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ภาพเครื่่�องหมายราชการของ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

รููปทรงดอกบััว

รููปมืือ

คืือ ความมีีคุุณธรรม ความเอื้้�ออาทร
ระหว่่างเพื่่�อนมนุุษย์์

คืือ การโอบอุ้้�มคุ้้�มครองศัักดิ์์�ศรีี
ความเป็็นมนุุษย์์ สิิทธิิและเสรีีภาพของ
ทุุกภาคส่่วนของสัังคมทั้้�งในระดัับประเทศ
และระหว่่างประเทศ ด้้วยหลัักแห่่งความเสมอภาค
และภราดรภาพ

รููปคนล้้อมเป็็นวงกลม

สีีน้ำำ��เงิิน

คืือ ความร่่วมมืือกัันของทุุกภาคส่่วน
ในสัังคมเพื่่�อให้้เกิิดพลัังในการเสริิมสร้้าง
วััฒนธรรมสิิทธิิมนุุษยชนให้้เป็็นส่่วนสำำ�คััญ
ในกระบวนการพััฒนาประเทศ

คืือ ความมุ่่�งมั่่�นอดทนในการทำำ�งาน
เพื่่�อสร้้างความสามััคคีีและการประสานพลััง
จากทุุกภาคส่่วนของสัังคมในการเสริิมสร้้าง
วััฒนธรรมสิิทธิิมนุุษยชนในสัังคมไทย

คำำ�นำำ�
คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ (กสม.) ในฐานะองค์์กรอิิสระตามรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย
พุุทธศัักราช 2560 มีีบทบาทหน้้าที่่�เป็็นสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิตามหลัักการว่่าด้้วยสถานะของสถาบัันแห่่งชาติิ
เพื่่อ� ส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน หรืือหลัักการปารีีสที่่ไ� ด้้รับั การรัับรองโดยมติิที่่ป� ระชุุมสมััชชาสหประชาชาติิ
เมื่่�อเดืือนธัันวาคม 2536 ซึ่่�งกำหนดหน้้าที่่�ในการเสนอความเห็็น คำแนะนำ ข้้อเสนอแนะ หรืือรายงานในเรื่่�องใด ๆ
ที่่�เกี่่�ยวกัับการส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชนต่่อรััฐบาล รััฐสภา หรืือองค์์กรที่่�มีีอำนาจหน้้าที่่�ในลัักษณะ
ของการให้้คำปรึึกษาทั้้�งเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับกฎหมาย กฎ ระเบีียบ การจััดทำรายงานสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชน
นอกจากนี้้� หลัักการปารีีสได้้กำหนดมาตรฐานบทบาทของสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิที่่จ� ำเป็็นต้อ้ งให้้ความสำคััญ
(Prioritize) ในการดำเนิินการเฝ้้าระวัังสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชน (Monitoring Function) เพื่่�อบัันทึึกและรายงาน
ข้้อเท็็จจริิง รวมถึึงจััดทำข้้อเสนอแนะแก่่หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือรััฐบาล เพื่่�อให้้เกิิดการส่่งเสริิมและคุ้้�มครอง
สิิทธิิมนุุษยชน โดยข้้อมููลของการเฝ้้าระวัังจะต้้องถููกนำไปวิิเคราะห์์เพื่่�อประเมิินและจััดทำรายงานประจำปีี
หรืือรายงานต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยอาจเผยแพร่่รายงานดัังกล่่าวเพื่่�อกระตุ้้�นให้้หน่่วยงานที่่�มีีอำนาจและเกี่่�ยวข้้อง
ดำเนิินการตามข้้อเสนอแนะ รวมทั้้�งยัังมีีกระบวนการติิดตามประเมิินผลตามข้้อเสนอแนะดัังกล่่าว เพื่่�อให้้มั่่�นใจ
ว่่าหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้องได้้นำแนวทางต่่าง ๆ มาใช้้ปฏิิบัติั ไิ ด้้อย่่างเหมาะสม อัันจะสร้้างให้้เกิิดการปกป้้องและคุ้้�มครอง
สิิทธิิของประชาชน
การจััดทำรายงานสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนของประเทศจึึงเป็็นหน้้าที่่�สำคััญประการหนึ่่�งของสถาบััน
สิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิตามหลัักการปารีีส ที่่�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อนำเสนอข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชน
ในประเทศให้้รัฐั บาลและประชาชนได้้รับั ทราบ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� สถานการณ์์หรืือประเด็็นปัญ
ั หาเกี่่ย� วกัับการละเมิิด
สิิทธิิมนุุษยชนที่่�เกิิดขึ้้�น พร้้อมข้้อคิิดเห็็นต่่อการดำเนิินการของรััฐบาลในเรื่่�องนั้้�น และเสนอแนวทางในการแก้้ไข
ปััญหาดัังกล่่าว รวมทั้้�งยัังเป็็นไปตามหน้้าที่่�และอำนาจที่่�กำหนดในรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช
2560 มาตรา 247 (2) และพระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (2) ประกอบมาตรา 33 มาตรา 40 และมาตรา 44 ที่่�บััญญััติิให้้ กสม. เฝ้้าระวัังและติิดตาม
เหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ด้า้ นสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศอย่่างต่่อเนื่่อ� ง และให้้จัดั ทำรายงานดัังกล่่าวเป็็นประจำทุุกปีี
ให้้แล้้วเสร็็จภายใน 90 วัันนัับแต่่วัันสิ้้�นปีีปฏิิทิินเพื่่�อเสนอต่่อรััฐสภาและคณะรััฐมนตรีี และเผยแพร่่ต่่อประชาชน
โดยต้้องคำนึึงถึึงความถููกต้้อง เป็็นธรรม และผลประโยชน์์ส่่วนรวมของชาติิเป็็นสำคััญ
รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทยฉบัับนี้้� จััดทำขึ้้�นจากกระบวนการ
เฝ้้าระวัังและติิดตามเหตุุการณ์์สิทิ ธิิมนุุษยชนที่่�เกิิดขึ้้น� ในประเทศในช่่วงระยะเวลาระหว่่างเดืือนมกราคม - ธัันวาคม
2564 โดยสำนัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิในฐานะหน่่วยงานสนัับสนุุนการดำเนิินงานของ กสม.
ได้้รวบรวมข้้อมููลและข้้อเท็็จจริิงจากแหล่่งต่่าง ๆ ทั้้�งจากแหล่่งข้้อมููลเปิิดทั่่�วไป จากการปฏิิบััติิงานตามหน้้าที่่�
และอำนาจของ กสม. ทั้้�งในส่่วนข้้อร้้องเรีียน ข้้อเสนอแนะ แถลงการณ์์ของ กสม. ต่่อเหตุุการณ์์สำคััญที่่�เกิิดขึ้้�น

ระหว่่างปีี และการจััดเวทีีรัับฟัังความคิิดเห็็นในประเด็็นสิิทธิิต่่าง ๆ รวมถึึงข้้อมููลจากหน่่วยงานภาครััฐ องค์์กร
ภาคประชาสัังคม ภาควิิชาการ ผลจากการสััมมนาและจากการประชุุมรัับฟัังความคิิดเห็็น ตลอดจนข้้อมููลสถานการณ์์
สิิทธิิมนุุษยชนในพื้้�นที่่� จากนั้้�นจึึงนำข้้อมููลที่่�ได้้ทั้้�งหมดมาประมวลเป็็นสถานการณ์์ และวิิเคราะห์์เหตุุการณ์์
และสถานการณ์์ที่่เ� กิิดขึ้้น� เพื่่อ� ประเมิินว่่า รััฐได้้เคารพหรืือคุ้้�มครองสิิทธิิและเสรีีภาพของประชาชนที่่�ได้้รับั การรัับรอง
ในรััฐธรรมนููญ กฎหมายภายในประเทศ สนธิิสััญญาระหว่่างประเทศด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�ประเทศไทยเป็็นภาคีี
และมาตรฐานสิิทธิิมนุุษยชนสากลหรืือไม่่ จากนั้้�นจึึงจััดทำเป็็นรายงานโดยสรุุปประกอบด้้วยสถานการณ์์สิิทธิิ
ในแต่่ละด้้านที่่�ประกอบด้้วยปััญหา/อุุปสรรค บทประเมิินสถานการณ์์ และข้้อเสนอแนะต่่อหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนฉบัับนี้้� มีีบทที่่�นำเสนอสถานการณ์์ในปีี 2564
ซึ่่�งมีีเหตุุการณ์์ที่่�สำคััญต่่อเนื่่�องจากปีีที่่�ผ่่านมา 2 เหตุุการณ์์ คืือ สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
และสถานการณ์์ที่่�เกี่่�ยวกัับการใช้้เสรีีภาพในการชุุมนุุม ดัังปรากฏในบทที่่� 2 ส่่วนเนื้้�อหาส่่วนที่่�เหลืือได้้แบ่่ง
การนำเสนอเป็็น 3 ส่่วน ได้้แก่่ สิิทธิิตามกติิการะหว่่างประเทศว่่าด้้วยสิิทธิิพลเมืืองและสิิทธิิทางการเมืือง (ICCPR)
สิิ ท ธิิ ต ามกติิ ก าระหว่่ า งประเทศว่่ า ด้้ ว ยสิิ ท ธิิ ท างเศรษฐกิิ จ สัั ง คม และวัั ฒ นธรรม (ICESCR) และสิิ ท ธิิ ข อง
กลุ่่�มบุุคคล ได้้แก่่ เด็็ก ผู้้�สููงอายุุ คนพิิการ สตรีีและความเสมอภาคระหว่่างเพศ ผู้้�มีีปััญหาสถานะและสิิทธิิ และสิิทธิิ
ของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์� และบทสรุุปตอนท้้าย
กสม. หวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า การจััดทำรายงานฉบัับนี้้�จะส่่งผลให้้รััฐบาล คณะรััฐมนตรีี สมาชิิกรััฐสภา
และประชาชนได้้ รัั บ ทราบทั้้� ง ความคืืบหน้้ า ในการดำเนิิ น การต่่ า ง ๆ ของรัั ฐ ในการส่่ ง เสริิ ม และคุ้้�มครอง
สิิทธิิมนุุษยชน ตลอดจนปััญหาและข้้อท้้าทายที่่�พบในปีี 2564 และข้้อมููลในรายงานฉบัับนี้้�จะช่่วยให้้รัฐั พิิจารณาทบทวน
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ขั้นตอน
ขั้นที่ 1
การวางแผน

• การประมวลสถานการณ์ที่ผ่านมาและจัดทำ�ข้อมูลเบื้องต้น
	พร้อมนำ�เสนอประเด็นหลักที่จะติดตาม
• การจัดแบ่งประเด็นสิทธิออกเป็นกลุ่ม เช่น ICCPR ICESCR
และกลุ่มเฉพาะ เป็นต้น
• การเสนอแผนการดำ�เนินการจัดทำ�รายงานฯ ต่อที่ประชุม กสม.
	ด้านบริหาร เพื่อขอความเห็นชอบ

ขั้นที่ 2
• การรวบรวมข้อมูลภายในสำ�นักงาน กสม. เช่น เรื่องร้องเรียน
การเก็บข้อมูล/ตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เป็นต้น รวมทั้ง
ผลการดำ�เนินการจากหน่วยงานรัฐที่ได้รับข้อเสนอแนะจาก กสม.
• การรวบรวมข้อมูลจากภายนอก เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อ
การประชุม/สัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น
• การจัดประชุม/การสัมมนา/การลงพื้นที่/การสัมภาษณ์บุคคล/
	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• การบันทึก/จัดเก็บข้อมูลตามประเด็นสิทธิ

ก.พ. - ธ.ค. 2564

ขั้นที่ 3
การเปรียบเทียบ/
การวิเคราะห์

ก.ย. - ธ.ค. 2564

ขั้นที่ 4
การจัดทำ�ร่างรายงาน

ม.ค. - มี.ค. 2565

กระบวนการ

• การเปรียบเทียบ/ตรวจสอบมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
(1) รัฐธรรมนูญและกฎหมายภายใน
(2)	สนธิสัญญาหลักระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
(3) ข้อสังเกตเชิงสรุป (Concluding Observations) และ
(4) ความเห็นทั่วไป (General Comments) ของคณะกรรมการ
		ประจำ�กติกาและอนุสัญญาหลักระหว่างประเทศ
		ด้านสิทธิมนุษยชน
• การวิเคราะห์และประเมินผลความสอดคล้องกับมาตรฐาน
	สิทธิมนุษยชนข้างต้นของประเด็นนั้น ๆ จากปีที่ผ่านมา
• การจัดทำ�ร่างรายงานตามประเด็นและในภาพรวมของรายงาน
ทั้งฉบับ รวมถึงการบรรณาธิการต่าง ๆ
• การนำ�เสนอร่างรายงานต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร
เพื่อขอความเห็นชอบ

ขั้นที่ 5
• การออกแบบรูปเล่ม จัดพิมพ์ และจัดส่งรายงานให้กับรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรี พร้อมเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
การเสนอรายงานต่อ
รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี โดยไม่เกิน 90 วัน นับจากวันสิ้นปี 2564
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มท.
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ศอ.บต.
สธ.
สปส.
สปสช.
สพฐ.
สมช.
สสช.
สสส.
สำนัักงาน ก.ล.ต.
อว.
อส.
CAT
CEDAW
CERD
CPED
CRC
CRPD
EIA
ICCPR
ICESCR
SEA
SLAPP
UNGPs
UNHCR

กระทรวงการคลััง
สำนัักงานคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ
คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
กระทรวงคมนาคม
คณะรััฐมนตรีี
กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
สำนัักงานตำรวจแห่่งชาติิ
กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
พระราชกำหนด
พระราชกฤษฎีีกา
พระราชบััญญััติิ
พระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุุติิธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงศึึกษาธิิการ
ศููนย์์อำนวยการบริิหารจัังหวััดชายแดนภาคใต้้
กระทรวงสาธารณสุุข
สำนัักงานประกัันสัังคม
สำนัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ
สำนัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
สำนัักงานสภาความมั่่�นคงแห่่งชาติิ
สำนัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ
สำนัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ
สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
สำนัักงานอััยการสููงสุุด
อนุุสัญ
ั ญาว่่าด้้วยการต่่อต้้านการทรมาน และการประติิบัติั หรืื
ิ อการลงโทษอื่่นที่่
� โ� หดร้้าย ไร้้มนุุษยธรรม หรืือที่่�ย่่ำยีีศักั ดิ์์ศรี
� ี
(Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)
อนุุสััญญาว่่าด้้วยการขจััดการเลืือกปฏิิบััติิต่่อสตรีีในทุุกรููปแบบ
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)
อนุุสััญญาว่่าด้้วยการขจััดการเลืือกปฏิิบััติิทางเชื้้�อชาติิในทุุกรููปแบบ
(Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)
อนุุสััญญาระหว่่างประเทศว่่าด้้วยการคุ้้�มครองบุุคคลทุุกคนจากการหายสาบสููญโดยถููกบัังคัับ
(International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance)
อนุุสััญญาว่่าด้้วยสิิทธิิเด็็ก (Convention on the Rights of the Child)
อนุุสััญญาว่่าด้้วยสิิทธิิของคนพิิการ (Convention on the Rights of the Persons with Disabilities)
รายงานการประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม (Environmental Impact Assessment)
กติิการะหว่่างประเทศว่่าด้้วยสิิทธิิพลเมืืองและสิิทธิิทางการเมืือง
(International Covenant on Civil and Political Rights)
กติิการะหว่่างประเทศว่่าด้้วยสิิทธิิทางเศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)
การประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมระดัับยุุทธศาสตร์์ (Strategic Environmental Assessment)
การดำเนิินคดีีเชิิงยุุทธศาสตร์์เพื่่�อต่่อต้้านการมีีส่่วนร่่วมของสาธารณชน
(Strategic Litigation Against Public Participation)
หลัั ก การชี้้� แ นะแห่่ ง สหประชาชาติิ เรื่่� อ งสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนสำหรัั บ ธุุ ร กิิ จ ภายใต้้ ก รอบ “คุ้้�มครอง-เคารพ-เยีี ย วยา”
(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations
“Protect, Respect and Remedy” Framework)
สำนัักงานข้้าหลวงใหญ่่ผู้้�ลี้้�ภััยแห่่งสหประชาชาติิ (United Nations High Commissioner for Refugee)

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

(เรีียงตามตััวอัักษรนำำ�จากภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ)
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บทสรุุปผู้้�บริิหาร
การจััดทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้า้ นสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564 เป็็นไปตามหน้้าที่่�
และอำนาจของคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ (กสม.) โดยในปีี 2564 กสม. ได้้แบ่่งการประเมิินสถานการณ์์
สิิทธิิมนุุษยชน ออกเป็็น 4 ส่่วน ดัังนี้้�

1

การประเมิิน
สถานการณ์์
สิิทธิิมนุุษยชน
ในสถานการณ์์เฉพาะ

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

1

12

2

การประเมิิน
สถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิพลเมืือง
และสิิทธิิทางการเมืือง

3

การประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิทางเศรษฐกิิจ
สัังคม และวััฒนธรรม

4

การประเมิิน
สถานการณ์์
สิิทธิิมนุุษยชน
ของกลุ่่�มบุุคคล

การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชน
ในสถานการณ์์เฉพาะ

การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 มีีความรุุนแรงขึ้้น�
ในเดืือนเมษายน 2564 รัั ฐ บาลได้้ พ ยายามทำหน้้ า ที่่�
คุ้้�มครองสิิทธิิด้า้ นสุุขภาพของประชาชนผ่่านการให้้บริิการ
ป้้องกัันและรัักษาโรคให้้ทั่่�วถึึง แต่่ยัังมีีบางกลุ่่�มที่่�อาจจะ
ตกหล่่นหรืือยัังคงมีีอุปส
ุ รรคในการเข้้าถึึงวััคซีีน ผลกระทบ
จากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ทำให้้เกิิดปััญหา
การขาดรายได้้และการว่่างงาน ซึ่่ง� การเยีียวยาจากภาครััฐ
อาจไม่่เพีียงพอและมีีประชาชนบางกลุ่่�มเข้้าไม่่ถึึงมาตรการ
ดัังกล่่าว นอกจากนี้้� การแพร่่ระบาดยัังกระทบต่่อสิิทธิิ
ด้้ า นการศึึกษาของเด็็ ก ที่่� เ สี่่� ย งต่่ อ การออกจากระบบ
การศึึกษาโดยเฉพาะเด็็กยากจนและเด็็กข้้ามชาติิ
การใช้้เสรีีภาพในการชุุมนุุม ในปีี 2564 ส่่วนใหญ่่
ใช้้แนวทางสัันติิวิิธีีเพื่่�อเสนอข้้อเรีียกร้้องทางการเมืือง
และการเรีียกร้้องให้้รััฐบาลแก้้ไขปััญหาเศรษฐกิิจ สัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม ภายใต้้มาตรการควบคุุมการแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด 19 โดยปรัับรููปแบบการชุุมนุุม เช่่น Car Mob
หรืือกิิจกรรมยืืนเว้้นระยะห่่าง เป็็นต้น้ อย่่างไรก็็ตาม มีีบาง
เหตุุการณ์์ที่่�การใช้้เสรีีภาพในการชุุมนุุมไม่่ใช่่การชุุมนุุม
โดยสงบและปราศจากอาวุุธและการควบคุุมดููแลของ
เจ้้ า หน้้ า ที่่� ไ ม่่ ส อดคล้้ อ งตามเจตนารมณ์์ ที่่� รัั ฐ ธรรมนูู ญ
และกติิกา ICCPR ให้้การรัับรอง

2

การประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิพลเมืืองและสิิทธิิทางการเมืือง

สิิ ท ธิิ ใ นกระบวนการยุุ ติิ ธ รรม ในปีี 2564
หน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งให้้ เ งิิ นช่่ ว ยเหลืือประชาชน
ให้้ เข้้ า ถึึงความยุุ ติิ ธ รรม รวมถึึงการปล่่ อ ยชั่่� ว คราว
ผ่่านกองทุุนยุติุ ธิ รรมและสำนัักงานช่่วยเหลืือทางการเงิิน
แก่่ผู้้�เสีียหายและจำเลยในคดีีอาญาเพิ่่�มขึ้้นจ
� ากปีี 2563
และมีีการแก้้ไขหลัักเกณฑ์์ของกองทุุนยุติุ ธิ รรมที่่�เกี่่ย� วกัับ
ผู้้�ที่่� ถูู ก ละเมิิ ด สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนเพื่่� อ ให้้ ป ระชาชนขอรัั บ
ความช่่วยเหลืือ อย่่างไรก็็ตาม กสม. ได้้รับั เรื่่อ� งร้้องเรีียน
เกี่่� ย วกัั บ การดำเนิิ น คดีี ล่่ า ช้้ า ของพนัั ก งานสอบสวน
ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อสิิทธิิของผู้้�ต้้องขััง
นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน การกระทำทรมาน
และการบัังคัับให้้สููญหาย สภาผู้้�แทนราษฎรได้้มีีมติิ
รัับหลัักการร่่าง พ.ร.บ. ป้้องกัันและปราบปรามการทรมาน

และการกระทำให้้บุคุ คลสููญหาย พ.ศ. .... แต่่ในปีี 2564
ยัั ง ปรากฏการกระทำทรมานโดยเจ้้ า หน้้ า ที่่� ต ำรวจ
ชุุ ด เฉพาะกิิ จป ราบปรามยาเสพติิ ดต่่ อ ผู้้�ต้้ อ งสงสัั ย
จนเป็็ น เหตุุ ใ ห้้ เ สีี ย ชีี วิิ ต นอกจากนี้้� การติิ ดต ามตัั ว
นัักเคลื่่อ� นไหวทางการเมืืองที่่�สูญ
ู หายยัังไม่่มีคี วามคืืบหน้้า
แม้้ว่่าจะมีีการพััฒนากฎหมายเพื่่�อคุ้้�มครองนัักปกป้้อง
สิิทธิิมนุุษยชน แต่่ยัังไม่่มีีการนำประมวลกฎหมายวิิธีี
พิิจารณาความอาญาที่่�แก้้ไขในปีี 2562 เพื่่�อคุ้้�มครอง
นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนมาปรัับใช้้ให้้เกิิดผลได้้จริิง
สถานการณ์์ในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้ สถิิติิ
การก่่อความไม่่สงบและผู้้�ได้้รัับบาดเจ็็บในพื้้�นที่่�จัังหวััด
ชายแดนภาคใต้้ในปีี 2564 มีีจำนวนเพิ่่�มขึ้้น� เมื่่อ� เทีียบกัับ
ปีี ก่่ อ นหน้้ า แต่่ ผู้้� เสีี ย ชีี วิิ ตมีี จ ำนวนลดลงเล็็ ก น้้ อ ย
รััฐบาลมีีการดำเนิินการแก้้ไขปััญหาสถานการณ์์ในพื้้�นที่่�
แต่่ยัังคงมีีการก่่อเหตุุรุุนแรงเป็็นระยะ และการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ของเจ้้าหน้้าที่่�รััฐบางกรณีีอาจกระทบต่่อสิิทธิิ
และสร้้างความวิิตกกัังวลแก่่ประชาชน
โทษประหารชีีวิิต ในปีี 2564 ได้้มีีการประกาศ
ใช้้ประมวลกฎหมายยาเสพติิดที่่�ส่่งผลให้้มีีการยกเลิิก

เสรีีภาพในการแสดงความคิิดเห็็นและเสรีีภาพ
ของสื่่�อมวลชน มีีการดำเนิินคดีีเกี่่�ยวกัับการแสดง
ความเห็็นระหว่่างการชุุมนุุมสาธารณะและในสื่่�อสัังคม
ออนไลน์์ที่่�วิิพากษ์์วิิจารณ์์การบริิหารงานของรััฐบาล
ความพยายามของรััฐบาลในการแก้้ไขปััญหาข่่าวปลอม
อาจทำให้้เกิิดข้้อจำกััดและทำให้้ประชาชนหวาดกลััว
ในการแสดงความคิิดเห็็น อย่่างไรก็็ตาม มีีการถ่่วงดุุล
อำนาจของฝ่่ายบริิหารในการบัังคัับใช้้ พ.ร.บ. ว่่าด้้วย
การกระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์ พ.ศ. 2550
และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม โดยการโต้้แย้้งผ่่านกระบวนการ
ทางศาล ส่่วนสำนัักงานตำรวจแห่่งชาติิได้้ตั้้ง� คณะทำงาน
เพื่่อ� กลั่่น� กรองการดำเนิินคดีีเกี่่ย� วกัับความผิิดตามประมวล
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การประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิทางเศรษฐกิิจ
สัังคม และวััฒนธรรม

สิิทธิิแรงงาน ในปีี 2564 รััฐบาลและหน่่วยงาน
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งได้้ ด ำเนิิ น การคุ้้�มครองสิิ ท ธิิ แ รงงาน
หลายประการ อย่่างไรก็็ดีี แรงงานบางกลุ่่�มยัังประสบ
ปััญหา เช่่น แรงงานนอกระบบและแรงงานแพลตฟอร์์ม
ยัังไม่่ได้้รัับการคุ้้�มครองในเรื่่�องค่่าจ้้างและสวััสดิิการ
ต่่ า ง ๆ แรงงานข้้ า มชาติิ บ างส่่ วนยัั ง เข้้ า ไม่่ ถึึ งกลไก
การคุ้้�มครองทางสัังคม การลัักลอบนำเข้้าแรงงานข้้ามชาติิ
จากประเทศเพื่่�อนบ้้าน และการทำ MOU เพื่่อ� นำเข้้า
แรงงานอย่่ า งถูู ก กฎหมายมีี ขั้้� นต อนที่่� ใช้้ เวลานาน
และค่่าใช้้จ่่ายค่่อนข้้างสููง
สิิ ท ธิิ ใ นสุุ ข ภาพ รัั ฐ บาลพยายามดำเนิิ น การ
เพื่่อ� ให้้ประชาชนเข้้าถึึงบริิการสุุขภาพที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพ
อย่่ า งทั่่� วถึึ งโดยการพัั ฒ นาระบบสุุ ข ภาพปฐมภูู มิิ
อย่่างต่่อเนื่่อ� ง และมีีนโยบายจััดระบบหลัักประกัันสุขุ ภาพ
สำหรัั บ ผู้้�ต้้ อ งขัั ง ที่่� มีี ปัั ญ หาทางสถานะบุุ ค คลและ

ผู้้�ต้้ อ งขัั ง ต่่ า งชาติิ แต่่ ยัั ง คงพบปัั ญ หาหรืืออุุ ปส รรค
ในการเข้้าถึึงบริิการสาธารณสุุขของประชากรบางกลุ่่�ม
และยัั ง มีี ป ระเด็็ นที่่� ต้้ อ งติิ ดต ามต่่ อ ไป เช่่ น ปัั ญ หา
ด้้านสุุขภาพจิิตที่่มี� แี นวโน้้มสููงขึ้้น� การเข้้าถึึงการช่่วยเหลืือ
ที่่�อาจยัังไม่่เพีียงพอเนื่่�องจากข้้อจำกััดด้้านบุุคลากร
ทางการแพทย์์ เป็็นต้้น
สิิทธิิด้้านการศึึกษา ในสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของโรคโควิิ ด 19 รัั ฐ บาลมีี ค วามพยายาม
ให้้การศึึกษาสามารถดำเนิินต่อ่ ไปได้้โดยใช้้ระบบออนไลน์์
เป็็นหลััก มีีการสนัับสนุุนสื่อ่� และอุุปกรณ์์การศึึกษา และให้้
ความช่่วยเหลืือด้้านการเงิิน รวมทั้้�งเตรีียมความพร้้อม
ในการเปิิดเรีียนโดยสนัับสนุุนให้้มีีการฉีีดวััคซีีนป้้องกััน
โรคโควิิด 19 อย่่างไรก็็ตาม การศึึกษาแบบออนไลน์์
อาจกระทบต่่อการเข้้าถึึงการศึึกษาของนัักเรีียนนัักศึึกษา
ที่่�มีีฐานะยากจนและมีีผลต่่อคุุณภาพการศึึกษา

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

3

ความผิิดบางประเภทที่่�มีีโทษประหารชีีวิิตสถานเดีียว
ทำให้้ผู้้�พิิพากษาสามารถใช้้ดุุลพิินิิจลงโทษสถานอื่่�น
แทนการประหารชีีวิติ ได้้ อย่่างไรก็็ตาม กสม. เห็็นว่่ารััฐบาล
ควรพิิจารณาทบทวนกฎหมายฉบัับต่่าง ๆ เพื่่�อยกเลิิก
โทษประหารชีี วิิ ตส ำหรัั บ ความผิิ ดที่่� ไ ม่่ เข้้ า ข่่ า ยเป็็ น
“คดีีอุกุ ฉกรรจ์์ที่่สุ� ดุ ” เพื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับกติิกา ICCPR
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สิิ ท ธิิ ชุุ ม ชนในการจัั ด การที่่� ดิิ น ทรัั พ ยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม รััฐมีีความพยายามจััดที่่�ดิินทำกิินให้้ชุุมชนภายใต้้
การดำเนิินการของคณะกรรมการนโยบายที่่�ดิินแห่่งชาติิ ควบคู่่�กัับ
การอนุุรัักษ์์ป่่าไม้้และป้้องกัันการบุุกรุุกทำลายป่่าโดยออกกฎหมาย
ให้้ประชาชนสามารถอยู่่�อาศััยและทำกิินในพื้้�นที่่ป่� า่ ได้้ แต่่ผลการจััด
ที่่�ดิินทำกิินให้้แก่่ประชาชนยัังไม่่คืืบหน้้าและหลัักเกณฑ์์ที่่�กำหนด
ไม่่เอื้้�อให้้เกิิดความมั่่�นคงในการถืือครองที่่�ดิิน
ธุุ ร กิิ จกัั บ สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน รัั ฐ บาลอยู่่�ระหว่่ า งการจัั ด ทำ
ร่่ า งกฎหมายขจัั ด การเลืือกปฏิิ บัั ติิ ซึ่่� ง รวมถึึงการเลืือกปฏิิ บัั ติิ
ในการทำงาน รวมทั้้�งมีีนโยบายส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจที่่�เคารพ
สิิทธิิมนุุษยชน และสำนัักงาน ก.ล.ต. ได้้กำหนดมาตรการให้้บริิษััท
จดทะเบีี ย นเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ลน โยบายและการดำเนิิ น งานที่่� อ าจมีี
ผลกระทบต่่ อ สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนผ่่ า นการจัั ด ทำรายงานประจำปีี
อย่่างไรก็็ตาม มีีข้้อห่่วงกัังวลในกรณีีการขาดการมีีส่่วนร่่วมของ
ประชาชนต่่อการดำเนิินการของบริิษัทั ขนาดใหญ่่บางแห่่งในประเด็็น
ผลกระทบต่่อสุุขภาพและสิ่่�งแวดล้้อม

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
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สิิทธิิเด็็ก ครม. ได้้ให้้ความเห็็นชอบแผนพััฒนา
เด็็กปฐมวััย พ.ศ. 2564 - 2570 เพื่่�อให้้เด็็กก่่อนวััยเรีียน
ได้้รัับการพััฒนาทั้้�งด้้านร่่างกาย จิิตใจ และการเรีียนรู้้�
ที่่�เหมาะสมกัับวััย และปรัับปรุุงประมวลกฎหมายอาญา
เพื่่อ� เพิ่่�มความคุ้้�มครองสิิทธิิเด็็กในกระบวนการยุุติธิ รรม
อย่่างไรก็็ตาม ยัังพบปััญหาสำคััญ อาทิิ การใช้้ความรุุนแรง
ต่่ อ เด็็ ก โดยเฉพาะการกลั่่� น แกล้้ ง (Bully) ปัั ญ หา
การถููกล่่วงละเมิิดทางเพศทั้้�งต่่อเด็็กหญิิงและเด็็กชาย
โดยผู้้�กระทำมัักเป็็นบุุคคลใกล้้ชิิดกัับเด็็ก แต่่ยัังไม่่มีี
การเก็็บข้้อมููลอย่่างเป็็นระบบและยัังไม่่มีีหน่่วยงาน
หลัักในการรวบรวมสถิิติิของเด็็กที่่�ถููกกระทำรุุนแรง/
ถููกล่่วงละเมิิดทางเพศในภาพรวมของประเทศเพื่่�อใช้้
เป็็นฐานข้้อมููลในการวางแผนการป้้องกัันและแก้้ไข
ปััญหาดัังกล่่าว
สิิทธิิผู้้�สููงอายุุ รััฐบาลได้้ขับั เคลื่่อ� นระเบีียบวาระ
แห่่ ง ชาติิ เรื่่� อ งสัั ง คมสูู ง อายุุ เ พื่่� อ เตรีี ย มความพร้้ อ ม
ในการเข้้าสู่่�วััยสููงอายุุและจััดทำร่่างกฎหมายเกี่่�ยวกัับ
นโยบายและกองทุุ น บำเหน็็ จ บำนาญแห่่ ง ชาติิ

การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนของ
กลุ่่�มบุุคคล
อย่่างไรก็็ตาม ยัังพบปััญหาและอุุปสรรคในการเข้้าถึึง
สิิ ท ธิิ บ างประการของผู้้�สูู ง อายุุ อาทิิ การเรีี ย กคืืน
เบี้้� ย ยัั ง ชีี พผู้้�สูู ง อายุุ ที่่� เรีี ย กเก็็ บ จากผู้้�สูู ง อายุุ ที่่� รัั บ เงิิ น
ซ้้ำซ้้อนกัับสวััสดิิการอื่่�น ปััญหาทััศนคติิของนายจ้้าง
หรืือสมาชิิกในครอบครััวที่่�เห็็นว่่าผู้้�สููงอายุุมีีข้้อจำกััด
ในการทำงาน การเข้้าไม่่ถึึงเทคโนโลยีีทำให้้เป็็นอุปส
ุ รรค
ในการได้้รัับบริิการจากรััฐ
สิิทธิิคนพิิการ หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ส่่งเสริิม
สิิทธิิด้้านการมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�เหมาะสมของคนพิิการ
เช่่น การพิิจารณาให้้คนพิิการที่่�มีบัี ตั รประจำตััวคนพิิการ
ได้้ รัั บ เบี้้� ย คนพิิ ก ารในอัั ต ราเดีี ย วกัั น การอำนวย
ความสะดวกในการเข้้าถึึงบริิการและสิิทธิิด้้านต่่าง ๆ
อย่่างไรก็็ตาม การดำเนิินงานในบางด้้านยัังไม่่เห็็นผล
ชััดเจน เช่่น การจ้้างงานคนพิิการในหน่่วยงานของรััฐ
ที่่� ยัั ง มีี จ ำนวนน้้ อ ย การขาดมาตรการที่่� ชัั ด เจน
ในการป้้องกัันและคุ้้�มครองสตรีีและเด็็กหญิิงพิิการ
ที่่�ถููกล่่วงละเมิิดทางเพศ เป็็นต้้น

ผู้้�มีีปััญหาสถานะและสิิทธิิ รััฐบาลและหลาย
หน่่วยงานพยายามแก้้ไขปััญหาด้้านสััญชาติิและสถานะ
บุุคคล โดย ครม. ได้้มีีมติิเห็็นชอบเกี่่�ยวกัับหลัักเกณฑ์์
การกำหนดสถานะและสิิทธิิ และการให้้สิทิ ธิิขั้้นพื้้
� น� ฐาน
ด้้ า นสาธารณสุุ ข แต่่ มีี ข้้ อ จำกัั ด ในเรื่่� อ งบุุ ค ลากร
และงบประมาณ นอกจากนี้้� เด็็ ก นัั ก เรีี ย นกลุ่่�ม G
ยัั ง ประสบปัั ญ หาการเข้้ า ถึึงสิิ ท ธิิ ด้้ า นสาธารณสุุ ข
ขั้้�นพื้้�นฐาน ส่่วนการคุ้้�มครองผู้้�แสวงหาที่่�พัักพิิง/ผู้้�ลี้้�ภััย
ในปีี 2564 มีีผู้้�เดิินทางจากประเทศเมีียนมาเข้้ามายััง

ประเทศไทยอย่่างต่่อเนื่่อ� งจากสถานการณ์์ความไม่่สงบ
ในประเทศเมีี ย นมา ซึ่่� ง หน่่ ว ยงานภาครัั ฐ และภาค
ประชาสัั ง คมได้้ ดูู แ ลให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืือด้้ า นความ
ปลอดภััยและการดำรงชีีวิิตแก่่กลุ่่�มคนดัังกล่่าว
สิิทธิิของกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์� รััฐบาลพยายามคุ้้�มครอง
สิิ ท ธิิ ข องกลุ่่�มชาติิ พัั นธุ์์�ต่่ อ เนื่่� อ งจากปีี 2563 อาทิิ
การร่่วมมืือกัับองค์์กรต่่าง ๆ ในการแก้้ไขปััญหาภาวะ
ไร้้ สัั ญ ชาติิ ข องประชากรกลุ่่�มชาติิ พัั นธุ์์� บางกลุ่่�ม
การยกร่่ า ง พ.ร.บ. คุ้้�มครองและส่่ ง เสริิ ม วิิ ถีี ชีี วิิ ต
กลุ่่�มชาติิ พัั นธุ์์� พ.ศ. .... อย่่ า งไรก็็ ต าม นโยบาย
ด้้านการจััดการทรััพยากรธรรมชาติิของรััฐส่่งผลกระทบ
ต่่อกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�บางส่่วน ทำให้้ต้้องย้้ายที่่�อยู่่�อาศััย
บางครั้้ง� ที่่�ทำกิินที่่รั� ฐั จััดให้้ไม่่เหมาะสมกัับวิิถีชีี วิี ตดั้้
ิ ง� เดิิม
บางกรณีีกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ถููกจัับกุุมโดยถููกกล่่าวหาว่่าเป็็น
ผู้้�บุุกรุุกพื้้�นที่่�อุุทยานแห่่งชาติิ
ภาพรวมสถานการณ์์ ด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน
ในปีี 2564 มีีส่่วนที่่�เป็็นพััฒนาการและความคืืบหน้้า
ในการแก้้ ไขปัั ญ หาให้้ ป ระชาชนได้้ รัั บ การคุ้้�มครอง
สิิทธิิมนุุษยชนที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม การดำเนิินการ
เพื่่�อส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชนในหลายด้้าน
เป็็ น เรื่่� อ งที่่� อ ยู่่�ระหว่่ า งดำเนิิ น การหรืือยัั ง ไม่่ เ ห็็ น ผล
เป็็ นรูู ปธ รรมชัั ด เจน ซึ่่� ง กสม. ได้้ มีี ข้้ อ เสนอแนะ
แนวทางดำเนิินการในประเด็็นต่่าง ๆ และจะได้้ติิดตาม
ผลการดำเนิินการในปีี 2565 ต่่อไป

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

สิิ ท ธิิ สตรีี และความเสมอภาคทางเพศ
รัั ฐ ขัั บ เคลื่่� อ นงานด้้ า นการป้้ อ งกัั น และแก้้ ไขปัั ญ หา
ความรุุนแรงในครอบครััว เช่่น การเตรีียมความพร้้อม
การประกาศใช้้ พ.ร.บ. ส่่งเสริิมการพััฒนาและคุ้้�มครอง
สถาบัันครอบครััว พ.ศ 2562 การจััดทำร่่าง พ.ร.บ.
มาตรการป้้องกัันการกระทำความผิิดซ้้ำในความผิิด
เกี่่�ยวกัับเพศหรืือที่่�ใช้้ความรุุนแรง พ.ศ. .... การกำหนด
แนวทางปฏิิ บัั ติิ เ พื่่� อ รองรัั บ การใช้้ สิิ ท ธิิ ใ นการยุุ ติิ
การตั้้ง� ครรภ์์ของสตรีี อย่่างไรก็็ตาม ยัังพบปััญหาสำคััญ
อาทิิ ความรุุ น แรงในครอบครัั วมีี แ นวโน้้ ม เพิ่่� ม ขึ้้� น
เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับช่่วงก่่อนเกิิดการแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด 19 การยุุติกิ ารตั้้ง� ครรภ์์มีอุี ปส
ุ รรคในการส่่งต่่อ
ผู้้�รัั บ บริิ ก ารไปยัั ง สถานพยาบาล ส่่ วน การส่่ ง เสริิ ม
ความเท่่าเทีียมระหว่่างเพศพบปััญหาการเลืือกปฏิิบััติิ
ในการจ้้างงานและการถููกล่่วงละเมิิดหรืือถููกคุุกคาม
ทางเพศในสถานที่่�ทำงานซึ่่�งยัังคงเกิิดขึ้้�นในปีี 2564
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Executive Summary
The assessment report on Thailand’s human rights situation in 2021 is prepared according to
the duties and powers of the National Human Rights Commission of Thailand (NHRCT). The presentation
of human rights situation in the report is divided into four parts.

1

Assessment of Human Rights
Situation in Specific
Circumstances

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

Human rights situation under the
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic:
Following the severe spread of the COVID-19
pandemic in April 2021, the government has
attempted to protect people’s right to health
through universal prevention and treatment
services. However, some groups of people were
missed out or faced obstacles in accessing the
vaccine. The impacts of the COVID-19 pandemic
have led to unemployment and lack of income.
The remedies from the government might not
be adequate and some groups of people did not
have access to those measures. Furthermore,
the pandemic has affected the right to education
of children who are at risk of dropping out of
school, especially poor and migrant children.

16

Exercise of the liberty of assembly: In 2021,
peaceful means were generally used to present
political demands and calls for the government
to address and find solutions to economic, social,
and environmental problems. Under the measures
to control the spreading of COVID-19, the gatherings
were adjusted to comply with such measures
and took various forms, such as car mob and
standing-in-distance activities. Nevertheless,
there were some incidents where the assembly
was not peaceful and without arms. Besides,
some acts taken by the authorities in managing
the crowd were inconsistent with the object and
purpose of the Constitution and the International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

2

Assessment of Human Rights
Situation Relating to Civil
and Political Rights

Right relating to the administration of
justice: Compared to 2020, relevant governmental
agencies provided an increased funding in 2021
to help ensure people’s access to justice and
facilitate temporary release through the Justice
Fund and the Office of Financial Assistance for
the Injured Person and the Accused in Criminal
Cases. In addition, an amendment was made to
the guideline of the Justice Fund to better assist
the victims of human rights violations. However,
there were several complaints made to the NHRCT
about delays in prosecution procedures by
the inquiry officers which affected prisoners’ rights.
Human rights defenders, torture and
enforced disappearance: The Prevention and
Suppression of Torture and Enforced Disappearance
Bill has passed the first reading of the House
of Representatives. However, in 2021 there was
a torture case by an officer of the special unit
of Narcotics Suppression Police which had caused
the suspect’s death. Moreover, there has not been
progress on various cases of the missing political
activists. Although the Criminal Procedure Code
was amended in 2019 to protect human rights
defenders, it has not yet been effectively applied.
Situation in the southern border provinces:
The statistical data of insurgency and injured
people in the southern border provinces in 2021
have increased compared to the previous year.
However, the number of deaths has slightly
decreased. The government has made efforts

Capital punishment: In 2021, the Narcotics
Code was enacted, enabling the abolishment
of some offenses with mandatory capital
punishment. This allows judges to use their
discretion to order other punishments in lieu of
the capital punishment. Nevertheless, the NHRCT
suggests that the government should review
relevant laws to abolish the capital punishment
for those offenses that do not constitute the
“most serious crimes” to comply with the ICCPR.
Freedom of expression and freedom of
the press: There were prosecutions against people
expressing their opinions critical of the government
during public demonstrations and on social
media. The efforts of the government to tackle
fake news might cause a restrictive and chilling
effect on people wishing to express their opinions.
However, the administrative power in enforcing
the Computer-Related Crime Act B.E. 2550 could
be challenged by judicial review. On the other
hand, the Royal Thai Police established a working
committee to screen prosecutions relating to
offenses under Section 112 of the Criminal Code.

3

Assessment of Human Rights
Situation Relating to Economic,
Social and Cultural Rights

Workers’rights: In 2021, the government
and related agencies has made efforts to protect
many workers’ rights. However, some groups
of workers, such as informal and platform workers,
still faced problems and were not protected
in terms of wages and welfare. Some migrant
workers had difficulties accessing social protection
mechanisms. The smuggling of migrant workers

from neighboring countries continued while
the signing of MOU to import workers legally
was time-consuming and expensive.
Right to health: The government provided
better access to effective health services
by continually developing the primary healthcare
system and establishing the health insurance
system for prisoners with legal status and rights
problems and for migrant prisoners. Nevertheless,
some groups of people still faced obstacles
in accessing healthcare services. Besides, some
health issues required further monitoring, including
the increasing rate of mental health problems
and insufficient assistance resulting from limited
number of healthcare workers.
Right to education: During the COVID-19
pandemic, the government has made efforts
to ensure that education could continue using
online platforms. The government has provided
educational media and equipment, as well as
financial assistance. Additionally, the government
has encouraged the COVID-19 vaccination
in preparation for the re-opening of schools.
However, online education might affect access to
education of students from low-income families
and the quality of education.
Community rights in land, natural
resources, and environmental management:
The government has made efforts to allocate
arable lands for communities through the
work of the National Land Policy Committee.
The government also pursued forest conservation
and prevention of forest encroachment by
legislating laws that allow people to live and
earn a livelihood in forest areas. Nevertheless,
the overall progress of land allocation was quite
limited, while the specified regulations did not
ensure sufficient security of land tenure.
Business and human rights: The government
has prepared an anti-discrimination bill
which prohibits discriminatory practices in various

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
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to resolve the problem in the areas, yet violent
incidents continued to happen from time to time.
The operations of state officers to curb violence
in some cases may affect the rights of the people
and cause concern among them.
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areas including in employment. It has also adopted
a policy to promote business respect for human
rights. In addition, the Stock Exchange of Thailand
(SET) has embarked on an initiative to have
registered companies disclose information
on policies and procedures that might affect
human rights through preparation of a consolidated
annual report. Nevertheless, there are concerns
over the lack of public participation in the actions
of some large corporations that can cause health
and environmental impacts.

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand
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Assessment of Human Rights
Situation of Specific Groups

Child’s rights: The cabinet has approved
the Early Childhood Development Plan B.E. 2564 2570 to promote the physical, mental, and
cognitive development of pre-school children
appropriate to their age and improve the Penal
Code to better protect child’s rights in the justice
system. Nevertheless, problems were found,
such as violence against children, especially bullying,
and sexual abuse against girls and boys often from
persons who are close to children. There was no
systematic data collection nor one single agency
to compile statistical data of children who were
victims of violence and sexual abuse at national
level and use it for planning the prevention and
protection of child’s rights.
Rights of older persons: The government
has adopted the National Agenda on Aging Society
to ensure the country’s preparedness for the aging
society and drafted the legislation on national
pension policy and the establishment of a fund
for such purpose. However, older persons still
faced problems and obstacles in accessing certain
rights. For instance, the government recalled
old-age monthly allowance from the older
persons who received other public welfare

payments. The attitude of employers or family
members and inaccessibility to technology could be
barriers preventing older persons from engaging
in employment or obtaining government services.
Rights of persons with disabilities:
Concerned agencies have promoted the right
of persons with disabilities to an adequate standard
of living. Efforts have been made to provide
the same rate of monthly allowance to all persons
with disabilities with a disability identity card
and to facilitate persons with disabilities’ access to
various services. Nevertheless, there were some
areas where efforts have not yet brought about
effective results, such as the relatively low
employment rate of persons with disabilities
in public service. There was also a lack of effective
measures to prevent and protect women and
girls with disabilities from sexual abuse.
Women’s rights and gender equality:
The government has taken measures to prevent
and combat domestic violence, including making
preparation for an effective enactment of the
Promotion of Family Development and Protection
Act B.E. 2562 and preparing a bill on prevention
of repeated sexual or violent offenses.
The government has also developed guidelines
to support women’s exercise of the right relating
to termination of pregnancy. However, domestic
violence has shown a tendency to rise compared
to the pre-COVID-19 pandemic period while
women opting for termination of pregnancy
in some cases experienced delays in hospital
referrals. Likewise, promoting gender equality
remains a challenge given persistent reports
of employment discrimination as well as sexual
harassment and abuse in the workplace in 2021.
Persons with legal status and rights
problems: The government and concerned
agencies have continually pursued efforts
to resolve the issue of legal status and nationality
problems. In 2021 the cabinet approved the criteria

for determining the status and rights of certain
groups of stateless persons and ensured their
right to fundamental healthcare. Nevertheless,
limited personnel and budgetary constraints
remained. School children whose identification
number begins with the letter “G” (G students
group) faced problems accessing the fundamental
right to healthcare. As for the protection of asylum
seekers/refugees, there have been continuous
arrivals from Myanmar to Thailand due to the unrest
situation in Myanmar. Concerned government
agencies and civil society organizations have
provided them with safe shelter, basic necessities
for their living and other needed assistance.

On the whole, the human rights situation
in 2021 sees some development and progress
in resolving the problems that affect human rights
of the people and providing them with better
protection. However, government efforts
to promote and protect human rights in many
areas are still ongoing or have not yet clearly
presented effective results. The NHRCT has made
recommendations on various issues as appeared
in the relevant sections of this report and will
monitor their implementation in 2022.

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
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Rights of ethnic groups: The government
has continued efforts made in the previous years
to protect the rights of ethnic groups. These included
collaboration between government and various
organizations to address the problem of statelessness
among certain ethnic groups and preparation
of a bill on the protection and promotion of
the way of life of ethnic groups. However,
the government’s policy on natural resources
management has impacted some ethnic groups,
causing them to be relocated. In some cases,
the plots of land provided by the government
were not suitable for their traditional way of
life, while members of some ethnic groups have
been arrested for allegedly encroaching on
the preserved forest areas of national parks.
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บทที่่�

1บทนำำ�

รััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2560 มาตรา 247 (2)
และพระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชน
แห่่งชาติิ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (2) กำหนดให้้ กสม. มีีหน้า้ ที่่�ในการจััดทำรายงาน
ผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศเสนอต่่อรััฐสภา
และคณะรััฐมนตรีี และเผยแพร่่ต่อ่ ประชาชน โดยมาตรา 40 แห่่งพระราชบััญญััติิ
ประกอบรัั ฐ ธรรมนูู ญ ฯ กำหนดรายละเอีี ย ดเกี่่� ย วกัั บ การจัั ด ทำรายงานผล
การประเมิินสถานการณ์์ด้า้ นสิิทธิิมนุุษยชนฯ ให้้การจััดทำรายงานแล้้วเสร็็จภายใน
เก้้าสิิบวัันนัับแต่่วัันสิ้้�นปีีปฏิิทิิน โดยให้้จััดทำเป็็นการสรุุป ประกอบด้้วยปััญหา
อุุปสรรค และข้้อเสนอแนะในการส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน และต้้อง
คำนึึงถึึงความถููกต้้อง เป็็นธรรม และผลประโยชน์์ส่่วนรวมของชาติิเป็็นสำคััญ
ส่่วนมาตรา 41 กำหนดให้้จััดทำแผนการดำเนิินการเพื่่�อให้้การปฏิิบััติิหน้้าที่่�นี้้�
เป็็นไปโดยไม่่ชัักช้้า เพื่่�อให้้รายงานแล้้วเสร็็จในระยะเวลาที่่�กำหนด นอกจากนี้้�
มาตรา 44 ได้้ ก ำหนดว่่ า ในกรณีี ที่่� มีี ก ารรายงานสถานการณ์์ เ กี่่� ย วกัั บ
สิิทธิิมนุุษยชนในประเทศไทยโดยไม่่ถูกู ต้้องหรืือไม่่เป็็นธรรม กสม. ต้้องตรวจสอบ
และชี้้� แจงหรืือจัั ด ทำรายงานข้้ อ เท็็ จจริิ ง ที่่� ถูู ก ต้้ อ งของสถานการณ์์ เ ผยแพร่่
แก่่ประชาชน รวมทั้้�งสรุุปการชี้้�แจงดัังกล่่าวไว้้ในรายงานนี้้�ด้้วย
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บทที่่�

บทนำำ�

บทนำำ�

เพื่่อ� ให้้สอดคล้้องตามบทบััญญััติขิ องกฎหมายข้้างต้้น ในการจััดทำรายงาน
ผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทยประจำปีี 2564
ประกอบด้้วย
ในการจััดทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ฉบัับนี้้� กสม. ได้้เก็็บรวบรวมข้้อมููลเหตุุการณ์์ที่่�เกี่่�ยวกัับสิิทธิิมนุุษยชนที่่�เกิิดขึ้้�น
ระหว่่างเดืือนมกราคม - ธัันวาคม 2564 และการดำเนิินการของหน่่วยงานของรััฐ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องจากแหล่่งข้้อมููลต่่าง ๆ ได้้แก่่ แหล่่งข่่าวที่่�เผยแพร่่ต่่อสาธารณะ
เรื่่�องร้้องเรีียนที่่� กสม. ได้้รัับ รายงานผลการตรวจสอบการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
และข้้อเสนอแนะมาตรการหรืือแนวทางในการส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน
ของ กสม. การสอบถามข้้อมููลจากหน่่วยงานของรััฐที่่�เกี่่ย� วข้้อง รวมทั้้�งการจััดให้้
มีี ก ระบวนการปรึึกษาหารืือและรัั บ ฟัั ง ข้้ อ มูู ลจ ากองค์์ ก รพัั ฒ นาเอกชน
และหน่่วยงานของรััฐ เพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููลที่่�รอบด้้านและมีีการสอบทานข้้อมููล
เพื่่อ� ความถููกต้้อง จากนั้้�นได้้นำข้้อมููลทั้้ง� หมดมาประมวลและวิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบ
กัับหลัักสิิทธิิมนุุษยชนที่่�รัับรองไว้้ในรััฐธรรมนููญ กฎหมายภายในสนธิิสััญญา
ที่่� ป ระเทศไทยเป็็ น ภาคีี แ ละมีี พัั นธ กรณีี ที่่� ต้้ อ งปฏิิ บัั ติิ ต าม ทั้้� ง พัั นธ กรณีี
ในการเคารพการใช้้สิิทธิิของประชาชน การคุ้้�มครองบุุคคลที่่�ถููกละเมิิดสิิทธิิ
และการดำเนิินการให้้สิทิ ธิิเป็็นจริงิ (Obligations to respect, protect and fulfill)
รวมทั้้�งจากข้้อสัังเกตและข้้อเสนอแนะต่่อประเทศไทยของคณะกรรมการประจำ
สนธิิสัญ
ั ญาระหว่่างประเทศด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�ประเทศไทยเป็็นภาคีี ประกอบด้้วย
5 ขั้้�นตอน ดัังนี้้�

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

1. แนวทางการดำเนิินการและแผนงาน
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ขั้นที่ 1

การประมวลสถานการณ์ที่ผ่านมาและจัดทำ�ข้อมูลเบื้องต้นพร้อมนำ�เสนอประเด็นหลักที่จะติดตาม

ขั้นที่ 2

การรวบรวมข้อมูลภายในสำ�นักงาน กสม.
การรวบรวมข้อมูลจากภายนอก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อต่าง ๆ
การประชุม/การสัมมนาวิชาการ/การสัมภาษณ์เชิงลึก หรอื การสอบถามเฉพาะกลุม่ กับบุคคล หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
การบันทึก/จัดเก็บข้อมูลตามประเด็นสิทธิ
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ขั้นที่ 3

การเปรียบเทียบ/ตรวจสอบมาตรฐานสิทธิมนุษยชน (1) รัฐธรรมนูญและกฎหมายภายใน (2) สนธิสญ
ั ญา
	หลักระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน (3) ข้อสังเกตเชิงสรุป (Concluding Observations) ของกลไก
	ประจำ�สนธสิ ญ
ั ญาหลักระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน และ (4) ความเห็นทั่วไป (General Comments)
ของคณะกรรมการประจำ�กติกาและอนุสัญญาหลักระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
การวิเคราะห์และประเมินผลความสอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนข้างต้นของประเด็นนั้น ๆ
	จากปีที่ผ่านมา

การวางแผน
การเก็บข้อมูล/
ตรวจสอบ

การเปรียบเทียบ/
การวิเคราะห์

ขั้นที่ 4

การจัดทำ�ร่างรายงาน
ขั้นที่ 5

การเสนอรายงานต่อรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรี

การจัดทำ�ร่างรายงานตามประเด็นและในภาพรวมของรายงานทัง้ ฉบับ รวมถงึ การบรรณาธิการต่าง ๆ
การนำ�เสนอร่างรายงานต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร เพื่อขอความเห็นชอบ
การออกแบบรูปเล่ม จัดพิมพ์ และจัดส่งรายงานให้กับรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี พร้อมเผยแพร่ให้
	ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ไม่เกิน 90 วัน นับจากวันสิ้นปี 2564

2. กรอบแนวทางที่่�ใช้้ในการประเมิิน
2.1	รััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2560/กฎหมายภายในประเทศที่่�เกี่่�ยวข้้อง
		 สิิทธิิและเสรีีภาพได้้รับั การรัับรองและคุ้้�มครองตามบทบััญญััติแิ ห่่งรััฐธรรมนููญ โดยปรากฏในหมวด
ที่่� 1 บททั่่�วไป หมวดที่่� 3 สิิทธิิและเสรีีภาพของปวงชนชาวไทย หมวดที่่� 5 หน้้าที่่�ของรััฐ หมวดที่่� 6 แนวนโยบาย
แห่่งรััฐ และกฎหมายภายในประเทศที่่�เกี่่�ยวข้้อง

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

2.2	สนธิิสััญญาหลัักระหว่่างประเทศด้้านสิิทธิิมนุุษยชนภายใต้้กรอบสหประชาชาติิที่่�ประเทศไทย
เป็็นภาคีีแล้้ว 7 ฉบัับ ที่่�ลงนามไว้้และอยู่่�ระหว่่างการดำเนิินการเข้้าเป็็นภาคีี 1 ฉบัับ รวม 8 ฉบัับ ดัังนี้้�
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สนธิิสััญญาหลััก
ระหว่่างประเทศด้้าน
สิิทธิิมนุุษยชนภายใต้้
กรอบสหประชาชาติิ

8

ฉบัับ

1
กติิการะหว่่างประเทศว่่าด้้วยสิิทธิิ
พลเมืืองและสิิ ท ธิิ ท างการเมืือง
ค.ศ. 1966 (International
Covenant on Civil and Political
Rights: ICCPR) มีีผลใช้้บัังคัับกัับ
ประเทศไทยเมื่่�อวัันที่่� 30 มกราคม
2540

2
กติิการะหว่่างประเทศว่่าด้้วยสิิทธิิ
ทางเศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม
ค.ศ. 1966 (International
Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights: ICESCR)
มีี ผ ลใช้้ บัั ง คัั บ กัั บ ประเทศไทย
เมื่่�อวัันที่่� 5 ธัันวาคม 2542

3
อ นุุ สัั ญ ญ า ว่่ า ด้้ ว ย ก า ร ข จัั ด
การเลืือกปฏิิ บัั ติิ ท างเชื้้� อ ชาติิ
ในทุุกรููปแบบ ค.ศ. 1966 (Convention
on the Elimination of All Forms
of Racial Discrimination: CERD)
มีี ผ ลใช้้ บัั ง คัั บ กัั บ ประเทศไทย
เมื่่�อวัันที่่� 27 กุุมภาพัันธ์์ 2546

6

อนุุสััญญาว่่าด้้วยการต่่อต้้าน
การทรมาน และการประติิบััติิ
หรืือการลงโทษอื่่�นที่่�โหดร้้าย
ไร้้มนุุษยธรรม หรืือที่่�ย่่ำยีีศักั ดิ์์ศรี
� ี
ค.ศ. 1984 (Convention
Against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment: CAT)
มีีผลใช้้บัังคัับกัับประเทศไทย
เมื่่�อวัันที่่� 1 พฤศจิิกายน 2550

7
อนุุ สัั ญ ญาว่่ า ด้้ ว ยสิิ ท ธิิ ข องคนพิิ ก าร ค.ศ. 2006
(Convention on the Rights of Persons
with Disabilities: CRPD) มีีผลใช้้บัังคัับกัับประเทศไทย
เมื่่� อ วัั นที่่� 28 สิิ ง หาคม 2551 และพิิ ธีี ส ารเลืือกรัั บ
ของอนุุสััญญาฯ เกี่่�ยวกัับกระบวนการรัับเรื่่�องร้้องเรีียน
โดยมีีผลใช้้บังั คัับกัับประเทศไทย เมื่่อ� วัันที่่� 2 ตุุลาคม 2559

อนุุ สัั ญ ญาว่่ า ด้้ ว ยสิิ ท ธิิ เ ด็็ ก ค.ศ. 1989
(Convention on the Rights of the Child:
CRC) มีีผลใช้้บัังคัับกัับประเทศไทย เมื่่�อวัันที่่�
26 เมษายน 2535 และพิิ ธีี ส ารเลืือกรัั บ
ของอนุุสััญญาฯ จำนวน 3 ฉบัับ ได้้แก่่ พิิธีีสาร
เลืือกรัั บ ว่่ า ด้้ ว ยการขายเด็็ ก โสเภณีี เ ด็็ ก
และสื่่อ� ลามกที่่�เกี่่ย� วกัับเด็็ก ประเทศไทยเข้้าเป็็น
ภาคีี เ มื่่� อ วัั นที่่� 11 มกราคม 2549 พิิ ธีี ส าร
เลืือกรัั บ ว่่ า ด้้ ว ยสภาวะความขัั ด แย้้ ง ที่่� มีี
การใช้้อาวุุธ ประเทศไทยเข้้าเป็็นภาคีีเมื่่�อวัันที่่�
27 กุุ ม ภาพัั นธ์์ 2549 และพิิ ธีี ส ารเลืือกรัั บ
ว่่าด้้วยกระบวนการรัับเรื่่อ� งร้้องเรีียน ประเทศไทย
เข้้าเป็็นภาคีีเมื่่�อวัันที่่� 25 กัันยายน 2555

8
อนุุ สัั ญ ญาระหว่่ า งประเทศว่่ า ด้้ ว ยการคุ้้�มครองบุุ ค คล
ทุุกคนจากการหายสาบสููญโดยถููกบัังคัับ (International
Convention for the Protection of All Persons
from Enforced Disappearance: CPED) ค.ศ. 2006
ประเทศไทยลงนามไว้้เมื่่�อวัันที่่� 9 มกราคม 2555 แต่่ยััง
ไม่่มีีผลใช้้บัังคัับกัับประเทศไทยเนื่่�องจากยัังอยู่่�ระหว่่าง
การปรัับปรุุงกฎหมายภายในก่่อนการดำเนิินการเข้้าเป็็นภาคีี

โดยไม่่ ถูู ก ต้้ อ งหรืือไม่่ เ ป็็ นธ รรมตามหน้้ า ที่่� แ ละอำนาจ
ที่่� บัั ญ ญัั ติิ ใ นมาตรา 247 (4) ของรัั ฐ ธรรมนูู ญ แห่่ ง
ราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2560 และมาตรา 26 (4)
ของพระราชบัั ญ ญัั ติิ ป ระกอบรัั ฐ ธรรมนูู ญ ว่่ า ด้้ ว ย
คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ พ.ศ. 2560 นั้้�น
ในปีี 2564 กสม. ได้้ดำเนิินการตามระเบีียบคณะกรรมการ
สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนแห่่ ง ชาติิ ว่่ า ด้้ ว ยหลัั ก เกณฑ์์ แ ละวิิ ธีี ก าร
ในการชี้้�แจงและรายงานข้้อเท็็จจริิง กรณีีมีีการรายงาน
สถานการณ์์ เ กี่่� ย วกัั บ สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนในประเทศไทย
โดยไม่่ ถูู ก ต้้ อ งหรืือไม่่ เ ป็็ นธ รรม พ.ศ. 2564 ลงวัั นที่่�
26 มกราคม 2564 โดยมีี ก ารตรวจสอบรายงาน
สถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชน ประจำปีี 2564 ขององค์์กร
ฮิิวแมนไรทส์์วอทช์์ กรณีีที่่�รััฐบาลสหรััฐอเมริิการะบุุให้้
อุุตสาหกรรมประมงไทยอยู่่�ในรายการ “สิินค้้าที่่�ผลิิตโดย
สำหรัั บ การจัั ด ทำคำชี้้� แ จงข้้ อ เท็็ จจริิ ง กรณีี แรงงานเด็็กและแรงงานบัังคัับ” และมีีข้้อเสนอแนะต่่อ
มีีการรายงานสถานการณ์์เกี่่ย� วกัับสิิทธิิมนุุษยชนในประเทศไทย คณะรััฐมนตรีีซึ่่�งปรากฏในประเด็็นสิิทธิิแรงงานด้้วยแล้้ว
นอกจากสนธิิ สัั ญ ญาหลัั ก ระหว่่ า งประเทศด้้ า น
สิิทธิิมนุุษยชนข้้างต้้น การจััดทำรายงานฉบัับนี้้�ยัังได้้คำนึึง
ถึึงปฏิิญญา ข้้อมติิ มาตรฐาน แนวทาง ข้้อกำหนดระหว่่าง
ประเทศ ทั้้�งในระดัับภููมิภิ าคและระดัับสากลที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับ
การส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน ตลอดจนคำมั่่�น
ต่่าง ๆ ที่่�รัฐั บาลไทยได้้ให้้ และ/หรืือรัับรองไว้้ต่อ่ ประชาคม
ระหว่่างประเทศ เช่่น ความเห็็นทั่่ว� ไป (General Comments)
ของคณะกรรมการประจำกติิ ก าและอนุุ สัั ญ ญาหลัั ก
ระหว่่ า งประเทศด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน ข้้ อ สัั ง เกตและ
ข้้ อ เสนอแนะต่่ อ ประเทศไทยของคณะกรรมการ
ประจำสนธิิสััญญาระหว่่างประเทศด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ที่่� ป ระเทศไทยเป็็ น ภาคีี แ ละหลัั ก การชี้้� แ นะของ
สหประชาชาติิว่่าด้้วยธุุรกิิจกัับสิิทธิิมนุุษยชน (UNGPs)
เป็็นต้้น

1
บทที่่�

บทนำำ�

อนุุ สัั ญ ญาว่่ า ด้้ ว ยการขจัั ด
การเลืือกปฏิิบััติิต่่อสตรีีในทุุก
รููปแบบ ค.ศ. 1979 (Convention
on the Elimination of All
Forms of Discrimination
Against Women: CEDAW)
มีีผลใช้้บัังคัับกัับประเทศไทย
เมื่่อ� วัันที่่� 8 กัันยายน 2528 และ
พิิธีสี ารเลืือกรัับของอนุุสัญ
ั ญาฯ
เกี่่�ยวกัับกระบวนการรัับเรื่่�อง
ร้้องเรีียน ซึ่่�งประเทศไทยได้้ให้้
สััตยาบัันเมื่่อ� วัันที่่� 14 มิิถุนุ ายน
2543

5

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

4

23

บทที่่�

2

การประเมิิน
สถานการณ์์
สิิทธิิมนุุษยชนใน
สถานการณ์์เฉพาะ
25 สถานการณ์์การแพร่่ระบาด
	ของโรคโควิิด 19
35 สถานการณ์์ที่่�เกี่่�ยวกัับการใช้้เสรีีภาพ
ในการชุุมนุุม ปีี 2564

ในปีี 2564 มีีสถานการณ์์เฉพาะที่่�ส่่งผลกระทบต่่อสิิทธิิมนุุษยชนที่่�สำคััญ
2 สถานการณ์์ ได้้แก่่ สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 และสถานการณ์์
ที่่�เกี่่�ยวกัับการใช้้เสรีีภาพในการชุุมนุุม ปีี 2564 ดัังนี้้�

2.1 สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
1.	สถานการณ์์/ปััญหา
1.1	สถานการณ์์ ก ารติิ ด เชื้้� อ โควิิ ด 19 ระลอกสองเกิิ ดขึ้้� นตั้้� ง แต่่ ช่่ ว ง
กลางเดืือนธัันวาคม 2563 ในพื้้�นที่่� จ. สมุุทรสาคร ทำให้้จำนวนผู้้�ป่่วยโรคโควิิด 19
เพิ่่�มขึ้้น� อย่่างรวดเร็็ว1 ตั้้ง� แต่่วันที่่
ั � 15 ธัันวาคม 2563 - 31 มีีนาคม 2564 มีีผู้้�ป่ว่ ยสะสม
จำนวน 24,626 ราย เสีียชีีวิิต 34 ราย2 ต่่อมาได้้เกิิดสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด 19 ระลอกสามในเดืือนเมษายน 2564 นัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 เมษายน 31 ธัันวาคม 2564 มีีจำนวนผู้้�ป่่วยสะสม 2,194,572 ราย เสีียชีีวิตส
ิ ะสม 21,604 ราย3
1.2	สถานการณ์์ดัังกล่่าวได้้ส่่งผลกระทบในด้้านต่่าง ๆ ดัังนี้้�
		 1.2.1 ผลกระทบต่่อการเข้้าถึึงบริิการสาธารณสุุข เช่่น
			
(1)	ปัั ญ หาจำนวนเตีี ย งไม่่ เ พีี ย งพอสำหรัั บ รัั ก ษาผู้้�ป่่ ว ย
โรคโควิิด 19 ตั้้�งแต่่การระบาดในเดืือนเมษายน 2564 ซึ่่�งจำนวนผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด 19
เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นจำนวนมาก ทำให้้เตีียงในโรงพยาบาลไม่่เพีียงพอที่่�จะรองรัับผู้้�ป่่วย
ที่่�รอการเข้้ารัับการรัักษาพยาบาล4 และมีีบางรายที่่�เสีียชีีวิิตที่่�บ้้าน
			
(2)	ปััญหาการได้้รัับการตรวจหาเชื้้�อโควิิด 19 ไม่่เพีียงพอ
ตั้้ง� แต่่เดืือนเมษายน 2564 ที่่�มีกี ารแพร่่ระบาดมากขึ้้น� ทำให้้มีปี ระชาชนที่่�เป็็นกลุ่่�มเสี่่ย� ง
เพิ่่�มสููงจนส่่งผลต่่อการเข้้าถึึงการตรวจหาเชื้้อ� โควิิด 19 โดยเฉพาะในกรุุงเทพมหานคร
มีีประชาชนไปรอที่่�จุุดตรวจต่่าง ๆ เป็็นจำนวนมาก และหลายคนไม่่ได้้รัับการตรวจ5

1 จาก

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

หนัังสืือสำนัักเลขาธิิการคณะรััฐมนตรีี ด่่วนที่่�สุุด ที่่� นร 0505/ว 122 ลงวัันที่่�
24 กุุ ม ภาพัั นธ์์ 2564 เรื่่� อ ง สรุุ ป ผลการประชุุ ม คณะกรรมการบริิ ห ารสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด 19) (ศบค.) ครั้้�งที่่� 3/2564.
2
จาก สถานการณ์์การติิดเชื้้�อ COVID-19 ในประเทศ (ระลอกใหม่่) [อ้้างอิิงจาก
สถานะเฟซบุ๊๊�ก]. โดย ศููนย์์ข้้อมููล COVID-19, 31 มีีนาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://
www.facebook.com/informationcovid19/photos/a.106455480972785/29691
3855260279/
3
จาก รายงานสถานการณ์์ COVID-19 ในประเทศไทย [อ้้างอิิงจากสถานะเฟซบุ๊๊�ก].
โดย ศููนย์์ข้้อมููลโควิิด 19, 31 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://web.facebook.com/
informationcovid19/photos/pcb.475778867373776/475777927373870
4
จาก เร่่งรัับผู้้�ป่่วยรอเตีียง 2,013 ราย กทม.และปริิมณฑล เข้้ารัับการรัักษา,
โดย กรุุงเทพธุุรกิิจ, 24 เมษายน 2564. สืืบค้้นจาก https://www. bangkokbiznews.com/
news/detail/934258
5
จาก เต็็มแล้้ว! คิิวตรวจโควิิด 19 วััดพระศรีีฯ 900 คิิว พบคิิวแรกมา 6 โมงเย็็น
วานนี้้�, โดย มติิชนออนไลน์์, 8 กรกฎาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/
local/quality-life/news_2817714

2
บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนในสถานการณ์์เฉพาะ

สิิทธิิมนุุษยชนในสถานการณ์์เฉพาะ
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จนรััฐบาลต้้องแก้้ไขโดยนำการตรวจแบบแอนติิเจน
เทสต์์คิิต (Antigen Test Kit: ATK) มาใช้้ และจััดหา
เพื่่�อแจกจ่่ายต่่อกลุ่่�มเสี่่�ยง

ที่่�มา: ศููนย์์ข้อ้ มููลโควิิด 19

ที่่�มา: ศููนย์์ข้อ้ มููลโควิิด 19

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand
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(3)	ปัั ญ ห า ก า ร ก ร ะ จ า ย
วััคซีีนโควิิด 19 พบว่่า ในช่่วงแรกต้้องลงทะเบีียน
ผ่่ า นแอปพลิิ เ คชัั นห มอพร้้ อ มหรืือผ่่ า นทางเว็็ บ ไซต์์
ของจัั ง หวัั ด เท่่ า นั้้� น ผู้้�สูู ง อายุุ บ างรายมีี อุุ ปส รรค
ด้้านเทคโนโลยีีหรืือการไม่่มีีโทรศััพท์์ที่่�รองรัับระบบ
การลงทะเบีียนได้้ นอกจากนี้้� ยัังมีีปััญหาวััคซีีนที่่�มีี
จำนวนไม่่ เ พีี ย งพอทำให้้ มีี ก ารเลื่่� อ นการฉีี ดวัั ค ซีี น
เป็็นระยะ และบางพื้้�นที่่�ในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยติิดเตีียงยัังไม่่ได้้
รัับวััคซีีนเนื่่อ� งจากมีีอุปส
ุ รรคในการเดิินทาง การกระจาย
วัั ค ซีี น ให้้ แ ก่่ ป ระชาชนโดยเฉพาะในกลุ่่�มเสี่่� ย ง
มีีความล่่าช้้า6 ประชาชนบางส่่วนขาดความเชื่่�อมั่่�น
ต่่ อ วัั ค ซีี น โดยเฉพาะผู้้�สูู ง อายุุ แ ละสตรีี ตั้้� ง ครรภ์์ 7
การกระจายวััคซีีนในต่่างจัังหวััดที่่�เปิิดให้้ลงทะเบีียน
ผ่่านระบบของจัังหวััดช่่วงแรกได้้สร้้างความสัับสนต่่อ
ประชาชน เนื่่�องจากมีีช่่องทางลงทะเบีียนจำนวนมาก
ขณะที่่�บางจัังหวััดยัังไม่่มีีระบบลงทะเบีียนเป็็นของ
ตััวเอง8

		 1.2.2 ผ ล ก ร ะ ท บ ด้้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิิ จ
คณะกรรมการนโยบายการเงิิน ธนาคารแห่่งประเทศไทย
ประเมิินว่่า เศรษฐกิิจไทยปีี 2564 ได้้รัับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคโควิิด 19 มากกว่่าที่่�ประเมิินไว้้
ในด้้านตลาดแรงงานมีีความเปราะบางมากขึ้้น� โดยเฉพาะ
ภาคบริิ ก ารและผู้้�ประกอบอาชีี พอิิ ส ระ อย่่ า งไรก็็ ดีี
เศรษฐกิิจไทยยัังมีีแรงสนัับสนุุนเพิ่่�มเติิมจากแนวโน้้ม
การใช้้จ่่ายภาครััฐที่่�สููงขึ้้�นจากการออกพระราชกำหนด
ให้้ อ ำนาจกระทรวงการคลัั ง กู้้�เงิิ น เพื่่� อ แก้้ ไขปัั ญ หา
เศรษฐกิิจและสัังคมจากการระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััส
โคโรนา 2019 เพิ่่�มเติิม พ.ศ. 2564 และการส่่งออกสิินค้า้
ที่่�ขยายตััวดีี แม้้ภาคการผลิิตบางส่่วนได้้รัับผลกระทบ
จากการระบาดในโรงงานและการขาดแคลนวััตถุดิุ บิ ชั่่ว� คราว
สิ่่�งสำคััญที่่�สุุดของเศรษฐกิิจไทย คืือ การเร่่งควบคุุม
การระบาดและกระจายวัั ค ซีี น เพื่่� อ ฟื้้�น ความเชื่่� อ มั่่� น
ของประชาชนและเอื้้� อ ให้้ กิิ จ กรรมทางเศรษฐกิิ จ
และรายได้้กลัับมาขยายตััว ขณะที่่�มาตรการทางการคลััง
และการเงิินจะต้้องเร่่งช่่วยผู้้�ได้้รัับผลกระทบให้้ตรงจุุด
และทัันเหตุุการณ์์ยิ่่�งขึ้้�น9

ได้้แก่่ กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ 60 ปีีขึ้้�นไป กลุ่่�มผู้้�ป่่วย 7 โรคเรื้้�อรััง และกลุ่่�มสตรีีตั้้�งครรภ์์.
จาก หนัังสืือสำนัักส่่งเสริิมการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน ที่่� สม 0004/823 ลงวัันที่่� 20 กัันยายน 2564 เรื่่�อง แจ้้งข้้อมููล
สถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนจากศููนย์์ศึึกษาและประสานงานด้้านสิิทธิิมนุุษยชนในภููมิิภาค.
8
จาก ไม่่ถึึงเดืือนวััคซีีนป่่วน! ลงทะเบีียนสัับสน รพ.เลื่่�อนฉีีด เทคนชรา สธ.-กทม.โบ้้ยเละ, โดย PPTV, 16 มิิถุุนายน
2564. สืืบค้้นจาก https://www.pptvhd36.com/news/สุุขภาพ/149609
9
จาก ข่่าว ธปท. ฉบัับที่่� 57/2564 เรื่่�อง ผลการประชุุมคณะกรรมการนโยบายการเงิิน ครั้้�งที่่� 5/2564 [ข่่าว ธปท.].
โดย ธนาคารแห่่งประเทศไทย, 4 สิิงหาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/Documents/
PressMPC_52564.pdf
6
7

1.2.3 ผลกระทบต่่อกลุ่่�มบุุคคลต่่าง ๆ

			
(1) ผลกระทบต่่ อ ผู้้�ประกอบ
กิิ จ การและผู้้�ใช้้ แรงงานพบว่่ า กิิ จ การบางประเภท
ไม่่ ส ามารถดำเนิิ น การต่่ อ ไปได้้ หรืื อต้้ อ งปิิ ดกิิ จ การ
ทั้้�งถาวรและชั่่�วคราว ส่่งผลกระทบต่่อแรงงานที่่�เป็็น
ลููกจ้้าง ทั้้�งการถููกเลิิกจ้้างและรายได้้ที่่ลดล
� ง ซึ่่ง� ตััวอย่่าง
กิิจการที่่�ได้้รับั ผลกระทบ เช่่น ธุุรกิิจสปาและนวดแผนไทย
ธุุรกิิจในภาคอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ธุุรกิิจกลางคืืน
และบัันเทิิง ธุุรกิิจสถานที่่�ออกกำลัังกาย และขนส่่ง
สาธารณะ เป็็นต้น้ นอกจากนี้้� ในช่่วงที่่�มีกี ารแพร่่ระบาด
จำนวนมากในกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑลมีีมาตรการ
ปิิดแคมป์์ก่อ่ สร้้าง ส่่งผลกระทบต่่อการขาดแคลนอาหาร10
และการขาดรายได้้ โ ดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ 11
เป็็นต้้น

			
(2) ผลกระทบต่่อแรงงานข้้ามชาติิ
พบว่่า แรงงานข้้ามชาติิที่่�ถููกเลิิกจ้้างบางส่่วนกลายเป็็น

แรงงานผิิ ด กฎหมายเนื่่� อ งจากทำงานผิิ ดป ระเภท
หรืือชื่่�อนายจ้้างในเอกสารไม่่ตรงกัับนายจ้้างปััจจุุบััน12
แรงงานข้้ า มชาติิ ที่่� เ ป็็ นผู้้�ป่่ ว ยและอาศัั ย อยู่่�ในพื้้� นที่่�
ระบาดบางรายประสบปัั ญ หาไม่่ มีี อ าหารเพีี ย งพอ
ในช่่วงกัักตััว ไม่่มีีที่่�พัักอาศััย ไม่่มีีรายได้้ช่่วงกัักตััว และ
ไม่่ได้้รัับการรัักษาเมื่่�อมีีอาการป่่วย อีีกทั้้�งยัังมีีปััญหา
ในเรื่่�องการเข้้าถึึงข้้อมููลและการสื่่�อสาร13 มีีรายงานว่่า
กลุ่่�มแรงงานที่่�มีีใบอนุุญาตทำงานจะได้้รัับการตรวจหา
เชื้้�อโควิิด 19 ก่่อนกลุ่่�มที่่�ไม่่มีีใบอนุุญาตทำงาน14 และ
จุุดตรวจเชิิงรุุกบางจุุดไม่่รับั ตรวจให้้กับั แรงงานข้้ามชาติิ
สำหรัับการฉีีดวัคั ซีีนโควิิด 19 แรงงานข้้ามชาติิที่่มี� เี อกสาร
ในพื้้� นที่่� เ สี่่� ย งสามารถฉีี ดวัั ค ซีี น ได้้ แต่่ พ บข้้ อ จำกัั ด
ด้้านภาษา ส่่วนแรงงานที่่�เป็็นผู้้�ประกัันตนตามมาตรา 33
นายจ้้างจะต้้องเป็็นผู้้�ลงทะเบีียนให้้ภายในระยะเวลา
ที่่�จำกััด ทำให้้มีีโอกาสตกหล่่น ส่่วนกลุ่่�มที่่�ไม่่มีีเอกสาร
ซึ่่� ง คาดว่่ า มีี ป ระมาณ 1 - 2 ล้้ า นคน ไม่่ มีี ช่่ อ งทาง
ในการเข้้าถึึงวััคซีีนเพราะระบบลงทะเบีียนขอรัับวััคซีีน
ต้้องมีีเอกสารยืืนยััน15
			
(3) ผลกระทบต่่ อ สตรีี พ บว่่ า
มีีสตรีีตั้้�งครรภ์์ไม่่พร้้อมขอรัับบริิการปรึึกษาทางเลืือก
เพิ่่�มขึ้้น� เกืือบเท่่าตััว16 นอกจากนี้้� ตั้้ง� แต่่วันที่่
ั � 1 เมษายน 11 ธัันวาคม 2564 มีีสตรีีตั้้�งครรภ์์ที่่�ติิดเชื้้�อโควิิด 19
ประมาณ 6,102 ราย และเสีียชีีวิติ 103 ราย17 ในช่่วงแรก
สตรีีตั้้�งครรภ์์ยัังไม่่ถููกจััดเป็็นกลุ่่�มเสี่่�ยงที่่�จะได้้รัับวััคซีีน
ต่่อมา รััฐบาลได้้กำหนดให้้เป็็นหนึ่่�งในกลุ่่�มเสี่่�ยงที่่�ต้้อง
ได้้รับั การฉีีดวัคั ซีีนโดยเร็็ว แต่่บางส่่วนไม่่มีคี วามเชื่่อ� มั่่�น

จาก ไหนว่่าช่่วย! สลด 136 แรงงาน ถููกทิ้้�งวอนขอข้้าวยื้้�อชีีวิิต หลัังรััฐสั่่�งปิิดแคมป์์เกืือบสััปดาห์์, โดย มติิชนออนไลน์์,
4 กรกฎาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/social/news_2811039
11
จาก เปิิดชีีวิิตสุุดระทมแคมป์์คนงาน นอนเต็็นท์์ปููนร้้อนจััด-ฝนตกก็็ท่่วม ไร้้เงิิน-ท้้องหิิว ข้้าว 3 มื้้�อไม่่มีีจริิง,
โดย มติิชนออนไลน์์, 8 กรกฎาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_2818746
12
จาก แรงงานข้้ามชาติิในระบบ 2 ล้้านคนต้้องได้้รัับวััคซีีนแต่่ติิดข้้อจำกััดด้้านภาษา-การเลืือกปฏิิบััติิ, โดย ประชาไท,
23 มิิถุุนายน 2564. สืืบค้้นจาก https://prachatai.com/journal/2021/06/93636
13
จาก คลััสเตอร์์ ‘แรงงานข้้ามชาติิ’ ผจญโควิิดในเมืืองสวััสดิิการทิิพย์์, โดย VOICE online, 4 มิิถุุนายน 2564.
สืืบค้้นจาก https://www.voicetv.co.th/read/AgA3Tz5uh?fbclid=
14
จาก ‘เพื่่�อไทย’ จี้้� กทม. เร่่งตรวจเชื้้อ� โควิิดแรงงานต่่างด้้าว โดยไม่่แยกว่่าเข้า้ เมืืองถููกหรืือผิิด กม., โดย มติิชนออนไลน์์,
7 มิิถุุนายน 2564. สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_2763553
15
จาก แรงงานข้้ามชาติิในระบบ 2 ล้้านคนต้้องได้้รัับวััคซีีนแต่่ติิดข้้อจำกััดด้้านภาษา-การเลืือกปฏิิบััติิ. งานเดิิม.
16
จาก โควิิดพ่่นพิิษพบหญิิงไทยท้้องไม่่พร้้อมพุ่่�งกระฉููด, โดย RSA THAI, 27 มิิถุุนายน 2564. สืืบค้้นจาก https://
www.rsathai.org/contents/18222/
17
จาก รณรงค์์หญิิงตั้้�งครรภ์์รัับวััคซีีนครบโดส ลดการเจ็็บป่่วยรุุนแรงจากการติิดเชื้้�อโควิิด 19, โดย โพสต์์ทููเดย์์,
22 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.posttoday.com/life/healthy/671295
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ต่่อการได้้รัับวััคซีีนเนื่่�องจากกลััวว่่าจะส่่งผลกระทบ
ต่่อบุุตรในครรภ์์18 ทั้้�งนี้้� เมื่่�อวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
สตรีีตั้้ง� ครรภ์์ได้้รับั วััคซีีนเข็็มแรก จำนวน 105,572 ราย
จากเป้้าหมายทั้้�งหมด 500,000 ราย คิิดเป็็นร้้อยละ
21.119
			
(4) ผ ล ก ร ะ ท บ ต่่ อ บุุ ค ค ล
หลากหลายทางเพศ มีีรายงานว่่าบุุคคลกลุ่่�มนี้้�ได้้รัับ
ผลกระทบจากการขาดรายได้้ตั้้�งแต่่ปีี 2563 จนถึึง
ปััจจุบัุ นั บางส่่วนกลายเป็็นคนไร้้บ้า้ น ผู้้�ที่่ติ� ดิ เชื้้อ� เอชไอวีี
ส่่วนหนึ่่�งไม่่ได้้รัับยาต้้านไวรััสอย่่างต่่อเนื่่�อง20
			
(5) ผลกระทบต่่ อ เด็็ ก และ
การศึึกษา การปิิ ด โรงเรีี ย นและสถานศึึกษาทำให้้
เด็็กไม่่สามารถไปเรีียนและส่่งผลต่่อภาวะการเรีียนรู้้�
เด็็กจำนวนหนึ่่ง� หลุุดออกจากระบบการศึึกษา นอกจากนี้้�
การเรีี ย นออนไลน์์ ยัั ง มีี ปัั ญ หาเรื่่� อ งเทคโนโลยีี แ ละ
อุุปกรณ์์ ในด้้านสุุขภาพ มีีจำนวนเด็็กติิดเชื้้�อโควิิด 19
สะสม ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 เมษายน - 24 พฤศจิิกายน 2564
จำนวน 310,648 ราย เสีียชีีวิิตสะสม 59 ราย21 ในส่่วน
ของเด็็ ก กำพร้้ า ที่่� พ่่ อ แม่่ เ สีี ย ชีี วิิ ตจ ากโรคโควิิ ด 19
ตั้้ง� แต่่วันที่่
ั � 27 กรกฎาคม - 31 ธัันวาคม 2564 มีีจำนวน
441 ราย22 ในด้้านคุุณภาพชีีวิิต เด็็กเร่่ร่่อนบนท้้องถนน
ยัังขาดแคลนสิ่่�งของจำเป็็นในชีีวิิตประจำวััน กลุ่่�มเด็็ก
ข้้ามชาติิพบปััญหาการไม่่มีหี ลัักประกัันสุขุ ภาพ การขาด
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คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

			
(6) ผลกระทบต่่ อ คนไร้้ บ้้ า น
พบว่่ า ได้้ รัั บ ผลกระทบทั้้� ง จากการไม่่ มีี ง านทำ
การขาดรายได้้ เข้้าไม่่ถึึงการช่่วยเหลืือเยีียวยาจากรััฐ
การตรวจคััดกรองเชิิงรุุก และการฉีีดวััคซีีน เนื่่�องจาก
ไม่่มีีโทรศััพท์์มืือถืือและไม่่มีีบััตรประจำตััวประชาชน23
ในการตรวจคัั ด กรองโควิิ ด 19 ให้้ แ ก่่ ค นไร้้ บ้้ า น
หากติิดเชื้้�อจะมีีการประสานไปยัังโรงพยาบาลหรืือ
Hospitel แต่่ยังั มีีอุปส
ุ รรคในการเข้้าถึึงสิิทธิิในการรัักษา
จากการที่่�ไม่่มีีบััตรประจำตััวประชาชน24

จาก สรุุปการประชุุมสนทนากลุ่่�ม ในประเด็็นผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ต่่อกลุ่่�ม
เปราะบาง และมาตรการในการช่่วยเหลืือของรััฐ เมื่่�อวัันที่่� 13 กัันยายน 2564. โดย สำนัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
สำนัักเฝ้้าระวัังและประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชน. (2564, ตุุลาคม).
19
จาก จำนวนการได้้รัับวััคซีีนโควิิด 19 ของประเทศไทย แยกตามกลุ่่�มเป้้าหมาย สะสมตั้้�งแต่่ 28 กุุมภาพัันธ์์ - 31 ธัันวาคม
2564 [อ้้างอิิงจากสถานะเฟซบุ๊๊�ก]. โดย ศููนย์์ข้้อมููลโควิิด 19, 31 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://web.facebook.com/
informationcovid19/photos/pcb.476532900631706/476528683965461
20
จาก รายงานสรุุปการประชุุมของเวทีีเสวนา “มาตรฐานสากลว่่าด้้วยสิิทธิิทางเศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม
กัับผลกระทบของโรคโควิิด 19 ต่่อกลุ่่�มผู้้�เปราะบางในประเทศไทย” เมื่่�อวัันที่่� 25 สิิงหาคม 2564. โดย กรมคุ้้�มครองสิิทธิิ
และเสรีีภาพ. (2564, กัันยายน).
21
จาก สถานการณ์์โควิิด 19 ในเด็็ก (อายุุ 0 - 18 ปีี) ในประเทศไทยตั้้�งแต่่ 1 เมษายน 2564 - 24 พฤศจิิกายน 2564
[สำหรัับแพทย์์]. โดย ราชวิิทยาลััยกุุมารแพทย์์แห่่งประเทศไทย, 2 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.thaipediatrics.
org/pages/Doctor/Detail/46/393
22
จาก ข้้อมููลเด็็กที่่�ได้้รัับผลกระทบ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 27 กรกฎาคม - 31 ธัันวาคม 2564 [อ้้างอิิงจากสถานะเฟซบุ๊๊�ก].
โดย กรมกิิจการเด็็กและเยาวชน, 31 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://web.facebook.com/DepartmentofChildrenand
Youth/ photos/ pcb.2971900169742219/2971900089742227
23
จาก คนเร่่ร่่อนหมดหวััง เข้้าถึึงวััคซีีน-ตรวจคััดกรองโควิิด, โดย มติิชนออนไลน์์, 28 เมษายน 2564. สืืบค้้นจาก
https://www.matichon.co.th/lifestyle/social-women/news_2695062
24
จาก สรุุ ป การประชุุ ม สนทนากลุ่่�ม ในประเด็็ น ผลกระทบจากสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด 19
ต่่อกลุ่่�มเปราะบาง และมาตรการในการช่่วยเหลืือของรััฐ เมื่่�อวัันที่่� 13 กัันยายน 2564. งานเดิิม.
18

28

อุุปกรณ์์ป้้องกัันตนเอง มีีอุุปสรรคในการเรีียนออนไลน์์
และมีี ก ารชะลอการแจ้้ ง เกิิ ด ทำให้้ เ ด็็ ก ไม่่ มีี เ อกสาร
จึึงซื้้�อประกัันสุุขภาพไม่่ได้้

มีีปัญ
ั หาและอุุปสรรคในการบููรณาการและใช้้ประโยชน์์
จากข้้อมููลของหน่่วยงานรััฐ30
			
(8) ผลกระทบต่่ อ ผู้้�สูู ง อายุุ
ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มเปราะบางด้้านสุุขภาพ เมื่่�อติิดเชื้้�อโควิิด 19
แล้้วมีีโอกาสที่่�จะมีีอาการรุุนแรงหรืือเสีียชีีวิิตสููง ข้้อมููล
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563 - 30 กัันยายน 2564
มีีผู้้�สููงอายุุติิดเชื้้�อโควิิด 19 จำนวน 141,595 คน31
ในการเข้้ า ถึึงวัั ค ซีี นมีี ร ายงานว่่ า ผู้้�สูู ง อายุุ บ างส่่ วน
ที่่� เข้้ า ไม่่ ถึึ งเทคโนโลยีี อ าจมีี ค วามเสี่่� ย งที่่� จ ะตกหล่่ น
ไม่่ได้้รับั การฉีีดวัคั ซีีน และในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุที่่ป่� ว่ ยติิดเตีียง
ไม่่ ส ามารถเดิิ น ทางมาฉีี ดวัั ค ซีี น ได้้ 32 อย่่ า งไรก็็ ต าม
หน่่วยงานของรััฐได้้สำรวจและจััดทำรายชื่่�อผู้้�สููงอายุุ
ที่่� มีี ค วามประสงค์์ ใ นการฉีี ดวัั ค ซีี น การประสาน
การฉีีดวััคซีีนให้้แก่่ผู้้�สููงอายุุในชุุมชน และการฉีีดวััคซีีน
ให้้แก่่ผู้้�สููงอายุุติิดเตีียงที่่�บ้้าน33 นอกจากนี้้� ผู้้�สููงอายุุ
ยัั ง ประสบปัั ญ หาในการเข้้ า ถึึงบริิ ก ารสาธารณสุุ ข
ทั้้�งจากการเดิินทาง การอยู่่�ในพื้้�นที่่�ห่่างไกล การปิิด
ให้้ บ ริิ ก ารของสถานพยาบาลบางแห่่ ง ที่่� ต้้ อ งรองรัั บ
ผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด 1934 และประสบปััญหาการขาดแคลน
รายได้้ เนื่่� อ งจากหลายรายต้้ อ งพึ่่� ง พาบุุ ต รหลาน
เมื่่อ� บุุตรหลานตกงานจึึงส่่งผลกระทบต่่อผู้้�สููงอายุุไปด้้วย35

2
บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนในสถานการณ์์เฉพาะ

			
(7) ผลกระทบต่่ อ คนพิิ ก าร
พบว่่ า มีี ปัั ญ หาต่่ อ การทำงานเป็็ น อย่่ า งมาก 25
นัั ก เรีี ย น/นัั ก ศึึกษาที่่� เ ป็็ น คนพิิ ก ารมีี ปัั ญ หาในการ
เรีียนออนไลน์์จากการขาดแคลนอุุปกรณ์์เทคโนโลยีี
และข้้อจำกััดด้้านการเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ต26 ด้้านการ
เยีียวยาของรััฐที่่�ผ่่านมาไม่่เพีียงพอและมีีบางส่่วนที่่�ไม่่
ได้้รัับการเยีียวยา27 จำนวนคนพิิการที่่�ฉีีดวััคซีีนแล้้วยััง
มีีจำนวนน้้อย คืือมีีเพีียง 511,943 ราย คิิดเป็็นร้้อยละ
25.92 ของคนพิิ ก ารทั้้� ง หมด (ข้้ อ มูู ล เมื่่� อ วัั นที่่� 30
สิิงหาคม 2564)28 ในช่่วงแรกที่่�เปิิดลงทะเบีียนจอง
ฉีีดวััคซีีนสำหรัับคนพิิการ ปรากฏว่่ามีีอุุปสรรคในการ
ลงทะเบีียนผ่่านอิินเทอร์์เน็็ต ทำให้้คนพิิการบางส่่วน
ไม่่สามารถลงทะเบีียนได้้29 ในการช่่วยเหลืือคนพิิการ
ของกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่น� คงของมนุุษย์์
(พม.) ได้้ให้้ความช่่วยเหลืือผ่่านโครงการ “เรามีีเรา”
ศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคมสายด่่วน 1300 สายด่่วนคนพิิการ
1479 และแอปพลิิเคชััน Thai Telecommunication
Relay Service (TTRS) เป็็นการให้้บริิการถ่่ายทอด
การสื่่อ� สารแบบการสนทนาภาษามืือผ่่านแอปพลิิเคชััน
บนสมาร์์ ต โฟนหรืือแท็็ บ เล็็ ต ให้้ แ ก่่ ผู้้�ที่่� บ กพร่่ อ ง
ทางการได้้ ยิิ น มีี ก ารจัั ดตั้้� ง โรงพยาบาลสนามและ
ศููนย์์พัักคอยสำหรัับคนพิิการ อย่่างไรก็็ตาม พบว่่า

จาก พิิษโควิิด 19 กระทบคนพิิการไม่่มีีงานทำเกืือบแสนคน เสี่่�ยงไม่่มีีรายได้้, โดย แนวหน้้า, 16 สิิงหาคม 2564. สืืบค้้นจาก
https://www.naewna.com/local/595285
26
จาก รายงานสรุุปการประชุุมของเวทีีเสวนา “มาตรฐานสากลว่่าด้้วยสิิทธิิทางเศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม กัับผลกระทบ
ของโรคโควิิด 19 ต่่อกลุ่่�มผู้้�เปราะบางในประเทศไทย” เมื่่�อวัันที่่� 25 สิิงหาคม 2564. งานเดิิม.
27
จาก คนพิิการ สุุดหดหู่่�!! โควิิด ระลอก 3 ‘เงิินหมด-อดตรวจ-ติิดเชื้้�อรัักษาตััวอยู่่�บ้้าน’, โดย มติิชนออนไลน์์, 6 พฤษภาคม
2564. สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2709023
28
จาก สรุุปการประชุุมสนทนากลุ่่�ม ในประเด็็นผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ต่่อกลุ่่�มเปราะบาง
และมาตรการในการช่่วยเหลืือของรััฐ เมื่่�อวัันที่่� 13 กัันยายน 2564. งานเดิิม.
29
จาก คนพิิการชี้้� พม. ให้้ลงทะเบีียนฉีีดวััคซีีนผ่่านอิินเทอร์์เน็็ต สร้้างความไม่่สะดวกให้้คนพิิการ, โดย ประชาไท,
12 มิิถุุนายน 2564. สืืบค้้นจาก https://prachatai.com/journal/2021/06/93484
30
จาก สรุุ ป การประชุุ ม สนทนากลุ่่�ม ในประเด็็ น ผลกระทบจากสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด 19
ต่่อกลุ่่�มเปราะบาง และมาตรการในการช่่วยเหลืือของรััฐ เมื่่�อวัันที่่� 13 กัันยายน 2564. งานเดิิม.
31
จาก ผู้้�สููงอายุุติิดเชื้้�อ Covid-19 ในประเทศไทย [คลัังความรู้้�]. โดย กรมกิิจการผู้้�สููงอายุุ, 30 กัันยายน 2564.
สืืบค้้นจาก https://www.dop.go.th/th/know/side/1/1/857
32
จาก ผู้้�สููงอายุุ-ผู้้�ป่่วยติิดเตีียง “เสี่่�ยงตกหล่่น” วััคซีีนโควิิด 19 ผลสำรวจพบถููกเลิิกจ้้างงานถึึง 62.5%, โดย Hfocus
เจาะลึึกระบบสุุขภาพ, 7 มิิถุุนายน 2564. สืืบค้้นจาก https://www.hfocus.org/content/2021/06/21826
33
จาก สรุุ ป การประชุุ ม สนทนากลุ่่�ม ในประเด็็ น ผลกระทบจากสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด 19
ต่่อกลุ่่�มเปราะบาง และมาตรการในการช่่วยเหลืือของรััฐ เมื่่�อวัันที่่� 13 กัันยายน 2564. งานเดิิม.
34
จาก หนัังสืือสำนัักส่่งเสริิมการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน ที่่� สม 0004/823 ลงวัันที่่� 20 กัันยายน 2564. งานเดิิม.
35
จาก สรุุ ป การประชุุ ม สนทนากลุ่่�ม ในประเด็็ น ผลกระทบจากสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด 19
ต่่อกลุ่่�มเปราะบาง และมาตรการในการช่่วยเหลืือของรััฐ เมื่่�อวัันที่่� 13 กัันยายน 2564. งานเดิิม.

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564
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(9) ผลกระทบต่่อกลุ่่�มชาติิพันธุ์์�
ั
มีีปััญหาการเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสาร มีีอุุปสรรคทางด้้าน
ภาษาและสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ เนื่่�องจากกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�
มีี วิิ ถีี ชีี วิิ ต และภาษาที่่� ใช้้ แ ตกต่่ า งกัั น การเข้้ า ไม่่ ถึึ ง
อุุปกรณ์์ป้้องกัันตนเอง การเข้้าไม่่ถึึงบริิการสาธารณสุุข
และการเรีี ย นออนไลน์์ ใ นพื้้� นที่่� ห่่ า งไกล การได้้ รัั บ
ผลกระทบด้้ า นการประกอบอาชีี พ 36 การเข้้ า ไม่่ ถึึ ง
มาตรการช่่ ว ยเหลืือ ความหวาดกลัั ว ผลข้้ า งเคีี ย ง
หากเข้้ารัับวััคซีีน37 และยัังมีีบางพื้้�นที่่�ที่่�กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�
ยัังเข้้าไม่่ถึึงการฉีีดวัคั ซีีนเนื่่อ� งจากเป็็นพื้้นที่่
� ห่� า่ งไกล เช่่น
กลุ่่�มชาติิพันธุ์์�ลี
ั ซูี ู อ. แม่่จันั จ. เชีียงราย ประมาณ 400 คน38

โดยตั้้�งแต่่มีีการแพร่่ระบาดในปีี 2563 กรมราชทััณฑ์์
ได้้มีีการตั้้�งศููนย์์บััญชาการแก้้ไขปััญหาการแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 โดยมีีมาตรการต่่าง ๆ
ในการป้้องกัันและควบคุุมโรค ซึ่่�งในช่่วงการระบาด
ระลอกสามพบปัั ญ หาจำนวนผู้้�ติิ ด เชื้้� อ ในเรืือนจำ
เพิ่่�มสููงขึ้้�น และยัังพบปััญหาบุุคลากรทางการแพทย์์
มีีจำนวนน้้อย การส่่งต่่อผู้้�ป่่วยไปรัับการรัักษาภายนอก
ทำได้้ยากเนื่่�องจากโรงพยาบาลนอกเรืือนจำมีีข้้อจำกััด
เรื่่�องเตีียง โดยเฉพาะในพื้้�นที่่�ที่่�มีีผู้้�ติิดเชื้้�อจำนวนมาก
อุุ ป กรณ์์ ส ำหรัั บ การเยี่่� ย มญาติิ โ ดยระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศไม่่เพีียงพอ40 เป็็นต้้น ต่่อมา ในช่่วงเดืือน
พฤศจิิกายน พบว่่า เรืือนจำหลายแห่่งในกรุุงเทพมหานคร
มีี แ นวทางในการคัั ด แยกผู้้�ต้้ อ งขัั ง เข้้ า ใหม่่ ผู้้�ต้้ อ งขัั ง
ที่่�ติดิ เชื้้อ� หรืือเสี่่ย� งต่่อการติิดเชื้้อ� ที่่�เป็็นระบบ มีีการตรวจ
คััดกรองโรคโควิิด 19 อย่่างเข้้มงวด อย่่างไรก็็ตาม
ยัังคงมีีข้้อจำกััดของจำนวนบุุคลากรทางการแพทย์์

2. การดำเนิินการที่่�สำคััญ

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
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		 (10) ผลกระทบต่่ อ ผู้้�ต้้ อ งขัั ง ตั้้� ง แต่่
วัั นที่่� 1 เมษายน - 31 ธัั นว าคม 2564 มีี ผู้้�ต้้ อ งขัั ง
ติิดเชื้้�อโควิิด 19 สะสม จำนวน 87,326 ราย เสีียชีีวิิต
สะสม 185 ราย ผู้้�ต้้องขัังได้้ฉีีดวััคซีีนเข็็มที่่� 2 แล้้ว
268,821 ราย จาก 281,406 ราย คิิดเป็็นร้อ้ ยละ 95.539

2.1 การตอบรัับต่่อข้้อเสนอแนะในรายงาน

		 กระทรวงแรงงาน (รง.) ได้้ ก ำหนด
มาตรการให้้ความช่่วยเหลืือและบรรเทาผลกระทบ
แก่่ผู้้�ประกอบการและแรงงานทุุกสััญชาติิอย่่างทั่่�วถึึง
และเท่่าเทีียมกัันภายใต้้กฎหมายที่่�รองรัับ และสำนัักงาน
อััยการสููงสุุดมีีความเห็็นสอดคล้้องกัับข้้อเสนอที่่�ให้้
รััฐบาลกำหนดช่่องทางที่่�เหมาะสมให้้ประชาชนทุุกกลุ่่�ม
สามารถเข้้าถึึงบริิการของรััฐในการเข้้าถึึงสิิทธิิรัับการ
ฉีีดวััคซีีนเพื่่�อป้้องกัันและสามารถเข้้ารัับการรัักษาโรค

จาก หนัังสืือสำนัักส่่งเสริิมการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน ที่่� สม 0004/823 ลงวัันที่่� 20 กัันยายน 2564. งานเดิิม.
จาก รายงานสรุุปการประชุุมของเวทีีเสวนา “มาตรฐานสากลว่่าด้้วยสิิทธิิทางเศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม
กัับผลกระทบของโรคโควิิด 19 ต่่อกลุ่่�มผู้้�เปราะบางในประเทศไทย” เมื่่�อวัันที่่� 25 สิิงหาคม 2564. งานเดิิม.
38
จาก กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ลีีซูู จ.เชีียงราย วอนช่่วยไร้้สิิทธิิฉีีดวััคซีีน, โดย ไทยพีีบีีเอส, 7 มิิถุุนายน 2564. สืืบค้้นจาก https://
news.thaipbs.or.th/content/305012
39
จาก สถานการณ์์โควิิดในเรืือนจํํา/ทััณฑสถานประจำวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 [อ้้างอิิงจากสถานะเฟซบุ๊๊�ก].
โดย กรมราชทััณฑ์์, 31 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://web.facebook.com/ prthaidoc/photos/a.1431831436870776/
4637418359645385/
40
จาก สรุุปผลการหารืือระหว่่าง กสม. กัับกรมราชทััณฑ์์ เรื่่�องสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด 19 ในเรืือนจำ
ณ กรมราชทััณฑ์์ เมื่่�อวัันที่่� 11 มิิถุุนายน 2564. โดย สำนัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ. (2564, มิิถุุนายน).
36
37

		 2.2.1 มาตรการป้้องกัันและควบคุุมโรค
			นายกรัั ฐ มนตรีี ไ ด้้ ข ยายเวลา
การประกาศสถานการณ์์ ฉุุ ก เฉิิ น ในทุุ ก เขตท้้ อ งที่่�
ทั่่�วราชอาณาจัักรเป็็นระยะอย่่างต่่อเนื่่�องไปจนถึึงวัันที่่�
31 มกราคม 2565 และออกข้้อกำหนดตามความ
ในมาตรา 9 แห่่ ง พ.ร.ก. การบริิ ห ารราชการใน
สถานการณ์์ฉุกุ เฉิิน พ.ศ. 2548 จนถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม มีี
จำนวน 40 ฉบัับ โดยมีีการปรัับมาตรการตามสถานการณ์์
และความรุุนแรงของการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
ในแต่่ละพื้้�นที่่� เช่่น การปิิดสถานบริิการหรืือสถานที่่�เสี่่ย� งต่่อ
การแพร่่ของโรคบางประเภท การจำกััดการเดิินทาง
และเคลื่่อ� นย้้ายของแรงงานต่่างด้้าว การปิิดการก่่อสร้้าง
และแคมป์์คนงาน การห้้ามออกนอกเคหสถานตาม
ระยะเวลาที่่�กำหนด เป็็นต้้น และเมื่่�อสถานการณ์์ดีีขึ้้�น
รััฐบาลได้้ผ่่อนคลายมาตรการลงตามสถานการณ์์ใน
แต่่ละพื้้�นที่่41�
		

2.2.2 มาตรการในการรัักษาพยาบาล

			
(1) การตรวจเชื้้�อโควิิด 19 ได้้มีี
ประกาศกรมการแพทย์์ เรื่่�อง แนวทางการดููแลผู้้�ที่่�มีี
ผลการตรวจเชื้้�อโควิิด 19 (COVID-19) ด้้วย ATK
เป็็ น บวกเพื่่� อ ให้้ ผู้้�ที่่� ต รวจเข้้ า รัั บ การรัั ก ษาพยาบาล
แบบที่่� บ้้ า น (Home Isolation) 42 และองค์์ ก าร

			
(2) การรัักษาพยาบาลผู้้�ติิดเชื้้อ�
โควิิ ด 19 ในช่่ ว งแรกกระทรวงสาธารณสุุ ข (สธ.)
มีี น โยบายให้้ ผู้้�ที่่� ติิ ด เชื้้� อ จะต้้ อ งเข้้ า รัั บ การรัั ก ษา
ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม หรืือ hospitel ต่่อมา
เมื่่�อมีีผู้้�ป่่วยจำนวนมากจึึงได้้กำหนดแนวทางการดููแล
ผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด 19 ที่่�บ้้าน หรืือศููนย์์พัักคอย โดย สปสช.
จะจัับคู่่�คลิินิิกชุุมชนอบอุ่่�นใกล้้บ้้านเพื่่�อดููแลผู้้�ติิดเชื้้�อ
โควิิด 19 และตรวจโดยใช้้ระบบ Telemedicine รวมถึึง
จััดส่ง่ ยา อุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ และอาหาร44 นอกจากนี้้�
ได้้กำหนดให้้ผู้้�ป่ว่ ยโรคโควิิด 19 และผู้้�ที่่ไ� ด้้รับั ผลข้้างเคีียง
จากการฉีีดวััคซีีนเป็็นผู้้�ป่่วยฉุุกเฉิินซึ่่�งจำเป็็นต้้องได้้รัับ
การรัักษาพยาบาลโดยฉุุกเฉิิน45
		 2.2.3 มาตรการด้้านวััคซีีน
			
ในปีี 2564 กำหนดเป้้าหมาย
ในการจััดหาวััคซีีนโควิิด 19 จำนวน 100 ล้้านโดส
ครอบคลุุม ประชากร 50 ล้้านคน จำนวน ผู้้�ได้้รัับ
การฉีีดวััคซีีน ตั้้�งแต่่ 28 กุุมภาพัันธ์์ - 31 ธัันวาคม
2564 พบว่่า ฉีีดเข็็มที่่� 1 จำนวน 51,295,617 โดส
(ร้้อยละ 71.2 ของประชากรกลุ่่�มเป้้าหมาย 72,034,775
ราย) เข็็มที่่� 2 จำนวน 46,145,566 โดส (ร้้อยละ 64.1)
ในจำนวนนี้้�เป็็นผู้้�ที่่�มีีโรคเรื้้�อรััง 7 กลุ่่�มโรค เข็็มที่่� 1
ร้้อยละ 77.7 จาก 6,347,125 ราย ผู้้�ที่่�มีีอายุุตั้้�งแต่่
60 ปีีขึ้้น� ไป เข็็มที่่� 1 ร้้อยละ 75.4 จาก 10,906,142 ราย
หญิิงตั้้�งครรภ์์ เข็็มที่่� 1 ร้้อยละ 21.1 จาก 500,000 ราย

รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมจากข้้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่่งพระราชกำหนดการบริิหารราชการในสถานการณ์์
ฉุุกเฉิิน พ.ศ. 2548 (ฉบัับที่่� 1) - (ฉบัับที่่� 40).
42
จาก กรมแพทย์์ออกแนวทางดููแลกลุ่่�มตรวจ ‘เอทีีเค’ ชี้้�พบผลบวก รพ.ให้้ยาทัันทีี, โดย มติิชนออนไลน์์, 3 สิิงหาคม
2564. สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2865449
43
จาก เปิิดวิิธีีการขอรัับ “ชุุดตรวจโควิิด ATK” ผ่่านแอปฯ “เป๋๋าตััง” ฟรีี!, โดย TNN online, 1 กัันยายน 2564.
สืืบค้้นจาก https://www.tnnthailand.com/news/covid19/89707/
44
จาก ลุุยตรวจโควิิดวัันละ 1.2 หมื่่�นราย เจอติิดเชื้้�อให้้รัักษาที่่�บ้้าน-ชุุมชน, โดย มติิชนออนไลน์์, 12 กรกฎาคม 2564.
สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/local/news_2824422
45
จาก ประกาศกระทรวงสาธารณสุุข เรื่่�อง กำหนดผู้้�ป่่วยฉุุกเฉิินโรคติิดต่่ออัันตรายตามกฎหมายว่่าด้้วยโรคติิดต่่อ
กรณีีโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 หรืือโรคโควิิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบัับที่่� 2). (2564,
4 สิิงหาคม). ราชกิิจจานุุเบกษา, 138(ตอนพิิเศษ 176 ง), 43-44.
41
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บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนในสถานการณ์์เฉพาะ

2.2 การดำเนิินการในปีี 2564

เภสััชกรรมได้้จััดซื้้�อชุุดตรวจ ATK จำนวน 8.5 ล้้านชุุด
เพื่่� อ แจกจ่่ า ยให้้ กัั บ ประชาชน ผ่่ า นแอปพลิิ เ คชัั น
“เป๋๋าตััง” ผู้้�นำชุุมชน และอาสาสมััครสาธารณสุุข43

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมทั้้�งมาตรการเยีียวยาทาง
ด้้านเศรษฐกิิจผู้้�ได้้รับั ผลกระทบจากการให้้ความร่่วมมืือ
ในการปฏิิ บัั ติิ ต ามคำสั่่� ง ของรัั ฐ บาลในการป้้ อ งกัั น
การแพร่่ระบาดของโรค
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ในส่่วนของนัักเรีียน/นัักศึึกษา อายุุ 12 - 17 ปีี เข็็มที่่� 2
ร้้อยละ 74.4 จาก 4,500,000 ราย46 ทั้้�งนี้้� ได้้มีีการ
ฉีีดวััคซีีนเข็็มที่่� 3 ให้้กัับบุุคลากรทางการแพทย์์รวมถึึง
ประชาชนที่่�ได้้รัับวััคซีีนมาแล้้ว 2 เข็็ม

			
(1) มาตรการด้้ า นการเงิิ น
มีีเป้้าหมายเพื่่�อช่่วยลดภาระค่่าครองชีีพของประชาชน
และฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจ เช่่น โครงการเพิ่่�มกำลัังซื้้�อให้้แก่่
ผู้้�มีีบััตรสวััสดิิการแห่่งรััฐ โครงการเพิ่่�มกำลัังซื้้�อให้้แก่่
ผู้้�ที่่�ต้้องการความช่่วยเหลืือเป็็นพิิเศษ (ผู้้�ที่่�ไม่่สามารถ
เข้้าถึึงระบบอิินเทอร์์เน็็ต ผู้้�ที่่�อยู่่�ในภาวะพึ่่ง� พิิง ผู้้�สููงอายุุ
คนพิิการ ทุุพพลภาพ) มาตรการด้้านการเงิินเกี่่�ยวกัับ
การให้้สิินเชื่่�อและพัักการชำระหนี้้� สำหรัับผู้้�ประกอบ
ธุุรกิิจ SMEs เป็็นต้้น

			
(3) มาตรการช่่วยเหลืือเยีียวยา
กลุ่่�มเปราะบางของ พม. เช่่ น โครงการรถ พม.
Mobile ปัั นสุุ ข สู่่�ชุุ ม ชนเป็็ น การให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืือ
ด้้วยการนำเครื่่อ� งอุุปโภคบริิโภค หน้้ากากอนามััย และ
เจลแอลกอฮอล์์ล้า้ งมืือไปมอบให้้ครอบครััวผู้้�มีรี ายได้้น้อ้ ย
โครงการปล่่อยเงิินกู้้�ฉุุกเฉิินสำหรัับคนพิิการหรืือผู้้�ดููแล
คนพิิการ โครงการเงิินอุุดหนุุนเพื่่�อช่่วยเหลืือคนพิิการ
โครงการจัั ดซื้้� อ เครื่่� อ งอุุ ป โภคบริิ โ ภค (ถุุ ง ยัั ง ชีี พ )
แก่่คนพิิการ/ผู้้�สููงอายุุ โครงการเรามีีเรา โดยการให้้
ถุุ ง ยัั ง ชีี พที่่� บ รรจุุ เ ครื่่� อ งอุุ ป โภคบริิ โ ภคแก่่ ชุุ ม ชน
การจ่่ า ยเงิิ น เยีี ย วยาให้้ แ ก่่ นัั ก เรีี ย นตั้้� ง แต่่ ร ะดัั บ ชั้้� น
อนุุบาล - มััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 และอาชีีวศึึกษา โครงการ
โทรหาเพราะห่่วงใยโดยโทรศััพท์์ติิดต่่อไปยัังผู้้�สููงอายุุ
ซึ่่� ง เคยประสบปัั ญ หาเพื่่� อ ติิ ดต ามผลกระทบจาก
สถานการณ์์โควิิด 19 และหาทางช่่วยเหลืือ การจััดเตรีียม
ศููนย์คุ้้�์ มครองคนไร้้ที่่พึ่� ง่� การช่่วยเหลืือเด็็กที่่�ได้้รับั ผลกระทบ
จากสถานการณ์์โควิิด 19 ทั้้�งจากการที่่�เป็็นผู้้�ติิดเชื้้�อ
คนในครอบครััวติิดเชื้้�อ หรืือกรณีีผู้้�ปกครองเสีียชีีวิิต
จากโรคโควิิด 19 เป็็นต้้น

			
(2) มาตรการช่่วยเหลืือเยีียวยา
กลุ่่�มแรงงาน เช่่น มาตรการปรัับลดเงิินสมทบกองทุุน
ประกัันสัังคม โครงการ “ม.33 เรารัักกััน” โครงการ
“เราชนะ” ให้้ความช่่วยเหลืือด้้วยการให้้เงิินเยีียวยา
แก่่ผู้้�ที่่�อยู่่�นอกระบบประกัันสัังคม ซึ่่�งรวมถึึงคนพิิการ
ผู้้�สูู ง อายุุ ด้้ ว ย การขยายเวลาขึ้้� น ทะเบีี ย นแรงงาน
ต่่างด้้าว มาตรการเยีียวยาแรงงานและผู้้�ประกอบการ

		 ในปีี 2564 กสม. ได้้รัับเรื่่�องร้้องเรีียน
เกี่่�ยวกัับการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 เช่่น กรณีี
การเรีียนออนไลน์์ที่่ท� ำให้้เกิิดความเหลื่่อ� มล้้ำทางสัังคม
มาตรการในการดููแลผู้้�ต้้องขัังไม่่สามารถลดหรืือระงัับ
การแพร่่ ร ะบาดในเรืือนจำ กรณีี ผู้้�ต้้ อ งขัั ง ที่่� ติิ ด เชื้้� อ
โควิิด 19 ไม่่ได้้รัับการรัักษาพยาบาลอย่่างเพีียงพอ

เป้้าหมายในการจััดหาวััคซีีน
โควิิด 19 จำำ�นวน

100 ล้้านโดส

ครอบคลุุมประชากร

50 ล้้านคน

		 2.2.4 มาตรการในการช่่ ว ยเหลืื อ
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ใน 29 จัังหวััด 9 กิิจการ การรวบรวมและเตรีียมงาน
รองรัับแรงงาน47 โครงการช่่วยเหลืือกลุ่่�มอาชีีพผู้้�ขัับ
รถยนต์์รับั จ้้าง (รถแท็็กซี่่)� และรถจัักรยานยนต์์สาธารณะ
ที่่�มีีอายุุเกิิน 65 ปีี ที่่�อยู่่�ในกลุ่่�มแรงงานนอกระบบ48
และการรัักษาการจ้้างงานในธุุรกิิจ SMEs เป็็นต้้น

2.3 การดำเนิินการของ กสม.

จาก จำนวนการได้้รัับวััคซีีนโควิิด 19 ของประเทศไทย แยกตามกลุ่่�มเป้้าหมาย สะสมตั้้�งแต่่ 28 กุุมภาพัันธ์์ 31 ธัันวาคม 2564 [อ้้างอิิงจากสถานะเฟซบุ๊๊�ก]. งานเดิิม.
47
จาก ขานรัั บ “เปิิ ด ประเทศ” กระทรวงแรงงานเตรีี ย มตำแหน่่ ง ว่่ า ง 2 แสนอัั ต รา, โดย ฐานเศรษฐกิิ จ ,
12 ตุุลาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.thansettakij.com/general-news/499397?fb=
48
จาก ครม.อนุุ มัั ติิ 167 ล้้าน แจกเงิิ น เยีี ย วยา วิิ น -แท็็ ก ซี่่� คนละ 10,000 เผยวัั น โอนเงิิ น , โดย ข่่ า วสด,
12 ตุุลาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_6672904
46

	ป ร ะ เ ทศ ไ ทย ต้้ อ ง เ ผชิิ ญส ถ าน ก าร ณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 มาตั้้�งแต่่ต้้นปีี 2563
มาตรการที่่�รัฐั ใช้้ในการควบคุุมโรคในการระบาดรอบแรก
มีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพจนถึึงในช่่ ว งปลายปีี 2563 เริ่่� ม มีี
การระบาดระลอกสองเมื่่อ� เดืือนธัันวาคม และสถานการณ์์
ผู้้�ติดิ เชื้้อ� โควิิด 19 มีีความรุุนแรงมากขึ้้น� ในระลอกสาม
ตั้้ง� แต่่เดืือนเมษายน 2564 จนถึึงปััจจุบัุ นั ในการแก้้ปัญั หา
รััฐบาลยัังคงสถานการณ์์ฉุกุ เฉิินทั่่วป
� ระเทศต่่อเนื่่อ� งจาก
ปีี 2563 และกำหนดมาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาด
ของโรคตามระดัับความรุุนแรงของการแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด 19 ในแต่่ละพื้้�นที่่� แม้้ว่า่ การออกข้้อกำหนด
ดัังกล่่าวจะกระทบต่่อสิิทธิิและเสรีีภาพบางประการ
ของบุุ ค คล แต่่ เ มื่่� อ พิิ จ ารณาจากสถานการณ์์ ก าร
แพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ที่่�ยัังคงทวีีความรุุนแรง
ประกอบกัั บ วัั ตถุุ ป ระสงค์์ ที่่� รัั ฐ บาลต้้ อ งการควบคุุ ม
โรคดัั ง กล่่ า วให้้ เ ป็็ น ไปอย่่ า งมีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพและ
ป้้องกัันมิิให้้เกิิดการระบาดเพิ่่�มขึ้้�น ดัังนั้้�น การกำหนด
มาตรการดัังกล่่าวจึึงยัังคงอยู่่�ในขอบเขตหน้้าที่่�ของรััฐ
ที่่�สามารถดำเนิินการได้้ เนื่่�องจากเป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์
สาธารณะและเพื่่� อ คุ้้�มครองสุุ ข ภาพของประชาชน
โดยรวม อย่่างไรก็็ดีี ในการบัังคัับใช้้มาตรการดัังกล่่าว
เจ้้าหน้้าที่่�พึึงระมััดระวัังให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์
ในการป้้อ งกัันและควบคุุม โรคอย่่างเคร่่งครััด ทั้้�งนี้้�
รััฐบาลได้้มีีการทบทวนมาตรการต่่าง ๆ ที่่�กระทบสิิทธิิ
และเสรีีภาพของประชาชนเป็็นระยะ และมีีการยกเลิิก
หรืือผ่่อนคลายมาตรการเมื่่อ� สถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ดีีขึ้้น� เพื่่อ� ลดผลกระทบต่่อสิิทธิิและเสรีีภาพของประชาชน
		จากการดำเนิินการในปีี 2564 รััฐบาล
ได้้มีีความพยายามที่่�จะทำให้้ประชาชนเข้้าถึึงบริิการ
สาธารณสุุขตามรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย
พุุทธศัักราช 2560 มาตรา 47 และมาตรา 55 และกติิกา

	จาก ข้้อเสนอแนะที่่� 1/2564 ลงวัันที่่� 16 มีีนาคม 2564 เรื่่�อง ข้้อเสนอแนะมาตรการหรืือแนวทางในการส่่งเสริิม
และคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน กรณีีผลกระทบด้้านสิิทธิิมนุุษยชนต่่อสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ระลอกใหม่่.
50
จาก ข้้อเสนอแนะที่่� 5/2564 ลงวัันที่่� 14 กัันยายน 2564 เรื่่�อง ข้้อเสนอแนะมาตรการหรืือแนวทางในการส่่งเสริิม
และคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน กรณีีผลกระทบด้้านสิิทธิิมนุุษยชนจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19.
49
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การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนในสถานการณ์์เฉพาะ

3. การประเมิินสถานการณ์์

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

และไม่่มีกี ารแยกกัักโรค กรณีีขอให้้ตรวจสอบมาตรการ
ดููแลและรัักษาผู้้�ต้้องขัังซึ่่�งเป็็นผู้้�ป่่วยโควิิด 19 กรณีี
หน่่วยงานของรััฐบัังคัับให้้ประชาชนฉีีดวัคั ซีีน และกรณีี
ประชาชนเข้้าถึึงบริิการสาธารณสุุขล่่าช้้าและรััฐบาล
ไม่่ เ ยีี ย วยาผู้้�ได้้ รัั บ ผลกระทบ เป็็ นต้้ น และ กสม.
ได้้เข้้าตรวจเยี่่�ยมเรืือนจำหลายแห่่ง เช่่น เรืือนจำพิิเศษ
กรุุ ง เทพมหานครและทัั ณฑสถานบำบัั ดพิิ เ ศษกลาง
เรืือนจำกลางบางขวาง เรืือนจำอำเภอธััญบุุรีี (เรืือนจำ
ชั่่� ว คราวรัั ง สิิ ต ) เป็็ นต้้ น เพื่่� อ รัั บ ฟัั ง สถานการณ์์
และการดููแลผู้้�ต้้องขัังในสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด 19 ทั้้�งนี้้� กสม. ได้้จัดั ทำข้้อเสนอแนะเกี่่ย� วกัับ
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 จำนวน 2 ฉบัับ
ได้้แก่่ ข้้อเสนอแนะที่่� 1/256449 และข้้อเสนอแนะที่่�
5/256450 ต่่อ ศบค. ครม. และหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง เช่่น
ควรดำเนิินการอย่่างจริิงจัังและต่่อเนื่่�องในการป้้องกััน
และปราบปรามการทุุจริิตกรณีีการลัักลอบนำแรงงาน
ที่่�ผิิดกฎหมายเข้้าประเทศ และการเปิิดบ่่อนการพนััน
ควรสำรวจความประสงค์์ แ ละอำนวยความสะดวก
ในการเดิินทางไปฉีีดวััคซีีนหรืือการไปฉีีดวััคซีีนที่่�บ้้าน
โดยคำนึึงถึึงความสามารถในการเข้้าถึึงในทางกายภาพ
เช่่น ผู้้�สููงอายุุ คนพิิการ หรืือผู้้�ที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�ห่่างไกล
เป็็นต้น้ ควรเร่่งจััดหาและฉีีดวัคั ซีีนให้้แก่่กลุ่่�มเปราะบาง
ควรดำเนิิ น การจัั ดตั้้� ง “ศูู นย์์ ป ฏิิ บัั ติิ ก ารเฉพาะกิิ จ ”
ในระดัั บ พื้้� นที่่� ชุุ ม ชนหรืือท้้ อ งถิ่่� น เพื่่� อ ทำหน้้ า ที่่� ดูู แ ล
และให้้ ก ารช่่ ว ยเหลืือประชาชนอย่่ า งทัั นท่่ ว งทีี
ในลัักษณะครบวงจร (One stop service) รวมทั้้�ง
การจััดให้้มีีกองทุุนฟื้�้นฟููเศรษฐกิิจและสัังคมฐานราก
ให้้ แ ก่่ ชุุ ม ชนและกลุ่่�มเปราะบางที่่� ไ ด้้ รัั บ ผลกระทบ
จากสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด 19
เป็็นต้้น นอกจากนี้้� ได้้มีีการจััดทำข่่าวประชาสััมพัันธ์์
และแถลงการณ์์ ที่่� เ กี่่� ย วกัั บ สถานการณ์์ โ ควิิ ด 19
เป็็นระยะ
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ICESCR ข้้อ 12 ทั้้�งการตรวจคััดกรองและการรัักษา
ผู้้�ติิ ด เชื้้� อ โควิิ ด 19 แต่่ ด้้ ว ยข้้ อ จำกัั ดหล ายประการ
ที่่� ไ ม่่ อ าจรองรัั บ ผู้้�ติิ ด เชื้้� อ ทุุ ก คนเข้้ า สู่่�การรัั ก ษา
ในโรงพยาบาลได้้ รััฐบาลได้้แก้้ไขปััญหาโดยการจััดตั้้�ง
โรงพยาบาลสนามและศููนย์์พัักคอย การจััดตั้้�งระบบ
การรัักษาแบบ Home Isolation และ Community
Isolation ที่่�ดููแลโดยทีีมระบบสุุขภาพปฐมภููมิิซึ่่�งมีี
การนำระบบ Telemedicine มาใช้้ในการตรวจรัักษา
การเปลี่่� ย นรูู ป แบบวิิ ธีี ก ารตรวจหาเชื้้� อ โควิิ ด 19
มาเป็็นแบบ ATK และจััดซื้้�อเพื่่�อแจกจ่่ายแก่่ประชาชน
ที่่�มีคี วามเสี่่ย� ง นอกจากนี้้� ยัังกำหนดให้้ผู้้�ป่ว่ ยโรคโควิิด 19
และผู้้�ที่่�ได้้รัับผลข้้างเคีียงจากการฉีีดวััคซีีนเป็็นผู้้�ป่่วย
ฉุุกเฉิินซึ่่�งจำเป็็นต้้องได้้รัับการรัักษาพยาบาลโดยเร็็ว
เพื่่�อให้้สามารถเข้้ารัับการรัักษาได้้ในทุุกโรงพยาบาล
โดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่า่ ย ในส่่วนของการจััดหาวััคซีีน รััฐบาล
ได้้ มีี แ ผนการจัั ดห าวัั ค ซีี น ให้้ ค รอบคลุุ ม ประชากร
50 ล้้ า นคน โดยใช้้ วัั ค ซีี นห ลัั ก ซึ่่� ง สามารถเข้้ า ถึึงได้้
โดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่าย นอกจากนี้้� รััฐบาลได้้มีีมาตรการ
ในการดููแลประชาชนเพื่่อ� บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิิจ
โดยการออกมาตรการเยีียวยาต่่าง ๆ เพื่่�อให้้ประชาชน
โดยเฉพาะกลุ่่�มเปราะบางมีี ม าตรฐานการครองชีี พ
ที่่�เพีียงพอสำหรัับตนเองและครอบครััวตามกติิกา ICESCR
ข้้อ 11
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		 อย่่ า งไรก็็ ต าม ในการดำเนิิ น การ
ของรััฐบาลทั้้�งในการป้้องกัันและควบคุุมโรค การพยายาม
ให้้ ป ระชาชนเข้้ า ถึึงการตรวจหาเชื้้� อ โควิิ ด 19
การรัักษาพยาบาล การได้้รัับวััคซีีนโควิิด 19 รวมถึึง
มีีมาตรการเยีียวยาผลกระทบต่่าง ๆ ต่่อประชาชนและ
กลุ่่�มเปราะบาง ยัังคงพบปััญหาหรืืออุุปสรรค ดัังนี้้�
		 1)	ด้้านการเข้้าถึึงการตรวจโควิิด 19
พบว่่ า ในกลุ่่�มประชาชนที่่� อ ยู่่�ในพื้้� นที่่� ห่่ า งไกล
คนพิิการ คนไร้้บ้้าน กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์� ผู้้�ที่่�มีีปััญหาสถานะ
และสิิ ท ธิิ กลุ่่�มแรงงานข้้ า มชาติิ ที่่� อ าจจะเข้้ า ไม่่ ถึึ ง
การตรวจโควิิด 19 อย่่างเพีียงพอ แม้้ว่่ารััฐบาลจะได้้
พยายามแก้้ไขปััญหาความไม่่เพีียงพอของการตรวจ
หาเชื้้�อโควิิด 19 โดยการสั่่�งชุุดตรวจ ATK เพื่่�อมา
แจกจ่่ า ยแก่่ ป ระชาชนแล้้ วก็็ ต าม เนื่่� อ งจากเป็็ น
การกระจายผ่่านแอปพลิิเคชัันเป๋๋าตัังที่่�ต้อ้ งมีีการยืืนยััน
ตััวตนด้้วยบััตรประจำตััวประชาชน

		 2)	ด้้านการเข้้าถึึงการรัักษาพยาบาล
พบว่่า มีีอุุปสรรคในบางกลุ่่�ม เช่่น คนไร้้บ้้าน เนื่่�องจาก
การไม่่มีบัี ตั รประจำตััวประชาชน กลุ่่�มชาติิพันธุ์์�
ั แรงงาน
ข้้ า มชาติิ ที่่� เข้้ า เมืืองผิิ ด กฎหมาย บุุ ต รของแรงงาน
ข้้ามชาติิที่่�ยัังไม่่ได้้แจ้้งการเกิิดเมื่่�อเจ็็บป่่วยจึึงไม่่กล้้า
ไปโรงพยาบาล ผู้้�สููงอายุุในพื้้�นที่่�ห่่างไกลประสบปััญหา
การเดิินทาง เป็็นต้น้ แม้้ว่า่ ในแผนสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
ฉบัับที่่� 4 (พ.ศ. 2562 - 2565) จะมีีข้อ้ เสนอแนะให้้จัดห
ั า
มาตรการเชิิงรุุกต่่าง ๆ ในการจััดทำบััตรประชาชนให้้กับั
ผู้้�ไม่่มีีบััตรเป็็นการเฉพาะ และพััฒนาแนวทางการดููแล
แรงงานข้้ามชาติิอย่่างเป็็นระบบแล้้วก็็ตาม
		 3)	ด้้านการกระจายวััคซีีนโควิิด 19
แม้้ว่่ารััฐบาลจะพยายามจััดหาวััคซีีนสำหรัับประชาชน
ให้้ ม ากที่่� สุุ ด เพื่่� อ ลดความรุุ น แรงของการป่่ ว ยและ
เสีียชีีวิิต รวมถึึงเพื่่�อให้้เกิิดภููมิิคุ้้�มกัันหมู่่� และกำหนด
กลุ่่�มเป้้าหมายที่่�สอดคล้้องกัับคำแนะนำของ WHO
แต่่ จ ากการดำเนิิ น การพบปัั ญ หาการเข้้ า ถึึงและ
การกระจายวััคซีีนเป็็นอย่่างมาก ในต่่างจัังหวััดยัังพบ
ปััญหาระบบการจองวััคซีีนที่่ซั� บั ซ้้อนและเปลี่่�ยนแปลงบ่่อย
การเข้้ า ไม่่ ถึึ งเทคโนโลยีี ใ นกลุ่่�มผู้้�สูู ง อายุุ ข้้ อ จำกัั ด
ในการจัั ดห าวัั ค ซีี นที่่� มีี จ ำนวนไม่่ เ พีี ย งพอทำให้้ มีี
การเลื่่�อนการฉีีดวััคซีีน การกระจายวััคซีีนในแต่่ละ
จัังหวััดเกิิดความไม่่เท่่าเทีียมจึึงทำให้้กลุ่่�มเสี่่�ยงซึ่่�งเป็็น
กลุ่่�มเป้้าหมายของรััฐบาลในช่่วงแรกบางส่่วนได้้รับั วััคซีีน
ช้้ากว่่ากลุ่่�มประชาชนทั่่�วไป และในเดืือนกัันยายนก็็ยััง
มีีการรายงานการเลื่่�อนวััคซีีนเข็็ม 2 ของกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ
และผู้้�มีีโรคเรื้้�อรััง 7 กลุ่่�มโรค แต่่ต่่อมาได้้มีีการเร่่ง
ฉีี ดวัั ค ซีี น ให้้ แ ก่่ ก ลุ่่�มเสี่่� ย งเพื่่� อ ลดความรุุ น แรงจาก
การติิดเชื้้อ� โควิิด 19 จนมีีจำนวนเพิ่่�มสููงขึ้้น� อย่่างไรก็็ตาม
ยัังมีีบางกลุ่่�มที่่�อาจจะตกหล่่นหรืือมีีอุุปสรรคในการ
เข้้าถึึงการฉีีดวััคซีีน เช่่น ในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยติิดเตีียง ผู้้�สููงอายุุ
คนพิิการ กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์� แรงงานข้้ามชาติิ ทั้้�งในส่่วนที่่�
เข้้าเมืืองถููกกฎหมายและผิิดกฎหมาย ผู้้�ที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�
ห่่างไกล คนไร้้บ้้าน เป็็นต้้น ซึ่่�งอาจมีีปััญหาอุุปสรรค
จากการเดิินทาง การเข้้าไม่่ถึึงระบบการจองวััคซีีน
การไม่่ มีี ส ถานะทางทะเบีี ย น ไม่่ มีี บัั ต รประจำตัั ว
ประชาชน ปััญหาการเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสาร นอกจากนี้้�
ปััญหาความเชื่่�อมั่่�นต่่อความปลอดภััยของวััคซีีนยัังคง
ปรากฏให้้เห็็นเป็็นระยะ เช่่น กรณีีของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�
หญิิงตั้้�งครรภ์์ และนัักเรีียน/นัักศึึกษา เป็็นต้้น

4)	ด้้านคุุณภาพชีีวิิต

			มีีการรายงานผลกระทบทางเศรษฐกิิจ
ทั้้� ง จากการว่่ า งงาน การต้้ อ งหยุุ ดป ระกอบกิิ จ การ
เป็็นการชั่่�วคราวหรืือถาวรในบางกิิจการ ผู้้�ใช้้แรงงาน
ต้้องขาดรายได้้ ส่่งผลกระทบต่่อการมีีที่่อ� ยู่่�อาศััย บางคน
ต้้องกลายเป็็นคนไร้้บ้้าน ขาดแคลนอาหาร ไม่่มีีเงิิน
เลี้้ย� งดููคนในครอบครััว เด็็กบางคนมีีภาวะทุุพโภชนาการ
ภาวะความเครีี ย ดที่่� เ พิ่่� ม สูู ง ขึ้้� น แม้้ ว่่ า รัั ฐ บาลจะมีี
การเยีียวยาให้้แก่่กลุ่่�มต่่าง ๆ แต่่มีีบางกลุ่่�มที่่�อาจยััง
ตกหล่่นจากมาตรการเยีียวยา

ที่่�มา: Aksorn Education

5)	ด้้านการเข้้าถึึงการศึึกษา พบว่่า
มีี เ ด็็ ก จำนวนหนึ่่� ง ที่่� เ สี่่� ย งต่่ อ การออกจากระบบ
การศึึกษา โดยเฉพาะเด็็ ก ยากจนและเด็็ ก ข้้ า มชาติิ
แม้้รััฐบาลจะมีีการออกแบบการเรีียนหลายรููปแบบ
แต่่ ก็็ ยัั ง คงมีี ร ายงานปัั ญ หาจากการเข้้ า ถึึงการเรีี ย น
ออนไลน์์และการขาดแคลนอุุปกรณ์์ในการเรีียน

4.	ข้้อเสนอแนะ
		 กสม. มีีข้อ้ เสนอแนะเพิ่่�มเติิมต่่อประเด็็น
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ดัังนี้้�

		 4.3	รััฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุุข
ควรมีีการสื่่�อสารกัับประชาชนเกี่่�ยวกัับวััคซีีนโควิิด 19
เพื่่� อ สร้้ า งความรู้้�ความเข้้ า ใจและให้้ ป ระชาชน
มีีความเชื่่�อมั่่�นในวััคซีีนโควิิด 19 รวมถึึงหน่่วยงาน
ในระดัั บ พื้้� นที่่� ค วรเร่่ ง สำรวจประชาชนในพื้้� นที่่� ที่่� ยัั ง
ไม่่ได้้ฉีีดวััคซีีนโควิิด 19 เพื่่�อดำเนิินการให้้ประชาชน
สามารถเข้้าถึึงวััคซีีนโควิิด 19 ได้้อย่่างสะดวก โดยเฉพาะ
ในบางกลุ่่�มที่่�อาจจะตกหล่่น เช่่น กลุ่่�มผู้้�ป่่วยติิดเตีียง
ผู้้�สููงอายุุ ผู้้�อยู่่�ในพื้้�นที่่�ห่่างไกล กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์� กลุ่่�มผู้้�มีี
ปััญหาสถานะและสิิทธิิ หญิิงตั้้ง� ครรภ์์ คนพิิการ คนไร้้บ้า้ น
และแรงงานข้้ามชาติิ เป็็นต้้น

2.2	สถานการณ์์ที่่�เกี่่�ยวกัับการใช้้เสรีีภาพ
ในการชุุมนุุม ปีี 2564
1.	สถานการณ์์/ปััญหา
ภาพรวมการใช้้เสรีีภาพในการชุุมนุุมในปีี
2564 เป็็ น การใช้้ เ สรีี ภ าพภายใต้้ ก ารประกาศใช้้
พ.ร.ก. การบริิ ห ารราชการในสถานการณ์์ ฉุุ ก เฉิิ น
พ.ศ. 2548 ที่่� มีี ก ารประกาศใช้้ ตั้้� ง แต่่ เ ดืือนมีี น าคม
2563 เพื่่�อควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
โดยรััฐบาลได้้ออกข้้อกำหนดที่่�ระบุุมาตรการต่่าง ๆ
รวมถึึงมาตรการที่่�มีีการจำกััดเสรีีภาพในการรวมกลุ่่�ม
ชุุ ม นุุ ม อย่่ า งไรก็็ ต าม ในปีี 2564 ยัั ง คงมีี ก ารจัั ด

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

		

		 4.2	รััฐบาล ควรมอบหมายให้้หน่ว่ ยงาน
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง เช่่ น กระทรวงสาธารณสุุ ข กระทรวง
แรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพััฒนาสัังคม
และความมั่่�นคงของมนุุษย์์ องค์์กรปกครองส่่วนท้อ้ งถิ่่น�
เพิ่่� ม มาตรการและกำหนดแนวทางในการดูู แ ล
กลุ่่�มเปราะบางที่่�อาจมีีอุปส
ุ รรคในการเข้้าถึึงการคััดกรอง
การตรวจรัักษาและการได้้รับั วััคซีีนป้อ้ งกัันโรคโควิิด 19
รวมทั้้�งการเข้้าถึึงมาตรการช่่วยเหลืือเยีียวยาอย่่างรวดเร็็ว
ทั่่� วถึึ ง และเสมอภาคเพื่่� อ ให้้ ส ามารถดำรงชีี วิิ ต ได้้
อย่่างเหมาะสมในสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
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		 4.1	รัั ฐ บาลและหน่่ ว ยงานของรัั ฐ
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งควรพึึงระมัั ด ระวัั ง การใช้้ อ ำนาจที่่� เ ป็็ น
การกระทบสิิทธิิและเสรีีภาพของประชาชนโดยควร
เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ในการป้้องกัันและควบคุุมโรค
อย่่างเคร่่งครััด
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กิิ จ กรรมรวมกลุ่่�มและการใช้้ เ สรีี ภ าพในการชุุ ม นุุ ม
ของนัักเรีียน นิิสิิต นัักศึึกษา และประชาชน ทั้้�งใน
เขตกรุุ ง เทพมหานครและในพื้้� นที่่� ต่่ า งจัั ง หวัั ด เพื่่� อ
แสดงเจตนารมณ์์ทางการเมืือง การชุุมนุุมเพื่่�อสะท้้อน
ปััญหาเกี่่�ยวกัับการแก้้ไขสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด 19 และการใช้้เสรีีภาพในการชุุมนุุม
กรณีีได้้รัับผลกระทบในประเด็็นทางเศรษฐกิิจ สัังคม
และชุุ ม ชน โดยกิิ จ กรรมที่่� จัั ดมีี หล ากหลายรูู ป แบบ
อาทิิ การเดิินขบวนประท้้วง กิิจกรรมแฟลชม็็อบ กิิจกรรม
Car Mob กิิ จ กรรม Bike Mob กิิ จ กรรมสาดสีี
กิิจกรรมยืืนเว้้นระยะห่่างเพื่่�อแสดงออกเชิิงสััญลัักษณ์์
และการชุุมนุุมที่่�ไม่่มีแี กนนำอย่่างชััดเจน โดยมีีเหตุุการณ์์
การชุุมนุุมที่่�สำคััญ ได้้แก่่
1.1 การชุุมนุุมที่่มีีข้
� อ้ เรีียกร้้องทางการเมืือง
		ประชาชนกลุ่่�มต่่ า ง ๆ จัั ดชุุ ม นุุ ม
และกิิ จ กรรมเพื่่� อ แสดงความเห็็ น ทางการเมืืองและ
ความเห็็ นต่่ อ การบริิ ห ารงานของรัั ฐ บาลตลอดทั้้� ง ปีี
โดยมีีตััวอย่่างการชุุมนุุมและกิิจกรรม ดัังนี้้�

		 - เมื่่� อ วัั นที่่� 28 กุุ ม ภาพัั นธ์์ 2564
กลุ่่�มเยาวชนปลดแอกและแนวร่่ ว มในนามรีี เ ด็็ ม
“REDEM” (Restart Democracy) จัั ดกิิ จ กรรม
เดิินจากอนุุสาวรีีย์์ชััยสมรภููมิิไปที่่�กรมทหารราบที่่� 1
มหาดเล็็กราชวััลลภรัักษาพระองค์์ (กรมทหารราบที่่� 1)52
โดยมีี ก ารปะทะกัั น ระหว่่ า งผู้้�ชุุ ม นุุ ม กัั บ เจ้้ า หน้้ า ที่่�
บริิเวณหน้้ากรมทหารราบที่่� 1 และถููกสลายการชุุมนุุม
โดยเจ้้าหน้้าที่่�บริิเวณด่่านเก็็บเงิินขึ้้�นทางด่่วน53
		 - เมื่่� อ วัั นที่่� 20 มีี น าคม 2564
ที่่� สน ามหลวง กลุ่่�มรีี เ ด็็ ม (REDEM) จัั ดกิิ จ กรรม
พัับจดหมายเป็็นเครื่่�องบิินส่่งข้้ามรั้้�ววััง54 โดยเจ้้าหน้้าที่่�
ได้้นำตู้้�คอนเทนเนอร์์มาวางเพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ผู้้�ชุุมนุุม
เข้้าไปยัังสถานที่่�สำคััญ ต่่อมาผู้้�ชุุมนุุมส่่วนหนึ่ง่� พยายาม
เคลื่่� อ นย้้ า ยตู้้�คอนเทนเนอร์์ เจ้้ า หน้้ า ที่่� จึึ งฉีี ดน้้ ำ
และจัับกุุมผู้้�ชุุมนุุมบางส่่วนพร้้อมกัับตรึึงกำลัังบริิเวณ
หน้้าโรงแรมรััตนโกสิินทร์์และประกาศเป็็นพื้้นที่่
� ค� วบคุุม55
โดยยิิงแก๊๊สน้้ำตาและกระสุุนยางเพื่่�อสลายการชุุมนุุม

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

		 - เมื่่� อ วัั นที่่� 13 กุุ ม ภาพัั นธ์์ 2564
กลุ่่�มราษฎรนััดหมายทำกิิจกรรม “นัับ 1 ให้้ถึึงล้้าน
คืืนอำนาจประชาชน” ที่่�อนุุสาวรีีย์์ประชาธิิปไตย51
และเรีี ย กร้้ อ งให้้ ปล่่ อ ยตัั ว แกนนำ 4 คน (ที่่� ถูู ก จัั บ
เมื่่� อ วัั นที่่� 9 กุุ ม ภาพัั นธ์์ ) ต่่ อ มาเจ้้ า หน้้ า ที่่� เข้้ า สลาย
การชุุมนุุมที่่�บริิเวณหน้้าศาลฎีีกา
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ที่่�มา: https://www.yummun.com

จาก จากคลุุมผ้้าแดงอนุุสาวรีีย์ป์ ระชาธิิปไตย สู่่�ศาลหลัักเมืือง ชุุมนุมุ ราษฎร ให้้เวลา 7 วััน ปล่่อยตััว 4 แกนนำราษฎร,
โดย The Standard, 14 กุุมภาพัันธ์์ 2564. สืืบค้้นจาก https://thestandard.co/pro-democracy-protestors-rally-130264-5/
52
จาก เดืือด! เสีียงปืืน-แก๊๊สนํ้้�าตาว่่อน, โดย ไทยโพสต์์, 1 มีีนาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.thaipost.net/
main/detail/94564
53
จาก ไทม์์ไลน์์ ม็็อบ 28 กุุมภา ปะทะตำรวจ ตั้้�งแต่่ต้้นจนจบ พบใช้้กระสุุนยาง - แก๊๊สน้้ำตา, โดย kapook.com,
1 มีีนาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://hilight.kapook.com/view/211405
54
จาก ม็็อบ 3 นิ้้�วเดืือดใช้้โซเชีียลแสดงความไม่่พอใจ “สลายการชุุมนุมุ -จัับกุุม” เกิินกว่่าเหตุุ, โดย ไทยโพสต์์, 21 มีีนาคม
2564. สืืบค้้นจาก https://www.thaipost.net/main/detail/96729
55
จาก ไทม์์ไลน์์ม็็อบ 20 มีีนาปะทะเดืือด-เสีียงตููมสนั่่�น, โดย inn news, 20 มีีนาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://
www.innnews.co.th/news/politics/news_66070/
51

		 - เมื่่� อ วัั นที่่� 2 พฤษภาคม 2564
กลุ่่�มรีี เ ด็็ ม (REDEM) จัั ด คาราวานเคลื่่� อ นขบวน
จากอนุุสาวรีีย์ชั์ ยั สมรภููมิไิ ปยัังศาลอาญา ถนนรััชดาภิิเษก
เรีียกร้้องให้้ปล่่อยตััวแกนนำกลุ่่�มราษฎรและแนวร่่วม
ที่่�ถูกู คุุมขัังที่่�เรืือนจำ ที่่�บริิเวณประตูู 9 ศาลอาญา ผู้้�ชุุมนุุม
ได้้กลิ่่�นและมีีควัันคล้้ายแก๊๊สน้้ำตามาจากฝั่่�งเจ้้าหน้้าที่่�
จึึงมีีการขว้้างปาสิ่่�งของและไข่่ใส่่รถเครื่่�องขยายเสีียง
ที่่�อยู่่�ภายในบริิเวณศาล ต่่อมาเจ้้าหน้้าที่่�ควบคุุมฝููงชน
ได้้เข้้ากระชัับพื้้�นที่่�บริิเวณหน้้าศาลอาญาและบริิเวณ
สำนัักงานอััยการสููงสุุดจนเกิิดการปะทะขึ้้�น เจ้้าหน้้าที่่�
จึึงได้้สลายการชุุมนุุมโดยใช้้แก๊๊สน้้ำตาและกระสุุนยาง57

และนััดหมายเคลื่่�อนขบวนไปยัังหน้้ารััฐสภาเรีียกร้้อง
การแก้้ไขรััฐธรรมนููญ โดยในช่่วงเย็็นมีกี ารนััดหมายชุุมนุุม
ที่่�บริิเวณสกายวอล์์ก สี่่�แยกปทุุมวััน58 กลุ่่�มประชาชน
คนไทยนััดรวมตััวกันั บริิเวณแยกอุุรุพุ งษ์์และเคลื่่อ� นขบวน
ไปยัั ง บริิ เ วณทำเนีี ย บรัั ฐ บาลเพื่่� อ เรีี ย กร้้ อ งให้้
นายกรััฐมนตรีีลาออกจากตำแหน่่งและเรีียกร้้องให้้
แก้้ไขรััฐธรรมนููญ59 กลุ่่�มไทยไม่่ทนสามััคคีีประชาชน
เพื่่อ� ประเทศไทยนััดรวมตััวบริิเวณสะพานผ่่านฟ้้าลีีลาศ
เพื่่�อเคลื่่�อนขบวนไปทำเนีียบรััฐบาล
		 - เมื่่� อ วัั นที่่� 18 กรกฎาคม 2564
กลุ่่�มเยาวชนปลดแอกและแนวร่่ ว ม นัั ด รวมตัั วกัั น
ที่่� อ นุุ ส าวรีี ย์์ ป ระชาธิิ ป ไตยเพื่่� อ เคลื่่� อ นขบวนไปยัั ง
ทำเนีี ย บรัั ฐ บาล 60 โดยเจ้้ า หน้้ า ที่่� มีี ก ารใช้้ ร ถฉีี ดน้้ ำ
แรงดัันสููง แก๊๊สน้้ำตา และกระสุุนยางสกััดผู้้�ชุุม นุุม
ที่่�แยกสะพานผ่่านฟ้้าลีีลาศและบริิเวณด้้านหน้้าโรงเรีียน
ราชวิินิิต มััธยม ส่่วนที่่�แยกนางเลิ้้�ง กลุ่่�มผู้้�ชุุมนุุมได้้ทำ
กิิจกรรมเชิิงสััญลัักษณ์์โดยจุุดไฟเผาหุ่่�นนายกรััฐมนตรีี
ต่่อมาเจ้้าหน้้าที่่�เข้้าสลายการชุุมนุุมที่่�บริิเวณแยกเทวกรรม
และแยกนางเลิ้้�ง61

2
บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนในสถานการณ์์เฉพาะ

		 - เมื่่� อ วัั นที่่� 28 มีี น าคม 2564
กองบัั ง คัั บ การอารัั ก ขาและควบคุุ ม ฝูู ง ชน (อคฝ.)
3 กองร้้ อ ย ปฏิิ บัั ติิ ก ารขอคืืนพื้้� นที่่� บ ริิ เ วณซอย
ด้้านข้้างสะพานชมััยมรุุเชฐ ซึ่่ง� มีีกลุ่่�ม “หมู่่�บ้้านทะลุุฟ้า้ ”
ปัั ก หลัั ก ชุุ ม นุุ ม ตั้้� ง แต่่ วัั นที่่� 13 มีี น าคม 2564
เพื่่�อเคลื่่�อนไหวให้้มีีการดำเนิินการตามข้้อเรีียกร้้อง
4 ข้้อ คืือ 1) ปล่่อยแกนนำราษฎรและแนวร่่วมที่่�ถููก
จัับกุุม 2) ร่่างรััฐธรรมนููญใหม่่ 3) ยกเลิิกประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 112 และ 4) ให้้นายกรััฐมนตรีี
ลาออก56

		 - เมื่่� อ วัั นที่่� 24 มิิ ถุุ น ายน 2564
มีีการนััดหมายชุุมนุุมของหลายกลุ่่�ม อาทิิ กลุ่่�มราษฎร
และเครืือข่่ า ย รวมตัั ว ทำกิิ จ กรรมเนื่่� อ งในโอกาส
ครบรอบ 89 ปีี การเปลี่่�ยนแปลงการปกครองประเทศ
โดยคณะราษฎร ที่่� บ ริิ เวณอนุุ ส าวรีี ย์์ ป ระชาธิิ ปไตย

จาก ด่่วน!!! จนท.ลุุยสลาย‘หมู่่�บ้้านทะลุุฟ้้า’ข้้างทำเนีียบฯ แล้้ว, โดย แนวหน้้า, 28 มีีนาคม 2564. สืืบค้้นจาก
https://www.naewna.com/politic/562248
57
จาก ม็็อบ 2 พฤษภา วุ่่�นช่่วงค่่ำ ปะทะกัันในซอยรััชดาฯ 32 เผยมีีผู้้�ชุุมนุุมโดนกระสุุนยางที่่�ข้้อศอก-จัับกุุมแล้้ว 1 ราย,
โดย มติิชนออนไลน์์, 2 พฤษภาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_2703339
58
จาก 2 ม็็อบ “ยุุติิชุุมนุุม” ใกล้้ทำเนีียบ “จตุุพร” ผวามืือที่่� 3 มาป่่วน, โดย ไทยรััฐออนไลน์์, 25 มิิถุุนายน 2564.
สืืบค้้นจาก https://www.thairath.co.th/news/politic/2124266
59
จาก “ทนายนกเขา” นำกลุ่่�มประชาชนคนไทย มุ่่�งทำเนีียบรััฐบาล ปัักหลัักค้้างคืืน “ชุุมนุุมขัับไล่่นายกฯ”,
โดย คมชััดลึึกออนไลน์์, 24 มิิถุุนายน 2564. สืืบค้้นจาก https://www.komchadluek.net/news/politic/471670
60
จาก ม็็อบ 18 กรกฎา เคลื่่�อนเท้้า-ล้้อหมุุนแล้้ว ย้้ำ “ไม่่ใช่่ทางเลืือก แต่่คืือทางรอด” (คลิิป), โดย ไทยรััฐออนไลน์์,
18 กรกฎาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.thairath.co.th/news/politic/2143510
61
จาก สรุุปเหตุุการณ์์ “ม็็อบ 18 กรกฎา” ก่่อนประกาศยุุติิการชุุมนุุม ในเวลาประมาณ 18.40 น., โดย เนชั่่�นทีีวีี,
18 กรกฎาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.nationtv.tv/news/378829494
56

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

ที่่�มา: Facebook สำนัักงาน กสม.
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		 - เมื่่�อวัันที่่� 31 ตุุลาคม และวัันที่่� 12
ธัันวาคม 2564 กลุ่่�มราษฎรและเครืือข่่ายนััดชุุมนุุม
ที่่� บ ริิ เวณแยกราชประสงค์์ โดยมีี ก ารตั้้� ง โต๊๊ะลงชื่่� อ
เพื่่� อ สนัั บ สนุุ น การยกเลิิ ก ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 11262
		 - การจัั ดกิิ จ กรรม Car Mob และ
Car Park ในปีี 2564 สืืบเนื่่�องจากประเทศไทยยัังอยู่่�ใน
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 กลุ่่�มผู้้�ชุุมนุุม
บางส่่วนจึึงปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการจััดกิิจกรรมเพื่่�อ
เว้้นระยะห่่างและป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
โดยเมื่่อ� วัันที่่� 3 กรกฎาคม นัักกิิจกรรมรายหนึ่่ง� นััดหมาย
ทำกิิจกรรม Car Mob บริิเวณอนุุสาวรีีย์์ประชาธิิปไตย
และเคลื่่�อนขบวนไปยัังทำเนีียบรััฐบาล หลัังจากนั้้�น
ได้้มีีการจััดกิิจกรรมในลัักษณะดัังกล่่าวอีีกหลายครั้้�ง
ในพื้้� นที่่� ก รุุ ง เทพมหานครและต่่ า งจัั ง หวัั ด 63 รวมถึึง
การจัั ดกิิ จ กรรม Car Mob เมื่่� อ วัั นที่่� 1 สิิ ง หาคม
โดยกลุ่่�มนัักเคลื่่�อนไหวทางการเมืืองหลายกลุ่่�ม และ
มีีการจััดกิิจกรรมคู่่�ขนานในต่่างจัังหวััดอีีกหลายแห่่ง64
ดิินแดง

1.2 การชุุ ม นุุ ม บริิ เวณแยกสามเหลี่่� ย ม

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

		ตั้้�งแต่่เดืือนสิิงหาคม ได้้ปรากฏเหตุุการณ์์
ที่่�มีแี นวโน้้มเกิิดความรุุนแรงอย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยเฉพาะที่่�
บริิเวณอนุุสาวรีีย์์ชััยสมรภููมิิ แยกสามเหลี่่�ยมดิินแดง
และละแวกใกล้้เคีียง ซึ่่�งเริ่่�มจากภายหลัังยุุติิกิิจกรรม
Car Mob โดยผู้้�ชุุมนุุมบางส่่วนที่่�บริิเวณสามเหลี่่�ยม
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ดิินแดงเมื่่�อวัันที่่� 1 สิิงหาคม และวัันที่่� 7 สิิงหาคม
กลุ่่�มเยาวชนปลดแอกและแนวร่่วมนััดหมายจััดกิจิ กรรม
ชุุมนุุม ซึ่่�งมีีการปะทะกัันระหว่่างผู้้�ชุุมนุุมกัับเจ้้าหน้้าที่่�
บริิเวณสามเหลี่่�ยมดิินแดงและอนุุสาวรีีย์์ชััยสมรภููมิิ65
จากนั้้�นในช่่วงเย็็นของทุุก ๆ วััน ที่่�บริิเวณพื้้�นที่่�ดิินแดง
จะมีีมวลชนจำนวนหนึ่่�งมารวมตััวกัันซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มเด็็ก
และเยาวชนที่่�ใช้้รถจัักรยานยนต์์เป็็นพาหนะ ไม่่ปรากฏ
แกนนำอย่่างชััดเจน โดยมีีข้อ้ เรีียกร้้องให้้นายกรััฐมนตรีี
ลาออกจากตำแหน่่ง และเกิิดการปะทะกััน โดยผู้้�ชุุมนุุม
บางส่่วนมีีการใช้้สิ่่�งเทีียมอาวุุธ66 จุุดพลุุไฟ ขว้้างปา
ประทััด ก่่อกองไฟบนผิิวถนน และทำลายทรััพย์์สิิน
ราชการ เป็็ นต้้ น ในขณะที่่� ฝ่่ า ยเจ้้ า หน้้ า ที่่� มีี ก ารใช้้
แก๊๊สน้้ำตา รถฉีีดน้้ำ กระสุุนยาง และอุุปกรณ์์ส่ง่ คลื่่น� เสีียง
รบกวนพิิเศษระยะไกล เป็็นต้น้ เพื่่อ� เข้้าสลายการชุุมนุุม
ทั้้�งนี้้� มีีรายงานว่่ามีีผู้้�บาดเจ็็บทั้้�งสองฝ่่ายรวมถึึงประชาชน
ที่่�อยู่่�บริิเวณพื้้�นที่่�ชุุมนุุม อาทิิ เมื่่�อวัันที่่� 16 สิิงหาคม
มีีเยาวชน 2 คน ถููกยิิงด้้วยอาวุุธปืืน โดยเยาวชนชาย
อายุุ 14 ปีี ถููกยิิงบริิเวณหััวไหล่่ ที่่�บริิเวณหน้้าปากซอย
ประชาสงเคราะห์์ 14 และเยาวชนชายอายุุ 15 ปีี
ถููกยิิงบริิเวณคอ บนถนนฝั่่�งตรงข้้าม สน. ดิินแดง ในเวลา
ต่่อมาได้้เสีียชีีวิตล
ิ ง67 และเมื่่อ� วัันที่่� 6 ตุุลาคม เจ้้าหน้้าที่่�
ควบคุุ ม ฝูู ง ชนเข้้ า กระชัั บ พื้้� นที่่� บ ริิ เวณแฟลตดิิ น แดง
ถููกปืืนไม่่ทราบชนิิดยิงิ เข้้าที่่�บริิเวณศีีรษะอาการสาหััส68
นอกจากนี้้� การปะทะกัันระหว่่างผู้้�ชุุมนุุมและเจ้้าหน้้าที่่�
ยัังส่่งผลกระทบต่่อผู้้�อาศััยอยู่่�ในบริิเวณใกล้้จุุดปะทะ
เช่่นกััน ไม่่ว่่าจะเป็็นการได้้รัับแก๊๊สน้้ำตาที่่�ระเหยเข้้ามา

จาก ม็็อบราษฎร-แนวร่่วม แยกราชประสงค์์คึึกคััก “ไอลอว์์” ล่่ารายชื่่�อยกเลิิก 112, โดย ประชาชาติิ, 31 ตุุลาคม
2564. สืืบค้้นจาก https://www.prachachat.net/politics/news-792797
63
จาก ม็็อบ 3 กรกฎา “ชุุมนุุม-บีีบแตร” หน้้าทำเนีียบ, โดย ข่่าวไทยพีีบีีเอส, 3 กรกฎาคม 2564. สืืบค้้นจาก
https://news.thaipbs.or.th/content/305758
64
จาก สรุุปกิิจกรรม คาร์์ม็อ็ บไล่่ประยุุทธ์์จากหลายแนวร่่วม #ม็็อบ1สิิงหา มุ่่�งหน้้าสู่่�ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต, โดย The Standard,
2 สิิงหาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://thestandard.co/car-mob-conclude/
65
จาก ม้้วนเดีียวจบไทม์์ไลน์์ม็็อบ ‘7สิิงหา’ ปะทะเดืือดตำรวจ กัับภารกิิจขัับไล่่ ‘ประยุุทธ์์’ ที่่�ยัังไม่่จบ, โดย เดลิินิิวส์์,
8 สิิงหาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.dailynews.co.th/news/136202/
66
สิ่่�งเทีียมอาวุุธ เช่่น ระเบิิดปิิงปอง วััตถุุติิดไฟ (ระเบิิดเพลิิง).
67
จาก กมธ.การเมืืองฯ แถลงเหตุุยิิง 2 ด.ช. หน้้า สน.ดิินแดง พบกลุ่่�มชายถืือปืืนไล่่ทำร้้าย แม่่เด็็กวอนทำคดีีให้้กระจ่่าง,
โดย มติิชนออนไลน์์, 17 กัันยายน 2564. สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_2944085
68
จาก คฝ.กระชัับพื้้�นที่่�ดิินแดง ถููกยิิงศีีรษะสาหััส 1 นาย จัับผู้้�ชุุมนุุม 16 คน, โดย ข่่าวไทยพีีบีีเอส, 7 ตุุลาคม 2564.
สืืบค้้นจาก https://news.thaipbs.or.th/content/308412
62

1.3 การใช้้เสรีีภาพในการชุุมนุุมที่่เ� กี่่ย� วกัับ
การแก้้ ไ ขปัั ญ หาสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาด
ของโรคโควิิด 19
		 สืืบเนื่่�องจากมาตรการต่่าง ๆ ของรััฐ
เพื่่�อควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ส่่งผลให้้
กลุ่่�มผู้้�ได้้ รัั บ ผลกระทบออกมาเรีี ย กร้้ อ งให้้ รัั ฐ บาล
ช่่วยเหลืือหรืือผ่่อนปรนมาตรการบางประการ รวมถึึง
เรีียกร้้องให้้รััฐจ่่ายเงิินเยีียวยาเพื่่�อชดเชยรายได้้ อาทิิ
เมื่่�อวัันที่่� 29 มิิถุุนายน 2564 มีีการชุุมนุุมของกลุ่่�ม
ตััวแทนพนัักงานบริิการในสถานบริิการและพนัักงาน
บริิ ก ารอิิ ส ระออนไลน์์ ยื่่� นหนัั ง สืือถึึงนายกรัั ฐ มนตรีี
เพื่่�อเรีียกร้้องให้้ภาครััฐดำเนิินการเยีียวยา เนื่่�องจาก
คำสั่่�งปิิดสถานบริิการ70 เมื่่�อเดืือนกรกฎาคม 2564
มีีการชุุมนุุมของกลุ่่�มผู้้�ขัับรถแท็็กซี่่� โดยได้้นำรถแท็็กซี่่�
จอดทิ้้� ง ไว้้ ต ามสถานที่่� ร าชการเพื่่� อ เรีี ย กร้้ อ งให้้ รัั ฐ
ช่่วยเหลืือเยีียวยา71 และเมื่่อ� วัันที่่� 16 กรกฎาคม ที่่�บริิเวณ

หน้้ า กระทรวงสาธารณสุุ ข กลุ่่�มราษฎรนนทบุุ รีี
จัั ดกิิ จ กรรมทวงถามการจัั ดห าวัั ค ซีี น ชนิิ ด mRNA
จากรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงสาธารณสุุข72 นอกจากนี้้�
เมื่่� อ วัั นที่่� 4 พฤศจิิ ก ายน กลุ่่�มผู้้�ประกอบกิิ จ การ
ร้้ า นอาหารและเครื่่� อ งดื่่� ม ได้้ ยื่่� นฟ้้ อ งนายกรัั ฐ มนตรีี
และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่อศาลแพ่่งจากการบริิหาร
จัั ด การแก้้ ปัั ญ หาสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาด
ของโรคโควิิด 1973
1.4 การชุุมนุุมของกลุ่่�มที่่�ได้้รัับผลกระทบ
ทางเศรษฐกิิจ สัังคม และชุุมชน
		 ในเดืือนมีีนาคม มีีการชุุมนุุมของกลุ่่�ม
สมาพัันธ์ก์ ารเกษตรแห่่งประเทศไทย (สกท.) ได้้ปักั หลััก
ค้้างคืืนหน้้ากระทรวงการคลััง (กค.) เพื่่�อเรีียกร้้อง
ให้้ รัั ฐ บาลช่่ ว ยเจรจาผ่่ อ นปรนหนี้้� ข องเกษตรกรกัั บ
ธนาคารเพื่่อ� การเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร (ธ.ก.ส.)74
การชุุมนุุมของสมาชิิกสหภาพแรงงานไทรอััมพ์์อินิ เตอร์์
เนชั่่�นแนลแห่่งประเทศไทย ซึ่่ง� เป็็นลูกู จ้้างบริิษัทั บริิลเลีียนท์์
อััลไลแอนซ์์ ไทยโกลบอล จำกััด จากการที่่�พนัักงาน
1,388 คน ถููกเลิิกจ้้างโดยไม่่มีีการบอกกล่่าวล่่วงหน้้า
และการเคลื่่� อ นไหวของกลุ่่�มเครืือข่่ า ยรถบรรทุุ ก
ที่่� น ำรถบรรทุุ ก ออกมาแสดงออกเชิิ ง สัั ญ ลัั ก ษณ์์
เพื่่�อเรีียกร้้องให้้รััฐบาลตรึึงราคาน้้ำมัันดีีเซลที่่� 25 บาท
ต่่ อ ลิิ ต ร 75 สำหรัั บ การชุุ ม นุุ ม ในประเด็็ น สิิ ท ธิิ ชุุ ม ชน
และทรััพยากรธรรมชาติิ เดืือนกรกฎาคม มีีการชุุมนุุม
ของกลุ่่�มเครืือข่่ า ยปกป้้ อ งนาบอนจากโรงไฟฟ้้ า

จาก ชาวแฟลตดิินแดงแห่่แจ้้งความ โดนผลกระทบม็็อบป่่วน ทรััพย์์สิินเสีียหาย-ถููกทำร้้ายร่่างกาย, โดย ผู้้�จััดการ
ออนไลน์์, 17 กัันยายน 2564. สืืบค้้นจาก https://mgronline.com/crime/detail/9640000092305
70
จาก ‘อะโกโก้้ คาราโอเกะ’ควงส้้นสููงบุุกทำเนีียบ อััดรััฐบาล ทวง ‘ภาษีีเรา’ ช่่วยเยีียวยาด้้วย, โดย ไทยโพสต์์,
29 มิิถุุนายน 2564. สืืบค้้นจาก https://www.thaipost.net/main/detail/108002
71
จาก “แท็็กซี่่ป� ระท้้วง” จอดรถเกืือบ 300 คััน เรีียกร้้อง “เยีียวยา” 7 ข้อ้ , โดย คมชััดลึึกออนไลน์์, 27 กรกฎาคม 2564.
สืืบค้้นจาก https://www.komchadluek.net/news/regional/476149
72
จาก ม็็อบทวงคืืนวััคซีีนปะทะตำรวจหน้้า สธ. ผู้้�ชุุมนุุม-ตำรวจ เจ็็บฝั่่�งละ 3, โดย เดลิินิิวส์์, 16 กรกฎาคม 2564.
สืืบค้้นจาก https://www.dailynews.co.th/news/63358/
73
จาก ผู้้ป� ระกอบการร้้านอาหาร ฟ้้องนายกฯ-พวก ละเมิิด ขอถอน พ.ร.ก. ฉุุกเฉิิน ศาลนััด 3 ก.พ., โดย มติิชนออนไลน์์,
4 พฤศจิิกายน 2564. สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/local/crime/news_3026149
74
จาก เกษตรกรเดืือดร้้อนหนี้้� ธ.ก.ส. ปัักหลัักค้้างคืืนหน้้ากระทรวงการคลััง หวัังรััฐยื่่น� มืือผ่่อนปรนหนี้้�, โดย The Standard,
8 มีีนาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://thestandard.co/agricultural-confederation-suffering-baac-debt/
75
จาก ม็็อบรถบรรทุุกบุุกกรุุง กดดัันรััฐตรึึงราคาน้้ำมัันดีีเซล 25 บาทต่่อลิิตร นายกฯ สั่่�งสแตนด์์บายรถทหาร
ช่่วยขนสิินค้้า, โดย The Standard, 30 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://thestandard.co/truck-power-ss2-mob/
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บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนในสถานการณ์์เฉพาะ

ในห้้ อ งพัั ก อาศัั ย เสีี ย งรบกวนจากการประกาศ
ของเจ้้าหน้้าที่่� เสีียงดัังจากการใช้้อาวุุธหรืือสิ่่ง� เทีียมอาวุุธ
ต่่าง ๆ รวมถึึงเมื่่�อเกิิดเหตุุสลายการชุุมนุุมมีีผู้้�ชุุมนุุม
บางส่่วนหลบหนีีและมีีเจ้้าหน้้าที่่�ติิดตามเพื่่�อจัับกุุมตััว
เข้้ า ไปในบริิ เวณที่่� พัั ก อาศัั ย ของประชาชน อีี ก ทั้้� ง
ผลกระทบต่่อประชาชนที่่�ใช้้เส้้นทางสััญจรใกล้้การชุุมนุุม
ต้้องเผชิิญกัับความยากลำบากในการเดิินทาง ทั้้�งนี้้�
ประชาชนบริิเวณแฟลตดิินแดงที่่�ได้้รัับความเดืือดร้้อน
กว่่า 100 คน ได้้เข้้าร้้องทุุกข์์ที่่� สน. ดิินแดง ในหลายกรณีี69

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564
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ชีี ว มวลจาก จ. นครศรีี ธ รรมราช เข้้ า ยื่่� นหนัั ง สืือ
ต่่ อ หน่่ ว ยงานต่่ า ง ๆ รวมถึึงปัั ก หลัั ก หน้้ า ธนาคาร
ไทยพาณิิชย์์ สำนัักงานใหญ่่ เพื่่�อคััดค้้านการก่่อสร้้าง
โรงไฟฟ้้ า ชีี ว มวล จำนวน 2 แห่่ ง 76 ต่่ อ มา วัั นที่่�
16 ธัันวาคม ตััวแทนชาวบ้้านกลุ่่�มดัังกล่่าวได้้เดิินทาง
เข้้ายื่่นหนั
� งั สืือต่่อผู้้�บััญชาการตำรวจแห่่งชาติิ ให้้สั่่ง� การ
ให้้นายตำรวจที่่�เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ในโรงไฟฟ้้าดัังกล่่าว
มาเจรจากัับชาวบ้้าน ต่่อมา นายกรััฐมนตรีีได้้ลงนาม
ตอบรัับข้้อเรีียกร้้องของผู้้�ชุุมนุุม รวมทั้้�งลงนามแต่่งตั้้�ง
คณะกรรมการกลางจัั ด ทำรายงานผลการประเมิิ น
ผลกระทบทางยุุทธศาสตร์์ (SEA) และสั่่�งระงัับการ
เดิินหน้้าสร้้างโรงไฟฟ้้านาบอนแห่่งที่่� 1 และ 2 ระหว่่าง
รอผล SEA ดัังกล่่าว77 ขณะที่่�เมื่่�อวัันที่่� 26 กรกฎาคม
กลุ่่�มภาคีี เ ครืือข่่ า ย SAVE บางกลอยจัั ดกิิ จ กรรม
“มรดกโลก มรดกเลืือด”แสดงออกเชิิงสััญลัักษณ์์บริิเวณ
หน้้ า กระทรวงทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
เพื่่� อ เรีี ย กร้้ อ งให้้ รัั ฐ บาลแก้้ ไขปัั ญ หาสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน
ก่่อนขึ้้�นทะเบีียนกลุ่่�มป่่าแก่่งกระจานเป็็นมรดกโลก
ทางธรรมชาติิ78 และเมื่่อ� วัันที่่� 6 ธัันวาคม กลุ่่�มเครืือข่่าย
จะนะรัักษ์์ถิ่่�น จ. สงขลา ชุุมนุุมบริิเวณหน้้าทำเนีียบ
รัั ฐ บาล เพื่่� อ ทวงคำสัั ญ ญาที่่� รัั ฐ บาลเคยให้้ ไ ว้้ ใ น
การทบทวนท่่าทีีผลัักดัันโครงการจะนะเมืืองต้้นแบบ
อุุ ตส าหกรรมก้้ า วหน้้ า แห่่ ง อนาคต โดยผู้้�ชุุ ม นุุ ม
ถููกเจ้้าหน้้าที่่�เข้้าสลายการชุุมนุุมและเข้้าจัับกุุมในเวลา
กลางคืืนและได้้รับั การปล่่อยตััวในเวลาต่่อมา79 โดยเมื่่อ�
วัันที่่� 14 ธัันวาคม ที่่�ประชุุมคณะรััฐมนตรีี (ครม.) มีีมติิ
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ให้้ชะลอโครงการดัังกล่่าวไว้้ก่่อนเพื่่�อจััดทำรายงานผล
การประเมิินสิ่่�งแวดล้้อมระดัับยุุทธศาสตร์์ (SEA) ให้้ได้้
ข้้อยุุติิตามข้้อเรีียกร้้อง จากนั้้�นกลุ่่�มเครืือข่่ายจะนะ
รัั ก ษ์์ ถิ่่� นจึึ งได้้ ยุุ ติิ ก ารชุุ ม นุุ ม โดยระบุุ ว่่ า หากรัั ฐ บาล
ไม่่ทำตามที่่�ตกลงไว้้จะมีีการออกมาเคลื่่อ� นไหวอีีกครั้้ง� 80
1.5 การดำเนิินคดีีต่่อผู้้�ชุุมนุุม
		 การใช้้ เ สรีี ภ าพในการชุุ ม นุุ ม และจัั ด
กิิจกรรมเพื่่อ� สะท้้อนปััญหาและเจตนารมณ์์ทางการเมืือง
ของกลุ่่�มต่่าง ๆ ในปีี 2564 เจ้้าหน้้าที่่�อาศััยอำนาจตาม
พ.ร.ก. การบริิหารราชการในสถานการณ์์ฉุกุ เฉิิน พ.ศ. 2548
ประกอบกัับกฎหมายอื่่�น ๆ อาทิิ ประมวลกฎหมาย
อาญา พ.ร.บ. รัักษาความสะอาดและความเป็็นระเบีียบ
เรีียบร้้อยของบ้้านเมืือง พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. จราจรทางบก
พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. ควบคุุมการโฆษณาโดยใช้้เครื่่อ� งขยายเสีียง
พ.ศ. 2493 ดำเนิินคดีีต่่อผู้้�ชุุมนุุม โดยกองบััญชาการ
ตำรวจนครบาลระบุุว่่า ตั้้�งแต่่เดืือนกรกฎาคม 2563
จนถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีคดีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การชุุมนุุมในเขตพื้้�นที่่ก� รุุงเทพมหานคร จำนวน 809 คดีี
โดยสอบสวนเสร็็จสิ้้�นและสั่่�งฟ้้องแล้้ว จำนวน 409
คดีี และอยู่่�ระหว่่างดำเนิินการสอบสวน จำนวน 400
คดีี81 ทั้้�งนี้้� จากการติิดตามของศููนย์์ทนายความเพื่่�อ
สิิทธิิมนุุษยชนตั้้�งแต่่การชุุมนุุมของกลุ่่�ม “เยาวชนปลดแอก”
เมื่่�อวัันที่่� 18 กรกฎาคม 2563 จนถึึงวัันที่่� 30 กัันยายน
2564 มีี ผู้้�ถูู ก ดำเนิิ น คดีี จ ากสถานการณ์์ ชุุ ม นุุ ม
ทางการเมืืองและการแสดงความคิิดเห็็นทางการเมืือง
จำนวน 1,458 ราย ใน 794 คดีี โดยเป็็นกลุ่่�มเยาวชน

จาก เครืือข่่าย #saveนาบอน ปัักหลัักไทยพาณิิชย์์ ค้้านหนุุนเงิินสร้้างโรงไฟฟ้้า, โดย ประชาไท, 7 กรกฎาคม 2564.
สืืบค้้นจาก https://prachatai.com/journal/2021/07/93864
77
จาก ‘นาบอน’ กลัับบ้้านแล้้ว นายกฯ เซ็็นรัับข้้อเสนอ, โดย ข่่าวสดออนไลน์์, 30 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://
www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_6801522
78
จาก แก่่งกระจาน : ยููเนสโกมีีมติิขึ้้�นทะเบีียนเป็็นมรดกโลกทางธรรมชาติิ แม้้ฝ่่ายสิิทธิิมนุุษยชนยููเอ็็นค้้าน, โดย บีีบีีซีี,
26 กรกฎาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-57968385
79
จาก จะนะ-สู้้�ตาย ถููกสลายม็็อบ โดนจัับ 37 คน หน้้าทำเนีียบ, โดย ไทยรััฐออนไลน์์, 8 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก
https://www.thairath.co.th/news/politic/2259966
80
จาก “ม็็อบจะนะ” ยุุติิชุุมนุุม-กลัับภููมิิลำเนา หลััง ครม.ชะลอสร้้าง “นิิคมฯ”, โดย กรุุงเทพธุุรกิิจ, 25 ธัันวาคม 2564.
สืืบค้้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/politics/977434
81
จาก บช.น. แถลงแผนรัับมืือม็็อบช่่วงปีีใหม่่ เผยตั้้�งแต่่ ก.ค.ทำคดีีม็็อบเสร็็จ 409 คดีี อยู่่�ระหว่่างสอบสวน 400 คดีี,
โดย มติิชนออนไลน์์, 31 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3111591
76

		นอกจากนี้้� จากสถิิติิตลอดปีีที่่�ผ่่านมา
มีี ร ายงานว่่ า มีี เ ด็็ ก และเยาวชนอายุุ ไ ม่่ เ กิิ น 18 ปีี
ถููกแจ้้งข้้อกล่่าวหาและดำเนิินคดีี จำนวน 223 ราย
ใน 142 คดีี ขณะที่่� เ ดืือนกัั น ยายน 2564 มีี เ ด็็ ก
ถููกดำเนิินคดีี จำนวน 97 ราย ใน 38 คดีี จำนวนนี้้�
เป็็ น เด็็ ก ที่่� มีี อ ายุุ ต่่ ำกว่่ า 15 ปีี จำนวน 24 ราย
และมีีอายุุน้้อยที่่�สุุด คืือ 12 ปีี85
1.6 เหตุุการณ์์อื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องจากการ

ชุุมนุุม

		 เมื่่�อวัันที่่� 5 ตุุลาคม ผู้้�จััดการโครงการ
อิินเทอร์์เน็็ตเพื่่�อกฎหมายประชาชน (iLaw) กัับพวก
รวม 3 คน ได้้ยื่่�นฟ้้องนายกรััฐมนตรีีกัับพวกรวม 6 คน
ขอให้้ ศ าลมีี ค ำพิิ พ ากษาเพิิ ก ถอนข้้ อ กำหนดที่่� อ อก
ตามความในมาตรา 9 แห่่ง พ.ร.ก. การบริิหารราชการ

ในสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน พ.ศ. 2548 (ฉบัับที่่� 15) และ
ให้้ ศ าลมีี ค ำสั่่� ง คุ้้�มครองชั่่� ว คราว ซึ่่� ง ต่่ อ มาศาลแพ่่ ง
ได้้ยกคำร้้อง86 โดยระบุุว่่า เนื่่�องจากยัังพบการติิดเชื้้�อ
โควิิด 19 ของบุุคคลกลุ่่�มต่่าง ๆ ภายในประเทศ และ
มีีความเสี่่�ยงต่่อการแพร่่ระบาดของโรคอย่่างต่่อเนื่่�อง
จึึงเห็็นว่่ายัังไม่่มีีเหตุุเพีียงพอและยัังไม่่มีีความจำเป็็น
เพื่่� อ คุ้้�มครองชั่่� ว คราวก่่ อ นพิิ พ ากษา 87 นอกจากนี้้�
เมื่่�อวัันที่่� 29 ตุุลาคม แกนนำผู้้�ชุุมนุุมพร้้อมทนายความ
ยื่่�นฟ้้องนายกรััฐมนตรีีกัับพวกรวม 2 คน ต่่อศาลแพ่่ง
โดยขอให้้ ศ าลเพิิ ก ถอนข้้ อ กำหนดที่่� อ อกตามความ
ในมาตรา 9 แห่่ง พ.ร.ก. การบริิหารราชการในสถานการณ์์
ฉุุกเฉิิน พ.ศ. 2548 รวมถึึงประกาศที่่�จำกััดสิิทธิิเสรีีภาพ
การชุุ ม นุุ ม และขอให้้ มีี ก ารไต่่ สวนฉุุ ก เฉิิ นคุ้้� มครอง
ชั่่�วคราวการจััดกิิจกรรมในวัันที่่� 31 ตุุลาคม ต่่อมา
ศาลได้้มีีคำสั่่�งยกคำร้้องเนื่่�องจากเห็็นว่่า แม้้ข้้อกำหนด
และประกาศตามฟ้้องที่่�มีีเนื้้�อหาห้้ามมิิให้้มีีการชุุมนุุม
จะเป็็ น การกระทบสิิ ท ธิิ เ สรีี ภ าพของบุุ ค คลในการ
แสดงความคิิ ด เห็็ นหรืื อการชุุ ม นุุ ม แต่่ ว่่ า ยัั ง คงมีี
การแพร่่ระบาดและจะมีีประชาชนทำกิิจกรรมรวมตััวกันั
ไม่่น้้อยกว่่า 10,000 ราย อัันมีีความสุ่่�มเสี่่�ยงที่่�อาจจะ
มีีการแพร่่ระบาดของโรคที่่�เป็็นภััยต่่อความปลอดภััย
สาธารณะ จึึงมีีความจำเป็็นที่่�ต้้องบัังคัับใช้้มาตรการ
ตามข้้อกำหนดและประกาศดัังกล่่าวต่่อไป88

จาก กัั น ยายน 64: ยอดคดีี ท างการเมืืองพุ่่�งเฉีี ย ด 800 คดีี แ ล้้ว ผู้้� ถูู กดำเนิิ น คดีี ไ ม่่ น้้ อยกว่่ า 1,458 คน,
โดย ศููนย์์ทนายความเพื่่�อสิิทธิิมนุุษยชน, 7 ตุุลาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://tlhr2014.com/archives/36209
83
จาก 7 - 12 ต.ค.: คดีีการเมืืองถููกสั่่�งฟ้้องศาลรวม 10 คดีี ทั้้�งคดีีชุุมนุุมหน้้าบ้้านประยุุทธ์์-คดีีคาร์์ม็็อบปทุุมฯ-คดีีชุุมนุุม
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บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนในสถานการณ์์เฉพาะ

ที่่�อายุุต่่ำกว่่า 18 ปีี จำนวน 223 ราย82 นอกจากนี้้� ระหว่่าง
วัันที่่� 7 - 12 ตุุลาคม 2564 ในพื้้�นที่่�ภาคกลางพบว่่า
มีี ค ดีี จ ากการชุุ ม นุุ ม ทางการเมืืองที่่� พนัั ก งานอัั ย การ
ได้้มีีคำสั่่�งฟ้้องต่่อศาลทั้้�งหมด 7 คดีี83 ทั้้�งนี้้� นัับแต่่
เริ่่� ม มีี ก ารจัั ดกิิ จ กรรม Car Mob ในช่่ ว งต้้ น เดืือน
กรกฎาคม - 18 ตุุ ล าคม 2564 มีี ผู้้�ถูู ก ดำเนิิ น คดีี
จากกิิจกรรมในลัักษณะดัังกล่่าว 96 คดีี จำนวน 244 ราย
(บางรายถููกกล่่าวหาในหลายคดีี) โดยมีีผู้้�ถููกกล่่าวหา
ที่่�เป็็นเยาวชน จำนวน 18 ราย84

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564
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1.7 ก า ร ช่่ ว ย เ หลืื อ เ ยีี ย ว ย า ผู้้� ไ ด้้ รัั บ
ผลกระทบจากการชุุมนุุม
		 จากการรวมกลุ่่�มของมวลชนอิิ ส ระ
และการควบคุุ ม ดูู แ ลการชุุ ม นุุ ม ของเจ้้ า หน้้ า ที่่�
โดยเฉพาะในบริิเวณพื้้�นที่่�ดิินแดงส่่งผลให้้ประชาชน
ที่่�พัักอาศััยและใช้้เส้้นทางสััญจรในพื้้�นที่่�ดัังกล่่าวได้้รัับ
ผลกระทบเป็็นอย่่างมาก ทั้้�งนี้้� เมื่่�อวัันที่่� 14 กัันยายน
มููลนิธิิ ผิ สานวััฒนธรรมรัับเรื่่อ� งราวร้้องทุุกข์์จากชาวบ้้าน
ในชุุมชนดิินแดงที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากเหตุุการณ์์ชุมุ นุุม
และการสลายการชุุมนุุม ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ได้้รัับผลกระทบ
จากกระสุุ น ยาง แก๊๊สน้้ำตา และทรัั พย์์ สิิ น เสีี ย หาย
เพื่่อ� ประสานส่่งต่่อกระทรวงยุุติธิ รรม (ยธ.) ให้้มาเยีียวยา
และดููแลความเสีียหายต่่อไป89 นอกจากนี้้� หน่่วยงานต่่าง ๆ
ทั้้� ง ภาครัั ฐ และภาคประชาสัั ง คมได้้ ร่่ ว มกัั นห ารืือถึึง
แนวทางการเยีี ย วยาประชาชนชาวแฟลตดิิ น แดง
ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์การชุุมนุุม มีีการ
ลงพื้้�นที่่�ให้้คำปรึึกษากฎหมายและแสวงหาแนวทาง
แก้้ไขความขััดแย้้งอย่่างสัันติิ90

2. การดำเนิินการที่่�สำคััญ

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

2.1 ก า ร ต อ บ รัั บ ต่่ อ ข้้ อ เ ส น อ แ น ะ
ในรายงานปีี 2563
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		 คณะรััฐมนตรีี (ครม.) มีีมติิเมื่่�อวัันที่่�
27 กรกฎาคม 2564 ตอบรัับข้้อเสนอแนะของ กสม.
เรื่่อ� ง มาตรการหรืือแนวทางในการส่่งเสริิมและคุ้้�มครอง
สิิทธิิมนุุษยชน กรณีีสถานการณ์์การชุุมนุุมและเรีียกร้้อง
ทางการเมืืองของนัักเรีียน นิิสิติ นัักศึึกษา และประชาชน
ใน 4 ประเด็็น คืือ (1) การเคารพเสรีีภาพในการชุุมนุุม
โดยสงบและปราศจากอาวุุธ ต้้องคำนึึงถึึงเจตนารมณ์์

ของรัั ฐ ธรรมนูู ญ ที่่� ว่่ า “การมีี สิิ ท ธิิ เ สรีี ภ าพเป็็ นห ลัั ก
การจำกััดตัดั สิิทธิิเสรีีภาพเป็็นข้อ้ ยกเว้้น” อย่่างเคร่่งครััด
และการใช้้กำลัังจััดการการชุุมนุุมต้้องทำเท่่าที่่�จำเป็็น
(2) ควรบัังคัับใช้้กฎหมายเฉพาะว่่าด้้วยการชุุมนุุมสาธารณะ
เป็็ นห ลัั ก แทนการใช้้ ก ฎหมายอื่่� น ๆ และทบทวน
กฎหมายที่่� จ ำกัั ด เสรีี ภ าพในการแสดงความคิิ ด เห็็ น
ของประชาชน (3) ความคิิดเห็็นและข้้อเสนอในการแก้้ไข
ปัั ญ หาของผู้้�ชุุ ม นุุ ม ควรจะได้้ รัั บ การพิิ จ ารณาอย่่ า ง
จริิงจัังและไม่่ล่่าช้้า และ (4) ควรมีีการชี้้�แจงเหตุุผล
ความจำเป็็ น และความได้้ สัั ดส่่ วน ในการจำกัั ด สิิ ท ธิิ
แ ล ะ เ สรีี ภ า พ ก า ร ชุุ ม นุุ ม แ ล ะ สนัั บ ส นุุ น ใ ห้้ มีี
คณะกรรมการปรองดองสมานฉัั นท์์ เ พื่่� อ ประกัั น ว่่ า
ข้้ อ เรีี ย กร้้ อ งจากทุุ ก ฝ่่ า ยจะได้้ รัั บ การพิิ จ ารณาและ
นำไปสู่่�การยุุติิความขััดแย้้งอย่่างสัันติิวิิธี91ี 		
2.2 การดำเนิินการของรััฐ
		 1) การออกกฎหมายเพื่่� อ ควบคุุ ม
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
			 ในปีี 2564 สืืบเนื่่อ� งจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 รััฐยัังคงออกข้้อกำหนด
ออกตามความในมาตรา 9 แห่่ง พ.ร.ก. การบริิหารราชการ
ในสถานการณ์์ฉุกุ เฉิิน พ.ศ. 2548 ต่่อเนื่่�องจากปีี 2563
และประกาศหััวหน้า้ ผู้้�รับั ผิิดชอบในการแก้้ไขสถานการณ์์
ฉุุกเฉิินในส่่วนที่่เ� กี่่ย� วกัับความมั่่�นคง เรื่่อ� ง ห้้ามการชุุมนุุม
การทำกิิจกรรม การมั่่�วสุุมที่่�ก่่อให้้เกิิดการแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด 19) การกำหนด
เวลาออกนอกเคหสถาน รวมถึึงการห้้ามทำกิิจกรรม
รวมกลุ่่�มหรืือการชุุ ม นุุ ม ที่่� มีี ค นเข้้ า ร่่ ว มจำนวนมาก
ตามระดัับความรุุนแรงของสถานการณ์์แพร่่ระบาด
ของโรคในแต่่ละพื้้�นที่่� เพื่่�อควบคุุมการระบาดของโรค

จาก ชาวดิิ น แดงผวา! ปะทะยืืดเยื้้� อ ลงชื่่� อ ร้้องทุุ ก ข์์ แ จ้้งตำรวจ พร้้อมรอกระทรวงยุุ ติิ ธ รรมเยีี ย วยา,
โดย 7HD ร้้อนออนไลน์์, 14 กัันยายน 2564. สืืบค้้นจาก https://news.ch7.com/detail/514938
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มีีการลงพื้้�นที่่�ให้้คำำ�ปรึึกษา
กฎหมายและแสวงหาแนวทาง
แก้้ ไขความขััดแย้้งอย่่างสัันติิ
		 2) การบัังคัับใช้้กฎหมายในการชุุมนุุม
			 ภ า ย ใ ต้้ ม า ต ร ก า ร ค ว บ คุุ ม
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 เจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจออกมา
แถลงย้้ำในหลายครั้้� ง ที่่� มีี ก ารชุุ ม นุุ ม ของประชาชน
กลุ่่�มต่่าง ๆ ว่่าการชุุมนุุมหรืือการรวมกลุ่่�มทำกิิจกรรม
ที่่� มีี ลัั ก ษณะเสี่่� ย งต่่ อ การแพร่่ โรคจะมีี ค วามผิิ ดต าม
มาตรา 9 แห่่ง พ.ร.ก. การบริิหารราชการในสถานการณ์์
ฉุุกเฉิิน พ.ศ. 2548 ประกอบกัับการบัังคัับใช้้กฎหมายอื่่น 
� ๆ
ร่่ ว มด้้ ว ยและรายงานถึึงการดำเนิิ น คดีี ต่่ อ ผู้้�ชุุ ม นุุ ม
ตามกฎหมายดัังกล่่าวออกมาเป็็นระยะ92, 93, 94

		 1)	สืืบเนื่่�องจากการชุุมนุุม ในปีี 2563
และการควบคุุ ม ตัั วผู้้�ชุุ ม นุุ ม ที่่� เ รืือนจำในระหว่่ า ง
รอการพิิจารณาคดีี กสม. ชุุดที่่� 3 ได้้เข้้าเยี่่�ยมแกนนำ
ผู้้�ชุุมนุุมที่่�ถูกู ควบคุุมตััวที่่เ� รืือนจำพิิเศษกรุุงเทพมหานคร
ในเดืือนมีีนาคม 2564 และออกรายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน กรณีีเสรีีภาพในการชุุมนุุม
ระหว่่างเดืือนกรกฎาคม - ธัันวาคม 256395 โดยมีี
ข้้อเสนอแนะต่่อหน่่วยงาน เช่่น ให้้สำนัักงานตำรวจแห่่งชาติิ
(ตร.) กำหนดนโยบาย มาตรการในการดููแลรัักษาความ
ปลอดภััยในการชุุมนุุมของทุุกฝ่่ายโดยไม่่เลืือกปฏิิบััติิ
หลีีกเลี่่�ยงการใช้้กำลัังในการรัักษาความสงบเรีียบร้้อย
ในการชุุ ม นุุ ม รวมถึึงการปฏิิ บัั ติิ ง านของเจ้้ า หน้้ า ที่่�
ตำรวจต้้อ งให้้สอดคล้้อ งกัับหลัักสากล และรััฐสภา
ควรมีี ก ระบวนการในการแก้้ ไขปัั ญ หาความขัั ด แย้้ ง
เจรจาหาทางออกและให้้หลัักประกัันว่่าข้้อเรีียกร้้อง
ของกลุ่่�มผู้้�ชุุมนุุมทุุกกลุ่่�มจะได้้รัับการพิิจารณาภายใต้้
กระบวนการมีี ส่่ วนร่่ ว มของทุุ ก ภาคส่่ วน รวมถึึง
มีีข้้อเสนอแนะต่่อผู้้�ชุุมนุุมและประชาชนทุุกฝ่่ายควร
เคารพในสิิ ท ธิิ แ ละเสรีี ภ าพในความคิิ ด ความเชื่่� อ
และการแสดงออกของบุุคคลอื่่�น โดยหลีีกเลี่่�ยงการ
เผชิิญหน้้า การสื่่�อสารที่่�สร้้างความเกลีียดชััง และ
หลีีกเลี่่ย� งการใช้้ความรุุนแรงต่่อกัันในทุุกกรณีี นอกจากนี้้�
ในด้้ า นการช่่ ว ยเหลืือเยีี ย วยาผู้้�ได้้ รัั บ ผลกระทบ
จากการชุุมนุุม กสม. ได้้มีข้ี อ้ เสนอแนะต่่อ ครม. พิิจารณา
มอบหมายหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเร่่งดำเนิินการศึึกษา
หรืือปรัับปรุุงกฎหมายที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการเยีียวยาผู้้�ได้้รับั

จาก บช.น.เตืือนชุุมนุุมหน้้าหอศิิลป์์เข้้าข่่ายผิิดกฎหมาย-เสี่่�ยงโควิิด, โดย ไทยพีีบีีเอส, 3 สิิงหาคม 2564. สืืบค้้นจาก
https://news.thaipbs.or.th/content/306633
93
จาก บช.น.แจง ใช้้กระสุุนยางคุุมม็็อบ ตามหลัักสากล ย้้ำชุุมนุุมผิิดกฎหมาย เอาผิิดทุุกราย, โดย ข่่าวสดออนไลน์์,
13 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_6732086
94
จาก โฆษกนครบาล เตืือน ชุุมนุุมวัันนี้้�ผิิดกฎหมาย “บิ๊๊�กราญ” สั่่�งเตรีียมกำลััง ย้้ำ ปฏิิบััติิภายใต้้กฎหมาย,
โดย ผู้้�จััดการออนไลน์์, 13 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://mgronline.com/crime/detail/9640000117327
95
จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน ที่่� 89-97/2564 เรื่่�อง เสรีีภาพในการชุุมนุุม อัันเกี่่�ยวเนื่่�อง
กัับเสรีีภาพในการแสดงความคิิดเห็็น สิิทธิิและเสรีีภาพในชีีวิิตและร่่างกาย สิิทธิิในกระบวนการยุุติิธรรม สิิทธิิเด็็กและเสรีีภาพ
ในการเสนอข่่าวสาร กรณีีการชุุมนุุมทางการเมืืองในระหว่่างเดืือนกรกฎาคม - ธัันวาคม 2563.
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2
บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนในสถานการณ์์เฉพาะ

ภาครััฐและภาคประชาสัังคม
ได้้ร่ว่ มกัันหารืือถึึงแนวทางการเยีียวยา
ประชาชนชาวแฟลตดิินแดงที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบจากสถานการณ์์การชุุมนุุม

2.3 การดำเนิินการของ กสม.

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

ทำให้้การใช้้เสรีีภาพในการรวมกลุ่่�มชุุมนุุมเพื่่�อสะท้้อน
เจตนารมณ์์ ท างการเมืือง รวมถึึงปัั ญ หาทาง
ด้้ า นเศรษฐกิิ จ สัั ง คม ชุุ ม ชน อยู่่�ภายใต้้ ข้้ อ จำกัั ด
ตามมาตรการดัั ง กล่่ า วที่่� ป ระกาศออกมาเป็็ น ระยะ
ตามแต่่สถานการณ์์ จนถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม มีีการประกาศ
ข้้อกำหนดฯ แล้้วจำนวน 40 ฉบัับ
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ผลกระทบจากเหตุุ ก ารณ์์ ค วามรุุ น แรงทางการ
เมืืองเพื่่� อ จัั ด ทำเป็็ น แนวปฏิิ บัั ติิ หรืื อมาตรฐานกลาง
ในการพิิจารณาช่่วยเหลืือเยีียวยาผู้้�ได้้รัับผลกระทบ
จากเหตุุการณ์์ความรุุนแรงให้้ครอบคลุุมถึึงประชาชน
ทุุกกลุ่่�ม96

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

		ต่่อมา กสม. ชุุด 4 ได้้เริ่่�มปฏิิบััติิหน้้าที่่�
เมื่่�อวัันที่่� 31 พฤษภาคม 256497 โดยได้้ดำเนิินการ
ต่่ อ กรณีี ก ารใช้้ เ สรีี ภ าพในการชุุ ม นุุ ม ทางการเมืือง
อย่่างต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งออกรายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน กรณีีกล่่าวอ้้างว่่าอาสาสมััคร
ทางการแพทย์์ถููกเจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจชุุดควบคุุมฝููงชน
จัับกุุมและทำร้้ายร่่างกายในช่่วงการผลัักดัันผู้้�ชุุมนุุม
ออกจากพื้้�นที่่เ� พื่่อ� รัักษาความสงบเรีียบร้้อยในการชุุมนุุม
สาธารณะ และกรณีี เจ้้ า หน้้ า ที่่� ข องรัั ฐ กระทำการ
อัั น อาจกระทบต่่ อ สิิ ท ธิิ แ ละเสรีี ภ าพของประชาชน
เกิินสมควร โดยมีีข้อ้ เสนอแนะต่่อหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง
ว่่าต้้องกำชัับเจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการชุุมนุุม
ให้้ หลีี ก เลี่่� ย งการใช้้ ก ำลัั ง ในการรัั ก ษาความสงบ
เรีี ย บร้้ อ ยในที่่� ชุุ ม นุุ ม อย่่ า งถึึงที่่� สุุ ด ในสถานการณ์์
ที่่� ไ ม่่ ส ามารถหลีี ก เลี่่� ย งได้้ ต้้ อ งปฏิิ บัั ติิ ต ามหลัั ก การ
สากลอย่่ า งเคร่่ ง ครัั ด อีี ก ทั้้� ง ต้้ อ งเร่่ ง รัั ดด ำเนิิ น การ
สืืบสวนสอบสวนข้้ อ เท็็ จจริิ ง เพื่่� อ ดำเนิิ น การกัั บ
เจ้้ า หน้้ า ที่่� ต ำรวจซึ่่� ง ใช้้ ก ำลัั ง เข้้ า ทำการจัั บ กุุ ม
ในลัั ก ษณะที่่� เ กิิ น กว่่ า ความจำเป็็ น ตลอดจนต้้ อ งมีี
การประชาสััมพัันธ์์ให้้ผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบหรืือได้้รัับ
ความเสีียหายยื่่�นคำขอให้้มีีการเยีียวยา98 นอกจากนี้้�
กสม. ได้้ อ อกรายงานผลการตรวจสอบการละเมิิ ด
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สิิทธิิมนุุษยชน กรณีีการชุุมนุุมทางการเมืืองในระหว่่าง
เดืือนกรกฎาคม - กัันยายน 2564 โดยมีีข้้อเสนอแนะ
ต่่ อ หน่่ ว ยงานของรัั ฐ อาทิิ หลีี ก เลี่่� ย งการประกาศ
สถานการณ์์ ฉุุ ก เฉิิ น ในการควบคุุ ม ดูู แ ลความสงบ
เรีี ย บร้้ อ ยในการชุุ ม นุุ ม เร่่ ง รัั ด การจัั ด ทำกฎหมาย
หรืือระเบีี ย บกลางที่่� ก ำหนดเงื่่� อ นไขและวิิ ธีี ก าร
ในการช่่วยเหลืือเยีียวยาที่่�ครอบคลุุมทุุกกรณีี ดำเนิินการ
ให้้มีีการจััดเวทีีรัับฟัังความคิิดเห็็นจากผู้้�เข้้าร่่วมชุุมนุุม
ทุุ ก ฝ่่ า ยรวมถึึงหน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง เพื่่� อ แสวงหา
ทางออกร่่วมกััน นอกจากนี้้� ให้้ปรัับปรุุงวิิธีีปฏิิบััติิงาน
ของเจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจชุุดควบคุุมฝููงชนในการใช้้กำลััง
ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ แผนการดูู แ ลการชุุ ม นุุ ม สาธารณะ
และแนวปฏิิบััติิด้้านสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิ
ว่่าด้้วยการใช้้อาวุุธที่่�มีีความร้้ายแรงต่่ำในการบัังคัับ
ใช้้กฎหมาย (UN Human Rights Guidance on
Less-Lethal Weapons in Law Enforcement)
งดเว้้ น การใช้้ เ ครื่่� อ งพัั นธน าการในการจัั บ กุุ ม เด็็ ก
และเยาวชนทั้้�งในขณะที่่�จัับกุุมและระหว่่างควบคุุมตััว
โดยห้้ามนำเด็็กไปไว้้ในห้้องคุุมขััง นอกจากนี้้� การจััดการ
ชุุมนุุมต้้องเป็็นไปโดยสงบปราศจากอาวุุธและสิ่่�งเทีียม
อาวุุ ธ โดยต้้ อ งคำนึึงถึึงความปลอดภัั ย ทั้้� ง สิิ ท ธิิ ข อง
บุุคคลอื่่�นและความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�เข้้าร่่วมการชุุมนุุม
โดยเฉพาะการสร้้ า งพื้้� นที่่� ปล อดภัั ย ให้้ แ ก่่ เ ด็็ ก และ
เยาวชน ในขณะเดีียวกัันควรมีีช่่อ งทางการสื่่�อ สาร
ระหว่่ า งผู้้�จัั ด การชุุ ม นุุ ม กัั บ เจ้้ า หน้้ า ที่่� ข องรัั ฐ เพื่่� อ ให้้
การชุุมนุุมเป็็นไปตามหลัักการสากล99

จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน ที่่� 25/2564 เรื่่�อง สิิทธิิและเสรีีภาพในชีีวิิตและร่่างกาย
กรณีีกล่่าวอ้้างว่่าผู้้�ได้้รัับผลกระทบจากการชุุมนุุมทางการเมืืองเมื่่�อปีี 2553 ไม่่ได้้รัับความเป็็นธรรมจากการเยีียวยา.
97
ได้้มีีประกาศแต่่งตั้้�งประธานกรรมการ และกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ เมื่่�อวัันที่่� 25 พฤษภาคม 2564.
98
จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน ที่่� 184 - 185/2564 เรื่่�อง เสรีีภาพในการชุุมนุุมโดยสงบ
อัันเกี่่ย� วเนื่่อ� งกัับสิิทธิิและเสรีีภาพในชีีวิติ และร่่างกาย กรณีีอาสาสมััครทางการแพทย์์อ้า้ งว่่าถููกเจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจชุุดควบคุุมฝููงชน
จัับกุุมและทำร้้ายร่่างกายในช่่วงการผลัักดัันผู้้�ชุมุ นุุมออกจากพื้้�นที่่เ� พื่่อ� รัักษาความสงบเรีียบร้้อยในการชุุมนุุมสาธารณะ และกรณีี
กล่่าวอ้้างว่่าเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐกระทำการอัันอาจกระทบต่่อสิิทธิิและเสรีีภาพของประชาชนจนเกิินสมควร.
99
จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิิ ด สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน ที่่� 203 - 214/2564 เรื่่� อ ง เสรีี ภ าพในการชุุ ม นุุ ม
อัันเกี่่�ยวเนื่่�องกัับเสรีีภาพในการแสดงความคิิดเห็็น สิิทธิิและเสรีีภาพในชีีวิิตและร่่างกาย สิิทธิิในกระบวนการยุุติิธรรม สิิทธิิเด็็ก
สิิทธิิของบุุคคลในทรััพย์์สิิน สิิทธิิความเป็็นอยู่่�ส่่วนตััว และเสรีีภาพในการเดิินทาง กรณีีการชุุมนุุมทางการเมืืองในระหว่่างเดืือน
กรกฎาคม - กัันยายน 2564.
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2) กสม. ได้้ติิดตามเฝ้้าระวัังสถานการณ์์
การชุุ ม นุุ ม ทางการเมืืองในปีี 2564 อย่่ า งใกล้้ ชิิ ด
ผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์เพื่่�อแสดงท่่าทีีและข้้อเสนอแนะ
ให้้ ทัั นต่่ อ สถานการณ์์ รวมทั้้� ง ลงพื้้� นที่่� ก ารชุุ ม นุุ ม
ของกลุ่่�มต่่าง ๆ เช่่น เมื่่�อวัันที่่� 24 มิิถุุนายน วัันที่่� 7
สิิงหาคม วัันที่่� 22 สิิงหาคม วัันที่่� 31 ตุุลาคม และ
วัันที่่� 13 ธัันวาคม เป็็นต้้น เพื่่�อสัังเกตการณ์์การใช้้
เสรีีภาพในการชุุมนุุมและการดููแลการชุุมนุุมสาธารณะ
ของเจ้้ า หน้้ า ที่่� รวมถึึงรวบรวมข้้ อ มูู ลที่่� เ กี่่� ย วกัั บ
ผลกระทบของประชาชนจากการชุุมนุุมทางการเมืือง
ที่่� เ กิิ ดขึ้้� น ทั้้� ง นี้้� กสม. ได้้ อ อกแถลงการณ์์ แ ละข่่ า ว
ประชาสััมพัันธ์์ที่่�เกี่่�ยวกัับกรณีีการชุุมนุุมทางการเมืือง
แสดงความห่่ ว งกัั ง วลต่่ อ ความขัั ด แย้้ ง และการใช้้
ความรุุนแรง เรีียกร้้องให้้ผู้้�ชุุมนุุมใช้้เสรีีภาพโดยสงบ
และปราศจากอาวุุธ เน้้นย้้ำให้้เจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิตาม
หลัักสากลที่่�ให้้ความสำคััญต่่อการคุ้้�มครองสิิทธิิเด็็ก
ในการชุุมนุุมอย่่างต่่อเนื่่�อง นอกจากนี้้� เมื่่�อวัันที่่� 10
กัันยายน 2564 ประธาน กสม. ได้้มีีหนัังสืือไปยััง
ผู้้�บััญชาการตำรวจแห่่งชาติิ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวง
ยุุติธิ รรม และรััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวงการพััฒนาสัังคม
และความมั่่�นคงของมนุุษย์์ แจ้้งข้้อเสนอแนะในการ
แสวงหาแนวทางการแก้้ไขปััญหาการละเมิิดสิิทธิิเด็็ก
การปกป้้ อ งและคุ้้�มครองความปลอดภัั ย ของเด็็ ก
ในสถานการณ์์การชุุมนุุม (กรณีีสามเหลี่่�ยมดิินแดง)

หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้แก่่ กรมกิิจการเด็็กและเยาวชน สำนัักงานตำรวจแห่่งชาติิ สำนัักงานศาลยุุติิธรรม
กรมพิินิิจและคุ้้�มครองเด็็กและเยาวชน กระทรวงสาธารณสุุข คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ สำนัักงานอััยการสููงสุุด
กรุุงเทพมหานคร และกระทรวงศึึกษาธิิการ.
100

การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนในสถานการณ์์เฉพาะ

เร่่งรััดการจััดทำำ�กฎหมายหรืือ
ระเบีียบกลางที่่�กำำ�หนดเงื่่�อนไข
และวิิธีีการในการช่่วยเหลืือ
เยีียวยาที่่�ครอบคลุุมทุุกกรณีี

2
บทที่่�

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

ข้้อเสนอแนะต่่อหน่่วยงานของรััฐ
อาทิิ หลีีกเลี่่�ยงการประกาศ
สถานการณ์์ฉุุกเฉิินในการควบคุุม
ดููแลความสงบเรีียบร้้อยในการชุุมนุุม

โดยข้้อเสนอแนะดัังกล่่าวเป็็นผลสืืบเนื่่�องมาจากการ
จััดเวทีีระดมความคิิดเห็็นจากภาคส่่วนต่่าง ๆ ในเรื่่�อง
“สิิ ท ธิิ เ ด็็ ก กัั บ สถานการณ์์ ก ารชุุ ม นุุ ม ” เมื่่� อ วัั นที่่�
30 สิิงหาคม ต่่อมา เมื่่�อวัันที่่� 2 พฤศจิิกายน ได้้มีีการ
จััดประชุุมร่่วมกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อติิดตาม
ผลความคืืบหน้้ า การดำเนิิ น การตามข้้ อ เสนอแนะ
ดัังกล่่าว ซึ่่�งกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคง
ของมนุุษย์์ (พม.) ได้้เข้้าร่่วมประชุุมและรัับข้้อเสนอแนะ
ของ กสม. ไปดำเนิินการในประเด็็นแนวทางการปฏิิบััติิ
ต่่ อ เด็็ ก และเยาวชนในสถานการณ์์ ก ารชุุ ม นุุ ม และ
การจััดพื้้�นที่่�สร้้างสรรค์์สำหรัับเด็็กและเยาวชน เมื่่�อ
วัันที่่� 20 ธัันวาคม พม. โดยกรมกิิจการเด็็กและเยาวชน
ได้้จััดการประชุุมร่่วมกัับส่่วนราชการที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อ
หารืือพิิจารณาดำเนิินการตามข้้อเสนอแนะของ กสม.
โดยที่่�ประชุุมมีีมติิตามแนวทางการปฏิิบััติิต่่อเด็็กและ
เยาวชนในสถานการณ์์การชุุมนุุมตั้้�งแต่่เริ่่�มการชุุมนุุม
ระหว่่ า งการชุุ ม นุุ ม และหลัั ง การชุุ ม นุุ ม และขอให้้
บููรณาการตามภารกิิจของแต่่ละหน่่วยงาน100
		 3) กสม. ได้้ ตั้้� ง คณะทำงานเพื่่� อ
ตรวจสอบ กรณีีเหตุุการณ์์การชุุมนุุมทางการเมืือง โดยได้้
เชิิญผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเหตุุการณ์์การชุุมนุุมมาให้้ข้้อมููล
เช่่ น สื่่� อ มวลชน นัั ก วิิ ช าการด้้ า นสัั น ติิ วิิ ธีี ผู้้�เข้้าร่่วม
การชุุมนุุม แกนนำผู้้�ชุุมนุุม องค์์กรภาคประชาสัังคม
ที่่�ลงพื้้�นที่่�สัังเกตการณ์์ในพื้้�นที่่�ชุุมนุุม เจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจ
ที่่�รัับผิิดชอบในการชุุมนุุม และผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ เป็็นต้้น
รวมถึึงเมื่่อ� วัันที่่� 13 กัันยายน 2564 ได้้ลงพื้้�นที่่เ� พื่่อ� รัับฟััง
และรวบรวมข้้อเท็็จจริงิ จากผู้้�ได้้รับั ผลกระทบกลุ่่�มต่่าง ๆ
บริิเวณที่่�พักั อาศััยของประชาชนย่่านสามเหลี่่�ยมดิินแดง
เพื่่� อ เป็็ นข้้ อ มูู ลป ระกอบการตรวจสอบการละเมิิ ด
สิิทธิิมนุุษยชน
		 4) การเข้้าพบและเยี่่ย� มแกนนำ ผู้้�ชุุมนุุม
ที่่�โรงพยาบาลราชทััณฑ์์ เมื่่�อวัันที่่� 6 กัันยายน 2564
กสม. ลงพื้้� นที่่� ทัั ณ ฑสถานโรงพยาบาลราชทัั ณ ฑ์์
เพื่่�อประสานการคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชนให้้แก่่ผู้้�ต้้องขััง
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คดีี ก ารเมืือง รวมทั้้� ง ผู้้�ต้้ อ งขัั ง รายอื่่� น ๆ ที่่� ติิ ด เชื้้� อ
โควิิด 19 ในระหว่่างที่่�ถููกคุุมขัังในเรืือนจำ

การใช้้เสรีีภาพในการชุุมนุุม
ในปีี 2564

พบว่่า มีีบางเหตุุการณ์์ที่่�การใช้้
เสรีีภาพในการชุุมนุุมและการควบคุุม
ดููแลของเจ้้าหน้้าที่่�

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

ไม่่สอดคล้้องตามเจตนารมณ์์
ที่่�รััฐธรรมนููญและกติิกา
ICCPR ให้้การรัับรองไว้้

46

		 5) การประสานความร่่วมมืือร่่วมกัับ
ภาคส่่วนต่่าง ๆ โดยร่่วมหารืือและประชุุมแลกเปลี่่�ยน
ประสบการณ์์การสัังเกตการณ์์การชุุมนุุมของประชาชน
กัับภาคส่่วนต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อระดมความเห็็น
ใ น ก า ร ห า แ นว ท า ง ป้้ อ ง กัั น แ ล ะ แ ก้้ ไข ปัั ญ ห า
ในสถานการณ์์การใช้้เสรีีภาพการชุุมนุุมเป็็นระยะ เช่่น
เมื่่� อ วัั นที่่� 2 กรกฎาคม กสม. ได้้ เข้้ า หารืือร่่ ว มกัั บ
ผู้้�บััญชาการตำรวจแห่่งชาติิ เพื่่อ� หาแนวทางความร่่วมมืือ
การทำงานระหว่่ า งหน่่ ว ยงานและเพื่่� อ ประสาน
การคุ้้�มครองเรื่่�องสิิทธิิในกระบวนการยุุติิธรรม รวมถึึง
การประสานงานในการลงพื้้�นที่่�สัังเกตการณ์์ชุุมนุุมของ
กสม. นอกจากนี้้� ยัั ง มีี ก ารประชุุ ม ร่่ ว มกัั บ องค์์ ก ร
ภาคประชาสัังคมและนัักสัันติิวิธีิ ี เมื่่อ� วัันที่่� 20 สิิงหาคม
เป็็นต้น้

3. การประเมิินสถานการณ์์
เมื่่�อพิิจารณาถึึงการใช้้เสรีีภาพในการชุุมนุุม
ที่่�ได้้รับั การรัับรองตามรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย
พุุ ท ธศัั ก ราช 2560 และกติิ ก า ICCPR ซึ่่�งกำหนด

ให้้ ก ารใช้้ เ สรีี ภ าพในการชุุ ม นุุ ม โดยสงบเป็็ น สิิ ท ธิิ
ขั้้�นพื้้�นฐานของประชาชน ทั้้�งนี้้� ภาพรวมการใช้้เสรีีภาพ
ในการชุุ ม นุุ ม ของประชาชนในปีี 2564 ส่่ วน ใหญ่่
ยัังคงมีีข้้อเรีียกร้้องเช่่นเดีียวกัับปีีที่่�ผ่่านมา โดยในปีี
2564 มีีข้้อ เรีียกร้้อ งเพิ่่�ม เติิม อาทิิ ข้้อ เรีียกร้้อ งให้้
นายกรััฐมนตรีีลาออก ข้้อเรีียกร้้องที่่�เกี่่�ยวกัับประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 112101 ข้้อเรีียกร้้องให้้แกนนำ
ที่่� ถูู ก คุุ ม ขัั ง ได้้ รัั บ การประกัั นตัั ว และข้้ อ เรีี ย กร้้ อ ง
เพื่่�อแก้้ไขประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ มาตรา
1448102 เป็็นต้้น นอกจากนี้้� ลัักษณะรููปแบบการใช้้
เสรีีภาพในการชุุมนุุมปีี 2564 ยัังมีีลักั ษณะหรืือรููปแบบ
ที่่�แตกต่่างจากการชุุมนุุมปีี 2563 โดยการใช้้เสรีีภาพ
ในการชุุ ม นุุ ม ปีี 2564 ผู้้�ชุุ ม นุุ ม ได้้ ใ ห้้ ค วามสำคัั ญ
ต่่อมาตรการควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
ประกอบด้้ ว ย และเมื่่� อ พิิ จ ารณาถึึงการใช้้ เ สรีี ภ าพ
ในการชุุม นุุม ในปีี 2564 พบว่่า มีีบางเหตุุการณ์์ ที่่�
การใช้้เสรีีภาพในการชุุมนุุมและการควบคุุมดููแลของ
เจ้้าหน้้าที่่�ไม่่สอดคล้้องตามเจตนารมณ์์ที่่�รััฐธรรมนููญ
และกติิกา ICCPR ให้้การรัับรองไว้้ โดยมีีประเด็็น
การพิิจารณา ดัังนี้้�
ก า ร ใช้้ เ สรีี ภ า พ ชุุ ม นุุ ม ข อ ง ป ร ะ ช า ช น
เสรีี ภ าพในการแสดงออกและการชุุ ม นุุ ม โดยสงบ
เป็็ น สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนขั้้� นพื้้� น ฐานที่่� ไ ด้้ รัั บ การรัั บ รอง
จากกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่่างประเทศ
ดัังกล่่าวข้้างต้้น ซึ่่�งรััฐมีีหน้้าที่่�ต้้องเคารพและคุ้้�มครอง
ให้้ ป ระชาชนสามารถใช้้ เ สรีี ภ าพดัั ง กล่่ า วได้้ ภ ายใต้้
ขอบเขตของกฎหมาย อย่่างไรก็็ตาม ภาพรวมในปีี 2564
แม้้รััฐจะประกาศใช้้กฎหมายพิิเศษและออกข้้อกำหนด
ที่่�มีีการจำกััดสิิทธิิในบางประการที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรง
ต่่ อ การรวมกลุ่่�มหรืือการชุุ ม นุุ ม ซึ่่� ง เป็็ น เครื่่� อ งมืือ
สำคััญในการควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
เพื่่�อปกป้้องและคุ้้�มครองด้้านสุุขภาพของประชาชน
และแม้้มีบี างกรณีีเจ้้าหน้้าที่่�มีกี ารใช้้อุปุ กรณ์์ปิดิ เส้้นทาง

มาตรา 112 ผู้้�ใดหมิ่่�นประมาท ดููหมิ่่�น หรืือแสดงความอาฆาตมาดร้้ายพระมหากษััตริิย์์ พระราชิินีี รััชทายาท
หรืือผู้้�สำเร็็จราชการแทนพระองค์์ ต้้องระวางโทษจำคุุกตั้้�งแต่่สามปีีถึึงสิิบห้้าปีี.
102
มาตรา 1448 การสมรสจะทำได้้ต่่อเมื่่�อชายและหญิิงมีีอายุุสิิบเจ็็ดปีีบริิบููรณ์์แล้้ว แต่่ในกรณีีที่่�มีีเหตุุอัันสมควร
ศาลอาจอนุุญาตให้้ทำการสมรสก่่อนนั้้�นได้้.
101

	ทั้้�งนี้้� ภาพรวมการใช้้เสรีีภาพในการชุุมนุุม
ปีี 2564 ไม่่ปรากฏเหตุุการณ์์ที่่�มีีการใช้้ความรุุนแรง
ในลัักษณะที่่�จะทำให้้เกิิดอัันตรายต่่อชีีวิิตและร่่างกาย
ของบุุ ค คลอื่่� นหรืื อทำให้้ ท รัั พย์์ สิิ น ของบุุ ค คลได้้ รัั บ
ความเสีียหายอย่่างร้้ายแรงแต่่อย่่างใด โดยผู้้�ชุุมนุุม
ส่่ วน ใหญ่่ ยึึด แนวทางการใช้้ เ สรีี ภ าพในการชุุ ม นุุ ม
โดยสัั น ติิ วิิ ธีี ยกเว้้ น การชุุ ม นุุ ม ของกลุ่่�มที่่� ไ ม่่ มีี ก ลุ่่�ม
หรืือแกนนำขัั บ เคลื่่� อ นการชุุ ม นุุ ม อย่่ า งชัั ด เจน
โดยกลุ่่�มผู้้�ชุุมนุุมมีีแนวทางการใช้้กำลัังและสิ่่�งเทีียม
อาวุุธ เช่่น ระเบิิดปิิงปอง วััตถุุติิดไฟ (ระเบิิดเพลิิง)
ซึ่่ง� เป็็นการกระทำเฉพาะตััวของผู้้�ชุุมนุุมบางคนที่่�เกิิดขึ้้น�
บริิ เ วณพื้้� นที่่� แ ยกสามเหลี่่� ย มดิิ น แดง แม้้ ผู้้�ชุุ ม นุุ ม
จะมีีวััตถุุประสงค์์ทางการเมืืองเพื่่�อแสดงความคิิดเห็็น
ถึึงปััญหาด้้านเศรษฐกิิจ การใช้้ความรุุนแรงของเจ้้าหน้้าที่่�
ของรัั ฐ และเรีี ย กร้้ อ งให้้ น ายกรัั ฐ มนตรีี ล าออกจาก
ตำแหน่่ ง อัั นถืื อเป็็ น การใช้้ เ สรีี ภ าพในการชุุ ม นุุ ม
รููปแบบหนึ่่ง� แต่่เห็็นได้้ว่า่ การใช้้กำลัังและสิ่่ง� เทีียมอาวุุธ

	นอกเหนืือจากการชุุมนุุมที่่�มีีวััตถุุประสงค์์
เรีี ย กร้้ อ งทางการเมืืองแล้้ ว การใช้้ เ สรีี ภ าพในการ
ชุุมนุุมเพื่่�อเรีียกร้้องหรืือสะท้้อนปััญหาในเรื่่�องอื่่�น ๆ
เช่่ น การให้้ รัั ฐ แก้้ ไขหรืือเยีี ย วยาผู้้�ได้้ รัั บ ผลกระทบ
จากสถานการณ์์โควิิด 19 หรืือการใช้้สิิทธิิเรีียกร้้อง
ของประชาชนที่่�ได้้รัับผลกระทบทางเศรษฐกิิจ สัังคม
และชุุมชน ย่่อมได้้รัับการคุ้้�มครองตามรััฐธรรมนููญ
และกติิ ก า ICCPR เช่่ น เดีี ย วกัั น สำหรัั บ ผู้้�ที่่� ไ ด้้ รัั บ
ผลกระทบจากการชุุมนุุมมีีสิทิ ธิิได้้รับั การช่่วยเหลืือและ
เยีียวยาจากรััฐ ทั้้�งในส่่วนของการบาดเจ็็บต่่อร่่างกาย
จิิตใจ และทรััพย์สิ์ นที่่
ิ เ� สีียหาย ทั้้�งนี้้� ยัังไม่่มีคี วามชััดเจน
ในการได้้ รัั บ การเยีี ย วยาของผู้้�ที่่� ไ ด้้ รัั บ ผลกระทบ
จากเหตุุการณ์์ชุุมนุุมปีี 2564
การควบคุุ ม ดููแลการชุุ ม นุุ ม ในที่่� ส าธารณะ
ภาพรวมการควบคุุมดููแลการใช้้เสรีีภาพในการชุุมนุุม
ของเจ้้ า หน้้ า ที่่� ยัั ง คงอยู่่�ภายใต้้ ม าตรการควบคุุ ม
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 หากเป็็นการชุุมนุุม
ในพื้้� นที่่� กทม. ที่่� มีี ก ารประกาศนัั ดห มายล่่ ว งหน้้ า
เจ้้ า หน้้ า ที่่� จ ะประชาสัั ม พัั นธ์์ แจ้้ ง ให้้ ป ระชาชนทั่่� ว ไป
ทราบถึึง วัั น เวลา และสถานที่่� ใ นการชุุ ม นุุ ม เพื่่� อ
หลีี ก เลี่่� ย งบริิ เ วณพื้้� นที่่� จัั ด การชุุ ม นุุ ม รวมถึึง
แจ้้งข้้อกฎหมายที่่�เป็็นข้้อจำกััดการใช้้เสรีีภาพในการ
ชุุมนุุม ทั้้�งนี้้� ในการชุุมนุุมในพื้้�นที่่�สาธารณะทุุกครั้้�ง
จึึงมีีเจ้้าหน้้าที่่�เข้้ามาควบคุุมดููแลการชุุมนุุมและแจ้้งเตืือน
ผู้้�ชุุมนุุมว่่าเป็็นการฝ่่าฝืืนต่่อกฎหมายหลายฉบัับ
	ปีี 2564 เจ้้ า หน้้ า ที่่� ดูู แ ลและควบคุุ ม
การใช้้ เ สรีี ภ าพการชุุ ม นุุ ม โดยมีี ก ารใช้้ อุุ ป กรณ์์ แ ละ
การควบคุุมพื้้�นที่่�ก่่อนการชุุมนุุม ระหว่่างการชุุมนุุม
และหลัั ง การชุุ ม นุุ ม เพื่่� อ รัั ก ษาความสงบเรีี ย บร้้ อ ย
ในพื้้�นที่่ชุ� มุ นุุมและบริิเวณโดยรอบสถานที่่�สำคััญบางแห่่ง
ซึ่่� ง เจ้้ า หน้้ า ที่่� จ ะไม่่ เข้้ า ไปขัั ด ขวางการชุุ ม นุุ ม และ
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การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนในสถานการณ์์เฉพาะ

	ปีี 2564 การใช้้ เ สรีี ภ าพในการชุุ ม นุุ ม
ของประชาชนมีีรูปู แบบที่่�หลากหลาย กล่่าวคืือ รููปแบบ
ของการชุุ ม นุุ ม ที่่� เ ป็็ น การประท้้ ว ง และการชุุ ม นุุ ม
แบบแฟลชม็็อบโดยไม่่มีีการพัักค้้างคืืน รููปแบบของ
การชุุมนุุมที่่�เป็็นการขัับรถยนต์์หรืือรถจัักรยานยนต์์
ประท้้วง เช่่น กิิจกรรม Car Mob กิิจกรรม Bike Mob
หรืือการยืืนเว้้ น ระยะห่่ า งและใส่่ หน้้ า กากอนามัั ย
ในระหว่่างเข้้าร่่วมชุุมนุุม เพื่่�อให้้สอดรัับกัับมาตรการ
ของรััฐในการควบคุุมการแพร่่กระจายของโรคโควิิด 19
เป็็ นต้้ น ซึ่่� ง การจัั ดกิิ จ กรรมในลัั ก ษณะดัั ง กล่่ า ว
ย่่อมแสดงให้้เห็็นถึึงความมุ่่�งหมายของผู้้�จััดการชุุมนุุม
รวมทั้้� ง ผู้้�ชุุ ม นุุ ม ในการป้้ อ งกัั น การแพร่่ ร ะบาดของ
โรคโควิิด 19 ระหว่่างที่่�ออกมาใช้้เสรีีภาพการชุุมนุุม
ในพื้้�นที่่�สาธารณะ และรููปแบบการชุุมนุุมของบางกลุ่่�ม
ที่่�ไม่่มีกี ลุ่่�มหรืือแกนนำขัับเคลื่่อ� นการชุุมนุุมอย่่างชััดเจน

ดัังกล่่าว อาจทำให้้เกิิดอัันตรายต่่อชีีวิิตและร่่างกาย
ของเจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจและประชาชนที่่�เข้้าไปอยู่่�ในพื้้�นที่่�
การชุุมนุุม รวมทั้้�งก่่อให้้เกิิดความเสีียหายแก่่ทรััพย์์สิิน
ของราชการและของผู้้�อาศััยในบริิเวณใกล้้เคีียงกัับพื้้�นที่่�
ชุุมนุุม การชุุมนุุมในรููปแบบนี้้�จึึงถืือเป็็นการชุุมนุุมที่่�ใช้้
ความรุุนแรง มิิใช่่การชุุมนุุมโดยสงบและปราศจากอาวุุธ
ตามที่่�รััฐธรรมนููญให้้การรัับรอง

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

เพื่่อ� กัันมิใิ ห้้ผู้้�ชุมุ นุุมเดิินทางไปยัังสถานที่่�บางแห่่งก็็ตาม
การใช้้เสรีีภาพในการชุุมนุุมของประชาชนยัังคงเกิิดขึ้้�น
และมีีการจััดกิิจกรรมการชุุมนุุมต่่อไปได้้ อย่่างไรก็็ดีี
มาตรการจำกััดสิิทธิิต่่าง ๆ ได้้มีีการปรัับเปลี่่�ยนไปตาม
สถานการณ์์และความจำเป็็นในการยัับยั้้�งหรืือป้้องกััน
การแพร่่ระบาดโรคโควิิด 19 ในแต่่ละพื้้�นที่่ข� องประเทศ
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ให้้ ผู้้�ชุุ ม นุุ ม จัั ดกิิ จ กรรมไปจนถึึงการประกาศยุุ ติิ
การชุุมนุุม โดยส่่วนใหญ่่ไม่่มีีเหตุุรุุนแรง อย่่างไรก็็ตาม
มีี เ หตุุ ก ารณ์์ ที่่� เ กิิ ด การปะทะกัั น ระหว่่ า งผู้้�ชุุ ม นุุ ม กัั บ
เจ้้ า หน้้ า ที่่� ต ำรวจและการใช้้ ก ำลัั ง เข้้ า สลายการ
ชุุมนุุมหลายครั้้�งในรอบปีี 2564 ซึ่่�งจากรายงานผล
การตรวจสอบการละเมิิ ด สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนของ กสม.
เห็็นว่่า การใช้้เครื่่อ� งมืือควบคุุมการชุุมนุุมของเจ้้าหน้้าที่่�
รวมถึึงการเข้้าสลายการชุุมนุุมระหว่่างเดืือนกรกฎาคม กัันยายน มีีการกระทำที่่�ไม่่สอดคล้้องกัับหลัักการสากล
เช่่น หลัักการพื้้�นฐานแห่่งสหประชาชาติิด้ว้ ยการใช้้กำลััง
และอาวุุธปืืนของเจ้้าพนัักงานผู้้�บัังคัับกฎหมาย (Basic
Principles on the Use of Force and Firearms
by Law Enforcement Officials) และแนวปฏิิบััติิ
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิ ว่่าด้้วยการใช้้
อาวุุ ธที่่� มีี ค วามร้้ า ยแรงต่่ำในการบัั ง คัั บ ใช้้ ก ฎหมาย
(UN Human Rights Guidance on Less-Lethal
Weapons in Law Enforcement) รวมถึึงการดำเนิินการ
ต่่ อ ผู้้�ชุุ ม นุุ ม ตามความเห็็ นทั่่� ว ไปของคณะกรรมการ
ประจำกติิกา ICCPR ลำดัับที่่� 37103 ทั้้�งนี้้� มีีผู้้�ได้้รับั บาดเจ็็บ
จากการสลายชุุมนุุมทั้้�งในส่่วนของเจ้้าหน้้าที่่� ผู้้�ชุุมนุุม
รวมถึึงประชาชนทั่่�วไปที่่�จำเป็็นต้อ้ งได้้รับั การช่่วยเหลืือ
และเยีียวยาอย่่างเหมาะสม
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	สำหรัั บ การดำเนิิ น การทางกฎหมาย
ของเจ้้ า หน้้ า ที่่� ต่่ อ ผู้้�ชุุ ม นุุ ม ในปีี 2564 มีี ผู้้�ถูู ก จัั บ กุุ ม
ในระหว่่างการชุุมนุุมและถููกดำเนิินคดีีเป็็นจำนวนมาก
ในหลายเหตุุการณ์์ ซึ่่�งมีีการบัังคัับใช้้กฎหมายอื่่�นที่่�มีี
โทษทางอาญา เช่่น กฎหมายจราจร การใช้้เครื่่�องเสีียง
หรืือการรัั ก ษาความสะอาดและความเป็็ น ระเบีี ย บ
เรีียบร้้อยของบ้้านเมืือง ฯลฯ ควบคู่่�กัับการแจ้้งข้้อกล่่าวหา
ละเมิิดข้้อกำหนดที่่�ออกมาเพื่่�อควบคุุมการแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิ ด 19 ซึ่่� ง ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ การใช้้ สิิ ท ธิิ
และเสรีีภาพในการชุุมนุุมเพื่่อ� เรีียกร้้องต่่อรััฐให้้พิจิ ารณา
หรืือรัับฟัังปััญหาของประชาชนโดยตรง การใช้้กฎหมาย

ดัังกล่่าวต่่อผู้้�ชุุมนุุมจึึงอาจไม่่ได้้สััดส่่วนเมื่่�อพิิจารณา
กัับลัักษณะของกิิจกรรม การปฏิิบััติิตนของผู้้�ชุุมนุุม
หรืือความจำเป็็นเร่่งด่่วนในการชุุมนุุมเพื่่�อเรีียกร้้อง
ให้้ รัั ฐ ช่่ ว ยเหลืือหรืือแก้้ ไขปัั ญ หาที่่� ก ระทบต่่ อ ชีี วิิ ต
และความเป็็นอยู่่�ของประชาชน เป็็นต้้น
ก า ร เ ข้้ า ร่่ ว ม ก า ร ชุุ ม นุุ ม ข อ ง เ ด็็ ก
และเยาวชน การใช้้ เ สรีี ภ าพในการชุุ ม นุุ ม ของเด็็ ก
และเยาวชนในปีี 2564 มีีความแตกต่่างจากปีีที่่�ผ่่านมา
ซึ่่�งเดิิมผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมเป็็นกลุ่่�มเยาวชน นัักศึึกษา
ที่่�นอกจากเคลื่่อ� นไหวเรีียกร้้องในประเด็็นทางการเมืือง
และสัังคมแล้้ว ยัังมีีการนำเสนอปััญหาความเหลื่่�อมล้้ำ
ในระบบการศึึกษาและการคุุกคามนัักเรีียนที่่�แสดงออก
เชิิงสััญลัักษณ์์ในโรงเรีียน แต่่ในปีี 2564 ปรากฏภาพ
การใช้้เสรีีภาพในการชุุมนุุมของเด็็กและเยาวชนเพื่่อ�
แสดงออกและสะท้้อนความคิิดเห็็นถึึงปััญหาด้้านเศรษฐกิิจ
ผลกระทบจากมาตรการควบคุุมการแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด 19 รวมถึึงเหตุุการณ์์ ก่่อ นหน้้าที่่� มีีการใช้้
กำลัังสลายการชุุมนุุมของเจ้้าหน้้าที่่� ซึ่่�งในส่่วนนี้้� กสม.
เห็็นว่่า เด็็กและเยาวชนสามารถใช้้สิิทธิิและเสรีีภาพ
ในการแสดงออก รวมถึึงการรวมกลุ่่�มชุุมนุุมเพื่่อ� เรีียกร้้อง
ในเรื่่�องต่่าง ๆ ได้้ ซึ่่�งต้้องเป็็นไปโดยสงบและปราศจาก
อาวุุธจึึงจะได้้รัับการคุ้้�มครองการใช้้สิิทธิิและเสรีีภาพ
ตามบทบััญญััติิแห่่งรััฐธรรมนููญ กติิกา ICCPR และ
อนุุสััญญา CRC อย่่างไรก็็ดีี ในการชุุมนุุมโดยเฉพาะ
ในพื้้� นที่่� ดิิ น แดงที่่� มีี ก ารใช้้ ค วามรุุ น แรง เช่่ น การใช้้
สิ่่� ง เทีี ย มอาวุุ ธ หรืือการทำลายทรัั พย์์ สิิ นส าธารณะ
ทำให้้เจ้้าหน้้าที่่�มีคี วามจำเป็็นต้อ้ งดำเนิินการตามหน้้าที่่�
เพื่่อ� รัักษาความสงบเรีียบร้้อย โดยใช้้กำลัังทางกายภาพ
เพื่่�อสลายการชุุมนุุม รวมถึึงจัับกุุมเด็็กและเยาวชน
ที่่�เข้้าร่่วมชุุมนุุมดัังกล่่าวในหลายครั้้ง� ทำให้้หลายภาคส่่วน
มีีความกัังวลต่่อความปลอดภััยของเด็็กและเยาวชน
รวมถึึงการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ชุุมนุุมที่่�เป็็นเด็็กและเยาวชนที่่�มีี
การดำเนิินการที่่�ไม่่สอดคล้้องกัับหลัักการสากล ในปีี 2564

จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน ที่่� 203 - 214/2564 เรื่่�อง เสรีีภาพในการชุุมนุุม อัันเกี่่�ยว
เนื่่�องกัับเสรีีภาพในการแสดงความคิิดเห็็น สิิทธิิและเสรีีภาพในชีีวิิตและร่่างกาย สิิทธิิในกระบวนการยุุติิธรรม สิิทธิิเด็็ก สิิทธิิของ
บุุคคลในทรััพย์สิ์ นิ สิิทธิิความเป็็นอยู่่�ส่่วนตัวั และเสรีีภาพในการเดิินทาง กรณีีการชุุมนุุมทางการเมืืองในระหว่่างเดืือนกรกฎาคม
- กัันยายน 2564.
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	จากสถานการณ์์ ก ารชุุ ม นุุ ม ในปีี 2564
มีี ข้้ อ เสนอแนะต่่ อ กรณีี ก ารใช้้ เ สรีี ภ าพในการชุุ ม นุุ ม
โดยสงบและปราศจากอาวุุธ ดัังนี้้�
4.1	รัั ฐ บาลและหน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
ควรอำนวยความสะดวกให้้ ป ระชาชนได้้ ใช้้ เ สรีีภ าพ
ในการชุุมนุุมโดยสงบตามสมควร รวมทั้้�งให้้การคุ้้�มครอง
แก่่ผู้้�ชุุมนุุม เจ้้าหน้้าที่่�ด้้านการสาธารณสุุข สื่่�อมวลชน
และประชาชนทั่่� ว ไป เพื่่� อ ประกัั น การใช้้ เ สรีี ภ าพ
ขั้้� นพื้้� น ฐานตามที่่� รัั ฐ ธรรมนูู ญ และกติิ ก า ICCPR
ให้้การรัับรองไว้้ ซึ่่�งภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด 19 มีีผู้้�ใช้้เสรีีภาพในการชุุมนุุมบางกลุ่่�ม
มีีการจััดกิิจกรรมที่่�ตระหนัักถึึงสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของโรคดัังกล่่าวโดยมีีการจััดกิจิ กรรมที่่�เป็็นไปตาม
มาตรการป้้ องกัั น การแพร่่ ระบาดของโรคโควิิ ด 19
รััฐควรเปิิดโอกาสให้้ประชาชนได้้มีีพื้้�นที่่�สะท้้อนปััญหา
ต่่าง ๆ นอกจากนี้้� รััฐบาลและรััฐสภาควรหาช่่องทาง
หรืือมีีเวทีีในการปรึึกษาหารืือเพื่่�อแก้้ไขปััญหาร่่วมกััน
อย่่ า งจริิ ง จัั ง และให้้ ห ลัั ก ประกัั น ว่่ า ข้้ อ เรีี ย กร้้ อ ง
ของผู้้�ชุุ ม นุุ ม ทุุ ก ฝ่่ า ยจะได้้ รัั บ การพิิ จ ารณาโดยไม่่ มีี
การเลืือกปฏิิบััติิ

4.3	รััฐบาลควรกำชัับเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ปฏิิบัติั งิ าน
ในการควบคุุมดููแลการชุุมนุุมต่่อเด็็กและเยาวชนให้้
สอดคล้้องกัับหลัักการที่่�กำหนดไว้้ในอนุุสััญญา CRC
และ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีพิี จิ ารณา
คดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ. 2553 อย่่างเคร่่งครััด
4.4	รัั ฐ บาลต้้ อ งหลีี ก เลี่่� ย งการประกาศ
สถานการณ์์ฉุุกเฉิินตาม พ.ร.ก. การบริิหารราชการ
ในสถานการณ์์ฉุกุ เฉิิน พ.ศ. 2548 เนื่่อ� งจากวััตถุปุ ระสงค์์
ของการใช้้พระราชกำหนดดัังกล่่าวเป็็นไปเพื่่�อป้้องกััน
ภััยร้้ายแรงที่่�กระทบต่่อความมั่่�นคง ไม่่อาจนำไปใช้้
ในการชุุมนุุมทางการเมืืองในลัักษณะทั่่�วไปได้้
4.5 กระทรวงยุุติธิ รรม โดยสำนัักงานกิิจการ
ยุุติิธรรม ต้้องเร่่งรััดการจััดทำกฎหมายหรืือระเบีียบ
กลางที่่� ก ำหนดเงื่่� อ นไขและวิิ ธีี ก ารในการช่่ ว ยเหลืือ
เยีียวยาที่่�ครอบคลุุมทุุกกรณีี เพื่่�อเป็็นแนวปฏิิบััติิหรืือ
มาตรฐานกลาง ซึ่่�งครอบคลุุมถึึงการเยีียวยาผู้้�ได้้รัับ
ผลกระทบจากเหตุุการณ์์ความรุุนแรงทางการเมืือง

4.2	รััฐบาลและสำนัักงานตำรวจแห่่งชาติิ
ต้้ อ งกำชัั บ เจ้้ า หน้้ า ที่่� ที่่� ดูู แ ลการชุุ ม นุุ ม ให้้ ป ฏิิ บัั ติิ ต าม
กฎหมายโดยสอดคล้้ อ งกัั บ มาตรฐานสากล และ
ควรหลีี ก เลี่่� ย งการใช้้ ก ำลัั ง ต่่ อ การชุุ ม นุุ ม ที่่� ส งบและ
ปราศจากอาวุุธ แม้้ว่่าจะมีีบุุคคลบางส่่วนที่่�อาจก่่อ

จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน ที่่� 203 - 214/2564 เรื่่อ� ง เสรีีภาพในการชุุมนุุม อัันเกี่่ย� วเนื่่อ� ง
กัับเสรีีภาพในการแสดงความคิิดเห็็น สิิทธิิและเสรีีภาพในชีีวิติ และร่่างกาย สิิทธิิในกระบวนการยุุติธิ รรม สิิทธิิเด็็ก สิิทธิิของบุุคคล
ในทรััพย์์สิิน สิิทธิิความเป็็นอยู่่�ส่่วนตััว และเสรีีภาพในการเดิินทาง กรณีีการชุุมนุุมทางการเมืืองในระหว่่างเดืือนกรกฎาคม กัันยายน 2564.
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การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนในสถานการณ์์เฉพาะ

4.	ข้้อเสนอแนะ

ความวุ่่�นวายในระหว่่างการชุุมนุุม หากมีีความจำเป็็น
ที่่�ไม่่อาจหลีีกเลี่่�ยงได้้ที่่�ต้้องใช้้มาตรการต่่าง ๆ เพื่่�อยุุติิ
เหตุุการณ์์ที่่�มีีค วามรุุนแรงหรืือการละเมิิดกฎหมาย
มาตรการดัังกล่่าวจะต้้องสอดคล้้องกัับความจำเป็็น
และความได้้ สัั ดส่่ วนต ามมาตรฐานสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน
สากลอย่่างเคร่่งครััด รวมถึึงการบัังคัับใช้้กฎหมายเพื่่�อ
ดำเนิิ น คดีี ต่่ อ ผู้้�ชุุ ม นุุ ม ควรพิิ จ ารณาให้้ ไ ด้้ สัั ดส่่ วนกัั บ
สถานการณ์์และมาตรการเพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด 19 มากกว่่าการปิิดกั้้�นการใช้้เสรีีภาพ
ของประชาชน

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

มีีรายงานว่่ามีีการจัับกุุมเด็็กและเยาวชนจากการชุุมนุุม
บริิเวณพื้้�นที่่�ดิินแดง โดยมีีการนำตััวไปควบคุุมร่่วมกัับ
ผู้้�ต้้องหาที่่�เป็็นผู้้�ใหญ่่และไม่่มีีการแยกพื้้�นที่่�ควบคุุมตััว
ที่่�เป็็นสััดส่่วนแต่่อย่่างใด ซึ่่�งไม่่สอดคล้้องกัับอนุุสััญญา
CRC และ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครััวและ
วิิธีีพิิจารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ. 2553104
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การประเมิิน
สถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิพลเมืือง
และสิิทธิิทาง
การเมืือง
51	สิิทธิิในกระบวนการยุุติิธรรม
58 การกระทำำ�ทรมานและการบัังคัับให้้สููญหาย
63	นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
68 สถานการณ์์ในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้
74 โทษประหารชีีวิิต
76 เสรีีภาพในการแสดงความคิิดเห็็น
และเสรีีภาพของสื่่�อมวลชน

ในปีี 2564 กสม. ได้้ประมวลภาพรวม พร้้อมประเมิินสถานการณ์์
ปััญหา อุุปสรรค และข้้อเสนอแนะด้้านสิิทธิิพลเมืืองและสิิทธิิทางการเมืือง ดัังนี้้�

3.1 สิิทธิิในกระบวนการยุุติิธรรม
1.	สถานการณ์์/ปััญหา
1.1 การเข้้าถึึงความยุุติิธรรม
		ประเทศไทยมีี ก ฎหมายที่่� ใ ห้้ ค วามช่่ ว ยเหลืือแก่่ ป ระชาชน
ในการเข้้าถึึงความยุุติิธรรมด้้านการเงิิน เช่่น ค่่าเยีียวยาชดเชยของผู้้�เสีียหาย
ค่่าทดแทนของผู้้�ต้้องหาที่่�เสีียโอกาสจากการถููกควบคุุมตััวโดยรััฐ ค่่าใช้้จ่่าย

การประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิพลเมืืองและสิิทธิิทางการเมืือง

การประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิพลเมืืองและสิิทธิิทางการเมืือง กสม.
ได้้ติิดตามและประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิพลเมืืองและสิิทธิิทางการเมืือง
ที่่�สำคััญ ได้้แก่่ สิิทธิิในกระบวนการยุุติิธรรม การกระทำทรมานและการบัังคัับ
ให้้สููญหาย นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน สถานการณ์์ในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้
โทษประหารชีีวิติ เสรีีภาพในการแสดงความคิิดเห็็นและเสรีีภาพของสื่่อ� มวลชน
และการทบทวนบทลงโทษประหารชีีวิิตสำหรัับอาชญากรรมร้้ายแรงที่่�สุุด
โดยได้้พิิจารณาสาระสำคััญของสิิทธิิต่่าง ๆ ตามที่่�กติิกา ICCPR อนุุสััญญา
CAT และรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2560 ได้้บััญญััติิ
รัับรองและคุ้้�มครองไว้้ อาทิิ สิิทธิิและเสรีีภาพในชีีวิิตและร่่างกาย การห้้าม
การทรมาน ทารุุณกรรม หรืือการลงโทษด้้วยวิิธีีการโหดร้้ายหรืือไร้้มนุุษยธรรม
สิิทธิิในกระบวนการยุุติิธรรม สิิทธิิในความเป็็นอยู่่�ส่่วนตััว เกีียรติิยศ ชื่่�อเสีียง
และครอบครััว เสรีีภาพในการแสดงความคิิดเห็็น และเสรีีภาพในการชุุมนุุม
โดยสงบและปราศจากอาวุุธ รวมถึึงยัังได้้พิิจารณาสิิทธิิที่่�ได้้รัับการรัับรองไว้้
ตามอนุุสััญญา CPED ซึ่่�งแม้้ว่่าประเทศไทยยัังไม่่ได้้เข้้าเป็็นภาคีี แต่่ได้้แสดง
เจตนารมณ์์ที่่�จะเข้้าเป็็นภาคีีแล้้ว และอยู่่�ระหว่่างการปรัับปรุุงกฎหมายภายใน
เพื่่�อให้้สามารถปฏิิบััติิตามอนุุสััญญาดัังกล่่าวได้้ นอกจากนี้้� ยัังได้้พิิจารณา
เกี่่ย� วกัับแผนสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 4 (พ.ศ. 2562 - 2565) ซึ่่ง� รััฐได้้กำหนด
นโยบายและมีีข้้อเสนอแนะในประเด็็นต่่าง ๆ อาทิิ การเร่่งผลัักดัันร่่าง พ.ร.บ.
ป้้องกัันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้้บุุคคลสููญหาย พ.ศ. ....
การแก้้ ไขปัั ญ หาด้้ า นกระบวนการยุุ ติิ ธ รรม การจัั ด ทำกลไกเพื่่� อ รองรัั บ
หลัักประกัันการดำเนิินการสอบสวนข้้อกล่่าวหาการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
ที่่�กระทำโดยเจ้้าหน้้าที่่�ความมั่่�นคงอย่่างเป็็นกลาง อิิสระ และโปร่่งใส การมีี
มาตรการดำเนิินการจััดการข้้อมููลข่่าวสารที่่�เป็็นเท็็จอย่่างจริิงจััง การออก
มาตรการคุ้้�มครองสำหรัับนัักปกป้้อ งสิิทธิิม นุุษ ยชน การให้้ค วามคุ้้�มครอง
และช่่วยเหลืือทนายความหรืือบุุคคลที่่�ถููกดำเนิินคดีีเนื่่�องจากปกป้้องประโยชน์์
ของชุุมชน เป็็นต้้น

3
บทที่่�

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

สิิทธิิพลเมืืองและสิิทธิิทางการเมืือง
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ในการดำเนิินคดีี หลัักประกัันในการปล่่อยชั่่�วคราว
ระหว่่างการพิิจารณาคดีี การให้้เงิินช่่วยเหลืือแก่่ผู้้�ถููก
ละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน และค่่าใช้้จ่่ายในการให้้ความรู้้�
ด้้านกฎหมายแก่่ประชาชนจำนวน 2 ฉบัับ ได้้แก่่ พ.ร.บ.
ค่่าตอบแทนผู้้�เสีียหาย และค่่าทดแทนและค่่าใช้้จ่่าย
แก่่จำเลยในคดีีอาญา พ.ศ. 2544 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
และ พ.ร.บ. กองทุุนยุุติิธรรม พ.ศ. 2558

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

		สถิิติผู้้�ิ ขอรัับความช่่วยเหลืือทางการเงิิน
ในคดีี อ าญาตาม พ.ร.บ. ค่่ า ตอบแทนผู้้�เสีี ย หาย
และค่่ า ทดแทนและค่่ า ใช้้ จ่่ า ยแก่่ จ ำเลยในคดีี อ าญา
พ.ศ. 2544 ในปีี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่่ า
มีีผู้้�เสีียหายและจำเลยยื่่�นคำขอ จำนวน 10,808 คำขอ
ในส่่วนของผู้้�เสีียหาย เป็็นกรณีีเกี่่�ยวกัับการกระทำ
ความผิิ ดต่่ อ ร่่ า งกายมากที่่� สุุด จำนวน 4,653 ราย
และในส่่ วน ของจำเลย เป็็ น กรณีี เ กี่่� ย วกัั บ ความผิิ ด
ในคดีียาเสพติิดมากที่่�สุุด จำนวน 163 ราย โดยได้้มีี
การอนุุ มัั ติิ ใ ห้้ จ่่ า ยเงิิ นทั้้� ง ผู้้�เสีี ย หายและจำเลยรวม
7,444 ราย คิิดเป็็นเงิินประมาณ 393 ล้้านบาท105
ทั้้� ง นี้้� สถิิ ติิ ก ารยื่่� น คำขอและการอนุุ มัั ติิ ค ำขอลดลง
จากปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่่�มีีผู้้�ยื่่�นคำขอทั้้�งสิ้้�น
จำนวน 10,767 ราย โดยได้้รัับอนุุมััติิความช่่วยเหลืือ
8,679 ราย เป็็นจำนวนเงิินประมาณ 450 ล้้านบาท106
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		สำหรัั บ การให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืือแก่่
ประชาชนเป็็ นค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในการดำเนิิ น คดีี การวาง
หลัั ก ประกัั น เพื่่� อ ปล่่ อ ยชั่่� ว คราวผู้้�ต้้ อ งหาหรืือจำเลย
การช่่วยเหลืือผู้้�ถููกละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนหรืือผู้้�ได้้รัับ
ผลกระทบจากการถููกละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน และการให้้
ความรู้้�ทางกฎหมายแก่่ประชาชน ตาม พ.ร.บ. กองทุุน

ยุุติิธรรม พ.ศ. 2558 พบว่่า กองทุุนยุุติิธรรมมีีรายจ่่าย
สำหรัับให้้ความช่่วยเหลืือแก่่ประชาชนในปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ไม่่รวมค่่าบริิหารจััดการ 206,837,200 บาท107
เพิ่่� ม ขึ้้� นจ ากปีี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้้� ง สิ้้� น
119,992,328.07 บาท โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองทุุนยุุติิธรรมได้้รัับคำร้้องทั้้�งหมด 4,223 คำร้้อง
พิิจารณาอนุุมัติั แิ ละอนุุมัติั บิ างส่่วน จำนวน 2,253 คำร้้อง
ลดลงจากปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่่�งได้้รัับคำร้้อง
ทั้้�งหมด 5,943 คำร้้อง พิิจารณาอนุุมััติิและอนุุมััติิ
บางส่่วน 2,398 คำร้้อง108 นอกจากนี้้� จากการประกาศ
ใช้้ ร ะเบีี ย บคณะกรรมการกองทุุ นยุุ ติิ ธ รรม ว่่ า ด้้ ว ย
หลัั ก เกณฑ์์ วิิ ธีี ก าร และเงื่่� อ นไขการช่่ ว ยเหลืือ
ผู้้�ถูู ก ละเมิิ ด สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน หรืือผู้้�ได้้ รัั บ ผลกระทบ
จากการถูู ก ละเมิิ ด สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน (ฉบัั บ ที่่� 2)
พ.ศ. 2564 ซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้เมื่่�อวัันที่่� 3 มีีนาคม 2564
ได้้มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมให้้ผู้้�ได้้รัับความเสีียหายต่่อชีีวิิต
ร่่ า งกาย จิิ ต ใจ หรืือเสรีี ภ าพจากการทำละเมิิ ด
ของเจ้้ า หน้้ า ที่่� หรืื อหน่่ ว ยงานของรัั ฐ มีี สิิ ท ธิิ ข อรัั บ
ความช่่วยเหลืือทางการเงิินจากกองทุุนยุุติิธรรม ทั้้�งนี้้�
ระหว่่างเดืือนมีีนาคม - กัันยายน 2564 มีีผู้้�ยื่่�นคำร้้อง
จำนวน 17 ราย อย่่ า งไรก็็ ต าม ผลการพิิ จ ารณา
ยัังไม่่ปรากฏกรณีีที่่ผู้้�ร้
� อ้ งเข้้าเกณฑ์์ได้้รับั ความช่่วยเหลืือ
ตามหลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าว109
		ส่่ วน ก า ร ข อ รัั บ ค ว า ม ช่่ ว ย เ หลืื อ
ในกระบวนการยุุติธิ รรม สำนัักงานอััยการสููงสุุดสามารถ
ช่่วยเหลืือประชาชน ตามระเบีียบสำนัักงานอััยการสููงสุุด
ว่่าด้้วยการคุ้้�มครองสิิทธิิและช่่วยเหลืือทางกฎหมาย
แก่่ประชาชน พ.ศ. 2562 โดยมีีเงื่่�อนไขคืือ จะต้้องเป็็น

จาก หนัังสืือกระทรวงยุุติิธรรม กรมคุ้้�มครองสิิทธิิและเสรีีภาพ ที่่� ยธ 02106/9260 ลงวัันที่่� 3 พฤศจิิกายน 2564
เรื่่�อง ขอจััดส่่งข้้อมููลเพื่่�อประกอบการจััดทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564.
106
จาก สรุุปการช่่วยเหลืือทางการเงิินแก่่ผู้้�เสีียหายและจำเลยในคดีีอาญา สำนัักงานช่่วยเหลืือทางการเงิินแก่่ผู้้�เสีียหาย
และจำเลยในคดีีอาญา กรมคุ้้�มครองสิิทธิิและเสรีีภาพ ตั้้�งแต่่ปีีงบประมาณ 2545 - 2564 (น. 3), โดย กรมคุ้้�มครองสิิทธิิ
และเสรีีภาพ, 17 พฤศจิิกายน 2564. สืืบค้้นจาก https://ww2-api.rlpd.go.th/File/Documentcontent/271e366e-6ec
6-458f-f9db-08d9b3173400/20211129040408.pdf
107
แหล่่งเดิิม.
108
จาก รายงานผลการดำเนิินงานของกองทุุนยุุติธิ รรมประจำปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (น. 1, 5), โดย สำนัักงานกองทุุน
ยุุติิธรรม, 17 พฤศจิิกายน 2564. สืืบค้้นจาก https://jfo.moj.go.th/files/files_download/20211027829477833.pdf
109
จาก หนัังสืือกระทรวงยุุติิธรรม ที่่� ยธ 02106/9260 ลงวัันที่่� 3 พฤศจิิกายน 2564. งานเดิิม.
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		 ในกระบวนการยุุ ติิ ธ รรมทางอาญา
พบว่่าผู้้�ต้้องขัังที่่�ถูกู จำคุุกในคดีีที่่�ศาลมีีคำพิิพากษาแล้้ว
อาจถููกร้้องทุุกข์์หรืือกล่่าวโทษไว้้ว่่ากระทำผิิดในคดีี
อื่่นอี
� กี ซึ่่ง� เป็็นหน้า้ ที่่�ของพนัักงานสอบสวนที่่�จะต้้องอายััด
ตััวผู้้�ต้้องหาหรืือผู้้�ต้้องขัังดัังกล่่าวไปยัังเรืือนจำเพื่่�อให้้
ทราบว่่ายัังมีีคดีีอื่่�นที่่�ต้้องดำเนิินการ หากพนัักงาน
สอบสวนที่่� รัั บ ผิิ ด ชอบไม่่ ไ ด้้ ด ำเนิิ น การสอบสวน
และดำเนิินคดีีล่่าช้้า ทำให้้คดีีไม่่ได้้เข้้าสู่่�การพิิจารณา
ของศาลให้้ เ ป็็ นที่่�สุุด และส่่ ง ผลให้้ ผู้้�ต้้อ งขัั ง ไม่่ไ ด้้รัับ
พิิจารณาสิิทธิิประโยชน์์ที่่�จะได้้จากการพัักการลงโทษ
ลดวัั นต้้ อ งโทษจำคุุ ก และสิิ ท ธิิ ป ระโยชน์์ อื่่� น ใด
ตามกฎหมายว่่าด้้วยราชทััณฑ์์หรืือกฎหมายที่่�ออกมาจาก
การอภัั ย โทษในวาระต่่ า ง ๆ โดยในปีี 2564 กสม.
ได้้รัับเรื่่�องร้้องเรีียนจากผู้้�ต้้องขัังเกี่่�ยวกัับการดำเนิินคดีี
ล่่าช้้าของพนัักงานสอบสวน จำนวน 35 เรื่่อ� ง ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่
เป็็ น การอายัั ดตัั วผู้้�ต้้ อ งขัั ง ที่่� ถูู ก กล่่ า วหาว่่ า กระทำ
ความผิิดในคดีีอาญาอื่่�นไว้้ โดยที่่�พนัักงานสอบสวน

		นอกจากนี้้� มีี ร ายงานว่่ า บางกรณีี
ที่่�ผู้้�ต้้องหาไม่่ทราบว่่าตนเองถููกร้้องทุุกข์์หรืือกล่่าวโทษ
ในคดีีอื่่�น เมื่่�อถููกปล่่อยตััวจากเรืือนจำจะมีีเจ้้าหน้้าที่่�
ตำรวจเข้้ามาควบคุุมตััวทัันทีี โดยเฉพาะกรณีีผู้้�ต้้องหา
ในคดีีที่่�เกี่่�ยวกัับการเมืืองหรืือความมั่่�นคง เช่่น กรณีี
เจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจจากสถานีีตำรวจภููธร (สภ.) ยางตลาด
จ. กาฬสิิ นธุ์์� เข้้ า แจ้้ ง ข้้ อ กล่่ า วหาแก่่ ผู้้�ต้้ อ งหาในคดีี
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.
ว่่าด้้วยการกระทำความผิิดทางคอมพิิวเตอร์์ พ.ศ. 2560
จากการแสดงออกทางการเมืืองและขออายัั ดตัั ว
ซึ่่ง� ปรากฏในภายหลัังว่่าเป็็นคดีีที่่มี� กี ารสอบสวนไปแล้้ว111
หรืือในกรณีี สภ.เมืืองปััตตานีีเข้้าแจ้้งข้้อกล่่าวหาและ
อายััดตััวผู้้�ต้้องขัังในคดีีความมั่่�นคงที่่�ถููกคุุมขัังมา 12 ปีี
ที่่�กำลัังจะถููกปล่่อยตััวจากการได้้รับั การอภััยโทษ112 เป็็นต้น้
1.3	ปััญหาเรืือนจำแออััด
		 กระทรวงยุุ ติิ ธ รรม (ยธ.) เปิิ ด เผย
ข้้อมููลของเรืือนจำในระบบราชทััณฑ์์ของประเทศไทย
โดยมีีพื้้�นที่่�เรืือนนอนทั้้�งหมด 328,733.29 ตารางเมตร
สามารถรองรัั บ ผู้้�ต้้ อ งขัั ง ได้้ ทั้้� ง หมด 266,587 คน
(เฉลี่่�ยคนละ 1.2 ตารางเมตร) ด้้วยการใช้้เตีียง 2 ชั้้�น113
ซึ่่�งยัังเป็็นพื้้�นที่่�น้้อยกว่่าตามแนวปฏิิบััติิทางวิิชาการ
ว่่าด้้วยการออกแบบเรืือนจำ (Technical Guidance
for Prison Planning) ที่่�สำนัักงานบริิการโครงการ
แห่่งสหประชาชาติิ (United Nations Office for
Project Services : UNOPS) เสนอแนะพื้้�นที่่�สำหรัับ

จาก หนัังสืือสำนัักงานอััยการสููงสุุด ที่่� อส 0035.8/13598 ลงวัันที่่� 19 ตุุลาคม 2564 เรื่่�อง ข้้อมููลเพื่่�อประกอบ
การจััดทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564.
111
จาก ตร.นำหมายจัับศาลกาฬสิินธุ์์� ม.112-พ.ร.บ.คอมพ์์ อายััดตััวโตโต้้, โดย มติิชนออนไลน์์, 2 เมษายน 2564.
สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2655529
112
จาก ตำรวจอายััดตััวผู้้�ต้้องขัังคดีีความมั่่�นคง ขณะปล่่อยตััวหลัังได้้รัับพระราชทานอภััยโทษ, โดย ผู้้�จััดการออนไลน์์,
13 ตุุลาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://mgronline.com/south/detail/9640000101561
113
จาก รมว.ยธ.แถลงผลงานกระทรวงยุุติิธรรมปีี 64 พอใจภาพรวมการทำงาน, โดย คมชััดลึึกออนไลน์์, 29 กัันยายน
2564. สืืบค้้นจาก https://www.komchadluek.net/news/485923
110

3
บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิพลเมืืองและสิิทธิิทางการเมืือง

1.2 กระบวนการดำเนิินคดีีอาญาที่่�ล่่าช้้า

ไม่่ดำเนิินการใด ๆ เป็็นระยะเวลาหลายปีี แม้้จะทราบ
ตััวผู้้�ต้้องหาว่่าถููกควบคุุมตััวไว้้ในเรืือนจำแล้้วก็็ตาม

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

ผู้้�ที่่�ได้้รัับความเดืือดร้้อนโดยตรง ไม่่สามารถร้้องขอ
แทนกัั น ได้้ ยกเว้้ น ในกรณีี จ ำเป็็ น ให้้ รัั บ เรื่่� อ งไว้้ ก่่ อ น
ซึ่่ง� พบว่่าตั้้ง� แต่่เดืือนมกราคม - สิิงหาคม 2564 สำนัักงาน
อัั ย การสูู ง สุุ ด ได้้ ใ ห้้ ค ำปรึึกษาปัั ญ หากฎหมายทั้้� ง สิ้้� น
47,474 เรื่่อ� ง ช่่วยเหลืือประนอมข้้อพิิพาทแก่่ประชาชน
2,988 เรื่่�อง ช่่วยเหลืือทางอรรถคดีีโดยจััดหาทนาย
ว่่าต่่างแก้้ต่่างแทนประชาชน 830 เรื่่�อง และคุ้้�มครอง
สิิทธิิทางศาลแก่่ประชาชนตามที่่�กฎหมายกำหนดให้้
เป็็นอำนาจหน้้าที่่�ของพนัักงานอััยการ 11,913 เรื่่�อง110
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ผู้้�ต้้ อ งขัั ง ไว้้ ที่่� 2.6 ตารางเมตร สำหรัั บ เรืือนจำที่่� มีี
เตีี ย งนอน 2 ชั้้� น 114 จากข้้ อ มูู ล ของกรมราชทัั ณ ฑ์์
เมื่่�อวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีจำนวนผู้้�ต้้องขัังในระบบ
เรืือนจำทั้้�งประเทศ 279,694 คน115 ลดลงจากผู้้�ต้้องหา
ในระบบทั้้�งหมดจากวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ที่่�มีี
ผู้้�ต้้องขััง 339,081 คน116 แต่่ยัังเกิินความจุุที่่�รองรัับ
ได้้มา 13,107 คน
ในการพิิ จ ารณาผู้้�ต้้ อ งขัั ง แบ่่ ง ตามประเภท
แบ่่งเป็็น นัักโทษเด็็ดขาด 224,990 คน (ร้้อยละ 80.44)
ผู้้�ต้้องขัังระหว่่างการสอบสวนและพิิจารณาคดีี 53,303
คน (ร้้อยละ 19.06) ผู้้�ถููกกัักกััน 45 คน (ร้้อยละ 0.02)
ผู้้�ต้้องกัักขััง 1,335 คน (ร้้อยละ 0.48) ทั้้�งนี้้� ผู้้�ต้้องขััง
จำนวนดัังกล่่าวเป็็นคดีีที่่�เกี่่�ยวกัับ พ.ร.บ. ยาเสพติิด
ให้้โทษ พ.ศ. 2522 ที่่�จำนวน 227,970 คน คิิดเป็็น
ร้้อยละ 81.51 จากจำนวนผู้้�ต้้องขัังทั้้�งหมด117

2. การดำเนิินการที่่�สำคััญ

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

ปีี 2563
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2.1 การตอบรัับข้้อเสนอแนะในรายงาน

		 กรมคุ้้�มครองสิิทธิิและเสรีีภาพอยู่่�ระหว่่าง
ปรัับปรุุงร่่าง พ.ร.บ. ค่่าตอบแทนผู้้�เสีียหาย และค่่าทดแทน
และค่่ า ใช้้ จ่่ า ยแก่่ จ ำเลยในคดีี อ าญา พ.ศ. 2544
เพื่่อ� ลดอุุปสรรคการเข้้าถึึงสิิทธิิในกระบวนการยุุติธิ รรม
เช่่น การขยายระยะเวลาในการยื่่น� คำขอรัับค่่าตอบแทน
ผู้้�เสีียหาย และค่่าทดแทนและค่่าใช้้จ่่ายแก่่ผู้้�ต้้องหา
และจำเลยในคดีีอาญา การขยายการช่่วยเหลืือผู้้�ต้้องหา
ในชั้้� นส อบสวนที่่� ไ ม่่ มีี ค วามผิิ ด และขยายบริิ ก ารให้้

สามารถยื่่�นคำขอด้้วยระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เป็็นต้้น
นอกจากนี้้� กองทุุนยุุติิธรรมได้้จััดทำเอกสารแนวทาง
การปฏิิ บัั ติิ ง านของสำนัั ก งานกองทุุ นยุุ ติิ ธ รรมและ
สำนัักงานยุุติิธรรมจัังหวััดเพื่่�อซัักซ้้อมความเข้้าใจกัับ
ผู้้�ปฏิิบััติิงาน และแก้้ไขระเบีียบคณะกรรมการกองทุุน
ยุุ ติิ ธ รรมว่่ า ด้้ ว ยหลัั ก เกณฑ์์ วิิ ธีี ก าร และเงื่่� อ นไข
ในการช่่วยเหลืือผู้้�ถููกละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนหรืือผู้้�ได้้รัับ
ผลกระทบจากการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน (ฉบัับที่่� 2)
พ.ศ. 2564 ทั้้�งนี้้�ระเบีียบดัังกล่่าวมีีการเพิ่่�มเติิมผู้้�ได้้รัับ
ความเสีียหายต่่อชีีวิิต ร่่างกาย จิิตใจ หรืือเสรีีภาพ
จากการกระทำละเมิิดของเจ้้าหน้้าที่่�หรืือหน่่วยงาน
ของรััฐอีีกกลุ่่�มหนึ่่�ง โดยมีีสิิทธิิยื่่�นขอรัับความช่่วยเหลืือ
ภายใต้้ เ งื่่� อ นไขที่่� ก องทุุ นยุุ ติิ ธ รรมกำหนด เพื่่� อ เป็็ น
การช่่วยเหลืือประชาชนที่่�ถููกละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนให้้
ครอบคลุุมมากยิ่่�งขึ้้�น
กรมคุุ ม ประพฤติิ ใช้้ อุุ ป กรณ์์ อิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์
ติิดตามตััว (Effective Monitoring: EM) เพื่่�อเป็็น
มาตรการทางเลืือกแทนการลงโทษจำคุุกกัับผู้้�ถููกคุุม
ความประพฤติิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56
ผู้้�ถููกคุุมความประพฤติิเป็็นผู้้�ที่่�ได้้รัับการพัักการลงโทษ
หรืือลดวัันต้้องโทษจำคุุกและผู้้�เข้้ารัับการตรวจพิิสููจน์์
ตาม พ.ร.บ. ฟื้้นฟู
� สู มรรถภาพผู้้�ติิดยาเสพติิด พ.ศ. 2545
โดยตั้้�งแต่่เดืือนกัันยายน 2563 - 8 เมษายน 2564
ได้้ติดอุ
ิ ปุ กรณ์์ EM แก่่กลุ่่�มดัังกล่่าวประมาณ 40,000 คน
รวมทั้้� ง กรมราชทัั ณ ฑ์์ ไ ด้้ ข อพระราชทานอภัั ย โทษ
ให้้กัับผู้้�ต้้องขัังประพฤติิดีี ข้้อหาไม่่ร้้ายแรง และใช้้
การพัักการลงโทษ

From Technical Guidance for Prison Planning (p.93), by UNOPS, 31 December 2021. Retrieved
from https://content.unops.org/publications/Technical-guidance-Prison-Planning-2016_EN.pdf?mtime=20171215190045
115
จาก รายงานสถิตผู้ต้
ิ องราชทัณฑ์ทว่ั ประเทศ ส�ำรวจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564, โดย กระทรวงยุตธิ รรม กรมราชทัณฑ์,
31 ธันวาคม 2564. สืบค้นจาก http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_result.php?date=2021-12-31&report=
116
จาก รายงานสถิตผู้ต้
ิ องราชทัณฑ์ทว่ั ประเทศ ส�ำรวจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563, โดย กระทรวงยุตธิ รรม กรมราชทัณฑ์,
31 ธันวาคม 2563. สืบค้นจาก http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_result.php?date=2020-12-31&report=
117
จาก รายงานสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์คดี พ.ร.บ. ยาเสพติดทั่วประเทศ ส�ำรวจ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564, โดย กระทรวง
ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์, 31 ธันวาคม 2564. สืบค้นจาก http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_result.php?date=2021-12-31&report=drug
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2.2.1 การเข้้าถึึงความยุุติิธรรม

			ป ร ะ ธ า นศ า ลฎีี ก า ไ ด้้ อ อ ก
คำแนะนำของประธานศาลฎีีกาและระเบีียบราชการ
ฝ่่ายตุุลาการศาลยุุติิธรรมเกี่่�ยวกัับการปล่่อยชั่่�วคราว
เพิ่่�มอีีกอย่่างละ 1 ฉบัับ ได้้แก่่ คำแนะนำของประธาน
ศาลฎีีกาว่่าด้้วยการใช้้มาตรการกำกัับดููแลในระหว่่าง
ปล่่ อ ยชั่่� ว คราว พ.ศ. 2564 118 ซึ่่� ง มีี ส าระสำคัั ญ คืือ
การให้้อำนาจศาลสามารถกำหนดเงื่่�อนไขหรืือสั่่�งใช้้
มาตรการกำกัับดููแลกัับผู้้�ถููกปล่่อยชั่่�วคราว และจะให้้มีี
ผู้้�กำกัั บ ดูู แ ลเพื่่� อ สอดส่่ อ งดูู แ ล รัั บ รายงานตัั ว หรืือ
ให้้คำปรึึกษาแก่่ผู้้�ถููกปล่่อยตััวชั่่�วคราว และระเบีียบ
ราชการฝ่่ายตุุลาการศาลยุุติิธรรม ว่่าด้้วยการปล่่อย
ชั่่�วคราว (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2564119 มีีสาระสำคััญคืือ
ให้้ ผู้้�ต้้ อ งหาหรืือจำเลย ทั้้� ง โดยตนเองหรืือผู้้�ที่่� เ ป็็ น
เครืือญาติิหรืือเกี่่ย� วพัันโดยทางสมรสหรืือในทางการงาน
กัั บ ผู้้�ต้้ อ งหาหรืือจำเลยสามารถยื่่� น คำร้้ อ งขอปล่่ อ ย
ชั่่�วคราวโดยไม่่จำเป็็นต้้องเสนอหลัักประกัันใด ๆ และ
ศาลสามารถสั่่ง� ปล่่อยชั่่ว� คราวได้้โดยไม่่ต้อ้ งใช้้หลัักประกััน
แต่่อาจตั้้�งเงื่่�อนไขขึ้้�นมาแทน
		 2.2.2 การอายัั ด ตัั ว ผู้้�ต้้ อ งขัั ง และ
การดำเนิินคดีีอาญาที่่�ล่่าช้้า
			
กสม. เข้้ า พบกัั บ สำนัั ก งาน
ตำรวจแห่่ ง ชาติิ เพื่่� อ หารืือความร่่ ว มมืือระหว่่ า ง
หน่่ ว ยงานและเพื่่� อ ประสานการคุ้้�มครองเรื่่� อ งสิิ ท ธิิ
ในกระบวนการยุุติิธรรม โดยที่่�ผ่่านมา กสม. พบเรื่่�อง
ร้้องเรีียนซึ่่�งผู้้�ร้้องกล่่าวอ้้างว่่าถููกละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
ในชั้้�นพนัักงานสอบสวน ซึ่่�ง กสม. เสนอประเด็็นห่่วงใย

			
ในปีี 2564 กสม. ออกรายงาน
ผลการตรวจสอบในประเด็็นพนักั งานสอบสวนดำเนิินคดีี
ล่่ า ช้้ า จำนวน 11 ฉบัั บ ซึ่่� ง เป็็ น เรื่่� อ งร้้ อ งเรีี ย น
ที่่�ได้้รับั ในปีี 2563 - 2564 โดยมีีมาตรการการแก้้ไขปััญหา
การละเมิิ ด สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน ให้้ พนัั ก งานสอบสวน
ที่่� รัั บ ผิิ ด ชอบสำนวนคดีี ต ามคำร้้ อ งเรีี ย นเร่่ ง รัั ด การ
ดำเนิิ น คดีี ใ ห้้ แ ล้้ ว เสร็็ จ เพื่่� อ มิิ ใ ห้้ เ กิิ ด ความล่่ า ช้้ า
และให้้สำนัักงานตำรวจแห่่งชาติิตรวจสอบข้้อเท็็จจริิง
กรณีีที่่�ปรากฏการดำเนิินคดีีล่่าช้้า เพื่่�อแก้้ไขปััญหา
อย่่างเร่่งด่่วน นอกจากนี้้� กสม. ได้้จััดตั้้�งคณะทำงาน
เฉพาะกิิ จด ำเนิิ น การศึึกษาเพื่่� อ จัั ด ทำข้้ อ เสนอแนะ
สิิ ท ธิิ ใ นกระบวนการยุุ ติิ ธ รรม กรณีี ก ารปฏิิ บัั ติิ
ต่่ อ ผู้้�ต้้ อ งขัั ง ที่่� มีี ก ารอายัั ด และการดำเนิิ น คดีี ล่่ า ช้้ า
เพื่่�อแก้้ไขปััญหาภาพรวมในเชิิงระบบ121
		

2.2.3	ปััญหาเรืือนจำแออััด

			
ใ น เ ดืื อ นมีี น า ค ม 2 5 6 4
กรมราชทัั ณ ฑ์์ เ ปิิ ด เผยจำนวนผู้้�ที่่� เข้้ า เกณฑ์์ ไ ด้้ รัั บ
การปล่่อยตััวชั่่ว� คราว 3,000 ราย จากเรืือนจำทั่่�วประเทศ
มีีทั้้�งการพัักโทษให้้นัักโทษในคดีีที่่�เหลืือโทษน้้อยกว่่า
5 ปีี จำคุุกอยู่่�ในเรืือนจำมาแล้้ว 1 ใน 3 ของโทษ
ทั้้�งหมด มีีทั้้�งการพัักโทษด้้วยเหตุุปกติิ และพัักโทษ
กรณีีเหตุุพิเิ ศษและประเภทโทษน้้อยไม่่เกิิน 3 ปีี รวมทั้้�ง
นัักโทษสููงอายุุและพิิการ ซึ่่ง� การพัักการลงโทษ จะเข้้าสู่่�
กระบวนการคุุมประพฤติิติิดอุุปกรณ์์ EM ติิดตามตััว

จาก คำแนะนำของประธานศาลฎีีกา ว่่าด้้วยการใช้้มาตรการกำกัับดููแลในระหว่่างปล่่อยชั่่ว� คราว พ.ศ. 2564. (2564,
11 มิิถุุนายน). ราชกิิจจานุุเบกษา, 138(ตอนที่่� 39 ก), 31-33.
119
จาก ระเบีียบราชการฝ่่ายตุุลาการศาลยุุติธิ รรม ว่่าด้้วยการปล่่อยชั่่ว� คราว (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2564. (2564, 6 สิิงหาคม).
ราชกิิจจานุุเบกษา, 138(ตอนที่่� 52 ก), 34-35.
120
จาก กสม. หารืือสำนัักงานตำรวจแห่่งชาติิ ประสานการคุ้้�มครองสิิทธิิในกระบวนการยุุติิธรรม [ข่่าวประชาสััมพัันธ์์].
โดย สำนัักงาน กสม., 2 กรกฎาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements-Press-ReleasesOpen-Letters/Press-Releases/กสม-หารืือสำนัักงานตำรวจแห่่งชาติิ-ประสานการคุ้้�มครองสิิ.aspx
121
จาก คำสั่่�ง กสม. ที่่� 46/2564 เรื่่�อง แต่่งตั้้�งคณะทำงานเฉพาะกิิจดำเนิินการศึึกษาเพื่่�อจััดทำข้้อเสนอ สิิทธิิ
ในกระบวนการยุุติิธรรม กรณีีการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขัังที่่�มีีการอายััดและการดำเนิินคดีีล่่าช้้า.
118
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เพื่่อ� ให้้มีกี ารปรัับปรุุงแก้้ไข โดยเฉพาะปััญหาความล่่าช้้า
ในการสอบสวนคดีี ข องผู้้�ต้้ อ งขัั ง ที่่� มีี ค ดีี อ ายัั ดตัั ว
ทำให้้ ผู้้�ต้้ อ งหาเสีี ย สิิ ท ธิิ ป ระโยชน์์ ต่่ า ง ๆ ที่่� พึึ งได้้ รัั บ
ตามกฎหมาย120

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

2.2 การดำเนิินการในปีี 2564
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ต่่ อ ไปจนกว่่ า จะครบกำหนดโทษ 122 เมื่่� อ รวมกัั บ
การปล่่อยตััวประเภทอื่่น� เช่่น ครบกำหนดโทษหรืือชำระ
ค่่าปรัับแล้้ว ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมราชทััณฑ์์
ได้้ปล่่อยตััวผู้้�ต้้องขัังทั้้�งหมด 246,594 คน123

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

			จากการประกาศใช้้ ป ระมวล
กฎหมายยาเสพติิดฉบัับใหม่่ ซึ่่�งมีีผลใช้้บัังคัับในวัันที่่�
9 ธัันวาคม 2564 โดยมีีสาระสำคััญ อาทิิ ยกเลิิก
บทบัั ญ ญัั ติิ ที่่� ใ ห้้ ข้้ อ สัั นนิิ ษ ฐานว่่ า เป็็ น การกระทำ
เพื่่�อจำหน่่ายซึ่่�งยาเสพติิดให้้โทษตาม พ.ร.บ. ยาเสพติิด
ให้้ โ ทษ พ.ศ. 2522 และเพื่่� อ ขายซึ่่� ง วัั ตถุุ อ อกฤทธิ์์�
ตาม พ.ร.บ. วัั ตถุุ ที่่� อ อกฤทธิ์์� ต่่ อ จิิ ต และประสาท
พ.ศ. 2559 หน่่ ว ยงานสาธารณสุุ ข เข้้ า มามีี บ ทบาท
ในการฟื้้� นฟูู ผู้้� ติิ ด ยาเสพติิ ด และการปรัั บ ลดโทษ
ของผู้้�ต้้องหาในคดีียาเสพติิดบางกรณีี ซึ่่�งจะมีีผู้้�ต้้องขััง
ได้้ รัั บ ประโยชน์์ ป ระมาณ 30,000 ราย 124 รวมถึึง
การประกาศให้้พืืชกระท่่อมไม่่เป็็นยาเสพติิดให้้โทษ
และยกเลิิกโทษทั้้�งหมด ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติิดให้้โทษ
(ฉบัับที่่� 8) พ.ศ. 2564 ส่่งผลให้้มีีผู้้�ที่่�เข้้าเกณฑ์์ได้้รัับการ
ปล่่อยตััวจากคดีีที่่�เกี่่�ยวกัับพืืชกระท่่อม จำนวน 121
ราย (เป็็นนักั โทษเด็็ดขาด 20 ราย และผู้้�ต้้องขัังระหว่่าง
สอบสวนและพิิจารณาคดีี 101 ราย)125 นอกจากนี้้�
เพื่่� อ ลดโอกาสที่่� ผู้้�ต้้ อ งขัั ง จะไม่่ ก ลัั บ มากระทำผิิ ดซ้้ ำ
และลดความแออััดในเรืือนจำ กรมราชทััณฑ์์ได้้ร่่วมกัับ
สถานประกอบการจััดทำโครงการนำร่่อง “สร้้างงาน
สร้้างอาชีีพ ฝึึกทัักษะการทำงานในภาคอุุตสาหกรรม
เรืือนจำกลางสมุุทรปราการ” หรืือ “สมุุทรปราการ
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โมเดล” ใช้้กลไกการพัักการลงโทษกรณีีมีีเหตุุพิิเศษ
ให้้ได้้รัับการฝึึกทัักษะอาชีีพเพื่่�อเป็็นการสร้้างอาชีีพ
ฝึึกทัักษะการทำงานในภาคอุุตสาหกรรมให้้แก่่ผู้้�ต้อ้ งขััง
มีีรายได้้และอาชีีพที่่�มั่่�นคง126

3. การประเมิินสถานการณ์์
พััฒนาการหรืือความก้้าวหน้้า มีีการปรัับปรุุง
แก้้ ไขกฎหมายเพื่่� อ ให้้ เข้้ า ถึึงความยุุ ติิ ธ รรมจากการ
ถููกละเมิิดโดยเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐตามระเบีียบคณะกรรมการ
กองทุุนยุุติิธรรม ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และเงื่่�อนไข
ในการช่่วยเหลืือผู้้�ถููกละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน หรืือผู้้�ได้้รัับ
ผลกระทบจากการถููกละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน (ฉบัับที่่� 2)
พ.ศ. 2564 นอกเหนืือจากการเสนอปรัับแก้้ไข พ.ร.บ.
ค่่าตอบแทนผู้้�เสีียหาย และค่่าทดแทนและค่่าใช้้จ่่าย
แก่่จำเลยในคดีีอาญา พ.ศ. 2544 ให้้ครอบคลุุมถึึง
ผู้้�ต้้องหาคดีีอาญาและถููกคุุมขัังโดยที่่�พนัักงานอััยการ
ได้้ มีี ค ำสั่่� ง เด็็ ด ขาดไม่่ ฟ้้ อ งและการจ่่ า ยเงิิ น ทดแทน
ต่่ อ บุุ ค คลที่่� ต กเป็็ นผู้้�ต้้ อ งหาและจำเลยที่่� ถูู ก คุุ ม ขัั ง
อย่่างไม่่เป็็นธรรมด้้วยเช่่นกััน ในส่่วนของการขอปล่่อย
ชั่่� ว คราวมีี ค ำแนะนำของประธานศาลฎีี ก าว่่ า ด้้ ว ย
การใช้้มาตรการกำกัับดููแลในระหว่่างปล่่อยชั่่�วคราว
พ.ศ. 2564 และระเบีี ย บราชการฝ่่ า ยตุุ ล าการ
ศาลยุุติิธรรม ว่่าด้้วยการปล่่อยชั่่�วคราว (ฉบัับที่่� 3)
พ.ศ. 2564 ที่่� เ ปิิ ด โอกาสให้้ ผู้้�ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งสามารถ
ยื่่�นคำร้้องขอปล่่อยชั่่�วคราวและศาลสามารถสั่่�งปล่่อย
ชั่่�วคราวโดยตั้้�งเงื่่�อนไขขึ้้�นมาแทน อัันจะส่่งเสริิมให้้

จาก ผ่่านเกณฑ์์ราชทััณฑ์์ 13-14 มีี.ค. ‘สุุขุุม-สรยุุทธ’ พ้้นเรืือนจำ, โดย เดลิินิิวส์์, 11 มีีนาคม 2564. สืืบค้้นจาก
https://www.dailynews.co.th/crime/830482/
123
จาก สถิิติผู้ิ ต้้้� องราชทััณฑ์ป์ ล่่อยตััว รายปีี, โดย กรมราชทััณฑ์์, 12 มกราคม 2565. สืืบค้้นจาก http://www.correct.
go.th/rt103pdf/report_dist_year.php
124
จาก เลขา ป.ป.ส.เผยประมวล กม.ยาเสพติิดใหม่่ บัังคัับใช้้ 9 ธ.ค. ผู้้�ต้้องขััง 3 หมื่่�นคนได้้ประโยชน์์ ตั้้�งเป้้ายึึดทรััพย์์
นัักค้้า, โดย มติิชนออนไลน์์, 7 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/local/crime/news_3071806
125
จาก ราชทััณฑ์์เตรีียมพร้้อมปล่่อยตััวผู้้�พ้้นโทษ คดีีความผิิดเกี่่�ยวกัับพืืชกระท่่อม หลััง พ.ร.บ. ยาเสพติิดให้้โทษ
(ฉบัับที่่� 8) เริ่่�มบัังคัับใช้้วัันแรก [อ้้างอิิงจากสถานะเฟซบุ๊๊�ก]. โดย ประชาสััมพัันธ์์ กรมราชทััณฑ์์, 24 สิิงหาคม 2564. สืืบค้้นจาก
https://www.facebook.com/prthaidoc/photos/a.1340332876020633/4210205889033303/
126
จาก กรมราชทััณฑ์์ ลงนาม MOU โครงการ “สร้้างงาน สร้้างอาชีีพ ฝึึกทัักษะการทำงานในภาคอุุตสาหกรรม”,
โดย สำนัักข่่าว กรมประชาสััมพัันธ์์, 11 ตุุลาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/
TCATG211011170702671
122

4.	ข้้อเสนอแนะ
ที่่�มา: ผู้้จั� ดั การออนไลน์์

กสม. มีีข้้อเสนอแนะเพิ่่�มเติิมต่่อประเด็็น
สิิทธิิในกระบวนการยุุติิธรรม ดัังนี้้�
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ปััญหาหรืืออุุปสรรค ในประเด็็นการเข้้าถึึง
กระบวนการยุุติิธรรม พบว่่ายัังคงมีีข้้อจำกััดในการรัับ
ความช่่วยเหลืือจากทั้้�ง พ.ร.บ. ค่่าตอบแทนผู้้�เสีียหาย
และค่่ า ทดแทนและค่่ า ใช้้ จ่่ า ยแก่่ จ ำเลยในคดีี อ าญา
พ.ศ. 2544 และ พ.ร.บ. กองทุุนยุุติิธรรม พ.ศ. 2558
โดยในปีี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 มีี จ ำนวนคำร้้ อ ง
ที่่�ยื่่�นเข้้ามาและจำนวนคำร้้องที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิน้้อยลง
จากปีี 2563 รวมถึึงการพิิจารณาช่่วยเหลืือทางการเงิิน
แก่่ผู้้�ที่่�ได้้รัับความเสีียหายต่่อชีีวิิต ร่่างกาย จิิตใจ หรืือ
เสรีีภาพจากการทำละเมิิดของเจ้้าหน้้าที่่�หรืือหน่่วยงาน
ของรััฐ ซึ่่�งแม้้ว่่าจะมีีการประกาศระเบีียบใหม่่และมีี
ผู้้�ที่่�เข้้ามายื่่�นคำร้้องขอรัับความช่่วยเหลืือ แต่่ก็็ยัังไม่่มีี
ผู้้�ที่่�เข้้าเกณฑ์์ที่่�จะได้้รัับการอนุุมััติิ หน่่วยงานรััฐจึึงควร
มีีกลไกเสริิมและปรัับปรุุงแก้้ไขกฎหมายเพื่่�อพิิจารณา
ให้้การช่่วยเหลืือทั้้�ง 2 ช่่องทางให้้เข้้าถึึงประชาชน
ได้้มากขึ้้�น ในกระบวนการดำเนิินคดีีอาญาที่่�ล่่าช้้า
แม้้จะมีีคำสั่่�งสำนัักงานตำรวจแห่่งชาติิ ที่่� 419/2556
ลงวัั นที่่� 1 กรกฎาคม 2556 เรื่่� อ ง การอำนวย
ความยุุติิธรรมในคดีีอาญา การทำสำนวนการสอบสวน
และมาตรการควบคุุม ตรวจสอบ เร่่งรััดการสอบสวน
คดีีอาญา แต่่พบว่่ายัังมีีกรณีีที่่�เป็็นผู้้�ต้้องขัังในเรืือนจำ
ร้้องเรีียนพนัักงานสอบสวนในประเด็็นการอายััดตััว
และดำเนิินคดีีอาญาล่่าช้้ามาที่่� กสม. อย่่างต่่อเนื่่�อง
จากผู้้�ต้้ อ งหาหรืือผู้้�ต้้ อ งโทษที่่� ถูู ก อายัั ดตัั ว แต่่ ไ ม่่ มีี
ความคืืบหน้้ า ทางคดีี ซึ่่� ง เกี่่� ย วกัั บ สิิ ท ธิิ ที่่� จ ะได้้ รัั บ
การสอบสวน ตลอดจนการทำความเห็็ น ทางคดีี
ด้้วยความรวดเร็็ว ถููกต้้อง และเป็็นธรรม อัันอาจส่่งผล
ให้้ไม่่ได้้รับั สิิทธิิประโยชน์์ที่่พึึ� งจะได้้รับั หากมีีคำพิิพากษา
ถึึงที่่�สุดุ แล้้ว เช่่น การพัักโทษหรืือลดโทษตามที่่�กฎหมาย
บััญญััติิ นอกจากนี้้� ปััญ หาความแออััด ในเรืือนจำ
กรมราชทััณฑ์์ยังั ต้้องปรัับปรุุง โดยเฉพาะพื้้�นที่่เ� รืือนนอน
ที่่� ยัั ง มีี สัั ดส่่ วนที่่� ไ ม่่ ส อดคล้้ อ งกัั บ จำนวนผู้้�ต้้ อ งขัั ง ที่่� มีี
จำนวนมากเกิินความจุุ และสภาพเรืือนจำให้้สอดคล้้อง
กัับมาตรฐานสากลต่่อไป

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

เข้้าถึึงสิิทธิิในกระบวนการยุุติิธรรมโดยผู้้�ต้้องขัังไม่่ต้้อง
ใช้้ ห ลัั ก ทรัั พย์์ ม าประกัั น ในการขอปล่่ อ ยชั่่� ว คราว
เพื่่�อออกไปสู้้�คดีี และเมื่่�อใช้้พิิจารณาร่่วมกัับคำแนะนำ
ของประธานศาลฎีีกาก่่อนหน้้าทั้้�ง 3 ฉบัับ ในเรื่่�อง
(1) แนวทางการใช้้โทษอาญา (2) มาตรฐานกลาง
สำหรัั บ การปล่่ อ ยชั่่� ว คราวผู้้�ต้้ อ งหาหรืือจำเลย
และ (3) การขยายโอกาสในการเข้้าถึึงสิิทธิิที่่�จะได้้รัับ
การปล่่อยชั่่ว� คราวด้้วยแล้้ว ที่่�สอดคล้้องกัับกติิกา ICCPR
ในหลัักทั่่�วไปไม่่ควรควบคุุมตััวผู้้�ต้้องขัังไว้้ในระหว่่าง
รอการพิิ จ ารณาคดีี แ ละช่่ ว ยลดจำนวนผู้้�ต้้ อ งขัั ง
ที่่�ไม่่ จ ำเป็็น ในเรืือนจำได้้อย่่างมีีป ระสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้� น
สำหรัับการลดความแออััดในเรืือนจำ จากสถิิติแิ นวโน้้ม
จำนวนผู้้�ต้้ อ งขัั ง ของกรมราชทัั ณ ฑ์์ ใ นปีี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 ที่่�ลดลงจากปีีก่่อนหน้้า แสดงให้้เห็็นถึึง
ความพยายามอย่่างต่่อเนื่่�องโดยใช้้กลไกการลดโทษ
ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น การแก้้ไขกฎหมายปลดให้้พืืชกระท่่อม
ไม่่ เ ป็็ น ยาเสพติิ ด ให้้ โ ทษและการบัั ง คัั บ ใช้้ ป ระมวล
กฎหมายยาเสพติิดฉบัับใหม่่ ที่่�มุ่่�งให้้มีีการพิิจารณาโทษ
ตามพฤติิการณ์์ที่่ส� อดคล้้องกัับความเป็็นจริงิ และเปลี่่�ยน
ทััศนคติิผู้้�ต้อ้ งหาในคดีียาเสพติิดส่วน
่ ใหญ่่จากเดิิมที่่�เป็็น
ผู้้�กระทำความผิิดทางอาญาที่่�ต้อ้ งมีีการจัับกุุมและคุุมขััง
ให้้มาเป็็นผู้้�ที่่�ต้้องได้้รัับการฟื้้�นฟููสมรรถภาพ รวมถึึง
การทำโครงการนำร่่องเพื่่อ� สร้้างอาชีีพในภาคอุุตสาหกรรม
และลดความเสี่่�ยงการกระทำผิิดที่่�จะกลัับเข้้าเรืือนจำ
จะส่่งผลให้้ลดปริมิ าณผู้้�ต้้องขัังลงและได้้รับั โอกาสฟื้้นฟู
� ู
และสามารถกลัับสู่่�สัังคมอัันเป็็นไปตามข้้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจำกติิ ก า ICCPR และแผน
สิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 4
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4.1	รััฐบาลโดยกระทรวงยุุติธิ รรม ควรดำเนิินการ
ทบทวนหลัั ก เกณฑ์์ ที่่� อ าจมีี ข้้ อ จำกัั ด ในการเป็็ น
ผู้้�มีีสิิทธิิหรืือเงื่่�อนไขในการได้้รัับการช่่วยเหลืือ รวมทั้้�ง
พิิจารณาเพิ่่�มช่่องทางการเข้้าถึึงให้้แก่่ประชาชน ในการ
ยื่่�นเรื่่�อง และประสิิทธิิภาพในการขอรัับความช่่วยเหลืือ
ตาม พ.ร.บ. ค่่าตอบแทนผู้้�เสีียหาย และค่่าทดแทน
และค่่าใช้้จ่่ายแก่่จำเลยในคดีีอาญา พ.ศ. 2544 และ
พ.ร.บ. กองทุุนยุุติิธรรม พ.ศ. 2558 อาทิิ การปรัับปรุุง
องค์์ประกอบของคณะอนุุกรรมการให้้ความช่่วยเหลืือ
ประจำจัังหวััดให้้มีีความสมดุุลระหว่่างตััวแทนภาครััฐ
และภาคเอกชนมากขึ้้�น การจััดทำมาตรฐานสำหรัับ
งานล่่ า มในกระบวนการยุุ ติิ ธ รรม เพื่่� อ ให้้ ผู้้�ต้้ อ งหา
ตลอดทั้้�งกระบวนการยุุติิธรรม ตั้้�งแต่่ชั้้�นจัับกุุมและ
ชั้้�นสอบสวนของตำรวจไปจนถึึงชั้้�นพิิพากษาของศาล
สามารถใช้้ บ ริิ ก ารล่่ า มแปลภาษาได้้ ซึ่่� ง รวมถึึงล่่ า ม
สำหรัับผู้้�พิิการในการรัับรู้้� เช่่น ล่่ามภาษามืือสำหรัับ
ผู้้�พิิการทางการได้้ยิิน เป็็นต้้น

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

4.2	รััฐบาลโดยกระทรวงยุุติธิ รรม ควรพิิจารณา
ศึึกษาความเป็็นไปได้้ในการนำมาตรการอื่่�นแทนการ
นำโทษจำคุุ ก มาใช้้ ใ นคดีี อ าญาตามความเหมาะสม
โดยเฉพาะในช่่ ว งก่่ อ นพิิ จ ารณาคดีี เพื่่� อ ลดจำนวน
ผู้้�ถูู ก กัั ก ขัั ง ระหว่่ า งการสอบสวนและผู้้�ต้้ อ งขัั ง ที่่� ถูู ก
พิิพากษาคดีีถึึงที่่�สุุดโดยไม่่จำเป็็น และให้้สอดคล้้อง
กัับกติิกา ICCPR
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4.3	รััฐบาลโดยกระทรวงยุุติิธรรม ควรใช้้
กลไกของคณะกรรมการพััฒนาการบริิหารงานยุุติธิ รรม
แห่่ ง ชาติิ (กพยช.) ในการช่่ ว ยติิ ดต ามและพัั ฒ นา
ระบบเทคโนโลยีี รวมถึึงฐานข้้อมููลสำหรัับการอำนวย
ความยุุติธิ รรม และในส่่วนของสำนัักงานตำรวจแห่่งชาติิ
ควรกำชัั บ ให้้ พนัั ก งานสอบสวนแต่่ ล ะพื้้� นที่่� ร ายงาน
และติิ ดต ามความคืืบหน้้ า ของคดีี ใ ห้้ ผู้้�บัั ง คัั บ บัั ญ ชา
รัั บ ทราบเป็็ น ระยะ โดยเฉพาะในส่่ วนที่่� พนัั ก งาน
สอบสวนได้้ ท ำการอายัั ดตัั วผู้้�ต้้ อ งหาหรืือผู้้�ต้้ อ งขัั ง
ในเรืือนจำ ต้้องกำชัับให้้เร่่งรััดการสอบสวนในคดีีอื่่�น
ที่่�ยัังดำเนิินการไม่่แล้้วเสร็็จโดยเร็็วและเป็็นธรรมแก่่
ผู้้�ต้้องหาหรืือผู้้�ต้้องขััง และกำชัับให้้ปฏิิบััติิตามคำสั่่�ง
สำนัั ก งานตำรวจแห่่ ง ชาติิ ที่่� 419/2556 ลงวัั นที่่�
1 กรกฎาคม 2556 อย่่างเคร่่งครััด

4.4	รััฐบาลโดยกระทรวงยุุติธิ รรม ควรพิิจารณา
ปรัับปรุุงสภาพเรืือนจำให้้สอดคล้้องกัับข้้อกำหนดขั้้�นต่่ำ
ขององค์์การสหประชาชาติิในการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขััง
หรืือข้้อกำหนดแมนเดลา (United Nations Standard
Minimum Rules for the Treatment of Prisoners Mandela Rules) และข้้ อ กำหนดสหประชาชาติิ
ว่่าด้้วยการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขัังหญิิงและมาตรการที่่�มิิใช่่
การคุุ ม ขัั ง สำหรัั บ ผู้้�กระทำผิิ ดหญิิ ง หรืือข้้ อ กำหนด
กรุุงเทพ (Bangkok Rules) ทั้้�งการจััดหาอุุปกรณ์์
ที่่�จำเป็็นสำหรัับการดููแลสุุขภาพตนเองของผู้้�ต้้องขััง
ในเรืือนจำ และการจััดสถานที่่�อยู่่�อาศััยให้้เหมาะสม
สอดคล้้องกัับปริิมาณผู้้�ต้้องขััง รวมไปถึึงการแยกวิิธีี
การปฏิิบัติั ที่่ิ ชั� ดั เจนระหว่่างผู้้�ต้อ้ งหาที่่�ถููกกัักขัังระหว่่าง
การสอบสวนและผู้้�ต้้ อ งโทษที่่� ไ ด้้ รัั บ คำพิิ พ ากษา
ถึึงที่่�สุุดแล้้ว
4.5	รััฐบาลโดยกระทรวงยุุติธิ รรม ควรศึึกษา
และพิิ จ ารณาปรัั บ ใช้้ ก ลไกการพัั ก การลงโทษกรณีี
มีีเหตุุพิิเศษและการสร้้างงานสร้้างอาชีีพให้้กัับเรืือนจำ
และทััณฑสถานทุุกแห่่ง เพื่่�อขยายโอกาสให้้ผู้้�ต้้องขััง
ในพื้้�นที่่�อื่่�นได้้รัับการฝึึกทัักษะอาชีีพหรืือการทำงาน
ในด้้านต่่าง ๆ เมื่่อ� ได้้รับั การปล่่อยตััวจะช่่วยให้้ประกอบ
อาชีีพและมีีรายได้้ รวมทั้้�งลดโอกาสในการกระทำผิิดซ้้ำ
นอกจากนี้้� ควรมอบหมายหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้มีี
การศึึกษาปรัับปรุุงแก้้ไขทะเบีียนประวััติิอาชญากร
และประเมิิ นผู้้�ที่่� จ ะได้้ รัั บ การปล่่ อ ยตัั ว โดยจำแนก
ตามคดีี พฤติิ ก ารณ์์ แ ห่่ ง คดีี หรืือการผ่่ า นหลัั ก สูู ต ร
การสร้้างอาชีีพ ให้้สามารถปรัับตััวเข้้ากัับสัังคมภายนอกได้้

3.2 การกระทำทรมานและการบัังคัับให้้สููญหาย
1.	สถานการณ์์/ปััญหา
1.1 การกระทำทรมาน
		 ในเดืือนสิิ ง หาคม 2564 มีี ร ายงาน
การกระทำทรมานของเจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจชุุดเฉพาะกิิจ
ปราบปรามยาเสพติิ ด ของ สภ.เมืืองนครสวรรค์์
ในระหว่่ า งการปฏิิ บัั ติิ หน้้ า ที่่� โดยมีี ก ารใช้้ ถุุ ง ดำ
ครอบศีี ร ษะผู้้�ต้้ อ งสงสัั ย คดีี ย าเสพติิ ดจน เป็็ น เหตุุ ใ ห้้

		สำหรัั บ สถิิ ติิ เรื่่� อ งร้้ อ งเรีี ย นต่่ อ กสม.
ปีี 2564 มีีเรื่่�องร้้องเรีียนกรณีีกล่่าวอ้้างว่่าถููกทำร้้าย
ร่่างกายหรืือกระทำทรมานโดยเจ้้าหน้้าที่่�รััฐ จำนวน
13 คำร้้อง เช่่น กรณีีกล่่าวอ้้างว่่าเจ้้าหน้้าที่่�ความมั่่�นคง
ในพื้้�นที่่จั� งั หวััดชายแดนภาคใต้้ทำร้้ายร่่างกายในระหว่่าง
การควบคุุมตััว กรณีีผู้้�ต้อ้ งขัังเข้้าใหม่่มีร่ี อ่ งรอยถููกทำร้้าย
ร่่างกาย และกรณีีกล่่าวอ้้างว่่าถููกทำร้้ายร่่างกายระหว่่าง
เข้้ารัับการฝึึกเป็็นพลทหารกองประจำการ เป็็นต้้น
โดยคำร้้องทั้้�งหมดอยู่่�ในระหว่่างกระบวนการตรวจสอบ

ข้้อเท็็จจริิง ทั้้�งนี้้� จำนวนเรื่่�องร้้องเรีียนมีีจำนวนลดลง
เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 ที่่�มีีจำนวน 15 คำร้้อง

1.2 การบัังคัับให้้สููญหาย
		มีี ร ายงานความคืืบหน้้ า ทางคดีี ก รณีี
การหายตััวไปของนายพอละจีี รัักจงเจริิญ หรืือ บิิลลี่่�
หลัังถููกจัับกุุมโดยเจ้้าหน้้าที่่�อุทุ ยานแห่่งชาติิแก่่งกระจาน
เมื่่�อปีี 2557 โดยหลัังจากที่่�กรมสอบสวนคดีีพิิเศษ
(DSI) ส่่งความเห็็นแย้้งไปยัังอััยการสููงสุุดเพื่่อ� พิิจารณา131
อัั ย การสูู ง สุุ ด ได้้ มีี ค ำสั่่� ง ให้้ ก รมสอบสวนคดีี พิิ เ ศษ
ดำเนิิ น การสอบสวนเพิ่่� ม เติิ ม ใน 4 ประเด็็ น ได้้ แ ก่่
การตรวจสอบพยานเทคนิิคที่่�รวบรวมพยานหลัักฐาน
วััตถุุพยานเพิ่่�มเติิม เครืือญาติิของนายพอละจีี และ
เจ้้ า หน้้ า ที่่� นิิ ติิ วิิ ท ยาศาสตร์์ เ กี่่� ย วกัั บ การตรวจพิิ สูู จน์์
หลัักฐาน132

จาก สรุุปคดีีสะเทืือนวงการสีีกากีี “ผู้้ก� ำกัับโจ้้” จากวัันหลบหนีี ถึึงวัันถููกควบคุุมตัวั , โดย ไทยรััฐออนไลน์์, 27 สิิงหาคม
2564. สืืบค้้นจาก https://www.thairath.co.th/news/local/2178286
128
จาก กสม. ชี้้�เหตุุตำรวจซ้้อมทรมานผู้้�ต้้องขัังถึึงแก่่ความตายละเมิิดหลัักสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างชััดแจ้้ง แนะรััฐบาล
เร่่งผลัักดัันร่่างกฎหมายซ้้อมทรมานฯ - ปฏิิรููปองค์์กรตำรวจตามเจตนารมณ์์รััฐธรรมนููญ [ข่่าวประชาสััมพัันธ์์]. โดย สำนัักงาน
กสม., 25 สิิงหาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements-Press-Releases-OpenLetters/Press-Releases/กสม-ชี้้�เหตุุตำรวจซ้้อมทรมานผู้้�ต้้องขัังถึึงแก่่ความตายละ.aspx
129
จาก อััยการสั่่�งฟ้้องแล้้ว อดีีตผู้้�กำกัับโจ้้และพวก 4 ข้้อหาหนััก โทษประหารสถานเดีียว, โดย ประชาชาติิธุุรกิิจ,
15 พฤศจิิกายน 2564. สืืบค้้นจาก https://www.prachachat.net/general/news-802826
130
จาก ศาลทหารประทัับรัับฟ้้อง “ร้้อยโทกัับพวก” คดีีซ้้อมทรมานพลทหารวิิเชีียร เผืือกสม เสีียชีีวิิต, โดย มติิชน
ออนไลน์์, 4 ตุุลาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_2973342
131
จาก หนัังสืือกรมสอบสวนคดีีพิิเศษ ที่่� ยธ 0834/292 ลงวัันที่่� 13 พฤศจิิกายน 2563 เรื่่�อง แจ้้งข้้อมููลความคืืบหน้้า
ของคดีีการหายตััวไปของบิิลลี่่�.
132
จาก ‘มึึนอ-สุุรััช’ ตามความคืืบหน้้าจาก DSI-อสส. คดีีการหายตััวไปของบิิลลี่่� กัับคดีีถููกตำรวจซ้้อมทรมาน,
โดย ประชาไท, 21 มกราคม 2565. สืืบค้้นจาก https://prachatai.com/journal/2022/01/96903
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การประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิพลเมืืองและสิิทธิิทางการเมืือง

ขาดอากาศหายใจและเสีี ย ชีี วิิ ต ในเวลาต่่ อ มา 127
จากเหตุุ ก ารณ์์ ที่่� เ กิิ ดขึ้้� น กสม. ได้้ เ รีี ย กร้้ อ งให้้
รัั ฐ บาลและหน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งเร่่ ง สอบสวนและ
ดำเนิิ น คดีี อ าญาต่่ อ เจ้้ า หน้้ า ที่่� ต ำรวจกลุ่่�มดัั ง กล่่ า ว
ด้้วยกระบวนการที่่�โปร่่งใสและตรวจสอบได้้ เร่่งผลัักดััน
ร่่าง พ.ร.บ. ป้้องกัันและปราบปรามการทรมานและ
การกระทำให้้บุุคคลสููญหาย พ.ศ. .... และเร่่งผลัักดััน
ให้้ มีี ก ารปฏิิ รูู ป องค์์ ก รตำรวจ ทั้้� ง ในเชิิ ง โครงสร้้ า ง
กระบวนการ และกฎระเบีี ย บ 128 ซึ่่� ง ต่่ อ มาได้้ มีี
การควบคุุมผู้้�ต้อ้ งหาและอััยการได้้สั่่ง� ฟ้้องผู้้�ต้อ้ งหาทั้้�งหมด
ในข้้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา และ พ.ร.ป. ว่่าด้้วย
การป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต พ.ศ. 2561129
นอกจากนี้้� มีี ร ายงานความคืืบหน้้ า ทางคดีี ก รณีี
พลทหารวิิเชีียร เผืือกสม ซึ่่�งถููกเจ้้าหน้้าที่่�ทหารรุุมซ้้อม
ทรมานและเสีี ย ชีี วิิ ต เมื่่� อ ปีี 2554 โดยศาลมณฑล
ทหารบกที่่� 46 มีีคำสั่่ง� รัับฟ้้องเจ้้าหน้้าที่่�ทหาร จำนวน 9 คน
เมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน 2564130

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564
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ของการป้้องกัันการทรมานและการกระทำให้้บุุคคล
สูู ญ หายแก่่ เ จ้้ า หน้้ า ที่่� ผู้้�บัั ง คัั บ ใช้้ ก ฎหมาย และ
การประชาสััมพัันธ์์เผยแพร่่สาระสำคััญของอนุุสััญญา
CAT และ CPED รวมทั้้�งการดำเนิินการเกี่่�ยวกัับเรื่่�อง
ร้้ อ งทุุ ก ข์์ ที่่� ยัั ง อยู่่�ในระหว่่ า งการค้้ นห าข้้ อ มูู ล และ
การเยีียวยาแก่่ผู้้�เสีียหายและครอบครััว

ที่่�มา: มติิชนออนไลน์์

		 ในส่่ วน ของเรื่่� อ งร้้ อ งเรีี ย นต่่ อ กสม.
ในปีี 2564 มีีจำนวน 2 คำร้้อง คืือ กรณีีขอให้้ตรวจสอบ
การบัังคัับสููญหายผู้้�ลี้้�ภััยทางการเมืือง และผลัักดัันให้้
สภาผู้้�แทนราษฎรผ่่านร่่าง พ.ร.บ. ป้้องกัันและปราบปราม
การทรมานและการกระทำให้้บุุคคลสููญหาย พ.ศ. ....
และกรณีีขอให้้ตรวจสอบนายกรััฐมนตรีีและหน่่วยงาน
ความมั่่�นคงที่่�อาจเกี่่ย� วข้้องกัับการอุ้้�มหายผู้้�ลี้้ภั� ยั การเมืือง
ในขณะที่่�ปีี 2563 ไม่่มีีเรื่่�องร้้องเรีียนเข้้ามายััง กสม.
โดยทั้้�ง 2 คำร้้อง อยู่่�ในระหว่่างกระบวนการตรวจสอบ
ข้้ อ เท็็ จจริิ ง นอกจากนี้้� กสม. ได้้ มีี ม ติิ ใ ห้้ ตั้้� ง
คณะอนุุ ก รรมการเพื่่� อ ศึึกษาการดำเนิิ น การของรัั ฐ
ต่่อการแก้้ไขปััญหาการบัังคัับให้้สููญหายและเสีียชีีวิิต
ของคนไทยที่่�พำนัักอาศััยในประเทศเพื่่�อนบ้้านเพื่่�อขอ
ลี้้� ภัั ย ทางการเมืืองด้้ ว ย เพื่่� อ นำข้้ อ มูู ล มาประกอบ
การพิิจารณาเรื่่�องร้้องเรีียน

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
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2.1 การตอบรัับข้้อเสนอแนะในรายงาน

ปีี 2563
		 กระทรวงยุุ ติิ ธ รรม (ยธ.) ได้้ เ สนอ
ร่่าง พ.ร.บ. ป้้องกัันและปราบปรามการทรมานและ
การกระทำให้้บุคุ คลสููญหาย พ.ศ. .... เข้้าสู่่�การพิิจารณา
และได้้ดำเนิินการสร้้างความตระหนัักถึึงความสำคััญ

2.2 การดำเนิินการในปีี 2564
		 2.2.1 ความคืืบหน้้าของร่่าง พ.ร.บ.
ป้้องกัันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้้
บุุคคลสููญหาย พ.ศ. ....
			
เมื่่�อวัันที่่� 16 กัันยายน 2564
สภาผู้้�แทนราษฎรมีีมติิรัับหลัักการร่่าง พ.ร.บ. ดัังกล่่าว
และได้้ ตั้้� ง คณะกรรมาธิิ ก ารวิิ ส ามัั ญ พิิ จ ารณาร่่ า ง
กฎหมาย133 ทั้้�งนี้้� กสม. ได้้จััดเวทีี “เสวนาหาทางออก
เพื่่�อแก้้ปััญหาการซ้้อมทรมาน: มาตรการทางกฎหมาย
และอื่่น 
� ๆ” และได้้มีข้ี อ้ เสนอแนะต่่อร่่าง พ.ร.บ. ดัังกล่่าว
ไปยัังประธานรััฐสภา โดยมีีสาระสำคััญ เช่่น การกำหนด
ให้้ภ าระการพิิสููจน์์ค วามรัับผิิดจากการทรมานและ
การกระทำให้้บุุคคลสููญหายตกอยู่่�กัับเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ
ผู้้�กระทำความผิิด และการกำหนดให้้ค วามผิิดฐาน
กระทำทรมานและฐานกระทำให้้บุุคคลสููญหายเป็็นคดีี
ที่่�ไม่่มีีอายุุความ เป็็นต้้น134
		 2.2.2 การดำเนิินงานของคณะกรรมการ
จััดการเรื่่�องราวร้้องทุุกข์์กรณีีถููกกระทำทรมานและ
ถููกบัังคัับให้้หายสาบสููญ
			
เมื่่�อวัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2564
ครม. มีี ม ติิ รัั บ ทราบรายงานผลการดำเนิินงานของ
คณะกรรมการฯ ประจำปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เช่่น การติิดตามและตรวจสอบบุุคคลตามบััญชีีของ
คณะทำงานสหประชาชาติิ ว่่ า ด้้ ว ยการหายสาบสูู ญ
โดยถููกบัังคัับหรืือไม่่สมััครใจ การลงพื้้�นที่่�เพื่่อ� เข้้าพบ
ญาติิของผู้้�ถููกบัังคัับให้้หายสาบสููญ การพิิจารณาเยีียวยา

จาก บัันทึึกการประชุุมสภาผู้้�แทนราษฎร ชุุดที่่� 25 ปีีที่่� 3 ครั้้�งที่่� 21 (สมััยสามััญประจำปีีครั้้�งที่่� 1) วัันที่่� 16 กัันยายน
2564 [คลัังสารสนเทศของสถาบัันนิิติิบััญญััติิ] (น. 3 - 4), โดย สำนัักงานเลขาธิิการสภาผู้้�แทนราษฎร, 16 กัันยายน 2564.
สืืบค้้นจาก https://dl.parliament.go.th/backoffice/viewer2300/web/viewer.php
134
จาก หนัังสืือคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ ด่่วนที่่�สุุด ที่่� สม 0006/74 ลงวัันที่่� 7 กัันยายน 2564 เรื่่�อง
ข้้อเสนอแนะต่่อร่่าง พ.ร.บ. ป้้องกัันและปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้้บุุคคลสููญหาย พ.ศ. ....
133

2.3 การดำเนิินการของ กสม.
		 ในปีี 2564 (มกราคม - ธัันวาคม) กสม.
ได้้ออกรายงานผลการตรวจสอบการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกรณีีที่่�กล่่าวอ้้างว่่ามีีการทำร้้ายร่่างกาย
หรืือกระทำทรมานจำนวน 10 เรื่่�อง มีีกรณีีสำคััญ
ซึ่่ง� กสม. มีีความเห็็นว่่ามีีการกระทำหรืือละเลยการกระทำ
อัันเป็็นการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน และมีีข้้อเสนอแนะ
ไปยัังหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น 1) กรณีีของเจ้้าหน้้าที่่�
ทหารชุุดปราบปรามยาเสพติิดทำร้้ายร่่างกายชาย 2 คน
เป็็นเหตุุให้้ชายคนหนึ่่ง� เสีียชีีวิติ และอีีกคนได้้รับั บาดเจ็็บ

จาก มติิ ครม. วัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2564, โดย สำนัักเลขาธิิการ ครม., 23 กุุมภาพัันธ์์ 2564. สืืบค้้นจาก
https://resolution.soc.go.th/?page_id=74&find_word=การดำเนิินงานของคณะกรรมการจััดการเรื่่อ� งราวร้้องทุุกข์์กรณีีถูกู
กระทำทรมานและถููกบัังคัับให้้หายสาบสููญ&start_date=23%2F02%2F2564&end_date=&book_number=&page_no=1
136
จาก อธิิบดีีดีเี อสไอ ประชุุมติิดตามการทำงานของคณะอนุุกรรมการติิดตามและตรวจสอบ กรณีีถููกกระทำทรมานและ
ถููกบัังคัับให้้หายสาบสููญ ผ่่านระบบ Cisco Webex Meeting ครั้้�งที่่� 1/2564 [ข่่าวประชาสััมพัันธ์์ภารกิิจ], โดย กรมสอบสวน
คดีีพิิเศษ, 18 พฤษภาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.dsi.go.th/th/Detail/92f2ccf16e1afc6181a62629b2a20af3
137
จาก หนัังสืือสำนัักเลขาธิิการ ครม. ด่่วนที่่�สุุด ที่่� นร 0505/27425 ลงวัันที่่� 31 สิิงหาคม 2564 เรื่่�อง รายงานสรุุป
ผลการพิิจารณาต่่อข้้อเสนอแนะมาตรการหรืือแนวทางในการส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน กรณีีการป้้องกัันการปฏิิบััติิ
ของเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐที่่�มีีลัักษณะเป็็นการทรมานบุุคคล.
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การประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิพลเมืืองและสิิทธิิทางการเมืือง

		 อนึ่่�ง เมื่่�อวัันที่่� 18 พฤษภาคม 2564
คณะอนุุกรรมการติิดตามและตรวจสอบกรณีีถูกู กระทำ
ทรมานและถููกบัังคัับให้้หายสาบสููญ136 มีีมติิเกี่่�ยวกัับ
การดำเนิิ น การกรณีี ที่่� มีี ก ารร้้ อ งเรีี ย นให้้ คัั ด กรอง
ผู้้�ที่่� ถูู ก กระทำทรมานและถูู ก บัั ง คัั บ ให้้ ห ายสาบสูู ญ
ที่่�เหตุุการณ์์เกิิดนอกราชอาณาจัักรเพื่่อ� ดำเนิินการสืืบสวน
จำนวน 3 ราย ได้้แก่่ นายสยาม ธีีรวุุฒิิ นายวัันเฉลิิม
ศัั ก ดิ์์� สัั ตย์์ สิิ ท ธิ์์� และนายสุุ ร ชัั ย ด่่ า นวัั ฒ นานุุ ส รณ์์
โดยมอบหมายให้้กรมสอบสวนคดีีพิิเศษดำเนิินการ
ตามอำนาจหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ รวมถึึงมีีการประสาน
ความร่่วมมืือในการขอเอกสารจากหน่่วยงานต่่าง ๆ
ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ เพื่่�อนำมาประกอบ
การพิิจารณา

สาหััส โดยมีีข้้อเสนอแนะไปยัังหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ให้้กำหนดมาตรการและแนวทางในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
อย่่างเป็็นรูปธ
ู รรมแก่่เจ้้าหน้้าที่่�ทหารซึ่่ง� ได้้รับั มอบหมาย
ให้้ ป ฏิิ บัั ติิ หน้้ า ที่่� ด้้ า นการป้้ อ งกัั น และปราบปราม
ยาเสพติิ ด เพื่่� อ ป้้ อ งกัั นมิิ ใ ห้้ มีี ก ารกระทำที่่� เข้้ า ข่่ า ย
การซ้้อมทรมานผู้้�ต้้องสงสััย และการพิิจารณายกเลิิกคำสั่่ง�
หััวหน้า้ คณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิ (คสช.) ที่่� 23/2558
และ 13/2559 เนื่่�องจากคำสั่่�งทั้้�ง 2 ฉบัับ ให้้อำนาจ
พิิ เ ศษแก่่ เจ้้ า หน้้ า ที่่� ฝ่่ า ยทหาร ในการป้้ อ งกัั น และ
ปราบปรามการกระทำความผิิ ด บางประการที่่� เ ป็็ น
ภยัันตรายต่่อความสงบเรีียบร้้อยหรืือบ่่อนทำลายระบบ
เศรษฐกิิ จ และสัั ง คมของประเทศ และการป้้ อ งกัั น
และปราบปรามยาเสพติิด โดย ครม. ได้้รับั ทราบรายงาน
สรุุปผลการพิิจารณาต่่อข้้อเสนอแนะของ กสม. ตามที่่�
ยธ. เสนอมีี ส าระสำคัั ญ เช่่ น การใช้้ อ ำนาจพิิ เ ศษ
ตามคำสั่่�งหััวหน้้า คสช. ทั้้�ง 2 ฉบัับ ยัังมีีความจำเป็็น
แต่่ เ จ้้ า หน้้ า ที่่� ยัั ง ต้้ อ งปฏิิ บัั ติิ หน้้ า ที่่� ภ ายใต้้ ข อบเขต
ของกฎหมายและเคารพสิิทธิิและเสรีีภาพของประชาชน
อย่่างเคร่่งครััด เป็็นต้น้ 137 และ 2) กรณีีเจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจ
ทำร้้ายร่่างกายผู้้�ต้้องสงสััยเพื่่อ� ให้้รับั สารภาพว่่าฆ่่าผู้้�อื่น่�
กสม. ได้้มีีข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับการชดเชยเยีียวยา
ให้้แก่่ผู้้�เสีียหาย แนวทางการปฏิิบัติั ขิ องเจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจ
ตามหลัักสิิทธิิมนุุษยชน และการจััดให้้มีกี ารบัันทึึกภาพ
เคลื่่อ� นไหวและเสีียงในระหว่่างการจัับกุุม การควบคุุมตััว
และการสอบสวน ซึ่่� ง สำนัั ก งานตำรวจแห่่ ง ชาติิ
ได้้ แจ้้ ง ข้้ อ มูู ล เกี่่� ย วกัั บ การชดเชยเยีี ย วยาผู้้�เสีี ย หาย
และการกำหนดแนวปฏิิบััติิในการบัันทึึกภาพและเสีียง
การตรวจค้้น จัับกุุม และการสอบสวนคดีีอาญา เพื่่�อให้้

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

ให้้กัับผู้้�ถููกกระทำทรมานและถููกบัังคัับให้้หายสาบสููญ
และการศึึกษาแนวทางการช่่วยเหลืือเยีียวยาสำหรัับ
กรณีีที่่�ไม่่ปรากฏข้้อเท็็จจริิงว่่าบุุคคลที่่�สููญหายเกิิดจาก
การกระทำของผู้้�ใด โดยไม่่ปรากฏพฤติิการณ์์การสููญหาย
และไม่่เคยได้้รัับการเยีียวยาจากหน่่วยงานใด135
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สอดคล้้องกัับแผนการปฏิิรููปประเทศด้้านกระบวนการ
ยุุติิธรรม138 เป็็นต้้น

3. การประเมิินสถานการณ์์

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

พััฒนาการหรืือความก้้าวหน้้า ในปีี 2564
มีีความก้้าวหน้้าที่่�สำคััญเพื่่�อป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา
การกระทำทรมานและการบัังคัับบุุคคลให้้สูญ
ู หาย ได้้แก่่
กรณีีสภาผู้้�แทนราษฎรมีีมติิรัับหลัักการร่่าง พ.ร.บ.
ป้้องกัันและปราบปรามการทรมานและการกระทำ
ให้้ บุุ ค คลสูู ญ หาย พ.ศ. .... นอกจากนี้้� หน่่ ว ยงาน
ที่่�เกี่่ย� วข้้องยัังมีีการดำเนิินงานเพื่่อ� สร้้างความตระหนัักถึึง
ความสำคััญของการป้้องกัันการทรมานและการกระทำ
ให้้บุุคคลสููญหายแก่่เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมาย และ
การประชาสััมพัันธ์์เผยแพร่่สาระสำคััญของอนุุสััญญา
CAT และอนุุสััญญา CPED อย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งกฎหมาย
ดัั ง กล่่ า วหากมีี ผ ลใช้้ บัั ง คัั บ จะสามารถคุ้้�มครองสิิ ท ธิิ
และเสรีี ภ าพของประชาชนตามที่่� รัั ฐ ธรรมนูู ญ และ
สนธิิสััญญาระหว่่างประเทศให้้การรัับรอง
ปััญหาหรืืออุุปสรรค กสม. ยัังคงได้้รัับเรื่่�อง
ร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับการกล่่าวอ้้างว่่ามีีการกระทำทรมาน
โดยเจ้้าหน้้าที่่�รัฐั เป็็นระยะ ซึ่่ง� บางกรณีี กสม. ตรวจสอบแล้้ว
พบว่่ า มีี ก ารกระทำหรืือละเลยการกระทำอัั น เป็็ น
การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน จึึงเห็็นว่่าการอบรมให้้ความรู้้�
และสร้้างความตระหนัักถึึงความสำคััญของการป้้องกััน
การทรมานและการกระทำให้้บุคุ คลสููญหายแก่่เจ้้าหน้้าที่่�
อาจยัังไม่่ครอบคลุุมเพีียงพอและเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ปฏิิบัติั งิ าน
บางส่่วนยังั ขาดความรู้้�ความเข้้าใจว่่าการกระทำทรมาน
เป็็ นสิ่่� ง ต้้ อ งห้้ า มไม่่ ว่่ า จะสถานการณ์์ ใ ด นอกจากนี้้�
ยัังพบว่่า กฎหมายและคำสั่่�งบางฉบัับที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การจัั บ กุุ ม หรืือควบคุุ ม ตัั วผู้้�ต้้ อ งสงสัั ย มีี บ ทบัั ญ ญัั ติิ
ที่่� ใ ห้้ อ ำนาจพิิ เ ศษแก่่ เจ้้ า หน้้ า ที่่� ผู้้�บัั ง คัั บ ใช้้ ก ฎหมาย
ในการปฏิิบััติิงาน และอาจไม่่สอดคล้้องกัับหลัักการ
ของสนธิิ สััญ ญาระหว่่ า งประเทศด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุษ ยชน
ซึ่่� ง สุ่่�มเสี่่� ย งจะก่่ อ ให้้ เ กิิ ด การปฏิิ บัั ติิ อัั น กระทบต่่ อ
สิิทธิิมนุุษยชนของผู้้�ถููกควบคุุมตััวหรืือผู้้�ต้้องหา เช่่น

การข่่มขู่่� การทำร้้ายร่่างกาย การกระทำทรมาน เพื่่อ� ให้้
รัับสารภาพหรืือต่่อรองผลประโยชน์์ เป็็นต้น้ ดัังเช่่นกรณีี
การกระทำของเจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจชุุดเฉพาะกิิจปราบปราม
ยาเสพติิด สภ.เมืืองนครสวรรค์์ ที่่�อาจเกี่่�ยวข้้องกัับ
การใช้้อำนาจในการควบคุุมตััวผู้้�ต้้องสงสััยตาม พ.ร.บ.
ป้้ อ งกัั น และปราบปรามยาเสพติิ ด พ.ศ. 2519
โดยกฎหมายดัั ง กล่่ า วให้้ อ ำนาจในการควบคุุ ม ตัั ว
ผู้้�ต้้องสงสััยไว้้เป็็นเวลา 3 วััน เพื่่�อทำการสอบสวน
ก่่ อ นนำตัั วผู้้�ต้้ อ งสงสัั ย ส่่ ง พนัั ก งานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายอาญา และการกระทำของเจ้้าหน้้าที่่�
ชุุ ดดัั ง กล่่ า วอาจเป็็ น การกระทำที่่� ค รบองค์์ประกอบ
ของการทรมานตามอนุุสัญ
ั ญา CAT เนื่่อ� งจากผู้้�กระทำ
เป็็ น เจ้้ า พนัั ก งานของรัั ฐ ได้้ ก ระทำโดยเจตนาให้้ มีี
การเจ็็บปวด/บาดเจ็็บจนถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิต เพื่่�อให้้ได้้มา
ซึ่่� ง ข้้ อ มูู ลหรืื อคำรัั บ สารภาพจากผู้้�ถูู ก กระทำ ทั้้� ง นี้้�
แม้้ในปีี 2564 จะมีีการยกเลิิก พ.ร.บ. ป้้องกัันและ
ปราบปรามยาเสพติิด พ.ศ. 2519 แต่่อำนาจพิิเศษ
ในการควบคุุมตััวผู้้�ต้้องสงสััยในลัักษณะดัังกล่่าว ยัังคง
ปรากฏอยู่่�ใน พ.ร.บ. วิิธีพิี จิ ารณาคดีียาเสพติิด (ฉบัับที่่� 2)
พ.ศ. 2564
ในส่่วนของการบัังคัับบุุคคลให้้สูญ
ู หาย พบว่่า
ยัังไม่่มีีความคืืบหน้้าที่่�สำคััญในการติิดตามตััวต่่อกรณีี
การสููญหายของบุุคคลที่่�เป็็นนักั เคลื่่อ� นไหวทางการเมืือง
และนัั ก ปกป้้ อ งสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน โดยเฉพาะกรณีี ข อง
นายพอละจีี ที่่� อ ยู่่�ในขั้้� นต อนการสอบสวนเพิ่่� ม เติิ ม
ของกรมสอบสวนคดีีพิเิ ศษ รวมทั้้�งกรณีีของผู้้�ที่่ถู� กู บัังคัับ
ให้้สููญหายในต่่างประเทศ ทั้้�งนี้้� กสม. ขอสนัับสนุุน
ให้้รััฐบาลและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องดำเนิินการตาม
หน้้ า ที่่� แ ละอำนาจที่่� ส ามารถดำเนิิ น การได้้ เพื่่� อ ให้้
ความช่่วยเหลืือหรืืออำนวยความสะดวกด้้ า นต่่ า ง ๆ
แก่่ ค รอบครัั ว ในการติิ ดต ามเพื่่� อ ทราบชะตากรรม
ของผู้้�สููญหาย ซึ่่�งญาติิและครอบครััวมีีสิิทธิิในการรัับรู้้�
ความจริิงเกี่่ย� วกัับพฤติิการณ์์ของการบัังคัับให้้หายสาบสููญ
ชะตากรรมของผู้้�สููญหาย ตลอดจนความคืืบหน้้าของ
การสอบสวน

จาก หนัังสืือสำนัักงานตำรวจแห่่งชาติิ ที่่� ตช 0011.24/1315 ลงวัันที่่� 14 พฤษภาคม 2564 เรื่่อ� ง ข้้อเสนอแนะมาตรการ
หรืือแนวทางที่่�เหมาะสมในการป้้องกัันหรืือแก้้ไขปััญหาการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน.
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4.1 การพิิ จ ารณาร่่ า ง พ.ร.บ. ป้้ อ งกัั น
และปราบปรามการทรมานและการกระทำให้้บุุคคล
สููญหาย พ.ศ. .... รััฐสภาควรพิิจารณาโดยคำนึึงถึึง
ความสอดคล้้องตามอนุุสััญญา CAT และอนุุสััญญา
CPED ให้้ครบถ้้วน เพื่่�อให้้กฎหมายสามารถป้้องกััน
และแก้้ไขปััญหาการทรมานและการกระทำให้้บุุคคล
สููญหายได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล และรััฐบาลควรมอบหมาย
ให้้หน่ว่ ยงานที่่�เกี่่ย� วข้้องเตรีียมความพร้้อมในด้้านต่่าง ๆ
ให้้ประเทศไทยเข้้าเป็็นภาคีีอนุุสััญญา CPED ตามที่่�
ได้้ ล งนามไว้้ ตลอดจนการพิิ จ ารณาให้้ สัั ต ยาบัั น
ต่่อพิิธีีสารเลืือกรัับของอนุุสััญญาต่่อต้้านการทรมาน
และการปฏิิบัติั หรืื
ิ อการลงโทษอื่่นที่่
� โ� หดร้้าย ไร้้มนุุษยธรรม
หรืือที่่�ย่่ำยีีศักั ดิ์์ศรี
� ี (OP-CAT) เพื่่อ� การป้้องกัันการกระทำ
ทรมาน และการจััดตั้้ง� กลไกป้้องกัันการทรมานระดัับชาติิ
(National Preventive Mechanism: NPM) ที่่�เป็็น
หน่่วยงานอิิสระในการตรวจเยี่่ย� มสถานที่่�ที่่มี� กี ารคุุมขััง/
ควบคุุมตััว
4.2	รััฐบาลควรพิิจารณาทบทวนและยกเลิิก
การบัังคัับใช้้กฎหมายหรืือคำสั่่�งบางฉบัับที่่�ให้้อำนาจ
พิิเศษแก่่เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�บัังคัับใช้้กฎหมายในการจัับกุุม
และควบคุุ ม ตัั วบุุ ค คลที่่� ต้้ อ งสงสัั ย ว่่ า กระทำผิิ ด
และใช้้กฎหมายปกติิ คืือ ประมวลกฎหมายวิิธีพิี จิ ารณา
ความอาญาแทน เพื่่� อหลีี กเลี่่�ยงกรณีี ที่่� อาจสุ่่�มเสี่่�ยง
ให้้เกิิดการปฏิิบัติั ที่่ิ ก� ระทบต่่อสิิทธิิมนุุษยชน หรืือหากมีี
ความจำเป็็นต้้องใช้้กฎหมายในลัักษณะดัังกล่่าว ควรมีี
การพิิจารณาปรัับปรุุงแก้้ไขบทบััญญััติิในบางมาตรา
ของกฎหมายเหล่่ า นั้้� น ให้้ มีี ค วามสอดคล้้ อ งกัั บ
หลัักสิิทธิิมนุุษยชนและพัันธกรณีีระหว่่างประเทศที่่�ไทย
เป็็นภาคีี
4.3 	รัั ฐ บาลควรมอบหมายให้้ หน่่ ว ยงาน
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งจัั ด อบรมเจ้้ า หน้้ า ที่่� อ ย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งเพื่่� อ ให้้
ตระหนัักถึึงความสำคััญของการป้้องกัันการทรมาน
และการกระทำให้้บุุคคลสููญหาย โดยเฉพาะเจ้้าหน้้าที่่�
ผู้้�ปฏิิ บัั ติิ ง านโดยมีี ก ฎหมายอื่่� นที่่� ใ ห้้ อ ำนาจพิิ เ ศษ

4.4 	รัั ฐ บาลและหน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
พึึงดำเนิินการให้้ความช่่วยเหลืือหรืืออำนวยความสะดวก
ด้้ า นต่่ า ง ๆ แก่่ ผู้้�ถูู ก กระทำทรมานและครอบครัั ว
ของบุุคคลที่่�ถููกกระทำให้้สููญหาย ทั้้�งในการติิดตาม
เพื่่� อ ทราบชะตากรรมของผู้้�สูู ญ หาย ความคืืบหน้้ า
ของการสอบสวน ตลอดจนการเยีียวยาทางด้้านจิิตใจ
แก่่ญาติิและครอบครััวของผู้้�เสีียหายอย่่างเหมาะสม
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บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิพลเมืืองและสิิทธิิทางการเมืือง

กสม. มีีข้้อเสนอแนะเพิ่่�มเติิมต่่อประเด็็น
การกระทำทรมานและการบัังคัับให้้สููญหาย ดัังนี้้�

เพิ่่�มเติิมจากประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา
เช่่น เจ้้าหน้้าที่่�ชุุดปราบปรามยาเสพติิด และเจ้้าหน้้าที่่�
ฝ่่ายความมั่่�นคงในพื้้�นที่่จั� งั หวััดชายแดนภาคใต้้ เป็็นต้น้
รวมทั้้�งควรมีีระบบกำกัับดููแลการปฏิิบัติั งิ านของเจ้้าหน้้าที่่�
ให้้ อ ยู่่�ในขอบเขตของกฎหมายและเคารพสิิ ท ธิิ
และเสรีีภาพของประชาชนอย่่างเคร่่งครััด ในกรณีีที่่�
เกิิดเหตุุการณ์์การกระทำที่่�อ าจเข้้าข่่ายการทรมาน
หรืือการกระทำอื่่�นที่่�โหดร้้าย ไร้้มนุุษยธรรม หรืือที่่�
ย่่ำยีีศัักดิ์์�ศรีี ต้้องมีีการสอบสวนเพื่่�อพิิสููจน์์ข้้อเท็็จจริิง
อย่่างรวดเร็็วโดยปราศจากความลำเอีียง

3.3	นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
1.	สถานการณ์์/ปััญหา
	สถานการณ์์ทั่่ว� ไปของนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
ในปีี 2564 ยัั ง คงเกี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การดำเนิิ น คดีี
เชิิ ง ยุุ ท ธศาสตร์์ เ พื่่� อ ต่่ อ ต้้ า นการมีี ส่่ วนร่่ ว มของ
สาธารณชน รวมถึึงความคืืบหน้้ า ของการดำเนิิ น
กระบวนการยุุติิธรรมในชั้้�นศาล และการดำเนิินคดีี
ต่่อนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน ดัังนี้้�
1.1 การถููกฟ้้องร้้องดำเนิินคดีี
		 ในปีี 2564 มีีรายงานผู้้�ออกมาขัับเคลื่่อ� น
และจััดกิิจกรรมในประเด็็นสิิทธิิมนุุษยชนถููกดำเนิินคดีี
โดยเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ อาทิิ เจ้้าหน้้าที่่�อาวุุโสฝ่่ายรณรงค์์
เชิิ ง นโยบายของแอมเนสตี้้� อิิ น เตอร์์ เ นชั่่� น แนล
ประเทศไทย ซึ่่�งถููกดำเนิินคดีีร่่วมกัันกระทำความผิิด
ตาม พ.ร.บ. รัักษาความสะอาดและความเป็็นระเบีียบ
เรีียบร้้อยของบ้้านเมืือง พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. จราจร
ทางบก พ.ศ. 2522 จากการเข้้ า ร่่ ว มกิิ จ กรรม
“คืืน-ยุุติธิ รรม” เพื่่อ� รำลึึกถึึงผู้้�ถููกบัังคัับให้้สูญ
ู หายเนื่่อ� งใน

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

4.	ข้้อเสนอแนะ
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วาระครบ 1 ปีี 1 เดืือน ที่่�นายวัันเฉลิิม สััตย์์ศัักดิ์์�สิิทธิ์์�
หายตััวไป เมื่่�อวัันที่่� 4 มิิถุุนายน 2563139 และมีีกรณีี
ประชาชนเข้้าแจ้้งความดำเนิินคดีีกัับนัักสิิทธิิมนุุษยชน
4 คน ได้้แก่่ อดีีตกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
ประธานมูู ลนิิ ธิิ ผ สานวัั ฒ นธรรม นัั ก กฎหมายด้้ า น
สิิทธิิมนุุษยชน และแกนนำขบวนการประชาชนเพื่่อ� สัังคม
ที่่�เป็็นธรรม (P-Move) ในประเด็็นเกี่่�ยวกัับการปกป้้อง
สิิทธิิชาวบ้้านบางกลอยในพื้้�นที่่ป่� า่ อนุุรักั ษ์์ในเขตอุุทยาน
แห่่งชาติิแก่่งกระจาน140 กรณีีนักั วิิชาการถููกกลุ่่�มองค์์กร
เอกชนฟ้้องร้้องจากการเคลื่่�อนไหวเรื่่�องปััญหาสารพิิษ
กำจััดศััตรูพืืู ชที่่�ส่ง่ ผลกระทบต่่อสุุขภาพและสิ่่ง� แวดล้้อม141
ซึ่่�งต่่อมาศาลได้้มีีคำพิิพากษายกฟ้้อง142 เป็็นต้้น

1.2	ผู้้�หญิิงนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
		 ในปีี 2564 มีี ผู้้�หญิิ ง นัั ก ปกป้้ อ ง
สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนต้้ อ งประสบปัั ญ หาและอุุ ปส รรค
ในการทำหน้้าที่่� ได้้แก่่ กรณีีอดีีตหัวหน้
ั า้ อุุทยานแห่่งชาติิ
แก่่งกระจานเข้้าแจ้้งความร้้องทุุกข์์ให้้ดำเนิินคดีีอาญา
กัั บ ทนายความของผู้้�เสีี ย หายจากกรณีี ป ฏิิ บัั ติิ ก าร
ยุุทธการตะนาวศรีี ในอุุทยานแห่่งชาติิแก่่งกระจาน
บริิ เวณพื้้� นที่่� ใจแผ่่ นดิิ น และบางกลอยบน ในหลาย
ข้้อหาที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการทำหน้้าที่่�ในฐานะทนายความ143
1.3 ค ว า ม คืื บ หน้้ า ก า ร ด ำ เ นิิ น ค ดีี
ของนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
		 ในปีี 2564 มีี ค วามคืืบหน้้ า ของ
การดำเนิินคดีีต่อ่ นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนในหลายกรณีี
ได้้แก่่
		 1.3.1 การถููกดำเนิินคดีีจากการแสดง
ความคิิดเห็็น

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

ที่่�มา: สำนัักข่่าวอิิศรา
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กรณีีบริิษััทผลิิตผลไม้้กระป๋๋อง
แห่่ ง หนึ่่� ง ยื่่� นฟ้้ อ งคดีี นัั ก กิิ จ กรรมด้้ า นสิิ ท ธิิ แรงงาน
ชาวอัังกฤษ ข้้อหาละเมิิดและเรีียกค่่าเสีียหายซึ่่ง� ศาลฎีีกา
มีีคำพิิพากษาเมื่่�อวัันที่่� 11 พฤษภาคม 2564 ให้้ยกฟ้้อง
โดยศาลเห็็ น ว่่ า จำเลยได้้ ใ ห้้ สัั ม ภาษณ์์ กัั บ ผู้้�สื่่� อ ข่่ า ว
เกี่่�ยวกัับการจ้้างงานซึ่่�งมาจากการเก็็บข้้อ มููลส ภาพ
การทำงานของแรงงานต่่างชาติิของบริิษััท โดยจำเลย
ไม่่ ไ ด้้ เ ป็็ นผู้้� เผยแพร่่ ข้้ อ ความแต่่ เ ป็็ น การเผยแพร่่
โดยสำนัักข่่าวเอง144

จาก แอมเนสตี้้� เรีี ย กร้้องทางการไทยยุุ ติิ ก ารใช้้กฎหมายปิิ ด ปากนัั ก ปกป้้ อ งสิิ ท ธิิ มนุุ ษ ยชน, โดย Amnesty
International Thailand, 4 สิิงหาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.amnesty.or.th/latest/news/942/
140
จาก กลุ่่�มหนุุนอุุทยานฯ แจ้้งความ ปชช. #Saveบางกลอย 4 ราย-ร้้องภาครััฐยกเลิิก MOU, โดย ประชาไท, 1 มีีนาคม
2564. สืืบค้้นจาก https://prachatai.com/journal/2021/03/91916
141
จาก ไต่่สวนมููลฟ้้องนััดแรก! คดีีปิิดปาก NGO แบนสารเคมีี, โดย ไทยพีีบีีเอส, 1 พฤศจิิกายน 2564. สืืบค้้นจาก
https://news.thaipbs.or.th/content/309227
142
จาก บรรทััดฐานใหม่่ ‘พููดเพื่่�อประโยชน์์ สธ.’ ผอ.ไบโอไทยชี้้� หลัังคดีีถููกยกฟ้้อง, โดย Greennews, 15 ธัันวาคม 2564.
สืืบค้้นจาก https://greennews.agency/?p=26853
143
จาก “ชััยวััฒน์์” แจ้้งกลัับทนายปู่่�คออี้้� ปั้้�นเรื่่�องแจ้้งความเท็็จ ลั่่�นถึึงเวลาเอาคืืน, โดย ไทยรััฐออนไลน์์, 27 กรกฎาคม
2564. สืืบค้้นจาก https://www.thairath.co.th/news/local/central/2150708
144
จาก #คดีีอานดี้้� วัันนี้้� (11 พ.ค. 2564) ศาลฎีีกาพิิพากษายกฟ้้องคดีีบริิษััท เนเชอรััล ฟรุุต จำกััด ฟ้้องนายอานดี้้�
ฮอลล์์ [อ้้างอิิงจากสถานะเฟซบุ๊๊�ก]. โดย NSP LEGAL Office, 11 พฤษภาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.facebook.
com/nsplegalofficethailand/posts/1886429514878161
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		 1.3.2 การถููกกระทำอัันตรายแก่่ชีีวิิต
และร่่างกาย
			
ก ร ณีี ค ว า ม คืื บ หน้้ า ข อ ง
การดำเนิิ น คดีี จ ากการกระทำอัั นต รายแก่่ ชีี วิิ ต และ
ร่่างกายต่่อนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนในกรณีีสมาชิิก
ชุุมชนสัันติิพััฒนาและสหพัันธ์์เกษตรกรภาคใต้้ (สกต.)
ที่่�ถููกลอบยิิงอัันเนื่่�องมาจากการเคลื่่�อนไหวด้้านสิิทธิิ
ในที่่� ดิิ น ซึ่่� ง ศาลได้้ มีี ค ำพิิ พ ากษาคดีี ห มายเลขดำที่่�
อ.18/2564 เมื่่�อวัันที่่� 26 สิิงหาคม 2564 ลงโทษจำคุุก
จำเลยเป็็นเวลา 13 ปีี 16 เดืือน และให้้ชดใช้้ค่่าสิินไหม
ทดแทน แต่่ทั้้ง� นี้้�บางกรณีีที่่ยั� งั ไม่่สามารถนำตััวผู้้�กระทำ
ความผิิดมาลงโทษได้้ อาทิิ กรณีีสมาชิิก สกต. ในพื้้�นที่่�
จ สุุ ร าษฎร์์ ธ านีี ถูู ก ลอบสัั ง หาร จำนวน 4 คน 149
หรืือกรณีี ก ารลอบสัั ง หารชาวบ้้ า น จำนวน 4 คน
จากการคััดค้า้ นการทำเหมืืองแร่่ในพื้้�นที่่� จ. หนองบััวลำภูู
ซึ่่ง� ขาดอายุุความการดำเนิินคดีีอาญาและไม่่เข้้าหลัักเกณฑ์์
ที่่�จะร้้องขอให้้รื้้�อฟื้้�นคดีีขึ้้�นพิิจารณาใหม่่ กรมสอบสวน
คดีี พิิ เ ศษจึึงมีี ค ำสั่่� ง ให้้ ยุุ ติิ ก ารสืืบสวนแล้้ ว เมื่่� อ วัั นที่่�
13 พฤษภาคม 2564150

จาก ศาลฎีีกายกฟ้้อง อ.งามศุุกร์์ คดีีหมิ่่�นประมาท บริิษััทธรรมเกษตร, โดย ข่่าวจริิง, 22 กัันยายน 2564. สืืบค้้นจาก
https://www.benarnews.org/thai/news/th-libel-case-09222021182259.html
146
จาก ศาลรัับฟ้้องคดีี ‘ธรรมเกษตร’ ฟ้้อง ‘อัังคณา’ หมิ่่�นประมาทเพราะให้้กำลัังใจนัักสิิทธิิ, โดย ประชาไท,
18 สิิงหาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://prachatai.com/journal/2021/08/94529
147
จาก THAILAND: THAMMAKASET WATCH, โดย INTERNATIONAL FEDERATION FOR HUMAN RIGHTS,
22 กัันยายน 2564. สืืบค้้นจาก https://www.fidh.org/ไทย/thailand-thammakaset-watch#ancre3
148
แหล่่งเดิิม.
149
จาก ศาลตััดสิินจำคุุกมืือปืืนลอบยิิง ‘ดำ อ่่อนเมืือง’ นัักปกป้้องสิิทธิิฯ สมาชิิกของสหพัันธ์์เกษตรกรภาคใต้้ (สกต.),
โดย ประชาไท, 26 สิิงหาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://prachatai.com/journal/2021/08/94668
150
จาก รายงานผลการตรวจสอบ ที่่� 122-124/2564 เรื่่�อง สิิทธิิและเสรีีภาพในชีีวิิตและร่่างกาย อัันเกี่่�ยวเนื่่�องกัับสิิทธิิ
ในกระบวนการยุุติิธรรม กรณีีขอให้้คุ้้�มครองนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน และติิดตามความคืืบหน้้ากรณีีนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
ถููกลอบสัังหาร.
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บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิพลเมืืองและสิิทธิิทางการเมืือง

			
อย่่างไรก็็ตาม สืืบเนื่่�องจากกรณีี
ข้้างต้้นมีอี ดีีตกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิถูกู บริิษัทั
รายเดีียวกัันยื่่�นฟ้้องต่่อศาลอาญากรุุงเทพใต้้ เป็็นคดีี
หมายเลขดำที่่� อ.2492/2562 ในข้้อหาหมิ่่�นประมาท
ด้้วยการโฆษณา เนื่่�องจากโพสต์์ข้้อความใน Twitter
สนัั บ สนุุ น ให้้ ก ำลัั ง ใจอาจารย์์ ป ระจำมหาวิิ ท ยาลัั ย
ที่่� ถูู ก ฟ้้ อ ง ทั้้� ง นี้้� ปรากฏข้้ อ เท็็ จจริิ ง ว่่ า เมื่่� อ วัั นที่่� 24
กุุมภาพัันธ์์ 2563 ศาลได้้ยกคำร้้องของโจทก์์เพื่่�อขอ
ให้้ยกฟ้้องโดยอาศััยเหตุุตามมาตรา 161/1 และมาตรา
165/2 ของประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา
และนััดหมายไกล่่เกลี่่�ยและสอบถามคำให้้การในวัันที่่�
26 ตุุลาคม 2564146 และบริิษััทเอกชนรายดัังกล่่าว
ยัังมีีการฟ้้องคดีีในข้้อหาหมิ่่�นประมาทกัับบุุคคลอื่่�น
จากการโพสต์์ข้้อความสนัับสนุุนบุุคคลที่่�ถููกฟ้้องคดีี
ในอีี ก หลายคดีี ได้้ แ ก่่ กรณีี ข องผู้้�เชี่่� ย วชาญ
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนอาวุุโสและอดีีตผู้้�ช่่วยด้้านสื่่�อสาร
ขององค์์กรฟอร์์ตี้้�ฟายไรต์์ ซึ่่�งศาลยกคำร้้องเพื่่�อขอให้้
ยกฟ้้องโดยอาศััยเหตุุตามมาตรา 161/1 และมาตรา
165/2 ของประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา
เช่่ น เดีี ย วกัั น โดยให้้ ร วมคดีี เ ข้้ า กัั บ คดีี ข องอดีี ต
กรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ และนััดไต่่สวนมููลฟ้้อง

ในวัันที่่� 27 ธัันวาคม 2564147 ทั้้�งนี้้� ยัังมีีคดีีที่่�บริิษััท
เอกชนข้้างต้้นได้้ยื่่�นฟ้้องบุุคคลในคดีีอื่่�นอีีกหลายราย
อาทิิ อดีีตคนงาน 3 คนของบริิษัทั และผู้้�ประสานงาน
เครืือข่่ายเพื่่อ� สิิทธิิแรงงานข้้ามชาติิ ในข้้อหาแจ้้งข้้อความ
อัันเป็็นเท็็จแก่่เจ้้าพนัักงาน จากการยื่่�นเรื่่�องร้้องเรีียน
การละเมิิดสิิทธิิแรงงานต่่อกรมสวััสดิิการและคุ้้�มครอง
แรงงาน ซึ่่�งศาลฎีีกามีีคำสั่่�งไม่่รัับฟ้้อง เมื่่�อวัันที่่� 27
กัันยายน 2564148

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

			
กรณีีอาจารย์์ประจำมหาวิิทยาลััย
แห่่ ง หนึ่่� ง ถูู ก บริิ ษัั ท เอกชนแห่่ ง หนึ่่� ง ฟ้้ อ งข้้ อ หา
หมิ่่�นประมาทด้้วยการโฆษณาจากการโพสต์์เนื้้�อหาข่่าว
เกี่่�ยวกัับเรื่่�องสิิทธิิแรงงาน ซึ่่�งศาลฎีีกามีีคำพิิพากษา
คดีี เ มื่่� อ วัั นที่่� 22 กัั น ยายน 2564 โดยศาลเห็็ น ว่่ า
ไม่่มีีหลัักฐานที่่�สามารถระบุุได้้ว่่าจำเลยเป็็นผู้้�โพสต์์
เนื้้�อหาดัังกล่่าว145
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		 1.3.3 การถููกละเมิิ ด เกีียรติิ ย ศและ
ชื่่�อเสีียง
			สืืบเนื่่�องจากกรณีีการอภิิปราย
ในรััฐสภาเกี่่�ยวกัับปฏิิบััติิการข่่าวสาร (Information
Operation: IO) เมื่่� อ ปีี 2563 มีี ค วามคืืบหน้้ า
ของการดำเนิิ น คดีี จ ากการกล่่ า วอ้้ า งว่่ า มีี ก ารจัั ด ทำ
และเผยแพร่่ ข้้ อ มูู ลที่่� ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด ความเสีี ย หายต่่ อ
นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน 2 คน ผ่่านทางเว็็บไซต์์แห่่งหนึ่่ง�
โดยในเดืือนตุุลาคม 2564 ศาลแพ่่งได้้นััดชี้้�สองสถาน
หรืือสืืบพยานโจทก์์ ใ นคดีี ที่่� ทั้้� ง สองคนได้้ ยื่่� นฟ้้ อ ง
สำนัักนายกรััฐมนตรีีและกองทััพบกเรีียกร้้องให้้ชดใช้้
ค่่ า สิิ น ไหมทดแทน โดยศาลได้้ นัั ดสืื บพยานโจทก์์
และจำเลยอีีกครั้้�งในเดืือนพฤษภาคม 2565151

2. การดำเนิินการที่่�สำคััญ

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

2.1 การตอบรัับข้้อเสนอแนะในรายงาน
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ปีี 2563
		 กระทรวงยุุติธิ รรม (ยธ.) อยู่่�ระหว่่างเสนอ
แก้้ไขร่่าง พ.ร.บ. คุ้้�มครองพยานในคดีีอาญา (ฉบัับที่่� ..)
พ.ศ. .... โดยได้้เสนอแก้้ไขเพิ่่�มเติิมนิิยามคำว่่า “พยาน”
ให้้ครอบคลุุมถึึงผู้้�แจ้้งเบาะแส ผู้้�ร้้อง ผู้้�ให้้ข้้อมููลอัันเป็็น
ประโยชน์์เกี่่ย� วกัับคดีี ซึ่่ง� จะทำให้้นักั ปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
ที่่� มีี ค วามเสี่่� ย งว่่ า จะตกอยู่่�ในอัั นต รายมีี สิิ ท ธิิ ข อรัั บ
การคุ้้�มครองตามกฎหมายดัังกล่่าวได้้ ทั้้�งยัังได้้ร่่วมกัับ
โครงการพััฒนาแห่่งสหประชาชาติิ (UNDP) ดำเนิินการ
ศึึกษามาตรการคุ้้�มครองนัั ก ปกป้้ อ งสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน
และมาตรการปรัับปรุุงกฎหมาย ตลอดจนมาตรการ
เพื่่� อ ป้้ อ งกัั น การดำเนิิ น คดีี เชิิ ง ยุุ ท ธศาสตร์์ เพื่่�อระงัับ
การมีี ส่่ วนร่่ ว มของประชาชน เพื่่� อ เป็็ น ฐานข้้ อ มูู ล
ในการพััฒนาแนวทางที่่�เหมาะสมและเป็็นรูปธ
ู รรมต่่อไป

2.2 การดำเนิินการในปีี 2564
		 คณะรััฐมนตรีีเสนอร่่าง พ.ร.บ. คุ้้�มครอง
พยานในคดีีอาญา (ฉบัับที่่� ..) พ.ศ. .... ซึ่่�งมีีสาระสำคััญ
เสนอให้้แก้้ไขเพิ่่�มเติิมบทนิิยามคำว่่า “พยาน” มาตรการ
ทั่่�วไปและมาตรการพิิเศษในการคุ้้�มครองพยาน อำนาจ
หน้้ า ที่่� ข องสำนัั ก งานคุ้้�มครองพยาน และพนัั ก งาน
เจ้้าหน้้าที่่� ตลอดจนหลัักเกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทน
และค่่าใช้้จ่่ายแก่่พยาน ซึ่่�งสภาผู้้�แทนราษฎรได้้มีีมติิ
รัับหลัักการ และอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของคณะ
กรรมาธิิการวิิสามััญ152
		สมาชิิกสภาผู้้�แทนราษฎร นายอาดิิลััน
อาลีีอิิสเฮาะ และคณะ เสนอร่่าง พ.ร.บ. ค่่าตอบแทน
ผู้้�เสีียหาย และค่่าทดแทน และค่่าใช้้จ่่ายแก่่ผู้้�ต้้องหา
และจำเลยในคดีี อ าญา พ.ศ. .... ซึ่่� ง มีี ส าระสำคัั ญ
โดยสัั ง เขปเสนอให้้ ค่่ า ตอบแทนผู้้�เสีี ย หาย และ
ค่่ า ทดแทนและค่่ า ใช้้ จ่่ า ยแก่่ ผู้้�ต้้ อ งหาครอบคลุุ ม ถึึง
การคุ้้�มครองสิิทธิิของบุุคคลที่่�ตกเป็็นผู้้�ต้้องหาคดีีอาญา
และถููกคุุมขัังโดยที่่�พนัักงานอััยการได้้มีีคำสั่่�งเด็็ดขาด
ไม่่ฟ้้อง153
		สมาชิิ ก สภาผู้้�แทนราษฎร นายพิิ ธ า
ลิ้้�มเจริิญรััตน์์ และคณะ เสนอร่่าง พ.ร.บ. แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
ประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา (ฉบัับที่่� ..)
พ.ศ. .... ซึ่่�งมีีสาระสำคััญเสนอให้้เพิ่่�มบทนิิยามคำว่่า
“คดีีปิดกั้้
ิ น� การมีีส่วนร่
่ ว่ มสาธารณะ” ให้้อำนาจผู้้�ต้้องหา
ยื่่�นคำร้้องขอความเป็็นธรรมต่่อพนัักงานอััยการและ
ให้้พนัักงานอััยการออกคำสั่่�งไม่่ฟ้้อง ให้้อำนาจจำเลย
ยื่่� น คำร้้ อ งก่่ อ นการไต่่ สวนมูู ลฟ้้ อ งและหากโจทก์์
ไม่่ ส ามารถพิิ สูู จน์์ ไ ด้้ ว่่ า คดีี มีี มูู ล และการกระทำของ
จำเลยเป็็นเหตุุให้้เกิิดความเสีียหายแก่่โจทก์์จริงิ ให้้ศาล
พิิพากษายกฟ้้อง154

จาก ‘อัังคณา-อััญชนา’ เดิินหน้้าสู้้�ต่่อ คดีีเว็็บไซต์์ IO ฟ้้องสำนัักนายกฯ-กองทััพบก ให้้ข้้อมููลใส่่ร้้ายบิิดเบืือน,
โดย ประชาไท, 12 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://prachatai.com/journal/2021/10/95433
152
จาก “สมศัักดิ์์”� ดััน ร่่าง พ.ร.บ.คุ้้มค
� รองพยานคดีีอาญา ผ่่านสภาวาระแรก, โดย ไทยรััฐออนไลน์์, 7 กรกฎาคม 2564.
สืืบค้้นจาก https://www.thairath.co.th/news/politic/2134995
153
จาก ร่่างพระราชบััญญััติิค่่าตอบแทนผู้้�เสีียหาย และค่่าทดแทน และค่่าใช้้จ่่ายแก่่ผู้้�ต้้องหาและจำเลยในคดีีอาญา
พ.ศ. ...., โดย สำนัักงานเลขาธิิการสภาผู้้�แทนราษฎร, 3 พฤษภาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.parliament.go.th/
section77/survey_detail.php?id=130
154
จาก ร่่างพระราชบััญญััติิแก้้ไขเพิ่่�มเติิมประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา (ฉบัับที่่� ..) พ.ศ. ...., โดย สำนัักงาน
เลขาธิิการสภาผู้้�แทนราษฎร, 19 ตุุลาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.
php?id=144
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3. การประเมิินสถานการณ์์
พััฒนาการหรืือความก้้าวหน้้า ในปีี 2564
มีีความก้้าวหน้้าในการพััฒนากฎหมายที่่�สอดคล้้องกัับ
ข้้อเสนอแนะตามแผนสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 4
และแผนปฏิิ บัั ติิ ก ารระดัั บ ชาติิ ว่่ า ด้้ ว ยธุุ ร กิิ จกัั บ
สิิทธิิมนุุษยชน เพื่่�อคุ้้�มครองนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
โดยมีีการเสนอร่่างกฎหมายและแก้้ไขเพิ่่�มเติิม จำนวน
3 ฉบัับ ได้้แก่่ การเสนอร่่าง พ.ร.บ. คุ้้�มครองพยานในคดีี
อาญา (ฉบัับที่่� ..) พ.ศ. .... เพื่่อ� ให้้การคุ้้�มครองครอบคลุุมถึึง
ผู้้�แจ้้งเบาะแสในคดีีอาญา ซึ่่ง� รวมถึึงนัักป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
ตลอดจนความพยายามในการเสนอร่่ า ง พ.ร.บ.
ค่่าตอบแทนผู้้�เสีียหาย และค่่าทดแทน และค่่าใช้้จ่า่ ยแก่่
ผู้้�ต้้องหาและจำเลยในคดีีอาญา พ.ศ. .... และร่่าง พ.ร.บ.

	นอกจากนี้้� ในการพิิจารณาคดีีที่่�นัักปกป้้อง
สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนถูู ก ฟ้้ อ งมีี ก รณีี ที่่� ศ าลมีี ค ำพิิ พ ากษา
จนถึึงที่่�สุดที่่
ุ เ� ป็็นคุณ
ุ ต่่อนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนหลายราย
เช่่น กรณีีศาลฎีีกาได้้พิิพากษายกฟ้้องคดีีที่่�นัักกิิจกรรม
ด้้านสิิทธิิแรงงานชาวอัังกฤษ ถููกบริิษััทเอกชนฟ้้อ ง
เรีียกค่่าเสีียหาย และกรณีีศาลฎีีกามีีคำสั่่ง� ไม่่รับั ฟ้้องคดีีที่่�
อดีีตคนงาน 3 คนและผู้้�ประสานงานเครืือข่่ายเพื่่�อสิิทธิิ
แรงงานข้้ามชาติิถููกบริิษััทเอกชนฟ้้องคดีีอาญา ทั้้�งยัังมีี
ความคืืบหน้้ า ในการดำเนิิ น คดีี ก รณีี ส มาชิิ ก สกต.
ที่่� ถูู ก ลอบยิิ ง ซึ่่� ง ศาลได้้ มีี ค ำพิิ พ ากษาจำคุุ ก จำเลย
พร้้อมให้้ชดใช้้ค่่าเสีียหาย จึึงนัับเป็็นกรณีีที่่�สามารถนำ
ตััวผู้้�กระทำผิิดมาลงโทษตลอดจนทำให้้เกิิดการเยีียวยา
แก่่นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างเป็็นรููปธรรม และ
ต้้องนำตััวผู้้�กระทำผิิดในคดีีอื่่�นมาเข้้าสู่่�กระบวนการ
ยุุติิธรรมด้้วยเช่่นเดีียวกััน
ปััญหาหรืืออุุปสรรค ในทางปฏิิบััติิยัังไม่่มีี
มาตรการที่่�ชัดั เจนในการคุ้้�มครองนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
ตามปฏิิ ญ ญาว่่ า ด้้ ว ยนัั ก ปกป้้ อ งสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนของ
สหประชาชาติิ ตลอดจนข้้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ประจำอนุุสัญ
ั ญา CEDAW ในประเด็็นผู้้�หญิงิ นัักปกป้้อง
สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนอย่่ า งเป็็ นรูู ปธ รรม โดยพบว่่ า ยัั ง คงมีี
การดำเนิินคดีีกัับนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน ซึ่่�งส่่งผล
ให้้ บุุ ค คลดัั ง กล่่ า วเกิิ ด ภาระในการจัั ดส รรเวลาและ
ค่่าใช้้จ่า่ ยระหว่่างต่่อสู้้�คดีีในกระบวนการยุุติธิ รรม ทั้้�งยััง
อาจส่่ ง ผลให้้ เ กิิ ด ความหวาดกลัั ว และเป็็ นอุุ ปส รรค
ในการทำหน้้าที่่�นักั ปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง�
การดำเนิินคดีีต่่อนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนที่่�เป็็นผู้้�หญิิง
เช่่น กรณีีทนายความหญิิงซึ่่�งถููกแจ้้งความในหลายคดีี

จาก ข้้อเสนอแนะที่่� 4/2564 เรื่่�อง ข้้อเสนอแนะมาตรการหรืือแนวทางในการส่่งเสริิมและคุ้้�มครองนัักปกป้้อง
สิิทธิิมนุุษยชนหรืือผู้้�พิิทัักษ์์สิิทธิิมนุุษยชน.
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จาก คำร้้องที่่� 112/2563 เรื่่�อง สิิทธิิและเสรีีภาพในชีีวิิตและร่่างกาย กรณีีขอความคุ้้�มครองให้้นัักปกป้้อง
สิิทธิิมนุุษยชนและตรวจสอบกรณีีการเสีียชีีวิิต.
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บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิพลเมืืองและสิิทธิิทางการเมืือง

		 กสม. ได้้ มีี ข้้ อ เสนอแนะมาตรการ
หรืือแนวทางในการส่่งเสริิมและคุ้้�มครองนัักปกป้้อง
สิิทธิิมนุุษยชนไปยัังกระทรวงยุุติธิ รรม โดยเสนอแนะให้้
ดำเนิินการติิดตามผลการดำเนิินการตามแผนปฏิิบัติั กิ าร
ระดัับชาติิว่่าด้้วยธุุรกิิจกัับสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างจริิงจััง
ให้้มีีการศึึกษาแนวทางพััฒนากฎหมาย ระเบีียบ หรืือ
มาตรการเพื่่� อป้้ อ งกัั น การดำเนิิ น คดีี เชิิ ง ยุุ ท ธศาสตร์์
เพื่่� อ ต่่ อ ต้้ า นการมีี ส่่ วนร่่ ว มของสาธารณชน รวมถึึง
มีี ข้้ อ เสนอแนะไปยัั ง สำนัั ก งานตำรวจแห่่ ง ชาติิ แ ละ
กรมสอบสวนคดีีพิิเศษให้้เร่่งรััดสืืบสวนสอบสวนคดีี
เกี่่�ยวกัับการบัังคัับให้้สููญหาย ตลอดจนการอำนวย
ความสะดวกให้้ ผู้้� ได้้ รัั บ ผลกระทบสามารถเข้้ า ถึึง
ข้้อมููลความคืืบหน้้าของการดำเนิินคดีีและชะตากรรม
ของผู้้�ถููกบัังคัับให้้สููญหาย155 นอกจากนี้้� กสม. ได้้มีี
รายงานผลการตรวจสอบกรณีีการลอบสัังหารชาวบ้้าน
จำนวน 4 คน จากการคััดค้้านการทำเหมืืองแร่่ในพื้้�นที่่�
จ. หนองบััวลำภูู และอยู่่�ระหว่่างการจััดทำรายงาน
ผลการตรวจสอบกรณีีการลอบยิิงสมาชิิก สกต.156

แก้้ไขเพิ่่�มเติิมประมวลกฎหมายวิิธีพิี จิ ารณาความอาญา
(ฉบัับที่่� ..) พ.ศ. .... อัันจะส่่งผลให้้นักั ปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
ได้้รับั การช่่วยเหลืือเยีียวยาจากการถููกดำเนิินคดีีปิดกั้้
ิ น�
การมีีส่่วนร่่วมสาธารณะ เป็็นต้้น

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

2.3 การดำเนิินการของ กสม.
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หรืือกรณีีนักั ปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนผู้้�หญิิง 4 คน ถููกฟ้้อง
โดยบริิษััทเอกชนที่่�ต้้องต่่อสู้้�คดีีต่่อเนื่่�องเป็็นระยะเวลา
หลายปีี เป็็นต้้น
อย่่างไรก็็ตาม แม้้ในปีี 2562 จะมีีการแก้้ไข
เพิ่่� ม เติิ ม ประมวลกฎหมายวิิ ธีี พิิ จ ารณาความอาญา
มาตรา 161/1 และมาตรา 165/2 ซึ่่�งให้้อำนาจศาล
ในการพิิจารณายกฟ้้องในชั้้�นตรวจคำฟ้้อง หากพบว่่า
เป็็นการฟ้้องเพื่่�อกลั่่�นแกล้้ง ตลอดทั้้�งให้้จำเลยมีีโอกาส
ในการแสดงหลัักฐานว่่าการฟ้้องคดีีเป็็นการกลั่่�นแกล้้ง
เพื่่� อ ประกอบการพิิ จ ารณาในการสั่่� ง คดีี ว่่ า ไม่่ มีี มูู ล
เพื่่�อป้้องกัันการดำเนิินคดีีเชิิงยุุทธศาสตร์์เพื่่�อต่่อต้้าน
การมีี ส่่ วนร่่ ว มของสาธารณชน แต่่ ยัั ง ไม่่ พ บว่่ า มีี
ความก้้ า วหน้้ า ในการนำกฎหมายที่่� แ ก้้ ไขมาปรัั บ ใช้้
ให้้ เ กิิ ด ผลได้้ จริิ ง ทำให้้ นัั ก ปกป้้ อ งสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน
หลายรายต้้องต่่อสู้้�คดีีในชั้้�นการพิิจารณาต่่อไป

4.	ข้้อเสนอแนะ

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

กสม. มีีข้้อเสนอแนะเพิ่่�มเติิมต่่อประเด็็น
นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน ดัังนี้้�
4.1	รััฐสภา ควรให้้ความสำคััญต่่อการพััฒนา
ร่่าง พ.ร.บ. คุ้้�มครองพยานในคดีีอาญา (ฉบัับที่่� ..)
พ.ศ. .... ร่่ า ง พ.ร.บ. ค่่ า ตอบแทนผู้้�เสีี ย หาย และ
ค่่าทดแทน และค่่าใช้้จ่่ายแก่่ผู้้�ต้้องหาและจำเลยในคดีี
อาญา พ.ศ. .... และร่่าง พ.ร.บ. แก้้ไขเพิ่่�มเติิมประมวล
กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา (ฉบัับที่่� ..) พ.ศ. ....
ให้้มีีผลบัังคัับใช้้โดยเร็็ว รวมทั้้�งการพิิจารณากำหนด
นิิยามคำว่่า “นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน” ไว้้ในกฎหมาย
ให้้มีีความชััดเจนและครอบคลุุมอย่่างเหมาะสม เพื่่�อให้้
เกิิ ด ความเข้้ า ใจที่่� ต รงกัั น ระหว่่ า งผู้้�ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งและ
เพื่่�อประโยชน์์ในการให้้ความช่่วยเหลืือและคุ้้�มครอง
นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
4.2	รััฐบาลโดยกระทรวงยุุติิธรรม ควรเร่่ง
ดำเนิินการกำหนดนิิยามคำว่่า “นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน”
เพื่่�อให้้เกิิดความชััดเจนอัันจะนำไปสู่่�การปกป้้องและ
คุ้้�มครอง ตลอดจนการให้้ความช่่วยเหลืือทางกฎหมาย

ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น การดำเนิิ น การโดยกระทรวงยุุ ติิ ธ รรม
หรืือหน่่ ว ยงานอื่่� นที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง ทั้้� ง ยัั ง ควรเร่่ ง สร้้ า ง
ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับนิิยาม บทบาท และความสำคััญ
ของนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนให้้กับั หน่่วยงานที่่�จะบัังคัับ
ใช้้กฎหมาย ได้้แก่่ สำนัักงานตำรวจแห่่งชาติิ สำนัักงาน
อััยการสููงสุุด และกระทรวงยุุติิธรรม เพื่่�อให้้การบัังคัับ
ใช้้กฎหมายสอดคล้้องกัับเจตนารมณ์์ของการปกป้้อง
และคุ้้�มครองนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนและเกิิดผลสำเร็็จ
อย่่างเป็็นรููปธรรม
4.3	สำนัักงานศาลยุุติิธรรม ควรพิิจารณา
วางแนวทางในการปรัับใช้้ประมวลกฎหมายวิิธีพิี จิ ารณา
ความอาญา มาตรา 161/1 และมาตรา 165/2 ให้้เกิิด
ความชััดเจนและเป็็นแนวปฏิิบัติั อิ ย่่างเดีียวกัันในทุุกศาล
เพื่่� อ ให้้ ก ารป้้ อ งกัั น การดำเนิิ น คดีี เชิิ ง ยุุ ท ธศาสตร์์
เพื่่อ� ต่่อต้้านการมีีส่วนร่
่ ว่ มของสาธารณชนเกิิดผลสำเร็็จ
อย่่างเป็็นรููปธรรม ซึ่่�งสอดคล้้องกัับนโยบายประธาน
ศาลฎีีกา เรื่่�อง การส่่งเสริิมบทบาทศาลยุุติิธรรมในการ
คุ้้�มครองสิิทธิิเสรีีภาพของประชาชนภายใต้้หลัักนิิติธิ รรม

3.4	สถานการณ์์ในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้
1.	สถานการณ์์/ปััญหา
1.1	สถิิติิเหตุุการณ์์
		ข้้ อ มูู ลจ ากองค์์ ก รพัั ฒ นาเอกชน
ด้้านสถานการณ์์ภาคใต้้ระบุุว่า่ ปีี 2564 (เดืือนมกราคม ธัันวาคม) ในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้มีีเหตุุการณ์์
ความไม่่สงบ จำนวน 481 เหตุุการณ์์ ผู้้�เสีียชีีวิติ 113 ราย
ได้้ รัั บ บาดเจ็็ บ 190 ราย มีี เ ด็็ ก อายุุ ต่่ ำกว่่ า 18 ปีี
ได้้รัับผลกระทบต่่อชีีวิิตและร่่างกาย จำนวน 14 ราย
เหตุุการณ์์และผลกระทบมีีจำนวนเพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับ
ช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีี 2563 ซึ่่ง� มีีเหตุุการณ์์ความไม่่สงบ
จำนวน 335 เหตุุ ก ารณ์์ ผู้้�เสีี ย ชีี วิิ ต 116 ราย
ได้้ รัั บ บาดเจ็็ บ 161 ราย มีี เ ด็็ ก อายุุ ต่่ ำกว่่ า 18 ปีี
เสีียชีีวิิตและได้้รัับบาดเจ็็บ 11 ราย157 จำนวนสถิิติิ
เหตุุการณ์์ที่่�เพิ่่�ม ขึ้้�นเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัับข้้อมูู ล

จาก สถิิติิผู้้�บาดเจ็็บล้้มตายในปีี 2564 ก็็เพิ่่�มขึ้้�น [อ้้างอิิงจากสถานะเฟซบุ๊๊�ก]. โดย Deep South Watch, 7 มกราคม
2565. สืืบค้้นจาก https://www.facebook.com/deepsouthwatch/photos/a.204695166210322/5249044115108710/
157
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1.2	สถานการณ์์การก่่อเหตุุรุุนแรง
		 การก่่ อ เหตุุ รุุ น แรงส่่ วน ใหญ่่ มุ่่� งโจมตีี
ไปที่่�กลุ่่�มเป้้าหมายที่่�เป็็นเจ้้าหน้้าที่่�รัฐั (Hard Target) เช่่น
ทหาร ตำรวจ และเจ้้าหน้้าที่่�อาสาสมััครรัักษาดิินแดน
โดยมีีบางกรณีีที่่�มุ่่�งเป้้าหมายไปยัังประชาชน (Soft
Target) เช่่น กรณีีเหตุุยิงิ รถรัับส่่งสิินค้า้ และมีีผู้้�เสีียชีีวิติ
3 ราย ซึ่่ง� กสม. ได้้ออกแถลงการณ์์ประณามการกระทำ
และขอให้้ ภ าคส่่ วนที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งเร่่ ง ติิ ดต ามสืืบสวน
สอบสวนนำผู้้�กระทำความผิิดมาลงโทษตามขั้้นต
� อนของ
กฎหมายโดยเร็็ว เพิ่่�มมาตรการคุ้้�มครองความปลอดภััย

ที่่�มา: ผู้้จั� ดั การออนไลน์์

1.3	สถานการณ์์การวิิสามััญฆาตกรรม
		ปีี 2564 มีีรายงานเหตุุการณ์์ปะทะกััน
และนำมาซึ่่� ง การวิิสามััญฆาตกรรมผู้้�ต้้องสงสััยหรืือ
บุุคคลตามหมายจัับในคดีีความมั่่�นคง 22 ราย162,163
ซึ่่ง� ภาคประชาสัังคมในพื้้�นที่่ไ� ด้้มีกี ารเรีียกร้้องให้้เจ้้าหน้้าที่่�
ฝ่่ า ยความมั่่� น คงใช้้ ก ำลัั ง ที่่� ไ ด้้ สัั ดส่่ วน ในการจัั บ กุุ ม
ผู้้�ต้้ อ งสงสัั ย หรืือบุุ ค คลตามหมายจัั บ เพื่่� อ หลีี ก เลี่่� ย ง
การเผชิิญหน้้าจนเกิิดการปะทะกััน ทั้้�งนี้้� เหตุุการณ์์การ
ปะทะกัันบางเหตุุการณ์์ได้้ส่่งผลให้้เกิิดความสููญเสีีย
ทั้้�งสองฝ่่าย

รายการอ้้างอิิงนี้้� คณะผู้้�จััดทำขอสงวนสิิทธิ์์�ในการปกปิิดแหล่่งที่่�มา เนื่่�องจากอาจส่่งผลกระทบหรืืออาจสร้้าง
ความเสีียหายต่่อบุุคคล หากต้้องการทราบแหล่่งที่่�มาดัังกล่่าวติิดต่่อได้้ที่่�คณะผู้้�จััดทำ.
159
จาก หนัังสืือศููนย์์อำนวยการบริิหารจัังหวััดชายแดนภาคใต้้ ที่่� นร 5204.1/4527 ลงวัันที่่� 28 ตุุลาคม 2564 เรื่่�อง
ขอความอนุุเคราะห์์ข้อ้ มููลเพื่่อ� ประกอบการจััดทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้า้ นสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564.
160
จาก รถไฟ 3 จว.ชายแดนใต้้วิ่่�งวัันสุุดท้้าย ก่่อนหยุุดไม่่มีกี ำหนดเพราะเหตุุวางระเบิิด, โดย ไทยรััฐออนไลน์์, 3 มกราคม
2565. สืืบค้้นจาก https://www.thairath.co.th/news/local/south/2264652
161
จาก ตููมสนั่่�นรืือเสาะ! คนร้้ายก่่อเหตุุลอบวางระเบิิดพระสงฆ์์-จนท.ชุุดคุ้้�มครอง, โดย ไทยโพสต์์, 3 มกราคม 2565.
สืืบค้้นจาก https://www.thaipost.net/hi-light/43249/
162
รายการอ้้างอิิงนี้้� คณะผู้้�จััดทำขอสงวนสิิทธิ์์�ในการปกปิิดแหล่่งที่่�มา เนื่่�องจากอาจส่่งผลกระทบหรืืออาจสร้้างความ
เสีียหายต่่อบุุคคล หากต้้องการทราบแหล่่งที่่�มาดัังกล่่าวติิดต่่อได้้ที่่�คณะผู้้�จััดทำ.
163
จาก 2564 ปีีแห่่งการวิิสามััญฯ : 11 เหตุุการณ์์ปะทะ ดัับ 22 ศพ!, โดย สำนัักข่่าวอิิศรา, 3 มกราคม 2565. สืืบค้้น
จาก https://www.isranews.org/article/south-news/stat-history/105452-extraordinarymurder.html
158
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บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิพลเมืืองและสิิทธิิทางการเมืือง

		ข้้ อ มูู ลจ ากศูู นย์์ อ ำนวยการบริิ ห าร
จัังหวััดชายแดนภาคใต้้ (ศอ.บต.) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564 รายงานว่่า คณะกรรมการ 3 ฝ่่าย ได้้ให้้การรัับรอง
และช่่วยเหลืือเยีียวยาผู้้�ได้้รัับผลกระทบจากเหตุุการณ์์
ความไม่่สงบ จำนวน 75 เหตุุการณ์์ ผู้้�เสีียชีีวิิต 30 ราย
และผู้้�ได้้รัับบาดเจ็็บ 135 ราย159

แก่่ประชาชนในพื้้�นที่่� ให้้ความช่่วยเหลืือเยีียวยาแก่่
ครอบครััวหรืือญาติิของผู้้�เสีียชีีวิิต และให้้ความร่่วมมืือ
ในการแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อมููลเพื่่�อป้้องกัันและแก้้ไข
ปััญหาความรุุนแรงที่่�อาจเกิิดขึ้้�น นอกจากนี้้� ยัังพบ
กรณีี ก ารก่่ อ เหตุุ ใ นพื้้� นที่่� ส าธารณะหลายครั้้� ง เช่่ น
การลอบวางระเบิิดขบวนรถไฟ160 และย่่านชุุมชน161
เป็็นต้้น

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

สถิิติขิ องกองอำนวยการรัักษาความมั่่น� คงภายในภาค 4
ส่่วนหน้้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ที่่�ระบุุว่่า ในปีี 2564
(เดืือนมกราคม - ธัันวาคม) เกิิดเหตุุการณ์์ความรุุนแรง
จำนวน 304 เหตุุการณ์์ มีีผู้้�เสีียชีีวิติ 24 ราย ได้้รับั บาดเจ็็บ
97 ราย และมีีเด็็กได้้รัับบาดเจ็็บ 2 ราย ในจำนวนนี้้�
เป็็นเหตุุอาชญากรรม (ส่่วนตัวั ) 147 เหตุุการณ์์ รองลงมา
เป็็นเหตุุการณ์์ความมั่่�นคง 103 เหตุุการณ์์ สถิิติิการ
เกิิดเหตุุการณ์์มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563
ซึ่่�งเกิิดเหตุุการณ์์ความรุุนแรง จำนวน 211 เหตุุการณ์์
ผู้้�เสีียชีีวิิต 23 ราย ได้้รัับบาดเจ็็บ 96 ราย มีีเด็็กได้้รัับ
บาดเจ็็บ 3 ราย158
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1.4 การตรวจเก็็บตััวอย่่างสารพัันธุุกรรม (DNA)
		 เมื่่อ� วัันที่่� 23 กรกฎาคม 2564 เจ้้าหน้้าที่่�
ฝ่่ายความมั่่น� คงประกอบด้้วยทหาร ตำรวจ และฝ่่ายปกครอง
ได้้ขอตรวจเก็็บ DNA และหลัักฐานอััตลัักษณ์์บุุคคล
จากเด็็กนัักเรีียนสถาบัันปอเนาะมะอููฮััดซููบููลุุซซาลาม
จ. ปััตตานีี โดยผู้้�ถููกตรวจเก็็บมีีอายุุระหว่่าง 14 - 23 ปีี
จำนวน 11 คน และผู้้�สููงอายุุ จำนวน 3 คน164 ซึ่่�ง กสม.
มีีมติิรัับกรณีีดัังกล่่าวเป็็นคำร้้องเพื่่�อให้้มีีการตรวจสอบ
การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน และอยู่่�ในกระบวนการตรวจสอบ
ข้้อเท็็จจริิง

ที่่�มา: ศููนย์์อำนวยการบริิหารจัังหวััดชายแดนภาคใต้้

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

1.5	สถานการณ์์ ด้้ า นสุุ ข ภาพจิิ ต และ
ผลกระทบทางด้้านจิิตใจ
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		 เมื่่อ� วัันที่่� 3 มิิถุนุ ายน 2564 มีีการเผยแพร่่
คลิิปชายคลุ้้�มคลั่่�ง โดยกล่่าวอ้้างว่่าเป็็นบุุคคลซึ่่�งได้้รัับ
การปล่่อยตััวหลัังจากการถููกควบคุุมตััวตาม พ.ร.ก.
การบริิหารราชการในสถานการณ์์ฉุกุ เฉิิน พ.ศ. 2548165
ซึ่่�งรััฐมนตรีีช่่วยว่่าการกระทรวงกลาโหมได้้ชี้้�แจงว่่า
ชายคนดัังกล่่าวถููกควบคุุมตััวเพื่่�อซัักถาม และพบว่่า
ไม่่ได้้มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องโดยตรง จึึงได้้รัับการปล่่อยตััว
โดยมีีการตรวจร่่างกายจากแพทย์์และโรงพยาบาลรืือเสาะ
(ผลเป็็นปกติิ) และลงบัันทึึกประจำวัันไว้้ที่่� สภ.รืือเสาะ
รวมถึึงได้้ชี้้แ� จงการปฏิิบัติั ใิ ห้้กับั ญาติิทราบ อย่่างไรก็็ตาม

ได้้ตั้้�งคณะกรรมการเพื่่�อสอบสวนข้้อเท็็จจริิงด้้วยแล้้ว
จากเหตุุ ก ารณ์์ ดัั ง กล่่ า วภาคประชาสัั ง คมในพื้้� นที่่� ไ ด้้
เรีียกร้้องในประเด็็นการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาผลกระทบ
ทางด้้านจิิตใจของผู้้�ที่่�ถููกควบคุุมตััวเข้้าสู่่�กระบวนการ
ซัักถาม รวมถึึงผลกระทบทางด้้านจิิตใจและการใช้้ชีีวิิต
ประจำวัันของบุุคคลในครอบครััวของผู้้�ที่่�ถููกควบคุุมตััว
ทั้้�งนี้้� ข้้อมููลการประเมิินสุขุ ภาพจิิตคนไทย (ตุุลาคม 2563 ธัันว าคม 2564) จากศููนย์์สุุข ภาพจิิตที่่� 12 พบว่่ า
ประชาชนในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้จากผู้้�ตอบ
แบบสอบถาม จำนวน 30,906 คน มีีความเครีียดสููง
ร้้อยละ 8.46 มีีความเสี่่�ยงซึึมเศร้้า ร้้อยละ 10.2 และ
มีีความเสี่่�ยงในการฆ่่าตััวตาย ร้้อยละ 4.68 และจาก
การติิ ดต ามประเมิิ นส ภาพจิิ ต ใจผู้้�ได้้ รัั บ ผลกระทบ
ในกลุ่่�มของผู้้�ที่่�ถููกควบคุุมตััวและบุุคคลในครอบครััว
จำนวน 16 ครอบครัั ว และทำการประเมิิ น ด้้ ว ย
แบบเวชระเบีียนสำหรัับผู้้�ประสบภาวะวิิกฤต พบว่่า
ผู้้�ได้้รับั ผลกระทบมีีความเครีียดระดัับปานกลาง 14 คน
มีี ค วามเสี่่� ย งโรคซึึมเศร้้ า ระดัั บ ปานกลาง 3 คน
มีีความเสี่่�ยงสุุขภาพจิิตหลัังประสบสถานการณ์์วิิกฤต
14 คน โดยมีีความเสี่่ย� งจากแบบประเมิินผลกระทบทาง
จิิตใจหลัังเกิิดเหตุุการณ์์สะเทืือนขวััญ ระดัับปานกลาง
12 คน ระดัั บ สูู ง 2 คน สำหรัั บ การดูู แ ลผู้้�ได้้ รัั บ
ผลกระทบกลุ่่�มดัั ง กล่่ า วมีี ก ารติิ ดต ามเยี่่� ย มบ้้ า น
ให้้ ค ำแนะนำในการปฏิิ บัั ติิ ตัั ว รวมถึึงการจัั ด การ
กัั บ ความเครีี ย ด และส่่ ง ต่่ อ ให้้ ทีี ม งานสุุ ข ภาพจิิ ต
ในพื้้�นที่่�ในการติิดตามดููแลช่่วยเหลืือ รวมถึึงการส่่งต่่อ
เพื่่�อพบแพทย์์ในรายที่่�ต้้องใช้้ยาร่่วมด้้วย อย่่างไรก็็ดีี
ยัังพบปััญหาอุุปสรรคในการดำเนิินการด้้านการฟื้้�นฟูู
จิิ ต ใจผู้้�ที่่� มีี ปัั ญ หาสุุ ข ภาพจิิ ต ในพื้้� นที่่� ได้้ แ ก่่ ปัั ญ หา
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 และ
ปััญหาผู้้�ได้้รับั ผลกระทบบางรายที่่�ไม่่ให้้ความร่่วมมืือใน
การเข้้าร่่วมโปรแกรมการส่่งเสริิมป้้องกัันสุุขภาพจิิต166

จาก ร้้องยุุติิตรวจ DNA ปอเนาะชะเมาสามต้้น สายบุุรีี - กอ.รมน.ชี้้�หา“ไอ้้โม่่ง”โยงเหตุุปะทะ, โดย สำนัักข่่าวอิิศรา,
23 กรกฎาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.isranews.org/article/south-news/other-news/100804
165
จาก หนุ่่�มยืือลาแปวอนขอความเป็็นธรรม อ้้างหลอนหนัักหลัังถููกทหารควบคุุมตััวเข้้าศููนย์์ซัักถาม, โดย ผู้้�จััดการ
ออนไลน์์, 22 มิิถุุนายน 2564. สืืบค้้นจาก https://mgronline.com/south/detail/9640000060383
166
จาก หนัังสืือศููนย์์สุุขภาพจิิตที่่� 12 ที่่� สธ 0819/012 ลงวัันที่่� 13 มกราคม 2565 เรื่่�อง ขอส่่งข้้อมููลเพื่่�อประกอบ
การจััดทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564.
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2.1 การตอบรัับข้้อเสนอแนะในรายงาน

ปีี 2563
		สำนัั ก งานสภาความมั่่� น คงแห่่ ง ชาติิ
ได้้ทบทวนความจำเป็็นในการใช้้กฎหมายความมั่่�นคง
ในพื้้�นที่่� และมีีการปรัับลดพื้้�นที่่ก� ารประกาศสถานการณ์์
ฉุุ ก เฉิิ นที่่� มีี ค วามร้้ า ยแรงตาม พ.ร.ก. การบริิ ห าร
ราชการในสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน พ.ศ. 2548 และ ยธ.
มีี ก ารจัั ด ทำหลัั ก สูู ต รและคู่่�มืือส่่ ง เสริิ ม สิิ ท ธิิ เ สรีี ภ าพ
และสิิทธิิมนุุษยชนเพื่่�ออบรมแก่่เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�บัังคัับใช้้
กฎหมาย และจััดอบรมเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ปฏิิบััติิงานร่่วมกัับ
สถาบัันนิิติิวิิทยาศาสตร์์ในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้
รวมถึึงบูู ร ณาการร่่ ว มกัั บ หน่่ ว ยงานต่่ า ง ๆ และ
ส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนในการอำนวย
ความยุุติิธรรมผ่่านกลไกยุุติิธรรมชุุมชน เป็็นต้้น

		 2.2.1 การปรัั บ ลดพื้้�นที่่� ป ระกาศใช้้
พ.ร.ก. การบริิหารราชการในสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน
พ.ศ. 2548
			
เมื่่�อวัันที่่� 20 มิิถุุนายน 2564
รััฐบาลประกาศยกเลิิกการใช้้ พ.ร.ก. การบริิหารราชการ
ในสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน พ.ศ. 2548 ในพื้้�นที่่� อ. กาบััง
จ. ยะลา และวัันที่่� 20 ธัันวาคม 2564 ได้้ประกาศยกเลิิก
ในพื้้�นที่่� อ. แว้้ง จ. นราธิิวาส โดยนัับเป็็นอำเภอที่่� 7 และ 8
ที่่� มีี ก ารยกเลิิ ก การประกาศสถานการณ์์ ฉุุ ก เฉิิ น
ที่่�มีีความร้้ายแรง167
		 2.2.2 การให้้ความช่่วยเหลืือเยีียวยา
ผู้้�ได้้รัับผลกระทบจากเหตุุการณ์์ความไม่่สงบ
			
เมื่่�อวัันที่่� 4 พฤษภาคม 2564
ครม. มีี ม ติิ รัั บ ทราบผลการพิิ จ ารณารายงานศึึกษา
การให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืือเยีี ย วยาเด็็ ก เยาวชน และ
ครอบครััว ที่่�ได้้รัับผลกระทบแต่่ไม่่ผ่่านการรัับรองจาก
คณะกรรมการ 3 ฝ่่าย168, 169 โดยหากไม่่มีีส่่วนร่่วม
ในการกระทำความผิิดสามารถขอรัับการช่่วยเหลืือเยีียวยา
ได้้ตาม พ.ร.บ. ค่่าตอบแทนผู้้�เสีียหาย และค่่าทดแทน
และค่่าใช้้จ่่ายแก่่จำเลยในคดีีอาญา พ.ศ. 2544 รวมถึึง
มีีการพิิจารณาช่่วยเหลืือกลุ่่�มผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก
การกระทำของเจ้้าหน้้าที่่�รััฐด้้วย นอกจากนี้้� เมื่่�อวัันที่่�
19 สิิงหาคม 2564 มีีประกาศกระทรวงศึึกษาธิิการ เรื่่อ� ง
หลัักเกณฑ์์การจ่่ายเงิินช่ว่ ยเหลืือเยีียวยาครููและบุุคลากร
ทางการศึึกษาผู้้�เสีี ย ชีี วิิ ตอัั น เนื่่� อ งมาจากเหตุุ ก ารณ์์
ความไม่่สงบในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้ ที่่�ยัังไม่่ได้้รัับ
เงิินเยีียวยาตามมติิ ครม. เมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2556170

จาก ประกาศ เรื่่อ� ง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์์ฉุกุ เฉิินที่่มี� คี วามร้้ายแรงในเขตท้้องที่่�จังั หวััดนราธิิวาส
ยกเว้้นอำเภอศรีีสาคร อำเภอสุุไหงโก-ลก อำเภอแว้้ง และอำเภอสุุคิิริิน จัังหวััดปััตตานีี ยกเว้้นอำเภอไม้้แก่่น และอำเภอแม่่ลาน
และจัังหวััดยะลา ยกเว้้นอำเภอเบตง และอำเภอกาบััง. (2564, 15 ธัันวาคม). ราชกิิจจานุุเบกษา, 138 (ตอนพิิเศษ 307 ง), 51.
168
จาก ผลการพิิจารณารายงานผลการพิิจารณาศึึกษา เรื่่�อง การให้้ความช่่วยเหลืือเยีียวยาเด็็ก เยาวชน และครอบครััว
ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากภััยพิิบััติิที่่�เกิิดขึ้้�นจากสถานการณ์์ความไม่่สงบในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้ ของคณะกรรมาธิิการ
การป้้องกัันและบรรเทาผลกระทบจากภััยธรรมชาติิและสาธารณภััย สภาผู้้แ� ทนราษฎร, โดย สำนัักเลขาธิิการ ครม., 5 พฤษภาคม
2564. สืืบค้้นจาก https://resolution.soc.go.th/?prep_id=403692
169
จาก หนัังสืือ ศอ.บต. ที่่� นร 5204.1/3930 ลงวัันที่่� 14 กัันยายน 2564 เรื่่�อง ข้้อเสนอแนะหรืือแนวทางที่่�เหมาะสม
ในการป้้องกัันหรืือแก้้ไขการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน.
170
จาก ประกาศกระทรวงศึึกษาธิิการ เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์การจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเยีียวยาครููและบุุคลากรทางการศึึกษา
ผู้้�เสีียชีีวิิตอัันเนื่่�องมาจากเหตุุการณ์์ความไม่่สงบในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้. (2564, 19 สิิงหาคม). ราชกิิจจานุุเบกษา, 138
(ตอนพิิเศษ 192 ง), 10-15.
167
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การประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิพลเมืืองและสิิทธิิทางการเมืือง

2. การดำเนิินการที่่�สำคััญ

2.2 การดำเนิินการในปีี 2564

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

1.6	สถานการณ์์เรื่่�องร้้องเรีียน
		 ในปีี 2564 กสม. ได้้รัับเรื่่�องร้้องเรีียน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสถานการณ์์ในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้
จำนวน 11 คำร้้อง ลดลงจากปีี 2563 ซึ่่�งมีีจำนวน
15 คำร้้อง เรื่่�องร้้องเรีียนที่่�ได้้รัับจำแนกเป็็นกรณีีที่่�มีี
การกล่่าวอ้้างว่่าเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่า่ ยความมั่่�นคงทำร้้ายร่่างกาย/
ซ้้อมทรมานในระหว่่างควบคุุมตััวเพื่่�อซัักถาม กรณีี
การบัั ง คัั บ ตรวจเก็็ บ ตัั ว อย่่ า งสารพัั นธุุ ก รรม (DNA)
และกรณีีเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่า่ ยความมั่่น� คงปิิดล้อ้ มตรวจค้้นบ้า้ น
ยามวิิกาลและคุุกคามความเป็็นส่วนตั
่ วั โดยได้้ดำเนิินการ
ตรวจสอบข้้ อ เท็็ จจริิ ง แล้้ ว เสร็็ จ จำนวน 2 คำร้้ อ ง
และอยู่่�ระหว่่ า งกระบวนการตรวจสอบข้้ อ เท็็ จจริิ ง
จำนวน 9 คำร้้อง
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โดยมีีทายาทของครููและบุุคลากรทางการศึึกษาได้้รัับ
การช่่วยเหลืือ จำนวน 171 ราย แบ่่งเป็็นกลุ่่�มครููที่่เ� สีียชีีวิติ
จำนวน 162 ราย และทุุพพลภาพ จำนวน 9 ราย
ทั้้�งนี้้� ได้้มีกี ารจ่่ายเงิินช่ว่ ยเหลืือเยีียวยาผู้้�ได้้รับั ผลกระทบ
รอบที่่� 1 แล้้ว จำนวน 14 ราย เป็็นเงิิน 37,182,000 บาท171
2.3 การดำเนิินการของ กสม.

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

		 ในปีี 2564 กสม. ได้้ อ อกรายงาน
ผลการตรวจสอบการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนเกี่่�ยวกัับ
ประเด็็นในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้ 18 เรื่่�อง และมีี
ข้้อเสนอแนะไปยัังหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ 1) กรณีี
การก่่อเหตุุยิงิ โจมตีีป้อ้ มชุุดรักั ษาความปลอดภััยหมู่่�บ้้าน
(ชรบ.) ในพื้้�นที่่� ต. ลำพะยา จ. ยะลา172 ซึ่่�ง กสม. ได้้มีี
ข้้อเสนอแนะต่่อหน่่วยงานและได้้รับั แจ้้งผลการดำเนิินการ
เช่่ น กระทรวงมหาดไทยได้้ สนัั บ สนุุ นอุุ ป กรณ์์ แ ละ
งบประมาณให้้กับั ชรบ. มีีการปรัับปรุุงนโยบายเกี่่ย� วกัับ
การมีีส่่วนร่่วมในการจััดตั้้�ง ชรบ. ของประชาชนตาม
ระเบีี ย บกระทรวงมหาดไทยว่่ า ด้้ ว ยการช่่ ว ยเหลืือ
เจ้้าพนัักงานของหน่่วยกำลัังคุ้้�มครอง และรัักษาความสงบ
เรีียบร้้อยภายในหมู่่�บ้้าน พ.ศ. 2551 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
(ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2554 ซึ่่�งให้้ผู้้�ใหญ่่บ้้านที่่�ถืือว่่าเป็็น
ตััวแทนของประชาชนส่่วนใหญ่่พิจิ ารณาคััดเลืือกราษฎร
ที่่� ผ่่ า นการฝึึ ก อบรม เสนอนายอำเภอเพื่่� อ พิิ จ ารณา
แต่่ ง ตั้้� ง เป็็ น ชรบ. 173 นอกจากนี้้� ศอ.บต. ได้้ มีี
การช่่วยเหลืือเยีียวยาเด็็กซึ่่�งเป็็นบุุตรของผู้้�เสีียชีีวิิต
ที่่�ตกอยู่่�ในสถานะเด็็กกำพร้้า เด็็กที่่�อยู่่�ในสภาพยากลำบาก
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และเด็็กที่่�เสี่่ย� งต่่อการกระทำผิิด เป็็นต้น้ 174 และ 2) กรณีี
กล่่าวอ้้างว่่าเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายความมั่่�นคงทำร้้ายร่่างกาย
นายอัับดุุลเลาะ อีีซอมููซอ ในระหว่่างการควบคุุมตััว
ทำให้้ไ ด้้รัับบาดเจ็็บสาหััสและเสีียชีีวิิต ซึ่่�งแม้้จ ะยัั ง
ไม่่ปรากฏพยานหลัักฐานที่่�ระบุุชัดั เจนถึึงสาเหตุุที่่ท� ำให้้
เสีียชีีวิิต แต่่ กสม. ได้้มีีข้้อเสนอแนะไปยัังหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น การจััดให้้มีีการบัันทึึกภาพเคลื่่�อนไหว
ในขั้้� นต อนการควบคุุ ม ตัั วบุุ ค คลเพื่่� อ ซัั ก ถามโดยใช้้
เทคโนโลยีีหน่่วยความจำชนิิดที่่�ไม่่สามารถลบข้้อมููลได้้
หรืือเก็็บบัันทึึกได้้ในระยะเวลานาน การขอความเห็็น
ที่่� ส องจากแพทย์์ ที่่� ไ ม่่ ไ ด้้ สัั ง กัั ด อยู่่�ภายใต้้ หน่่ ว ยงาน
ความมั่่�นคง และการเปิิดโอกาสให้้หน่่วยงานภายนอก
ญาติิ หรืื อบุุ ค คลที่่� ญ าติิ มีี ค วามไว้้ ว างใจ เข้้ า ร่่ ว ม
ในกระบวนการสืืบสวนข้้ อ เท็็ จจริิ ง กรณีี ที่่� มีี ร ายงาน
การบาดเจ็็บหรืือเสีียชีีวิิตในระหว่่างการควบคุุม ตัั ว
ของเจ้้าหน้้าที่่� เป็็นต้น้ 175 โดย กอ.รมน.ภาค 4 สน. แจ้้งว่่า
ได้้กำชัับให้้เจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิตามระเบีียบโดยเคร่่งครััด
หากพบว่่ า มีี ก ารละเมิิ ดหรืื อไม่่ ป ฏิิ บัั ติิ ต ามระเบีี ย บ
ข้้อบัังคัับที่่�ได้้กำหนดไปแล้้ว จะถููกดำเนิินการทั้้�งทางวิินัยั
และทางอาญาโดยไม่่ยกเว้้น176

3. การประเมิินสถานการณ์์
พััฒนาการหรืือความก้้าวหน้้า ในปีี 2564
รััฐบาลมีีการดำเนิินการเพื่่�อแก้้ไขปััญหาสถานการณ์์
ในพื้้�นที่่จั� งั หวััดชายแดนภาคใต้้สอดคล้้องกัับข้้อเสนอแนะ

จาก “ตรีีนุุช” ลงพื้้�นที่่� จ.ปััตตานีี มอบเงิินช่่วยเหลืือครููและบุุคลากรที่่�เสีียชีีวิิตจากเหตุุการณ์์ความไม่่สงบในจัังหวััด
ชายแดนภาคใต้้, โดย สำนัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน, 3 พฤศจิิกายน 2564. สืืบค้้นจาก https://www.obec.
go.th/archives/514471
172
จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน ที่่� 23/2564 เรื่่�อง สิิทธิิและเสรีีภาพในชีีวิิตและร่่างกาย
กรณีีเหตุุยิิงโจมตีีชุุดรัักษาความปลอดภััยหมู่่�บ้้านในพื้้�นที่่�จัังหวััดยะลา.
173
จาก หนัังสืือกระทรวงมหาดไทย ที่่� มท 0211.4/9942 ลงวัันที่่� 8 กรกฎาคม 2564 เรื่่�อง ข้้อเสนอแนะมาตรการ
หรืือแนวทางที่่�เหมาะสมในการป้้องกัันหรืือแก้้ไขปััญหาการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน.
174
จาก หนัังสืือ ศอ.บต. ที่่� นร 5204.1/3930 ลงวัันที่่� 14 กัันยายน 2564. งานเดิิม.
175
จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน ที่่� 71/2564 เรื่่�อง สิิทธิิและเสรีีภาพในชีีวิิตและร่่างกาย
อัันเกี่่�ยวเนื่่�องกัับสิิทธิิในกระบวนการยุุติิธรรม กรณีีกล่่าวอ้้างว่่าเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐฝ่่ายความมั่่�นคงทำร้้ายร่่างกายในระหว่่าง
การควบคุุมตััวทำให้้ได้้รัับบาดเจ็็บสาหััสและเสีียชีีวิิต.
176
จาก หนัังสืือ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ที่่� นร 5119.1/4395 ลงวัันที่่� 26 กรกฎาคม 2564 เรื่่�อง แจ้้งผลการดำเนิินการ
ตามข้้อเสนอแนะมาตรการหรืือแนวทางในการส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน.
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กรณีีการกล่่าวอ้้างว่่ามีีการกระทำทรมาน
หรืื อ ทำร้้ า ยร่่ า งกายผู้้�ต้้ อ งสงสัั ย ในคดีีความมั่่� น คง
แม้้แนวโน้้มจำนวนเรื่่อ� งร้้องเรีียนต่่อ กสม. ลดลง แต่่ยังั คง
ได้้รัับเรื่่�องร้้องเรีียนในลัักษณะดัังกล่่าวอยู่่�เป็็นระยะ
จึึงจำเป็็นต้อ้ งมีีการเน้้นย้้ำให้้มีกี ารกำชัับการปฏิิบัติั งิ าน
ของเจ้้าหน้้าที่่�ให้้อยู่่�ภายใต้้ขอบเขตของกฎหมายและ
หลัักสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างเคร่่งครััด ควบคู่่�กัับการพััฒนา

กรณีีการวิิสามััญฆาตกรรม ที่่�หน่่วยงาน
ความมั่่�นคงมีีการชี้้�แจงเหตุุผลประกอบว่่า ผู้้�ต้้องหา/
บุุ ค คลตามหมายจัั บ มีี ก ารต่่ อ สู้้�และไม่่ ย อมให้้ มีี
การจัับกุุม รวมถึึงบางกรณีีได้้มีีการเชิิญผู้้�นำท้้องถิ่่�น
ผู้้�นำศาสนา และญาติิช่่วยเจรจาแต่่ไม่่เป็็นผลนั้้�น ควรมีี
การสอบสวนว่่าการใช้้กำลัังในแต่่ละกรณีีเป็็นไปตาม
ที่่�กฎหมายกำหนด กล่่าวคืือเป็็นการกระทำเพื่่อ� ป้้องกััน
อัันตรายที่่�อาจเกิิดแก่่ตนหรืือผู้้�อื่่�นเท่่าที่่�เหมาะสมกัับ
พฤติิ ก ารณ์์ ใ นการจัั บ กุุ ม ดัั ง นั้้� น การใช้้ ก ำลัั ง ของ
เจ้้าหน้้าที่่�ในเหตุุการณ์์ปะทะกัันอัันอาจนำมาซึ่่�งการ
วิิสามััญฆาตกรรมจึึงต้้องดำเนิินการภายใต้้หลัักความได้้
สััดส่วนหรืื
่ อหลัักความพอสมควรแก่่เหตุุ และมีีข้อ้ เท็็จจริงิ
หรืือหลัั ก ฐานเชิิ ง ประจัั ก ษ์์ ที่่� ส ามารถชี้้� แจงต่่ อ ญาติิ
ผู้้�เสีียชีีวิิตและสาธารณะเกี่่�ยวกัับเหตุุผลในการวิิสามััญ
ฆาตกรรมได้้
กรณีีการตรวจเก็็ บ DNA แม้้ ร ะเบีี ย บ
กอ.รมน.ภาค 4 สน. ว่่าด้้วยวิิธีกี ารปฏิิบัติั ใิ นการควบคุุม
ตััวบุุคคลที่่�ต้้องสงสััยตามมาตรา 15 ทวิิ แห่่ง พ.ร.บ.
กฎอััยการศึึก พระพุุทธศัักราช 2457 จะให้้อำนาจ
เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายทหารในการดำเนิินการดัังกล่่าว แต่่การ
ดำเนิิ น การควรกระทำเท่่ า ที่่� จ ำเป็็ นต่่ อ บุุ ค คลที่่� เ ป็็ น
เป้้าหมายชััดเจน หรืือมีีพยานหลัักฐานเพีียงพอที่่�จะ
บ่่ ง ชี้้� ว่่ า อาจเป็็ นผู้้�มีี ส่่ วน เกี่่� ย วข้้ อ งในการกระทำผิิ ด
ไม่่ควรนำการตรวจเก็็บ DNA มาใช้้กับั ประชาชนกลุ่่�มใหญ่่
เนื่่� อ งจากอาจกระทบต่่ อ สิิ ท ธิิ ข องประชาชนผู้้�ไม่่ มีี
ส่่วนเกี่่�ยวข้้อง แต่่หากจำเป็็นต้้องใช้้วิิธีีการดัังกล่่าว
ควรมีีการอธิิบายให้้ประชาชนเข้้าใจถึึงวััตถุุประสงค์์
ในการนำข้้อมููลไปใช้้ ทั้้�งนี้้� แม้้ที่่�ผ่่านมา กสม. จะมีี
ข้้อเสนอแนะให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องดำเนิินการแก้้ไข
ปััญหาแล้้วก็ต็ าม177 แต่่ยังั คงมีีเรื่่อ� งร้้องเรีียนในลัักษณะ
ดัังกล่่าวเกิิดขึ้้�นในปีี 2564

จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน ที่่� 328/2562 ลงวัันที่่� 20 พฤศจิิกายน 2562 กสม.
มีีข้้อเสนอแนะต่่อ กอ.รมน.ภาค 4.สน. ว่่า การใช้้อำนาจตรวจเก็็บ DNA แก่่บุุคคลใด ๆ ควรดำเนิินการตามบทบััญญััติิ
แห่่งประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญามาตรา 131/1.
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บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิพลเมืืองและสิิทธิิทางการเมืือง

	ปัั ญ หาหรืื อ อุุ ป สรรค มีี ข้้ อ สัั ง เกตว่่ า สถิิ ติิ
เหตุุ ก ารณ์์ รุุ น แรงในพื้้� นที่่� รวมทั้้� ง ผู้้�บาดเจ็็ บ เพิ่่� ม ขึ้้� น
จากปีี 2563 ส่่วนผู้้�เสีียชีีวิิตมีีจำนวนลดลงเล็็กน้้อย
โดยส่่ วนหนึ่่� ง อาจสืืบเนื่่� อ งมาจากจำนวนเหตุุ ก ารณ์์
ที่่�เ พิ่่� ม ขึ้้� นมีี ลัั ก ษณะการก่่ อ ความไม่่ ส งบหรืือก่่ อ กวน
โดยไม่่มีผู้้�ี ได้้รับั บาดเจ็็บหรืือเสีียชีีวิติ เช่่น การเผาทำลาย
กล้้องวงจรปิิด การทำลายเสาส่่งสััญญาณโทรศััพท์์ และ
แขวนป้้ายผ้้า เป็็นต้้น อย่่างไรก็็ตาม มีีข้้อห่่วงกัังวล
ต่่อสถานการณ์์การก่่อเหตุุรุุนแรงในพื้้�นที่่�สาธารณะ
ที่่�ยัังคงเกิิดขึ้้�นเป็็นระยะ ๆ ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อชีีวิิต
ร่่างกาย จิิตใจ และการดำเนิินชีวิี ตป
ิ ระจำวัันของประชาชน
ในพื้้�นที่่� สำหรัับประเด็็นการให้้ความช่่วยเหลืือเยีียวยา
ยัังคงต้้องมีีการติิดตามผลการดำเนิินงานของหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงการติิดตามในประเด็็น
ความครอบคลุุ ม ของการให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืือว่่ า ยัั ง มีี
ผู้้�ได้้รับั ผลกระทบกลุ่่�มใดตกหล่่นไม่่ได้้รับั ความช่่วยเหลืือ
หรืือไม่่

กระบวนการซัั ก ถามผู้้�ต้้ อ งสงสัั ย ในคดีี ค วามมั่่� น คง
อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง เพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด ความโปร่่ ง ใสและสร้้ า ง
ความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับประชาชน

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

ของ กสม. ที่่�ผ่่านมา เช่่น การปรัับลดพื้้�นที่่�ประกาศใช้้
พ.ร.ก. การบริิ ห ารราชการในสถานการณ์์ ฉุุ ก เฉิิ น
พ.ศ. 2548 การอบรมสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจแก่่เจ้้าหน้้าที่่�
ฝ่่ายความมั่่�นคง และการให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�ได้้รัับ
ผลกระทบจากสถานการณ์์ความไม่่สงบอย่่างต่่อเนื่่�อง
รวมถึึงการเยีี ย วยากลุ่่�มต่่ า ง ๆ เช่่ น ทายาทครูู
และบุุคลากรทางการศึึกษาและเด็็กที่่�ได้้รัับผลกระทบ
จากเหตุุการณ์์ความไม่่สงบ ตลอดจนการมีีแนวทาง
ในการให้้ความช่่วยเหลืือเยีียวยากลุ่่�มผู้้�ได้้รับั ผลกระทบ
ที่่�ไม่่ได้้รัับการรัับรองจากคณะกรรมการ 3 ฝ่่าย
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4.	ข้้อเสนอแนะ
กสม. มีีข้้อเสนอแนะเพิ่่�มเติิมต่่อประเด็็น
สถานการณ์์ในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้ ดัังนี้้�
4.1	รััฐบาลโดยหน่่วยงานด้้านความมั่่�นคง
ควรเพิ่่�มมาตรการคุ้้�มครองความปลอดภััยในการเดิินทาง
สััญจรและใช้้ชีีวิิตประจำวัันให้้แก่่ประชาชนในพื้้�นที่่�
จัังหวััดชายแดนภาคใต้้ และ ศอ.บต. ควรให้้ความช่่วยเหลืือ
เยีี ย วยาความเสีี ย หายแก่่ ผู้้� ได้้ รัั บ ผลกระทบทุุ ก กลุ่่�ม
อย่่างเหมาะสม ทั้้�งในด้้านทรััพย์์สิินและการเยีียวยา
ทางด้้านจิิตใจ

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

4.2	รััฐบาลโดยหน่่วยงานด้้านความมั่่�นคง
ควรทบทวนการประกาศใช้้ ก ฎหมายความมั่่� น คง
ในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้อย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึง
ยกเลิิกกฎหมายดัังกล่่าวในพื้้�นที่่�ที่่�หมดความจำเป็็น
และเปลี่่�ยนไปใช้้กฎหมายปกติิคืือประมวลกฎหมาย
วิิธีพิี จิ ารณาความอาญา สำหรัับพื้้�นที่่ที่่� ยั� งั มีีความจำเป็็น
ต้้ อ งประกาศใช้้ ก ฎหมายความมั่่� น คง ควรประกาศ
ใช้้กฎหมายความมั่่�นคงเพีียงฉบัับเดีียวเพื่่�อไม่่ให้้เกิิด
การบัังคัับใช้้กฎหมายซ้้ำซ้้อนและเพื่่อ� ให้้กระทบต่่อสิิทธิิ
และเสรีีภาพของประชาชนน้้อยที่่�สุุด
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4.3 	รัั ฐ บ า ล โ ด ย ก ร ะ ท ร ว ง ก ล า โ ห ม
ควรจัั ด การอบรมแก่่ เ จ้้ า หน้้ า ที่่� ฝ่่ า ยความมั่่� น คง
ที่่�บัังคัับใช้้กฎหมายเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ที่่�เคารพ
หลัักสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ตลอดจนมีีการติิดตาม
ประเมิินผลการอบรมว่่าเจ้้าหน้้าที่่�ได้้นำหลัักสิิทธิิมนุุษยชน
ไปใช้้ในการปฏิิบัติั จริ
ิ งิ ทั้้�งในการตรวจค้้น จัับกุุม ควบคุุม
ตััวบุุคคล และควรมีีการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงกรณีี
การใช้้ ก ำลัั ง เกิิ น กว่่ า เหตุุ ข องเจ้้ า หน้้ า ที่่� โ ดยทัั นทีี
หากปรากฏการร้้องเรีียนและเมื่่อ� พบว่่ามีีการกระทำผิิด
ควรมีี ก ารดำเนิิ น การลงโทษอย่่ า งจริิ ง จัั ง รวมทั้้� ง
พึึงให้้ ค วามสำคัั ญ ต่่ อ การเคารพขนบธรรมเนีี ย ม
ประเพณีีท้อ้ งถิ่่น� และการสร้้างความเข้้าใจกัับประชาชน
ในพื้้�นที่่�เกี่่�ยวกัับความจำเป็็นในการดำเนิินมาตรการ
ต่่าง ๆ เพื่่�อแก้้ไขปััญหาสถานการณ์์ในจัังหวััดชายแดน
ภาคใต้้
4.4	รัั ฐ บ า ล โ ด ย ก ร ะ ท ร ว ง ก ล า โ ห ม
ควรร่่วมกัับกระทรวงสาธารณสุุขให้้มีกี ารตรวจประเมิิน
สภาพจิิ ต ใจของผู้้�ที่่� ถูู ก ควบคุุ ม ตัั ว เข้้ า สู่่�กระบวนการ

ซัักถามทั้้�งก่่อนและหลััง โดยเปิิดโอกาสให้้สามารถ
ร้้องขอทั้้�งการตรวจร่่างกายและประเมิินสภาพจิิตใจ
จากแพทย์์ที่่�ไม่่ได้้สัังกััดหน่่วยงานความมั่่�นคง ควบคู่่�ไป
กัับการตรวจโดยแพทย์์ในสัังกััดหน่่วยงานความมั่่�นคง
เพื่่� อ เป็็ น กลไกในการถ่่ ว งดุุ ล และสร้้ า งความเชื่่� อ มั่่� น
ให้้กัับประชาชน รวมทั้้�งติิดตามและให้้ความช่่วยเหลืือ
ประชาชนในทัั นทีี ที่่� ไ ด้้ รัั บ ผลกระทบทางด้้ า นจิิ ต ใจ
จากเหตุุการณ์์ความไม่่สงบอย่่างต่่อเนื่่�อง
4.5	รััฐบาลโดยหน่่วยงานด้้านความมั่่�นคง
ควรกำชัั บ เจ้้ า หน้้ า ที่่� ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งในการดำเนิิ น การ
ตรวจเก็็บ DNA ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย
และคำนึึงถึึงหลัักสิิทธิิมนุุษยชน ทั้้�งนี้้� ควรหลีีกเลี่่�ยง
การตรวจเก็็บ DNA ในเด็็ก แต่่หากมีีความจำเป็็นควรมีี
มาตรการในการดำเนิิ น การอย่่ า งเหมาะสม และ
คำนึึงถึึงผลประโยชน์์สููงสุุดของเด็็กตามที่่�ได้้รัับรองไว้้
ในรััฐธรรมนููญและอนุุสััญญา CRC เป็็นสาระสำคััญ

3.5 โทษประหารชีีวิิต
1.	สถานการณ์์/ปััญหา
	ปััจจุบัุ นั กฎหมายของประเทศไทยได้้กำหนด
ฐานความผิิดในประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่่น�
ที่่�มีโี ทษประหารชีีวิติ เป็็นโทษสููงสุุด รวม 60 ฐานความผิิด
ไดแก ประมวลกฎหมายอาญา (33 ฐานความผิิด)
กฎหมายอาญาทหาร (17 ฐานความผิิ ด ) พ.ร.บ.
ป้้องกัันและปราบปรามการค้้าประเวณีี พ.ศ. 2539
(1 ฐานความผิิด) พ.ร.บ. อาวุุธปืืน เครื่่อ� งกระสุุนปืืน วััตถุุ
ระเบิิด ดอกไมเพลิิง และสิ่่�งเทีียมอาวุุธปืืน พ.ศ. 2490
(1 ฐานความผิิ ด ) พ.ร.บ. ป้้ อ งกัั น และปราบปราม
การค้้ามนุุษย์์ (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2558 (1 ฐานความผิิด)
พ.ร.บ. ว่่าด้้วยความผิิดบางประการต่่อการเดิินอากาศ
พ.ศ. 2558 (6 ฐานความผิิด) และประมวลกฎหมาย
ยาเสพติิด (1 ฐานความผิิด) ซึ่่ง� ในทางปฏิิบัติั ปิ ระเทศไทย
มีีการบัังคัับโทษประหารชีีวิิตครั้้�งสุุดท้้ายเมื่่�อวัันที่่� 18
มิิถุุนายน 2561 ข้้อมููลจากกรมราชทััณฑ์์ในปีี 2564
พบว่่า สถิิติินัักโทษเด็็ดขาดที่่�ถููกพิิพากษาประหารชีีวิิต
เมื่่�อคดีีถึึงที่่�สุุดมีีจำนวน 23 คน แยกเป็็นคดีียาเสพติิด
ให้้โทษ 19 คน (ชาย 15 คน หญิิง 4 คน) และคดีี
ความผิิดทั่่�วไปเป็็นนัักโทษชาย 4 คน

		 กระทรวงยุุติิธรรม (ยธ.) โดยสำนัักงาน
กิิ จ การยุุ ติิ ธ รรม ได้้ ด ำเนิิ น การในเชิิ ง นโยบาย
เพื่่� อ ประชาสัั ม พัั นธ์์แ ละสร้้ า งการรัั บ รู้้� ใ ห้้ ป ระชาชน
ปรัับเปลี่่�ยนทััศนคติิเกี่่�ยวกัับการใช้้โทษประหารชีีวิิต
และจััดรัับฟัังความคิิดเห็็นต่่อหน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบ
พิิจารณาแก้้ไขเพิ่่�มเติิมบทบััญญััติิในระยะที่่� 1 คืือ ปรัับ
อััตราโทษความผิิดบางประเภทจากที่่�มีโี ทษประหารชีีวิติ
สถานเดีียวเป็็นโทษอััตราขั้้นสู
� งู สุุดประหารชีีวิติ เพื่่อ� ให้้
ผู้้�พิิพากษาสามารถใช้้ดุุลพิินิิจที่่�จะลงโทษประหารชีีวิิต
ได้้โดยไม่่จำเป็็นต้้องวางโทษประหารชีีวิิตสถานเดีียว
เท่่านั้้�น จากกฎหมาย 4 ฉบัับ ได้้แก่่ (1) ประมวล
กฎหมายอาญา (2) ประมวลกฎหมายอาญาทหาร
(3) พ.ร.บ. ว่่าด้้วยความผิิดบางประการต่่อการเดิินอากาศ
พ.ศ. 2558 และ (4) พ.ร.บ. ยาเสพติิดให้้โทษ พ.ศ. 2522
และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม โดยมีีการจััดเวทีีรับั ฟัังความคิิดเห็็น
ในระดัับพื้้�นที่่� 3 จัังหวััด ได้้แก่่ เชีียงใหม่่ ขอนแก่่น
และสงขลา รวมทั้้�งการจััดทำร่่างกฎหมายเพื่่อ� ปรัับปรุุง
โทษประหารชีีวิิต
2.2 การดำเนิินการในปีี 2564
		สำนัักงานกิิจการยุุติธิ รรม ได้้ดำเนิินการ
ที่่�เกี่่�ยวกัับการเปลี่่�ยนแปลงโทษประหารชีีวิิตระยะที่่� 1
โดยได้้จัดรั
ั บั ฟัังความคิิดเห็็นของหน่่วยงานที่่�รับั ผิิดชอบ
รวมถึึงสร้้ า งการรัั บ รู้้�และเผยแพร่่ ป ระชาสัั ม พัั นธ์์
ผลการดำเนิินงานเกี่่ย� วกัับโทษประหารชีีวิติ แก่่ประชาชน
และสำรวจความคิิ ด เห็็ น ของประชาชนร่่ ว มกัั บ
ศููนย์์สำรวจความคิิดเห็็น “นิิด้้าโพล” สถาบัันบััณฑิิต
พัั ฒ นบริิ ห ารศาสตร์์ เรื่่� อ ง “การคงไว้้ หรืื อยกเลิิ ก
โทษประหารชีีวิิต” ระหว่่างเดืือนกรกฎาคม - สิิงหาคม
2564 จากประชาชนที่่�มีอี ายุุ 18 ปีีขึ้้น� ไป กระจายทุุกระดัับ
การศึึกษา อาชีีพ และรายได้้ รวม 2,002 หน่่วยตััวอย่่าง
ด้้ ว ยวิิ ธีี ก ารสัั ม ภาษณ์์ ท างโทรศัั พท์์ ผลการสำรวจ
ความคิิดเห็็นพบว่่า ทััศนคติิเกี่่�ยวกัับโทษประหารชีีวิิต
ในภาพรวม ร้้อยละ 50.73 เห็็นว่่า การลงโทษหรืือการใช้้
วิิธีีการอื่่�น ๆ ที่่�มีีอยู่่�ในปััจจุุบัันที่่�ไม่่ใช่่การประหารชีีวิิต

		 ผลสำรวจในส่่วนความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับ
ฐานความผิิ ดที่่� ป ระชาชนเห็็ น ควรให้้ ค งไว้้ ซึ่่� ง โทษ
ประหารชีี วิิ ตส ถานเดีี ย วมากที่่� สุุ ด คืือ การกระทำ
อนาจารหรืือข่่มขืืนกระทำชำเราผู้้�อื่่�นหรืือเด็็กที่่�มีีอายุุ
ยัังไม่่เกิิน 13 หรืือ 15 ปีี โดยใช้้อาวุุธหรืือรุุมโทรม
จนเป็็นเหตุุให้้ผู้้�นั้้นถึึ
� งแก่่ความตาย (มีีผู้้�ตอบร้้อยละ 75.20)
รองลงมา คืือ การฆ่่าผู้้�อื่่�นโดยไตร่่ตรองไว้้ก่่อน หรืือ
ฆ่่าบุุพการีี หรืือเจ้้าพนัักงานขณะปฏิิบััติิหน้้าที่่� เป็็นต้้น
(มีีผู้้�ตอบร้้อยละ 72.67) ส่่วนฐานความผิิดที่่�ประชาชน
เห็็นควรเปลี่่�ยนเป็็นโทษจำคุุกตลอดชีีวิิตเท่่านั้้�น คืือ
กรณีีสมาชิิกรััฐสภา สมาชิิกองค์์กรปกครองส่่วนท้อ้ งถิ่่น�
ตุุลาการ พนัักงานอััยการ หรืือพนัักงานสอบสวน เรีียกรัับ
หรืือยอมจะรัับทรััพย์์สิิน หรืือประโยชน์์อื่่�นใดสำหรัับ
ตนเองหรืือผู้้�อื่่�น เพื่่�อกระทำการหรืือไม่่กระทำการ
อย่่างใดในตำแหน่่ง ไม่่ว่า่ จะใช้้อำนาจในตำแหน่่งโดยชอบ
หรืือมิิชอบก็็ตาม (มีีผู้้�ตอบร้้อยละ 59.10) รองลงมา
คืือกรณีีเจ้้าพนัักงานที่่�ใช้้อำนาจในตำแหน่่งโดยมิิชอบ
เพื่่� อ ให้้ บุุ ค คลใดมอบทรัั พย์์ สิิ นหรืื อประโยชน์์ อื่่� น ใด
แก่่ตนหรืือผู้้�อื่่�น เป็็นต้้น (มีีผู้้�ตอบร้้อยละ 57.06)

ผลสำำ�รวจในส่่วนความคิิดเห็็น
เกี่่�ยวกัับฐานความผิิดที่่�ประชาชน
เห็็นควรให้้คงไว้้ซึ่่�งโทษประหารชีีวิิต
สถานเดีียวมากที่่�สุุด คืือ

การกระทำำ�อนาจาร
หรืือข่่มขืืนกระทำำ�ชำำ�เรา
ผู้้�อื่่�นหรืือเด็็กที่่�มีีอายุุ
ยัังไม่่เกิิน 13 หรืือ 15 ปีี

3
บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิพลเมืืองและสิิทธิิทางการเมืือง

ปีี 2563

2.1 การตอบรัับข้้อเสนอแนะในรายงาน

ไม่่ ส ามารถยัั บ ยั้้� ง พฤติิ ก รรมชั่่� วร้้ า ยของผู้้�กระทำ
ความผิิดได้้ ร้้อยละ 46.44 เห็็นว่่า การใช้้โทษประหาร
ชีีวิิตเป็็นการเยีียวยาความรู้้�สึึกของครอบครััวผู้้�เสีียหาย
ที่่�ได้้รัับจากการกระทำของผู้้�กระทำความผิิด ร้้อยละ
43.33 ไม่่เห็็นด้้วยกัับกรณีีว่่าโทษประหารชีีวิิตเป็็น
การปฏิิบััติิที่่�ผิิดหลัักสิิทธิิมนุุษยชน และร้้อยละ 30.85
ไม่่ เ ห็็ น ด้้ ว ยกัั บ กรณีี ว่่ า การประหารชีี วิิ ต ไม่่ ท ำให้้
อาชญากรรมลดลง

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

2. การดำเนิินการที่่�สำคััญ
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		 อนึ่่� ง ในปีี 2564 ได้้ มีี ก ารประกาศ
ใช้้ประมวลกฎหมายยาเสพติิดและให้้ยกเลิิก พ.ร.บ.
ยาเสพติิ ด ให้้ โ ทษ พ.ศ. 2522 และที่่� แ ก้้ ไขเพิ่่� ม เติิ ม
ซึ่่� ง ส่่ ง ผลให้้ ย กเลิิ ก ความผิิ ด บางประเภทที่่� มีี โ ทษ
ประหารชีีวิตส
ิ ถานเดีียวในกฎหมายดัังกล่่าว นอกจากนี้้�
ประมวลกฎหมายยาเสพติิดไม่่ได้้บััญญััติิกำหนดอััตรา
โทษความผิิดที่่�มีีโทษประหารชีีวิิตสถานเดีียวไว้้

3. การประเมิินสถานการณ์์

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

	ประเทศไทยยัังคงมีีการกำหนดโทษประหาร
ชีี วิิ ต ในกฎหมายหลายฉบัั บ ยธ. ได้้ ด ำเนิิ น การ
อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งเพื่่� อ ปรัั บ เปลี่่� ย นโทษประหารชีี วิิ ต
ให้้สอดคล้้องกัับหลัักสิิทธิิมนุุษยชน ทั้้�งในส่่วนการสร้้าง
ความรู้้�ความเข้้าใจแก่่สัังคมในการปรัับเปลี่่�ยนทััศนคติิ
เกี่่�ยวกัับการใช้้โทษประหารชีีวิิต โดยผลการสำรวจ
ความคิิดเห็็นของประชาชนสะท้้อนทััศนคติิว่า่ การลงโทษ
ด้้วยวิิธีีอื่่�นจะไม่่สามารถยัับยั้้�งผู้้�ที่่�จะกระทำความผิิดได้้
รวมทั้้�งประชาชนส่่วนใหญ่่เห็็นว่่าฐานความผิิดที่่เ� กี่่ย� วกัับ
ชีีวิิตและร่่างกายยัังควรคงโทษประหารชีีวิิตไว้้ และ
อาจปรัับฐานความผิิดที่่�เกี่่�ยวกัับตำแหน่่งหน้้าที่่�ให้้เป็็น
โทษจำคุุกตลอดชีีวิิต รวมถึึงการดำเนิินการจััดรัับฟััง
ความคิิดเห็็นเพื่่อ� แก้้ไขเพิ่่�มเติิมกฎหมายจากฐานความผิิด
ที่่�มีีโทษประหารชีีวิิตสถานเดีียวในกฎหมายบางฉบัับ
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ในปีี 2564 ยัังคงมีีจำนวนนัักโทษเด็็ดขาด
ที่่�ถููกพิิพากษาประหารชีีวิิตเมื่่�อคดีีถึึงที่่�สุุด แม้้ว่่าจะไม่่มีี
การประหารชีีวิิตจริิงก็็ตาม ทั้้�งนี้้� ฐานความผิิดที่่�มีีโทษ
ประหารชีี วิิ ต บางฐานความผิิ ด ไม่่ ใช่่ เ ป็็ น การทำให้้
บุุคคลอื่่�นเสีียชีีวิิตโดยเจตนา จากข้้อมููลยัังคงอยู่่�ใน
ขั้้�นตอนการศึึกษาระยะที่่� 1 และรัับฟัังความคิิดเห็็น
ของสัังคม ซึ่่ง� จะต้้องนำไปสู่่�การปรัับอััตราโทษในความผิิด
จากฐานความผิิ ดที่่� มีี โ ทษประหารชีี วิิ ตส ถานเดีี ย ว
เป็็น “โทษประหารชีีวิิตหรืือจำคุุกตลอดชีีวิิต” และ
การยกเลิิกโทษประหารชีีวิติ ในบางฐานความผิิด โดยเฉพาะ
ฐานความผิิดที่่�ไม่่ใช่่คดีีอุุกฉกรรจ์์ตามกติิกา ICCPR
โดยเปลี่่�ยนเป็็นโทษจำคุุกตลอดชีีวิตหรืื
ิ อมีีมาตรการอื่่น 
� ๆ
ทดแทน ซึ่่�งเป็็นไปตามที่่�คณะกรรมการประจำกติิกา
ICCPR เสนอแนะให้้ประเทศไทยใช้้โทษประหารชีีวิิต
เฉพาะในคดีีอุุกฉกรรจ์์ที่่�สุุดเท่่านั้้�น เพื่่�อให้้สอดคล้้อง
ตามกติิกา ICCPR ข้้อ 6 (2) ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 ได้้มีี

การประกาศใช้้ประมวลกฎหมายยาเสพติิด ซึ่่�งมีีผลใช้้
บัังคัับ วัันที่่� 9 ธัันวาคม 2564 โดยกฎหมายดัังกล่่าว
ได้้กำหนดอััตราโทษความผิิดบางประเภทเป็็นโทษอััตรา
ขั้้�นสููงสุุดประหารชีีวิิต เพื่่�อให้้ผู้้�พิิพากษาสามารถใช้้
ดุุลพิินิิจ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับมติิ ครม. ระยะที่่� 1

4.	ข้้อเสนอแนะ
กสม. มีีข้้อเสนอแนะเพิ่่�มเติิมต่่อประเด็็น
โทษประหารชีีวิิต ดัังนี้้�
4.1	รัั ฐ บ า ล โ ด ย ก ร ะ ท ร ว ง ยุุ ติิ ธ ร ร ม
ควรเร่่งดำเนิินการตามมติิ ครม. เมื่่อ� วัันที่่� 26 กรกฎาคม
2559 ระยะที่่� 1 คืือ ปรัับอััตราโทษความผิิดบางประเภท
จากที่่�มีีโทษประหารชีีวิิตสถานเดีียว เป็็นโทษอััตรา
ขั้้�นสููงสุุดประหารชีีวิิต เพื่่�อให้้ผู้้�พิิพากษาสามารถใช้้
ดุุลพิินิิจที่่�จะลงโทษประหารชีีวิิตได้้โดยไม่่จำเป็็นต้้อง
วางโทษประหารชีีวิตส
ิ ถานเดีียวเท่่านั้้�น และดำเนิินการ
ให้้ความรู้้�ความเข้้าใจแก่่สังั คมไทยเกี่่ย� วกัับโทษประหาร
ชีี วิิ ต เชิิ ง รุุ ก อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง เพื่่� อ ปรัั บ เปลี่่� ย นทัั ศน คติิ
ที่่� ต่่ อ ต้้ า นการยกเลิิ ก โทษประหารชีี วิิ ต ไปสู่่�ทัั ศน คติิ
ที่่�เป็็นกลาง รวมถึึงมีีการสำรวจทััศนคติิและความรู้้�สึึก
ของประชาชนเป็็นระยะเพื่่อ� ประเมิินความเปลี่่�ยนแปลง
ต่่อการดำเนิินการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโทษประหารชีีวิิต
4.2	รัั ฐ บาลควรมอบหมายหน่่ ว ยงาน
ที่่�เกี่่ย� วข้้องพิิจารณาทบทวนบทลงโทษสำหรัับการกระทำ
ความผิิ ด อาญาในกฎหมายฉบัั บ ต่่ า ง ๆ เพื่่� อ ยกเลิิ ก
โทษประหารชีี วิิ ตส ำหรัั บ ความผิิ ดที่่� ไ ม่่ เข้้ า ข่่ า ยเป็็ น
“คดีีอุกุ ฉกรรจ์์ที่่สุ� ดุ ” เพื่่อ� นำไปสู่่�การปรัับแก้้ไขกฎหมาย
ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ พัั นธ กรณีี ข องไทยตามข้้ อ 6 (2)
ของกติิกา ICCPR

3.6 เสรีีภาพในการแสดงความคิิ ด เห็็ น
และเสรีีภาพของสื่่�อมวลชน
1.	สถานการณ์์/ปััญหา
1.1 เสรีีภาพในการแสดงความคิิดเห็็น
		จากข้้ อ มูู ลสถิิ ติิ ข องสำนัั ก งานตำรวจ
แห่่งชาติิ (ตร.) พบว่่าในปีี 2564 มีีการดำเนิินคดีี
เกี่่ย� วกัับเสรีีภาพในการแสดงความคิิดเห็็น ตามประมวล

ศููนย์์รวมประชาชนปกป้้องสถาบััน (ศปปส.) กล่่าวโทษ
ต่่อแกนนำผู้้�ชุุมนุุม184 และคดีีที่่�เพจ “ภาคีีประชาชน
ปกป้้องสถาบัันฯ” กล่่าวโทษต่่อประชาชน 4 คน185
เป็็นต้้น
		สืืบเนื่่อ� งจากการใช้้เสรีีภาพในการแสดง
ค ว า ม คิิ ด เ ห็็ น ใ นพื้้� นที่่� ก า ร ชุุ ม นุุ ม ส า ธ า ร ณ ะ
ซึ่่�งเกิิดขึ้้�น ตั้้�งแต่่ปีี 2563 ต่่อเนื่่�องตลอดทั้้�งปีี 2564
ศาลรััฐธรรมนููญได้้มีีคำวิินิิจฉััยต่่อกรณีีการปราศรััย
ของแกนนำผู้้�ชุุมนุุม จำนวน 3 คน เมื่่อ� วัันที่่� 10 สิิงหาคม
2563 เพื่่�อนำเสนอข้้อเรีียกร้้อง 10 ประการ ตลอดจน
การเคลื่่� อ นไหวของแกนนำผู้้�ชุุ ม นุุ ม และเครืือข่่ า ย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องว่่า การกระทำของแกนนำผู้้�ชุุมนุุมทั้้�งสาม
เป็็นการใช้้สิิทธิิหรืือเสรีีภาพเพื่่�อล้้มล้้างการปกครอง
ในระบอบประชาธิิปไตยอัันมีีพระมหากษััตริิย์์ทรงเป็็น
ประมุุขตามรััฐธรรมนููญ และสั่่�งการให้้แกนนำผู้้�ชุุมนุุม
ทั้้� ง สามรวมทั้้� ง กลุ่่�มองค์์ ก รเครืือข่่ า ยเลิิ ก การกระทำ
ดัังกล่่าวที่่�จะเกิิดขึ้้�นต่่อไปในอนาคต186
		 การดำเนิิ น คดีี ผู้้�ที่่� แ สดงความคิิ ด เห็็ น
วิิพากษ์์วิิจารณ์์เกี่่�ยวกัับการบริิหารราชการแผ่่นดิิน
ในความผิิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326
และมาตรา 228 (หมิ่่�นประมาทและหมิ่่�นประมาท
ด้้วยการโฆษณา) อาทิิ การแสดงความเห็็นเกี่่�ยวกัับ

จาก หนัังสืือสำนัักงานตำรวจแห่่งชาติิ ที่่� ตช 0011.24/3765 ลงวัันที่่� 14 ตุุลาคม 2564 เรื่่�อง ส่่งข้้อมููลให้้ทราบ.
จาก สถิิติิผู้้�ถููกดำเนิินคดีีมาตรา 112 “หมิ่่�นประมาทกษััตริิย์์” ปีี 2563-64, โดย ศููนย์์ทนายความเพื่่�อสิิทธิิมนุุษยชน,
5 มกราคม 2565. สืืบค้้นจาก https://tlhr2014.com/archives/23983
180
จาก ศาลพิิพากษา จำคุุก ‘อััญชััญ ปรีีเลิิศ’ จำเลยคดีี ม.112 เป็็นเวลา 87 ปีี แต่่ลดโทษเหลืือ 43 ปีี 6 เดืือน,
โดย The Matter, 19 มกราคม 2564. สืืบค้้นจาก https://thematter.co/brief/133340
181
จาก ศาลเยาวชนให้้ประกัันตััว สายน้้ำ คดีี ม.112 หลัังชุุมนุมุ #ม็็อบ18กรกฎา วงเงิิน 20,000 บาท ไม่่กำหนดเงื่่อ� นไข
ระหว่่างปล่่อยตััว, โดย THE STANDARD TEAM, 24 กรกฎาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://thestandard.co/youth-courtallow-bailing-sainam-on-m112-case/
182
จาก เยาวชนอายุุ 16 ปีี ถููกแจ้้งข้้อหา ม.112 หลัังโดนล่่าแม่่มด เหตุุโพสต์์วิิจารณ์์ ร.9 ลงในกลุ่่�ม “รอยััลลิิสต์์
มาร์์เก็็ตเพลส”, โดย ศููนย์ท์ นายความเพื่่อ� สิิทธิิมนุุษยชน, 2 มิิถุนุ ายน 2564. สืืบค้้นจาก https://tlhr2014.com/archives/30419
183
จาก สถิิติิผู้้�ถููกดำเนิินคดีีมาตรา 112 “หมิ่่�นประมาทกษััตริิย์์” ปีี 2563-64. งานเดิิม.
184
จาก ศปปส. แจ้้งความเอาผิิดลููกนััท ม.112 พร้้อมประชาชนอีีก 20 ราย หลัังพบปราศรััย-โพสต์์แชร์์ข้้อความ
ผ่่านโซเชีียลมีีเดีีย, โดย THE STANDARD TEAM, 6 กัันยายน 2564. สืืบค้้นจาก https://thestandard.co/filed-acomplaint-against-luk-nut-section-112/
185
จาก “แอดมิินเจน” เพจภาคีีประชาชน ปกป้้องสถาบัันฯ แจ้้งความ ปอท. เอาผิิดเพิ่่�มอีีก 4 ราย, โดย คมชััดลึึก
ออนไลน์์, 19 มกราคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.komchadluek.net/news/455731
186
จาก คำวิินิิจฉััยและคำสั่่�ง ปีี 2564, โดย สำนัักงานศาลรััฐธรรมนููญ, 1 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://
www.constitutionalcourt.or.th/download/ruling19-2564.pdf
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บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิพลเมืืองและสิิทธิิทางการเมืือง

กฎหมายอาญา มาตรา 112 มาตรา 116 และความผิิด
ตาม พ.ร.บ. ว่่ า ด้้ ว ยการกระทำความผิิ ด เกี่่� ย วกัั บ
คอมพิิวเตอร์์ พ.ศ. 2550 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม จำนวน
3,610 คดีี โดยมีีผู้้�ต้้องหาที่่�อายุุต่่ำกว่่า 18 ปีี จำนวน
98 คดีี178 ประกอบกัับข้้อมููลสำนัักงานศาลยุุติิธรรม
ซึ่่�งปรากฏว่่ามีีคดีีความผิิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 112 ที่่�ขึ้้นสู่่�
� การพิิจารณาของศาลแล้้ว จำนวน 58 คดีี
ศาลพิิพากษายกฟ้้อง จำนวน 4 คดีี ในขณะเดีียวกััน
ศููนย์์ทนายความเพื่่�อสิิทธิิมนุุษยชนได้้เผยแพร่่ข้้อมููล
การดำเนิินคดีีความผิิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 112 ตั้้�งแต่่เดืือนพฤศจิิกายน 2563 จนถึึง
ปัั จจุุ บัั น ว่่ า มีี ก ารดำเนิิ น คดีี แ ล้้ ว จำนวน 166 คน
เป็็นเด็็กอายุุต่่ำกว่่า 18 ปีี จำนวน 14 คน179 ทั้้�งนี้้� มีีกรณีี
ที่่�อยู่่�ในความสนใจของประชาชน เช่่น กรณีีศาลอาญา
มีีคำพิิพากษาให้้จำคุุกอดีีตข้้าราชการกรมสรรพากร
เป็็นเวลา 87 ปีี เนื่่�องจากได้้แชร์์คลิิปวิิจารณ์์สถาบััน
พระมหากษััตริิย์์ จำนวน 29 คลิิป180 กรณีีดำเนิินคดีี
กัับเยาวชน เช่่น นัักกิิจกรรมอายุุ 17 ปีี181 นัักเรีียน
ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 5 อายุุ 16 ปีี182 เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้�
ศููนย์์ทนายความเพื่่�อสิิทธิิมนุุษยชนได้้เผยแพร่่ข้้อมููลว่่า
มีีจำนวน 82 คดีี ในคดีีมาตรา 112 ที่่�ผู้้�กล่่าวโทษเป็็น
ประชาชน183 เช่่น คดีีที่่�กลุ่่�มมวลชนแนวร่่วมเครืือข่่าย
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รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

179

77

การบริิหารงานของรััฐบาลและรััฐมนตรีีของนัักร้้อง
แร็็ปเปอร์์หญิิง อายุุ 19 ปีี187 บุุคคลในวงการบัันเทิิง188
และพิิธีกี รอิิสระ189 รวมถึึงกรณีีแสดงความเห็็นเกี่่ย� วกัับ
การจัั ดหาวัั ค ซีี น โควิิ ด 19 ขององค์์ ก ารเภสััช กรรม
โดยประธานกรรมการบริิษััทแห่่งหนึ่่�ง190 เป็็นต้้น
		 ในส่่ วน ของการแสดงความคิิ ด เห็็ น
ทางสื่่อ� สัังคมออนไลน์์ นายกรััฐมนตรีีให้้หน่ว่ ยงานต่่าง ๆ
ดำเนิินการตรวจสอบข่่าวปลอม หรืือ “Fake News”
และตั้้� ง ศูู นย์์ ป ฏิิ บัั ติิ ก ารด้้ า นการแก้้ ไขสถานการณ์์
ฉุุกเฉิินในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับการสื่่�อสารในอิินเทอร์์เน็็ต191
เพื่่� อ ดำเนิิ น การในส่่ วนที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ สถานการณ์์
โรคโควิิด 19 นอกจากนี้้� กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจ
และสัังคม (ดศ.) ยัังได้้ดำเนิินการเกี่่�ยวกัับการแสดง
ความคิิดเห็็นในสื่่�อสัังคมออนไลน์์ที่่�อาจเข้้าข่่ายเป็็น
การกระทำความผิิดตาม พ.ร.บ. ว่่าด้้วยการกระทำความผิิด
เกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์ พ.ศ. 2550 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
ซึ่่�งมีีสถิิติิกรณีีที่่�ศาลมีีคำสั่่�งตามคำขอให้้พิิจารณาระงัับ
ปิิ ดกั้้� น หรืือลบข้้ อ มูู ล ออกจากระบบคอมพิิ ว เตอร์์
จำนวน 130 คำสั่่�งศาล 2,988 URLs โดยมีีผู้้�โต้้แย้้ง
คำสั่่ง� ดัังกล่่าวต่่อศาล จำนวน 5 คำสั่่ง� ศาล ศาลพิิจารณา
ยกคำร้้อง จำนวน 2 คำสั่่�งศาล การประสานส่่งต่่อไปยััง
กองบัังคัับการปราบปรามการกระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับ

National Human Rights Commission of Thailand

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

1.2 เสรีีภาพของสื่่�อมวลชน
		นายกรััฐมนตรีีได้้ประกาศใช้้ข้้อกำหนด
ออกตามความในมาตรา 9 แห่่ง พ.ร.ก. การบริิหาร
ราชการในสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน พ.ศ. 2548 ฉบัับที่่� 27
ลงวัันที่่� 10 กรกฎาคม 2564 และข้้อกำหนดฯ ฉบัับที่่� 29
ลงวัันที่่� 29 กรกฎาคม 2564 กำหนดห้้ามเสนอข่่าว
จำหน่่ า ย หรืือทำให้้ แ พร่่ หล ายซึ่่� ง หนัั ง สืือ สิ่่� ง พิิ ม พ์์
หรืือสื่่� อ อื่่� น ใด ที่่� มีี ข้้ อ ความอัั น อาจทำให้้ ป ระชาชน
เกิิดความหวาดกลััว หรืือเจตนาบิิดเบืือนข้้อมููลข่่าวสาร
ทำให้้เกิิดความเข้้าใจผิิดในสถานการณ์์ฉุกุ เฉิินจนกระทบ
ต่่อความมั่่�นคงของรััฐ หรืือความสงบเรีียบร้้อยหรืือ
ศีี ลธ รรมอัั นดีี ข องประชาชนในเขตพื้้� นที่่� ที่่� ป ระกาศ
สถานการณ์์ฉุุกเฉิิน และให้้สำนัักงานคณะกรรมการ

จาก ดารา call out: ทนายนายกฯ แจ้้งความ “มิิลลิิ” ข้้อหาหมิ่่�นประมาท หลัังวิิจารณ์์รััฐบาลประยุุทธ์์,
โดย BBC News ไทย, 22 กรกฎาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-57925336
188
จาก ปรัับ 2 พััน! ‘น้้ำ มิิสแกรนด์์’หมิ่่�นนายกฯ บอกรู้้�เท่่าไม่่ถึึงการณ์์-จะไม่่ทำอีีก, โดย แนวหน้้า, 29 พฤศจิิกายน
2564. สืืบค้้นจาก https://www.naewna.com/local/609206
189
จาก ‘จอห์์น วิิญญูู’ เมิิน 2 ข้้อหาหมิ่่�นฯ ‘นายกฯ’ วิิจารณ์์ “นะจ๊๊ะ” และบริิหารงานปีี 64, โดย กรุุงเทพธุุรกิิจ,
26 พฤศจิิกายน 2564. สืืบค้้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/940637
190
จาก สน.พญาไท คาดอีีก 2 สััปดาห์์ ออกหมายเรีียก ‘หมอบุุญ’ มาให้้ปากคำ หลััง อภ. แจ้้งความข้้อหาหมิ่่�นประมาท,
โดย THE STANDARD TEAM, 5 สิิงหาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://thestandard.co/pharmaceutical-organization-issue-a-summons-doctor-boon/
191
จาก คำสั่่�งนายกรััฐมนตรีี ที่่� 13/2564 เรื่่�อง การจััดโครงสร้้างของศููนย์์บริิหารสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด 19) เพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� 6). (2564, 1 สิิงหาคม). ราชกิิจจานุุเบกษา, 138(ตอนพิิเศษ
173 ง), 9-10.
192
จาก หนัังสืือกระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม ลัับ ด่่วนที่่�สุุด ที่่� ดศ 0203.2/717 ลงวัันที่่� 5 ตุุลาคม 2564
เรื่่�อง รายงานผลการตรวจสอบการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน.
193
จาก ดีีอีีเอส จัับแล้้ว 6 มืือโพสต์์ข่่าวปลอมโควิิด-วััคซีีน, โดย ประชาชาติิธุุรกิิจออนไลน์์, 24 พฤษภาคม 2564. สืืบค้้น
จาก https://www.prachachat.net/ict/news-675786.
194
จาก เตรีียมดำเนิินคดีี “อ.ลอย” เผยข่่าวปลอมรััฐบาลเก็็บภาษีีวััคซีีนโมเดอร์์นา 100%, โดย ไทยรััฐออนไลน์์,
12 กรกฎาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.thairath.co.th/news/politic/2138736
187
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อาชญากรรมทางเทคโนโลยีี จำนวน 106 คำสั่่�งศาล
2,128 URLs 192 สำหรัั บ การดำเนิิ น การเกี่่� ย วกัั บ
การแสดงความคิิดเห็็นทางสื่่�อสัังคมออนไลน์์ข้้างต้้น
มีีกรณีีที่่�น่่าสนใจ อาทิิ การดำเนิินคดีีกัับประชาชน
จำนวน 18 ราย ซึ่่ง� โพสต์์ข้อ้ ความเกี่่ย� วกัับการแพร่่ระบาด
และวััคซีีนป้้องกัันโรคโควิิด 19193 หรืือการดำเนิินคดีี
กัับผู้้�เผยแพร่่ข่่าวเรื่่�องวััคซีีนป้้องกัันโรคโควิิด 19194
เป็็นต้้น

		 การทำหน้้าที่่�ของสื่่อ� มวลชนในการชุุมนุุม
ทางการเมืือง พบปััญหาที่่�สำคััญสองประการ ได้้แก่่
1) การได้้รัับบาดเจ็็บระหว่่างการรายงานสถานการณ์์
การชุุมนุุมสาธารณะ อาทิิ ช่่างภาพสำนัักข่่าวหลัักถููกยิิง
ด้้วยกระสุุนยาง196 หรืือช่่างภาพอิิสระถููกตีีด้ว้ ยกระบอง
ที่่�กล้้องและไหล่่197 และ 2) มีีการขััดขวางการใช้้เสรีีภาพ
ไม่่ว่า่ จะโดยเจ้้าหน้้าที่่�ควบคุุมฝููงชน อาทิิ การให้้ผู้้�สื่อ่� ข่่าว

อิิสระยุุติิการถ่่ายทอดสดเพราะไม่่มีีบััตรสื่่�อ มวลชน
การตั้้ง� ด่่านตรวจค้้นและจำกััดพื้้นที่่
� ท� ำงานของผู้้�สื่อ่� ข่่าว
อิิสระ การนำตััวผู้้�สื่่�อข่่าวอิิสระไปสอบถามและให้้ยุุติิ
การถ่่ า ยทอดสด 198 หรืือการกระทำของประชาชน
ที่่�เป็็นการขััดขวางการใช้้เสรีีภาพ อาทิิ การประกาศงด
ลงพื้้�นที่่�ถ่่ายทอดสดเหตุุการณ์์การชุุมนุุมที่่�แยกดิินแดง
ของสำนัั ก ข่่ า วออนไลน์์ เ นื่่� อ งจากถูู ก ข่่ ม ขู่่�คุุ ก คาม 199
หรืือผู้้�สื่อ่� ข่่าวอิิสระถููกทำร้้ายร่่างกายขณะกำลัังรายงาน
ข่่าวที่่�หน้้าเรืือนจำพิิเศษกรุุงเทพมหานคร200 เป็็นต้้น
		 ในปีี 2564 ยัังปรากฏกรณีีการดำเนิินคดีี
ต่่ อ การทำหน้้ า ที่่� สื่่� อ มวลชนของอดีี ต บรรณาธิิ ก าร
สำนัักข่่าวสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งหนึ่่�งในข้้อหาหมิ่่�นประมาท
ด้้วยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา จาก
การแจ้้งความร้้องทุุกข์์ของบริิษััทเหมืืองแร่่ในเมีียนมา
เนื่่� อ งจากรายงานข่่ า วผลกระทบที่่� เ กิิ ดขึ้้� นจ าก
การประกอบกิิ จ การ 201 ทั้้� ง นี้้� อดีี ต บรรณาธิิ ก าร
คนดัังกล่่าวเคยถููกฟ้้องร้้องโดยบริิษัทั เดีียวกัันเนื่่อ� งจาก
การรายงานข่่าวมาแล้้วครั้้�งหนึ่่�งเมื่่�อปีี 2560202

3
บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิพลเมืืองและสิิทธิิทางการเมืือง

กิิ จ การกระจายเสีี ย ง กิิ จ การโทรทัั ศน์์ และกิิ จ การ
โทรคมนาคมแห่่งชาติิ (กสทช.) แจ้้งผู้้�รัับใบอนุุญาต
การให้้บริิการอิินเทอร์์เน็็ตทุกุ รายทราบ และตรวจสอบ
ข้้อความหรืือข่่าวสารจากเลขที่่�อยู่่�ไอพีี (IP address)
และให้้ ร ะงัั บ การให้้ บ ริิ ก ารอิิ น เทอร์์ เ น็็ ต แก่่ เ ลขที่่� อ ยู่่�
ไอพีีนั้้�นทัันทีี ซึ่่�งต่่อมาสำนัักข่่าวหลายแห่่งได้้ร่่วมกััน
ยื่่� นฟ้้ อ งนายกรัั ฐ มนตรีี แ ละในฐานะผู้้�อำนวยการ
ศููนย์์บริิหารสถานการณ์์โควิิด 19 ต่่อศาลแพ่่ง เมื่่�อวัันที่่�
2 สิิงหาคม 2564 ขอให้้ศาลมีีคำพิิพากษาเพิิกถอน
ข้้อกำหนดฯ ฉบัับที่่� 29 และขอให้้ศาลไต่่สวนคำร้้อง
ขอคุ้้�มครองชั่่ว� คราวในเหตุุฉุกุ เฉิิน ซึ่่ง� ศาลแพ่่งได้้มีคี ำสั่่ง�
ห้้ามนายกรััฐมนตรีีบัังคัับใช้้ข้้อกำหนดดัังกล่่าวจนกว่่า
ศาลจะมีีคำสั่่�งเปลี่่�ยนแปลงเป็็นอย่่างอื่่�น195 อย่่างไรก็็ดีี
นายกรััฐมนตรีีได้้ประกาศยกเลิิกข้้อกำหนดดัังกล่่าว
เมื่่�อวัันที่่� 9 สิิงหาคม 2564 หลัังการประกาศใช้้ได้้เพีียง
12 วััน

		 ในการทำหน้้าที่่�กำกัับดููแลสื่่�อมวลชน
ของ กสทช. ได้้ดำเนิินการตามกฎหมายและรัับเรื่่�อง
ไว้้ตรวจสอบรููปแบบ วิิธีีการ และขอบเขตของการใช้้
เสรีีภาพของสื่่อ� มวลชน เช่่น สั่่ง� ปรัับรายการ “Voice GO”

จาก สรุุปคำฟ้้องขอเพิิกถอนข้้อกำหนดฯ ฉบัับที่่� 29 คืืนเสรีีภาพสื่่�อให้้กัับประชาชน, โดย iLAW, 2 สิิงหาคม 2564.
สืืบค้้นจาก https://ilaw.or.th/node/5933
196
จาก ช่่างภาพ The MATTER ถููกยิิงโดยกระสุุนยาง ระหว่่างปฏิิบััติิหน้้าที่่�แม้้ว่่าจะสวมปลอกแขนสื่่�อมวลชนชััดเจน,
โดย The Matter, 19 ตุุลาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://thematter.co/brief/149608
197
จาก ช่่างภาพอิิสระ อีีกดวงตาของประชาชน, โดย Voice Online, 20 สิิงหาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://voicetv.
co.th/read/o7WmfB0hX
198
จาก ขอสื่่อ� ยุุติไิ ลฟ์์สด-ไม่่ให้้เข้้าพื้้�นที่่หน้
� า้ แฟลตดิินแดง ใน ม็็อบ11กัันยา: คฝ. เปิิดปฏิิบัติั กิ ารยึึดคืืนดิินแดง ตร.นครบาล
เผยจัับ ผู้้�ชุุ มนุุม 52 คน, โดย BBC News ไทย, 12 กัั นยายน 2564. สืืบค้้ นจาก https://www.bbc.com/thai/
thailand-58534241
199
จาก ประกาศ กองบรรณาธิิการ สำนัักข่่าว The Room 44 [อ้้างอิิงจากสถานะเฟซบุ๊๊�ก]. โดย The Room 44,
24 กัันยายน 2564. สืืบค้้นจาก https://www.facebook.com/theroom44/posts/1272898916539700
200
จาก ชุุลมุุน! มวลชนสาวหมััดใส่่สื่่�อ ฉุุนถููกกล่่าวหาปาระเบิิด [อ้้างอิิงจากสถานะเฟซบุ๊๊�ก]. โดย The Room 44,
13 ตุุ ล าคม 2564. สืืบค้้ นจ าก https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=246957097341678&
external_log_id=
201
จาก อััยการนครปฐมสั่่�งฟ้้องนัักข่่าวสิ่่�งแวดล้้อมรายงานคดีีเหมืืองแร่่ดีีบุุกไทยในเมีียนมา ก่่อนได้้ประกัันตััว,
โดย ประชาไท, 1 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://prachatai.com/journal/2021/12/96200
202
จาก นัักข่่าวเนชั่่�น ถููกบริิษััทเหมืืองเมีียนมาฟ้้องหมิ่่�นประมาท [ฐานข้้อมููลคดีี]. โดย iLaw, 12 พฤศจิิกายน 2564.
สืืบค้้นจาก https://freedom.ilaw.or.th/case/787

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564
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คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

เป็็นเงิินจำนวน 50,000 บาท จากการเผยแพร่่ข่่าว
กิิจกรรม “ยืืนหยุุดขััง” เนื่่�องจากเห็็นว่่ากระทบต่่อ
ความมั่่น� คงของรััฐและความสงบเรีียบร้้อยหรืือศีีลธรรม
อัันดีขี องประชาชน203 การรัับหนัังสืือร้้องเรีียนให้้ลงโทษ
สถานีี โ ทรทัั ศน์์ แ ห่่ ง หนึ่่� ง ซึ่่� ง นำเสนอละครที่่� มีี ฉ าก
ความรุุนแรงทางเพศ เป็็นต้้น204 นอกจากนี้้� ยัังมีีเรื่่�อง
ความเหมาะสมในการนำเสนอข่่าวจากกรณีีสำนัักข่่าว
แห่่งหนึ่่ง� โทรศััพท์สั์ มั ภาษณ์์อดีีตทหารกองเกิินที่่ก่� อ่ เหตุุ
ใช้้ อ าวุุ ธปืืนยิิ ง พนัั ก งานร้้ า นสะดวกซื้้� อ และผู้้�ป่่ ว ย
โรคโควิิด 19 เสีียชีีวิติ ในโรงพยาบาลสนาม เพื่่อ� สอบถาม
มููลเหตุุจูงู ใจในขณะที่่�ยังั หลบหนีีการจัับกุุมของเจ้้าหน้้าที่่�
ตำรวจ205

80

ที่่�มา: กัันต์์ แสงทอง

2. การดำเนิินการที่่�สำคััญ
2.1 การตอบรัับข้้อเสนอแนะในรายงาน

ปีี 2563
		 กสม. ได้้มีีข้้อ เสนอแนะไปยัังรััฐสภา
และ กสทช. เกี่่ย� วกัับการมีีแนวทางกำกัับดููแลการปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่�ของสื่่�อในการนำเสนอข่่าวหรืือวิิธีีการรายงาน
ของสื่่�อ การกำกัับดููแลกัันเองของผู้้�ประกอบการและ
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ ตลอดจนผลัักดัันให้้มีีการประกาศ
ใช้้ร่่าง พ.ร.บ. ส่่งเสริิมจริิยธรรมและมาตรฐานวิิชาชีีพ
สื่่�อมวลชน พ.ศ. …. และการกำหนดมาตรการในการ
จำกััดเสรีีภาพการนำเสนอข่่าวในสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน
ที่่� เ ป็็ นภัั ย คุุ ก คามต่่ อ สาธารณะ โดยสอดคล้้ อ งกัั บ
หลัักการจำกััดสิิทธิิในสถานการณ์์ฉุุกเฉิินตามข้้อ 4
ของกติิกา ICCPR
2.2 การดำเนิินการในปีี 2564
		 2.2.1 เสรีีภาพในการแสดงความคิิดเห็็น
		มีี ก ารเสนอให้้ ปรัั บ ปรุุ ง แก้้ ไข
กฎหมายเกี่่ย� วกัับการใช้้เสรีีภาพในการแสดงความคิิดเห็็น
ผ่่ า นสื่่� อ สัั ง คมออนไลน์์ โดยนายพิิ ธ า ลิ้้� ม เจริิ ญ รัั ตน์์
สมาชิิกสภาผู้้�แทนราษฎร และคณะ ซึ่่ง� เสนอร่่าง พ.ร.บ.
ว่่ า ด้้ ว ยการกระทำความผิิ ด เกี่่� ย วกัั บ คอมพิิ ว เตอร์์
(ฉบัับที่่� ..) พ.ศ. .... เพื่่อ� แก้้ไขเพิ่่�มเติิมฐานความผิิดเกี่่ย� วกัับ
คอมพิิวเตอร์์ตามมาตรา 14 ให้้มีถ้ี อ้ ยคำที่่�ชัดั เจน ยกเลิิก
การใช้้ถ้้อยคำในส่่วนที่่�อาจตีีความได้้อย่่างกว้้างขวาง
ตลอดจนปรัั บ ลดอัั ต ราโทษจำคุุ ก และโทษปรัั บ
แก้้ ไขเพิ่่� ม เติิ ม ตามมาตรา 16 ให้้ ย กเลิิ ก โทษจำคุุ ก
แต่่คงเหลืือเฉพาะโทษปรัับเพีียงอย่่างเดีียว และแก้้ไข
เพิ่่�มเติิมมาตรา 20 ให้้ลัักษณะของข้้อมููลคอมพิิวเตอร์์
ที่่� ศ าลจะสั่่� ง ให้้ ร ะงัั บ หรืือลบได้้ มีี ค วามเหมาะสม

จาก Voice TV จ่่อจอดำ! กสทช.สั่่�งปรัับ อ้้างเสนอข่่าวกระทบศีีลธรรมอัันดีี-จัับผิิดโฆษณา, โดย ข่่าวสดออนไลน์์,
13 กรกฎาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.khaosod.co.th/politics/news_6506413
204
จาก กสทช. รัับเรื่่�องร้้องเรีียน “ละครเมีียจำเป็็น” จากตััวแทนมููลนิิธิิหญิิงชายก้้าวไกล และมููลนิิธิิเด็็ก เยาวชน
และครอบครััว, โดย สำนัักคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคในกิิจการกระจายเสีียงและโทรทััศน์์, 24 กุุมภาพัันธ์์ 2564. สืืบค้้นจาก http://
bcp.nbtc.go.th /th/detail/2021-02-24-09-54-25
205
จาก แห่่วิิจารณ์์สื่่�อช่่องดััง โฟนอิินสััมภาษณ์์คนร้้าย แรงจููงใจกราดยิิง, โดย มติิชนออนไลน์์, 24 มิิถุุนายน 2564.
สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/social/news_2793028
203

2.2.2 เสรีีภาพของสื่่�อมวลชน

			
ความคืืบหน้้าของ “ร่่าง พ.ร.บ.
ส่่ ง เสริิ ม จริิ ย ธรรมและมาตรฐานวิิ ช าชีี พสื่่� อ มวลชน
พ.ศ. ....” ซึ่่� ง รัั บ ผิิ ด ชอบโดยกรมประชาสัั ม พัั นธ์์
อยู่่�ระหว่่ า งเสนอ ครม. เพื่่� อ พิิ จ ารณาเห็็ น ชอบ
และการจััดทำ “ร่่างแนวทางในการนำเสนอเนื้้�อหา
รายการเกี่่�ยวกัับเด็็กและเยาวชน” และ “ร่่างแนวทาง
ในการนำเสนอเนื้้�อหารายการเกี่่�ยวกัับกลุ่่�มบุุคคลที่่�มีี
ความหลากหลายทางเพศ” ตลอดจนร่่ า งแนวทาง
ในการนำเสนอเนื้้�อหารายการเกี่่�ยวกัับความรุุนแรง
ซึ่่ง� อยู่่�ระหว่่างการดำเนิินการในขั้้�นตอนของการรัับฟััง
ความคิิ ด เห็็ นจ ากผู้้�เกี่่� ย วข้้ อ ง นอกจากนี้้� สภาการ
สื่่�อมวลชนแห่่งชาติิยัังมีีการเผยแพร่่แนวปฏิิบััติิสภา
การสื่่�อมวลชนในการเสนอข่่าว ความคิิดเห็็น และภาพ
เกี่่�ยวกัับเด็็กและเยาวชน ผู้้�หญิิง ผู้้�มีีความหลากหลาย
ทางเพศ ชาติิพัันธุ์์� ศาสนา สถานะทางเพศ และผู้้�ถููก
ล่่วงละเมิิดทางเพศ มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับการเสนอข่่าว
ความคิิดเห็็น และภาพ ตามข้้อบัังคัับว่่าด้้วยจริิยธรรม
แห่่งวิิชาชีีพสื่่�อมวลชน สภาการสื่่�อมวลชนแห่่งชาติิ
พ.ศ. 2564 ให้้ เ กิิ ด ความถูู ก ต้้ อ ง เหมาะสม และ
สอดคล้้องกัับกฎหมายต่่าง ๆ

2.3 การดำเนิินการของ กสม.
		 กสม. มีีข้้อห่่วงกัังวลต่่อการที่่�รััฐบาล
ได้้ออกข้้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่่ง พ.ร.ก.
การบริิหารราชการในสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน พ.ศ. 2548
ฉบัับที่่� 27 และฉบัับที่่� 29 ซึ่่�งมีีมาตรการเพื่่�อมิิให้้มีี
การบิิดเบืือนข้้อมููลข่่าวสารอัันทำให้้เกิิดความเข้้าใจผิิด
ในสถานการณ์์ฉุกุ เฉิิน และการเผยแพร่่ข้อ้ มููลอันั เป็็นเท็็จ
ที่่�กระทบต่่อความมั่่�นคงของรััฐ การรัักษาความสงบ
เรีี ย บร้้ อ ยหรืือศีี ลธ รรมอัั นดีี ข องประชาชนอัั นมีี ผ ล
เป็็นการจำกััดเสรีีภาพในการแสดงความคิิดของประชาชน
จึึงมีีข้้อเรีียกร้้องให้้รััฐบาลทบทวนการออกมาตรการ
ดัังกล่่าว และงดเว้้นการใช้้กลไกทางกฎหมายที่่�มีีผล

จาก ร่่าง พ.ร.บ. ว่่าด้้วยการกระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์ (ฉบัับที่่� ..) พ.ศ. .... นายพิิธา ลิ้้�มเจริิญรััตน์์
สมาชิิกสภาผู้้�แทนราษฎร กัับคณะ, โดย สำนัักงานเลขาธิิการสภาผู้้�แทนราษฎร, 25 กัันยายน 2564. สืืบค้้นจาก https://
www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=138
207
จาก โฆษก ตร. ยัันดำเนิินคดีี ม.112 - ม.116 เป็็นไปตามกฎหมายไม่่ใช่่นโยบาย, โดย ไทยโพสต์์, 15 มกราคม 2564.
สืืบค้้นจาก https://www.thaipost.net/main/detail/89905
208
จาก คำชี้้�แจง การใช้้ปลอกแขนสััญลัักษณ์์สื่่�อมวลชน ในการทำข่่าวการชุุมนุุม, โดย สมาคมนัักข่่าวนัักหนัังสืือพิิมพ์์
แห่่งประเทศไทย, 6 มีีนาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.tja.or.th/view/activities/media-situation/818455
209
จาก 6 องค์์กรสื่่�อเดิินหน้้าหารืือ บชน. ปรัับมาตรการลดความเสี่่�ยงสื่่�อในพื้้�นที่่�ชุุมนุุม ย้้ำปลอกแขนสื่่�อให้้ออกโดย
องค์์กรสื่่�อเท่่านั้้�น เตรีียมปรัับเปลี่่�ยนปลอกแขนใหม่่ 1 เดืือนข้้างหน้้า ให้้คงทน เด่่นชััดขึ้้�น, โดย สมาคมนัักข่่าวนัักหนัังสืือพิิมพ์์
แห่่งประเทศไทย, 25 สิิงหาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.tja.or.th/view/activities/media-movements/1334229
206

3
บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิพลเมืืองและสิิทธิิทางการเมืือง

		

			
การทำหน้้ า ที่่� ข องสื่่� อ มวลชน
ในการรายงานข่่ า วการชุุ ม นุุ ม ได้้ มีี ก ารจัั ดตั้้� ง
ศููนย์์ประสานงานสื่่�อมวลชนในสถานการณ์์การชุุมนุุม
(ศปสช.)208 และจััดทำปลอกแขนสััญลัักษณ์์สื่่�อมวลชน
ซึ่่�งเงื่่�อนไขการขอรัับปลอกแขนสำหรัับสื่่�อมวลชนที่่�มีี
ต้้นสัังกััดเป็็นสมาชิิกของ 3 องค์์กรสื่่�อเท่่านั้้�น ส่่วนที่่�
ไม่่ได้้เป็็นสมาชิิกให้้พิิจารณาเป็็นกรณีีไป และผู้้�แทน
องค์์ ก รวิิ ช าชีี พสื่่� อ มวลชน ได้้ เข้้ า พบผู้้�แทน ตร. 209
เพื่่� อ หารืือสถานการณ์์ ก ารทำข่่ า วของสื่่� อ มวลชน
ในการชุุมนุุมแสดงออกทางการเมืือง วิิธีีให้้สื่่�อมวลชน
สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�และการลดความเสี่่�ยงจากการ
ปะทะระหว่่างผู้้�ชุุมนุุมกัับเจ้้าหน้้าที่่�ควบคุุมฝููงชน รวมถึึง
จัั ด ให้้ มีี ก ลไกประสานงานระหว่่ า งกองบัั ญ ชาการ
ตำรวจนครบาลกัับสื่่�อมวลชน

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

ยิ่่�งขึ้้�น206 ในส่่วนของการดำเนิินคดีีเกี่่�ยวกัับความผิิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 นั้้�น ตร. ได้้ตั้้�ง
คณะทำงานในระดัั บ สำนัั ก งานและระดัั บ สถานีี
เพื่่�อให้้การดำเนิินคดีีเกิิดความรอบคอบและเป็็นไป
ตามกฎหมายโดยเคร่่งครััด207
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เป็็ น การปิิ ดกั้้� น การใช้้ เ สรีี ภ าพในการแสดงออก
โดยสุุจริิต210, 211 นอกจากนี้้� ผู้้�แทนองค์์กรวิิชาชีีพสื่่�อ
6 องค์์ ก ร ได้้ ยื่่� น เรื่่� อ งขอให้้ กสม. ตรวจสอบ
การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนของข้้อกำหนดทั้้�งสองฉบัับด้้วย
เช่่นกััน ซึ่่�งต่่อมานายกรััฐมนตรีีได้้ยกเลิิกข้้อกำหนด
ดัังกล่่าว

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

3. การประเมิินสถานการณ์์

82

พััฒนาการหรืือความก้้าวหน้้า ในปีี 2564
มีีความพยายามในการปรัับปรุุงกฎหมายที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับ
การใช้้เสรีีภาพในการแสดงความคิิดเห็็น โดยการเสนอ
แก้้ไขร่่าง พ.ร.บ. ว่่าด้้วยการกระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับ
คอมพิิวเตอร์์ (ฉบัับที่่� ..) พ.ศ. .... เพื่่�อแก้้ไขลัักษณะ
ของข้้อมููลคอมพิิวเตอร์์ที่่ศ� าลจะสั่่ง� ให้้ระงัับหรืือลบให้้มีี
ความเหมาะสมยิ่่ง� ขึ้้น� ทั้้�งในแง่่ของความชััดเจนแน่่นอน
ของบทบััญญััติเิ กี่่ย� วกัับฐานความผิิด การยกเลิิกถ้้อยคำ
ที่่�อาจถููกนำไปใช้้โดยการตีีความอย่่างกว้้างขวาง ทำให้้
ประชาชนทราบล่่ ว งหน้้ า อย่่ า งแน่่ ชัั ด ว่่ า การกระทำ
ในลัักษณะใดที่่�กฎหมายห้้าม อัันจะส่่งผลให้้ประชาชน
ไม่่ เ กิิ ด ความกัั ง วลต่่ อ การใช้้ เ สรีี ภ าพในการแสดง
ความคิิดเห็็นของตนจนเกิินสมควร ทั้้�งนี้้� พ.ร.บ. ว่่าด้้วย
การกระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์ พ.ศ. 2550
และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม มีีกลไกถ่่วงดุุลการใช้้อำนาจของ
ฝ่่ายบริิหารในการดำเนิินการต่่อการกระทำความผิิด
เกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์ และมีีกรณีีที่่�มีีผู้้�ใช้้กลไกดัังกล่่าว
โต้้แย้้งคำสั่่�งในการระงัับ ปิิดกั้้�น หรืือลบข้้อมููลออกจาก
ระบบคอมพิิวเตอร์์ตามกฎหมายดัังกล่่าว โดยศาลได้้
พิิจารณายกคำร้้องของ ดศ. จำนวน 2 คำสั่่ง� ศาล ในขณะที่่�
การดำเนิินคดีีเกี่่�ยวกัับความผิิดตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 112 ซึ่่�งเป็็นความผิิดที่่�มีีอััตราโทษสููง
และในหลายกรณีีเป็็นการกล่่าวโทษโดยประชาชนทั่่�วไป
ตร. ได้้ตั้้ง� คณะทำงานในระดัับสำนัักงานและระดัับสถานีี
เพื่่�อให้้การดำเนิินคดีีมีีความรอบคอบและเป็็นไปตาม
กฎหมายโดยเคร่่งครััด
	นอกจากนี้้� ยัังมีีความก้้าวหน้้าในการเคลื่่อ� นไหว
เพื่่�อปกป้้องเสรีีภาพของสื่่�อมวลชนโดยการรวมกลุ่่�ม
ของสื่่�อมวลชนหลายแห่่งเพื่่�อฟ้้องร้้องต่่อศาลขอให้้
ศาลเพิิกถอนข้้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9
แห่่ง พ.ร.ก. การบริิหารราชการในสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน
พ.ศ. 2548 (ฉบัับที่่� 29) ลงวัันที่่� 29 กรกฎาคม 2564
รวมถึึงการยื่่� นหนัั ง สืือถึึง กสม. ขอให้้ ต รวจสอบ
การประกาศข้้ อ กำหนดดัั ง กล่่ า ว ในส่่ วน ของความ
ก้้าวหน้้าในการกำหนดแนวทางกำกัับดููแลความเหมาะสม
รููปแบบ วิิธีีการ รวมถึึงขอบเขตของการใช้้เสรีีภาพของ
สื่่อ� มวลชน มีีการผลัักดััน “ร่่าง พ.ร.บ. ส่่งเสริิมจริิยธรรม
และมาตรฐานวิิชาชีีพสื่่�อมวลชน พ.ศ. ....” การจััดทำ
“ร่่างแนวทางในการนำเสนอเนื้้�อหารายการเกี่่ย� วกัับเด็็ก
และเยาวชน” และ “ร่่างแนวทางในการนำเสนอเนื้้อ� หา
รายการเกี่่ย� วกัับกลุ่่�มบุุคคลที่่�มีคี วามหลากหลายทางเพศ”
ตลอดจนร่่างแนวทางในการนำเสนอเนื้้�อหารายการ
เกี่่ย� วกัับความรุุนแรง อีีกทั้้�งยัังมีีการเผยแพร่่แนวปฏิิบัติั ิ
สภาการสื่่� อ มวลชนแห่่ ง ชาติิ ใ ห้้ แ ก่่ ผู้้� ทำหน้้ า ที่่�
ในการเสนอข่่าว ความคิิดเห็็นและภาพเกี่่ย� วกัับเด็็กและ
เยาวชน ผู้้�หญิิง ผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ ชาติิพัันธุ์์�
ศาสนา สถานะทางเพศ และผู้้�ถููกล่่วงละเมิิดทางเพศ ให้้
สอดคล้้องกัับรััฐธรรมนููญและพัันธกรณีีระหว่่างประเทศ
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

จาก กสม. ขอรััฐทบทวนข้้อกำหนดการบริิหารราชการในสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน ที่่�กระทบเสรีีภาพในการแสดง
ความคิิดเห็็น วอนทุุกฝ่่ายสื่่�อสารอย่่างสร้้างสรรค์์เพื่่�อร่่วมกัันฝ่่าวิิกฤติิโควิิด 19 [ข่่าวประชาสััมพัันธ์์]. โดย สำนัักงาน กสม.,
16 กรกฎาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements-Press-Releases-Open-Letters/
Press-Releases/กสม-ขอรััฐทบทวนข้้อกำหนดการบริิหารราชการในสถานการณ์์ฉุุ.aspx
211
จาก กสม. ไม่่เห็็นด้้วยกัับการจำกััดเสรีีภาพในการแสดงความคิิดเห็็นของประชาชนเสนอให้้รััฐรัับฟัังความเห็็น
ที่่�แตกต่่าง ไม่่ใช้้กลไกทางกฎหมายเล่่นงาน [ข่่าวประชาสััมพัันธ์]์ . โดย สำนัักงาน กสม., 23 กรกฎาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://
www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements-Press-Releases-Open-Letters/Press-Releases/กสม-ไม่่เห็็นด้้วยกัับ
การจำกััดเสรีีภาพในการแสดงความคิิดเ.aspx
210

ในส่่ วนที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การใช้้ เ สรีี ภ าพ
ของสื่่�อมวลชน ได้้ปรากฏกรณีีที่่�อาจกระทบต่่อการใช้้
เสรีีภาพ ได้้แก่่ ข้้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9
แห่่ง พ.ร.ก. การบริิหารราชการในสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน
พ.ศ. 2548 (ฉบัับที่่� 29) ลงวัันที่่� 29 กรกฎาคม 2564
ซึ่่�งมีีเนื้้�อหาเป็็นการจำกััดการใช้้เสรีีภาพของสื่่�อมวลชน
ในส่่ วน การทำหน้้ า ที่่� ข องสื่่� อ มวลชนในพื้้� นที่่� ชุุ ม นุุ ม
สาธารณะที่่�มีีการเผชิิญหน้้าระหว่่างเจ้้าหน้้าที่่�ควบคุุม
ฝููงชนและผู้้�ชุุมนุุมอยู่่�บ่่อยครั้้ง� พบว่่า มีีสื่อ่� มวลชนได้้รับั
ผลกระทบและบาดเจ็็บระหว่่างการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่�ควบคุุม
การชุุมนุุมสาธารณะ รวมทั้้�งมีีการปฏิิบััติิที่่�ไม่่เหมาะสม
ต่่ อ สื่่� อ มวลชนจากทั้้� ง สองฝ่่ า ย ซึ่่� ง ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ

4.	ข้้อเสนอแนะ

3
บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิพลเมืืองและสิิทธิิทางการเมืือง

	ทั้้�งนี้้� จากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
ทำให้้ สื่่� อ สัั ง คมออนไลน์์ เ ป็็ นพื้้� นที่่� ข นาดใหญ่่ ที่่� มีี
การแสดงความคิิดเห็็นและแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลข่่าวสาร
รัั ฐ บาลจึึงมีี ก ารเพิ่่� ม กลไกการจัั ด การข่่ า วปลอม
หรืือ Fake News ไม่่ว่่าจะเป็็นศููนย์์บริิหารสถานการณ์์
การแพร่่ ร ะบาดของโรคติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส โคโรนา 2019
(โควิิด 19) ตลอดจนกลไกการเฝ้้าระวัังและตรวจสอบ
ของ ดศ. และ ตร. ที่่�ได้้ดำเนิินการเกี่่�ยวกัับการแสดง
ความคิิดเห็็นในสื่่�อสัังคมออนไลน์์ที่่�อาจเข้้าข่่ายเป็็น
การกระทำความผิิดตาม พ.ร.บ. ว่่าด้้วยการกระทำความผิิด
เกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์ พ.ศ. 2550 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
ที่่�อาจทำให้้เกิิดข้อ้ จำกััดจนเกิินสมควรต่่อการใช้้เสรีีภาพ
ในการแสวงหา รัับ และเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสาร รวมถึึง
อาจทำให้้ประชาชนหวาดกลััวการแสดงความคิิดเห็็น
และนำไปสู่่�การเซนเซอร์์ตนเอง (Self-censorship)

การใช้้เสรีีภาพของสื่่อ� มวลชนในการนำเสนอข่่าว แม้้จะ
มีีการจััดตั้้�งศููนย์์ประสานงานสื่่�อมวลชนในสถานการณ์์
การชุุมนุุม (ศปสช.) และจััดทำปลอกแขนสััญลัักษณ์์
สื่่�อมวลชนในการทำหน้้าที่่�การรายงานข่่าวการชุุมนุุม
แต่่ มีี เ งื่่� อ นไขต้้ อ งเป็็ นส มาชิิ ก ขององค์์ ก รสื่่� อ จึึงเป็็ น
ข้้อจำกััดในการใช้้เสรีีภาพของสื่่อ� มวลชนอิิสระที่่�ไร้้สังั กััด
ซึ่่� ง มีี จ ำนวนเพิ่่� ม สูู ง ขึ้้� น เนื่่� อ งจากการใช้้ เ ทคโนโลยีี
ของสื่่�อสัังคมออนไลน์์ยุุคสมััยใหม่่ นอกจากนี้้� ยัังมีี
การดำเนิินคดีีในข้้อหาหมิ่่�นประมาทด้้วยการโฆษณา
ต่่ อ สื่่� อ มวลชนเนื่่� อ งจากการรายงานข่่ า ว แต่่ ใ นอีี ก
ด้้ า นหนึ่่� ง ของการทำหน้้ า ที่่� ข องสื่่� อ มวลชน พบว่่ า
มีีการนำเสนอข่่าวที่่�อาจกระทบต่่อสิิทธิิในความเป็็นส่วนตั
่ วั
ของบุุ ค คลที่่� ถูู ก นำมาเสนอ ตลอดจนการเผยแพร่่
มีี เ นื้้� อ หารายการที่่� ไ ม่่ เ หมาะสม ซึ่่� ง เกิิ ดขึ้้� นทั้้� ง จาก
สื่่�อมวลชนหลััก สื่่�อมวลชนอิิสระ รวมถึึงสำนัักข่่าว
ออนไลน์์

กสม. มีีข้้อเสนอแนะเพิ่่�มเติิมต่่อประเด็็น
เสรีีภ าพในการแสดงความคิิดเห็็นและเสรีีภ าพของ
สื่่�อมวลชน ดัังนี้้�
4.1	รััฐบาลควรกำหนดนโยบายให้้หน่ว่ ยงาน
ของรััฐพึึงใช้้ความระมััดระวัังในการดำเนิินคดีีบุุคคล
ที่่�วิพิ ากษ์์วิจิ ารณ์์การบริิหารราชการแผ่่นดินิ โดยเฉพาะ
อย่่ า งยิ่่� ง ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การจัั ด การสถานการณ์์ ก าร
แพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 เนื่่�องจากประเด็็นด้้าน
สุุขภาพเป็็นประเด็็นสาธารณะที่่�ประชาชนย่่อมสามารถ
แสดงความคิิดเห็็นและวิิพากษ์์วิิจารณ์์ รวมถึึงสะท้้อน
ความกัั ง วลต่่ อ สถานการณ์์ ด้้ า นสุุ ข ภาพของตนโดย
เจตนาบริิสุุทธิ์์�ได้้
4.2	รัั ฐ บ า ล ค ว ร ก ำ ชัั บ ใ ห้้ หน่่ ว ย ง า น
ที่่�เกี่่�ยวข้้องระมััดระวัังไม่่ให้้กลไกการจััดการข่่าวปลอม
(Fake News) ถููกใช้้ไปด้้วยวััตถุุประสงค์์หรืือแรงจููงใจ
ทางการเมืือง และเพื่่� อ จำกัั ด เสรีี ภ าพในการแสดง
ความคิิดเห็็น และควรนำเสนอข้้อมููลข่่าวสารเพื่่�อให้้
ประชาชนมีี อิิ ส ระในการเลืือกเข้้ า ถึึงข้้ อ มูู ลข่่ า วสาร
ด้้วยวิิจารณญาณของตนเอง
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ปััญหาหรืืออุุปสรรค ในปีี 2564 ยัังคงมีี
การดำเนิินคดีีอันั เนื่่อ� งมาจากการใช้้เสรีีภาพในการแสดง
ความคิิดเห็็น ซึ่่�งส่่วนใหญ่่มัักเกิิดขึ้้�นในระหว่่างเข้้าร่่วม
การชุุ ม นุุ ม สาธารณะ และการแสดงความคิิ ด เห็็ น
ในสื่่อ� สัังคมออนไลน์์ ได้้แก่่ การดำเนิินคดีีต่อ่ เด็็ก เยาวชน
และนัักศึึกษา และการดำเนิินคดีีบุคุ คลที่่�วิพิ ากษ์์วิจิ ารณ์์
การบริิหารราชการแผ่่นดิิน บุุคคลในแวดวงการเมืือง
และระบบราชการ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในส่่วนที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับ
การจััดการสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นอย่่างแพร่่หลายผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์
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4.3	สำนัั ก งานตำรวจแห่่ ง ชาติิ ค วรจัั ด ทำ
แนวทางในการทำหน้้าที่่�สื่่�อมวลชนในพื้้�นที่่�การชุุมนุุม
สาธารณะ โดยการจััดทำแนวทางดัังกล่่าวควรผ่่าน
การปรึึกษาหารืือและความเห็็ น ชอบจากองค์์ ก ร
สื่่�อมวลชนและสื่่�อมวลชนอิิสระ รวมทั้้�งการมีีมาตรการ
ดููแลความปลอดภััยของสื่่อ� มวลชนในสถานการณ์์ชุมุ นุุม
ที่่�กระทบต่่อการใช้้เสรีีภาพของสื่่�อมวลชนเท่่าที่่�จำเป็็น

4.4	สำนัักงาน กสทช. ควรให้้ความสำคััญ
ต่่ อ การจัั ด ทำ “ร่่ า งแนวทางในการนำเสนอเนื้้� อ หา
รายการเกี่่�ยวกัับเด็็กและเยาวชน” และ “ร่่างแนวทาง
ในการนำเสนอเนื้้� อ หารายการเกี่่� ย วกัั บ กลุ่่�มบุุ ค คล
ที่่�มีีความหลากหลายทางเพศ” ตลอดจนร่่างแนวทาง
ในการนำเสนอเนื้้�อหารายการเกี่่�ยวกัับความรุุนแรง
เพื่่อ� เป็็นแนวปฏิิบัติั ทั่่ิ ว� ไปสำหรัับสื่่อ� มวลชนในการนำเสนอ
เนื้้�อหารายการที่่�เหมาะสมต่่อไป

ปััญหาที่่�สำำ�คััญสองประการ
ของการทำำ�หน้้าที่่�สื่่�อมวลชน
ในการชุุมนุุมทางการเมืือง คืือ

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
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การได้้รัับบาดเจ็็บระหว่่าง
การรายงานสถานการณ์์
การชุุมนุุม และการถููก
ขััดขวางการใช้้เสรีีภาพ
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4

การประเมิิน
สถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิทาง
เศรษฐกิิจ สัังคม
และวััฒนธรรม
87 สิิทธิิแรงงาน
97 สิิทธิิในสุุขภาพ
103 สิิทธิิด้้านการศึึกษา
109 สิิทธิิชุุมชนในการจััดการที่่�ดิิน
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
118 ธุุรกิิจกัับสิิทธิิมนุุษยชน

4.1 สิิทธิิแรงงาน
1.	สถานการณ์์/ปััญหา
1.1 แรงงานในระบบ
		 1.1.1 ปััญหาการว่่างงาน/การถููกเลิิกจ้้าง
			
เดืือนพฤศจิิกายน 2564 มีีผู้้�ประกัันตนตามมาตรา 33
จำนวน 11,061,147 คน ลดลงร้้อยละ 0.13 เมื่่อ� เทีียบกัับเดืือนพฤศจิิกายน 2563
(จำนวน 11,075,882 คน) และเมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับปีี 2562 ก่่อนที่่จ� ะมีีสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ซึ่่�งมีีจำนวน 11,694,184 คน ลดน้้อยลง

การประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิทางเศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม

การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนด้้านสิิทธิิทางเศรษฐกิิจ สัังคม
และวััฒนธรรม ประกอบด้้วย 5 ประเด็็น ได้้แก่่ สิิทธิิแรงงาน สิิทธิิในสุุขภาพ
สิิ ท ธิิ ด้้ า นการศึึ ก ษา สิิ ท ธิิ ชุุ ม ชนในการจัั ด การที่่� ดิิ น ทรัั พ ยากรธรรมชาติิ
และสิ่่� ง แวดล้้ อ ม และธุุ ร กิิ จ กัั บ สิิ ท ธิิ มนุุ ษ ยชน โดยได้้ พิิ จ ารณาหลัั ก การ
ที่่�ปรากฏในรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2560 ซึ่่�งบััญญััติิ
รัั บรองให้้ บุุ คคลมีีสิิทธิิไ ด้้รัับบริิการสาธารณสุุข ของรััฐโดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่าย
และรััฐมีีหน้้าที่่ใ� ห้้บริิการสาธารณสุุขที่่มีี� ประสิิทธิิภาพอย่่างทั่่�วถึงึ การให้้เสรีีภาพ
และโอกาสในการประกอบอาชีีพของบุุคคล การให้้เด็็กทุุกคนได้้รัับการศึึกษา
ตั้้ง� แต่่วัยั ก่่อนเรีียนจนจบการศึึกษาภาคบัังคัับอย่่างมีีคุุณภาพโดยไม่่เก็็บค่่าใช้้จ่า่ ย
รวมทั้้�งการรัับรองสิิทธิิของบุุคคลและชุุมชนในการจััดการทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่ง� แวดล้้อม หลัักการตามพัันธกรณีีระหว่่างประเทศด้้านสิิทธิิมนุษุ ยชน ได้้แก่่
กติิกา ICESCR กติิกา ICCPR และอนุุสัญ
ั ญา CRC ซึ่ง่� ประเทศไทยต้้องดำเนิินการ
ตามมาตรการต่่าง ๆ เพื่่�อให้้เกิิดความก้้าวหน้้าอย่่างค่่อยเป็็นค่่อยไปตามลำดัับ
และทำให้้ เ กิิ ดขึ้้� น จริิ ง ซึ่่� ง สิิ ท ธิิ ข องบุุ ค คลที่่� จ ะมีีคุุ ณ ภาพชีีวิิ ต และสุุ ข ภาพที่่� ดีี
สิิทธิิในโอกาสที่่�จะหาเลี้้�ยงชีีพในงานที่่�ตนเลืือกอย่่างเสรีี มีีค่่าตอบแทนขั้้�นต่่ำ
ที่่เ� ป็็นธรรมและเท่่าเทีียม สภาพการทำงานปลอดภััยและถููกสุุขลัักษณะ สิิทธิิที่จ่� ะ
ได้้รับั การศึึกษา รวมทั้้�งสิิทธิิในการมีีส่่วนร่่วมบริิหารรััฐกิิจและการเข้้าถึึงบริิการ
สาธารณะ ตลอดจนแผนสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 4 (พ.ศ. 2562 - 2565)
ที่่�มีีข้อ้ เสนอแนะในส่่วนที่่เ� กี่่ย� วข้้องในการแก้้ไขปััญหาการเข้้าถึึงสิิทธิิในการรัักษา
พยาบาลของผู้้�ต้้องขััง ผู้้�ยากไร้้ และคนในพื้้�นที่่�ห่่างไกล การจััดสวััสดิิการ
แก่่แรงงานและบุุตรหลานของแรงงานข้้ามชาติิอย่่างเป็็นระบบ รวมทั้้�งผลัักดััน
การบัังคัับใช้้แผนปฏิิบััติิการระดัับชาติิว่่าด้้วยธุุรกิิจกัับสิิทธิิมนุุษยชน ระยะที่่� 1
(พ.ศ. 2562 - 2565)
ในปีี 2564 กสม. ได้้ประมวลภาพรวม พร้้อมประเมิินสถานการณ์์
ปััญหา อุุปสรรค และข้้อเสนอแนะด้้านสิิทธิิทางเศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม
ใน 5 ประเด็็น ดัังนี้้�
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ประมาณ 633,037 คน ในส่่วนสถานการณ์์การว่่างงาน
เดืือนพฤศจิิกายน 2564 มีีผู้้�ว่่างงาน จำนวน 283,009 คน
ลดลงร้้อยละ 39.20 เมื่่�อเทีียบกัับเดืือนพฤศจิิกายน
2563 (จำนวน 465,465 คน) แต่่เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับ
ปีี 2562 ก่่อนที่่�จะมีีสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด 19 ซึ่่�งมีีเพีียง 174,079 คน จะพบว่่า ในช่่วงปีี
2563 และ 2564 มีีผู้้�ว่่างงาน จำนวนสููงขึ้้�นอย่่างมาก212
สอดคล้้ อ งกัั บ ข่่ า วการปิิ ดกิิ จ การและการเลิิ ก จ้้ า ง
หลายแห่่งที่่�เกิิดขึ้้�น213
		 1.1.2 ปััญหาการเลิิกจ้้างโดยไม่่เป็็นธรรม
หรืือไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมาย
			มีี ก า ร ร า ย ง า น ห ล า ย ก ร ณีี
ในปีี 2564 เช่่ น กรณีีลูู ก จ้้ า งจำนวน 1,388 คน
ของบริิษััท บริิลเลีียนท์์อััลไลแอนซ์์ไทย โกลบอล จำกััด
ถููกเลิิกจ้้างโดยไม่่มีีการบอกกล่่าวล่่วงหน้้า ไม่่จ่่ายเงิิน
ค่่าชดเชย และสิิทธิิประโยชน์์ต่่าง ๆ ตามกฎหมาย และ
มีีการชุุมนุมุ หน้้าทำเนีียบรััฐบาลเพื่่อ� เรีียกร้้องให้้รัฐั บาล
ช่่วยเหลืือกรณีีดัังกล่่าว214 กรณีีลููกจ้้างบริิษััทต่่างชาติิ
จำนวน 92 คน ถููกเลิิกจ้้างโดยไม่่เป็็นธรรมและไม่่ได้้รัับ
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คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

		

1.1.3 ปััญหาของผู้้�ประกัันตน

			
กระทรวงแรงงาน (รง.) ได้้
แก้้ปัญ
ั หากรณีีผู้้�ประกัันตนตามมาตรา 33 ซึ่่ง� ความเป็็น
ผู้้�ประกัันตนได้้สิ้้�นสุุดลง และไม่่ได้้ดำเนิินการสมััครเป็็น
ผู้้�ประกัันตนตามมาตรา 39 ภายในระยะเวลาที่่�กำหนด
6 เดืือน นัับแต่่วัันที่่�สิ้้�นสภาพการเป็็นลููกจ้้างทำให้้
ไม่่ได้้รัับความคุ้้�มครองภายใต้้กฎหมายประกัันสัังคม
อย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยออกประกาศ เรื่่อ� ง ขยายกำหนดเวลา
การแสดงความจำนงเป็็นผู้้�ประกัันตน และการนำส่่งเงิิน
สมทบผู้้�ประกัันตนตามมาตรา 39 พ.ศ. 2564 โดยให้้

จาก รายงานการเตืือนภััยด้้านแรงงานรายเดืือน ประจำเดืือนธัันวาคม 2564, โดย กองเศรษฐกิิจการแรงงาน สำนัักงาน
ปลััดกระทรวงแรงงาน, 30 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก http://warning.mol.go.th/article/warning_report
213
จาก ‘ประกัันสัังคม’ เร่่งช่่วย 318 ลููกจ้้างสหกรณ์์ปาล์์มน้้ำมัันตกงาน, โดย มติิชนออนไลน์์, 7 มีีนาคม 2564.
สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/local/news_2612483
จาก ตกงานทัันทีี 1,300 คน โรงงานชุุดชั้้�นในฯ บางพลีี ประกาศปิิดกิิจการเช้้านี้้� ลุุยนายจ้้างจ่่ายชดเชย, โดย กรุุงเทพ
ธุุรกิิจ, 11 มีีนาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/926823
จาก พิิษเศรษฐกิิจ! โรงงานน้้ำตาลกุุมภวาปีี ปิิดกิิจการหลัังเปิิด 58 ปีี, โดย ข่่าวไทยพีีบีีเอส, 8 มิิถุุนายน 2564.
สืืบค้้นจาก https://news.thaipbs.or.th/content/305047 และ
จาก โรงงาน “พานาโซนิิคสุุวินิ ทวงศ์์” ย้้ายฐานผลิิต ปิิดกิจิ การ พนัักงานตกงานเพีียบ, โดย Springnews, 2 กัันยายน
2564. สืืบค้้นจาก https://www.springnews.co.th/news/815133
214
จาก พนัักงานหิ้้�วชุุดชั้้�นในจี้้� ‘บิ๊๊�กตู่่�’ ดำเนิินคดีีเจ้้าของบริิษััทหลัังโรงงานปิิดไม่่ได้้จ่่ายเงิินชดเชย, โดย มติิชนออนไลน์์,
7 ตุุลาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_2978212
215
จาก ลููกจ้้างบริิษััทผลิิตกรดมะนาว สััญชาติิจีีน บุุกร้้องผู้้�ว่่าระยอง ถููกบริิษััทค้้างค่่าจ้้างกว่่า 10 ล้้านบาท,
โดย คมชััดลึึกออนไลน์์, 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564. สืืบค้้นจาก https://www.komchadluek.net/news/regional/459451
216
จาก อดีีตพนัักงาน “การบิินไทย” 508 คน จ่่อฟ้้อง เลิิกจ้้างไม่่เป็็นธรรม, โดย ฐานเศรษฐกิิจ, 21 มิิถุุนายน 2564.
สืืบค้้นจาก https://www.thansettakij.com/content/normal_news/484818?as=
217
จาก สาววััย 28 ร้้องทนายช่่วย! ถููกโรงพยาบาลสััตว์์ชื่่�อดัังไล่่ออก เหตุุเพราะตั้้�งท้้อง, โดย เดลิินิิวส์์, 15 กัันยายน
2564. สืืบค้้นจาก https://www.dailynews.co.th/news/275985/
218
จาก ก.เเรงงาน เเจ้้งความดำเนิินคดีี บ.เครื่่�องสำอาง เลิิกจ้้าง พนง. ไม่่จ่่ายชดเชย, โดย ข่่าว 8, 5 สิิงหาคม 2564.
สืืบค้้นจาก https://www.thaich8.com/news_detail/99609
212
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ค่่าจ้้าง215 กรณีีบริิษััท การบิินไทย จำกััด (มหาชน)
ได้้ อ อกประกาศเลิิ ก จ้้ า งพนัั ก งานที่่� เ ป็็ น สมาชิิ ก
สหภาพแรงงานพนัักงานบริิษััทการบิินไทย และอยู่่�ใน
กระบวนการยื่่�นข้้อเรีียกร้้อง216 กรณีีผู้้�ช่่วยสััตวแพทย์์
ถูู ก นายจ้้ า งไล่่ อ อกเนื่่� อ งจากลางานไปฝากครรภ์์
ที่่โ� รงพยาบาล217 กรณีีลููกจ้้างของบริิษัทั ที่่ป� ระกอบธุุรกิิจ
แห่่งหนึ่่�งในย่่านดอนเมืืองถููกเลิิกจ้้างและไม่่ได้้รับั ค่่าจ้้าง
ค่่าล่่วงเวลา ค่่าจ้้างแทนการบอกกล่่าวล่่วงหน้้า และ
ค่่าชดเชย218 เป็็นต้้น

1.2 แรงงานนอกระบบ/ผู้้�ประกอบอาชีีพ

อิิสระ
ทางสัังคม

1.2.1 ปััญหาการไม่่ได้้รับั ความคุ้้�มครอง

			
จากข้้อมููลสถานการณ์์ด้า้ นแรงงาน
ในไตรมาส 2 ปีี 2564 มีีผู้้�มีีงานทำ 37.82 ล้้านคน
เป็็ น ผู้้�ประกัั น ตนจำนวน 16.61 ล้้ า นคน แบ่่ ง เป็็ น

ผู้้�ประกัันตนตามมาตรา 33 จำนวน 11.10 ล้้านคน
มาตรา 39 จำนวน 1.90 ล้้านคน และมาตรา 40 จำนวน
3.61 ล้้านคน มีีผู้้�มีีงานทำที่่�อยู่่�นอกระบบประกัันสัังคม
และไม่่ได้้รัับความคุ้้�มครอง จำนวน 21.21 ล้้านคน221
อย่่ า งไรก็็ ดีี ในเดืือนพฤศจิิ ก ายน 2564 มีีจำนวน
ผู้้�ประกัันตนตามมาตรา 39 จำนวน 1.95 ล้้านคน และ
มาตรา 40 จำนวน 10.57 ล้้านคน222 จะเห็็นได้้ว่า่ จำนวน
ผู้้�ประกัันตนตามมาตรา 40 เพิ่่�มสููงขึ้้�นถึึง 6.96 ล้้านคน
ทั้้�งนี้้� จากการที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�ประกัันตนในระบบประกััน
สัังคม มีีรายงานว่่าแรงงานนอกระบบต้้องเผชิิญปััญหา
6 ด้้าน คืือ 1) ค่่าตอบแทนน้้อยลง 2) ไม่่ได้้รับั การจ้้างงาน
ต่่อเนื่่�อง 3) ทำงานหนัักและเสี่่�ยง 4) ไม่่ได้้รัับสวััสดิิการ
เทีียบเท่่าแรงงานในระบบ 5) ชั่่�วโมงทำงานมากเกิินไป
และ 6) ไม่่มีีวัันหยุุดหรืือลาพัักผ่่อนไม่่ได้้223 นอกจากนี้้�
ยัังพบปััญหาการคุ้้�มครองผู้้�ที่่�ทำงานบนแพลตฟอร์์ม
โดยกลุ่่�มไรเดอร์์ที่ใ่� ห้้บริิการส่่งสิินค้้าได้้ออกมาเรีียกร้้อง
ให้้ได้้รัับค่่ารอบที่่�เหมาะสมและเป็็นธรรม224 รวมถึึง
นัั ก วิิ ช าการหรืือภาคประชาสัั ง คมได้้ ส ะท้้ อ นปัั ญ หา
ของการทำงานแพลตฟอร์์ มที่่� ผู้้� ทำงานยัั ง มีีความ
คลุุ ม เครืือด้้ า นสถานะ และมีีปัั ญ หาค่่ า ตอบแทน
รวมถึึงสวััสดิิการต่่าง ๆ225

จาก ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่่อ� ง ขยายกำหนดเวลาการแสดงความจำนงเป็็นผู้้�ประกัันตน และการนำส่่งเงิินสมทบ
ของผู้้�ประกัันตนตามมาตรา 39 พ.ศ. 2564. (2564, 9 เมษายน). ราชกิิจจานุุเบกษา, 138(ตอนพิิเศษ 80 ง), 28.
220
จาก หนัังสืือสำนัักงานประกัันสัังคม ที่่� รง 0633/34357 ลงวัันที่่� 14 ตุุลาคม 2564 เรื่่�อง ข้้อมููลประกอบการจััดทำ
รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564.
221
จาก บทสรุุปผู้้�บริิหาร สถานการณ์์ด้า้ นแรงงาน ไตรมาส 2 ปีี 2564, โดย สำนัักงานปลััดกระทรวงแรงงาน กองเศรษฐกิิจ
การแรงงาน, 2564, ใน ระบบเตืือนภััยด้้านแรงงาน ไตรมาส 3/2564, น. บทสรุุปผู้้�บริิหาร 1. สืืบค้้นจาก http://warning.mol.
go.th/uploadFile/pdf/pdf-2021-09-14-1631602959.pdf
222
จาก รายงานการเตืือนภััยด้้านแรงงานรายเดืือน ประจำเดืือนธัันวาคม 2564, โดย กองเศรษฐกิิจการแรงงาน สำนัักงาน
ปลััดกระทรวงแรงงาน, 30 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก http://warning.mol.go.th/article/warning_report
223
จาก แรงงานนอกระบบ รัับผลกระทบโควิิด 19 สููญเสีียรายได้้ ไร้้งานทำ, โดย Hfocus เจาะลึึกระบบสุุขภาพ,
20 พฤษภาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.hfocus.org/content/2021/05/21699
224
จาก ‘ไลน์์ แ มน’ แถลงแก้้ ปัั ญ หา แต่่ ไ ม่่ แ ตะเรื่่� อ ง ‘ค่่ า รอบ’-ไรเดอร์์ ไ ลน์์ แ มนทั่่� ว ประเทศประท้้ ว งต่่ อ เนื่่� อ ง,
โดย ประชาไท, 2 มิิถุุนายน 2564. สืืบค้้นจาก https://prachatai.com/journal/2021/06/93331 และ
จาก ขบวนไรเดอร์์ ‘foodpanda’ เชีียงใหม่่ ปิิดรัับงาน 14 ชม. ยื่่�นหนัังสืือร้้องผู้้�ว่่าฯ หลัังถููกเปลี่่�ยนค่่ารอบ,
โดย ประชาไท, 26 สิิงหาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://prachatai.com/journal/2021/08/94662
225
จาก ชวนรู้้�จัักปััญหา ‘ไรเดอร์์’ มุุมแรงงานสััมพัันธ์์ที่่�ยัังคลุุมเครืือ และแนวแก้้ไข-คุ้้�มครองในทางกฎหมายที่่�อาจต้้อง
ถกอีีกยาว, โดย ประชาไท, 13 สิิงหาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://prachatai.com/journal/2021/08/94442
จาก สถาบัั น แรงงานฯ ร่่ อ น จม. ถึึ ง บริิ ษัั ท แพลตฟอร์์ ม เรีี ย กร้้ อ งให้้ บ ริิ ษัั ทดูู แ ลคนทำงานช่่ ว ง Covid-19,
โดย ประชาไท, 18 มกราคม 2564. สืืบค้้นจาก https://prachatai.com/journal/2021/01/91247

4
บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิทางเศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม

ผู้้�ประกัั น ตนตามมาตรา 33 แสดงความจำนงเป็็ น
ผู้้�ประกัันตนต่่อตามมาตรา 39 ภายในวัันที่่� 30 มิิถุนุ ายน
2564219 และจากสถิิติิเรื่่�องร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับสิิทธิิของ
ผู้้�ประกัันตนของสำนัักงานประกัันสัังคม (สปส.) พบว่่า
ในปีี 2564 มีีประเด็็นร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับสถานพยาบาล
รวม 485 ครั้้�ง เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 ที่่�มีีเพีียง 135 ครั้้�ง
โดยเรื่่�องที่่�ร้้องเรีียนมากที่่�สุุดคืือ การให้้บริิการของ
เจ้้าหน้้าที่่�ของโรงพยาบาล ในขณะที่่�เรื่่�องร้้องเรีียน
เกี่่� ย วกัั บ สิิ ท ธิิ ป ระโยชน์์ จ ากกองทุุ น ประกัั น สัั ง คม
รวม 437 ครั้้�ง เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 ที่่�มีีเพีียง 148 ครั้้�ง
โดยเรื่่อ� งที่่ร้� อ้ งเรีียนมากที่่สุ� ดคืื
ุ อ กรณีีว่่างงาน ทั้้�งนี้้� สปส.
ดำเนิินการเกี่่ย� วกัับเรื่่อ� งร้้องเรีียนแล้้วเสร็็จภายใน 25 วััน
ทำการได้้ร้้อยละ 95.58220

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564
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1.3.2 ปัั ญ หาการลัั ก ลอบเข้้ า เมืื อ ง
ผิิดกฎหมายของแรงงานข้้ามชาติิ

ที่่�มา: ประชาไท

1.3 แรงงานข้้ามชาติิ

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

		 1.3.1 ปััญหาแรงงานข้้ามชาติิที่่ไ� ด้้รับั
อนุุญาตทำงานลดน้้อยลง

90

			
เดืือนพฤศจิิกายน 2564 มีีแรงงาน
ข้้ามชาติิที่ไ่� ด้้รับั อนุุญาตทำงานคงเหลืือทั่่�วราชอาณาจัักร
จำนวน 2,328,409 คน226 เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีี 2562
ก่่อนที่่จ� ะมีีสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
ที่่มีี� จำนวน 3,005,376 คน227 พบว่่า ในปีี 2564 แรงงาน
ข้้ า มชาติิ มีี จำนวนลดน้้ อ ยลงและหายไปจากระบบ
ประมาณ 700,000 คน และแม้้ว่่าในปีี 2564 จะได้้มีี
การดำเนิินการขึ้้น� ทะเบีียนแรงงานข้้ามชาติิตามมติิ ครม.
เมื่่อ� วัันที่่� 29 ธัันวาคม 2563 เพื่่อ� ให้้เข้้าสู่่�ระบบการจ้้างงาน
ที่่� ถูู ก ต้้ อ ง โดยในระหว่่ า งวัั น ที่่� 15 มกราคม - 13
กุุมภาพัันธ์์ 2564 มีีแรงงานข้้ามชาติิลงทะเบีียนผ่่าน
ระบบออนไลน์์ จำนวน 654,864 คน228 แต่่ในเดืือน
พฤศจิิกายน 2564 แรงงานข้้ามชาติิที่่�ลงทะเบีียนตาม
มติิ ครม. วัันที่่� 29 ธัันวาคม 2563 เพีียง 405,567 คน229
ในจำนวนนี้้�มีีแรงงานข้้ามชาติิประมาณเกืือบสามแสนคน
ที่่�ยัังไม่่ได้้ดำเนิินการขึ้้�นทะเบีียนให้้เสร็็จสิ้้�น

			
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด 19 ตั้้�งแต่่ปีี 2563 ทำให้้แรงงานข้้ามชาติิ
เดิินทางกลัับประเทศของตนเป็็นจำนวนมาก และเมื่่�อ
รััฐบาลมีีนโยบายเปิิดประเทศในวัันที่่� 1 พฤศจิิกายน
2564 พบว่่า อุุตสาหกรรมภาคการผลิิตและส่่งออก
ธุุรกิิจร้้านอาหารและค้้าปลีีกมีีความต้้องการแรงงาน
รวมประมาณ 8 แสนคน จึึงทำให้้เกิิดการลัักลอบนำเข้้า
แรงงานผิิดกฎหมายเป็็นจำนวนมาก230 ศููนย์์ปฏิิบัติั กิ าร
แก้้ไขสถานการณ์์ฉุุกเฉิินด้้านความมั่่�นคง รายงานว่่า
แรงงานสััญชาติิเมีียนมา ลาว และกััมพููชา ลัักลอบ
เข้้ามาในประเทศตั้้�งแต่่เดืือนกรกฎาคม 2563 ถึึงวัันที่่�
7 ตุุลาคม 2564 จำนวน 60,411 คน และในช่่วงเปิิด
ประเทศตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 - 7 พฤศจิิกายน 2564 มีีจำนวน
3,833 คน231
		 1.3.3 ปัั ญ หาการไม่่ ไ ด้้ รัั บ ความ
คุ้้�มครองทางสัังคม
			 แรงงานข้้ามชาติิบางส่่วนตกหล่่น
อยู่่�นอกระบบ อาจเป็็ น ผลจากอุุ ป สรรคด้้ า นภาษา
ปััญหาการเก็็บรวบรวมข้้อมููลของรััฐที่่�ยัังไม่่ครอบคลุุม
ทั่่�วถึึง แรงงานเผชิิญปััญหาอุุปสรรคในการเข้้าถึึงกลไก
การคุ้้�มครองทางสัังคมและการเยีียวยา ปััญหาความรู้้�
ความเข้้าใจที่่�ถููกต้้องของบุุคลากรโรงพยาบาลบางราย
เกี่่ย� วกัับการจำหน่่ายประกัันสุุขภาพให้้กับั บุุตรแรงงาน
ข้้ า มชาติิ ปัั ญ หาความซัั บ ซ้้ อ นและค่่ า ใช้้ จ่่ า ยที่่� สูู ง

จาก แรงงานต่่างด้้าว, โดย สำนัักงานปลััดกระทรวงแรงงาน กองเศรษฐกิิจการแรงงาน, 1 กัันยายน 2564, ใน สถิิติิ
แรงงานรายเดืือน พฤศจิิกายน 2564, (น. 11). สืืบค้้นจาก https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/
statistics_November 2564.pdf
227
จาก สถิิติิแรงงานประจำปีี 2562 (น. 85), โดย สำนัักงานปลััดกระทรวงแรงงาน, 2564. สืืบค้้นจาก https://www.
mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/สถิิติิแรงงานประจำปีี-2562-ฉบัับเพิ่่�ม-ISBN.pdf
228
จาก รมว.สุุชาติิ จี้้�แรงงานต่่างด้้าว เร่่งตรวจโควิิด-เก็็บอััตลักั ษณ์์ ก่่อน 16 เม.ย. หลัังคืืบแค่่ 3.9%, โดย มติิชนออนไลน์์,
18 มีีนาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2629146
229
จาก แรงงานต่่างด้้าว. หน้้าเดิิม.
230
จาก ภาคธุุรกิิจเปิิดศึกึ ชิิง ‘แรงงาน’ นายจ้้างเตืือนภััย… ห่่วงสะดุุดฟื้น้� ศก.ปีีเสืือ, โดย มติิชนออนไลน์์, 15 พฤศจิิกายน
2564. สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/economy/eco-report/news_3041576
231
จาก 7 วััน เปิิดประเทศ จัับลอบเข้้าเมืือง 3,833 คน, โดย ไทยพีีบีีเอส, 8 พฤศจิิกายน 2564. สืืบค้้นจาก
https://news.thaipbs.or.th/content/309460
226

1.4 แ ร ง ง า น ป ร ะ ม ง / แ ร ง ง า น ใ น
อุุตสาหกรรมประมง
		 มีีการรายงานปััญหาของแรงงานประมง
เช่่ น การโกงค่่ า แรง การยึึ ด เอกสารและจำกัั ด
การเคลื่่�อนย้้าย อาหารและน้้ำดื่่�มสะอาดที่่�ไม่่เพีียงพอ
บนเรืือ ยาปฐมพยาบาลเบื้้� อ งต้้ น ที่่� ไ ม่่ ค รบถ้้ว นและ
เข้้าถึึงได้้ยาก นายจ้้างบางรายเป็็นผู้้�เก็็บและควบคุุม
การฝากถอนเงิิน สมุุดธนาคาร บััตร และรหััสบััตร ATM
รวมถึึ ง ไม่่ ไ ด้้ จ่่ า ยเงิิ น เดืือนตามที่่� ร ะบุุ ใ นสัั ญ ญาจ้้ า ง
และลูู ก เรืือหลายคนเผชิิ ญ ความยากลำบากในการ
ร้้องเรีียนหรืือพิิสููจน์์หลัักฐาน233 และได้้มีีการทำวิิจััย
เรื่่�อง “ชีีวิิตไม่่มั่่�นคงและโรคระบาด: บทสำรวจปััญหา
ค่่าจ้้างและผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโควิิด 19
ต่่อแรงงานข้้ามชาติิในอุุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย”
ผลการวิิจัยั พบว่่า แรงงานมีีรายได้้น้อ้ ยกว่่าค่่าแรงขั้้น� ต่่ำ
มีีความเสี่่�ยงทั้้�งทางสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่�แออััด
ปััญหาช่่องว่่างรายได้้ระหว่่างแรงงานผู้้�ชายกัับผู้้�หญิิง
มีีการจ้้างงานแบบไม่่เป็็นทางการ ได้้แก่่ การจ้้างปากเปล่่า
ไม่่มีีสััญญาเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร นอกจากนี้้� แรงงาน
ผู้้�หญิิงจำนวนมากเข้้าไม่่ถึึงสิิทธิิในการลาคลอดบุุตร
และสวััสดิิการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดููแลบุุตร234 เป็็นต้้น

2. การดำเนิินการที่่�สำคััญ
ปีี 2563

2.1 การตอบรัับข้้อเสนอแนะในรายงาน

		 กระทรวงแรงงาน (รง.) ไม่่ ขัั ดข้้ อ ง
ต่่อรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้า้ นสิิทธิิมนุษุ ยชน
ของประเทศไทย ปีี 2563 เนื่่อ� งจาก รง. มีีการขัับเคลื่่อ� น
งานด้้านสิิทธิิมนุุษยชน โดยใช้้กลไกแผนปฏิิบััติิการ
ด้้านสิิทธิิมนุษุ ยชน กระทรวงแรงงาน ประจำปีี 2564 - 2565
และจะนำข้้อเสนอแนะในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องมาปรัับปรุุง
การดำเนิินงานด้้านสิิทธิิมนุุษยชนให้้มีีประสิิทธิิภาพ
2.2 การดำเนิินการในปีี 2564
2.2.1 การแก้้ไขปััญหาการว่่างงาน
			
รง. ได้้ดำเนิินมาตรการต่่าง ๆ
เพื่่อ� แก้้ไขปััญหาการว่่างงาน เช่่น การจััดเตรีียมตำแหน่่ง
งานไว้้ ร องรัั บ ทั่่� ว ประเทศ การจัั บ คู่่�หางานระหว่่ า ง
แรงงานกัับผู้้�ประกอบการ235 การสำรวจความต้้องการ
แรงงานจากสถานประกอบการทั่่�วประเทศ236 และเมื่่�อ
วัันที่่� 8 มิิถุุนายน 2564 ที่่�ประชุุม ครม. มีีมติิเห็็นชอบ
จััดสรรกรอบอััตรากำลัังและกลไกการบริิหารจััดการ
พนัั ก งานราชการเฉพาะกิิ จ เพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด การจ้้ า งงาน
ในหน่่วยงานของรััฐ จำนวน 10,000 อััตรา237 เป็็นต้้น

จาก สรุุปผลการประชุุมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารเพื่่�อทบทวน หารืือ และให้้ความเห็็นต่่อรายงานการศึึกษาข้้อมููลรายย่่อยหััวข้้อ
“การเข้้าถึึงการคุ้้�มครองทางสัังคมของแรงงานข้้ามชาติิและครอบครััวในประเทศไทย” เมื่่อ� วัันที่่� 31 มีีนาคม 2564. โดย สำนัักงาน
คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ สำนัักสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศ. (2564, เมษายน).
233
จาก ระนอง : 11 แรงงานประมงข้้ามชาติิชนะ หลัังร้้องให้้นายจ้้างจ่่ายค่่าจ้้างค้้างจ่่ายย้้อนหลััง, โดย ประชาไท,
28 มิิถุุนายน 2564. สืืบค้้นจาก https://prachatai.com/journal/2021/06/93713
234
จาก สำรวจชีีวิิต ‘แรงงานอาหารทะเลไทย’ ชี้้�ค่่าจ้้างไม่่พอชนเดืือน ไม่่เท่่าเทีียมชาย-หญิิง โควิิดยิ่่�งซ้้ำเติิม,
โดย มติิชนออนไลน์์, 17 สิิงหาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2890858
235
จาก สรุุปการประชุุมสนทนากลุ่่�ม ในประเด็็นผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ต่่อกลุ่่�ม
แรงงาน และมาตรการในการช่่วยเหลืือของรััฐ เมื่่�อวัันที่่� 17 กัันยายน 2564. โดย สำนัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชน
แห่่งชาติิ สำนัักเฝ้้าระวัังและประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชน. (2564, ตุุลาคม).
236
จาก รมว.แรงงาน เตรีียมตำแหน่่งงานกว่่า 8 แสนอััตรา ช่่วยคนว่่างงานทั่่�ว ปท., โดย มติิชนออนไลน์์, 14 สิิงหาคม
2564. สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/local/news_2884173
237
จาก ครม.ไฟเขีียว จ้้างงานบััณฑิิตใหม่่ 1 ปีี 1 หมื่่�นอััตรา เงิินเดืือน 1.8 หมื่่�นบาท, โดย ประชาชาติิธุุรกิิจ, 8 มิิถุุนายน
2564. สืืบค้้นจาก https://www.prachachat.net/politics/news-686453

4
บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิทางเศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม

ในการได้้มาซึ่ง่� สถานะที่่ถู� กู ต้้องตามกฎหมาย และการขาด
การส่่งเงิินสมทบจากนายจ้้างทำให้้ลููกจ้้างไม่่ได้้รัับเงิิน
เยีียวยา เป็็นต้้น232

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

232

91

		 2.2.2 การคุ้้�มครองและแก้้ไขปััญหา
แรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ
			
ก า ร ด ำ เ นิิ น ก า ร เ กี่่� ย วกัั บ
การปรัับแก้้กฎหมายและระเบีียบเพื่่อ� ช่่วยเหลืือแรงงาน
มีีหลายประการ เช่่น การออกประกาศกระทรวงแรงงาน
เรื่่�อง การจััดสวััสดิิการสำหรัับสถานประกอบกิิจการ
ที่่�จััดที่่�พัักอาศััยให้้กัับลููกจ้้าง ในการป้้องกัันความเสี่่�ยง
จากโรคติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส โคโรนา 2019 (โควิิ ด 19) 238
การออกกฎกระทรวงกำหนดอัั ต ราค่่ า ทำศพที่่� ใ ห้้
นายจ้้างจ่่าย พ.ศ. 2564 โดยปรัับอััตราค่่าทำศพเพิ่่�มขึ้้น�
เป็็นห้้าหมื่่�นบาท239 การแก้้ไขปััญหาการออกจากงาน
ของผู้้�ประกัันตนกรณีีนายจ้้างแจ้้งว่่ามีีความผิิด ซึ่่�งเดิิม
ต้้ อ งรอคำพิิ พ ากษาจากศาลแรงงานก่่ อ นจึึ ง จะจ่่ า ย
ค่่าชดเชยและประโยชน์์ทดแทนกรณีีว่่างงานได้้ โดยออก
ประกาศสำนัักงานประกัันสัังคม เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์การ
พิิจารณาประโยชน์์ทดแทนกรณีีว่่างงาน พ.ศ. 2564
(ฉบัับที่่� 3) ที่่�ทำให้้ขั้้�นตอนการจ่่ายเงิินกรณีีว่่างงาน
ไม่่ต้อ้ งรอคำพิิพากษาของศาลแรงงาน240 การแก้้ไขเพิ่่�มเติิม
ระเบีียบคณะกรรมการกองทุุนสงเคราะห์์ลูกู จ้้างว่่าด้้วย
การจ่่ายเงิินสงเคราะห์์ อััตราเงิินที่่จ� ะจ่่ายและระยะเวลา
การจ่่าย (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2564 ที่่�ให้้ลููกจ้้างมีีสิิทธิิขอรัับ
เงิินสงเคราะห์์เพิ่่�มเติิมใน 2 กรณีี คืือ 1) กรณีีที่่�นายจ้้าง
เลิิ ก จ้้ า งโดยไม่่ จ่่ า ยค่่ า ชดเชยเพราะเหตุุ ที่่� น ายจ้้ า ง

National Human Rights Commission of Thailand

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

2.2.3 การคุ้้�มครองและแก้้ไขปััญหา
แรงงานข้้ามชาติิ
		
การดำเนิินการมีีหลายประการ
เช่่น การออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่่อ� ง การอนุุญาต
ให้้คนต่่างด้้าวทำงานในราชอาณาจัักรเป็็นการเฉพาะ

จาก สถานการณ์์แรงงานประจำสััปดาห์์ 12-18 ก.พ. 2564, โดย ประชาไท, 19 กุุมภาพัันธ์์ 2564. สืืบค้้นจาก https://
prachatai.com/journal/2021/02/91760
239
จาก กฎกระทรวง กำหนดอััตราค่่าทำศพที่่�ให้้นายจ้้างจ่่าย พ.ศ. 2564. (2564, 12 กรกฎาคม). ราชกิิจจานุุเบกษา,
138(ตอนที่่� 45 ก), 66-67.
240
จาก ประกัันสัังคม จ่่ายเงิินผู้้�ประกัันตนถููกเลิิกจ้้าง 15,224 คน กว่่า 809 ล้้านบาท, โดย มติิชนออนไลน์์, 18 มีีนาคม
2564. สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_2629724
241
จาก ระเบีียบคณะกรรมการกองทุุนสงเคราะห์์ลูกู จ้้างว่่าด้้วยการจ่่ายเงิินสงเคราะห์์ อััตราเงิินที่่จ� ะจ่่ายและระยะเวลา
การจ่่าย (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2564. (2564, 18 สิิงหาคม). ราชกิิจจานุุเบกษา, 138(ตอนพิิเศษ 191 ง). 5 - 8.
242
จาก หนัังสืือสำนัักงานประกัันสัังคม ที่่� รง 0633/34357 ลงวัันที่่� 14 ตุุลาคม 2564 เรื่่�อง ข้้อมููลเพื่่�อประกอบ
การจััดทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564.
243
จาก แรงงานนอกระบบเฮ! ครม. อนุุมััติิหลัักการร่่างพระราชบััญญััติิส่่งเสริิมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและคุ้้�มครอง
แรงงานนอกระบบ พ.ศ. …., โดย รััฐบาลไทย, 28 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/
details/49984
244
จาก สรุุปการประชุุมสนทนากลุ่่�ม ในประเด็็นผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ต่่อกลุ่่�ม
แรงงาน และมาตรการในการช่่วยเหลืือของรััฐ เมื่่�อวัันที่่� 17 กัันยายน 2564. งานเดิิม.
245
จาก ชวนรู้้�จัักปััญหา ‘ไรเดอร์์’ มุุมแรงงานสััมพัันธ์์ที่่�ยัังคลุุมเครืือ และแนวแก้้ไข-คุ้้�มครองในทางกฎหมายที่่�อาจต้้อง
ถกอีีกยาว. งานเดิิม.
238
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ไม่่สามารถดำเนิินกิิจการต่่อไป และ 2) กรณีีที่่�นายจ้้าง
ได้้นำคดีีไปสู่่�ศาลและศาลมีีคำสั่่�งไม่่อนุุญาตให้้ขยาย
ระยะเวลาการวางเงิิ น ต่่ อ ศาล ไม่่ ว่่ า นายจ้้ า งจะได้้
ยื่่�นอุุทธรณ์์คำสั่่�งดัังกล่่าวหรืือไม่่ก็็ตาม และได้้ขยาย
ระยะเวลาการยื่่�นขอรัับเงิินสงเคราะห์์จากภายใน 1 ปีี
เป็็น 2 ปีี รวมถึึงแก้้ไขให้้ลูกู จ้้างสามารถยื่่น� คำขอรัับเงิิน
สงเคราะห์์ใหม่่ได้้ภายใน 2 ปีี จากเดิิมที่ไ่� ม่่มีีการกำหนด
ให้้ยื่่�นใหม่่241 ในปีี 2564 มีีการจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือบุุตร
ตามมาตรา 33 และมาตรา 39 รวม 1,347,474 ครั้้�ง
(ข้้อมููล ณ สิิงหาคม 2564) ซึ่่�งใกล้้เคีียงกัับในปีี 2563
คืือ 1,336,844 ครั้้ง� 242 และเมื่่อ� วัันที่่� 28 ธัันวาคม 2564
ครม. ได้้อนุุมััติิหลัักการร่่าง พ.ร.บ. ส่่งเสริิมการพััฒนา
คุุณภาพชีีวิิตและคุ้้�มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ….
เพื่่อ� คุ้้�มครองแรงงานนอกระบบให้้มีีสวััสดิิการทางสัังคม243
นอกจากนี้้� มีีการศึึกษาวิิจัยั เกี่่ย� วกัับแรงงานแพลตฟอร์์ม244
และอยู่่�ระหว่่ า งการพิิ จ ารณาให้้ บ ริิ ษัั ท แพลตฟอร์์ ม
ทำประกัันอุุบััติิเหตุุให้้กัับไรเดอร์์245 เป็็นต้้น

จะดำเนิิ น การให้้ น ายจ้้ า งจัั ด ทำแบบคำขออนุุ ญ าต
ทำงานแทนแรงงานข้้ามชาติิ249 และได้้แก้้ไขปััญหา
การลัักลอบเข้้าเมืืองผิิดกฎหมายของแรงงานข้้ามชาติิและ
การขาดแคลนแรงงานโดยการนำเข้้าแรงงานข้้ามชาติิ
มาทำงานกัับนายจ้้างในประเทศโดยการทำ MOU250
		 2.2.4 การคุ้้�มครองและแก้้ไขปััญหา
แรงงานประมง
			 กรมการจััดหางานได้้จ้า้ งเจ้้าหน้้าที่่�
ตำแหน่่งล่่ามเพื่่�อทำหน้้าที่่�สื่่�อสารกัับเจ้้าหน้้าที่่�ประจำ
ศููนย์์ประสานแรงงานประมง251 และ ครม. อนุุมััติิ
หลัักการร่่างกฎกระทรวงคุ้้�มครองแรงงานในงานประมง
พ.ศ. .... โดยมีีสาระสำคััญ เช่่น กำหนดห้้ามจ้้างลููกจ้้าง
ที่่มีี� อายุุต่่ำกว่่า 18 ปีี ทำงานในเรืือประมง และกำหนดให้้
นายจ้้ า งดำเนิิ น การจัั ด ให้้ ลูู ก จ้้ า งมีีเวลาพัั ก จัั ด ทำ
สััญญาจ้้าง นำลููกจ้้างซึ่่ง� เป็็นคนประจำเรืือกลัับเข้้ามาใน
ราชอาณาจัั ก ร และจัั ด ทำทะเบีียนลูู ก จ้้ า ง จัั ด ทำ
เอกสารเกี่่ย� วกัับการจ่่ายค่่าจ้้างและค่่าทำงานในวัันหยุุด
กำหนดให้้จ่่ายค่่าจ้้างแก่่ลููกจ้้างเป็็นค่่าจ้้างรายเดืือน
และจ่่ายค่่าจ้้าง ค่่าทำงานในวัันหยุุดให้้แก่่ลููกจ้้างผ่่าน
บััญชีีธนาคารของลููกจ้้าง การจััดให้้มีีอาหาร น้้ำดื่่�มที่่�มีี
คุุณภาพถููกสุุขลัักษณะในปริิมาณที่่�เพีียงพอ เป็็นต้้น252

จาก ก.แรงงาน ย้้ำต่่างด้้าวตามมติิ ครม. 29 ธ.ค.63 ทำงานได้้ทุุกงานยกเว้้น 40 งานห้้าม, โดย สำนัักข่่าวไทย,
13 มีีนาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://tna.mcot.net/social-654068
247
จาก ครม.เคาะผ่่อนผัันแรงงานต่่างด้้าว 3 สััญชาติิ อยู่่�ใน ปท.ไทยต่่อ, โดย มติิชนออนไลน์์, 13 กรกฎาคม 2564.
สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2827740
248
จาก ครม.ขยายเวลาขึ้้�นทะเบีียนแรงงานต่่างด้้าวให้้อยู่่�ได้้ถึึง ก.พ. 66, โดย โพสต์์ทููเดย์์, 28 กัันยายน 2564. สืืบค้้น
จาก https://www.posttoday.com/politic/news/664300
249
จาก ครม.ไฟเขีียว ตรวจแรงงานต่่างด้้าวในสถานประกอบการ คุุมโควิิด 19 ระบาด, โดย ไทยรััฐออนไลน์์,
28 กัันยายน 2564. สืืบค้้นจาก https://www.thairath.co.th/news/politic/2205259
250
จาก “นายก” สั่่�ง “รมว.เฮ้้ง” แก้้ปััญหาแรงงานข้้ามชาติิทะลััก จััดประชุุมชงแนวทางนำเข้้า MOU เสนอ ศบค.
ศุุกร์์นี้้� [ข่่าวประชาสััมพัันธ์์]. โดย กระทรวงแรงงาน, 10 พฤศจิิกายน 2564. สืืบค้้นจาก https://www.mol.go.th/news/
นายก-สั่่�ง-รมว-เฮ้้ง-แก้้ปััญหาแรงงานข้้ามชาติิทะลััก-จััดประชุุมชงแนวทางนำเข้้า-mou-เสนอ-ศบค-ศุุกร์์นี้้�
251
จาก ก.แรงงาน จ้้างล่่ามช่่วยเจ้้าหน้้าที่่� มุ่่�งแก้้ปัญ
ั หาค้้ามนุุษย์์แรงงานต่่างด้้าว, โดย กรุุงเทพธุุรกิิจ, 22 มกราคม 2564.
สืืบค้้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/918740
252
จาก ครม.อนุุมััติิหลัักการร่่างกฎกระทรวงคุ้้�มครองแรงงานในงานประมงฉบัับปรัับปรุุงใหม่่ ยกมาตรฐานคุ้้�มครอง
แรงงานประมงทะเล [ข่่าวทำเนีียบรััฐบาล]. โดย รััฐบาลไทย, 21 กัันยายน 2564. สืืบค้้นจาก https://www.thaigov.go.th/
news/contents/details/46052
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บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิทางเศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม

สำหรัับคนต่่างด้้าวสััญชาติิกััมพููชา ลาว และเมีียนมา
เพื่่อ� ให้้แรงงานข้้ามชาติิซึ่ง่� ได้้รับั อนุุญาตให้้ทำงาน มีีสิิทธิิ
ทำงานกัับนายจ้้างได้้ทุุกประเภทงานที่่�ไม่่ได้้เป็็นงาน
ที่่� ห้้ า มแรงงานข้้ า มชาติิ ท ำ 246 และ ครม. ได้้ มีีม ติิ
เมื่่อ� วัันที่่� 13 กรกฎาคม 2564 ผ่่อนผัันให้้แรงงานข้้ามชาติิ
3 สััญชาติิ สามารถอยู่่�ในราชอาณาจัักรเป็็นกรณีีพิิเศษ
ถึึ ง วัั น ที่่� 27 กรกฎาคม 2565 รวมทั้้� ง ปรัั บ เปลี่่� ย น
ระยะเวลาการหานายจ้้างรายใหม่่จาก 30 วััน เป็็น 60 วััน247
ต่่อมา ครม. ได้้มีีมติิเมื่่อ� วัันที่่� 28 กัันยายน 2564 เห็็นชอบ
การบริิหารจััดการการทำงานของคนต่่างด้้าว 3 สััญชาติิ
ใน 2 กลุ่่�ม คืือ 1) กลุ่่�มแรงงานผิิดกฎหมายที่่�ทำงาน
โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต สามารถอยู่่�ในราชอาณาจัักรและ
ให้้ทำงานได้้อย่่างถููกต้้องตามกฎหมาย โดยนายจ้้าง
ยื่่�นคำขออนุุญาตทำงานภายใน 30 วััน ซึ่่�งจะสามารถ
ทำงานและอยู่่�ในราชอาณาจัักรได้้ถึงึ วัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์
2566 และ 2) กลุ่่�มแรงงานข้้ามชาติิที่่�ได้้ดำเนิินการ
ตามมติิ ครม. เมื่่�อวัันที่่� 29 ธัันวาคม 2563 แต่่ยััง
ไม่่แล้้วเสร็็จ โดยขยายระยะเวลาดำเนิินการตรวจโรค
ต้้องห้้ามภายในวัันที่่� 18 ตุุลาคม 2564 และปรัับปรุุง
ทะเบีียนประวัั ติิ ภ ายในวัั น ที่่� 31 มีีนาคม 2565 248
นอกจากนี้้� รง. ได้้เตรีียมเข้้าตรวจสถานประกอบการ
หากตรวจพบแรงงานข้้ามชาติิที่่�ไม่่มีีใบอนุุญาตทำงาน

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564
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2.3 การดำเนิินการของ กสม. ในปีี 2564
ได้้มีีการร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับสิิทธิิแรงงานต่่อ กสม. โดยมีี
การกล่่าวอ้้างว่่า นายจ้้างได้้เลิิกจ้้างลููกจ้้างโดยจ่่าย
ค่่าชดเชยไม่่ครบตามกฎหมาย ไม่่จ่่ายค่่าจ้้างวัันหยุุด
ประจำสัั ป ดาห์์ แ ละวัั น หยุุ ดนัั ก ขัั ต ฤกษ์์ การถูู ก หัั ก
ค่่ า จ้้ า งโดยไม่่ เ ป็็ น ธรรม การไม่่ ป ฏิิ บัั ติิ ต ามข้้อ ตกลง
เกี่่�ยวกัับสภาพการจ้้างซึ่่�งได้้เคยตกลงไว้้ การเลิิกจ้้าง
ลููกจ้้างประมาณ 900 คน ภายในระยะเวลา 5 ปีี
ด้้วยการอ้้างปััญหาทางเศรษฐกิิจ253 นอกจากนี้้� กสม.
ได้้ ห ยิิ บ ยกรายงานขององค์์ ก รฮิิ ว แมนไรทส์์ ว อทช์์
ซึ่่�งเผยแพร่่รายงานว่่าในปีี 2563 รััฐบาลสหรััฐอเมริิกา
ระบุุให้้สินิ ค้้าจากอุุตสาหกรรมประมงไทยอยู่่�ในรายการ
“สิินค้้าที่่�ผลิิตโดยแรงงานเด็็กและแรงงานบัังคัับ (List
of Goods Produced by Child Labor or Forced
Labor)” เพื่่�อตรวจสอบและได้้มีีข้้อเสนอแนะ เช่่น
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องควรบัังคัับใช้้กฎหมายเกี่่�ยวกัับ
การกระทำความผิิดฐานใช้้แรงงานเด็็กและแรงงานบัังคัับ
อย่่างเคร่่งครััด ทบทวนแนวปฏิิบััติิและอบรมบุุคลากร
ที่่� ป ฏิิ บัั ติิ ง านอย่่ า งสม่่ำเสมอ สร้้ า งความตระหนัั ก รู้้�
และสร้้างกลไกการร้้องเรีียนปััญหาให้้สามารถเข้้าถึึง
ได้้ง่่าย ด้้วยภาษาที่่�เข้้าใจและเหมาะสมกัับแต่่ละกลุ่่�ม
ต้้องเปิิดให้้องค์์กรเอกชนและองค์์กรภาคประชาสัังคม
มีีบทบาทในการตรวจสอบปััญหาการใช้้แรงงานเด็็ก
และแรงงานบัังคัับ เป็็นต้้น254 นอกจากนี้้� กสม. ได้้จััด
การประชุุม เรื่่�อง สิิทธิิมนุุษยชนของแรงงานข้้ามชาติิ
กัั บ สถานการณ์์ ก ารลัั ก ลอบเข้้ า เมืืองผิิ ด กฎหมาย
เพื่่�อรัับฟัังความคิิดเห็็นและหาแนวทางแก้้ไขปััญหา
ร่่วมกับั ภาคประชาสัังคม ผู้้�ประกอบการ หน่่วยงานของรััฐ
โดยได้้มีีข้้อเสนอไปยัังรััฐบาลและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เช่่ น ควรสำรวจความต้้ อ งการแรงงานข้้ า มชาติิ
ของผู้้�ประกอบการและจััดทำฐานข้้อมููลกลางสำหรัับ

การบริิหารจััดการแรงงานข้้ามชาติิทั้้�งระบบ ทบทวน
ขั้้น� ตอนการนำเข้้าแรงงานข้้ามชาติิ 3 สััญชาติิ ตาม MOU
โดยพิิจารณาปรัับลดขั้้�นตอนให้้มีีความสะดวก รวดเร็็ว
ยิ่่�งขึ้้�น และพิิจารณาปรัับลดค่่าใช้้จ่่าย เจรจาหารืือ
กัับประเทศต้้นทางเพื่่�อปรัับลดขั้้�นตอนการดำเนิินการ
ในประเทศต้้นทางให้้มีีความสะดวกและรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น
รวมทั้้�งมีีค่่าใช้้จ่่ายที่่�เหมาะสม เป็็นต้้น255

3. การประเมิินสถานการณ์์
พััฒนาการหรืือความก้้าวหน้้า ในปีี 2564
รััฐบาลและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้มีีการดำเนิินการ
เพื่่�อส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิของแรงงานกลุ่่�มต่่าง ๆ
ให้้ดีียิ่่ง� ขึ้้น� ในการแก้้ไขปััญหาการว่่างงานในสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ที่่�ผู้้�ประกอบการ
ต้้ อ งชะลอหรืือยุุ ติิ กิิ จ การ รง. ได้้ มีี ความพยายาม
ในการจััดหาตำแหน่่งงานเพื่่�อรองรัับผู้้�ที่่�ว่่างงานซึ่่�งเป็็น
ปัั ญ หาสำคัั ญ ของประเทศ และการฝึึ ก ทัั ก ษะให้้ แ ก่่
แรงงานซึ่่�งเป็็นการดำเนิินการตามกติิกา ICESCR ข้้อ 6
และการปรัั บ ปรุุ ง แก้้ ไขกฎหมายเกี่่� ย วกัั บ แรงงาน
ให้้สอดคล้้องตามแผนสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 4
การคุ้้�ม ครองแรงงานในระบบ ได้้ มีี การ
ช่่วยเหลืือลููกจ้้างจากการเลิิกจ้้างโดยไม่่เป็็นธรรมหรืือ
ไม่่ได้้รับั ประโยชน์์ชดเชยตามกฎหมาย การทำให้้ลูกู จ้้าง
ได้้รัับความคุ้้�มครองที่่�มากขึ้้�น ทั้้�งการแก้้ไขหลัักเกณฑ์์
การพิิจารณาประโยชน์์ทดแทนกรณีีว่่างงานที่่�ทำให้้
ขั้้� น ตอนการจ่่ า ยเงิิ น กรณีีว่่ า งงานให้้ ผู้้� ประกัั น ตน
มีีความรวดเร็็ วม ากขึ้้� น ไม่่ ต้้ อ งรอคำพิิ พ ากษาของ
ศาลแรงงาน การแก้้ ไขให้้ ลูู ก จ้้ า งมีีสิิ ท ธิิ ไ ด้้ รัั บ เงิิ น
สงเคราะห์์ในกรณีีที่่น� ายจ้้างเลิิกจ้้างโดยไม่่จ่า่ ยค่่าชดเชย
เพราะเหตุุที่่�นายจ้้างไม่่สามารถดำเนิินกิิจการต่่อไป

จาก คำร้้องที่่� 82/2564 เรื่่�อง สิิทธิิแรงงาน กรณีีกล่่าวอ้้างว่่านายจ้้างเลิิกจ้้างไม่่เป็็นธรรม และกีีดกัันการเป็็นสมาชิิก
ของสหภาพแรงงาน.
254
จาก รายงานการตรวจสอบที่่� 192/2564 เรื่่�อง กรณีีรััฐบาลสหรััฐอเมริิการะบุุให้้สิินค้้าจากอุุตสาหกรรมประมงไทย
อยู่่�ในรายการ “สิินค้้าที่่�ผลิิตโดยแรงงานเด็็กและแรงงานบัังคัับ (List of Goods Produced by Child Labor or Forced
Labor)”.
255
จาก หนัังสืือสำนัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ ที่่� สม 0005/107 ลงวัันที่่� 30 ธัันวาคม 2564 เรื่่�อง
ข้้อเสนอแนะมาตรการหรืือแนวทางในการส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน กรณีีสิิทธิิมนุุษยชนของแรงงานข้้ามชาติิกัับ
สถานการณ์์การลัักลอบเข้้าเมืืองผิิดกฎหมาย.
253

รััฐมีีพัันธกรณีีตามกติิกา

ICESCR ข้้อ 7
ที่่�จะประกัันค่่าตอบแทน
รวมถึึงค่่าจ้้างที่่�เป็็นธรรม
และค่่าตอบแทนที่่�เท่่าเทีียมกััน

กลุ่่�มแรงงานข้้ามชาติิ ได้้รัับการผ่่อนผััน
ให้้อยู่่�และทำงานในราชอาณาจัักรเป็็นการชั่่�วคราว
เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
รวมถึึ ง มีีการตรวจสถานประกอบการโดยหากพบ
แรงงานข้้ามชาติิที่่�ไม่่มีีใบอนุุญาตทำงานจะให้้นายจ้้าง
ดำเนิินการเพื่่�อขอใบอนุุญาตทำงาน และได้้มีีการทำ
MOU นำเข้้าแรงงานข้้ามชาติิ เพื่่�อแก้้ไขปััญหาการ
ขาดแคลนแรงงานและการลัั ก ลอบเข้้ า เมืืองโดย
ผิิดกฎหมาย
กลุ่่�มแรงงานประมง ส่่วนใหญ่่จะเป็็นแรงงาน
ข้้ า มชาติิ ใช้้ เ ฉพาะภาษาประจำท้้ อ งถิ่่� น ของตนเอง
รััฐจึึงได้้จััดให้้มีีเจ้้าหน้้าที่่�ตำแหน่่งล่่ามเพื่่�อทำหน้้าที่่�
สื่่� อ สารกัั บ เจ้้ า หน้้ า ที่่� ป ระจำศูู น ย์์ ป ระสานแรงงาน

4
บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิทางเศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม

กลุ่่�มแรงงานนอกระบบ ส่่วนหนึ่่�งที่่�เคยเป็็น
แรงงานในระบบและสิ้้�นสุุดสภาพการเป็็นผู้้�ประกัันตน
ตามมาตรา 33 ซึ่ง่� ไม่่ได้้ดำเนิินการสมััครเป็็นผู้้�ประกัันตน
ตามมาตรา 39 ภายในระยะเวลาตามที่่ก� ฎหมายกำหนด
ก็็ ไ ด้้ มีี การขยายระยะเวลาให้้ แ ก่่ ผู้้� ประกัั น ตน และ
ครม. ได้้อนุุมััติิหลัักการร่่าง พ.ร.บ. ส่่งเสริิมการพััฒนา
คุุณภาพชีีวิิตและคุ้้�มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ….
เพื่่อ� คุ้้�มครองแรงงานนอกระบบให้้มีีสวััสดิิการทางสัังคม
ซึ่่�งต้้องติิดตามพััฒนาการหรืือความก้้าวหน้้าต่่อไป

ประมง นอกจากนี้้� ครม. ได้้อนุุมัติั หิ ลัักการร่่างกฎหมาย
เพื่่�อคุ้้�มครองแรงงานในงานประมงที่่�เป็็นการปรัับปรุุง
กฎกระทรวงคุ้้�มครองแรงงานในงานประมงทะเล
พ.ศ. 2557 และกฎกระทรวงคุ้้�มครองแรงงานในงาน
ประมงทะเล (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2561 ซึ่่�งจะช่่วยคุ้้�มครอง
แรงงานประมงได้้ ม ากขึ้้� น และเป็็ น การดำเนิิ น การ
ที่่�สอดคล้้องกัับแนวนโยบายแห่่งรััฐตามรััฐธรรมนููญ
มาตรา 74 ที่่รั� ฐั ส่่งเสริิมให้้ประชาชนมีีงานทำและคุ้้�มครอง
ผู้้�ใช้้แรงงานให้้ได้้รับั ความปลอดภััยและมีีสุุขอนามััยที่่ดีี�
ในการทำงาน ได้้รับั รายได้้ สวััสดิิการ การประกัันสัังคม
และสิิทธิิประโยชน์์ที่่�เหมาะแก่่การดำรงชีีพ
ปััญหาหรืืออุุปสรรค ในปีี 2564 ปััญหา
สำคัั ญ ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น แรงงานในระบบหรืื อ แรงงาน
นอกระบบยัังคงเป็็นปััญหาการว่่างงาน การไม่่มีีงานทำ
การมีีรายได้้ที่่�ลดน้้อยลงไม่่เพีียงพอกัับการครองชีีพ
กรณีีการว่่างงานเป็็นกรณีีที่่�มีีการร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับ
สิิทธิิประโยชน์์จากกองทุุนประกัันสัังคมมากที่่สุ� ดุ ซึ่ง่� เป็็น
ปััญหาที่่�ต่่อเนื่่�องมาจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิ ด 19 และโดยเฉพาะในปีี 2564 ที่่� มีี
การแพร่่ระบาดอย่่างหนัักมีีจำนวนผู้้�ติดิ เชื้้อ� และเสีียชีีวิิต
มากกว่่าในปีี 2563 การฟื้้น� ตััวทางเศรษฐกิิจจึึงเป็็นเรื่่อ� ง
ที่่�ท้้าทายของรััฐบาล หากพิิจารณาจากสถิิติิจะพบว่่า
จำนวนผู้้�ประกัันตนตามมาตรา 33 ที่่�ขอรัับประโยชน์์
ทดแทนกรณีีว่่างงานเพิ่่�มขึ้้น� เมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับปีี 2562
ก่่อนที่่จ� ะมีีสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
นอกจากนี้้� ยัังคงพบปััญหาการเลิิกจ้้างโดยไม่่เป็็นธรรม
หลายประการ โดยเฉพาะการเลิิกจ้้างโดยไม่่บอกกล่่าว
ล่่วงหน้้าโดยไม่่จ่า่ ยค่่าชดเชยแทนการบอกกล่่าวล่่วงหน้้า
การเลิิกจ้้างโดยไม่่จ่่ายค่่าจ้้างและสิิทธิิประโยชน์์ต่่าง ๆ
ตามกฎหมาย การเลิิกจ้้างผู้้�ที่่�เป็็นกรรมการ/สมาชิิก
สหภาพแรงงานขณะที่่อ� ยู่่�ในกระบวนการยื่่น� ข้้อเรีียกร้้อง
โดย กสม. ได้้รัับเรื่่�องร้้องเรีียนที่่�มีีการกล่่าวอ้้างว่่า
นายจ้้างเลิิกจ้้างไม่่เป็็นธรรม เลิิกจ้้างลููกจ้้างโดยจ่่าย
ค่่ า ชดเชยไม่่ ค รบตามกฎหมายไว้้ ต รวจสอบ ซึ่่� ง รัั ฐ
มีีพัันธกรณีีตามกติิกา ICESCR ข้้อ 7 ที่่�จะประกััน
ค่่าตอบแทน รวมถึึงค่่าจ้้างที่่เ� ป็็นธรรมและค่่าตอบแทน
ที่่�เท่่าเทีียมกััน และข้้อ 8 สิิทธิิของสหภาพแรงงาน
ที่่�จะดำเนิินงานอย่่างเสรีีโดยไม่่ขึ้้�นอยู่่�กัับการจำกััดใด
นอกจากที่่�กำหนดโดยกฎหมายและจำเป็็นในสัังคม
ประชาธิิปไตย

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

โดยพนัั ก งานตรวจแรงงานมีีคำสั่่� ง ให้้ น ายจ้้ า งจ่่ า ย
ค่่าชดเชยดัังกล่่าว แม้้คำสั่่�งนั้้�นไม่่เป็็นที่่�สุุด และในช่่วง
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 เพื่่�อ
จััดสวััสดิิการสำหรัับสถานประกอบกิิจการที่่�จััดที่่�พััก
อาศััยให้้กัับลููกจ้้างเป็็นไปโดยถููกสุุขลัักษณะ รวมทั้้�ง
การปรัั บ อัั ต ราค่่ า ทำศพเมื่่� อ ลูู ก จ้้ า งประสบอัั น ตราย
หรืือเจ็็บป่่วยจนถึึงแก่่ความตาย หรืือสููญหาย
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ในส่่ ว นของแรงงานนอกระบบ ปัั ญ หา
สำคััญอยู่่�ที่่�การไม่่ได้้รัับความคุ้้�มครองตามกฎหมาย
เนื่่�องจากการจ้้างงานมัักทำในลัักษณะไม่่เป็็นทางการ
หรืือไม่่มีีหลัักประกัันทางสัังคม ซึ่่�งกติิกา ICESCR ข้้อ 9
ได้้รัับรองสิิทธิิของทุุกคนในอัันที่่�จะมีีสวััสดิิการสัังคม
รวมทั้้�งประกัันสัังคม โดยเฉพาะในกลุ่่�มแรงงานอิิสระ
คณะกรรมการ ICESCR ได้้ มีี ความเห็็ น ว่่ า รัั ฐ
ต้้ อ งดำเนิิ น การเพื่่� อ ให้้ แ น่่ ใจว่่ า ระบบประกัั น สัั ง คม
จะครอบคลุุมแรงงานที่่ไ� ม่่ได้้รับั การคุ้้�มครองอย่่างเพีียงพอ
จากข้้อมููลในปีี 2564 แรงงานนอกระบบมีีจำนวนมาก
ถึึง 21.21 ล้้านคน จากผู้้�มีีงานทำ 37.82 ล้้านคน และ
ประสบปัั ญ หาทั้้� ง ค่่ า ตอบแทนน้้ อ ยลง ไม่่ ไ ด้้ รัั บ การ
จ้้างงานต่่อเนื่่อ� ง การทำงานหนัักและเสี่่ย� ง การไม่่ได้้รับั
สวััสดิิการเทีียบเท่่าแรงงานในระบบ ชั่่�วโมงทำงานมาก
เกิินไป และไม่่มีีวัันหยุุดหรืือลาพัักผ่่อนไม่่ได้้ โดยเฉพาะ
เมื่่�อเกิิดสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
แรงงานนอกระบบมัักจะได้้รับั ผลกระทบเป็็นกลุ่่�มแรก ๆ
อย่่างไรก็็ตาม ในเดืือนพฤศจิิกายนมีีจำนวนผู้้�ประกัันตน
ตามมาตรา 39 และมาตรา 40 เพิ่่�มมากขึ้้น� อัันเนื่่อ� งมาจาก
การออกมาตรการเยีียวยาของรััฐ อาจเป็็นแนวโน้้ม
ที่่� ดีีที่่� ท ำให้้ แรงงานนอกระบบได้้ รัั บ ความคุ้้�มครอง
ที่่�มากขึ้้�น นอกจากนี้้� มีีแรงงานบางส่่วนเปลี่่�ยนงาน
มาทำงานบนแพลตฟอร์์มเพิ่่�มขึ้้�น แต่่ประสบปััญหา
ความคลุุมเครืือของสถานะของลููกจ้้างตามกฎหมาย
ส่่งผลให้้ไม่่ได้้รับั การคุ้้�มครอง ทั้้�งค่่าตอบแทนที่่เ� หมาะสม
และสวััสดิิการต่่าง ๆ อย่่างไรก็็ตาม ปััญหาแรงงาน
นอกระบบที่่�ไม่่ได้้รัับความคุ้้�มครองนั้้�น ครม. ได้้อนุุมััติิ
หลัักการร่่าง พ.ร.บ. ส่่งเสริิมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
และคุ้้�มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. …. ซึ่ง่� ต้้องติิดตาม
ต่่อไปว่่าจะกำหนดแนวทางในการให้้ความคุ้้�มครองแรงงาน
นอกระบบอย่่างไรและครอบคลุุมเพีียงพอหรืือไม่่
ในกลุ่่�มแรงงานข้้ า มชาติิ แม้้ ว่่ า จะมีี
ความพยายามจากรััฐบาลในการขึ้้น� ทะเบีียนให้้สามารถ
ทำงานได้้ อ ย่่ า งถูู ก กฎหมาย แต่่ ยัั ง มีีการสะท้้ อ น
จากภาคส่่วนต่่าง ๆ ถึึงปััญหาว่่ายัังมีีแรงงานบางส่่วน
ที่่�ตกหล่่นอยู่่�นอกระบบ เข้้าไม่่ถึึงกลไกการคุ้้�มครอง
ทางสัั ง คมและการเยีียวยา ซึ่่� ง อาจเป็็ น ผลจาก
อุุ ป สรรคด้้ า นภาษา ปัั ญ หาการเก็็ บ รวบรวมข้้ อ มูู ล
ของรัั ฐ ที่่� ยัั ง ไม่่ ค รอบคลุุ มทั่่� วถึึ ง ปัั ญ หาการเข้้ า ถึึ ง

บริิ ก ารสาธารณสุุ ข และปัั ญ หาความซัั บ ซ้้ อ นของ
กระบวนการและค่่าใช้้จ่่ายที่่�สููงในการได้้มาซึ่่�งสถานะ
ที่่ถู� กู ต้้องตามกฎหมาย ซึ่ง่� รััฐมีีพัันธกรณีีที่่ต้� อ้ งดำเนิินการ
ต่่อไปให้้สอดคล้้องกัับกติิกา ICESCR ข้้อ 9 ที่่�รัับรอง
สิิ ท ธิิ ข องทุุ ก คนในอัั น ที่่� จ ะมีีสวัั ส ดิิ ก ารสัั ง คมรวมทั้้� ง
ประกัันสัังคม และคณะกรรมการประจำกติิกา ICESCR
ได้้ให้้ความเห็็นว่่า แรงงานข้้ามชาติิควรได้้รัับประโยชน์์
จากการเข้้าร่่วมโครงการประกัันสัังคม จึึงเป็็นหน้้าที่่�
ของรััฐที่่�จะดำเนิินการเพื่่�อให้้แรงงานข้้ามชาติิเข้้าถึึง
การคุ้้�มครองจากการประกัันสัังคม นอกจากนี้้� การนำเข้้า
แรงงานข้้ามชาติิโดยการทำ MOU มีีค่่าใช้้จ่า่ ยค่่อนข้้างสููง
ผู้้�ประกอบธุุรกิิจรายย่่อย ผู้้�ประกอบการวิิสาหกิิจขนาด
กลางและขนาดย่่อม (SMEs) อาจไม่่สามารถนำเข้้า
แรงงานดัังกล่่าวได้้ รวมถึึงขั้้�นตอนและการดำเนิินการ
ที่่ใ� ช้้ระยะเวลานาน ซึ่ง่� จะทำให้้ยังั มีีการลัักลอบเข้้าเมืือง
ผิิดกฎหมาย
ในส่่ ว นของแรงงานประมง ยัั ง คงมีี
การรายงานปััญหาการโกงค่่าแรง การยึึดเอกสารและ
จำกััดการเคลื่่อ� นย้้ายซึ่่ง� เข้้าข่่ายเป็็นการบัังคัับใช้้แรงงาน
ปััญหาอาหารและน้้ำดื่่�มสะอาดที่่�ไม่่เพีียงพอบนเรืือ
ยาปฐมพยาบาลเบื้้�องต้้นที่่ไ� ม่่ครบถ้้วนและเข้้าถึึงได้้ยาก
การกดขี่่�ของนายจ้้าง การที่่�แรงงานในอุุตสาหกรรม
ประมงได้้ รัั บ ค่่ า จ้้ า งที่่� น้้ อ ยกว่่ า ค่่ า แรงขั้้� น ต่่ำ และมีี
ความแตกต่่างด้้านค่่าแรงระหว่่างแรงงานผู้้�ชายกัับผู้้�หญิิง
ไม่่สอดคล้้องกัับกติิกา ICESCR ข้้อ 7 ที่่�กำหนดให้้รััฐ
ต้้องประกัันค่่าตอบแทนที่่�เป็็นธรรมและเท่่าเทีียมกััน
สำหรัับงานที่่�มีีคุุณค่่าเท่่ากัันระหว่่างผู้้�หญิิงและผู้้�ชาย
และการทำงานที่่�ปลอดภััยและถููกสุุขลัักษณะ

4.	ข้้อเสนอแนะ
กสม. มีีข้้อเสนอแนะเพิ่่�มเติิมต่่อประเด็็น
ด้้านสิิทธิิแรงงาน ดัังต่่อไปนี้้�
4.1	รััฐบาลโดยกระทรวงแรงงานควรสำรวจ
ความต้้องการของสถานประกอบการและจััดฝึึกทัักษะ
แรงงานเพื่่� อ ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ ความต้้ อ งการของ
สถานประกอบการ รวมถึึงประชาสััมพัันธ์์ให้้ประชาชน
ที่่ว่� า่ งงานทราบและเข้้าถึึงช่่องทางการหางานอย่่างทั่่�วถึงึ
และครอบคลุุมในทุุกพื้้�นที่่�

4.4	รัั ฐ บาลโดยกระทรวงแรงงานและ
หน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เช่่น กระทรวงสาธารณสุุข องค์์กร
ปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น เป็็ น ต้้ น ควรร่่ วมกัั น สำรวจ
และแก้้ ไขปัั ญ หาให้้ แรงงานข้้ า มชาติิ ที่่� อ าจเข้้ า ไม่่ ถึึ ง
การคุ้้�มครองตามกฎหมายแรงงาน การเข้้าสู่่�ระบบ
ประกัันสัังคมหรืือการประกัันสุุขภาพตามที่่�กำหนด
ในแผนสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 4
4.5	รัั ฐ บาลโดยกระทรวงแรงงานควร
ตรวจสอบและแก้้ไขปััญหาแรงงานประมงอย่่างจริิงจััง
โดยร่่วมมืือกัับภาคส่่วนต่่าง ๆ เพื่่�อให้้กฎหมายได้้รัับ
การปฏิิบััติิอย่่างจริิงจััง ในส่่วนของแรงงานเด็็กและ
แรงงานบัังคัับในอุุตสาหกรรมประมงไทย หน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องควรสร้้างความตระหนัักรู้้�และสร้้างกลไก
การร้้องเรีียนปััญหาให้้สามารถเข้้าถึึงได้้ง่่าย ด้้วยภาษา
ที่่� เข้้ า ใจและเหมาะสมกัั บ แต่่ ล ะกลุ่่�ม ต้้ อ งเปิิ ด ให้้
องค์์กรเอกชนและองค์์กรภาคประชาสัังคมมีีส่่วนร่่วม
ในการตรวจสอบปััญหาการใช้้แรงงานเด็็กและแรงงาน
บัั ง คัั บ และนำเสนอปัั ญ หาแนวทางการแก้้ ไขปัั ญ หา
ต่่อหน่่วยงานของรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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การประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิทางเศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม

4.3	รัั ฐ บาลโดยกระทรวงแรงงานควรเร่่ง
พิิจารณาศึึกษาและกำหนดแนวทางให้้ผู้้�ประกอบการ
และคนที่่� ท ำงานแพลตฟอร์์ ม ได้้ รัั บ ความคุ้้�มครอง
ตามกฎหมาย และได้้รับั ค่่าตอบแทนและสวััสดิิการต่่าง ๆ
ที่่�จำเป็็น เช่่น ประกัันอุุบััติิเหตุุ เป็็นต้้น

4.6	รััฐบาลควรเตรีียมความพร้้อมต่่อการ
กลัับเข้้ามาทำงานของแรงงานข้้ามชาติิในประเทศไทย
ภายหลัังเปิิดประเทศให้้มีีการดำเนิินการอย่่างรวดเร็็ว
และถููกต้้องตามกฎหมาย เช่่น การสำรวจความต้้องการ
แรงงานข้้ามชาติิของผู้้�ประกอบการและจััดทำฐานข้้อมููล
กลางสำหรัับการบริิหารจััดการแรงงานข้้ามชาติิทั้้ง� ระบบ
การทบทวนขั้้น� ตอนการนำเข้้าแรงงานข้้ามชาติิ 3 สััญชาติิ
ตาม MOU โดยพิิ จ ารณาปรัั บ ลดขั้้� น ตอนให้้ มีี
ความสะดวก รวดเร็็ วยิ่่� ง ขึ้้� น และพิิ จ ารณาปรัั บ ลด
ค่่ า ใช้้ จ่่ า ย การเจรจาหารืือกัั บ ประเทศต้้ น ทางเพื่่� อ
ปรัับลดขั้้�นตอนการดำเนิินการในประเทศต้้นทางให้้
มีีความสะดวกและรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น รวมทั้้�งมีีค่่าใช้้จ่่าย
ที่่� เ หมาะสม แก้้ ไ ขเพิ่่� ม เติิ มบัั น ทึึ ก ข้้ อ ตกลงด้้ า น
การจ้้างงานระหว่่างรััฐบาลไทยกัับรััฐบาลแห่่งสาธารณรััฐ
สัังคมนิิยมเวีียดนาม เพื่่อ� เพิ่่�มโอกาสให้้แรงงานข้้ามชาติิ
สััญชาติิเวีียดนามสามารถทำงานได้้ในประเภทกิิจการ
เช่่นเดีียวกัับแรงงานข้้ามชาติิสััญชาติิกััมพููชา ลาว และ
เมีียนมา การนำปัั ญ หาการลัั ก ลอบนำเข้้ า แรงงาน
ผิิ ด กฎหมายไปหารืือและเจรจาหาข้้ อ ตกลงร่่ วมกัั บ
ประเทศในภููมิภิ าคอาเซีียนเพื่่อ� แก้้ไขป้้องกัันการลัักลอบ
เข้้าเมืืองผิิดกฎหมายและคุ้้�มครองสิิทธิิข องแรงงาน
ย้้ายถิ่่�นอย่่างสม่่ำเสมอ เป็็นต้้น

4.2 สิิทธิิในสุุขภาพ
1.	สถานการณ์์/ปััญหา
ในปีี 2564 พบสถานการณ์์ที่ยั่� งั คงเป็็นปััญหา
เกี่่�ยวกัับสิิทธิิในสุุขภาพ ดัังนี้้�
1.1 ปััญหาการเข้้าถึึงบริิการสาธารณสุุข
ของกลุ่่�มเฉพาะ
		 1.1.1 การเข้้าถึึงบริิการสาธารณสุุข
ของแรงงานข้้ามชาติิและเด็็กติิดตามแรงงานข้้ามชาติิ
จากสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด 19
หลายภาคส่่ ว นได้้ ส ะท้้ อ นปัั ญ หาการเข้้ า ถึึ ง บริิ ก าร
สาธารณสุุขของแรงงานข้้ามชาติิ เช่่น ลัักษณะการจ้้าง
ซึ่ง่� ส่่วนใหญ่่เป็็นการจ้้างรายวััน นายจ้้างจึึงไม่่ทำประกััน
สุุขภาพให้้ ส่่งผลให้้แรงงานส่่วนใหญ่่ไม่่มีีหลัักประกััน
สุุขภาพ เมื่่�อเจ็็บป่่วยจึึงไม่่กล้้าเข้้ารัับบริิการเพราะไม่่มีี

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

4.2	รัั ฐ บาลโดยกระทรวงแรงงานควรมีี
แผนงานรองรัั บ การดูู แ ลคุ้้�มครองด้้ า นสิิ ท ธิิ แรงงาน
และการคุ้้�มครองทางสัังคม เพื่่�อให้้แรงงานนอกระบบ
มีีหลัักประกัันทางสัังคม โดยเร่่งรััดการจััดทำร่่าง พ.ร.บ.
ส่่ ง เสริิ ม และพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพชีีวิิ ต แรงงานนอกระบบ
พ.ศ. .... เพื่่�อให้้มีีผลใช้้บัังคัับในการคุ้้�มครองแรงงาน
นอกจากนี้้� ควรประชาสัั มพัั น ธ์์ ส ร้้ า งความเข้้ า ใจถึึ ง
สิิทธิิประโยชน์์ในระยะยาวเพื่่�อให้้แรงงานนอกระบบ
สมััครเป็็นผู้้�ประกัันตนตามมาตรา 40 รวมทั้้�งดููแล
แรงงานที่่�เป็็นผู้้�ประกัันตนตามมาตรา 40 ในระบบ
อยู่่�แล้้วให้้คงสถานะจ่่ายเงิินสบทบอย่่างต่่อเนื่่�อง
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เงิินจ่่ายค่่ารัักษาพยาบาล256 บางคนบััตรประกัันสุุขภาพ
หมดอายุุในระหว่่างการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
และไม่่ ส ามารถซื้้� อ ประกัั น ใหม่่ ไ ด้้ เ นื่่� อ งจากความ
ไม่่ชััดเจนในการขายบััตรประกัันสุุขภาพ257 ในส่่วนของ
กลุ่่�มเด็็กติิดตามแรงงานข้้ามชาติิพบปััญหาการไม่่มีี
หลัักประกัันสุุขภาพ มีีอุุปสรรคในการเข้้าถึึงการตรวจ
โควิิด 19 การรัักษาพยาบาล และการขาดอุุปกรณ์์
ป้้ อ งกัั น ตนเอง 258 มีีรายงานว่่ า หน่่ ว ยงานของรัั ฐ
บางพื้้�นที่่�ไม่่รัับแจ้้งเกิิดบุุตรของแรงงานข้้ามชาติิส่่งผล
ต่่ อ การเข้้ า ถึึ ง บริิ ก ารสาธารณสุุ ข 259 หรืือกรณีี
เด็็กติิดตามแรงงานข้้ามชาติิไม่่สามารถซื้้อ� ประกัันสุุขภาพ
ได้้เนื่่อ� งจากมารดาไม่่มีีประกัันสุุขภาพหรืือไม่่มีีเอกสาร
แสดงตน แม้้ว่่าบิิดาจะมีีประกัันสุุขภาพหรืือประกััน
สัังคม เป็็นต้้น260
		 1.1.2 การเข้้าถึึงบริิการสาธารณสุุข
ในเรืือนจำ
			 จากการหารืือระหว่่ า ง กสม.
กัับกรมราชทััณฑ์์ เมื่่�อวัันที่่� 11 มิิถุุนายน 2564 พบว่่า
กรมราชทัั ณ ฑ์์ ป ระสบปัั ญ หาขาดแคลนบุุ ค ลากร
ทางการแพทย์์ เช่่น มีีแพทย์์ 26 คน พยาบาลวิิชาชีีพ
464 คน นัักจิิตวิทิ ยา 19 คน และทัันตแพทย์์ 8 คน เป็็นต้้น
ทำให้้เจ้้าหน้้าที่่มีี� ภาระงานมากเกิินไปโดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง�
ในช่่วงที่่�เกิิดโรคโควิิด 19 เมื่่�อเทีียบกัับจำนวนของ
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คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

ของคนไร้้บ้้าน

1.1.3 การเข้้าถึึงบริิการสาธารณสุุข

			 คนไร้้ บ้้ า นส่่ ว นใหญ่่ มีีปัั ญ หา
การเข้้าถึึงบริิการสาธารณสุุข อัันเนื่่อ� งมาจากการที่่ไ� ม่่มีี
บััตรประชาชน โดยบางส่่วนใช้้สิทิ ธิิการรัักษานอกระบบ
และบางส่่วนปล่่อยให้้หายเอง261
1.2 ปััญหาสุุขภาพจิิต
		 ในปีี 2563 มีีข้้ อ มูู ล สถานการณ์์
การฆ่่าตััวตายเพิ่่�มขึ้้�น โดยอััตราการฆ่่าตััวตายสำเร็็จ
ของประชากรไทย ในปีี 2561, 2562 และ 2563
ทั้้�งในระบบฐานเดี่่ย� ว คืือ ฐานข้้อมููลของมรณบััตรมีีอััตรา
เท่่ากัับ 6.32, 6.73 และ 7.37 ต่่อแสนประชากรต่่อปีี
ตามลำดัับ และในระบบ 3 ฐาน ซึ่่�งเป็็นการใช้้ฐาน
ข้้อมููลของกระทรวงมหาดไทย (มท.) ร่่วมกัับกระทรวง
สาธารณสุุ ข (สธ.) และศูู น ย์์ ป้้ อ งกัั น การฆ่่ า ตัั วต าย
แห่่งชาติิมีีอัตั ราเท่่ากัับ 8.81, 8.95 และ 10.08 ต่่อแสน
ประชากรต่่อปีี262 และมีีรายงานผู้้�ใช้้บริิการปรึึกษา
ปัั ญ หาสุุ ข ภาพจิิ ตผ่่ า นทางเฟซบุ๊๊� ก และโทรศัั พ ท์์
เพิ่่�มมากขึ้้�น263

จาก แรงงานข้้ามชาติิติิดโควิิด 19 ไม่่กล้้าไป รพ. เหตุุไม่่มีีเงิิน-ไร้้ประกัันสุุขภาพ, โดย ประชาไท, 21 พฤษภาคม
2564. สืืบค้้นจาก https://prachatai.com/journal/2021/05/93143
257
จาก รายงานสรุุปผลการประชุุมชี้้�แจงและรัับฟัังความเห็็นต่่อชุุดเอกสาร #1 ใน สมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 14
พ.ศ. 2564 เมื่่�อวัันศุุกร์์ที่่� 23 กรกฎาคม 2564. โดย สำนัักงานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ. (2564, สิิงหาคม).
258
จาก รายงานสรุุปการประชุุมของเวทีีเสวนา “มาตรฐานสากลว่่าด้้วยสิิทธิิทางเศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม
กัับผลกระทบของโรคโควิิด 19 ต่่อกลุ่่�มผู้้�เปราะบางในประเทศไทย” เมื่่�อวัันที่่� 25 สิิงหาคม 2564. โดย กรมคุ้้�มครองสิิทธิิ
และเสรีีภาพ. (2564, สิิงหาคม).
259
จาก สรุุปการเสวนาหััวข้้อ “มาตรฐานสากลว่่าด้้วยสิิทธิิทางเศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม กัับผลกระทบของ
โรคโควิิด 19 ต่่อกลุ่่�มผู้้�เปราะบางในประเทศไทย” เมื่่อ� วัันที่่� 25 สิิงหาคม 2564. โดย กรมคุ้้�มครองสิิทธิิและเสรีีภาพ. (2564, กัันยายน).
260
จาก ร้้องเรีียนกรณีี พนง.ระดัับปฏิิบััติิงาน ปฏิิเสธขายประกัันสุุขภาพให้้เด็็กผู้้�ติิดตามของแรงงานข้้ามชาติิ,
โดย ประชาไท, 24 มีีนาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://prachatai.com/journal/2021/03/92257
261
จาก ผลกระทบต่่อคนไร้้บ้้านยุุคโควิิดระลอก 3 กัับความช่่วยเหลืือที่่�เข้้าไม่่ถึึง, โดย ทรููไอดีี, 21 พฤษภาคม 2564.
สืืบค้้นจาก https://news.trueid.net/detail/kOQyeRV96XjO
262
จาก กรมสุุขภาพจิิตแถลงข่่าวเนื่่�องในวัันป้้องกัันการฆ่่าตััวตายโลก 2021 ร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่าย เน้้นความร่่วมมืือของ
ทุุกภาคส่่วนเพื่่�อนำไปสู่่�การลดความสููญเสีียในสัังคม [ข่่าวในรั้้�ว สธ.]. โดย สำนัักสารนิิเทศ สำนัักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุุข,
10 กัันยายน 2564. สืืบค้้นจาก https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/163999
263
จาก กรมสุุขภาพจิิต เผย ญาติิผู้้�เสีียชีีวิิตโควิิด 19 เครีียดใช้้บริิการสายด่่วนมากขึ้้�น, โดย ไทยรััฐออนไลน์์, 2 สิิงหาคม
2564. สืืบค้้นจาก https://www.thairath.co.th/news/politic/2155962
256
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ผู้้�ต้้องขัังประมาณ 300,000 คน อัันอาจจะส่่งผลต่่อ
การดููแลสุุขภาพของผู้้�ต้้องขัังได้้

		 นอกจากนี้้� ในระยะที่่�ผ่่านมามีีรายงาน
ข่่ า วการฆ่่ า ตัั วต ายปรากฏตามสื่่� อ ต่่ า ง ๆ มากขึ้้� น
ราชวิิทยาลััยจิิตแพทย์์แห่่งประเทศไทยมีีความกัังวล
ต่่อการนำเสนอข่่าว เนื่่อ� งจากการรัับรู้้�ข่า่ วการฆ่่าตััวตาย
มีีโอกาสชัั ก นำให้้ ผู้้�ที่่� มีี ความเสี่่� ย งต่่ อ การฆ่่ า ตัั วต าย
เกิิดพฤติิกรรมฆ่่าตััวตายตามมาได้้265

2.1 การตอบรัับข้้อเสนอแนะในรายงาน
ปีี 2563 สธ. รัั บ ทราบข้้ อ เสนอแนะในเรื่่� อ งสิิ ท ธิิ
ด้้านสุุขภาพและจะนำไปพิิจารณาประกอบการดำเนิินงาน
ต่่ อ ไป ทั้้� ง นี้้� สธ. ได้้ พัั ฒ นารูู ป แบบการให้้ บ ริิ ก าร
โดยจััดทำโครงการลดความแออััดทางห้้องปฏิิบััติิการ
และเริ่่�มดำเนิินการตั้้�งแต่่ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ซึ่่ง� มีีเป้้าหมายขยายการบริิการให้้ครอบคลุุมในทุุกพื้้�นที่่�
เพื่่�อ ให้้ประชาชนได้้ประโยชน์์ด้้านการลดค่่าใช้้จ่่าย
ลดการเดิินทางและได้้รับั บริิการด้้วยคุุณภาพที่่เ� ท่่าเทีียม266
2.2 การดำเนิินการในปีี 2564
		 2.2.1 การส่่งเสริิมการเข้้าถึึงบริิการ
สุุขภาพอย่่างทั่่�วถึึง
			 ก า ร พัั ฒ น า ร ะ บ บ สุุ ข ภ า พ
ปฐมภููมิิ ซึ่่�งดำเนิินการมาตั้้�งแต่่ปีี 2562 และมีีความ
ก้้าวหน้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง ในปีี 2564 มีีการขัับเคลื่่�อนให้้
คนไทยทุุกคนมีีสุุขภาพดีีภายใต้้การดููแลของตนเอง
ตามนโยบาย “คนไทยทุุกครอบครััวมีีหมอประจำตััว
3 คน” เพื่่� อ ประสานการทำงานดูู แ ลประชาชน
เพิ่่�มความครอบคลุุมให้้ได้้รัับบริิการต่่อเนื่่�อง ลดการ
เดิินทาง ลดความแออััดของโรงพยาบาล โดยหมอ
คนที่่� 1 เป็็นหมอประจำบ้้าน คืือ อาสาสมััครสาธารณสุุข
ประจำหมู่่�บ้้าน (อสม.) หมอคนที่่� 2 เป็็นหมอสาธารณสุุข
คืือ บุุคลากรในสถานบริิการปฐมภููมิิให้้การรัักษาและ
ส่่งต่่อ หมอคนที่่� 3 เป็็นหมอครอบครััว คืือ แพทย์์
ในโรงพยาบาลรัับการส่่งต่่อ267 ระบบสุุขภาพปฐมภููมิิ

จาก UNICEF และกรมสุุขภาพจิิต ชี้้�โควิิดส่่งผลให้้สุุขภาพจิิตเด็็กและวััยรุ่่�นไทยย่่ำแย่่ 32% เสี่่�ยงซึึมเศร้้า 22%
เสี่่�ยงฆ่่าตััวตาย, โดย THE STANDARD, 8 ตุุลาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://thestandard.co/covid-affects-the-mentalhealth-of-thai-children/
265
จาก ราชวิิทยาลััยจิิตแพทย์์ฯ แนะ 5 ข้้อสำหรัับสื่่�อมวลชนกัับการนำเสนอข่่าวการฆ่่าตััวตาย, โดย ไทยโพสต์์,
8 มิิถุุนายน 2564. สืืบค้้นจาก https://www.thaipost.net/main/detail/105624
266
จาก หนัังสืือสำนัักเลขาธิิการคณะรััฐมนตรีีได้้มีีหนัังสืือ ด่่วนที่่�สุุด ที่่� นร 0505/19059 ลงวัันที่่� 21 พฤษภาคม 2564
เรื่่�อง รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2563 และรายงานผลการปฏิิบััติิงาน
คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ ประจำปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563.
267
จาก จาก 44 ปีี มติิชน ประเทศไทยไปต่่อ: ดร.สาธิิต ปีี 2564 ‘ส่่งเสริิมป้้องกัันสุุขภาพ’ ให้้คนไทยรู้้�ทัันโรค,
โดย มติิชนออนไลน์์ , 10 มกราคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2521375
264
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การประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิทางเศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม

2. การดำเนิินการที่่�สำคััญ

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

		 ในส่่ ว นของสุุ ข ภาพจิิ ต เด็็ ก และวัั ย รุ่่� น
จากผลการประเมิินผ่่านแอปพลิิเคชััน Mental Health
Check-in ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 1 มกราคม 2563 ถึึง 30 กัันยายน
2564 พบว่่ า ในเด็็ ก และวัั ย รุ่่�นอายุุ ต่่ ำกว่่ า 20 ปีี
ที่่ท� ำการประเมิินจำนวน 183,974 คน ร้้อยละ 28 มีีภาวะ
เครีียดสููง ร้้อยละ 32 มีีความเสี่่�ยงที่่�จะเป็็นโรคซึึมเศร้้า
ในขณะที่่�อีีกร้้อยละ 22 มีีความเสี่่�ยงที่่�จะฆ่่าตััวตาย
และการฆ่่าตััวตายยัังเป็็นสาเหตุุอัันดัับต้้น ๆ ของการ
เสีียชีีวิิตของวััยรุ่่�น ข้้อมููลจากสถาบัันสุุขภาพจิิตเด็็ก
และวัั ย รุ่่� น ราชนคริิ น ทร์์ ร ะบุุ ว่่ า เด็็ ก และวัั ย รุ่่�นอายุุ
10 - 19 ปีี มากกว่่า 10,000 คน ใช้้บริิการสายด่่วน
สุุขภาพจิิต 1323 เพื่่�อขอรัับคำปรึึกษา โดยปััญหา
สุุขภาพจิิตสำหรัับวััยรุ่่�นที่่�พบมากที่่�สุุดคืือ ความเครีียด
และความวิิตกกัังวล ปััญหาความรััก และภาวะซึึมเศร้้า
อีีกทั้้�ง ยัังพบถึึงปััญหาการขาดความรู้้�และความตระหนััก
ในสุุขภาพจิิต ประกอบกัับการตีีตราและการขาดแคลน
บุุ ค ลากรด้้ า นสุุ ข ภาพจิิ ตส่่ ง ผลให้้ เ ด็็ ก และเยาวชน
จำนวนมากเข้้าไม่่ถึึงการช่่วยเหลืือเมื่่�อเผชิิญปััญหา
ทางสุุขภาพจิิต โดยมีีจิิตแพทย์์เด็็กและวััยรุ่่�นให้้บริิการ
ในหน่่วยงานของรััฐ ประมาณ 200 คน ในขณะที่่�
ต้้องดููแลเด็็กและเยาวชนถึึง 15 ล้้านคน264
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เป็็ น ส่่ ว นสำคัั ญ ที่่� ช่่ ว ยให้้ ป ระชาชนเข้้ า ถึึ ง บริิ ก าร
สาธารณสุุขในช่่วงที่่�มีีการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
โดยในต่่างจัังหวััด อสม. ช่่วยให้้ข้้อมููลและลงทะเบีียน
ฉีีดวัั ค ซีีนโควิิ ด 19 268 รวมทั้้� ง ติิ ดต ามผลข้้ า งเคีียง
จากการฉีีดวััคซีีน 269 ใน กทม. คลิินิิกชุุมชนอบอุ่่�น
ทำหน้้ า ที่่� ใ นการดูู แ ลผู้้�ป่่ ว ยโควิิ ด 19 ที่่� เข้้ า สู่่�ระบบ
การรัักษาแบบ Home Isolation ทำให้้จำนวนการ
รอเตีียงลดลง270
		 นอกจากนี้้� ยัั ง มีีการดำเนิิ นโครงการ
เพื่่�อช่่วยลดความแออััดในโรงพยาบาล ได้้แก่่ โครงการ
ลดความแออัั ด ทางห้้ อ งปฏิิ บัั ติิ ก าร โดยวางระบบ
การเจาะเลืือดที่่ส� ถานบริิการสาธารณสุุข หรืือโรงพยาบาล
ส่่งเสริิมสุุขภาพตำบลที่่�อยู่่�ใกล้้บ้้าน จะช่่วยให้้การจััด
บริิการสาธารณสุุขระบบทางไกล (Telemedicine)
มีีความสมบูู ร ณ์์ ม ากยิ่่� ง ขึ้้� น 271 และโครงการรัั บ ยา
ที่่�ร้้านขายยาพบว่่าช่่วยลดระยะเวลาในการรอรัับยา
ลดเวลาเดิิ น ทางไปโรงพยาบาล ประหยัั ดต้้ น ทุุ น
การเดิินทาง มีีเวลาปรึึกษาเภสััชกรเพิ่่�มขึ้้�น และลด
ความแออััดในโรงพยาบาล272
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คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

		
(1) การเข้้าถึึงบริิการสาธารณสุุข
ของผู้้�ต้อ้ งขััง เมื่่อ� วัันที่่� 25 พฤษภาคม 2564 ครม. อนุุมัติั ิ
หลัั ก การนโยบายการจัั ด ระบบหลัั ก ประกัั น สุุ ข ภาพ
สำหรัั บ ผู้้�ต้้ อ งขัั ง ที่่� มีีปัั ญ หาทางสถานะบุุ ค คลและ
ผู้้�ต้้องขัังต่่างชาติิในเรืือนจำ ในระยะสั้้�นได้้มอบหมาย
ให้้ สธ. เป็็นผู้้�ตั้้ง� งบประมาณเป็็นการเฉพาะ ในระยะยาว
ให้้สำนัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ (สปสช.)
เป็็นผู้้�ดููแลจััดระบบบริิการและระบบประกัันสุุขภาพ
โดยที่่� ผ่่ า นมาผู้้�ต้้ อ งขัั ง กลุ่่�มนี้้� ไ ม่่ มีีสิิ ท ธิิ ใ นการเข้้ า ถึึ ง
ระบบหลัักประกัันสุุขภาพ เมื่่�อส่่งตััวไปรัับการรัักษา
นอกเรืือนจำทำให้้โรงพยาบาลในพื้้�นที่่ต้� อ้ งเป็็นผู้้�รับั ภาระ
ค่่ารัักษาพยาบาล273
			
(2) ก า ร เ ข้้ า ถึึ ง บ ริิ ก า ร
สาธารณสุุขของคนไร้้ บ้้ า น กระทรวงการพัั ฒ นา
สัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ (พม.) และหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ดำเนิินการคััดกรองโรคโควิิด 19 เชิิงรุุก
และการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคโควิิด 19274

จาก สธ.ให้้ อสม.เคาะประตููบ้า้ นชวนคนไทยร่่วมใจกัันฉีีดวัคั ซีีนป้้องกัันโควิิด 19, โดย ผู้้�จััดการออนไลน์์, 13 พฤษภาคม
2564. สืืบค้้นจาก https://mgronline.com/qol/detail/9640000046153
269
จาก แบบรายงานผลการปฏิิบััติิงานสำหรัับ อสม. พร้้อมชวนคนไทยฉีีดวััคซีีนโควิิด 19, โดย กระทรวงสาธารณสุุข,
14 สิิงหาคม 2564. สืืบค้้นจาก http://pbhd.moph.go.th/download/แบบรายงานอสม.ชวนคนไทยฉีีดวััคซีีนโควิิด19.pdf
270
จาก คลิินิิกชุุมชนอบอุ่่�นทั่่�ว กทม. เริ่่�มระบบดููแลผู้้�ติิดเชื้้�อที่่�บ้้าน-ชุุมชน รองรัับใช้้ Rapid Test ตรวจโควิิด
[ข่่าวประชาสััมพันั ธ์์]. โดย สำนัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ, 11 กรกฎาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.nhso.go.th/
lgo/news/3163
271
จาก สปสช.ปรัับระบบจ่่ายเงิินหนุุนโครงการ “เจาะเลืือดใกล้้บ้้าน” ลดความแออััดในโรงพยาบาล, โดย ประชาไท,
15 มกราคม 2564. สืืบค้้นจาก https://prachatai.com/journal/2021/01/91209
272
จาก สวรส. เผยผลวิิจััย ‘รัับยาใกล้้บ้้าน’ ลดรอคอย - เพิ่่�มเวลารัับคำปรึึกษา ช่่วยผู้้�ป่่วยห่่างไกลความเสี่่�ยงโควิิด,
โดย The Coverage, 28 เมษายน 2564. สืืบค้้นจาก https://www.thecoverage.info/news/content/1445?fbclid=IwAR3D266B
273
จาก ‘รััฐบาล’ เดิินหน้้าจััดระบบหลัักประกัันสุุขภาพ ผู้้�ต้้องขัังที่่�มีีปััญหาทางสถานะบุุคคลและต่่างด้้าวในเรืือนจำ,
โดย มติิชนออนไลน์์, 26 พฤษภาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_2742986
274
จาก “พม. บูู ร ณาการเชิิ ง รุุ ก ร่่ ว มกัั บ เครืื อ ข่่ า ยทุุ ก ภาคส่่ ว น ช่่ ว ยเหลืื อ คนไร้้ บ้้ า น คนไร้้ ที่่� พึ่่� ง ” [อ้้ า งอิิ ง จาก
สถานะเฟซบุ๊๊�ก]. โดย กรมพััฒนาสัังคมและสวััสดิิการ, 29 สิิงหาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.facebook.com/
watch/?v=263712885580295
268
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		 2.2.2 การเข้้าถึึงบริิการสาธารณสุุข
ของกลุ่่�มเฉพาะ

2.3 การดำเนิินการของ กสม. ในปีี 2564
ได้้ มีี การร้้ อ งเรีียนเกี่่� ย วกัั บ สิิ ท ธิิ ใ นสุุ ข ภาพต่่ อ กสม.
ในประเด็็นเด็็กนัักเรีียนรหััส G จำนวน 6 คน ถููกปฏิิเสธ
การจััดทำทะเบีียนประวััติิและบััตรประจำตััวบุุคคล
ที่่�ไม่่มีีสถานะทางทะเบีียน ทำให้้ไม่่สามารถเข้้าถึึงสิิทธิิ
ในการรัักษาพยาบาล และมีีรายงานผลการตรวจสอบ
เช่่น กรณีีกล่่าวอ้้างว่่าไม่่ได้้รับั บริิการทางสาธารณสุุขที่่มีี�
ประสิิทธิิภาพ กรณีีกล่่าวอ้้างว่่ารถฉุุกเฉิินไม่่ได้้มาตรฐาน
สำหรัับใช้้ในการให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยฉุุกเฉิินวิิกฤต
โดยพบว่่ า มีีปัั ญ หาความไม่่ เ พีียงพอของทรัั พ ยากร
รถฉุุกเฉิินในระดัับสููง และสถานพยาบาลที่่รั� บั การรัักษา
พยาบาลผู้้�ป่่วยฉุุกเฉิินไม่่มีีการคััดแยกผู้้�ป่่วยฉุุกเฉิิน
และเรีียกเก็็บค่่ารัักษาพยาบาล เป็็นต้้น279

จาก กรมสุุขภาพจิิตแถลงข่่าวเนื่่�องในวัันป้้องกัันการฆ่่าตััวตายโลก 2021 ร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่าย เน้้นความร่่วมมืือของ
ทุุกภาคส่่วนเพื่่�อนำไปสู่่�การลดความสููญเสีียในสัังคม [ข่่าวในรั้้�ว สธ.]. โดย สำนัักสารนิิเทศ สำนัักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุุข,
10 กัันยายน 2564. สืืบค้้นจาก https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/163999
276
จาก กรมสุุขภาพจิิตเผย ปีี 63 อััตราฆ่่าตััวตายของไทยต่่ำกว่่าตััวเลขประมาณการ, โดย มติิชนออนไลน์์, 16 กุุมภาพัันธ์์
2564. สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2581768
277
จาก กรมสุุขภาพจิิต เพิ่่�มช่่องทางการให้้บริิการปรึึกษาปััญหาสุุขภาพจิิตแก่่ผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด 19 ผู้้�แยกกัักตััวที่่�บ้้าน
และผู้้�ที่่สู� ญ
ู เสีียบุุคคลอัันเป็็นที่่�รักั จากวิิกฤติิการแพร่่ระบาด [ข่่าวแจกกรมสุุขภาพจิิต]. โดย กรมสุุขภาพจิิต, 21 กรกฎาคม 2564.
สืืบค้้นจาก https://www.dmh.go.th/covid19/news2/view.asp?id=54
278
จาก คกก.สุุ ข ภาพจิิ ต แห่่ ง ชาติิ เห็็ น ชอบให้้ ผู้้�ป่่ ว ยเข้้ า ถึึ ง สิิ ทธิิ บ ริิ ก ารพร้้ อ มเพิ่่� ม ทัั ก ษะอาชีี พ ให้้ ผู้้�ดูู แ ลผู้้�ป่่ ว ย,
โดย ผู้้�จััดการออนไลน์์, 23 สิิงหาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://mgronline.com/qol/detail/9640000083114
279
คำร้้องที่่� 173/2564, รายงานผลการตรวจสอบที่่� 162/2564 และรายงานการตรวจสอบที่่� 126/2564.
275

การประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิทางเศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม

2.2.3	ด้้านสุุขภาพจิิต กรมสุุขภาพจิิต
ได้้ จัั ด ทำแผนยุุ ท ธศาสตร์์ ก ารป้้ อ งกัั น การฆ่่ า ตัั วต าย
ระดัั บ ชาติิ โดยมีีเป้้ า หมายสำคัั ญ คืือการลดอัั ต รา
การฆ่่าตััวตายสำเร็็จ ผ่่านการดำเนิินงานยุุทธศาสตร์์
สำคััญ ได้้แก่่ (1) การเสริิมสร้้างความรอบรู้้�เพื่่อ� ป้้องกััน
การฆ่่าตััวตาย (2) เพิ่่�มความเข้้มข้้นด้้านการคััดกรอง
และเฝ้้าระวัังเพื่่�อป้้องกัันการฆ่่าตััวตาย เช่่น ระบบ
การประเมิินสุุขภาพจิิตผ่า่ น Mental Health Check in
(3) พัั ฒ นาเทคโนโลยีีและระบบการดูู แ ลรัั ก ษา
และติิดตามเพื่่อ� ป้้องกัันการฆ่่าตััวตายและฆ่่าตััวตายซ้้ำ
เช่่น การพััฒนาศัักยภาพการบริิการสุุขภาพจิิตและจิิตเวช
ในคลิินิกิ หมอครอบครััว การจััดระบบ Telepsychiatry
การใช้้นวััตกรรมในการดููแล เป็็นต้้น และช่่วยเหลืือ
ด้้านสุุขภาพจิิตแก่่กลุ่่�มเสี่่�ยง/วิิกฤต ได้้แก่่ ช่่องทาง

4
บทที่่�

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

ที่่�มา: ทรููไอดีี

LINE@Khuikun และ ระบบ HOPE Task Force
(4) พััฒนากลไกการจััดการปััญหาในพื้้�นที่่แ� ต่่ละจัังหวััด275
การจััดทีีมช่่วยเหลืือประชาชนในระยะวิิกฤตทางจิิตใจ
กระจายครบทุุกอำเภอ หรืือทีีม MCATT276 และเพิ่่�ม
ช่่องทางการให้้บริิการปรึึกษาปััญหาสุุขภาพจิิตผ่่าน
LINE @1323FORTHAI และ LINE @mcattcovid277
นอกจากนี้้� ได้้มีีการจััดทำร่่างอนุุบััญญััติิภายใต้้ พ.ร.บ.
สุุ ข ภาพจิิ ต พ.ศ. 2551 โดยกำหนดหลัั ก เกณฑ์์
และวิิธีีการดำเนิินการฟื้้น� ฟููสมรรถภาพของผู้้�ป่่วย และให้้
ผู้้�ดููแลผู้้�ป่่วยมีีสิิทธิิได้้รัับบริิการให้้คำปรึึกษา แนะนำ
ฝึึกอบรมทัักษะ การจััดการศึึกษา และการส่่งเสริิมอาชีีพ
ตลอดจนความช่่วยเหลืืออื่่น� ใดเพื่่อ� ให้้ดูแู ลผู้้�ป่่วยต่่อไปได้้
และแนวทางการเฝ้้าระวัังและเผยแพร่่ข้้อมููลทางสื่่�อ
ที่่ต้� อ้ งไม่่ทำให้้เกิิดความเสีียหายต่่อผู้้�ป่่วยและครอบครััว278
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ที่่�มา: ไทยรััฐออนไลน์์

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
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3. การประเมิินสถานการณ์์
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พััฒนาการหรืือความก้้าวหน้้า รััฐพยายาม
ดำเนิิ น การเพื่่� อ ให้้ ป ระชาชนเข้้ า ถึึ ง บริิ ก ารสุุ ข ภาพ
จากรััฐที่่�มีีประสิิทธิิภาพอย่่างทั่่�วถึึงตามรััฐธรรมนููญ
แห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2560 มาตรา 47
และมาตรา 55 และกติิกา ICESCR ข้้อ 12 โดยการ
พััฒนาระบบสุุขภาพปฐมภููมิตั้้ิ ง� แต่่ปีี 2562 อย่่างต่่อเนื่่อ� ง
และในปีี 2564 ซึ่่�งเป็็นปีีที่่�สถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด 19 ยัังคงเป็็นปััญหาท้้าทายของระบบ
สาธารณสุุ ข ของประเทศไทย เนื่่� อ งจากมีีจำนวน
ผู้้�ติิ ด เชื้้� อ เป็็ น จำนวนมากจนส่่ ง ผลกระทบต่่ อ การ
เข้้ า ถึึ ง บริิ ก ารสาธารณสุุ ข ของประเทศ โดยเฉพาะ
ในพื้้� น ที่่� กทม. และปริิ มณฑ ล สถานพยาบาล
ทั้้�งโรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนามไม่่สามารถรองรัับผู้้�ป่ว่ ย
ได้้ เ หมืือนในปีี 2563 ซึ่่� ง การพัั ฒ นาระบบสุุ ข ภาพ
ปฐมภูู มิิ ที่่� มีี การพัั ฒ นาอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งเป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง
ที่่ช่� ว่ ยให้้ผู้้�ป่ว่ ยยัังคงสามารถเข้้าถึึงบริิการสาธารณสุุขได้้
โดยการกำหนดให้้ผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ม่่มีีอาการได้้รับั การรัักษาตััว
ในระบบ Home Isolation/Community Isolation
และได้้รัับการดููแลจากทีีมสุุขภาพปฐมภููมิิ นอกจากนี้้�
อสม. ยัังมีีบทบาทสำคััญในการให้้ข้อ้ มููลและลงทะเบีียน
การฉีีดวัั ค ซีีนให้้ แ ก่่ ป ระชาชน สะท้้ อ นให้้ เ ห็็ น ถึึ ง
ความก้้าวหน้้าที่่�สำคััญของการพััฒนาระบบสุุขภาพ
ปฐมภููมิิที่่�สามารถช่่วยให้้ประชาชนเข้้าถึึงการรัักษา
พยาบาลในขณะที่่�ประเทศไทยกำลัังเผชิิญสถานการณ์์
ฉุุกเฉิินด้้านสาธารณสุุข นอกจากนี้้� ยัังมีีการพััฒนาเพื่่อ� ให้้
เข้้าถึึงบริิการสาธารณสุุขได้้อย่่างสะดวก ทั่่�วถึงึ และสอดรัับ
กัับสถานการณ์์วิิกฤต เช่่น โครงการลดความแออััด
ทางห้้องปฏิิบัติั กิ าร โครงการรัับยาที่่ร้� า้ นขายยา เป็็นต้้น

ทำให้้ผู้้�ป่ว่ ยลดการเดิินทางไปโรงพยาบาลและค่่าใช้้จ่า่ ย
จากการเดิินทาง ลดความแออััดในโรงพยาบาลและ
ลดความเสี่่�ยงจากการติิดเชื้้�อโควิิด 19 ในส่่วนของ
การเข้้าถึึงบริิการสาธารณสุุขของผู้้�ต้้องขััง ครม. ได้้อนุุมัติั ิ
หลัักการนโยบายการจััดระบบหลัักประกัันสุุขภาพสำหรัับ
ผู้้�ต้้ อ งขัั ง ที่่� มีีปัั ญ หาทางสถานะบุุ ค คลและผู้้�ต้้ อ งขัั ง
ข้้ามชาติิ ในส่่วนของปััญหาสุุขภาพจิิต ซึ่่�งเป็็นปััญหา
ที่่�มีีแนวโน้้มมากขึ้้�นตั้้�งแต่่ปีี 2563 รััฐและองค์์กรต่่าง ๆ
ได้้ให้้ความสำคััญกัับการเข้้าถึึงบริิการด้้านสุุขภาพจิิต
โดยเพิ่่�มช่อ่ งทางการเข้้าถึึงบริิการให้้คำปรึึกษาให้้เพีียงพอ
ปััญหาหรืืออุุปสรรค ในการเข้้าถึึงบริิการ
สาธารณสุุขของแรงงานข้้ามชาติิและเด็็กติิดตามแรงงาน
ข้้ามชาติิที่่�บางส่่วนยัังไม่่มีีหลัักประกัันสุุขภาพส่่งผลให้้
เมื่่อ� เจ็็บป่่วยไม่่กล้้าเข้้ารัับการรัักษาพยาบาลเนื่่อ� งจากไม่่มีี
เงิินและกลััวถููกจัับจากการที่่�เป็็นแรงงานผิิดกฎหมาย
การเข้้าถึึงบริิการสาธารณสุุขของคนไร้้บ้้านที่่�ไม่่มีีบััตร
ประจำตััวประชาชน ความขาดแคลนของบุุคลากร
ทางการแพทย์์ของกรมราชทััณฑ์์ในการดููแลผู้้�ต้้องขััง
ซึ่่�งแผนสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 4 (พ.ศ. 2562 2565) ได้้เสนอแนะการแก้้ไขปััญหาการเข้้าไม่่ถึึงสิิทธิิ
การรัักษาและหลัักประกัันสุุขภาพของผู้้�ต้้องขััง ผู้้�ยากไร้้
ผู้้�เร่่ร่่อน และผู้้�ที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�ห่่างไกล กลุ่่�มผู้้�ใช้้แรงงาน
ที่่�เป็็นแรงงานข้้ามชาติิซึ่่�งต้้องดำเนิินการให้้เป็็นระบบ
และสร้้างกลไกเพื่่อ� ประชาสััมพันั ธ์์ให้้รู้้�สิทิ ธิิและช่่องทาง
การเข้้าถึึงสิิทธิิของตน นอกจากนี้้� ยัังมีีประเด็็นที่่น่� า่ ห่่วง
กัั ง วลและต้้ อ งติิ ดต ามอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง ได้้ แ ก่่ ปัั ญ หา
ด้้านสุุขภาพจิิตที่่�มีีแนวโน้้มสููงขึ้้�น กรณีีของเด็็กและ
เยาวชนที่่มีีปั
� ญ
ั หาความเครีียดและปััญหาการฆ่่าตััวตาย
และการเข้้ า ถึึ ง การช่่ ว ยเหลืือที่่� อ าจยัั ง ไม่่ เ พีียงพอ
เนื่่�องจากการมีีข้้อจำกััดด้้านบุุคลากรทางการแพทย์์
รวมถึึงการนำเสนอข่่าวการฆ่่าตััวตายในประเทศไทย
ที่่อ� าจส่่งผลกระทบต่่อผู้้�ที่มีี่� ความเสี่่ย� งที่่จ� ะเกิิดพฤติิกรรม
ฆ่่าตััวตายตาม

4.	ข้้อเสนอแนะ
กสม. มีีข้้อเสนอแนะเพิ่่�มเติิมต่อ่ ประเด็็นสิิทธิิ
ในสุุขภาพ ดัังนี้้�
4.1	รััฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุุขและ
กระทรวงแรงงาน ควรมีีนโยบายและส่่งเสริิมให้้แรงงาน

4.3	รัั ฐ บาลโดยกระทรวงยุุ ติิ ธ รรม ควร
พิิ จ ารณาเพิ่่� ม จำนวนบุุ ค ลากรทางการแพทย์์ ข อง
กรมราชทัั ณ ฑ์์ เ พื่่� อ ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ การทำหน้้ า ที่่�
ในการดููแลรัักษาสุุขภาพของผู้้�ต้้องขัังอย่่างเพีียงพอ
4.4	รัั ฐ บาลโดยกระทรวงสาธารณสุุ ข
ควรแก้้ไขปััญหาการขาดแคลนบุุคลากรทางการแพทย์์
ที่่�ดููแลด้้านสุุขภาพจิิต เพิ่่�มช่่องทางการเข้้าถึึงการให้้
คำปรึึกษา/การรัักษาที่่�ต้้องเพีียงพอต่่อความต้้องการ
ที่่มีี� แนวโน้้มเพิ่่�มมากขึ้้น� รวมถึึงสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจ
ให้้กัับสัังคมเกี่่�ยวกัับปััญหาสุุขภาพจิิตเพื่่�อลดการตีีตรา
หรืือทััศนคติิต่่อผู้้�ที่่�มีีปััญหาด้้านสุุขภาพจิิต

กรณีีของเด็็กและเยาวชน
ที่่�มีีปััญหาความเครีียด
และปััญหาการฆ่่าตััวตาย
การเข้้าถึึงการช่่วยเหลืือนั้้�น
อาจยัังไม่่เพีียงพอเนื่่�องจากมีี

ข้้อจำำ�กััดด้้านบุุคลากร
ทางการแพทย์์
4.3 สิิทธิิด้้านการศึึกษา
1.	สถานการณ์์/ปััญหา

ในปีี 2564 การติิดตามสิิทธิิด้้านการศึึกษา
ในภาพรวมยัั ง คงมีีความเชื่่� อ มโยงกัั บ สถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ที่่�ส่่งผลกระทบและ
สร้้ า งข้้ อ จำกัั ด ในการเข้้ า ถึึ ง การศึึ ก ษาของนัั ก เรีียน
นัักศึึกษา การจััดการเรีียนการสอนภายในสถานศึึกษา
ไม่่สามารถดำเนิินการได้้ต่อ่ เนื่่อ� งจากปีีการศึึกษา 2563
ถึึงปีีการศึึกษา 2564 โดยมีีประเด็็นปััญหาที่่ส� ำคััญ ได้้แก่่
การศึึกษา

1.1 การจัั ด การและการประเมิิ น ผล

		รัั ฐ ไ ด้้ มีีม า ต ร ก า ร ล ด ก า ร ติิ ด เชื้้� อ
ด้้วยการปิิดสถานศึึกษาในทุุกระดัับชั้้น� โดยปรัับมาเป็็น
การดำเนิินการเรีียนการสอนแบบผสมผสานในรููปแบบ
ออนไลน์์ แ ละการแจกใบงานให้้ นัั ก เรีียนกลัั บ ไปทำ
ที่่บ้� า้ น280 อย่่างไรก็็ตาม มีีนัักวิิชาการออกมาให้้ความเห็็น
อาทิิ ศ. ดร. สมพงษ์์ จิิตระดัับ นัักวิิชาการด้้านครุุศาสตร์์
เห็็นว่่าการเรีียนการสอนออนไลน์์เป็็นวิิธีีการชั่่�วคราว
ไม่่สอดคล้้องกัับสภาพการศึึกษาที่่�มีีความเหลื่่�อมล้้ำกััน
อย่่ า งมาก และคุุ ณ ภาพการศึึ ก ษาในปีี 2564
จะถดถอยลง281 ในขณะที่่น� ายธนารััชต์์ สมคเณ ประธาน

จาก “ณััฏฐพล”วอนครูู-นร.อดทนวิิกฤติิโควิิดแม้้ไม่่อยากเรีียนออนไลน์์, โดย เดลิินิิวส์์, 13 มกราคม 2564.
สืืบค้้นจาก https://www.dailynews.co.th/education/818734/
281
จาก อาจารย์์จุุฬาฯ ชี้้�เรีียนออนไลน์์ช่่วงโควิิดไม่่เวิิร์์ก ได้้ผลเฉพาะ รร.ใหญ่่ไม่่กี่่�ร้้อยแห่่ง, โดย มติิชนออนไลน์์,
12 มกราคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/education/news_2522062
280

การประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิทางเศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม

4.2	รัั ฐ บาลควรมอบหมายให้้ ก ระทรวง
การพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ กระทรวง
สาธารณสุุข และกระทรวงมหาดไทยร่่วมกัันสำรวจ
จำนวนคนไร้้บ้้าน โดยพิิจารณาจััดทำทะเบีียนสำหรัับ
กลุ่่�มคนไร้้บ้้านที่่�ยัังไม่่สามารถพิิสููจน์์ตััวบุุคคลได้้และ
ออกเลขประจำตััว 13 หลััก สำหรัับผู้้�มีีปััญหาสถานะ
และไปใช้้สิิทธิิตามมติิ ครม. ที่่�อนุุมััติิเกี่่�ยวกัับค่่ารัักษา
พยาบาลให้้ กัั บ ผู้้�ที่่� มีีปัั ญ หาสถานะก่่ อ นหน้้ า นี้้� และ
จััดทำบััตรประจำตััวให้้กัับคนกลุ่่�มนี้้� เพื่่�อให้้สามารถ
เข้้าถึึงบริิการสาธารณสุุขได้้

4
บทที่่�

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

ข้้ามชาติิและเด็็กติิดตามแรงงานข้้ามชาติิซื้้�อประกััน
สุุขภาพได้้อย่่างทั่่�วถึงึ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� กลุ่่�มที่่เ� ข้้าเมืือง
ผิิดกฎหมายแต่่ได้้รัับการผ่่อนผัันให้้อยู่่�ในประเทศไทย
ได้้ชั่่ว� คราวตามนโยบายรััฐบาล ควรมีีการสร้้างความเข้้าใจ
ที่่ต� รงกัันให้้กับั เจ้้าหน้้าที่่ผู้้�� ปฏิิบัติั ิ และสร้้างความเชื่่อ� มั่่�น
ให้้กัับแรงงานดัังกล่่าวว่่า ข้้อมููลการซื้้�อประกัันสุุขภาพ
จะไม่่ถููกนำไปสู่่�การจัับกุุม
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มููลนิิธิิครููของแผ่่นดิิน เปิิดเผยว่่า หลัังจากเปิิดเทอม
ปีีการศึึกษา 2564 ได้้รัับการร้้องเรีียนจากครููโรงเรีียน
ต่่าง ๆ ว่่าประสบปััญหาจากการเรีียนออนไลน์์ นัักเรีียน
ส่่วนใหญ่่ขาดความพร้้อมด้้านอุุปกรณ์์ที่ใ่� ช้้ในการเรีียน282
ในส่่วน กสม. ได้้รัับเรื่่�องร้้องเรีียนกรณีีการประเมิิน
ผลการเรีียนการสอนผ่่ า นระบบออนไลน์์ ที่่� ผู้้�ร้้ อ ง
กล่่าวอ้้างว่่าครููผู้้�สอนในโรงเรีียนแห่่งหนึ่่�งให้้คะแนนเพิ่่�ม
แก่่นัักเรีียนที่่�เข้้าห้้องเรีียนออนไลน์์หรืือตอบคำถาม
เป็็นคนแรก ทำให้้เกิิดความไม่่เป็็นธรรมต่่อนัักเรีียน
ที่่เ� รีียนออนไลน์์ผ่า่ นสััญญาณอิินเทอร์์เน็็ตที่มีี่� ความเสถีียร
น้้อยซึ่่�งอาจรัับสััญญาณช้้ากว่่านัักเรีียนคนอื่่�น ภายหลััง
การตรวจสอบพบว่่า ครููผู้้�สอนมีีจุุดประสงค์์เพื่่อ� กระตุ้้�น
นัักเรีียนให้้มีีความสนใจการเรีียนโดยไม่่มีีการให้้คะแนน
เพิ่่� ม แต่่ อ ย่่ า งใด และได้้ ป รัั บ ปรุุ ง รูู ป แบบการเรีียน
การสอนที่่เ� หมาะสมกัับข้้อจำกััดที่เ่� กิิดขึ้้น� แล้้ว283 สำหรัับ
การสอบเข้้าเรีียนในระดัับอุุดมศึึกษาพบว่่า มีีนัักเรีียน
ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 และนัักวิิชาการบางส่่วนเรีียกร้้อง
ให้้หน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องเลื่่อ� นการสอบเข้้าศึึกษาต่่อระดัับ
อุุดมศึกึ ษา เนื่่อ� งจากอยู่่�ในช่่วงเวลาที่่ก� ระชั้้น� ชิิดกันั เพีียง
1 เดืือน ซึ่่�งอาจสร้้างผลกระทบต่่อนัักเรีียนที่่�หยุุดเรีียน
หรืือเรีียนทางออนไลน์์ เ นื่่� อ งจากการแพร่่ ร ะบาด
ของโรคโควิิด 19284 ในส่่วนผลกระทบอื่่น� ๆ พบว่่า กระทรวง
ศึึ ก ษาธิิ ก ารได้้ รัั บ ข้้ อ เรีียกร้้ อ งจากโรงเรีียนเอกชน
โดยเฉพาะประเด็็นค่่าเทอมที่่�ผู้้�ปกครองยัังค้้างจ่่ายอยู่่�

จาก ประเมิินเปิิดเทอม 1 สััปดาห์์ ครููร้้องอุุปกรณ์์เด็็กไม่่พร้้อมเรีียนออนไลน์์, โดย มติิชนออนไลน์์, 18 มิิถุุนายน
2564. สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/education/news_2783050
283
จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน ที่่� 121/2564 เรื่่�อง สิิทธิิทางการศึึกษา กรณีีกล่่าวอ้้างว่่า
ไม่่ได้้รัับความเป็็นธรรมจากการประเมิินผลการเรีียนการสอนผ่่านระบบออนไลน์์.
284
จาก น.ร.ม.6 ต้้องสอบ TCAS เหมืือนเดิิม หลัังศาลปกครองไม่่คุ้้�มครอง ยกคำขอเลื่่�อนสอบ, โดย มติิชนออนไลน์์,
19 มีีนาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2631665
285
จาก รร.เอกชนก็็น่่าเห็็นใจ ‘ปลััด ศธ.’ ชี้้� ผปค.ค้้างค่่าเทอมอื้้�อ รร.ต้้องแบกเงิินเดืือนครููทุุกเดืือน, โดย ไทยโพสต์์,
22 กรกฎาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.thaipost.net/main/detail/110730
286
จาก ‘ผู้้�บริิหารโรงเรีียน’ โอด กระทรวงศึึกษาฯ ไม่่เหลีียวแล ด้้าน ‘เลขาธิิการ สช.’ ชี้้� พยายามหมุุนเงิินอุุดหนุุนยื้้�อ
สถานการณ์์ หลัังโรงเรีียนเอกชนสายสามััญ เลิิกกิิจการเซ่่นพิิษโควิิด 19 ไปแล้้วกว่่า 50 แห่่ง, โดย TheActive, 16 สิิงหาคม
2564. สืืบค้้นจาก https://theactive.net/news/20210816-5/
287
จาก กยศ. เร่่งโอนเงิินค่่าครองชีีพภายใน 30 ธ.ค.นี้้�, โดย มติิชนออนไลน์์, 25 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://
www.matichon.co.th/education/news_3100567
288
จาก ห่่วงต้้นทุุนการศึึกษาสููงเกิินแบก - จนเฉีียบพลััน ผลัักเด็็กหลุุดออกนอกระบบ, โดย The Reporters,
18 มิิถุุนายน 2564. สืืบค้้นจาก https://www.thereporters.co/covid-19/17062112322/
289
จาก แฉเด็็กหลุุดระบบศึึกษา 4.3 หมื่่�น ‘อนุุบาล-ม.ปลาย’ เข้้าข่่ายเสี่่�ยงอีีก 7 แสนราย, โดย มติิชนออนไลน์์,
2 พฤศจิิกายน 2564. สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/education/news_3019144
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จำนวนมาก อััตราการจ่่ายค่่าเทอมนัักเรีียนในโรงเรีียน
เอกชนอยู่่�ที่ร้่� อ้ ยละ 30 ทำให้้โรงเรีียนเอกชนต้้องแบกรัับ
ค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ285 มีีรายงานว่่าในเดืือนสิิงหาคม 2564
มีีโรงเรีียนเอกชนขอเลิิกกิิจการแล้้ว 25 แห่่ง286 นอกจากนี้้�
ในเดืือนธัันวาคม 2564 มีีรายงานว่่าผู้้�กู้้�ยืืมเงิินจาก
กองทุุ น เงิิ น ให้้ กู้้�ยืืม เพื่่� อ การศึึ ก ษา (กยศ.) จำนวน
136,084 ราย ได้้ รัั บ ผลกระทบจากการโอนเงิิ น
ค่่าครองชีีพล่่าช้้า เนื่่�องจากพบปััญหาอุุปสรรคด้้าน
การจััดส่่งและตรวจสอบเอกสารการกู้้�ยืืม ซึ่่�ง กยศ.
รัับทราบเรื่่�องดัังกล่่าว จึึงได้้เร่่งดำเนิินการแก้้ไขและ
โอนเงิิ น ค่่ า ครองชีีพให้้ กัั บ ผู้้�กู้้�ยืืมเงิิ น ที่่� ยัั ง ไม่่ ไ ด้้ รัั บ
ค่่าครองชีีพ ภายในวัันที่่� 30 ธัันวาคม 2564287
1.2 การหลุุดจากระบบการศึึกษา
		มีีการคาดการณ์์ว่่าในสิ้้�นปีีการศึึกษา
2564 จะมีีเด็็กหลุุดจากระบบการศึึกษา 65,000 คน
เนื่่�องจากวิิกฤตโรคโควิิด 19 ส่่งผลให้้เกิิดความยากจน
ที่่ซ้้� ำซ้้อนและยากจนเฉีียบพลััน288 ในขณะที่่ก� ารสำรวจ
ของสำนัั ก งานคณะกรรมการการศึึ ก ษาขั้้� น พื้้� น ฐาน
(สพฐ.) ร่่วมกับั กองทุุนเพื่่อ� ความเสมอภาคทางการศึึกษา
(กสศ.) พบว่่า ในเดืือนพฤศจิิกายน 2564 มีีเด็็กที่่�หลุุด
ออกจากระบบการศึึกษา จำนวน 43,060 คน289 ข้้อมููล
จากมหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์รายงานว่่า วิิกฤต
โควิิด 19 ทำให้้รายได้้เฉลี่่�ยของแรงงานนอกระบบ
ในจัังหวััดภููเก็็ตลดลง และอััตราคนเรีียนต่่อสำนัักงาน

2.1 การตอบรัับข้้อเสนอแนะในรายงาน

ปีี 2563
		 ในปีี 2563 กสม. ได้้มีีข้้อเสนอแนะ
ให้้ ศึึ ก ษาปัั ญ หาการเข้้ า ไม่่ ถึึ ง การศึึ ก ษาขั้้� น พื้้� น ฐาน
สนัั บ สนุุ น การดำเนิิ น งานของกองทุุ น เงิิ น ให้้ กู้้�ยืืม
เพื่่� อ การศึึ ก ษา และกองทุุ น เพื่่� อ ความเสมอภาค
ทางการศึึกษาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง รวมทั้้�งเร่่งกำหนดนโยบาย
ที่่�มีีผลต่่อการปรัับปรุุงและพััฒนาคุุณภาพการศึึกษา
โดยกระทรวงศึึกษาธิิการ (ศธ.) ในฐานะหน่่วยงานหลััก
แจ้้ ง ว่่ า มีีแนวทางขัั บ เคลื่่� อ นภารกิิ จ ด้้ า นการศึึ ก ษา
ที่่ส� อดคล้้องกัับข้้อเสนอแนะของ กสม. อาทิิ การดำเนิิน
โครงการขัับเคลื่่อ� นการแก้้ไขปััญหาเด็็กที่่อ� ยู่่�นอกระบบ
การศึึกษาให้้กลัับเข้้าสู่่�ระบบการศึึกษา การปรัับปรุุง
และพัั ฒ นาการทดสอบทางการศึึ ก ษาระดัั บ ชาติิ
ขั้้�นพื้้�นฐาน

2.2.1	มาตรการให้้ความช่่วยเหลืือ/
ปรัับปรุุงการศึึกษา
			 เดืือนมกราคม 2564 ศธ. ได้้ออก
ประกาศยกเลิิกการทดสอบทางการศึึกษาระดัับชาติิ
ขั้้�นพื้้�นฐาน หรืือโอเน็็ตของระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6
ส่่วนการทดสอบระดัับชั้้น� ประถมศึึกษาปีีที่่� 6 และระดัับ
ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 ให้้ทดสอบตามความสมััครใจ
ของนัั ก เรีียน อัั น เนื่่� อ งมาจากการแพร่่ ร ะบาดของ
โรคโควิิด 19 ที่่�สถานศึึกษาหลายแห่่งต้้องปิิดการเรีียน
การสอน และการทดสอบดัั ง กล่่ า วจึึ ง ไม่่ ส ะท้้ อ น
คุุ ณ ภาพผู้้�เรีียนได้้ อ ย่่ า งแท้้ จ ริิ ง 292 ต่่ อ มา ที่่� ป ระชุุ ม
อธิิการบดีีแห่่งประเทศไทยมีีมติิปรัับลดกระบวนการ
สอบเข้้าเรีียนต่่อระดัับอุุดมศึึกษาในปีีการศึึกษา 2565
โดยยุุติิการใช้้คะแนนโอเน็็ตมาเป็็นองค์์ประกอบในการ
คัั ด เลืือก แต่่ ยัั ง คงใช้้ ค ะแนนสอบประเภทต่่ า ง ๆ
เช่่น เกรดเฉลี่่�ยตลอดการเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมปลาย
ข้้อสอบใช้้วััดความถนััดทั่่�วไป ข้้อสอบวััดความถนััด
ทางวิิชาชีีพและวิิชาการ เป็็นต้้น293 ในส่่วนของ อว.
ได้้ ข อความร่่ วมมืื อสถาบัั น อุุ ดมศึึ ก ษาติิ ดต ามและ
ให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืือนัั ก ศึึ ก ษาที่่� ไ ด้้ รัั บ ผลกระทบจาก
การแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด 19 ได้้ แ ก่่ การลด
ค่่าเล่่าเรีียนและค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ การขยายเวลาชำระ/
ผ่่อนจ่่ายค่่าธรรมเนีียมการศึึกษา รวมถึึงการสนัับสนุุน
การเรีียนออนไลน์์ ผ่่ า นสื่่� อ /อุุ ป กรณ์์ อิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์
หรืือซิิมการ์์ดอิินเทอร์์เน็็ต เป็็นต้้น294

จาก ห่่วงต้้นทุุนการศึึกษาสููงเกิินแบก - จนเฉีียบพลััน ผลัักเด็็กหลุุดออกนอกระบบ. งานเดิิม.
จาก หนัังสืือกระทรวงการอุุดมศึึก ษา วิิ ท ยาศาสตร์์ วิิ จััย และนวัั ต กรรม ด่่ ว นที่่� สุุด ที่่� อว 0205.5/15028
ลงวัันที่่� 14 ตุุลาคม 2564 เรื่่�อง ข้้อมููลเพื่่�อประกอบการจััดทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ของประเทศไทย ปีี 2564.
292
จาก ศธ. ยกเลิิกแล้้ว สอบโอเน็็ต ป.6 ม.3 เปิิดให้้นัักเรีียนเข้้าสอบตามความสมััครใจ, โดย ข่่าวสด, 8 มกราคม 2564.
สืืบค้้นจาก https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_5692060
293
จาก มติิ ทปอ.เลิิกใช้้โอเน็็ตในระบบทีีแคส 65 เฟ้้น 4 รอบ ลดจำนวนวิิชาสอบ, โดย ไทยรััฐออนไลน์์, 21 มิิถุุนายน
2564. สืืบค้้นจาก https://www.thairath.co.th/news/local/2120636
294
จาก หนัังสืือกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม ด่่วนที่่�สุุด ที่่� อว 0205.5/15028 ลงวัันที่่� 14
ตุุลาคม 2564. งานเดิิม.
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การประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิทางเศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม

2. การดำเนิินการที่่�สำคััญ

2.2 การดำเนิินการในปีี 2564

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

ส่่ ง เสริิ ม การศึึ ก ษานอกระบบและการศึึ ก ษาตาม
อััธยาศััย (กศน.) ลดลง จากเดิิมในปีีการศึึกษา 2562
ที่่มีีผู้้�
� สมััคร 1,800 คน เหลืือเพีียง 170 คน ในปีีการศึึกษา
2564 สำหรัับพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานครที่่�ได้้รัับผลกระทบ
จากโรคโควิิด 19 รุุนแรงกว่่าพื้้�นที่่�อื่่�น ๆ ครอบครััวและ
ผู้้�ปกครองมีีแนวโน้้มภาระหนี้้�สิินนอกระบบเพิ่่�มสููงขึ้้�น
และอาจนำไปสู่่�การหลุุ ด จากระบบการศึึ ก ษาเพิ่่� ม
มากขึ้้� น 290 ในส่่ ว นสถาบัั น อุุ ดมศึึ ก ษา มีีข้้ อ มูู ล จาก
กระทรวงการอุุ ดมศึึ ก ษา วิิ ท ยาศาสตร์์ วิิ จัั ย และ
นวัั ต กรรม (อว.) เกี่่� ย วกัั บ นัั ก ศึึ ก ษาที่่� อ อกกลางคัั น
ในปีีการศึึกษา 2563 (ข้้อมููลวัันที่่� 15 กัันยายน 2564)
พบว่่า มีีจำนวน 307,898 คน เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีการศึึกษา
2562 ที่่�มีีจำนวน 299,200 คน291
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ในส่่ ว นการช่่ ว ยเหลืือโรงเรีียนเอกชน ศธ. ร่่ วมกัั บ
กระทรวงการคลัั ง (กค.) กำหนดมาตรการสิิ น เชื่่� อ
ดอกเบี้้� ย ต่่ำให้้ โรงเรีียนเอกชนที่่� ป ระสบปัั ญ หาทาง
การเงิิน ทั้้�งนี้้� ที่่�ผ่่านมา ศธ. เคยมีีประกาศให้้กู้้�ยืืม
โรงเรีียนละไม่่เกิิน 3 ล้้านบาท ในอััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 2
ต่่อปีี และมาตรการให้้กู้้�ยืืมในอััตราดอกเบี้้�ยที่่ล� ดลงและ
วงเงิินกู้้�ที่่�สููงขึ้้�น297
ที่่�มา: brandinside.asia

2.2.2 การให้้ความช่่วยเหลืือทางการเงิิน

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

			 ศธ. มีีมาตรการช่่ ว ยเหลืือ
ทางการเงิินคนละ 2,000 บาท เพื่่�อบรรเทาภาระ
ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยด้้ า นการศึึ ก ษาให้้ แ ก่่ นัั ก เรีียนนัั ก ศึึ ก ษา
ที่่�กำลัังศึึกษาอยู่่�ในการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานตั้้�งแต่่ระดัับ
ชั้้� น อนุุ บ าล - มัั ธ ยมศึึ ก ษาปีี ที่่� 6 และอาชีีวศึึ ก ษา
ในสถานศึึ ก ษาในสัั ง กัั ด ศธ. จำนวน 9.8 ล้้ า นคน
และสถานศึึกษานอกสัังกััด ศธ. รวม 1.2 ล้้านคน295
ต่่อมา ครม. ได้้อนุุมััติิงบประมาณเพิ่่�มเติิม จำนวน
642 ล้้านบาท เพื่่อ� ให้้ความช่่วยเหลืือและบรรเทาภาระ
ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยด้้ า นการศึึ ก ษาครอบคลุุ ม กลุ่่�มเป้้ า หมาย
ที่่�ยัังไม่่ได้้รัับความช่่วยเหลืือ จำนวน 321,461 คน อาทิิ
นัักเรีียนในสัังกััดกองบััญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
(ตชด.) กศน. รวมถึึ ง เด็็ ก เล็็ ก ในศููนย์์พััฒนาเด็็ก296
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2.2.3 การดำเนิิ น งานของกองทุุน
เพื่่�อความเสมอภาคทางการศึึกษา (กสศ.)
			
การดำเนิินการภายใต้้ พ.ร.บ.
กองทุุนเพื่่�อความเสมอภาคทางการศึึกษา พ.ศ. 2561
มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสร้้างความเสมอภาคทางการศึึกษา
รวมทั้้�งเสริิมสร้้างและพััฒนาคุุณภาพและประสิิทธิิภาพ
ครูู ในปีี 2564 ครม. ได้้ เ ห็็ น ชอบแผนการใช้้ เ งิิ น
ของกองทุุนเพื่่อ� ความเสมอภาคทางการศึึกษา ประจำปีี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมวงเงิินทั้้�งสิ้้น� 7,635 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้น� จากปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่่ไ� ด้้รับั งบประมาณ
6,084 ล้้านบาท นอกจากนี้้� ครม. ยัังได้้เห็็นชอบให้้เพิ่่�ม
อััตราเงิินอุุดหนุุนนัักเรีียนยากจนพิิเศษแบบมีีเงื่่�อนไข
(ทุุนเสมอภาค)298 ตั้้ง� แต่่ปีกี ารศึึกษา 2565 เป็็นต้้นไป299
เพื่่� อ ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ สถานการณ์์ ท างเศรษฐกิิ จ
และสัังคม และป้้องกัันความเสี่่�ยงในการหลุุดออกจาก
ระบบการศึึกษาของประชากรกลุ่่�มนี้้�ในระยะยาว300

จาก “เงิินเยีียวยานัักเรีียน 2,000 บาท” ใครได้้บ้้าง ตรวจสอบสิิทธิ์์� เช็็กวัันและขั้้�นตอนจ่่าย, โดย กรุุงเทพธุุรกิิจ,
17 สิิงหาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/955161
296
จาก ครม.ไฟเขีียว เพิ่่�มงบช่่วยเหลืือ นร. กลุ่่�มตกหล่่น-เด็็กเล็็ก-กศน. ใช้้เงิินกู้้�แก้้โควิิดวงเงิิน 642 ล้้าน, โดย มติิชน
ออนไลน์์, 15 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/education/news_3086897
297
จาก ศธ. หารืือคลััง ปล่่อยกู้้�ดอกต่่ำโรงเรีียนเอกชน เสริิมสภาพคล่่องจากผลกระทบโควิิด, โดย ไทยรััฐออนไลน์์,
8 มิิถุุนายน 2564. สืืบค้้นจาก https://www.thairath.co.th/news/politic/2110740
298
การช่่วยเหลืือทางการเงิินแก่่นัักเรีียนยากจน ประเมิินข้้อมููลจากรายได้้เฉลี่่�ยสมาชิิกครััวเรืือนไม่่เกิิน 3,000 บาท
ต่่อคนต่่อเดืือน และข้้อมููลสถานะครััวเรืือน 8 ด้้าน เช่่น ที่่�อยู่่�อาศััย ยานพาหนะ ที่่�ดิินทำการเกษตรได้้ เป็็นต้้น ก่่อนที่่�จะนำ
ไปสู่่�การประเมิินความยากจน 3 ระดัับ คืือ ยากจนน้้อย ยากจน และยากจนพิิเศษซึ่่�งเป็็นครอบครััวที่่�มีีรายได้้เฉลี่่�ย 1,200 บาท
ต่่อคนต่่อเดืือน.
299
อััตราเงิินอุุดหนุุนใหม่่ คืือ ในระดัับอนุุบาล อััตราเดิิม 4,000 บาทต่่อปีียัังคงจ่่ายเท่่าเดิิม ระดัับประถมศึึกษา อััตรา
เดิิม 3,000 บาทต่่อปีี อััตราใหม่่ 5,100 บาทต่่อปีี ระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้นอััตราเดิิม 3,000 บาทต่่อปีี อััตราใหม่่ 4,500 บาท
ต่่อปีี ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลายและอาชีีวศึึกษา อััตราเดิิม 3,000 บาทต่่อปีี อััตราใหม่่ 9,100 บาท.
300
จาก ลดเหลื่่�อมล้้ำการศึึกษา! ครม.ไฟเขีียวเพิ่่�มเงิินอุุดหนุุนนัักเรีียนยากจนพิิเศษ ประถม-มััธยม-อาชีีวะ, โดย มติิชน
ออนไลน์์, 12 มกราคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_2525493
295

ที่่�คล่่องตััวมากขึ้้�น ขยายโอกาสในการเข้้าถึึงเงิินกู้้�ยืืม
เพื่่�อการศึึกษาโดยเฉพาะการให้้ทุุนศึึกษาแทนการให้้
กู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษาได้้ในกรณีีสาขาวิิชาขาดแคลนหรืือ
สาขาวิิชาที่่�กองทุุนมุ่่�งส่่งเสริิมเป็็นพิิเศษ รวมทั้้�งมีีกลไก
ให้้ผู้้�กู้้�ยืืมสามารถชำระเงิินคืืนกองทุุนได้้มากขึ้้�น304

		 2.2.4 การสนัับสนุุนกองทุุนการเงิิน
ด้้านการศึึกษา

			 เดืือนกัันยายน 2564 มีีรายงาน
ว่่า ศธ. และกระทรวงสาธารณสุุข (สธ.) วางแผนเปิิด
การเรีียนภายในสถานศึึกษาโดยการฉีีดวััคซีีนให้้กัับ
นัักเรีียนและครูู รวมถึึงการจััดทำมาตรการป้้องกััน
ต่่าง ๆ ในส่่วนของกลุ่่�มนัักเรีียนนั้้�นได้้กำหนดที่่�จะฉีีด
วััคซีีนไฟเซอร์์ประมาณ 4.5 ล้้านคน อายุุตั้้ง� แต่่ 12 - 17 ปีี
เพื่่� อ ให้้ เ ปิิ ด เรีียนภาคเรีียนที่่� 2 ภายในสถานศึึ ก ษา
ได้้ทัันในเดืือนพฤศจิิกายน 2564305 ทั้้�งนี้้� ตั้้�งแต่่วัันที่่�
1 พฤศจิิกายน มีีสถานศึึกษาร้้อยละ 71 สามารถ
เปิิดเรีียนภายในสถานศึึกษา (สลัับเข้้าเรีียน) แต่่พบ
ปััญหาขาดแคลนหน้้ากากอนามััย เจลแอลกอฮอล์์
และชุุดตรวจโรคโควิิด 19 มีีจำนวนจำกััด306

			 เดืือนมีีนาคม 2564 มีีรายงานว่่า
กยศ. จััดสรรงบประมาณ 38,000 ล้้านบาท สำหรัับ
การให้้กู้้�ยืืมในปีีการศึึกษา 2564 เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีการ
ศึึกษา 2563 ที่่�จััดสรรงบประมาณ 34,000 ล้้านบาท
เพื่่อ� สร้้างโอกาสทางการศึึกษาให้้นักั เรีียนนัักศึึกษากู้้�ยืืม
ตั้้�งแต่่ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลายถึึงระดัับปริิญญาโท
โดยในปีีนี้้�เป็็นปีีแรกที่่�ให้้กู้้�ยืืมเงิินแก่่นัักศึึกษาระดัับ
ปริิญญาโท302 ผลการให้้กู้้�ยืืมในปีีการศึึกษา 2563 (ข้้อมููล
ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2564) มีีผู้้�ขอกู้้�ยืืมที่่ศึ� กึ ษาอยู่่�ในระดัับ
มััธยมศึึกษาตอนปลาย ระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ
ระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง อนุุปริิญญา และ
ปริิญญาตรีี จำนวน 622,981 คน และได้้รัับการให้้กู้้�ยืืม
จำนวน 592,796 คน หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 92.24 ของผู้้�ขอ
กู้้�ยืืม303 นอกจากนี้้� ครม. ยัังให้้ความเห็็นชอบ ร่่าง พ.ร.บ.
กองทุุนเงิินให้้กู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษา (ฉบัับที่่� ..) พ.ศ. ....
ซึ่่�งมีีสาระสำคััญเพื่่�อแก้้ไขเพิ่่�มเติิม ให้้มีีการดำเนิินงาน

2.2.5 การเปิิดภาคเรีียนของโรงเรีียน
หรืือสถานศึึกษา

จาก หนัังสืือกองทุุนเพื่่�อความเสมอภาคทางการศึึกษา ที่่� กสศ 03/4219/2564 ลงวัันที่่� 11 ตุุลาคม 2564
เรื่่�อง ข้้อมููลเพื่่�อประกอบการจััดทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564.
302
จาก ข่่าวดีี! กยศ.จััดงบ 38,000 ล้้าน ให้้ยื่่�นกู้้�ผ่่านแอพพ์์ ดีีเดย์์ 1 เม.ย.นี้้� - เริ่่�มปีีแรก ป.โท ยื่่�นกู้้�ได้้, โดย มติิชน
ออนไลน์์, 22 มีีนาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/education/news_2636874
303
จาก ผลการให้้กู้้�ยืืม กองทุุนเงิินให้้กู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษา ปีีการศึึกษา 2563 สิ้้�นสุุด ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2564
[ข้้อมููลเชิิงสถิิติกิ ารให้้บริิการ]. โดย กองทุุนเงิินให้้กู้้�ยืืมเพื่่อ� การศึึกษา, 2 พฤศจิิกายน 2564. สืืบค้้นจาก https://www.studentloan.
or.th/th/aboutus/1583994848
304
จาก ครม. ไฟเขีียว! แก้้ไขกฎหมาย กยศ. หนุุนให้้ทุุนการศึึกษาแทนการให้้กู้้�ยืืม “สาขาที่่�ขาดแคลน - มุ่่�งส่่งเสริิมเป็็น
พิิเศษ”, โดย ข่่าวทำเนีียบรััฐบาล, 24 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.thaigov.go.th/infographic/contents/
details/4417
305
จาก สพฐ. ซัักซ้้อมความเข้้าใจฉีีดวััคซีีนนัักเรีียน เผยไม่่บัังคัับไป รร. หากผู้้�ปกครองกัังวล ให้้ลููกเรีียนออนไลน์์ได้้,
โดย ไทยโพสต์์, 21 กัันยายน 2564. สืืบค้้นจาก https://www.thaipost.net/main/detail/117420
306
จาก ศธ.เผยผลประเมิินหลัังเปิิดเรีียน On-site พบขาดแคลนหน้้ากากอนามััย-เจลล้้างมืือ-ATK, โดย สำนัักข่่าว
อิิศรา, 30 พฤศจิิกายน 2564. สืืบค้้นจาก https://www.isranews.org/article/isranews/104610

4
บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิทางเศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม

		 จากสถิิ ติิ ก ารให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืือเด็็ ก
ในการเข้้าถึึงการศึึกษา มีีการอุุดหนุุนช่่วยเหลืือและ
สร้้างโอกาสทางการศึึกษาให้้แก่่เด็็กนัักเรีียนที่่ข� าดแคลน
ทุุนทรััพย์์หรืือด้้อยโอกาสในปีี 2563 จำนวน 1.59 ล้้านคน
และเพิ่่�มขึ้้น� ในปีี 2564 จำนวน 2.03 ล้้านคน ครอบคลุุม
สถานศึึกษาสัังกััด สพฐ. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
และสถานศึึกษาสัังกััด ตชด.301

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564
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2.2.6 การพััฒนาการศึึกษาของเด็็ก

			 ครม. มีีมติิเมื่่อ� วัันที่่� 15 มิิถุนุ ายน
2564 เห็็นชอบร่่างแผนพััฒนาเด็็กปฐมวััยพ.ศ. 2564 2570307 ตามที่่� ศธ. เสนอ โดยมีีสาระสำคััญ เช่่น
เด็็กปฐมวััยจะต้้องได้้รัับการดููแลพััฒนาอย่่างรอบด้้าน
ทั้้� ง สุุ ข ภาวะ การศึึ ก ษา และสวัั ส ดิิ ก ารทางสัั ง คม
การปรัับปรุุงสถานพััฒนาเด็็กปฐมวััยตามมาตรฐาน
รวมทั้้� ง การพัั ฒ นาศัั ก ยภาพบุุ ค ลากรที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ
การดููแลพััฒนาและจััดการเรีียนรู้้�เด็็กปฐมวััย เป็็นต้้น308
			
ใ น เ ดืื อ น ธัั น ว า ค ม 2 5 6 4
มีีรายงานว่่ า สพฐ. มีีมติิ ย กเลิิ ก การสอบข้้ อ เขีียน
ในการรัับนัักเรีียนระดัับชั้้�นอนุุบาลและประถมศึึกษา
ของสถานศึึกษาในสัังกััด สพฐ. ในปีีการศึึกษา 2565
โดยให้้ อ ำนาจคณะกรรมการสถานศึึ ก ษาพิิ จ ารณา
แนวทางการรัับเข้้าเรีียน ซึ่่�งอาจใช้้วิิธีีจัับสลาก หรืือใช้้
แนวทางอื่่�น ตามแต่่ที่่�สถานศึึกษากำหนด309
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พัั ฒ น า ก า ร ห รืื อ ค ว า มก้้ า ว ห น้้ า
ในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 พบว่่า
รัั ฐ บาลมีีความพยายามจัั ด การศึึ ก ษาในฐานะที่่� เ ป็็ น
สิิ ท ธิิ ขั้้� น พื้้� น ฐานที่่� ไ ด้้ รัั บ การรัั บ รองในรัั ฐ ธรรมนูู ญ
และพัั น ธกรณีีระหว่่ า งประเทศด้้ า นสิิ ท ธิิ มนุุ ษ ยชน
ให้้สามารถดำเนิินต่่อไปได้้โดยมุ่่�งเน้้นให้้มีีการเรีียน
การสอนผ่่ า นระบบออนไลน์์ เ ป็็ น หลัั ก โดยกำหนด
แนวทางให้้ความช่่วยเหลืือด้้านการเงิิน การสนัับสนุุน
สื่่� อ และอุุ ป กรณ์์ ก ารศึึ ก ษา รวมทั้้� ง ปรัั บ รูู ป แบบ
การทดสอบทางการศึึกษาระดัับชาติิขั้้�นพื้้�นฐานหรืือ
โอเน็็ตให้้สอดคล้้องกัับการจััดการศึึกษาในสถานการณ์์

ดัังกล่่าว นอกจากนี้้� รััฐบาลได้้เตรีียมความพร้้อมใน
การเปิิดเรีียนโดยการสนัับสนุุนให้้มีีการฉีีดวััคซีีนป้้องกััน
โรคโควิิด 19 แก่่บุุคลากรทางการศึึกษาและนัักเรีียน
ในกลุ่่�มอายุุที่่�มีีความเหมาะสม ซึ่่�งมีีความคืืบหน้้าที่่�
เป็็นรููปธรรมในช่่วงเดืือนกัันยายน 2564 ที่่มีี� การกำหนด
ขั้้�นตอนการฉีีดวััคซีีน ซึ่่�งมาตรการนี้้�อาจทำให้้โอกาส
ในการจััดการเรีียนการสอนในสถานศึึกษาในภาคการศึึกษา
2/2564 เป็็นจริิงได้้มากขึ้้�น
กสศ. นัับว่่าเป็็นหน่่วยงานของรััฐที่่มีี� บทบาท
สำคััญในการให้้ความช่่วยเหลืือเด็็กในครอบครััวยากจน
โดยเฉพาะการเพิ่่�มจำนวนเงิินช่่วยเหลืือนัักเรีียนยากจน
ในจำนวนที่่�สอดคล้้องกัับสภาพเศรษฐกิิจมากยิ่่�งขึ้้�น
ขณะเดีียวกัันรััฐได้้สนัับสนุุนการดำเนิินงานของ กยศ.
ที่่� ค รอบคลุุ มถึึ ง การศึึ ก ษาระดัั บ ปริิ ญ ญาโท รวมทั้้� ง
มีีแนวคิิด แก้้ ไขเพิ่่�ม เติิ ม พ.ร.บ. กองทุุ น เงิิ น ให้้ กู้้�ยืืม
เพื่่อ� การศึึกษา พ.ศ. 2560 ให้้มีีการดำเนิินงานที่่ค� ล่่องตััว
และขยายโอกาสในการเข้้าถึึงเงิินกู้้�ยืืมเพื่่�อการศึึกษา
ได้้มากขึ้้น� ซึ่ง่� การดำเนิินการดัังกล่่าวถืือว่่าสอดคล้้องกัับ
หลัักการในอนุุสัญ
ั ญา CRC และข้้อเสนอแนะของ กสม.
ในรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้า้ นสิิทธิิมนุษุ ยชน
ของประเทศไทย ปีี 2563 ที่่� ใ ห้้ รัั ฐ บาลสนัั บ สนุุ น
การดำเนิินงานของทั้้�งสองกองทุุนและติิดตามช่่วยเหลืือ
เด็็กที่่�หลุุดหรืืออาจหลุุดจากระบบการศึึกษาในเชิิงรุุก
อย่่างต่่อเนื่่�อง
	รััฐบาลมีีความก้้าวหน้้าในการดำเนิินการ
จััดทำร่่างแผนพััฒนาเด็็กปฐมวััย พ.ศ. 2564 - 2570
ซึ่่�งมีีส่่วนสำคััญให้้การพััฒนาเด็็กปฐมวััยให้้มีีแนวทาง
ดำเนิินการที่่�ชััดเจนมากขึ้้�นและสอดคล้้องกัับหลัักการ
ในรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศััก ราช
2560 มาตรา 54 และ พ.ร.บ. การพััฒนาเด็็กปฐมวััย

เด็็กปฐมวััย คืือ วััยที่่�เริ่่�มต้้นตั้้�งแต่่ปฏิิสนธิิในครรภ์์มารดาจนถึึงอายุุ 6 ปีีบริิบููรณ์์หรืือก่่อนเข้้าชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 1
โดยแบ่่งเป็็น 2 กลุ่่�มอายุุ ได้้แก่่ กลุ่่�มเด็็กอายุุต่่ำกว่่า 3 ปีี หรืือเด็็กอายุุ 0 - 3 ปีี และกลุ่่�มเด็็กอายุุ 3 - 5 ปีี ทุุกคน ซึ่่�งหมายถึึงเด็็ก
ทุุกคนที่่�อยู่่�ในประเทศไทย รวมถึึงเด็็กที่่�เป็็นลููกแรงงานข้้ามชาติิและเด็็กที่่�ไม่่ได้้มาจากครอบครััวไทยที่่�อาศััยอยู่่�ในประเทศไทย.
308
จาก ‘วิิ ษ ณุุ ’ มอบ สกศ. ปรัั บ ยุุ ทธ ศาสตร์์ แ ผนพัั ฒ นาเด็็ ก ปฐมวัั ย ให้้ ยืื ด หยุ่่�นและสอดรัั บ ผลกระทบโควิิ ด ,
โดย ไทยโพสต์์, 6 กรกฎาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.thaipost.net/main/detail/108825
309
จาก ด่่วน! มติิบอร์์ด กพฐ.ยกเลิิกสอบเข้้าอนุุบาล-ป.1, โดย สยามรััฐออนไลน์์, 3 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก
https://siamrath.co.th/n/302855
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4.	ข้้อเสนอแนะ
กสม. มีีข้้อเสนอแนะเพิ่่�มเติิมต่อ่ ประเด็็นสิิทธิิ
ด้้านการศึึกษา ดัังนี้้�
4.1	รัั ฐ บาลควรมอบหมายหน่่ ว ยงาน
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องดำเนิินการเชิิงรุุกอย่่างต่่อเนื่่อ� งในการติิดตาม
ตรวจสอบเด็็กที่่�อาจหลุุดหรืือหลุุดจากระบบการศึึกษา
ไปแล้้ ว โดยอาศัั ยกลไกการทำงานของกองทุุ นเพื่่�อ
ความเสมอภาคทางการศึึกษาเป็็นแนวทางหลััก เพื่่อ� สร้้าง
ความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานอื่่น� ในสัังกััดกระทรวงศึึกษาธิิการ
กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น รวมถึึงภาคประชาสัังคม
ในพื้้� น ที่่� ที่่� มีี บทบาทสำคัั ญ ในการให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืือ
ประชาชนในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19

4.2	รัั ฐ บาลควรมอบหมายหน่่ ว ยงาน
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งเร่่ ง จัั ด ทำและประกาศใช้้ แ ผนพัั ฒ นา
เด็็กปฐมวััย พ.ศ. 2564 - 2570 เพื่่�อให้้หน่่วยงานที่่�
เกี่่�ยวข้้องนำไปขัับเคลื่่�อนภารกิิจด้้านการพััฒนาเด็็ก
ปฐมวััยที่่�เป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัันและเป็็นประโยชน์์
ต่่อเด็็กปฐมวััยมากที่่�สุุด
4.3	รัั ฐ บาลโดยกระทรวงสาธารณสุุ ข
และกระทรวงศึึกษาธิิการ ควรติิดตามความก้้าวหน้้า
ในการจัั ด สรรวัั ค ซีีนให้้ แ ก่่ บุุ ค ลากรทางการศึึ ก ษา
และเด็็กนัักเรีียนให้้ทั่่วถึ
� งึ เพื่่อ� ประกัันว่่าการจััดการเรีียน
การสอนในสถานศึึ ก ษาจะกลัั บ มาดำเนิิ น การได้้
อย่่างเป็็นปกติิโดยเร็็ว มีีมาตรการที่่เ� หมาะสมในการจััด
การเรีียนการสอนในสถานศึึกษาควบคู่่�กัับการควบคุุม
และป้้องกัันโรค ตลอดจนสนัับสนุุนอุุปกรณ์์ป้้องกัันโรค
ที่่�เพีียงพอแก่่นัักเรีียนและนัักศึึกษา

4
บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิทางเศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม

ปัั ญ ห า ห รืื อ อุุปส ร ร ค เ กี่่� ย วกัั บ ก าร
จััดการศึึกษารููปแบบออนไลน์์ที่ห่� ากยัังคงดำเนิินการต่่อไป
เป็็นระยะเวลานานมากเกิินไปอาจมีีผลกระทบต่่อโอกาส
ในการเข้้าถึึงการศึึกษาของนัักเรีียนนัักศึึกษาที่่�มีีฐานะ
ยากจน รวมถึึงคุุณภาพการศึึกษาที่่อ� าจมีีความเหลื่่อ� มล้้ำ
มากยิ่่� ง ขึ้้� น สำหรัั บ การหลุุ ด จากระบบการศึึ ก ษา
ทั้้�งในการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐานโดยเฉพาะระดัับมััธยมปลาย
และในระดัับอุุดมศึึกษาถืือว่่าเป็็นสถานการณ์์ที่่�น่่าห่่วง
กัังวล หากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรควิิด 19
ยัังไม่่ดีีขึ้้น� หรืือรััฐบาลยัังไม่่สามารถจััดสรรการฉีีดวััคซีีน
ให้้นักั เรีียนนัักศึึกษาอย่่างทั่่�วถึงึ โดยเร็็ว อาจทำให้้แนวโน้้ม
การหลุุดจากระบบการศึึกษามีีสััดส่ว่ นเพิ่่�มมากขึ้้น� สัังเกต
ได้้จากการสำรวจและให้้ความช่่วยเหลืือเด็็กนัักเรีียน
ที่่ข� าดแคลนทุุนทรััพย์์หรืือด้้อยโอกาสของ กสศ. ในปีี 2563
และปีี 2564 มีีจำนวนเพิ่่�มมากขึ้้�นจาก 1.59 ล้้านคน
เป็็น 2.03 ล้้านคน นอกจากนี้้� สถานศึึกษาบางแห่่งของ
เอกชนได้้รัับผลกระทบและต้้องปิิดตััวไป ย่่อมส่่งผลให้้
นัักเรีียนต้้องหาสถานศึึกษาใหม่่ด้้วยเช่่นกััน

ให้้ความช่่วยเหลืือด้้านอื่่น� ๆ เพิ่่�มเติิม เช่่น การสนัับสนุุน
ด้้ า นการเงิิ น อาหาร อุุ ป กรณ์์ ป้้ อ งกัั น โรค รวมถึึ ง
สื่่�ออุุปกรณ์์ประกอบการเรีียนที่่�บ้้านในระหว่่างที่่�ยััง
ไม่่สามารถจััดการเรีียนการสอนที่่ส� ถานศึึกษาได้้ เป็็นต้้น

การศึึกษารููปแบบออนไลน์์หากยัังคง
ดำำ�เนิินการเป็็นระยะเวลานานมากเกิินไป

อาจมีีผลกระทบต่่อโอกาส
ในการเข้้าถึึงการศึึกษาของ
นัักเรีียน นัักศึึกษาที่่�มีีฐานะ
ยากจน รวมถึึงคุุณภาพ
การศึึกษาที่่�อาจมีี
ความเหลื่่�อมล้ำำ��มากยิ่่�งขึ้้�น

4.4 สิิทธิิชุุมชนในการจััดการที่่�ดิิน ทรััพยากร
	ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
1.	สถานการณ์์/ปััญหา
1.1 สิิทธิิชุุมชนในการจััดการที่่�ดินิ ทรััพยากร
ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
		 1.1.1	สถานการณ์์การจััดการที่่�ดิิน

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

พ.ศ. 2562 ขณะเดีียวกัันการที่่� สพฐ. มีีมติิยกเลิิก
การสอบข้้อเขีียนในการรัับนัักเรีียนระดัับชั้้น� อนุุบาลและ
ประถมศึึกษาของสถานศึึกษาในสัังกััด สพฐ. ถืือว่่า
เป็็นการกำหนดนโยบายเกี่่�ยวกัับการเข้้าถึึงการศึึกษา
ที่่�สอดคล้้องกัับหลัักการพััฒนาเด็็กปฐมวััยมากยิ่่�งขึ้้�น
เนื่่อ� งจากเด็็กไม่่ต้อ้ งเผชิิญความเครีียดและความกดดััน
ในการเตรีียมตััวสอบ
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คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
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ในประเทศไทยมีีรายงานว่่าผู้้�ถืือ
ครองที่่�ดิินน้้อยกว่่า 5 ไร่่ มีีสััดส่่วนการถืือครองที่่�ดิิน
ถึึ ง ร้้ อยละ 72.07 ในขณะที่่� ผู้้�ที่่� ถืื อครองที่่�ดิิน ตั้้�งแต่่
50 ไร่่ ขึ้้�นไป มีีสััดส่่วนการถืือครองที่่�ดิินเพีียงร้้อยละ
1.02 อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�ถืือครองที่่�ดิินร้้อยละ 10 ที่่�มีี
การถืือครองที่่ดิ� นิ มากที่่สุ� ดุ มีีส่่วนแบ่่งการถืือครองที่่ดิ� นิ
มากกว่่ า ร้้ อ ยละ 60 ของพื้้� น ที่่� ทั้้� ง หมด ในขณะที่่�
ผู้้�ถืือครองที่่� ดิิ น อีีกร้้ อ ยละ 90 ที่่� เ หลืือมีีส่่ ว นแบ่่ ง
การถืือครองที่่� ดิิ น ไม่่ ถึึ ง ร้้ อ ยละ 40 และโดยเฉลี่่� ย
ถืือครองที่่ดิ� นิ เพีียงรายละไม่่เกิิน 1 ไร่่310 ซึ่ง่� จากงานวิิจัยั
แสดงให้้เห็็นถึึงระบบกรรมสิิทธิ์์�ที่่�ดิินในประเทศไทย
แบ่่งออกเป็็น 2 ระบบใหญ่่ ได้้แก่่ ที่่�ดิินของรััฐและที่่�ดิิน
ของเอกชน โดยเป็็นที่่�ดิินของรััฐประมาณ 194 ล้้านไร่่
และเป็็นที่่ดิ� นิ ของเอกชนประมาณ 127 ล้้านไร่่ จากเนื้้�อที่่�
ทั้้�งหมดประมาณ 321 ล้้านไร่่ โดยที่่�ดิินของรััฐประกอบ
ด้้วยพื้้�นที่่ป่� า่ ที่่ดิ� นิ เขตปฏิิรูปู ที่่ดิ� นิ ราชพััสดุุ และที่่ดิ� นิ อื่่น� ๆ
ที่่�มิิได้้จำแนก ซึ่่�งเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�ไม่่มีีเอกสารสิิทธิิ ตััวเลข
ดัังกล่่าวแสดงให้้เห็็นว่่า ที่่�ดิินของรััฐเป็็นพื้้�นที่่�ส่่วนใหญ่่
ของประเทศ มีีวััตถุปุ ระสงค์์ในการใช้้ที่ดิ่� นิ หลายประการ311
มีีผลการสำรวจการถืือครองที่่ดิ� นิ ซึ่่ง� ประชาชนครอบครอง
และทำกิินในเขตอุุทยานแห่่งชาติิที่่�ได้้รัับการสำรวจ
การถืือครองที่่ดิ� นิ ทั้้�งประเทศ รวมทั้้�งสิ้้น� 227 ป่่าอนุุรักั ษ์์
จำนวน 4,265 หมู่่�บ้้าน เนื้้�อที่่ป� ระมาณ 4,273,726.2416
ไร่่312 และจากเวทีีรัับฟัังความคิิดเห็็นเชิิงสถานการณ์์
และตามบริิบท กลุ่่�มประเด็็นทรััพยากรธรรมชาติิและ
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สิ่่�งแวดล้้อม เรื่่�อง “ปลดล็็อกกฎหมายที่่�ดิิน ให้้ชุุมชน
ท้้องถิ่่�นร่่วมกำหนด ลดความเหลื่่�อมล้้ำ” เมื่่�อวัันที่่�
9 กัันยายน 2564 สะท้้อนปััญหาที่่�ดิินที่่�เกิิดขึ้้�น อาทิิ
ที่่� ดิิ น ที่่� มีี การออกเอกสารสิิ ท ธิิ ทั้้� ง ประเทศประมาณ
130 ล้้านไร่่ ส่่วนมากกระจุุกตััวอยู่่�ในบางกลุ่่�ม และ
การประกาศเขตป่่าอนุุรักั ษ์์ไม่่มีีการกัันที่่ดิ� นิ ทำกิินให้้แก่่
ชาวบ้้าน ทำให้้ทับั ซ้้อนกัับที่่ดิ� นิ ชาวบ้้านเป็็นจำนวนมาก
เป็็นต้้น313
1.1.2	สถานการณ์์การจััดการป่่าไม้้
			
นโยบายของรััฐบาลในการอนุุรักั ษ์์
และเพิ่่� มพื้้� น ที่่� ป่่ า ของประเทศ รวมทั้้� ง การป้้ อ งกัั น
การบุุ ก รุุ ก ทำลายทรัั พ ยากรป่่ า ไม้้ ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ
ประชาชนและกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�บางกลุ่่�มที่่อ� าศััยในพื้้�นที่่ป่� า่
รวมถึึ ง การใช้้ ป ระโยชน์์ จ ากทรัั พ ยากรป่่ า ไม้้ ใ นการ
ดำรงชีีวิิต ความขััดแย้้งดัังกล่่าวยัังคงเป็็นปััญหาต่่อเนื่่อ� ง
มาจนถึึงปััจจุุบันั โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� นัับตั้้ง� แต่่การดำเนิิน
นโยบายทวงคืืนผืืนป่่า ตามคำสั่่ง� คสช. ที่่� 64/2557 และ
66/2557 ซึ่่ง� ส่่งผลให้้มีีการขัับไล่่และเข้้ารื้้อ� ถอนทำลาย
ทรััพย์์สินิ รวมถึึงจัับกุุมดำเนิินคดีีประชาชนจำนวนมาก314
แม้้จะได้้มีีการยกเลิิกคำสั่่�งดัังกล่่าวแล้้วเมื่่�อปีี 2562
แต่่ผลจากการจัับกุุมดำเนิินคดีีกัับประชาชนยัังคงมีีอยู่่�
จนถึึงปััจจุุบััน เช่่น กรณีีการดำเนิินคดีีกัับชาวบ้้าน
ซัับหวายจำนวน 14 ราย ในข้้อหาบุุกรุุกอุุทยานแห่่งชาติิ
ไทรทอง จ. ชััยภููมิิ ซึ่่�งมีีการดำเนิินคดีีมาตั้้�งแต่่ปีี 2559

จาก รายงานเอกสารวิิชาการฉบัับสมบููรณ์์ เรื่่�อง สถานการณ์์การถืือครองและสาเหตุุการสููญเสีียที่่�ดิินของเกษตรกร
รายย่่อยในประเทศ (น. 49), โดย อาทิิตยา พองพรหม, 2560, กรุุงเทพฯ: สำนัักงานปฏิิรููปที่่�ดิินเพื่่�อการเกษตร.
311
จาก รายงานผลการศึึกษาวิิจัยั เพื่่�อจััดทำข้้อเสนอแนะ มาตรการ หรืือแนวทางในการส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิมิ นุุษยชน
ที่่�เกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างยั่่�งยืืน (น.138 ), โดย สถาบัันวิิจััยเพื่่�อการพััฒนา
ประเทศไทย, 2563, กรุุงเทพฯ: สำนัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ.
312
จาก เอกสารประกอบการประชุุม เรื่่�อง แนวทางการแก้้ไขปััญหาประเด็็นสิิทธิิในที่่�ดิินและการจััดการทรััพยากรป่่าไม้้
ในเขตอุุทยานแห่่งชาติิของกรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช, ใน การประชุุมหารืือแนวทางการแก้้ไขปััญหาประเด็็น
สิิทธิิในที่่�ดิินและการจััดการทรััพยากรป่่าไม้้ในเขตอุุทยานแห่่งชาติิของกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมร่่วมกัับ
คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ เมื่่�อวัันที่่� 16 กัันยายน 2564, โดย กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช. (2564,
กัันยายน).
313
จาก 4 ฝ่่ายประสานเสีียงต้้องช่่วยแก้้ปััญหาที่่�ดิินทำกิินให้้กัับประชาชนอย่่างเร่่งด่่วน, ผู้้�จััดการออนไลน์์, 9 กัันยายน
2564. สืืบค้้นจาก https://mgronline.com/south/detail/9640000089481
314
โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้า้ นสิิทธิิมนุษุ ยชนของประเทศไทย ปีี 2558 - 2562
ในหััวข้้อสิิทธิิชุุมชนกัับการจััดการทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งจััดทำโดยคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ.
310

1.2 สิิทธิิชุุมชนในโครงการพััฒนาของรััฐ

ที่่�มา: เวิิร์ค์ พอยท์์นิวิ ส์์

			
นอกจากนี้้� กรณีีปััญหาเรื่่อ� งสิิทธิิ
ชุุมชนในการจััดการทรััพยากรในพื้้�นที่่�ป่่าไม้้นั้้�น ยัังเป็็น
ที่่� น่่ า กัั ง วลยิ่่� ง ขึ้้� น สำหรัั บ กลุ่่�มชาติิ พัั น ธุ์์�ซึ่่� ง อาศัั ย และ
ดำรงชีีวิิตโดยพึ่่�งพิิงทรััพยากรธรรมชาติิตามวิิถีีดั้้�งเดิิม
บนพื้้�นที่่ที่� ถู่� กู ประกาศให้้เป็็นพื้้�นที่่เ� ขตป่่าอนุุรักั ษ์์ของรััฐ
เช่่น เขตอุุทยานแห่่งชาติิ เขตรัักษาพัันธุ์์�สัตว์
ั ป่์ า่ ซึ่ง่� ลัักษณะ
การถืือครองที่่ดิ� นิ และการใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรป่่าไม้้
ตามประเพณีีดั้้� ง เดิิ มที่่� ไ ม่่ ไ ด้้ มุ่่� งเน้้ น การมีีกรรมสิิ ท ธิ์์�
ของปััจเจกบุุคคลนั้้�นไม่่ได้้รับั การยอมรัับโดยรััฐ เพราะไม่่มีี
เอกสารแสดงกรรมสิิทธิ์์ใ� นที่่ดิ� นิ หรืือเอกสารแสดงการได้้รับั
อนุุญาตให้้เข้้าทำประโยชน์์ในที่่�ดิินของรััฐได้้ สำหรัับ

		 การดำเนิินโครงการพััฒนาขนาดใหญ่่
ของรัั ฐ อาทิิ โครงการพัั ฒ นาเขตเศรษฐกิิ จ พิิ เ ศษ
หรืือโครงการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานของรััฐ มัักเข้้าไป
เกี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การใช้้ ท รัั พ ยากรธรรมชาติิ ซึ่่� ง ชุุ ม ชน
ใช้้ประโยชน์์อยู่่�เดิิม หรืือส่่งผลกระทบต่่อวิิถีีการดำรงชีีวิิต
และสุุขภาพของคนในชุุมชน จากการติิดตามสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิชุุมชนในโครงการพััฒนาของรััฐ ปััญหาหลััก
ที่่�ยัังคงปรากฎอยู่่�เสมอ คืือ การขาดการมีีส่่วนร่่วม
ของประชาชนหรืือชุุมชน (Public Participation)
ในโครงการพััฒนาอย่่างแท้้จริิง และการชดเชยเยีียวยา
ผู้้�ได้้รัับผลกระทบที่่�ไม่่ครบถ้้วน ไม่่เหมาะสม หรืือล่่าช้้า
โดยในปีี 2564 มีีกรณีีตััวอย่่างสำคััญ ดัังนี้้�
		 1.2.1 สิิ ท ธิิ ชุุมช น ใ น โ ค ร ง ก า ร
เขตเศรษฐกิิจพิิเศษ
			
กรณีีโครงการเมืืองต้้ น แบบ
อุุตสาหกรรมก้้าวหน้้าแห่่งอนาคต อ. จะนะ จ. สงขลา
ซึ่่�งเป็็นกรณีีต่่อเนื่่�องมาตั้้�งแต่่ปีี 2562 ตามที่่� ครม.
ได้้มีีมติิขยายผลโครงการ “สามเหลี่่�ยมมั่่�นคง มั่่�งคั่่�ง

จาก เกิิดอะไรขึ้้�นกัับ 14 ชาวบ้้าน คดีีทวงคืืนผืืนป่่าบ้้านซัับหวาย จ.ชััยภููมิิ, โดย ประชาไท, 16 กรกฎาคม 2562.
สืืบค้้นจาก https://prachatai.com/journal/2019/07/83450
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จาก ศาลชััยภููมิิสั่่�งจำคุุกคดีีรุุกป่่า “ปััทมา โกเม็็ด” บ้้านซัับหวาย โดยไม่่รอลงอาญา, โดย เดอะอีีสานเร็็คคอร์์ด,
18 พฤษภาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://theisaanrecord.co/2021/05/18/chayaphum-court-jailed-a-villager-in-adeforest-case/
317
จาก เอกสารประกอบการประชุุม เรื่่�อง แนวทางการแก้้ไขปััญหาประเด็็นสิิทธิิในที่่�ดิินและการจััดการทรััพยากรป่่าไม้้
ในเขตอุุทยานแห่่งชาติิของกรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช. เล่่มเดิิม.
315
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ในปีี 2564 นั้้�น สถานการณ์์ที่่�น่่าห่่วงกัังวลอย่่างยิ่่�ง คืือ
กรณีีการดำเนิินคดีีกัับชาวบ้้านกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�กะเหรี่่�ยง
ปกาเกอะญอ ในข้้อหาบุุกรุุกทำลายป่่า ตาม พ.ร.บ.
อุุทยานแห่่งชาติิ พ.ศ. 2562 สืืบเนื่่�องมาจากกรณีีที่่�
ชาวบ้้านได้้เดิินทางกลัับขึ้้น� ไปยัังพื้้�นที่่บ้� า้ นบางกลอยบน
และพื้้�นที่่ใ� จแผ่่นดิิน ในเขตอุุทยานแห่่งชาติิแก่่งกระจาน
จ. เพชรบุุรีี เมื่่�อต้้นเดืือนมกราคม 2564 อัันเป็็นพื้้�นที่่�
ที่่�เคยอาศััยและทำกิินมาก่่อนการถููกเคลื่่�อนย้้ายลงมา
ในปีี 2539 (โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในหััวข้้อสิิทธิิ
ของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�)

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

และต่่อมาศาลชั้้�นต้้นและศาลอุุทธรณ์์พิิพากษาจำคุุก
ชาวบ้้านทั้้�ง 14 ราย315 เมื่่�อเดืือนพฤษภาคม 2564
ศาลฎีีกาได้้มีีคำพิิพากษาให้้จำคุุกชาวบ้้านซัับหวาย
รวมถึึงให้้ชดใช้้ค่่าเสีียหายจำนวนหลายแสนบาท316
ซึ่่�งจากข้้อมููลการกระทำผิิดกฎหมายกรณีีบุุกรุุกพื้้�นที่่�
ของกรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธ์ุุ�พืืช ตั้้�งแต่่
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2564 รวมจำนวน
25,442 คดีี เนื้้�อที่่�ประมาณ 296,117 - 1 - 45.21 ไร่่317
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ยั่่�งยืืน” ไปยัังพื้้�นที่่� อ. จะนะ จ. สงขลา และต่่อมา
ได้้อนุุมััติิแผนการลงทุุนเร่่งด่่วนเพื่่�อกระตุ้้�นการลงทุุน
เช่่น โครงการท่่าเรืือน้้ำลึึก การเชื่่อ� มถนน และการสร้้าง
โรงไฟฟ้้า ซึ่่�งจะส่่งผลให้้มีีการปรัับผัังเมืืองรวมของ
จ. สงขลา เพื่่�อรองรัับโครงการพััฒนาดัังกล่่าว โดยใน
ช่่วงปีี 2563 นั้้�น มีีการแสดงออกคััดค้้านของประชาชน
ในพื้้� น ที่่� จ ำนวนหนึ่่� ง โดยข้้ อ กัั ง วลถึึ ง การรัั บ รู้้�ข้้ อ มูู ล
ของโครงการที่่ยั� งั ไม่่เป็็นไปโดยทั่่�วถึงึ และการมีีส่่วนร่่วม
ของประชาชนในพื้้�นที่่�โครงการ แม้้ศููนย์์อำนวยการ
บริิหารจัังหวััดชายแดนภาคใต้้ (ศอ.บต.) ได้้จััดรัับฟััง
ความคิิ ด เห็็ น ของประชาชนในพื้้� น ที่่� ไ ปเมื่่� อ ช่่ ว ง
กลางปีี 2563 แต่่ก็็มีีข้้อสัังเกตว่่าได้้จััดให้้มีีขึ้้�นภายหลััง
จากที่่� ไ ด้้ มีี การอนุุ มัั ติิ โ ครงการโดยคณะรัั ฐ มนตรีี
ไปแล้้ว และการจััดรัับฟัังความคิิดเห็็นไม่่ได้้กระทำ
โดยครอบคลุุมเพีียงพอ318 เป็็นเหตุุให้้เมื่่อ� เดืือนธัันวาคม
2563 ชาวบ้้านจำนวนหนึ่่�งในพื้้�นที่่� เดิินทางมาปัักหลััก
ชุุมนุุม ณ บริิเวณทำเนีียบรััฐบาล เพื่่�อเรีียกร้้องให้้ยุุติิ
การดำเนิินโครงการดัังกล่่าว และให้้รััฐบาลทำการ
ประเมิิ น ผลกระทบสิ่่� ง แวดล้้ อ มระดัั บ ยุุ ท ธศาสตร์์
(Strategic Environmental Assessment: SEA) ในพื้้�นที่่�
ทัันทีี319 และในปีี 2564 เครืือข่่ายจะนะรัักษ์์ถิ่่�นยัังคง
เคลื่่อ� นไหวเพื่่อ� ประกาศปกป้้องพื้้�นที่่อ� ย่่างต่่อเนื่่อ� งรวมถึึง
ได้้ทวงถามสััญญาจากรััฐบาลกรณีีรััฐบาลไม่่ทำตาม
สััญญาที่่�ได้้ลงนามกัันแล้้วเมื่่�อวัันที่่� 15 ธัันวาคม 2563
ว่่าจะยุุติิโครงการนิิคมอุุตสาหกรรมจะนะ และแก้้ไข
ผัั ง เมืืองเอาไว้้ ก่่ อ น รวมถึึ ง การประเมิิ น ผลกระทบ
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สิ่่� ง แวดล้้ อ มในระดัั บ ยุุ ท ธศาสตร์์ (SEA) แต่่ ก ลัั บ มีี
การดำเนิินโครงการ และจััดทำผัังเมืืองใหม่่ โดยยััง
ไม่่ทำ SEA ตามสััญญา จึึงทำให้้ชาวบ้้านออกมาเรีียกร้้อง
บริิเวณหน้้าทำเนีียบรััฐบาลจนนำไปสู่่�การสลายการชุุมนุมุ
และจัับกุุมดำเนิินคดีี320
			
นอกจากนี้้� ยัังมีีกรณีีโครงการ
ท่่ า เรืืออุุ ต สาหกรรมมาบตาพุุ ด ระยะที่่� 3 ในเขต
นิิคมอุุตสาหกรรมมาบตาพุุด ต. มาบตาพุุด อ. เมืืองระยอง
จ. ระยอง ซึ่่�งจะมีีการขุุดลอกถมทะเลชายฝั่่�งประมาณ
1,000 ไร่่ สำหรัับจััดทำเป็็นท่่าเทีียบเรืือและคลัังสิินค้้า
เพื่่�อรองรัับการขนถ่่ายก๊๊าซธรรมชาติิ และวััตถุุดิิบเหลว
สำหรัับกลุ่่�มอุุตสาหกรรมปิิโ ตรเคมีี321 โดยในเดืือน
เมษายน 2564 กลุ่่�มประมงพื้้�นบ้้านผู้้�ได้้รัับผลกระทบ
ได้้ออกมาเรีียกร้้องให้้มีีการทบทวนและแก้้ไขปััญหา
กรณีีดัังกล่่าว รวมถึึงชดเชยเยีียวยาให้้กัับชาวประมง
พื้้�นบ้้านที่่ต้� อ้ งเปลี่่ย� นวิิถีีการทำประมงที่่ด� ำเนิินมาตั้้ง� แต่่
บรรพบุุรุุษ322

โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในรายงานผลการประเมิินด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2563 หััวข้้อ 4.4
สิิทธิิชุุมชนในการจััดการทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งจััดทำโดยคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ.
319
จาก จะนะรัักษ์์ถิ่่�นบุุกทำเนีียบ ยื่่�นคำขาดเลิิกนิิคมมรดกอััปยศ คสช.ปัักหลัักจนกว่่าจะได้้คำตอบ, โดย กรีีนนิิวส์์,
10 ธัันวาคม 2563. สืืบค้้นจาก https://greennews.agency/?p=22261
320
จาก ชุุมนุุม #Saveจะนะ ถููกจัับแล้้ว 37 ราย แจ้้งข้้อหาฝ่่าฝืืน พ.ร.ก. ฉุุกเฉิิน, โดย อมริินทร์์ทีีวีี, 7 ธัันวาคม 2564.
สืืบค้้นจาก https://www.amarintv.com/news/detail/111189
321
จาก ท่่าเรืืออุุตสาหกรรมมาบตาพุุด ระยะที่่� 3, โดย คณะกรรมการนโยบายเขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก, [2563].
สืืบค้้นจาก https://www.eeco.or.th/th/map-ta-phut-industrial-port-phase-3
322
จาก กลุ่่�มเรืือประมงพื้้�นบ้้านระยอง 400 ลำ ยื่่�นหนัังสืือให้้รััฐช่่วยเยีียวยาถมทะเลกว่่า 1 พัันไร่่, โดย ไทยโพสต์์,
29 เมษายน 2564. สืืบค้้นจาก https://www.thaipost.net/main/detail/101157
318

2. การดำเนิินการที่่�สำคััญ
ปีี 2563

2.1 การตอบรัับต่่อข้้อเสนอแนะในรายงาน

		รัั ฐ บาลโดยกระทรวงทรัั พ ยากร
ธรรมชาติิ แ ละสิ่่� ง แวดล้้ อ ม (ทส.) รัั บ ข้้ อ เสนอแนะ

โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2563
ในหััวข้้อ สิิทธิิชุุมชนกัับการจััดการทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งจััดทำโดยคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ.
324
จาก ผ่่าน EIA ผัันน้้ำยวม เผย ‘เข้้า ครม.ปีีหน้้า-ไม่่เก็็บค่่าน้้ำชาวนา-อาจไม่่พึ่่�งทุุนจีีน’, โดย กรีีนนิิวส์์, 15 กัันยายน
2564. สืืบค้้นจาก https://greennews.agency/?p=25578
325
จาก แนะชะลอโครงการผัันน้้ำยวมสู่่�เขื่่�อนภููมิิพลเข้้า ครม. ชาวบ้้าน-นัักวิิชาการ-ส.ส.-นัักอนุุรัักษ์์ร่่วมประสานเสีียง
ค้้าน เผยพบพิิรุุธ EIA อื้้�อ หวั่่�นปนเปื้้�อนสายพัันธุ์์�ข้้ามลุ่่�มน้้ำ ชาวกะเหรี่่�ยงเผยละเมิิดข้้อห้้ามบรรพชน, โดย สำนัักข่่าวชายขอบ,
25 กัันยายน 2564. สืืบค้้นจาก https://transbordernews.in.th/home/?p=28873
326
จาก โครงการศึึกษาวิิเคราะห์์ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม โครงการบริิหารจััดการน้้ำ โขง เลย ชีี มููล โดยแรงโน้้มถ่่วง
ระยะที่่� 1 จัังหวััดเลย, โดย สำนัักงานทรััพยากรน้้ำแห่่งชาติิ, 9 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.klcm-phase1.com/
projectarea.html
327
จาก เครืือข่่ายประชาชนลุ่่�มน้้ำโขงฯ แถลงค้้านรายงาน EIA โครงการจััดการลุ่่�มน้้ำโขง เหตุุประชาชนผู้้�ได้้รับั ผลกระทบ
ไม่่ได้้มีีส่่วนร่่วม, โดย ประชาไท, 21 กัันยายน 2564. สืืบค้้นจาก https://prachatai.com/journal/2021/09/95099
323
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นอกจากนี้้� ในปีี 2564 กสม. ได้้ รัั บ เรื่่� อ ง
ร้้องเรีียนกรณีีโครงการบริิหารจััดการน้้ำ โขง เลย ชีี มููล
โดยแรงโน้้มถ่่วง ระยะที่่� 1 ซึ่่�งจะผัันน้้ำจากในแม่่น้้ำโขง
บริิเวณปากแม่่น้้ำใน จ. เลย ไหลผ่่านอุุโมงค์์ผัันน้้ำและ
คลองลำเลีียงน้้ำ เพื่่�อส่่งน้้ำโดยแรงโน้้มถ่่วงให้้พื้้�นที่่�
การเกษตร ครอบคลุุมพื้้�นที่่� 27 อำเภอ ใน 7 จัังหวััด
ได้้แก่่ เลย หนองบััวลำภูู อุุดรธานีี หนองคาย ขอนแก่่น
ชัั ย ภูู มิิ และกาฬสิิ น ธุ์์� โดยในระยะที่่� 1 จะมีีการ
กัันคลอง ขุุดคลอง และขุุดเจาะอุุโมงค์์ในหลายช่่วง326
แม้้กรมชลประทานจะได้้จััดทำรายงาน EIA เสนอต่่อ
คณะกรรมการผู้้�ชำนาญการพิิ จ ารณารายงานการ
ประเมิินผลกระทบสิ่่ง� แวดล้้อม (คชก.) และอยู่่�ในระหว่่าง
การปรัับปรุุงแก้้ไขรายงาน EIA ตามมติิของ คชก. ในคราว
ประชุุมพิิจารณาของ คชก. เมื่่�อวัันที่่� 17 มิิถุุนายน
2564 แล้้วก็็ตาม327 ผู้้�ร้้องเรีียนเห็็นว่่า รายงาน EIA
ของโครงการดัั ง กล่่ า วขาดกระบวนการมีีส่่ ว นร่่ วม
อย่่างทั่่�วถึึงของประชาชนในลุ่่�มน้้ำภาคอีีสานที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบ ทั้้�งที่่�เป็็นโครงการที่่�ใช้้งบประมาณสููง และ
ส่่ ง ผลกระทบด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ มและสัั ง คมในวงกว้้ า ง
ขณะนี้้�กรณีีดัังกล่่าวอยู่่�ในระหว่่างการตรวจสอบของ
กสม.

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

1.2.2 สิิ ท ธิิ ชุุมช นในโครงการเขื่่� อ น
และการบริิหารจััดการน้้ำ
			
กรณีีโครงการเพิ่่� ม ปริิ ม าณน้้ำ
ต้้นทุุนให้้เขื่่�อนภููมิิพล ซึ่่�งเป็็นโครงการเพื่่�อผัันน้้ำจาก
แม่่น้้ำยวมที่่�ปากแม่่น้้ำอยู่่�ที่่� จ. แม่่ฮ่่องสอน มาเพิ่่�ม
ปริิ ม าณน้้ำแก่่ อ่่ า งเก็็ บ น้้ำเขื่่� อ นภูู มิิ พ ลใน จ.ตาก
โดยที่่�ผ่่านมา การผลัักดัันโครงการดัังกล่่าวได้้รัับการ
คััดค้้านจากประชาชนในพื้้�นที่่�หลายหมู่่�บ้้าน โดยความ
กัั ง วลถึึ ง ผลกระทบต่่ อ ที่่� อ ยู่่�อาศัั ย และที่่� ท ำกิิ น จาก
กระบวนการก่่อสร้้างที่่�ต้้องมีีการขุุดเจาะอุุโมงค์์และ
ตััดป่า่ ไม้้ รวมถึึงการชดเชยเยีียวยาที่่ยั� งั ไม่่มีีความชััดเจน323
โครงการดัังกล่่าวได้้จัดั ทำรายงานการประเมิินผลกระทบ
สิ่่ง� แวดล้้อม (EIA) และคณะกรรมการสิ่่ง� แวดล้้อมแห่่งชาติิ
ได้้พิิจารณารัับรองรายงาน EIA ของโครงการไปแล้้ว
ในคราวการประชุุ ม ครั้้� ง ที่่� 4/2564 เมื่่� อ วัั น ที่่� 15
กัันยายน 2564324 อย่่างไรก็็ตาม ยัังมีีข้้อห่่วงกัังวล
จากภาคประชาชนเกี่่ย� วกัับความถููกต้้องของกระบวนการ
จััดทำรายงาน EIA ทั้้�งในเรื่่�องการเก็็บข้้อมููลผลกระทบ
ที่่�กระทำไม่่ครบถ้้วนเพีียงพอ การบิิดเบืือนข้้อมููล และ
การขาดการมีีส่่วนร่่วมอย่่างแท้้จริิงจากประชาชนผู้้�ได้้รับั
ผลกระทบในพื้้�นที่่� เนื่่อ� งจากมีีชาวบ้้านที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบ
จำนวนหนึ่่�งที่่�ยัังไม่่รู้้�ถึึงการจััดทำรายงาน EIA ดัังกล่่าว
รวมถึึงอุุปสรรคปััญหาในการจััดเวทีีรัับฟัังความคิิดเห็็น
เช่่น การจััดเวทีีรัับฟัังความคิิดเห็็นที่่�อยู่่�ห่่างไกลทำให้้
การเดิิ น ทางไม่่ ส ะดวก รวมถึึ ง ไม่่ มีี การจัั ดรัั บ ฟัั ง
ความคิิดเห็็นในภาษาที่่�ชาวบ้้านซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�
สามารถเข้้าใจได้้325
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ในรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้า้ นสิิทธิิมนุษุ ยชน
ของประเทศไทย ปีี 2563 ประเด็็ น สิิ ท ธิิ ชุุ ม ชน
ในการจัั ด การทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
ในการดำเนิิ น การปรัั บ ปรุุ ง หรืือแก้้ ไขกฎหมายเพื่่� อ
รัับรองสิิทธิิมนุุษยชนและการดำเนิินการโครงการที่่�
อาจส่่งผลกระทบต่่อทรััพยากรธรรมชาติิ สิ่่�งแวดล้้อม
ที่่�อยู่่�อาศััย และที่่�ทำกิิน หรืือคุุณภาพชีีวิิตของบุุคคล
และชุุมชน ต้้องคำนึึงถึึงการมีีส่่วนร่่วมและมาตรการ
เยีียวยาอย่่างเหมาะสม เป็็นธรรม และรวดเร็็ว โดยไม่่มีี
ข้้อขััดข้้องแต่่ประการใด328
2.2 การดำเนิินการในปีี 2564
		 2.2.1 การดำเนิินการด้้านที่่�ดิิน
			
สำหรัั บ มาตรการกระจายการ
ถืือครองที่่�ดิินและลดความเหลื่่�อมล้้ำในการถืือครอง
ที่่ดิ� นิ นั้้�น รััฐบาลได้้ดำเนิินการจััดสรรที่่ดิ� นิ ทำกิินและที่่อ� ยู่่�
อาศััยให้้แก่่ประชาชนที่่ย� ากไร้้และเกษตรกรในลัักษณะ
แปลงรวมโดยไม่่ให้้กรรมสิิทธิ์์329
� ผ่่านโครงการ “จััดที่ดิ่� นิ
ทำกิินให้้ชุมุ ชน” โดยคณะกรรมการนโยบายที่่ดิ� นิ แห่่งชาติิ
(คทช.) เพื่่�อแก้้ไขปััญหาและเยีียวยาผู้้�ที่่�ถููกผลัักดััน
ออกจากพื้้�นที่่แ� ละป้้องกัันการบุุกรุุกที่่ดิ� นิ ของรััฐเพิ่่�มเติิม
รวมถึึ ง เพื่่� อ จัั ด สรรที่่� ดิิ น ทำกิิ น และที่่� อ ยู่่�อาศัั ย ให้้ แ ก่่
ประชาชนที่่� ย ากไร้้ แ ละเกษตรกร ซึ่่� ง ได้้ ด ำเนิิ น การ
มาตั้้�งแต่่ปีี 2558 จนถึึงปััจจุุบััน มีีการกำหนดพื้้�นที่่�
เป้้าหมายดำเนิินการ จำนวน 1,442 พื้้�นที่่� ใน 70 จัังหวััด
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รวมเนื้้�อที่่ป� ระมาณ 5,713,049 ไร่่ และได้้มีีการอนุุญาต
ให้้เข้้าทำประโยชน์์หรืืออยู่่�อาศััยแล้้ว จำนวน 292 พื้้�นที่่�
ใน 63 จัังหวััด รวมเนื้้�อที่่�ประมาณ 821,534 ไร่่ โดยได้้
จััดสรรประชาชนเข้้าไปในพื้้�นที่่�เป้้าหมายแล้้ว จำนวน
68,453 ราย และดำเนิินการส่่งเสริิมและพััฒนาอาชีีพ
ใน 185 พื้้�นที่่� 62 จัังหวััด330 ซึ่ง่� ที่่ดิ� นิ ที่่จั� ดั สรรให้้แก่่ชุมุ ชนนั้้�น
โดยส่่วนใหญ่่เป็็นที่่�ดิินในเขตป่่าสงวนแห่่งชาติิ
		 นอกจากนี้้� รัั ฐ บาลยัั ง ได้้ ผ ลัั ก ดัั น
ร่่าง พ.ร.บ. สถาบัันบริิหารจััดการที่่ดิ� นิ และการกระจาย
การถืือครองที่่�ดิินอย่่างเป็็นธรรมและยั่่�งยืืน พ.ศ. ….
ซึ่่�งเป็็นการดำเนิินการที่่�ต่่อเนื่่�องมาจากสถาบัันบริิหาร
และจััดการธนาคารที่่�ดิิน (บจธ.) ตามพระราชกฤษฎีีกา
จััดตั้้�งสถาบัันบริิหารจััดการธนาคารที่่�ดิิน (องค์์การ
มหาชน) พ.ศ. 2554331 โดยมีีวััตถุปุ ระสงค์์เพื่่อ� เป็็นกลไก
การกระจายการถืือครองที่่ดิ� นิ ให้้เกษตรกรและผู้้�ยากจน
ให้้มีีที่ดิ่� นิ ทำกิินและที่่อ� ยู่่�อาศััย ป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา
การสููญเสีียสิิทธิิในที่่ดิ� นิ รวมถึึงการสนัับสนุุนอาชีีพให้้แก่่
เกษตรกรและผู้้�ยากจนตามความเหมาะสมของที่่�ดิิน332
ที่่�ผ่่านมา บจธ. ได้้ดำเนิินการจััดทำร่่าง พ.ร.บ. และได้้
ดำเนิินการจััดรัับฟัังความคิิดเห็็นเป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว
โดยในการประชุุมคณะกรรมการนโยบายที่่ดิ� นิ แห่่งชาติิ
ครั้้ง� ที่่� 2/2564 เมื่่อ� วัันที่่� 13 กัันยายน 2564 ที่่ป� ระชุุมมีีมติิ
เห็็นชอบในหลัักการร่่าง พ.ร.บ. ดัังกล่่าวและมอบหมาย
ให้้ บจธ. นำเสนอต่่อ ครม. ต่่อไป333

จาก หนัังสืือกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ที่่� ทส 0220.2/1226 ลงวัันที่่� 18 พฤษภาคม 2564
เรื่่�อง รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2563 และรายงานผลการปฏิิบััติิงาน
คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ ประจำปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563.
329
ที่่�ดิินที่่�นำมาจััดสรรเป็็นที่่�ทำกิินให้้แก่่ชุุมชนประกอบด้้วยที่่�ดิิน 6 ประเภท คืือ ป่่าสงวนแห่่งชาติิ ป่่าชายเลน ที่่�ดิิน
ในเขตปฏิิรููปที่่�ดิิน ที่่�ดิินสาธารณประโยชน์์ ที่่�ราชพััสดุุ และที่่�ดิินสงวนไว้้เพื่่�อกิิจการนิิคมในนิิคมสร้้างตนเอง.
330
จาก หนัังสืือสำนัักงานคณะกรรมการนโยบายที่่�ดิินแห่่งชาติิ ที่่� นร 1600/658 ลงวัันที่่� 20 ตุุลาคม 2564
เรื่่�อง ขอความอนุุเคราะห์์ข้้อมููลเพื่่�อจััดทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564.
331
เนื่่�องจากพระราชกฤษฎีีกาจััดตั้้�งสถาบัันบริิหารจััดการธนาคารที่่�ดิิน (องค์์การมหาชน) (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2562
มาตรา 6 กำหนดให้้ต้้องมีีการเสนอร่่างพระราชบััญญััติิจััดตั้้�งธนาคารที่่�ดิินหรืือองค์์การอื่่�นที่่�มีีวััตถุุประสงค์์ในลัักษณะทำนอง
เดีียวกัันต่่อคณะรััฐมนตรีีภายในหนึ่่�งปีีนัับแต่่วัันที่่�พระราชกฤษฎีีกานี้้�มีีผลใช้้บัังคัับ (วัันที่่� 8 มิิถุุนายน 2562).
332
จาก ร่่างพระราชบััญญััติิสถาบัันบริิหารจััดการที่่�ดิินและกระจายการถืือครองที่่�ดิินอย่่างเป็็นธรรมและยั่่�งยืืน
พ.ศ. …. [กฎหมาย]. โดย สถาบัันบริิหารจััดการธนาคารที่่�ดิิน (องค์์การมหาชน), 12 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://
www.labai.or.th/file_download/draf_msgland.pdf
333
จาก การประชุุมคณะกรรมการนโยบายที่่�ดิินแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 2/2564, โดย สำนัักงานคณะกรรมการนโยบายที่่�ดิิน
แห่่งชาติิ, 13 กัันยายน 2564. สืืบค้้นจาก http://www.onlb.go.th/index.php?option=com_content&view=article
&id=165&catid=78&Itemid=554
328
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การประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิทางเศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม

ตั้้�งแต่่สามครอบครััวขึ้้�นไป ให้้มีีสิิทธิิถืือครองได้้ไม่่เกิิน
ครััวเรืือนละ 50 ไร่่ โดยไม่่ได้้พิิจารณาการถืือครอง
ตามความเป็็นจริิง และกำหนดระยะเวลาของโครงการ
ไว้้เพีียง 20 ปีี โดยไม่่มีีความแน่่นอนว่่าเมื่่�อพ้้นกำหนด
ระยะเวลาดัั ง กล่่ า วแล้้ วบุุ ค คลที่่� ไ ด้้ รัั บ อนุุ ญ าตตาม
โครงการจะมีีสิิทธิิอยู่่�อาศััยและทำกิินในพื้้�นที่่�ดัังกล่่าว
ต่่อไปหรืือไม่่ สำหรัับคุุณสมบััติิของบุุคคลที่่�จะได้้รัับ
อนุุ ญ าตตามโครงการนั้้� น จะต้้ อ งครอบครองและ
ทำประโยชน์์ในที่่�ดิินนั้้�นมาอย่่างต่่อเนื่่�องและไม่่มีีที่่�ดิิน
ทำกิินอื่่น� รวมถึึงไม่่เคยต้้องคำพิิพากษาถึึงที่่สุ� ดุ ให้้ออกจาก
ที่่ดิ� นิ หรืือถููกเจ้้าหน้้าที่่มีี� คำสั่่ง� เพิิกถอนสิิทธิิการอยู่่�อาศััย
หรืือทำกิินในพื้้�นที่่�นั้้�นมาก่่อน ในส่่วนของหลัักเกณฑ์์
การใช้้ประโยชน์์ในที่่�ดิินนั้้�น กำหนดให้้ผู้้�อยู่่�อาศััยและ
ทำกิินมีีหน้้าที่่�หลายประการ รวมทั้้�งการปลููกป่่าระบบ
วนเกษตรหรืือการทำเกษตรแบบผสมผสานตามนโยบาย
ของรัั ฐ โดยไม่่ ส ามารถละทิ้้� ง การทำประโยชน์์ ห รืือ
ไม่่อยู่่�อาศััยติิดต่่อกัันเกิินหนึ่่�งปีีโดยไม่่มีีเหตุุอัันควรได้้
ซึ่่�งนำไปสู่่�ข้้อ กัังวลว่่ากรณีีดัังกล่่าวจะสอดคล้้อ งกัับ
การทำการเกษตรแบบไร่่หมุุนเวีียน ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของวิิถีีการดำรงชีีพของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�บางกลุ่่�มหรืือไม่่
อีีกทั้้� ง ยัั ง มีีข้้ อ จำกัั ด ในการก่่ อ สร้้ า งหรืือซ่่ อ มแซม
ที่่�อยู่่�อาศััยในพื้้�นที่่�และการนำสััตว์์เลี้้�ยงเข้้าออกพื้้�นที่่�
โครงการซึ่่�งจะต้้องได้้รัับอนุุญาตจากเจ้้าหน้้าที่่�
			 นอกจากนี้้� แม้้ พ.ร.บ. อุุ ท ยาน
แห่่งชาติิ พ.ศ. 2562 มาตรา 8 จะบััญญััติใิ ห้้การกำหนด
พื้้�นที่่อุ� ทุ ยานแห่่งชาติิ รวมถึึงการขยายและการเพิิกถอน
อุุทยานแห่่งชาติิไม่่ว่า่ ทั้้�งหมดหรืือบางส่่วน ให้้มีีการรัับฟััง
ความคิิ ด เห็็ น และการมีีส่่ ว นร่่ วม ของผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีีย
ในชุุ ม ชนที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งและประชาชน โดยให้้ เ ป็็ น ไป
ตามประกาศของรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงทรัั พ ยากร
ธรรมชาติิ แ ละสิ่่� ง แวดล้้ อ มโดยความเห็็ น ชอบของ
คณะกรรมการอุุ ท ยานแห่่ ง ชาติิ แต่่ จ นปัั จ จุุ บัั น ยัั ง
ไม่่ได้้มีีการออกประกาศเพื่่�อกำหนดหลัักเกณฑ์์และ
วิิ ธีี การรัั บ ฟัั ง ความคิิ ด เห็็ น และการมีีส่่ ว นร่่ วม ของ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ชุุมชนที่่เ� กี่่ย� วข้้องและประชาชนดัังกล่่าว
ทำให้้การดำเนิินการของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในระดัับ
พื้้� น ที่่� เ กี่่� ย วกัั บ กระบวนการรัั บ ฟัั ง ความคิิ ด เห็็ น และ
การมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ชุุมชน และประชาชน
ยัังไม่่มีีความชััดเจน ซึ่่�ง กสม. ได้้รัับเรื่่�องร้้องเรีียน
ในลัั ก ษณะดัั ง กล่่ า วจากกรณีีการเตรีียมประกาศ
ให้้ พื้้� น ที่่� บ ริิ เวณหาดขนอม ต. ท้้ อ งเนีียน อ. ขนอม

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

		 2.2.2 การดำเนิินการด้้านป่่าไม้้
			
ในปีี 2562 ได้้มีีการประกาศใช้้
กฎหมาย 3 ฉบัับ ที่่�มีีบทบััญญััติิให้้ประชาชนมีีโอกาส
ใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรป่่าไม้้ในการดำรงชีีวิิต คืือ
พ.ร.บ. ป่่าชุุมชน พ.ศ. 2562 พ.ร.บ. อุุทยานแห่่งชาติิ
พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. สงวนและคุ้้�มครองสััตว์์ป่่า
พ.ศ. 2562 โดยในปีี 2563 รััฐบาลได้้ทำการสำรวจ
และตรวจสอบการถืือครองที่่�ดิินทำกิินและที่่�อยู่่�อาศััย
ของประชาชนในพื้้�นที่่เ� ขตอุุทยานแห่่งชาติิและเขตรัักษา
พัันธุ์์�สััตว์ป่์ า่ ในพื้้�นที่่ป� ระมาณ 4 ล้้านไร่่ ตามบทเฉพาะกาล
ของ พ.ร.บ. อุุทยานแห่่งชาติิ พ.ศ. 2562 มาตรา 64
และ พ.ร.บ. สงวนและคุ้้�มครองสััตว์์ป่่า พ.ศ. 2562
มาตรา 121 โดยรัั ฐ บาลจัั ด ให้้ มีี โครงการอนุุ รัั ก ษ์์
และดููแลรัักษาทรััพยากรธรรมชาติิโดยตราเป็็น พ.ร.ฎ.
เพื่่�อช่่วยเหลืือประชาชนที่่�ไม่่มีีที่่�ดิินทำกิินและอยู่่�อาศััย
ในพื้้�นที่่�ป่่าอนุุรัักษ์์ ซึ่่�งปััจจุุบัันกรมอุุทยานแห่่งชาติิ
สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช ได้้จััดทำร่่างเพื่่�อกำหนดโครงการ
และหลัักเกณฑ์์ในการอยู่่�อาศััยหรืือทำกิินในโครงการ
ดัังกล่่าว คืือ ร่่าง พ.ร.ฎ. กำหนดโครงการอนุุรัักษ์์
และดููแลรัักษาทรััพยากรธรรมชาติิภายในอุุทยานแห่่งชาติิ
พ.ศ. .... และ ร่่าง พ.ร.ฎ. กำหนดโครงการอนุุรักั ษ์์และดููแล
รัักษาทรััพยากรธรรมชาติิภายในเขตรัักษาพัันธุ์์�สััตว์์ป่่า
หรืือเขตห้้ า มล่่ า สัั ตว์์ ป่่ า พ.ศ. .... ซึ่่� ง อยู่่�ระหว่่ า ง
การเสนอเข้้ า สู่่�การพิิ จ ารณาของ ครม. นอกจากนี้้�
ยัังได้้จััดทำร่่างระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง คืือ ร่่างระเบีียบ
กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช ว่่าด้้วยการ
อยู่่�อาศัั ย หรืือทำกิิ น ตามโครงการอนุุ รัั ก ษ์์ แ ละดูู แ ล
รัักษาทรััพยากรธรรมชาติิภายในเขตอุุทยานแห่่งชาติิ
เพื่่� อ การดำรงชีีพอย่่ า งเป็็ น ปกติิ ธุุ ร ะ พ.ศ. …. และ
ร่่างระเบีียบกรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช
ว่่าด้้วยการอยู่่�อาศััยหรืือทำกิินตามโครงการอนุุรัักษ์์
และดููแลรัักษาทรััพยากรธรรมชาติิภายในเขตรัักษาพัันธุ์์�
สััตว์์ป่่าหรืือเขตห้้ามล่่าสััตว์์ป่่า เพื่่�อการดำรงชีีพอย่่าง
เป็็นปกติิธุุระ พ.ศ. …. ซึ่่�งอยู่่�ในระหว่่างการเตรีียม
ประกาศใช้้บัังคัับเป็็นกฎหมาย
			 อย่่างไรก็็ดีี ร่่าง พ.ร.ฎ. และร่่าง
ระเบีียบดัังกล่่าวได้้กำหนดเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับหลัักเกณฑ์์
คุุณสมบััติิ และเงื่่�อนไขในการอยู่่�อาศััยและดำรงชีีพ
ในพื้้�นที่่โ� ครงการที่่มีีลั
� กั ษณะเคร่่งครััดและจำกััดอย่่างมาก
อาทิิ กำหนดให้้ ก ารถืือครองที่่� ดิิ น กระทำได้้ ไ ม่่ เ กิิ น
ครอบครััวละ 20 ไร่่ และในกรณีีที่่�อยู่่�กัันเป็็นครััวเรืือน

115

จ. นครศรีีธรรมราช เป็็นอุุทยานแห่่งชาติิหาดขนอมหมู่่�เกาะทะเลใต้้ ที่่�อยู่่�ในขั้้�นตอนการประชาสััมพัันธ์์
ข้้อมููลและชี้้�แจงทำความเข้้าใจเบื้้�องต้้นกัับประชาชน
และผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีียในพื้้� น ที่่� แต่่ มีีข้้ อ กัั ง วลว่่ า
การดำเนิินการดัังกล่่าวยัังไม่่ครอบคลุุมและครบถ้้วน334
		 2.2.3 การดำเนิินการกรณีีโครงการ
พััฒนาของรััฐส่่งผลกระทบต่่อชุุมชน

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

			
กรณีีโครงการเมืืองต้้ น แบบ
อุุตสาหกรรมก้้าวหน้้าแห่่งอนาคต อ. จะนะ จ. สงขลา
ภายหลัั ง จากที่่� มีี การชุุ มนุุ มคัั ดค้้ า นของประชาชน
ในพื้้�นที่่�จำนวนหนึ่่�ง รััฐบาลได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการ
ขึ้้�นมาเพื่่�อตรวจสอบข้้อเท็็จจริิง ศึึกษา และทบทวน
ปััญหาและผลกระทบที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� เพื่่อ� เสนอแนะแนวทาง
ในการกำหนดนโยบายและมาตรการแก้้ไขปััญหาต่่อ
นายกรััฐมนตรีี หรืือ ครม.335 โดยผลการศึึกษาข้้อเท็็จจริิง
ปรากฏว่่า การดำเนิินการที่่ผ่� า่ นมายัังไม่่เป็็นไปตามมติิ ครม.
เนื่่�องจากสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
(สศช.) ไม่่ได้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการดำเนิินโครงการด้้วย336
อย่่างไรก็็ตาม เมื่่อ� วัันที่่� 20 มีีนาคม 2564 นายกรััฐมนตรีี
ได้้มีีคำสั่่�งให้้ ศอ.บต. ดำเนิินการตามโครงการต่่อไป
แต่่ต้้องดำเนิินการให้้เป็็นไปตามมติิ ครม. เมื่่�อวัันที่่�
7 พฤษภาคม 2562 และวัันที่่� 21 มกราคม 2563
อย่่างเคร่่งครััด337 และในช่่วงเดืือนธัันวาคม 2564
เครืือข่่ายจะนะรัักษ์์ถิ่่น� ยื่่น� เรื่่อ� งคััดค้า้ นการจััดเวทีีรัับฟััง
ความคิิดเห็็นของประชาชนเพื่่อ� ประกอบการจััดทำรายงาน
EIA ของบริิษััท ทีีพีีไอ โพลีีน เพาเวอร์์ จำกััด (มหาชน)
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ทั้้�ง 4 โครงการ ที่่�จะดำเนิินการรัับฟัังความคิิดเห็็น
ในเดืือนธัันวาคม 2564 ซึ่่�งเป็็นการดำเนิินการภายใต้้
โครงการเมืืองต้้นแบบอุุตสาหกรรมก้้าวหน้้าแห่่งอนาคต
อ. จะนะ จ. สงขลา338 ต่่อมา ครม. ได้้มีีมติิเมื่่�อวัันที่่�
14 ธัันวาคม 2564 ให้้ สศช. และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ร่่วมกันั จััดให้้มีีการประเมิินสิ่่ง� แวดล้้อมระดัับยุุทธศาสตร์์
(Strategic Environmental Assessment: SEA)
โดยให้้ทุุกภาคส่่วนเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการดำเนิินการ
โดยรัั บ ข้้ อ เสนอของภาคประชาชน รวมถึึ ง ผล
การดำเนิินการของคณะกรรมการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิง
ไปประกอบการพิิจารณาดำเนิินการด้้วย และในระหว่่าง
รอผลรายงาน SEA ให้้หน่่วยงานของรััฐและทุุกภาคส่่วน
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องชะลอการดำเนิินการใด ๆ ที่่เ� กี่่ย� วกัับโครงการ
ไว้้เป็็นการชั่่�วคราว339
			 กรณีีการขุุ ด ลอกและถมทะเล
ตามโครงการท่่าเรืืออุุตสาหกรรมมาบตาพุุดระยะที่่� 3
ซึ่่ง� อาจส่่งผลกระทบต่่อการทำประมงพื้้�นบ้้านจนนำไปสู่่�
การเรีียกร้้องนั้้�น การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
(กนอ.) ได้้ จัั ดตั้้� ง คณะกรรมการขึ้้� น มาเพื่่� อ กำกัั บ
การติิดตามตรวจสอบและการปฏิิบัติั ติ ามมาตรการด้้าน
สิ่่ง� แวดล้้อม ประกอบด้้วย ผู้้�แทนจากภาครััฐ ภาควิิชาการ
และตััวแทนชุุมชน และมีีการจััดตั้้ง� กองทุุนเพื่่อ� ช่่วยเหลืือ
ประชาชนในพื้้�นที่่คืื� อ กองทุุนหลัักประกัันความเสีียหาย
ฉุุกเฉิิน เพื่่�อเยีียวยาความเสีียหายในกรณีีที่่�เกิิดเหตุุ
ฉุุกเฉิิน โดยคณะกรรมการดัังกล่่าวจะเป็็นผู้้�พิิจารณา
กำหนดความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�น และกองทุุนเพื่่�อพััฒนา

จาก รายงานผลการตรวจสอบการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน ที่่� 179/2564 เรื่่�อง สิิทธิิชุุมชน กรณีีการประกาศให้้
หาดขนอมเป็็นอุุทยานแห่่งชาติิหาดขนอม-หมู่่�เกาะทะเลใต้้ (เตรีียมการ) อาจกระทบต่่อวิิถีีชีีวิิตของชุุมชนชายฝั่่�ง.
335
จาก ‘บิ๊๊�กตู่่�’ ตั้้�ง ‘ธรรมนััส’ ประธานสอบข้้อเท็็จจริิง ‘โครงการเมืืองต้้นแบบจะนะ’, โดย มติิชนออนไลน์์, 28 มกราคม
2564. สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_2551993
336
จาก ‘ธรรมนััส’ เผยยุุติิโครงการ ‘จะนะ’ ชั่่�วคราว ผลการศึึกษาพบผิิดมติิ ครม. จ่่อส่่งรายงานถึึงนายกฯ-ป้้อม,
โดย มติิชนออนไลน์์, 22 กุุมภาพัันธ์์ 2564. สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_2591167
337
จาก รองปลััดฯ ย้้ำบััญชานายกฯ แจ้้ง ศอ.บต.เดิินหน้้านิิคมจะนะ ให้้ยึึดมติิ ครม.อย่่างเคร่่งครััด, โดย แนวหน้้า,
14 มีีนาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.naewna.com/local/558970
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จาก คำร้้องที่่� 229/2564 เรื่่�อง ขอให้้ตรวจสอบโครงการนิิคมอุุตสาหกรรมจะนะ.
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จาก สรุุปข่่าวการประชุุมคณะรััฐมนตรีี 14 ธัันวาคม 2564 [ข่่าวทำเนีียบรััฐบาล]. โดย รััฐบาลไทย, 14 ธัันวาคม
2564. สืืบค้้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/49441
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พัั ฒ นาการหรืื อ ความก้้ า วหน้้ า รัั ฐ บาล
มีีความพยายามในการแก้้ ปัั ญ หาเรื่่� อ งที่่� ดิิ น ทำกิิ น
และที่่อ� ยู่่�อาศััย โดยอาศััยการจััดที่ดิ่� นิ ทำกิินให้้ประชาชน
ที่่�ยากไร้้และเกษตรกรให้้เข้้าทำประโยชน์์หรืืออยู่่�อาศััย
และแก้้ไขความขััดแย้้งในพื้้�นที่่ป่� า่ อนุุรักั ษ์์ โดยการสำรวจ
และตรวจสอบการถืือครองที่่�ดิินทำกิินและที่่�อยู่่�อาศััย
ของประชาชนในพื้้�นที่่เ� ขตอุุทยานแห่่งชาติิและเขตรัักษา
พัันธุ์์�สััตว์์ป่่าในพื้้�นที่่�ประมาณ 4 ล้้านไร่่ และดำเนิินการ
ออกกฎหมายเพื่่อ� กำหนดโครงการอนุุรักั ษ์์และหลัักเกณฑ์์
ในการอยู่่�อาศััยเพื่่อ� รองรัับประชาชนผู้้�อยู่่�อาศััยในพื้้�นที่่�
ป่่าอนุุรักั ษ์์ดังั กล่่าวมาก่่อน ถืือเป็็นความพยายามในการ
ดำเนิินการของรััฐที่่�จะให้้ประชาชนมีีที่่�ดิินทำกิินตาม
ที่่รั� ฐั ธรรมนููญกำหนดให้้มีีการกระจายการถืือครองที่่ดิ� นิ
เพื่่�อให้้ประชาชนสามารถมีีที่่�ทำกิินได้้อย่่างทั่่�วถึึงและ
เป็็นธรรม เพื่่�อให้้สอดรัับกัับพัันธกรณีีระหว่่างประเทศ
ในด้้านอื่่�น ๆ
ปััญหาหรืืออุุปสรรค อย่่างไรก็็ตาม ในปีี
2564 ปััญหาความเหลื่่�อมล้้ำในที่่�ดิินทำกิินยัังคงมีีอยู่่�
อย่่างต่่อเนื่่อ� ง ทำให้้ปรากฏการบุุกรุุกพื้้�นที่่ข� องกรมอุุทยาน
แห่่ ง ชาติิ สัั ตว์์ ป่่ า และพัั น ธุ์์�พืืช นำมาสู่่�การจัั บ กุุ ม
ผู้้�กระทำผิิ ด และการจัั ด สรรที่่� ดิิ น ให้้ กัั บ ชุุ ม ชนตาม
นโยบายของ คทช. ดำเนิิ น ไปได้้ ค่่ อ นข้้ า งล่่ า ช้้ า
เมื่่อ� พิิจารณาผลการดำเนิินการเปรีียบเทีียบกัับเป้้าหมาย
ในการจััดให้้ประชาชนมีีพื้้�นที่่ท� ำกิิน สำหรัับร่่างกฎหมาย
ลำดัั บ รองเกี่่� ย วกัั บ การจัั ด การทรัั พ ยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อมที่่�อยู่่�ระหว่่างดำเนิินการจััดทำอยู่่�นั้้�น
มีีลัั ก ษณะเป็็ น การอนุุ ญ าตให้้ ป ระชาชนอยู่่�อาศัั ย
และทำกิินในพื้้�นที่่อ� ย่่างจำกััด การดำเนิินการหลายอย่่าง
ในพื้้� น ที่่� ไ ม่่ อ าจกระทำได้้ หรืือต้้ อ งได้้ รัั บ อนุุ ญ าต
จากเจ้้าหน้้าที่่ก่� อ่ น และการถืือครองมีีกำหนดระยะเวลา

4.	ข้้อเสนอแนะ
กสม. มีีข้้ อ เสนอแนะเพิ่่� ม เติิ ม ในประเด็็ น
สิิทธิิชุุมชนในการจััดการที่่�ดิิน ทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อม ดัังนี้้�
4.1	รัั ฐ บาลควรมอบหมายให้้ ก ระทรวง
ทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละสิ่่� ง แวดล้้ อ ม ศึึ ก ษาปัั ญ หา
อุุ ป สรรคการใช้้ สิิ ท ธิิ ชุุ ม ชนในการจัั ด การทรัั พ ยากร
ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อรัับรองให้้ประชาชน
มีีส่่วนร่่วมในกระบวนการจััดการทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่ง� แวดล้้อมอย่่างแท้้จริิง รวมถึึงในขั้้น� ตอนการแก้้ไข
เพิ่่�มเติิมกฎหมาย หรืือในการออกกฎหมายลำดัับรอง
เช่่น กฎหมายลำดัับรองตาม พ.ร.บ. อุุทยานแห่่งชาติิ
พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. สงวนและคุ้้�มครองสััตว์์ป่่า
พ.ศ. 2562 ที่่�ควรคำนึึงถึึงสิิทธิิของชุุมชนในการจััดการ
หรืือมีีส่่วนร่่วมกัับรััฐในการจััดการทรััพยากรธรรมชาติิ
ในพื้้�นที่่�ป่่าอนุุรัักษ์์อย่่างยั่่�งยืืนให้้มากที่่�สุุด และไม่่ควร
กำหนดเงื่่�อนไขของบุุคคลและชุุมชนให้้เป็็นอุุปสรรค
ในการใช้้ สิิ ท ธิิ ม ากเกิิ น ไปกว่่ า ที่่� ก ฎหมายกำหนดไว้้
นอกจากนี้้� ในระดัับเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ปฏิิบััติิการควรเพิ่่�มการ
อบรมให้้ความรู้้� เพื่่อ� สร้้างความตระหนััก และการปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่�อย่่างสอดคล้้องกัับการรัับรองสิิทธิิชุุมชนในการ
จััดการทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งรวมถึึง
ในการตีีความและบัังคัับใช้้กฎหมายด้้วย

4
บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิทางเศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม

3. การประเมิินสถานการณ์์

เป็็นคราว ๆ โดยมีีเหตุุที่่�ผู้้�ถืือครองอาจถููกให้้ออกจาก
ที่่ดิ� นิ ได้้ ทำให้้ไม่่มีีความมั่่�นคงในที่่อ� ยู่่�อาศััยและที่่ท� ำกิิน
นอกจากนี้้� การดำเนิินโครงการพััฒนาของรััฐยัังไม่่ได้้
คำนึึงถึึงสิิทธิิชุุมชนและขาดการมีีส่่วนร่่วมอย่่างแท้้จริิง
จากประชาชนสำหรัับการจััดการทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่� ง แวดล้้ อ มในพื้้� น ที่่� จ นมีีการร้้ อ งเรีียนขอให้้ มีี
การทบทวนและตรวจสอบในหลายกรณีีที่่เ� ป็็นโครงการ
ขนาดใหญ่่ ใช้้งบประมาณสููงและอาจส่่งผลกระทบ
ต่่อประชาชนในวงกว้้าง ซึ่่�งอาจยัังไม่่เป็็นไปตามสิิทธิิ
ที่่�ได้้รัับการรัับรองตามรััฐธรรมนููญ และจะต้้องแก้้ไข
ปััญหาในเรื่่�องดัังกล่่าวต่่อไป

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

คุุณภาพชีีวิิตของประชาชน เพื่่อ� พััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของ
ชุุมชนโดยรอบและการอนุุรักั ษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อม340

จาก “กนอ.” ลั่่�นพร้้อมดึึง 2 กองทุุนฯ อุ้้�มกลุ่่�มประมงเดิินหน้้าถมทะเลรัับมาบตาพุุดเฟส 3, โดย ผู้้�จััดการออนไลน์์,
2 พฤษภาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://mgronline.com/business/detail/9640000041805
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4.2	รัั ฐ บาลควรเร่่ ง รัั ด ให้้ มีี การอนุุ ญ าต
การเข้้ า ทำประโยชน์์ แ ละอยู่่�อาศัั ย รวมถึึ ง จัั ด สรร
ประชาชนเข้้ า ไปยัั ง พื้้� น ที่่� เ ป้้ า หมายโดยเร็็ ว ให้้ ค รบ
ตามพื้้�นที่่�เป้้าหมายที่่�กำหนดไว้้ ตามโครงการจััดที่่�ดิิน
ทำกิินให้้ชุุมชนของ คทช. และควรพิิจารณาปรัับปรุุง
หลัั ก เกณฑ์์ แ ละเงื่่� อ นไขในการถืือครองที่่� ดิิ น ให้้ มีี
ความมั่่�นคงในการถืือครองที่่�ดิิน และเพื่่�อให้้เกิิดการ
กระจายการถืือครองที่่�ดิินและลดความความเหลื่่�อมล้้ำ
ในการถืือครองที่่�ดิินอย่่างแท้้จริิง รััฐบาลควรพิิจารณา
นำมาตรการการจำกัั ด การถืือครองที่่� ดิิ น ปรัั บ ปรุุ ง
มาตรการด้้านภาษีีเกี่่ย� วกัับที่่ดิ� นิ ให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่ง� ขึ้้น�
รวมถึึงการพััฒนามาตรการอื่่น� ๆ เพื่่อ� ลดแรงจููงใจในการ
ถืือครองที่่�ดิินจำนวนมาก เพื่่�อการเก็็งกำไรโดยไม่่ได้้
ใช้้ประโยชน์์อย่่างแท้้จริิง
4.3	รััฐบาลควรกำชัับให้้หน่่วยงานของรััฐ
ที่่� เ ป็็ น เจ้้ า ของโครงการพัั ฒ นาต่่ า ง ๆ ต้้ อ งสร้้ า ง
หลัักประกัันว่่าในการดำเนิินโครงการต่่าง ๆ ของรััฐบาล
หรืือโครงการที่่รั� ฐั บาลเป็็นผู้้�อนุุญาตซึ่ง่� อาจส่่งผลกระทบ
ต่่อบุุคคลและชุุมชนในพื้้�นที่่� ต้้องให้้บุุคคลและชุุมชน
ผู้้�ได้้รัับผลกระทบเข้้ามามีีส่่วนร่่วมอย่่างแท้้จริิง ตั้้�งแต่่
ก่่อนเริ่่มด
� ำเนิินการ ทั้้�งในการรัับรู้้�ข้อ้ มููลข่่าวสารที่่ส� ำคััญ
ผลกระทบและประโยชน์์ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นในภาษาที่่�
เข้้าใจได้้ และต้้องนำความคิิดเห็็นของผู้้�ได้้รับั ผลกระทบ
มาพิิจารณาเป็็นลำดัับแรก และหากมีีความเสีียหายเกิิดขึ้้น�
ต้้องมีีมาตรการการเยีียวยาให้้กัับผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบ
อย่่างเป็็นธรรมภายในระยะเวลาอัันสมควร

4.5	ธุุรกิิจกัับสิิทธิิมนุุษยชน
1.	สถานการณ์์/ปััญหา
แผนปฏิิบััติิการระดัับชาติิว่่าด้้วยธุุรกิิจกัับ
สิิทธิิมนุุษยชน ระยะที่่� 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) กำหนด
ประเด็็นที่่�รััฐบาลให้้ความสำคััญและจะเร่่งดำเนิินการ
ในช่่วงของแผนระยะที่่� 1 ไว้้ 4 ด้้าน ได้้แก่่ (1) ด้้านแรงงาน
(2) ด้้านชุุมชน ที่่ดิ� นิ ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม

จาก รายงานการค้้ามนุุษย์์ประจำปีี พ.ศ. 2564, โดย สถานทููตสหรััฐฯ และสถานกงสุุลในประเทศไทย, 20 ตุุลาคม
2564. สืืบค้้นจาก https://th.usembassy.gov/th/our-relationship-th/official-reports-th/2021-trafficking-personsreportthailand-th/
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(3) ด้้านนัักปกป้้องสิิทธิิมนุษุ ยชน และ (4) ด้้านการลงทุุน
ระหว่่างประเทศและบรรษััทข้้ามชาติิ
1.1	สถานการณ์์ด้า้ นสิิทธิิแรงงาน แรงงาน
บัังคัับ และการค้้ามนุุษย์์
		 สถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของโรค
โควิิด 19 ส่่งผลกระทบด้้านแรงงานอย่่างมีีนััยสำคััญ
โดยปรากฏกรณีีการถูู ก เลิิ ก จ้้ า งโดยไม่่ เ ป็็ น ธรรม
หรืือไม่่ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายจำนวนมาก ในกลุ่่�มแรงงาน
ข้้ามชาติิโดยเฉพาะในกลุ่่�มแรงงานในภาคอุุตสาหกรรม
ประมงปรากฏปัั ญ หา อาทิิ การไม่่ จ่่า ยค่่ า แรงหรืือ
จ่่ า ยค่่ า แรงไม่่ ค รบถ้้ ว น การยึึ ด เอกสารเพื่่� อ จำกัั ด
การเคลื่่� อ นย้้ า ยและควบคุุ ม การฝากถอนเงิิ น ของ
แรงงาน ซึ่่�งมีีลัักษณะเป็็นการบัังคัับใช้้แรงงาน ปััญหา
ด้้านสุุข อนามััยในสถานที่่�ทำงานและบนเรืือประมง
ที่่�ไม่่สะอาด และการบริิการสาธารณสุุขที่่�ไม่่เหมาะสม
(โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในหััวข้้อสิิทธิิแรงงาน)
		 นอกจากนี้้� สหรัั ฐ อเมริิ ก าได้้ ป รัั บ ลด
ระดัับความพยายามของประเทศไทยในการดำเนิินการ
ป้้องกัันและแก้้ไขการค้้ามนุุษย์์จากเดิิมที่่�อยู่่�ในกลุ่่�ม
ที่่� 2 (Tier 2) ในปีี 2563 เป็็นกลุ่่�มที่่� 2 บััญชีีรายชื่่�อ
ที่่�ต้้องจัับตามอง (Tier 2 Watch List) เนื่่�องจาก
รายงานสถานการณ์์ ก ารค้้ า มนุุ ษ ย์์ ป ระจำปีี 2564
(2021 TIP Report) ที่่� จัั ด ทำโดยกระทรวงการ
ต่่างประเทศสหรััฐอเมริิกาพบว่่า รััฐบาลยัังไม่่ได้้แก้้ไข
ปััญหาการค้้ามนุุษย์์เพื่่อ� การบัังคัับใช้้แรงงาน โดยเฉพาะ
แรงงานข้้ามชาติิในหลายเรื่่อ� งที่่ส� ำคััญ เช่่น การดำเนิินคดีี
และการลงโทษผู้้�กระทำผิิดมีีจำนวนลดลง การระบุุ
ผู้้�เสีียหายจากการค้้ามนุุษย์์ด้้านแรงงานอยู่่�ในระดัับต่่ำ
ทั้้� ง ที่่� ป รากฏรายงานการบัั ง คัั บ ใช้้ แรงงานข้้ า มชาติิ
ในอุุตสาหกรรมต่่าง ๆ อย่่างแพร่่หลาย และการขาด
ระเบีียบปฏิิบัติั สิ ำหรัับพนัักงานตรวจแรงงานในการส่่งต่่อ
กรณีีต้้ อ งสงสัั ย ไปยัั ง เจ้้ า หน้้ า ที่่� บัั ง คัั บ ใช้้ ก ฎหมาย
เป็็ น ต้้ น 341 อย่่ า งไรก็็ ดีี ในปีี 2564 มีีรายงานการ
จัับกุุมกรณีีการค้้ามนุุษย์์เพื่่�อบัังคัับใช้้แรงงานที่่�สำคััญ
เช่่น การจัับกุุมผู้้�ต้อ้ งหาชาวไทยกรณีีหลอกลวงแรงงาน

1.2	สถานการณ์์ด้้านผลกระทบต่่อชุุมชน
และสิ่่�งแวดล้้อม
		 สถานการณ์์ ก ารประกอบธุุ ร กิิ จ ที่่� ส่่ ง
ผลกระทบต่่ อ ชุุ ม ชนและสิ่่� ง แวดล้้ อ มยัั ง คงเป็็ น กรณีี
ที่่พ� บเห็็นได้้ตลอดทั้้�งปีี โดยมัักเป็็นผลจากการดำเนิินการ
ของโรงงานอุุตสาหกรรมและการทำเหมืืองแร่่ เช่่น
กรณีีบริิษััทเอกชนแห่่งหนึ่่�งซึ่่�งประกอบกิิจการคััดแยก
สิ่่�งของ หลอมโลหะ และรีีไซเคิิลในพื้้�นที่่� จ. ระยอง
เกิิ ด การรั่่� ว ไหลรั่่� วซึึ ม จากบ่่ อ น้้ำภายในโรงงาน
ออกสู่่�ภายนอก ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด ความเสีียหายแก่่ พื้้� น ที่่�
เกษตรกรรมและแหล่่งน้้ำสาธารณะ ซึ่่�งกรมควบคุุม
มลพิิษอยู่่�ระหว่่างดำเนิินการให้้บริิษััทชดใช้้ค่่าเสีียหาย
และดำเนิินการฟื้้�นฟููพื้้�นที่่�ซึ่่�งได้้รัับผลกระทบ โดยมีี
การประเมิินค่่าเสีียหายจำนวน 47 ล้้านบาท และ
ค่่าใช้้จ่่ายในการฟื้้�นฟููสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นจำนวนประมาณ

1,322 ล้้ า นบาท 344 หรืือกรณีีการระเบิิ ด และเกิิ ด
เพลิิงไหม้้โรงงานพลาสติิกของบริิษััทเอกชนแห่่งหนึ่่�ง
ใน จ. สมุุทรปราการ เมื่่�อต้้นเดืือนกรกฎาคม 2564
ซึ่ง่� ก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อชีีวิิตและทรััพย์์สินิ รวมถึึง
ก่่อให้้เกิิดมลพิิษทางอากาศเป็็นวงกว้้าง345 แต่่ปััจจุุบััน
ยัังไม่่ได้้มีีการเยีียวยาผู้้�ได้้รับั ผลกระทบอย่่างครอบคลุุม
เพีียงพอ346 โดยมีีรายงานว่่าผู้้�ได้้รับั ผลกระทบยัังคงได้้รับั
การเยีียวยาความเสีียหายจากองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�
ในพื้้�นที่่�เท่่านั้้�น การเยีียวยาต่่ำสุุดคืือ 40 บาท สููงสุุด
คืือ 49,500 บาท และส่่ ว นใหญ่่ ไ ด้้ รัั บ การเยีียวยา
เป็็ น จำนวนเงิิ น หลัั ก ร้้ อ ยถึึ ง หลัั ก พัั น ส่่ ง ผลให้้ เ กิิ ด
การวิิพากษ์์วิิจารณ์์ถึึงความไม่่ชััดเจนในการประเมิิน
ความเสีียหายและการเยีียวยาความเสีียหาย347 นอกจากนี้้�
เมื่่อ� เดืือนกรกฎาคมที่่ผ่� า่ นมา ยัังปรากฏการชุุมนุมุ เรีียกร้้อง
ของชาวบ้้านบางส่่วนใน อ. นาบอน จ. นครศรีีธรรมราช
เพื่่�อคััดค้้านการจััดตั้้�งโรงไฟฟ้้าชีีวมวล 2 แห่่ง ในพื้้�นที่่�
เนื่่�องจากมีีข้้อกัังวลถึึงผลกระทบต่่อสุุขภาพของชุุมชน
ทั้้�งในเรื่่�องน้้ำเสีียจากโรงงานและมลพิิษทางอากาศ
รวมทั้้�งขาดการมีีส่่วนร่่วมในรายงานผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม348
ต่่อมาในเดืือนธัันวาคม มีีรายงานว่่า เครืือข่่ายปกป้้อง
นาบอน ได้้ชุุมนุุมคััดค้้านการสร้้างโรงไฟฟ้้าชีีวมวลและ
เรีียกร้้องให้้รัฐั บาลจััดทำกระบวนการประเมิินผลกระทบ
สิ่่� ง แวดล้้ อ มระดัั บ ยุุ ท ธศาสตร์์ (SEA) จนกระทั่่� ง

จาก DSI จัับกุุมผู้้�ต้้องหาในคดีีค้้ามนุุษย์์ข้้ามชาติิ กรณีีหลอกลวงแรงงานชาวกััมพููชา ไปบัังคัับใช้้แรงงานบนเรืือ
ประมงในน่่านน้้ำสหพัันธรััฐมาเลเซีีย, โดย กรมสอบสวนคดีีพิิเศษ, 1 ตุุลาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.dsi.go.th/th/
Detail/3244d0f77436e24a311a4695efd9207c
343
จาก “กองปราบ” ลุุยจัับเครืือข่่ายขบวนการค้้ามนุุษย์์รายใหญ่่ภาคใต้้, โดย คมชััดลึึกออนไลน์์, 19 สิิงหาคม 2564.
สืืบค้้นจาก https://www.komchadluek.net/news/479595
344
จาก คพ. เรีียกเงิิน “วิินโพเสส” 1.3 พัันล้้าน สร้้างมลพิิษหนองพะวา, โดย ประชาชาติิธุุรกิิจ, 17 มิิถุุนายน 2564.
สืืบค้้นจาก https://www.prachachat.net/general/news-692501
345
จาก โรงงานกิ่่�งแก้้วไฟไหม้้: สารเคมีีตกค้้าง ปััญหาใหม่่หลัังเหตุุไฟไหม้้โรงงานสารเคมีี จ.สมุุทรปราการ, โดย บีีบีีซีี
ไทย, 5 กรกฎาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-57723752
346
กรณีีดัังกล่่าว กสม. ได้้ลงพื้้�น ที่่�ติิดต ามผลกระทบจากเหตุุ เ พลิิ ง ไหม้้ ดััง กล่่ า ว เมื่่� อ วัั น ที่่� 7 กรกฎาคม 2564
โดยปััจจุุบััน กสม. ได้้หยิิบยกกรณีีดัังกล่่าวขึ้้�นมาตรวจสอบ โดยอยู่่�ในระหว่่างขั้้�นตอนการแสวงหาข้้อเท็็จจริิงเพื่่�อมีีข้้อเสนอแนะ
ในการแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าวต่่อไป.
347
จาก ร้้ อ งเรีี ย นเยีี ย วยาโรงงานหมิิ ง ตี้้� ขั้้�นต่่ำ 40 บาท, โดย ไทยพีีบีีเอส, 25 ธัั น วาคม 2564. สืืบค้้ น จาก
https://news.thaipbs.or.th/content/310983
348
กรณีีดัังกล่่าว ตััวแทนสภาองค์์กรชุุมชนตำบลทุ่่�งสง อำเภอนาบอน จัังหวััดนครศรีีธรรมราช ได้้ร้้องเรีียน กสม.
เพื่่อ� ตรวจสอบและ กสม. ได้้รับั เรื่่อ� งดัังกล่่าวไว้้ตรวจสอบแล้้ว โดยอยู่่�ในระหว่่างการแสวงหาข้้อเท็็จจริิงจากบุุคคล และหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง.

4
บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิทางเศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม

ชาวกััมพูชู าไปบัังคัับใช้้แรงงานบนเรืือประมงในน่่านน้้ำ
มาเลเซีียเมื่่�อเดืือนเมษายน 2564342 และการจัับกุุม
ผู้้�ต้้องหาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับขบวนการลัักลอบนำแรงงาน
สััญชาติิเมีียนมาเข้้าประเทศเมื่่�อเดืือนสิิงหาคม 2564
ซึ่่�งเป็็นการขยายผลจากกรณีีการสกััดจัับขบวนการ
ขนชาวโรฮีีนจา 97 คนจาก จ. พัังงา เพื่่�อส่่งไปยััง
จ. สงขลา เมื่่�อปีี 2558 เป็็นต้้น343

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

342

119

รััฐบาลได้้เจรจาและแต่่งตั้้�งคณะกรรมการกลางเพื่่�อ
จััดทำกระบวนการประเมิินผลกระทบดัังกล่่าว การชุุมนุมุ
จึึงยุุติิลง349
1.3	สถานการณ์์ด้า้ นนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
		 ในปีี 2564 ยัั ง เป็็ น กรณีีนัั ก ปกป้้ อ ง
สิิทธิิมนุุษยชนถููกฟ้้องร้้องดำเนิินคดีีจากองค์์กรธุุรกิิจ
ในลัักษณะการดำเนิินคดีีเชิิงยุุทธศาสตร์์เพื่่�อต่่อต้้าน
การมีีส่่วนร่่วมของสาธารณชน (SLAPP) โดยเฉพาะ
อย่่ า งยิ่่� ง ในคดีีความผิิ ด อาญาฐานหมิ่่� น ประมาท
ด้้ ว ยการโฆษณาและฟ้้ อ งละเมิิ ด ทางแพ่่ ง เพื่่� อ เรีียก
ค่่าสิินไหมทดแทน นอกจากนี้้� ยัังมีีกรณีีที่่�นัักปกป้้อง
สิิ ท ธิิ มนุุ ษ ยชนถูู ก ฆาตกรรมอัั น เนื่่� อ งมาจากการ
เคลื่่� อ นไหวเพื่่� อ สิิ ท ธิิ ชุุ ม ชนและสิ่่� ง แวดล้้ อ มจนเกิิ ด
ข้้ อ พิิ พ าทกัั บ เอกชนซึ่่� ง เข้้ า มาดำเนิิ น กิิ จ การในพื้้� น ที่่�
โดยสามารถนำตััวผู้้�กระทำความผิิดมาฟ้้องร้้องดำเนิินคดีี
ได้้ บ างกรณีี (โปรดดูู ร ายละเอีียดเพิ่่� ม เติิ ม ในหัั วข้้ อ
นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน)

ประเทศไทย ที่่�มีีความตกลงในการรัับซื้้�อไฟฟ้้าจาก
โครงการดัังกล่่าว รวมถึึงธนาคารพาณิิชย์์ในประเทศไทย
ที่่� ใ ห้้ ก ารสนัั บ สนุุ น ทางการเงิิ น แก่่ โ ครงการดัั ง กล่่ า ว
โดยมีีภาคประชาสัังคมออกมาเรีียกร้้องให้้ธนาคารไทย
ระงัั บ การสนัั บ สนุุ น ทางการเงิิ น ต่่ อ โครงการเขื่่� อ น
หลวงพระบาง350 นอกจากนี้้� จากกรณีีที่่�เกิิดรััฐประหาร
ในประเทศเมีียนมาเมื่่อ� ต้้นปีี 2564 ทำให้้มีีการเรีียกร้้อง
ให้้รััฐบาล รััฐวิิสาหกิิจ รวมถึึงภาคธุุรกิิจ ระงัับการ
ลงทุุ น และการให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืือทางการเงิิ น ต่่ อ
ธุุรกิิจที่่�มีีความเกี่่�ยวพัันกัับการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
ที่่�เกิิดขึ้้�นในประเทศเมีียนมา351 อย่่างไรก็็ตาม มีีบริิษััท
เอกชนแห่่งหนึ่่�งจััดทำรายงานสิิทธิิมนุุษยชน (Human
Rights Report) เพื่่� อ แสดงให้้ เ ห็็ น ถึึ ง ความมุ่่�งมั่่� น
ในการดำเนิินธุุรกิิจควบคู่่�กัับการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
ตามกรอบกติิการะหว่่างประเทศและกรอบกฎหมาย
ในแต่่ละประเทศที่่�บริิษััทในเครืือเข้้าไปลงทุุน352

1.4	สถานการณ์์ ด้้ า นผลกระทบจาก
การลงทุุนข้้ามพรมแดน

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

		 สถานการณ์์ ที่่� ส ำคัั ญ ยัั ง คงเป็็ น เรื่่� อ ง
การสร้้ า งเขื่่� อ นบริิ เวณแม่่ น้้ ำโขงของประเทศลาว
ซึ่่� ง มีีข้้ อ กัั ง วลถึึ ง ผลกระทบทางด้้ า นระบบนิิ เวศทาง
ธรรมชาติิ และการดำรงชีีวิิตของประชาชนริิมฝั่่�งแม่่น้้ำ
และมีีหน่่ ว ยงานหรืือองค์์ ก รธุุ ร กิิ จ ของประเทศไทย
ที่่�เข้้าไปเกี่่�ยวข้้องด้้วย เช่่น การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่ง
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ที่่�มา: สำนัักข่่าวชายขอบ

จาก กลุ่่�ม Save นาบอน อดข้้าวประท้้วงจี้้�รััฐบาลตั้้�ง กก.-ทำ SEA, โดย ไทยพีีบีีเอส, 24 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก
https://news.thaipbs.or.th/content/310966
350
จาก ประชาสัังคมไทย เรีียกร้้อง 7 ธนาคาร ระงัับการสนัับสนุุนการเงิิน โครงการเขื่่อ� นหลวงพระบาง, โดย The Active,
10 กุุมภาพัันธ์์ 2564. สืืบค้้นจาก https://theactive.net/news/20210210/
351
จาก ยื่่�นรััฐบาล “ระงัับลงทุุนเมีียนมา” เพื่่�อสิิทธิิมนุุษยชนและสิ่่�งแวดล้้อม, โดย กรีีนนิิวส์์, 27 มีีนาคม 2564. สืืบค้้น
จาก https://greennews.agency/?p=23053
352
จาก 10 ธ.ค.64 เครืือซีีพีี ดีีเดย์์เปิิดตััว “รายงานสิิทธิิมนุุษยชน” ฉบัับปฐมฤกษ์์, โดย กรุุงเทพธุุรกิิจ, 15 ธัันวาคม
2564. สืืบค้้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/business/976455
349

		รัั ฐ บาลโดยกรมคุ้้�มครองสิิ ท ธิิ แ ละ
เสรีีภาพ ได้้ดำเนิินการสร้้างความเข้้าใจกัับหน่่วยงาน
เกี่่� ย วกัั บ สาระสำคัั ญ และบทบาทของหน่่ ว ยงาน
ตามแผนปฏิิ บัั ติิ ก ารฯ รวมทั้้� ง มีีการจัั ด ทำหลัั ก สูู ต ร
และการอบรมให้้ความรู้้�ต่่าง ๆ ในส่่วนของการสร้้าง
แรงจูู ง ใจให้้ อ งค์์ ก รธุุ ร กิิ จ ประกอบธุุ ร กิิ จ โดยเคารพ
สิิ ท ธิิ มนุุ ษ ยชนนั้้� น ได้้ มีี การศึึ ก ษามาตรการจูู ง ใจ
ให้้ภาคธุุรกิิจและรััฐวิิสาหกิิจเคารพหลัักสิิทธิิมนุุษยชน
โดยเปรีียบเทีียบแนวทางของต่่างประเทศ นอกจากนี้้�
ยัังได้้ดำเนิินโครงการองค์์กรต้้นแบบด้้านสิิทธิิมนุษุ ยชน
มาตั้้�งแต่่ปีี 2562 เพื่่�อกระตุ้้�นให้้ภาครััฐ รััฐวิิสาหกิิจ
และภาคธุุรกิิจทุุกขนาดประกอบการบนพื้้�นฐานของ
หลัักสิิทธิิมนุุษยชน ส่่วนกรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่าง
ประเทศได้้กำหนดหลัักเกณฑ์์การให้้ตราสััญลัักษณ์์
Thailand Trust Mask ให้้มีีความสอดคล้้องตาม
หลัักการชี้้�แนะฯ
2.2 การดำเนิินการในปีี 2564
		 2.2.1 การดำเนิิ น การในประเด็็ น
ที่่�กำหนดในแผนปฏิิบััติิการระดัับชาติิ
			 1) ด้้านแรงงาน
				รัั ฐ บาลโดยกรมคุ้้�มครองสิิ ท ธิิ
และเสรีีภาพ อยู่่�ในระหว่่างการจััดทำ ร่่าง พ.ร.บ.
ขจััดการเลืือกปฏิิบััติิต่่อบุุคคล พ.ศ. …. ซึ่่�งจะกำหนด
มาตรการในการขจััดการเลืือกปฏิิบััติิต่่อบุุคคล รวมถึึง
การเลืือกปฏิิบััติิในการทำงานและการประกอบอาชีีพ
ทั้้� ง ในหน่่ ว ยงานของรัั ฐ และเอกชน ซึ่่� ง ที่่� ผ่่ า นมาได้้

สิ่่�งแวดล้้อม

2) ด้้ า นผลกระทบต่่ อ ชุุ ม ชนและ

			รััฐบาลโดยสำนัักงานคณะกรรมการ
กำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (สำนัักงาน ก.ล.ต.)
มีีแผนที่่� จ ะกำหนดให้้ บ ริิ ษัั ท ที่่� จ ดทะเบีียนใน
ตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ เ ปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล ด้้ า นความยั่่� ง ยืืน
(Environment, social and governance (ESG)
disclosure) ซึ่่�งครอบคลุุมการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
การเคารพสิิทธิิมนุษุ ยชนและความยั่่�งยืืนในมิิติสิ่่ิ ง� แวดล้้อม
ทั้้�งในส่่วนของนโยบาย แนวปฏิิบัติั ิ และการดำเนิินการของ
องค์์กรธุุรกิิจ เพื่่อ� แสดงถึึงความมุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะลดผลกระทบ
เชิิ ง ลบต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ มในประเด็็ น ต่่ า ง ๆ ทั้้� ง ในเรื่่� อ ง
พลัังงาน น้้ำ ขยะ ของเสีีย มลพิิษ รวมถึึงการจััดการ

จาก ครม.รัับข้้อเสนอแนะปรัับปรุุงกฎหมายสร้้างความเสมอภาคในกลุ่่�มติิดเชื้้�อเอชไอวีีเข้้าถึึงโอกาสการทำงาน,
โดย สยามรััฐ, 23 พฤศจิิกายน 2564. สืืบค้้นจาก https://siamrath.co.th/n/199300
354
จาก “บิ๊๊�กป้้อม” เห็็นชอบแผนแก้้ประมงระดัับชาติิ สอดคล้้องช่่วงโควิิด, โดย เดลิินิิวส์์, 4 มิิถุุนายน 2564.
สืืบค้้นจาก https://www.dailynews.co.th/politics/847690/
355
จาก สรุุปข่่าวการประชุุมคณะรััฐมนตรีี 21 กัันยายน 2564 [ข่่าวทำเนีียบรััฐบาล]. โดย รััฐบาลไทย, 21 กัันยายน
2564. สืืบค้้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/46045
353
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บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิทางเศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม

ปีี 2563

2.1 การตอบรัับข้้อเสนอแนะในรายงาน

มีีการศึึ ก ษาข้้ อ มูู ล และสถิิ ติิ ข้้ อ ร้้ อ งเรีียนที่่� เ กี่่� ย วกัั บ
การเลืือกปฏิิ บัั ติิ รวมทั้้� ง ได้้ รัั บ ฟัั ง ความคิิ ด เห็็ น
จากภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องมาอย่่างต่่อเนื่่�อง353 ในการ
ป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการใช้้แรงงานบัังคัับในภาคประมง
รััฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่่งชาติิ
ได้้ เ ห็็ น ชอบแผนการบริิ ห ารจัั ด การประมงทะเล
ของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 ซึ่ง่� มุ่่�งจััดการประมง
ให้้ยั่่ง� ยืืนภายใต้้ความเป็็นอยู่่�และสิ่่ง� แวดล้้อมที่่ดีี� รวมถึึง
เห็็นชอบแผนปฏิิบััติิการระดัับชาติิว่่าด้้วยการป้้องกััน
ยัับยั้้�ง และขจััดการทำประมงผิิดกฎหมาย (NPOAIUU) ฉบัับที่่� 2 เพื่่�อปรัับปรุุงแก้้ไขให้้เหมาะสมและ
ครอบคลุุมกิิจกรรมการทำประมงทะเลทุุกมิิติิ354 และ
เมื่่�อเดืือนกัันยายน 2564 ครม. ได้้อนุุมััติิหลัักการ
ร่่างกฎกระทรวงคุ้้�มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ….
เพื่่� อ ปรัั บ ปรุุ ง แก้้ ไขกฎกระทรวงฉบัั บ เดิิ มที่่� ป ระกาศ
ใช้้เมื่่�อปีี 2557 และแก้้ไขเพิ่่�มเติิมเมื่่�อปีี 2561 เพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับสภาพการจ้้างงานและสภาพการทำงาน
บนเรืือประมงทะเลในปััจจุุบััน355

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

2. การดำเนิินการที่่�สำคััญ
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เพื่่อ� ลดปััญหาก๊๊าซเรืือนกระจกด้้วย (โปรดดููรายละเอีียด
เพิ่่�มเติิมในข้้อ 2.2.2)
3) ด้้านนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
			 รััฐบาลได้้เสนอแก้้ไขเพิ่่�มเติิม พ.ร.บ.
คุ้้�มครองพยานในคดีีอาญา พ.ศ. 2546 เพื่่อ� ขยายขอบเขต
การคุ้้�มครองพยานในคดีีอาญาให้้ครอบคลุุมถึึงผู้้�แจ้้ง
เบาะแสในคดีีอาญาและจำเลยในคดีีอาญา และเพิ่่�มเติิม
ความคุ้้�มครองแก่่พยานคดีีอาญาในกรณีีอื่่�น ๆ อาทิิ
กำหนดให้้มีีการประเมิินพฤติิการณ์์ความไม่่ปลอดภััย
ของพยาน การเพิ่่�มเติิมมูลู ฐานความผิิดฐานก่่อการร้้าย
และความผิิดต ามกฎหมายป้้ อ งกัั น และปราบปราม
การค้้ า มนุุ ษ ย์์ ใ ห้้ ส ามารถร้้ อ งขอมาตรการพิิ เ ศษได้้
มาตรการช่่วยเหลืือเยีียวยาผลกระทบจากการมาเป็็น
พยาน รวมถึึงเพิ่่�มอำนาจหน้้าที่่�ของเจ้้าพนัักงานให้้มีี
อำนาจหน้้าที่่ต� รวจค้้น ควบคุุมบุุคคลหรืือยานพาหนะ
ต้้องสงสััยที่่�อาจก่่ออัันตรายต่่อพยาน โดย ร่่าง พ.ร.บ.
แก้้ไขเพิ่่�มเติิมดัังกล่่าวอยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาของ
สภาผู้้�แทนราษฎร356
		 4) ด้้ า นผลกระทบจากการลงทุุ น
ข้้ามพรมแดน

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

		 รัั ฐ บาลได้้ ด ำเนิิ น การเพิ่่� ม เงื่่� อ นไข
ในการตรวจประเมิินสิิทธิิมนุุษยชนก่่อนการให้้กู้้�เงิิน
สำหรัับดำเนิินโครงการในประเทศเพื่่�อนบ้้าน357
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		 จากการรวบรวมและประมวลข้้ อ มูู ล
ผลการปฏิิบัติั ติ ามแผนปฏิิบัติั กิ ารฯ ระยะครึ่่ง� รอบ พบว่่า
ในภาพรวมหน่่วยงานร้้อยละ 100 มีีการกรอกข้้อมููล
ผลการดำเนิิ น งาน โดยมีีการดำเนิิ น งานตามแผน
ปฏิิ บัั ติิ ก ารฯ จำนวน 130 กิิ จ กรรม จากทั้้� ง หมด
142 กิิจกรรม คิิดเป็็นร้้อยละ 91.45 และมีีกิิจกรรม
ที่่� ยัั ง ไม่่ ไ ด้้ ด ำเนิิ น การจำนวน 12 กิิ จ กรรม คิิ ด เป็็ น

ร้้อยละ 8.45 ทั้้�งนี้้� ในภาพรวมพบว่่า รััฐวิิสาหกิิจ
และภาคธุุรกิิจที่่�ให้้ข้้อมููลและกรอกผลการดำเนิินงาน
ส่่วนมากมีีความเข้้าใจและปฏิิบััติิตามแผนปฏิิบััติิการฯ
ด้้านแรงงาน ด้้านชุุมชน ที่่�ดิิน ทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อ ม ด้้วยดีี แต่่ข าดความเข้้าใจในแผน
ปฏิิ บัั ติิ ก ารฯ ด้้ า นนัั ก ปกป้้ อ งสิิ ท ธิิ มนุุ ษ ยชนและ
ด้้านการลงทุุนระหว่่างประเทศและบรรษััทข้้ามชาติิ
และหน่่วยงานที่่�สมััครใจกรอกข้้อมููลผลการดำเนิินงาน
ตามแผนปฏิิบัติั กิ ารฯ ส่่วนมากเป็็นภาคธุุรกิิจขนาดใหญ่่
ที่่มีี� ความตระหนัักถึึงการเคารพสิิทธิิมนุษุ ยชน แต่่ยังั ขาด
ความร่่วมมืือจากภาคธุุรกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม358
		 2.2.2 การดำเนิินการเพื่่�อกำกัับดููแล
ส่่ ง เสริิ ม ให้้ ภ าคธุุรกิิ จป ระกอบธุุรกิิ จ โดยเคารพ
สิิทธิิมนุุษยชน
			
สำนัักงาน ก.ล.ต. มีีแผนงาน
ที่่� ก ำหนดให้้ บ ริิ ษัั ท จดทะเบีียนเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล
ด้้านความยั่่�งยืืน (ESG disclosure) ในปีี 2565 โดยการ
จััดทำแบบแสดงรายงานข้้อมููลประจำปีีและรายงาน
ประจำปีี หรืือแบบ 56-1 (One Report) ซึ่่�งครอบคลุุม
การเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
การแสดงเจตนารมณ์์ในเรื่่�องสิิทธิิมนุุษยชนในระดัับ
นโยบาย รวมทั้้�งต้้องทำการระบุุและประเมิินความเสี่่ย� ง
ด้้านสิิทธิิมนุษุ ยชน รวมถึึงกำหนดมาตรการเพื่่อ� ป้้องกััน
หรืือบรรเทาผลกระทบจากความเสี่่ย� งนั้้�น ทั้้�งในส่่วนของ
บริิษััทจดทะเบีียนนั้้�นเองและในห่่วงโซ่่คุุณค่่า (value
chain) จััดให้้มีีระบบติิดตามผลการดำเนิินการ ตลอดจน
การรายงานถึึงการดำเนิินการของบริิษััทในการจััดการ
กัับผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�น ซึ่่�งสอดคล้้องกัับการตรวจสอบ
สิิ ท ธิิ มนุุ ษ ยชนอย่่ า งรอบด้้ า น (Human Rights
Due Diligence) ตามหลัักการชี้้�แนะว่่าด้้วยธุุรกิิจ
กัับสิิทธิิมนุุษยชน และเพื่่�อเป็็นการเตรีียมความพร้้อม

จาก “สมศัักดิ์์�” ดัันร่่าง พ.ร.บ.คุ้้�มครองพยานในคดีีอาญา ฉบัับแก้้ไข เพิ่่�มความปลอดภััยแก่่ “พยาน”, โดย ผู้้�จััดการ
ออนไลน์์, 27 สิิงหาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://mgronline.com/crime/detail/9640000084784
357
จาก หนัังสืือกรมคุ้้�มครองสิิทธิิและเสรีีภาพ ที่่� ยธ 0411/6967 ลงวัันที่่� 22 พฤศจิิกายน 2564 เรื่่�อง ขอจััดส่่งข้้อมููล
เพื่่�อประกอบการจััดทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564.
358
จาก หนัังสืือกระทรวงยุุติิธรรม ที่่� ยธ 0405/10067 ลงวัันที่่� 26 พฤศจิิกายน 2564 เรื่่�อง รายงานประเมิินผล
การปฏิิบััติิตามแผนปฏิิบััติิการระดัับชาติิว่่าด้้วยธุุรกิิจกัับสิิทธิิมนุุษยชน ระยะที่่� 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) (ระยะครึ่่�งรอบ).
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3. การประเมิินสถานการณ์์
พัั ฒ นาการหรืื อ ความก้้ า วหน้้ า รัั ฐ บาล
ได้้ มีี การจัั ด ทำร่่ า งกฎหมายขจัั ด การเลืือกปฏิิ บัั ติิ
ต่่ อ บุุ ค คล และการแก้้ ไขกฎหมายคุ้้�มครองพยาน
ซึ่่� ง จะช่่ ว ยคุ้้�มครองบุุ ค คลจากการถูู ก เลืือกปฏิิ บัั ติิ
ในการทำงานและคุ้้�มครองนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
รวมทั้้�งยัังได้้มีีการแก้้ไขกฎกระทรวงคุ้้�มครองแรงงาน
ในงานประมงทะเลเพื่่� อ แก้้ ไขปัั ญ หาแรงงานบัั ง คัั บ
ในอุุตสาหกรรมประมง ในด้้านการบัังคัับใช้้กฎหมาย
มีีรายงานการจัับกุุมผู้้�กระทำผิิดกรณีีค้้ามนุุษย์์เพื่่อ� บัังคัับ
ใช้้แรงงานบางกรณีี นอกจากนี้้� หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
มีีความพยายามในการส่่งเสริิมให้้ภาคธุุรกิิจทั้้�งในส่่วน
รััฐวิิสาหกิิจและผู้้�ประกอบการเอกชนประกอบธุุรกิิจ
โดยเคารพสิิทธิิมนุุษยชน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งบริิษััท
จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ที่่�สำนัักงาน ก.ล.ต.
ได้้เตรีียมการให้้บริิษััทจดทะเบีียนมีีการเปิิดเผยข้้อมููล
ด้้านความยั่่�งยืืนของทั้้�งบริิษััทเองและผู้้�ประกอบการ
ในห่่วงโซ่่คุุณค่่า (Value Chain) ของตนในรายงาน
ประจำปีี ซึ่ง่� เป็็นประเด็็นสำคััญอย่่างยิ่่ง� เพราะสอดคล้้อง
กัับแนวทางของหลัักการชี้้แ� นะฯ ที่่ต้� อ้ งการให้้บริิษัทั แม่่
ช่่วยเหลืือหรืือสนัับสนุุนให้้บริิษัทั ในห่่วงโซ่่คุณค่
ุ า่ ของตน
ซึ่่�งมัักไม่่ใช่่บริิษััทขนาดใหญ่่ ได้้เข้้าใจถึึงผลกระทบ
หรืือความเสี่่� ย งด้้ า นสิิ ท ธิิ มนุุ ษ ยชนที่่� อ าจเกิิ ดขึ้้� น
เป็็นการขยายความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการประกอบธุุรกิิจ
ที่่� เ คารพสิิ ท ธิิ มนุุ ษ ยชนไปยัั ง บริิ ษัั ท ขนาดกลางและ

จาก กลต.จุุฬาฯ คิิกออฟ Focus Group โครงการธุุรกิิจกัับสิิทธิิมนุุษยชน, โดย ผู้้�จััดการออนไลน์์, 24 กุุมภาพัันธ์์
2564. สืืบค้้นจาก https://mgronline.com/news1/detail/9640000018347
360
จาก หนัังสืือสำนัักงานกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ที่่� กลต.สภ. 2705/2564 ลงวัันที่่� 7 ตุุลาคม 2564
เรื่่�อง ข้้อมููลเพื่่�อประกอบการจััดทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี พ.ศ. 2564.
361
จาก หนัังสืือสำนัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ ที่่� กค 0804.1/244 ลงวัันที่่� 20 มกราคม 2564 เรื่่อ� ง ข้้อมููล
ความคืืบหน้้าเพื่่�อประกอบการจััดทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี พ.ศ. 2563.
362
จาก หนัังสืือสำนัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ ที่่� กค 0804.1/5256 ลงวัันที่่� 21 กัันยายน 2564
เรื่่�อง ข้้อมููลเพื่่�อประกอบการจััดทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี พ.ศ. 2564.
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4
บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิทางเศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม

		 ในส่่ ว นของรัั ฐ วิิ ส าหกิิ จ สำนัั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัั ฐ วิิ ส าหกิิ จ ได้้ เริ่่� ม นำระบบ
การประเมิินผลการดำเนิินงานรััฐวิิสาหกิิจใหม่่ (State
Enterprise Assessment Model หรืือ SE-AM)
มาใช้้ตั้้�งแต่่ปีี 2563 ซึ่่�งมีีการประเมิินใน 8 ด้้าน รวมถึึง
ด้้านการกำกัับดููแลที่่�ดีีและการนำองค์์กร (Corporate
Governance and Leadership หรืือ CG) ที่่�กำหนด
ให้้รััฐวิิสาหกิิจต้้องมีีนโยบายการปฏิิบััติิงาน และการ
ติิ ดต ามผลการดำเนิิ น งานด้้ า นการแสดงความ
รัั บ ผิิ ด ชอบต่่ อ สัั ง คมและสิ่่� ง แวดล้้ อ ม การคำนึึ ง ถึึ ง
การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน และการจััดทำยุุทธศาสตร์์
และสร้้างความสััมพันั ธ์์กับั ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียเพื่่อ� ให้้สามารถ

ตอบสนองต่่อ ความต้้อ งการและความคาดหวัังของ
ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีีย 361 โดยในปีี 2564 มีีรัั ฐ วิิ ส าหกิิ จ
บางแห่่งได้้ดำเนิินการไปบ้้างแล้้ว362

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

สำหรัั บ บริิ ษััทจดทะเบีียนในการเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ลตาม
แบบรายงานดัังกล่่าว ในปีี 2564 สำนัักงาน ก.ล.ต.
ร่่วมกับั ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย สมาคมบริิษัทั
จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ และคณะนิิติิศาสตร์์
จุุ ฬ าลงกรณ์์ ม หาวิิ ท ยาลัั ย ได้้ จัั ดสัั มม นากลุ่่�มย่่ อ ย
(Focus Group) เพื่่�อสร้้างความตระหนัักรู้้�เกี่่�ยวกัับ
หลัักการและการจััดทำข้้อมููลด้้านธุุรกิิจกัับสิิทธิิมนุษุ ยชน
ตลอดจนเพื่่อ� แลกเปลี่่ย� นประสบการณ์์และระดมความ
คิิดเห็็นจากบริิษัทั ที่่จ� ดทะเบีียนในหลายอุุตสาหกรรม359
รวมทั้้�งได้้จััดอบรมเพื่่�อสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจในการ
ดำเนิินการตามมาตรการเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวให้้แก่่
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ ซึ่่�งจะนำไปสู่่�
การจัั ด “หลัั ก สูู ต รอบรมธุุ ร กิิ จ กัั บ สิิ ท ธิิ มนุุ ษ ยชน”
ภายใต้้ โ ครงการธุุ ร กิิ จ กัั บ สิิ ท ธิิ มนุุ ษ ยชน สำหรัั บ
ภาคธุุ ร กิิ จ ในตลาดทุุ น ไทย (ระยะที่่� 1) เพื่่� อ ขยาย
องค์์ความรู้้� แนวคิิด และประเด็็นการเคารพสิิทธิิมนุษุ ยชน
สำหรัั บ ภาคธุุ ร กิิ จ ที่่� จ ะเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล ในแบบ 56-1
ต่่อไป360
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ขนาดเล็็กที่่ข� าดการรัับรู้้�เรื่่อ� งการประกอบธุุรกิิจที่่เ� คารพ
สิิทธิิมนุุษยชนตามแนวทางหลัักการชี้้�แนะฯ รวมถึึง
มีีการเพิ่่�มเงื่่�อนไขในการตรวจประเมิินสิิทธิิมนุุษยชน
ก่่ อ นการให้้กู้้�เงิินสำหรัับดำเนิินโครงการในประเทศ
เพื่่อ� นบ้้าน
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ปัั ญ หาหรืื อ อุุปสรรค จากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ทำให้้มีีความเสี่่�ยง
ในการละเมิิดสิทิ ธิิมนุษุ ยชนได้้ง่า่ ยมากยิ่่ง� ขึ้้น� โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งด้้านสิิทธิิแรงงาน ซึ่่�งยัังปรากฏการละเมิิดสิิทธิิ
ของแรงงานในส่่วนของการเลิิกจ้้างและการจ่่ายค่่าจ้้าง
ที่่ไ� ม่่เป็็นธรรม และการใช้้แรงงานบัังคัับและการค้้ามนุุษย์์
ในกลุ่่�มแรงงานประมง สำหรัับในส่่วนของนัักปกป้้อง
สิิทธิิมนุษุ ยชนนั้้�น ยัังปรากฏกรณีีการฟ้้องร้้องดำเนิินคดีี
อยู่่�อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยยัังไม่่มีีมาตรการทางกฎหมาย
ที่่�เหมาะสมเพีียงพอเพื่่�อคุ้้�มครองสิิทธิิของนัักปกป้้อง
สิิทธิิมนุุษยชนจากการฟ้้องร้้องดำเนิินคดีีโดยองค์์กร
ธุุรกิิจอัันเนื่่อ� งมาจากการเปิิดเผยการละเมิิดสิทิ ธิิมนุษุ ยชน
ขององค์์กรธุุรกิิจ นอกจากนี้้� แม้้รัฐั บาลจะมีีความพยายาม
ในการออกมาตรการเพื่่� อ กำกัั บ ดูู แ ลองค์์ ก รธุุ ร กิิ จ
ให้้ เ คารพสิิ ท ธิิ มนุุ ษ ยชนแต่่ ก็็ ยัั ง เป็็ น มาตรการที่่� อ ยู่่�
ในวงจำกัั ด โดยรัั ฐ บาลยัั ง ไม่่ ได้้ ใช้้ ก ลไกที่่� เ หมาะสม
ในการนำเรื่่� อ งสิิ ท ธิิ มนุุ ษ ยชนมาเป็็ น เงื่่� อ นไขในการ
กำกัับดููแลหรืือส่่งเสริิมภาคธุุรกิิจในภาคส่่วนต่่าง ๆ
อย่่างครอบคลุุม รวมถึึงการกำกัับดููแลการประกอบธุุรกิิจ
ของผู้้�ลงทุุนสััญชาติิไทยในต่่างประเทศ และรััฐบาล
ยัังไม่่ได้้นำเรื่่อ� งสิิทธิิมนุษุ ยชนมาเป็็นเงื่อ่� นไขในการพิิจารณา
การร่่วมดำเนิินการกัับภาคธุุรกิิจหรืือในกระบวนการ
จััดซื้้อ� จััดจ้า้ งของภาครััฐ อย่่างไรก็็ตาม ยัังมีีข้้อร้้องเรีียน
ของประชาชนที่่� ห่่ ว งกัั ง วลต่่ อ การดำเนิิ น การของ
บริิษััทขนาดใหญ่่ในประเด็็นผลกระทบต่่อสุุขภาพและ
สิ่่�งแวดล้้อม

4.	ข้้อเสนอแนะ
กสม. มีีข้้อเสนอแนะเพิ่่�มเติิมต่่อประเด็็น
ธุุรกิิจกัับสิิทธิิมนุุษยชน ดัังนี้้�

4.1	รัั ฐ บาลควรผลัั ก ดัั น ให้้ ห น่่ ว ยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องดำเนิินการตามแผนปฏิิบััติิการระดัับชาติิ
ว่่าด้้วยธุุรกิิจกัับสิิทธิิมนุุษยชน ระยะที่่� 1 (พ.ศ. 2562 2565) ทั้้�ง 4 ด้้าน ให้้เกิิดผลเป็็นรููปธรรมอย่่างจริิงจััง
โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง ในประเด็็ น ที่่� มีี ความเร่่ ง ด่่ ว น
ในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 โดยสร้้าง
ความเข้้าใจกัับหน่่วยงานที่่�มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบ ให้้นำ
แผนปฏิิบััติิการฯ เข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่�งของภารกิิจของ
หน่่ ว ยงาน เชื่่� อ มโยงฐานข้้ อ มูู ล ระหว่่ า งหน่่ ว ยงาน
ทบทวนและแก้้ไขประเด็็นที่่�เป็็นปััญหาอุุปสรรคในการ
ดำเนิินงาน รวมถึึงควรเปิิดเผยการดำเนิินการตามแผน
ปฏิิบััติิการฯ ของหน่่วยงานต่่าง ๆ ให้้ประชาชนทั่่�วไป
สามารถเข้้าถึึงได้้
4.2	รััฐบาลควรขยายการกำกัับดููแลองค์์กร
ภาคธุุรกิิจให้้เคารพสิิทธิิมนุุษยชนที่่�มากไปกว่่าธุุรกิิจ
ที่่�จ ดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพ ย์์ โดยรวมถึึงธุุ ร กิิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่่อม อาทิิ การสนัับสนุุนให้้องค์์กร
ธุุ ร กิิ จ นอกเหนืือจากบริิ ษัั ท ที่่� จ ดทะเบีียนในตลาด
หลัักทรััพย์์นำการเปิิดเผยข้้อมููลด้้านความยั่่�งยืืนและ
สิิ ท ธิิ มนุุ ษ ยชนมาปรัั บ ใช้้ ใ นลัั ก ษณะเดีียวกัั น กัั บ
แบบ 56-1 ของสำนัักงาน ก.ล.ต. ตามความเหมาะสม
การจััดให้้มีีกลไกกำกัั บ ดูู แ ลการประกอบธุุ ร กิิ จ ของ
ผู้้�ลงทุุนสััญชาติิไทยในต่่างประเทศ และการกำหนด
ให้้การตรวจสอบสิิทธิิมนุษุ ยชนอย่่างรอบด้้านเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของการกำกัับดููแลองค์์กรธุุรกิิจและเป็็นเงื่่�อนไขหนึ่่�ง
ในการที่่�รััฐจะให้้ความสนัับสนุุนองค์์กรธุุรกิิจนั้้�น อาทิิ
การให้้ความสนัับสนุุนกิิจการของคณะกรรมการส่่งเสริิม
การลงทุุ น หรืือคณะกรรมการส่่ ง เสริิ มวิิ ส าหกิิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่่อม ทั้้�งนี้้� รวมไปถึึงองค์์กรธุุรกิิจ
ที่่รั� ฐั จะเข้้าเป็็นคู่่�สััญญา หรืือในกระบวนการจััดซื้้อ� จััดจ้า้ ง
ของภาครััฐด้้วย
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การประเมิิน
สถานการณ์์
สิิทธิิมนุุษยชน
ของกลุ่่�มบุุคคล
128 สิิทธิิเด็็ก
139 สิิทธิิผู้้�สููงอายุุ
147 สิิทธิิคนพิิการ
160 สิิทธิิสตรีีและความเสมอภาคทางเพศ 
171 ผู้้�มีีปััญหาสถานะและสิิทธิิ
182 สิิทธิิของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�

		 ในปีี 2564 กสม. ได้้ประมวลภาพรวม พร้้อมประเมิินสถานการณ์์
ปััญหา อุุปสรรค และข้้อเสนอแนะด้้านสิิทธิิมนุษุ ยชนของกลุ่่�มบุุคคล ใน 6 กลุ่่�มหลััก
ดัังนี้้�

การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�มบุุคคล

การประเมิิ น สถานการณ์์ สิิ ท ธิิ มนุุ ษ ยชนของกลุ่่�มบุุ ค คลพิิ จ ารณา
ใน 6 กลุ่่�ม ได้้ แ ก่่ สิิ ท ธิิ เ ด็็ ก สิิ ท ธิิ ผู้้�สูู ง อายุุ สิิ ท ธิิ ค นพิิ ก าร สิิ ท ธิิ ส ตรีีและ
ความเสมอภาคทางเพศ ผู้้�มีีปััญหาสถานะและสิิทธิิ และสิิทธิิของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�
ซึ่่�งรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2560 ได้้บััญญััติิให้้การ
รัับรองและคุ้้�มครองสิิทธิิไว้้ในด้้านต่่าง ๆ อาทิิ ด้้านการศึึกษา การสาธารณสุุข
และการเข้้าถึึงกระบวนการยุุติธิ รรม ฯลฯ ให้้แก่่บุคุ คลไม่่ว่า่ จะเป็็นเด็็ก เยาวชน สตรีี
ผู้้�สูู ง อายุุ คนพิิ ก าร รวมถึึ ง กลุ่่�มชาติิ พัั น ธุ์์�ต่่ า ง ๆ ให้้ ด ำรงชีีวิิ ต ได้้ อ ย่่ า งมีี
ศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์ โดยมีีพัันธกรณีีระหว่่างประเทศด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ได้้แก่่ กติิกา ICCPR และ กติิกา ICESCR เป็็นสนธิิสััญญาหลัักในการรัับรอง
สิิทธิิมนุุษยชนในด้้านต่่าง ๆ และยัังมีีสนธิิสััญญาอื่่�นที่่�รัับรองสิิทธิิในแต่่ละกลุ่่�ม
โดยเฉพาะ อาทิิ อนุุสััญญา CRC ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับสิิทธิิเด็็ก อัันมีีหลัักการพื้้�นฐาน
4 ประการ ได้้แก่่ การไม่่เลืือกปฏิิบััติิต่่อเด็็ก การคำนึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุด
ของเด็็กในทุุกการกระทำที่่�เกี่่�ยวกัับเด็็ก การคุ้้�มครองสิิทธิิของเด็็กในการมีีชีีวิิต
อยู่่�รอด และการพัั ฒ นา รวมทั้้� ง การรัั บ ฟัั ง ความเห็็ น ของเด็็ ก ตามสมควร
แก่่อายุุและวุุฒิิภาวะ อนุุสััญญา CEDAW ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับสิิทธิิสตรีี ที่่�มุ่่�งส่่งเสริิม
ความเสมอภาคระหว่่างหญิิงและชายโดยขจััดการเลืือกปฏิิบััติิต่่อสตรีีและ
ส่่งเสริิมให้้ผู้้�หญิิงได้้เข้้าถึึงสิิทธิิและได้้รัับการปฏิิบััติิอย่่างเท่่าเทีียมในด้้านต่่าง ๆ
อาทิิ ด้้านการศึึกษา ด้้านสุุขภาพและการได้้รัับบริิการสาธารณสุุข เศรษฐกิิจ
และสัังคม ความเท่่าเทีียมในเรื่่�องครอบครััวและการแต่่งงาน รวมถึึงการได้้รัับ
ความคุ้้�มครองโดยเท่่าเทีียมภายใต้้กฎหมาย อนุุสััญญา CRPD ได้้รัับรอง
สิิทธิิคนพิิการเพื่่�อคุ้้�มครองและประกัันให้้คนพิิการสามารถเข้้าถึึงสิิทธิิมนุุษยชน
และเสรีีภาพขั้้น� พื้้�นฐานอย่่างเท่่าเทีียมกัับบุุคคลอื่่น� ทั้้�งในด้้านการเมืือง เศรษฐกิิจ
สัั ง คม และวัั ฒ นธรรม รวมทั้้� ง อนุุ สัั ญ ญา CERD ซึ่่� ง นำมาปรัั บ กัั บ สิิ ท ธิิ
ของผู้้�มีีปััญหาสถานะและสิิทธิิ และสิิทธิิของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์� เพื่่�อให้้รััฐภาคีี
ดำเนิินมาตรการเพื่่�อขจััดการเลืือกปฏิิบััติิทางเชื้้�อชาติิในทุุกรููปแบบ ประกััน
สิิทธิิของบุุคคลให้้มีีความเสมอภาคกัันตามกฎหมาย ตลอดจนการเข้้าถึึงสิิทธิิ
ขั้้น� พื้้�นฐานต่่าง  ๆ ที่่รั� ฐั ได้้กำหนดนโยบายไว้้ในแผนสิิทธิิมนุษุ ยชนแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 4
(พ.ศ. 2562 - 2565) ซึ่่ง� มีีเป้้าหมายและมาตรการดำเนิินการเพื่่อ� ปกป้้อง คุ้้�มครอง
และส่่งเสริิมสิทิ ธิิของกลุ่่�มบุุคคลทุุกกลุ่่�ม อาทิิ กำหนดให้้เด็็กและเยาวชนทุุกช่่วงวััย
ได้้รับั การพััฒนาการศึึกษาและการเข้้ารัับบริิการสุุขภาพ กำหนดให้้มีีการพััฒนา
นวัั ต กรรมด้้ า นการขนส่่ ง ที่่� ต อบสนองต่่ อ ความต้้ อ งการของกลุ่่�มคนพิิ ก าร
และผู้้�สููงอายุุ หรืือกำหนดให้้มีีมาตรการในการแก้้ปัญ
ั หาแก่่กลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์� ผู้้�ไร้้รัฐั
ไร้้สััญชาติิ ให้้สามารถเข้้าถึึงสวััสดิิการของภาครััฐ
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5.1 สิิทธิิเด็็ก
1.	สถานการณ์์/ปััญหา
	ข้้ อ มูู ล จากกรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย (มท.) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีเด็็กและ
เยาวชนตาม พ.ร.บ. ส่่งเสริิมการพััฒนาเด็็กและเยาวชน
แห่่งชาติิ พ.ศ. 2550 จำนวน 20,786,770 คน เป็็นเด็็ก
ช่่วงอายุุ 0 - 17 ปีี จำนวน 13,606,547 คน และเยาวชน
ช่่วงอายุุ 18 - 25 ปีี จำนวน 7,180,223 คน คิิดเป็็น
ร้้อยละ 20.56 และร้้อยละ 10.85 ของจำนวนประชากร
ทั้้�งหมด 66,186,727 คน ตามลำดัับ363 จากการติิดตาม
สถานการณ์์ สิิ ท ธิิ มนุุ ษ ยชนด้้ า นสิิ ท ธิิ เ ด็็ ก ปีี 2564
พบปััญหาที่่�สำคััญ ดัังนี้้�

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

1.1 ปััญหาพััฒนาการของเด็็ก
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		 ในปีี 2558 - 2559 มีีการสำรวจ
สถานการณ์์เด็็กและสตรีีในประเทศไทย โดยสำนัักงาน
สถิิติแิ ห่่งชาติิ (สสช.) ร่่วมกับั กระทรวงสาธารณสุุข (สธ.)
และองค์์ ก ารยูู นิิ เ ซฟประเทศไทย พบปัั ญ หา
ด้้านพััฒนาการของเด็็ก ได้้แก่่ ภาวะทุุพโภชนาการ
ทั้้� ง ในส่่ ว นของส่่ ว นสูู ง ไม่่ ส มส่่ ว นตามเกณฑ์์ แ ละมีี
ภาวะน้้ำหนัักเกิิน รวมถึึงปััญหาความเหลื่่�อมล้้ำในการ
เข้้าถึึงบริิการปฐมวััยและคุุณภาพการจััดบริิการ พ่่อแม่่
ผู้้�ปกครองขาดความรู้้�และทัั ก ษะการดูู แ ลเลี้้� ย งดูู
ที่่�ถููกต้้อง นอกจากนั้้�น ยัังขาดการเตรีียมความพร้้อม
ระหว่่ า งรอยเชื่่� อ มต่่ อ ในระดัั บ ปฐมวัั ย ไปยัั ง ระดัั บ
ประถมศึึกษา ปััญหากลุ่่�มเด็็กไร้้สััญชาติิ ชนกลุ่่�มน้้อย
ซึ่ง่� ปััญหาต่่าง ๆ ดัังกล่่าวไม่่สามารถลดหรืือทำให้้หมดลง
ไปได้้ เนื่่อ� งจากขาดระบบที่่จ� ะทำให้้เกิิดการดำเนิินการได้้

อาทิิ ระบบการสำรวจคััดกรองวิินิจิ ฉััยศัักยภาพของเด็็ก
ปฐมวััย ทำให้้การพััฒนาแบบองค์์รวมและเน้้นการดููแล
เด็็กแต่่ละคนที่่�มีีความแตกต่่างกัันเป็็นไปได้้ยาก364
		 ผลสำรวจสถานการณ์์ เ ด็็ ก และสตรีี
ในพื้้�นที่่�ชายแดนภาคใต้้ของประเทศไทย โดย สสช.
ด้้ ว ยการสนัั บ สนุุ น จากยูู นิิ เซฟ ซึ่่� ง ได้้ เ ผยแพร่่ เ มื่่� อ
ปีี 2564 ระบุุว่่า เด็็กในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้มีีปััญหา
โภชนาการ ขาดภููมิิคุ้้�มกัันโรค และขาดทัักษะเรีียนรู้้�
เด็็กอายุุ 1 ปีี ใน จ. นราธิิวาส เกืือบครึ่่�งหนึ่่�งไม่่ได้้รัับ
วััคซีีนภููมิิคุ้้�มกัันอย่่างครบถ้้วน เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับ
เด็็กอายุุ 1 ปีี ของทั้้�งประเทศกว่่าร้้อยละ 82 ที่่�ได้้รัับ
วัั ค ซีีนภูู มิิ คุ้้�มกัั น ครบถ้้ ว น 365 ในปีี 2564 ที่่� ยัั ง คง
มีีการแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด 19 ระลอกใหม่่
ส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อการพััฒนาของเด็็กปฐมวััย
จากปัั ญ หาสภาพเศรษฐกิิ จ ของผู้้�ปกครองและ
สถานรัับเลี้้�ยงเด็็กต้้องปิิดตามมาตรการของรััฐ ทำให้้
โอกาสในพััฒนาการทางด้้านร่่างกาย การเรีียนรู้้� และ
ภาวะโภชนาการได้้กิินอาหารครบ 5 หมู่่�และดื่่�มนม
ต้้ อ งสูู ญ เสีียไป โดยมีีข้้ อ มูู ล ด้้ า นส่่ ง เสริิ มสุุ ข ภาพ
ด้้านพััฒนาการปฐมวััยของกรมอนามััย เมื่่�อวัันที่่� 11
สิิงหาคม 2564 พบว่่า เป้้าหมายการคััดกรองพััฒนาการ
เด็็กปฐมวััย จำนวน 1,515,545 ราย สามารถคััดกรองได้้
1,345,511 ราย คิิดเป็็นร้้อยละ 88.8 พบพััฒนาการ
เด็็กสมวััยจำนวน 968,253 ราย คิิดเป็็นร้้อยละ 72
และสงสััยพััฒนาการล่่าช้้า จำนวน 377,253 ราย
คิิดเป็็นร้้อยละ 28 โดยในจำนวนที่่�สงสััยล่่าช้้าได้้ส่่งต่่อ
ไปกระตุ้้�นพััฒนาการภายใน 30 วััน พบว่่า มีีพััฒนาการ
สมวััยกลัับมาได้้ที่่� ร้้อยละ 99366

จาก สถิิติิข้้อมููลและสถานการณ์์ด้้านเด็็กและเยาวชน ประจำปีี 2563 ข้้อมููล ณ เดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2563,
โดย กรมกิิจการเด็็กและเยาวชน, 30 กัันยายน 2564 สืืบค้้นจาก https://www.dcy.go.th/webnew/main/index.php
364
จาก (ร่่าง) แผนพััฒนาเด็็กปฐมวััย พ.ศ. 2564 - 2570 (น. ก), โดย คณะกรรมการนโยบายการพััฒนาเด็็กปฐมวััย,
25 ตุุลาคม 2564. สืืบค้้นจาก http://dn.corewebsite.com/public/dispatch_upload/backend/core_dispatch_
261649_6.pdf
365
จาก ผลสำรวจชี้้�เด็็กในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้เผชิิญปััญหาโภชนาการ ขาดภููมิิคุ้้�มกัันโรค และขาดทัักษะเรีียนรู้้�,
โดย ประชาไท, 31 มีีนาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://prachatai.com/journal/2021/03/92366
366
จาก แนะเทคนิิคกระตุ้้�นพััฒนาการเด็็กเล็็กช่่วงโควิิด 19, โดย กรุุงเทพธุุรกิิจ, 20 สิิงหาคม 2564. สืืบค้้นจาก
https://www.bangkokbiznews.com/news/955741
363

		 ส ำ ห รัั บ โ ค ร ง ก า ร เ งิิ น อุุ ด ห นุุ น
เพื่่�อการเลี้้�ยงดููเด็็กแรกเกิิด คณะกรรมการส่่งเสริิม
การพััฒนาเด็็กและเยาวชนแห่่งชาติิ (กดยช.) เห็็นชอบ
นโยบายสวััสดิิการเงิินอุุดหนุุนเด็็กเล็็กแบบถ้้วนหน้้า
แก่่เด็็กเล็็กอายุุ 0 - 6 ปีี เดืือนละ 600 บาท/คน/ปีี
โดยเริ่่�มในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แต่่ในทางปฏิิบััติิ
พบว่่า ยัังไม่่สามารถจ่่ายเงิินอุุดหนุุนฯ แบบถ้้วนหน้้าได้้
เนื่่�องจากปััญหาด้้านงบประมาณที่่�ไม่่ได้้รัับการจััดสรร
อย่่างเพีียงพอสำหรัับเด็็กเล็็ก จำนวน 4.2 ล้้านคน
ทั่่�วประเทศ ซึ่่�งในส่่วนขององค์์กรภาคประชาสัังคม
ได้้ มีีข้้ อ เรีียกร้้ อ งให้้ รัั ฐ ดำเนิิ น การให้้ เ ป็็ น ไปตามมติิ
ของ กดยช.368 ทั้้�งนี้้� เพื่่อ� ให้้เด็็กเล็็กที่่อ� ายุุ 0 - 6 ปีี ทุุกคน
ได้้รัับเงิินอุุดหนุุนทุุกคนและแก้้ไขปััญหาการตกหล่่น
ของเด็็ ก เล็็ ก บางกลุ่่�ม เช่่ น เด็็ ก ในสถานสงเคราะห์์
ของรััฐ เด็็กที่่�มีีมารดาอยู่่�ในเรืือนจำ เป็็นต้้น

1.2 การใช้้ความรุุนแรงต่่อเด็็ก
		 ในปีี 2564 ยัั ง คงพบรายงานเด็็ ก
ถููกกระทำรุุนแรงในครอบครััวและพบการใช้้ความรุุนแรง
ต่่อเด็็กในรููปแบบอื่่�น ตััวอย่่างเช่่น เด็็กชายอายุุ 7 ปีี
ถููกมารดาทำร้้ายร่่างกาย369 เด็็กหญิิงอายุุประมาณ 1 ปีี
ถููกพ่่อเลี้้�ยงทำร้้ายจนเสีียชีีวิิต เนื่่�องจากมีีปััญหากัับ
ภรรยาที่่เ� ป็็นแม่่ของเด็็ก370 นัักเรีียนชั้้น� ประถมศึึกษาปีีที่่� 2
ถููกนัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 5 และชั้้�นมััธยมศึึกษา
ปีีที่่� 4 ทำร้้ายร่่างกาย371 และเยาวชนชายอายุุ 18 ปีี
เสพกััญชาแล้้วทำร้้ายแฟนซึ่ง่� เป็็นเยาวชนหญิิงอายุุ 16 ปีี
จนเสีียชีีวิิต372 เป็็นต้้น
		ข้้ อ มูู ล จ า ก ศูู น ย์์ ช่่ ว ย เ ห ลืื อ สัั ง ค ม
กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
(พม.) ระบุุถึึงสถิิติิความรุุนแรงต่่อเด็็กในสองช่่วงเวลา
ที่่�มีีการแพร่่ระบาดโรคโควิิด 19 ได้้แก่่ 1) ช่่วงก่่อน
การแพร่่ระบาด (ปีี 2561 - 2562) พบว่่า มีีความรุุนแรง
ภายนอกครอบครััว จำนวน 1,142 ราย และความรุุนแรง
ภายในครอบครััว จำนวน 3,017 ราย และ 2) ช่่วงที่่เ� กิิด
การแพร่่ ร ะบาด (ปีี 2563 - 2564) 373 พบว่่ า
มีีความรุุนแรงภายนอกครอบครััว จำนวน 969 ราย
และความรุุนแรงภายในครอบครััว จำนวน 2,902 ราย
สถิิติกิ ารกระทำความรุุนแรงต่่อเด็็กลดลงเมื่่อ� เปรีียบเทีียบ
กัับช่่วงก่่อนที่่�มีีการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19

จาก กสศ.เปิิดข้้อมููลล่่าสุุด 4 วิิกฤตที่่�มองไม่่เห็็น “เด็็กในชุุมชนแออััด-แคมป์์คนงาน”, โดย มติิชนออนไลน์์,
1 มิิถุุนายน 2564. สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/local/news_2753561
368
จาก เครืือข่่ายเด็็กเท่่ากััน ร้้องภาครััฐ ช่่วยจััดงบปีี 65 ให้้ “เงิินอุุดหนุุนเด็็กเล็็กถ้้วนหน้้า”, โดย SANOOK,
3 พฤศจิิกายน 2564. สืืบค้้นจาก https://www.sanook.com/news/8429838/
369
จาก ตร.แจ้้งข้้อหาหนัักแม่่ทำร้้ายลููกชาย 7 ขวบ ปางตาย, โดย มติิชนออนไลน์์, 9 กุุมภาพัันธ์์ 2564. สืืบค้้นจาก
https://www.matichon.co.th/region/news_2569421
370
จาก รวบพ่่อเลี้้�ยงอำมหิิต หึึงเมีีย ไปลงที่่�ลููกเลี้้�ยง ตีี ด.ญ. 1 ขวบจนตาย, โดย ไทยรััฐออนไลน์์, 9 กุุมภาพัันธ์์ 2564.
สืืบค้้นจาก https://www.thairath.co.th/news/local/east/2029255
371
จาก รุ่่�นพี่่�โหด ทำโทษ 9 ขวบ ราดซีีม่่า เป็็นแผลทั้้�งตััว แม่่จี้้�โรงเรีียนรัับผิิดชอบ, โดย ไทยรััฐออนไลน์์, 24 มีีนาคม
2564. สืืบค้้นจาก https://www.thairath.co.th/news/local/south/2056129
372
จาก ผู้้�ช่่วย รมว.ยุุติิธรรม ประสาน จนท.เร่่งเยีียวยาครอบครััวสาววััย 16 ถููกแฟนหนุ่่�มกระทืืบดัับ, โดย ไทยโพสต์์,
31 สิิงหาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.thaipost.net/main/detail/115149
373
ข้้อมููลของปีี 2564 เป็็นข้้อมููล ณ วัันที่่� 11 ตุุลาคม 2564.

5
บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�มบุุคคล

		 นอกจากนี้้� ยัังมีีรายงานการสำรวจเด็็ก
และเยาวชนในพื้้�นที่่�ชุุมชนแออััดทั่่�วกรุุงเทพมหานคร
(กทม.) ของกองทุุนเพื่่�อความเสมอภาคทางการศึึกษา
(กสศ.) ตั้้� ง แต่่ ต้้ น ปีี 2563 ในช่่ ว งสถานการณ์์ ก าร
แพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 จนถึึงวัันที่่� 31 พฤษภาคม
2564 พบว่่า เด็็กและเยาวชนในพื้้�นที่่�สำรวจมีีปััญหา
หลายประการ อาทิิ มีีภาวะทุุพโภชนาการ ภาวะการ
เรีียนรู้้�ถดถอยกว่่าปกติิราว 2 - 5 เดืือน และภาวะ
“เครีียดเงีียบ”367

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564
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		 ในส่่ ว นของภาคประชาสัั ง คม ข้้ อ มูู ล
จากมููลนิิธิิปวีีณาหงสกุุลเพื่่�อเด็็กและสตรีี ระบุุถึึงข้้อมููล
การรัับเรื่่�องราวร้้องทุุกข์์ในปีี 2564 พบปััญหาการ
ทารุุณกรรม/การกัักขัังเด็็กและเยาวชน จำนวน 312 ราย
สำหรัับกรณีีการถููกข่่มขืืน/ถููกกระทำอนาจารต่่อเด็็ก
และเยาวชน จำนวน 596 ราย โดยช่่วงอายุุที่่�ถููกข่่มขืืน
มากที่่�สุุด ได้้แก่่ อายุุ 10 - 15 ปีี อายุุ 15 - 20 ปีี และ
อายุุ 5 - 10 ปีี ตามลำดัั บ ทั้้� ง นี้้� เด็็ ก ที่่� ถูู ก ข่่ มขืื น
กระทำชำเราอายุุน้้อยที่่�สุุด คืือ 10 เดืือน374

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

		ปััญหาการใช้้ความรุุนแรงในลัักษณะ
ของการกลั่่�นแกล้้งหรืือ “บููลลี่่�” (Bully) เกิิดขึ้้�นอย่่าง
ต่่อเนื่่�องและส่่งผลต่่อสภาพจิิตใจของเด็็ก ตััวอย่่างเช่่น
เด็็กมีีความเครีียดจากการถููกเพื่่�อนร่่วมชั้้�นเรีียนบููลลี่่�
ด้้วยถ้้อยคำที่่�หยาบคายและรุุนแรง375 นัักเรีียนหญิิง
ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6 อายุุ 12 ปีี ฆ่่าตััวตายภายใน
บ้้านพััก สาเหตุุจากถููกเพื่่�อนในโรงเรีียนบููลลี่่�ด้้วยการ
ไม่่พููดด้้วย376 ข้้อมููลจากสถาบัันสุุขภาพจิิตเด็็กและ
วััยรุ่่�นราชนคริินทร์์ระบุุว่า่ สถิิติกิ ารขอรัับบริิการปรึึกษา
สายด่่วนสุุขภาพจิิต 1323 ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับปััญหาการ
ถููกบููลลี่่ข� องเด็็กและเยาวชนช่่วงอายุุ 10 - 19 ปีี ระหว่่าง
วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563 - 30 กัันยายน 2564 มีีจำนวน
170 คน และมีีปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นจากการถููกบููลลี่่� อาทิิ
ภาวะอารมณ์์เครีียดหรืือวิิตกกัังวล ภาวะอารมณ์์เศร้้า
รายละเอีียดปรากฏตามตารางจำนวนและปััญหาเด็็ก
และวััยรุ่่�นที่่�ขอรัับบริิการปรึึกษาสายด่่วนสุุขภาพจิิต
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับปััญหาการถููกบููลลี่่�
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แยกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จำ�นวน (คน)
70
100
170

ร้อยละ
41.18
58.82
100

แยกตามประเภทปััญหา
ประเภทปัญหา
จำ�นวน (คน)
ภาวะอารมณ์เครียด
96
หรือวิตกกังวล
ภาวะอารมณ์เศร้า
38
ปัญหาทางจิตเวช
24
พฤติกรรม
10
หรือความคิดอยากตาย /
ทำ�ร้ายตนเอง
พฤติกรรมก้าวร้าว
2
รวม
170

ร้อยละ
56.48
22.36
14.11
5.88
1.17
100

ที่่�มา: สถาบัันสุุขภาพจิิตเด็็กและวััยรุ่่�นราชนคริินทร์์

จาก หนัังสืือมููลนิิธิิปวีีณาหงสกุุลเพื่่�อเด็็กและสตรีี (องค์์กรสาธารณประโยชน์์) ที่่� มปว. 001/01/2552 ลงวัันที่่�
10 มกราคม 2565 เรื่่� อ ง การขอความอนุุ เ คราะห์์ ข้้ อ มูู ล เพื่่� อ ประกอบการจัั ด ทำรายงานผลการประเมิิ น สถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2563.
375
จาก แม่่แสนเจ็็บลููกถููกเพื่่�อน นร.บููลลี่่� ด่่าแรงถึึงขั้้�นเครีียดนอนไม่่หลัับ, โดย เดลิินิิวส์์, 1 มีีนาคม 2564. สืืบค้้นจาก
https://www.dailynews.co.th/regional/828213
376
จาก แทบขาดใจ! ‘ลููกสาวป.6’ คิิดสั้้�น ทุุกข์์ใจถููกเพื่่�อนที่่� รร. บููลลี่่�, โดย เดลิินิิวส์์, 8 กุุมภาพัันธ์์ 2564. สืืบค้้นจาก
https://www.dailynews.co.th/regional/824012
374

		ข้้ อ มูู ล จากศูู น ย์์ ช่่ ว ยเหลืือสัั ง คม พม.
ระบุุ ถึึ ง สถิิ ติิ เ ด็็ ก ถูู ก ล่่ ว งละเมิิ ด ทางเพศเปรีียบเทีียบ
ในสองช่่วงเวลาที่่�มีีการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
โดยในช่่วงก่่อนการเกิิดการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
(ปีี 2561 - 2562) เกิิดขึ้้�นภายนอกครอบครััว จำนวน
655 ราย จำแนกเป็็นเด็็กชาย จำนวน 44 ราย เด็็กหญิิง
จำนวน 611 ราย และเกิิดขึ้้�นภายในครอบครััว จำนวน
326 ราย จำแนกเป็็นเด็็กชาย จำนวน 9 ราย เด็็กหญิิง
จำนวน 317 ราย เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับช่่วงที่่�เกิิดการ
แพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 (ปีี 2563 - 2564)378
เกิิดขึ้้น� ภายนอกครอบครััว จำนวน 315 ราย จำแนกเป็็น
เด็็กชาย 24 ราย และเด็็กหญิิง 291 ราย และเกิิดขึ้้�น
ภายในครอบครัั ว จำนวน 250 ราย จำแนกเป็็ น
เด็็กชาย 8 ราย และเด็็กหญิิง 242 ราย ขณะเดีียวกััน
ข้้ อ มูู ล จากกรมกิิ จ การเด็็ ก และเยาวชนระบุุ ถึึ ง สถิิ ติิ
เด็็ ก ที่่� ถูู ก ล่่ ว งละเมิิ ด ทางเพศที่่� ไ ด้้ รัั บ การคุ้้�มครอง
ตามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองเด็็ก พ.ศ. 2546 มีีจำนวน

		 ในส่่ ว นของสถิิ ติิ ก ารกระทำความผิิ ด
เกี่่ย� วกัับการล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กผ่่านอิินเทอร์์เน็็ต
หรืือสื่่�อสัังคมออนไลน์์ในระหว่่างช่่วงก่่อนสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 (ปีี 2561 - 2562)
มีีจำนวนผู้้�กระทำผิิดที่่�ถููกดำเนิินคดีี จำนวน 25 ราย
และในช่่วงที่่�เกิิดสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค
โควิิด 19 (ปีี 2563 - 2564) มีีจำนวนผู้้�กระทำผิิด
ที่่�ถููกดำเนิินคดีี จำนวน 35 ราย
		 ในปีี 2564 พบรายงานการล่่วงละเมิิด
ทางเพศต่่อเด็็กทั้้�งจากบุุคคลในครอบครััว คนใกล้้ชิิด
และบุุคลากรทางการศึึกษาหลายกรณีี อาทิิ กรณีีเด็็กหญิิง
ป่่ ว ยเป็็ น โรคออทิิ ส ติิ ก ถูู ก ญาติิ แ ละคนต่่ า งหมู่่�บ้้ า น
ข่่มขืืน379 กรณีีครููสอนภาษาไทยโรงเรีียนแห่่งหนึ่่�งใน
จ. เชีียงใหม่่ มีีสััมพันั ธ์์กับั ลููกศิิษย์์อายุุ 18 ปีี380 สอดคล้้อง
กัับข้้อมููลจากการเสวนาออนไลน์์เรื่่�อง “สถานศึึกษา
กัั บ ปัั ญ หาคุุ ก คามทางเพศ” จัั ด โดยมูู ล นิิ ธิิ ห ญิิ ง ชาย
ก้้ า วไกลร่่ วมกัั บ มูู ล นิิ ธิิ เ ด็็ ก เยาวชนและครอบครัั ว
สนัับสนุุนโดยสำนัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิม
สุุขภาพ (สสส.) พบว่่า การคุุกคามทางเพศมีีทั้้�งทางตรง
ทางอ้้อมผ่่านการใช้้สายตา ท่่าทาง คำพููด ร่่างกาย
หรืือสื่่�อสารผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ โดยผู้้�กระทำเป็็นผู้้�มีี
อำนาจเหนืือกว่่ า คืือ ครูู แ ละรุ่่� น พี่่� โดยผู้้�ถูู ก กระทำ
ส่่วนใหญ่่เก็็บเรื่่�องไว้้ไม่่กล้้าบอกใคร381

จาก ติิดอัันดัับต้้นของเอเชีีย! เด็็กไทยกว่่า 80% เคยเจอ‘การบููลลี่่�’ เกืือบครึ่่�งมองเป็็นเรื่่�องปกติิ, โดย สำนัักข่่าว
อิิศรา, 16 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.isranews.org/article/isranews/105059-isranews-bullying.html
378
ข้้อมููลของปีี 2564 เป็็นข้้อมููล ณ วัันที่่� 11 ตุุลาคม 2564.
379
จาก ครอบครััวสุุดช้้ำ ลููกสาวพิิการ 2 คน ถููกลวงไปย่่ำยีี เฒ่่าวััย 73 จ่่าย 100 ค่่าปิิดปาก, โดย ข่่าวสดออนไลน์์,
3 มิิถุุนายน 2564. สืืบค้้นจาก https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6433381
380
จาก ครููสาวสุุดช้้ำ! ร้้องสอบสามีีครูู แอบแซ่่บลููกศิิษย์์สาว เจอภาพบาดใจ-ยื่่�นคำขาดขอหย่่า, โดย ข่่าวสดออนไลน์์,
7 กรกฎาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6495465
381
จาก แฉปมคุุกคามทางเพศ พบมีีทั้้�งครููและรุ่่�นพี่่�, โดย ไทยโพสต์์, 17 มิิถุุนายน 2564. สืืบค้้นจาก https://www.
thaipost.net/main/detail/106614
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บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�มบุุคคล

ทางเพศ

1.3 การล่่วงละเมิิดและการแสวงประโยชน์์

ลดลงเมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อนหน้้า ได้้แก่่ ในปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 มีีจำนวนเด็็กที่่�ได้้รัับการคุ้้�มครอง จำนวน
576 ราย ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีีจำนวนเด็็กที่่�
ได้้รับั การคุ้้�มครอง จำนวน 690 ราย และในปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มีีจำนวนเด็็กที่่�ได้้รัับการคุ้้�มครอง จำนวน
346 ราย

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

		 นอกจากนี้้� ข้้อมููลจากเวทีีเสวนาวิิชาการ
ในหััวข้้อ STOP Bullying หยุุดการกลั่่�นแกล้้ง หยุุด
ความรุุนแรง หยุุดสร้้างความเกลีียดชัังในสัังคม โดยคลิินิกิ
กฎหมาย คณะนิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยพะเยา ระบุุว่่า
เด็็ ก และเยาวชนไทย ร้้ อ ยละ 80 ประสบปัั ญ หา
การถูู ก คุุ ก คาม การถูู ก กลั่่� น แกล้้ ง ในโรงเรีียน หรืือ
บนโซเชีียลมีีเดีียเป็็นอัันดัับต้้น ๆ ของเอเชีีย โดยเด็็ก
และเยาวชนร้้อยละ 28 เห็็นว่่าการกลั่่�นแกล้้งเป็็นเรื่่�อง
ปกติิ ขณะที่่�ร้้อยละ 39 เห็็นว่่าการกลั่่�นแกล้้งเป็็น
ความสนุุก และระบุุว่่า ร้้อยละ 59 เคยถููกกลั่่�นแกล้้ง377
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		 สำหรัับการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ
จากเด็็ ก ในลัั ก ษณะของการค้้ า มนุุ ษ ย์์ ยัั ง มีีรายงาน
การจัับกุุมของเจ้้าหน้้าที่่ต� ำรวจหลายกรณีี อาทิิ การจัับกุุม
ผู้้�โพสต์์ข้้อความค้้าบริิการทางเพศเด็็กผู้้�หญิิงอายุุตั้้�งแต่่
15 - 18 ปีี ผ่่านสื่่�อโซเชีียลในพื้้�นที่่� จ. กาญจนบุุรีี382
การจัับกุุมผู้้�ที่่�นำเด็็กอายุุต่่ำกว่่า 15 ปีี ขายบริิการ
ทางเพศใน จ. เชีียงใหม่่383 การจัับกุุมผู้้�ใช้้บัญ
ั ชีีทวิิตเตอร์์
โพสต์์ ภ าพเด็็ ก ชายอายุุ ต่่ ำกว่่ า 18 ปีี เพื่่� อ รัั บ งาน
ขายบริิการทางเพศที่่� จ. พระนครศรีีอยุุธยา384 และ
กรณีีการเสนอขายบริิการทางเพศที่่เ� ป็็นเด็็กผ่่านเว็็บไซต์์
หลายราย385

ตาม พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีีพิจิ ารณาคดีี
เยาวชนและครอบครััว พ.ศ. 2553 จำนวน 3,909 ราย
และ 2) จำนวนเด็็กและเยาวชนในสถานที่่�ควบคุุมตััว
ตาม พ.ร.บ. การบริิ ห ารการแก้้ ไขบำบัั ดฟื้้� น ฟูู เ ด็็ ก
และเยาวชนที่่�กระทำผิิด พ.ศ. 2561 จำนวน 46 ราย386

1.4 เด็็กในกระบวนการยุุติิธรรม

		 1) ก า ร ใช้้ ม า ต ร ก า ร พิิ เ ศ ษ แ ท น
การดำเนิินคดีีอาญาในชั้้น� ก่่อนฟ้้องตามมาตรา 86 แห่่ง
พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีี
เยาวชนและครอบครััว พ.ศ. 2553 ของศาลเยาวชน
และครอบครััวทั่่ว� ประเทศ ซึ่่ง� เป็็นมาตรการพิิเศษเกี่่ย� วกัับ
การจัั ด ทำแผนแก้้ ไขบำบัั ดฟื้้� น ฟูู ใ ห้้ เ ด็็ ก หรืือเยาวชน
ปฏิิบััติิ ระหว่่างเดืือนมกราคม - กัันยายน พ.ศ. 2564
มีีการตรวจสอบกระบวนการจััดทำแผนแก้้ไขบำบััดฟื้น้� ฟูู
223 ราย พบว่่า ปฏิิบััติิตามแผนครบถ้้วนและพนัักงาน
อััยการสั่่�งไม่่ฟ้้อง จำนวน 189 ราย คิิดเป็็นร้้อยละ 85

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

		 จากข้้อมููลสถิิติิเด็็กและเยาวชนที่่�เข้้าสู่่�
กระบวนการยุุติิธรรม มีีจำนวนคดีีเด็็กและเยาวชน
ที่่� เ ข้้ า สู่่�สถานพิิ นิิ จ และคุ้้�มครองเด็็ ก และเยาวชน
ทั่่� ว ประเทศ ในปีี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน
14,182 คดีี พบว่่า จำนวนคดีีลดลงร้้อยละ 27.11
เมื่่�อเทีียบกัับปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่่�มีีจำนวน
19,457 คดีี โดยในปีี 2564 ส่่ ว นใหญ่่ เ ป็็ น คดีีที่่� มีี
ฐานความผิิ ด เกี่่� ย วกัั บ ยาเสพติิ ด ให้้ โ ทษ 6,825 คดีี
คิิดเป็็นร้้อยละ 48.12 รองลงมาเป็็นคดีีความผิิดเกี่่ย� วกัับ
ทรััพย์์ 1,804 คดีี คิิดเป็็นร้้อยละ 12.72 คดีีความผิิด
เกี่่�ยวกัับชีีวิิตและร่่างกาย 1,445 คดีี คิิดเป็็นร้้อยละ
10.18 ตามลำดัับ
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		 ในจำนวนเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำผิิด
ที่่�ถููกควบคุุมตััวทั่่�วประเทศ ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564 จำแนกตามการดำเนิินคดีีตามกฎหมาย ได้้แก่่
1) จำนวนเด็็ ก และเยาวชนในสถานที่่� ค วบคุุ มตัั ว

		 สำหรัับกระบวนการที่่�นำมาใช้้กัับเด็็ก
และเยาวชนที่่�กระทำผิิดทางอาญามีีความแตกต่่างกัับ
ผู้้�ใหญ่่ โดยจะนำมาตรการพิิเศษแทนการดำเนิินคดีี
มาใช้้บัังคัับ เพื่่�อให้้โอกาสแก่่เด็็กและเยาวชนให้้ได้้รัับ
การดููแลและเป็็นกระบวนการยุุติิธรรมเชิิงสมานฉัันท์์
ได้้แก่่

		 2) ก า ร ใช้้ ม า ต ร ก า ร พิิ เ ศ ษ แ ท น
การดำเนิินคดีีอาญาในชั้้�นหลัังฟ้้องตามมาตรา 90 แห่่ง
พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครััวและวิิธีีพิิจารณาคดีี
เยาวชนและครอบครััว พ.ศ. 2553 ซึ่่�งเป็็นมาตรการ
พิิเศษเกี่่�ยวกัับการจััดทำแผนแก้้ไขบำบััดฟื้้�นฟููเด็็กหรืือ
เยาวชนหลัังการฟ้้องคดีีของสำนัักงานศาลยุุติธิ รรมระบุุว่า่
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีีคดีีที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการ

จาก รวบแม่่เล้้าวััย 16 พาเด็็กสาววััยกระเตาะ เร่่ขายบริิการให้้หนุ่่�มกลััดมัันผ่่านโซเชีียล, โดย เดลิินิิวส์์ออนไลน์์,
2 สิิงหาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.dailynews.co.th/news/116134/
383
จาก ตร.ภาค 5 ขยายผลจัับกุุมเครืือข่่ายค้้ามนุุษย์์ใน จ.เชีียงใหม่่, โดย ข่่าว 8, 24 สิิงหาคม 2564. สืืบค้้นจาก
https://www.thaich8.com/news_detail/100173
384
จาก จัับแล้้ว“เจ๊๊ใหญ่่ อยุุธยา” ส่่งหนุ่่�มขายบริิการออนไลน์์, โดย เนชั่่�นออนไลน์์, 3 กัันยายน 2564. สืืบค้้นจาก
https://www.nationtv.tv/news/378837616
385
จาก ตำรวจ ปคม.จัับ “กระบวนการค้้ามนุุษย์์”, โดย สยามโพสต์์, 8 มกราคม 2564. สืืบค้้นจาก http://
www.siampost.in/article.php?nid=20398
386
จาก รายงานสถิิติิ Warroom, โดย กรมพิินิิจและคุ้้�มครองเด็็กและเยาวชน, 30 กัันยายน 2564. สืืบค้้นจาก
http://www.djop.go.th/navigations/รายงานสถิิติิ-Warroom
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2. การดำเนิินการที่่�สำคััญ
ปีี 2563

2.1 การตอบรัับข้้อเสนอแนะในรายงาน

		 คณะรััฐมนตรีี (ครม.) และหน่่วยงาน
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องได้้ตอบรัับข้้อเสนอแนะของ กสม. ในประเด็็น
1) โครงการเงิินอุุดหนุุนเพื่่�อการเลี้้�ยงดููเด็็กแรกเกิิด

2.2 การดำเนิินการในปีี 2564
		

2.2.1 การพััฒนาเด็็กปฐมวััย

		
1) แผนพัั ฒ นาเด็็ ก ปฐมวัั ย
พ.ศ. 2564 - 2570 ครม. มีีมติิเมื่่�อวัันที่่� 15 มิิถุุนายน
2564 เห็็นชอบร่่างแผนพััฒนาเด็็กปฐมวััย พ.ศ. 2564 2570 ตามที่่� ก ระทรวงศึึ ก ษาธิิ ก าร (ศธ.) เสนอ
โดยมีีสาระสำคัั ญ อาทิิ เด็็ ก ปฐมวัั ย จะต้้ อ งได้้ รัั บ
การดููแลพััฒนาอย่่างรอบด้้านทั้้�งสุุขภาวะ การศึึกษา
และสวััสดิิการทางสัังคม และได้้รัับการสำรวจคััดกรอง
และวิิ นิิ จ ฉัั ย เพื่่� อ หาภาวะความต้้ อ งการพิิ เ ศษหรืือ
ด้้อยโอกาสเพื่่�อให้้สามารถรัับบริิการต่่าง ๆ ได้้อย่่าง
เท่่ า เทีียมและมีีคุุ ณ ภาพ ส่่ ง เสริิ ม เรื่่� อ งการปรัั บ ปรุุ ง

จาก หนัังสืือกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ ด่่วนที่่สุ� ดุ ที่่� พม 0209/6777 ลงวัันที่่� 18 พฤษภาคม
2564 เรื่่อ� ง รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้า้ นสิิทธิิมนุษุ ยชนของประเทศไทย ปีี 2563 และรายงานผลการปฏิิบัติั งิ านคณะ
กรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ ประจำปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563.
388
จาก หนัังสืือสำนัักงานอััยการสููงสุุด ด่่วนที่่�สุุด ที่่� อส 0036.3/6211 ลงวัันที่่� 14 พฤษภาคม 2564 เรื่่�อง ขอส่่งข้้อมููล
และความเห็็นประกอบการจััดทำข้้อเสนอแนะรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2563
และรายงานผลการปฏิิบััติิงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ ประจำปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563.
389
จาก หนัังสืือกระทรวงสาธารณสุุข ด่่วนที่่�สุุด ที่่� สธ 0209.03/1483 ลงวัันที่่� 26 เมษายน 2564 เรื่่�อง รายงานผล
การประเมิินสถานการณ์์ด้า้ นสิิทธิิมนุษุ ยชนของประเทศไทย ปีี 2563 และรายงานผลการปฏิิบัติั งิ านคณะกรรมการสิิทธิิมนุษุ ยชน
แห่่งชาติิ ประจำปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563.
387

5
บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�มบุุคคล

		 3)	มาตรการพิิ เ ศษแทนการดํําเนิิ น
คดีีอาญาตามมาตรา 132 แห่่ง พ.ร.บ. ศาลเยาวชน
และครอบครััวและวิิธีีพิจิ ารณาคดีีเยาวชนและครอบครััว
พ.ศ. 2553 ซึ่่�งเป็็นกรณีีที่่�ศาลเห็็นว่่าคดีีไม่่สมควรมีี
คำพิิ พ ากษา หรืือผู้้�ปกครองทางกฎหมายร้้ อ งขอ
ศาลอาจมีีคำสั่่� ง ปล่่ อ ยชั่่� ว คราวโดยมีีเงื่่� อ นไข
ตามดุุลพิินิิจของศาล อาทิิ เข้้ารัับการแก้้ไขบำบััดฟื้้�นฟูู
เข้้าร่่วมกิิจกรรมบำบััดหรืือกิิจกรรมทางเลืือก โดยใน
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่่างเดืือนมกราคม กัั น ยายน 2564) มีีคดีีที่่� เข้้ า สู่่�กระบวนการจัั ด ทำ
แผนแก้้ไขบำบััดฟื้้�นฟูู รวม 13,731 คดีี จำแนกเป็็นคดีี
ที่่�ค้้างดำเนิินการจากปีีที่่�ผ่่านมา 8,862 คดีี และเป็็น
คดีีใหม่่ที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการ จำนวน 4,869 คดีี โดยเป็็น
คดีีที่่�ปฏิิบััติิตามแผนสำเร็็จ จำนวน 6,748 คดีี เป็็นคดีี
ที่่�ปฏิิบััติิตามแผนไม่่สำเร็็จ 197 คดีี และอยู่่�ระหว่่าง
ดำเนิินการตามแผน 6,786 คดีี

แบบถ้้วนหน้้า โดย พม. ระบุุว่่า โครงการเงิินอุุดหนุุน
เพื่่� อ การเลี้้� ย งดูู เ ด็็ ก แรกเกิิ ด แบบถ้้ ว นหน้้ า เดืือนละ
600 บาท ตั้้�งแต่่แรกเกิิด - อายุุ 6 ปีี จะเริ่่�มดำเนิินการ
ตั้้�งแต่่ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565387 และ 2) เด็็กใน
กระบวนการยุุติิธรรมและการใช้้ความรุุนแรงต่่อเด็็ก
สำนัักงานอััยการสููงสุุด (อส.) โดยสำนัักงานอััยการ
คุ้้�มครองสิิ ท ธิิ แ ละช่่ ว ยเหลืือทางกฎหมายและ
การบัังคัับคดีีจัังหวััดทั่่�วประเทศได้้เตรีียมความพร้้อม
เด็็กและเยาวชนที่่ไ� ด้้รับั การปล่่อยตััวจากศููนย์์ฝึึกอบรม
เด็็ ก และเยาวชนให้้ ส ามารถกลัั บ คืืนสู่่�สัั ง คมได้้
(Reintegrate) 388 และ สธ. มีีการจัั ด บริิ ก ารทาง
สาธารณสุุขให้้แก่่เด็็กที่่�ถููกกระทำรุุนแรง และในกรณีี
การคุ้้�มครองเด็็กในกระบวนการยุุติิธรรม มีีบริิการ
ตรวจประเมิินอายุุเด็็กทางคดีีสำหรัับกรณีีที่่�เด็็กได้้รัับ
ความช่่วยเหลืือจากการตกเป็็นเหยื่่�อจากการค้้ามนุุษย์์
และเป็็นผู้้�ได้้รับั โทษจากการกระทำความผิิด โดยไม่่ทราบ
อายุุที่่�แท้้จริิงของเด็็ก389

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

จััดทำแผนแก้้ไขบำบััดฟื้น้� ฟูู รวม 1,177 คดีี จำแนกเป็็น
คดีีที่่�ค้้างดำเนิินการจากปีีที่่�ผ่่านมา 744 คดีี และเป็็น
คดีีใหม่่ที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการ จำนวน 433 คดีี โดยเป็็น
คดีีที่่�ปฏิิบััติิตามแผนสำเร็็จ จำนวน 509 คดีี เป็็นคดีีที่่�
ปฏิิบัติั ติ ามแผนไม่่สำเร็็จ จำนวน 43 คดีี และอยู่่�ระหว่่าง
ดำเนิินการตามแผน 625 คดีี
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คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
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สถานพััฒนาเด็็กปฐมวััยทุุกแห่่งต้้องได้้รัับการพััฒนา
ให้้มีีคุุณภาพตามมาตรฐานสถานพััฒนาเด็็กปฐมวััย
แห่่งชาติิ รวมทั้้�งการพััฒนาศัักยภาพบุุคลากรที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับการดููแลพััฒนาและจััดการเรีียนรู้้�เด็็กปฐมวััย เป็็นต้้น
ในส่่วนของการพััฒนาระบบฐานข้้อมููลของเด็็กปฐมวััย
คณะอนุุ ก รรมการพัั ฒ นาระบบสารสนเทศและ
ฐานข้้อมููลเด็็กปฐมวััยภายใต้้คณะกรรมการนโยบายการ
พััฒนาเด็็กปฐมวััยเห็็นชอบแนวทางการเชื่่�อมโยงระบบ
สารสนเทศและฐานข้้อมููลเด็็กปฐมวััยระหว่่างหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง อย่่างไรก็็ดีี พบข้้อจำกััดบางประการ อาทิิ
ระยะเวลาในการดำเนิินการเชื่่�อมโยงระบบสารสนเทศ
และฐานข้้อมููลระหว่่างหน่่วยงาน การจััดทำฐานข้้อมููล
ยัังขาดการพััฒนาระบบข้้อมููลให้้เป็็นดิิจิิทััล (Digitize
Data) รวมทั้้�งรููปแบบการจััดเก็็บข้้อมููลของหน่่วยงาน
ที่่� ไ ม่่ อ ำนวยความสะดวกต่่ อ การนำมาใช้้ วิิ เ คราะห์์
ประมวลผล 390 กรมอนามัั ย ได้้ ร่่ วมกัั บ หน่่ ว ยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องจััดทำมาตรฐานสถานพััฒนาเด็็กปฐมวััย
แห่่ ง ชาติิ เพื่่� อ นำไปใช้้ ใ นการพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพของ
สถานพััฒนาเด็็กปฐมวััยทั่่�วประเทศ ซึ่่ง� จากการประเมิิน
สถานพััฒนาเด็็กปฐมวััย 25,678 แห่่ง ด้้วยมาตรฐาน
ดัังกล่่าว พบว่่า ประมาณร้้อยละ 30 ยัังไม่่ผ่า่ นมาตรฐาน
โดยมีีสถานพัั ฒ นาเด็็ ก ปฐมวัั ย ที่่� เ ด็็ ก มีีน้้ำหนัั ก และ
ส่่วนสููงต่่ำกว่่าเกณฑ์์ ร้้ อ ยละ 38.3 (7,242 แห่่ ง )
มีีเด็็กที่่มีีพั
� ฒ
ั นาการสงสััยล่่าช้้าโดยรวม 5 ด้้าน มากกว่่า
ร้้อยละ 25 (6,868 แห่่ง) และพบสถานพััฒนาเด็็ก
ปฐมวัั ย ที่่� ไ ม่่ มีี แผนและดำเนิิ น การตรวจสุุ ข อนามัั ย
ประจำวััน ตรวจสุุขภาพประจำปีี และป้้องกัันควบคุุม
โรคติิดต่่อ จำนวน 480 แห่่ง391

134

ที่่�มา: ข่่าวมีีค่า่

		
2) โ ค ร ง ก า ร เ งิิ น อุุ ด ห นุุ น
เพื่่�อการเลี้้�ยงดููเด็็กแรกเกิิด ในปีี 2564 พม. อยู่่�ระหว่่าง
การพิิจารณาขยายโครงการเงิินอุุดหนุุนให้้ครอบคลุุม
เด็็กมากยิ่่�งขึ้้�น เนื่่�องจากการดำเนิินโครงการที่่�ผ่่านมา
พบว่่า มีีเด็็กบางกลุ่่�มเข้้าไม่่ถึงึ สวััสดิิการดัังกล่่าว กอปรกัับ
มีีครอบครััวได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด 19 จำนวนมาก392 โดยอาจเป็็นการให้้เงิิน
อุุดหนุุนแบบถ้้วนหน้้าแก่่เด็็กเล็็กอายุุ 0 - 6 ปีี เดืือนละ
600 บาท/คน/ปีี ที่่�จะเริ่่�มดำเนิินการในปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ขณะนี้้�อยู่่�ระหว่่างการหารืือร่่วมกัันระหว่่าง
กรมกิิจการเด็็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการคลััง (กค.)
และสถาบัันวิิจััยเพื่่�อการพััฒนาประเทศไทย (TDRI)
เพื่่� อ ให้้ ไ ด้้ รูู ป แบบและแนวทางการจัั ด สวัั ส ดิิ ก าร
เงิินอุุดหนุุนเพื่่�อการเลี้้�ยงดููเด็็กแรกเกิิดที่่�เหมาะสมและ
สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ของประเทศไทยในปััจจุุบันั 393
			
3) การพัั ฒ นาคุุณภาพของ
เด็็กปฐมวััย ศธ. โดยสำนัักงานคณะกรรมการการศึึกษา
ขั้้น� พื้้�นฐาน (สพฐ.) ได้้จัดั โครงการ “อาหารเช้้าเพื่่อ� น้้อง:
นัักเรีียนอิ่่�มท้้อง ผู้้�ปกครองอิ่่�มใจ” เพื่่�อแก้้ปััญหาภาวะ
ทุุพโภชนาการในเด็็ก เพิ่่�มประสิิทธิิภาพทางการเรีียนรู้้�

จาก หนัังสืือสำนัักงานเลขาธิิการสภาการศึึกษา ด่่วนที่่�สุุด ที่่� ศธ 0307/3503 ลงวัันที่่� 11 ตุุลาคม 2564 เรื่่�อง ขอส่่ง
ข้้อมููลประกอบการจััดทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทยปีี 2564.
391
จาก สธ.ยกระดัับ 50 สถานพััฒนาเด็็กปฐมวััย พบ 30% ไม่่ผ่่านเกณฑ์์, โดย ไทยรััฐออนไลน์์, 8 มกราคม 2564.
สืืบค้้นจาก https://www.thairath.co.th/news/local/2008627
392
จาก อนาคต “เด็็กเล็็กริิบหรี่่�” โควิิดระลอก 3 พ่่อแม่่ตกงาน-ชวดเงิินอุุดหนุุนเด็็กถ้้วนหน้้า, โดย มติิชนออนไลน์์,
11 สิิงหาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/lifestyle/children-teenagers/news_2879044
393
จาก หนัังสืือกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ ด่่วนที่่สุ� ดุ ที่่� พม 0209/6777 ลงวัันที่่� 18 พฤษภาคม
2564. งานเดิิม.
390

ต่่อเด็็ก

		

2.2.2 การแก้้ไขปััญหาความรุุนแรง

			
ในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา
ความรุุ น แรงต่่ อ เด็็ ก ในปีี 2564 หน่่ ว ยงานรัั ฐ ได้้
ดำเนิินการในหลายช่่องทาง ได้้แก่่ 1) พม. ได้้พัฒ
ั นาระบบ
สารสนเทศเพื่่�อการคุ้้�มครองเด็็ก (Child Protection
Information System - CPIS) และได้้พััฒนา Mobile
Application “คุ้้�มครองเด็็ ก ” เพื่่� อ เพิ่่� มช่่ อ งทาง
การแจ้้งเหตุุโดยให้้ประชาชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วมเป็็นเครืือข่่าย
คุ้้�มครองเด็็กและเยาวชน โดยข้้อมููลจะถููกส่่งต่่อไปยััง
ระบบการจััดการรายกรณีี (Case Management)
ซึ่่� ง มีีบ้้ า นพัั ก เด็็ ก และครอบครัั ว ในทุุ ก จัั ง หวัั ด และ
สถานรองรัั บ เด็็ ก ของ ดย. 30 แห่่ ง เป็็ น หน่่ ว ยงาน
รัับผิิดชอบการช่่วยเหลืือให้้แก่่เด็็กและเยาวชนทุุกราย
ให้้รับั การประสานส่่งต่่อการช่่วยเหลืือร่่วมกับั หน่่วยงาน
และเครืือข่่ายในพื้้�นที่่� และมีีการกำกัับติิดตามและ
รายงานการช่่วยเหลืือโดยระบบดิิจิิทััล 2) เมื่่�อวัันที่่�
9 กัั น ยายน 2564 ราชกิิ จ จานุุ เ บกษาได้้ เ ผยแพร่่
ประมวลจริิ ย ธรรมข้้ า ราชการครูู แ ละบุุ ค ลากรทาง
การศึึ ก ษา ที่่� ก ำหนดให้้ ต้้ อ งประพฤติิ ป ฏิิ บัั ติิ ต น
เพื่่�อรัักษาจริิยธรรมที่่�กำหนดไว้้อย่่างเคร่่งครััดอยู่่�เสมอ
โดยต้้องเคารพในศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์ คำนึึงถึึง
สิิทธิิเด็็ก และยอมรัับความแตกต่่างของบุุคคล 3) กรณีี
การชกมวยเด็็ก ตามที่่� กสม. ได้้มีีข้อ้ เสนอแนะต่่อรััฐบาล398
กรณีีสนามมวยแห่่ ง หนึ่่� ง จัั ด ให้้ มีี การชกมวยเด็็ ก นั้้� น
ครม. ได้้มีีมติิเมื่่�อวัันที่่� 7 เมษายน 2564 รัับทราบ

จาก ‘ครููเหน่่ง’แก้้ปััญหาทุุพโภชนาการ นร. จััด ‘โครงการนัักเรีียนอิ่่�มท้้อง ผู้้�ปกครองอิ่่�มใจ’ คิิกออฟ ปััตตานีีที่่�แรก,
โดย ไทยโพสต์์, 3 พฤศจิิกายน 2564. สืืบค้้นจาก https://www.thaipost.net/news-update/17812/
395
จาก สปสช.จ่่อขยายโครงการดููแลปััญหาสายตาเด็็กทั่่�วประเทศ, โดย มติิชนออนไลน์์, 5 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3073846
396
จาก สธ.ยกระดัับ 50 สถานพััฒนาเด็็กปฐมวััย พบ 30% ไม่่ผ่่านเกณฑ์์. งานเดิิม.
397
จาก หนัังสืือสำนัักงานเลขาธิิการสภาการศึึกษา ด่่วนที่่�สุุด ที่่� ศธ 0307/3503 ลงวัันที่่� 11 ตุุลาคม 2564. งานเดิิม.
398
จาก รายงานผลการตรวจสอบ ที่่� 380/2562 เรื่่�อง สิิทธิิเด็็กกรณีีกล่่าวอ้้างว่่าสนามมวยนานาชาติิรัังสิิตจััดให้้มีี
การชกมวยในเด็็กโดยมีีเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐเข้้าไปเกี่่�ยวข้้อง.
394

5
บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�มบุุคคล

		 4) การพััฒนาคุุณภาพสถานพััฒนาเด็็ก
ปฐมวััย จากผลการประเมิินสถานพััฒนาเด็็กปฐมวััย
สธ. มีีโครงการส่่งเสริิมคุณ
ุ ภาพสถานพััฒนาเด็็กปฐมวััย
ด้้านสุุขภาพ ซึ่ง่� เป็็นแนวทางในการดููแลเด็็กด้้านสุุขภาพ
เพื่่� อ ยกระดัั บ มาตรฐานและคุุ ณ ภาพสถานพัั ฒ นา
เด็็กปฐมวััยในสัังกััด จำนวน 50 แห่่ง ให้้เป็็นต้้นแบบ
การดำเนิินงาน 4 ด้้านทั่่�วประเทศ ได้้แก่่ (1) ด้้านโภชนาการ
และการเจริิ ญ เติิ บ โต โดยจัั ด ทำเมนูู อ าหารสำหรัั บ
เด็็ ก ปฐมวัั ย เพื่่� อ ใช้้ ทั่่� ว ประเทศ (2) ด้้ า นพัั ฒ นาการ
ครููผู้้�ดููแลเด็็กสามารถเฝ้้าระวััง ติิดตาม และส่่งเสริิม
พััฒนาการเด็็กผ่่านการเล่่นอิิสระ (3) ด้้านทัันตสุุขภาพ
การให้้เด็็กในสถานพััฒนาเด็็กปฐมวััยทุุกคนต้้องแปรงฟััน
หลัังอาหารและมีีการตรวจประเมิินสุุขภาพช่่องปากเด็็ก
และ (4) ด้้านการป้้องกัันโรค โดยครููผู้้�ดููแลเด็็กสามารถ
จัั ด สภาพแวดล้้ อ มที่่� ส ะอาดเหมาะสมเพื่่� อ ป้้ อ งกัั น
และควบคุุมโรคในศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก396 นอกจากนี้้�
ในปีี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 สำนัั ก งานเลขาธิิการ
สภาการศึึ ก ษายัั ง ได้้ จัั ด ทำวีีดิิ ทัั ศ น์์ สื่่� อ การเรีียนรู้้�
ตามมาตรฐานสถานพััฒนาเด็็กปฐมวััยแห่่งชาติิในเรื่่�อง
การจััดสภาพแวดล้้อม ครุุภััณฑ์์ อุุปกรณ์์ เครื่่�องใช้้

ให้้เหมาะสมกัับการใช้้งานและการส่่งเสริิมเด็็กปฐมวััย
เดิินทางอย่่างปลอดภััยเพื่่�อเผยแพร่่ให้้แก่่หน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องอีีกด้้วย397

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

ของนัักเรีียน ลดความเสี่่�ยงการเกิิดโรคในเด็็กวััยเรีียน
ตลอดจนช่่วยแบ่่งเบาภาระผู้้�ปกครอง โดยดำเนิินการ
นำร่่องที่่� จ. ปััตตานีี เป็็นจัังหวััดแรก394 และสำนัักงาน
หลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ (สปสช.) ได้้ดำเนิินการ
ตรวจเยี่่�ยมโครงการเด็็กสกลนคร สายตาดีี ตรวจวััด คัั ด กรองกลุ่่�มเด็็ ก ที่่� มีีปัั ญ หาสายตาตั้้� ง แต่่ ร ะดัั บ
ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 1 - 3 ที่่�เทศบาลนครสกลนคร
จ. สกลนคร ซึ่่�งถืือเป็็นโครงการนำร่่องและจะขยาย
โครงการดัังกล่่าวไปยัังจัังหวััดอื่่�น ๆ ทั่่�วประเทศ395
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ผลการพิิ จ ารณาและข้้ อ เสนอแนะของกระทรวง
การท่่องเที่่�ยวและกีีฬา (กก.) เกี่่�ยวกัับเรื่่�องการแก้้ไข
ระเบีียบกติิกาการแข่่งขัันกีีฬามวยในเด็็กอย่่างเร่่งด่่วน399
โดยปััจจุุบัันมีีการยกร่่าง พ.ร.บ. กีีฬามวย (ฉบัับที่่� ..)
พ.ศ. .... โดยมีีสาระสำคััญคืือ ขยายความคุ้้�มครอง
การแข่่งขัันกีีฬามวยให้้ครอบคลุุมกีีฬามวยรููปแบบอื่่�น
ที่่�ใช้้กฎกติิกามวยไทยเป็็นส่่วนประกอบและคุ้้�มครอง
นัักมวยที่่�มีีอายุุต่่ำกว่่าสิิบห้้าปีีให้้ได้้รัับความคุ้้�มครอง
ที่่เ� หมาะสม (4) กรณีีบุุคลากรในสถานศึึกษาใช้้ความรุุนแรง
ต่่อเด็็กนัักเรีียนชั้้น� อนุุบาล เป็็นกรณีีที่่เ� กิิดขึ้้น� เมื่่อ� ปีี 2563
ซึ่ง่� กสม. ได้้ตรวจสอบและมีีข้้อเสนอแนะไปยัังหน่่วยงาน
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งนั้้� น 400 ในปีี 2564 มีีหน่่ ว ยงานแจ้้ ง ผล
การดำเนิินการตามข้้อเสนอแนะ เช่่น สำนัักงานเลขาธิิการ
คุุรุุสภาได้้แต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการสืืบสวนข้้อเท็็จจริิง
และได้้ตรวจสอบใบอนุุญาตประกอบวิิชาชีีพควบคุุม
ประเภทครููในโรงเรีียนที่่�เกิิดเหตุุและแจ้้งข้้อกล่่าวหา
ต่่ อเจ้้ า พนัั ก งานสอบสวน กรณีีบุุ ค คลที่่� ท ำการสอน
โดยไม่่มีีใบอนุุญาตประกอบวิิชาชีีพ รวมทั้้�งจะนำไป
ประกอบการพิิจารณาจััดทำร่่างมาตรฐานวิิชาชีีพครูู
การศึึกษาปฐมวััยและครููการศึึกษาพิิเศษ401

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

		 2.2.3 การแก้้ไขปััญหาการล่่วงละเมิิด
ทางเพศต่่อเด็็ก
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ในการขัับเคลื่่อ� นเพื่่อ� แก้้ไขปััญหา
การล่่ ว งละเมิิ ด ทางเพศต่่ อ เด็็ ก มีีหลายภาคส่่ ว นได้้
ดำเนิินการ อาทิิ 1) สถิิติเิ รื่่อ� งร้้องเรีียนของศููนย์์คุ้้�มครอง
และช่่ ว ยเหลืือนัั ก เรีียนนัั ก ศึึ ก ษาซึ่่� ง ถูู ก ล่่ ว งละเมิิ ด
กระทรวงศึึกษาธิิการ (ศคม.) ในระหว่่างปีีงบประมาณ

พ.ศ. 2563 - 2564 รวม 43 คดีี เป็็นคดีีล่่วงละเมิิดทางเพศ
38 คดีี โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนิินการ
ภายใต้้ศููนย์์คุ้้�มครองและช่่วยเหลืือนัักเรีียนนัักศึึกษา
ซึ่่�งถููกล่่วงละเมิิดทางเพศ กระทรวงศึึกษาธิิการ (ศคพ.)
ได้้ดำเนิินการรัับเรื่่�องร้้องเรีียน จำนวน 23 คดีี จำแนก
เป็็ น คดีีข้้ า ราชการครูู แ ละบุุ ค ลากรทางการศึึ ก ษา
ล่่วงละเมิิดทางเพศนัักเรีียน จำนวน 20 คดีี คดีีเด็็ก
ล่่วงละเมิิดทางเพศด้้วยกัันเอง จำนวน 2 คดีี และยุุติเิ รื่่อ� ง
เนื่่อ� งจากไม่่มีีมูลู เหตุุ จำนวน 1 คดีี และในปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 มิิถุนุ ายน 2564) ดำเนิินการ
ภายใต้้ ศคม. มีีจำนวนเรื่่�องร้้องเรีียนทั้้�งสิ้้�น 20 คดีี
จำแนกเป็็นคดีีข้้าราชการครููและบุุคลากรทางการศึึกษา
ล่่วงละเมิิดทางเพศนัักเรีียน จำนวน 15 คดีี และคดีี
ที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการล่่วงละเมิิดทางเพศ จำนวน 5 คดีี
2) กรณีีปััญหาความรุุนแรงทางเพศต่่อเด็็กนัักเรีียน
จากการกระทำของครูู ห รืือบุุ ค ลากรทางการศึึ ก ษา
ที่่� กสม. ได้้ตรวจสอบและมีีข้้อเสนอแนะไปยัังหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อ งนั้้�น 402 มีีหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อ งได้้แจ้้ ง ผล
การดำเนิินการตามข้้อเสนอแนะของ กสม. อาทิิ การจััดทำ
คู่่�มืือแนวทางการให้้ ค วามคุ้้�มครองและช่่ ว ยเหลืือ
นัักเรีียนนัักศึึกษาซึ่่�งถููกละเมิิด เพื่่�อให้้หน่่วยงานต่่าง ๆ
ใช้้ เ ป็็ น แนวทางในการขัั บ เคลื่่� อ นสู่่�การปฏิิ บัั ติิ 403
การส่่งเรื่่อ� งเกี่่ย� วกัับกรณีีถููกละเมิิดสิทิ ธิิ เสรีีภาพ เกีียรติิยศ
ชื่่�อเสีียง สิิทธิิในครอบครััว หรืือความเป็็นอยู่่�ส่่วนตััว
จากรายการที่่�อ อกอากาศทางสถานีีวิิทยุุและสถานีี
โทรทััศน์์ ให้้องค์์กรวิิชาชีีพพิิจารณาและดำเนิินการ
เยีียวยาผู้้�เสีียหายโดยเร็็ว และขอความร่่วมมืือไปยััง

จาก สรุุปข่่าวการประชุุมคณะรััฐมนตรีี 7 เมษายน 2564 [ข่่าวทำเนีียบรััฐบาล]. โดย รััฐบาลไทย, 12 ตุุลาคม 2564.
สืืบค้้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/40759
400
จาก รายงานผลการตรวจสอบ ที่่� 28/2564 เรื่่อ� ง สิิทธิิเด็็กกรณีีบุุคลากรของโรงเรีียนสารสาสน์์วิเิ ทศราชพฤกษ์์กระทำ
ความรุุนแรงต่่อเด็็กนัักเรีียนปฐมวััย.
401
จาก หนัังสืือสำนัักงานเลขาธิิการคุุรุสุ ภา ที่่� ศธ 5103.1/1955 ลงวัันที่่� 23 มิิถุนุ ายน 2564 เรื่่อ� ง พิิจารณาข้้อเสนอแนะ
ของสำนัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน.
402
จาก ข้้อเสนอแนะที่่� 4/2563 เรื่่�อง ข้้อเสนอแนะมาตรการหรืือแนวทางในการส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน
รวมทั้้�งข้้อเสนอแนะในการแก้้ไขปรัับปรุุงกฎหมาย กฎ ระเบีียบ หรืือคำสั่่�ง กรณีีปััญหาความรุุนแรงทางเพศต่่อเด็็กนัักเรีียน
โดยครููหรืือบุุคลากรทางการศึึกษา.
403
จาก หนัังสืือสำนัักงานปลััดกระทรวงศึึกษาธิิการ ที่่� ศธ 0208/4487 ลงวัันที่่� 16 มีีนาคม 2564 เรื่่�อง ข้้อเสนอแนะ
มาตรการหรืือแนวทางในการส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน.
399

			
สถาบัั น นิิ ติิ วัั ช ร์์ สำนัั ก งาน
อััยการสููงสุุด (อส.) ร่่วมกัับสถาบัันเพื่่�อการยุุติิธรรม
แห่่งประเทศไทย (TIJ) ดำเนิินการปรัับปรุุงการแปล
ยุุ ท ธศาสตร์์ ต้้ น แบบและมาตรการเชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ข อง
สหประชาชาติิ ว่่า ด้้ ว ยการขจัั ด ความรุุ น แรงต่่ อ เด็็ ก
ในด้้ า นการป้้ อ งกัั น อาชญากรรมและความยุุ ติิ ธ รรม
ทางอาญา ฉบัับภาษาไทย (United Nations Model
Strategies and Practical Measures on the
Elimination of Violence against Children in the
Field of Crime Prevention and Criminal Justice)
ให้้ มีี ความสมบูู ร ณ์์ ขึ้้� น โดยมีีวัั ตถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่� อ ให้้
ผู้้�ปฏิิบัติั งิ านในหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องด้้านการคุ้้�มครองเด็็ก
สามารถนำไปใช้้ เ ป็็ น แนวทางในการปฏิิ บัั ติิ ง าน 406
โดยเบื้้�องต้้น อส. ได้้นำเอกสารนี้้�ไปใช้้ในการดำเนิินการ
ภายในหน่่วยงาน และนำไปใช้้พัฒ
ั นาเด็็กในสถานคุ้้�มครอง

			
นอกจากนี้้� ที่่�ประชุุมสภาผู้้�แทน
ราษฎรเมื่่�อวัันที่่� 15 กัันยายน 2564 มีีมติิรัับหลัักการ
ร่่าง พ.ร.บ. แก้้ไขเพิ่่�มเติิมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบัับที่่.� .)
พ.ศ. .... ที่่�ให้้มีีการปรัับเพิ่่�มเกณฑ์์อายุุของเด็็กให้้ได้้รัับ
ยกเว้้นโทษจากการกระทำความผิิดอาญาจากเดิิมอายุุ
ไม่่เกิิน 10 ปีี เป็็นไม่่เกิิน 12 ปีี และปรัับเพิ่่�มเกณฑ์์อายุุ
ของเด็็กที่่�ใช้้มาตรการอื่่�นแทนการรัับโทษทางอาญา
จากเดิิมกำหนดไว้้เกิิน 10 ปีี แต่่ไม่่เกิิน 15 ปีี แก้้ไข
เป็็น “เกิิน 12 ปีี แต่่ไม่่เกิิน 15 ปีี”407 ทั้้�งนี้้� ปััจจุุบัันอยู่่�
ระหว่่างการตรวจพิิจารณาของคณะกรรมาธิิการวิิสามััญ
พิิจารณาร่่าง พ.ร.บ. แก้้ไขเพิ่่�มเติิมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบัับที่่� ..) พ.ศ. ....
		
ของเด็็ก

2.2.5 การใช้้ เ สรีี ภ าพในการชุุมนุุม

			
โปรดดูู ร ายละเอีียดเพิ่่� ม เติิ ม
ในหััวข้อ้ สถานการณ์์ที่เ่� กี่่ย� วกัับการใช้้เสรีีภาพในการชุุมนุมุ
ปีี 2564
2.3 ความคืืบหน้้าการถอนข้้อสงวนของ
อนุุสััญญาว่่าด้้วยสิิทธิิเด็็ก (CRC)
		 สภาความมั่่� น คงแห่่ ง ชาติิ ไ ด้้ จัั ด การ
ประชุุ มส่่ ว นราชการที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งเพื่่� อ พิิ จ ารณาความ
เป็็ น ไปได้้ ใ นการถอนข้้ อ สงวนของอนุุ สัั ญ ญา CRC
ข้้ อ 22 โดยที่่� ป ระชุุ ม เห็็ น ชอบในหลัั ก การศึึ ก ษา

จาก หนัังสืือสำนัักงาน กสทช. ที่่� สทช 2307/12894 ลงวัันที่่� 16 เมษายน 2564 เรื่่�อง ข้้อเสนอแนะมาตรการ
หรืือแนวทางในการส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน.
405
จาก หนัังสืือกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ ที่่� พม 0209/6849 ลงวัันที่่� 19 พฤษภาคม
2564 เรื่่�อง ผลการดำเนิินการตามข้้อเสนอแนะมาตรการหรืือแนวทางในการส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชนตามข้้อ 5.1.4
ของข้้อเสนอแนะที่่� 4/2563.
406
จาก สถานการณ์์ความรุุนแรงต่่อเด็็กยัังน่่าห่่วง TIJ จัับมืือ สถาบัันนิิติิวััชร์์ เปิิดตััวยุุทธศาสตร์์ฯ ส่่งต่่อเครื่่�องมืือ
ขจััดความรุุนแรงต่่อเด็็กสู่่�การปฏิิบััติิ, โดย PPTV, 21 กรกฎาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.pptvhd36.com/news/
ประชาสััมพัันธ์์/152275
407
จาก บัันทึึกการประชุุมสภาผู้้�แทนราษฎร ชุุดที่่� 25 ปีีที่่� 3 (สมััยสามััญประจำปีีครั้้�งที่่�หนึ่่�ง) ครั้้�งที่่� 20 วัันพุุธที่่�
15 กัันยายน 2564 [การประชุุมสภาผู้้�แทนราษฎร]. โดย สำนัักงานเลขาธิิการสภาผู้้�แทนราษฎร, 8 พฤศจิิกายน 2564.
สืืบค้้นจาก https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse_dll.php
404

5
บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�มบุุคคล

ยุุติิธรรม

2.2.4 การคุ้้�มครองเด็็กในกระบวนการ

สวัั ส ดิิ ภ าพเด็็ ก จ. ระยอง รวมทั้้� ง นำไปเป็็ น ข้้ อ มูู ล
ในการดำเนิินการปรัับเกณฑ์์อายุุขั้้�นต่่ำของเด็็กที่่�ต้้อง
รัับโทษทางอาญา

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

สถานีีโทรทััศน์์ให้้เพิ่่�มความระมััดระวัังในการเผยแพร่่
ข้้อมููลข่่าวสารที่่�อาจละเมิิดสิิทธิิเด็็กโดยเฉพาะกรณีี
ความรุุนแรงทางเพศอย่่างเคร่่งครััด404 มีีการกำหนด
แนวทางการให้้ความช่่วยเหลืือด้้วยการฟื้้�นฟููเยีียวยา
ผู้้�ถููกกระทำด้้วยความรุุนแรงในครอบครััว โดยดำเนิินการ
ตามแนวทางการให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืือฯ ตาม พ.ร.บ.
คุ้้�มครองผู้้�ถููกกระทำความรุุนแรงในครอบครััว พ.ศ. 2550
ผ่่ า นศูู น ย์์ ป ฏิิ บัั ติิ ก ารกรมกิิ จ การสตรีีและสถาบัั น
ครอบครััวและศููนย์์ปฏิิบััติิการเพื่่�อป้้องกัันการกระทำ
ความรุุนแรงในครอบครััว 76 จัังหวััด405
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ความเป็็นไปได้้ในการถอนข้้อสงวน โดยให้้หน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องไปพิิจารณาความพร้้อมในการปฏิิบััติิตาม
พัันธกรณีีเพื่่�อกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนิินงาน
ในการถอนข้้อสงวนและมอบให้้ พม. เป็็นหน่่วยงานหลััก
ในการหารืือเพื่่�อจััดทำแผนปฏิิบััติิการ (Action Plan)
และ Road Map ในการถอนข้้อสงวนดัังกล่่าว

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

3. การประเมิินสถานการณ์์
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พััฒนาการหรืือความก้้าวหน้้า ในภาพรวม
ของสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิเด็็กปีี 2564 พบว่่า รััฐมีี
ความก้้าวหน้้าในหลายด้้าน ดัังนี้้� ด้้านการพััฒนาของเด็็ก
การจััดทำร่่างแผนพััฒนาเด็็กปฐมวััย พ.ศ. 2564 2570 ซึ่่�งมีีสาระสำคััญหลายประการที่่�ช่่วยส่่งเสริิม
พััฒนาการของเด็็กปฐมวััย โดยให้้ความสำคััญทั้้�งกัับ
ตััวเด็็ก พ่่อแม่่ และผู้้�ปกครอง รวมถึึงบุุคลากรที่่�จะต้้อง
ทำงานเกี่่�ยวกัับเด็็ก การเพิ่่�มกลไกในการคุ้้�มครองเด็็ก
จากการถูู ก กระทำรุุ น แรง เช่่ น การพัั ฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่่� อ คุ้้�มครองเด็็ ก เป็็ น ต้้ น ด้้ า นเด็็ ก ใน
กระบวนการยุุติิธรรมมีีการส่่งเสริิมมาตรการทางเลืือก
ต่่าง ๆ การหัันเหคดีีแทนการนำเด็็กเข้้าสู่่�กระบวนการ
พิิจารณาคดีีของศาล อาทิิ มีีการนำมาตรการพิิเศษ
แทนการดำเนิิ น คดีีอาญาทั้้� ง ในชั้้� น ก่่ อ นฟ้้ อ งและ
หลัังฟ้้องมาใช้้กัับเด็็กและเยาวชนเพิ่่�มขึ้้�น เพื่่�อลดอััตรา
เด็็กและเยาวชนที่่�จะเข้้าสู่่�กระบวนการพิิจารณาคดีี
ของศาลและการรัับโทษตามกฎหมาย และมีีความ
คืืบหน้้าในการแก้้ไขกฎหมายเพื่่�อกำหนดอายุุขั้้�นต่่ำ
ในการรัับผิิดทางอาญาที่่�มีีให้้มีีการปรัับเพิ่่�มเกณฑ์์อายุุ
จาก 10 ปีี เป็็น 12 ปีี และปรัับเพิ่่�มเกณฑ์์อายุุของเด็็ก
ที่่�ใช้้มาตรการอื่่�นแทนการรัับโทษทางอาญาเป็็นเกิิน
12 ปีี แต่่ไม่่เกิิน 15 ปีี ซึ่่�งสอดคล้้องกัับอนุุสััญญา CRC
และกติิกา ICCPR และเป็็นไปตามแผนการปฏิิบััติิตาม
ข้้อเสนอแนะที่่�ประเทศไทยได้้ตอบรัับและให้้คำมั่่�น
โดยสมััครใจภายใต้้กลไก Universal Periodic Review
(UPR) รอบที่่� 2 (พ.ศ. 2559 - 2563) ตลอดจน
มีีการเตรีียมความพร้้อมของเด็็กและเยาวชนที่่�ได้้รัับ
การปล่่อยตััวจากศููนย์์ฝึกึ อบรมเด็็กและเยาวชนให้้สามารถ
กลัับคืืนสู่่�สัังคมได้้ ถืือเป็็นการดำเนิินการที่่�คำนึึงถึึง
วุุฒิิภาวะทางอารมณ์์ จิิตใจ และสติิปััญญาของเด็็ก
ซึ่่� ง การดำเนิิ น การข้้ า งต้้ น สอดคล้้ อ งกัั บ รัั ฐ ธรรมนูู ญ
และข้้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำอนุุสััญญา
CRC

ปััญหาหรืืออุุปสรรค พบว่่า มีีปััญหาและ
อุุปสรรคหลายประการในการคุ้้�มครองและส่่งเสริิม
สิิทธิิของเด็็กที่่�ยัังไม่่สอดคล้้องกัับอนุุสััญญา CRC และ
แผนสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 4 อาทิิ ด้้านการ
พัั ฒ นาเด็็ ก ปฐมวัั ย เช่่ น รัั ฐ ยัั ง ไม่่ ส ามารถจัั ด สรร
เงิินอุุดหนุุนเพื่่�อการเลี้้�ยงดููเด็็กแรกเกิิดแบบถ้้วนหน้้า
ตามที่่ค� ณะกรรมการส่่งเสริิมการพััฒนาเด็็กและเยาวชน
แห่่งชาติิเห็็นชอบ การดำเนิินงานของสถานพััฒนา
เด็็ ก ปฐมวัั ย จำนวนมากที่่� ไ ม่่ ผ่่ า นเกณฑ์์ ม าตรฐาน
ด้้ าน ก าร ใช้้ คว ามรุุ น แร ง ต่่ อเ ด็็ ก ยัั ง พบเด็็ ก
ที่่�ถููกกระทำความรุุนแรงทั้้�งจากภายนอกและภายใน
ครอบครััวเป็็นจำนวนมาก รวมถึึงปััญหาการกลั่่�นแกล้้ง
(Bully) ซึ่่� ง ส่่ ง ผลต่่ อ ภาวะความเครีียด ความเศร้้ า
ไปจนถึึงการฆ่่าตััวตาย รวมทั้้�งเด็็กและวััยรุ่่�นที่่�ประสบ
ปัั ญ หามีีภาวะเสี่่� ย งต่่ อ สุุ ข ภาพจิิ ต เพิ่่� มขึ้้� น ในช่่ ว ง
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ด้้านการ
ล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก พบว่่า การถููกล่่วงละเมิิด
ทางเพศเกิิดขึ้้�นทั้้�งกัับเด็็กหญิิงและเด็็กชาย โดยมาจาก
ทั้้� ง ภายนอกและภายในครอบครัั ว อีีกทั้้� ง มีีการ
ล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์ซึ่่�ง
เพิ่่� มม ากขึ้้� น ในช่่ ว งสถานการณ์์ ดัั ง กล่่ า ว ในขณะที่่�
การล่่วงละเมิิดทางเพศที่่�ไม่่ผ่่านช่่องทางสื่่�อออนไลน์์
มีีจำนวนลดลง รวมไปถึึงการแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ
จากเด็็กในลัักษณะของการค้้ามนุุษย์์ นอกจากนี้้� ยัังพบ
ข้้อมููลที่่น่� า่ ห่่วงกัังวล คืือ การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็ก
โดยบุุคลากรทางการศึึกษาซึ่่�งมีีคดีีเข้้าสู่่�ช่่องทางการ
ร้้องเรีียนของ ศธ. เป็็นจำนวนมาก แต่่ยังั ไม่่มีีนโยบาย/
มาตรการของรััฐในเชิิงรุุกที่่เ� ป็็นรููปธรรมในการลดจำนวน
ของเด็็ ก ที่่� ถูู ก ล่่ ว งละเมิิ ด ทางเพศ ส่่ ว นใหญ่่ จึึ ง เป็็ น
การให้้ความช่่วยเหลืือเป็็นรายกรณีี และในเรื่่�องของ
การเก็็บข้้อมููลเด็็กที่่ถู� กู กระทำความรุุนแรง/ถููกล่่วงละเมิิด
ทางเพศนั้้�น ยัังไม่่มีีการเก็็บข้้อมููลอย่่างเป็็นระบบและ
ไม่่ มีี หน่่ ว ยงานหลัั ก ในการรวบรวมสถิิ ติิ ข องเด็็ ก
ที่่ถู� กู กระทำรุุนแรง/ถููกล่่วงละเมิิดทางเพศในภาพรวมของ
ประเทศเพื่่อ� ใช้้เป็็นฐานข้้อมููลในการวางแผนการป้้องกััน
และแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าวได้้ และด้้านความคืืบหน้้า
การถอนข้้ อ สงวนของอนุุสัั ญ ญา CRC ข้้ อ 22
ยัังมีีความล่่าช้้าและไม่่คืืบหน้้าเท่่าที่่�ควรเมื่่�อเทีียบกัับ
การดำเนิินการในปีีที่่�ผ่่านมา

4.3	รัั ฐ บาลโดยกระทรวงศึึ ก ษาธิิ ก าร
ควรพิิจารณาแนวทางและมาตรการเพื่่�อแก้้ไขปััญหา
การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กโดยบุุคลากรทางการศึึกษา
อย่่างเร่่งด่่วน อีีกทั้้�งควรบููรณาการการทำงานกัับหน่่วยงาน

4.4	รัั ฐ สภาควรเร่่ ง รัั ด การแก้้ ไขปรัั บ ปรุุ ง
กฎหมายที่่ยั� งั อยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณา เช่่น ร่่าง พ.ร.บ.
กีีฬามวย (ฉบัับที่่� ..) พ.ศ. .... และร่่าง พ.ร.บ. แก้้ไข
เพิ่่�มเติิมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบัับที่่� ..) พ.ศ. ....
ที่่�เพิ่่�มเกณฑ์์อายุุของเด็็กให้้ได้้รัับยกเว้้นโทษจากการ
กระทำความผิิดอาญาและปรัับเพิ่่�มเกณฑ์์อายุุของเด็็ก
ที่่�ใช้้มาตรการอื่่�นแทนการรัับโทษทางอาญา เป็็นต้้น
เพื่่�อให้้มีีผลใช้้บัังคัับอัันเป็็นการปกป้้องและคุ้้�มครอง
สิิทธิิเด็็ก
4.5	รััฐบาลควรติิดตามผลเป็็นระยะตามที่่�
ได้้ ม อบหมายให้้ ห น่่ ว ยงานไปศึึ ก ษาความเป็็ น ไปได้้
เพื่่�อนำไปสู่่�การดำเนิินการถอนข้้อสงวนของอนุุสััญญา
CRC ข้้อ 22 ต่่อไป

5.2 สิิทธิิผู้้�สููงอายุุ
1.	สถานการณ์์/ปััญหา
	ข้้อมููลจากกรมกิิจการผู้้�สููงอายุุระบุุถึงึ จำนวน
ผู้้�สููงอายุุในประเทศไทย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
รวมทั้้�งสิ้้�น 12,241,542 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 18.50 ของ
ประชากรทั้้�งหมด (66,171,439 คน)408
1.1 การดููแลสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ
		 หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องพยายามพััฒนา
ระบบการให้้บริิการสาธารณสุุขเพื่่�อให้้ผู้้�สููงอายุุเข้้าถึึง
บริิการได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ อย่่างไรก็็ดีี ข้้อมููลตั้้�งแต่่
วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563 - 30 กัันยายน 2564 มีีผู้้�สููงอายุุ
ติิดเชื้้�อโควิิด 19 จำนวน 141,595 คน409 และมีีปััญหา
ในการเข้้าถึึงวััคซีีน โดยผู้้�สููงอายุุบางส่่วนที่่�เข้้าไม่่ถึึง

จาก สถิิติิผู้้�สููงอายุุของประเทศไทย 77 จัังหวััด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564, โดย กรมกิิจการผู้้�สููงอายุุ, 25 กุุมภาพัันธ์์
2565. สืืบค้้นจาก https://www.dop.go.th/th/know/side/1/1099
409
จาก ผู้้�สููงอายุุติิดเชื้้�อ Covid-19 ในประเทศไทย, โดย กรมกิิจการผู้้�สููงอายุุ, 30 กัันยายน 2564. สืืบค้้นจาก https://
www.dop.go.th/th/know/side/1/1/857
408
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การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�มบุุคคล

กสม. มีีข้้อเสนอแนะเพิ่่�มเติิมต่่อประเด็็น
สิิทธิิเด็็ก ดัังนี้้�
4.1	รัั ฐ บาลโดยหน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
ควรเร่่งรััดในการจััดทำ ประกาศ และนำแผนพััฒนา
เด็็กปฐมวััย พ.ศ. 2564 - 2570 เพื่่�อให้้หน่่วยงานนำไป
ใช้้ปฏิิบััติิให้้บรรลุุผลตามยุุทธศาสตร์์ทั้้�ง 7 ยุุทธศาสตร์์
ที่่ก� ำหนดไว้้ รวมทั้้�งควรขยายมาตรการเชิิงรุุกเพื่่อ� ส่่งเสริิม
สุุ ข ภาวะที่่� ดีี ของเด็็ ก ปฐมวัั ย ให้้ เ กิิ ด ผลเป็็ น รูู ป ธรรม
โดยเฉพาะเด็็กในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้ที่่�ควรได้้รัับ
วััคซีีนภููมิิคุ้้�มกัันและการได้้รัับสารอาหารที่่�ครบถ้้วน
ตลอดจนควรพิิจารณาการจััดสรรงบประมาณให้้แก่่
โครงการเงิิ น อุุ ด หนุุ น เพื่่� อ การเลี้้� ย งดูู เ ด็็ ก แรกเกิิ ด
แบบถ้้วนหน้้า เพื่่�อให้้เด็็กในช่่วง 0 - 6 ปีี ทั่่�วประเทศ
ได้้รัับการพััฒนาอย่่างเต็็มที่่�
4.2	รััฐบาลควรยกระดัับการแก้้ไขปััญหา
การกระทำรุุ น แรงหรืือล่่ ว งละเมิิ ด ทางเพศต่่ อ เด็็ ก
ให้้เป็็นวาระเร่่งด่่วน โดยอาจพิิจารณาพััฒนายุุทธศาสตร์์
ระดัั บ ชาติิ เ พื่่� อ ป้้ อ งกัั น และรัั บ มืือแก้้ ไขความรุุ น แรง
และการล่่ ว งละเมิิ ด ทางเพศต่่ อ เด็็ ก ในทุุ ก รูู ป แบบ
โดยคำนึึงถึึงมิิติิหญิิงและชายด้้วย ตลอดจนเสริิมสร้้าง
กลไกที่่�เข้้มแข็็งและมีีประสิิทธิิภาพในการแก้้ไขปััญหา
และช่่วยเหลืือเยีียวยาจากการที่่�เด็็กถููกกระทำรุุนแรง
หรืือล่่วงละเมิิดทางเพศ ทั้้�งจากภายในและภายนอก
ครอบครััวให้้ทัันท่่วงทีี และการบููรณาการข้้อมููลจาก
หน่่วยงานทั้้�งของรััฐและภาคประชาสัังคม โดยอาจ
พิิ จ ารณามอบหมายหน่่ ว ยงานหลัั ก ให้้ ท ำหน้้ า ที่่�
ในการรวบรวมข้้อมููลให้้เป็็นข้้อมููลที่่ส� ามารถนำมาใช้้งาน
ทั้้�งในด้้านการวางแผนงานและการนำไปใช้้ปฏิิบััติิงาน
ให้้เป็็นมาตรฐานเดีียวกััน

ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อให้้การช่่วยเหลืือเยีียวยาเด็็ก
ที่่�ถููกกระทำและดำเนิินมาตรการให้้สถานศึึกษาเป็็น
สถานที่่� ป ลอดภัั ย สำหรัั บ เด็็ ก และดำเนิิ น การให้้ เ ด็็ ก
ที่่ถู� กู ล่่วงละเมิิดทางเพศสามารถกลัับเข้้าสู่่�ระบบการศึึกษา
ได้้อย่่างเหมาะสม

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

4.	ข้้อเสนอแนะ
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เทคโนโลยีี อาจมีีความเสี่่�ยงที่่�จะไม่่ได้้รัับวััคซีีน และ
ในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุที่่�ป่่วยติิดเตีียงไม่่สามารถเดิินทางมา
ฉีีดวััคซีีนได้้410 นอกจากนี้้� ผู้้�สููงอายุุยัังประสบปััญหา
ในการเข้้าถึึงบริิการสาธารณสุุขหลายประการ เช่่น
การเดิินทางเนื่่�องจากอยู่่�ในพื้้�นที่่�ห่่างไกล การปิิดให้้
บริิการของสถานพยาบาลบางแห่่งที่่ต้� อ้ งรองรัับผู้้�ติดิ เชื้้อ�
โควิิด 19 เป็็นต้้น411

ในลัักษณะเดีียวกัันกำหนดไว้้ก่่อนแล้้ว โดยมีีผู้้�สููงอายุุ
ประมาณ 15,000 ราย ที่่�ถููกเรีียกคืืนเบี้้�ยยัังชีีพ413

1.2 หลัักประกัันรายได้้

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

		 ผลจากการวิิ จัั ย ปีี 2564 ในหัั วข้้ อ
“ระบบจััดการรายได้้ผู้้�สููงอายุุ: ควรปรัับเปลี่่�ยนอย่่างไร
ให้้ เ พีียงพอและยั่่� ง ยืืน” โดยสถาบัั น วิิ จัั ย เศรษฐกิิ จ
ป๋๋วย อึ๊๊�งภากรณ์์ ระบุุว่่า ระบบจััดการรายได้้ผู้้�สููงอายุุ
ของประเทศไทยในปััจจุุบัันยัังไม่่เพีียงพอต่่อการยัังชีีพ
ของผู้้�สููงอายุุและไม่่ยั่่�งยืืนทางการคลััง ขณะที่่�การเเก้้ไข
ปััญหายัังขาดวิิสััยทััศน์์ร่่วม ระบบหรืือกองทุุนต่่าง ๆ
ที่่� มีี อยู่่�ดำเนิิ น การแบบไม่่ เชื่่� อ มโยง เนื่่� อ งจากไม่่ มีี
หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบมองภาพรวมแบบเป็็นระบบ412
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		ปััญหาผู้้�สููงอายุุถููกเรีียกคืืน “เบี้้�ยยัังชีีพ
ผู้้�สููงอายุุ” จากการที่่�กรมบััญชีีกลาง กระทรวงการคลััง
(กค.) ได้้มีีหนัังสืือแจ้้งให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ในหลายจัังหวััดเรีียกคืืนเงิินเบี้้�ยยัังชีีพผู้้�สููงอายุุ เนื่่อ� งจาก
ได้้รับั เงิินบำนาญพิิเศษตามระเบีียบกระทรวงมหาดไทย
ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์การจ่่ายเงิินเบี้้�ยยัังชีีพผู้้�สููงอายุุของ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น พ.ศ. 2552 และที่่�แก้้ไข
เพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2561 ที่่ไ� ด้้กำหนดคุุณสมบััติขิ อง
ผู้้�มีีสิิทธิิจะได้้รัับเงิินเบี้้�ยยัังชีีพผู้้�สููงอายุุว่่าจะต้้องไม่่เป็็น
ผู้้�ได้้รับั เงิินบำนาญ เบี้้�ยหวััด บำนาญพิิเศษ หรืือเงิินอื่่น� ใด

		 ความคืืบหน้้าในการร่่าง พ.ร.บ. บำนาญ
แห่่งชาติิ พ.ศ. .... ซึ่่�งมีีสาระสำคััญคืือ กำหนดอััตรา
บำนาญพื้้� น ฐานสำหรัั บ บุุ ค คลที่่� มีี อายุุ 60 ปีี ขึ้้� น ไป
เพื่่�อเป็็นหลัักประกัันรายได้้โดยให้้มีีจำนวนไม่่ต่่ำกว่่า
เส้้นแบ่่งความยากจนที่่ก� ำหนดโดยสำนัักงานสภาพััฒนาการ
เศรษฐกิิ จ และสัั ง คมแห่่ ง ชาติิ (สศช.) ภายหลัั ง
นายกรััฐมนตรีีได้้มีีความเห็็นเมื่่�อวัันที่่� 4 กุุมภาพัันธ์์
2564 ไม่่รับั รองร่่าง พ.ร.บ. ดัังกล่่าวให้้เข้้าสู่่�การพิิจารณา
ของรััฐสภา414 ต่่อมา สมาชิิกสภาผู้้�แทนราษฎรกัับคณะ
ได้้เสนอร่่าง พ.ร.บ. ผู้้�สููงอายุุและบำนาญพื้้�นฐานแห่่งชาติิ
(ฉบัับที่่� ..) พ.ศ. .... ฉบัับคณะกรรมาธิิการสวััสดิิการ

จาก ผู้้�สููงอายุุ-ผู้้�ป่่วยติิดเตีียง “เสี่่�ยงตกหล่่น” วััคซีีนโควิิด 19 ผลสำรวจพบถููกเลิิกจ้้างงานถึึง 62.5%, โดย Hfocus
เจาะลึึกระบบสุุขภาพ, 7 มิิถุุนายน 2564. สืืบค้้นจาก https://www.hfocus.org/content/2021/06/21826
411
จาก ศููนย์์ศึึกษาและประสานงานด้้านสิิทธิิมนุุษยชนในภููมิิภาค 6 ภููมิิภาค ภาคเหนืือ ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
ภาคตะวัันออก ภาคใต้้ตอนล่่าง ภาคตะวัันตก ภาคใต้้ตอนบน ของสำนัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ.
412
จาก งานวิิจััยชี้้�ไทยไม่่พร้้อมดููแลสัังคมผู้้�สููงวััย ขาดวิิสััยทััศน์์ในการแก้้ปััญหา และไร้้หน่่วยงานรัับผิิดชอบอย่่างเป็็น
ระบบ, โดย The Standard, 26 ตุุลาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://thestandard.co/key-messages-about-aging-society/.
413
จาก สรุุปปััญหาเบี้้�ยยัังชีีพผู้้�สููงอายุุ ทำไมผู้้�สููงอายุุหลายหมื่่�นคนถึึงถููกเรีียกคืืนเงิินย้้อนหลััง?, โดย The Matter,
3 กุุมภาพัันธ์์ 2564. สืืบค้้นจาก https://thematter.co/quick-bite/elderly-welfare-allowance/134613
414
จาก ‘วีีแฟร์์’ ตามความคืืบหน้้าร่่าง พ.ร.บ.ผู้้�สููงอายุุฯ ฉบัับ กมธ. สวััสดิิการฯ ย้้ำ! หมดเวลายื้้�อ “บำนาญพื้้�นฐาน
ถ้้ ว นหน้้ า” ชงรััฐ พิิสููจน์์ฝีีมืือ ปรัับ วงเงิิน เบี้้�ยยัั ง ชีี พ ที่่� ไ ม่่ ข ยัั บมา 10 ปีี สร้้ า งหลัั ก ประกัั น สัั ง คมสูู ง วัั ย ก่่ อ นโควิิ ดท ำลาย,
โดย The Active, 24 กรกฎาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://theactive.net/news/20210724-4/
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กรมการจัั ด หางาน (กกจ.) ระบุุ ผ ล
การดำเนิินงานตามโครงการขยายโอกาสการมีีงานทำ
ในผู้้�สููงอายุุในช่่วงระหว่่างเดืือนตุุลาคม 2563 ถึึงเดืือน
มีีนาคม 2564 พบว่่า มีีผู้้�สููงอายุุได้้รัับการส่่งเสริิม
การประกอบอาชีีพและส่่งเสริิมการจ้้างงาน จำนวน
10,514 คน แบ่่งเป็็นผู้้�สููงอายุุได้้รัับการส่่งเสริิมการ
ประกอบอาชีีพอิิสระและการพััฒนาศัักยภาพผู้้�สููงอายุุ
ในการประกอบอาชีีพ 1,113 คน ผู้้�สูู ง อายุุ ไ ด้้ รัั บ
การส่่งเสริิมการจ้้างงาน 9,401 คน ผู้้�สููงอายุุใช้้บริิการ
จััดหางาน 888 คน และได้้รับั การบรรจุุเข้้าทำงาน 739 คน
โดยตำแหน่่ ง ที่่� ผู้้�สูู ง อายุุ ไ ด้้ รัั บ การบรรจุุ เข้้ า ทำงาน
มากที่่สุ� ดุ 5 อัันดัับแรก ได้้แก่่ 1) แรงงานด้้านการผลิิตต่า่ ง ๆ
หรืือแรงงานทั่่�วไป 2) พนัักงานดููแลความปลอดภััย
3) พนัักงานบริิการลููกค้้า 4) แม่่บ้า้ น และ 5) ผู้้�ปฏิิบัติั งิ าน
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การสอนในด้้ า นอื่่� น ๆ 415 ขณะที่่� ส ถิิ ติิ
การจ้้างงานผู้้�สููงอายุุของภาคเอกชนเมื่่อ� เปรีียบเทีียบในช่่วง
ก่่ อ นสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด 19
(ปีี 2561 - 2562) พบว่่า ในปีี 2561 มีีผู้้�สููงอายุุเข้้ารัับ
บริิการจััดหางาน จำนวน 4,053 คน ได้้รับั การบรรจุุงาน
2,020 คน ในปีี 2562 มีีผู้้�สููงอายุุเข้้ารัับบริิการจััดหางาน
จำนวน 7,480 คน ได้้รัับการบรรจุุงาน 3,878 คน
และในช่่ ว งที่่� เ กิิ ด สถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของ
โรคโควิิด 19 (ปีี 2563 - 2564) พบว่่า ในปีี 2563
มีีผู้้�สููงอายุุเข้้ารัับบริิการจััดหางาน จำนวน 1,515 คน

1.4 การละเมิิดสิิทธิิต่่อผู้้�สููงอายุุ
สถิิติิผู้้�สููงอายุุที่่�ถููกกระทำความรุุนแรง
หรืือถููกละเมิิดสิิทธิิจากศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคม กระทรวง
การพัั ฒ นาสัั ง คมและความมั่่� น คงของมนุุ ษ ย์์ (พม.)
ระหว่่างปีีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 มีีจำนวน
595 ราย เป็็นชาย 179 ราย และหญิิง 416 ราย
แบ่่งเป็็นกรณีีต่่าง ๆ ดัังนี้้� 1) ความรุุนแรงภายนอก
ครอบครััว จำนวน 108 ราย สาเหตุุจากถููกทำร้้ายร่่างกาย
84 ราย ถููกลวนลามกระทำอนาจาร 6 ราย ถููกล่่วงละเมิิด
ทางเพศ 18 ราย และ 2) ความรุุนแรงภายในครอบครััว
รวม 487 ราย แบ่่งเป็็นถููกทำร้้ายร่่างกาย 484 ราย
และถููกล่่วงละเมิิดทางเพศ 3 ราย
		ส่่วนเรื่่�องร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับการละเมิิด
สิิทธิิของผู้้�สููงอายุุที่่�มีีไปยัังกรมกิิจการผู้้�สููงอายุุ (ผส.)
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีีเพีียง 5 เรื่่อ� ง อาทิิ ความเข้้าใจ
คลาดเคลื่่อ� นในสิิทธิิเรื่่อ� งเงิินเบี้้�ยยัังชีีพผู้้�สููงอายุุ ผู้้�สููงอายุุ
ถููกข่่มขู่่� คุุกคาม และการกระทำทารุุณทางจิิตใจ ไม่่ได้้
รัับการอำนวยความสะดวกในการรัับบริิการสาธารณะ
โดย ผส. ได้้ดำเนิินการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงและประสาน
ความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อแก้้ไขปััญหา
ให้้ แ ก่่ ผู้้�สูู ง อายุุ เช่่ น กรณีีการไม่่ได้้รัับเงิินเบี้้�ยยัังชีีพ
ผู้้�สููงอายุุในแต่่ละเดืือนจะประสานไปยัังองค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่น� เพื่่อ� ตรวจสอบการจ่่ายเงิินเบี้้�ยยัังชีีพ หรืือ

จาก กระทรวงแรงงาน ผลัักดัันโครงการขยายโอกาสการมีีงานทำให้้ผู้้�สููงอายุุ, โดย คมชััดลึึกออนไลน์์, 9 เมษายน
2564. สืืบค้้นจาก https://www.komchadluek.net/pr/463386
416
จาก หนัังสืือกรมการจััดหางาน ที่่� รง 0308.4/11779 ลงวัันที่่� 19 ตุุลาคม 2564 เรื่่�อง ข้้อมููลเพื่่�อประกอบ
การจััดทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564.
415

5
บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�มบุุคคล

1.3 การส่่งเสริิมการทำงานของผู้้�สููงอายุุ

ได้้รัับการบรรจุุงาน 1,075 คน ในปีี 2564 มีีผู้้�สููงอายุุ
เข้้ารัับบริิการจััดหางาน จำนวน 1,828 คน ได้้รัับ
การบรรจุุงาน 1,645 คน416 จากสถิิติิดัังกล่่าวเห็็นได้้ว่่า
มีีผู้้�สููงอายุุที่่�เข้้ารัับบริิการจััดหางานในปีี 2563 - 2564
รวม 3,343 คน ลดลงจากช่่วงปีี 2561 - 2562 ที่่�มีี
ผู้้�สูู ง อายุุ เข้้ า รัั บ บริิ ก ารจัั ด หางานรวม 11,533 คน
ถึึงร้้อยละ 71 แต่่สััดส่่วนผู้้�สููงอายุุที่่�ได้้รัับการบรรจุุงาน
ในปีี 2563 - 2564 อยู่่�ที่่� ร้้ อ ยละ 81.4 สูู ง กว่่ า
ปีี 2561 - 2562 ที่่�มีีสััดส่่วนได้้รัับการบรรจุุงานเพีียง
ร้้อยละ 51.1

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

สัังคม สาระสำคััญคืือ การส่่งเสริิมสิิทธิิของผู้้�สููงอายุุ
จากสิิทธิิได้้รับั เงิินเบี้้�ยยัังชีีพเป็็นสิิทธิิได้้รับั บำนาญพื้้�นฐาน
ถ้้วนหน้้าเพื่่อ� ประกัันรายได้้ในแต่่ละเดืือนให้้ไม่่น้อ้ ยกว่่า
ระดัับรายได้้ตามเส้้นแบ่่งความยากจนและกำหนดกลไก
เกี่่�ยวกัับการดำเนิินการในเรื่่�องดัังกล่่าว เช่่น กำหนด
ให้้มีีคณะกรรมการผู้้�สููงอายุุและบำนาญพื้้�นฐานแห่่งชาติิ
การจััดตั้้�งกองทุุนผู้้�สููงอายุุและบำนาญพื้้�นฐานแห่่งชาติิ
เป็็นต้้น
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กรณีีผู้้�สููงอายุุถููกทำร้้ายร่่างกายจะมีีการประสานไปยััง
สำนัักงานพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงจัังหวััด (พมจ.)
และโรงพยาบาลเพื่่�อให้้ความช่่วยเหลืือ เป็็นต้้น417
1.5 การเฝ้้าระวัังและการให้้ความช่่วยเหลืือ
ผู้้�สููงอายุุในระดัับพื้้�นที่่�
		 ผส. ได้้ ด ำเนิิ น การอบรมอาสาสมัั ค ร
พััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ (เชี่่�ยวชาญ
ด้้ า นผู้้�สูู ง อายุุ หรืือ อพมส.) เพื่่� อ ทำหน้้ า ที่่� ใ นการ
ให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืือและดูู แ ลผู้้�สูู ง อายุุ ใ นด้้ า นต่่ า ง ๆ
อาทิิ ด้้านสุุขภาพ ด้้านการเข้้าถึึงสวััสดิิการของรััฐ
ด้้านความรุุนแรง โดยเมื่่อ� พบว่่า ผู้้�สููงอายุุประสบปััญหา
ด้้านต่่าง ๆ ในเบื้้�องต้้น อพมส. จะเป็็นผู้้�ให้้คำปรึึกษา
แก่่ผู้้�สููงอายุุ และหากมีีความจำเป็็นต้้องช่่วยเหลืือจะ
ดำเนิินการประสานงานส่่งต่่อไปยัังหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
เช่่ น โรงพยาบาลตำบล สำนัั ก งานยุุ ติิ ธ รรมจัั ง หวัั ด
เป็็นต้้น โดยมีีจำนวน อพมส. ตั้้�งแต่่ปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 - 2564 รวม 40,402 คน เฉพาะใน
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4,357 คน แต่่ช่่วง
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ทำให้้
หลายจัังหวััดไม่่สามารถดำเนิินการจััดอบรมพััฒนา
ศัักยภาพได้้ ทั้้�งนี้้� ผส. ได้้ปรัับวิิธีีและแนวทางการดำเนิินการ
โดยการจััดอบรมแบบออนไลน์์แทน418

2. การดำเนิินการที่่�สำคััญ
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2.1 การตอบรัับข้้อเสนอแนะในรายงาน

		 ครม. และหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องได้้ตอบรัับ
ข้้ อ เสนอแนะของ กสม. 1) สิิ ท ธิิ ใ นที่่� อ ยู่่�อาศัั ย

พม. โดยการเคหะแห่่ ง ชาติิ ไ ด้้ ด ำเนิิ น โครงการ
ที่่�สนัับสนุุนด้้านที่่�อยู่่�อาศััย 5 โครงการ สำหรัับผู้้�สููงอายุุ
ที่่มีี� รายได้้น้อ้ ยรวมถึึงข้้าราชการชั้้น� ผู้้�น้้อยที่่เ� กษีียณอายุุ
2) การละเมิิดสิิทธิิผู้้�สููงอายุุ ในส่่วนของข้้อเสนอแนะ
เรื่่อ� งการคุ้้�มครองผู้้�สููงอายุุที่ถู่� กู ทอดทิ้้�ง ถููกกระทำรุุนแรง
หรืือถููกล่่วงละเมิิด ผส. ได้้ดำเนิินการพััฒนาศัักยภาพ
อพมส. ส่่งเสริิมสนัับสนุุนให้้ พมจ. องค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่น� และภาคีีเครืือข่่ายมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนางาน
อพมส. ในระดัับพื้้�นที่่�เพื่่�อดููแลและคุ้้�มครองทางสัังคม
ของผู้้�สููงอายุุ419
2.2 การดำเนิินการในปีี 2564
2.2.1	มาตรการขัั บ เคลื่่� อ นระเบีี ย บ
วาระแห่่งชาติิเรื่่�องสัังคมสููงอายุุ
			
ผส. ได้้ดำเนิินการตามมาตรการ
ขัั บ เคลื่่� อ นระเบีียบวาระแห่่ ง ชาติิ เรื่่� อ งสัั ง คมสูู ง อายุุ
ในปีี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ที่่� มีี ความสอดคล้้ อ ง
กัั บ หลัั ก สิิ ท ธิิ มนุุ ษ ยชน ได้้ แ ก่่ สิิ ท ธิิ ท างเศรษฐกิิ จ
โดยการส่่ ง เสริิ ม การมีีงานทำและการมีีรายได้้ ข อง
ผู้้�สูู ง อายุุ และสิิ ท ธิิ ท างสัั ง คม เช่่ น การมีีระบบ
สุุ ข ภาพเพื่่� อ รองรัั บ สัั ง คมผู้้�สูู ง อายุุ การปรัั บ สภาพ
แวดล้้ อ มชุุ ม ชนและบ้้ า นให้้ ป ลอดภัั ย กัั บ ผู้้�สูู ง อายุุ 420
การจััดทำนวััตกรรมเพื่่�อลดความเหลื่่�อมล้้ำทางสัังคม
สููงอายุุว่่าด้้วยเรื่่�องเกี่่�ยวกัับอุุปกรณ์์ในการช่่วยเหลืือ
ผู้้�สููงอายุุ การปฏิิรููประบบข้้อมููลโดยการบููรณาการ
ข้้ อ มูู ล กัั บ หน่่ ว ยงานต่่ า ง ๆ เพื่่� อ ขัั บ เคลื่่� อ นงานด้้ า น
ผู้้�สููงอายุุอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เป็็นต้้น421 นอกจากนี้้� ผส.
ได้้จัดั ทำร่่าง พ.ร.บ. ผู้้�สููงอายุุ (ฉบัับที่่� ..) พ.ศ. .... สาระสำคััญ
คืือ กำหนดแนวทางและปรัับปรุุงวิิธีีการเกี่่ย� วกัับการส่่งเสริิม

จาก หนัังสืือกรมกิิจการผู้้�สููงอายุุ ด่่วนที่่�สุุด ที่่�พม 0402/9598 ลงวัันที่่� 11 ตุุลาคม 2564 เรื่่�อง ขอส่่งข้้อมููล
เพื่่�อประกอบการจััดทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทยปีี 2564.
418
แหล่่งเดิิม.
419
จาก หนัังสืือกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ ด่่วนที่่สุ� ดุ ที่่� พม 0209/6777 ลงวัันที่่� 18 พฤษภาคม
2564. งานเดิิม.
420
เป็็น รููป แบบกิิจกรรมช่่วยส่่งเสริิมให้้ ชุุม ชนดูู แลซึ่่� ง กัั น และกัั น ด้้ ว ยการแลกเปลี่่� ย นทัั ก ษะประสบการณ์์ บริิการ
ขั้้น� พื้้�นฐานและสามารถสะสมเวลาไว้้เสมืือนหนึ่่�งการออมเงิินในบััญชีีในธนาคารเมื่่อ� ยามที่่มีี� ความจำเป็็นต้้องการได้้รับั ความช่่วยเหลืือ
ก็็สามารถเบิิกเวลามาใช้้ได้้.
421
จาก กรมกิิจการผู้้�สููงอายุุ ด่่วนที่่�สุุด ที่่� พม 0402/9598 ลงวัันที่่� 11 ตุุลาคม 2564 เรื่่�อง ขอส่่งข้้อมููลเพื่่�อประกอบ
การจััดทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564.
417

		ที่่� ป ระชุุ ม คณะกรรมการผู้้�สูู ง อายุุ
แห่่งชาติิ เมื่่�อวัันที่่� 30 กรกฎาคม 2564 เห็็นชอบ
แผนปฏิิบััติิการด้้านผู้้�สููงอายุุ ระยะที่่� 3 (พ.ศ. 2566 2580) ทั้้�งด้้านการเตรีียมความพร้้อมของประชากร
ก่่ อ นวัั ย สูู ง อายุุ การยกระดัั บ คุุ ณ ภาพชีีวิิ ตผู้้�สูู ง อายุุ
ทุุกมิิติอิ ย่่างทั่่�วถึงึ และเป็็นธรรม การปฏิิรูปู และบููรณาการ
ระบบบริิหารเพื่่�อรองรัับสัังคมสููงวััยอย่่างมีีคุุณภาพ
และการเพิ่่�มศัักยภาพการวิิจััยการพััฒนาเทคโนโลยีี
และนวััตกรรมรองรัับสัังคมสููงวััย423 รวมถึึงแผนปฏิิบัติั กิ าร
ด้้านผู้้�สููงอายุุระยะกลาง 5 ปีี (พ.ศ. 2566 - 2570)424
		

2.2.3 หลัักประกัันรายได้้

			 1) การคืืนเงิินเบี้้�ยยัังชีีพผู้้�สูงู อายุุ
				 เมื่่�อวัันที่่� 30 กรกฎาคม 2564
คณะกรรมการผู้้�สููงอายุุแห่่งชาติิได้้พิิจารณากรณีีการ
รัับเงิินเบี้้�ยยัังชีีพผู้้�สููงอายุุซ้้ำซ้้อนกัับสวััสดิิการอื่่น� โดยมีี
มติิให้้คืืนเงิินเบี้้�ยยัังชีีพที่่�เรีียกเก็็บจากผู้้�สููงอายุุที่่�รัับเงิิน
ซ้้ำซ้้อนกัับสวััสดิิการอื่่น� ซึ่ง่� มีีจำนวนประมาณ 15,000 ราย
และมอบหมายให้้กระทรวงมหาดไทย (มท.) และ กค.
หาแนวทางดำเนิินการคืืนเงิินเบี้้�ยยัังชีีพให้้แล้้วเสร็็จ
ภายใน 1 เดืือน อีีกทั้้�งให้้ถอนฟ้้องหรืือระงัับการบัังคัับคดีี
ในกรณีีองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นได้้มีีการดำเนิินคดีี
เรีียกคืืนเบี้้�ยยัังชีีพผู้้�สููงอายุุไปแล้้ว425 รวมทั้้�งแต่่งตั้้�ง
คณะอนุุกรรมการกำหนดนโยบายเบี้้�ยยัังชีีพผู้้�สููงอายุุ
ประกอบด้้วยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านต่่าง ๆ โดยมีีหน้้าที่่�และ

จาก กรมกิิจการผู้้�สููงอายุุ ด่่วนที่่�สุุด ที่่� พม 0402/9598 ลงวัันที่่� 11 ตุุลาคม 2564 เรื่่�อง ขอส่่งข้้อมููลเพื่่�อประกอบ
การจััดทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564.
423
จาก มติิ คกก. ผู้้�สููงอายุุ ให้้คืืนเบี้้�ยยัังชีีพซำ้�ซ้้อน ถอนฟ้้อง-ระงัับการบัังคัับคดีี, โดย ไทยรััฐออนไลน์์, 30 กรกฎาคม
2564. สืืบค้้นจาก http://www.thairath.co.th/news/Politic/2153265
424
จาก บอร์์ดผู้้�สููงอายุุแห่่งชาติิไฟเขีียวมาตรการช่่วยเหลืือเยีียวยาผู้้�สููงวััย, โดย ผู้้�จััดการออนไลน์์, 1 สิิงหาคม 2564.
สืืบค้้นจาก https://mgronline.com/politics/detail/9640000075096
425
จาก เปิิดสููตร จ่่ายเงิินช่่วยผู้้�สููงอายุุถืือบััตรคนจน-คืืนเบี้้�ยยัังชีีพซ้้ำซ้้อนวััย, โดย ประชาชาติิธุุรกิิจออนไลน์์,
30 กรกฎาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.prachachat.net/general/news-727538
422

5
บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�มบุุคคล

ความพร้้อมผู้้�สููงอายุุในมิิติิด้้านเศรษฐกิิจให้้แก่่ภาครััฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสัังคม 5) การส่่งเสริิมและ
สนัั บ สนุุ น ให้้ มีี การผลิิ ต หรืือฝึึ ก อบรมบุุ ค ลากรของ
ผส. อายุุด้า้ นผู้้�สููงอายุุในระดัับวิิชาชีีพอย่่างเพีียงพอและ
มีีมาตรฐาน โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีีผู้้�ได้้รับั
การอบรมหลัั ก สูู ต รการดูู แ ลผู้้�สูู ง อายุุ ขั้้� น เบื้้� อ งต้้ น
จำนวน 3,794 ราย

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

สนัับสนุุน และคุ้้�มครองสิิทธิิประโยชน์์ของผู้้�สููงอายุุ
ให้้เหมาะสมขึ้้�น อาทิิ การกำหนดให้้มีีผู้้�คุ้้�มครองสิิทธิิ
ผู้้�สููงอายุุเพื่่�อดำเนิินการ เช่่น ดููแลช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุให้้
เข้้าถึึงสิิทธิิโดยสะดวก หรืือเป็็นผู้้�แทนผู้้�สููงอายุุในการ
จััดการทรััพย์์สิิน การให้้ความช่่วยเหลืือทางกฎหมาย
และการจัั ด หาทนายความในการว่่ า ความแก้้ ต่่ า ง
ในทางคดีี การสนัับสนุุนให้้มีีการออมเงิินของบุุคคล
เพื่่�อสร้้างหลัักประกัันรายได้้ในระยะยาวของผู้้�สููงอายุุ
การกำหนดให้้นายจ้้างหรืือเจ้้าของสถานประกอบการ
และหน่่วยงานของรััฐรัับผู้้�สููงอายุุเข้้าทำงานหรืือขยาย
อายุุการทำงานให้้ลููกจ้้างหรืือผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�มีีอายุุเกิิน
60 ปีี ตามลัักษณะของงานในอััตราส่่วนที่่�เหมาะสม
กัับบุุคลากรในหน่่วยงาน เป็็นต้้น422
		 2.2.2 แผนปฏิิบััติิการด้้านผู้้�สููงอายุุ
			
ผลการดำเนิิ น การตามแผน
ปฏิิบัติั กิ ารด้้านผู้้�สููงอายุุ พ.ศ. 2563 - 2565 ได้้ดำเนิินการ
5 ประเด็็น ได้้แก่่ 1) การรณรงค์์ให้้สัังคมตระหนัักถึึง
ความจำเป็็นของการเตรีียมการเข้้าสู่่�การเป็็นผู้้�สููงอายุุ
2) สัั ง คมมีีทัั ศ นะเชิิ ง บวกต่่ อ ผู้้�สูู ง อายุุ โดย อพมส.
ร่่ วมมืื อกัั บ พมจ. ในการให้้ ค วามรู้้�ความเข้้ า ใจแก่่
ประชาชนในทุุกกลุ่่�มอายุุเกี่่ย� วกัับการเตรีียมความพร้้อม
การเข้้าสู่่�สัังคมสููงวััย และปรัับเปลี่่�ยนทััศนคติิที่่�อาจ
เห็็ น ว่่ า ผู้้�สูู ง อายุุ เ ป็็ น ภาระของครอบครัั ว หรืือสัั ง คม
3) การจ้้างงานผู้้�สููงอายุุโดย ผส. ได้้จััดกิิจกรรมการ
ส่่ ง เสริิ ม ความร่่ วมมืื อเครืือข่่ า ยเพื่่� อ การมีีอาชีีพของ
ผู้้�สูู ง อายุุ ใ นพื้้� น ที่่� รัั บ ผิิ ด ชอบของศูู น ย์์ พัั ฒ นาการจัั ด
สวััสดิิการสัังคมผู้้�สููงอายุุ และสนัับสนุุนเงิิ น ทุุ น กู้้�ยืืม
เพื่่�อการประกอบอาชีีพในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำนวน 8,158 ราย 4) การส่่งเสริิมการออมทรััพย์์
ทั้้� ง แรงงานในระบบและนอกระบบ โดยมีีการจัั ด
ประชุุม จััดอบรมการเตรีียมตััวก่่อนการเกษีียณอายุุ
และการขยายสื่่� อ ประชาสัั มพัั น ธ์์ ด้้ า นการเตรีียม
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อำนาจในการศึึกษารวบรวมข้้อมููลและวิิเคราะห์์ผลกระทบ
เพื่่อ� กำหนดนโยบายเบี้้�ยยัังชีีพผู้้�สููงอายุุ กำหนดแนวทาง
การขัั บ เคลื่่� อ นการจ่่ า ยเงิิ น เบี้้� ย ยัั ง ชีีพผู้้�สูู ง อายุุ และ
รายงานผลความก้้าวหน้้าการกำหนดนโยบายเบี้้�ยยัังชีีพ
ผู้้�สููงอายุุต่่อคณะกรรมการผู้้�สููงอายุุแห่่งชาติิ426

บำนาญอื่่� น ตามที่่� ก ำหนดในกฎกระทรวง และให้้ มีี
คณะกรรมการกองทุุน บำเหน็็จ บำนาญแห่่งชาติิ ขึ้้� น
เพื่่� อ ทำหน้้ า ที่่� ก ำกัั บ ดูู แ ลการบริิ ห ารกิิ จ การกองทุุ น
บำเหน็็จบำนาญแห่่งชาติิ ให้้เป็็นไปโดยเรีียบร้้อยและ
มีีประสิิทธิิภาพ427 โดยร่่าง พ.ร.บ. ทั้้�งสองฉบัับได้้มีีการ
รัับฟัังความคิิดเห็็นตามมาตรา 77 ของรััฐธรรมนููญ
เสร็็จสิ้้�นแล้้ว อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของสำนัักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีีกา (สคก.)
		 3) การจ่่ายเงิินสงเคราะห์์เพื่่�อการ
ยัั ง ชีี พ แก่่ ผู้้�สูู ง อายุุที่่� มีี ร ายได้้ น้้ อ ยที่่� ไ ด้้ รัั บ สิิ ท ธิิ จ าก
โครงการบััตรสวััสดิิการแห่่งรััฐ

ที่่�มา: มติิชนออนไลน์์

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

		 2)	ร่่ า ง พ.ร.บ. คณะกรรมการ
นโยบายบำเหน็็จบำนาญแห่่งชาติิ พ.ศ. .... และ
ร่่าง พ.ร.บ. กองทุุนบำเหน็็จบำนาญแห่่งชาติิ พ.ศ. ....
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			 ในส่่ ว นของการออมเพื่่� อ เตรีียม
ความพร้้ อมในการเข้้ า สู่่�วัั ย สูู ง อายุุ มีีความก้้าวหน้้า
สำคััญในปีี 2564 คืือ ครม. มีีมติิเมื่่�อวัันที่่� 30 มีีนาคม
2564 อนุุมััติิหลัักการ (1) ร่่าง พ.ร.บ. คณะกรรมการ
นโยบายบำเหน็็จบำนาญแห่่งชาติิ พ.ศ. .... สาระสำคััญ
คืือ เพื่่�อทำหน้้าที่่�จััดทำนโยบายของระบบบำเหน็็จ
บำนาญในภาพรวมให้้สอดคล้้องกััน ประสานนโยบาย
กองทุุนการออมเพื่่อ� การชราภาพทุุกหน่่วยงาน ลดความ
ซ้้ำซ้้อนในการดำเนิินงาน พััฒนาระบบบำเหน็็จบำนาญ
ให้้ครอบคลุุมผู้้�พ้น้ วััยทำงานทั้้�งหมด และ (2) ร่่าง พ.ร.บ.
กองทุุนบำเหน็็จบำนาญแห่่งชาติิ พ.ศ. .... สาระสำคััญ
คืือ เป็็ น การออมภาคบัั ง คัั บ แก่่ ลูู ก จ้้ า งโดยให้้ ไ ด้้ รัั บ
ผลประโยชน์์ เ ป็็ น บำเหน็็ จ บำนาญ โดยไม่่ ใช้้ บัั ง คัั บ
แก่่ ส มาชิิ ก กองทุุ น อื่่� น หรืือผู้้�ที่่� อ ยู่่�ในระบบบำเหน็็ จ
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ผู้้�สููงอายุุ.

		 เมื่่� อ วัั น ที่่� 30 กรกฎาคม 2564
คณะกรรมการผู้้�สููงอายุุแห่่งชาติิเห็็นชอบให้้จ่่ายเงิิน
ให้้กัับผู้้�สููงอายุุที่่�มีีรายได้้น้้อยที่่�มีีบััตรสวััสดิิการแห่่งรััฐ
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็็นเวลา 1 ปีี โดยจะ
จ่่ายเงิินเดืือนเว้้นเดืือน เริ่่�มตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคม 2563
รวม 6 งวด โดยใช้้อัตั ราเดีียวกัับปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คืือ อััตรา 100 บาท/เดืือน สำหรัับผู้้�สููงอายุุที่่�มีีรายได้้
ไม่่เกิิน 30,000 บาทต่่อปีี และอััตรา 50 บาท/เดืือน
สำหรัับผู้้�สููงอายุุที่่�มีีรายได้้มากกว่่า 30,000 บาทต่่อปีี
แต่่ไม่่เกิิน 100,000 บาทต่่อปีี428
		 4)	มาตรการการช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุ
ที่่�มีีรายได้้ไม่่เพีียงพอในช่่วงสถานการณ์์โควิิด 19
			 ผส. มีีการดำเนิินการ 2 โครงการ
ได้้แก่่ (1) เงิินสงเคราะห์์ผู้้�สููงอายุุในภาวะยากลำบาก
ให้้บริิการเงิินสงเคราะห์์ผู้้�สููงอายุุในภาวะยากลำบาก
จำนวน 12,560 ราย (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564)
และ (2) กองทุุนผู้้�สููงอายุุ ผลการดำเนิินงานกู้้�ยืืมเงิินทุุน
ประกอบอาชีีพประเภทรายบุุคคล ประจำปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 กองทุุนผู้้�สููงอายุุได้้อนุุมััติิให้้ผู้้�สููงอายุุกู้้�ยืืม
เงิินทุุนประกอบอาชีีพรายบุุคคล จำนวน 8,158 ราย
เป็็นเงิิน 230,965,960 บาท และในช่่วงสถานการณ์์

จาก คำสั่่�งคณะกรรมการผู้้�สููงอายุุแห่่งชาติิ ที่่� 2/2564 เรื่่�อง แต่่งตั้้�งคณะกรรมการกำหนดนโยบายเบี้้�ยยัังชีีพ

จาก สรุุปข่่าวการประชุุมคณะรััฐมนตรีี 30 มีีนาคม 2564 [ข่่าวทำเนีียบรััฐบาล]. โดย รััฐบาลไทย, 10 สิิงหาคม 2564.
สืืบค้้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/40502
428
จาก มติิ คกก.ผู้้�สููงอายุุ ให้้คืืนเบี้้�ยยัังชีีพซ้้ำซ้้อน ถอนฟ้้อง-ระงัับการบัังคัับคดีี. งานเดิิม.
427

ที่่�มา: https://tonkit360.com/51521

2.2.5 การดููแลสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ

			
กรมอนามััยได้้ดำเนิินโครงการ
พััฒนาระบบและกลไกการสร้้างและบริิหารจััดการ
ผู้้�บริิบาลผู้้�สููงอายุุที่่�บููรณาการความร่่วมมืือระดัับชาติิ
และพื้้�นที่่� อาทิิ 1) เครืือข่่ายความร่่วมมืือการสร้้าง
ผู้้�บริิบาลผู้้�สููงอายุุระดัับชาติิเชื่่อ� มโยงกัับเครืือข่่ายระดัับ
พื้้�นที่่� ซึ่่�งเป็็นแผน/นโยบายของคณะกรรมการปฏิิรููป
ประเทศเกี่่�ยวกัับการผลิิตผู้้�บริิบาลผู้้�สููงอายุุโดยผ่่าน
นโยบายระดัับชาติิที่เ่� ชื่่อ� มโยงลงไปถึึงหน่่วยงานเครืือข่่าย
ในระดัับพื้้�นที่่� เช่่น องค์์การบริิหารส่่วนตำบล (อบต.)
เทศบาล โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำบล (รพ.สต.)
สำนัักงานส่่งเสริิมการศึึกษานอกระบบและการศึึกษา
ตามอััธยาศััย (กศน.) เป็็นต้้น 2) แผนการดููแลส่่งเสริิม
สุุขภาพรายบุุคคลในชุุมชนผ่่านชมรมผู้้�สููงอายุุ/โรงเรีียน
ผู้้�สููงอายุุ เป็็นการจััดทำแบบฟอร์์มให้้ผู้้�สููงอายุุบัันทึึก
แผนการดููแลส่่งเสริิมสุขุ ภาพของตนเองเพื่่อ� ให้้ผู้้�สูงู อายุุ
ในชุุมชนแต่่ละคนได้้เข้้าใจและเรีียนรู้้�การดููแลสุุขภาพ
ตนเอง โดยในเบื้้�องต้้นเริ่่�มดำเนิินการกัับกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ
ที่่�มาเข้้าร่่วมกิิจกรรมในชมรมและโรงเรีียนผู้้�สููงอายุุ
3) การพััฒนาพื้้�นที่่ต้� น้ แบบการดำเนิินงานส่่งเสริิมสุขุ ภาพ
แบบผสมผสาน การดููแลระยะยาว (Long term Care)
และการดูู แ ลระยะกลาง (Intermediate Care)
ในระดัับชุุมชน ซึ่่�งเป็็นการดููแลกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะ
พึ่่�งพิิง430 ในระดัับตำบล โดยเริ่่�มพััฒนาระบบการดููแล
ระยะกลาง หรืือการดููแลผู้้�ป่่วยระยะฟื้้�นฟูู คืือ การดููแล
ผู้้�ป่่วยที่่มีี� อาการพ้้นวิิกฤตและมีีอาการคงที่่แ� ล้้ว แต่่ยังั มีี
ความบกพร่่องทางร่่างกายบางส่่วนที่่�จำเป็็นต้้องได้้รัับ
การฟื้้�นฟููสมรรถภาพทางกายโดยบุุคลากรทางสุุขภาพ
เช่่น นัักกายภาพบำบััด นัักกิิจกรรมบำบััด หรืือพยาบาล
เป็็ น ต้้ น เพื่่� อ ลดความพิิ ก ารหรืือภาวะทุุ พ พลภาพ
ตลอดชีีวิิตและลดการเป็็นผู้้�ป่่วยติิดบ้้านติิดเตีียง ทั้้�งนี้้�
ในปีี 2564 มีีการดำเนิินการนำร่่องในพื้้�นที่่�ภาคเหนืือ
อ. สารภีี จ. เชีียงใหม่่ ภาคกลาง โรงพยาบาลสระบุุรีี
จ. สระบุุ รีี ภาคตะวัั น ออก พื้้� น ที่่� จ. ปราจีีนบุุ รีี

จาก หนัังสืือกรมการจััดหางาน ที่่� รง 0308.4/11779 ลงวัันที่่� 19 ตุุลาคม 2564. งานเดิิม.
ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะพึ่่�งพิิง คืือ ผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มติิดบ้้านและกลุ่่�มติิดเตีียงที่่�ต้้องได้้รัับการดููแลโดยบุุคลากรสาธารณสุุข
ทีีมสหวิิชาชีีพ ตามแผนการดููแลผู้้�สููงอายุุรายบุุคคล (Care Plan).
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5
บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�มบุุคคล

		

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 กองทุุนผู้้�สููงอายุุได้้
มีีมาตรการพัักชำระหนี้้�ให้้กัับลููกหนี้้�กองทุุนผู้้�สููงอายุุ
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 11 เมษายน 2563 - 31 มีีนาคม 2565
มีีจำนวนผู้้�ขอพัั ก ชำระหนี้้� ร วมทั้้� ง สิ้้� น 2,561 ราย
เป็็นเงิิน 41,087,685 บาท
		 2.2.4 การส่่ ง เสริิ ม การทำงานของ
ผู้้�สููงอายุุ
			
ในปีี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
กกจ. ได้้ ด ำเนิิ น โครงการขยายโอกาสการมีีงานทำ
ให้้ ผู้้�สูู ง อายุุ ป ระกอบด้้ ว ย 1) กิิ จ กรรมส่่ ง เสริิ ม การ
ประกอบอาชีีพอิิสระให้้ผู้้�สููงอายุุเพื่่�อให้้ตรงกัับความ
ต้้องการของตนเอง โดยมีีผู้้�สููงอายุุที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิม
การประกอบอาชีีพอิิสระ จำนวน 2,619 คน ได้้ประกอบ
อาชีีพอิิสระหรืือมีีงานทำมีีรายได้้ จำนวน 1,234 คน
2) กิิ จ กรรมส่่ ง เสริิ ม การมีีงานทำของผู้้�สูู ง อายุุ
เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ผู้้�สููงอายุุได้้ประกอบอาชีีพหรืือมีีงานทำ
โดยมีีการส่่ ง เสริิ ม การมีีงานทำให้้ ผู้้�สูู ง อายุุ จำนวน
15,726 คน และผู้้�สููงอายุุได้้รัับการจ้้างงาน จำนวน
1,398 คน อย่่ า งไรก็็ ดีี พบปัั ญ หาและอุุ ป สรรค
ในการส่่ ง เสริิ ม การมีีงานทำของผู้้�สูู ง อายุุ อาทิิ
1) ทัั ศ นคติิ ข องคนในครอบครัั ว ซึ่่� ง มองว่่ า ผู้้�สูู ง อายุุ
ควรเป็็ น วัั ย ที่่� ไ ด้้ รัั บ การพัั ก ผ่่ อ น 2) ทัั ศ นคติิ ข อง
ผู้้�ประกอบการที่่เ� ห็็นว่่าการจ้้างงานผู้้�สููงอายุุอาจไม่่คุ้้�มทุนุ
รวมไปถึึงไม่่มีีนโยบายจ้้างงานผู้้�สููงอายุุ และ 3) ผู้้�สููงอายุุ
ที่่�ต้้องการทำงานส่่วนมากจะมีีเงื่่�อนไขในการทำงาน
เช่่น ต้้องการทำงานใกล้้บ้า้ นหรืือบางช่่วงเวลา เป็็นต้้น429
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ภาคตะวัั น ออกเฉีียงเหนืือ โรงพยาบาลมหาราช
จ. นครราชสีีมา และภาคใต้้ พื้้�นที่่� จ. ชุุมพร จ. สุุราษฎร์์ธานีี
โดยจะเริ่่�มขัับเคลื่่�อนในเชิิงนโยบายของ สธ. ในปีี 2565
			
อย่่ า งไรก็็ ดีี ข้้ อ มูู ล รายงานผล
การขัับเคลื่่อ� นการส่่งเสริิมสุขุ ภาพและอนามััยสิ่่ง� แวดล้้อม
ของกรมอนามัั ย ประจำปีี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
(ตุุลาคม 2563 - มีีนาคม 2564) ระบุุถึึงอุุปสรรคในการ
ให้้บริิการด้้านสุุขภาพแก่่ผู้้�สููงอายุุ เช่่น สถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ส่่งผลต่่อการลงพื้้�นที่่�
เยี่่ย� มบ้้านและการจััดทำแผนการดููแลผู้้�สููงอายุุรายบุุคคล
(Care Plan) ของผู้้�จัั ด การระบบการดููแลผู้้�สููงอายุุ
(Care Manager) และผู้้�ดููแลผู้้�สููงอายุุ (Care Giver)
ในระดัับพื้้�นที่่� รวมถึึงการขาดแคลนผู้้�ทำหน้้าที่่� Care
Manager ในบางพื้้�นที่่� เป็็นต้้น431
		

2.2.6 การเข้้าถึึงบริิการสาธารณะ

			
ในปีี 2564 มีีการออกกฎกระทรวง
กำหนดสิ่่�งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรัับผู้้�พิิการ
หรืือทุุพพลภาพ และคนชรา (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2564
(โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในหััวข้้อสิิทธิิคนพิิการ)

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand
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พััฒนาการหรืือความก้้าวหน้้า ในภาพรวม
ของสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิผู้้�สููงอายุุเห็็นว่่า หน่่วยงาน
ภาครััฐมีีความก้้าวหน้้าเรื่่�องการขัับเคลื่่�อนระเบีียบ
วาระแห่่งชาติิเรื่่�องสัังคมสููงอายุุในการดำเนิินการเพื่่�อ
ให้้บรรลุุเป้้าหมายของมาตรการขัับเคลื่่อ� นระเบีียบวาระ
แห่่งชาติิ เรื่่�อง สัังคมผู้้�สููงอายุุ อาทิิ การจััดทำร่่าง
พ.ร.บ. ผู้้�สููงอายุุ (ฉบัับที่่� ..) พ.ศ. .... การกำหนดแผนงาน
และงบประมาณบูู ร ณาการเตรีียมความพร้้ อ ม
เพื่่�อรองรัับสัังคมสููงวััย การมีีนโยบายในการเตรีียม
ความพร้้อมเพื่่�อการออมของผู้้�สููงอายุุ เช่่น การอนุุมััติิ
หลัักการร่่าง พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายบำเหน็็จ

บำนาญแห่่งชาติิ พ.ศ. .... และร่่าง พ.ร.บ. กองทุุน
บำเหน็็จบำนาญแห่่งชาติิ พ.ศ. .... เป็็นต้้น การออกกฎ/
ระเบีียบเพื่่อ� รองรัับสถานการณ์์ด้า้ นสุุขภาพ การบููรณาการ
ความร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงานในเรื่่อ� งการส่่งเสริิมสุขุ ภาพ
ผู้้�สููงอายุุระยะยาว (Long term Care) กัับหน่่วยงาน
ส่่วนท้้องถิ่่�น การพััฒนาระบบและกลไกการสร้้างและ
บริิหารจััดการผู้้�บริิบาลผู้้�สููงอายุุที่บู่� รู ณาการความร่่วมมืือ
ระดัับชาติิและพื้้�นที่่� การดำเนิินการส่่งเสริิมและสนัับสนุุน
ให้้ผู้้�สููงอายุุมีีความเข้้าใจและมีีความรู้้� ความสามารถ
ในการเข้้าถึึงและเท่่าทัันเทคโนโลยีีสมััยใหม่่ ตลอดจน
ความพร้้อมในการรองรัับเรื่่�องที่่�อยู่่�อาศััยของผู้้�สููงอายุุ
ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับรััฐธรรมนููญ พ.ร.บ. ผู้้�สููงอายุุ พ.ศ. 2546
และแผนสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 4 ที่่�กำหนดไว้้
ปัั ญ หาหรืื อ อุุปสรรค ยัั ง พบข้้ อ ติิ ดขัั ด
บางประการในการส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิของผู้้�สููงอายุุ
ด้้านหลัักประกัันรายได้้ เช่่น ความล่่าช้้าในการคืืนเงิิน
เบี้้�ยยัังชีีพผู้้�สููงอายุุที่่�ถููกเรีียกเก็็บคืืน ซึ่่�งปััจจุุบัันพบว่่า
ยัังดำเนิินการไม่่แล้้วเสร็็จ ปััญหาการพิิจารณาขยายอายุุ
ของผู้้�มีีสิิ ท ธิิ เ ป็็ น สมาชิิ ก กองทุุ น การออมแห่่ ง ชาติิ
จากอายุุไม่่เกิิน 60 ปีี เป็็นอายุุไม่่เกิิน 65 ปีี ซึ่ง่� อยู่่�ในระหว่่าง
การพิิจารณาทั้้�งในด้้านงบประมาณและความเหมาะสม
ด้้านการจ้้างงานของผู้้�สููงอายุุ จากปััญหาทััศนคติิของ
นายจ้้างหรืือสมาชิิกในครอบครััวของผู้้�สููงอายุุที่่�เห็็นว่่า
ผู้้�สููงอายุุมีีข้้อจำกััดในการทำงาน และด้้านการเข้้าถึึง
เทคโนโลยีี พบปััญหาผู้้�สููงอายุุที่่�เข้้าไม่่ถึึงเทคโนโลยีี
ทำให้้เกิิดข้้อจำกััดในการได้้รัับบริิการสาธารณะจาก
หน่่วยงานภาครััฐ โดยเฉพาะในสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของโรคโควิิด 19 รวมถึึงด้้านการละเมิิดสิิทธิิ
ผู้้�สููงอายุุ ข้้อมููลสถิิติิที่่�บ่่งชี้้�ว่่าผู้้�สููงอายุุถููกละเมิิดสิิทธิิ
และถููกกระทำความรุุนแรงเป็็นจำนวนมากแต่่รััฐยััง
ไม่่ มีี นโยบายและมาตรการที่่� ชัั ด เจนในการป้้ อ งกัั น
และคุ้้�มครองผู้้�สูู ง อายุุ ที่่� ถูู ก กระทำความรุุ น แรงหรืือ
ถููกละเมิิดสิิทธิิ มีีเพีียงกลไกอาสาสมััครพััฒนาสัังคม

จาก รายงานผลการขัับเคลื่่�อนการส่่งเสริิมสุุขภาพและอนามััยสิ่่�งแวดล้้อม กรมอนามััย รอบ 6 เดืือนแรก ประจำปีี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุุลาคม 2563 - มีีนาคม 2564) (น. 44), โดย กรมอนามััย, 30 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://
anamai.moph.go.th/web-upload/1xff0d34e409a13ef56eea54c52a291126/filecenter/Download/Annual_
report_64.pdf
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กสม. มีีข้้อเสนอแนะเพิ่่�มเติิมต่่อประเด็็น
สิิทธิิผู้้�สููงอายุุ ดัังนี้้�
4.1	รััฐบาลควรติิดตามความคืืบหน้้าของ
หน่่วยงานในการคืืนเงิินเบี้้�ยยัังชีีพให้้ผู้้�สููงอายุุที่่�ถููกเรีียก
เงิินคืืนเนื่่�องจากได้้รัับเงิินสวััสดิิการอื่่�นเพื่่�อให้้ผู้้�สููงอายุุ
กลุ่่�มดัังกล่่าวได้้รัับเงิินเบี้้�ยยัังชีีพคืืนโดยเร็็ว และควร
มอบหมายกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคง
ของมนุุษย์์และกระทรวงการคลัังปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์
การจ่่ายเบี้้�ยยัังชีีพผู้้�สููงอายุุให้้มีีความชััดเจน เพื่่�อมิิให้้
เกิิดกรณีีการเรีียกคืืนเงิินดัังกล่่าวจากผู้้�สููงอายุุอีีก
4.2	รัั ฐ บาลควรมอบหมายให้้ ก ระทรวง
การคลัังกำหนดมาตรการที่่�เป็็นรููปธรรมเพื่่�อส่่งเสริิม
การออมของประชาชนก่่ อ นที่่� จ ะเข้้ า สู่่�วัั ย ผู้้�สูู ง อายุุ
เพื่่� อ เป็็ น การเตรีียมความพร้้ อ มในการดำรงชีีวิิ ต
ในระยะยาว
4.3	รัั ฐ บาลควรมอบหมายให้้ ก ระทรวง
แรงงานส่่ ง เสริิ ม ให้้ ผู้้�สูู ง อายุุ ที่่� ยัั ง ต้้ อ งการทำงาน
ได้้ทำงานที่่�เหมาะสมกัับวััย รวมถึึงการพััฒนาทัักษะ
ที่่�จำเป็็นในการทำงานและการประกอบอาชีีพอิิสระ
4.4	รัั ฐ บาลควรมอบหมายให้้ ก ระทรวง
การพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ ร่่วมกัับ
กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม และองค์์กร
ปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น ส่่ ง เสริิ ม ให้้ ผู้้�สูู ง อายุุ เข้้ า ถึึ ง
เทคโนโลยีีและมีีความเข้้าใจในการใช้้อุปุ กรณ์์เทคโนโลยีี
โดยเฉพาะผู้้�สููงอายุุในพื้้�นที่่�ห่่างไกล เพื่่�อให้้ผู้้�สููงอายุุ
สามารถเข้้าถึึงโอกาสในการได้้รัับบริิการสาธารณะ
จากรััฐได้้อย่่างเท่่าเทีียม

5.3 สิิทธิิคนพิิการ
1.	สถานการณ์์/ปััญหา
	ข้้อมููลจากกรมส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพ
ชีีวิิตคนพิิการ (พก.) ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564
มีีคนพิิ ก ารที่่� ไ ด้้ รัั บ การออกบัั ต รประจำตัั ว คนพิิ ก าร
จำนวน 2,095,205 คน (คิิดเป็็นร้้อยละ 3.17 ของ
ประชากรทั้้�งประเทศ) เป็็นเพศชาย จำนวน 1,094,210 คน
และเพศหญิิง จำนวน 1,000,995 คน โดยเป็็นคนพิิการ
ทางการเคลื่่�อนไหวหรืือทางร่่างกายมากที่่�สุุด จำนวน
1,048,065 คน พิิการทางการได้้ยิินหรืือสื่่�อความหมาย
จำนวน 392,359 คน พิิการทางการเห็็น จำนวน
188,474 คน พิิการทางจิิตใจหรืือพฤติิกรรม จำนวน
164,230 คน พิิการทางสติิปัญ
ั ญา จำนวน 143,368 คน
พิิการมากกว่่า 1 ประเภท จำนวน 123,852 คน
ออทิิสติิก จำนวน 16,783 คน และทางการเรีียนรู้้�
จำนวน 13,504 คน อยู่่�ระหว่่างการจำแนกประเภท
จำนวน 4,570 คน432 สำหรัับสถานการณ์์ที่่�สำคััญ
ในการเข้้าถึึงสิิทธิิคนพิิการ มีีดัังนี้้�
1.1	สวัั สดิิ ก ารเบี้้�ยความพิิ ก าร การจัั ด
สวัั ส ดิิ ก ารเบี้้� ย ความพิิ ก ารยัั ง ไม่่ ทั่่� วถึึ ง ในทุุ ก กลุ่่�ม

จาก รายงานข้้อมููลสถานการณ์์ด้้านคนพิิการในประเทศไทย ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564 (น. 1-7),
โดย กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ กรมส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ, 2 ตุุลาคม 2564.
สืืบค้้นจาก https://www.dep.go.th/images/uploads/files/situation_Sep64.pdf
432

5
บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�มบุุคคล

4.	ข้้อเสนอแนะ

4.5	รััฐบาลโดยกระทรวงการพััฒนาสัังคม
และความมั่่� น คงของมนุุ ษ ย์์ ค วรร่่ วมกัั บ หน่่ ว ยงาน
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง กำหนดนโยบายหรืือมาตรการในการ
ปกป้้ อ งและคุ้้�มครองมิิ ใ ห้้ มีี การกระทำความรุุ น แรง
และละเมิิดสิิทธิิของผู้้�สููงอายุุอย่่างเป็็นรููปธรรม ไม่่ว่่า
จะเป็็นการละเมิิดทางร่่างกาย จิิตใจ หรืือทรััพย์์สิิน
และควรเร่่ ง ให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืือผู้้�สูู ง อายุุ ที่่� ถูู ก กระทำ
ความรุุ น แรงและถูู ก ละเมิิ ดสิิ ท ธิิ ใ นระดัั บ พื้้� น ที่่�
อย่่างทัันท่่วงทีี ตลอดจนการหาสาเหตุุของการกระทำ
ความรุุนแรงในครอบครััวต่่อผู้้�สููงอายุุเพื่่�อหาแนวทาง
แก้้ไขปััญหาได้้อย่่างเหมาะสมต่่อไป

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

และความมั่่�นคงของมนุุษย์์ (เชี่่�ยวชาญด้้านผู้้�สููงอายุุ
หรืือ อพมส.) ที่่�ทำหน้้าที่่�ให้้คำปรึึกษาและประสาน
การช่่วยเหลืือในเบื้้�องต้้น เป็็นต้้น
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ความพิิการ อายุุ อาชีีพ และรายได้้ โดยคนพิิการ
ที่่� ไ ม่่ มีีบัั ต รประจำตัั ว คนพิิ ก ารยัั ง ไม่่ ไ ด้้ รัั บ สวัั ส ดิิ ก าร
เบี้้�ยความพิิการ นอกจากนี้้� คนพิิการที่่�มีีบััตรประจำตััว
คนพิิการอายุุ 18 ปีีขึ้้�นไป แต่่ไม่่มีีบััตรสวััสดิิการแห่่งรััฐ
ยัังไม่่ได้้รัับการปรัับเพิ่่�มสวััสดิิการเบี้้�ยความพิิการจาก
800 บาท ต่่อคนต่่อเดืือน เป็็น 1,000 บาท ต่่อคน
ต่่อเดืือน
1.2 การให้้ บ ริิ ก ารคนพิิ ก ารในจัั ง หวัั ด
ชายแดนภาคใต้้ จากรายงานของศูู น ย์์ อ ำนวยการ
บริิหารจัังหวััดชายแดนภาคใต้้ (ศอ.บต.) พบว่่า มีีคนพิิการ
จากสถานการณ์์ความไม่่สงบในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้
จำนวน 741 คน433 มีีเด็็กพิิการที่่ต้� อ้ งกำพร้้าเนื่่อ� งมาจาก
การสููญเสีียพ่่อแม่่จากเหตุุความไม่่สงบและมีีข้้อจำกััด
ในการเข้้าถึึงการศึึกษา คนพิิการในจัังหวััดชายแดน
ภาคใต้้ส่่วนใหญ่่ต้้องเผชิิญปััญหาการว่่างงานในอััตรา
สููงและยัังเข้้าไม่่ถึึงข้้อมููลข่่าวสารและสวััสดิิการจาก
ภาครััฐเนื่่�องจากอุุปสรรคด้้านการแปลข้้อมููลข่่าวสาร
จากภาษาไทยเป็็นภาษามลายููซึ่ง่� เป็็นภาษาท้้องถิ่่น� และ
แปลงภาษามลายููเป็็นภาษามืือ434

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

1.3 การเข้้าถึึงสภาพแวดล้้อมทางกายภาพ
การขนส่่งสาธารณะ และข้้อมููลข่่าวสาร ในปีี 2564
แม้้ ห น่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งจะมีีกฎหมาย ระเบีียบ
และนโยบายให้้มีีการจััดสภาพแวดล้้อมทางกายภาพ
และการขนส่่งสาธารณะสำหรัับคนพิิการให้้สามารถ
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เข้้าถึึงได้้โดยง่่าย ทั่่�วถึึง ปลอดภััย และเท่่าเทีียมกัับ
คนทุุ ก กลุ่่�ม โดยการจัั ดสิ่่� ง อำนวยความสะดวก
เพื่่�อคนทั้้�งมวล (Universal Design) แต่่ในทางปฏิิบััติิ
ยัั ง พบว่่ า คนพิิ ก ารยัั ง ประสบปัั ญ หาเข้้ า ไม่่ ถึึ ง
สภาพแวดล้้อมทางกายภาพและการขนส่่งสาธารณะ
ในลัักษณะทุุกคนเข้้าถึึงและใช้้ประโยชน์์ได้้โดยสะดวก
(Accessibility for All)435 เช่่น ทางเท้้าและถนน
ที่่ไ� ม่่เรีียบก่่อให้้เกิิดอันั ตรายและอุุปสรรคต่่าง ๆ สำหรัับ
ผู้้�ใช้้ ร ถเข็็ น ทางเดิิ น สำหรัั บ คนพิิ ก ารทางการเห็็ น
(Braille Block) มีีเฉพาะบางจุุด ไม่่ต่่อเนื่่�อง และ
ไม่่สามารถใช้้งานได้้จริิง รถโดยสารประจำทางบางคััน
ไม่่ มีีสิ่่� ง อำนวยความสะดวกสำหรัั บ วีีลแชร์์ บัั น ได
และสะพานลอยที่่ใ� ช้้ในการข้้ามถนนเป็็นอุุปสรรคสำหรัับ
ผู้้�ใช้้วีีลแชร์์ และบางพื้้�นที่่ไ� ม่่มีีทางม้้าลายและสััญญาณไฟ
สำหรัับวีีลแชร์์ เป็็นต้้น436 ทั้้�งนี้้� อุุปสรรคในการเดิินทาง
ดัังกล่่าวส่่งผลต่่อโอกาสในการเข้้าถึึงการศึึกษา การหา
งานทำ การเข้้าถึึงบริิการสาธารณะ ตลอดจนโอกาส
การมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมต่่าง ๆ ทางสัังคมของคนพิิการ437
ในด้้านการเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารของคนพิิการนั้้�นยัังคงมีี
ปััญหาและอุุปสรรค โดยเฉพาะเว็็บไซต์์ของหน่่วยงาน
ภาครััฐที่่�ยัังขาดคำบรรยายเสีียง สื่่�อโทรทััศน์์ส่่วนใหญ่่
ไม่่ มีีล่่ า มภาษามืือและคำบรรยายแทนเสีียงทำให้้
คนพิิการทางการเห็็นและการได้้ยินิ มีีข้้อจำกััดในการรัับรู้้�
และเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสาร438

จาก หนัังสืือศููนย์์อำนวยการบริิหารจัังหวััดชายแดนภาคใต้้ ที่่� นร 5204.1/4527 ลงวัันที่่� 28 ตุุลาคม 2564 เรื่่�อง
ขอความอนุุเคราะห์์ข้อ้ มููลเพื่่อ� ประกอบการจััดทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้า้ นสิิทธิิมนุษุ ยชนของประเทศไทย ปีี 2564.
434
จาก คนพิิการในประเทศไทยและในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้ ข้้อมููล ณ ธัันวาคม 2563, โดย Minority Rights Group
International, 25 มกราคม 2564. สืืบค้้นจาก https://minorityrights.org/minorities/disability-1-tha/
435
จาก รายงานสรุุปผลการประชุุมสนทนากลุ่่�ม (Focus Group) เรื่่�อง การส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิคนพิิการ เมื่่�อวัันที่่�
6 กัันยายน 2564. โดย สำนัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ สำนัักเฝ้้าระวัังและประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชน.
(2564, กัันยายน).
436
จาก ‘ขนส่่งมวลชน’ ทุุกคนต้้องขึ้้�นได้้, โดย กรุุงเทพธุุรกิิจ, 8 พฤษภาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.
bangkokbiznews.com/social/936807
437
จาก วัันพิิการสากล: เดิินทาง (เท้้า) ไปด้้วยกััน เพื่่�อเข้้าใจ เรีียนรู้้� และเปลี่่�ยนแปลง, โดย WorkpointTODAY,
25 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://workpointtoday.com/211203/
438
จาก รายงานสรุุปผลการประชุุมสนทนากลุ่่�ม (Focus Group) เรื่่�อง การส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิคนพิิการ
เมื่่�อวัันที่่� 6 กัันยายน 2564. งานเดิิม.
433

		 อย่่างไรก็็ตาม ในปีี 2564 ยัังคงพบ
ปััญหาอุุปสรรคการทำธุุรกรรมทางการเงิินของคนพิิการ
โดยเฉพาะการปฏิิ เ สธไม่่ ใ ห้้ ค นพิิ ก ารบางประเภท
ทำธุุรกรรมทางการเงิิน เช่่น กรณีีคนพิิการทางการเห็็น
ถููกพนัักงานธนาคารของสำนัักงานสาขาปฏิิเสธการเปิิด

1.5 การเข้้าถึึงการศึึกษาสำหรัับคนพิิการ
ปัั จ จุุ บัั น มีีคนพิิ ก ารที่่� ไ ด้้ รัั บ การออกบัั ต รประจำตัั ว
คนพิิการ จำนวน 2,095,205 คน เป็็นคนพิิการที่่ไ� ม่่ได้้รับั
การศึึกษา จำนวน 44,474 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 2.12
และคนพิิการที่่�ได้้รัับการศึึกษา จำนวน 1,609,369 คน
คิิดเป็็นร้้อยละ 76.81 และหน่่วยงานยัังไม่่มีีข้อ้ มููล จำนวน
441,362 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 21.07 โดยระดัับการศึึกษา
ที่่�คนพิิการได้้รัับมากที่่�สุุด ได้้แก่่ ระดัับประถมศึึกษา
จำนวน 1,310,442 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 81.43 รองลงมา
เป็็นระดัับมััธยมศึึกษา จำนวน 185,504 คน คิิดเป็็น
ร้้อยละ 11.53 จะเห็็นได้้ว่่ามีีคนพิิการจำนวนมาก
ยัังไม่่สามารถเข้้าถึึงการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐานตามที่่รั� ฐั ธรรมนููญ
กำหนดให้้รัฐั ต้้องดำเนิินการให้้เด็็กทุุกคนได้้รับั การศึึกษา
เป็็นเวลา 12 ปีี (ระดัับอนุุบาล 1 ถึึงมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3)
ทั้้�งนี้้� อาจเนื่่�องมาจากหลายปััจจััย เช่่น ความไม่่พร้้อม
ทางร่่ า งกาย จิิ ต ใจ อารมณ์์ สภาพแวดล้้ อ ม และ
สถานะทางการเงิินของครอบครััว440 รวมถึึงขาดระบบ
การจััดการศึึกษาและการเรีียนรู้้�ที่เ่� หมาะสมกัับคนพิิการ
ขาดสิ่่�งอำนวยความสะดวก สื่่อ� และบริิการความช่่วยเหลืือ
ทางการศึึกษา เป็็นต้้น นอกจากนี้้� สื่่อ� การเรีียนการสอน
สำหรัับคนพิิการตามกฎกระทรวงกำหนดหลัักเกณฑ์์
และวิิธีีการให้้คนพิิการมีีสิิทธิิได้้รับั สิ่่ง� อำนวยความสะดวก

จาก รายงานสรุุปผลการประชุุมสนทนากลุ่่�ม (Focus Group) เรื่่�อง การส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิคนพิิการ เมื่่�อวัันที่่�
6 กัันยายน 2564. งานเดิิม.
440
จาก เด็็กพิิการต้้องได้้เรีียน! โอกาสการศึึกษาของเด็็กพิิการไทย ประเทศเราไปถึึงไหน, โดย ข่่าวสดออนไลน์์,
25 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_6764877
439

การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�มบุุคคล

1.4 การเข้้าถึึงธุุรกรรมทางการเงิิน เมื่่อ� วัันที่่�
27 กรกฎาคม 2564 ครม. รัั บ ทราบรายงาน
การพิิ จ ารณาเสนอผลการศึึ ก ษา เรื่่� อ ง แนวทาง
การเข้้าถึึงบริิการธุุรกรรมทางการเงิินของคนพิิการของ
คณะกรรมาธิิการการพััฒนาสัังคมและกิิจการเด็็ก เยาวชน
สตรีี ผู้้�สููงอายุุ คนพิิการ และผู้้�ด้้อยโอกาส วุุฒิิสภา
ซึ่่�ง ครม. ได้้ให้้ความเห็็นชอบและมอบหมายหน่่วยงาน
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งนำผลการศึึ ก ษาและข้้ อ เสนอแนะ
ไปปฏิิบััติิ ได้้แก่่ ธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.)
ควรร่่วมมืือกัับสมาคมธนาคารไทยและสถาบัันการเงิิน
เร่่ ง กำหนดมาตรฐานขั้้� น ต่่ำด้้ า นการเข้้ า ถึึ ง บริิ ก าร
ธุุรกรรมทางการเงิินและการลงทุุนโดยสะดวกถ้้วนหน้้า
เพื่่�อเป็็นหลัักประกัันให้้ธนาคารและสถาบัันการเงิิน
มีีแนวทางการให้้ บ ริิ ก ารคนพิิ ก ารที่่� ชัั ด เจน เป็็ น ไป
ในทิิศทางเดีียวกััน และควรกำหนดให้้มีีหน่่วยงานกลาง
ที่่� ส ามารถติิ ดต่่ อ เพื่่� อ ให้้ ค ำปรึึ ก ษาและชี้้� แ นะต่่ อ
เจ้้าหน้้าที่่�ประจำสาขาของธนาคารและสถาบัันการเงิิน
ในการให้้ บ ริิ ก ารพื้้� น ฐานต่่ อ คนพิิ ก ารทุุ ก ประเภท
ที่่�ไม่่เป็็นการเลืือกปฏิิบััติิ เป็็นต้้น
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รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

ที่่�มา: เวิิร์์คพอยท์์ทููเดย์์

บััญชีีเงิินฝากธนาคาร คนพิิการทางสติิปัญ
ั ญาหรืือบุุคคล
ออทิิสติิกไม่่สามารถเปิิดบััญชีีเงิินฝากถ้้าไม่่ได้้ทำการ
แต่่งตั้้�งผู้้�อนุุบาล การถอนเงิิน ต้้อ งมีีผู้้�ดููแลคนพิิการ
ให้้ความยิินยอมด้้วยเสมอ หรืือไม่่อนุุญาตให้้คนพิิการ
ทำบััตรกดเงิินสด เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� ปััญหาดัังกล่่าวเกิิดจาก
การตััดสิินใจของเจ้้าหน้้าที่่�ธนาคารปฏิิบััติิแตกต่่างกััน
แต่่ ล ะสาขา และธนาคารยัั ง ไม่่ มีี การปฏิิ บัั ติิ เ ป็็ น ไป
ในทิิศทางเดีียวกััน นอกจากนี้้� คนพิิการทางการเห็็นยััง
ประสบปััญหาการทำธุุรกรรมการเงิินด้้วยเครื่่อ� งถอนเงิินสด
อััตโนมััติิ (ATM) ซึ่่�งบางแห่่งยัังไม่่มีีฟัังก์์ชััน (Function)
สำหรัับผู้้�ที่่�มีีปััญหาด้้านการมองเห็็น439
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สื่่�อ บริิการ และความช่่วยเหลืืออื่่�นใดทางการศึึกษา
พ.ศ. 2550 ยัังไม่่เหมาะสมกัับพััฒนาการและช่่วงวััย
ของเด็็กพิิการที่่�ส่่วนใหญ่่เป็็นเด็็กโตแต่่ใช้้สื่่�อการเรีียน
การสอนบััญชีีเดีียวกัันกัับเด็็กเล็็กในสัังกััดสำนัักงาน
คณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน (สพฐ.)441

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

ที่่�มา: SALIKA
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1.6 การจ้้างงานคนพิิการ จากคนพิิการ
ที่่�มีีบััตรประจำตััวคนพิิการ จำนวน 2,095,205 คน
พบว่่า เป็็นคนพิิการที่่�อยู่่�ในวััยทำงาน (อายุุ 15 - 59 ปีี)
จำนวน 854,997 คน ในจำนวนนี้้�มีีคนพิิการที่่�ประกอบ
อาชีีพ จำนวน 420,335 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 49.16
ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในภาคเกษตรกรรม ปััจจุุบัันยัังมีีคนพิิการ
ที่่� มีี งานทำไม่่ ม าก และแรงงานคนพิิ ก ารส่่วนใหญ่่มีี
คุุณสมบััติิไม่่ตรงกัับความต้้องการที่่�หน่่วยงานภาครััฐ
และเอกชนกำหนด จากรายงานพบว่่า มีีสถานประกอบการ
จำนวน 13,693 แห่่ง ต้้องการจ้้างงานคนพิิการ จำนวน
64,769 คน แต่่สามารถจ้้างงานคนพิิการตามมาตรา 33
ของ พ.ร.บ ส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ
พ.ศ. 2550 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2556
ได้้ เ พีียงจำนวน 37,707 คน ทำให้้ ต้้ อ งส่่ ง เงิิ น เข้้ า
กองทุุนส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการกรณีี
ที่่� น ายจ้้ า งหรืือสถานประกอบการมิิ ไ ด้้ รัั บ คนพิิ ก าร

เข้้าทำงานตามมาตรา 34 คิิดเป็็นจำนวน 12,788 คน
และจัั ดสัั ม ปทานและสถานที่่� เ พื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม อาชีีพ
หรืือจััดให้้มีีอุุปกรณ์์ สิ่่�งอำนวยความสะดวกหรืือล่่าม
ภาษามืือตามมาตรา 35 คิิดเป็็นจำนวน 13,619 คน442
เนื่่อ� งจากคนพิิการอาจยัังไม่่ได้้รับั การพััฒนาทัักษะฝีีมืือ
ให้้ตรงตามความต้้องการของสถานประกอบกิิจการ
เท่่าที่่�ควร ขาดหลัักสููตรที่่�เหมาะสม ขาดเครื่่� อ งมืือ
และอุุปกรณ์์ที่่�ช่่วยในการทำงานที่่�ตรงตามประเภท
ของความพิิการ รวมถึึงยัังไม่่มีีฐานข้้อมููลด้้านแรงงาน
เพื่่อ� สนัับสนุุนการจ้้างงานให้้กับั คนพิิการ443 ด้้านหน่่วยงาน
ภาครััฐพบว่่า มีีจำนวน 296 แห่่ง ต้้องการจ้้างงาน
คนพิิการ จำนวน 17,566 คน แต่่สามารถจ้้างงาน
คนพิิการตามมาตรา 33 ได้้เพีียง 2,742 คน และ
มีีการจััดสััมปทานตามมาตรา 35 จำนวน 570 คน
ซึ่่�งถืือว่่ามีีการจ้้างงานคนพิิการจำนวนน้้อยเนื่่�องจาก
กฎหมายไม่่ บัั ง คัั บ ให้้ ห น่่ ว ยงานภาครัั ฐ ต้้ อ งส่่ ง เงิิ น
เข้้ากองทุุนฯ แต่่เป็็นเพีียงการขอความร่่วมมืือให้้จ้า้ งงาน
คนพิิการเท่่านั้้�น ประกอบกัับหน่่วยงานภาครััฐบางส่่วน
ยัังขาดความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย
การจ้้ า งงานคนพิิ ก าร ขาดสิ่่� ง อำนวยความสะดวก
ในอาคารสำหรัับคนพิิการ นอกจากนี้้� คนพิิการส่่วนใหญ่่
มีีคุุณสมบััติิไม่่ตรงตามตำแหน่่งงานที่่�หน่่วยงานภาครััฐ
กำหนด444
1.7 การล่่วงละเมิิดต่่อคนพิิการ อนุุสััญญา
CRPD ข้้ อ 16 กำหนดให้้ รัั ฐ ภาคีีต้้ อ งดำเนิิ น การ
ให้้คนพิิการได้้รัับการคุ้้�มครอง การช่่วยเหลืือ สนัับสนุุน
ที่่เ� หมาะสมเพื่่อ� ป้้องกัันการถููกแสวงหาประโยชน์์ การใช้้
ความรุุนแรง และการล่่วงละเมิิดในทุุกรููปแบบและ
จะต้้องคำนึึงถึึงเพศ วััย และความพิิการของแต่่ละ
บุุคคลด้้วย ทั้้�งนี้้� สถานการณ์์การล่่วงละเมิิดทางเพศ
คนพิิการยัังคงมีีอยู่่�อย่่างต่่อเนื่่�อง แม้้จะมีีกฎหมาย

จาก เด็็กพิิการต้้องได้้เรีียน! โอกาสการศึึกษาของเด็็กพิิการไทย ประเทศเราไปถึึงไหน. งานเดิิม.
จาก หนัังสืือกรมส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ ที่่� พม 0704/4843 ลงวัันที่่� 15 ตุุลาคม 2564.
เรื่่�อง ขอส่่งข้้อมููลเพื่่�อประกอบการจััดทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564.
443
จาก นฤมล นำทััพถก พััฒนาทัักษะฝีีมืือคนพิิการ รองรัับการประกอบอาชีีพ, โดย รััฐบาลไทย, 3 มิิถุุนายน 2564.
สืืบค้้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/40571
444
จาก หนัังสืือกรมส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ ที่่� พม 0704/4843 ลงวัันที่่� 15 ตุุลาคม 2564. งานเดิิม.
441
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1.8	ผลกระทบของสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของโรคโควิิด 19 ต่่อคนพิิการ การแพร่่ระบาด

2. การดำเนิินการที่่�สำคััญ
ปีี 2563

2.1 การตอบรัับข้้อเสนอแนะในรายงาน

		 ในปีี 2563 หน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
ได้้ตอบรัับและดำเนิินการตามข้้อเสนอแนะของ กสม.
โดยกระทรวงศึึกษาธิิการ (ศธ.) ได้้ดำเนิินการตาม
พ.ร.บ. การจััดการศึึกษาสำหรัับคนพิิการ พ.ศ. 2551
และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2556 โดยเปิิด
โอกาสให้้คนพิิการเข้้าศึึกษาทุุกระดัับ เน้้นการเรีียนรวม
สนัับสนุุนให้้เอกชนและองค์์กรเอกชนมีีส่่วนร่่วมจััด
การศึึ ก ษาสำหรัั บ คนพิิ ก ารโดยรัั ฐ ให้้ ก ารสนัั บ สนุุ น
งบประมาณและบุุคลากร มีีการพััฒนาระบบฐานข้้อมููล
คนพิิการด้้านการศึึกษา พััฒนารููปแบบการจััดการศึึกษา
ที่่�หลากหลายทั้้�งในระบบ นอกระบบ ตามอััธยาศััย
รวมถึึงศููนย์์การเรีียนเฉพาะความพิิการ ได้้พัฒ
ั นาครููและ
บุุคลากรที่่เ� กี่่ย� วข้้องในการจััดการศึึกษาสำหรัับคนพิิการ
สนัับสนุุนการจััดตั้้�งศููนย์์บริิการนัักศึึกษาพิิการ (DSS
Center) จััดตั้้�งกองทุุนส่่งเสริิมและพััฒนาการศึึกษา
สำหรัับคนพิิการ สัังกััด สพฐ. เพื่่�อพััฒนาการศึึกษา
สำหรัับคนพิิการ
		 สำนัักงานอััยการสููงสุุด (อส.) ดำเนิินการ
คุ้้�มครองสิิทธิิและช่่วยเหลืือทางกฎหมายและการบัังคัับคดีี
จัังหวััดทั่่�วประเทศ โดยคำนึึงถึึงแผนปฏิิบััติิการรองรัับ

จาก ครอบครััวสุุดช้้ำ ลููกสาวพิิการ 2 คน ถููกลวงไปย่่ำยีี เฒ่่าวััย 73 จ่่าย100 ค่่าปิิดปาก, โดย ข่่าวสดออนไลน์์,
11 พฤศจิิกายน 2564. สืืบค้้นจาก https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6433381
446
จาก ด่่วน! จัับได้้แล้้วทรชนขืืนใจฆ่่าสาวดาวน์์ซิินโดรม ญาติิเหยื่่�อลั่่�นไม่่อโหสิิกรรมให้้, โดย เดลิินิิวส์์, 11 พฤศจิิกายน
2564. สืืบค้้นจาก https://www.dailynews.co.th/news/272963/
447
จาก รายงานสรุุปผลการประชุุมสนทนากลุ่่�ม (Focus Group) เรื่่�อง การส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิคนพิิการ เมื่่�อวัันที่่�
6 กัันยายน 2564. งานเดิิม.
448
จาก สสส.ชง 8 ข้้อช่่วยสตรีีหลุุดพ้้นความรุุนแรงสถานการณ์์โควิิด 19, โดย บ้้านเมืือง, 11 พฤศจิิกายน 2564.
สืืบค้้นจาก https://www.banmuang.co.th/news/bangkok/230955
449
จาก รายงานสรุุปผลการประชุุมสนทนากลุ่่�ม (Focus Group) เรื่่�องการส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิคนพิิการ
เมื่่�อวัันที่่� 6 กัันยายน 2564. งานเดิิม.
445
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การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�มบุุคคล

ของโรคโควิิด 19 ส่่งผลกระทบอย่่างมากต่่อคนพิิการ
ทั้้� ง ด้้ า นสุุ ข ภาพ ด้้ า นการจ้้ า งงาน และการเข้้ า ถึึ ง
การศึึกษาของเด็็กพิิการ (โปรดดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิม
ในหััวข้้อสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19)

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

คุ้้�มครองคนพิิการ แต่่ในภาพรวมการปฏิิบัติั ยัิ งั คงมุ่่�งเน้้น
เรื่่� อ งสิิ ท ธิิ ข องคนพิิ ก ารโดยเฉพาะความเสมอภาค
ในการทำงาน แต่่คนพิิการที่่�ถููกล่่วงละเมิิดทางเพศ
และถููกทำร้้ายร่่างกายและจิิตใจยัังคงไม่่ได้้รัับการดููแล
อย่่างทั่่�วถึึงทั้้�งหมด อีีกทั้้�งยัังไม่่มีีการเก็็บรวบรวมสถิิติิ
ในภาพรวมอย่่างเป็็นระบบ ในปีี 2564 ปรากฏกรณีี
การล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อสตรีีพิิการและเด็็กหญิิงพิิการ
หลายกรณีี เช่่น กรณีีสตรีีพิิการออทิิสติิกใน จ. บุุรีีรััมย์์
ถูู ก ชายวัั ย 73 ปีี ล่่ อ ลวงไปข่่ มขืื น 445 และกรณีี
สตรีีพิิ ก ารป่่ ว ยเป็็ น ดาวน์์ ซิิ น โดรมถูู ก ข่่ มขืื นและฆ่่ า
ใน จ. ปทุุ มธ านีี 446 เป็็ น ต้้ น และยัั ง พบการละเมิิ ด
ต่่อคนพิิการทั้้�งด้้านร่่างกายและจิิตใจ การล้้อเลีียน
การกลั่่� น แกล้้ ง (Bully) การหลอกลวงทรัั พ ย์์ สิิ น
การเลืือกปฏิิ บัั ติิ รวมถึึ ง การใช้้ ค ำพูู ด เปรีียบเปรย
ความพิิการเป็็นคำต่่อว่่ากัันในสัังคม นอกจากนี้้� พบว่่า
สัังคมยัังมีีความคิิดด้้านลบต่่อคนพิิการ โดยมองคนพิิการ
ในเชิิงสงเคราะห์์มากกว่่าพลเมืืองที่่�มีีส่่วนร่่วมในการ
ขัับเคลื่่อ� นสัังคมอย่่างเสมอภาคทำให้้คนพิิการขาดอิิสระ
ในการดำเนิินชีีวิิต447 สำหรัับในช่่วงการแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด 19 พบว่่า มีีสตรีีพิิการและเด็็กหญิิงพิิการ
ต้้ อ งเผชิิ ญ ความรุุ น แรงในครอบครัั ว 448 นอกจากนี้้�
คนพิิ ก ารส่่ ว นใหญ่่ ไ ม่่ ส ามารถเข้้ า ถึึ ง กระบวนการ
ยุุ ติิ ธ รรมได้้ เ นื่่� อ งจากการลงบัั น ทึึ ก แจ้้ ง ความยัั ง ไม่่ มีี
ล่่ า มภาษามืือ และไม่่ มีี การจัั ด ทำเป็็ น เอกสารเสีียง
หรืืออัักษรเบรลล์์ ทำให้้คนพิิการทางการได้้ยิินและ
การเห็็นไม่่สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้449
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สิิทธิิผู้้�สูงู อายุุและคนพิิการ และมีีโครงการแผนปฏิิบัติั กิ าร
รองรัั บ สิิ ท ธิิ ค นพิิ ก าร โดยส่่ ง เสริิ ม องค์์ ก รวิิ ช าชีีพ
ล่่ า มภาษามืือสำหรัั บ คนพิิ ก ารทางการได้้ ยิิ น
ในกระบวนการยุุติิธรรม โดยมีีการอบรมจริิยธรรม
และทดสอบด้้านภาษาก่่อนการออกใบอนุุญาต เพื่่อ� สร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�นในกระบวนการยุุติิธรรมตามแนวนโยบาย
ของรัั ฐ ที่่� ต้้ อ งอำนวยความยุุ ติิ ธ รรมให้้ กัั บ ทุุ ก คน
อย่่างเสมอภาคและเท่่าเทีียมกััน

สนัับสนุุนให้้เอกชนและองค์์กร
พััฒนาเอกชนมีีส่่วนร่่วม

จััดการศึึกษาสำำ�หรัับ
คนพิิการ

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

2.2 การดำเนิินการในปีี 2564
		 1)	สวัั สดิิ ก า ร เ บี้้� ย ค ว า มพิิ ก า ร
จากจำนวนคนพิิการที่่�มีีบััตรประจำตััว 2,095,205 คน
พบว่่ า มีีคนพิิ ก ารที่่� ไ ด้้ รัั บ เบี้้� ย คนพิิ ก าร จำนวน
2,012,791 คน แบ่่งออกเป็็นคนพิิการอายุุต่่ำกว่่า 18 ปีี
ได้้รับั เบี้้�ยความพิิการ 1,000 บาท จำนวน 106,053 คน
คนพิิการที่่มีีบั
� ตั รสวััสดิิการแห่่งรััฐได้้รับั เบี้้�ยความพิิการ
800 บาท และเงิินเพิ่่�ม 200 บาท รวมเป็็นเงิิน 1,000 บาท
จำนวน 1,086,610 คน และคนพิิการที่่ไ� ม่่มีีบัตั รสวััสดิิการ
แห่่ ง รัั ฐ ได้้ รัั บ เบี้้� ย ความพิิ ก าร 800 บาท จำนวน
820,128 คน สำหรัับกลุ่่�มคนพิิการที่่�มีีบััตรประจำตััว
คนพิิการอายุุ 18 ปีีขึ้้�นไปซึ่่�งไม่่มีีบััตรสวััสดิิการแห่่งรััฐ
ยัังไม่่ได้้รัับการเพิ่่�มเบี้้�ยความพิิการเป็็น 1,000 บาท นั้้�น
เมื่่�อวัันที่่� 10 มีีนาคม 2564 คณะกรรมการส่่งเสริิมและ
พััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการแห่่งชาติิ (กพช.) เห็็นชอบ
ปรัับเพิ่่�มสวััสดิิการเบี้้�ยความพิิการจาก 800 บาทต่่อคน
ต่่อเดืือน เป็็น 1,000 บาท ต่่อคนต่่อเดืือน450 ต่่อมา
เมื่่�อวัันที่่� 25 สิิงหาคม 2564 พก. ได้้จััดประชุุมร่่วมกัับ
กรมบััญชีีกลางและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อทบทวน

		 2)	ศูู น ย์์ บ ริิ ก ารคนพิิ ก าร ซึ่่� ง จัั ดตั้้� ง
ตาม พ.ร.บ. ส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ
พ.ศ. 2550 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2556
มาตรา 20/3 และมาตรา 20/4 เพื่่�อประโยชน์์ในการ
ส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ ประกอบด้้วย
ระเบีียบคณะกรรมการส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
คนพิิการแห่่งชาติิว่า่ ด้้วยหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และเงื่อ่� นไข
เกี่่� ย วกัั บ ศูู น ย์์ บ ริิ ก าร พ.ศ. 2556 กำหนดประเภท
ศููนย์์บริิการคนพิิการไว้้ 2 ประเภท ได้้แก่่ (1) ศููนย์์บริิการ
คนพิิการทั่่�วไป จััดตั้้�งโดยองค์์กรคนพิิการหรืือองค์์กร
อื่่�นใดที่่�ให้้บริิการคนพิิการ และราชการส่่วนท้้องถิ่่�น
หรืือหน่่วยงานภาครััฐ เพื่่อ� ให้้บริิการแก่่คนพิิการในระดัับ
พื้้� น ที่่� ห รืือตามประเภทความพิิ ก าร/เฉพาะเรื่่� อ งใด
เรื่่�องหนึ่่�ง ปััจจุุบัันมีีศููนย์์บริิการคนพิิการทั่่�วไปทั้้�งสิ้้�น
2,955 แห่่งทั่่�วประเทศ โดยในปีี 2563 มีีศููนย์์บริิการ
คนพิิการทั่่�วไป จำนวน 2,458 แห่่ง ต่่อมาในปีี 2564
มีีการจััดตั้้�งเพิ่่�ม จำนวน 497 แห่่ง (2) ศููนย์์บริิการ
คนพิิการระดัับจัังหวััด จััดตั้้�งโดย พก. เพื่่�อส่่งเสริิม
สนัั บ สนุุ น และประสานงานเกี่่� ย วกัั บ การจัั ดตั้้� ง
ศูู น ย์์ บ ริิ ก ารคนพิิ ก ารทั่่� ว ไป รวมถึึ ง ดำเนิิ น การ
เพื่่�อประโยชน์์ในการส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
คนพิิการภายในจัังหวััด ปััจจุุบัันมีีการจััดตั้้�งในพื้้�นที่่�
จัังหวััด 76 จัังหวััดและกรุุงเทพมหานคร โดยศููนย์์บริิการ
คนพิิการทั้้�ง 2 ประเภท มีีแนวทางการให้้บริิการ ได้้แก่่
(1) บริิการข้้อมููลข่่าวสารและความรู้้�เรื่่�องสิิทธิิคนพิิการ
(2) เรีียกร้้องสิิทธิิแทนคนพิิการ (3) ให้้ความช่่วยเหลืือ
การดำรงชีีวิิตขั้้�นพื้้�นฐาน ฝึึกอาชีีพ จััดหางานให้้แก่่
คนพิิการ (4) ช่่วยเหลืือคนพิิการหรืือผู้้�มีีแนวโน้้มจะพิิการ
ทั้้�งด้้านการรัักษาพยาบาลและการฟื้้�นฟููสมรรถภาพ
(5) ประสานหน่่วยงานรััฐให้้ความช่่วยเหลืือคนพิิการ
โดยพบว่่ า ในปีี 2564 มีีผู้้�ขอรัั บ ความช่่ ว ยเหลืือ

จาก รััฐบาลเพิ่่�มสวััสดิิการเบี้้�ยผู้้�พิิการที่่�ไม่่มีีบััตรคนจนเป็็นเดืือนละ 1,000 บาท, โดย โพสต์์ทููเดย์์, 10 มีีนาคม 2564.
สืืบค้้นจาก https://www.posttoday.com/politic/news/647554
451
จาก หนัังสืือกรมส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ ที่่� พม 0704/4843 ลงวัันที่่� 15 ตุุลาคม 2564. งานเดิิม.
450
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การปรัับเพิ่่�มเบี้้�ยสวััสดิิการเสนอต่่อ ครม. เพื่่อ� ให้้คนพิิการ
ได้้ รัั บ สิิ ท ธิิ อ ย่่ า งเท่่ า เทีียมกัั น ทุุ ก กลุ่่�ม รวมถึึ ง เป็็ น
หลัั ก ประกัั น ขั้้� น พื้้� น ฐานและการจัั ด สวัั ส ดิิ ก าร
แบบถ้้วนหน้้า451

		 3) การให้้บริิการคนพิิการในจัังหวััด
ชายแดนภาคใต้้ พก. ติิดตามและให้้การสนัับสนุุน
องค์์ ก รเครืือข่่ า ยภาครัั ฐ และภาคเอกชนให้้ เข้้ า สู่่�
การประเมิินมาตรฐานเพื่่อ� จััดตั้้ง� เป็็นศููนย์์บริิการคนพิิการ
ทั่่�วไป และสนัับสนุุนโครงการซ่่อมอุุปกรณ์์และเครื่่อ� งช่่วย
ความพิิ ก ารให้้ กัั บ คนพิิ ก ารในชุุ ม ชน 453 นอกจากนี้้�
ศอ.บต. ได้้ ด ำเนิิ น นโยบายมุ่่�งเน้้ น พัั ฒ นาศัั ก ยภาพ
และยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของคนพิิการในพื้้�นที่่�จัังหวััด
ชายแดนภาคใต้้ โดยเฉพาะกลุ่่�มเด็็ ก พิิ ก ารซ้้ำซ้้ อ น
ส่่ ง เสริิ ม ให้้ เ ด็็ ก พิิ ก ารสามารถเข้้ า สู่่�ระบบการศึึ ก ษา
ขั้้� น พื้้� น ฐานเพื่่� อ ให้้ เ ด็็ ก พิิ ก ารมีีโอกาสเรีียนหนัั ง สืือ
เพื่่อ� เพิ่่�มโอกาสในการประกอบอาชีีพและมีีรายได้้ที่มั่่่� น� คง
ในการดููแลตนเอง454 รวมทั้้�งส่่งเสริิมให้้คนพิิการสามารถ
เคลื่่�อนไหวและใช้้ชีีวิิตอย่่างอิิสระโดยดำเนิินโครงการ
“เก้้าอี้้�สุุขใจ สู่่�รองเท้้าสั่่�งตััด ปีีที่่� 4” ซึ่่�งเป็็นโครงการ
ต่่อเนื่่อ� งเพื่่อ� ให้้การช่่วยเหลืือด้้านอุุปกรณ์์ช่ว่ ยความพิิการ
ประกอบด้้ ว ยเตีียงฝึึ ก ยืืน อุุ ป กรณ์์ ช่่ ว ยเดิิ น และ
รองเท้้าสั่่�งตััดแก่่เด็็กพิิการ โดยในปีี 2563 ได้้มอบ
อุุปกรณ์์ฯ ให้้แก่่เด็็กพิิการ จำนวน 65 คน455 และ

ในปีี 2564 ได้้มอบอุุปกรณ์์ฯ แก่่เด็็กพิิการ จำนวน 60 คน
รวมทั้้�งดููแลเด็็กพิิการทุุกกลุ่่�มที่่�มีีความจำเป็็นที่่�ต้้องได้้
รัับการฟื้้น� ฟููโดยจััดจ้า้ งนัักกายภาพบำบััดดูแู ลเด็็กพิิการ
ในพื้้�น ที่่�การประเมิิน ผลการฟื้้�น ฟููเด็็กพิิการเบื้้�อ งต้้น
และให้้คำแนะนำการดููแลเด็็กพิิการแก่่ผู้้�ปกครอง456
		 (4) ก า ร เข้้ า ถึึ ง ส ภ า พ แว ด ล้้ อ ม
ทางกายภาพ การขนส่่งสาธารณะ และข้้อมููลข่า่ วสาร
เมื่่อ� วัันที่่� 22 กุุมภาพัันธ์์ 2564 พก. ได้้ดำเนิินโครงการให้้
ความรู้้�เกี่่ย� วกัับมาตรฐานการจััดสิ่่ง� อำนวยความสะดวก
และการให้้บริิการคนพิิการแต่่ละประเภทในการเดิินทาง
ด้้ ว ยระบบขนส่่ ง สาธารณะแก่่ เจ้้ า หน้้ า ที่่� ป ระจำการ
ท่่าอากาศยานและเจ้้าหน้้าที่่ก� ารรถไฟแห่่งประเทศไทย
สมาคมคนตาบอดแห่่ ง ประเทศไทย ภาคีีเครืือข่่ า ย
ขนส่่งมวลชนทุุกคนต้้องขึ้้�นได้้ (T4A) มููลนิิธิิพััฒนา
ศัักยภาพคนพิิการ มููลนิิธิอิ ารยสถาปััตย์์ และหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงมีีการประเมิินและให้้ข้้อเสนอแนะ
แก่่บริิษััท ท่่าอากาศยานไทย จำกััด (มหาชน) และ
การรถไฟแห่่งประเทศไทยในการปรัับปรุุงและออกแบบ
สิ่่� ง อำนวยความสะดวกในระบบขนส่่ ง สาธารณะ
ที่่� เ หมาะสมและสามารถเข้้ า ถึึ ง ได้้ แ ก่่ ค นพิิ ก ารตาม
อนุุสััญญา CRPD ข้้อ 9 ซึ่่�งหน่่วยงานจะต้้องดำเนิินการ
ให้้คนพิิการสามารถเข้้าถึึงสภาพแวดล้้อมทางกายภาพ
ระบบขนส่่ ง สารสนเทศและการสื่่� อ สาร รวมทั้้� ง
เทคโนโลยีีสิ่่�งอำนวยความสะดวก457

จาก หนัังสืือกรมส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ ที่่� พม 0704/4843 ลงวัันที่่� 15 ตุุลาคม 2564. งานเดิิม.
จาก พก. ลงพื้้�นที่่�ติิดตามและสนัับสนุุนองค์์กรเครืือข่่ายเพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในการเข้้าสู่่�ประเมิินมาตรฐานองค์์กร
เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพคนพิิการจัังหวััดชายแดนใต้้ [ข่่าวประชาสััมพัันธ์์]. โดย กรมส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ,
10 มีีนาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.dep.go.th/en/news/news-release/พก-ลงพื้้�นที่่�ติิดตามและสนัับสนุุนองค์์กร
เครืือข่่ายเพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในการเข้้าสู่่�ประเมิินมาตรฐานองค์์กรเพื่่�อพััฒนาศัักยภาพคนพิิการจัังหวััดชายแดนใต้้
454
จาก ศอ.บต. พร้้อมดููแลเด็็กพิิการ 5 จัังหวััด ด้้วยธนาคารอุุปกรณ์์ช่่วยเหลืือคนพิิการอย่่างต่่อเนื่่�อง, โดย สำนัักข่่าว
กรมประชาสััมพัันธ์์, 28 พฤษภาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://thainews.prd.go.th/RegionNews/RegionNews/Detail/
TCATG210528175701025
455
จาก ศอ.บต. ลงพื้้�นที่่� จัั ง หวัั ดปัั ตต านีี ขัั บ เคลื่่� อ นกิิ จ กรรมมอบอุุ ป กรณ์์ ฟื้้� น ฟูู ส มรรถภาพ ผู้้�พิิ ก ารสนอง
แนวพระราชดำริิฯ “เก้้าอี้้�สุุขใจสู่่�รองเท้้าสั่่�งตััด ปีีที่่� 4”, โดย เกรทเตอร์์มััลติิมีีเดีีย, 9 พฤศจิิกายน 2564. สืืบค้้นจาก https://
www.paaktai.com/news/detail/5990
456
จาก เลขาธิิการ ศอ.บต. เดิินหน้้ายกระดัับคุุณภาพชีีวิิตเด็็กพิิการในพื้้�นที่่� จชต. ให้้ได้้รัับการดููแลพร้้อมฟื้้�นฟูู
ในทุุกด้้านอย่่างเหมาะสม, โดย ศููนย์์อำนวยการบริิหารจัังหวััดชายแดนภาคใต้้, 11 มกราคม 2564. สืืบค้้นจาก http://www.
sbpac.go.th/?p=67300
457
จาก พก. ทอท. ร่่วมสำรวจสิ่่�งอำนวยความสะดวกสำหรัับคนพิิการ ท่่าอากาศยานดอนเมืือง, โดย ไทยแลนด์์พลััส,
23 กุุมภาพัันธ์์ 2564. สืืบค้้นจาก https://www.thailandplus.tv/archives/288217

5
บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�มบุุคคล

ณ ศููนย์์บริิการคนพิิการระดัับจัังหวััดในพื้้�นที่่� 76 จัังหวััด
และกรุุ ง เทพมหานคร จำนวน 928,944 ราย
โดยส่่วนใหญ่่ขอรัับบริิการด้้านข้้อมููลข่่าวสาร รองลงมา
เป็็นการจััดทำ/เปลี่่�ยนบััตรประจำตััวคนพิิการ บริิการ
ผู้้�ช่่วยคนพิิการ และบริิการอื่่�น ๆ เช่่น รัับชำระหนี้้�
และพัักชำระหนี้้� เป็็นต้้น452

453

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564
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คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

		 เมื่่�อวัันที่่� 4 มีีนาคม 2564 กระทรวง
มหาดไทย (มท.) ได้้ประกาศใช้้กฎกระทรวงกำหนด
สิ่่� ง อำนวยความสะดวกในอาคารสำหรัั บ ผู้้�พิิ ก าร
หรืือทุุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และที่่�แก้้ไข
เพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2564 โดยแก้้ไขเพิ่่�มเติิม
ประเภท ขนาด ลัักษณะของอาคาร และสิ่่�งอำนวย
ความสะดวก รวมทั้้�งข้้อกำหนดเกี่่ย� วกัับการติิดตั้้ง� ขนาด
จำนวน และมาตรฐานของสิ่่� ง อำนวยความสะดวก
ในอาคารสำหรัับคนพิิการและผู้้�สููงอายุุให้้เหมาะสม
สอดคล้้องและเป็็นที่่�ยอมรัับของนานาประเทศ อาทิิ
การปรัับป้้ายแสดงสิ่่�งอำนวยความสะดวก โดยระบุุ
ข้้อความเพิ่่�มว่่า “สััมผััสและรู้้�ได้้” และปรัับจำนวน
ที่่� จ อดรถให้้ เ พิ่่� มม ากขึ้้� น เป็็ น ต้้ น นอกจากนี้้�
ด้้ า นการปรัั บ ปรุุ ง อุุ ป กรณ์์ สิ่่� ง อำนวยความสะดวก
หรืือบริิการในอาคาร สถานที่่� ยานพาหนะ และบริิการ
ขนส่่ง เพื่่�อให้้คนพิิการสามารถเข้้าถึึงและใช้้ประโยชน์์
มีีความเหมาะสม ด้้ า นกระทรวงคมนาคม (คค.)
อยู่่�ระหว่่างการปรัับปรุุงกฎกระทรวงเพื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับ
กฎกระทรวงกำหนดสิ่่�งอำนวยความสะดวกฯ ของ มท.458
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		 เมื่่� อ วัั น ที่่� 15 กัั น ยายน 2564
ศาลปกครองสูู ง สุุ ดสั่่� ง ให้้ ก รุุ ง เทพมหานคร (กทม.)
จ่่ายค่่าเสีียหายแก่่ผู้้�ฟ้อ้ งคดีีที่่เ� ป็็นคนพิิการซึ่ง่� มีีภููมิลิ ำเนา
ในเขตกรุุงเทพมหานคร จำนวน 430 คน เป็็นจำนวนเงิิน
5,000 บาท/คน พร้้อมดอกเบี้้�ยในอััตราร้้อยละ 7.5 ต่่อปีี
เพื่่�อเป็็นการชดเชยกรณีีความล่่าช้้าจากการก่่อสร้้าง
ลิิ ฟ ต์์ ใ นสถานีีรถไฟฟ้้ า BTS ซึ่่� ง ใช้้ เวลากว่่ า 5 ปีี
เป็็นระยะเวลาที่่�ล่่าช้้าเกิินสมควร ทำให้้ผู้้�ฟ้้องคดีีได้้รัับ
ความยากลำบากในการดำเนิินชีีวิิต ขาดประโยชน์์
ในการใช้้ บ ริิ ก ารระบบขนส่่ ง มวลชน และต้้ อ งเสีีย
ค่่าใช้้จ่า่ ยในการเดิินทางไปประกอบภารกิิจประจำวััน459

		 ด้้ า นการเข้้ า ถึึ ง ข้้ อ มูู ล ข่่ า วสารนั้้� น
กระทรวงดิิ จิิ ทัั ล เพื่่� อ เศรษฐกิิ จ และสัั ง คม (ดศ.) ได้้
ดำเนิินการขัับเคลื่่อ� นแก้้ไขปััญหาและส่่งเสริิมการเข้้าถึึง
ข้้อมููลข่่าวสารของคนพิิการ โดยคณะอนุุกรรมการส่่งเสริิม
และพัั ฒ นาการเข้้ า ถึึ ง และใช้้ ป ระโยชน์์ จ ากข้้ อ มูู ล
ข่่าวสาร การสื่่�อสารบริิการโทรคมนาคม เทคโนโลยีี
สารสนเทศและการสื่่� อ สาร เทคโนโลยีีสิ่่� ง อำนวย
ความสะดวกเพื่่�อการสื่่�อสารและบริิการสื่่�อสาธารณะ
สำหรัับคนพิิการ ได้้แก่่ การตรวจสอบเว็็บไซต์์ของ
หน่่ ว ยงานภาครัั ฐ ตามมาตรฐานการพัั ฒ นาเว็็ บ ไซต์์
ที่่�ทุุกคนเข้้าถึึงได้้ (Web Accessibility) การพััฒนา
ระบบบริิหารจััดการอุุปกรณ์์และเครื่่�องมืือด้้าน ICT
สำหรัับคนพิิการ การส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
คนพิิการและผู้้�สููงอายุุเพื่่�อใช้้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีี
ดิิจิิทััล การพััฒ นาระบบการเชื่่�อ มโยงบริิการดิิจิิ ทัั ล
สำหรัับคนพิิการ โดย ดศ. ยัังได้้จัดั ทำโครงการเพื่่อ� ศึึกษา
รูู ป แบบและแนวทางในการสนัั บ สนุุ น และส่่ ง เสริิ ม
การเข้้าถึึงและใช้้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั สำหรัับ
คนพิิการวงเงิิน 9,980,000 บาท และคณะอนุุกรรมการฯ
เห็็ น ชอบอนุุ มัั ติิ ก ารให้้ ยืืมอุุ ป กรณ์์ แ ละเครื่่� อ งมืือ
เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร หรืือเทคโนโลยีี
สิ่่�งอำนวยความสะดวกสำหรัับคนพิิการ460
		 5) การเข้้ า ถึึ ง ธุุรกรรมทางการเงิิ น
และแหล่่ ง เงิิ น ทุุน ด้้ า นการแก้้ ไขปัั ญ หาการเข้้ า ถึึ ง
ธุุรกรรมทางการเงิินของคนพิิการนั้้�น ธปท. ได้้จััดตั้้�ง
คณะทำงานพััฒนาการให้้บริิการทางการเงิินสำหรัับ
คนพิิการเพื่่�อร่่วมกัันหาแนวทางการปรัับปรุุงการให้้
บริิการทางการเงิินของสถาบัันการเงิินที่่�เอื้้�อประโยชน์์
ต่่อคนพิิการให้้สามารถเข้้าถึึงบริิการทางการเงิินได้้

จาก มท.3 ผลัั ก ดัั น ปรัั บ ปรุุ ง กฎกระทรวงสิ่่� ง อำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรัั บ ผู้้�พิิ ก ารหรืื อ ทุุ พ พลภาพ
และคนชรา, โดย ไทยแลนด์์พลััส, 29 มีีนาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.thailandplus.tv/archives/303602
459
จาก ศาล ปค.สููงสุุดสั่่�ง กรุุงเทพฯ จ่่ายคนพิิการรายละ 5 พััน เหตุุทำลิิฟต์์อำนวยความสะดวกบนบีีทีีเอสล่่าช้้า 5 ปีี,
โดย ผู้้�จััดการออนไลน์์, 15 กัันยายน 2564. สืืบค้้นจาก https://mgronline.com/politics/detail/9640000091679
460
จาก สดช.จััดการประชุุมคณะอนุุกรรมการส่่งเสริิมและพััฒนาการเข้้าถึึงและใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลข่่าวสาร
การสื่่�อสารบริิการโทรคมนาคม เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร เทคโนโลยีีสิ่่�งอำนวยความสะดวกเพื่่�อการสื่่�อสารและ
บริิการสื่่�อสาธารณะสำหรัับคนพิิการ ครั้้�งที่่� 1/2564 [ข่่าวประชาสััมพัันธ์์]. โดย สำนัักงานคณะกรรมการดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจ
และสัังคมแห่่งชาติิ, 3 สิิงหาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.onde.go.th/view/1/ข่่าว_สดช/ข่่าวสดช./1401/TH-TH
458

6) การเข้้ า ถึึ ง การศึึ ก ษาสำหรัั บ
คนพิิ ก าร ในปีี 2564 ศธ. ได้้ ด ำเนิิ น นโยบาย
ทางการศึึ ก ษาเพื่่� อ คนพิิ ก ารและผู้้�ด้้ อ ยโอกาส เพื่่� อ
ให้้ ส ามารถเข้้ า ถึึ ง การศึึ ก ษาที่่� มีีคุุ ณ ภาพ ตรงตาม
ความต้้องการจำเป็็นพิิเศษ ภายใต้้แนวคิิด “การศึึกษาไทย
หััวใจนำทาง” ซึ่่�งมีี 4 ภารกิิจหลัักเร่่งด่่วน (Quick Win)
ได้้แก่่ (1) การค้้นหาเด็็กพิิการที่่ต� กหล่่นอยู่่�ในพื้้�นที่่ต่� า่ ง ๆ
เพื่่�อนำเข้้าสู่่�ระบบคััดกรอง (2) การจััดทำคู่่�มืือสื่่�อบััญชีี
ก-ข-ค เป็็นสิ่่�งอำนวยความสะดวก สื่่�อ บริิการและ
ความช่่วยเหลืืออื่่�นใดทางการศึึกษา (3) สนัับสนุุน
การดำเนิินงานศููนย์์การเรีียนสำหรัับเด็็กในโรงพยาบาล
ครอบคลุุมทั่่�วประเทศใน 77 จัังหวััด 85 ศููนย์์การเรีียน
และ (4) การสร้้างและส่่งต่่อแรงบัันดาลใจ464

จาก หนัังสืือธนาคารแห่่งประเทศไทย ที่่� ธปท.ฝนส 2. 925/2564 ลงวัันที่่� 28 กัันยายน 2564 เรื่่�อง การขอข้้อมููล
เพื่่�อประกอบการจััดทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564.
462
จาก กรุุงไทยรัับโล่่เกีียรติิคุุณ “วุุฒิิสภา ศรััทธาความดีี” ธนาคารต้้นแบบเพื่่�อผู้้�พิิการ, โดย ผู้้�จััดการออนไลน์์,
29 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://mgronline.com/stockmarket/detail/9640000128487
463
จาก หนัังสืือกรมส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ ที่่� พม 0704/4843 ลงวัันที่่� 15 ตุุลาคม 2564. งานเดิิม.
464
จาก ศธ.แถลงภารกิิจ การสร้้างโอกาสทางการศึึกษาให้้กัับเด็็กด้้อยโอกาส “การศึึกษาพิิเศษไทย หััวใจนำทาง”,
โดย ศธ. 360 องศา, 1 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://moe360.blog/2021/10/27/ed-opportunities-under
privileged-children/
461
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การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�มบุุคคล

		 ในปีี 2564 ธนาคารกรุุงไทยร่่วมกัับ
สมาคมคนตาบอดแห่่งประเทศไทย พััฒนาการให้้บริิการ
แก่่คนพิิการ โดยพััฒนาตู้้� ATM ให้้รองรัับการใช้้งาน
สำหรัั บ คนตาบอด เพื่่� อ ยกระดัั บ การให้้ บ ริิ ก าร
ให้้ประชาชนทุุกภาคส่่วนเข้้าถึึงบริิการทางการเงิินได้้
อย่่างทั่่�วถึึงและเท่่าเทีียม โดยเปิิดโอกาสให้้คนพิิการ
ทางการเห็็นมีีส่่วนร่่วมทดลองให้้คำแนะนำและใช้้งานจริิง
ในทุุ ก ขั้้� น ตอน ปัั จ จุุ บัั น ธนาคารมีีเครื่่� อ ง ATM
แบบจอภาพสััมผัสั (Touch Screen) รองรัับการใช้้งาน
ของคนพิิการทางการมองเห็็น 3,300 เครื่่อ� งทั่่�วประเทศ
โดยธนาคารตั้้ง� เป้้าติิดตั้้ง� เครื่่อ� ง ATM แบบจอภาพสััมผัสั
เพื่่�อทดแทนตู้้� ATM แบบเดิิม จำนวน 1,600 เครื่่�อง
ภายในไตรมาสแรกของปีี 2565462

		 ด้้ า น ก า ร เ ข้้ า ถึึ ง แ ห ล่่ ง เ งิิ น ทุุ น
ของคนพิิการนั้้�น ในปีี 2564 พก. ได้้เพิ่่�มมาตรการช่่วยเหลืือ
คนพิิการหรืือผู้้�ดููแลคนพิิการที่่�ต้้องการเงิินทุุนสำหรัับ
การประกอบอาชีีพภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด 19 โดยให้้บริิการเงิินกู้้�ฉุุกเฉิินของกองทุุนฯ
วงเงิิ น ไม่่ เ กิิ น 10,000 บาท ไม่่ มีีด อกเบี้้� ย ไม่่ มีี
ผู้้�ค้้ำประกััน และผ่่อนชำระภายใน 2 ปีี ซึ่่ง� ในปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 คณะอนุุกรรมการบริิหารกองทุุนพััฒนาและ
ส่่งเสริิมคุณ
ุ ภาพชีีวิิตคนพิิการได้้อนุุมัติั เิ งิินกู้้�ยืืมกองทุุนฯ
ทั้้�งส่่วนกลางและส่่วนภููมิภิ าค จำนวนทั้้�งสิ้้น� 26,987 ราย
คิิดเป็็นวงเงิิน 923,193,350 บาท และให้้การสนัับสนุุน
แก่่ ห น่่ ว ยงานภาครัั ฐ และองค์์ ก รภาคเอกชนดำเนิิ น
โครงการเกี่่� ย วกัั บ การส่่ ง เสริิ ม และพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพ
ชีีวิิ ต คนพิิ ก าร จำนวน 2,549 โครงการ เป็็ น เงิิ น
958,938,838.47 บาท463

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

อย่่างทั่่�วถึงึ และปลอดภััยในยุุคเทคโนโลยีี โดยที่่ผ่� า่ นมา
ได้้ร่่วมกัับธนาคารพาณิิชย์์พััฒนาและปรัับปรุุงตู้้� ATM
เพื่่�อให้้รองรัับการถอนเงิินสดของคนพิิการทางการเห็็น
ให้้เป็็นมาตรฐานเดีียวกััน และเมื่่�อวัันที่่� 25 พฤษภาคม
2564 มีีการประชุุ ม คณะทำงานฯ ครั้้� ง ที่่� 1/2564
ที่่�ประชุุมได้้หารืือเกี่่�ยวกัับแนวทางในการแก้้ไขปััญหา
การกำหนดพยานในการทำนิิติกิ รรมสััญญาหรืือธุุรกรรม
ทางการเงิินของคนพิิการ การพััฒนาเทคโนโลยีีและ
แอปพลิิเคชัันบนโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�ให้้เอื้้�อต่่อคนพิิการ
และการเปิิดบััญชีีเงิินฝากของคนพิิการทางสติิปััญญา
และออทิิสติิก นอกจากนี้้� ธปท. ยัังได้้ปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์
การดำเนิิ น งานเพื่่� อ ให้้ ธ นาคารพาณิิ ช ย์์ น ำไปปฏิิ บัั ติิ
ในการให้้บริิการคนพิิการ ทั้้�งในด้้านการพััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์
การอำนวยความสะดวก และการให้้ความช่่วยเหลืือ
ที่่�เหมาะสม461
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		 ในปีี 2564 สำนัักงานส่่งเสริิมการศึึกษา
นอกระบบและการศึึกษาตามอััธยาศััย (กศน.) ได้้จััด
การศึึกษาให้้กับั คนพิิการ 9 ประเภท มีีนัักศึึกษาจำนวน
7,544 คน ทั่่�วประเทศ และมีีครููผู้้�สอน จำนวน 516 คน
จััดสอนทั้้�งการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน การศึึกษาต่่อเนื่่�อง
และการศึึกษาตามอััธยาศััย จััดทำโครงการความร่่วมมืือ
พััฒนารููปแบบการจััดการศึึกษานอกระบบสำหรัับบุุคคล
ออทิิ ส ติิ ก บุุ ค คลที่่� มีี ความบกพร่่ อ งทางการเรีียนรู้้�
และบุุคคลที่่�มีีความบกพร่่องทางสติิปััญญาระหว่่าง
สำนัักงาน กศน. กัับสมาคมผู้้�ปกครองบุุคคลออทิิซึึม
(ไทย) ในจัังหวััดนำร่่อง 11 จัังหวััด 15 ศููนย์์การเรีียนรู้้�
จััดอบรมพััฒนาครููผู้้�สอนคนพิิการเกี่่ย� วกัับการคััดกรอง
คนพิิการทางการศึึกษา จำนวน 3 รุ่่�น รุ่่�นละ 90 คน
รวมทั้้�งสิ้้�น 270 คน จััดทำกรอบอััตรากำลัังครููผู้้�สอน
คนพิิการ และได้้จััดสรรอััตราพนัักงานราชการสำหรัับ
ครููสอนคนพิิการเพิ่่�มอีีก 51 อััตรา และได้้ประสาน
ความร่่วมมืือระหว่่างสำนัักงาน กศน. และสำนัักบริิหาร
งานการศึึกษาพิิเศษ สพฐ. เพื่่�อสำรวจคนพิิการที่่�ยััง
ไม่่ได้้เข้้าสู่่�ระบบการศึึกษา ซึ่่�งมีีจำนวน 50,000 คน
และดำเนิิ น การจัั ด การศึึ ก ษาให้้ ค นพิิ ก ารในจัั ง หวัั ด
นำร่่อง 18 จัังหวััด465
		 กระทรวงศึึ ก ษาธิิ ก าร โดยสำนัั ก
บริิหารงานการศึึกษาพิิเศษ สพฐ. ได้้จััดให้้มีีโรงเรีียน
เฉพาะความพิิ ก าร ซึ่่� ง ในปีี 2564 มีีจำนวนทั้้� ง สิ้้� น
48 โรงเรีียน และดำเนิินการพััฒนาคุุณภาพการจััด
การเรีียนการสอนนัั ก เรีียนพิิ ก ารในโรงเรีียนเอกชน
โดยจััดอบรมครููโรงเรีียนเอกชน “หลัักสููตรฝึึกอบรมครูู
ด้้านการสอนคนพิิการ พุุทธศัักราช 2561”466

		มููลนิิธิิด้้วยกัันเพื่่�อคนพิิการและสัังคม
(Together Foundation) ร่่วมกัับสำนัักงานกองทุุน
สนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.) จััดทำเว็็บไซต์์
“เด็็กพิิการเรีียนไหนดีี” เพื่่�อสร้้างพื้้�นที่่�ทางการศึึกษา
ให้้ เ ด็็ ก พิิ ก ารได้้ เข้้ า ถึึ ง ข้้ อ มูู ล ข่่ า วสาร การแนะแนว
การศึึกษา และการทำงาน โดยรวมข้้อมููลด้้านการศึึกษา
ที่่จ� ะให้้เด็็กพิิการ ผู้้�ปกครอง หรืือคุุณครููที่ส่� อนในโรงเรีียน
เพื่่�อ ช่่วยให้้เด็็กพิิการเข้้าถึึงโอกาสทางการศึึกษาได้้
ง่่ า ยขึ้้� น 467 ซึ่่� ง เว็็ บ ไซต์์ จ ะมีีพี่่� เ ลี้้� ย งคอยให้้ ค ำปรึึ ก ษา
ระหว่่างเรีียน การสััมภาษณ์์เข้้าเรีียนต่่อ การทำแฟ้้ม
สะสมงานให้้ น่่ า สนใจ และรวบรวมบทสัั ม ภาษณ์์
ของรุ่่�นพี่่�คนพิิการ ตััวแทนอาชีีพต่่าง ๆ เพื่่�อสร้้างเป็็น
แรงบัันดาลใจ468
		 7) การจ้้ า งงานสำหรัั บ คนพิิ ก าร
ในปีี 2564 มีีการปรัับปรุุงกฎกระทรวงกำหนดจำนวน
คนพิิการที่่�นายจ้้างหรืือเจ้้าของสถานประกอบการและ
หน่่วยงานของรััฐจะต้้องรัับเข้้าทำงาน และจำนวนเงิิน
ที่่�นายจ้้างหรืือเจ้้าของสถานประกอบการจะต้้องนำส่่ง
เข้้ากองทุุนส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ
(ฉบัั บ ที่่� 3) พ.ศ. 2564 โดยมีีผลบัั ง คัั บ ใช้้ เ มื่่� อ วัั น ที่่�
22 เมษายน 2564 มีีการปรัับข้้อความและกำหนด
ระยะเวลาในการดำเนิิ น การจ้้ า งงานคนพิิ ก าร
ตามมาตรา 33 หรืือการให้้สััมปทานตามมาตรา 35 ไว้้
อย่่างชััดเจนเพื่่อ� ให้้นายจ้้างหรืือเจ้้าของสถานประกอบการ
สามารถดำเนิิ น การจ้้ า งคนพิิ ก าร และคำนวณเงิิ น
เพื่่� อ ส่่ ง เข้้ า กองทุุ น ส่่ ง เสริิ ม และพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพชีีวิิ ต
คนพิิ ก ารกรณีีที่่� น ายจ้้ า งหรืือสถานประกอบการ
ไม่่สามารถดำเนิินการได้้อย่่างถููกต้้อง469

จาก ศธ.แถลงภารกิิจ การสร้้างโอกาสทางการศึึกษาให้้กับั เด็็กด้้อยโอกาส “การศึึกษาพิิเศษไทย หััวใจนำทาง”. งานเดิิม.
จาก หนัังสืือกระทรวงศึึกษาธิิการ ที่่� ศธ 02145/263 ลงวัันที่่� 27 มกราคม 2565 เรื่่�อง ข้้อมููลเพื่่�อประกอบ
การจััดทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564.
467
จาก สสส. จัั บ มืื อ มูู ลนิิ ธิิ ด้้ ว ยกัั น เพื่่� อ คนพิิ ก ารและสัั ง คม เปิิ ดตัั ว เว็็ บ ไซต์์ เ ด็็ ก พิิ ก ารเรีี ย นไหนดีี แนะช่่ อ งทาง
เข้้าถึึงการศึึกษา สร้้างทัักษะอาชีีพ, โดย ผู้้�จััดการออนไลน์์, 25 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://mgronline.com/qol/
detail/9640000121644
468
จาก เด็็กพิิการต้้องได้้เรีียน! โอกาสการศึึกษาของเด็็กพิิการไทย ประเทศเราไปถึึงไหน, โดย ข่่าวสดออนไลน์์,
25 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_6764877
469
จาก กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิิการที่่�นายจ้้างหรืือเจ้้าของสถานประกอบการและหน่่วยงานของรััฐจะต้้องรัับ
เข้้าทำงาน และจำนวนเงิินที่่�นายจ้้างหรืือเจ้้าของสถานประกอบการจะต้้องนำส่่งเข้้ากองทุุนส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
คนพิิการ (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2564. (2564, 22 เมษายน). ราชกิิจจานุุเบกษา, 138(ตอนที่่� 28 ก), 24 - 25.
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		 8) ก า ร ใ ห้้ ค ว า มช่่ ว ย เ ห ลืื อ แ ล ะ
คุ้้�มครองคนพิิการจากการถููกล่่วงละเมิิด พก. ได้้ให้้
ความช่่ ว ยเหลืือสตรีีพิิ ก ารและเด็็ ก หญิิ ง พิิ ก ารที่่� ถูู ก
ล่่วงละเมิิดทางเพศ และถููกทำร้้ายร่่างกายและจิิตใจ
โดยช่่ ว ยเหลืือเงิิ น สงเคราะห์์ แ ละฟื้้� น ฟูู ส มรรถภาพ
คนพิิ ก าร และมีีกลไกของคณะทำงานประสาน
การช่่ ว ยเหลืือคนพิิ ก าร ลงพื้้� น ที่่� ติิ ดต ามช่่ ว ยเหลืือ
พร้้อมจััดทีีมสหวิิชาชีีพ ได้้แก่่ นัักสัังคมสงเคราะห์์และ
นัั ก จิิ ตวิิ ท ยาร่่ วม สอบข้้ อ เท็็ จ จริิ ง เพิ่่� ม เติิ ม ประสาน
กัั บ สถานีีตำรวจและทนายความเพื่่� อ ขอคำปรึึ ก ษา
และการแนะนำให้้ แ จ้้ ง ความดำเนิิ น คดีี โดยให้้
ความช่่วยเหลืือกรณีีสตรีีพิิการถููกกระทำด้้วยความรุุนแรง
และล่่วงละเมิิดทางเพศในพื้้�นที่่� จ. สุุโขทััย472 นอกจากนี้้�
พััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์จัังหวััดบุุรีีรััมย์์
พร้้อมคณะ ได้้เดิินทางไปเยี่่ย� มครอบครััวของสตรีีพิิการ
ออทิิสติิกใน จ. บุุรีีรััมย์์ ถููกชายวััย 73 ปีี ล่่อลวงไป
ข่่มขืืน โดยให้้การช่่วยเหลืือด้้านที่่อ� ยู่่�อาศััย ความเป็็นอยู่่�
เบื้้�องต้้น และช่่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนิินคดีี473
9)	มาตรการให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืื อ
คนพิิ ก ารที่่� ไ ด้้ รัั บ ผลกระทบจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 พก. ได้้ให้้ความช่่วยเหลืือ
และดููแลคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการในทุุกด้้าน โดยดำเนิินงาน
ร่่ วมกัั บ หน่่ ว ยงานภาครัั ฐ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง องค์์ ก ร
ด้้านคนพิิการและภาคเอกชน (โปรดดููรายละเอีียด
เพิ่่� ม เติิ ม ในหัั วข้้ อ สถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาด
ของโรคโควิิด 19)

จาก นฤมล นำทััพถก พััฒนาทัักษะฝีีมืือคนพิิการ รองรัับการประกอบอาชีีพ. งานเดิิม.
จาก หนัังสืือกระทรวงแรงงาน ที่่� รง 0216/3375 ลงวัันที่่� 6 ตุุลาคม 2564 เรื่่อ� ง ข้้อมููลเพื่่อ� ประกอบการจััดทำรายงาน
ผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564.
472
จาก พก. ประชุุมคณะทำงานประสานการช่่วยเหลืือคนพิิการ ซึ่่�งถููกกระทำด้้วยความรุุนแรงและคดีีทางเพศ [ข่่าว
ประชาสััมพัันธ์์]. โดย กรมส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ, 11 พฤศจิิกายน 2564. สืืบค้้นจาก https://dep.go.th/
th/news/news-release/พก-ประชุุมคณะทำงานประสานการช่่วยเหลืือคนพิิการ-ซึ่่�งถููกกระทำด้้วยความรุุนแรงและคดีีทาง
เพศ
473
จาก พมจ.บุุรีีรััมย์์ ช่่วยเหลืือครอบครััวออทิิสติิก หลัังลููกสาว 2 คนโดนขืืนใจ แม่่ฝ่่ายชายเผยแค่่หยอกล้้อ,
โดย มติิชนออนไลน์์, 4 มิิถุุนายน 2564. สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/region/news_2758786
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บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�มบุุคคล

ทัักษะฝีีมืือ และการคุ้้�มครองคนพิิการตามกฎหมาย
โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมโครงการทั้้�งสิ้้�น จำนวน 50,674 คน471

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

		 กระทรวงแรงงาน (รง.) ได้้ จัั ด ทำ
แผนปฏิิ บัั ติิ ก ารพัั ฒ นาทัั ก ษะฝีี มืื อคนพิิ ก ารรองรัั บ
การประกอบอาชีีพ เพื่่�อบููรณาการการทำงานระหว่่าง
หน่่วยงานภาครััฐกัับสถานประกอบการในการส่่งเสริิม
การประกอบอาชีีพอิิสระให้้แก่่คนพิิการ โดยจััดทำ
หลัั ก สูู ต รการพัั ฒ นาเพื่่� อ ยกระดัั บ ทัั ก ษะเดิิ ม ให้้ ดีีขึ้้� น
(Upskill) การสร้้างทัักษะใหม่่ที่่�จำเป็็นในการทำงาน
( R e s k i l l ) แ ล ะ ก า ร พัั ฒ น า ทัั ก ษ ะ ที่่� น ำ ไ ป สู่่�
การเปลี่่�ยนแปลง (Change Skill) ตามความเหมาะสม
ของคนพิิการแต่่ละประเภทและลัักษณะของการทำงาน
เพื่่� อ ให้้ ค นพิิ ก ารมีีทัั ก ษะในการประกอบอาชีีพและ
ได้้รับั การจ้้างงานมากขึ้้น� นอกจากนี้้� ยัังมีีแผนบููรณาการ
พััฒนาทัักษะฝีีมืือคนพิิการเพื่่�อรองรัับการประกอบ
อาชีีพรวม 61 โครงการ มีีเป้้าหมายจ้้างงานคนพิิการ
จำนวน 180,000 คน และส่่งเสริิมสถานประกอบการ
ร่่ วม ทำกิิ จ กรรมเพื่่� อ สัั ง คม (Corporate Social
Responsibility: CSR) ในการจ้้างงานคนพิิการและ
การประกอบอาชีีพอิิ ส ระที่่� ยั่่� ง ยืืนของคนพิิ ก าร 470
ที่่�ผ่่านมา กรมพััฒนาฝีีมืือแรงงานได้้ดำเนิินการพััฒนา
ฝีีมืือแรงงานสำหรัับคนพิิการ จำนวน 15 หลัักสููตร มีีผู้้�
ได้้รัับการฝึึกอบรม จำนวน 323 คน และจััดฝึึกอบรม
ทัักษะฝีีมืือแรงงานให้้แก่่ผู้้�ดูแู ลคนพิิการ จำนวน 7 หลัักสููตร
มีีผู้้�เข้้ารัับการฝึึกอบรม จำนวน 154 คน นอกจากนี้้�
รง. โดยคณะอนุุกรรมการส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
คนพิิ ก ารด้้ า นแรงงาน ภายใต้้ แ ผนพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพ
ชีีวิิตคนพิิการแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 5 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ได้้ส่ง่ เสริิมให้้เกิิดแผนงาน/โครงการของหน่่วยงานภาครััฐ
และภาคเอกชนที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งใช้้งบประมาณในการ
ดำเนิินการดัังกล่่าวทั้้�งสิ้้�น จำนวน 350,455,488 บาท
ประกอบด้้ ว ยการส่่ ง เสริิ ม การมีีงานทำ การพัั ฒ นา
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หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
สิิทธิิด้้านการศึึกษา
ได้้มุ่่�งเน้้นการเรีียนรวมและ

จััดตั้้�งศููนย์์การเรีียน
เฉพาะความพิิการเพื่่�อให้้
คนพิิการเข้้าถึึงการศึึกษา
ได้้อย่่างทั่่�วถึึง

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
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พััฒนาการหรืือความก้้าวหน้้า ในปีี 2564
หน่่วยงานภาครััฐมีีการดำเนิินการเพื่่อ� ส่่งเสริิมการเข้้าถึึง
สิิทธิิต่่าง ๆ ที่่�ได้้รัับรองตามกฎหมาย และได้้ตอบรัับ
ข้้อเสนอแนะของ กสม. ตามรายงานผลการประเมิิน
สถานการณ์์ด้า้ นสิิทธิิมนุษุ ยชนของประเทศไทย ปีี 2563
โดยสิิ ท ธิิ ด้้ า นการศึึ ก ษา หน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
ได้้ มุ่่� งเน้้ น การเรีียนรวมและจัั ดตั้้� ง ศูู น ย์์ ก ารเรีียน
เฉพาะความพิิการเพื่่�อให้้คนพิิการเข้้าถึึงการศึึกษาได้้
อย่่างทั่่�วถึงึ โดยพบว่่าในปีี 2564 มีีคนพิิการที่่ไ� ด้้รับั การศึึกษา
เพิ่่�มขึ้้�นจากร้้อยละ 75.17 เป็็นร้้อยละ 76.81 ของ
คนพิิ ก ารที่่� มีีบัั ต รประจำตัั ว สำหรัั บ สิิ ท ธิิ ใ นการมีี
คุุณภาพชีีวิตที่่
ิ เ� หมาะสม ปััจจุุบันั พก. อยู่่�ระหว่่างเสนอ
ครม. พิิจารณาให้้คนพิิการที่่�มีีบััตรประจำตััวคนพิิการ
ได้้รัับเบี้้�ยความพิิการในอััตราเดีียวกััน ให้้ครอบคลุุม
ในกลุ่่�มคนพิิ ก ารที่่� มีีบัั ต รประจำตัั ว คนพิิ ก ารซึ่่� ง มีี
อายุุ 18 ปีี ขึ้้� น ไปแต่่ ไ ม่่ มีีบัั ต รสวัั ส ดิิ ก ารแห่่ ง รัั ฐ ที่่� ยัั ง
ไม่่ได้้รับั การเพิ่่�มเบี้้�ยความพิิการอีีกจำนวน 821,527 คน
ด้้านการส่่งเสริิมให้้คนพิิการได้้เข้้าถึึงบริิการต่่าง ๆ
โดยสะดวกและทั่่�วถึึงยิ่่�งขึ้้�นผ่่านศููนย์์บริิการคนพิิการ
ซึ่่� ง ให้้ บ ริิ ก ารข้้ อ มูู ล ข่่ า วสาร ให้้ ค วามรู้้�เกี่่� ย วกัั บ สิิ ท ธิิ
ของคนพิิการ ให้้ความช่่วยเหลืือแก่่คนพิิการในทุุกด้้าน
เพื่่�อการเข้้าถึึงสวััสดิิการของรััฐ ปรัับปรุุงที่่�อยู่่�อาศััย
สำหรัับคนพิิการ ส่่งเสริิมการเข้้าถึึงสิิทธิิในการมีีงานทำ
ผ่่านการฝึึกอาชีีพและการจััดหางานสำหรัับคนพิิการ
ซึ่่�งในปีี 2564 มีีจำนวนศููนย์์บริิการคนพิิการทั่่�วไป
จำนวน 2,955 แห่่ง เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 ซึ่่�งมีีจำนวน

2,458 แห่่ ง การส่่ ง เสริิ มสุุ ขภาพของคนพิิ ก าร
ในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 พก.
ได้้ร่วมกั
่ บั หน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องช่่วยคนพิิการเป็็นการเฉพาะ
เพื่่�อให้้สามารถเข้้าถึึงสิิทธิิด้้านสุุขภาพ ด้้านการเข้้าถึึง
ระบบขนส่่งสาธารณะ ครม. และหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องได้้
ตอบรัับข้้อเสนอแนะของ กสม. และเริ่่มมีี
� การดำเนิินการ
ทำแผนเพื่่�อปรัับปรุุงพััฒนาและออกแบบโครงสร้้าง
พื้้�นฐานของระบบขนส่่งสาธารณะที่่ทุ� กุ คนใช้้ประโยชน์์ได้้
โดยอยู่่�ระหว่่างกำหนดมาตรฐานสิ่่ง� อำนวยความสะดวก
ที่่� จ ำเป็็ น ต่่ อ การเข้้ า ถึึ ง การขนส่่ ง สาธารณะสำหรัั บ
คนพิิ ก ารและผู้้�สูู ง อายุุ ใ ห้้ เ ป็็ น ไปตามกฎกระทรวง
กำหนดสิ่่�งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรัับผู้้�พิิการ
หรืือทุุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และที่่�แก้้ไข
เพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2564 นอกจากนี้้� แผนพััฒนา
คุุณภาพชีีวิิตคนพิิการแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 5 (พ.ศ. 2560 2564) ที่่�จะสิ้้�นสุุดแผนลงนั้้�น พก. อยู่่�ระหว่่างเตรีียม
ข้้อมููลเพื่่�อยก (ร่่าง) แผนฯ ฉบัับที่่� 6 พ.ศ. .... ซึ่่�งมุ่่�งเน้้น
การดำเนิินการในรููปแบบวิิถีีใหม่่ (New Normal)
ภายหลัังสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
เพื่่�อรองรัับการประกอบอาชีีพ การดำเนิินชีีวิิต และ
การพััฒนาศัักยภาพของคนพิิการ ซึ่่�งการดำเนิินการ
ดัังกล่่าวเป็็นไปตามรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย
พุุทธศัักราช 2560 และกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เช่่น พ.ร.บ.
ส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ พ.ศ. 2550
และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2556 พ.ร.บ.
การจััดการศึึกษาสำหรัับคนพิิการ พ.ศ. 2551 และ
ที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2556 และ พ.ร.บ.
การฟื้้� น ฟูู ส มรรถภาพคนพิิ ก าร พ.ศ. 2534 รวมถึึ ง
สอดคล้้องตามอนุุสััญญา CRPD
ปัั ญ หาหรืื อ อุุปสรรค พบว่่ า มาตรการ
และความพยายามของรััฐและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในการส่่งเสริิมให้้คนพิิการได้้เข้้าถึึงสิิทธิิบางประการ
ยัังไม่่เห็็นผลชััดเจนมากนััก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� สิิทธิิด้า้ น
การศึึกษาของเด็็กพิิการ ซึ่่�งเป็็นปััจจััยพื้้�นฐานที่่�สำคััญ
ต่่อการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของคนพิิการดัังเห็็นได้้จาก
สถิิติคิ นพิิการที่่ไ� ด้้รับั การศึึกษาส่่วนใหญ่่ร้อ้ ยละ 80 ได้้รับั
การศึึกษาเพีียงในระดัับประถมศึึกษาเท่่านั้้�น นอกจากนี้้�
เด็็ ก ที่่� มีี ความบกพร่่ อ งทางสติิ ปัั ญ ญา มีีปัั ญ หาทาง
การเรีียนรู้้� พฤติิกรรม และอารมณ์์ รวมถึึงเด็็กออทิิสติิก

4.	ข้้อเสนอแนะ
กสม. มีีข้้อเสนอแนะเพิ่่�มเติิมต่อ่ ประเด็็นสิิทธิิ
คนพิิการ ดัังนี้้�
4.1	รัั ฐ บาลควรมอบหมายหน่่ ว ยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องดำเนิินการส่่งเสริิมการเข้้าถึึงสิิทธิิต่่าง ๆ
ของคนพิิการที่่�ได้้เริ่่�มดำเนิินการมาแล้้วและพััฒนาให้้
ครอบคลุุมคนพิิการทุุกกลุ่่�มอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เช่่น การทบทวน
เบี้้�ยความพิิการให้้มีีความเหมาะสมต่่อการดำรงชีีพ
การส่่งเสริิมการจ้้างงานคนพิิการโดยเฉพาะในหน่่วยงาน
ของรัั ฐ เพื่่� อ เป็็ น แบบอย่่ า งและเป็็ น ไปตามกฎหมาย
ที่่�กำหนด การกระจายการให้้บริิการต่่าง ๆ ลงไปใน
ระดัับชุุมชนผ่่านศููนย์์บริิการคนพิิการ การช่่วยเหลืือ
และสนัับสนุุนให้้คนพิิการอยู่่�ได้้โดยอิิสระในชุุมชน และ
การพััฒนาคุุณภาพของบริิการ ตลอดจนการปรัับปรุุง
ระบบขนส่่งสาธารณะและจััดให้้มีีอุุปกรณ์์สิ่่�งอำนวย
ความสะดวกที่่�คนพิิการเข้้าถึึงได้้ นอกจากนี้้� ควรมีี
การติิดตามประเมิินผลการดำเนิินงานโครงการส่่งเสริิม
และพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ และกิิจกรรมของ
ศูู น ย์์ บ ริิ ก ารคนพิิ ก ารเพื่่� อ ให้้ ส ามารถแก้้ ไขปัั ญ หา
สนัั บ สนุุ น และให้้ บ ริิ ก ารแก่่ ค นพิิ ก ารได้้ ต รงกัั บ
ความต้้องการและเกิิดประสิิทธิิภาพในกระบวนการทำงาน
4.2	รัั ฐ บาลโดยกระทรวงศึึ ก ษาธิิ ก าร
ควรให้้ความสำคััญมากขึ้้�นในการส่่งเสริิมให้้คนพิิการ
ได้้ เข้้ า ถึึ ง สิิ ท ธิิ ด้้ า นการศึึ ก ษา โดยดำเนิิ น การจัั ด ทำ
ระบบการศึึกษาที่่�เหมาะสมแก่่คนพิิการตาม พ.ร.บ.
การจััดการศึึกษาสำหรัับคนพิิการ พ.ศ. 2551 และ
ที่่� แก้้ ไขเพิ่่� มเติิ ม ให้้ มีี ความชัั ด เจน ส่่ ง เสริิ ม การเรีียน
รวมเพิ่่�มมากขึ้้�น สนัับสนุุนงบประมาณและบุุคลากร
ที่่เ� พีียงพอต่่อการจััดการเรีียนการสอนแก่่คนพิิการ จััดสื่อ่�
การเรีียนรู้้�ที่เ่� หมาะสมกัับช่่วงวััยและความพิิการ รวมทั้้�ง
จััดให้้มีีระบบสนัับสนุุนการเรีียนการสอนที่่เ� หมาะสมกัับ
ความพิิการแต่่ละประเภท และติิดตามผลการดำเนิินงาน
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บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�มบุุคคล

การเลืือกปฏิิบัติั ต่ิ อ่ คนพิิการ โดยพบว่่ายัังไม่่มีีมาตรการ
แก้้ไขปััญหาทััศนคติิเชิิงลบต่่อคนพิิการที่่�ชััดเจน ซึ่่�งยััง
ไม่่สอดคล้้องกัับรััฐธรรมนููญ และอนุุสัญ
ั ญา CRPD รััฐจึึง
มีีหน้้าที่่ต้� อ้ งปรัับปรุุงให้้คนพิิการสามารถเข้้าถึึงสิิทธิิต่า่ ง ๆ
ได้้อย่่างแท้้จริิง

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

ยัังขาดรููปแบบระบบการจััดการศึึกษาที่่ชั� ดั เจนเนื่่อ� งจาก
มีีข้้อจำกััดด้้านงบประมาณ การจััดสื่อ่� การเรีียนการสอน
ยัังไม่่เหมาะสมกัับคนพิิการ ขาดครููผู้้�สอนที่่�มีีความรู้้�
และทัักษะเฉพาะ ขาดครููแนะแนวและนัักจิิตวิิทยา
ที่่� ใ ห้้ ค ำแนะนำโดยตรง และขาดการส่่ ง เสริิ มสิิ ท ธิิ
ของคนพิิการด้้านการศึึกษาโดยปราศจากการเลืือกปฏิิบัติั ิ
และบนพื้้�นฐานของโอกาสที่่�เท่่าเทีียมกััน และมีีระบบ
การศึึ ก ษาแบบเรีียนร่่ วม ในทุุ ก ระดัั บ และเรีียนรู้้�
ตลอดชีีวิิต นอกจากนี้้� ยัังขาดระบบสนัับสนุุนครอบครััว
ให้้ ก ารช่่ ว ยเหลืือและเตรีียมความพร้้ อ มเด็็ ก พิิ ก าร
กลุ่่�มดัังกล่่าวในการเรีียนรวม ด้้านสิิทธิิในการทำงาน
แม้้ว่า่ มีีกฎหมายว่่าด้้วยการส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพ
ชีีวิิตคนพิิการกำหนดมาตรการส่่งเสริิมการจ้้างงาน
คนพิิการแต่่จำนวนคนพิิการที่่�ได้้ทำงานตามมาตรการ
ดัังกล่่าวยัังมีีไม่่มากนััก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการจ้้างงาน
โดยหน่่วยงานของรััฐยัังมีีจำนวนค่่อนข้้างน้้อย และพบว่่า
ผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ทำให้้
การจ้้างงานคนพิิการทั้้�งในภาครััฐและเอกชนลดลง
ประกอบกัับการขาดแคลนแรงงานคนพิิการเนื่่�องจาก
การพััฒนาฝีีมืือแรงงานและการจ้้างงานคนพิิการยััง
ไม่่เหมาะสมกัับคนพิิการเท่่าที่่ค� วร ซึ่่ง� จะต้้องดำเนิินการ
ให้้เกิิดการยอมรัับทัักษะข้้อดีีและความสามารถของ
คนพิิการและการมีีส่่วนร่่วมของคนพิิการในสถานที่่ท� ำงาน
และตลาดแรงงานยอมรัับคนพิิการ ด้้านการเข้้าถึึงระบบ
ขนส่่งสาธารณะนั้้�น คนพิิการยัังประสบปััญหาเข้้าไม่่ถึงึ
สภาพแวดล้้ อ มทางกายภาพ การขนส่่ ง สาธารณะ
และการเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารโดยเฉพาะการสื่่อ� สารของ
หน่่วยงานภาครััฐ สำหรัับกรณีีการล่่วงละเมิิดทางเพศ
ต่่อสตรีีพิกิ ารและเด็็กหญิิงพิิการยัังขาดมาตรการป้้องกััน
และคุ้้�มครองช่่วยเหลืือที่่ชั� ดั เจน ขาดการเก็็บรวบรวมสถิิติิ
การล่่วงละเมิิดและการกระทำความรุุนแรงต่่อสตรีีพิิการ
และเด็็กหญิิงพิิการอย่่างเป็็นระบบ และพบว่่าคนพิิการ
ที่่�ถููกล่่วงละเมิิดยัังมีีอุุปสรรคในการเข้้าถึึงกระบวนการ
ยุุติธิ รรมเนื่่อ� งจากขาดระบบและสิ่่ง� อำนวยความสะดวก
สำหรัับคนพิิการ นอกจากนี้้� สัังคมยัังมีีความคิิดด้้านลบ
ต่่อคนพิิการในเชิิงสงเคราะห์์มากกว่่าการมองเป็็นพลเมืือง
ที่่� มีีส่่ว นร่่ วม ในการขัั บ เคลื่่� อ นสัั ง คม และยัั ง ปรากฏ
ปััญหาการละเมิิดคนพิิการด้้วยถ้้อยคำ การเปรีียบเทีียบ
การหลอกลวงทรััพย์์สิิน การกลั่่�นแกล้้ง (Bully) และ
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และแก้้ไขปััญหาอุุปสรรคที่่เ� กิิดขึ้้น� เพื่่อ� ให้้คนพิิการได้้รับั
สิิทธิิด้้านการศึึกษาอย่่างแท้้จริิง
4.3	รัั ฐ บาลควรมอบหมายหน่่ ว ยงาน
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งในการเร่่ ง สร้้ า งความรู้้�ความเข้้ า ใจและ
ทััศนคติิของคนในสัังคมต่่อคนพิิการที่่�ถููกต้้อง สำรวจ
ความต้้องการในด้้านต่่าง ๆ ของคนพิิการ และแก้้ไข
ปััญหาอุุปสรรคของคนพิิการ โดยพิิจารณาความเหมาะสม
ของสิิทธิิที่่�คนพิิการพึึงได้้รัับกัับความต้้องการที่่�แท้้จริิง
ของคนพิิ ก ารเพื่่� อ พัั ฒ นาคุุ ณ ภาพชีีวิิ ต คนพิิ ก าร
ให้้ ส ามารถมีีส่่ ว นร่่ วม ในสัั ง คมอย่่ า งเหมาะสมและ
เท่่าเทีียมกััน รวมถึึงสามารถใช้้ชีีวิิตได้้อย่่างเป็็นอิิสระ
และมีีศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

4.4	รััฐบาลโดยกระทรวงการพััฒนาสัังคม
และความมั่่�นคงของมนุุษย์์ควรเร่่งหาแนวทางป้้องกััน
การล่่ ว งละเมิิ ดต่่ อ คนพิิ ก ารในทุุ ก รูู ป แบบ และ
การจััดเก็็บข้้อมููลอย่่างเป็็นระบบ นอกจากนี้้� กระทรวง
ยุุ ติิ ธ รรมและสำนัั ก งานตำรวจแห่่ ง ชาติิ ค วรกำหนด
แนวทางหรืือมาตรการในการคุ้้�มครอง การช่่วยเหลืือ
และเยีียวยาคนพิิการ รวมถึึงเร่่งรััดปรัับปรุุงกระบวนการ
ดำเนิิ น คดีี และการจัั ดสิ่่� ง อำนวยความสะดวกให้้
คนพิิการสามารถเข้้าถึึงกระบวนการยุุติธิ รรมได้้โดยสะดวก
รวดเร็็ว และปราศจากการเลืือกปฏิิบัติั ต่ิ อ่ คนพิิการ
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4.5	รััฐบาลโดยกระทรวงการพััฒนาสัังคม
และความมั่่� น คงของมนุุ ษ ย์์ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงคมนาคม และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องควรแก้้ไข
อุุปสรรคด้้านการเข้้าถึึงสภาพแวดล้้อมทางกายภาพ
การขนส่่ ง สาธารณะ และข้้ อ มูู ล ข่่ า วสาร โดยการ
ดำเนิินงานร่่วมกัับองค์์กรภาครััฐ ภาคประชาสัังคม
องค์์ ก รเพื่่� อ คนพิิ ก าร องค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น
ตลอดจนภาคเอกชนร่่วมกัันระบุุประเด็็นปััญหาที่่�มีีอยู่่�
และออกแบบแนวทางการแก้้ไขที่่�มีีความเหมาะสม
มากที่่�สุุด รวมถึึงกำหนดแผนงานในการแก้้ไขปััญหา
ในระยะสั้้�น ระยะกลาง และระยะยาว ทั้้�งในพื้้�นที่่�
กรุุงเทพมหานครและต่่างจัังหวััด นอกจากนี้้� ควรเร่่งนำ
กฎกระทรวงกำหนดสิ่่�งอำนวยความสะดวกในอาคาร
สำหรัับผู้้�พิิการหรืือทุุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548
และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2564 ไปปฏิิบััติิ
ให้้เกิิดผลเป็็นรููปธรรม และมีีการติิดตามประเมิินผล

ส่่งเสริิมและสร้้างแรงจููงใจเพื่่อ� ให้้เจ้้าของอาคารนำไปใช้้
ปรัับปรุุงอาคารให้้เหมาะสม เพีียงพอ และสอดคล้้องกัับ
ความต้้ อ งการจำเพาะของคนพิิ ก ารแต่่ ล ะประเภท
เพื่่� อ เป็็ น การสร้้ า งสภาพแวดล้้ อ มที่่� เ อื้้� อ ให้้ ค นพิิ ก าร
สามารถดำรงชีีวิิ ต อยู่่�ได้้ โ ดยอิิ ส ระและมีีส่่ ว นร่่ วม
อย่่างเต็็มที่่�ในทุุกด้้านของการดำเนิินชีีวิิต
4.6 ในการจัั ด ทำร่่ า งแผนพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพ
ชีีวิิตคนพิิการแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 6 พ.ศ. .... กระทรวง
การพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ควรสร้้าง
การมีีส่่วนร่่วมในการจััดทำแผนฯ เพื่่อ� ทราบถึึงอุุปสรรค
ปััญหาในการเข้้าถึึงสิิทธิิ และความต้้องการของคนพิิการ
เพื่่�อนำไปกำหนดมาตรการคุ้้�มครอง ส่่งเสริิม และให้้
ความสำคัั ญ กัั บ การนำแผนฯ ไปปฏิิ บัั ติิ โดยสร้้ า ง
ความร่่วมมืือกัับองค์์กรภาครััฐและภาคเอกชน นอกจากนี้้�
ควรคำนึึงถึึงการแก้้ไขปััญหาอุุปสรรคต่่อการส่่งเสริิม
และคุ้้�มครองสิิ ท ธิิ ค นพิิ ก ารที่่� เ ป็็ น ปัั ญ หาเร่่ ง ด่่ ว น
ในปััจจุุบันั เช่่น ปััญหาการเข้้าถึึงการศึึกษาของเด็็กพิิการ
ปััญหาการจ้้างงานคนพิิการโดยเฉพาะในหน่่วยงาน
ของรัั ฐ การล่่ ว งละเมิิ ด ทางเพศต่่ อ สตรีีพิิ ก ารและ
เด็็กหญิิงพิิการ และการเข้้าถึึงระบบขนส่่งสาธารณะ
เป็็น ต้้น รวมถึึงกำหนดมาตรการคุ้้�มครองคนพิิ ก าร
จากสถานการณ์์ภััยพิิบััติิและโรคระบาดที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
ในอนาคต

5.4 สิิทธิิสตรีีและความเสมอภาคทางเพศ
1.	สถานการณ์์/ปััญหา
1.1 ความรุุนแรงต่่อสตรีีในครอบครััว
		 ในปีี 2564 สถิิ ติิ ผู้้�ถูู ก กระทำด้้ ว ย
ความรุุ น แรงในครอบครัั ว จากกรมกิิ จ การสตรีีและ
สถาบัันครอบครััว (สค.) ระหว่่างเดืือนตุุลาคม 2563 พฤษภาคม 2564 มีีจำนวน 1,492 ราย ในจำนวนนี้้�
เป็็นเพศหญิิง ร้้อยละ 81 ลัักษณะการใช้้ความรุุนแรง
เป็็ น การทำร้้ า ยร่่ า งกาย ร้้ อ ยละ 64.5 รองลงมา
คืือการทำร้้ายด้้านจิิตใจ ร้้อยละ 31.4 และการล่่วงละเมิิด
ทางเพศ ร้้อยละ 3.6 สถานที่่เ� กิิดเหตุุเป็็นบ้้านของตนเอง
ร้้อยละ 87 ปััจจััยกระตุ้้�นให้้เกิิดการใช้้ความรุุนแรง
ต่่อสตรีี ได้้แก่่ ยาเสพติิด สุุรา อาการหึึงหวง การมีี

		 ในปีี 2564 พบสถานการณ์์ ปัั ญ หา
ด้้ า นการดำเนิิ น งานของหน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
ในปััญหาการตั้้ง� ครรภ์์ไม่่พร้้อมและความรุุนแรงต่่อสตรีี
ในครอบครััวหลายประการ476 อาทิิ การขาดเจ้้าหน้้าที่่�
ของหน่่วยงานรััฐที่่�ทำหน้้าที่่�ในการให้้ความช่่วยเหลืือ
ทางกฎหมาย การขาดระบบฐานข้้อมููลเพื่่�อใช้้ในการ
ส่่งต่่อผู้้�เสีียหายอย่่างมีีประสิิทธิิภาพรวมไปถึึงระบบ
ติิ ดต ามการให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืือผู้้�เสีียหายตลอดทั้้� ง

จาก ‘วิิกฤติิโควิิด’ ปััจจััยเสี่่�ยงความรุุนแรงในครอบครััว ทำสถิิติิปีี 64 พุ่่�งกว่่า 1.4 พัันราย, โดย สำนัักข่่าวอิิศรา,
19 สิิงหาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.isranews.org/article/isranews-scoop/99838-isranews-v.html
475
จาก หนัังสืือกรมกิิจการสตรีีและสถาบัันครอบครััว ที่่� พม 0503/2883 ลงวัันที่่� 14 ตุุลาคม 2564 เรื่่�อง ขอส่่งข้้อมููล
เพิ่่�มเติิมเพื่่�อประกอบการจััดทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564.
476
จาก การประชุุมสนทนากลุ่่�ม (Focus Group) เรื่่อ� ง “สถานการณ์์ปัญ
ั หาการตั้้�งครรภ์์ไม่่พร้้อมและการใช้้ความรุุนแรง
ต่่อสตรีีในครอบครััว” เมื่่�อวัันที่่� 30 สิิงหาคม 2564. โดย สำนัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ สำนัักเฝ้้าระวััง
และประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชน. (2564, สิิงหาคม).
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การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�มบุุคคล

กระบวนการ ขาดการสนัั บ สนุุ น ด้้ า นงบประมาณ
ในการพัั ฒ นากลไกการให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืือในระดัั บ
ชุุมชน นอกจากนี้้� ยัังพบปััญหาในกระบวนการยุุติธิ รรม
ชั้้�นพนัักงานสอบสวนหลายประการ อาทิิ พนัักงาน
สอบสวนบางส่่ ว นยัั ง มีีความเข้้ า ใจว่่ า การกระทำ
ความรุุนแรงในครอบครััวเป็็นความผิิดลหุุโทษฐานทำร้้าย
ผู้้�อื่่�นโดยไม่่เป็็นเหตุุให้้เกิิดอัันตรายแก่่กายหรืือจิิตใจ
ตามมาตรา 391 ของประมวลกฎหมายอาญา
โดยไม่่นำ พ.ร.บ. คุ้้�มครองผู้้�ถููกกระทำด้้วยความรุุนแรง
ในครอบครััว พ.ศ. 2550 มาบัังคัับใช้้ ทำให้้มาตรการ
คุ้้�มครองผู้้�ถููกกระทำรุุนแรงใน พ.ร.บ.ฯ ซึ่ง่� เป็็นประโยชน์์
ต่่อผู้้�ถููกกระทำรุุนแรงไม่่ถููกนำมาใช้้ เช่่น การออกคำสั่่�ง
กำหนดมาตรการหรืือวิิธีีการเพื่่�อบรรเทาทุุกข์์ให้้แก่่
ผู้้�ถูู ก กระทำรุุ น แรงในครอบครัั ว เป็็ น การชั่่� ว คราว
การออกคำสั่่�งห้้ามผู้้�กระทำรุุนแรงในครอบครััวเข้้าไป
ในที่่� พ ำนัั ก ของครอบครัั ว หรืือเข้้ า ใกล้้ ตัั วบุุ ค คลใด
ในครอบครัั ว หรืือการให้้ ผู้้� กระทำความรุุ น แรง
ในครอบครัั ว เข้้ า รัั บ การตรวจรัั ก ษาจากแพทย์์ ห รืือ
ชดใช้้เงิินช่่วยเหลืือบรรเทาทุุกข์์ เป็็นต้้น พนัักงาน
สอบสวนบางส่่วนยัังปฏิิเสธการให้้นัักจิิตวิิทยาหรืือ
นัักสัังคมสงเคราะห์์เข้้าร่่วมในกระบวนการสอบปากคำ
โดยบางส่่วนไม่่ผ่่านการอบรมเพื่่�อดููแลผู้้�เสีียหายที่่�ถููก
กระทำความรุุนแรงในครอบครััว การขาดพนัักงานสอบสวน
หญิิงเพื่่อ� ทำหน้้าที่่ส� อบสวนในกรณีีความรุุนแรงต่่อสตรีี
นอกจากนี้้� เจ้้าหน้้าที่่�ภาครััฐหรืือ Case Manager ที่่�ให้้
ความช่่วยเหลืือในแต่่ละพื้้�นที่่มีี� จำนวนน้้อยเมื่่อ� เทีียบกัับ
ปริิมาณผู้้�ถููกกระทำความรุุนแรงในครอบครััว รวมถึึง
การออกคำสั่่�งคุ้้�มครองสวััสดิิภาพให้้ผู้้�ที่่�ถููกกระทำด้้วย
ความรุุนแรงในครอบครััว หรืือการออกคำสั่่�งกำหนด
มาตรการหรืือวิิธีีการเพื่่อ� บรรเทาทุุกข์์ตามกฎหมายว่่าด้้วย
คุ้้�มครองผู้้�ถูู ก กระทำด้้ ว ยความรุุ น แรงในครอบครัั ว

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

โทสะ การมีีปััญหาทางสุุขภาพจิิต และความเครีียด
ทางเศรษฐกิิจ474 ทั้้�งนี้้� ในช่่วงการแพร่่ระบาดของโรค
โควิิด 19 พบแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้น� ของการกระทำความรุุนแรง
ในครอบครัั ว โดยข้้ อ มูู ล จากศูู น ย์์ ช่่ ว ยเหลืือสัั ง คม
กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
(พม.) รายงานสถิิ ติิ ส ตรีีที่่� ถูู ก กระทำรุุ น แรงและถูู ก
ล่่วงละเมิิดทางเพศ ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
ก่่ อ นสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด 19
จำนวน 1,829 ราย และในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2564 ซึ่่�งเป็็นช่่วงที่่�มีีการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
จำนวน 1,874 ราย จำแนกเป็็น (1) ความรุุนแรงภายนอก
ครอบครััว จำนวน 248 ราย และ (2) ความรุุนแรง
ภายในครอบครััว รวม 1,626 ราย สอดคล้้องกัับข้้อมููล
จากศููนย์์ปฏิิบัติั กิ ารเพื่่อ� ป้้องกัันการกระทำความรุุนแรง
ในครอบครััว (ศปก.) ของ พมจ. 76 จัังหวััด และ ศปก.
กรุุ ง เทพมหานคร พบว่่ า สถานการณ์์ ค วามรุุ น แรง
ในครอบครััวมีีแนวโน้้มเพิ่่�มมากขึ้้�นในช่่วงสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 โดยในปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 มีีผู้้�ถููกกระทำรุุนแรง จำนวน 1,680 ราย
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีีผู้้�ถููกกระทำรุุนแรง จำนวน
1,865 ราย และข้้อมููลในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มีีผู้้�ถูู ก กระทำรุุ น แรง จำนวน 2,177 ราย ทั้้� ง นี้้�
ผู้้�ถููกกระทำส่่วนใหญ่่เป็็นเพศหญิิงอายุุ 36 - 59 ปีี475
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ตาม พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครััว และวิิธีีพิจิ ารณา
คดีีเยาวชนและครอบครััว พ.ศ. 2553 และที่่�แก้้ไข
เพิ่่�มเติิม ยัังไม่่ถููกนำมาใช้้ปฏิิบััติิเท่่าที่่�ควร

ที่่�มา: ไทยรััฐออนไลน์์

1.2 สิิทธิิอนามััยเจริิญพัันธุ์์�

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

		 สถิิ ติิ ผู้้� เข้้ า รัั บ บริิ ก ารปรึึ ก ษาประเด็็ น
ตั้้�งครรภ์์ไม่่พร้้อม ผ่่านช่่องทางสายด่่วนท้้องไม่่พร้้อม
1663 ระหว่่ า งวัั น ที่่� 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม
2564 มีีจำนวน 26,158 ราย โดยพบว่่า มีีสาเหตุุจาก
ปััญหาการถููกกระทำความรุุนแรงทั้้�งร่่างกายและจิิตใจ
จำนวน 13,173 ราย คิิดเป็็นร้้อยละ 50.4 ของสาเหตุุ
การตั้้�งครรภ์์ไม่่พร้้อมทั้้�งหมด477
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		 การปรัับแก้้ไข พ.ร.บ. แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบัับที่่� 28) พ.ศ. 2564478
และสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด 19
ส่่งผลต่่อสถานการณ์์การให้้บริิการด้้านสุุขภาพอนามััย
ของผู้้�หญิิ ง หลายประการ เช่่ น จำนวนของผู้้�หญิิ ง
ที่่� ป ระสงค์์ จ ะยุุ ติิ ก ารตั้้� ง ครรภ์์ มีีสูู ง ขึ้้� น สาเหตุุสำคััญ
มาจากการให้้ บ ริิ ก ารของรัั ฐ ในเรื่่� อ งการคุุ ม กำเนิิ ด
มีีประสิิทธิิภาพลดลง เนื่่�องจากทรััพยากรของรััฐได้้ถููก
นำไปใช้้เพื่่�อสนัับสนุุนการแก้้ไขปััญหาการแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด 19 นอกจากนี้้� ยัังพบปััญหาในการให้้
บริิการกรณีีการยุุติกิ ารตั้้ง� ครรภ์์ เช่่น การตีีความข้้อบัังคัับ

แพทยสภาว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์เกี่่ย� วกัับการยุุติกิ ารตั้้ง� ครรภ์์
ทางการแพทย์์ ข องผู้้�ประกอบวิิ ช าชีีพเวชกรรม
ตามมาตรา 305 แห่่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2564
ในเรื่่�องการส่่งต่่อผู้้�เข้้ารัับบริิการยุุติิการตั้้�งครรภ์์ไปตาม
ระบบของสถานพยาบาลโดยไม่่ชัักช้้า ไม่่ได้้กำหนด
กรอบระยะเวลา (Time Frame) ที่่�ชััดเจน ทำให้้
การส่่งต่่อผู้้�เข้้ารัับบริิการยุุติิการตั้้�งครรภ์์ล่่าช้้า ปััญหา
สถานบริิการของรััฐหรืือโรงพยาบาลของรััฐจำนวนมาก
ไม่่พร้้อมให้้บริิการยุุติกิ ารตั้้ง� ครรภ์์และไม่่ส่ง่ ต่่อ (Refer)
ไปยัังสถานบริิการอื่่�นที่่�พร้้อมให้้บริิการ ซึ่่�งอาจทำให้้
อายุุครรภ์์ของผู้้�หญิิงเกิินกว่่าที่่�กฎหมายกำหนดที่่�จะ
ทำการยุุติิการตั้้�งครรภ์์ไ ด้้ ปััญหาการเบิิกค่่าใช้้ จ่่ า ย
จากสำนัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ (สปสช.)
โดยพบว่่า ผู้้�หญิิงบางรายต้้องเสีียค่่าใช้้จ่า่ ยในการเข้้าถึึง
บริิการยุุติิการตั้้�งครรภ์์ ซึ่่�งยัังไม่่มีีความชััดเจนในทาง
ปฏิิ บัั ติิ ว่่ า มีีค่่ า ใช้้ จ่่ า ยใดบ้้ า งที่่� ไ ม่่ ค รอบคลุุ มสิิ ท ธิิ ข อง
สปสช. อาทิิ ค่่าใช้้จ่่ายในการเดิินทางเพื่่�อส่่งต่่อไป
ยัังสถานบริิการอื่่�น รวมไปถึึงปััญหาการเดิินทางข้้าม
จัังหวััดเพื่่�อเข้้ารัับบริิการยุุติิการตั้้�งครรภ์์กรณีีที่่�ไม่่มีี
สถานบริิการอยู่่�ในจัังหวััดที่ต่� นอาศััยในช่่วงสถานการณ์์
การแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด 19 เนื่่� อ งจากคำสั่่� ง
ศบค. ที่่�กำหนดให้้บางพื้้�นที่่�เป็็นพื้้�นที่่�ควบคุุมสููงสุุดและ
เข้้มงวด และข้้อกำหนดที่่�ต้้องกัักตััวก่่อนเข้้ารัับบริิการ
หรืือการระงัับการให้้บริิการของหน่่วยบริิการบางแห่่ง
ของกระทรวงสาธารณสุุข (สธ.)479

ที่่�มา: มติิชนออนไลน์์

จาก การประชุุมสนทนากลุ่่�ม (Focus Group) เรื่่อ� ง “สถานการณ์์ปัญ
ั หาการตั้้�งครรภ์์ไม่่พร้้อมและการใช้้ความรุุนแรง
ต่่อสตรีีในครอบครััว” เมื่่�อวัันที่่� 30 สิิงหาคม 2564. งานเดิิม.
478
มีีผลบัังคัับใช้้เมื่่�อวัันที่่� 7 กุุมภาพัันธ์์ 2564.
479
จาก การประชุุมสนทนากลุ่่�ม (Focus Group) เรื่่อ� ง “สถานการณ์์ปัญ
ั หาการตั้้�งครรภ์์ไม่่พร้้อมและการใช้้ความรุุนแรง
ต่่อสตรีีในครอบครััว” เมื่่�อวัันที่่� 30 สิิงหาคม 2564. งานเดิิม.
477

		 รายงานสถิิ ติิ ค ดีีการค้้ า มนุุ ษ ย์์ เ พื่่� อ
แสวงหาประโยชน์์ จ ากการค้้ า ประเวณีีในปีี 2564
จากสำนัักงานอััยการสููงสุุด มีีจำนวน 26 คดีี ลดลงจาก
ปีี 2563 ซึ่่�งมีีจำนวน 150 คดีี ปีี 2562 จำนวน 227 คดีี
และปีี 2561 ที่่�มีีจำนวน 256 คดีี480 โดยพบแนวโน้้ม
ช่่วงอายุุที่่�ต่่ำลงของผู้้�ที่่�จะเข้้าสู่่�กระบวนการค้้าบริิการ
ซึ่่�งอยู่่�ในวััยเรีียนหรืือกลุ่่�มวััยรุ่่�น และกลุ่่�มบุุคคลที่่�มีี
ความหลากหลายทางเพศมากขึ้้�น481 เช่่น กรณีีแม่่เล้้า
ล่่อลวงเด็็กหญิิงอายุุไม่่เกิิน 15 ปีี ให้้ค้า้ ประเวณีีในพื้้�นที่่�
หลายอำเภอใน จ. เชีียงใหม่่482 และกรณีีการจัับกุุม
ผู้้�ซื้้�อประเวณีี จำนวน 11 คดีี มีีผู้้�ต้้องหา 7 ราย โดยมีี
ผู้้�เสีียหายเป็็นเด็็กและบางรายมีีอายุุต่่ำกว่่า 15 ปีี483
หรืือกรณีีมีีการโพสต์์ ภ าพลามกเพื่่� อ ชัั ก ชวนผู้้�สนใจ
ให้้ซื้้�อบริิการทางเพศเยาวชนชายอายุุ 16 ปีี484 เป็็นต้้น
		 ในส่่วนสถานการณ์์ปัญ
ั หาของพนัักงาน
บริิการ (Sex Worker) พบข้้อมููลว่่า พนัักงานบริิการ
ส่่วนใหญ่่สนัับสนุุนให้้มีีการยกเลิิก พ.ร.บ. ป้้องกััน
และปราบปรามการค้้าประเวณีี พ.ศ. 2539 เนื่่�องจาก
เห็็นว่่านำไปสู่่�การบัังคัับใช้้ที่่�ไม่่ได้้เคารพในคุุณค่่าหรืือ
ศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์ของพนัักงานบริิการ อีีกทั้้�ง
เห็็นว่่าหน่่วยงานของรััฐควรใช้้มาตรการทางกฎหมาย
ในลัักษณะคุ้้�มครองส่่งเสริิมคุณ
ุ ภาพชีีวิิตพนัักงานบริิการ

มากกว่่าการกำหนดความผิิดทางอาญา และควรมีี
การแก้้ไข พ.ร.บ. สถานบริิการ พ.ศ. 2509 และที่่�แก้้ไข
เพิ่่�มเติิม เพื่่�อให้้ระบุุสถานะของคนที่่�ทำงานในสถาน
บริิการเป็็นลููกจ้้างของสถานบริิการ ส่่วนเจ้้าของสถาน
บริิการมีีสถานะเป็็นนายจ้้าง เพื่่�อได้้รัับความคุ้้�มครอง
ภายใต้้กฎหมายว่่าด้้วยการคุ้้�มครองแรงงาน485
1.4 การคุุกคามทางเพศในสถานที่่�ทำงาน
		ปััญหาการล่่วงละเมิิดหรืือการคุุกคาม
ทางเพศในสถานที่่� ท ำงานในปีี 2564 ข้้ อ มูู ล จาก
สค. รายงานว่่า มีีหน่่วยงานที่่�แจ้้งว่่ามีีปััญหาดัังกล่่าว
จำนวน 10 หน่่วยงาน คิิดเป็็นร้้อยละ 1.55 และไม่่มีี
ปััญหา จำนวน 636 หน่่วยงาน คิิดเป็็นร้้อยละ 98.45486
จากหน่่วยงานทั้้�งหมด 646 หน่่วยงาน มีีตััวอย่่างรายงาน
การคุุ ก คามทางเพศในสถานที่่� ท ำงานในหน่่ ว ยงาน
ภาครััฐ เช่่น กรณีีข้้าราชการระดัับสููงถููกร้้องเรีียนว่่า
ลวนลามลููกจ้้างหญิิงทำให้้ลููกจ้้างหญิิงเกิิดความกดดััน
จนขอลาออก ซึ่่� ง กรณีีนี้้� ไ ด้้ มีี การตั้้� ง คณะกรรมการ
สอบสวนข้้อเท็็จจริิงแล้้ว487 เป็็นต้้น
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การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�มบุุคคล

1.3 การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศจากสตรีี

1.5 การส่่งเสริิมความเท่่าเทีียมระหว่่างเพศ
		

1)	มาตรการทางกฎหมาย

			ร่่าง พ.ร.บ. คู่่�ชีีวิิต พ.ศ. .... และ
ร่่าง พ.ร.บ. แก้้ไขเพิ่่�มเติิมประมวลกฎหมายแพ่่งและ

จาก สถิิติิคดีีค้้ามนุุษย์์, โดย สำนัักงานอััยการสููงสุุด สำนัักงานคดีีค้้ามนุุษย์์, 31 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://
caht.ago.go.th/Home/CheckPageType?Page=NA%3D%3D&Parent=NTU%3D&Menu=OTM%3D&Relate=MTI%3D
481
จาก เอกสารประกอบการประชุุมคณะทำงานประเมิินผลสััมฤทธิ์์�ของพระราชบััญญััติิป้้องกัันและปราบปรามการค้้า
ประเวณีี พ.ศ. 2539 ครั้้�งที่่� 2/2564 เมื่่อ� วัันที่่� 5 กุุมภาพัันธ์์ 2564. โดย กรมกิิจการสตรีีและสถาบัันครอบครััว. (2564, กุุมภาพัันธ์์).
482
จาก ตำรวจภาค 5 ปฏิิบััติิการทลายเครืือข่่ายแม่่เล้้าจุ๊๊�บแจง ค้้ากามเด็็กให้้ชายสููงวััย ข้้าราชการวััยเกษีียณ พระสงฆ์์,
โดย 7HD ร้้อนออนไลน์์, 24 สิิงหาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://news.ch7.com/detail/509864
483
จาก ตร.ภาค 5 ทลายเครืือข่่ายค้้ามนุุษย์์ จัับ 3 แม่่เล้้า หลอกเด็็กค้้าประเวณีี รวบผู้้�ซื้้�อบริิการอีีก 7 ราย,
โดย บ้้านเมืือง, 24 สิิงหาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.banmuang.co.th/news/crime/247605
484
จาก จัับเจ๊๊ใหญ่่ ส่่ง 2 หนุ่่�มวััย 16 ขายบริิการให้้ลููกค้้า หัักค่่าหััวคิิว 500, โดย ไทยรััฐออนไลน์์, 3 กัันยายน 2564.
สืืบค้้นจาก https://www.thairath.co.th/news/crime/2184648
485
จาก ถอด 6 มุุมมองต่่อ ‘Sex Worker’ เมื่่�อเป็็นอาชีีพหนึ่่�ง ไม่่ใช่่ปััญหาศีีลธรรมและกฎหมาย แต่่สัังคมมองชั่่�วร้้าย
กดทัับ ตีีตรา, โดย The Standard, 24 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://thestandard.co/key-messages-sex-worker/?fbclid=IwAR3C0GD_aTWLbbAy4fn4jabyw6JusGRT9D_JjYGIzTqtsNIpnJY_soqrVtE
486
จาก หนัังสืือกรมกิิจการสตรีีและสถาบัันครอบครััว ที่่� พม 0503/2883 ลงวัันที่่� 14 ตุุลาคม 2564. งานเดิิม.
487
จาก สั่่�งเด้้งแล้้ว! ข้้าราชการซีี 8 ลวนลามลููกจ้้างสาวในที่่�ทำงาน สั่่�งสอบด่่วน, โดย ข่่าวสดออนไลน์์, 23 มิิถุุนายน
2564. สืืบค้้นจาก https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_6468953

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564
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พาณิิชย์์ (ฉบัับที่่� ..) พ.ศ. …. ซึ่่�ง ครม. มีีมติิเห็็นชอบร่่าง
พ.ร.บ. ทั้้�งสองฉบัับเมื่่อ� เดืือนกรกฎาคม 2563 และ ครม.
ได้้มีีมติิเมื่่อ� วัันที่่� 15 ธัันวาคม 2563 ให้้กระทรวงยุุติธิ รรม
(ยธ.) โดยกรมคุ้้�มครองสิิทธิิและเสรีีภาพนำร่่าง พ.ร.บ.
คู่่�ชีีวิิต พ.ศ. .... ไปพิิจารณาทบทวนหลัักการ เหตุุผล
และความจำเป็็นในการมีีกฎหมายดัังกล่่าวให้้ชััดเจน
อีีกครั้้ง� 488 ในส่่วนของร่่าง พ.ร.บ. แก้้ไขเพิ่่�มเติิมประมวล
กฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ (ฉบัับที่่� ..) พ.ศ. …. มาตรา
1448 ได้้ ถูู ก บรรจุุ เข้้ า เป็็ น วาระการพิิ จ ารณาของ
สภาผู้้�แทนราษฎรเมื่่�อเดืือนพฤศจิิกายน 2563 แต่่ยััง
ไม่่ได้้รัับการพิิจารณาจนถึึงปััจจุุบััน

ที่่�มา: มติิชนออนไลน์์

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

2) 	สภาพปัั ญ หาการเลืื อ กปฏิิ บัั ติิ
ด้้วยเหตุุแห่่งเพศ
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			 สภาพปัั ญ หาการเลืือกปฏิิ บัั ติิ
ของกลุ่่�มบุุ ค คลหลากหลายทางเพศในปีี 2564
พบสภาพปัั ญ หาในลัั ก ษณะเดีียวกัั น กัั บ ปีี ที่่� ผ่่ า นมา
เช่่น ปััญหาการจ้้างงาน การแต่่งกาย การถููกล่่วงละเมิิด
หรืือคุุกคามทางเพศในสถานที่่�ทำงาน มีีกรณีีตััวอย่่าง
อาทิิ ข้้ า ราชการครูู ข้้ า มเพศรายหนึ่่� ง ไม่่ ส ามารถ
ต่่ออายุุบัตั รประจำตััวข้า้ ราชการและใบประกอบวิิชาชีีพครูู
เนื่่�องจากรููปถ่่ายปััจจุุบัันที่่�ไปยื่่�นขอต่่ออายุุไม่่ตรงกัับ

รููปเดิิม489 และกรณีีหญิิงข้้ามเพศถููกนายจ้้างลวนลาม
และใช้้วาจาในลัักษณะคุุกคามทางเพศจนต้้องตััดสิินใจ
ลาออกจากงาน490 สอดคล้้องกัับข้้อมููลของสมาคม
ฟ้้าสีีรุ้้�งแห่่งประเทศไทยที่่ร� ะบุุลักั ษณะของสภาพปััญหา
การเลืือกปฏิิบัติั ด้ิ ว้ ยเหตุุแห่่งเพศ อาทิิ การปฏิิเสธไม่่รับั
บุุคคลที่่�มีีความหลากหลายทางเพศเข้้าทำงาน การถููก
ปฏิิเสธไม่่ให้้บริิจาคโลหิิต การถููกล่่วงละเมิิดและคุุกคาม
ทางเพศในสถานที่่�ทำงาน โดยมีีเรื่่�องร้้องเรีียนไปยััง
สมาคมฯ จำนวน 19 กรณีี ในส่่วนของสถิิติิข้้อร้้องเรีียน
ที่่� มีี ไปยัั ง คณะกรรมการวิิ นิิ จ ฉัั ย การเลืือกปฏิิ บัั ติิ
โดยไม่่เป็็นธรรมระหว่่างเพศ (คณะกรรมการ วลพ.) ที่่รั� บั ไว้้
พิิจารณา ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีีจำนวน 14 เรื่่อ� ง
ในขณะที่่ปี� งี บประมาณ พ.ศ. 2564 มีีเรื่่อ� งที่่รั� บั คำร้้องไว้้
จำนวน 2 เรื่่� อ ง โดยพบปัั ญ หาและอุุ ป สรรค
จากการดำเนิินงานของคณะกรรมการ วลพ. ซึ่ง่� ไม่่ได้้มีี
ลัักษณะเป็็นการทำงานเต็็มเวลา และประกอบด้้วย
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจากหลายสาขาอาชีีพ ทำให้้เกิิดข้้อจำกััด
ในการประชุุ ม เพื่่�อพิิจารณาคำร้้องหรืือการแสวงหา
ข้้อเท็็จจริิง นอกจากนี้้�เจ้้าหน้้าที่่�ของ สค. ยัังไม่่สามารถ
ดำเนิินการใด ๆ ที่่�เป็็นอำนาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
วลพ. ได้้ เนื่่�องจากข้้อจำกััดจากบทบััญญััติิตาม พ.ร.บ.
ความเท่่าเทีียมระหว่่างเพศ พ.ศ. 2558 ให้้อำนาจ
การพิิจารณาวิินิจิ ฉััยข้้อร้้องเรีียนเป็็นของคณะกรรมการ
วลพ. 491 ทั้้� ง นี้้� ในปีี 2564 กสม. ได้้ ต รวจสอบ
กรณีีกล่่ า วอ้้ า งว่่ า ครูู ผู้้�ช่่ว ยซึ่่� ง เป็็ น หญิิ ง ข้้ า มเพศใน
โรงเรีียนแห่่ ง หนึ่่� ง ได้้ รัั บ การประเมิิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ
ราชการและเลื่่� อ นเงิิ น เดืือนโดยไม่่ เ ป็็ น ธรรม และ
ไม่่ ไ ด้้ รัั บ อนุุ ญ าตให้้ แ ต่่ ง กายตามเพศสภาพ โดยมีี
ข้้ อ เสนอแนะไปยัั ง สำนัั ก นายกรัั ฐ มนตรีีให้้ เ ร่่ ง รัั ด
การดำเนิินการศึึกษา ปรัับปรุุง และแก้้ไขระเบีียบสำนััก
นายกรััฐมนตรีี เรื่่�อง การไว้้ผมและการแต่่งกายของ

จาก หนัังสืือกรมคุ้้�มครองสิิทธิิและเสรีีภาพ ด่่วนที่่�สุุด ที่่� ยธ 0411/6967 ลงวัันที่่� 22 พฤศจิิกายน 2564 เรื่่�อง
ขอจััดส่่งข้้อมููลเพื่่�อประกอบการจััดทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทยปีี 2564.
489
จาก สิิทธิิที่่�ไม่่เท่่าเทีียมของ LGBT [สถานีีวิิทยุุแห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย]. โดย คุุณเปรมปรีีดา ปราโมทย์์
ณ อยุุธยา อุุปนายกสมาคมฟ้้าสีีรุ้้�งแห่่งประเทศไทย, 18 มิิถุุนายน 2564.
490
จาก สาวสองสุุดทนนายฝรั่่�งคุุกคามจัับของลัับ ยอมลาออกสู้้� ชาวเน็็ตจวกห้้างหรููป้้องคนผิิด (คลิิป), โดย อมริินทร์์,
2 กัันยายน 2564. สืืบค้้นจาก https://www.amarintv.com/news/detail/96747
491
จาก หนัังสืือกรมกิิจการสตรีีและสถาบัันครอบครััว ที่่� พม 0503/2883 ลงวัันที่่� 14 ตุุลาคม 2564. งานเดิิม.
488

ปีี 2563

2.1 การตอบรัับข้้อเสนอแนะในรายงาน

		 คณะรััฐมนตรีี (ครม.) และหน่่วยงาน
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งได้้ ต อบรัั บ ข้้ อ เสนอแนะของ กสม. โดย
กรมคุ้้�มครองสิิ ท ธิิ แ ละเสรีีภาพ ยธ. อยู่่�ระหว่่ า ง
การพิิจารณาร่่าง พ.ร.บ. คู่่�ชีีวิิต พ.ศ. .... ในส่่วนของ
การทบทวนหลัักการ เหตุุผล และความจำเป็็นในการมีี
กฎหมายให้้มีีความชััดเจนก่่อนเสนอต่่อคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้้�แทนราษฎรเพื่่�อพิิจารณาอีีกครั้้�ง
2.2 การดำเนิินการในปีี 2564
		

2.2.1 ความรุุนแรงต่่อสตรีีในครอบครััว

			ที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการนโยบาย
และยุุทธศาสตร์์ครอบครััวแห่่งชาติิตั้้�งขึ้้�นตามระเบีียบ
สำนัักนายกรััฐมนตรีีว่่าด้้วยการส่่งเสริิมและประสานงาน
สถาบัันครอบครััวแห่่งชาติิ พ.ศ. 2551 มีีมติิเห็็นชอบ
คำสั่่ง� แต่่งตั้้ง� คณะอนุุกรรมการขัับเคลื่่อ� นการดำเนิินงาน
ป้้ อ งกัั น และแก้้ ไขปัั ญ หาความรุุ น แรงในครอบครัั ว
ซึ่่�งเป็็นกลไกหลัักระดัับชาติิที่่�จะบููรณาการป้้องกัันและ
แก้้ไขปััญหาดัังกล่่าว493 เพื่่�อติิดตามและประเมิินผล
การดำเนิินงานของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง จััดทำระบบ
ฐานข้้อมููลความรุุนแรงต่่อเด็็ก สตรีี และความรุุนแรง

			
นอกจากนี้้� เมื่่อ� วัันที่่� 17 กัันยายน
2564 สค. ได้้ลงนามในบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือ
ว่่าด้้วยการขัับเคลื่่�อ นกลไกป้้อ งกััน และแก้้ไขปััญหา
ความรุุนแรงในสัังคม เพื่่อ� สนัับสนุุนแนวทางในการปฏิิบัติั งิ าน
อย่่างเป็็นระบบ และส่่งเสริิมการบููรณาการความร่่วมมืือ
ระหว่่างหน่่วยงานในพื้้�นที่่�นำร่่องใน 3 จัังหวััด ได้้แก่่
ขอนแก่่น ชุุมพร และร้้อยเอ็็ด เพื่่อ� ร่่วมกันั กำหนดกรอบ
และแนวทางการดำเนิินงานขัับเคลื่่�อนการป้้องกัันและ
แก้้ไขปััญหาความรุุนแรงในสัังคมอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
อีีกทั้้�งได้้มีีการทบทวนและพััฒนาระบบงาน ให้้เอื้้�อต่่อ
การสร้้างคุุณภาพครอบครััวและแก้้ไขปััญหาความรุุนแรง
ในครอบครััว รวมถึึงพััฒนาฐานข้้อมููลด้้านครอบครััว
(Family Big Data) เพื่่อ� เป็็นฐานข้้อมููลสำหรัับใช้้กำหนด
มาตรการในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาด้้านครอบครััว496
			
ใ น ส่่ ว น ข อ ง ค ว า มคืื บ ห น้้ า
การดำเนิินการตาม พ.ร.บ. ส่่งเสริิมการพััฒนาและคุ้้�มครอง
สถาบัันครอบครััว พ.ศ. 2562 พบปััญหาสำคััญเรื่่�อง
ความพร้้อมในด้้านความรู้้� ความสามารถ ความเชี่่ย� วชาญ
และประสบการณ์์ของบุุคลากร และมีีจำนวนบุุคลากร
ไม่่เพีียงพอต่่อการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาความรุุนแรง
ในครอบครััว สค. จึึงได้้เตรีียมความพร้้อมให้้กับั หน่่วยงาน
ในระดัับจัังหวััด โดยมีีการจ้้างเหมาบริิการเจ้้าหน้้าที่่�
ช่่วยปฏิิบััติิงานศููนย์์พััฒนาครอบครััวในชุุมชน (ศพค.)

จาก รายงานผลการตรวจสอบ ที่่� 72/2564 เรื่่อ� ง การเลืือกปฏิิบัติั โิ ดยไม่่เป็็นธรรมเพราะเหตุุแห่่งเพศ กรณีีกล่่าวอ้้างว่่า
ได้้รัับการประเมิินผลการปฏิิบััติิราชการและเลื่่�อนเงิินเดืือนโดยไม่่เป็็นธรรม และไม่่ได้้รัับอนุุญาตให้้แต่่งกายตามเพศสภาพ.
493
จาก บอร์์ดครอบครััวฯ เคาะตั้้�งคณะอนุุกรรมการ เอาจริิงแก้้ปััญหาความรุุนแรงในครอบครััว, โดย มติิชนออนไลน์์,
29 มิิถุุนายน 2564. สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/local/news_2800912
494
มาตรา 17 ให้้กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่� นคงของมนุุ ษย์์ จััดทำรายงานประจำปีี แสดงจำนวนคดีี
การกระทำความรุุนแรงในครอบครััว จำนวนคำสั่่�งกำหนดมาตรการหรืือวิิธีีการเพื่่�อบรรเทาทุุกข์์ และจำนวนการละเมิิดคำสั่่�ง
กำหนดมาตรการหรืือวิิธีีการเพื่่�อบรรเทาทุุกข์์ของพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�และศาล และจำนวนการยอมความ และรายงานต่่อ
คณะรััฐมนตรีีและรััฐสภาเพื่่�อทราบปีีละครั้้�ง.
495
จาก หนัังสืือกรมกิิจการสตรีีและสถาบัันครอบครััว ที่่� พม 0503/2883 ลงวัันที่่� 14 ตุุลาคม 2564. งานเดิิม.
496
แหล่่งเดิิม.
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5
บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�มบุุคคล

2. การดำเนิินการที่่�สำคััญ

ในครอบครััว รวมทั้้�งเชื่่�อมโยงข้้อมููลร่่วมกัับหน่่วยงาน
ภาครััฐ องค์์กรเอกชน และภาคประชาชน และจััดทำ
รายงานตามมาตรา 17 494 แห่่ ง พ.ร.บ. คุ้้�มครอง
ผู้้�ถููกกระทำด้้วยความรุุนแรงในครอบครััว พ.ศ. 2550495

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

ข้้าราชการ ลููกจ้้าง และผู้้�ที่ท่� ำงานในรััฐวิิสาหกิิจ พ.ศ. 2516
ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ สภาพการณ์์ ใ นปัั จ จุุ บัั น และหลัั ก
สิิทธิิมนุุษยชน492
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ประจำปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่่อ� จััดทำข้้อมููล ศพค.
76 จัังหวััด และขัับเคลื่่อ� นการดำเนิินการ ศพค. ต้้นแบบ
พร้้อมเสนอของบประมาณให้้เพิ่่�มตำแหน่่งพนัักงาน
ราชการของศููนย์์พัฒ
ั นาครอบครััวในชุุมชนและบุุคลากร
ของ พม. ได้้แก่่ นัักจิิตวิิทยา นัักสัังคมสงเคราะห์์ และ
นิิติิกร รวมทั้้�งรวบรวมความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะ
ในการปรัับปรุุงกฎหมายว่่าด้้วยการส่่งเสริิมการพััฒนา
และคุ้้�มครองสถาบัันครอบครััวทั่่�วประเทศเพื่่�อนำมา
ปรัับปรุุงกฎหมาย จััดทำร่่างอนุุบััญญััติิ พััฒนาระบบ
ข้้อมููลด้้านความรุุนแรงและการรายงานข้้อมููล รวมถึึง
การพััฒนาคลัังข้้อมููลสารสนเทศด้้านครอบครััวแห่่งชาติิ
และระบบเพื่่�อนครอบครััว497

วิิชาชีีพเวชกรรมและตามหลัักเกณฑ์์ของแพทยสภา
โดยไม่่มีีความผิิด ต่่อมา มีีการจััดทำร่่างประกาศกระทรวง
สาธารณสุุขว่่าด้้วยเรื่่�องการให้้คำปรึึกษาทางเลืือกตาม
มาตรา 305 (5) แห่่ง พ.ร.บ. แก้้ไขเพิ่่�มเติิมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบัับที่่� 28) พ.ศ. 2564 สาระสำคััญ
คืือ การกำหนดนิิยามของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพเวชกรรม
และผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ การกำหนดรายละเอีียดเกี่่ย� วกัับ
การตรวจและการรัั บ คำปรึึ ก ษาทางเลืือก รวมทั้้� ง
การกำหนดแนวทางในการดููแลช่่วยเหลืือหญิิงตั้้ง� ครรภ์์
ซึ่่� ง ยืืนยัั น ที่่� จ ะตั้้� ง ครรภ์์ ต่่ อ โดยกำหนดภารกิิ จ
ของหน่่วยงานตาม พ.ร.บ. การป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา
การตั้้�งครรภ์์ในวััยรุ่่�น พ.ศ. 2559498

นอกจากนี้้� สำนัักงานกิิจการยุุติิธรรม (สกธ.)
ได้้จัดั ทำร่่าง พ.ร.บ. มาตรการป้้องกัันการกระทำความผิิดซ้้ำ
ในความผิิดเกี่่�ยวกัับเพศหรืือที่่�ใช้้ความรุุนแรง พ.ศ. ….
ซึ่่� ง เป็็ น กฎหมายเฉพาะที่่� ก ำหนดมาตรการป้้ อ งกัั น
การกระทำความผิิดซ้้ำในความผิิดดังั กล่่าว โดยกำหนด
ให้้มีีมาตรการแก้้ไขฟื้้�นฟููผู้้�กระทำความผิิด มาตรการ
เฝ้้าระวัังภายหลัังพ้้นโทษ และมาตรการคุุมขัังภายหลััง
พ้้นโทษ เพื่่อ� ป้้องกัันสัังคมและผู้้�เสีียหายจากการกระทำ
ความผิิดที่อ่� าจเกิิดขึ้้น� อีีก และเพื่่อ� ส่่งเสริิมการแก้้ไขฟื้้น� ฟูู
ผู้้�กระทำความผิิด ปััจจุุบัันอยู่่�ระหว่่างรอการพิิจารณา
ของสภาผู้้�แทนราษฎร

			
ในส่่ ว นของแพทยสภาได้้ อ อก
ข้้ อ บัั ง คัั บ แพทยสภาว่่ า ด้้ ว ยหลัั ก เกณฑ์์ เ กี่่� ย วกัั บ
การยุุติกิ ารตั้้ง� ครรภ์์ทางการแพทย์์ของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
เวชกรรมตามมาตรา 305 แห่่งประมวลกฎหมายอาญา
พ.ศ. 2564 มีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 3 กรกฎาคม 2564
โดยมีีสาระสำคััญในการกำหนดหลัักเกณฑ์์ในการยุุติิ
การตั้้�งครรภ์์ของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพเวชกรรม การได้้รัับ
ความยิิ น ยอมจากผู้้�ปกครองหรืือผู้้�แทนโดยชอบ
ด้้ ว ยกฎหมายกรณีีผู้้�หญิิ ง ที่่� อ ยู่่�ในสภาวะเกี่่� ย วกัั บ
ความผิิดปกติิทางร่่างกายหรืือจิิตใจที่่ไ� ม่่สามารถตััดสินิ ใจ
ได้้ด้้วยตนเองประสงค์์ยุุติิการตั้้�งครรภ์์ การกำหนด
มาตรฐานการประกอบวิิชาชีีพเวชกรรมในการวิินิิจฉััย
อายุุ ค รรภ์์ ข องผู้้�ประกอบวิิ ช าชีีพเวชกรรม และ
การกำหนดสถานที่่�ในการยุุติิการตั้้�งครรภ์์ เป็็นต้้น
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2.2.2 สิิทธิิอนามััยเจริิญพัันธุ์์�

			
พ.ร.บ. แก้้ไขเพิ่่�มเติิมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบัับที่่� 28) พ.ศ. 2564 มีีผลใช้้บัังคัับ
เมื่่อ� วัันที่่� 7 กุุมภาพัันธ์์ 2564 ซึ่่ง� เป็็นการแก้้ไขบทบััญญััติิ
ในมาตรา 301 โดยกำหนดให้้หญิิงที่่�มีีอายุุครรภ์์ไม่่เกิิน
12 สัั ป ดาห์์ สามารถทำแท้้ ง ได้้ โ ดยไม่่ ผิิ ด กฎหมาย
และหากทำแท้้งในอายุุครรภ์์เกิิน 12 สััปดาห์์ ถืือเป็็น
ความผิิ ด แต่่ มีี การปรัั บ ลดโทษทางอาญาลง และ
การแก้้ไขบทบััญญััติิในมาตรา 305 ซึ่่�งเป็็นการกำหนด
เงื่่�อนไขเพิ่่�มเติิมในการยุุติิการตั้้�งครรภ์์ของผู้้�ประกอบ

วััยรุ่่�นมีีสิิทธิิตััดสิินใจด้้วยตนเอง
ตลอดจนจััดทำำ�หลัักสููตร
การบริิหารจััดการและ

การดููแลช่่วยเหลืือนัักเรีียน
ที่่�ตั้้�งครรภ์์สำำ�หรัับ
ผู้้�บริิหารสถานศึึกษา

จาก หนัังสืือกรมกิิจการสตรีีและสถาบัันครอบครััว ที่่� พม 0503/2883 ลงวัันที่่� 14 ตุุลาคม 2564. งานเดิิม.
จาก การประชุุมเพื่่�อขัับเคลื่่�อนการดำเนิินงานตามพระราชบััญญััติิแก้้ไขเพิ่่�มเติิมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบัับที่่� 28)
พ.ศ. 2564 เมื่่�อวัันที่่� 6 กัันยายน 2564. โดย กระทรวงสาธารณสุุข กรมอนามััย. (2564, กัันยายน).
497
498

			
นอกจากนี้้� หน่่ ว ยงานรัั ฐ ได้้
ดำเนิิ น การเพื่่� อ รองรัั บ ปัั ญ หาการตั้้� ง ครรภ์์ ไ ม่่ พ ร้้ อ ม
เช่่น กรมอนามััยได้้พััฒนาแอปพลิิเคชััน LINE Official
Teen Club เพื่่�อให้้บริิการและศึึกษาข้้อมููลความรู้้�
ได้้ด้ว้ ยตนเองเกี่่ย� วกัับสิิทธิิอนามััยเจริิญพัันธุ์์� โดยผู้้�เข้้ารัับ
บริิ ก ารสามารถสำรวจความเสี่่� ย งของตนเอง และ
สามารถติิดต่่อสายด่่วนท้้องไม่่พร้้อม 1663 เพื่่�อรัับ
คำปรึึ ก ษาโดยตรง 499 สค. ได้้ จัั ดตั้้� ง กลไกเกี่่� ย วกัั บ
การป้้องกัันปััญหาการตั้้�งครรภ์์ไม่่พร้้อม ทั้้�งในระดัับ
จัังหวััดโดยจััดให้้มีีวิิทยากรด้้านครอบครััว ครอบคลุุม
ทุุ ก จัั ง หวัั ด และในระดัั บ พื้้� น ที่่� ได้้ แ ก่่ ศูู น ย์์ พัั ฒ นา
ครอบครัั ว ในชุุ ม ชน (ศพค.) และจัั ดตั้้� ง ศูู น ย์์ บ ริิการ
แม่่เลี้้ย� งเดี่่ย� วและครอบครััว ซึ่ง่� มีีจำนวน 9 แห่่งในพื้้�นที่่�
ส่่วนภููมิิภาค ในส่่วนของการให้้คำปรึึกษา ได้้พััฒนา
ให้้ มีี ระบบเพื่่� อ นครอบครัั ว (แอปพลิิ เ คชัั น LINE)
เป็็ น ระบบให้้ ค ำปรึึ ก ษาเรื่่� อ งครอบครัั ว 500 ศธ. ได้้
จััดทำแนวปฏิิบััติิในการให้้โอกาสเด็็กและเยาวชนที่่�
ตั้้ง� ครรภ์์ได้้รับั สิิทธิิครอบคลุุมทั้้ง� บริิการด้้านสาธารณสุุข
โอกาสทางการศึึกษาและสวััสดิิการสัังคม รวมทั้้�งให้้มีี
การประสานและส่่งต่่อหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อแก้้ไข
ปััญหาอย่่างทัันท่่วงทีี นอกจากนี้้� ได้้เสนอแก้้ไขข้้อความ

		
จากสตรีี

2.2.3 การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศ

			
สค. ได้้จััดให้้มีีการประเมิินผล
สััมฤทธิ์์�ของกฎหมายตามมาตรา 77 วรรคสองของ
รััฐธรรมนููญ โดยแต่่งตั้้�งคณะทำงานประเมิินผลสััมฤทธิ์์�
ของ พ.ร.บ. ป้้องกัันและปราบปรามการค้้าประเวณีี
พ.ศ. 2539 เพื่่�อพิิจารณาร่่างผลสััมฤทธิ์์� 4 ด้้าน ได้้แก่่
1) การอบรมฟื้้�นฟูู บำบััดรัักษาโรค พััฒนาอาชีีพ และ
พััฒนาคุุณภาพชีีวิิตผู้้�ค้้าประเวณีี 2) การป้้องกัันและ
ปราบปรามการค้้าประเวณีีเด็็กและการบัังคัับข่่มขืืนใจ
3) การป้้องกัันและปราบปรามการค้้าประเวณีีโดยสมััครใจ
และ 4) คณะกรรมการคุ้้�มครองและพัั ฒ นาอาชีีพ
และคณะกรรมการคุ้้�มครองและพััฒนาอาชีีพประจำ
จัังหวััด ซึ่่�งได้้รัับฟัังความคิิดเห็็นของผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง
เสร็็จสิ้้�นแล้้ว โดยได้้จััดทำแบบสอบถามความคิิดเห็็น
เกี่่ย� วกัับการยกเลิิกโทษอาญาต่่อผู้้�ค้้าประเวณีีด้้วย และ
มีีแผนงานที่่จ� ะเผยแพร่่รายงานการประเมิินผลสััมฤทธิ์์ฯ�
ให้้ประชาชนได้้รัับทราบประมาณเดืือนมกราคม 2565
หลัังจากนั้้�นจึึงจะดำเนิินการปรัับปรุุงแก้้ไขกฎหมายให้้
มีีความเหมาะสมตามขั้้�นตอนและกระบวนการของ
การจััดทำร่่างกฎหมายต่่อไป502

จาก การประชุุมสนทนากลุ่่�ม (Focus Group) เรื่่อ� ง “สถานการณ์์ปัญ
ั หาการตั้้�งครรภ์์ไม่่พร้้อมและการใช้้ความรุุนแรง
ต่่อสตรีีในครอบครััว” เมื่่�อวัันที่่� 30 สิิงหาคม 2564. งานเดิิม.
500
แหล่่งเดิิม.
501
จาก หนัังสืือกระทรวงศึึกษาธิิการ ด่่วนที่่�สุุด ที่่� ศธ 02145/2919 ลงวัันที่่� 14 ตุุลาคม 2564 เรื่่�อง ขอส่่งข้้อมููล
เพื่่�อประกอบการจััดทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทยปีี 2564.
502
จาก หนัังสืือกรมกิิจการสตรีีและสถาบัันครอบครััว ที่่� พม 0503/2883 ลงวัันที่่� 14 ตุุลาคม 2564. งานเดิิม.
499

5
บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�มบุุคคล

ในข้้อ 7 ของกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึึกษา
และการดำเนิิ น การของสถานศึึ ก ษาในการป้้ อ งกัั น
และแก้้ ไขปัั ญ หาการตั้้� ง ครรภ์์ ใ นวัั ย รุ่่�น พ.ศ. 2561
จากเดิิ ม “เว้้ น แต่่ เ ป็็ น การย้้ า ยสถานศึึ ก ษา” แก้้ ไข
เป็็น “เว้้นแต่่เป็็นไปตามเจตนารมณ์์ของนัักเรีียนหรืือ
นัักศึึกษาที่่�ตั้้�งครรภ์์เป็็นสำคััญ” เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ
มาตรา 5 ของ พ.ร.บ. ป้้ อ งกัั น และแก้้ ไขปัั ญ หา
การตั้้�งครรภ์์ในวััยรุ่่�น พ.ศ. 2559 ที่่�ให้้วััยรุ่่�นมีีสิิทธิิ
ตััดสินิ ใจด้้วยตนเอง ตลอดจนจััดทำหลัักสููตรการบริิหาร
จััดการและการดููแลช่่วยเหลืือนัักเรีียนที่่ตั้้� ง� ครรภ์์สำหรัับ
ผู้้�บริิหารสถานศึึกษา501

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

			
สำหรัั บ การดูู แ ลกลุ่่�มวัั ย รุ่่�น
ที่่�ตั้้�งครรภ์์ไม่่พร้้อม มท. ได้้ออกกฎกระทรวง กำหนด
การดำเนิินการของราชการส่่วนท้้องถิ่่�นเพื่่�อให้้วััยรุ่่�น
ได้้รัับสิิทธิิในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาการตั้้�งครรภ์์
ในวััยรุ่่�น พ.ศ. 2564 เมื่่�อวัันที่่� 12 กรกฎาคม 2564
โดยมีีสาระสำคััญคืือ การกำหนดให้้ราชการส่่วนท้้องถิ่่น�
จัั ด ให้้ มีี หรืือสนัั บ สนุุ น ให้้ มีี บริิ ก ารอนามัั ย เจริิ ญ พัั น ธุ์์�
ในสถานบริิ ก ารสาธารณสุุ ข ของรัั ฐ หรืือของเอกชน
ตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิและ
จััดบริิการต่่าง ๆ ด้้านอนามััยเจริิญพัันธุ์์�ที่่�เหมาะสม
ให้้แก่่วััยรุ่่�น
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ทำงาน

2.2.4 การคุุกคามทางเพศในสถานที่่�
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เมื่่� อ วัั น ที่่� 16 มีีนาคม 2564
ครม. เห็็นชอบมาตรการทางการบริิหารเพื่่อ� ประสิิทธิิภาพ
ในการดำเนิินการทางวิินัยั และจริิยธรรม ตามที่่� ก.พ. เสนอ
โดยกำหนดให้้องค์์กรกลางบริิหารงานบุุคคลประเภทต่่าง ๆ
นำมาตรการทางการบริิหารที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวิินััยและ
จริิยธรรมร้้ายแรงของแต่่ละองค์์กรกลางบริิหารงาน
บุุคคล เช่่น การสั่่�งพัักราชการหรืือการสั่่�งให้้ออกจาก
ราชการไว้้ก่่อน การสั่่�งให้้ประจำส่่วนราชการ การสั่่�ง
สำรองราชการ หรืือการสั่่�งการตามกฎหมายว่่าด้้วย
ระเบีียบบริิ ห ารราชการแผ่่ น ดิิ น ที่่� มีี อยู่่�มาใช้้ ใ น
การดำเนิินการทางวิินััยกัับข้้าราชการที่่�ถููกกล่่าวหาว่่า
มีีพฤติิกรรมชู้้�สาวหรืือล่่วงละเมิิดทางเพศ หรืือคุุกคาม
ทางเพศ รวมถึึงการใช้้สื่่�อสัังคมออนไลน์์ในการกระทำ
การล่่ ว งละเมิิ ด ทางเพศ หรืือการคุุ ก คามทางเพศ
ดัั ง กล่่ า ว เพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด ประสิิ ท ธิิ ภ าพ โดยเฉพาะ
การดำเนิินการในเรื่่อ� งที่่อ� ยู่่�ในความสนใจของสาธารณชน
หรืือเรื่่�องที่่�มีีผลกระทบต่่อภาพลัักษณ์์ของส่่วนราชการ
โดยกำชัับผู้้�บัังคัับบััญชาให้้เร่่งรััดดำเนิินการให้้แล้้วเสร็็จ
โดยเร็็ ว หากผู้้�บัั ง คัั บ บัั ญ ชาละเลยไม่่ ป ฏิิ บัั ติิ หรืือ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยไม่่สุุจริิต ให้้ถืือว่่าผู้้�นั้้�นกระทำผิิดวิินััย
เนื่่�องจากพบว่่า ที่่�ผ่่านมาผู้้�บัังคัับบััญชาไม่่นำมาตรการ
ทางการบริิหารมาใช้้เป็็นเครื่่อ� งมืือในการดำเนิินการ หรืือ
ละเลยไม่่ติิดตาม หรืือละเลยไม่่ดำเนิินการทางวิินััย503
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		 2.2.5 การส่่ ง เสริิ ม ความเท่่ า เทีี ย ม
ระหว่่างเพศ
			
ความคืืบหน้้าเกี่่ย� วกัับร่่าง พ.ร.บ.
คู่่�ชีีวิิต พ.ศ. .... กรมคุ้้�มครองสิิทธิิและเสรีีภาพได้้กำหนด
กิิจกรรมจััดประชุุมกลุ่่�มย่่อยกัับกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่าง ๆ

เพื่่�อใช้้ประกอบการยกร่่าง พ.ร.บ. คู่่�ชีีวิิต พ.ศ. .... ไว้้ใน
แผนการดำเนิินงานในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565504 และ
ความคืืบหน้้าเกี่่ย� วกัับร่่าง พ.ร.บ. แก้้ไขเพิ่่�มเติิมประมวล
กฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ (ฉบัับที่่� ..) พ.ศ. …. โดย
เมื่่�อ วััน ที่่� 17 พฤศจิิกายน 2564 ศาลรััฐธรรมนูู ญ
มีีคำวิินิิจฉััยในเรื่่�องการขอจดทะเบีียนสมรสของบุุคคล
ที่่�มีีความหลากหลายทางเพศโดยมีีมติิเป็็นเอกฉัันท์์ว่่า
ประมวลกฎหมายแพ่่ ง และพาณิิ ช ย์์ มาตรา 1448
ไม่่ ขัั ด หรืือแย้้ ง ต่่ อ รัั ฐ ธรรมนูู ญ แต่่ มีีข้้ อ แนะนำว่่ า
รััฐสภา คณะรััฐมนตรีี และหน่่วยงานของรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง
สมควรพิิจารณาดำเนิินการตรากฎหมายเพื่่�อรัับรอง
สิิทธิิและหน้้าที่่ข� องบุุคคลผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ
อย่่างเหมาะสมต่่อไป505
			
ผลการดำเนิิ น งานที่่� ส ำคัั ญ
ตามแผนปฏิิ บัั ติิ ก ารด้้ า นการพัั ฒ นาสตรีีระยะที่่� 1
(พ.ศ. 2563 - 2565) พบว่่า มีีความคืืบหน้้าในการส่่งเสริิม
ความเสมอภาคในหลายประการ อาทิิ การมุ่่�งเน้้น
การบููร ณาการมิิติิทางเพศภาวะเข้้าสู่่�ภายในองค์์ ก ร
ภาครััฐ โดยเน้้นการส่่งเสริิมความเสมอภาคระหว่่างเพศ
ในการบริิหารทรััพยากรบุุคคล เช่่น การจำแนกข้้อมููล
ด้้านเพศในฐานข้้อมููลด้้านบุุคลากร เป็็นต้้น506
			
สำหรัับการแก้้ไขปััญหาความล่่าช้้า
ในการพิิจารณาและวิินิิจฉััยคำร้้องของคณะกรรมการ
วลพ. ได้้มีีการประกาศใช้้ระเบีียบกระทรวงการพััฒนา
สัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ว่า่ ด้้วยหลัักเกณฑ์์และ
วิิธีีการในการยื่่�นคำร้้อง การพิิจารณา และการวิินิิจฉััย
การเลืือกปฏิิบัติั โิ ดยไม่่เป็็นธรรมระหว่่างเพศ (ฉบัับที่่� 2)
พ.ศ. 2564 ซึ่ง่� มีีผลบัังคัับใช้้เมื่่อ� วัันที่่� 15 มิิถุนุ ายน 2564
สาระสำคััญคืือ มีีการกำหนดให้้คณะกรรมการ วลพ.
ต้้องดำเนิินการพิิจารณาและวิินิจิ ฉััยคำร้้องให้้แล้้วเสร็็จ

จาก สรุุปมติิคณะรััฐมนตรีี (ครม.) ประจำวัันที่่� 16 มีีนาคม 2564, โดย แนวหน้้า, 16 มีีนาคม 2564. สืืบค้้นจาก
https://www.naewna.com/politic/559571
504
จาก หนัังสืือกรมคุ้้�มครองสิิทธิิและเสรีีภาพ ด่่วนที่่�สุุด ที่่� ยธ 0411/6967 ลงวัันที่่� 22 พฤศจิิกายน 2564. งานเดิิม.
505
จาก ข่่าวสำนัักงานศาลรััฐธรรมนููญที่่� 25/2564 เมื่่�อวัันพุุธที่่� 17 พฤศจิิกายน 2564 ศาลรััฐธรรมนููญประชุุมปรึึกษา
คดีีที่่�สำคััญและเป็็นที่่�สนใจ จำนวน 3 คดีี [ข่่าวประชาสััมพัันธ์์]. โดย ศาลรััฐธรรมนููญ, 17 พฤศจิิกายน 2564. สืืบค้้นจาก
https://constitutionalcourt.or.th/download/news25-2564.pdf
506
จาก หนัังสืือกรมกิิจการสตรีีและสถาบัันครอบครััว ที่่� พม 0503/2883 ลงวัันที่่� 14 ตุุลาคม 2564. งานเดิิม.
503

3. การประเมิินสถานการณ์์
	พัั ฒ นาการหรืื อ ความก้้ า วหน้้ า จาก
สถานการณ์์ด้้านสิิทธิิสตรีีและความเสมอภาคทางเพศ
ในปีี 2564 พบว่่า รััฐได้้ดำเนิินการที่่�ก้้าวหน้้าในหลาย
ประการ โดยเฉพาะด้้านสิิทธิิอนามััยเจริิญพัันธุ์์�ซึ่่�งมีี
การประกาศใช้้ พ.ร.บ. แก้้ไขเพิ่่�มเติิมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบัับที่่� 28) พ.ศ. 2564 และกฎหมายลำดัับรอง
เพื่่�อรองรัับการดำเนิินการในเรื่่�องนี้้� รวมทั้้�งการกำหนด
มาตรการและการเสนอแก้้ไขกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ปัั ญ หาการตั้้� ง ครรภ์์ ใ นวัั ย รุ่่�นที่่� เ ป็็ น รูู ป ธรรมมากขึ้้� น
สอดรัับกัับอนุุสััญญา CRC ข้้อ 10 ที่่�ระบุุให้้รััฐภาคีี
ลดอััตราการออกจากโรงเรีียนของนัักเรีียนหญิิงและ
จััดโครงการต่่าง ๆ สำหรัับเด็็กหญิิงและสตรีีที่่อ� อกจาก
โรงเรีียนก่่อนเวลาอัันสมควร ด้้านการแสวงหาประโยชน์์
ทางเพศจากสตรีี รัั ฐ ได้้ มีี การประเมิิ น ผลสัั ม ฤทธิ์์�
ต่่อ พ.ร.บ. ป้้องกัันและปราบปรามการค้้าประเวณีี
พ.ศ. 2539 โดยมีีข้้อคำถามเกี่่ย� วกัับการยกเลิิกโทษอาญา
ต่่อผู้้�ค้้าประเวณีีตามที่่�คณะกรรมการประจำอนุุสััญญา
CEDAW ได้้เสนอแนะไว้้ว่า่ ควรยกเลิิกความผิิดทางอาญา
ต่่อหญิิงในการค้้าประเวณีี ด้้านการคุุกคามทางเพศ
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บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�มบุุคคล

			
นอกจากนี้้� เมื่่�อวัันที่่� 7 ธัันวาคม
2564 ครม. มีีมติิ เ ห็็ น ชอบในหลัั ก การร่่ า งคู่่�มืือ
การจััดทำงบประมาณที่่ค� ำนึึงถึึงมิิติเิ พศภาวะ (Gender
Responsive Budgeting - GRB: A Practical
Handbook) ตามที่่� พม. เสนอ เช่่น การวิิเคราะห์์
มาตรการทางงบประมาณและนโยบายที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
มีีผลกระทบอย่่างไรต่่อความเสมอภาค หรืือสามารถ
ลดความไม่่เสมอภาคระหว่่างเพศ หรืือการบููรณาการ
แนวคิิ ด ระบบงบประมาณที่่� ค ำนึึ ง ถึึ ง มิิ ติิ เ พศภาวะ
ในกระบวนการงบประมาณอย่่างเป็็นระบบ และให้้
พม. ประสานแจ้้งให้้หน่่วยงานภาครััฐและหน่่วยงานอื่่น�
ที่่�เกี่่�ยวข้้องนำคู่่�มืือการจััดทำงบประมาณที่่�คำนึึงถึึงมิิติิ
เพศภาวะ พร้้ อ มแบบรายการตรวจสอบการจัั ด ทำ
งบประมาณที่่�คำนึึงถึึงมิิติิเพศภาวะไปใช้้เป็็นแนวทาง
ในการจััดทำงบประมาณต่่อไป

ในที่่�ทำงาน ได้้มีีการกำหนดนโยบายในการป้้องกััน
และแก้้ไขปััญหาการคุุกคามทางเพศในสถานที่่�ทำงาน
อย่่างเป็็นรููปธรรมมากขึ้้�น มีีการติิดตามและประเมิิน
ผลการดำเนิิ น มาตรการป้้ อ งกัั น และแก้้ ไขปัั ญ หา
การล่่วงละเมิิดหรืือการคุุกคามทางเพศในที่่�ทำงาน
ในหน่่ ว ยงานของรัั ฐ ตามประกาศเจตนารมณ์์ เรื่่� อ ง
“การส่่งเสริิมความเสมอภาคและขจััดการเลืือกปฏิิบััติิ
โดยไม่่เป็็นธรรมระหว่่างเพศ” รวมทั้้�ง ครม. ได้้เห็็นชอบ
ให้้นำมาตรการทางการบริิหารมาใช้้เพื่่�อประสิิทธิิภาพ
ในการดำเนิินการทางวิินัยั และจริิยธรรม ด้้านการป้้องกััน
แ ล ะ แ ก้้ ไข ปัั ญ ห า ก า ร ก ร ะ ท ำ รุุ น แร ง ต่่ อ สตรีี
มีีการดำเนิินการเพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในการใช้้บัังคัับ
พ.ร.บ. ส่่งเสริิมการพััฒนาและคุ้้�มครองสถาบัันครอบครััว
พ.ศ. 2562 อาทิิ การเพิ่่�มบุุคลากร การจััดทำกฎหมาย
ลำดัับรอง รวมถึึงการพััฒนาระบบฐานข้้อมููลการกระทำ
ความรุุนแรงในครอบครััวเพื่่อ� ใช้้เป็็นข้้อมููลในการป้้องกััน
และแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าว ซึ่่�งเป็็นไปตามข้้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจำสนธิิสััญญา CEDAW และ
ข้้อเสนอแนะตามรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ฯ
ปีี 2563 ของ กสม. และมีีการจััดทำร่่าง พ.ร.บ. มาตรการ
ป้้องกัันการกระทำความผิิดซ้้ำในความผิิดเกี่่�ยวกัับเพศ
หรืือที่่�ใช้้ความรุุนแรง พ.ศ. …. เพื่่�อป้้องกัันสัังคมและ
ผู้้�เสีียหายจากการกระทำความผิิ ดที่่� อ าจเกิิ ดขึ้้� น อีีก
ตลอดจนด้้านการส่่งเสริิมความเท่่าเทีียมระหว่่างเพศ
ที่่� ครม. เห็็ น ชอบการจัั ด ทำร่่ า งคู่่�มืือการจัั ด ทำ
งบประมาณที่่ค� ำนึึงถึึงมิิติเิ พศภาวะ ซึ่ง่� เป็็นไปตามมาตรา 71
ของรััฐธรรมนููญ ที่่�กำหนดให้้ในการจััดสรรงบประมาณ
รััฐพึึงคํํานึึงถึึงความจํําเป็็นและความต้้องการที่่แ� ตกต่่างกััน
ของเพศ วััย และสภาพของบุุคคล และสอดคล้้องกัับ
ข้้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการประจำสนธิิ สัั ญ ญา
CEDAW ที่่�เสนอแนะให้้รััฐสร้้างหลัักประกัันว่่า กลไก
ระดัั บ ชาติิ มีี งบประมาณที่่� เ พีียงพอเหมาะสมกัั บ
ความจำเป็็นในการทำงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพที่่�จะ
ส่่ ง เสริิ มสิิ ท ธิิ ข องผู้้�หญิิ ง และมีีการนำยุุ ท ธศาสตร์์
ในการบููรณาการเรื่่�องเพศภาวะไปสู่่�การปฏิิบััติิอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพในทุุกหน่่วยงานของรััฐ
ปััญหาหรืืออุุปสรรค พบปััญหาและอุุปสรรค
ในการส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิสตรีีและความเสมอภาค
ทางเพศในหลายประการ อาทิิ ด้้านสิิทธิิอนามััยเจริิญพัันธุ์์�
พบความล่่าช้้าในการออกกฎหมายลำดัับรองภายหลััง

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

ภายใน 93 วััน นัับแต่่วัันที่่�กรมกิิจการสตรีีและสถาบััน
ครอบครััวได้้รัับคำร้้อง
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จากที่่�มีี พ.ร.บ. แก้้ไขเพิ่่�มเติิมประมวลกฎหมายอาญา
ได้้มีีผลบัังคัับใช้้แล้้วซึ่่�งอาจทำให้้เกิิดช่่องว่่างในการ
คุ้้�มครองสิิ ท ธิิ ข องผู้้�หญิิ ง ที่่� ต้้ อ งการยุุ ติิ ก ารตั้้� ง ครรภ์์
รวมทั้้�งปััญหาในทางปฏิิบัติั ิ อีีกทั้้�ง ด้้านความรุุนแรงต่่อ
ผู้้�หญิิงในครอบครััว ยัังพบจำนวนผู้้�หญิิงที่่�ถููกกระทำ
รุุ น แรงจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่่ ว งสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ซึ่่�งไม่่สอดคล้้องกัับ
ข้้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการประจำอนุุ สัั ญ ญา
CEDAW ที่่�ให้้มีีการแก้้ไขปััญหาความรุุนแรงต่่อสตรีี
โดยพิิจารณาจากรากเหง้้าของปััญหา ด้้านการคุุกคาม
ทางเพศในสถานที่่�ทำงาน แม้้จะมีีการออกมติิ ครม.
เพิ่่� ม ความเข้้ ม งวดในการนำมาตรการทางวิิ นัั ย และ
จริิ ย ธรรมมาใช้้ กัั บ กรณีีการถูู ก ล่่ ว งละเมิิ ด ทางเพศ
หรืือถูู ก คุุ ก คามทางเพศในที่่� ท ำงาน แต่่ ยัั ง ปรากฏ
เหตุุร้้องเรีียนหรืือกรณีีที่่�ผู้้�ถููกล่่วงละเมิิดทางเพศหรืือ
ถููกคุุกคามทางเพศเข้้าสู่่�ระบบของกระบวนการร้้องเรีียน
เป็็นจำนวนน้้อย รวมถึึงด้้านปััญหาการเลืือกปฏิิบััติิ
ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับกลุ่่�มบุุคคลหลากหลายทางเพศ ยัังพบ
สภาพปัั ญ หาซึ่่� ง เป็็ น ปัั ญ หาเดิิ มที่่� พ บในปีี ที่่� ผ่่ า นมา
ตลอดจนข้้ อ จำกัั ดต่่ า ง ๆ ในการดำเนิิ น งานของ
คณะกรรมการ วลพ. ซึ่ง่� เป็็นกลไกตาม พ.ร.บ. ความเท่่าเทีียม
ระหว่่ า งเพศ พ.ศ. 2558 ที่่� ยัั ง มีีความล่่ า ช้้ า ทำให้้
ไม่่ ส ามารถแก้้ ไขปัั ญ หาการเลืือกปฏิิ บัั ติิ ด้้ ว ยเหตุุ
แห่่งเพศได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล ซึ่่�งถืือว่่ารััฐยัังดำเนิิน
มาตรการไม่่เพีียงพอเพื่่�อเป็็นไปตามข้้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจำอนุุสััญญา CEDAW และแผน
สิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 4
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4.	ข้้อเสนอแนะ
กสม. มีีข้้อเสนอแนะเพิ่่�มเติิมต่่อประเด็็น
สิิทธิิสตรีีและความเสมอภาคทางเพศ ดัังนี้้�
4.1	รััฐบาลโดยกระทรวงการพััฒนาสัังคม
และความมั่่� น คงของมนุุ ษ ย์์ ค วรร่่ วมมืื อกัั บ ภาคส่่ ว น
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง แก้้ไขปััญหาเกี่่�ยวกัับความรุุนแรงต่่อสตรีี
ในครอบครััวโดยพิิจารณารากเหง้้าของปััญหา อาทิิ
การใช้้ยาเสพติิด ปััญหาสุุขภาพจิิต ปััญหาด้้านเศรษฐกิิจ
และควรมีีมาตรการเชิิ ง รุุ ก ในการป้้ อ งกัั น และแก้้ ไข
ปัั ญ หาความรุุ น แรงที่่� เ กิิ ดขึ้้� น ในช่่ ว งสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ที่่�มีีความตึึงเครีียด

ของประชาชนในด้้ า นต่่ า ง ๆ เพิ่่� มสูู ง ขึ้้� น ตลอดจน
จััดให้้มีีการบููรณาการข้้อมููลความรุุนแรงที่่เ� กิิดขึ้้น� ต่่อสตรีี
ของหน่่วยงานต่่าง ๆ ให้้เป็็นระบบและสามารถนำไปใช้้
ในการวิิเคราะห์์ วางแผน และกำหนดมาตรการ/กลไก
ในการแก้้ไขปััญหาเรื่่อ� งดัังกล่่าวได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ยิ่่� ง ขึ้้�น ทั้้� ง นี้้� เพื่่� อ ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ ข้้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการประจำอนุุสััญญา CEDAW และแผน
สิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 4
4.2	รััฐบาลโดยกระทรวงการพััฒนาสัังคม
และความมั่่�นคงของมนุุษย์์ควรร่่วมมืือกัับหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้มีีการอบรมเจ้้าหน้้าที่่�ในระดัับปฏิิบััติิให้้มีี
ความรู้้� ความเข้้าใจในการบัังคัับใช้้ พ.ร.บ. คุ้้�มครอง
ผู้้�ถููกกระทำด้้วยความรุุนแรงในครอบครััว พ.ศ. 2550
และการปฏิิบััติิกัับผู้้�ถููกกระทำรุุนแรงด้้วยความเข้้าใจ
4.3	รััฐบาลโดยกระทรวงการพััฒนาสัังคม
และความมั่่� น คงของมนุุ ษ ย์์ ควรเพิ่่� ม การรณรงค์์ ใ ห้้
หน่่วยงานต่่าง ๆ ทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชนให้้ความ
ตระหนัักเรื่่�องการคุุกคามทางเพศในสถานที่่�ทำงาน
และกำชัับให้้หน่่วยงานต่่าง ๆ นำมาตรการทางบริิหาร
ตามที่่� ครม. มีีมติิมาใช้้อย่่างจริิงจััง รวมถึึงควรมีีระบบ
การติิดตามและตรวจสอบกรณีีร้้องเรีียนอย่่างต่่อเนื่่�อง
และให้้ความคุ้้�มครองผู้้�เสีียหายให้้เกิิดความมั่่�นใจที่่�จะ
ได้้รัับความปลอดภััยตลอดทั้้�งกระบวนการ
4.4	รััฐบาลโดยกระทรวงศึึกษาธิิการและ
กระทรวงดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคม ควรร่่วมมืือกัับ
ภาคประชาสัังคมและภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องดำเนิินการ
ในเชิิงส่่งเสริิมสิิทธิิสตรีีและความเสมอภาคทางเพศ
ด้้วยการให้้ความรู้้�เรื่่�องสิิทธิิสตรีีและความเสมอภาค
ทางเพศในการศึึ ก ษาของเด็็ ก ในทุุ ก ระดัั บ โดยอาจ
พิิจารณาจััดทำหลัักสููตรหรืือชุุดข้้อมููลความรู้้�สำหรัับ
เด็็ ก รวมทั้้� ง จัั ด ทำสื่่� อ ประชาสัั มพัั น ธ์์ เ พื่่� อ ให้้ ค วามรู้้�
แก่่ผู้้�ปกครองและคนในครอบครััว
4.5	รััฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุุขและ
หน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งควรเร่่ ง รัั ด การออกกฎหมาย
ลำดัับรองภายหลัังจากที่่� พ.ร.บ. แก้้ไขเพิ่่�มเติิมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบัับที่่� 28) พ.ศ. 2564 มีีผลใช้้บังั คัับแล้้ว
เพื่่� อ ให้้ ผู้้� หญิิ ง ที่่� ต้้ อ งการยุุ ติิ ก ารตั้้� ง ครรภ์์ มีี แนวทาง
และข้้อมููลที่่�เพีียงพอในการตััดสิินใจ ตลอดจนควร
กำหนดมาตรการหรืือแนวปฏิิบััติิที่่�ชััดเจนในการส่่งต่่อ

4.7	รััฐบาลโดยกระทรวงยุุติิธรรมควรเร่่ง
ดำเนิินการทบทวนหลัักการ เหตุุผล และความจำเป็็น
ในการมีีกฎหมายว่่าด้้วยคู่่�ชีีวิิตและเร่่งเสนอเข้้าสู่่�การ
พิิ จ ารณาของสภาผู้้�แทนราษฎรโดยเร็็ ว นอกจากนี้้�
รััฐสภาควรให้้ความสำคััญในการพิิจารณาให้้มีีกฎหมาย
เพื่่�อส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิของกลุ่่�มบุุคคลที่่�มีีความ
หลากหลายทางเพศให้้สอดคล้้องกัับหลัักสิิทธิิมนุษุ ยชน
ทั้้� ง นี้้� ให้้ เ ป็็ น ไปตามเจตนารมณ์์ ใ นการปกป้้ อ งและ
คุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชนของบุุคคลที่่�มีีความหลากหลาย
ทางเพศตามคำวิินิิจฉััยของศาลรััฐธรรมนููญต่่อไป
4.8	รััฐบาลโดยกระทรวงการพััฒนาสัังคม
และความมั่่�นคงของมนุุษย์์ควรพิิจารณาแก้้ไขข้้อจำกััด
ต่่าง ๆ ในการดำเนิินการของคณะกรรมการ วลพ.
ให้้มีีประสิิทธิิภาพและมีีความคล่่องตััวยิ่่�งขึ้้�น ซึ่่�งอาจ
พิิจารณาปรัับปรุุงหรืือแก้้ไข พ.ร.บ. ความเท่่าเทีียม
ระหว่่างเพศ พ.ศ. 2558 โดยปรัับปรุุงแก้้ไขกฎหมาย
หรืือระเบีียบเพื่่� อ ให้้ ก รมกิิ จ การสตรีีและสถาบัั น
ครอบครัั วมีี อำนาจดำเนิิ น การพิิ จ ารณาตรวจสอบ
ข้้อเท็็จจริิงแทนคณะกรรมการ วลพ.

1.	สถานการณ์์/ปััญหา
	ผู้้�มีีปััญหาสถานะและสิิทธิิคืือ บุุคคลที่่�อาศััย
อยู่่�ในประเทศไทยหรืือเดิินทางเข้้ามาในประเทศไทย
แต่่ไม่่มีีเอกสารแสดงตนว่่าเป็็นพลเมืืองของประเทศใด
หรืือบุุคคลที่่อ� ยู่่�ระหว่่างการพิิสูจู น์์หรืือพััฒนาสถานะบุุคคล
ตามกฎหมาย ทำให้้มีีปััญหาในการได้้รัับความคุ้้�มครอง
ทางกฎหมายและการเข้้าถึึงสิิทธิิและเสรีีภาพขั้้น� พื้้�นฐาน
ต่่าง ๆ ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มผู้้�มีีปััญหาสถานะและสิิทธิิในประเทศไทย
อาจแบ่่งออกเป็็น 2 กลุ่่�มใหญ่่ คืือ 1) บุุคคลไร้้รััฐ/
ไร้้สััญชาติิ และ 2) ผู้้�แสวงหาที่่�พัักพิิง/ผู้้�ลี้้�ภััย ซึ่่�งยััง
มีีปััญหาสถานะและสิิทธิิที่่�ต้้องดำเนิินการแก้้ไขต่่อไป
โดยมีีสถานการณ์์และปััญหาที่่�สำคััญ ดัังนี้้�
1.1 กลุ่่�มคนไร้้รััฐ/ไร้้สััญชาติิ
		 คนไร้้ รัั ฐ ไร้้ สัั ญ ชาติิ หมายถึึ ง บุุ ค คล
ที่่�ไม่่ได้้รัับการพิิจารณาให้้มีีสััญชาติิจากรััฐใดภายใต้้
บทบััญญััติิกฎหมายของรััฐนั้้�น507 ซึ่่�งในประเทศไทย
มีีทั้้� ง กลุ่่�มที่่� เ ป็็ น ผู้้�อยู่่�อาศัั ย ในประเทศไทยมาแต่่ เ ดิิ ม
แต่่ตกหล่่นการสำรวจทางทะเบีียนราษฎรของไทยหรืือ
ไม่่ได้้แจ้้งเกิิดอย่่างเป็็นทางการ และกลุ่่�มที่่�เป็็นผู้้�อพยพ
เข้้ามาอยู่่�ในประเทศไทยเป็็นเวลานานแล้้วแต่่ไม่่ได้้รัับ
สถานะทางกฎหมายจึึงประสบปััญหาการเข้้าถึึงสิิทธิิ
อัันมีีฐานแห่่งสิิทธิิมาจากสถานะความเป็็นคนสััญชาติิไทย
ในปีี 2564 มีีสถานการณ์์ที่่�สำคััญดัังนี้้�
		 1.1.1 การดำเนิินงานด้้านสััญชาติิและ
สถานะบุุคคล
				 ในปีี 2564 มีีการสำรวจจำนวน
ราษฎรทั่่�วประเทศไทยตามหลัักฐานการทะเบีียนราษฎร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีราษฎรที่่�ไม่่ได้้สััญชาติิไทย
จำนวน 973,656 คน508 ซึ่่�งในจำนวนนี้้�มีีผู้้�ที่่�ไม่่มีีสถานะ

จาก สถานการณ์์และแนวทางแก้้ไขปััญหาคนไร้้รััฐไร้้สััญชาติิในประเทศไทย, โดย กฤษฎา บุุญราช, 15 ธัันวาคม
2564. สืืบค้้ น จาก https://www.nhrc.or.th/getattachment/News/Activity-News/news25600710-2
สมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ-สยามบรมราชก/สถานการณ์์และแนวทางแก้้ไขปััญหาคนไร้้รััฐไร้้สััญชาติิของไทย-โดยปลััดกระทรวงมหาดไทย.pdf.aspx
508
จาก ประกาศสำนัักทะเบีียนกลาง เรื่่�อง จำนวนราษฎรทั่่�วราชอาณาจัักรตามหลัักฐานการทะเบีียนราษฎร ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2564. (2565, 18 มกราคม). ราชกิิจจานุุเบกษา, 139(ตอนพิิเศษ 129), 10 - 12.
507
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บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�มบุุคคล

4.6	รััฐบาลโดยกระทรวงการพััฒนาสัังคม
และความมั่่� น คงของมนุุ ษ ย์์ แ ละกระทรวงแรงงาน
ควรพิิจารณาดำเนิินการมาตรการต่่าง ๆ เพื่่�อให้้สตรีี
ที่่�ขาดโอกาสในการเข้้าถึึงรายได้้ อาทิิ แม่่เลี้้�ยงเดี่่�ยว
วััยรุ่่�นที่่�ออกจากการเรีียน สตรีีที่่�เป็็นพนัักงานบริิการ
ได้้เข้้าถึึงช่่องทางหรืือกลไกต่่าง ๆ อาทิิ การฝึึกอบรม
หลัักสููตรการประกอบอาชีีพออนไลน์์ การประสาน
ความร่่วมมืือกัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� เพื่่อ� ช่่วยเหลืือ
เรื่่อ� งการฝึึกอาชีีพ โดยคำนึึงถึึงความต้้องการของตลาด
เพื่่�อให้้สตรีีที่่�ขาดโอกาสในการเข้้าถึึงรายได้้ สามารถ
หารายได้้ได้้ด้ว้ ยตนเองในบริิบทของสัังคมที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไป

5.5 ผู้้�มีีปััญหาสถานะและสิิทธิิ

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

และเร่่ ง เสริิ ม สร้้ า งความรู้้�ความเข้้ า ใจต่่ อ ประชาชน
เกี่่�ยวกัับกฎหมายและกลไกที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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ทางทะเบีียนที่่�จััดทำทะเบีียนประวััติิตามยุุทธศาสตร์์
การจััดการปััญหาสถานะและสิิทธิิของบุุคคล จำนวน
481,140 คน509 ซึ่่�งในการดำเนิินงานด้้านสััญชาติิและ
สถานะบุุคคลมีีรายงานว่่ากระบวนการขอสััญชาติิและ
สถานะบุุคคลยัังมีีความยุ่่�งยากซัับซ้้อนของระเบีียบ
และขั้้�นตอนปฏิิบััติิในการพิิสููจน์์ยืืนยัันตััวตนและการ
จดทะเบีียนการเกิิด การบัังคัับใช้้ระเบีียบแต่่ละพื้้�นที่่�
มีีความแตกต่่างกััน510 ขณะเดีียวกัันเจ้้าหน้้าที่่ผู้้�� ปฏิิบัติั งิ าน
ยัังขาดความเชี่่�ยวชาญเกี่่�ยวกัับกฎหมาย ระเบีียบ และ
กระบวนการด้้านสััญชาติิและสถานะบุุคคล อีีกทั้้�งมีี
เจ้้าหน้้าที่่ไ� ม่่เพีียงพอ และพบปััญหาเชิิงทััศนคติิต่อ่ บุุคคล
ไร้้สััญชาติิ511 นอกจากนี้้� ยัังพบการทุุจริิตโดยเจ้้าหน้้าที่่�
แสวงหาหรืือเรีียกรัับผลประโยชน์์หรืือสิ่่ง� ตอบแทนจาก
การดำเนิินการให้้สััญชาติิและสถานะบุุคคล รวมทั้้�ง
กลไกการพิิ จ ารณาคำขอสัั ญ ชาติิ แ ละสถานะบุุ ค คล
ระดัับจัังหวััดและระดัับชาติิยังั ขาดความคล่่องตััวในการ
ดำเนิินงาน ซึ่่�งปััญหาดัังกล่่าวทำให้้การดำเนิินการ
ด้้านสััญชาติิและสถานะบุุคคลเกิิดความล่่าช้้า512 ซึ่่�งใน
ปีี 2564 มีีเรื่่�องร้้องเรีียนมายััง กสม. กรณีีกล่่าวอ้้างว่่า
เจ้้าหน้้าที่่ข� องรััฐจััดทำทะเบีียนประวััติบุิ คุ คลไม่่มีีสถานะ
ทางทะเบีียนล่่ า ช้้ า และไม่่ รัั บ คำร้้ อ งเพื่่� อ ดำเนิิ น การ
ทางทะเบีียนซึ่ง่� กสม. ได้้ดำเนิินการประสานความคุ้้�มครอง
สิิทธิิมนุุษยชนไปยัังกรมการปกครอง513
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ที่่�มา: ข่่าวสดออนไลน์์

		 1.1.2 เด็็กนัักเรีียนที่่�มีีเลขประจำตััว
ขึ้้�นต้้นด้้วยอัักษร G
				 จากสถิิติิของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย (มท.) ณ วัันที่่� 30 ตุุลาคม 2564
มีีเด็็กนัักเรีียนที่่�มีี เลขประจำตััวขึ้้�น ต้้น ด้้วยอัักษร G
จำนวน 72,607 คน ในจำนวนนี้้�ได้้รัับการกำหนดเลข
ประจำตััว 13 หลัักแล้้ว จำนวน 12,544 คน514 และจาก
สถิิติกิ ารลงทะเบีียนของนัักเรีียนที่่ไ� ม่่มีีหลัักฐานทะเบีียน
ราษฎรหรืือไม่่ มีีสััญ ชาติิ ไ ทย (เด็็ ก นัั ก เรีียนกลุ่่�ม G)
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึึกษาธิิการ
(ศธ.) พบว่่า มีีเด็็กนัักเรีียนกลุ่่�ม G จำนวน 103,223 คน
โดยพบมากที่่สุ� ดุ ในกรุุงเทพมหานคร 17,898 คน รองลงมา

จาก หนัังสืือกรมการปกครอง ที่่� มท 0309.8/31369 ลงวัันที่่� 23 ธัันวาคม 2564 เรื่่�อง การขอความอนุุเคราะห์์ข้้อมููล
เพื่่�อประกอบการจััดทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย.
510
จาก รายงานสรุุปผลการประชุุมสนทนากลุ่่�ม (Focus Group) เรื่่�อง “การส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิของผู้้�มีีปััญหา
สถานะและสิิทธิ”ิ เมื่่อ� วัันที่่� 23 กัันยายน 2564. โดย สำนัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุษุ ยชนแห่่งชาติิ สำนัักเฝ้้าระวัังและประเมิิน
สถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชน. (2564, ตุุลาคม).
511
จาก ชีีวิตที่่
ิ ไ� ม่่มีใี ครเห็็น: 48 ปีี สถานการณ์์เด็็กไร้้รัฐั ไร้้สัญ
ั ชาติิในประเทศไทย (น. 5), โดย องค์์การยููนิเิ ซฟ ประเทศไทย,
15 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.unicef.org/thailand/media/5861/file/Invisible-Lives-20Years-of-theSituation-of-Stateless-Children-in-Thailand.pdf
512
จาก ร้้อง ปปช. พบต่่างด้้าวสวมในทะเบีียนบ้้าน, โดย สยามรััฐออนไลน์์, 23 มิิถุุนายน 2564. สืืบค้้นจาก https://
siamrath.co.th/n/255319
513
จาก รายงานผลการตรวจสอบ ที่่� 173/2564 เรื่่�อง สิิทธิิและสถานะบุุคคล กรณีีกล่่าวอ้้างว่่าเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐจััดทำ
ทะเบีียนประวััติิบุุคคลไม่่มีีสถานะทางทะเบีียนล่่าช้้าและไม่่รัับคำร้้องเพื่่�อดำเนิินการทางทะเบีียน.
514
จาก หนัังสืือกรมการปกครอง ที่่� มท 0309.8/31369 ลงวัันที่่� 23 ธัันวาคม 2564. งานเดิิม.
509

		

1.1.3 การเข้้าถึึงสิิทธิิสุุขภาพ

				 ประเทศไทยมีีนโยบายเกี่่�ยวกัับ
สิิทธิิด้้านสุุขภาพที่่�ให้้การคุ้้�มครองสิิทธิิในการเข้้าถึึง
บริิการสุุขภาพที่่�มีีคุุณภาพ มาตรฐาน เท่่าเทีียม ทั่่�วถึึง
อย่่างเป็็นธรรมตามหลัักการสิิทธิิมนุษุ ยชนแก่่ประชาชน
โดยไม่่ มีี การเลืือกปฏิิ บัั ติิ แ ละมีีหลัั ก ประกัั น สุุ ข ภาพ
ถ้้วนหน้้า (UC for all)521 ตลอดจนได้้รัับการเยีียวยา
ตามความจำเป็็นและเหมาะสมเพื่่�อความมั่่�นคงทาง
ด้้านสุุขภาพของทุุกคนบนผืืนแผ่่นดิินไทย ซึ่่�งที่่�ผ่่านมา
ประเทศไทยได้้ จัั ดตั้้� ง กองทุุ น ประกัั น สุุ ข ภาพบุุ ค คล
ที่่�มีีปััญหาสถานะและสิิทธิิเมื่่�อปีี 2553 เพื่่�อให้้สิิทธิิ
(คืืนสิิ ท ธิิ ) ขั้้� น พื้้� น ฐานด้้ า นสาธารณสุุ ข แก่่ บุุ ค คลที่่� มีี
ปัั ญ หาสถานะและสิิ ท ธิิ โดยกองเศรษฐกิิ จ สุุ ข ภาพ
และหลัักประกัันสุุขภาพ กระทรวงสาธารณสุุข (สธ.)
เพื่่�อจััดบริิการขั้้�นพื้้�นฐานด้้านสาธารณสุุขให้้แก่่บุุคคล
ที่่� มีีปัั ญ หาสถานะและสิิ ท ธิิ ค รอบคลุุ ม การส่่ ง เสริิ ม
สุุ ข ภาพ การรัั ก ษาพยาบาล การฟื้้� น ฟูู ส ภาพ และ
การควบคุุมป้้องกัันโรค522 โดยมีีกลุ่่�มเป้้าหมายตามมติิ
ครม. เมื่่อ� วัันที่่� 23 มีีนาคม 2553 วัันที่่� 20 เมษายน 2558
วัันที่่� 10 มีีนาคม 2563 และวัันที่่� 22 กัันยายน 2563523
รวมทั้้�งในปีี 2564 มีีมติิ ครม. เมื่่อ� วัันที่่� 30 มีีนาคม 2564
เห็็นชอบหลัักการให้้สิทิ ธิิขั้้น� พื้้�นฐานด้้านสาธารณสุุขกัับ
บุุคคลที่่�มีีปััญหาสถานะและสิิทธิิ เด็็กและบุุคคลที่่�เรีียน

จาก หนัังสืือกระทรวงศึึกษาธิิการ ที่่� ศธ 02145/263 ลงวัันที่่� 27 มกราคม 2565. งานเดิิม
จาก กสม. ร่่วมเวทีีสะท้้อนปััญหาคนไร้้รััฐ ไร้้สััญชาติิ กัับภาคประชาสัังคมพื้้�นที่่�ภาคเหนืือ, โดย สำนัักงาน
คณะกรรมการสิิทธิิมนุษุ ยชนแห่่งชาติิ, 16 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.nhrc.or.th/News/Activity-News.aspx
517
จาก แนะเร่่งนำคนไทยไร้้สถานะ เข้้าถึึงสิิทธิขั้้�ิ นพื้้�นฐานสุุขภาพก่่อน ช่่วยเสริิมงานป้้องกััน-ควบคุุมโรค, โดย สำนัักข่่าว
Hfocus เจาะลึึกระบบสุุขภาพ, 10 กุุมภาพัันธ์์ 2564. สืืบค้้นจาก https://www.hfocus.org/content/2020/02/18481
518
แหล่่งเดิิม.
519
จาก รายงานสรุุปผลการประชุุมสนทนากลุ่่�ม (Focus Group) เรื่่�อง “การส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิของผู้้�มีีปััญหา
สถานะและสิิทธิิ” เมื่่�อวัันที่่� 23 กัันยายน 2564. งานเดิิม.
520
จาก คำร้้องที่่� 173/2564 เรื่่อ� ง สิิทธิิและสถานะบุุคคล และสิิทธิิได้้รับั บริิการสาธารณสุุขของรััฐอัันเกี่่ย� วเนื่่อ� งกัับสิิทธิิเด็็ก
กรณีีกล่่าวอ้้างว่่า สำนัักทะเบีียนไม่่จัดั ทำทะเบีียนประวััติส่ิ ง่ ผลให้้เด็็กนัักเรีียนรหััส G ไม่่สามารถเข้้าถึึงสิิทธิิในการรัักษาพยาบาล
ตามมติิคณะรััฐมนตรีี.
521
จาก สธ. ระดมสมองจััดทำข้้อเสนอถึึงรััฐ สร้้างความเป็็นธรรมให้้ ‘กลุ่่�มเปราะบาง’ หนุุนเข้้าถึึงบริิการสุุขภาพในวิิกฤต
โควิิด, โดย ผู้้�จััดการออนไลน์์, 6 ตุุลาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://mgronline.com/detail/964000009926
522
จาก แนวทางการดำเนิิ น งานกองทุุ น ประกัั น สุุ ข ภาพบุุ ค คลที่่� มีี ปัั ญ หาสถานะและสิิ ทธิิ ปีี ง บประมาณ 2564
โดย สำนัักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุุข กองเศรษฐกิิจสุุขภาพและหลัักประกัันสุุขภาพ, 2564. สืืบค้้นจาก http://49.231.15.21/
deptw5/upload/cctF256311071425238438.pdf
523
จาก กลุ่่�มเป้้าหมายผู้้�มีีสิิทธิิ stateless, โดย กลุ่่�มงานประกัันสุุขภาพ สำนัักงานสาธารณสุุขจัังหวััดขอนแก่่น,
11 มิิถุุนายน 2564. สืืบค้้นจาก http://www.uckkpho.com/state-less/680/
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คืือ จ. เชีียงใหม่่ จำนวน 17,110 คน และ จ. เชีียงราย
จำนวน 9,964 คน515 นอกจากนี้้� พบว่่ามีีสามเณร
ที่่� ไ ม่่ มีี สถานะทางทะเบีียนซึ่่� ง เป็็ น บุุ ต รหลานของ
แรงงานต่่างด้้าวที่่�ไม่่มีีสถานะทางทะเบีียนมาบวชเรีียน
ในโรงเรีียนพระปริิยััติิธรรมประสบปััญหาการเข้้าถึึง
สิิทธิิด้้านสุุขภาพและการรัักษาพยาบาล516 ทั้้�งนี้้� แม้้ว่่า
เด็็กนัักเรีียนกลุ่่�ม G จะสามารถเข้้าถึึงการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐาน
ได้้ แ ต่่ บ างส่่ ว นยัั ง ไม่่ ส ามารถเข้้ า ถึึ ง สิิ ท ธิิ ขั้้� น พื้้� น ฐาน
ด้้านสาธารณสุุข517 เนื่่�องจากยัังไม่่ได้้รัับเลขประจำตััว
13 หลัักที่่จ� ะนำไปลงทะเบีียน ส่่งผลให้้เด็็กนัักเรีียนกลุ่่�ม G
มีีความเสี่่�ยงทางสุุขภาพ และโรงพยาบาลต้้องรัับภาระ
ค่่าใช้้จ่่ายจากการให้้บริิการที่่�ไม่่สามารถเรีียกเก็็บได้้518
อีีกทั้้�งพบว่่า มีีความล่่าช้้าและการปฏิิเสธการจััดทำ
ทะเบีียนประวัั ติิ แ ละการกำหนดเลขประจำตัั ว 13
หลัักแก่่เด็็กนัักเรีียนกลุ่่�ม G เนื่่�องจากมีีภููมิิลำเนาไม่่ตรง
กัับเขตพื้้�นที่่�ตั้้�งของสถานศึึกษา และสำนัักทะเบีียน
บางแห่่งยัังไม่่มีีฐานข้้อมููลเด็็กนัักเรีียนกลุ่่�ม G519 ซึ่่ง� ในปีี
2564 มีีเรื่่�องร้้องเรีียนมายััง กสม. กรณีีกล่่าวอ้้างว่่า
สำนัักทะเบีียนไม่่จััดทำทะเบีียนประวััติิส่่งผลให้้เด็็ก
นัักเรีียนกลุ่่�ม G ไม่่สามารถเข้้าถึึงสิิทธิิในการรัักษา
พยาบาลตามมติิ ครม. ซึ่่ง� อยู่่�ระหว่่างดำเนิินการตรวจสอบ
เรื่่�องร้้องเรีียนดัังกล่่าว520

515

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

516
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อยู่่�ในสถานศึึกษา (ครั้้�งที่่� 2) ที่่�กำหนดเลขประจำตััว
13 หลัั ก เรีียบร้้ อ ยแล้้ ว ทั้้� ง นี้้� ยัั ง มีีบุุ ค คลที่่� มีีปัั ญ หา
สถานะและสิิทธิิจำนวนมากยัังไม่่ได้้รัับเลขประจำตััว
13 หลััก และอยู่่�ระหว่่างรอการขึ้้�นทะเบีียน รวมถึึง
คนไร้้ที่่�พึ่่�งที่่�ไม่่มีีบััตรประจำตััวประชาชนจึึงไม่่สามารถ
เข้้าถึึงสิิทธิิขั้้น� พื้้�นฐานด้้านสาธารณสุุข โดยเฉพาะในช่่วง
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 คนกลุ่่�มนี้้�มีีอุุปสรรค
ในการเข้้าถึึงการรัักษาพยาบาล การตรวจคััดกรอง
และการได้้รัับวััคซีีน524

จึึงเกิิดความแออััด อีีกทั้้�งมีีผู้้�ต้้องกัักติิดโรคโควิิด 19
โดยระหว่่างเดืือนตุุลาคม 2563 - กัันยายน 2564
มีีจำนวน 1,200 คน นอกจากนี้้� จากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ทำให้้ในปีี 2564 สตม.
ไม่่สามารถจััดการพััฒนาศัักยภาพสำหรัับเจ้้าหน้้าที่่�
ที่่�ปฏิิบััติิงานเกี่่�ยวกัับการกัักตััวเด็็กไว้้ในสถานกัักตััว
คนต่่างด้้าวเพื่่�อรอการส่่งกลัับได้้526

คนไร้้ที่่�พึ่่�งที่่�ไม่่มีีบััตรประจำำ�ตััวประชาชน

ไม่่สามารถเข้้าถึึงสิิทธิิ
ขั้้�นพื้้�นฐานด้้านสาธารณสุุข

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

1.2 ผู้้�แสวงหาที่่�พัักพิิง/ผู้้�ลี้้�ภััย

174

		 ในปีี 2564 พบว่่า มีีผู้้�ที่่�เดิินทางเข้้ามา
ยัั ง ประเทศไทยเพื่่� อ ขอสถานะผู้้�ลี้้� ภัั ย กัั บ UNHCR
ซึ่่� ง อยู่่�อาศัั ย ในเขตเมืืองประมาณ 5,000 คน
จาก 40 ประเทศทั่่�วโลก กระจายอยู่่�ในกรุุงเทพมหานคร
และปริิมณฑล525 สำหรัับการกัักตััวคนต่่างด้้าวที่่�เข้้ามา
ในประเทศไทยเพื่่� อ ขอสถานะผู้้�ลี้้� ภัั ย กัั บ UNHCR
และไม่่ ส ามารถเดิิ น ทางกลัั บ ประเทศต้้ น ทางได้้ นั้้� น
สำนัักงานตรวจคนเข้้าเมืือง (สตม.) มีีสถานที่่�กัักอยู่่�
อย่่างจำกััดและการส่่งตััวผู้้�ต้้องกัักกลัับประเทศต้้นทาง
ไม่่สามารถดำเนิินการได้้ในช่่วงการแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด 19 ทำให้้มีีผู้้�ต้้องกัักอยู่่�ในการควบคุุมดููแล
ของ สตม. เป็็ น จำนวนมากและใช้้ ร ะยะเวลานาน

ที่่�มา: คมชััดลึกึ ออนไลน์์

1.3 ผู้้� ห นีี ภัั ย การสู้้�รบและความไม่่ ส งบ
ชาวเมีียนมา
		 จากข้้ อ มูู ล ของกรมการปกครอง
ณ เดืือนกัันยายน 2564 มีีผู้้�หนีีภััยการสู้้�รบชาวเมีียนมา
ที่่�อาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�พัักพิิงชั่่�วคราว 9 แห่่ง ใน 4 จัังหวััด
ของประเทศไทย จำนวน 77,539 คน527 ส่่วนใหญ่่เป็็น
ชนกลุ่่�มน้้อยชาวกะเหรี่่�ยงและกะเหรี่่�ยงแดง (กะยาห์์)
ซึ่่ง� ประเทศไทยให้้การดููแลผู้้�หนีีภััยการสู้้�รบจากเมีียนมา
ในพื้้�นที่่�พัักพิิงชั่่�วคราวมาเป็็นเวลามากกว่่า 30 ปีี และ
ได้้ร่่วมกัับองค์์กรพััฒ นาเอกชนและองค์์กรให้้ค วาม
ช่่วยเหลืือด้้านต่่าง ๆ ดำเนิินโครงการส่่งเสริิมคุณ
ุ ภาพชีีวิิต
ความเป็็นอยู่่�ของผู้้�หนีีภััยการสู้้�รบ ทั้้�งนี้้� รััฐบาลไทย
รััฐบาลเมีียนมา และ UNHCR ได้้ร่่วมกัันส่่งผู้้�หนีีภััย

จาก แนวทางการดำเนิินงานกองทุุนประกัันสุุขภาพบุุคคลที่่�มีีปััญหาสถานะและสิิทธิิปีีงบประมาณ 2563. งานเดิิม.
จาก เปิิดปม : คนหนีีตาย, โดย ไทยพีีบีีเอส, 6 กรกฎาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://news.thaipbs.or.th/content/305841
526
จาก หนัังสืือสำนัักงานตรวจคนเข้้าเมืือง กองบัังคัับการสืืบสวนสอบสวน กองกำกัับการ 3 ที่่� ตช 0029.843/3949
ลงวัันที่่� 25 ตุุลาคม 2564 เรื่่�อง ข้้อมููลเพื่่�อประกอบการจััดทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ของประเทศไทย ปีี 2564.
527
จาก หนัังสืือกรมการปกครอง ที่่� มท 0309.8/31369 ลงวัันที่่� 23 ธัันวาคม 2564. งานเดิิม.
524
525

		 เมื่่� อ วัั น ที่่� 1 กุุ ม ภาพัั น ธ์์ 2564
เกิิดความไม่่สงบในประเทศเมีียนมาอัันเนื่่�องมาจาก
การรััฐประหาร ต่่อมาเกิิดการปะทะระหว่่างกองกำลััง
ของรััฐบาลเมีียนมากัับกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ตามแนวชายแดน
ไทย-เมีียนมา ทำให้้ช่่วงเดืือนเมษายน - มิิถุุนายน
มีีชาวเมีียนมาบางส่่วนหนีีภััยความไม่่สงบเข้้ามาในเขต
ประเทศไทยอย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยเดิินทางข้้ามแม่่น้้ำสาละวิิน
เข้้ามายัังฝั่่�งประเทศไทยบริิเวณ อ. แม่่สะเรีียง และ
อ. สบเมย จ. แม่่ฮ่่องสอน ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นเด็็ก ผู้้�สููงอายุุ
และผู้้�หญิิ ง เมื่่� อ สถานการณ์์ ค ลี่่� ค ลายลงจึึ ง เดิิ น ทาง

กลัั บ ไปยัั ง ประเทศเมีียนมา 531 โดยมีีรายงานจาก
ภาคประชาสัังคมว่่า ฝ่่ายความมั่่�นคงไทยผลัักดัันผู้้�หนีีภััย
กลัับประเทศเมีียนมาขณะที่่ก� ารสู้้�รบยัังไม่่สงบ และปิิดกั้้น�
พื้้�นที่่�ทำให้้กระทบต่่อการให้้ความช่่วยเหลืือ532 จึึงได้้มีี
แถลงการณ์์เรีียกร้้องให้้ประเทศไทยพิิจารณาชะลอ
การส่่งกลัับ ไม่่ผลัักดัันผู้้�หนีีภััยความไม่่สงบชาวเมีียนมา
กลัับไปสู่่�พื้้น� ที่่อั� นั ตราย ให้้การช่่วยเหลืือด้้านมนุุษยธรรม
และไม่่ปิดกั้้
ิ น� ภาคประชาชนในการเข้้าให้้ความช่่วยเหลืือ
แก่่ผู้้�หนีีภััยความไม่่สงบชาวเมีียนมา533 นอกจากนี้้� ในช่่วง
เดืือนธัันวาคม มีีเหตุุการณ์์การสู้้�รบในเขตใกล้้ชายแดน
ไทย-เมีียนมา อ. แม่่สอด จ. ตาก ทำให้้มีีชาวเมีียนมา
หลายพัันคนหนีีภััยเข้้ามาในเขตประเทศไทย534 และ
มีีกระสุุนปืืนอาร์์พีีจีีข้้ามมาตกยัังฝั่่�งประเทศไทย ทำให้้
ประชาชนไทยต้้องย้้ายไปอยู่่�ในพื้้�นที่่�ปลอดภััย535

2. การดำเนิินการที่่�สำคััญ
ปีี 2563
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การสู้้�รบกลัับประเทศเมีียนมาโดยสมััครใจมาตั้้ง� แต่่ปีี 2559
เนื่่�องจากสถานการณ์์ปััญหาการแพร่่ระบาดของโรค
โควิิด 19 และปััญหาความไม่่สงบในประเทศเมีียนมา
เป็็ น อุุ ป สรรคต่่ อ การสมัั ค รใจเดิิ น ทางกลัั บ มาตุุ ภูู มิิ
ของผู้้�หนีีภััยการสู้้�รบ528 โดยเมื่่อ� วัันที่่� 14 ธัันวาคม 2564
ได้้เกิิดเหตุุผู้้�หนีีภััยการสู้้�รบชาวเมีียนมาชุุมนุมุ ประท้้วง
และทำลายทรัั พ ย์์ สิิ น ทางราชการเสีียหายในพื้้� น ที่่�
พัักพิิงชั่่�วคราวบ้้านแม่่หละ ต. แม่่หละ อ. ท่่าสองยาง
จ. ตาก เนื่่�องจากไม่่พอใจเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�บัังคัับใช้้มาตรการ
เข้้มงวดในการป้้องกัันโรคโควิิด 19529 จากรายงานพบว่่า
ในพื้้� น ที่่� พัั ก พิิ ง ชั่่� ว คราวประสบปัั ญ หาการได้้ รัั บ การ
ปัันส่่วนอาหารที่่�ลดลงทำให้้มีีความยากลำบากในการ
ดำรงชีีวิิตจึึงต้้องออกไปทำงานรัับจ้้างนอกพื้้�นที่่�พัักพิิง
ชั่่�วคราว530

2.1 การตอบรัับข้้อเสนอแนะในรายงาน

		รัั ฐ บาลและหน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
ได้้ดำเนิินการตามบัันทึึกความร่่วมมืือในการพััฒนา
การเข้้าถึึงสิิทธิิรัักษาพยาบาลของผู้้�มีีปััญหาสถานะ
และสิิทธิิระหว่่างหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อบููรณาการ
ความร่่วมมืือดููแลกลุ่่�มที่่�มีีปััญหาสถานะทางทะเบีียน
ให้้เข้้าถึึงสิิทธิิหลัักประกัันสุุขภาพมากยิ่่�งขึ้้�น นอกจากนี้้�

จาก รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้า้ นสิิทธิมิ นุุษยชนของประเทศไทยปีี 2563, (น. 148 - 149), โดย สำนัักงาน
คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ, 2563.
529
จาก เหตุุปะทะชายแดน “เมีียนมา” ปะทุุ ตอกย้้ำผู้้�ลี้้�ภััย ยัังกลัับบ้้านไม่่ได้้, โดย คมชััดลึึก, 16 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้น
จาก https://www.komchadluek.net/news/497163
530
จาก หนัังสืือกรมการปกครอง ที่่� มท 0309.8/31369 ลงวัันที่่� 23 ธัันวาคม 2564. งานเดิิม.
531
จาก ชาวกะเหรี่่�ยงกลัับพม่่าแล้้ว 559 คน เหลืือหลบภััยสู้้�รบอยู่่�ฝั่่�งแม่่ฮ่่องสอน 1 พัันคนเศษ, โดย ผู้้�จััดการออนไลน์์,
27 พฤษภาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://mgronline.com/local/detail/9640000050963
532
จาก NGO แฉไทยกดดัันผู้้�หนีีภััยกลัับพม่่าจัันทร์์นี้้� ชี้้�เมีียนมายัังไม่่สงบ-ริิมสาละวิินยัังมีีปะทะ กระสุุนตกแม่่สะเรีียง
3 นััด, โดย ผู้้�จััดการออนไลน์์, 22 พฤษภาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://mgronline.com/local/detail/9640000049293
533
จาก “พิิธา” จี้้�นายกฯ ทบทวนผลัักดัันผู้้�ลี้้�ภััยชายแดนเมีียนมากลัับประเทศ หวั่่�นบานปลาย, โดย ไทยรััฐออนไลน์์,
8 กรกฎาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.thairath.co.th/news/politic/2135920
534
จาก พม่่ารบกัันเดืือด ยิิงกระสุุนอาร์์พีีจีี เข้้าแผ่่นดิินไทยอีีก ถููกบ้้านเรืือนราษฎรไทยเสีียหาย, โดย มติิชนออนไลน์์,
25 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/region/news_3103564
535
จาก พม่่าใช้้ปืืน ค.120 ถล่่มกะเหรี่่�ยง กระสุุนล้้ำเขตไทยหลายนััด ทิ้้�งระเบิิดชาวเมีียนมา เจ็็บ 10 คน, โดย มติิชน
ออนไลน์์, 25 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/region/news_3102369

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564
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กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
(พม.) โดยกรมพัั ฒนาสัั งคมและสวัั สดิิ การได้้จััดทำ
บัันทึึกข้้อตกลงกัับสถาบัันนิิติิวิิทยาศาสตร์์ดำเนิินการ
ตรวจทางนิิติิวิิทยาศาสตร์์ให้้แก่่คนไร้้ที่่�พึ่่�งที่่�ไม่่มีีสถานะ
ทางทะเบีียน โดยร่่วมกับั สำนัักงานหลัักประกัันสุุขภาพ
แห่่ ง ชาติิ (สปสช.) พัั ฒ นาการเข้้ า ถึึ ง สิิ ท ธิิ ป ระกัั น
สุุ ข ภาพของคนไทยที่่� มีีปัั ญ หาสถานะทางทะเบีียน
และจัั ดตั้้� ง คณะทำงานบูู ร ณาการพัั ฒ นาการเข้้ า ถึึ ง
ระบบหลัักประกัันสุุขภาพของคนไทยที่่มีีปั
� ญ
ั หาสถานะ
ทางทะเบีียน เพื่่อ� ให้้เกิิดความครอบคลุุมการเข้้าถึึงบริิการ
ในระบบหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิและสวััสดิิการ
อื่่�น ๆ รวมถึึงดำเนิินการคุ้้�มครองคนไร้้ที่่�พึ่่�งตาม พ.ร.บ.
คุ้้�มครองคนไร้้ที่่�พึ่่�ง พ.ศ. 2557
2.2 การดำเนิินการในปีี 2564
		 2.2.1 กลุ่่�มคนไร้้รััฐ/ไร้้สััญชาติิ
			 1) การดำเนิิ น งานด้้ า นสัั ญ ชาติิ
และสถานะบุุคคล
			
กรมการปกครองได้้ ก ำหนด
ให้้ ง านด้้ า นสัั ญ ชาติิ แ ละสถานะบุุ ค คล เป็็ น 1 ใน
10 โครงการสำคััญสู่่�การเป็็นกรมการปกครองวิิถีีใหม่่
(10 Flagships for DOPA New Normal 2021)
เพื่่อ� เร่่งรััดการอนุุมัติั ใิ ห้้สัญ
ั ชาติิไทยตามอำนาจหน้้าที่่แ� ละ
ดำเนิินการให้้เป็็นไปตามระเบีียบกฎหมายอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
โดยกำหนดเป้้ า หมายในปีี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
จำนวน 14,000 ราย ผลการดำเนิินการตามโครงการ
ดัังกล่่าว ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564 ได้้อนุุมััติิให้้
สััญชาติิไทยแก่่ชนกลุ่่�มน้้อย/คนไทยตกหล่่น และอนุุมัติั ิ
ให้้สถานะคนต่่างด้้าวเข้้าเมืืองโดยชอบด้้วยกฎหมาย
(มีีถิ่่�นที่่อ� ยู่่�ถาวร) รวมทั้้�งสิ้้น� 11,104 ราย536 อย่่างไรก็็ตาม
มท. ยัังคงพยายามแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าวอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยได้้จัดั ทำบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือการดำเนิินงาน
พััฒนาการเข้้าถึึงสิิทธิิหลัักประกัันสุุขภาพของคนไทย
ที่่มีีปั
� ญั หาสถานะทางทะเบีียนร่่วมกับั หน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง

เพื่่� อ แก้้ ไขปัั ญ หาสถานะบุุ ค คลและสิิ ท ธิิ ข องคนไทย
ที่่�ตกหล่่นทางทะเบีียนราษฎร และช่่วยเหลืือคนไทย
ที่่ยั� งั ไม่่มีีชื่อ่� และรายการบุุคคลในทะเบีียนบ้้าน (ท.ร.14)537
และจัั ด ทำโครงการตรวจสารพัั น ธุุ ก รรม (DNA)
เพื่่อ� การแก้้ไขปััญหาสถานะและสิิทธิิของคนไทยตกหล่่น
ทางทะเบีียนราษฎรตั้้� ง แต่่ ปีี 2556 จนถึึ ง ปัั จ จุุ บัั น
โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีีผู้้�เข้้าร่่วมโครงการฯ
จำนวน 805 คู่่� นอกจากนี้้� คณะกรรมการรัับรอง
ความเป็็นคนไทยพลััดถิ่่น� ตาม พ.ร.บ. สััญชาติิ (ฉบัับที่่� 5)
พ.ศ. 2555 ได้้ ด ำเนิิ น การรัับรองความเป็็นคนไทย
พลััดถิ่่น� ไปแล้้ว จำนวน 533 ราย538

ที่่�มา: มติิชนออนไลน์์

			
เมื่่� อ วัั น ที่่� 9 มีีนาคม 2564
สถาบัั น นิิ ติิ วิิ ท ยาศาสตร์์ กระทรวงยุุ ติิ ธ รรม (ยธ.)
ได้้ ด ำเนิิ น การตรวจพิิ สูู จ น์์ ส ารพัั น ธุุ ก รรม (DNA)
เพื่่�อใช้้เป็็นพยานหลัักฐานในการพิิจารณาให้้สถานะแก่่
ประชาชนไร้้รัฐั ไร้้สัญ
ั ชาติิ และผู้้�ที่่ป� ระสบปััญหาสถานะ
ทางทะเบีียนราษฎรอย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ปีี 2558 จนถึึง
ปััจจุุบััน สามารถตรวจ DNA ให้้ประชาชนดัังกล่่าวแล้้ว
จำนวน 13,112 ราย โดยในปีี 2564 ได้้จััดเจ้้าหน้้าที่่�
ให้้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก และเพิ่่�มช่่องทาง
ให้้ประชาชนสามารถติิดตามผลการตรวจ DNA ผ่่านทาง
เครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ตด้้วยระบบ e-Service539

จาก หนัังสืือกรมการปกครอง ที่่� มท 0309.8/31369 ลงวัันที่่� 23 ธัันวาคม 2564. งานเดิิม.
จาก นิิติิวิิทย์์ฯ ตรวจ DNA เชิิงรุุก แก้้ปััญหาสถานะบุุคคล-สิิทธิิของคนไทย ตกหล่่นทางทะเบีียนราษฎร, โดย มติิชน
ออนไลน์์, 9 มีีนาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2615627
538
จาก หนัังสืือกรมการปกครอง ที่่� มท 0309.8/31369 ลงวัันที่่� 23 ธัันวาคม 2564. งานเดิิม.
539
จาก นิิติิวิิทย์์ฯ ตรวจ DNA เชิิงรุุก แก้้ปััญหาสถานะบุุคคล-สิิทธิิของคนไทยตกหล่่นทางทะเบีียนราษฎร. งานเดิิม.
536
537

			
เมื่่� อ วัั น ที่่� 30 มีีนาคม 2564
ครม. มีีมติิ เ ห็็ น ชอบในหลัั ก การให้้ สิิ ท ธิิ ขั้้� น พื้้� น ฐาน
ด้้านสาธารณสุุขกัับบุุคคลที่่มีีปั
� ญ
ั หาสถานะและสิิทธิิเด็็ก
และบุุคคลที่่�เรีียนอยู่่�ในสถานศึึกษา (ครั้้�งที่่� 2) ซึ่่�ง มท.
ได้้ตรวจสอบความซ้้ำซ้้อนและกำหนดเลขประจำตััว
13 หลัักเรีียบร้้อยแล้้ว และ สธ. ได้้ตรวจสอบคััดกรอง
ข้้อมููลกลุ่่�มเด็็กและบุุคคลที่่�เรีียนอยู่่�ในสถานศึึกษาที่่�ได้้
รัับการคััดกรองแล้้ว จำนวน 5,203 คน และดำเนิินการ
ให้้ สิิ ท ธิิ ค รอบคลุุ ม บริิ ก ารด้้ า นสาธารณสุุ ข ได้้ แ ก่่
การสร้้ า งเสริิ มสุุ ข ภาพ การป้้ อ งกัั น โรค การรัั ก ษา
พยาบาล และการฟื้้�นฟููสมรรถภาพ543
			 3) การเข้้าถึึงสิิทธิิสุุขภาพ
			
เมื่่� อ วัั น ที่่� 5 เมษายน 2564
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ
มีีมติิ เ ห็็ น ชอบการดำเนิิ น การดูู แ ลคนไทยที่่� มีีปัั ญ หา
สถานะทางทะเบีียน และมอบให้้สำนัักงานหลัักประกััน
สุุขภาพแห่่งชาติิ (สปสช.) ประสาน สธ. นำเรื่่�องเสนอ

จาก สรุุปข่่าวการประชุุมคณะรััฐมนตรีี 26 มกราคม 2564 [ข่่าวทำเนีียบรััฐบาล]. โดย รััฐบาลไทย, 27 มกราคม
2564. สืืบค้้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/38617
541
จาก หนัังสืือสำนัักงานสภาความมั่่�นคงแห่่งชาติิ ที่่� นร 0807/12799 ลงวัันที่่� 26 ตุุลาคม 2564 เรื่่�อง ข้้อมููล
เพื่่�อประกอบการจััดทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564.
542
จาก หนัังสืือกระทรวงศึึกษาธิิการ ที่่� ศธ 02145/263 ลงวัันที่่� 27 มกราคม 2565. งานเดิิม.
543
จาก สรุุปข่่าวการประชุุมคณะรััฐมนตรีี 30 มีีนาคม 2564 [ข่่าวทำเนีียบรััฐบาล]. โดย รััฐบาลไทย, 5 ตุุลาคม 2564.
สืืบค้้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/40502
540
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บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�มบุุคคล

สัั ญ ชาติิ ไ ทย รวมถึึ ง กลุ่่�มชาติิ พัั น ธุ์์� เด็็ ก ด้้ อ ยโอกาส
ผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐาน เด็็กเปราะบาง และลููกหลานของ
แรงงานต่่างด้้าว ตามมติิ ครม. เมื่่อ� วัันที่่� 5 กรกฎาคม 2548
โดยขยายโอกาสทางการศึึกษาแก่่บุคุ คลที่่ไ� ม่่มีีหลัักฐาน
ทะเบีียนราษฎรหรืือไม่่มีีสััญชาติิไทย และเปิิดกว้้างให้้
ทุุกคนที่่�อาศััยอยู่่�ในประเทศไทยสามารถเข้้าเรีียนได้้
โดยไม่่จำกััดระดัับ ประเภท หรืือพื้้�นที่่ก� ารศึึกษา โดยใน
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้้จััดทำสื่่�อ Infographic
เผยแพร่่เพื่่อ� เป็็นแนวทางการจััดการศึึกษาให้้แก่่นักั เรีียน
นัั ก ศึึ ก ษาที่่� ไ ม่่ มีี หลัั ก ฐานทะเบีียนราษฎรหรืือไม่่ มีี
สััญชาติิไทย และแก้้ไขปััญหาสถานะทะเบีียนราษฎร
ของเด็็กนัักเรีียนที่่มีี� เลขประจำตััวขึ้้น� ต้้นด้้วยตััวอักั ษร G
ให้้แก่่สำนัักงานศึึกษาธิิการจัังหวััดทุุกจัังหวััด542

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

			
สำนัั ก งานสภาความมั่่� น คง
แห่่ ง ชาติิ (สมช.) ดำเนิิ น นโยบายและแนวทาง
การขัับเคลื่่�อนเรื่่�องการแก้้ไขปััญหาสถานะและสิิทธิิ
ของบุุคคลต่่างด้้าว คนไร้้รัฐั ไร้้สัญ
ั ชาติิ ชนกลุ่่�มน้้อย และ
กลุ่่�มชาติิ พัั น ธุ์์� ตามแผนปฏิิ บัั ติิ ก ารด้้ า นการบริิ ห าร
จััดการผู้้�หลบหนีีเข้้าเมืือง ระยะที่่� 1 (พ.ศ. 2563 - 2564)
ซึ่ง่� ครอบคลุุมการแก้้ไขปััญหาผู้้�มีีปััญหาสถานะและสิิทธิิ
ทุุกกลุ่่�ม และเสนอ ครม. เมื่่�อวัันที่่� 26 มกราคม 2564
ให้้ความเห็็นชอบหลัักเกณฑ์์การกำหนดสถานะและ
สิิ ท ธิิ ข องบุุ ค คลที่่� อ พยพเข้้ า มาและอาศัั ย อยู่่�มานาน
โดยกำหนดกลุ่่�มเป้้าหมาย 2 กลุ่่�มหลััก ได้้แก่่ (1) กลุ่่�ม
ผู้้�มีีปััญหาสถานะและสิิทธิิที่ไ่� ม่่ได้้เกิิดในไทยและรััฐบาล
ได้้สำรวจจััดทำทะเบีียนไว้้ในอดีีต (2) กลุ่่�มที่่�ได้้รัับ
การจัั ด ทำทะเบีียนประวัั ติิ ต ามมาตรา 19/2 และ
มาตรา 38 วรรคสองแห่่ง พ.ร.บ. การทะเบีียนราษฎร
พ.ศ. 2534 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม540 โดย มท. ได้้เร่่งรััด
ตรวจสอบข้้อมููลบุุคคลที่่�ยัังไม่่ได้้รัับการกำหนดสถานะ
และสิิทธิิเพื่่�อยืืนยัันความถููกต้้องและรัับรองการจััดทำ
ทะเบีียนราษฎรและการพััฒนาสถานะบุุคคลเพื่่�อเข้้าสู่่�
กระบวนการขอสััญชาติิ และจััดทำประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่่�อง ให้้สถานะคนต่่างด้้าวเข้้าเมืืองโดยชอบ
ด้้วยกฎหมายและถิ่่น� ที่่อ� ยู่่�ในราชอาณาจัักรไทย ตาม พ.ร.บ.
คนเข้้ า เมืือง พ.ศ. 2522 แก่่ บุุ ค คลที่่� อ พยพมาใน
ราชอาณาจัักรไทยและอาศััยอยู่่�มานาน ลงวัันที่่� 24
พฤศจิิกายน 2564 เพื่่�อรองรัับหลัักเกณฑ์์การกำหนด
สถานะและสิิทธิิของบุุคคล โดยจะทำให้้กลุ่่�มเป้้าหมาย
สามารถยื่่�นขอรัับสถานะและสิิทธิิตามกฎหมายได้้541
			 2) เด็็กนัักเรีียนที่่�มีีเลขประจำตััว
ขึ้้�นต้้นด้้วยอัักษร G
			
ศธ. ดำเนิิ น การจัั ด การศึึ ก ษา
แก่่ บุุ ค คลที่่� ไ ม่่ มีี หลัั ก ฐานทะเบีียนราษฎรหรืือไม่่ มีี
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ครม. จััดตั้้ง� กองทุุนเพื่่อ� เป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยบริิการสาธารณสุุข
สำหรัับคนไทยที่่�มีีปััญหาสถานะทางทะเบีียน ซึ่่�งเป็็น
บุุคคลสััญชาติิไทยแต่่ไม่่ได้้รับั การแจ้้งเกิิด บััตรประชาชน
สููญหาย และถููกย้้ายชื่่�อออกจากทะเบีียนบ้้านทำให้้
คนกลุ่่�มนี้้�ไม่่มีีเลข 13 หลััก และไม่่มีีบััตรประจำตััว
ประชาชน กองทุุ น ดัั ง กล่่ า วจะสามารถให้้ ก ารดูู แ ล
ด้้านสุุขภาพสำหรัับคนไทยที่่�อยู่่�ระหว่่างรอการพิิสููจน์์
สิิทธิิสถานะให้้เข้้าถึึงการรัักษาและบริิการสาธารณสุุข
ที่่�จำเป็็นในระหว่่างการพิิสููจน์์สถานะ และลดภาระ
ค่่าใช้้จ่่ายให้้กัับหน่่วยบริิการที่่�ให้้บริิการ544 นอกจากนี้้�
เมื่่� อ วัั น ที่่� 25 พฤษภาคม 2564 ครม. ได้้ มีีม ติิ
เห็็นชอบข้้อเสนอเชิิงนโยบายการจััดระบบหลัักประกััน
สุุขภาพสำหรัับผู้้�ต้้องขัังที่่�มีีปััญหาสถานะบุุคคลและ
ต่่างด้้าวในเรืือนจำ และให้้จััดสรรงบเพื่่�อเป็็นค่่าใช้้จ่่าย
การเข้้ า ถึึ ง บริิ ก ารสุุ ข ภาพให้้ เ ทีียบเท่่ า กัั บ ผู้้�มีีสิิ ท ธิิ
ในระบบหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิเพื่่�อดููแลผู้้�ต้้องขััง
ที่่� มีีปัั ญ หาสถานะบุุ ค คลและต่่ า งด้้ า วในเรืือนจำ
จำนวน 16,000 คน แต่่ยังั มีีผู้้�ต้้องขัังอีีกจำนวน 3,506 คน
ยัังไม่่ได้้รัับการจััดสรรหลัักประกัันสุุขภาพ เนื่่�องจาก
มีีความคลาดเคลื่่�อนทางทะเบีียน545
		

2.2.2 กลุ่่�มผู้้�แสวงหาที่่�พัักพิิง/ผู้้�ลี้้�ภััย

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

			 1) แนวปฏิิบัติั ต่ิ อ่ คนต่่างด้้าวที่่�เข้้ามา
ในราชอาณาจัักรที่่�เป็็นผู้้�แสวงหาที่่�พัักพิิง/ผู้้�ลี้้�ภััย
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ในปีี 2564 สตม. อยู่่�ระหว่่าง
ดำเนิินการจััดทำร่่างประกาศคณะกรรมการพิิจารณา
คััดกรองผู้้�ได้้รัับการคุ้้�มครอง เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ
และเงื่่�อนไขการพิิจารณาคััดกรองคำขอเป็็นผู้้�ได้้รัับ
การคุ้้�มครอง และหลัักเกณฑ์์และขั้้น� ตอนการปฏิิบัติั งิ าน
ตามระเบีียบสำนัักนายกรััฐมนตรีีว่่าด้้วยการคััดกรอง

คนต่่างด้้าวที่่�เข้้ามาในราชอาณาจัักรและไม่่สามารถ
เดิินทางกลัับประเทศอัันเป็็นภููมิิลำเนาได้้ พ.ศ. 2562
(National Screening Mechanism: NSM) เพื่่อ� จำแนก
ผู้้�ลี้้� ภัั ย ออกจากผู้้�หลบหนีีเข้้ า เมืืองด้้ ว ยเหตุุ ผ ลทาง
เศรษฐกิิ จ และสนัั บ สนุุ น หลัั ก การไม่่ ส่่ ง กลัั บ ไปสู่่�
การประหััตประหารยัังประเทศต้้นทาง546 ซึ่ง่� การดำเนิินการ
ดัังกล่่าวใช้้ระยะเวลามาแล้้วกว่่า 2 ปีี และองค์์กร
ภาคประชาสัังคมมีีความห่่วงกัังวลว่่าหลัักเกณฑ์์และ
ขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานดัังกล่่าวอาจไม่่ครอบคลุุมผู้้�ลี้้�ภััย
ทุุกกลุ่่�ม ทั้้�งนี้้� สมช. ได้้ให้้ข้้อสัังเกตแก่่คณะกรรมการ
กฤษฎีีกาว่่าการจััดทำขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานภายใต้้
ร่่างระเบีียบฉบัับนี้้�สามารถพิิจารณากำหนดขอบเขต
ของผู้้�ได้้รัับการคุ้้�มครองไม่่รวมถึึงกลุ่่�มผู้้�หนีีภััยการสู้้�รบ
จากประเทศเมีียนมา ชาวโรฮีีนจา ชาวอุุยกููร์์ และ
ชาวเกาหลีีเหนืือ รวมถึึงผู้้�โยกย้้ายถิ่่�นฐานกลุ่่�มอื่่�น ๆ
ในลัักษณะเดีียวกัันซึ่ง่� อาจมีีปััญหาความมั่่�นคงที่่เ� กี่่ย� วเนื่่อ� ง
กัับปััญหาการเมืืองระหว่่างประเทศ หรืือส่่งผลกระทบ
ต่่อความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศเพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิด
ความซ้้ำซ้้อนหรืือสัับสนในบทบาทหน้้าที่่547
�
			 2) แนวปฏิิ บัั ติิ ใ นการกัั ก ตัั ว เด็็ ก
ไว้้ในสถานกัักตััวคนต่่างด้้าวเพื่่�อรอการส่่งกลัับ
			
จากข้้อมููล ณ เดืือนตุุลาคม 2563 กัันยายน 2564 สตม. รัับตััวผู้้�ต้้องกัักรวม 8,050 ราย
ส่่งกลัับแล้้ว 7,863 ราย ในจำนวนนี้้�มีีเด็็กที่่เ� ป็็นผู้้�ติดต
ิ าม
548
จำนวน 301 ราย ซึ่่�งการกัักตััวเด็็กไว้้ในสถานกัักตััว
คนต่่ า งด้้ า วเพื่่� อ รอการส่่ ง กลัั บ นั้้� น มีีคู่่�มืือขั้้� น ตอน
การปฏิิบัติั งิ านที่่เ� ป็็นมาตรฐาน (Standard Operation
Procedure: SOP) ภายใต้้บัันทึึกความเข้้าใจ เรื่่�อง
การกำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกัักตััวเด็็กไว้้

จาก บอร์์ด สปสช. หนุุนเร่่งจััดตั้้�ง “กองทุุนรัักษาพยาบาลคนไทยรอพิิสููจน์์สถานะ” [ข่่าวประชาสััมพัันธ์์].
โดย สำนัักงานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ, 5 เมษายน 2564. สืืบค้้นจาก https://www.nhso.go.th/news/3041
545
จาก สรุุปข่่าวการประชุุมคณะรััฐมนตรีี 25 พฤษภาคม 2564 [ข่่าวทำเนีียบรััฐบาล]. โดย รััฐบาลไทย, 5 ตุุลาคม
2564. สืืบค้้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/42077
546
จาก หนัังสืือสำนัักงานสภาความมั่่�นคงแห่่งชาติิ ที่่� นร 0807/12799 ลงวัันที่่� 26 ตุุลาคม 2564. งานเดิิม.
547
จาก เปิิดปม : คนหนีีตาย. งานเดิิม.
548
จาก หนัังสืือสำนัักงานตรวจคนเข้้าเมืือง กองบัังคัับการสืืบสวนสอบสวน กองกำกัับการ 3 ที่่� ตช 0029.843/3949
ลงวัันที่่� 25 ตุุลาคม 2564. งานเดิิม.
544

2.2.3 ผู้้� ห นีี ภัั ย การสู้้�รบและความ
ไม่่สงบชาวเมีียนมา
			
ในปีี 2564 กรมการปกครอง
ได้้ดำเนิินการดููแลรัักษาความปลอดภััยและความสงบ
เรีียบร้้อยในพื้้�นที่่�พัักพิิงชั่่�วคราว การจััดทำทะเบีียน
ผู้้�หนีีภััยการสู้้�รบจากเมีียนมา บริิหารจััดการภายในพื้้�นที่่�
พัักพิิงชั่่�วคราว ประกอบด้้วยการดำเนิินการประชุุม
ร่่วมกัับ UNHCR องค์์กรพััฒนาเอกชน หน่่วยงาน
ราชการไทยและคณะกรรมการผู้้�หนีีภััยการสู้้�รบจาก
เมีียนมา (Camp Committee) เพื่่�อรัับทราบปััญหา
การปฏิิบััติิงาน การออกหนัังสืือรัับรองการเกิิด สููติิบััตร
มรณบััตร ทะเบีียนประวััติิครอบครััว ตาม พ.ร.บ.
การทะเบีียนราษฎร พ.ศ. 2534 จัั ด ทำแผนและ

			
สำหรัั บ ผู้้�หนีีภัั ย ความไม่่ ส งบ
ชาวเมีียนมาในปีี 2564 นั้้� น จากรายงานพบว่่ า
จ. แม่่ฮ่่องสอน ได้้จััดที่่�พัักพิิงที่่�ปลอดภััยหรืือพื้้�นที่่�
พัั ก รอเพื่่� อ รองรัั บ ผู้้�หนีีภัั ย ความไม่่ ส งบชาวเมีียนมา
ที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบจากสถานการณ์์ความไม่่สงบในเมีียนมา
ใน 6 พื้้�นที่่� รองรัับได้้จำนวน 10,450 คน ด้้านการ
ดำรงชีีวิิ ต และความเป็็ น อยู่่�และสาธารณสุุ ข นั้้� น
กองทััพภาคที่่� 3 กำหนดให้้กองกำลัังนเรศวรเป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบ
ในการจััดอาหาร น้้ำสะอาด และการป้้องกัันโรคโควิิด 19
รวมถึึงการดููแลผู้้�เจ็็บป่่วย และได้้มีีคำสั่่ง� ที่่� 1031/2564
เรื่่�อง แต่่งตั้้�งคณะทำงานประสานงาน ดููแล ช่่วยเหลืือ
ผู้้�หนีีภัั ย ความไม่่ ส งบชาวเมีียนมา จ. แม่่ ฮ่่ อ งสอน
ลงวัั น ที่่� 17 พฤษภาคม 2564 ทำหน้้ า ที่่� ดูู แ ลให้้
ความช่่วยเหลืือสิ่่�งของจำเป็็น สำหรัับแนวทางการส่่ง
ผู้้�หนีีภััยความไม่่สงบชาวเมีียนมากลัับประเทศเมีียนมานั้้�น
จะพิิ จ ารณาสถานการณ์์ ด้้ า นความปลอดภัั ย ตาม
แนวชายแดน และการเตรีียมความพร้้อมในการเดิินทาง
กลัับมาตุุภูมิู ิ โดยประสานกัับฝ่่ายเมีียนมาในการอำนวย
ความสะดวกในการเดิิ น ทางกลัั บ 551 ด้้ า น จ. ตาก
ได้้จัดพื้้
ั น� ที่่ป� ลอดภััยซึ่ง่� ตั้้ง� อยู่่�ห่่างจากแนวชายแดนไทยเมีียนมา ประสานความช่่วยเหลืือร่่วมกัับประชาชน
ในพื้้�นที่่� ภาคประชาสัังคม และองค์์กรพััฒนาเอกชน
ในการเปิิ ดรัั บ สิ่่� ง ของบริิ จ าค 552 อีีกทั้้� ง กำลัั ง ทหาร
หน่่ ว ยเฉพาะกิิ จ กรมทหารราบที่่� 14 ฝ่่ า ยปกครอง

จาก หนัังสืือสำนัักงานตรวจคนเข้้าเมืือง กองบัังคัับการสืืบสวนสอบสวน กองกำกัับการ 3 ที่่� ตช 0029.843/3949
ลงวัันที่่� 25 ตุุลาคม 2564. งานเดิิม.
550
จาก หนัังสืือกรมการปกครอง ที่่� มท 0309.8/31369 ลงวัันที่่� 23 ธัันวาคม 2564. งานเดิิม.
551
จาก หนัังสืือจัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน ที่่� มส 0018.2/6902 ลงวัันที่่� 18 สิิงหาคม 2564 เรื่่�อง ขอข้้อมููลสถานการณ์์ของผู้้�
หนีีภััยและผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการสู้้�รบในประเทศเมีียนมา.
552
จาก ชายแดนแม่่สอด ยัังคงปะทะเดืือด! ชาวบ้้านในฝั่่�งเมีียนมา ต้้องหนีีตายข้้ามมายัังฝั่่�งไทย, โดย ไทยรััฐออนไลน์์,
25 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.thaipost.net/district-news/47209/
549
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บทที่่�

การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�มบุุคคล

มาตรการเพื่่อ� ป้้องกัันภััยพิิบัติั ิที่อ่� าจเกิิดขึ้้�นภายในพื้้�นที่่�
พัักพิิงชั่่�วคราว การปรัับปรุุงดููแลอาคารสถานที่่�ต่่าง ๆ
ภายในพื้้� น ที่่� พัั ก พิิ ง ชั่่� ว คราวให้้ มีีภูู มิิ ทัั ศ น์์ ที่่� ดีี มีี
ความปลอดภััย รวมทั้้�งความสะอาด ตลอดจนการจััด
กิิจกรรมด้้านสัันทนาการ และด้้านการกีีฬา เพื่่�อลด
ความกดดัั น ความเครีียดของผู้้�หนีีภัั ย การสู้้�รบกัั บ
เมีียนมาในพื้้�นที่่�พัักพิิงชั่่�วคราว550

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

ในสถานที่่กั� กั ตััวคนต่่างด้้าวเพื่่อ� รอการส่่งกลัับ ซึ่ง่� จััดทำ
โดยกรมกิิจการเด็็กและเยาวชน (ดย.) ร่่วมกัับองค์์การ
ยููนิิเซฟแห่่งประเทศไทยและสหภาพยุุโรป เมื่่�อปีี 2563
เพื่่อ� เป็็นแนวทางให้้กับั เจ้้าหน้้าที่่ผู้้�� ปฏิิบัติั งิ านสามารถให้้
ความคุ้้�มครองเด็็กและช่่วยเหลืือเด็็กย้้ายถิ่่น� ที่่ถู� กู ควบคุุมตัวั
มาที่่�ห้้องกัักตััวต่่างด้้าวเพื่่�อการส่่งกลัับของ สตม. และ
ผู้้�ปฏิิบััติิงานทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชนได้้มีีแนวปฏิิบััติิ
ในการช่่วยเหลืือเด็็กจากห้้องกัักให้้เป็็นไปตามมาตรฐาน
ตามหลัักการสากล และยึึดประโยชน์์สููงสุุดของเด็็ก
เป็็นสำคััญ โดย สตม. ประสานการปฏิิบััติิงานร่่วมกัับ
ดย. เพื่่�อให้้ความช่่วยเหลืือเด็็กที่่�เข้้าเมืืองผิิดกฎหมาย
โดยส่่งเด็็กที่่�มีีสภาวะเปราะบาง เช่่น เด็็กอ่่อน และเด็็ก
ที่่� เ ดิิ น ทางมาเพีียงลำพัั ง หรืือเด็็ ก ที่่� ม ารดามีีปัั ญ หา
ด้้านสุุขภาพไปยัังสถานรองรัับที่่�อยู่่�ในความดููแลของ
พม. พร้้อมมารดา ซึ่่�งในปีี 2564 มีีเด็็กที่่�รัับตััวเข้้าพัักยััง
ศููนย์์แรกรัับแม่่และเด็็กของ สตม. รวม 163 ราย ส่่งกลัับแล้้ว
134 ราย และส่่งตััวเข้้ารัับการคุ้้�มครองในสถานดููแล
ของ พม. 4 ราย549
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อ. แม่่สอด และตำรวจตระเวนชายแดนที่่� 346 แม่่สอด
เข้้ า อำนวยการรัั ก ษาความปลอดภัั ย ในพื้้� น ที่่�บริิเวณ
ดัั ง กล่่ า ว 553 นอกจากนี้้� สมช. ได้้ จัั ด ทำแนวปฏิิ บัั ติิ
ในการบริิหารจััดการกรณีีชาวเมีียนมาที่่�เดิินทางเข้้ามา
ยัังประเทศไทยตามแนวชายแดนอัันเนื่่�องมาจากได้้รัับ
ผลกระทบจากสถานการณ์์ค วามไม่่ สงบในประเทศ
เมีียนมา เพื่่อ� ใช้้เป็็นกรอบแนวทางป้้องกัันและประสาน
การปฏิิบััติิระหว่่างหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยเน้้นย้้ำ
ถึึงการให้้ความช่่วยเหลืือตามหลัักมนุุษยธรรมโดยได้้
จััดเตรีียมพื้้�นที่่�ปลอดภััยชั่่�วคราว จััดอาหาร และปััจจััย
ที่่� จ ำเป็็ น ในการดำเนิิ น ชีีวิิ ต ให้้ ก ารรัั ก ษาพยาบาล
เบื้้�องต้้น ป้้องกัันโรค และจััดระบบสุุขาภิิบาลให้้กัับ
ผู้้�หนีีภัั ย ความไม่่ ส งบชาวเมีียนมา โดยดำเนิิ น การ
ควบคู่่�กัั บ การเคารพพัั น ธกรณีีระหว่่ า งประเทศ
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�ประเทศไทยเป็็นภาคีี554

180

			
ในส่่ ว นของ กสม. ได้้ ติิ ดต าม
สถานการณ์์ แ ละผลกระทบด้้ า นสิิ ท ธิิ มนุุ ษ ยชน
จากความไม่่สงบบริิเวณชายแดนไทย-เมีียนมา พบหารืือ
กัั บ กระทรวงการต่่ า งประเทศ ประสานงานกัั บ
จ. แม่่ ฮ่่ อ งสอน และ สมช. เพื่่� อ ลงพื้้� น ที่่� ติิ ดต าม
สถานการณ์์เมื่่�อวัันที่่� 17 พฤศจิิกายน 2564 ณ หมู่่�บ้้าน
แม่่สามแลบ ต. แม่่สามแลบ อ. สบเมย จ. แม่่ฮ่่องสอน
พร้้อมทั้้�งศึึกษาแนวทางป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาผลกระทบ
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนจากความไม่่สงบบริิเวณชายแดน
ไทย-เมีียนมา นอกจากนี้้� เมื่่�อวัันที่่� 28 ธัันวาคม 2564
ได้้ จัั ด ทำข่่ า วประชาสัั มพัั น ธ์์ แ สดงความห่่ ว งใยต่่ อ
สถานการณ์์ความไม่่สงบบริิเวณชายแดนไทย-เมีียนมา
โดยมีีข้้อเสนอแนะต่่อรััฐบาลว่่า ควรเตรีียมความพร้้อม
รัับสถานการณ์์ที่จ่� ะเกิิดขึ้้น� จากการสู้้�รบระหว่่างกองทััพ
เมีียนมากัั บ กองกำลัั ง กลุ่่�มชาติิ พัั น ธุ์์� โดยเคารพ
ต่่ อ หลัั ก สากลการห้้ า มผลัั ก ดัั น กลัั บ สู่่�อัั น ตราย
(Non-Refoulement) อย่่างเคร่่งครััด555

3. การประเมิินสถานการณ์์
พััฒนาการหรืือความก้้าวหน้้า หน่่วยงาน
ภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ตอบรัับข้้อเสนอแนะของ กสม.
ตามรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้า้ นสิิทธิิมนุษุ ยชน
ของประเทศไทย ปีี 2563 ในการส่่งเสริิมและคุ้้�มครอง
สิิทธิิของผู้้�มีีปััญหาสถานะและสิิทธิิโดยให้้มีีแนวทาง
หรืือมาตรการเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของกระบวนการ
พิิ จ ารณาให้้ ส ถานะหรืือสัั ญ ชาติิ แ ก่่ ผู้้�ที่่� มีีคุุ ณ สมบัั ติิ
ตามที่่ก� ฎหมายกำหนด ส่่งเสริิมให้้นักั เรีียนที่่มีี� เลขประจำตััว
ขึ้้� น ต้้ น ด้้ ว ยอัั ก ษร G สามารถเข้้ า ถึึ ง การศึึ ก ษาและ
บริิการสาธารณสุุขขั้้�นพื้้�นฐาน ทั้้�งนี้้� ประเทศไทยมีี
ความพยายามอย่่างต่่อเนื่่อ� งในการดำเนิินงานด้้านสััญชาติิ
และสถานะบุุคคลซึ่่�งมีีกฎหมาย ระเบีียบ นโยบาย
แนวปฏิิบััติิ และกระบวนการรัับรองและพััฒนาสถานะ
บุุคคลที่่ชั� ดั เจนเพื่่อ� ให้้ผู้้�มีีปัญ
ั หาสถานะและสิิทธิิสามารถ
เข้้าถึึงสิิทธิิขั้้น� พื้้�นฐานต่่าง ๆ ในปีี 2564 หลายหน่่วยงาน
ให้้ความสำคััญและมีีความร่่วมมืือระหว่่างกัันขัับเคลื่่อ� น
งานด้้านสััญชาติิและสถานะบุุคคล รวมถึึง ครม. ได้้มีีมติิ
เห็็นชอบเกี่่ย� วกัับหลัักเกณฑ์์การกำหนดสถานะและสิิทธิิ
หลัักการให้้สิทิ ธิิขั้้น� พื้้�นฐานด้้านสาธารณสุุข และการจััด
ระบบหลัักประกัันสุุขภาพสำหรัับผู้้�ต้้องขัังที่่�มีีปััญหา
ทางสถานะบุุ ค คล ด้้ า นผู้้� แ สวงหาที่่� พัั ก พิิ ง /ผู้้�ลี้้�ภัั ย
มีีผู้้�เดิินทางจากประเทศเพื่่อ� นบ้้านเข้้ามายัังประเทศไทย
อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งทั้้� ง จากปัั ญ หาความไม่่ ส งบภายใน
ของประเทศเพื่่�อนบ้้าน ปััญหาเศรษฐกิิจ และวิิกฤต
โรคระบาด หน่่วยงานภาครััฐและภาคประชาสัังคม
ได้้ให้้ความคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชนแก่่กลุ่่�มคนดัังกล่่าว
ในกรณีีเกิิดความไม่่สงบในพื้้�นที่่� ซึ่ง่� ได้้จัดั หาพื้้�นที่่ป� ลอดภััย
ให้้พักั ชั่่ว� คราว การรัักษาพยาบาลเบื้้�องต้้น การป้้องกัันโรค
และระบบสุุข าภิิบาล การจััดสิ่่�งของจำเป็็น พื้้�นฐาน
ในการดำรงชีีวิิต และการดููแลความปลอดภััยก่่อนส่่งกลัับ
มาตุุภููมิิ จึึงเห็็นว่่าการดำเนิินการในประเด็็นข้้างต้้น

จาก ทหารพม่่ารบกะเหรี่่ย� งลาม กระสุุนลอยข้้ามตกชายแดนแม่่สอด-ชาวบ้้านหนีีตายสุุดระทึึก, โดย ผู้้�จััดการออนไลน์์,
16 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://mgronline.com/local/detail/9640000124415
554
จาก หนัังสืือสำนัักงานสภาความมั่่�นคงแห่่งชาติิ ที่่� นร 0807/12799 ลงวัันที่่� 26 ตุุลาคม 2564. งานเดิิม.
555
จาก กสม.ห่่วงความไม่่สงบชายแดนไทย-เมีียนมา แนะรััฐบาลเร่่งให้้ความช่่วยเหลืือด้้านมนุุษยธรรมแก่่ผู้้�หนีีภััย,
โดย มติิชนออนไลน์์, 30 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_3107834
553

4.	ข้้อเสนอแนะ
กสม. มีีข้้อเสนอแนะเพิ่่�มเติิมประเด็็นผู้้�มีี
ปััญหาสถานะและสิิทธิิ ดัังนี้้�
4.1	รััฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทย และ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องควรเร่่งหาแนวทางหรืือมาตรการ
เพื่่� อ เพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพในกระบวนการพิิ จ ารณาให้้
สถานะหรืือสััญชาติิแก่่ผู้้�ที่่�มีีคุุณสมบััติิ อาทิิ การแก้้ไข
เหตุุ ที่่� ท ำให้้ ก ระบวนการมีีความล่่ า ช้้ า เกิิ น สมควร
การแก้้ปัญั หาเกี่่ย� วกัับการปฏิิบัติั งิ าน การสร้้างความเข้้าใจ
แก่่เจ้้าหน้้าที่่�เกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิงานในขั้้�นตอนต่่าง ๆ
การออกแนวทางแก้้ ไขผลการสำรวจบุุ ค คลหรืือ
การบัั น ทึึ ก ข้้ อ มูู ล ผิิ ด พลาดที่่� ท ำให้้ เ ป็็ น อุุ ป สรรค
ต่่อการพิิจารณาให้้สถานะหรืือสััญชาติิ และการจััดสรร
บุุ ค ลากรและงบประมาณที่่� เ พีียงพอต่่ อ การแก้้ ไข
ปััญหา ตลอดจนการดำเนิินการต่่อกรณีีป้้องกัันและ
แก้้ไขปััญหาการทุุจริิตอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยบููรณาการ
การทำงานทั้้�งในระดัับนโยบายและระดัับปฏิิบัติั ใิ นพื้้�นที่่�
ให้้ เ ป็็ น ไปในทิิ ศ ทางเดีียวกัั น รวมถึึ ง การประสาน
ความร่่วมมืือกัับภาคประชาชนให้้เกิิดประสิิทธิิภาพ
ยิ่่�งขึ้้�น
4.2	รััฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยควรเร่่งหา
มาตรการและแนวทางในการดำเนิินงานด้้านสััญชาติิ
และสถานะบุุคคลให้้ครอบคลุุมกลุ่่�มผู้้�มีีปััญหาสถานะ
และสิิทธิิในประเทศไทยทั้้�งหมดที่่�ขึ้้�นทะเบีียนไว้้กัับ
กรมการปกครองให้้แล้้วเสร็็จโดยเร็็ว เช่่น การเพิ่่�ม
จำนวนกลุ่่�มเป้้ า หมายในแต่่ ล ะปีี การลดขั้้� น ตอน
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การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�มบุุคคล

ปัั ญ หาหรืื อ อุุปสรรค การดำเนิิ น งาน
ด้้ า นสัั ญ ชาติิ แ ละสถานะบุุคคลยัั ง พบปัั ญ หาและ
อุุ ป สรรคในการส่่ ง เสริิ ม และคุ้้�มครองสิิ ท ธิิ ข องผู้้�มีี
ปััญหาสถานะและสิิทธิิที่่�สำคััญ ได้้แก่่ การอนุุมััติิให้้
สัั ญ ชาติิ ไ ทยมีีจำนวนไม่่ ม ากเนื่่� อ งมาจากในแต่่ ล ะปีี
มีีผู้้�มีีปััญหาสถานะและสิิทธิิเพิ่่�มขึ้้�นจากการเกิิดของ
บุุตรคนไร้้สััญชาติิ ผู้้�มีีปััญหาสถานะและสิิทธิิอยู่่�อาศััย
ในลัั ก ษณะกระจายตัั ว มีีการเคลื่่� อ นย้้ า ยประชากร
จากประเทศเพื่่อ� นบ้้านเข้้ามายัังประเทศไทย และยัังคงมีี
ปััญหาอุุปสรรคในการดำเนิินงาน ได้้แก่่ เจ้้าหน้้าที่่�
ผู้้�ปฏิิบััติิงานมีีการโยกย้้ายสัับเปลี่่�ยนตำแหน่่งทำให้้
ปฏิิ บัั ติิ ง านไม่่ ต่่ อ เนื่่� อ งและขาดความเชี่่� ย วชาญ
ขาดความเข้้าใจในกฎหมาย ระเบีียบ และกระบวนการ
ด้้ า นสัั ญ ชาติิ แ ละสถานะบุุ ค คล มีีกำลัั ง คนและ
งบประมาณจำกััดเมื่่�อเทีียบกัับปริิมาณผู้้�ที่่�เข้้าเกณฑ์์
ขอแปลงสััญชาติิ ประกอบกัับยัังคงมีีรายงานการทุุจริิต
อัันเกี่่�ยวกัับการดำเนิินงานด้้านสััญชาติิอยู่่� และกลไก
การพิิจารณาคำขอสถานะ/สััญชาติิระดัับจัังหวััดและ
ระดัั บ ชาติิ ยัั ง ขาดความคล่่ อ งตัั ว ในการดำเนิิ น งาน
นอกจากนี้้� ยัั ง มีีอุุ ป สรรคที่่� เ กิิ ด จากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 จึึงถืือว่่าเป็็นความ
ท้้ า ทายของรัั ฐ อย่่ า งยิ่่� ง ในความพยายามแก้้ ปัั ญ หา
คนไร้้รัฐั ไร้้สัญ
ั ชาติิให้้หมดไปจากประเทศไทย สำหรัับ
เด็็กนัักเรีียนที่่�มีีเลขประจำตััวขึ้้�นต้้นด้้วยอัักษร G
ในปีี 2564 มีีการลงทะเบีียนเพิ่่�มสููงขึ้้�น ซึ่่�งแม้้ว่่าจะ
สามารถเข้้าถึึงการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐานได้้อย่่างเท่่าเทีียมกัับ
เด็็กนัักเรีียนไทย แต่่ยัังประสบปััญหาการเข้้าถึึงสิิทธิิ
ขั้้� น พื้้� น ฐานด้้ า นสาธารณสุุ ข เช่่ น เดีียวกัั บ ผู้้�มีีปัั ญ หา
สถานะและสิิ ท ธิิ ก ลุ่่�มอื่่� น ๆ เนื่่� อ งจากข้้ อ จำกัั ด ด้้ า น
การจััดทำทะเบีียนประวััติแิ ละกำหนดเลขประจำตััว 13 หลััก
และการแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าวโดยขอมติิ ครม. เห็็นชอบ
เป็็นรายครั้้ง� ทำให้้ไม่่สามารถแก้้ไขปััญหาได้้อย่่างเป็็นระบบ
และครอบคลุุมทุกุ กลุ่่�ม การคุ้้�มครองผู้แ้� สวงหาที่่�พักั พิิง/

ผู้้�ลี้้�ภัยั ในระยะยาวนั้้�น หน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องอยู่่�ระหว่่าง
การจััดทำหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และเงื่่�อนไขการพิิจารณา
คััดกรองคำขอเป็็นผู้้�ได้้รัับการคุ้้�มครองตามระเบีียบ
สำนัักนายกรััฐมนตรีีว่่าด้้วยการคััดกรองคนต่่างด้้าว
ที่่�เข้้ามาในราชอาณาจัักรและไม่่สามารถเดิินทางกลัับ
ประเทศอัันเป็็นภููมิิลำเนาได้้ พ.ศ. 2562 แต่่ยัังมีีความ
ล่่าช้้าในการดำเนิินการทำให้้ยัังไม่่มีีผลในทางปฏิิบััติิ
จึึงเห็็นว่่ารััฐควรดำเนิินการปรัับปรุุงด้้านการรัับรอง
สถานะบุุ ค คล และให้้ ก ารดูู แ ลผู้้�แสวงหาที่่� พัั ก พิิ ง
ทั้้�งตามหลัักมนุุษยธรรมและสอดคล้้องกัับพัันธกรณีี
ระหว่่ า งประเทศด้้ า นสิิ ท ธิิ มนุุ ษ ยชนที่่� ป ระเทศไทย
เป็็นภาคีีต่่อไป

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

ของรัั ฐ สอดคล้้ อ งตามรัั ฐ ธรรมนูู ญ และพัั น ธกรณีี
ระหว่่ า งประเทศด้้ า นสิิ ท ธิิ มนุุ ษ ยชนที่่� ป ระเทศไทย
เป็็ น ภาคีี โดยเฉพาะการเข้้ า ถึึ ง สิิ ท ธิิ ใ นด้้ า นสุุ ข ภาพ
การศึึ ก ษาอย่่ า งเหมาะสม และสอดรัั บ กัั บ แผน
สิิทธิิมนุุษยชน ฉบัับที่่� 4 ในการแก้้ไขปััญหาสถานะ
บุุคคล
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การดำเนิินงานและพยานหลัักฐานของผู้้�ยื่น่� คำขอ การจััด
ลำดัั บ ความสำคัั ญ การแก้้ ไขปัั ญ หาให้้ กัั บ กลุ่่�มเด็็ ก
นัักเรีียน กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ และกลุ่่�มคนพิิการเป็็นลำดัับต้้น ๆ
รวมทั้้� ง เร่่ ง นำประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่่� อ ง
ให้้สถานะคนต่่างด้้าวเข้้าเมืืองโดยชอบด้้วยกฎหมาย
และถิ่่น� ที่่อ� ยู่่�ในราชอาณาจัักรไทย ตาม พ.ร.บ. คนเข้้าเมืือง
พ.ศ. 2522 แก่่บุุคคลที่่�อพยพมาในราชอาณาจัักรไทย
และอาศััยอยู่่�มานานไปสู่่�การปฏิิบััติิให้้เกิิดผลสำเร็็จ
โดยเร็็ว
4.3	รัั ฐ บาลโดยกระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงสาธารณสุุขควรเร่่งดำเนิินการให้้สิิทธิิ
ด้้านสาธารณสุุขกัับบุุคคลที่่�มีีปััญหาสถานะและสิิทธิิ
เด็็กและบุุคคลที่่�เรีียนอยู่่�ในสถานศึึกษา ตามมติิ ครม.
เมื่่�อวัันที่่� 30 มีีนาคม 2564 และตรวจสอบข้้อมููล
เพื่่�อแยกเด็็กนัักเรีียนกลุ่่�ม G ที่่�มีีปััญหาสถานะและ
สิิทธิิออกจากเด็็กที่่�มีีสถานะอยู่่�เดิิมและเคยได้้รัับสิิทธิิ
(คืืนสิิทธิิ) ด้้านสาธารณสุุขไปแล้้วก่่อนหน้้านี้้� รวมทั้้�ง
ดำเนิินการตรวจสอบคุุณสมบััติิพร้้อมจััดทำทะเบีียน
ประวััติเิ พื่่อ� ดำเนิินการให้้สิทิ ธิิขั้้น� พื้้�นฐานด้้านสาธารณสุุข
แก่่เด็็กนัักเรีียนกลุ่่�ม G ที่่�ผ่่านการตรวจสอบข้้อมููลแล้้ว
ยัังไม่่เคยได้้รัับสถานะและสิิทธิิใด ๆ
4.4	รััฐบาลโดยสำนัักงานตรวจคนเข้้าเมืือง
ควรเร่่ ง จัั ด ทำประกาศคณะกรรมการพิิ จ ารณาคัั ด
กรองผู้้�ได้้รัับการคุ้้�มครอง เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ
และเงื่่�อนไขการพิิจารณาคััดกรองคำขอเป็็นผู้้�ได้้รัับ
การคุ้้�มครองตามระเบีียบสำนัักนายกรััฐมนตรีีว่่าด้้วย
การคััดกรองคนต่่างด้้าวที่่�เข้้ามาในราชอาณาจัักรและ
ไม่่สามารถเดิินทางกลัับประเทศอัันเป็็นภููมิิลำเนาได้้
พ.ศ. 2562 ให้้ ส ามารถนำระเบีียบดัั ง กล่่ า วไปสู่่�
การปฏิิบัติั ไิ ด้้โดยเร็็วเพื่่อ� จำแนกผู้้�ลี้้ภั� ยั ออกจากผู้้�หลบหนีี
เข้้าเมืืองด้้วยเหตุุผลทางเศรษฐกิิจและสนัับสนุุนหลัักการ
ไม่่ส่่งกลัับไปสู่่�การประหััตประหารยัังประเทศต้้นทาง
และทำให้้ ผู้้� เข้้ า ข่่ า ยเป็็ น ผู้้�ลี้้� ภัั ย ได้้ รัั บ ความคุ้้�มครอง
ตามหลัักสิิทธิิมนุุษยชน
4.5 กรณีีสถานการณ์์ แ ละผลกระทบ
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนจากความไม่่สงบบริิเวณชายแดน

ไทย-เมีียนมานั้้�น รััฐบาลและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ควรเตรีียมความพร้้ อ มรัั บ สถานการณ์์ ที่่� จ ะเกิิ ดขึ้้� น
จากการสู้้�รบระหว่่ า งกองทัั พ เมีียนมากัั บ กองกำลัั ง
กลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์� โดยเคารพต่่อหลัักสากลการห้้ามผลัักดััน
กลัับสู่่�อัันตราย (Non-Refoulement) อย่่างเคร่่งครััด
และกำหนดนโยบายที่่�ชััดเจนในการให้้ความช่่วยเหลืือ
ด้้านมนุุษยธรรมแก่่ชาวเมีียนมา ซึ่่ง� มีีทั้้�งแรงงาน ผู้้�หนีีภััย
ทางการเมืือง และผู้้�หนีีภััยจากการสู้้�รบ ทั้้�งนี้้� ควรผลัักดััน
ให้้เกิิดกลไกท้้องถิ่่�นที่่�ประกอบด้้วยภาครััฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสัั ง คม ตลอดจนประชาชนจิิ ต อาสา
ในการระดมสิ่่�งของความช่่วยเหลืือและดููแลผู้้�หนีีภััย
ความไม่่ ส งบ รวมทั้้� ง การป้้ อ งกัั น ภัั ย อัั น ตรายให้้ แ ก่่
ชุุมชนไทยบริิเวณชายแดนไทย-เมีียนมา และควรจััดให้้มีี
การช่่วยเหลืือดููแลให้้มีีความปลอดภััย เช่่น การทำ
บัั ง เกอร์์ ป้้ อ งกัั น ภัั ย แก่่ ชุุ ม ชน จัั ด ทำแผนเผชิิ ญ เหตุุ
เตรีียมความพร้้อมรองรัับสถานการณ์์ และซัักซ้้อม
ความเข้้าใจเพื่่�อรัับมืือให้้แก่่ประชาชนในชุุมชนที่่�อาจ
ได้้รัับผลกระทบจากความไม่่สงบ เป็็นต้้น

5.6 สิิทธิิของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�
1.	สถานการณ์์/ปััญหา
“กลุ่่�มชาติิ พัั น ธุ์์�” หมายถึึ ง กลุ่่�มชนที่่� มีี
ความสืืบเนื่่�องทางประวััติิศาสตร์์กัับสัังคมไทยมาตั้้�งแต่่
อดีีต มีีความแตกต่่ า งด้้ า นต่่ า ง ๆ และมีีวัั ฒ นธรรม
ประเพณีีของตนเอง โดยเป็็นกลุ่่�มประชากรที่่�มีีพัันธะ
เกี่่�ยวข้้องกัันทางเชื้้�อชาติิ วััฒนธรรม ประเพณีี และ
ภาษาพููดเดีียวกััน รวมตััวเป็็นพหุุวััฒนธรรม รวมทั้้�ง
สืืบทอดฐานดิิ น แดนของบรรพบุุ รุุ ษ และอัั ตลัั ก ษณ์์
ทางชาติิพันั ธุ์์� ทั้้�งนี้้� ประเทศไทยมีีกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�ตั้้ง� ถิ่่น� ฐาน
กระจายอยู่่�ในจัังหวััดต่า่ ง ๆ ครอบคลุุม 67 จัังหวััด 56 กลุ่่�ม
มีีประชากรรวมประมาณ 6,100,000 คน จำแนก
พื้้�นที่่�จากลัักษณะการตั้้�งถิ่่�นฐานได้้ 4 ลัักษณะ คืือ
1) กลุ่่�มชาติิ พัั น ธุ์์�บนพื้้� น ที่่� สูู ง หรืือ “ชนชาวเขา”
2) กลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�ตั้้ง� ถิ่่น� ฐานในพื้้�นที่่ร� าบ 3) กลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�
ที่่ตั้้� ง� ถิ่่น� ฐานในทะเล หรืือ “ชาวเล” และ 4) กลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�
ที่่�อาศััยอยู่่�ในป่่า556

จาก รายงานผลการพิิจารณาศึึกษา เรื่่อ� ง สภาพปััญหาและแนวทางส่่งเสริิมและคุ้้�มครองกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�ในประเทศไทย,
โดย คณะกรรมาธิิการกิิจการเด็็ก เยาวชน สตรีี ผู้้�สููงอายุุ ผู้้�พิิการ กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์� และผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้้�แทน
ราษฎร, 1 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://dl.parliament.go.th/backoffice/viewer2300/web/viewer.php
556

		ปััญหาสถานะบุุคคลและสิิทธิิเป็็นปััญหา
สำคััญประการหนึ่่�งของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์� เนื่่�องจากกลุ่่�ม
ชาติิพัันธุ์์�อยู่่�อาศััยในพื้้�นที่่�ห่่างไกล มีีการเคลื่่�อนย้้าย
ประชากรไปมาระหว่่ า งประเทศเพื่่� อ นบ้้ า นและ
ประเทศไทยทำให้้เกิิดการตกหล่่นทางทะเบีียนตั้้�งแต่่
อดีีต ทำให้้ไม่่ได้้รัับสิิทธิิในความเป็็นพลเมืืองไทยและ
ไม่่สามารถเข้้าถึึงสวััสดิิการพื้้�นฐานต่่าง ๆ ได้้ ในปีี 2564
มีีรายงานว่่ากลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ที่่�อยู่่�ในประเทศไทยมานาน
ได้้ยื่น่� เอกสารขอแปลงสััญชาติิแต่่ยังั ไม่่ได้้รับั สััญชาติิไทย
ทำให้้กลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�มีีความเสี่่ย� งต้้องเผชิิญกัับความยากจน
ไม่่ ไ ด้้ รัั บ การศึึ ก ษา และเข้้ า ไม่่ ถึึ ง ระบบสาธารณสุุ ข
นอกจากนี้้� ทำให้้ บุุ ต รหลานตกเป็็ น คนไร้้ สัั ญ ชาติิ
ตามไปด้้วย557 โดยสามารถปรัับปรุุงทะเบีียนประวััติิ
และจััดทำบััตรประจำตััวคนซึ่่�งไม่่มีีสััญชาติิไทยแล้้ว
ทั้้�งสิ้้�น 54,541 คน558

ที่่�มา: ประชาชาติิธุรุ กิิจ

1.2 สิิทธิิในที่่�ทำกิินและที่่�อยู่่�อาศััย
		ปัั ญ หาด้้ า นสิิ ท ธิิ ใ นที่่� ท ำกิิ น และที่่� อ ยู่่�
อาศััยเกิิดขึ้้�นกัับกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์� เนื่่�องจากที่่�ดิินดั้้�งเดิิม
อยู่่�ในเขตพื้้� น ที่่� อ นุุ รัั ก ษ์์ ห รืือพื้้� น ที่่� อุุ ท ยานซึ่่� ง รัั ฐ บาล
ออกกฎหมายกำหนดขึ้้�นในภายหลััง ทำให้้กลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�
ไม่่ ส ามารถได้้ รัั บ เอกสารสิิ ท ธิ์์� ใ นที่่� ดิิ น ของตนเองได้้
แม้้ในปีี 2553 ได้้มีีมติิ ครม. เกี่่�ยวกัับการฟื้้�นฟููชีีวิิต
ชาวเล และมติิ ครม. ว่่าด้้วยแนวนโยบายในการฟื้้�นฟูู
วิิถีีชีีวิิตชาวกะเหรี่่�ยง ซึ่่�งมีีสาระสำคััญให้้ยุุติิการจัับกุุม
และให้้ความคุ้้�มครองกัับชุุมชนในพื้้�นที่่พิ� พิ าท แต่่ที่ผ่่� า่ นมา
ยัังไม่่มีีการดำเนิินการที่่�เป็็นรููปธรรมแต่่อย่่างใด559
		 เหตุุการณ์์ที่ส่� ำคััญในปีี 2564 พบปััญหา
ของกลุ่่�มกะเหรี่่�ยงปกาเกอะญอที่่�ถููกเคลื่่�อนย้้ายออก
จากพื้้�นที่่�บ้้านบางกลอยบน-ใจแผ่่นดิิน ซึ่่�งเป็็นที่่�อยู่่�เดิิม
ในเขตอุุทยานแห่่งชาติิแก่่งกระจาน จ. เพชรบุุรีี ตั้้�งแต่่
ปีี 2539 แต่่ในเดืือนมกราคม 2564 ชาวกะเหรี่่�ยง
ปกาเกอะญอจำนวนหนึ่่�งได้้เดิินทางกลัับไปยัังพื้้�นที่่เ� ดิิม560
เนื่่� อ งจากเมื่่� อ มีีการเคลื่่� อ นย้้ า ยชาวบ้้ า นลงมาแล้้ ว
บางส่่วนไม่่ได้้รัับการจััดสรรที่่�ดิินหรืือได้้รัับการจััดสรร
ที่่� ดิิ น ที่่� มีี สภาพไม่่ เ หมาะสมกัั บ การทำการเกษตร

จาก คนเฒ่่าไร้้สััญชาติิท้้อใจ ทำเรื่่�องขอมีีบััตรประชาชน 30 ปีีแต่่ยัังไร้้วี่่�แวว, โดย สยามรััฐ , 29 พฤศจิิกายน 2564.
สืืบค้้นจาก https://siamrath.co.th/n/263021
558
จาก หนัังสืือสำนัักงานสภาความมั่่�นคงแห่่งชาติิ ที่่� นร 0807/12799 ลงวัันที่่� 26 ตุุลาคม 2564 เรื่่�อง ข้้อมููล
เพื่่�อประกอบการจััดทำรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564.
559
จาก กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ในประเทศไทย: งานวิิจััยและความท้้าทาย, (น. 4), โดย สำนัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิม
วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม, 25 พฤศจิิกายน 2564. สืืบค้้นจาก https://www.tsri.or.th/dl/548
560
จาก ชาวบางกลอยหนีีก ลัับ ใจแผ่่น ดิิน สุุ ดท นไร้้ ที่่� ท ำกิิ น -ไร้้ ค วามเป็็ น ธรรม อุุ ท ยานฯ ส่่ ง ทีี มติิ ดตาม 4 ชุุ ด,
โดย สำนัักข่่าวชายขอบ, 14 มกราคม 2564. สืืบค้้นจาก https://transbordernews.in.th/home/?p=26250
557

การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�มบุุคคล

1.1	ด้้านสถานะบุุคคล

5
บทที่่�

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

อย่่างไรก็็ตาม แม้้ที่่�ผ่่านมาความเป็็นอยู่่�และ
คุุ ณ ภาพชีีวิิ ต ของประชาชนกลุ่่�มชาติิ พัั น ธุ์์�เป็็ น ไป
ในแนวทางที่่�ดีีขึ้้�น แต่่การเปลี่่�ยนแปลงสภาพเศรษฐกิิจ
สัั ง คม การปกครอง และสภาพภูู มิิ อ ากาศ รวมทั้้� ง
การบริิหารจััดการต่่าง ๆ ยัังขาดความชััดเจน ทำให้้
ปััญหาต่่าง ๆ ของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�จึึงยัังคงอยู่่� โดยเฉพาะ
เรื่่� อ งการกำหนดสถานะบุุ ค คลและสิิ ท ธิิ ใ นที่่� ท ำกิิ น
และที่่�อยู่่�อาศััย ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
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ตามวิิถีีชีีวิิตดั้้�งเดิิม561 ประกอบกัับรััฐบาลมีีนโยบายให้้
พื้้�นที่่ป่� า่ แก่่งกระจานได้้รับั การขึ้้น� ทะเบีียนเป็็นมรดกโลก
ก่่อให้้เกิิดความกัังวลจากชาวบ้้านในพื้้�นที่่�ว่่าการขึ้้�น
ทะเบีียนเป็็นมรดกโลกจะสร้้างความชอบธรรมให้้แก่่รัฐั
ในการผลัั ก ดัั น ชาวบ้้ า นออกจากพื้้� น ที่่� 562 ซึ่่� ง กรณีีนี้้�
กสม. ได้้ มีี หนัั ง สืือถึึ ง นายกรัั ฐ มนตรีีและประธาน
กรรมการแห่่งชาติิว่่าด้้วยอนุุสััญญาคุ้้�มครองมรดกโลก
เสนอแนะให้้ชะลอการเสนอขึ้้�นทะเบีียนกรณีีดัังกล่่าว
ไปก่่อนจนกว่่าจะมีีการแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าว563 อย่่างไรก็็ตาม
คณะกรรมการมรดกโลกในการประชุุ ม สมัั ย สามัั ญ
ครั้้� ง ที่่� 44 ได้้ พิิ จ ารณาให้้ พื้้� น ที่่� ก ลุ่่�มป่่ า แก่่งกระจาน
เป็็นมรดกโลก เมื่่อ� วัันที่่� 26 กรกฎาคม 2564

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

		 นอกจากนี้้� ยัังพบปััญหาด้้านที่่�อยู่่�อาศััย
และที่่�ทำกิินของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ชาวเลในจัังหวััดภาคใต้้
ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการกำหนดพื้้�นที่่�อุุทยานทัับซ้้อน
กัับเขตที่่�อยู่่�อาศััยและที่่�ทำกิินที่่�มีีมาแต่่เดิิม รวมทั้้�ง
ผลกระทบจากการลงทุุนด้้านที่่พั� กั อาศััยเพื่่อ� การท่่องเที่่ย� ว
ของภาคเอกชน เช่่น กรณีีพิิพาทเรื่่�องที่่�ดิินระหว่่าง
นายทุุนกัับชาวเลชุุมชนหาดราไวย์์ จ. ภููเก็็ต หรืือกรณีี
ชาวเลเกาะจำ จ. กระบี่่� ที่่�อุุทยานแห่่งชาติิหาดนพรััตน์์
ธารา-หมู่่�เกาะพีีพีี มีีคำสั่่ง� รื้้อ� บากััตหรืือเพิิงพัักเพื่่อ� หากิิน
ตามฤดููกาลซึ่ง่� เป็็นวิิถีีดำรงชีีพตั้้�งแต่่บรรพบุุรุษุ เป็็นต้้น564
โดยกรณีีชาวเลเกาะจำ กสม. ได้้รัับเป็็นเรื่่�องร้้องเรีียน
และอยู่่�ระหว่่างตรวจสอบข้้อเท็็จจริิง
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2. การดำเนิินการที่่�สำคััญ
ปีี 2563

2.1 การตอบรัับข้้อเสนอแนะในรายงาน

		รัั ฐ บาลโดยกระทรวงทรัั พ ยากร
ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม (ทส.) ได้้รัับข้้อเสนอแนะ
ในรายงานผลการประเมิินสถานการณ์์ด้า้ นสิิทธิิมนุษุ ยชน
ของประเทศไทย ปีี 2563 ประเด็็ น สิิ ท ธิิ ชุุ ม ชน
ในการจัั ด การทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
ในการดำเนิินการตามมติิ ครม. เกี่่�ยวกัับการคุ้้�มครอง
กลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�ถึึงสองครั้้ง� และเพิ่่�มกลไกการสร้้างความรู้้�
ความเข้้าใจและการปรึึกษาหารืือให้้สอดคล้้อ งตาม
วิิ ถีีชีีวิิ ต ของประชาชนในพื้้� น ที่่� โดยไม่่ มีีข้้ อ ขัั ดข้้ อ ง
แต่่ประการใด
2.2 การดำเนิินการในปีี 2564
		 2.2.1	ด้้านสถานะบุุคคล ในปีี 2563
ต่่อเนื่่�องถึึงปีี 2564 กรมการปกครองดำเนิินการแก้้ไข
ปััญหาสถานะบุุค คลแก่่กลุ่่�มชาติิพััน ธุ์์� อ ย่่างต่่อ เนื่่� อง
โดยมอบหมายผู้้�ว่า่ ราชการจัังหวััดให้้ใช้้แนวทางการปฏิิบัติั ิ
ในการพิิจารณาให้้สััญชาติิไทยแก่่ผู้้�สููงอายุุไร้้สััญชาติิ
ตามระเบีียบสำนัักทะเบีียนกลางว่่าด้้วยการพิิจารณา
ลงรายการสถานะบุุคคลในทะเบีียนราษฎรให้้แก่่บุคุ คล
บนพื้้�นที่่�สููง พ.ศ. 2543 แก่่ชาวเขา ต่่อมา เมื่่�อวัันที่่� 26
มกราคม 2564 ครม. มีีมติิให้้ความเห็็นชอบหลัักเกณฑ์์
การกำหนดสถานะและสิิทธิิของบุุคคลที่่�อพยพเข้้ามา
อยู่่�ในราชอาณาจัักร โดยกำหนดกลุ่่�มเป้้าหมายและ
หลัักเกณฑ์์เฉพาะกลุ่่�มบุุคคลที่่�เป็็นชนกลุ่่�มน้้อยและ

จาก บางกลอย: “ป่่าปลอดคน” หรืือ “คนอยู่่�กัับป่่า” อนาคตป่่าแก่่งกระจานกัับการเป็็นมรดกโลก, โดย บีีบีีซีีไทย,
29 มีีนาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-56453842
562
จาก ชาวบางกลอยหนีีกลัับป่่าใหญ่่ใจแผ่่นดิิน สุุดทนไร้้ที่่�ดิินทำกิิน อุุทยานฯ ส่่งทีีมติิดตาม 4 ชุุด, โดย ไทยโพสต์์,
14 มกราคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.thaipost.net/main/detail/89863#
563
จาก กสม. ขอให้้รััฐชะลอการเสนอขึ้้�นทะเบีียนป่่าแก่่งกระจานเป็็นมรดกโลก ห่่วงปััญหาสิิทธิิของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�
กะเหรี่่�ยงบางกลอยยัังไม่่ได้้รัับการแก้้ไข, โดย สำนัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ, 25 กรกฎาคม 2564. สืืบค้้น
จาก https://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements-Press-Releases-Open-Letters/Press-Releases/กสม-ขอ
ให้้รััฐบาลชะลอการเสนอขึ้้�นทะเบีียนป่่าแก่่งกระจาน.aspx
564
จาก ชาวเลอัันดามัันลำบากหนัักช่่วงโควิิด 19 ขาดรายได้้ ซ้้ำถููกนายทุุน-อุุทยานไล่่รื้้�อชุุมชนและแหล่่งทำกิิน,
โดย ประชาไท, 24 ตุุลาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://prachatai.com/journal/2021/09/95243
561

2.2.2 สิิ ท ธิิ ใ นที่่� ดิิ น และที่่� อ ยู่่�อาศัั ย
ในเดืือนกุุ ม ภาพัั น ธ์์ 2564 รัั ฐ บาลได้้ แ ต่่ ง ตั้้� ง
คณะทำงานขึ้้� น ภายใต้้ ค ณะกรรมการแก้้ ไขปัั ญ หา
ขบวนการประชาชนเพื่่อ� สัังคมที่่เ� ป็็นธรรม เพื่่อ� หาทาง
แก้้ไขปััญหาของชาวบ้้านบางกลอย568 และได้้มีีการลงนาม
ในบัันทึึกข้้อตกลงร่่วมกััน569 อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อวัันที่่�
5 มีีนาคม 2564 เจ้้ า หน้้ า ที่่� ได้้ ส นธิิ ก ำลัั ง เข้้ า จัับกุุม
ชาวบ้้านบางกลอยหลายสิิบรายภายใต้้ “ยุุทธการพิิทักั ษ์์
ป่่าต้้นน้้ำเพชร”เป็็นเหตุุให้้ชาวบ้้านถููกดำเนิินคดีี 27 คน570
จากเหตุุ ก ารณ์์ ดัั ง กล่่ า วนำไปสู่่�การเรีียกร้้ อ ง
ของภาคประชาสัังคมเพื่่อ� ให้้แก้้ไขปััญหา กระทั่่�งในเดืือน

มีีนาคม 2564 นายกรัั ฐ มนตรีีจึึ ง มีีคำสั่่� ง แต่่ ง ตั้้� ง
คณะกรรมการขึ้้� น มาเพื่่� อ ตรวจสอบข้้ อ เท็็ จ จริิ ง และ
เสนอแนวทางแก้้ไขปััญหา571 โดยให้้ศึกึ ษาประวััติศิ าสตร์์
การตั้้ง� ถิ่่น� ฐานชุุมชน ผลกระทบจากการประกาศอุุทยาน
แห่่งชาติิและผลกระทบต่่อระบบนิิเวศวิิทยา รวมถึึง
แนวทางการแก้้ ไ ขปัั ญ หากฎหมายและคดีีความ
การแก้้ ไขปัั ญ หาเรื่่� อ งที่่� ดิิ น และการพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพ
ชีีวิิต572 นอกจากนี้้� ในเดืือนกัันยายน 2564 การประชุุม
คณะกรรมการนโยบายที่่�ดิินแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 2/2564
ได้้มีีการพิิจารณาประเด็็นที่่�สำคััญ อาทิิ การป้้องกััน
และตรวจสอบการบุุ ก รุุ ก ที่่� ดิิ น ของรัั ฐ และแนวทาง
การช่่วยเหลืือเยีียวยาเกษตรกรที่่ท� ำการเกษตรในพื้้�นที่่�
ที่่�ไม่่มีีเอกสารสิิทธิิ เพื่่�อแก้้ปััญหาที่่�ดิินที่่�มีีความซ้้ำซ้้อน
ระหว่่างรััฐกัับรััฐ และรััฐกัับเอกชน เพื่่�อให้้ประชาชน
ได้้สิิทธิิในที่่�ดิินทำกิินต่่าง ๆ และให้้เกิิดความเป็็นธรรม
อย่่างยั่่ง� ยืืนตามนโยบายของรััฐบาลในการจััดที่ดิ่� นิ ให้้กับั
ประชาชน573
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การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�มบุุคคล

กลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�565 นอกจากนี้้� ในปีี 2564 กรมการปกครอง
ได้้ ด ำเนิิ น การร่่ วมกัั บ มูู ล นิิ ธิิ พัั ฒ นาชุุ ม ชนและ
เขตภููเขา และสำนัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิม
สุุขภาพ (สสส.) เพื่่�อการแก้้ไขปััญหาผู้้�เฒ่่าไร้้สััญชาติิ
ที่่� อ าศัั ย อยู่่�ในประเทศไทยมาเป็็ น ระยะเวลานาน
และได้้ ล ดขั้้� น ตอนการแปลงสัั ญ ชาติิ ส ำหรัั บ ผู้้�มีีอายุุ
60 ปีี566 โดยใช้้คุุณสมบััติิที่่�สามารถตรวจสอบและ
พิิสููจน์์ได้้สะดวกมากยิ่่�งขึ้้�น เช่่น การสอบพยานบุุคคล
ที่่�น่่าเชื่่�อถืือไม่่น้้อยกว่่า 3 คน คุุณสมบััติิเรื่่�องการมีี
ความรู้้�ภาษาไทยให้้พิจิ ารณาการใช้้ภาษาไทยกลางหรืือ
ภาษาถิ่่น� ที่่ใ� ช้้กันั อย่่างแพร่่หลายในภููมิลิ ำเนา567 เป็็นต้้น

2.2.3 การผลัักดัันกฎหมายเกี่่�ยวกัับ
สิิ ท ธิิ ข องกลุ่่�มชาติิ พัั น ธุ์์� ศูู น ย์์ ม านุุ ษ ยวิิ ท ยาสิิ ริิ น ธร
(องค์์การมหาชน) หรืือ ศมส. ได้้จัดั ทำร่่าง พ.ร.บ. ส่่งเสริิม
และอนุุ รัั ก ษ์์ วิิ ถีีชีีวิิ ต กลุ่่�มชาติิ พัั น ธุ์์� พ.ศ. …. ซึ่่� ง เป็็ น
การนำสาระสำคััญจากกฎหมายและนโยบายที่่เ� กี่่ย� วข้้อง

จาก สรุุปข่่าวการประชุุมคณะรััฐมนตรีี 26 มกราคม 2564 [ข่่าวทำเนีียบรััฐบาล], โดย รััฐบาลไทย, 8 ธัันวาคม 2564.
สืืบค้้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/38617
566
จาก คนเฒ่่าไร้้สััญชาติิท้้อใจ ทำเรื่่�องขอมีีบััตรประชาชน 30 ปีีแต่่ยัังไร้้วี่่�แวว. งานเดิิม.
567
จาก วอนเร่่งรััดการให้้สััญชาติิ ‘ผู้้�เฒ่่า’ เสีียชีีวิิตก่่อนได้้บััตร ปชช. แล้้ว 2 ราย, โดย แนวหน้้า, 29 พฤศจิิกายน 2564.
สืืบค้้นจาก https://www.naewna.com/likesara/593495
568
จาก นััดหมายหน้้ากระทรวงทรััพยากรฯ 9 โมง ด้้าน “รมว.ทส.” แต่่งตั้้�งคณะทำงานร่่วม 3 ฝ่่าย มีีหน้้าที่่�เสนอแนวทาง
แก้้ไขปััญหา, โดย The Active, 10 กุุมภาพัันธ์์ 2564. สืืบค้้นจาก https://theactive.net/news/20210204-2/
569
จาก ลงนาม MOU แล้้ว ชาวบางกลอยกลัับจากทำเนีียบฯ แต่่โดนขอให้้ประวััติิระหว่่างทางขึ้้�น, โดย ประชาไท,
30 พฤษภาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://prachatai.com/journal/2021/02/91730
570
จาก จ่่อสั่่�งฟ้้อง 27 ชาวบ้้านบางกลอย เงิินประกัันไม่่ต่่ำกว่่า 2.7 ล้้านบาท, โดย เวย์์ แมกกาซีีน, 27 สิิงหาคม 2564.
สืืบค้้นจาก https://waymagazine.org/27-bangkloi-villagers-will-be-prosecuted/
571
จาก คณะรััฐมนตรีีเร่่งแก้้ปััญหาชาวบางกลอย อำเภอแก่่งกระจาน จัังหวััดเพชรบุุรีี ที่่�ไร้้ที่่�อยู่่�อาศััยและที่่�ดิินทำกิิน,
โดย สำนัักข่่าว กรมประชาสััมพัันธ์์, 18 มีีนาคม 2564. สืืบค้้นจาก http://thainews.prd.go.th/RegionNews/Detail/
TCATG210318154412898
572
จาก ผลประชุุมนััดแรก คณะกรรมการ “บางกลอย” ตั้้�ง 5 อนุุฯ เคลีียร์์ 5 ประเด็็น, โดย สำนัักข่่าวสิ่่�งแวดล้้อม,
2 เมษายน 2564. สืืบค้้นจาก https://greennews.agency/?p=22989
573
จาก นายกฯ เร่่งแก้้ปัญ
ั หาที่่�ดินิ ของรััฐกัับประชาชนทัับซ้้อน [ข่่าวทำเนีียบรััฐบาล], โดย รััฐบาลไทย, 8 ธัันวาคม 2564.
สืืบค้้นจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/45775
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มารวบไว้้เป็็นกฎหมายฉบัับเดีียวกััน อาทิิ รััฐธรรมนููญ
มาตรา 70 ที่่� รัั บ รองสิิ ท ธิิ ก ลุ่่�มชาติิ พัั น ธุ์์� มติิ ครม.
เมื่่�อวัันที่่� 2 มิิถุุนายน 2553 การฟื้้�นฟููวิิถีีชีีวิิตชาวเล
และมติิ ครม. เมื่่�อวัันที่่� 3 สิิงหาคม 2553 การฟื้้�นฟูู
วิิถีีชีีวิติ ชาวกะเหรี่่ย� ง โดยหลัักการของร่่าง พ.ร.บ. ดัังกล่่าว
มุ่่�งคุ้้�มครองสิิ ท ธิิ ข องกลุ่่�มชาติิ พัั น ธุ์์�อย่่ า งเสมอภาค
โดยปราศจากการเลืือกปฏิิ บัั ติิ บนหลัั ก การ
3 ประการ คืือ การคุ้้�มครองทางวััฒนธรรม การส่่งเสริิม
ศัักยภาพกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์� และการสร้้างความหลากหลาย
ทางวััฒนธรรม อนึ่่�ง ในปีี 2564 ศมส. ได้้ดำเนิินการ
ยกร่่างและจััดรับั ฟัังความคิิดเห็็นจากภาคส่่วนที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
คาดว่่ า จะสามารถนำเข้้ า สู่่�การพิิ จ ารณาของรััฐสภา
และประกาศใช้้ เ ป็็ น กฎหมายได้้ ภ ายในปีี 2565 574
ในการผลัักดัันกฎหมายเกี่่�ยวกัับสิิทธิิของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�
กสม. ได้้มีีความเห็็นต่่อร่่าง พ.ร.บ. สภาชนเผ่่าพื้้�นเมืือง
แห่่งประเทศไทย พ.ศ. .... ไปยัังสำนัักงานเลขาธิิการ
สภาผู้้�แทนราษฎร โดยให้้พิิจารณาร่่วมกัับร่่างกฎหมาย
เกี่่�ยวกัับสิิทธิิของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์� เนื่่�องจากในขณะนั้้�น
มีีการเสนอร่่างกฎหมายจำนวนห้้าฉบัับ มีีกลไกเชื่่�อมโยง
ส่่ ว นกลางและท้้ อ งถิ่่� น และส่่ ง เสริิ ม ความร่่ วมมืื อ
โดยให้้ ชุุ ม ชนเป็็ น แกนหลัั ก 575 ในเดืือนธัั น วาคม
2564 มีีรายงานว่่าตััวแทนกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ได้้ยื่่�นเรื่่�อง
ต่่อคณะกรรมาธิิการกิิจการเด็็ก เยาวชน สตรีี ผู้้�สููงอายุุ
ผู้้�พิิการ กลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์� และผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ
สภาผู้้�แทนราษฎร เพื่่�อ ชี้้�แจงสาระสำคััญ และเสนอ
ร่่าง พ.ร.บ. คุ้้�มครองสิิทธิิและส่่งเสริิมวิถีีชีีวิ
ิ ติ กลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�
และชนเผ่่าพื้้�นเมืือง พ.ศ. …. ซึ่่�งมีีหลัักการสำคััญคืือ
การคุ้้�มครองส่่งเสริิมกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�และชนเผ่่าพื้้�นเมืือง
ให้้ มีี สถานะทางกฎหมาย การเลืือกดำรงชีีวิิ ต
ตามวััฒนธรรมและความเชื่่�อของเผ่่าพัันธุ์์� โดยไม่่ถููก
คุุกคามหรืือถููกเลืือกปฏิิบััติิ576

3. การประเมิินสถานการณ์์
พััฒนาการหรืือความก้้าวหน้้า ในปีี 2564
รััฐบาลมีีความพยายามที่่�ต่่อเนื่่�องจากปีี 2563 ในการ
ดำเนิินการให้้หลัักการตามอนุุสัญั ญา CERD และมาตรา 70
ของรัั ฐ ธรรมนูู ญ และมีีผลในการคุ้้�มครองสิิ ท ธิิ ข อง
กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�มากยิ่่�งขึ้้�น โดยเฉพาะการให้้สถานะบุุคคล
ที่่�มีีการกำหนดแนวปฏิิบััติิและเงื่่�อนไขการตรวจพิิสููจน์์
กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์� การสร้้างความร่่วมมืือกัับองค์์กรต่่าง ๆ
ในการแก้้ไขปััญหาคนไร้้สัญั ชาติิ ซึ่่ง� มีีการถ่่ายทอดนโยบาย
และการปฏิิ บัั ติิ ไ ปสู่่�ระดัั บ จัั ง หวัั ด รวมถึึ ง มติิ ข อง
คณะกรรมการนโยบายที่่�ดิินแห่่งชาติิที่่�มีีส่่วนโดยตรง
มากขึ้้�นในการแก้้ไขปััญหาด้้านที่่�อยู่่�อาศััยและที่่�ทำกิิน
ซึ่ง่� ที่่ผ่� า่ นมามีีความทัับซ้้อนระหว่่างพื้้�นที่่รั� ฐั กัับประชาชน
ในส่่วนความพยายามทางกฎหมายพบว่่ารััฐบาลมีีการยกร่่าง
พ.ร.บ. ส่่งเสริิมและอนุุรักั ษ์์วิถีีชีีวิ
ิ ติ กลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์� พ.ศ. ….
ซึ่่� ง ได้้ น ำสาระสำคัั ญ ของนโยบายเกี่่� ย วกัั บ สิิ ท ธิิ ข อง
กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�มารวมเป็็นกฎหมาย โดยเฉพาะมติิ ครม.
เมื่่� อ ปีี 2553 เกี่่� ย วกัั บ การฟื้้� น ฟูู วิิ ถีีชีีวิิ ต ชาวเลและ
การฟื้้�น ฟูู วิิ ถีีชีีวิิ ต ชาวกะเหรี่่� ย ง ถืือว่่ า เป็็ น นโยบาย
ที่่� ส ำคัั ญ ต่่ อ การส่่ ง เสริิ ม และคุ้้�มครองสิิ ท ธิิ ข องกลุ่่�ม
ชาติิพัันธุ์์�ในปััจจุุบััน อย่่างไรก็็ตาม การที่่�ปรากฏว่่ามีี
ประชาชนเข้้ า ชื่่� อ เสนอกฎหมายคุ้้�มครองสิิ ท ธิิ แ ละ
ส่่งเสริิมวิถีีชีีวิ
ิ ติ กลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�และชนเผ่่าพื้้�นเมืืองควบคู่่�กัับ
การเสนอกฎหมายของรััฐบาล อาจสะท้้อนความคาดหวััง
ให้้ ก ารคุ้้�มครองและส่่ ง เสริิ มวิิ ถีีชีีวิิ ต กลุ่่�มชาติิ พัั น ธุ์์�
มีีหลัักประกัันที่่ชั� ดั เจนมากยิ่่ง� ขึ้้น� ในทางกฎหมาย
ปััญหาหรืืออุุปสรรค พบว่่ารััฐบาลยัังคงใช้้
อำนาจในการจััดการปััญหาด้้านที่่�อยู่่�อาศััยและที่่�ทำกิิน
ของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์� โดยการกำหนดนโยบายด้้านการ
จัั ด การทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละการให้้ เ คลื่่� อ นย้้ า ย

จาก ศมธ. เร่่งจััดทำพระราชบััญญััติคุ้้�ิ มครองและส่่งเสริิมวิิถีชีี วิี ติ กลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�, โดย ศููนย์์มานุุษยวิิทยาสิิรินิ ธร (องค์์การ
มหาชน), 24 กัันยายน 2564. สืืบค้้นจาก https://www.sac.or.th/main/th/news/detail/100
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จาก หนัังสืือสำนัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ ด่่วนที่่�สุุด ที่่� สม 0008/3331 ลงวัันที่่� 25 พฤศจิิกายน
2564 เรื่่�อง ความเห็็นต่่อร่่างพระราชบััญญััติิสภาชนเผ่่าพื้้�นเมืืองแห่่งประเทศไทย พ.ศ. .... .
576
จาก กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์� หอบ 16,599 รายชื่่�อยื่่�น “สภา” แจงสาระสำคััญร่่าง กม.คุ้้�มครองกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�, โดย มติิชน
ออนไลน์์, 9 ธัันวาคม 2564. สืืบค้้นจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_3077272
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4.	ข้้อเสนอแนะ
กสม. มีีข้้อเสนอแนะเพิ่่�มเติิมต่อ่ ประเด็็นสิิทธิิ
ของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์� ดัังนี้้�
4.1	รัั ฐ บาลและหน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
ควรดำเนิินการให้้ความช่่วยเหลืือด้้านสถานะบุุคคล
แก่่กลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์� โดยอาศััยความร่่วมมืือจากองค์์กรต่่าง ๆ
อย่่างต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งอาศััยแนวทางในการตรวจสอบ
และพิิ สูู จ น์์ ส ถานะบุุ ค คลภายใต้้ เ งื่่� อ นไขที่่� ส ามารถ
ดำเนิิ น การได้้ ส ะดวกรวดเร็็ ว และเป็็ น ประโยชน์์ ต่่ อ
กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�อย่่างแท้้จริิง

4.2	รััฐบาลและหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ควรเร่่ง
ผลัั ก ดัั น ให้้ มีี การพิิ จ ารณาและประกาศใช้้ ก ฎหมาย
เ กี่่� ย วกัั บ ก า ร ส่่ ง เ ส ริิ ม แ ล ะ อ นุุ รัั ก ษ์์ วิิ ถีีชีีวิิ ต
ของกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์� ที่่ใ� ห้้ความสำคััญกัับการคุ้้�มครองทาง
วัั ฒ นธรรม การส่่ ง เสริิ มศัั ก ยภาพกลุ่่�มชาติิ พัั น ธุ์์�
และการสร้้างความหลากหลายทางวััฒนธรรม รวมทั้้�ง
สร้้างการมีีส่่วนร่่วมผ่่านการรัับฟัังข้้อมููลและความคิิด
เห็็นของประชาชนอย่่างรอบด้้าน โดยเฉพาะจากตััวแทน
กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ที่่�ได้้รวบรวมรายชื่่�อเสนอกฎหมาย ทั้้�งนี้้�
ในระหว่่ า งที่่� ก ฎหมายดัั ง กล่่ า วยัั ง ไม่่ มีี ผลบัั ง คัั บ ใช้้
หน่่ ว ยงานของรัั ฐ ควรยึึ ดถืื อหลัั ก การตามมติิ ครม.
เมื่่�อวัันที่่� 2 มิิถุุนายน 2553 การฟื้้�นฟููวิิถีีชีีวิิตชาวเล
และมติิ ครม. เมื่่�อวัันที่่� 3 สิิงหาคม 2553 การฟื้้�นฟูู
วิิ ถีีชีีวิิ ต ชาวกะเหรี่่� ย ง มาใช้้ เ ป็็ น แนวทางในการให้้
ความช่่ ว ยเหลืือและแก้้ ไขปัั ญ หาของกลุ่่�มชาติิ พัั น ธุ์์�
ซึ่่�งจะครอบคลุุมประเด็็นด้้านการตรวจพิิสููจน์์สััญชาติิ
การจััดการและใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรธรรมชาติิ
การประกอบอาชีีพตามวิิถีีดั้้�งเดิิม และการมีีส่่วนร่่วม
ของประชาชน
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การประเมิินสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�มบุุคคล

ที่่�อยู่่�อาศััยและที่่�ทำกิินที่่�ไม่่เหมาะสมกัับวิิถีีชีีวิิตดั้้�งเดิิม
ซึ่่ง� บางครั้้ง� นำไปสู่่�การจัับกุุมกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�ที่ถู่� กู กล่่าวหาว่่า
เป็็ น ผู้้�บุุ ก รุุ ก อัั น เป็็ น การไม่่ ส อดคล้้ อ งกัั บ หลัั ก การ
ตามรััฐธรรมนููญและข้้อสัังเกตเชิิงสรุุปของคณะกรรมการ
ประจำกติิกา ICESCR ต่่อรายงานการปฏิิบัติั ติ ามกติิกา
ของประเทศ ที่่� ก ำหนดให้้ รัั ฐ ให้้ ค วามคุ้้�มครองสิิ ท ธิิ
ของกลุ่่�มชาติิ พัั น ธุ์์� ให้้ มีีสิิ ท ธิิ ด ำรงชีีวิิ ต ในสัั ง คมตาม
วััฒนธรรมประเพณีีและวิิถีีชีีวิตดั้้
ิ ง� เดิิมตามความสมััครใจ
ได้้อย่่างสงบสุุข รวมทั้้�งให้้ความสำคััญกัับการมีีส่่วนร่่วม
ของบุุคคลและชุุมชนที่่เ� กี่่ย� วข้้อง

สิิทธิิของกลุ่่�มชาติิพัันธ์ุุ�
ตามวััฒนธรรมประเพณีี
และวิิถีีชีีวิิตดั้้�งเดิิม

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

รััฐต้้องให้้ความคุ้้�มครอง
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การจัั ด ทำรายงานผลการประเมิิ น สถานการณ์์ ด้้ า นสิิ ท ธิิ มนุุ ษ ยชน
ของประเทศไทยประจำปีี 2564 เป็็นไปตามหน้้าที่่แ� ละอำนาจของคณะกรรมการ
สิิทธิิมนุษุ ยชนแห่่งชาติิ (กสม.) ในรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช
2560 และพระราชบัั ญ ญัั ติิ ป ระกอบรัั ฐ ธรรมนูู ญ ว่่ า ด้้ ว ยคณะกรรมการ
สิิทธิิมนุษุ ยชนแห่่งชาติิ พ.ศ. 2560 ในการจััดทำรายงานดัังกล่่าว กสม. ได้้รวบรวม
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับประเด็็นสิิทธิิมนุุษยชนที่่�สำคััญในปีี 2564 จากแหล่่งต่่าง ๆ
เพื่่�อให้้สะท้้อนสถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนของประเทศที่่�ครอบคลุุม ทั้้�งเรื่่�อง
ร้้องเรีียนที่่� กสม. ได้้รัับ รายงานเหตุุการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนตามสื่่�อต่่าง ๆ ข้้อมููล
จากภาคประชาสัั ง คมและประชาชนผ่่ า นเวทีีการสัั มม นา และข้้ อ มูู ล
จากหน่่วยงานของรััฐ แล้้วนำมาวิิเคราะห์์และประเมิินโดยเปรีียบเทีียบกัับกฎหมาย
ภายในและพัันธกรณีีระหว่่างประเทศ เพื่่�อเสนอแนวทางแก้้ไขปััญหาตามหลััก
สิิ ท ธิิ มนุุ ษ ยชน ซึ่่� ง กสม. ได้้ แ บ่่ ง การประเมิิ น สถานการณ์์ สิิ ท ธิิ มนุุ ษ ยชน
ในปีี 2564 ออกเป็็น 4 ส่่วน ได้้แก่่ 1) สถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชนที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับ
เหตุุการณ์์สำคััญ คืือ การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 และการใช้้เสรีีภาพในการ
ชุุมนุมุ 2) สถานการณ์์ด้า้ นสิิทธิิพลเมืืองและสิิทธิิทางการเมืือง 3) สถานการณ์์ด้า้ น
สิิทธิิทางเศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม และ 4) สถานการณ์์สิิทธิิมนุุษยชน
ของกลุ่่�มบุุคคล โดยมีีประเด็็นสำคััญดัังนี้้�
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(1) การประเมิิ น สถานการณ์์ สิิ ท ธิิ มนุุ ษยชนในสถานการณ์์
เฉพาะ

		 การแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด 19 เป็็น สถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น
ต่่อเนื่่�องจากปีี 2563 และมีีความรุุนแรงขึ้้�นในเดืือนเมษายน 2564 รััฐบาล
ได้้พยายามคุ้้�มครองสิิทธิิด้้านสุุขภาพของประชาชนผ่่านการให้้บริิการป้้องกััน
และรัักษาโรคอย่่างทั่่�วถึึง ทั้้�งการตรวจคััดกรอง การรัักษา และการจััดหาวััคซีีน
ในช่่วงที่่วั� คั ซีีนมีีจำนวนน้้อย การกระจายวััคซีีนพบปััญหาระบบการจองที่่ซั� บั ซ้้อน
และเปลี่่�ยนแปลงบ่่อย เมื่่�อรััฐบาลจััดหาวััคซีีนได้้มากขึ้้�น ได้้มีีการเร่่งฉีีดวััคซีีน
ให้้แก่่ประชาชนทั่่�วไปรวมทั้้�งประชากรกลุ่่�มเสี่่�ยงได้้มากขึ้้�น แต่่ยัังมีีบางกลุ่่�ม
ที่่�อาจตกหล่่นหรืือยัังมีีอุุปสรรคในการเข้้าถึึงวััคซีีน เช่่น กลุ่่�มผู้้�ป่่วยติิดเตีียง
ผู้้�สููงอายุุ คนพิิการ และกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์� เป็็นต้้น นอกจากนี้้� การแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด 19 ได้้ทำให้้เกิิดปััญหาการขาดรายได้้และการว่่างงานจากการ
เลิิกกิิจการของผู้้�ประกอบการจำนวนมาก รััฐบาลได้้มีีมาตรการชดเชยรายได้้
แก่่ประชาชนเพื่่�อคุ้้�มครองสิิทธิิด้้านคุุณภาพชีีวิิต รวมทั้้�งมีีมาตรการช่่วยเหลืือ
ผู้้�ประกอบการให้้ยัังคงสามารถจ้้างงานต่่อไปได้้ แต่่เนื่่�องจากการแพร่่ระบาด

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

		 ในปีี 2564 มีีสถานการณ์์ ที่่� ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ สิิ ท ธิิ มนุุ ษ ยชน
ในประเทศไทยที่่�สำคััญ 2 สถานการณ์์ ได้้แก่่ สถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด 19 และสถานการณ์์ที่เ่� กี่่ย� วกัับการใช้้เสรีีภาพในการชุุมนุมุ ปีี 2564
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ของโรคโควิิ ด 19 เกิิ ดขึ้้� น ต่่ อ เนื่่� อ งยาวนาน ทำให้้
การเยีียวยาจากภาครััฐอาจไม่่เพีียงพอและมีีประชาชน
บางกลุ่่�มเข้้าไม่่ถึึงมาตรการดัังกล่่าว โดยเฉพาะแรงงาน
นอกระบบ การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ยัังกระทบ
ต่่อสิิทธิิด้้านการศึึกษาของเด็็ก เด็็กบางกลุ่่�มมีีปััญหา
การเข้้าถึึงการเรีียนออนไลน์์และการขาดแคลนอุุปกรณ์์
ในการเรีียน และพบว่่ามีีเด็็กจำนวนหนึ่่�งที่่�เสี่่�ยงต่่อ
การออกจากระบบการศึึกษาโดยเฉพาะเด็็กยากจน
และเด็็กข้้ามชาติิ กสม. จึึงมีีข้้อเสนอแนะต่่อรััฐบาล
ในการให้้ความสำคััญและกำหนดแนวทางในการดููแล
กลุ่่�มเปราะบางที่่อ� าจมีีอุุปสรรคบางประการให้้สามารถ
เข้้ า ถึึ ง บริิ ก ารด้้ า นสาธารณสุุ ข ของรัั ฐ และมาตรการ
ช่่วยเหลืือเยีียวยาได้้อย่่างรวดเร็็วและทั่่�วถึึง
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การใช้้เสรีีภาพในการชุุมนุุมของประชาชน
ในปีี 2564 มีีทั้้� ง การชุุ มนุุ ม โดยสงบและมีีการใช้้
ความรุุ น แรงเกิิ ดขึ้้� น ส่่ ว นใหญ่่ ใช้้ แ นวทางสัั น ติิ วิิ ธีี
เพื่่�อเสนอข้้อเรีียกร้้องทางการเมืืองและการเรีียกร้้อง
ให้้รััฐบาลแก้้ไขปััญหาเศรษฐกิิจที่่�กระทบความเป็็นอยู่่�
การชุุมนุุมในปีี 2564 ยัังคงอยู่่�ภายใต้้มาตรการควบคุุม
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ที่่�ห้้ามการรวมกลุ่่�ม
ของคนจำนวนมาก รูู ป แบบการชุุ มนุุ ม ในปีี 2564
จึึงเป็็นกิิจกรรมที่่�มีีผู้้�เข้้าร่่วมน้้อยลงและใช้้เวลาไม่่นาน
อาทิิ กิิจกรรมยืืนเว้้นระยะห่่างเพื่่อ� แสดงออกเชิิงสััญลัักษณ์์
และกิิจกรรม Car Mob อย่่างไรก็็ดีี มีีบางเหตุุการณ์์
ที่่� ก ารใช้้ เ สรีีภาพในการชุุ มนุุ ม และการควบคุุ มดูู แ ล
ข อ ง เจ้้ า ห น้้ า ที่่� ไ ม่่ ส อ ด ค ล้้ อ ง ต า ม เจ ต น า ร ม ณ์์
ที่่�รััฐธรรมนููญและกติิกา ICCPR ให้้การรัับรอง รายงาน
ผลการตรวจสอบการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนของ กสม.
ชี้้� ใ ห้้ เ ห็็ น ว่่ า การใช้้ เ ครื่่� อ งมืือควบคุุ ม การชุุ มนุุ ม ของ
เจ้้าหน้้าที่่�ในบางเหตุุการณ์์และในการสลายการชุุมนุุม
ระหว่่างเดืือนกรกฎาคม - กัันยายน 2564 มีีการกระทำ
ที่่� ไ ม่่ ส อดคล้้ อ งต่่ อ หลัั ก การสากลตามความเห็็ น
ของคณะกรรมการประจำกติิกา ICCPR ในส่่วนผู้้�ชุุมนุมุ
มีีการกระทำรุุนแรงซึ่่�งเป็็นการกระทำเฉพาะตััวของ
ผู้้�ชุุมนุุมบางคน และในการชุุมนุุมที่่�ไม่่มีีแกนนำชััดเจน
ที่่�บริิเวณแยกสามเหลี่่�ยมดิินแดงมีีการใช้้สิ่่�งเทีียมอาวุุธ
ซึ่่� ง ไม่่ ใ ช่่ ก ารใช้้ เ สรีีภาพในการชุุ มนุุ ม โดยสงบ
และปราศจากอาวุุธที่่�ได้้รัับการรัับรองในรััฐธรรมนููญ

กสม. จึึงมีีข้้อเสนอแนะต่่อรััฐบาลและหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
เช่่น การเปิิดโอกาสให้้ประชาชนได้้สะท้้อนปััญหาต่่าง ๆ
และควรมีีเวทีีในการปรึึ ก ษาหารืือเพื่่� อ แก้้ ไขปัั ญ หา
ร่่วมกัันอย่่างจริิงจััง โดยให้้หลัักประกัันว่่าข้้อเรีียกร้้อง
ของผู้้�ชุุ มนุุ มทุุ ก ฝ่่ า ยจะได้้ รัั บ การพิิ จ ารณาโดยไม่่ มีี
การเลืือกปฏิิบัติั ิ และสำนัักงานตำรวจแห่่งชาติิต้อ้ งกำชัับ
เจ้้ า หน้้ า ที่่� ที่่� ดูู แ ลการชุุ มนุุ ม ให้้ ป ฏิิ บัั ติิ ต ามกฎหมาย
โดยสอดคล้้องกัับมาตรฐานสากล และควรหลีีกเลี่่�ยง
การใช้้กำลัังต่่อการชุุมนุุมที่่�สงบและปราศจากอาวุุธ

(2) การประเมิิ น สถานการณ์์ ด้้ า นสิิ ท ธิิ
พลเมืืองและสิิทธิิทางการเมืือง
		มีีประเด็็นสำคััญ ได้้แก่่ สิิทธิิในกระบวนการ
ยุุติิธรรม การกระทำทรมานและการบัังคัับให้้สููญหาย
นัั ก ปกป้้ อ งสิิ ท ธิิ มนุุ ษ ยชน สถานการณ์์ ใ นจัั ง หวัั ด
ชายแดนภาคใต้้ โทษประหารชีีวิิต เสรีีภาพในการ
แสดงความคิิดเห็็น และเสรีีภาพของสื่่�อมวลชน
		 ในปีี 2564 หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้เงิิน
ช่่วยเหลืือประชาชนให้้เข้้าถึึงความยุุติิธรรม รวมถึึง
การขอปล่่อ ยตััวชั่่�วคราว ผ่่านกองทุุน ยุุติิธรรมและ
สำนัั ก งานช่่ ว ยเหลืือทางการเงิิ น แก่่ ผู้้� เสีียหายและ
จำเลยในคดีีอาญาเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 และมีีการแก้้ไข
หลัักเกณฑ์์ของกองทุุนยุุติิธรรมที่่�เกี่่�ยวกัับผู้้�ที่่�ถููกละเมิิด
สิิทธิิมนุุษยชนเพื่่�อให้้ประชาชนขอรัับความช่่วยเหลืือ
ได้้มากขึ้้�น แต่่ยัังไม่่ปรากฏว่่ามีีผู้้�ได้้รัับเงิินช่่วยเหลืือ
ตามหลัั ก เกณฑ์์ ดัั ง กล่่ า ว นอกจากนี้้� กสม. ได้้ รัั บ
เรื่่� อ งร้้ อ งเรีียนเกี่่� ย วกัั บ การดำเนิิ น คดีีล่่ า ช้้ า ของ
พนัักงานสอบสวน ทำให้้ผู้้�ต้้องขัังไม่่ได้้รัับการพิิจารณา
สิิทธิิประโยชน์์ในเรื่่อ� งการพัักการลงโทษ ลดวัันต้้องโทษ
จำคุุก และสิิทธิิประโยชน์์อื่่�น ซึ่่�ง กสม. มีีข้้อเสนอแนะ
ต่่อหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในการเร่่งรััดการดำเนิินคดีี
และมีีกระบวนการสอบข้้อเท็็จจริิงในกรณีีที่่�ปรากฏ
การดำเนิินคดีีล่่าช้้าเพื่่�อแก้้ไขปััญหาอย่่างเร่่งด่่วน
		 ในส่่วนของสถานการณ์์เกี่่ย� วกัับการกระทำ
ทรมานและการบัังคัับให้้สููญหาย เมื่่�อเดืือนกัันยายน
สภาผู้้�แทนราษฎรได้้มีีมติิรับั หลัักการร่่าง พ.ร.บ. ป้้องกััน
และปราบปรามการทรมานและการกระทำให้้บุุคคล
สููญหาย พ.ศ. .... โดยก่่อนหน้้านั้้�น ยัังปรากฏการกระทำ

ในการปรัับเปลี่่�ยนโทษประหารชีีวิิต ในปีี 2564
ได้้มีีการประกาศใช้้ประมวลกฎหมายยาเสพติิดที่่�ส่่งผล
ให้้มีีการยกเลิิกความผิิดบางประเภทที่่�มีีโทษประหาร
ชีีวิิตสถานเดีียว ซึ่่�งทำให้้ผู้้�พิิพากษาสามารถใช้้ดุุลพิินิิจ
ลงโทษสถานอื่่�นแทนการประหารชีีวิิตได้้ อย่่างไรก็็ดีี
กสม. เห็็นว่่ารััฐบาลควรพิิจารณาทบทวนกฎหมาย
ฉบัับต่่าง ๆ เพื่่อ� ยกเลิิกโทษประหารชีีวิิตสำหรัับความผิิด
ที่่ไ� ม่่เข้้าข่่ายเป็็น “คดีีอุุกฉกรรจ์์ที่สุ่� ดุ ” เพื่่อ� ให้้สอดคล้้อง
กัับกติิกา ICCPR
		 ด้้ า นเสรีีภาพในการแสดงความคิิ ด เห็็ น
มีีการดำเนิินคดีีเกี่่�ยวกัับการแสดงความเห็็นระหว่่าง
การชุุ มนุุ ม สาธารณะและในสื่่� อ สัั ง คมออนไลน์์
ที่่�วิิพากษ์์วิิจารณ์์การบริิหารงานของรััฐบาล รััฐบาล
พยายามแก้้ ไขปัั ญ หาข่่ า วปลอมแต่่ ก ารเพิ่่� ม กลไก
ในการแก้้ ไขปัั ญ หาดัั ง กล่่ า วอาจทำให้้ เ กิิ ดข้้ อ จำกัั ด
จนเกิินสมควรต่่อการใช้้เสรีีภาพ อัันอาจทำให้้ประชาชน
หวาดกลัั ว การแสดงความคิิ ด เห็็ น ในขณะเดีียวกัั น
มีีการใช้้ ก ลไกถ่่ ว งดุุ ล อำนาจของฝ่่ า ยบริิ ห ารใน
การบัังคัับใช้้ พ.ร.บ. ว่่าด้้วยการกระทำความผิิดเกี่่ย� วกัับ
คอมพิิวเตอร์์ พ.ศ. 2550 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม โดยการ
โต้้แย้้งต่่อศาล ส่่วนสำนัักงานตำรวจแห่่งชาติิ ได้้ตั้้�ง
คณะทำงานเพื่่อ� กลั่่น� กรองการดำเนิินคดีีเกี่่ย� วกัับความผิิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ให้้ มีี
ความรอบคอบและเป็็นไปตามกฎหมายโดยเคร่่งครััด
กสม. มีีข้้ อ เสนอแนะว่่ า หน่่ ว ยงานของรัั ฐ พึึ ง ใช้้
ความระมััดระวัังในการดำเนิินคดีีบุุคคลที่่วิ� พิ ากษ์์วิจิ ารณ์์
การบริิหารงานของรััฐ และไม่่ให้้กลไกการจััดการข่่าวปลอม
ถููกนำไปใช้้ด้ว้ ยวััตถุปุ ระสงค์์ทางการเมืืองหรืือเพื่่อ� จำกััด
เสรีีภาพในการแสดงความคิิดเห็็นอย่่างสุุจริิต และมุ่่�งเน้้น
ไปที่่�การประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลข่่าวสารที่่�ถููกต้้อง

(3) การประเมิิ น สถานการณ์์ ด้้ า นสิิ ท ธิิ
ทางเศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม
		มีีประเด็็ น สำคัั ญ ได้้ แ ก่่ สิิ ท ธิิ แรงงาน
สิิ ท ธิิ ใ นสุุ ข ภาพ สิิ ท ธิิ ด้้ า นการศึึ ก ษา สิิ ท ธิิ ชุุ ม ชน
ในการจััดการที่่ดิ� นิ ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม
และธุุรกิิจกัับสิิทธิิมนุุษยชน
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ได้้ รัั บ ความร่่ วมมืื อจากประชาชน และลดเงื่่� อ นไข
ที่่�อาจนำไปสู่่�ความขััดแย้้ง

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

ทรมานโดยเจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจชุุดเฉพาะกิิจปราบปราม
ยาเสพติิดต่อ่ ผู้้�ต้้องสงสััยจนเป็็นเหตุุให้้เสีียชีีวิิต ซึ่่ง� กสม.
เห็็ น ว่่ า หน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งควรมีีระบบกำกัั บ ดููแล
การปฏิิบััติิงานของเจ้้ า หน้้ า ที่่� ใ ห้้ อ ยู่่�ในขอบเขตของ
กฎหมาย และเคารพสิิทธิิและเสรีีภาพของประชาชน
อย่่างเคร่่งครััด สำหรัับสถานการณ์์การบัังคัับบุุคคล
ให้้ สูู ญ หาย ยัั ง ไม่่ มีี ความคืืบหน้้ า ในการติิ ดต ามตัั ว
นัั ก เคลื่่� อ นไหวทางการเมืืองที่่� สูู ญ หาย ในปีี 2564
มีีการพััฒนากฎหมายเพื่่อ� คุ้้�มครองนัักปกป้้องสิิทธิิมนุษุ ยชน
เช่่น ร่่าง พ.ร.บ. คุ้้�มครองพยานในคดีีอาญา (ฉบัับที่่� ..)
พ.ศ. .... แม้้ในปีี 2562 จะมีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมประมวล
กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา มาตรา 161/1 และ
มาตรา 165/2 เพื่่�อคุ้้�มครองนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
จากการถูู ก ดำเนิิ น คดีีเชิิ ง ยุุ ท ธศาสตร์์ เ พื่่� อ ต่่ อ ต้้ า น
การมีีส่่วนร่่วมของประชาชน แต่่ยังั ไม่่มีีการนำกฎหมาย
ที่่แ� ก้้ไขมาปรัับใช้้ให้้เกิิดผลได้้จริิง กสม. จึึงมีีข้้อเสนอแนะ
ต่่ อ สำนัั ก งานศาลยุุ ติิ ธ รรมให้้ พิิ จ ารณาวางแนวทาง
การปรัับใช้้ประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา
ดัั ง กล่่ า วให้้ ชัั ด เจนเพื่่� อ ประสิิ ท ธิิ ผ ลในการบัั ง คัั บ ใช้้
กฎหมาย
		 สำหรัั บ สถานการณ์์ ใ นจัั ง หวัั ด ชายแดน
ภาคใต้้ สถิิ ติิ ก ารก่่ อ ความไม่่ ส งบและผู้้�ได้้ รัั บ
บาดเจ็็ บ ในพื้้� นที่่� จััง หวัั ด ชายแดนภาคใต้้ ใ นปีี 2564
มีีจำนวนเพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อนหน้้า แต่่ผู้้�เสีียชีีวิิต
มีีจำนวนลดลงเล็็กน้้อย รััฐบาลมีีการดำเนิินการแก้้ไข
ปััญหาสถานการณ์์ในพื้้�นที่่ที่� ส่� อดคล้้องกัับข้้อเสนอแนะ
ของ กสม. ในปีีที่่�ผ่่านมา เช่่น การปรัับลดพื้้�นที่่�ประกาศ
ใช้้ พ.ร.ก. การบริิหารราชการในสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน
พ.ศ. 2548 การอบรมสร้้ า งความรู้้�ความเข้้ า ใจ
แก่่เจ้้าหน้้าที่่ฝ่� า่ ยความมั่่�นคง และการให้้ความช่่วยเหลืือ
ผู้้�ได้้รับั ผลกระทบจากสถานการณ์์ความไม่่สงบ แต่่ยังั คง
มีีการก่่อเหตุุรุุนแรงเป็็นระยะ และการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ของเจ้้ า หน้้ า ที่่� รัั ฐ บางกรณีีอาจกระทบต่่ อ สิิ ท ธิิ แ ละ
สร้้างความวิิตกกัังวลแก่่ประชาชน เช่่น การกล่่าวอ้้างว่่า
มีีการกระทำทรมาน การวิิสามััญฆาตกรรมผู้้�ต้้องสงสััย
ในคดีีความมั่่�นคง และการขอตรวจเก็็บ DNA ประชาชน
ในบางพื้้�นที่่� กสม. เห็็นว่่าหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องควรสร้้าง
ความเข้้าใจแก่่ประชาชนถึึงความจำเป็็นในการดำเนิิน
มาตรการต่่ า ง ๆ รวมถึึ ง เคารพขนบธรรมเนีียม
ประเพณีีท้้องถิ่่�นเพื่่�อให้้การแก้้ไขปััญหาความไม่่สงบ
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ในปีี 2564 รััฐบาลและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ได้้ดำเนิินการคุ้้�มครองสิิทธิิแรงงานหลายประการ เช่่น
การแก้้ ไขปัั ญ หาการว่่ า งงาน การช่่ ว ยเหลืือลูู ก จ้้ า ง
ที่่� ถูู ก เลิิ ก จ้้ า งโดยไม่่ เ ป็็ น ธรรม การแก้้ ไขหลัั ก เกณฑ์์
การพิิจารณาประโยชน์์ทดแทนกรณีีว่่างงานให้้รวดเร็็ว
ยิ่่� ง ขึ้้� น อย่่ า งไรก็็ ดีี แรงงานนอกระบบและแรงงาน
แพลตฟอร์์มยัังไม่่ได้้รัับการคุ้้�มครองในเรื่่�องค่่าจ้้างและ
สวััสดิิการต่่าง ๆ แรงงานข้้ามชาติิบางส่่วนยัังเข้้าไม่่ถึึง
กลไกการคุ้้�มครองทางสัังคมเนื่่อ� งจากอุุปสรรคด้้านภาษา
และมีีการลัักลอบนำเข้้าแรงงานข้้ามชาติิจากประเทศ
เพื่่�อนบ้้านหลัังจากภาคธุุรกิิจเริ่่�มกลัับมาดำเนิินกิิจการ
และมีีความต้้องการแรงงานเพิ่่�มขึ้้�น แต่่การทำ MOU
เพื่่� อ นำเข้้ า แรงงานอย่่ า งถูู ก กฎหมายมีีขั้้� น ตอนที่่� ใช้้
เวลานานและค่่าใช้้จ่า่ ยค่่อนข้้างสููง แรงงานประมงยัังคงมีี
ปัั ญ หาการโกงค่่ า แรง การยึึ ด เอกสาร และจำกัั ด
การเคลื่่� อ นย้้ า ยซึ่่� ง เข้้ า ข่่ า ยเป็็ น การบัั ง คัั บ ใช้้ แรงงาน
กสม. มีีข้้อเสนอแนะต่่อรััฐบาลและหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
เช่่ น การเร่่ ง จัั ด ทำร่่ า ง พ.ร.บ. ส่่ ง เสริิ ม และพัั ฒ นา
คุุณภาพชีีวิิตแรงงานนอกระบบ พ.ศ. .... และเร่่งกำหนด
แนวทางการคุ้้�มครองสิิทธิิของคนที่่�ทำงานแพลตฟอร์์ม
การสำรวจและแก้้ไขปััญหาให้้แรงงานข้้ามชาติิที่่�อาจ
เข้้ า ไม่่ ถึึ ง การคุ้้�มครองสิิ ท ธิิ แ ละสวัั ส ดิิ ก ารสัั ง คม
ตามกฎหมายแรงงาน การตรวจสอบและแก้้ไขปััญหา
แรงงานประมงอย่่างจริิงจัังโดยร่่วมมืือกัับภาคส่่วนต่่าง ๆ
สร้้ า งความตระหนัั ก รู้้�และสร้้ า งกลไกการร้้ อ งเรีียน
ให้้ ส ามารถเข้้ า ถึึ ง ได้้ ง่่ า ย และการทบทวนขั้้� น ตอน
การนำเข้้าแรงงานข้้ามชาติิ 3 สััญชาติิตาม MOU ให้้มีี
ความรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น
ด้้ า นสิิ ท ธิิ ใ นสุุ ข ภาพ รัั ฐ บาลพยายาม
ดำเนิินการเพื่่�อให้้ประชาชนเข้้าถึึงบริิการสุุขภาพที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพอย่่างทั่่�วถึึงโดยการพััฒนาระบบสุุขภาพ
ปฐมภููมิอิ ย่่างต่่อเนื่่อ� ง และมีีนโยบายจััดระบบหลัักประกััน
สุุขภาพสำหรัับผู้้�ต้้องขัังที่่�มีีปััญหาทางสถานะบุุคคล
และผู้้�ต้้องขัังข้้ามชาติิ แต่่ยัังคงพบปััญหาหรืืออุุปสรรค
ในการเข้้าถึึงบริิการสาธารณสุุขของประชากรบางกลุ่่�ม
แรงงานข้้ามชาติิและผู้้�ติดต
ิ ามที่่เ� ป็็นเด็็กบางส่่วนยัังไม่่มีี
หลัั ก ประกัั น สุุ ข ภาพ คนไร้้ บ้้ า นไม่่ มีีบัั ต รประจำตัั ว
ในการแสดงตนเพื่่� อ ขอรัั บ บริิ ก าร การขาดแคลน
บุุ ค ลากรทางการแพทย์์ ข องกรมราชทัั ณ ฑ์์ ทั้้� ง ยัั ง มีี

ประเด็็นที่่�ต้้องติิดตาม ได้้แก่่ ปััญหาด้้านสุุขภาพจิิต
ที่่�มีีแนวโน้้มสููงขึ้้�น โดยเฉพาะในกลุ่่�มเด็็กและเยาวชน
ที่่�มีีปััญหาความเครีียดและการฆ่่าตััวตาย การเข้้าถึึง
การช่่วยเหลืือที่่�อาจยัังไม่่เพีียงพอเนื่่�องจากข้้อจำกััด
ด้้ า นบุุ ค ลากรทางการแพทย์์ กสม. มีีข้้ อ เสนอแนะ
ต่่อรััฐบาล เช่่น การมีีนโยบายให้้แรงงานข้้ามชาติิและ
เด็็กติิดตามแรงงานข้้ามชาติิซื้้อ� ประกัันสุุขภาพได้้อย่่างทั่่�วถึงึ
การสำรวจและจัั ด ทำทะเบีียนกลุ่่�มคนไร้้ บ้้ า นที่่� ยัั ง
ไม่่สามารถพิิสูจู น์์ตัวบุ
ั คุ คลเพื่่อ� ให้้เข้้าถึึงบริิการสาธารณสุุข
ได้้ การเพิ่่�มบุุคลากรทางการแพทย์์ของกรมราชทััณฑ์์
และบุุ ค ลากรทางการแพทย์์ ที่่� ดูู แ ลด้้ า นสุุ ข ภาพจิิ ต
และเพิ่่�มช่่องทางการให้้คำปรึึกษาด้้านสุุขภาพจิิต
ในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
รััฐบาลมีีความพยายามจััดการศึึกษาให้้สามารถดำเนิิน
ต่่อไปได้้ผ่่านการเรีียนการสอนระบบออนไลน์์เป็็นหลััก
มีีการสนัั บ สนุุ น สื่่� อ และอุุ ป กรณ์์ ก ารศึึ ก ษา และให้้
ความช่่วยเหลืือด้้านการเงิิน ผ่่านกองทุุน เงิิน ให้้กู้้�ยืืม
เพื่่� อ การศึึ ก ษาและกองทุุ น เพื่่� อ ความเสมอภาค
ทางการศึึกษา นอกจากนี้้� รััฐบาลได้้เตรีียมความพร้้อม
ในการเปิิดเรีียนโดยสนัับสนุุนให้้มีีการฉีีดวััคซีีนป้้องกััน
โรคโควิิด 19 แก่่บุุคลากรทางการศึึกษาและนัักเรีียน
ในกลุ่่�มอายุุที่เ่� หมาะสม อย่่างไรก็็ตาม การจััดการศึึกษา
แบบออนไลน์์เป็็นระยะเวลานานเกิินไปอาจกระทบ
ต่่อการเข้้าถึึงการศึึกษาของนัักเรีียนนัักศึึกษาที่่�มีีฐานะ
ยากจนและต่่อคุุณภาพการศึึกษา กสม. มีีข้้อเสนอแนะ
ให้้รััฐบาลติิดตามการหลุุดจากระบบการศึึกษาของเด็็ก
เพื่่�อให้้ความช่่วยเหลืือด้้านการเงิิน รวมถึึงสื่่�ออุุปกรณ์์
ประกอบการเรีียนที่่�บ้้านในระหว่่างที่่�ยัังไม่่สามารถ
จัั ด การเรีียนการสอนที่่� ส ถานศึึ ก ษาได้้ ตลอดจน
การติิดตามความก้้าวหน้้าในการจััดสรรวััคซีีนให้้แก่่
บุุคลากรทางการศึึกษาและเด็็กนัักเรีียนให้้ทั่่วถึ
� งึ เพื่่อ� ให้้
สามารถกลัับมาจััดการเรีียนการสอนในสถานศึึกษา
ได้้โดยเร็็ว
ประเด็็ น สิิ ท ธิิ ชุุ ม ชนในการจัั ด การที่่� ดิิ น
ทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละสิ่่� ง แวดล้้ อ ม ประเทศไทย
ยัังคงมีีความเหลื่่�อมล้้ำในการถืือครองที่่�ดิิน และปััญหา
การประกาศเขตป่่ า อนุุ รัั ก ษ์์ ทัั บ ที่่� ดิิ น ชุุ ม ชนมาอย่่ า ง
ยาวนาน แม้้ ว่่ า ในปีี ที่่� ผ่่ า นมา รัั ฐ บาลได้้ ส ำรวจ
การถืือครองที่่ดิ� นิ ของชาวบ้้านในพื้้�นที่่เ� ขตอุุทยานแห่่งชาติิ

(4) การประเมิินสถานการณ์์สิทิ ธิิมนุุษยชน
ของกลุ่่�มบุุคคล
		 กสม. ได้้นำเสนอประเด็็นสิิทธิิมนุุษยชน
ของกลุ่่�มบุุคคลออกเป็็น 6 กลุ่่�ม ได้้แก่่ เด็็ก ผู้้�สููงอายุุ
คนพิิการ สตรีีและความเสมอภาคทางเพศ ผู้้�มีีปััญหา
สถานะและสิิทธิิ และกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�
		 ในปีี 2564 ครม. ได้้ให้้ความเห็็นชอบ
แผนพััฒนาเด็็กปฐมวััย พ.ศ. 2564 - 2570 เพื่่�อให้้
เด็็กก่่อนวััยเรีียนได้้รัับการพััฒนาทั้้�งด้้านร่่างกาย จิิตใจ
และการเรีียนรู้้�ที่่� เ หมาะสมกัั บ วัั ย ตามหลัั ก การ
ของอนุุสััญญา CRC รวมทั้้�งอยู่่�ระหว่่างการปรัับปรุุง
ประมวลกฎหมายอาญาเพื่่อ� เพิ่่�มความคุ้้�มครองสิิทธิิเด็็ก
ในกระบวนการยุุ ติิ ธ รรม โดยปรัั บ เพิ่่� ม อายุุ ขั้้� น ต่่ำ
ของความรัับผิิดทางอาญาจากเดิิมอายุุไม่่เกิิน 10 ปีี
เป็็นไม่่เกิิน 12 ปีี อย่่างไรก็็ดีี เด็็กยัังไม่่ได้้รัับการพััฒนา
และคุ้้�มครองสิิ ท ธิิ อ ย่่ า งทั่่� วถึึ ง และเพีียงพอ โดยพบ
ปััญหา อาทิิ ภาวะทุุพโภชนาการของเด็็กในจัังหวััด
ชายแดนภาคใต้้ การใช้้ความรุุนแรงต่่อเด็็กโดยเฉพาะ
การกลั่่�นแกล้้ง (Bully) ซึ่่�งส่่งผลต่่อสุุขภาพจิิตของเด็็ก
จำนวนมาก ปััญหาการถููกล่่วงละเมิิดทางเพศทั้้�งต่่อเด็็กหญิิง
และเด็็กชาย โดยผู้้�กระทำมัักเป็็นบุุคคลใกล้้ชิิดกัับเด็็ก
ปััญหาโครงการเงิินอุุดหนุุนเพื่่�อการเลี้้�ยงดููเด็็กแรกเกิิด
แ บ บ ถ้้ ว น ห น้้ า ที่่� ยัั ง ไ ม่่ ส า ม า ร ถ ด ำ เ นิิ น ก า ร ไ ด้้
กสม. มีีข้้อเสนอแนะต่่อรััฐบาลในการคุ้้�มครองสิิทธิิเด็็ก
เช่่ น การเร่่ ง รัั ด ให้้ ห น่่ ว ยงานต่่ า ง ๆ นำแผนพัั ฒ นา
เด็็กปฐมวััยไปดำเนิินการให้้บรรลุุผล การจััดสรรงบประมาณ
ให้้แก่่โครงการเงิินอุุดหนุุนเพื่่�อการเลี้้�ยงดููเด็็กแรกเกิิด
เพื่่�อให้้เด็็กอายุุ 0 - 6 ปีี ทั่่�วประเทศได้้รัับการพััฒนา
อย่่างเต็็มที่่� และการยกระดัับการแก้้ไขปััญหาการกระทำ
ความรุุนแรงหรืือล่่วงละเมิิดทางเพศต่่อเด็็กให้้เป็็นวาระ
เร่่งด่่วน
		 สำหรัับกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ รััฐบาลได้้ขัับเคลื่่�อน
ระเบีียบวาระแห่่ ง ชาติิ เรื่่� อ งสัั ง คมสูู ง อายุุ ทั้้� ง ด้้ า น
การส่่ ง เสริิ ม การมีีงานทำ รายได้้ การดูู แ ลสุุ ข ภาพ
การปรัั บ สภาพแวดล้้ อ มในบ้้ า นและชุุ ม ชน และ

6
บทที่่�

บทสรุุป

ที่่�มากไปกว่่าธุุรกิิจที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
และกำหนดให้้การตรวจสอบสิิทธิิมนุษุ ยชนอย่่างรอบด้้าน
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการกำกัับดููแลองค์์กรธุุรกิิจ

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของประเทศไทย ปีี 2564

และเขตรัักษาพัันธุ์์�สััตว์์ป่่าในพื้้�นที่่�ประมาณ 4 ล้้านไร่่
และดำเนิินการจััดที่่�ดิินทำกิินและที่่�อยู่่�อาศััยในเขต
ป่่าสงวนแห่่งชาติิให้้ประชาชนที่่�ยากไร้้ 821,534 ไร่่
แต่่ยัังคงมีีการบุุกรุุกพื้้�นที่่�และจัับกุุมดำเนิินคดีีผู้้�กระทำ
ความผิิด นอกจากนี้้� มีีการคััดค้า้ นและร้้องเรีียนเกี่่ย� วกัับ
การจำกััดสิทิ ธิิชุมุ ชน สำหรัับโครงการพััฒนาขนาดใหญ่่
ที่่� ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ สิิ ท ธิิ ชุุ ม ชน เช่่ น โครงการเมืือง
ต้้นแบบอุุตสาหกรรมก้้าวหน้้าแห่่งอนาคต อ. จะนะ
จ. สงขลา กสม. มีีข้้อเสนอแนะต่่อรััฐบาลให้้ปรัับปรุุง
แก้้ไขกฎหมายและแนวปฏิิบััติิที่่�รัับรองให้้ประชาชน
สามารถเข้้ า มามีีส่่ ว นร่่ วม ในกระบวนการจัั ด การ
ทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละสิ่่� ง แวดล้้ อ มอย่่ า งแท้้ จ ริิ ง
เพิ่่�มการอบรมให้้ความรู้้�แก่่เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ปฏิิบััติิ เร่่งรััด
การกระจายการถืือครองที่่�ดิิน โดยพิิจารณาปรัับปรุุง
มาตรการด้้านภาษีีให้้มีีประสิิทธิิภาพ รััฐบาลควรกำชัับ
ให้้หน่่วยงานของรััฐที่่เ� ป็็นเจ้้าของโครงการพััฒนาต่่าง ๆ
ต้้ อ งให้้ บุุ ค คลและชุุ ม ชนผู้้�ได้้ รัั บ ผลกระทบเข้้ า มา
มีีส่่ ว นร่่ วม อย่่ า งแท้้ จ ริิ ง รวมถึึ ง ต้้ อ งมีีมาตรการ
การเยีียวยาให้้กัับผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบอย่่างเป็็นธรรม
ในระยะเวลาอัันสมควร
		 ในเรื่่�องธุุรกิิจกัับสิิทธิิมนุุษยชน รััฐบาล
อยู่่�ระหว่่างการจััดทำร่่างกฎหมายขจััดการเลืือกปฏิิบััติิ
ซึ่่�งรวมถึึงการเลืือกปฏิิบััติิในการทำงานด้้วย รวมทั้้�งมีี
นโยบายส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจที่่เ� คารพสิิทธิิมนุษุ ยชน
โดยสำนัักงาน ก.ล.ต. ได้้กำหนดมาตรการให้้บริิษััท
จดทะเบีียนเปิิดเผยข้้อมููลนโยบายและการดำเนิินงาน
ที่่� อ าจมีีผลกระทบต่่ อ สิิ ท ธิิ มนุุ ษ ยชนผ่่ า นการจัั ด ทำ
รายงานประจำปีี (แบบ 56-1 หรืือ One Report)
ที่่�ครอบคลุุมตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า (Value Chain) ของ
บริิษััทและสอดคล้้องกัับการตรวจสอบสิิทธิิมนุุษยชน
อย่่างรอบด้้าน (Human Rights Due Diligence)
ตามหลัั ก การชี้้� แ นะว่่ า ด้้ ว ยธุุ ร กิิ จ กัั บ สิิ ท ธิิ มนุุ ษ ยชน
ของสหประชาชาติิ อย่่างไรก็็ตาม กสม. มีีข้้อกัังวล
เกี่่� ย วกัั บ การละเมิิ ดสิิ ท ธิิ แรงงานในอุุ ต สาหกรรม
ประมง และการเยีียวยากรณีีการประกอบธุุ ร กิิ จ
ที่่�กระทบต่่อชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อม จึึงมีีข้้อเสนอแนะ
ให้้ รััฐบาลเร่่ ง รัั ด การดำเนิิ น การตามแผนปฏิิ บัั ติิการ
ระดัับชาติิว่่าด้้วยธุุรกิิจกัับสิิทธิิมนุุษยชน ระยะที่่� 1
(พ.ศ. 2562 - 2565) ให้้เกิิดผลเป็็นรููปธรรม ขยายการ
กำกัับดููแลองค์์กรภาคธุุรกิิจให้้เคารพสิิทธิิมนุุษยชน

193

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ

National Human Rights Commission of Thailand

การส่่งเสริิมการออมเพื่่อ� เตรีียมความพร้้อมในการเข้้าสู่่�
วััยสููงอายุุโดยการจััดทำร่่างกฎหมายเกี่่�ยวกัับนโยบาย
และกองทุุ น บำเหน็็ จ บำนาญแห่่ ง ชาติิ อย่่ า งไรก็็ ดีี
ยัังพบปััญหาและอุุปสรรคในการเข้้าถึึงสิิทธิิบางประการ
ของผู้้�สูู ง อายุุ อาทิิ การเรีียกคืืนเบี้้� ย ยัั ง ชีีพผู้้�สูู ง อายุุ
ที่่เ� รีียกเก็็บจากผู้้�สููงอายุุที่รั่� บั เงิินซ้้ำซ้้อนกัับสวััสดิิการอื่่น�
ปััญหาทััศนคติิของนายจ้้างหรืือสมาชิิกในครอบครััว
ที่่�เห็็นว่่าผู้้�สููงอายุุมีีข้้อจำกััดในการทำงาน การเข้้าไม่่ถึึง
เทคโนโลยีีเป็็ น อุุ ป สรรคในการได้้ รัั บ บริิ ก ารจากรัั ฐ
โดยเฉพาะในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
และการถููกละเมิิดสิิทธิิหรืือถููกหลอกลวงจากผู้้�ใกล้้ชิิด
กสม. ได้้ มีีข้้ อ เสนอแนะต่่ อ รัั ฐ บาลและหน่่ ว ยงาน
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง อาทิิ การดำเนิิ น การให้้ ผู้้�สูู ง อายุุ ไ ด้้ รัั บ
เบี้้�ยยัังชีีพที่่ถู� กู เรีียกเงิินคืืนโดยเร็็ว การส่่งเสริิมให้้ผู้้�สูงู อายุุ
ที่่�ต้้องการทำงานได้้ทำงานที่่�เหมาะสมกัับวััย ได้้รัับ
การพััฒนาทัักษะที่่จ� ำเป็็นในการทำงานและการประกอบ
อาชีีพอิิสระ การส่่งเสริิมให้้ผู้้�สููงอายุุมีีความรู้้�ในการใช้้
อุุปกรณ์์เทคโนโลยีี และการมีีมาตรการคุ้้�มครองและ
ช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุที่่�ถููกละเมิิดสิิทธิิในระดัับพื้้�นที่่�
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ในส่่ ว นคนพิิ ก าร หน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
ได้้ ด ำเนิิ น การส่่ ง เสริิ มสิิ ท ธิิ ด้้ า นการมีีคุุ ณ ภาพชีีวิิ ต
ที่่�เหมาะสมโดยอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาให้้คนพิิการ
ที่่�มีีบััตรประจำตััวคนพิิการได้้รัับเบี้้�ยคนพิิการในอััตรา
เดีียวกััน การอำนวยความสะดวกในการเข้้าถึึงบริิการ
ต่่าง ๆ ผ่่านศููนย์์บริิการคนพิิการ การดููแลในสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 และการกำหนด
มาตรฐานสิ่่�งอำนวยความสะดวกที่่�จำเป็็นต่่อการเข้้าถึึง
การขนส่่งสาธารณะ อย่่างไรก็็ตาม การดำเนิินงาน
ในบางด้้านยัังไม่่เห็็นผลชััดเจน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
การศึึ ก ษาของเด็็ ก พิิ ก ารซึ่่� ง มีีผลต่่ อ โอกาสในการมีี
งานทำและการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต การจ้้างงานคนพิิการ
ในหน่่ ว ยงานของรัั ฐ ที่่� ยัั ง มีีจำนวนไม่่ ม าก อุุ ป สรรค
ในการเข้้าถึึงบริิการขนส่่งสาธารณะและข้้อมููลข่่าวสาร
โดยเฉพาะของหน่่วยงานของรััฐ การขาดมาตรการ
ที่่�ชััดเจนในการป้้องกัันและคุ้้�มครองสตรีีและเด็็กหญิิง
พิิการที่่�ถููกล่่วงละเมิิด ปััญหาทััศนคติิเชิิงลบที่่�นำไปสู่่�
การละเมิิ ด และการเลืือกปฏิิ บัั ติิ ต่่ อ คนพิิ ก าร
กสม. มีีข้้อเสนอแนะต่่อรััฐบาลและหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง

อาทิิ การประเมิิ น ผลโครงการส่่ ง เสริิ ม และพัั ฒ นา
คุุ ณ ภาพชีีวิิ ต คนพิิ ก ารเพื่่� อ ให้้ ส ามารถแก้้ ไขปัั ญ หา
สนัับสนุุนและให้้บริิการได้้ตรงกัับความต้้องการของ
คนพิิการ การเร่่งจ้้างงานคนพิิการในหน่่วยงานของรััฐ
เพื่่อ� เป็็นแบบอย่่างแก่่ภาคเอกชน การจััดระบบสนัับสนุุน
การศึึกษาสำหรัับเด็็กพิิการที่่�เหมาะสมกัับความพิิการ
แต่่ละประเภท รวมถึึงการสนัับสนุุนงบประมาณ บุุคลากร
และสื่่�อการเรีียนการสอนที่่� เ พีียงพอและเหมาะสม
การส่่งเสริิมให้้คนในสัังคมมีีทััศนคติิที่ถู่� กู ต้้องต่่อคนพิิการ
การเร่่งหาแนวทางป้้องกัันการล่่วงละเมิิดต่่อคนพิิการ
และการปรัับสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�อให้้คนพิิการสามารถ
มีีส่่ ว นร่่ วม ในสัั ง คมอย่่ า งเต็็ มที่่� ต ามหลัั ก การของ
อนุุสััญญา CRPD
ด้้านสิิทธิิสตรีีและความเสมอภาคทางเพศ
รััฐมีีการขัับคลื่่�อนงานด้้านการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา
ความรุุ น แรงในครอบครัั ว โดยเตรีียมความพร้้ อ ม
การประกาศใช้้ พ.ร.บ. ส่่งเสริิมการพััฒนาและคุ้้�มครอง
สถาบัันครอบครััว พ.ศ. 2562 และจััดทำร่่างกฎหมาย
ว่่ า ด้้ ว ยมาตรการป้้ อ งกัั น การกระทำความผิิ ดซ้้ ำ
ในความผิิดเกี่่�ยวกัับเพศหรืือที่่�ใช้้ความรุุนแรง ด้้านสิิทธิิ
อนามัั ย เจริิ ญ พัั น ธุ์์� มีีการกำหนดแนวทางปฏิิ บัั ติิ
เพื่่�อรองรัับการใช้้สิิทธิิในการยุุติิการตั้้�งครรภ์์ของสตรีี
ตามมาตรา 305 ของประมวลกฎหมายอาญาที่่�แก้้ไข
ในปีี 2564 การพััฒ นาช่่อ งทางที่่�ใ ห้้ข้้อ มููลเกี่่�ยวกัั บ
สิิ ท ธิิ อ นามัั ย เจริิ ญ พัั น ธุ์์�ที่่� เข้้ า ถึึ ง ง่่ า ยสำหรัั บ วัั ย รุ่่�น
การเสนอแก้้ไขกฎกระทรวงเพื่่อ� ให้้การเลืือกสถานศึึกษา
เป็็ น ไปตามเจตนารมณ์์ ข องนัั ก เรีียนหรืือนัั ก ศึึ ก ษา
ที่่� ตั้้� ง ครรภ์์ นอกจากนี้้� หน่่ ว ยงานของรัั ฐ ได้้ ท ำการ
ประเมิินผลสััมฤทธิ์์ข� อง พ.ร.บ. ป้้องกัันและปราบปราม
การค้้าประเวณีี พ.ศ. 2539 เพื่่�อนำไปปรัับปรุุงแก้้ไข
กฎหมายให้้สอดคล้้องกัับบริิบทของสัังคมที่่�เปลี่่�ยนไป
อย่่ า งไรก็็ ดีี ในปีี 2564 สถานการณ์์ ค วามรุุ น แรง
ในครอบครัั วมีี แนวโน้้ ม เพิ่่� มขึ้้� น เมื่่� อ เปรีียบเทีียบกัั บ
ช่่วงก่่อนเกิิดการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 การเข้้าถึึง
บริิการยุุติิการตั้้�งครรภ์์ยัังมีีอุุปสรรคในการส่่งต่่อผู้้�รัับ
บริิการไปยัังสถานพยาบาลที่่พ� ร้้อมให้้บริิการ ในประเด็็น
การส่่งเสริิมความเท่่าเทีียมระหว่่างเพศ ยัังพบปััญหา
การเลืือกปฏิิบััติิในการจ้้างงานและการถููกล่่วงละเมิิด

ในส่่วนของผู้้�มีีปััญหาสถานะและสิิทธิิ รััฐบาล
ได้้ พ ยายามแก้้ ไขปัั ญ หาอุุ ป สรรคในกระบวนการ
กำหนดสถานะบุุ ค คลให้้ มีี ความรวดเร็็ ว และไม่่ เ ป็็ น
ภาระแก่่ผู้้�ยื่่�นคำขอ หลายหน่่วยงานมีีความร่่วมมืือ
ในการตรวจพิิ สูู จ น์์ ส ารพัั น ธุุ ก รรมเพื่่� อ แก้้ ไขปัั ญ หา
ด้้านสััญชาติิและสถานะบุุคคล นอกจากนี้้� ครม. ได้้มีี
มติิ เ ห็็ น ชอบเกี่่� ย วกัั บ หลัั ก เกณฑ์์ ก ารกำหนดสถานะ
และสิิทธิิ และการให้้สิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานด้้านสาธารณสุุข
แต่่บุุคคลที่่�ได้้รัับสถานะหรืือสััญชาติิไทยยัังมีีจำนวน
ไม่่มากเนื่่�องจากบุุคลากรที่่�ปฏิิบััติิงานมีีจำนวนน้้อย
งบประมาณจำกััด และกลไกการพิิจารณาคำขอสถานะ/
สััญชาติิระดัับจัังหวััดและระดัับชาติิยังั ขาดความคล่่องตััว
ในการดำเนิินงาน ในปีี 2564 มีีเด็็กนัักเรีียนกลุ่่�ม G
ลงทะเบีียนเพิ่่�มสููงขึ้้�นในขณะที่่�การตรวจสอบสถานะ
ของเด็็กกลุ่่�มนี้้�ยังั ทำได้้อย่่างจำกััด และยัังประสบปััญหา
การเข้้าถึึงสิิทธิิด้า้ นสาธารณสุุขขั้้น� พื้้�นฐานเช่่นปีีที่ผ่่� า่ นมา
ด้้านการคุ้้�มครองผู้้�แสวงหาที่่�พัักพิิง/ผู้้�ลี้้�ภััย ในปีี 2564
มีีผู้้�เดิินทางจากประเทศเมีียนมาเข้้ามายัังประเทศไทย
อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งทั้้� ง จากปัั ญ หาความไม่่ ส งบ ปัั ญ หา
เศรษฐกิิจ และวิิกฤตโรคระบาด หน่่วยงานภาครััฐและ
ภาคประชาสัังคมได้้ให้้ความคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน
แก่่ ก ลุ่่�มคนดัั ง กล่่ า วโดยจัั ด หาพื้้� น ที่่� ป ลอดภัั ย ให้้ พัั ก
ชั่่�วคราว ให้้การรัักษาพยาบาลเบื้้�องต้้น และจััดหา
สิ่่� ง ของจำเป็็ น พื้้� น ฐานในการดำรงชีีวิิ ตก่่ อ นส่่ ง กลัั บ
มาตุุ ภูู มิิ ทั้้� ง นี้้� กสม. มีีข้้ อ เสนอแนะต่่ อ รัั ฐ บาลและ
หน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง อาทิิ การหามาตรการและ
แนวทางในการดำเนิิ น งานด้้ า นสัั ญ ชาติิ แ ละสถานะ

สำหรัับกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์� ในปีี 2564 รััฐบาล
มีีความพยายามในการคุ้้�มครองสิิทธิิของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�
ต่่อเนื่่�องจากปีี 2563 อาทิิ การร่่วมมืือกัับองค์์กรต่่าง ๆ
ในการแก้้ ไขปัั ญ หาภาวะไร้้ สัั ญ ชาติิ ข องประชากร
กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�บางกลุ่่�ม มติิของคณะกรรมการนโยบาย
ที่่ดิ� นิ แห่่งชาติิมีีส่ว่ นเกี่่ย� วข้้องมากขึ้้น� กัับการแก้้ไขปััญหา
ด้้านที่่อ� ยู่่�อาศััยและที่่ท� ำกิินของกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�ที่มีีปั
่� ญ
ั หา
ทัับซ้้อนกัับพื้้�นที่่�ในความดููแลของรััฐ และการยกร่่าง
พ.ร.บ. ส่่ ง เสริิ ม และอนุุ รัั ก ษ์์ วิิ ถีีชีีวิิ ต กลุ่่�มชาติิ พัั น ธุ์์�
พ.ศ. …. ซึ่่�งได้้นำสาระสำคััญของนโยบายเกี่่�ยวกัับสิิทธิิ
ของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�มารวมเป็็นกฎหมาย อย่่างไรก็็ตาม
นโยบายด้้านการจััดการทรััพยากรธรรมชาติิของรััฐ
ส่่งผลกระทบต่่อกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�บางส่่วน ทำให้้ต้้องย้้าย
ที่่�อยู่่�อาศััย ในบางกรณีีที่่�ทำกิินที่่�รััฐจััดให้้ไม่่เหมาะสม
กัั บ วิิ ถีีชีีวิิ ตดั้้� ง เดิิ ม นำไปสู่่�การจัั บ กุุ ม กลุ่่�มชาติิ พัั น ธุ์์�
ที่่� ถูู ก กล่่ า วหาว่่ า เป็็ น ผู้้�บุุ ก รุุ ก พื้้� น ที่่� อุุ ท ยานแห่่ ง ชาติิ
กสม. จึึงมีีข้้อเสนอแนะให้้รัฐั บาลและหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
เร่่งดำเนิินการให้้สถานะบุุคคลแก่่กลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์� โดยอาศััย
แนวทางในการตรวจสอบและพิิสูจู น์์สถานะบุุคคลภายใต้้
เงื่่�อนไขที่่�สามารถดำเนิินการได้้สะดวกรวดเร็็ว และ
เร่่งผลัักดัันให้้มีีการพิิจารณาและประกาศใช้้กฎหมาย
เกี่่ย� วกัับการส่่งเสริิมและอนุุรักั ษ์์วิถีีชีีวิ
ิ ติ ของกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�
ในระหว่่ า งที่่� ก ฎหมายดัั ง กล่่ า วยัั ง ไม่่ มีี ผลบัั ง คัั บ ใช้้
หน่่ ว ยงานของรัั ฐ ควรยึึ ดถืื อหลัั ก การตามมติิ ครม.
เมื่่� อ ปีี 2553 เกี่่� ย วกัั บ การฟื้้� น ฟูู วิิ ถีีชีีวิิ ต ชาวเลและ
การฟื้้�นฟููวิิถีีชีีวิิตชาวกะเหรี่่�ยง มาใช้้เป็็นแนวทางใน
การให้้ความช่่วยเหลืือและแก้้ไขปััญหาของกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�
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บุุ ค คลให้้ ค รอบคลุุ ม กลุ่่�มผู้้�มีีปัั ญ หาสถานะและสิิ ท ธิิ
ในประเทศไทยทั้้�งหมดที่่ขึ้้� น� ทะเบีียนไว้้กับั กรมการปกครอง
ให้้ แ ล้้ ว เสร็็ จ โดยเร็็ ว การให้้ สิิ ท ธิิ ด้้ า นสาธารณสุุ ข
กัั บ บุุ ค คลที่่� มีีปัั ญ หาสถานะและสิิ ท ธิิ และการดูู แ ล
ผู้้�แสวงหาที่่�พัักพิิงทั้้�งด้้วยเหตุุผลด้้านมนุุษยธรรมและ
ตามหลัักการสิิทธิิมนุษุ ยชนที่่เ� ป็็นที่่ย� อมรัับในทางสากล

รายงานผลการประเมิินสถานการณ์์
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หรืือถููกคุุกคามทางเพศในสถานที่่�ทำงาน กสม. ได้้มีี
ข้้อเสนอแนะไปยัังรััฐบาล อาทิิ การอบรมเจ้้าหน้้าที่่ใ� นระดัับ
ปฏิิบััติิให้้มีีความรู้้�ความเข้้าใจในการบัังคัับใช้้กฎหมาย
คุ้้�มครองผู้้�ถูู ก กระทำด้้ ว ยความรุุ น แรงในครอบครัั ว
การเร่่งรััดการออกกฎหมายลำดัับรองเพื่่อ� รองรัับการยุุติิ
การตั้้�งครรภ์์ตามมาตรา 305 ของประมวลกฎหมาย
อาญา และการพิิจารณามาตรการส่่งเสริิมและคุ้้�มครอง
สิิทธิิของกลุ่่�มบุุคคลหลากหลายทางเพศให้้สอดคล้้องกัับ
หลัักสิิทธิิมนุุษยชน
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