถึงการรักษา 
ความมั่นคงของชาติ หรือความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน โดยส่งเสริมให้เกิด 

179 
จาก หนังสือส�านักงาน กสทช. ด่วนที่สุด ที่ สทช 2308/1167 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564. งานเดิม.
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สภาผู้ประกอบการและนักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน เพื่อทำาหน้าท่ีกำากับดูแลกันเองของผู้ประกอบการและผู้ประกอบ
วชิาชพีบนพืน้ฐานของการเคารพสิทธิมนษุยชน กฎหมาย และจรยิธรรมแห่งวชิาชพี ตลอดจนผลกัดนัให้มกีารประกาศใช้ 
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. …. เพื่อให้การทำาหน้าที่ของบุคคลซึ่ง
ประกอบวิชาชีพเป็นไปตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และสอดคล้องกับมาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2560

 2.  การกำาหนดมาตรการในการจำากดัเสรภีาพการนำาเสนอข่าวในสถานการณ์ฉกุเฉนิทีเ่ป็นภัยคกุคามต่อสาธารณะ 
สามารถกระทำาได้โดยมาตรการนั้นต้องสอดคล้องกับหลักการจำากัดสิทธิในสถานการณ์ฉุกเฉินตามข้อ 4 ของกติกา  
ICCPR เช่น การคำานึงถึงความจำาเป็นเนื่องจากกฎหมายที่ใช้บังคับในสภาวการณ์ปกติไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน หลักความได้สัดส่วนกับความรุนแรงของสถานการณ์ และหลักการไม่เลือกปฏิบัติ เป็นต้น



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand108

บทที่4
การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

สิทธิแรงงาน 
และความคุ้มครองทางสังคม

109 

123 สิทธิด้านสุขภาพ 

137 สิทธิด้านการศึกษา

150 สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม

164 ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
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การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเป็นสิทธิท่ีได้รับการรับรองในกติกา ICESCR ที่ประเทศไทย 
เข้าเป็นภาคี และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในปี 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ (กสม.) ได้ติดตามและทำาการประเมินสถานการณ์ที่สำาคัญ ได้แก่ สิทธิแรงงานและความคุ้มครองทางสังคม 
สิทธิด้านสุขภาพ และสิทธิด้านการศึกษา นอกจากนี้ ยังได้ติดตามและประเมินสถานการณ์ในเร่ืองผลกระทบ 
ด้านสทิธมินษุยชนจากการประกอบธรุกจิ และสทิธชิมุชนในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม อันเป็นสทิธ ิ
ตามรัฐธรรมนูญของไทย ทั้งนี้ สิทธิตามกติกา ICESCR มีลักษณะเป็นสิทธิเชิงบวก (positive rights) ซึ่งประเทศไทย 
ในฐานะรฐัภาคกีตกิาฯ มพีนัธกรณีต้องดำาเนนิมาตรการต่าง ๆ  เพือ่ให้บคุคลเข้าถงึและได้รบัสทิธทิีส่อดคล้องกบัศกัยภาพ
ของประเทศและพึงดำาเนนิการให้เกดิความก้าวหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามลำาดบั (progressive realization of rights)  
สำาหรับการประเมินด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กสม. ได้พิจารณาข้อมูลการเข้าถึงสิทธิแต่ละด้าน 
ของบุคคล ปัญหาอุปสรรคที่พบ มาตรการต่าง ๆ ของรัฐที่ส่งเสริมการเข้าถึงหรือการคุ้มครองสิทธิของบุคคล ตลอดจน
ผลสัมฤทธิ์ของมาตรการดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 สิทธิแรงงานและความคุ้มครองทางสังคม

 ภาพรวม

สิทธิในการมีงานทำาได้รับการรับรองไว้ในกติกา ICESCR ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 ว่าด้วยสิทธิในโอกาส 
ที่จะหาเลี้ยงชีพในงานที่ตนเลือกหรือรับอย่างเสรี สิทธิที่จะมีสภาพการทำางานที่ยุติธรรมและน่าพึงพอใจ โดยเฉพาะ
เรื่องค่าตอบแทนขั้นตำ่าที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันสำาหรับงานที่มีคุณค่าเท่ากัน ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมสำาหรับตนเอง 
และครอบครัว สภาพการทำางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ การมีโอกาสความก้าวหน้าในการทำางาน การได้รับ 
การพักผ่อน การก่อตั้งหรือเข้าร่วมในสหภาพแรงงานตามที่ตนเลือก ส่วนสิทธิในความมั่นคงทางสังคมได้รับการรับรอง
ในกติกาดังกล่าวในข้อ 9 และข้อ 11 ว่าด้วยการมีสวัสดิการสังคม การประกันสังคม การมีมาตรฐานการครองชีพ 
ที่เพียงพอสำาหรับตนเองและครอบครัว (อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย) 

สิทธิตามกติกา ICESCR ข้างต้นได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 โดยสิทธิที่เกี่ยวกับการทำางานปรากฏในมาตรา 40 ว่าด้วยเสรีภาพในการประกอบอาชีพ อีกท้ังในนโยบาย 
แห่งรัฐตามมาตรา 74 ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการทำางาน การคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน การจัดให้ 
มีระบบแรงงานสัมพันธ์ และในมาตรา 257 ฉ. ที่กำาหนดให้มีการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจซึ่งรวมถึง 
การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการสร้างกลไกเพิ่มโอกาสในการทำางานและการประกอบ
อาชีพของประชาชน 

เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 รัฐบาลไทยได้เสนอรายงานการปฏิบัติตามกติกา ICESCR และคณะกรรมการ 
ประจำากตกิาฯ ได้มข้ีอสังเกตต่อรายงานของประเทศไทยในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัสทิธิแรงงานว่า รฐัภาคพีงึดำาเนนิมาตรการ
เพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานในระบบ ลดการบังคับใช้แรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานในภาคประมง ประกันว่าคนงาน 
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จะได้รับค่าจ้างขั้นตำ่าที่เพียงพอต่อการดำารงชีพของตนและครอบครัว ประกันสิทธิของแรงงานในการก่อตั้งหรือ 
เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพ180

  ในปี 2563 มีสถานการณ์สำาคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิแรงงาน ดังนี้

4.1.1 แรงงานในระบบ

  การว่างงาน/การถูกเลิกจ้าง

  สถานการณ ์การจ ้ างแรงงานพบว ่ า  
ตั้งแต่ปี 2562 ถึงต้นปี 2563 มีแรงงานในระบบถูกเลิกจ้าง 
หลายแห่ง ทัง้การลดพนกังานด้วยโครงการสมคัรใจลาออก181

การปิดกิจการชั่วคราว182 หรือถาวร เช่น โรงงานผลิต
ชุดชั้นในแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์เลิกจ้างพนักงาน
กะทันหัน 800 คน183 ลูกจ้างจำานวน 140 คนของโรงงาน 
แห่งหน่ึงในอำาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ถูกเลิกจ้าง
โดยโรงงานได้ค้างค่าจ้างและค่าชดเชย184 องค์การค้า 
ของสำานักงานคณะกรรมการส ่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือองค์การค้า
ของ สกสค. เลกิจ้างพนกังาน 961 คน เนือ่งจากประสบภาวะขาดทนุต่อเนือ่ง185 สถานการณ์การเลกิจ้างข้างต้นสอดคล้องกบั 
รายงานสถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้างของกระทรวงแรงงาน ซึ่งพบว่าในเดือนกันยายน 2563 มีผู้ประกันตน 
ตามมาตรา 33 มาขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน จำานวน 487,980 คน จากผู ้ประกันตน 
ทั้งหมด 11,093,914 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 มีผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 
 

180 
Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 19 June 2015, Concluding observations on the 

combined initial and second periodic reports of Thailand, Page 6-8. 
181 

จาก ช่อง 3 เปิดโครงการสมัครใจลาออกอีกรอบ หลังเพ่ิงปรับโครงสร้างลดพนักงานลง, โดย ประชาไท, 2563.  
สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2020/02/86465

182 
จาก ลูกจ้าง 500 คนช็อก โรงงานเมืองกาญจน์ปิดกิจการ อ้างน�าเข้าวัตถุดิบจากจีนไม่ได้, โดย มติชนออนไลน์, 2563. 

สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/region/news_1935489
183 

จาก พนักงาน 800 คน โรงงานผลิตชุดช้ันในยี่ห้อดัง ถูกเลิกจ้างฟ้าผ่า, โดย Thai PBS, 2563. สืบค้นจาก  
https://news.thaipbs.or.th/content/295058

184 
จาก พนักงาน 140 คน จังหวัดระยอง ถูกเลิกจ้างแต่โรงงานยังไม่ได้จ่ายเงิน เพราะยังขายทรัพย์สินมาจ่ายหนี้ไม่ได้, 

โดย ไทยรัฐออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/news/local/east/1880756
185 

จาก องค์การค้าของ สกสค. เลิกจ้างพนักงาน 961 คน ประธานสหภาพฯ ชี้เลิกจ้างไม่เป็นธรรม, โดย ประชาไท, 2563. 
สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2020/06/88388
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111รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

เพิ่มขึ้นถึง 315,568 คน คิดเป็นร้อยละ 183.03 สาเหตุการว่างงานมากที่สุด คือ การเลิกจ้าง ร้อยละ 49.62 การลาออก 
จากงาน ร้อยละ 48.06 และสิ้นสุดสัญญาจ้าง ร้อยละ 2.33186 โดยการว่างงานในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักเมื่อเทียบกับ 
เดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า สาขาที่พักแรม/ร้านอาหาร มีการเลิกจ้างมากที่สุด รองลงมาได้แก่ สาขาขนส่ง 
 สาขาการผลติ สาขาก่อสร้าง สาขาการค้า และสาขาเกษตรกรรม ท้ังน้ี สถานการณ์การว่างงานในระบบ (ผูข้อรับประโยชน์
ทดแทนกรณีว่างงานตามมาตรา 33) โดยประมาณการว่าในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2563 การว่างงานในระบบ 
จะยังอยู่ในภาวะวิกฤติเนื่องจากมีแนวโน้มขยายตัวจากระยะเดียวกันของปีก่อน187 นอกจากน้ี ยังมีการคาดการณ ์
จากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่า ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ถึงไตรมาสที่ 1 
ของปี 2564 ผู้ประกอบการมีแนวโน้มปลดคนงาน 1-2 ล้านคน188

 ประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้า 
และอุตสาหกรรมไทยประเมินไว้ว่าน่าจะมีคนตกงานสะสมอยู่ท่ี 3-4 ล้านคน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเปราะบาง 
ที่ขอหยุดจ้างชั่วคราวประมาณ 7,000 แห่ง ซึ่งมีแรงงานอยู่ 1.5 ล้านคน หากสภาพคล่องลดลงอีก อาจทำาให้มีแรงงาน 
ถูกเลิกจ้างมากขึ้น189

 นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่ในปี 2564 จำานวน 493,875 คน ที่อาจจะ
เข้าสู่การว่างงานแบบถาวร เพราะการจ้างงานในประเทศน้อยลง190 ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย 
เปิดเผยปัจจยัเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อแรงงานไทย คอื สงครามการค้า การแพร่ระบาดของโควดิ 19 ทีท่ำาให้คำาสัง่ซือ้สนิค้าไทย
ลดลง คา่เงินบาททีแ่ข็งตวัซึ่งกระทบต่อการส่งออก รวมถงึการเปลีย่นผ่านของอตุสาหกรรมยานยนต์จากเชือ้เพลงินำา้มนั 
มาเป็นไฟฟ้า ทำาให้ชิ้นส่วนที่ผู้ประกอบการไทยผลิตได้รับผลกระทบ และการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐที่ล่าช้า191

 

  ปัญหาการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม 

  สบืเนือ่งจากการเลกิจ้าง/การให้หยดุงาน เช่น การเลกิจ้างโดยอ้างเหตสุดุวสิยัในสถานการณ์โรคโควดิ 19  
ซึ่งนายจ้างสามารถขอยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าจ้างตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
แต่ให้ลูกจ้างไปใช้ประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยแทน ทำาให้ได้รับเงินน้อยกว่า192 หรือกรณีพนักงาน 
ที่ถูกเลิกจ้างจากบริษัทแห่งหนึ่งจำานวน 25 คน นำาสัญญาข้อตกลงการจ่ายเงินค่าชดเชยกับบริษัทฯ เข้าร้องเรียน 

186 
จาก หนังสือกรมการจัดหางาน ที่ รง 0308/29061 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอทราบข้อมูลเพื่อประกอบ 

การจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย พ.ศ. 2563.
187 

จาก ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแรงงาน เดือนสิงหาคม 2563, โดย กองเศรษฐกิจแรงงาน สำานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, 
2563. สืบค้นจาก http://warning.mol.go.th/uploadFile/pdf/pdf-2020-10-07-1602059055.pdf

188 
จาก ระทึกปลดแรงงานเพิ่ม 2 ล้านคน! แห่มาขายลอตเตอรี่อีก 5 หมื่นคน, โดย ไทยรัฐออนไลน์, 2563.  

สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/news/business/market-business/1909237
189 

จาก แรงงานไทยเปราะบาง เสี่ยงตกงานสะสม 4 ล้านคน, โดย TNN online, 2563. สืบค้นจาก https://www.
tnnthailand.com/content/48943 

190 
จาก ก.แรงงาน เตือน นศ.จบปริญญาใหม่ 5 แสนคน เสี่ยงตกงานถาวรจากโควิด-19, โดย ไทยรัฐออนไลน์, 2563. 

สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/news/politic/1908708
191 

จาก คสรท. ชี้ 5 ปัจจัยเสี่ยงกระทบแรงงานไทย ระบุหาก 2 เดือนไวรัส Covid-19 ยังไม่คล่ีคลายธุรกิจเสียหาย 
มากขึ้น, โดย ประชาไท, 2563. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2020/02/86465

192 
จาก เสนอตั้งกลไกพิเศษดูแลผู้ใช้แรงงาน คสรท.เผยลูกจ้างได้รับผลกระทบแล้ว 8.8 แสนคน ผู้น�าแรงงานจี้รัฐ 

ใช้หนี้ประกันสังคม 9.5 หม่ืนล้าน เผยนายจ้างแห่เลี่ยงกฎหมายแรงงานอ้างเหตุสุดวิสัย-โยนภาระให้รัฐ, โดย สำานักข่าวชายขอบ, 
2563. สืบค้นจาก https://transbordernews.in.th/home/?p=24949
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ขอความเป็นธรรมต่อสำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชุมพร หลังจากถูกเลิกจ้างแล้วบริษัทฯ ผิดสัญญา 
ตามข้อตกลงการจ่ายเงินค่าชดเชยตามกฎหมาย สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ให้คำาปรึกษาแนะนำา 
และดำาเนินการพาผู้ถูกเลิกจ้างทั้งหมดไปฟ้องร้องต่อศาลจังหวัดชุมพร193 กรณีถูกเลิกจ้างโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า 
และไม่ได้รับเงินค่าชดเชย มีผู ้แทนจาก 12 บริษัทยื่นขอความช่วยเหลือต่อประธานคณะกรรมาธิการแรงงาน
จากกรณีถูกเลิกจ้างโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและไม่ได้รับเงินค่าชดเชยจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19  
และปัญหาการว่างงานจากเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎกระทรวง194

 

กรณีบริษัทให้บริการสำารองห้องพักโรงแรมทางออนไลน์ได้ให้พนักงานหยุดงาน 4 เดือน และลดเงินค่าจ้างโดยไม่แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า และห้ามพนักงานเข้าที่ทำางานซึ่งพนักงานได้มีการร้องเรียนต่อศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์กระทรวงแรงงาน  
ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและสำานักงานประกันสังคมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว พร้อมทั้ง 
ให้การช่วยเหลือแนะนำาการเข้าถึงสิทธิของผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย195

 

เป็นต้น 

  ทั้งนี้ สถิติข้อมูลการรับคำาร้องตามมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
ของลูกจ้างกรณีนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจำานวน  
7,676 คน และประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำานวน 13,382 คน เมื่อเปรียบเทียบสถิติข้อมูลลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง 
พบว่า มีลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างและไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในปี 2563 มากกว่าในปี 2562 ในอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 74.33  
ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้กำาหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงานด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการกำากบัดแูลให้แรงงานได้รบัการคุม้ครองตามกฎหมายแรงงาน การตรวจสถานประกอบ
กิจการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด196 

  ในส่วนของ กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) เป็นกรณี
ลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ (10 ราย) และคนพิการ (1 ราย) ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม บางรายไม่ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย  
หรอืถกูบงัคบัให้เขยีนใบลาออกโดยบริษัทอ้างว่าไม่สามารถดำาเนนิธรุกจิได้และมคีวามจำาเป็นต้องลดอตัรากำาลงัการผลติ  
จึงส่งผลให้ต้องเลิกจ้าง ทำาให้ลูกจ้างซึ่งตั้งครรภ์และคนพิการต้องตกงานและได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดรายได้ที่จะ
นำามาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำารงชีวิตประจำาวันและเลี้ยงดูครอบครัว โดยเฉพาะลูกจ้างหญิงท่ีต้ังครรภ์ต้องแบกรับภาระ 
ค่าใช้จ่ายที่จำาเป็นทั้งค่าตรวจครรภ์และค่าเลี้ยงดูบุตร ซึ่ง กสม. ได้ดำาเนินการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ในส่วนที่เป็นกรณีพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาจ้างและการไม่จ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้าง 
ตามกฎหมายไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตาม “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” และให้ความช่วยเหลือ 

193 
จาก ซำ้าเติมพิษโควิด! พนง.บริษัทเรือเร็วนับ 100 ร้องโดนเบี้ยวเงินค่าชดเชย หลังถูกเลิกจ้าง, โดย สำานักข่าว 

บ้านเมือง, 2563. สืบค้นจาก https://www.banmuang.co.th/news/region/201197
194 

จาก 12 บริษัท ร้องถูกเลิกจ้างไร้เงินชดเชย 'สุเทพ' อัด รมว.แรงงาน สอบตก เยียวยาล่าช้า, โดย ข่าวสด, 2563.  
สืบค้นจาก https://www.khaosod.co.th/politics/news_4289735

195 
จาก ร้องกระทรวงแรงงาน อ้างถูกนายจ้างหักค่าจ้างไม่เป็นธรรม, โดย Thai PBS, 2563. สืบค้นจาก https://news.

thaipbs.or.th/content/292487
196 

จาก หนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง 0509/7385 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอส่งข้อมูล
เพื่อประกอบการจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�าปี 2563.
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113รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

ในด้านอ่ืน ๆ  ซ่ึงต่อมาทราบจากลกูจ้างบางรายว่า ได้รบัค่าชดเชยตามกฎหมาย หรอืบางรายบริษัทได้รบักลบัเข้าทำางานแล้ว 
อย่างไรก็ตาม เพ่ือหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเลิกจ้างหญิงตั้งครรภ์ในลักษณะน้ีข้ึนอีกในอนาคต กสม.  
จึงได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้ตรวจสอบตามหน้าที่และอำานาจต่อไป197 

  ลูกจ้างรับเหมาค่าแรง

  ในปี 2563 กสม. ได้ออกรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนเก่ียวกับลูกจ้างรับเหมา 
ค่าแรงของบรษิทัแห่งหนึง่ มลีกัษณะการทำางานเช่นเดยีวกบัลกูจ้างตามสญัญาจ้างโดยตรงและเป็นงานหลกัในกระบวนการ
ผลิตหรือธุรกิจ แต่ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงกลับมิได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเดียวกัน
กับลูกจ้างของบริษัท โดยเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 11/1 วรรคสอง ยังคง 
มปัีญหาในการตคีวามและบงัคบัใช้กฎหมาย เนือ่งจากไม่ระบุถงึลกัษณะความผูกพนัทางสญัญาระหว่างผูป้ระกอบกจิการ  
ผู้รับเหมาค่าแรง และลูกจ้างรับเหมาค่าแรงให้ชัดเจน และไม่มีการกำาหนดถึงขอบเขตหรือมูลเหตุแห่งความจำาเป็น 
ในการจ้างเหมาค่าแรง ทำาให้ผูป้ระกอบกจิการนำาการจ้างเหมาค่าแรงมาบดิเบอืนและนำาไปใช้กบัการจ้างแรงงานระยะยาว 
หรือมีลักษณะเป็นการประจำา เพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดที่ผู ้ประกอบกิจการมีต่อลูกจ้างรับเหมาค่าแรง รวมทั้ง 
ความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติที่ว่า “การทำางานที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบ
ของผู้ประกอบกิจการ” และ “สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ” จึงมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาล
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 11/1 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้มีความชัดเจน 
ทั้งในเรื่องลักษณะความสัมพันธ์ของการจ้างแรงงานในรูปแบบการจ้างเหมาค่าแรง ขอบเขตและมูลเหตุจำาเป็นในการ 
จ้างเหมาค่าแรง และหลกัเกณฑ์ในทางปฏบิตั ิรวมทัง้ควรพจิารณาถงึความเหมาะสมของบทกำาหนดโทษตามมาตรา 144/1 
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้ได้สัดส่วนกับความเสียหายจากการท่ีลูกจ้างรับเหมาค่าแรงไม่ได ้
รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ตามกฎหมาย198 

  ในส่วนการดำาเนินการของรัฐบาล ในช่วงเดือนมีนาคมมีการออกมาตรการช่วยผู้ประกันตน อาทิ  
การลดอัตราเงินสมทบที่นายจ้างและผู้ประกันตนต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม การขยายระยะเวลานำาส่งเงินสมทบ  
การเพิม่สทิธปิระโยชน์กรณว่ีางงานเนือ่งจากเหตสุดุวสิยัและเพิม่เงนิทดแทนการขาดรายได้กรณว่ีางงาน เป็นต้น รวมทัง้
ออกมาตรการฟ้ืนฟทูางเศรษฐกจิภายใต้พระราชกำาหนดให้อำานาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิเพือ่แก้ไขปัญหา เยยีวยา และฟ้ืนฟู
เศรษฐกจิและสงัคมทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงนิ 400,000 ล้านบาท 
ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นโครงการระยะสั้น (3-12 เดือน) จำานวน 11 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะสร้างงานได้ 
86,103 ตำาแหน่ง นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานมีนโยบายจัดตั้งศูนย์อำานวยการแรงงานแห่งชาติเพื่อเป็นศูนย์ขับเคลื่อน
ด้านแรงงานทุกมิติ199 และกรมการจัดหางานเตรียมจัดหาตำาแหน่งงานว่างพร้อมร่วมมือกับหน่วยท่ีเกี่ยวข้องอบรม 
ยกระดับฝีมือแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ในส่วนของการช่วยเหลือผู้ที่สำาเร็จการศึกษาใหม ่
 

197 
คำาร้องที่ 35/2563 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

198 
จาก รายงานผลการตรวจสอบละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 174/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563, โดย คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
199 

จาก 15 องค์กรลูกจ้างเข้าพบ ‘จับกัง 1’หารือแนวทางแก้ปัญหาสถานการณ์แรงงานในปัจจุบัน, โดย บ้านเมือง, 2563. 
สืบค้นจาก https://www.banmuang.co.th/news/bangkok/203121
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ได้มีนโยบายเร่งด่วน คือ จ้างงานผู้ที่สำาเร็จการศึกษาใหม่โดยนายจ้างจ่ายค่าจ้างครึ่งหนึ่ง รัฐช่วยจ่ายค่าจ้างอีกครึ่งหนึ่ง 
แต่ไม่เกิน 7,500 บาทต่อคนต่อเดือน200 ในส่วนของภาคเอกชนโดยหอการค้าไทยได้เปิดตัวแพลตฟอร์มกลาง  
“PEOPLE+WORK CONNECT” ใช้ในการจับคู่ความต้องการระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้ว่างงาน201 ส่วนมาตรการ 
ระยะยาวในการแก้ไขปัญหาการว่างงานมีหลายประการ เช่น การพัฒนาแพลตฟอร์มของกรมการจัดหางาน 
เพือ่ให้สามารถแลกเปลีย่นเช่ือมโยงข้อมลูระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนเพือ่ให้เป็นศนูย์รวมการจดัหางาน และมกีารจดัเกบ็
ข้อมูลทุกระบบไว้ในท่ีจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง (data warehouse) เพื่อใช้ประมวลผลการทำางานในภาพรวมสำาหรับ
เป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจในเชิงนโยบายเพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหา และบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน 
ทีเ่ก่ียวข้องทัง้หน่วยงานของรฐัและภาคเอกชนใช้แพลตฟอร์มกลางของประเทศในการจ้างงานเพือ่ประมวลผลการตดิตาม
การให้ความช่วยเหลือในภาพรวมของประเทศ เป็นต้น202

 

   นอกจากนี้ รัฐยังมีมาตรการอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมสิทธิแรงงาน เช่น การปรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน
ฝีมือจำานวน 13 กลุ่มสาขาอาชีพ/กลุ่มอุตสาหกรรม รวม 64 สาขาอาชีพ ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่องอัตรา
ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ซึ่งจะส่งผลให้แรงงานที่มีฝีมือได้รับ 
ค่าจ้างทีส่งูขึน้203 และการปรบัเพิม่สทิธปิระโยชน์ให้แก่ผูป้ระกนัตนกรณเีสยีชวีติเป็นเงนิ 50,000 บาท ตามกฎกระทรวง
แรงงาน กำาหนดอัตราเงินค่าทำาศพในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย โดยมิใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจาก 
การทำางาน พ.ศ. 2563204 สำาหรับความคืบหน้าในการแก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518  
และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ  
ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 นั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสำาคัญเป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ์
พ.ศ. 2543 เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการด้านแรงงานสมัพนัธ์ และให้สอดคล้องกบัมาตรฐานแรงงานระหว่าง
ประเทศ โดยให้ส่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา และให้พิจารณาศึกษาเทียบเคียงการใช้สิทธิปิดงาน 
หรือนัดหยุดงานที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ พิจารณากำาหนดกิจการท่ีเป็นบริการสาธารณะท่ีต้องจัดให้มีบริการข้ันตำ่า 
เท่าที่จำาเป็นกรณีที่มีการนัดหยุดงาน ในส่วนของร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการพิจารณา 
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา วาระสอง (พิจารณาทบทวนรายมาตรา)  โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ได้ชี้แจงที่ประชุมถึงผลการรับฟังความคิดเห็นว่าส่วนให ญ่ร้อยละ 92.7 ไม่เห็นด้วยที่จะให้ลูกจ้างต่างด้าวจัดตั้ง
สหภาพแรงงาน แต่ลูกจ้างต่างด้าวสามารถเป็นสมาชิกได้205

200 
จาก แก้ปัญหาว่างงาน รัฐช่วยเอกชนออกค่าแรงคนละครึ่ง, โดย ฐานเศรษฐกิจ, 2563. สืบค้นจาก https://www. 

thansettakij.com/content/politics/448056?as=
201 

จาก หอการค้าชี้โควิดคนตกงาน 7 ล้าน เดินหน้าเปิดตัวแพลตฟอร์มช่วยผู้ว่างงานกระตุ้น ศก., โดย สยามรัฐ, 2563. 
สืบค้นจาก https://siamrath.co.th/n/159572

202 
จาก หนังสือกรมการจัดหางาน ท่ี รง 0308/29061 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอทราบข้อมูล  

เพื่อประกอบการจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย พ.ศ. 2563, อ้างแล้ว.
203 

จาก สรปุข่าวการประชมุคณะรฐัมนตร ี7 เมษายน 2563, โดย รฐับาลไทย, 2563. สบืค้นจาก https://www.thaigov.
go.th/news/contents/details/28560

204 
จาก สปส. เพิ่มเงินค่าท�าศพผู้ประกันตน เป็น 50,000 บาท, โดย Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ, 2563.  

สืบค้นจาก https://www.hfocus.org/content/2020/07/19690
205 

จาก หนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง 0509/7385 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอส่งข้อมูล
เพื่อประกอบการจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�าปี 2563.
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115รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

4.1.2 แรงงานนอกระบบ

  การได้รับความคุ้มครองทางสังคม 

  แรงงานนอกระบบเป็นกลุ่มที่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับสวัสดิการทางสังคม เน่ืองจากไม่ได้อยู่ในระบบประกัน
สังคมแม้ว่ามาตรา 40 ของกฎหมายประกันสังคมได้เปิดให้แรงงานนอกระบบและผู้ประกอบอาชีพอิสระสามารถสมัคร
เข้าเป็นผู้ประกันตนได้ก็ตาม จากข้อมูลในเดือนมิถุนายน 2563 มีการรายงานจำานวนผู้มีงานทำาทั้งหมด 37.08 ล้านคน  
เป็นผู้ประกันตนทั้งหมด 16.41 ล้านคน แบ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จำานวน 11.30 ล้านคน มาตรา 39 จำานวน 
1.74 ล้านคน และมาตรา 40 จำานวน 3.37 ล้านคน206 รัฐบาลได้มีการจัดทำาแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560-2564 เพื่อให้แรงงานนอกระบบมีความม่ันคงทางรายได้ ได้รับการคุ้มครองทางสังคม 
อย่างทัว่ถงึ นำาไปสูค่ณุภาพชวีติท่ีดอีย่างยัง่ยนื และเม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2563 คณะกรรมการบรหิารจัดการแรงงานนอกระบบ
แห่งชาติ (คนช.) ได้เหน็ชอบร่างแผนปฏิบตักิารประจำาปี 2563 ภายใต้แผนดงักล่าว และให้มกีารแต่งตัง้คณะอนกุรรมการ
เพื่อประสานและขับเคลื่อนนโยบาย จำานวน 4 คณะ เพื่อดำาเนินการช่วยเหลือแรงงานนอกระบบให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่กำาหนดไว้ รวมถึงได้มีการตรวจแรงงานนอกระบบให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายและบริการของรัฐ โดยในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ได้ดำาเนินการตรวจแรงงานนอกระบบท้ังส้ินจำานวน 37,149 คน รวมถึงได้จัดโครงการส่งเสริมให้ความรู ้
แก่แรงงานนอกระบบเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นเครือข่ายในการประสานความร่วมมือและ 
สร้างการรับรู้ เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน207 นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานได้จัดทำา
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ พ.ศ. .... เน่ืองจากในปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติ
ของกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบไว้อย่างชัดเจน ทำาให้แรงงานนอกระบบ 
ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำางานหรือการประกอบอาชีพ ความปลอดภัยในการทำางาน หลักประกันทาง
สังคม ตลอดจนการรวมกลุ่ม/รวมตัวในการจัดตั้งองค์กรเพื่อสร้างอำานาจต่อรองให้เกิดความเป็นธรรมในการจ้างทำางาน  
เพ่ือให้แรงงานนอกระบบได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน208 ขณะน้ีอยู่ระหว่างปรับปรุงร่างกฎหมาย 
โดยนำาผลการรบัฟังความคดิเห็นต่อรา่งพระราชบญัญัตฯิ ผ่านทางเวบ็ไซตก์ระทรวงแรงงานระหวา่งวันที ่1-30 กนัยายน 
2563 มาประกอบการพจิารณาดำาเนนิการ209 และยงัได้มีการปรบัปรุงกฎหมายให้แรงงานอสิระหรอืผูป้ระกอบอาชีพอสิระ
ที่มีอายุเกิน 60 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้210

206 
จาก สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2563 (เมษายน - มิถุนายน 2563), โดย สำานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, 

2563. สืบค้นจาก https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/สถานการณ์ด้านแรงงาน-ไตรมาส-2-ปี-
2563-2.pdf

207 
จาก หนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง 0509/7385 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอส่งข้อมูล

เพื่อประกอบการจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�าปี 2563. งานเดิม. 
208 

จาก ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ...., โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน, 2563. สืบค้นจาก https://drive.google.com/drive/folders/1rEUMjKm9G4lSEg1e8eOeQ9SPBYuzYm0j

209 
จาก หนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง 0509/7385 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอส่งข้อมูล

เพื่อประกอบการจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�าปี 2563. งานเดิม.
210 

จาก สูงวัยได้เฮ! ประกันสังคม เปิดให้สมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 ได้แล้ว, โดย คมชัดลึก, 2563. สืบค้นจาก 
https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/435233



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand116

  การว่างงาน/การเลิกจ้าง

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำาให้แรงงานนอกระบบเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการถูก
เลิกจ้างฉับพลันสูงสุด มีการคาดการณ์ว่าจำานวนผู้ว่างงานจะพุ่งสูงถึงกว่า 5 ล้านคน โดยภาคธุรกิจท่ีจะมีการเลิกจ้าง 
หรือพักงานมากท่ีสุด ได้แก่ ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก ธุรกิจโรงแรมและบริการอาหาร ซึ่งคาดว่าจะมีการจ้างงานลดลง
ถึง 1.5 ล้านคน และ 9.9 แสนคน ตามลำาดับ นอกจากนี้ การจ้างงานในธุรกิจบันเทิง ก่อสร้าง และธุรกิจขนส่งจะได้รับ 
ผลกระทบสงูถงึราวร้อยละ 24-28 ทัง้นี ้ยงัมคีวามเสีย่งต่อการเลกิจ้างเพิม่ขึน้หากสถานการณ์ยดืเยือ้กว่าทีป่ระเมนิไว้211

 

  สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทยได้รายงานสภาพปัญหาของแรงงานนอกระบบ
ว่าปัญหาส่วนใหญ่เนื่องจากแรงงานนอกระบบไม่มีระบบการแจ้งข้ึนทะเบียนตกงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด 19 แรงงานกลุ่มนี้มีเพียงการเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท จำานวน 3 เดือน จากรัฐบาล แต่หลังจากนั้นยัง
ไม่มีงานและไม่มีการเข้ามาช่วยเหลือดูแลที่มากเพียงพอ เช่น ในการจัดสรรเงินฟื้นฟูในวงเงิน 4 แสนล้านบาท พบว่า 
มีโครงการที่เสนอเพื่อช่วยเหลือแรงงานนอกระบบเพียง 1 โครงการ งบประมาณเพียง 1,300,000 บาท ซึ่งในอนาคต 
กลุ่มคนเหล่านี้อาจต้องกลายเป็นคนจนเมือง และส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่อายุเกิน 40 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ แรงงาน 
นอกระบบยังเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารได้ยาก212 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (โฮมเนท ประเทศไทย)  
ให้ข้อมูลว่ากลุ่มแรงงานนี้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคโควิด 19 ก่อนกลุ่มอื่น ๆ ทั้งปัญหาตกงาน รายได้ลดลง และมี 
ความสามารถในการประคองภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวได้ประมาณ 3 เดือนเท่านั้น กลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบ 
มากที่สุดคือ ช่างเสริมสวยและหมอนวด ตามมาด้วยกลุ่มรับจ้างทั่วไป หาบเร่แผงลอย ผู้ทำาการผลิตที่บ้านและทำาอาชีพ 
ขนส่งสาธารณะ ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการไม่มีกฎหมายหรือมาตรการรองรับและคุ้มครองแรงงานในการถูก 
เอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง ลูกจ้างส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบในกลุ่มเบื้องต้นเกือบทั้งหมดเป็นผู้หญิงและแรงงาน 
ผู้หญิงกลุ่มเปราะบาง เช่น หญิงตั้งครรภ์หรือแม่เลี้ยงเดี่ยว213และจากรายงานข้อมูลการสำารวจความคิดเห็นของ 
คนขับรถแท็กซี่ แม่ค้า คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง แรงงานข้ามชาติจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ช่างภาพอิสระ หมอนวดในร้านนวดแผนไทย พบว่า ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ดังกล่าวตั้งแต่เริ่มมีสถานการณ์โรคโควิด 19 โดยรายได้ลดลง และหากมีคำาสั่งปิดกิจการหรือกิจการต้อง 
หยุดลง หรือต้องกักตัวอยู่ที่บ้านพักทำาให้ขาดรายได้ ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ รายจ่าย และภาระหน้ีสินเป็น
ปัญหาสำาคัญ มีค่าใช้จ่ายการป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19 รวมถึงมีความกังวลเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล214

  นอกเหนือจากมาตรการของรัฐบาลในการสนับสนุนเงินเลี้ยงชีพเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา  
3 เดือน และการปล่อยสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคล่องโดยธนาคารของรัฐให้กับแรงงานและอาชีพอิสระที่อยู่นอกระบบ

211 
จาก 5 ล้านคนตกงาน นักศึกษาจบใหม่ 1 ใน 3 ไร้งานท�า KKP ประเมินวิกฤตโควิด-19 กับผลกระทบต่อการจ้างงาน, 

โดย The Standard, 2563. สืบค้นจาก https://thestandard.co/kkp-research-analyze-coronavirus-effect-on-employ-
ment/

212 
จาก 'งบ 4 แสนล้านซุกพวกเราไว้ใต้พรม' อนาคตการจ้างงานยุคโควิด ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสู่การกดขี่แรงงาน,  

โดย ประชาไท, 2563. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2020/07/88595 
213 

จาก วงเสวนาระบุ โควิด-19 กระทบแรงงานหญิงหนัก แนะทำาสวัสดิการครอบคลุม, โดย ประชาไท, 2563. สืบค้นจาก 
https://prachatai.com/journal/2020/07/88586

214 
จาก โควิด-19 : คุยกับ 'คนหาเช้ากินค�่า' ส�ารวจผลกระทบและข้อเสนอ, โดย ประชาไท, 2563. สืบค้นจาก 

https://prachatai.com/journal/2020/03/86851
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117รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

ประกันสังคม กระทรวงแรงงานได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อเยียวยาแรงงานนอกระบบ เช่น โครงการแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนด้านอาชีพ โดยการจ้างงานเร่งด่วน โครงการฝึกอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประกอบอาชีพ
อิสระ โครงการจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานพาร์ทไทม์ การตั้งกองทุนผู้รับงานไปทำาที่บ้านเพื่อปล่อยกู้ให้กับผู้รับงาน 
ไปทำาที่บ้าน การลดหย่อนอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 และในอนาคตกระทรวงแรงงานตั้งเป้าจะใช้เทคโนโลยี
จัดทำาฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบที่แม่นยำาและสามารถสะท้อนสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยมุ่งหวังให้เป็นฐานข้อมูล 
เพือ่วางแผนช่วยเหลอืแรงงานได้ทัว่ถงึในอนาคต หากเกดิสถานการณ์ลกัษณะนีอ้กี ทัง้ยงัมุง่ยกระดบัส่งเสริมพฒันาฝีมอื
แรงงานนอกระบบให้สูงขึ้น เพื่อสร้างทักษะใหม่ที่สอดคล้องกับงานในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไป215

 

4.1.3 แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

  การบริหารจัดการการทำางานของแรงงานต่างด้าว

  แนวทางการบริหารจัดการการทำางานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562-2563 ตามมติคณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ได้ขยายระยะเวลาให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) รวมทั้งผู้ติดตาม
ซึง่เป็นบตุรสามารถยืน่ขออนญุาตอยูใ่นราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวต่อไปโดยไม่ต้องเดนิทางออกไปนอกราชอาณาจกัร 
และให้ถือเป็นการเข้ามาทำางานอย่างถูกกฎหมาย โดยให้ดำาเนินการจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 แต่เมื่อเกิดสถานการณ์
โรคโควดิ 19 แรงงานต่างด้าวได้รบัผลกระทบในเรือ่งการต่อใบอนญุาตทำางาน216

 จงึได้มีการผ่อนปรนการดำาเนนิการตาม
มติคณะรัฐมนตรีให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563217 ต่อมาคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวออกไปจนถึง 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการ
การทำางานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
 

215 
จาก ตลาดแรงงานไทยหลังยุคโควิด-19 (ตอน จบ): แรงงานนอกระบบ, โดย ไทยพับลิก้า, 2563. สืบค้นจาก https://

thaipublica.org/2020/08/discussion-on-labour-market-after-covid-19_7/
216 

จาก MWG ชี้รัฐควรมีมาตรการส่งเสริมจ้างงานต่อเนื่อง-ชดเชยตามกฎหมายแรงงานข้ามชาติ, โดย ประชาไท, 2563. 
สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2020/03/86884

217 
จาก เรื่อง การผ่อนปรนการด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562, โดย สำานักเลขาธิการ 

คณะรฐัมนตร,ี 2563. สบืค้นจาก https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99334892&key_word=&owner 
_dep=&meet_date_dd=24&meet_date_mm=03&meet_date_yyyy=2563&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_ 
dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2=



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand118

ให้แรงงานต่างด้าว 4 กลุ่ม218 สามารถขยายระยะเวลาในการอยู่ในประเทศไทยและทำางานต่อไปได้ตามเงื่อนไข 
ที่ประเทศไทยกำาหนดในแต่ละกลุ่มของแรงงาน219

 

  ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่พบในปี 2563 ได้แก่ แรงงานต่างด้าวประสบปัญหาการเลิกจ้าง ไม่มีงานทำา 
ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการดำารงชีวิต ปัญหาการเลิกจ้างท่ีไม่เป็นธรรม การไม่รู ้สิทธิตามกฎหมายแรงงาน
เนื่องจากมีอุปสรรคด้านภาษา ในส่วนของแรงงานท่ีไม่อยู่ในระบบประกันสังคมไม่มีสวัสดิการทางสังคมเม่ือถูก 
เลิกจ้างจึงไม่ได้รับค่าชดเชยกรณีว่างงาน เช่น กรณีแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมารายหน่ึงอุ้มท้อง 4 เดือน  
ได้ขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงแรงงาน เนื่องจากตกงานเพราะสถานประกอบการปิดกิจการจากการแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด 19 ทำาให้ไม่มีงานทำา ไม่มีรายได้ และไม่มีญาติพี่น้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย จึงต้องการขอความ 
ช่วยเหลือในการเดินทางกลับประเทศ โดยกระทรวงแรงงานได้ประสานไปยังทูตแรงงานเมียนมาประจำาประเทศไทย
เพื่อส ่งกลับประเทศต้นทางตามขั้นตอน220 หรือกรณีชายชาวกัมพูชาทำางานที่ร ้านหมูกระทะแห่งหนึ่งใน 
จังหวัดสมุทรสาคร ต่อมาร้านดังกล่าวปิดตัวลงทำาให้ขาดรายได้ในทันทีและไม่มีรายได้เพียงพอในการดำารงชีวิต และ
กรณีชาวเมียนมาทำางานอยู่ในโรงงานเฉาก๊วยแห่งหน่ึงในจังหวัดนครปฐม ถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ทำาให้ขาด
รายได้ในทันที221

 หรือกรณีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาและแรงงานชาวไทยบางส่วนจำานวน 60 คน รวมตัวเรียกร้อง 
ขอความเป็นธรรมกรณีเดือดร้อนจากการที่บริษัทยังคงค้างจ่ายค่าจ้างอยู่เกือบ 3 เดือน โดยศูนย์ดำารงธรรมจังหวัดภูเก็ต
และสำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานภูเก็ตได้รับเรื่องไว้ เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงและทำาการช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนต่อไป222

 ซึ่งกรมการจัดหางานได้ให้ข้อมูลว่าแรงงานข้ามชาติในระบบทุกคนจะได้รับการคุ้มครองตาม 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยให้การคุ้มครองเหมือนแรงงานไทยทุกประการ ไม่ว่าจะได้รับผลกระทบ
จากโรคโควิด 19 หรือปัจจัยอื่น223 ทั้งนี้ ข้อมูลการร้องทุกข์ของแรงงานต่างด้าวของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เมื่อปี 2563 มีจำานวนลูกจ้างต่างด้าวยื่นคำาร้องทั้งสิ้น 3,705 คน พนักงานตรวจแรงงานได้เรียกร้องสิทธิประโยชน์ 

218 
แรงงาน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1) แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามาทำางานตามข้อตกลง MoU 

ซึ่งครบวาระการจ้างงาน 4 ปี กลุ่มที่ 2) แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ถือเอกสาร
ประจำาตัว และการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดในช่วงตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  
แต่ไม่ได้ดำาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 กลุ่มที่ 3) แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา 
ที่เข้ามาทำางานตามข้อตกลง MoU ที่การอนุญาตทำางานสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมายตามมาตรา 50 มาตรา 53 และมาตรา 55 
แห่งพระราชกำาหนดการบริหารจัดการการทำางานของคนต่างด้าว กลุ่มที่ 4) แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำางานโดยใช้บัตรผ่านแดน  
(Border Pass) ตามความตกลงว่าด้วยการข้ามแดน ซ่ึงเข้ามาทำางานในลักษณะไป - กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 64  
แห่งพระราชกำาหนดการบริหารจัดการการทำางานของคนต่างด้าว ซึ่งครบวาระการจ้างงาน และการอนุญาตให้พำานักในเขตพื้นที่
ชายแดนที่ได้รับอนุญาตสิ้นสุด

219 
จาก ‘ครม.’ เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าวอยู่-ท�างานในไทยถึง 31 มี.ค. 65 ป้องกันโควิดระลอก 2, โดย มติชนออนไลน์, 

2563. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/news_2294206
220 

จาก ประสานทุกทิศช่วยแรงงานเมียนมาท้อง 4 เดือน ตกงานจากโควิดอยากกลับบ้าน, โดย voice online, 2563. 
สืบค้นจาก https://voicetv.co.th/read/fNfhC6NCh

221 
จาก โควิด-19 : แรงงานข้ามชาติถูกกฎหมายกับความยากล�าบากในการเข้าถึงสวัสดิการรัฐ, โดย BBC NEWS ไทย, 

2563. สืบค้นจาก https://www.bbc.com/thai/52407804
222 

จาก ลูกจ้างชาวพม่าบุกร้องศูนย์ด�ารงธรรมไม่ได้รับค่าจ้าง, โดย ผู้จัดการออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก https:// 
mgronline.com/south/detail/9630000079833

223 
จาก โควิด-19 : แรงงานข้ามชาติถูกกฎหมายกับความยากล�าบากในการเข้าถึงสวัสดิการรัฐ, งานเดิม.
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119รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

ให้ลูกจ้างรวม 131,231,445.08 บาท โดยมีจำานวนผู้ร้องทุกข์เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากปี 2562 ซึ่งมีจำานวน 3,630 คน 
แต่สามารถเรียกร้องสิทธิประโยชน์ให้ลูกจ้างได้มากขึ้นจากปีก่อนที่มีจำานวน 48,298,436,60 บาท สำาหรับสถิติข้อมูล 
การร้องเรียนของแรงงานต่างด้าวเก่ียวกับการกระทำาอันไม่เป็นธรรม พบว่า ในปี 2563 ไม่มีผู้ร้องเรียน ส่วนปี 2562 
มีจำานวนเพียง 7 ราย224

 อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวได้ให้การช่วยเหลือแรงงาน
ต่างด้าว จำานวน 41,240 ราย เช่น การให้คำาปรึกษา แนะนำา ช่วยเหลือ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประสานหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้องช่วยเหลือ ส่งต่อหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องเพือ่ส่งแรงงานกลบัประเทศ จัดหาทีพ่กัพงิชัว่คราวให้แก่แรงงานต่างด้าว 
เป็นต้น225

   กระทรวงแรงงานมีมาตรการเพื่อป ้องกันโรคและเยียวยาในกลุ ่มแรงงานต ่างด ้าว เช ่น  
1) การชะลอการอนุมัตินำาเข้าแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันท่ี 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 2) การผ่อนปรนให้แรงงาน
ต่างด้าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำางานได้ต่อไปถึง 30 พฤศจิกายน 2563 และเม่ือวันที่ 29 ธันวาคม 2563  
คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เร่ือง การผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)  
อยู่ในราชอาณาจักรและทำางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ โดยการผ่อนผันให้คนต่างด้าวที่มีนายจ้าง/
สถานประกอบการ ประสงค์จ้างงาน คนต่างด้าวที่ยังไม่มีนายจ้าง/สถานประกอบการจ้างงาน และผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตร
ของคนต่างด้าวดังกล่าวที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี อยู่ในราชอาณาจักรและทำางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ 
เพ่ือให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำางานได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566226 3) การป้องกันการแพร่ระบาดของ 
เช้ือไวรสัโควดิ 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 4) การประชาสมัพนัธ์สร้างการรบัรูเ้กีย่วกบัโรคโควดิ 19 ในสถานประกอบการ 
5) การให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคโควิด 19 6) การปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานตาม 
กฎกระทรวง การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่อ
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563 และ 7) ลดหย่อนอัตราเงินสมทบและขยายกำาหนดเวลายื่นแบบ 
อัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน เป็นต้น227 

4.1.4 แรงงานประมง 

  องค์การแรงงานระหว่างประเทศเผยแพร่รายงานจากการวิจัยตดิตามความคบืหน้าเรือ่งสภาพการทำางาน
ของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลในประเทศไทย โดยระบุว่า นับตั้งแต่ปี 2560 แรงงานมีสภาพ
การทำางานที่ดีขึ้น แต่ยังพบปัญหาเรื่องแรงงานบังคับ โดยร้อยละ 27 ของแรงงาน 470 คน จากการสำารวจในงานประมง
และแปรรูปอาหารทะเลเคยมีประสบการณ์การทำางานท่ีไม่สมัครใจในช่วง 12 เดือนก่อนการสำารวจ ปัญหาท่ีพบมาก
ที่สุดเรียงลำาดับ คือ การใช้ชีวิตในสภาพความเป็นอยู่ที่เสื่อมโทรม (ร้อยละ 13), การทำางานในสภาพแวดล้อมการทำางาน 
ที่เสื่อมโทรม (ร้อยละ 9), ถูกจำากัดเสรีภาพในการออกจากงาน (ร้อยละ 5), ทำางานให้กับนายจ้างคนอื่นที่ไม่ใช่ตามที ่

224 
 จาก หนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง 0509/7385 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563, งานเดิม.

225 
 จาก หนังสือกรมการจัดหางาน ที่ รง 0308/29061 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563, งานเดิม.

226 
 จาก ครม.มีมติเห็นชอบ ผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักร,  

โดย กระทรวงแรงงาน, 2563, สืบค้นจาก https://www.mol.go.th/news/จับกัง1-ผลักดัน-มาตรการผ่อนผันต่างด้าว-3-สัญชาติ-
อยู่และทำางานไม่ผิดกฎหมาย-ผ่านมติครม/

227 
จาก แรงงานต่างด้าว ได้ด้วย เงินเยียวยา “ว่างงาน”, โดย กรมการจัดหางาน, 2563. สืบค้นจาก https:// 

smartjob.doe.go.th/INF/Post/detail/71E971A671A771A271A66535
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ตกลงกันไว้ (ร้อยละ 4), การทำางานเป็นเวลานานกว่าที่ตกลงกันเพื่อชำาระหน้ี (ร้อยละ 3), ถูกบังคับให้ทำางาน  
เพื่อช่วยให้บุคคลอื่นได้งานหรือเงิน (ร้อยละ 3), การทำางานที่ต้องมีความพร้อมเผื่อเรียกใช้ได้ตลอดเวลา 7 วันต่อสัปดาห์  
(ร้อยละ 3), การทำางานเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวที่ถูกบังคับให้ทำางาน (ร้อยละ 2) และการทำางานอย่างไม่เต็มใจ 
ให้กับนายจ้างหรือนายหน้าจัดหางาน (ร้อยละ 2) เป็นต้น228

 เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติได้นำาเสนอปัญหา 
ของแรงงานประมงว่า ในทางปฏิบัติยังคงพบปัญหาการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า โดยนายจ้างบางรายกำาหนดให้ 
การเบิกเงินล่วงหน้าคือการกู้ยืมเงินและคิดดอกเบี้ยแก่แรงงานจนนำาไปสู่ปัญหาแรงงานขัดหนี้ ส่วนการจ่ายเงินผ่าน
ระบบบัญชีธนาคาร ในทางปฏิบัติยังมีข้อร้องเรียนถึงเรื่องการไม่จ่ายค่าจ้างหรือการยึดบัตรเอทีเอ็มของแรงงาน ปัจจุบัน 
ยังไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยพนักงานตรวจแรงงานไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม229

 

นอกจากนี้ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยได้นำาเสนอปัญหาแรงงานประมงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การแก้ไขกฎหมายให้แรงงานประมงทุกประเภทสามารถเพิ่มนายจ้างแทนการเปลี่ยนนายจ้างได้ 
การให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาแรงงานไทยเพื่อทำางานในเรือประมงจำานวน 50,000 คน และการจัดอบรมให้ความรู้ 
เกีย่วกบัการทำางานบนเรอืประมงในแต่ละประเภทเครือ่งมือ เป็นต้น230 ซึง่กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานได้ดำาเนนิการ 
ศึกษาข้อมูลเพื่อพิจารณาทบทวนการแก้ไขกฎ ระเบียบดังกล่าว โดยนำาข้อมูล ข้อคิดเห็นจากสมาคมการประมง 
แห่งประเทศไทย ลกูจ้าง ภาคประชาสงัคม และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องนำามาพจิารณาประกอบการแก้ไขกฎระเบยีบด้วย231

   ในส่วนของการดำาเนินการของรัฐ ได้มีการออกประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือ
คนประจำาเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. 2563 โดยหน่วยงานของรัฐมีการจัดทำาทะเบียนประวัติให้กับ
แรงงานต่างด้าวท่ีทำางานในเรือประมงและออกหนังสือคนประจำาเรือให้ โดยแรงงานจะได้รับการตรวจสุขภาพและทำา
ประกันสุขภาพของคนต่างด้าว มีการจัดทำาสัญญาจ้างและตรวจสอบสัญญาจ้างของคนต่างด้าว และจัดเก็บอัตลักษณ์ 
ผ่านระบบสแกนม่านตา (Iris scan) ของคนต่างด้าว ตลอดจนดำาเนินการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาต 
ให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่คนต่างด้าว การจัดทำาหนังสือคนประจำาเรือให้แรงงานต่างด้าวท่ีเป็นแรงงานประมงจะช่วยให้
แรงงานได้รับความคุ้มครองในหลายด้าน เช่น การกำาหนดให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนผ่านบัญชีธนาคาร  
การให้เจ้าหน้าทีก่รมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงานตรวจสอบความถกูต้องของสญัญาจ้าง และการกำาหนดให้คนต่างด้าว
ต้องมใีบรบัรองการตรวจสขุภาพและการประกนัสขุภาพมีอายคุุม้ครองอย่างน้อยหนึง่ปี ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
เป็นต้น232

 นอกจากนี ้กระทรวงแรงงานยงัได้จดัทำาร่างกฎกระทรวงคุม้ครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. .... โดยมสีาระสำาคัญ  
คือ การเพิ่มเกี่ยวกับการให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรืออาจให้ทายาทซึ่งอายุไม่ตำ่ากว่า 16 ปี ที่ได้รับหนังสือรับรอง 
ให้ฝึกงานจากกรมเจ้าท่าฝึกงานด้านการประมงในการทำาประมง ลำาละไม่เกิน 1 คน เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
เรอืประมงทีอ่อกไปทำาการประมงนอกน่านนำา้ไทยเกนิ 1 ปี โดยกำาหนดให้นายจ้างนำาลูกจ้างซึง่เป็นคนประจำาเรอืกลบัเข้ามา 

228 
จาก ILO ชี้ แรงงานประมงยังมีบังคับท�างาน ขอให้หนุนแรงงานผลักดันสิทธิได้เอง, โดย ประชาไท, 2563. สืบค้นจาก 

https://prachatai.com/journal/2020/03/86724
229 

จาก ความเห็นและข้อเสนอแนะของเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ ว่าด้วยร่างกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน
ประมง พ.ศ. ..., โดย เครือข่ายองค์ด้านประชากรข้ามชาติ, 2563. สืบค้นจาก https://mwgthailand.org/th/press/1603688050

230 
จาก สมาคมประมงพบ จับกัง 1 ถกแก้ปมแรงงานในเรือ จี้ มท.ออกบัตรปชช.เลข 0, โดย มติชนออนไลน์, 2563.  

สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2324331
231 

จาก หนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง 0509/7385 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563, งานเดิม.
232 

จาก สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 31 มีนาคม 2563, โดย รัฐบาลไทย, 2563. สืบค้นจาก https://www. 
thaigov.go.th/news/contents/details/28179
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121รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

ในราชอาณาจักรเพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบสภาพการจ้างและสภาพการทำางานของลูกจ้างปีละ 1 คร้ัง  
และก่อนนำาเรือทำาการประมงในรอบถัดไปนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักผ่อนตามที่ตกลงกันแต่ต้องไม่น้อยกว่า  
14 วันและไม่นับเวลาเดินทางเป็นเวลาพักผ่อน เพิ่มหลักการเก่ียวกับการจ่ายค่าจ้างและค่าทำางานในวันหยุดโดยโอน 
ให้แก่บุคคลในครอบครัว เป็นต้น233

การประเมินสถานการณ์

พัฒนาการหรือความก้าวหน้า ในปี 2563 รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้มีการดำาเนินการเพื่อส่งเสริม 
และคุ้มครองสิทธิของแรงงานกลุ่มต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น ในส่วนของแรงงานในระบบ มีความคืบหน้าในการแก้ไข 
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ให้สอดคล้อง
กับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 มีการปรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ  
และการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนในกรณีท่ีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย สำาหรับแรงงานนอกระบบ มีความ
พยายามในการคุม้ครองแรงงานกลุม่นีอ้ย่างเป็นระบบมากข้ึนผ่านการจัดทำาแผนปฏบิติัการด้านการบรหิารจัดการแรงงาน
นอกระบบ พ.ศ. 2560-2564 ทีร่วมถงึการเสรมิสร้างหลกัประกนัทางสงัคมและขยายความคุม้ครองให้ทัว่ถงึ มกีารจดัทำา 
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ พ.ศ. .... และการขยายอายุให้แรงงานอิสระ
หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระท่ีมีอายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40  
ของกฎหมายประกันสังคมได้ ส่วนแรงงานประมงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้มีการออกประกาศ 
เพ่ือให้มีการจัดทำาหนังสือคนประจำาเรือสำาหรับแรงงานต่างด้าวที่ทำางานบนเรือประมง ซึ่งจะทำาให้แรงงานได้รับ 
ความคุ้มครองในเรื่องการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามกำาหนดผ่านบัญชีธนาคาร การได้รับความช่วยเหลือ 
จากหน่วยงานรัฐในการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจ้าง และการได้รับการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพ 

ปัญหาหรืออุปสรรค การเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในปี 2563 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
ในระดับประเทศและของโลกเป็นอย่างมาก ทำาให้การประกอบธุรกิจในหลายภาคส่วนชะลอตัว ผู้ประกอบการบางราย
ถงึกบัต้องหยดุกจิการ ส่งผลให้แรงงานจำานวนมากถกูเลกิจ้างหรอืถกูพกังานชัว่คราว ขาดรายได้ในการดำารงชวีติ รฐับาล
ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวและได้กำาหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าวได้อย่างค่อนข้างทันท่วงที 
ทั้งการช่วยเหลือแรงงานโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพรายเดือนแก่แรงงานนอกระบบ 
ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงเนื่องจากส่วนใหญ่ไม่อยู่ภายใต้ระบบประกันสังคมเช่นเดียวกับแรงงานในระบบ  
และการช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ เพือ่ให้ยงัคงประคองกจิการต่อไปได้ อนัจะช่วยลดผลกระทบต่อแรงงาน ผ่านมาตรการ
ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินกู้และมาตรการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจภายใต้พระราชกำาหนดให้อำานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 
เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 พ.ศ. 2563 รวมถึงโครงการต่าง ๆ ที่ออกมาเพื่อสร้างงานให้กับผู้ที่ไม่มีงานทำา234 อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐ 
จะพยายามเยียวยาและมีมาตรการต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือแรงงานในระบบ แต่ส่วนหน่ึงเป็นการจ้างงานในระยะสั้น  

233 
จาก ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องก�าหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนร่างกฎกระทรวง 

คุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ...., โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2563. สืบค้นจาก https://www.labour.go.th/
attachments/article/55244/001.pdf

234 
รายละเอียดโปรดดูในส่วนของภาพรวมของสถานการณ์. 
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และอาจจะไม่สามารถที่จะครอบคลุมผู้ที่ไม่มีงานทำาได้อย่างทั่วถึง สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่คงอยู่เป็น
ระยะเวลานานและมีแนวโน้มจะกลับมาระบาดในวงกว้างอีกครั้งในช่วงปลายปี 2563 จะยังส่งผลกระทบต่อแรงงาน 
ต่อเนื่องไปในปี 2564 และอาจทำาให้มีปัญหาการตกงานเพิ่มข้ึน แรงงานในระบบเป็นกลุ่มท่ีอาจจะกลายเป็นแรงงาน 
นอกระบบ และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของแรงงาน นอกจากน้ี ยังพบสถานการณ์ท่ีลูกจ้างถูกเลิกจ้าง 
โดยไม่เป็นธรรม โดยไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ไม่มีการแจ้งเลิกจ้างล่วงหน้า เป็นต้น แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้มีการดำาเนินการช่วยเหลือและแนะนำาแนวทางในการเรียกร้องสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายแก่แรงงาน 
ทัง้แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ทัง้นี ้ยงัคงพบปัญหาของลกูจ้างรบัเหมาค่าแรงทีไ่ม่ได้รบัสทิธปิระโยชน์และสวสัดกิาร
เช่นเดียวกับลูกจ้างทั้งที่ทำางานเช่นเดียวกัน

ข้อเสนอแนะ จากความก้าวหน้าการดำาเนินการและข้อห่วงกังวลด้านสิทธิแรงงานข้างต้น กสม. มีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมต่อประเด็นสิทธิด้านแรงงาน ดังต่อไปนี้

1. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งดำาเนินการกำาหนดมาตรการ หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
การว่างงานในระยะยาว และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ว่างงานเข้าถึงช่องทางการหางานอย่างทั่วถึง รวมทั้ง 
ให้การสนับสนุนกลไกการจ้างงานให้มากขึ้น เช่น การจัดกระบวนการพบปะระหว่างนายจ้างกับแรงงาน เป็นต้น 

2. รัฐบาลและกระทรวงแรงงานควรดำาเนินการเพื่อส่งเสริมให้ความรู ้แก่กลุ ่มแรงงานถึงสิทธิประโยชน ์
ตามกฎหมายแรงงานและช่องทางในการร้องเรียน รวมถึงดำาเนินการตรวจสถานประกอบกิจการท่ีปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้มีการละเมิดสิทธิแรงงาน  
รวมถึงสร้างความตระหนักให้กับนายจ้างในการประกอบธุรกิจโดยคุ้มครองสิทธิของแรงงาน

3. รัฐบาลและกระทรวงแรงงานควรเร่งพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 11/1 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้มีความชัดเจนท้ังในเรื่องลักษณะความสัมพันธ์ของการจ้างแรงงานในรูปแบบการจ้าง
เหมาค่าแรง ขอบเขตและมูลเหตุจำาเป็นในการจ้างเหมาค่าแรง และหลักเกณฑ์ในทางปฏิบัติ รวมท้ังควรพิจารณาถึง 
ความเหมาะสมของบทกำาหนดโทษตามมาตรา 144/1 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้ได้สัดส่วน
กับความเสียหายจากการท่ีลกูจ้างรบัเหมาค่าแรงไม่ได้รบัสทิธิประโยชน์และสวสัดกิารตามสทิธทิีพ่งึมพีงึได้ตามกฎหมาย

4. รัฐบาลและกระทรวงแรงงานควรเร่งประชาสัมพันธ์และดำาเนินการให้แรงงานนอกระบบเข้าสู ่ระบบ
ประกันสังคมให้มากขึ้น และเร่งจัดทำาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ....  
โดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง และขยายการดำาเนินการตรวจแรงงานให้ครอบคลุมแรงงาน 
นอกระบบให้มากยิ่งขึ้น

5. รัฐบาลและกระทรวงแรงงานควรเพิ่มกระบวนการสำารวจจำานวนแรงงานนอกระบบที่ยังไม่มีงานทำา 
อย่างเป็นระบบ และเร่งรดัการจัดทำาฐานข้อมลูเพือ่ทีจ่ะนำาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการว่างงานในระยะยาว ตามทีก่ระทรวง
แรงงานตั้งเป้าว่าจะใช้เทคโนโลยีจัดทำาฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบเพื่อเป็นฐานข้อมูลเพื่อเป็นการวางแผนช่วยเหลือ
แรงงานได้ทั่วถึงในอนาคต

6. รฐับาลและกระทรวงแรงงานควรสำารวจปัญหาและแก้ไขปัญหาให้แรงงานต่างด้าวทีอ่าจเข้าไม่ถงึการคุม้ครอง
ตามกฎหมายแรงงาน และดำาเนินการให้แรงงานต่างด้าวมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายแรงงาน เพ่ือให้สามารถเข้าถึง
กระบวนการร้องเรียนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมาย

7. รัฐบาลและกระทรวงแรงงานควรจัดกระบวนการหารือเพื่อนำาข้อมูล ข้อเท็จจริง และความเห็นของ 
ภาคประชาสังคมที่ทำางานเกี่ยวกับแรงงานประมงโดยตรงไปพิจารณาประกอบการจัดทำากฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ 
รวมถึงแก้ไขปัญหาให้แก่แรงงานประมง เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองมากยิ่งขึ้น 
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123รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

4.2 สิทธิด้านสุขภาพ

 ภาพรวม
กติกา ICESCR ข้อ 12 รับรองสิทธิของบุคคลที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุดเท่าที ่

เป็นไปได้ โดยรัฐภาคีของกติกาฯ ต้องดำาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้สิทธินี้เป็นจริงรวมถึงการป้องกัน รักษาและควบคุมโรค  
และการปรับปรุงสุขลักษณะทางสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ คณะกรรมการประจำากติกา ICESCR ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า  
สิทธน้ีิไม่ได้จำากดัเพยีงการให้บรกิารสาธารณสขุท่ีเหมาะสมตามสมควรเท่าน้ัน แต่รวมถึงการดแูลปัจจัยพืน้ฐานท่ีเกีย่วข้อง
กับสุขภาพอนามัยด้วย เช่น การมีสุขอนามัยในที่ทำางานและสภาพสิ่งแวดล้อม การเข้าถึงการศึกษาและข้อมูลข่าวสาร
ด้านสาธารณสุข สุขอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
สาธารณสุข235

สทิธด้ิานสขุภาพได้รบัการรบัรองในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2560 โดยมาตรา 47 บัญญตัิ
ให้บุคคลมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยบุคคลยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสีย 
ค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ และบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสีย 
ค่าใช้จ่าย และมาตรา 55 บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่ต้องดำาเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ 
อย่างทั่วถึงในการเสนอรายงานการปฏิบัติตามกติกา ICESCR ของประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน 2558 คณะกรรมการ
ประจำากตกิาฯ ได้มข้ีอสงัเกตต่อรายงานของประเทศไทยในเรือ่งสทิธด้ิานสขุภาพว่า รฐัภาคคีวรขจดัอปุสรรคในการเข้าถงึ 
หลกัประกนัสขุภาพของบคุคลหรอืกลุม่คนทีด้่อยโอกาส ควรใช้มาตรการเชงิป้องกนัในการจดัการกบัปัญหาการตัง้ครรภ์
ของวยัรุ่น การให้ความรูแ้ละบริการสขุภาพทางเพศและอนามยัเจรญิพนัธุ ์และควรบงัคบัใช้กฎหมายเพือ่ควบคมุคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน236

ในปี 2563 มีสถานการณ์สำาคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิด้านสุขภาพ ตลอดจนการประเมินสถานการณ์และ 
ข้อเสนอแนะ ดังนี้

4.2.1 การเข้าถึงบริการสุขภาพ 

  รัฐมีความคืบหน้าในการดำาเนินการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและ 
โดยสะดวกในหลายประการด้วยกัน ดังนี้

  การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 มี
เจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนไทยได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน มีการดำาเนินการ 
ต่อเนื่องตั้งแต่ระยะเตรียมการก่อนมีพระราชบัญญัติดังกล่าว จนถึงปี 2563 มีหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิ ที่ลงทะเบียนรวมทั้งหมด (สะสม) จำานวน 1,991 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 30.63 ของเป้าหมาย 6,500 ทีม  

235 
From General Comment No. 14, The Right to the Highest Attainable Standard of Health of the 

Committee on Economic, Social and Cultural Rights (paras.11), 2000, by United Nations Economic and Social 
Council, 2000. Retrieved from https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf

236 
From Concluding observations on the combined initial and second periodic reports of Thailand, 

by United Nations Economic and Social Council, 2015. Retrieved from https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/
treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=5
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ซึง่ประกอบด้วยหน่วยบรกิารปฐมภมูแิละเครอืข่ายหน่วยบรกิารปฐมภมูทิีล่งทะเบยีน ปี 2562 จำานวน 1,179 หน่วย ปี 2563  
จำานวน 812 หน่วย และมีแพทย์ประจำาบ้านเวชศาสตร์ครอบครัวจำานวน 1,991 คน เพื่อดูแลสุขภาพของบุคคล 
ในระดับพื้นที่ตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัวในลักษณะองค์รวม ตั้งแต่แรก ต่อเน่ือง และผสมผสาน ครอบคลุม 
ทัง้การส่งเสรมิคณุภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินจิฉยัโรค การรกัษาพยาบาล และการฟ้ืนฟสูขุภาพ237

มกีารพฒันาหลกัสตูรการอบรมสำาหรบัแพทย์ปฏบิตังิานในคลนิกิหมอครอบครวั การพฒันาระบบข้อมลูตามพระราชบญัญตั ิ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 โดยจัดทำาแอปพลิเคชันชื่อ “คุยกับหมอ” เป็นการจับคู่ชื่อแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
กบัประชาชนเพือ่ให้คำาปรกึษาปัญหาสขุภาพกับทมีหมอครอบครวัและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครวัประจำาตวั และการจดัทำา
ร่างประกาศคณะกรรมการระบบสขุภาพปฐมภมูเิรือ่ง กำาหนดผูซ่ึ้งผ่านการฝึกอบรมด้านสขุภาพปฐมภูมเิพือ่เป็นผูส้นบัสนนุ
การปฏิบัติหน้าท่ีของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครวัและผูป้ระกอบวชิาชพีทางการแพทย์และสาธารณสขุ พ.ศ. .... ซึง่กำาหนด
ให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ผ่านการฝึกอบรมด้านสุขภาพปฐมภูมิ
เป็นผูส้นบัสนนุการปฏิบตัหิน้าทีข่องแพทย์เวชศาสตร์ครอบครวัและผูป้ระกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสขุตาม 
พระราชบัญญตัริะบบสขุภาพปฐมภมู ิพ.ศ. 2562 รวมทัง้ได้จดัทำาร่างแผนพฒันาระบบสขุภาพปฐมภมู ิพ.ศ. 2563-2572 
กำาหนดวสิยัทศัน์เป็นระบบสขุภาพปฐมภมูทิีม่คีณุภาพโดยการมส่ีวนร่วมของภาคเีครอืข่ายเพือ่ให้ประชาชนสขุภาพดี238 

  การพัฒนาสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายดังกล่าว 
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและสะดวกยิ่งขึ้น239

 โดยมีการดำาเนินการคือ 1) ทำาให้ผู้มีสิทธิสามารถ
เข้ารักษาที่หน่วยบริการปฐมภูมิได้ทุกแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากเดิมประชาชน 1 คนจะผูกติดหน่วยบริการ  
1 แห่ง 2) ยกเลิกการใช้ใบส่งตัวนำาร่องในเขตสุขภาพที่ 9 สำาหรับผู้ป่วยด้วยโรคที่เกินศักยภาพของคลินิกเพื่อไปรักษา 
ต่อยังโรงพยาบาลที่เหมาะสมเพื่อลดความยุ่งยาก เป็นการช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 3) ผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถ
เข้ารับการรักษาได้ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือสะดวก และ 4) ทำาให้ผู้ป่วยที่ย้ายหน่วยบริการสามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที
โดยไม่ต้องรอเวลาย้ายสทิธ ิ15 วนั240 อย่างไรกต็าม อาจต้องมกีารประชาสมัพนัธ์และทำาความเข้าใจกบัประชาชนให้รับรู ้
ถึงการเข้าถึงบริการดังกล่าวให้มากขึ้น เนื่องจากยังมีผู้ป่วยท่ีเข้าใจผิดว่าสามารถเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลใดก็ได้  
รวมถึงโรงพยาบาลเฉพาะทาง ทั้งที่ความเป็นจริงคือสามารถเข้ารับบริการทุกที่เฉพาะหน่วยบริการปฐมภูมิเท่านั้น241 

  การลดความแออัดในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายผลักดันให้โรงพยาบาลก้าวสู ่
สมาร์ท ฮอสปิทัล (Smart Hospital) เพื่อช่วยลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย โดยได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย
พัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทุกมิติเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง 

237 
จาก ประกาศส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย 

หน่วยบริการปฐมภูมิ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563, โดย สำานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ.
238 

จาก ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ช่วยไทยควบคุมโควิด 19, โดย สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2563.  
สืบค้นจาก https://gnews.apps.go.th/news?news=61030 https://gnews.apps.go.th/news?news=61030

239 
จาก อนุทิน ลุยยกระดับ สปสช. คนไทยต้องใช้สิทธ์ิบัตรทองได้ทุกโรงพยาบาล, โดย THE STANDARD, 2563.  

สืบค้นจาก https://thestandard.co/anutin-thai-people-must-use-the-gold-card-at-every-hospital/
240 

จาก สปสช.เคลียร์ชัด! บัตรทองรักษาได้ทุกที่เฉพาะหน่วยบริการปฐมภูมิ พื้นที่กทม.เท่านั้น เริ่ม 1 พ.ย. 63,  
โดย Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ, 2563. สืบค้นจาก https://www.hfocus.org/content/2020/10/20363 เป็นต้น

241 
จาก ประธานชมรมแพทย์ชนบท ช้ีคลายล็อกบัตรทองรักษาได้ทุกที่...ไม่จริง! เป็นเรื่องเข้าใจผิด, โดย Hfocus  

เจาะลึกระบบสุขภาพ, 2563. สืบค้นจาก https://www.hfocus.org/content/2020/10/20359
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125รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

ในลักษณะโครงการนำาร่องท่ีโรงพยาบาลสมุทรปราการ242 และจากปีที่ผ่านมาที่ได้มีโครงการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน 
เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลและผู้ป่วยไม่ต้องรอคิวเป็นเวลานาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 1 สิงหาคม 2563  
มีโรงพยาบาลเข้าร่วม 130 แห่ง มากกว่าเป้าหมายซึ่งตั้งไว้ที่ 50 แห่ง ร้านยาเข้าร่วมโครงการ 1,033 แห่ง มากกว่า 
เป้าหมายซึ่งตั้งไว้ที่ 500 แห่ง ผู้ป่วยที่ไปรับบริการที่ร้านยามีจำานวน 19,625 คน จำานวน 29,986 ครั้ง แต่โครงการนี้ 
ยังมีความท้าทายในเรื่องความครอบคลุมตำ่าและการกระจายไม่ทั่วถึง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่สะท้อนต้นทุนที่ 
แท้จรงิ และระบบสารสนเทศยงัไม่สนบัสนนุการส่งต่อข้อมลูระหว่างโรงพยาบาลและร้านยา ส่งผลต่อคุณภาพการบรกิาร 
และเป็นภาระต่อร้านยา จึงมีข้อเสนอให้มีการขยายการดำาเนินการของโรงพยาบาลร่วมกับบริการการแพทย์ทางไกล 
หรือโทรเวช (telemedicine) และพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล  
ร้านยา และสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้243สำาหรับในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
ได้มีการเพิม่ช่องทางรบัยาของผูป่้วยผ่านทางไปรษณย์ี ตัง้แต่วนัที ่8 เมษายน - 22 กรกฎาคม 2563 มีโรงพยาบาล 202 แห่ง 
จัดส่งยาให้ผู ้ป่วยทางไปรษณีย์แล้ว 121,119 ครั้ง ท้ังน้ี 3 อันดับแรกของผู้ป่วยที่ขอให้จัดส่งยาทางไปรษณีย์  
ได้แก่ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 30,097 ครั้ง ผู้ป่วยเบาหวาน 19,879 ครั้ง และผู้ติดเชื้อเอชไอวี 3,996 ครั้ง244 

  ในปี 2563 มีปัญหาการยกเลิกสัญญาหน่วยบริการระบบบัตรทองในกรุงเทพมหานครที่มีการทุจริต 
เบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพทั้งหมด 192 แห่ง245 ทำาให้ต้องสิ้นสุดสภาพการเป็นหน่วยบริการในระบบ 
หลักประกันสุขภาพ ส่งผลให้ประชาชนที่ใช้สิทธิบัตรทองที่หน่วยบริการเหล่านั้นไม่สามารถเข้ารับบริการที่หน่วยเดิมได้  
โดยคาดการณ์มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวประมาณ 3-4 แสนคน246 อย่างไรก็ดี สปสช. ได้ม ี
มาตรการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบของประชาชนด้วยการปรับปรุงสิทธิของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเป็น 
สิทธิหลักประกันสุขภาพที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน (สิทธิว่าง) ซึ่งสามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการในระบบบัตรทองได้ 
ทุกแห่ง และได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อทำาความเข้าใจกับประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้เจ้าหน้าที ่
ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อให้ข้อมูล รับฟังปัญหา และติดต่อประสานงานในกรณีที่จำาเป็น247

242 
จาก ‘อนทุนิ’ เปิด ‘สมาร์ท ฮอสปิทลั’ รพ.สมทุรปราการ ลดการรอคอย-แออดัในสถานพยาบาล, โดย มตชินออนไลน์, 

2563. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1970385
243 

จาก สปสช.เผยโครงการรับยาใกล้บ้านทะลุเป้า ลดความแออัดใน รพ. 10-20%, โดย สำานักงานหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติ, 2563. สืบค้นจาก https://www.nhso.go.th/news/2865

244 
จาก 'กองทุนบัตรทอง' คัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 กว่า 4 แสนราย รักษาเกือบ 2.6 หมื่นคน, โดย ประชาไท, 

2563. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2020/08/88888
245 

จาก สปสช.ยกเลิกสัญญาหน่วยบริการระบบบัตรทอง, โดย สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2563.  
สืบค้นจาก https://www.nhso.go.th/FrontEnd/NewsInformationDetail.aspx?newsid=Mjg5Mg==

246 
จาก สปสช.แจงมาตรการดูแลประชาชน กรณียกเลิกสัญญาคลินิกเอกชนเพิ่ม 108 แห่ง, โดย สำานักงาน 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2563. สืบค้นจาก https://www.nhso.go.thFrontEnd/NewsInformationDetail.aspx?news-
id=Mjg4OA== 

247 
จาก สปสช.จัดทีมลงชุมชนชี้แจงกรณียกเลิกสัญญาคลินิก ย�้าไปรักษาได้ทุกที่ ตอนนี้ไปรับบริการแล้วกว่า 3 พันราย, 

โดย สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2563. สืบค้นจาก https://www.nhso.go.th/FrontEnd/NewsInformation Detail.
aspx?newsid=Mjg4OQ==



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand126

  การเข ้าถึ งการป ้องกันโรค มีการดำา เนินการเพื่อให ้ประชาชนเข ้า ถึงวัคซีนอย ่าง ท่ัวถึ ง 
มีการจัดทำาร ่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 ท่ีส่งเสริม
ให้คนไทยและผู้ที่อาศัยอยู ่ในประเทศไทยได้รับ
วัคซีนอย่างครอบคลุม เหมาะสม และเป็นธรรม
ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งส่งเสริม 
ให้ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนท่ีจำาเป็นสำาหรับ
ใช้ป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ
เพื่อทดแทนการนำาเข ้าและการส่งออกในระยะ 
ต่อไป โดยเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรี 
มีมติเห็นชอบร่างนโยบายข้างต้นและงบประมาณ 
ในการดำาเนนิการ248

 นอกจากนี ้สปสช. ได้บรรจวุคัซีน 
ไข ้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลเป ็นสิทธิประโยชน ์ใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)  
เพือ่ดแูลประชาชน 7 กลุม่เสีย่ง ได้แก่ 1) หญงิตัง้ครรภ์ 
2) เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี 3) ผู ้มีโรคเรื้อรัง  
7 กลุ่มโรค เช่น โรคหืด หัวใจ ไตวาย เบาหวานและ
ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำาบัด 4) ผู้มีอายุมากกว่า 
65 ปี 5) คนพิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
6) ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
(รวมผู ้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ) และ 7) ผู ้ป่วย 
โรคอ้วน เพื่อลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตให้กับ
ประชาชน249นอกจากนี้ คณะกรรมการประกันสังคม 
ได้มีมติให้ดำาเนินการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด  
4 สายพันธุ์ ให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 
2563250

 

  ในส่วนของวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ 
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2563 งบกลาง รายการเงินสำารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำาเป ็น  
วงเงิน 1,000,000,000 บาท ให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติเพื่อดำาเนินการที่สำาคัญ 2 ด้าน ได้แก่ 1) การนำาวัคซีนต้นแบบ 
ที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศมาทดสอบในประเทศไทย และขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิต  

248 
จาก สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 3 มีนาคม 2563, โดย รัฐบาลไทย, 2563. สืบค้นจาก https://www.thaigov.

go.th/news/contents/details/26866
249 

จาก สปสช.ชวนชาว กทม. 7 กลุ่มเสี่ยงจองสิทธิ “ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี” ผ่านไลน์@ucbkk เริ่ม 1 พ.ค.นี้, 
โดย สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2563. สืบค้นจาก https://www.nhso.go.th/FrontEnd/NewsInformationDetail. 
aspx?newsid=Mjc1Mg==

250 
จาก สปส.ให้สิทธิผู้ประกันตนอายุ 50 ปี ฉีดวัคซีนหวัดใหญ่ฟรี! เริ่ม 15 ต.ค.นี้, โดย Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ, 

2563. สืบค้นจาก https://www.hfocus.org/content/2020/10/20221
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127รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

2) พัฒนาวัคซีนต้นแบบในประเทศไทยต้ังแต่ต้นนำ้า251และเมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 คณะรัฐมนตรียังได้ม ี
มติเห็นชอบโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สำาหรับประเทศไทยพร้อมงบประมาณเพ่ิมเติม 
เพื่อจัดหาวัคซีนร้อยละ 20 ของประชากรหรือ 13 ล้านคน จำานวน 26 ล้านโดสอีกด้วย252

  นอกจากการดำาเนินการในด้านวัคซีนแล้ว รัฐบาลได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด 19 หลายประการ เช่น มาตรการกักตัวอยู่บ้าน การเว้นระยะห่างทางสังคม การรณรงค์ให้ใส่หน้ากากอนามัย 
เป็นต้น มาตรการดงักล่าวส่งผลกระทบในทางบวกต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคตดิต่อบางโรคลดลง ในไตรมาสสองของปี 2563  
พบว่าการเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมามากถึงร้อยละ 66.4 เป็นการลดลง 
ในทุกโรค โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ลดลงร้อยละ 92.2 ผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ลดลงร้อยละ 91.5 ผู้ป่วย 
โรคหัดลดลงร้อยละ 91.16 ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 44.4 และผู้ป่วยโรคปอดอักเสบลดลงร้อยละ 43.3253

นอกจากนี้ ได้มีนโยบายเพิ่มสิทธิประโยชน์การตรวจคัดกรองสุขภาพก่อนมีบุตรให้ประชาชนทุกสิทธิ โดยเพิ่มการตรวจ
คัดกรองการติดเช้ือซิฟิลิส (VDRL) ให้กับผู้ที่วางแผนมีบุตร หรือตามพฤติกรรมเสี่ยงและดุลพินิจของแพทย์เนื่องจาก 
ผู้ติดเชื้อซิฟิลิสมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น254

4.2.2 การเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มเฉพาะ

  1) กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำา ในปี 2563 มีการดำาเนินการให้ผู้ต้องขังเข้าถึงบริการสาธารณสุขมากข้ึน  
โดยข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563 มีผู้ต้องขังลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพร้อยละ 93.03255 เกินกว่า 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 85 ทั้งนี้ เป็นผลจากการลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำาหรับ 
ผู้ต้องขังระหว่างกรมราชทัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข และสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในปีท่ีผ่านมา  
ในส่วนของคุณภาพของการบริการตามเกณฑ์ประเมินของหน่วยปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
ในสถานพยาบาลเรือนจำา ซึ่งดำาเนินการในเดือนกรกฎาคม 2563 พบว่า ผ่านเกณฑ์แบบไม่มีเงื่อนไขจำานวน 106 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 75 เพิ่มจากปี 2562 ที่ผ่านเกณฑ์เพียง 36 แห่ง ในส่วนของการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและ 
 

251 
จาก สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 25 สิงหาคม 2563, โดย รัฐบาลไทย, 2563. 

สืบค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/34533
252 

จาก หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 552 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง  
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 
14/2563. 

253 
จาก รายงานภาวะสังคมไตรมาสท่ี 2/2563, โดย สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563.  

สืบค้นจาก https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=socialoutlook_report
254 

จาก เห็นชอบข้อเสนอเชิงนโยบายหนุนครอบครัวมีลูก พร้อมดันการรักษามีบุตรยากเป็นสิทธิพื้นฐาน, โดย Hfocus 
เจาะลึกระบบสุขภาพ, 2563. สืบค้นจาก https://www.hfocus.org/content/2020/08/19921 

255 
จาก หนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนท่ีสุดที่ ยธ 0710.3/33167 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอส่งข้อมูล 

เพื่อประกอบการจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563. 



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand128

การป้องกันโรคเชิงรุกในเรือนจำาจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถ่ิน พบว่า ในปี 2563 มีหน่วยงานท่ีดำาเนินการ 
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคจากทั่วประเทศ จำานวน 66 โครงการรวมเป็นเงิน 1,761,973 ล้านบาท256 

  2) กลุ่มแรงงานต่างด้าวและผู้ตดิตาม กระทรวงสาธารณสขุได้พฒันาการจดับรกิารเพือ่ให้ประชากรกลุม่น้ี 
เข้าถึงข้อมูลและการรักษาพยาบาลได้ทั่วถึงมากขึ้น เช่น การจ้างหรือจัดหาจิตอาสาเพื่อเป็นล่ามแปลในโรงพยาบาล 
การจัดทำาคู่มือดูแลสุขภาพแรงงานข้ามชาติ 3 ภาษา การจัดทำาแผนพัฒนาระบบบริการในการส่งต่อแรงงานข้ามชาติ  
และในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 ได้จัดระบบเฝ้าระวงัโรคและค้นหาผู้ป่วย/กลุม่เสีย่งทีเ่ข้าไม่ถงึสถานพยาบาล เป็นต้น 
โดยกระทรวงสาธารณสุขได้พบปัญหาอุปสรรค ท้ังการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนย้ายของกลุ่มอาสาสมัครท่ีได้พัฒนา
ศักยภาพไว้ การดำาเนินงานส่วนใหญ่เป็นเชิงรับที่เน้นการรักษาพยาบาลเป็นหลัก กลุ่มแรงงานต่างด้าวมีหลากหลาย
ภาษาแต่ส่ือกลางในการสื่อสารด้านสุขภาพมีจำากัด อย่างไรก็ดี กระทรวงสาธารณสุขได้วางแนวทางแก้ไขปัญหา เช่น  
ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 สถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาแรงงานต่างด้าวที่มีจิตอาสาและอยู่ใน 
พื้นที่ประจำาขึ้นมาเป็นอาสาสมัครต่างด้าว (อสต.) หรือแกนนำาสุขภาพในพื้นที่ และได้ทำางานเชิงรุกร่วมกับเจ้าหน้าที่  
แต่งบประมาณที่มีจำากัด ทำาให้ทำาได้ในบางพื้นที่เท่าน้ัน นอกจากน้ี เห็นว่าควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารหรือ 
การจัดทำาข่าวสารแรงงานตามบริบทของพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้แรงงานต่างด้าวเข้าถึงข้อมูลบริการสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น257

  3) กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทยมีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนในกลุ่มนี้ 3 ประการ คือ ลดการติดเช้ือเอชไอวีรายใหม่ ลดการเสียชีวิต และลดการรังเกียจตีตราและ 
เลือกปฏิบัติ โดยตั้งเป้าว่าภายในปี 2573 ร้อยละ 90 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีจะได้รับการวินิจฉัย และนำาผลการตรวจไป
สู่การป้องกันและรักษาต่อไป แต่ปัจจุบันยังมีอุปสรรคทำาให้ผู้ติดเช้ือเอชไอวียังไม่ได้รับการวินิจฉัยเพราะการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการมีความยุ่งยาก ต้องไปตรวจท่ีสถานบริการสุขภาพ ใช้เวลานาน และต้องแสดงตัวตน ซึ่งเป็นข้อจำากัด 
ในการเข้าถึงบริการ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำาเนินโครงการศึกษาการเข้าถึงบริการและความ
เป็นไปได้ในการตรวจการตดิเชือ้เอชไอวด้ีวยตนเองผ่านร้านขายยาในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครเพ่ือหารปูแบบการดำาเนินงาน 
การเข้าถึงชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง258

 นอกจากน้ี กรมควบคุมโรคได้มีการกำาหนด 5 มาตรการในการขจัด
ปัญหาการตีตราและเลือกปฏิบัติภายในปี พ.ศ. 2573 คือ 1) ขับเคลื่อนและขยายผลการอบรมการลดการตีตราและ 
เลือกปฏิบัติในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 2) พัฒนาหลักสูตรและขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้การลด 
การตีตราและเลือกปฏิบัติในกลุ ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยใช้การเรียนรู ้แบบ e-learning  
3) จดัทำาเว็บแอปพลิเคชนั “ปกป้อง” ซึง่เป็นระบบรบัเรือ่งและคุม้ครองการละเมิดสทิธด้ิานเอดส์ร่วมกบักระทรวงยุตธิรรม  
และภาคประชาสงัคม 4) แก้ไขปัญหาการถกูละเมดิสทิธทิีเ่กีย่วข้องกบัเอชไอวใีนสถานทีท่ำางานร่วมกบัภาคประชาสงัคม  

256 
จาก สปสช.ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข และสำานักงานกาชาดสากล (ICRC) จัดประชุม 

สรปุผลการสร้างหลกัประกันสขุภาพสำาหรบัผูต้้องขังปี 2563 [อ้างองิจากสถานะเฟซบุก๊], โดย สำานกังานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาต,ิ 
2563, สืบค้นจาก https://www.facebook.com/NHSO.Thailand/posts/3269261809807019 

257 
จาก หนังสือส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0207.09/22863 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563.
258 

จาก เปิดโครงการตรวจเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองผ่านร้านขายยา กทม., โดย Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ, 2563.  
สืบค้นจาก https://www.hfocus.org/content/2020/08/19963
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และ 5) ขับเคลื่อนแนวปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานท่ีทำางาน “องค์กรดูแล 
ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำางาน259

  ในส่วนของการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ ได้มีผู้ร้องเรียนต่อ กสม. เรื่องการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
ต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการรับเข้าทำางานของบริษัทเอกชนบางแห่ง ในการตรวจสอบ กสม. พิจารณาเห็นว่า การส่งตัว
พนักงานที่อยู่ระหว่างการทดลองงานเข้ารับการตรวจสุขภาพ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าจะต้องตรวจหาเชื้อเอชไอวี 
เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ขัดต่อหลักความเสมอภาค อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการเลิกจ้าง
พนกังานผูต้ดิเช้ือเอชไอวเีป็นการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมในการจ้างงานเน่ืองจากความแตกต่างในเรือ่งสภาพทางกาย 
หรือสุขภาพ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับโดยเจ้าของข้อมูลมิได้ให้ความยินยอมและเกิดความรั่วไหล
ของข้อมูลผลการตรวจสุขภาพเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงได้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน เช่น กระทรวงแรงงานควรมอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่
อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม และผลักดันให้สถานประกอบกิจการจัดทำานโยบายป้องกันและบริหาร
จดัการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ กระทรวงสาธารณสขุควรบงัคบัใช้กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ในการควบคมุ 
ให้สถานพยาบาลหรือสถานบริการทางการแพทย์ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
ในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีให้แก่ผู้เข้ารับการตรวจ โดยเฉพาะการรักษาความลับของข้อมูลด้านสุขภาพของ 
ผู้เข้ารับการตรวจหรือผู้ป่วย รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีควรดำาเนินการตามหน้าท่ีและอำานาจเพ่ือให้มีการตรากฎหมาย 
ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลขึ้นใช้บังคับ เป็นต้น260

 

  ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบรายงานดังกล่าวของ กสม. และ 
หน่วยงานได้มีการดำาเนินการที่สำาคัญ เช่น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้แต่งตั้งคณะทำางานยกร่างพระราชบัญญัติ 
ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. .... กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดทำาหนังสือถึงสำานักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด เพื่อส่งเสริมให้นายจ้างปฏิบัติตามประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง แนวทางการป้องกันและ
บรหิารจดัการด้านเอดส์และวณัโรคในสถานประกอบกิจการ และประชาสมัพนัธ์ให้นายจ้างทราบเก่ียวกบัพระราชบญัญตัิ 
คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อมิให้นายจ้างเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการติดเช้ือเอชไอวีของลูกจ้าง 
โดยไม่ได้รบัการยนิยอมจากลกูจ้าง รวมถงึยกร่างประกาศกระทรวงแรงงานเรือ่งการป้องกนัและบรหิารจดัการด้านเอดส์ 
ในสถานประกอบกิจการ และพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้มีการคุ้มครองสิทธิและ 
ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ที่ชัดเจนขึ้น ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเวียน 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้ป่วยให้กับผู้ประกอบการและผู้ดำาเนินการสถานพยาบาลประเภทคลินิก และ
จดัทำาแนวทางการบรกิารปรกึษาและตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวสีำาหรบัสถานบรกิารสขุภาพเพือ่ป้องกนัการละเมดิสทิธ ิ
ผู้ป่วยให้กับบุคลากร/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน261

259 
จาก 5 มาตรการที่กรมควบคุมโรค ขจัดปัญหาการตีตราและเลือกปฏิบัติ ภายในปี พ.ศ. 2573, (อ้างอิงจากสถานะ

ทางเฟซบุ๊ก), โดย กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค, 2563, 30 พฤศจิกายน. สืบค้นจาก https://web.
facebook.com/aidsstis/photos/a.291723890918095 /3653178131439304/?type=3&theater

260 
จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธิมนษุยชน ที ่128/2563 ลงวนัที ่27 พฤษภาคม 2563, โดย คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
261 

จาก สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 23 พฤศจิกายน 2563, โดย รัฐบาลไทย, 2563. สืบค้นจาก https://www.
thaigov.go.th/news/contents/details/36980
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4.2.3 ปัญหาสุขภาพจิต 

  อธิบดีกรมสุขภาพจิตได้เปิดเผยว่าสถานการณ์การฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยช่วงที่ผ่านมา 
มีความน่ากังวล จากภาพรวมอัตราการฆ่าตัวตายของทั้งประเทศในปี 2562 อยู่ที่ 6.64 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน หรือมี
คนไทยเสียชวีติจากการฆ่าตวัตาย 4,419 รายต่อปี สำาหรบั 6 เดอืนแรกของปี 2563 นี ้มคีนไทยเสยีชวีติจากการฆ่าตวัตาย 
ประมาณ 2,551 คน คิดเป็น 3.89 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับ 6 เดือนแรกของ
ปี 2562 (จำานวน 2,092 คน) โดยปัญหาด้านสัมพันธภาพยังคงเป็นปัจจัยลำาดับแรก ตามมาด้วยปัญหาอาการป่วยทาง
กายและจิต เศรษฐกิจ และสุรา ตามลำาดับ นอกจากนี้ กรมสุขภาพจิตกังวลต่อการถ่ายทอดการฆ่าตัวตายต่าง ๆ ในสื่อ
สังคมออนไลน์ แม้ว่าในปัจจุบันสื่อดังกล่าว เช่น เฟซบุ๊ก จะมีกลไกป้องกันการถ่ายทอดภาพและวิดีโอการทำาร้ายตัวเอง 
หรือการฆ่าตัวตายออนไลน์มากข้ึนแล้ว แต่ยังคงพบข้อความส่งสัญญาณท่ีมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายอยู่ ในบางคร้ัง 
ไม่สามารถหาข้อมูลและช่องทางติดต่อกลับไปยังบุคคลน้ันได้262

 และยังคงพบการฆ่าตัวตายโดยถ่ายทอดสดทางสื่อ 
ออนไลน์263

 ซึ่งกรมสุขภาพจิตและกองปราบปราม สำานักงานตำารวจแห่งชาติ เตรียมศึกษาสัญญาณการฆ่าตัวตายบนสื่อ 
สังคมออนไลน์และวางแผนจัดตั้งทีมเฉพาะกิจเพ่ือช่วยเหลือคนท่ีส่งสัญญาณการฆ่าตัวตายบนสื่อสังคมออนไลน์  
โดยคาดว่าระบบจะสามารถใช้งานได้ก่อนสิ้นปี 2563264 ในส่วนของการขอรับบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 มีความ 
ต้องการขอรับบริการจากประชาชนปีละ 800,000 ราย แต่สามารถประเมินช่วยเหลือเบื้องต้นได้จริงเพียง 70,000 ราย 
ส่งผลให้ไม่สามารถให้บรกิารให้กับผู้ท่ีติดต่อขอรบับริการได้ครบทกุราย กรมสขุภาพจติจึงได้ร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัมหดิล 
ในการพัฒนาระบบออนไลน์ เพื่อการให้ความรู้และคำาปรึกษาด้านสุขภาพจิตสำาหรับประชาชน โดยเป็นการประยุกต ์
ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในการระบุกลุ่มเสี่ยงผ่านการวิเคราะห์จากเสียงพูด  
ซึง่สามารถนำามาใช้ประโยชน์ในการคัดกรองผู้ท่ีมีความเสีย่งปัญหาซมึเศร้าหรอืฆ่าตวัตาย ให้สามารถเข้าถึงบรกิารสายด่วน 
สุขภาพจิต 1323 ได้ทันท่วงที265

 นอกจากนี้กรมสุขภาพจิตได้เพิ่มช่องทางในการให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพจิต 
ทางแอปพลิเคชันไลน์ “Khuikun”เพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายอีกด้วย266

262 
จาก สธ.เปิดสถิติฆ่าตัวตายเพิ่ม 22% จ่อตั้งทีมป้องกันเชิงรุกบนโซเชียล, โดย ไทยพีบีเอส, 2563. สืบค้นจาก  

https://news.thaipbs.or.th/content/296311
263 

จาก ระทึก! สาวล�าปางน้อยใจแฟนไลฟ์สดกรอกยานอนหลับหวังฆ่าตัวตายกลางดึก, โดย ผู้จัดการออนไลน์, 2563. 
สืบค้นจาก https://mgronline.com/local/detail/9630000079897

264 
จาก 'กรมสุขภาพจิต-กองปราบปราม' พัฒนาทีมป้องกันการฆ่าตัวตายบนโลกโซเชียล, โดย กรุงเทพธุรกิจ, 2563.  

สืบค้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/897223
265 

จาก เรื่อง : กรมสุขภาพจิต ลงนามร่วมมือ ม.มหิดล พัฒนาระบบออนไลน์ในการให้ความรู ้และค�าปรึกษา 
ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน ยุค 4.0 ผ่านระบบแช็ตบอต (Chatbot) และเทคโนโลยีเอไอ (AI) ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างทันท่วงที, 
โดย กรมสุขภาพจิต, 2563. สืบค้นจาก https://www.dmh.go.th/covid19/news2/view.asp?id=22

266 
จาก บทความด้านสุขภาพจิต แอปพลิเคชันคุยกัน (KhuiKun), โดย กรมสุขภาพจิต, 2563. สืบค้นจาก 

https://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=2291
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4.2.4 ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)

  ในปี 2563 ประเทศไทยยังคงมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานทั้งในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครและภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง เช่น เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่า บริเวณสำานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย สามารถวัดค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ในบางพื้นท่ีได้สูงถึง 190 (ค่ามาตรฐานคือไม่เกิน 100)  
ขณะที่บริเวณโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน วัดค่า AQI ได้ 173267เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2563 ค่าฝุ่น PM 2.5  
ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ตดิอนัดบั 5 เมอืงทีม่มีลพษิมากท่ีสดุในโลก โดยค่า AQI คอื 188 และในภาคเหนือค่า PM 2.5 เฉลีย่ 24 ชัว่โมง  
มีค่าระหว่าง 51-102 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร268 เฉพาะวันที่ 16 มีนาคม 2563 ค่าฝุ่น PM 2.5 ที่โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพตำาบลนาปู่ป้อม อำาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนวัดได้สูงถึง 563 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร269

โดยสำานักการแพทย์ กรงุเทพมหานครได้รายงานสถติผิูป่้วยทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ฝุน่ละอองของโรงพยาบาล
ในสังกัด ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562-9 มกราคม 2563 มีจำานวนผู้ป่วยเข้ารับบริการจำานวน 38,803 ราย270

 และ
กรมควบคุมมลพิษได้รับเรื่องร้องเรียนปัญหาฝุ่นละออง/เขม่าควันในปี 2563 จำานวน 373 เรื่อง เพิ่มขึ้นจากปี 2562  
ทีม่จีำานวน 235 เรือ่ง โดยพบว่าประเภทกจิการทีก่่อให้เกดิปัญหาฝุน่ละออง/เขม่าควันมากทีส่ดุ คอื โรงงานอตุสาหกรรม271

  รัฐบาลได้มีความพยายามแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง โดยเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 คณะรัฐมนตรี 
มีมติให้ยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤตและมอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการ272

 โดยกรุงเทพมหานครได้ออก 8 มาตรการเพื่อขอความร่วมมือภาคส่วนต่าง ๆ  
ในการควบคุมปริมาณฝุ่น PM 2.5 เช่น การตั้งจุดตรวจรถควันดำา การประสานผู้ประกอบการหรือผู้รับเหมาก่อสร้าง
รถไฟฟ้าและอาคารขนาดใหญ่หยุดการก่อสร้างหรือหยุดกิจกรรมท่ีทำาให้เกิดฝุ่นและควัน การสั่งการโรงเรียนสังกัด 
กรุงเทพมหานครให้หยุดการเรียนการสอน เป็นต้น273 ในส่วนของภาคเหนือ มีการดำาเนินมาตรการการดูแลสุขภาพ
ประชาชน เช่น การจัดพืน้ทีป่ลอดฝุน่ (safety zone) และการส่งหน่วยแพทย์เคลือ่นทีอ่อกให้บรกิารประชาชน เป็นต้น274 

267 
จาก เท่ียงน้ีฝุ่น กทม.หนักหน่วง ติดอันดับ 9 เมืองอากาศแย่ของโลก, โดย มติชนออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก  

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1938354
268 

จาก วิกฤตฝุ่น PM 2.5 ระอุต่อ! เชียงใหม่ติดอันดับ 5 เมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลก, โดย The Standard, 2563. 
สืบค้นจาก https://thestandard.co/pm25-170263-2/

269 
จาก PM 2.5 ภาคเหนือวิกฤตต่อเนื่อง หลายพื้นที่ค่าฝุ่นอยู่ในเกณฑ์ ‘เสี่ยงอันตราย’, โดย The Standard, 2563. 

สืบค้นจาก https://thestandard.co/northern-pm2-5-16032020/
270 

จาก ปลัด กทม.เผยพบผู้ป่วยจากผลกระทบฝุ่น PM 2.5 แล้วเกือบ 4 หม่ืนราย, โดย ผู้จัดการออนไลน์, 2563.  
สืบค้นจาก https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000003597

271 
จาก หนังสือกรมควบคุมมลพิษ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0303/8992 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอส่งข้อมูล 

เพื่อประกอบการจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�าปี 2563
272 

จาก มติ ครม. การยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤต,  
โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข, 2563. สืบค้นจาก http://dmsic.moph.go.th/index/detail /7989.

273 
จาก วิฤกตฝุ่น! กทม.สั่งปิด 437 ร.ร.ในสังกัด 26-28 ก.พ.น้ี,  โดย มติชนออนไลน์,  สืบค้นจาก https://www. 

matichon.co.th/news-monitor/news_2004203
274 

จาก นายกฯ สั่งหลายหน่วยงานบูรณาการแก้ปัญหาฝุ่นควันภาคเหนือ, โดย ไทยพีบีเอส, 2563. สืบค้นจาก  
https://news.thaipbs.or.th/content/289828



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand132

  ในส่วนของการดูแลสุขภาพของประชาชน กรมควบคุมมลพิษได้มีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
อากาศพร้อมแจ้งเตือนและรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องผ่านเว็บไซต์ “www.air4thai.com”  
และแอปพลิเคชัน “AIR4THAI” เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้แก่กลุ ่มเป้าหมาย275 กระทรวงสาธารณสุขได้มี 
การตัง้คลินิกมลพษิในปี 2562 เพ่ือดแูลผูท่ี้ได้รบัผลกระทบจากฝุน่ PM 2.5 และได้จดัตัง้คลนิกิมลพษิออนไลน์ในปี 2563  
ที่ประชาชนสามารถประเมินอาการของตนเองได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่มีความสะดวก รวดเร็ว และทราบผลเบื้องต้น 
ได้ในทันที พร้อมกับรับคำาปรึกษาจากแพทย์ผู ้เชี่ยวชาญโดยตรง รวมถึงมีข้อมูลความรู ้เกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่น 
PM 2.5 และการป้องกันตนเอง276 นอกจากนี้ ในช่วงวิกฤตได้มีการจัดพื้นที่ปลอดฝุ่นเพื่อรองรับประชาชนจำานวน 
2,490 แห่ง และจัดหาหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนจำานวน 1,881,417 ชิ้น277และเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563  
ได้มีการเปิดศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่มีการแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงความ
อันตรายของฝุ่น PM 2.5 รวมถึงการป้องกันและการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่อง278 อย่างไรก็ตาม จากผลสำารวจอนามัย 
โพลเร่ืองการเตรียมตัวรับมือฝุ่น PM 2.5 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าร้อยละ 68  
มีความวิตกกังวลหรือกลัวว่าฝุ่น PM 2.5 จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่ร้อยละ 65 ไม่ทราบว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5 
กำาลังจะเกิดขึ้นช่วงไหน สำาหรับการเตรียมดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัวในช่วงก่อนเกิดปัญหาฝุ่นนั้นพบว่า  
ร้อยละ 27 มกีารจดัเตรยีมสำารองหน้ากากป้องกันฝุน่ ร้อยละ 17 มกีารทำาความสะอาดบ้าน และมเีพยีงร้อยละ 11 เท่านัน้
ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่แสดงระดับสีเพื่อแจ้งเตือนความรุนแรงของ PM 2.5 และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง279นอกจากนี้  
ผลวิจัยของเครือข่ายอากาศสะอาด280 พบว่าประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจท่ีถ่องแท้เกี่ยวกับการตรวจวัด 
ค่าคุณภาพอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ ขาดระบบการแจ้งเตือนภัยจากภาคประชาชน 
(citizen watch dog) ที่ดีเพื่อให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดูแลและแจ้งเบาะแสการก่อมลพิษทางอากาศจาก 
แหล่งต่าง ๆ281

 

275 
จาก หนังสือกรมควบคุมมลพิษ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0303/8992 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563, งานเดิม.

276
 จาก คลินิกมลพิษออนไลน์, โดย คลินิกมลพิษออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก http://www.pollutionclinic.com/

home/front/
277 

จาก หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่ มท 2011.4/18622 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ข้อมูลเพื่อประกอบ
การจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�าปี 2563.

278 
จาก “วราวุธ” เปิดศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ผนึกก�าลังลุยเชิงรุก ตั้งเป้าลดฝุ่น PM 2.5 ให้ได้ร้อยละ 20,  

โดย มติชนออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2427058
279 

จาก ผล 'อนามัยโพล' พบคนกรุง-ปริมณฑล หวั่นวิตกกลัวฝุ่น PM 2.5 ท�าลายสุขภาพ, โดย กรุงเทพธุรกิจ, 2563. 
สืบค้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/907126

280 
เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทยเป็นการรวมกลุ่มกันของกลุ่มของภาคประชาสังคมและนักวิชาการที ่

รวมตัวกันทำางานแบบจิตอาสา รวมถึงสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพ 
แห่งชาติ (สช.) และไทยพีบีเอสด้วย.

281 
จาก เครอืข่ายอากาศสะอาด, สมดุปกฟ้าอากาศสะอาด (Clean Air Blue PaperX: เจาะลึกผลกระทบของมลพษิทางอากาศ 

และรากเหง้าของปัญหา, (นนทบุรี : ห้างหุ้นส่วนจำากัด สันสวย), น.167-172.
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133รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

  จากปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นหลายภาคส่วนได้มีการเสนอร่างกฎหมายเพื่อบังคับใช้ในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหา เช่น ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่อความสะอาดของอากาศของหอการค้า พ.ศ. ....282

  

ร่างพระราชบญัญติักำากับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพือ่สขุภาพแบบบรูณาการ พ.ศ. .... ของเครอืข่ายอากาศสะอาด283
  

ในส่วนของภาครฐัได้มกีารกำาหนดให้ศึกษาความเหมาะสมเรือ่งกฎหมายอากาศสะอาดในแผนปฏบิตักิารขบัเคลือ่นวาระ
แห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" โดยกรมควบคุมมลพิษได้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดี ผลเสียของการมี 
หรือไม่มีร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่อความสะอาดของอากาศ พ.ศ. .... แต่พบว่า ร่างพระราชบัญญัติ  
ฉบับนี้ มีโครงสร้างกฎหมายและสาระสำาคัญของกฎหมายส่วนใหญ่ซำ้าซ้อนหรือไม่แตกต่างจากพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน284

4.2.5 การใช้กัญชาทางการแพทย์

  สืบเนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เปิดโอกาส 
ให้สามารถนำากัญชาไปทำาการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถนำาไปใช้ในการรักษา 
โรคภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้ ในปี 2563 รัฐบาลได้มีการดำาเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง 
การใช้กญัชาทางการแพทย์โดยได้มกีารเปิดคลินกิกญัชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พืน้บ้านไทยเพิม่ทีก่ระทรวง
สาธารณสขุ ขณะนีม้โีรงพยาบาลศนูย์ โรงพยาบาลทัว่ไป และโรงพยาบาลชมุชน เปิดคลนิกิกญัชาทางการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์พื้นบ้านไทยทั้งหมด 25 แห่งทั่วประเทศ285 และได้ขยายให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลที่มีแพทย ์
แผนไทยปฏิบัติงานประจำาใช้ตำารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 16 ตำารับ286 ในการให้ความรู้แก่ประชาชน กระทรวง
ศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามความร่วมมือการนำาความรู้เกี่ยวกับกัญชาและกัญชงทางการแพทย์
ไปพัฒนาหลักสูตร “กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด” โดยสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร 
ในการจัดการเรียนการสอนของสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อสร้าง 
องค์ความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการใช้กัญชาและกัญชงในการรักษาทางการแพทย์ ให้กับนักศึกษา  
และประชาชน287 

282 
จาก ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร รบัยืน่หนงัสอืจาก น.ส.คนงึนจิ ศรบีวัเอีย่ม และคณะ ในนาม “เครอืข่ายอากาศสะอาด 

ประเทศไทย” เพือ่เสนอร่าง พ.ร.บ.ก�ากับดแูลการจดัการอากาศสะอาดเพือ่สขุภาพแบบบรูณาการ พ.ศ. .... เพือ่ให้รฐัสภาพจิารณาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 133 (3), โดย รัฐสภา, 2563. สืบค้นจาก https://www.parliament.go.th/ewtadmin/
ewt/parliament_parcy/ewt_news.php?nid=70919&filename=Thai_National_Assembly

283 
จาก เปิดร่าง กม.อากาศสะอาด นายกฯ นัง่บญัชาการคมุฝุน่ PM 2.5, โดย ประชาชาตธิรุกจิ, 2563. สบืค้นจาก https://

www.prachachat.net/economy/news-409852
284 

จาก หนังสือกรมควบคุมมลพิษ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0303/8992 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563, งานเดิม.
285 

จาก “อนุทิน” เปิดคลินิกกัญชาแผนไทย สธ. ตั้งเป้าปี 63 ต้องให้บริการผู้ป่วยทั่วประเทศ, โดย มติชนออนไลน์, 2563. 
สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1867982

286 
จาก สธ. เห็นชอบให้ใช้ ต�ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมใน รพ.สต., โดย สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2563.  

สืบค้นจาก https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/145598/
287 

จาก สธ. จับมือ ศธ.พัฒนาหลักสูตร กศน. “กัญชาและกัญชงศึกษา”, โดย มติชนออนไลน์ , 2563.  
สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1926450
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  อย่างไรก็ตาม มีการรายงานสถิติผู ้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการใช้กัญชาที่เรียกว่า “Poisoning:  
Cannabis (derivatives)” ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีผู้ป่วยนอก  
375 คน288 และมีผู ้ป่วยใน 397 คน289

 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดเก็บสถิติและเผยแพร่ทางเว็บไซต ์
เป็นครั้งแรกในปีงบประมาณ 2563 

4.2.6 การใช้สารเคมีป้องกันและกำาจัดศัตรูพืช

  เมื่อปี 2562 กสม. ได้ออกรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ี 31/2562 เสนอแนะ 
ให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายควรกำาหนดให้พาราควอตเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2535 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิดในระยะยาว  
ขณะเดียวกันจะต้องพัฒนาทางเลือกด้านสารชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการเกษตรท่ียั่งยืนสำาหรับเกษตรกร 
อย่างเป็นระบบและจริงจัง290

  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการวัตถุอันตรายได้มีมติให้ออกประกาศกำาหนด 
ให้พาราควอต และคลอร์ไพริฟอสเป็นวัตถุอันตรายประเภท 4 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563  
ส่วนวตัถอุนัตรายไกลโฟเซตให้ใช้มาตรการจำากดัการใช้ตามมตคิณะกรรมการวตัถอุนัตรายเมือ่วนัที ่23 พฤษภาคม 2561291

และเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศเรื่อง บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 กำาหนดให้สารพาราควอตและสารคลอร์ไพริฟอส เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามมิให้มีการผลิต  
การนำาเข้า การส่งออก การนำาผ่าน หรือการมีไว้ในครอบครอง โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563292 

  ต่อมาเลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัยและนายกสมาคมเกษตรปลอดภัยได้ยื่นข้อร้องเรียน 
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงผลกระทบหลังจากการห้ามใช้พาราควอต ส่งผลให้เกษตรกรรับ
ภาระต้นทุนสูงขึ้น หนี้สินเกษตรกรเพิ่มขึ้น สารทางเลือกไม่สามารถทดแทนพาราควอตได้ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพ 
และราคา นอกจากนี้ สมาคมนักวิชาการอ้อยและนำ้าตาลแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำารวจ 

288 
จาก กลุ่มรายงานมาตรฐาน >> สาเหตุการป่วย/ตาย >> ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการใช้กัญชา Poisoning:  

Cannabis (derivatives) ผู ้ป่วยนอก, โดย กระทรวงสาธารณสุข, 2563. สืบค้นจาก https://hdcservice.moph.
go.th/ hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=491672679818600345dc-
1833920051b2&id=679a3edb953dd352b33638181cfd5d22#

289 
จาก กลุม่รายงานมาตรฐาน >> สาเหตกุารป่วย/ตาย >> ผูป่้วยทีมี่ความผดิปกตจิากการใช้กญัชา Poisoning: Cannabis 

(derivatives) ผู้ป่วยใน, โดย กระทรวงสาธารณสุข, 2563. สืบค้นจาก https://hdcservice.moph.go.th/ hdc/reports/report.
php?source=pformated/format1.php&cat_id=491672679818600345dc1833920051b2&id=1e5f5c776c74c49c706d-
54ce91336f5f

290 
จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ 31/2562 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562, โดย คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
291 

จาก รายงานผลการประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธิมนษุยชนของประเทศไทย ปี 2562, โดย คณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติ, 2563. สืบค้นจาก http://www.nhrc.or.th/getattachment/a5d20856-911e-4e47-8f54-d128e8b1e2dd/ 
Situation-2019.aspx

292 
จาก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563, โดย ราชกิจจานุเบกษา, 

2563. สืบค้นจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/117/T_0056.PDF
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135รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

ความคดิเหน็จากเกษตรกรทัว่ประเทศ ปี 2563 พบว่า ร้อยละ 87 ไม่เหน็ด้วยกบัการห้ามใช้พาราควอตเพราะยงัไม่มวีธิกีาร 
หรือสารมาทดแทนได้ จึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำาเนินการจัดทำาหนังสือยกเลิกการห้ามใช้ 
พาราควอตถึงคณะกรรมการวัตถุอันตรายเพือ่ให้มกีารทบทวนเรือ่งดงักล่าวอย่างเป็นธรรมใหม่อกีคร้ัง และให้มมีาตรการ
จำากัดการใช้สารพาราควอตแทน293 อย่างไรก็ดี เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช (Thai-Pan) ได้ยื่นจดหมาย 
ต่อประธานกรรมการวัตถุอันตรายเพื่อคัดค้านการทบทวนสารพิษพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสเช่นเดียวกัน294

ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงยำ้าจุดยืนห้ามการใช้ 3 สารเคมีทางการเกษตรดังกล่าวเพื่อปกป้องเกษตรกร
และประชาชนไม่ให้เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตจากสารเคมีอันตราย จากการดำาเนินการเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพ พบว่า 
มีผู้ป่วยจากโรคพิษสารกำาจัดศัตรูพืช (ไม่ระบุปีที่เก็บข้อมูล) จำานวน 41,941 ราย โดยปี 2560 พบผู้ป่วยสูงสุดจำานวน  
10,686 ราย ส่วนปี 2562 พบผู้ป่วย 6,007 ราย ซึ่งจำานวนผู้ป่วยที่ลดลงนั้นสอดคล้องกับปริมาณการนำาเข้าสารเคม ี
ที่ลดลงในปี 2562 สำาหรับในปี 2563 (1 มกราคม - 29 สิงหาคม 2563) พบผู้ป่วยโรคพิษสารกำาจัดศัตรูพืช 4,933 ราย 
เป็นผู้ป่วยจากกลุ่มสารกำาจัดแมลง รวมถึงสารคลอร์ไพริฟอส 2,951 ราย กลุ่มสารกำาจัดวัชพืช รวมถึงสารพาราควอต 
และไกลโฟเซต 889 ราย และมีผู้เสียชีวิตจากสารพาราควอต 1 ราย ซึ่งเกิดจากการสัมผัสระหว่างฉีดพ่นสารดังกล่าว  
ภาพรวมของประเทศไทยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากสารเคมีกำาจัดศัตรูพืชทุกชนิดมากกว่า 20 ล้าน
บาทต่อปี ซ่ึงผู้ที่ได้ผลกระทบอันดับแรกคือเกษตรกรประมาณร้อยละ 43.2 รองลงมาคือผู้รับจ้างทั่วไปร้อยละ 21.1  
และจากข้อมูล 4 ปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากสารเคมี 3 ชนิดดังกล่าว ประมาณ 2,000 ราย295

การประเมินสถานการณ์ 

  พัฒนาการหรือความก้าวหน้า ในปี 2563 รัฐมีการดำาเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาในการทำาให้
ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพจากรัฐ ผ่านการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิโดยการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร  
ท้ังการเพ่ิมจำานวนทีมคลินิกครอบครัวและ
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว การอบรม 
อสม. ให้มีความรู้ในการทำาหน้าที่สนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว และการพัฒนาระบบข้อมูล
และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ในขณะเดียวกัน 
มีการดำาเนินการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึง
บริ ก ารทางการแพทย ์ ในระบบหลั ก
ประกันสุขภาพแห่งชาติได ้โดยสะดวก 
และทั่วถึงยิ่งขึ้น เช่น การให้ผู้ป่วยสามารถ 
เข ้ารักษาหน่วยบริการปฐมภูมิได ้ทุกที ่

293 
จาก เฉลิมชัย รับชง คณะกรรมการวัตถุอันตราย ยกเลิกแบนพาราควอต พร้อมข้อมูลสนับสนุนใหม่, โดย กรุงเทพ

ธุรกิจ, 2563. สืบค้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895647
294 

จาก ยื่นค้านทบทวนแบนสาร “พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส”, โดย ฐานเศรษฐกิจ 2563. สืบค้นจาก https://www.
thansettakij.com/content/Macro_econ/450563

295 
จาก สธ. ย�้าจุดยืนแบน 3 สารเคมีอันตรายทางการเกษตร เพื่อปกป้องสุขภาพคนไทย, โดย รัฐบาลไทย, 2563. 

สืบค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/34704
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และการลดข้ันตอนทางเอกสาร การลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยใช้เทคโนโลยกีารอำานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในการรบัยาใกล้บ้านหรอืทางไปรษณย์ีในช่วงการระบาดของโรคโควดิ 19 การส่งเสรมิให้ประชาชนเข้าถึงบรกิารป้องกนัโรค 
โดยจัดหาวัคซีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต  
และมีความก้าวหน้าในการพัฒนาและจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 นอกจากนี้ มีการดำาเนินการเพื่อให้ประชากร
กลุ่มเปราะบางบางกลุ่มเข้าถึงบริการสุขภาพได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น ได้แก่ กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำา แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม  
และผู้ติดเชื้อเอชไอวี และหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้มีการดำาเนินการต่อข้อเสนอแนะของ กสม. เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ติดเช้ือเอชไอวีในการรับเข้าทำางานอันเป็นการแก้ไขปัญหาการตีตราและการเลือกปฏิบัติ 
ต่อผู ้ติดเช้ือเอชไอวีนับเป็นความพยายามของรัฐในการทำาให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง 
และครอบคลุมมากขึ้น ทั้งยังเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อทำาให้ประชาชนมีสุขภาพกาย 
และสขุภาพจติตามมาตรฐานสงูสดุเท่าทีเ่ป็นไปได้ตามท่ีได้รบัรองไว้ในกตกิา ICESCR และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560

  ปัญหาหรอือปุสรรค ความพยายามในการส่งเสรมิสทิธด้ิานสขุภาพในบางเรือ่งยงัอยูร่ะหว่างดำาเนนิการ
และต้องมีการติดตามผลต่อไป ทั้งการพัฒนาระบบแพทย์ปฐมภูมิ การส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มแรงงาน
ต่างด้าวซ่ึงมีจำานวนมากในประเทศไทยและมีอุปสรรคด้านภาษา ทำาให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำาเป็นได้อย่างทั่วถึง  
การเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการจ้างงาน นอกจากนี้ ยังคงพบประเด็นปัญหาและข้อท้าทายในประเด็นสิทธิ
ด้านสุขภาพในการดำาเนินการของรัฐเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เช่น ปัญหาสุขภาพจิตและ 
การฆ่าตัวตายที่ยังคงเป็นประเด็นที่น่าห่วงกังวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฆ่าตัวตายโดยถ่ายทอดสดผ่านทางสื่อออนไลน์  
ซึง่เป็นการยากทีเ่จ้าหน้าทีจ่ะให้การช่วยเหลอืได้ทนัท่วงที และยงัคงพบปัญหาการบรกิารให้คำาปรกึษาผู้ท่ีมีปัญหาสขุภาพ
จติหรอืผูท้ีม่คีวามเครียดทีไ่ม่เพยีงพอแม้ว่าหน่วยงานจะได้มคีวามพยายามในการเพิม่ช่องทางในการให้บรกิารแล้วกต็าม 
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่เกินค่ามาตรฐานค่อนข้างสูงยังคงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
และพื้นที่ภาคเหนือเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา แม้ว่าภาครัฐจะมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดการเกิดฝุ่นละออง แต่ยังไม่เห็น 
ผลท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และยังคงพบปัญหาในการจัดหาอุปกรณ์ 
การป้องกันส่วนบุคคล โดยเฉพาะในส่วนของหน้ากาก N 95 ที่ขาดแคลนทั่วประเทศจากสถานการณ์โรคโควิด 19  
ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ที่มีค่าฝุ ่นละอองเกินมาตรฐาน โดยเฉพาะผู้ท่ีต้องประกอบอาชีพนอกอาคาร 
ท่ีไม่สามารถหาซ้ือหน้ากากเพือ่ป้องกันฝุน่ละอองได้ หรอืในส่วนของเครือ่งฟอกอากาศทีย่งัคงมรีาคาสงูสำาหรบัผูม้รีายได้น้อย 
และจากผลสำารวจอนามยัโพลพบว่าประชาชนยงัขาดความรูค้วามเข้าใจและขาดอปุกรณ์ในการป้องกนัตนเองจากฝุน่ละออง

  สำาหรับสถานการณ์การใช้กัญชาทางการแพทย์ รัฐบาลพยายามทำาให้ผู้ป่วยเข้าถึงการใช้กัญชาทางการ
แพทย์อย่างทั่วถึงและปลอดภัยโดยการให้ความรู้กับประชาชน การเก็บข้อมูลสถิติผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการใช้
กัญชาจะเป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ดังกล่าวในระยะต่อไป ส่วนสถานการณ์ผลกระทบของ
การใช้สารเคมป้ีองกันและกำาจดัศตัรพืูชต่อสขุภาพนัน้ แม้ว่าในปี 2563 พบรายงานผูป่้วยจากการใช้สารกำาจดัศตัรพืูชทีม่ ี
แนวโน้มลดลงจากปีทีผ่่านมา แต่ภาคส่วนต่าง ๆ  ยงัคงมีความเหน็ท่ีแตกต่างหลากหลายทัง้เหน็ด้วยและคดัค้านการกำาหนด 
ให้สารพาราควอตและสารคลอร์ไพรฟิอสเป็นวัตถอัุนตรายชนดิที ่4 และยกเลกิการใช้งาน นอกจากนี ้พบว่ายงัไม่สามารถ
หาสารทดแทนให้แก่เกษตรกรที่มีประสิทธิภาพและราคาที่เหมาะสมได้

  ข้อเสนอแนะ จากความก้าวหน้าการดำาเนินการและข้อห่วงกังวลด้านสิทธิสุขภาพข้างต้น กสม.  
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อประเด็นสิทธิด้านสุขภาพดังต่อไปนี้

  1. ในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างท่ัวถึง รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควร 
ให้ความสนใจกับประชากรบางกลุ่มที่อาจมีปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการดังกล่าว โดยอาจมีมาตรการเฉพาะ 
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137รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

เพือ่ช่วยขจดัอปุสรรคในการเข้าถงึบรกิารสขุภาพตามความจำาเป็นของกลุม่เปราะบางแต่ละกลุม่ เช่น กลุม่แรงงานต่างด้าว
อาจเน้นมาตรการแก้ปัญหาเรื่องการส่ือสารเพื่อให้แรงงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการรักษาพยาบาลและการดูแล
สุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งจะเป็นการช่วยควบคุม 
การแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

  2. รฐับาลและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรสร้างความเข้าใจกบัผูป้ระกอบการเอกชนเพือ่ขจดัการเลอืกปฏิบตัิ
ต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการจ้างงาน กำาหนดมาตรการป้องกันมิให้สถานพยาบาลหรือสถานประกอบการเปิดเผยข้อมูล 
ด้านสขุภาพของผู้ติดเชืเ้อชไอวีโดยมไิด้รบัความยนิยอมจากเจ้าของข้อมลู รวมทัง้ส่งเสรมิให้ผูต้ดิเชือ้เอชไอวเีข้าถงึบรกิาร
สุขภาพได้โดยสะดวกยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายลดอัตราการติดเชื้อรายใหม่และการเสียชีวิตตามที่กำาหนดไว้

  3. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณามาตรการในการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ยังคงมีอยู ่
ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เช่น ปัญหาสุขภาพจิตและการฆ่าตัวตายของประชาชน โดยการดำาเนินการในเชิงรุกและเพ่ิม
การขยายเครือข่ายเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ที่ส่งสัญญาณการฆ่าตัวตายบนสื่อสังคมออนไลน์ได้ทันท่วงที และขยาย
ช่องทางการให้คำาปรึกษาเพื่อให้ผู้ที่ต้องการรับบริการด้านสุขภาพจิตเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น ส่วนปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM 2.5) ควรทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ ่นละอองที่ยังเกินมาตรฐาน  
กำาหนดมาตรการส่งเสริมและจัดให้ประชาชนเข้าถึงอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองอย่างเพียงพอและในราคาที่เข้าถึงได ้
รวมถึงควรทบทวนว่ามาตรการในการปกป้องดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิน
มาตรฐานมีความเพียงพอและทั่วถึงหรือไม่ โดยเฉพาะการคุ้มครองสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก  
คนพิการ และผู้สูงอายุ เป็นต้น

  4. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ข้อมูลแก่ประชาชนและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องและปลอดภัยเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งผลกระทบทั้งด้านบวกและลบ 
ของสารเคมีป้องกันและกำาจัดศัตรูพืช ตลอดจนเร่งหามาตรการรองรับท่ีเหมาะสมสำาหรับผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น 
กับเกษตรกร ทัง้การหาสารทดแทนให้กบัเกษตรกรทัง้ในแง่ของประสทิธภิาพและราคา รวมถงึให้ความรูใ้นการใช้สารเคมี
ป้องกันและกำาจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัยเพื่อลดอันตรายจากการใช้สารเคมีดังกล่าว

4.3  สิทธิด้านการศึกษา

 ภาพรวม
กติกา ICESCR ข้อ 13 ได้รับรองสิทธิของทุกคนที่จะได้รับการศึกษาที่ต้องมุ่งให้เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพ  

ความสำานึกในศักดิ์ศรีของคน การเคารพสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ความสามารถที่จะมีส่วนร่วมในสังคม  
โดยรัฐภาคีต้องดำาเนินการจัดการศึกษาระดับประถมให้เป็นภาคบังคับและจัดให้ทุกคนแบบให้เปล่า จัดการศึกษาระดับ
มัธยมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถได้รับการศึกษาขั้นอุดมศึกษาได้เท่าเทียมกันตาม 
ความสามารถของแต่ละบุคคล ตลอดจนมีการพัฒนาระบบโรงเรียนในทุกระดับ นอกจากน้ี สิทธิดังกล่าวยังได้รับการ
รับรองในอนุสัญญา CRC ข้อ 28 ซึ่งได้กำาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กเพิ่มเติมด้วยว่า รัฐพึงมีมาตรการ
สนับสนุนการเข้าเรียนอย่างสมำ่าเสมอ ลดอัตราการออกจากโรงเรียนกลางคัน และมีมาตรการประกันว่าระเบียบวินัย
ของโรงเรียนพึงสอดคล้องกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กและสอดคล้องกับหลักการและบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ 

สิทธิด้านการศึกษาได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญ มาตรา 54 ที่บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่ดำาเนินการให้เด็กทุกคน 
ได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ  
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และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมลำ้าในการศึกษา 
และเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 

คณะกรรมการประจำากติกา ICESCR ได้มข้ีอสงัเกตต่อการเสนอรายงานการปฏบิตัติามกตกิาฯ ของประเทศไทย 
เดือนมิถุนายน 2558 ในส่วนสิทธิด้านการศึกษาว่า รัฐควรดำาเนินการเพื่อประกันว่าเด็กทุกคนในราชอาณาจักรจะเข้าถึง
การศึกษาระดับประถม ศึกษาสาเหตุของการออกจากโรงเรียนกลางคัน และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ซึ่งสอดคล้อง

ที่มา: มติชนออนไลน์

กับข้อสงัเกตของคณะกรรมการประจำาอนสุญัญา CRC ต่อการเสนอรายงานการปฏบิตัติามอนสุญัญาฯ ของประเทศไทย
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ที่เห็นว่ารัฐพึงศึกษาสาเหตุของการออกจากโรงเรียนกลางคัน รวมท้ังมีมาตรการท่ีชัดเจน 
ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ในรายงานผลการประเมนิสถานการณ์สทิธมินษุยชนของประเทศไทย ปี 2562 กสม. ได้มข้ีอเสนอแนะต่อรฐับาล
ภายใต้หลักการข้างต้นว่า ควรเร่งจัดทำาแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อให้ภาคส่วนต่าง ๆ ดำาเนินงานไป 
ในทิศทางเดียวกัน สนับสนุนการดำาเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กที่
หลุดหรืออยู่นอกจากระบบการศึกษาเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งเร่งพัฒนาคุณภาพและประกันมาตรฐาน
การเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกสังกัด ในปี 2563 กสม. ได้ติดตามสถานการณ์สิทธิด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
และพบว่ารัฐบาลดำาเนินการขับเคลื่อนสิทธิด้านการศึกษาโดยมีแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นกรอบ 
เป้าหมายและทศิทางการจัดการศกึษาของประเทศ สำาหรบัสทิธด้ิานการศกึษามสีถานการณ์ทีเ่กีย่วข้องและปัญหาอปุสรรค 
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิดังกล่าว ดังนี้

4.3.1 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ

  แผนการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560-2579 วางกรอบเป้าหมายและทศิทางการจดัการศกึษาของประเทศ
โดยมุ่งให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากำาลังคนให้มีสมรรถนะในการทำางานท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน 
และการพัฒนาประเทศ โดยมีแนวคิดการจัดการศึกษาที่กำาหนดไว้ อาทิ ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาค 
ในการเข้าถงึการศกึษาทีม่คีณุภาพ ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตขิัน้พืน้ฐาน 



กา
รป

ระ
เม

ินส
ถา

นก
าร

ณ
์ด้า

นสิ
ทธิ

ทา
งเ

ศร
ษฐ

กิจ
 สั

งค
ม 

แล
ะวั

ฒ
นธ

รร
ม

บท
ที่ 

4

139รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

(O-NET) ของนกัเรยีนระหว่างพืน้ที/่ภาคการศกึษาในวชิาคณติศาสตร์และภาษาองักฤษลดลง นกัเรยีนทัว่ไปรวมถงึนักเรียน 
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษมีคะแนนผลการทดสอบ O-NET แต่ละวิชาผ่าน 
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น296 ทั้งนี้ ได้มีการเสนอ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ให้มีระบบ 
และการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของสังคมไทยและสังคมโลกที่มีพลวัต 
และนำาเสนอร่างแผนดังกล่าวเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งกลุ่มนักเรียน กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ซ่ึงมีประเด็นสำาคัญ เช่น ข้อเสนอให้มีการเรียนการสอนท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 
การจดัแผนการเรยีนตามความถนดัของผูเ้รยีน และการให้ผูเ้รยีนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศกึษาผ่านการร่วมประเมิน
บุคลากร รวมทั้งมีตัวแทนในการประชุมระดับนโยบาย การเพิ่มค่าตอบแทนครูท่ีผ่านการสอบคัดเลือกท่ีเน้นทักษะ 
เฉพาะสาขาวชิา การลดการประเมนิการทำางาน การประกวด/แข่งขนั และการประชมุทีม่ขีัน้ตอนกระทบต่อการสอน รวมทัง้ 
กำาหนดวิชานอกตำาราเรียนเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์จริงในสังคม เป็นต้น สำาหรับขั้นตอนต่อไปสำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาจะประมวลความเห็นต่าง ๆ บรรจุไว้ใน (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2563 และเสนอต่อ 
สภาการศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบ297

  สืบเนื่องจากข้อเสนอแนะในประเด็นสิทธิด้านการศึกษาของ กสม. เมื่อปี 2562 ที่มีต่อรัฐบาล 
มคีวามก้าวหน้าในการจดัการศกึษาปฐมวยั โดยกระทรวงศกึษาธกิารได้จัดทำาแผนปฏิบติัการด้านการจัดการศกึษาปฐมวัย 
พ.ศ. 2563-2565 เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยตาม
บทบาทภารกิจใน 2 ส่วน ได้แก่ 1) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยของหน่วยงานในสังกัด และ 2) สนับสนุน
การจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย องค์กร หรือหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้  
เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2563 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้สำาหรับเด็กปฐมวัย โดยเน้นการพัฒนา 6 ด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
รวมทัง้เพิม่ความสำาคญัของการพฒันาตวัตน (self-development) และการพฒันาทกัษะสมอง (executive function) 
เพือ่ให้สถานศกึษาและครมูแีนวปฏบัิตพิืน้ฐานสำาหรบันำาไปขบัเคลือ่นการจดัการศกึษาและการเรยีนรูส้ำาหรบัเดก็ปฐมวยั
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาตแิละแผนปฏบิติัการด้านการศกึษา และพฒันาคณุภาพเดก็ในช่วงปฐมวยั298

 

4.3.2 โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา 

  1) การเข้าถึงการศึกษาของประชากร

   การเข้าถึงการศึกษาเป็นประเด็นสำาคัญลำาดับแรกในการติดตามสถานการณ์สิทธิด้านการศึกษา  
ซึ่งจำาเป็นต้องวิเคราะห์สถิติของประชากรในการเข้าถึงสิทธิดังกล่าว ข้อมูลเก่ียวกับการเข้าถึงการศึกษาของประชากร 
เปรียบเทียบตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีและตำ่ากว่า และนักเรียนท่ีออกจากโรงเรียนกลางคัน 
ระหว่างปีการศึกษา 2560-2562 ปรากฏในตารางที่ 3 และ 4

296 
จาก แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579, โดย สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2563 

สืบค้นจาก http://www.lampang.go.th/public60/EducationPlan2.pdf
297 

จาก สรุปผลการรับฟังความเห็น (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ, โดย ครูอาชีพดอทคอม, 2563. สืบค้นจาก  
www.kruachieve.com/ข่าวการศึกษา/สรุปผลการรับฟังความเห็น/

298 
จาก หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02145/3892 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอส่งข้อมูล 

เพื่อประกอบการจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�าปี 2563. 



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand140

ตารางที่ 3 จำานวนและร้อยละของนักเรียน นักศึกษาในระบบโรงเรียนต่อประชากรในวัยเรียน  
และจำานวนร้อยละของนักเรียนที่ออกกลางคัน

ระดับการศึกษา/ปีการศึกษา 2560 2561 2562

จำานวนนักเรียน (คน) 12,599,347 12,480,327 12,283,830

- ก่อนประถมศึกษา 1,815,588 1,786,974 1,690,551

- ประถมศึกษา 4,750,776 4,753,882 4,750,207

- มัธยมศึกษาตอนต้น 2,317,353 2,304,409 2,297,835

- มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,909,760 1,889,946 1,878,153

- ปริญญาตรีและตำ่ากว่า 1,805,870 1,745,116 1,667,084

จำานวนประชากรในวัยเรียน (คน) 15,447,796 15,159,120 14,905,856

- ก่อนประถมศึกษา 2,264,905 2,158,972 2,079,738

- ประถมศึกษา 4,679,369 4,688,957 4,638,057

- มัธยมศึกษาตอนต้น 2,401,834 2,406,118 2,394,240

- มัธยมศึกษาตอนปลาย 2,426,056 2,376,415 2,392,673

- ปริญญาตรีและตำ่ากว่า 3,675,632 3,528,658 3,401,148

ร้อยละของนักเรียนในระบบ 
ต่อประชากรในวัยเรียน

81.6 82.3 82.4

- ก่อนประถมศึกษา 80.2 82.8 81.3

- ประถมศึกษา 101.5 101.4 102.4

- มัธยมศึกษาตอนต้น 96.5 95.8 96.0

- มัธยมศึกษาตอนปลาย 78.7 79.5 78.5

- ปริญญาตรีและตำ่ากว่า 49.1 49.5 49.0

   ที่มา : สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563)
299

299 
 จาก ข้อมูลสถิติด้านสังคม (สถิติด้านการศึกษา), โดย สำานักงานสถาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563. 

สืบค้นจาก https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3508&filename=social
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ตารางที่ 4 จำานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน จำาแนกตามระดับการศึกษาและตามสาเหตุ 

ปีการ
ศึกษา

ระดับชั้น ฐานะ
ยากจน

มีปัญหา
ครอบครัว

สมรส มีปัญหา
ในการ
ปรับตัว

ต้องคดี/ 
ถูกจับ

เจ็บ
ป่วย/

อุบัติเหตุ

อพยพตาม 
ผู้ปกครอง

หาเลี้ยง
ครอบครัว

กรณี
อื่น ๆ

รวม

2560 รวมทุกชั้น 157 881 381 880 21 83 1,110 526 - 4,039

อนุบาล - - - - - - 1 - - 1

ประถมศึกษา 11 110 18 86 4 35 625 41 - 930

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

112 542 220 538 11 32 359 249 - 2,063

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

34 229 143 256 6 16 125 236 - 1,045

2561 รวมทุกชั้น 325 1,737 866 2,227 55 167 2,536 1,792 - 9,705

อนุบาล 1 1 - 2 - 1 29 - - 34

ประถมศึกษา 30 169 58 146 4 57 1,167 125 - 1,756

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

123 849 378 838 26 57 886 450 - 3,607

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

171 718 430 1,241 25 52 454 1,217 - 4,308

2562 รวมทุกชั้น 39 365 147 337 9 36 201 332 - 1,466

อนุบาล - - - - - - - - - -

ประถมศึกษา 2 34 4 19 1 8 43 10 - 121

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

12 206 62 194 6 15 114 72 - 681

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

25 125 81 124 2 13 44 250 - 664

   ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ (2563)
300

   ข้อมูลจากตารางที่ 3 บ่งช้ีว่า สัดส่วนประชากรในวัยเรียนที่เข้าถึงการศึกษาในปีการศึกษา 2562  
คิดเป็นร้อยละ 82.4 เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากปีการศึกษา 2560 และ 2561 จึงมีประชากรในวัยเรียนที่เข้าไม่ถึง 
การศึกษารวมทุกระดับชั้น ร้อยละ 17.6 หรือประมาณ 2.6 ล้านคน หากพิจารณาเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ 
ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีประชากรวัยเรียนในทุกระดับชั้นรวม 11,504,708 คน  
มีผู ้ที่ เข ้าถึงการศึกษา 10,616,746 คน คิดเป็นร้อยละ 92.3 และมีผู ้ที่ เข ้าไม่ถึงการศึกษา 887,962 คน  

300 
จาก หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02145/3892 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563, งานเดิม.
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แต่เมือ่พจิารณาแยกตามระดบัชัน้พบว่า ระดบัการศกึษาทีป่ระชากรวัยเรยีนเข้าถึงได้น้อย คอื ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ซึ่งมีผู้ที่เข้าไม่ถึงการศึกษาระดับดังกล่าว ประมาณ 510,000 คน และระดับก่อนประถมศึกษา ซึ่งมีผู้ที่เข้าไม่ถึงประมาณ 
470,000 คน คิดเป็นร้อยละ 78.5 และ 81.3 ตามลำาดับ 

   ในส่วนจำานวนนกัเรยีนท่ีออกจากการศกึษากลางคนัตามตารางท่ี 4 พบว่า มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน
จาก 9,671 คนในปีการศึกษา 2561 เหลือเพียง 1,466 คน ในปีการศึกษา 2562 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุ 
การศึกษาออกกลางคันในปีการศึกษา 2562 ซ่ึงเป็นปีล่าสุดพบว่า สาเหตุหลักเกิดจากปัญหาในการปรับตัว มีปัญหา
ครอบครัว และการหาเลี้ยงครอบครัว รองลงมาเป็นสาเหตุจากการอพยพตามผู้ปกครอง การสมรส และฐานะยากจน 
ตามลำาดับ

  2) การส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 

    2.1) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นกลไกหน่ึงในระบบการศึกษาท่ีช่วยสนับสนุน 
และส่งเสริมให้บุคคลเข้าถึงการศึกษาโดยการให้กู ้ยืมเงินแก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็น 
ค่าเล่าเรยีน ค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการศึกษา และค่าใช้จ่ายทีจ่ำาเป็นในการครองชีพระหว่างศกึษาตัง้แต่ระดบัมัธยมศกึษา
ตอนปลายถงึระดบัปรญิญาตร ีโดยเมือ่สำาเรจ็การศกึษาหรอืเลกิการศกึษาจะต้องชำาระคนืให้เสรจ็สิน้ภายในระยะเวลา 15 ปี  
และต้องชำาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ซึ่งปัจจุบันมีการดำาเนินการตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ 
การศึกษา พ.ศ. 2560 สำาหรับผลการให้กู้ยืมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ในปีการศึกษา 2562 พบว่า ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีผู้กู้ยืมจำานวน 109,011 คน ได้รับการให้กู้ยืมจำานวน 100,178 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 91.90 ระดับ
ประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) มผีูกู้ย้มืจำานวน 49,998 คน ได้รบัการให้กูย้มืจำานวน 38,543 คน หรอืคดิเป็นร้อยละ 77.09 
ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) มผู้ีกูย้มืจำานวน 61,719 คน ได้รบัการให้กูย้มืจำานวน 48,501 คน หรอืคดิเป็น 
ร้อยละ 78.58 และระดับอนปุรญิญาหรอืปรญิญาตร ีมผีูกู้ย้มืจำานวน 398,773 คน ได้รับการให้กูย้มืจำานวน 351,176 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 86.91301 สำาหรับปีการศึกษา 2563 กยศ. ได้แก้ไขหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้กู้ยืมที่ขาดแคลน 
ทุนทรัพย์ จากเดิมที่ครอบครัวต้องมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี เพิ่มข้ึนเป็นไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี  
พร้อมทัง้เพิม่ค่าครองชพีสำาหรบัผู้กู้ยมืในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จากเดอืนละ 1,200 บาท เป็นเดอืนละ 1,800 บาท 
และผู้กู้ยืมในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี จากเดือนละ 2,400 บาท เป็นเดือนละ 3,000 บาท302

    2.2) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป ็นอีกกลไกในการส่งเสริม 
การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
พ.ศ. 2561 เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและ 
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐเป็นผู ้จัดสรรงบประมาณให้กองทุนอยู ่ภายใต้การกำากับดูแลของ 
นายกรัฐมนตรี และมีการบริหารงานที่เป็นอิสระ

    ความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษามีปัจจัยสำาคัญจากปัญหาความยากจน รายงานเรื่องความไม่เสมอภาค 
ทางการศึกษาของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 ระบุว่า 

301 
จาก ผลการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563, โดย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, 2563. 

สบืค้นจาก www.studentloan.or.th/th/system/files/files/news/ผลการให้กูย้มื%20ส้ินสุด%20ณ%20วนัที%่2031%20มนีาคม
%202563.pdf

302 
จาก กยศ. เพิ่มเกณฑ์รายได้ครอบครัวให้คนเข้าถึงการศึกษามากขึ้น ยืนยันมีเงินให้กู ้ยืมปีการศึกษา 2563  

เพยีงพอส�าหรับทกุคน, โดย กองทนุเงินให้กู้ยมืเพือ่การศกึษา, 2563. สบืค้นจาก www.studentloan.or.th/th/news/1588147590
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143รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

ประเทศไทยมีเด็กยากจนด้อยโอกาสเสี่ยงไม่ได้ไปโรงเรียนประมาณ 2 ล้านคน และมีเด็กในวัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(3-17 ปี) หลุดจากระบบการศึกษากว่า 670,000 คน ที่ผ่านมามีองค์กรทั้งรัฐและเอกชนพยายามแก้ไขความเหลื่อมลำ้า 
ทางการศึกษา หนึ่งในหน่วยงานที่มีการดำาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ กสศ.โดยตั้งแต่ปี 2561 ได้มอบทุน 
ให้กบัเดก็ทีข่าดแคลนทนุทรพัย์แล้วประมาณ 700,000 คน อย่างไรกต็าม ความช่วยเหลอืทำาได้เพยีงร้อยละ 38 ของกลุม่
เด็กขาดแคลนทุนที่เป็นเป้าหมายของ กสศ.303

    เม่ือเดือนพฤษภาคม 2563 กสศ. ได้จัดการแถลงข่าวครบรอบ 2 ปีกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา โดยตลอด 2 ปีที่ผ่านมา กสศ. ได้เริ่มช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมพัฒนากลุ่มเป้าหมายเด็กเยาวชน 
ทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงครู คนพิการ และประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสจำานวน 
รวมกว่า 1,147,754 คน ใน 27,731 โรงเรียน ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งได้มีการจัดทำาระบบสารสนเทศ
เพื่อช่วยติดตามการดำาเนินงานสนับสนุนนักเรียนทุกคนได้เป็นรายบุคคลตั้งแต่วันแรกท่ีเริ่มรับการสนับสนุนจาก กสศ.  
โดยเริ่มจากชั้นอนุบาล 1 ไปจนถึงการสำาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสูงกว่า ทั้งในและนอกระบบการศึกษา 
เพื่อให้ความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สามารถหยุดความยากจนไม่ให้ข้ามไปสู่รุ ่นลูกหลาน304

  

ในขณะท่ีในปีงบประมาณ 2562 กสศ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำานวน 2,537,365,000 บาท เพื่อสร้าง 
ความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสร้างการมีส่วนร่วมจากสังคม โดยมีผลการดำาเนินงาน 
ที่สำาคัญ เช่น โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข โดยร่วมมือกับสำานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และกองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดน ซึ่งสามารถช่วยเหลือ
นักเรียนจำานวน 711,536 คน ครอบคลุมสถานศึกษาจำานวน 27,805 แห่งทั่วประเทศเพื่อเป็นค่าครองชีพ ค่าเดินทาง 
ค่าอาหาร และกิจกรรมพัฒนานักเรียน เป็นต้น305

    เมื่อเดือนมกราคม 2563 ได้มีการจัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพือ่การศกึษากับกองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ผลกัดนัยุทธศาสตร์สำาคญัของประเทศ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและด้านการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แลกเปลี่ยน
ข้อมลูและประสบการณ์การดำาเนนิงานในภาพรวมให้เกดิความเชือ่มโยงไปในทิศทางเดยีวกนั ได้แก่ การสร้างความร่วมมอื
ทางวิชาการ และการแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่างหน่วยงาน โดยอาจมกีารส่งต่อการให้ความช่วยเหลอืกลุม่เป้าหมายต่อไป 
สำาหรบักองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษามลีกัษณะเป็นกองทุนหมุนเวยีนขนาดใหญ่ มีภารกจิมุ่งเน้นให้กูย้มืเงินแก่นักศกึษา
รายคนเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำาเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา  
มุ่งให้การช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อายุระหว่าง 15-25 ปี ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงกว่า
มัธยมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี ในขณะที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือ 
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมลำ้าในการศึกษา เสริมสร้างพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 54 วรรคท้าย ได้แก่ 1) การช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อบรรเทาอุปสรรคต่อการเข้าถึง 

303 
จาก ลดเหลื่อมล�้ายังไงให้ยั่งยืน? คุยกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา, โดย a day, 2563. สืบค้นจาก 

https://adaymagazine.com/eef-education/
304 

จาก สศ.แถลงครบ 2 ปี ช่วยเด็กมากกว่า 1.1 ล้านคน, โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา, 2563.  
สืบค้นจาก www.eef.or.th/6810711150/

305 
จาก รายงานประจ�าปี 2562, โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา, 2563. สืบค้นจาก https://www.eef.

or.th/wp-content/uploads/2020/04/2004021-EEF-Annual-Report-2019_revised-09_1_view_single-page.pdf
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การศึกษาให้แก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงจบการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษา 
ปีที่ 3) และ 2) ภารกิจ “แล็ปปฏิรูป” จัดการค้นคว้าศึกษาวิจัย ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษา  
และจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แม้ท้ังสองกองทุนดังกล่าวเป็นหน่วยงานท่ีให้โอกาสทาง 
การศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษา แต่เด็กและเยาวชนคนใดคนหนึ่งจะไม่สามารถรับการสนับสนุน 
ทุนการศึกษาจากทั้งสองกองทุนไปพร้อมกันได้ เพ่ือช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนได้มากขึ้น 
และลดปัญหาการให้ทุนซำ้าซ้อนกัน306

4.3.3 คุณภาพการศึกษา307

  การสอบ O-NET เป็นการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 
และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดำาเนินการจัดการทดสอบโดยสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. 
สำาหรับผลการทดสอบ O-NET ของปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม 2563 สทศ. 
ได้จัดทำาสรุปรายงานผลการทดสอบจากโรงเรียนทั่วประเทศ พบว่า แนวโน้มผลการทดสอบระหว่างปีการศึกษา  
2560-2562 คะแนนเฉลีย่ยงัคงอยูใ่นระดบัตำา่ สำาหรบัปีการศกึษา 2562 คะแนนเฉลีย่ในเกอืบทกุวชิาของแต่ละระดบัชัน้ 
อยู ่ในเกณฑ์ตำ่ากว่าร้อยละ 50 มีเพียงคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยของระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่านั้นที่ได้ 
ร้อยละ 55.14 ในบางวิชาพบว่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ตำ่าอย่างมาก โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ของระดับช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 
ไม่ถึงร้อยละ 30 นอกจากนี้ ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ที่จำาแนกตามโรงเรียนที่ตั้งในเมือง และโรงเรียน
ที่ตั้งนอกเมือง พบว่า การทดสอบในแต่ละวิชาของโรงเรียนที่ตั้งในเมืองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าโรงเรียนที่ตั้งนอกเมือง  
และในบางวิชามีคะแนนเฉลี่ยต่างกันอย่างมาก เช่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษเท่ากับ
ร้อยละ 40.55 และ 31.42 ตามลำาดับ (ต่างกันร้อยละ 9.33) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ
เท่ากับร้อยละ 37.71 และ 30.57 ตามลำาดับ (ต่างกันร้อยละ 7.12) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉล่ีย
วิชาภาษาอังกฤษเท่ากับร้อยละ 34.13 และ 25.43 (ต่างกันร้อยละ 8.70) และวิชาคณิตศาสตร์เท่ากับร้อยละ 30.56  
และ 21.47 ตามลำาดับ (ต่างกันร้อยละ 9.09)

  ภายหลังที่มีการประกาศผลสอบ O-NET ได้มีกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการสอบดังกล่าว 
อย่างกว้างขวางในประเด็น ข้อสอบ O-NET โดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีความยากและ 
ซับซ้อนมากเกินไป อาจวัดผลได้ไม่เที่ยงตรง อีกทั้งยังเป็นการซำ้าเติมข้อจำากัดของนักเรียนในพื้นท่ีห่างไกลท่ีต้องเรียน
หนังสือหลายวิชากับครูเพียงไม่กี่คน308

 และมีนักวิชาการด้านการศึกษาบางท่านเห็นว่า วิธีการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ 
ที่มีความซับซ้อนสูง เป็นสิ่งที่เกินความสามารถของเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แม้เด็กในโรงเรียนในเมืองอาจทำาข้อสอบ 
ดังกล่าวได้ แต่เด็กในโรงเรียนชนบทห่างไกลซึ่งมีจำานวนมากกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนประถมทั่วประเทศทำาข้อสอบ 
ไม่ได้ เพราะไม่ได้เรียนกับครูเอกคณิตศาสตร์โดยตรง ข้อสอบ O-NET จึงไม่สามารถวัดอะไรได้ และถือเป็นปัญหา 

306 
จาก กสศ. ร่วม กยศ. แลกเปลี่ยนข้อมูล ลดให้ทุนซ�้าซ้อน, โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา, 2563.  

สืบค้นจาก https://www.eef.or.th/8660/
307 

จาก สถิติ O-NET, โดย สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน). 2563. สืบค้นจาก https:// 
www.niets.or.th/th/catalog/view/3865 และhttp://www.newonetresult.niets.or.th /AnnouncementWeb

308 
จาก ขอตัดพ้อและแสดงความน้อยเนื้อต�่าใจกับการออกข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6, โดย วันนั้นเมื่อฉันสอน, 

2563. สบืค้นจาก https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1439051542969030&id =917895241751332
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145รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

ความเหล่ือมลำ้าที่ต ้องเร ่งแก้ไข309 มีรายงานว่า สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและสถาบัน 
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติฯ ได้ตั้งคณะทำางานเพื่อวิเคราะห์การออกข้อสอบ โดยเฉพาะประเด็นความยากและ 
ความซับซ้อนของข้อสอบที่ไม่สอดคล้องกับการเรียนการสอน และความเป็นไปได้ที่จะให้การสอบ O-NET ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาแบบร้อยละ 100 เนื่องจากปัจจุบันผลการสอบ O-NET 
ไม่มีผลต่อการศึกษาต่อเท่าที่ควรและนักเรียนอาจไม่มีแรงจูงใจในการสอบ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานต้องทบทวนวิเคราะห์  
เพือ่แลกเปล่ียนข้อมลูในการสอบ O-NET ให้มคีวามเหมาะสมในอนาคตต่อไป310 ต่อมาเมือ่เดอืนเมษายน 2563 มรีายงานว่า  
ผลการหารือร่วมกัน 3 ฝ่ายได้แก่ 1) กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติฯ และ 3) ที่ประชุมอธิการบดี 
แห่งประเทศไทย ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน มีข้อสรุปเบื้องต้นว่า มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะรวม
ข้อสอบ O-NET กับ 9 วชิาสามญัเข้าด้วยกนั โดยการปรบัข้อสอบใหม่จะใช้ในปีการศกึษา 2566 ทัง้นี ้เลขาธกิารคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบุว่า แนวคิดการรวมข้อสอบนี้เกิดจากการไม่ต้องการให้นักเรียนเดินสายสอบหลายครั้ง  
หรือมีค่าใช้จ่ายสูงในการสอบ เพราะจะสร้างความเหลื่อมลำ้าในสังคม ขณะที่ผู ้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดี 
แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรวมการสอบ O-NET กับ 9 วิชาสามัญ ตรงกับแนวคดิของท่ีประชุมอธิการบดแีห่งประเทศไทย  
และเห็นว่าควรลดจำานวนการสอบโดยข้อสอบวัดความรู้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนความรู้ แบ่งเป็นความรู ้
พื้นฐาน (O-NET เดิม) และความรู้ประยุกต์ (9 วิชาสามัญ) และ 2) ส่วนความถนัด311

4.3.4  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากับโอกาสในการทำางานของผู้ที่จบการศึกษาใหม่

   การเข้าถึงการศึกษามีผลต่อโอกาสในการมีงานทำาของประชากร โดยสถิติที่แสดงประมาณการ 
ผู ้เข้าสู ่ตลาดแรงงาน และความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับการมีงานทำาในปีการศึกษา 2562-2563  
ปรากฏในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ประมาณการผู้สำาเร็จการศึกษาและประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน  
จำาแนกตามระดับการศึกษา ปี 2562-2563312 

ระดับการศึกษา/ปีการศึกษา
2562 2563

จำานวน (คน) จำานวน (คน)

ประมาณการผู้สำาเร็จการศึกษา 1,674,248 1,804,159

- มัธยมศึกษาปีที่ 3 693,905 730,118

- มัธยมศึกษาปีที่ 6 381,395 391,664

309 
จาก ชี้ข้อสอบโอเน็ตเกินมาตรฐานไม่รู้ตัว, โดย ไทยรัฐออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/ 

news/society/1767906
310 

จาก สพฐ.-สทศ. ตัง้คณะท�างานวเิคราะห์ข้อสอบโอเนต็, โดย ครอูาชพีดอทคอม, 2563. สบืค้นจาก www.kruachieve.
com/ข่าวการศึกษา/สพฐ-สทศ-ตั้งคณะทำางาน/

311 
จาก จบัตา…ปรบัใหญ่ทแีคส ปี’66 รวม ‘โอเนต็-9วชิาสามญั’, โดย มตชินออนไลน์, 2563.  สบืค้นจาก https://www.

matichon.co.th/education/news_2159273
312 

จาก ข้อมูลสถิติด้านสังคม (สถิติด้านการศึกษา), งานเดิม.
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ระดับการศึกษา/ปีการศึกษา
2562 2563

จำานวน (คน) จำานวน (คน)

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ปีที่ 3) 123,828 165,766

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญา 115,689 115,689

- ปริญญาตรี 359,431 400,922

ประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน 480,346 524,893

- มัธยมศึกษาปีที่ 3 70,640 74,326

- มัธยมศึกษาปีที่ 6 27,766 28,513

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ปีที่ 3) 21,014 28,130

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญา 75,071 75,071

- ปริญญาตรี 285,855 318,853

    ที่มา : สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2563)

    
  ข้อมูลจากรายงานสภาวะสังคมไทยไตรมาสท่ี 1/2563 โดยสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ระบุว่ามีผู ้มีงานทำาจำานวน 37,424,214 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.7 
ส ่วนผู ้ว ่างงานมีจำานวน 394,520 คน หรือคิดเป ็นร ้อยละ 1.03313 และในรายงานสภาวะสังคมไทย 
ไตรมาสที่ 3/2563 ระบุว่า ผู้มีงานทำามีจำานวน 37,927,000 คน ผู้ว่างงานมีจำานวนเพิ่มขึ้นเป็น 750,000 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 1.95 หรือเพิ่มขึ้น 1 เท่าจากอัตราว่างงานในช่วงปกติ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาข้อมูลในตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่า
อัตราการว่างงานที่เพิ่มมากขึ้นนั้น สัมพันธ์กับประมาณการผู้สำาเร็จการศึกษาและประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน  
กล่าวคือ ในปีการศึกษา 2562 การประมาณการผู้สำาเร็จการศึกษามีจำานวน 1,674,248 คน การประมาณการผู้เข้าสู ่
ตลาดแรงงานมจีำานวน 480,346 คน ในขณะทีปี่การศกึษา 2563 การประมาณการผูส้ำาเรจ็การศกึษามจีำานวน 1,804,159 คน 
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.76 การประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานมีจำานวน 524,893 คน เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 
ร้อยละ 9.27 โดยการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ปวช. ปีที่ 3 มีสัดส่วนผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด  
ดังนั้น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจ้างงานสำาหรับผู้ที่จบการศึกษาใหม่ในปี 2563 จึงเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 ซึ่งคาดว่าจะมีแรงงานจบใหม่เข้าสู่ตลาด
แรงงาน และอาจไม่มีตำาแหน่งงานรองรับอย่างเพียงพอ314 ภายใต้ความห่วงกังวลนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำาหนด
มาตรการเพื่อจ้างงานผู้ที่จบการศึกษาใหม่ กล่าวคือ กระทรวงแรงงานได้จัดทำาโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำาหรับ
ผู้จบการศึกษาใหม่ โดยมีภาครัฐและภาคเอกชนร่วมจ่ายค่าจ้างในสัดส่วน 50 ต่อ 50 โดยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563  
มีนายจ้างและสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ 4,415 ราย มีตำาแหน่งที่ประกาศรับสมัคร 82,767 อัตรา  

313 
จาก สภาพัฒน์เผยรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 1 ปี 2563, โดย สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ, 2563. สืบค้นจาก https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=10260&filename=index 
314 

จาก รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 3/2563, โดย สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563. 
สืบค้นจาก https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5491&filename=socialoutlook_report



กา
รป

ระ
เม

ินส
ถา

นก
าร

ณ
์ด้า

นสิ
ทธิ

ทา
งเ

ศร
ษฐ

กิจ
 สั

งค
ม 

แล
ะวั

ฒ
นธ

รร
ม

บท
ที่ 

4

147รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

และที่ผ่านมามีผู ้จบการศึกษาใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 53,650 คน ประกอบด้วยวุฒิการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี ปวส. ปวช. มัธยมศึกษาตอนปลาย และอนุปริญญา การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวมีช่องทางที่หลากหลาย  
เช่น แอปพลิเคชันจ้างงานเด็กจบใหม่ เว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com เป็นต้น กรมการจัดหางาน 
รายงานว่าในเดือนตุลาคม 2563 รัฐบาลได้จ่ายเงินอุดหนุนค่าจ้างร่วมจ่าย ครั้งที่ 1 ให้แก่ลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการ 
ทั้งสิ้น 526 คน เป็นจำานวนเงิน 3,178,000 บาท และคาดว่าจะมียอดผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น315

4.3.5 ข้อเรียกร้องต่อระบบการศึกษาไทย

  ท่ามกลางความเคลือ่นไหวทางการเมืองของปี 2563 ได้มีการแสดงออกของนกัเรยีนกลุม่หนึง่ทีใ่ช้นามว่า 
“นกัเรยีนเลว” นกัเรยีนกลุ่มดังกล่าวตัง้คำาถามและเรยีกร้องให้มกีารปฏริปูระบบการศกึษาของไทยทัง้ในเชงิคณุภาพการ
ศกึษา ความเหลือ่มลำา้ทางการศึกษา และบรบิทการศกึษากบัสทิธเิสรภีาพด้านต่าง ๆ  ของนกัเรยีน เช่น การให้ยกเลกิการสอบ 
O-NET เนื่องจากเป็นระบบการสอบที่ไม่มีมาตรฐานและสะท้อนความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษา การให้ปรับปรุงหลักสูตร 
การศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม การป้องกันการคุกคามทางเพศในโรงเรียน การยอมรับ 
ความหลากหลายทางเพศ การแก้ไขระเบยีบเก่ียวกบัการแต่งกายและการไว้ทรงผมของนักเรยีน เป็นต้น ซึง่ประเดน็เรยีกร้อง 
ดังกล่าว รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิารได้ชีแ้จ้งว่าเป็นความเหน็ทีส่ามารถรบัฟังได้ เนือ่งจากเก่ียวข้องกับเรือ่งคณุภาพ
การศึกษาทั้งสิ้น แต่บางเรื่องต้องอาศัยระยะเวลาในการศึกษาความเหมาะสมเพื่อนำาไปสู่การปฏิรูปการศึกษาต่อไป316

  

ทั้งนี้ เมื่อเดือนตุลาคม 2563 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเรียกร้องของนักเรียน นักศึกษา 
เพื่อพิจารณาข้อเรียกร้องของนักเรียน โดยคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตัวแทนจากหน่วยงาน 
ต่าง ๆ  ตวัแทนสถานศกึษา รวมถงึตวัแทนนกัเรยีนนกัศกึษา317

 สำาหรบัผลการดำาเนนิการพบว่าในเบือ้งต้นคณะกรรมการ 
ดังกล่าวกำาหนดแนวทางแก้ไขไว้ 3 ประเด็น ได้แก่ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับการไว้ทรงผม  
การออกแนวปฏิบัติให้โรงเรียนดำาเนินการตามระเบียบ และการลงโทษที่ไม่ทำาให้อับอายหรือเสื่อมเสียศักดิ์ศรี318

การประเมินสถานการณ์ 

พัฒนาการหรือความก้าวหน้า ในปี 2563 รัฐบาลมีการดำาเนินการตามข้อเสนอแนะของ กสม. ที่เป็นรูปธรรม 
ในเรื่องการจัดการทำาแผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2563-2565 เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งมีความพยายามในการส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาผ่าน
กลไกของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาและกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ซ่ึงท้ังสองกองทุนมีการสร้าง 
ความร่วมมือที่ดีเชิงข้อมูลและกระบวนการทำางานและสามารถให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาให้เข้าถึงการศึกษา 

315 
จาก ก.แรงงาน เพิ่มช่องทางจ้างงานเด็กจบใหม่ Co-Payment ผ่านโมบายแอปฯ, โดย ประชาชาติธุรกิจ, 2563.  

สืบค้นจาก https://www.prachachat.net/csr-hr/news-550567
316 

จาก เป ิด 10 ข ้อ "กลุ ่มนักเรียนเลว" จะไม่ทน "ณัฏฐพล" แจงประเด็นข้อเรียกร ้องของกลุ ่มนักเรียน  
ร้อยละ 95 เกี่ยวข้องกับด้านคุณภาพการศึกษา, โดย คมชัดลึก, 2563. สืบค้นจาก https://www.komchadluek.net/news/ 
edu-health/442574

317 
จาก ศธ.ตั้งคณะท�างานเร่งสางปัญหา'การละเมิด-เครื่องแบบ-ทรงผม, โดย แนวหน้า, 2563. สืบค้นจาก  

https://www.naewna.com/local/526397
318 

จาก คกก.พิจารณาข้อร้องเรียนนร. สรุป 3 ประเด็นแก้ปัญหาทรงผม ชง “ณัฏฐพล”, โดย สยามรัฐ, 2563.  
สืบค้นจาก https://siamrath.co.th/n/195403
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ในจำานวนหรือสัดส่วนที่สูง กล่าวคือ ในปี 2563 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีผลการพิจารณาให้กู้ยืมในการศึกษา 
ทุกระดับที่สูงกว่าร้อยละ 75 เป็นจำานวนนักเรียน นักศึกษา 538,398 คน อีกทั้งยังขยายโอกาสในการเข้าถึงการกู้ยืม 
ได้มากขึ้นผ่านการแก้ไขคุณสมบัติรายได้ของครอบครัว ในส่วนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  
ตั้งแต่ปี 2561 กองทุนฯ ได้ให้ความช่วยเหลือนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และอยู่นอกระบบการศึกษารวมมากกว่า 
1,100,000 คน โดยในปีงบประมาณ 2562 รฐับาลให้การสนบัสนนุงบประมาณแก่กองทนุดงักล่าวสงูถงึ 2,500,000,000 บาท 
ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ กสม. ในรายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนปี 2562 ที่เสนอให้รัฐบาล
สนับสนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าการดำาเนินงานของ 
ทั้งสองกองทุนยังไม่ส่งผลให้ประชากรวัยเรียนที่เข้าไม่ถึงการศึกษามีสัดส่วนลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ

ในปี 2563 ประเด็นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาถูกท้าทายจากสถานการณ์การว่างงานซึ่งอยู่ในสัดส่วนท่ีสูงกว่า
หลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้เกิดการลดขนาดกิจการหรือปิดกิจการ 
สัดส่วนการจ้างงานโดยรวมจึงลดลง อย่างไรกต็าม รฐับาลได้มคีวามพยายามในการส่งเสรมิให้ผลสมัฤทธิข์องสทิธด้ิานการ
ศึกษามีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกับสิทธิขั้นพื้นฐานประการอื่น โดยเฉพาะสิทธิหรือโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยการ
กำาหนดมาตรการสนับสนุนการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่ ผ่านการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการและนายจ้าง รวมทั้งจัดทำาช่องทางเข้าถึงมาตรการดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ท่ีเข้าถึงได้โดย
สะดวก

ปัญหาหรืออุปสรรค สถิติประชากรที่เข้าไม่ถึงการศึกษายังอยู่ในระดับที่น่าห่วงกังวล โดยในปีการศึกษา 2562 
มีประชากรในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีมากถึงกว่า 2 ล้านคน  
คิดเป็นร้อยละ 17.6 ของประชากรวัยเรียนทั้งหมด ในจำานวนนี้เป็นผู้เข้าไม่ถึงการศึกษาพื้นฐาน (จนถึงชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย) ประมาณ 900,000 คน สัดส่วนของผู้ที่เข้าไม่ถึงการศึกษาค่อนข้างคงที่เมื่อเปรียบเทียบกับ 2 ปีก่อนหน้า  
แม้ว่าจำานวนนักเรียนระดับประถมศึกษาจะมีมากกว่าจำานวนประชากรในวัยเรียนซึ่งอาจเป็นผลมาจากการมีกลุ่ม
นักเรียนที่อาจติดตามพ่อแม่ที่เป็นแรงงานต่างด้าวมาเข้าสู่ระบบการศึกษาของไทย อย่างไรก็ดี สถิตินักเรียนที่ออกจาก 
การศกึษากลางคนัลดลงอย่างชดัเจนในปีการศกึษา 2562 และอยูใ่นระดบัท่ีตำา่มากเม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า กล่าวคอืลดลง 
จาก 9,705 คนในปีการศึกษา 2561 เหลือเพียง 1,466 คน

ในปีการศึกษา 2562 การออกจากการศึกษากลางคันส่วนมากยังคงมีสาเหตุมาจากปัญหาในการปรับตัว  
ปัญหาครอบครัว การหาเลี้ยงครอบครัว และการอพยพตามผู้ปกครอง ซึ่งประเด็นการเข้าถึงการศึกษาและการออกจาก
การศึกษากลางคันนี้ยังไม่ปรากฏแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
ดังนั้น แม้ว่ารัฐบาลค่อนข้างประสบความสำาเร็จในการรักษาเด็กไว้ในระบบการศึกษา แต่เด็กกลุ่มดังกล่าวมีจำานวนเพียง
หลักพันเท่านั้น ซึ่งน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่ยังไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานประมาณ 900,000 คน ซึ่งยังไม่พบ
ผลการดำาเนนิการทีเ่ป็นรปูธรรมในการนำาเดก็กลุม่นีเ้ข้าสูร่ะบบการศกึษา จงึอาจกล่าวได้ว่ารฐับาลยงัไม่สามารถดำาเนนิการ 
ให้สอดคล้องกับข้อสังเกตของคณะกรรมการประจำากติกา ICESCR ในการเสนอรายงานการปฏิบัติตามกติกาฯ  
ของประเทศไทย และข้อสังเกตของคณะกรรมการประจำาอนุสัญญา CRC ในส่วนสทิธด้ิานการศกึษาว่ารฐัควรดำาเนินการ 
เพือ่ประกนัว่าเดก็ทกุคนในประเทศจะเข้าถงึการศกึษา รวมทัง้มมีาตรการเพือ่แก้ไขสาเหตขุองการออกจากโรงเรยีนกลางคนั

ในด้านคุณภาพการศึกษา ปี 2563 เป็นการติดตามผลการสอบ O-NET ที่ต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 
2560-2562 ซ่ึงสถานการณ์ของแต่ละปีการศึกษานั้นไม่มีความแตกต่างจากปีก่อน และเป็นประเด็นที่น่าห่วง
กังวลอย่างยิ่ง เน่ืองจากคะแนนเฉล่ียของการสอบอยู่ในเกณฑ์ตำ่าอย่างมาก ซึ่งคะแนนสอบโดยเฉลี่ยของแต่ละวิชา 
ในการศึกษาช่วงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่วนมากไม่ถึงร้อยละ 50 อีกทั้ง 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างโรงเรียนท่ีตั้งในเมืองกับโรงเรียนที่ตั้งนอกเมืองพบว่า มีความแตกต่างกันสูง  
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โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษของทุกระดับชั้น กรณีจึงสะท้อนถึงคุณภาพการศึกษาและความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษา
ที่ไม่เป็นไปตามหลักการที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ที่กำาหนด 
เป้าหมายผลการทดสอบ O-NET ที่แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ความห่วงกังวลดังกล่าวน้ียังนำามาซึ่งการวิพากษ์
วิจารณ์ถึงความเหมาะสมของการสอบ ระดับความยากง่ายของข้อสอบ และความจำาเป็นในการนำาผลคะแนนไปศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งต่อมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แสดงถึงความพยายามในการสร้างความร่วมมือท่ีจะศึกษา 
ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ดังกล่าวบ้างแล้ว แต่ยังเป็นข้ันตอนในช้ันความคิดที่ 
ยังไม่ชัดเจนว่าจะนำาไปสู่การกำาหนดนโยบายท่ีมีผลในทางปฏิบัติอย่างไรและเม่ือใด ก่อนท่ีในระยะต่อมาจะปรากฏ 
การเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการศึกษาจากกลุ่มนักเรียนเลวซึ่งมีความเช่ือมโยงกับประเด็นคุณภาพและความเหล่ือมลำ้า
ทางการศึกษา

ข้อเสนอแนะ กสม. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อรัฐบาลในการส่งเสริมสิทธิด้านการศึกษา ดังนี้

1. รัฐบาลควรศึกษาปัญหาการเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียนประมาณ 900,000 คน  
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของปัญหา และกำาหนดมาตรการแก้ไข โดยควรบรรจุไว้ในแผนการศึกษาระดับชาติทั้งในระยะส้ัน 
และระยะยาว รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าเป็นระยะ นอกจากน้ี ยังควรมีมาตรการแก้ไขปัญหา
นักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหาในการปรับตัวและมีปัญหาครอบครัว เพื่อกำาหนดแนวทาง 
ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดต่อไป

2. รัฐบาลควรสนับสนุนการดำาเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นกลไกช่วยเหลือและส่งเสริมสิทธิของบุคคลในการเข้าถึงการศึกษาในทุกระดับ
ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการมีงานทำามากข้ึน รวมท้ังอาจพิจารณา
ทบทวนการดำาเนินงาน รวมถึงการทำางานเชิงรุกเพื่อค้นหาเด็กที่ออกจากโรงเรียนกลางคันหรืออยู่นอกระบบการ
ศึกษาเพราะสาเหตุอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากสาเหตุความยากจนหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ และให้ความช่วยเหลือ 
ท่ีเหมาะสมเพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อให้ประชากรวัยเรียนที่ได้รับการศึกษาจนจบการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานเป็นอย่างน้อยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

3. รัฐบาลควรเร่งกำาหนดนโยบายท่ีมีผลต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการสร้างกลไก 
การทำางานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและระดบัอดุมศกึษา รวมทัง้ให้นกัเรยีน
และบุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมในการศึกษาความเหมาะสมของการทดสอบ O-NET การนำาไป 
ใช้ประโยชน์ ขอบเขตเนื้อหา และความยากง่ายของข้อสอบที่คำานึงถึงการประเมินความรู้พื้นฐานเป็นสำาคัญ และประกัน
ว่ากลไกดังกล่าวจะมีผลต่อการดำาเนินงานเชิงนโยบายและการปฏิบัติ รวมทั้งพิจารณาการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น
ให้มีมาตรฐาน เพื่อลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างโรงเรียนที่ตั้งในเมืองกับโรงเรียนที่ตั้งนอกเมืองให้ลดลงตามลำาดับ
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4.4 สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ภาพรวม

สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองในมาตรา 43 (2)  
มาตรา 57 (2) มาตรา 58 มาตรา 72 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และมีความเกี่ยวข้อง
กับสิทธิในการมีส่วนร่วมในการบริหารรัฐกิจซึ่งได้รับการรับรองในข้อ 25 ของกติกา ICCPR ตลอดจนสิทธิของบุคคลที่
จะมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีซึ่งได้รับการรับรองในข้อ 11 และ 12 ของกติกา ICESCR สิทธิดังกล่าวยังสอดคล้อง
กับหลักการในปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการพัฒนาของสหประชาชาติ (Declaration on the Right to Development) 
ที่กำาหนดให้บุคคลมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาที่เกิดขึ้น และรัฐมีหน้าที่ 
ทีจ่ะกำาหนดนโยบายการพฒันาประเทศเพือ่ให้ประชาชนมีความเป็นอยูท่ี่ดข้ึีนบนพืน้ฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างแท้จริง รวมทั้งมีหน้าที่ในการดูแลให้มีการกระจายประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม 

ในปี 2563 มีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินการของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปัญหา
อุปสรรคในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชุมชน ดังนี้

4.4.1 สิทธิชุมชนกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

  มาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติรับรองสิทธิของ
บุคคลและชุมชนในการจัดการบำารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย 
ทางชวีภาพอย่างสมดลุและยัง่ยนืตามวธิกีารทีก่ฎหมายบญัญตั ิโดยอาจดำาเนนิการด้วยตนเองหรอืร่วมกบัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือรัฐดำาเนินการก็ได้ แม้ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 25 วรรคสอง  
จะกำาหนดให้บุคคลและชุมชนสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้แม้ยังไม่มีการออกกฎหมายมาใช้บังคับก็ตาม แต่การท่ียังไม่มี
กฎหมายในเรื่องดังกล่าวอาจทำาให้เกิดความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตและแนวทางในการใช้สิทธิตามมาตรา 43 ข้างต้น

  แนวนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านการจัดการที่ดิน 
และป่าไม้ทีม่คีวามเกีย่วข้องกบัสทิธใินทีอ่ยูอ่าศัยและท่ีทำากนิของชุมชน เน้นความสำาคญัของการเพิม่พืน้ท่ีป่าของประเทศ 
เพือ่สร้างสมดลุทางธรรมชาติ และการป้องกันการบุกรกุทำาลายทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่า รวมถึงการแก้ไขกฎหมายป่าไม้ 
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ที่ซำ้าซ้อน และการเร่งคืนพ้ืนที่ป่าไม้ โดยการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าและสามารถ 
ทำากนิได้อย่างเหมาะสม319 ซ่ึงสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ. 2561-2580) ด้านการสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชวีติ 
ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และนโยบายและแผนบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2560-2579) 
ด้านการรกัษาความสมดลุทางธรรมชาต ิการอนรัุกษ์ทีด่นิและทรพัยากรทีด่นิอย่างยัง่ยนื นอกจากนี ้รฐับาลยงัมนีโยบาย 
ท่ีให้ความสำาคัญกับการปรับปรุงระบบที่ดินทำากินและลดความเหลื่อมลำ้าในการถือครองที่ดินของประชาชน โดยการ
จดัสรรทีด่นิทำากนิและทีอ่ยูอ่าศัยให้แก่ราษฎรทีย่ากไร้และเกษตรกรภายใต้การดำาเนนิการของคณะกรรมการนโยบายทีด่นิ 
แห่งชาติ การจัดทำาระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน และการจัดทำาแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน  
รวมทั้งการเร่งแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน320 ซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561-2580) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และนโยบายและแผนบริหารจัดการที่ดิน 
และทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2560-2579) ด้านการจัดที่ดินให้ประชาชนผู้ยากไร้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
และด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐที่บัญญัติไว้ในมาตรา 72 
(3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

  การดำาเนนิการตามนโยบายป่าไม้ทีเ่กีย่วข้องกบัสทิธชิมุชนทีผ่่านมานัน้ มรีายงานว่าตัง้แต่ปี 2557-2562 
รัฐบาลสามารถยึดคืนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกได้กว่า 853,603 ไร่ และดำาเนินคดีบุกรุกไปกว่า 29,350 คดี321 และในปี 2562 
รฐับาลได้ออกกฎหมายทีม่คีวามสำาคัญเกีย่วข้องกบัสทิธชิมุชน คอื พระราชบญัญตัป่ิาชมุชน พ.ศ. 2562 ซึง่มวีตัถปุระสงค์ 
ในการส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ จัดการ บำารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  
ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทางชวีภาพอย่างสมดุลและยัง่ยืน นอกจากนี ้รฐับาลยงัได้ปรบัปรงุกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
กับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวน 
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ที่เพิ่มบทบัญญัติเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้าไปในหลายมาตรา และกฎหมาย 
ทั้งสองฉบับดังกล่าว ยังมีบทบัญญัติที่กำาหนดให้มีการสำารวจ และตรวจสอบการถือครองที่ดินทำากินและที่อยู่อาศัย 
ของประชาชนในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อให้รัฐบาลออกมาตรการให้ประชาชนในพื้นที่ 
เหล่าน้ีมีสิทธิอยู่อาศัยและเข้าทำาประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ได้หากเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกำาหนด322 ซึ่งเป็นบทบัญญัต ิ
ที่มีขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนผู ้อยู ่อาศัยและทำากินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดังกล่าว  
โดยมีผลการสำารวจและตรวจสอบการถือครองที่ดินทำากินตามกฎหมายทั้งสองฉบับ รวมทั้งสิ้น 227 ป่าอนุรักษ์  
4,265 หมู่บ้าน มีผู้แจ้งการครอบครองและได้รับการสำารวจจำานวน 316,560 ราย 468,256 แปลง พื้นที่รวม 
4,273,726.2419 ไร่323

319 
จาก ค�าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 หัวข้อ 10.1.

320 
จาก ค�าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 หัวข้อ 10.2.

321 
จาก ทส.ทวงคืนป่าจากนายทุน 5 ปีกว่า 8.5 แสนไร่, โดย ข่าวไทยพีบีเอส, 2563. สืบค้นจาก https://news.thaipbs.

or.th/content/289706
322 

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และมาตรา 121  
แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

323 
จาก หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส 0906.503/27902 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563  

เรื่อง ข้อมูลเพื่อการประกอบการจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�าปี 2563.



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand152

  การดำาเนินการตามนโยบายด้านที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชน รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายที่ดิน 
แห่งชาติ (คทช.) ได้ดำาเนินการจัดสรรที่ดินทำากินและที่อยู ่อาศัยให้แก่ราษฎรที่ยากไร้และเกษตรกรในลักษณะ 
แปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธ์ิมาต้ังแต่ปี 2558 โดยผลการดำาเนินการท่ีผ่านมาจนถึงปี 2562 คทช. ได้ดำาเนินการ 
จัดสรรที่ดินไปแล้วกว่า 44,582 ราย เป็นจำานวนกว่า 55,786 แปลง รวมเนื้อที่กว่า 665,199 ไร่ ครอบคลุมประเภท
ที่ดินทั้งที่เป็นที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ที่ดินป่าชายเลน ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ดินราชพัสดุ  
และทีด่นิสงวนเพือ่กจิการนคิมในนคิมสร้างตนเอง โดยในปี 2563 คทช. กำาหนดเป้าหมายในการจัดท่ีดนิทำากนิให้ชุมชนใน  
59 พื้นที่ 36 จังหวัด เนื้อที่ประมาณ 230,381 ไร่ จำานวน 16,000 ราย324

 ซึ่งได้ดำาเนินการจัดหาที่ดินในพื้นที่เป้าหมาย
แล้วเป็นเนื้อที่ประมาณ 243,078 ไร่ ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน และที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน325

  อย่างไรกต็าม ทีผ่่านมาภาคประชาชนและนักวชิาการบางส่วนยงัมีข้อห่วงกงัวลเกีย่วกบักฎหมายดงักล่าว 
อยู่หลายกรณี เช่น พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 มาตรา 4 นิยามคำาว่า “ป่าชุมชน” ให้หมายถึงป่านอก 
เขตอนุรักษ์หรือพ้ืนที่อื่นนอกเขตป่าอนุรักษ์ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชน ทำาให้ชุมชนที่อาศัยและพึ่งพาป่าไม้  
และดูแลรักษาพื้นที่ป่าที่ตั้งอยู่ในเขตที่มีการประกาศเป็นเขตป่าอนุรักษ์มาอย่างยาวนาน ไม่ถูกยอมรับให้สามารถจัดตั้ง 
ป่าชุมชนได้ตามกฎหมาย326 อีกทั้งยังมีการจัดตั้งกลไกระดับชาติ (คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน) หรือกลไก 
ในระดบัภมูภิาค (คณะกรรมการป่าชมุชนประจำาจงัหวดั) ซึง่มอีงค์ประกอบจากผูแ้ทนหน่วยงานต่าง ๆ  ของรฐัจำานวนมาก 
เข้ามากำากับดูแลและมีอำานาจในการเพิกถอนป่าชุมชนได้327 นอกจากน้ี ยังมีข้อห่วงกังวลว่าพระราชบัญญัติป่าชุมชน  
พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562  
ยังไม่ได้รับรองสิทธิชุมชนในการจัดการ บำารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง328 ในส่วนของการดำาเนินการจัดสรรที่ดินให้แก่ชุมชนตามนโยบายของ คทช.  
แม้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมลำ้าในด้านการเข้าถึงการใช้ประโยชน์ในท่ีดินของประชาชน แต่การดำาเนินการ 
ดังกล่าวยังไม่ได้เป็นหลักการที่ยอมรับสิทธิที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญ เนื่องจากมีลักษณะ 
เป็นเพียงการ “อนุญาต” จากหน่วยงานภาครัฐให้เข้าใช้พื้นที่เพื่ออยู่อาศัยและทำากินเท่านั้น329

324 
จาก ครม. รับทราบการด�าเนินงาน คทช. ออกหนังสืออนุญาตแล้วกว่า 6 แสนไร่ ช่วย ปชช. เข้าใช้ประโยชน ์

ในที่ดินด้วย, โดย มติชนสุดสัปดาห์, 2563. สืบค้นจาก https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_313596
325 

จาก หนังสือส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส 1013/15437  
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ข้อมูลเพื่อการประกอบการจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทย.

326 
จาก กฎหมายท่ีแย่ไม่มีเสียดีกว่า: พ.ร.บ.ป่าชุมชน 2562 อ�านาจของประชาชน หรือวาทกรรมอ�าพรางของรัฐ,  

โดย ประชาไท, 2562. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2019/12/85449#_ftn2
327 

จาก 30 ปี ขบวนการป่าชุมชน บทเรียนและทิศทางขับเคลื่อน, โดย ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (แผนงาน
ประเทศไทย), 2562. สืบค้นจาก https://www.recoftc.org/publications/0000354

328 
จาก พีมูฟ เตรียมเคลื่อนไหว แกกฎหมายป่าไม้ 3 ฉบับ, โดย The Active, 2563. สืบค้นจาก https://theactive.

net/news/20200902-4/
329 

จาก รายงานฉบับสมบูรณ์ สิทธิของชุมชนชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอญอ) กับการด�าเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษไร่หมุนเวียน
ในพื้นที่ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรณีท่ีดินท�ากินและที่อยู่อาศัยของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ป่าภาคเหนือ (น. 27-28),  
โดย ไพสิฐ พาณิชย์กุล และคณะ, 2560, กรุงเทพฯ: สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
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153รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

4.4.2 สิทธิชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์

  ประเทศไทยมีจำานวนกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีตั้งถ่ินฐานกระจายตัวอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ จำานวน 67 จังหวัด  
56 กลุ่ม โดยมีประชากรรวมกันกว่า 6 ล้านคน ทั้งที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง กลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ราบ  
กลุ่มชาติพันธุ์ท่ีตั้งถ่ินฐานในทะเล และกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในป่า330 โดยยังมีกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มที่ยังประสบ
กับปัญหาเรื่องที่ทำากินและที่อยู่อาศัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับรัฐมาเป็นระยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชาติพันธุ ์
ชาวกะเหรี่ยง และกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล จนกระทั่งเมื่อปี 2553 คณะรัฐมนตรีได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ 
ดังกล่าว 2 ครั้ง คือ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เรื่องแนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง  
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ว่าด้วยการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองและ 
ส่งเสรมิวิถชีวีติของกลุ่มชาติพนัธ์ุ อย่างไรก็ตาม ทีผ่่านมาการดำาเนินการตามมตคิณะรฐัมนตรดีงักล่าวยงัไม่ได้รบัการปฏบิตั ิ
อย่างจริงจัง อันเนื่องมาจากการไม่มีเป้าหมายและแผนการดำาเนินการอย่างชัดเจน ความไม่เข้าใจของหน่วยงานและ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง การขาดแคลนงบประมาณ การยึดถือกฎระเบียบของหน่วยงานที่มีอยู่เดิม รวมทั้งการขาด
แนวคิดและทักษะในการทำางานร่วมกันกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ331

  

ทำาให้แม้มีการออกมติดังกล่าวแล้ว ยังคงมีกรณีการดำาเนินการของเจ้าหน้าท่ีท่ีกระทบต่อวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์  
เช่น การเผาบ้านของชาวกะเหรี่ยงโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เมื่อปี 2554 เพื่อไล่รื้อที่อยู่อาศัย  
ซึ่งเมื่อกรกฎาคม 2563 มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้แจ้งความดำาเนินคดี 
กับชาวบ้านบางกลอยในข้อหายึดถือหรือครอบครองที่ดิน แผ้วถาง หรือเผาป่าในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  
โดยมีข้อสังเกตว่าชาวบ้านกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยฟ้องร้องดำาเนินคดีเจ้าหน้าที่อุทยานฯ จากกรณีการเผาบ้าน 
เมื่อปี 2554 มาก่อน332 หรือกรณีมีรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถำ้าผาไท  
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป่าสงวนแห่งชาติ สนธิกำาลังกันเข้ายึดไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำาบลบ้านดง  
อำาเภอแม่เมาะ จังหวัดลำาปางและกล่าวอ้างถึงการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 โดยชาวบ้าน 
ซ่ึงเป็นกลุ่มชาตพินัธ์ุกะเหรีย่งเห็นว่าเป็นการใช้ประโยชน์ตามปกตธิรุะในผนืป่าชมุชนทีด่แูลมากว่า 300 ปี เพือ่สร้างศาลา
อเนกประสงค์โบสถ์คริสต์ในชุมชนและได้รับความคุ้มครองตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553333

330 
จาก แผนแม่บทการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย (พ.ศ. 2558-2560), โดย กระทรวงพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์.
331 

จาก รายงานฉบับสมบูรณ์ สิทธิของชุมชนชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอญอ) กับการด�าเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษไร่หมุนเวียน
ในพื้นที่ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรณีที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัยของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ป่าภาคเหนือ. เล่มเดิม.  
(น. 26).

332 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ 3.2 การกระทำาทรมาน การบังคับสูญหาย นักปกป้องสิทธิมนุษยชน.

333 
จาก พิพาท! เจ้าหน้าที่อุทยานยึดไม้สร้างโบสถ์ชาวบ้านกลางดง จังหวัดล�าปาง, โดย วอยส์ออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก 

https://www.voicetv.co.th/read/8dJ8oels6
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  อย่างไรก็ตาม มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวยังคงได้รับการกล่าวอ้างในการเรียกร้องต่อภาครัฐเรื่อยมา  
โดยในปี 2563 มีการเรียกร้องของกลุ่มชาติพันธุ ์ในหลายพื้นที่ อาทิ การจัดกิจกรรมบวชป่าและทำาแนวกันไฟ 
ในพืน้ทีจ่ติวญิญาณของชาวกะเหรีย่ง ทีอ่ำาเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ เพือ่เรยีกร้องให้มกีารแก้ไขกฎหมายป่าไม้ให้ชมุชน
เข้าใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้ และให้มีการยุติการดำาเนินคดีกับชาวบ้าน334 การเรียกร้องของชาวกะเหรี่ยง
ที่จังหวัดตาก เพื่อให้มีการกันเขตพื้นที่ชุมชนออกจากพื้นท่ีเตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติแม่เงา และให้มีการรับรอง
สิทธิของชุมชน335 กิจกรรมสถาปนาพื้นท่ีเขตวัฒนธรรมพิเศษชาวกะเหรี่ยง “ดอยช้างป่าแป๋” ของชาวกะเหรี่ยงชุมชน 
ดอยช้างป่าแป๋ จังหวัดลำาพูน เนื่องจากชุมชนได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตห้ามล่าสัตว์
ป่าบ้านโฮ่งโดยไม่มีการกันเขตชุมชนและไร่หมุนเวียนของชาวบ้านไว้ และจากการดำาเนินนโยบายทวงคืนผืนป่าของ
รัฐบาลที่ผ่านมา336 เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ได้มีการจัดงานวันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล  
ครั้งที่ 11 ที่จังหวัดสตูล โดยมีกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ชาวมันนิ และชาวกะเหรี่ยง เข้าร่วมกว่า 700 คน โดยภายในงาน 
มีการจัดทำาบันทึกข้อตกลงในการประสานความร่วมมือ (MOU) ในการสนับสนุนและผลักดันกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ รวมทั้งการเร่งขจัดความขัดแย้งในพื้นที่ โดยมีการเตรียมประกาศเขต
คุม้ครองทางวฒันธรรมกลุม่ชาตพินัธ์ุชาวเล ใน 14 พืน้ทีน่ำาร่อง ซึง่เป็นความร่วมมอืระหว่างกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ภาควิชาการ และองค์กรพัฒนาเอกชน337 

  ในส่วนของกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิและอนรุกัษ์วถิชีวีติกลุม่ชาตพินัธุน์ัน้ ถอืเป็นหนึง่ในร่างกฎหมาย 
สำาคัญที่คณะรัฐมนตรีจะตราขึ้นเพื่อการปฏิรูปประเทศ338

 ให้สอดคล้องกับมาตรา 70 ของรัฐธรรมนูญที่กำาหนด
ให้รัฐส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ให้สามารถดำารงชีวิตตามวิถีดั้งเดิมได้ โดยในปัจจุบันร่างกฎหมายดังกล่าว 
อยู่ในระหว่างการยกร่างกฎหมายโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และคาดว่าจะดำาเนินการยกร่างให้ 
แล้วเสร็จและใช้บังคับเป็นกฎหมายภายในปี 2565339 

334 
จาก ช้ีกฎหมาย 3 ฉบบัไม่เป็นธรรมกับชาวบ้านปกาเกาะญอ จวกรฐัไม่เข้าใจความจรงิพ้ืนทีภ่าคเหนอื-ใช้รปูแบบเหมอืน

ทุกภาค ทั้ง ๆ ที่เป็นแหล่งต้นน�้า ชาวกะเหรี่ยงหวั่นถูกอุทยานฮุบป่าจิตวิญญาณ-ห้ามเลี้ยงควาย, โดย สำานักข่าวชายขอบ, 2563. 
สืบค้นจากhttps://transbordernews.in.th/home/?p=24340

335 
จาก 3 หมู่บ้านชายขอบ จังหวัดตากตกส�ารวจ-โวยก�าลังถูกผนวกเป็นอุทยานแม่เงา ชาวบ้านวอนกันพื้นที่ออก-

เตรียมประกาศเขตวัฒนธรรมพิเศษตามมติ ครม., โดย สำานักข่าวชายขอบ, 2563. สืบค้นจาก https://transbordernews.in.th/
home/?p=24436

336 
จาก พื้นที่วัฒนธรรมพิเศษ จิตวิญญาณสู่การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน?, โดย กรุงเทพธุรกิจ, 2563. สืบค้นจาก https://

www.bangkokbiznews.com/news/detail/868809
337 

จาก ร่วมลงนาม MOU แก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์, โดย ดิ แอคทีฟ (The Active), 2563. สืบค้นจาก https:// 
theactive.net/news/20201128-2/

338 
จาก ค�าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ภาคผนวก 1.

339 
จาก การจัดท�ากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ ่มชาติพันธุ ์ , โดย รัฐบาลไทย, 2563.  

สืบค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/33978
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155รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

4.4.3 สิทธิชุมชนกับการดำาเนินโครงการต่าง ๆ

  รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติรับรองสิทธิชุมชนท้ังในมิติสิทธิในเชิงเนื้อหาและสิทธิเชิงกระบวนการ 
โดยในมาตรา 57 (2) บัญญัติให้รัฐต้องอนุรักษ์ คุ ้มครอง บำารุงรักษา ฟื ้นฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัด 
ให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์ 
อย่างสมดลุและยัง่ยนืโดยต้องให้ประชาชน และชมุชนในท้องถิน่มส่ีวนร่วมในการดำาเนนิการและได้รบัประโยชน์จากการ
ดำาเนินการดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ในมาตรา 58 กำาหนดให้การดำาเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐหรือที่รัฐเป็นผู้อนุญาต 
ให้ดำาเนินการนั้น หากโครงการดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย หรือคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องจัดให้มีการศึกษาและการประเมินผลกระทบต่อ
คณุภาพส่ิงแวดล้อมและสขุภาพของประชาชนหรอืชมุชน และจดัให้มกีารรบัฟังความคดิเห็นของประชาชนผูม้ส่ีวนได้เสยี 
เพื่อนำามาประกอบการพิจารณา การดำาเนินการหรือการอนุญาตตามท่ีกฎหมายบัญญัติ นอกจากน้ี ยังต้องเปิดโอกาส
ให้ประชาชนและชุมชนได้รับทราบข้อมูลและเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการดำาเนินโครงการ และหากการดำาเนิน
โครงการต่าง ๆ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน รัฐต้องมีมาตรการเยียวยาผลกระทบโดยไม่ชักช้า 

  อย่างไรกต็าม ในปีทีผ่่านมานัน้ ยงัมีการดำาเนินโครงการต่าง ๆ  ของรัฐหรอืท่ีรฐัเป็นผูอ้นุญาตให้ดำาเนนิการ
หลายโครงการที่ส่งผลกระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต และสุขภาพของประชาชนโดยประชาชน
ในพื้นไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเพียงพอ ทั้งในด้านการทำาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ การจัดกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็น ไปจนถึงการให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมและ 
เป็นที่ยอมรับร่วมกัน โดยมีโครงการหรือการดำาเนินการต่าง ๆ ที่สำาคัญ ดังต่อไปนี้ 

สิทธิชุมชนกับโครงการเหมืองแร่ 

  เมื่อกลางเดือนสิงหาคม 2563 ประชาชนบางส่วนซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการเหมืองแร่หินปูน 
ของบริษัทเอกชนรายหนึ่งในพื้นที่ตำาบลดงมะไฟ อำาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำาภู ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำาภูเพื่อให้มีการสั่งปิดเหมืองแร่หินปูนและโรงโม่หินปูนในพื้นที่ และให้มีการฟื้นฟูพ้ืนที่
ป่าโดยรอบที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากเห็นว่าประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากโครงการเหมืองทั้งใน
เร่ืองเสียงรบกวน แรงสั่นสะเทือน ฝุ่นละอองและเศษหินจากการระเบิด รวมถึงการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการตัดสินใจอนุมัติ และการต่ออายุประทานบัตรทำาเหมืองแร่ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบ 
ทางส่ิงแวดล้อม340 โดยโครงการเหมืองแร่หินปูนนี้ตั้งอยู่ที่ภูผาฮวก บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่ากลอยและ 
ป่านากลาง บนเนื้อที่ 175 ไร่ ซึ่งอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำาภูให้อนุญาตประทานบัตรเพื่อทำาเหมืองมาตั้งแต่ 
ปี 2543 และมีการต่ออายุประทานบัตรมาหนึ่งครั้งเมื่อปี 2553 โดยสิ้นสุดระยะเวลาในปี 2563 โครงการนี้เป็นโครงการ
ที่ได้รับการคัดค้านจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในพื้นท่ีมาตั้งแต่ต้น โดยในปี 2561 ศาลปกครองอุดรธานีได้เคยมี 
คำาพิพากษาว่าการอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากไม่ได้มี 
การดำาเนินการแก้ไขความขัดแย้งกับราษฎรในพื้นท่ี และการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลดงมะไฟเพื่อลงมติ

340 
จาก ชาวหนองบัวฯ ออกโรงปิดเหมืองเอง หลังรัฐแจงไม่มีอ�านาจสั่งปิดเหมืองหินดงมะไฟ, โดย กรีนนิวส์, 2563.  

สืบค้นจาก https://greennews.agency/?p=21625
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ให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวรวมทั้งการต่ออายุประทานบัตรไม่ชอบด้วยกฎหมาย341
 ต่อมาคู่ความได้ยื่นอุทธรณ ์

คำาพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งปัจจุบันศาลปกครองสูงสุดยังไม่ได้มีคำาพิพากษาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม  
หนงัสอือนญุาตเข้าทำาประโยชน์และหนงัสอือนญุาตต่ออายปุระทานบตัรดงักล่าวสิน้สดุระยะเวลาในเดอืนกนัยายน 2563  
จึงทำาให้เกิดการเรียกร้องจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อีกครั้ง เพื่อคัดค้านไม่ให้มีการต่ออายุประทานบัตร 
ดังกล่าวออกไป342 เป็นเหตุให้มีรายงานว่านักปกป้องสิทธิมนุษยชนผู้ออกมาคัดค้านดังกล่าวถูกข่มขู่เอาชีวิต343

 ปัจจุบัน 
กสม. ได้ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกรณีดังกล่าวและได้รับเรื่องไว้ตรวจสอบแล้ว

  นอกจากกรณโีครงการเหมอืงแร่หนิปูนแล้ว ยงัมกีรณโีครงการเหมอืงแร่ถ่านหินในพืน้ทีบ้่านกะเบอะดนิ 
ตำาบลอมก๋อย อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึง กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนไว้ตรวจสอบในช่วงปลายปี 2562  
กรณีมีการกล่าวอ้างว่า การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือประกอบการจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) เพื่อประกอบการยื่นคำาขอประทานบัตรเพื่อประกอบ
กิจการเหมืองแร่ถ่านหินดังกล่าวไม่ครอบคลุมชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง และยังปรากฏความบกพร่องอีก
หลายประการในกระบวนการจัดรับฟังความคิดเห็น โดย กสม. มีความเห็นว่า การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
เพื่อประกอบการจัดทำารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อยื่นคำาขอประทานบัตรดังกล่าวไม่ถูกต้องเนื่องจาก 
มีข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องเกี่ยวกับรายช่ือผู้เห็นชอบให้มีการทำาเหมือง และการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานประเมิน 
ผลกระทบดังกล่าวไม่ได้พิจารณาประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเพียงพอ เนื่องจากปัญหาด้านการสื่อสาร 
โดยผ่านผู้นำาชุมชน และการกำาหนดวัตถุประสงค์ของการจัดประชาคมหมู่บ้านที่ให้ความสำาคัญกับความต้องการ 
ของประชาชนซ่ึงไม่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำาเนินโครงการ จึงไม่สอดคล้อง 
กับสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการจัดการ การบำารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน นอกจากนี้ บริเวณ 
ที่ตั้งโครงการยังเป็นบริเวณที่ทำากินของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงท่ีใช้เพื่อการยังชีพมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ซึ่งได้รับ
ความคุ้มครองตามมาตรา 70 ของรัฐธรรมนูญและมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553344 

  นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม และผู้นำาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี โดยเฉพาะอำาเภอแก่งหางแมว กว่า 3,000 คน ได้นัดรวมตัวท่ีบริเวณศาลากลางจังหวัด
เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  
พร้อมด้วยรายช่ือผู้สนับสนุนกว่า 160,000 รายชื่อ เพื่อคัดค้านการยื่นขออาชญาบัตรพิเศษเพื่อสำารวจแร่ทองคำา 
 

341 
จาก ค�าพิพากษาศาลปกครองอุดรธานี คดีหมายเลขแดงที่ ส.5/2555.

342 
จาก กลุม่ต้านเหมอืงดงมะไฟยืน่ผูว่้าฯ ค้านต่อประทานบตัรเหมอืงหิน จงัหวดัหนองบวัล�าภ,ู โดย เดอะ อสีานเรคคอร์ด, 

2563. สืบค้นจาก https://isaanrecord.com/2020/05/20/mining-nong-bua-lam-phu/ 
343 

จาก ขู่ฆ่า! หวัหน้าพรรคสามญัชนหลงัต้านเหมอืงหินดงมะไฟ องค์กรสทิธจิีก้.ยุตธิรรมดูแลด่วน, โดย ประชาไท, 2563. 
สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2020/09/89642

344 
จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ 161/2563 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563, โดย คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. ทั้งนี้ มาตรา 70 บัญญัติว่า “รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธ ิ
ดำารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวน ทั้งน้ี เท่าที่ไม่เป็น 
การขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ หรือสุขภาพอนามัย”
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157รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

ทั้งหมดในจังหวัดจันทบุรี เนื่องจากมีข ้อห่วงกังวลถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 
และชุมชนสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 มีประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เกี่ยวกับ 
การยืน่คำาขออาชญาบตัรพเิศษสำารวจแร่ทองคำาของบรษิทัแห่งหนึง่ในพืน้ทีจ่งัหวดัจนัทบรุเีป็นพืน้ทีร่วมกว่า 14,650 ไร่345

สิทธิชุมชนกับโครงการเขื่อนและกำาแพงกันคลื่นชายฝั่งทะเล 

ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 มีประชาชนจำานวนหน่ึงออกมาเรียกร้องให้มีการยกเลิก
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมชายฝั่งทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีชายฝั่งหาดม่วงงาม ตำาบลม่วงงาม  
อำาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งก่อสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการบรรเทาคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง ช่วยป้องกัน
อาคารบ้านเรือนและส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าว และช่วยเสริมทัศนียภาพของชายหาดให้มีความสวยงาม  
แต่ประชาชนผู้คัดค้านเห็นว่าการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งไม่มีความจำาเป็นเน่ืองจากตัวหาดไม่ได้มีสภาพท่ีถูกกัดเซาะ
ชายฝั่งอย่างรุนแรง และการดำาเนินการโครงการที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย รวมท้ังไม่มีการเปิดเผย 
ข้อมูลโดยเฉพาะผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังให้กับประชาชนในพื้นท่ี346 แม้ท่ีผ่านมาโครงการนี้ ได้มี 
การเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนมาแล้วรวม 2 คร้ังเม่ือปี 2561 และ 2562 และได้มีการจัดทำารายงานประเมิน 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้น (Initial Environmental Examination: IEE) แต่ไม่ได้มกีารจดัทำารายงานประเมนิผลกระทบ 
สิง่แวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) เนือ่งจากในปี 2556 ได้มีประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมให้เพิกถอนกำาแพงกันคลื่นออกจากโครงการที่ต้องจัดทำารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

345 
จาก คนเมืองจันท์ฮือค้านเหมืองทอง-จี้ถอนชื่อออกจากแผนยุทธศาสตร์ นักการเมืองท้องถิ่น-ก�านันผู้ใหญ่บ้าน- 

ภาคธุรกจิ-ภาคประชาชนจบัมอืต้าน, โดย สำานกัข่าวชายขอบ, 2563. สบืค้นจาก https://transbordernews.in.th/home/?p=25828
346 

จาก “รองผู ้ว่าฯ สงขลา” ตรวจเขื่อนม่วงงามหลังถูกร้องให้ระงับโครงการฯ ย�้าเทศบาลเร่งท�าความเข้าใจ, 
 โดย สงขลาทูเดย์, 2563. สืบค้นจาก https://www.songkhlatoday.com/content/28559/
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ต่อมาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการฯ ได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อให้มีการยกเลิก
โครงการดังกล่าว ซึ่งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ศาลปกครองสงขลาได้มีคำาสั่งกำาหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทา
ทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยมีคำาสั่งให้ระงับการดำาเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลไว้เป็นการช่ัวคราว
จนกว่าศาลจะมีคำาพพิากษาหรอืคำาสัง่เป็นอย่างอืน่ หรอืจนกว่าคดจีะถงึทีส่ดุ โดยให้เหตผุลว่ากรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 
ไม่สามารถแสดงพยานหลักฐานหรือรายงานทางวิชาการท่ียืนยันได้ว่าการก่อสร้างเข่ือนดังกล่าวจะสามารถป้องกัน 
การกัดเซาะชายหาดได้อย่างแท้จริงโดยไม่ส ่งผลกระทบต่อพื้นที่บริเวณหน้าเขื่อนและบริเวณพื้นที่ต ่อเนื่อง  
และหากมีการดำาเนนิการก่อสร้างไปจนเสรจ็สิน้อาจก่อให้เกดิความเสยีหายต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม ชุมชน  
และชายหาดโดยไม่อาจฟื้นฟูให้กลับคืนสภาพเดิมได้347

  นอกจากกรณีโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลบริเวณพ้ืนท่ีชายฝั่งหาดม่วงงามแล้ว ยังมีกรณีที่
คล้ายคลึงกันจากการดำาเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดมหาราช  
อำาเภอสทิงพระ จงัหวัดสงขลา ซึง่ปัจจุบนัอยูใ่นระหว่างการดำาเนนิการก่อสร้างในระยะที ่2 โดย กสม. ได้รบัเรือ่งร้องเรยีน 
จากตวัแทนเครอืข่ายประชาชนรกัษ์หาดสทงิพระ คดัค้านการก่อสร้างดงักล่าวโดยเหน็ว่า พ้ืนท่ีชายหาดไม่ได้มีการกดัเซาะ 
อย่างรนุแรง และการก่อสร้างกำาแพงป้องกันคล่ืนจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการกดัเซาะชายฝ่ังมากข้ึนจากการสะท้อนกลบั 
ของคลื่น และมีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดของประชาชน นอกจากน้ี โครงการดังกล่าวควร 
ต้องจัดทำารายงาน EIA ซึ่ง กสม. พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นว่าแม้โครงการก่อสร้างดังกล่าวจะเคยจัดให้มีการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนมาแล้วถึง 3 ครั้ง แต่ประชาชนบางส่วนที่อาศัยอยู่ติดกับแนวก่อสร้างบริเวณริมหาดมหาราช
และประชาชน ในชุมชนชายฝั่งที่อาศัยอยู่บริเวณทางด้านทิศเหนือ ซ่ึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักและอาจได้รับ 
ผลกระทบโดยตรงจากโครงการยังไม่ได้ทราบรายละเอียดข้อมูลโครงการมาก่อน และไม่ได้เข้าร่วมการประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็น นอกจากนี้ ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นท่ีผ่านมา มีเพียงการนำาเสนอข้อมูลรูปแบบเข่ือนป้องกัน
ตลิ่งริมทะเลประเภทต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเลือกและสอบถามว่าเห็นด้วยหรือไม่เท่านั้น โดยที่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้
ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นในชุมชน และไม่ได้รับทราบถึงวิธีการแก้ไขปัญหาผลกระทบดังกล่าว 
แต่อย่างใด ยิ่งไปกว่านั้น บริเวณชายฝั่งด้านทิศเหนือของโครงการยังเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนซึ่งเป็นชาวประมงพื้นบ้าน 
ที่มีวิถีชีวิตพึ่งพาและใช้ประโยชน์พ้ืนที่บริเวณชายหาดเป็นท่ีจอดเรือและตากสัตว์นำ้ามาโดยตลอด โดยไม่ปรากฏว่า 
มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงแต่อย่างใด กสม. จึงเห็นว่า การดำาเนินโครงการดังกล่าวมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เนื่องจากเป็นการดำาเนินการที่ไม่ได้สอดคล้องกับหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และไม่เป็นไปตามหน้าท่ีของรัฐ 
ในการจดัการ บำารงุรกัษา และใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดล้อม และความหลากหลายทางชวีภาพอย่างสมดลุ 
และยั่งยืนตามที่กำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ348

  นอกจากนี้ ยังมีกรณีโครงการเพิ่มปริมาณนำ้าต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล ซึ่งเป็นโครงการที่จะผันนำ้าจาก 
แม่นำ้ายวมที่ปากแม่นำ้าอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเพิ่มปริมาณนำ้าแก่อ่างเก็บนำ้าเขื่อนภูมิพล ซึ่งคาดการว่าจะดำาเนิน
การเสร็จสิ้นในปี 2570 แม้จะมีการประมาณว่าพื้นที่ทำากินของประชาชนจะได้รับผลกระทบ 25 ราย พื้นที่รวม 109 ไร่  
โดยเป็นพ้ืนทีไ่ม่มเีอกสารสทิธิ และกระทบสิง่ปลกูสร้าง 9 แห่ง ซึง่โครงการได้ตัง้งบประมาณในการฟ้ืนฟสูิง่แวดล้อมไว้กว่า  

347 
จาก ค�าสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ศาลปกครองสงขลา คดีหมายเลขด�าที่ ส. 3/2563. 

348 
จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ 168/2563 ลงวันที่ 2 กันยายน 2563, โดย คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
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159รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

400 ล้านบาท เช่น การฟื้นฟูป่า ระบบนิเวศน์ในลำานำ้า โดยได้มีการหารือและกำาหนดการเยียวยาร่วมกับจังหวัด349
  

อย่างไรก็ตาม ประชาชนในหลายหมู่บ้านได้คัดค้านโครงการดังกล่าว โดยเห็นว่าการก่อสร้างจะต้องมีการขุดอุโมงค์ 
ผ่าทะลุป่ารอยต่อในหลายจงัหวดั มกีารตดัป่าทำาถนนเส้นใหม่และขนเครือ่งจักรและอปุกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ  รวมถึงมกีารใช้ 
ระเบิดทำาลายหิน ทลายภูเขา ขนเศษหินและดินไปทิ้งไว้ในหุบเขาซึ่งจะกระทบต่อที่อยู่อาศัยและที่ทำากินของประชาชน 
ในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบจากมลภาวะทางเสียง ฝุ่น และการปนเปื้อนของแร่ธาตุอันตรายท่ีถูกขุดขึ้นมา 
อกีด้วย โดยทีผ่่านมาแม้จะมเีจ้าหน้าทีช่ีแ้จงข้อมลูกบัคนในชมุชน แต่ยงัคงมคีนบางส่วนในพืน้ทีโ่ดยเฉพาะกลุม่ชาตพินัธุ์  
ที่ยังไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอทั้งในเรื่องผลกระทบของโครงการและมาตรการเยียวยาชดเชยที่เป็นธรรม350

สิทธิชุมชนกับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการการขยายผลโครงการ “สามเหลี่ยมมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 โดยกำาหนดให้อำาเภอจะนะ จังหวัดสงขลาเป็น “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้า
แห่งอนาคต” ภายใต้การดำาเนนิการของศูนย์อำานวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และต่อมาคณะรฐัมนตรี
ได้อนุมัติหลักการแผนเร่งด่วนการลงทุนซึ่งจะก่อให้เกิดโครงการท่าเรือนำ้าลึก การเชื่อมถนน และการสร้างโรงไฟฟ้า 
เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ ชีวมวล แสงอาทิตย์และลมในพื้นท่ี351 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม การดำาเนินโครงการท่ีผ่านมาน้ันได้รับการคัดค้านจากประชาชนบางส่วน 
ในพื้นที่ ซึ่ง กสม. เคยได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของโครงการไม่คำานึงถึงสิทธิในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งมีการปิดกั้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่างหมู่บ้าน 
ในตำาบลเดียวกันซ่ึงอาจได้รับผลกระทบจากการดำาเนินโครงการดังกล่าวด้วย352 และประชาชนบางส่วนยังมีข้อห่วง
กงัวลว่าการเหน็ชอบหรอือนมัุตโิครงการดงักล่าวขาดการมส่ีวนร่วมของประชาชน เนือ่งจากรฐับาลได้เหน็ชอบโครงการ 
ดังกล่าวโดยไม่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีก่อนว่ามีความต้องการโครงการดังกล่าวในพื้นท่ีภูมิลำาเนาของ 
ตัวเองหรือไม่353 นอกจากนี้ ศอ.บต. ได้มีประกาศรับฟังข้อคิดเห็นเก่ียวกับโครงการโดยให้มีการจัดประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็นด้วยวาจาในเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งตรงกับช่วงระยะเวลาการถือศีลอด (เดือนรอมฎอน) ของชาวมุสลิม
ในพื้นที่ ประกอบกับเป็นช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำาให้เกิดเสียงคัดค้านจากประชาชน 
 

349 
จาก เพิ่มน�้าต้นทุน เขื่อนภูมิพล เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกฤดูแล้ง 1.6 ล้านไร่ ในลุ่มเจ้าพระยา, โดย ประชาชาติธุรกิจ, 2563. 

สืบค้นจาก https://www.prachachat.net/economy/news-372252
350 

จาก หลายสิบหมู่บ้านค้านโครงการผันน�้ายวมลงเขื่อนภูมิพล เตรียมยื่นหนังสือคัดค้าน-ช้ี กมธ. ดูถูกบอกว่าจะ 
ให้บ้านละ 1 ล้าน-แย่งความสขุชุมชน, โดย สำานกัข่าวชายขอบ, 2563. สบืค้นจาก https://transbordernews.in.th/home/?p=24661

351 
จาก ครม. สัญจรไฟเขียวแผนการลงทุนเขตพัฒนาพิเศษจะนะ จังหวัดสงขลา 1.86 หมื่นล้าน, โดย กรุงเทพธุรกิจ, 

2563. สืบค้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862986
352 

จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 106/2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563, โดย คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

353 
จาก เครือข่ายนักวิชาการ-นักกิจกรรมฯ ย�้า จุดยืนเดิม ทบทวนนิคมฯ จะนะ, โดย ข่าวไทยพีบีเอส, 2563. สืบค้นจาก 

https://news.thaipbs.or.th/content/294482



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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บางส่วนถึงความจริงใจในการรับฟังความคิดเห็นเป็นเหตุให้เลื่อนการจัดรับฟังความคิดเห็นออกไป354
 แม้ต่อมา ศอ.บต. 

ได้จัดรับฟังความคิดเห็นด้วยวาจาอีกครั้ง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 แต่มีการอนุญาตให้เฉพาะประชาชนใน 3 ตำาบล 
เท่าน้ันที่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวมีโอกาสแสดงความคิดเห็นภายในระยะเวลาที่จำากัด
อย่างยิ่ง จึงก่อให้เกิดการชุมนุมคัดค้านของประชาชนที่ถูกปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น355

  นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 คณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดสงขลาได้จัด
ประชุมพจิารณาให้ความเหน็เรือ่งการแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมอืงรวมจังหวดัสงขลา พ.ศ. 2559 ตามมาตรา 35 
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  
อำาเภอจะนะ จังหวดัสงขลา ตามมติคณะรฐัมนตรีเมือ่วนัท่ี 18 สงิหาคม 2563 ทีร่บัทราบสรปุผลการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) คร้ังท่ี 1/2563 เรื่องผลการรับฟังความเห็นของประชาชน
ต่อการขับเคลื่อนโครงการในเขตเศรษฐกิจเฉพาะกิจอำาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีมติให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสงขลาดำาเนินการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นท่ีท่ีเก่ียวข้องกับแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชน356

ซึ่งการแก้ไขผงัเมืองดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองเดิมจากพื้นที่เกษตรกรรม
เป็นเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จึงมีข้อห่วงกังวลว่าการแก้ไขดังกล่าวไม่เป็นไปตามศักยภาพความเหมาะสมของพื้นที ่
ในด้านเกษตรกรรมและทรัพยากรทางทะเล และจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ  
และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ยังเห็นว่าการแก้ไขผังเมืองรวมซึ่งจะส่งผลกระทบดังกล่าว 
ขาดการศึกษาประเมินผลกระทบและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างครบถ้วน357

 อย่างไรก็ตาม  
เมื่อคณะกรรมการผังเมืองให้ความเห็นชอบแล้วจะต้องปิดประกาศ 30 วัน โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงข้อคิดเห็น 
เป็นลายลักษณ์อักษรได้ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในประกาศเพื่อให้คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาคำาร้องต่อไป358

 

  นอกจากกรณีการคัดค้านการแก้ไขผงัเมืองรวมในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษภาคใต้แล้ว ยงัมีผลสบืเนือ่งจาก
การที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนผังการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีภาคตะวันออก แต่มีผู้คัดค้านโดยเห็นว่าการจัดทำา
ผังเมืองไม่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของภาคตะวันออก ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน และอาจส่งผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เครือข่ายประชาชน 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย
จงัหวัดฉะเชงิเทรา ระยอง และชลบรุ ีได้ยืน่ฟ้องศาลปกครองสงูสดุเพือ่ขอให้มีการเพกิถอนประกาศคณะกรรมการนโยบาย 

354 
จาก ประกาศศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง แจ้งเลื่อนการแสดงความคิดเห็นด้วยวาจา 

ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อ�าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563. 

355 
จาก วิจารณ์พิจารณาปาหี่ “จะนะรักษ์ถิ่น” ประกาศคว�่าบาตรเวทีฟังความคิดเห็นนิคมอุตฯ จะนะ, โดย กรีนนิวส์, 

2563. สืบค้นจาก https://greennews.agency/?p=21379
356 

จาก สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 18 สิงหาคม 2563, โดย รัฐบาลไทย, 2563. สืบค้นจาก  
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/34287

357 
จาก ความเหน็ทางกฎหมาย: ความไม่ถกูต้องของกระบวนการแก้ไขผงัเมอืงรวมจงัหวดัสงขลาเพือ่รองรบัอตุสาหกรรม

จะนะ, โดย มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม, 2563. สืบค้นจาก https://enlawfoundation.org/newweb/?p=5186
358 

จาก ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และมหาดไทยชี้แจงการปรับแก้ผังเมืองจะนะ,  
โดย รัฐบาลไทย. สืบค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/35613
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161รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

เขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก เรือ่ง แผนผงัการใช้ประโยชน์ในทีด่นิ และแผนผงัการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบ
สาธารณูปโภค เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก พ.ศ. 2562 ทีจ่ะเปลีย่นพืน้ทีส่เีขยีวซึง่เป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรมจำานวนมากไป
เป็นเขตพืน้ทีส่ม่ีวงซึง่เป็นพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม และให้มกีารแก้ไขข้อกำาหนดพืน้ทีช่นบทให้สามารถประกอบกจิการโรงงานได้359

4.4.4 สถานการณ์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่สำาคัญ

ปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือ

  สถานการณ์ไฟป ่าในพ้ืนที่ภาคเหนือในป ี 
2563 มีความรุนแรงกว่าในปีที่ผ่านมา โดยจากสถิติข้อมูล 
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในปีงบประมาณ 
2562 พื้นที่ในภาคเหนือที่ถูกไฟไหม้มีจำานวน 102,451 ไร ่
แต่ในปีงบประมาณ 2563 มีจำานวนเพิ่มขึ้นกว่า 130,610 ไร่360 
โดยไฟป่าท่ีเกิดขึ้นเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นควัน 
ในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รัฐได้ดำาเนินการจัดระเบียบ
และควบคุมการเผาป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ  
และพืน้ทีก่ารเกษตรทัง้ในและนอกพืน้ทีป่่า โดยรฐับาลได้เน้นยำา้
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครดัในการจบักมุดำาเนนิคดผีูท้ีจ่ดุไฟเผาป่าและผู้ทีบ่กุรกุเข้าไปในป่าโดยไม่ได้รบัอนญุาต
และเน้นยำ้ามาตรการปิดป่า 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อขอคืนพื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ361 อย่างไรก็ตาม การที่รัฐบาล 
ให้ความสำาคัญกับมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และการบังคับใช้มาตรการปิดป่าแบบเด็ดขาดดังกล่าว 
อาจก่อให้เกดิผลกระทบต่อประชาชนและชมุชนทีอ่ยูอ่าศยัและพึง่พาการดำารงชวีติในเขตป่าได้ เช่น มรีายงานว่าอุทยาน
แห่งชาติหลายแห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีประกาศห้ามไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติในเดือนมีนาคม 
ถึงเดือนเมษายน ทำาให้ชาวบ้านที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบต่อการดำารงชีวิตและการเข้า-ออกหมู่บ้านของประชาชน 
ในพื้นที่กว่า 242 ชุมชน362

 

กรณีพิพาทพื้นที่สาธารณะอ่าวบ้านดอน 

  อ่าวบ้านดอนเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์สำาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน โดยครอบคลุมพื้นที่ 6 อำาเภอของ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ อำาเภอไชยา อำาเภอท่าฉาง อำาเภอพุนพิน อำาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำาเภอกาญจนดิษฐ์  

359 
จาก ฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอน ประกาศ กก.EEC เหตุเปล่ียนผังเมืองสีเขียวเป็นอุตสาหกรรม ช้ีส่งผลกระทบต่อ

ชมุชน-สภาพแวดล้อมอย่างรนุแรง, โดย สำานกัข่าวชายขอบ, 2563. สืบค้นจาก https://transbordernews.in.th/home/?p=25560
360 

จาก ตารางสถิติเปรียบเทียบการเกิดไฟป่าในช่วงเวลาเดียวกัน ระหว่างปีงบประมาณ 2562-2563, โดย กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2563. สืบค้นจาก http://portal.dnp.go.th/Content/firednp?contentId=15705

361 
จาก นายกสั่งเด็ดขาด ดับไฟป่า 17 จังหวัดภาคเหนือ, โดย กรุงเทพธุรกิจ, 2563. สืบค้นจาก https://www. 

bangkokbiznews.com/news/detail/873936
362 

จาก หว่ันประกาศ อช. ห้ามชาวบ้านเข้าป่ากลายเป็นน�้าผึ้งหยดเดียว เดือดร้อนทั้งเมือง ชี้ 242 หมู่บ้านในเขตป่า
อนุรักษ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอนเดือดร้อนแน่ แกนน�ากะเหรี่ยงชี้นโยบายไม่เป็นธรรม-ซ�้าเติมคนชายขอบ, โดย สำานักข่าวชายขอบ, 2563.  
สืบค้นจาก https://transbordernews.in.th/home/?p=24722
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และอำาเภอดอนสัก โดยเป็นพื้นที่ที่มีผู้ใช้ประโยชน์ด้านการประมงร่วมกัน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มประมงพื้นบ้าน กลุ่มประมง
พาณิชย์ และผู้ประกอบการเลีย้งหอยทะเล กรณพีพิาทในพืน้ทีด่งักล่าวเกดิจากการทีร่ฐัให้สมัปทานป่าชายเลนแก่เอกชน
จนนำาไปสู่การบุกรุกทีป่่าชายเลนนอกเขตสมัปทานเพือ่ทำานากุ้ง ในปี 2522 รฐัได้อนญุาตให้เอกชนและเกษตรกรเข้ามาใช้
พืน้ทีเ่พือ่เพาะเลีย้งสัตว์นำา้ได้โดยมกีารจัดสรรพืน้ทีท่างทะเลให้เอกชนมสีทิธใิช้พืน้ทีช่ายฝ่ังเพือ่เลีย้งหอย363

 ต่อมารฐับาล
มีนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนที่ให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้น โดยสามารถนำาหนังสือรับรองสิทธิ 
การใช้ประโยชน์ในที่เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้าที่ออกโดยกรมประมงไปเป็นหลักประกันเงินกู้ได้โดยตรง364 จึงนำาไปสู่การบุกรุก
จับจองพื้นที่นอกเขตอนุญาตโดยมีการกั้นคอกเลี้ยงหอย และมีการซื้อขายพื้นที่กันโดยผิดกฎหมาย มีการกีดกัน ปิดกั้น
การเดินเรือประมงของชาวบ้าน ทำาให้ชาวบ้านไม่สามารถเข้ามาทำาประมงพื้นบ้านเพื่อเลี้ยงชีพได้365

 ทั้งนี้ แม้ว่าโครงการ
จะได้ยุติลงแล้วในปี 2551 แต่พื้นที่สาธารณะที่มีการบุกรุกดังกล่าวยังคงถูกครอบครองโดยเอกชนอยู่เป็นจำานวนมาก  
ยังมกีารสร้างคอกหอยกลางทะเล ปลกูขนำาเพือ่เฝ้าคอกหอย ไปจนถึงการปลกู รสีอร์ทกลางทะเลเพือ่ต้อนรบันักท่องเท่ียว 
ในพื้นที่ซึ่งแต่เดิมเป็นที่ทำากินของชาวประมงพ้ืนบ้าน จึงก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเอกชนที่ลงทุนในพื้นที ่
และประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน 

  จากประเด็นปัญหาดังกล่าว กสม. ได้ออกรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
เม่ือปี 2561 กรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าชาวประมงพื้นบ้านที่ประกอบอาชีพประมงในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณี 
ผู้ประกอบการขยายพ้ืนที่บุกรุกจับจองพื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อประกอบกิจการเลี้ยงหอยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
โดยเห็นว่าการดำาเนินการเพาะเลี้ยงหอยทะเลนอกเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิทธิชุมชนและกลุ่ม
ชาวประมงพื้นบ้านในการเข้าใช้ประโยชน์ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน และอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม จึงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย กสม. ได้มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดำาเนินการ 
ตามกฎหมายเพื่อไม่ให้มีการเพาะเลี้ยงหอยหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างนอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต และดำาเนินการฟื้นฟู
พื้นที่ที่จะมีการรื้อถอนคอกหอยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมตามธรรมชาติ รวมท้ังให้มีการกำาหนด 
แนวเขตเพือ่การอนรุกัษ์และมาตรการควบคมุดแูลการใช้ประโยชน์ร่วมกนัระหว่างชมุชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่366

แม้ทีผ่่านมารฐัพยายามแก้ไขปัญหาการรกุลำา้พืน้ท่ีสาธารณะดงักล่าวอย่างต่อเนือ่ง แต่กไ็ม่สามารถดำาเนนิการตามกฎหมาย
กับผู้เพาะเลี้ยงหอยที่ฝ่าฝืนกฎหมายได้ทั้งหมด โดยยังปรากฏว่ามีการบุกรุกและจับจองพื้นท่ีเพ่ือก้ันคอกเลี้ยงหอยอยู่  
ในปี 2563 มกีารกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าทีต่ำารวจข่มขู่และเรยีกร้องเงนิจากพ่อค้าท่ีรับซือ้ลกูหอยแครงจากชาวบ้านในพืน้ที่367

363 
จาก นเิวศวทิยาการเมอืงของการจดัการทรพัยากรชายฝ่ังทะเลอ่าวบ้านดอน จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี(วารสารเศรษฐศาสตร์

การเมืองบูรพา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562) 2563, โดย เพ็ญนภา สวนทอง และโอฬาร ถิ่นบางเตียว, สืบค้นจาก 
http://www.polsci-law.buu.ac.th/pegjournal/document/7-2/6.pdf

364 
 จาก ชี้แจงโครงการซีฟู้ดแบงค์ (Sea Food Bank), โดย กรมประมง, 2563. สืบค้นจาก https://www.fisheries.

go.th/prnews/Sea_Food_Bank.html
365 

 จาก นเิวศวทิยาการเมอืงของการจดัการทรพัยากรชายฝ่ังทะเลอ่าวบ้านดอน จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี(วารสารเศรษฐศาสตร์
การเมืองบูรพา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562) 2563, โดย เพ็ญนภา สวนทอง และโอฬาร ถิ่นบางเตียว, สืบค้นจาก 
http://www.polsci-law.buu.ac.th/pegjournal/document/7-2/6.pdf

366 
จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 120/2561 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561, โดย คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
367 

จาก ตร.จับพ่อค้าหอยแครง เรียก 5 ล้าน แลกไม่ถูกด�าเนินคดี เลยโดนชาวบ้านล้อมรถ, โดย ไทยรัฐออนไลน์, 2563. 
สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/news/local/south/1849308
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163รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

และกรณีเอกชนผู้เลี้ยงหอยแครงใช้อาวุธปืนยิงข่มขู่ชาวบ้านที่เข้ามาเก็บหอยในพื้นที่368 นำาไปสู่ความขัดแย้งระหว่าง
ประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และระหว่างเอกชนผู้เลี้ยงหอยแครงกับชาวประมงพื้นบ้านขึ้นอีก รัฐบาลจึงได้ดำาเนิน
มาตรการรือ้ถอนคอกหอยรวมถงึสิง่ปลกูสร้างทีล่่วงลำา้ลำานำา้สาธารณะอกีคร้ัง โดยมีการออกประกาศจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 กำาหนดให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่ก่อสร้างขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ภายใน 60 วัน นับแต่วันออกประกาศ มิเช่นนั้นจะมีการดำาเนินการตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการให้เจ้าหน้าที่เข้ารื้อถอน
สิ่งปลูกสร้างบนที่สาธารณะโดยมิชอบด้วยกฎหมายทั้งหมดเพื่อให้มีการคืนสภาพพื้นที่สาธารณะ369

การประเมินสถานการณ์ 

พัฒนาการหรือความก้าวหน้า รัฐบาลมีนโยบายในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ีเน้นความสำาคัญของการ 
เพิม่พืน้ทีป่่าไม้ของประเทศและการป้องกนัการบกุรกุการทำาลายทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่า โดยให้ประชาชนทีอ่ยูอ่าศยั
และทำากินในพื้นที่แต่เดิมสามารถอยู่ร่วมกับป่าและสามารถทำากินได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เช่น การดำาเนินการสำารวจการถือครองที่ดินของประชาชนในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อออกมาตรการให้ประชาชนในพื้นที่เหล่าน้ีมีสิทธิอยู่อาศัยและเข้าทำาประโยชน์ในพ้ืนที ่
ป่าอนุรักษ์ได้ภายใต้เง่ือนไขและระยะเวลาที่กำาหนด นอกจากน้ี นโยบายที่รัฐบาลให้ความสำาคัญกับการปรับปรุงระบบ
ที่ดินทำากินและลดความเหลื่อมลำ้าในการถือครองที่ดินของประชาชน โดยการจัดสรรที่ดินทำากินและที่อยู่อาศัยให้แก่
ราษฎรที่ยากไร้และเกษตรกรภายใต้การดำาเนินการของ คทช.

ปัญหาหรืออุปสรรค นโยบายดังกล่าวยังมีลักษณะเป็นนโยบายที่มุ ่งจัดการทรัพยากรป่าไม้และที่ดิน 
โดยรัฐอนุญาตให้ประชาชนอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีดังกล่าวอย่างจำากัด จึงยังไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ 
ของสิทธิชุมชนในการจัดการบำารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ 
ยั่งยืนตามที่ได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญ และยังคงมีกรณีที่เป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนบางกลุ่มที่
กังวลว่าตนจะได้รับผลกระทบจากนโยบายในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชาติพันธุ์ 
ซึ่งมักอาศัยในพื้นที่ป่ามาแต่เดิมและพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติในการดำารงชีวิต และแม้ว่าคณะรัฐมนตรีจะเคยมีมต ิ
ที่คุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่การดำาเนินการยังไม่มีประสิทธิภาพที่จะทำาให้วัตถุประสงค์ของมต ิ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าวตรงตามเป้าหมายและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยปรากฏว่ากลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหร่ียง  
รวมทั้งกลุ่มชาวเลประสบปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่อยู่อาศัยที่ทำากินและถูกดำาเนินคดีอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังมีการดำาเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐหรือที่รัฐเป็นผู้อนุญาตให้ดำาเนินการหลายโครงการที่อาจส่ง
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต และสุขภาพของประชาชน โดยประชาชนในพื้นท่ีไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างเพียงพอ  
และในหลายกรณีไม่ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและครบถ้วนถึงการดำาเนินโครงการและผลกระทบท่ีจะตามมา เป็นเหตุ 
ให้มกีารคดัค้านเกดิข้ึนในภายหลงัจากทีโ่ครงการเร่ิมดำาเนนิการแล้ว ทำาให้เกดิความขดัแย้งระหว่างหน่วยงานหรอืองค์กร
ที่ดำาเนินการกับประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ ในส่วนของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำาคัญที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน คือ  
ปัญหาไฟป่าโดยเฉพาะในพืน้ทีภ่าคเหนอืซึง่มคีวามรุนแรงมากกว่าในปีท่ีผ่าน ๆ  มา ทำาให้เกดิปัญหาฝุน่ควันท่ีส่งผลกระทบ 

368 
จาก หนีตายวุ่น! ชาวบ้านงมหอย เจอคนขับเจ็ตสกียิงปืนขู่, โดย มติชนออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก https:// 

www.matichon.co.th/news-monitor/news_2222298
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จาก ประกาศจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีเรือ่ง ให้รือ้สิง่ปลกูสร้าง อาคาร (ขน�าเฝ้าหอยและโฮมสเตย์) หรอืสิง่ใด ๆ  ทีไ่ด้ก่อสร้าง
หรือติดตั้งในที่จับสัตว์น�้าบริเวณทะเลอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563.
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ต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยท่ีรัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือดำาเนินการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
แม้ในปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้เร่งระดมกำาลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาไฟป่าอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ
การจัดเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟป่า ร่วมกับประชาชนในพื้นที่และการใช้อากาศยานเพื่อช่วยในการดับไฟ แต่การใช้มาตรการ
บางอย่าง เช่น การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อจับกุมดำาเนินคดีกับผู้กระทำาการเผาป่า หรือบุกรุกพื้นที่ป่า 
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงมาตรการปิดป่าอย่างเด็ดขาดน้ัน แสดงให้เห็นว่ายังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
และอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมหลายชุมชนที่อยู่อาศัยและมีวิถีชีวิตที่พึ่งพาป่าได้

ข้อเสนอแนะ กสม. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อประเด็นสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

1. รัฐบาลควรปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มีอยู่เพื่อรับรองสิทธิชุมชนในการจัดการบำารุงรักษา  
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง หรือจัดทำากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้ชุมชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อม สามารถเข้ามาจัดการร่วมกันกับรัฐได้โดยที่ชุมชนเป็น 
ผู้มีบทบาทหลักในการจัดการดูแล (Community-based Co-management) และปรับใช้การดำาเนินการในหน่วยงาน
ของรัฐให้สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

2. รฐับาลควรเร่งดำาเนนิการตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วันที ่3 สงิหาคม 2553 เร่ืองแนวนโยบายในการฟ้ืนฟวูถิชีีวติ
ชาวกะเหรี่ยง และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ว่าด้วยการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเจตนารมณ์ในการคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ โดยยุติการจับกุมดำาเนินคดีและยอมรับการจัดการและการใช้ประโยชน์ 
ในพื้นที่ของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในระหว่างที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
อนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ยังไม่ได้ประกาศใช้ รวมท้ังเพิ่มกลไกการสร้างความรู้ความเข้าใจและการปรึกษาหารือ 
เพื่อให้เกิดการเข้าถึงสิทธิที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่

3. ในการดำาเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลหรือที่รัฐบาลอนุญาตให้ดำาเนินการในทางเศรษฐกิจ สังคมและ 
สิ่งแวดล้อมน้ัน หากเป็นการดำาเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ท่ีอยู่อาศัยและที่ทำากิน 
หรือคุณภาพชีวิตของบุคคลและชุมชน รัฐบาลต้องคำานึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคคลและชุมชนผู้ได้รับผลกระทบ
จากโครงการต่าง ๆ อย่างจริงจัง โดยประชาชนและชุมชนต้องได้รับรู้ถึงข้อมูลเกี่ยวกับการดำาเนินการตั้งแต่เริ่มแรก  
รวมทัง้รบัรูถึ้งข้อมูลผลกระทบทัง้ในทางบวกและลบอย่างถกูต้องครบถ้วน และการดำาเนนิการต่าง ๆ  ต้องรบัฟังความคดิเหน็ 
ของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวางเพื่อแสวงหาการยอมรับร่วมกันอย่างเหมาะสม และต้องมีมาตรการ 
การเยียวยาอย่างจริงจังให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และรวดเร็ว

4.5 ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

 ภาพรวม
นับแต่ปี 2554 สหประชาชาติได้จัดทำาแนวทางการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในบริบทของการประกอบธุรกิจขึ้น 

ในชื่อว่า “หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on 
Business and Human Rights: UNGPs)” โดยหลักการดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของพันธกรณีของรัฐตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่แล้ว ซึ่งรวมถึงพันธกรณีในการคุ้มครองบุคคลจากการถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน (Protect) การประกอบธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect) และการดูแลให้ผู้ถูกละเมิด 
สิทธิมนุษยชนได้รับการเยียวยา (Remedy) ทั้งโดยกลไกการเยียวยาของรัฐหรือของธุรกิจเอกชน
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ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

ในการยกระดับตามหลักการชี้แนะฯ ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำาคัญและได้มีการดำาเนินการ 
เพื่อขับเคลื่อนหลักการดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติผ่านการจัดทำาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  
(National Action Plan: NAP) ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) ซ่ึงรัฐบาลได้ประกาศใช้เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม 2562  
แผนปฏิบัติการดังกล่าว เน้นความสำาคัญใน 4 ประเด็นหลักซึ่งรัฐบาลเห็นว่าเป็นปัญหาสำาคัญเร่งด่วนท่ีต้องได้รับการ
แก้ไข ได้แก่ ประเดน็แรงงาน ประเดน็ชมุชน ทีด่นิ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม ประเดน็นกัปกป้องสทิธมินษุยชน  
และประเดน็การลงทนุระหว่างประเทศและบรรษทัข้ามชาต ิทัง้นี ้เพือ่ให้ภาคส่วนต่าง ๆ  ทัง้ภาครัฐ ภาครฐัวสิาหกจิ ภาคธรุกจิ  
และภาคประชาสังคม ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกัน บรรเทาและแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
อนัเป็นผลจากการประกอบธรุกจิ ทัง้นี ้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชยีทีม่แีผนปฏบิตักิารแห่งชาตว่ิาด้วยธรุกจิกบั 
สิทธิมนุษยชน

ในปีที่ผ่านมานั้น มีสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่สำาคัญ ดังต่อไปนี้

4.5.1 การดำาเนนิการขบัเคล่ือนแผนปฏิบตักิารระดบัชาตว่ิาด้วยธรุกจิกบัสิทธมินษุยชน ระยะท่ี 1 
   (2562-2565)

  แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2562-2565) ได้กำาหนด 
แผนกิจกรรมต่าง ๆ ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบต้องดำาเนินการภายในกรอบระยะเวลา โดยมีกรมคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนและผลักดันแผนดังกล่าวไปสู่ภาคส่วน
ต่าง ๆ  ของสังคม ในปีที่ผ่านมา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ดำาเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่าง ๆ   
ที่มีหน้าที่ต้องนำาแผนปฏิบัติการฯ ไปขับเคลื่อน โดยการหารือเพื่อสร้างความเข้าใจและกำาหนดแนวทางความร่วมมือ 
ในการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการฯ กับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐในระดับนโยบายกับกระทรวงต่าง ๆ และระดับจังหวัด  
โดยได้มกีารกำาหนดจงัหวัดนำาร่อง 10 จังหวดั (พะเยา เชียงใหม่ สโุขทัย พษิณุโลก ขอนแก่น ชัยภมิู อยธุยา อ่างทอง สงขลา  
และปัตตานี) เพื่อค้นหารูปแบบ (Model) ที่เหมาะสมเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ อย่างเป็น 
รูปธรรมในพื้นที่ระดับจังหวัด รวมท้ังการร่วมมือกับโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development  
Programme: UNDP) ในการอบรมให้ความรู้ในประเด็นธุรกิจ
กบัสิทธมินุษยชน ให้กบัภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้องในระดบัจงัหวดัด้วย370

  ในส่วนของการดำาเนินการต่อภาคธุรกิจน้ัน 
รัฐบาลโดยกรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้จัดอบรมแก  ่
ภาคธุรกิจให้ตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนในการ
ประกอบธุรกิจ ตามหลักการชี้แนะฯ และแผนปฏิบัติการฯ 
รวมถงึการสร้างแรงจงูใจในเชงิบวกแก่ภาคธรุกจิด้วยการจดังาน 
มอบรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำาปี 2563  

370 
จาก หนังสือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ ยธ 0405/6871 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอส่งข้อมูล 

เพื่อประกอบการจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�าปี 2563. งานเดิม.
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(Human Rights Awards 2020) ซึ่งจัดขึ้นเม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2563371 ให้แก่องค์กรธุรกิจท้ังขนาดใหญ่  
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่มีความโดดเด่นในการนำาหลักการสิทธิมนุษยชนมาใช้ในการประกอบธุรกิจของตน 
ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในทุกระดับ โดยอาศัยหลักการชี้แนะฯ และแผนปฏิบัติการฯ 
เป็นเกณฑ์การพิจารณา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรธุรกิจอ่ืน ๆ ต่อไป372 นอกจากน้ี ในการส่งเสริมให ้
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ดำาเนินธุรกิจโดยเคารพหลักสิทธิมนุษยชนน้ัน คณะกรรมการกำากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ร่วมกับ กสม. ดำาเนินการจัดทำาหลักสูตรอบรม “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  
สำาหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย” โดยความร่วมมือจากผู้แทนจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ องค์การระหว่างประเทศ  
และนักวิชาการ เพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจที่จดทะเบียนหรือประกอบกิจการในตลาดหลักทรัพย์ตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับ
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะฯ และช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถนำาหลักการดังกล่าวไปปรับใช้ในการดำาเนิน
ธุรกิจของตนตามความเหมาะสม373 โดยสามารถนำาไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายองค์กรและการบริหาร 
ความเสี่ยงขององค์กรได้374 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้สามารถ 
นำาประเด็นเรื่องการดำาเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนมาเปิดเผยในแบบ 56-1 One Report ซึ่งเป็นแบบแสดงรายงาน
ประจำาปี และแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอหลกัทรพัย์ (แบบ filing) สำาหรบับรษิทัท่ีจะเสนอขายหลกัทรพัย์ต่อประชาชน  
ซึ่งเป็นมาตรการผลักดันการเปิดเผยข้อมูลตามหลักการดำาเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม (Environment, Social, Governance: ESG) ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในภาพรวมนโยบาย 
และเป้าหมายการจัดการความยัง่ยนื การจัดการผลกระทบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีในห่วงโซ่ธรุกจิ และการดำาเนนิธรุกจิทีเ่คารพ 
สิทธิมนุษยชน โดยหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในปี 2565375 

  ในส่วนของกลไกการกำากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ซึ่ง กสม.
ได้มีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน 
ของประเทศไทย คร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ได้มีการพิจารณาถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติ 
ตามแผนปฏิบัติการฯ โดยกระทรวงยุติธรรมมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติ 
ว่าด้วยธรุกจิกบัสทิธมินษุยชน เพือ่เป็นกลไกในการขบัเคลือ่น ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติามแผนปฏบิติัการฯ376  
รวมถึงการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหากรณีข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ จากการดำาเนินธุรกิจซ่ึงเสี่ยง

371 
จาก รมว.ยุติธรรม มอบรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจ�าปี 2563, โดย เว็บไซต์รัฐบาลไทย, 2563. 

สืบค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/35558
372 

จาก หนังสือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ ยธ 0405/6871 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563. งานเดิม.
373 

จาก หนังสือส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลต.สภ. 2744/2563 ลงวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ข้อมูลเพื่อการประกอบการจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 
ประจ�าปี 2563.

374 
จาก ก.ล.ต. จัดประชุมคณะท�างานจัดท�าหลักสูตรอบรม “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ส�าหรับภาคธุรกิจในตลาดทุน”  

ครั้งแรกเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้บริษัทจดทะเบียน, โดย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2563. 
สืบค้นจาก https://www.sec.or.th/TH/Pages/Activities.aspx?SECID=8132 

375 
จาก หนังสือส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลต.สภ. 2744/2563 ลงวันที่ 16 

พฤศจิกายน 2563. งานเดิม.
376 

จาก รายงานการประชุม คณะกรรมการขับเคล่ือนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 
มิถุนายน 2563. จัดโดย กระทรวงยุติธรรม
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167รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

ต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงกรณีการดำาเนินการของนักลงทุนไทยในต่างประเทศด้วย377 นอกจากนี้ เมื่อวันที่  
30 มถินุายน 2563 คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิหน็ชอบและประกาศใช้แผนสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิฉบบัที ่4 (พ.ศ. 2562-2565)  
โดยในแผนสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ กำาหนดให้มีการผลักดันการบังคับใช้แผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้เกิด
ผลในการปฏิบัติอย่างจริงจัง378 โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน้าที่ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง379

4.5.2 การประกอบธุรกิจกับการเคารพสิทธิมนุษยชน

  ที่ผ่านมา องค์กรภาคธุรกิจหลายองค์กรโดยเฉพาะองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ได้รับรู้และตระหนักถึง 
ความสำาคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนในการประกอบธุรกิจตามหลักการชี้แนะฯ โดยปรากฏว่า มีหลายองค์กร 
ท่ีได้ดำาเนินการประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชน (Human rights policy) รวมถึงการดำาเนินกระบวนการตรวจสอบ 
สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human rights due diligence) และการกำาหนดมาตรการการเยียวยากรณีมีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการรวมตัวกันของกลุ่มภาคธุรกิจในลักษณะเครือข่ายที่มีส่วนในการสนับสนุน
และเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน เช่น สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact  
Network Thailand) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินการตามกรอบความร่วมมือ UN Global Compact ที่มีเป้าหมาย
เพื่อให้องค์กรภาคธุรกิจดำาเนินนโยบายให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักการ 10 ประการที่เน้นความสำาคัญ 
ทั้งในเร่ืองสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต โดยเมื่อวันที่  
31 สิงหาคม 2563 สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทยได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Thailand 
Business Leadership for SDGs 2020” เนือ่งในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของ UN Global Compact โดยมตีวัแทนจากองค์กร 
จากภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม กว่า 200 องค์กร 
เข้าร่วมพดูคยุถงึปัญหาและการดำาเนนิการทัง้ด้านสทิธมินษุยชน 
แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต380 ภายในงาน 
มีการประกาศเจตนารมณ์การเข้าร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  
โดยสมาชกิมีเป้าหมายทีจ่ะลงทนุในโครงการและกจิกรรมต่าง ๆ  
เพ่ือส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 17 ประการ
ของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals: 
UN SDGs) จำานวนกว่า 1,088 โครงการ และนำาหลักการ 

377 
จาก คำาสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ที่ 2/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน.
378 

จาก แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (2562-2565) 
379 

แหล่งเดิม. 
380 

จาก โกลบอลคอมแพ็ก รวมพลังผู้น�าธุรกิจ ฟื ้นศก.-สังคม ยั่งยืน, โดย มติชนออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก  
https://www.matichon.co.th/bullet-news-today/news_2332764



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand168

และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติไปกำาหนดเป็นทิศทางการดำาเนินธุรกิจหลักขององค์กร381นอกจากนี้ 
สมาคมเครอืข่ายโกลบอลคอมแพก็แห่งประเทศไทย ยงัได้ร่วมมือกบัโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ(UNDP) สำานกังาน
คณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และกรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ จดัตัง้สถาบนัธรุกจิกับ
สิทธิมนุษยชน (Business and Human Rights Academy) ขึ้น โดยได้จัดอบรมหลักสูตรนำาร่องในหัวข้อ “ธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชน ภาคปฏิบัติ” เมื่อเดือนธันวาคม 2563382

  อย่างไรก็ตาม ความรับรู้และเข้าใจเรื่องความสำาคัญของการประกอบธุรกิจท่ีเคารพสิทธิมนุษยชนตาม
หลักการชี้แนะฯ ยังเป็นไปโดยจำากัด อีกทั้งการดำาเนินการในระดับนโยบายนั้นอาจไม่ได้สอดคล้องกับความเป็นจริง 
ในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบการของ 
ภาคธรุกจิจำานวนมาก เป็นเหตใุห้เกดิปัญหาการละเมิดสทิธแิรงงานขัน้พืน้ฐานโดยเฉพาะการจ่ายค่าแรงและการเลกิจ้าง
ที่ไม่เป็นธรรม ทั้งในส่วนของแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และแรงงานต่างด้าว383 นอกจากน้ี การดำาเนินการ 
ของธุรกิจเอกชนหลายรายยังคงมีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะในประเด็นการใช้กระบวนการยุติธรรม
ฟ้องร้องดำาเนินคดีกับแรงงานนักปกป้องสิทธิมนุษยชน หรือสื่อมวลชน ท่ีออกมาเปิดเผยหรือเรียกร้องว่ามีการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนในการดำาเนินธุรกิจ อันมีลักษณะเป็นการฟ้องคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน 
(Strategic Litigation Against Public Participation: SLAPP) เพื่อให้ผู้ออกมาใช้สิทธิเรียกร้องประสบความยาก
ลำาบากและยตุกิารเรยีกร้องดงักล่าว เช่น กรณกีารฟ้องร้องดำาเนนิคดขีองบรษิทัเอกชนแห่งหนึง่ทีป่ระกอบกจิการฟาร์มไก่ 
ในจังหวดัลพบุรี384 กรณกีารฟ้องร้องดำาเนนิคดขีองบรษัิทเอกชนแห่งหน่ึงท่ีประกอบกจิการโรงงานกำาจดัขยะอตุสาหกรรม
ในจังหวัดปราจีนบุรี385หรือกรณีบริษัทเอกชนแห่งหน่ึงท่ีประกอบกิจการโรงงานยางมะตอยในจังหวัดเพชรบูรณ์  
ฟ้องร้องดำาเนินคดีในความผิดฐานหมิ่นประมาทกับตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ที่ยื่นเรื่องร้องเรียนต่ออุตสาหกรรม 
จังหวัดและศูนย์ดำารงธรรมจังหวัด เพื่อไม่ให้มีการก่อตั้งโรงงานดังกล่าวที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน โดยมีการเรียก 
ค่าเสียหายกว่า 1 ล้านบาท386 เป็นต้น 

  ในการดำาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมนั้น มีความเสี่ยงต่อการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและผลกระทบต่อชุมชนได้ง่าย อันเนื่องมาจากปัญหาเรื่องการดูแลรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ซึ่งอาจมีความขัดแย้งกับชุมชน ไปจนถึงปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการ 
ทำาเหมืองประเภทต่าง ๆ อาทิ กรณีเหมืองแร่ถ่านหิน อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีปัญหาเรื่องการจัดรับฟัง 

381 
จาก ค�าประกาศเจตนารมณ์การร่วมพัฒนาฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน โดย สมาชิกเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก

แห่งประเทศไทย ในงาน “GCNT FORUM 2020 : Thailand Business Leadership for SDGs” เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563  
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ.

382 
จาก GCNT-กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ-UNDP ชูธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนโลกหลังโควิด-19, โดย ไทยพับลิก้า,  

2563. สืบค้นจาก https://thaipublica.org/2020/12/ungc-national-dialogue-on-business-and-human-rights/
383 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ 4.1 สิทธิแรงงาน.
384 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ 3.2 การกระทำาทรมาน การบังคับสูญหาย นักปกป้องสิทธิมนุษยชน. 
385 

แหล่งเดิม.
386 

จาก ตวัแทนชมุชนเรารกันางวั จงัหวดัเพชรบรูณ์ ถกูฟ้องเรยีกค่าเสียหาย 1 ล้านบาท หลักร้องเรยีนคัดค้านโรงงานผลติ
ยางมะตอยในพืน้ทีช่มุชน, โดย มลูนธินิติธิรรมสิง่แวดล้อม, 2563. สบืค้นจาก https://enlawfoundation.org/newweb/?p=5152 
&fbclid=IwAR04T2cgvKz9r0UjE-NWadmCEqfkPKSxLmzrHt3sBlrXyWqRuIwqRBeYiCY
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169รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

ความคดิเหน็ในกระบวนการจดัทำารายงานประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม และปัญหาผลกระทบต่อประชาชนในพืน้ทีซ่ึ่งเป็น 
กลุ่มชาติพันธุ์387

 หรือกรณีการประกอบกิจการเหมืองแร่หินปูน ตำาบลดงมะไฟ อำาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำาภู  
ซึ่งมีข้อกังวลทั้งในเรื่องการข่มขู่คุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และผลกระทบจากมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม388 เป็นต้น 

4.5.3 สิทธิมนุษยชนกับการประกอบธุรกิจข้ามพรมแดน

  ตามหลักการชี้แนะฯ และแผนปฏิบัติการระดับชาติว ่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2562-2565) หน้าท่ีของรัฐในการคุ้มครอง ส่งเสรมิ และเยยีวยาการละเมดิสิทธมินษุยชนจากการประกอบธรุกจิน้ัน 
ไม่ได้จำากัดอยู่เพียงการดำาเนินธุรกิจภายในประเทศเท่านั้น แต่รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศอื่นด้วย  
ที่ผ่านมา การดำาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อ
กันในบางกรณียังคงมีข้อกังวลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น กรณีตัวแทนชาวบ้านในประเทศกัมพูชา ได้ยื่น
ฟ้องคดีแบบกลุ่มต่อศาลแพ่งกรุงเทพโดยกล่าวอ้างว่า ผู้ประกอบธุรกิจไทยแห่งหนึ่งที่เข้าไปประกอบธุรกิจในกัมพูชา 
โดยได้รบัสมัปทานทีด่นิทีม่ชีาวบ้านอยูอ่าศยัและทำากินในพืน้ที ่ได้ทำาการไล่รือ้และเผาทำาลายทรพัย์สนิของชาวบ้านกว่า  
700 ครวัเรอืน และ กสม. เคยมคีวามเหน็ว่า การดำาเนินการของบรษิทัดงักล่าวไม่สอดคล้องกบัหลกัการช้ีแนะฯ แล้วนัน้389

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ศาลอุทธรณ์ได้มีคำาสั่งให้รับคดีไว้พิจารณาเป็นคดีแบบกลุ่มแล้ว ภายหลังที่ก่อนหน้า
ศาลชั้นต้นมีคำาส่ังไม่รับพิจารณาเป็นคดีแบบกลุ่ม390 หรือกรณีการประกอบกิจการเหมืองแร่ดีบุกของบริษัทเอกชนไทย 
ท่ีเมืองมยิตตา ประเทศเมียนมา ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่กล่าวอ้างว่าได้รับผลกระทบจากนำ้าท่วม การปนเปื้อนของตะกอน 
และกากแร่ รวมถึงสารหนูและสารตะกั่วในแม่นำ้าที่ชาวบ้านใช้ในการดำารงชีพซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และพืชผล
ทางการเกษตรเสียหาย ทำาให้ชาวบ้านดำาเนินการฟ้องร้องดำาเนินคดีกับบริษัทดังกล่าวหลายคดี ซึ่ง กสม. ได้รับเร่ือง
ร้องเรียน จึงได้ทำาการตรวจสอบและมีข้อเสนอแนะต่อกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงยุติธรรม ให้มีการจัดตั้ง
กลไกในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดการปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะฯ  
และมีข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้เร่งรัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจ 
และสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพและให้มีการติดตามผลอย่างเคร่งครัด391 

  ในการพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามที่ กสม. มีข้อเสนอแนะนั้น รัฐบาลโดยกระทรวงยุติธรรมได้
ดำาเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซ่ึงมีอำานาจให้ 
ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะเพือ่แก้ไขปัญหาในกรณทีีมี่การร้องเรยีนจากการดำาเนนิธรุกิจ ทัง้กรณจีากการลงทนุในประเทศ
และในต่างประเทศ เพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการประกอบธุรกิจข้ามพรมแดน 
นอกจากนีย้งัมกีารอบรมให้ความรูด้้านสทิธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐาน ตลอดจนกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้องแก่นกัลงทุนไทย  

387 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ 4.2 สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 

388 
แหล่งเดิม.

389 
จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสิทธมินษุยชน ที ่1003/2558 ลงวนัท่ี 12 ตลุาคม 2558, โดย คณะกรรมการ

สทิธมินษุยชนแห่งชาต.ิ
390 

จาก ศาลรบัฟ้องแล้ว คดชีาวบ้านกมัพชูาฟ้องแบบกลุม่ กรณบี.น�า้ตาลไทยแย่งยดึท่ีดนิปลกูอ้อย, โดย กรีนนวิส์, 2563. 
สืบค้นจาก https://greennews.agency/?p=21501

391 
จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 11/2563 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563, โดย คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand170

ซึ่งรวมถึงกลุ่มที่จะไปลงทุนในต่างประเทศโดยหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ และการบังคับใช้แนวปฏิบัติของสำานักงาน 
ความร่วมมอืพฒันาเศรษฐกจิกบัประเทศเพือ่นบ้าน (องค์การมหาชน) หรอื สพพ. โดยการกำาหนดเงือ่นไขให้ทกุโครงการ 
ที่ได้รับเงินกู้จาก สพพ. จะต้องทำาการศึกษาความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงการดำาเนินการ 
ของ ก.ล.ต. ในการออกหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนในแบบแสดงรายงานประจำาปี392 ตามที่ได้ 
กล่าวไปแล้ว

  นอกจากนี ้ทีผ่่านมายงัมกีรณโีครงการก่อสร้างเขือ่นในบรเิวณแม่นำา้โขงของประเทศลาวซึง่มข้ีอกงัวลถงึ
ผลกระทบต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติ ที่อยู่อาศัย และการดำารงชีวิตโดยเฉพาะการทำาประมงและการเกษตรกรรมของ
ประชาชนในพืน้ทีจั่งหวัดทีต่ดิอยูกั่บแม่นำา้โขงของประเทศไทย เช่น เขือ่นไซยะบรุ ีเขือ่นปากแบง และเขือ่นหลวงพระบาง 
ซึง่มคีวามเกีย่วพนักับการรบัซือ้ไฟฟ้าจากเขือ่นดงักล่าวของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะกรณโีครงการ
ไฟฟ้าพลงันำา้เขือ่นปากแบงนัน้ กสม. ได้มข้ีอเสนอแนะ393 ไปยงัคณะรฐัมนตรใีห้กำาชับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการ
รบัซือ้พลงังานไฟฟ้าดงักล่าวให้ตระหนกัถงึข้อห่วงกงัวลของทกุภาคส่วน โดยการนำาหลกัการชีแ้นะฯ มาพจิารณาปรบัใช้
เป็นแนวทางในการตัดสินใจ และให้มีการยกระดับความสำาคัญของแม่นำ้าโขง โดยให้มีการจัดทำาแผนอนุรักษ์ระบบนิเวศ 
และวิถีชีวิตริมฝั่งแม่นำ้าโขง และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในแม่นำ้าโขงอย่างยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)394

การประเมินสถานการณ์

พัฒนาการหรือความก้าวหน้า หลังจากรัฐบาลได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) ในช่วงปลายปี 2562 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อน
ประเดน็ธรุกจิกบัสทิธิมนษุยชนทีท่วีความสำาคัญมากขึน้ ในปี 2563 รัฐบาลเน้นความสำาคญัในการเร่งสร้างความเข้าใจกบั 
หน่วยงานทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบในการขบัเคลือ่นประเดน็ต่าง ๆ  ทีก่ำาหนดไว้ในแผนปฏบิตักิารฯ เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์
ภายในกรอบระยะเวลาท่ีกำาหนด รวมถึงการจัดตั้งกลไกในการติดตามผลการดำาเนินของหน่วยงาน นอกจากนี้ รัฐบาล 
ยังมุง่เน้นในการสร้างความเข้าใจและเตรยีมความพร้อมให้กบัภาคธุรกิจโดยการจัดอบรมซึง่รวมถึงหลกัสตูรท่ีเป็นทางการ
ของหน่วยงานที่กำากับดูแลภาคธุรกิจประเภทต่าง ๆ 

ปัญหาหรืออุปสรรค การดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น อาจยังไม่เห็นผลสำาเร็จหรือ 
ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมมากนัก โดยยังปรากฏว่ามีการดำาเนินการของภาคธุรกิจท่ีก่อให้เกิดผลกระทบ 

392 
จาก สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เรื่อง รายงานสรุปผลการพิจารณา ต่อข้อ 

เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีประชาชนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน มาได้รับ 
ผลกระทบจากการทาเหมอืงแร่ของบรษิทัเอกชน, 2563. สบืค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/33742

393 
จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชน ที ่68/2563 ลงวนัที ่19 กมุภาพนัธ์ 2563, โดย คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
394 

ณ ปัจจบัุน การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยได้เสนอให้กระทรวงพลงังานจดัตัง้คณะทำางานเพ่ือพจิารณาดำาเนนิการ 
ตามที่ กสม. เสนอ โดยกระทรวงพลังงานจะนำาหลักการช้ีแนะฯ (UNGPs) มาพิจารณาประกอบการกระบวนการพิจารณารับซื้อ
ไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังนำ้าของ สปป.ลาว นอกจากนี้ สำานักงานทรัพยากรนำ้าแห่งชาติยังได้ปรับแผนงบประมาณในปี 2563 
เพื่อสนับสนุนโครงการนำาร่องแต่ละจังหวัดเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนริมนำ้าโขง และเสนอแผนต่าง ๆ  เพื่อการอนุรักษ์
ระบบนิเวศน์และวิถีชีวิตริมฝั่งแม่นำ้าโขง ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรริมนำ้าโขงอย่างยั่งยืน
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ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

ด้านสิทธมินษุยชนทัง้ในด้านแรงงาน ส่ิงแวดล้อม หรอืการคุม้ครองนักปกป้องสทิธมินษุยชนโดยเฉพาะอย่างยิง่การคุม้ครอง
สิทธิมนุษยชนของแรงงานในสภาวการณ์ที่เปราะบางในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 

ข้อเสนอแนะ กสม. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนดังต่อไปนี้

1. รัฐบาลโดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว ่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  
และคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ควรเร่งรัดให้หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าท่ีดำาเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการฯ อย่างจริงจังภายในกรอบระยะเวลาที่ระบุไว้ และรัฐบาลควรเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการ 
ดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ  ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ โดยต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนและ 
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ประชาชนสามารถทราบได้ว่าการดำาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ นั้น อยู่ในขั้นตอนใด 
และหากยังไม่ได้ดำาเนินการ หรือดำาเนินการล่าช้า ควรให้เหตุผลถึงความล่าช้าหรือข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมถึงวิธีการ 
หรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

2. รัฐบาลควรประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการฯ และหลักการช้ีแนะฯ โดยขยายกลุ่มเป้าหมายไปในภาคธุรกิจ
ประเภทต่าง ๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งการรับรู้ดังกล่าวยังเป็นไป 
โดยจำากัด พร้อมกับบังคับใช้กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ในการประกอบธุรกิจ 

3. รฐับาลควรมแีนวทางในการสร้างแรงจงูใจให้แก่องค์กรธรุกิจทีไ่ด้นำาหลกัการชีแ้นะฯ มาปรบัใช้ในการดำาเนนิ
กิจการของตน และควรกำาหนดให้มีการนำาหลักการชี้แนะฯ ไปเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการให้ตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย
รับรองสำาหรับองค์กรธุรกิจ เช่น ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mask ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กระทรวงพาณิชย์ หรือเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) ของกรม 
การท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand172

บทที่5
การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
ของกลุ่มบุคคล

สิทธิเด็ก173 

191 สิทธิผู้สูงอายุ 

202 สิทธิคนพิการ

217 สิทธิสตรี 
และความเสมอภาคทางเพศ

229 ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ
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การประเมินสถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล

เน้ือหาในบทนี้เป็นการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประชากรบางกลุ่มท่ีอาจมีอุปสรรคในการ 
เข้าถึงสิทธิ ทำาให้ไม่สามารถใช้สิทธิหรือได้รับการคุ้มครองสิทธิโดยเท่าเทียมกับประชากรทั่วไป ทั้งนี้ ประชากรบางกลุ่ม
มีสนธิสัญญาที่จัดทำาขึ้นเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเป็นการเฉพาะ เช่น กลุ่มเด็ก สตรี และคนพิการ ซึ่งได้รับการ
ประกันสิทธิโดยอนุสัญญา CRC อนุสัญญา CEDAW และอนุสัญญา CRPD ตามลำาดับ ส่วนประชากรสูงอายุ แม้ว่าขณะนี้ 
จะยังไม่มีสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนเป็นการเฉพาะ แต่ในสหประชาชาติได้มีการจัดตั้งคณะทำางานเพื่อศึกษา 
ความเป็นไปได้ของการจัดทำาอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ เนื่องจากหลายประเทศได้เข้าสู่สังคมสูงอายุแล้ว 
อีกทั้งประชากรโลกในภาพรวมมีแนวโน้มจะมีผู้สูงอายุในสัดส่วนที่สูงขึ้น โดยประเทศไทยกำาลังจะกลายเป็น “สังคม
สูงวัยอย่างสมบูรณ์” ในปี 2564 จึงเป็นประเด็นที่ได้รับความสำาคัญมากข้ึน สำาหรับกลุ่มผู ้มีปัญหาสถานะและ 
สิทธิเป็นปัญหาในบริบทของประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยกลุ่มย่อย 2 กลุ่มที่มีลักษณะของปัญหาแตกต่างกัน ได้แก่  
กลุ่มคนไร้รฐั/ไร้สญัชาต ิและกลุม่ผูแ้สวงหาทีพ่กัพิง/ผูล้ีภ้ยั ซ่ึงในกลุม่ผูส้งูอายแุละผูม้ปัีญหาสถานะและสทิธ ิแม้ว่าจะไม่มี
สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนรองรับเป็นการเฉพาะ แต่ประเทศไทยยังมีพันธกรณีต้องคุ้มครองสิทธิของประชากร 
ใน 2 กลุ่ม ดังกล่าว ตามที่ได้รับการรับรองในกติกา ICCPR กติกา ICESCR และอนุสัญญา CERD 

5.1 สิทธิเด็ก

 ภาพรวม
อนุสัญญา CRC เป็นอนุสัญญาที่รับรองสิทธิเด็กไว้หลายประการ ความหมายของเด็กตามอนุสัญญาฯ หมายถึง 

ผู้มอีายตุำา่กว่า 18 ปี เว้นแต่จะบรรลนุติภิาวะก่อนหน้านัน้ตามกฎหมายอืน่ทีใ่ช้บงัคบักบัเดก็ การส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธเิดก็ 
ตามอนุสัญญาฯ มีหลักการ 4 ประการ ได้แก่ การไม่เลือกปฏิบัติต่อเด็ก395

 การคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก 
ในทุกการกระทำาที่เกี่ยวกับเด็ก การคุ้มครองสิทธิของเด็กในการมีชีวิตอยู่รอดและการพัฒนา และการรับฟังความเห็น
ของเด็กตามสมควรแก่อายุและวุฒิภาวะ นอกจากนี้ อนุสัญญาฯ ยังได้รับรองสิทธิอื่น ๆ อีกหลายด้าน เช่น สิทธิที่จะมี
มาตรฐานการดำารงชวิีตทีเ่พยีงพอสำาหรบัการพฒันาของเดก็ สทิธด้ิานการศกึษา สทิธด้ิานสขุภาพ สทิธทีิจ่ะไม่ถกูแทรกแซง
ในความเป็นส่วนตัวโดยมิชอบ สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองจากความรุนแรงและการถูกแสวงประโยชน์ และการปฏิบัติ
ต่อเด็กที่ถูกกล่าวหาทางอาญา เป็นต้น 

395 
จาก ข้อ 2 (1) ของอนสุญัญาฯ บญัญตัว่ิา รฐัภาคีจะเคารพและประกนัสทิธติามทีก่ำาหนดไว้ในอนสุญัญานีแ้ด่เดก็แต่ละคน 

ที่อยู่ในเขตอำานาจของตน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติไม่ว่าชนิดใด ๆ  โดยไม่คำานึงถึงเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็น 
ทางการเมืองหรือทางอื่น ต้นกำาเนิดทางชาติ ชาติพันธุ์ หรือสังคม ทรัพย์สิน ความทุพพลภาพ การเกิดหรือสถานะอื่น ๆ  ของเด็ก หรือ
บิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย.
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติที่รับรองสิทธิของเด็กไว้ในมาตรา 54  
ซึ่งกำาหนดให้รัฐมีหน้าท่ีในการดำาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการดูแล 
เด็กเล็กเพื่อให้ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยก่อนเข้ารับการศึกษา นอกจากนี้  
มาตรา 71 ในหมวดแนวนโยบายแห่งรฐัยงัได้กำาหนดให้รฐัพงึให้ความช่วยเหลอืประชากรเฉพาะกลุม่รวมถึงเดก็ให้สามารถ
ดำารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ คุ้มครองป้องกันไม่ให้เด็กถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และให้การบำาบัด 
ฟื้นฟูและเยียวยาเด็กที่ถูกกระทำาดังกล่าว 

คณะกรรมการประจำาอนุสัญญา CRC ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อสถานการณ์สิทธิเด็กของประเทศไทย 
ในการพจิารณารายงานการปฏบิตัติามอนสุญัญาฯ เมือ่เดือนมกราคม 2555 ในหลายประเดน็ เช่น รัฐภาคคีวรมมีาตรการ
ลดการเสียชีวิตของเด็กจากการจมนำ้าและอุบัติเหตุทางถนน การขจัดการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก รวมถึงการลงโทษ 
ทางร่างกายต่อเด็ก และส่งเสริมการสร้างวินัยโดยไม่ใช้ความรุนแรง การปรับปรุงบริการด้านสุขอนามัยเจริญพันธุ์ 
แก่วัยรุ่น การให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน และการคุ้มครองเด็กในสถานการณ์พิเศษต่าง ๆ อาทิ  
เด็กโยกย้ายถิ่นฐาน เด็กถูกแสวงประโยชน์ทางเพศและทางเศรษฐกิจ และเด็กในกระบวนการยุติธรรม396

 

ในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2562 กสม. ได้มีข้อเสนอแนะ 
ต่อรัฐในเรื่องการสร้างความตระหนักแก่พ่อแม่ให้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้เด็กได้รับ 
ความปลอดภัยในชีวิต มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย และการสนับสนุนให้ครอบครัวสามารถทำาหน้าท่ีดังกล่าวได ้
อีกทั้งการป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็กในครอบครัว และการกระทำาผิดของเด็ก โดยการศึกษาและวิเคราะห์
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและการกระทำาผิดของเด็ก เพื่อนำามากำาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 
ทีเ่หมาะสม พจิารณาให้มกีลไกระดบัชมุชนในการเฝ้าระวังปัญหาเดก็ ในพืน้ทีเ่พือ่ให้ปัญหาได้รบัการแก้ไขอย่างทนัท่วงท ี
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนช่วยดำาเนินการตามมาตรา 250 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ทั้งนี้ ในปี 2563 มีสถานการณ์สิทธิเด็ก การดำาเนินการของรัฐบาลและ 
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและอุปสรรคด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก ดังนี้

5.1.1  การพัฒนาเด็กปฐมวัย

  ในปี 2563 รัฐได้ดำาเนินการส่งเสริมสิทธิในการมีชีวิตรอดและการพัฒนาของเด็กผ่านมาตรการพัฒนา
เด็กปฐมวัย มาตรการที่สำาคัญประการหนึ่ง คือ การจ่ายเงินอุดหนุนเด็กเล็ก โดยท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้เงิน
อุดหนนุเดก็เลก็ จำานวน 600 บาทต่อเดือน สำาหรบัเดก็อาย ุ0-6 ปี แบบถ้วนหน้า โดยจะเริม่ดำาเนินการตัง้แต่ปีงบประมาณ 
2565 เป็นต้นไป จากที่ปัจจุบันให้เงินอุดหนุนแก่เด็กเฉพาะครอบครัวที่มีฐานรายได้เฉลี่ยของสมาชิกในครัวเรือน  
ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน/ปี โดยการเสนอให้จ่ายแบบถ้วนหน้านี้เพ่ือแก้ปัญหาการตกหล่นของเด็กจากครอบครัว 
 

396 
From Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention,  

Concluding observations: Thailand. (CRC/C/THA/CO/3-4), Committee on the Rights of the Child, 17 February 2012.
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ยากจนทีเ่ข้าไม่ถงึสวสัดกิารทีม่สีงูถงึร้อยละ 30397 นอกจากนี ้ทีป่ระชมุคณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่22 ธนัวาคม 2563 มมีติอนุมัติ 
ให้เพิ่มอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39  
ของกฎหมายประกันสังคมจากเดิมในอัตรา 600 บาท ต่อเดือนต่อบุตร 1 คน เป็นในอัตรา 800 บาทต่อเดือนต่อบุตร  
1 คน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป398

  นอกจากการจ่ายเงินอดุหนนุเด็กเลก็ ได้มีการจัดทำาร่างแผนพฒันาเดก็ปฐมวัย พ.ศ. 2563 -2570 ท่ีสอดคล้อง
กบัยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท่ี 12 ซึง่เป็นการดำาเนนิการตามพระราชบญัญตัิ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ร่างแผนดังกล่าวให้ความสำาคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยใน 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 การจัดและการให้บริการแก่เด็กปฐมวัย มีการปรับปรุงให้มีการพัฒนาระบบการดูแลและให้ความรู้แก่ท้ังพ่อและ
แม่ของทารกในครรภ์อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เด็กปฐมวัยได้รับการสำารวจและคัดกรองค้นหาภาวะความต้องการ
พิเศษ/ด้อยโอกาส ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 หากพบเด็กกลุ่มนี้จะต้องได้รับการส่งต่อเพื่อวินิจฉัย ดูแล พัฒนา ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 และได้รับบริการด้านต่าง ๆ  อย่างเท่าเทียม มีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและ
สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวในการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย โดยให้หน่วยบริการจัดโครงการ/กิจกรรมให้
ความรูแ้ละเตรียมความพร้อมในการดูแล พฒันา และคุม้ครองสทิธเิดก็แก่พ่อแม่ ผูป้กครอง และครอบครวั และยทุธศาสตร์
ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย ได้ปรับปรุงให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนให้ดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้รับทราบร่างแผนฯ ดังกล่าวเมื่อเดือนตุลาคม 2563 และ 
ได้ส่งร่างแผนนีไ้ปยงัสำานกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิก่อนนำาเสนอคณะรฐัมนตรเีพือ่ให้ความเหน็ชอบ 
ต่อไป รวมทั้งได้เสนอให้กระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสขุ และกระทรวงการพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์ จัดทำาแผนปฏบิตักิาร 
ทำางานร่วมกัน399

 ทัง้นี ้แผนพฒันาเดก็ปฐมวัยจะนำาไปสูก่ารจดัทำาแผนปฏบิตักิารของหน่วยงานทัง้ในระดับนโยบายจนถงึ
ระดับปฏิบัติ เพื่อสร้างมาตรฐานการพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน400

  ในระหว่างที่ร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยรอการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องข้างต้นได้นำาร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยดังกล่าวมาเป็นกรอบในการดำาเนินงานในปี 2563 ไปพลาง
ก่อน401

 อาท ิกระทรวงศึกษาธิการได้มกีารจัดทำาแผนปฏบิตักิารด้านการจดัการศกึษาปฐมวยั พ.ศ. 2563-2565 เพือ่ส่งเสรมิ 
และสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยท้ังสำาหรับหน่วยงานในสังกัดและสำาหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย องค์กร หรือ 
หน่วยงานนอกสงักดักระทรวงศึกษาธิการ โดยมจีดุเน้นคอืการยดึ “เดก็เป็นศนูย์กลางการพฒันา” ผ่านการจดักระบวนการ

397 
จาก เห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนเด็กเล็ก 600 บาท แต่เริ่มจ่ายงบปี 2565, โดย ฐานเศรษฐกิจ, 2563. สืบค้นจาก 

 https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/440552?as=
398 

จาก สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 22 ธันวาคม 2563, โดย ROYAL THAI GOVERNMENT, 2563.  
สืบค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/37825

399 
จาก บอร์ดเดก็ปฐมวยัรบัทราบร่างแผนพฒันาเดก็ปฐมวยัฉบบัใหม่ คัดกรองเดก็พเิศษ-ด้อยโอกาสให้ได้ 99 เปอร์เซน็ต์, 

โดย ROYAL THAI GOVERNMENT, 2563. สืบค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/35861
400 

จาก "วษิณ"ุขยบัแผนพฒันาเดก็ปฐมวัยให้เริม่ทนัท,ี โดย เดลนิวิส์, 2563. สบืค้นจาก https://www.dailynews.co.th/
education/786483

401 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีสำานักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สภาการศึกษาแห่งชาติ ทางโทรศัพท์  

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563.
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เรยีนรูอ้ย่างมคีวามสขุ สอดคล้องกบัการทำางานของสมองผ่านการเล่น ภายใต้บรรยากาศทีอ่บอุน่ปลอดภยั ในการดำาเนนิงาน 
จะให้ความสำาคัญกับการถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนาจากยุทธศาสตร์ชาติสู่กระทรวงและระดับพื้นท่ี บูรณาการ 
การทำางานกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงชุมชนมีส่วนร่วมหรือเป็นภาคีเครือข่าย
การทำางานร่วมกันในการจัดบริการการศึกษาทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และระดับพื้นที่ โดยนำาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใช้เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจัดการ เพิม่ช่องทางการให้บรกิาร และพัฒนาคณุภาพการจดัการศกึษา402

 ส่วนกระทรวง
สาธารณสุขได้บูรณาการงานด้านเด็กปฐมวัยกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 4 กระทรวง โดยในปี 2563 กรมอนามัยได้จัดทำา 
road map การดำาเนินงานกับเครือข่ายที่เก่ียวข้องโดยมีเป้าหมาย คือ การส่งเสริมให้เด็กไทยเกิดอย่างมีคุณภาพ 
มีการเจริญเติบโตสูงสมส่วน และมีพัฒนาการสมวัยทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ และทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดี อย่างไรก็ดี 
จากการดำาเนินงานทีผ่่านมาพบอุปสรรคหลายประการ อาทิ ขาดการเชือ่มโยงกบัหน่วยงานต่าง ๆ  มกีารบรูณาการเฉพาะ
ส่วนกลางแต่ในส่วนภมูภิาคยงัไม่เป็นไปตามแผน สถานพฒันาเดก็ปฐมวัยไม่มีสงักดัเข้าไม่ถึงข้อมูลและขาดการกำากบัดแูล 
ซึ่งจะมีการทบทวนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อนำาไปปรับปรุงให้เกิดผลในทางปฏิบัติจริงต่อไป403

  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 มีการจัดสัมมนาทางวิชาการประจำาปีคณะเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับ 
ความเหลื่อมลำ้าด้านสุขภาพของเด็กปฐมวัย โดยมีการนำาเสนองานวิจัยท่ีศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อสุขภาพและพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย (อายุไม่เกิน 5 ปี) ในประเทศไทย ซึ่งสรุปสาระสำาคัญได้ว่า สุขภาพและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
มคีวามสมัพนัธ์กับระดับความมัง่ค่ังของครวัเรอืน เด็กในครวัเรอืนทีมี่ความม่ังคัง่มากกว่ามีแนวโน้มทีไ่ด้จะได้รบัสารอาหาร
ทีค่รบถ้วนมากกว่า มโีอกาสการเข้าถงึส่ือในการเรยีนรูม้ากกว่า มโีอกาสได้อยูก่บัพ่อแม่มากกว่า และมกีารปฏสิมัพนัธ์กบั
พ่อแม่มากกว่า การท่ีแม่เป็นผู้ดูแลหลักและเป็นหัวหน้าครัวเรือนอาจส่งผลทางลบต่อสุขภาพของเด็ก การทำากิจกรรม 
ร่วมกับเด็ก (โดยเฉพาะการอ่านหนังสือ การเล่าเรื่อง) ส่งผลทางบวกต่อพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กและ 
ช่วยลดพฤติกรรมด้านลบ ศูนย์ดูแลเด็กเล็กส่งผลทางบวกต่อพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็ก ขณะที่การใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มความน่าจะเป็นที่เด็กจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวและมีอาการสมาธิสั้น

  สืบเนือ่งจากปี 2562 กสม. ได้รายงานถงึสถานการณ์ด้านสขุภาพของเดก็ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ซึ่งพบว่ามีภาวะทุพโภชนาการในสัดส่วนที่สูงและมีจำานวนของเด็กไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับวัคซีนป้องกันโรคสูงกว่าเด็ก 
ในพื้นที่อื่น ส่งผลให้มีเด็กเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน เช่น โรคหัด เป็นต้น ในปี 2563 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่ได้จัดทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2563-2565 ซ่ึงมี 
เป้าหมายหนึ่งคือ ให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น “พื้นท่ีปลอดโรคหัดภายในปี 2563” มีการแต่งตั้งคณะทำางาน 
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคหัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการรณรงค์ประชาสัมพันธ ์
และสร้างความเข้าใจเก่ียวกับโรคหดัและการรบับรกิารวคัซีนผ่านสือ่บคุคล วทิย ุและอืน่ ๆ 404 อย่างไรกด็ ีจากรายงานข้อมลู 
ของเดก็อายคุรบ 1 ปี และ 3 ปีทีไ่ด้รับวคัซนี ของกระทรวงสาธารณสขุ ในปี 2563 พบว่า เดก็ในพืน้ทีจ่งัหวดัยะลา ปัตตานี 
 

402 
จาก ศธ.เตรียมแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย วางรากฐานอนาคตชาติ, โดย ศธ 360, 2563. สืบค้นจาก https://moe360.

blog/2020/02/18/ศธ-เตรียมแผนพัฒนาเด็กปฐ/
403 

จาก สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจ�าปี 2563, โดย  
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2563.

404 
จาก ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2563-2565, โดย กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า, 2563.  

สืบค้นจาก https://www.isoc5.net/files/strategy_plan/(สมบูรณ์)ยุทธศาสตร์พัฒนา%20ศอ.บต.ปี%2063.pdf
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นราธิวาส มีอัตราการได้รับวัคซีนสูงกว่าร้อยละ 90 ในช่วงแรกเกิดถึง 2 เดือน แต่หลังจากน้ัน อัตราการได้รับวัคซีน 
น้อยลงเหลือตำ่ากว่าร้อยละ 80 โดยส่วนใหญ่เป็นวัคซีนที่ต้องเข้ารับในช่วงที่เด็กมีอายุเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป405

 

  นอกจากนี้ ยังพบภาวะการขาดวิตามินเอของเด็ก ซึ่งจะส่งผลให้มีอาการทางผิวหนัง สายตา สมองและ
การเรียนรู้ รวมถึงเป็นปัจจัยเสี่ยงหน่ึงของการเสียชีวิตในเด็กที่ติดเช้ือหัด ข้อมูลจากโครงการประเมินความชุกภาวะ 
ขาดวิตามินเอในเด็กตำ่ากว่า 5 ปี ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2562 พบเด็กที่มีภาวะขาดวิตามินเอร้อยละ 29.36  
ซ่ึงถือว่าเป็นปัญหาในระดับรุนแรง (ความชุกมากกว่าร้อยละ 20 ตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก) สาเหตุหลัก 
มาจากการได้รับอาหารไม่ถูกสัดส่วนตามหลักโภชนาการและปัญหาภาวะโภชนาการในมารดา406 ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่ 
เก่ียวข้องได้แก้ไขปัญหาโดยการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวิตามินเอให้สถานบริการสาธารณสุข 4 จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ การจดังานกจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิให้เหน็ถงึความสำาคญัของวติามนิเอ407 และการให้คำาแนะนำาเรือ่งโภชนาการ
อาหาร อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าพ่อแม่บางส่วนไม่ได้ให้ความสำาคัญกับประเด็นปัญหาดังกล่าว เนื่องจากเป็นภาวะการ 
ขาดสารอาหาร เด็กจึงยังใช้ชีวิตทำากิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามปกติ ส่งผลให้ขาดการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการเบื้องต้น
จากพ่อแม่ผู้ปกครอง รวมถึงการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดโภชนาการ ปัญหาความยากจน ความพร้อมของ 
พ่อแม่ในการเลี้ยงดูบุตร ภาวะแม่เลี้ยงเดี่ยว และการมีบุตรมาก เป็นต้น408

5.1.2 การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก

  ในปี 2563 พบกรณีครูโรงเรียนเอกชนแห่งหน่ึงลงโทษเด็กนักเรียนอนุบาลอย่างรุนแรง และหลังจาก 
เหตุการณ์ดังกล่าวมีผู ้ปกครองอีกหลายรายให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำาร้ายนักเรียนเพิ่มเติม ซึ่ง กสม. ได้ออกข่าว
ประชาสัมพันธ์แสดงความห่วงใยต่อกรณีที่เกิดข้ึน เนื่องจากการทำาร้ายหรือใช้ความรุนแรงต่อเด็กเป็นการละเมิด 
ต่อสทิธใินเนือ้ตวัร่างกายของเดก็อย่างชดัแจ้ง ขดักบัหลกัการคุม้ครองเด็กและเยาวชนมใิห้ถกูใช้ความรนุแรงหรอืการปฏิบตัิ 
อย่างไม่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อนุสัญญา CRC ท่ีประเทศไทยเป็นภาคี  
รวมทั้งยังขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ท่ีห้ามมิให้ผู้ใดกระทำาการอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกาย 
หรือจิตใจของเด็กซึ่งเป็นความผิดทางอาญา และพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ท่ีรับรองสิทธ ิ
ในการอยู่รอดปลอดภัยของเด็กปฐมวัยและการได้รับความคุ้มครองให้พ้นจากการล่วงละเมิดไม่ว่าทางใด พร้อมทั้ง 
เสนอแนะต่อกระทรวงศึกษาธิการให้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมทักษะครูในโรงเรียนปฐมวัย
ในวิชาจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาพัฒนาการอย่างเข้มข้น และมีการประเมินเป็นระยะ เพ่ือให้มีเจตคติที่ด ี

405 
จาก ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ปีที่ได้รับวัคซีน BCG ,HBV1,DTP1,DTP3,HBV3,Hib3,โปลิโอ3, MMR1,IPV, 

Rota รายไตรมาส ปี 2563, โดย กระทรวงสาธารณสขุ, 2563. สืบค้นจาก https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports /report.
php?source=epi/epi_1.php&cat_id=4df360514655f79f13901ef1181ca1c7&id=c88658f4d09acb8c76e6c06ffb58ebaf

406 
จาก “การส�ารวจความชุกและปัจจัยเส่ียงของภาวะขาดวิตามินเอในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ของจังหวัดชายแดนใต้  

พ.ศ. 2562”, โดย วารสารวชิาการสาธารณสขุ, 2563. สบืค้นจาก http://www.rh12.moph.go.th/wpcontent/uploads/2019/10/
ปัญหาสำาคัญอิ่นๆvita621022_ย่อ.pdf

407 
จาก ศูนย์อนามัยท่ี 12 ยะลา ร่วมกับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพ 

จังหวัดชายแดนใต้ (ศบ.สต.) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมมหกรรมวันส�าคัญวันวิตามินเอ "มองโลกสดใส ใส่ใจวิตามินเอ", โดย  
กรมประชาสัมพันธ์, 2563. สืบค้นจาก https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200129200335691

408 
จาก การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2563.  

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 จัดโดย สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย409นอกจากนี้ กสม. ได้หยิบยกกรณีดังกล่าวขึ้นตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อจัดทำาข้อเสนอแนะ 
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป410

  จากกรณีการทำาร้ายเด็กนักเรียนที่เกิดข้ึน สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้สำารวจ 
พี่เลี้ยงเด็กในโรงเรียนเอกชนพบว่า มีผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาตรีด้านปฐมวัยหรือด้านท่ีเก่ียวข้อง จำานวน 12,000 คน 
และส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จึงได้ร่วมมือกับ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เพื่อเตรียมท่ีจะจัดอบรมพี่เลี้ยงเด็ก
ของโรงเรยีนเอกชนทัว่ประเทศ โดยใช้หลกัสตูรการอบรมของกระทรวงการพัฒนาสงัคมฯ เพือ่ให้ครอบคลมุตามกฎหมาย
คุ้มครองเด็กในทุกมิติ รวมทั้งเสริมความรู้อ่ืน ๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น เทคนิคการดูแลเด็กเพื่อไม่ให้มีการละเมิดสิทธิเด็ก 
จติวิทยาและพฒันาการของเด็ก เป็นต้น ทัง้น้ี เพือ่เป็นภมิูคุม้กนัให้กบัพ่ีเลีย้งเดก็จะได้ไม่กระทำาการใด ๆ  ทีเ่ป็นการสุม่เสีย่ง 
ต่อการละเมิดสิทธิเด็ก411  อย่างไรก็ดี แม้ว่าในปี 2563 จะพบรายงานการลงโทษเด็กนักเรียนท่ีรุนแรงหลายกรณี  
แต่ข้อมูลจากผลสำารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ซึ่งจัดทำาโดยสำานักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับองค์การ
ยูนิเซฟระบุว่า อัตราของเด็กอายุ 1-14 ปีที่เคยถูกลงโทษด้วยวิธีรุนแรงที่บ้านมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 75 ในปี 2558  
เหลือร้อยละ 58 ในปี 2562412

  นอกจากปัญหาการใช้ความรนุแรงต่อเดก็นักเรยีนแล้ว ยงัมีการใช้ความรนุแรงในลกัษณะของการกลัน่แกล้ง 
หรือท่ีเรียกว่า “บูลลี่” ข้อมูลจากการเสวนาหัวข้อ “Bullying กลั่นแกล้ง ความรุนแรงที่รอวันปะทุ” เพื่อหาทางออก
และวิธีแก้ไขปัญหาเด็กโดนกลั่นแกล้ง413

 ระบุว่าจากการลงพื้นที่สำารวจความคิดเห็นเรื่อง “บูลลี่ กลั่นแกล้ง ความรุนแรง 
ในสถานศึกษา” ในกลุ่มเด็กอายุ 10-15 ปี จาก 15 โรงเรียน จำานวน 1,500 คน พบว่าร้อยละ 91.79 เคยถูก 
กลั่นแกล้ง ส่วนวิธีที่พบบ่อยเป็นการตบหัว รองลงมาคือ ล้อบุพการี พูดจาเหยียดหยาม และอื่น ๆ เช่น นินทา ด่าทอ  
ชกต่อย ล้อปมด้อย พดูเชงิให้ร้ายเสยีดส ีและกลัน่แกล้งในสือ่ออนไลน์ เป็นต้น เด็กประมาณ 1 ใน 3 ระบวุ่าเคยถกูกลัน่แกล้ง 
ประมาณเทอมละ 2 ครั้ง และเด็กประมาณ 1 ใน 4 ถูกกลั่นแกล้งมากถึงสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง คนที่กลั่นแกล้งมีทั้งเพื่อน  
รุ่นพี่ และรุ่นน้อง ผลกระทบที่เห็นได้ชัด คือ การคิดโต้ตอบเอาคืน มีความเครียด ไม่มีสมาธิกับการเรียน ไม่อยากไป
โรงเรียน เก็บตัว และซึมเศร้า งานวิจัยของกรมสุขภาพจิตพบว่า การกลั่นแกล้งในประเทศไทยมีระดับความถี่ที่รุนแรง
เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศญี่ปุ่น และยังพบว่าอายุเด็กที่ถูกกลั่นแกล้งมีอายุน้อยลงไปเรื่อย ๆ  ส่วนเด็กที่รังแก
คนอื่นมีพื้นฐานด้านการขาดอำานาจบางอย่างในวัยเด็ก ถูกการเลี้ยงดูเชิงลบ รวมถึงพันธุกรรมทางสมอง จนนำาไปสู่การ

409 
จาก ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กสม. ห่วงเด็กนักเรียนถูกครูละเมิดสิทธิ-ท�าร้ายร่างกาย แนะกระทรวงศึกษาฯ  

เร่งอบรมครูปฐมวัย-เข้าใจสิทธิ-มีจิตวิญญาณครูและทักษะดูแลเด็ก, โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2563. สืบค้นจาก 
http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements-Press-Releases-Open-Letters/Press-Releases/ กสม-ห่วงเด็กนกัเรยีน
ถูกครูละเมิดสิทธิ-ทำาร้ายร่างกาย.aspx

410 
คำาร้องที่ 52/2563 เรื่อง สิทธิเด็ก กรณีบุคลากรของโรงเรียนมีพฤติกรรมกระทำาความรุนแรงต่อเด็ก.

411 
จาก สช.จับมือ ดย.อบรมพี่เลี้ยงเด็ก 1.2 หมื่นคน, โดย เดลินิวส์, 2563. สืบค้นจาก https://www.dailynews.co.th/

education/805321
412 

จาก ผลส�ารวจชี้อัตราการมีบุตรของวัยรุ่นลดลง แต่ภาวะทุพโภชนาการของเด็กและการไม่เรียนต่อมัธยมเพิ่มขึ้น,  
โดย ประชาไท, 2563. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2020/10/90068

413 
จัดโดยเครือข่ายปกป้องเด็กและเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม ร่วมกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย)  

บ้านกาญจนาภเิษก มลูนธิเิครอืข่ายครอบครวั และเครอืข่ายนกักฎหมายเพือ่เดก็และเยาวชน สนบัสนนุโดยสำานกังานกองทนุสนบัสนนุ
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ที่ เดอะฮอลล์ บางกอก.
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รังแกกลั่นแกล้งคนอ่ืนในวัยที่โตข้ึน ซึ่งพฤติกรรมน้ีจะเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นความเคยชิน ทำาได้แนบเนียนและรุนแรงขึ้น  
ส่วนเดก็ทีถ่กูกลัน่แกล้งจะมอีาการซมึเศร้า ไม่อยากไปโรงเรยีน ในบางรายอาจถงึขัน้คดิสัน้414 นอกจากนี ้คณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนพบว่ามีสถิติการร้องเรียนปัญหาการกลั่นแกล้งจากผู้ปกครองเข้ามาเป็นจำานวนมาก415 

  อย่างไรก็ดี สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำาหนดแนวปฏิบัติเพื่อลดและยุติการรังแก
อันเป็นส่วนหนึ่งภายใต้นโยบายการปกป้องคุ้มครองเด็ก โดยมีแนวคิดจัดทำาหลักสูตรออนไลน์ ซึ่งพัฒนาร่วมกับมูลนิธ ิ
รักษ์ไทยและเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีทำางานด้านการยุติการกลั่นแกล้งรังแกท่ีมุ่งเน้นแก้ปัญหาการรังแก 
ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีอยู่ในวงจรการรังแกมากท่ีสุด โดยการจัดทำาหลักสูตร 
ออนไลน์นี้จะได้นำาไปใช้ในโรงเรียนทั่วประเทศ 29,715 แห่ง416

 

5.1.3 การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก

   ในปี 2563 พบรายงานการล่วงละเมดิทางเพศต่อเดก็เกดิขึน้หลายกรณ ีไม่ว่าจะเป็นกรณเีดก็ล่วงละเมดิ 
ทางเพศต่อเด็กด้วยกัน เช่น กรณีนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อายุ 12 ปี) จำานวน 1 คน กับนักเรียนชาย 
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 จำานวน 2 คน (อาย ุ10 ปี) ร่วมกนัล่วงละเมดิทางเพศนกัเรยีนหญงิชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 (อาย ุ7 ปี) 
ในห้องนำ้าของโรงเรียนพร้อมถ่ายคลิปและโพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย417 หรือกรณีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
จำานวน 3 คน ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนอนุบาล (อายุ 5 ปี)418 เป็นต้น ส่วนกรณีผู้ใหญ่ล่วงละเมิด 
ทางเพศต่อเด็ก ยังคงมีรายงานเด็กถูกข่มขืนและเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ แต่ข้อมูลจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน  
สถิติเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศมีจำานวนลดลงตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นมา ดังปรากฏในตารางที่ 6

414 
จาก บลูลี ่ไม่ใช่เรือ่งเดก็ ๆ  ความรนุแรงทีร่อวนัปะท,ุ โดย คมชดัลกึ, 2563. สบืค้นจาก https://www.komchadluek.

net/news/edu-health/409587
415 

จาก สช.เปิดสถติร้ิองเรยีน พบปัญหาบลูล่ีในโรงเรยีนเพยีบ, โดย เดลินิวส์, 2563. สบืค้นจาก https://www.dailynews.
co.th/education/759876

416 
จาก สพฐ.ท�าหลักสูตรออนไลน์ยุติบูลลี่รังแกกัน, โดย เดลินิวส์, 2563. สืบค้นจาก https://www.dailynews.co.th/

education/756299
417 

จาก ร้อง ป.4-6 ข่มขนืถ่ายคลปิ ด.ญ.ชัน้ ป.1, โดย ไทยรฐัออนไลน์, 2563. สบืค้นจาก https://www.thairath.co.th/
news/local/central/1775726

418 
จาก เช็กวงจรปิดจุดเกิดเหตุ 3 รุ่นพี่ ป.5 ข่มขืนกระท�าช�าเรา เด็กอนุบาล 2, โดย ไทยรัฐออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก 

https://www.thairath.co.th/news/crime/1929633
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ตารางที่ 6 สถิติการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กระหว่างปีงบประมาณ 2558-2563

ปีงบประมาณ จำานวนเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ (ราย)

 2558  437

 2559  310

 2560  1,650

 2561  1,296

 2562 771

 2563  634

 รวม  5,098

    ที่มา : กรมกิจการเด็กและเยาวชน (2563)

  ข้อมูลจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนระบุว่า สาเหตุของการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กมีหลายประการ 
เช่น เกิดจากปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว การขาดวุฒิภาวะยับยั้งอารมณ์ทางเพศ พฤติกรรมมึนเมา
จากสุรา/ยาเสพติด เด็กขาดการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม เช่น เด็กถูกทิ้งไว้ในที่พักตามลำาพัง เด็กขาดการดูแลเอาใจใส่จาก 
ผู้ปกครอง เป็นต้น สถานทีท่ีพ่กัอาศัยไม่เหมาะสม เช่น บ้านไม่มคีวามปลอดภยั เป็นต้น ในการดำาเนนิการเพือ่แก้ไขปัญหา  
กรมกจิการเดก็และเยาวชนมแีนวทางดำาเนนิการโดย 1) ลงพืน้ทีส่อบข้อเทจ็จรงิร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 2) ประสาน
และให้คำาแนะนำาด้านคดีความระหว่างผูป้ระสบปัญหาและเจ้าหน้าท่ีตำารวจ เช่น พาไปตรวจร่างกาย ให้คำาปรกึษาด้านการ
ให้การบนชัน้ศาล เป็นต้น 3) ช่วยเหลอืและแนะนำาบรกิารในด้านต่าง ๆ  ตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ช่วยเหลอืเงินสงเคราะห์ 
และช่วยเหลือเงินผู้เสียหายด้านคดีความอาญา (ในกรณีดำาเนินคดี) เป็นต้น 4) ประเมินสภาพจิตใจ อารมณ์ และสังคม 
ของเดก็เป็นระยะ พร้อมทมีสหวชิาชพี เพือ่ให้เดก็สามารถดำารงชีวติในสงัคมได้ และ 5) หากประเมินแล้วเดก็มีความจำาเป็น
ต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ จะรับตัวเด็กเข้าสถานแรกรับต่อไป สำาหรับมาตรการในการป้องกันปัญหา ได้จัดให้มี
โครงการทีเ่กีย่วข้องกบัการรณรงค์ความรนุแรงในเดก็ สตรใีนชุมชน และการให้ชุมชนเป็นผูเ้ฝ้าระวงัการกระทำาล่วงละเมดิ 
ทางเพศและความรุนแรงที่เกิดขึ้น419 ในส่วนภาคประชาสังคม ข้อมูลจากมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลระบุว่า สถิติการ 
ถูกข่มขืนในสังคมไทยนั้น ส่วนใหญ่ถูกกระทำาโดยคนใกล้ตัวในครอบครัว ทั้งผู้เป็นพ่อ อา ปู่ และญาติ โดยเด็กกลุ่มอายุ  
10-20 ปี ถกูกระทำามากทีส่ดุ และพบว่าผูเ้ป็นแม่บางคนไม่มคีวามรู ้คดิว่าการเอาผดิสามตีนเองทีข่่มขนืลกูอาจมขีัน้ตอน
ยุง่ยาก ใช้เวลานาน จึงปล่อยให้เรือ่งผ่านไป หรอืเกดิจากแนวคดิว่าชายเป็นใหญ่จงึปล่อยให้ข่มขนืลกูตัวเองเป็นระยะเวลา
นาน 3-5 ปี ก่อนตัดสินใจไปแจ้งความดำาเนินคดีเพื่อเอาผิดในที่สุด420 

 

419 
ข้อมูลจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผ่านอีเมล we.evaluation@gmail.com (กลุ่มประสานบ้านพักเด็ก 

และครอบครัว กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน, การสื่อสารส่วนบุคคล, 27 พฤศจิกายน 2563.
420 

จาก ภัยคุกคามเด็ก ระวังคนใกล้ตัว พ่อข่มขืนลูก เพราะชายเป็นใหญ่ สังคมวิบัติ, โดย LINE TODAY, 2563.  
สืบค้นจาก https://today.line.me/TH/article/2j7nMO?utm_source=copyshare
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  ส่วนการล่วงละเมดิทางเพศต่อเดก็โดยบคุลากรทางการศกึษา พบว่ามกีรณนีกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 2 และปีที่ 4 ถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยครู 5 คนและศิษย์เก่า 2 คน ซึ่งกรณีนี้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได้ 
สั่งพักใบอนุญาต และกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งให้ครูทั้ง 5 คนออกจากราชการไว้ก่อน โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
ได้ส่งเจ้าหน้าทีบ้่านพกัเดก็และครอบครวัจังหวัดมกุดาหารเข้าไปช่วยเหลอืคุม้ครอง และดแูลสภาพจติใจ421 ทัง้นี ้องค์การ
ทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ออกแถลงการณ์ประณามเหตุการณ์ดังกล่าว โดยระบุว่าเหตุการณ์น้ีสะท้อน
ให้เห็นถึงความล้มเหลวในการปกป้องคุ้มครองเด็ก และควรเป็นจุดเปลี่ยนให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันดำาเนินการ 
เพือ่ปรบัปรงุการคุ้มครองเด็กในโรงเรยีนโดยด่วน และได้มข้ีอเสนอแนะหลายประการต่อกรณทีีเ่กดิขึน้ เช่น การพจิารณา
ทบทวนประสิทธิภาพของมาตรการคุ้มครองเด็ก กลไกการเฝ้าระวัง และแนวทางการดูแลช่วยเหลือเม่ือเกิดเหตุรุนแรง 
ในโรงเรียน รวมถึงการจัดให้มีช่องทางการแจ้งเหตุอย่างเป็นความลับสำาหรับนักเรียนและเจ้าหน้าที่ การกำาหนดวิธีการ 
ส่งต่อให้กับหน่วยงานด้านสวัสดิการสังคมอย่างชัดเจน และการช่วยให้เด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ 
ตามปกติ โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันปกป้องคุ้มครองเด็กที่ถูกกระทำาความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยคำานึงถึง 
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลัก ในขณะเดียวกัน สื่อมวลชนต้องร่วมกันปกป้องสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
และความเป็นส่วนตัวของเด็ก กระบวนการทำาข่าวและการรายงานข่าวต้องคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก 
และต้องไม่ทำาร้ายหรือซำ้าเติมเด็ก422

 นอกจากน้ี องค์กรภาคประชาสังคมด้านผู้หญิง เด็ก และเครือข่ายการศึกษา 
จำานวน 92 องค์กร ได้ยืน่ข้อเรยีกร้องต่อกระทรวงศกึษาธิการเพือ่ให้เร่งออกมาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาความรนุแรง
ทางเพศในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 

  จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กสม. ได้มีมติหยิบยกกรณีดังกล่าวขึ้นตรวจสอบและได้มีข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศต่อคณะรัฐมนตรีและ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การพิจารณากำาหนดแนวนโยบายด้านการขจัดความรุนแรงทางเพศต่อเด็กในภาพรวม 
และกำาชับการดำาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดประสานและเช่ือมโยงกันในด้านนโยบาย  
การพจิารณามอบหมายให้กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ดำาเนนิการ 
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บข้อมูลด้านการส่งเสริมและคุ้มครองเด็ก การติดตาม การประเมินผล ตลอดจน 
การจดัการองค์ความรูแ้ละการพฒันาศักยภาพของบคุลากร การกำาหนดให้สถานศกึษาแต่ละแห่งกำาหนดมาตรการป้องกนั 
เชิงรุกด้วยการจัดทำา “แผนจัดการความเสี่ยงด้านความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก” และ “แนวปฏิบัติสำาหรับเด็ก 
ในการป้องกันตนเองจากความรุนแรงทางเพศ” โดยให้ประสานความร่วมมือและวางแผนร่วมกับเด็กนักเรียน ตัวแทน 
ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานของรัฐในพื้นที่แต่ละแห่ง กระทรวงศึกษาธิการโดยคุรุสภา ควรมีการกลั่นกรองและ 
ตรวจสอบการประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพของครูหรือบุคลากรทางการศึกษาอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง 
ควรมกีารประเมนิด้านสขุภาพจติและอารมณ์เพือ่ประกอบการพจิารณาออกใบอนญุาตประกอบวชิาชพีหรอืการต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 หรือควรพัฒนาช่องทาง 
ในการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสของศูนย์คุ ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ  
เพื่อให้เด็กหรือผู้พบเห็นสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวกรวดเร็ว คำานึงถึงความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล โดยอาจใช้รูปแบบเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเป็นการเฉพาะ รวมท้ังควรพัฒนาเป็นช่องทางให้เด็กสามารถ 

421 
จาก อธิบดี ดย. เผยสภาพจิตใจ 2 นักเรียนหญิงดีขึ้น น้อง ม.4 พม.เข้าช่วยพาอยู่บ้านพักเด็กฯ, โดย LINE TODAY, 

2563. สืบค้นจาก https://today.line.me/TH/article/ZowQrN?utm_source=copyshare
422 

จาก ยูนิเซฟประณามเหตุครูและศิษย์เก่า ข่มขืนเด็กนักเรียนหญิง ชี้ไม่ควรมีเด็กคนใดต้องเผชิญกับความรุนแรง,  
โดย The Standard, 2563. สืบค้นจาก https://thestandard.co/unicef-raped-schoolgirl-case/



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand182

ขอรับคำาปรึกษาเก่ียวกับประเด็นความรุนแรงทางเพศได้ด้วย พร้อมกันน้ี ควรมีการประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู ้
เก่ียวกับช่องทางดังกล่าว นอกจากนี้ กสม. ยังได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  
โดยกำาหนดให้มี “คณะกรรมการคุ้มครองเด็กท้องถิ่น” ในระดับอำาเภอ รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้แทนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ชุมชน และองค์กรเอกชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในคณะกรรมการดังกล่าวด้วย423

 

  กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ (ศคพ.)  
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
นักศึกษาในสังกัดหรือในกำากับของกระทรวงศึกษาธิการท่ีได้รับผลกระทบท้ังด้านร่างกายและจิตใจอันเน่ืองมาจากการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากครู ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา บุคคลซึ่งปฏิบัติงานอื่น ๆ 
ในสังกัด หรือในกำากับกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในการดำาเนินการ ศพค.  
ได้กำาหนดมาตรการหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) มาตรการด้านการป้องกัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัย 2) มาตรการด้านการปราบปราม เพื่อแก้ไขปัญหาเก่าและยุติปัญหาใหม่ทันทีที่เกิดเหตุ รวมถึงดำาเนินการ 
ขัน้เดด็ขาดกบัครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีก่ระทำาความผดิ ซึง่นอกจากการดำาเนนิคดตีามกฎหมายแล้ว ต้องถกูเพกิถอน 
ใบประกอบวิชาชีพครูด้วย และ 3) มาตรการด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือ เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิด
อย่างเป็นธรรม โดยกำาหนดให้สถานศกึษาต้องประสานงานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเข้ามาช่วยดแูลเยยีวยานกัเรยีน นกัศกึษา
ผู้ถูกล่วงละเมิดอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที424

  การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กยังเกิดข้ึนผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย ข้อมูลจากคณะทำางานปราบปราม 
การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต (Thailand Internet Crimes Against Children: TICAC) สำานักงาน
ตำารวจแห่งชาติ ระบุว่ามีการล่อลวงเด็กและบังคับให้มาพบเพื่อล่วงละเมิดทางเพศ โดยพบเหยื่อเป็นเด็กชายและ 
หญิงจำานวนมากกว่า 100 คน ทั้งนี้ ระหว่างปี 2560-2563 มีสถิติจำานวนคดีการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทาง 

423 
จาก รายงานข้อเสนอแนะ ที่ 4/2563 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563. โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

424 
จาก หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 02145/3892 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอส่งข้อมูล 

เพื่อประกอบการจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563.
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อินเทอร์เน็ตรวม 69 คดี โดยในปี 2560 มีจำานวน 17 คดี ปี 2561 จำานวน 19 คดี ปี 2562 จำานวน 16 คดี และปี 2563 
จำานวน 17 คดี425  

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ประเทศต่าง ๆ  มีการรายงานถึงการเผยแพร่สือ่ลามกอนาจารเดก็ 
บนอินเทอร์เน็ตที่มีความรุนแรงมากข้ึน รัฐบาลจึงได้มีนโยบายให้สำานักงานตำารวจแห่งชาติดำาเนินการปราบปราม 
การกระทำาความผิดดังกล่าว โดยในช่วงระหว่างวันที่ 15 เมษายน ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ชุดปฏิบัติการ TICAC 
ได้ดำาเนินการจับกุมผู้กระทำาความผิดได้จำานวน 53 คดี แบ่งเป็นคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ 9 คดี ความผิดฐาน 
ครอบครองสื่อลามกเด็กฯ 30 คดี ความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศเด็ก 13 คดี และความผิดอ่ืน ๆ 4 คดี มีจำานวน 
ผู้ต้องหารวม 47 คน เป็นคนไทย 45 คน และเป็นคนต่างชาติ 2 คน ได้แก่ อเมริกา 1 คน และออสเตรเลีย 1 คน  
มีผู้เสียหายท่ีเป็นเด็กจำานวน 40 คน แบ่งเป็นเด็กชาย 31 คน เด็กหญิง 9 คน และสามารถระบุตัวตนของเด็ก 
ในสื่อลามกเด็กที่ตรวจยึดได้จำานวนกว่า 150,000 ไฟล์ อีกจำานวน 100 คน426

5.1.4 สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์

  จากข้อมูลสถิติอัตราการคลอดของหญิงอายุ 10-17 ปี ในช่วงระหว่างปี 2552-2562 ของกรมอนามัย
สะท้อนว่าสถานการณ์ท้องไม่พร้อมในวยัรุน่ในประเทศไทย มีแนวโน้มพฒันาไปในทิศทางท่ีดข้ึีนจากอัตราการคลอดสงูสดุ
ในปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 8.1 ลดลงเหลือร้อยละ 5 ในปี 2562 จำานวนการคลอดของหญิงเฉลี่ยต่อวันลดลงทั้งในกลุ่มอายุ 
10-14 ปี จาก 10 คนต่อวันในปี 2555 ลดลงตำ่าสุดเหลือ 6 คนต่อวัน และในกลุ่มอายุ 15-19 ปี ลดลงจาก 353 คน 
ต่อวันในปี 2554 เหลือ 169 คนต่อวันในปี 2562427 นอกจากนี้ สถิติยังบ่งชี้ว่าไม่พบอัตราการคลอดซำ้าในวัยรุ่นกลุ่ม
อายุระหว่าง 10-14 ปีในปี 2562 สอดคล้องกับข้อมูลจากรายงานของสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ (สศช.) ที่ระบุว่าสถานการณ์อัตราการมีบุตรของวัยรุ่น (อายุ 15-19 ปี) ในประเทศไทยในภาพรวมลดลงจาก 51 คน 
ต่อประชากร 1,000 คนในปี 2558 เหลือ 23 คนต่อประชากร 1,000 คนในปี 2562 แต่ยังพบอัตราการมีบุตรของ 
แม่วัยรุ่นมากในภาคเหนือและภาคใต้ โดยภาคเหนืออัตราการมีบุตรอยู่ที่ 42 คนต่อประชากร 1,000 คน ส่วนภาคใต้
อยู่ที่ 35 คนต่อประชากร 1,000 คน428

  ข้อมูลจากรายงานของ สศช. ข้างต้นระบุว่า แม่วัยรุ่นส่วนมากมีการศึกษาน้อย คือ จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษามากท่ีสุด 130 คนต่อประชากร 1,000 คน และจำานวนแม่วัยรุ่นจะลดลงเรื่อย ๆ ตามระดับการศึกษา 
ของผู้หญิงที่เพ่ิมขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าการอยู่ในระบบการศึกษาของวัยรุ่นมีส่วนสำาคัญในการช่วยลดปัญหาดังกล่าว  
รวมทั้งครัวเรือนยากจนจะมีปัญหาแม่วัยรุ่นสูงกว่าครัวเรือนรายได้สูง ปัญหาการมีบุตรของแม่วัยรุ่นส่งผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ อาทิ ภาวะเลือดจางในหญิงตั้งครรภ์ ภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะซึมเศร้าหลังการคลอดบุตร เด็กมี 
ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากภาวะครรภ์เป็นพิษ มีนำ้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ส่วนผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม  

425 
ข้อมลูจากคณะทำางานปราบปรามการล่วงละเมดิทางเพศต่อเดก็ทางอนิเทอร์เนต็ ผ่านอเีมล we.evaluation@gmail.

com (คณะทำางานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต, การสื่อสารส่วนบุคคล, 30 พฤศจิกายน 2563)
426 

แหล่งเดิม.
427 

ข้อมลูจากกรมอนามยั ผ่านอเีมล we.evaluation@gmail.com (กลุม่บรหิารยทุธศาสตร์ สำานกัอนามยัการเจริญพนัธุ์ 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 พฤศจิกายน 2563)

428 
จาก สภาพัฒน์เผยรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2563, โดย ข่าวสภาพัฒน์, 2563. สืบค้นจาก  

https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=10958



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand184

แม่วัยรุ่นจำานวนมากหลุดออกจากระบบการศึกษา ระดับการศึกษาที่น้อยส่งผลให้มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการ  
เลีย้งดบูตุรให้เหมาะสม เกิดความเครยีด การใช้ความรนุแรงในครอบครวั และกระทบต่อโอกาสในการเรยีนต่อในระดบัสงู 
ของเด็กจนก่อเป็นวัฏจักรความยากจน รายงานระบุแนวทางการแก้ปัญหาแม่วัยรุ่นที่สำาคัญ คือ การเพิ่มมาตรการ 
ในการเฝ้าระวังและติดตามเด็กและเยาวชนในกลุ่มครัวเรือนที่มีความเปราะบาง กลุ่มเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยง โดยอาศัย
ความร่วมมือระหว่างครอบครัวและโรงเรียน การสร้างค่านิยมเรื่องเพศสัมพันธ์ที่มีสุขภาวะและการป้องกันการท้อง 
ไม่พร้อม การสอดแทรกเรื่องทักษะชีวิตในการสอนและผลท่ีตามมาของการท้องไม่พร้อมให้เด็กได้รับรู้ และการรักษา
การคงอยู่ในระบบการศึกษาของวัยรุ่น ซึ่งจะมีส่วนสำาคัญในการช่วยลดปัญหาดังกล่าว429 แม้ว่ารัฐบาลได้มีนโยบาย 
ส่งเสริมแม่วัยรุ่นให้อยู่ต่อในระบบการศึกษา จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่า มีหลายเหตุและปัจจัยทำาให้คุณแม่วัยรุ่นไม่สามารถเรียนต่อได้430

 

ทัง้นี ้นกัจติวทิยาระบวุ่า เดก็ชายและหญงิช่วงระหว่างอาย ุ12-16 ปี ขอเข้ารบัคำาปรกึษาเกีย่วกบัปัญหาเรือ่งเพศมากขึ้น 
จากอาการเครียด กดดัน และหาทางระบายออกในเรื่องเพศไม่ได้431 ในขณะที่ข้อมูลจากสายด่วนปรึกษาเอดส์และ 
ท้องไม่พร้อม 1663 พบว่า มีผู้โทรมาปรึกษาเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อมประมาณ 10,000 ราย ในปี 2562 โดยร้อยละ 80 
มีความประสงค์ขอยุติการตั้งครรภ์ แต่มีเพียงไม่กี่รายท่ีเข้าเกณฑ์สามารถยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ได้ ขณะที ่
บางรายอายุครรภ์เกินจึงไม่แนะนำาให้ยุติการตั้งครรภ์ เพราะอาจเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต432

  สำาหรับความก้าวหน้าในการดำาเนินการตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 เมื่อเดือนมกราคม 2563 มีการออกกฎกระทรวงเพิ่มเติม 1 ฉบับ433 ได้แก่ กฎกระทรวงการจัด
สวสัดกิารสังคมทีเ่กีย่วกับการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ พ.ศ. 2563 ซึง่มสีาระสำาคญั คอื ให้หน่วยงาน 
ของรัฐประสานความร่วมมือกับเอกชนในการจัดสวัสดิการแม่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และครอบครัว รวมถึงประสานงาน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหางาน ส่งต่อวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมและ 
ต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดหาครอบครัวทดแทนให้แม่วัยรุ่นที่ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองได้ อีกทั้งยังมีการพัฒนา
มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำาหรับวัยรุ่นและเยาวชนให้สอดคล้องกับมาตรฐานองค์การอนามัยโลกด้วย434

 

ซึ่งต่อมาในวันที่ 14 กันยายน 2563 กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

429 
จาก สภาพัฒน์เผยรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2563. งานเดิม.

430 
จาก เปิดสถิติ คุณแม่วัยใส พบส่วนมากมีการศึกษาน้อย, โดย TNN Online, 2563. สืบค้นจาก https://www. 

tnnthailand.com/content/62961
431 

จาก ‘เด็กหื่น!’ ภาพขยาย ละเมิดเด็ก!’ ในไทย ‘ไม่กันเหตุ?’, โดย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์, 2563. ฉบับท่ี 25703  
หน้า 1 (ล่าง) 3.

432 
จาก สังคมอึ้ง! สสส.เผยวัยรุ่นใช้ถุงยางแค่ครั้งแรก ท�าตัวเลขซิฟิลิสเพิ่ม 5 เท่า, โดย โพสต์ทูเดย์, 2563. สืบค้นจาก 

https://www.posttoday.com/social/general/614775
433 

ในปี 2561-2562 มีการออกกฎกระทรวงแล้ว 3 ฉบับ คือ 1) กฎกระทรวงกำาหนดประเภทของสถานศึกษาและ
การดำาเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561 2) กฎกระทรวงกำาหนดประเภท 
ของสถานบริการและการดำาเนินงานของสถานบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ ่น พ.ศ. 2562 และ  
3) กฎกระทรวงกำาหนดประเภทของสถานบริการและการดำาเนินงานของสถานบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ. 2562.

434 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, การส่ือสารส่วนบุคคล,  

11 พฤศจิกายน 2563). งานเดิม.
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ความมัน่คงของมนษุย์ ได้ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืการให้โอกาสเดก็และเยาวชนทีต่ัง้ครรภ์ในสถานศกึษาได้รับ
การศกึษาอย่างเหมาะสม หน่วยงานทัง้สามหน่วยงานจะบรูณาการการทำางานทัง้ในเรือ่งการลดความเหลือ่มลำา้ การดแูล
สภาพร่างกายและจิตใจของนักเรียนที่ตั้งครรภ์ การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา การจัดทำาฐานข้อมูล big data ในการหา 
ข้อมูลเด็กที่มีปัญหาเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือได้อย่างตรงประเด็น รวมทั้งการจัดสวัสดิการดูแลให้ความช่วยเหลือ 
คุณแม่วัยใสทั้งการดูแลป้องกันระหว่างที่เด็กตั้งครรภ์ โดยจะมีการฝึกอาชีพให้แก่เด็กที่คลอดบุตรแล้วแต่ไม่ประสงค์
ศึกษาต่อ ตลอดจนหากมีกรณีคุณแม่วัยใสท่านใดที่ไม่มีความพร้อมที่จะดูแลบุตรด้วยตนเอง ก็จะมีการจัดหาครอบครัว
อุปถัมภ์ให้435

 

  ทั้งน้ี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดระบบการดูแล ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ ให้ได้รับการศึกษา
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง โดยให้กระทรวงศึกษาธิการและกรมอนามัยประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
แก้ไขปรับปรุงเนื้อหาของกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 ท่ีออกตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การตัง้ครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. 2559 โดยให้แก้ไขเป็น “นกัเรยีนหรอืนกัศกึษาซึง่ต้ังครรภ์อยูใ่นสถานศึกษา ต้องไม่ให้นกัเรยีน 
หรือนักศึกษานั้นออกจากสถานศึกษาดังกล่าว เว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของนักเรียนหรือ
นักศึกษาที่ตั้งครรภ์” โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดให้มีระบบดูแลตรวจสอบ  
เพือ่ให้วยัรุน่ทีต้ั่งครรภ์ได้รับสทิธใินการรบัการศึกษาภาคบงัคับและภาคปกตอิย่างต่อเนือ่ง และไม่ต้องออกจากสถานศกึษา  
นอกจากน้ี สภาเดก็และเยาวชนแห่งประเทศไทยยงัได้เสนอให้กระทรวงศกึษาธกิารบรรจพุระราชบญัญตักิารป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ในวิชาสุขศึกษา นอกจากนี้ คณะกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ยังมีมติเห็นชอบให้มีการบูรณาการใช้เครื่องมือ Teenage Digital Platform  
สร้างความรอบรู ้ ดูแลช่วยเหลือและส่งต่อ เพื่อให้วัยรุ ่นได้รับบริการท่ีเหมาะสม ท้ังด้านการศึกษา สุขภาพ  
และสวัสดิการสังคม โดยกระทรวงสาธารณสุข มี Line Official Account Teen Club ช่วยให้วัยรุ่นเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
และความรู้ด้านสุขภาพท่ีถูกต้อง ทันสมัย มีแบบคัดกรองประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพด้วยตนเอง เพื่อรับคำาปรึกษา 
แนะนำาช่องทางการช่วยเหลือที่สะดวก รวดเร็ว ตรงความต้องการของแต่ละบุคคล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น436

  แม้ข้อมูลสถิติการคลอดบุตรของวัยรุ่นหญิงจะบ่งช้ีว่ามีแนวโน้มลดลง แต่กลับพบว่าอัตราการป่วย 
จากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นระหว่างช่วงอายุ 15-24 ปี ต่อประชากร 100,000 คน มีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน  
จากอัตราป่วย 80.8 คน  ในปี 2553 เป็น 175.3 คน ในปี 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563)437 กรมควบคุมโรค 
ได้มีการพัฒนาร่างยุทธศาสตร์ด้านถุงยางอนามัย พ.ศ. 2563-2573 ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติ 
 

435 
จาก ศธ.-สธ.-พม.จับมือหาทางให้โอกาส "เยาวชนตั้งครรภ์ในวัยเรียน", โดย ไทยโพสต์, 2563. สืบค้นจาก  

https://www.thaipost.net/main/detail/77394
436 

จาก คกก.ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ ไฟเขยีว วยัรุน่ทีต่ัง้ครรภ์ต้องได้เรยีนต่อ, โดย คมชดัลกึ, 2563. 
สืบค้นจาก https://www.komchadluek.net/news/government-of-thailand/452989

437 
จาก ศธ.-สธ.-พม.จับมือหาทางให้โอกาส "เยาวชนตั้งครรภ์ในวัยเรียน". งานเดิม.
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ปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560-2573 โดยขับเคล่ือนการดำาเนินงานผ่านยทุธศาสตร์ 5 ด้านท่ีเน้นการส่งเสรมิให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงถุงยางอนามัย และส่งเสริมให้การใช้ถุงยางอนามัย เป็นวิถีชีวิตประจำาวันของประชาชน438 

5.1.5 การคุ้มครองเด็กในกระบวนการยุติธรรม

  ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำาเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่า
กระทำาความผิดอาญาในชั้นก่อนฟ้องตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ระหว่างปี 2561-2563 จากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พบว่า ในปี 2563  
มีคดีที่เข้าเกณฑ์การใช้มาตรการพิเศษตามมาตรา 86 จำานวน 6,725 คดี จากจำานวนคดีทั้งหมด 15,593 คดี หรือ 
ร้อยละ 43.13 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 และปี 2562 ที่มีคดีเข้าเกณฑ์ดังกล่าวร้อยละ 34.09 และ 36.55 ตามลำาดับ  
ในจำานวนคดีท่ีเข้าเกณฑ์ มีคดีที่เสนอใช้มาตรการพิเศษเพียง 2,575 คดี หรือร้อยละ 38.28 ใกล้เคียงกับปี 2562  
และมีคดีที่มีการจัดทำาแผนบำาบัดแก้ไขฟื้นฟูสำาเร็จจนถึงข้ันมีการปฏิบัติตามแผนและอัยการสั่งไม่ฟ้อง 611 คดี  
หรือร้อยละ 85.11 น้อยกว่า ปี 2561 และปี 2562 ที่มีสัดส่วนคดีที่อัยการสั่งไม่ฟ้องเกินกว่าร้อยละ 95 ทั้งน้ี  
สัดส่วนความสำาเร็จในการปฏิบัติตามแผนบำาบัดแก้ไขฟื้นฟูที่แตกต่างจากปีก่อนค่อนข้างมากอาจเนื่องจากข้อมูล 
ในปี 2563 เป็นข้อมูลถึงเพียงเดือนตุลาคม 2563 เท่านั้น สำาหรับข้อมูลสถิติการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำาเนินคดี
อาญาหลังฟ้อง ตามมาตรา 90แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ระหว่างปี 2561-2563 จากศาลเยาวชน 
และครอบครัวกลาง ซ่ึงเป็นข้อมูลที่รวบรวมจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  
สาขามีนบุรี และศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 1-9 พบว่า ในปี 2561 มีจำานวนเรื่องที่จัดทำาแผนแก้ไขบำาบัดฟื้นฟู 
จำานวน 533 เรื่อง ปี 2562 จำานวน 818 เรื่อง และปี 2563 จำานวน 797 เรื่อง439 

  ในปี 2563 หน่วยงานของรฐัได้มกีารดำาเนนิการเพือ่ให้ความคุม้ครองเด็กในกระบวนการยตุธิรรมมากขึน้ 
โดยเมือ่วนัที ่5 กมุภาพนัธ์ 2563 กระทรวงสาธารณสขุและสำานกังานศาลยตุธิรรมได้ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื 
เร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินกระบวนการยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับ 
การสาธารณสุข ให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศจัดระบบรองรับดูแลผู้ต้องหาหรือจำาเลยท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพจิต  
สารเสพติด โดยกระทรวงสาธารณสุขจะสนับสนุนภารกิจของศาลยุติธรรมในการใช้อำานาจตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ 
การดำาเนินงานทางสาธารณสุข เช่น การส่งตัวจำาเลยในคดีอาญาไปให้แพทย์ตรวจหรือรักษากรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า
จำาเลยวกิลจรติและไม่อาจต่อสูค้ดไีด้ การกำาหนดเง่ือนไขเพือ่คมุความประพฤตจิำาเลย โดยให้ไปรบัการบำาบดัรกัษาการตดิ
ยาเสพติดให้โทษ ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ หรือความเจ็บป่วยอย่างอื่น ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาล
กำาหนด โดยเฉพาะอย่างยิง่ในคดีเดก็ เยาวชน และครอบครวั ทีศ่าลอาจใช้มาตรการแทนการพพิากษาคดเีพือ่แก้ไขบำาบดั
ฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข การลงนามความร่วมมือดังกล่าว จะทำาให้กระบวนการยุติธรรม 
ด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีประสิทธิภาพ บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีที่อาจมีปัญหาด้านสุขภาพจิตได้รับ 
 

438 
จาก ป้องกันท้อง-ป้องกันโรค การให้ความรู ้แก่วัยรุ ่น 2020, โดย ข่าวสดออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก 

 https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_3599529
439 

ข้อมลูจากศาลเยาวชนและครอบครวักลาง ผ่านอเีมล we.evaluation@gmail.com (ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, 
การสื่อสารส่วนบุคคล, 28 มกราคม 2564)
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ความคุ้มครอง และการวินิจฉัยชี้ขาดคดีของศาลเป็นไปโดยเที่ยงธรรมยิ่งขึ้น440 ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะแจ้งให้ 
หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งกำาหนดผู้ทำาหน้าท่ีประสานงานร่วมกับสำานักงานศาลยุติธรรม จัดระบบรองรับการส่งตัว 
ผู้ต้องหา หรือจำาเลย หรือบุคคลอื่น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน 
และครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต จิตเวช บุคลิกภาพ 
และสารเสพติด ท่ีศาลเยาวชนและครอบครัวมีคำาสั่งให้ส่งตัวเพื่อเข้ารับการประเมินสภาพปัญหา การตรวจวินิจฉัย  
การให้คำาปรึกษาแนะนำา ฟื้นฟู การบำาบัดรักษาและฟื้นฟูการติดยาหรือสารเสพติด และภาวะหรือโรคทางจิตเวช  
รวมทั้งทำาความเห็นรายงานต่อศาล เพื่อประกอบการพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัว 

  นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมได้มีโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน
คุมประพฤติด้านการหันเหคดีและงานสัมมนาวิชาการว่าด้วยการหันเหคดีด้วยยุติธรรมสมานฉันท์ เพื่อให้พนักงาน 
คุมประพฤติสามารถนำาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำางานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำาเนินคดี
อาญาในชัน้ก่อนฟ้องได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ในกระบวนการยตุธิรรมสำาหรบัเดก็และเยาวชน จะมแีนวทางในการพฒันา
พฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนตั้งแต่ในชั้นของการถูกจับกุมหากกระทำาผิดครั้งแรกและเป็นข้อหาที่สามารถเปรียบเทียบ
ปรับได้ และในชั้นหลังจับกุมก่อนที่จะมีการฟ้องร้องดำาเนินคดี คือ การใช้มาตรการพิเศษแทนการดำาเนินคดีอาญาเพื่อ
ลดจำานวนเด็กและเยาวชนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยใช้วิธีการอื่น ๆ แทนการคุมขัง หน่ึงในวิธีการน้ันซึ่งได้รับรอง
ไว้ในยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติในการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในด้านการป้องกัน
อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คือ กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ที่สามารถช่วยเหลือได้ทั้งเด็ก 
และเยาวชนผู้กระทำาผดิ ผู้เสียหายในคดี และชุมชนได้หาทางออกร่วมกัน ทำาให้เด็กและเยาวชนที่กระทำาผิดได้สำานึก 
ในการกระทำาของตนและพร้อมทีจ่ะกลับตนเป็นคนด ีผูเ้สยีหายได้รบัการเยยีวยาและชมุชนได้รบัความปลอดภยัสามารถ
ที่จะอยู่ร่วมกันได้ดังเดิม441

 

5.1.6 การยื่นข้อเรียกร้องของนักเรียนและนักศึกษา

  ในครึ่งหลังของปี 2563 นักเรียนและนักศึกษาได้เข้าร่วมในการชุมนุมทางการเมืองที่มีการจัดขึ้นเป็น
ระยะ ๆ  อย่างต่อเนือ่งโดยคณะประชาชนปลดแอก เพือ่เรยีกร้องให้รฐับาลหยดุคกุคามประชาชน ให้นายกรฐัมนตรลีาออก 
และให้มกีารแก้ไขรัฐธรรมนญู โดยนกัเรยีนนกัศึกษาบางส่วนได้แสดงออกเชงิสญัลักษณ์ตามกลุม่คณะประชาชนปลดแอก 
โดยการชสูามนิว้และผูกโบว์สีขาว รวมทัง้มกีารนำาเสนอปัญหาบางประการในระบบการศกึษาของไทย และในหลายโอกาส 
เดก็และเยาวชนได้รวมตวักันเพือ่ชมุนมุเรยีกร้องให้มกีารปฏรูิปการศกึษาในเรือ่งต่าง ๆ  อาท ิเมือ่วันที ่19 สงิหาคม 2563  
กลุ ่มนักเรียนทั้งมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายเดินทางมารวมตัวที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการ  
เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ชูสามนิ้ว ผูกโบว์สีขาว และเป่านกหวีดขับไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ442  

440 
จาก สธ.-ส�านักงานศาลยุติธรรม ลงนามความร่วมมือเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวชน 

และครอบครัว, โดย สำานักสารนิเทศ สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2563. สืบค้นจาก https://pr.moph.go.th/?url=pr/
detail/2/04/138155/

441 
จาก กระทรวงยุติธรรมสร้างความเปล่ียนแปลงที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนด้วยกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์,  

โดย กระทรวงยุติธรรม, 2563. สืบค้นจาก https://www.moj.go.th/view/41792
442 

จาก “องค์กรนักเรียนเลว” นักเรียนบุกกระทรวงศึกษาฯ เป่านกหวีดไล่ รมว. ณัฏฐพล อดีต กปปส., โดย บีบีซีไทย, 
2563. สืบค้นจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-53837728
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และนำาเสนอปัญหาที่พบในระบบการศึกษา ได้แก่ 1) กฎข้อบังคับเก่ียวกับทรงผมของนักเรียน 2) การบังคับให้ 
สวมเครื่องแบบนักเรียนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายท่ีผู้ปกครองบางคนต้องแบกรับและเรื่องแบบเรียน 3) การสอนของครูบางคน 
ที่ไม่มีคุณภาพ 4) การคุกคามทางเพศนักเรียน 5) ปัญหาท่ีเด็กนักเรียนท้ังสามัญและสายอาชีพจบมาแล้วไม่มีงานทำา  
และ 6) การถูกคุกคามหลังการชูสามนิ้วระหว่างเคารพธงชาติในโรงเรียน หรือการชุมนุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
จาก 50 โรงเรียนทั่วประเทศเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 โดยมีข้อเรียกร้องหลัก 3 ข้อ ได้แก่ 1) ขอให้หยุดคุกคาม 
นักเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการต้องปกป้องนักเรียนจากการถูกคุกคามท้ังจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
กระทรวง ซ่ึงกรณีนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า ต้องการให้โรงเรียนมีความปลอดภัยมากที่สุด 
โดยข้อมูลที่ได้รับการร้องเรียนเข้ามา พบว่า มีการคุกคามทางเพศในโรงเรียนจำานวน 109 แห่ง 2) ขอให้ยกเลิก
กฎระเบียบล้าหลังที่มีลักษณะเชิงกดขี่นักเรียน ละเมิดสิทธิมนุษยชน และลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
ในตัวนักเรียน อาทิ คำาสั่งในเรื่องทรงผมของนักเรียน หรือการเรียกร้องให้ยกเลิกเครื่องแบบนักเรียนและ 3) เรียกร้อง 
ให้ปฏิรูปการศึกษาเพื่อขจัดปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อตัวผู้เรียน เช่น ปัญหาความเหลื่อมลำ้า ปัญหาการเข้าไม่ถึง
การศึกษา ปัญหาหลักสูตรที่ไม่มีคุณภาพ ปัญหาภาระงานครู ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของครู เป็นต้น  
โดยต้องให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการด้วย เป็นต้น443,444

 นอกจากนี้  
ในการชมุนมุของกลุ่มนกัเรยีนเลว เมือ่วันที ่21 พฤศจกิายน 2563 ยงัพบกรณทีีห่ญงิคนหนึง่เรยีกร้องเรือ่งความปลอดภยั
ในสถานศึกษา พร้อมเปิดเผยว่าตนเคยตกเป็นเหยื่อคุกคามทางเพศในโรงเรียน445 

  จากข้อเรยีกร้องของนกัเรยีนและนกัศกึษาข้างต้น กระทรวงศกึษาธกิารจึงได้มีคำาสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ
พจิารณาข้อร้องเรียนของนักเรยีน นกัศึกษา กระทรวงศกึษาธกิาร เพือ่ศกึษาวเิคราะห์ข้อมูลจากการเปิดรบัฟังความคดิเหน็ 
ของนกัเรยีนนกัศกึษาในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัการพฒันาระบบการศกึษาและข้อเรียกร้องทางการเมอืงของนกัเรยีนนกัศกึษา 
จัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเยียวยานักเรียน นักศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบ ประสานและบูรณาการการดำาเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และ
จัดทำากระบวนการติดตามและประเมินผล เป็นต้น โดยตั้งแต่มีคำาสั่งจนถึงปัจจุบัน (27 พฤศจิกายน 2563) ได้มีการ
ประชุมเพื่อพิจารณาในบางประเด็นก่อนแล้ว เช่น เรื่องเครื่องแต่งกาย ทรงผมนักเรียน และปัญหาการเลือกปฏิบัติของ
กลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศ เป็นต้น

  จากเหตุการณ์การชุมนุมในปี 2563 กสม. ได้แสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนและ 
มีข้อเสนอแนะต่อทกุฝ่ายให้ยึดหลกัสทิธมินษุยชนในการใช้สทิธิการชุมนุมโดยสงบและเสรภีาพในการแสดงออกเป็นระยะ  
ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพของเด็ก เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ประธาน กสม. ได้ยำ้าว่า ตามอนุสัญญา CRC 
ทีป่ระเทศไทยเป็นภาค ีเดก็ทีส่ามารถมคีวามคดิเหน็เป็นของตนเองได้แล้วมีสทิธท่ีิจะแสดงความคดิเหน็ได้อย่างเสรใีนเรือ่ง
ที่มีผลกระทบต่อเด็ก ทั้งนี้ ความคิดเห็นดังกล่าวของเด็กจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังตามสมควรแก่อายุและ 
วุฒิภาวะของเด็กคนนั้น และการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกต้องเคารพสิทธิและชื่อเสียงของบุคคลอ่ืนด้วย และ 

443 
จาก นักเรียนเลว : ณัฏฐพลรับมอบ “นกหวีด” หลังจบดีเบตปมคุกคามนักเรียน, โดย บีบีซีไทย, 2563. สืบค้นจาก 

https://www.bbc.com/thai/thailand-54038953
444 

จาก “กลุ่มนักเรียนเลว” ยกระดับข้อเรียกร้อง นัดชุมนุมใหญ่ 21 พ.ย.นี้, โดย ข่าวไทยพีบีเอส, 2563. สืบค้นจาก  
https://news.thaipbs.or.th/content/298107

445 
จาก เปิดใจ สาวชูป้าย “หนูถูกครูอนาจาร” กลางม็อบนักเรียนเลว, โดย sanook.com, 2563. สืบค้นจาก 

 https://www.sanook.com/news/8302346/
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เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 กสม. ได้ออกแถลงการณ์ขอให้ทุกฝ่ายในการชุมนุมยึดหลักสิทธิมนุษยชนและใช้แนวทาง 
สนัตวิธิใีนการแก้ไขปัญหา รวมถงึการขอให้รฐัจัดพืน้ทีป่ลอดภยักรณมีเีดก็และเยาวชนเข้าร่วมการชมุนมุ และขอให้ผูบ้ริหาร 
สถานศึกษาจัดให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำาหรับนักเรียน นักศึกษา ในการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น 
ซึ่งควรเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และคำานึงถึงความเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย 

นอกจากนี้ กสม. ยังได้แสดงความห่วงใยต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม
การชุมนุม ดังปรากฏในแถลงการณ์ 2 ฉบับของ กสม. เรื่องเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563  
ที่เจ้าหน้าที่รัฐมีการฉีดนำ้าแรงดันสูงที่ผสมสารเคมีเข้าใส่ผู้ชุมนุมซึ่งอาจกระทบต่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน 
ทีร่่วมชุมนมุได้ กสม. ได้ขอให้รฐัคุม้ครองสทิธแิละเสรีภาพในการแสดงความเหน็ของเดก็ และไม่กระทำาการใดท่ีจะกระทบ
ต่อสวัสดภิาพของเดก็ และเมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 2563 กสม. ได้ออกแถลงการณ์แสดงความห่วงใยต่อการท่ีมีเดก็เลก็มาร่วม
ในการชมุนมุเน่ืองจากอยูใ่นวัยทีม่คีวามเปราะบาง กสม. จงึเรยีกร้องให้ทุกฝ่ายคำานึงถึงประโยชน์สงูสดุของเดก็ และเหน็ว่า 
ผูป้กครองไม่ควรนำาเด็กเล็กมาร่วมในการชุมนมุเพราะยงัไม่สามารถดแูลตนเองได้ รวมทัง้อาจอยูใ่นสภาวการณ์ทีเ่สีย่งต่อ
ความปลอดภัย ทั้งนี้ องค์การยูนิเซฟได้ออกแถลงการณ์แสดงความกังวลต่ออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน
ท่ามกลางการชมุนมุทีเ่กิดขึน้ในประเทศไทยเช่นกนั และเรยีกร้องให้ทกุฝ่ายเคารพสทิธแิละเสรภีาพในการแสดงออกของ
เดก็และเยาวชน พร้อมร่วมกนัปกป้องเดก็จากความรนุแรงและการถกูคกุคามทกุรปูแบบ โรงเรยีนและสถาบนัการศกึษา
ควรเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำาหรับเด็กในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ และเด็กท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
ต้องได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันท่วงที446 

 5.1.7 ความคืบหน้าการถอนข้อสงวนอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC)

   เมือ่วนัที ่24 กมุภาพนัธ์ 2563 กรมกจิการเดก็และเยาวชนได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกจิ 
พิจารณาความพร้อมของประเทศไทยต่อการถอนข้อสงวนของอนุสัญญา CRC ครั้งที่ 1/2563 โดยปัจจุบันประเทศไทย
เหลือข้อสงวน ข้อ 22 ว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองและสิทธิของเด็กลี้ภัยและเด็กผู้แสวงหาที่พักพิงเพียงข้อเดียว และ
ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ยังคงตั้งข้อสงวนข้อนี้ ซึ่งในส่วนของกรมกิจการเด็กฯ ได้เสนอสถานการณ์ภาพรวมของ 
ผู้ล้ีภัย/ผู้แสวงหาทีพ่กัพงิในไทยว่า สำานกังานข้าหลวงใหญ่ผูล้ีภ้ยัแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) มีบคุคลท่ีอยูใ่นความห่วงใย 
จำานวนเก้าหมื่นกว่าคน โดยร้อยละ 41 (ประมาณสามหม่ืนกว่าคน) เป็นเด็ก พำานักอยู่ในศูนย์พักพิงช่ัวคราว 9 ศูนย์  
ตามชายแดนไทย-เมียนมา โดยเด็กทุกคนมีการเข้าถึงการศึกษา การบริการด้านสาธารณสุข การจดทะเบียนการเกิด  
และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ เสรีภาพในการเคลื่อนย้ายมีอย่างจำากัด โดยในปี 2562 กระทรวงการพัฒนา
สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์และองค์กรยนูเิซฟได้จดัทำาการศกึษาความเป็นไปได้ในการถอนข้อสงวนดงักล่าว นอกจาก
น้ี กระทรวงการต่างประเทศได้จดัสมัมนาวชิาการเกีย่วกบัเรือ่งนีแ้ละมข้ีอสรปุว่า ประเทศไทยมกีฎหมายและมาตรการท่ี
สอดคล้องกับข้อ 22 ของ CRC แล้ว เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็ก 
และเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2548 เรื่องการจัดการศึกษาสำาหรับบุคคลที่ไม่มี 
หลักฐานทะเบียนราษฎร บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การกำาหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัว
คนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ เป็นต้น ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีประชุมต่อเนื่องและเสนอผลการพิจารณาต่อ 
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติต่อไป 

446 
จาก ยูนิเซฟออกแถลงการณ์ ให้ทุกฝ่ายปกป้อง ‘นักเรียน’ ย�้า ร.ร.ต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัย-แสดงออกได้, โดย มติชน

ออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2311978
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พัฒนาการหรือความก้าวหน้า ในภาพรวมของปี 2563 รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำาเนินการส่งเสริม
และคุม้ครองสทิธเิดก็ให้เป็นไปตามอนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิด็ก (CRC) และรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช 
2560 ตลอดจนกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. 2559 และพระราชบญัญตักิารพฒันาเด็กปฐมวยั พ.ศ. 2562 ในหลายด้าน ด้านทีมี่ 
ผลการดำาเนินการที่ให้ผลเป็นรูปธรรม อาทิ การให้เงินอุดหนุนเด็กเล็ก 600 บาทต่อเดือน สำาหรับเด็กอายุ 0-6 ปี  
แบบถ้วนหน้าโดยจะเริ่มดำาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป การจัดอบรมพี่เลี้ยงเด็กของโรงเรียนเอกชน 
ทั่วประเทศเพื่อมิให้มีการกระทำาที่เป็นการละเมิดสิทธิเด็ก และการลดอัตราวัยรุ่นตั้งครรภ์ 

ปัญหาหรืออุปสรรค ในบางด้าน แม้รัฐมีนโยบายหรือแผนการดำาเนินงานแล้ว แต่ยังต้องรอการนำาไปปฏิบัติ 
ให้เกิดผล เช่น การจัดทำาร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดทำาหลักสูตรออนไลน์เพื่อยุติการรังแกกันในโรงเรียน  
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดให้เด็กและเยาวชนท่ีตั้งครรภ์ในสถานศึกษาได้รับการศึกษา 
อย่างเหมาะสม การเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินกระบวนการยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัวท่ีเกี่ยวข้อง
กับการสาธารณสุข ส่วนประเด็นที่เป็นปัญหาสำาคัญ คือ การกระทำาความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก 
โดยบุคลากรทางการศึกษา ปัญหาการกระทำาความรุนแรงต่อเด็กปฐมวัยตามคำาร้องที่ 52/2563 ปัญหาพฤติกรรม 
การกลั่นแกล้งรังแกกันหรือบูลลี่ (bully) ในโรงเรียนและโซเชียลมีเดียซึ่งมีแนวโน้มที่มีความรุนแรงมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ กสม. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในสิทธิเด็ก ดังนี้

1. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งพิจารณาร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2563-2570 
เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นแผนแม่บทในการดำาเนินการให้เกิดผล และควรพิจารณาให้ความสำาคัญกับเด็กกลุ่ม
ที่มีอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ เป็นพิเศษ อาทิ เด็กพิการ เด็กในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเด็ก 
ในครอบครัวยากจน เป็นต้น

2. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร ์
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2563-2565 ในการให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ปลอดโรคหัด เพื่อ
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งควรเสริมสร้างความรู้และความตระหนักถึงความสำาคัญของการได้รับวัคซีน
และโภชนาการทีเ่หมาะสมครบถ้วนของเดก็แก่พ่อแม่ ผูป้กครอง ซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบในการดแูลเฝ้าระวงัสขุภาพของเดก็
ในเบื้องต้นอย่างต่อเนื่อง

3. กระทรวงศึกษาธิการควรมีมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อเด็กปฐมวัยและความรุนแรง 
ที่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กในสถานศึกษาและโดยบุคลากรทางการศึกษาอย่างจริงจัง รวมถึงการจัดให้มีกลไก
รับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงได้ง่ายและเป็นมิตรกับเด็ก การจัดทำาหลักสูตรระดับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้กับครูพี่เลี้ยง และกระบวนการตรวจสอบโรงเรียน
ท่ีมีการเรียนการสอนระดับปฐมวัยทั้งของรัฐและเอกชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยกระทรวงศึกษาธิการ มีการ
จัดสรรบุคลากรและงบประมาณสำาหรับการดำาเนินการท่ีเพียงพอ และมีมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียหาย 
อย่างมีประสิทธิผล ในขณะเดียวกัน ควรมีมาตรการป้องกันปัญหาโดยระบุปัจจัยเสี่ยงที่ทำาให้เกิดการใช้ความรุนแรง 
หรือการล่วงละเมิดและแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัจจัยเสี่ยงนั้น

4. กระทรวงสาธารณสุขควรให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การมีเพศสัมพันธ์
ท่ีปลอดภัย และความรู้ในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งอาจพิจารณาขยายความร่วมมือ
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กับองค์กรพัฒนาเอกชนในการจัดให้มีระบบให้คำาแนะนำาปรึกษาแก่เด็กและเยาวชนในเร่ืองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ 
ที่เป็นมิตรกับเด็กและวัยรุ่น

5. รัฐบาลโดยคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรพจิารณานำาข้อเรยีกร้องของกลุม่เดก็และเยาวชนในการชมุนมุทีย่งัไม่ได้รบัการแก้ไขมาพิจารณา 
ให้รอบคอบ และจัดให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมโดยเร็ว โดยให้เด็กได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ 
ดังกล่าวด้วย

5.2  สิทธิผู้สูงอายุ 

 ภาพรวม

ปัจจุบันยังไม่มีสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของผู้สูงอายุโดยเฉพาะ แต่สิทธิของผู้สูงอายุได้รับ 
การรบัรองในสนธิสญัญาหลักระหว่างประเทศด้านสทิธิมนษุยชน 2 ฉบบั คอื กตกิา ICCPR และกตกิา ICESCR นอกจากนี้  
ยังมีสนธิสัญญาฉบับอ่ืนที่มีความเก่ียวข้องและอาจนำามาปรับใช้ในการคุ้มครองผู้สูงอายุได้ เช่น ผู้หญิงสูงอายุได้รับ 
การคุม้ครองตามอนสุญัญา CEDAW ส่วนผูสู้งอายุทีม่คีวามบกพร่องทางร่างกายได้รบัความคุม้ครองตามอนสุญัญา CRPD 
เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อปี 2534 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติที่ 46/91 รับรองหลักการ 18 ประการสำาหรับผู้สูงอายุ 
(United Nations Principles for Older Persons) โดยรับรองสิทธิของผู้สูงอายุใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมีอิสรภาพ
ในการพึ่งตนเอง (independence) 2) การมีส่วนร่วม (participation) 3) การดูแล (care) 4) การบรรลุความต้องการ 
(self-fulfillment) และ 5) ความมีศักดิ์ศรี (dignity)447นอกจากนี้ ยังมีตราสารระหว่างประเทศด้านผู้สูงอายุที่สำาคัญ 
ได้แก่ แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ (The Madrid International Plan of Action on 
Ageing) ซึ่งเป็นผลจากการประชุมสมัชชาระดับโลกว่าด้วยผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 (The 2nd World Assembly on Ageing) 
ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน ในปี 2545 โดยมีเป้าหมายหลักของการพัฒนาผู้สูงอายุใน 3 ประเด็น คือ 1) ผู้สูงอายุกับ 
การพัฒนา 2) สูงวัยอย่างสุขภาพดีและมีสุขภาวะ และ 3) การสร้างความมั่นใจว่าจะมีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุน 
และเหมาะสม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้รับรองสิทธิผู้สูงอายุไว้ในมาตรา 27 วรรคสาม  
และวรรคสี่ ว่าด้วยการห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุแห่งความแตกต่างด้านต่าง ๆ รวมถึงเรื่องอายุ 
และมาตรา 48 วรรคสอง บัญญัติว่าบุคคลที่อายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และบุคคลยากไร้ 
ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ นอกจากนี้ มาตรา 71 วรรคสาม บัญญัติว่า 
รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดำารงชีพได้อย่างมี
คุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งให้การบำาบัด 
ฟื้นฟู เยียวยาผู้ถูกกระทำาการดังกล่าว 

447 
From United Nations Principles for Older Persons Adopted by General Assembly resolution 46/91 

of 16 December 1991, by United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 1991. Retrieved from 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OlderPersons.aspx
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ในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2562 กสม. ได้มีข้อเสนอแนะต่อ 
รัฐบาลในประเด็นสิทธิผู้สูงอายุ อาทิ รัฐควรให้ความสำาคัญกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของกลุ่มแรงงาน
นอกระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างหลักประกันว่าแรงงานกลุ่มดังกล่าวจะมีรายได้เพียงพอสำาหรับการดำารงชีวิต 
ตามมาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคและภาวะการเจ็บ
ป่วยของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น การเร่งการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได ้
โดยสะดวกยิ่งขึ้น และการมีมาตรการป้องกันปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งหรือถูกทำาร้ายโดยสมาชิกในครอบครัว โดยการ 
มีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เนื่องจากประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ของไทยในอีกประมาณ 1 ปีข้างหน้า จึงมีความ
จำาเป็นต้องดำาเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ กสม. จึงได้ทำาการศึกษา
สภาพปัญหาสิทธิของผู้สูงอายุโดยใช้กระบวนการไต่สวนสาธารณะ (public inquiry) เป็นพื้นฐานในการรวบรวมศึกษา 
ข้อเท็จจริง บทบัญญัติของกฎหมาย เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การลงพื้นที่ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจาก 
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการศึกษาดูงาน และในเดือนเมษายน 2563 ได้จัดทำาข้อเสนอแนะมาตรการหรือ 
แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู ้สูงอายุต่อคณะรัฐมนตรีใน 7 ด้าน ได้แก่ 1) สิทธิในท่ีอยู่อาศัย  
2) สิทธิด้านสุขภาพ 3) สิทธิในหลักประกันรายได้ 4) สิทธิในการทำางาน 5) สิทธิในการศึกษาตลอดชีวิต 6) สิทธิ 
ในการได้รับความคุ้มครองจากการถูกทอดทิ้ง ถูกกระทำารุนแรงและถูกแสวงประโยชน์ และ 7) สิทธิในการได้รับความ
คุ้มครองในสภาวะภัยพิบัติรวมทั้งมีข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายในภาพรวม เช่น การกำาหนดนโยบาย 
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับหลักการว่าด้วยผู้สูงอายุของสหประชาชาติ  
การพิจารณาใช้กลไกระดับท้องถิ่นเป็นหน่วยดำาเนินงานเพ่ือส่งเสริม คุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
ในระดับพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินโยบาย และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ และการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ  
ระเบยีบหรือคำาสัง่ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธขิองผูส้งูอาย ุอาท ิการทบทวนพระราชบญัญตัผิูส้งูอายุ 
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมในมาตรา 10 และมาตรา 11 เพื่ออำานวยให้กลไกการปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถ 
เข้ามามีบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะแก่ผู้สูงอายุ เป็นต้น448 ซึ่งสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/25337 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม  
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สำานักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎกีา สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ สำานกังาน ก.พ. และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ศกึษาแนวทาง
และความเหมาะสมของข้อเสนอแนะของ กสม. โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สรุปผลการพิจารณาหรือผลการ 
ดำาเนินการดังกล่าวในภาพรวมแล้วส่งให้สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

อน่ึง จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสิทธิของผู้สูงอายุในปี 2563 พบว่ามีสถานการณ์สำาคัญ 
การดำาเนินการของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังปัญหาและอุปสรรคในส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ 
ของผู้สูงอายุ ดังนี้ 

448 
จาก ข้อเสนอแนะที่ 1/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563, โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
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5.2.1 วาระผู้สูงอายุแห่งชาติ

  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานประมาณการประชากร 
ของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 ที่คาดการณ์ว่า ในปี 2563 จะมีประชากรผู้สูงอายุ หรือผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำานวน 
12 ล้านคน หรือร้อยละ 18 ของจำานวนประชากรทั้งหมด และจะเพิ่มเป็น 20.4 ล้านคน หรือร้อยละ 31.3 ของจำานวน
ประชากรในปี 2583 ทั้งนี้ ในปี 2562 เป็นปีแรกที่จำานวนประชากรวัยเด็กเท่ากับประชากรผู้สูงอายุที่ 11.3 ล้านคน 
หลังจากนั้นจำานวนประชากรวัยเด็กมีแนวโน้มลดลงสวนทางกับจำานวนประชากรผู ้สูงอายุที่จะมีแนวโน้มสูงข้ึน  
ขณะทีอ่ตัราส่วนของวัยแรงงานต่อผู้สูงอายก็ุลดลงอย่างต่อเนือ่งเช่นกนั ในปี 2563 มวัียแรงงาน 3.6 คนต่อผูส้งูอาย ุ1 คน  
แต่ในปี 2583 อัตราส่วนดังกล่าว จะลดลงเหลือวัยแรงงานเพียง 1.8 คนต่อผู้สูงอายุ 1 คน ส่งผลให้อัตราส่วนพ่ึงพิง 
ของผู้สูงอายุต่อวัยแรงงานเพิ่มขึ้นจาก 27.7 คนต่อวัยแรงงาน 100 คน ในปี 2563 เป็น 56.2 คนต่อวัยแรงงาน 100 คน 
ในปี 2583 

  รฐับาลได้กำาหนดให้เรือ่งผูส้งูอายเุป็นวาระแห่งชาติโดยมแีนวทางการขับเคลือ่นแผนปฏบิตักิารผูส้งูอายุ 
แห่งชาตคิรอบคลมุทัง้กลุม่ก่อนวยัสงูอายหุรอืผูม้อีายรุะหว่าง 25-59 ปี และผูส้งูอายหุรอืผูม้อีาย ุ60 ปีขึน้ไป สำาหรบักลุม่
ก่อนวัยสูงอายุ รัฐบาลมีแผนส่งเสริมเน้นเรื่องการออม การไม่มองผู้สูงอายุเป็นภาระ วิธีการดูแลผู้สูงอายุ และการปรับ
ส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องกับสภาพผู้สูงอายุ ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุได้มีการจัดทำาแผนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่ครอบคลุม
จำานวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงมากขึ้น เน้นการเสริมทักษะใหม่แก่แรงงานผู้สูงอายุ การออกแบบการทำางานให้ยืดหยุ่น
และสร้างแรงจูงใจให้นายจ้างที่จ้างผู้สูงอายุ ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กิจกรรมของภาคเอกชนในการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) และกิจกรรมของภาคประชาชนในการสร้างงาน 
แก่ผูส้งูอายทุีเ่ป็นแรงงานนอกระบบ พร้อมทัง้จัดทำาแผนบรูณาการด้านสขุภาพโดยมเีป้าหมายให้ผูส้งูอายไุด้รบัการตรวจ 
ป้องกัน และดูแลสุขภาพระยะยาวที่บ้านและในชุมชนตามระดับความจำาเป็น สามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี  
มีระบบการเงินการคลังที่ยั่งยืนในการดูแลผู ้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง449 และเม่ือเดือนเมษายน 2563 ที่ประชุม 
คณะกรรมการผู้สงูอายแุห่งชาตใิห้ความเหน็ชอบมาตรการรองรบัสงัคมสงูวยัคนไทยอายยุนื 4 มติิ ครอบคลมุด้านเศรษฐกิจ  
สภาพแวดล้อม สุขภาพ และสังคม โดยมีการกระจายอำานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ 
บูรณาการและขบัเคลือ่นงานพฒันาคุณภาพชวิีตประชาชน การยกระดับผู้ดแูลผูส้งูอายมืุออาชีพ จัดให้มีศนูย์ฟ้ืนฟสูขุภาพ
ทุกอำาเภอควบคู่กับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ซ่ึงมาตรการท้ังหมดจะนำาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ต่อไป450 ต่อมา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบหลักการมาตรการขับเคลื่อนสังคม 
สูงวัยคนไทยอายุยืน 4 มิติ (เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม สุขภาพ และสังคม) ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์เสนอ โดยมาตรการทั้ง 4 มิติมีแนวทางดำาเนินงานที่สำาคัญ คือ 1) มิติเศรษฐกิจ เช่น การสนับสนุน
และสร้างระบบการออมทัง้แบบถ้วนหน้าและสมคัรใจผ่านกลไกต่าง ๆ  เพือ่รองรบัความต้องการในยามสงูอาย ุการปฏริปู 
ระบบการเงินการคลังที่เหมาะสมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย การส่งเสริมและสนับสนุนประชากรวัยทำางานกลุ่มลูกจ้าง 
ในการเตรยีมความพร้อมเพือ่การเข้าสูก่ารใช้ชวีติยามสงูอาย ุและการขยายอายกุารทำางาน เป็นต้น 2) มติสิภาพแวดล้อม 
เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎกระทรวงเกี่ยวกับสิ่งอำานวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานที่ 

449 
จาก สศช.ชี้แนวโน้มวัยท�างานลด สวนทางประชากรสูงวัยพุ่ง, โดย กรุงเทพธุรกิจ, 2563. สืบค้นจาก https://www.

bangkokbiznews.com/news/detail/862069
450 

จาก ห่วงใยผู้สูงอายุ! รัฐบาลพักช�าระหน้ีกองทุนฯ 1 ปีเริ่ม 1 เม.ย.63 - 31 มี.ค.64, โดย ไทยโพสต์, 2563.  
สืบค้นจาก https://www.thaipost.net/main/detail/62726
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หรือบริการสาธารณะอื่นเพื่อให้คนพิการ และผู้สูงอายุใช้ประโยชน์ได้ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีภารกิจ 
ในการปรบัสภาพแวดล้อมบ้านผูส้งูอายใุนชมุชนได้ เป็นต้น 3) มิตสิขุภาพ เช่น การให้ศนูย์พฒันาคุณภาพชวีติระดบัตำาบล 
ทำาหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการ (operation unit) ในการบูรณาการกิจกรรมและทรัพยากรสำาหรับผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ   
การยกระดับผู้บริบาลมืออาชีพ และการจัดให้มีศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพในทุกอำาเภอควบคู่กับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทาง 
การแพทย์ผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care) และ 4) มิติสังคม เช่น การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ  
ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน วิสาหกิจ ชมรม โรงพยาบาลในการรองรับสังคมสูงวัยในชุมชน และการเพิ่มบทบาท 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู ้รับผิดชอบหลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนในทกุมติ ิและพฒันาระบบรองรบัสังคมสงูวยัได้อย่างมปีระสทิธภิาพและสอดคล้องกบับรบิทของแต่ละท้องถิน่ 
เป็นต้น451

5.2.2 การดำาเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564)

  ข้อมลูจากสำานกันายกรฐัมนตรรีะบวุ่า จากการประเมนิผลแผนปฏบิตักิารปี 2563-2566 เพือ่ขบัเคลือ่น
การดำาเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฯ พบว่า มีการดำาเนินงานบางด้านที่ต้องปรับปรุง เช่น การเตรียมความพร้อม 
ของประชากรเพือ่วยัสงูอายทุีม่คีณุภาพ การส่งเสรมิและพฒันาผูส้งูอาย ุและการคุม้ครองทางสงัคมสำาหรบัผูส้งูอาย ุเป็นต้น 
ดังนั้น คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จึงได้ปรับแผนปฏิบัติการฯ (พ.ศ. 2563-2565) โดยให้ความสำาคัญกับประเด็น
หลัก 7 ประเด็น ได้แก่ 1) การรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความจำาเป็นของการเตรียมการเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ  
คนวัยทำางานมีความเข้าใจถึงการเตรียมตัวด้านต่าง ๆ เช่น รายได้ สุขภาพ ท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น 2) สังคมมีทัศนะ 
เชิงบวกต่อผู้สูงอายุ ไม่มองว่าผู้สูงอายุเป็นภาระต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการสร้างทัศนคติกับกลุ่มประชากรอายุ 18-59 ปี 
จำานวน 40 ล้านคน 3) การจ้างงานผู้สูงอายุ โดยตั้งเป้าหมายว่าในปี 2564 ผู้สูงอายุจำานวน 1.95 แสนคนจะมีงานทำา  
4) เน้นให้ลูกหลานกลับมาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุที่ครอบครัวมีฐานะยากจน โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ขับเคลื่อนสำาคัญและให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ 5) การปรับเปลี่ยนโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็น 
สถานทีพ่ฒันาผูส้งูอายใุนชมุชน 6) การส่งเสรมิการออมทัง้แรงงานในระบบและนอกระบบ โดยคนวยัทำางานต้องออมเงนิ
เพื่อใช้ในวัยเกษียณ และ 7) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตหรือฝึกอบรมบุคลากรด้านผู้สูงอายุในระดับวิชาชีพ
อย่างเพียงพอและมีมาตรฐาน452

5.2.3 หลักประกันรายได้ 

  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 (11) กำาหนดให้ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์
เบีย้ยงัชพีตามความจำาเป็นอย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม ผูม้สีทิธไิด้รบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายตุ้องมสีญัชาตไิทย มอีาย ุ60 ปีขึน้ไป 
และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนต่อเนื่องตลอดชีวิตตามอัตราแบบขั้นบันไดตั้งแต่ 600-1,000 บาทต่อเดือน 

451 
จาก มาตรการขับเคลื่อนสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน 4 มิติ (เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม สุขภาพ และสังคม),  

โดย RYT9, 2563. สืบค้นจาก https://www.ryt9.com/s/cabt/3163022
452 

จาก รัฐฯ ปรับแผนรับมือ “สังคมสูงอายุระดับสุดยอด”, โดย ฐานเศรษฐกิจ, 2563. สืบค้นจาก https://www. 
thansettakij.com/content/normal_news/448183?as=
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ตามช่วงอายุ และเมื่อเดือนมีนาคม 2563 คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติได้มีมติอนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน  
2563 โดยผู้สูงอายุที่มีรายได้ 0-30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 100 บาท และผู้สูงอายุท่ีมีรายได้ 
30,001-100,000 บาท ได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 50 บาท453

 

  สำาหรับหลักประกันของผู้สูงอายุท่ีประกอบอาชีพอิสระนั้น สำานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  
ได้ปรับปรุงกฎหมายประกันสังคมขยายอายุผู้สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จากเดิมจำากัดที่อายุไม่เกิน  
60 ปี เป็นไม่เกิน 65 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563454

 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือแรงงานอิสระ
ที่สูงวัยแต่มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์เข้าสู่ระบบประกันสังคมได้ โดยการประกันตนของผู้สูงอายุมี 3 ทางเลือก ได้แก่  
ทางเลือกที่ 1 ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน รัฐจ่ายสมทบ 30 บาท/เดือน รวมจ่ายสมทบ 100 บาท/เดือน  
ทางเลือกที่ 2 ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน รัฐจ่ายสมทบ 50 บาท/เดือน รวมจ่ายสมทบ 150 บาท/เดือน  
และทางเลือกที ่3 ผูป้ระกนัตนจ่ายเงนิสมทบ 300 บาท/เดือน รฐัจ่ายสมทบ 150 บาท/เดอืน รวมจ่ายสมทบ 450 บาท/เดอืน 
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับประกอบด้วยเงินทดแทนการขาดรายได้เม่ือเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพ เงินค่าทำาศพกรณี 
เสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพหรือจากอุบัติเหตุ และเงินสงเคราะห์เพิ่มเติม ส่วนทางเลือกที่ 2 และ 3 มีสิทธิประโยชน ์
เพิ่มเติม คือ เงินบำาเหน็จชราภาพ และเงินสงเคราะห์บุตร (เฉพาะทางเลือกที่ 3)455 

  ในส่วนของการจ่ายค่าทำาศพผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ได้ออก
ประกาศ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 
เป็นต้นไป เพือ่ปรบัเพิม่วงเงนิการสงเคราะห์ในการจดัการศพตามประเพณใีห้เหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพการณ์ปัจจบุนั
จากเดิมรายละ 2,000 บาท เป็น 3,000 บาท และปรับเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือโดยให้แก่ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐและที่อยู่ในสถานสงเคราะห์หรือสถานดูแลอื่น ๆ ของรัฐ

  สำาหรับความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติบำานาญแห่งชาติ พ.ศ. …. นั้น สำานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาได้พจิารณาร่างพระราชบญัญตับิำานาญแห่งชาต ิพ.ศ. …. ฉบบัประชาชน โดยเหน็ว่า มคีวามซำา้ซ้อนกบักฎหมาย 
ที่ใช้บังคับอยู ่แล้วในปัจจุบัน รวมถึงการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการบำานาญแห่งชาติและจัดตั้งสำานักงานบำานาญ 
แห่งชาตใินสงักดักระทรวงการคลงัยงัมคีวามซำา้ซ้อนกบัองค์กรตามพระราชบญัญตัผิูส้งูอายฯุ ซึง่มคีณะกรรมการผูส้งูอายุ 
แห่งชาติและกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นหน่วยงานดำาเนินการในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว จึงไม่สอดคล้องกับมาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในชั้นนี้ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงยังไม่ผ่านความเห็นชอบ 
ในชัน้ของสำานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา456 ทัง้นี ้ปัจจบุนัมีกองทนุการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นกลไกสำาหรับผูป้ระกอบ

453 
จาก คกก. ผู้สูงอายุแห่งชาติ อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเดือน 

เม.ย.- ก.ย. 63 ตามอัตราเดิมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่, โดย รัฐบาลไทย, 2563. สืบค้นจาก https://www. 
thaigov.go.th/news/contents/details/26906

454 
จาก พระราชกฤษฎีกาก�าหนดคุณสมบัติบุคคลซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู ้ประกันตน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563,  

ในราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 137 ตอนที่ 46 ก, วันที่ 23 มิถุนายน 2563.
455 

จาก “ประกันสังคม" มาตรา 40 อาชีพอิสระ ต้องอ่าน”, โดย ฐานเศรษฐกิจ, 2563. สืบค้นจาก https://www. 
thansettakij.com/content/439936

456 
จาก “กฤษฎีกา” ดับฝัน ร่าง พ.ร.บ.บ�านาญแห่งชาติ คนอายุ 60 ปี รับบ�านาญ 3 พัน, โดย ฐานเศรษฐกิจ, 2563.  

สืบค้นจาก https://www.thansettakij.com/content/normal_news/446832
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อาชพีอสิระในการออมเงนิเพือ่ชวีติในวัยเกษยีณ เป็นการเพิม่โอกาสให้คนไทยทกุคนเข้าถงึสวสัดกิารแห่งรฐัได้อย่างทัว่ถงึ  
และสร้างระบบเงินบำานาญโดยสมัครใจ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กอช. มีสมาชิกรวม 2,384,529 คน ส่วนใหญ่
เป็นเกษตรกร (ร้อยละ 48) รองลงมาเป็นอาชีพอิสระ ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป457

5.2.4 การส่งเสริมการทำางานของผู้สูงอายุ  

  แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุกำาหนดแนวทางในเรื่องการทำางานของ 
ผู้สูงอายุว่า ผู้สูงอายุควรมีโอกาสทำาประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งควรมีโอกาสได้ทำางานตราบเท่าที่ยังมีความประสงค์และ
มีความสามารถที่จะทำางานได้ นอกจากนี้ การทำางานยังสร้างหลักประกันรายได้ที่สำาคัญแก่ผู้สูงอายุ และทำาให้ผู้สูงอายุ 
สามารถดำารงชีวิตได้อย่างอิสระตามหลักการด้านผู้สูงอายุของสหประชาชาติด้วย ในส่วนของการจ้างงานภาครัฐ  
ในปีทีผ่่านมา สำานกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำานกังาน ก.พ.) ได้ศกึษาเกีย่วกบัการขยายอายเุกษยีณราชการ
ซึง่เป็นประเดน็หนึง่ในแผนปฏริปูประเทศจาก 60 ปี เป็น 65 ปี เพือ่เตรยีมเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณา การเพิม่เวลา 5 ปี จะ
เป็นการต่ออาย ุ2 ระดบั กล่าวคือ ในช่วงแรกจะต่ออาย ุ3 ปีก่อน เมือ่ครบจะพจิารณาต่ออกี 2 ปี โดยผูท้ีไ่ด้ต่ออายรุาชการ
จะเป็นไปด้วยความสมคัรใจและจะเป็นผู้ทีอ่ยูใ่นตำาแหน่งทีป่รกึษาของหน่วยงาน ไม่ได้ดำารงตำาแหน่งในส่วนบรหิารสงูสดุ
เพือ่เปิดโอกาสให้ผูท้ีมี่อายรุาชการไม่ครบ 60 ปี ได้เจรญิก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานตามความเหมาะสม อย่างไรกดี็ กระทรวง
การคลงัมคีวามกงัวลเกีย่วกับวกิฤตการคลงัทีอ่าจจะเกดิขึน้ในระยะ 10-15 ปีข้างหน้า โดยปัจจยัทีเ่ข้ามากระทบหลกั คอื 
ภาระการคลังที่จะต้องเข้ามารองรับสังคมผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ กระทรวงการคลังพยายามเตรียมแผนไว้รองรับ 
หนึ่งในนั้น คือ การพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน เพื่อเป็นแหล่งทุนและแหล่งเงินออมรองรับกรณีดังกล่าว458 นอกจากนี้ 
เม่ือเดือนกันยายน 2563 ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย  
ในคณะกรรมาธกิารการพฒันาสงัคมและกิจการเดก็ เยาวชน สตร ีผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูด้้อยโอกาส วุฒิสภา เปิดเผยว่า 
คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ศึกษาสถานการณ์ในปี 2563 แล้ว เห็นควรทบทวนและชะลอการดำาเนินการตามแผนปฏิรูป
ด้านสงัคมในส่วนการขยายอายเุกษยีณราชการออกไปก่อนเนือ่งจากคาดว่าสถานการณ์โรคโควดิ 19 จะส่งผลกระทบด้าน 
การเงินการคลังในระยะยาวถึง 10 ปี และรัฐบาลกำาลังปรับเปลี่ยนแผนบริหารกำาลังคนภาครัฐเพราะค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรมีสัดส่วนสูงถึง 1 ใน 3 ของงบประมาณ กอปรกับที่ผ่านมา สำานักงาน ก.พ. ได้เปิดช่องให้หน่วยงานรัฐสามารถ
พจิารณาต่ออายุราชการสำาหรบัผู้ดำารงตำาแหน่งบางประเภทและบางระดบัได้อยูแ่ล้ว และหากต้องการใช้ศกัยภาพผูส้งูอายุ 
ในการทำางานก็สามารถจ้างในรูปแบบอื่นได้ เช่น แพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขท่ีมีการจ้างงานตามปริมาณงานและ
วิชาชีพ โดยไม่จำาเป็นต้องขยายการเกษียณอายุราชการและทำาให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย459  

  ในส่วนการจ้างงานผูส้งูอายใุนภาคเอกชน ข้อมลูจากกรมการจดัหางาน (ณ เดอืนมถินุายน 2563) ระบวุ่า 
ได้จัดหาตำาแหน่งงานว่างรองรับผู้สูงอายุ 1,466 อัตรา มีผู้สูงอายุมาใช้บริการแล้ว 924 คน ได้รับการบรรจุงานแล้ว
จำานวน 732 คน เป็นแรงงานด้านการผลิตมากที่สุด รองลงมาเป็นพนักงานดูแลความปลอดภัย แม่บ้าน พนักงานบริการ
ลูกค้า และเสมียนพนักงานทั่วไป ตามลำาดับ ในปี 2563 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดโครงการส่งเสริม 

457 
จาก จ�านวนสมาชิก กอช. ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563, โดย กองทุนการออมแห่งชาติ, 2563. สืบค้นจาก  

https://www.nsf.or.th/sites/default/files/sep63.JPG
458 

จาก ก.พ.ชง ครม.ยดือาย ุขรก.เกษยีณ 65 ปี เคาะแก้กม.เม.ย.นี ้– ปลดัฯ คลงัชีอ้าจส่งผลกระทบ, โดย มตชินออนไลน์, 
2563. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/economy/news_85875

459 
จาก เสนอทบทวนขยายเวลาเกษียณอายุเป็น 63 ปี, โดย ไทยพีบีเอส, 2563. สืบค้นจาก https://news.thaipbs.

or.th/content/296414
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การจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมคือ 1) การจ้างงานผู้สูงอายุที่
มีความรู้ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในสาขาต่าง ๆ มาถ่ายทอดความรู้ให้คนในชุมชนเพื่อนำาไปประกอบอาชีพต่อไป เป้าหมาย 
ผูส้งูอายไุด้รบัการจ้างเป็นวทิยากร 104 คน ดำาเนนิการนำาร่องใน 16 จังหวัดท่ัวประเทศ เช่น ลพบุร ีกาญจนบุร ีฉะเชงิเทรา 
พษิณโุลก สกลนคร พทัลงุ และปัตตาน ี2) การเพิม่โอกาสสร้างงานในสถานประกอบการ โดยให้บรกิารจดัหางานแก่ผู้สูงอายุ  
โดยตั้งเป้าหมายมีผู้สูงอายุมาใช้บริการจัดหางาน 965 คน และผู้สูงอายุท่ีมาใช้บริการมีงานทำาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
3) การจ้างเหมาบริการผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 20 คน ทำางานในศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำานักงาน
จัดหางานในกรุงเทพฯ และในส่วนภูมิภาครวม 20 แห่ง มีระยะเวลาการทำางาน 144 วัน ทำางานวันละ 3 ชั่วโมง  
โดยได้รับค่าจ้างเป็นรายชั่วโมง และ 4) กิจกรรมสำารวจความต้องการประกอบอาชีพหรือทำางานของผู้สูงอายุ เพ่ือให ้
ผูส้งูอายไุด้รบัการส่งเสรมิการประกอบอาชพีทีต่รงตามความต้องการ โดยมเีป้าหมายสำารวจผูส้งูอายจุำานวน 13,500 คน460

  

ผู้ประกอบธุรกิจเอกชนบางรายมีการจ้างงานผู้สูงอายุในตำาแหน่ง/แผนกต่าง ๆ เช่น แผนกจัดเรียงสินค้า พนักงาน
ลูกค้าสัมพันธ์/บริการลูกค้า แผนกการเงิน พนักงานครัว พนักงานขาย พนักงานตัดเย็บ เป็นต้น การทำางาน 
มีทั้งแบบเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา บางกรณีเป็นการจ้างพนักงานเดิมที่อายุถึง 60 ปีให้ทำางานต่อเนื่อง461 และบางกรณี 
มกีารออกแบบอปุกรณ์ภายในรา้นให้เหมาะสมกับการทำางานของผูส้งูอาย ุเชน่ การออกแบบความสงูของชัน้วางวตัถุดบิ
ให้เหมาะสมและปลอดภยัในการทำางาน การจัดเตรียมอปุกรณ์ทางการแพทย์เพือ่รองรบัเหตฉุุกเฉินทีอ่าจเกดิขึน้ เป็นต้น462

5.2.5 สิทธิด้านสุขภาพ

  ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขระบุถึงปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 
โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ
ให้บริการ พบว่ายังไม่มีระบบสนับสนุนสมาชิกครอบครัวที่ชัดเจนที่สามารถดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง (family care 
giver) ได้อย่างมีคุณภาพ มีแต่การอบรมอาสาสมัครประจำาครอบครัว (อสค.) ซึ่งไม่ได้มีการลงรายละเอียดในเนื้อหาและ
กระบวนการฝึกปฏบิตัเิพือ่ตอบสนองความต้องการทีเ่หมาะสมตามสภาพปัญหาของผูส้งูอายนุัน้ ๆ  อกีทัง้ยงัขาดแคลนทมี
สหวชิาชพีหรอืทมีหมอครอบครัว (family care team) ในการเข้าร่วมกจิกรรมดแูลผูส้งูอายรุะยะยาวให้เป็นไปตามแผนการ
ดแูล ตลอดจนขาดแคลนสือ่ อาท ิแผ่นพบั วดิโีอ สือ่ออนไลน์ทีส่มาชกิครอบครวัผูด้แูลผูส้งูอายสุามารถเข้าถงึองค์ความรู้ 
ที่จำาเป็นได้ง่าย 2) ด้านกำาลังคน พบว่า จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเน้นระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง  
โดยระบชุดัว่าให้ทมีหมอครอบครวั 2,500 ทมี ดแูลประชาชน 25 ล้านคน แต่ยงัไม่มคีวามชดัเจนในการกำาหนดบทบาทหน้าที่  
อัตรากำาลัง ทักษะที่จำาเป็น และคุณสมบัติของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งยังขาดระบบการพัฒนา
หลกัสตูรและฝึกอบรมให้กบัผูจั้ดการการดแูล (care manager) ผูด้แูลผูสู้งอาย ุ(care giver) อาสาสมัคร ทมีหมอครอบครวั  
นกัสงัคมสงเคราะห์และ/หรอืนกัพฒันาชมุชน ตลอดจนสมาชกิของครอบครวัทีท่ำาหน้าทีด่แูลผูส้งูอาย ุ3) ด้านเทคโนโลยี
และอุปกรณ์ พบว่ายังขาดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยในการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง 4) ด้านมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า ยังขาดการบูรณาการทิศทางและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

460 
จาก กกจังหวัดเดินหน้าสร้างงานวัยเก๋า, โดย กรมการจัดหางาน, 2563. สืบค้นจาก https://smartjob.doe.go.th/

INF/News/detail/776O7751775177597148
461 

จาก รวมธุรกิจที่หันมาจ้างงาน “คนสูงวัย”, โดย Tonkit 360, 2562. สืบค้นจาก https://tonkit360.com/51521
462 

จาก Café Amazon ประเดิมสาขาแรก รับ “พนักงานสูงวัย” อิงกระแสสังคมไทยก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ,  
โดย BRAND BUFFET, 2563. สืบค้นจาก https://www.brandbuffet.in.th/2020/01/cafe-amazon-for-chance- 
elderly-workforce/
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ท้องถิ่น และเอกชนอย่างเป็นเอกภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสมาชิกครอบครัวผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  
และผูส้งูอายทุีม่ข้ีอจำากดัการทำากจิวตัรประจำาวนั ให้สามารถแลกเปล่ียนเรยีนรูแ้ละช่วยเหลอืกนั 5) ด้านงบประมาณ พบว่า 
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินบำารุงในส่วนของหน่วยบริการท่ีสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขและขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีลักษณะแตกต่างกันตามระเบียบของเงินบำารุง โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณของสำานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำาเนินงาน และการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ 
ในระดบัท้องถิน่หรอืพืน้ที ่พ.ศ. 2561 ทีย่งัมคีวามเข้าใจทีไ่ม่ตรงกนั ทำาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ไม่สามารถเบกิจ่าย 
งบประมาณที่จะดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงได้อย่างครอบคลุม463 อย่างไรก็ดี กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นได้จัดให้มีโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินเพื่อจ้างบุคคลในพื้นท่ีมาทำางานช่วยเหลือผู้สูงอาย ุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศประมาณ 15,000 คน ซ่ึงได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท ระยะเวลาการจ้างงาน  
12 เดือน ทั้งนี้ ได้เริ่มดำาเนินการแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2563464

5.2.6 การเข้าถึงบริการสาธารณะ 

  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงกำาหนดสิ่งอำานวย
ความสะดวกในอาคารสำาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย
เสนอ ซึ่งเป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงกำาหนดสิ่งอำานวยความสะดวกในอาคารสำาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ  
และคนชรา พ.ศ. 2548 ให้ครอบคลุมประเภทและขนาดของอาคารที่ปัจจุบัน รวมถึงกำาหนดสิ่งอำานวยความสะดวก 
สำาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา โดยสาระสำาคัญของร่างกฎกระทรวง คือ 1) อาคารท่ีให้บริการสาธารณะ 
เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานศึกษา หอสมุด อาคารประกอบของสนามกีฬากลางแจ้งหรือสนามกีฬาในร่ม 
2) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล เช่น โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพตำาบล 3) อาคารที่ทำาการของราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐท่ีจัดตั้งขึ้นตาม 
กฎหมาย ต้องจดัให้มส่ิีงอำานวยความสะดวกเพือ่ให้ผูสู้งอาย ุสามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์ในอาคาร สถานที ่และบรกิาร
ต่าง ๆ รวมทั้งมีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม465

 

  นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครร่วมกับบริษัทกรุงเทพธนาคม จำากัด จัดโครงการรถบริการด้านขนส่ง
มวลชนให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น โดยกรุงเทพมหานครมีแนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบการให้บริการระบบ 

463 
จาก หนังสือส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0207.09/22863 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 

เรื่อง ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�าปี  2563.
464 

จาก เตรียมจ้างอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 15,000 คน ดูแลผู้สูงอายุ, โดย ไทยโพสต์, 2563. สืบค้นจาก https://
www.thaipost.net/main/detail/79244

465 
จาก ครม.ไฟเขียวแก้กฎกระทรวง อ�านวยความสะดวก 'ผู้พิการ-ผู้สูงอายุ', โดย กรุงเทพธุรกิจ, 2563. สืบค้นจาก 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/883378
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ขนส่งสาธารณะสำาหรับคนพิการและผู้สูงอายุ โดยเพิ่มช่องทางการจองใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันเพื่อความสะดวก 
ของประชาชน รวมทั้งจะทดลองจัดบริการรถในบางเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่นแบบทางเดียวกันไปด้วยกัน466

 

5.2.7 การเข้าถึงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ

  หน่วยงานของรัฐมีการดำาเนินการ 
เพื่อจัดที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุกลุ่มต่าง ๆ  
เช ่น กรมธนารักษ ์มี โครงการเตรียมนำาพื้นที ่
ราชพัสดุที่จังหวัดสมุทรปราการจำานวน 20 ไร่ 
มาจัดสร้างคอนโดมิเนียมสำาหรับผู้สูงอายุ (ซีเนียร์ 
คอมเพล็กซ์) เช่าในระยะยาว 30 ปี คาดว่าจะ
เปิดจองได้ภายในปลายปี 2563 โดยกรมธนารักษ์ 
จะเจรจากับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ให้
สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตำ่าแก่ผู้จองซึ่งต้องมีอายุ 58 ปี 
ขึ้นไป และเข้าอยู่ได้เมื่ออายุ 60 ปี หรือบุตรหลาน
จองซื้อเพื่อให้สิทธิบุพการีเป็นผู้พักอาศัยได้ โดย
ในเบ้ืองต้นจะรองรับกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้สูงอายุท่ีดูแลตัวเองได้และรักษาตัวในโรงพยาบาลรามาธิบดีอยู่แล้ว467

ส่วนการเคหะแห่งชาติกำาลังดำาเนินโครงการบ้านเช่าสำาหรับผู้มีรายได้น้อยจำานวน 100,000 หน่วยเพื่อรองรับผู้สูงอายุ  
คนพิการ ข้าราชการชั้นผู้น้อยหรือข้าราชการเกษียณ และประชาชนที่มีรายได้น้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ 
ท่ัวประเทศ ระยะเวลาดำาเนนิการ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) เนือ่งจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ทำาให้
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยไม่มีกำาลังพอที่จะซื้อที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติจึงได้ปรับรูปแบบเป็นการให้เช่า ในราคาถูก  
หากในอนาคตมีกำาลงัซือ้สามารถเปลีย่นมาเป็นการซือ้ได้ โดยเงนิทีใ่ช้จ่ายในการเช่าสามารถปรับเปลีย่นมาเป็นเงนิดาวน์ได้468 

5.2.8 การละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ

  จากสถติคิวามรนุแรงทีเ่กดิกบัผูส้งูอายทุัง้ในและนอกครอบครวัระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 6 ตุลาคม 2563) ของศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 พบว่า ในปี 2563 มีกรณีการใช้ความรุนแรง 
ในครอบครัว 132 ราย ลดลงจากปี 2562 ที่มีจำานวน 182 ราย แต่ยังมากกว่าปี 2561 ที่มีจำานวน 115 ราย ส่วนกรณี 
การใช้ความรุนแรงนอกครอบครัวมีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2563 มีจำานวน 29 ราย น้อยกว่าปี 2561 และปี 2562 
ที่มีจำานวน 59 ราย และ 52 รายตามลำาดับ469

 

466 
จาก จ่อจองรถคนพิการ-ชราผ่านแอพฯ, โดย แนวหน้า, 2563. สืบค้นจาก https://www.naewna.com/local/ 

472855
467 

จาก 'ธนารักษ์' เตรียมเปิดจองซีเนียร์คอมเพล็กซ์ให้อยู ่หลังเกษียณ-ใกล้มือหมอเคาะยูนิตละ 1.9 ล้านบาท,  
โดย ไทยโพสต์, 2563. สืบค้นจาก https://www.thaipost.net/main/detail/69202

468 
จาก การเคหะฯ ลยุ เมอืงสงูวยั-พิการ แสนหน่วย, โดย ฐานเศรษฐกิจ, 2563. สบืค้นจาก https://www.thansettakij.

com/content/property/444404
469 

จาก หนังสือ กองตรวจราชการ ที่ พม 0204/7888 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบการ
จัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี  2563.
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  แม้ว่าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 ได้กำาหนด
ให้การสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมสำาหรับผู้สูงอายุเป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์ของแผนฯ แต่มาตรการภายใต้ยุทธศาสตร์
ดังกล่าวส่วนใหญ่เน้นการส่งเสริมศักยภาพแก่ครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน  
การให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุเมื่อเกิดภัยพิบัติ และการส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐและองค์กรสาธารณประโยชน์ 
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสำาหรับผู้สูงอายุในระดับท้องถ่ิน แต่ไม่มีมาตรการในการคุ้มครองผู้สูงอายุจาก 
ความรนุแรงและการถกูล่วงละเมดิแต่อย่างใด อย่างไรกต็าม มีองค์กรเอกชนบางแห่ง เช่น มูลนิธพิฒันางานผูส้งูอาย ุ(มพส.)  
ที่จัดให้มีระบบอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ โดยอาสาสมัครได้รับการอบรมความรู้ในการดูแล 
ผู้สูงอายุ รวมถึงเรื่องสิทธิของผู้สูงอายุด้วย เพื่อให้อาสาสมัครตระหนักถึงความสำาคัญของปัญหาความรุนแรงและ 
การละเมดิสทิธิของผูสู้งอาย ุและเข้าใจถงึรปูแบบต่าง ๆ  ของความรนุแรงท่ีมีต่อผูส้งูอาย ุท้ังการทำาร้ายร่างกาย การทำาร้าย
จิตใจ การล่วงละเมิดทางเพศ การหลอกลวงหรือแสวงหาผลประโยชน์ทางทรัพย์สิน และการละเลยหรือการทอดทิ้ง 
ผู ้สูงอายุ การทำางานของอาสาสมัครมีการให้คำาแนะนำาช่วยเหลือผู ้สูงอายุที่ประสบปัญหาความรุนแรงและ 
การถูกละเมิดสิทธิ ทั้งโดยการพูดคุยทำาความเข้าใจกับครอบครัว การไกล่เกลี่ย หรือประสานงานส่งต่อหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานในท้องถิ่น หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคมประจำาจังหวัด เป็นต้น 

  ทั้งนี้ จากการทำางานของอาสาสมัครบางรายของ มพส. พบว่า ผู้สูงอายุมักถูกทอดทิ้งโดยไม่ตั้งใจ 
และบางคนต้องอยู่ตามลำาพังเพราะลูกไปทำางานที่ต่างจังหวัด ถึงแม้จะเกิดจากความจำาเป็นแต่การถูกทอดท้ิงโดยไม่ได ้
ตั้งใจนี้ก็ทำาให้ผู ้สูงอายุไม่ได้รับการเอาใจใส่เท่าที่ควร สร้างความเครียด ความรู้สึกน้อยเนื้อตำ่าใจว่าลูกไม่รักหรือ 
ไม่ดูแล และสร้างความกังวล รู้สึกไม่มั่นคงในชีวิต นับว่าเป็นความรุนแรงต่อจิตใจผู้สูงอายุในรูปแบบหน่ึงท่ีอาจทำาให้ 
ผู้สงูอายมุอีาการซึมเศร้าได้ และในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 สามารถสงัเกตเหน็ได้ว่าปัญหาความรุนแรงทีเ่กิด
จากคนในครอบครวัมมีากข้ึน ซึง่อาจเกดิจากความเหนือ่ยล้าทีต้่องดแูลผูส้งูอายตุลอดเวลา และความเครยีดจากการงาน 
บทบาทของอาสาสมคัรดูแลผู้สูงอายใุนการเข้าไปพดูคยุกบัครอบครวัของผูส้งูอายแุละคนในชมุชนให้เข้าใจและตระหนกั
ถึงปัญหาความรุนแรง และช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลผู้สูงอายุ รวมท้ังการมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและประสานงาน
ช่วยเหลอืด้านสทิธใินชมุชน จึงเป็นกลไกสำาคัญทีช่่วยสร้างความปลอดภยัและทำาให้ผูส้งูอายสุามารถอาศยัอยูใ่นชมุชนได้ 
อย่างมีความสุข470

การประเมินสถานการณ์ 

พัฒนาการหรือความก้าวหน้า ในภาพรวมของปี 2563 รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดำาเนินการ 
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชากรสูงอายุที่จะเพิ่มจำานวนมากข้ึนโดยการกำาหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ  
เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุที่เป็นรูปธรรมและเพื่อให้ประชากรสูงอายุได้ดำารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
อาทิ การกำาหนดวาระผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการผู้สูงอายุแห่งชาติท่ีครอบคลุมทั้งกลุ่ม 
ก่อนวัยสูงอายุและกลุ่มสูงอายุ การกำาหนดให้มีมาตรการขับเคลื่อนสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน 4 มิติ (เศรษฐกิจ  
สภาพแวดล้อม สุขภาพ และสังคม) การขยายอายุแรงงานนอกระบบให้มีสิทธิเป็นผู ้ประกันตนตามมาตรา 40  
ของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 จากเดิม 60 ปีเป็น 65 ปี ความพยายามในการแก้ไขกฎหมายหรือกำาหนด
มาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสิ่งอำานวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น เป็นต้น 

470 
จาก เรื่องเล่าจากชุมชน : งานอาสาสมัครกับการคุ้มครองผู้สูงอายุจากการถูกกระท�าความรุนแรง, โดย มูลนิธิพัฒนา 

งานผู้สูงอายุ (มพส.), 2563. สืบค้นจาก https://www.tcijthai.com/news/2020/6/article/10601
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ปัญหาหรืออุปสรรค ยังพบสภาพปัญหาหรือข้อจำากัดบางประการในการดำาเนินการเพื่อส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ อาทิ กรณีปัญหาสิทธิด้านสุขภาพ เช่น การขาดระบบสนับสนุนให้สมาชิกครอบครัว
สามารถดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงได้ ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของทีมหมอครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ  
หรอืความเข้าใจทีไ่ม่ตรงกนัในเรือ่งการเบกิจ่ายงบประมาณทีจ่ะดแูลผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แต่ละแห่ง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังปรากฏปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุและการขาดกลไกในการเฝ้าระวังปัญหา 
ดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ กสม. ได้มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการส่งเสริม 
และคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ข้างต้นอย่างครอบคลุมแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2563 

ข้อเสนอแนะ กสม. มีข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิของผู้สูงอายุในปี 2563 เพิ่มเติม ดังนี้

1. ในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติเรื่องผู้สูงอายุ รัฐควรพิจารณาให้ความสำาคัญกับผู้สูงอายุท่ีมีอุปสรรค 
ในการเข้าถงึสทิธต่ิาง ๆ  เช่น กลุม่ผูส้งูอายทุีมี่รายได้น้อยหรอืเป็นแรงงานนอกระบบ ซึง่อาจเข้าไม่ถึงสทิธใินการมีสวสัดกิาร
สังคมและมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ รวมถึงการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมตามข้อ 9 และข้อ 11 ของกติกา ICESCR 

2. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งนำามาตรการขับเคลื่อนสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน 4 มิติ (เศรษฐกิจ 
สภาพแวดล้อม สุขภาพ และสังคม) ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้วไปเป็นกรอบแนวทางในการดำาเนินการ 
ของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงและได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างมีประสิทธิผลเป็นรูปธรรม 

3. รัฐบาลควรพิจารณากระจายอำานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มีบทบาทในการดูแลคุณภาพชีวิต 
ของผู้สูงอายุตามแนวทางที่กำาหนดในยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่มากขึ้น ทั้งนี้ โดยคำานึงถึงความพร้อมและศักยภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วย รวมทั้งควรมีการพิจารณาทบทวนกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรค 
ต่อการดำาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมสิทธิและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

4. รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขควรพิจารณามาตรการให้ผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และ 
ผู ้สูงอายุที่อยู ่พื้นที่ห่างไกลได้รับการดูแลสุขภาพอย่างท่ัวถึง เช่น การเพิ่มจำานวนบุคลากรท่ีมีความรู ้ ทักษะ  
และความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุ การประสานการทำางานร่วมกันกับสมาชิกครอบครัวผู้สูงอายุ ตลอดจนการจัด 
ให้มีการอบรมให้ อสม. มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง เป็นต้น

5. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจถึงสภาวะและสิทธิของผู้สูงอายุ
แก่กลุ่มวัยก่อนสูงอายุและกลุ่มสมาชิกครอบครัวผู้สูงอายุ และควรพิจารณากำาหนดมาตรการหรือกลไกในการเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุเพื่อลดอัตราการใช้ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุทั้งในและนอกครอบครัวในระดับท้องถิ่น 

6. ในการคุ้มครองผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ถูกกระทำารุนแรง หรือถูกล่วงละเมิด กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์อาจพิจารณาใช้เครือข่ายอาสาสมัครทั้งของรัฐ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข และอาสาสมัคร 
ขององค์กรพัฒนาเอกชน ในการเฝ้าระวังปัญหาดังกล่าว ให้คำาแนะนำาช่วยเหลือเบื้องต้น รวมท้ังประสานงานกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปตามควรแก่กรณี
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5.3 สิทธิคนพิการ

 ภาพรวม

 สิทธิของคนพิการได้รับการรับรองไว้ในอนุสัญญา CRPD หลายประการ ทั้งสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ตามกติกา ICCPR และสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตามกติกา ICESCR การจัดทำาอนุสัญญาฯ มีเจตนารมณ์
เพ่ือประกันว่าคนพิการจะได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทียมกับบุคคลอื่นและ 
ได้รับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดังนั้น อนุสัญญาฯ จึงได้ยืนยันหลักการสำาคัญด้านสิทธิมนุษยชน 
อันได้แก่ การไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วยเหตุแห่งความพิการ รวมถึงยังได้กำาหนดหลักการทั่วไปในการส่งเสริมให้เกิด
การปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ไว้หลายประการ เช่น การส่งเสริมให้คนพิการมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การให้
คนพกิารได้เข้าถงึโอกาสอย่างเท่าเทียม การสร้างความตระหนกัเกีย่วกบัคนพกิารในสงัคม และการเข้าถงึสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพ การขนส่ง สารสนเทศและการสือ่สาร และสิง่อำานวยความสะดวกของคนพกิาร เป็นต้น ส่วนสทิธติามกตกิา 
ICCPR และ ICESCR ที่ได้รับการรับรองในอนุสัญญาฯ ครอบคลุมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองและเรื่องสาธารณะ  
สิทธิและโอกาสในการออกเสียงและได้รับเลือกตั้ง สิทธิในการได้รับการศึกษา การบริการด้านสุขภาพ รวมถึงการได้
ทำางานและการจ้างงาน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 4 บัญญัติคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลโดยรับรองให้ปวงชนชาวไทยได้รับการคุ้มครองเสมอกัน และมาตรา 27 
บัญญัติรับรองความเสมอภาคของบุคคลโดยห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุต่าง ๆ รวมถึงเหตุแห่งความพิการ โดยม ี
ความมุ ่งหมายให้ปวงชนชาวไทยมีสิทธิและเสรีภาพโดยเสมอภาคกัน นอกจากนี้ ยังได้บัญญัติให้รัฐมีหน้าที ่
ต้องจัดให้ประชาชนได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอ่ืน ๆ เช่น มาตรา 54 บัญญัติให้รัฐต้องดำาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ 
การศกึษาเป็นเวลาสิบสองปีอย่างมคุีณภาพและไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย มาตรา 55 กำาหนดว่ารฐัจะดำาเนนิการให้ประชาชนได้รบั
บริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง และมาตรา 74 รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการทำางาน 
อย่างเหมาะสมกับศักยภาพ 

คณะกรรมการประจำาอนุสัญญา CRPD ได้มีข้อสังเกตต่อรายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ของประเทศไทย
เมื่อปี 2559 ว่าควรมีการรณรงค์สร้างความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของคนพิการโดยมีเป้าหมายเพื่อขจัดอคติ 
ของสังคมต่อคนพิการ รวมถึงผู ้บกพร่องทางจิต ควรประกันว่าหน่วยงานภาครัฐจะมีความร่วมมือและมีแผน 
เพือ่ส่งเสรมิการเข้าถงึสภาพแวดล้อมทางกายภาพ บรกิาร และสิง่อำานวยความสะดวกของคนพิการ ควรมีการใช้มาตรการ
ทางกฎหมายหรือมาตรการอ่ืนใดเพื่อประกันว่าคนพิการและเด็กพิการจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนในชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่  
รวมทัง้ควรมกีารจดัสรรทรพัยากรอย่างเพยีงพอและการฝึกอบรมคร ูควรมกีารจดับรกิารด้านสขุภาพทีค่นพกิารสามารถ
เข้าถึงได้และคำานึงถึงมิติทางเพศ โดยเฉพาะในเขตชนบท และมีการฝึกอบรมบุคลากรด้านสาธารณสุขให้ทราบถึงสิทธิ 
ของคนพกิาร ควรมกีารเพิม่โอกาสการจ้างงานในตลาดแรงงานให้แก่คนพกิาร ทบทวนกฎหมายท่ีจำากดัการมีส่วนร่วมของ
คนพกิารทางการเมอืงและเร่ืองสาธารณะ และประกนัว่าคนพกิารจะสามารถเข้าถงึทกุขัน้ตอนของการเลอืกตัง้ ส่วนแผน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562-2565) ได้ให้ความสำาคัญเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการสาธารณะของคนพิการ 
ทัง้การดแูลด้านสาธารณสขุอย่างเป็นระบบ การขนส่ง และการจดัสิง่อำานวยความสะดวกทีเ่ป็นสาธารณะสำาหรบัคนพกิาร471

471 
จาก ครม.อนมุตัแิผนสทิธมินษุยชนฯ ฉบบัที ่4 ยกระดบัคุ้มครองสิทธิไทยทดัเทยีมสากล, โดย ผู้จดัการออนไลน์, 2563. 

สืบค้นจาก https://mgronline.com/politics/detail/9630000067196
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ข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 มีคนพิการที่ได้รับ 
การออกบัตรประจำาตัวคนพิการ 2,071,568 คน เป็นเพศชาย 1,081,149 คน เพศหญิง 990,419 คน โดยเป็น 
คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายมากที่สุดคือ 1,029,179 คน (ร้อยละ 49.7) ของคนพิการทั้งหมด  
รองลงมาคอื คนพกิารทางการได้ยนิหรอืสือ่ความหมาย 390,773 คน (ร้อยละ 18.9) ทางการเห็น 191,922 คน (ร้อยละ 9.2)  
ทีเ่หลือเป็นคนพกิารประเภทอืน่ ๆ  คือ ทางจติใจหรือพฤตกิรรม 161,104 คน (ร้อยละ 7.77) ทางสตปัิญญา 141,163 คน  
(ร้อยละ 6.81) ทางออทิสติก 15,522 คน (ร้อยละ 0.74) และทางการเรียนรู้ 12,561 คน (ร้อยละ 0.60) ตามลำาดับ  
พื้นที่ท่ีมีคนพิการอาศัยอยู ่มากท่ีสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้  
และกรุงเทพมหานคร ตามลำาดับ472

ทั้งนี้ มีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของคนพิการ การดำาเนินการของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ปัญหา 
และอุปสรรคในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ดังนี้

5.3.1 สวัสดิการสำาหรับคนพิการ

  รัฐบาลได ้ เ พ่ิมเบี้ยความพิการให ้แก  ่
คนพิการเพื่อให ้สอดคล้องกับสถานการณ์ป ัจจุบันที ่
ค่าครองชีพต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น เป็นการตอบสนองความ
ต้องการจำาเป็นในการช่วยแบ่งเบาภาระของคนพิการ
และช่วยยกระดับชีวิตให้ดีขึ้น โดยเมื่อวันที่ 28 มกราคม 
2563 คณะรัฐมนตรีมีมติปรับเพิ่มเบี้ยความพิการให้แก่
คนพิการ 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่มีบัตรประจำาตัวคนพิการท่ีมี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียน 
จำานวน 1,103,065 คน และกลุ่มเด็กพิการที่มีอายุตำ่ากว่า 

472 
จาก รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563.
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18 ปี ทั่วประเทศจำานวน 126,032 คน รวมจำานวน 1,229,097 คน จากเดิมเดือนละ 800 บาทต่อคน เป็น 1,000 บาท 
ต่อคน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ทั้งนี้ มีการสำารวจที่พบว่าคนพิการส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทและมีรายได้น้อยมาก มีรายได้เฉลี่ยเพียงเดือนละ 4,326 บาท473 และการปรับปรุงเบี้ย
ความพิการดังกล่าวไม่ทำาให้ค่าใช้จ่ายทางการคลังเพิ่มมากขึ้นจนเกินไป474

 อย่างไรก็ตาม สมาคมสภาคนพิการ 
ทุกประเภทแห่งประเทศไทยเห็นว่ารัฐบาลควรเพ่ิมเบี้ยความพิการให้กับคนพิการทุกคนและได้ยื่นหนังสือถึงรัฐบาล 
ขอให้พิจารณาปรับเบี้ยให้กับคนพิการแบบถ้วนหน้า475 อย่างไรก็ตาม มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 28 มกราคม 2563  
และวันที่ 28 เมษายน 2563 นั้น ให้เพิ่มเบี้ยความพิการเฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจำาตัวคนพิการและมีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ รวมทั้งเด็กพิการที่มีอายุตำ่ากว่า 18 ปีเท่าน้ัน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ 2 ครั้ง ไม่เห็นชอบให้เพิ่มสวัสดิการเบี้ย 
ความพิการให้ครบทุกคน (ถ้วนหน้า) ทำาให้มีคนพิการที่ไม่ได้รับการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการกว่า 800,000 คน โดยสำานัก
งบประมาณชีแ้จงว่าสาเหตเุน่ืองจากงบประมาณมจีำากัด จงึจำาเป็นต้องปรบัเพิม่เบีย้ความพกิารให้กบักลุม่ท่ีมคีวามจำาเป็น
เร่งด่วนก่อน476

  นอกจากนี้ ในปี 2563 มีรายงานปัญหาการจ่ายเบ้ียความพิการในบางพื้นที่ อาทิ คนพิการในพื้นที ่
ตำาบลโป่งแดง จังหวัดนครราชสีมา ไม่ได้รับเบี้ยความพิการหลายเดือน ได้รับความเดือดร้อนต้องกู้หนี้นอกระบบมาใช ้
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำาบลโป่งแดงได้ชี้แจงให้คนพิการทราบถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดจากการส่งรายช่ือคนพิการ 
ไปยังกรมบัญชีกลางล่าช้า และได้ดำาเนินการแก้ไขปัญหาให้คนพิการแล้ว477

 

5.3.2 ศูนย์บริการคนพิการ

  พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) 
พ.ศ. 2556 มาตรา 20/3 และมาตรา 20/4 บัญญัติให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทุกระดับให้เป็นไปอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม โดยในปี 2563 มีการจัดตั้งศูนย์บริการ 
คนพิการทั่วไปแล้ว 2,458 แห่ง และได้มีการสนับสนุนการดำาเนินงานปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างศูนย์บริการ 
คนพกิารระดบัจงัหวดั จำานวน 25 จังหวดั478 ศนูย์บรกิารคนพกิารมแีนวทางการดำาเนนิงาน ได้แก่ 1) บรกิารข้อมลูข่าวสาร

473 
จาก ครม.อนุมัติปรับเบี้ยผู้พิการจาก 800 เป็น 1,000 บาท, โดย ข่าวทำาเนียบรัฐบาล, 2563. สืบค้นจาก https://

www.thaigov.go.th/news/contents/details/26119
474 

จาก เพิ่มเบี้ยคนพิการเพิ่มเป็น 1,000 บาท 1 ต.ค. นี้ ข่าวดี! ช่วยค่าครองชีพ ยกระดับชีวิตคนพิการ, โดย ผู้จัดการ 
ออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก https://mgronline.com/entertainment/detail/9630000084317

475 
จาก สภาคนพิการฯ ยื่นหนังสือเรียกร้องเบี้ยคนพิการถ้วนหน้า ชี้เป็นสวัสดิการพื้นฐานตามสิทธิ, โดย thisable.me, 

2563. สืบค้นจาก https://thisable.me/content/2020/10/664
476 

จาก ส�านักงบประมาณย�้าไม่สามารถจ่ายเบี้ยความพิการ 1,000 บาทให้คนพิการทุกคน (ถ้วนหน้า), โดย Disabilities 
Thailand, 2563. สืบค้นจาก https://www.youtube.com/watch?v=0PdEqbYv-Vs&feature=youtu.be&fbclid =IwAR38I3D-
AiNHbb2V333pFIZZdLr9mw9PCfgJnLka_Rz9dpynDtjpAdzQgPOM

477 
จาก ผู้สูงอายุ-ผู้พิการบุก อบต.โป่งแดงทวงเงินเบี้ยยังชีพ, โดย อินดิเพนเดนท์นิวส์, 2563. สืบค้นจาก https://www.

innnews.co.th/regional-news/news_723195/
478 

จาก หนังสือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ พม 0703/6428 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  
เรื่อง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อประกอบการจัดท�ารายงานการประเมินสถานการณ ์
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�าปี 2563.
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และความรู้เรื่องสิทธิคนพิการ 2) เรียกร้องสิทธิแทนคนพิการ 3) ให้ความช่วยเหลือการดำารงชีวิตขั้นพื้นฐาน ฝึกอาชีพ 
จัดหางานให้แก่คนพิการ 4) ช่วยเหลือคนพิการหรือผู้มีแนวโน้มจะพิการ ด้านการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพ  
5) ประสานหน่วยงานรัฐให้ความช่วยเหลือคนพิการ ซึ่งปี 2563 มีการจัดให้บริการข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ 
เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการคนพิการ มากที่สุด 316,757 ครั้ง/ราย รองลงมาคือ บริการเกี่ยวกับบัตรประจำาตัวคนพิการ  
224,680 ครั้ง/ราย และบริการผู้ช่วยคนพิการ 42,541 ครั้ง/ราย479

 

  ในช่วงระหว่างปี 2562-2563 มีการขับเคลื่อนการดำาเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดยกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนโยบาย
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนเพื่อจัดตั้งและดำาเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในโรงพยาบาลนำาร่อง 
32 แห่ง มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการคนพิการสู่การเป็นต้นแบบศูนย์บริการร่วม รวมทั้ง 
มีการขับเคล่ือนให้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้การรับรอง  
และศูนย์บริการคนพิการอ่ืนที่เข้าหลักเกณฑ์ตามท่ีสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กำาหนดให้เป็น 
สถานบรกิารสาธารณสขุอืน่ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2545 เป็นหน่วยบรกิารร่วม
ให้บรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพกิารในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิซึง่จะทำาให้สามารถเบกิค่าใช้จ่ายจาก สปสช. ได้ 
โดยศูนย์บริการฯ ที่ขึ้นทะเบียนแล้วและมีผู้ให้บริการเป็นนักวิชาชีพ สามารถจัดบริการได้ทันที ส่วนศูนย์บริการฯ  
ที่ผู้ให้บริการไม่ใช่นักวิชาชีพ ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรการให้บริการโดยมีหน่วยงานระดับกรมเป็นผู้รับรองหลักสูตร 
และผู้ให้บริการต้องผ่านการอบรมหลักสูตรก่อนจึงจะจัดบริการได้ ทั้งนี้ มีศูนย์ที่เริ่มนำาร่องการให้บริการฟื้นฟูทักษะ
การดำารงชีวิตอิสระ (Independent Living - IL) แล้ว 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์จังหวัดนนทบุรี ชลบุรี และปทุมธานี  
อย่างไรก็ตาม การจัดบริการฟื้นฟูฯ สามารถจัดได้เพียง 9 รายการตามที่ สปสช. กำาหนดเท่านั้น หากต้องการจัดบริการ 
นอกเหนอืจากนี ้สามารถขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณจากกองทุนฟ้ืนฟสูมรรถภาพท่ีจำาเป็นระดบัจังหวัดได้ ซึง่ปัจจุบนั
มีประมาณ 47 จังหวัด480

   ในปี 2563 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการยังได้จัดทำาระบบผู ้ช ่วยคนพิการ  
โดยมีการพิจารณาปรับแก้ไขคุณสมบัติผู้ช่วยคนพิการ การปรับแก้ไขหลักสูตรผู้ช่วยคนพิการประเภทคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย และการจัดการอบรมผู้ช่วยคนพิการในพื้นที่โรงพยาบาล 32 แห่ง ใน 22 จังหวัด เนื่องจาก
ในการส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิและบริการต่าง ๆ คนพิการต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้ช่วยคนพิการเพ่ือให้
สามารถปฏบิตักิิจวัตรในชวิีตประจำาวันและมส่ีวนสำาคญัในการพฒันาศกัยภาพคนพกิารให้มโีอกาสมส่ีวนร่วมในกิจกรรม
ทางสังคม ซึ่งในการจัดบริการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
นอกจากนี้ ยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการสำาหรับโรงพยาบาลนำาร่องที่มีความพร้อมจำานวน 11 แห่ง ในเรื่องการยกระดับ
อาชีพของคนพิการสำาหรับเศรษฐกิจวิถีใหม่ (new normal) เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการคนพิการสู่การ
เป็นต้นแบบศนูย์บรกิารร่วมในด้านการส่งเสรมิทกัษะการประกอบอาชพีและมงีานทำาของคนพกิาร การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ  
และการจ้างงานคนพิการในชุมชนให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งจะมีการนำาไปขยายผล 
และต่อยอดในการเพิ่มคุณค่า การควบคุมคุณภาพ กระบวนการผลิต ช่องทางจำาหน่าย การผลิตสินค้าให้เพียงพอ 
กับความต้องการลูกค้าและเพิ่มมูลค่าสินค้า อีกทั้งยังเป็นรายได้เศรษฐกิจของครอบครัวของคนพิการและชุมชน  
ซึ่งจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมวิสาหกิจสังคมคนพิการในชุมชนต่อไป

479 
แหล่งเดิม.

480 
จาก การเตรยีมความพร้อมการเป็นหน่วยบริการร่วมให้บรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพกิาร, โดย Disabilities Thailand, 

2563. สืบค้นจาก https://www.facebook.com/disabilitiesth/posts/1218278158528642
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5.3.3 การให้บริการคนพิการในจังหวัดชายแดนภาคใต้

  ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ้
(ศอ.บต.) ได้มกีารเตรยีมการจัดตัง้ธนาคารอุปกรณ์จงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ ซ่ึงจะมีการเปิดทำาการกลางเดือนธันวาคมนำาร่อง 1 แห่ง  
ให้บริการครอบคลุมใน 3 พ้ืนที่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และ
นราธวิาส เป็นการขบัเคลือ่นดำาเนนิงานให้ความช่วยเหลือคนพกิาร 
แบบครบวงจรในพื้นที่ทั้งการจัดทำาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ  
การใช้อุปกรณ์ฟื้นฟูสภาพคนพิการ มีการสนับสนุนอุปกรณ์ฟื้นฟู
สภาพคนพิการและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการจากสถาบัน 
สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์แห่งชาติ การสนับสนุน
การเพิ่มองค์ความรู ้แก ่บุคลากรของศูนย์ฯ และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับนโยบายด้านการฟื ้นฟูและช่วยเหลือ 
เด็กพิการแบบครบวงจรจนสามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาซ่ึงมีศูนย์การศึกษาพิเศษในพื้นท่ี 5 จังหวัดรองรับ รวมไปถึง 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเรื่องของการให้บริการเด็กท่ีผ่านการเตรียมความพร้อมจากศูนย์การศึกษา
พิเศษเข้าสู่ระบบการศึกษาข้ันพื้นฐานในระดับประถมศึกษาต่อไป481 นอกจากนี้ ยังมีโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ  
แกนนำาเครือข่ายด้านคนพิการ เพื่อให้นักศึกษา สถาบันการศึกษา และเยาวชนเครือข่ายจิตอาสา ได้มีความรู้ทักษะด้าน
การซ่อมกายอุปกรณ์ อาทิ รถเข็น รถสามล้อโยกสำาหรับคนพิการ เป็นต้น พร้อมเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการ รวมทั้ง 
เป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและเยาวชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาฝีมือทักษะอาชีพ 
ในชุมชนในหลักสูตรการผลิตหรือการซ่อมกายอุปกรณ์รถเข็นสำาหรับคนพิการ โดยขอความร่วมมือองค์กรภาคเอกชน 
และหอการค้าในการสนับสนุนวัสดุหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิต ซึ่งคนพิการจะได้รับประโยชน์ในการบริการ 
ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่อาชีพใหม่และการสร้างรายได้ในพื้นที่482

5.3.4 การเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและการขนส่งสาธารณะ

  พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2556 มาตรา 20 คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจน 
สวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ โดยในปี 2563 พบรายงานคนพิการร้องเรียนปัญหาการใช้งานทางเท้า 
และสะพานลอยคนข้าม อาทิ การสร้าง S-Guard เพื่อมิให้รถจักรยานยนต์ว่ิงบนทางเท้าแต่กลับทำาให้คนพิการที่
ใช้รถเข็นไม่สามารถสัญจรบนทางเท้าได้ ทั้งนี้ สำานักงานเขตฯ ท่ีรับผิดชอบจะประสานสำานักการจราจรและขนส่ง 
เพื่อพิจารณากำาหนดรูปแบบการจัดทำา S-Guard ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้รถเข็นและ 
 

481 
จาก ศอ.บต. เตรียมจัดตั้งและการขับเคล่ือนอุปกรณ์คนพิการในพื้นที่ จชต. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส, 

โดย สำานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, 2563. สืบค้นจาก http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200720171125726
482 

จาก พก. จดัโครงการพฒันาศกัยภาพแกนน�าเครอืข่ายคนพกิาร มุง่ฝึกอาชพีเพือ่ช่วยคนพกิารได้รบับรกิารทัว่ถงึ รวดเร็ว, 
โดย ผู้จัดการออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก https://mgronline.com/entertainment/detail/9630000084810
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คนพกิารทางสายตา483
 นอกจากนี ้มรีายงานกรณกีารสุม่สำารวจสะพานลอยคนเดนิข้ามของหน่วยงานรฐับรเิวณย่านชุมชน 

และที่ที่มีคนอยู่อาศัยจำานวนมาก พบปัญหาไม่มีทางลาดสำาหรับคนพิการที่ใช้รถเข็นในการเดินทางหรือสร้างไม่ได้
มาตรฐานเพียงพอ484 

  ในปี 2563 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงกำาหนดสิ่งอำานวยความสะดวกใน
อาคารสำาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. ซึ่งเป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงกำาหนด 
สิ่งอำานวยความสะดวกในอาคารสำาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 ให้ครอบคลุมประเภทและ 
ขนาดของอาคารที่ต้องจัดให้มีสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชราตามท่ีกำาหนด ได้แก ่ 
1) อาคารทีใ่ห้บรกิารสาธารณะ 2) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และ 3) อาคารทีท่ำาการของราชการ 
โดยสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับคนพิการที่ต้องจัดให้มี เช่น ที่จอดรถ ทางลาด ห้องสุขา พื้นที่สำาหรับรถเข็นคนพิการ  
เป็นต้น ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำารงชีวิตของคนพิการ
และผู้สูงอาย ุให้สามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์ในอาคาร สถานที ่และบรกิารต่าง ๆ  รวมทัง้มส่ีวนร่วมกจิกรรมในสงัคม485

  ในด้านการขนส่งสาธารณะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 กระทรวงคมนาคมมีแผนดำาเนินการ
จัดซื้อทางลาดลำาเลียงผู้โดยสารทุพพลภาพขึ้นลงอากาศยาน (ramp) เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่ต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษประจำาท่าอากาศยานทุกแห่งในสังกัดกรมท่าอากาศยาน มีการให้บริการรถโดยสาร
ประจำาทางปรับอากาศชานตำ่าใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ (เอ็นจีวี) ซึ่งให้บริการแล้วจำานวน 489 คัน บรรจุใน 27 เส้นทางของ 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ486 โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้เชิญคนพิการทดลองใช้บริการรถเมล ์
ชานตำ่าและพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจเพราะทำาให้คนพิการใช้บริการได้สะดวก แต่ยังมีปัญหาพนักงานขับรถ 
ไม่สามารถรับรู้ได้ว่ามีคนพิการรอใช้บริการป้ายรถเมล์หรือไม่487 ควรมีสายเข็มขัดสำาหรับล็อกรถเข็นคนพิการ สัญญาณ
ฉุกเฉินควรติดตั้งในที่ที่สามารถใช้งานได้สะดวก พนักงานขับรถหรือพนักงานประจำารถควรช่วยอำานวยความสะดวก 
คนพิการ ควรผ่อนปรนเรื่องการแสดงบัตรคนพิการเพราะคนพิการทางสายตาและคนพิการทางการเคลื่อนไหวพนักงาน
สามารถสังเกตเห็นได้อยู่แล้ว เป็นต้น 

  ทั้งนี้ เมื่อปี 2562 กสม. เคยมีข้อเสนอแนะที่ 4/2562 ต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนพิการ กรณีการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะของคนพิการ สรุปสาระ
สำาคญัได้ว่า 1) ควรกำาหนดนโยบายในการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะซึง่ในการดำาเนนิโครงการให้มกีารหารอืกบัองค์กร
คนพิการ 2) ควรมอบกระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามตรวจสอบปัญหาการเข้าถึงขนส่งสาธารณะ

483 
จาก พิจารณาก�าหนดรูปแบบ S-Guard ไม่ให้กีดขวางทางสัญจรของผู้ใช้วีลแชร์, โดย ryt9, 2563. สืบค้นจาก  

https://www.ryt9.com/s/prg/3141196
484 

จาก กทม.ก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามตามแบบมาตรฐานงานที่ก�าหนด, โดย ryt9, 2563. สืบค้นจาก  
https://www.ryt9.com/s/prg/3146723

485 
จาก กฎกระทรวงใหม่พื้นที่สาธารณะต้องอ�านวยความสะดวก “ผู้พิการ-คนชรา”, โดย ประชาชาติ, 2563. สืบค้นจาก 

https://www.prachachat.net/breaking-news/news-472663
486 

จาก หนังสือกระทรวงคมนาคม ที่ คค 0201/4485 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนคนพิการ.

487 
จาก ขสมก.เผยคนกรุงปลื้มรถเมล์ใหม่ ชานต�่า-ห้องโดยสารกว้าง, โดย โพสต์ทูเดย์, 2563. สืบค้นจาก https://www.

posttoday.com/economy/news/583123
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ในปัจจุบันและจัดทำาแผนแก้ไขพร้อมกลไกเร่งรัดปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ 3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมกัน
พิจารณาจัดทำามาตรฐานส่ิงอำานวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะท่ีเป็นมาตรฐานและเชื่อมต่อกันทุกระบบ  
4) ควรสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาอุปกรณ์สิ่งอำานวยความสะดวกเพื่อส่งเสริม 
การเข้าถึงบรกิารสาธารณะของคนพกิาร นอกจากนี ้ยงัมข้ีอเสนอในการปรบัปรงุกฎกระทรวงกำาหนดลกัษณะหรือการจัดให้ 
มีอุปกรณ์ส่ิงอำานวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานท่ี ยานพาหนะ และบริการขนส่งเพื่อให้คนพิการสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 โดยให้คนพิการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้มีผลบังคับใช ้
อย่างจริงจงั และในปี 2563 คณะรัฐมนตรแีละหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้รายงานผลการดำาเนินการต่อข้อเสนอแนะของ กสม.  
ในเรื่องข้างต้น มีสาระสำาคัญ ดังนี้

  ในประเด็นการจัดทำามาตรฐานหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  กรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระหว่างจัดทำามาตรฐาน
สิ่งอำานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมของอาคารที่คนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกคนสามารถเข้าถึงได้488

 ขณะเดียวกัน
สำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรอยู่ระหว่างจัดทำาโครงการจัดทำาแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำานวย 
ความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำาหรับคนทุกคน และได้จัดทำามาตรฐานสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับยานพาหนะ
ประเภทต่าง ๆ ในระบบขนส่งสาธารณะ489

  ในประเด็นการติดตามตรวจสอบปัญหาการเข้าถึงขนส่งสาธารณะและการจัดทำาแผนเร่งรัดปรับปรุง 
ระบบขนส่งสาธารณะและจัดทำามาตรฐานสิ่งอำานวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมาตรฐานและเช่ือมต่อ
กันทุกระบบ สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้จัดทำาโครงการต่าง ๆ อาทิ การศึกษาสำารวจเพื่อการประเมินและให้ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ
สำาหรับคนพิการเด็กและผู้สูงอายุ และได้จัดทำาโครงการแผนบูรณาการการเชื่อมโยงการเดินทางเพื่อเข้าถึงโครงข่าย 
การคมนาคมขนส่งในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับคนพิการและผู้สูงอายุ ในประเด็นการสนับสนุนการศึกษาวิจัย 
เพื่อพัฒนาอุปกรณ์สิ่งอำานวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณะของคนพิการ กระทรวงคมนาคม 
มีคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดสิ่งอำานวยความสะดวกในโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม
ขนส่งเพือ่คนทกุกลุม่ มหีน้าทีพ่จิารณาให้ความเหน็ ข้อเสนอแนะ และแนวทางการส่งเสรมิและพฒันามาตรฐานนวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีการจัดสิ่งอำานวยความสะดวกในโครงสร้างพื้นฐานยานพาหนะระบบคมนาคมขนส่ง และการบริการ 
เพือ่รองรบัการใช้บรกิารของคนทกุกลุม่ โดยเฉพาะคนพกิารทกุประเภทผูส้งูอายแุละเดก็ให้สามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้

  ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมจะได้เสนอประเด็นการปรับปรุงกฎกระทรวงกำาหนดลักษณะหรือการจัดให้
มีอุปกรณ์สิ่งอำานวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 ในแผนปฏิรูปองค์การของสำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับร่างกฎกระทรวงกำาหนดสิ่งอำานวยความสะดวกในอาคารสำาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ของกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากหากร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวใช้บังคับแล้ว 
จะทำาให้เกิดปัญหาการบังคับใช้กับอาคารที่ก่อสร้างใหม่ 

488 
จาก หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.4/7650 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือ

แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนคนพิการ.
489

 แหล่งเดิม.
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5.3.5 การเข้าถึงธุรกรรมทางการเงิน

  คนพิการบางส่วนประสบปัญหาการเข้าถึงการทำาธุรกรรมทางการเงิน เน่ืองจากธนาคารหลายแห่ง
ปฏิเสธไม่ให้คนพิการทำาธุรกรรมทางการเงิน อาทิ ไม่ให้คนพิการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร490

 ซึ่งอาจเกิดจากเจตคติ 
เชิงลบที่ว่าคนพิการไม่สามารถรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยเงินของตนเองได้และไม่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ
และผ่อนชำาระหนี้ เป็นการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ491 ส่งผลให้คนพิการไม่สามารถเข้าถึงมาตรการ 
ช่วยเหลือเยียวยาต่าง ๆ ของรัฐบาล ซึ่งต้องใช้การดำาเนินการผ่านบัญชีธนาคารเป็นหลัก ตัวแทนคนพิการได้ยื่นหนังสือ
ต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา  
ขอให้พจิารณาแนวทางการช่วยเหลอืคนพกิารในเรือ่งดงักล่าว โดยขอให้ธนาคารทกุแห่งทัว่ประเทศอำานวยความสะดวก 
ในการเปิดบญัชีสำาหรบัคนพิการท่ีไม่สามารถเดินทางไปเปิดบญัชไีด้ด้วยตนเอง เพือ่ช่วยให้คนพกิารได้รบัความช่วยเหลอื
จากภาครัฐอย่างรวดเร็ว492

  นอกจากนี้ คนพิการยังมีอุปสรรคอื่นในการเข้าถึงธุรกรรมทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการ 
ทางสายตาซึ่งประสบปัญหาการทำาธุรกรรมการเงินด้วยเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) บางแห่ง เนื่องจากไม่มี 
ฟังก์ชันที่ช่วยอำานวยความสะดวกแก่ผู้ที่มีปัญหาด้านการมองเห็น493 อันเป็นการกระทำาที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดย 
ไม่เป็นธรรมต่อคนพกิาร ขดัต่ออนสุญัญาว่าด้วยสทิธคินพกิาร ข้อ 9 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 
มาตรา 27 พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพกิาร พ.ศ. 2550 มาตรา 15 และมาตรา 20 (6) ท่ีกำาหนดให้
คนพกิารมสีทิธใินการเข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้จากข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยสีารสนเทศและบรกิารสาธารณะ ผูท่ี้มปัีญหา
ด้านการมองเหน็ต้องให้ผูอ้ืน่ทำาธรุกรรมแทนให้ เป็นโอกาสให้ผูไ้ม่หวงัดเีข้าถงึบัตรและรหสั สญูเสยีความเป็นส่วนตวัและ 
ความปลอดภัยทางการเงิน นอกจากนี ้ธนาคารแต่ละแห่งกำาหนดวธิปีฏบิตัสิำาหรบัคนพกิารทางสายตาแตกต่างกนัออกไป 
เช่น การเปิดบัญชีต้องมีผู้ดูแลคนพิการมาร่วมเปิดบัญชีหรือร่วมเป็นพยานในการทำาธุรกรรมครั้งน้ันด้วย การถอนเงิน 
ต้องมีผู้ดูแลคนพิการยินยอมด้วยเสมอ หรือไม่อนุญาตให้คนพิการทำาบัตรกดเงินสด เป็นต้น494 

  กรณีข้อเรียกร้องการเข้าถึงบริการทางการเงินของคนพิการดังกล่าว กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการได้แนะนำาแนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาสำาหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องนำาไปพิจารณาดำาเนินการ 
ซ่ึงมผีลดังน้ี 1) ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มหีนงัสอืถงึสถาบนัการเงนิทุกแห่ง ให้พจิารณาปรบัปรงุแนวทางการให้บรกิาร
ที่อำานวยความสะดวกในการทำาธุรกรรมทางการเงินกับลูกค้าที่เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น เช่น การพัฒนา 

490 
จาก คนพิการชี้เข้าไม่ถึงเงินเยียวยาโควิด-19 เพราะธนาคารไม่ให้ท�าธุรกรรมการเงิน, โดย thisable.me, 2563.  

สืบค้นจาก https://thisable.me/content/2020/05/624
491 

จาก ร้อง "ครูหยุย" คนพิการ 8 แสนคน ไม่ได้รับเงินสวัสดิการรายละ 1,000 บาท, โดย คมชัดลึก, 2563.  
สืบค้นจาก https://www.komchadluek.net/news/regional/431935?fbclid=IwAR1VGF81cExsHnwlcWmLY_h4RZB-
VOn-p4JQh6Bjc34TQyp1DP7s6AU6902U

492 
จาก 'กมธ.พัฒนาสังคมวุฒิฯ' ชงช่วยคนพิการช่วงโควิด, โดย เดลินิวส์,  2563. สืบค้นจาก https://www.dailynews.

co.th/politics/773733
493 

จาก คนตาบอดร้อง ส.ว.ตู้ ATM แบบจอสัมผัสไม่ปลอดภัย, โดย เดลินิวส์, 2563. สืบค้นจาก https://www. 
dailynews.co.th/politics/754339

494 
จาก กลุ่มนักกฎหมายคนพิการยื่นข้อเรียกร้อง การเข้าถึงธุรกรรมการเงินของคนตาบอด, โดย thisable.me, 2563. 

สืบค้นจาก https://thisable.me/content/2020/01/589
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Mobile banking application สำาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น การมีเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM)  
ที่มีอักษรเบรลล์ที่แป้นกด 2) สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศแนวปฏิบัติ
ที่ นป. 8/2562 เรื่อง การติดต่อหรือให้บริการลูกค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยคำานึงถึง 
การให้บริการอย่างมีคุณภาพและปฏิบัติต ่อลูกค้าอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง  
3) สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้ออกประกาศคณะกรรมการกำากับและ 
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
ของบรษิทัประกนัชวีติ/วนิาศภัย และการปฏบิตัหิน้าทีข่องตวัแทนประกนัชวีติ/วนิาศภัย นายหน้าประกันชวีติ/วนิาศภยั 
และธนาคาร พ.ศ. 2561 โดยจะดำาเนินการขอความร่วมมือกับภาคเอกชน สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกัน
วินาศภัยไทย จัดให้มีอุปกรณ์อำานวยความสะดวกในการทำาธุรกรรมของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น หรือจัดให้
มีพนักงานประจำาสาขาที่มีหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกแก่บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น และจะพิจารณาปรับปรุง
แนวปฏิบัติภายใต้ประกาศ คปภ. เพื่อกำาหนดแนวทางรับรองการจัดให้มีอุปกรณ์อำานวยความสะดวกในการทำาธุรกรรม 
ของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นหรือจัดให้มีพนักงานประจำาสาขาที่มีหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกแก่บุคคล 
ที่มีความบกพร่องดังกล่าว495

5.3.6 การเข้าถึงการศึกษาสำาหรับคนพิการ

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรา 10 บัญญัติให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน 
ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี และรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ และพระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษาสำาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 คนพิการมีสิทธิได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือ 
พบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมทั้งการได้รับเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวก สื่อ บริการความช่วยเหลืออื่นใด 
ทางการศึกษา อีกทั้งตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบทุกระดับการศึกษา รวมทั้งการเรียนรวม โรงเรียนเฉพาะ 
ความพิการ การศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการของภาครัฐและเอกชน  
เพ่ือให้คนพกิารเข้าถงึสทิธิประโยชน์ทางการศึกษา โดยมกีระทรวงศึกษาธกิาร และกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

  ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการอยู่ 2,071,568 คน คิดเป็นร้อยละ 3.11 ของประชากรทั้งประเทศ  
และในจำานวนน้ีมคีนพิการทีไ่ด้รับการศึกษาจำานวน 1,547,145 คน คดิเป็นร้อยละ 75.17 ของคนพกิารท่ีมบีตัรประจำาตวั 
คนพิการ โดยคนพิการจบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 81.47 รองลงมาจบระดับมัธยมศึกษา  
ร้อยละ 11.17 และจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพียงร้อยละ 1.42496 สาเหตุที่ทำาให้คนพิการขาดโอกาสทางการ 

495 
จาก หนังสือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ พม 0703/6428 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563. 

งานเดิม.
496 

จาก รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย 30 กันยายน 2563 (รายไตรมาส), โดย กรมส่งเสริม 
และพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์, 2563. สบืค้นจาก http://dep.go.th/images/
uploads/files/situation_sep63.pdf
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ศึกษามาจากปัจจัยแวดล้อมในครอบครัว สภาพร่างกาย และสถานะทางการเงิน จะพบว่ายิ่งการศึกษาระดับสูงขึ้น  
ยิ่งมีคนพิการได้รับการศึกษาน้อยลง497

  นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการสร้างเสริมสุขภาวะในเด็กที่มีความต้องการพิเศษถูกละเลยอันเนื่องมา
จากความบกพร่องที่มีอยู่ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษในวัยเรียนที่สามารถเข้าเรียนรวมได้ ประกอบด้วย  
4 กลุ่ม ได้แก่ 1) เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 2) เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 3) เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม
และอารมณ์ และ 4) เด็กออทสิตกิ ซึง่เป็นกลุม่ทีพ่บมากในสถานศกึษาและชมุชนทัว่ไป ซึง่ส่วนใหญ่เดก็ทีมี่ความต้องการ
พิเศษไม่สามารถเรียนต่อในระบบการศึกษาได้และอยู่นอกระบบการศึกษา จึงไม่มีระบบส่งเสริมที่ช่วยให้การดำาเนิน
ชีวิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ขณะเดียวกันการจัดการศึกษาสำาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษยังต้องคำานึงถึงปัจจัยที่
เกี่ยวข้องหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการช่วยเตรียมความพร้อมหรือ 
การช่วยเหลอืตัง้แต่ระยะเริม่แรก แต่รปูแบบการจดัการศกึษาดงักล่าวยงัไม่มคีวามชดัเจน นอกจากนี ้เดก็ออทสิตกิยงัคง
ต้องการความช่วยเหลือตามความจำาเป็นบางอย่าง (special need) เช่น ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน และพบปัญหาเด็กพิการ
ในโรงเรยีนเรยีนรวม เมือ่จบชัน้ประถมศกึษาพบว่าไม่ได้เรยีนต่อชัน้มัธยมศกึษามากถงึกว่า 5 แสนราย เนือ่งจากโรงเรยีน
ทีส่ามารถรบัเด็กพิการเรยีนรวมมเีฉพาะบางแห่งเท่านัน้ ส่วนครทูีส่อนเดก็พกิารเป็นเพยีงครอูตัราจ้าง ไม่มคีวามมัน่คงใน
อาชพี ทำาให้อตัราการลาออกสงู498 อย่างไรกด็ ีในส่วนการจดัการศกึษาเพือ่ส่งเสรมิสขุภาวะของเดก็ทีมี่ความต้องการพเิศษ 
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนให้มีพื้นท่ีชุมชนต้นแบบในการจัดการศึกษาของ 
เด็กกลุ ่มนี้บนฐานเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนใน 3 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดราชบุรี และ 
จังหวัดอุบลราชธานี

  จากสถานการณ์ปัญหาการเรียนร่วมของเด็กพิการกับเด็กปกติ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษและสถานศึกษาในพื้นท่ีจัดทำาแผนการจัดการศึกษาสำาหรับเด็กพิการ 3 พื้นที่
ต้นแบบ ได้แก่ 1) โรงเรยีนบางชนั (ปลืม้วิทยานสุรณ์) กรงุเทพมหานคร 2) โรงเรยีนเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา  
และ 3) โรงเรยีนระยอง จังหวดัระยอง เพือ่ส่งเสรมิสนบัสนนุให้ทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาสำาหรบัคนพกิาร 
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ เสมอภาค และสร้างเจตคติที่ดีต่อการศึกษาสำาหรับเด็กพิการในสังคมและคนพิการเอง แผนการ
จัดการศึกษามี 3 ระยะ ได้แก่ แผนระยะเร่งด่วน แผนระยะกลาง และแผนระยะยาว จากแผนการจัดการศึกษาดังกล่าว 
ได้เริ่มนำาร่องขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำาหรับเด็กพิการที่โรงเรียนเมืองนครราชสีมา (Korat model) สำาหรับแผนการ
จัดการศึกษาในระยะต่อไป คือ โครงการห้องเรียนสอนเสริมทักษะเด็กนักเรียน โดยหลักสูตรจะเน้นพัฒนาทักษะ 
เด็กพิการ จำานวน 10 หลักสูตร ซึ่งอยู่ระหว่างดำาเนินการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  ในปี 2563 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดำาเนินการส่งเสริมการศึกษาของคนพิการ เช่น กรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำาหรับคนพิการกับกระทรวง
ศึกษาธิการ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนา “กศน. WOW (6 G)” และนโยบายเฉพาะด้านท่ีมีเป้าหมาย 
ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและคนพิการ โดยมุ่งหวังให้เกิดการจัดการศึกษาที่เข้าถึงคนพิการ 
ในทุกพ้ืนที่ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการโดยส่งเสริมให้คนพิการมีทักษะชีวิตท่ีดีและสามารถทำางานหรือ

497 
จาก ส่งเสริมการศึกษาเด็กพิการ, โดย ไทยรัฐ, 2563. สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/news/society/ 

1960021
498 

จาก การประชุมคณะท�างานจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาส�าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา, 
โดย Disabilities Thailand, 2563. สืบค้นจาก https://www.facebook.com/ disabilitiesth/posts/ 1221014218255036
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ประกอบอาชีพได้499 นอกจากนี้ ยังมีการขับเคล่ือนแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบสำาหรับคนพิการ 
เพื่อให้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม โดยมีแนวทางหลัก ได้แก่ การสำารวจสถานการณ์การศึกษา
ของเดก็พกิาร และการพฒันาระบบแผนพฒันาเดก็พกิารรายบคุคล (IEP) โครงการปรบับ้านเป็นห้องเรยีน เปลีย่นพ่อ-แม่ 
เป็นครู และการส่งเสริมการสร้างเจตคติของเพื่อนร่วมชั้นเรียน500 มีการติดตามประเมินผลโครงการ อาทิ โครงการ
นำาร่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น  
ซึ่งครูผู้สอนสามารถนำาเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์ให้กับนักเรียน 
ท่ีมคีวามบกพร่องทางการเหน็ และโครงการเปลีย่นบ้านเป็นห้องเรยีน พัฒนาพ่อแม่เป็นผูฟ้ื้นฟสูมรรถภาพนกัเรยีนพกิาร 
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำาจังหวัดนราธิวาส ผลการประเมินพบว่านักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายและด้านจิตใจ 
ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรครูแนะแนวการศึกษาพิเศษและพัฒนาผู้ปกครอง 
ให้เป็นคร ูและการอบรมเตรยีมความพร้อมให้กบันกัเรยีนออทสิตกิก่อนเข้าเรยีนในพืน้ทีน่ำาร่อง โดยเป็นหลกัสตูรทีมุ่ง่การ
ศกึษาความเท่าเทยีมและทัว่ถงึ โดยเพิม่ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนเดก็พกิาร ปัจจบุนัมโีรงเรียนนำาร่อง 4 แห่ง 
เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาสำาหรับเด็กพิการโดยพัฒนาบุคลากรนักจิตวิทยา ครูแนะแนว ครูผู้สอนและ
ให้คำาปรึกษาผู้ปกครองเด็กพิเศษสามารถจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การคัดกรองเด็ก การพัฒนาทักษะ การสร้างเจตคติ
ที่ดี การพัฒนาทักษะจิตวิทยา พัฒนาผู้ปกครองให้เป็นครูที่มีทักษะการช่วยพัฒนาเด็กพิเศษที่เน้นทักษะการใช้ชีวิต 
ให้เด็กพิการมีความพร้อมก่อนเข้าเรียนร่วมกับเด็กทั่วไป และให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมให ้
เด็กพิการก่อนเข้าเรียน501

5.3.7 การจ้างงานสำาหรับคนพิการ

  ตามทีพ่ระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและพัฒนาคณุภาพชีวติคนพกิาร (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2556 ได้ระบถึุงมาตรการ
จ้างงานคนพกิารในสถานประกอบการ โดยในมาตรา 33 และกฎกระทรวงการพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนษุย์ ระบุ
ให้จ้างงานในสัดส่วนคนพิการ 1 ต่อแรงงานทั่วไป 100 คนนั้น จากสถานการณ์เศรษฐกิจและปัญหาไวรัสโควิด 19 ทำาให้
สถานประกอบการหลายแห่งปิดตัวอย่างถาวร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคาดการณ์ว่าจะมีคนพิการ
ตกงานไม่น้อยกว่า 300 คนทัว่ประเทศ502

 โดยสถติกิารจ้างงานคนพกิาร ณ เดอืนกนัยายน 2563 พบว่า ปัจจบุนัคนพกิาร
ได้รบัการจ้างงานในภาคเอกชนตามมาตรา 33 จำานวน 39,523 คน การให้สมัปทานตามมาตรา 35 จำานวน 13,929 สญัญา 
และส่งเงินตามมาตรา 34 จำานวน 13,004 คน รวมคิดเป็นร้อยละ 76.58 จากจำานวนที่ต้องจ้าง ลดลงจากสถิติปี 2562 
ถึงร้อยละ 21.27 โดยส่วนใหญ่เป็นการจ้างตามมาตรา 33 ขณะที่ภาครัฐเองก็ยังมีการจ้างงานคนพิการไม่ครบตาม
กฎหมาย โดยจ้างงานแล้วตามมาตรา 33 จำานวน 2,382 คน และให้สัมปทานตามมาตรา 35 จำานวน 1,201 สัญญา  
 

499 
จาก พก. ร่วม ศธ. และเครือข่าย MOU จัดการศึกษาส�าหรับคนพิการ, โดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คนพิการ, 2563. สืบค้นจาก http://dep.go.th/Content/View/5978/1
500 

จาก พก. ประชุมขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาส�าหรับคนพิการนอกระบบ, โดย กรมส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2563. สืบค้นจาก  http://dep.go.th/Content/View/6022/1

501 
จาก กรมส่งเสริมฯ คนพิการ น�าร่อง “โคราชโมเดล” ฝึกทักษะครู-ผู้ปกครอง เตรียมพร้อมเด็กออทิสติกก่อนเข้าเรียน, 

โดย ผู้จัดการออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก https://mgronline.com/entertainment/detail/9630000085068
502 

จาก คาด ‘พิษเศรษฐกิจ-โควิด’ ท�าคนพิการตกงาน, โดย มติชน, 2563. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/
news-monitor/news_2086916
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รวมคิดเป็นร้อยละ 23.98 จากจำานวนที่ต้องจ้าง ลดลงจากสถิติปี 2562 ถึงร้อยละ 20 ส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานตาม
มาตรา 33 และควรต้องจ้างเพิ่มอีกมากถึง 11,358 คน คิดเป็นร้อยละ 76.02503

 

  ข้อมูล ณ ปี 2563 มีคนพิการที่อยู่ในวัยทำางาน (อายุระหว่าง 15-60 ปี) ทั้งสิ้น 853,504 คน ประกอบ
อาชีพ จำานวน 267,172 คน คิดเป็นร้อยละ 31.30 เป็นคนพิการในวัยทำางานที่สามารถประกอบอาชีพได้แต่ยังไม่ได้
ประกอบอาชีพ 182,013 คน หรือร้อยละ 21.33 และมีคนพิการในวัยทำางานที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 53,958 คน 
หรือร้อยละ 6.32 ส่วนคนพิการที่เหลือ 350,361 คน หรือร้อยละ 41.05 ไม่ประสงค์ให้ข้อมูลด้านอาชีพ การประกอบ
อาชีพของคนพิการส่วนใหญ่ คือ อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 42.04 รองลงมา คือ รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 25.89504

  ภาพรวมในปี 2563 การจ้างงานคนพิการทั้งในภาครัฐและเอกชนลดตำ่าลงมาก โดยเฉพาะการจ้างงาน
จากภาครฐั ซึง่จากรายงานการพจิารณาศกึษา เรือ่ง "แนวทางการส่งเสรมิการมงีานทำาของคนพกิารตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ วุฒิสภา ได้มีข้อเสนอให้รัฐบาลจ้าง
คนพิการให้ครบอัตราตามมาตรา 33 และมาตรา 35505 ทั้งนี้ การบังคับใช้มาตรการส่งเสริมการมีงานทำาของคนพิการ
ที่ผ่านมายังเกิดปัญหาและอุปสรรค เช่น สถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐยังไม่สามารถจ้างงานคนพิการตาม
มาตรา 33 ได้ตามจำานวนทีก่ฎหมายกำาหนด การส่งเสรมิการมงีานทำาตามมาตรา 35 ยงัมีปัญหาทัง้ความรู้ความเข้าใจของ 
คนพิการ สถานประกอบการ และเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้อง รวมถึงปัญหาความพยายาม 
หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น506

  จากงานเสวนาเรื่องการจ้างงานคนพิการ จัดโดยคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีการนำาเสนอปัญหาเกี่ยวกับการจ้างงาน
คนพกิารหลายประการ เช่น มกีารทจุรติโดยการให้ค่าตอบแทนคนพิการบางส่วนโดยคนพกิารไม่ต้องทำางาน แต่นำาโควตา
ไปรบัส่วนต่าง คนพกิารหลายคนได้ทำางานแต่ได้รบัค่าตอบแทนตายตวัตลอดชวีติ ไม่มสีทิธแิละสวสัดกิารเหมอืนแรงงาน
ทัว่ไป ขณะทีผู่ป้ระกอบการต่างพบอปุสรรคในการจ้างงานคนพกิารในเรือ่งสิง่อำานวยความสะดวกในทีท่ำางานเพือ่เอือ้ให้ 
คนพิการสามารถทำางานได้ รวมทัง้พบปัญหาว่าคนพิการส่วนใหญ่อยูใ่นภมูภิาค โอกาสจะมาทำางานในสถานประกอบการ
จงึน้อยมาก ในงานเสวนามนีกัวิชาการตัง้ข้อสงัเกตว่าจำานวนคนพิการทีค่วรได้รบัการจ้างงานตามกฎหมายกว่า 60,000 คน 
ยังเป็นจำานวนที่น้อยเมื่อเทียบกับคนพิการที่อยู่ในวัยทำางานหรือมีอายุระหว่าง 15-59 ปี กว่า 800,000 คน507

นอกจากน้ี มีรายงานว่าการจ้างงานผ่านองค์กรคนพิการกลับมีการหักหัวคิวกินส่วนต่าง และช่องโหว่สำาคัญ 

503 
จาก หนังสือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ท่ี พม 0703/6428 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  

เรื่อง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อประกอบการจัดท�ารายงานการประเมินสถานการณ ์
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�าปี 2563.

504 
จาก รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย 30 กันยายน 2563 (รายไตรมาส). งานเดิม.

505 
จาก รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการมีงานท�าของคนพิการตามกฎหมายฯ 14 ก.ย.,  

โดย Disabilities Thailand, 2563. สืบค้นจาก https://www.youtube.com/watch?v=vv9WWu6VJRo&fbclid=IwAR12 
HR4bAmtBKH95J1a2a_1d5h6BVPyTWwqDC3rT3-jirQBGpi4tQYvtvrA

506 
จาก กมธ.กิจการคนพิการ วุฒิสภา จัดเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “จ้างงานคนพิการอย่างไร? ให้เป็นไปตามเจตนารมณ ์

ของกฎหมาย”, โดย วุฒิสภา, 2563. สืบค้นจาก https://gnews.apps.go.th/news?news=54631
507 

จาก ลุ่มๆ ดอนๆ ความจริงใจนายจ้าง จ้างงานคนพิการ, โดย มติชนออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก https://www.
matichon.co.th/lifestyle/news_1962950



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand214

คือระหว่างจ้างงานไม่มีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคนพิการได้รับเงินและอาชีพจริงหรือไม่ ทำาให ้
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเตรียมยกร่างกฎหมายใหม่เพื่อปิดช่องว่างกฎหมายให้องค์กรคนพิการ
ต้องขึ้นทะเบียน508 ในการแก้ปัญหาดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
ได้มอบหมายกระทรวงแรงงานร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ส่งเสรมิการจ้างงานของคนพกิารและให้ศนูย์บรกิารคนพกิาร
เป็นหน่วยงานหลักในการเป็นศูนย์กลางข้อมูล สำาหรับให้บริการคนพิการในทุกด้านเพื่อป้องกันการทุจริตการจ้างงาน 
คนพิการ ตลอดจนเน้นการจ้างงานของคนพิการในภาครัฐให้เท่ากับภาคเอกชน509

  ในปี 2563 หน่วยงานรัฐมีการดำาเนินการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสในการทำางานของ 
คนพกิาร เช่น วทิยาลยัราชสดุา มหาวิทยาลยัมหดิล มโีครงการรบัคนพกิารเข้าอบรมเพือ่พฒันาทกัษะการเรยีนรูแ้ละทกัษะ 
อาชีพอิสระ ธุรกิจนวัตกรรม และการฝึกงานการโรงแรม510 ส่วนสำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้มีการหารือ 
ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อหาแนวทางพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อสร้างโอกาสและอาชีพใหม่ ๆ ให้แก่คนพิการ ทำาให้มีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ โดยมี 
ผู้แทนจากสมาคมคนพิการประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมด้วย จากการหารือ ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความสนใจและต้องการ 
การสนับสนุนด้าน reskill upskill ทักษะทางดิจิทัลในหลายด้าน อาทิ การใช้งานไมโครซอฟต์เบื้องต้น การขายของ
ออนไลน์ การเป็น YouTuber การขายภาพออนไลน์ หรือนักเขียนออนไลน์ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม 
ยังเสนอแนะให้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มการจ้างงานที่ใช้งานง่ายและรองรับการเข้าถึงของคนพิการในแต่ละประเภท511

  นอกจากนี้ ยังมีความพยายามส่งเสริมการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยรัฐบาลให้กระทรวง 
การพัฒนาสังคมฯ เดินหน้าส่งเสริมให้มีวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) อย่างต่อเนื่องเพราะเป็นธุรกิจที่มุ่ง 
ส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นโดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบาง เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ หรือมีเป้าหมายในการแก้ปัญหาและ 
พัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งธุรกิจจะได้รับการยกเว้นเรื่องภาษีตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำาหนด นับตั้งแต่ 
ที่พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมประกาศใช้ในปี 2562 จนถึงปัจจุบัน มีวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จดทะเบียนแล้ว
ประมาณ 130 แห่ง512

508 
จาก THE EXIT: ย้อนคดีโกงเงินคนพิการ, โดย ไทยพีบีเอส, 2563. สืบค้นจาก https://news.thaipbs.or.th/ 

content/294391
509 

จาก รอง นรม. จุรินทร์ฯ ย�้าภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ พร้อมเร่งด�าเนินการจัดท�าประกาศ
เกณฑ์การกู้ยมืเงินกองทนุส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารเพือ่ช่วยเหลือเยยีวยา, โดย ข่าวทำาเนียบรฐับาล, 2563. สบืค้นจาก 
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/34341

510 
จาก โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนรู้และทักษะอาชีพ, โดย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563. สืบค้นจาก  

https://rs.mahidol.ac.th/1yearprogram
511 

จาก “ดป้ีา” จบัมอื กรม พก. และเครอืข่ายผู้พกิาร 11 แห่ง หารือแนวทางการพฒันาทกัษะด้านเทคโนโลยดีจิทิลั เพือ่ยก
ระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ, โดย dailytech, 2563. สืบค้นจาก https://www.dailytech.in.th/depa-digital-thailand-skill/ 

512 
จาก นายกฯ เชียร์ จัดต้ังวิสาหกิจเพ่ือสังคมช่วยแก้ปัญหาสังคม มั่นใจดูแลผู้พิการไม่น้อยหน้าเวทีสากล,  

โดย ข่าวทำาเนียบรัฐบาล, 2563. สืบค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/34051
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5.3.8 การล่วงละเมิดต่อคนพิการ

  อนุสัญญา CRPD ข้อ 16 กำาหนดให้รัฐภาคีต้องดำาเนินการให้คนพิการได้รับการคุ้มครอง การช่วยเหลือ 
สนับสนุนที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการถูกแสวงประโยชน์ การใช้ความรุนแรง และการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ 
และจะต้องคำานึงถึงเพศ วัย และความพิการของแต่ละบุคคลด้วย ท้ังน้ี สถานการณ์การล่วงละเมิดทางเพศ 
ในคนพิการยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แม้จะมีกฎหมายคุ้มครองคนพิการแต่ในภาพรวมการปฏิบัติยังคงมุ่งเน้นไปท่ี 
เรื่องสิทธิของคนพิการ เช่น ความเสมอภาคในการทำางาน โดยในส่วนคนพิการที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศยังคงไม่ได้รับ 
การดูแลที่ทั่วถึงทั้งหมด513 

  ข้อมูลจากการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาของมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล พบว่า ผู้หญิงพิการถูกข่มขืน  
3-4 คน/ปี และเป็นผู ้ที่อยู ่ในช่วงอายุ 14-16 ปี สะท้อนว่าเด็กหญิงพิการอายุตำ่ากว่า 18 ปี มีแนวโน้ม 
ถกูล่วงละเมดิทางเพศ514 ส่วนใหญ่เป็นคนพกิารทางสตปัิญญา บางรายพกิารซำา้ซ้อน ผูก้ระทำามกัเป็นคนใกล้ตวั อาท ิญาติ
หรอืคนข้างบ้าน สำาหรบัปัจจัยกระตุน้ พบว่า เกิดเมือ่มคีวามต้องการทางเพศ มกีารด่ืมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ ใช้ยาเสพตดิ 
และเมื่อเห็นว่าเหยื่อมีข้อจำากัดในการปกป้องตนเอง ประกอบกับผู้หญิงพิการบางรายไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น 
มีความพิการทางสายตาหรือการได้ยิน และมีความกลัวจากการถูกข่มขู่ ส่วนการดำาเนินการทางกฎหมายพบปัญหา
เน่ืองจากคนพิการมีข้อจำากัดมากกว่าคนทั่วไปในเรื่องการสื่อสาร ต้องมีล่ามช่วยสื่อสารทำาให้ใช้ระยะเวลานาน 
ในการให้ข้อมูล บางกรณีมีหลักฐานไม่เพียงพอ ครอบครัวยากจน515 ทำาให้การดำาเนินคดีไม่คืบหน้าเน่ืองจากพนักงาน
สอบสวนเจ้าของคดีไม่สามารถรวบรวมหลักฐานส่งฟ้องได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนด นอกจากนี้  
ยังพบว่าพนักงานสอบสวนไม่รับแจ้งความดำาเนินคดีเพราะคนพิการไม่สามารถสื่อสารสภาพปัญหาและชี้ตัว 
ผู้กระทำาได้หรือมีการพยายามไกล่เกลี่ยให้เกิดการยอมความ หรือพนักงานสอบสวนไม่ช้ีแจงรายละเอียดและแจ้งสิทธ ิ
ขัน้ตอนการดำาเนนิการทางกฎหมายให้ผูถ้กูล่วงละเมิดทางเพศทราบจนคดขีาดอายคุวาม จึงต้องมีแนวทางปฏบิตัท่ีิชดัเจน 
ในการทำางานกับผู้เสียหายกลุ่มนี้ เพื่อหาวิธีการหรือหลักฐานประกอบในการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งมีความยุ่งยาก 
และซับซ้อน โดยเฉพาะเมื่อผู้กระทำาเป็นคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิด516 

การประเมินสถานการณ์ 

พัฒนาการหรือความก้าวหน้า ในปี 2563 รัฐมีการดำาเนินการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิในหลายด้าน  
ทั้งสิทธิในการมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม โดยการเพิ่มเบี้ยความพิการสำาหรับเด็กและผู้มีรายได้น้อยท่ีถือบัตรสวัสดิการ 
แห่งรฐั การส่งเสรมิให้คนพกิารได้เข้าถงึบรกิารต่าง ๆ  ได้โดยสะดวกและทัว่ถงึยิง่ขึน้ ผ่านศนูย์บริการคนพกิารในระดบัชุมชน  
ทั้งบริการข้อมูลข่าวสาร การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของคนพิการ การให้ความช่วยเหลือในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ 

513 
จาก คลี่ปม...คนพิการเหยื่อล่วงละเมิดทางเพศ, โดย กรุงเทพธุรกิจ, 2563. สืบค้นจาก https://www.bangkokbiz 

news.com/news/detail/907443
514 

จาก เมื่อผู้หญิงพิการถูก 'ละเมิดทางเพศ' การท�าหมัน-ตัดมดลูก ไม่ใช่ทางออก, โดย กรุงเทพธุรกิจ, 2563. สืบค้นจาก 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/907968

515 
จาก ตีแผ่คนพิการเหยื่อล่วงละเมิดทางเพศสาเหตุใหญ่เกิดจากคนใกล้ตัว-ครอบครัว, โดย โพสต์ทูเดย์, 2563. สืบค้น

จาก https://www.posttoday.com/social/general/637816
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จาก มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล น�าญาติเด็กพิการถูกข่มขืน เข้าร้องทุกข์ ผบ.ตร.หลังคดีไม่คืบหน้า, โดย มติชนออนไลน์, 
2563. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2455771
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การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิในการมีงานทำาผ่านการฝึกอาชีพและการจัดหางานสำาหรับคนพิการ การส่งเสริมการเข้าถึง
สิทธิในการได้รับบริการพื้นฟูสมรรถภาพโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
กับกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการจัดให้มีระบบบริการผู้ช่วยคนพิการท่ีมีความรู้และทักษะท่ีได้มาตรฐานสำาหรับ 
ช่วยเหลือคนพิการให้สามารถดำารงชีวิตได้โดยอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้ตามข้อ 19 ของอนุสัญญา CRPD 
นอกจากนี้ ในด้านการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตอบรับข้อเสนอแนะของ กสม. และได้เริ่ม 
มีการดำาเนินการทำาแผนเพือ่ปรบัปรงุพฒันาและออกแบบโครงสร้างพืน้ฐานของระบบขนส่งสาธารณะทีท่กุคนใช้ประโยชน์ได้  
รวมทั้งมีการกำาหนดมาตรฐานสิ่งอำานวยความสะดวกที่จำาเป็นต่อการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะสำาหรับคนพิการและ 
ผู้สูงอายุด้วย

ปัญหาหรืออุปสรรค พบว่า มาตรการและความพยายามของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม 
ให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิบางประการยังไม่เห็นผลชัดเจนมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิด้านการศึกษาของเด็กพิการ  
ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ดังเห็นได้จากสถิติคนพิการที่ได้รับการศึกษาว่า 
ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80 ได้รับการศึกษาเพียงในระดับประถมศึกษาเท่าน้ัน นอกจากน้ี เด็กที่มีความบกพร่อง 
ทางสติปัญญา มีปัญหาทางการเรียนรู้ มีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ และเด็กออทิสติก เป็นกลุ่มที่ยังขาดรูปแบบ 
ระบบการจัดการศึกษาที่ชัดเจน ขาดครูผู้สอนที่มีความรู้และทักษะที่เหมาะสม ขาดครูแนะแนวและนักจิตวิทยาที่จะ 
ให้คำาแนะนำา รวมทัง้ขาดระบบทีจ่ะสนบัสนนุครอบครวัให้สามารถดแูลให้ความช่วยเหลอืและเตรยีมความพร้อมเดก็พกิาร
กลุ่มนี้ในการเข้าเรียนรวม ด้านสิทธิในการทำางาน แม้ว่ากฎหมายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะกำาหนด
มาตรการส่งเสรมิการจ้างงานคนพกิาร แต่จำานวนคนพกิารทีไ่ด้ทำางานตามมาตรการดงักล่าวยงัไม่เพิม่ข้ึนมากนัก โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งการจ้างงานโดยหน่วยงานของรัฐยังมีค่อนข้างน้อย ส่วนกรณีการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กหญิงพิการ  
ยังไม่พบว่ามีมาตรการป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือท่ีชัดเจน และเด็กพิการท่ีถูกละเมิดยังมีอุปสรรคในการเข้าถึง 
ความยุติธรรมเนื่องจากกระบวนการดำาเนินคดีทางกฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ กสม. จึงมีข้อเสนอแนะต่อการดำาเนินการเพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิบางประการ ดังนี้ 

1. รฐับาลควรคงความพยายามในการส่งเสรมิการเข้าถึงสทิธต่ิาง ๆ  ของคนพกิารทีไ่ด้เริม่ดำาเนนิการมาแล้ว เช่น 
การปรับเบี้ยความพิการ การกระจายการให้บริการต่าง ๆ ลงไปในระดับชุมชนผ่านศูนย์บริการคนพิการ การช่วยเหลือ
และสนับสนุนให้คนพกิารอยู่ได้โดยอิสระในชมุชน และการพฒันาคณุภาพของบรกิาร ตลอดจนการปรบัปรงุระบบขนส่ง
สาธารณะและจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอำานวยความสะดวกที่คนพิการเข้าถึงได้

2. รฐับาลควรให้ความสำาคัญมากขึน้ในการส่งเสรมิให้คนพกิารได้เข้าถงึสทิธด้ิานการศกึษา โดยดำาเนนิการจดัการ
ศึกษาที่เหมาะสมแก่คนพิการตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
รวมทัง้จดัให้มรีะบบสนบัสนนุการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมกับความพกิารแต่ละประเภท มกีารตดิตามผลการดำาเนนิการ
และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิด้านการศึกษาอย่างแท้จริง

3. รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรศึกษาปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการจ้างงานหรือการทำางานของ 
คนพกิารซ่ึงยงัมจีำานวนน้อยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัคนพกิารทีอ่ยูใ่นวยัทำางานและทำางานได้ แม้ว่ากฎหมายจะกำาหนดมาตรการ 
ส่งเสรมิการจ้างงาน ทัง้นี ้เพือ่แสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอปุสรรคน้ัน รวมถึงทางเลอืกในการประกอบอาชีพอสิระ 
เพื่อให้มีคนพิการได้ทำางานมากขึ้น 

4. รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันคนพิการ โดยเฉพาะ
เด็กหญิงพิการ จากการถูกทำาร้ายหรือล่วงละเมิด และพิจารณามาตรการในการคุ้มครอง ช่วยเหลือ และเยียวยา  
รวมถึงกระบวนการดำาเนินคดีทางกฎหมายที่มีประสิทธิผลแก่คนพิการที่ถูกล่วงละเมิด
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5. รัฐบาล และหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรศึกษาทบทวนผลการดำาเนินการท่ีผ่านมา เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้
และปรับปรุงระบบการช่วยเหลือคนพิการ และศึกษาระบบการขนส่ง หรือบริการอื่นท่ีเปิดหรือจัดให้แก่สาธารณะ 
ทั้งในเมืองและในชนบทให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอ และสอดคล้องกับความต้องการจำาเพาะของคนพิการแต่ละ
ประเภท เช่น ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดให้มีระบบช่วยเหลือนำาทาง (Guide Helper) เพื่อช่วยเหลือการเดินทาง 
ของคนพิการทางสายตา เป็นต้น เพื่อให้คนพิการสามารถดำารงชีวิตอยู่ได้โดยอิสระและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในทุกด้าน 
ของการดำาเนินชีวิต 

5.4 สิทธิสตรีและความเสมอภาคทางเพศ 

 ภาพรวม

กติกา ICCPR และกติกา ICESCR ได้รับรองสิทธิของบุคคลท่ีจะได้รับสิทธิและเสรีภาพท่ีกำาหนดในกติกา 
อย่างเท่าเทียมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุต่าง ๆ รวมถึงด้วยเหตุแห่งเพศ นอกจากนี้ ประเทศไทยได้เข้าเป็น 
ภาคีอนุสัญญา CEDAW ที่มุ่งส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายโดยขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและส่งเสริม 
ให้ผู ้หญิงได้เข้าถึงสิทธิและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพและ 
การได้รบับรกิารสาธารณสขุ การทำางาน การมส่ีวนร่วมทางการเมือง เศรษฐกจิและสงัคม ความเท่าเทียมในเรือ่งครอบครวั
และการแต่งงาน รวมถึงการได้รับความคุ้มครองโดยเท่าเทียมภายใต้กฎหมาย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 27 รับรองความเสมอภาคของบุคคลภายใต้
กฎหมายและรับรองว่าชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน รวมทั้งห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหต ุ
แห่งเพศ นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติในส่วนอื่น ๆ  ที่คุ้มครองสิทธิสตรี ได้แก่ มาตรา 48 ที่กำาหนดให้มารดาในช่วงระหว่าง
ก่อนและหลังการคลอดบุตรมีสิทธิได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และมาตรา 71 ท่ีกำาหนด 
ให้รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดำารงชีวิตได้ 
อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดทั้ง 
ให้การบำาบัด ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระทำาการดังกล่าว โดยในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงคำานึงถึงความจำาเป็น 
และความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรม

คณะกรรมการประจำาอนุสัญญา CEDAW ได้มีข้อสังเกตต่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ของประเทศไทย 
ตามรายงานฉบับที่ 6 และฉบับที่ 7 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การประเมินผลกระทบของ
มาตรการต่อต้านการกระทำารนุแรงต่อสตรแีละเดก็หญงิ รวมถึงการพจิารณาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีต้นเหต ุการดแูลผู้หญงิ 
ที่ถูกกระทำารุนแรงในครอบครัวให้ได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงความช่วยเหลือ ทั้งด้านกฎหมาย สุขภาพ และการดูแล
สภาพจิตใจที่เพียงพอ การป้องกันการแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณีและมีมาตรการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณ ี
ที่ต้นเหตุ การพิจารณากำาหนดมาตรการเพื่อประกันว่าผู้หญิงจะสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองและกิจการสาธารณะ 
ได้อย่างเท่าเทียมกับผู้ชายในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับนโยบาย ทั้งในองค์กรด้านนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ 
รวมถึงหน่วยงานตำารวจ การเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงได้รับการจ้างงานในระบบมากขึ้นและขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง 
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ในการจ้างงานและการได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ และการช่วยเหลือผู ้หญิงในชนบทท่ียากจนโดยส่งเสริม 
การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา บริการด้านสุขภาพ และการจ้างงาน517

ทั้งนี้ กสม. ได้มีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลเมื่อปี 2562 หลายประการ อาทิ การหามาตรการเพื่อแก้ไขปัญหา 
ความรุนแรงในครอบครัวต่อสตรีที่ต้นเหตุตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำาอนุสัญญา CEDAW รวมท้ัง 
ควรเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่จำาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา 
และคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 การคุ้มครองผู้ค้าประเวณีจากการถูกแสวงประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ  รวมถึง 
การขบัเคล่ือนการดำาเนนิงานใน 3 ประเดน็หลกัทีค่ณะกรรมการส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศให้ความสำาคญั ได้แก่ 
การขจดัการเลอืกปฏบิตัทิางเพศ การปรบัเปลีย่นทศันคตขิองสงัคม และการแก้ไขปัญหาความรนุแรงทางเพศ โดยในปี 2563 
มีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิสตรีและการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ การดำาเนินการของรัฐบาลและหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

5.4.1 การใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง

  ข้อมลูจากกรมกจิการสตรแีละสถาบันครอบครวัแสดงสถิตคิวามรนุแรงในครอบครวั ระหว่างปี 2560 - 2563  
พบว่า ในภาพรวมทั่วประเทศ มีกรณีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2563 มีผู้ถูกกระทำา 
ความรุนแรงในครอบครัวจำานวน 1,865 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีจำานวน 1,309 ราย ปี 2561 จำานวน 1,353 ราย  
และปี 2562 จำานวน 1,680 ราย โดยมผีูถ้กูกระทำาเป็นเพศหญงิสงูถึงร้อยละ 84 สาเหตขุองการใช้ความรุนแรงมาจากปัญหา 
ความสัมพนัธ์ระหว่างสาม-ีภรรยา (ร้อยละ 45) นอกนัน้เกดิจากสาเหตอุืน่ อกีทัง้พบว่าปัจจยักระตุน้ในการใช้ความรุนแรง
มากที่สุดเกิดจากปัญหาความหึงหวง/บันดาลโทสะ การใช้สุรา/สารเสพติด การใช้อำานาจที่เหนือกว่า ปัญหาสุขภาพจิต 
และปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีฯ ได้ดำาเนินการให้ความช่วยเหลือ เช่น ให้คำาปรึกษา  
นำาส่งโรงพยาบาล นำาส่งบ้านพักเด็กและครอบครัว ให้การคุ้มครองสวัสดิภาพ และเยี่ยมบ้าน เป็นต้น518 ในส่วนของสถิติ 
ผู ้มารับบริการในศูนย์พึ่งได้ (กระทรวงสาธารณสุข) ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 พบว่า  
มจีำานวนผูห้ญงิทีถ่กูกระทำาความรุนแรงทีร่บับรกิารทีศ่นูย์พึง่ได้เพิม่ข้ึน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มจีำานวน 13,248 คน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจำานวน 14,523 คน และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจำานวน 15,090 คน519

 

  ในปี 2563 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ยังคงมี
ผลใช้บังคับเนื่องจากยังไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อให้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบัน
ครอบครวั พ.ศ. 2562 มผีลใช้บงัคบั อย่างไรกด็ ีจากการสำารวจกรณคีวามรนุแรงในครอบครวัของมลูนธิหิญงิชายก้าวไกล 
โดยการรวบรวมข่าวจากหนังสือพิมพ์ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 พบว่า มีการนำาเสนอข่าวเก่ียวกับความรุนแรง 
ในครอบครัว 350 ข่าว สูงกว่าปี 2559 ร้อยละ 50 และสูงกว่าปี 2561 ร้อยละ 12 ข่าวอันดับหนึ่งในครึ่งแรกของปี 2563 
ยงัคงเป็นข่าวการฆ่ากันในครอบครวั โดยเป็นข่าวสามกีระทำาต่อภรรยาสงูถงึ 65 ข่าว สาเหตุส่วนหนึง่มาจากความเครยีด 

517 
From Concluding observations on the combined sixth and seventh periodic reports of Thailand, 

by Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 2017. Retrieved from https://www.fidh.org/
IMG/pdf/cedaw_c_tha_co_6-7_25136_e-2.pdf

518 
จาก หนังสือกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด่วนมาก ที่ พม 0503/3445 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563  

เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�าปี  2563.
519 

จาก หนังสือส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0207.06/38 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564.
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เมาเหล้า ตดิยาเสพติดแล้วคลุ้มคล่ังนำาไปสู่การทะเลาะววิาท รวมถึงมีอาการป่วย และเป็นข่าวภรรยากระทำาต่อสาม ี9 ข่าว  
มักมีสาเหตุจากการถูกสามีทำาร้ายร่างกายก่อน หรือถูกสามีข่มขู่ และมีปัญหาความขัดแย้ง นอกจากนี้ พบข่าว 
ความรุนแรงทางเพศหรือการข่มขืนโดยบุคคลในครอบครัวสูงถึง 30 ข่าว520

  ทั้งนี้ มีรายงานของสำานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Office on Drugs and Crime: UNODC) ระบุว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พบว่า 
มีความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 66 โดยพบว่า มีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ในพื้นที่ภาคใต้ 
มากท่ีสุด ในขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานคร พบความรุนแรงในครอบครัวน้อยท่ีสุด ซึ่งปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ 
ความรนุแรงในครอบครวั ได้แก่ รายได้ของครอบครวั และการใช้สารเสพตดิ เช่น สรุา บหุรี ่ในการแก้ปัญหา521 สอดคล้อง
กับข้อมูลของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลที่สะท้อนปัญหา 
ของการถูกกระทำาความรุนแรงของเพศหญิงในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวว่า เกิดจากการว่างงานจนทำาให้เกิดความเครียด
และมีการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยกระตุ้นในการใช้ความรุนแรงต่อเพศหญิง522

  ช่องทางหลักสำาหรับผู้หญิงที่ถูกกระทำารุนแรงในการขอความช่วยเหลือจากรัฐ ได้แก่ สายด่วน 1300 
หรือศูนย์พึ่งได้ที่ตั้งอยู ่ในโรงพยาบาลของรัฐท่ัวประเทศ ซึ่งเป็นการดำาเนินงานโดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ มีทีมสหวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทำาได้ทันที  
ครบวงจร โดยให้บริการรับแจ้งเหตุ คัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล ส่งเสริมป้องกันโรค ดูแลความปลอดภัย  
ประเมินด้านจิตใจเพื่อช่วยเหลือในภาวะวิกฤติ ประสานและให้คำาแนะนำาด้านกฎหมาย ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ ให้คำาปรึกษา ฟื้นฟู เยียวยาสภาพจิตใจ ติดตามเยี่ยมบ้าน และประเมินผล523

5.4.2 การแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณี

  ข้อมูลจากสำานักงานคดีค้ามนุษย์ สำานักอัยการสูงสุด พบว่าสถิติคดีค้ามนุษย์เพื่อแสวงประโยชน ์
จากการค้าประเวณีระหว่างปี 2561-2563 มีแนวโน้มลดลงจาก 256 คดี ในปี 2561 และ 222 คดี ในปี 2562  
เหลือ 151 คดี ในปี 2563 (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน 2563) แต่จำานวนคดีการแสวงประโยชน์ 
ทางเพศในรูปแบบอื่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 5 คดี ในปี 2561 เป็น 13 คดี ในปี 2562 และ 14 คดี ในปี 2563  
(ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน 2563)524

  ในส่วนของการทบทวนแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539  
ที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำาเนินการต่อเนื่อง 
จากปีก่อนนั้น เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา

520 
จาก เปิดสถิติความรุนแรงท่ีผู้หญิงถูกกระท�าในรอบครึ่งปี 2563 สูงขึ้น 12%, โดย ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวน 

เพื่อสิทธิพลเมือง, 2563. สืบค้นจาก https://www.tcijthai.com/news/2020/8/current/10802
521 

จาก สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและสตรียังน่าห่วง ช่วงโควิด-19 ยิ่งรุนแรง, งานเดิม.
522 

จาก ตีแผ่ความทุกข์ของคนเป็นแม่-เมีย จากสถานการณ์โควิด-19 ผลกระทบทั้งงาน ครอบครัว ความรุนแรง, งานเดิม.
523 

จาก สธ.ตั้งศูนย์พ่ึงได้ ในสถานพยาบาลทั่วประเทศ, โดย สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2561. 
สืบค้นจาก https://www.thaihealth.or.th/Content/45833-สธ.ตั้งศูนย์พึ่งได้%20ในสถานพยาบาลทั่วประเทศ.html

524 
จาก สถิติคดีค้ามนุษย์แยกตามประเภทการกระท�าความผิด, โดย สำานักงานคดีค้ามนุษย์, 2563. สืบค้นจาก  

http://www.caht.ago.go.th/index.php/10-data1
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สังคมและความมัน่คงของมนษุย์เพือ่แสดงความกังวลต่อการปรบัปรงุกฎหมายดงักล่าวในบางประเดน็ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
การกำาหนดให้มีการจดทะเบียนพนักงานบริการซึ่งจะส่งผลกระทบกับพนักงานบริการจำานวนมาก เนื่องจากเป็นการ 
ตตีราและละเมดิศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ รวมทัง้จะทำาให้พนกังานบรกิารมีประวตัติดิตวั ส่งผลให้เมือ่เลกิประกอบอาชพีนี ้
แล้วจะเป็นการยากต่อการประกอบอาชีพอ่ืน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้แสดงความพร้อม 
ในการรบัฟังความเหน็ของทกุฝ่าย พร้อมเสนอเตรียมจดัเวทใีห้ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องได้ร่วมพจิารณาหาทางออกทีเ่หมาะสม 
ร่วมกัน525 ต่อมาเม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2563 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้จัดการประชุมระหว่าง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานสังกัดสำานักงานตำารวจแห่งชาติ กรมการปกครอง กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน สำานักงานประกันสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่คงของมนษุย์ องค์กรพฒันาเอกชนทีด่แูลสทิธขิองพนกังานบรกิาร เพือ่หารอืร่วมกนัเกีย่วกบัแนวทางปฏบิตัิ
ในการคุ้มครองสิทธิผู้ให้บริการ การป้องกันการแสวงประโยชน์จากผู้ให้บริการ การจัดระเบียบสถานบริการ และการจัด
สวัสดิการแก่ผู้ให้บริการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ป้องกนัและปราบปรามการค้าประเวณ ีพ.ศ. 2539 ด้วย526 อกีทัง้ ได้มหีนงัสอืถงึหน่วยงานต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง ทัง้ส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค เพื่อขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การค้าประเวณี พ.ศ. 2539 อีกด้วย527

5.4.3 การคุกคามทางเพศในการทำางาน

  การคกุคามทางเพศในทีท่ำางานเป็นประเดน็หนึง่ทีม่กีารร้องเรยีนมายงั กสม. ในปี 2563 มเีรือ่งร้องเรยีน
ในประเด็นดังกล่าว เป็นกรณีกล่าวอ้างว่าผู้บังคับบัญชากระทำาการอันเป็นการคุกคามทางเพศ และได้มีข้อเสนอแนะ 
ต่อหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกร้องเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น ควรจัดให้มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติใด ๆ เก่ียวกับการคุ้มครองการทำางานของครูหรือผู้ปฏิบัติงานจากปัญหาการคุกคามทาง
เพศ ควบคู่ไปกับการจัดทำามาตรการหรือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำางาน 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 รวมทั้งควรกำาหนดมาตรการเฝ้าระวังและติดตามผลการดำาเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำางานโดยวิธีการดำาเนินงานในทางลับ เป็นต้น528

  ในขณะเดียวกัน รัฐบาลได้กำาหนดมาตรการในเรื่องนี้เพิ่มขึ้น โดยเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563  
คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือการคุกคามทางเพศ 
ในการทำางานตามทีก่ระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์เสนอ และให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรฐั 

525 
จาก หว่ัน พ.ร.บ.ปราบปรามค้าประเวณีฯ ฉบับใหม่ จดทะเบียน พนง.บริการ ชี้เป็นการ 'ตีตรา-ละเมิดศักดิ์ศร ี

ความเป็นมนุษย์, โดย ประชาไท, 2563. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2020/01/86138
526 

จาก พม.เปิดเวทีรับฟังเครือข่าย มุ่งป้องกันแก้ไขปัญหาค้าประเวณี, โดย คมชัดลึก, 2563. สืบค้นจาก https://www.
komchadluek.net/news/government-of-thailand/414170

527 
จาก หนังสือกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด่วนที่สุด ท่ี พม 0503/215 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564  

เรือ่ง ขอส่งข้อมลูเพ่ือประกอบการจดัท�ารายงานผลการประเมนิสถานการณ์ด้านสิทธิมนษุยชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563 เพิม่เติม.
528 

จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 26/2563 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563, โดย คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
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ทกุแห่งรายงานผลการดำาเนนิการตามมาตรการดังกล่าว ไปยังศนูย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมดิหรอื
คุกคามทางเพศในการทำางานอย่างเคร่งครัด และเพื่อให้หน่วยงานสามารถนำามาตรการดังกล่าวไปปฏิบัติได้อย่างชัดเจน 
กระทรวงการพฒันาสงัคมฯ ได้จัดทำาคู่มอืการดำาเนนิงานตามมาตรการในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมดิหรอื
คุกคามทางเพศในการทำางานที่กำาหนดนิยาม รูปแบบ พฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศในการทำางาน  
ผลกระทบ มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา แนวทางในการดำาเนินงานเมื่อเกิดปัญหา แนวทางการป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหา หน่วยรับเร่ืองร้องทุกข์ รวมไปถึงช่องทางและวิธีการร้องทุกข์ ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีความคืบหน้า 
ในการดำาเนนิการตามมตคิณะรฐัมนตรดัีงกล่าว เช่น กระทรวงสาธารณสขุได้มหีนงัสอืเวยีน เรือ่ง มาตรการในการป้องกนั
และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำางานไปยังหน่วยงานในสังกัด529 กระทรวงมหาดไทยได้ออก
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทำางาน และมีหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัดเพื่อดำาเนินการ530 เป็นต้น 

5.4.4 การปรับแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการทำาแท้ง

  ตามที่มีผู ้ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ขอให้วินิจฉัยว่าประมวลกฎหมายอาญาที่เก่ียวกับ
การทำาแท้งของผู้หญิง 2 มาตรา ได้แก่ มาตรา 301 
ซึ่งบัญญัติว่า “หญิงใดทำาให้ตนเองแท้งลูก หรือ
ยอมให้ผู้อื่นทำาให้ตนแท้งลูก ต้องระวางโทษจำาคุก
ไม่เกินสามปี หรือปรบัไม่เกินหกหมืน่บาท หรอืทัง้จำา 
ทัง้ปรับ” และมาตรา 305 ซึง่บัญญตัว่ิา “ถ้าการกระทำา 
ความผิดดังกล่าวในมาตรา 301 และมาตรา 
302531 นั้นเป็นการกระทำาของนายแพทย์ และ  
(1) จำาเป็นต้องกระทำาเนือ่งจากสขุภาพของหญงินัน้ 
หรือ (2) หญิงมีครรภ ์ เนื่องจากการกระทำา 

529 
จาก หนังสือส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว 1607 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เรื่อง มาตรการ

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท�างาน.
530 

จาก หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0202.5/ว 6317-6319 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เรื่อง มาตรการ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท�างาน.

531 
มาตรา 302 ผู้ใดทำาให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นยินยอม ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

หรือทั้งจำาทั้งปรับ
 ถ้าการกระทำาน้ันเป็นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัสอย่างอื่นด้วย ผู้กระทำาต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินเจ็ดป ี 

หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
 การกระทำานั้นเป็นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย ผู้กระทำาต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
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ความผดิอาญาตามทีบ่ญัญตัไิว้ในมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 282 มาตรา 283 หรอืมาตรา 284 ผูก้ระทำาไม่มีความผดิ” 
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 27532 มาตรา 28533

 และมาตรา 77534
 หรือ

ไม่นั้น 

  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ศาลรัฐธรรมนูญได้ทำาการแถลงด้วยวาจาและลงมติต่อกรณีดังกล่าว 
ใน 3 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 27  
หรือมาตรา 28 ประเด็นที่ 2 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 27 มาตรา 28  
และมาตรา 77 และประเด็นที่ 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และมาตรา 305 สมควรได้รับการปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ โดยให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำาเนินการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ดังกล่าว โดยกำาหนดให้คำาวินิจฉัยในส่วนที่ว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้นมีผล 
เมื่อพ้น 360 วันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัย535

 

  ต่อมา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ปรับแก้ประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 301 ตามคำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญข้างต้น และมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงยุติธรรม ไปร่วมกันดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขและกำาหนดเงื่อนไขที่จะอนุญาต
ให้ทำาแท้ง เช่น ระยะเวลาอายคุรรภ์ หรอืเหตผุลทางการแพทย์ เพือ่ให้สอดคล้องกบัรฐัธรรมนญูและหลกัสทิธมินษุยชน536

ทั้งนี้ สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติความผิดฐานทำาแท้ง ระหว่างวันท่ี 13-28 สิงหาคม 2563 และ 
เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 301 และ มาตรา 305 ตามทีส่ำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาเสนอ โดยได้มีการแก้ไขเพิม่เตมิมาตรา 301 ให้หญงิ 
ทีม่อีายุครรภ์ไม่เกนิ 12 สัปดาห์ สามารถทำาแท้งได้ ทัง้น้ี การกำาหนดอายคุรรภ์ดงักล่าวเป็นไปตามความเห็นของแพทยสภา
และราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เน่ืองจากเป็นระยะเวลาที่ปลอดภัยที่สุดในการทำาแท้ง นอกจากนี้  
ยังได้มีการปรับลดอัตราโทษให้เหมาะสมเนื่องจากผู้ทำาแท้งนั้นได้รับความเจ็บปวดทางร่างกายอยู่แล้ว ไม่สมควรต้อง
กำาหนดโทษสูงอีก ส่วนมาตรา 305 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเหตุยกเว้นความผิดฐานทำาให้แท้งลูกให้ครอบคลุมกรณีที่จำาเป็น 

532 
มาตรา 27 วรรคแรก บัญญัติว่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครอง 

ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน” วรรคสอง บัญญัติว่า “ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน” วรรคสาม บัญญัติว่า “การเลือกปฏิบัติ โดย 
ไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระทำามิได้”

533 
มาตรา 28  วรรคแรก บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย”

534 
มาตรา 77 วรรคแรก บัญญัติว่า “รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำาเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย 

ที่หมดความจำาเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้า 
เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และดำาเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมาย
ได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง”

535 
จาก ศาลชี้ กม.เอาผิดหญิงท�าแท้งขัด รธน. แพทยสภาเตรียมตั้งคณะท�างานปรับหลักเกณฑ์, โดย hfocus, 2563. 

สืบค้นจาก https://www.hfocus.org/content/2020/02/18548
536 

จาก ครม.เห็นชอบ แก้กฎหมายอาญา อนุญาตหญิงท�าแท้ง เพื่อเหตุผลทางการแพทย์, โดย มติชนออนไลน์, 2563. 
สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_2023463
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และสมควรต้องทำาแท้งหรือยติุการต้ังครรภ์ให้กับหญงิ เช่น การตัง้ครรภ์ต่อไปทำาให้หญิงน้ันมีความเสีย่งทีจ่ะได้รบัอนัตราย
ต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจ หรือทารกที่จะคลอดออกมามีความเส่ียงอย่างมากท่ีจะได้รับผลกระทบจากความผิดปกติ
ทางกายหรือจิตใจถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง เป็นต้น537 ทั้งนี้ จะมีการส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสนอให้ 
สภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาโดยด่วนเพ่ือให้มผีลบงัคบัใช้ก่อนวันท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2564 ตามคำาวินิจฉัยของศาลรฐัธรรมนญู
ที่ให้การแก้ไขกฎหมายมีผลเมื่อพ้น 360 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำาวินิจฉัย538 โดยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ท่ีประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  
(ฉบับที่..) พ.ศ. …. ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ และให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำานวน 39 คน เพื่อแปรญัตต ิ
ภายใน 7 วัน539 ทั้งนี้ กสม. ได้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำาสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามรายงานข้อเสนอแนะที่ 3/2563 เช่น รัฐสภาควรพิจารณาแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 301 โดยกำาหนดอายุครรภ์ที่เหมาะสมไว้ในบทบัญญัติของกฎหมาย โดยอายุครรภ์ที่มีความเหมาะสม 
ในการยตุกิารตัง้ครรภ์ คอื ช่วงอายคุรรภ์ระหว่าง 12-20 สปัดาห์ และควรพจิารณาแก้ไขถ้อยคำาตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 305 จากคำาว่า “นายแพทย์” เป็นคำาว่า “ผู ้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม” เพ่ือให้การคุ ้มครองบุคลากร 
ทางการแพทย์ทีใ่ห้บรกิารยตุกิารตัง้ครรภ์ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของกฎหมาย รวมถึงการพจิารณากำาหนดเหตุยกเว้น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 เพิ่มเติม ให้ครอบคลุมเหตุผลความจำาเป็นในการยุติการตั้งครรภ ์
ทั้งมิติด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น540

 

5.4.5 การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศและมาตรการของรัฐ

  (1) สภาพปัญหาการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 

    ข้อมูลจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวระบุถึงสถิติคำาร้องท่ียื่นต่อคณะกรรมการวินิจฉัย 
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (คณะกรรมการ วลพ.) ระหว่างปี 2558-2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม  
2563) รวม 58 คำาร้อง แบ่งเป็นปี 2558 จำานวน 2 คำาร้อง โดยผู้ร้องเป็นเพศหญิง 1 รายและผู้ที่แสดงออกแตกต่างจาก 
เพศกำาเนดิ 1 ราย ปี 2559 จำานวน 11 คำาร้องโดยผูร้้องเป็นผูท้ีแ่สดงออกแตกต่างจากเพศกำาเนดิ 10 ราย ร้องแทน 1 ราย 

537 
มาตรา 301 และมาตรา 305 แก้ไขเป็นดังนี้  

 
“มาตรา 301 หญิงใดทำาให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทำาให้ตนแท้งลูกขณะมีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ ต้องระวาง

โทษจำาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ” 
 

“มาตรา 305 ถ้าการกระทำาความผดิตามมาตรา 301 หรอื มาตรา 302 เป็นการกระทำาของผู้ประกอบวชิาชพีเวชกรรม
และตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้กระทำาไม่มีความผิด (1) จำาเป็นต้องกระทำาเนื่องจากหากหญิงตั้งครรภ์ต่อไป 
จะเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายต่อสุขภาพทางกาย หรือจิตใจของหญิงนั้น (2) จำาเป็นต้องกระทำาเนื่องจากหากทารกคลอดออกมา 
จะมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะได้รับผลกระทบจากความผิดปกติทางกายหรือจิตใจถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรง (3) หญิงมีครรภ์
เนื่องจากมีการกระทำาความผิดเกี่ยวกับเพศ (4) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์”

538 
จาก ครม.เห็นชอบแก้ ก.ม.อาญา ให้หญิงอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ท�าแท้งได้, โดย ฐานเศรษฐกิจ, 2563.  

สืบค้นจาก https://www.thansettakij.com/content/normal_news/457173?as=
539 

จาก สภาฯ รับหลักการ ร่างกฎหมายท�าแท้ง เพื่อให้ทันใช้ 19 ก.พ. 64, โดย มติชนออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก 
 https://www.matichon.co.th/politics/news_2497660

540 
จาก รายงานข้อเสนอแนะที่ 3/2563 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563. โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
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ปี 2560 จำานวน 11 คำาร้องโดยผู ้ร ้องเป็นเพศหญิง 
1 ราย ผู ้ที่แสดงออกแตกต่างจากเพศกำาเนิด 6 ราย 
ไม่ระบุเพศ 1 ราย ร้องแทน 3 ราย ปี 2561 มีจำานวน 
11 คำาร้อง โดยผู้ร้องเป็นเพศชาย 1 ราย ผู้ที่แสดงออก
แตกต่างจากเพศกำาเนิด 7 ราย ร้องแทน 3 ราย ปี 2562 
จำานวน 9 คำาร้อง โดยผู้ร้องเป็นผู้ที่แสดงออกแตกต่าง
จากเพศกำาเนิดทั้งหมด และปี 2563 จำานวน 14 คำาร้อง  
โดยผู้ร้องเป็นเพศหญิง 6 ราย ผู้ที่แสดงออกแตกต่าง
จากเพศกำาเนิด 8 ราย ทั้งนี้ เป็นเร่ืองที่รับพิจารณา 
48 คำาร้อง โดยมีคำาร้องที่วินิจฉัยเสร็จสิ้นแล้วพบว่า  
มีกรณีการเลือกปฏิบัติจำานวน 25 คำาร้อง สำาหรับประเด็นปัญหาที่ได้รับร้องเรียนมายังคณะกรรมการ วลพ.  
ค่อนข้างมีความหลากหลายในหลายมิติ ประเด็นท่ีผู ้ร ้องยื่นคำาร้องต่อคณะกรรมการ วลพ. มากท่ีสุด ได้แก่  
กรณีเกี่ยวเนื่องกับสถาบันการศึกษา กล่าวคือ สถาบันการศึกษาห้ามแต่งกายและไว้ทรงผมตามเพศสภาพ 
ในการเข้าเรียน การสอบวัดผล การฝึกปฏิบัติงาน และแต่งกายชุดครุยวิทยฐานะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
รวมทัง้ไม่ให้ใช้รปูถ่ายชดุครยุวิทยฐานะในเอกสารรบัรองการศกึษาหรอืเอกสารขอจบการศกึษา ตลอดจนกำาหนดเงือ่นไข
ให้ใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบการยื่นร้องขอแต่งกายชุดครุยวิทยฐานะตามเพศสภาพ รวมจำานวน 19 เรื่อง หรือคิดเป็น
ร้อยละ 32.75 ของคำาร้องทั้งหมด ทั้งนี้ ในการดำาเนินงานของคณะกรรมการ วลพ. พบปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินงาน 
เช่น ประชาชนยังไม่ทราบว่ามีพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และไม่เข้าใจความหมาย 
ของการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ จึงทำาให้ผู้มาใช้สิทธิขอรับการคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้มีจำานวน 
ไม่มาก กรณีมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่มีนิยามการเลือกปฏิบัติทางอ้อม และไม่มีนิยามเรื่องความรุนแรง
ทางเพศ จึงเกิดปัญหาในการตีความและการพิจารณาปรับข้อกฎหมายกับข้อเท็จจริง หรือกรณีมาตรา 14 กำาหนดให้ 
คณะกรรมการ วลพ. มีอำานาจวินิจฉัยคำาร้องที่มีการยื่นต่อคณะกรรมการเท่านั้น จึงไม่สามารถหยิบยกเรื่องขึ้นพิจารณา
และวินิจฉัยเองได้ เป็นต้น541

 

    ในส่วนของ กสม. ในปี 2563 ได้รับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 
ในหลายกรณี อาทิ กรณีการกล่าวอ้างว่าสถานศึกษาเอกชนมีข้อสั่งการที่อาจนำาไปสู่การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ542

 

กรณีการกล่าวอ้างว่าสถานบันเทิงปฏิเสธไม่ให้บุคคลข้ามเพศเข้าใช้บริการ543 กรณีการกล่าวอ้างว่ากลุ่ม LGBT  
ถูกปฏิเสธไม่ให้บริจาคโลหิตเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์544 หรือกรณี 
การร้องขอให้มีห้องสืบสวนสอบสวนสำาหรับบุคคลหลากหลายทางเพศ545

 เป็นต้น ส่วนเรื่องร้องเรียนที่ตรวจสอบแล้ว
เสร็จและออกรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับปัญหาการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ได้แก่  

541 
จาก หนังสือกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด่วนมาก ที่ พม 0503/3445 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563  

เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�าปี 2563.
542 

คำาร้องที่ 39/2563 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
543 

คำาร้องที่ 12/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
544 

คำาร้องที่ 123/2563 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
545 

คำาร้องที่ 116/2563 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
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กรณกีล่าวอ้างว่าโรงแรมและสถานบรกิารห้ามหญิงข้ามเพศเข้าใช้บรกิาร ซ่ึง กสม. ได้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนษุยชนต่อกระทรวงการพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทย 
ให้ร่วมกันในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและพนักงานของสถานบริการ ให้ตระหนักถึงความสำาคัญของ 
การให้บริการอย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตลอดจนขับเคลื่อนให้ทุกจังหวัดมี
ประกาศข้อปฏบิตัใินการส่งเสรมิความเสมอภาคและขจดัการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามกฎหมายความ 
เท่าเทยีมระหว่างเพศ เพือ่ส่งเสรมิให้ส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนทีอ่ยูภ่ายใต้การกำากบัดแูลปฏบิตัต่ิอบคุคลทกุคน 
อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีเพศสภาพใด546 ซึ่งต่อมา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์547 
และกระทรวงมหาดไทย548 ได้ประสานหน่วยงานท่ีมีอำานาจหน้าท่ีให้ดำาเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบ
การและพนักงานของสถานประกอบการ ทั้งสถานบริการและโรงแรมให้ตระหนักถึงความสำาคัญของการให้บริการ 
อย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ท้ังน้ี กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง  
ได้มีหนังสือแจ้งเวียนข้อเสนอแนะของ กสม. ไปยังจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนให้ทุกจังหวัดมีประกาศข้อปฏิบัต ิ
ในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

      ส่วนเรือ่งร้องเรยีนกรณผีูต้้องขงัทีเ่ป็นบคุคลข้ามเพศไม่สามารถเข้าถงึฮอร์โมนทีจ่ำาเป็นต่อสขุภาพ
ที ่กสม. ได้นำาเสนอในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชนของประเทศไทย ปี 2562 นัน้ กรมราชทณัฑ์
แจ้งว่า จากการศึกษาในเรื่องฮอร์โมนของคนข้ามเพศ การร้องขอการเข้าถึงฮอร์โมนและบริการสุขภาพด้านอนามัย 
เจริญพันธุ์ของกลุ่มคนข้ามเพศนั้นถือเป็นเรื่องความสวยงามไม่ใช่อาการเจ็บป่วย และเป็นการบริการสุขภาพเพ่ือการ
ข้ามเพศ ซึ่งผู้ได้รับฮอร์โมนต้องได้รับการดูแลโดยแพทย์เฉพาะทาง และต้องได้รับการดูแลทางด้านจิตใจและต้องมีการ
วินิจฉัยจากจิตแพทย์ร่วมด้วย549

     นอกจากนี ้ยงัพบรายงานการเลอืกปฏบิตัด้ิวยเหตแุห่งเพศอืน่ ๆ  ส่วนใหญ่เกดิกบับคุคลหลากหลาย
ทางเพศ เช่น กรณีโรงเรียนแห่งหนึ่งใช้เกณฑ์ด้านความเบี่ยงเบนทางเพศในการประเมินพฤติกรรมของนักเรียน โดยม ี
การระบุว่าการมีพฤติกรรมในลักษณะ “ชู้สาว-เบ่ียงเบนทางเพศ” เป็นความผิดระดับร้ายแรงซึ่งคณะกรรมการระดับ
โรงเรยีนอาจพจิารณา “ภาคฑณัฑ์” นกัเรยีน และจะได้รบัผลการประเมนิ “ไม่ผ่าน” คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์550 อย่างไรก็ดี 
โรงเรียนดังกล่าวได้มีการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นโดยใช้ปากกาขีดฆ่าคำาว่า “เบ่ียงเบนทางเพศ” ในแบบประเมินนักเรียน

546 
จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 166-167/2563 ลงวันที่ 2 กันยายน 2563, โดย 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
547 

จาก หนังสือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ พม 0504/17313 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง 
การด�าเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน.

548 
จาก หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0307.6/31608 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการ 

หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน.
549 

จาก หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0705.4/13339 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบ 
การจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�าปี 2563.

550 
จาก นักสิทธิโพสต์แฉแบบประเมิน ร.ร.ดังย่านเกษตรนวมินทร์ นร.เบี่ยงเบนทางเพศพิจารณาภาคทัณฑ์,  

โดย ผู้จัดการออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000062465
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แล้ว551 นอกจากนี้ มีข้อมูลจากค่ายโทรศัพท์มือถือแห่งหน่ึงระบุว่า ผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่าครึ่งถูกกลั่นแกล้ง  
(bully) เนื่องจากการมี "รูปลักษณ์ - เพศวิถี - ทัศนคติที่แตกต่าง" จากการรวบรวมข้อความต่าง ๆ ทางโซเชียลมีเดีย  
ทั้งเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ยูทูบ ฟอรั่ม และบล็อกข่าวในประเทศ ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561-ตุลาคม 2562  
พบว่าโลกออนไลน์ของไทยประกอบด้วยข้อความที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้ง ล้อเลียน และเหยียดหยามประมาณ 
700,000 ข้อความหรือเฉลี่ย 39 ข้อความต่อนาทีและมีการขยายความต่อผ่านการรีทวีต ไลก์ แชร์ ทำาให้เกิดการขยาย 
ข้อความดังกล่าวทั้งสิ้นประมาณ 20 ล้านรายการ โดยลักษณะการรังแกที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียของไทย 
นั้นเป็นการกลั่นแกล้งทางเพศวิถีร้อยละ 31.8552

  (2) มาตรการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศของรัฐ

    นอกเหนือจากมิติด้านการคุ้มครองต่อการเลือกปฏิบัติทางเพศแล้ว ภาครัฐได้มีมาตรการส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศหลายประการ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ได้มีพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ “การส่งเสริม
ความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของภาคีเครือข่าย ได้แก่ 
หน่วยงานของรฐั ภาคเอกชน และสถาบนัการศกึษารวม 24 แห่ง ทีล่งนามในประกาศเจตนารมณ์ดงักล่าว ในการร่วมกนั 
สร้างสังคมไทยให้ตระหนักถึงความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ไม่มีการแบ่งแยก 
กดีกนัหรือจำากดัสทิธิประโยชน์ เพยีงเพราะบุคคลนัน้เป็นเพศชาย เพศหญิง หรอืบคุคลทีแ่สดงออกแตกต่างจากเพศกำาเนดิ  
โดยขอให้ภาคีเครือข่ายมีแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาค ด้านใดด้านหนึ่งใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) การแต่งกาย 
ตามอัตลักษณ์ทางเพศสภาพหรือเพศสภาวะของบุคคล 2) การจัดพื้นท่ีท่ีเหมาะสมท่ีเอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ 
ตามจำานวนของบุคคล อัตลักษณ์ทางเพศสภาพหรือเพศภาวะของบุคคล และข้อจำากัดของบุคคล 3) การประกาศ 
รับสมัครงาน และกำาหนดคุณสมบัติผู้สมัครงานตามความสามารถของทุกเพศสภาพ และไม่นำาลักษณะเฉพาะทางเพศ 
มากำาหนดเป็นคุณสมบัติของผู้สมัคร 4) การใช้ถ้อยคำา ภาษา และกิริยาท่าทางท่ีเหมาะสม ไม่เสียดสี หรือลดคุณค่า 
ของทุกเพศ และไม่ใช้คำาศัพท์ทีไ่ม่เหมาะสมในการใช้เรยีกอตัลกัษณ์ทางเพศสภาพหรือเพศภาวะของบคุคล 5) การสรรหา
คณะกรรมการหรือผู้ดำารงตำาแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับทุกเพศสภาพ  
และไม่ควรมีการกีดกันด้วยเหตุแห่งเพศ และ 6) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
ในการทำางาน ควรให้ความรู ้สร้างความเข้าใจเกีย่วกบัพฤตกิรรมการล่วงละเมิดหรอืคกุคามทางเพศ และมีแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาดังกล่าว553 ทัง้นี ้จังหวัดจันทบรีุเป็นจงัหวดัแรกทีน่ำาร่องขยายผลการดำาเนนิการตามประกาศเจตนารมณ์
ข้างต้นโดยออกประกาศข้อปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศให้
ส่วนราชการภายในจังหวัดปฏิบัติ554 

551 
จาก ขอโทษและแก้ไขแล้ว! หลังโรงเรียนดังชี้เบี่ยงเบนทางเพศผิดร้ายแรง ต้องภาคทัณฑ์, โดย TnnThailand.com, 

2563. สืบค้นจาก https://www.tnnthailand.com/content/44586
552 

จาก “เพศวิถี-รูปลักษณ์” ค�าด่าบูลลี่ฝังใจสุด ๆ, โดย ฐานเศรษฐกิจ, 2563. สืบค้นจาก https://www.thansettakij.
com/content/strategy/438992

553 
จาก พม. จบัมอื 24 หน่วยงาน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “มุ่งมัน่ในการสร้างสงัคมเสมอภาค ปราศจากการเลอืกปฏบิตัิ

โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ”, โดย Royal Thai Government, 2563. สบืค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/
details/26854

554 
จาก LGBT : จันทบุรีน�าร่องจังหวัดแรก ออกประกาศขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทางเพศ, โดย BBC ไทย, 

2563. สืบค้นจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-52976117
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    ในปี 2563 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้มีการประกาศใช้แผนปฏิบัติการด้าน 
การพัฒนาสตรี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565) เพื่อปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็นความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ระหว่างหญิงชาย กำาหนดมาตรการเฝ้าระวัง ขจัดปัจจัยเสี่ยง ป้องกันคุ้มครองช่วยเหลือ เยียวยา และสร้างความเข้มแข็ง 
ของกลไกและกระบวนการพัฒนาสตรี เป็นต้น ส่วนกระทรวงศึกษาธิการได้มีคำาสั่ง ท่ี สป. 818/2563 เรื่อง แต่งตั้ง 
คณะกรรมการพจิารณาข้อร้องเรยีนของนกัเรยีน นกัศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร ลงวนัท่ี 9 ตลุาคม 2563 โดยมวีตัถปุระสงค์  
เพือ่ศกึษาวเิคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้จากการเปิดรบัฟังความคดิเหน็ของนกัเรยีน นกัศกึษาในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัการพฒันาระบบ
การศกึษาและการเมอืงของนกัเรยีน นกัศึกษา เพือ่จดัทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและพจิารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
และช่วยเหลือเยียวยานักเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ ประสานและบูรณาการการดำาเนินการร่วมกันระหว่าง 
หน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน และจัดทำากระบวนการติดตามและประเมินผล เป็นต้น คณะกรรมการ 
ชุดดังกล่าว ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาปัญหาในบางประเด็นแล้ว รวมถึงปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคล 
หลากหลายทางเพศ 

  (3) มาตรการทางกฎหมาย

    เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... 
และร่างพระราชบัญญตัแิก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ (ฉบบัที.่.) พ.ศ. .... ทีเ่สนอโดยกระทรวงยตุธิรรม 
ต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณา ร่างกฎหมายสองฉบับดังกล่าวมีหลักการสำาคัญ คือ การรับรองสิทธิ 
ในการก่อตั้งครอบครัวระหว่างบุคคลที่เป็นเพศเดียวกันโดยกำาเนิดอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เป็นการดำาเนินการ 
ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 และเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคในทางกฎหมายระหว่างบุคคล 
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ให้การรับรองไว้ ตลอดจนเป็นการช่วยสร้างความตระหนัก
ถึงความมีอยู่ของครอบครัวรูปแบบใหม่สำาหรับประชาชนทั่วไปด้วย ร่างกฎหมายดังกล่าวมีสาระสำาคัญ คือ กำาหนดอายุ 
ของบุคคลในการจดทะเบยีนชวีติคู ่กำาหนดให้คูชี่วติมีอำานาจจัดการแทนผูเ้สยีหายเช่นเดยีวกบัสามหีรอืภรยิาตามประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา กำาหนดบทบญัญตัเิกีย่วกบัทรพัย์สนิระหว่างคูช่วีติ โดยแบ่งเป็นสนิส่วนตวัและทรพัย์สนิ
ร่วมกัน การรับบุตรบุญธรรมของคู่ชีวิต สิทธิและหน้าที่ของคู่ชีวิต เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตไปเช่นเดียวกับคู่สมรส 
ตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ท้ังน้ี โดยให้นำาบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ว่าด้วยคู่สมรส (มาตรา 1563 มาตรา 1606 และมาตรา 1652) ครอบครัว บุตรบุญธรรม และมรดกมาใช้บังคับแก่คู่ชีวิต
ด้วยโดยอนุโลม555

 

    อย่างไรก็ดี ภาคประชาสังคมบางส่วนมีความเห็นว่า สิทธิของคู่ชีวิตตามร่างกฎหมายดังกล่าว 
ยังมีความแตกต่างจากคู่สมรสระหว่างหญิงและชายทั่วไปในบางประเด็น เช่น การหมั้น การเข้าถึงสวัสดิการและ 
สิทธิประโยชน์จากรัฐ อาทิ ค่ารักษาพยาบาล และสิทธิในการลดหย่อนภาษีของคู่สมรส เป็นต้น และเห็นว่าการแก้ไข
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้คู่สมรสหมายความรวมถงึคูชี่วติด้วย เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาทีค่รอบคลมุมากกว่า556

 

ทั้งนี้ ในส่วนของภาคประชาสังคมได้มีความพยายามจัดทำาร่างกฎหมายเกี่ยวกับการรับรองเพศสภาพของบุคคล 

555 
จาก เปิด “ร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต” สาระส�าคัญ 4 หมวดที่ควรรู้ และจาก ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิตเพศเดียวกัน 

สามารถจดทะเบียนได้, โดย ฐานเศรษฐกิจ, 2563. สืบค้นจาก https://www.thansettakij.com/content/politics/441251 และ 
https://www.thansettakij.com/content/politics/441201?as=

556 
จาก โซเชียลเดือด หลัง ครม.ไฟเขียวร่าง "พ.ร.บ.คู่ชีวิต", โดย ไทยพีบีเอส, 2563. สืบค้นจาก https://news.thaipbs.

or.th/content/294382
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และสิทธขิองบุคคลหลากหลายทางเพศ ทัง้ทีด่ำาเนนิการเองและท่ีดำาเนินการร่วมกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ยงัอยูร่ะหว่าง
การหารือรายละเอียดในบางประเด็นเพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนต่อไป557

การประเมินสถานการณ์

พัฒนาการหรือความก้าวหน้า ในภาพรวมของปี 2563 รัฐบาลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ดำาเนินการ 
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีในหลายด้านเพื่อให้เป็นไปตามกติกา ICCPR อนุสัญญา CEDAW และรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตลอดจนกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง อาทิ การปราบปรามการ
ค้ามนษุย์เพือ่แสวงประโยชน์จากการค้าประเวณซีึง่มสีถติคิดลีดลง การออกมาตรการในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการ
ล่วงละเมดิหรอืคกุคามทางเพศในการทำางาน ซึง่เป็นการดำาเนินการท่ีสอดคล้องกบัข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำา
อนุสัญญา CEDAW การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และ มาตรา 305 เกี่ยวกับเงื่อนไขการทำาแท้ง 
ซึ่งจะช่วยให้สตรีที่มีความจำาเป็นเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย การส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน
มีมาตรการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศภายในองค์กรของตนผ่านการประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริม 
ความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตลอดจนการจัดทำาร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต  
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อส่งเสริม 
ความเท่าเทียมของกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศในเรื่องการก่อตั้งครอบครัว 

ปัญหาหรืออุปสรรค พบว่ามีการดำาเนินการในบางด้านท่ียังไม่เห็นผลหรือความคืบหน้าท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน 
อาทิ การกระทำาความรุนแรงในครอบครัวที่สถิติบ่งช้ีว่ามีแนวโน้มมากขึ้น โดยผู้หญิงเป็นผู้ถูกกระทำาสูงถึงร้อยละ 84  
ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลยังไม่ปรากฏอย่างชัดเจนว่า ภาครัฐมีมาตรการในการป้องกันปัญหาโดยแก้ไขปัจจัยที่เป็นสาเหตุ
ของการใช้ความรุนแรง รวมทั้งยังคงพบการเลือกปฏิบัติทางเพศซึ่งมักเป็นกรณีท่ีเกิดกับบุคคลหลากหลายทางเพศ  
เช่น การทีส่ถานศึกษาบางแห่งห้ามบุคคลหลากหลายทางเพศแต่งกายตามเพศสภาพ การกดีกนัในการใช้บรกิารในบางกรณี 
การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากความเข้าใจผิดหรือทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง และการกลั่นแกล้งออนไลน์ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ กสม. มีข้อเสนอแนะในประเด็นเรื่องสิทธิสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศ ดังนี้

1. รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ควรพิจารณามาตรการแก้ไขปัญหา 
การใช้ความรุนแรงต่อสตรี โดยเฉพาะการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ที่ต้นเหตุของปัญหาตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประจำาอนสุญัญา CEDAW และมกีารบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจรงิจงั รวมทัง้ทำางานร่วมกบัสำานกังานตำารวจ
แห่งชาติในการสร้างความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ตำารวจในการบังคับใช้กฎหมาย 

2. ในการป้องกนัการแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณแีละการส่งเสรมิการเข้าถงึสทิธขิัน้พืน้ฐานของพนกังาน
บริการ ไม่ควรใช้วิธีการที่จะทำาให้เกิดการตีตราซ่ึงอาจนำาไปสู่การเลือกปฏิบัติ และในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ควรเปิดโอกาสให้พนักงานบริการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเข้าร่วม 
ให้ข้อคิดเห็นด้วย

3. ควรมกีารตดิตามและประเมนิผลการดำาเนินมาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรอืการคกุคาม
ทางเพศในที่ทำางานในหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐและเอกชนมีมาตรการส่งเสริมความเท่าเทียม 
 

557 
จาก หนังสือสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 11 กันยายน 2563.
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ระหว่างเพศตามประกาศเจตนารมณ์เรื่อง “การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
ระหว่างเพศ” มากยิ่งขึ้น

4. หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำาคัญกับการสร้างความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับ 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศโดยขจัดอคติเก่ียวกับบทบาทหญิง-ชายในสังคมและอคติต่อบุคคลหลากหลายทางเพศ 
เพื่อลดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ

5.5 ผูมี้ปัญหาสถานะและสทิธิ

 ภาพรวม

ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ คือ บุคคลที่อาศัยอยู่ 
ในประเทศไทยหรือเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแต่ไม่มี
เอกสารแสดงตนว่าเป็นพลเมืองของประเทศใด ทำาให้
มีปัญหาในการได้รับความคุ ้มครองทางกฎหมายและ 
การเข้าถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ประเด็น 
ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 
ด้านสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ เช ่น กติกา ICCPR 
รับรองว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับการยอมรับว่าเป็น 
บุคคลตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง 
ตามกฎหมายเท่าเทียมกันนอกจากนี้ อนุสัญญา CRC 
ได้รบัรองสทิธขิองเดก็ทกุคนทีจ่ะได้รับการจดทะเบยีนเกดิ 
ซึ่งเป็นเอกสารสำาคัญในการพิสูจน์สถานะของบุคคล แม้ว่า ทั้งกติกา ICESCR และอนุสัญญา CERD จะระบุว่า รัฐภาคี 
อาจมีการปฏิบัติที่แตกต่างระหว่างพลเมืองและบุคคลท่ีมิใช่พลเมืองของรัฐได้ในบางกรณี แต่คณะกรรมการประจำา 
สนธสิญัญาทัง้สองฉบบัมคีวามเห็นว่ารฐัภาคียงัมีหน้าท่ีต้องดำาเนินการให้แก่บุคคลท่ีมิใช่พลเมืองได้รบัสทิธิข้ันพืน้ฐานตาม
พนัธกรณ ีในสนธิสญัญาระหว่างประเทศอ่ืน รวมถงึการเข้าถงึบรกิารด้านสงัคมทีจ่ำาเป็นต่อมาตรฐานขัน้ตำา่ในการดำารงชวีติ 
รวมถงึบรกิารด้านการศกึษาและสาธารณสขุ รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2560 มาตรา 27 รบัรองว่า
บคุคลย่อมเสมอกันในกฎหมายมสิีทธิและเสรภีาพ และได้รบัความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทยีมกนั ซ่ึงการเลอืกปฏบิตั ิ
โดยไม่เป็นธรรมต่อบคุคล ด้วยเหตตุ่าง ๆ  รวมถงึความแตกต่างในเรือ่งถิน่กำาเนดิ เชือ้ชาต ิภาษา และอืน่ ๆ  จะกระทำามไิด้
นอกจากนี้ ตามมาตรา 70 รัฐได้ให้ความคุ้มครองสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ ให้มีสิทธิดำารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวน ทั้งนี้ เท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือ
ศลีธรรมอนัดีของประชาชน หรอืเป็นอันตรายต่อความมัน่คงของรฐัหรอืสขุภาพอนามยั คณะกรรมการประจำาสนธิสญัญา
หลายฉบับได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยในการพิจารณารายงานการปฏิบัติตามสนธิสัญญาฉบับนั้น ๆ 
เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาผู้มีสถานะและสิทธิ รวมถึงการขจัดความไร้รัฐ เช่น คณะกรรมการประจำากติกา ICCPR ได้มี 
ข้อเสนอแนะเมื่อเดือนเมษายน 2560 ว่า รัฐภาคีควรดำาเนินการเพื่อลดจำานวนบุคคลไร้รัฐโดยประกันว่าผู้อาศัยในพื้นที่
ชนบทหรอืห่างไกลจะได้รบัทราบและเข้าถงึกระบวนการเกีย่วกบัการได้รบัสญัชาต ิและมกีารจดัการศกึษาระดบัประถม
ศึกษาแก่เด็กของกลุ่มชาติพันธุ์ คณะกรรมการประจำาอนุสัญญา CERD ได้มีข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยเม่ือเดือน
พฤศจิกายน 2555 ว่า รัฐภาคีควรใช้มาตรการเพื่อขจัดอุปสรรคต่อการได้มาซึ่งความเป็นพลเมืองของผู้ที่มีคุณสมบัติ  
และดำาเนินการเพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถมีและใช้สิทธิด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ ส่วนคณะกรรมการประจำากติกา  
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ที่มา: ข่าวสดออนไลน์

ICESCR ได้มีข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน 2558 ว่ารัฐภาคีควรมีมาตรการที่อำานวยให้บุคคลไร้รัฐ
สามารถเข้าเป็นส่วนหนึง่ของสงัคม และสามารถใช้สทิธด้ิานเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม โดยควรร่วมมอืในระดบัระหว่าง
ประเทศและภูมิภาคเพื่อให้ความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานแก่ผู้แสวงหาที่พักพิง/ผู้ลี้ภัยที่มาทางเรือ รวมทั้งจัดการกับปัญหา 
ที่สาเหตุ ควรสำารวจและหามาตรการต่าง ๆ เพื่อประกันว่าแรงงานต่างด้าวไม่ว่าจะมีสถานะทางกฎหมายใดจะได้รับ 
การคุ้มครองด้านแรงงานและด้านสังคม สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้เมื่อถูกละเมิดสิทธิ กลุ่มผู้มีปัญหา
สถานะและสิทธิในประเทศไทยอาจแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน  
บคุคลไร้รฐั/ไร้สญัชาต ิและผูแ้สวงหาทีพ่กัพงิ/ผูล้ีภ้ยั อย่างไรกด็ ีสำาหรบักลุม่แรงงานต่างด้าว 3 สญัชาต ิรฐับาลมกีระบวนการ
แก้ไขปัญหาสถานะผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติและการปรับสถานะการเข้าเมืองให้เป็นไปตามกฎหมายแล้ว  
จงึคงเหลอืเพยีง 2 กลุ่มหลงัทีย่งัมปัีญหาต้องจัดการแก้ไขต่อไป ซึง่ในรายงานผลการประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชน 
ของประเทศไทย ปี 2562 กสม. ได้มีข้อเสนอแนะ คือ รัฐควรเร่งรัดกระบวนการให้สัญชาติเพื่อให้สามารถแก้ไข 
ความไร้รัฐให้หมดไปตามที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้ โดยควรมีมาตรการเพื่อประกันว่าบุคคลไร้รัฐ/ไร้สัญชาติทุกกลุ่ม  
รวมถงึนกัเรยีนทีมี่เลขประจำาตัวขึน้ต้นด้วยอักษร G จะเข้าถงึบรกิารสาธารณสขุขัน้พืน้ฐานเป็นอย่างน้อย และควรเตรยีม 
ความพร้อมเพือ่รองรบัการปฏบิติัตามระเบยีบสำานกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการคดักรองคนต่างด้าวทีเ่ข้ามาในราชอาณาจกัร
และไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิลำาเนาได้ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 
นอกจากนี้ ยังควรมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กที่อพยพโยกย้ายถิ่นฐานโดยไม่กักตัวเด็กเข้าเมืองผิดกฎหมายไว้ในห้องกัก
ของสำานักงานตรวจคนเข้าเมืองตาม MOU ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำาไว้

5.5.1 กลุ่มคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ

  ในปี 2563 นโยบายแนวทางการดำาเนินงานของกรมการปกครองและการขับเคลื่อนโครงการสำาคัญ 
ของกรมการปกครอง คือ งานสญัชาติและสถานะบคุคล เพือ่ส่งเสรมิให้เกิดการยตุภิาวะไร้รฐัไร้สญัชาตติามทีป่ระเทศไทย
ได้ให้คำามั่นในการประชุมระดับสูงว่าด้วยภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ จัดโดยสำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations High Commissioner for Refugees: UNHCR) ท่ีนครเจนีวา เม่ือเดอืนตลุาคม 2562 โดยมีสถานการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติ การดำาเนินการของรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังปัญหา 
และอุปสรรค ดังนี้
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  (1)  การดำาเนินงานด้านสัญชาติและสถานะบุคคล

    คนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทยมีทั้งกลุ่มที่เป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศไทยมาแต่เดิมแต่ตกหล่น 
การสำารวจทางทะเบยีนราษฎรของไทยหรอืไม่ได้แจ้งเกดิอย่างเป็นทางการ บางกลุม่เป็นผูท่ี้อพยพเข้ามาอยูใ่นประเทศไทย
เป็นเวลานานแล้วแต่ไม่ได้รับสถานะทางกฎหมาย จึงประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิอันมีฐานแห่งสิทธิมาจากสถานะ 
ความเป็นคนสัญชาติไทย อาทิ การเข้าถึงสิทธิสุขภาพ การได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ การประกอบอาชีพ 
บางประเภทที่จำากัดเฉพาะคนสัญชาติไทย เป็นต้น นอกจากนี้ ปัญหาด้านสัญชาติในไทยส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ 
หลกัการในการให้สญัชาตขิองประเทศไทยมีการเปลีย่นแปลงบ่อยครัง้ โดยในปี 2515 ได้มีการออกประกาศของคณะปฏิวตัิ 
ฉบับที ่337 ลงวนัที ่13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 เปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์การได้สญัชาตไิทยตามหลกัดนิแดน โดยการกำาหนด
เงือ่นไขเพิม่เติมว่าบคุคลทีจ่ะได้สญัชาติไทยโดยการเกดิตามหลกัดนิแดนได้นัน้ บดิามารดาต้องไม่ใช่คนต่างด้าวทีเ่ข้าเมอืง
ชั่วคราวหรือคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย ต่อมา ได้ยกเลิกประกาศดังกล่าวแต่หลักการของการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด 
ตามหลักดินแดนก็ยังคงเป็นการให้สัญชาติไทยอย่างมีเงื่อนไขอยู่เช่นเดิม รวมทั้งการจะให้สัญชาติไทยกับบุตรของ 
คนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยนั้น ก็ยังเป็นอำานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และจะให้ได้เฉพาะบุคคล 
ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำาหนด558 

    ในปี 2562 กระทรวงมหาดไทยได้ดำาเนินการด้านสัญชาติ ได้แก่ ให้สัญชาติแก่ชาวไทย
ภูเขา (ร.43)559

 คืนสัญชาติให้คนต่างด้าวที่ถูกถอนสัญชาติ (ตามมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2551) ให้สัญชาติแก่บุตรคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย (ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง ของพระราชบัญญัติสัญชาติ  
พ.ศ. 2508 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535) คืนสัญชาติให้แก่คนไทยพลัดถิ่นและเพิ่มชื่อเป็นคนไทย ตามระเบียบ
สำานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 โดยดำาเนินการ 
ไปทั้งส้ิน 10,548 ราย560 ซ่ึงพบความยุ ่งยากซับซ้อนของระเบียบปฏิบัติในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนและการเกิด  
และขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความเชี่ยวชาญ ทำาให้การดำาเนินการเกิดความล่าช้า

    ในปี 2563 ผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียนมีจำานวน 480,694 คน แบ่งเป็น 1) ชนกลุ่มน้อยหรือ 
กลุ่มชาตพินัธุ ์จำานวน 132,233 คน 2) บุตรของชนกลุม่น้อย จำานวน 36,607 คน 3) กลุม่เครอืญาตเิกีย่วพนักบัชนกลุม่น้อย
เดมิแต่ตกสำารวจ จำานวน 140,992 คน 4) กลุม่เดก็และบคุคลในสถานศกึษา จำานวน 73,906 คน 5) กลุม่บคุคลไร้รากเหง้า 
จำานวน 7,977 คน 6) กลุ่มบุคคลที่ทำาคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศ จำานวน 14 คน และ 7) กลุ่มบุคคลที่แจ้งเกิด 
ในประเทศไทย (สูติบัตร เลข 0) จำานวน 88,965 คน ซ่ึงมีบุคคลที่ได้รับการจัดทำาทะเบียนประวัติตามกฎหมาย
การทะเบียนราษฎร (มาตรา 38 วรรคสอง) จำานวนท้ังสิ้น 63,869 คน561 กรมการปกครองได้มีนโยบายกำาหนด 
ให้งานด้านสัญชาติและสถานะบุคคลเป็น 1 ใน 10 โครงการสำาคัญของกรมการปกครองโดยมีกลุ ่มเป้าหมาย 

558 
จาก สถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย โดย นายกฤษฎา บุญราช, 2560. สืบค้น

จาก http://www.nhrc.or.th/getattachment/News/Activity-News/news25600710-2สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-
สยามบรมราชกุมารี/สถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติของไทย-โดย-ปลัดกระทรวงมหาดไทย.pdf.aspx

559 
ระเบียบสำานักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง  

พ.ศ. 2443 (ร.43).
560 

จาก หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309.8/32760 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอทราบข้อมูลเพื่อประกอบการ
จัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563.

561 
แหล่งเดิม.
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จำานวน 13,300 ราย562 และกำาหนดให้มีอำาเภอนำาร่อง 79 อำาเภอ มีการขับเคลื่อนงานด้านสัญชาติและสถานะบุคคล 
โดยแต่งตั้งคณะทำางานตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายสำาคัญของกรมการปกครองด้านสัญชาติและสถานะบุคคล563

  

มกีารสนับสนุนงบประมาณในการดำาเนนิงานให้แก่อำาเภอเป้าหมายทีม่กีลุม่บคุคลไร้สญัชาต ิเป็นจำานวน 3,268,000 บาท 
รวมท้ังจัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยนายทะเบียนด้านงานทะเบียนราษฎรและสัญชาติ เพื่อเตรียม 
ความพร้อมและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงาน จำานวน 6 รุ ่น รุ ่นละ 150 คน นอกจากนี ้
ยังจัดทำาบัญชีรายชื่อกลุ่มเป้าหมายจัดส่งให้แต่ละสำานักทะเบียนพิมพ์บัญชีรายช่ือและเร่งรัดการดำาเนินการด้าน
สัญชาติและกำาหนดสถานะบุคคลตามคุณสมบัติของกฎหมาย พร้อมทั้งแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ กำาหนดหลักการ 
ในการดำาเนินงาน อาทิ การเรียกพยานหลักฐานของผู ้ร้องให้คำานึงถึงความสามารถและความเป็นไปได้ที่ผู ้ร้อง 
จะแสวงหาพยานหลักฐาน จัดลำาดับความสำาคัญการแก้ไขให้กับกลุ่มเด็กนักเรียน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการก่อน 
เป็นลำาดับต้น ๆ และกำาหนดให้มีการส่งเสริมและสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เช่น จัดประชุมช้ีแจงเพื่อให้
ความรู้ด้านสัญชาติและการจัดเตรียมพยานหลักฐานประกอบการยื่นคำาร้อง ให้มีการต้ังคณะทำางานระดับอำาเภอ 
เพื่อปฏิบัติงานเชิงรุก เป็นต้น ทั้งนี้ ผลจากการดำาเนินงานในภาพรวม คือ สามารถอนุมัติให้สัญชาติไทยแก่ชนกลุ่มน้อย  
จำานวน 6,562 ราย อนมุตัใิห้สญัชาตไิทยแก่คนไทยตกหล่น จำานวน 7,341 ราย และอนมุตัใิห้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมอืงฯ  
จำานวน 400 ราย รวมทั้งสิ้น 14,303 ราย เกินกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 13,000 ราย และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มีค่าเป้าหมายอยู่ที่จำานวน 14,000 ราย

    นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับปรุงมาตรการด้านระเบียบกฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาผู ้สูงอาย ุ
ท่ีอายเุกนิ 61 ปี ข้ึนไปและมสีถานะเป็นคนไร้สญัชาต ิ77,638 คนทัว่ประเทศ (ยงัไม่รวมผูท้ีย่งัตกหล่นจากระบบทะเบยีน
ราษฎร)564 เพ่ือแก้ปัญหาผู้สูงอายุไร้สัญชาติที่ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการที่ควรได้รับ กระทรวงมหาดไทยได้กำาหนด
แนวทางปฏิบัติในการพจิารณาให้สญัชาตไิทยแก่ผูส้งูอายไุร้สญัชาต ิตามระเบยีบสำานกัทะเบยีนกลางว่าด้วยการพจิารณา 
ลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพืน้ท่ีสงู พ.ศ. 2543 โดยหากผูข้อลงรายการสญัชาตเิป็นผูส้งูอายุ  
(ต้ังแต่ 60 ปีข้ึนไป) ซึ่งจะต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าเป็นบุคคลท่ีเกิดในประเทศไทย หากไม่สามารถดำาเนินการออก 
หลกัฐานการเกดิได้เนือ่งจากมอีายมุาก ซ่ึงผูรู้เ้หน็การเกดิอาจจะเสียชวีติ ไปหมดแล้ว ให้นายทะเบยีนใช้การสอบปากคำา
พยานบคุคลทีน่่าเชือ่ถอืหรอืใช้กระบวนการประชาคมหมูบ้่านหรอืการรบัรองโดยคณะกรรมการหมูบ้่านเพือ่ยนืยนัว่าเป็น
บุคคลที่เกิดในประเทศไทยแทนหลักฐานการเกิดได้ หรือหากผู้ขอลงรายการสัญชาติเป็นบุตรของผู้สูงอายุซึ่งจะต้องม ี
หลักฐานการเกิดของบิดาหรือมารดา หากปรากฏว่าบิดาหรือมารดาท่ีเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์น้ันได ้
เสียชีวิตไปแล้ว หรืออาจเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดำาเนินการออกหลักฐานการเกิดได้ให้นายทะเบียนดำาเนินการ
ตามแนวทางข้างต้นเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้ปรับปรุงแนวทาง 
ประกอบการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของคนต่างด้าวในการยื่นคำาขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามมาตรา 10  
แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยของชนกลุ่มน้อย 
และกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเป็นผู้สูงอายุไร้สัญชาติที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป อาทิ ประเด็นคุณสมบัติเรื่องการมีอาชีพ 
ให้พิจารณาจากอาชีพที่ผู้สูงอายุสามารถทำาได้ โดยให้นายอำาเภอหรือผู้อำานวยการเขตท้องที่เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง 

562 
จาก หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309.8/ว2976 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญ

ของกรมการปกครองด้านสัญชาติและสถานะบุคคล.
563 

คำาสั่งกรมการปกครอง ที่ 226/2563 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563.
564 

จาก ‘ผู้เฒ่าลีซอ’ ปลื้มได้บัตร ปชช.ใบแรกในชีวิต ‘ครูแดง’ เผยคนสูงวัยไร้สัญชาติทั่วประเทศมี 7.7 หมื่นคน,  
โดย tobethai, 2563. สืบค้นจาก http://www.tobethai.org/?p=2881.
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การประกอบอาชีพ และให้ยกเว้นเรื่องการมีหลักฐานเสียภาษี และยกเว้นเรื่องเกณฑ์รายได้ ส่วนประเด็นคุณสมบัติ
เรื่องการมีภูมิลำาเนาในราชอาณาจักรต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี ให้นับจากวันที่ได้รับอนุญาตให้มีถ่ินที่อยู ่ใน
ประเทศไทยหรือได้รับใบสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าว แต่หากไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ ให้นับระยะเวลาจากวันที ่
นายทะเบียนอำาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้เพ่ิมช่ือผู้ขอแปลงสัญชาติในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) และประเด็นการ
มีความรู้ภาษาไทย ให้พิจารณาจากการพูดหรือฟังภาษาไทยกลางหรือภาษาถ่ินท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายในพื้นที่และ 
ไม่ต้องใช้เกณฑ์การให้คะแนน ทั้งนี้ ได้กำาชับให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ห้ามไม่ให้มีการแสวงหา 
หรือเรียกรับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใด ๆ จากการดำาเนินการโดยเด็ดขาด565 ซึ่งตัวอย่างของผลจาก 
การปรับปรุงแนวทางดังกล่าวในเบื้องต้นทำาให้ที่ประชุมคณะทำางานระดับจังหวัดเห็นชอบตามคำาร้องในการพิจารณา 
แปลงสัญชาติให้กับผู้สูงอายุไร้สัญชาติ 22 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า จากบ้านป่าคาสุขใจ ตำาบลแม่สลองนอก  
อำาเภอแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้ยื่นคำาร้องขอแปลงสัญชาติไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2560566

    ทั้งนี้  แม้กระทรวงมหาดไทยจะได้มีการกำาชับห้ามมิให ้เจ ้าหน้าที่แสวงหาหรือเรียกรับ 
ผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใด ๆ  จากการดำาเนินการด้านสัญชาติ แต่ปัญหาการทุจริตยังเป็นอุปสรรคสำาคัญที่ยังคงพบ 
ในการแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนและการพัฒนาสัญชาติ โดยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 พบกรณีคนต่างด้าว
สวมชื่อบุคคลสัญชาติไทยท่ียังมีชีวิตอยู ่โดยมิชอบและได้ใช้สิทธิไปประกอบธุรกิจต้องห้ามอันเป็นความผิดตาม 
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้ดำาเนินการ จึงมีการเพิกถอน
สัญชาติไทยและดำาเนินการสืบสวนขยายผลพบว่ามีการสวมสิทธิโดยมิชอบอีกจำานวน 255 รายชื่อ567 ทั้งนี้ ปัญหาการ
สวมสัญชาติน้ัน อาจทำาให้การดำาเนินการเพื่อแก้ไขสถานะทางทะเบียนของผู้มีปัญหาสัญชาติประสบความล่าช้าและ 
ทำาให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งไม่มีความรู้ที่แม่นยำาในระเบียบต่าง ๆ มีความลังเลในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาอื่น 
ในกระบวนการให้สัญชาติ กล่าวคือ พบรายงานว่าเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผิดข้อเท็จจริงในการสำารวจเพ่ือทำาทะเบียน
ประวัติ ทำาให้ผู้สูงอายุบางส่วนตกเป็นคนต่างด้าวและมีปัญหาในการแปลงสัญชาติ เป็นต้น568 

    การดำาเนินการแก้ไขสถานะทางทะเบียนในปี 2563 ยังคำานึงถึงสิทธิในการก่อตั้งครอบครัว569

ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยอาศัยอำานาจตามข้อ 8 ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำาหนดเขตพื้นที่ควบคุม
และการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำาพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม  
พ.ศ. 2559 จากที่ก่อนหน้านี้ถูกจำากัดสิทธิเพียงให้อาศัยอยู่ตามภูมิลำาเนาที่เคยได้รับการจัดทำาทะเบียนประวัติไว้เท่านั้น 
ไม่สามารถแจ้งการย้ายที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรได้ กำาหนดให้ชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

565 
จาก กระทรวงมหาดไทย ปรบัแนวทางในการพจิารณาให้สัญชาตแิก่ชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาตพินัธุ ์และกลุ่มผู้เฒ่าไร้สญัชาติ

แล้วเสร็จ หวังให้ได้รับสิทธ์ิท่ีพึงมีพึงได้ ก�าชับเจ้าหน้าที่ห้ามเรียกรับผลประโยชน์โดดเด็ดขาด, โดย สำานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, 
2563. สืบค้นจาก https http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200220100738321

566 
จาก 22 ผู้เฒ่าไร้สัญชาติสุดปลื้ม จังหวัดเชียงรายเห็นชอบแปลงสัญชาติ-ท�าบัตรประชาชน, โดย tobethai, 2563. 

สืบค้นจาก http://www.tobethai.org/?p=2889
567 

จาก ตะลึง! พบอดีตปลัดฯ เวียงแก่น สวมสัญชาติให้ต่างด้าว บางรายชื่อโผล่ตั้ง 3 บริษัททุน 3,600 ล้าน, โดย ผู้จัดการ
ออนไลน์, 2563. สืบค้นจาก  https://mgronline.com/local/detail/9630000054992

568 
จาก ‘ผู้เฒ่าลีซอ’ ปลื้มได้บัตรปชช.ใบแรกในชีวิต ‘ครูแดง’ เผยคนสูงวัยไร้สัญชาติทั่วประเทศมี 7.7 หม่ืนคน,  

งานเดิม.
569 

จาก หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0309.10/ว 3656 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์การ
แจ้งการย้ายที่อยู่ของคนต่างด้าวที่มีนโยบายแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิและสถานะบุคคล.
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ตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลรวมถึงบุตร สามารถแจ้งการย้ายท่ีอยู่ได้ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร โดยถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือย้ายภูมิลำาเนาเขตควบคุมคนต่างด้าว และกำาหนดให้ไป 
รายงานตัวต่อนายอำาเภอ ณ ท้องที่ที่ย้ายไปอยู่ใหม่ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถใช้สิทธิในการก่อตั้งและอยู่อาศัย
ร่วมกับครอบครัว เลี้ยงดูบุตรและบิดามารดาเพื่อให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน

    นอกจากนี้ ยังมีการดำาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของเด็กที่อยู่ในความคุ้มครองของ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แก่ โครงการอบรมแนวทางการดำาเนินการเพื่อขอสัญชาติไทย 
ให้กับเด็กในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำาปี 2563 รวมทั้งออกนโยบายเพื่อช่วยเหลือผู้ม ี
ฐานะยากจนในโครงการตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์สัญชาติโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีเงื่อนไขว่าบิดาหรือมารดานั้นต้อง 
เป็นบุคคลสัญชาติไทยและไม่มีพยานอื่นใดที่สามารถยืนยันสถานะความสัมพันธ์ได้ รวมทั้งยังมีการปรับปรุงแก้ไข 
การดำาเนินการที่ล่าช้าเพราะเจ้าหน้าที่เรียกหลักฐานเกินจำาเป็น570

    ในปี 2563 กสม. มรีายงานผลการตรวจสอบในประเดน็สทิธแิละสถานะบคุคล อาท ิกรณกีล่าวอ้างว่า 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง ทำาให้ไม่ได้รับการสำารวจเพ่ือจัดทำาทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
กรณขีอให้ตรวจสอบและขอความช่วยเหลอืให้ได้รบัสญัชาต ิกรณกีล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าทีข่องรฐัปฏเิสธการจดัทำาทะเบยีน
ประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน571 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เนินการแก้ไขปัญหาแล้วในระหว่างตรวจสอบ 
จงึได้ยตุเิรือ่ง และพบว่าบางกรณผีูร้้องเคยพสิจูน์สญัชาตแิล้วได้ถอืบตัรประจำาตวัคนซึง่ไม่มสีญัชาตไิทย ทำาให้ไม่มคุีณสมบัต ิ
ในการเป็นผู้ถือบัตรประจำาตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนจึงยุติเรื่อง ทั้งนี้ ในปี 2563 มีข้อเสนอแนะในกรณีคนไทย 
ตกหล่นทางทะเบียนราษฎรในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว572 ซ่ึงภายหลังกรมการปกครองแจ้งข้อมูลจำานวนประชากรของ 
จังหวัดสระแก้ว ที่ยังไม่มีสัญชาติไทยรวม 2,137 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วแจ้งให้สำานักทะเบียนอำาเภอต่าง ๆ  
ทั้ง 9 อำาเภอไปดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องจนกระทั่งมีบุคคลที่ได้รับการแก้ไขปัญหาแล้ว 86 คน ส่วนบุคคลที่เหลืออยู่
ระหว่างการหารือร่วมกันในระดับจังหวัดเพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาต่อไป แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
ได้ดำาเนินการภายใต้ กฎหมาย กฎ และระเบียบเพื่อให้มีการตรวจพิสูจน์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่บุคคลที่ตกหล่น 
ทางทะเบยีนราษฎรในพืน้ทีจ่งัหวัดสระแก้วตามสมควรแล้ว ทัง้นี ้พบการดำาเนนิการทีย่งัไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทัง้หมด 
กสม. จึงมีข้อเสนอแนะ โดยเสนอให้กรมการปกครองและจังหวัดสระแก้วควรร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา  
กรณีคนไทยตกหล่นตกหล่นทางทะเบียนราษฎรในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยเฉพาะปัญหาค่าใช้จ่ายในการตรวจ 
สารพันธุกรรม และปัญหาความไม่เพียงพอของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนงบประมาณที่ใช้สำาหรับดำาเนินการ

    สำาหรับเด็กที่มีเลขประจำาตัวข้ึนต้นด้วยอักษร G (เด็กนักเรียนกลุ่ม G) ซึ่งหมายถึง เด็กนักเรียน 
ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยที่ยังไม่ได้ถือครองสัญชาติไทย และเป็นกลุ่มที่มีปัญหาสถานะและ 
สิทธิที่ไม่ได้รับสิทธิด้านสุขภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 และเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558  

570 
จาก หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0309.10/ ว 16844 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ย�้าให้เจ้าหน้าที่ทะเบียน 

รับค�าร้อง ออกใบรับ ไม่เรียกหลักฐานเกินความจ�าเป็นซึ่งผู้ร้องไม่สามารถแสวงหาพยานหลักฐานได้.
571 

จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชน ที ่172/2563 ลงวันที ่30 กนัยายน 2563, โดย คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

572 
จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 94/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563, โดย คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
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ปัจจุบันมีจำานวน 73,389 คน573 ข้อมูลจากสำานักสนับสนุนสุขภาพประชากรกลุ่มเฉพาะ สำานักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระบุว่า แม้เด็กนักเรียนกลุ่ม G จะสามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ แต่ยังไม่สามารถ
เข้าถงึสทิธขิัน้พ้ืนฐานด้านสาธารณสุข ทำาให้เดก็ในกลุม่ดงักล่าวเป็นความเสีย่งทางสขุภาพต่อทัง้เดก็ไทยและเดก็นกัเรยีน
กลุ่ม G และส่งผลให้โรงพยาบาลต้องรับภาระหนี้สินจากการให้บริการเด็กกลุ่มนี้แต่ไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้574

    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข  
ได้บูรณาการการทำางานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาให้เด็กนักเรียนกลุ่ม G เข้าถึงสิทธิสุขภาพได้ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้
จัดส่งรายชื่อเด็กนักเรียนกลุ่ม G ให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จำานวน 73,389 ราย ขณะที่กรมการปกครอง
ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลสำาหรับกลุ่มเด็กนักเรียนดังกล่าวให้แก่สำานักทะเบียนอำาเภอ/ 
ท้องถ่ินดำาเนนิการตรวจสอบยนืยนัการมตีวัตนอยูใ่นพืน้ท่ี รวมท้ังตรวจสอบคณุสมบัตใินเบ้ืองต้น หากพบว่าเดก็นักเรยีนมี
คณุสมบัติตามกฎหมายให้ดำาเนนิการจดัทำาทะเบยีนประวตัแิละกำาหนดเลขประจำาตวั 13 หลกัตามคณุสมบตัขิองกฎหมาย
ให้แก่เด็กนักเรียนดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ณ เดือนพฤศจิกายน 2563 มีการดำาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว 13,166 ราย 
พบว่ามีเลขประจำาตัวอยู่แล้วหรือได้รับการกำาหนดเลขประจำาตัว 8,953 ราย ขาดคุณสมบัติ 1,312 ราย ไม่ได้อยู่ใน 
สถานศึกษาหรือติดต่อไม่ได้ 2,901 ราย คงเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดำาเนินการ 60,223 ราย575

 

    ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้สิทธิ (คืนสิทธิ)  
ขัน้พืน้ฐานด้านสาธารณสขุกบับคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธิเดก็และบุคคลท่ีเรยีนอยูใ่นสถานศึกษา จำานวน 3,042 ราย 
โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลกัร่วมกบักระทรวงสาธารณสขุและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเร่งตรวจสอบข้อมลู
เพือ่ยนืยนัความถกูต้องและรบัรองการขึน้ทะเบยีนของกลุม่บคุคลทีย่งัไม่ได้รบัสทิธขิัน้พืน้ฐานด้านสาธารณสขุทีเ่หลอือยู่
ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี576

 

    เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนกลุ่ม G กระทรวงศึกษาธิการได้จัดโครงการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำาตัวขึ้นต้นด้วย
ตวัอกัษร G เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องได้รบัทราบกระบวนการจดัการศกึษาและแก้ไขปัญหา
สถานะทางทะเบยีนราษฎรของเดก็นกัเรยีนกลุม่ G และกระทรวงศึกษาธกิารยงัมกีารซกัซ้อมความเข้าใจเกีย่วกบัแนวทาง
การจดัการศกึษาให้แก่นกัเรียน นกัศกึษา ทีไ่ม่มหีลกัฐานทะเบียนราษฎรหรอืไม่มีสญัชาตไิทย และการแก้ไขปัญหาสถานะ
บุคคลของเด็กนักเรียนกลุ่ม G ให้เป็นเลขประจำาตัวประชาชน 13 หลัก577

573 
จาก หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309.8/32760 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563. งานเดิม.

574 
จาก แนะเร่งน�าคนไทยไร้สถานะ เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานสุขภาพก่อน ช่วยเสริมงานป้องกัน-ควบคุมโรค, โดย สำานักข่าว 

Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ, 2563. สืบค้นจาก https://www.hfocus.org/content/2020/02/18481
575 

จาก หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท มท 0309.8/32760 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563. งานเดิม.
576 

จาก หนังสือส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0207.09/22863 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เรื่องข้อมูล
เพื่อประกอบการจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�าปี 2563.

577 
จาก หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02145/10276 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ

แนวทางการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย และการแก้ไขปัญหาสถานะ
บุคคลของเด็กนักเรียน นักศึกษาที่มีเลขประจ�าตัวขึ้นต้นด้วยอักษรจีให้เป็นเลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก.
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    นอกจากสิทธิสุขภาพที่เด็กนักเรียนกลุ่ม G เข้าไม่ถึงแล้ว ยังมีปัญหาเรื่องการอุดหนุนงบประมาณ
อาหารกลางวัน โดยมีกรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือถึงโรงเรียนว่า ไม่สามารถอุดหนุนงบประมาณ
อาหารกลางวันและอาหารเสริมได้เพราะไม่ใช่ราษฎร578 ทั้งนี้ต่อมาสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ขอหารือกรณีดังกล่าว579 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าเพื่อให้สอดคล้องกับสิทธิขั้นพื้นฐาน 
แก่บุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร 
หรือไม่มีสัญชาติไทยและเปิดกว้างให้ทุกคนเข้าเรียนได้โดยไม่จำากัดระดับ ประเภท หรือพื้นที่ แก้ไขปัญหาความซับซ้อน
ของนักเรียน มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการอุดหนุนจากรัฐ เพื่อเป็น 
ค่าอาหารกลางวนัและอาหารเสรมิแก่สถานศึกษาทีจ่ดัการศกึษาตัง้แต่ระดบัปฐมวัยถงึระดบัประถมศกึษาสามารถอดุหนนุ
งบประมาณค่าอาหารกลางวันและจัดซื้ออาหารเสริมให้แก่สถานศึกษาตามจำานวนนักเรียนที่มีอยู่จริง รวมถึงนักเรียน 
ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (เด็กนักเรียนกลุ่ม G) ด้วย580 

  (2) การเข้าถึงสิทธิสุขภาพ

    ในปี 2563 มีผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิท่ีได้รับสิทธิในกองทุนประกันสุขภาพบุคคลผู้มีปัญหา
สถานะและสิทธิจำานวน 549,201 คน581

 ส่วนข้อมูลจากสำานักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะระบุว่า ณ ปัจจุบัน 
หากนับรวมเดก็นักเรยีนทีม่เีลขประจำาตวัขึน้ต้นด้วยอกัษร G แล้ว จะมีกลุม่คนท่ียงัไม่ได้รบัสทิธข้ัินพืน้ฐานด้านสาธารณสุข
และไม่มีหลักประกันสุขภาพประมาณ 203,776 คน582 โดยผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิที่เข้าไม่ถึงสิทธินี้อาจเนื่องจาก 
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือทุรกันดาร ทำาให้หน่วยบริการในสังกัดและนอกสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
มีค่ารักษาพยาบาลที่เรียกเก็บไม่ได้ของผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ที่เข้าไม่ถึงสิทธิด้านหลักประกันสุขภาพในจำานวนเงิน 
ที่สูงมาก โดยปี 2561 มีค่าใช้จ่ายจำานวน 128,957,046.40 บาท และ ปี 2562 จำานวน 210,527,860.44 บาท583

 

    ในการแก้ไขปัญหาการเข้าไม่ถึงสทิธิด้านสขุภาพของผูมี้ปัญหาสถานะและสทิธิ เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 
2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
เพิ่มเติมตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ขึ้นทะเบียนไว้ โดยเป็นผู้มีเลขประจำาตัว 13 หลัก ในกลุ่มคนที่ไม่มีสัญชาติไทย 
แต่มีชื่อในทะเบียนราษฎร และเลขบัตรประจำาตัวประเภท 3 และ 4 รวม 24,071 คน และเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 
คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบหลักการให้สิทธิ (คืนสิทธ)ิ ขัน้พืน้ฐานด้านสาธารณสขุกบับคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธเิดก็
และบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาอีกจำานวน 3,042 ราย 

578 
จาก ยื่นหนังสือถึงนายกฯ วอนสนับสนุนงบอาหารกลางวันเด็กรหัส G 8 หมื่นคน ชี้เป็นกลุ่มเปราะบาง-หวั่นวิกฤติ 

โควดิซ�า้เตมิจนเลกิเรยีนกลางคนั, โดย สำานกัข่าวชายขอบ, 2563. สืบค้นจาก https://transbordernews.in.th/home/?p=25272&f-
bclid=IwAR2mb0iW8XwGldlHtvzt7iRo4vxDnZ7nxS7q0VegMh6JSPFrl6U_8Xvnp3E

579 
จาก หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0816.2/9143 ลงวนัท่ี 12 มถินุายน 2563 เรือ่ง แนวทางการด�าเนนิการเกีย่วกบั

เงนิอุดหนนุค่าอาหารกลางวนัและอาหารเสรมิ (นม) กรณนีกัเรียนทีไ่ม่มหีลกัฐานทะเบยีนราษฎรหรอืไม่มสีญัชาตไิทย (เด็กรหสั G).
580 

แหล่งเดิม.
581 

จาก หนังสือส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0207.09/22863 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563. งานเดิม.
582 

จาก เด็กรหัส G กับสิทธิทางสุขภาพ, จาก สสส., 2563. สืบค้นจาก https://www.thaihealth.or.th/Content/ 
51147-เด็กรหัส%20G%20กับสิทธิทางสุขภาพ.html

583 
จาก หนังสือส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0207.09/22863 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563. งานเดิม.
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    สำาหรับผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียนอีกจำานวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิด้านสุขภาพ หน่วยงานที่
เก่ียวข้องและองค์กรภาคประชาสังคมได้เชื่อมโยงการทำางานระหว่างกันและพัฒนาระบบข้อมูลของคนไทยท่ีมีปัญหา
สถานะทางทะเบียน และนำาไปสู่การลงนามบันทึกความร่วมมือ “การดำาเนินงานพัฒนาการเข้าถึงสิทธิหลักประกัน
สขุภาพของคนไทยทีม่ปัีญหาสถานะทางทะเบียน” ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยตุธิรรม กระทรวงสาธารณสขุ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพ (สสส.) องค์การแพลน อนิเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย มูลนิธพิฒันาท่ีอยูอ่าศัย และสำานักงานหลกัประกนัสขุภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) เพื่อบูรณาการความร่วมมือดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางท่ียังเข้าไม่ถึงบริการในระบบหลักประกัน
สุขภาพ584 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาคนไทย 
ทีม่ปัีญหาสถานะทางทะเบยีน” เพือ่ร่วมแก้ไขปัญหาให้กบัคนไทยท่ีมีปัญหาสถานะทางทะเบยีน มีสถาบนันิตวิทิยาศาสตร์
ร่วมมือให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์แก่คนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนเพื่อประโยชน์ในการรับรองสถานะบุคคล 
มี สสส. ขับเคล่ือนทำางานด้านปัญหาสถานะทางทะเบียนเพื่อการแก้ไขปัญหาการเข้าไม่ถึงหลักประกันทางสุขภาพ 
ของคนไร้บ้านและคนจนเมืองที่มีปัญหาด้านสิทธิและสถานะในพื้นที่ 6 จังหวัดนำาร่อง 

    การทำางานของคณะทำางานบูรณาการพัฒนาการเข้าถึงบริการระบบหลักประกันสุขภาพของ 
กลุ่มคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความร่วมมือแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ทั้งสำารวจ 
และค้นหาผู้ที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน สำารวจข้อมูลและต้นทุนการรับบริการสุขภาพ บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
ประสานงานด้านทะเบียน และการเข้าถึงบริการสุขภาพระหว่างรอพิสูจน์สถานะ โดย สปสช. จะจัดทำาระบบข้อมูล
สารสนเทศ การลงทะเบียนสิทธิ และการพัฒนาการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทยที่มีปัญหาสถานะ 
ทางทะเบียน เป็นต้น585 

5.5.2  กลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิง/ผู้ลี้ภัย 

  ในปี 2563 มสีถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชนของกลุม่ผูแ้สวงหาทีพ่กัพงิ/ผูล้ีภั้ย การดำาเนนิการของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง และปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินการดังนี้

  (1) แนวปฏิบัติต่อคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรที่เป็นผู้แสวงหาที่พักพิง/ผู้ลี้ภัย 

    เม่ือวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ได้มีการออกระเบียบ สำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรอง  
คนต่างด้าวทีเ่ข้ามา ในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดนิทางกลบัประเทศ อนัเป็นภมูลิำาเนาได้ พ.ศ. 2562 ซึง่มผีลบงัคบัใช้ 
เม่ือ 22 มิถุนายน 25 63 ระเบียบดังกล่าวจะทำาให้มีการคั ด กรองคนต่าง ด้าวเพื่อให้สามารถแยกระหว่างผู้อพยพ 
ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจออกจากผู้ลี้ภัยจากการถูกประหัตประหาร และกำาหนดแนวทางดำาเนินการต่อผู้ลี้ภัย เพื่อให้
ได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม ซึ่งหากพบว่าเป็นผู้ที่ไ ม่ สามารถเดินท างกลับภูมิลำาเนาได้เนื่องจา กมีเหตุควรเช่ือได้ว่า
อาจได้รับอันตรายจากการถูกประหัตประหาร บุคคลนั้นจะได้ รั บความคุ้มครองโดยไม่ถูกส่งกลับไปยังประเทศอันเป็น

584 
จาก 9 หน่วยงาน พัฒนาการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ คนไทยมีปัญหาสถานะทางทะเบียน, โดย ประชาไท, 2563. 

สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2020/07/88508
585 

จาก 9 หน่วยงาน พัฒนา การเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ ดูแล “คนไทยมีปัญหาสถานะทางทะเบียน”,  
โดย สำานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ (สปสช.), 2563. สืบค้นจาก https://www.nhso.go.th/frontend/News 
InformationDetail.aspx?newsid=MjgxMg==
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ภูมิลำาเนา แต่ให้ดำาเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อเดินทางไปยังประเทศอื่นที่จะพำานักต่อไปได้หรือให้อยู่ในประเทศ 
ได้เป็นกรณีพิเศษหรือเป็นการชั่วคราว โดยให้บุคคลดังกล่าวได้รับการดูแลตามสมควรในเรื่องการศึกษา (กรณีเป็นเด็ก)  
และการสาธารณสขุตามกฎหมายระหว่างประเทศและนโยบายรฐับาลท่ีเกีย่วข้อง การดำาเนินการในปี 2563 ยงัอยูร่ะหว่าง 
ขัน้ตอนการพจิารณากำาหนดหลกัเกณฑ์และวธิปีฏบิตัติามระเบยีบดงักล่าว โดยเมือ่วนัที ่3 กนัยายน 2563 คณะกรรมการ
พิจารณาคัดกรองผู้ได้รับการคุ้มครองได้มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษายกร่างกำาหนดหลักเกณฑ ์
วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาคัดกรองคำาขอเป็นผู้ท่ีได้รับการคุ้มครอง586 ในขณะเดียวกัน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
อยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอต่อรัฐบาลให้มีการถอนข้อสงวนของไทยต่อข้อ 22 ของอนุสัญญา CRC เกี่ยวกับเด็ก 
ผู้ลี้ภัยเนื่องจากระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีที่กล่าวถึงข้างต้นได้กำาหนดแนวทางดำาเนินการคุ้มครองสิทธิของผู้ลี้ภัย 
รวมถึงเด็กผู้ลี้ภัยที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนแล้ว 

  (2) แนวปฏิบัติในการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ 

    โดยทั่วไป สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) มีการประสานการปฏิบัติกับกรมกิจการเด็ก 
และเยาวชนในการให้ความช่วยเหลือเด็กที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยส่งเด็กที่มีสภาวะเปราะบาง เช่น เด็กอ่อน 
และเด็กที่เดินทางมาเพียงลำาพัง หรือเด็กท่ีมารดามีปัญหาด้านสุขภาพ พร้อมมารดาไปยังสถานรองรับที่อยู ่ใน 
ความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ โดยตั้งแต่ปี 2560 - ตุลาคม 2563 ได้ส่งเด็ก 
เข้ารับความคุ้มครองดูแลในสถานรองรับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จำานวนทั้งสิ้น 37 คน  
และตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 - ตุลาคม 2563 มีเด็กที่รับตัวเข้าพักยังศูนย์แรกรับแม่และเด็กของ สตม. รวม 476 คน 
ในจำานวนนี้มีการส่งกลับแล้ว 431 คน ส่งตัวเข้าการรับการคุ้มครองในสถานดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ 3 คน ส่งตัวเข้ารับการคุ้มครองในสถานดูแลของเอกชน 7 คน และติดตามบิดามารดาที่ได้รับ 
การประกัน 35 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)587

    อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าพบเด็กและมารดาถูกกักตัวในสถานกักตัวคนต่างด้าวของ สตม. ในช่วง 
เดือนเมษายนและพฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ สตม. ได้ชี้แจงเหตุที่ไม่ส่งแม่และเด็กเข้ารับการคุ้มครองดูแลในสถาน
รองรับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าเป็นกรณีท่ีผู้ต้องกักอยู่ระหว่างกระบวนการส่งกลับ  
ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูต้้องกกั 3 สญัชาต ิ(เมยีนมา กมัพชูา ลาว) ทีพ่ำานกัอยูเ่พยีงระยะสัน้ และเป็นกรณทีีผู่ต้้องกกัไม่ประสงค์
จะเข้ารับการคุ้มครองในสถานรองรับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์588 

    ในส่วนของการดำาเนินการตามบันทึกความเข้าใจเรื่องการกำาหนดมาตรการและแนวทาง 
ในการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ พ.ศ. 2562 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการจัดทำา 
ขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีเ่ป็นมาตรฐาน (SOP) และจดัทำาคูม่อืขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีเ่ป็นมาตรฐาน ซึง่อยูร่ะหว่างการเสนอ 
ผูบ้ญัชาการตำารวจแห่งชาตลิงนามในคำาสัง่เรือ่ง แต่งตัง้คณะทำางานสหวชิาชพี จัดให้มกีารอบรมในโครงการพฒันาศกัยภาพ
สำาหรับเจ้าหน้าที่จาก สตม. และกรมกิจการเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองผู้ลี้ภัย การจัดการ 

586 
จาก หนงัสอืกองบงัคบัการสบืสวนสอบสวน ส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืง ที ่ตช 0029.85/5182 ลงวนัที ่13 พฤศจกิายน 

2563 เรื่อง ส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�าปี 2563.
587 

แหล่งเดิม.
588 

แหล่งเดิม.
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รายกรณี และระบบการส่งต่อตามบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งนี้ สภาความมั่นคงแห่งชาติมีกำาหนดจะจัดประชุมหน่วยงาน
เพื่อรับทราบผลการดำาเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการดำาเนินงานตามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว589 รวมทั้ง 
กสม. ได้มีรายงานผลการตรวจสอบและมีข้อสังเกตถึงสำานักงานตรวจคนเข้าเมืองเก่ียวกับการแสวงหาที่ลี้ภัยของ 
คนต่างด้าวและเด็กต่างด้าวด้วยเช่นกัน590 

  (3) ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา

    ข้อมลูจากสำานกังานข้าหลวงใหญ่ผูล้ีภ้ยัแห่งสหประชาชาต ิ(UNHCR) ระบวุ่า ปัจจบุนัประเทศไทย
มีผู้ลี้ภัย 91,803 คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563) เป็นผู้หนีภัยจากความขัดแย้งภายในประเทศเมียนมา 
ทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีพ่กัพงิชัว่คราว 9 แห่ง ใน 4 จงัหวดัตามแนวชายแดนไทย-เมยีนมา นอกจากนี ้ยงัมผีูล้ีภ้ยัและผูข้อลีภ้ยั 
ในเขตเมืองประมาณ 5,000 คนจาก 40 ประเทศทั่วโลก591 ประเทศไทยให้การดูแลผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาในพื้นที่
พักพิงชั่วคราวฯ มาเป็นเวลากว่า 30 ปี และได้ร่วมกับองค์กรภาคเอกชนและองค์กรให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ดำาเนิน
โครงการส่งเสรมิสภาพชวีติความเป็นอยูข่องผูห้นภียัการสูร้บฯ ในหลากหลายสาขา อาท ิการถนอมอาหาร เกษตรอนิทรย์ี 
และการผลิตของใช้ภายในบ้าน เป็นต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางกลับมาตุภูมิ ทั้งน้ี รัฐบาลไทย  
รัฐบาลเมียนมา และ UNHCR ได้ร่วมกันส่งผู้หนีภัยการสู้รบกลับประเทศเมียนมาโดยสมัครใจมาตั้งแต่ปี 2559  
และ ณ สิ้นปี 2562 มีผู้หนีภัยสู้รบฯ สมัครใจเดินทางกลับรวม 1,039 คน592

    ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 กรมการกงสุลและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศเมียนมา  
พร้อมด้วยผูแ้ทน UNHCR ได้เดนิทางลงพืน้ทีพั่กพงิชัว่คราวสำาหรบัผูห้นภียัการสูร้บจากเมยีนมาในจงัหวดัตาก พร้อมด้วย 
ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และสำานักงาน 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ การตรวจเยี่ยมพื้นที่พักพิงช่ัวคราวฯ ครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของคณะผู้แทนระดับสูงของ 
เมียนมาในรอบ 30 ปี โดยคณะได้พบปะและพูดคุยกับผู้หนีภัยการสู้รบฯ ในประเด็นสำาคัญและข้อห่วงกังวลต่าง ๆ อาทิ  
ความปลอดภัย ท่ีพักอาศัย การศึกษาสำาหรับเด็กผู้หนีภัยการสู้รบฯ และสภาพชีวิตความเป็นอยู่ เป็นต้น นอกจากนี้  
คณะผู้แทนเมียนมายังได้สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้หนีภัยการสู้รบฯ ถึงความพร้อมของรัฐบาลเมียนมาในการรับผู้หนีภัย 
การสู้รบฯ กลับไปพำานักในเมียนมาอย่างปลอดภัย รวมท้ังแจ้งให้ทราบถึงมาตรการอำานวยความสะดวกและสนับสนุน 
ผู้หนีภัยการสู้รบฯ ทีเ่ดนิทางกลบัมาตภุมูแิล้ว ภารกจิครัง้นีแ้สดงให้เหน็ถงึความมุง่มัน่ของรฐับาลเมยีนมาในการแสวงหา
แนวทางทีป่ฏิบติัได้จรงิในการเร่งรดักระบวนการการส่งกลบัผูห้นภียัการสูร้บฯ ซึง่ทีผ่่านมาไทยและเมยีนมาได้ร่วมมอืกนั 
อย่างใกล้ชิดเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนต่อไป593

 

589 
แหล่งเดิม.

590 
จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชน ที ่96-105/2563 ลงวนัที ่1 เมษายน 2563, โดย คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
591 

จาก UNHCR ประเทศไทย, โดย UNHCR, 2563. สืบค้นจาก https://www.unhcr.org/th/unhcr-in-thailand
592 

จาก รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2562, (น. 148-149), โดย สำานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2563, กรุงเทพฯ: สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

593 
จาก ไทยกับเมียนมาเร่งหาทางออกอย่างยั่งยืนส�าหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา, โดย ศูนย์ข่าวกระทรวงการ 

ต่างประเทศ, 2563. สืบค้นจาก https://www.mfa.go.th/th/content/114633-ไทยกับเมียนมาเร่งหาทางออกอย่างยั่งยืนสำาหรับ
ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา?page=5d5bd3c915e39c306002a90d&menu=5d5bd3c915e39c306002a90e
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    ในปี 2563 กสม. ได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีมีการกล่าวอ้างว่าหน่วยงานของรัฐไม่อนุญาต 
ให้รถเข้าไปรับส่งนักเรียนจากศูนย์อพยพผู้หนีภัยการสู้รบบ้านถำ้าหิน594 โดยมีการห้ามมิให้เด็กซ่ึงเป็นผู้หนีภัยการสู้รบ 
ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านถำ้าหินเดินทางหรือโดยสารยานพาหนะออกนอกพ้ืนท่ีพักพิงชั่วคราวเพื่อไปรับการศึกษา 
ในโรงเรียนของรัฐบาลไทย จากการตรวจสอบพบว่าการนำาผู้หนีภัยการสู้รบออกนอกพื้นท่ีไปรับการศึกษาดังกล่าวนั้น 
ไม่เป็นไปตามมติคณะกรรมการควบคุมผู ้หนีภัยการสู ้รบจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ครั้งท่ี 2/2548  
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2548 เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดการศึกษาในพื้นท่ีพักพิงช่ัวคราวบ้านถำ้าหินแล้ว 
ผู้หนีภัยการสู้รบจึงต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวเท่าน้ัน ไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกพื้นท่ีเพื่อไปรับการศึกษา
อบรมนอกบริเวณ ดังนั้น การที่กระทรวงมหาดไทยห้ามมิให้เด็กผู้หนีภัยเดินทางโดยสารยานพาหนะออกนอกพื้นที ่
ไปรบัการศกึษาในโรงเรยีนรฐับาลเป็นการดำาเนนิการตามกำาหนดวธิกีารและเงือ่นไข และมีการคุม้ครองสทิธขิองเดก็ทีจ่ะได้
รบัการศกึษาตามสมควรแล้ว แต่อย่างไรกต็าม กสม. ได้มีข้อเสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรใีนเรือ่งดงักล่าว โดยเสนอว่าผูห้นภียั 
การสู้รบจากเมียนมาที่เป็นเด็กควรได้สิทธิในการศึกษาเพ่ือท่ีจะนำามาพัฒนาศักยภาพของเด็กและเปิดโอกาส 
ในการเข้าถึงการทำางานที่อาจเป็นปัจจัยหน่ึงในการตัดสินใจเดินทางกลับมาตุภูมิด้วยเหตุผลท่ีว่าราชอาณาจักรไทย 
ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญา CRC ซ่ึงรับรองว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลและการช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดยรัฐภาคี 
จะยอมรบัสทิธขิองเดก็ทีจ่ะได้รบัการศกึษาบนพ้ืนฐานของโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนั นอกจากนี ้ยงัได้เสนอว่าให้มกีารจดัการ 
ศึกษาตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีอยู ่แล้วในพ้ืนท่ีพักพิงช่ัวคราวฯ ท่ีมีมาตรฐาน 
ทีเ่หมาะสมตามพระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และพระราชบญัญตักิารศกึษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2545 และได้ 
ให้การรับรองหลักสูตรหรือวิทยฐานะจากราชอาณาจักรไทย รวมทั้งการแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนครูผู้สอนในการ
จดัการศกึษาภายในพืน้ทีพ่กัพงิชัว่คราวฯ ด้วย ซึง่กระทรวงมหาดไทยได้จดัประชุมหารอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่พจิารณา 
ข้อเสนอแนะดังกล่าว และได้มีความเห็นว่าการจัดการศึกษาในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ 
ก่อนวัยเรียน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและการฝึกอาชีพ ซึ่งเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้หนีภัย 
การสูร้บฯ ทีเ่ป็นเด็ก โดยอตัราผูส้อนกบันกัเรยีนเป็นไปตามมาตรฐานของไทย สำาหรบัหลกัสตูรการจดัการศกึษาในพืน้ที่
พักพิงชั่วคราวฯ เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาของเมียนมาเพื่อให้ผู้ท่ีได้รับการศึกษาสามารถเตรียมตัวเดินทางกลับไป
ตั้งถิ่นฐานยังภูมิลำาเนาเดิมได้595

การประเมินสถานการณ์ 

พัฒนาการหรือความก้าวหน้า ในปี 2563 กระทรวงมหาดไทยได้พยายามแก้ไขปัญหาในการพิจารณาให้
สถานะ/สัญชาติแก่บุคคลให้มีความรวดเร็วและไม่เป็นภาระแก่ผู้ยื่นขอสถานะ/สัญชาติเกินสมควร เช่น การกำาหนด
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาให้สัญชาติไทยแก่ผู ้สูงอายุไร้สัญชาติและปรับปรุงแนวทางประกอบการใช้ดุลพินิจ 
ในการพิจารณาคุณสมบัติของคนต่างด้าวที่ยื่นคำาขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามมาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติสัญชาติ 
พ.ศ. 2508 และมีผลการดำาเนินงานที่เป็นรูปธรรม โดยในปี 2563 ได้มีการอนุมัติให้สัญชาติไทยแก่ชนกลุ่มน้อยและ 
คนไทยตกหล่น และอนุมัติให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 14,303 ราย เกินกว่าค่าเป้าหมาย 

594 
จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชน ที ่61/2563 ลงวนัที ่19 กมุภาพนัธ์ 2563, โดย คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
595 

จาก หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0204.2/12334 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรื่อง สรุปผลการประชุมพิจารณา
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน.
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ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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ที่ตั้งไว้ที่ 13,000 ราย นอกจากนี้ รัฐยังได้มีการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะ 
และสิทธิเพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 จำานวน 24,071 คน และเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 
คณะรฐัมนตรมีีมตเิหน็ชอบในหลกัการการให้สทิธ ิ(คนืสทิธ)ิ ขัน้พืน้ฐานด้านสาธารณสขุกบัเดก็นกัเรยีนทีม่เีลขประจำาตวั 
ขึ้นด้วยตัวอักษร G จำานวน 3,042 คน ทำาให้นักเรียนไร้สัญชาติหรือเด็กนักเรียนกลุ่ม G ในประเทศไทยจะได้เข้าถึงสิทธิ
ด้านสาธารณสขุมากขึน้ นอกจากนี ้ยงัมกีารลงนามบันทึกความร่วมมือ “การดำาเนินงานพฒันาการเข้าถึงสทิธิหลกัประกนั
สุขภาพของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน” ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการทำางาน 
ร่วมกันสะท้อนความพยายามของรัฐในการพัฒนาระบบข้อมูลของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน 

ปัญหาหรืออุปสรรค แม้ว่าการดำาเนินงานด้านการให้สถานะ/สัญชาติจะมีแนวปฏิบัติต่าง ๆ และเกิดผลเป็น 
รูปธรรม แต่ปัจจุบันยังคงเหลือผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียนมากถึง 480,694 คน และในแต่ละปีอาจมีจำานวนเพิ่มขึ้น 
จากการเกิดของบุตรของคนต่างด้าวหรือบุตรของคนไร้สัญชาติ และจากการเคลื่อนย้ายประชากรข้ามชาติของประเทศ
เพื่อนบ้าน ขณะเดียวกันยังคงมีปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินงานที่ต้องได้รับการแก้ไข ทั้งปัญหาในการแสวงหา 
พยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้เพื่อพิสูจน์ยืนยันตัวของบุคคลที่มีปัญหาสถานะบุคคลบางกลุ่มเนื่องจากหลายสาเหตุ อาทิ 
บุคคลที่มีปัญหาสถานะเร่ร่อนโยกย้ายถิ่นที่อยู่บ่อย ไม่อาศัยอยู่ในพื้นที่หรือติดต่อไม่ได้ ไม่มีหลักฐานการเกิด ไม่สามารถ
หาพยานพิสูจน์ยืนยันสถานที่เกิดหรือยืนยันตัวบุคคลได้ชัดเจน เอกสารหลักฐานของผู้ขอหรือของบิดามารดามีรายการ 
ไม่ตรงกัน ในกรณีของเด็กนักเรียนกลุ่ม G ข้อมูลของเด็กที่มีปัญหาสถานะและสิทธิไม่มีความชัดเจน ไม่สามารถจำาแนก
ได้ว่ามีเด็กนักเรียนกลุ่ม G ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิจำานวนเท่าใด และเด็กนักเรียนกลุ่ม G ที่อาจมีสถานะทางทะเบียน
แล้วมจีำานวนเท่าใด596

 ขณะเดียวกนัเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏิบตังิานยงัขาดความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องในการจดัการเรยีนการสอน  
การจัดทำาหลักฐานทางการศึกษา และการแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรแก่นักเรียนกลุ่ม G นอกจากนี้  
เจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงานยังมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนตำาแหน่งทำาให้ปฏิบัติงานไม่ต่อเน่ือง ทำาให้ขาดความเช่ียวชาญ  
คณะกรรมการระดับจังหวัดและระดับชาติประกอบด้วยหลายหน่วยงาน การประชุมเพื่อพิจารณาคำาร้องแก้ไข
ปัญหาจึงทำาได้ยาก และไม่ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีกำาลังคนและงบประมาณจำากัดเมื่อเทียบกับปริมาณผู้ที่เข้าเกณฑ์ 
ขอแปลงสัญชาต ิกอปรกบัยงัคงมรีายงานการทจุริตอนัเกีย่วกบัการดำาเนินงานด้านสญัชาตอิยู ่จงึนบัว่าเป็นความท้าทาย
ของรัฐอย่างยิ่งในความพยายามแก้ปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติให้หมดไปจากประเทศไทย

ด้านการดูแลคุ้มครองผู้แสวงหาที่พักพิง/ผู้ลี้ภัย หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการกำาหนดหลักเกณฑ์และ 
วิธีปฏิบัติตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถ 
เดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิลำาเนาได้ พ.ศ. 2562 จึงยังไม่เกิดผลในทางปฏิบัติ ส่วนแนวทางปฏิบัติในการกักตัวเด็ก 
เข้าเมืองผิดกฎหมายไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้จัดทำาบันทึกความเข้าใจเร่ืองการกำาหนด
มาตรการและแนวทางในการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ พ.ศ. 2562 น้ัน ขณะนี ้
ยังอยู่ระหว่างการจัดทำาขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ สตม. ได้ประสานการปฏิบัติ
กับกรมกิจการเด็กและเยาวชนในการให้ความช่วยเหลือเด็กในภาวะเปราะบาง โดยส่งเด็กพร้อมมารดาเข้ารับการดูแล
ในสถานรองรับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือของเอกชน ทั้งนี้ การกักตัวแม่และเด็ก 
ในศูนย์แม่และเด็กสำานักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยมิได้ส่งแม่และเด็กเข้ารับการคุ้มครองดูแลในสถานรองรับในความ
ดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เน่ืองจากเป็นผู้ต้องกักที่อยู่ระหว่างกระบวนการส่งกลับ 

596 
จาก แนะเร่งน�าคนไทยไร้สถานะ เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานสุขภาพก่อน ช่วยเสริมงานป้องกัน-ควบคุมโรค, โดย สำานักข่าว 

Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ, 2563. สืบค้นจาก https://www.hfocus.org/content/2020/02/18481
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ซึ่งถูกกักในระยะสั้น หรือผู้ต้องกักที่ไม่ประสงค์จะเข้ารับการคุ้มครองในสถานดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ  
ส่วนการส่งผู้หนีภัยการสู้รบชาวเมียนมากลับประเทศอาจยังไม่สามารถดำาเนินการได้อย่างต่อเนื่องในปีนี้ เนื่องจาก
อุปสรรคที่เกิดจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ข้อเสนอแนะ กสม. มีข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวกับผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ดังนี้

1. รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันพิจารณาแนวทางหรือมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ของกระบวนการพิจารณาให้สถานะหรือสัญชาติแก่ผู้ที่มีคุณสมบัติ อาทิ การแก้ไขเหตุที่ทำาให้กระบวนการมีความล่าช้า
เกินสมควร การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีเกิดจากความไม่ชัดเจนของระเบียบท่ีเก่ียวข้อง การทำาความเข้าใจ 
กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ การออกแนวทางแก้ไขผลการสำารวจบุคคลหรือการบันทึกข้อมูล 
ผิดพลาดที่ทำาให้เป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาให้สถานะ/สัญชาติ การจัดสรรบุคลากรและงบประมาณที่เพียงพอ 
ตั้งแต่ระดับอำาเภอ ระดับจังหวัด และระดับชาติ ตลอดจนการดำาเนินการต่อกรณีป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
อย่างต่อเนื่อง

2. รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรม หรือการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะความเช่ียวชาญแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดการเรียนการสอน จัดทำาหลักฐานทางการศึกษา  
และแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบยีนราษฎรแก่นกัเรยีนกลุม่ G ได้อย่างถกูต้อง สะดวก รวดเรว็ และตรงกบัความต้องการ
ของนักเรียน

3. รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งดำาเนินการตรวจสอบข้อมูลเพื่อแยกแยะเด็กนักเรียนกลุ่ม G  
ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิออกจากเด็กที่มีสถานะอยู่เดิมและเคยได้รับสิทธิ (คืนสิทธิ) ด้านสาธารณสุขไปแล้วก่อนหน้านี้ 
รวมทั้งดำาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมจัดทำาทะเบียนประวัติ เพื่อดำาเนินการให้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข 
แก่เด็กนักเรียนกลุ่ม G ที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว แต่ยังไม่เคยได้รับสถานะและสิทธิใด ๆ รวมทั้งกำาหนดแนวทาง
ดูแลสุขภาพของเด็กนักเรียนกลุ่ม G ที่ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิด้านสาธารณสุข เช่น การขายบัตรประกันสุขภาพในราคา
ที่เหมาะสม เป็นต้น 

4. รฐับาลควรเร่งกำาหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขภายใต้ระเบียบสำานกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการคัดกรอง
คนต่างด้าวทีเ่ข้ามาในราชอาณาจกัรและไม่สามารถเดนิทางกลบัประเทศอนัเป็นภมูลิำาเนาได้ พ.ศ. 2562 เพือ่ให้สามารถ
นำาระเบียบดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติได้โดยเร็วและทำาให้ผู้เข้าข่ายเป็นผู้ลี้ภัยได้รับความคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน

5. รัฐบาลควรมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาและพิจารณาการถอนข้อสงวนของไทยในอนุสัญญา 
CRC ข้อที่ 22 เพื่อเป็นหลักประกันว่าเด็กผู้ลี้ภัยในประเทศไทยจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม

6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งจัดทำาขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน (SOP) และการดำาเนินการอื่น ๆ  
ที่จำาเป็นให้แล้วเสร็จเพื่อให้มีการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การกำาหนดมาตรการและแนวทางในการกักตัวเด็ก
ไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ พ.ศ. 2562 โดยเร็ว



ภาคผนวก
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ภาคผนวก
ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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คำาสั่ง
แต่งตั้งบุคคลทำาหน้าที่แทนผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

ภา
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กประกาศ

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อง การทำาหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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การชี้แจงและรายงาน 
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์ 
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
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คำาชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่ 1 /2563

กรณีรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำาปี 2562
ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

ตามที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้เผยแพร่เอกสารรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
เอเชียแปซิฟิก ประจำาปี 2562 (Human Rights in Asia-Pacific: Review of 2019) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563  
ซึ่งมีการนำาเสนอสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในช่วงปี 2562 นั้น 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานดังกล่าวมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยท่ีไม่ถกูต้องหรอืไม่เป็นธรรม และเหน็ควรจดัทำาคำาชีแ้จงหรอืรายงานข้อเทจ็จรงิ 
ที่ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ตามหน้าที่และอำานาจที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (4) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (4) และมาตรา 44 ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 1. ประเด็นเสรภีาพในการแสดงออก การชมุนุมอย่างสงบ การสมาคม และสทิธใินความเป็นอยูส่่วนตวั 

  1.1 กรณีทีร่ายงานว่าสมาชกิพรรคอนาคตใหม่ซึง่เป็นพรรคฝ่ายค้านถกูดำาเนนิคดหีลายข้อหา ขณะที่
หวัหน้าพรรคถกูเพิกถอนสิทธกิารดำารงตำาแหน่งเป็นสมาชิกรฐัสภา ซึง่หลายฝ่ายมองว่าเป็นการกระทำาทีม่แีรงจงูใจ 
ทางการเมือง ทางการยังมองหาแนวทางที่จะยุบพรรคดังกล่าว หลังจากเคยยุบพรรคไทยรักษาชาติมาแล้ว 
เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

   ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 11  
การเพกิถอนสทิธิของบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามคำาวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญูที ่14/2562 ลงวนัที ่20 พฤศจกิายน 2562 
ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่สิ้นสุดลง เนื่องจาก
เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) โดยการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นการใช้อำานาจตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 มาตรา 82 วรรคหนึง่และวรรคสี ่ประกอบพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 (5) 

  1.2 กรณีที่รายงานว่าทางการคุกคามบุคคลซึ่งวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์หรือหน่วยงานของ 
กองทพั ในหลายกรณีได้บงัคบัให้พวกเขาลบหรอืถอนคำาพดูหรอืให้เซนเซอร์ตัวเอง รฐับาลยงักดดันบรรดาผูใ้ห้บรกิาร
โซเชยีลมเีดยีให้จำากดัการเข้าถงึเนือ้หาดงักล่าวจากภายในประเทศไทย นกัการเมอืงและนกักจิกรรมทางการเมอืง 
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ระบุว่า ตนตกเป็นเหยื่อการติดตามตัวและการคุกคามโดยเจ้าหน้าที่ทหาร รวมทั้งระหว่างที่มีการเลือกตั้งและ 
ก่อนพิธีพระบรมราชาภเิษก

   ประเทศไทยมีกฎหมายที่คุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ ท้ังในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช 2560 และประมวลกฎหมายอาญา โดยการพจิารณาผูท้ีถู่กกล่าวหาว่ากระทำาความผดิตามกฎหมายดงักล่าว
เป็นอำานาจของศาลยตุธิรรมซึง่จะต้องคำานงึถงึข้อเทจ็จรงิแต่ละกรณแีละบทบญัญตัขิองกฎหมายประกอบกัน การปฏิบัติ
หน้าทีข่องศาลต้องเป็นไปตามรฐัธรรมนญู กฎหมาย และหลกันติิธรรม โดยบคุคลทีถ่กูกล่าวหาจะได้รับการคุม้ครองสทิธิ
ในกระบวนการพิจารณาคดีตามที่บัญญัติไว้ ทั้งในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 2. ประเด็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

  กรณีที่รายงานว่าระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2562 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนคำาสั่งศาล 
ชัน้ต้นจำาคกุเกษตรกรหญิง 14 คนเป็นเวลาสูงสดุถงึ 10 ปี ในคดท่ีีอทุยานแห่งชาตไิทรทอง จงัหวดัชยัภมู ิฟ้องร้อง 
ข้อหาบุกรกุพืน้ท่ีป่า

 กรณีราษฎรในเขตอุทยานแห่งชาติไทรทอง จังหวัดชัยภูมิ ถูกดำาเนินคดีในข้อหาบุกรุกเขตอุทยาน 
แห่งชาตินั้น ศาลอุทธรณ์ได้มีคำาพิพากษาว่าราษฎรซึ่งมีท้ังชายและหญิงรวม 14 รายมีความผิดต่อพระราชบัญญัติ 
ป่าสงวนแห่งชาติ ความผิดต่อพระราชบัญญัติป่าไม้ ความผิดต่อพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ซึ่งโทษจำาคุกที่แต่ละ
รายได้รับนั้น พบว่า รายที่ได้รับโทษจำาคุกตำ่าสุดคือจำาคุก 4 เดือน ตามคำาพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 คดีหมายเลขแดง 
ที่ 1048/2562 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 และรายที่ได้รับโทษจำาคุกสูงสุดคือจำาคุก 4 ปี ตามคำาพิพากษาศาลอุทธรณ์ 
ภาค 3 คดีหมายเลขแดงท่ี 1297/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยไม่มีกรณีใดที่จำาเลยได้รับโทษจำาคุก 
ตามคำาพิพากษาศาลอุทธรณ์สูงสุดถึง 10 ปี 

 3. ประเด็นผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัย

  กรณทีีร่ายงานว่าผู้ลีภ้ยัและผูข้อลีภ้ยัยงัคงเสีย่งทีจ่ะถกูจบักมุ ควบคมุตวัและส่งกลบั เนือ่งจากไม่มี
สถานภาพตามกฎหมายไทย กระบวนการขั้นตอนในการพิจารณากำาหนดสถานะบุคคลเข้าเมืองที่ทางราชการ

ประกาศในเดอืนมกราคม 2560 ได้ประกาศใช้ในช่วงปลายปี 2562 

 กรณีน้ีป ัจจุบันรัฐบาลไทยได้มีการประกาศใช้ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว ่าด ้วยการคัดกรอง 
คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิลำาเนาได้ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 25 
ธนัวาคม 2562 ซึง่จะมผีลใช้บงัคบัเมือ่พ้นกำาหนด 180 วนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา (คอื วนัที ่22 มถินุายน 
2563) เป็นต้นไป ระเบยีบดงักล่าวกำาหนดให้มคีณะกรรมการพจิารณาคดักรองผูไ้ด้รบัการคุม้ครอง ซึง่มหีน้าทีแ่ละอำานาจ 
ในการกำาหนดหลกัเกณฑ์และพจิารณาคดักรองคนต่างด้าวท่ีเข้ามาหรอือยู่ในราชอาณาจักรและไม่สามารถหรอืไม่สมัครใจ 
ที่จะเดินทางกลับไปยังประเทศอันเป็นภูมิลำาเนาของตนเนื่องจากมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าจะได้รับอันตรายจากการ 
ถูกประหัตประหาร ให้มีสถานะเป็นผู้ได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่ถูกส่งตัวกลับ
ประเทศและได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราว รวมทั้งได้รับการดูแลด้านการสาธารณสุขและ 
การศึกษา (กรณีที่ผู้ได้รับการคุ้มครองเป็นเด็ก) ตามสมควรด้วย

จึงชี้แจงมาเพื่อทราบทั่วกัน

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
21 เมษายน 2563 
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คำาชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่ 2/2563 

กรณีรายงานสรุปสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยขององค์กรฮิวแมนไรทส์ วอทช์ ประจำาปี 2563

ตามทีอ่งค์กรฮิวแมนไรทส์ วอทช์ (Human Rights Watch) ได้เผยแพร่รายงานสรปุสถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชน 
ทั่วโลก ครั้งที่ 30 ประจำาปี 2563 (World Report 2020) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ซึ่งมีการนำาเสนอสถานการณ์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในช่วงปี 2562 นั้น

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้พิจารณารายงานดังกล่าวตามหน้าที่และอำานาจที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (4) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (4) และมาตรา 44 แล้วเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้ 
นำาเสนอเน้ือหาหลายประการทีเ่ป็นประเดน็เดยีวกับท่ีปรากฏในรายงานประจำาปี 2561 ซึง่มบีางเรือ่งท่ี กสม. ได้ตรวจสอบ 
แล้วเห็นว่ามีข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม และได้มีการชี้แจงไปแล้วตามคำาชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561597 ได้แก่ ประเด็นการขาดความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ความรุนแรง 
ในปี 2553 และประเด็นการจ่ายเงินชดเชยแก่ผู ้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำาโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ี 
ความมัน่คงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย กสม. ไม่เปลีย่นแปลงคำาช้ีแจงเดมิ ส่วนประเดน็อืน่ ๆ  กสม. เหน็ว่ามีข้อเท็จจรงิท่ี 
ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม จึงขอชี้แจงรวมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในประเด็นดังกล่าว ดังนี้

 1. บทเกริน่นำาและผลพวงจากการปกครองโดยทหารและการไม่ต้องรบัผดิจากการละเมิดสทิธมินุษยชน 

  กรณีที่รายงานว่าการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ถูกจัดขึ้นภายใต้ข้อจำากัดด้านสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เริ่มดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี

สมัยที่สองซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเพิกเฉยต่อเรื่องสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกันกับสมัยที่ปกครองโดยรัฐบาลทหาร 

 ขอชี้แจงว่า การเลือกตั้งทั่วไปและการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งทั่วไปดังกล่าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ. 2561 เป็นต้น ซึ่งก่อนท่ีจะมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการ
ทั่วไป พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคำาสั่งที่ 22/2561  
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ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำาเนินกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งเป็นการยกเลิก
คำาสั่งหัวหน้า คสช. หลายฉบับ ทำาให้ประชาชนและพรรคการเมืองสามารถดำาเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ตั้งแต่ 
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป และหลังจากการเลือกตั้ง หัวหน้า คสช. ได้มีคำาสั่งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 
2562 ยกเลิกประกาศ คสช. และคำาสั่งหัวหน้า คสช. หลายฉบับที่หมดความจำาเป็น 

 2. การควบคมุตวัโดยทหาร การทรมานโดยทหาร และศาลทหาร และการบงัคบับคุคลให้สญูหาย กรณีท่ี
รายงานว่า การทรมานเป็นปัญหาทีเ่กดิขึน้อย่างยาวนานในประเทศไทย แต่ประมวลกฎหมายอาญายงัไม่ยอมรบั
ว่าการทรมานเป็นความผดิทางอาญา และประเทศไทยได้ลงนามในอนสุญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ครอง
บคุคลทกุคนจากการหายสาบสญูโดยถกูบงัคบัเม่ือเดือนมกราคม 2555 แต่ยงัไม่ได้ให้สัตยาบนั ในส่วนของประมวล
กฎหมายอาญาของไทยยงัไม่มบีทบญัญัตใินความผิดเกีย่วกับการบงัคบับคุคลให้สูญหายไว้เป็นการเฉพาะ 

 ขอชี้แจงว่า แม้ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยจะยังไม่มีการบัญญัติให้ความผิดฐานทรมานตาม
อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระทำาอื่น ๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยชน หรือที่ยำ่ายีศักดิ์ศรี และความผิด 
ฐานบังคับบุคคลให้สูญหายตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดย 
ถูกบังคับเป็นความผิดทางอาญา แต่ประมวลกฎหมายอาญาของไทยบางมาตราได้กำาหนดฐานความผิดที่ทำาให้สามารถ
ดำาเนนิคดกีบัผูก้ระทำาความผดิทีเ่กีย่วกบัการทรมานและการบงัคบับคุคลให้สญูหายได้ ได้แก่ มาตรา 289 (5) ความผิดต่อชวีติ 
(การฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระทำาทารุณโหดร้าย) มาตรา 295 และมาตรา 296 ความผิดต่อร่างกาย (การทำาร้าย 
ผู้อ่ืนจนเป็นเหตุให้เกดิอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจโดยมลีกัษณะเป็นการทรมานหรอืกระทำาทารณุโหดร้าย) มาตรา 310 
ความผิดต่อเสรีภาพ (การหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังหรือกระทำาด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย)  
และมาตรา 157 ความผิดของเจ้าพนักงานกรณีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

 ในส่วนของการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับพันธกรณีตามอนุสัญญาดังกล่าว รัฐบาลได้จัดทำา 
ร่างพระราชบัญญัตป้ิองกนัและปราบปรามการทรมานและการกระทำาให้บคุคลสญูหาย พ.ศ. .... ซึง่กำาหนดให้การทรมาน
และการบังคับบุคคลให้สูญหายตามอนุสัญญาทั้งสองฉบับข้างต้นเป็นความผิดอาญา เสนอไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
แต่ร่างกฎหมายดังกล่าวยังไม่ผ่านความเห็นชอบเน่ืองจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติหมดวาระลงก่อน คณะรัฐมนตรีจึงได้
นำาร่างกฎหมายฉบับนีก้ลับมาจัดการรับฟังความเหน็เพือ่ให้เป็นไปตามมาตรา 77 ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  
พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน การรับฟังความเห็นเสร็จสิ้นแล้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการดำาเนินการตามขั้นตอน
ก่อนเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

 3. นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

  3.1 กรณีทีร่ายงานระบวุ่า แม้จะมเีสยีงเรยีกร้องจากภาคประชาสงัคม แต่ทางรฐับาลยงัไม่ได้ดำาเนนิ
การอย่างเป็นรูปธรรมในการยุติการดำาเนินคดีเพื่อปิดปากเพื่อต่อต้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (SLAPP)  
ซึ่งกระทำาโดยหน่วยงานของรัฐและบริษัทเอกชนเพื่อข่มขู่คุกคามนักกิจกรรมและนักรณรงค์ด้านสิทธิ

  ในประเด็นการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนนี้ สำานักงานศาลยุติธรรมได้มีการปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อป้องกันการดำาเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน (Strategic Lawsuit Against Public 
Participation: SLAPP) โดยเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 มาตรา ได้แก่ มาตรา 161/1 เพื่อให้
ศาลสามารถใช้ดุลพินิจสั่งไม่รับฟ้องคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ หากศาลพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาไม่สุจริตหรือบิดเบือน 
ข้อเท็จจรงิเพ่ือกลัน่แกล้งจำาเลย และมาตรา 165/2 เพือ่ให้จำาเลยสามารถนำาพยานมาสบืในช้ันไต่สวนมูลฟ้อง โดยแถลงให้ 
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กศาลทราบถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันสำาคัญประกอบการพิจารณาของศาลในการสั่งว่าคดีไม่มีมูล รวมทั้งสามารถ

ระบุถึงบุคคล เอกสารหรือวัตถุมาเป็นพยานศาลเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งคดีได้ ซึ่งทั้งสองมาตราได้มีการประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาแล้วเมือ่วนัที ่20 มนีาคม 2562 และวนัที ่19 กุมภาพันธ์ 2562 ตามลำาดบั นอกจากน้ี สำานกังานอยัการ
สูงสุดมีการปรับใช้มาตรา 21 ของพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 ที่ให้อำานาจพนักงาน
อยัการเสนอต่ออยัการสูงสุดในการไม่สัง่ฟ้องคดหีากเหน็ว่าการฟ้องคดอีาญาดงักล่าวไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน ทัง้นี้ 
ให้ใช้บังคับกับกรณีที่พนักงานอัยการไม่ยื่นคำาร้อง ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา ถอนฟ้อง ถอนคำาร้อง ถอนอุทธรณ์ และถอนฎีกา 
ด้วยโดยอนุโลม

  3.2 กรณทีีร่ายงานว่ารฐับาลยงัไม่ได้ดำาเนินการปรับปรุงกรณีคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ 
แม้ว่าการลาออกของสองนักสิทธิมนุษยชนช่ือดังจะส่งผลให้คณะกรรมการมีองค์ประชุมไม่ครบตามกฎหมาย 
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมก็ตาม

   กรณีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติลาออกจนทำาให้มีจำานวนไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ไม่สามารถดำาเนินการ
ประชุมตามกฎหมายได้ ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นั้น ขอชี้แจงว่า ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว โดยตั้งแต่
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นมา ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงประธานศาลฎีกา
และประธานศาลปกครองสูงสุดหลายฉบับเพื่อให้ร่วมกันดำาเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2560 มาตรา 60 วรรคสาม ประกอบมาตรา 22 จนกระท่ังเม่ือถึงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 
2562 ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดได้ร่วมกันแต่งตั้งผู้ทำาหน้าที่เป็นกรรมการชั่วคราวจำานวน 4 คน 
ทำาให้คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาตสิามารถเปิดประชุมเพือ่ปฏบิตัหิน้าทีท่ัง้ด้านส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชน 
ต่อไปได้ ในส่วนการพิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ค้างการพิจารณานั้น ระหว่าง 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 กสม. ได้พิจารณาเสร็จสิ้นไปทั้งหมดแล้ว (รวม 248 เรื่อง) 

 

  3.3 กรณทีีร่ายงานว่าเครอืข่ายพนัธมติรระดบัโลกว่าด้วยสถาบนัสิทธมินษุยชนแห่งชาต ิ(GANHRI) 
ประเมนิสถานะของคณะกรรมการอยูใ่นระดบัตำา่กว่ามาตรฐาน เนือ่งจากกระบวนการสรรหาคณะกรรมการ และ 

การขาดความเป็นอิสระทางการเมือง

   ขอชี้แจงว่า ในการลดสถานะของ กสม. ในปี 2558 GANHRI ได้ให้เหตุผล 3 ประการ คือ  
1) บทบญัญตัขิองกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการสรรหากรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตทิีข่าดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสงัคม 
2) การที่กฎหมายไม่มีบทบัญญัติให้ความคุ้มกันแก่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจากการถูกฟ้องในกรณีปฏิบัติหน้าที่
โดยสุจริต และ 3) ความล่าช้าในการจัดทำารายงานการชุมนุมทางการเมืองในปี 2553 และ 2556 โดยมิได้มีเหตุผล
เรื่องการขาดความเป็นอิสระทางการเมืองแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม กสม. ชุดปัจจุบันได้ดำาเนินการเพื่อให้มีการแก้ไข
กฎหมายใน 2 ประเด็นแรกโดยมีการชี้แจงทำาความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทำาให้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการสรรหา 
และความคุ้มกันในการปฏิบัติหน้าที่ของ กสม. สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ GANHRI สำาหรับปัญหาความล่าช้า 
ในการจัดทำารายงานการชุมนุมทางการเมืองในประเด็นที่ 3 น้ัน กสม. ได้มีการกำาหนดแนวทางการทำางานให้สามารถ 
ตอบสนองต่อสถานการณ์สทิธมินษุยชนทีส่ำาคญัในประเทศได้อย่างทันเหตกุารณ์แล้ว และ กสม. จึงขอให้ GANHRI ทำาการ
ประเมินสถานะของ กสม. คืนสู่สถานะเดิม และปัจจุบันอยู่ในระหว่างการประเมินสถานะ 
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 4. ผู้ลี้ภัย ผู้ขอลี้ภัย และแรงงานข้ามชาติ

  กรณีที่รายงานระบุว่า ประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีของอนุสัญญาผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2494 (ค.ศ. 1951) หรือ
พิธสีารผู้ล้ีภัย พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) ทางการไทยยงัคงปฏบัิตต่ิอผู้แสวงหาทีพ่กัพงิ รวมถงึผูท้ีไ่ด้รบัการยอมรับ
ว่าเป็นผูล้ี้ภยัจากข้าหลวงใหญ่ผูล้ีภ้ยัแห่งสหประชาชาต ิ(UNHCR) เสมือนผู้อพยพทีผ่ดิกฎหมายซึง่สามารถจบักุม
และให้ออกนอกประเทศได้ และทางการไทยปฏเิสธทีจ่ะให้ UNHCR ดำาเนนิการกำาหนดสถานะผูล้ีภ้ยัให้แก่ชาวลาว
ม้ง กลุ่มชาติพนัธุโ์รฮนีจาและชาวอยุกร์ู รวมทัง้คนกลุม่อืน่ ๆ  จากเมยีนมาและเกาหลเีหนอืซึง่ถกูกกัตวัในสถานกกักนั 
ผู้ลี้ภัยอย่างไม่มีกำาหนด

 ขอชี้แจงว่าในปี 2562 ไม่มีการส่งผู้แสวงหาที่พักพิงและผู้ท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ลี้ภัยจาก UNHCR 
ออกนอกประเทศผ่านช่องทางที่เป็นทางการ ส่วนการกำาหนดสถานะผู้ลี้ภัยน้ันเป็นหน้าท่ีเบ้ืองต้นของรัฐ UNHCR  
อาจเข้าไปดำาเนนิการดงักล่าวภายใต้อำานาจหน้าทีไ่ด้ในกรณทีีร่ฐัไม่ได้เป็นภาคอีนสุญัญาผูล้ีภ้ยัและ/หรอืไม่มกีระบวนการ
คุ้มครองผู้แสวงหาท่ีพักพิงที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ598 อีกทั้งปัจจุบันรัฐบาลไทยได้มีการประกาศใช้ระเบียบ 
สำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศ 
อันเป็นภมูลิำาเนาได้ พ.ศ. 2562 เมือ่วนัที ่25 ธันวาคม 2562 ซึง่จะมผีลใช้บงัคบัเมือ่พ้นกำาหนด 180 วนันบัแต่วนัประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา (คือ วันที่ 22 มิถุนายน 2563) เป็นต้นไป ระเบียบดังกล่าวกำาหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณา 
คดักรองผูไ้ด้รบัการคุ้มครอง ซึง่มหีน้าทีแ่ละอำานาจในการกำาหนดหลกัเกณฑ์และพจิารณาคดักรองคนต่างด้าวท่ีเข้ามาหรอื 
อยู่ในราชอาณาจักรและไม่สามารถหรือไม่สมัครใจที่จะเดินทางกลับไปยังประเทศอันเป็นภูมิลำาเนาของตนเนื่องจาก 
มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะได้รับอันตรายจากการถูกประหัตประหาร ให้มีสถานะเป็นผู้ได้รับการคุ้มครอง โดยบุคคล 
ดังกล่าวจะไม่ถูกส่งตัวกลับประเทศและได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยได้เป็นการช่ัวคราว รวมทั้งได้รับการดูแล 
ด้านการสาธารณสุขและการศึกษา (กรณีที่ผู้ได้รับการคุ้มครองเป็นเด็ก) ตามสมควรด้วย 

 จึงชี้แจงมาเพื่อทราบทั่วกัน

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
8 พฤษภาคม 2563 

598 
ข้อมูลจากหนังสือของ UNHCR ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563.
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 คำาชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่ 3/2563

 กรณีรายงานเรื่อง “มีคนจับตาดูอยู่จริง ๆ : ข้อจำากัดเสรีภาพในการแสดงออกออนไลน์ในประเทศไทย”  
ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

ตามที่องค์กรแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้เผยแพร่รายงานเรื่อง “มีคนจับตาดูอยู่จริง ๆ : ข้อจำากัดเสรีภาพ
ในการแสดงออกออนไลน์ในประเทศไทย” (They are always watching: Restrictions on freedom of expression 
online in Thailand) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 นั้น

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้พิจารณารายงานดังกล่าวตามหน้าที่และอำานาจที่บัญญัต ิ
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (4) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (4) และมาตรา 44 แล้วเห็นว่า รายงานมุ่ง 
นำาเสนอความเห็นต่อเหตุการณ์เกี่ยวกับการจำากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการแสดงออกออนไลน์  
ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปี 2562 ที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลและมุ่งให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลและรัฐสภา ซึ่งไม่เข้าลักษณะ
รายงานที่ กสม.พึงจัดทำาคำาชี้แจงตามหน้าที่และอำานาจข้างต้น คงเหลือแต่เนื้อหาในรายงานบางส่วนมีข้อเท็จจริงที่ 
ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม จึงขอชี้แจงรวมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในประเด็นดังกล่าว ดังนี้

 กรณีรายงานระบุว่า พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศ 
ใช้ครั้งแรกในปี 2548 และประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เพื่อตอบสนองต่อการระบาดของไวรัส 
โควิด-19 ให้อำานาจหน่วยงานของรัฐจำากัดเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิมนุษยชนอื่น หากผู้ใดละเมิด 
ข้อกำาหนดที่คลุมเครือของกฎหมาย นั้น

ขอชี้แจงว่า พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 
วันที่ 17 กรกฎาคม 2548 ส่วนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 
มีนาคม 2563 มาตรการจำากัดเสรีภาพในการแสดงออกตามข้อกำาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำาหนด 
การบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 1) เป็นการห้ามเสนอข่าวเกีย่วกบัสถานการณ์โรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา (โควดิ-19) ทีไ่ม่เป็นความจริงหรอืมเีจตนาบดิเบอืนข้อมลูข่าวสาร ซึง่อาจทำาให้ประชาชนเกดิความหวาดกลวัหรือ 
เข้าใจผดิ เป้าหมายของมาตรการนีส้อดคล้องกบัแนวทางปฏบัิตขิององค์การอนามัยโลกเกีย่วกับการสือ่สารในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19599 ที่ระบุว่า การให้ข้อมูลที่ถูกต้องในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคมีความสำาคัญ 
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Interim guidance on risk communication and community engagement readiness and response 

to coronavirus disease (COVID-19), องค์การอนามัยโลก, มีนาคม 2563. 
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ต่อการป้องกนัความสบัสน ข่าวลอื และความเข้าใจผดิท่ีอาจส่งผลกระทบต่อควบคมุโรคและอาจทำาให้เกดิการแพร่ระบาด
มากขึ้น โดยที่โรคโควิด-19 สามารถแพร่ระบาดในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว การใช้กฎหมายปกติ เช่น พระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 อาจไม่เพียงพอต่อการจัดการข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อสถานการณ์ และจำาเป็นต้องออกข้อกำาหนด 
ห้ามการนำาเสนอข่าวเท็จเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน มาตรการจำากัดเสรีภาพในการแสดงออก 
ดังกล่าวจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนโดยรวมตามเงื่อนไขในข้อ 4 และข้อ 12 ของกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยเป็นภาคี 

จึงชี้แจงมาเพื่อทราบทั่วกัน 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
2 มิถุนายน 2563
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คำาชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่ 4/2563 

กรณีรายงานด้านสิทธิมนุษยชนประจำาปี พ.ศ. 2562 ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา

 ตามทีก่ระทรวงการต่างประเทศสหรฐัอเมรกิาได้เผยแพร่เอกสารรายงานด้านสทิธิมนุษยชนประจำาปี พ.ศ. 2562 
(2019 Human Rights Report) ซึง่มกีารนำาเสนอสถานการณ์เกีย่วกบัสทิธมินษุยชนของประเทศไทยในช่วงปี 2562 นัน้ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานดังกล่าวมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
สถานการณ์สทิธิมนษุยชนในประเทศไทยบางประเดน็ทีไ่ม่ถกูต้องหรอืไม่เป็นธรรม จงึเหน็ควรจดัทำาคำาชีแ้จงหรอืรายงาน
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการท่ัวไป ตามหน้าท่ีและอำานาจท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช 2560 มาตรา 247 (4) และพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (4) และมาตรา 44 ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 1. หมวดที่ 1 การเคารพบูรณภาพแห่งบุคคล อันรวมถึงการปลอดจากการสังหารตามอำาเภอใจหรือ 
การสังหารที่ผิดกฎหมายหรือมีเหตุจูงใจทางการเมือง 

 1.1  กรณรีายงานกล่าวว่า มรีายงานจำานวนมากระบวุ่ารฐับาลหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัสงัหารตามอำาเภอใจ 
หรือผิดกฎหมาย สำานักการสอบสวนและนิติการ กระทรวงมหาดไทย รายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง 
ซึง่ได้แก่ ตำารวจ ทหาร และเจ้าหน้าทีห่น่วยงานอืน่ ๆ  ได้สงัหารผูต้้องสงสยั 39 รายขณะดำาเนนิการจบักมุระหว่างวันที่ 
1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2562 อันเป็นจำานวนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ถึงกว่า 3 เท่า ทางการระบุว่า 
จำานวนที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุมาจากการปะทะกันอย่างรุนแรงระหว่างเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงกับผู้ค้ายาติดอาวุธ
ทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่งมักจะอยู่ตามแนวชายแดนพม่า

   กสม. ขอชี้แจงว่า การกล่าวอ้างว่ามีการสังหารตามอำาเภอใจหรือผิดกฎหมาย 39 ราย 
ในปีงบประมาณ 2562 นั้น เป็นการอ้างสถิติโดยไม่มีรายละเอียดเพียงพอท่ีจะนำาไปสู่ข้อสรุปดังกล่าวได้  
จากการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของ กสม. หลายกรณีพบว่า การเสียชีวิตของผู้ต้องสงสัยมีกรณีที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การต่อสู้ในขณะจับกุม แต่บางกรณีไม่สามารถระบุชัดเจนได้ว่าเป็นการเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
หรือไม่ เนื่องจากไม่มีหลักฐานเพียงพอ

  1.2 กรณีรายงานระบุว่า รัฐธรรมนูญบัญญัติว่า “การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธี
การโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระทำามิได้” อย่างไรก็ดี พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ให้ความคุม้ครองเจ้าหน้าทีฝ่่ายความมัน่คงให้ไม่ต้องถูกดำาเนนิคดตีามกฎหมายจากการกระทำา 
ในระหว่างปฏบิตัติามหน้าที ่นบัจนถงึเดอืนกนัยายน คณะรฐัมนตรไีด้ขยายเวลาการบงัคบัใช้พระราชกำาหนดการ
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บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2548 ทั้งนี้  
มี 4 อำาเภอท่ีได้รับการยกเว้นจากพระราชกำาหนดดังกล่าว ได้แก่ อำาเภอสุไหงโก-ลก และอำาเภอสุคิริน  
จังหวัดนราธิวาส อำาเภอเบตง จังหวัดยะลา และอำาเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 

   กสม. ขอชี้แจงในประเด็นการให้ความคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความม่ันคง 
ว่าพระราชกำาหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉิน พ.ศ. 2548 ให้ความคุม้ครองเจ้าหน้าทีเ่ฉพาะกรณกีารปฏิบตัิ
หน้าที่โดยสุจริตเท่านั้น600 สำาหรับพื้นท่ีที่ได้รับการยกเว้นจากการอยู่ภายใต้พระราชกำาหนดฯ ซึ่งรายงาน ฯ ระบุว่ามี  
4 อำาเภอนั้น ขอชี้แจงว่า เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกการบังคับใช้พระราชกำาหนดฯ ในอำาเภอ
ศรสีาคร จงัหวัดนราธวิาส เพิม่เตมิอกี 1 อำาเภอ ปัจจุบัน จึงมีพืน้ท่ีท่ียกเลกิการบังคบัใช้กฎหมายดงักล่าวรวมเป็น 5 อำาเภอ

  1.3 กรณีรายงานระบุว่า องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรภาครัฐรายงานว่า ในบางคร้ังทางการควบคุมผู้ชาย  
ผู้หญิง และเด็กรวมกันในห้องขังของสถานีตำารวจเพื่อรอคำาสั่งฟ้อง โดยเฉพาะในสถานีตำารวจขนาดเล็กหรือ 

ที่อยู่ห่างไกล ในศูนย์กักกันของสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง ทางการควบคุมเยาวชนอายุเกิน 14 ปีรวมกับผู้ใหญ่

   กสม. ขอชี้แจงในประเด็นการคุมขังเด็กว่า พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ 
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองเด็กที่กระทำาผิด 
โดยกำาหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงการคุมขังเด็กและเบี่ยงเด็กออกจากกระบวนการยุติธรรมให้มากที่สุด 
ส่วนกรณีเด็กเข้าเมืองผิดกฎหมาย กสม. ได้เคยมีข้อเสนอแนะต่อกระทรวงมหาดไทย สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ว่า ควรพิจารณาทางเลือกอื่นแทนการกักตัวเด็กท่ีติดตาม
ผู้ปกครองเพื่อแสวงหาที่พักพิงในระหว่างรอการส่งกลับประเทศต้นทางหรือเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศท่ีสาม 
โดยให้เด็กมีโอกาสอยู่ร่วมกับผู้ปกครองในสถานท่ีท่ีเหมาะสม601

 และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ทำาบันทึกความเข้าใจ
เพื่อมิให้มีการควบคุมตัวเด็กในห้องกักโดยจัดให้เด็กและมารดาอยู่ในบ้านพักเด็กและครอบครัวภายใต้การดูแล 
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์602

 2. หมวดที ่2 เสรภีาพในการพดูและเสรภีาพของสือ่มวลชนกรณรีายงานระบวุ่า ในวันที ่9 กรกฎาคม 2562 
นายกรัฐมนตรปีระยทุธ์ ยกเลกิคำาสัง่ คสช. 76 ฉบบั ซึง่รวมถงึฉบบัท่ีห้ามการวพิากษ์วจิารณ์ด้วย “ประทุษร้าย” 
และ “ข้อมูลบิดเบือน” เพื่อหวังจะ “ทำาลายความน่าเชื่อถือ” ของ คสช. หรือกองทัพ โดยเด็ดขาด สื่อยังคง 
มข้ีอจำากดัเน่ืองจากคำาสัง่ทีอ่นญุาตให้เจ้าหน้าทีท่หารมอีำานาจในการห้ามการเผยแพร่สิง่พมิพ์ใด ๆ  ทีอ่าจนำาไปสู่ 

600 
มาตรา 17 ของพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 บัญญัติว่า “พนักงาน 

เจ้าหน้าทีแ่ละผูม้อีำานาจหน้าทีเ่ช่นเดยีวกบัพนกังานเจ้าหน้าทีต่ามพระราชกำาหนดนีไ้ม่ต้องรบัผดิทัง้ทางแพ่ง ทางอาญา หรอืทางวนิยั 
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในการระงับหรือป้องกันการกระทำาผิดกฎหมาย หากเป็นการกระทำาที่สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เกิน  
สมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีจำาเป็น แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับความเสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

601 
จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 273/2561 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561, โดยคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
602 

จาก พธิลีงนามบนัทกึความเข้าใจ เรือ่ง การก�าหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตวัเดก็ไว้ในสถานกกัตวั คนต่างด้าว
เพื่อรอการส่งกลับ, โดย กระทรวงการต่างประเทศ, 2562. สืบค้นจาก http://www.mfa.go.th/main/th/ news3/6886/98779 
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ-เรื่อง-การกำาหนดมาตรการแล.html
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ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

ภา
คผ

นว
ก“ความต่ืนตระหนกแก่ประชาชน” หรอื “มข้ีอมลูบิดเบอืนทีม่แีนวโน้มทีจ่ะสร้างความเข้าใจผดิให้กบัประชาชน” 

ซึ่งอาจเป็นภัยต่อความมั่นคง และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ปิดสื่อที่วิจารณ์รัฐบาลทหาร 

   กสม. ขอชี้แจงว่าปัจจุบัน ประเทศไทยไม่มีประกาศหรือคำาสั่ง คสช. ที่ให้อำานาจเจ้าหน้าที่ทหาร 
ห้ามการเผยแพร่ข้อมูลหรือปิดสื่อที่วิจารณ์รัฐบาลตามที่กล่าวอ้างในรายงานฯ โดยประกาศหรือคำาสั่ง คสช. ที่เกี่ยวข้อง
กับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมีทั้งสิ้น 8 ฉบับ603 ซ่ึงถูกยกเลิกแล้ว 6 ฉบับ604

 ส่วนท่ีเหลืออีก 2 ฉบับ คือ ประกาศ 
คสช.ท่ี 26/2557 เรื่อง การดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และคำาสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 41/2559 เร่ือง  
การกำากับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ เป็นประกาศและคำาสั่งที่ออกตามประกาศ คสช. ฉบับก่อนหน้า 
ซึ่งถูกยกเลิกไปแล้วโดยคำาสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 9/2562 จึงทำาให้ประกาศและคำาสั่ง 2 ฉบับดังกล่าวสิ้นผลไปโดยปริยาย 
ปัจจุบัน การนำาเสนอข่าวของสื่อมวลชนจึงเป็นไปตามกฎหมายปกติ 

 3. หมวดที่ 5 ท่าทีของรัฐบาลต่อการสืบสวนโดยองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชน
ในประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีรายงานระบุว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เป็น 
คณะกรรมการอสิระทีม่ภีารกจิในการคุม้ครองสทิธมินษุยชนและจดัทำารายงานประจำาปี กสม. ได้รบัคำาร้อง 727 เรือ่ง 
นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม ในจำานวน 446 เรื่องนี้ มี 52 เรื่องที่ กสม. รับไว้สืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม 
และ 22 เรือ่ง เกีย่วข้องกบัข้อกล่าวหาการกระทำามชิอบโดยตำารวจ กลุม่สทิธมินษุยชนยังคงวพิากษ์วจิารณ์ กสม.  
กรณไีม่ยืน่ฟ้องร้องผูก้ระทำาการละเมดิสทิธิมนษุยชนด้วยตนเองหรือในนามของผูร้้องเรียน เมือ่วนัที ่31 กรกฎาคม 
มีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2 คน ลาออก โดยมีรายงานว่าสาเหตุมาจากความไม่พอใจวิธีการดำาเนินงาน 
ภายในซ่ึงขัดขวางไม่ให้กรรมการรับคำาร้องโดยตรงจากสาธารณชน และลิดรอนการมีส่วนร่วมกับภาคประชา
สงัคมของกรรมการ เนือ่งจากมกีรรมการ 2 คนลาออกจาก กสม. ก่อนหน้านี ้การลาออกของกรรมการท้ังสองคนนี้ 
ทำาให้จำานวนกรรมการลดลงเหลือ 3 คน จากปกติ 7 คน ในเดือนพฤศจิกายน ประธานศาลฎีกาและประธานศาล
ปกครองสูงสดุใช้อำานาจหน้าทีใ่นการแต่งตัง้กรรมการ 4 คนเป็นการช่ัวคราว ทำาให้ กสม. มกีรรมการเต็มจำานวน  

603 
1) ประกาศ คสช. ที่ 12/2557 เรื่อง ขอความร่วมมือจากสื่อสังคมออนไลน์ (โดยให้อำานาจ คสช. ระงับการให้บริการ

ได้ทันที)
 

2) ประกาศ คสช. ที่ 14/2557 เรื่อง ห้ามสร้างความขัดแย้งหรือต่อต้านการปฏิบัติงานของ คสช.
 

3) ประกาศ คสช. ที่ 17/2557 เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต
 

4) ประกาศ คสช. ที่ 18/2557 เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
 

5) ประกาศ คสช.ท่ี 26/2557 เรื่อง การดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (การแต่งตั้งคณะทำางานเพื่อ 
ตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมลูเชิงยัว่ย ุสร้างความรนุแรง ไม่น่าเชือ่ถอื ไม่เคารพกฎหมาย ต่อต้านการปฏิบตังิานของ คสช. ตามประกาศ 
12/2557 และ 17/2557 โดยมีอำานาจระงับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว)

 
6) ประกาศ คสช. ที่ 97/2557  เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของ คสช. และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ต่อสาธารณะ (ให้อำานาจ คสช.ระงับการจำาหน่าย จ่าย แจก หรือเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งการออกอากาศของรายการโดยทันที)
 

7) ประกาศ คสช. ท่ี 103/2557 เร่ืองแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศ คสช. ที่ 97/2557 (แก้ไขกรณีการวิพากษ์วิจารณ์ 
การปฏบิตังิานของ คสช. ต้องมเีจตนาไม่สจุรติเพือ่ทำาลายความน่าเชือ่ถอืของ คสช. ด้วยข้อมลูอนัเป็นเทจ็ และการฝ่าฝืนกรณดัีงกล่าว
อาจส่งเรื่องให้องค์กรวิชาชีพดำาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม)

 
8) คำาสัง่หัวหน้า คสช. ที ่41/2559 เรือ่ง การกำากบัดแูลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ (คุม้ครองการใช้อำานาจ

โดยสุจริต กสทช. ไม่ต้องรับผิดทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัย)
604 

ประกาศ คสช. ที่ 14/2557  และ 18/2557 ถูกยกเลิกโดยประกาศ คสช. ที่ 97/2557 ส่วนประกาศ คสช. ที่ 12/2557, 
17/2557, 97/2557 และ 103/2557  ถูกยกเลิกโดยคำาสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
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7 คน อกีครัง้ กรรมการผูไ้ด้รบัการแต่งตัง้ใหม่ปฏบิตัหิน้าทีใ่นตำาแหน่งรกัษาการเช่นเดยีวกับกรรมการ 3 คน ทีด่ำารง
ตำาแหน่งอยูก่่อนแล้ว จนกว่ารฐับาลจะเลอืกกรรมการถาวรข้ึนมาดำารงตำาแหน่ง ซึง่กระบวนการคดัเลือกดังกล่าว 
ควรเกิดขึ้นในปี 2560 ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

 กสม. ขอชี้แจงใน 4 ประเด็น ดังนี้

 ประเด็นที่ 1 กรณีข้อมูลที่ปรากฏในรายงานเกี่ยวกับสถิติเรื่องร้องเรียนที่ กสม. ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคม - 
ธันวาคม 2562 น้ัน มคีวามคลาดเคลือ่น ในช่วงเวลาดงักล่าว กสม. ได้รบัเรือ่งร้องเรยีนกรณกีล่าวอ้างว่ามีการกระทำาหรอื
ละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งสิ้น 508 เรื่อง ซึ่ง กสม. ได้ตรวจสอบเบื้องต้นและได้พิจารณา
รายละเอียดของเร่ืองร้องเรียนที่ได้รับทุกกรณีตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 จากนั้นจึงพิจารณาว่า จะรับเรื่องร้องเรียนใดไว้ตรวจสอบ
เชิงลึกหรอืประสานการคุม้ครองสทิธมินษุยชนกับหน่วยงานของรฐัหรอืองค์กรเอกชน ในปี 2562 มเีรือ่งร้องเรยีนที ่กสม.
รับไว้เป็นคำาร้องและตรวจสอบในเชิงลึกจำานวน 69 เรื่อง โดยการดำาเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำาหนด
ในกฎหมายและระเบียบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เรื่องร้องเรียนบางกรณีเป็นเรื่องที่ควรได้รับการแก้ไขโดยหน่วยงาน 
อื่นของรัฐที่มีหน้าที่และอำานาจโดยตรง และเป็นเรื่องท่ีไม่อยู่ในหน้าท่ีและอำานาจของ กสม. หรืออยู่ในหน้าท่ีและ 
อำานาจขององค์กรอิสระอื่น เป็นต้น 

 ประเด็นที่ 2 กรณี กสม. ไม่ยื่นฟ้องผู้กระทำาการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยตนเองหรือในนามของผู้ร้องเรียน 
ขอชี้แจงว่า การฟ้องผู้กระทำาการละเมิดดังกล่าวเป็นอำานาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
แต่ในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2560 และพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2560 ไม่ได้ให้อำานาจดงักล่าวไว้ เพยีงกำาหนดให้ กสม. ร้องทกุข์หรอืกล่าวโทษแทนผูเ้สยีหาย 
ได้ในกรณท่ีีการละเมดิสทิธิมนษุยชนเป็นความผดิอาญาและผูเ้สยีหายไม่อยูใ่นฐานะจะร้องทกุข์หรอืกล่าวโทษด้วยตนเอง
ได้เท่านั้น ดังปรากฏในมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ

 ประเด็นที่ 3 กรณีที่รายงานกล่าวอ้างว่าสาเหตุของการลาออกของ กสม. 2 คน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 
2562 มาจากความไม่พอใจวิธีการดำาเนินงานภายในซึ่งขัดขวางไม่ให้กรรมการรับคำาร้องโดยตรงจากสาธารณชนและ 
การลดิรอนการมีส่วนร่วมกับภาคประชาสังคมของกรรมการน้ัน ขอช้ีแจงว่า ระเบยีบคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 ข้อ 13 (2) กำาหนดให้การยื่นเรื่อง 
ร้องเรียนสามารถยื่นต่อกรรมการคนใดคนหนึ่งได้ การขัดขวางไม่ให้กรรมการรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงจึงไม่สามารถ 
กระทำาได้ ส่วนการทำางานกับภาคประชาสงัคมนัน้ ขอช้ีแจงว่า กสม. มีการดำาเนินงานร่วมกบัภาคส่วนต่าง ๆ  ซึง่เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2560 มาตรา 33 
วรรคสอง ทีก่ำาหนดว่าในการปฏบัิตหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตันิี ้ให้ กสม. ประสานหรอืแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงาน
ของรฐั องค์กรเอกชน และภาคประชาสงัคม ส่วนการทำางานร่วมกบัภาคประชาสงัคมในรปูคณะอนุกรรมการนัน้ มาตรา 29 
ของพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูฯ กำาหนดว่า ในกรณทีีจ่ำาเป็นต้องได้ข้อมลูหรือมกีารศึกษาเร่ืองใด กสม. อาจแต่งตัง้ 
คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทนในกรณีท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ก็ได้ แต่ท้ังน้ี ต้องคำานึงถึงความคุ้มค่า 
และประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้น 

 อนึ่ง กรรมการ 2 คน ดังกล่าว ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยระบุเวลา
ลาออกตั้งแต่เวลา 09.30 น. ซึ่งเป็นเวลาประชุมของ กสม. ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ตามปกติทุกวันพุธเวลา 09.30 น. ในวันที่กรรมการ 2 คน ลาออก มีวาระการประชุมเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
เป็นจำานวนมากพอสมควร เมื่อเหลือกรรมการเพียง 3 คน ไม่ถึงกึ่งหนึ่งคือ 4 คน ทำาให้ กสม. ไม่อาจประชุมเพื่อคุ้มครอง
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กสทิธมินษุยชนให้แก่ประชาชนเป็นเวลา 92 วัน โดยทีก่่อนหน้าทีก่รรมการ 2 คน ดงักล่าวจะลาออก กสม. สามารถประชมุ

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นจำานวนมากด้วยดีตลอดมา

 ประเดน็ท่ี 4 กรณกีารแต่งต้ังกรรมการเพ่ือปฏบิติัหน้าทีช่ั่วคราวในตำาแหน่งกรรมการทีว่่างลงและกระบวนการ
คัดเลือก กสม. ชุดใหม่ควรเกิดขึ้นในปี 2560 น้ัน ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีช่ัวคราว ขอช้ีแจงว่า
เป็นการดำาเนนิการตามกระบวนการทีก่ำาหนดในพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 60 วรรคสาม ประกอบมาตรา 22 ซึ่งดำาเนินการเมื่อมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง 
โดยเมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดได้ร่วมกันแต่งตั้งผู้ทำาหน้าที ่
เป็นกรรมการชัว่คราวจำานวน 4 คน ทัง้นี ้เพือ่ให้ กสม.สามารถปฏบัิตหิน้าท่ีในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธิของประชาชน
ได้อย่างต่อเนื่อง 

 ส่วนในกรณีการสรรหา กสม. นั้น ขอช้ีแจงว่า ได้เริ่มดำาเนินการภายหลังจากพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2560 มผีลใช้บงัคบัเมือ่วนัที ่13 ธนัวาคม 2560 โดย กสม. 
มีหน้าที่ออกระเบียบเกี่ยวกับการจดแจ้ง การรับจดแจ้งและการเลือกกันเองขององค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและ 
สภาวิชาชีพตามมาตรา 11 วรรคสาม เพื่อเป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติในวาระเริ่มแรก ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันตามที่กำาหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 61 
 (1) - (3) หลงัจากนัน้เป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาในการสรรหาผูส้มควรได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาตเิสนอต่อวฒุสิภาเพ่ือให้ความเห็นชอบ โดยในส่วนท่ีเป็นหน้าท่ีความรับผดิชอบของ กสม. ได้มีการดำาเนินการ ดงันี้

 1) กสม. ได้ออกระเบียบเก่ียวกับการจดแจ้ง การรับจดแจ้ง และการเลือกกันเองขององค์กรเอกชนด้าน 
สิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพตามมาตรา 11 วรรคสาม ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 อยู่ในกรอบระยะเวลา 
30 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ใช้บังคับตามที่กำาหนดในมาตรา 61 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฯ และระเบียบมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 

 2) หลังจากที่ระเบียบตามข้อ 1) ข้างต้นมีผลใช้บังคับ สำานักงาน กสม. ได้ประกาศการรับจดแจ้งและ
ดำาเนินการรับจดแจ้งการเป็นองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรา 11 (4) และสภาวิชาชีพตามมาตรา 11 (5) 
ตามที่กำาหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 61 (2) เพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสรรหาผู้สมควร 
ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตใินวาระเริม่แรก ซึง่ดำาเนนิการแล้วเสรจ็เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2561

 3) เมือ่วนัที ่ 13 มนีาคม 2561 สำานักงาน กสม. ได้จัดให้มีการประชุมผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนษุยชน 
สภาวชิาชพีทางการแพทย์และสาธารณสขุ และสภาวชิาชีพสือ่มวลชน เพือ่เลอืกกนัเองเป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รบั
การแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในวาระเริ่มแรก ตามมาตรา 11 และ มาตรา 61 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญฯ ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น สำานักงาน กสม. ได้มีหนังสือแจ้งผลการเลือกกันเองขององค์กร
เอกชนและสภาวชิาชีพไปยงัเลขาธกิารวฒุสิภา ในฐานะเลขานกุารของคณะกรรมการสรรหา เมือ่วนัที ่13 มีนาคม 2561 
เพื่อดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 คณะกรรมการสรรหาได้เริ่มกระบวนการสรรหาตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน วุฒิสภาได้
เห็นชอบผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว 4 คน มีผู้สมัครที่อยู่ระหว่างการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบของวุฒิสภา 1 คน และอยู่ระหว่างการดำาเนินการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาอีก 2 คน

 กระบวนการสรรหาเพือ่ให้ได้มาซึง่กรรมการถาวร ไม่ได้อยูใ่นอำานาจของรฐับาลตามข้อกล่าวอ้างแต่อย่างใด
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 4. หมวดที่ 6 การเลือกปฏิบัติ การกระทำามิชอบในสังคม และการค้ามนุษย์

  4.1 กรณีทีร่ายงานว่า องค์กรทีไ่ม่ใช่องค์กรภาครฐัยนืยนัว่า การข่มขนืเป็นปัญหาร้ายแรง และเหน็ชอบ 
ต่อการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาในเดือนพฤษภาคม ซึ่งยกเลิกมาตรการตามกฎหมายเดิมที่ผ่อนผัน 
ให้ผู้กระทำาผิดในคดีใช้กำาลังทำาร้ายทางเพศที่อายุตำ่ากว่า 18 ปีสามารถหลีกเลี่ยงการดำาเนินคดีได้ด้วยการเลือก 
ที่จะแต่งงานกับผู้เสียหาย การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวกำาหนดให้ผู้กระทำาผิดที่เป็นเยาวชนสามารถหลีกเลี่ยง 
การดำาเนินคดีได้ภายหลังสำาเร็จโครงการบำาบัดแก้ไขฟื้นฟูที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกำาหนดให้เข้าร่วมเท่านั้น  
อย่างไรกต็าม องค์กรพฒันาเอกชนแสดงความกงัวลว่า การแก้ไขเพ่ิมเติมในคร้ังนีไ้ด้ทำาให้คำานิยามของการข่มขนื 
แคบลง โดยระบวุ่าการข่มขนืคอืการใช้อวยัวะเพศชายล่วงลำา้ผูอ้ืน่ทางกาย ส่งผลให้ผูเ้สียหายทีถู่กล่วงละเมดิโดย 
การใช้อวัยวะอื่นหรือวัตถุต่าง ๆ ไม่ได้รับการเยียวยาตามกฎหมาย

   กสม. ขอชี้แจงใน 2 ประเด็น ดังนี้

  ประเด็นที่ 1 กรณีรายงานกล่าวอ้างว่าผู้กระทำาผิดในคดีใช้กำาลังทำาร้ายทางเพศผู้มีอายุตำ่ากว่า 18 ปี
สามารถหลีกเลี่ยงการดำาเนินคดีหากประสบความสำาเร็จในการเข้าร่วมโครงการบำาบัดฟื้นฟูนั้น ขอชี้แจงว่า ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 277 ที่แก้ไขเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562605 มิได้ยกเว้นโทษการข่มขืนเด็ก แต่ในกรณีที่เด็ก 
มีเพศสัมพันธ์กันโดยสมัครใจ กฎหมายให้ศาลมีอำานาจพิจารณาให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ทั้งเด็กผู้กระทำาและ 
เด็กผู้ถูกกระทำา ตามกฎหมายคุ้มครองเด็กโดยคำานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ อาทิ อายุ ประวัติ ความประพฤติ การศึกษาอบรม 
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กผู้กระทำาและเด็กผู้ถูกกระทำา หรือเหตุอันควรอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของเด็กผู้ถูกกระทำาด้วย 
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีกฎหมายที่กำาหนดแนวทางป้องกันเด็กมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ได้แก่ พระราชบัญญัติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ซึ่งมีบทบัญญัติรับรองสิทธิของวัยรุ่นในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและความรู้ บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ และสวัสดิการสังคมสำาหรับวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และครอบครัว 

  ประเด็นที่ 2 กรณีการแก้ไขนิยามการข่มขืนให้แคบลงโดยไม่รวมถึงการล่วงละเมิดท่ีใช้อวัยวะหรือ 
วัตถุอื่นนั้น ขอชี้แจงว่า การล่วงละเมิดในลักษณะดังกล่าวได้ถูกกำาหนดให้เป็นความผิดเกี่ยวกับการกระทำาอนาจารตาม
มาตรา 278 วรรคสอง ซ่ึงมีบทกำาหนดโทษเท่ากับความผิดฐานข่มขืนกระทำาชำาเราตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
276 และมาตรา 277 ที่ได้รับการแก้ไขเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562606

  4.2 กรณีรายงานระบุว่า องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรภาครัฐและสหประชาชาติรายงานว่า บุคคลท่ีม ี
ความหลากหลายทางเพศถกูเลอืกปฏิบตัใินหลายภาคส่วน รวมทัง้ในกระบวนการการเกณฑ์ทหาร ขณะถูกคมุขงั 
และจากนโยบายที่เคร่งครัดเกี่ยวกับเคร่ืองแบบของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ซึ่งกำาหนดให้นักเรียนนักศึกษา
ต้องสวมเครื่องแบบที่ตรงกับเพศกำาเนิด ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแต่งกายของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย  
อาจถูกปฏิเสธไม่ให้เอกสารแสดงการจบการศึกษา ถูกลดเกรด หรือทั้งสองอย่าง

605 
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562, ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 106  

ตอนที่ 69 ก วันที่ 27 พฤษภาคม 2562.
606 

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562, ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 106  
ตอนที่ 69 ก วันที่ 27 พฤษภาคม 2562.
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ก   กสม. ขอช้ีแจงกรณกีารแต่งกายของนกัศกึษาว่า กสม. ได้มีข้อเสนอแนะไปยงัสถานศกึษาและหน่วยงาน 

ของรัฐที่เกี่ยวข้องขอให้พิจารณาแก้ไขกฎหรือระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการแต่งกายในการเข้าเรียน สอบ ฝึกปฏิบัติงาน 
และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558  
โดยเห็นว่าการที่นิสิตนักศึกษาแต่งกายตามวิถีทางเพศในลักษณะเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับ 
ว่าด้วยการแต่งกายทีม่หาวทิยาลยัได้กำาหนดไว้ การแต่งกายท่ีไม่ตรงกบัเพศกำาเนิดไม่ได้มีผลกระทบต่อนิสตินักศกึษาอืน่ ๆ   
ท่ีเข้าเรียนและเข้าสอบวัดผล และการที่มหาวิทยาลัยกำาหนดให้บัณฑิตต้องแต่งกายชุดครุยวิทยฐานะตามเพศกำาเนิด
เท่านัน้มลีกัษณะเป็นการจำากัดการแสดงออกซึง่อัตลกัษณ์ของบคุคลโดยไม่ได้มีเหตผุลความจำาเป็นเพือ่คุม้ครองสวสัดภิาพ  
ความปลอดภยัหรอืการปฏบิตัติามหลกัการทางศาสนาแต่อย่างใด ซึง่ได้มมีหาวทิยาลยัจำานวนหนึง่ยอมรบัและดำาเนนิการ 
ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ มีรายงานว่าเม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2563 ประธานคณะกรรมการส่งเสริม 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) ได้เป็นประธานในพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ “การส่งเสริมความเสมอภาค 
และขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ”พร้อมมอบนโยบายการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
ในสังคม ซ่ึงการแต่งกายตามอตัลกัษณ์ทางเพศสภาพหรอืเพศสภาวะของบคุคลเป็นหนึง่ในนโยบายดังกล่าว โดยมหีน่วยงาน 
ของรัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเข้าร่วม 24 แห่ง607

 

  4.3 กรณีรายงานระบุว่า การคุกคามทางเพศเป็นการกระทำาที่ผิดกฎหมายทั้งในภาครัฐและภาค
เอกชน กฎหมายกำาหนดปรับโทษผูที้ถู่กศาลตดัสนิว่าคกุคามทางเพศต่อผูอ้ืน่เป็นจำานวนเงนิไม่เกนิ 20,000 บาท  
(666 ดอลลาร์สหรัฐ) โดยการคุกคามทางเพศที่ถือว่าเป็นการกระทำาอนาจารอาจต้องโทษจำาคุกสูงสุด 15 ป ี
และโทษปรับสูงสุด 30,000 บาท (1,000 ดอลลาร์สหรัฐ) นอกจากนี้ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนห้ามมิให้คุกคามทางเพศ และกำาหนดบทลงโทษไว้ 5 ระดับ คือ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน  
สั่งพักราชการ และไล่ออก องค์กรนอกภาครัฐอ้างว่า คำาจำากัดความตามกฎหมายของคำาว่าการคุกคามทางเพศ 
มีความคลุมเครือและทำาให้การดำาเนินคดีประเภทนี้เป็นเรื่องลำาบาก ซึ่งทำาให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว 
ไม่มีประสิทธิผล

   กสม. ขอชี้แจงในประเด็นความคลุมเครือของคำาจำากัดความของการคุกคามทางเพศว่า เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 กำาหนดโทษสำาหรับการกระทำาที่มีลักษณะ
เป็นการคุกคามทางเพศ ซึ่งได้แก่การกระทำาด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทำา 
ให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำาคาญ ครอบคลุมถึงการกระทำาในท่ีสาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกำานัลหรือ 
เป็นการกระทำาอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ และกระทำาโดยอาศัยเหตุที่ผู้กระทำามีอำานาจเหนือ 
ผู้ถูกกระทำาอันเนื่องจากความสัมพันธ์ในฐานะท่ีเป็นผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอำานาจเหนือประการอื่น608

 

นอกจากน้ี ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำาอันเป็นการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553 ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้กำาหนดลักษณะการกระทำาที่ถือว่าเป็นการคุกคาม 
ทางเพศไว้เพยีงพอ ได้แก่ การกระทำาด้วยการสมัผสัทางกาย ด้วยวาจา อากปักิรยิา การแสดงหรอืการสือ่สารด้วยวธิกีารใด ๆ  

607 
จาก พม. จับมือ 24 หน่วยงาน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “มุ่งมั่นในการสร้างสังคมเสมอภาค ปราศจากการเลือก

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ”, โดย ROYAL THAI GOVERNMENT, 2563. สืบค้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/ 
contents/details/26854

608 
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558, ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 

10 ก วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558.



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand264

ท่ีส่อไปในทางเพศ รวมถงึการแสดงพฤตกิรรมอืน่ใดทีส่่อไปในทางเพศซึง่ผูถู้กกระทำาไม่พงึประสงค์หรอืเดอืดร้อนรำาคาญ 
และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำางานโดยให้มีการแก้ไขปัญหา
อย่างรวดเร็ว มีการคุ้มครองผู้ถูกกระทำาและพยาน รวมทั้งให้มีการรายงานผลการดำาเนินงานทุกปี

จึงชี้แจงมาเพื่อทราบทั่วกัน

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
1 กันยายน 2563
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