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วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๙๑ (๑๙๔๘) ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ ๓ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส  
ได้มข้ีอมตทิี ่๒๑๗ A (III) รบัรองปฏญิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนษุยชน (Universal Declaration of Human Rights : UDHR) 
ซึ่งเป็นเอกสารส�าคัญที่วางแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนและเป็นพ้ืนฐานของการจัดท�าสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน 
ฉบับต่าง ๆ ในกรอบสหประชาชาติในเวลาต่อมา ทั้งนี้ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน ๔๘ ประเทศที่ร่วมรับรองปฏิญญาดังกล่าว

ในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี ของปฏิญญา UDHR (วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(กสม.) ขอน�าเสนอเนื้อหาหลักในปฏิญญา UDHR เพื่อเน้นย�้าการด�าเนินงานของประเทศไทย ๔.๐ ในการสร้าง  
“สังคมที่ไม่ทอดท้ิงกัน” โดยข้อบทท้ัง ๓๐ ข้อของปฏิญญา UDHR มีดังนี้

ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิต เสรีภาพ และความม่ันคง 
แห่งบุคคล

๗๐ ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

บุคคลใดจะตกอยู่ในความเป็นทาส หรือสภาวะจ�ายอม 
ไม่ได้ ทั้งนี้ ห้ามความเป็นทาส และการค้าทาสทุกรูปแบบ

บุคคลใดจะถูกกระท�าการทรมาน หรือการปฏิบัติหรือ 
การลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ายีศักดิ์ศรีไม่ได้

ข้อ ๑ ข้อ ๓

ข้อ ๔

ข้อ ๕

ข้อ ๒

มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระ และเสมอภาคกันในศักดิ์ศรี
และสทิธ ิต่างในตน มเีหตผุลและมโนธรรม และควรปฏบิติั
ต่อกันด้วยจิตวิญญาณแห่งภราดรภาพ

ทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพทั้งปวงตามที่ก�าหนดไว ้
ในปฏิญญานี้ โดยปราศจากการแบ่งแยกไม่ว่าชนิดใด อาทิ 
เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง 
หรือทางอื่น พื้นเพทางชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน การเกิด 
หรือสถานะอื่น นอกเหนือจากนี้ จะไม่มีการแบ่งแยกใด 
บนพ้ืนฐานของสถานะทางการเมือง ทางกฎหมาย หรือ
ทางการระหว่างประเทศ ของประเทศหรอืดนิแดนทีบ่คุคล
สังกัด ไม่ว่าดินแดนนี้จะเป็นเอกราช อยู่ในความพิทักษ์ 
มไิด้ปกครองตนเอง หรอือยูภ่ายใต้การจ�ากดัอธปิไตยอืน่ใด
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บุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอ�าเภอใจในความเป็นส่วนตัว  
ครอบครัว ที่อยู่อาศัย หรือการส่ือสาร หรือจะถูกลบหลู่
เกียรติยศ และชื่อเสียงไม่ได้ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับ 
ความคุ้มครองของกฎหมายต่อการแทรกแซงสิทธิหรือ 
การลบหลู่ดังกล่าวนั้น

ทุกคนมีสิทธิ ในอิสรภาพแห ่งการเคลื่ อนย ้ ายและ 
การอยู่อาศัยภายในพรมแดนของแต่ละรัฐ

ทุกคนมีสิทธิที่จะออกนอกประเทศใดรวมทั้งประเทศ 
ของตนเอง และสิทธิที่จะกลับสู่ประเทศตน

ข้อ ๖ ข้อ ๑๑

ข้อ ๑๒

ข้อ ๑๓

ข้อ ๗

ข้อ ๙

ข้อ ๘

ข้อ ๑๐

ทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมาย และมีสิทธิที่จะได้รับ 
ความคุ้มครองของกฎหมายเท่าเทียมกัน โดยปราศจาก 
การเลือกปฏิบัติใด ทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครอง
เท่าเทยีมกันจากการเลอืกปฏบิตัใิด อนัเป็นการล่วงละเมดิ
ปฏญิญานี ้และจากการยยุงให้มกีารเลอืกปฏบัิตดิงักล่าว

บคุคลใดจะถกูจบักมุ กกัขัง หรอืเนรเทศตามอ�าเภอใจไม่ได้

ทกุคนย่อมมีสทิธิในความเสมอภาคอย่างเตม็ทีใ่นการได้รบั
การพิจารณาคดีที่เป็นธรรม และเปิดเผยจากศาลท่ีอิสระ
และไม่ล�าเอียงในการพจิารณาก�าหนดสทิธแิละหน้าท่ีของตน 
และข้อกล่าวหาอาญาใดต่อผู้นั้น

ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะได้รบัการเยยีวยาอนัมปีระสทิธผิลจากศาล 
ทีมี่อ�านาจแห่งรฐัต่อการกระท�าอนัล่วงละเมดิสทิธขิัน้พืน้ฐาน 
ซึ่งตนได้รับตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย

ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับทุกแห่งหนว่าเป็นบุคคล
ตามกฎหมาย

ทกุคนทีถ่กูกล่าวหาว่ากระท�าผิดทางอาญา มสิีทธทิีจ่ะได้รบั 
การสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่า 
มีความรับผิดตามกฎหมายในการพิจารณาคดีที่เปิดเผย  
ซ่ึงตนได้รับหลักประกนัทีจ่�าเป็นทัง้ปวงส�าหรับการต่อสูค้ดี

บุ คคล ใดจะถู ก ตัด สินว ่ า มีความผิ ดทางอาญาใด  
อันเนื่องจากการกระท�าหรือละเว้นใดอันมิได้ถือว่าเป็น
ความผิดทางอาญาตามกฎหมายกลางของประเทศ  
หรื อกฎหมายระหว ่ า งประ เทศ ในขณะที่ ไ ด ้ รั บ 
การพิจารณาคดีอยูน่ัน้ จะก�าหนดโทษท่ีหนกักว่าท่ีบงัคบัใช้
ในขณะที่ได้กระท�าความผิดทางอาญานั้นไม่ได้
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ทุกคนมีสิทธิที่จะแสวงหา และที่จะได้ลี้ภัยในประเทศอื่น
จากการประหัตประหาร

สิทธินี้จะยกขึ้นกล่าวอ้างกับกรณีที่การด�าเนินคดีที่เกิดข้ึน
โดยแท้ จากความผดิทีมิ่ใช่ทางการเมอืง หรอืจากการกระท�า
อนัขดัต่อวตัถปุระสงค์ และหลกัการของสหประชาชาตไิม่ได้

บรรดาชายและหญิงที่มีอายุครบบริบูรณ์แล้ว มีสิทธิท่ีจะ
สมรสและก่อร่างสร้างครอบครวัโดยปราศจากการจ�ากดัใด  
อันเนื่องจากเชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนา ต่างย่อมมีสิทธิ
เท่าเทียมกันในการสมรส ระหว่างการสมรส และในการ
ขาดจากการสมรส

การสมรสจะกระท�าโดยความยินยอมอย ่างอิสระ 
และเต็มที่ของผู้ที่จะเป็นคู่สมรสเท่านั้น

ครอบครัวเป็นหน่วยธรรมชาติและพื้นฐานของสังคม  
และย่อมมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองจากสังคมและรัฐ

ทุกคนมีสิทธิที่จะเป ็นเจ ้าของทรัพย ์สินโดยตนเอง  
และโดยร่วมกับผู้อื่น

บุคคลใดจะถูกเอาทรัพย์สินไปจากตนตามอ�าเภอใจไม่ได้

ทกุคนมสีทิธใินอสิรภาพแห่งความคดิ มโนธรรม และศาสนา 
ทัง้นี ้สทิธนิีร้วมถงึอสิรภาพในการแสดงออกทางศาสนา หรอื
ความเชือ่ถอืของตนในการสอน การปฏบิติั การสกัการบชูา 
และการประกอบพิธีกรรม ไม่ว ่าจะโดยล�าพัง หรือ 
ในชุมชนร่วมกับผู้อื่น และในที่สาธารณะหรือส่วนบุคคล

ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งการชุมนุมและการสมาคม
โดยสันติ

บุคคลใดไม่อาจถูกบังคับให้สังกัดสมาคมหนึ่งได้

ทุกคนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศตน
โดยตรง หรือผ่านผู้แทนซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยอิสระ

ทุกคนมีสิทธิท่ีจะเข้าถึงบริการสาธารณะในประเทศตน 
โดยเสมอภาค

เจตจ�านงของประชาชนจะต้องเป็นพื้นฐานแห่งอ�านาจ 
การปกครอง ท้ังนี้  เจตจ�านงนี้จะต ้องแสดงออก 
ทางการเลอืกตัง้ตามก�าหนดเวลา และอย่างแท้จริง ซึ่งต้อง 
เป็นการออกเสียงอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และต้อง
เป็นการลงคะแนนลับ หรือวิธีการลงคะแนนโดยอิสระ 
ในท�านองเดียวกัน

ทุกคนมีสิทธิในการแสดงอิสรภาพแห่งความเห็นและ 
การแสดงออก ทัง้นี ้สิทธนิีร้วมถึงอสิรภาพท่ีจะถอืเอาความเหน็
โดยปราศจากการแทรกแซง และท่ีจะแสวงหา รับ และส่งข้อมูล
ข่าวสารและข้อคดิผ่านสือ่ใด และโดยไม่ค�านงึถงึพรมแดน

ข้อ ๑๔

ข้อ ๑๙
ข้อ ๑๕

ข้อ ๒๑

ข้อ ๑๖

ข้อ ๑๗

ข้อ ๒๐

ข้อ ๑๘

ทุกคนมีสิทธิในสัญชาติหนึ่ง

ไม ่มีบุคคลใดจะถูกเพิกถอนสัญชาติตามอ�าเภอใจ  
หรือถูกปฏิเสธที่จะเปลี่ยนสัญชาติของตน
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ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๕

ข้อ ๒๖

ข้อ ๒๓

ข้อ ๒๔

ทุกคนในฐานะสมาชิกของสังคม มีสิทธิในหลักประกัน 
ทางสังคม และย่อมมีสิทธิในการบรรลุสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม อันจ�าเป็นยิ่งส�าหรับศักดิ์ศรีของตน  
และการพฒันาบุคลกิภาพของตนอย่างอสิระ ผ่านความพยายาม 
ของรัฐ และความร่วมมือระหว่างประเทศ และตาม 
การจัดการและทรัพยากรของแต่ละรัฐ

ทุกคนมีสิทธิในการท�างาน ในการเลือกงานโดยอิสระ  
ในเงื่อนไขที่ยุติธรรม และเอื้ออ�านวยต่อการท�างาน  
และในการคุ้มครองต่อการว่างงาน

ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างที่เท่าเทียมกัน ส�าหรับงาน 
ที่เท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด

ทุกคนที่ท�างานมีสิทธิท่ีจะได้รับค่าตอบแทนท่ียุติธรรม 
และเอ้ืออ�านวยต่อการประกันความเป็นอยู ่อันควรค่า 
แก่ศกัดิศ์รขีองมนษุย์ส�าหรบัตนเองและครอบครวั และหากจ�าเป็น 
กจ็ะได้รบัการคุม้ครองทางสงัคมในรูปแบบอืน่เพิม่เติมด้วย

ทุกคนมีสิทธิที่จะจัดตั้ง และที่จะเข้าร่วมสหภาพแรงงาน
เพื่อความคุ้มครองผลประโยชน์ของตน

ทุกคนมีสิทธิในการพักผ่อน และการผ่อนคลายยามว่าง  
รวมทั้ งจ�ากัดเวลาท�างานตามสมควร และวันหยุด 
เป็นครั้งคราวโดยได้รับค่าจ้าง

ทุกคนมี สิทธิ ในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอ 
ส�าหรับสุขภาพ และความอยู่ดีของตนและของครอบครัว 
รวมทั้งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และการดูแลรักษา 
ทางการแพทย์ และบริการสังคมที่จ�าเป็น และมีสิทธิ 
ในหลักประกันยามว่างงาน เจ็บป่วย พิการ หม้าย วัยชรา  
หรือปราศจากการด�ารงชีพอื่นในสภาวะแวดล ้อม 
นอกเหนือจากการควบคุมของตน

มารดาและเด็กย ่อมมีสิทธิที่จะได ้รับการดูแลรักษา  
และการช่วยเหลือเป็นพิเศษ เด็กทั้งปวงไม่ว่าจะเกิดใน 
หรือนอกสมรส จะต้องได้รับการคุม้ครองทางสังคมเช่นเดยีวกนั

ทุกคนมีสิทธิในการศึกษา การศึกษาจะต้องให้เปล่า 
อย่างน้อยในขัน้ประถมศกึษา และขัน้พืน้ฐาน การศกึษาระดบั 
ประถมจะต้องเป็นภาคบังคับ การศึกษาด้านวิชาการและ
วิชาชีพจะต้องเปิดเป็นการทั่วไป และการศึกษาระดับ
สูงขึ้นไปจะต้องเข้าถึงได้อย่างเสมอภาคส�าหรับทุกคน 
บนพื้นฐานของคุณสมบัติความเหมาะสม

การศึ กษาจะต ้ อ งมุ ่ ง ไปสู ่ ก า รพัฒนา บุคลิ กภาพ 
ของมนุษย์อย่างเต็มที่ และการเสริมสร้างความเคารพ 
ต่อสทิธมินษุยชนและอสิรภาพขัน้พืน้ฐาน การศกึษาจะต้อง 
ส่งเสริมความเข้าใจ ขันติธรรม และมิตรภาพระหว่าง
ประชาชาติ กลุ ่มเชื้อชาติ หรือศาสนาท้ังมวล และ 
จะต้องส่งเสรมิกจิกรรมของสหประชาชาต ิเพือ่การธ�ารงไว้ 
ซึ่งสันติภาพ

ผู้ปกครองมีสิทธิเบื้องแรกที่จะเลือกประเภทการศึกษา 
ที่จะให้แก่บุตรของตน
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ข้อ ๒๗

ข้อ ๓๐

ข้อ ๒๘

ข้อ ๒๙
ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าร่วมโดยอิสระในชีวิตทางวัฒนธรรม
ของชุมชน ที่จะเพลิดเพลินกับศิลปะ และมีส ่วนใน 
ความรุดหน้า และคุณประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์

ทุกคนมีสิท ธิที่ จะได ้รับการคุ ้มครองผลประโยชน ์ 
ทางจิตใจและทางวัตถุ อันเป็นผลจากประดิษฐกรรมใด 
ทางวทิยาศาสตร์ วรรณกรรม และศลิปกรรมซึง่ตนเป็นผูส้ร้าง

ทุกคนย่อมมสีทิธิในระเบยีบทางสงัคม และระหว่างประเทศ 
ซึ่งจะเป็นกรอบให้บรรลุสิทธิและอิสรภาพที่ก�าหนดไว้ใน
ปฏิญญานี้อย่างเต็มที่

ทุกคนมีหน้าท่ีต่อชุมชน ซ่ึงการพัฒนาบุคลิกภาพของตน
โดยอิสระและเต็มที่ จะกระท�าได้ก็แต่ในชุมชนเท่านั้น

ในการใช ้สิทธิและอิสรภาพของตน ทุกคนจะต ้อง 
อยูภ่ายใต้ข้อจ�ากดั เพยีงเท่าทีม่กี�าหนดไว้ตามกฎหมายเท่านัน้  
เ พื่ อ วั ต ถุ ป ร ะส งค ์ ข อ งก า ร ได ้ ม าซึ่ ง ก า รยอมรั บ 
และการเคารพสทิธแิละอสิรภาพอนัควรของผูอ้ืน่ และเพือ่ให้ 
สอดรับกับความต้องการอันสมควรทางด้านศีลธรรม  
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และสวัสดิการทั่วไป 
ในสังคมประชาธิปไตย

สิทธิและอิสรภาพเหล่านี้ไม่อาจใช้ขัดต่อวัตถุประสงค์ และ
หลักการของสหประชาชาติไม่ว่าในกรณีใด

ไม่มบีทใดในปฏญิญาน้ี ท่ีอาจตีความได้ว่า เป็นการให้สิทธิใด 
แก่รัฐ กลุ่มคน หรือบุคคลใดในการด�าเนินกิจกรรมใด หรือ
กระท�าการใด อันมุ่งต่อการท�าลายสิทธิและอิสรภาพใด 
ที่ก�าหนดไว้ ณ ที่นี้
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ภาพตราสัญลักษณ์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ความมีคุณธรรม ความเอื้ออาทร ระหวาง
เพื่อนมนุษย อันเปนจริยวัตรอันดีงามของคนไทย

การสรางพลังความรวมมือกับทุกภาคสวน
ของสังคมเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน
ใหเปนสวนสำคัญในกระบวนการพัฒนาประเทศ

การรวมมือกันทุกภาคสวนของสังคม ทั้งใน
ระดับประเทศ และระหวางประเทศในการโอบอุม
คุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ
ดวยหลักแหงความเสมอภาค และภราดรภาพ

• สีของความเชื่อมั่นของประชาชน และทุก
  ภาคสวนของสังคม 
• ความมุงมั่น อดทน ในการทำงานเพื่อประชาชน
• ความสามัคคี และการประสานพลังอยาง
  หนักแนนจากทุกภาคสวนของสังคมเพื่อเสริมสราง
  วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
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ที่ประชุมระดับโลกว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเมื่อปี ๒๕๓๖ ท่ีกรุงเวียนนา ได้รับรองปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติการ 
ด้านสทิธมินษุยชน (Vienna Declaration and Programme of Action) หนึง่ในประเดน็ทีป่รากฏในปฏญิญาเวียนนาฯ คือ  
การสนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ  พจิารณาจดัตัง้สถาบนัแห่งชาตติามแนวทางทีป่รากฏใน “หลกัการว่าด้วยสถานะและหน้าท่ี
ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (Principle relating to the status and functioning 
of national institution for protection and promotion of human rights)” หรือ “หลักการปารีส (The Paris 
Principles)”  ซึ่งเป็นเอกสารที่เกิดจากการประชุมทางวิชาการที่กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อปี ๒๕๓๔ และต่อมา 
ได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United National General Assembly) ภายหลังจากที่มี
การประชุมระดับโลกว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในปี ๒๕๓๖ นับแต่นั้นมา หลักการปารีสมีผลต่อการพัฒนาและการก�าหนด
ลกัษณะหน้าทีแ่ละอ�านาจของสถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิ(National Human Rights Institution : NHRI) ซึง่ครอบคลุม 
๕ ส่วนส�าคัญ คือ (๑) การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (protection function) และการท�าหน้าที่กึ่งตุลาการ (quasi-judicial 
function) (๒) การให้ค�าปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชน (advisory function) (๓) การเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
(monitoring function) (๔) การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (promotional function) และ (๕) การท�างานร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและองค์กรอื่น ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ (relationship with stakeholders and other bodies)

ค�น�



รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนษุยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑

11

ในส่วนของประเทศไทย ได้จดัต้ังคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติ (กสม.) ขึ้นโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มอี�านาจหน้าที่ 
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ตามที่
ก�าหนดในพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ภายหลงัการประกาศใช้รฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ กสม. มีสถานะ
เป็น “องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ” มีหน้าท่ีและอ�านาจ
ตามที่ปรากฏในหมวด ๑๒ ส่วนที่ ๖ มาตรา ๒๔๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว ่ าด ้ วย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  
(พรป.กสม.) โดยก�าหนดให้ กสม. มีหน้าที่จัดท�ารายงาน 
ผลการประ เมิ นสถานการณ ์ ด ้ านสิ ทธิ มนุ ษยชน 
ของประเทศไทย (พรป.กสม. มาตรา ๒๖) ซึ่งต้องกระท�า 
แบบสรุป ประกอบด้วยปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชน โดยควรด�าเนนิการ 
ให ้แล ้วเสร็จภายในเก ้าสิบวันนับแต ่วันส้ินป ีปฏิทิน  
เพื่อน�าเสนอต่อรัฐสภา และคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเผยแพร่
ต่อประชาชน (พรป.กสม. มาตรา ๔๐) ทั้งนี้ กสม. ต้องจัด
ให้มีแผนการด�าเนินการจัดท�ารายงานดังกล่าวเพ่ือให ้
การปฏิบัติหน ้าที่ เป ็นไปโดยไม ่ชักช ้าและแล้วเสร็จ 
ตามระยะเวลาทีก่�าหนดไว้ (พรป.กสม. มาตรา ๔๑) ในขณะที ่
คณะรัฐมนตรีต ้องด�าเนินการปรับปรุงแก ้ไขป ัญหา 
ตามความเหมาะสมโดยเรว็ภายหลงัจากทีไ่ด้รบัทราบรายงาน 
ดังกล่าว และในกรณีใดท่ีมิอาจด�าเนินการได้หรือต้องใช้
เวลาในการด�าเนินการ ให้แจ้งเหตุผลให้ กสม. ทราบ 
โดยไม่ชักช้า (พรป.กสม. มาตรา ๔๓)

กสม. ปฏิบัติหน้าท่ีข้างต้น โดยค�านึงถึงการความผาสุก 
ของประชาชนชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ
เป็นส�าคัญ โดยได้จัดท�ากรอบการประเมิน ศึกษาและ
ประมวลข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐภาคเอกชนและข้อมูล
จากการปฏบิตังิานของ กสม. รวมทัง้ได้น�าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้สนบัสนนุในการตดิตามและรวบรวมข้อมลู
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน และเพื่อน�าไปสู่การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลต่อไปด้วย ส่วนการประเมินและวิเคราะห์
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน จะพิจารณาบนหลักการ 
ด้านสิทธิมนุษยชนตามที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
หรือหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคี และมีพันธกรณี
ที่จะต้องปฏิบัติตาม 

กสม. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การพัฒนากระบวนการท�างาน 
ท่ีอยูบ่นฐานข้อมลูจากผู้เกีย่วข้องทุกฝ่าย การน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการท�างาน รวมถึงการพัฒนา
ฐานข้อมูลซ่ึงจะมีขึ้นในโอกาสต่อไป จะช่วยให้รายงาน 
ผลการประ เมิ นสถานการณ ์ ด ้ านสิ ทธิ มนุ ษยชน 
ของประเทศไทยฉบบันีม้คีวามน่าเชือ่ถอืยิง่ขึน้ อนัอาจเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ในสังคมไทยให้สอดคล้องตามหลักการสิทธิมนุษยชน 
อย ่างน ้อยตามมาตรฐานที่ รับรองไว ้ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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๙
ค�น�

๑๒
สารบัญ

๑๔
คณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติ

๑๕
คณะผู้บริหารส�นักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

๑๖
แผนและผลการด�เนินการ
จัดท�รายงาน 
ผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑

๑๗
อักษรย่อและความหมาย

๑๘
บทสรุปผู้บริหาร

สารบัญ

๓๗
บทที่ ๑ บทน�
๓๗
๑.๑ หน้าที่และอ�านาจของ กสม.

๓๘
๑.๒ สิทธิและเสรีภาพที่พึงได้รับ 
การคุ้มครองของไทย

๔๕
บทที่ ๒ การประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง
๔๖
๒.๑ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

๖๒
๒.๒ การกระท�าทรมาน 
และการบังคับสูญหาย

๗๑
๒.๓  เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ 
เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและ
ปราศจากอาวธุ

๗๙
บทที่ ๓ การประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม
๘๐
๓.๑ สิทธิทางการศึกษา

๘๙

๓.๒ สิทธิด้านสุขภาพ

๑๐๓

๓.๓ ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
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๑๑๗
บทที่ ๔ การประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ของบุคคล ๕ กลุ่ม
๑๑๘

๔.๑ สิทธิเด็ก

๑๒๔

๔.๒ สิทธิผู้สูงอายุ

๑๒๙

๔.๓ สิทธิคนพิการ

๑๓๕

๔.๔ สิทธิของผู ้มีป ัญหาสถานะ 
และสิทธิ

๑๔๑

๔.๕ นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

๑๔๗
บทที่ ๕ การประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 
ใน ๓ ประเด็นทีอ่ยู่ในความห่วงใย
๑๔๘

๕.๑ สิทธิ ชุมชนในการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม

๑๕๖

๕.๒ สถานการณ์ในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

๑๖๔

๕.๓ การค้ามนุษย์

๑๗๑
ภาคผนวก
๑๗๒

ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการ
และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ชุดที่สาม

๑๗๔

ค�าสัง่ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชน 
แห่งชาต ิท่ี ๑๒/๒๕๖๑ เรือ่ง แต่งตัง้ 
คณะท�างานพฒันาระบบการตดิตาม 
และประเมินสถานการณ์
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ชุดที่ ๓

นายวัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง
กรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาติ

นางอังคณา นีละไพจิตร
กรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาติ

นางเตือนใจ ดีเทศน์
กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ

นายชาติชาย สุทธิกลม
กรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาติ

นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์
กรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาติ
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นางหรรษา บุญรัตน์
ทีป่รึกษาส�านกังานฯ

นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางสาวอัจฉรา ฉายากุล
ทีป่รึกษาส�านกังานฯ

นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์
รองเลขาธกิารฯ

นายบุญเกื้อ สมนึก
รองเลขาธกิารฯ

ผู้บริหารส�นักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

(ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

นายโสพล จริงจิตร
รองเลขาธิการฯ
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ระยะเวลา ขั้นตอนหลัก กระบวนการ

ธ.ค. ๒๕๖๐ – ม.ค. ๒๕๖๑ ขั้นที่ ๑ การวางแผน • การประมวลสถานการณ์ทีผ่่านมา และจดัท�าข้อมลูเบือ้งต้น พร้อมน�าเสนอ
ประเด็นหลักที่จะติดตาม

• การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการออกแบบค�าถาม
ขัน้ที ่๒ การออกแบบ

ก.พ. – ธ.ค. ๒๕๖๑ ขั้นที่ ๓
การเก็บข้อมูล/
ตรวจสอบ

• การประชุมภายในส�านักงาน กสม.
• การเก็บข้อมูลจากแหล่งเปิด อาทิ สื่อ และช่องทางการสื่อสาร online  

ของคณะท�างาน พร้อมสอบทานข้อมูล
• การประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ
• การประชุม/การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมภาษณ์เฉพาะกลุ ่ม 

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• การบันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล

ขั้นที่ ๔
การติดตาม/วเิคราะห์

• การเปรียบเทียบ/ตรวจสอบมาตรฐานสิทธิมนุษยชนตาม (๑) สนธิสัญญา 
หลักด ้านสิทธิมนุษยชน และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(๒) หลกัตวัช้ีวดั (สทิธแิบบเบ็ดเสรจ็เดด็ขาด) และหลกัเกณฑ์ (สทิธท่ีิด�าเนนิการ 
แบบค่อยเป็นค่อยไป) (๓) ข้อสงัเกตสรปุรวม (Concluding Observations) 
ของกลไกประจ�าสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงค�าปฏิญาณ  
และการตอบรับของรัฐบาลต่อกระบวนการ UPR

• การตรวจสอบการเปล่ียนแปลง (ก้าวหน้า/ถดถอย) ของประเด็นนั้น ๆ  
จากปีที่ผ่านมา

ก.ย. – ธ.ค. ๒๕๖๑ ขั้นที่ ๕ 
การจัดท�ารายงาน

• การจัดท�าเค้าโครงการน�าเสนอ พร้อมหารือกับคณะที่ปรึกษา
• การจัดท�ารายงานตามประเด็น กลุ่มประเด็น และในภาพรวมของรายงาน

ทั้งฉบับ รวมถึงการบรรณาธิการต่าง ๆ 
• การรับฟังความเห็น/ข้อมูลต่าง ๆ จากส่วนที่เกี่ยวข้อง
• การน�าเสนอร่างรายงานต่อทีป่ระชุม กสม. บรหิาร (เพือ่รบัฟังความคิดเหน็ 

และเพื่อการรับรอง)

ธ.ค. ๒๕๖๑ – มี.ค. ๒๕๖๒ ขั้นที่ ๖ การเสนอ
รายงานต่อรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรี 
พ ร ้ อ ม เ ผ ย แ พ ร  ่
ต่อสาธารณชน

• การจัดพิมพ์ และจัดส ่งรายงานให้กับรัฐสภา และคณะรัฐมนตรี  
พร้อมเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ไม่เกิน ๙๐ วัน นับจาก 
วันสิ้นปี ๒๕๖๑

ก.พ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ขั้นที่ ๗ 
การสือ่สาร/การสร้าง
การเปลีย่นแปลง

• การน�าเสนอและรบัฟังความเหน็ของรฐัสภาและคณะรัฐมนตรต่ีอรายงานฯ
• การประชุม/น�าเสนอเนื้อหารายงานฯ กับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• การติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
• การประมวลสถานการณ์ และจัดท�าข้อมูลเบื้องต้นพร้อมน�าเสนอประเด็น

หลักที่จะติดตามในปี ๒๕๖๒
• การจัดท�าและเสนอแผนด�าเนินการจัดท�ารายงานฯ ปี ๒๕๖๒

แผนและผลการด�เนินการจัดท�รายงาน 
ผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 

ของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑
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กสม. คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ

คสช. คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ

CAT อนสุญัญาต่อต้านการทรมานและการประตบัิต ิหรือการลงโทษอืน่ท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรอืท่ีย�า่ยศีกัดิศ์รี 
(Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment)

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

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

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

CRC อนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็ (Convention on the Rights of the Child)

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

HRDD การประเมนิผลกระทบสทิธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence)

ICCPR กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (International Covenant on Civil and Political Rights)

ICESCR กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธทิางเศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรม 
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)

ICRMW อนสุญัญาว่าด้วยการคุม้ครองสทิธแิรงงานโยกย้ายถ่ินฐาน และสมาชิกในครอบครวั (Convention on the Protection 
of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families)

ILO องค์แรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization)

NBA การประเมนิข้อมลูพืน้ฐานระดบัชาตว่ิาด้วยเรือ่งธรุกิจกบัสทิธมินษุยชน (National Baseline Assessment on Business 
and Human Rights)

NAP แผนปฏบิตักิารระดบัชาตว่ิาด้วยธรุกิจกับสทิธมินษุยชน (National Action Plan on Business and Human Rights)

OP พธิสีารเลอืกรบั (Optional Protocol)

OP-CEDAW พธิสีารเลอืกรบัของอนสุญัญาว่าด้วยการขจดัการเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรีในทกุรปูแบบ (Optional Protocol to the CEDAW)

OP-CRPD พธิสีารเลอืกรบัของอนสุญัญาว่าด้วยสทิธขิองคนพกิาร 
(Optional Protocol to the CRPD)

OP-AC พธิสีารเลอืกรบัของอนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็ เรือ่งความเก่ียวพนัของเดก็ในความขัดแย้งกันด้วยก�าลงัอาวุธ 
(Optional Protocol to the CRC on the Involvement of Children in Arrived Conflict)

OP-SC พธิสีารเลอืกรบัของอนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็ เรือ่งการขายเดก็ การค้าประเวณ ีและสือ่ลามกเก่ียวกับเดก็ 
(Optional Protocol to the CRC on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography)

OP3 พธิสีารเลอืกรบัของอนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็ เรือ่งกระบวนการตดิต่อร้องเรยีน 
(Optional Protocol to the CRC on a Communication Procedure)

UNDRIP ปฏญิญาสหประชาชาติว่าด้วยสทิธขิองชนพืน้เมอืง (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples)

UNGPs หลกัการชีแ้นะแห่งสหประชาชาตเิรือ่งสทิธมินษุยชนส�าหรบัธรุกิจภายใต้กรอบ “คุม้ครอง-เคารพ-เยยีวยา” 
(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights : Implementing the United Nations 
“Protect, Respect and Remedy” Framework)

UPR กระบวนการทบทวนสถานการณ์สทิธมินษุยชนรายประเทศ ภายใต้คณะมนตรสีทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาติ
 (Universal Periodic Review)

อักษรย่อและความหมาย
(เรียงตามตัวอักษรน�จากภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
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บทสรุปผู้บริหาร

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีหน้าที่และอ�านาจในการจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ 
ด้านสทิธมินษุยชนตามทีบ่ญัญัตไิว้ในรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๒ ส่วนท่ี ๖ มาตรา ๒๔๗ 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งให้กระท�า 
เป็นการสรุป โดยอย่างน้อยในรายงานต้องประกอบด้วย ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สทิธมินุษยชน ให้แล้วเสรจ็ภายในเก้าสิบวนันบัแต่วนัสิน้ปีปฏทินิ เพ่ือน�าเสนอต่อรฐัสภา คณะรฐัมนตร ี(ครม.) และเผยแพร่
ต่อประชาชน พร้อมก�าหนดให้มแีผนการด�าเนนิการจัดท�ารายงานดังกล่าว เพ่ือให้การปฏบิติัหน้าทีเ่ป็นไปโดยไม่ชักช้า และ
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ ในขณะที่ ครม. ต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็วภายหลังจาก
ท่ีได้รบัทราบรายงานดงักล่าว และในกรณใีดทีม่อิาจด�าเนนิการได้ หรือต้องใช้เวลาในการด�าเนนิการให้แจ้งเหตุผลให้ กสม. 
ทราบโดยไม่ชักช้า

การจดัท�ารายงานผลการประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑ กสม. ได้จัดท�ากรอบการประเมนิ 
การกลั่นกรองข้อเท็จจริง และประมวลข้อเสนอแนะในแต่ประเด็นอย่างเป็นระบบ ผ่านการรวบรวม สืบค้น และตรวจทาน
ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ กล่าวคือ (ก) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิจากการปฏิบัติงานของ กสม. ครอบคลุมการตรวจสอบกรณี 
ร้องเรียน และการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น หรือการด�าเนินการอื่น ๆ (ข) แหล่งข้อมูลภาครัฐและภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องจากหนังสือน�าส่งข้อมูล การประชุม และการสัมภาษณ์ต่าง ๆ และ (ค) แหล่งข้อมูลจากภาควิชาการ สื่อและ
สาธารณชนทัว่ไป โดยแบ่งเน้ือหาเป็น ๔ กลุม่ ๑๔ ประเด็น และในแต่ละประเดน็จะน�าเสนอเป็น ๓ ส่วน คอื ๑) ภาพรวม ๒) การประเมนิ 
สถานการณ์ และปัญหาอุปสรรค และ ๓) ข้อเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้
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ส่วนที่ ๑ การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มี ๓ ประเด็น คือ 

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
ในปี ๒๕๖๑ รัฐได้มีการด�าเนินขั้นตอนต่าง ๆ  ในการปฏิรูป 
ประเทศตามทีก่�าหนดในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พุ ท ธศั ก ร าช  ๒๕๖๐ ในส ่ วนของกระบวนการ
ยุติธรรม หลังจากท่ีมีการประกาศแผนการปฏิรูป
ประเทศในด ้านนี้แล ้ว รัฐได ้จัดท�าร ่างแผนแม ่บท 
การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒ 
– ๒๕๖๕) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ  
และ มีการ จัดท� า ร ่ า งพระราชบัญญั ติ ร ะยะ เ วลา 
ในการด�าเนนิงานของกระบวนการยตุธิรรม พ.ศ. .... เพ่ือเป็น 
หลักประกันว ่า ประชาชนจะได ้รับความยุติธรรม 
โดยไม่ล่าช้า ในขณะเดียวกัน รัฐได้มีการด�าเนินการอื่น ๆ   
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชาชน ในกระบวนการ 
ยุติธรรมมากขึ้น เช่น การให้ความช่วยเหลือทางเงิน 
ใ น ก า ร ป ร ะ กั น ตั ว แ ก ่ ป ร ะ ช า ช น เ พื่ อ ใ ห ้ ไ ด ้ รั บ 
ก า ร ป ล ่ อ ย ชั่ ว ค ร า ว ร ะ ห ว ่ า ง ก า ร ด� า เ นิ น ค ดี 
ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้ง 
การอ�านวยความสะดวกเพื่อให้การด�าเนินการเป็นไป
อย่างรวดเร็วโดยการใช้หนังสือรับรองการช�าระเงิน
ของกองทุนยุติธรรมเป็นหลักประกันในการขอปล่อย
ช่ัวคราว และการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในการท่ีจะ 
ขอรับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง การแก้ไขประมวล 
กฎหมายวิ ธี พิ จ า รณาความอาญาที่ เ พ่ิ มดุ ล พินิ จ 
แก่เจ้าพนักงานหรือศาลในการปล่อยชั่วคราวโดยไม่มี
ประกันเพื่อไม ่ให ้ เป ็นภาระแก ่จ�าเลยหรือผู ้ต ้องหา 
จนเกินควร และการมีความพยายามปฏิรูประบบ 
การคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการกระท�าความผิด
ทางอาญา โดยมีการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าวและการจัดท�า 
ร่างพระราชบญัญตัคิุม้ครองช่วยเหลอืผูไ้ด้รบัความเสยีหาย 
ในคดีอาญา พ.ศ. .... 

อย่างไรก็ตาม ในปี ๒๕๖๑ มีสถานการณ์ท่ีน่าห่วงใย 
๒ ประการ ได ้แก่ ประเด็นที่ เกี่ยวกับโทษประหาร
ชีวิตที่มีการบังคับใช ้โทษประหารชีวิตเมื่อวันที่  ๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ และความเชื่อมั่นของประชาชน 
ต ่อกระบวนการยุติธรรม สะท ้อนผ ่านงานส�ารวจ 
ความคิดเห็นของเอกชนและการแสดงออกของประชาชน 

ต ่อการด�า เนินงานของหน ่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม ดังนั้น กสม. จึงมีข้อเสนอแนะ ๔ ประการ คือ  
(๑) การประชาสัมพันธ์ แจ้งสิทธขิองประชาชนในการขอรบั 
ค ว า ม ช ่ ว ย เ ห ลื อ ใ น ก า ร ข อ ป ล ่ อ ย ตั ว ชั่ ว ค ร า ว  
และเร ่งรัดการใช ้หนังสือรับรองแทนการช�าระเงิน 
ของส�านักงานกองทุนยุติธรรม (๒) การจัดท�าแผนปฏิรูป
ด้านกระบวนการยุติธรรมและการด�าเนินการตามแผน
อย่างจริงจัง (๓) การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สังคม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อน�าไปสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิต 
พร้อมกับการมีนโยบายในการตรากฎหมายใหม่โดยไม่มี
โทษประหารชีวิต (๔) การศึกษาวิจัยและถอดบทเรียน 
จากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของ 
ประชาชนที่ มี ต ่ อกระบวนการยุ ติ ธ ร รม  เพื่ อ ให  ้
การอ�านวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และสร้างความเชือ่มัน่ให้กบัประชาชน รวมถงึการให้ความรู ้
กับประชาชนในการด�าเนินคดี

การกระท�าทรมาน และการบังคับสูญหาย 
รั ฐ ได ้ มี การด� า เนินการปรับป รุ งกฎหมาย เพื่ อ ให ้
สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยตามอนุสัญญา CAT 
และเพื่อรองรับการด�าเนินการตามอนุสัญญา CPED  
ที่ประเทศไทยได ้ลงนามเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๙  
ต ่อเนื่องจากป ีก ่อน โดยได ้จัดรับฟ ังความเห็นต ่อ 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน
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และการกระท�าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ตามมติ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
(สนช.) เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๗๗  
และได้สรุปผลการรับฟังความเห็นให้ สนช. ทราบ ต่อมา 
เมื่อวันที่  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ สนช. ได ้พิจารณา 
และมีมติ รับหลักการร ่างพระราชบัญญั ติดั งกล ่าว 
และแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาต่อไป 
นอกจากน้ี รัฐบาลได ้แต ่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระท�าทรมานและถูกบังคับ
ให้สูญหายเพื่อรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ เยียวยา
และด�าเนินมาตรการป้องกันการทรมานและบังคับ
สูญหาย รวมทั้งได ้ตรวจสอบกรณีท่ีมีการร ้องเรียน 
ต่อสหประชาชาติจ�านวน ๘๒ รายเพื่อหาข้อเท็จจริง 
และช่วยให้กรณีร้องเรียนหลายเรื่องได้รับการคลี่คลาย

จากการประเมินสถานการณ์ด้านนี้ ยังมีประเด็นที่เป็น
ข้อห่วงกังวล ได้แก่ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ ซึ่งมีบางฝ่ายเห็นว่า  
ควรถอดหลักการส�าคัญบางประการตามอนุสัญญา 
CAT โดยเฉพาะหลักการไม ่สามารถผ ่อนปรนได ้  
และหลักการห้ามผลักดันกลับไปเผชิญอันตรายออกจาก 
ร่างพระราชบัญญัติฯ นอกจากนี้ กสม. ยังคงได้รับ 
เร่ืองร้องเรียนที่กล่าวอ้างว่ามีการกระท�าท�าร้าย/ทรมาน
โดยเจ้าหน้าที่รัฐในปี ๒๕๖๑ จ�านวน ๒๐ ค�าร้อง จึงมี 
ข ้อเสนอแนะ ๓ ประการ คือ (๑) ในการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ  
ค ว ร ค� า นึ ง ถึ ง ค ว า ม ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ ส า ร ะ ส� า คั ญ 
ของอนุสัญญา CAT (๒) ควรมีการดูแลและตรวจสอบ 
การปฏิบัตหิน้าทีข่องเจ้าหน้าทีร่ฐัในการจบักมุและควบคมุ
ตัวบุคคล และจัดให้มีคู ่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
ต่อสิทธิมนุษยชนโดยภาพรวม รวมท้ังมีการติดตาม 
และประเมินผลการด�าเนินการเป็นระยะ และ (๓) ควรมี 
การสร้างความรู ้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่รัฐถึงความ
ส� า คัญในการป ้องกันและปราบปรามการทรมาน 
และการกระท�าให้บุคคลสูญหายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ 
มกีารเปลีย่นแปลงทัศนคต ิ รวมทัง้ควรมกีารจดัท�าหลกัสตูร 
การเรียนรู ้ในเรื่องดังกล่าว

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพ
ในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
ในภาพรวมพบว ่า ในการดูแลและรักษาความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง รัฐได้ใช้กลไกตามปกติมากขึ้น  
กล ่ า วคื อ  เป ็ นการด� า เนิ นการของ เจ ้ าพนั ก งาน 
ตามกฎหมายมากกว่าเจ้าหน้าที่ทหาร พร้อมน�ายุทธวิธี 
ป ้ อ งปราม ระงับ  ยับ ย้ั งความ รุนแรงมาปรับ ใช ้ 
ในการเผชิญเหตุต่าง ๆ  มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สนช. ได้ให้
ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ....  
ซึ่ งท� า ให ้ก� าหนดการจัดการเลือกตั้ งมีกรอบเวลา 
ที่ชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ตาม กสม. ยังมีข้อห่วงกังวล 
ในประเด็นที่เกี่ยวกับการบังคับใช้ประกาศ/ค�าสั่ง คสช. 
หรือกฎหมายที่ออกตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗  
ที่ส ่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน สิทธิทางการเมือง  
สิทธิชุมชน เสรีภาพสื่อ รวมถึงสิทธิเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
ของภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน ภาควิชาการต่าง ๆ   
ที่มีการเคลื่อนไหวหรือชุมนุมเพื่อแสดงออกเกี่ยวกับ 
เหตุการณ ์  หรื อการด� า เนินการของรั ฐที่ ก ระทบ 
ต ่อคุณภาพชีวิตและสิทธิ เส รีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
นอกจากนั้น ยังพบการใช้ดุลพินิจตามพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายซึ่ งส ่ งผลกระทบต ่อการใช ้ เสรีภาพ 
ในการชมุนมุโดยสงบและปราศจากอาวธุ รวมถงึมกีารจับกมุ 
ก ลุ ่ ม ท่ีแสดงความคิด เห็นต ่ า งจาก รัฐ ในความผิด 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ 
คอมพิวเตอร ์  พ.ศ .  ๒๕๕๐ และที่ แก ้ ไขเ พ่ิมเติม  
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และตามมาตรา ๑๑๒ ของประมวลกฎหมายอาญา ซึง่ถูกมองว่า 
อาจ เข ้ าข ่ าย เป ็ นการด� า เนิ นคดี เ ชิ ง ยุ ทธศาสตร  ์
เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน (SLAPP) ดังนั้น 
กสม. จึงมีข้อเสนอแนะ ๓ ข้อ คือ (๑) ในกรณีการใช้
เสรีภาพของประชาชนในการแสดงออกและการชุมนุม
โดยสงบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงความคิดเห็น 
ของชุมชนในบริบทของสิทธิชุมชนตามมาตรา ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญฯ รัฐควรเน้นการสร้างความเข้าใจ 
และการสร้างกระบวนการมส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหา และ  
(๒) การทบทวนการใช้อ�านาจทางกฎหมายให้เป็นไป
ตามกระบวนการตรากฎหมายปกติแทนการใช้อ�านาจ
ตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของระบบนิติรัฐ รวมถึงการพิจารณายกเลิก
ประกาศ/ค�าส่ัง คสช. ที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ 
ทีไ่ม่สอดคล้องกับพันธกรณรีะหว่างประเทศด้านสทิธมินษุยชน 
ของไทย และ (๓) การบังคับใช้ร ่างพระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา พ.ศ. ....  
ที่ สนช. ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑  
ที่ก�าหนดให้ศาลสามารถยกฟ้องการฟ้องคดีโดยไม่สุจริต  
รวมถึงการฟ้องคดีเพื่อกลัน่แกล้ง หรอืเอาเปรยีบจ�าเลย 
หรอืโดยมุง่หวงัผลอย่างอืน่กว่าประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบ 
อย ่างจริง จัง เพื่อป ้องกันการด�าเนินคดี เพื่อระงับ 
การมีส่วนร่วมของสาธารณชน 

ส่วนที ่๒ การประเมินสถานการณ์ด้านสทิธทิางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม มี ๓ ประเด็น คือ

สิทธิทางการศึกษา 
ภาพรวมพบว่า ในปี ๒๕๖๑ รัฐบาลได้มีความพยายาม
ในการปฏิรูปการศึกษาตามที่ก�าหนดในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทั้งในมิต ิ
ของการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
๑๕ ปีอย ่างทั่วถึงโดยไม ่มีค ่าใช ้จ ่ายและในมิติของ
คุณภาพการศึกษา โดยได้มีการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัต ิ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา เพื่อเป็นกรอบในการด�าเนินงาน รวมทั้ง 
ได ้พยายามส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาในระดับสูง  
(อุดมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง )  รัฐมี
มาตรการในการลดความเหลื่อมล�้ าด ้านการศึกษา  
โดยการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
เพ่ือช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนให้เข้าถึงการศึกษา 
รวมทั้งเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านการพัฒนาครู  
และการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนครูในโรงเรียน
เอกชน นอกจากนี้ รัฐยังมีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการ 
ลดความเหลื่อมล�้าท้ังในมิติของการเข้าถึงและคุณภาพ
การศึกษา เช ่น การใช ้ เทคโนโลยีศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทยีม (DLTV) และผ่านสารสนเทศ (DLIT) การขยายผล 
จัดตั้งโรงเรียนเครือข่ายโครงการสานพลังประชารัฐ 
ด ้ านการศึกษาพื้ นฐานและการพัฒนาผู ้ น� าทั้ งสิ้ น  
๔,๕๙๗ แห ่ง และการจัดการเรียนการสอนผ ่าน 
ระบบเปิดของมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (MOOC) 

อย่างไรก็ตาม ยังพบปัญหาอุปสรรค อาทิ การเข้าถึง 
การศึกษาของกลุ ่มเด็กก ่อนวัยเรียน เด็กในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล  
กลุ่มเด็กยากจนและยากจนพิเศษ และเด็กกลุ่มด้อยโอกาส
อืน่ ๆ  (อาทิ เด็กพิการ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก  
เด็กเร่ร่อน เด็กติดตามแรงงานข้ามชาติ และเด็กที่อยู ่ 
ร่วมกับเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เป็นต้น) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๓๖ 
ของประชากรเด็กอายุต�่ากว ่า ๑๘ ปี เด็กบางกลุ ่ม 
รัฐมีมาตรการจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือช่วยเหลือแล้ว เช่น  
เดก็ยากจนและเดก็ยากจนพเิศษ โดยอยู่ระหว่างด�าเนนิการ  
ส่วนเด็กกลุ่มอื่นยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจน ท�าให้ยังไม่ได้รับ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน และ/หรอืจ�าเป็นต้องออกจากโรงเรยีน 
กลางคัน ในส่วนคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมี 
คุณภาพ พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
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ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีค ่าเฉลี่ยต�่ากว ่าร ้อยละ ๕๐  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพการศึกษายังคงเป็นปัญหา
ส�าคัญ แม้ว่ารัฐมีความพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา นอกจากน้ี ยังมีความแตกต่างของคุณภาพ 
การศกึษาระหว่างโรงเรยีนขนาดใหญ่กบัโรงเรียนขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก และระหว่างโรงเรียนที่ตั้งอยู ่ในและ 
นอกเขตเมือง กสม. จงึมข้ีอเสนอแนะ ๔ ข้อ คอื (๑) การเร่ง 
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชน
สามารถเข้าถงึการศกึษาขัน้พ้ืนฐานได้อย่างทัว่ถงึ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งเด็กด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ (๒) การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาผ ่านการพัฒนาบุคลากรครูและ 
สื่อการเรียนการสอนโดยใช ้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาสนบัสนนุการด�าเนนิการ (๓) การให้การศกึษาทีส่่งเสริม 
การพัฒนาบุคลิกภาพ ความถนัดและความสามารถ 
ทางร ่างกายและจิตใจของเด็กให ้เต็มตามศักยภาพ 
ของเด็กแต่ละคนตามแนวทางในอนุสัญญา CRC และ  
(๔) การติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา 
อย่างเป็นระบบและเป็นระยะ ๆ  เพือ่ให้ทราบความคืบหน้า 
หรือป ัญหาอุปสรรคในการด�าเนินการและก�าหนด
แนวทางในการแก้ไข 

สิทธิด้านสุขภาพ 
ในภาพรวมพบว ่า รัฐมีความพยายามที่จะส ่งเสริม 
ให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิในการรับบริการสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
ผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ รวมถึงให ้
ชุมชนทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมกับรัฐในการด�าเนินงาน 
ระบบสุขภาพ รั ฐมี การป รับปรุ งการ เข ้ า ถึ ง สิทธ ิ
ในการรับบริการในกรณีฉุกเฉินตามแผนหลักการแพทย์ 
ฉกุเฉินแห่งชาติ ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) รวมถึง 
การกระจายอ�านาจให้องค ์กรปกครองส ่วนท้องถ่ิน 
เป็นผู ้บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินโดยภาค
เอกชน ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมด�าเนินการ นอกจากนี้  
ยังมีการดูแลประชากรบางกลุ่มที่มีอุปสรรคในการเข้าถึง 
สิทธิด้านสุขภาพ ทั้งผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน พระสงฆ์ 
ผู ้ต้องขัง และผู้มีรายได้น้อยที่ขึ้นทะเบียนและถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ๑๑.๔ ล้านคน การปรับปรุงกฎหมาย

สุขภาพจิตเพ่ือให้ผู ้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจิตเข้าถึง
บริการด้านสุขภาพจิต รวมถึงการฟื้นฟูเพื่อให้สามารถ
กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ และการประกาศควบคุม 
การใช้ไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งมีผลกระทบ 
ต่อสุขภาพของประชาชน

รัฐด�าเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล�้าในการรับบริการ
ด้านสุขภาพและคุณภาพในการบริการ โดยการรับรอง 
คุณภาพของโรงพยาบาล (HA) ในปี ๒๕๖๑ มีโรงพยาบาล 
ในระบบหลักประกัน สุขภาพแห ่ งชาติผ ่ านเกณฑ ์  
HA เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๕๖ พร้อมกับน�าแอปพลิเคชัน
มาพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ตลอดจนการด�าเนิน
โครงการ “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (UCEP)” 
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ยังมีประชาชนบางกลุ่มท่ีมีข้อจ�ากัด
ในการใช้สิทธิด้านสุขภาพ อาทิ ประชากรท่ีอาศัยอยู่ใน
พื้นที่ห่างไกล พื้นที่ชายแดน หรือพื้นที่ทุรกันดาร รวมถึง
ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ บุคคลที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียนราษฎร/บัตรประจ�าตัวประชาชน ซึ่งรวมถึง 
ผู ้ไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ พระสงฆ์และผู ้ต้องขังจ�านวนหนึ่ง 
และแรงงานเคลื่อนย ้าย (มีและไม ่มีสัญชาติไทย) 
นอกจากนี้ มีสถานการณ์ท่ียังเป็นท่ีน่าห่วงกังวล และ 
ต ้องมีการแก ้ ไขป ัญหาต ่อเนื่อง คือ การต้ังครรภ ์
ของวัยรุ ่น จ�านวนผู ้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ์รายใหม ่  
และการควบคุมดูแลปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ (health 
determinants) ได้แก่ การใช้สารเคมีป้องกันและ
ก�าจัดศัตรูพืชซ่ึงยังขาดนโยบายและกลไกทางกฎหมาย
ที่สอดคล้องกับมิติด้านสุขภาพ ดังนั้น จึงมีข้อเสนอแนะ 
๒ ข้อ คือ (๑) การเร่งด�าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ด้านสาธารณสุข โดยการให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึง การให้ความส�าคัญ
กับการดูแลประชากรบางกลุ่มที่มีอุปสรรคในการเข้าถึง 
บริการด้านสุขภาพดังที่ได้กล่าวข้างต้น และการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และ (๒) การเร่ง 
ด� า เนินการบริหารจัดการป ัจจัยที่มีผลต ่อสุขภาพ 
โดยก�าหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจน รวมถึง 
การทบทวนกฎหมายโดยค�านึงถึงผลกระทบในมิติสิทธิ
ด้านสุขภาพ
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ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
ในภาพรวมพบว่า การด�าเนินการของรัฐมีการพัฒนา 
ใน ๔ ด้าน คือ (๑) การจัดท�าแผนปฏิบัติการระดับชาต ิ
ว่าด้วยธรุกจิกบัสทิธมินษุยชน (NAP) (๒) การให้ความส�าคญั 
กับการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดน  
(๓)  การส ่ ง เสริมให ้ รั ฐวิสาหกิจและธุ รกิจ เอกชน 
โดยเฉพาะบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์ 
ด�าเนนิการตามหลักการ UNGPs และน�าเครื่องมือ HRDD  
มาปรับใช้ และ (๔) การส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิ 
ของแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในอุตสาหกรรมประมง ทั้งนี้  ยังพบปัญหาอุปสรรค 
อาทิ  การขาดการท� าการประเมินข ้อมูลพื้ นฐาน 
ระดับชาติด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NBA) การขาด
กลไกควบคุม ก�ากับ และดูแลทั้งเชิงบังคับและ/หรือ 
ตามสมัครใจต่อการด�าเนินการของธุรกิจข้ามพรมแดน  
การเยียวยาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอันเนื่องมาจาก 
การกระท�าทางธุรกิจด้านอื่น ๆ ที่นอกจากการเยียวยา 
ด ้ านการ เ งิ น  และความล ่ า ช ้ า ในการพิ จ า รณา 

เข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘ ดังนั้น  
จึงมีข้อเสนอแนะ ๔ ข้อ คือ (๑) การประมวล รวบรวม 
และประเมินข้อมูล NBA และจัดท�าแผน NAP โดยผ่าน 
กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างรอบด้าน พร้อมการก�าหนด 
กลไกการติดตามและประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแผน NAP (๒) การจัดตั้งหรือก�าหนดกลไก
ที่มีหน้าที่และอ�านาจในการน�ามาตรการเชิงบังคับและ
มาตรการเชิงสมัครใจมาใช้ในก�ากับ ดูแลการด�าเนินการ
ประกอบธุรกิจเพื่อป้องกันผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งให้มีการเยียวยาที่เหมาะสมเมื่อเกิดผลกระทบ 
ดังกล่าว (๓) การสนับสนุนการน�าเครื่องมือ HRDD  
มาปรับใช้ และขยายผลสร้างมาตรฐานและการปฏิบัติ
ตามหลักการ UNGPs ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ
ขนาดกลางและย่อม และ (๔) การเร่งพิจารณาเข้าเป็น 
ภาคีอนุสัญญา ILO ฉบับท่ี ๘๗ และ ๙๘ รวมถึง 
การรับรองร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ....  
และร่างพระราชบัญญตัแิรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพันธ์ พ.ศ. ....

ส่วนที่ ๓ การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของบุคคล ๕ กลุ่ม คือ

สิทธิเด็ก 
จากการติดตามสถานการณ์ในปี ๒๕๖๑ ในภาพรวมพบว่า  
มีพัฒนาการใน ๒ ด้าน คือ (๑) การตราและจัดท�า 
ร่างกฎหมาย อาทิ พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไข
บ�าบัดฟื ้นฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระท�าผิด พ.ศ. ๒๕๖๑ 
กฎกระทรวงก�าหนดประเภทของสถานศึกษาและ 
การด�าเนินการของสถานศึกษาในการด�าเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และร่างพระราชบัญญัติการปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ....  
เพื่อบูรณาการการท�างานของหน่วยงานต่าง ๆ  ที่มีหน้าที่ 
เ กี่ ย ว กั บก า รดู แ ล เ ด็ ก และ เพื่ อ ก� า หนดแนวทา ง 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสม และ (๒) การพัฒนา
ประสิทธิภาพของกลไกท่ีเกี่ยวข้องในการคุ ้มครองเด็ก  
อาทิ  การจัดท�ายุทธศาสตร ์คุ ้มครองเด็กแห ่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เพื่อก�าหนดเป้าหมายและทิศทาง
การด�าเนินงานท่ีสนองตอบต่อสถานการณ์ปัญหาและ
ท�าการให้เกิดการคุ้มครองเด็กในเชิงระบบ แผนแม่บท
สารสนเทศกองทุนคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

และร ่างนโยบายและยุทธศาสตร ์ด ้านเด็กปฐมวัย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  อย่างไรก็ตาม ยังพบสถานการณ์
ที่ เป ็นข้อห่วงกังวล ได้แก่ การเสียชีวิตของเด็กจาก
การจมน�้าและอุบัติเหตุทางถนนที่ยังมีสถิติค่อนข้างสูง  
ความรุนแรงในครอบครัวซึ่งเกิดขึ้นกับเด็กและสตรี
เพิ่มสูงขึ้น โอกาสเสี่ยงของเด็กจากภัยออนไลน์ร้อยละ  
๖๐ ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉล่ียของโลก และส่วนใหญ่เป็นภัย 
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ในลักษณะการคุกคามผ ่านพื้นที่ออนไลน ์  (cyber  
bullying) การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก 
ซึง่พบทัง้การค้าบริการทางเพศ สือ่ลามกอนาจาร ตลอดจน 
การจัดให ้ เด็กแต ่งงานก ่อนวัยอันควร กสม. จึงมี 
ข้อเสนอแนะ ๕ ข้อ คือ (๑) การสร้างความตระหนักแก่ 
พ่อแม่และผู ้ปกครองในการดูแลความปลอดภัยของ
เด็ก รวมทั้งให้ความรู้แก่เด็กในการดูแลความปลอดภัย 
ของตนเองที่เหมาะสมกับวัย (๒) การมีมาตรการป้องกัน 
การใช้ความรนุแรงต่อเด็ก รวมถงึการฟ้ืนฟเูยยีวยาเดก็ทีไ่ด้ 
รับผลกระทบจากความรุนแรงโดยค�านึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของเด็ก (๓) การคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศและการก�าหนดมาตรการฟื ้นฟู 
ที่เหมาะสม (๔) การมีมาตรการคุ ้มครองเด็กจากภัย
ออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ  และการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง
และครูเพื่อให้สามารถให้ค�าแนะน�าและช่วยเหลือเด็ก
ในการใช้ ส่ือออนไลน์และวิธีรับมือกับภัยท่ีมากับสื่อ 
ดังกล่าว และ (๕) การป้องกันการกระท�าผิดของเด็ก 
โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว  
การจัดให้มีกระบวนการ และบคุลากรเพือ่ฟ้ืนฟเูดก็ทีก่ระท�าผดิ 
อย ่างเหมาะสม และการแก้ไขระเบียบท่ีเกี่ยวข ้อง 
เพ่ือไม่ให้มีการเปิดเผยประวัติการกระท�าผิดของเด็ก 
เพ่ือมิให้เป็นอุปสรรคต่อการกลับคืนสู่สังคม

สิทธิผู้สูงอายุ 
ในป ี  ๒๕๖๑ รั ฐ ได ้ประกาศแผนปฏิ รูปประ เทศ 
เมื่อเดือนเมษายน โดยแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
และเศรษฐกิจ มีประเด็นการปฏิรูปที่ส�าคัญต่อสิทธ ิ
ของผู้สูงอายุ อาทิ การปฏิรูปการออมและระบบสวัสดิการ  
เช่น การสร้างระบบเพื่อให้มีบ�าเหน็จบ�านาญหลังพ้น 
วัยเกษียณ และการพัฒนาการออมภาคบังคับ เป็นต้น 
ในประ เด็นการปฏิ รูปกลุ ่ มผู ้ เ สี ย เป รียบในสั งคม 
ซึ่ งรวมถึงกลุ ่มผู ้สู งอายุ  ได ้ระบุถึ งความส�าคัญกับ 
การปรับกระบวนการคิดและรูปแบบการด�าเนินงาน
จากการ “สงเคราะห์” มาเป็นการสร้างเสริม ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติจากผู ้รับเป็นผู ้ผลิต เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง 
สามารถดูแลตนเองและสังคม โดยมุ ่ ง เสริมสร ้าง
ศักยภาพผู้สูงอายุในการท�างาน โดยมีกิจกรรมหลัก เช่น 
การขยายอายุเกษียณราชการจาก ๖๐ ปี เป็น ๖๓ ปี 
การแก้ไขกฎหมายแรงงานที่ให้ผู ้สูงอายุสามารถรับงาน
เป็นช้ินงาน เพื่อให้เกิดการท�างานร่วมกันตามศักยภาพ
และสภาพแวดล ้อมโดยไม ่ผูกพันท�างานเต็มเวลา  
๘ ชั่วโมงต่อวันเช่นการท�างานปกติทั่วไป และการส่งเสริม 
ใ ห ้ แ ร ง ง านนอกระบบ  และ เ กษตรกรออม เ งิ น 
เพ่ือการเกษียณอายุผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
เป็นต้น ทั้งน้ี แผนการปฏิรูปประเทศดังกล่าวสอดคล้อง
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กับผลการส�ารวจประชากรสูงอายุของส�านักงานสถิติ 
แห่งชาติเมื่อปี ๒๕๖๐ ที่สะท้อนให้เห็นว่าผูส้งูอายไุทย 
ส ่วนใหญ่อาจไม่มีเงินออมเพียงพอในการด�ารงชีวิต 
หลังเกษียณ โดยผลการส�ารวจ พบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ ๖๕  
พึ่งพารายได้จากบุตรและการท�างาน มีผู ้สูงอายุเพียง 
ร้อยละ ๘ ที่มีรายได้จากบ�าเหน็จบ�านาญและเงินออม 
และมีผู้สูงอายุที่พึ่งพาเบี้ยยังชีพจากรัฐมากถึงร้อยละ ๒๐  
เมื่อครอบครัวไทยมีขนาดเล็กลง และเมื่อผู้สูงอายุมากขึ้น  
อาจมีข ้อจ�ากัดในการท�างานเนื่องจากสภาวะด ้าน
สุขภาพ ดังน้ัน จึงจ�าเป็นต้องมีการสร้างระบบการออม 
ที่ ครอบคลุมทั่ วถึ งและเพียงพอต ่อการด� ารงชี วิ ต 
ในวัยสูงอายุ นอกจากนี้ ควรมีการดูแลคุณภาพชีวิต 
ของผู้สูงอายุในด้านอื่น ๆ  ด้วย ในประเด็นเรื่องผู้สูงอายุ  
กสม. มีข ้อเสนอแนะ ๓ ข ้อ คือ (๑) การรณรงค ์
ให้ประชาชนเห็นความส�าคัญของการออม โดยเฉพาะ
กลุ ่มแรงงานนอกระบบกว ่า ๒๐ ล ้านคน รวมถึง 
การพิจารณาระบบการออมภาคบังคับเพื่อให้ประชาชน 
ทุ ก ค น มี บ� า เ ห น็ จ บ� า น า ญ ห ลั ง พ ้ น วั ย เ ก ษี ย ณ  
(๒) การปรับปรงุกฎหมายคุม้ครองแรงงานเพือ่ให้สอดคล้อง 
กับลักษณะการท�างานของผู ้สูงอายุเพื่อคุ ้มครองสิทธิ
ด้านการท�างานของผู้สูงอายุ รวมท้ังกฎหมายเกี่ยวกับ
ประกันสังคมและกองทุนการออมต่าง ๆ ให้รองรับ 
การท�างานของผู้สูงอายุด้วย และ (๓) การด�าเนินการ 
เพื่อให้ผู ้สูงอายุได้รับสิทธิในด้านอื่น ๆ ตามที่ระบุใน 
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
อย่างทัว่ถงึ อาท ิบรกิารด้านสาธารณสขุ การฝึก/ประกอบอาชพี 
ที่ เหมาะสม การได ้รับความคุ ้มครองจากการถูก
ทอดทิ้ง โดยให้ความส�าคัญกับผู ้สูงอายุ ท่ีมีอุปสรรค 
ในการเข้าถงึสทิธต่ิาง ๆ  หรอืมคีวามเสีย่งท่ีจะถูกละเมดิสทิธิ  
เช่น ผู ้สูงอายุที่อยู ่ในพื้นที่ห่างไกล ผู ้สูงอายุที่อยู ่ล�าพัง 
และผู้สูงอายุที่อยู ่ในภาวะพึ่งพิง เป็นต้น

สิทธิคนพิการ 
สถานการณ์ในภาพรวม พบว่า รัฐโดยหน่วยงานที ่
เกี่ ยวข ้องได ้พยายามขับเคลื่ อนยกระดับคุณภาพ
ชีวิตคนพิการให ้สามารถเข ้าถึงสิทธิและสวัสดิการ 
อย่างเท่าเทียมในสังคม โดยในปี ๒๕๖๑ ได้มีการขยาย
ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมเพ่ือให ้

คนพิการ ผู ้ดูแลคนพิการ และเครือข่ายคนพิการได้รับ
ความสะดวก ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และลดภาระ
ค่าใช ้จ ่ายในการเข ้าถึงสิทธิและสวัสดิการ ในด้าน
การศึกษา ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที่บ ้านของ 
คนพิการ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นคนพิการท่ีอยู่ในชนบท 
และไม่สะดวกในการเดินทางไปรับบริการที่สถานศึกษา 
ตลอดจนให้ความส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ที่ เกี่ ยวข ้องกับการ จัดการศึกษาส� าห รับคนพิการ  
ด้านการจ้างงาน รัฐโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้ศกึษา และ 
เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกลไกการแนะแนวและ
พัฒนาศักยภาพการท�างานของคนพิการในประเทศไทย 
เพื่ อบู รณาการร ่ วมกันในการส ่ ง เสริมการท� างาน 
ของคนพิการทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ รัฐยังให้ความส�าคัญ
กับปัญหาความเหลื่อมล�้าของระบบประกันสุขภาพ
ภาครัฐส�าหรับคนพิการ โดยให้คนพิการที่เข้าสู่ระบบ 
การจ้างงานสามารถเลอืกได้ว่าจะใช้สทิธริะบบประกนัสงัคม  
หรือระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการจ�าเป็นของคนพกิารให้มากทีส่ดุ ด้านสิง่อ�านวย 
ความสะดวกส�าหรับคนพิการ รัฐได้จัดท�าแผนปฏิบัติการ 
เพื่ อขั บ เคลื่ อนยุทธศาสตร ์ ก ารพัฒนาสิ่ ง อ� านวย 
ความสะดวกในภาคขนส่งส�าหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ 
และเป ็นกรอบการด�าเนินงานส�าหรับทุกภาคส ่วน 
ท่ีเก่ียวข้อง ส�าหรับปัญหาคนพิการท่ีไม่มีสัญชาติไทย 
รัฐอยู ่ระหว่างด�าเนินการออกระเบียบเพื่อช่วยเหลือ
ให้คนพิการกลุ่มน้ีได้รับสิทธิข้ันพ้ืนฐานและสวัสดิการ
ที่เหมาะสมจากรัฐ
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อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการยังพบปัญหาอุปสรรคส�าคัญ เช ่น ป ัญหา
การขาดความตระหนักรู ้เรื่องสิทธิคนพิการ กล่าวคือ 
สังคม ชุมชน เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคนพิการ
และครอบครัวคนพิการยังขาดความรู ้ความเข ้าใจ 
ในเรื่องสิทธิของคนพิการ ส่งผลให้เกิดปัญหาอุปสรรค 
ในการด�ารงชีวิตและการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ  ของคนพิการ 
รวมถึงการปฏิบัติต ่อคนพิการของสังคม ปัญหาด้าน
การศึกษาส�าหรับคนพิการที่แม้รัฐจะมีความพยายาม
ขับเคลื่อนให้คนพิการได้รับการศึกษามากขึ้น แต่จาก
ข ้อมูลพบว ่ามีคนพิการที่อายุ ถึงเกณฑ์แต ่ ไม ่ ได ้รับ 
การศึกษาจ�านวน ๘๙,๔๓๗ คน และคนพิการส่วนใหญ ่
ได้รับการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษา ส่งผลกระทบ 
ต ่อโอกาสการมีงานท�าของคนพิการ ส ่วนการจัด 
สิ่ งอ�านวยความสะดวกส�าหรับคนพิการยังไม ่ทั่วถึง  
จากข ้อเท็จจริ งที่ปรากฏ จึ งมีข ้อ เสนอแนะให ้รั ฐ 
เร ่ งสร ้ างความตระหนักรู ้ เ รื่ อ งสิท ธิของคนพิการ 
เพื่อส ่งเสริมทัศนคติเชิงบวกและการปฏิบัติ ท่ีเคารพ 
สิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการ และรัฐควร 
จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอแก่การศึกษาส�าหรับ
นักเรียนพิการในโรงเรียนจัดการเรียนร่วมให้สอดคล้อง
กับความต้องการจ�าเป็นของนักเรียนพิการแต่ละบุคคล 
รวมถึงการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อให้คนพิการ
สามารถด�ารงชีวิตโดยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้

สิทธิของผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ
ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิในประเทศไทย แบ่งออกเป็น  
๓ กลุ ่ม คือ (๑) กลุ ่มแรงงานข้ามชาติจากประเทศ 
เมียนมา ลาว และกัมพูชา (๒) กลุ่มผู ้ไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ 
และ (๓) กลุ่มผู ้แสวงหาที่พักพิง/ผู ้ลี้ภัย

ในส่วนของแรงงานข้ามชาติ ในปี ๒๕๖๑ รัฐบาลได้
ด�าเนินการจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายกว่า  
๑ .๓  ล ้ า นคน เ ข ้ า สู ่ ร ะบบกา รท� า ง านที่ ถู ก ต ้ อ ง 
ตามพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างาน 
ของคนต่างด ้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
ได้เสร็จส้ินในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ และได้เร่ิมบังคับใช้
กฎหมายดังกล่าวอย่างจริงจัง มีการตรวจสอบนายจ้าง/
สถานประกอบการ และแรงงาน และมีการด�าเนินคดี
กับผู ้ที่กระท�าผิดกฎหมาย อย่างไรก็ดี มีรายงานว่า  
แร ง งานข ้ ามชา ติมี ป ัญหาอุปสรรคบางประการ 
ในการจดทะเบียนเกิดบุตรที่เกิดในประเทศไทยท่ีต้อง
มีการใช้เอกสารบัตรประจ�าตัวและทะเบียนบ้านของ
นายจ้าง แต่นายจ้างบางรายไม่เข้าใจและไม่ยินยอม
ให้ใช้เอกสารดังกล่าว ท�าให้หน่วยงานไม่สามารถออก
สูติบัตรให้ได้ ส ่งผลกระทบถึงการขอใช้สิทธิประกัน
สังคมในส่วนค่าคลอดบุตรและค่าสงเคราะห์บุตรต่าง ๆ  
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ในส ่วนของกลุ ่มบุคคลไร ้รัฐ/ไร ้สัญชาติ  แม ้ว ่ ารัฐ 
มีนโยบายและปรับปรุงกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน ์
ในการขอสถานะหรือสัญชาติไทยของคนกลุ่มนี้มากขึ้น  
แต่ยังมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติพอสมควร ท�าให้
การด�าเนินการในเรื่องสถานะบุคคลยังไม ่คืบหน ้า 
เท ่าที่ควร และยังมีผู ้ ไร ้ รั ฐ/ไร ้สัญชาติบางกลุ ่มที่ 
ประสบปัญหาน้ี ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิและความเป็นอยู่ 
ของคนกลุ ่ มดั งกล ่ าว  ส ่ วนประเด็น สิท ธิทางการ
ศึกษาพบว่า มีการด�าเนินการท่ีท�าให้ปัญหาคลี่คลาย 
โดยกลุ่มเด็กไร้รัฐ/ไร้สัญชาติส่วนใหญ่ โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ 
ในพื้นที่ห่างไกล หรือในพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย 
ได้รับการศึกษาในโรงเรียนในพื้นท่ีท่ีตนและครอบครัว
อาศัยอยู่ แม้ว่าจะยังไม่ได้รับสถานะทางกฎหมายก็ตาม 
อย่างไรก็ดี ยังคงพบผู ้ไร ้รัฐ/ไร้สัญชาติบางกลุ ่มที่ยัง 
ไม ่สามารถเข ้าถึงกระบวนการขอสถานะ/สัญชาติ 
ตามนโยบายของรัฐ เช่น ผู้สูงอายุไร้สัญชาติที่ตกส�ารวจ
และยังไม่มีข ้อมูลทางทะเบียน ท�าให้ประสบปัญหา 
ในการเข้ารับบริการสาธารณสุข 

ในส ่วนของผู ้ แสวงหาที่ พักพิง/ผู ้ ลี้ ภัย พัฒนาการ
ทางการเมืองที่ดีข้ึนในประเทศเมียนมาท�าให้สามารถ 
ส ่งผู ้หนี ภัยจากการสู ้รบชาวเมียนมาในพื้นที่ พักพิง
ช่ั วคราวตามแนวชายแดนกลับประ เทศเมี ยนมา 
โดยสมัครใจได้จ�านวนหนึ่ง แต่จ�านวนผู้สมัครใจเดินทาง

กลับยังมีไม่มาก แม้ว่าจะมีมาตรการให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู ้เดินทางกลับในการตั้งถิ่นฐาน ส่วนการด�าเนินการ
เกี่ยวกับผู้แสวงหาที่พักพิง กสม. ได้ตรวจเยี่ยมห้องกัก
ของส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองในหลายพื้นที่ และพบว่า  
ผู้หลบหนีเข้าเมืองบางรายอาจเป็นผู้หนีภัยอันตรายเข้ามา 
ในประเทศไทย และไม ่สามารถเดินทางกลับไปยัง
ประเทศต้นทางได้ ท�าให้ต้องถูกกักอย่างไม่มีก�าหนด 
โดยต้องเผชิญสภาพความแออัดในห้องกักกอปรกับ 
ข้อจ�ากดัในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลอาจท�าให้ผูต้้องกกั 
ที่สุขภาพไม่แข็งแรงเกิดการเจ็บป่วยถึงขั้นรุนแรงได้ 
อย่างไรก็ดี รัฐมีความพยายามที่จะไม่ควบคุมตัวเด็ก 
ไว ้ในห ้องกักเพื่อให ้ เป ็นไปตามแนวปฏิบัติระหว ่าง
ประเทศที่เห็นว่า การกักตัวเป็นระยะเวลายาวนาน 
จะส ่ งผลกระทบต ่อพัฒนาการของเด็กในอนาคต  
ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าที่ส�าคัญเนื่องจากมาตรการ 
ดังกล่าวจะช่วยให้เด็กได้รับความคุ ้มครองบนพื้นฐาน
ของการค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กตามหลักการ
ของอนุสัญญา CRC ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี

กสม. มีข้อเสนอแนะในการคุ้มครองสิทธิของผู้มีปัญหา
สถานะในประเทศไทยท่ีส�าคัญแยกตามกลุ ่มข้างต้น 
ดังนี้ (๑) กลุ่มแรงงานข้ามชาติ รัฐควรมีการให้ความรู้
และสร้างความเข้าใจแก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าว
เกี่ยวกับการปฏิบั ติตามพระราชก�าหนดการบริหาร
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จัดการการท�างานของแรงงานต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และที่แก ้ไขเพิ่มเติม รวมถึงควรให ้ความส�าคัญกับ 
การควบคุมดูแลการประกอบกิจการจัดหางานด้วย 
เพื่อมิให้มกีารเอารัดเอาเปรยีบแรงงาน และควรมกีารแก้ไข
ปัญหาการการจดทะเบยีนการเกิดบุตรของแรงงานข้ามชาติ 
ที่ เกิดในประเทศไทย เพื่อให้เด็กที่ เป ็นบุตรแรงงาน
ข้ามชาติกลุ ่มนี้ได ้รับการจดทะเบียนเกิดอย่างทั่วถึง  
(๒) กลุ่มบุคคลไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ รัฐควรมีมาตรการสร้าง
ความเข ้าใจเก่ียวกับขั้นตอนและเอกสารหลักฐานท่ี
ต้องใช้ประกอบการขอมีสถานะ/สัญชาติแก่มีผู ้มีสิทธ ิ
ยื่นค�าขอตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในภาษา
ที่ผู ้มี สิทธิยื่นค�าขอ ซึ่ งส ่วนใหญ่เป ็นกลุ ่มชาติพันธุ ์ 
เผ ่าต ่าง ๆ สามารถเข ้าใจได ้ รวมถึงควรพิจารณา
แนวทางการแก ้ ไขป ัญหาผู ้ สู งอายุกลุ ่ มชา ติพัน ธุ ์ 
ที่อยู ่อาศัยในประเทศไทยมาเป็นเวลานานแต่ไม่อาจ
ขอสถานะ/สัญชาติได ้เนื่องจากตกส�ารวจการจัดท�า
ทะเบียนประวัติของกลุ่มชาติพันธุ์ และ (๓) กลุ่มผู้แสวงหา 
ที่พักพิง/ผู ้ ล้ี ภัย รัฐบาลไทยควรร ่วมมือกับรัฐบาล
ประเทศเมียนมา UNHCR และองค์การระหว่างประเทศ
ท่ีเกี่ยวข้อง ในการให้ข ้อมูลและเตรียมความพร้อม  
แก่ผู ้หนีภัยการสู้รบชาวเมียนมาในพื้นที่พักพิงชั่วคราว

ที่สมัครใจเดินทางกลับอย ่างต ่อเนื่อง โดยค�านึงถึง
สถานการณ์ความปลอดภัยในประเทศเมียนมาเป็นส�าคัญ  
และควรเร่งรัดการพิจารณากลไกคัดกรองผู ้เข้าเมือง
ผิดกฎหมายเพื่อจ�าแนกผู ้แสวงหาที่ พักพิงออกจาก 
ผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายอื่น และพิจารณาก�าหนดนโยบาย
หรือแนวทางในการปฏิบัติต่อคนกลุ่มนี้อย่างเหมาะสม 
ที่สอดคล ้องกับกฎหมายระหว ่างประเทศ รวมถึง 
การพิจารณามาตรการทางเลือกอื่นแทนการควบคุมตัว  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้แสวงหาที่พักพิงที่เป็นเด็ก ซ่ึงจะเป็น 
ผลดีต่อผู้แสวงหาท่ีพักพิง และลดภาระของรัฐในการดูแล 
ผู ้แสวงหาที่พักพิงทั้งในด้านงบประมาณและบุคลากร

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ปัญหาส�าคัญของนกัปกป้องสทิธมินษุยชน คอื การถกูคุกคาม 
ในหลายรูปแบบ เช ่ น  การถู ก บั งคับ ให ้ สูญหาย  
และการใช้กระบวนการทางกฎหมายที่เป็นการข่มขู ่
หรือคุกคาม (judicial harassment) และการด�าเนินคดี 
ต ่ อนักปกป ้องสิทธิมนุษยชนเ พ่ือยับยั้ งห รือข ่มขู  ่
การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และในระยะหลัง 
ผู ้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนได ้ เข ้ามามีบทบาท 
มากขึ้นโดยเฉพาะในเร่ืองของที่ดิน ป่าไม้ ซ่ึงท�าให้ผู้หญิง 
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นักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกฟ้องร ้องและด�าเนินคดี 
เพิ่มมากขึ้น ในปี ๒๕๖๑ รัฐมีการด�าเนินการที่ส�าคัญคอื  
มีการจัดท�ากฎหมายซึ่งจะช่วยให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ได้รับความคุ ้มครองมากขึ้น ๒ ฉบับ ฉบับแรก ได้แก่  
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลวิธีกฎหมายพิจารณา 
ความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยแก้ไขมาตรา ๑๖๑/๑  
เพื่อป้องกันการฟ้องคดีที่เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต 
ห รื อฟ ้ อ ง เพื่ อ กลั่ น แกล ้ ง ห รื อ เ อ า เป รี ยบจ� า เ ลย 
โดยมุ่งหวังผลอย่างอื่นมากกว่าประโยชน์ท่ีพึงได้โดยชอบ  
รวมทั้งเพิ่มดุลพินิจเจ้าพนักงานและศาลในการปล่อย
ช่ัวคราวผู้ถูกกล่าวหาในระหว่างการด�าเนินคดี ซึ่งได้รับ 
ความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วเมื่อวันที่  
๔ ธนัวาคม ๒๕๖๑ ส่วนอกีฉบบัหนึง่ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญติั 
ป ้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท�า 
ให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ซึ่งยังอยู่ระหว่างการพจิารณา 
ของสภานิติบัญญัติ แห ่ งชาติ  เนื่ อ งจากกฎหมาย 
ฉบับแรกยังไม ่มีผลบังคับใช ้ ในป ี  ๒๕๖๑ จึงต ้อง 
มีการติดตามผลในปี ๒๕๖๒ ต่อไป ส่วนร่างกฎหมาย
ฉบับที่ สองต ้ องมี การติ ดตามผลการพิ จารณาว ่ า
สอดคล้องกับอนุสัญญา CAT และ CPED หรือไม ่ 
นอกจากนี้ รัฐยังมีการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ประชาชนเพื่อเป็นหลักประกันในการปล่อยช่ัวคราว
จากกองทุนยุติธรรม แต่ในการปฏิบัติมีปัญหาอุปสรรค
บางประการ ดังนั้น กสม. จึงมีข้อเสนอแนะ ๓ ข้อ คือ 

(๑) รัฐควรเร ่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป ้องกัน 
และปราบปรามการทรมานและการกระท�าให้บุคคล 
สูญหาย พ.ศ. .... เพื่อให้มีการประกาศใช้บังคับโดยเร็ว  
และเพื่อเป็นหลักประกันให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้รับ 
ก า รคุ ้ ม ค รอ ง สิท ธิ ดี ยิ่ ง ข้ึ น  สอดคล ้ อ ง กับค� า มั่ น 
โดยสมัครใจภายใต้กระบวนการ UPR รอบที่ ๒ ที่ก�าหนด
ให้มีการจัดท�ามาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน
ความรุนแรงและการก่ออาชญากรรมต่อบุคคลเหล่านี้  
(๒) กระทรวงยุ ติธรรม โดยกรมคุ ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ ควรก�าหนดให้มีมาตรการคุ้มครองนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนไว้ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี ๔  
(พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖) และ (๓) กระทรวงยุติธรรม
ควรด�าเนินการแก้ไขระเบียบคณะกรรมการกองทุน
ยุติ ธรรมว ่าด ้วยหลักเกณฑ ์  วิ ธีการ และเงื่ อนไข 
ในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยการยกเลิกข้อความที่ให้อ�านาจคณะอนุกรรมการ
ให ้ความช ่วยเหลือค�านึงถึงสาเหตุหรือพฤติการณ ์
ของผู้ยื่นค�าร้องว่าเป็นผู้ที่น่าเชื่อว่ามิได้กระท�าความผิด
ตามข้อกล่าวหาหรือไม่ เนื่องจากการก�าหนดหลักเกณฑ ์
เช่นนี้ถือเป็นการให้อ�านาจวินิจฉัยความผิดของผู้ยื่นค�าขอ 
รับความช ่วยเหลือล ่วงหน ้าแทนศาล อันเป ็นสิ่ งที ่
ไม ่ เหมาะสมและอาจเป ็นอุปสรรคต ่อการเข ้ าถึ ง 
ความช่วยเหลือของประชาชนในการด�าเนินคดี
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ส่วนที่ ๔ การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนใน ๓ ประเด็นที่อยู่ในความห่วงใย  
มี ๓ ประเด็น คือ

สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
ในภาพรวม การด� า เนินการของรั ฐมีพัฒนาการ 
ที่ ส� าคัญ  ๒  ด ้ าน  ด ้ านแรก เป ็นการด� า เนิ นการ 
ตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการด�าเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจัดท�ากรอบ กลไก 
และมาตรการขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดท�า
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ผ่านการเห็นชอบของ ครม. และ สนช. 
เมื่อวันที่ ๑๓ และ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามล�าดับ 
และการแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในระยะ 
เร่งด่วนเพื่อด�าเนินงานตามกรอบการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติโดยมีภารกิจครอบคลุมกฎหมายท่ีดิน  
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและการมีส ่วนร่วม
ของประชาชน ด ้านที่สองเป ็นการก�าหนดนโยบาย 
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การจัดที่ดิน 
ท� ากิ น ให ้ ชุ มชนและการแก ้ ไขป ัญหา ท่ีดิ นท� า กิน 
ของประชาชนในเขตป่าไม้ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ด้านการบริหารจัดการแร่ และการแก้ไขปัญหาการท�าไม้ 
หวงห ้ามในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 

ตามประมวลกฎหมายทีด่นิ การรบัรองสทิธชิมุชนทีจ่ะมส่ีวนร่วม 
ในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมในพระราชบัญญัต ิ
ส ่ ง เสริ มและรั กษาคุณภาพสิ่ งแวดล ้อมแห ่ งชา ติ  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และการประกาศวาระแห่งชาติ
ด้านการก�าจัดขยะ (ต้ังแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นมา) 

อย่างไรก็ตาม ในการประเมินสถานการณ์พบปัญหาหลัก  
ได ้แก ่ การจ�ากัดและควบคุมการใช ้ สิทธิของชุมชน 
ในการชุมนุมเพ่ือเรียกร้องสิทธิและคัดค้านโครงการต่าง ๆ   
ที่มีผลกระทบต่อชุมชน ชุมชนไม่สามารถมีส่วนร่วม 
ในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมทัง้ในเรือ่ง 
การเข้าถึงข ้อมูลข่าวสารและการเข้าร ่วมการรับฟัง
ความเห็น การที่รัฐไม่มีมาตรการการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่าง ๆ  ต่อชุมชน รวมทั้งการขาดการเยียวยา
ผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนในพื้นที่จากโครงการ
พัฒนาหรือการประกอบกิจการบางประเภทอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้ค�าสั่ง (อาทิ ค�าสั่ง  
คสช. ที่ ๓/๒๕๕๙ ที่ ๔/๒๕๕๙ และที่ ๔๗/๒๕๖๐)  
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เพื่ อยก เว ้ นการ ใช ้ กฎหมายผั ง เ มื อ งรวมส� าหรั บ 
การด�าเนินงานในบางพื้นที่ ปัญหาการแพร่กระจายและ 
การเพิม่ขึน้ของมลพษิเกนิกว่าค่ามาตรฐานมลพษิในอากาศ  
การใช้สารเคมีอันตรายในผลผลิตทางการเกษตรและ 
อาหาร การน�าเข้าขยะพิษและขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผิด
กฎหมาย และการเพิ่มข้ึนของปริมาณขยะจากอาหาร 
(ร ้อยละ ๖๔ ของขยะทั้ งหมด) และขยะในทะเล  
กสม. จึงมีข้อเสนอแนะ ๓ ข้อ คือ (๑) การพิจารณาทบทวน 
มาตรการตรวจสอบการประกอบกิจการของโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือกิจการอื่นที่อาจส ่งผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันปัญหาการท้ิงกาก
ของเสียหรือสารพิษสู่สิ่งแวดล้อม (๒) เร่งแก้ไขปัญหา
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพและความเป็นอยู ่
จากการประกอบกิจการต่าง ๆ เช่น การท�าเหมืองแร่ 
โดยเฉพาะเหมืองทองค� า  รวมถึงดูแลให ้ ผู ้ ได ้ รับ 
ผลกระทบได ้รับการเยียวยาอย ่างเป ็นธรรม และ  
(๓) การส่งเสรมิให้ประชาชนสามารถเข้าไปมส่ีวนร่วมในการ 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อมให ้ เ กิด 
ความยัง่ยนื รวมทัง้การเร่งพจิารณาออกกฎหมายทีส่่งเสรมิ 
การใช ้ สิทธิชุมชน เช ่น พระราชบัญญัติสิทธิชุมชน  
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
สาธารณะ และการปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องหรือ 
ขั้นตอนปฏิบัติต ่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้สิทธิ 
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ 
การรับรองในรัฐธรรมนูญได้อย่างแท้จริง

สถานการณ์ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ในภาพรวมพบว ่า มีพัฒนาการที่ดี ใน ๓ ด ้าน คือ  
(๑) การลดลงของจ�านวนเหตุการณ์ ผู ้เสียชีวิต และ 
ผู้ได้รับบาดเจ็บจากความไม่สงบ (๒) ความคืบหน้าของ
การด�าเนินกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข โดยได้พื้นที่
ปลอดภัยน�าร่อง จ�านวน ๑ อ�าเภอ (อ�าเภอเจาะไอร้อง)  
ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการท�ากระบวนการรับฟังความเห็น 
และข ้อมูลสาธารณะเพื่อให ้ประชาชนมีส ่วนร ่วม 
ในการก�าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ร่วมกับ
ภาครัฐ และการยกเลิกการประกาศใช้พระราชก�าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘  
เพิ่มเติม ๒ เขตพื้นที่ (อ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา และ 
อ�าเภอสุไหงโกลก จังหวดันราธวิาส) โดยน�าพระราชบญัญตั ิ
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๑ 
มาบังคับใช ้แทน และ (๓) การมีมาตรการเชิงรุก 
ในการแก้ไขปัญหามิติอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง อาทิ การฟื้นฟู 
ระบบเฝ้าระวังโภชนาการหญิงต้ังครรภ์และเด็กปฐมวัย 
โครงการมหศัจรรย์ ๑,๐๐๐ วนัแรกของชีวติ การบรหิารจดัการ 
อาหารกลางวันที่มีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม และ
การติดตามประเมินภาวะทุพโภชนาการของเด็กเป็นระยะ
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จากการประเมินสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
ยงัพบปัญหาทีเ่ป็นข้อห่วงใย อาทิ กรณีร้องเรียนท่ีกล่าวอ้าง 
ว่ามีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
โดยมเีจ้าหน้าทีร่ฐัเกีย่วข้อง การเสยีชวีติและได้รบับาดเจ็บ 
ของเด็กและสตรีจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ข้อจ�ากัด
ในการได ้รับ/เข ้าถึงวัคซีนและภาวะทุพโภชนาการ
เฉียบพลันสูงที่สุดของเด็กในพื้น ท่ี และการเข ้าถึง 
ความยุติธรรมและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของสตรีในพ้ืนที ่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กสม. จึงมีข้อเสนอแนะ ๕ ข้อ 
คือ (๑) การทบทวนความจ�าเป็นในการใช้กฎหมาย
ความมั่นคงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อหลีกเลี่ยงและลด
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในทุกมิติ (๒) ก�ากับดูแล
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการจับกุม
และควบคุมตัวให ้ เป ็นไปตามกฎหมายเพ่ือป ้องกัน 
การทรมาน รวมถึงมีการตรวจร่างกายผู้ถูกจับกุมก่อนส่ง 
เข้าสถานที่ควบคุมและบันทึกผลเป็นลายลักษณ์อักษร 
และการเปิดโอกาสให้ญาติเข้าเยี่ยมได้ (๓) การเพิ่ม
มาตรการคุ ้มครองความปลอดภัยให ้แก ่ประชาชน 
ในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน และสตรี รวมทั้ง 
ดูแลให้การเยียวยาผู ้ได ้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
รุนแรงอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม (๔) การลดภาวะ 
ทุพโภชนาการของเด็กในพื้นท่ีโดยสนับสนุนอาหาร 
ที่มีคุณค่า และ (๕) การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
ที่ค�านึงถึงความละเอียดอ่อนด้านเพศสภาพของสตรี 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

การค้ามนุษย์ 
ในภาพรวม มี พัฒนาการท่ีดีในสองด ้าน ด ้านแรก
เป็นการด�าเนินมาตรการในระดับปฏิบัติเพ่ือป้องกัน
และปราบปรามการค ้ามนุษย ์  โดยการสนธิก� าลั ง 
เจ ้าหน ้าที่ ในการเข ้าตรวจค ้นสถานบริการต ่าง ๆ  
การจัดกิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์ การลงนามบันทึก 
ความเข ้าใจว ่าด ้วยความร ่วมมือด ้านการต ่อต ้าน 
การค้ามนุษย์กับต่างประเทศ และการคุ้มครองช่วยเหลือ 
ผู ้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงการพิจารณาคดี
ความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยไม่ชักช้า (คดีส่วนใหญ่ 
ด� า เนิ นการแล ้ ว เสร็ จภายในหนึ่ งป ี )  ด ้ านที่ สอง 
เป็นการออกกฎหมาย นโยบาย และแผนปฏิบัติส�าหรับ
การแก้ไข ป้องกัน ติดตามและช่วยเหลือผู ้ เสียหาย 
จากการค้ามนุษย์อย่างเป็นระบบ อาทิ การประกาศให ้
การป้องกนัและแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ของประเทศไทย 
เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ออกกฎหมายและ
ประกาศหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี 
ค้ามนษุย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ พระราชบัญญตัป้ิองกนัและปราบปราม 
การค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชก�าหนด 
การบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐  
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขการขออนุญาตท�างานและการอนุญาตให้ท�างาน
ตามพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
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พระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคน
ต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) ซ่ึงมี 
การก�าหนดมาตรการป้องกัน คุ ้มครองและช่วยเหลือ
ไว ้ ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด ้านกระบวนการ
ยุติธรรม กลุ่มเหยื่อ/ผู ้เสียหาย รวมทั้งกลุ่มสตรี ซึ่งได้ม ี
การตดิตามการด�าเนนิการตามแผนสทิธมินษุยชนแห่งชาติ 

จากการประเมินสถานการณ์พบว่า แม้รัฐบาลจะได้ด�าเนิน
มาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง  
แต ่ยั งมีกรณีการค ้ามนุษย ์ เพื่ อแสวงหาประโยชน ์
ในรูปแบบต่าง ๆ เช ่น ในอุตสาหกรรมการประมง  
การขายบริการทางเพศ ขอทาน รวมทั้งปรากฏว่ายังมี 
เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปกระท�าความผิดในคดีค้ามนุษย์  
รฐัจงึต้องมคีวามพยายามและความมุง่มัน่ในการด�าเนนิการ 
แก ้ ไ ขป ัญหาการค ้ ามนุษย ์ ต ่ อ ไป  รวม ท้ั งต ้ อ งมี 
ความร ่วมมือกับหลายฝ่ายทั้งในระดับประเทศและ
ระหว่างประเทศ ที่ส�าคัญต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย 
ทีม่อียูอ่ย่างจรงิจงัโดยต่อเนือ่ง กสม. จงึมข้ีอเสนอแนะ ๔ ข้อ  
คือ (๑) หน่วยงานของรัฐควรด�าเนินการปราบปราม 
การค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องและน�าตัวผู้กระท�าผิด รวมถึง
เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�าผิด 

มาลงโทษ ในขณะเดียวกันควรให ้ความส�าคัญกับ
มาตรการเชิงป้องกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสตรี 
และเด็ก (๒) หน่วยงานของรัฐควรด�าเนินการตามแผน 
สิทธิมนุษยชนแห ่งชาติอย ่างจริ งจั ง  และรายงาน 
ผลการด�าเนินการให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพทราบ 
เป็นระยะ เพื่อน�าไปปรับปรุงการด�าเนินงานในระยะ 
ต่อไป (๓) กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ 
การค้ามนษุย์มหีลายฉบบั เจ้าหน้าทีจ่งึควรได้รบัการอบรม 
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู ้และเข้าใจเจตนารมณ ์
ท่ีแท้จริงอันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
รวมทั้งเป ็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ด้านการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ของเจ้าหน้าที ่
มากยิ่งข้ึน และ (๔) ผู ้ ท่ีเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย ์ 
มักเป็นชาวต่างชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรเตรียม
ล ่ามเพื่ออ�านวยความสะดวกให ้ผู ้ที่ เกี่ยวข ้องได ้รับ 
ความเป็นธรรม รวมทั้งควรมีการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ผู ้บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติต ่อผู ้ เสียหาย 
จากการค ้ามนุษย ์ที่ เป ็นผู ้หญิงโดยเฉพาะอย ่างยิ่ ง 
ในกรณีที่เป็นการค้ามนุษย์เพื่อแสวงประโยชน์ทางเพศ  
และต่อผู้เสียหายที่เป็นเด็กอย่างเหมาะสม
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(๑) การประชาสัมพันธ์แจ้งสิทธิและแนวทางการขอปล่อยตัวชั่วคราว และเร่งรัดการใช้หนังสือรับรองแทนการช�าระเงิน 
(๒) การจัดท�าและด�าเนินงานตามแผนปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม
(๓) การสร้างความรู้ความเข้าใจ และก�าหนดนโยบาย/กฎหมายเพื่อน�าไปสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิต 
(๔) การศึกษาวิจัยและถอดบทเรียนของประชาชนที่สะท้อนความเชื่อมั่นและประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม

(๑) การจดัท�าร่างพระราชบญัญตัป้ิองกันและปราบปรามการทรมานฯ ทีส่อดคล้องกบัอนสัุญญา CAT 
(๒) การจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน การติดตาม ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐในการจับกุม 

และควบคุมตัวบุคคล  
(๓) การจัดท�าหลักสูตรการเรียนรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกันและปราบปรามการทรมาน

และการกระท�าให้บุคคลสูญหาย

(๑) การสร้างความเข้าใจและการสร้างกระบวนการมส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหากรณกีารใช้เสรภีาพของ
ประชาชนในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบในบริบทของสิทธิชุมชนตามมาตรา ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญฯ

(๒) การใช้อ�านาจตามกระบวนการตรากฎหมายปกติแทนการใช้อ�านาจตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และยกเลิกประกาศ/ค�าส่ัง คสช. ท่ีม ี
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพและไม่สอดคล้องกับสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนของไทย 

(๑) การเร่งปฏริปูประเทศด้านการศึกษาเพือ่ให้เดก็และเยาวชนสามารถเข้าถงึการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ได้อย่างท่ัวถงึ 

(๒) การพัฒนาบคุลากรครแูละสือ่การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศสนบัสนนุการด�าเนนิงาน 
(๓) การจัดการศึกษาท่ีส่งเสรมิการพฒันาบคุลิกภาพ ความถนดัและความสามารถทางร่างกายและจติใจ

ตามศักยภาพของเดก็แต่ละคนตามแนวทางในอนสุญัญา CRC และ 
(๔)  การตดิตามและประเมนิผลการปฏริปูการศกึษาอย่างเป็นระบบ เพือ่ปรบัปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  

เป็นระยะๆ

(๑) การเร่งด�าเนนิการตามแผนการปฏริปูด้านสาธารณสขุ โดยพฒันาคณุภาพ 
 และการเข้าถึงการบรกิารอย่างถ้วนทัว่ 
(๒) การก�าหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจน และทบทวนกฎหมายต่าง ๆ โดยค�านึงถึง 

ผลกระทบในมติิสทิธด้ิานสขุภาพ พร้อมบริหารปัจจัยทีม่ผีลกระทบต่อสุขภาพอย่างจรงิจัง

(๑) การประมวล รวบรวม และประเมินข้อมูล NBA และจัดท�าแผน NAP พร้อมก�าหนดกลไกติดตามและประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(๒) การจัดตั้งกลไกในการน�ามาตรการเชิงบังคับและเชิงสมัครใจเพื่อป้องกันผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งให้มีการเยียวยาที่เหมาะสมมาใช้ในก�ากับดูแลการด�าเนินการประกอบธุรกิจ 

(๓) การสนับสนุนการน�าเครื่องมือ HRDD มาปรับใช ้  และขยายผลการปฏิบัติตามหลักการ UNGPs  
ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจขนาดกลางและย่อม และ 

(๔) การเร่งพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘ รวมถึงการรับรองร่างพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ....

(๑) การสร้างความตระหนัก และให้ความรู้ในการดแูลความปลอดภยัของเดก็ ทัง้กบัตวัเดก็เองและผู้ทีเ่กีย่วข้อง 
(๒) การมมีาตรการป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเดก็ รวมถงึการฟ้ืนฟเูยยีวยาเดก็ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากความรนุแรงโดยค�านงึถงึผลประโยชน์

สงูสดุของเดก็ 
(๓) การคุม้ครองเดก็จากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการก�าหนดมาตรการฟ้ืนฟทูีเ่หมาะสม 
(๔) การก�าหนดมาตรการคุม้ครองเดก็จากภยัออนไลน์รปูแบบต่าง ๆ และการให้ความรูแ้ก่ผู้ปกครองและครใูนการช่วยเหลือและให้ค�าแนะน�า 
(๕) การป้องกันการกระท�าผดิของเดก็โดยเสริมสร้างความเข้มแขง็ให้กบัสถาบันครอบครวั การจดัให้มกีระบวนการ และบคุลากรเพือ่ฟ้ืนฟเูดก็

ทีก่ระท�าผดิอย่างเหมาะสม และการแก้ไขระเบียบทีเ่กีย่วข้องเพือ่ไม่ให้มกีารเปิดเผยประวตักิารกระท�าผิดของเดก็เพือ่มใิห้เป็นอปุสรรค 
ต่อการกลบัคนืสูส่งัคม

(๓) การบังคบัใช้ร่างพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา พ.ศ. ....  
ที่ สนช. ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพ่ือป้องกันการด�าเนินคดีเพื่อระงับ 
การมีส่วนร่วมของสาธารณชน 

สรุปข้อเสนอแนะของ กสม. ต่อสถานการณ์สทิธมินษุยชน ๑๔ ประเด็น ในปี ๒๕๖๑
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(๑) การรณรงค์ให้ประชาชนเหน็ความส�าคญัของการออม โดยเฉพาะกลุม่แรงงานนอกระบบกว่า ๒๐ ล้านคน รวมถงึการพจิารณาระบบการออมภาคบงัคบัเพือ่ให้ประชาชนทกุคน
มบี�าเหน็จบ�านาญหลงัพ้นวยัเกษยีณ 

(๒) การปรบัปรงุกฎหมายคุม้ครองแรงงานเพือ่ให้สอดคล้องกับลกัษณะการท�างานของผู้สูงอายุเพือ่คุม้ครองสิทธด้ิานการท�างานของผู้สูงอาย ุรวมทัง้กฎหมายเกีย่วกบัประกนัสงัคม
และกองทนุการออมต่าง ๆ ให้รองรับการท�างานของผูส้งูอายดุ้วย และ 

(๓) การด�าเนินการเพือ่ให้ผู้สงูอายไุด้รับสทิธใินด้านอ่ืน ๆ ตามทีร่ะบใุนพระราชบญัญตัผู้ิสงูอาย ุพ.ศ. ๒๕๔๖ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ อย่างทัว่ถงึ อาท ิบรกิารด้านสาธารณสขุ การฝึก/
ประกอบอาชีพท่ีเหมาะสม การได้รับความคุม้ครองจากการถกูทอดทิง้ โดยให้ความส�าคญักบัผู้สูงอายทุีม่อีปุสรรคในการเข้าถงึสิทธต่ิาง ๆ หรอืมคีวามเส่ียงทีจ่ะถกูละเมดิสทิธิ 
เช่น ผูส้งูอายุท่ีอยู่ในพืน้ทีห่่างไกล ผูส้งูอายทุีอ่ยูล่�าพงั และผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นภาวะพึง่พงิ เป็นต้น

(๑) การสร้างความตระหนกัรู้เร่ืองสทิธขิองคนพกิารเพือ่ส่งเสรมิทศันคติเชงิบวกและการปฏบิตัทิีเ่คารพสทิธแิละศกัด์ิศรคีวามเป็นมนษุย์ของคนพกิาร และ
(๒) การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอแก่การศึกษาส�าหรับนักเรียนพิการในโรงเรียนจัดการเรียนร่วมให้สอดคล้องกับความต้องการจ�าเป็น 

ของนักเรียนพิการแต่ละบุคคล รวมถึงการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อให้คนพิการสามารถด�ารงชีวิตโดยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้

(๑) การให้ความรู ้และสร้างความเข้าใจแก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าวเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของแรงงานต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ  
รวมถงึการให้ความส�าคญักบัการควบคมุดแูลการประกอบกจิการจดัหางานด้วยเพ่ือมใิห้มกีารเอารดัเอาเปรยีบแรงงาน  
และการแก้ไขปัญหาการจดทะเบียนการเกิดบุตรของแรงงานข้ามชาติที่เกิดในประเทศไทย  
เพือ่ให้เดก็ทีเ่ป็นบตุรแรงงานข้ามชาติกลุม่นีไ้ด้รบัการจดทะเบยีนเกิดอย่างทัว่ถงึ 

(๒) การมมีาตรการสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัขัน้ตอนและเอกสารหลักฐานทีต้่องใช้ประกอบการขอมสีถานะ/สญัชาติ
แก่ผู้มสิีทธยิืน่ค�าขอตามนโยบายและกฎหมายทีเ่กีย่วข้องในภาษาทีผู้่มสิีทธยิืน่ค�าขอสามารถเข้าใจได้ รวมถึง
การพจิารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาผูส้งูอายกุลุม่ชาตพินัธุท์ีอ่ยูอ่าศยัในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน 
แต่ไม่อาจขอสถานะ/สญัชาตไิด้เนือ่งจากตกส�ารวจการจดัท�าทะเบยีนประวตัขิองกลุม่ชาตพินัธุ ์และ 

(๑) การเร่งพจิารณาร่างพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการทรมานและการกระท�าให้บุคคล
สญูหาย พ.ศ. .... ให้มีการประกาศใช้บงัคบัโดยเรว็ และเพ่ือเป็นหลกัประกนัให้นกัปกป้อง 
สิทธมินษุยชนได้รบัการคุม้ครองสิทธิดยีิง่ขึน้ 

(๒) การก�าหนดมาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนไว้ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ฉบบัที ่๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖) และ 

(๓) การแก้ไขระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ในการขอปล่อยชัว่คราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลย พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยยกเลิกข้อความทีใ่ห้อ�านาจ 
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือค�านึงถึงสาเหตุหรือพฤติการณ์ของผู ้ยื่นค�าร้อง 
ว่าเป็นผู้ทีน่่าเชือ่ว่ามไิด้กระท�าความผิดตามข้อกล่าวหาหรอืไม่ 

(๑) การพิจารณาทบทวนมาตรการตรวจสอบการประกอบกิจการของโรงงานอุตสาหกรรม 
หรอืกิจการอืน่ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างจรงิจงั เพือ่ป้องกนัปัญหาการทิง้กากของเสยี 
หรอืสารพิษสู่สิ่งแวดล้อม 

(๒) การเร่งแก้ไขปัญหาประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบด้านสขุภาพและความเป็นอยูจ่ากการประกอบกจิการต่าง ๆ  
รวมถงึดแูลให้ผู้ได้รบัผลกระทบได้รบัการเยยีวยาอย่างเป็นธรรม และ 

(๑) การทบทวนความจ�าเป็นในการใช้กฎหมายความมัน่คงในพ้ืนทีอ่ย่างต่อเน่ืองเพือ่หลกีเลีย่งและลดผลกระทบด้านสทิธมินษุยชนในทกุมติิ 
(๒) การก�ากับดแูลการปฏบิตัขิองเจ้าหน้าทีใ่นส่วนทีเ่กีย่วกบัการจบักมุและควบคมุตวัให้เป็นไปตามกฎหมายเพือ่ป้องกนัการทรมาน รวมถงึ 

มกีารตรวจร่างกายผูถู้กจับกมุก่อนส่งเข้าสถานทีค่วบคุมและบนัทกึผลเป็นลายลกัษณ์อกัษร และการเปิดโอกาสให้ญาตเิข้าเยีย่มได้ 
(๓) การเพิม่มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัให้แก่ประชาชนในพืน้ที ่ โดยเฉพาะกลุ่มเดก็ เยาวชน และสตร ี รวมทัง้ดแูลให้การเยยีวยา 

ผูไ้ด้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์รุนแรงอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

(๑) การปราบปรามการค้ามนษุย์อย่างต่อเนือ่งและน�าตวัผูก้ระท�าผดิ รวมถงึเจ้าหน้าทีร่ฐัทีเ่ข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการกระท�าผิดมาลงโทษ และให้ความส�าคญักบัการน�ามาตรการ 
เชงิป้องกนัมาใช้มากข้ึน 

(๒) การด�าเนนิงานตามแผนสทิธมินษุยชนแห่งชาติอย่างจริงจัง และรายงานผลการด�าเนนิงาน เพือ่น�าไปปรบัปรงุในระยะต่อไป 
(๓) การสร้างความรูค้วามเข้าใจให้เจ้าหน้าทีผู่ท้ีเ่กีย่วข้องกบักฎหมาย ประกาศ ข้อบังคบัท่ีเกีย่วข้องกบัการค้ามนษุย์เพือ่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ท่ีแท้จริงและเพิม่ประสทิธิภาพ 

ในการปฏบิตังิานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
(๔) การจดัเตรยีมล่ามเพือ่อ�านวยความสะดวกให้ผูท้ีเ่ก่ียวข้องได้รับความเป็นธรรม รวมทัง้ให้ความรูแ้ก่เจ้าหน้าทีผู้่บังคบัใช้กฎหมายเกีย่วกบัการปฏบัิตต่ิอผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ที่เป็นผู้หญิง และเด็กอย่างเหมาะสม

(๓) การสร้างความร่วมมอืกบัรฐับาลประเทศเมยีนมา UNHCR และองค์การระหว่างประเทศท่ีเกีย่วข้อง ในการให้ข้อมลูและ
เตรยีมความพร้อมแก่ผู้หนภียัการสู้รบชาวเมยีนมาในพืน้ท่ีพกัพงิชัว่คราวท่ีสมคัรใจเดนิทางกลับอย่างต่อเนือ่ง โดยค�านงึ
ถงึสถานการณ์ความปลอดภยัในประเทศเมยีนมาเป็นส�าคญั และควรเร่งรดัการพจิารณากลไกคดักรองผูเ้ข้าเมอืง 
ผดิกฎหมายเพือ่จ�าแนกผู้แสวงหาท่ีพกัพงิออกจากผู้เข้าเมอืงผิดกฎหมายอ่ืน และพิจารณาก�าหนดนโยบายหรอืแนวทาง
ในการปฏิบติัต่อคนกลุม่นีอ้ย่างเหมาะสมทีส่อดคล้องกบักฎหมายระหว่างประเทศ รวมถงึมาตรการทางเลอืกอืน่ 
แทนการควบคมุตัว โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูแ้สวงหาท่ีพกัพงิท่ีเป็นเด็ก

(๓) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด 
ความยัง่ยนื รวมทัง้การเร่งพจิารณาออกกฎหมายทีส่่งเสรมิการใช้สทิธชุิมชน และการปรบัปรงุกฎระเบยีบ 
ทีเ่กีย่วข้องหรอืขัน้ตอนปฏบิตัต่ิางๆ ให้เป็นไปตามสิทธทิีไ่ด้รบัการรบัรองในรฐัธรรมนญู

(๔) การลดภาวะทพุโภชนาการของเดก็ในพ้ืนทีโ่ดยสนบัสนนุอาหารทีม่คีณุค่า และ 
(๕) การพฒันากระบวนการยตุธิรรมทีค่�านงึถงึความละเอยีดอ่อนด้านเพศสภาพของสตรใีนพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้
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๑. หน้าที่และอ�นาจของ กสม. 

หน้าที่และอ�านาจของ กสม. ได้รับการบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และ มาตรา ๒๖ และ ๒๗ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งหน้าที่ส�าคัญประการหนึ่ง คือ การจัดท�ารายงาน
ผลการประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชนของประเทศไทย ท้ังนี ้มาตรา ๔๐ วรรคหนึง่ ของพระราชบญัญัต ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก�าหนดว่าการจัดท�า
รายงานดังกล่าวจะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน เพื่อเสนอต่อรัฐสภา
และคณะรฐัมนตร ี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทัว่ไป รวมทัง้ให้กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ 
มาแถลงรายงานดังกล่าวต่อรัฐสภาด้วย มาตรา ๔๐ วรรคสี่ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ 
บัญญัติว่า การจัดท�ารายงานฯ ให้กระท�าเป็นการสรุป โดยรายงานฯ ต้องประกอบด้วยปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และมาตรา ๔๑ ก�าหนดให้ กสม. ต้องจดั 
ให้มีแผนการด�าเนินการจัดท�ารายงานดังกล่าวเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปโดยไม่ชักช้าและแล้วเสร็จ 
ตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ รวมทั้งได้จัดท�าแผนการจัดท�ารายงานฯ ซึ่งมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
ของส�านักงาน กสม. ด้วย

บทน�
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๒. สิทธิและเสรีภาพท่ี่พึงได้รับการคุ้มครองของไทย

หมวดที่ ๑ บท ทั่วไป
หมวดที่ ๓ สิทธิ
และเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทย (มาตรา ๒๕-๔๙)

• ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง 
(มาตรา ๔)

• สทิธแิละเสรภีาพของปวงชนชาวไทย นอกจากท่ีบัญญตัคิุม้ครองไว้เป็นการเฉพาะในรฐัธรรมนญูแล้ว 
การใดทีม่ไิด้ห้ามหรอืจ�ากดัไว้ในรฐัธรรมนญูหรอืในกฎหมายอืน่ ๆ  บุคคลย่อมมีสทิธแิละเสรีภาพท่ีจะ
ท�าการน้ันได้ และได้รบัความคุ้มครองตามรัฐธรรมนญู ตราบเท่าท่ีการใช้สทิธหิรอืเสรีภาพเช่นว่านัน้
ไม่กระทบกระเทอืน หรอืเป็นอนัตรายต่อความม่ันคงของรัฐ ความสงบเรยีบร้อย หรือศลีธรรมอนัดี
ของประชาชน และไม่ละเมิดสทิธหิรือเสรภีาพของบุคคลอืน่ (มาตรา ๒๕)

• การตรากฎหมายทีม่ผีลเป็นการจ�ากดัสิทธหิรอืเสรภีาพของบคุคลต้องเป็นไปตามเงือ่นไขในรฐัธรรมนญู 
ไม่ขดัต่อหลกันติธิรรม ไม่เพิม่ภาระหรอืจ�ากดัสทิธหิรือเสรภีาพเกนิสมควรแก่เหตุ และจะกระทบศกัดิศ์รี
ความเป็นมนษุย์ของบคุคลมไิด้ รวมท้ังต้องระบุเหตผุลความจ�าเป็นในการจ�ากัดสทิธแิละเสรภีาพไว้ด้วย 
ทัง้นีต้้องมผีลใช้บงัคบัเป็นการท่ัวไป (มาตรา ๒๖)

• บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย สิทธิและเสรีภาพได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน  
ชายและหญิงเท่าเทยีมกนั ห้ามเลอืกปฏบัิตโิดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลโดยเหตุต่าง ๆ มาตรการทีร่ฐั
ก�าหนดขึน้เพ่ือขจดัอปุสรรค หรอืส่งเสรมิให้บุคคลสามารถใช้สทิธหิรือเสรภีาพได้เช่นเดยีวกบับคุคลอืน่ 
ไม่ถอืเป็นการเลอืกปฏิบตัโิดยไม่เป็นธรรม เจ้าหน้าทีร่ฐัอาจจะถกูจ�ากดัสทิธแิละเสรภีาพในส่วนทีเ่กีย่วกบั 
การเมอืง สมรรถภาพ วินยั จรยิธรรม (มาตรา ๒๗)

• สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย (มาตรา ๒๘)
• สิทธิในกระบวนการยุติธรรม (มาตรา ๒๙)
• สิทธิในการไม่ถูกเกณฑ์แรงงานในภาวะทั่วไปยกเว้นภาวะที่ไม่ปกติ (มาตรา ๓๐)
• เสรีภาพในการถือศาสนา (มาตรา ๓๑)
• สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว (มาตรา ๓๒)
• เสรีภาพในเคหะสถาน (มาตรา ๓๓)
• เสรีภาพในการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นและเสรีภาพทางวิชาการ (มาตรา ๓๔)
• เสรีภาพสื่อมวลชน (มาตรา ๓๕)
• เสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร (มาตรา ๓๖)
• สิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก (มาตรา ๓๗)
• เสรีภาพการเดินทางและการเลือกถิ่นท่ีอยู่ (มาตรา ๓๘)
• เสรีภาพในการประกอบอาชีพ (มาตรา ๔๐)
• สิทธิของบุคคลและชุมชนในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะ การเสนอ

เรื่องร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐ และได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยเร็ว การฟ้องหน่วยงาน 
ของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระท�าหรือการละเว้นการกระท�าของข้าราชการ พนักงาน  
หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ (มาตรา ๔๑)

• เสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชุมชน หรือหมู่คณะ (มาตรา ๔๒)
• สทิธขิองบคุคลและชมุชนในการรกัษาดแูลจารตีท้องถิน่อนัดงีาม ในการจดัการ บ�ารงุ ใช้ประโยชน์

ทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดล้อม และความหลากหลายทางชวีภาพอย่างยัง่ยนื การเข้าช่ื่อกนัเสนอแนะรัฐ  
การจัดระบบสวสัดกิารชุมชน (มาตรา ๔๓)

๒.๑ สิทธิและเสรีภาพที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
สิทธิและเสรีภาพท่ี่ได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐๑ ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติ
หลายส่วน บทบัญญัติหลักปรากฏในหมวดที่ ๑ บททั่วไป และหมวดที่ ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากนี้  
ยังมีปรากฏในส่วนท่ี่เกี่ยวกับหน้าที่ของรัฐในหมวดท่ี่ ๕ และแนวนโยบายแห่งรัฐในหมวดท่ี่ ๖ ดังนี้

๑  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐.
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• เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ (มาตรา ๔๔)
• เสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง (มาตรา ๔๕)
• สิทธิของผู้บริโภค (มาตรา ๔๖)
• สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข (มาตรา ๔๗)
• สิทธิของมารดา (ก่อนและหลังคลอดบุตร) สิทธิของบุคคลที่อายุเกิน ๖๐ ปี และบุคคลยากไร้

(มาตรา ๔๘)
• การห้ามใช้สิทธิและเสรีภาพในการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์

ทรงเป็นประมุข (มาตรา ๔๙)

หมวดที่ ๕ หน้าท่ี่ของรัฐ
(มาตรา ๕๑-๖๓)

• การใดที่ รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีและรัฐ ถ้าเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
เป ็นสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะติดตามและเร ่งรัดให ้ รัฐด�าเนินการ รวมทั้ ง
ฟ้องร้องหน่วยงานเพื่อจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้น ๆ (มาตรา ๕๑) 
[เชื่อมโยงกับมาตรา ๔๑ และ ๔๓]

• การจัดการศึกษาภาคบังคับแบบให้เปล่า ๑๒ ปี (มาตรา๕๔)
• การบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง (มาตรา ๕๕)
• การจัดท�าสาธารณูปโภคพื้นฐาน (มาตรา ๕๖)
• การรักษาดูแลจารีตท้องถ่ินอันดีงาม การจัดการบ�ารุง ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ  

สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมให้บุคคล และ
ชุมชนมีส่วนร่วม และได้รับประโยชน์ (มาตรา ๕๗) [เชื่อมโยงกับมาตรา ๔๓]

• การด�าเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตให้ผู ้ใดด�าเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบ 
ต่อทรพัยากรธรรมชาต ิคณุภาพสิง่แวดล้อม สขุภาพอนามยั คณุภาพชีวติของประชาชนหรอืชมุชนหรือ
สิง่แวดล้อมอย่างรนุแรง รฐัต้องด�าเนนิการให้มกีารศกึษาและประเมนิผลกระทบต่อคณุภาพสิง่แวดล้อม 
และสุขภาพ และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนและชุมชน 
เพือ่น�ามาประกอบการพจิารณา ในการด�าเนินการหรอือนญุาต รฐัต้องระมดัระวงัให้เกดิผลกระทบน้อยทีส่ดุ  
และต้องด�าเนนิการให้มกีารเยยีวยา ผูท่ี้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมโดยไม่ชักช้า (มาตรา ๕๘)

• การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานรัฐ (มาตรา ๕๙)
• การรักษาทรัพยากรคลื่นความถี่ (มาตรา ๖๐)
• การก�าหนดมาตรการและกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค (มาตรา ๖๑)

หมวดที ่๖ แนวนโยบายแห่งรฐั  
(มาตรา ๖๔- ๗๘)

• การตรากฎหมายและนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน (มาตรา ๖๔)
• รฐัพงึจดัให้มยีทุธศาสตร์ชาตเิป็นเป้าหมายการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื ตามหลกัธรรมาภิบาล โดย 

การจดัท�าต้องมีบทบญัญตัเิกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมและการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน (มาตรา ๖๕)
• การสร้างสมัพนัธภาพกบันานาชาตโิดยยดึหลักความเสมอภาคและคุม้ครองประโยชน์ของชาต ิ(มาตรา ๖๖)
• การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น (มาตรา ๖๗)
• การบริหารกระบวนการยติุธรรมอย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นธรรม ไม่เลอืกปฏบัิต ิ ประชาชนเข้าถึง 

ได้สะดวก รวดเรว็ ไม่เสยีค่าใช้จ่ายสงูเกนิสมควร คุม้ครองเจ้าหน้าท่ีมใิห้แทรกแซงการปฏบัิตหิน้าที่ 
และการช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่ผูย้ากไร้/ด้อยโอกาส (มาตรา ๖๘)

• การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศิลปะวิทยาการเพื่อความเข้มแข็ง
ของสังคม และเสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ (มาตรา ๖๙)

• การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ (มาตรา ๗๐)
• การเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครวั การมทีีอ่ยูอ่าศยัอย่างเหมาะสม ดแูลสขุภาพ ส่งเสรมิและ

พฒันาทรพัยากรมนษุย์ให้เป็นพลเมอืงท่ีด ีการช่วยเหลอืเดก็ เยาวชน สตร ีผูส้งูอาย ุคนพกิาร ผู้ยากไร้ 
และผูด้้อยโอกาส ในการจดัสรรงบประมาณต้องค�านงึถึงความจ�าเป็นและความต้องการทีแ่ตกต่างกัน
ของเพศ วยั และสภาพของบุคคลเพือ่ความเป็นธรรม (มาตรา ๗๑)



รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑

40

หมวดท่ี ๖ แนวนโยบาย 
แห่งรัฐ (มาตรา ๖๔- ๗๘)

• การด�าเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรท่ีดิน น�้า พลังงานอย่างเหมาะสม ยั่งยืน มีประสิทธิภาพ  
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน การกระจายการถือครองอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
เพยีงพอต่อการอปุโภคบริโภคของประชาชน (มาตรา ๗๒)

• การจดัท�ามาตรการ/กลไกช่วยให้เกษตรกรประกอบการเกษตรอย่างมปีระสทิธภิาพ มผีลผลติสงู  
ปลอดภัย ใช้ต้นทนุต�า่ แข่งขันได้ การช่วยเหลอืเกษตรกรผู้ยากไร้ (โดยการปฏรูิปท่ีดนิ และอืน่ ๆ) 
(มาตรา ๗๓)

• การจดัการระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รบัประโยชน์จากความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจอย่างทัว่ถงึ  
เป็นธรรม ยัง่ยืน พึง่ตนเองได้ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง (มาตรา ๗๕)

• การพฒันาระบบการบรหิารราชการแผ่นดนิตามหลักกจิการบ้านเมอืงทีดี่ การจดัท�าบรกิารสาธารณะ 
การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ การพฒันาเจ้าหน้าท่ีรฐัให้ซ่ือสตัย์ สจุรติ มีทศันคติ
บรกิารประชาชนให้เกดิความสะดวก รวดเรว็ ไม่เลอืกปฏบัิต ิและปฏบัิติหน้าท่ีอย่างมปีระสทิธิภาพ 
(มาตรา ๗๖)

• การดูแลให้มีกฎหมายท่ีจ�าเป็นและยกเลกิ ปรบัปรงุกฎหมายท่ีหมดความจ�าเป็น หรอืไม่สอดคล้อง
กบัสภาพการณ์ การรับฟังความคดิเห็นก่อนการตรากฎหมาย การเปิดเผยผลการรบัฟัง และน�าผล
มาพิจารณาร่วม (มาตรา ๗๗)

• การส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ การจัดท�าบริการ
สาธารณะในทกุระดับ การตรวจสอบการใช้อ�านาจรฐั การต่อต้านการทุจรติ และประพฤตมิชิอบ  
และการตดัสนิใจทางการเมืองและอืน่ใดท่ีอาจมผีลกระทบต่อประชาชนหรอืชุมชน (มาตรา ๗๘)

๒.๒ กฎหมายระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนกับประเทศไทย 
๒.๒.๑ สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน
ประเทศไทยเป็นภาคีสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน 
ท่ีจัดท�าในกรอบสหประชาชาติหลายฉบับ ไทยจึงมี
พันธกรณีที่จะต้องส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ต่าง ๆ ที่ได ้รับการรับรองในสนธิสัญญาฉบับนั้น ๆ 
ปัจจุบันประเทศไทยได้เข ้าเป็นภาคีสนธิสัญญาหลัก 
ด้านสทิธมินษุยชนจ�านวน ๗ ฉบบั จากทัง้หมด ๙ ฉบบั ได้แก่

๑) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตร ี
ในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination Against Women : CEDAW) 
มผีลใช้บงัคับกับประเทศไทย เมือ่ วันที ่๘ กนัยายน ๒๕๒๘

๒) อนุสัญญาว ่าด ้วยสิทธิ เด็ก (Convention on 
the Rights of the Child : CRC) มีผลใช้บังคับ  
กับประเทศไทย เมื่อวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๓๕

๓) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (International Covenant on Civil and 
Political Rights : ICCPR) มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย 
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐

๔) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights : ICESCR)  
มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย เม่ื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

๕) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ 
ในทุกรูปแบบ (International Convention on the 
Elimination of All Forms of Racial Discrimination:  
ICERD) มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๗ 
กมุภาพนัธ์ ๒๕๔๖

๖) อนสัุญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการประตบัิต ิ
หรือการลงโทษอ่ืนท่ี่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ี่ย�่ายี
ศักด์ิศรี (Convention Against Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or  
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Punishment: CAT) มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย  
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 

๗) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities: CRPD) มีผล
ใช้บังคับกับประเทศไทย เมื่อวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑

ส่วนสนธิสัญญาอีก ๒ ฉบับท่ีประเทศไทยยังมิได้เข้าเป็น
ภาคี ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคน
จากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (Convention for  
the Protection of All Persons from Enforced  
Disappearance: CPED) และอนุสัญญาว ่าด ้วย 
การคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถ่ินฐานและสมาชิก
ในครอบครัว (Convention on the Protection of the 
Rights of All Migrant Workers and Members of 
Their Families : ICRMW) อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย 
ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา CPED  
โดยได้ลงนามอนสุญัญาฯ เม่ื่อวนัที ่๙ มกราคม ๒๕๕๕ และ  
ครม. และ สนช. ได้มมีตเิป็นชอบในหลักการให้ประเทศไทย 
ให้สตัยาบันอนสุญัญาดงักล่าวเมือ่วนัที ่๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
และเม ่ื่อ วันที่  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามล�าดับ  
ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการด�าเนินการปรบัปรงุกฎหมายภายใน 
ให้สอดคล้องกับอนสุญัญาฯ ก่อนด�าเนนิการให้สตัยาบนัต่อไป  
ส่วนอนุสัญญา ICRMW ประเทศไทยยังมิได้เข้าเป็นภาคี

๒.๒.๒ พิธีสารเลือกรับของสนธิสัญญาหลัก 
ด้านสิทธิมนุษยชน
นอกจากสนธิสัญญาหลัก ๗ ฉบับข้างต้นแล้ว ประเทศไทย
ได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับ (Optional Protocol) 
ของสนธิสัญญาข ้างต ้นบางฉบับ ซึ่ งมี เ น้ือหาขยาย
ขอบเขตการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในสนธิสัญญาหลัก
ฉบับน้ัน ๆ ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ปัจจุบัน ประเทศไทย 
เป็นภาคีพิธีสารเลือกรับรวม ๕ ฉบับ ได้แก่

๑) พิธีสารเลือกรับของอนุ สัญญาว ่าด ้วยการขจัด 
การเลือกปฏิบัตต่ิอสตรใีนทุกรปูแบบ (Optional Protocol to  
the Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination Against Women :  
OP-CEDAW) ซึ่งมีสาระส�าคัญเกี่ยวกับการยอมรับอ�านาจ 

ของคณะกรรมการประจ�าอนุสัญญาฯ ในการรับและ
พิจารณาข้อร้องเรียนในกรณีที่มีการละเมิดพันธกรณี
ภายใต้อนุสัญญาฯ โดยผู ้ร้องเรียนอาจเป็นบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลในนามผู้ถูกละเมิดสิทธิก็ได้ ประเทศไทยได้
ให้สัตยาบันพิธีสารฉบับนี้เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๓

๒) พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กว่าด้วย
การขายเด็ก โสเภณีเด็กและสื่อลามกที่ เกี่ยวกับเด็ก  
(Optional Protocol to the Convention on the 
Rights of the Child on the Sale of Children, Child 
Prostitution and Child Pornography : OP-SC)  
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ด ้ เ ข ้ า เ ป ็ น ภ า คี พิ ธี ส า ร ดั ง ก ล ่ า ว 
ด้วยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๙

๓) พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กว่าด้วย
สภาวะความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ (Optional Protocol 
to the Convention on the Rights of the Child on 
the Involvement of Children in Armed Conflict 
: OP-AC) ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารฉบับนี ้
ด้วยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

๔) พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กว่าด้วย
กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน (Optional Protocol to 
the Convention on the Rights of the Child on a 
Communications Procedure : OP3) ประเทศไทยได้
ให้สัตยาบันพิธีสารฉบับนี้เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕

๕) พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
 (Optional Protocol to the Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities : OP- CRPD)  
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ด ้ เ ข ้ า เ ป ็ น ภ า คี พิ ธี ส า ร ฉ บั บ นี้ 
ด ้วยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙

๒.๒.๓ อนสุญัญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
นอกจากสนธิสัญญาหลักและพิธีสารข ้ างต ้นแล ้ว  
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ยั ง เ ป ็ น ภ า คี อ นุ สั ญ ญ า ท่ี จั ด ท� า ขึ้ น 
โดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International  
Labour Organization: ILO)๒ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิแรงงานในด้านต่าง ๆ จ�านวน ๑๔ ฉบับ ได้แก่

๒ มีสถานะเป็นทบวงช�านัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ (specialized agency) โดยมีหน้าที่หลักในการส่งเสริม การปรับปรุงสภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ผ่านการก�าหนด ติดตาม  
และก�ากับมาตรฐานในด้านการจ้างงาน ค่าจ้าง ระยะเวลาการ ปฏิบัติงาน การประกันสังคม และอื่น ๆ.
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อนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๔ การหยุดพักผ่อนประจ�าสัปดาห์ในงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๔๖๔ (๑๙๒๑)

อนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๙ การปฏบิตัโิดยเท่าเทยีมกนัในเรือ่งค่าทดแทนส�าหรบัคนงานในชาตแิละคนต่างชาต ิพ.ศ. ๒๔๖๘ (๑๙๒๕)

อนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๒๙ การเกณฑ์แรงงาน หรือแรงงานบังคับ พ.ศ. ๒๔๗๓ (๑๙๓๐)

อนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๘๐ การแก้ไขบางส่วนของอนุสัญญา พ.ศ. ๒๔๘๙ (๑๙๔๖)

อนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๘๘ การจัดตั้งบริหารจัดหางาน พ.ศ. ๒๔๙๑ (๑๙๔๘)

อนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๐๐ ค่าตอบแทนที่เท่ากัน พ.ศ. ๒๔๙๔ (๑๙๕๑)

อนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๐๔ การเลิกบังคับทางอาญาแก่กรรมกรพื้นเมืองที่ละเมิดสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๔๙๘ (๑๙๕๕)

อนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๐๕ การยกเลิกแรงงานบังคับ พ.ศ. ๒๕๐๐ (๑๙๕๗)

อนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๑๖ การแก้ไขบางส่วนของอนุสัญญา พ.ศ. ๒๕๐๔ (๑๙๖๑)

อนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๒๒ นโยบายการท�างาน พ.ศ. ๒๕๐๗ (๑๙๖๔)

อนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๒๓ อายุขั้นต�่าที่อนุญาตให้ท�างานในเหมืองใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๐๘ (๑๙๖๕)

อนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๒๗ น�้าหนักสูงสุดที่อนุญาตให้คนงานคนหนึ่งแบกหามได้ พ.ศ. ๒๕๑๐ (๑๙๖๗)

อนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๓๘ อายุขั้นต�่าที่อนุญาตให้จ้างงานได้ พ.ศ. ๒๕๑๖ (๑๙๗๓)

อนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๘๒ การห้ามและการด�าเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบท่ีเลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก  
พ.ศ. ๒๕๔๒ (๑๙๙๙)

นอกเหนือจากสนธิสัญญาหลัก พิธีสารเลือกรับ และ
อนสุญัญา ILO แล้ว ยงัมตีราสารระหว่างประเทศทีจั่ดท�าขึน้ 
ในกรอบสหประชาชาติอีกจ�านวนมากที่วางแนวปฏิบัติ
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในด้านต่าง ๆ 
ที่มีการน�ามาใช้อ้างอิงในการพิจารณาการด�าเนินการ 
ของรฐัด้านสทิธมินษุยชนแม้ว่าตราสารดงักล่าวจะไม่ได้มผีล 
ผูกพันทางกฎหมายเช่นเดียวกับสนธิสัญญา แต่ก็เป็นส่ิงที่ 
ประเทศไทยควรน�ามาพจิารณาด�าเนนิการตามทีเ่หมาะสม 
กับบริบทของประเทศไทย ตราสารเหล่านี้มีชื่อเรียก
แตกต่างกันไป เช่น ปฏิญญา (declaration) แนวทาง 
(guidelines) หลักการชี้แนะ (guiding principles)  
ข้อก�าหนดมาตรฐาน (standard rules) เป็นต้น นอกจากนี้  
ไทยยังต ้องปฏิบัติตามค�าม่ัน (pledge) ท่ีให ้ไว ้ต ่อ
ประชาคมระหว่างประเทศ เช่น ในกระบวนการทบทวน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review: 
UPR) ด้วย

๒.๓ หลักการส�คัญด้านสิทธิมนุษยชน
๒.๓.๑ หลักการส�คัญเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน 
ประกอบด้วย
๑) หลกัความเสมอภาค (equality) และการไม่เลอืกปฏบัิติ 
(non-discrimination) หลกัการดังกล่าวมท่ี่ีมาจากปฏญิญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนท่ีกล่าวว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมา
มีอิสระและเท่าเทียมกันในศักดิ์และสิทธิ และควรได้รับ
สิทธิต่าง ๆ  ที่ได้รับรองในปฏญิญาฯ โดยไมม่ีความแตกต่าง 
ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางเชื้อชาติ เพศ ภาษา 
ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอ่ืน  
เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน ก�าเนดิ หรือสถานะอ่ื่น ๆ

๒) หลกัความเช่ือมโยง (interdependence) และการแบ่งแยก 
มไิด้ (indivisibility) ของสทิธิมนษุยชน หมายถงึสทิธิแต่ละ
ประเภทไม่ว่าจะเป็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  
หรือสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ต่างมี 
ความสมัพนัธ์เชือ่มโยงกนัไม่สามารถแยกจากกนัได้ การได้รบั 
หรอืไม่ได้รบัสทิธปิระเภทหนึง่ ย่อมมผีลต่อสทิธอิกีประเภทหนึง่  
สิทธิต ่าง ๆ จึงควรได ้รับการส ่งเสริมควบคู ่ กันไป  
หลักการดั งกล ่ าวปรากฏในปฏิญญาว ่ าด ้ วยสิทธ ิ
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ในการพัฒนาที่ได้รับการรับรองจากสมัชชาสหประชาชาติ
เม่ื่อปี ๒๕๒๙ และได้รับการยืนยันโดยที่ประชุมระดับโลก 
ว่าด้วยสิทธมินษุยชนในปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏบิติัการ 
เมื่อปี ๒๕๓๖

๓) หลักการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งปรากฏในข้อ ๒๙ 
ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน สามารถกระท�าได้ 
โดยต้องก�าหนดเป็นกฎหมายและเป็นไปเพื่อประโยชน์ 
ในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู ้อ่ื่น และเพื่อเหต ุ
ความจ�าเป็นทีช่อบธรรมในการรกัษาศลีธรรมอนัดีและความสงบ 
เรียบร้อยอันพึงมีส�าหรับสังคมประชาธิปไตย

๒.๓.๒ ลักษณะของสิทธิ และการด�เนินมาตรการ
และการบริหารจัดการด้านสทิธมินษุยชนให้เป็นจริง 
จ�แนกเป็น
๑) สิทธิแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด (non-derogable rights)  
ซึง่มอิาจเพกิถอนหรอืลดิรอนได้ ไม่ว่าจะอยูใ่นสถานการณ์ใด 
ก็ตาม เช่น สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ สิทธิที่จะไม่ถูกทรมาน และ
ในกรณีที่เป็นสิทธิที่รัฐอาจจ�ากัด หรือเพิกถอนได้ชั่วคราว  
(derogable rights) ในบางสถานการณ์ที่กฎหมาย 
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศยินยอมให้รัฐกระท�าได้ 
เพื่อวัตถุประสงค์บางประการ ได้แก่ ความมั่นคงของชาติ 
ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสขุ หรอืเพ่ื่อศลีธรรม ซ่ึงเป็น 
หลักการที่ปรากฏในข้อ ๔ ของกติกา ICCPR ทั้งนี้ รัฐต้อง 
ด�าเนินการตามแนวทางท่ีเป็นที่ยอมรับตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ เช่น มกีารบญัญตัไิว้เป็นกฎหมายท่ีชดัเจน 

เป็นไปเพื่อเหตุผลที่ชอบธรรม รัฐไม่สามารถหาวิธีการอ่ืน 
มาทดแทนได้ และการใช้อย่างจ�ากัดและเท่าที่จ�าเป็น 
ได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นมาตรการ
จ�าเป็นในสังคมประชาธิปไตย เป็นต้น ซ่ึงเป็นแนวทาง 
ที่สอดคล้องกับข้อ ๒๙ ของหลักการของปฏิญญาสากล 
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่กล่าวถึงข้างต้น

๒) สิทธิบางประเภทที่รัฐจะสามารถท�าให้ก้าวหน้าหรือ 
เป็นจรงิได้ โดยต้องด�าเนนิการอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายใต้ 
ทรัพยากรที่มีอยู่ (progressive realization of rights)  
ซ่ึงรัฐจ�า เป ็นต ้องแสดงความมุ ่ งมั่นและมีแนวทาง 
การด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ มีการก�าหนด 
ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน เช่น มีแผน 
การปฏิบัติงาน ระยะเวลา ก�าลังบุคลากร ผู้รับผิดชอบ  
และการติดตามผลการปฏิบัติอย่างแท้จริง มีการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างเพียงพอ/เหมาะสม (maximum available  
resources) และในการด�าเนินการตามแผนงานดังกล่าว
ต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติด ้วยเหตุแห่งความแตกต่าง 
ที่ต้องห้ามตามหลักการสิทธิมนุษยชน

๒.๓.๓ ความผกูพนัทางกฎหมาย และหน้าทีข่องภาค
ส่วนต่าง ๆ  ที่เก่ี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน จ�แนกเป็น
รัฐ ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ (duty-bearer) ในการส่งเสริม
และคุม้ครองสทิธมินษุยชนของบคุคลทีอ่ยูใ่นเขตอ�านาจรฐั 
(jurisdiction) มีหน้าที่ใน ๓ ด้าน คือ

หน้าที่ในการเคารพ 
(Obligation to respect)

รฐัต้องไม่แทรกแซงการใช้สทิธขิองประชาชน และไม่กระท�าการ หรือละเว้นการกระท�าใด ๆ  
ท่ีเป็นการกระท�าละเมดิสทิธมินษุยชน

หน้าที่ในการคุ้มครอง 
(Obligation to protect)

รฐัต้องคุม้ครองมใิห้บคุคลหรือกลุ่มบคุคลถกูละเมดิสิทธจิากบคุคลอืน่ หรือกลุ่มอืน่ใด เช่น 
ภาคเอกชน โดยรฐัต้องมมีาตรการดแูลไม่ให้เกดิการละเมดิสทิธ ิ แต่หากเกดิการละเมิด  
รฐัต้องเข้ามาดแูลให้การคุ้มครอง

หน ้ า ที่ ใ น ก า รท� า ใ ห ้ สิ ท ธิ 
เกดิผลในทางปฏบิตัใินการจดัท�า  
อ�านวยการให้เกิดขึ้นจริง 
(Obligation to fulfill)

รฐัต้องมมีาตรการในการท�าให้สทิธทิีไ่ด้รับการรบัรองเกดิผลจรงิ เช่น การก�าหนดกรอบ
กฎหมาย นโยบาย และการด�าเนินการต่าง ๆ ทีท่�าให้ประชาชนได้รบัรูถ้งึสทิธดัิงกล่าว  
การประกนัให้ประชาชนสามารถเข้าถงึและใช้สทิธแิละเสรภีาพทีไ่ด้รับการรบัรองในกฎหมาย
ภายในและตามพนัธกรณรีะหว่างประเทศด้านสทิธมินษุยชน





การประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงพิจารณาตามหลักตัวชีว้ดั (indicators) ซ่ึงก�าหนดให้รฐั
ต้องเคารพ ให้การคุ้มครอง และด�าเนินการให้เกิดขึ้นตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ตามกติกา ICCPR อนุสัญญา CAT และ
อนสุญัญา CPED เป็นส�าคญั สทิธบิางประการมลีกัษณะเป็นสทิธทิีม่อิาจเพกิถอนหรอืลดิรอนได้ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ  
(non-derogable rights) อาทิ สิทธิท่ีจะไม่ถูกท�าให้เสียชีวิตโดยอ�าเภอใจ และสิทธิที่จะไม่ถูกทรมาน เป็นต้น  
สิทธบิางประการรฐัอาจจ�ากดัได้ (derogable rights) เท่าทีจ่�าเป็นเพือ่ประโยชน์ในการรกัษาความมัน่คงของชาติ ความสงบ 
เรียบร้อย การสาธารณสุข หรือการรักษาศีลธรรมโดยรวมของสังคม โดยตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ การจ�ากัด
สิทธิต้องบัญญัติเป็นกฎหมาย นอกจากนี้ ในบางสถานการณ์ที่เป็นภัยร้ายแรง รัฐอาจจ�ากัดสิทธิบางประการเพิ่มเติมได้ 
แต่การด�าเนินการดงักล่าวต้องมเีหตผุลท่ีชอบธรรมและจะต้องกระท�าอย่างจ�ากดัเท่าทีจ่�าเป็นเมือ่ไม่สามารถใช้มาตรการ
หรือวิธีการอื่นใดแทนได้ ทั้งต้องได้สัดส่วนและเหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งหลักการนี้ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๓ มาตรา ๒๖ ด้วย

ในปี ๒๕๖๑ กสม. ประมวลภาพรวม ประเมินสถานการณ์ ปัญหาอุปสรรค และมีข้อเสนอแนะด้านสิทธิพลเมืองและ 
สิทธิทางการเมือง ใน ๓ ประเด็น ดังนี้

บทที่ ๒
การประเมินสถานการณ์

ด้านสทิธพิลเมืองและสิทธิทางการเมือง
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๒.๑ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

ภาพรวม
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมได้รับการประกันไว้ในกติกา 
ICCPR หลายข้อ เช่น ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ 
๑๔ ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลท่ีถูกจับกุมคุมขัง อาทิ  
สิทธิที่ จะไม ่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวโดยอ�าเภอใจ 
สิทธิที่จะได้รับแจ้งถึงเหตุผลและข้อหาในการจับกุม 
สิทธิที่จะมี เวลาและได ้รับความสะดวกเพียงพอแก่ 
การเตรยีมการเพือ่ต่อสูค้ด ีสทิธใินการได้รบัการสนันษิฐาน 
ไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธ์ิ สิทธิท่ีจะได้รับการพิจารณาคดี
ในเวลาอันสมควรหรือได้รับการปล่อยตัวไปโดยมิให้ถือ
เป็นหลักทั่วไปว่าจะต้องควบคุมบุคคลที่รอพิจารณาคดี  
สิทธิ ในการได ้รับการเยียวยาในกรณีถูกจับกุมหรือ
ควบคุมตัวโดยไม ่ชอบ สิท ธิที่ จะได ้ รับการปฏิบัติ 
ด ้ ว ย ค ว า ม มี ม นุ ษ ย ธ ร ร ม แ ล ะ เ ค า ร พ ใ น ศั ก ด์ิ ศ รี 
ความเป ็นมนุษย ์  สิท ธิที่ จะได ้ รับความเสมอภาค 
ในการพจิารณาของศาลและตุลาการ เป็นต้น โดยรฐัธรรมนญู 
แห ่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได ้ม ี
การบัญญัติสิทธิในกระบวนการยุติธรรมไว้ในหมวด ๓ 
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา ๒๙ โดยได้ 

บัญญัติรับรองสิทธิในการสันนิษฐานว่าเป็นผู ้บริสุทธิ ์
การควบคุมหรือคุมขังผู ้ต ้องหาหรือจ�าเลยให้กระท�า
เท่าที่จ�าเป็น เพื่อป้องกันมิให้มีการหลบหนี สิทธิท่ีจะ 
ไม ่ให ้การเป ็นปฏิป ักษ ์ต ่อตนเอง สิทธิในการได ้รับ 
การปล่อยชั่วคราว และหมวด ๖ แนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ มาตรา ๖๘ รัฐพึงจัดระบบการบริหารงาน 
ในกระบวนการยตุธิรรมทกุด้านให้มปีระสทิธภิาพ เป็นธรรม  
และไม่เลือกปฏิบัติ และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่าย
สูงเกินสมควร พึงมีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถปฏิบัติหน ้าที่ ได ้
โดยเคร่งครัด ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง�าใด ๆ   
รัฐต้องให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จ�าเป็นและ
เหมาะสมแก่ผู ้ยากไร้หรือผู ้ด ้อยโอกาสในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม รวมถึงการจัดหาทนายความให้ 
นอกจากนี้ มาตรา ๒๕๘ ง. ได้ก�าหนดให้มีการปฏิรูป
ประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ท้ังนี้ในปี ๒๕๖๑  
รัฐมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญดังนี้
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๑. การปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศได้ก�าหนดให้มีการปฏิรูป
ประเทศในด้านต่าง ๆ  ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัต ิ
แผนและ ข้ันตอนการด� า เนิ นการป ฏิ รู ปประ เทศ  
พ .ศ .  ๒๕๖๐ น� า ไปสู ่ การแต ่ งตั้ งคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อจัดท�าแผนการปฏิรูป
ประเทศแต่ละด้าน และได้มีการเสนอแผนปฏิรูปฯ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบแล้ว๓ แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านกระบวนการยตุธิรรมก�าหนดการปฏริปูใน ๑๐ ประเดน็  
อาทิ การก�าหนดระยะเวลาด�าเนินงานในทุกขั้นตอน 
ของกระบวนการยุติธรรมท่ีชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับ 
ความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า การพัฒนากลไกช่วยเหลือ
และเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม การพัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล�้า การพัฒนาระบบ
การสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ เป็นต้น 
นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรม โดยส�านักงานกิจการ
ยุติธรรมได้จัดท�าร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ซึ่งเป็น
ส ่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผน 

การปฏิรูปประเทศ๔ โดยประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
และการมีส่วนร่วมด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม  
ยทุธศาสตร์ที ่๒ การส่งเสรมิและพฒันากระบวนการไกล่เกลีย่ 
ระงับข้อพิพาทท้ังทางอาญา ทางแพ่งพาณิชย์ และ 
ทางปกครอง ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนากฎหมายและ
ระบบบริหารงานยุติธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบ 
การปฏิบัติต ่ อ ผู ้ กระท� าผิด  และยุทธศาสตร ์ที่  ๕  
การขับเคล่ือนกระบวนการยุติธรรมด้วยดิจิทัล

๒. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
การปล่อยช่ัวคราว 
การด�าเนินการในด้านกฎหมายและนโยบาย สนช.  
ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(เก่ียวกับการปล่อยช่ัวคราวและการใช้สิทธิฟ้องร้อง
ด�า เนินคดีหรือการด�า เนินกระบวนพิจารณาในคดี
อาญา) เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยสาระส�าคัญ
เป็นการแก้ไขหลักเกณฑ์การปล่อยชั่วคราวเพื่อไม่ให้
เป็นภาระแก่ผู ้ต้องหาหรือจ�าเลยให้ต้องมีหลักประกัน
ต่อเจ้าพนักงานหรือต่อศาลเกินสมควร รวมทั้งเป็น 
การป้องกันมิให้มีการฟ้องคดีอาญาโดยไม่สุจริตอันเป็น 

๓ จาก ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง การประกาศแผนปฏรูิปประเทศ (๒๕๖๑, ๖ เมษายน). ราชกิจจานเุบกษา, ๑๓๕ (๒๔ ก, ตอนที ่๒) สบืค้นจาก http://www.ratchakitcha. 
soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/024_2/1.PDF
๔  ข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร.
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การล่วงละเมิดสิทธิของผู ้อื่น เพื่อให้สามารถคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นธรรมตามที่ส�านักงานศาลยุติธรรมเสนอ นอกจากน้ี  
ในร ่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) โดยในยุทธศาสตร์ที่ ๔  
พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู ้กระท�าผิด มีการก�าหนด
แนวทางในการพัฒนาประการหนึ่ งคือการพัฒนา
มาตรการแทนการควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�าผิด
ด้วยการปฏิรูปการปล่อยชั่วคราวผู ้ต้องหาหรือจ�าเลย 
ในคดีอาญา๕

ด้านการปฏิบัติของหน่วยงานรัฐในการให้ความช่วยเหลือ 
ในการปล ่อยชั่ วคราวตามพระราชบัญญั ติกองทุน
ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ถึง
เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ มีการให้ความช่วยเหลือทั้งหมด 
๑,๖๔๐ ราย เป็นจ�านวนเงินที่ใช้ในการปล่อยชั่วคราว
ทั้งหมด ๓๕๔,๖๖๔,๙๓๑ บาท โดยในปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงมีนาคม ๒๕๖๑)  
มีการให้ความช่วยเหลือทั้งหมด ๓๐๒ ราย เป็นจ�านวนเงิน
ที่ใช้ในการปล่อยชั่วคราวท้ังหมด ๘๗,๙๒๕,๗๐๐ บาท  

สถิติการหลบหนีหลังจากได ้ รับความช่วยเหลือจาก
กองทุนยุติธรรม ภายในปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ มีจ�านวน  
๑ ราย เป็นความผิดต่อชีวิต (ฆ ่าผู ้อื่น) นอกจากนี้  
ในการด�าเนนิการส�านกังานกองทนุยตุธิรรมได้มกีารพจิารณา
ให้ใช้หนังสือรับรองการช�าระเงินของกองทุนยุติธรรม 
ทีอ่อกโดยปลดักระทรวงยตุธิรรมหรือบคุคลทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
เพื่ อ ใช ้ เป ็นหลักประกันในการขอปล ่อยชั่ วคราว 
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือแก่
ประชาชน ซ่ึงส�านักงานศาลยุติธรรมเห็นชอบกับหลักการ 
และรูปแบบหนงัสือรับรองการช�าระเงินดังกล่าว อย่างไรก็ดี  
หน่วยงานพบปัญหาอปุสรรคบางประการในการด�าเนนิงาน  
อาทิ ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในพื้นที่ของเจ้าหน้าที ่
เพื่อตรวจสอบข ้อเท็จจริงของผู ้รับความช ่วยเหลือ  
การไม ่ ได ้ รับความร ่ วมมือจากเพื่ อนบ ้ าน ชุมชน 
ท�าให้เจ ้าหน้าท่ีไม ่ได ้ข ้อมูลตามความเป็นจริง และ 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๕  
มิได้ก�าหนดให้ข ้าราชการ พนักงานกองทุนยุติธรรม  
รวมทั้งลูกจ้างซึ่งปฏิบัติตามภารกิจของกองทุนยุติธรรม 
เ ป ็ น เ จ ้ า พนั ก ง านตามประมวลกฎหมายอาญา 
ท�าให้ไม่ได้รบัการคุม้ครองตามกฎหมาย การใช้กองทนุยตุธิรรม 

๕ ข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร.
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ในการขอปล่อยชัว่คราวยงัไม่มคีวามทัว่ถงึ หน่วยงานภาครัฐ 
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการให้บริการประชาชน อาทิ 
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ สถานีต�ารวจตามพื้นที่ต่าง ๆ 
ส�านักงานอัยการ กรมราชทัณฑ์ และศาล น่าจะเป็น 
หน ่วยงานหลักในการประชาสัมพันธ ์ ให ้ผู ้ ต ้องหา
หรือจ�าเลยทราบถึงสิทธิในการขอรับความช่วยเหลือ 
จากส�านักงานกองทุนยุติธรรม นอกจากนี้ ยังควรผลักดัน 
ให้ใช้หนงัสอืรบัรองแทนการช�าระเงนิของส�านกังานกองทนุ
ยุติธรรมเพื่อเป็นหลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราว 
ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยทั้งในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงาน
อัยการ ศาล หรือผู ้มีอ�านาจในการปล่อยช่ัวคราว๖ 

ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ ส�านักงาน
ศาลยุติธรรมได้มีโครงการวิจัยเรื่อง “การน�าวิทยาการ
บริหารความเสี่ยงในเชิงพฤติกรรมศาสตร์มาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปล่อยชั่วคราว” เพื่อหาข้อบ่งชี้ต่าง ๆ   
ที่แสดงว่าผู ้ต้องหาหรือจ�าเลยที่มีแนวโน้มที่จะหลบหน ี
ในระหว ่างปล ่อยช่ัวคราว โดยอาศัยการวิ เคราะห ์
ทางพฤติกรรมศาสตร์และศาสตร์ว ่าด ้วยความเส่ียง 
เพื่อน�ามาใช้ประกอบการพิจารณาปล่อยช่ัวคราวด้วย๗

การปฏิ รูปการคุ ้มครองผู ้ ได ้ รับผลกระทบจาก 
การกระท�ความผิดทางอาญา 
การด�าเนินงานของระบบการคุ้มครองผู้เสียหายที่ได้รับ
ผลกระทบจากการกระท�าความผิดอาญาหรือจ�าเลยใน
คดีอาญาที่ต่อมาศาลตัดสินว่าเป็นผู้บริสุทธ์ิเป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช ้จ ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔๘  
ซึ่งให้ความช่วยเหลือในลักษณะของตัวเงิน โดยต้ังแต่ 

ปี ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ มีผู้ยื่นค�าขอที่เป็น
ผู้เสียหายจ�านวน ๖๖,๗๖๓ คน (ฐานความผิดต่อชีวิต  
ร่างกาย เพศ และอื่น ๆ ตามล�าดับ) มีผู้ยื่นค�าขอท่ีเป็น
จ�าเลยในคดีอาญา จ�านวน ๓,๒๐๗ คน (ฐานความผิด
ยาเสพติด ชีวิตและร่างกาย ทรัพย์ อื่น ๆ และเพศ
ตามล�าดับ) ที่ผ ่านมามีการปรับแก้กฎหมายเพื่อให ้
การคุม้ครองผูเ้สยีหายและจ�าเลยมคีวามสะดวกและรวดเรว็ 
มากขึน้ และในปี ๒๕๖๑ ส�านกังานกจิการยติุธรรมได้จดัท�า 
โครงการ “การติดตามและประเมินผลการบังคับใช้
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔”๙  
ในขณะเดียวกัน  กรมคุ ้ มครองสิทธิ และเสรีภาพ 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนากฎหมายและมาตรการ 
ในการช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ 
และเสรีภาพและจากการกระท�าความผิดทางอาญา  
เพือ่ให้สอดคล้องกับมาตรา ๒๕ วรรคท้าย ของรัฐธรรมนูญ 
แห ่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และ
แผนการปฏิรูประบบการคุ ้มครองผู ้ได ้รับผลกระทบ 
จากการกระท�าความผิดทางอาญาของสภาขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศตลอดจนมาตรฐานสากล โดยได้มี 
การจัดท�าร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองช่วยเหลือผู้ได้รับ 
ความเสียหายในคดีอาญา พ.ศ. .... ท่ีมีวัตถุประสงค ์
เพื่อคุ ้มครองสิทธิของผู ้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา  
เช่น สิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลความคืบหน้าของคดี  
สิทธิที่จะได ้รับการคุ ้มครองความปลอดภัยระหว ่าง 
การด�าเนนิคดี และสิทธิท่ีจะได้รับการเยยีวยาความเสยีหาย 
นอกเหนือจากการเยียวยาด้านการเงิน เป็นต้น๑๐

๖  จาก หนงัสอืส�านกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม ด่วนทีส่ดุที ่ยธ ๐๒๑๐๖/๒๙๖๔ ลงวนัท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรือ่ง ขอจดัส่งข้อมลูเพือ่ประกอบการจดัท�ารายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑. 
๗ จาก การสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการวิจัย เร่ือง “การน�าวิทยาการบริหารความเสี่ยงในเชิงพฤติกรรมศาสตร์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปล่อยชั่วคราว”,  
โดย ส�านักงานศาลยุติธรรม,  ๒๕๖๑. สืบค้นจาก http://www.iprd.coj.go.th/doc/data/iprd/iprd_1516605803.pdf
๘ จาก สรปุผลการด�าเนนิงานสทิธมินษุยชนทีส่�าคญัของประเทศไทยภายใต้รฐับาลพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีระหว่างปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑, โดย กระทรวงยติุธรรม 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_10/2561/st260625611431.pdf 
๙ จาก หนังสือมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ นต.๐๔๐๕(๑)/ว.๓๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอเชิญประชุมให้ความเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔, ๒๕๖๑.
๑๐ จาก เอกสารประกอบการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง แนวทางการพัฒนากฎหมายและมาตรการในการช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ 
และจากการกระท�าผิดทางอาญา, โดย กระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และส�านักงานศูนย์วิจัยและให้ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๖๑. สืบค้น
จาก http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_5/2561/12.2.61v.pdf
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การให้ความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติกองทุน
ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘   
พระราช บัญญั ติ กอ งทุ นยุ ติ ธ ร รม  พ .ศ .  ๒๕๕๘  
มี วัตถุประสงค ์ เพื่ อ ให ้ความช ่ วย เหลือประชาชน 
ในการด�าเนินคด ีการขอปล่อยชัว่คราวผูต้้องหาหรอืจ�าเลย  
การช่วยเหลือผู ้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้
ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ได้มีการให้ความช่วยเหลือจาก
กองทุนยุติธรรมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๒,๒๖๓,๑๗๕.๒๐ บาท  
โดยเป ็นค ่าใช ้จ ่ ายในการปล ่อยชั่ วคราวผู ้ต ้องหา 
หรือจ�าเลย จ�านวน ๓๕๔,๖๖๔,๙๓๑ บาท ค่าใช้จ่าย 
ในการด�าเนินคดี (ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล  
ค ่าใช ้จ ่ ายอื่นในการด�า เนินคดี เกี่ ยวกับการพิสูจน ์  
ค่าพาหนะเดนิทาง เป็นต้น) จ�านวน ๔๗,๑๓๔,๕๔๔.๒๐ บาท  
ค่าใช้จ่ายในการให้ความรูท้างกฎหมาย จ�านวน ๔๔๙,๖๐๐ บาท  
แ ล ะ ค ่ า ช ่ ว ย เ ห ลื อ ผู ้ ถู ก ล ะ เ มิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น  
จ�านวน ๑๔,๑๐๐ บาท๑๑

หน ่ ว ย ง าน รั ฐ ไ ด ้ ด� า เ นิ น ก า ร ติ ดต ามและพัฒนา 
การด�าเนินการตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ 
ได้สะดวก รวดเร็ว และท่ัวถึง เช่น คณะกรรมาธิการ 
การกฎหมาย กระบวนการยตุธิรรมและกจิการต�ารวจ สนช.  
ได้จัดสัมมนา เรื่อง ประชาชนจะได้รับความช่วยเหลือ 
จากกองทุนยุติธรรมอย่างไร เพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพื่อหาแนวทาง
ในการพัฒนาและปรับปรุงการด�า เนินงานให ้ เกิด
ประสิทธิภาพ และส�านักงานกิจการยุติธรรมได้ศึกษาวิจัย
การติดตามและประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติ 
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผ่านเครื่องมือการประเมิน
ผลการบังคับใช ้กฎหมาย นอกจากนี้  ได ้มีการตรา 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๕๑) พ.ศ. ๒๕๖๑๑๒  

เพื่ อยก เว ้นภาษี เ งิ น ได ้ ให ้ แก ่บุ คคลธรรมดาและ 
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลส�าหรับการบริจาคเงิน
หรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนยุติธรรม เพื่อเป็นการจูงใจ 
ให้มีการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนยุติธรรม
เพื่อน�าไปช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันมากขึ้น 

อนึ่ง พบว่า มีประเด็นที่น่าห่วงใย ดังนี้

๑. เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม
ในป ี  ๒๕๖๑ กสม. ได ้รับค�าร ้องขอให ้ตรวจสอบ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน จ�านวนทั้งสิ้น ๑๘๓ ค�าร้อง๑๓  
เมื่อจ�าแนกค�าร้องตามประเภทของสิทธิที่เกี่ยวข้องแล้ว
พบว่า มีค�าร้องที่ผู ้ร ้องอ้างว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เกีย่วกบัสทิธใินกระบวนการยตุธิรรมจ�านวน ๑๐๒ ค�าร้อง๑๔  

และในปี ๒๕๖๑ กสม. ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ท่ีส�าคัญเก่ียวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในรายงาน
ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 

๑๑ จาก หนงัสอืส�านกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม ด่วนทีส่ดุที ่ยธ ๐๒๑๐๖/๒๙๖๔ ลงวนัที ่๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรือ่ง ขอจดัส่งข้อมลูเพือ่ประกอบการจดัท�ารายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑.
๑๒ จาก พระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร (ฉบบัที ่๖๕๑) พ.ศ. ๒๕๖๑. (๒๕๖๑, ๒๖ มกราคม). ราชกจิจานเุบกษา, ๑๓๕ (ตอน ๔ก), ๗ – ๙.
๑๓ จาก จ�านวนเรื่องร้องเรียนจ�าแนกตามประเภทสิทธิ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑, โดย ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๖๑. 
สืบค้นจาก http://hris.nhrc.or.th/nhrc2015/CreateComplaint/Report_Statistic1_5.aspx#/
๑๔ ค�าร้องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม จ�านวน ๑๐๒ ค�าร้อง แบ่งเป็นค�าร้องเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม (สิทธิของผู้ต้องหาและสิทธิของผู้ต้องขัง) จ�านวน 
๓๓ ค�าร้อง และเป็นค�าร้องเรยีนเกีย่วกบัสทิธแิละเสรภีาพส่วนบคุคล (สทิธแิละเสรภีาพในชวีติและร่างกายอนัเก่ียวเนือ่งกับสิทธใินกระบวนการยตุธิรรม ซึง่เรือ่งร้องเรยีนส่วนใหญ่
เป็นกรณีกล่าวอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่รัฐท�าร้ายร่างกายในระหว่างการควบคุมตัว) จ�านวน ๖๙ ค�าร้อง.
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๑.๑ รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
ที่ ๒ - ๓/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ กรณีการออก 
กฎระเบียบของเรือนจ�าที่กระทบต ่อความเป ็นอยู ่ 
ผู ้ต ้องขัง และการไม่ได ้รับข้อมูลจากภายนอก เช่น  
การก�าหนดให้ผูต้้องขงัมเีครือ่งนอน ๓ ชิน้ซึง่อาจไม่เพียงพอ 
ส�าหรับผู้ต้องขังบางรายท่ีสุขภาพไม่ดีหรือเมื่ออากาศเย็น  
การ ให ้ ผู ้ ต ้ อ ง ขั งมี เครื่ อ งแต ่ งกายไม ่ เกิ น  ๕  ชุด 
ซ่ึงไม่เพียงพอในฤดูฝนท่ีความช้ืนสงูและท�าให้เสือ้ผ้าแห้งช้า  
และการงดให้บริการหนังสือพิมพ์หรือมีแต่ไม่เพียงพอ 
เป็นต้น จากการตรวจสอบ กสม. รับทราบว่ามาตรการ 
ดังกล่าวเป็นไปเพือ่ป้องกนัการซกุซ่อนสิง่ผดิกฎหมายต่าง ๆ   
เพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ในเรือนจ�า ซ่ึงถือว่ามีเหตุผลความจ�าเป็นที่หน่วยงาน
สามารถด�าเนินการได ้ตามกรอบหน้าท่ีและอ�านาจ 
อย่างไรก็ดี ในการก�าหนดระเบียบการใช้เคร่ืองนอน 
และเสื้อผ ้านั้น ควรมีการประเมินว ่าส ่งผลกระทบ 
ต่อสขุภาพของผูต้้องขงัรายใดหรอืไม่ หากมี ควรมีการยกเว้น 
ให ้ตามความเหมาะสมของแต่ละกรณี ส ่วนการงด 
ให้บริการหนังสือพิมพ์หรือมีหนังสือพิมพ์ไม่เพียงพอ  
หนังสือพิมพ์ไม่เป็นปัจจุบัน และมีการตัดเนื้อหาข่าว
ในหนังสือพิมพ์ที่จัดไว้ให้ผู ้ต ้องขังออกไปจ�านวนมาก  
โดยเฉพาะข่าวเกีย่วกบัสถานการณ์การเมอืงเน่ืองจากเห็นว่า 

อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมดูแลผู้ต้องขังนั้น กสม.
เห็นว่า การให้ผู้ต้องขังได้รับรู้ข่าวสารและสถานการณ์
ภายนอกเป ็น ส่ิ งส� าคัญที่ ช ่ วยให ้ ผู ้ ต ้ องขั ง ไม ่ รู ้ สึ ก 
แปลกแยกจากสังคม การคัดกรองเนื้อหาข่าวจึงควร
พจิารณาเท่าทีจ่�าเป็น ทัง้นี ้การจดัท�าข้อเสนอแนะดงักล่าว
เป็นไปตามกติกา ICCPR ข้อ ๑๐ ที่ก�าหนดว่าผู้ถูกลิดรอน
เสรีภาพต้องได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมและ 
ด้วยความเคารพในศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ รวมทัง้สอดคล้อง 
กับหลักการของมาตรฐานขั้นต�่ าว ่าด ้วยการปฏิบั ติ 
ต่อผู้ต้องขังของสหประชาชาติ๑๕ ซ่ึงระบุว่าโทษจ�าคุก 
มีเป้าหมายเพื่อให้สังคมปลอดภัยจากอาชญากรรมและ
เพื่อฟื้นฟูผู ้ต้องขังให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้
และไม่กระท�าผิดซ�้าอีก ผู้ต้องขังจึงควรได้รับการปฏิบัต ิ
ด ้วยความเคารพในศัก ด์ิศรีความเป ็นมนุษย ์  ทั้ งนี ้
โดยค�านึงถึงความปลอดภัย

๑.๒ รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
ท่ี ๓๐ – ๓๑/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑  
ผู้ร้องกล่าวอ้างว่า ถูกปฏิเสธค�าร้องขออนุมัติหลักทรัพย์
จากกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้เป็นหลักประกันในการปล่อย
ชัว่คราว ซ่ึงจากการตรวจสอบพบว่า เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
ในการพิจารณาอนุมัติหลักทรัพย ์ เป ็นหลักประกัน 

๑๕ จาก United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules), โดย United Nation Office of Drugs and Crime 
ซึ่งได้รับการรับรองโดยมติสมัชชาสหประชาชาติที่ ๗๐/๑๗๕ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘. สืบค้นจาก https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/
GA-RESOLUTION/E_ebook.pdf
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ในการปล่อยชั่วคราว อย่างไรก็ตาม กสม. มีข้อสังเกต
ถึงความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งปรากฏ
อยู ่ในระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสนับสนุน
หลักทรัพย ์ เป ็นหลักประกันในการปล ่อยชั่ วคราว  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ก�าหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุน
ยุติธรรม คณะอนุกรรมการ หรือผู ้ ท่ีได้รับมอบหมาย
สามารถที่จะใช ้ดุลพินิจว ่าผู ้ยื่นค�าขอปล่อยชั่วคราว 
เป็นผู ้ที่น่าจะกระท�าความผิดตามท่ีถูกกล่าวหาหรือไม่ 
การก�าหนดเช่นนี้ถือว่าเป็นการวินิจฉัยความผิดของผู้ยื่น
ค�าขอรับความช่วยเหลือล่วงหน้าแทนศาล เป็นอุปสรรค
ต่อการเข้าถึงความช่วยเหลือของประชาชนในการต่อสู้คดี 
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ และไม่สอดคล้องกับหลักการ
สันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ แม้ว่าระเบียบคณะกรรมการ
บริหารกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการสนับสนุนหลักทรัพย์เป ็นหลักประกัน 
ในการปล่อยช่ัวคราว พ.ศ. ๒๕๕๔ จะสิ้นผลบังคับไปแล้ว  
แต่ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วย 
หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขในการสนบัสนนุหลกัทรัพย์ 
เป ็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู ้ต ้องหาหรือ
จ�าเลย พ.ศ. ๒๕๕๙ กลับยังคงก�าหนดหลักเกณฑ ์
การพิจารณาในลักษณะเช่นเดียวกันอยู่ 

๑.๓ รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
ที่ ๑๒๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เกี่ยวกับ 
การลงโทษผู้ต้องขังที่ฝ่าฝืนค�าสั่งฝึกวินัยโดยการใช้ก�าลัง 
กับผู้ต้องขังจนได้รับบาดเจ็บรุนแรง ซึ่ง กสม. เห็นว่า 
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และได้มีข ้อเสนอแนะ
ต่อกรมราชทัณฑ์ให้พิจารณาเยียวยาโดยให้การรักษา 
พยาบาลและชดเชยความเสยีหายให้แก่ผูร้้องอย่างเหมาะสม  
และควรก�าชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้ความ
เคารพต ่อศั ก ด์ิศ รีความ เป ็นมนุษย ์ และ สิทธิ ของ 
ผู้ต้องขัง โดยเฉพาะสิทธิในชีวิตและร่างกายซึ่งเป็นสิทธิ
ข้ันพ้ืนฐานท่ีมิอาจล่วงละเมิดได้ และลงโทษผู้ฝ ่าฝืน 
ตามระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. โทษประหารชีวิต
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ กรมราชทัณฑ์ได้ด�าเนินการ
บังคับโทษตามค�าพิพากษาของศาลด้วยการประหารชีวิต
นักโทษเด็ดขาดชายในคดีฆ่าผู ้อื่นอย่างทารุณโหดร้าย 
เพื่อชิงทรัพย์ โดยหวังว ่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้ผู ้ที่คิด 
จะก่ออาชญากรรมร้ายแรง หรอืกระท�าผดิกฎหมายได้ยัง้คิด 
ถึงบทลงโทษนี้๑๖ ต่อมาเม่ือวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ได ้มีกลุ ่มนักกิจกรรมและอาสาสมัครของแอมเนสตี ้ 

๑๖ จาก มิให้เป็นเยี่ยงอย่าง ราชทัณฑ์ประหาร นักโทษคดีฆ่าโหดชิงทรัพย์ 1 ราย, โดย ไทยรัฐ, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/content/1311362
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อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย รวมตัวกันที่บริเวณ 
หน้าเรือนจ�ากลางบางขวาง โดยสวมหน้ากากและชูป้าย
เพือ่แสดงจดุยนืไม่เหน็ด้วยกบัโทษประหารชวีติ โดยเหน็ว่า  
เ ป ็ น ค ว า ม ถ ด ถ อ ย ค รั้ ง ส� า คั ญ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
ในการยกเลกิโทษประหารชีวติ๑๗ อย่างไรกต็าม ศนูย์ส�ารวจ 
ความคิดเห็น “นิด้าโพล” เปิดเผยผลส�ารวจความคิดเห็น
ของประชาชน  เรื่อง “โทษประหารชีวิต ควรหยุดหรือ
ไปต่อ” ท�าการส�ารวจระหว่างวันท่ี ๒๑ – ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๖๑ จากการส�ารวจ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่  
ร้อยละ ๘๐.๕๐ เห็นว่า บทลงโทษท่ีผู้กระท�าความผิด 
ในคดีร้ายแรงควรได้รับคือโทษประหารชีวิต๑๘

แม้ว่าจะมีการบังคับใช้โทษประหารชีวิต และในสังคม 
มีความเห็นที่แตกต่างในประเด็นนี้ทั้งฝ่ายที่คัดค้านและ
ฝ่ายที่สนับสนุนโทษประหารชีวิต แต่กรมคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพยังคงด�าเนินการศึกษาแนวทางต ่าง ๆ  
เพื่อลดการใช้โทษประหารชีวิต เช่น การปรับแก้ฐาน
ความผิดที่ มีอัตราโทษประหารชีวิตสถานเดียวให ้มี
โทษจ�าคุกตลอดชีวิตเพิ่มเติมเพื่อให ้ศาลมีทางเลือก 
ในการลงโทษลักษณะอื่น ท่ีไม ่ ใช ่การประหารชี วิต  

๑๗ จาก กลุ่มแอมเนสตี้ (Amnesty) ประเทศไทย มาประท้วงสวมหน้ากากชูป้ายหน้าเรือนจ�าบางขวางแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับค�าสั่งโทษประหารชีวิตในรอบ 9 ปี, โดย ทอล์ค
นิวส์ออนไลน์, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก http://www.talknewsonline.com/?p=30861
๑๘ จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), โดย ไทยโพสต์, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://www.thaipost.net/main/detail/11980
๑๙ จาก กรมคุ้มครองสิทธิฯ พิจารณาผลการศึกษาการเพ่ิมดุลพินิจให้กับศาลในฐานความผิด อัตราโทษประหารชีวิตสถานเดียว หรือลดฐานความผิดที่มีอัตราโทษประหารชีวิต, 
โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/2012-06-20-06-21-44/rlpd-pr/9377-447-2561
๒๐ จาก กรงุเทพโพลล์ เผย 71.7% ไม่ค่อยเชือ่มัน่กระบวนการยตุธิรรม ส่วนใหญ่เชือ่ลงโทษ ‘เปรมชยั’ ล่าเสือด�าไม่ได้, โดย กรงุเทพโพลล์ (ศนูย์วจิยัมหาวทิยาลยักรงุเทพ), ๒๕๖๑. 
สืบค้นจาก https://thestandard.co/bangkokpoll-71-7-percent-do-not-believe-in-justice/ 
๒๑ จาก คดีพ่อเครียดโดดศาล เตรียมเรียกดูส�านวนฆ่าลูกชาย หลังพบวงจรปิดเสีย, โดย ไทยรัฐทีวี, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/content/1340110 

และการลดฐานความผิดทีม่อีตัราโทษประหารชวีติ รวมทัง้ 
เสนอแนะมาตรการอื่นที่เหมาะสมมารองรับ เพื่อเป็น
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการด�าเนินงานตามแนวทาง
รณรงค์เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิต โดยได้จัดรับฟัง 
ความคิดเห็นจากผู ้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานต่าง ๆ  
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑๑๙ 

๓. ความเช่ือม่ันของประชาชนที่มีต่อกระบวนการ
ยุติธรรม 
ใ นช ่ ว ง เ วล าที่ ผ ่ า นมา ได ้ มี เ ห ตุ ก า รณ ์ ที่ ส ะท ้ อน 
ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม เช่น 
กรณีการส�ารวจความคิดเห็นกรุงเทพโพลล์ (ศูนย์วิจัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ) พบว่า ร้อยละ ๗๑.๗ เชื่อมั่น
ต่อกระบวนการยุติธรรมในการน�าผู ้กระท�าความผิด 
มาด�าเนินคดีค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด และร้อยละ ๖๔.๒  
เห็นว ่าคดีเสือด�าจะไม่สามารถน�าผู ้กระท�าความผิด 
มาลงโทษได้๒๐ หรือกรณีที่มีการกระโดดตึกที่ศาลอาญา 
อาจเกิดจากความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหลังจาก
ศาลชั้นต้นตัดสินยกฟ้องจ�าเลยในคดีฆาตกรรมบุตรชาย๒๑  
หรอืกรณหีญงิสาวท่ีตกรถเสยีชวีติโดยญาตสิงสยัการเสยีชีวติ
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๒๒ จาก ครอบครัวน�าร่างน้องหญิงร้องกองปราบ ช่วยสางคดี มั่นใจถูกท�าร้ายจนตาย โดย ไทยรัฐทีวี, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/content/134313 
๒๓ จาก ผลส�ารวจความเชือ่มัน่ในกระบวนการยติุธรรม, โดย สถาบันอนาคตศกึษาเพือ่การพฒันา, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก http://ifd.or.th/2018/04/20/ส�านักโพลไอเอฟด-ีเผยผลส�า/
๒๔ จาก สกธ. เผยผลส�ารวจ ปชช. 82.20% ยงัเชือ่ม่ันกระบวนการยตุธิรรม, โดย ส�านักข่าวอศิรา, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://www.isranews.org/thaireform-news-politics/ 
59921-law-59921.html

ไม่ใช่อบุตัเิหตโุดยทัว่ไป จึงได้น�าร่างของผู้เสียชีวิตเดินทาง 
ไปท่ีกองบังคับการปราบปรามเพื่อขอความเป็นธรรม๒๒ 
อย่างไรก็ตาม การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน
โดยสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (ไอเอฟดี) 
ได ้ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ ์  ๒๕๖๐ พบว ่า ในภาพรวมประชาชน 
เชื่อมั่นว ่าจะได้รับความยุติธรรมด้วยคะแนน ๗.๐๗  
จากคะแนนเต็ม ๑๐ โดยเรียงล�าดับความเชื่อมั่น 
จากมากไปหาน้อย พบว่า ประชาชนเช่ือมัน่ในศาลยตุธิรรม
มากที่สุด และล�าดับต่อมาคือ กรมราชทัณฑ์ พนักงาน
อัยการ ทนายความ และต�ารวจ/พนักงานสอบสวน  
ตามล�าดับ๒๓ และส�านักงานกิจการยุติธรรมได้ด�าเนินการ 
ประ เมินผลตั ว ช้ี วั ดระดับ เป ้ าหมายของแผนงาน 
บรูณาการฯ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยการจดัจ้าง 
คณะที่ ป รึ กษ าจ ากมหาวิ ทย าลั ย เ กษตรศาสตร ์  
ซ่ึงการส�ารวจข้อมูลมีกลุ่มเป้าหมาย จ�านวน ๕,๐๐๐ คน  
พบว่า ร้อยละ ๘๒.๒๐ มีความเช่ือมั่นต่อหน่วยงานและ
การท�างานของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรม๒๔

การประเมินสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรค
ในปี ๒๕๖๑ พบว่าหน่วยงานของรัฐมีการด�าเนินการต่าง ๆ   
เพื่อเป็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชน
เข้าถึงความยุติธรรมและคุ ้มครองสิทธิของประชาชน 
ท่ีเข้ามาเก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรมมากข้ึน ทั้งใน
ลักษณะการด�าเนินโครงการท่ีต่อเนื่องมาจากปีที่ผ่านมา  
การศึกษาวิจัย การทบทวนและแก้ไขกฎหมาย ซ่ึงถือว่า
เป็นความก้าวหน้าของรัฐ รัฐมีความพยายามที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมผ่านการจัดท�าแผน
ปฏิรูปประเทศและการจัดท�าร่างแผนแม่บทการบริหาร
งานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับปรุงกฎหมายทั้งในส่วนของ
การตรากฎหมายขึ้นใหม่ และปรับปรุงกฎหมายเดิม
เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศ ได้แก่ การจัดท�า 
ร ่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด�าเนินงานของ
กระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... โดยมีสาระส�าคัญ เช่น 
ก�าหนดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ก�าหนดกรอบระยะเวลาแล ้วเสร็จในการพิจารณา



บท
ที ่

๒

รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนษุยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑

กา
รป

ระ
เมิ

นส
ถา

นก
าร

ณ
์ด้า

นส
ิทธ

ิพ
ลเ

มือ
งแ

ละ
สิท

ธิท
าง

กา
รเ

มือ
ง

55

เรื่องในขั้นตอนต่าง ๆ ของการด�าเนินคดี การก�าหนดให้
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจัดให้มีระบบติดตาม
ตรวจสอบ หรือแจ้งความคืบหน้าของการด�าเนินงาน 
ในกระบวนการยตุธิรรมให้ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทราบ โดยจะต้อง 
เป็นระบบที่ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
โดยสะดวกและรวดเรว็ และร่างพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... โดยมีสาระส�าคัญ เช่น การห้ามน�าผู้ถูกจับ 
หรือผู ้ต้องหาออกแถลงข่าว การบันทึกภาพและเสียง 
ซึ่งสามารถถ่ายทอดออกได้อย่างต่อเน่ืองไว้ในการถาม 
ค�าให้การหรอืสอบปากค�าผูต้้องหา การก�าหนดให้พนกังาน 
สอบสวนอาจเสนอความเ ห็นต ่อพนักงานอัยการ 
ในการกันผู้ต้องหาคนหน่ึงคนใดไว้เป็นพยาน หรือในกรณี 
ท่ีพนกังานอยัการเหน็สมควร เพือ่เป็นการตรวจสอบถ่วงดุล 
การสอบสวน เป็นต้น๒๕ ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนมากยิ่งข้ึน 

ในการให ้ความช ่ วย เหลือและคุ ้ มครองสิทธิ ของ
ประชาชน รั ฐ ได ้ มี ความพยายามอย ่ า งต ่ อ เนื่ อ ง 
ในการแก้ปัญหาการไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราวเนื่องจาก

มีฐานะยากจน และท�าให้ประชาชนได้รับการปล่อย
ชั่วคราวได้อย่างทั่วถึง ต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๑ รัฐได้ให้ความช่วยเหลือในการปล่อยชั่วคราว 
จากกองทุนยุติธรรมท้ังหมด ๑,๖๔๐ ราย เป็นจ�านวนเงิน  
๓๕๔,๖๖๔,๙๓๑ บาท๒๖ และมีแนวทางที่จะใช้หนังสือ
รับรองการช�าระเงินของกองทุนยุติธรรมเป็นหลักประกัน
ในการขอปล่อยชั่วคราวเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้ 
ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ซ่ึงส�านักงานศาลยุติธรรม
เห็นชอบด้วยในหลักการ นอกจากนี้ รัฐได้มีการพัฒนา
ระบบประเมินความเสี่ยงและก�ากับดูแลในชั้นปล่อย 
ชั่ วคราว และมีการทดลองใช ้การปล ่อย ช่ัวคราว 
ด้วยก�าไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring:  
EM )  ตั้ ง แต ่ ป ี  ๒๕๖๐ และ ในป ี  ๒๕๖๑ ได ้ มี 
การก�าหนดการปฏรูิปการปล่อยชัว่คราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลย 
ในคดีอาญาไว้ในยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ของร่างแผนแม่บท 
การบริหารงานยุติธรรม ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๕) ในขณะท่ีส�านักงานศาลยุติธรรมได้ด�าเนินการ
ศึกษาวิจัยเรื่อง การน�าวิทยาการบริหารความเสี่ยง 
ในเชิงพฤติกรรมศาสตร์มาใช ้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปล่อยชัว่คราว๒๗ อย่างไรกต็าม โดยท่ีการปล่อยชัว่คราว 

๒๕ จาก สรุปข่าวการประชุม ครม. ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการตามท่ีส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และให้ส่ง
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา, โดย รัฐบาลไทย, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/17752
๒๖ จาก หนังสือส�านักงานปลดักระทรวงยตุธิรรม ด่วนทีส่ดุ ที ่ยธ ๐๒๑๐๖/๒๙๖๔ ลงวนัท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรือ่ง ขอจดัส่งข้อมลูเพือ่ประกอบการจดัท�ารายงานผลการประเมนิ
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑. 
๒๗ จาก การสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการวิจัย เร่ือง การน�าวิทยาการบริหารความเสี่ยงในเชิงพฤติกรรมศาสตร์มาใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปล่อยช่ัวคราว,  
โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ส�านักงานศาลยุติธรรม, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก http://www.iprd.coj.go.th/doc/data/iprd/iprd_1516605803.pdf 

ก�ไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์ (EM)
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มีการใช้เฉพาะบางศาลเท่านั้นและผลการศึกษาวิจัยเรื่อง 
การบริหารความเสี่ยงในเชิงพฤติกรรมยังไม่เสร็จสิ้น  
จึงพบว่า มีกรณีที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้ปล่อยตัว
ช่ัวคราวเนื่องจากกลัวหลบหนี ทั้งที่ผู ้ต ้องหามีที่อยู ่
เป็นหลักแหล่งและเข้ามอบตัวแสดงความบริสุทธิ์ใจ  
ส่งผลให้ผู ้ต้องขังถูกฝากขังเป็นระยะเวลา ๓ วัน และ 
ผลจากการสอบสวนพบว่าผูต้้องหามใิช่ผูก้ระท�าความผดิ๒๘  

หากกรณีดังกล่าวนี้ได้มีการน�า EM หรือระบบประเมิน
ความเสี่ยงฯ ผู้ต้องหาอาจไม่ถูกกระทบสิทธิจากการขัง
ระหว่างสอบสวน ทั้งน้ี ท่ีผ่านมา กสม. ได้มีข้อสังเกตว่า 
การปล่อยช่ัวคราวผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาเป็นสิ่งส�าคัญ
เพราะเป็นหลักประกันท่ีจะท�าให้ผู ้ถูกกล่าวหาสามารถ
ต่อสู้คดีได้อย่างเป็นธรรม๒๙

ในส ่วนของการปฏิรูประบบการคุ ้ มครองผู ้ ได ้ รับ 
ผลกระทบจากการกระท�าความผิดทางอาญา รัฐให้ 
ความส�าคญักบัการช่วยเหลอืผูเ้สยีหาย รวมถงึจ�าเลยในคด ี
อาญาท่ีศาลตัดสินว่าเป็นผู ้บริสุทธิ์ เห็นได้จากการที่มี
การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย 
และค่าทดแทน และค่าใช้จ ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา 
พ.ศ.  ๒๕๔๔ เพื่อให ้ผู ้ เสียหายและจ�า เลยเข ้าถึ ง 

๒๘ กรณ ี น.ส. เอ (นามสมมต)ิ ถกูคนร้ายขโมยกระเป๋าเมือ่วนัที ่ ๖ ตลุาคม ๒๕๖๐ และน�าบัตรประชาชนไปเปิดบัญชธีนาคาร ๗ แห่งเพือ่หลอกลวงประชาชน ต่อมา น.ส. เอ  
(นามสมมต)ิ ได้ถูกต�ารวจกองบงัคับการปราบปรามจบักุมตวัและส่งตวัไปยงัศาลจงัหวัดตาก โดยศาลได้พจิารณาไม่อนญุาตให้ประกันตวั เนือ่งจากกลัวหลบหน ีจงึถกูฝากขังรวม ๓ วนั 
จากนัน้ได้ยืน่ค�าร้องขอประกนัต่อศาลอทุธรณ์ภาค ๖ โดยศาลได้พจิารณาให้ประกนัตัวชัว่คราว เนือ่งจากผูต้้องหามทีีอ่ยูเ่ป็นหลกัแหล่ง และเข้ามอบตวัแสดงความบรสิทุธิใ์จ ต่อมาเม่ือวนัที่ 
๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ต�ารวจภธูรจงัหวดัตากได้ท�าค�าร้องเสนอต่อศาลยกเลิกค�าร้องผัดฟ้อง ฝากขงั เนือ่งจากการสืบสวนสอบสวนได้ความว่ามใิช่ผู้กระท�าความผิดในคดีนี ้และวันที ่๑๘ 
มกราคม ๒๕๖๑ ศาลจงัหวดัตากมคี�าส่ังพิจารณาอนญุาต ยกเลกิค�าร้องผดัฟ้องและฝากขงั จาก ศาลตากยกเลิกฝากขังแพะสาวแก๊งโรแมนซ์สแกมแล้ว, โดย ส�านกัพมิพ์ข่าวสด, ๒๕๖๑. 
สบืค้นจาก https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_712472 และจาก ณชิาโทษต�ารวจท�างานรวบรัดจนตดิคุกฟร,ี โดย workpoint news, ๒๕๖๑.  สบืค้นจาก 
https://workpointnews.com/2018/01/09/ณชิา-โทษต�ารวจ-ท�างานรว/
๒๙ รายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธิมนษุยชน ที ่๓๒/๒๕๖๑ ลงวนัที ่๓๑ มกราคม ๒๕๖๑.

การขอรับความช่วยเหลือได้สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน และ
ในขณะนี้อยู ่ระหว่างการด�าเนินโครงการติดตามและ
ประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติค่าตอบแทน 
ผู้เสียหายฯ นอกจากนี้ แม้ว่าประเทศไทยจะมีการบัญญัต ิ
กฎหมายที่มีการคุ้มครองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
จากการกระท�าความผิดทางอาญาหลายฉบับ เช ่น  
พ ระ ร าชบัญญั ติ ค ่ า ตอบแทนผู ้ เ สี ยห ายฯ  ท่ี ใ ห ้ 
การเยียวยาโดยให้ค่าตอบแทนแก่ผู ้เสียหายเนื่องจาก 
การกระท�าความผิดอาญาของผู้อืน่ พระราชบญัญติักองทนุ
ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ก�าหนดให้การช่วยเหลือผู้ถูก 
ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู ้ ท่ี ได ้ รับผลกระทบจาก 
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และพระราชบัญญัติคุ้มครอง
พยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งก�าหนดมาตรการ 
ในการคุ้มครองพยาน เป็นต้น แต่รัฐยังคงให้ความส�าคัญ
กับการดูแลให้ผู ้ได้รับความเสียหายในคดีอาญาได้รับ
ความคุ้มครองดียิ่งขึ้น โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ได้ด�าเนินการศึกษาวิจัย เร่ือง การพัฒนากฎหมายและ
มาตรการในการช่วยเหลือผู ้ได ้รับความเสียหายจาก 
การละเมิดสิทธิและเสรีภาพ และจากการกระท�าความผิด 
ทางอาญา โดยได้จัดท�าร่างพระราชบัญญัติคุ ้มครอง
ช่วยเหลือผู ้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา พ.ศ. .... 
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๓๐ บันทึกหลักการและเหตุผลร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา พ.ศ. .... 
๓๑ จาก หนังสือส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุดท่ี ยธ ๐๒๑๐๖/๒๙๖๔ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอจัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท�ารายงานผลการประเมิน 
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑.
๓๒ หนังสือส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุดที่ ยธ ๐๒๑๐๖/๒๙๖๔ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอจัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท�ารายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑. 

เนื่องจากการคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญา 
ตามกฎหมายของประ เทศไทย เน ้ นการ เยี ยวยา 
ด้านการเงินเป็นหลัก ขาดการดูแลด้านจิตใจและการดูแล 
ในระหว่างการด�าเนินคดี รวมถึงการป้องกันมิให้ถูก
ประทุษร้ายซ�้า อีกทั้ง ไม่มีการแจ้งให้ผู ้เสียหายทราบ
ถึงกระบวนการท่ีด�าเนินไป๓๐ ซ่ึงการศึกษาวิจัยและ
จัดท�าร ่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับดังกล่าว แสดงถึง 
ความพยายามของรัฐท่ีจะจัดให้มรีะบบการคุม้ครองผูเ้สยีหาย 
ในคดีอาญาท้ังระบบ โดยก�าหนดให้มีโครงสร้างกลไก 
ที่สามารถประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประสานความช่วยเหลือ
กับส่วนท้องถิ่นได้

การให ้ความช ่วยเหลือตามพระราชบัญญัติกองทุน
ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
เป็นการให้ความช่วยเหลือในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา
หรือจ�าเลยมากที่สุด จ�านวน ๑,๖๔๐ ราย และเป็น 
การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนมีจ�านวนน้อยที่สุด  
โดยมีการขอรับความช่วยเหลือด้านนี้จ�านวน ๕๔ ราย 
และขณะนี้ได้มีการพิจารณาช่วยเหลือจ�านวน ๑ ราย 
เป็นจ�านวนเงิน ๑๔,๑๐๐ บาท (อยู่ระหว่างด�าเนินการ 
๔๖ ราย)๓๑ ในการด�าเนินการของหน่วยงานได้พบปัญหา
และอุปสรรค๓๒ คือ ๑) ส่วนกลาง (ส�านักงานกองทุน
ยุติธรรม) การปฏิบัติเกินระยะเวลามาตรฐาน เนื่องจาก
ระยะเวลามาตรฐานในการปฏิบัติ ง านจะเริ่ มนับ 
เม่ือเอกสารครบและหลักฐานครบถ้วนเพียงพอที่จะเสนอ 
คณะอนุกรรมการ แต่หากคณะอนุกรรมการให้หาข้อมูล
เพิ่มเติม หรือประสานส�านักงานยุติธรรมจังหวัด ท�าให้
ระยะเวลาเกินมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ ๒) ส่วนภูมิภาค 
(ส�านักงานยุติธรรมจังหวัด) มีปัญหาการลงพื้นที่แสวงหา 
ข้อเท็จจริง ในพ้ืนท่ีห่างไกลมคีวามยากล�าบากในการเดนิทาง  
เจ ้าหน ้าที่มีความเสี่ยงในการเดินทาง ขาดแคลน 
ยานพาหนะในการเดินทาง การแสวงหาข้อเท็จจรงิเพิม่เติม 
ท�าให้ระยะเวลาเกนิมาตรฐาน และ ๓) บคุลากรมจี�านวนน้อย 
เมื่อเทียบกับผู้ขอรับความช่วยเหลือ ส่งผลถึงระยะเวลา
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๓๓ จาก หนงัสอืกระทรวงยติุธรรม ท่ี ยธ ๐๒๑๐๖/ว๑๘๔ ลงวนัท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เรือ่งขอความร่วมมอืประชาสัมพนัธ์ภารกิจกองทุนยตุธิรรม.
๓๔ จดัโดยคณะกรรมาธกิารการกฎหมาย กระบวนการยตุธิรรมและกจิการต�ารวจ สภานติิบัญญัตแิห่งชาต.ิ 
๓๕ จัดโดยส�านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม.
๓๖ จาก พระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร (ฉบบัที ่๖๕๑) พ.ศ. ๒๕๖๑. (๒๕๖๑, ๒๖ มกราคม). ราชกจิจานเุบกษา, ๑๓๕ (ตอน ๔ก), ๗ – ๙. 
๓๗ จาก กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง ข้อ ๖ (น. ๓๐), โดย ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต.ิ สืบค้นจาก http://www.nhrc.or.th/ 
Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights/ICCPR_th.aspx
๓๘ From Concluding observations on the second periodic report of Thailand, by Human Rights Committee, 2560. Retrieved from https://tbinternet.ohchr.org/ 
_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fTHA%2fCO%2f2&Lang=en

ในการให้บริการ และส่วนภูมิภาคมีการรายงานข้อมูล 
ที่ช ้าและมีความผิดพลาดเนื่องจากความไม่ต ่อเน่ือง 
ของบุคลากร 

หน่วยงานรัฐได้พยายามประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ 
แก ่ ประชาชนในการ ท่ี จะขอรั บความช ่ วย เหลื อ 
ในด้านต่าง ๆ ให้มากข้ึนในหลายช่องทาง เช่น กระทรวง
ยุติธรรมได้มีหนังสือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ ์
ภารกิจกองทุนยุติธรรมไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง๓๓ 

การเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ส�านักงานกองทุนยุติธรรม 
ทางสื่อสังคมออนไลน์ (facebook) การใช้คิวอาร์โค้ดใน
การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการจัดท�าแผนภาพอินโฟกราฟิกส์  
(Infographics) เสนอข้อมูลแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง  
นอกจากนี ้หน่วยงานของรฐัได้มกีารด�าเนนิโครงการต่าง ๆ   
เ พ่ือให ้การให ้ความช ่ วยเหลือตามพระราชบัญญัต ิ
กองทุนยุ ติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป ็นไปอย ่าง ท่ัวถึง 
และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การสัมมนาเรื่องประชาชน
จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมอย่างไร๓๔ 

การประชุมวิพากษ์ผลการศึกษาวิจัยโครงการติดตาม
และประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติกองทุน 
ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘๓๕ อีกท้ังยังน�ามาตรการจูงใจ 
ทางด้านภาษีมาปรับใช้ เพื่อให้มีการบริจาคเงินหรือ 
ทรพัย์สนิให้แก่กองทนุยตุธิรรม โดยการตราพระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รษัฎากร (ฉบบัที ่๖๕๑) พ.ศ. ๒๕๖๑๓๖ เพือ่ยกเว้นภาษีเงินได้ 
ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ส�าหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนยุติธรรม
เพื่อให้กองทุนสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชน 
ได้มากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ในปี ๒๕๖๑ มีสถานการณ์ท่ีน่าห่วงใย 
๒ ประการ ได้แก่ ประเด็นท่ีเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต 
และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม

ในเร่ืองโทษประหารชีวิต กติกา ICCPR ข้อ ๖ ได้รับรอง
ว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีชีวิตมาแต่ก�าเนิด สิทธินี้ 
ต้องได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย และในประเทศที่
ยังมิได้ยกเลิกโทษประหารชีวิต การลงโทษประหารชีวิต 
อาจกระท�าได้เฉพาะกรณคีดอีกุฉกรรจ์ทีส่ดุ (most serious 
crimes) ตามกฎหมายที่ใช้ในขณะกระท�าความผิด๓๗  

โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจ�ากติกา ICCPR ได้มี 
ข ้อสังเกตต่อรายงานการปฏิบัติตามกติกาฯ ฉบับที่
สองของประเทศไทย เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ว่า 
กฎหมายภายในประเทศยังคงก�าหนดโทษประหาร 
เป็นบทลงโทษส�าหรับความผิดอาญาต่าง ๆ  ที่ไม่สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ของอาชญากรรมร้ายแรงที่สุดตามนัยของ 
ข้อ ๖ (๒) ของกติกานี้ เช่น การทุจริต การติดสินบน และคด ี
ยาเสพติด หากรัฐยังคงมีการใช้โทษประหารชีวิตต่อไป 
รัฐควรด�าเนินมาตรการต่าง ๆ  ท่ีจ�าเป็นรวมท้ังมาตรการ
ทางกฎหมาย เพื่อประกันว่าจะมีการใช้โทษประหาร
เฉพาะกับอาชญากรรมร้ายแรงที่สุด๓๘ 

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – 
๒๕๖๑) ด้านกระบวนการยุติธรรมได้ก�าหนดมาตรการ
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๓๙ แผนสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิฉบบัที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ด้านกระบวนการยตุธิรรม ข้อ ๑ การเปล่ียนแปลงโทษประหารชวิีตให้เข้าสู่การพจิารณาของรฐัสภาเป็นโทษจ�าคกุ
ตลอดชีวติ โดยมขีัน้ตอนดงันี ้๑) เผยแพร่ให้ความรูด้้านกฎหมายสิทธมินษุยชน ๒) พยายามด�าเนนิการเพือ่พกัการประหารชีวิต ๓) เสนอแก้กฎหมายเพ่ือลดจ�านวนความผดิทีมี่โทษ
ประหารชวีติ ๔) ลงนามและให้สตัยาบนั OP-ICCPR เรือ่งโทษประหารชีวติ และ ๕) สร้างเรอืนจ�าความมัน่คงสูงเพือ่รองรบันกัโทษอกุฉกรรจ์. 
๔๐ จาก หนงัสอืกรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ ที ่ยธ ๐๔๑๖/๔๐๖๐ ลงวนัท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เร่ือง ข้อมูลการด�าเนนิการตามแผนสิทธมินษุยชนแห่งชาต ิฉบับท่ี ๓. 
๔๑ จาก พระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘. (๒๕๕๘, ๙ กรกฎาคม). ราชกจิจานเุบกษา, ๑๓๒ (ตอน ๖๐ก), ๑- ๙.

เพื่อให ้มีการเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตให้เข ้าสู ่ 
การพิจารณาของรฐัสภาเป็นโทษจ�าคกุตลอดชวีติ๓๙ ทีผ่่านมา  
กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีการด�าเนินการตาม
มาตรการที่ก�าหนด เช่น มีการศึกษาวิจัยความเป็นไปได ้
เกีย่วกับการยกเลกิโทษประหารชวีติ สร้างความตระหนกัรู้ 
และรับฟ ั งความเ ห็นสาธารณชน ได ้มีการ จัดท� า
แนวทางการเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิต ๓ ระยะ  
ได้แก่ ๑) การปรับอัตราโทษในความผิดบางประเภท
จากที่มีโทษประหารชีวิตเป็นโทษสถานเดียวเป็นอัตรา
โทษสูงสุด ๒) การยกเลิกโทษประหารชีวิตในบางฐาน
ความผิดที่ไม ่เก่ียวกับชีวิตหรือไม่ส ่งผลต่อความตาย
ของผู้อื่น และ ๓) การยกเลิกโทษประหารชีวิตในฐาน
ความผิดท่ีเหลือท้ังหมดลงในร่างแผนสิทธิมนุษยชน 
ฉบับที่ ๔ ศึกษาความพร้อมของประเทศไทยเกี่ยวกับ 
การให้สัตยาบันพิธีสารเลือกรับ ฉบับท่ี ๒ ของกติกา ICCPR  
(เรื่องการยกเลิกโทษประหารชีวิต) การสร้างเรือนจ�า
ความมั่นคงสูงเพื่อรองรับนักโทษอุกฉกรรจ์๔๐ อย่างไร
ก็ตาม ในปี ๒๕๖๑ ได้มีการบังคับใช้โทษประหารชีวิต 
เม่ือวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในคดีฆ่าผู้อื่นอย่างทารุณ 
เพ่ือชิงทรัพย ์ แม ้ว ่าการบังคับใช ้โทษประหารชีวิต 
ในความผิดที่กระท�าต่อชีวิตอันถือว่าเป็นอาชญากรรม
ร้ายแรงที่สุดและไม่ขัดต่อข้อ ๖ ตามกติกา ICCPR  

แต่การบงัคบัใช้โทษดงักล่าวหลงัจากทีไ่ทยไม่มกีารบงัคบัใช้ 
โทษประหารชี วิ ตนั บแต ่ เ ดื อนสิ งหาคม  ๒๕๕๒  
อาจเป็นเหตุการณ์ท่ีสวนทางกบัความพยายามอย่างต่อเนือ่ง 
ข อ ง ไทย ในก า ร เ ปลี่ ย นแปล ง โทษประหา รชี วิ ต 
เป็นจ�าคกุตลอดชวิีต รวมถงึการประกาศใช้พระราชบญัญัต ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ไม่มีการก�าหนดโทษประหาร
ชีวิตดังเช่นในกฎหมายฉบับเดิม๔๑ 

ดังนั้น การด�าเนินการเพ่ือน�าไปสู่การยกเลิกโทษประหาร
ชีวิตในขณะที่สังคมยังไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกโทษ
ประหารชีวิตจึงต ้องมีการด�าเนินการอย่างต ่อเนื่อง  
โดยรัฐควรมีนโยบายที่จะไม่ก�าหนดโทษประหารชีวิต
ในการตรากฎหมายใหม่ และควรด�าเนินการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับโทษประหารชีวิตกับการป้องกันอาชญากรรม 
รวมทั้งสร้างความรู ้ความเข้าใจแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง 
ท้ังนี้  กสม. เห็นด ้วยกับแนวทางการเปล่ียนแปลง 
โทษประหารชวีติ ๓ ระยะของกรมคุม้ครองสทิธแิละเสรีภาพ 
และเหน็ว่า การทีก่รมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพด�าเนนิการ
ศึกษาเพื่อแก ้ไขฐานความผิดที่มีอัตราโทษประหาร
ชีวิตสถานเดียวหรือลดฐานความผิดท่ีมีอัตราโทษ
ประหารชีวิต และเสนอแนะมาตรการอื่นที่เหมาะสม 
มารองรั บ  จะ เป ็ นประ โยชน ์ ในการด� า เนิ น ง าน 
ตามแนวทางรณรงค์เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิต 
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ในเรื่องความเชื่อมั่นของประชาชนท่ีมีต่อกระบวนการ
ยุติธรรม ทั้งในชั้นต�ารวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ ถือเป็น 
ส่ิงส�าคัญท่ีจะท�าให้ประชาชนยึดมั่นในความถูกต้อง 
ชอบธรรมและปฏิบัติตนตามกฎหมาย และเมื่อมีคดีความ 
เกิดขึ้นจะท�าให ้ประชาชนไม ่ใช ้วิธีการที่ ไม ่ถูกต ้อง 
เพื่อเรียกร้องความยุติธรรม โดยในแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรมได้มีการก�าหนดเรื่องการพัฒนา 
ระบบการสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการไว ้ 
และในร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ได้มีการก�าหนด 
ตัวช้ีวัดในภาพรวมคือความเช่ือมั่นของประชาชนที่มีต่อ
กระบวนการยุติธรรมท่ีเพิ่มข้ึน และในยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนากฎหมายและระบบบริหารงานยุติธรรมได้มี
การก�าหนดเป้าหมายหนึ่งคือประชาชนมีความพึงพอใจ
และความเชื่อมั่นต่อการด�าเนินงานของกระบวนการ
ยุติธรรม จะเห็นได้ว ่ารัฐได ้ตระหนักถึงความส�าคัญ
ของการด�าเนินการเพื่อให ้ประชาชนมีความเชื่อมั่น 
ต่อกระบวนการยตุธิรรม อย่างไรกต็าม จากเหตกุารณ์ต่าง ๆ   
ที่เกิดขึ้น เช่น กรณีกระโดดตึกศาลอาญา และกรณี
การน� าศพผู ้ เสี ยชี วิตมาเรียกร ้องความเป ็นธรรม 
ในการด�าเนินคดีที่กองบังคับการปราบปราม สะท้อนถึง 
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน  
ซ่ึงหน่วยงานในกระบวนการยตุธิรรมควรทีต่ระหนกัถงึปัญหาน้ี 

และหาวิธีการแก ้ ไขป ัญหา ทั้ งนี้  หากแผนปฏิ รูป 
ด้านกระบวนการยุติธรรมมีการบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
อาจช่วยให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการ
ยุติธรรมมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ
๑. ในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม และการด�าเนินการ 
ของรัฐในประเด็นต ่าง ๆ ได ้ มีการจัดท�ากฎหมาย 
ทั้งกฎหมายใหม่ และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่มีอยู ่ 
โดยขั้นตอนในปัจจุบันก็มีการให้ความส�าคัญกับการมี 
ส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงเห็นว่า ในกระบวนการท่ีจัด 
ให ้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้นควรมี 
ช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างง่ายและทั่วถึง และ
ควรมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรับรู้แก่ประชาชน
ในวงกว้าง เพ่ือให้ประชาชนโดยทั่วไปรับทราบว่ามี
กฎหมายใดท่ีอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งการใช้ 
เว็บไซต์ท�าให้ประชาชนส่วนหนึ่งเข้าถึงได้ง่าย แต่หาก 
ไม่มีการประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง ประชาชนอาจไม่ทราบ
ว่ามีการรับฟังความคิดเห็นในกฎหมายฉบับนั้น ๆ 

๒. ในการปล่อยช่ัวคราว เห็นควรให้มีการผลักดันการใช้
หนังสือรับรองแทนการช�าระเงินของส�านักงานกองทุน
ยุติธรรมเพ่ือเป็นหลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราว 
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ทั้งในช้ันพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาล และ
ควรมีการขยายพื้นที่การด�าเนินโครงการพัฒนาระบบ 
ประเมินความเส่ียงและก�ากับดูแลในช้ันปล่อยชั่วคราว
และโครงการปล่อยชั่วคราวโดยใช้ EM เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการปล่อยช่ัวคราวอย่างท่ัวถึง

๓. ส�านกังานกองทุนยตุธิรรมควรด�าเนนิการสร้างความรบัรู้
เกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม
แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง 
สทิธใินกระบวนการยตุธิรรม กระทรวงยตุธิรรมควรพิจารณา 
หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในกรณี
การขอความช่วยเหลือจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  
รวมถึงควรประชาสัมพันธ ์และสร้างความเข ้าใจกับ
ประชาชนเกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน 
ยุ ติ ธ ร ร ม ใ น ก ร ณี ก า ร ข อ รั บ ค ว า ม ช ่ ว ย เ ห ลื อ 
จากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเพิ่มมากขึ้น ทั้ งนี้  
ในการด�าเนินการของส�านักงานกองทุนยุติธรรมพบว่า  
มีปัญหาอปุสรรคบางประการ๔๒ และ กสม. ได้มข้ีอเสนอแนะ 
ให้แก้ไขระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอปล่อยช่ัวคราว 
ผู ้ต้องหาหรือจ�าเลย พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยยกเลิกหลักเกณฑ์
ในการให้ความช่วยเหลือที่ค�านึงถึงสาเหตุหรือพฤติการณ์
น่าเชื่อว่ามิได้กระท�าความผิด๔๓ ซึ่งกระทรวงยุติธรรม 
ควรพิจารณาเพื่อน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

๔. โทษประหารชีวิต รัฐควรมีนโยบายในการตรา
กฎหมาย ใหม ่ โ ดย ไม ่ มี โทษประหารชี วิ ต  ควรม ี
การศกึษาวจิยัเกีย่วกบัโทษประหารชวีติเพือ่น�าไปใช้อ้างองิ 
และสร้างความรู ้ความเข้าใจต่อทั้งเจ ้าหน้าที่ รัฐและ 
ประชาชน เช ่น  การบั งคับ ใช ้ โทษประหารชี วิ ต 
มีผลต่อการป้องกันยับยั้งอาชญากรรมหรือไม่ หรือหากมี
การยกเลิกโทษประหารแล้วจะมีการบังคับใช้โทษจ�าคุก 
อย ่ าง ไร  เพื่ อ ให ้ประชาชนมั่ น ใจได ้ ว ่ าสั งคมยั งม ี
ความปลอดภัยจากผู้กระท�าผิดร้ายแรง ทั้งนี้ เห็นด้วยกับ
แนวทางการเปล่ียนแปลงโทษประหารชีวิตท้ัง ๓ ระยะ
ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

๕. ความเชื่อมั่นของประชาชนที่ มีต ่อกระบวนการ
ยุติธรรม หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมควรที่จะ
มีการศึกษาวิ จัยและถอดบทเรียนจากสถานการณ์
ต ่าง ๆ ที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มี 
ต่อกระบวนการยุติธรรม เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับ 
ประชาชน รวมถึงให ้ความรู ้กับประชาชนเก่ียวกับ 
การด�าเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ประชาชน 
มคีวามรูค้วามเข้าใจ และเมือ่มีคดเีกิดขึน้ประชาชนจะไม่เรียกร้อง 
ความยุติธรรมโดยวิธีการที่นอกกระบวนการปกติ 
หรือวิธีการนอกกฎหมาย 

๔๒ ดูรายละเอียดจากหัวข้อ “การประเมินสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรค”.
๔๓ รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ ๓๐ - ๓๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑.
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ภายใต้การเป็นภาคีอนุสัญญา CAT และความพยายาม
ของ รัฐบาลในการให ้ สัตยาบันอนุสัญญา CPED 
ประเทศไทยยังคงประสบป ัญหาการกล ่าวอ ้างว ่า 
เจ ้าหน ้า ท่ีของรัฐกระท�าทรมานและบังคับสูญหาย  
ซึง่เป็นผลมาจากการใช้อ�านาจและการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการ
จับกุมและควบคุมตัวบุคคล สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย
อาจขาดหลักประกันที่เพียงพอในการน�าไปสู่การสืบสวน
สอบสวนและติดตามจับกุมตั วผู ้ กระท� าความผิด 
มาลงโทษ ทีผ่่านมามกีรณตีวัอย่างทีเ่กีย่วข้องกบัการกระท�า 
ทรมานหรอืการบงัคบัสญูหาย เช่น นายสมชาย นลีะไพจิตร  
นายพอละจี (บิลล่ี) รักจงเจริญ และนายเด่น ค�าหล้า 
เป็นต้น บุคคลดังกล่าวเป็นผู ้ที่ มีบทบาทในการต่อสู ้
เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับประชาชนที่เข ้าไม่ถึง
ความยุติธรรม การเข้าใช้ประโยชน์ในท่ีดินท�ากินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีโอกาสท�าให้เกิดความขัดแย้ง
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จากข้อจ�ากัดและสภาพปัญหา 

๒.๒ การกระท�ทรมาน และการบังคับสูญหาย

ภาพรวม
“การทรมานเพื่อให้ได้มาซึ่งค�ารับสารภาพ หรือการ
ลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม รวมถึงการบังคับบุคคล
สูญหาย ในกรณีที่บุคคลนั้นไม ่ยอมให้ความร ่วมมือ 
กับรัฐหรือมีการกระท�าอันเป็นอุปสรรคหรือต่อต้าน 
การท�างานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นการกระท�าที่ถือ 
ได้ว ่าเป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน”๔๔ ข้อความ 
ข้างต้นนับเป็นการถ่ายทอดและชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญ 
ของสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคล 
ที่จะไม่ถูกกระท�าทรมานหรือบังคับสูญหายโดยเฉพาะ 
จากการใช้อ�านาจของเจ้าหน้าทีข่องรฐั ซึง่สทิธแิละเสรภีาพน้ี 
ได้รับการรับรองในกติกา ICCPR อนุสัญญา CAT๔๕ และ
อนุสัญญา CPED๔๖ ดังน้ัน ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคี
ของกติกา ICCPR และอนุสัญญา CAT และได้แสดง 
เจตนาว่าจะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา CPED จึงมีหน้าที ่
ในการด�าเนินการป้องกันมิให้เกิดการกระท�าทรมาน 
และการบังคับสูญหาย 

๔๔ จาก กลไกในการป้องกนัการทรมานและการบงัคบัให้บคุคลสญูหาย, โดย ณรงค์ ใจหาญ, ๒๕๖๐. สบืค้นจาก https://siamrath.co.th/n/19059 
๔๕ ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเมื่อปี ๒๕๕๕.
๔๖ คณะรฐัมนตรไีด้มมีตใิห้ไทยเข้าเป็นภาคอีนสัุญญานี ้และ สนช. ได้เหน็ชอบตามท่ี ครม. เสนอเมือ่วนัท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐.
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ดังกล่าว ท�าให้ประเทศไทยได้รับข้อสังเกต ความเห็น 
และข้อเสนอแนะจากองค์กรหรือกลไกสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกระท�า
ทรมานและการบังคับสูญหาย เช่น

(๑) ข้อเสนอแนะท่ีได้รบัจากประเทศต่าง ๆ  จากการน�าเสนอ 
รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
ตามกระบวนการ UPR รอบที่ ๒ ของประเทศไทย 
เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ในส ่วนท่ีเกี่ยวข ้องกับ
สถานการณ์การกระท�าทรมานและการบังคับสูญหาย๔๖  
มสีาระส�าคัญโดยสรปุคอื การเสนอแนะให้มหีลกัประกนัว่า 
จะมีการปฏิบัติตามอนุสัญญา CAT อย่างเต็มรูปแบบ 
ให้ประเทศไทยให้สัตยาบันต่ออนุสัญญา CPED และ
ผ่านกฎหมายภายในที่ก�าหนดโทษทางอาญาส�าหรับ
การการกระท�าทรมานและการบังคับสูญหาย๔๗ รวมทั้ง
รับรองสิทธิของผู้เสียหายจากการกระท�าดังกล่าว  

(๒) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights 
Committee) ซึ่งเป็นคณะกรรมการประจ�ากติกา ICCPR  
ได ้มี ข ้ อสั ง เกตต ่อรายงานการปฏิ บัติตามกติกาฯ  
ฉบับที่สองของประเทศไทย เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๐  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การกระท�าทรมาน
และการบังคับสูญหาย๔๘ ว่า ประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติ

๔๗ จาก แผนการสมัครใจของไทยปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับ และค�ามั่นโดยภายใต้กลไก UPR รอบที่ 2, โดย กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 
๒๕๕๙. สืบค้นจาก http://humanrights.mfa.go.th/th/upr/report-upr-2/
๔๘ From Concluding observations on the second periodic report of Thailand, by Human Rights Committee, op.cit. 

ทางกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ 
ด้านสทิธมินษุยชน ในการก�าหนดให้การกระท�าทรมานและ
การบงัคบัสญูหายเป็นความผดิ ขณะเดยีวกันคณะกรรมการฯ  
แสดงความกังวลต ่อความล ่าช ้าในการประกาศใช ้
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมาน
และการกระท�าให้บุคคลสูญหาย การปล่อยให้ผู้กระท�า
การทรมานและบังคับสูญหายพ้นผิดลอยนวล รวมถึง
กระบวนการสอบสวนคดีที่มีความล่าช้า

ในปี ๒๕๖๑ มีการด�าเนินการของรัฐและสถานการณ์
ท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท�าทรมานและการบังคับบุคคล
สูญหาย ดังนี้

๑. การด�เนินการของรัฐ
การเสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การทรมานและการกระท�ให้บคุคลสญูหาย พ.ศ. ....
ในปี ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท�าให้
บุคคลสูญหายฯ เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ซึ่งต่อมา 
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ สนช. ได้มีมติให้ 
ทบทวนร่างพระราชบัญญัติป ้องกันและปราบปราม 
การทรมานและการกระท�าให้บคุคลสญูหายฯ ใน ๕ ประเดน็
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๔๙ From http://www.lawamendment.go.th www.rlpd.go.th, www.humanrightscenter.go.th และ Facebook Webpage ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ.
๕๐ จาก หนังสือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ ยธ ๐๔๑๗/๓๙๓๑ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ 
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�าปี ๒๕๖๑. 

คือ ๑) การก�าหนดฐานความผิด ๒) ความไม่เป็นเอกภาพ
ในการใช้ถ้อยค�า ๓) การห้ามอ้างสถานการณ์ฉุกเฉิน  
๔) หลักการห้ามผลักดันบุคคลไปยังดินแดนท่ีเสี่ยงต่อ 
การถกูทรมานหรอืกระท�าให้สญูหาย (non-refoulement)  
และ ๕) ศาลท่ีมีเขตอ�านาจในการพิจารณาคดี รวมท้ัง 
ให ้ด� า เนินการรับฟ ังความคิดเห็นตามมาตรา ๗๗  
ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐  
ต่อมา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้จัดการประชุม
เพ่ือหารือเกี่ยวกับการด�าเนินการต่อร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวรวม ๔ คร้ัง โดยท่ีประชุมมีมติให้คงมาตรา ๕ 
(ฐานความผิดกระท�าทรมาน) และมาตรา ๖ (ฐานความผิด 
กระท�าให้บุคคลสูญหาย) ของร่างพระราชบัญญัติฯ  
ไว้ดังเดิม และแก้ไขมาตรา ๑๑ (การห้ามอ้างสถานการณ์
ฉุกเฉิน) มาตรา ๑๒ (หลักการห้ามผลักดันกลับ) มาตรา 
๒๗ (ศาลที่มีเขตอ�านาจ) และมาตรา ๓๒ (ความรับผิด
ของผู้บังคับบัญชา) 

กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ ได้จัดเวทรีบัฟังความคิดเหน็ 
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ณ กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรภีาพ กระทรวงยตุธิรรม เมือ่วนัที ่๒๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑  

อี ก ท้ั ง ยั ง รั บ ฟ ั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น จ า ก ป ร ะ ช า ช น  
ภาคประชาสงัคม ผูเ้สยีหายและครอบครวัผูเ้สียหาย ในงาน  
“๑๔ ปีสมชายหาย สังคมไทยได้อะไร” เนื่องในโอกาส
วันร�าลึกครบรอบ ๑๔ ปี การหายตัวไปของนายสมชาย  
นีละไพจิตร ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งได้ 
จัดท�าร ่างพระราชบัญญัติป ้องกันและปราบปราม 
การทรมานและการกระท�าให้บคุคลสูญหายฯ และน�าเสนอ/ 
เผยแพร่ลงในช่องทางต่าง ๆ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น๔๙ 
โดยมีก�าหนดระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ 
รวม ๒๐ วัน มีผู ้เข้าชมจ�านวน ๑,๐๕๘ ราย และมี 
ผู ้ร ่วมแสดงความคิดเห็นจ�านวน ๕๓ ราย รวมทั้ง 
ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นทางไปรษณีย์ด้วย๕๐  
หลังจากท่ีได้วิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย
และประมวลความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเรียบร้อยแล้ว  
ก ร ม คุ ้ ม ค ร อ ง สิ ท ธิ แ ล ะ เ ส รี ภ า พ ไ ด ้ ร า ย ง า น ผ ล 
การด�าเนนิการตามมติของคณะกรรมาธกิารวสิามญักจิการ 
สนช. เสนอเรื่องต่อ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบและ 
แจ้ง สนช. ต่อไป และเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑  



บท
ที ่

๒

รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนษุยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑

กา
รป

ระ
เมิ

นส
ถา

นก
าร

ณ
์ด้า

นส
ิทธ

ิพ
ลเ

มือ
งแ

ละ
สิท

ธิท
าง

กา
รเ

มือ
ง

65

๕๑ จาก กก.นกันติศิาสตร์สากล-แอมเนสตีฯ้ ผดิหวงั ร่าง พ.ร.บ.ป้องกนัซ้อมทรมาน-อุม้หายไทย, โดย ประชาไท, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2018/03/75883 
๕๒ หลกัการไม่สามารถผ่อนปรนได้ คอืการห้ามการกระท�าทีเ่ป็นการทรมานและการกระท�าให้บุคคลสูญหายโดยเดด็ขาด แม้ในขณะท่ีมกีารประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (CAT ข้อที ่๒). 
๕๓ การห้ามส่งบุคคลกลับไปยังสถานที่ซึ่งมีความเสี่ยงว่าบุคคลนั้นจะถูกทรมาน (CAT ข้อ ๓).
๕๔ การห้ามน�าค�าให้การหรือข้อมลูใด ๆ ทีไ่ด้จากการทรมานมาใช้เป็นพยานหลกัฐานในการด�าเนนิคด ี(CAT ข้อ ๑๕).
๕๕ การก�าหนดให้ทนายความและญาตสิามารถเข้าเยีย่มผู้ถกูควบคมุตวัได้ รวมท้ังได้รบัการชีแ้จงข้อมลูเกีย่วกับชะตากรรมและสถานท่ีควบคมุตวัอย่างต่อเนือ่ง (CPED ข้อ ๑๗ และ ๑๘). 
๕๖ องค์ประกอบส�าคัญในบทนยิามของการกระท�าให้บคุคลสญูหายและการทรมานตามร่างพระราชบัญญัตฯิ ไม่ครบถ้วนและสอดคล้องตาม CAT และ CPED.
๕๗ จาก หนังสือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ ยธ ๐๔๑๗/๓๙๓๑ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ 
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�าปี ๒๕๖๑.
๕๘ ค�าสัง่คณะกรรมการจดัการเรือ่งราวร้องทกุข์กรณถีกูกระท�าทรมานและถกูบังคับให้หายสาบสญู ที ่๑/๒๕๖๐ ลงวนัที ่๗ สงิหาคม ๒๕๖๐.

สนช. ได้มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการทรมานและการกระท�าให้บุคคลสูญหายฯ  
และให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ต่อไป

อนึ่ง ภายหลังจากท่ีกรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้
เผยแพร่ร ่างพระราชบัญญัติป ้องกันและปราบปราม 
การทรมานและการกระท�าให้บุคคลสญูหายฯ ฉบับส�าหรบั
การรับฟังความคิดเห็นแล้ว ได้มีการแสดงความห่วง
กังวลจากภาคประชาสังคมบางส่วนต่อการพิจารณาว่า  
การพิจารณาร ่างพระราชบัญญั ติฯ มีความล ่าช ้า  
หลักการบางประการถกูตดัออกไปจากร่างพระราชบญัญติั 
ฉบับเดิมที่ เคยเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ 
สนช. ซ่ึงอาจส่งผลให้ไม ่สามารถคุ ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ตามหลักการอันเป็นสาระส�าคัญ
ของอนุสัญญา CAT๕๑ ได้อย่างเต็มท่ี เช่น ๑) หลัก
การไม่สามารถผ่อนปรนได้๕๒ ๒) หลักการห้ามผลักดัน 
กลับไปเผชิญอันตราย๕๓ ๓) การห ้ามน�าค�าให ้การ 
ท่ี ได ้มาจากการทรมานมาใช ้ ๕๔ ๔)  หลักประกัน 
เพือ่การป้องกัน๕๕ และ ๕) บทนยิามของการกระท�าทรมาน 
และการบังคับบุคคลให้สูญหาย๕๖ เป็นต้น

คณะกรรมการจัดการเ ร่ืองราวร ้องทุกข ์กรณี 
ถูกกระท�ทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ๕๗

นายกรั ฐมนต รี ได ้ มี ค� า สั่ ง ส� านั กนายกรั ฐมนตรี ที่ 
๑๓๑/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และ 
ค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๙๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องราว 
ร้องทกุข์กรณถีกูกระท�าทรมานและถกูบงัคบัให้หายสาบสูญ  
โดยมีรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน
กรรมการ และมีผู ้แทนจากหน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง 
รวม ๑๖ แห่งร่วมเป็นกรรมการ มอี�านาจหน้าทีร่บัเรือ่งราว 
ร้องทุกข์ ตรวจสอบติดตาม เยียวยา รวมถึงป้องกัน 
การทรมาน และการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญขึ้น ทั้งนี้ 
เพื่อเป็นหลักประกันการคุ ้มครองสิทธิให้กับประชาชน
อีกทางหนึ่งในระหว่างที่ร ่างพระราชบัญญัติป ้องกัน
และปราบปรามการทรมานและการกระท�าให้บุคคล
สูญหายฯ ยังไม่มีผลบังคับใช้ ภายใต้คณะกรรมการ 
ดังกล่าว ได้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ จ�านวน ๔ ด้าน  
ดังนี้  ๑) คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบ
กรณีถูกกระท�าทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ๕๘  

มีอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธาน ท�าหน้าที่
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ติดตามรายงานสถานะของคดีทรมานและการบังคับ
ให ้หายสาบสูญ โดยเน ้นการตรวจสอบสถานะคดี 
การบังคับบุคคลให ้สูญหายท่ีอยู ่ ในความสนใจของ
องค์การสหประชาชาติ จ�านวน ๘๒ คดี ๒) คณะ
อนุกรรมการเยียวยากรณีถูกกระท�าทรมานและถูกบังคับ 
ให้หายสาบสูญ๕๙ มีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
เป็นประธาน ท�าหน้าที่ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการเยียวยา
เหยื่อจากการทรมานและการบังคับให ้หายสาบสูญ  
๓) คณะอนุกรรมการป้องกนัการกระท�าทรมานและบงัคบั 
ให ้หายสาบสูญ๖๐ มีศาสตราจารย ์ณรงค ์  ใจหาญ  
เป็นประธาน ท�าหน้าทีอ่บรมหน่วยงานรบัเร่ืองราวร้องทกุข์ 
และคณะอนุกรรมการคัดกรองฯ จัดท�าคู่มือการคัดกรอง
คดีทรมานและบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ และหารือ 
เชิงนโยบาย รวมถึงจัดท�าบันทึกความตกลงร่วมกับ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และ ๔) คณะอนุกรรมการคัดกรอง
กรณีถูกกระท�าทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ๖๑ 
แยกตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ จ�านวน ๖ ชุด  
มีผู้อ�านวยการส�านักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประจ�า 
ภูมิภาค เป็นประธาน ท�าหน้าที่ในการคัดกรองค�าร้อง
กรณีถูกกระท�าทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ  
หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในอนุสัญญา CAT หรือ CPED 
จะส่งให้กับคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบฯ 
พิจารณา ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์จะประสาน
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่พจิารณาให้ความช่วยเหลอืต่อไป

จากการด�าเนินการของคณะกรรมการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์กรณีถูกกระท�าทรมานและถูกบังคับให้หาย
สาบสูญข้างต้นปรากฏข้อมูลว่า การติดตามความคืบหน้า 
คนที่ถูกบังคับให ้หายสาบสูญที่มีการร ้องเรียนต ่อ
องค์การสหประชาชาตินั้น มีหลักฐานที่สามารถยืนยัน
ได้ว่าไม่ใช่บุคคลที่อยู่ในบัญชีคนถูกบังคับให้หายสาบสูญ
ขององค์การสหประชาชาติ จ�านวน ๑๗ ราย (เน่ืองจาก
สาเหตุเสียชีวิต/ช่ือซ�้า/อยู่ในเรือนจ�า/มีชีวิตปกติ) และ
มีความคืบหน ้าทางด ้านอ�านวยความยุติธรรมและ 
การช่วยเหลอืเยยีวยาอีกจ�านวน ๖๖ ราย ซึง่คณะกรรมการฯ  

๕๙ ค�าสัง่คณะกรรมการจดัการเรือ่งราวร้องทุกข์กรณถูีกกระท�าทรมานและถูกบังคบัให้หายสาบสูญ ท่ี ๒/๒๕๖๐ ลงวนัท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐.
๖๐ ค�าสัง่คณะกรรมการจดัการเรือ่งราวร้องทุกข์กรณถูีกกระท�าทรมานและถูกบังคบัให้หายสาบสูญ ท่ี ๓/๒๕๖๐ ลงวนัท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐.
๖๑ ค�าสัง่คณะกรรมการจดัการเรือ่งราวร้องทุกข์กรณถูีกกระท�าทรมานและถูกบังคบัให้หายสาบสูญ ท่ี ๑/๒๕๖๑ ลงวนัท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๖๒ สรุปผลการด�าเนินงานสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญของประเทศไทย ภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ระหว่างปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ (น. ๓๘ – ๓๙), โดย กระทรวงยุติธรรม 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, ๒๕๖๑, กรุงเทพฯ: กระทรวงยุติธรรม. ลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑ โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม.

จะเสนอให้องค์การสหประชาชาติทราบต่อไป นอกจากนี้  
คณะอนุกรรมการป้องกันการกระท�าทรมานและบังคับ
ให้หายสาบสูญ ได้ฝึกอบรมหน่วยงาน คณะอนุกรรมการ 
และเจ ้าหน ้าที่ที่มีหน ้าที่บังคับใช ้กฎหมาย เพื่อให ้
สามารถปฏิบัติงานได้ตามแนวทาง มาตรการ และกลไก
ที่คณะกรรมการฯ ก�าหนด ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอนุสัญญา CAT และ CPED รวมทั้งเพื่อเป็น 
การป้องกนัมใิห้เจ้าหน้าทีล่ะเมดิข้อบทในอนสุญัญาดงักล่าว  
โดยมีการด�าเนินการลงพ้ืนที่แล้วจ�านวน ๕ ภูมิภาค  
รวมจ�านวน ๒๕๐ คน๖๒

๒. สถานการณ์และความคืบหน้ากรณีกล่าวอ้างว ่า 
ถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าทรมานหรือบังคับให้สูญหาย

ในปี ๒๕๖๑ กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การกระท�าทรมาน จ�านวน ๒๐ ค�าร้อง ซึ่งส่วนใหญ่
กล่าวอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ทหารท�าร้ายร่างกายหรือซ้อม
ทรมานระหว่างควบคุมตัวเพื่อให้รับสารภาพในความผิด
ที่ถูกกล่าวหา เช่น ค�าร้องที่ ๔/๒๕๖๑ กรณีกล่าวอ้างว่า 
เจ ้ าหน ้า ท่ีทหารซ ้อมทรมานและท�าร ้ ายร ่ างกาย 
เพื่อบังคับให้รับสารภาพ ค�าร้องที่ ๕๕/๒๕๖๑ กรณ ี
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กล่าวอ้างว่าน้องชายของผู้ร้องถูกเจ้าหน้าท่ีทหารข่มขู่
และซ้อมทรมานเพื่อให้รับสารภาพ ค�าร้องที่ ๑๐๕/๒๕๖๑ 
กรณี กล ่ า วอ ้ า ง ว ่ า เ จ ้ าหน ้ าที่ รั ฐท� า ร ้ า ยร ่ า งกาย 
และซ้อมทรมานสามีของผู้ร้องเพื่อให้ยอมรับสารภาพ 
ขณะถูกตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมาย เป็นต้น๖๓

ในปี ๒๕๖๑ มีผลของการเรียกร้องความเป็นธรรม
เพราะเหตุถูกเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท�าทรมานเพื่อให้รับ
สารภาพซึ่งได้รับการพิจารณาและพิพากษาคดีโดยศาล 
กล่าวคือ เมื่อวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ศาลจังหวัด
ปราจีนบุรีได้มีค�าพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขด�าที่  
อ. ๙๒๕/๒๕๕๘ ซึ่งเป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 
สังกัดต�ารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีบางนายพร้อมพวก
เป็นจ�าเลยต่อศาลจังหวัดปราจีนบุรีว่า เมื่อวันที่ ๒๘ 
มกราคม ๒๕๕๒ จ�าเลยได้ร่วมกันซ้อมทรมานเพื่อให้
ตนเองรับสารภาพในข้อหาว่ิงราวทรัพย์ (ขณะนั้นโจทก์
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) โดยศาลพิพากษาว่า  
จ�าเลยที่ เป ็นนายต�ารวจผู ้ ใต ้ บังคับบัญชาได ้ท�าร ้าย
ร ่างกายโจทก์เพื่อให ้รับสารภาพจริง จึงมีความผิด 
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗ มาตรา ๒๐๐ 
มาตรา ๒๙๕ มาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๐๑ มาตรา ๓๙๑ 

และมาตรา ๘๓ ส่วนจ�าเลยอีกรายท่ีเป็นนายต�ารวจ 
ผู ้บังคับบัญชาไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่าได้ท�าร ้าย
โจทก์ ศาลจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยและยกฟ้อง๖๔ 

นอกจากการกระท�าทรมานที่ เป ็นกรณี เจ ้ าหน ้าที ่
ของรัฐกระท�าต่อประชาชนแล้ว การกระท�าทรมาน
ยังมีโอกาสเกิดขึ้นกับบุคคลที่ สังกัดอยู ่ ในหน่วยงาน 
ทางทหารด้วย กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ส�านักงาน กสม. ได้เสนอข่าวประชาสัมพันธ์การตรวจสอบ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีการซ้อมทรมานพลทหาร 
จนได ้ รับบาดเจ็บ – เสียชีวิต จ�านวน ๒ ราย คือ  
รายแรกเป็นกรณีการถูกครูฝึกลงโทษด้วยการตีบริเวณ
หลังด้วยหวายและใช้เท้าถีบเข้าที่ร ่างกายเพื่อให้เกิด
ความหลาบจ�า และรายที่สองเป ็นพลทหารต้องขัง 
ที่ถูกซ้อมทรมานในเรือนจ�าจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและ
เสียชวีติในเวลาต่อมา กสม. ได้มคีวามเหน็ว่ากรณกีารซ้อม 
ทรมานดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพในชีวิต 
และร ่ างกาย ซ่ึงได ้ รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และอนุสัญญา 
CAT ที่ประเทศไทยเป ็นภาคี จึงมีข ้อเสนอแนะให ้
กองทัพบกและหน่วยงานบังคับบัญชาก�าชับเจ้าหน้าที่

๖๓ ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๖๑, ระบบสารสนเทศเพื่อการวบรวมและบริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน. 
๖๔ จาก 9 ปีที่รอคอย! คุก 1 ปี ตร.ปราจีนซ้อมยัดข้อหาเด็ก ม.6, โดย ไทยโพสต์, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://www.thaipost.net/main/detail/18997
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ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากความรุนแรงทุกรูปแบบ  
รวมทั้ งพิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัต ิ
ต ่ อทหารที่ ก ระท� าความผิ ด โดยค� านึ ง ถึ ง ศั กดิ์ ศ ร ี
ความเป็นมนุษย์ ก�าหนดมาตรการช่วยเหลือเยียวยา 
ผู ้เสียหายและครอบครัว และก�าหนดแนวทางป้องกัน 
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะน้ีต่อไป๖๕ 

ในส่วนการบังคับให้สูญหาย แม้ที่ผ่านมาคณะท�างาน
ของสหประชาชาติว่าด้วยการบังคับให้บุคคลสูญหาย
หรือโดยไม ่สมัครใจได ้รับเรื่องร ้องเรียนกรณีบุคคล
ถูกบั งคับให ้สูญหายในประเทศไทย ท่ียั ง ไม ่ ได ้ รับ 
การคลี่คลายอยู่ถึง ๘๒ กรณี๖๖ แต่การด�าเนินการของรัฐ 
เพ่ือติดตามช่วยเหลือผู ้ถูกกระท�าให้สูญหาย รวมถึง 
การน�าตวัผูก้ระท�าผดิเข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรมยงัค่อนข้าง 
ล่าช้า กรณีตัวอย่างท่ีส�าคัญนอกจากการบังคับสูญหาย
ของทนายสมชาย นีละไพจิตร ที่ครอบครัวใช้ระยะ
เวลาในการต่อสู้คดีมาอย่างยาวนานและพบข้อจ�ากัด 
ทางกฎหมายในการพิสูจน์ความจริงรวมถึงการขอเข้าเป็น 
โจทก์ร่วมกบัพนกังานอยัการแล้ว ยงัมกีารบงัคบัสญูหายอกี
กรณีที่ส�าคัญ คือ กรณีหายตัวของนายพอละจี รักจงเจริญ  
(บิลลี่) เมื่อวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ท่ีเช่ือมโยงกับการ
ควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐ แม้ต่อมาภรรยาของ
นายพอละจีได้ร้องขอต่อศาลให้ไต่สวนความชอบด้วย
กฎหมายของการควบคุมตัวดังกล่าว แต่ในช้ันพิจารณา
ของศาลช้ันต้นและศาลอุทธรณ์ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า 
นายพอละจีมีชะตากรรมอย่างไร กระทั่งในปี ๒๕๕๘ 
ศาลฎีกาได ้มีค�าพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ ์และ 
ศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องคดีเนื่องจากไม่มีพยานหลักฐาน 
ที่น่าเช่ือถือที่จะเอาผิดเจ้าหน้าท่ีของรัฐ๖๗ ต่อมาเมื่อวันที่  
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ กรณีน้ีมีความคืบหน้าในเชิงบวก 
มากขึ้ น เมื่ อ การประ ชุมคณะกรรมการคดีพิ เ ศษ  
ในกรมสอบสวนคดพีเิศษ กระทรวงยตุธิรรม ครัง้ที ่๑/๒๕๖๑  
เ ม่ื อวั นที่  ๒๘ มิ ถุ นายน ๒๕๖๑ มี มติ ให ้ รั บคด ี
การหายตัวไปของนายพอละจี รักจงเจริญ เป็นคดีพิเศษ  

โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะด�าเนินการเร่งรัดสืบสวน
สอบสวนเพือ่หาพยานหลกัฐานเพิม่เตมิ โดยไม่มกีรอบระยะ
เวลาของการท�างาน และจะอาศัยข้อมูลที่เคยรวบรวมได้ 
ก่อนหน้านีเ้ป็นแนวทางในการท�าคดต่ีอไป๖๘ ส�าหรับการรบั 
เรื่องร้องเรียนของ กสม. ในปี ๒๕๖๑ พบว่า ยังไม่มี 
การร้องเรียนเกี่ยวกับการบังคับให้สูบหาย

การประเมินสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรค
คณะรัฐมนตรี และกระทรวงยุติธรรมมีความพยายาม
อย่างต่อเนื่องในการเสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการทรมานและการกระท�าให้บุคคลสูญหายฯ 
สร้างกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียน ตรวจสอบ และป้องกัน
การกระท�าทรมานและการบังคับให้สูญหาย รวมถึงมีกรณี
การบังคับสูญหายที่หน่วยงานที่เป็นกลางรับไว้ด�าเนินการ 
อันเป็นการสอดคล้องกับข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากประเทศ
ต่าง ๆ และค�ามั่นโดยสมัครใจของประเทศไทยภายใต้
กลไก UPR รอบที่ ๒ และข้อสังเกตของคณะกรรมการ
ประจ�ากติกา ICCPR ต่อรายงานการปฏิบัติตามกติกาฯ 
ฉบับที่สองของประเทศไทย เมื่อปี ๒๕๖๐ กล่าวคือ

๖๕ จาก ข่าวประชาสัมพันธ์ กสม. ชี้การลงโทษโดยการซ้อมทรมานพลทหารจนได้รับบาดเจ็บ – เสียชีวิต ถือเป็นการละเมิดสิทธิฯ แนะกองทัพบก วางระเบียบการปฏิบัติต่อ
ทหารตามหลักสิทธิมนุษยชนและให้ใช้บังคับทั่วประเทศ, โดย ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/ 
Statements-Press-Releases-Open-Letters/Press-Releases/กสม-ชี้การลงโทษโดยการซ้อมทรมานพลทหารจนได้รับบาดเจ็บ.aspx
๖๖ จาก ยเูอน็ยนิดไีทยลงนามสตัยาบนั ให้การอุม้-ทรมานเป็นความผดิ เผย ม ี82 กรณค้ีางอยู,่ โดย มตชินออนไลน์, ๒๕๕๙. สบืค้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/
news_149089
๖๗ จาก 2 ปี การหายตวัไปของบลิลี ่กบัสถานการณ์การอุม้หายในไทย, โดย ส�านกัข่าวอศิรา, ๒๕๕๙. สืบค้นจาก https://www.isranews.org/isranews-scoop/46288-artical_ 
462883.html 
๖๘ จาก ดีเอสไอ รับคดีบิลลี่หายเป็นคดีพิเศษ, โดย ประชาไท, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2018/06/77607
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๑) การจัดการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ
ป ้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท�า 
ให้บคุคลสญูหายฯ จากหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้อง รวมท้ัง 
จากประชาชน ภาคประชาสังคม ผู ้ เสียหายและ
ครอบครัวผู ้เสียหายผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งเป็นการ
ด�าเนินการตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๗๗ และได้แจ้งผล 
การด�าเนินการให้สภานิติบัญญัติทราบ ท�าให้กระบวนการ
พิ จ ารณาร ่ า งพระราช บัญญัติ ฯ  มี ความ คืบหน ้ า 
โดยเมื่อวัน ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ สนช. ได ้มีมต ิ
เห็นชอบรับหลักการร ่ างพระราชบัญญัติดั งกล ่าว 
และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาต่อไป

๒) ในระหว่างทีร่่างพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปราม 
ก า รทรมานและกา รกระท� า ใ ห ้ บุ คคลสูญหายฯ  
อยู่ระหว่างการด�าเนินการตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๗๗ 
นั้น ครม. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
กรณีถูกกระท�าทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ 
ซึ่งมีหน ้าที่ รับเรื่องราวร ้องทุกข ์ ตรวจสอบติดตาม 
เยียวยา รวมถึงป้องกันการทรมานและการบังคับบุคคล
ให้หายสาบสูญ จึงถือได้ว่า ครม. มีความตระหนักว่า 
การกระท�าทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายเป็น 
การกระท�าที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลและมี
ความพยายามในการสร้างหลักประกันเพื่อคุ้มครองสิทธิ
ของบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิ สอดคล้องกับอนุสัญญา CAT  

ข้อบทที่ ๑๒ ซ่ึงก�าหนดให้มีกลไกสืบสวนการกระท�า
ทรมานท่ีเป็นกลาง ปราศจากความล�าเอียง และข้อบท
ท่ี ๑๔ ซ่ึงก�าหนดให้ผู้ถูกกระท�าทรมานหรือครอบครัว
ได้รับการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น

๓) แม้การบงัคบัสูญหายของนายพอละจี รักจงเจรญิ (บลิลี)่  
ซึ่งหายตัวไปเมื่อปี ๒๕๕๗ มีการกล่าวอ้างว่าเชื่อมโยง
กับการควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนเป็นกรณี 
ที่น�าไปสู่การพิจารณาพิพากษาของศาล และในที่สุดแล้ว 
การพจิารณาดงักล่าวก็ไม่สามารถพิสจูน์ได้ว่า การหายตวัน้ัน 
เกิดจากการกระท�าของเจ้าหน้าที่ของรัฐจริงหรือไม่  
แต่การทีก่รมสอบสวนคดพีเิศษ โดยคณะกรรมการคดพีเิศษ  
ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ รับกรณีกล่าวอ้างว่า 
ถูกบังคับสูญหายดังกล่าวเป็นคดีพิเศษนั้น ถือว่าเป็น
ความพยายามของรัฐที่ส�าคัญในการสืบสวน สอบสวน 
ติดตามการหายตัวไปของนายพอละจี เป็นการสร้าง
ความหวังให้กับครอบครัวและญาติ รวมทั้งเป็นการให้
หลักประกันว่ากรณีดังกล่าวจะด�าเนินการโดยหน่วยงาน 
ที่ เป ็นกลางแยกต่างหากจากหน่วยงานที่ เจ ้าหน้าที ่
ผู้ถูกกล่าวว่ามีส่วนในการควบคุมตัวและบังคับสูญหาย
สังกัดอยู่

อย ่างไรก็ตาม ในปี ๒๕๖๑ ยังคงมีประเด็นที่ เป ็น 
ความห่วงใย ดังนี้
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๑) แม ้ร ่างพระราชบัญญัติป ้องกันและปราบปราม 
การทรมานและการกระท�าให้บุคคลสูญหายฯ ท่ี สนช.  
มีมติรับหลักการ มีหลักการและสาระส�าคัญตามอนุสัญญา 
CAT แล้วก็ตาม แต่ในการด�าเนินการตามรัฐธรรมนูญฯ 
มาตรา ๗๗ กระทรวงยุติธรรมได้ยกร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท�าให้
บุคคลสูญหายฯ ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นเป็นการเฉพาะ 
ซึ่งมีการตัดหลักการส�าคัญบางประการตามอนุสัญญา 
CAT ออกไป โดยเฉพาะหลักการไม่สามารถผ่อนปรนได้  
และหลักการห ้ ามผลักดันกลับ ไป เผชิญอันตราย  
รวมทั้งเมื่อ ครม. เสนอผลการด�าเนินการดังกล่าวต่อ  
สนช. ได ้ปรากฏความเห็นของกระทรวงยุติธรรม 
ให ้ ถอดหลั กการส� าคัญดั งกล ่ า วออกไปจากร ่ า ง 
พระราชบัญญัติฯ ซ่ึงจะมีผลท�าให้ร่างพระราชบัญญัติฯ๖๙  
ไม ่สอดคล้องกับหลักการส�าคัญของอนุสัญญา CAT  
หากกฎหมายภายใต ้แนวคิดดังกล ่าวมีผลบังคับใช ้ 
บุคคลจะไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกกระท�า
ทรมานและการบังคับสูญหายอย่างเพียงพอ

๒) จากข้อมลูเรือ่งร้องเรยีนต่อ กสม. ทีย่งัคงมกีรณกีล่าวอ้างว่า 
บคุคลถกูเจ้าหน้าทีข่องรฐักระท�าการทรมาน อาจประเมินได้ว่า 
การกระท�าของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจน�าไปสู่การกระท�า

ทรมานและการบงัคับให้สูญหายโดยเฉพาะในชัน้การจบักุม
และการควบคมุตัวยงัคงปรากฏอยูอ่ย่างต่อเนือ่ง และเป็นท่ี 
น่าสังเกตว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกร้องเรียนโดยส่วนใหญ่ 
มกัเป็นเจ้าหน้าทีท่หาร สถานการณ์เช่นนีจ้งึพอสะท้อนได้ว่า  
เจ ้าหน ้าที่ ในฝ ่ายทหารยังขาดความรู ้ความเข ้าใจ 
ในการปฏิบติังานทีต้่องค�านงึผลกระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพ 
ในเนือ้ตวัร่างกายของบคุคล และการจดัการอบรมให้ความรูแ้ก่ 
เจ้าหน้าทีอ่าจยงัไม่เพยีงพอหรอืไม่มปีระสิทธผิลเท่าท่ีควร
 
ข้อเสนอแนะ
๑.  ในการ พิจารณาร ่ า งพระราชบัญญัติป ้ อ ง กัน 
และปราบปรามการทรมานและการกระท�าให้บคุคลสญูหายฯ  
สนช. ควรค�านึงถึงความสอดคล้องกับอนุสัญญา CAT  
โดยเฉพาะการบญัญตัริบัรองหลกัการไม่สามารถผ่อนปรนได้  
และหลกัการห้ามผลกัดนักลบัไปเผชญิอนัตราย เพือ่ประกัน 
ว่าหลักการของอนุสัญญา CAT จะมีผลในทางปฏิบัติ

๒. ในระหว่างที่มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการทรมานและการกระท�าให้บุคคล 
สญูหายฯ กระทรวงยตุธิรรมควรด�าเนนิการสร้างความเข้าใจ 
ต่อสังคมและหน่วยงานอื่นของรัฐ ถึงความส�าคัญและ
ความจ�าเป็นในการป้องกันและปราบปรามการทรมาน 

๖๙ จาก ส�าเนาหนังสือกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๔๐๕/๔๔๗๙ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ [เกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ  
และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการกระท�าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)] และการด�าเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง 
ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย เกีย่วกับพระราชบญัญตัป้ิองกันและปราบปรามการทรมานและการกระท�าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ...., โดย กระทรวงยุตธิรรม, ๒๕๖๑, กรงุเทพฯ: 
กระทรวงยุติธรรม อ้างถึงใน หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๔๐๔๔๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ สืบค้นจาก http://library.senate.go.th/document/
mSubject/Ext84/84162_0003.PDF
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และการกระท�าให ้บุคคลสูญหาย ทั้ งนี้ เพื่อให ้ เ กิด 
การยอมรบั สนบัสนุน และท�าให้โอกาสท่ีร่างพระราชบญัญตัิ 
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท�าให้
บุคคลสูญหายฯ จะได้รับการพิจารณาและประกาศใช้ 
เป็นกฎหมายเป็นจริงได้มากข้ึน

๓. หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงยตุธิรรม  
และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ควรมีมาตรการก�ากับ
ดูแลและตรวจสอบให ้ เ จ ้ าหน ้ าที่ ในสั งกั ดปฏิบั ติ
หน ้าที่ โดยค�านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต ่อสิทธ ิ
และเสรีภาพในเนื้อตัวและร่างกายของบุคคลอย่างจริงจัง 

๔. กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ควรร่วมกับหน่วยงานที่มีหน้าที่และอ�านาจในการจับกุม
คุมขังบุคคล จัดการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเร่ืองสิทธิมนุษยชนต่อเจ้าหน้าที่ทั้งในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งน้ี 
โดยการพิจารณาเชิงพื้นที่หรือลักษณะการปฏิบัติงาน 
ที่ปรากฏข้อมูลหรือมีโอกาสว่าจะละเมิดสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งมีการประเมินและรายงานผลว่าหลังจากเจ้าหน้าที่
ได้รับการอบรมแล้ว การถูกร้องเรียนหรือกล่าวหาว่าม ี
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเพ่ิมข้ึนหรือลดลงหรือไม่ อย่างไร

๒.๓ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุ

ภาพรวม
สิท ธิและเส รีภาพในการแสดงความคิด เห็น และ
เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ได้รับ 
การรับรองไว้ในกติกา ICCPR ข้อ ๑๙ ที่บัญญัติว่า บุคคล 
มีสิทธิที่จะมีความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง  
มีสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออกรวมถึงเสรีภาพท่ีจะ
แสวงหา รับ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็น 
ทุกประเภท และข้อ ๒๑ ท่ีบัญญัติว่า สิทธิในการชุมนุม 
โดยสงบย่อมได ้ รับการรับรอง โดยการใช ้สิทธิและ
เสรีภาพดังกล่าวต้องมีหน้าที่  และความรับผิดชอบ 
พิเศษควบคู ่ไปด้วย และรัฐอาจจ�ากัดสิทธิเช ่นว่าได้
โดยต้องบัญญัติไว้ในกฎหมายด้วยเหตุผลความจ�าเป็น 
ต่อ (ก) การเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น  
และ  (ข )  การรั กษาความมั่ นคงแห ่ งชาติ  หรื อ 
ความสงบเรียบร้อย หรือการสาธารณสุข หรือศีลธรรม
ของประชาชน ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชน 
ชาวไทย ได้รับรองสิทธิและเสรีภาพต่าง ๆ ของบุคคล 
ซึ่งรวมถึงเสรีภาพท่ีจะแสดงความคิดเห็น เสรีภาพ 
ทางวิชาการ เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก
อาวุธ และเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการแสดง
ความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ทั้งนี้ การส่งเสริม
และคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น 
ตลอดจนเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก
อาวุธถือ เป ็นพื้นฐานส�าคัญในการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยเนื่องจากเป็นช่องทางหนึ่งที่ท�าให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการให้ความเห็น ติดตาม และตรวจสอบ
การปฏิบั ติงานของรัฐบาลได ้ และมีความเช่ือมโยง 
กับสิทธิในการมีส ่วนร ่วมโดยตรงในการบริหารงาน 
ของรัฐ  ซึ่ ง เป ็นสิทธิ ท่ี ได ้ รับการรับรองในข ้อ ๒๕  
ของกติกา ICCPR 

ในปี ๒๕๖๑ รัฐบาลมีความพยายามในการพัฒนา
โครงสร ้ างการปฏิบั ติ งานของรัฐ  ให ้ความส� าคัญ 
กับการด�าเนินมาตรการควบคุมดูแลและรกัษาความสงบ
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เรยีบร้อย การสร้างความโปร่งใส และก�าจดัหรือลดการทจุรติ 
และการใช้อ�านาจโดยมิชอบ โดยยังคงบังคับใช้ประกาศ/
ค�าสั่ ง คสช. หรือกฎหมายซ่ึงออกตามมาตรา ๔๔  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งการด�าเนินการในบางกรณี
ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพบางประการของบุคคล 
สิทธิทางการเมือง๗๐ สิทธิชุมชน๗๑ และเสรีภาพสื่อ๗๒  
ในขณะเดียวกัน ในภาคประชาชนมีการเคลื่อนไหว 
เพื่อใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเสรีภาพ 
ในการชมุนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุของภาคประชาสังคม  
องค์กรชุมชน และภาควิชาการต่าง ๆ  โดยมีข้อเรียกร้อง
ต่อรัฐบาล ใน ๓ ประเด็นหลัก ดังน้ี

ประเด็นแรก เป็นการเรียกร้องให้เร่งรัดติดตามการแก้ไข
ปัญหาการปฏิรูปโครงสร้างประเทศ และการก�าหนด
วันเลือกตั้ง โดยมีเหตุการณ์หลัก ๆ ได้แก่ การปฏิรูป 
ต�ารวจและกระบวนการยติุธรรม และการสร้างความปรองดอง 
ในหมู ่ประชาชน๗๓ ทั้ งนี้  ภายหลั งจาก ท่ีประชุม  
สนช. ได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ. . . . . รอบแรกเมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑  
ซึ่งก�าหนดให้กฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น ๙๐ 
วันนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่งผลให้ 
การเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไปอีก ๓ เดือนจากเดิมที่คาดว่า 
จะสามารถจัดการเลือกตั้งได้ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑  
ท�าให้มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาชนเพื่อเรียกร้อง 
การจัดการเลือกต้ัง อาทิ กลุ ่มฟ ื ้นฟูประชาธิปไตย 
และกิจกรรมรวมพลคนอยากเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ 
มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นมา และในช่วงระหว่างวันที่ 
๑๙ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีกิจกรรมทางวิชาการ

ของกลุ ่ม D-Move ก้าวที่ดีที่เลือกเดิน พร้อมกับการ 
รวมพลคนอยากเลอืกต้ัง ซ่ึงมกีารเดินขบวนยืน่ข้อเรยีกร้อง 
ต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองเป็น
ส�าคัญ

ประเด็นที่สองเป็นการเคล่ือนไหวของกลุ่มประชาชน
เพื่อน�าเสนอข้อเรียกร้องในการพัฒนาและการแก้ไข
ป ัญหาที่ เกี่ยวข ้องกับคุณภาพชีวิตเป ็นส�าคัญ อาทิ  
การเดินมิตรภาพเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล 
ใน ๕ ประเด็นหลัก๗๔ การชุมนุมของประชาชน 
ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา – กระบี่ 
ของเครือข่ายปกป้องสองฝั่งทะเลกระบี่ - เทพา ขบวนการ 
ประชาชนเพื่อสังคมที่ เป ็นธรรม (P-MOVE) และ 
เครือข่ายปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) 

๗๐ อาทิ ค�าสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘ ซ่ึงก�าหนดให้การชุมนุมทางการเมือง ๕ คนข้ึนไปเป็นความผิด ค�าสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ ๑๓/๒๕๕๙ เกี่ยวกับมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการกระท�าความผิดทางอาญา และฉบับที่ ๕/๒๕๖๐ เกี่ยวกับการก�าหนดพื้นท่ีควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย  
ซึ่งค�าสั่งบางฉบับให้อ�านาจเจ้าหน้าที่เรียกบุคคลท่ีสงสัยว่ากระท�าความผิดไปสอบถามข้อมูลและอาจควบคุมตัวได้ไม่เกิน ๗ วัน หากการสอบถามไม่แล้วเสร็จ และการยกเว้น 
การกระท�าตามค�าสั่งไม่ให้อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง.
๗๑ อาทิ ค�าสั่ง คสช. ฉบับที่ ๖๔/๒๕๕๗ และฉบับที่ ๖๖/๒๕๕๗ เรื่องการทวงคืนผืนป่า และค�าสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ ๓/๒๕๕๙ และ ๔/๒๕๕๙ ก�าหนดให้ยกเว้นการบังคับใช้
กฎหมายผงัเมอืงและกฎหมายควบคมุอาคารในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ และค�าส่ังหวัหน้า คสช. ฉบับท่ี ๙/๒๕๕๙ ก�าหนดให้หน่วยงานรฐัหาเอกชนผู้รบัเหมาโครงการหรือกจิการ
บางประเภทไปพลางก่อนผ่านรายงานประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้.
๗๒ อาท ิประกาศ คสช. ฉบับที ่๙๗/๒๕๕๗ และฉบบัท่ี ๑๐๓/๒๕๕๗ ซึง่ก�าหนดห้ามส่ือรายงานข้อมลูท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้ง และต้องเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารตามท่ีได้รบัแจ้งจาก คสช.
๗๓ ค�าแถลงคณะกรรมการญาตวิรีชนพฤษภา ๒๕๓๕ ต่อรฐับาลและสาธารณชน วนัท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑.
๗๔ โดยกลุม่ People Go Network ซ่ึงเป็นการรวมตัวกนัของภาคประชาชนใน ๔ เครอืข่าย ได้แก่ เครอืข่ายรฐัสวสัดกิาร เครอืข่ายสลมัสีภ่าค เครอืข่ายเกษตรกรรมทางเลอืก  
และเครอืข่ายสุขภาพ โดยมข้ีอเสนอ ๕ ด้าน คอื (๑) หลกัประกนัสขุภาพ ทีจ่ะสามารถดแูลทุกคนในประเทศ (๒) นโยบายท่ีไม่ท�าลายความมัน่คงทางอาหาร (๓) กฎหมายท่ีไม่ลดทอนสิทธมินษุยชน  
สทิธชิมุชน ดแูลให้เกดิการจดัสรรทรพัยากรอย่างเหมาะสม (๔) นโยบายท่ีช่วยดแูลและรกัษาส่ิงแวดล้อม และ (๕) รฐัธรรมนญู กฎหมายสูงสุดท่ีก�าหนดชวีติในฐานะพลเมอืง.
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ประเด็นที่สาม เป็นการเรียกร้องเพื่อให้มีการยกเลิก
ประกาศ/ค�าสั่ง คสช. ท่ีมีเนื้อหาขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน 
และประชาธิปไตย ละเมิดสิทธิเสรีภาพ สิทธิทางการเมือง  
สิทธิชุมชน และเสรีภาพสื่อ มีการเคลื่อนไหวเพื่อใช้สิทธิ
ตามมาตรา ๑๓๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยการรวบรวมรายชื่อผู ้มีสิทธิ
เลือกตั้งอย่างน้อย ๑๐,๐๐๐ รายชื่อส�าหรับการเสนอ  
" ร ่ า งพระร าชบัญญั ติ ย ก เ ลิ กประกาศและค� า สั่ ง 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติและค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห ่งชาติ ท่ี ขัดต ่อหลักสิทธิมนุษยชนและ
ประชาธิปไตย พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน)" ให้สภาผู้แทน 
ราษฎรที่ จะมาจากการเลือก ต้ังพิจารณาเ พ่ือให ้ มี 
การยกเลิกประกาศและค�าสั่ง คสช. และค�าสั่งหัวหน้า 
คสช. รวม ๓๕ ฉบับ (จากทั้งหมดมากกว่า ๕๐๐ ฉบับ)๗๕ 

ทัง้นี ้ มีเหตกุารณ์ทีแ่สดงถงึผลกระทบต่อเสรภีาพในการแสดง 
ความคิด เห็น และเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ 
และปราศจากอาวุธของประชาชนหลัก ๆ ดังนี้

ในส่วนของผลกระทบต่อเสรภีาพในการแสดงความคิดเหน็  
มีการด�าเนินการกับบุคคลที่น�าเสนอหรือแสดงออก 
ซ่ึงความคิดเห็นที่แตกต่างออกไป ได้แก่ การกล่าวหาว่า
บุคคลกระท�าความผิดในการน�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 
ซ่ึงข้อมลูคอมพิวเตอร์บดิเบอืนหรือปลอม อาท ิการแจ้งความ 
ด�าเนินคดีกับนายอานนท์ น�าภา ทนายความและ 
นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ในข้อกล่าวหา “ดูหม่ินศาล 
หรือผู ้พิพากษาในการพิจารณาหรือพิพากษาของศาล  
และโดยทุจ ริตห รือโดยหลอกลวงน� า เข ้ าสู ่ ระบบ
คอมพวิเตอร์ซึง่ข้อมลูคอมพวิเตอร์บิดเบอืนหรอืปลอม ไม่ว่า 
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ  
โดยประการที่น ่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน  
อันมิ ใช ่ ความผิดฐานหมิ่ นประมาทตามประมวล
กฎหมายอาญา”๗๖ และการกล่าวหาว่ากระท�าความผิด 
ตามมาตรา ๑๑๒ ของประมวลกฎหมายอาญา อาทิ  
การแจ้งความด�าเนินคดีกับนางสาวชนกนันทน์ รวมทรัพย์  
เนื่องจากการส่งต่อข่าว BBC เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๙๗๗  

และการพิจารณาคดีในความผิดตามมาตรา ๑๑๒ 

๗๕ การแถลงข่าวเครอืข่ายภาคประชาสังคมทีไ่ด้รบัความเดอืดร้อนจากประกาศและค�าส่ัง คสช. และค�าส่ังหวัหน้า คสช. ฉบับต่าง ๆ วนัท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑.
๗๖ หมายเรยีกของส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิและแถลงการณ์สมาคมนกักฎหมายสิทธมินษุยชน และเพือ่นนกักฎหมาย ทนายความท่ีท�างานด้านสิทธมินษุยชน วนัท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑.
๗๗ ตามหมายเรียกผู้ต้องหา ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ สถานีต�ารวจนครบาลคันนายาว ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ โดยให้ไปแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ ณ ที่สถานีต�ารวจนครบาล
คันนายาว วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑.
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ของนายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ อย่างไรก็ตาม ในกรณีหลัง
อัยการศาลทหารได้สั่งไม่ฟ้องเนื่องด้วยพยานหลักฐาน 
ไม่เพียงพอ๗๘

ส�าหรับผลกระทบต่อเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ
และปราศจากอาวุธ มีกรณีเช ่น การใช้ดุลพินิจของ 
เจ้าหน้าที่ต�ารวจในฐานะเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตอบกลับหนังสือ 
ของผู ้จัดงานกิจกรรม “We Walk…เดินมิตรภาพ”  
แจ้งการชุมนุมตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปยงัเจ้าหน้าทีต่�ารวจสถานตี�ารวจภูธรอ�าเภอ 
คลองหลวง อันเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมในวันที่ ๑๗ 
มกราคม ๒๕๖๑ โดยระบุว่า “กิจกรรมมีพฤติการณ์ 
จ�าหน่ายเสือ้ยดืซึง่มข้ีอความสือ่ความหมายในทางการเมือง  
และการชักชวนให้ประชาชนท่ัวไปร่วมลงลายมือชื่อ 
ยก เลิ กกฎหมาย  ซึ่ ง ไ ม ่ ใ ช ่ ก า ร ชุมนุ มสาธารณะ 
ทีเ่จ้าหน้าทีต่�ารวจมอี�านาจดแูล แต่เป็นการม่ัวสมุหรอืชมุนมุ
การเมืองตามข้อ ๑๒ ของค�าสั่งหัวหน้า คสช.ที่ ๓/๒๕๕๘  
ซึ่งหากฝ่าฝืนต้องรับโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน ปรับไม่เกิน 
หนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ”๗๙ ทั้งนี้ ภายหลังจาก 
การยนืยนัการด�าเนนิกจิกรรมดงักล่าว ได้มกีารสกัดกัน้และ 

การสลายการชมุนมุโดยไม่มคีวามรนุแรง และมกีารแจ้งความ 
ด�าเนินคดีกับผู้แทน ผู้เข้าร่วม และคณะผู้ประสานงาน 
จ�านวน ๘ คน ในข้อหาขัดค�าสั่ง คสช. ที่ ๓/๒๕๕๘ และ
ต่อมา ศาลปกครองกลางได้มีค�าสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราว
ก่อนการพิพากษาคดีหมายเลขด�าที่ ๑๕๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ 
๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยเป็นการคุ้มครองชั่วคราว ท�าให้
กิจกรรมดังกล่าวสามารถด�าเนินการได้จนแล้วเสร็จ๘๐

ในการรณรงค์และสร้างการตระหนักรู ้ผ ่านกิจกรรม  
“นัดรวมพลประชาชนอยากเลือกตั้ง” ซึ่งจัดข้ึนคร้ังแรก
เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สกายวอล์ก ปทุมวัน  
มผีูเ้ข้าร่วมกิจกรรม ๓๙ คนถกูหมายเรยีกจากส�านกังานต�ารวจ
แห่งชาติให้ไปรับทราบข้อกล่าว ณ สถานีต�ารวจนครบาล
ปทุมวัน ส�านักงาน กสม. ได ้เข ้าร ่วมสังเกตการณ์ 
การแจ้งข้อกล่าวหาและพบว่า การด�าเนินการเป็นการมา 
รับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียก มิได้มีการจับกุม
ควบคุมตัว โดยเจ้าหน้าที่ตั้งข้อหาฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะโดยร่วมกันชุมนุมในที่สาธารณะ
ในรัศมี ๑๕๐ เมตรจากเขตพระราชฐาน และขัดค�าสั่ง
หัวหน้า คสช.ที่ ๓/๒๕๕๘ ทั้งนี้ ผู ้ต้องหาจ�านวน ๒๘ 
คนเดินทางไปศาลแขวงปทุมวัน พนักงานสอบสวนได้มา
ขอผัดฟ้องที่ศาลแขวงปทุุมวันเป็นเวลา ๖ วัน โดยศาล
อนุญาตให้ผัดฟ้องและไม่มีการฝากขัง และให้ผู้ต้องหา
กลับบ้านได้โดยให้รอติดต่อกลับไปเมื่อมีการส่งฟ้องต่อ
อัยการภายใน ๓๐ วันตามกรอบของคดีท่ีขึ้นศาลแขวง 
และไม่มีเ ง่ือนไขการปล่อยตัวใด ๆ ส่วนอีก ๕ คน  
ทีถ่กูแจ้งข้อหาตามมาตรา ๑๑๖ ของประมวลกฎหมายอาญา 
ได้เดินทางไปท่ีศาลอาญากรุงเทพใต้ เนื่องจากเป็นข้อหา
ที่มีอัตราโทษสูงกว่า ๓ ปี และต่อมา ศาลได้ยกค�าร้อง 
ที่ให้มีการฝากขังเช่นกัน๘๑

๗๘ ตามข้อหาความผดิ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ เม่ือครัง้เป็นวิทยากรในงานเสวนา “ประวัตศิาสตร์ว่าด้วยการช�าระและการสร้าง” จัดโดยกลุ่มสภาหน้าโดม เม่ือวนัที่ 
๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ท่ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ ต่อมา ในวนัท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ อยัการศาลทหารส่ังไม่ฟ้องเนือ่งด้วยพยานหลักฐานไม่พอฟ้อง ท้ังในข้อหาความผดิ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ และจากการน�าข้อมลูอนัเป็นเทจ็เข้าสู่ระบบคอมพวิเตอร์ตามพระราชบัญญัติคอมพวิเตอร์.
๗๙ การสงัเกตการณ์ของส�านักงาน กสม. และแถลงการณ์ศูนย์ทนายความเพือ่สิทธิมนษุยชน มูลนธินิติธิรรมเพือ่ส่ิงแวดล้อม สมาคมนักกฎหมายสิทธมินษุยชน มลูนธิศูินย์ข้อมูลชุมชน 
และมลูนธิผิสานวฒันธรรม.
๘๐ ศาลปกครองกลางมคี�าสัง่เกีย่วกับวธิกีารช่ัวคราวก่อนการพิพากษา คดีหมายเลขด�าท่ี ๑๕๕/๒๕๖๑ วนัท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยสรปุว่า (๑) ให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ โดยผู้บญัชาการ
ต�ารวจแห่งชาติส่ังการให้เจ้าหน้าทีต่�ารวจทีม่ฐีานะเป็นเจ้าพนกังานดแูลการชมุนมุสาธารณะ มใิห้กระท�าการใด ๆ ท่ีมีลักษณะเป็นการปิดกัน้ ขดัขวางในการใช้เสรภีาพการชมุนมุ 
ของผูฟ้้องคดีท้ัง ๔ และผู้ร่วมชมุนมุภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย และ (๒) ให้เจ้าหน้าทีต่�ารวจใช้อ�านาจหน้าทีต่ามมาตรา ๑๙ วรรค ๔ แห่งพระราชบญัญตักิารชมุนมุสาธารณะฯ เพือ่ประโยชน์ 
ในการคุม้ครองความสะดวกของประชาชน การดูแลการชมุนมุสาธารณะ และการรกัษาความสงบเรยีบร้อยหรือศีลธรรมอนัดขีองประชาชน โดยเคร่งครดัจนถงึวนัท่ี ๑๗ กมุภาพนัธ์ 
๒๕๖๑ แต่หากข้อเทจ็จรงิปรากฏว่าผูฟ้้องคดทีัง้ ๔ และผูร่้วมชมุนมุกระท�าการใดอันท�าให้เป็นการชมุนมุสาธารณะท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เจ้าพนกังานดแูลการชมุนมุสาธารณะหรือ
เจ้าพนกังานต�ารวจในบงัคบับญัชาของผูถ้กูฟ้องคดท่ีี ๑ กช็อบทีจ่ะพิจารณาก�าหนดเง่ือนไขหรอืมคี�าส่ังหรือประกาศให้ผู้ชมุนุมเลิกการชมุนมุ หรอืแก้ไข หรอืร้องขอต่อศาลให้มีค�าสัง่
ให้เลกิการชมุนมุ หรอืด�าเนนิการอืน่ใดตามอ�านาจหน้าทีเ่พือ่บงัคบัการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการชมุนมุสาธารณะหรอืกฎหมายอืน่ได้.
๘๑ จาก บันทึกการสังเกตการณ์การแจ้งข้อกล่าวหา และการรายงานตัวเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๙ คน นัดรวมพลประชาชนอยากเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๗ 
มกราคม ๒๕๖๑, วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. โดย ส�านักงาน กสม. .
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การประเมินสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรค 
จากการน�า เสนอสถานการณ ์ด ้ านเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น เสรีภาพสื่อมวลชน และเสรีภาพ 
ในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ข้างต้น กสม.  
มีข้อสังเกตที่เป็นการประเมินสถานการณ์ ดังนี้

ภายหลังจากการประกาศใช้รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เจ้าหน้าท่ีต�ารวจเป็นผู้ใช้อ�านาจ 
ในด�าเนินการกับบุคคลท่ีใช้เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็  
เสรีภาพสื่อมวลชน และเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ
และปราศจากอาวุธมากกว่าเจ้าหน้าที่ทหาร แต่ยังพบว่า  
มี เจ ้าหน้าที่ทหารร ่วมเก่ียวข ้องในหลายกรณี อาทิ  
การควบคุมตัวแกนน�าขบวนการประชาชนเพื่อสังคม 
ที่เป็นธรรม (P-MOVE) จ�านวน ๓ คน ในขณะที่เดินทาง 
เข้าร่วมการชุมนุมที่กรุงเทพฯ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

รัฐยังคงมีความห่วงกังวลต่อสถานการณ์โดยทั่วไป และให้
ความส�าคัญกับการรักษาความสงบเรียบร้อยค่อนข้างมาก  
จึงมักพิจารณาว ่า กิจกรรมท่ีภาคประชาชนจัดขึ้น
เข้าข่ายเป็นการชุมนุมทางการเมืองที่จะส่งผลให้เกิด
ความแตกแยกในสังคมหรือกระทบต ่อความมั่นคง 
ของประเทศ และมีแนวโน้มจะใช้มาตรการจ�ากัดเสรีภาพ 
ในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพสื่อมวลชน และ
เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธด้วย 
เช่น การเจรจากับผู้จัดงาน การขอความร่วมมือต่าง ๆ 
หรือการสร้างแรงกดดันทางอ้อมผ่านหน่วยงาน สถาบัน
การศึกษา หรือผู้ดูแลสถานท่ีนั้น ๆ นอกจากนั้น ยังมี 
การแทรกแซงโดยการกล่ันกรองถ้อยค�าต่าง ๆ ท่ีใช้ใน
การประชาสัมพันธ์และการน�าเสนอความเห็น รวมถึง 
การ มี เจ ้ าหน ้ าที่ คอยสอดส ่อง  และบัน ทึกข ้อมูล
และภาพการเคลื่อนไหว ซึ่งกระทบต่อความรู ้สึกถึง 
ความไม่ปลอดภยั และการใช้เสรีภาพในการแสดงความคดิเหน็ 
ของผู้จัดและผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างหลีกเล่ียงมิได้
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พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘  
มีเจตนารมณ์เพ่ือให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วย 
ความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบกระเทอืนต่อความมัน่คงของชาติ  
ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร ้อยหรือ 
ศีลธรรมอันดี ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน หรือ 
ความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ และไม ่
กระทบกระเทอืนสทิธแิละเสรภีาพและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ 
ของผู ้อื่น ตามหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติ ดังนั้น 
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท่ีเกี่ยวข้อง (การดูแล 
การชุมนุมสาธารณะ) จึงควรเน้นท่ีการดูแลและคุ้มครอง 
การใช้เสรภีาพการชมุนมุในพืน้ท่ีดงักล่าว และพงึระมดัระวงั 
การใช ้ดุลพิ นิจที่ ส ่ งผลให ้มีการปฏิ เสธการชุมนุม 
ในทางท่ีอาจไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

ค�าสั่งหัวหน้า คสช.ที่ ๓/๒๕๕๘ ซึ่งออกตามมาตรา ๔๔ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจระบุ
ขอบเขตของการชุมนุม หรือมั่วสุมทางการเมืองได้อย่าง 
กว ้ างขว ้ างโดยไม ่ต ้องมีความรับผิดทางปกครอง  
อาจท�าให้เกิดการจ�ากัดและละเมิดสิทธิที่เกินความจ�าเป็น  
และไม่ได้สัดส่วน 

การรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอกฎหมายของผู ้ มี สิทธ ิ
เลอืกต้ังในส่วนที่เก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
เ ป ็ น สิ ท ธิ ที่ ไ ด ้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง ต า ม รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๓ (๓) ไม่ควรจดัเป็น 
การมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองตามข้อ ๑๒ ของค�าสั่ง 
หัวหน้า คสช.ที่ ๓/๒๕๕๘ เว้นแต่จะมีกิจกรรมหรือ 
การกระท�าอื่นที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความสงบ 
เรียบร ้อยร ่วมด ้วย ดังนั้น การบังคับใช ้ค�าสั่ งห ้าม 
การชุมนุมทางการเมืองต่อการด�าเนินกิจกรรมดังกล่าว 
ที่ ไม ่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร ้อยจึงอาจเป ็น 
การแทรกแซงการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

หากการใช้เสรภีาพในการแสดงออกและการชุมนมุโดยสงบ
เป็นการกระท�าเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
และเพื่อประโยชน์สาธารณะ การด�าเนินคดีกับบุคคล 

ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยับยั้งการใช้เสรีภาพดังกล่าว หรือ 
เพื่อตอบโต้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้อง มีลักษณะ
เป ็นการกระท� าที่ คุ กคามการท� า งานของบุคคล/ 
กลุ ่มบุคคลท่ีเคล่ือนไหวเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อ
การด�าเนินชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจและ
สภาพจิตใจของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน อาจเข้าข่าย
เป็นการด�าเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วม 
ของสาธารณชน (Strategic lawsuit against public  
part ic ipat ion:  SLAPP)๘๒ การกระท�าดั งกล ่าว 
อาจไม่สอดคล้องกบัหลกัการปกครองในระบอบประชาธปิไตย
ที่เน้นการมีส่วนร่วม รวมทั้งอาจไม่สอดคล้องกับข้อบท 
ที่ ๒๕ ของกติกา ICCPR ที่รับรองสิทธิของบุคคล 
ในการมีส ่ วนร ่ วมในการบริหาร รัฐกิจ ทั้ ง โดยตรง 
และโดยผ่านผู้แทนที่เลือกโดยเสรี

ข้อเสนอแนะ
ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
ของสหประชาชาติ ประจ�ากติกา ICCPR ได้พิจารณา
รายงานการปฏิบัติตามกติกาฯ ของประเทศไทยและ
แสดงความกังวลในการบังคับใช้ค�าสั่งหัวหน้า คสช.
ที่ ๓/๒๕๕๘ รวมทั้งเสนอแนะให้ประเทศไทยประกัน
เสรีภาพในการแสดงออก ท้ังนี้ การจ�ากัดการใช้เสรีภาพ
ในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบควรต้องเป็น
ไปตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในข้อบทท่ี ๑๙ และข้อบทที่ 
๒๑ ของกติกา ICCPR อย่างเคร่งครัด ดังนั้น เพื่อเป็น 
การคุม้ครองการใช้เสรภีาพในการแสดงออกและเสรภีาพใน
การชุมนุมโดยสงบของประชาชน และเพื่อการเตรียมการ 
เข ้าสู ่การเลือกตั้งทั่วไป รวมถึงการส ่งเสริมให ้การ 
ด�าเนินการต่าง ๆ ของรัฐสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชน จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ในกรณีการใช้เสรีภาพของประชาชนในการแสดงออก
และการชุมนุมโดยสงบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดง
ความคิ ด เห็นของชุ มชนในบริบทของสิทธิ ชุ มชน  
ตามมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ  

๘๒ จาก (๑) ข่าวแจก วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สรุปผลการตรวจสอบการร้องเรียนเกี่ยวกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกด�าเนินคดี SLAPP (๒) ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่  
๗ มีนาคม ๒๕๖๑ สรุปงานวันสตรีสากล ปี ๒๕๖๑ และ (๓) ข่าวแจก ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โครงการประสานความร่วมมือกับองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน และสภาวิชาชีพ
ในหัวข้อข้อเสนอแนะนโยบายในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย,” โดย ส�านักงาน กสม., ๒๕๖๒. สืบค้นจาก www.nhrc.or.th 
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ควรใช้แนวทางที่เน้นการสร้างความเข้าใจต่อกันมากกว่า 
มองว่าการใช้เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุม 
ของประชาชนเป็นภัยต่อความมัน่คง รวมท้ังให้ความส�าคญั 
กับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและ 
หลีกเลี่ยงการใช้มาตรการท่ีจ�ากัดการใช้เสรีภาพที่เกิน
สัดส่วนเพ่ือลดเง่ือนไขท่ีจะน�าไปสู่ความขัดแย้งมากขึ้น 

เพื่อการเสริมสร ้างความเข ้มแข็งให ้กับระบบนิติรัฐ 
รัฐบาลควรเร ่งทบทวนการใช ้อ�านาจทางกฎหมาย 
ให้เป็นไปตามกระบวนการตรากฎหมายปกตแิทนการใช้อ�านาจ
ตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แม้ว่ารัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗๙ 
จะคงก�าหนดให้ใช้มาตราดังกล่าวได้ โดยขอให้พิจารณา
ทบทวนประกาศ/ค�าสั่ง หรือกฎหมายใน ๒ กลุ่มหลัก คือ 

กลุ ่มที่หนึ่ง การยกเลิกประกาศ/ค�าสั่งที่ส่งผลกระทบ 
หรือจ� ากัดสิท ธิและเสรีภาพของประชาชนที่ ออก 
ตามมาตรา ๔๔ ท่ีไม่สอดคล้องกบัพนัธกรณขีองไทยในฐานะ
รัฐภาคีกติกา ICCPR เช่น ประกาศ/ค�าสั่งที่เก่ียวกับ 
การควบคุมตัวบุคคล และการใช้เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบ และ

กลุ ่มที่สอง การพิจารณาปรับปรุงประกาศ/ค�าสั่งที่มี 
ลักษณะเป ็นไปเ พ่ือการบริหารจัดการทั่ วไปท่ีออก 
ตามมาตรา ๔๔ หรือโดยกระบวนการอื่นนอกเหนือจาก
กระบวนการออกกฎหมายทั่วไป แต่ยังมีความจ�าเป็น
ต ้องคงไว ้  ให ้ เป ็นกฎหมายที่ออกโดยกระบวนการ 
ที่ชอบด้วยกฎหมาย 

ในส ่ วนที่ เ กี่ ย วกับการด� า เนิ นคดี เ ชิ งยุ ทธศาสตร  ์
เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน (SLAPP) การที่ 
สนช. ได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๔  
ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ก�าหนดให้ศาลสามารถยกฟ้อง 
การฟ้องคดีโดยไม่สุจริต รวมถึงการฟ้องคดีเพื่อกล่ันแกล้ง 
หรือเอาเปรียบจ�าเลยหรือโดยมุ่งหวังผลอย่างอื่นยิ่งกว่า
ประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบ เป็นมาตรการทางกฎหมาย 
ที่จะช่วยคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้ประการหนึ่ง
และเป็นความก้าวหน้าที่ส�าคัญของไทย ทั้งนี้ รัฐควรให้ 
ค ว ามส� า คัญ กับกา รบั ง คั บ ใ ช ้ กฎหมาย ดั งกล ่ า ว 
เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อไป





การประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมจะพจิารณาจากหลักเกณฑ์ (benchmark) 
หรือตัวชี้วัดท่ี่แสดงลักษณะความก้าวหน้าหรือถดถอยของสิทธิที่บัญญัติไว้ในกติกา ICESCR เป็นส�าคัญ สิทธิใน
กติกาดังกล่าวเป็นสิทธิเชิงบวก (positive rights) ซ่ึงรัฐพึงด�าเนินการให้เกิดขึ้น ให้มีความเป็นจริง และท�าให้
ก้าวหน้าตามระยะเวลา หรือแผนงานท่ีชดัเจน แม้ว่าจะเป็นการด�าเนนิการแบบค่อยเป็นค่อยไป ภายใต้ทรัพยากร
และความพร้อมต่าง ๆ  ทีม่อียู ่(progressive realization of rights) โดยหลกัฐานทีใ่ช้ในการประเมนิสถานการณ์
ด้านนี้ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ (๑) ความมุ ่งมั่นตั้งใจของรัฐในเชิงการสร้างระบบหรือโครงสร้าง 
เพือ่รองรบัสทิธิ อาทิ การก�าหนดเป้าหมาย/แผนงานท่ี่ชดัเจนเป็นรปูธรรม พร้อมการจดัสรรทรัพยากร และบคุลากร  
ผูป้ฏิบตังิานสนบัสนนุ รวมถงึกลไกทีเ่กีย่วข้อง (๒) การจดัท�ากระบวนการเพือ่ให้เกดิผลจากระบบทีก่�าหนด อาทิ  
การจัดการ/เตรียมความพร้อม หรือการติดตามบังคับใช้กฎหมายและอื่น ๆ และ (๓) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น  
และการปรบัปรงุต่าง ๆ เพือ่ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์หรอืบรบิท ณ เวลานัน้ ๆ โดยทัง้หมดนีจ้ะต้องแสดงให้เหน็ถงึ  
ความก้าวหน้าหรือความส�าเร็จตามระยะเวลาที่ก�าหนด มีการติดตามอย่างเป็นระบบ และจะต้องไม่มีลักษณะ
ของการเลือกปฏิบัติใด ๆ ตามที่ก�าหนดในกติกาฯ ลักษณะของสิทธิในด้านนี้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในหมวด ๓ หมวด ๕ และหมวด ๖ เป็นส�าคัญ

ในปี ๒๕๖๑ กสม. ประมวลภาพรวมประเมินสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรค พร้อมมีข้อเสนอแนะด้านสิทธิ 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ใน ๓ ประเด็น ดังนี้

บทที่ ๓ การประเมินสถานการณ์
ด้านสทิธทิางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม



รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑

80

๓.๑ สิทธิทางการศึกษา

ภาพรวม
ประเทศไทยได้ประกันการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษา 
ให้กับเด็กทุกคนเป็นระยะเวลา ๑๒ ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน 
จนส�าเร็จการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพและไม่มี
ค่าใช้จ่าย โดยถือเป็นหน้าที่ของรัฐในการด�าเนินการ
ตามมาตรา ๕๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และยังมีการพัฒนาความก้าวหน้า
ในการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาโดยเด็กและเยาวชน
ได้รับการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายอีกด้วย๘๓ ถือได้ว่าสิทธิทางการศึกษา 
ได ้รับการประกันสิทธิโดยมีความก ้าวหน ้า สูงกว ่า
มาตรฐานที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๑๓ ของกติกา ICESCR  

ในปี ๒๕๖๑ รัฐได้มีนโยบาย กฎหมาย และมาตรการต่าง ๆ   
ที่มุ่งให้เกิดความก้าวหน้าสิทธิทางการศึกษาในการเข้าถึง 
สิทธิทางการศึกษา และลดความเหลื่อมล�้า โดยสามารถ
สรุปสาระส�าคัญได้ ดังน้ี 

การ เข ้ าถึ งสิท ธิทางการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน ๑๕ ป ี  
มีการด�าเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาภายใต้
กรอบการปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ มาตรา ๒๕๘ จ (๑) (๒) 
(๓) และ (๔) โดยคณะรัฐมนตรีได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
อิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เพื่อจัดท�า 
ข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บรรลุผล 
การเข้าถึงสิทธิดังกล่าว โดยในปี ๒๕๖๑ มีกฎหมายที่
ประกาศใช้แล้ว ๑ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติกองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑๘๔  
ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และ
ลดความเหลื่อมล�้าในการศึกษา นอกจากนี้ มีกฎหมาย 
ที่อยูร่ะหว่างการจดัท�าอกีหลายฉบบั เช่น ร่างพระราชบญัญตัิ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. . . . . ซึ่ งมีการน�าเสนอ 
ให ้  ครม.  พิจารณาเมื่ อ เ ดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑  
โดยสาระส�าคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะอ�านวย 

๘๓ จาก ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย. (๒๕๕๙, ๑๕ มิถุนายน). ราชกิจจานุเบกษา, ๑๓๓ 
(ตอนพิเศษ ๑๓๖ง), ๑๑ – ๑๒. 
๘๔ ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... มีสาระส�าคัญดังนี้ (๑) การบูรณาการงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย (๒) แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย (๓) การวาง 
หลกัประกนัว่าการพฒันาเดก็ปฐมวัยจะด�าเนนิไปอย่างถูกต้อง (๔) สถานะของส�านกังานคณะกรรมการนโยบายการพฒันาเดก็ปฐมวยั (๕) แนวทางการประกันคุณภาพของการด�าเนนิงาน 
และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการแก่เด็กปฐมวัย และ (๖) การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นไปตามความต้องการความจ�าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล.
 จาก ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ...., โดย คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://drive.google.com/file/d/ 
1UWbiykZF02R3vydQKOQZ5NxuSRwmjzl0/view 
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ให ้ เด็กปฐมวัยได ้ เข ้าถึงสิทธิทางการศึกษาโดยไม ่ม ี
ค่าใช้จ่าย และกลุ่มเด็กเปราะบาง เช่น เดก็พกิาร เด็กทีม่ี 
ความต้องการพิเศษ หรือเด็กด้อยโอกาสจะเข้าถึงสิทธิ
ทางการศึกษาที่เหมาะสมและมีความยืดหยุ่น ทั้งนี้ กสม. 
ได้ให้ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเก่ียวกับ  
(๑) การขยายอายุของเด็กปฐมวัยจากวัยแรกเกิด – ๖ ปี  
เป็นแรกเกิด – ๘ ปี (๒) การก�าหนดหลักสูตรแกนกลาง
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมการประเมินและติดตามผล
การน�าใช้หลักสูตรดังกล่าว (๓) การไม่น�าการสอบแข่งขัน
มาใช้เพื่อคัดเลือกเด็กปฐมวัย และ (๔) การก�าหนด 
ให้มีกลไก/หน่วยงานเฉพาะท�าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ 
ดังกล่าว ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....๘๕  
ซึ่งน�าเสนอ ครม. เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑๘๖ ร่างแผน 
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา๘๗ เพื่ออ�านวยให้สิทธิทาง 
การศึกษาของประเทศบรรลุผลในปัจจัยการเข้าถึงสิทธิ
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ซึ่งจะท�าให้เด็กทุกกลุ่ม
ช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กปฐมวัย กลุ่มเด็กเปราะบาง เช่น  
เด็กพิการ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือเด็กด้อยโอกาส 
จะเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาที่เหมาะสมมีความยืดหยุ่น 
และมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับได้ สอดคล้องกับคุณลักษณะ
ของการจัดบริการด ้ านการศึกษา ท่ีประกอบด ้วย 
ความเพยีงพอของบรกิาร การเข้าถงึได้ การเป็นทีย่อมรับ และ 
การมีความยืดหยุ ่นตามความเห็นของคณะกรรมการ
ประจ�ากติกา ICESCR๘๘

การเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาข้ันสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีระบบ 
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย  

(Thai University Center Admission System : TCAS) 
ซึ่ ง เป ็นระบบที่ ออกแบบโดยที่ ประ ชุมอธิ การบ ดี 
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อเพิ่มโอกาสให้เยาวชนเข้าถึง 
สิทธิทางการศึกษาในช้ันอุดมศึกษาบนพื้นฐานของ 
ความสามารถตามความสนใจโดยเป็นระบบการคัดเลือก 
เ พ่ื อ ให ้ ทุ กคน เกิ ดความ เท ่ า เ ทียมและลดป ัญหา 
ความเหลือ่มล�า้อนัเกดิจากปัจจยัทางเศรษฐกจิ๘๙ นอกจากนี้  
ประชาชนท่ัวไปยังสามารถเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาขั้นสูง 
บนพื้นฐานความสามารถ และความสนใจของผู ้เรียน 
โดยไม่มค่ีาใช้จ่ายจากโครงการพฒันามหาวทิยาลยัไซเบอร์ไทย 
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thailand  
Massive Open Online Course : Thai MOOC)  

๘๕ จาก ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... (ฉบับรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑), โดย คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา, [๒๕๖๑]. 
สืบค้นจาก www.thaiedreform.org/knowledge/1664/ 
๘๖ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้มีมติเห็นชอบที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
โดยร่างพระราชบญัญตั ิมสีาระส�าคญัดงันี ้(๑) ให้สถานศึกษามคีวามยดืหยุน่ในการจัดการศกึษา (๒) มรีะบบสารสนเทศและเทคโนโลยสีนบัสนนุการจดัการศกึษา (๓) ให้ความอสิระ 
แก่สถานศึกษา (๔) การบริหารจัดการคุณภาพองค์รวมของระบบการศึกษา และ (๕) การก�าหนดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 
เห็นชอบให้มีคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติท�าหน้าที่จัดท�าแผนการศึกษา.
 จาก ข่าวประชาสัมพันธ์ กอปศ. ก�าหนดดีเดย์ เสนอร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ เข้า ครม., โดย คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.), ๒๕๖๑. สืบค้นจาก 
www.thaiedreform.org/news/1359/ 
๘๗ ร่างแผนการปฏริปูประเทศด้านการศกึษาได้ครอบคลมุการปฏริปู ๖ ประเดน็ ได้แก่ (๑) การปฏริปูระบบการศกึษาและการเรยีนรูโ้ดยรวมของประเทศ (๒) การปฏริปูการพฒันา
เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน (๓) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา (๔) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต (๕) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และ (๖) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา.
 จาก เปิดร่าง ‘แผนการปฏริปูประเทศด้านการศกึษา’ ความหวงัใหม่พฒันาการศกึษาไทย, มตชินออนไลน์, ๒๕๖๑. สบืค้นจาก https://www.matichon.co.th/education/news_1097381
๘๘ From General Comment No. 13, The Right to Education of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (paras. 6-7), 1999 by United 
Nations Economic and Social Council, 1999. Retrieved from https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2
fC.12%2f1999%2f10&Lang=en 
๘๙ จาก ท�าความเข้าใจระบบ TCAS?, โดย ข่าวไทยพีบีเอส, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก http://news.thaipbs.or.th/content/272508 
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ซึง่น�าเทคโนโลยีดิจทิลัมาสนับสนนุการเข้าถงึการศกึษาขัน้สงู 
ให้มคีณุภาพ และลดความเหลือ่มล�า้ในการเข้าถงึจากปัจจยั
ทางพื้นที่หรือทางเศรษฐกิจ๙๐

การลดความเหลื่อมล�้าของคุณภาพการศึกษา นักเรียน
โรงเรียนเอกชนสามารถเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาอย่างมี
คณุภาพโดยกระทรวงศกึษาธกิารได้ออกระเบยีบกระทรวง
ศึกษาธิการว่าด ้วยการก�าหนดมาตรการช ่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐๙๑ ท�าให้ครูโรงเรียนเอกชน 
ได ้รับการอุดหนุนเงินสมทบเงินเดือนครูจากรัฐบาล 
และกระทรวงศึกษาธิการ โดยส�านักงานคณะกรรมการ 
ส ่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได ้ด�าเนินการ 
จ่ายเงินอุดหนุนตามระเบียบดังกล่าว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ .ศ .  ๒๕๖๑ ๙๒ เป ็ นต ้ นมา  การ ใช ้ เ ทค โน โลยี 
การศึกษาทางไกล (Distance Learning ) ในรูปแบบ
เทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (Digital Learning  

Telev i s ion :  DLTV)  หรือ  การศึกษาทางไกล
ผ ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning  
Information Technology : DLIT) เป็นการเพิ่มโอกาส
ให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก/ขนาดกลาง โรงเรียน
ในพื้นท่ีห่างไกล และโรงเรียนที่ขาดแคลนครูได้รับสิทธิ 
ในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ๙๓ โครงการสานพลัง 
ประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู ้น�า  
เป ็นโครงการที่ภาคเอกชนและภาคประชาสั งคม 
เข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศกึษากบัภาครฐั ท�าให้นกัเรยีน 
เข้าถึงการศึกษาพื้นฐานที่มีคุณภาพโดยน�าโครงสร้าง 
พื้นฐานดิจิทัลมาช่วยลดความเหลื่อมล�้า โดยในปี ๒๕๖๑ 
ได้มีการขยายเครือข่ายโรงเรียนประชารัฐในระยะที่ ๒ 
เพิ่มอีก ๑,๒๔๖ โรงเรียน ท�าให้มีโรงเรียนเครือข่าย 
รวมท้ังส้ิน ๔,๕๙๗ โรงเรียน๙๔ หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๒  
ของโรงเรียนเป ้าหมาย ๗,๔๒๔ แห ่งทั่ วประเทศ  
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๗ เม่ือเทียบกับปี ๒๕๖๐ 

๙๐ กระทรวงศึกษาธิการ โดยส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดท�าโครงการ 
Thai MOOC (Thailand Massive Open Online Course : Thai MOOC) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งเป็นระบบและศูนย์กลางการจัด “การศึกษา
ระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” (Lifelong Learning Space) ภายใต้โครงการ Thai MOOC มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกว่า ๔๐ แห่งเข้าร่วม และเปิดสอนในวิชาต่าง ๆ 
มากกว่า ๑๔๐ รายวิชา ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยพัฒนาให้คนไทยก้าวหน้าทันโลกที่ไม่หยุดนิ่ง. สืบค้นจาก http://mooc.thaicyberu.go.th/ 
๙๑ จาก ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารว่าด้วยการก�าหนดมาตรการช่วยเหลอืนกัเรยีนในโรงเรยีนเอกชนเป็นเงินอดุหนนุรายบคุคล (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐. (๒๕๖๐, ๑๕ พฤศจกิายน). 
ราชกิจจานุเบกษา, ๑๓๔ (ตอนพิเศษ ๒๗๙ง), ๑ – ๔. 
๙๒ จาก เบกิจ่ายเงนิอดุหนนุรายบคุคลในโรงเรยีนเอกชนประเภทสามญัศกึษา ประจ�าเดอืนสงิหาคม ๒๕๖๑, โดย ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน, ๒๕๖๑. สบืค้น
จาก https://www.opec.go.th/index.php/2018/08/22/disbursement-of-individual-grants-to-private-schools-august-2018/
๙๓ สืบค้นจาก www.dlthailand.com/home
๙๔ จาก สานพลังประชารัฐ E5 การประชุมใหญ่ คณะท�างานสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น�าและคอนเน็กซ์-อีดี, โดย กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๖๑. 
สืบค้นจาก www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=51127&Key=news_Teerakiat
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๙๕ พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และส่งผลให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาค 
ทางการศึกษา (กสค.) เพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาและเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของครู โดยรัฐได้จัดสรรงบประมาณให้กองทุนและให้กองทุน 
มีการบริหารจัดการท่ีเป็นอิสระ โดยบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) โอนภารกิจเป็นส�านักงาน
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา.
 จาก พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑. (๒๕๖๑, ๑๓ พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา, ๑๓๕ (ตอนที่ ๓๓ก), ๑ – ๑๘.
๙๖ จาก กองทุนเสมอภาคการศึกษา 3 หมื่น ล. ช่วยผู้ไร้โอกาส 4 ล้านคน, โดย โพสต์ทูเดย์, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก www.posttoday.com/politic/report/542093 
๙๗ จาก ตาราง ๔.๑ งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อ GDP และงบประมาณด้านการศึกษาต่องบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๓๕ – ๒๕๖๒, โดย ส�านักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, [๒๕๖๑]. สืบค้นจาก http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_FullScreen.aspx?reportid=3511&template= 
1R1C&yeartype-M&subcatid=22
๙๘ จาก ตารางที่ ๔.๒ งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา จ�าแนกตามระดับการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๓๕ – ๒๕๖๒. แหล่งเดิม.
๙๙ จากระบบฐานข้อมูลด้านสงัคมและคณุภาพชวิีต ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาตพิบว่า ข้อมลูจ�านวนและร้อยละของนกัเรยีน นสิิต นกัศึกษา ในระบบโรงเรยีน
ต่อประชากรในวัยเรียน จ�าแนกตามระดับการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีนักเรียนที่อยู่ในระบบการศึกษาคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕ ของประชากรในวัยเรียนทั้งหมด แบ่งเป็นระดับ
ก่อนประถมศึกษาร้อยละ ๘๐.๑ ระดับประถมศึกษาร้อยละ ๑๐๑.๕ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ ๙๖.๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ ๗๘.๗ และระดับปริญญาตรี
และต�่ากว่าร้อยละ ๔๙.๑ ของประชากรวัยเรียนในแต่ละระดับ.
 จาก รายงานค่าสถิตทิัง้หมดในหมวดหมูก่ารศกึษา, โดย ส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต,ิ [๒๕๖๑]. สืบค้นจาก http://social.nesdb.go.th/SocialStat/
StatReport_Final.aspx?reportid=1362&template=2R1C&yeartype=M&subcatid=19 
๑๐๐ แหล่งเดิม.
๑๐๑ แหล่งเดิม.

๔. การลดความเหลื่อมล�้าของปัจจัยทางเศรษฐกิจ  
ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ รัฐบาลโดยคณะกรรมการ 
อิ ส ร ะ เ พื่ อ ก า ร ป ฏิ รู ป ด ้ า น ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด ้ จั ด ท� า 
พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติดังกล่าว
ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ท�าให้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้น
เพื่อลดความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษา
และเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของครู 
กองทุนดังกล่าว จะช่วยให้เด็กและเยาวชนท่ียากจน 
ในทุกระดับชั้นมีโอกาสเข้าถึงสิทธิทางการศึกษามากข้ึน  
ท้ังในรูปแบบการให้เปล่า การให้ยืม หรือการให้กู้เงิน 
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพครู๙๕ ได้ปีละ ๔ ล้านคนและ
จะแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนไทยที่ออกจากระบบ 
การศึกษาได้ภายใน ๑๐ ปี๙๖

ในปี ๒๕๖๑ รัฐได้สนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษา
เป็นเงิน ๕๒๓,๕๖๙.๔ ล ้านบาท จากงบประมาณ 
แผ่นดนิทัง้หมด ๓,๐๕๐,๐๐๐ ล้านล้านบาท คดิเป็นร้อยละ  
๑ ๗ . ๒  ข อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ท้ั ง ห ม ด ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  
หรอืคิดเป็นร้อยละ ๓.๒ ต่อผลติภณัฑ์มวลรวมของประเทศ  
(GDP)๙๗ ถึงแม้ว ่าเด็กและเยาวชนได้รับการประกัน 
การเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาของรัฐ โดยรัฐมีหน้าที ่
ด�าเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปีโดยไม่เก็บ 
ค่าใช้จ่าย แต่การเข้าถึงสิทธิทางการศึกษายังมีข้อท้าทาย 
ในประเด็นดังต่อไปน้ี 

๑. การเข้าถึงสิทธิทางการศึกษา แม้ว ่าร ้อยละ ๖๒  
ของงบประมาณการศึกษาท้ังหมดได้สนับสนุนการศึกษา
ในระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ก็ตาม๙๘ แต่ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีนักเรียนที่อยู ่ 
ในระบบโรงเรียนร้อยละ ๘๑.๕ ต่อประชากรวัยเรียน  
โดยระดับการศึกษาท่ีมีสัดส่วนนักเรียนต่อประชากร
วัยเรียนค่อนข้างน้อย คือ ระดับก่อนวัยเรียน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับปริญญาตรีและต�่ากว่า  
คือร้อยละ ๘๐.๑, ๗๘.๗ และ ๔๙.๑ ตามล�าดับ๙๙ 
ส ่ วนจ� านวนเด็กออกจากระบบโรง เรียนกลางคัน 
 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๐  
มจี�านวน ๔,๐๓๘ คน หรอืเพยีงร้อยละ ๐.๐๗ ของประชากร 
วัยเรียนทั้งหมด๑๐๐ ในภาพรวมเด็กและเยาวชนไทย 
อายุ ๑๕ ปี มีจ�านวนปีการศึกษาเฉล่ียเพียง ๘.๖ ปี๑๐๑
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๑๐๒ แหล่งเดิม. โดยจ�านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยอายุ ๑๕-๓๙ ปี มีจ�านวนปีการศึกษาเฉลี่ย ๑๑.๔ ปี ในเขตพื้นที่เทศบาล และ ๑๐.๒ ปี ในพื้นที่นอกเขตเทศบาล. 
๑๐๓ จาก สถานการณ์เด็กด้อยโอกาสในสังคมไทย, โดย กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก www.moph.go.th/index.php/news/read/1183 
๑๐๔ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใช้เกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจนด้วยวิธีการวัดรายได ้
ทางอ้อม (Proxy Mean Tests : PMT) พบว่า มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองแบบ PMT ที่มีรายได้ครัวเรือนน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาทต่อคน/เดือน และมีภาระพึ่งพิง ที่อยู่อาศัย
ทรุดโทรม ไม่มียานพาหนะ เป็นเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท�ากิน รวมทั้งหมด ๑,๖๙๖,๔๓๓ คน โดยแบ่งเป็นนักเรียนยากจน ๑,๐๗๕,๔๗๖ คน และนักเรียนยากจนพิเศษ ๖๒๐,๙๓๗ 
คน ซึ่งกลุ่มหลังเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วน เพราะครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยต่อคน ๑,๒๘๑ บาทต่อเดือน หรือเฉลี่ยวันละ ๔๒.๗ บาท เท่านั้น.
 จาก เด็กยากจน 1.69 ล้านคน พวกเขาและเธออยู่ที่ไหน, โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก www.eef.or.th/เด็กยากจน/
๑๐๕ จาก กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ล้มหรือไม่ล้ม เงินงบประมาณจะต้องเอามาถมอีกแค่ไหน?, โดย ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์รวิชญ์ และวสุรัตน์ กลิ่นหอมรื่น, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก 
https://mgronline.com/daily/detail/9610000076769 

๒. ความเหลื่อมล�้าในการเข ้าถึงสิทธิทางการศึกษา  
ในส ่ วนความ เหลื่ อมล�้ า จ ากป ั จจั ยทางกายภาพ 
ในเชิงพื้นที่ มีแนวโน้มว่าเด็กในพื้นที่เขตเมืองจะมีโอกาส 
ได้เข้าถงึสทิธทิางการศึกษามากกว่าเดก็ในพืน้ทีน่อกเขตเมอืง  
โดยมีจ�านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรที่สูงกว่า  
เด็กและเยาวชนที่อาศัยในกรุงเทพมหานครและจังหวัด
ปริมณฑล รวมถึงจังหวัดท่ีเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
ใ น แ ต ่ ล ะ ภ า ค จ ะ มี โ อ ก า ส ใ น ก า ร เ ข ้ า ถึ ง สิ ท ธ ิ
ทางการศึกษาที่ดีกว่าจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเดียวกัน๑๐๒  
ส่วนความเหลื่อมล�้าท่ีเกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ พบว่า  
ในกลุม่ประชากรเดก็ทีม่อีายตุ�า่กว่า ๑๘ ปี จ�านวน ๑๓.๘ ล้านคน  
เป็นเด็กด้อยโอกาสไม่ต�่ากว่า ๕ ล้านคน ในจ�านวนนี้ 
ร้อยละ ๘๐ เป็นเด็กยากจน๑๐๓ ในปี ๒๕๖๑ กองทุน 
เพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) ร่วมกับส�านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ท�าการส�ารวจ 
สถานะของนักเรียนยากจนและยากจนเป ็นพิ เศษ 
ของประเทศไทยซึง่มแีนวโน้มท่ีจะออกจากโรงเรยีนกลางคนั 
เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนช่วยเหลือเพิ่มเติม จากการส�ารวจ
พบว่า มีนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษรวมทั้งสิ้น  

๑,๖๙๖,๔๓๓ คน (นักเรียนยากจน ๑,๐๗๕,๔๗๖ คน  
และนักเรียนยากจนพิเศษ ๖๒๐,๙๓๗ คน) โดยภาคเหนอื 
เป ็นภูมิภาคที่มีนักเรียนยากจนพิเศษหนาแน่นที่สุด 
โดยเฉพาะจั งหวัดที่ เป ็นพื้ นที่ สู งและติดชายแดน  
จังหวัดที่มีเด็กยากจนพิเศษมากที่สุด ๑๐ อันดับแรก 
ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก นราธิวาส ยะลา น่าน สตูล 
เชียงใหม่ ปัตตานี นครราชสีมา และมหาสารคาม๑๐๔ 

นอกจากนี้ การผิดนัดช�าระหนี้ของผู ้กู ้เงินกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีเป็นจ�านวนมาก  
ท�าให ้รัฐต ้องสนับสนุนงบประมาณจ�านวนที่สู งขึ้น
ให้กับกองทุน จนอาจท�าให้กองทุนขาดความยั่งยืน 
ในทางการเ งินและไม ่สามารถบรรลุวัตถุประสงค ์ 
ในการลดความเหล่ือมล�้าอันเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ  
ซ่ึ งน�าไปสู ่การรอนโอกาสการเข ้าถึ ง สิทธิทางการ
ศึกษาของนักเรียน/นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย ์  
หรือประสงค์จะศึกษาสาขาวิชาที่ เป ็นความต้องการ 
ในการพัฒนาประเทศ หรือศึกษาสาขาขาดแคลน๑๐๕ 
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๓. ความเหลื่อมล�้าด ้านคุณภาพทางศึกษา คุณภาพ
ทางการศึกษายังเป็นปัญหาใหญ่โดยสะท้อนจากผล 
การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (Ordinary  
National Education Test : O-NET) ซ่ึงในป ี 
การศึกษา ๒๕๖๐ ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของผล 
การทดสอบทุกระดับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษา 
ปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๖) ยังมีค่าคะแนนเฉลี่ยต�่ากว่า
ร้อยละ ๕๐ ความเหลื่อมล�้าของคุณภาพทางการศึกษา
มีความสัมพันธ ์อย่างชัดเจนกับปัจจัยในมิติเชิงพื้นที ่
และเชงิขนาดโรงเรยีน รวมถงึการบริหารจัดการการศกึษา 
โดยพบว่า โรงเรียนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครจะมีคะแนน 
ผลการทดสอบเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในขณะที่ 
โรงเรียนในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือคะแนนเฉล่ียต�่า
ที่สุดและต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ โรงเรียนขนาดเล็ก 
และโรงเรียนในพื้นท่ีนอกเขตเมืองโดยเฉพาะในพื้นที่
ห่างไกลยังคงมีปัญหาด้านคุณภาพทางการศึกษา รวมถึง 
ก า รบริ ห า รจั ดก า รศึ กษาขอ ง โ ร ง เ รี ยน ในสั ง กั ด 
หน่วยงานต่าง ๆ ล้วนสะท้อนความเหลื่อมล�้าในคุณภาพ 

๑๐๖ จาก สรปุผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ในปีการศกึษา ๒๕๖๐ ของชัน้ประถมศกึษาปีที ่๖ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓ และชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๖ สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สมสอ.). สืบค้นจาก http://www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/PDF/SummaryONETM3_2560.pdf
๑๐๗ จาก หนังสือส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๗๙/ว๒๙๐ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ตรวจสอบบัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๑.
๑๐๘ จาก www.dlthailand.com/home 
๑๐๙ จาก หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๗๗ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี.

ทางการศึกษาอย่างเห็นได้ชัดเจน๑๐๖ แม้ว่างบประมาณ 
การศกึษาของรฐัเกอืบทัง้หมดของประเทศกว่าร้อยละ ๖๒  
จะได้น�าไปใช้สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ในระดบัก่อนวยัเรยีน ประถมศกึษาและมธัยมศกึษาก็ตาม  
ในการด�าเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล�้าด้านคุณภาพ 
การศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ โดยส�านกังานคณะกรรมการ 
พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได ้ด�าเนินการ 
จัดหาอุปกรณ ์ โครงสร ้ าง พ้ืนฐานให ้กับส� านักงาน 
เขตพื้นท่ีเพื่อให้โรงเรียนแต่ละแห่งสามารถด�าเนินการ 
จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
ผ ่ า น เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ  ( D L I T ) ๑ ๐ ๗ แ ล ะ 
มีการจัดสรรงบประมาณของโครงการขยายผลการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมให้โรงเรียนขนาดเล็ก (มนัีกเรยีนไม่เกนิ  
๑๒๐ คน) ในสังกัด สพฐ.๑๐๘ รวมถึงการน�ารูปแบบ 
การจัดการสะเต็มศึกษา (STEM Education) มาใช้พัฒนา 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียน 
ทุกระดับชั้น๑๐๙
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การเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาของกลุ ่มเด็กด้อยโอกาส 
กลุ ่ม เด็กด ้อยโอกาสทางสั งคม อาทิ  เด็กยากจน
พิเศษ เด็กที่อยู ่ในพื้นที่ห่างไกล เด็กพิการและเด็กที่มี 
ความต้องการพิเศษด้านการเรียนรู ้ เด็กในสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน เด็กเร่ร่อน เด็กไร้สัญชาติ 
เด็กที่ติดตามแรงงานต่างด้าว และเด็กท่ีอยู ่ร ่วมกับ 
เอชไอวี/เอดส์ เป็นต้น๑๑๐ ซึ่งมีจ�านวนไม่ต�่ากว่า ๕ ล้านคน  
ทั่วประเทศหรือคิดเป ็นร ้อยละ ๓๖ ของประชากร 
เด็กที่มีอายุต�่ากว่า ๑๘ ปี ในจ�านวนนี้ ร ้อยละ ๘๐  
เป็นกลุ่มเด็กยากจน ร้อยละ ๔.๔ เป็นกลุ่มเด็กพิการ 
ทีข่าดโอกาสและเดก็ท่ีมคีวามต้องการพเิศษด้านการเรียนรู้  
และร้อยละ ๖ เป็นกลุ ่มเด็กชาติพันธุ ์ที่ยังไม่มีการข้ึน 
ทะเบียน๑๑๑ กลุ ่มเด็กด ้อยโอกาสทางสังคมเหล ่านี ้
ยงัไม่สามารถเข้าถงึสิทธิทางการศกึษาได้อย่างเท่าเทียมกบั 
เด็กทั่วไป แม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาส�าหรับคนพิการได้เห็นชอบ
กับแผนการจัดการศึกษาส�าหรับคนพิการ ฉบับที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)๑๑๒ แต่มีเด็กพิการและเด็กที่ม ี
ความต ้องการพิ เศษด ้านการเ รียนรู ้ ท่ี เข ้ า ถึงสิทธิ 
ทางการศึกษาในระบบโรงเรยีนเพยีงหนึง่ในสี ่นอกจากนีย้งัมี 
กลุ่มเด็กเร่ร่อนบนถนนซึ่งประมาณการว่ามีเด็กเร่ร่อน
ที่ เป ็นเด็กไทยกว่า ๓๐,๐๐๐ คน และเด็กต่างชาติ 
ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ คนที่ไม่อยู่ในระบบโรงเรียน๑๑๓ 

คณะกรรมการประจ�าอนุสัญญา CRC ได้มีข้อสังเกต
ทั่วไปเรื่องสถานการณ์เด็กเร ่ร ่อนบนถนนว่ารัฐควร 
ต้องมีกฎหมายที่เหมาะสม มีมาตรการการช่วยเหลือบิดา 
มารดา ผู ้ดูแลเด็กและครอบครัวเพื่อยุติสถานการณ์ 
เด็กเร่ร่อนบนถนน โดยเด็กกลุ่มดังกล่าวควรต้องได้รับ 
การประกันสิทธิทางการศึกษาที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยได้เข้าถึงการศึกษาระบบโรงเรียน 

หรอืการศึกษาทางเลือก โรงเรียนเคลื่อนที่ การฝึกวิชาชีพ  
รวมถึงต้องมีการพัฒนาครูเพื่อจัดการศึกษาให้กลุ่มเด็ก
ดังกล่าวด้วย๑๑๔

การประเมินสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรค
ในปี ๒๕๖๑ รัฐบาลได้มีนโยบายและมาตรการต่าง ๆ 
ในการประกันสิทธิทางการศึกษา และมีความพยายาม 
อย่างต่อเนื่องที่จะด�าเนินการเพื่อบรรลุสิทธิทางการศกึษา 
โดยล�าดับ ซึ่งสอดคล้องกับข้อ ๑๓ ของกติกา ICESCR  
รัฐบาลยังคงตระหนักถึงความส�าคัญของการเข้าถึงสิทธิ
ทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยได้สนับสนุน
งบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒ ของงบประมาณรายจ่าย 
ทั้งประเทศ แม้จะลดลงไปร้อยละ ๑.๒ เมื่อเทียบกับ 
งบประมาณด้านการศึกษาในปี ๒๕๖๐ แต่รัฐบาล 
ได้ด�าเนินการให้เกิดความก้าวหน้าเพื่อให้การเข้าถึง 
สทิธทิางการศึกษาเป็นไปอย่างทัว่ถงึและมคุีณภาพ 

๑๑๐ ส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนได้มีการจ�าแนกลักษณะเด็กด้อยโอกาสออกเป็น ๑๔ ประเภท ตามลักษณะปัญหา สาเหตุ และแนวทางช่วยเหลือ
ที่แตกต่างกันไป ออกเป็น ๔ กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ๑. กลุ่มเด็กเปราะบางทางเศรษฐกิจ ได้แก่ เด็กยากจนพิเศษ และเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ๒. กลุ่มเด็กพิการที่ขาดโอกาสและเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษด้านการเรียนรู้ ๓. กลุ่มเด็กเปราะบางทางสังคม ได้แก่ เด็กก�าพร้า เด็กที่ใช้สารเสพติด กลุ่มแม่วัยรุ่น กลุ่มเด็กในสถานพินิจ และ ๔. กลุ่มปัญหาเฉพาะ ได้แก่ 
เด็กเร่ร่อน เด็กไร้สัญชาติ เด็กติดเชื้อเอชไอวี เด็กถูกบังคับใช้แรงงาน/บังคับให้ค้าประเวณี เด็กติดตามแรงงานต่างด้าว เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ชายแดนภาคใต้.
 จาก เด็กด้อยโอกาส จุดพลิกผันอนาคตของชาติ น. ๙ – ๑๖. โดย ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ, ๒๕๕๗, นนทบุรี: บริษัท มาตา การพิมพ์ จ�ากัด. ลิขสิทธิ์ ๒๕๕๗ โดย ส�านักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.).
๑๑๑ จาก ไทยมีเด็กด้อยโอกาสไม่ต�่ากว่า 5 ล้านคน 80% เป็นเด็กยากจน, โดย ส�านักข่าว Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก www.hfocus.org/content/ 
2018/01/15222 
๑๑๒ จาก คลอดแผนการศึกษาคนพิการฉบับที่ 3, โดย เดลินิวส์, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก www.dailynews.co.th/education/627475 
๑๑๓ จาก สถานการณ์เด็กเร่ร่อนบนท้องถนนประเทศไทยจากการสัมมนา 4 ภาค, โดย มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก , ๒๕๖๑. สืบค้นจาก www.fblcthai.org 
๑๑๔ From General Comment No. 21 (2017) on children in street situations of the Committee on the Rights of the Child (paras. 54-55), by United 
Nations Economic and Social Council, 2017. Retrieved from https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno= 
CRC%2fC%2fGC%2f21&Lang=en
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ในด้านการเข้าถงึสทิธิทางการศกึษาของรฐั คณะกรรมการอสิระ 
เพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้จัดท�าพระราชบัญญัติกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ร่างแผน 
ปฏิรูปประเทศด ้านการศึกษา ร ่างพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัต ิ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... ซึ่งเป็นกลไกในการเข้าถึง
สิทธิทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อให้การเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาของเด็กและเยาวชน
ทุกช่วงวัยบรรลุผล รวมทั้งกลุ ่มเด็กเปราะบาง เช่น  
เด็กพิการ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือเด็กด้อยโอกาส 
ให ้ เข ้ าถึ งสิทธิทางการศึกษาที่ เหมาะสม มีความ
ยืดหยุ่น และมีคุณภาพท่ียอมรับได้ มีการจัดตั้งกองทุน 
เพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษาเพ่ือเพิม่โอกาสในการเข้าถงึสทิธิ 
ทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่มาจากครอบครัว
ยากจน ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญประการหนึ่งท่ีท�าให้เด็ก
จ�านวนหนึ่งต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน นอกจากนี้  
รัฐยังได้ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาในระดับ 
อุ ด ม ศึ ก ษ า โ ด ย ร ะ บ บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก เ พื่ อ ใ ห ้ เ กิ ด 
ความเท่าเทยีมกนั รวมถงึการด�าเนนิโครงการ Thai MOOC  
เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาบนพื้นฐานความสนใจและความสามารถ 
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

รัฐมีความพยายามในการลดความเหลื่อมล�้ าในมิติ
คุณภาพการศึกษา โดยการพัฒนาครูและการน�า
เทคโนโลยีมาใช้ เช่น การมีมาตรการช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเ รียนเอกชนให ้ เข ้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
โดยให้เงินอุดหนุนเพิ่มในส่วนสมทบเป็นเงินเดือนครู 
การน�าเทคโนโลยีทางไกลมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในโรงเรยีนขนาดเล็ก/ขนาดกลาง โรงเรยีนในพืน้ท่ีห่างไกล
และโรงเรียนที่ขาดแคลนครู และการใช้สื่อดิจิทัลมาเพ่ิม
คุณภาพทางการศึกษาโดยให้ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับภาครัฐ 
ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐาน  
และนอกจากการด�าเนนิงานของกองทนุเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึ กษาจะช ่ วย ให ้นั ก เ รี ยนยากจนเข ้ าถึ ง 
การศึกษาได้โดยเท่าเทียมกับเด็กทั่วไปแล้ว ยังช่วยพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาด ้วยการเสริมสร ้างคุณภาพและ
ประสิทธิภาพครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียน 
ก า รสอน  และสามารถ พัฒนา เ ด็ กและ เย าวชน 
ตามพ้ืนฐานและศักยภาพที่แตกต่างกันด้วย 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาและอุปสรรคของสิทธิทางการศึกษา 
โดยภาพรวม พบว่า เด็กและเยาวชนไทยบางกลุ ่ม 
ยังไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะ
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ที่รัฐมีหน้าที่จัดการให้ 
โดยไม่มค่ีาใช้จ่าย กลุม่ท่ีมอัีตราการเข้าเรยีนต�า่คอื กลุม่เดก็ 
ก่อนวัยเรียนและกลุ่มเด็กในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
นอกจากน้ี กลุ่มเด็กด้อยโอกาสทางสังคมที่นอกเหนือ
จากกลุ่มเด็กยากจน เด็กพิการและเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษทางด้านการเรียนรู้ท่ีรัฐมีนโยบายให้ความช่วยเหลือ 
ชั ด เ จนแล ้ ว  ยั ง อ า จมี เ ด็ ก กลุ ่ ม อื่ น ท่ี มี อุ ป ส ร รค 
ในการเข้าถึงการศึกษา เช่น เด็กในสถานพินิจฯ เด็กเร่ร่อน  
เดก็ทีต่ดิตามแรงงานข้ามชาต ิและเด็กทีอ่ยูร่่วมกบัเอชไอวี 
/เอดส์ เป็นต้น ในด้านคุณภาพการศึกษา ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของประเทศที่ม ี
ค่าเฉล่ียต�่ากว่าร้อยละ ๕๐ โดยมีความสัมพันธ์กับขนาด
และทีต่ัง้ของโรงเรียน (ใน/นอกเขตเมอืง) สะท้อนถงึปัญหา
ของคณุภาพการศกึษาโดยรวม รวมถงึปัญหาความเหลือ่มล�า้ 
ของคุณภาพการศึกษาตามขนาดและที่ตั้งของโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ
๑. รัฐควรเร่งด�าเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เพ่ือให้เด็กและเยาวชนทุกกลุ ่มเข ้าถึงการศึกษาที่ม ี
คุณภาพอย ่ า งทั่ ว ถึ ง  สอดคล ้ อ งกั บ รั ฐ ธ รรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ โดยให้ความส�าคญั
กับกลุ่มเด็กที่มีอัตราการเข้าถึงการศึกษาต�่า คือ กลุ่มเด็ก 
ก่อนวัยเรียนและเด็กในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เด็กที่ด ้อยโอกาสทางสังคมกลุ ่มต ่าง ๆ รวมทั้งเด็ก 
ทีอ่อกจากโรงเรยีนกลางคนั รฐัควรวเิคราะห์ถงึสาเหตทุีเ่ป็น 
อุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษาและมีมาตรการเพื่อขจัด
อุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษาส�าหรับเด็กแต่ละกลุ ่ม  

รวมถึงมีการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

๒. รัฐควรเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับชั้น
อย่างต่อเนื่อง โดยการอบรมและพัฒนาครูให้มีความรู้
และทักษะที่เหมาะสมในการสอน มีการจัดหาอุปกรณ์
และสื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ รวมถึงการน�า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการด�าเนินการ 
ดังกล่าว ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของการด�าเนินการตามนโยบายและมาตรการต่าง ๆ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ 

๓. ในการจัดการศึกษา รัฐควรมุ ่งพัฒนาบุคลิกภาพ 
ความถนัดและสามารถทางร่างกายและจิตใจของเด็ก
ให ้เต็มตามศักยภาพของเด็กแต่ละคนตามแนวทาง
ในอนุสัญญา CRC และควรพัฒนาการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาทั้งในสายสามัญและสายอาชีพเพื่อพัฒนา
ทักษะในการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ ส�าหรับเยาวชน
ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

๔. รัฐควรมีการติดตามการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็น
ระบบและเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ทราบความคืบหน้าหรือ 
ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินการและก�าหนดแนวทาง 
ในการแก้ไข รวมทั้งควรมีการก�าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้อง 
กั บ เป ้ าหมาย เ พ่ื อประ โยชน ์ ใ นกา รประ เ มิ นผล 
การด�าเนินการปฏิรูป และควรเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว 
ให้สาธารณชนทราบด้วย
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๓.๒ สิทธิด้านสุขภาพ

ภาพรวม
ประเทศไทยเป็นภาคีกติกา ICESCR ซึ่งก�าหนดให้รัฐ 
มีหน้าที่รับรองสิทธิของทุกคนท่ีจะมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุดท่ีเป็นไปได้ (the highest  
attainable standard of health) และมีขั้นตอน 
ในการด�าเนินการเพื่อบรรลุผลในการท�าให้สิทธิเป็นจริง 
อย่างสมบูรณ์ โดยรัฐมีหน้าท่ีในการบริการให้ทุกคน 
เข้าถึงสิทธิได้อย่างเพียงพอ มีคุณภาพเพียงพอที่เหมาะสม 
ตามระดับการพัฒนาประเทศ ซ่ึงสอดคล้องรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ก�าหนดให้รัฐ 
มีหน้าที่ด�าเนินการให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิในการรับ
บริการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ และ
ต้องมีการพัฒนาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานที่สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

ในปี ๒๕๖๑ รัฐบาลมีนโยบาย กฎหมาย มาตรการและ 
กลไกต่าง ๆ ทีมุ่่งให้เกดิความก้าวหน้าทางสทิธด้ิานสขุภาพ  
ดังต่อไปนี้

๑๑๕ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขโดยอาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้จัดท�าแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านสาธารณสุข ซึ่งมีกรอบระยะเวลา ๕ ปี ในการบรรลุผลตามมาตรา ๒๕๗ ข (๕) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยปรับระบบหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติ และจัดให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิเพื่อเป็นการอ�านวยให้เข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น และลดความเหลื่อมล�้าในเชิงโครงสร้าง โดยในปี ๒๕๖๑ ได้สนับสนุน 
งบประมาณในการด�าเนินการจัดการเป็นจ�านวนเงิน ๑๓.๕๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๐.๐๑ ของงบประมาณในการปฏิรูปประเทศทั้งหมด.

๑. การเข้าถึงสิทธิในการรับบริการสาธารณสุข
ของรัฐ 
๑. รัฐบาลได้ด�าเนินการให้มีการจัดท�าแผนการปฏิรูป
ประเทศด ้านต ่าง ๆ ตามที่ก�าหนดในรัฐธรรมนูญ 
แห ่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และ 
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้เสนอแผนดังกล่าวต่อ สนช. 
ซึ่งได้รับทราบแผนการปฏิรูปตามที่รัฐบาลเสนอเม่ือวันที่  
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ รวมถึงแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านสาธารณสุข๑๑๕ ที่มีเป้าหมายในการท�าให้ “ประชาชน 
ทุกภาคส ่วนมีความรอบรู ้ด ้านสุขภาพ มีส ่วนร ่วม 
ในการวางระบบในการดแูลสขุภาพ ได้รบัโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกัน 
ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ�าเป็น และอยู ่ใน
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ระบบสาธารณสุขที่เป็น
เอกภาพและการอภิบาลระบบท่ีดี” 
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๒. รั ฐ ได ้ด� า เ นินการตามนโยบายการมีส ่ วนร ่ วม
ของประชาชนในระบบสุขภาพโดยการสร ้างกลไก 
ทางกฎหมายได้แก่ การจัดท�าร่างระเบียบส�านักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พ.ศ. ….  
เพื่อให ้ ชุมชนทั่วประเทศได ้ เข ้ามาท�างานในระบบ
สุขภาพร่วมกับภาครัฐ๑๑๖ การพัฒนาศักยภาพให้กับ 
อ าสาสมั ค รสาธ า รณสุ ข  ก ระทรว งสาธ า รณสุ ข  
โดยกรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ๑๑๗ ได้อบรมหลกัสตูรต่าง ๆ   
ให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ืออ�านวยให้ชุมชน
ได้เข้าถึงสิทธิในการบริการสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งเป็น
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในการให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐในการจัดการระบบสุขภาพ แผนหลักการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข 
เป็นกลไกที่สนับสนุนให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  
( มู ลนิ ธิ / สม าคม )  เ ข ้ า ม ามี ส ่ ว น ร ่ ว มกั บภาครั ฐ 
ในการอ�านวยการบรกิารในกรณีเจบ็ป่วยฉกุเฉนิ๑๑๘ รวมถงึ 

ได้มีการกระจายอ�านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นผู้บริหารจัดการการให้บริการในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
ตามประกาศคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน เร่ือง หลักเกณฑ์ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู ้ด�าเนินการ และ
บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๐๑๑๙

๓. การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  
โดยคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ เป็นกระบวนการท่ีขับเคลือ่น 
สิทธิด ้านสุขภาพได้หลากหลายมิติ เพื่อสุขภาวะท่ีดี 
โดยใช ้ วั ด เป ็นศูนย ์ กลางของสั งคม ๑๒๐ การจัดท�า 
ฐานข้อมลูพระสงฆ์ โดยส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมหาเถรสมาคม ส�านักงาน
พระพุทธศาสนาแห ่ งชาติ  และกรมการปกครอง  
ก ระทรว งมหาด ไทย  ซึ่ ง จ ะอ� านวย ให ้ พ ระสงฆ  ์
ทั่วประเทศเข้าถึงสิทธิในการรับบริการสาธารณสุขของรัฐ 
ตามระบบประกันสุขภาพและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

๑๑๖ จาก คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้จัดท�าร่างระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พ.ศ. .... พร้อมกับรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน,  
โดย ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ๒๕๖๑. สืบค้นจาก www.thaihealth.or.th
๑๑๗ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีบทบาทหน้าที่สร้างจิตส�านึกให้ภาคประชาชนตระหนักว่า เรื่องสุขภาพนั้นเป็นสิทธิและหน้าที่ของทุก ๆ คน ไม่ใช่
เป็นหน้าที่ของแพทย์ พยาบาล หรือวนเวียนอยู่เพียงการรักษาพยาบาล เพื่อน�าไปสู่การสร้างสุขภาพท่ีดีอันเป็นเป้าหมายของโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้พัฒนา 
รูปแบบและการด�าเนินงานสาธารณสุขมูลฐานที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในรูปแบบของอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งเป็นการถ่ายโอนภารกิจในระบบบริการสุขภาพที่ไม่จ�าเป็น 
ต้องใช้บคุลากรทางการแพทย์ไปยงัอาสาสมคัรสาธารณสขุ จาก ประวตัคิวามเป็นมา กองสนบัสนุนสขุภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสขุ, โดย กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๖๑. 
สืบค้นจาก http://phc.moph.go.th/www_hss/frontend/theme/fe_depart.php?Submit=Phase_1  
๑๑๘ จาก แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔), โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.), ๒๕๖๑. สืบค้นจาก www.niems.go.th/th/
Upload/File/255909261057001800_jhiufoX5n8G1OBLW.pdf
๑๑๙ จาก ประกาศคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน เร่ือง หลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด�าเนินการ และบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๐, โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.), ๒๕๖๑. สืบค้นจาก www.niems.go.th/th/Upload/File256012011615138954_TrcQAJH3JBBhdWny.pdf 
๑๒๐ จาก จดหมายข่าวสานพลงั ปีที ่๑๐ ฉบบัที ่๑๐๐ เดอืนธนัวาคม ๒๕๖๑, โดย ส�านกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต,ิ ๒๕๖๑. สบืค้นจาก www.nationalhealth.or.th/node2709
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มาตรา ๔๗ วรรคสอง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่ อ งบุคคลที่ ไม ่ ต ้ อ งจ ่ ายค ่ าบริ การ  (ฉบับที่  ๒ )  
พ.ศ. ๒๕๖๑๑๒๔ ซึ่งมีผลท�าให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย
ท่ีได้ข้ึนทะเบียนและถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ�านวน 
๑๑.๔ ล้านคนท่ัวประเทศ สามารถเข้าถึงสิทธิในการรับ
บริการด้านสุขภาพของรัฐในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ๓๐ บาท๑๒๕ 

๖. การด�าเนินการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ 
ในการได ้รับการป ้องกันและขจัดโรคติดต ่อจากรัฐ 
โดยไม ่ เสียค ่าใช ้จ ่ าย ซ่ึงสอดคล ้องกับ รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๗ วรรคท้าย  
ประชาชนผู ้ มี สิ ท ธิ ใ นระบบหลั กประกั น สุ ขภาพ 
แห่งชาติสามารถเข้ารับวัคซีนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น 
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อมีสถานการณ์การระบาด 

๔. การจัดตั้ งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห ่งชาต ิ
ของกรงุเทพมหานคร ภายใต้ระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ  
(Universal Coverage Scheme : UCS) เพ่ือเพ่ิม
ความ ม่ันคงทางการเงินของกองทุนตามประกาศ 
คณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ เรือ่งการก�าหนด 
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครด�าเนินงาน
และบริหารระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. ๒๕๖๑๑๒๒ โดยกองทุนหลกัประกนัสขุภาพระดบัท้องถิน่ 
จะอ�านวยให้ประชากรในกรุงเทพมหานครกว่า ๘ ล้านคน
เข้าถึงสิทธิในการรับบริการสาธารณสุขในระดับปฐมภูม ิ
ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ดีขึ้น๑๒๓

๑๒๑ ในปี ๒๕๖๑ พระสงฆ์จะได้รับการขึ้นทะเบียนทั้งหมด ๔๐,๐๐๐ รูป และจะด�าเนินการขึ้นทะเบียนพระสงฆ์ทั่วประเทศ ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ รูป ให้เสร็จภายในปี ๒๕๖๓  
จาก Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ, โดย ส�านักข่าว Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก www.hfocus.org/
๑๒๒ จาก ประกาศคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ เร่ือง การก�าหนดหลักเกณฑ์เพือ่สนับสนนุให้กรงุเทพมหานครด�าเนนิงานและบรหิารระบบหลักประกนัสุขภาพ กรงุเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑.
๑๒๓ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นจะสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกท่ีจ�าเป็นต่อสุขภาพ
และการด�ารงชีวิตของประชาชน โดยในปี ๒๕๖๑ กทม. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ�านวน ๓๖๐ ล้านบาท เฉลี่ยคิดเป็น ๔๕ บาท 
ต่อหัวของประชากรท่ีมีสิทธิทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานครจะสมทบเพิ่มร้อยละ ๖๐ จากงบประมาณที่ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสรรให้  
คิดเป็นจ�านวน ๒๑๖ ล้านบาท เฉลี่ยสมทบประมาณ ๒๗ บาทต่อหัว รวมเป็นงบทั้งสิ้น ๕๗๖ ล้านบาท เฉลี่ย ๗๒ บาทต่อหัวประชากรที่มีสิทธิในพื้นที่กรุงเทพฯ จ�านวน ๘ ล้านคน. 
 จาก คนกรุง 8 ล้านคนเฮ! รับสิทธิ ‘กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร’, โดย ประชาชาติธุรกิจ, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก www.prachachat.net/breaking-news/
news-191209 
๑๒๔ จาก ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง บคุคลทีไ่ม่ต้องจ่ายค่าบรกิาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑, โดย Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://www.hfocus.org/ 
sites/default/files/files_upload/prakaas_sth._2561 _bukhkhlthiiaimtngcchaaykhaabrikaar.pdf
๑๒๕ จาก “มาตรการสวัสดิการแห่งรัฐ นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาความยากจน”, โดย ส�านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ๒๕๖๑, วารสารไทยคู่ฟ้า (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑), 
น.๒. ลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑ โดย ส�านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. 

๕. การด�าเนินการให ้ผู ้ยากไร ้สามารถเข ้าถึงสิทธ ิ
ในการรับบริการสาธารณสขุโดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายซึง่สอดคล้อง
กบัรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
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โรคพิษสุนัขบ้าเมื่อต้นปี ๒๕๖๑๑๒๖ วัคซีนป้องกันมะเร็ง 
ปากมดลูกส�าหรับเด็กหญิงอายุ ๑๐ – ๑๒ ปีท่ัวประเทศ๑๒๗ 

และวัคซีนป ้องกันโรคไข ้หวัดใหญ่ให ้ กับประชากร 
กลุ่มเสี่ยง๑๒๘ ในฤดูระบาดของไข้หวัดใหญ่ระหว่างเดือน
มิถุนายนถึงสิงหาคม๑๒๙ 

๗.  กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิตได ้
ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจัดท�า 
ร่างพระราชบญัญตัสิขุภาพจติ (ฉบับที.่..) พ.ศ. .... ทีม่วีตัถปุระสงค์ 
เพื่อคุ ้มครองสิทธิของผู ้ป ่วยที่มีความผิดปกติทางจิต 
ในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต รวมถึงการฟื ้นฟู
สมรรถภาพเพื่อให้ผู้ป่วยท่ีมีอาการทุเลาสามารถกลับไป 
ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข การห้ามสื่อเผยแพร่
ข้อมูลใด ๆ ที่จะท�าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วย รวมถึง 
การก�าหนดให้มีบทบัญญตัท่ีิครอบคลมุการส่งเสรมิป้องกนั
เพิ่มเติมจากการบ�าบัดรักษา และการสร้างมาตรการให ้
สังคมได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลป้องกัน 
การเจบ็ป่วยทางสขุภาพจติ และได้จัดการรบัฟังความคดิเหน็ 

๑๒๖ จาก ฟรี! สิทธิบัตรทอง หมาแมวกัดฉีดวัคซีน 5 เข็ม สกัดโรคพิษสุนัขบ้า, โดย ไทยรัฐออนไลน์, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก www.thairath.co.th/content/1238871 
๑๒๗ จาก หัวข้อมะเร็งปากมดลูก, โดย ส�านักข่าว Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก www.hfocus.org/ 
๑๒๘ ประชาชน ๗ กลุ่มเสี่ยง คือ (๑) หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ ๔ เดือนขึ้นไป (๒) เด็กอายุ ๖ เดือน ถึง ๒ ปี (๓) ผู้ป่วยเรื้อรังโรคประจ�าตัว ได้แก่ ปอดอุดตัน หัวใจ หัด ไตวาย  
หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการรับเคมีบ�าบัดและเบาหวาน (๔) ผู้สูงอายุ ๖๕ ปีข้ึนไป (๕) ผู้พิการทางสมองท่ีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (๖) โรคธาลัสซีเมีย  
และผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV และ (๗) โรคอ้วนหรือผู้ที่มีดัชนีมวลกายตั้งแต่ ๓๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป.
๑๒๙ จาก ข่าวประชาสมัพนัธ์ เชญิคนไทย 7 กลุม่เสีย่ง ฉีดวคัซนีไข้หวดัใหญ่ฟรี เร่ิม 1 ม.ิย. 61 นี,้ โดย ส�านกังานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาต,ิ ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://www.nhso.go.th/ 
frontend/NewsInformationDetail.aspx?newsid=MjM๐NQ== 
๑๓๐ จาก สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็นการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่...) พ.ศ. ..., โดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๖๐. สืบค้นจาก 
https://www.omhc.dmh.go.th/news/admin/2010256015501.pdf
๑๓๑ จาก หนังสือส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๒.๓.๗/ว๑๐๗๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งให้ด�าเนินการติดตาม เฝ้าระวัง ตรวจเตือน ตรวจจับ
มาตรการบังคับใช้กฎหมายและรายงานผลการบังคับใช้กฎหมาย. 

ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐๑๓๐ ต่อมา ครม. ได้ให้ความเห็นชอบ
ร่างพระราชบญัญติัดังกล่าว และ สนช. ได้มมีติรับหลกัการ 
ร่างพระราชบัญญัติฯ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

๘. มาตรการการเข้าถึงปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ (health 
determinants) กระทรวงสาธารณสุข มีมาตรการให้
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศด�าเนินการ 
เฝ้าระวังตรวจจับตามมาตรการบังคับใช้กฎหมาย ๕ ฉบับ
ที่เกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านสุขภาพ 
ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ .ศ .  ๒๕๕๑ พระราชบัญญั ติควบคุมผ ลิตภัณฑ ์
ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
พระราชบัญญั ติ สถานประกอบการ เ พ่ื อ สุ ขภาพ  
พ.ศ. ๒๕๕๙๑๓๑ และกระทรวงสาธารณสุข โดยคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เลขที ่๓๘๘ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรือ่งก�าหนดอาหารทีห้่ามผลติ น�าเข้า  
หรือจ�าหน่าย (มีผลบังคับต้ังแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒  
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เป็นต้นไป) ซึ่งเป็นมาตรการควบคุมและก�ากับดูแล
ไขมันทรานส ์ ในผลิตภัณฑ ์อาหารที่ จะเป ็นสาเหตุ 
ของความเสี่ยงท่ีจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพท�าให้เกิด
โรคต่าง ๆ  เช่น โรคอ้วน โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น๑๓๒ 

การด�าเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรการจ�ากัด
การตลาดและการโฆษณาสินค ้าเฉพาะและบริการ 
เพื่อคุ้มครองสุขภาพและอนามัย ตามความเห็น (General  
Comment) ฉบับที่ ๒๔ ของคณะกรรมการประจ�ากติกา 
ICESCR ว่าด้วยพันธกรณีของรัฐภายใต้กติกา ICESCR 
ในบริบทของกิจกรรมทางธุรกิจ๑๓๓ 

๒. การลดความเหล่ือมล�้าในการเข ้าถึงสิทธ ิ
ในการรับบริการสาธารณสุขของรัฐ และคุณภาพ
ในการบริการ
๑. การจัดท�าแผนแม่บทบูรณาการพัฒนาระบบประกัน
สุขภาพระยะต้น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ระยะปานกลาง/ 
ระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๙)๑๓๔ มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิและได้รับสิทธิประโยชน์
ของระบบประกันสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน

๒. การมีระบบการแพทย์ปฐมภูมิตามมาตรา ๒๕๘  
ช. (๕) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งส�านักงานสนับสนุน
ระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว (สปค.)๑๓๕  
เ พื่ อ ด� า เ นิ น ง านภ าย ใ ต ้ ยุ ท ธ ศ า สต ร ์ ก า รพัฒน า 
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ และ
แผนการจัดต้ังคลินิกหมอครอบครัว รวมท้ังได้จัดท�า 
ร่างพระราชบญัญติัระบบสุขภาพปฐมภมู ิพ.ศ. …. โดยได้จดั 
รับฟังความเห็นผ่านทางเว็บไซต์เมื่อเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๑ และรั บฟ ั ง คว าม เห็ นจากผู ้ แทนวิ ช าชี พ 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขกลุ่มต่าง ๆ  ได้แก่ กลุม่วชิาชพี 
สาธารณสขุ กลุม่แพทย์เวชศาสตร์ครอบครวั กลุ่มพยาบาล 
วิชาชีพ กลุ่มสหวิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพเภสัชกรรม๑๓๖  

ทั้งนี้  สนช. ได ้มีมติรับหลักการร ่างพระราชบัญญัติ 
ดังกล่าวเมื่อวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในขณะเดียวกัน  
กระทรวงสาธารณสุขได้ทบทวนแผนการจัดตั้งคลินิก
หมอครอบครัว และได้ก�าหนดให้ทีมคลินิกหมอครอบครวั
ประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครวั ๑ คน พยาบาล
วิชาชีพ ๒ คน และนักวิชาการสาธารณสุข ๒ คน  

๑๓๒ จาก ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เลขที ่๓๘๘ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรือ่ง ก�าหนดอาหารท่ีห้ามผลิต น�าเข้า หรือจ�าหน่าย (๒๕๖๑, ๑๓ กรกฎาคม). ราชกจิจานเุบกษา, ๑๓๕ (ตอนพเิศษ ๑๖๖ ง).๕.
๑๓๓ From General Comment No.24 (2017) on State Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the context  
of business activities (para. 19), by the United Nations Economic and Social Council, 2018. Retrieved from http://docstore.ohchr.org/SelfServices/
FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXTdImnsJZZVQcIMOuuG4TpS9jwIhCJcXiuZ1yrkMD%2FSj8YF%2BSXo4mYx7Y%2F3L3z-
vM2zSUbw๖ujlnCawQrJx3hlK8Odka6DUwG3Y 
๑๓๔ จาก แผนแม่บทบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะต้น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ระยะปานกลาง/ระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๙), โดย ส�านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก www.nhso.go.th  
๑๓๕ กระทรวงสาธารณสุข โดยส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีค�าสั่งส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๐๔๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ จัดตั้งส�านักงาน
สนับสนุนระบบปฐมภูมิ และคลินิกหมอครอบครัว (สปค.) โดยมีหน้าท่ีพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กลไกและรูปแบบการจัดระบบบริการปฐมภูมิ ผลักดันส่งเสริมให้เกิด 
การพัฒนาก�าลังคน สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนพัฒนาระบบติดตาม ประเมินผล และระบบบริหารจัดการ.
๑๓๖ จาก สรุปประเด็นข้อเสนอ “ร่างพระราชบัญญัติระบบการแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....”, โดย MTTR ข่าวสารการเคลื่อนไหวเทคนิคการแพทย์, ๒๕๖๑. 
สืบค้นจาก www.medtechtoday.org/ 
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ดแูลประชาชนในสดัส่วนประมาณ ๘,๐๐๐ – ๑๒,๐๐๐ คน  
โดยใช้โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพต�าบล (รพ. สต.) 
และศูนย ์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) เป ็นสถานที ่
จัดต้ังหน่วยบริการ๑๓๗ โดยในปี ๒๕๖๑ มีการด�าเนินงาน 
ขึ้นทะเบียนคลินิกหมอครอบครัวในพื้นท่ีเขตสุขภาพ 
ทั้ง ๑๒ เขต จ�านวน ๕๕๓ ทีม๑๓๘ 

๓. การพัฒนาคุณภาพของการบริการด้านสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข ได้น�ากระบวนการรับรองคุณภาพ
ของโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) มาใช้ 
เ พ่ือพัฒนาคุณภาพของการบริการด ้านสาธารณสุข  
โดยในปี ๒๕๖๑ พบว่า แนวโน้มโรงพยาบาลในระบบ 
หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตผ่ิานเกณฑ์การประเมนิคณุภาพ
มากขึน้กว่าปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๔.๕๖๑๓๙ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า 
ประชาชนเข้าถงึสทิธด้ิานสขุภาพทีม่คีณุภาพดขีึน้โดยล�าดับ 
และได้น�านโยบายการขับเคลือ่นเทคโนโลยดีจิทัิลเพือ่สขุภาพ

๑๓๗ จาก หนังสือส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๓๙.๐๓/๔๓๑ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การทบทวนแผนการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.
๑๓๘ การขึ้นทะเบียนคลินิกหมอครอบครัว รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ส�านักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข.
๑๓๙ จากรายงานผลการด�าเนินการของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปี ๒๕๖๑ ร้อยละ ๗๙.๗๐ ของหน่วยบริการรับส่งทั้งหมด ๑,๐๖๔ แห่ง ผ่านมาตรฐาน HA  
และโดยภาพรวมแล้ว ร้อยละ ๖๕.๑๖ หน่วยบรกิารภาพรวมแล้ว ร้อยละ ๖๕.๑๖ หน่วยบรกิารปฐมภมู ิร้อยละ ๗๔.๓๑ หน่วยบรกิารประจ�า และร้อยละ ๓๖.๕๓ หน่วยบรกิารรบัส่งต่อ 
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๔.๕๖. 
๑๔๐ จาก EGA จับมอื รพ.รามาธิบดเีปิดตวัแอปพลเิคชนั RAMA, โดย โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล, ๒๕๖๑. สบืค้นจาก https://med.mahidol.ac.th/health_service/ 
th/news/services/05232016-1919-th
๑๔๑ จาก QueQ Application, โดย โรงพยาบาลราชวิถี, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก http://www.rajavithi.go.th/rj/?p=6944

มาใช้ เช่น การพฒันาแอปพลเิคชันผ่านอปุกรณ์การสือ่สาร 
ได้แก่ “RAMA Appointment” ของโรงพยาบาลรามาธิบดี๑๔๐ 
“QueQ Application” ของโรงพยาบาลราชวถิี๑๔๑

๓. การประกันสิทธิ ในการเข ้าถึงการบริการ
สาธารณสุขของรัฐ 
ประชาชนกว ่าร ้อยละ ๙๙ ได ้รับการประกันสิทธ ิ
ในการเข้ารับบริการสาธารณสุขของรัฐผ่านระบบประกัน
สุขภาพตามสิทธิของตนเอง ซ่ึงได้แก่ ระบบหลักประกัน
สขุภาพแห่งชาติ ระบบประกนัสังคม และระบบสวสัดกิาร
รักษาพยาบาลของข้าราชการ ในปี ๒๕๖๑ กระทรวงการคลงั  
โดยกรมบัญชีกลางได ้ เชื่ อมโยงสิทธิ ในการเข ้ารับ 
ก า ร รั กษาพยาบาลของ โ ร งพยาบาลรั ฐทุ ก แห ่ ง 
กบัเลขบตัรประจ�าตวัประชาชนผูม้สีทิธติามระบบสวสัดกิาร
รักษาพยาบาลของข้าราชการ ซึ่งเป็นการประกันสิทธิ
ในการรับบริ การและเข ้ าถึ งสิทธิ ได ้ อย ่ า งสะดวก 
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โดยไม่ต้องส�ารองเงินค่ารักษาพยาบาล๑๔๒ การประกาศ 
พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๖๑๑๔๓ 
ท�าให้ผู้ประกันตนกว่า ๙๓๐,๐๐๐ คนในระบบประกัน
สังคมที่สถานะสิ้นสุดลงเนื่องจากเหตุไม่ส่งเงินสมทบ 
สามารถยื่นขอเพื่อคืนสิทธิและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ 
ประกันสั งคม พ.ศ.  ๒๕๕๘ ภายในหนึ่ งป ีนับแต ่ 
วนัทีพ่ระราชบญัญตักิารกลบัเป็นผูป้ระกนัตน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มีผลบังคับใช้๑๔๔ ซึ่งเป็นการเปิดช่องทางให้ผู้ประกันตน
กลุ ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ในการรับ
บริการสาธารณสุขผ่านระบบประกันสังคมได้เช่นเดิม  
การประกันสิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขในกรณี
ฉุกเฉิน ณ สถานพยาบาลใด ๆ  โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย 
ภายใน ๗๒ ชั่ ว โมงแรกหรือจนกว ่ าจะพ ้นวิกฤต 
จากระบบหลักประกันสุขภาพท้ัง ๓ ระบบ ภายใต้โครงการ  
“เจบ็ป่วยฉุกเฉินวกิฤต มสีทิธทุิกท่ี ”(Universal Coverage  
for Emergency Patients : UCEP) โดยกระทรวง
สาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินจะเป็นผู้ควบคุม
ดูแลการให้บริการของสถานพยาบาลไม่ว่าจะเป็นของรัฐ  
หรอืเอกชนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันด้วยระบบการเบกิจ่าย 
ตามรายการที่ก�าหนด (fee schedule) รวมถึงผู้มีสิทธิ 
ตามระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติได้รบัการประกนัสิทธ ิ
ท่ีจะได ้รับการเยียวยาในกรณีท่ีได ้รับความเสียหาย 
จากบรกิารทางการแพทย ์โดยสามารถขอรับเงินช่วยเหลอื 
เบ้ืองต้นตามมาตรา ๔๑ ของพระราชบัญญติัหลกัประกนัสขุภาพ 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบประกาศคณะกรรมการ 
หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิเรือ่งหลักเกณฑ์การด�าเนนิงาน 
และการบรหิารจดัการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 
ส�าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลกัเกณฑ์วิธกีาร และเงือ่นไขการรบัค่าใช้จ่าย 
เพือ่บริการสาธารณสขุของหน่วยบรกิาร๑๔๕ ส่วนผูป้ระกนัตน 
ตามระบบประกันสังคมก็ได้รับการ ประกันสิทธิดังกล่าว 
เช่นกนั โดยสามารถขอรับเงนิช่วยเหลอืเบ้ืองต้นตามมาตรา 
๖๓ (๗) ของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบประกาศ
คณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบญัญติัประกนัสงัคม
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับ
ความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์๑๔๖ 

อย ่างไรก็ตาม แม ้ว ่ารัฐบาลได ้ เพิ่มการจัดสรรเงิน 
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดบริการด้านสุขภาพ 
อย่างต่อเนือ่งเพือ่พฒันาการเข้าถงึสทิธโิดยล�าดบั โดยประชากร
เกือบทั้งหมดสามารถเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพผ่านระบบ 
หลักประกนัสุขภาพ ๓ ระบบข้างต้น รวมถงึในกรณเีจบ็ป่วย 
ฉุกเฉิน แต่พบว่า มีประชากรบางกลุ่มที่ยังไม่สามารถ 
เข้าถึงสิทธิในการรับบริการด้านสุขภาพได้ ดังนี้ 

๑๔๒ จาก แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอกระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ, โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวง
การคลัง, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก www.cgd.go.th
๑๔๓ จาก พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๖๑. (๒๕๖๑, ๑๙ เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา, ๑๓๕ (ตอน ๒๗ ก), ๔๔-๔๖.
๑๔๔ จาก กม.กลับเป็นผู้ประกันตนฉลุย, โดย โพสต์ทูเดย์, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก www.posttoday.com/politic/news/577811 
๑๔๕ จาก ข้อ ๖๐ ของประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิเรือ่งหลกัเกณฑ์การด�าเนนิงานและการบรหิารจดัการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิส�าหรบัผูมี้สทิธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขของหน่วยงาน, โดย ส�านักงานคณะกรรมหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก www.nhso.go.th/files/userfiles/file/2017/005/N008.pdf  
๑๔๖ จาก ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจาก
การรับบริการทางการแพทย์. (๒๕๖๑, ๒๓ กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา, ๑๓๕ (ตอนพิเศษ ๔๑ง), ๓๒-๓๓.
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๑. การเข ้าถึงสิทธิด ้านสุขภาพของกลุ ่มเปราะบาง 
(vulnerable) ประชากรกลุ ่มแรกที่ยังไม ่สามารถ 
เข้าถึงสิทธิในการรับบริการสาธารณสุข คือ บุคคลที่อาศัย 
ในประเทศไทยแต่ไม่มีบัตรประจ�าตัวประชาชน และ/
หรือไม ่มีชื่อในระบบทะเบียนราษฎร รวมถึงบุคคล 
ที่เป็นกลุ ่มคนไร้สัญชาติ รัฐได้มีนโยบายท่ีจะให้บุคคล 
ที่ มี ป ัญหาสถานะและสิทธิ ได ้ รั บสิทธิ ข้ั นพื้ นฐาน 
ด้านสาธารณสุขที่ครอบคลุมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ  
การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ 
ซึ่งเป็นไปตามมติ ครม. เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ 
และเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ครม. ได้มีมติให้สิทธิ 
ดั งกล ่ าวแก ่ผู ้ มี ป ัญหาสถานะที่ ได ้ รั บการส� ารวจ 
เพื่อจดัท�าทะเบยีนประวตัเิพิม่เตมิ๑๔๗ แต่ยงัมบุีคคลตกหล่น
จากการส�ารวจหรอืไม่มสีถานะทางทะเบียนอีกจ�านวนหนึง่ 
ด ้วยเหตุต ่าง ๆ จึงท�าให ้ไม ่สามารถเข ้าถึงบริการ
สุขภาพได้๑๔๘ ส�าหรับกลุ่มพระสงฆ์ท่ีไม่มีบัตรประจ�าตัว 
ประชาชน ๑๔๙ กระทรวงสาธารณสุข  ส� านั กงาน 
หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตแิละมหาเถรสมาคม ส�านกังาน 
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะร่วมมือกับกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ส�ารวจและข้ึนทะเบียนพระสงฆ์
และวัดให้ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยจะเช่ือมโยงกับ 
บัตรประจ�าตัวประชาชนและระบบทะเบียนราษฎร  
โดยคาดว่าในปี ๒๕๖๓ จะด�าเนินการข้ึนทะเบียนพระสงฆ์ 
ทั่วประเทศประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ รูปให้แล้วเสร็จและ 
จัดท�าบัตรประจ�าตัวพระสงฆ ์  เพื่อให ้พระสงฆ ์ทั้ ง
ประเทศสามารถเข้าถึงสิทธิในการรับบริการสาธารณสุข 
ของรฐัได้๑๕๐ นอกจากนี ้ยงัพบว่า มปีระชากรกลุม่เปราะบาง 
ซึ่ ง เป ็นกลุ ่มเสี่ยงต ่อการเกิดโรคระบาดท่ีสามารถ
ป ้องกันด ้ วยวัคซีน ได ้  ยั ง ไม ่ สามารถเข ้ าถึ ง สิทธิ 
ในการรับการป้องกันและขจัดโรคติดต่อจากรัฐโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ได้แก่ กลุ่มประชากรแรงงานเคลื่อนย้าย (ไทย/ 

ต่างด้าว) กลุ่มประชากรที่อาศัยในพ้ืนที่ที่ห่างไกลและ 
ยากต่อการเข้าถึงบริการสาธารณสุข เช่น พื้นที่สูง พื้นที ่
ชายแดน พื้นที่ทุรกันดาร เป็นต้น กลุ่มประชากรในพื้นที่ 
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงกลุ่มประชากรท่ีมีระดับ
ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนต�่ากว่าเกณฑ์๑๕๑ ทั้งนี้ 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้สนับสนุนโครงการวิจัย
เรือ่ง “การศกึษาแนวคดิและแนวทางปฏบิติัเพือ่ตอบสนอง 
ต่อความต้องการด้านสขุภาพของประชากรกลุม่เปราะบาง 
ด ้ า น สุ ข ภ า พ ใ น ร ะ ดั บ พื้ น ที่ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ”  
ซึ่งพบว่าการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพที่ผ่านมา 
ประสบความส�าเร็จในด้านความครอบคลุมของประชากร  
แต ่ประเด็นที่ ควรให ้ความส�า คัญต ่อจากนี้คือการ
เข ้ าถึ งสิทธิ ของประชากรกลุ ่ ม เปราะบาง  ซึ่ ง รั ฐ 
ควรมีนโยบายสาธารณะที่ชัดเจนในการตอบสนองต่อ
ประชากรกลุ ่มนี้และแนวทางด�าเนินการอาจต ้องม ี
รูปแบบท่ีหลากหลายเพ่ือให้เหมาะกับบริบทท่ีแตกต่างกัน 
ขอ งแต ่ ล ะพื้ นที่  แ ละตอบสนองความต ้ อ งกา ร 
ของกลุ่มประชากรที่แตกต่างกันได้๑๕๒

๒. การเข ้าถึงสิทธิในการรับบริการสุขภาพทางเพศ
และอนามัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มวัยรุ่น รัฐบาลประกาศใช ้
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ ์

๑๔๗ จาก คู่มือแนวทางการบริหารจัดการบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑, โดย กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ส�านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก http://state.cfo.in.th/Portals/0/PUI%2060/แจ้งข่าวหน่วยงาน/04_แนวทางการด�าเนินงาน%20ปี%2061%20แก้ไขวันที่%2025%20มค
%2061.pdf
๑๔๘ จาก เร่งคลีค่ลายปัญหาคนมสีถานะ หาหลกัฐานเชงิประจกัษ์ท�านโยบายดแูลสขุภาพครอบคลมุคนไทยทกุกลุม่, โดย ศนูย์ข่าว สปสช., ๒๕๖๑. สบืค้นจาก http://nhsonews.com/ 
index.php/news/content/338
๑๔๙ จาก สุรินทร์ส�ารวจคนไทยไร้สิทธิ์ พบเหตุไม่แจ้งเกิด-พระ ทหารเกณฑ์ ชื่อถูกจ�าหน่ายออกจากทะเบียนราษฎร์, โดย ประชาไท, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://prachatai.com/
journal/2018/08/78331
๑๕๐ จาก เร่งท�าบัตรประจ�าตัวพระสงฆ์ 40,000 รูป หนุนเข้าถึงสิทธิรักษา, โดย ส�านักข่าว Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก www.hfocus.org/content/ 
2018/06/15885
๑๕๑ จาก คนไทย 4 กลุม่ยงัไม่สามารถเข้าถงึวคัซนี อาจส่งผลโรคตดิต่อทีป้่องกนัได้ด้วยวคัซนีกลบัมาระบาดใหม่ได้, โดย ไทยโพสต์, ๒๕๖๑. สบืค้นจาก www.thaipost.net/main/detail/7772
๑๕๒ จาก วิจัย “ประชากรเปราะบาง” คนไทยที่ถูกลืม พร้อมแนะโอกาสพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทย “ให้สิทธิ-ที่เข้าถึง-มีคุณภาพ-และเป็นธรรม”, โดย สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข (สวรส.), ๒๕๖๑. สืบค้นจาก www.hsri.or.th/researcher/media/news/detail/7776 
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ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และมีการด�าเนินการภายใต้แผน
ปฏิบัติการของยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๗ เพื่อแก้
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ ่นอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ 
กลุ ่ มวัยรุ ่ นสามารถเข ้ า ถึงสิทธิอนามัยผ ่ านระบบ 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มากขึ้น โดยสามารถเข้ารับ 
บริการคุมก�าเนิดอย่างไม่ถาวรโดยปราศจากค่าใช้จ่าย 
จากหน ่ วยบริ การ ทุกแห ่ ง ท่ั วประ เทศของระบบ 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา  
อัตราการคลอดบุตรของวัยรุ ่นอายุ ๑๕- ๑๙ ปีต ่อ
ประชากรหญิงวัยเดียวกัน ๑,๐๐๐ คน มีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่องชัดเจนจาก ๕๓.๔ คนในปี ๒๕๕๕ เหลือ 
๔๒.๕ คน ในปี ๒๕๕๙๑๕๓ แต่ยังมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย
การตั้งครรภ์และคลอดบุตรของวัยรุ ่นในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก คือ ๓๕ คนต่อประชากร ๑,๐๐๐ คนในวัย
เดียวกัน (UNFPA State of World Population)๑๕๔ 

โดยประเทศไทยมีเป้าหมายลดอัตราการคลอดของวัยรุ่น
อายุ ๑๕ – ๑๙ ปี ให้ไม่เกิน ๒๕ คนต่อประชากรหญิง
อายุ ๑๕ – ๑๙ ปี ๑,๐๐๐ คนในปี ๒๕๖๙๑๕๕ 

๓ .  การเข ้ าถึ งสิทธิ ในการรับบริการด ้ านสุขภาพ 
ของผู้ต้องขัง การเข้าถึงสิทธิในการรับบริการด้านสุขภาพ 
ในสถานท่ีกักขังและเรือนจ�า เป ็นหนึ่ งในข ้อกังวล 
ของคณะกรรมการประจ�ากติกา ICESCR  โดยมข้ีอเสนอแนะ 
ให ้ประเทศไทยปรับปรุงสภาพแวดล ้อมในสถานที่
กักขังและเรือนจ�าให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดขั้นต�่า 
ขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต ่อผู ้ต้องขัง 
(United Nations Standard Minimum Rules for the 
Treatment of Prisoners หรอื Nelson Mandela Rules)๑๕๖  
กระทรวงสาธารณสุข โดยส�านักงานหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติร ่วมกับกรมราชทัณฑ ์  กระทรวงยุติธรรม  
ได้จัดระบบดูแลสุขภาพให้กับผู ้ต้องขังในเรือนจ�าและ
ทัณฑสถาน ๑๔๓ แห่งท่ัวประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๔  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔๑๕๗ ส�าหรับผู ้ต ้องขังที่ เป ็น 
ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวง
สาธารณสุขและกรมราชทัณฑ ์ กระทรวงยุติธรรม 
ได ้แก ้ ไขป ัญหาการเข ้าถึงบริการด ้านสาธารณสุข 
ของผู ้ต ้องขังโดยด�าเนินการจัดระบบให ้มีการย ้าย 

๑๕๓ อัตราการคลอดของวัยรุ่นอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี ต่อกลุ่มประชากรวัยเดียวกัน ๑,๐๐๐ คน (ในระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙) มีค่า ๕๓.๔ (ปี ๒๕๕๕ ) ๕๑.๑ คน (ปี ๒๕๕๖) ๔๗.๓ คน 
(ปี ๒๕๕๗) ๔๔.๘ คน (ปี ๒๕๕๘) และ ๔๒.๕ คน (ปี ๒๕๕๙). 
 จาก รายงานประชากรไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ : การลงทุนกับเยาวชน, โดย กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA), ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://thailand.unfpa.org/
sites/default/files/pub-pdf/UNFPA%20Presentation_28-Nov-2017.pdf
๑๕๔ จาก รายงานประชากรไทย, โดย กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA), ๒๕๖๑. สืบค้นจาก http://contry-ce.unfpa.org/thailand
๑๕๕ จาก บทสรปุ ยทุธศาสตร์การป้องกนัและการแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗, โดย กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก http://rh.anamai.moph.
go.th/download/all_file/index/actionplan_tp/the-National-Strategy-on-Prevention-and-Solution-of-Adolescent-Pregnancy-B.E.2560-2569(2017-2026).pdf
๑๕๖ From Concluding Observations on the combined initial and second periodic reports of Thailand (para. 28), United Nations Economic and Social Council, 
E/C12/THA/CO1-2, by Office of the High Commissioner for Human Rights, 2015. Retrieved from https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/ 
Download.aspx?symbolno=E/C.12/THA/CO/1-2&Lang=En 
๑๕๗ จาก ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิฉบับที ่๔ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔, โดย ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต,ิ ๒๕๖๑. สบืค้นจาก www.nhso.go.th/ 
frontend/page-contentdetail.aspx?CatID=MTAzMg==
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สิทธิของผู้ต้องขังในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ตามผู ้ต้องขังไปโดยอัตโนมัติ โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูล 
ของเรือนจ� า เข ้ ากับฐานข ้อมูลระบบหลักประกัน 
สุขภาพแห ่งชาติ  การ ข้ึนทะเบียนสถานพยาบาล 
ในเรือนจ�าให้เป็นหน่วยพยาบาลปฐมภูมิเพื่อดึงเข้าระบบ 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และการสร้างระบบส่งตัว
ระหว่างสถานพยาบาลในเรือนจ�ากับโรงพยาบาล๑๕๘ 

อย ่างไรก็ตาม ยังมีผู ้ต ้องขังในเรือนจ�าร ้อยละ ๑๕  
ของผู้ต้องขังท่ัวไปท้ังหมดท่ีมีข้อก�าจัดในการเข้าถึงการรับ 
บริการด ้ านสาธารณสุข เพราะเป ็นผู ้ ไม ่ มีสถานะ 
ทางทะเบยีนราษฎร โดยเป็นคนไทยประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน  
แ ล ะ ค น ต ่ า ง ด ้ า ว ป ร ะ ม า ณ  ๑ ๔ , ๐ ๐ ๐  ค น ๑ ๕ ๙  
ซึ่งกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมได ้เชื่อมข ้อมูล 
ลายนิ้วมือของผู้ต้องขังในกรณีผู้ต้องขังคนไทยเทียบกับ 
ฐานข้อมูลทะเบยีนราษฎรของกรมการปกครอง กระทรวง 
มหาดไทย เพื่อแก้ปัญหาในกรณีที่ไม่มีบัตรประจ�าตัว
ประชาชน นอกจากนี้ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 
ได้ร ่วมมือกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขในกลุ่มผู้ต้องขัง 
ในเรือนจ�า (อสรจ.) (Prisoner Health Volunteer 
: PHV) โดยมีหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ 
ให้กบักลุม่ผูต้้องขงัในเรอืนจ�าทีเ่ป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุ  

เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยให้ผู ้ต้องขังสามารถ
เข้าถึงสิทธิในการรับบริการด้านสาธารณสุขในเรือน
จ�าในกรณีที่ไม่จ�าเป็นต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์
โดยตรง๑๖๐

๔. การเข้าถึงสิทธิในการรับบริการด้านสุขภาพของกลุ่ม
ผู ้อยู ่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทยมีผู ้ติดเช้ือ
เอชไอวีประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ คน๑๖๑ รัฐบาลได้ก�าหนด
แนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาเพื่อหยุดยั้งการแพร่
ระบาดของเชื้อเอชไอวีไม่ให้กลายเป็นปัญหาสาธารณสุข 
โดยสร ้ างความเป ็นธรรมและลดความเหลื่ อมล�้ า 
ในการเข้าถงึบริการด้านสาธารณสขุของรฐัและการไม่เลอืก
ปฏิบัติต่อบุคคลกลุ่มดังกล่าว รวมถึงการให้ภาคีเครือข่าย 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม 
ในการจัดระบบการดูแลและป ้องกัน  โดยจัดท� า 
ยุทธศาสตร ์แห ่ งชาติ ว ่ าด ้ วยการยุติป ัญหาเอดส ์  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๓๑๖๒ รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายให้ผู้ติดเชื้อ 
ทราบสถานะตนเอง ผู ้ติดเชื้อได้รับยาต้านไวรัส และ 
ผู้รับยากดปริมาณไวรัสลงได้ที่ร้อยละ ๙๐ ในแต่ละขั้นตอน  
ซ่ึงในปี ๒๕๖๐ มีผลการด�าเนินการในแต่ละข้ันตอน 
ในทกุระบบสทิธขิองหลกัประกนัสขุภาพอยูท่ีร้่อยละ ๙๖.๕  
ร ้อยละ ๘๓.๘ และร ้อยละ ๖๙.๔ ตามล�าดับ๑๖๓  

๑๕๘ จาก สปสช. เร่งดันนโยบายแก้ปัญหาผู้ต้องขัง 1.2 แสนคน ไม่มีสิทธิรักษาพยาบาล, โดย ประชาไท, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2018/07/77989
๑๕๙ จาก สปสช. หนุน สธ. ยธ. ร่วมพัฒนาระบบสุขภาพผู้ต้องขังเข้าถึงสิทธิในการรักษาอย่างเหมาะสม, โดย ส�านักข่าว Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก, ๒๕๖๑. 
๑๖๐ สืบค้นจาก www.hfocus.org/content/2017/07/14274 จาก กรม สบส. จับมือกรมราชทัณฑ์พัฒนา อสรจ. เป็นแกนน�าสร้างสุขภาพดีในเรือนจ�าทั่วประเทศ,  
โดย กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก http://hss.moph.go.th/show_topic.php?id=2264
๑๖๑ จาก แนวคิดการรณรงค์วันเอดส์โลก ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑, โดย ส�านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก http://aidssti.ddc. 
moph.go.th/medias/view/125/550
๑๖๒ จาก ยทุธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยตุปัิญหาเอดส์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๖๗๓, โดย ส�านกัโรคเอดส์ วณัโรค และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ๒๕๖๑.  
สืบค้นจาก http://aidssti.ddc.moph.go.th/contents/view/1759
 จาก รายงานการสร้างระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐, โดย ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต,ิ ๒๕๖๑. สบืค้นจาก https://www.nhso.go.th/ 
frontend/page-about_result.aspx
๑๖๓ จาก กองทุนเอดส์บัตรทอง ปี 2560 ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเข้าถึงรักษาเร็วขึ้นเพิ่มคุณภาพชีวิต, โดย ประชาไท, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/ 
2017/05/76779
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อย่างไรกต็าม ในปี ๒๕๖๐ พบว่ามอีตัราการตดิเชือ้รายใหม่ 
เฉล่ียวันละ ๑๖ คนซึ่งเป็นอัตราท่ียังสูง๑๖๔ ท�าให้รัฐบาล
ยังคงต้องจัดสรรงบประมาณในการด�าเนินงานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายในการลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 
ให้เหลือปีละไม่เกิน ๑,๐๐๐ คน หรือไม่เกิน ๒.๗ คนต่อวัน  
ในปี ๒๕๗๓๑๖๕ 

๕. ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ (health determinants)  
การ เข ้ าถึ งสิทธิด ้ านสุขภาพได ้ขยายไปถึงป ัจจั ย 
ที่มีผลต่อสุขภาพ การใช้สารเคมีป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช 
ที่ ตกค ้างในสิ่ งแวดล ้อมสามารถส ่ งผลกระทบต ่อ 
สุขภาพได้ ในประเด็นน้ี สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังที่  
๕ (พ.ศ.๒๕๕๕) ได้มีข ้อมติเก่ียวกับความปลอดภัย
ทางอาหาร: การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช
และการพัฒนากลไกและกระบวนการท่ีสามารถรับมือ
ผลกระทบด้านสุขภาพจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
โดยเฉพาะอาหารและสินค ้ า เกษตรที่ เป ็นอาหาร  
ซ่ึงเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม  
(participatory health public policy)๑๖๖ กระทรวง
สาธารณสุข โดยส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
( สช . )  ไ ด ้ ด� า เ นิ นการขั บ เคลื่ อนข ้ อมติ ดั ง กล ่ า ว 
อย่างต่อเนื่องร่วมกับนักวิชาการและภาคประชาสังคม

เพื่อกระตุ้นให้รัฐบาลด�าเนินการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับ 
การใช้สารเคมีป้องกันและก�าจัดศัตรูพืชอย่างเป็นระบบ  
และกระทรวงสาธารณสุขยังได้เสนอรัฐบาลออกกฎหมาย 
เพื่อแยกการควบคุมสารเคมีทางการเกษตรออกจาก
วัตถุอันตรายท่ัวไปอื่น ๆ  รวมถึงให้ยกเลิกการใช้สารเคมี
ก�าจัดศัตรูพืชกลุ่มพาราควอตเพราะมีข้อมูลเชิงวิชาการ
ที่ยืนยันได้ว่าจะท�าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้๑๖๗ 

การที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการ
เกษตรได้ต่อทะเบียนใบอนุญาตให้สามารถใช้สารเคม ี
กลุ ่มพาราควอตต่อไปอีก ๖ ปี๑๖๘ ท�าให ้กลายเป็น
ประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสาธารณชนในวงกว้าง 
ในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการ
ให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกันศึกษาข้อมูลเก่ียวกับ 
การใช้สารเคมแีละผลกระทบของสารเคมกีลุม่พาราควอต๑๖๙  
ซ่ึงหน่วยงานทั้งสามเห็นควรให้ยกเลิกการใช้สารเคมี
กลุ ่มดังกล่าว รวมทั้งได ้เสนอข้อมูลวิชาการเพื่อให ้
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเฉพาะกิจน�าไปใช้ประกอบ 
การพจิารณาหาแนวทางในการควบคมุ๑๗๐ แต่ต่อมาในเดอืน
พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการวัตถุอันตรายภายใต ้
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีมต ิ
ไม ่ยกเลิกการใช ้สารเคมีป ้องกันและก�าจัดศัตรูพืช 

๑๖๔ จาก ไทยมีผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่วันละ 16 คน, โดย Voice TV, ๒๕๖๐. สืบค้นจาก https://voicetv.co.th/read/HJ_Af90lG
๑๖๕ จาก สมัชชาสุขภาพ, โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://infocenter.nationalhealth.or.th/node/1947
๑๖๖ จาก สมัชชาสุขภาพ, โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://infocenter.nationalhealth.or.th/node/1947 
๑๖๗ จาก เวที สช. เจาะประเด็นครั้งที่ 1/2561 พาราควอต “ฆ่าหญ้า” vs “คร่าสุขภาพ” คนไทย, โดย ประชาไท, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://prachatai.com/ 
activity/2018/03/75955 
๑๖๘ จาก “พาราควอต” ได้ไปต่ออีก 6 ปี อุตฯ โบ้ยเกษตรไม่มีผลวิเคราะห์อันตราย, โดย ประชาชาติธุรกิจ, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://www.prachachat.net/economy/
news-74034
๑๖๙ จาก หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๑๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี.
๑๗๐ จาก มตทีิป่ระชมุ สธ. ยืนยนัแบนการใช้พาราควอต ภายในปี 62, โดย ส�านกัข่าวอศิรา, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก www.isranews.org/isranews-news/63574-paraquat-63574.html
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กลุม่พาราควอต ตามความเหน็ของคณะอนกุรรมการกลัน่กรอง 
เฉพาะกิจ๑๗๑ แต่ให้มีการจ�ากัดการใช้สารเคมีดังกล่าว
โดยมอบให้กรมวิชาการเกษตรไปก�าหนดมาตรการ
เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป สาธารณชน 
ได้ให้ความสนใจประเด็นดังกล่าว เนื่องจากมีข้อมูลท่ี
แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สารเคมีกลุ่มก�าจัด
ศัตรูพืชกับผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น เกษตรกรในพื้นที่
จังหวัดหนองบัวล�าภูซึ่งเป ็นพื้นท่ี ท่ีมีการใช ้สารเคมี
ก�าจัดศัตรูพืชในปริมาณสูงป่วยเป็นโรคเนื้อเน่า ท�าให้
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล�าภูได้ร ่วมมือ
กับนักวิชาการเพื่อด�าเนินการวิจัยหาความสัมพันธ์ของ 
การตกค้างของสารเคมทีางการเกษตรกบัการเกดิโรคเนือ้เน่า๑๗๒  
นักวิชาการและภาคประชาสังคมขอให้รัฐบาลด�าเนินการ 
ยกเลิกการใช ้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชกลุ ่มพาราควอต  
ใ น เ ดื อนกรกฎาคม  ๒๕๖๑  รั ฐ บ าล ได ้ แ ต ่ ง ต้ั ง 
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันก�าจัด
ศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง โดยให้มีอ�านาจหน้าที่รวบรวม
วเิคราะห์ข้อมลูทางวชิาการเกีย่วกบัผลกระทบของสารเคมี 
ก�าจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ได ้แก ่  พาราควอต  
คลอร์ไพริฟอส และไกลโพเสต เพื่อก�าหนดแนวทางการ
บรหิารจดัการทีเ่หมาะสมต่อไป๑๗๓ ในระหว่างการพิจารณา 
ของคณะกรรมการชุดน้ี กรมวิชาการเกษตรได้จัดท�าร่าง
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับการจ�ากัด 
ใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชทั้ง ๓ ชนิด และเปิดรับฟัง 

ความคิดเห็นเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ แต่ ณ สิ้นปี ๒๕๖๑  
ยังไม่มีการบังคับใช้ร่างประกาศดังกล่าว

การประเมินสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรค 
โ ดยภาพรวมของสถานการณ ์ สิ ท ธิ ด ้ า นสุ ขภาพ 
ในปี ๒๕๖๑ อาจกล่าวได้ว่ารฐับาลมนีโยบายและมาตรการ 
ต่าง ๆ  ในการประกนัสทิธด้ิานสขุภาพ และมคีวามพยายาม 
อย ่างต ่อเนื่องที่จะด�าเนินการเ พ่ือบรรลุมาตรฐาน
สู งสุ ดที่ เป ็น ไปได ้  ( the  h i ghes t  a t ta inable  
standard of health) ในการจัดบริการด้านสาธารณสุข
อย ่ า ง เ พี ย งพอกั บความต ้ อ งการของประชาชน 
ตามข้อ ๑๒ ของกติกา ICESCR และได้มีการด�าเนินการ
ให้เกิดความก้าวหน้าในสิทธิด้านสุขภาพหลายประการ 
ท้ังในด้านการเข้าถึงสิทธิในการรับบริการสาธารณสุข
ของรัฐและการปรับปรุงคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 

รัฐได้ประกาศแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 
ที่มุ่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข
อย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วยการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ที่มีความครอบคลุม และการกระจายอ�านาจไปยังพื้นที่ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อบริหารระบบ
สุขภาพให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดและสอดคล้อง
กับปัญหาสุขภาพในแต่ละพื้นที่ มีการจัดท�าแผนแม่บท 
บู รณาการพัฒนาระบบประ กันสุ ขภาพระยะต ้น 

๑๗๑ จาก คกก.วัตถุอันตราย มติไม่แบน ‘พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส’-แค่จ�ากัดการใช้, โดย ส�านักข่าวอิศรา, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://www.isranews.org/isranews-news/ 
66201-paraquat-66201.html
๑๗๒ จาก ‘โรคเน้ือเน่า’ จากสารเคมเีกษตร หนองบัวล�าภจูงัหวดัเดยีว สงูพันกว่าราย, โดย ศนูย์ข้อมลู & ข่าวสบืสวนเพือ่สทิธพิลเมอืง, ๒๕๖๑. สบืค้นจาก https://www.tcijthai.com/ 
news/2018/3/scoop/7850
๑๗๓ จาก ค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๗๘/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑.
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(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ระยะปานกลาง/ระยะยาว  
(พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๙) การปรบัปรงุระบบการแพทย์ปฐมภมิู  
โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูมิ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ แผนการจัดตั้ งคลินิกหมอ
ครอบครัว การจัดท�าร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ พ.ศ. .... และระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชวีติระดับพืน้ที ่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
มีการดูแลให้ประชากรบางกลุ่มเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ
มากขึ้น เช ่น พระสงฆ์ โดยการขับเคลื่อนธรรมนูญ 
พระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการจัดท�าฐานข้อมูล 
พระสงฆ์ กลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช โดยการ 
ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ และการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติ 
สุขภาพจิตแห่งชาติ พ.ศ. …. กลุ่มผู้ต้องขังโดยการย้าย
สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพตามตัวผู้ต้องขัง และ
กลุ่มผู ้ประกันตนในระบบประกันสังคมท่ีสถานะสิ้นสุด 
โดยการคืนสิทธิและหน ้าที่ ให ้ผ ่านพระราชบัญญัต ิ
การกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้น 

นอกจากนี้  รั ฐ ยั ง ไ ด ้ ส ่ ง เ ส ริ มการ เข ้ า ถึ งบริ ก า ร 
ด้านสาธารณสุขบางประการให้ท่ัวถึงยิ่งข้ึน เช่น การให้ 
บริการวัคซีนป้องกันโรคบางรายการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

ผ ่านระบบหลักประกันสุขภาพแห ่งชาติ  ตลอดจน 
การประกนัสิทธด้ิานการเยยีวยาในกรณไีด้รับความเสยีหาย 
จากบริการทางการแพทย ์ส� าหรับผู ้ที่ อ ยู ่ ในระบบ 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและระบบประกันสังคม  
ในด้านคณุภาพการให้บรกิาร ได้มกีารน�ากระบวนการรบัรอง 
คุณภาพของโรงพยาบาลมาใช ้ เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
ของการบริการด้านสาธารณสุขท่ีดีขึ้น มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาปรับปรุงระบบบริการให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกยิ่งข้ึน เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชันต่าง ๆ 
ผ่านอุปกรณ์การสื่อสาร และการให้บริการกรณีเจ็บป่วย 
ฉุกเฉินที่ผู้ป่วยสามารถขอรับบริการที่สถานพยาบาลใด ๆ   
ได ้ โดยไม ่มีการเก็บค ่าใช ้จ ่ ายใน ๗๒ ชั่วโมงแรก 
หรือจนกว่าจะพ้นภาวะวิกฤต ในประเด็นเรื่องปัจจัย 
ท่ีมีผลต่อสุขภาพ รัฐได้มีมาตรการควบคุมและก�ากับดูแล
การใช้ไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุ ้มครอง
สิทธิด้านสุขภาพของประชาชนตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เลขที่ ๓๘๘ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงจะมีผลใช้บังคับ
ในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ 

ในภาพรวมกล่าวได้ว ่า ประเทศไทยมีพัฒนาการท่ีม ี
ความก้าวหน้าในบรกิารด้านสุขภาพ ทัง้ในเรือ่งการเข้าถึงสทิธิ 
ด้านสุขภาพของประชาชน ตลอดจนความเพียงพอ  
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(availability) และคุณภาพ (quality) ของบริการ 
อย่างไรก็ดี ยังมีบุคคลบางกลุ่มที่พบปัญหาและอุปสรรค
ในการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพ เช่น 
ประชากรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล พื้นที่ชายแดน หรือ
พื้นที่ทุรกันดาร รวมถึงในพื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
บุคคลที่ไม่มีบัตรประจ�าตัวประชาชนซึ่งรวมถึงผู ้ไร้รัฐ/ 
ไร้สัญชาติ พระสงฆ์และผู้ต้องขังจ�านวนหนึ่ง และแรงงาน 
เคลื่อนย้าย (ไทย/ต่างด้าว) ในส่วนของสถานการณ ์
การตั้งครรภ์ของวัยรุ ่นและการติดเชื้อเอชไอวีซึ่งรัฐ 
มีความพยายามในการแก้ไขปัญหา ท�าให้สถานการณ ์
มีแนวโน้มดีขึ้น แต่อัตราการคลอดบุตรของวัยรุ ่นและ
จ�านวนผูติ้ดเชือ้เอชไอวใีหม่ยงัคงสงูอยู ่ในประเดน็ทีเ่ก่ียวกบั 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อสขุภาพยงัมคีวามเหน็ต่าง กรณกีารใช้สารเคมี 
ป ้องกันและก�าจัดศัตรูพืชที่ เป ็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติที่ชัดเจน การอนุญาตให้มีการใช้สารเคมี 
ดังกล่าวต่อไปโดยยังไม่มีการประกาศมาตรการจ�ากัด 
การใช้ทีช่ดัเจนเป็นความเสีย่งทีอ่าจส่งผลกระทบต่อสขุภาพ 
ของประชาชนได ้

ข้อเสนอแนะ 
๑. การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข รัฐควรเร่งพัฒนา
ระบบบริการปฐมภูมิเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึงตามเป้าหมายและ
กรอบระยะเวลาที่ก�าหนดในแผนการปฏิรูปประเทศ  
โดยปรับปรงุแก้ไขและจดัท�ากฎหมายต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบั
หลักประกันสุขภาพให้สอดคล้องกันเป็นระบบ นอกจากนี้  
รัฐควรให้ความส�าคัญกับการดูแลประชากรบางกลุ่มที่มี
อปุสรรคในการเข้าถงึบรกิารด้านสขุภาพดงัทีไ่ด้กล่าวข้างต้น  
รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  
และควรมกีารเผยแพร่ความก้าวหน้าของผลการด�าเนนิการ 
ปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขให้สาธารณชนได้รับรู ้
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ

๒. การบริหารจัดการปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ รัฐบาล
ควรเร่งแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันและก�าจัด
ศัตรูพืช ท่ี เป ็นอันตรายต ่อสุขภาพให ้ เป ็นรูปธรรม  
โดยรับฟังความเห็นทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐด้านสุขภาพ ด้านการเกษตร  
นักวิชาการ และภาคประชาสังคม รวมถึงด�าเนินการแก้ไข 

ปัญหาเกี่ยวกับวัตถุอันตรายอย่างเป็นระบบ โดยทบทวน
แก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข ้อง การมีมาตรการ 
ทางกฎหมายเพ่ือควบคุมวัตถุอันตรายอื่น ๆ  ท่ีมีความเสี่ยง 
ต่อการเกิดผลกระทบด้านสุขภาพ และการมีมาตรการ
จ�ากัดการตลาดและการโฆษณาการใช ้ สินค ้าและ 
สารเคมีกลุ่มป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช 
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๓.๓ ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ภาพรวม
ตามกติกา ICCPR รัฐมีพันธกรณีท่ีจะคุ ้มครองบุคคล 
จากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนไม ่ว ่ าจะเกิดจาก 
การกระท�าโดยหน่วยงาน/เจ้าหน้าท่ีของรฐั หรอืโดยบุคคลอืน่ 
ซึ่งรวมถึงธุรกิจเอกชนด้วย จากสถานการณ์การละเมิด
สิทธิมนุษยชนโดยธุรกิจที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก  
องค์การสหประชาชาติจงึได้จดัท�าแนวทางการคุม้ครองสทิธมินษุยชน 
ในบรบิทของการประกอบธรุกจิขึน้ เมือ่ปี ๒๕๕๔ เรยีกว่า  
หลักการช้ีแนะเรื่องสิทธิมนุษยชนส�าหรับธุรกิจ (United  
Nations Guiding Principles on Business and Human Rights:  
UNGPs) หลกัการดงักล่าวตัง้อยูบ่นพ้ืนฐานของพนัธกรณขีองรฐั 
ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนท่ีมีอยู่แล้ว โดยมีสาระส�าคัญ 
แบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ หน้าท่ีของรัฐในการคุ้มครองสิทธ ิ
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น จ า ก ก า ร ถู ก ล ะ เ มิ ด โ ด ย ธุ ร กิ จ 
ความรบัผดิชอบของธรุกจิในการเคารพสทิธมินษุยชน และ 
ก า ร เ ข ้ า ถึ ง ก า ร เ ยี ย ว ย า ขอ งผู ้ ไ ด ้ รั บ ผลก ร ะทบ 
ด้านสทิธมินุษยชนจากการประกอบธรุกจิ (Protect, Respect 
and Remedy Framework) แม้ว่า UNGPs จะไม่ได้มผีล 
ผูกพันทางกฎหมายเช่นสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน  
แต่ในการจัดท�า UNGPs ได้มีกระบวนการปรึกษาหารือ 
กบัทกุภาคส่วนทัง้ภาครฐั ภาคธรุกจิ องค์กรภาคประชาสงัคม  
และผู ้ ได ้รับผลกระทบในหลายประเทศ จึงท�าให ้
ได้รับการยอมรับในวงกว้าง

ทัง้น้ีตามหลกัการ UNGPs รฐัมีหน้าทีใ่นการด�าเนินการใด ๆ   
ที่ เหมาะสมเพื่ อป ้องกันการละเมิดสิท ธิมนุษยชน 
โดยธุรกิจ และหากมีการละเมิดเกิดข้ึน รัฐต้องจัดให้มี
การสอบสวนและลงโทษผู้กระท�าผิด รวมทั้งดูแลให้ผู้ถูก
ละเมิดสิทธิได้รับการชดเชยเยียวยา ในปี ๒๕๖๐ รัฐบาล
ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ ่งมั่น และมีความก้าวหน้า 
ในการด�าเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบ 
ด ้ านสิทธิมนุษยชนที่ เ กิ ดจากการด� า เนินการของ 
ภาคธุรกิจอย ่างต ่อเนื่อง อาทิ การแสดงเจตจ�านง
ทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีโดยให้หน่วยงานของรัฐ 
ที่เก่ียวข้องร่วมลงนามในปฏิญญาเพื่อขับเคลื่อนหลักการ  
UNGPs ในประเทศไทยร่วมกับองค์กรธุรกิจ และ กสม. 
การริเริ่มการจัดท�าแผนปฏิบัติการระดับชาติว ่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on  
Business and Human Rights: NAP) การปรับปรุง 
แก้ไขพระราชก�าหนดการประมง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  
รวมถึงการให้คณะกรรมการนโยบายและก�ากับดูแล
รัฐวิสาหกิจขับเคล่ือนหลักการ UNGPs ส่วนในปี  
๒๕๖๑ มีสถานการณ์ที่ เกี่ยวข ้องกับประเด็นธุรกิจ 
กับสิทธิมนุษยชนท่ีส�าคัญ ดังนี้

๑. การจัดท�แผนปฏบัิติการระดับชาติว่าด้วยธรุกิจ
กับสิทธิมนุษยชน (NAP) 
สืบเนื่องจากการท่ีประเทศไทยได ้ รับข ้อเสนอแนะ 
จากการประชุมทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทยในกระบวนการ UPR รอบที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ จากประเทศต่าง ๆ  จ�านวน ๒๔๙ ข้อ  
ซ่ึงรวมถึงข้อเสนอให้ไทยจัดท�าและบงัคบัใช้แผนปฏบิตักิาร 
ระดับชาติ ว ่ าด ้ วย ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP)  
เพื่อปฏิบัติตามหลักการ UNGPs นั้น รัฐบาลได้แต่งตั้ง 
คณะกรรมการก�าหนดแนวทางจัดท�า ติดตาม และ
ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจ 
กบัสทิธมินษุยชนขึน้โดยมกีระทรวงยตุธิรรมเป็นหน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก๑๗๔ 

๑๗๔ ค�าสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ ๘๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีองค์ประกอบพื้นฐานและอ�านาจหน้าที่คงเดิมจากคณะกรรมการก�าหนดแนวทาง จัดท�า ติดตาม และ
ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตามค�าสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ ๕๕๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และมีการเพิ่มเติมผู้แทน
จากหน่วยงานภาครัฐที่ด�าเนินงานเกี่ยวข้องกับประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ด้วย.



รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑

104

กระทรวงยุติธรรมได้ด�าเนินกระบวนการการจัดท�าแผน 
NAP อย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี ๒๕๖๐ จนถึงปี ๒๕๖๑  
ทั้งการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
ในระดั บพื้ นที่  ก า รจั ดประชุ มก ลุ ่ ม ผู ้ เ ชี่ ย วช าญ 
เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่วกบัการประเมนิสถานการณ์และ 
การจดัท�าแผนฯ การหารอืกบัคณะท�างานด้านสทิธมินษุยชน 
กั บ บ ร ร ษั ท ข ้ า ม ช า ติ แ ล ะ อ ง ค ์ ก ร ธุ ร กิ จ อ่ื น  ๆ  
ของสหประชาชาติ (UN Working Group on the issues 
of human rights and transnational corporations 
and other business enterprises) ตลอดจน 
การประชุมกับภาคส่วนต่าง ๆ  เพื่อวิพากษ์ร่างแผนฯ และ 
การรับฟังความเห็นต่อร ่างแผนฯ ผ่านทางเว็บไซต ์
ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและไปรษณีย์ ร่างแผน 
NAP ทีก่ระทรวงยตุธิรรมจดัท�าข้ึนได้ก�าหนดประเด็นส�าคญั  
(key priority area) ๔ เรื่อง ได้แก่ (๑) แรงงาน  
(๒) ชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
(๓) นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และ (๔) การลงทุนระหว่าง
ประเทศและบรรษัทข้ามชาติ โดยในแผนฯ จะระบุ 
ถึงแนวทางในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู ่ 
การปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลด้วย 
ทั้งนี้  ฝ ่ายต ่าง ๆ ได ้ มีข ้อสังเกตและข ้อเสนอแนะ 
ต่อร่างแผน NAP ดังน้ี

๑. คณะท�างานด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาต ิ
และองค ์กรธุรกิจ อ่ืน ๆ ของสหประชาชาติ ได ้ ให  ้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ๑๗๕ ว่าในการจัดท�าแผนฯ 
จ�าเป็นต้องมีการด�าเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
ฝ่ายต่าง ๆ  สามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 
เช่น เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดท�าแผนฯ  
บนเวบ็ไซต์ของกระทรวง การเปิดรบัฟังข้อมูลและความคิดเหน็ 
และการท�างานร ่วมกับกลุ ่มประชาสังคมและธุรกิจ
ที่กว ้างขวาง และควรเน ้นความส�าคัญของแผนฯ  
โดยให้ความสนใจเป็นพเิศษกบัเสาหลกัท่ีสามของหลกัการชีแ้นะ
เร่ืองสิทธมินษุยชนส�าหรับธรุกจิขององค์การสหประชาชาติ 
(การเข้าถึงการเยียวยา) และมิติทางเพศสภาพ ตลอดจน 
การเชื่อมโยงแผนฯ กับความริเริ่มที่ เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
เช่น คณะท�างานว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ท่ีประกอบด้วยหลายฝ่ายท่ีเพ่ิงจัดต้ังข้ึนไม่นานมานี้ 
นอกจากนี้ ยังเห็นว่าการท�ากระบวนการให้ถูกต้องเป็น
ส่ิงส�าคัญถึงแม้ว่าอาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นก็ตาม 

๒. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีหนังสือ
ถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน เกี่ยวกับ
กระบวนการจัดท�าแผน NAP เพื่อให้สอดคล้องกับ 

๑๗๕ จาก เอกสารแถลงการณ์เมือ่สิน้สดุการเยอืนประเทศไทยโดยคณะท�างานสหประชาชาตว่ิาด้วยธรุกิจกับสิทธมินษุยชน กรงุเทพฯ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ คณะท�างานสหประชาชาติ
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ส�านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, โดย ส�านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ, ๒๕๖๑, กรุงเทพฯ: 
ส�านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ.
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หลกัสทิธมินษุยชนรวม ๑๒ ประเดน็๑๗๖ เช่น ควรมกีารจดัท�า 
รายงานการประเมินสภาพแวดล้อม สถานการณ์ส�าคัญ
ด้านธุรกิจ และกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น 
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศทีม่ผีลกระทบต่อประเทศไทย 
รวมทั้ งการศึกษาประเด็นป ัญหาและช ่องว ่างและ 
การประเมนิแนวโน้มสถานการณ์ด้านธรุกจิกบัสทิธมินษุยชน 
และปัญหาส�าคัญที่เกิดขึ้นภายในประเทศ (National 
Baseline Assessment Baseline Assessment on 
Business and Human Rights : NBA) ควรก�าหนด 
หลักเกณฑ์เบื้องต้นที่องค์กรธุรกิจที่ตั้งอยู่ในดินแดนหรือ
เขตอ�านาจอธิปไตยของไทยต้องปฏิบัติตามหลักการ 
ชี้แนะฯ และพิจารณาระบุแผนงานในการจัดตั้งกลไกหรือ
ก�าหนดภารกิจการก�ากบัดแูลการลงทนุในต่างประเทศของ 
ผู้ลงทุนสัญชาติไทยให้เคารพต่อหลักการสิทธิมนุษยชน  
ควรระบุหลักประกันท่ีจะท�าให้รัฐวิสาหกิจเป็นผู้น�าในการ
เคารพและส่งเสริมการท�าธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน 
ควรระบุถึงกลไกการเยียวยานอกกระบวนการยุติธรรม
ของรัฐและกฎหมายว่าด้วยการเยียวยานอกกระบวนการ
ยุติธรรม กลไกการร้องทุกข์นอกกระบวนการยุติธรรม
ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เป็นต้น๑๗๗ ซึ่งต่อมา  
ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีด้มหีนงัสอืถงึประธาน กสม.๑๗๘  
แจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและ
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีค�าสั่งมอบหมาย
ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องนี้ 
ไปพิจารณาร ่วมกับกระทรวงการคลั ง  กระทรวง 
การต่างประเทศ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง 
ของมนษุย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม ส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส�านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เพ่ือศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอ 
ดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ครม. ได้ม ี
มติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์รายงานสรุปผล 
การด�าเนินการเก่ียวกับรายงานสรุปผลการพิจารณา 
ข้อเสนอแนะมาตรการฯ ของ กสม.ที่ได้พิจารณาร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง๑๗๙

๓. กสม. ได้จัดการประชมุเชงิปฏบิติัการเร่ือง “บทบาทของ
ภาคประชาสังคมต่อการจัดท�าแผนปฏิบัติการระดับชาติ 
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ 
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และส�านักงาน
ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประจ�า
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม 
๒๕๖๑ ที่โรงแรมไมด้า กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีให้ภาค
ประชาสังคมได้เสนอข้อคิดเห็นต่อการจัดท�าแผน NAP 

๑๗๖ จาก หนังสือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ สม ๐๐๐๙/๙๓ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. 
๑๗๗ จาก รายงาน กสม.๓ ข้อเสนอแนะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) ข้อเสนอแนะที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑,  
โดย ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Research-papers(1)/Policy-recommendations.aspx
๑๗๘ จาก หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๔๒๑๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีการจัดท�าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP), โดย ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก 
http://www.nhrc.or.th/businessandhumanrights/Data.aspx 
๑๗๙ ครม. ได้มีมติรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์รายงานสรุปผลการด�าเนินการเก่ียวกับรายงานสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสทิธมินษุยชน กรณกีารจดัท�าแผนปฏบิตักิารระดบัชาติว่าด้วยธรุกจิกบัสทิธมินษุยชนของ กสม.ทีไ่ด้พจิารณาร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และแจ้งให้ กสม.ทราบด้วย ดังนี้
 ๑. ที่ประชุมเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของ กสม.ทั้ง ๑๒ ประเด็น ซึ่งครอบคลุมการจัดท�านโยบายว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยค�านึงถึง
ปัญหาอปุสรรคและข้อท้าทาย การก�าหนดให้รฐัวสิาหกจิเป็นผูน้�าในการส่งเสรมิการท�าธรุกจิทีเ่คารพสทิธมินษุยชน รวมถงึแนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาช่องว่างทางกฎหมายและ
กระบวนการทางการปกครองที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การมีกลไกเยียวยาและร้องทุกข์นอกกระบวนการยุติธรรมของรัฐที่มีประสิทธิภาพ และเห็นควร 
ส่งข้อเสนอแนะดังกล่าวให้กระทรวงยตุธิรรมทีเ่ป็นเจ้าภาพหลกัในการจดัท�าแผน NAP น�าไปประกอบการจดัท�าแผนดงักล่าวให้มคีวามชดัเจนและสอดคล้องกับ UNGPs มากยิง่ขึน้  
อันจะน�าไปสู่การยกระดับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศในระยะยาวต่อไป
 ๒.ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เช่น การก�าหนดค�านิยาม “กลุ่มเปราะบาง” ให้มีความชัดเจน การก�าหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรพิจารณาหน่วยงานอื่น ๆ ที่มี
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในการประกอบธุรกิจเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย และการวางแนวทางการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อวัดประสิทธิภาพของแผน.
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รวมท้ังประเด็นที่เป็นข้อห่วงกังวลของภาคประชาสังคม 
ซึ่งควรมีการก�าหนดไว้ในแผนฯ เช่น รัฐควรเคารพ 
สิทธิมนุษยชนในการด�าเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐ  
การบูรณาการหลักการ UNGPs ไว้ในแผนงานท่ีส่งเสริม 
หรือก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจเพื่อให้มีการน�าไป
ปฏิบัติ  รวมทั้งมีระบบการติดตามผล การส ่งเสริม 
ให้ผูป้ระกอบการท�าการประเมนิผลกระทบด้านสทิธมินษุยชน 
อย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: 
 HRDD) การปรับปรุงมาตรการในการตรวจสอบ 
การประกอบกิจการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชนให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น การสร้างหลักประกัน 
ว ่ าผู ้ ป ระกอบการจะ เยี ย วยาผู ้ ไ ด ้ รั บผลกระทบ 
ด้านสิทธิมนุษยชนในระยะเวลาอันสมควร การปรับปรุง 
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร กลไกการร้องทุกข์ การอ�านวย
ความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการร้องเรียน  
การมีมาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

๒. กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดน
ที่ผ ่านมา กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดนที่เกิดจากการลงทุนของ
บริษัทต่างประเทศในไทยและการลงทุนของบริษัทไทย
ในประเทศเพื่อนบ้านเป็นระยะ ๆ ส�าหรับในปี ๒๕๖๑ 
กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีเขื่อนผลิตไฟฟ้าเซเปียน –  
เซน�้ าน ้ อยที่ สาธารณรั ฐประชาธิป ไตยประชาชน

ลาวพังทลาย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน 
ของประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าว ผู้ร้องให้ข้อมูลว่าบริษัท 
ที่สร้างเขื่อนเป็นบริษัทร่วมทุนซึ่งมีบริษัทไทยร่วมอยู่ด้วย  
รวมทั้ งมีธนาคารไทยเป ็นผู ้ ให ้ทุนสนับสนุน และ 
มีรัฐวิสาหกิจของไทยเป็นผู้ซ้ือหลัก ทั้งนี้ ภายหลังจากเกิด 
เหตุการณ์ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ของ 
สปป.ลาว ได้กล่าวระหว่างการแถลงข่าวท่ีนครหลวง
เวียงจันทน์ว่า สาเหตุท่ีเข่ือนดินย่อยกั้นช่องเขาของ
เขื่อนเซเปียน-เซน�้าน้อยพังทลายลงมาจากการก่อสร้าง
ที่ต�่ากว ่ามาตรฐาน๑๘๐ ซึ่ งบริษัทไทยได ้กล ่าวแสดง 
ความเสยีใจและมอบเงนิสนบัสนนุช่วยเหลอืเบือ้งต้น ๑,๓๐๐ 
ล้านกบี (ประมาณ ๕ ล้านบาท)๑๘๑ แก่ทางการ สปป.ลาว 
ขณะนีเ้รือ่งดงักล่าวอยูร่ะหว่างการตรวจสอบของ กสม.

อน่ึง ในกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดนนี้  
กสม. เคยมีข้อเสนอแนะไปยัง ครม. เมื่อปี ๒๕๕๘  
ตามรายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีโครงการ
ท่าเรือน�้าลึกและเขตเศรษฐกิจทวายว่า รัฐบาลควรมี
การจัดตั้งกลไกหรือก�าหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การก�ากับดูแลการลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุนไทย 
โดยน�าหลกัการ UNGPs มาเป็นกรอบในการด�าเนนิการ๑๘๒  
ซึ่ง ครม. ได ้มอบหมายให้หน่วยงานที่ เ ก่ียวข ้องไป
พิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอ 
ดังกล่าว ผลการพิจารณาของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

๑๘๐ จาก เขือ่นลาวแตก : รฐัมนตรพีลงังานลาว ชีเ้ขือ่นแตกเพราะก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน, โดย บีบีซ,ี ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://www.bbc.com/thai/international-44936818
๑๘๑ จาก RATCH มอบเงิน ๑,๓๐๐ ล้านกีบให้ สปป.ลาว ช่วยเหลือเบื้องต้น เหตุเขื่อนเซเปียนแตก, โดย บริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด (สถานีโทรทัศน์สีช่องสาม), 
๒๕๖๑. สืบค้นจาก http://news.ch3thailand.com/local/74179
๑๘๒ จาก หนังสือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ สม ๐๐๐๔/๑๓๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่องรายงานผลการพิจารณาค�าร้องที่มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (รายงาน
ผลการตรวจสอบที่ ๑๒๒๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘).
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สนับสนุนข้อเสนอของ กสม. ในหลักการ รวมทั้งเห็นควร
ผลักดันให้ภาคเอกชนมีมาตรการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
มากข้ึน โดยเฉพาะธุรกิจเอกชนท่ีลงทุนในต่างประเทศ
ซ่ึงควรมีการศึกษาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของ
โครงการ การจัดให้มีกลไกปรึกษาหารือและรับเรื่อง
ร้องเรียนจากชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบ รวมถึงการ
จัดท�ารายงานประจ�าปีที่เปิดเผยข้อมูลการด�าเนินการ 
เกี่ยวกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ตลอดจน
การมีกลไกตดิตามผลการปฏบิตัติามหลกัการ UNGPs ของ 
ภาคเอกชนด้วย๑๘๓

๓. การด�เนินการของรัฐวิสาหกิจ
สื บ เ น่ื อ ง จ า ก ง า น สั ม ม น า วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ  
เร่ือง “การเผยแพร่และการขบัเคลือ่นหลกัการชีแ้นะว่าด้วย
ธรุกิจกับสทิธมินษุยชนของสหประชาชาตใินประเทศไทย”  
ที่จัดขึ้นโดย กสม. เมื่อปี ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีได้ส่ังการ 
ให้คณะกรรมการนโยบายและก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ
ขับเคลื่อน UNGPs โดยสร้างความเข้าใจหลักการ/วิธี
ปฏิบัติให้สอดคล้อง รวมถึงสร้างการรับรู ้ในประเทศ/
ต่างประเทศ ดังนั้น ในปี ๒๕๖๑ กสม. จึงได้ร่วมมือ 
กับส� านักงานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิสาหกิจ 
(สคร.) จัดการสัมมนาวิชาการเรื่อง “รัฐวิสาหกิจไทยสู่
ต้นแบบการท�าธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน” เมื่อวันที่  
๕ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ โรงแรมเซ็นทรา แจ ้งวัฒนะ  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ  
UNGPs แก่รัฐวิสาหกิจและเพื่อส่งเสริมให้มีการน�า
หลักการดังกล่าวไปใช้ในทางปฏิบัติ ในการประชุม 
ดังกล่าว ผู ้บริหาร สคร. ได้ยืนยันถึงความส�าคัญของ
หลักการ UNGPs ท้ัง ๓ ประการ และการด�าเนินธุรกิจ 
ที่ เคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่ งรวมถึงการท�าธุรกิจกับ
กลุ ่มคู ่ค ้าที่ไม ่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้  
ยังเห็นว่าหน่วยงานท่ีก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจควรพิจารณา
ปรับแนวปฏิบัติด ้ านธรรมาภิบาลของรัฐวิสาหกิจ 
ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระหว่าง
ประเทศด ้วย สะท ้อนให ้ เห็นว ่า ภาครัฐวิสาหกิจ 
ได้ให้ความส�าคัญกับการลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เคารพ
สิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังมากข้ึน ท้ังน้ี ได้มีรัฐวิสาหกิจ

บางแห่ง อาทิ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย เริ่มน�าหลักการ HRDD มาใช้ในการ
ด�าเนินการ ซ่ึงนับเป็นความก้าวหน้าอย่างส�าคัญในการ
ด�าเนินการของรัฐวิสาหกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน  
สอดคล้องกบัความเหน็ของคณะท�างานด้านสิทธมินษุยชน 
กับบรรษัทข ้ ามชาติและองค ์กรธุ รกิจ อ่ืน ๆ ของ
สหประชาชาติที่ ระบุว ่า รัฐไม ่ เพียงแต ่มีพันธกรณี 
ที่จะต้องให้ความคุ้มครองจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
โดยภาคธุรกิจเท่านั้น แต่รัฐยังต ้องท�าเป ็นตัวอย่าง 
โดยดูแลให้รัฐวิสาหกิจเคารพสิทธิมนุษยชนด้วย 

ส� าห รับความคืบหน ้ ากรณีการประท ้วง โครงการ 
โรงไฟฟ้าถ่านหิน (กระบี่-เทพา) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) นัน้ นายกรัฐมนตรีได้มคี�าสัง่ชะลอ
โครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวไว้ก่อน โดยต่อมา เมื่อวันที่ ๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้
ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) โดยมีสาระ ดังนี้  
(๑) ให้ถอนรายงานผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและ
สุขภาพ (EHIA) ของโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และโรงไฟฟ้า
ถ่านหินสงขลา (๒) กระทรวงพลังงานจะจัดท�ารายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล ้อมเชิงยุทธศาสตร ์ 
(strategic environmental assessment : SEA) 
โดยผู ้เชี่ยวชาญอิสระที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย  
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการสร ้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหินในพื้นที่เหล่านี้ และ (๓) กฟผ.จะต้องยุติโครงการ
โดยถาวร หากผลรายงานการประเมินผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ไม่ได้รับความเห็นชอบ

๑๘๓ หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๗/๑๗๑๕๓ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการด�าเนินการตามรายงานผลการพิจารณาค�าร้อง 
ทีม่ข้ีอเสนอแนะนโยบาย เรือ่ง สทิธชิมุชน กรณกีารด�าเนนิโครงการท่าเรือน�า้ลึกและเขตเศรษฐกิจทวาย ในสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาของบรษิทัอติาเลียนไทย ดเีวล๊อปเมนต์  
จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในการพิจารณาโครงการดังกล่าว ที่มีการกระท�าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวทวาย.
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๔. กรณีเกี่ยวกับสิทธิแรงงาน
แรงงานไทย
• สภาพการท�างานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ตรวจและก�ากับ
ดูแลให้สถานประกอบกิจการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย ชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างานขั้นพื้นฐาน จ�านวน 
๕,๓๙๘ แห่ง ๖,๕๕๙ ครั้ง ลูกจ้าง ๔๓๐,๗๙๑ คน 
อย่างไรก็ดี พบว่ามีอุปสรรคในการด�าเนินงานที่ส�าคัญ
สองประการ ได้แก่ (๑) กฎหมายบางฉบับอยู่ระหว่าง
การปรับปรุงท�าให้ไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่ 
และ (๒) งบประมาณไม่เพียงพอ๑๘๔

• การขยายความคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
ส�านักงานประกันสังคมได้ให้บริการโดยการออกหน่วย
เคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ (Service Delivery Unit) 
เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงสิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับ
ตามกฎหมายประกันสังคม มาตรา ๔๐ จ�านวน ๑,๕๔๙ 
ครั้ง จ�านวน ๑๐๔,๘๘๕ คน และให้บริการรับสมัคร
ขึ้นทะเบียนเป็นผู ้ประกันตนในพื้นที่ที่ไม่สะดวกมารับ
บริการที่ส�านักงานประกันสังคม โดยก�าหนดแผนการ
ด�าเนินการทั่วประเทศไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๑๒ ครั้ง จ�านวน 
๘๑๙,๘๔๐ คน นอกจากนี้ ยังมีแผนการปรับปรุงและ
เพิ่มสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม มาตรา 
๔๐ โดยด�าเนินการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาก�าหนด
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของ
ประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
แห ่ งสิทธิ ในการรับประโยชน ์ทดแทนของบุคคล 
ซึ่งสมัครเป ็นผู ้ประกันตน ซึ่งอยู ่ระหว ่างการเสนอ 
คณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนน�าขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรง 
ลงพระปรมาภิไธย โดยกฎหมายได้เพิม่สทิธปิระโยชน์จากเดิม  
สรุปได้ดังนี้ (๑) เพิ่มสิทธิประโยชน์ทางเลือกเดิม กรณีจ่าย
เงนิสมทบอตัรา ๗๐ บาท/เดอืน และอตัรา ๑๐๐ บาท/เดือน  
ได้รับสิทธิกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รับเงินทดแทน 
๓๐๐ บาท/วนั กรณแีพทย์ให้หยดุพกัรกัษาเกนิ ๓ วนัขึน้ไป  
รบัเงนิทดแทน ๒๐๐ บาท/วัน กรณีแพทย์ให้หยุดพักรักษา

ไม่ถึง ๓ วัน รับเงินทดแทน ๕๐ บาท/คร้ัง (ปีละไม่เกิน 
๓ ครั้ง) เงินสงเคราะห์กรณีตายเพิ่มอีก ๓,๐๐๐ บาท 
(ส่งเงินครบ ๖๐ เดือน) และ (๒) เพิ่มความคุ้มครอง
ทางเลือกใหม่ จ่ายเงินสมทบอัตรา ๓๐๐ บาท/เดือน  
ได้รับสิทธิกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รับเงินทดแทน  
๓๐๐ บาท/วัน กรณแีพทย์ให้หยดุพกัรักษาเกนิ ๓ วนัขึน้ไป  
รับเงินทดแทน ๒๐๐ บาท/วัน เพิ่มเงินทดแทนกรณี
ทุพพลภาพเป็นได้รับตลอดชีวิต ค่าท�าศพ ๔๐,๐๐๐ บาท  
เงินบ�าเหน็จชราภาพ ๑๕๐ บาท/เดือน กรณีส่งเงิน 
ครบ ๑๘๐ เดือน ให้เพ่ิมอีก ๑๐,๐๐๐ บาท และ 
เงินสงเคราะห์บุตร คนละ ๒๐๐ บาท คราวละไม่เกิน ๒ คน  
(อายุไม่เกิน ๖ ปีบริบูรณ์)๑๘๕

๑๘๔ จาก หนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๐๖.๑/๘๓๒ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ 
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑.
๑๘๕ แหล่งเดิม.

แรงงานข้ามชาติ
• กรณีการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย
มีข้อมูลระบุว่า กลุ่มวอลล์มาร์ท ผู้น�าเข้าสินค้าประมง 
รายใหญ่ให้การชื่นชมและยอมรับประเทศไทยว่า เป็นผู้น�า
ในการต่อสู้การประมงผิดกฎหมาย แรงงานผิดกฎหมาย 
แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ เนื่องจากประเทศไทย 
มีกฎหมายท่ีดี มีระบบการจัดการที่ชัดเจน และมีการ
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บังคับใช ้กฎหมายอย่างเต็มท่ี โดยก�าหนดนโยบาย 
ที่จ�าเป็น ทั้งนี้วอลล์มาร์ทต้องการร่วมมือกับไทยเพ่ือเป็น
แนวทางให้ประเทศอ่ืนขจัดปัญหาแบบท่ีประเทศไทย
ด�าเนินการ โดยเฉพาะปัญหาแรงงานท่ีสหรัฐอเมริกา
ให้ความส�าคัญ ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่เป็นการยอมรับ
บทบาทของประเทศไทยในเรื่องนี้ที่ชัดเจน๑๘๖ นอกจากนี้  
น ายกรั ฐ มนต รี ยั ง ไ ด ้ มี ข ้ อ สั่ ง ก า รตามม ติ  ค รม .  
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ให้กระทรวงกลาโหม 
เป ็นหน ่วยงานหลักร ่ วมกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ติดตามเรื่องการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย  
ขาดการรายงาน และไร้การควบคมุ (Illegal, Unregulated  
and Unreported Fishing: IUU) อย่างรอบด้าน  
เพื่อน�าข้อมูลดังกล่าวมาประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู ้
แก่ทุกภาคส่วน 

อย่างไรก็ดี คณะท�างานด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัท
ข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่น ๆ ของสหประชาชาติ 
มีข้อกังวลว่า ภาคเอกชนมักจ้างแรงงานข้ามชาติผ่านทาง 
บริษัทรับเหมาช่วงเพื่อลดความเสี่ยงท่ีจะถูกตรวจพบ

และลดความรับผิดทางกฎหมาย เน่ืองจากสภาพการ
ท�างานที่อันตรายของงานประมง การเกษตรและการ
ก่อสร้าง รัฐบาลจึงควรพิจารณาก�าหนดให้ธุรกิจต่าง ๆ  
ท�าการตรวจสอบและรายงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
ตามหลักการ UNGPs และดูแลให้แรงงานข้ามชาติที่ได้รับ 
บาดเจ็บขณะท�างานได้รับการชดเชยและสิทธิประโยชน์
ของประกันสังคม คณะท�างานฯ ยังแสดงความกังวลถึง
การทุจริตซึ่งยังคงเป็นความเสี่ยงที่มีอยู่ในกระบวนการ
จัดหางานแรงงานข้ามชาติ อาทิ การที่แรงงานข้ามชาติ 
ต ้ อ ง จ ่ า ยค ่ า ธ ร รม เนี ย ม ร าค าแพงแก ่ น ายหน ้ า 
ในกระบวนการจัดหางาน รวมทั้งเสนอให้รัฐบาลส่งเสริม
สิทธิของแรงงานข้ามชาติโดยให้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘ 
การดูแลแรงงานข้ามชาติได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
สิทธิของตนและสายด่วนร ้องเรียนปัญหาเมื่อมาถึง
ประเทศไทยในภาษาของตนเอง๑๘๗

เมื่อวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สนช. ได ้ลงมติ
เห็นชอบให้กระทรวงแรงงานด�าเนินการให้สัตยาบัน
อนุ สัญญา ILO ฉบับ ท่ี  ๑๘๘ ว ่าด ้วยการท�างาน 

๑๘๖ จาก ไอยูยู-แรงงาน ไทยฉลุย สหรัฐฯ ชี้ใช้แก้ทั้งอาเซียน, โดย กรุงเทพธุรกิจ, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก http://daily.bangkokbiznews.com/detail/325731
๑๘๗ จาก เอกสารแถลงการณ์เมื่อสิ้นสุดการเยือนประเทศไทยโดยคณะท�างานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน กรุงเทพฯ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ คณะท�างาน
สหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ส�านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, โดย ส�านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ, 
๒๕๖๑, กรุงเทพฯ : ส�านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ.
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งานอ่ืนท่ีท�าในฟาร์ม เช่น งานธุรการ งานส�านักงาน 
เป็นต้น โดยจะต้องน�าเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงานพิจารณาอีกครั้ง  
จึงจะประกาศเป็นกฎกระทรวงต่อไป๑๙๒ นอกจากนี้  
กรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงานยังได้ส ่งเสริมให้
สถานประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปเ น้ือไก ่
เพือ่ส่งออกน�าหลกัปฏบิติัการใช้แรงงานทีดี่ (Good Labour 
Practices: GLP) ส�าหรับอุตสาหกรรมฟาร์มและสถานท่ี 
ฟักไข่สัตว์ปีกในประเทศไทยไปใช้เป็นแนวทางบริหาร
จัดการด้านแรงงาน เป็นต้น 

๕. ความก้าวหน้าในการด�เนินการของภาคธุรกิจ
ผู้ประกอบการในภาคเอกชนท่ีมีการน�ามาตรฐานสากล
ด้านสิทธิมนุษยชนมาใช้ยังจ�ากัดอยู่ในบริษัทขนาดใหญ่  
บริษัทท่ีเคยได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน หรือ
บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยข ้อมูล
จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรพัย์๑๙๓ ระบถุงึ การด�าเนนิการของส�านกังานฯ  
เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ค�านึงถึงเรื่อง 
สิทธิมนุษยชน โดยส� านักงานฯ ได ้ออกประกาศ 
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน๑๙๔ เพ่ือก�าหนดให้บริษัท 
ที่ออกหลักทรัพย์เปิดเผยนโยบายและการด�าเนินงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินธุรกิจปกติ  
ซึ่งครอบคลุมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ
ต ่อแรงงานอย่างเป็นธรรมด้วย โดยจะแสดงข้อมูล 
ดังกล่าวในรายงานประจ�าปี (แบบ ๕๖-๒) แบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ ๕๖-๑) แบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ ๖๙-๑) หรือ

ในภาคการประมง พ.ศ. ๒๕๕๐ (ค.ศ. ๒๐๐๗) โดยจดุมุง่หมาย 
ของอนุสัญญาฉบับนี้ คือ การท�าให้มั่นใจว่าคนงาน
ประมงจะได ้มีสภาพการท�างานที่ มีคุณค ่ าบนเ รือ
ประมงในเรื่องข้อก�าหนดข้ันต�่าในการท�างานบนเรือ  
สภาพการปฏิบั ติ หน ้ า ท่ี  ท่ีพั กอาศั ยและอาหาร  
การคุ ้ มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย 
ในการท�างาน การดแูลทางการแพทย์ และการประกนัสงัคม๑๘๘  
ถือ เป ็นความก ้ าวหน ้ า ในการยกระดับมาตรฐาน 
การคุม้ครองดแูลแรงงานท้ังไทยและต่างชาตใินภาคประมง 
ให้ดียิ่งขึ้นเทียบเท่ามาตรฐานสากล๑๘๙ 

• กรณีการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรม 
สัตว์ปีก
ผลจากรายงาน Trapped in the Kitchen of the World –  
the situation for migrant workers in Thailand’s  
poultry industry เมื่อปลายปี ๒๕๕๘๑๙๐ และเรื่อง
ร ้องเรียนที่มีมายัง กสม. ท่ีผู ้ ร ้องสัญชาติ เมียนมา 
กล่าวอ้างว่า มีการละเมิดสิทธิแรงงานและจ�ากัดเสรีภาพ
ในการเดินทางซึ่ง กสม.ได้มีข ้อเสนอแนะ/มาตรการ
การแก้ไขปัญหาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง๑๙๑ ท�าให้
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีความตระหนักใน
การคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติมากยิ่งขึ้น เช่น  
คณะพิจารณาร่างกฎหมายของกรมสวสัดกิารและคุม้ครอง 
แรงงานได้มีมติให้ออกกฎกระทรวงเพื่อคุ้มครองแรงงาน
ในการประกอบกิจการปศุสัตว์ โดยมีสาระส�าคัญ คือให้
สะสมวันหยุดได้ไม่เกิน ๔ สัปดาห์ ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 
๒๘ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ อย่างไรกต็าม กฎกระทรวงฉบบันีใ้ช้บงัคบัเฉพาะ 
การท�างานในพื้นที่เลี้ยงสัตว์ปีกเท่านั้น ไม่ใช้บังคับกับ

๑๘๘ จาก อนสุญัญาฉบบัที ่๘๘ ว่าด้วยการท�างานในภาคการประมง ค.ศ. ๒๐๐๗, โดย กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน ส�านกัพฒันามาตรฐานแรงงาน กลุม่งานมาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศ, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก http://ils.labour.go.th/2018/attachments/125_pact.pdf และ อนุสัญญาฉบับที่ ๑๘๘ ว่าด้วยการท�างานในภาคประมง ค.ศ. ๒๐๐๗ 
(พ.ศ. ๒๕๕๐), โดย ส�านักพัฒนามาตรฐานแรงงาน, ๒๕๕๓. สืบค้นจาก http://ils.labour.go.th/2018/attachments/125_syllabus.pdf
๑๘๙ จาก “บิ๊กตู่” แถลงต่อ สนช. ยันอนุสัญญาฯ ๑๘๘ ส่งผลดีต่อแรงงานประมงไทยในระยะยาว, โดย กระทรวงแรงงาน, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก http://www.mol.go.th/content/ 
 77024/1543483218
๑๙๐ จาก เอ็นจีโอระบุมีการละเมิดสิทธิคนงานในโรงงานผลิตเนื้อไก่ของไทย, โดย ประชาไท, ๒๕๕๘. สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2015/11/62653
๑๙๑ จาก รายงานผลการตรวจสอบส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๑๑๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 
โดย ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๖๐.
๑๙๒ จาก หนังสือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ รง ๐๕๐๒/๖๕๒๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการด�าเนินการในการยกร่างกฎกระทรวง
คุ้มครองแรงงานในกิจการฟาร์มสัตว์ปีก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน.
๑๙๓ จาก หนังสือส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลต.สภ.๙๗๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง น�าส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท�า
รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.
๑๙๔ จาก ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ.๔๔/๒๕๕๖ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ และประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ.๓๐/๒๕๕๑ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 
ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.
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รายงานความยั่งยืน นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนกับ
ภาคธุรกิจ อาทิ การน�ากรณีรายงานผลการตรวจสอบ 
ของ กสม.๑๙๕ ไปรวมเป ็นส ่วนหน่ึงในการซักซ ้อม 
ความเข้าใจกับ บจ. ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้ง 
การซกัซ้อมความเข้าใจในการด�าเนินงานกบัผูป้ระกอบธรุกจิ 
ที่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแล 

ภูเก็ต ป่าตอง โรงแรมอันดารารีสอร์ท เรสซิเด ้นซ์ 
โรงแรมในยาง ปาร ์ค รีสอร ์ท โรงแรมเดอะวิ จิตร 
รีสอร์ท ภูเก็ต โรงแรมในเครือกะตะกรุ ๊ป๑๙๖ ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)๑๙๗ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย  
จ�ากัด (มหาชน)๑๙๘ บริษัท ปตท. ส�ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)๑๙๙ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด 
(มหาชน) เป็นต้น

นอกจากนี้  ยังพบว ่าภาคธุรกิจมีความต่ืนตัวในการ
ด�าเนินการเพื่อคุ ้มครองสิทธิแรงงานมากขึ้น ตัวอย่าง
ที่เห็นเป็นรูปธรรม อาทิ การด�าเนินการของสมาคม
อุตสาหกรรมทูน่าไทยด้านแรงงาน ซึ่งสมาชิกสมาคมฯ  
ได ้ลงนามและปฏิบัติตามข ้อตกลงด ้านจริยธรรม
แรงงาน ๘ ข้อของสมาคม ได้แก่ ๑) เร่ืองแรงงานเด็ก  
๒) เร่ืองแรงงานบงัคบั ๓) เรือ่งอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  
๔) เร่ืองเสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการร่วมเจรจา
ต่อรอง ๕) เรื่องการเลือกปฏิบัติ ๖) เรื่องการปฏิบัติ 
ตามวินัย ๗) เรื่องค่าตอบแทน และ ๘) เร่ืองสวัสดิการและ 
สิทธิประโยชน์๒๐๐ และได้ด�าเนินการตามข้อก�าหนดของ
ผู้ซ้ือด้วย โดยจะมีการตรวจประเมินเป็นประจ�าทุกปี๒๐๑ 

๑๙๕ จาก รายงาน กสม. ๗ รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ที่ ๙๑๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง เสรีภาพใน
การถือศาสนา เสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติและการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีการห้ามสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามสวมฮิญาบ, โดย ส�านักงานคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Research-papers(1)/Policy-recommendations.aspx
๑๙๖ ข้อมูลจากการประชุมติดตามผลการใช้คู่มือการประเมินผลสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD) และรายงานการตรวจสอบ (Check List) ของโรงแรมในโครงการน�าร่อง 
(Pilot Project) เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง.
๑๙๗ จาก นโยบายสิทธิมนุษยชน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน), โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน), ๒๕๖๑. สืบค้นจาก www.scb.co.th/content/dam/scb/
about-us/sustainability/documents/15june2018/th-human-rights-policy.pdf
๑๙๘ จาก นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy), โดย เอสซีจี, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก www.scg.com/pdf/th/HumanRightsTH.pdf 
๑๙๙ จาก การปฏิบตัด้ิานแรงงานและสทิธมินษุยชน, โดย บริษทั ปตท.ส�ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ�ากดั (มหาชน), ๒๕๖๑. สบืค้นจาก www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment/ 
Business/Labourpractices.aspx
๒๐๐ จาก รายงานการด�าเนินการของอตุสาหกรรมทนู่าไทย ในปี ๒๕๖๐ เพือ่ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก แรงงานเดก็ แรงงานบังคบั และการค้ามนษุย์, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก www.thaituna.org/ 
home/main/?page_id=846
๒๐๑ จาก Ethnical Standard สมาคมทูน่าประเทศไทย, โดย สมาคมทูน่าประเทศไทย, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก www.thaituna.org/home/ethical-standard.php

ปัจจุบันมีองค์กรธุรกิจหลายองค์กรที่มีความตื่นตัวและ
ตระหนักถึงความส�าคัญของการน�ากระบวนการประเมิน
ผลกระทบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD) ไปใช้ 
ซึ่งส ่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ท่ีมีบริษัทคู ่ค ้าและ
บริษัทห่วงโซ่อุปทานจ�านวนมาก โดยมีการประกาศและ 
เผยแพร่นโยบายสิทธิมนุษยชนต่อสาธารณะ ตลอดจน
น�าหลักการ HRDD ไปใช้จริง ตัวอย่างเช่น โรงแรม 
ในโครงการน�าร่องของ กสม. ที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริม
การน�าหลักการ UNGPs ไปใช้ อาทิ โรงแรมดีวาน่าพลาซ่า  
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การประเมินสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรค
จากข ้อมูลสถานการณ์ด ้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
ในปี ๒๕๖๑ ทีผ่่านมา สามารถประเมนิสถานการณ์ด้านธรุกิจ 
กับสิทธิมนุษยชนได้ ดังน้ี

๑. การจัดท�แผนปฏบิติัการระดับชาติว่าด้วยธรุกิจ
กับสิทธิมนุษยชน (NAP)
รัฐมีความก้าวหน้าในการด�าเนินการเพื่อจัดท�าแผน 
NAP โดยภายหลังจากการข้อเสนอแนะในกระบวนการ 
UPR เมื่ อป ี  ๒๕๕๙ รั ฐบาลได ้ ริ เ ริ่ มขั้ นตอนใน 
การจดัท�าแผนฯ อย่างรวดเรว็ มกีารรับฟังความคดิเหน็จาก 
ผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ ตามท่ีได้กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี  
ยังพบความล่าช้าในการจัดท�าแผนฯ และมีประเด็น
ที่ เป ็นข ้อห ่วงกังวล ได ้แก ่ การท่ียังไม ่มีการจัดท�า 
การประเมินข้อมูลพื้นฐานระดับชาติว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน (NBA) ก่อนการจัดท�าร่างแผนปฏิบัติการฯ  
ซึ่ งตามเอกสารขององค ์กรระหว ่ างประเทศด ้ าน 
สิทธิมนุษยชนหลายฉบับถือเป็นขั้นตอนแรกท่ีส�าคัญ 
ในการจัดท�าแผน NAP ท้ังนี้ NBA เป็นการศึกษาฐานข้อมูล
และการวิเคราะห์ช่องว่าง (national baseline study 
and gap analysis) ระหว่างกลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ในประเทศท่ีมีอยู ่กับข ้อก�าหนดในหลักการชี้แนะฯ  
เพื่อสร้างฐานที่น่าเช่ือถือและโปร่งใส วางหมุดหมาย 
(milestones) เชิงกลยุทธ์ท่ีชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ 

ข้อเสนอแนะของ กสม.ที่มีต่อการจัดท�าแผนปฏิบัติการฯ 
และคณะท�างานด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติ
และองค์กรธุรกิจอื่น ๆ  ของสหประชาชาติ การที่ระบุว่า 
การท�ากระบวนการให้ถูกต้องเป็นสิ่งส�าคัญถึงแม้ว่าอาจ
จะต้องใช้เวลามากขึ้นก็ตาม นอกจากนี้ ภาคประชาสังคม 
ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการมีส ่วนร ่วมอย่างแท้จริง 
ของภาคส่วนต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนได้เสีย  
ในกระบวนการจัดท�าร ่างแผนฯ และในข้ันตอนการ
พัฒนาการประเมินข้อมูลพ้ืนฐานฯ 

๒. กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดน
รัฐมีความตระหนักและเห็นความส�าคัญต่อการละเมิด
สิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดน เช่น การก�าหนดให้เรื่อง
นี้เป็นหนึ่งในสี่ประเด็นหลักของแผน NAP หรือการ
ติดตามกรณีรัฐวิสาหกิจของไทยละเมิดสิทธิมนุษยชนใน 
ต่างประเทศ เป็นต้น แต่รัฐยังไม่มีกลไกที่เป็นรูปธรรม 
ในการควบคุมและก� ากับดูแลการประกอบธุ ร กิจ
ลักษณะข้ามพรมแดน ไม่ว่าจะเป็นกลไกในลักษณะของ 
การบังคับหรือความสมัครใจ 

นอกจากนี้ ในส่วนของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ นั้น  
แม้จะมีการเยียวยาเมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น  
แต่ยังพบว่า รูปแบบของการเยียวยามักเป็นไปในรูปของ
ตัวเงิน โดยไม่มีการเยียวยาในรูปแบบอื่นตามหลักการ 
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สทิธมินษุยชน อาท ิการท�าให้คืนสูส่ภาพเดมิ (restitution)  
การจ่ายค่าสินไหมทดแทน (compensation) การฟื้นฟู 
(rehabilitation) การท�าให้พอใจ (satisfaction) และ
การประกันว่าจะไม่เกิดการละเมิดซ�้า (guarantee of 
non-repetition)
 
๓. กรณีการด�เนินการของรัฐวิสาหกิจ 
แม้รัฐจะเริ่มมีความตื่นตัวในการให้รัฐวิสาหกิจด�าเนิน
กิจการบนหลักการสิทธิมนุษยชนโดยให้ความส�าคัญ 
กั บการน� าหลั กการ  UNGPs  มา ใช ้  ซึ่ ง ถื อ เป ็ น 
ความก้าวหน้าประการหนึ่ง และมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
บางแห่งตระหนักถึงการด�าเนินการบนหลักสิทธิมนุษยชน 
โดยการน�าหลักการ HRDD มาใช ้  ซึ่ งแม ้จะเป ็น 
ความก้าวหน้าที่ส�าคัญ แต่ยังถือว่าเป็นสัดส่วนท่ีน้อยมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับจ�านวนรัฐวิสาหกิจทั้งหมด เนื่องจาก 
UNGPs ได้ระบุถึงบทบาทของรัฐในการมีมาตรการ
เพื่อป้องกันมิให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยองค์กร
ธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยตรง (รัฐวิสาหกิจ)  
รัฐจึงควรแสดงบทบาทน�าในเรื่องนี้ให้มากขึ้น นอกจากนี้  
รัฐยังขาดการรวบรวมข้อมูลสถิติที่จะสามารถระบุได้ว่า  
รั ฐวิ สาหกิจ ใดที่ มี การละเมิดสิท ธิม นุษยชนและม ี
ความเสีย่งทีจ่ะละเมดิสทิธมินษุยชน เพือ่เป็นข้อมลูพืน้ฐาน 
ในการปรับปรุงการด�าเนินการของรัฐวิสาหกิจต่อไป 

๔. กรณีเกี่ยวกับสิทธิแรงงาน
รั ฐ ให ้ความส� าคัญกับการคุ ้ มครอง สิทธิมนุษยชน 
ของแรงงานทัง้แรงงานไทยและแรงงานข้ามชาต ิดงัจะเหน็ 
ได้จากการออกนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
มาตรการ หรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อคุ ้มครองสิทธิ 
ของแรงงานมากขึ้น จึงถือว่า รัฐมีความก้าวหน้าในการ
ด�าเนินการเรื่องน้ีอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับภาคธุรกิจพบว่า  
การให้ความส�าคญักบัสทิธขิองแรงงานมมีากขึน้ในภาคธรุกจิ 
บางกลุ ่ม อาทิ บริษัทขนาดใหญ่ บริษัทที่ เคยได้รับ 
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน หรือบริษัทท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์

ส� าห รับกรณีของแรงงานข ้ ามชาติพบว ่ า  รั ฐบาล 
ให้ความส�าคญักับการแก้ไขปัญหาในอตุสาหกรรมประมงทะเล 
เป็นล�าดับต้น โดย สนช. ได้เห็นชอบให้กระทรวงแรงงาน
ด�าเนินการให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๘๘  
ว ่าด ้วยการท�างานในภาคการประมง พ.ศ. ๒๕๕๐  
(ค.ศ. ๒๐๐๗) และเริ่มมีความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหา 
แรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก แต่ในส่วน
ของแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมประเภทอื่น อาทิ 
อุตสาหกรรมก ่อสร ้าง กิจการภาคเกษตร กิจการ 
ให้บริการอื่น ๆ  ซ่ึงเป็นประเภทกิจการที่มีแรงงานข้ามชาติ 
สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา เข ้ามาท�างาน 
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ในล�าดับต้น ๆ  ยังไม่พบว่ารัฐมีมาตรการคุ้มครองแรงงาน
เป็นการเฉพาะ นอกจากน้ี ในส่วนของการเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม
และการคุ ้มครองสิทธิในการรวมตัว และฉบับที่ ๙๘  
ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง นั้น 
ยังไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควรเนื่องจากรัฐใช้ระยะเวลา
อย่างยาวนานในการพิจารณาด�าเนินการเพื่อเข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญาดังกล่าว 

๕. กรณคีวามก้าวหน้าในการด�เนนิการของภาคธรุกิจ
กสม. เหน็ว่า รฐัได้ด�าเนนิกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ร่วมกับ 
ภาคธุรกิจเพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน 
โดยก�าหนดเป็นประกาศ/ระเบียบต่าง ๆ เพือ่ให้ภาคธรุกจิ
ต้องด�าเนินการและรายงานเกีย่วกบัประเดน็สทิธมินษุยชน  
จึงถือเป ็นความก ้าวหน ้าในการด�าเนินการของรัฐ  
อย่างไรก็ดี มาตรการดังกล่าวมีผลกับบริษัทขนาดใหญ่
และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์ ซึ่ งมัก 
ไม่รวมถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ข้อเสนอแนะ
จากการประเมินสถานการณ์และปัญหาอุปสรรคข้างต้น 
กสม. มีข้อเสนอแนะดังน้ี

๑. การจัดท�แผนปฏบิติัการระดับชาติว่าด้วยธรุกิจ
กับสิทธิมนุษยชน (NAP)
กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
ควรน�าข้อเสนอแนะของ กสม. และคณะท�างานด้าน
สิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่น ๆ  
ของสหประชาชาติ ตลอดจนภาคประชาสังคม ไป

ประกอบการพิจารณาจัดท�าแผน NAP โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
การจัดท�าการประเมินข้อมูลพื้นฐานระดับชาติว่าด้วยเรื่อง
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NBA) เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีระบุถึง
การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างกลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ในประเทศที่มีอยู ่กับข้อก�าหนดในหลักการ UNGPs  
ก่อนที่จะจัดท�าร่างแผนฯ 

๒. กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดน
๑. รัฐควรก�าหนดกลไกในการก�ากับดูแลการลงทุน 
ในต่างประเทศของผู ้ลงทุนสัญชาติไทยที่สอดคล้องกับ
หลักการ UNGPs ซ่ึง กสม. ได้เคยเสนอแนะไปยัง ครม. 
เมื่อปี ๒๕๕๘ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาแล้ว 
เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าวในหลักการดังปรากฏข้างต้น 

๒. ในกรณีท่ีเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ึน รัฐรวมถึง 
รฐัวสิาหกจิควรพจิารณารูปแบบการเยยีวยาทีม่คีวามหลากหลาย 
นอกเหนือจากการเยียวยาด้วยตัวเงิน อาทิ การกลับคืน
สู่สภาพเดิม (restitution) การจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
(compensation) การฟื้นฟู (rehabilitation) การท�าให้
พอใจ (satisfaction) และการประกันว่าจะไม่เกิดการ
ละเมิดซ�้า (guarantee of non-repetition) นอกจากนี้  
รัฐยงัควรสนบัสนนุให้มกีลไกอืน่ทีม่ใิช่กลไกตามกระบวนการ 
ยุติธรรม (non-judicial) เพื่อเป็นกลไกเสริมหรือสนับสนุน 
การเยยีวยาให้แก่ผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบด้านสทิธมินษุยชนด้วย  
โดยกลไกดังกล่าวควรมีลักษณะตามที่ก�าหนดใน UNGPs 
กล่าวคือ มีความชอบธรรม (legitimate) เข้าถึงได้  
(access ible)  คาดได ้ล ่วงหน ้า  (predictable)  
มคีวามเป็นธรรม (equitable) โปร่งใส (transparent) และ
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน (rights-compatible)
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๓. รัฐควรร ่วมกับสมาคมธนาคารไทย สนับสนุน 
ให้ธนาคารน�าหลักการอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิมนุษยชน 
อาทิ การพิจารณาความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ 
ธรรมาภิบาล (environmental, social and governance  
risks – ESG Risks) หรือมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
และสังคมที่ยั่ งยืน มาเป ็นเงื่อนไขในการพิจารณา 
ปล่อยสินเช่ือให้แก่ลูกหนี้ เพื่อเป็นหลักประกันอย่างหนึ่ง 
ในการลดความเสี่ยงในการด�าเนินโครงการไม่ให้มีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดข้ึน

๓. การด�เนินการของรัฐวิสาหกิจ
๑. รัฐโดยรัฐวิสาหกิจควรแสดงบทบาทการเป็นผู้น�าท่ีดี
ของภาคธุรกิจในการด�าเนินการตามหลักการ UNGPs 
อาทิ การน�าร ่องในการน�าหลักการ HRDD มาใช ้
ในกิจการของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงอาจพิจารณาก�าหนดให้
ผลกระทบด้านสทิธมินษุยชนเป็นตวัชีว้ดัในการด�าเนนิการ 
ของรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ 

๒.  รั ฐ โดยคณะกรรมการนโยบายและก�ากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ ควรมีการจัดเก็บข ้อมูลการละเมิดและ 
ความเสี่ยงที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐวิสาหกิจ ทั้งน้ี  
เพื่อใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุงการด�าเนินการ
ของรัฐวิสาหกิจให้เคารพสิทธิมนุษยชนต่อไป รวมทั้ง 
ควรพิจารณาก�าหนดให้มีตัวชี้ วัดด ้านสิทธิมนุษยชน 
ในการด�าเนินงานด้วย 

๔. กรณีเกี่ยวกับสิทธิแรงงาน
๑. รัฐควรให้ความส�าคัญกับการป้องกันปัญหาการ
ละเมิดสิทธิแรงงานในอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ  
นอกเหนอืจากอตุสาหกรรมประมงทะเล และอตุสาหกรรม 
สัตว์ปีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยง
ต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพ่ือคุ้มครองแรงงานให้ได้
รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเพื่อสร้างความเช่ือม่ัน
ให้แก่คู่ค้าในต่างประเทศ

๒. รัฐควรพิจารณาเรื่องการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ILO 
ฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘ เป็นวาระเร่งด่วนเพื่อเป็นการ 
แสดงเจตนารมณ์ที่จะมุ่งมั่นคุ้มครองสิทธิแรงงานอย่าง
แท้จรงิ ทัง้นี ้สนช. ควรเร่งการพจิารณาร่างพระราชบัญญัติ 
แรงงานสัมพันธ ์ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. .... ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังควรมีแผนการด�าเนินงาน 
ภายหลังจากการเข ้าเป ็นภาคีอนุสัญญาให ้ชัดเจน 
อย่างไรก็ดี แม้ปัจจุบันประเทศไทยยังมิได้เข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาฉบับดังกล่าว แต่รัฐควรน�าแนวทางในการ
ด�าเนินงานเกี่ยวกับแรงงานของภาคธุรกิจ อาทิ สมาคม
อุตสาหกรรมทูน่าไทย มาเป็นต้นแบบในการปฏิบัต ิ
ต่อแรงงาน เพ่ือคุ้มครองสิทธิของแรงงานไปพลางก่อน

๕. กรณีการด�เนินการของภาคธุรกิจ
รัฐควรมีมาตรการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ UNGPs แก่ผู ้ประกอบการเอกชนในวงกว้าง 
และส่งเสริมให้ภาคธุรกิจทุกประเภทและทุกขนาดธุรกิจ 
น�าหลักการ UNGPs ไปใช ้ รวมถึงการท�า HRDD  
เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
จากการประกอบกิจการ 
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การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของบุคคล ๕ กลุ่ม เป็นการประเมินตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ในกติกา 
ICCPR อนุสัญญา CAT อนุสัญญา CPED และกติกา ICESCR โดยเน้นความส�าคัญหรือความต้องการเฉพาะของ
บุคคลแต่ละกลุ่มที่ก�าหนดไว้ในสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนที่เชื่อมโยงกับกลุ่มบุคคลนั้น ๆ ที่ประเทศไทย
เป็นภาค ีได้แก่ อนสุญัญา CRC ซึง่เกีย่วข้องกบักลุ่มเด็ก อนสุญัญา CEDAW ซึง่เกีย่วข้องกลุม่สตรแีละความเสมอภาค 
ระหว่างเพศ อนุสัญญา CRPD ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนพิการ และอนุสัญญา CERD ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ 
ชนพื้นเมือง คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และประชากรข้ามชาติ ในขณะท่ีมีสถานการณ์ของประชากรอีก ๒ กลุ่ม 
ที่ประชาคมโลกให้ความสนใจ คือ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ในปี ๒๕๖๑ กสม. ประมวลภาพรวม ประเมนิสถานการณ์ ปัญหาและอปุสรรค พร้อมมข้ีอเสนอแนะต่อสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของบุคคล ๕ กลุ่ม ดังนี้

บทที่ ๔ การประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของบุคคล ๕ กลุ่ม
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๔.๑ สิทธิเด็ก

ภาพรวม
ประเทศไทยมีประชากรเด็ก (อายุ ๐ - ๑๗ ปี) จ�านวน 
๑๓,๗๓๐,๙๒๗ คน๒๐๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และอนุสัญญา CRC ได้ให้การรับรอง
และประกันสิทธิของเด็กท่ีเน้นหลักพื้นฐาน ๔ ประการ  
ได ้แก ่ (๑) การห้ามเลือกปฏิบัติต ่อเด็กและการให ้
ความส�าคัญแก่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยไม่ค�านึงถึง
ความแตกต่างของเด็กในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา 
ศาสนา ความคดิเหน็ทางการเมอืง ชาตพินัธุ ์สงัคมทรพัย์สิน 
ความทุพพลภาพ การเกิด หรือสถานะอื่น ๆ ของเด็ก หรือ
บิดามารดา หรือผู้ปกครองทางกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เด็ก 
มีโอกาสที่เท่าเทียมกัน (๒) การกระท�าหรือการด�าเนินการ 
ทัง้หลายต้องค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุของเด็กเป็นอันดบัแรก  
(๓) สิทธิในการมีชีวิต การอยู่รอด และการพัฒนาทางด้าน 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และ (๔) สิทธิในการแสดงความ 
คิดเห็นของเด็ก และการรับฟังความคิดเห็นของเด็ก ที่ผ่าน
มาคณะกรรมการประจ�าอนสุญัญา CRC มข้ีอห่วงกงัวลและ 
ข้อเสนอแนะต่อสถานการณ์เดก็ในประเทศไทยในเรือ่งต่าง ๆ   
อาทิ จ�านวนของเด็กที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับแอลกอฮอล์และ
ยาเสพติด การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ
ในเด็ก การคุ้มครองเด็กจากความรุนแรงในทุกรูปแบบ  
การปกป้องคุม้ครองเดก็จากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ  
การมีมาตรการที่เหมาะสมต่อเด็กในกระบวนการยุติธรรม 

การคุม้ครองเดก็เคลือ่นย้ายและเดก็ทีเ่ป็นบตุรของแรงงาน
โยกย้ายถ่ินฐาน และการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูล 
ที่ครอบคลุมและสามารถใช้ในการวิเคราะห์ประเมิน 
ความก้าวหน้าของงานสทิธิเดก็ เป็นต้น ในปี ๒๕๖๑ รฐับาลได้
ออกกฎหมาย นโยบาย มาตรการ และการด�าเนนิการต่าง ๆ   
ที่ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิเด็กหลายประการดังนี้

๑. พระราชบญัญตักิารบรหิารการแก้ไขบ�าบดัฟ้ืนฟเูดก็และ
เยาวชนที่กระท�าผิด พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐบาลได้ตรากฎหมาย 
ดงักล่าวขึน้เพือ่เป็นกลไกในการบรหิารแก้ไขบ�าบัดฟ้ืนฟูเดก็
และเยาวชนในเชิงบูรณาการ โดยให้มีคณะกรรมการการ
บริหารการแก้ไขบ�าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิด  
ตลอดจนก�าหนดสิทธิ หน้าท่ี และประโยชน์ท่ีเด็กและ
เยาวชนควรได้รับในระหว่างการควบคุมดูแลของสถาน
พนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชน การจ�าแนกประเภทเดก็ 
และเยาวชน การก�าหนดมาตรฐานการด�าเนินงานของ 
เจ้าพนักงานพินิจและสถานท่ีควบคุม การเตรียมความ
พร้อมก่อนปล่อย และการก�าหนดให้มีระบบสงเคราะห์ 
ช่วยเหลอืและติดตามภายหลงัปล่อยจากสถานทีค่วบคมุ รวมทัง้ 
จัดให้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเอกชน 
เพ่ือให้การแก้ไขบ�าบัดฟื ้นฟูเด็กและเยาวชนเป็นไป 
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๒. แผนแม่บทสารสนเทศกองทนุคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔ รัฐบาลจัดท�าแผนแม่บทฯ ข้ึนเพ่ือให้การด�าเนนิงาน
ของกองทนุคุม้ครองเดก็มทีศิทางและเป้าหมายทีส่นองตอบ 
ต่อสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กที่จะน�าไปสู ่การ
คุ้มครองเด็กในเชิงระบบ ทั้งนี้ กองทุนคุ้มครองเด็กจัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด 
๘ มาตรา ๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่าย 
ในการสงเคราะห์ คุ ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริม 
ความประพฤติเด็ก รวมทัง้ครอบครวัและครอบครัวอปุถมัภ์ 
โดยการท�าหน้าทีเ่ป็นแหล่งทนุในการให้ความช่วยเหลือเดก็และ 
ครอบครวัทีป่ระสบปัญหาความเดอืดร้อน รวมถงึเป็นหน่วย

๒๐๒ จาก สถิติประชากรและบ้าน – จ�านวนประชากรแยกรายอายุ, โดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/
upstat_age_disp.php
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สนับสนุนการด�าเนินงานด้านเด็กให้แก่องค์กรภาคเอกชน
ที่ขาดแหล่งทุนในการท�างาน และท�าหน้าที่เป็นแหล่งทุน
เสรมิส�าหรบัหน่วยงานภาครฐัในกรณทีีไ่ม่ได้รบัการจัดสรร
งบประมาณหรอืได้รับแต่ไม่เพยีงพอเพือ่ให้เกดิความคล่องตวั 

๓. การคุ ้มครองสิทธิ เด็กในกระบวนการยุติธรรม 
ทางอาญา กรณีการห้ามเปิดเผยประวัติอาชญากรรม
ของเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 
๒๕๕๓ มาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง ได้ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า  
ห้ามมิให้เปิดเผยหรือน�าประวัติการกระท�าความผิดอาญา
ของเด็กหรือเยาวชนไปพิจารณาให้เป็นผลร้ายหรือเป็น 
การเลอืกปฏิบติัอนัไม่เป็นธรรมแก่เดก็หรอืเยาวชนไม่ว่าทางใด  
เว้นแต่เป็นการใช้ประกอบดุลพินิจของศาลเพื่อก�าหนด
วิธีการส�าหรับเด็กและเยาวชน แต่ท่ีผ่านมาพบว่า ในทาง
ปฏิบัติยังไม่มีกระบวนการด�าเนินการมิให้หน่วยงานของ
รฐัทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบท�าการเปิดเผยประวตักิารกระท�าผดิ 
ทางอาญาของเด็กและเยาวชน ประกอบกับ กสม.  
เคยได้รบัเรือ่งร้องเรยีนกรณมีีการเปิดเผยประวตักิารกระท�าผดิ 
อาญาของเด็กและเยาวชน ซึ่งส่งผลให้เด็กและเยาวชน
รายนั้นไม่ได้รับการจ้างงานจากนายจ้าง จึงเป็นการปฏิบัติ
ที่ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายข้างต้น รวมถึง 
ไม ่สอดคล ้องกับพระราชบัญญัติคุ ้มครองสิทธิ เด็ก  
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๒ ท่ีก�าหนดให้การปฏิบัตต่ิอเดก็ไม่ว่า
ในกรณีใด ต้องค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส�าคัญ  
กสม. จึงได้มกีารจดัท�าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อ 
มิให้มีการเปิดเผยประวัติการกระท�าผิดทางอาญาของเด็ก
และเยาวชน ซึง่ต่อมา ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตไิด้แจ้งผล
การด�าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวว่า เมื่อวันที่ ๑๗  
สงิหาคม ๒๕๖๑ ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิได้ออกระเบยีบ 
ว ่าด ้วยประมวลระเบียบการต�ารวจไม ่ เกี่ยวกับคดี  
ลักษณะที่  ๓๒ การพิมพ ์ลายนิ้ วมือ  (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ห้ามมใิห้เปิดเผยข้อมลูประวตัอิาชญากรทีค่ดัแยก 
ออกจากสารบบไปแล ้วตามที่มีกฎหมายก�าหนดไว ้
เป็นการเฉพาะ เช่น กฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครวัและ 
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว กฎหมายว่าด้วย 
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เป็นต้น

๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ ่นต้ังครรภ์ ได้มี 
การออกกฎกระทรวงก�าหนดประเภทของสถานศึกษา
และการด�าเนินการของสถานศึกษาในการด�าเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ก�าหนดประเภทของสถาน
ศึกษาและมาตรการท่ีสถานศึกษานั้นต้องด�าเนินการตาม 
พระราชบญัญติัการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวยัรุน่  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศที่ครอบคลุมมิติ
ด้านสุขภาพและทกัษะการใช้ชวีติทีเ่หมาะสมกบัช่วงวยัของ
นักเรียน พัฒนาผู้สอนให้มีความรู้และทักษะในการสอน  
รวมถึงสามารถให้ค�าปรึกษาในเรื่องการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์ในวยัรุ่นแก่นักเรียนนกัศกึษา และการจดั 
ให้มีระบบคุ้มครอง ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่
ตั้งครรภ์เพื่อให้สามารถได้รับการศึกษาต่อไปได้

นอกจากนี้ ยังมีร่างกฎหมายและนโยบายที่อยู่ระหว่าง 
การด�าเนนิการ ได้แก่ ร่างพระราชบญัญตักิารปฐมวยัแห่งชาติ  
พ.ศ. .... และร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

อย่างไรกด็ ีตามความเหน็ของคณะกรรมการประจ�าอนสัุญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็กต่อสถานการณ์เด็กในประเทศไทย ในปี 
๒๕๖๑ ยงัมีสถานการณ์ทีน่่าห่วงกงัวลหลายประการ คอื
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๑. สถานการณ์การเสียชีวิตของเด็กจากการจมน�้า  
และอบุตัเิหตทุางถนน พบว่ามจี�านวนเดก็อายตุ�า่กว่า ๑๘ ปี  
ท่ีเสียชีวิตจากการจมน�้าจ�านวน ๘๒๔ ราย โดยจ�าแนก 
ตามสาเหตกุารจมน�า้ตายและจมน�า้จากอบัุตเิหต ุ๗๙๕ ราย 
ผูป้ระสบภัยจากอทุกภัย/พาย/ุแรงธรรมชาตอิืน่ ๆ  ๒๘ ราย 
และจากอุบัติเหตุการขนส่งทางน�้า ๑ ราย ในด้านอุบัติเหตุ
ทางถนน มีเด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนจ�านวน  
๗๕๙ ราย โดยสาเหตุการเสียชีวิตส ่วนใหญ่มาจาก 
การขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ จ�านวน ๑๙๐ ราย๒๐๓

๒. สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็ก พบว่า ในปี ๒๕๖๑  
ความรนุแรงในครอบครวัท่ีเกดิข้ึนกบัเดก็และสตรเีพิม่สงูขึน้ 
ร้อยละ ๘๓.๖๒๐๔ โดยร้อยละ ๕๕.๕ เป็นความรุนแรง 
ทางร่างกายและผูก้ระท�าร้อยละ ๘๗.๕ เป็นผูช้าย๒๐๕ ข้อมลู 
การรบับรกิารผ่านสายด่วนของศนูย์ช่วยเหลอืสงัคม กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์พบว ่า 
เป็นปัญหาความรนุแรงในครอบครวั เฉลีย่ ๕ รายต่อวนั เดก็และ 
สตรีส่วนใหญ่ถูกคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดท�าร้าย  
โดยมสีรุาเป็นปัจจยัทีก่่อให้เกดิความรนุแรง๒๐๖ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ�านวนเด็กและเยาวชนที่ขอรับบริการผ่าน
ศนูย์ช่วยเหลอืสงัคมในประเด็นปัญหาความรุนแรง จ�านวน 
๑,๒๒๒ ราย จ�าแนกสาเหตขุองการขอรบับรกิารตามล�าดับ 
ดังนี้ ถูกท�าร้ายร่างกาย ๕๗๙ ราย ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
๔๕๓ ราย ถูกลวนลาม กระท�าอนาจาร ๑๑๗ ราย และ
ทารกถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ ๗๓ ราย๒๐๗ นอกจาก
ความรุนแรงในครอบครัวแล้ว ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข ยังพบว่าผลการส�ารวจในโครงการ
ติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด ปี ๒๕๖๐ 
มีเดก็ถกูรงัแกในสถานศกึษาปีละประมาณ ๖ แสนคน และ
ปัจจบุนัประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัที ่๒ ของโลก โดยมสีดัส่วน
นักเรยีนถกูรงัแกจากเพือ่นนกัเรยีนด้วยกนัสงูถงึร้อยละ ๔๐ 
รองจากประเทศญี่ปุ่น๒๐๘

๓. สถานการณ์เด็กกับส่ือออนไลน์ ข้อมูลจากรายงาน  
The 2018 DQ Impact Study ส�านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิ
ดจิทิลั (Digital Economy Promotion Agency - DEPA) ระบุ
ว่าเด็กไทยใช้เวลากับหน้าจอสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์
เพื่อเข้าสู ่อินเทอร์เน็ตมากถึง ๓๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก ๓ ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นการเข้า 
ผ่านสมาร์ทโฟนร้อยละ ๗๓ และคอมพวิเตอร์โรงเรยีนร้อยละ  
๔๘ นอกจากนี้ เด็กไทยมีโอกาสเสี่ยงภัยจากออนไลน ์
ถึงร้อยละ ๖๐ ขณะท่ีค่าเฉลี่ยท่ัวโลกอยู่ท่ีร้อยละ ๕๖  
โดยภยัออนไลน์ของเดก็ไทยทีพ่บมากทีส่ดุม ี๔ ประเภท คอื 
(๑) Cyber bullying๒๐๙ ร้อยละ ๔๙ (๒) การเข้าถงึสือ่ลามก
และพูดคยุเร่ืองเพศกับคนแปลกหน้าในโลกออนไลน์ร้อยละ  
๑๙ (๓) ติดเกมร้อยละ ๑๒ และ (๔) ถูกล่อลวงออกไปพบ

๒๐๓ หนงัสอืกระทรวงสาธารณสขุ ด่วนทีส่ดุ ที ่ สธ ๐๔๒๔/๔๒๙๘ ลงวนัที ่๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ เรือ่งข้อมลูเพือ่ประกอบการจดัท�ารายงานผลการประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธิมนษุยชน 
ของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑
๒๐๔ จาก พม. แถลงเตอืนสงัคมเฝ้าระวงัและร่วมแก้ปัญหาภยัออนไลน์ต่อเดก็ เยาวชน และความรนุแรงในครอบครวั พร้อมเตรยีมจดังานเนือ่งในวนัคล้ายวนัสถาปนากระทรวง พม. 
ครบรอบ 16 ปี ในวันที่ 5 ต.ค. นี้, โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=24285
๒๐๕ จาก พม. แถลงรายงานสถานการณ์ทางสังคมพร้อม KICK OFF การจ่ายเงินอุดหนุนถึงผู้รับบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เริ่ม 1 พ.ค. นี้, โดย รัฐบาลไทย, ๒๕๖๑. สืบค้น
จาก http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/11865
๒๐๖ จาก ความรุนแรงในครอบครัวพุ่งร้อยละ 83.6, โดย ไทยรัฐ, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th /content/1269597
๒๐๗ จาก หนังสือ ส�านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ พม ๐๒๐๔/๖๗๘๘ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอส่งข้อมูลประกอบการจัดท�า
รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยประจ�าปี ๒๕๖๑.
๒๐๘ จาก กรณรีงัแกเดก็ 8 ขวบ : ไทยมกีารรงัแกกนัในโรงเรยีนสงูเป็นอนัดบั 2 ของโลก, โดย BBC NEWS, ๒๕๖๑. สบืค้นจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-45837661 
๒๐๙ Cyber bullying คือ การถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์ ในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ การด่าทอกันด้วยข้อความหยาบคาย การตัดต่อภาพ สร้างข้อมูลเท็จ รวมไปถึงการตั้งกลุ่ม
ออนไลน์กีดกันเพื่อนออกจากกลุ่ม ฯลฯ
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คนแปลกหน้าร้อยละ ๗ โดยสิ่งที่น่าห่วงกังวล คือ ค่าเฉลี่ย
ของ Cyber bullying ของเด็กไทยซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก
อยู่ที่ร้อยละ ๔๗๒๑๐

๔. สถานการณ์การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก  
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กมีการกระท�า 
หลายรปูแบบ ได้แก่ การค้าประเวณเีดก็ สือ่ลามกอนาจารเดก็  
การค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ การท่องเท่ียว 
เพือ่มเีพศสมัพนัธ์กบัเดก็ และการแต่งงานเดก็ โดยทีผ่่านมา 
ประเทศไทยยังคงมีป ัญหาการแสวงหาประโยชน ์
ทางเพศจากเด็กในรูปแบบต่าง ๆ กล่าวคือ ในด้านการ 

ค้ามนุษย์ ล่วงละเมิด
ทางเพศเด็ก

ครอบครองสื่อลามก
อนาจารเด็ก

ส่งกลับออกนอก
ราชอาณาจักร

๒๕๕๘ ๐ ๐ ๐ ๒

๒๕๕๙ ๓ ๕ ๑๔ ๒

๒๕๖๐ ๑๕ ๘ ๑๖ ๒

รวม ๑๘ ๑๓ ๓๐ ๖

ส�าหรับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในรูปแบบ
การแต่งงานเด็กนัน้ ในปี ๒๕๖๑ กสม. ได้รบัเรือ่งร้องเรียน
กรณีการจัดให้เด็กแต่งงานก่อนวัยอันควรในพื้นที่จังหวัด
นราธิวาส๒๑๕ ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจเข้าข่ายการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก โดยอยู่ระหว่างการด�าเนินการ 
ตรวจสอบเพือ่ให้ได้มาซ่ึงข้อเท็จจรงิทีถู่กต้อง
 
๖. สถานการณ์การกระท�าผิดอาญาของเด็ก ข้อมูลจาก
ประธานกรรมาธกิารสงัคม กจิการเดก็ เยาวชน สตร ีผูส้งูอายุ  

๒๑๐ จาก ดป้ีาเผยผลส�ารวจพฤตกิรรมออนไลน์ เดก็ไทยเสีย่งความคกุคาม 4 แบบ, โดย ส�านักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจทัิล, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก http://www.depa.or.th/th/news/cyberbullying
๒๑๑ จาก ด่วน! จับอาบอบนวด ‘วิคตอเรียซีเครท’ ลวงสาวพม่าเปิดค้ากามกลางกรุง, โดย ไทยรัฐ, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://www.thairath .co.th/content/1175778
๒๑๒ จาก เปิดร้านเหล้าบงัหน้า! หนุม่ใหญ่ลอบค้ากาม ดช. อ้างลูกค้าน�าเดก็มาเอง, โดย ข่าวสด, ๒๕๖๑. สบืค้นจาก https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_1013663
๒๑๓ จาก จับ 8 แม่เล้า ค้ากามเด็ก ผู้ซื้อบริการ 34 คน ช่วยเหยื่อได้ 11 ราย, โดย ไทยรัฐ, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/content/141045 
๒๑๔ จาก ตร.ไทยเดินหน้ากวาดล้างผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก โชว์ยอดจับแซงสหรัฐ-อังกฤษ 6 เท่า แนะน�าเพจ TICAC แจ้งเบาะแส, โดย มติชน ออนไลน์, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก  
www.matichon.co.th/news-monitor/news_796242
๒๑๕ ค�าร้องที่ ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒๑๖ จาก เผยเด็กติดยาพุ่ง 3 แสนคน-ท้องก่อนวัยปีละ 1.5 แสน, โดย กรุงเทพธุรกิจ, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/788466

ค้าประเวณเีด็ก ยงัคงปรากฏเหตุการณ์ทีเ่ข้าข่ายการกระท�า
ดังกล่าว เช่น การบุกค้นสถานบริการอาบ อบ นวด ที่พบ
การค้าประเวณีเด็กอายุต�่ากว่า ๑๘ ปี๒๑๑ การเข้าตรวจค้น 
สถานบริการจ�าหน่ายสุราที่แอบแฝงการค้าประเวณี
เด็กชาย๒๑๒ การจับกุมบุคคลท่ีน�าเด็กอายุ ๑๒ – ๑๕ ปี  
มาค้าประเวณี๒๑๓ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กผ่านสื่อลามกอนาจาร โดยคณะ
ท�างานปราบปรามอาชญากรรมทางอนิเตอร์เนต็ทีเ่ก่ียวข้อง
กับการละเมิดเด็กและเยาวชน (TICAC) ได้เปิดเผยข้อมูล 
สถิ ติผลการจับกุมผู ้ต ้องหาคดีการล ่วงละเมิดเด็ก 
ทางอินเตอร์เน็ตในช่วงปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ดังนี้๒๑๔ 

คนพกิาร และผูด้้อยโอกาส สภานติิบญัญตัแิห่งชาต ิระบุว่า
ประเทศไทยมปีระชากรทีต่ดิยาเสพติดทัง้หมด ๒.๗ ล้านคน  
ในจ�านวนนี้เป็นเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง ๑๕-๑๙ ปี 
จ�านวน ๓ แสนคนทีเ่ข้ารบัการบ�าบดั โดยเดก็ทีอ่ายนุ้อยทีส่ดุ
ทีต่ดิยาเสพตดิ คอือาย ุ๑๑ ปี ประมาณ ๗ คน ซึง่มพีฤตกิรรม
เสพยาบ้า และพบเด็กอาย ุ๗ ปี ท่ีกระท�าการส่งยาเสพตดิ๒๑๖ 

ทัง้น้ี ข้อมลูจ�านวนคดเีด็กทีถ่กูด�าเนนิคดโีดยสถานพนิจิและ
คุม้ครองเดก็ จ�าแนกตามอายขุณะกระท�าผดิ ดังนี้

ปีงบประมาณ

อายุขณะกระท�าผิด พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เกิน ๑๐ ปี แต่ไม่เกิน ๑๕ ปี ๔,๓๔๕ ๔,๐๙๔ ๓,๔๕๓ ๒,๘๒๙

เกิน ๑๕ ปี แต่ไม่ถึง ๑๘ ปี ๒๙,๒๗๘ ๒๖,๒๖๒ ๒๒,๖๒๕ ๑๘,๔๘๗

รวม ๓๓,๖๒๓ ๓๐,๓๕๖ ๒๖,๐๗๘ ๒๑,๓๑๖
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เด็กที่ถูกด�าเนินคดีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�านวน 
๒๑,๓๑๖ ราย ส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๕๗.๗๘ อยู่ในระดับ 
การศกึษามธัยมศกึษาตอนต้น รองลงมาอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายร้อยละ ๒๓.๒๙ ในจ�านวนนี้เป็นเด็กที่ไม่ได้รับ 
การศึกษาร้อยละ ๑.๖๐ โดยร้อยละ ๖๓.๑๙ เป็นเด็ก 
ที่อาศัยในครอบครัวซึ่งแยกกันอยู่ ในมิติของฐานความผิด 
ส่วนใหญ่เป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษร้อยละ 
๕๐.๑๐ รองลงมาเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ร้อยละ  
๑๖.๕๘ และความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายร้อยละ ๙.๖๐  

การประเมินสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรค
การออกกฎหมาย นโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ 
ท่ีมุ ่งส ่งเสริมคุ ้มครองสิทธิเด็กแสดงให้เห็นว ่ารัฐให ้ 
ความส�าคญัและพยายามด�าเนินการต่าง ๆ  ท่ีเป็นการส่งเสรมิ
และคุ้มครองสิทธิเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับข้อห่วงกังวลของ
คณะกรรมการประจ�าอนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็ อย่างไรกด็ี  
ยังพบสถานการณ์ที่น่าห่วงกังวล ดังนี้

• การแก้ไขระเบียบส�านักงานต�ารวจแห่งชาติว่าด้วย
ประมวลระเบียบการต�ารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๒ 
การพิมพ์ลายนิ้วมือ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังไม่เป็น
ไปตามข้อเสนอแนะของ กสม. และอาจเปิดช่องให้มีการ
เปิดเผยประวัติการกระท�าความผิดทางอาญาของเด็กได้ 
ในบางกรณี จึงยังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
ทีเ่ก่ียวข้องในการคุ้มครองสทิธิเดก็ รวมทัง้ไม่สอดคล้องกบั
หลกัการค�านงึถงึผลประโยชน์สงูสุดของเดก็ตามอนสุญัญา 
CRC ต่อไป

• ปัญหาความรนุแรงในครอบครวัทีม่จี�านวนสงู และผูไ้ด้รับ 
ผลกระทบส่วนใหญ่คือกลุ ่มเด็กและสตรี เป็นปัญหา 
เชงิโครงสร้างจากความสมัพันธ์เชงิอ�านาจระหว่างหญงิชาย  
สภาพทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของสังคม รวมถึงอาจมี 
สาเหตุมาจากปัญหาอืน่ ๆ  ทีม่คีวามเชือ่มโยงกัน เช่น ปัญหา 
ยาเสพติด การพนัน เป็นต้น ซึ่งเมื่อเกิดความรุนแรง 
ในครอบครัว อาจส่งผลกระทบต่อสิทธแิละเสรภีาพในชวีติ
และร่างกาย และผลกระทบทางด้านจติใจของเดก็ นอกจากนี้  
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอาจส่งผลให้เด็กที่ได้รับ
ผลกระทบมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ปัญหาอื่น ๆ เช่น ปัญหา
ยาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น 

• การใช้ส่ือออนไลน์ของเด็กท่ีเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับ
มิติความซับซ้อนของภัยออนไลน์ต่อเด็กในรูปแบบต่าง ๆ 
อาจน�าไปสู่ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก เช่น การกลั่นแกล้ง
ผ่านอินเทอร์เน็ต (cyber bullying) ในรูปแบบต่าง ๆ 
และการล่อลวงเด็กเพ่ือแสวงประโยชน์ทางเพศหรือเพื่อ
ประโยชน์อย่างอื่นจากเด็ก ในขณะที่รัฐยังไม่มีมาตรการ
หรอืแนวทางทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพในการป้องกัน
เดก็จากภยัออนไลน์และการถกูแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
ผ่านสื่อออนไลน์

• การให้เด็กแต่งงานก่อนวยัอันควรอาจก่อให้เกิดภาวะเสีย่ง 
ด้านสุขภาพต่อเด็ก อาทิ ปัญหาจากโรคทางเพศสัมพันธ์ 
ปัญหาความรุนแรงทางเพศ ปัญหาภาวะเส่ียงจากการตัง้ครรภ์ 
ก่อนวัยอันควร ทั้งนี้  การจัดให้เด็กแต่งงานก่อนวัย
อันควรเป ็นการขัดต ่ออนุสัญญาว ่ าด ้ วยสิทธิ เด็ ก  
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๒๑๗ จาก แถลงการณ์คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิกรณกีารจัดให้เดก็แต่งงานก่อนวยัอนัควร ลงวนัที ่๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑, โดย ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ,  
๒๕๖๑. สืบค้นจาก http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements-Press-Releases-Open-Letters/Statements/455แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ-กรณีการ.aspx

และพระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยคณะกรรมการ 
ประจ�าอนุสัญญา CRC และอนุสัญญา CEDAW มีความ 
เห็นว่าการจัดให้เด็กแต่งงานก่อนวัยอันควรควรถือเป็น 
การกระท�าทีก่่ออนัตรายให้แก่เดก็ และมข้ีอเสนอแนะให้รฐั
ภาคีทั้งสองอนุสัญญาออกกฎหมายห้ามจัดให้เด็กแต่งงาน
ก่อนวยัอนัควร รวมถงึในการพจิารณารายงานสถานการณ์
สทิธมินษุยชนของประเทศไทยตามกระบวนการ UPR รอบที่ 
๒ เมือ่ปี ๒๕๕๙ คณะมนตรสีทิธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
มีข้อเสนอแนะให้ประเทศไทยออกกฎหมายห้ามจัดให้
เด็กแต่งงานก่อนวัยอันควรทุกกรณี นอกจากนี้ การจัด
ให้เด็กแต่งงานก่อนวัยอันควรเพราะความยากจนถือเป็น 
การแสวงหาประโยชน์จากเดก็ โดยเฉพาะชายสามทีีเ่ป็นผู้ใหญ่  
ย่อมถือว่าได้กระท�าผิดต่อเด็กหลายกรณี๒๑๗ 

• การกระท�าผิดของเด็ก จากสถิติแสดงให้เห็นว่าเด็ก 
ทีก่ระท�าผดิส่วนใหญ่มาจากครอบครวัทีแ่ยกกนัอยู ่แสดงให้ 
เหน็ว่า แม้ในปัจจุบันปัจจยัภายนอก เช่น เพือ่น สงัคม และ
สิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอาจมีความซับซ้อนและส่งผล 
กระทบต่อพัฒนาการของเด็กมากขึ้น แต่ความสัมพันธ์
ภายในครอบครวัยงัเป็นปัจจยัส�าคญัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม 
การกระท�าผดิของเดก็ นอกจากนี ้การกระท�าผดิของเดก็ทีพ่บ 
ส่วนใหญ่เป็นคดียาเสพติดและมีแนวโน้มว่าเด็กท่ีเข้าไป
มีส่วนเก่ียวข้องกับยาเสพติดมีอายุน้อยลงเป็นประเด็น 
ทีน่่าห่วงกังวล เนือ่งจากเมือ่เดก็ต้องสูก่ระบวนการยตุธิรรม
ในขณะทีมี่อายแุละวฒุภิาวะน้อย หากไม่มกีระบวนการแก้ไข 
บ�าบัดเยียวยาอย่างเหมาะสม อาจน�าไปสู่การกระท�าผิด 
ในลกัษณะทีร่นุแรงข้ึน ทัง้นี ้รฐัมกีลไกการคุม้ครองสวัสดิภาพ 
เด็กที่กระท�าผิดในขณะท่ีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ต้องได้รับ
โทษ โดยเป็นกลไกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 
๒๕๔๖ เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ถูกทารุณกรรม เด็กที่
เสีย่งต่อการกระท�าผดิ และเดก็ท่ีอยูใ่นสภาพท่ีจ�าต้องได้รบั 
การคุม้ครองสวสัดภิาพตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง ส่วนเด็ก 
ทีก่ระท�าผดิ ยงัไม่มกีารจัดท�าแผนบ�าบัดฟ้ืนฟเูดก็ตามหมวด ๗  
ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี 
พิจารณาคดี เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างจริงจัง

ข้อเสนอแนะ
๑. ด้านการลดอตัราการเสียชวีติของเด็กจากการจมน�า้และ
อุบัติเหตุทางถนน รัฐควรมีมาตรการสร้างความตระหนัก 
แก ่พ ่อแม่และผู ้ปกครองในการดูแลความปลอดภัย 
ของเดก็ รวมท้ังให้ความรูแ้ก่เดก็ในการดูแลความปลอดภยั
ของตนเองทีเ่หมาะสมกบัวยั เช่น การสอนให้เด็กรูถ้งึอนัตราย 
ในการเล่นน�้าและวิธีการเอาชีวิตรอดเมื่อตกน�้า การสอน
ให้เด็กรู้จักวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง การป้องกันตนเอง
จากอุบัติเหตุทางถนน การฝึกอบรมทักษะในการขับขี ่
รถจักรยานยนต์แก่เด็ก เป็นต้น

๒. ด้านการคุ้มครองเด็กจากปัญหาความรุนแรง รัฐควรให้
ความส�าคญักบัมาตรการป้องกนัการใช้ความรนุแรงต่อเดก็  
โดยเฉพาะอย ่ างยิ่ งความรุนแรงที่ เกิ ดจากบุคคล 
ในครอบครวั รฐัควรจดัให้มพีนกังานเจ้าหน้าทีท่ีม่อีงค์ความรู ้
และทักษะในการดูแลเด็กที่ ได ้ รับผลกระทบจาก 
ความรนุแรงทัง้ในด้านร่างกายและจติใจ และพึงฟ้ืนฟูเยยีวยา 
เด็กที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความรุนแรงโดยค�านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก 
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๔.๒ สิทธิผู้สูงอายุ

ภาพรวม
ภาพรวมสถานการณ์ด้านสิทธิผู้สูงอายุของประเทศไทย  
ปี ๒๕๖๑ เมื่อพิจารณาจากข้อมูลสถิติพื้นฐานตลอดจน 
ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุซ่ึงเป็นตัวบ่งชี้ถึงสถานการณ์ 
ของผูส้งูอายใุนประเทศไทยทีส่�าคญั พบว่า ปี ๒๕๖๐ ประเทศไทย 
มีประชากรประมาณ ๖๙ ล้านคน เป็นกลุ ่มประชากร 
ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ประมาณร้อยละ ๑๗๒๑๙ ซึ่งแสดงให้
เหน็ว่าในปี ๒๕๖๐ ประเทศไทยเป็นสงัคมผู้สงูอาย ุ(Ageing  
society)๒๒๐ แล้ว ตามเกณฑ์การเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุ 
ขององค์การสหประชาชาติ๒๒๑ 

๓. ด้านการคุม้ครองเดก็จากการถกูแสวงหาประโยชน์ทางเพศ  
รัฐพึงให ้การคุ ้มครองและมีมาตรการฟื ้นฟูเด็กที่ตก 
เป็นเหยือ่ของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรปูแบบต่าง ๆ   
อย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็กสามารถด�าเนินชีวิตในสังคม
ได้อย่างปกติและไม่กลับเข้าสู่วงจรของการถูกแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศซ�้าอีก ในด้านการแสวงหาประโยชน ์
ทางเพศจากเดก็ผ่านสือ่ลามกอนาจาร นอกจากการด�าเนนิการ 
จบักุมผูก้ระท�าผิดแล้ว รฐัควรสร้างความตระหนกัให้พ่อแม่ 
และผูป้กครองเดก็ตระหนกัถงึภยัและรปูแบบของการแสวง 
ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก รวมทั้งให้ความรู ้แก่เด็ก 
เพ่ือให้สามารถป้องกันเด็กจากปัญหาสื่อลามกอนาจารได้ 
ในประเด็นการจัดให้เด็กแต่งงานก่อนวัยอันควร รัฐควร
ออกกฎหมายห้ามจัดให้เด็กแต่งงานก่อนวัยอันควรในทุก
กรณ ีเพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของอนุสญัญา CRC และ 
เพือ่ให้การคุม้ครองสทิธขิองเดก็เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ๒๑๘

๔. ด้านการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กจากสื่อออนไลน์  
รัฐควรมมีาตรการในการคุม้ครองเดก็จากภัยออนไลน์รปูแบบ 
ต่าง ๆ โดยร่วมมือกับภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังควรให้
ความรู้แก่ผู้ปกครองและครูในการดูแลการใช้สื่อออนไลน์
ของเด็กและวิธีรับมือกับภัยท่ีมากับสื่อดังกล่าว เพื่อให้
สามารถให้ค�าแนะน�าและช่วยเหลือเด็กได้อย่างถูกต้อง  

นอกจากนี้ รัฐควรส่งเสริมให้ครอบครัวจัดสรรเวลา 
ในการดแูลเดก็หรอืมกีจิกรรมทีส่่งเสรมิความสมัพนัธ์ระหว่าง 
สมาชิกในครอบครัวมากขึ้นเพื่อลดเวลาการใช้สมาร์ทโฟน
และคอมพิวเตอร์ของเด็กลง

๕. ด้านการป้องกนัการกระท�าผิดของเด็ก จากข้อมลูพบว่า
เด็กที่กระท�าผิดมีแนวโน้มในด้านอายุที่น้อยลง และปัจจัย
ด้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเป็นปัจจัยส�าคัญที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการกระท�าผิดของเด็ก ดังนั้น รัฐจึง
ควรให้ความส�าคัญในการดูแลเด็กต้ังแต่ในระดับปฐมวัย 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว  
เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและอาจเป็นการลดช่องว่าง 
ในการกระท�าความผิดของเด็ก นอกจากนี ้ รัฐควรมกีารน�า
มาตรการพิเศษแทนการด�าเนินคดีอาญาตามหมวด ๗  
ของพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวฯ มาปฏิบตั ิโดย
ก�าหนดให้มกีารจัดแผนบ�าบดัฟ้ืนฟูเด็กท่ีกระท�าผิดอย่างเป็น 
รูปธรรม รวมทั้งควรมีการแก้ไขระเบียบส�านักงานต�ารวจ
แห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการต�ารวจไม่เกี่ยวกับคดี 
ลกัษณะที ่๓๒ การพมิพล์ายนิ้วมือ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เพื่อมิให้มีการเปิดเผยประวัติการกระท�าผิดอาญาของเด็ก
และให้เดก็ทีก่ระท�าผดิสามารถกลบัไปด�ารงชวีติในสงัคมได้

๒๑๘ แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีการจัดให้เด็กแต่งงานก่อนวัยอันควร ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑.
๒๑๙ From The World Population Prospects (p.17), by United Nations Department of Economic and Social Affairs Population Division. Retrieved from 
https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/wpp/2017_keyfindings.pdf
๒๒๐ หมายถึง สงัคมหรอืประเทศทีม่ปีระชากรอาย ุ๖๐ ปีข้ึนไป มากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรท้ังประเทศ หรอืมปีระชากรอายตุัง้แต่ ๖๕ ปี มากกว่าร้อยละ ๗ ของประชากรท้ังประเทศ.
๒๒๑ องค์การสหประชาชาติได้ให้นิยาม ผูส้งูอาย ุ(Older person) หมายถงึ ประชากรทัง้เพศชายและหญงิทีม่อีายมุากกว่า ๖๐ ปีขึน้ไป โดยได้แบ่งระดบัการเข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย ุเป็น 
๓ ระดับ ได้แก่ ๑. ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing society) ๒. ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) และ ๓. ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged 
society). ดูเพิ่มเติมที่ รัชนี โตอาจ. สังคมผู้สูงอายุ : นัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ. ๒๕๖๐. สืบค้นจาก www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom12/05-01.html 
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จากรายงานการส�ารวจประชากรสูงอายุประเทศไทย 
ของส�านกังานสถติแิห่งชาตใินปี ๒๕๖๐ พบว่า ประเทศไทย 
มผีูส้งูอาย ุ๑๑.๓ ล้านคน แบ่งเป็นผูส้งูอายวุยัต้น (อาย ุ๖๐-๖๙ ปี)  
ร้อยละ ๕๗.๔ ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ ๗๐-๗๙ ปี) ร้อยละ  
๒๙ และผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ ๘๐ ปีขึ้นไป) ร้อยละ  
๑๓.๖ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๗๖.๒) จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษาหรือต�่ากว่า โดยผู้สูงอายุท่ีเป็นชาย 
จบการศกึษามากกว่าผูส้งูอายทุีเ่ป็นหญงิ ผูส้งูอายปุระมาณ 
๑ ใน ๓ (ร้อยละ ๓๕.๑) ยังคงท�างานอยู่ ส่วนใหญ่เป็น 
ผู้สูงอายุวัยต้น (ร้อยละ ๕๐.๕) และอัตราส่วนของผู้สูงอายุ 
ทีท่�างานจะลดลงตามช่วงวยั แหล่งรายได้หลกัของผูสู้งอายุ  
๓ อันดับแรกคือ รายได้จากบุตร (ร ้อยละ ๓๔.๗)  
จากการท�างาน (ร้อยละ ๓๑) และจากเบ้ียยงัชพี (ร้อยละ ๒๐)  
แหล่งรายได้อื่น ๆ ได้แก่ บ�าเหน็จ/บ�านาญ (ร้อยละ ๕.๙) 
จากคูส่มรส (ร้อยละ ๔.๖๐) และดอกเบีย้การออม (ร้อยละ  
๒.๓) นอกจากนี ้ยงัพบว่าผูส้งูอายท่ีุอยูต่ามล�าพังมแีนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๖๐ มีผู้สูงอายุที่ต้องอยู่ตามล�าพัง 
คนเดยีวร้อยละ ๑๐.๘ เพิม่ขึน้จากปี ๒๕๔๕ ทีม่ผีูสู้งอายอุยู่ 
ตามล�าพงัคนเดยีวร้อยละ ๖.๓๒๒๒ ส�าหรบัสภาวะด้านสขุภาพ 
จากการให้ผู้สูงอายุประเมินตนเอง ส่วนใหญ่ประเมินว่า
ตนมีสุขภาพปานกลางถึงดีและดีมาก (ร้อยละ ๘๔.๙) 
สอดคล้องกับรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยปี ๒๕๖๐ 
ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)  
ท่ีระบุว่าร้อยละ ๙๕ ของผู้สูงอายุยังสามารถท�ากิจวัตร 
พื้นฐานประจ�าวันได้๒๒๓

ในการด�าเนินการของรัฐเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
การเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ นอกจากจะเป็นไป
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในหมวดที่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน หน้าท่ีของรัฐ และแนวนโยบายแห่งรัฐ
แล้ว ยังเป็นไปตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖  
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ๒๒๔ และแผนผู้สงูอายแุห่งชาต ิฉบบัที ่๒  
พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๖๔ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๒๐ ปี และได้ม ี
การปรับปรุงครั้งที่ ๑ เมื่อปี ๒๕๕๒ นอกจากนี้ รัฐยังต้อง
ส่งเสริมและคุ้มครองให้ผู้สูงอายุได้รับสิทธิต่าง ๆ ที่ได้รับ

๒๒๒ จาก รายงานการส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐, ส�านักงานสถิติแห่งชาติ. สืบค้นจาก http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/ส�ารวจ/ด้านสังคม/
ประชากรและสังคม/ประชากรสูงอายุ.aspx
๒๒๓ จาก รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยปี ๒๕๖๐ (น. ๔๔), โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก http://www.dop.go.th/th/know/2/147
๒๒๔ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐.

การรับรองในกติกา ICCPR และ ICESCR เช่นเดียวกับ
ประชากรกลุ่มอื่นด้วย

มาตรา ๑๑ พระราชบญัญตัผิูส้งูอายแุห่งชาตไิด้มบีทบญัญตัิ
เพื่อคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับสิทธิ
ในเชิงบวกหลายประการ อาทิ การบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขท่ีจัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่
ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพ
ที่เหมาะสม การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจาก
การถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมายหรือการถูกทอดทิ้ง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
เป็นรายเดอืนอย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม การสงเคราะห์ในการจดัการ 
ศพตามประเพณ ีเป็นต้น ส่วนแผนผูส้งูอายแุห่งชาต ิฉบบัที ่๒  
ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การด�าเนินงานผู้สูงอายุไว้ ๕ ด้าน 
ได้แก่ ๑) การเตรยีมความพร้อมของประชากรเพ่ือวัยสูงอายุ 
อย่างมคีณุภาพ ๒) การส่งเสรมิและพฒันาผูส้งูอาย ุ๓) ระบบ 
คุ้มครองทางสังคมส�าหรับผู้สูงอายุ ๔) การบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนางานด้านผู ้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติ  
และการพฒันาบคุลากรด้านผูส้งูอาย ุและ ๕) การประมวล  
พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู ้ด ้านผู ้สูงอายุ และ 
การติดตามประเมินผลการด�าเนินการตามแผนผู้สูงอายุ 
แห่งชาติ ทั้งนี้ ประเด็นสิทธิของผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นสิทธิ
ตามกติกา ICESCR เช่น สิทธิที่เกี่ยวกับการท�างาน สิทธิ
ด้านสขุภาพ สทิธใินการมมีาตรฐานการครองชีพทีเ่พยีงพอ 
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และสิทธิที่จะมีสวัสดิการสังคม ส่วนสิทธิตามกติกา ICCPR 
เป็นประเด็นสิทธิในความปลอดภัยในชีวิตซึ่งเกี่ยวข้องกับ 
การถูกทอดทิ้งหรือล่วงละเมิด 

รัฐได้มีการด�าเนินการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตผู ้สูง
อายุอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้เงินช่วยเหลือเพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การส่งเสริมการท�างานของผู้สูงอายุ 
โดยการฝึกอาชีพ การอนุมัติเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพ
จากกองทนุผูส้งูอาย ุการให้ความรูท้างการเงนิและการออม  
และการดูแลสุขภาพของผู ้ สู งอายุที่ มีภาวะพึ่ งพิ ง 
ของส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิซึง่เป็นการด�าเนนิงาน 
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานต่าง ๆ  
ในพืน้ท่ี โดยในปี ๒๕๖๐ มมีาตรการทีส่�าคญัคอื การด�าเนนิ 
โครงการจัดท�าศูนย์ที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุแบบครบ 
วงจร (senior complex) การมีมาตรการทางภาษ ี
เพือ่จงูใจให้มกีารจ้างงานผูส้งูอายใุนภาคเอกชน การปรบัปรงุ
กฎหมายคุ้มครองแรงงานเพื่อให้คุ้มครองการท�างานของ 
ผูส้งูอาย ุและการมนีโยบายให้เงนิสงเคราะห์เพือ่การยงัชพี
แก่ผู ้สูงอายุรายได้น้อยท่ีลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการ 
แห่งรัฐประมาณ ๓.๗ ล้านคน๒๒๕

ในปี ๒๕๖๑ รัฐมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญซึ่งมีผลต่อสิทธิ
ของผู้สูงอายุดังนี้

๑. รัฐได้ประกาศแผนปฏิรูปประเทศเมื่อเดือนเมษายน 
๒๕๖๑๒๒๖ โดยแผนปฏิรูปประเทศที่มีประเด็นท่ีส�าคัญ 
ต่อสิทธิของผู้สูงอายุ อาทิ แผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
และแผนปฏริปูประเทศด้านเศรษฐกจิ ซึง่มสีาระส�าคญัโดย
สรปุดังนี้

แผนปฏิรูปประเทศด้านสงัคม มปีระเดน็การปฏริปูทีส่�าคญั
ต่อสิทธิของผู้สูงอายุ อาทิ การปฏิรูปการออมและระบบ
สวัสดิการ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน
การออมแห่งชาติ (กอช.) การสร้างระบบเพื่อให้มีบ�าเหน็จ
บ�านาญหลังพ้นวัยเกษียณ การพัฒนาการออมภาคบังคับ 

๒๒๕ จาก รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยปี ๒๕๖๐. เล่มเดิม. (น. ๗๘-๘๕).
๒๒๖ จาก การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ, โดย ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/
PDF/2561/A/024_3/1.PDF
๒๒๗ แหล่งเดิม.

เป็นต้น ในประเด็นการปฏิรูปกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 
รัฐได้จัดกลุ่มผู้สูงอายุไว้ในกลุ่มการปฏิรูปของผู้เสียเปรียบ
ในสังคม โดยระบุว่า จะให้ความส�าคัญกับการปรับปรุง
กระบวนการคิดตลอดจนรูปแบบการด�าเนินงานจากการ 
“สงเคราะห์” มาเป็นการสร้างเสริม ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
จากผู้รับเป็นผู้ผลิต เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งสามารถดูแล
ตนเองและสงัคม โดยมุง่เสรมิสร้างศักยภาพผูส้งูอายใุนการ
ท�างาน โดยมกีจิกรรมหลกัทีว่างเป้าหมายในการด�าเนนิงาน 
๒ กิจกรรม๒๒๗ คือ กิจกรรมที่ ๑ ขยายอายุเกษียณราชการ
จาก ๖๐ ปี เป็น ๖๓ ปี โดยใช้เวลา ๖ ปี คือ ๒ ปี ขยาย ๑ ปี  
ทั้งนี้ ไม่ครอบคลุมหน่วยงานที่ต้องใช้ศักยภาพร่างกาย 
โดยมีเป้าหมายให้ข้าราชการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ และ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐเกษียณอายุท่ี ๖๓ ปี ในปี ๒๕๖๗ และ 
ได้วางแผนวิธีการด�าเนินการ คือ ศึกษาความเหมาะสม 
ของต�าแหน่งทีจ่ะขยายอายเุกษยีณ และแก้ไขพระราชบญัญตัิ 
บ�าเหน็จบ�านาญให้ขยายอายุเกษียณราชการเป็น ๖๓ ปี 
ส่วนกิจกรรมท่ี ๒ คือการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมาย
ที่ให้ผู ้สูงอายุสามารถรับงานเป็นชิ้นงาน เพื่อให้เกิด 
การท�างานร่วมกันตามศักยภาพและสภาพแวดล้อม 
โดยไม่ผกูพนัท�างานเตม็เวลา ๘ ชัว่โมงต่อวนั อาท ิพระราชบญัญัติ 
คุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบญัญตั ิ
คุ้มครองผู้รับงานไปท�าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓
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แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจมีประเด็นการปฏิรูปที่
เกีย่วข้องต่อสทิธขิองผูส้งูอายทุีส่�าคญั คอื ประเดน็การปฏริปู
เงินบ�านาญ๒๒๘ โดยมีแผนการเพิ่มสมาชิกกองทุนการออม
แห่งชาต ิ (กอช.) อนัมเีป้าหมายเพือ่ให้ประชาชนโดยเฉพาะ
แรงงานนอกระบบและเกษตรกรออมเงินเพื่อการเกษียณ
อายผุ่าน กอช. การอนญุาตให้ย้ายกองทุนเพือ่การเกษยีณ 
เมือ่เปลีย่นงาน การพจิารณาทบทวนระบบการก�ากบัดแูลระบบ 
บ�านาญของไทยทัง้ระบบ เป็นต้น นอกจากนีย้งัมีประเด็น
การปฏิรปูเรือ่งการขยายความคุม้ครองของกองทนุประกนั
สังคม โดยมีแผนงานท่ีส�าคัญคือการดึงแรงงานนอกระบบ
เข้าระบบประกันสังคม รวมถึงการเพิ่มเพดานเงินสมทบ 
ซึง่จะเพิม่เพดานจ�านวนเงนิสงูสดุท่ีใช้เป็นฐานในการค�านวนเงนิ
สมทบกองทนุประกนัสงัคมจากเดมิท่ี ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน

๒. รัฐได้ประกาศใช้วาระแห่งชาติสิทธิมนุษยชนร่วม
ขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาท่ียั่ งยืน  
ซึง่คณะรัฐมนตรมีมีติเหน็ชอบและประกาศใช้เมือ่วนัที ่๒๑  
พฤศจิกายน ๒๕๖๐๒๒๙ โดยมีกรอบระยะเวลาด�าเนินการ  
๒ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒)๒๓๐ ทั้งนี้  
จากรายงานความก้าวหน้าจากการติดตามผลการด�าเนิน
งานตามแผนสทิธมินษุยชนแห่งชาตปิระจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ –  
๒๕๕๘ พบว่า ในมิติป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
กลุ่มผู้สูงอายุยังไม่ประสบความส�าเร็จและต้องเร่งเพิ่มขีด
ความสามารถด้านสทิธมินษุยชน เนือ่งจากเป็นกลุม่เป้าหมาย 
ท่ีมโีอกาสถกูละเมดิสทิธมินุษยชนและมสีดัส่วนทีจ่ะเพ่ิมขึน้  
และยงัระบุถงึผลการวเิคราะห์สถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชน 
จากการลงพ้ืนที่ระดมความคิดเห็นเพื่อสะท้อนปัญหา 
สิทธิมนุษยชนในแต ่ละภูมิภาคใน ๙ พื้นที่  ซึ่ งผล 
การวเิคราะห์ระบวุ่า ในพืน้ทีภ่าคเหนอื ผูส้งูอายยุงัคงประสบ
กบัปัญหาการเข้าถงึบรกิารสาธารณะ คอื ปัญหาการเข้าถึง 
การให้บริการทางด้านขนส่งส�าหรับผู ้สูงอายุ และใน 
ด้านความมั่นคงทางสังคมระบุว่า ผู้สูงอายุในพื้นที่ห่างไกล
ยังเข้าไม่ถึงสิทธิเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ในพื้นที่ภาคกลาง
และกรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายุเข้าไม่ถึงบริการสาธารณะ 

๒๒๘ จาก การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี สารสนเทศ และด้านสังคม, โดย ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 
สืบค้นจาก http://ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/024_3/1.PDF
๒๒๙ จาก สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๖๐. สืบค้นจาก http://www.rlpd.go.th/
rlpdnew/2012-06-20-06-19-42/2015-10-09-06-34-50
๒๓๐ จาก หนงัสอืกรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ ที ่ยธ ๐๔๑๖/ว๓๖๒ ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ เรือ่ง แผนปฏบัิตกิาร (Action Plan) ขบัเคล่ือนวาระแห่งชาต ิ“สทิธมินษุยชน 
ร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” และสรุปผลการด�าเนินงานสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญของประเทศไทย.
๒๓๑ จาก วาระแห่งชาติฯ ฉบับสมบูรณ์, โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ. สืบค้นจาก www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_10/2561/Book4.pdf

ในลักษณะเดียวกันกับพ้ืนที่ภาคเหนือ ส ่วนในพื้นที ่
ภาคใต้ระบุว่าผู ้สูงอายุประสบปัญหาด้านสาธารณสุข  
มคีวามเหล่ือมล�า้ของระบบการให้บริการทางด้านสาธารณสขุ 
ความไม่เท่าเทียมกนัของคุณภาพและสทิธิของสวสัดกิารรักษา
พยาบาลทัง้ ๓ กองทนุ ได้แก่ สทิธข้ิาราชการ ประกันสังคม  
และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และด้านความม่ันคง 
ทางสงัคม ซึง่พบปัญหาผู้สงูอายไุม่มผีูเ้ล้ียงดหูรอืถกูทอดทิง้๒๓๑ 

การประเมินสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรค
ข้อมูลจากรายงานส�ารวจประชากรสูงอายุของส�านักงาน
สถิติแห่งชาติพบว่า มีผู้สูงอายุท่ีพ่ึงพารายได้จากบุตรและ
การท�างานถึงประมาณร้อยละ ๖๕ และมีผู้สูงอายุที่พึ่งพา
บ�าเหนจ็/บ�านาญหรือเงินออมไม่ถึงร้อยละ ๑๐ อาจสะท้อน
ให้เห็นว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีเงินออมส�าหรับด�ารงชีวิต
หลังเกษียณอย่างเพียงพอ และเมื่อค�านึงว่าครอบครัว
ไทยมีขนาดเล็กลง จึงมีแนวโน้มที่ผู้สูงอายุอาจพึ่งพาบุตร 
ได้น้อยลง ส่วนผู้สูงอายทุีม่รีายได้หลักจากการท�างาน ก็อาจ 
ไม่ได้มีความมั่นคงทางการเงินเพียงพอเนื่องจากเม่ืออายุ
มากข้ึน ผู้สูงอายอุาจมโีอกาสท�างานได้น้อยลงจากข้อจ�ากดั
ด้านสุขภาพตามวัยที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้น การท�าให้ผู้สูงอาย ุ
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มีหลกัประกนัว่าจะมรีายได้เพยีงพอต่อการด�ารงชวิีตอย่างมี
คณุภาพทัง้การส่งเสริมการออมและการส่งเสรมิการท�างาน
ของผู้สูงอายุตามแผนปฏิรูปประเทศจึงเป็นประเด็นส�าคัญ 
ที่ควรมีการด�าเนินการอย่างจริงจัง 

การด�าเนินการของรัฐเพื่อสร้างหลักประกันดังกล่าวในปี 
๒๕๖๑ เป็นการด�าเนินการต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๐ ที่รัฐได้
ออกมาตรการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในภาคเอกชน 
ทั้งมาตรการทางภาษีท่ีให้ผู้ประกอบการเอกชนที่จ้างงาน
ผู้สูงอายุสามารถน�าค่าใช้จ่ายจากการจ้างงานผู้สูงอาย ุ
ที่ไม่เกินรายละ ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือนไปหักภาษีได ้
โดยจ�านวนผูส้งูอายทุีจ้่างต้องไม่เกนิร้อยละ ๑๐ ของลกูจ้าง
ทั้งหมด และการก�าหนดอายุเกษียณส�าหรับการจ้างงาน 
ในภาคเอกชนที่ ๖๐ ปี หากนายจ้างและลูกจ้างมิได้ตกลง 
เป็นอย่างอืน่ตามพระราชบัญญัตคิุม้ครองแรงงาน (ฉบับที ่๖)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งยังต้องมีการประมวลและติดตามผล 
ของการด�าเนินการตามมาตรการดังกล่าว ส่วนการท�างาน 
ในภาครัฐ ในปี ๒๕๖๑ หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องได้มกีารด�าเนนิการ 
เพื่อขยายอายุเกษียณของข้าราชการตามท่ีก�าหนดใน
แผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งจ�าเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องและยังอยู่ระหว่างด�าเนินการ ในขณะเดียวกัน 
รัฐมีนโยบายที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ลง
ทะเบยีนขอรบับตัรสวสัดกิารแห่งรฐันอกเหนอืจากการจ่าย
เบี้ยยังชีพที่เป็นสวัสดิการพื้นฐานส�าหรับผู้สูงอายุทุกคนท่ี
ไม่ได้รับสวัสดิการอื่นจากรัฐ อย่างไรก็ดี นโยบายนี้ต้องใช้ 
งบประมาณค่อนข้างมาก จึงอาจมีปัญหาเรื่องความยั่งยืน
ด้านการเงินในระยะยาว รฐัจงึควรส่งเสรมิการออมเพือ่เตรยีม 
ความพร้อมของประชากรก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ 

ในด้านการออมนั้น ประชากรกลุ่มที่ยังไม่มีระบบการออม
ภาคบังคับคือแรงงานนอกระบบ ซึ่งจากการส�ารวจของ
ส�านักงานสถิตแิห่งชาตเิม่ือปี ๒๕๖๐ มปีระมาณ ๒๐.๘ ล้านคน 
จากผู้มีงานท�าทั้งหมด ๓๗.๗ ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ  
๕๕.๒๒๓๒ แรงงานกลุ่มนี้ไม่มีระบบการออมโดยเฉพาะ 
แต่สามารถเลือกออมกับกองทุนประกันสังคมหรือกองทุน

๒๓๒ จาก การส�ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๐, โดย ส�านกังานสถติแิห่งชาต,ิ สืบค้นจาก http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/ด้านสังคม/สาขาแรงงาน/แรงงาน
นอกระบบ/แรงงานนอกระบบ_2560/Full_report2560.pdf
๒๓๓ แหล่งเดิม.
๒๓๔ จาก เกี่ยวกับกองทุน (หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่), โดย ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. สืบค้นจาก http://obt.nhso.go.th/obt/about
๒๓๕ จาก ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๒. 

การออมแห่งชาติได้ แต่การออมดังกล่าวเป็นไปตาม 
ความสมคัรใจ ดงันัน้ผูท้ีไ่ม่ได้ออมกับกองทนุใดเลยจงึเป็นกลุม่ 
ท่ีมีแนวโน้มจะมีปัญหาด้านรายได้เมื่อเข้าสู ่วัยสูงอายุ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อค�านึงว่าแรงงานกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ 
มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
และกว่าครึ่งหนึ่งท�างานในภาคเกษตรกรรม๒๓๓

ส�าหรับสถานการณ์ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยทั่วไป
ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้โดยใช้สิทธิ 
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบบประกันสังคม 
หรอืระบบสวสัดิการข้าราชการ ส่วนผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ  
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการให้การดูแลฟื้นฟูในระดับ
ชุมชนผ่านกองทุนสุขภาพในระดับพื้นที่เพื่อให้ผู ้สูงอายุ
กลุม่นีไ้ด้รบับรกิารอย่างทัว่ถงึมากขึน้๒๓๔ แต่บรกิารนีจ้�ากัด
เฉพาะผู้ที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพเท่านั้น 

กรณีผู ้สูงอายุถูกทอดทิ้งยังไม่พบการเก็บสถิติข้อมูลว่า 
มจี�านวนมากน้อยเพยีงใด อย่างไรกด็ ีรฐัมกีารให้ความช่วยเหลอื 
ตามความจ�าเป ็นในแต ่ละสถานการณ์เป ็นกรณีไป  
รวมทัง้สามารถให้ความช่วยเหลอืเป็นเงินหรอืสิง่ของในวงเงนิ 
ท่ีก�าหนดในระเบียบของกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ที่เกี่ยวข้อง๒๒๕
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๔.๓ สิทธิคนพิการ

ภาพรวม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
โดยกรมส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารเป็นหน่วยงาน 
รบัผดิชอบหลกัในการขบัเคลือ่น ส่งเสรมิ ฟ้ืนฟ ูและพัฒนา
ศักยภาพให้แก่คนพิการ ตลอดจนสร้างความตระหนักรู ้
ด้านสทิธคินพิการให้แก่คนพกิาร ครอบครวั ชมุชน และสังคม 
อย่างต่อเนื่อง โดยคนพิการเป็นกลุ ่มเป้าหมายที่รัฐให ้
ความส�าคัญในการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้าง
องค์ความรู้ รวมถึงสร้างความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล�้า 
โดยไม่เลอืกปฏิบตัต่ิอคนพกิาร เพือ่ให้คนพกิารสามารถด�ารง 
ชวีติในสงัคมได้อย่างอสิระ และมคีวามภาคภมูใิจในตนเอง 
เพื่อให ้การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีเป ้าหมาย 
การด�าเนนิงานทีช่ดัเจน รฐัโดยหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องได้จดัท�า 
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับท่ี ๕  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพือ่เสรมิพลงัคนพกิารและองค์กร 
คนพิการให้มีศักยภาพ ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ  
เสรมิสร้างความเข้าใจเชงิสร้างสรรค์ และความตระหนกัรูต่้อสทิธิ 
ของคนพกิาร รวมถงึขบัเคล่ือนการสร้างสภาพแวดล้อมและ

๒๓๖ จาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔), โดย ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๙, กรุงเทพ: 
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑ โดย ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. สืบค้นจาก www.nesdb.
go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422 

ข้อเสนอแนะ 
๑. รฐัควรรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความส�าคญัของการออม  
โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบรวมถึงการพิจารณา
ระบบการออมภาคบงัคบัเพือ่ให้ประชาชนทกุคนมีบ�าเหนจ็
บ�านาญหลังพ้นวัยเกษียณตามแผนปฏิรูปประเทศด้าน 
ทีเ่ก่ียวข้อง และมีหลกัประกนัรายได้ทีเ่พยีงพอในการด�ารง
ชวีติอย่างมีคุณภาพเมือ่เข้าสูว่ยัสงูอาย ุอย่างไรก็ด ีเนือ่งจาก
ประเทศไทยจะมีผู ้สูงอายุมากข้ึนอย่างรวดเร็วโดยมี 
การคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสูส่งัคมสงูวัยอย่างสมบูรณ์ 
ในปี ๒๕๖๔๒๓๖ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจงึควรให้ความส�าคัญ
และเร่งรัดการด�าเนินการด้านนี้ให้เกิดผลโดยเร็ว

๒. ในการส่งเสรมิการท�างานของผูส้งูอาย ุ รฐัควรพจิารณา
ปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับ
ลักษณะการท�างานของผู้สูงอายุที่อาจไม่ใช่การท�างาน 

เต็มเวลา ๘ ชั่วโมงต่อวัน หรืออาจเป็นการรับงานไปท�า 
เป็นชิน้งานเพือ่คุม้ครองสทิธด้ิานการท�างานของผูส้งูอาย ุรวมทัง้ 
ควรพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับประกันสังคมและ
กองทนุการออมต่าง ๆ  ให้รองรบัการท�างานของผูส้งูอายดุ้วย

๓. รฐัควรด�าเนนิการเพือ่ให้ผูส้งูอายไุด้รบัสทิธใินด้านอ่ืนๆ ตาม
ท่ีระบใุนพระราชบญัญติัผู้สูงอาย ุพ.ศ. ๒๕๔๖ และทีแ่ก้ไข
เพิม่เติมอย่างท่ัวถงึ อาท ิ บริการด้านสาธารณสุข การฝึก/ 
ประกอบอาชีพที่เหมาะสม การได้รับความคุ้มครองจาก 
การกระท�าทารุณกรรม การแสวงประโยชน์ หรือการถกูทอดทิง้  
และการได้รับเงินเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือน ทั้งนี้ โดยให้
ความส�าคัญกบัผู้สงูอายทุีม่อีปุสรรคในการเข้าถงึสทิธต่ิาง ๆ   
หรือมีความเสี่ยงที่จะถูกละเมิดสิทธิ เช่น ผู้สูงอายุที่อยู่ใน
พ้ืนท่ีห่างไกล ผู้สูงอายท่ีุอยูล่�าพงั และผู้สูงอายท่ีุอยูใ่นภาวะ
พึ่งพิง เป็นต้น

บรกิารสาธารณะทีท่กุคนเข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจน 
ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่
เพื่อมุ่งประโยชน์ส�าหรับคนพิการอย่างแท้จริง 

นอกจากนี ้พระราชบญัญติัส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติ
คนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๒๐/๓ ก�าหนด 
ให้มกีารจดัตัง้ศนูย์บรกิารคนพกิารเพือ่ประโยชน์ในการส่งเสรมิ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
โดยระเบยีบคณะกรรมการส่งเสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติ
คนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกีย่วกบัศนูย์บรกิารคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๖ ก�าหนดประเภท
ศูนย์บริการคนพิการไว้ ๒ ประเภท ดังนี้

ศนูย์บรกิารคนพกิารท่ัวไป ได้แก่ ศนูย์บริการคนพิการทีจ่ดัตัง้ 
โดยองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่
คนพิการซ่ึงได้รับการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ รวมถึง
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ราชการส่วนท้องถิน่ หรอืหน่วยงานภาครฐั เพือ่ให้บรกิารแก่
คนพิการในระดับพื้นที่ หรือตามประเภทความพิการ หรือ
ให้บริการแก่คนพิการเป็นการเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
โดยศนูย์บรกิารคนพิการท่ัวไปมหีน้าท่ีให้ค�าปรกึษา บรกิาร
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสวัสดิการ เรียกร้องสิทธิประโยชน์
แทนคนพกิาร ให้ความช่วยเหลอืในการด�ารงชวีติขัน้พืน้ฐาน  
ฝึกอาชีพ และจัดหางานให้คนพิการ ฟื้นฟูสมรรถภาพ 
หรือได้รับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามความต้องการจ�าเป็น
พิเศษเฉพาะบุคคล ตลอดจนประสานความช่วยเหลือ 
กบัหน่วยงานรฐัท่ีเก่ียวข้องเพือ่ให้ความช่วยเหลอืคนพกิาร
ตามประเภทความพิการ

ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ได้แก่ ศูนย์บริการ 
คนพิการที่จัดตั้งโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพกิาร เพือ่ส่งเสรมิ สนับสนนุ และประสานงานเกีย่วกบั 
การจัดบรกิารของศนูย์บรกิารคนพกิารท่ัวไป และด�าเนินการอืน่ 
เพื่ อประโยชน ์ ในการส ่ ง เสริมและพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตคนพกิารภายในจงัหวดั โดยศนูย์บรกิารคนพกิารระดบั
จงัหวัดมหีน้าท่ี ในการส�ารวจ ศึกษาวเิคราะห์ ติดตามสภาพ
ปัญหาของคนพกิารในเขตพืน้ท่ีจงัหวดั ให้ความช่วยเหลอืให้
คนพกิารเข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้จากสทิธติามทีก่ฎหมาย
ก�าหนด รวมถึงติดตาม ประเมินผลและรายงานเกี่ยวกับ 
การได้รับสทิธิประโยชน์ของคนพกิาร จดัท�าทะเบยีน ฐานข้อมลู  
ส่งต่อคนพิการหรือผู้มีแนวโน้มว่าจะพิการให้แก่หน่วยงาน 
ทีเ่ก่ียวข้อง ประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการน�านโยบาย
และยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ จัดท�าแผนส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวติคนพกิารจงัหวดัและบูรณาการแผนกบั 
แผนพฒันาจงัหวดัหรอืท้องถ่ิน ส่งเสรมิ ก�ากบั ดแูล และอ�านวย 
ความสะดวกด้านอาคาร สถานที ่ วสัดอุปุกรณ์ยานพาหนะ 
เทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวก ตลอดจนบริการทาง
วชิาการแก่ศนูย์บรกิารคนพกิารทัว่ไป หรอืองค์กรคนพกิาร

ในปี ๒๕๖๑ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ได ้ด� า เนินงานตามนโยบายของรั ฐบาล “การลด 
ความเหลือ่มล�า้ของสงัคม และการสร้างโอกาสเข้าถงึบรกิาร
ของรัฐ” และยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ
และสวัสดิการอย่างเท่าเทียมในสังคมโดยแนวคิดเปลี่ยน 
“ภาระ” ให้เป็น “พลงั”ของสงัคม โดยศนูย์บรกิารคนพกิาร

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์รวมการให้บริการและอ�านวย
ความสะดวกแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) 
ส�าหรับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ  
รวมถงึหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกีย่วข้อง อกีทัง้ เป็นต้นแบบศูนย์ 
การเรียนรู้และพัฒนาทักษะส�าหรับคนพิการของประเทศ  
ซ่ึงรัฐได้ขยายศนูย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานครเพิม่เตมิ  
จ�านวน ๔ จุด โดยการจัดต้ังศูนย ์บริการคนพิการ 
ในกรุงเทพมหานครนัน้ รัฐมเีจตนารมณ์เพ่ือให้คนพิการ ผูด้แูล 
คนพิการและเครือข่ายได้รับความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย 
ในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เพื่อประโยชน์สูงสุดส�าหรับคนพิการ ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๕  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัด 
การเลือกปฏบิตั ิเพือ่ให้คนพกิารเข้าถงึสทิธไิด้จรงิ ทัง้นี ้ปัจจุบัน 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้จัดตั้งศูนย์
บริการคนพิการแล้ว ๒,๐๘๕ แห่งทั่วประเทศ๒๓๗

การศกึษาของคนพกิาร รฐัโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้จดัท�า
แผนการจัดการศกึษาส�าหรบัคนพกิาร ฉบบัท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
–๒๕๖๔ ซึ่งมีสาระส�าคัญสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิ
และรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
โดยมวีสิยัทศัน์ คอื คนพกิารเรยีนรูต้ลอดชีวติอย่างมคีวามสขุ  
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีด้วยวิถีพอเพียง ท้ังนี้ มีการด�าเนินงาน 
ส ่งเสริม สนับสนุน การศึกษาส�าหรับคนพิการท้ัง 
ในระบบและนอกระบบ ตลอดจนการศึกษาตามอัธยาศัย 
ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา 

๒๓๗ จาก พก.เปิดศูนย์บริการคนพิการครบวงจร, โดย ส�านักข่าวไทย, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก www.tnamcot.com/view/5bab31b7e3f8e42b6bf6b200 
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รัฐมีการด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส�าหรับคนพิการ
ในลักษณะเชิงรุก โดยครูจะเดินทางไปจัดการศึกษาให้
คนพิการเป็นรายบุคคล จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที่บ้าน 
ของผูเ้รยีน ซึง่เป็นวธิกีารท่ีเหมาะสมส�าหรบัคนพกิารทีศ่กึษา 
ในรปูแบบ กศน. ซึง่ส่วนใหญ่เป็นคนพิการทีอ่ยูใ่นชนบทและ 
ไม่สะดวกในการเดินทางไปรับบริการในสถานศึกษา  
โดยครูผูส้อนจะจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้ห้กบัคนพกิารควบคูไ่ป 
กับผู้ดูแลคนพิการหรือผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ดูแลคนพิการ
หรือผู้ปกครองดูแลคนพิการต่อจากครูเมื่อสิ้นสุดการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงการจัดการศึกษาแบบพบกลุ่ม
เฉพาะคนพิการโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้เฉพาะคนพิการ 
กลุ ่มเล็ก ๆ ตามบ้านหรือชุมชน นอกจากนี้ รัฐยังให ้
ความส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาส�าหรับคนพิการ

การจ้างงานคนพิการ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ ก�าหนดหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไขในการจ้างงานคนพิการ โดยในปี ๒๕๖๑ กระทรวง
แรงงานร่วมกับ Workability Thailand ซึ่งเป็นองค์กรที่
ด�าเนินงานความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายสู่ระดับปฏิบัติ
ร่วมกบัภาคีเครอืข่ายในประเทศและในภมูภิาคเอเชยี ได้จดั
ท�าโครงการส�ารวจสถานการณ์และทิศทางการปรับกลยทุธ์
การจ้างงานคนพิการในปี ๒๕๖๑ เป็นปีแรก เพื่อเข้าถึง
และเข้าใจความต้องการของคนพิการอย่างแท้จริง รวมถึง
ปัญหาอุปสรรค ซึ่งจะเป็นข้อมูลส�าคัญแก่ภาครัฐในการ
ก�าหนดนโยบายที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน
ได้ด�าเนินโครงการศกึษาและเตรยีมความพร้อมในการจดัตัง้ 
กลไกการแนะแนวและพัฒนาศักยภาพการท�างานของ 
คนพิการในประเทศไทย (Job Coach Thailand Center)  
เพือ่สนับสนุนการมงีานท�าของคนพกิารท้ังในระดบันโยบาย
และระดับปฏิบัติ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง นอกจากนี ้ในปี ๒๕๖๑ หน่วยงานรฐัได้ 
เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ
โดยเร่งรัดให้หน่วยงานในสังกัดรับคนพิการเข้าท�างาน 
เพือ่สร้างโอกาสให้คนพกิารได้รบัการจ้างงานอย่างกว้างขวาง 
เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ระบบประกันสุขภาพภาครัฐส�าหรับคนพิการ รัฐได้ให ้
ความส�าคญัปัญหาความเหลือ่มล�า้ของระบบประกนัสขุภาพ
ภาครัฐของคนพกิาร จงึเหน็สมควรปฏริปูระบบการช่วยเหลอื 
คนพิการในเรื่อง ดังกล ่าว โดยหัวหน ้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาตไิด้มคี�าสัง่ที ่๔๕/๒๕๖๐ แก้ไขเพิม่เตมิค�าสัง่ 
หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที ่๕๘/๒๕๕๙ จากเดิม 
ซึ่งก�าหนดให้คนพิการที่เข้าระบบการจ้างงานต้องใช ้
สิทธิประกันสังคม เป็นให้สามารถเลือกได้ว่าจะใช้ระบบ
ประกันสังคมหรือระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพ่ือ
ตอบโจทย์ความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อคนพิการ 
มากท่ีสดุ เนือ่งจากก่อนหน้านีค้นพกิารท่ีเข้าสูร่ะบบการจ้างงาน 
ต้องใช้สทิธด้ิานสขุภาพผ่านระบบประกนัสงัคม โดยระบบ 
ประกันสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งคนพิการใช้สิทธิด้านสุขภาพ 
อยูก่่อนเข้าสูร่ะบบการจ้างงานนัน้ให้สทิธคิรอบคลมุอปุกรณ์ 
ส�าหรับช่วยเหลือคนพิการที่หลากหลายประเภทกว่า  
การแก้ไขค�าสั่งดังกล่าวท�าให้คนพิการที่เป็นผู้ประกันตน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกนัสงัคมได้รบับรกิารสาธารณสขุ
ทีม่มีาตรฐานและมปีระสิทธภิาพตามทีก่�าหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วย ส�าหรับคนพิการ
ที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ 
พฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มีสิทธิได้รับบริการในระบบ 
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยจะต้องลงทะเบียนสิทธิ
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งระบุสิทธิประเภท
คนพิการ (ท.๗๔) ในระบบฐานข้อมูลของส�านักงาน 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
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สิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรบัคนพิการ รฐัโดยหน่วยงานที่
เกีย่วข้องได้จัดท�าแผนปฏบัิตกิารของยทุธศาสตร์การพฒันา
สิ่งอ�านวยความสะดวกในภาคขนส่งส�าหรับคนพิการและ
ผู้สูงอายุเพื่อใช้เป็นกรอบการด�าเนินงานของทุกภาคส่วน 
โดยสอดคล้องกบัแผนพฒันาคณุภาพชวีติคนพิการแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างสภาพแวดล้อมและบริการ
สาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ เพื่อให้การ 
ขบัเคลือ่นแผนดงักล่าวเป็นรปูธรรมมากยิง่ข้ึน อย่างไรกต็าม  
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กลุ่มคนพิการได้ยื่นฟ้อง
กรณรีถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ละเลย
การปฏิบัติหน้าที่ ไม่อ�านวยความสะดวกส�าหรับคนพิการ 
ในระบบรถไฟฟ้าสายสม่ีวงต่อศาลปกครอง โดยการรถไฟฟ้า 
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า 
รฟม. ได้ด�าเนินการจัดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับ
คนพิการในพื้นท่ีความรับผิดชอบของโครงการรถไฟฟ้า
ทุกสาย ในการก�ากับของ รฟม. โดยใช้มาตรฐานที่ได้รับ
การยอมรับในสากล ตลอดจนกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
ทีเ่กีย่วข้อง 

นโยบายและแนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการที่ไม่มีสัญชาติไทย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้มีหนังสือถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย์ กรมส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติ
คนพิการ และคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ เพื่อให้เร่งรัดการออกระเบียบ 
การช่วยเหลือคนพิการซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร
ตามความในมาตรา ๑๙/๑ แห่งพระราชบญัญติัส่งเสรมิและ

๒๓๘ จาก ข่าวแจก กสม. เสนอกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เร่งรัดออกระเบียบช่วยเหลือ “คนพิการไร้รัฐ – ไร้รัฐไร้สัญชาติ” โดยเร็ว, โดย ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ, ๒๕๖๐. สืบค้นจาก http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements-Press-Releases-Open-Letters/Press-Releases/กสม-เสนอกระทรวงพัฒนาสังคมฯ-
เร่งรัดออกระเบียบช่วยเห.aspx

พัฒนาคณุภาพชีวติคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงแก้ไขเพิม่เตมิ 
โดยพระราชบัญญัติส ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการชี้แจงว่า ระเบียบว่าด้วย 
การออกบตัรประจ�าตัวคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่ได้ก�าหนด
เงื่อนไขการออกบัตรประจ�าตัวคนพิการซ่ึงไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนเอาไว้ แต่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพกิารได้พจิารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลอืบคุคล 
กลุ่มน้ีให้ได้รับสิทธิข้ันพ้ืนฐานและสวัสดิการท่ีเหมาะสม
จากรัฐ โดยก�าหนดไว้ในร่างระเบียบการช่วยเหลือที่ออก
ตามความในมาตรา ๑๙/๑ ซ่ึงอยู่ระหว่างการพิจารณา 
ของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย๒๓๘ 

การประเมินสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรค
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างอิสระในสังคม
อย่างมศีกัดิศ์รนีัน้ พบว่าปัญหาอปุสรรคทีส่�าคญัประการหนึง่ 
คอื สังคม ชมุชน บคุลากรเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องในการส่งเสริม
พฒันาคณุภาพชวิีตคนพกิาร รวมถงึคนพิการและครอบครวั
คนพิการเองยังขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองสิทธิของ 
คนพกิาร โดยสงัคมส่วนใหญ่ยงัมองคนพกิารในเชงิสงเคราะห์ 
เห็นใจหรือสงสารมากกว่าการมองคนพิการบนฐานสิทธิ  
ซ่ึงจากปัญหาดังกล่าวน�าไปสู่ปัญหา อปุสรรค ในการด�ารง
ชวีติและการเข้าถึงสิทธต่ิาง ๆ  ของคนพิการ รวมถึงการปฏบิตัิ
ต่อคนพิการของสังคม ตลอดจนการฟ้ืนฟู ส่งเสริม พฒันา
ศกัยภาพและคณุภาพชวีติคนพกิารให้บรรลผุล
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มกีารศกึษาอยูใ่นระดบัประถมศกึษา โดยพบปัญหาอปุสรรค
การด�าเนนิการเพ่ือการศกึษาส�าหรบัคนพกิาร คอื งบประมาณ
ทีไ่ด้รบัการจดัสรรไม่เพยีงพอต่อการบรหิารจดัการเรยีนร่วม 
ส่งผลให้เด็กพิการไม่ได้รับบริการเทคโนโลยี สิ่งอ�านวย 
ความสะดวก สือ่ และบรกิารทางการศกึษา ตลอดจนการปรบั
สภาพแวดล้อมท่ีสอดคล้องกบัความต้องการจ�าเป็น ทัง้ยงัพบ
ปัญหาอตัราเงนิสนบัสนนุรายหวัส�าหรบัเดก็พกิารในโรงเรยีน
จดัการเรยีนร่วมซึง่เท่ากบันกัเรยีนท่ัวไป ในขณะทีน่กัเรยีน
พิการมคีวามต้องการจ�าเป็นมากกว่า อตัราเงินอดุหนนุค่าใช้จ่าย 
รายบุคคลนักเรียนพิการจึงมักไม่เพียงพอต่อการจัด 
การศึกษาอย่างมคีณุภาพให้สอดคล้องกบัความต้องการจ�าเป็น 
ของนักเรียนพิการแต่ละบุคคล นอกจากนี้ บุคลากร 
ทางการศกึษายังขาดองค์ความรู้ด้านการจดัการเรยีนการสอน การวัด 
และประเมินผลทีเ่หมาะสมกบัคนพกิารแต่ละคน สถานศึกษา 
ยังขาดระบบการสนับสนุนนักเรียนในระยะเปลี่ยนผ่าน 
เพือ่เตรยีมความพร้อมส�าหรบัการด�ารงชวีติและการประกอบ
อาชีพหลังจบการศึกษา ตลอดจนการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร 
คนพกิาร ด้านการจดัการเรยีนรวมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ยงัคง 
พบปัญหาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (inclusive  
education) คือ ผูบ้รหิาร บคุลากร ยังมทีศันคติไม่ถกูต้อง 
ขาดความรู้และทักษะในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
ส่งผลให้นกัเรยีนพกิารส่วนหนึง่ถกูปฏเิสธจากสถานศึกษา๒๔๑

ศนูย์บรกิารคนพกิาร จากข้อมลูพบว่าคนพกิารจ�านวนมาก
อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ ๔๐.๕๙ 
ภาคเหนือร้อยละ ๒๒.๔๗ ภาคกลางร้อยละ ๒๐.๔๙  
โดยกรุงเทพมหานครมีคนพิการอาศัยอยู่น้อยที่สุด ร้อยละ 
๔.๓๕๒๓๙ เมือ่เทยีบกบัจ�านวนคนพิการท่ัวประเทศ ซึง่พบว่า 
คนพิการส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท โดยอุปสรรค
ด้านความพิการอาจท�าให้คนพิการท่ีอยู่ในพื้นที่ห่างไกล
เข้าถึงสิทธิประโยชน์ของตนได้ยาก ทั้งนี้ หากมีการขยาย
ศูนย์บริการคนพิการให้ทั่วถึงโดยเฉพาะพื้นท่ีห่างไกล
จะท�าให้คนพิการได้รับการแนะน�า ช่วยเหลือ ฟื้นฟูและ
พัฒนาศักยภาพเบื้องต้นที่เหมาะสมและด�าเนินการส่งต่อ
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันท่วงที ส่งผลให้การเข้าถึง 
สิทธิต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นของคนพิการ 
ตลอดจนการฟื้นฟู พัฒนาศักยภาพของคนพิการบรรลุผล
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

การศึกษาของคนพิการ การจดัการศึกษาส�าหรบัคนพิการ 
เป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญและพันธกรณี
ระหว่างประเทศด้านสทิธมินษุยชน โดยเป็นสิง่ท่ีรฐัต้องจดัให้ 
อย่างเท่าเทยีมกบัการศกึษาของบุคคลทัว่ไปโดยไม่มค่ีาใช้จ่ายใด ๆ   
ปัจจุบันรัฐได้สนับสนุนให้คนพิการเข้าถึงการศึกษาและมี 
การศกึษาในระดบัทีส่งูขึน้ อย่างไรกต็าม จากข้อมลูยงัพบว่ามี 
คนพกิารทีอ่ายถุงึเกณฑ์แต่ไม่ได้รบัการศกึษาจ�านวนมากถงึ  
๘๙,๔๓๗ คน๒๔๐ คนพิการส่วนใหญ่ท่ีได้รับการศึกษา 

๒๓๙ จาก รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย, โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, ๒๕๖๑. 
สืบค้นจาก http://dep.go.th/?q=th/search/content/รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย 
๒๔๐ จาก รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย. แหล่งเดิม. ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑.
๒๔๑ จาก หนงัสอืกระทรวงศึกษาธกิาร ที ่ศธ ๐๒๐๘/๑๘๕๔ ลงวนัที ่๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรือ่ง ข้อมลูเพือ่ประกอบการจดัท�ารายงานผลการประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชน 
ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑.
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การจ้างงานคนพิการ ปัจจุบันมีคนพิการท่ีอยู่ในวัยท�างาน
จ�านวน ๘๘๒,๕๗๖ คน โดยมีจ�านวนคนพิการในวัยท�างาน
ที่ประกอบอาชีพ จ�านวน ๒๑๘,๓๙๒ คน จากข้อมูลพบว่า 
คนพิการในวัยท�างานที่สามารถประกอบอาชีพได ้  
แต่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพมีจ�านวน ๑๕๖,๙๐๕ คน๒๔๒  
โดยต�าแหน่งงานทีเ่ป็นท่ีต้องการของนายจ้าง คอื งานธรุการ/ 
สนับสนุนทั่วไป โดยต้องการคนพิการประเภทเคลื่อนไหว
ทางการได้ยิน/สื่อความ และทางการมองเห็น ตามล�าดับ 
ทั้งนี้ ปัญหาด้านการจ้างงานของคนพิการนั้น ยังขาดกลไก
การประสานระหว่างนายจ้างและคนพิการ และพบปัญหา
อุปสรรคการจ้างงานคนพิการ คือ ปัญหาลักษณะงาน 
ไม่ตรงตามความต้องการระหว่างนายจ้างกบัคนพกิาร การขาด 
งบประมาณในการจัดกิจกรรมส�าหรับการจัดหางาน 
แก่คนพิการ การขาดงบประมาณส�าหรบัหน่วยงานส่วนกลางและ 
ส่วนภมูภิาคในการตรวจสอบสถานประกอบการทีม่กีารจ้าง
คนพิการ คนพิการส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิการศึกษา ตลอดจน 
นายจ้างและคนพิการขาดความรู ้ความเข้าใจกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ 

ระบบประกันสุขภาพภาครัฐของคนพิการ รัฐโดยหน่วย
งานที่เกี่ยวขอ้งได้ตระหนักและเห็นความส�าคัญของปัญหา 
ความเหลื่อมล�้าเรื่องสิทธิประโยชน์ในบริการสาธารณสุข 
ของคนพกิารจงึได้มกีารด�าเนนิการร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน 
ท่ีเกีย่วข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาความเหลือ่มล�า้ของสิทธปิระโยชน์ 
ส�าหรับคนพิการในระบบประกันสุขภาพภาครัฐ เพื่อให้ 
คนพิการได้รับประโยชน์จากการใช้บริการสาธารณสุข 
อย่างสงูสดุ อาท ิบรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพ อปุกรณ์เครือ่งช่วย 
ตามประเภทความพิการ รวมถึงได้รับการพัฒาศักยภาพ 
ในรูปแบบต่าง ๆ 

การเข้าถงึสิง่อ�านวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะ ส�าหรบั
คนพิการท่ีผ่านมาพบว่าคนพิการยงัมข้ีอจ�ากดัในการเข้าถงึ 
ส่ิงอ�านวยสะดวกอันเป็นสาธารณะ โดยเฉพาะคนพิการ 
ในพ้ืนที่ชนบท ท้ังนี้ อุปสรรคต่อการพัฒนาระบบบริการ 
ภาคขนส่งและสิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรับคนพกิารมหีลาย
สาเหตุ เช่น การขาดการบรูณาการร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง การขาดการบริหารจัดการที่ส่งผลเป็นรูปธรรม  
การขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะและองค ์ความรู ้  
การขาดแคลนระบบนวตักรรม/เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม เป็นต้น

นโยบายและแนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการที่ไม่มีสัญชาติไทย

ส�าหรับแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการที่ไม่มี
สถานะทางทะเบียนราษฎรนั้น กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการได้พิจารณาแนวทาง พร้อมทั้ง 
ขบัเคลือ่นการให้ความช่วยเหลอืบคุคลกลุม่นีอ้ย่างต่อเนือ่ง 
เพือ่ให้ได้รบัสทิธขิัน้พืน้ฐานและสวสัดกิารทีเ่หมาะสมจากรฐั  
โดยได ้ เร ่ งร ่ างระเบียบที่ เกี่ ยวข ้องซึ่ งอยู ่ ระหว ่าง 
เตรยีมการน�าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันา 
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเพื่อพิจารณา 

๒๔๒  จาก รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย, แหล่งเดิม. ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑,
คนพิการที่อยู่ในวัยท�างาน (อายุ ๑๕ - ๖๐ ปี) จ�านวน ๘๘๒,๕๗๖ คน แบ่งเป็น
๑. คนพิการในวัยท�างานที่ประกอบอาชีพ จ�านวน ๒๑๘,๓๙๒ คน (ร้อยละ ๒๔.๗๔)
๒. คนพิการในวัยท�างานที่สามารถประกอบอาชีพได้ แต่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ จ�านวน ๑๕๖,๙๐๕ คน (ร้อยละ ๑๗.๗๘)
๓. คนพิการในวัยท�างานที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ (พิการมากช่วยเหลือตนเองไม่ได้) จ�านวน ๕๙,๗๑๒ คน (ร้อยละ ๖.๗๗)
๔. คนพิการที่ไม่ประสงค์ให้ข้อมูลด้านอาชีพ จ�านวน ๔๔๗,๕๖๗ คน (ร้อยละ ๕๐.๗๑)
๕. การประกอบอาชีพของคนพิการอื่นๆ/ไม่ระบุ ร้อยละ ๓๗.๘๓ เกษตรกรรม ร้อยละ ๒๕.๗๙ รับจ้างทั่วไป ร้อยละ ๒๔.๖๖ ประกอบกิจการส่วนตัว/อาชีพอิสระ ร้อยละ ๖.๖๗ 
ลูกจ้างภาคเอกชน ร้อยละ ๔.๖๙ และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ ๐.๓๖
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ข้อเสนอแนะ
๑. รัฐควรส่งเสริมให้องค์กรคนพิการมีความพร้อมในการ
เป็นศนูย์บรกิารคนพกิารทัว่ไป ทัง้ด้านพฒันาบคุลากร และ
การจัดบริการให้แก่คนพิการ

๒. รัฐควรจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาที่จัดการ
ศึกษาส�าหรับคนพิการเพื่อสนับสนุนการจัดอุปกรณ์ 
สิ่งอ�านวยความสะดวกและบุคลากรที่มีความรู้และทักษะ
ในการสอนคนพิการประเภทต่าง ๆ อย่างเพียงพอ ทั้งการ
ศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ เพื่อให้คนพิการเข้าถึง 
การศึกษาและโอกาสในการมีงานท�ามากขึ้น

๓. รัฐโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข ้องควรเร ่งด�าเนินการ 
ออกระเบยีบการช่วยเหลอืคนพกิารซึง่ไม่มสีถานะทางทะเบยีน
ราษฎรตามความในมาตรา ๑๙/๑ แห่งพระราชบัญญัต ิ
ส่งเสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไข

เพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตส่ิงเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติ
คนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

๔. รัฐควรให้ความส�าคัญกับการจัดให้มีสิ่งอ�านวยสะดวก
อันเป็นสาธารณะส�าหรับคนพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การจัดบริการในระบบขนส่งสาธารณะท่ีคนพิการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้ โดยให้ครอบคลมุถงึพืน้ทีใ่นชนบทซึง่มี
คนพิการอาศัยอยู่เป็นจ�านวนมาก เพื่อส่งเสริมให้คนพิการ 
ด�ารงชีวิตโดยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้ตามหลักการ 
ของอนุสัญญา CRPD

๕. รฐัควรสร้างความตระหนกัรูเ้รือ่งสทิธขิองคนพิการให้แก่
คนพิการ ครอบครัว ผู้ประกอบการ/นายจ้าง รวมถึงชุมชน
และสังคม เพื่อส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกและการปฏิบัติต่อ
คนพิการที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๔.๔ สิทธิของผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ

ภาพรวม
กลุม่ผูม้ปัีญหาสถานะและสทิธใินประเทศไทยอาจแบ่งออก
ได้เป็น ๓ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ แรงงานข้ามชาติ บุคคลไร้รัฐ/ 
ไร้สัญชาติ และผู้แสวงหาที่พักพิง/ผู้ลี้ภัย ซึ่งในปี ๒๕๖๑  
มีสถานการณ์ที่เกี่ยวกับแต่ละกลุ่ม ดังนี้

กลุ ่มที่ ๑ แรงงานข้ามชาติ๒๔๓ เป็นแรงงานต่างด้าว  
๓ สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ที่เข้ามาท�างาน
ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องและไม่มีเอกสารแสดงตน 
ท�าให้ตกอยู่ในภาวะไร้รัฐชั่วคราว รัฐบาลมีนโยบายที่จะ 
จัดระเบียบแรงงานข้ามชาติเพ่ือให้การเข้ามาท�างาน 
เป็นไปอย่างถกูต้องและแรงงานได้รบัการคุม้ครองสทิธต่ิาง ๆ   
โดยการจัดให้มีการจดทะเบียนเพื่อท�าประวัติ การร่วมมือ
กับประเทศต้นทางในการพิสูจน์สัญชาติเพื่อออกเอกสาร
แสดงตน รวมถึงการขออนุญาตท�างานตามกฎหมาย และ
ในปี ๒๕๖๐ ได้มีการออกพระราชก�าหนดการบรหิารจดัการ 

การท�างานของแรงงานต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อปรับปรุง 
ระบบการเข ้ามาท�างานของคนต่างด ้าวในภาพรวม  
จากความพยายามแก้ไขปัญหาของรฐับาลอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ 
มแีรงงานข้ามชาตทิีไ่ด้รบัการจดทะเบยีนและได้รบัอนญุาต
ท�างานอย่างถูกต้องแล้วประมาณ ๑.๕ ล้านคน อย่างไร
ก็ตาม แม้ว่ารัฐบาลจะได้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมาย 
เพือ่ให้แรงงานข้ามชาตทิีท่�างานโดยไม่ถกูกฎหมายอยูก่่อนวนัที่ 
พระราชก�าหนดฯ มีผลใช้บังคับได้ด�าเนินการดังกล่าว๒๔๔ 
แต่จนถึงสิ้นปี ๒๕๖๐ ยังคงมีแรงงานอีกเกือบ ๒ ล้านคน
ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบกฎหมาย๒๔๕ 

ในปี ๒๕๖๑ รฐับาลได้มคีวามพยายามแก้ไขปัญหาแรงงาน 
ข้ามชาติ ๓ สัญชาติที่ เข ้ามาท�างานในประเทศไทย 
อย่างไม่ถูกต้องต่อเนือ่งจากปีก่อนเพือ่ให้การน�าแรงงานต่างด้าว 
เข้ามาท�างานในประเทศไทยเป็นไปอย่างถกูต้องตามกฎหมาย 

๒๔๓ ในส่วนของแรงงานข้ามชาติที่เป็นประเด็นด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ได้น�าเสนอรายละเอียดในบทที่ ๔ ภายใต้หัวข้อ “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน”.
๒๔๔ จาก ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว. (๒๕๖๐, ๔ 
กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา, ๑๓๔ (ตอนพิเศษ ๑๗๖ง). ๒๑ – ๒๒.
๒๔๕ จาก แนวทางในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑, โดย กระทรวงแรงงาน, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://www.doe.go.th/
prd/assets/upload/files/alien_th/f45ff7d848ca050d0029a94317d5a0f1.pdf
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ผ่านมาตรการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวและขออนุญาต
ท�างาน โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๑ ขยายเวลาในการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาตกิลุม่นี้ 
จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และให้แรงงานที่ยังไม่ได้
พิสูจน์สัญชาติด�าเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที ่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ รวมทั้งให้จัดท�าทะเบียนประวัติแก่ 
ผูต้ดิตามทีเ่ป็นบตุรของแรงงานข้ามชาตทิีอ่ายไุม่เกนิ ๑๘ ปี  
และอนุญาตให ้อยู ่ ในประเทศได ้ เป ็นการชั่ วคราว 
ตามระยะเวลาทีบ่ดิามารดาได้รบัอนญุาต๒๔๖ ซึง่เป็นมาตรการ
ส�าคัญทีช่่วยป้องกนัภาวะไร้รฐัในเดก็ นอกจากนี ้ รฐัยงัได้มี
การปรับปรุงกฎหมายโดยประกาศใช้พระราชก�าหนดการ
บริหารจัดการการท�างานของแรงงานต่างด้าว (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การด�าเนินการจัดระเบียบการน�า
แรงงานต่างด้าวเข้ามาท�างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นด้วย

กลุ่มที่ ๒ บุคคลไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
ซึง่ประกอบด้วยกลุม่ย่อยหลายกลุม่ เช่น คนท่ีอพยพเข้ามา 
อยูใ่นประเทศไทยเป็นเวลานาน รวมถงึชนกลุม่น้อยเผ่าต่าง ๆ  
และบุตรที่ เกิดในประเทศไทย ผู ้ ท่ี ได ้รับผลกระทบ 
ด้านสัญชาติจากประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี ๓๓๗ เมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๑๕ เด็กและบุคคลที่ก�าลังศึกษาในประเทศไทย 

และบุคคลไร้รากเหง้า ไม่ปรากฏบุพการีหรือถูกทอดทิ้ง 
แต่วยัเยาว์ เป็นต้น การทีบ่คุคลไม่มสีถานะทางกฎหมายท�าให้
เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ อาทิ 
ด้านการศึกษาและสาธารณสุข รัฐบาลได้พยายามแก้ไข
ปัญหาคนกลุ่มนี้มาอย่างยาวนาน แต่ได้มีการด�าเนินการ
อย่างเป็นระบบมากขึน้ภายใต้ยทุธศาสตร์การจัดการปัญหา 
สถานะและสิทธิของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ และได้มี
การให้สถานะหรือสัญชาติแก่บุคคลในกลุ่มนี้มาโดยล�าดับ  
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีผู้ไร้รัฐที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหา
สถานะและสิทธิอีกเกือบ ๕๐๐,๐๐๐ คน๒๔๗ 

ในปี ๒๕๖๑ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จดัท�า 
ทะเบียนราษฎรของบุคคลในกลุ ่มนี้ท้ังกลุ่ม ชาติพันธุ ์ 
และผูไ้ร้รฐัอืน่ รวมจ�านวน ๔๘๔,๕๐๘ ราย๒๔๘ ซึง่ในการยืน่ขอ 
สถานะหรือสัญชาติพบปัญหาต่าง ๆ อาทิ การขาด
หลักฐานยื่นพิสูจน์ตัวตนหรือหลักฐานไม่มีความชัดเจน 
กระบวนการและขัน้ตอนการลงรายการและเปลีย่น/แปลง
สัญชาติมีความล่าช้า ปัญหาการลงรายการสถานะบุคคล 
ผดิพลาด ผูย้ืน่เอกสารขอลงรายการหรอืเปลีย่น/แปลงสญัชาติ
มกัได้รับค�าปฏเิสธจากเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือต้องรอการด�าเนนิการ 
เป็นเวลานาน๒๔๙ เนื่องจากมีบุคคลยื่นขอเปลี่ยน/แปลง 

๒๔๖ จาก ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ�าพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑. 
(๒๕๖๑, ๖ กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา, ๑๓๕ (ตอนพิเศษ ๒๙ง), ๑๐- ๑๕.
๒๔๗ จาก สถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย, โดย กฤษฎา บุญราช, ๒๕๖๐, ใน ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็น
พลเมืองของรัฐไทย (น. ๓๓ – ๓๕). กรุงเทพฯ: ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
๒๔๘ จาก หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๔/๐๘๘๒๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 
ของประเทศไทย ประจ�าปี ๒๕๖๐ และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐.
๒๔๙ จาก การเข้าถึงสิทธิในสัญชาติในประเทศไทย บทวิเคราะห์ปัญหาทางปฏิบัติ และข้อเสนอแนะ (น. ๓๒), โดย ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล, ชุติ งามอุรุเลิศ, ลืนหอม สายฟ้า และ
สรินยา กิจประยูร, ๒๕๖๐, เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะนิติศาสตร์. ลิขสิทธิ์ ๒๕๖๐.
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สัญชาติ เพิ่มมากข้ึน ท�าให ้การท�างานของภาครัฐ 
ใช้เวลานาน บางกรณีการด�าเนินการขอสัญชาติใช้เวลา
ประมาณ ๕-๑๐ ปีจงึจะเสรจ็สิน้ และยงัมผีูม้ปัีญหาสถานะ
อีกจ�านวนมากที่ยังรอการด�าเนินการจากทางภาครัฐ๒๕๐  
นอกจากน้ี ยงัพบปัญหาทีเ่กีย่วกบัค่าใช้จ่าย อาท ิค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทาง ค่าด�าเนินการ เนื่องจากประชาชนกลุ่มนี้ 
โดยส่วนใหญ่ยากจนและอาศัยอยู ่ในพื้นท่ีห่างไกลจาก
อ�าเภอหรือส�านักทะเบียนราษฎร๒๕๑ และปัญหาผู้สูงอายุ
กลุ่มชาติพันธุ ์ที่ตกส�ารวจการจัดท�าทะเบียนบุคคลของ 
หน่วยงานรฐั เช่น ผูห้ญงิสงูวยักลุม่อาข่าในพืน้ทีด่อยแม่สลอง  
จ.เชียงราย เนื่องจากธรรมเนียมของเผ่าในอดีตไม่นิยมให้
ผู้หญิงออกบ้าน ท�าให้ผู้หญิงอาข่าไม่ได้รับการสนับสนุน
ให้ยื่นเรื่องขอสถานะบุคคลกับทางการไทยในขณะท่ีกลุ่ม
ประชากรชาวอาข่าท่ีมีอายุตั้งแต่ ๓๐ ปีลงไปจะได้รับ 
การรับรองสถานะบุคคลโดยทางการไทยแล้ว๒๕๒ 

กรณี เด็กและบุคคล ท่ี เรียนอยู ่ ในสถานศึกษาของ
ประเทศไทยแต่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มี
สัญชาติไทย และทางสถานศึกษาได้ก�าหนดรหัสประจ�าตัว 
ผู้เรียนที่ขึ้นต้นด้วย G และ P๒๕๓ กระทรวงมหาดไทยได้
ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดการแก้ไขภาวะไร้รัฐ/ไร้สัญชาติของเด็กและให้สถานะ
ทีถ่กูต้องตามกฎหมาย โดยปัจจบัุนมกีารจดัตัง้คณะท�างาน
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะของเด็กนักเรียน
ไร้สัญชาติในระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาและจัดระบบ 
การก�าหนดสถานะของเดก็นกัเรยีนกลุม่ดังกล่าว หากพบว่า 
มีกรณีที่ไม่เคยมีเลขประจ�าตัวมาก่อน ไม่มีภูมิล�าเนา 
อยู่ต่างประเทศ หรอืเดนิทางไป-กลบัชายแดน จะมกีารจดัท�า 
ประวัติและเลขประจ�าตัว ๑๓ หลัก๒๕๔ เด็กกลุ่มนี้มีจ�านวน
ประมาณ ๗๘,๐๐๐ คน๒๕๕

ในประเด็นปัญหาท่ีอยู่อาศัยและท่ีดินท�ากินของกลุ่มคน
ไร้สัญชาติ ซึ่งเกี่ยวกับการท่ีรัฐมีการประกาศให้พื้นที่ป่า
ที่กลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งไร้สัญชาติตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่เป็นเขต 
อุทยานหรือเขตอนุรักษ์พันธุ ์สัตว์ป่า ท�าให้คนกลุ ่มนี้ 
เป็นผู้บุกรุกป่าและเกิดความขัดแย้งกับภาครัฐ เช่น กรณี
ชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า “บ้านบาง
กลอยและบ้านใจแผ่นดนิ” ในพืน้ท่ีเขตอุทยานแก่งกระจาน  
ซึง่เป็นชมุชนดัง้เดมิของชาวกะเหรีย่ง ถูกเจ้าหน้าทีร่ฐัใช้ก�าลงั 
รื้อเผาท�าลายทรัพย์สินและย้ายชุมชนกะเหรี่ยงไปยังพื้นที่
ใหม่เมื่อปี ๒๕๕๔ เหตุการณ์ดังกล่าวท�าให้ชาวกะเหรี่ยง 
ท่ีได้รับผลกระทบจ�านวน ๖ รายยืน่ฟ้องกรมอทุยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชต่อศาลปกครองขอให้หน่วยงานรัฐ
ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการท�าลายทรัพย์สินและขอ 
กลบัไปอยูใ่นพืน้ทีเ่ดมิ ศาลปกครองได้พจิารณาคดมีาตัง้แต่ 
ปี ๒๕๕๕ จนกระท่ังเมื่อวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑  
ศาลปกครองสงูสดุได้มคี�าพพิากษาให้กรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า  
และพันธุ์พืชชดใช้ค่าเสียหายต่อผู้ฟ้องร้องเนื่องจากเห็นว่า 
การกระท�าของเจ้าหน้าทีเ่ป็นการใช้อ�านาจเกนิความจ�าเป็น
และไม่สมควรแก่เหต ุรวมท้ังไม่เป็นไปตามขัน้ตอนท่ีก�าหนด
ในพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ จึงเป็น 
การกระท�าทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมายและให้มกีารชดใช้ค่าเสยีหาย 
ต่อทรัพย์สนิแก่ผู้ฟ้องคดท้ัีงหก แต่ส�าหรบัอทุธรณ์การขอให้
ไปอยูใ่นพืน้ทีเ่ดมินัน้ เน่ืองจากท่ีดนิพพิาทอยูใ่นเขตอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจานและผู้ฟ้องคดีท้ังหกไม่มหีนงัสอืส�าคญั
แสดงสิทธิในที่ดินหรือหลักฐานแสดงการได้รับอนุญาต
จากทางราชการให้ครอบครองท�าประโยชน์ในที่ดินพิพาท 
โดยชอบด้วยกฎหมาย ศาลจึงไม่อาจก�าหนดค�าบังคับ 
ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกกลับคืนสู่สภาพเดิมได้๒๕๖ 

๒๕๐ จาก ชาวบ้านนับพันสุดทน บุกอ�าเภอร้องถูกจ�าหน่ายรายการทะเบียนราษฎรนาน ๑๐ ปี ร้องเรียนสารพัดแต่ไม่คืบ, โดย ส�านักข่าวชายขอบ, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก  
http://transbordernews.in.th/home/?p=19156
๒๕๑ จาก การเข้าถึงสิทธิในสัญชาติในประเทศไทย บทวิเคราะห์ปัญหาทางปฏิบัติ และข้อเสนอแนะ. เล่มเดิม (น. ๓๘)
๒๕๒ จาก “อย่าทอดทิง้ประชากรกลุม่เปราะบางไว้ข้างหลงั” เสยีงจากเวทวีนัผูเ้ฒ่าไร้สญัชาต,ิ โดย บรษิทั วอยซ์ทวี ีจ�ากดั, ๒๕๖๑. สบืค้นจาก https://voicetv.co.th/read/B1izWLD4M.
๒๕๓ รหัสที่ขึ้นต้นด้วย G ใช้กับนักเรียนในสถานศึกษาที่สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนรหัสที่ขึ้นต้นด้วย P ใช้กับนักเรียนในสถานศึกษาที่สังกัดส�านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน.
๒๕๔ จาก หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท ๐๒๑๑.๔/๐๘๘๒๙ ลงวนัที ่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรือ่ง รายงานผลการประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธิมนษุยชนของประเทศไทย 
๒๕๕ ประจ�าปี ๒๕๖๐ และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐.
๒๕๖ จาก ข่าวประชาสมัพนัธ์ ศาลปกครองสงูสุดมคี�าพพิากษาในคดทีีน่ายโคอ ิหรือคออี ้มมี ิกับพวกรวม ๖ คน ฟ้องขอให้ชดใช้ค่าเสียหายจากกรณพีนกังานเจ้าหน้าท่ีรือ้ถอนเผาท�าลาย 
ส่ิงปลกูสร้าง และทรพัย์สนิซึง่อยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาตแิก่งกระจาน, โดย ศาลปกครอง, ๒๕๖๑. สบืค้นจาก http://www.admincourt.go.th/site/08hotsuit_detail.php?ids=16937
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กลุ่มที่ ๓ ผู้แสวงหาที่พักพิง/ผู้ลี้ภัย ได้แก่ ผู้หนีภัยการ
สู ้รบจากประเทศเมียนมาที่อยู ่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว 
๙ แห่ง ใน ๔ จังหวัดตามแนวชายแดนประเทศไทย 
(แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุร ีและราชบุร)ี ซึง่ตามข้อมลูของ
ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผูล้ีภั้ยแห่งสหประชาชาต ิ(UN High  
Commissioner for Refugees – UNHCR) ประจ�าประเทศไทย 
ณ สิ้นปี ๒๕๖๑ มีจ�านวน ๙๗,๕๗๗ คน๒๕๗ นอกจากนี้  
มีผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่พักพิงอื่นจากประเทศต่าง ๆ กว่า  
๔๐ ประเทศทีอ่ยูน่อกพืน้ท่ีพกัพงิช่ัวคราวหรอืท่ีเรยีกว่าผูล้ีภ้ยั/
ผูแ้สวงหาทีพ่กัพงิในเขตเมอืงอกีประมาณกว่า ๗,๐๐๐ คน๒๕๘ 

การด�าเนินการของรัฐในส ่วนของผู ้หนีภัยการสู ้รบ 
จากประเทศเมียนมา หลังจากพัฒนาการทางการเมือง 
ในประเทศเมียนมามีแนวโน้มดีขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ รัฐบาล
ไทยได้มีโครงการส่งผู ้หนีภัยการสู ้รบเมียนมาในพื้นที่
พักพิงชั่วคราวตามแนวชายแดนกลับประเทศบนพื้นฐาน
ของความสมัครใจและความปลอดภัย การด�าเนินการ
ในโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือกับรัฐบาลประเทศ 
เมยีนมา UNHCR และองค์การระหว่างประเทศเพือ่การโยกย้าย 
ถิ่นฐาน (International Organization for Migration: 
IOM) โดยมกีารอ�านวยความสะดวกในการเดนิทางกลบัและ
มีกระบวนการช่วยเหลือให้ผู้เดินทางกลับสามารถอยู่ร่วม
กบัชุมชนได้อย่างยัง่ยนื ประเทศไทยได้ส่งผูห้นภียักลุม่แรก
กลบัเม่ือเดอืนตุลาคม ๒๕๕๙ จ�านวน ๗๑ คน และเมือ่เดอืน
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้มีการส่งผูห้นภียักลุม่ที ่๒ กลบัจ�านวน 
๙๓ คน๒๕๙ ในส่วนของการสมัครใจกลับ (voluntary 
repatriation) รัฐบาลเมียนมาและไทยได้มีกระบวนการ
สัมภาษณ์ และมีการสนับสนุนเงินขวัญถุงส�าหรับผู ้ที่ 
สมคัรใจกลบั พร้อมกบัดูแลการต้ังถ่ินฐาน การจดัหาทีพั่ก ทีท่�ากนิ  
และการเข้ารับการศึกษา โดยรัฐบาลเมียนมายืนยัน 
เร่ืองความปลอดภัยและการได้รบับัตรประจ�าตวัประชาชน๒๖๐

ในส่วนของกลุม่ผูแ้สวงหาทีพ่กัพงิในเขตเมอืง มผีูท้ี ่UNHCR  
รบัรองสถานะเป็นผูล้ีภ้ยัแล้วประมาณ ๔,๐๐๐ คน ทีเ่หลือ 

๒๕๗ จาก ผู้ลี้ภัยในประเทศไทย, โดย ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://www.unhcr.or.th
๒๕๘ จาก UNHRC ในประเทศไทย, โดย ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ, [๒๕๖๑]. สืบค้นจาก https:www.unhcr.or.th/th/about/thailand
๒๕๙ จาก ข่าวสารนิเทศ รัฐบาลไทย – เมียนมาประสบความส�าเร็จในการส่งผู้หนีภัยการสู้รบกลับเมียนมากลุ่มที่ ๒ กลับประเทศ, โดย กระทรวงการต่างประเทศ, ๒๕๖๑.  
สืบค้นจาก http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6886/88966
๒๖๐ จาก รายงานสรุปการน�าเสนอสถานการณ์พัฒนาการการด�าเนินการตามมติ ครม. ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับผู้หนีภัยจากการสู้รบ ผู้พลัดถิ่น ผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราว/
ในเมือง ผู้แสวงหาที่พักพิง/ลี้ภัย และผู้อพยพแบบไม่ปกติ, โดย ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๖๑. 
๒๖๑ จาก ผู้ลี้ภัยในกรุงเทพฯ, โดย Asylum Access, [๒๕๖๑]. สืบค้นจาก https://asylumaccess.org/urban-refugees-bangkok/ 

เป็นผู ้แสวงหาท่ีพักพิงหรืออยู ่ระหว่างการขอสถานะ 
เป็นผูล้ีภ้ยัจาก UNHCR บุคคลในกลุม่นีม้าจากประเทศต่าง ๆ   
ที่หลากหลาย เช่น ปากีสถาน โซมาเลีย ซีเรีย และอื่น ๆ  
บางคนเข้าเมืองโดยถูกกฎหมายแต่อยู ่ในประเทศไทย
เกินก�าหนด บางคนเข้าเมืองโดยไม่มีเอกสารแสดงตน 
จึงมีสถานะเป็นผู ้เข้าเมืองผิดกฎหมาย๒๖๑ คนกลุ ่มนี ้
ไม่สามารถเข้าถงึสิทธขิัน้พ้ืนฐานได้เนือ่งจากปัญหาสถานะ
ทางกฎหมาย หากถูกจับจะถูกควบคุมตัวในห้องกักของ
ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองจนกว่าจะได้รับการประกันตัว 
หรือได้รับการส่งกลับหรือส่งไปประเทศท่ีสาม ทั้งนี้  
มติคณะรฐัมนตรีเม่ือวนัที ่๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ท่ีให้มกีลไก
คดักรองผูล้ีภ้ยัออกจากผูเ้ข้าเมืองผดิกฎหมายซ่ึงอยูร่ะหว่าง
การพิจารณาของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จะเป็นมาตรการ
หนึง่ทีช่่วยแก้ไขปัญหาและดแูลให้ผูล้ีภ้ยัได้รบัการคุม้ครอง
ตามหลักสิทธิมนุษยชน 

การประเมินสถานการณ์ ปัญหาและอปุสรรค
ในส่วนของแรงงานข้ามชาติ หลังจากที่รัฐบาลได้ผ่อนผัน
การบังคับใช้พระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างาน
ของแรงงานต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐบาลได้ด�าเนินการจัด
ระเบยีบแรงงานข้ามชาตผิดิกฎหมายกว่า ๑.๓ ล้านคนเข้าสู่
ระบบการท�างานทีถ่กูต้องเสรจ็สิน้ในเดอืนมถินุายน ๒๕๖๑ 
และได้เริ่มบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยกรม
การจัดหางานร่วมกับส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ส�านักงาน
ตรวจคนเข้าเมอืง และกรมการปกครองได้ท�าการตรวจสอบ  
จับกุ มและด� า เ นินคดี คนต ่ า งด ้ า วลั กลอบท� า งาน 
โดยไม่ได้รบัอนญุาต ผลการด�าเนนิการระหว่างวนัที ่๑ กรกฎาคม  
๒๕๖๑ – ๒ มกราคม ๒๕๖๒ มีการตรวจสอบนายจ้าง/
สถานประกอบการไปแล้ว ๘,๘๐๖ ราย/แห่ง ด�าเนินคดี 
๖๙๒ ราย/แห่ง และได้ตรวจสอบการท�างานของแรงงาน
ต่างด้าว ๑๔๙,๓๑๕ คน จับกุมด�าเนินคดี ๔,๒๖๒ คน  
ส่วนใหญ่เป็นชาวเมยีนมา ๒,๙๑๔ คน รองลงมาเป็นกมัพชูา 
๕๘๓ คน ลาว ๓๖๐ คน เวียดนาม ๒๓๓ คน และอื่น ๆ 
อีก ๑๗๒ คน ตามล�าดับ ผลักดันส่งกลับประเทศต้นทาง  
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๓,๔๗๒ คน๒๖๒ ทั้งนี้ การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
จะมีผลในทางป้องปรามมิให้นายจ้างและแรงงานข้าม
ชาติลักลอบจ้างงาน/ท�างานผิดกฎหมายเช่นที่ผ่านมา 
อย่างไรก็ดี มีรายงานว่าแรงงานข้ามชาติมีปัญหาอุปสรรค 
บางประการในการจดทะเบยีนเกดิบตุรทีเ่กดิในประเทศไทย 
ท่ีต้องมีการใช้เอกสารบัตรประจ�าตัวและทะเบียนบ้าน 
ของนายจ้าง แต่นายจ้างบางรายไม่เข้าใจและไม่ยนิยอมให้ใช้ 
เอกสารดังกล่าว ท�าให้หน่วยงานไม่สามารถออกสูติบัตร
ให ้ได ้  ส ่งผลกระทบถึงการขอใช ้สิทธิประกันสังคม 
ในส่วนค่าคลอดบุตรและค่าสงเคราะห์บุตร๒๖๓ 

ในส่วนของกลุม่บุคคลไร้รฐั/ไร้สญัชาต ิ แม้ว่ารฐัจะได้มนีโยบาย 
และมีการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อเอ้ือประโยชน์ในการขอ 
สถานะหรอืสัญชาตไิทยของคนกลุม่นีม้ากขึน้ แต่ยงัมีปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติพอสมควร ท�าให้การด�าเนินการ 
ในเร่ืองสถานะบุคคลยังไม่คืบหน้าเท่าท่ีควร และยังม ี
ผู้ไร้รัฐ/ไร้สัญชาติบางกลุ่มท่ีประสบปัญหาน้ี๒๖๔ ซึ่งส่งผล 
กระทบต่อสิทธิและความเป็นอยู ่ของคนกลุ ่มดังกล่าว  
ส่วนประเดน็สทิธทิางการศกึษาพบว่ามกีารด�าเนนิการท่ีท�าให้ 
ปัญหาคลี่คลายโดยกลุ ่มเด็กไร้รัฐ/ไร้สัญชาติส่วนใหญ่  
โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือในพื้นที่ชายแดน
ของประเทศไทย ได้รับการศึกษาในโรงเรียนในพ้ืนที่ที่ตน
และครอบครัวอาศัยอยู่แม้ว่าจะยังไม่ได้รับสถานะทาง
กฎหมายก็ตาม อย่างไรก็ดี มีผู้ไร้รัฐ/ไร้สัญชาติบางกลุ่มที่
อาจยังไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการขอสถานะ/สัญชาติ 
ตามนโยบายของรัฐ เช่น ผู้สูงอายุไร้สัญชาติท่ีตกส�ารวจ
และยังไม่มีข ้อมูลทางทะเบียน ท�าให้ประสบปัญหา 
ในการเข้ารับบริการสาธารณสุข 

๒๖๒ จาก ปี ๖๑ ผลตรวจเข้มการท�างานของแรงงานต่างด้าวได้ผล, โดย ส�านักข่าวไทย, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก https://www.tnamcot.com/view/5c2db397e3f8e4fa9b21afc4
๒๖๓ จาก ปัญหาการจดทะเบียนการเกิดเด็กข้ามชาติ : ระเบียบที่สร้างสะพานหรือก้ันก�าแพง, โดย ภาคภูมิ แสวงค�า, Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก  
https://www.hfocus.org/content/2018/10/16422
๒๖๔ จาก การเข้าถึงสิทธิในสัญชาติในประเทศไทย บทวิเคราะห์ปัญหาทางปฏิบัติ และข้อเสนอแนะ. เล่มเดิม. (น. ๖๖). 
๒๖๕ จาก ระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและบริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน, โดย ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๖๒. สืบค้นจาก http://hris.nhrc.
or.th/nhrc2015/CreateComplaint/Report_Statistic1_6.aspx#/

ในส่วนของผู้หนภียัการสู้รบ พัฒนาการทางการเมืองทีด่ขีึน้
ในประเทศเมียนมาท�าให้สามารถส่งผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิง
ชัว่คราวกลบัโดยสมคัรใจได้จ�านวนหนึง่ แต่จ�านวนผู้สมัครใจ
เดนิทางกลบัยงัมไีม่มากแม้ว่าจะมมีาตรการให้ความช่วยเหลอื 
แก่ผู้เดินทางกลับในการต้ังถิ่นฐาน ส่วนการด�าเนินการ 
เก่ียวกบัผู้แสวงหาทีพั่กพิง ในปี ๒๕๖๑  กสม. ได้รบัเรือ่ง 
ร้องเรยีนจ�านวน ๗ เรือ่ง๒๖๕ โดยมปีระเดน็ท่ีกล่าวอ้างตามค�าร้อง 
อาทิ กรณเีสยีชวีติของผูต้้องกกัเนือ่งจากภาวะการเจบ็ป่วย 
ตามธรรมชาติและการอยูใ่นห้องกกัทีม่สีภาพแออดัเป็นระยะ
ยาวนาน กรณกีารเข้าถงึสทิธขิัน้พืน้ฐานของเดก็ผูห้นภียัจาก
การสูร้บในพืน้ทีพ่กัพงิชัว่คราว และกรณกีารถกูท�าร้ายร่างกาย
ในระหว่างการควบคมุ/กกัตัว ซ่ึงอยูร่ะหว่างการตรวจสอบ 
ของ กสม. ทัง้นี ้ ทีผ่่านมา กสม. ได้เคยตรวจเยีย่มห้องกกั
ในหลายพืน้ทีโ่ดยได้รับความร่วมมอืจากส�านกังานตรวจคน
เข้าเมอืงด้วยดี และพบว่าผู้หลบหนีเข้าเมืองบางรายอาจเป็น 
ผูห้นภียัอนัตรายเข้ามาในประเทศไทยและไม่สามารถส่งกลบั 
ประเทศต้นทางได้ ท�าให้ต้องถกูกกัอย่างไม่มีก�าหนด สภาพ
ความแออัดในห้องกักกอปรกับข้อจ�ากัดในการเข้าถึง 
การรักษาพยาบาลอาจท�าให้ผู้ต้องกักที่สุขภาพไม่แข็งแรง 
เกดิการเจบ็ป่วยถงึข้ันรนุแรงได้ อย่างไรกดี็ รฐัมีความพยายามท่ีจะ 
ไม่ควบคมุตัวเด็กไว้ในห้องกักเพ่ือให้เป็นไปตามแนวปฏบัิติ
ระหว่างประเทศที่เห็นว่าการกักตัวเป็นระยะเวลายาวนาน 
จะส่งผลกระทบต่อพฒันาการของเดก็ในอนาคต โดยหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการพิจารณาท�าบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างกนัในการด�าเนินงานด้านนี ้ซึง่ถอืเป็นความก้าวหน้า
ที่ส�าคัญเนื่องจากมาตรการดังกล่าวจะช่วยให้เด็กได้รับ 
ความคุม้ครองบนพืน้ฐานของการค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุของเด็ก 
ตามหลกัการของอนุสัญญา CRC ซึง่ประเทศไทยเป็นภาคี
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ข้อเสนอแนะ
กลุ่มที่ ๑ แรงงานข้ามชาติ
รฐัควรมีการให้ความรูแ้ละสร้างความเข้าใจแก่นายจ้างและ
แรงงานต่างด้าวเกีย่วกบัการปฏบัิตติามพระราชก�าหนดการ
บรหิารจดัการการท�างานของแรงงานต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงข้ันตอนการปฏิบัติ สิทธิและ
หน้าที่ของแต่ละฝ่าย ในภาษาที่เข้าใจได้ง่าย รวมถึงควรให้
ความส�าคัญกับการควบคุมดูแลการประกอบกิจการจัดหา
งานด้วยเพื่อมิให้มีการเอารัดเอาเปรียบแรงงานหรือเรียก 
ค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนดซึ่งจะช่วยป้องกัน 
การค้ามนุษย์ได้อีกทางหนึ่ง 

หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา
การจดทะเบียนการเกิดบุตรของแรงงานข้ามชาติท่ีเกิด 
ในประเทศไทย โดยอาจพิจารณาทบทวนความจ�าเป็นของ
เอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนการเกิดหรือ 
ท�าความเข้าใจกับนายจ้างเกี่ยวกับเอกสารที่ต ้องใช้  
เพือ่ให้เดก็ทีเ่ป็นบตุรแรงงานข้ามชาตไิด้รบัการจดทะเบยีน
เกดิอย่างทัว่ถงึและเป็นการป้องกนัภาวะไร้รฐัในเดก็กลุม่นี้ 
รัฐควรมีการติดตามผลการบังคับใช้พระราชก�าหนดการ
บรหิารจัดการการท�างานของแรงงานต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นระยะ ๆ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติและปรับแนวทางการด�าเนินการ 
เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิผล 

กลุ่มที่ ๒ บุคคลไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ
รัฐควรมีมาตรการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนและ
เอกสารหลักฐานที่ต ้องใช้ประกอบการขอมีสถานะ/
สัญชาติแก่มีผู้มีสิทธิยื่นค�าขอตามนโยบายและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในภาษาที่ผู้มีสิทธิยื่นค�าขอ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
ชาตพินัธ์ุเผ่าต่าง ๆ  สามารถเข้าใจได้ ท้ังน้ี หน่วยงานอาจขอ 
ความร่วมมอืจากองค์กรภาคประชาสงัคมในพืน้ท่ีในการสร้าง 
ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว 

รัฐควรพิจารณาแนวทางการแก ้ไขป ัญหาผู ้สู งอายุ 
กลุม่ชาตพัินธ์ุท่ีอยูอ่าศัยในประเทศไทยมาเป็นเวลานานแต่ไม่อาจ 
ขอสถานะ/สัญชาติได้เนื่องจากไม่ได้แสดงตนเมื่อรัฐ 
ท�าการส�ารวจประชากรกลุม่ชาติพันธุเ์พ่ือจดัท�าทะเบยีน ให้สามารถ 

ยืน่ขอและได้รบัสถานะหรอืสญัชาตติามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนด 
เพ่ือให้เข้าถงึสวสัดิการของรัฐรวมถงึบริการด้านสาธารณสขุได้

ในการประกาศพื้นที่อนุรักษ์ เช่น เขตอุทยานแห่งชาติ  
หากพบว่ามชีมุชนทีอ่าศัยอยูใ่นพืน้ทีม่าแต่เดิมเป็นเวลานานและ
มวีิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมที่ผูกพันกับพื้นที่ รัฐอาจพิจารณา 
ความเป็นไปได้ท่ีจะให้ชุมชนนัน้อยูก่บัป่าและช่วยอนรุกัษ์ป่า  
แต่หากไม่สามารถด�าเนินการได้และจ�าเป็นต้องย้ายชุมชน
ออกจากพ้ืนที ่ หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องควรปฏิบติัตามขัน้ตอน 
ที่กฎหมายก�าหนดเพื่อไม่ให้มีการใช้ก�าลังเกินสมควร 
ที่กระทบสิทธิและสร้างความเสียหายแก่ผู้ที่อยู่ในชุมชน
น้ัน ตามแนวค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดกรณกีารปฏบิตัิ 
ต่อชมุชนชาวกะเหรีย่งในเขตอทุยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
รวมทัง้จัดหาพ้ืนทีอ่ยูอ่าศยัใหม่ทีโ่ดยค�านงึถึงความเหมาะสม
ของสภาพพ้ืนทีก่บัวถิกีารด�ารงชวีติของชมุชนประกอบด้วย

กลุ่มที่ ๓ ผู้แสวงหาที่พักพิง/ผู้ลี้ภัย
รฐับาลไทยควรร่วมมอืกบัรฐับาลประเทศเมยีนมา UNHCR 
และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ในการให้ข้อมูล
และเตรียมความพร้อมแก่ผู้หนีภัยการสู้รบชาวเมียนมาใน
พ้ืนที่พักพิงชั่วคราวที่สมัครใจเดินทางกลับอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้โดยค�านึงถึงสถานการณ์ความปลอดภัยในประเทศ 
เมียนมาเป็นส�าคัญ
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๒๖๖ ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับ
อย่างสากล ข้อ ๑.
๒๖๗ ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับ
อย่างสากล ข้อ ๒.
๒๖๘ จาก แนวทางปฏิบัติและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เอกสารล�าดับท่ี ๒ ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล  
กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสากล (น.๓), โดย ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ, ๒๕๔๖, กรุงเทพฯ: ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. ลิขสิทธิ์ ๒๕๔๖ โดย ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

รัฐควรเร ่งรัดการพิจารณากลไกคัดกรองผู ้ เข ้าเมือง 
ผิดกฎหมายเพื่อจ�าแนกผู ้แสวงหาที่พักพิงออกจาก 
ผูเ้ข้าเมอืงผดิกฎหมายอ่ืน และพจิารณาก�าหนดนโยบายหรอื 
แนวทางในการปฏิบัติต่อคนกลุ่มนี้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้  
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ บุคคลมีสิทธิท่ีจะแสวงหา 
ทีพ่กัพงิเพือ่หนภัีย และการควบคมุตวัผูแ้สวงหาทีพ่กัพงิที่
เดนิทางเข้าเมอืงผดิกฎหมายไม่ได้เป็นมาตรการแก้ไขปัญหา 

ภาพรวม
ปฏิญญาว่าด้วยสทิธิและความรบัผดิชอบของปัจเจกบคุคล 
กลุ ่มบุคคล และองค์กรของสังคมในการส่งเสริมและ
คุ ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐานซ่ึงเป็น 
ท่ียอมรบัอย่างสากล (Declaration on Human Right and 
Responsibility of Individuals, Groups and Organs of  
Society to Promote and Protect Universally Recog-
nized Human Rights and Fundamental Freedoms)  
ได้ให้ค�าจ�ากัดความของนกัปกป้องสทิธมินษุยชนว่าหมายถงึ  
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีส่งเสริมและต่อสู้เพื่อให้เกิดการ
คุ ้มครองและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ 
ขั้นพื้นฐานทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ๒๖๖  

๔.๕ นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ทีไ่ด้ผล สหประชาชาติโดย UNHCR จึงได้รณรงค์ให้ประเทศ
ต่าง ๆ พิจารณามาตรการทางเลือกอื่นแทนการควบคุมตัว 
ผูแ้สวงหาทีพ่กัพงิทีเ่ข้าเมอืงโดยไม่ได้รบัอนญุาต โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้แสวงหาท่ีพักพิงท่ีเป็นเด็ก ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อ 
ผูแ้สวงหาทีพ่กัพงิและลดภาระของรัฐในการดูแลผูแ้สวงหา
ที่พักพิงทั้งในด้านงบประมาณและบุคลากร

รัฐแต่ละรัฐมีความรับผิดชอบและหน้าที่ในเบื้องแรก 
ท่ีจะคุ้มครอง ส่งเสริม และน�าสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ 
ขั้นพื้นฐานไปปฏิบัติ๒๖๗ แม้ว่าปฏิญญาดังกล่าวจะไม่ก่อให้
เกิดพันธกรณีระหว่างประเทศ แต่เนื่องจากเป็นเอกสาร
ที่สหประชาชาติให้การรับรองและประเทศไทยได้ร่วม
อุปถัมภ์ (co-sponsor) ข้อมติเกี่ยวกับปฏิญญาดังกล่าว 
จึงแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเห็นถึงความส�าคัญของ 
นกัปกป้องสิทธมินษุยชนและมเีจตนารมณ์ทีจ่ะส่งเสรมิและ
คุ้มครองสิทธิของบุคคลกลุ่มนี้ตามที่ปรากฏในปฏิญญาฯ  
ดงันัน้ รัฐบาลไทยจึงมีพันธกรณีด้านจริยธรรมที่จะเคารพ
หลักการที่ปรากฏในปฏิญญาฯ๒๖๘
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๑. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ทีผ่่านมา นกัปกป้องสิทธมินุษยชนได้ถูกคกุคามในหลายรปูแบบ  
เช่น การถูกบังคับให้สูญหาย การเข้าตรวจค้นบ้าน 
โดยไม่มีหมายค้นแต่ใช้อ�านาจตามพระราชบญัญตักิฎอยัการศกึ 
พระพทุธศกัราช ๒๔๕๗๒๖๙ การด�าเนนิคดเีชงิยทุธศาสตร์
เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน (strategic  
litigation against public participation: SLAPP) เป็นต้น 
เพือ่ยบัยัง้หรอืข่มขูก่ารใช้เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็  
อันเป็นการกดดันให้บุคคลที่ถูกด�าเนินคดีจ�าต้องระงับ
การแสดงความคิดเห็น และในระยะหลังผู้หญิงนักปกป้อง 
สทิธมินษุยชนได้เข้ามามบีทบาทมากขึน้โดยเฉพาะในเร่ือง
ของที่ดิน ป่าไม้ ซึ่งท�าให้ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ถูกฟ้องร้องและด�าเนินคดีเพิ่มมากขึ้น

๒. การออกกฎหมาย
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
ได้ด�าเนินการยกร่างพระราชบัญญตัป้ิองกนัและปราบปราม
การทรมานและการกระท�าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... และ
ได้ผ่านความเห็นชอบตามล�าดับตั้งแต่ชั้นคณะกรรมการ

กฤษฎีกา คณะรัฐมนตรี และคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กจิการสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิซึง่คณะกรรมการทีจ่ดัตัง้ขึน้ 
ในชัน้คณะกรรมาธกิารวสิามญักจิการสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ 
เพ่ือพิจารณาและศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
มีข ้อสังเกตบางประการ กระทรวงยุติธรรมจึงได้น�า 
ร่างพระราชบัญญัติฯ มาปรับปรุง๒๗๐ รวมทั้งได้ด�าเนินการ 
รับฟ ังความเห็นตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ และได้แจ้งผลการรบัฟัง 
ความเห็นไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ต่อมา เมื่อวันท่ี  
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ได้พิจารณาลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติฯ และให้
ตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัขึน้พจิารณาต่อไป๒๗๑ นอกจากนี้  
เมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
ยังได้ผ ่านร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....๒๗๒  
ซ่ึงจะช่วยคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยให้ศาล
สามารถยกฟ้องคดีที่เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตหรือฟ้อง
เพือ่กลัน่แกล้งหรอืเอาเปรยีบจ�าเลยโดยมุง่หวงัผลอย่างอ่ืน
มากกว่าประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบ

๒๖๙ จาก ประชาคมสังคมใต้ร่อนแถลงการณ์ จี้สอบ จนท. อ้าง กม.พิเศษ คุกคามหญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน, โดย มติชน, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/
politics/news_1012804
๒๗๐ จาก ยุติธรรมแจงร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายฯ ไม่ถูกกลบฝังไว้อย่างไม่มีก�าหนดแน่นอน, โดย กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๖๑. 
สืบค้นจาก https://www.moj.go.th/view/15438
๒๗๑ จาก หนังสือส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท่ี สว (สนช) ๐๐๐๗/๗๐๖๐ ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง  
ส่งประกาศและส�าเนาประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ.
๒๗๒ จาก เอกฉันท์! สนช. ผ่าน กม.วาระสาม ตัดสิทธิคนหนีคดีฟ้องศาล เตรียมประกาศบังคับใช้, สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_1257188
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๒๗๓ จาก ข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยได้รับและค�ามั่นโดยสมัครใจภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ ๒ (น. ๓๑), โดย กรมองค์การระหว่างประเทศ  
กระทรวงการต่างประเทศ, ๒๕๕๙, กรุงเทพฯ: กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ.

๓. แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน หมายถึง บุคคล หรือกลุ่มบุคคล
ทีส่่งเสรมิและต่อสูเ้พือ่ให้เกิดการคุม้ครอง และตระหนกัถงึ
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ทั้งในระดับประเทศ 
และระหว ่างประเทศตามปฏิญญาว ่าด ้วยสิทธิและ 
ความรบัผดิชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กร 
ของสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและ
เสรภีาพขัน้พืน้ฐาน อย่างไรกต็าม แผนสทิธมินษุยชนแห่งชาติ  
ฉบบัที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ไม่ได้มีการก�าหนดให้ 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

๔. การทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทย ภายใต้กระบวนการ Universal  
Periodic Review (UPR) รอบที่ ๒ 
ประเทศไทยได ้รับข ้อเสนอแนะภายใต ้กลไก UPR  
รอบที ่๒ และมคี�าม่ันโดยสมคัรใจทีเ่กีย่วข้องกบันกัปกป้อง
สิทธิมนุษยชนหลายข้อ เช่น ให้การคุ้มครองนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนและสอบสวนคดีการข่มขู ่ การคุกคาม  

และการท�าร้ายบคุคลเหล่านี ้ด�าเนนิการเพือ่หยดุการคกุคาม 
และข่มขู่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ จัดท�า
มาตรการท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันความรุนแรงและ 
การก่ออาชญากรรมต่อบคุคลเหล่านี ้ประกันให้มีการสอบสวน 
ข้อกล่าวหาการท�าร้ายนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยพลัน
และอย่างถี่ถ้วน และน�าผู้กระท�าผิดมาลงโทษ๒๗๓

๕. เร่ืองร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได ้ รับค�าร ้อง 
เกี่ยวกับกรณีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุนยุติธรรมเพ่ือใช้เป็นหลักประกันในการปล่อย
ชั่วคราวให้แก่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกฟ้องด�าเนินคดี  
แตค่ณะอนุกรรมการกองทนุยตุิธรรมประจ�าจงัหวัดล�าปาง 
คณะอนุกรรมการช่วยเหลือประจ�าจังหวัดสกลนคร และ
คณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจ�าจังหวัดเลย 
ปฏิเสธค�าร้องขอรับความช่วยเหลือ โดยให้เหตุผลว่า 
การกระท�าของผู้ขอรับความช่วยเหลือมีมูลน่าเชื่อว่าเป็น
ผู้กระท�าความผิดตามข้อกล่าวหา หรือในขณะยื่นค�าขอ 
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ผูข้อรบัความช่วยเหลอืไม่ได้เป็นผูถู้กคมุขงัในคดอีาญา หรือ 
ผู้ขอรับความช่วยเหลือเป็นบุคคลที่มีเงินหรือหลักทรัพย์
ในการขอปล่อยชั่วคราว หรือมีความสามารถท่ีจะเข้า
ถึงกระบวนการยุติธรรมได้ด้วยตนเอง เป็นการวินิจฉัย 
ข้อเทจ็จรงิเปรยีบเทยีบกบัหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง่ือนไข  
ในการสนบัสนนุหลกัทรัพย์เป็นหลกัประกนัในการปล่อยช่ัวคราว 
อันไม ่ปรากฏการกระท�าหรือการละเลยการกระท�า 
อนัละเมดิสทิธมินษุยชน อย่างไรกต็าม หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ในกระบวนการยุติธรรมทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติควรร่วมมือกันในการแสวงหามาตรการช่วยเหลือ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
เพื่อให้เกิดการคุ้มครองอย่างเป็นรูปธรรมแก่นักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชนต่อไป๒๗๔ 

๖. การด�เนินการของประเทศไทย
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
เป็นหน่วยงานหลกัในการพจิารณาจดัท�ามาตรการคุม้ครอง 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยเริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ปี 
๒๕๕๗ ซ่ึงท่ีผ่านมาได้ด�าเนินการแต่งต้ังคณะท�างานเพื่อ
คุม้ครองนกัต่อสู้เพ่ือสิทธมินษุยชนทีเ่ส่ียงต่อการถูกละเมิด 
(White List) ซึง่มผีูแ้ทนจากภาครฐัและภาคประชาสังคม
ร่วมกนัพจิารณาก�าหนดนยิามของนกัปกป้องสทิธมินษุยชน  
กลุม่นกัปกป้องสทิธมินษุยชนทีเ่สีย่งต่อการถกูละเมดิ รปูแบบ 
ภยัคกุคาม เป็นต้น ร่วมกบัผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ  จดัท�า 
คู ่มือส�าหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และแจกจ่ายให ้
กลุม่นกัปกป้องสทิธิมนษุยชนทีไ่ด้ลงพืน้ทีห่รอืเข้ามาตดิต่อ
กบักรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ ปรบัแบบรบัค�าขอและสอบ
ข้อเทจ็จรงิ โดยได้เพิม่ช่องทางรบัค�าขอรบัความช่วยเหลอื/ 
ร้องเรียนในประเด็นท่ีเกีย่วกบัการด�าเนนิงานของนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน ลงพื้นที่ร่วมกับส�านักงานข้าหลวงใหญ่
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the High  
Commissioner for Human Rights: OHCHR) เพ่ือตดิตาม
สถานการณ์ของกลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิด 
และหารือกบัหน่วยงานในพ้ืนท่ีเพ่ือร่วมกนัแก้ปัญหา๒๗๕

๒๗๔ รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๓๐ – ๓๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง สิทธิพลเมือง อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีขอให้ตรวจสอบและ
คุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในการเข้าถึงกองทุนยุติธรรม.
๒๗๕ จาก หนงัสอืกระทรวงยตุธิรรม ที ่ยธ ๐๔๑๗/๗๕๒ ลงวนัที ่๒ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๑ เรือ่ง ความเหน็เพือ่ประกอบการพจิารณารายงานผลการประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธิมนษุยชน 
ของประเทศไทย ประจ�าปี ๒๕๕๙ และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙.
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การประเมินสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรค
ประเทศไทยให้ความส�าคัญกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็น
หน่วยงานหลักในการส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนและมีการด�าเนินการหลายประการ ทั้งการ
จัดท�าคู่มือส�าหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน แต่งตั้งคณะ
ท�างานเพื่อคุ้มครองนักต่อสู้เพ่ือสิทธิมนุษยชนท่ีเส่ียงต่อ
การถูกละเมิด และที่ส�าคัญสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่าน
ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา (ฉบบัที ่...) พ.ศ. .... ซึง่จะช่วยคุม้ครองนกัปกป้อง 
สิทธิมนุษยชนกรณีมีการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหรือฟ้อง
เพื่อกลั่นแกล้ง ประกอบกับมีการยกร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกนัและปราบปรามการทรมานและการกระท�าให้บคุคล
สูญหาย พ.ศ. .... อันจะเป็นหลักประกันท�าให้นักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนได้รับการคุ้มครองมากยิ่งขึ้น การด�าเนินการ 
เพื่อให ้ร ่างพระราชบัญญัติป ้องกันและปราบปราม 
การทรมานและการกระท�าให้บคุคลสญูหาย พ.ศ. .... มคีวามคบืหน้า 
ที่ส�าคัญจากการที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติรับ
หลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม  
ในแผนสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิฉบบัที ่๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
ไม่ได้ก�าหนดกลุม่นกัปกป้องสทิธมินษุยชนไว้เป็นการเฉพาะ
แม้ว่าในรายงานทบทวนสถานการณ์ของประเทศไทย 
ภายใต้กระบวนการ UPR รอบที่ ๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
ให้ค�ารบัรองในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบันกัปกป้องสทิธมินษุยชน 
ที่เสนอโดยประเทศต่าง ๆ ไว้หลายประการ๒๗๖ รวมท้ัง 
เมือ่พจิารณาเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้กบันกัปกป้องสทิธมินุษยชน 
พบว่าในระยะหลังเกิดเหตุการณ์ฟ้องคดีนักปกป้อง 
สทิธมินษุยชนเพิม่มากขึน้และการช่วยเหลอืโดยการให้เงิน 
จากกองทุนยุ ติธรรมแก ่นักปกป ้องสิท ธิมนุษยชน 
ยังมีข้อจ�ากัดบางประการ

ข้อเสนอแนะ 
๑. รัฐควรเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ 
ปราบปรามการทรมานและการกระท�าให้บุคคลสูญหาย 
พ.ศ. .... เพือ่ให้มกีารประกาศใช้บงัคบัโดยเรว็ และเพือ่เป็น 
หลักประกันให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้รับการคุ้มครอง
สิทธิดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับค�ามั่นโดยสมัครใจภายใต้
กระบวนการ UPR รอบที่ ๒ ที่ก�าหนดให้มีการจัดท�า
มาตรการท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันความรุนแรงและ 
การก่ออาชญากรรมต่อบุคคลเหล่านี้ 

๒. กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
ควรก�าหนดให้มีมาตรการส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนไว้ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖) 

๓. กระทรวงยุติธรรมควรด�าเนินการแก้ไขระเบียบ 
คณะกรรมการกองทนุยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วธิกีาร และ 
เง่ือนไขในการขอปล่อยชั่วคราวผู ้ต ้องหาหรือจ�าเลย 
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยการยกเลิกข ้อความท่ีให ้อ�านาจ 
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือค�านึงถึงสาเหตุหรือ
พฤติการณ์ของผู้ยื่นค�าร้องว่าเป็นผู้ที่น่าเช่ือว่ามิได้กระท�า
ความผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่ เนื่องจากการก�าหนด 
หลักเกณฑ์ไว้เช่นนี้ถือเป็นการให้อ�านาจวินิจฉัยความผิด 
ของผู ้ยื่นค�าขอรับความช่วยเหลือล่วงหน้าแทนศาล  
อนัเป็นส่ิงท่ีไม่เหมาะสมและอาจเป็นอปุสรรคต่อการเข้าถงึ
ความช่วยเหลือของประชาชนในการด�าเนินคดี

๒๗๖ จาก ข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยได้รับและค�ามั่นโดยสมัครใจภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ ๒. หน้าเดิม.





การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเด็นที่อยู่ในความห่วงใย กสม. พิจารณาจากข้อมูลพื้นฐาน  
การขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นวาระแห่งชาติ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ของ กสม. ในระหว่างปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ 
ตามพนัธกรณีของรฐัในการเคารพ คุม้ครอง และด�าเนนิการให้ประชาชนได้รบัสทิธแิละเสรภีาพทีไ่ด้รบัการรบัรอง
ในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ และในสนธสัิญญาระหว่างประเทศด้านสิทธมินษุยชน
ทีไ่ทยเป็นภาคี ทัง้สทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงในกติกา ICCPR และสิทธทิางเศรษฐกจิ สังคม และวฒันธรรม
ในกติกา ICESCR และอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนฉบับอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ในปี ๒๕๖๑ กสม. ประมวลภาพรวม ประเมนิสถานการณ์ ปัญหาและอปุสรรค พร้อมมข้ีอเสนอแนะต่อสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนใน ๓ ประเด็นที่อยู่ในความห่วงใย ดังนี้

บทที่ ๕ การประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนใน ๓ ประเด็น

ที่อยู่ในความห่วงใย



รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑

148

๕.๑ สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ภาพรวม
สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองในมาตรา ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
และมคีวามเกีย่วข้องกบัสทิธใินการมส่ีวนร่วมในการบริหาร
รัฐกิจซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองในข้อ ๒๕ ของกติกา 
ICCPR ตลอดจนสิทธิของบุคคลที่จะมีคุณภาพชีวิตและ
สขุภาพทีด่ซีึง่เป็นสทิธท่ีิได้รบัการรับรองในข้อ ๑๑ และ ๑๒ 
ของกติกา ICESCR  สิทธิดังกล่าวยังสอดคล้องกับหลักการ
ของปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการพัฒนาของสหประชาชาติ
ที่ระบุว่า บุคคลมีสิทธิท่ีจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ 
ได้รบัประโยชน์จากการพฒันาทีเ่กดิขึน้ และรฐัมหีน้าทีท่ีจ่ะ 
ก�าหนดนโยบายการพัฒนาประเทศเพื่อให้ประชาชน 
มีความเป็นอยูท่ีด่ข้ึีนบนพืน้ฐานของการมส่ีวนร่วมของประชาชน 
อย่างแท้จริง รวมทั้งมีหน้าท่ีในการดูแลให้มีการกระจาย 
ประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม ดังนัน้ จงึถอืเป็น
หน้าท่ีของรฐัท่ีจะต้องประกนัให้ชุมชนได้รับสทิธดิงักล่าว

ในปี ๒๕๖๑ มีความเคลือ่นไหวท่ีส�าคญัในส่วนการด�าเนนิการ 
ของภาครัฐสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ในปี ๒๕๖๐  
คือการด�าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ซึ่งก�าหนดให้ด�าเนินการ
ปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ต่อมาได้มีการตรา
พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการด�าเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม 
๒๕๖๐ โดยก�าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบในการจัดท�าแผน 
การปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน คณะรัฐมนตรีได้มีมติ 
เมือ่วนัที ่๑๕ สงิหาคม ๒๕๖๐ แต่งตัง้คณะกรรมการปฏริปูประเทศ
ด้านต่าง ๆ จ�านวน ๑๑ คณะ รวมถึงคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เพือ่รับผดิชอบในการด�าเนนิการจดัท�าร่างแผนการปฏริปูประเทศ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนด 
คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเมื่อวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑  
เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ และสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติรับทราบแผนการปฏิรูปประเทศดังกล่าวเมื่อวันที่ 
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

นอกจากนั้น ในส่วนของการด�าเนินการด้านกฎหมาย
และนโยบาย รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ
ปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนเพื่อด�าเนินงานตามกรอบ 
การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีภารกิจ 
ในการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่ใช ้อยู ่ในปัจจุบัน
และเสนอกฎหมายใหม่ รวมทั้งเสนอให้ยกเลิกกฎหมายที ่
หมดความจ�าเป็นหรอืเป็นอปุสรรคเพือ่มใิห้เป็นภาระต่อประชาชน  
ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
หลายชุดรวมทั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและ
พัฒนากฎหมายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
โดยคณะกรรมการฯ ได้เสนอความเห็นและร่างกฎหมาย 
ต่อรัฐบาลเพื่อด�าเนินการหลายฉบับ ที่ส�าคัญได้แก ่  
ร่างพระราชบัญญตักิารมส่ีวนร่วมของประชาชนในนโยบาย
สาธารณะ ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ  
ร่างพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคณุภาพชวีติส่ิงแวดล้อม 
ร่างพระราชบญัญติัป่าชมุชน๒๒๗ รวมถงึร่างพระราชบญัญตัิ
สิทธิชุมชน ซึ่งอยู่ในระหว่างด�าเนินการรับฟังความคิดเห็น 
เพ่ือประมวลเสนอต่อคณะรัฐมนตรีด�าเนินการให้ทัน 
ในรัฐบาลชุดปัจจุบันต่อไป

๒๗๗  จาก บันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะ, โดย ส�านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย. สืบค้นจาก http://www.lrct.go.th/th/?page_id=/29436
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ในส่วนของนโยบาย รัฐบาลได้ก�าหนดนโยบายที่ส�าคัญ 
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติดังนี้

๑. นโยบายการจัดที่ดินท�กินให้ชุมชนและการแก้ไข
ปัญหาที่ดินท�กินของประชาชนในเขตป่าไม้
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมคณะกรรมการ
นโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ท่ีมี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 
ได้เห็นชอบพื้นที่เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไข 
ปัญหาการอยูอ่าศัยและท�ากนิในพืน้ทีป่่าไม้ (ทกุประเภท) และ 
รับทราบการด�าเนินงานการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของ 
กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-MOVE) 
โดยผลการจัดสรรที่ดินท�ากินตามข้อเรียกร้องจ�านวน ๕๘ 
ชุมชน สามารถด�าเนินการได้ ๓๒ ชุมชน โดยอนุญาตตาม
กฎหมายแล้ว ๘ ชุมชน อยูร่ะหว่างด�าเนนิการของหน่วยงาน 
๒๔ ชมุชน ยงัไม่สามารถด�าเนนิการได้ ๒๖ ชมุชน เนือ่งจาก
อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย ปรับปรุงหลักเกณฑ์ และ 
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

๒. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๑. ในด้านการจดัการทรพัยากรแร่ เมือ่วนัที ่๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได ้มีมติ เห็นชอบยุทธศาสตร ์
การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และ
แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
ในหลักการตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กรมทรัพยากรธรณี ในฐานะ 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายบรหิารจดัการแร่แห่งชาติ 
เร่งรัดกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหาร
จดัการแร่แห่งชาตชิดุใหม่ตามพระราชบญัญตัแิร่ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้น�าความเห็นและข้อสังเกตของ 
ส่วนราชการทีเ่ก่ียวข้องเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ประกอบ 
การพิจารณาความเหมาะสมในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ 
การบรหิารจดัการแร่ ๒๐ ปี และแผนแม่บทการบรหิารจดัการแร่  
ให ้ เป ็นไปตามเจตนารมณ ์ของพระราชบัญญั ติแร ่  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาต ิ โดยให้ผูม้ส่ีวนได้
ส่วนเสยีทกุภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่น 
บริเวณเขตแหล่งแร่เข้ามามีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนด้วย  
เพื่อให้การบริหารจัดการแร่เกิดดุลยภาพในทุกด้าน 
ท้ังเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อม และสขุภาพของประชาชน 

๒. ด้านการแก้ไขปัญหาการท�าไม้หวงห้ามในที่ดินที่มี
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน หน่วยงานที่เก่ียวข้องอยู่ระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบญัญติัป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
น�าไม้ซ่ึงถอืเป็นไม้หวงห้ามตามกฎหมาย เช่น ไม้สกั ยางนา  
ซึง่ปลกูอยูท่ีด่นิของตนไปใช้ประโยชน์ได้และเป็นการสนบัสนนุ
ให้ประชาชนปลูกไม้ยืนต้นเหล่านี้ในที่ดินของตน ทั้งนี้  
คณะรฐัมนตรีได้ให้ความเหน็ชอบร่างพระราชบญัญัตป่ิาไม้ 
(ฉบบัที.่.) พ.ศ. .... แล้ว และสภานติบิญัญตัแิห่งชาตไิด้พจิารณา 
และมีมติ รับหลักการร ่างพระราชบัญญั ติดั งกล ่าว 
เมือ่วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ และให้ตัง้คณะกรรมาธิการวสิามญั 
ขึ้นพิจารณารายละเอียดต่อไป

๓. นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
๑. การประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  
ซ่ึงมหีลักการรับรองสิทธชิมุชนในการมส่ีวนร่วมในการจดัท�า 
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการอนุมัติอนุญาต
โครงการ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ ในกระบวนการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ องค์กรภาคประชาชน 
ได้มีความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ในประเด็นส�าคัญ 
๒ ประการ คือ เห็นควรให้มีการประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ และไม่เห็นด้วยกับ 
การอนญุาตให้มกีารด�าเนนิการจัดหาผู้รับจ้างก่อนรายงาน
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมจะได้รับความเห็นชอบ  
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ซึ่งในท้ายที่สุดร่างพระราชบัญญัติฯ ที่สภานิติบัญญัติ 
ให้ความเห็นชอบได้น�าเรือ่งการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม 
ในระดบัยทุธศาสตร์มาบญัญตัไิว้ แต่ยงัคงบทบญัญตัทิีใ่ห้มี
การด�าเนินการก่อนรายงานประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม
ได้รับความเห็นชอบไว้เช่นเดิม

๒. การประกาศให้การก�าจัดขยะเป็นวาระแห่งชาติต้ังแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ท�าให้รัฐบาลส่งเสริมให้มีการจัดการขยะ 
แบบครบวงจร โดยการสนบัสนนุให้มกีารประกอบการโรงไฟฟ้า 
จากขยะในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

สถานการณ์ด้านสทิธชุิมชนและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม

๑. สิทธิชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับเสรีภาพในการชุมนุม
เสรีภาพในการชุมนุมมีความเกี่ยวข ้องกับเสรีภาพ 
ในการแสดงความคิดเห็น การชมุนมุโดยสงบ และการมส่ีวนร่วม 
ในการบริหารรัฐกิจ และได้รับการรับรองในกติกา ICCPR  
ทั้งนี้ การจ�ากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและ 
การชุมนุมโดยสงบอาจท�าได้เท่าท่ีจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ 
แห่งความมัน่คงของชาต ิความปลอดภยัและความสงบเรยีบร้อย 
ของสังคม การสาธารณสุข ศีลธรรมหรือการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของผู้อื่น

ในปี ๒๕๖๑ มีกรณีที่ประชาชนใช้เสรีภาพในการชุมนุม
และการแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะ เช่น กรณีเครือข่าย People Go ได้จัดกิจกรรม 
'We Walk…เดนิมติรภาพ' เดนิเท้ารณรงค์เป็นเวลา ๑ เดอืน
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จาก
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต ไปยงัจังหวดัขอนแก่น 
เพื่อสื่อสารถึงความต้องการประชาชนที่จะมีส่วนร่วมใน ๔  
ประเดน็ ได้แก่ หลกัประกนัสขุภาพ ความมัน่คงทางอาหาร 
สิทธิชุมชน และสิทธิทางการเมืองในรัฐธรรมนูญใหม่  
แต่ถูกเจ้าหน้าที่ต�ารวจปิดกั้นกิจกรรมโดยตลอด ต่อมา 
เจ้าหน้าทีท่หารได้ฟ้องร้องด�าเนนิคดี ๘ ตัวแทนเครือข่ายฯ  
ในข้อหาฝ่าฝืนค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและ 
ความม่ันคงของชาต ิซึง่ห้ามการชมุนมุทางการเมอืงเกิน ๕ คน 
โดยไม่ได้รับอนุญาต

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กลุ่มเกษตรกรบ้านดอย
เทวดา ต.สบบง อ.ภซูาง จ.พะเยา และนกัศกึษารวม ๑๔ คน  
ได้จัดกิจกรรมเดินมิตรภาพเพ่ือสนับสนุนและให้ก�าลังใจ 
เครือข่าย People Go จนเป็นเหตุท�าให้ถูกเจ้าหน้าที่
ทหาร/ต�ารวจเรียกตัวไปสอบสวนช่วงดึกของวันเดียวกัน 
ต่อมามีการแจ้งความด�าเนินคดีต่อชาวบ้านและนักศึกษา
ในข้อหาฝ่าฝืนค�าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง 
การชุมนุมทางการเมืองจ�านวน ๑๑ ราย 

๒. สิทธิชุมชนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
ได้รบัรองสทิธชิมุชนในการอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟ ูหรอืส่งเสรมิภูมปัิญญา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณ ี
อนัดีงามท้ังของท้องถ่ินและของชาติ และจัดการ บ�ารงุรกัษา 
และใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิ สิง่แวดล้อม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้
หมายความรวมถึงสิทธท่ีิจะร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
หรอืรฐัในการด�าเนนิการดงักล่าวด้วย๒๗๘ 

๒๗๘ จาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (มาตรา ๒๐), โดย ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๖๑, กรุงเทพฯ: ส�านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. ลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑.
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นอกจากนี้ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ ก�าหนดเป็นหน้าที่
ของรัฐที่ต้องจัดให้ประชาชนและชุมชนได้ใช้สิทธิดังกล่าว
สถานการณ์ด ้านสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี ๒๕๖๑ ประเด็นหลัก 
ยังคงเป ็นเรื่องของสิทธิในการมีส ่วนร ่วมของชุมชน 
ในการด�าเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งการด�าเนินการโดยรัฐเอง 
และการที่ รั ฐอนุญาตให ้ เ อกชนด� า เนิ น โครงการ  
โดยสิง่ทีเ่ป็นข้อร้องเรยีนของประชาชนและชมุชนยงัคงเป็น
เรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนเกี่ยวกับการด�าเนิน
โครงการ การรับฟังความเห็นของผู้อาจได้รับผลกระทบ 
และการน�าความเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจ ตลอดจนการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
ตามทีช่มุชนและประชาชนได้ให้ความเหน็ไว้ก่อนการด�าเนนิ 
โครงการ โดยในปี ๒๕๖๑ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาตไิด้รับเรือ่งร้องเรยีนเก่ียวกบัสทิธชิมุชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ�านวน ๑๕ เรื่อง๒๗๙ 

เป็นเรื่องเกี่ยวกับการคัดค้านหรือขอให้ยกเลิกโครงการ
หรือการอนุญาตให้ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงไฟฟ้า 
การก่อสร้างโรงงาน การก่อสร้างทางหลวง เสาส่งสัญญาณ
โทรศัพท์ และการออกหนังสือส�าคัญส�าหรับที่หลวง

นอกจากน้ี ยังมีกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผล
จากการด�าเนินโครงการท่ีผ่านมาท่ีรอการเยียวยาแก้ไข
ปัญหาในหลายกรณี เช่น ผลกระทบจากการท�าเหมืองแร่
ทองค�าในจังหวัดเลย การประกอบกิจการโรงงานประเภท
ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เช่น โรงงาน
ยางพารา โรงไฟฟ้าขยะ โรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นต้น

การประกาศใช้ค�าสั่ง คสช. ที่ ๓/๒๕๕๙, ๔/๒๕๕๙ และ 
๔๗/๒๕๖๐ ซึ่งมีสาระส�าคัญยกเว้นการใช้ผังเมืองรวม 
ในบางพืน้ที ่ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในพืน้ท่ีต่าง ๆ   
เช่น การประกาศยกเว้นการใช้ผงัเมอืงรวมในเขตเศรษฐกจิ
พิเศษภาคตะวันออก เฉพาะในเขตจังหวัดปราจีนบุร ี

มีโรงงานได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้น เฉพาะประเภทโรงงานตาม
ข้อ ๑๐๕ และ ๑๐๖๒๘๐ ในระยะเวลาต้ังแต่ปี ๒๕๕๕- ๒๕๖๑  
รวม ๘๒ โรง และหลังมีการประกาศใช้ค�าส่ัง คสช.  
ที ่๔/๒๕๕๙ มกีารอนญุาตต้ังโรงงานในอ�าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ิมข้ึนรวม ๓๕ โรง คือในปี ๒๕๕๙  
มจี�านวนโรงงานเพ่ิมข้ึน ๕ โรง ปี ๒๕๖๐ เพิม่ขึน้ ๙ โรง และ 
ปี ๒๕๖๑ เพิ่มขึ้น ๒๑ โรง ทั้งที่เดิมอ�าเภอพนมสารคาม 
เคยมปัีญหาการลกัลอบทิง้ขยะทีเ่ป็นกากของเสยีอตุสาหกรรม 
ทีต่�าบลหนองแหนในปี ๒๕๕๖ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด�ารง
ชวีติและสุขภาพอนามยัของประชาชนในพ้ืนที ่และสะท้อน
ให้เห็นว่ารัฐยังไม่มีกลไกควบคุมตรวจสอบการก�าจัด 
กากของเสยีทีม่ปีระสทิธภิาพ ส่วนพืน้ทีอ่ืน่ทีเ่กดิความขดัแย้ง  
ประเด็นหลักคือเรื่องการก่อสร้างโรงไฟฟ้า๒๘๑ ทั้งโรงไฟฟ้า
ขยะ ถ่านหิน และก๊าซ ซึ่งเป็นผลจากการประกาศยกเว้น
การใช้ผังเมืองรวมตามค�าสั่ง คสช. เนื่องจากในหลายพื้นที่
ผังเมืองรวมห้ามการก่อสร้างโรงไฟฟ้า เช่น ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ต�าบลหนองแหน จงัหวดัฉะเชงิเทรา และ 
อ�าเภอเชียงรากใหญ่ จังหวัดปทุมธานี๒๘๒ 

๒๗๙  จาก ฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑.
๒๘๐ ตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ โรงงานในล�าดับที่ ๑๐๕ ได้แก่ โรงงานที่ประกอบกิจการ 
เกีย่วกบัการคดัแยกและฝังกลบสิง่ปฏกิลูหรือวสัดท่ีุไม่ใช้แล้วทีม่ลีกัษณะและคณุสมบัตติามทีก่�าหนด และโรงงานในล�าดบัท่ี ๑๐๖ ได้แก่ โรงงานท่ีประกอบกิจการเก่ียวกับน�าผลติภณัฑ์ 
อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม.
๒๘๑ จาก คืนวันพุธปลดอาวุธ คสช.iLaw X Prachatai | EP5 ม.๔๔ เมินสิ่งแวดล้อม-ผังเมือง เอื้อเขตเศรษฐกิจพิเศษ, โดย ประชาไท, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://prachatai.com/ 
journal/2018/07/77996
๒๘๒ จาก รวมคลิปรายการข่าว: ค�าสัง่ คสช. มาตรา ๔๔ กบัการยกเว้นผงัเมอืง, โดย มลูนธินิติธิรรมสิง่แวดล้อม, ๒๕๕๙. สบืค้นจาก https://enlawfoundation.org/newweb/?p=2782
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ในเดอืนกมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑ ได้มกีารชมุนมุคดัค้านโรงไฟฟ้า
ถ่านหินกระบี่ – เทพา ของประชาชนเครือข่ายปกป้อง 
สองฝั่งทะเล กระบี่-เทพา ยุติโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยผู้ชุมนุม
ได้อดอาหารและเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล ณ บริเวณ 
หน้าส�านกังานองค์การสหประชาชาติ และต่อมาได้มีการลงนาม
ระหว่างรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงพลังงานกับผู ้แทน 
เครอืข่ายฯ เพือ่หาทางออกของปัญหาร่วมกนั ทัง้สองฝ่ายตกลง
ที่จะให้มีการจัดท�ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เชิงยทุธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment 
: SEA) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการก่อน  
เป็นผลให้เครือข่ายฯ ยุติการชุมนุม

เม่ือเดอืนมนีาคม ๒๕๖๑ ชาวบ้านกลุม่อนรุกัษ์ล�าน�า้เซบาย
ประมาณ ๕๐ คนได้ร่วมกนัจดัพธิกีรรมเพือ่เป็นการประท้วง
กระบวนการจัดท�ารายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
ที่ไม่เป็นธรรม ในกรณีขออนุญาตสร้างโรงงานน�้าตาล 
และโรงไฟฟ้าชวีมวลในพ้ืนทีบ้่านน�า้ปลกี อ�าเภอเมอืงอ�านาจเจรญิ  
จงัหวดัอ�านาจเจรญิ ทัง้นี ้ กลุม่อนรุกัษ์ล�าน�า้เซบาย ต�าบล
เชียงเพ็ง จัดตั้งขึ้นโดยชาวบ้านในพื้นที่ที่มีจิตส�านึก 
มุง่ประสงค์จะอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตใินถ่ินฐานบ้านเกดิ
ของตวัเองทีค่นในพืน้ท่ีใช้ประโยชน์มาตัง้แต่ในอดตี มวีถิชีวิีต 
ที่ผูกพันกับทรัพยากรธรรมชาติทั้งการท�าเกษตรกรรม
แบบอินทรีย์ การท�าประมงจากล�าน�้าเซบาย การเก็บหา 
ของป่าจากป่าชุมชน โดยชุมชนต่างช่วยปกป้องและรักษา
เพื่อสืบทอดให้ลูกหลานได้ใช้ต่อไปในอนาคต

เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ประชาชนและเครือข่าย 
อนุรักษ์ป่าจังหวัดเชียงใหม่ ได้รวมตัวกันเพ่ือคัดค้าน
โครงการก่อสร้างบ้านพกัข้าราชการตุลาการศาลอทุธรณ์ภาค ๕ 
บนพื้นที่ป่าเชิงดอยสุเทพ ต�าบลดอนแก้ว อ�าเภอแม่ริม 
จังหวดัเชยีงใหม่ เนือ่งจากเหน็ว่าพืน้ทีด่งักล่าวเป็นส่วนหนึง่ 
ของดอยสุเทพซึ่งเป็นป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ และ 
เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเชียงใหม่ให้ความเคารพนับถือ 
ในฐานะพื้นที่ของดอยสุเทพ โครงการดังกล่าวมีการตัด 
ต้นไม้ใหญ่จ�านวนมากเพือ่ก่อสร้างบ้านพกั ท�าให้เกดิภูมทิศัน์ 
ในลักษณะที่โล่งเตียนแบบโครงการบ้านจัดสรร ประชาชน
ท่ีคัดค้านโครงการจึงเรียกบริเวณน้ีว่า “ป่าแหว่ง” แม้ว่า

บริเวณดังกล่าวจะเป็นพื้นที่ในความครอบครองดูแลของ
ราชการทหาร ซ่ึงได้อนุญาตให้กระทรวงยุติธรรมใช้ที่ดิน
บรเิวณนัน้ในการสร้างบ้านพกัและได้รบัอนมุตังิบประมาณ
ด�าเนินการจนการก่อสร้างใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว  
แต่ประชาชนชาวเชยีงใหม่ไม่เหน็ด้วยกบัโครงการและต้องการ
ให้พืน้ทีด่งักล่าวมสีภาพเป็นป่าดงัเดมิ จงึรวมตวักนัคัดค้าน
ให้มีการรื้อถอนบ้านพักออกไปและปรับปรุงสภาพพื้นที่ 
ให้กลบัเป็นป่าอกีครัง้หนึง่ เครอืข่ายขอคนืพืน้ทีป่่าดอยสุเทพ
เห็นว่าโครงการดังกล่าวมีทั้งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
จากการไม่ท�าการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม การไม่ยืน่ 
แบบก่อสร้างต่อท้องถิ่น การออกแบบที่กระทบต่อระบบ
นเิวศอย่างรนุแรง การก่อสร้างทีถ่มล�าน�า้สาธารณะ การตดัไม้ 
ท�าลายป่า และสุดท้ายคือการไม่ฟังเสียงประชาชน๒๘๓

๓. สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส�คัญ
๑. ค่ามาตรฐานมลพิษในอากาศ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม 
๒๕๖๑ องค์กรกรีนพีซ ประเทศไทย ได้จัดนิทรรศการ 
เผยแพร่ความรูแ้ละรณรงค์เรือ่งขออากาศดคีนืมา โดยมีข้อมูล
ระบุว่า ค่ามาตรฐานอากาศในประเทศไทยโดยเฉพาะใน 
กรุงเทพมหานครในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๑ มีค่ามลพิษ
ในอากาศเกินกว่าค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลก 
และเห็นว่าการก�าหนดค่ามาตรฐานมลพิษทางอากาศ 
ของประเทศไทยส�าหรับฝุ่นละอองไม่เกิน ๑๐ ไมครอน 
หรือ PM ๑๐ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล จึงเรียกร้องให้ 
กรมควบคมุมลพษิใช้ค่าเฉลีย่ฝุน่ละอองขนาดเลก็ไม่เกนิ ๒.๕ 
ไมครอนหรือ PM ๒.๕ ในการค�านวณดัชนีคุณภาพอากาศ 

๒๘๓ จาก คนเชยีงใหม่นดัชมุนมุใหญ่ ๓๐ ม.ิย. หน้าศาลอทุธรณ์ ทวงคนืผนืป่าดอยสุเทพ, โดย นิวส์มอนเิตอร์, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://www.khaosod.co.th/monitor-news/
news_1240806
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เนื่องจากฝุ่นละอองขนาดเล็กมีผลต่อโรคหลายชนิด เช่น 
โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคเกี่ยวกับระบบทางเดิน
หายใจ และอืน่ๆ จงึอาจก่อให้เกดิอนัตรายต่อประชาชนได้  
นอกจากนี ้หน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้องยงัไม่มรีะบบเตือนภยั 
ประชาชนให้ได้รับรู ้ เมื่อมีค ่ามลพิษในอากาศสูงกว่า
มาตรฐานที่ก�าหนด

๒. ปัญหาการจัดการขยะ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเร่ืองผลการประชุมขยะทะเลระดับ
อาเซียน เรื่อง การลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศ
อาเซียน (ASEAN Conference on Reducing Marine  
Debris in ASEAN Region) ให้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการลดการใช้วสัดทุีผ่ลติขึน้จากพลาสตกิ 
เนือ่งจากจะกลายเป็นขยะตกค้างและย่อยสลายได้ยาก 

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ 
นายกรฐัมนตรมีข้ีอสัง่การให้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเร่งรัดด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
โดยเรว็ และให้กระทรวงพาณชิย์เป็นหน่วยงานหลกัร่วมกบั 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
การคลัง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
พจิารณาก�าหนดมาตรการจูงใจส�าหรบับรษิทั ห้างร้าน และ
สถานประกอบการต่าง ๆ  เพื่อลดปริมาณการใช้วัสดุที่ผลิต
จากพลาสติกอีกทางหนึ่ง

ส�าหรับสถานการณ์ด้านขยะในประเทศไทยในปี ๒๕๖๑ 
มีสถานการณ์ที่ส�าคัญได้แก่ การน�าเข้าขยะพิษและขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผิดกฎหมาย ปัญหาขยะในทะเลที่ส่งผล
ต่อส่ิงมีชีวิตในทะเล และขยะจากอาหารซึ่งมีปริมาณมาก
ถึง ๖๔ เปอร์เซ็นต์ของปริมาณขยะทั้งหมด๒๘๔

นอกจากนี้ ได้เกิดผลข้างเคียงของแผนการก�าจัดขยะ 
อนัสบืเนือ่งมาจากการก�าหนดให้เร่ืองดงักล่าวเป็นวาระแห่งชาติ  
กล่าวคือ มีการก�าหนดแผนก�าจัดขยะโดยน�ามาใช้เป็น 

เชื้อเพลิงในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าขยะ ท�าให้ 
มีการขออนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้าขยะเพิ่มขึ้น 
อย่างมาก แต่ในกระบวนการประกอบกจิการโรงไฟฟ้าขยะ 
อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพื้นท่ีใกล้เคียง เช่น  
การขนส่งขยะ การเก็บรักษาขยะที่เป็นวัตถุดิบ เป็นต้น 

๓. สถานการณ์สารเคมีอันตรายในผลผลิตทางการเกษตร 
และอาหาร เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เครือข ่าย 
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษ
ที่อันตรายร้ายแรง ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้ 
(๑) คณะกรรมการวัตถุอันตรายทบทวนมติและพิจารณา
ยกเลิกพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส เพ่ือให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัวิตัถอุนัตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และ 
(๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ศึกษาหาวิธีการทดแทน
ตามมติของสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพ่ือปกป้องคุ้มครอง
สุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค และ (๓) ในช่วงก่อน
การยกเลิก หากพบว่ามีผลกระทบต่อต้นทุนของเกษตรกร 
ให้มีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

เมือ่เดอืนมกราคม ๒๕๖๑ เครอืข่ายเตอืนภยัสารเคมีก�าจดั
ศัตรูพืช (Thai-PAN) ได้แถลงผลการตรวจสารเคมีก�าจัด 
ศตัรพูชืตกค้างในผกัและผลไม้ประจ�าปี ๒๕๖๑ โดยมเีป้าหมาย 
ในการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผักที่ปลูกโดยไม่
ใช้ดินหรือผักโฮโดรโปนิกส์ ผลการวิเคราะห์พบว่ามีผัก 
จ�านวน ๑๙ ตวัอย่างทีพ่บสารเคมกี�าจดัศตัรูพชืตกค้างเกนิมาตรฐาน 
หรือคดิเป็นร้อยละ ๖๓.๓ ของจ�านวนตัวอย่างท้ังหมด ซึง่เม่ือ 

๒๘๔ จาก วิกฤตขยะอาหาร (๑) สถานการณ์ขยะอาหารในไทย ความจริงที่ไม่เคยถูกพูดถึง, โดย ไทยพับลิก้า กล้าพูดความจริง, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://thaipublica.org/ 
2018/03/foodwastecrisis-tesco1/
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เปรยีบเทยีบกบัการตกค้างของผกัและผลไม้ทัว่ไป ซ่ึงได้ส�ารวจ 
และวเิคราะห์เมือ่ปลายปี ๒๕๖๐ พบว่ามกีารตกค้างสงูกว่า  
โดยผกัทัว่ไปพบการตกค้างเกนิมาตรฐานร้อยละ ๕๔.๔๒๘๕

การประเมินสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรค
๑. สถานการณ์ที่มีความก้าวหน้า
ผลจากการประกาศให้สิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาต ิ
ของรัฐบาลเมื่อปลายปี ๒๕๖๐ ท�าให ้ทุกภาคส่วน 
ของสังคม โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐมีความตื่นตัวและ 
ให้ความส�าคัญมากขึน้กบัการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชน 
ในส่วนที่หน่วยงานรับผิดชอบ นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีบทบัญญัติ
บางมาตราที่ก� าหนดให ้หน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้องต ้อง 
ด�าเนินการบางประการภายในระยะเวลาที่ก�าหนด เช่น 
การบญัญตัเิกีย่วกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท�า 
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการออกกฎหมาย 
ทีต้่องจดัให้มกีารรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดท�าร่างกฎหมาย 
ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ หลายฉบับเพื่อให้สอดรับกับ 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ อันถือเป็นความก้าวหน้า 
ในการส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธขิองประชาชน ซึง่ยงัอยูร่ะหว่าง
การด�าเนินการ 

เมื่อยังไม่มีกฎหมายหรือระเบียบเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่ในเรื่องดังกล่าว จึงยังไม่ปรากฏผลเป็น 
รูปธรรมในการเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที ่นอกจากนี ้การผลกัดนักฎหมาย นโยบาย ตลอดจน 
ระเบียบต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ยังต้อง
อาศัยระยะเวลาในการสร้างความรู ้ความเข้าใจและ 
การปรับเปลี่ยนทัศนคติจากแนวคิดเดิมที่รัฐเป็นผู้จัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่เพียงผู ้ เดียว  
มาเป็นแนวคิดใหม่ที่ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมใน 
การจดัการ ดงัสะท้อนให้เหน็จากข้อเทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้ทีย่งัม ี
ข้อร้องเรยีนและปัญหาทีเ่กดิขึน้ในหลายพืน้ทีย่งัไม่ได้รบัการแก้ไข

๒. สถานการณ์ที่ยังมีข้อห่วงกังวล
จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏทั้งข้อมูลจากภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม การที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจด้วยการเร่งสร้างความเจริญเติบโตโดยสนับสนุน
การลงทนุขนาดใหญ่ และเร่งสร้างสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐาน 
ท�าให้เกิดความเส่ียงในการสร้างผลกระทบต่อประชาชน
และชุมชน เช่น โครงการเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
โครงการท่าเรือน�้าลึกปากบารา โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน
กระบี่-เทพา การก่อสร้างทางหลวงพิเศษ ตลอดจน 
การอนญุาตให้ประกอบกจิการอตุสาหกรรมต่าง ๆ  เช่น โรงงาน
ยางพารา โรงไฟฟ้าขยะ โรงไฟฟ้าชวีมวล โรงงานน�า้ตาล ฯลฯ  

๒๘๕ จาก ไทยแพนพบการตกค้างของสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชในผักไฮโดรโปนิกส์สูงกว่าผักทั่วไป, โดย ThaiPAN เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก�าจัดศัตรู, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก  
https://thaipan.org/action/504 
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การด�าเนินการเหล่านี้จ�าเป็นต้องมีการประเมินและ
เตรียมการป้องกันผลกระทบอย่างเพียงพอ เนื่องจาก 
เมื่อเกิดผลกระทบแล้ว การเยียวยาแก้ไขปัญหามักเป็นไป
ด้วยความยากล�าบากและอาศัยระยะเวลาที่ยาวนาน

ในส่วนของปัญหาส่ิงแวดล้อม แม้จะมีความพยายาม 
ของรัฐบาลในการด�าเนินการหลายประการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมด้านต่าง ๆ แต่ปัญหาสิง่แวดล้อม
มักมีพัฒนาการที่รวดเร็วและเติบโตควบคู่กับการพัฒนา
ด้านเศรษฐกจิ ซึง่รฐัต้องให้ความส�าคญัอย่างจรงิจงัเนือ่งจาก
จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งเฉพาะหน้าและ
ในระยะยาว ส�าหรับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปี ๒๕๖๑ 
ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ส�าคัญคือเรื่องของ 
ฝุน่ละอองขนาดเลก็ ขยะ โดยเฉพาะขยะในทะเล และการใช้
สารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายในผลผลติทางการเกษตรและอาหาร 
หากรัฐบาลไม่มีนโยบายหรือแผนด�าเนินการที่ชัดเจนและ
จริงจัง จะส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและ 
มีผลต่อเนือ่งถงึงบประมาณด้านสาธารณสขุของรฐัทีจ่ะต้อง 
เพ่ิมมากขึ้นอันเป็นผลจากสุขภาพของประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษ

การแก้ไขปัญหาควรท�าท่ีต้นทางเพ่ือเป็นการป้องกนัปัญหา
ก่อนที่จะเกิดขึ้นโดยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท�าแผนการพัฒนาในพื้นที่
โดยเฉพาะการจดัท�าผงัเมอืงรวม การให้ข้อมลูต่อประชาชน
และชุมชน เมื่อมีการจัดท�าโครงการต่าง ๆ  ควรมีการรับฟัง
ความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ของหน่วยงานในการอนุมัติอนุญาตโครงการด้วย

ข้อเสนอแนะ 
๑. รัฐบาลควรพิจารณาทบทวนมาตรการตรวจสอบ 
การประกอบกจิการของโรงงานอุตสาหกรรมหรอืกจิการอ่ืน 
ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เพื่อป้องกัน
ปัญหาการท้ิงกากของเสียหรือสารพิษสู่ส่ิงแวดล้อม และ
เมื่อเกิดปัญหาที่กระทบถึงการด�ารงชีวิตและสุขภาพ 
ของประชาชนข้ึน ควรมีมาตรการแก้ไขอย่างทันท่วงที  
โดยอาจก�าหนดให้ผลการด�าเนนิการในเรือ่งดงักล่าวเป็นตวัชีว้ดัหนึง่ 
ในการวัดประสิทธิผลการด�าเนินงานของหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้อง และมกีารก�าหนดระยะเวลาของการด�าเนนิการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแต่ระยะเพ่ือให้สามารถติดตาม 
ผลการด�าเนินการได้

๒. รัฐบาลควรเร่งแก้ไขปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 
ด้านสุขภาพและความเป็นอยู ่จากการประกอบกิจการ 
ต่าง ๆ  เช่น การท�าเหมอืงแร่โดยเฉพาะเหมอืงทองค�า รวมถงึ 
ดูแลให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรม
เนื่องจากเป็นหน้าที่ส�าคัญของรัฐในมิติของสิทธิมนุษยชน 

๓. รัฐควรมีมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
ให้เกิดความยั่งยืน ทั้งการเร่งพิจารณาออกกฎหมาย 
ทีส่่งเสรมิการใช้สทิธชุิมชน เช่น พระราชบญัญัตสิทิธชุิมชน 
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
สาธารณะ และการปรับปรุงกฎระเบียบที่ เ ก่ียวข้อง 
หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้สิทธิ 
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
การรับรองในรัฐธรรมนูญได้อย่างแท้จริง
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๕.๒ สถานการณ์ในพืน้ทีจั่งหวดัชายแดนภาคใต้

ภาพรวม
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี 
นราธวิาส และสงขลา (ในเขต ๔ อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอจะนะ 
สะบ้าย้อย เทพา และนาทวี) ตัง้แต่วนัที ่๑ มกราคม ๒๕๔๗ 
ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีเหตุการณ์ความไม่สงบ 
เกิดขึ้นทั้งสิ้น ๒๐,๑๖๓ ครั้ง มีผู้เสียชีวิต ๖,๙๒๑ ราย และ
ผู้ได้รับบาดเจ็บ ๑๓,๕๑๑ ราย๒๘๖ โดยในปี ๒๕๖๑ ปรากฏ
เหตกุารณ์ความไม่สงบ การด�าเนนิการทีส่�าคญัของรฐั และ
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ ดังนี้

0

๔๕๐

๙๐๐

๑๓๕๐

๑๘๐๐

๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒๒๕๕๐ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

๓๗๔

๕๕๒
๕๘๔

๖๓๐

๕๓๕

๑๐๖๒

๘๙๓

๗๖๔

๑๖๘๒

๔๔๘

๓๑๕ ๓๐๙
๒๕๐

๒๑๘

๔๒๙
๓๗๔ ๒๖๕

๔๕๒
๕๑๒

๕๒๑
๕๑๒

๑๓๗๕

๙๖๙
๙๒๗

๑๐๗๕
๑๑๖๗

๑๐๔๖
๑๐๓๙

๖๖๓

๔๙๐

ที่มา : ฐานขอมูลเหตุการณชายแดนใต ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต

๒. การด�เนินการที่ส�คัญของรัฐ
รฐับาลได้ให้การช่วยเหลือเยยีวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ทัง้ในด้านของการมอบเงนิช่วยเหลอืเยยีวยา
และการเยยีวยาด้านจติใจ ข้อมลูจากศนูย์อ�านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ณ วนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๑ 
แสดงรายละเอียดการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ดังนี้

๒๘๖ จาก ฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้, โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://deepsouthwatch.org/th/dsid
๒๘๗ แหล่งเดิม

๑. สถิติเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในปี ๒๕๖๑ เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้จ�านวน ๕๔๘ เหตุการณ์ ส ่งผลให ้
มผีูเ้สยีชวีติ ๒๑๘ ราย ได้รบับาดเจบ็ ๒๖๕ ราย มจี�านวนลดลง
เมือ่เทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี ๒๕๖๐ ซ่ึงมเีหตกุารณ์
เกิดขึ้น ๕๘๘ ครั้ง มีผู้เสียชีวิต ๒๕๐ ราย ได้รับบาดเจ็บ 
๓๗๔ ราย โดยในปี ๒๕๖๑ เหตุการณ์รุนแรงที่มีผู้ได้รับ
ผลกระทบจ�านวนมาก คอื เหตกุารณ์ระเบดิทีต่ลาดพิมลชัย 
จังหวัดยะลา ซ่ึงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจ�านวน ๓ ราย และ 
ได้รับบาดเจ็บ ๒๓ ราย๒๘๗ 

สถิติผูเ้สยีชีวติและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต้ (ปี ๒๕๔๗ - ๒๕๖๑)
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ในการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี รัฐบาล
ได้ด�าเนนิกระบวนการพดูคยุเพือ่สนัตสิขุ๒๘๘ ซึง่ในปี ๒๕๖๑ 
รัฐบาลโดยหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้แถลงความคบืหน้าของการด�าเนนิการโดยมกีารจัดต้ัง
ศนูย์ประสานงานหรอื Safe House ในพืน้ทีจ่งัหวดัปัตตานี 
และมีการก�าหนดพื้นท่ีปลอดภัยน�าร่องจ�านวน ๑ อ�าเภอ  
ซ่ึงปัจจุบันอยู ่ระหว่างการเปิดเวทีสาธารณะเพื่อให ้
ภาคประชาสงัคมและภาควชิาการเข้ามามส่ีวนร่วมในการก�าหนด 
มาตรการรกัษาความปลอดภัยพืน้ทีร่่วมกับภาครฐั๒๘๙

๓. สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงจ�านวน 
๓ ฉบับในพื้นที่ ส่งผลให้มีการกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ 
ความม่ันคงควบคุมตวัประชาชนท่ีถกูสงสยัว่ามส่ีวนเกีย่วข้อง
กับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบไปซักถามโดยไม่ต้องมีหมายค้น 

และหมายจับ และน�าตัวผู ้ต้องสงสัยไปควบคุมตัวไว้ที่ 
ค่ายทหารหรอืสถานทีเ่ฉพาะต่าง ๆ ในพืน้ที ่ ซึง่สุม่เส่ียงต่อ 
การถกูกล่าวหาและร้องเรยีนว่ามกีารกระท�าหรอืการละเลย
การกระท�าที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ท้ังนี้ ในปี 
๒๕๖๑ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเร่ือง 
ร้องเรยีนประเด็นสทิธมินษุยชนในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้  
จ�านวน ๗๒ ค�าร้อง๒๙๐ โดยประเด็นที่มีการกล่าวอ้างว่า 
มีการกระท�าหรือการละเลยการกระท�าที่เป็นการละเมิด
สิทธมินษุยชนมากท่ีสุด คอื ประเด็นสิทธิและเสรีภาพในชวิีต 
และร่างกายอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรณีกล่าวอ้างว่าถูกเจ้าหน้าท่ีรัฐท�าร้าย
ร่างกายและกระท�าทรมานในระหว่างควบคมุตัว หรอืบังคับ
ให้รับสารภาพว่ามส่ีวนเกีย่วข้องกบัเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในพืน้ท่ีด้วยวธิกีารต่าง ๆ  เช่น การเตะ ต่อย ตบตี การให้ยนื 
เป็นเวลานาน การใช้ถุงด�าคลุมศีรษะจนสลบและใช้
น�้าสาดให้ฟื้น การใช้ไฟฟ้าช๊อตตามร่างกายจนหมดสติ  

๒๘๘ จาก รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๖๐ (น. ๑๘๒), โดย ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๖๑, กรุงเทพฯ: 
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. ลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑ โดย ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
๒๘๙ จาก “อกัษรา” สอนมวยฝ่ายความมัน่คงดบัไฟใต้ เสยีเวลาให้ราคา “พโูล-บอีาร์เอน็”, โดย ส�านกัข่าวอศิรา, ๒๕๖๑. สบืค้นจาก https://www.isranews.org/content-page/ 
67-south-slide/68201-peacetalk_68201.html
๒๙๐ จาก ระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและบริการสารสารเทศด้านสิทธิมนุษยชน, ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑.

ประชาชน
(ราย)

เจ้าหน้าที่รัฐ
(ราย)

รวม
(ราย)

จ�านวนเงิน
(บาท)

๑. ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

๑.๑ ด้านร่างกาย ๑๔๖ ๑๕๐ ๒๙๖ ๔๖,๖๑๕,๐๐๐

กรณีเสียชีวิต (๓๙) (๒๕) (๖๔)

กรณีบาดเจ็บ (๙๔) (๑๑๐) (๒๐๔)

กรณีทุพพลภาพ (๑๓) (๑๕) (๒๘)

๑.๒. ด้านทรัพย์สิน ๒๐๑ ๒๔,๙๔๔,๕๓๗

๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกลุ ่มผู ้ได้รับผลกระทบ 
จากการบังคับใช้กฎหมายตามทางเลือกของตนเอง

๒๐๐ ๑,๘๙๒,๕๖๑

๓. ผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบตามระเบียบ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ด้รบัความเสยีหาย
และผู้ได้รับผลกระทบจากการกระท�าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
อันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๘๒ ๗,๐๐๒,๔๐๐



รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑

158

และใช้อาวุธปืนจ่อศีรษะ การให้เปลือยกายในห้องเย็น 
เป็นต้น ซึ่งจากผลการพิจารณาค�าร้องของ กสม. พบว่า 
ในบางกรณียงัมกีารกระท�าหรอืการละเลยการกระท�าทีเ่ป็น 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ประเด็นที่เป็นสาเหตุของ 
การร้องเรียนส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากปัญหาความกังวลและ
ความรู้สึกหวาดระแวงว่าจะมีการกระท�าหรือการละเลย
การกระท�าที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อตนเองหรือ 
ญาตพิีน้่องท่ีเป็นผูต้้องสงสยัในคดคีวามมัน่คง กสม. ได้ด�าเนินการ 
ตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงและท�าความเข้าใจกับทุกฝ่าย 
เพื่อลดข้อกังวลอันเป ็นท่ีมาของข้อร ้องเรียนนั้น ๆ  
พร้อมกบัหารอืกบัแม่ทพัภาคที ่ ๔ และผูอ้�านวยการรักษา 
ความมัน่คงภายในภาค ๔ โดยขอให้กองทพัค�านงึถงึความกงัวล 
และความห่วงใยของญาติและผู้ถูกควบคุมตัวในสถานที่
ควบคมุตวั และขอให้มมีาตรการหรอืแนวทางเพือ่คุม้ครอง
สิทธิในชีวิตและร่างกายของผู้ถูกควบคุมตัว ซึ่งแม่ทัพภาค
ท่ี ๔ และผู้อ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔  
ได้ยนืยนัในการให้ความส�าคัญเรือ่งการคุม้ครองสทิธิมนษุยชน 
ต่อประชาชนในพื้นท่ีตลอดจนผู้ถูกควบคุมตัว รวมถึง
ให้ความร่วมมือกับ กสม. ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
จากเรื่องร้องเรียนทุกกรณีอย่างทันเหตุการณ์ 
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ไดรับบาดเจ็บ

ที่มา : ฐานขอมูลเหตุการณชายแดนใต ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต

เสียชีวิต

จำนวน (ราย) 

ป

๒๙๑ ปัจจุบันมีพื้นที่ที่ประกาศยกเลิกพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วจ�านวน ๓ อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี อ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
และอ�าเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส.
๒๙๒ จาก ต่ออาย ุพ.ร.ก. ฉกุเฉนิ ๓ จว.ชายแดนใต้ ยกเว้น ๓ อ�าเภอ สไุหงโก-ลก-เบตง-แม่ลาน’, โดย แนวหน้า, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://www.naewna.com/politic/345126
๒๙๓ จาก ฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้, โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://deepsouthwatch.org/th/dsid

ส� าหรับสถานการณ ์การบั งคับ ใช ้ กฎหมายพิ เศษ 
ด้านความมั่นคงในพื้นที่น้ัน ในปี ๒๕๖๑ รัฐบาลได้ยกเลิก 
การประกาศใช ้พระราชก� าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพิ่มเติม ๒ เขตพื้นที่๒๙๑  
คอื พ้ืนท่ีอ�าเภอเบตง จังหวดัยะลา และอ�าเภอสุไหงโกลก  
จงัหวดันราธวิาส โดยน�าพระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คง 
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาบังคับใช้แทน 
ด้วยเหตุผลว่าทั้ง ๒ พ้ืนที่อยู่ในภาวะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และหน่วยงานของรัฐสามารถใช้มาตรการปกติเข้าควบคุม 
ระงบัยบัยัง้ และแก้ไขปัญหาได้แล้ว๒๙๒

สิทธิเด็ก
ในปี ๒๕๖๑ มีจ�านวนเด็ก (อายุ ๐ – ๑๗ ปี) ที่ได้รับ 
ผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไม่สงบ จ�านวน ๒๕ ราย ลดลงจาก 
ปี ๒๕๖๐ ที่มีจ�านวน ๓๖ ราย อย่างไรก็ตาม ในปี ๒๕๖๑  
มีเด็กที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ๑๑ ราย  
ซึ่งมากกว่าสถิติในปี ๒๕๖๐ ที่มีเด็กเสียชีวิตเพียง ๔ ราย  
แต่เด็กทีไ่ด้รับบาดเจ็บมจี�านวนลดลงจาก ๓๒ รายในปี ๒๕๖๐ 
เป็น ๑๔ รายในปี ๒๕๖๑ ทัง้นี ้ เดก็ท่ีเสยีชวิีตในปี ๒๕๖๑ 
จ�านวน ๑๑ ราย เป็นเพศชาย ๑๐ ราย เพศหญงิ ๑ ราย  
และเด็กที่ได้รับบาดเจ็บ ๑๔ ราย เป็นเพศชาย ๔ ราย  
เพศหญงิ ๑๐ ราย๒๙๓ 

สถิติเด็กทีเ่สยีชีวติและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ทีจั่งหวดัชายแดนภาคใต้ (ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๖๑)
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ส�าหรับมิติด้านสุขภาพ ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี 
และนราธิวาส มีจ�านวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ ๑๒ ปี 
ไม่ผ่านเกณฑ์ในการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามตาราง
สร ้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรคสูงเป ็นสามอันดับแรกของ
ประเทศไทย ในปี ๒๕๖๑ ปรากฏกรณีการเสียชีวิต 
ของเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้จากโรคหัด 
จ� านวน ๑๖ ราย โดยเด็กที่ เ สี ย ชีวิ ตอยู ่ ใน พ้ืน ท่ี 
จังหวัดปัตตานี ๕ ราย จังหวัดยะลา ๑๐ ราย และ 
จังหวัดสงขลา ๑ ราย ทั้งนี้  เด็กในจังหวัดปัตตานี 
และยะลาท่ีเสียชีวิตท้ัง ๑๕ รายมีประวัติไม่ได้รับวัคซีน  
ซ่ึ งสา เหตุ ส ่ วนใหญ ่มาจากความเชื่ อ  ฐานะและ 
สภาพครอบครัว ความยากจน และการอยู ่ห ่างไกล 
ศูนย ์บริ การสาธารณสุข ๒๙๔ นอกจากนี้  ร ายงาน 
ผลการประ เมิ นสถานการณ ์ ด ้ านสิ ทธิ มนุ ษยชน 
ของประเทศไทย ปี ๒๕๖๐ ได้เคยรายงานถึงสถานการณ์
ภาวะทุพโภชนาการของเด็กอายุต�่ากว่า ๕ ปีในพ้ืนท่ี 
จั งหวัดชายแดนภาคใต ้  ซึ่ งมีภาวะผอมแห ้ งหรือ 
ภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันสูงที่สุดในประเทศไทย 
และมีน�้าหนักต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน๒๙๕ ท้ังนี้ พบว่า
สาเหตุที่ส่งผลให้เด็กมีภาวะทุพโภชนาการประกอบด้วย
ปัจจัยต่าง ๆ ดังน้ี

ปัจจัยด้านการประกอบอาชีพของผู้ปกครอง โดยในพื้นที่ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 
กรีดยาง ซึ่งจะต้องออกจากบ้านในช่วงเวลาดึก และ
อาจจะไม่มีการเตรียมอาหารเช้าส�าหรับเด็ก ส่งผลให้
เด็กบางรายได้รับประทานอาหารไม่ครบ ๓ มื้อ รวมถึง 
การ เลื อกซื้ ออาหาร ท่ี ไม ่มี คุณค ่ าทาง โภชนาการ 
มาให้เด็กรับประทาน 

ป ั จ จั ยด ้ านคุณภาพของอาหาร เช ้ า  พบว ่ า เ ด็ ก 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางส่วนไม่ได้รับประทานอาหาร
เช้า และมีการรับประทานขนมกรุบกรอบแทนอาหาร 
ที่ มีคุณค ่าทางโภชนาการ รวมถึ งคุณภาพอาหาร 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนมีความไม่ครบถ้วน 
ทั้งในด้านของชนิดและปริมาณอาหาร๒๙๖

 

ปัจจัยด้านบุคลากรสาธารณสุขที่พบว่า บุคลากรบางส่วน 
ในงานบรกิารฝากครรภ์ (antenatal care) และงานส่งเสรมิ 
สุขภาพเด็กดี (Well Child Clinic :WCC) มีจ�านวนน้อย 
มีความรู้และทักษะด้านโภชนาการสตรีและเด็กไม่มาก  
รวมถึงภาระงานที่มากส ่งผลให ้ ไม ่สามารถท�างาน 
เชิงคุณภาพได้มากนัก๒๙๗

ทัง้นี ้ภาวะทพุโภชนาการเป็นอปุสรรคต่อพฒันาการของเดก็  
อาจส่งผลให้เด็กเรียนรู ้ช ้า มีภูมิต้านทานโรคต�่าและ
น�าไปสู ่การเกิดโรคไม ่ติดต ่อหลายโรค ในส ่วนของ 
การด�าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว รัฐได้มีนโยบาย
และมาตรการต่าง ๆ อาทิ โครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ 
วันแรกของชีวิต การฟื ้นฟูระบบเฝ้าระวังโภชนาการ 
หญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย การติดตามเร่งรัดให้ท้องถิ่น 
และชุมชนจัดอาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพทั้งชนิดและ
ปริมาณ การจัดให้มีอาหารเช้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียน การใช้กลไกนักแนะแนวโภชนาการและแม่
อาสาในการดูแลติดตามเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ๒๙๘ 
รวมถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแล
และพัฒนาทุกด้าน๒๙๙ เป็นต้น 

๒๙๔ จาก เปิดใจนายอ�าเภอยะรัง ระดมพลัง ๔ เสาหลักหยุดยั้งโรคหัด, โดย ส�านักข่าวอิศรา, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://www.isranews.org/content-page/67-south-slide/ 
70989-forecores.html
๒๙๕ จาก รายงานผลการประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๖๐ (น. ๑๘๔ – ๑๘๕), โดย ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต,ิ ๒๕๖๑, กรงุเทพฯ: 
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. ลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑ โดย ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
๒๙๖ จาก หนังสือศูนย์อนามัยที่ ๑๒ จังหวัดยะลา ที่ สธ ๐๙๒๒.๐๓/๑๔๗๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท�ารายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑.
๒๙๗ จาก หนงัสอืศนูย์บรหิารการพฒันาสขุภาพจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ที ่สธ ๐๒๒๒/๖๒๓ ลงวนัที ่๖ สงิหาคม ๒๕๖๑ เรือ่ง ข้อมลูสถานการณ์ด้านสขุภาพในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้.
๒๙๘ จาก หนงัสือศนูย์อนามัยที ่๑๒ จงัหวดัยะลา ที ่สธ ๐๙๒๒.๐๓/๑๔๗๐ ลงวนัท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เร่ือง ขอส่งข้อมลูเพือ่ประกอบการจดัท�ารายงานผลการประเมนิสถานการณ์
ด้านสทิธมินษุยชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑.
๒๙๙ จาก สถ.ขับเคลื่อนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กพื้นที่ชายแดนใต้ สู่พัฒนาการคุณภาพที่ดี, โดย ไทยรัฐ, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/content/1183882
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สิทธิสตรี
ในปี ๒๕๖๑ มีจ�านวนสตรีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจ�านวน ๘๖ ราย เสียชีวิต ๑๙ ราย ได้รับบาดเจ็บ 
๖๗ ราย๓๐๐ มีจ�านวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ ที่มีสตรีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจ�านวน ๗๘ ราย  
เสยีชวีติ ๑๐ ราย และได้รบับาดเจบ็ ๖๘ ราย โดยกรณเีหตุการณ์ระเบดิทีต่ลาดพิมลชยั ในพ้ืนทีอ่�าเภอเมอืงยะลา เมือ่เดอืน 
กุมภาพันธ์ ส่งผลให้สตรีเสียชีวิตจ�านวน ๒ ราย และได้รับบาดเจ็บมากถึง ๑๔ ราย๓๐๑ รวมถึงยังปรากฏกรณีที่ผู้ก่อเหตุ 
ลอบยิงสตรีและเด็กเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ขณะเดินทางกลับจากตลาด

นอกจากผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบแล้ว  
สตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังต้องเผชิญกับปัญหา
ในมิติอื่น ๆ ที่ส�าคัญ อาทิ ปัญหาการเข้าถึงความยุติธรรม
และกระบวนการยุติธรรมท่ีไม่เอื้อ/ขาดการค�านึงถึงมิติ
ความอ่อนไหวทางเพศสภาพ โดยพบว่าสตรมีสุลมิส่วนใหญ่ 
เข้าถงึความยตุธิรรมได้อย่างจ�ากดัในการจดัการปัญหาต่าง ๆ  
ในครอบครัวและชุมชน เช่น ความรุนแรงในครอบครัว 
การสมรส การสิ้นสุดการสมรส การจ่ายค่าเลี้ยงดู หรือ
การจัดการมรดก เป็นต้น๓๐๒ นอกจากนี้ ยังพบปัญหา 
ด้านสขุภาพอนามยัและสทิธิอนามยัเจรญิพนัธุข์องสตรใีนพืน้ที่ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้อยูใ่นเกณฑ์ต�า่กว่า
ค่ามาตรฐานของประเทศท่ีส�าคัญ อาทิ การตั้งครรภ์ของ
หญงิทีไ่ม่อยูใ่นวยัเจรญิพนัธุ ์ อตัราการตายของมารดาและ
ทารกทีสู่ง ภาวะโลหิตจางของมารดาและบุตร เป็นต้น๓๐๓  

๐

๗๕

๑๕๐

๒๒๕

๓๐๐

๕๐

๑๑

๑๓๗

๒๐๗ 

๒๓๔

๒๐๙

๑๑๘
๑๕๐

๑๔๓
๑๒๘

๖๘

๖๗

๑๗๙

๒๐๕

๒๑
๓๗

๒๙
๔๗ ๔๐

๕๕
๕๗

๒๙

๖๖

๓๗
๒๔

๑๐
๑๙

๙๐

๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๓๒๕๕๒ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๖๐๒๕๕๘ ๒๕๕๙๒๕๕๗ ๒๕๖๑

๑๗๓

๘๗

ไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต

ที่มา : ฐานขอมูลเหตุการณชายแดนใต ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต

จำนวน (ราย) 

ป

๓๐๐ จาก ฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้, โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://deepsouthwatch.org/th/dsid
๓๐๑ จาก เผยรายชื่อผู้บาดเจ็บเหตุระเบิดตลาดสดยะลา, โดย แนวหน้า, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก http://www.naewna.com/local/315778
๓๐๒ จาก ข้อเสนอแนะการเข้าถึงความยุตธิรรมของผูห้ญงิมสุลมิในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (น. ๓), โดย ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต,ิ ๒๕๖๑, กรงุเทพฯ: ส�านกังาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. ลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑ โดย ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
๓๐๓ จาก รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑, โดย รัฐบาลไทย, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก http://www.thaigov.go.th/
news/contents/details/13720

สถิติสตรีทีเ่สยีชีวติ และได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในพืน้ทีจั่งหวดัชายแดนภาคใต้ (ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๖๑)
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จากการปฏิบตังิานของ กสม. เพือ่หาข้อเทจ็จรงิในประเดน็
ทีม่กีารร้องเรยีนและการส่งเสรมิการคุม้ครองสทิธมินษุยชน 
ในพื้ นที่  รั ฐ มีความพยายามสร ้ างความตระหนัก 
เรือ่งสทิธมินษุยชนแก่เจ้าหน้าทีผู่รั้บผดิชอบ และผูบั้งคบับญัชา 
ระดับสูงให้ความส�าคญัในการดูแลการปฏบิติัให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนที่เหมาะสมและถูกต้องเพื่อลดการถูกกล่าวหาว่า 
มกีารกระท�าในลกัษณะทีรุ่นแรงหรือเกินขอบเขตท่ีกฎหมาย 
ให้อ�านาจ เช่น การตรวจค้น การให้เยี่ยม การลงบันทึก
ป ร ะ จ� า วั น ท่ี ส ถ า นี ต� า ร ว จ แ ล ะ น� า ไ ป ต ร ว จ ร ่ า ง ก า ย 
เมือ่มกีารควบคมุตัวผู้ต้องสงสัยในคดีความมัน่คงไปซกัถาม  
และการอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัสิทธมินษุยชน 
ของเจ้าหน้าทีใ่นพืน้ท่ีทัง้ในระดบัผูป้ฏบิตัแิละผู้บงัคับบัญชา 
เป็นต้น อย่างไรกดี็ ยงัคงมข้ีอร้องเรยีนต่อ กสม. กรณีท่ีกล่าว
อ้างว่ามีการกระท�าการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ในระหว่างการควบคุมตัวผู ้ต้องสงสัยในคดีความม่ันคง  
ซึ่งได ้ด�าเนินการตรวจสอบและมีข ้อเสนอแนะไปยัง 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่แก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรยีนให้ดขีึน้ 

ส่วนการด�าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
ของเด็กในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐมีนโยบาย 
และโครงการต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
แต่พบว่ายงัมข้ีอท้าทายในเรือ่งสภาพครอบครวัของเดก็ การให้ 
ความส�าคญัต่อเรือ่งดงักล่าวของผูป้กครองและผูท้ีด่แูลเด็ก 

ท้ังนี้ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอัตราส่วนมารดา
ตายสูง โดยการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุที่หญิง 
ตั้งครรภ์ยังคงฝากครรภ์กับผดุงครรภ์โบราณด้วยเหตุผล
ด้านวถิชีวีติ ความเชือ่ ศาสนา และวฒันธรรมทีเ่ป็นตวัก�าหนด
บรรทัดฐานปฏิบัติตนของหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งไม่ครอบคลุม
เรื่องการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนและส่งเสริมสุขภาพ 
ตามหลักสูตรศาสตร์สมัยใหม่๓๐๔ 

การประเมินสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรค
จากสถติเิหตกุารณ์ความไม่สงบทีล่ดลงและการด�าเนนิการ 
ท่ีส�าคัญของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความพยายามของรัฐ 
ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
และปัญหาในมิติอื่น ๆ โดยพบว่า รัฐมีความพยายามที่จะ
ลดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งมีผลต่อสิทธิเสรีภาพ
ในชีวิตและร่างกายของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และได้ประกาศปรับลดพื้นที่ในการประกาศใช้
พระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการกระทบ 
สิทธิเสรีภาพของประชาชนจากการบังคับใช้กฎหมาย 
ฉบบัดงักล่าว อาท ิปัญหาการร้องเรยีนและกล่าวอ้างว่าได้รบั 
ผลกระทบด้านสทิธมินษุยชนจากการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจ้าหน้าท่ี 
ความมั่นคงภายใต้พระราชก�าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘๓๐๕

๓๐๔ จาก อนามัยแม่และเด็ก ๓ จังหวัดชายแดนใต้วิกฤติ มารดาตายสูงกว่าเป้าหมายประเทศ ๓ เท่า, โดย Hfocus, ๒๕๖๐. สืบค้นจาก https://www.hfocus.org/content/ 
2017/03/13548
๓๐๕ พระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ก�าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถปิดล้อม ตรวจค้น อายัดจับกุม และสามารถกักตัวบุคคลที ่
ต้องสงสัยได้คราวละ ๗ วัน โดยมีหมายศาล และต่อได้คราวละ ๗ วัน แต่รวมระยะเวลาควบคุมทั้งหมดต้องไม่เกิน ๓๐ วัน โดยไม่มีการพิจารณาคดีในศาล.
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และข้อจ�ากดัด้านบคุลากรสาธารณสขุ ทัง้ในมติขิองจ�านวน
บุคลากร ภาระงาน องค์ความรู้ และทักษะการปฏิบัติงาน 

นอกจากนี้ ยังมีข้อห่วงกังวลต่อสถานการณ์ในมิติต่าง ๆ ที่
อาจส่งผลต่อสทิธเิสรภีาพในชวีติและร่างกายของประชาชน 
ซึ่งจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๑ พบว่า

การก่อเหตุในพ้ืนที่สาธารณะท่ีมีประชาชนหนาแน่น 
ยังคงปรากฏอยู่ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ ์
ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 
เป้าหมายทีม่คีวามเปราะบาง เช่น สตรแีละเดก็ รวมถงึปรากฏ 
เหตุการณ์ที่ผู้ก่อเหตุมุ่งเป้าหมายโดยตรงต่อสตรีและเด็ก

การได้รับวัคซีนของเด็กแรกเกิดถึงอายุ ๑๒ ปี ในพื้นที่ ๓ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในการได้รับวัคซีน
ป้องกนัโรคตามตารางสร้างเสรมิภมูคิุม้กนัโรค ซึง่อาจส่งผล 
ต่อสุขภาวะและการเสียชีวิตจากโรคท่ีสามารถป้องกัน 
ได้ด้วยวัคซีน 

สตรี มุสลิมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้ยังเข ้าถึง 
ความยตุธิรรมได้อย่างจ�ากดัและประสบกบักระบวนการยตุธิรรม 
ที่ขาดการค�านึงถึงมิติความอ่อนไหวทางเพศสภาพ อาทิ  
ในกรณีการสอบสวนสตรีมุสลิมท่ีได้รับผลกระทบจาก 
ความรนุแรงในครอบครวั พบว่ามกีารสอบสวนโดยพนกังาน
สอบสวนที่เป็นเพศชายและไม่มีการใช้ทีมสหวิชาชีพ 
ในกระบวนการสอบสวน นอกจากนี ้ยงัพบว่าเมือ่สตรทีีไ่ด้รับ 
ความรนุแรงในครอบครวัด�าเนินการแจ้งความกบัเจ้าหน้าที ่
ต� ารวจ มักถูกมองว ่ า เป ็น เรื่ อง ในครอบครัวและ 
ไม่มีการลงบันทึกประจ�าวัน โดยให้เป็นหน้าท่ีของผู้น�า
ศาสนาในชมุชนซึง่ส่วนใหญ่เป็นเพศชายท�าหน้าทีไ่กล่เกล่ีย

สตรีในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังประสบปัญหา 
ด้านสขุภาพอนามัยและสทิธิอนามยัเจรญิพนัธุ ์ได้แก่ การสมรส 
และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การไม่ได้เลือกคู่ครองเอง  
ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ อัตราการตายของมารดา 
การถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์จากคู่สมรส และการได้รับ 
ความรุนแรงทางเพศ ในขณะที่ รัฐยั งมีข ้อท ้าทาย 

ในการด�าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งในมิติของวิถีชีวิต 
ความเชือ่ และสภาพสงัคม รวมถงึปัจจยัด้านบคุลากรทีป่ฏบิตัิ 
งานเก่ียวกับอนามัยแม่และเด็ก ทั้งในมิติจ�านวนบุคลากร 
ทักษะ องค์ความรู้ และประสบการณ์ในงาน

ข้อเสนอแนะ
๑. ด้านการด�าเนินงานของรัฐ รัฐควรพิจารณาทบทวน 
ความจ�าเป็นในการใช้กฎหมายความมัน่คงในพืน้ทีอ่ย่างต่อเนือ่ง  
ในพ้ืนที่ใดที่สถานการณ์ดีขึ้น ควรมีการยกเลิกหรือ 
เปล่ียนไปใช้กฎหมายความมัน่คงทีก่ระทบต่อสิทธแิละเสรภีาพ 
ของประชาชนน้อยกว่าดงัเช่นทีไ่ด้ด�าเนนิการในอ�าเภอเบตง  
จังหวัดยะลา และอ�าเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส  
โดยเฉพาะอย่างยิง่การลดระดับมาใช้พระราชบญัญติัการรกัษา 
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อไม่ให้
เกิดการบังคับใช้กฎหมายซ�้าซ้อนและเพื่อให้กระทบต่อ 
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนน้อยที่สุด๓๐๖

๒. ด้านสทิธิในกระบวนการยตุธิรรม จากผลการตรวจสอบ 
ข้อร้องเรยีนพบว่าบางกรณยีงัคงมกีารกระท�าอนัเป็นการละเมดิ 
สทิธมินษุยชนในระหว่างการควบคมุตัว กสม. ได้ตรวจสอบ
และมีข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

การประสานความร่วมมือให้แพทย์ของโรงพยาบาล 
ประจ�าจังหวัดเป็นผู้ท�าหน้าที่ตรวจร่างกาย และจัดท�า
บันทึกการตรวจร่างกายไว้เป็นหลักฐานก่อนเพื่อแสดง
ความโปร่งใส โดยด�าเนินการก่อนที่จะมีการควบคุมตัว 
ผู้ที่ถูกเชิญตัวมาซักถามหรือผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเก่ียวข้อง
กับเหตุการณ์ความไม่สงบ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อ
ประชาชนในพ้ืนท่ีและลดเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรม

๓๐๖ รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่ ๘๙/๒๕๕๗  ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
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ในการส่งตัวเข้าควบคุม ควรให้มีการตรวจร่างกายต้ังแต่
วันแรกโดยแพทย์ของโรงพยาบาลทุกครั้ง และให้การดูแล
รักษาอย่างเหมาะสมหากผู้ถูกควบคุมได้รับบาดเจ็บ

การให้โอกาสติดต่อเยี่ยมญาติอย่างอิสระตั้งแต่เร่ิมจน 
สิ้นสุดการควบคุมตัวเพื่อลดความกังวลของญาติ และ 
สร้างความตระหนกัของเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัตต่ิอผูถู้กควบคมุตัว 
บนหลักการของกฎหมายและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของ 
ผูถ้กูควบคมุตวั ซึง่ต้องถูกสนันษิฐานว่าเป็นผูบ้รสิทุธิต์ราบใดที่ 
ศาลยงัไม่มคี�าพิพากษาถึงทีส่ดุว่าเป็นผูก้ระท�าความผิด๓๐๗

การด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการด�าเนินการ 
ทางวินัยกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�าการละเมิด
สิทธิมนุษยชน และหน่วยบังคับบัญชาที่มิได้ควบคุม 
การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีก�าหนด 
รวมถึงการให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัดปฏิบัติหน้าท่ีโดยค�านึงถึง
หลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด๓๐๘ 

การก�าชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทาง
ปฏิบัติในการจับกุมและควบคุมตัวบุคคล และควร 
มีการตรวจสอบการปฏบัิตขิองเจ้าหน้าทีต่่อบคุคลทีถ่กูจบัหรอื
ถกูควบคมุตวัเพือ่ป้องกันมใิห้มกีารทรมานใด ๆ เกดิขึน้๓๐๙

๓. ด้านสิทธิในชีวิตและร่างกายของสตรีและเด็ก จาก
สถานการณ์การก่อเหตุในพื้นที่สาธารณะและผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความเปราะบาง 
รวมถึงบางกรณีน่าจะมีการมุ่งก่อเหตุกับกลุ่มเป้าหมาย
ดังกล่าวเป็นการเฉพาะ รัฐจึงควรเพิ่มมาตรการคุ้มครอง 
ความปลอดภัยให้แก ่ประชาชนในพื้นที่  โดยเฉพาะ 
กลุ่มเด็ก เยาวชน และสตรี เพื่อเรียกความเชื่อมั่นและ 
สร้างพืน้ทีป่ลอดภัยให้เกิดขึ้น รวมถึงการพิจารณาเยียวยา
ความเสยีหายให้แก่ผูส้ญูเสยีอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม๓๑๐

๔. ด้านภาวะทุพโภชนาการและการได้รับวัคซีนของเด็ก 
ในพืน้ทีจั่งหวดัชายแดนภาคใต้ รฐัควรสนับสนนุให้เดก็ได้รบั 
อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและเหมาะสมกับช่วงวัย 
รวมถึงการสร้างความเข้าใจให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ 
ผูดู้แลเด็กในเรือ่งของโภชนาการทีเ่ด็กควรได้รบั ผลเสียของ 
การได้รับโภชนาการที่ไม ่ครบถ้วนและไม่มีคุณภาพ  
ตลอดจนการติดตามภาวะโภชนาการของเด็กอย่างสม�า่เสมอ๓๑๑ 

ทั้งนี้  โดยค�านึงถึงความเหมาะสมตามวิถีและบริบท 
ของสังคมในพื้นที่ด้วย 

๕. ด้านการเข้าถึงความยุติธรรมของสตรีในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ คณะกรรมการอิสลามระดับชุมชนและ
จังหวัดควรมีกระบวนการสอบสวนกรณีการล่วงละเมิด
ทางเพศหรือการใช้ความรุนแรงต่อผู ้หญิงที่ค�านึงถึง 
ความละเอยีดอ่อนทางเพศสภาพ ไม่กระท�าการใด ๆ  ท่ีเป็น 
การละเมิดซ�้า และควรมีการประสานการท�างานกับ 
ทีมสหวิชาชีพ รวมถึงควรมีการจัดท�าแนวปฏิบัติส�าหรับ 
ผูน้�าศาสนาในการร่วมกบัผูน้�าชมุชนและเจ้าหน้าทีส่หวชิาชีพ 
ในการให ้ความคุ ้มครองผู ้หญิงและเด็กท่ีถูกกระท�า 
ด้วยความรุนแรง๓๑๒

๓๐๗ รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ ๑๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และที่ ๑๖๑-๑๙๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
๓๐๘ รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ ๑๐๘๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
๓๐๙ รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ ๑๐๓๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
๓๑๐ แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ประณามการลอบยิงเยาวชนและสตรีผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส.
๓๑๑ จาก หนังสือส�านักงานสถิติแห่งชาติ ที่ ดศ ๐๕๐๗/๑๗๘๒ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ข้อมูลด้านโภชนาการของเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบการจัดท�า
รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย.
๓๑๒ จาก ข้อเสนอแนะการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้. เล่มเดิม. (น. ๓).
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ภาพรวม
สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี 
หลายฉบับรบัรองสิทธกิารมชีวีติอยู ่สทิธิของบคุคลทีจ่ะไม่ถูก 
กระท�าทรมาน ถกูบงัคบัใช้แรงงานหรือท�าให้ตกอยูใ่นภาวะ
เยี่ยงทาส หรือถูกแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ 
ทางเพศ๓๑๓ เป็นต้น การค้ามนุษย์จึงขัดกับสิทธิมนุษยชน 
ที่ประเทศไทยให้การรับรอง

๑. สถานการณ์การค้ามนุษย์ 
การค้ามนุษย์เป็นไปเพื่อแสวงประโยชน์ในหลายรูปแบบ 
ทั้งการค้าประเวณีหรือขายบริการทางเพศ๓๑๓ การบังคับ 
ใช้แรงงาน การบงัคบัเป็นขอทาน และการเปลีย่นถ่ายอวยัวะ  
ซึ่งในปี ๒๕๖๑ มีกรณีตัวอย่าง เช่น

๑. เจ้าหน้าที่ต�ารวจจับแก๊งหลอกเด็กชายขายบริการ 
ทางเพศผ่านเฟชบุ๊ค ได้ผู้ต้องหา ๗ รายและช่วยเด็กชาย
เหยื่อค้ามนุษย์ได้ ๘ ราย๓๑๔

๒. เจ้าหน้าที่ต�ารวจจับเอเย่นต์ค้ามนุษย์ ๓ ราย ซึ่งล่อลวง
จัดหาเด็กอายุต�่ากว่า ๑๘ ปี เป็นชาวไทย ๑๑ คน และ 
ชาวลาว ๑๑ คน ไปค้าประเวณโีดยเปิดเป็นร้านคาราโอเกะ
บังหน้าและน�าเสนอเด็กในร้านผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่น 
Bee talk๓๑๕ 

๓. เจ้าหน้าทีต่�ารวจค้นอูจ่อดรถโดยสารซึง่ใช้รถทวัร์โดยสาร
เป็นพาหนะในการขนส่งล�าเลียงชาวโรฮีนจาเดินทาง 
หลบหนเีข้าเมอืง โดยรถทวัร์แต่ละคนัมกีารดดัแปลง แจ้งข้อหา 
ความผิดค้ามนุษย์๓๑๖

๒. การประเมินระดับการค้ามนุษย์โดยกระทรวง 
การต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดเผยรายงาน
การค้ามนุษย์ประจ�าปี ๒๕๖๑ ว่าประเทศไทยอยู่ในระดับ 
Tier 2 ซ่ึงเป็นการปรับอันดับขึ้นจากที่ได้รับการจัดให้อยู่
ในระดับ Tier 2 (เฝ้าจับตามอง) เมื่อปี ๒๕๖๐ ซึ่งระดับ 
Tier 2 หมายถงึประเทศหรือรัฐบาลทีป่ฏบิติัตามมาตรฐาน
ขั้นต�่าของกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเหยื่อการค้ามนุษย์ 
ไม่ครบถ้วน แต่มคีวามพยายามอย่างมนียัส�าคญัเพือ่ให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานเหล่านั้น๓๑๗

๓. การออกกฎหมาย 
รัฐบาลได้มีความพยายามแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
มาอย่างต่อเนือ่งโดยได้ด�าเนนิการเพือ่ให้มกีารออกกฎหมาย 
ทีเ่กีย่วข้องกบัการค้ามนษุย์ในช่วงปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ หลายฉบบั  
เช่น พระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีค้ามนษุย์ พ.ศ. ๒๕๕๙  
และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การด�าเนินคดีในความผิด 
ฐานค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพ การออกพระราชก�าหนด 

๓๑๓ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย�่ายีศักด์ิศรี 
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก 
เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร.
๓๑๔ จาก ภูธรภาค ๓ - ทท.จับค้ามนุษย์ แก๊งเด็กไม่สนโลก ลวงเด็กชายขายกามผ่านเฟซบุ๊ก, โดย ไทยรัฐ, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/content/1301874
๓๑๕ จาก จับเครือข่ายค้ามนุษย์ หลอกเด็กหญิงลาว ค้ากามร้านคาราโอเกะ, โดย workpointnews, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://workpointnews.com
๓๑๖ จาก รถขนต่างด้าว, โดย ไทยรัฐ, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/content/1291151
๓๑๗ จาก สหรัฐอเมริกาเผยแพร่ TIP Report ประจ�าปี ๒๕๖๑ เลื่อนอันดับประเทศไทยขึ้นเป็นระดับ Tier 2, โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ๒๕๖๑. 
สืบค้นจาก http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/13467

๕.๓ การค้ามนษุย์
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การบรหิารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐  
และประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเง่ือนไขในการขออนญุาตท�างานและการอนญุาตให้ท�างาน  
ตามพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของ 
คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เพ่ือจดัระเบียบการท�างานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย 
ที่รวมถึงการควบคุมการประกอบกิจการจัดหาแรงงาน
ต ่ า งด ้ า ว เ ข ้ ามาท� า ง าน ในประ เทศ เพื่ อมิ ให ้ เ กิ ด 
การเอารดัเอาเปรยีบแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่แรงงานข้ามชาต ิ
จากประเทศเพื่อนบ้าน และการก�าหนดโทษหนักส�าหรับ 
ผู้ลักลอบน�าเข้าแรงงานต่างด้าว และในปี ๒๕๖๑ ได้มี 
การออกพระราชก�าหนดการบรหิารจดัการการท�างานของ 
คนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อปรับปรุงกฎหมาย
ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ในส่วนของ
กระบวนการควบคุมและตรวจสอบการน�าคนต่างด้าว 
เข้ามาท�างานในประเทศ เป็นต้น

๔. ผลการด�เนินคดีค้ามนุษย์
ในปี ๒๕๖๑ มีผลการด�าเนินคดีการกระท�าความผิด 
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ หลายคดี เช่น

๑. เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ศาลอาญาพิพากษาคดี 
ที่จ�าเลยกับพวกรวม ๘ คน ถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิด 
ฐานร่วมกันค้ามนุษย์เพือ่การค้าประเวณตีามพระราชบญัญติั 
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 
พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยพรากเดก็อาย ุ ๑๔ ปีไปจากบดิามารดา 
เพือ่การค้าประเวณ ีหาก�าไรและเพือ่การอนาจาร จ�าเลยได้รับ 
ส่วนแบ่งค่านายหน้าบังคบัให้ผูเ้สียหายค้าประเวณทีีจ่งัหวดั
แม่ฮ่องสอน จ�าเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธ ศาลพิพากษา 
จ�าคุกจ�าเลยทุกคน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่กระท�า 
ความผดิศาลพพิากษาจ�าคกุ ๓๒๐ ปี แต่ตามกฎหมายให้จ�าคกุ 
จ�าเลยได้ไม่เกิน ๕๐ ปีจึงลงโทษจ�าคุกจ�าเลย ๕๐ ปี  
พร้อมทัง้ให้จ�าเลยร่วมกนัชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่โจทก์ร่วมด้วย๓๑๘

๒. เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศาลอาญาพิพากษา 
คดีค้ามนุษย์ข้ามชาติหลอกลวงสาวชาวโมร็อกโคมาบังคับ
ค้าประเวณีย่านซอยนานา โดยจ�าเลยเป็นชาวซูดานและ
คนไทย ศาลพิพากษาลงโทษจ�าคุกจ�าเลยฐานสมคบกัน
เพื่อกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ ฐานสนองความใคร่ของ
ผู้อื่น โดยเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่ออนาจาร และ 
ความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙๓๑๙

๓. เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ศาลอาญาพิพากษา 
คดลีกัลอบค้ามนษุย์ชาวโรฮนีจาจากประเทศบงักลาเทศ และ 
รัฐยะไข่ ประเทศเมียนมา มากักขังและท�าร้ายร่างกาย 
ก่อนส่งให้ขบวนการค้ามนุษย์ โดยจ�าเลยเป็นเจ้าหน้าทีข่องรฐั  
ศาลพิพากษาลงโทษจ�าคุกจ�าเลยตามพระราชบญัญตัป้ิองกนั 
และปราบปรามการมส่ีวนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  
พ.ศ. ๒๕๒๒ รวมลงโทษจ�าคุก ๒๗ ปีไม ่รอลงอาญา 
และ ให ้ ชด ใช ้ ค ่ า สิ น ไหมทดแทนแก ่ คนตายและ 
คนเจ็บตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา๓๒๐

๓๑๘ จาก คุก ๘ จ�าเลยคดีค้ามนุษย์แม่ฮ่องสอน “ดาบยุทธ” เจอหนักสุด ๓๒๐ ปี, โดย ไทยพีบีเอส, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://news.thaipbs.or.th/content/271720
๓๑๙ จาก ศาลจ�าคุก ๑๙ ปี แก๊งค้ามนุษย์, โดย ไทยรัฐ, ๒๕๖๑. สืบค้นจากhttps://www.thairath.co.th/content/1337317
๓๒๐ จาก พ.อ. - น.อ. ๒๗ ปี ค้ามนุษย์, โดย ไทยรัฐ, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/content/1399432
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จากข้อมูลคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พบว่า ในช่วงเดือน
มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ ศาลมีค�าพิพากษาแล้วเสร็จ 
ท่ัวราชอาณาจกัร ทัง้สิน้จ�านวน ๕๓๖ คด ี โดยใช้ระยะเวลา
ไม่เกนิ ๖ เดอืน จ�านวน ๓๓๙ คด ีใช้ระยะเวลาเกิน ๖ เดือน
แต่ไม่เกิน ๑ ปี จ�านวน ๑๕๓ คดี ใช้ระยะเวลาเกิน ๑ ปี 
แต่ไม่เกนิ ๒ ปี จ�านวน ๔๓ คด ีและใช้ระยะเวลาไม่เกนิ ๓ ปี 
จ�านวน ๑ คด ีส�าหรบัในช่วงเดอืนมกราคม - ตลุาคม ๒๕๖๑ 
ศาลมีค�าพิพากษาแล้วเสร็จทั่วราชอาณาจักร ทั้งสิ้น ๓๘๑  
คดี โดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน จ�านวน ๒๕๗ คดี  
ใช้ระยะเวลาเกิน ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๑ ปี จ�านวน ๑๑๖ คดี 
และใช้ระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี จ�านวน ๘ คดี๓๒๑

๕. แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ใช้อยู่ในปี ๒๕๖๑ เป็นแผน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ ซึ่งในแผนดังกล่าว 
ได้ก�าหนดมาตรการท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกัน คุ้มครอง 
และช่วยเหลอืผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์ไว้ภายใต้แผนย่อย
และกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง คือ แผนด้านกระบวนการ
ยตุธิรรม มาตรการข้อ ๘ ก�าหนดให้มกีารส่งเสรมิมาตรการ
แก้ไข สถานการณ์การค้ามนษุย์โดยร่วมมอือย่างใกล้ชดิกบั
ประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเน่ือง แผนส�าหรับกลุ่มเหยื่อ/ 

ผู ้ เสียหาย มาตรการข ้อ ๕ ก�าหนดให ้มีมาตรการ 
ในการคุ้มครอง และช่วยเหลือเหยื่อของการค้ามนุษย ์
และประกนัว่าจะไม่มกีารใช้มาตรการใด ๆ  ทีข่ดัต่อหลกั 
สทิธมินษุยชนต่อเหยือ่ แผนส�าหรับกลุม่เดก็และเยาวชน มาตรการ 
ข้อ ๖ เร่งรัดมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจาก
ปัญหาเด็กที่เป็นเหยื่อของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
และการค้ามนุษย์ และแผนส�าหรับกลุ่มสตรี มาตรการ
ข้อ ๑ ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในระดับพื้นที่ซึ่งเข้าถึง
ข้อมลู ให้แจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยตุธิรรม
ที่เกี่ยวข้อง มาตรการข้อ ๒ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการจัดสวัสดิการสังคม 
ข้ันพ้ืนฐานแก่สตรีท่ีตกเป็นเหยือ่ของการค้ามนุษย์ มาตรการ 
ข้อ ๕ เร่งรัดพัฒนาเศรษฐกจิในพ้ืนท่ีชนบทและพ้ืนท่ีประสบ 
ปัญหาความยากจนอย่างรุนแรง เนือ่งจากปัญหาเศรษฐกิจ
และความยากจน เป็นปัจจัยหนึง่ทีม่คีวามสัมพันธ์กบัปัญหา
การค้ามนุษย์ ซ่ึงกรมคุม้ครองสิทธแิละเสรีภาพได้ด�าเนนิการ 
ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นประจ�าทุกปี โดยได้ขอให้
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องรายงานผลมายงักรมคุม้ครองสทิธแิละ
เสรีภาพภายในเดือนพฤศจิกายน นอกจากนี้ ยังประสาน
งานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเป็นระยะและท�าหนงัสอืเร่งรัด
ตดิตามอกีคร้ังหากไม่มกีารส่งรายงานผลภายในระยะเวลา
ที่ก�าหนด๓๒๒

๓๒๑ จาก หนงัสอืส�านกังานศาลยตุธิรรม ที ่ศย ๐๑๖/๑๘๘๓๕ ลงวนัที ่๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรือ่ง ข้อมลูเพือ่ประกอบการจดัท�ารายงานผลการประเมนิสถานการณ์ด้านสิทธิมนษุยชน 
ของประเทศไทย, โดย ส�านักงานศาลยุติธรรม, ๒๕๖๑, กรุงเทพฯ : ส�านักงานศาลยุติธรรม. และข้อมูลเพิ่มเติมจากส�านักงานศาลยุติธรรม เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒.
๓๒๒ จาก หนังสือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ ยธ ๐๔๑๗/๓๙๓๑ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ 
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�าปี ๒๕๖๑.
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๖. การทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทย ภายใต้กระบวนการ Universal  
Periodic Review (UPR) รอบที่ ๒ 
ข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยได้รับและ
ค�ามั่นโดยสมัครใจ มีจ�านวน ๒๔๙ ข้อ โดยประเทศไทย 
ให้ค�ารบัรองข้อเสนอแนะ จ�านวน ๑๘๗ ข้อ โดยมข้ีอเสนอแนะ 
ที่เก่ียวกับการค้ามนุษย์ เช่น ด�าเนินการเพื่อให้ค�านิยาม
ของ “การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” ในมาตรา ๔ และ 
มาตรา ๖ ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ สอดคล้องกับข้อ ๓ ของพิธีสาร
ว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ 
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก การให้ความส�าคัญกับการลงโทษ
ผู้กระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ การก�าหนดมาตรการและ
กลไกที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
เป็นต้น 

๗. การด�เนินการของประเทศไทย
ประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์และนโยบายเรื่อง 
การป้องกนัและแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ของประเทศไทย
ให้เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ต่อมาในปี ๒๕๕๘  

๓๒๒ จาก ก.แรงงาน ร่วมงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจ�าปี ๒๕๖๑, โดย กระทรวงแรงงาน, ๒๕๖๑. สืบค้นจาก http://www.mol.go.th/content/70709/1528268745
๓๒๓ ข้อมูลกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
๓๒๕ จาก รายงานการค้ามนษุย์ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑, โดย ส�านกังานเพือ่การตรวจสอบและต่อสู้กับการค้ามนษุย์ประเทศไทย: กลุ่มท่ี ๒, สถานทูตสหรฐัและสถานกงสุลในประเทศไทย, ๒๕๖๑.  
สืบค้นจาก https://th.usembassy.gov/th/our-relationship-th/official-reports-th/๒๐๑๘-trafficking-persons-report-thailand-th/
๓๒๖ จาก หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๗.๑/๕๓๔๕ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานผลการด�าเนินการเรื่องสิทธิสตรีอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิพลเมือง. และข้อมูล
เพิ่มเติมจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒.

ได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติอกีคร้ังและได้มกีารด�าเนนิการ 
ในเร่ืองดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี ๒๕๖๑ 
มีการด�าเนินการหลายประการ เช่น การจัดงานวัน 
ต่อต้านการค้ามนษุย์ภายใต้หัวข้อ “ประชารฐัร่วมใจ ต้านภยั 
ค ้ามนุษย ์”๓๒๓ โครงการเผยแพร ่ความรู ้ เ ก่ียวกับ 
พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ในการสร้างสรรค์สือ่ท่ีดเีพ่ือรณรงค์เผยแพร่ความรูแ้ละป้องกัน 
การค้ามนุษย์ของจังหวัดอุดรธานี การลงนามบันทึก 
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอืด้านการต่อต้านการค้ามนษุย์ 
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์๓๒๔ และการจัดตั้งคณะท�างานต่อต้าน 
การค้ามนษุย์โดยส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ ซ่ึงประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย นักสังคมสงเคราะห์ และ 
เจ้าหน้าทีอ่งค์กรพฒันาเอกชน๓๒๕ นอกจากนี ้ยงัมกีารคุ้มครอง 
ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จ�านวน ๑๓๗ คน  
แบ่งเป็น การช่วยเหลือในปี ๒๕๕๗ จ�านวน ๔ คน ปี ๒๕๕๘ 
จ�านวน ๓๓ คน ปี ๒๕๕๙ จ�านวน ๓๔ คน ปี ๒๕๖๐ จ�านวน 
๒๙ คน และปี ๒๕๖๑ จ�านวน ๓๗ คน๓๒๖ 
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การประเมินสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรค
รัฐบาลให้ความส�าคัญในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  
โดยมีการออกกฎหมายและมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
หลายฉบบัมาอย่างต่อเนือ่ง และหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
มี ก า รด� า เ นิ นก า ร เพื่ อ ป ้ อ ง กั น และแก ้ ไ ขป ัญหา 
การค้ามนษุย์หลายประการข้างต้น รวมถงึการพจิารณาคดี 
ความผิดต่อพระราชบัญญัติป ้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พบว่าใช้ระยะเวลาไม่นาน 
โดยส่วนใหญ่แล้วจะเสรจ็ภายในหนึง่ปี จากความพยายาม 
และความมุ ่ ง มั่ น ในการด� า เนิ นการแก ้ ไ ขป ัญหา  
ในปี ๒๕๖๑ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
เป ิดเผยรายงานการค้ามนุษย์ประจ�าป ี ๒๕๖๑ ว ่า
ประเทศไทยอยู่ในระดับ Tier 2 ซึ่งเป็นการปรับอันดับขึ้น
จากท่ีได้รับการจัดให้อยู่ในระดับ Tier 2 (เฝ้าจับตามอง)  
เมื่อปี ๒๕๖๐ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยจะได้รับ 
การจัดระดับดีขึ้น แต่ยังมีกรณีการค้ามนุษย์เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ในรปูแบบต่าง ๆ  เช่น ในอตุสาหกรรมการประมง  
การขายบริการทางเพศ ขอทาน รวมทั้งปรากฏว่า 
ยังมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปกระท�าความผิดในคดีค้ามนุษย์  

โดยในปี ๒๕๖๐ มีจ�านวนคดีที่ส�านักงานคดีค้ามนุษย์ 
ส�านักงานอัยการสูงสุด ได ้รับส�านวนคดีค ้ามนุษย ์ 
จากพนกังานสอบสวนท่ัวประเทศรวมท้ังหมด ๔๑๗ ส�านวน  
และในปี ๒๕๖๑ รวมทั้งหมด ๓๕๗ ส�านวน๓๒๗ ดังนั้น  
รฐัจงึต้องมคีวามพยายามและความมุง่มัน่ในการด�าเนนิการ 
แก ้ ไ ขป ัญหาการค ้ ามนุษย ์ ต ่ อ ไป  รวม ท้ั งต ้ อ ง มี 
ความร ่วมมือกับหลายฝ่ายท้ังในระดับประเทศและ
ในระดับระหว่างประเทศ ที่ส�าคัญต้องมีการบังคับ 
ใช้กฎหมายท่ีมีอยู่อย่างจริงจังโดยต่อเนื่อง ในส่วนของ
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ ที่ก�าหนดมาตรการ 
ทีเ่กีย่วข้องกบัการป้องกนั คุม้ครอง และช่วยเหลอืผูเ้สยีหาย 
จากการค ้ามนุษย ์ โดยเฉพาะผู ้หญิงและเด็กไว ้ ใน 
แผนย ่อยและภายใต ้กลุ ่มเป ้าหมายที่ เกี่ยวข ้องนั้น  
ยังไม่มีผลการด�าเนินงานที่ชัดเจนเนื่องจากการติดตาม
โดยให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก�าหนดให้มีการรายงาน
ผลด�าเนินการเพียงปีละหนึ่งคร้ังซ่ึงอาจไม ่เพียงพอ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจึงควรให้ความส�าคัญกับการเก็บ
รวบรวมข้อมลูผลการด�าเนนิงานมากขึน้เพ่ือเป็นประโยชน์
ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามแผนฯ

๓๒๗ จาก หนังสือส�านักงานอัยการสูงสุด ที่ อส ๐๐๕๐ (ยฐ)/๒๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอทราบข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ 
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑. และข้อมูลเพิ่มเติมจากส�านักงานอัยการสูงสุด เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒.
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ข้อเสนอแนะ
๑. หน ่วยงานของรั ฐควรด� า เนินการปราบปราม 
การค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องและน�าตัวผู้กระท�าผิด รวมถึง 
เจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการกระท�าผิด 
มาลงโทษ ในขณะเดยีวกนัควรให้ความส�าคญักบัมาตรการ 
เชิงป้องกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสตรีและเด็ก 
ท้ังที่ เป ็นคนไทยและต่างชาติเ น่ืองจากเป ็นกลุ ่มที่มี 
ความเสี่ยงต่อการถูกค้ามนุษย์และแสวงประโยชน์ 

๒ .  หน ่ วย งานของรั ฐควรมี ก ารด� า เนิ นการตาม
แผนสิทธิมนุษยชนแห ่งชาติ ในประเด็น ท่ี เกี่ ยวกับ 
การค้ามนษุย์อย่างจริงจัง และรายงานผลการด�าเนนิการให้ 
กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพทราบเป ็นระยะ ๆ  
เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการด�าเนินงาน ท้ังส่วน 
ที่ เป ็นความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค เพื่อน�าไป
ปรับปรุงการด�าเนินงานในระยะต่อไป

๓.  กฎหมาย ประกาศ ข ้อบั งคับที่ เกี่ ยวข ้องกับ 
การค้ามนุษย์มีหลายฉบับและมีการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ   
เจ้าหน้าท่ีจึงควรได้รับการอบรมอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้
มีความรู ้และเข้าใจเจตนารมณ์ท่ีแท้จริงอันจะส่งผล
ให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น

๔. เนื่องจากผู ้ที่ เกี่ยวข ้องกับการค ้ามนุษย ์มักเป ็น 
ชาวต่างชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรเตรียมล่าม 
เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้ผู้ท่ีเกีย่วข้องได้รับความเป็นธรรม  
รวมท้ังควรมีการให ้ความรู ้แก ่เจ ้าหน้าท่ีผู ้บังคับใช ้
กฎหมาย เ ก่ี ย วกั บก า รปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ เ สี ยห ายจ าก 
การค้ามนุษย์ท่ีเป็นผู้หญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็น 
การค้ามนษุย์เพ่ือแสวงประโยชน์ทางเพศ และต่อผูเ้สยีหาย 
ที่เป็นเด็กอย่างเหมาะสม
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คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ท่ี 12/2561 

เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบการติดตามและประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน 
 

ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ท่ี 41/2559 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 
2560 ไดแตงต้ังคณะทํางานพัฒนาระบบการติดตามและประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน เพ่ือพัฒนากลไก
กระบวนการติดตามและประเมินสิทธิมนุษยชน ระบบฐานขอมูลดานสิทธิมนุษยชน การจัดทํารายงาน 
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในเรื่องดังกลาว นั้น 

โดยท่ีเห็นควรปรับองคประกอบของคณะทํางานขางตนใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน ดังนั้น อาศัย
อํานาจตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
พ.ศ. 2560 จึงมีคําสั่งตอไปนี้ 

๑. ใหยกเลิกคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที่ 41/2560 ลงวันที่ 
20 มีนาคม 2560 เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานพัฒนาระบบการติดตามและประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน 

๒. แตงตั ้งคณะทํางานพัฒนาระบบการติดตามและประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน 
โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ี ดังนี้  

2.1 องคประกอบ 
2.1.1 เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ท่ีปรึกษา 
2.1.2 รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(นายโสพล จริงจิตร) 
ท่ีปรึกษา 

2.1.3 ท่ีปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
(นางสาวอัจฉรา ฉายากุล) 

ท่ีปรึกษา 

2.1.4 ผูอํานวยการสํานักวิจัยและวิชาการ ประธานคณะทํางาน 
2.1.5 ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนากฎหมายและนโยบาย คณะทํางาน 
2.1.6 ผูอํานวยการกลุมงานวิจัยสิทธิมนุษยชน คณะทํางาน 
2.1.7 ผูอํานวยการกลุมงานประเมินและรายงานสถานการณ

สิทธิมนุษยชน 
คณะทํางาน 

2.1.8 ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทํางาน 
2.1.9 นางชมพูนุท ปอมปองศึก คณะทํางาน 
2.1.10 นางสาวศิริวรรณ ขนุนทอง คณะทํางาน 
2.1.11 นางสาวอัญชลี ศุภสกุลชัย คณะทํางาน 
2.1.12 นางสาวรุจาภา อําไพรัตน คณะทํางาน 
2.1.13 นายศรัทธาวุฒิ จันขันธ คณะทํางาน 
2.1.14 นายจงรักษ นนทศักด์ิ คณะทํางาน 

2.1.15 นายเอกชัย ปนแกว คณะทํางานและ
เลขานุการ 

2.1.16 นางสาวชลธิชา พนมหอม คณะทํางานและ
ผูชวยเลขานุการ 

2.1.17 นางสาวรักษณาลี ดอนสนธิ์ คณะทํางานและ
ผูชวยเลขานุการ 

2.1.18 นางสาวพรปวีณ มีมากบาง คณะทํางานและ
ผูชวยเลขานุการ 

2.2 อํานาจหนาท่ี 
2.2.1 พัฒนากลไกและกระบวนการติดตาม เฝาระวัง และประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน

ภายในประเทศ 
2.2.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลดานสิทธิมนุษยชนเพ่ือการติดตาม เฝาระวังและประเมิน

สถานการณสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ 
2.2.3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใน

การติดตาม เฝาระวัง และประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ 
2.2.4 ยกรางรายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย

ประจําปปฏิทินเพ่ือเสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติพิจารณา 
2.2.5 วิเคราะหขอมูลเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับสถานการณดานสิทธิมนุษยชนตอ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เม่ือไดรับมอบหมาย 
2.2.6 ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมอบหมาย 

ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 สั่ง ณ วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖1 

        (นางภิรมย ศรีประเสริฐ) 
 เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑
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คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ท่ี 12/2561 

เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบการติดตามและประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน 
 

ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ท่ี 41/2559 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 
2560 ไดแตงต้ังคณะทํางานพัฒนาระบบการติดตามและประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน เพ่ือพัฒนากลไก
กระบวนการติดตามและประเมินสิทธิมนุษยชน ระบบฐานขอมูลดานสิทธิมนุษยชน การจัดทํารายงาน 
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในเรื่องดังกลาว นั้น 

โดยท่ีเห็นควรปรับองคประกอบของคณะทํางานขางตนใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน ดังนั้น อาศัย
อํานาจตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
พ.ศ. 2560 จึงมีคําสั่งตอไปนี้ 

๑. ใหยกเลิกคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที่ 41/2560 ลงวันที่ 
20 มีนาคม 2560 เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานพัฒนาระบบการติดตามและประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน 

๒. แตงตั ้งคณะทํางานพัฒนาระบบการติดตามและประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน 
โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ี ดังนี้  

2.1 องคประกอบ 
2.1.1 เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ท่ีปรึกษา 
2.1.2 รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(นายโสพล จริงจิตร) 
ท่ีปรึกษา 

2.1.3 ท่ีปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
(นางสาวอัจฉรา ฉายากุล) 

ท่ีปรึกษา 

2.1.4 ผูอํานวยการสํานักวิจัยและวิชาการ ประธานคณะทํางาน 
2.1.5 ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนากฎหมายและนโยบาย คณะทํางาน 
2.1.6 ผูอํานวยการกลุมงานวิจัยสิทธิมนุษยชน คณะทํางาน 
2.1.7 ผูอํานวยการกลุมงานประเมินและรายงานสถานการณ

สิทธิมนุษยชน 
คณะทํางาน 

2.1.8 ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทํางาน 
2.1.9 นางชมพูนุท ปอมปองศึก คณะทํางาน 
2.1.10 นางสาวศิริวรรณ ขนุนทอง คณะทํางาน 
2.1.11 นางสาวอัญชลี ศุภสกุลชัย คณะทํางาน 
2.1.12 นางสาวรุจาภา อําไพรัตน คณะทํางาน 
2.1.13 นายศรัทธาวุฒิ จันขันธ คณะทํางาน 
2.1.14 นายจงรักษ นนทศักด์ิ คณะทํางาน 

2.1.15 นายเอกชัย ปนแกว คณะทํางานและ
เลขานุการ 

2.1.16 นางสาวชลธิชา พนมหอม คณะทํางานและ
ผูชวยเลขานุการ 

2.1.17 นางสาวรักษณาลี ดอนสนธิ์ คณะทํางานและ
ผูชวยเลขานุการ 

2.1.18 นางสาวพรปวีณ มีมากบาง คณะทํางานและ
ผูชวยเลขานุการ 

2.2 อํานาจหนาท่ี 
2.2.1 พัฒนากลไกและกระบวนการติดตาม เฝาระวัง และประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน

ภายในประเทศ 
2.2.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลดานสิทธิมนุษยชนเพ่ือการติดตาม เฝาระวังและประเมิน

สถานการณสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ 
2.2.3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใน

การติดตาม เฝาระวัง และประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ 
2.2.4 ยกรางรายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย

ประจําปปฏิทินเพ่ือเสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติพิจารณา 
2.2.5 วิเคราะหขอมูลเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับสถานการณดานสิทธิมนุษยชนตอ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เม่ือไดรับมอบหมาย 
2.2.6 ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมอบหมาย 

ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 สั่ง ณ วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖1 

        (นางภิรมย ศรีประเสริฐ) 
 เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
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