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คำนำ 

รายงานสถานการณดานสิทธิมนุษยชน  10 เดน กาวหนา10  ถดถอย ประจำป พ.ศ.2565 จัดทำขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการทบทวนสถานการณสทิธิมนุษยชนของประเทศไทยในรอบป 2565 และเผยแพร
รายงานเปนขอมูลขาวสารสูสาธารณะ อันจะเปนการสรางความตระหนักในความสำคัญของสิทธิมนุษยชนที่
ควรไดรับการเคารพ (Respect) การปกปองคุ มครอง (Protect) และการทำใหเกิดขึ ้นจริง (Fulfill) ใน
สังคมไทย  

รายงานฉบับนี้ใชกรอบแนวคิดสิทธิเสรีภาพ และการคุมครองสิทธิมนุษยชนที่รับรองไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย กติการะหวางประเทศ และอนุสัญญาขององคการสหประชาชาติที่ประเทศไทยใหการ
รับรอง เปนเกณฑในการพิจารณาสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบป 2565 ไมวาจะเปนการกระทำโดยรัฐ 
ภาคธุรกิจ หรือภาคประชาสังคม  

เมื่อพิจารณาจากการใชเกณฑดังกลาว ถึงความกาวหนา พบวา ในชวงป 2565 มีเพียงไมกี่เรื ่อง ซึ่ง
เปนความโดดเดนที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม ไดแก การมีกฎหมายเพื่อคุมครองสิทธิ
มนุษยชนของประชาชนในการปองกันปราบปรามการทรมาน การบังคับใหบุคลลสูญหาย การคุมครองขอมูล
สวนบุคคล การปรับโทษทางอาญาเปนปรับเปนพินัย การเขาถึงการเยียวยาผูเสียหายในคดีอาญาของแรงงาน
ขามชาติ การสมรสเทาเทียมและการยุติการตั้งครรภที่ปลอดภัย เปนตน  

และ ยังพบวาในรอบป 2565 สถานการณดานสทิธิมนุษยชนที่ถดถอย ในเรื่องตาง ๆ หลายเรื่อง อาทิ 
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก เสรีภาพในการชุมนุม การเสนอความเห็นตอนโยบายรัฐ
และความคิดเห็นทางการเมือง การคุกคาม ความรุนแรง การเลือกปฏิบัติตอสตรี คนพิการและกลุม LGBT 
การกระทำละเมิดตอชีวิต สิทธิชุมชน ตลอดจนสิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในความปลอดภัยของผูลี้ภัย 
การมีสวนรวมของแรงงานในระบบประกันสังคม  ที่ยังคงเปนประเด็นที่ยังไมมีความคืบหนาในสังคมไทย 
 สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) หวังเปนอยางยิ่งวา ขอมูลที่ปรากฎในรายงานสถานการณ
ดานสิทธิมนุษยชน  10 (กาวหนา) เดน 10 (ถดถอย)  ดอย ฉบับนี้  จะเปรียบเสมือนกระจกที่สะทอนภาพ
ความเปนจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในป พ.ศ.2565 ซึ่งควรนำไปสูการถอดบทเรียนและการประเมินตนเอง
ของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของเพื่อทำใหเกิดพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น
ในการสงเสริมประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการเคารพสิทธิมนุษยชนในปตอไป 
 

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)  
แถลง ณ วันที ่9 ธันวาคม พ.ศ.2565 
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หลักเกณฑการพจิารณาสถานการณสิทธิมนุษยชน 10 กาวหนา 10 ถดถอย  

 

เนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากลและวันรัฐธรรมนูญของไทย 10 ธันวาคม ของทุกป สสส. และเครือขาย
องคกรสิทธิมนุษยชน รวมกันรวบรวมสถานการณสิทธิมนุษยชนในรอบป 2565 เพื่อที่จะเปนการทบทวนและ
ติดตามสถานการณการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งที่เปนประเด็นกาวหนา 10  และประเด็นถดถอย 10  สำหรับ
ป 2565 นี้นับเปนโอกาสที่จะทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนในรอบป ที่จะชวยใหมีการติดตามและ
ตรวจสอบเรื่องดังกลาว และเปนการจัดทำรายงานสถานการณดานสิทธิมนุษยชน เพื่อรายงานตอสาธารณะ 
รัฐบาล ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไดรับรู และตระหนักถึงความสำคัญของคุณคาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิ
มนุษยชน ตลอดจนติดตามกรณีปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น ๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือนำไปสูการแกไข หรือ
พัฒนาทางดานสิทธิมนุษยชน  อยางครบถวน โดยมีกรอบ แนวคิดในการรวมรวมและจัดทำรายงาน 
ดังตอไปนี้   

กรอบแนวคดิเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ   
ที่ใชเปนแนวทางการพิจารณามาจากสทิธิเสรีภาพที่รับรองไวในรฐัธรรมนูญ 2560 และกติการะหวาง

ประเทศ และอนุสัญญาทั้ง 9 ฉบับ (ซึ่งประเทศไทยไดใหการรับรองแลว 7 ฉบับ)ดังตอไปนี้      
1. เสรีภาพในการชุมนมุสาธารณะ และการสมาคม  
2. เสรีภาพในการแสดงความคดิเหน็ของบุคคลและสื่อมวลชน  
3. ความเสมอภาค การไมเลือกปฏิบัต ิ  
4. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม  
5. สิทธิและเสรีภาพสวนบคุคล หรือกลุมคนผูดอยสิทธิหรือโอกาสที่จะเขาถึงการบริการของรัฐ  

และเสรีภาพในการประกอบอาชีพ  
6. สิทธิและเสรีภาพในการศกึษา  
7. สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน  
8. สิทธิชุมชน สิง่แวดลอม ทรพัยากรธรรมชาติ   
9. ประชาธิปไตย  

        ดวยเหตุทีส่ิทธิเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญใหการรับรอง เจาหนาที่รัฐจึงมีหนาที่จะตองทำให
สิทธิดังกลาวเกิดผลขึ้นในทางความเปนจริง ในการใชอำนาจของเจาหนารัฐ เจาหนาที่รัฐจึงมีหนาที่ในการ
เคารพ ใหการปกปองคุมครองและทำใหสิทธิเสรีภาพของประชาชนบรรลุผล ดวยการกำหนดนโยบาย ออก
กฎหมาย กำหนดแผนงานหรือโครงการ รวมทั้งสรางหลักประกันสิทธิโดยการสถาบันตุลาการซึ่งมีความเปน
อิสระและเปนกลางอยางแทจริง 
1. ประเด็น 10 กาวหนา (มีการสรางบรรทัดฐาน มีผลอยางตอเนื่องระยะยาว)  

1.1 มีการออก กฎหมาย กฎ หรอืระเบียบ ทีม่ีความกาวหนาในประเดน็สิทธิมนุษยชน   
1.2 มีนโยบายหรอืแผนงานรบัรองประเด็นสิทธิมนุษยชนใหม   
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1.3 มีคำพิพากษาของศาลที่ประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน(ศาลรัฐธรรมนญู ศาลปกครอง ศาล
ยุติธรรม)  

              1.4 มีกรณีการพัฒนาสิทธิโดยประชาชน  
2. ประเด็น 10 ถดถอย (มผีลกระทบอยางกวางขวางตอเนื่อง หรืออยางเปนระบบ)  

2.1 มีการออกกฎหมาย  กฎ หรอืระเบียบที่ละเมดิสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
2.2 มีนโยบายหรอืแผนงานที่สงผลกระทบตอการละเมดิสิทธิเสรีภาพของประชาชน   
2.3 มีคำพิพากษาของศาลที่ไมสอดคลองกับหลักสิทธิเสรีภาพของประชาชน(ศาลรัฐธรรมนูญ ศาล

ปกครอง ศาลยุตธิรรม)  
2.4 มีกรณีการใชอำนาจของเจาหนาทีร่ฐัละเมดิสทิธิเสรีภาพของประชาชน  

3. แนวทางการจัดทำรายงานและรวบรวมขอมูล  
3.1 ใหตัวแทนองคกรสิทธิมนุษยชน องคกรวิชาการ และทุกภาคสวนในสังคม มีสวนรวม  
3.2 มีที่มาของขอมูล สามารถอางอิง ตรวจสอบได   
3.3 มีตัวชี้วัดประเด็นสิทธิมนุษยชนตามกรอบที่กำหนดไว เชน มีการเปลี ่ยนแปลงทางดาน

กฎหมาย นโยบาย ที่สงผลตอทางหลักการ หรือการปฏิบัติตอกลุมเปาหมายที่ชัดเจน ทำให
ไดรับสิทธิ หรือไมไดรับสิทธิ เปนตน  
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สถานการณดานสิทธิมนุษยชน 10 กาวหนา  ป 2565 
 

1. พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 จะมี
ผลใชบังคับเมื่อพนกำหนด 120 วัน นับแตวันที่ 25 ตุลาคม 2565 โดยกฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณที่จะบัญญัติ
ใหสอดคลองตามพันธกรณีระหวางประเทศ 2 ฉบับ คือ  อนุสัญญาตอตานการทรมาน และการประติบัติ หรือ
การลงโทษอื่นที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี  (Convention against Torture and Other Cruel 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT)  และอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการ
คุมครองบุคคลทุกคนจากการบังคับใหหายสาบสูญ (International Convention for the Protection of all 
Persons from Enforced disappearance : CED)  ที่ประเทศไทยมีอยู เพื่อคุมครองประชาชนจาก “การ
ทรมาน การกระทำที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และการกระทำใหบุคคลสูญ
หาย” ที่เกิดจากการกระทำหรือรูเห็นเปนใจของเจาหนาที่รัฐ และปราบปรามการกระทำผิดของเจาหนาที่รัฐ ที่
กระทำตอบุคคลซึ่งไดรับความเสียหายแกชีวิต รางกาย หรือจิตใจ จากการทรมาน การกระทำที่โหดราย ไร
มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือการกระทำใหบุคคลสูญหาย และใหหมายความรวมถึงสามี 
ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูซึ ่งอยูกินกันฉันสามีภริยา ซึ่งมิไดจดทะเบียนสมรส ผูอุปการะและผูอยูใน
อุปการะของผูถูกกระทำใหสูญหาย หรือการควบคุมตัว การจับ คุมตัว ขัง กักตัว กักขัง หรือกระทำดวยประการ
อื่นใด ในทำนองเดียวกันอันเปนการจำกัดเสรีภาพในรางกายของบุคคลใหเกิดความเจ็บปวดหรือ ความทุกข
ทรมานอยางรายแรงแกรางกายหรือจิตใจ เพื่อวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใด (1) ใหไดมาซึ่งขอมูลหรือคำรับ
สารภาพจากผูถูกกระทำหรือบุคคลที่สาม (2) ลงโทษผูถูกกระทำเพราะเหตุอันเกิดจากการกระทำ หรือสงสัยวา
กระทำของผูนั้น หรือบุคคลที่สาม (3) ขมขูหรือขูเข็ญผูถูกกระทำ หรือบุคคลที่สาม (4) เลือกปฏิบัติไมวารูปแบบ
ใด  

ในระหวางขั้นตอนการลงมติของสภาผูแทนราษฎรภายหลังจากวุฒิสภาสงรางกฎหมายดังกลาว
กลับมาใหสภาผูแทนราษฎรลงมติ สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบดวยคะแนน 287 เสียง ไมเห็นชอบ 1 เสียง 
ไมลงคะแนน 1 เสียง แสดงใหเห็นวากฎหมายดังกลาวไดรับการยอมรับอยางทวมทนโดยประชาชน นอกจากนี้
ยังเปนกฎหมายที่ภาคประชาชนใหการยอมรับ นำไปสูการคุมครองสทิธิมนุษยชนที่สามารถเกิดผลในทางปฏิบัติ
ไดจริง อันเปนการยกระดับความกาวหนาดานสิทธิมนุษยชนของไทยอีกระดับ  

อยางไรก็ตาม กฎหมายฉบับนี้ยังมีรายละเอียดบางประการที่ต่ำกวามาตรฐานตามอนุสัญญาตอตาน
การทรมานฯ และอนุสัญญาคุมครองบุคคลจากการถูกบังคับใหหายสาบสูญ เชน ขาดความผิดฐานย่ำยีศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย ขาดขอหามไมใหนิรโทษกรรมผูกอการทรมานหรือบังคับหายสาบสูญ ไมไดกำหนดใหผูแทน
ผูเสียหายจากการทรมานฯและหายสาบสูญโดยถูกบังคับเปนกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง ไมใหบันทึกวิดีโอ
ระหวางควบคุมตัว ใหอำนาจกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงเพียงแคในการตรวจสอบการทรมานฯ และการ
บังคับหายสาบสูญจากการรับเรื่องรองเรียนแตไมไปถึงการตรวจสอบขอเท็จจริงที่คณะกรรมการไดพบเห็น ขาด
การหามไมใหศาลยอมรับพยานหลักฐานจากขอความอันมาจากการทรมานฯ เปนตน ซึ่งถือเปนอีกขั้นตอนถดัไป
ในการดำเนินการแกไขพรบ.ดังกลาวใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลมากขึ้น 
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ซึ่งเปนกฎหมายที่ภาคประชาชนใหการยอมรับ นำไปสูการคุมครองสิทธิมนุษยชนที่สามารถเกิดผล
ในทางปฏิบัติไดจริง อันเปนการยกระดับความกาวหนาดานสิทธิมนุษยชนของไทยอีกระดับ  

2. ความยุติธรรมจะยุติธรรมเมื่อคดีไมลาชา : พระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานใน

กระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2565  

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนไดรับรองสิทธิที่จะไดรับการเยียวยาอันมีประสิทธิผลจากศาลที่มี
อำนาจของรัฐตอการละเมดิสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนไดรบัตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายไวใน ขอ 8 และกติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ขอ 14 (ค) รับรองสิทธิที่จะไดรับการ
พิจารณาคดีโดยไมชักชาเกินความจำเปน และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 68 
ไดกำหนดหนาที่ใหรัฐจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกดานใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรมและไมเลือก

ปฏิบัติ และใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยสะดวก รวดเร็ว และมาตรา 188 วรรคสอง ก็ไดบัญญัติให 
ผูพิพากษาและตุลาการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปโดยรวดเร็ว เปนธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง 
ประกอบกับมาตรา 258 ง (1) บัญญัติใหมีการกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ยุติธรรมที่ชัดเจน แตในความเปนจริงการเขาถึงกระบวนการยุตธิรรม ตั้งแตกระบวนการตำรวจ อัยการ และศาล 
ยังมีตนทุนที่สูงหรือยังเปนความยุติธรรมที่มีราคาแพง การไมสามารถเขาถึงความชวยเหลือทางกฎหมายของ
ประชาชนผูดอยโอกาส จนมีคำกลาวที่กลายเปนสุภาษิตกฎหมายที่วา “ความยุติธรรมที่ลาชาคือความอ
ยุติธรรม (justice delayed is justice denied)” ซึ่งเปนสุภาษิตกฎหมายที่รับรูโดยทั่วไปของนักกฎหมาย
และประชาชนในระดับสากล  

ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กำหนดกำหนดใหมีการ
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตามมาตรา 258 ง ซึ่งใน (1) และหลักการสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศดังกลาว
ขางตน รัฐสภาของไทยไดใหความเห็นชอบในการตราพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานใน
กระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2565 ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะมีผลบังคับใชหลังวันประกาศเกา
สิบวัน  

ความในมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 
2565 ไดกำหนดใหหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมอันไดแก กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ยุติธรรม สำนักงานตำรวจแหงชาติ สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ศาล องคกรอัยการ และหนวนงานใน
กระบวนการยุติธรรมอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา กำหนดระยะเวลาแลวเสร็จในการพิจารณาเรื่องใน
ขั้นตอนตางๆ ของการดำเนินงานที่อยูในอำนาจหนาที่ของตน มาตรา 7 ยังไดกำหนดใหผูบังคับบัญชากำกับดูแล
การดำเนินงานของผูรับผิดชอบ มีอำนาจพิจารณาดำเนินการทางวนิยั และมาตรา 9 กำหนดใหหนวยงานจัดใหมี
ผูรับผิดชอบ เปนการเฉพาะเพื่อรับเรื่องในกรณีที่ผู มีสวนเกี่ยวของไดรับความเดือดรอนอันเนื่องมาจากความ
ลาชา  และใหตรวจสอบความคืบหนาของการดำเนินงาน แลวแจงผลการตรวจสอบไปยังผูมีสวนเกี ่ยวของ 
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง 

การกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมใหชัดเจนขึ้นดังกลาว ทำใหผูเกี่ยวของใน
กระบวนการสามารถวางแผนในการดำเนินชีวิตของตนไดลวงหนา จึงเปนสวนสำคัญที่จะสงผลใหการอำนวย
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ความยุติธรรมของรฐัมีความเปนธรรมมากขึน้ จึงเปนความกาวหนาที่นับเปนจุดเดนสำคัญดานสิทธิมนษุยชนของ
ไทยในปนี ้

2. พระราชบัญญัติวาดวยการปรับเปนพินัย พ.ศ. 2565 : ขจัดการเลือกปฏิบัติ ลดความเหลื่อมล้ำ 

และคุมครองศักด์ิศรีความเปนมนุษย 

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 พระราชบัญญัติวาดวยการปรับเปนพินัย พ.ศ. 2565 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ซึ่งจะมีผลใชบังคับเมื่อพนกำหนด 240 วันนับแตวันประกาศ ซึ่งเหตุผลในการประกาศใช
พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2560 ไดบัญญัติใหรัฐพึง
กำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง ประกอบกับแผนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายไดกำหนดใหมีการ
ปรับปรุงกฎหมายในการกำหนดโทษอาญาใหเหมาะสมกับสภาพความผิดหรือกำหนดมาตรการลงโทษให
เหมาะสมกับการกระทำความผิด และฐานะของผูกระทำความผิดเพื่อมิใหบุคคลตองรับโทษหนักเกินสมควร 
หรือตองรับภาระในการรับโทษที่แตกตางกันอันเนื่องมาจากฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน 

เนื่องจากกรณีที่กฎหมายกำหนดโทษปรับ ผูมีฐานะทางเศรษฐกิจดียอมสามารถชำระคาปรับได แตผู
มีฐานะยากจนและไมอยูในฐานะที่จะชำระคาปรับไดจะถูกกักขังแทน คาปรับอันกระทบตอศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยอยางรุนแรงประกอบกับเมื่อคำนึงถึงขอหามหรือขอบังคับที่กฎหมายกำหนดใหประชาชนตองปฏิบัติ
หรือไมปฏิบัติแลว จะพบวามีขอหามหรือขอบังคับจำนวนมากอาจรุกล้ำเขาไปในสิทธิพื้นฐานหรือสรางภาระอัน
เกินสมควรแกประชาชน และนับวันจะมีกฎหมายตราออกมากำหนดการกระทำใหเปนความผิดมากขึ้น  

มีหลายกรณีประชาชนกลายเปนผูกระทำความผิดเพราะรูเทาไมถึงการณ บางกรณีกระทำไปเพราะ
ความยากจนเหลือทนทาน และเมื่อไดกระทำความผิดแลว ก็ตองถูกนำตัวเขาสูกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
เชน ถูกจับกุม คุมขัง พิมพลายนิ้วมือและลงบันทึกประวัติอาชญากรเปนประวัติติดตัวตลอดไป และในที่สุดไมวา
ผูนั้นจะเปนผูกระทำความผิดหรือไมกระบวนการที่กลาวมายอมสรางรอยดางใหเกิดแกศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
อยางหลีกเลี่ยงไมได  

ถามีทางใดที ่จะปองกันมิใหประชาชนจะตองตกเขาสูกระบวนการนั ้นได จะเปนประโยชนแก
ประชาชนและขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมลงไดตามสมควร แมวาการกำหนดมาตรการอันเปนโทษที่ผูกระทำ
การอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายเปนสิ่งจำเปนที่จะตองมีเพื่อใหกฎหมายมีสภาพบังคับ แตโทษ
นั้นก็ไมจำเปนตองใชโทษอาญาเสมอไป ซึ่งนานาประเทศไดเริ่มปรับเปลี่ยนบทลงโทษจากความผิดอาญาเปน
มาตรการอื่นที่มิใชโทษอาญามากขึ้นรวมทั้งการใชมาตรการอื่นแทนการลงโทษทางอาญา เชน การคุมประพฤติ
กรณจึงสมควรที ่ประเทศไทยจะพัฒนากฎหมายไทยใหสอดคลองกับนานาประเทศ และเกิดประโยชนแก
ประชาชนยิ่งขึ้น โดยปรับเปลี่ยนโทษอาญาบางประการที่มุงตอการปรับเปนเงินตามบัญชีทายพระราชบัญญัติ 
เปลี่ยนเปนมาตรการปรับเปนพินัยที่สรางขึ้นใหมไมใหมีสภาพเปนโทษอาญาโดยกำหนดหลักเกณฑใหใชดุลพินิจ
กำหนดคาปรับที่ตองชำระใหเหมาะสมกับสภาพความรายแรงแหงการกระทำและฐานะทางเศรษฐกิจของ
ผูกระทำความผิดใหสอดคลองกันและในกรณีที่ผู กระทำความผิดไมมีเงินชำระคาปรับ อาจขอทำงานบริการ
สังคมหรือทำงานสาธารณประโยชนแทนการชำระคาปรับได โดยไมมีการกักขังแทนคาปรับดังเชนที่เปนอยูใน
คดีอาญา  
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การเปลี่ยนสภาพบังคับไมใหเปนโทษอาญาโดยกำหนดวิธีการดำเนินการขึ้นใหมเปนการเฉพาะนี้ 
ยอมจะชวยทำใหประชาชนที่ถูกกลาวหาวากระทำความผิดไมตองเขาสูกระบวนการทางอาญา และไมมปีระวัติ
อาชญากรรมติดตัวอีกตอไป การเปลี่ยนแปลงเชนนี้จะเปนกลไกทางกฎหมายเพื่อสรางความเปนธรรมและขจัด
ความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสงเสริมการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามเจตนารมณของมาตรา 
77 และมาตรา 258 ค. ดานกฎหมาย (1) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและแผนการปฏิรูปประเทศ
ดานกฎหมาย นอกจากนั้นสำหรับกฎหมายบางฉบับที่กำหนดใหมีโทษทางปกครอง แตบัญญัติใหฟองคดีตอศาล
ที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาคดีอาญาเพื่อบังคับชำระคาปรับทางปกครองไวแลว สมควรเปลี่ยนโทษดังกลาว
เปนมาตรการปรับเปนพินัยเชนเดียวกัน 

4. พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2565 : แมถูกเลื่อนแตก็มีผลบังคับใชแลว เมื่อวันที่ 
1 มิถุนายน 2565 

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 
หลังจากเลื่อนการประกาศใชมาแลว 2 ป พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือ PDPA มาจากคำวา 
Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) เปนกฎหมายที่ชวยสรางความเชื่อมั่นใหประชาชนวา
ขอมูลสวนบุคคลจะถูกนำไปใชอยางเปนธรรม โปรงใส และไดรับการดแูลมิใหมีการนำขอมูลไปใชงานในทางทีผิ่ด 
ทั้งกำหนดใหการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใด ตองมีการขออนุญาตจากเจาของขอมูลหรือ
ตามที่มีการบัญญัติไวในกฎหมาย ซึ่งเปนกฎหมายที่ใหความคุมครองประชาชนในยุคนี้ที่มีความสำคัญและ
สอดคลองกับสถานการณของโลกดิจิทัลที่มีการใชขอมูลของประชาชนที่จะไดรับความปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสิน  โดยมีสาระสำคัญ ๆ ของการคุ มครองขอมูลสวนบุคคล เปนสำคัญและเปนเรื่องใหมสำหรับปนี้ 
หลังจากเลื่อนการบังคับใชมา 2 ป โดยกฎหมายฉบับนี้ไดคุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

1. ขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลเก่ียวกับบุคคลที่ทำใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได  
2. ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะตองดำเนินการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตาม

วัตถุประสงคที่ไดแจงเอาไวกอน หรือในขณะเก็บรวบรวม  
3. ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลเทาที่จำเปนภายใตวัตถุประสงคอัน

ชอบดวยกฎหมาย  
4. ความยินยอมเปนฐานการประมวลผลฐานหนึ่งเทานั้น และ“ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล” มีหนาที่

ในการกำหนดฐานการประมวลผลใหสอดคลองกับลักษณะการประมวลผลและความสัมพันธระหวาง “ผูควบคุม
ขอมูล” กับ “เจาของขอมูลสวนบุคคล”  

5. ในการขอความยินยอมทุกครั้งที่มีการขอความยินยอมผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองคำนึงอยาง
ที่สุดในความเปนอิสระของ “เจาของขอมูลสวนบุคคล”  

6. เจาของขอมูลสวนบุคคล มีสทิธิและไดรับการคุมครองตามกฎหมายในเรื่องสำคัญ ๆ  
7. การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของบุคคลที่อยูในประเทศไทยไดรับความคุมครองไมวาจะมี

สัญชาติใดก็ตาม  
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8. เมื่อมีการละเมิดขอมูลสวนบุคคลซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ
เจาของขอมูลสวนบุคคล ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาที่แจงเหตุการละเมิดใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบ
พรอมกับแจงแนวทางการเยียวยาโดยไมชักชา  

9. ผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคล มีหนาที่จัดทำบันทึกรายการกิจกรรม เพื ่อใหสำนักงานสามารถ
ตรวจสอบได โดยจะบันทึกเปนหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกสก็ได 

10. เจาของขอมูลสวนบุคคล มีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญในกรณีที่มีการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตาม PDPA หรือ ประกาศฯ ที่ออกตาม PDPA ทั้งนี้ กระบวนการรองเรียนเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการฯ ประกาศกำหนด  

5. สิทธิของผูเสียหายซึ่งเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย : ศาลอุทธรณถอนคำวินิจฉัยคณะกรรมการพจิารณา
คาตอบแทนผูเสียหายคดีอาญาไมใหคาตอบแทนกรณีผูเสียหายแรงงานขามชาติหญิง เหยื่อถูกขมขืน 
ที่เขาเมืองโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ศาลอุทธรณกลาง อานคำพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัย คณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทนคาเสียหายคดีอาญา หลังคณะกรรมการยืนตามอนุกรรมการของกระทรวงยุติธรรม ยกคำ
ขอคาตอบแทนผูเสียหายคดีอาญาของแรงงานขามชาติหญิง เหยื่อถูกขมขืน โดย ศาลฯ ชี้วาการเขาเมืองผิด
กฎหมาย ไมไดเปนตนเหตุใหผูเสียหายถูกขมขืนกระทำชำเรา  

 มูลนธิิเพ่ือสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) รายงานวาสบืเนื่องจากกรณีแรงงานขามชาติหญงิ
รายหนึง่ท่ีเขาเมืองโดยไมผานชองทางที่ถกูตองตามกฎหมาย ถูกคนรายขมขนืกระทำชำเรา และเดินทางไปรอง
ทุกขกลาวโทษตอพนกังานสอบสวน เธอไดยื่นขอรบัเงนิคาตอบแทนผูเสียหายคดีอาญา เนื่องจากเปนเหยื่อของ
การกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ ตาม พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแก
จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 โดยได 

คณะอนกุรรมการของกระทรวงยุติธรรม กลับมีคำสัง่ยกคำขอ ไมจายเงนิคาตอบแทนผูเสียหายให 
โดยอางวา “เปนแรงงานขามชาติทีเ่ขาเมืองโดยผิดกฎหมาย” จงึไมมีสิทธิรับเงินดังกลาว ผูเสียหายจงึไดย่ืน
อุทธรณตอคณะกรรมการพจิารณาคาตอบแทนคาเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจำเลยในคดีอาญา 
แตคณะกรรมการฯ ยังคงยืนตามวินิจฉัยเดิมของคณะอนุกรรมการฯ เปนคำวินิจฉัยที่ 213/2564 ลงวันที ่13 
กันยายน 2564 

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) รวมกับภาคีเครือขายโครงการสงเสริมการเขาถึง
บริการและความคุมครองของแรงงานหญิงขามชาติ (Services & Access) รวมกันชวยเหลือ และพาแรงงาน
หญิงอุทธรณตอศาลอุทธรณกลาง ใหเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ โดยโดยศาลพิจารณาแลวเห็นวา 
พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 มาตรา 3 
บัญญัติใหผูเสียหาย หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายถึงแกชีวิตหรือรางกายหรือจิตใจ เนื่องจากการ
กระทำความผิดอาญาของผูอื ่น โดยตนเองมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการกระทำความผิดนั้น แตการเขามาใน
ราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายไมไดเปนตนเหตุใหถูกขมขืนกระทำชำเราอันจะทำใหผูยื ่นคำขอมีสวน
เกี ่ยวของกับการกระทำความผิดนั ้น ศาลจึงไมเปนพองกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ และมีคำสั่งให
คณะกรรมการฯ พิจารณาวินิจฉัยกำหนดคาตอบแทนผูเสียหายแกผูเสียหาย ซึ่งที่ผานมาแรงงานขามชาติมักถูก
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เลือกปฏิบัติจากเจาหนาที่ของไทย มีหลายกรณีที่แรงงานที่ตกเปนเหยื่ออาชญากรรม ถูกปฏิเสธจากกระทรวง
ยุติธรรมไมจายเงินคาตอบแทนผูเสียหายให โดยอางวาเปนผูที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ทั้งๆ ที่การเขาเมืองของ
แรงงานไมเกี่ยวของอะไรกับการกระทำผิดที่ทำใหแรงงานตกเปนเหยื่ออาชญากรรมเลย ดังนั้น คำพิพากษาของ
ศาลอุทธรณในคดีนี้ จึงเปนการยืนยันวา รัฐมีหนาที่ในการปกปองคุมครองบุคคลทุกคนบนผืนแผนดินนี้ จาก
อาชญากรรม แมจะเปนแรงงานขามชาติที่เขาเมืองโดยไมชอบดวยกฎหมาย แตหากตกเปนเหยื่ออาชญากรรม
รายแรง รัฐจะตองชดใชเยียวยา อยางนอยโดยการจายเงินคาตอบแทนผูเสียหาย อันเปนการเยียวยาเบื้องตน 
ใหแกผ ู เส ียหายไมว าจะเปนใคร คำพิพากษานี ้จ ึงเปนการสรางบรรทัดฐานที ่เนนย้ำเจตนารมณของ 
พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 บน 
“หลักการไมเลือกปฏิบัติ” ตามมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2560 และขอ 2 ของกติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ที่ไทยเปนรัฐภาคี ซึ่งเปนพื้นฐานของสิทธิ
มนุษยชน  

ตอมากระทรวงยุติธรรมไดดำเนินการยกเลิกระเบียบที่กำหนดเงื่อนไขดังกลาว เพื่อใหเปนไปตามคำ
วินิจฉัยของศาลอุทธรณ  
 
แหลงที่มาของขอมูล 

-ประชาไท / ขาว Submitted on Fri, 2022-07-15 14:24 
-ศาลอุทธรณ ถนนรชัดาภิเษก (ที่มา เว็บไซต ศาลอุทธรณ) ดำ 1674/254 แดง 5431/2565 
-มูลนธิิเพ่ือสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.)  

6. ไมมีขอความใดในกฎหมายที่แบงแยกระหวางลูกจางที่มีสัญชาติไทยกับลูกจางที่ไมมีสัญชาติไทย : 
ศาลแรงงานภาค 5 พิพากษาเพิกถอนมติคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจาง กรณีมีคำสั่งไมอนุมัติ
จายเงินจากกองทุนแกแรงงานขามชาติ 35 คน การเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากสถานะทางกฎหมาย
ของลูกจาง  

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565  ศาลแรงงานภาค 5 ไดอานคำพิพากษาในคดีที่ลูกจางแรงงานขามชาติ 
จำนวน 35 คน เปนโจทกยื่นฟอง คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจาง และผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ใน
คดีหมายเลขดำที่ ร 212-246/2564 เพ่ือขอใหศาลพิพากษาเพิกถอนมติคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจาง 
มีคำสั่งไมอนุมัติจายเงินจากกองทุนสงเคราะหลูกจาง เพ่ือบรรเทาความเสียหายใหแกลูกจางแรงงานขามชาติ 
ศาลพิพากษาวา 

1. เนื่องจากกองทุนสงเคราะหลูกจางจัดตั้งขึน้ตามพระราชบัญญัตคิุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และใหมี
ความสอดคลองกับมาตรฐานแรงงานสากล จึงมีวัตถุประสงคในการคุมครองลูกจางทุกคน โดยไมมีขอความใด
แบงแยกระหวางลูกจางที่สัญชาติไทยกับลกูจางที่ไมมีสัญชาติไทย 

2. ภายใตพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 126 และ 134 กำหนดใหคณะกรรมการ
กองทุนสงเคราะหลูกจางมีอำนาจหนาที่ในการพิจารณา โดยจะตองพิจารณาตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
สงเคราะหลูกจาง ซึ่งคณะกรรมการฯ เปนจำเลยในคดีนี้ไดเบิกวาความยอมรับวา “คุณสมบัติของแรงงานขาม
ชาติ ซึ่งเปนโจทกในคดีนี้ เขาเงื่อนไขทุกประการแลวตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจาง พ.ศ. 
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2560 แตเนื่องจากมีหนังสือเวียนเลขที่ รง.0507/ว006876 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 กำหนดวาแนวทาง
พิจารณาของคณะกรรมการกองทุนนั้น ลูกจางจะเขาถึงสิทธิในกองทุนสงเคราะหลูกจางไดนั ้น จะตองมี
สถานะการเขาเมืองที่ชอบดวยกฎหมาย”   

3. ตามขอเท็จจริงที่ปรากฏวา ลูกจางทำงานกับนายจางที่มีชื่อไมตรงตามที่ระบุในใบอนุญาตทำงานจึง
ถือวาลูกจางเขาเมืองผิดกฎหมาย ไมเขาเงื ่อนไขการเขาถึงสิทธิในกองทุนสงเคราะหลูกจางที ่ระบุไวใน
หนังสือเวียนฯ   
ศาลเห็นวา ปจจุบัน มีระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจาง พ.ศ. 2560 นั้นเปนคนละสวน  ดังนั้น 
จำเลยไมสามารถจะยกเหตุดังกลาวมาปฏิเสธการจายเงินสงเคราะหลูกจางใหแกโจทก ศาลพิเคราะหแลวเห็นวา 
แนวปฏิบัติตามหนังสือเวียนเลขที่ รง.0507/ว006876 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เปนการกำหนดหลักเกณฑ
การจายเงินสงเคราะหใหแกลูกจางตางดาว ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางวาดวยการ
จายเงินสงเคราะห อัตราเงินที่จะจายและระยะเวลาการจาย พ.ศ. 2546 ซึ่งปจจุบันไดมีการยกเลิกระเบียบฉบับ
ดังกลาวและใหการใชระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางวาดวยการจายเงินสงเคราะห อัตราเงนิที่
จะจายและระยะเวลาการจาย พ.ศ.2560 แทน ซึ่งยังไมไดมีการกำหนดหลักเกณฑในการจายเงินสงเคราะห การ
ที่จำเลยมีมติไมอนุมัติใหจายเงินสงเคราะหใหแกลูกจางที่เปนแรงงานขามชาติ โดยอางกฎเกณฑเดิมที่มีการ
ยกเลิกแลว จึงเปนการออกคำสั่งที่เกินเลยไปกวากฎหมายกำหนด จึงพิพากษาใหเพิกถอนมติไมอนุมัติจายเงิน
จากกองทุนของจำเลย และสั่งใหจำเลยและจำเลยรวมจายเงินสงเคราะหใหแกโจทกซึ่งเปนแรงงานขามชาติทั้ง 
35 คน ตามฟอง 

คดีนี้สืบเนื่องจากมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาไดใหความชวยเหลือทางดานกฎหมายแก
ลูกจางแรงงานขามชาติ จำนวน 35 คน ซึ่งเปนลูกจางของบริษัทรับเหมาบริการทำความสะอาดของโรงพยาบาล
รัฐแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม ไดคางจายคาจางคนงาน ทำใหลูกจางไมไดรับคาจางและเงินชดเชย กระทั่งไดย่ืน
คำรองตอพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จังหวัดเชียงใหม และในวันที ่ 8 
กันยายน 2563 พนักงานตรวจแรงงานไดมีคำสั่งเลขที่ ชม 0029/4346 ใหนายจางจายคาจางและคาชดเชย
ใหแกแรงงานทั้งหมดเปนเงิน  1,097,620 บาท (หนึ่งลานเกาหมื่นเจ็ดพันหกรอยยี่สิบบาทถวน) 

ภายหลังจากที่นายจางทราบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานแลว นายจางไมไดอุทธรณคำสั่งภายใน 30 วัน 
จึงทำใหคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานเปนที่สดุ แรงงานทั้งหมดซึ่งไดรบัความเดอืดรอนจากการไมไดรับคาจาง 
จึงไดยื่นคำรองขอรับเงินสงเคราะหลูกจางจากกองทุนสงเคราะหลูกจาง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจังหวัดเชียงใหม แตคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลกูจาง มีมติไมอนุมัติการจายเงินสงเคราะหลูกจาง
ใหกับลูกจางจำนวน 35 คน ที่เปนแรงงานขามชาติทั้งหมด มีเพียงลูกจางสัญชาติไทยเพียงคนเดียวเทานั้นที่
ไดรับเงินสงเคราะหลูกจาง โดยหนังสือแจงผลเพียงแตระบุวา และลูกจางแรงงานขามชาติกรณีนี้ไมเปนไปตาม
เงื่อนไขหนังสือเวียนเลขที่ รง.0507/ว006876   ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เทานั้นแตไมไดระบุเหตุผลและ
อางอิงขอกฎหมายที่เกี่ยวของ หลังจากที่ศาลรับฟองโจทกแลวนั้น  ศาลแรงงานภาค 5 ไดเรียกผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหมเขามาเปนจำเลยรวมดวยเนื่องจากเปนผูมีอำนาจพิจารณาในสวนเงินสงเคราะหกรณีคาชดเชย   

ประเด็นนี้ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เห็นวาแรงงานทุกคนที่ทำงานในประเทศไทยควรมี
สิทธิเขาถึงและไดรับการเยียวยา ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 และตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2560 มาตรา 27 วรรคสาม บัญญัติหามการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล อีกทั้ง อนุสัญญาระหวาง
ประเทศวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบที่ประเทศไทยเปนรัฐภาคีนั้น คณะกรรมการ
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ขจัดการเลือกปฏิบัติฯ ไดเผยแพรขอสังเกตเชิงสรุปตอรายงานของประเทศไทยวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติฯ 
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ยอหนาที่ 32 ระบุ “ใหรัฐภาคีเพิ่มความพยายามในการปรับปรุงสภาพการ
ทำงานและความเปนอยูของแรงงานขามชาติและครอบครวัของพวกเขา อันไดแกการสรางความตระหนักในสทิธิ
และชี้แจงวิธีรองทุกขใหแกบรรดาแรงงานขามชาตแิละสมาชกิครอบครวั รวมถึงเสริมความเขมแข็งในการทำงาน
ของพนักงานตรวจแรงงาน โดยเฉพาะในภาคสวนที่มีแรงงานขามชาติเปนจำนวนมาก นำนายจางที่กดขี่แรงงาน
เขาสูกระบวนการยุติธรรมและใหมีการชดเชยแกผูเสียหาย...” ดังนั้นกระทรวงแรงงานจึงตองทบทวนและเพิก
ถอนแนวปฏิบัติตางๆ ที่มีลักษณะของการกีดกันการเขาถึงการคุมครองสิทธิของลูกจางและมีการเลือกปฏิบัติ 
 
7. รัฐปลดล็อคการผลิตเพื่อการคาและเพื่อการบริโภค  

การประกอบอาชีพเปนเสรีภาพที่รัฐทุกรัฐตางรับรองการมีเสรีภาพนี้ของพลเมือง และรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยทุกฉบับก็ไดรับรองเสรีภาพนี้เชนกัน โดยฉบับปจจุบันไดรับรองเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
ไวในมาตรา 40 ทั้งไดกำหนดวาการจำกัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทำมิได เวนแตโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ การแขงขันอยางเปนธรรม การปองกัน
หรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด การคุมครองผูบริโภค การจัดระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเทาที่จำเปน 
หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอื่น และเมื่อเปนเสรีภาพที่รัฐไดใหการรับรองไวในรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมาย
สูงสดุแลว รัฐจึงมีหนาที่ที่จะตองทำใหประชาชนใชเสรีภาพดังกลาวไดในความเปนจริง  

แมเสรีภาพในการประกอบอาชีพจะเปนเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญไดรับรอง แตการผลติสุราซึ่งเปนเครื่องดืม่
ที่มีอยูคูกับมนุษยมาอยางยาวนานในประวัติศาสตร ทั้งเปนเรื่องที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม แต
ในประเทศไทยการผลิตสุรากลับเปนสิ่งที่ควบคุมโดยรัฐ และมีการผูกขาดการผลิตโดยกลุมทุนใหญไมกี่รายของ
ประเทศ ซึ่งการควบคุมและผูกขาดดังกลาวเคยเปนประเดน็พิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพที่มีไปถึงศาลรัฐธรรมนูญภายหลังการเกิดขึ้นของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 โดยที่ผานมาการผลิตสุราของประชาชนถูกจำกัดโดยกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังซึ่งอาง
อำนาจตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต ซึ่งไดกำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับจำนวนทุน ขนาดเครื่องจักร และ
ปริมาณในการผลิตสุราไว สงผลใหประชาชนทั่วไปหรือผูประกอบการรายยอยไมสามารถที่จะผลิตสุราได จึงเปน
การสรางอุปสรรคในการเขาถึงการเสรีภาพในการประกอบอาชีพอันเปนเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

เพื่อที่จะปลดล็อคการผลิตสุราในปที่ผานมาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากพรรคการเมืองฝายคานไดการ
เสนอรางกฎหมายที่เรียกกันวา “พระราชบัญญัติสุรากาวหนา” เขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร สภา
ผูแทนราษฎรทั้งฝายคานและฝายรัฐบาลไดลงมติรับหลักการจนกระทั่งรางกฎหมายดังกลาวจะลงมติในวาระ
สามซึ่งเปนการใหความเห็นชอบ ในระหวางนั้นมีขาววานายกรัฐมนตรีไมอยากใหรางกฎหมายดังกลาวผาน
ออกมาบังคับใชและรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังไดชิงออกกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 ออกมาเมื่อ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 จึงสงผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสวนใหญลงมติไมผานราง “พระราชบัญญัติสรุา
กาวหนา” ดังกลาว 

กฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 25651 ปรับปรุงคุณสมบัติผูขออนุญาตการผลิต ยกเลกิหรือเปลี่ยนแปลง
การกำหนดกำลังการผลิตขั้นต่ำ และยังเพิ่มเติมขั้นตอนและวิธีการในการขออนุญาตใหสามารถยื่นคำขอรับ
ใบอนุญาตผานระบบอิเล็กทรอนิกสได จึงเปนการออกกฎกระทรวงออกมาเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนสามารถ



 

12 
 

เขาถึงการผลิตสรุาไดงายขึ้น จึงนับเปนความกาวหนาเก่ียวกับเสรีภาพในการประกอบอาชีพประการหนึ่งซึ่งเปน
ขอเดนในเรื่องสิทธิมนุษยชนในป 2565 

8. สิทธิในความเสมอภาคระหวางเพศ : เนติบัณฑิตสภาและสภาทนายความเลือกปฏิบัติ 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ ไดวินิจฉัยกรณีการเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมระหวางเพศ เนื่องจากขอบังคับสภาทนายความ พ.ศ. 2529 และขอบังคับเนติบณัฑิตยสภา พ.ศ.
2507 จำกัดสิทธิการสวนกางเกงในการปฏิบัติหนาที่ของทนายความหญิง 

เมื่อหลายปที่ ผานมา เวลาทนายความหญิง ซึ่งเปนสมาชิกเนติบัณฑติยสภาและสภาทนายความ ถูก

ผูพิพากษาตักเตือน ถูกตำหนิติเตียน ถูกเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมจากเหตุแหงการแตงกาย หรือถูกหามวา

ความ เนื ่องจากสวมใสกางเกงไปศาล เกิดขึ ้นหลายตอหลายครั้ง เนื่องจากกฎเกณฑที่ไมชัดเจนของสภา

ทนายความ ที่ระบุไวในขอที่ 20 ของขอบังคับสภาทนายความวาดวยเรื่องมรรยาททนายความ ที่ใหทนายความ

หญิงตอง “แตงตามแบบสากลนิยม กระโปรงและเสื้อสีไมฉูดฉาด รองเทาหุมสน” รวมทั้งขอบังคับเนติบัณฑิตย

สภาฯ หมวด 3 สิทธิของสมาชิก ขอ 17 ที่กำหนดใหทนายความหญิงตองแตงกายดวยกระโปรง โดยถูกเลือก

ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ สำหรับทนายหญิงในการวาความ  

มีการลงรายชื่อกวา 16,500 รายชื่อ จากนักกฎหมาย และประชาชนที่รวมลงชื่อสนับสนุนแคมเปญ 
"ทนายความหญิงมีสิทธิสวมใสกางเกงไปศาล" ตอหนวยงานที่เก่ียวของและสาธารณะ อาทิ สงจดหมายเปดผนึก
ถึงประธานศาลฎีกา สภาทนายความฯ และเนติบัณฑติยสภา1 

ตอมาทนายความหญิงที่เปนผูเสียหาย ไดยื่นคำรองตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม
เปนธรรมทางระหวางเพศ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 เพ่ือใหวินิจฉัยวา ขอบังคับของสภาทนายความและเนติ
บัณฑิตยสภา ทั้ง 2 ฉบับ เปนการเลือกปฏิบัติไมเปนธรรมระหวางเพศ โดยเรียกรองใหแกไขขอบังคับดังกลาว  

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัตโิดยไมเปนธรรมระหวางเพศ2 
มีคำวินิจฉัยโดยอาศัยอำนาจตามความมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558 
วินิจฉัยวาการบังคับใชขอบังคับฯ หรือการกำหนดวิธีปฏิบัติของ ทั้ง 2 หนวยงาน ตองบังคับใชขอบังคับ ใน
ลักษณะที่ไมเปนการขัด หรือแยงกับหลักการหามเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแหงเพศตามที่พระราชบัญญัติความเทา
เทียมระหวางเพศ พ.ศ.2558 ไดบัญญัติรับรองไว การกระทำภายใตขอบังคับหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแตงกาย
ของผูหญิงเมื่อสวมครยุขณะวาความในศาลจะตองไมกำหนดขอบังคับในลกัษณะเปนการจำกัดสิทธิ แบงแยก กีด
กัน หรือจำกัดสิทธิประโยชนอื่นใดๆ  ที่มีลักษณะเปนการเลือกปฎิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ ตามมาตรา 
17 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558 จึงมีคำสั่งให ทั้ง 2 
หนวยงาน ดำเนินการตามอำนาจหนาที่ดวยวิธีใดที่เห็นเหมาะสมปรับปรุงแกไขขอบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ 
หรือแนวปฏิบัติใหสอดคลองตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558 และไม
ขัดหรือแยงกับหลักการหามเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ เพ่ือรับรองสิทธิทนายความหญิงใหสามารถ
สวมกางเกง หรือกระโปรงเมื่อสวมครยุขณะวาความในศาลได เพื่อระงับและปองกันมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไม

 
1 นิติฮบั+สมาคมนกักฎหมายสิทธิมนษุยชน (สนส.)  
2 คาํวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ เลขที /  ลงวนัที  พฤศจิกายน   
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เปนธรรมระหวางเพศ ดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน และเผยแพร ประชาสัมพันธและสรางความเขาใจ
ใหกับผูมีสวนเกี่ยวของทราบ  

9. สิทธิในการยุติการตั้งครรภที่ปลอดภัย 

 หลังจากที่ พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 28 พ.ศ.2564 ที่มีการแกไขให
สิทธิในการยุติการตั้งครรภ(หรือทำแทง)แกผูหญิงที่อายุครรภไมเกิน 12 สัปดาห ไวในมาตรา 301 ของประมวล
กฎหมายอาญา  ทั้งยังมีมาตรา305ที่กำหนดเงื่อนไขในกรณีการรับบริการยุติการตั้งครรภที่ไมเปนไปตามมาตรา
301 วาหากรับบริการโดยผูประกอบการวิชาชีพเวชกรรมและตามหลักเกณฑของแพทยสภา 5 กรณี ถือวา
ผูกระทำไมมีความผิด นั้นไดมีผลบังคับใชตั้งแตเปน 7 กุมภาพันธเปนตนมา  ซึ่งนับไดวาเปนความกาวหนาที่
เครือขายภาคประชาสังคมไดขับเคลื่อนเรียกรองมาหลายสิบป โดยมุงหวังใหเปนการยกระดับสิทธิอนามัยเจริญ
พันธุขั้นพื้นฐานของผูที่มีเพศกำเนิดเปนหญิง  แตปรากฏวานับตั้งแตวันที่กฎหมายฉบับใหมไดประกาศบังคบัใช 
ก็ยังมีกรณีที่ผูที่ตั้งครรภไมพรอมจำนวนมากไมไดรับการบริการจากสถานพยาบาล ถูกปฏิเสธการใหบริการ  ทั้ง
ยังไมมีการดำเนินการสงตอผูประสงคยุติการตั้งครรภไปยังสถานพยาบาลที่พรอมใหบริการ  เทากับวากฎหมาย
ยังไมเกิดผลในทางปฏิบัติ สงผลใหมีผูที่เสียสิทธิจำนวนมาก 
 อยางไรก็ดี  ในวันที่ 26 กันยายน 25265 ที่ผานมา  ไดมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจ
และรับคำปรึกษาทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ ตามมาตรา 305(5) แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2565 
ออกมาอยางเปนทางการแลว  ซึ่งเปนสิ่งที่เครือขายภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนเรื่องสิทธิยุติการตั้งครรภไดรอ
คอยมาถึง 18 เดือน  โดยมุงหวังวา จะชวยรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรทางดานสาธารณสุข  รวมถึง
รับรองสิทธิของผูตั้งครรภที่จะเขาถึงการใหคำปรึกษา และอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการตั้งครรภของตนได
อยางอิสระบนฐานขอมูลที่รอบดาน ทั้งเรื่องผลกระทบทางดานสุขภาพ  รวมไปถึงสิทธิประโยชนอื่นๆที่พึงไดรับ
ไมวาจะในกรณีที่ตัดสินใจยุติการตั้งครรภ หรือตัดสินใจตั้งครรภ หรือจำเปนตองตั้งครรภตอไป  นอกจากนี้
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ(สปสช.)ยังไดบรรจุเรื่องบริการยุติการตั้งครรภใหเปนสิทธิประโยชนใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติแลวดวย  
 กระนั้น เนื่องดวยประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกในการยุติการ
ตั้งครรภนั้น ยังเพิ่งประกาศใชออกมาไมนาน (มีผลบังคับใชภายใน30วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เทากับวามีผลใชบังคับจริง 26 ตุลาคม 2565)  จึงยังคงตองติดตามกันตอไปวา สิทธิการทำแทงนั้นจะเกิด
ผลสัมฤทธิ์เพียงใด และจะมีประชาชนที่เขาไมถึงสิทธิในทางปฏิบัติอีกหรือไม  ซึ่งประเด็นทั้งหมดเหลานี้จะเปน
ตัวชี้วัดสำคัญถึงความกาวหนาของประเทศไทยในดานความเสมอภาคทางเพศ และการประกันสิทธิเสรีภาพขั้น
พื้นฐานของบุคคลตามหลักปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน(UDHR)  อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ(CEDAW)  รวมถึงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(ICCPR)ดวย  
 และที่สำคัญคือ เปาหมายที่แทจริงของการขับเคลื่อนสิทธิการเขาถึงบริการยุติการตั้งครรภนั้น คือการ
ยุติการครรภดวยกระบวนการที่ปลอดภัย ตองไมเปนความผิดทางอาญาอยางไมมีเงื่อนไขและผูตั้งครรภสามารถ
เลือกตัดสินใจรับบริการเมื่อใดก็ไดตลอดชวงอายุครรภ ซึ่งนี่คือสิ่งที่กฎหมายไดมีการปรับปรุงแลวแตยังไมถึง
เปาหมายที่แทจริงของการเปนสิทธิโดยสมบูรณของประชาชน  
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10. สมรสเทาเทียม : เร่ิมเห็นแสงสวางที่ปลายทาง  
ภายหลังการเดินทางอันแสนยาวนานนับตั้งแตป 2555  ที่เริ่มมีกระแสเรียกรองสิทธิการสมรสของคน

รักเพศเดียวกัน (Homosexual)   จนกระทั่งเกิดรางพระราชบัญญัติคูชีวิตขึ้นในป 2556  ซึ่งในเวลาตอมานำมา
สูขอถกเถียงกันอยางกวางขวางในชุมชนผูมีความหลากหลายทางเพศวา การทำกฎหมายแยกเปนอีกฉบับออก
จากการสมรสตามสิทธิที่ชาย-หญงิมีตามกฎหมาย ถือเปนการแบงแยกเลือกปฏิบัตหิรือไม  ทั้งสิทธิประโยชน ผล
ผูกพันทางกฎหมายในการจดทะเบียนเปน “คูชีวิต” ก็มีไมเทากับ “คูสมรส”  และขอสังเกตวาแนวทางตามราง
กฎหมายคูชีวิตอาจไมรองรับผูมีความหลากหลายทางเพศไดครบถวนทุกอัตลักษณทางเพศดวย   จนนำมาสูการ
รณรงคใหแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ป.พ.พ.) มาตรา 1448 เพ่ือใหการ  “จดทะเบียนสมรส” เปน
สิทธิที่คูรักทุกเพศสภาพสามารถเขาถึงได   จนคำวา #สมรสเทาเทียม เกิดเปนกระแสบนโลกออนไลนมาตั้งแต
ชวงกอนการเลอืกตั้งป 2562  ที่มีหลายพรรคการเมืองไดหาเสียงในเรื่องนี้ แตหลังการเลือกตัง้เสร็จสิ้น กลับมอง
ไมเห็นความหวังวาการแกไข ป.พ.พ. มาตรา 1448 จะมีโอกาสเกิดขึ้น  ซ้ำในป 2564 ศาลรัฐธรรมนูญยังมีคำ
วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่20/2564 ที่วินิจฉัยกรณมีีคูรักหญงิรักหญิงไดรองเรียนตอศาลวา ป.พ.พ. มาตรา 1448 
ที่กำหนดใหชายและหญิงเทานั ้นที่สามารถสมรสกันตามกฎหมายได เปนการขัดตอรัฐธรรมนูญ  ซึ่งศาลได
วินิจฉัยวา ป.พ.พ. มาตรา 1448 นั้นไมขัดรัฐธรรมนูญตามที่มีการมีการรองมา โดยยกเหตุผลเรื่องการสบืสกุลอัน
เปนหนาที่ของเพศชายและหญิง ย่ิงทำใหกระแสเรียกรองใหแกกฎหมายเรื่องการสมรสนั้นแพรหลาย กวางขวาง
มากขึ้น  

กระทั่งวันที่ 16 มิถุนายน 2565  รางแกไข ป.พ.พ. มาตรา 1448  หรือรางกฎหมายสมรสเทาเทียม
ฉบับ พรรคกาวไกล ซึ่งเปนรางกฎหมายที่มีเนื้อหาใกลเคียงกับรางกฎหมายสมรสเทาเทียมฉบับภาคประชาชน 
(ที่จัดทำโดยภาคีสมรมเทาเทียม มีประชาชนรวมเขาชื่อเสนอรางกฎหมายนี้แลวกวาสามแสนรายชื่อ แตทางภาคี
ฯยังไมนำไปยื่นตอสภาผูแทนราษฎร) ไดถูกบรรจุเขาสูวาระการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรรวมกับราง
กฎหมายคูชีวิตฉบับคณะรัฐมนตรี (รางกฎหมายฉบับเดิมที่ทำเสร็จตั้งแตป 2556 แตไมไดมีการดำเนินการตอ
ในชวงรัฐบาลที ่มาจากการรัฐประหารป 2557), รางแกไขเพิ่มเพิ ่มเติม ป.พ.พ. โดยคณะรัฐมนตรี และราง
กฎหมายคูชีวิตฉบับพรรคประชาธิปตย  ในที่สุดสภาผูแทนราษฎรไดมีมติรับหลักการรางกฎหมายทั้ง 4 ฉบับนี้
ในวาระที่ 1 แลวตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณารางกฎหมายทั้ง 4 ฉบับนี้  ซึ่งบัดนี้คณะกรรมาธิการ
ไดพิจารณาเสร็จแลว  จากนี้ยังตองรอวา รางกฎหมายที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลวนั้น จะถูกนำเขาสู
การพิจารณาวาระที่ 2 และ 3 ของสภาผูแทนราษฎรเมื่อใด หรือจะทันในสมัยของสภาผูแทนราษฎรชุดปจจุบัน 

จึงนับไดวาเปนอีกกาวยางสำคัญที่สังคมจะตองรวมกันติดตามวา สิทธิการจัดตั้งครอบครัวของคูรักผู
มีความหลากหลายทางเพศจะไดเกิดขึ้นเปนผลสำเร็จหรือไม  ถาหากสำเร็จนั้น จะออกมาในรูปแบบใด  ระหวาง
การสมรสเทาเทียม ที่คนทุกเพศมีสิทธิในการจดทะเบียนสมรสตาม ป.พ.พ.  หรือจะเปนรูปแบบการมีกฎหมาย
แยกตางหากอีกฉบับสำหรับผูมีความหลากหลายทางเพศ พรอมกับสิทธิที่ไมเทาเทียมกันกับคูสมรสชาย-หญิง
ตามกฎหมายแพงและพาณิชย   ซึ่งหากครั้งนี้ เราสามารถไดมาซึ่งกฎหมายสมรสเทาทียม ก็จะนับไดวาเปนกาว
สำคัญของการที่บุคคลผูมีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยจะไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสมตาม
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (UDHR) และโดยเฉพาะตามหลักการยอกยาการตา2 ขอ 24 ที่ไดระบุให 
“การจัดตั้งครอบครัว” เปนสิทธิของคนทุกเพศวิถีและทุกอัตลักษณทางเพศอยางชัดเจน 

 
1 ราชกิจานุเบกษา เลมที่ 139 ตอนที่ 68 ก ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565  
2 h p://library.nhrc.or.th/ulib/document/ebook/E05590/mobile/index.html  
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สถานการณสิทธิมนุษยชน 10 ถดถอย ป 2565  
 

1. การจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก การชุมนุม การคุกคาม และสอดแนมผูที่เห็นตางจากรัฐบาล
อยางตอเนื่อง 

ปญหาการคุกคามสิทธิในเสรีภาพการแสดงออกและการชุมนุมในป 2565 มี 3 ประเด็นดังนี้ 

1. การสลายการชุมนุมของกลุม “ราษฎรหยุด APEC 2022”  

ในป 2565 มีเหตุการณสลายการชุมนุมที่ไมชอบดวยกฎหมายและไมไดสัดสวน ซึ่งเปนการสลายการ
ชุมนุมของกลุมที่เรียกตัวเองวา “ราษฎรหยุด Apec 2022” ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ระหวางการเคลื่อน
ขบวนจากลานคนเมอืง ไปยังศูนยการประชุมแหงชาตสิิริกิติ์ ซึ่งเปนสถานที่จัดการประชุม Apec 2022 แตตำรวจ
วางกำลังปดกั้นถนนดินสอไมใหผูชุมนุมผาน โดยเจาหนาที่ไดใชมาตรการปราบปรามและสลายการชุมนุมดวย
ความรุนแรง ดวยการยิงกระสุนยาง และทำรายรางกาย ทำใหมีผูชุมนุมและนักขาวไดรบับาดเจ็บจำนวนมาก โดย
หนึ่งในนั้นถูกยิงกระสุนยางเขาที่ดวงตาจนเปนผลใหสูญเสียการมองเห็น อีกทั้งยังมีการจับกุมแกนนำและผูชุมนุม
กวา 25 คน รวมถึงมีการดำเนินคดีตอผูชุมนุมดังกลาว 

แมตำรวจจะอางวาผูชุมนุมขัดคำสั่งเจาพนักงานผูดูแลการชุมนุมสาธารณะและจัดชุมนุมโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย กอความวุนวาย ทำรายเจาหนาที่ตำรวจจนไดรับบาดเจ็บ และสรางความเสียหายแกทรัพยสิน แต
การสลายการชุมนุมไมไดดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะ
การรองขอตอศาลและใหศาลมีคำสั่งใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุมเสียกอน กลับสลายการชุมนุมในชวงที่ผูชุมนุมสวน
ใหญอยูระหวางพักรับประทานอาหารกลางวันและแสดงกิจกรรมเผาพริกเผาเกลือ ไปจนถึงดำเนินคดีกับผูชุมนุม 
ถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนั้น รัฐจึงมีพันธะกรณีที่ตองเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบอยางเต็มที่และมี
ประสิทธิผล สอบสวนและดำเนินคดีอยางโปรงใสเพื่อนำตัวเจาหนาที่ที่กระทำละเมิดมาลงโทษ และยกเลิกขอ
กลาวหาอันเปนผลพวงมาจากการสลายการชุมนุมโดยสงบตอผูชุมนุมทั้งหมด  

2. การดำเนินคดีตอผูเขารวมการชุมนุมประทวงรัฐบาลของ “กลุมเยาวชนปลดแอก”  

ศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานวาตลอดป 2565 มีจำนวนประชาชน นิสิตนักศึกษา 
นักเรียน และนักกิจกรรมทางสังคมถูกคุกคามโดยเจาหนาที่รัฐรวมอยางนอย 224 คน ในจำนวนนี้เปนเด็กและ
เยาวชนจำนวน 20 คน 

สภาพการณดังกลาวเกิดขึ ้นสืบเนื่องตั้งแตเริ ่มการชุมนุมของ “เยาวชนปลดแอก” เมื่อวันที่ 18 
กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 มีประชาชนที่ถูกดำเนินคดีจากสถานการณชุมนุมแลวอยาง
นอย 1,860 คน ในจำนวน 1,139 คดี  โดยเปนขอหาฝาฝน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อยางนอย 1,469 คน ในจำนวน 663 
คดี หากนับเฉพาะป 2565 มีผูถูกดำเนินคดีเพ่ิม 54 คน (ประกาศใชมาตั้งแตตนป 2563 อางเพ่ือควบคุมการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และยกเลิกไปเมื่อ 30 กันยายน 2565) และขอหาตาม พ.ร.บ.การชุมนุม
สาธารณะ อยางนอย 132 คน ในจำนวน 76 คดี หากนับเฉพาะป 2565 มีผูถูกดำเนินคดีเพ่ิม 25 คน 
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นอกจากนี้ การดำเนินคดีตอผูชุมนุมที่เปนเด็กอายุต่ำกวา 18 ป ยังใชการคุมขังในเรือนจำอันเปนการ
ละเมิดตอหลักการไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์กอนมีคำพิพากษาตามขอ 14 วรรค 2 แหงกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและการเมือง ค.ศ. 1966 อีกทั้งเปนการขัดตอขอ 37(3) แหงอนุสัญญาสิทธิเด็ก ค.ศ. 
1989 วาดวยการแยกผูคุมขังที่เปนเด็กออกจากผูใหญ 

3. การคกุคามการใชเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนที่มีความเห็นตางจากรัฐบาล 

ในรอบป 2565 เจาหนาที่รัฐไดทำการคุกคามประชาชนผูใชเสรีภาพในการแสดงออกและชุมนุม
เรียกรองสิทธิชุมชนและสิทธิในที่ทำกิน โดยมีทั้งการคุกคามนักศึกษา ประชาชน นักวิชาการ สมาชิกสมัชชาคน
จนและกลุมแรงงานสัมพันธตะวันออกหลายคน โดยการคุกคามของเจาหนาที่รัฐฝายความมั่นคงจะเกิดขึ้นเมื่อมี
การลงพื้นที่ของ นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี หรือมีการจัดกิจกรรมทางการเมือง เชน การชุมนุม เปนตน 
นอกจากนี้สมาชิกเครือขายแรงงานสัมพันธภาคตะวันออกบางคนยังถูกทำรายภายหลังจากการจัดคารม็อบขับไล
รัฐบาล ถือเปนการคุกคามความเปนสวนบุคคลและกีดกันการใชเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมทาง
การเมืองอยางไมชอบธรรมตามกฎหมาย 

เสร ีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบ เป นเสร ีภาพขั ้นพื ้นฐานที ่สำคัญในสังคม
ประชาธิปไตยที่ตองยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักความโปรงใส (transparency) และหลักความพรอมรับผิด 
(accountability) เปนสวนประกอบสำคัญของการมีสวนรวมทางการเมือง เพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะและ
การตัดสนิใจที่มีผลกระทบตอสังคมโดยรวม ทั้งยังเปนฐานของการใชสิทธิในเสรภีาพในการชมุนุมอันเปนเครื่องมอื
สำคัญในการตอรองของประชาชนเพื่อการมีสวนรวมในนโยบายสาธารณะ การเขาถึงทรัพยากร และสิทธิขั้น
พ้ืนฐานประการอื่น โดยเฉพาะเมื่อกลไกทางการไมสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   

เสรีภาพในการแสดงออกไดรับการรับรองตามขอ 19 แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง
และการเมือง ค.ศ. 1966 และขอ 34 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 อันมีหลักการสำคัญวา 
ทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแหงการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง นอกจากนี้
เสรีภาพในการชุมนุมทางการเมืองไดรับการับรองตามขอ 21 แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและ
การเมือง ค.ศ. 1966 และขอ 44 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 อันมีหลักการสำคัญวา ทุก
คนมีสิทธิในเสรีภาพการชุมนุมทางการเมืองโดยสงบและปราศจากอาวุธ โดยการใชสิทธิทั้งสองประการนี้มี
ขอยกเวนใหถูกจำกัดไดเพื่อการเคารพตอสิทธิเสรีภาพของผูอื่น ความมั่นคงปลอดภัยสาธารณะ การสาธารณสุข 
ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและความมั่นคงของรัฐ 

ดวยเหตุที่สิทธิในเสรีภาพการแสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุมเปนสทิธิที่ถูกจำกดัได การจำกัดสิทธิ
จักตองคำนึงถึงหลักการสำคัญในขอ 4 แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและการเมือง ค.ศ. 1966 
และมาตรา 26 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยจะตองจำกัดสิทธิเทาที่จำเปนตามลักษณะ
ความฉุกเฉินแหงสถานการณ สอดคลองกับหลักนิติธรรม ระบุเหตุผลที่เหมาะสมในการจำกัดสิทธิ และจะตองไม
จำกัดสิทธิเกินกวาเหตุ 

ประชาชนกลุมตาง ๆ ใชเสรีภาพในการชุมนุมมาตลอดทุกยุคสมัย ทั้งการชุมนุมเพื่อประทวงรัฐบาล 
การชุมนุมเพื่อใหมีการแกไขปญหาความเดือดรอน รวมถึงการตองการแสดงออกเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะตาง 
ๆ แตบอยครั้งการชุมนุมถูกตอบโตจากรัฐดวยวิธีการปราบปรามตาง ๆ แมวาการชุมนุมจะยังคงสงบและไมมีทาที
จะสงผลกระทบรายแรงตอความปลอดภัยสาธารณะหรือความมั่นคงของชาติแตอยางใด จึงไมอาจถูกดำเนินคดี
และริดรอนสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
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จึงเห็นไดวา การสลายการชุมนุม การดำเนินคดีตอผูชุมนุม และการคุกคามความเปนสวนบุคคล ถือ
เปนการละเมิดตอสิทธิในเสรีภาพการแสดงออกและการชุมนุมทางการเมืองอันเรื้อรังมาตลอดหลายปที่ผานมา 
ถือเปนจุดดอยอันตองไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้นตอไป 

4. รัฐคุกคามผูท่ีเห็นตางอยางตอเนื่องโดยใชสปายแวร (spyware)  

ประเด็นเรื่องการสอดแนมของประชาชนโดยเจาหนาที่รัฐเปนปญหามานานและทวีความรุนแรงขึ้น
หลังการรัฐประหาร 2557 แมวาจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในป 2562 อันนำมาซึ่งสภาที่มาจากการเลือกตั้ง แต
สภาวะปกติก็ไมหวนคืนกลับมา เจาหนาที่รัฐยังคุกคามและสอดแนมผูที่เห็นตางจากรัฐบาลอยางตอเนื่อง สราง
ความหวาดกลัวใหกับสมาชิกในครอบครัวและคนรูจักอยางมาก แตสิ่งที่ทำใหสถานการณดานสิทธิความเปน
สวนตัวถดถอยลงในชวงที่ผานมาคือการนำสปายแวร (spyware) ที่มีเทคโนโลยีระดับสูงเขามาใชในการสอด
แนมเพิ ่มจากการสอดแนมทางกายภาพอยางที ่ เคยพบเห็นกัน การตรวจพบการใชสปายแวรเพกาซัส 
(Pegasus) ซึ่งผลิตโดยบริษัทเอ็นเอสโอกรุป จากประเทศอิสราเอล เปนเรื่องที่นาหวั่นพรึง เพกาซัสเปนสปาย
แวรรายแรงที่เขาขั้นเปนอาวุธไซเบอร มีความสามารถในการเจาะโทรศัพทของเปาหมายไดโดยที่เจาของเครื่อง
ไมรูตัว ตางจากสแกมประเภทอื่น ๆ ที่อาจจะตองคลิ๊กลิงคถึงจะเจาะเขาเปาหมายได เมื่อเจาะไดแลว เพกาซัส
สามารถลวงขอมูลไดทุกอยางบนเครื่องโทรศัพท ไมวาจะเปนรูปภาพ วีดีโอ แชท ประวัติการโทร รวมถึงการสั่ง
เปดกลองและไมโครโฟนเพื่อดักฟงจากระยะไกลได ความสามารถเหลานี้ทำใหเพกาซัสเปนอาวุธราคาแพงหลัก
หลายรอยลานบาท ในประเทศไทยมีการตรวจพบเหยื่อของเพกาซัสอยางนอย 35 คน ทั้งหมดมีประวัติในการ
แสดงออกในทางเห็นตางกับรัฐบาลและผูมีอำนาจ ไดแกนักกิจกรรมทางการเมือง นักวิชาการ เอ็นจีโอ 
นักการเมืองฝายคาน เวลาที่เกิดการโจมตีเพกาซัสก็สอดคลองกับเหตุการณทางการเมืองสำคัญ เชน การชุมนุม 
หรือการอภิปรายไมไววางใจผูนำรัฐบาล หลังจากมีการเปดโปงเพกาซัสในระหวางการอภิปรายไมไววางใจ 
รัฐมนตรีที่เกี่ยวของก็ใหคำตอบที่ไมตรงกัน รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยอมรับวามีสปาย
แวรประเภทนี้จริงแตไมไดอยู ในหนวยงานที่ตนเองรับผิดชอบ กอนที่ไมกี ่วันตอมาจะกลับคำบอกวามีการ
ตีความคำพูดตนเองผิด รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหมตอบวารัฐบาลไมมีนโยบายใชสปายแวรกับ
สาธารณชนทั่วไป โดยไมไดกลาวอยางชัดเจนวาใครประกอบเปนสาธารณชนทั่วไปและใครไมใชบาง ตอมา
กรรมาธิการพิจาณณางบประมาณรายจายประจำปก็ไดลงคะแนนเสียงขางมากตัดงบสำนักงานตำรวจแหงชาติ
กวาสามรอยลานบาทที่ขอซื้อสปายแวรที่มีสมรรถนะเหมือนกับเพกาซัส จนถึงตอนนี้ก็ยังไมมีคำตอบที่แนชัด
ตายตัวจากผูนำรัฐบาลวาเกิดอะไรขึ้น และยังไมมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนการใชสปายแวรเพกาซัสใน
ไทย  

อานขอมูลเพิ่มเติม รายงานเต็ม-ปรสิตติดโทรศัพท : รายงานขอคนพบการใชเพกาซัสสปายแวรใน
ประเทศไทย https://freedom.ilaw.or.th/report-parasite-that-smiles-th / ปรสิตติดโทรศัพท : การสงเพกา
ซัสติดตามนักการเมืองกาวหนา-กาวไกล https://freedom.ilaw.or.th/node/1090 ๐ GeckoSpy: Pegasus 
S p y w a r e  U s e d  a g a i n s t  T h a i l a n d ’ s  P r o - D e m o c r a c y  M o v e m e n t 
https://citizenlab.ca/2022/07/geckospy-pegasus-spyware-used-against-thailands-pro-democracy-
movement/ บทความ /รูจักกับเพกาซัส https://freedom.ilaw.or.th/node/1082 / ชองทางการตรวจเพกาซัส
เบื้องตน https://freedom.ilaw.or.th/node/1086 / เทียบทามไลนการเจาะเพกาซัสกับการชุมนุมทางการเมือง 
ht tps : / / f reedom. i l aw.or . th/node/1087  /  พบเพกาซ ั ส ในไทยคร ั ้ ง แรกหล ั ง ร ั ฐประหาร  2557 
h t t p s : / / f r e e d o m . i l a w . o r . t h / n o d e / 1 0 8 8  /  ด ู เ ค ส เ พ ก า ซ ั ส ใ น ต  า ง ป ร ะ เ ท ศ 
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https : // f reedom. i law.or . th/node/1089 / 4 เหต ุผลทำไมร ัฐบาลไทยถ ึงอย ู  เบ ื ้ องหล ั ง เพกาซ ัส 
https://freedom.ilaw.or.th/node/1092/ สหประชาชาติออกรายงานเพกาซัสเปนภัยตอสิทธิมนุษยชน 
h t t ps : / / f r eedom. i l aw.o r . th /node/1117  / เ อ ็ น เอส โอกร ุ  ป ถ ู กฟ  อ งมาแล  วท ี ่ ไหนบ  า ง ใน โ ล ก 
https://freedom.ilaw.or.th/node/1135 

2. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 : กระทบสทิธิมนุษยชน 

มาตรา 112 แหงประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (หรือบางครั้ง
เรียก หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย) อยูในลักษณะความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ระบุวา 

“ผูใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดรายพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท 
หรือผูสำเร็จราชการแทนพระองค ตองระวางโทษจำคุกตั้งแต 3 ปถึง 15 ป” 

ทามกลางกระแสเรียกรองใหมีการปฏิรูปสถาบันกษัตริยอยางเขมขนในป 2563 เปนตนมา ขอหาหมิ่น
ประมาทกษัตริยถูกนำกลับมาบังคับใชอีกครั้งหลังจากงดการบังคับใชมา 2 ป ศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 
รายงานวา นับตั้งแตเริ ่มการชุมนุมของ “เยาวชนปลดแอก” เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที ่ 30 
พฤศจิกายน 2565 มีประชาชนที่ถูกดำเนินคดีมาตรา 112 ไมนอยกวา 221 คดี รวมจำนวน 239 คน1 หากดู
เฉพาะป 2565 พบวา มีการดำเนินคดีเพ่ิม 55 คดี และ 68 คน 

ผูถูกดำเนินคดีขอหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ตองเผชิญกับอุปสรรคในการปลอยตัว
ระหวางดำเนินคดี หลายรายยื่นขอปลอยชั่วคราวหลายครั้งจึงจะไดรับอนุญาต และเมื่อมีการอนุญาตก็มักมีการ
เรียกหลักประกันในการปลอยตัวในอัตราที่สูง โดยเฉลี่ยนคดีละ 1 แสนบาทตอราย พรอมกำหนดเงื่อนไขตาง ๆ 
มากมาย รวมถึงการกำหนดใหใสกำไล EM และจากการติดตามของศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ปจจุบัน 
ยังคงมีผูถูกคุมขังระวางดำเนินคดีในคดี 112 จำนวน 1 คน โดยถูกคุมขังมาแลวมากกวา 7 เดือน2 

คดีขอหาหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย ถือวามีอัตราโทษสูงและไมไดสัดสวนเมื่อเทียบกับลักษณะของ
การกระทำความผิดที่เปนเพียงการแสดงออก มีคดีมาตรา 112 ที่หญิงรายหนึ่งถูกศาลพิพากษาจำคุกมากถึง 87 
ป ฐานแชรคลิปบนยูทูปและเฟซบุคที่ถูกตัดสินวาเปนการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย ถึง 29 กรรม (ครั้ง) แม
จะไดรับการลดโทษเหลือ 43 ป 6 เดือน จากการรับสารภาพ แตโทษที่ไดรับก็ยังคงสูงมาก โดยกลุมผูเชี่ยวชาญ
อิสระที่แตงตั้งโดยคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติไดแสดงความกังวลตอการดำเนินคดีดังกลาว 
เรียกรองใหศาลอุทธรณพิจารณาคดี ใหสอดคลองกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล และละเวนโทษที่รุนแรง 
นอกจากนี้ ประเทศประชาธิปไตยจะไมมีขอหาหมิ่นประมาทพระมหากษัตริยที่มีโทษหนักเชนประเทศไทย ทั้งจะ
ไมมีการบังคับใชบทบัญญัติในลักษณะนี้ดำเนินคดีกับประชาชนที่เห็นตางทางการเมือง  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ไดมีการออกบทสรุปเชิงสังเกตเกี่ยวกับการทบทวน
รายงาน ICCPR ของประเทศไทยครั้งที่สอง เมื่อป 2560 คณะกรรมการไดแนะนำใหรัฐไทยควรทบทวนมาตรา 
112 แหงประมวลกฎหมายอาญา ใหสอดคลองกับมาตรา 19 แหง ICCPR ตามความเห็นทั ่วไปฉบับที ่ 34 
คณะกรรมการย้ำวาการจำคุกบุคคลเพ่ือใชเสรีภาพในการแสดงออกเปนการละเมิดมาตรา 193  

เมื่อประเทศไทยไดจัดทำกระบวนการทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศ (UPR) รอบที่ 3 
เมื่อป 2564 ประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะประเทศในยุโรปเคยเสนอแนะใหประเทศไทยพิจารณาทบทวนแกไข

 
1 ศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน. https://tlhr2014.com/archives/39482 
2 ศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน. https://tlhr2014.com/archives/44804 
3 UN Human Rights Committee, CCPR/C/THA/CO/2 (‘Concluding observations on Thailand’), 25 April 2017, paras. 37 – 38. 
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ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ใหสอดคลองกับ ICCPR อาทิ ลักเซมเบิรก ฝรั่งเศส สวิตเซอรแลนด เบลเยียม 
แคนาดา เดนมารก และบางประเทศเสนอใหยกเลิกการกำหนดอัตราโทษขั้นต่ำในฐานความผิดนั้น (สวีเดน) 
อยางไรก็ดี ขอเสนอเหลานั้นดังกลาวไมไดรับการตอบรับจากรัฐบาลไทย4 

3. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม การนำตัวผูตองหามาแถลงขาวและทำแผนประกอบคำรับสารภาพ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2560 มาตรา 29 บัญญัติวา ในคดีอาญา ใหสันนิษฐานไวกอนวา
ผูตองหาหรือจำเลยไมมีความผิด และกอนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทำความผิด จะปฏิบัติ
ตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทำความผิดมิได สอดคลองกับหลกัสิทธิในการดำเนินคดีที่เปนธรรม ตามขอ 14 ของ
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมอืง ที่บัญญัติวา  บุคคลทุกคนซึ่งตองหาวากระทำผดิ
อาญา ตองมีสิทธิไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะพิสูจนตามกฎหมายไดวามีความผิด  

 ในรอบป 2565 มีขาวปรากฏในสื่อมวลชนโดยทั่วไป กรณีพนักงานสอบสวนมักนำตัวผูตองหามา
แถลงขาวตอสื่อมวลชนวาเปนผูกระทำผิด พรอมกับนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ ซึ่งเปนกระบวนการ
หนึ่งของการคนหาความจริงเพื่อใหไดมาซึ่งพยานหลักฐานในการพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูตองหา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

การนำตัวผูตองหาในคดีอาญาไปนำชี้สถานที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพหรือทำแผนประทุษกรรม
นั้นพนักงานสอบสวนมักอางวาเปนกระทำตามอำนาจหนาที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
คำสั่งของสำนักงานตำรวจแหงชาติ เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการใหขาวการแถลงขาวการใหสัมภาษณการเผยแพร
ภาพตอสื่อมวลชนและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ  โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 131 
บัญญัติวา “ใหพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิดเทาที่สามารถจะทำไดเพื่อประสงคจะทราบขอเท็จจริง
และพฤติการณตางๆอันเกี่ยวกับความผิดที่ถกูกลาวหาเพ่ือจะรูตวัผูกระทำผิดและพิสูจนใหเห็นความผิดหรือความ
บริสุทธิ์ของผูตองหา” และมาตรา 132 (1) ที่กำหนดใหอำนาจแกพนักงานสอบสวนวา“เพื่อประโยชนแหงการ
รวบรวมพยานหลักฐานใหพนักงานสอบสวนมีอำนาจดังนี้...ใหรวมทั้งทำภาพถายแผนที่หรือจำลอง....” ประกอบ
กับคำสั่งของสำนักงานตำรวจแหงชาติ ที่ 855/2548 เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการใหขาวการแถลงขาวการให
สัมภาษณการเผยแพรภาพตอสื่อมวลชนและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ ขอ 2.4 วรรคสองกำหนดวา“พนักงาน
สอบสวนไมควรใหผูตองหานำไปชี้สถานที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพวาผูตองหากระทำผิดอยางไร  

การนำชี ้ที ่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพดังกลาวมิใชเปนสวนหนึ ่งของกระบวนการรวบรวม
พยานหลักฐานพยานหลักฐานที่จะนำมารับฟงประกอบคำรับสารภาพของผูตองหาเพื่อใหเห็นวาผูตองหากระทำ
ผิดตามแนวคำพิพากษาฎีกาที่ 7562/25375 เพราะศาลถือวาพยานหลักฐานที่ไดจากการนำชี้ที ่เกิดเหตุและ
พฤติการณในการกระทำผิด ณ จุดเกิดเหตุนั้น ไมสามารถใชเปนหลักฐานเพียงพอที่ศาลจะรบัฟงเพื่อลงโทษจำเลย
ได ถือเปนพยานหลักฐานที่ไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมาย เวนแตถาเปนกรณีการนำชี้ประกอบคำรับอื่น เชน นำชี้
จุดที่ซอนทรัพยสินซึ่งไดมาจากการกระทำผิด หรือนำชี้สิ่งของที่มีไวเปนความผิด หรือไดใชหรือจะใชในการกระทำ

 
4 United Nations Human Rights Council, Universal Periodic Review – Thailand, Third Cycle, https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/th-
index 
5 ศาลฎีกาเห็นวา ”...บันทึกการนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพและภาพถายประกอบการนำชี้ที่เกิดเหตุนั้น แมจะมีภาพจำเลยและมีขอความระบุวาจำเลย
ใชอาวุธปนยิงผูตายก็ตาม แตก็เปนสวนหนึ่งของคำรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเทานั้น ไมใชพยานหลักฐานที่จะนำมารับฟงประกอบคำรับ
สารภาพของจำเลยในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเพื่อให.  เห็นวาจำเลยกระทำความผดิตามที่โจทกฟอง โจทกไมมีพยานหลักฐานอื่นมาสืบประกอบคำรับดังกลาว
แตอยางใด เมื่อจำเลยใหการปฏิเสธในชั้นพิจารณาและนำสืบปฏิเสธวา คำรับดังกลาวพนักงานสอบสวนไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย พยานหลักฐานของโจทก
เพียงเทาที่นำสืบมา ก็ไมพอใหรับฟงลงโทษจำเลยไดตามฟอง ที่ศาลอุทธรณภาค 3พิพากษายกฟองโจทกนั้นชอบแลว ฎีกาของโจทกฟงไมขึ้น" 
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ผิดหรือสงสัยวาจะใชในการกระทำความผิดหรืออาจใชเปนพยานหลักฐานใหผูตองหานำชี้ไดและปองกันมิใหผูไมมี
สวนเก่ียวของเขาไปในที่นำชี้ใหพึงระมัดระวังการใชถอยคำหรือกริิยาทาทางที่เหน็วาเปนการขมขูหรือการปฏิบัตทิี่
ไมสมควรแกผูตองหารวมทั้งการทำรายรายกายผูตองหา6 

การนำตัวผูตองหามาแถลงขาวตอสื่อมวลชนวาเปนผูกระทำผิด เปนการขัดตอหลักการใหสันนิษฐาน
วาผูตองหาเปนผูกระทำผิดและกอนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทำความผิด จะปฏิบัติตอ
บุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทำความผิดมิได เพราะเปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนที่ตองแสวงหาพยานหลักฐาน
ตางๆมาเพื่อพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูตองหา มิใชอาศัยหลักฐานจากการแถลงขาว เพราะผูรับสื่อ
จากสื่อมวลชนจะเขาใจไปเองวาผูตองหาที่ถูกจับกุมไดและนำตัวมาแถลงขาวตอสื่อมวลชนคือผูกระทำผิดจริง 
โดยศาลยังไมไดมีคำพิพากษา อันเปนขัดขัดตอหลักการที่วา “กอนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดได
กระทำความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทำความผิดมิได” นอกจากนี้ยังเปนการละเมิดศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย ทำใหผูตองหาและญาติพ่ีนองวงศตระกูลไดรับความเสื่อมเสียเกียรติและชื่อเสียงอีกดวย 

การนำตัวผูตองหามาแถลงขาวและทำแผนประกอบคำรับสารภาพ จึงเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของผูตองหาขัดตอหลักสิทธิในการดำเนินคดีที่เปนธรรมและละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

4. สันนิษฐานไวกอนวาผูถูกกลาวหา หรือจำเลยเปนผูกระทำความผดิ? 

การปลอยชั ่วคราวถือเปนสิทธิมนุษยชนขั ้นพื ้นฐานของผูต องหาหรือจำเลยบนฐานของ หลัก
สันนิษฐานไวกอนวาไมมีความผิด (presumption of innocence) อยางเครงครัด ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา 29 วรรคสอง ที่บัญญัติวา “ในคดีอาญา ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไม
มีความผิด และกอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือน
เปนผูกระทําความผิดมิได” ซึ่งหลักการดังกลาวสอดคลองกับกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ขอ 9 ขอยอย 3 ที่วา มิใหถือเปนหลักทั่วไปวาจะตองควบคมุบุคคลที่รอการพิจารณาคดี  แตในการ
ปลอยตัวอาจกำหนดใหมีการประกันวาจะกลับมาปรากฎตัวในการพิจารณาคดี ในขั้นตอนอื่นของการพิจารณา 
และจะมาปรากฎตัวเพื่อการบังคับตามคำพิพากษา  

นอกจากนี้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญายังกำหนดเกณฑการพิจารณาปลอยชั่วคราวและ
เกณฑการพิจารณาไมอนุญาตใหปลอยชั่วคราวไวเปน 2 มาตรา คือมาตรา 108 คือ กำหนดเกณฑพิจารณา
อนุญาตใหปลอยชั่วคราว และมาตรา 108/1  กำหนดเกณฑที่ใชพิจารณาไมอนุญาตใหปลอยชั่วคราว 

การที่จะพิจารณาอนุญาตใหปลอยชั่วคราวเจาพนักงานซึ่งมีอำนาจสั่งใหปลอยชั่วคราวหรือศาลตอง
ปฏิบัติตามเกณฑ 7 ประการตามที่ 108 บัญญัติไว ไดแก (1) ความหนักเบาแหงขอหา (2) พยานหลักฐานที่
ปรากฏแลวมีเพียงใด (3) พฤติการณตาง ๆ แหงคดีเปนอยางไร (4) เชื่อถือผูรองขอประกันหรือหลักประกันได
เพียงใด (5) ผูตองหาหรือจำเลยนาจะหลบหนีหรือไม (6) ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปลอย
ชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม (7) ในกรณีที่ผูตองหาหรือจำเลยตองขังตามหมายศาล ถามีคำคัดคานของพนักงาน
สอบสวน พนักงาน อัยการ โจทก หรือผูเสียหาย แลวแตกรณี และสามารถกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยูหรือ 
เงื ่อนไขอื ่นใด ใหผู ถูกปลอยชั่วคราวปฏิบัติหรือในกรณีที ่ผู นั ้นยินยอมจะสั ่งใหใช อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

 
6 เรียบเรยีงจากการศกึษาอิสระ เรื่อง ปญหาเกี่ยวกับการทำแผนประกอบคำรับสารภาพของผูตองหาในคดีอาญา โดยวนัทนา ปกษา นกัศกึษาปริญญาโท
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑติ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลยัรามคำแหง สบืคนจาก : chrome-
extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.lawgrad.ru.ac.th/AbstractsFile/6024011123/15740501131e6e9a3d77b7
8629e2af6e199d5c577c_abstract.pdf  
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หรืออุปกรณอื่นใด ที่สามารถใชตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทาง ของผูถูกปลอย ชั่วคราวก็ได ทั้งนี้เพื่อปองกันการ
หลบหนี หรือภัยอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น แตถาผูถูกปลอยชั่วคราวมีอายุไมถึงสิบแปดปบริบูรณ 
แมผูนั ้นยินยอม จะสั่งใหใชอุปกรณดังกลาวไดตอเมื่อผูนั้นมีพฤติการณที่อาจเปนภัยตอบุคคลอื่นอยางรายแรง 
หรือมีเหตุสมควรประการอื่น 

การพิจารณาไมอนุญาตใหปลอยชั่วคราวศาลตองใชเหตุผลเพื่ออธิบายถึงเหตุอันควรเชื่อเหตุใดเหตุ
หนึ่งในหาเหตุตามบทบัญญัติมาตรา 108/1 ดังตอไปนี้ (1) ผูตองหาหรือจำเลยจะหลบหนี (2) ผูตองหาหรือ
จำเลยจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน (3) ผูตองหาหรือจำเลยจะไปกอเหตุอันตรายประการอื่น (4) ผูรองขอ
ประกันหรือหลักประกันไมนาเชื่อถือ และ(5) การปลอยชั่วคราวจะเปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความเสียหายตอ
การสอบสวนของเจาพนักงาน หรือการดำเนินคดีในศาล  

แตปรากฏวาในรอบป 2565 คดีที่เกิดขึ้นจากการใชสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการ
แสดงออก รวมถึงการใชเสรีภาพในการชุมนุม ในคดีการเมืองหลายคดี ศาลมีคำสั่งยกคำรองขอปลอยชั่วคราว
หลายครั้ง เชนกรณี นางสาวณัฐนิช  ดวงมุสิทธิ์ หรือใบปอ และนางสาวเนติพร เสนหสังคม หรือบุง โดยศาลให
เหตุผลในคำสั่งคำรองขอปลอยชั่วคราววา “ยังคงไมปรากฏขอความหรือขอเท็จจริงอื่นใดที่จะแสดงใหเห็นวาหาก
จําเลยที่ 2 และที่ 3 ไดรับการปลอยตัวชั่วคราวระหวางพิจารณาแลวจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอหามและ
คำสั่งศาลไดอยางเครงครัด” ซึ่งหมายถึงในคำสั่งคำรองขอปลอยชั่วคราวในคราวกอนหนานี้ ศาลกำหนดเงื่อนไข
ในการปลอยตัวชั่วคราวไว โดย หามผูตองหาทำกิจกรรมหรือกระทำการใดที่อาจทำใหเกิดความเสื่อมเสียตอ
สถาบันพระมหากษัตริย หามโพสตขอความปลุกปน ย่ัวยุ ชักชวนผูใดใหเขารวมกิจกรรมชุมนุมในสื่อโซเชี่ยล หรือ
ชุมนุมที่กอใหเกิดความวุนวายในบานเมือง ฯลฯ กรณีจึงยังไมมีพฤติการณใหมที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม จึงให
ยกคำรอง  

การที่ศาลใหเหตุผลวา “ยังคงไมปรากฏขอความหรือขอเท็จจริงอื่นใดที่จะแสดงใหเห็นวาหากจําเลยที่ 
2 และที่ 3 ไดรับการปลอยชั่วคราวระหวางพิจารณาแลวจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอหามและคำสั่งศาลได
อยางเครงครัด” นั้น อาจเปนการใชอำนาจเกินขอบเขตตามที่กฎหมายบัญญัติ เพราะเทากับวาศาลตีความและ
บังคับใชกฎหมายโดยไมสอดคลองกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เนื่องจากศาลนำเกณฑที่กำหนด
เงื่อนไขในการอนุญาตใหปลอยชั่วคราว ตามมาตรา 108 มากำหนดเปนเกณฑเงื่อนไขในการวินิจฉัยคำรองที่ไม
อนุญาตใหปลอยชั่วคราว  

หากศาลจะพิจารณาไมอนุญาตใหปลอยชั่วคราว ศาลตองใชเหตุผลเพื่ออธิบายถึงเหตุอันควรเชื่อเหตุ
ใดเหตุหนึ่งในหาเหตุตามบทบัญญัติมาตรา108/1 ดังตอไปนี้ (1) ผูตองหาหรือจำเลยจะหลบหนี (2) ผูตองหาหรือ
จำเลยจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน (3) ผูตองหาหรือจำเลยจะไปกอเหตุอันตรายประการอื่น (4) ผูรองขอ
ประกันหรือหลักประกันไมนาเชื่อถือ และ(5) การปลอยชั่วคราวจะเปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความเสียหายตอ
การสอบสวนของเจาพนักงาน หรือการดำเนินคดีในศาล โดยคำนึงถึงหลักใหปลอยตัวเปนหลัก คุมขังเปน
ขอยกเวน 

แมในภายหลังศาลจะอนุญาตใหมีการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจำเลยในคดีความผิดทางการเมือง
แลวก็ตาม แตการใชดุลพินิจไมใหปลอยชั่วคราว โดยการกำหนดเงื่อนไขใหผูตองหาหรือจำเลยตองปฏิบัติ ยอมไม
เปนไปตามกฎหมาย สงผลใหบุคคลเหลานั้นตองถูกคุมขังในเรือนจำระหวางการพิจารณาคดี อันเปนการไม
สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ที่วา “กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด 
จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได” เกิดความไมเปนธรรมและเกิดความลักลั่นในการผดุงไว
ซึ่งหลักนิติธรรม/นิติรัฐ สงผลตอความเชื่อมั่นของสังคมตอศาลหรือสถาบันตุลาการที่เปนหนึ่งในอำนาจอธิปไตย 
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ศาลพึงหนักแนนมั่นคงในหลักการและเจตนารมณแหงกฎหมาย ในการอำนวยความยุติธรรมใหปรากฏเปนที่
ประจักษตอสาธารณชน โดยการใหผูตองหาหรือจำเลยเขาถึงสิทธิไดรับการปลอยชั่วคราว อันเปนสิทธิมนุษยชน
ขั้นพ้ืนฐานที่สอดคลองกับหลักสากลของการไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูไมมีความผิดตามกฎหมาย  

หมายเหตุ : ศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนระบุวา ตั้งแตเริ่มการชุมนุมของ “เยาวชนปลดแอก” 
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 มีเยาวชนและประชาชนถูกดำเนินคดีจาก
สถานการณการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไปแลวอยางนอย 1,886 คน  จำนวน 1,159 
คดี  ในจำนวนนี้เปนเยาวชนที่อายุต่ำกวา 18 ป จำนวน 283 ราย ถูกดำเนินคดีจำนวน 210 คดี7 โดยมีขอมูล
เพิ่มเติมวานับถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2565 มีผูถูกดำเนินคดีรายใหมเพิ่มขึ้นจำนวน 22 คน ถูกฟองเปนจำนวน 14 
คดี แตปรากฏวาผูตองหาและจำเลยเหลานี้อีกหลายคดียังไมไดรับสิทธิในการปลอยชั่วคราว ตามหลักสันนิษฐาน
วา เปนผูไมมีความผิดดังกลาว  

5. สิทธิในชีวิต กรณีหนองบัวลำภู  

6 ตุลาคม 2565 เปนอีกหนึ่งวันที่จะกลายเปนบาดแผลในใจผูคนในสังคมไปอีกนานแสนนาน เมื่อเกิด
เหตุการณที่มีอดีตตำรวจที่ถูกไลออกจากราชการ  ไดใชอาวุธปนและมดีสังหารเด็กเลก็ 24 คนและครูอีก 2 คน ณ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ต.อุทัยสวรรค จ.หนองบัวลำภู  กอนจะกลับไปสังหารภรรยาและบุตรของตน แลวปลิดชีพ
ตนเอง  จากเหตุการณดังกลาว สรุปรวมยอดผูเสียชีวิตทั้งสิ้น 36 ราย ไมรวมผูกอเหตุ (มีการใชอาวุธปนสังหาร
ประชาชนในระหวางเดินทางกลับจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปยังบานของผูกอเหตุดวย) เปนเหตุการณสะเทือนใจ
แหงปที่ไดรับการกลาวขานในระดับนานาชาติ 

กอนหนานี ้ในป 2563 ณ จ.นครราชสีมา ไดมีเหตุที ่เจาหนาที ่ทหารในราชการใชอาวุธปนยิง
ผูบังคับบัญชาของตนเสียชีวิตที่บานพัก กอนชิงเอาอาวุธสงครามจากคลังแสงในคายสุรธรรมพิทักษมากราดยิง
ประชาชนมาตลอดทางจนถึงภายในหางสรรพสินคาดังประจำจังหวัด กอนจะถูกวิสามัญฆาตรกรรมในที่สุด สรุป
รวมผูเสียชีวิต 30 ราย บาดเจ็บอีก 58 ราย 

จากเหตุการณดังกลาว ไดนำมาสู การถกเถียงกันอยางกวางขวางของผูคนในสังคม เกี ่ยวกับเรื่อง
มาตรการของรัฐในการควบคุมอาวุธปน  โดยเฉพาะบุคคลที่เปนเจาหนาที่ตำรวจ ทหาร ที่ทุกวันนี้สามารถเขาถึง 
ครอบครองอาวุธปนกันไดงาย แมนอกเวลาปฏิบัติหนาที่ราชการ รวมถึงผูกอเหตุกราดยิงดังกลาวเองที่ไดพนจาก
ราชการตำรวจไปแลว   

การที่ผูเสียชีวิตจากยอดรวม 36 คน ในจำนวนนี้มี 24 คน เปนเด็กเล็ก ชวง 2 – 5ป ถูกสังหารภายใน
พื้นที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่เปนของรัฐ(องคกรปกครองสวนทองถิ่น)  นั่นหมายถึงวา นอกจากรัฐไทยลมเหลวใน
การคุมครองสิทธิในชีวิตของประชาชนตามหลักพื้นฐานในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (UDHR)  กติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) แลว  รัฐยังไมสามารถดูแลใหศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเปนพื้นที่ปลอดภัย ใหเด็กทุกคนไดรับการคุมครองสิทธิในการมีชีวิตไดตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
สิทธิเด็ก (CRC) อีกดวย 

ทั้งนี้การเขาถึงและพกพาอาวุธปนในที่สาธารณะกันโดยงายถือเปนความลมเหลวของรัฐในการมีอยู
ของกฎหมายและการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพเพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนใหปลอดภัยจากสิ่งที่

 
7 จากเว็บไซตศูนยทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน :  https://tlhr2014.com/archives/51251  
 



23 

เปนอาวุธโดยสภาพอันถือเปนสิ่งที่มีความรุนแรงโดยตัวของมันเอง ทั้งเหตุยังเกิดขึ้นในเวลาและสถานที่ที่ไมควร
เกิด หากไมมีการทบทวนแกไขอยางจริงจังใหเกิดรูปธรรม เหตุสะเทือนขวัญชาวโลกที่เกดิขึ้นในประเทศไทยครั้งนี้ 
อาจจะไมใชเหตุการณครั้งสุดทายของสังคมไทย 

6. สิทธิชุมชน : สิทธิที่ควรกาวหนาแตตองถดถอย 

แมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตั้งแตฉบับป 2540 มาจนถึงฉบับปจจุบันป 2560 ไดใหการ
คุมครองสิทธิชุมชนและการมีสวนรวมดานสิ่งแวดลอมไวอยางชัดเจนในระดับหลักการ และแมที่ผานมารัฐไทยได
มีการแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมหลายฉบับ รวมถึงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 การตราพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ 
พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. 2562 ที่รับรองสิทธิการมีสวนรวมในระดับหนึ่ง 

อยางไรก็ดี สิทธิชุมชนและการมีสวนรวมของประชาชนดานสิ่งแวดลอมยังไมลงหลักปกฐานอยาง
แทจริงทั้งในทางแนวคิด กฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติของรัฐ ดังจะเห็นไดจากแมในชวงที่ผานมายังคงพบ
ปญหาและขอจำกัดจากกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายเหลานั้น ที่ยังไมยอมรับสิทธิชุมชนและสิทธิในการมี
สวนรวมของประชาชน รวมถึงการเพิกถอนสิทธิของชุมชนในการจัดการปาที่เคยมีอยูเดิม  

ในหลายกรณี การมีสวนรวมของชุมชนและประชาชนเปนเพียงพิธีการ ไมไดเปดโอกาสใหประชาชน
หรือชุมชนไดมีสวนรวมอยางมีความหมาย กลายเปนความขัดแยงเรื้อรังแทบจะทุกประเด็น 

กรณีการจัดการทรัพยากรชายฝง ปญหาเกี่ยวพันกับการกำหนดยกเวนโครงการสรางกำแพงกันคลื่น
จากการทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ซึ่งภาคประชาชนมองวา การกอสรางกำแพงกันคลื่นมีผล
เปลี่ยนระบบนิเวศชายหาด และในชวงเดือนธันวาคมนี้ ภาคประชาชนไดเคลื่อนไหวผลักดันใหการทำกำแพงกัน
คลื่นจะตองทำ EIA เชนเดิม  

การจัดการทรัพยากรแร มีการตราพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560 ขึ้นมาแทนที่พระราชบัญญัติแร  
พ.ศ. 2510  อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติของการบังคับใชพระราชบัญญัติแรฯ วา มีการบังคับใชที่ไมไดเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ ตัวอยาง เชน การจัดทำแผนแมบทการบริหารจัดการแร ที่มาตรา 17 กำหนดใหตองเปดโอกาส
ใหประชาชนมีสวนรวมและเปดเผยขอมูลใหสาธารณชนทราบเปนระยะ ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการจัดทำรางแผน
แมบทการบริหารจัดการแร ฉบับที่ 2 (2566 - 2570) แตพบวา ประชาชนบางสวนไมไดมีสวนรวมในกระบวนการ
ดังกลาวอยางแทจริง 

การจัดการทรัพยากรน้ำ แมมีการประกาศใชพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 เพื่อการบูรณา
การและบริหารทรัพยากรน้ำอยางเปนระบบในทุกมิติ อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติยังคงมีประเด็นความขัดแยง
เกี่ยวกับการจัดการน้ำเกิดขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่เปนโครงการบริหารจัดการน้ำของรัฐ เชน กรณีโครงการโขง-
เลย-ช-ีมูน (ภาคอีสาน) ซึ่งมีผลกระทบตอระบบนิเวศและวิถีชีวิตของประชาชน รวมถึงกระทบตอความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรโดยรวม แตภาคประชาชนที่ไดรับผลกระทบจำนวนหนึง่สะทอนวาพวกเขาไมไดมีสวนรวมตั้งแตตน
ของการกำหนดนโยบาย และไมไดมีสวนรวมในกระบวนการรับฟงความคิดเห็น  

การจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไม ถือเปนความขัดแยงเรื้อรังมานานระหวางชาวบานที่อาศัยและ 
ทำประโยชนในพื้นที่กับรัฐที่ตองการควบคุมและจัดการปาเพื่อการอนุรักษและใชประโยชนทางเศรษฐกิจ แมใน
ระหวางป 2561 - 2562 รัฐไดมีการตรากฎหมายเกี ่ยวกับการจัดการที ่ด ินและปาไมหลายฉบับ ไดแก 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. 2562 รวมทั้ง
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ตราพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562 เพื่อ
แกไขปญหาการอยูอาศัยและทำประโยชนในที่ดินในเขตปาอนุรักษ อยางไรก็ดี รางกฎหมายดังกลาวไมไดเปด
โอกาสใหประชาชนที่ไดรับผลกระทบมีสวนรวมอยางแทจริง 

แมเนื้อหาของกฎหมายใหมที่ออกมาแทนกฎหมายเดิมจะมีความกาวหนาอยูบางเกี่ยวกับการมีสวน
รวมของชุมชนหรือประชาชน แตหากพิจารณาอยางละเอียดแลว ยังไมอาจถือวากฎหมายเหลานี้รับรองสิทธิ
ชุมชนอยางสมบูรณ กฎหมายดังกลาวยังไมยอมรับสิทธิชุมชนในเขตปา เปนเพียงการอนุญาตใหอยู ชั่วคราว
ภายใตการจัดการโดยรัฐ ปญหาการจัดการที่ดินในเขตปาในหลายพื้นที่ยังไมถูกแกไขใหสำเร็จ รวมถึงกรณีบาง
กลอย/ใจแผนดิน  

นอกจากนี้ ผลพวงของนโยบายทวงคืนผืนปา ยังคงสงผลเรื้อรังมาจนถึงปจจุบัน ดังเชนเมื่อวันที่ 28 
กันยายน 2565 ศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณใหแสงเดือน ตินยอด หญิงวัย 55 ป 
ชาวบานแมกวัก ตำบลบานออน อำเภองาว จังหวัดลำปาง มีความผดิในคดีบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาตปิาแมโปง 
โดยใหจำคุก 1 ป ปรับ 400,000 บาท พรอมดอกเบี ้ยรอยละ 5 เปอรเซ็นต (เดิมในชั ้นศาลอุทธรณ 7.5 
เปอรเซ็นต) แตใหรอลงอาญาเอาไวกอน และมีคาปรับในคดีอาญา 50,000 บาท นอกจากนี้ยังมีคำสั่งใหแสงเดอืน
ออกจากพื้นที่และรื้อถอนสิ่งปลูกสราง จะเห็นไดวาแมจะไมตองติดคกุ แตก็ไมใชคำพิพากษาที่เปนคณุกับชาวบาน 

7. สิทธิของผูลีภ้ัย : ผูลี้ภัยชาวพมา – รัฐไทยผลักดันกลับ 

การเมืองพมาในอดีต เปนสาเหตุสำคัญที่ทำใหผูคนหลบหนี คือ รูปแบบการเมืองที่เปนเผด็จการโดย
กองทัพพมา (Military regime) ประชาชนตองหนีภัยสงครามจากพื้นที่ความขัดแยงกองกำลังติดอาวุธ คนจำนวน
ไมนอยพยายามหนีออกจากบานเกดิของตวัเองเพ่ือความอยูรอด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและการเมือง คนที่ไมสามารถ
เขามาเปนผูลี้ภัยได ก็เขามาเปนแรงงานขามชาติ ถือเปนผูตองถูกบังคับใหเปนผูลี้ภัยรูปแบบหนึ่ง ทำใหพมาเปน
ประเทศที่ผลิตผูลี้ภัย (Refugee producing state) และประเทศที่เปนผูรับอันดับหนึ่งคือไทย 

หลังการรัฐประหารในเมียนมา และการปะทะสูรบ การโจมตีทางอากาศ ทำใหเกิดคลื่นผูหนีภัยที่
พยายามขามพรมแดนหาที่พักพิงชั่วคราวจำนวนมาก และสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกเขาเหลานั้นถูกผลักดันกลับไป การ
ชวยเหลือจากองคกรระหวางประเทศเขาถึงไดยาก เนื่องจากนโยบายเกี่ยวกับผูหนีภัยอยูในความรับผิดชอบของ
กองทัพเปนสวนใหญ ทำใหมีคนที่อาศัยพักพิงอยูตามพรมแดน ในเขตปาตามเขาริมแมน้ำเมยและแมน้ำสาละวิ
นตามยถากรรม เขาไมถึงอาหาร น้ำสะอาด ยารักษาโรค โดยเมื่อตนเดือนมิถุนายน 2565  องคกรสหประชาชาติ
สำรวจพบวาผูหนีภัยจากสถานการณในเมียนมา มีจำนวนถึง 1.038 ลานคน อพยพไปตางประเทศกวา 980,000 
คน โดยในจำนวนนั้นอยูในประเทศไทยถึง 96,000 คน 

“Fortify Rights” กลาวถึงปญหาการจัดการผูลี้ภัยในประเทศไทยที่ผานมามีหลายประเดน็ โดยเฉพาะ
การผลักดันผูลี้ภัยจากเมียนมากลับประเทศตนทาง ทัง้ท่ีสถานการณยังมีการปะทะ และปญหาการไรระบบคัด
กรองผูลี้ภัย ทำใหชาวเมียนมาทุกคนถูกเหมารวมเปนผูหลบหนีเขาเมืองผดิกฎหมาย 

ปลายป 2564-ตนป 2565 กองทัพพมาใชการโจมตีทางอากาศบริเวณเมืองเลเกะกอ ทางทิศใตของ
เมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ฝงตรงขาม อ.แมสอด จ.ตาก ทำใหมีประชาชนเมียนมาหนภีัยสงครามขามแมน้ำเมย มา
ฝงไทยจำนวนมาก โดยตัวเลขอาจสูงถึง 5,000 คน โดยฝายความมั่นคงของไทยจะพาผูลี้ภัยเหลานี้ไปอยูที่ศูนย
พักพิงชั่วคราว 'คอกวัวเมยโคง' ปญหาที่พบคือการดูแลผูลี้ภัยที่คอกวัวฯ เปนไปอยางย่ำแย พบปญหาอาหารบูด 
หองน้ำไมเพียงพอ และเสี่ยงตอการถูกลูกหลงจากกระสุนปนใหญ  



25 

สิ ่งที ่เห็นไดชัด คือ รัฐบาลไทยจับมือกลมเกลียวกับรัฐบาลเผด็จการทหารพมา เพราะในดาน
มนุษยธรรม สิ่งที่เปนเรื่องพ้ืนฐานที่สุดคือการเปดพ้ืนที่ขามพรมแดนใหขาวสาร ใหอาหารกับชาวบานที่หนีมา แต
กลับพบวาทหารพรานสงคนเขาไปกดดันแลวก็สงกลับ มีความพยายามกดตัวเลขผูลี้ภัย ผูหนีภัยสงครามเขามาใน
แมสอด พบพระ สาละวิน ที่แมฮองสอน ใหต่ำมาก “บางครั้งเราพบวามีผูขามแมน้ำสาละวินมาหลังจากมีเครอืง
บินทิ้งระเบิด มีไมต่ำกวา 5,000 คน ตามที่เห็นในรูป ในคลิปวิดีโอที่ชาวบานสงมา แตรายงานของกระทรวงการ
ตางประเทศบอกวามีผูหนีภัยสงครามเขามา 83 คน สงกลับไปโดยสมัครใจแลวเหลือ 25 คน”  

รัฐไทยมกัแถลงตอสื่อวาผูลีภั้ยในศูนยพักพิงชั่วคราวมีการเดินทางกลับประเทศตนทางดวยความสมคัร
ใจจนหมดแตสมาชิก Fortify Rights ตั้งขอกังขาตอคำวา 'การเดนิทางกลับโดยสมัครใจ' ที่รัฐแถลง ผูลี้ภัยหลาย
คนอาจถูกกดดันกลบัประเทศตนทาง แมวามีการปะทะดวยอาวุธสงครามในพืน้ท่ี เมื่อถูกผลกัดนักลับไมสามารถ
กลับไปอาศัยถิ่นฐานเดิมได ทำใหประชาชนเลือกตั้งแคมปที่พ้ืนที่ 'No Man Land' ริมแมน้ำเมย บางครัง้ประสบ
ปญหาขาดแคลนของอปุโภคบริโภคที่จำเปน     องคกรระหวางประเทศมีงบประมาณพรอมชวยเหลือขามแดน 
แตตดิตรงท่ีฝายความมั่นคงไมอนญุาต โดยไมทราบเหตุผลท่ีแนชดั 

ขณะที่ปญหาของผูลี้ภัยในเมือง พบเจอปญหาการเอารดัเอาเปรียบ อยางเชน กรณขีองแมสอดเมื่อชวง
ที่ผานมา สำนักขาว AP ของตางประเทศ รายงานวาตำรวจไทยมีการเก็บสวยที่เรียกวา “บัตรตำรวจ” โดยใหผูลี้
ภัยที่ตองการอยูในดินแดนไทย ตองจายเงินใหกับตำรวจ ราคา 350 บาทตอเดือน และจะไดบัตร เพ่ือยืนยันวาได
จายเงินกับตำรวจแลว นอกจากที่แมสอด Fortify Rights ยังพบปญหาเชนเดียวกันในจังหวัดตะเข็บชายแดนอ่ืนๆ 
เชน กาญจนบุรี ระนอง และเชียงราย  Fortify Rights ระบวุา ระบบที่เชียงราย ผูถูกจับจะถูกพาตัวไปทีห่องกัก
ของตำรวจตระเวนชายแดน และรอผลักดันกลับประเทศตนทางเม่ือดานชายแดนกลับมาเปด แตในระหวางทีร่อ
ดาน จำนวนชาวพมาที่ถูกกกัและรอผลักดันกลับมีจำนวนมากขึ้นตอเนื่องจนลน 

แมวาผูลี้ภัยที่ถูกจับกุมจะสามารถไดรับการประกันตัวได แตเงื่อนไขก็เปนไปโดยยาก เนื่องจาก
กฎหมายไทยกำหนดวา ตองมีนายประกันเปนคนไทยจำนวน 1 ราย และตองจายเงินอีก 5 หมื่นบาทตามใบเสร็จ 
เพื่อเปนคาประกนัตวั ซึ่งปญหาลกัษณะนีก้ระจายตวัอยูตามจังหวัดอืน่ๆ ที่จะมอีาณาเขตตดิกับประเทศเมียนมา  

ปญหาการจัดการผูลี้ภัยของรัฐไทยผิดพลาด เนื่องจากไทยไมเคยยอมรบัสถานะผูลีภั้ย สงผลใหชาว
พมาที่หนตีายจากกองทัพพมาเขามาในไทยมีสถานะ ‘ผูหลบหนีเขาเมอืงผดิกฎหมาย’ และเปนชองทางใหรฐัเอา
เปรียบ “เขาเขาเมืองโดยผดิกฎหมายก็จริง แตเพราะเขาเปนผูลี้ภัย เขาไมไดตั้งใจผดิกฎหมายคนเขาเมือง เขาหนี
ตายมา จะทำยังไง พอมีเปดลงทะเบียนแรงงาน เลยไปลงทะเบียนเปนแรงงานขามชาตแิทน เปนปรากฏการณที่
ผสมทั้งแรงงานและผูลี้ภัย จริงๆ มนัควรมีระบบที่ชี้แจงวาเขาเปนผูลี้ภัย เพราะถาเปนผูลี้ภัยจะมีหลักการหาม
สงกลับ ซึ่งเปนหลักการสำคญั”  

สิ่งสำคัญทีสุ่ดที่เห็นในครัง้นีก้็คือ ไมใชแคชนชาติพันธุกะเหรี่ยง มอญ พมา แตเปนคนที่มีความรู เปน
ชนชั้นกลาง หลายกลุมหนีออกมาทั้งที่เปนเด็กและเยาวชน หนีเขามาบวชเณร บวชพระ หนีการเกณฑทหาร กลุม
ที่หลากหลายและมีทีม่าตางกัน แตพบวาหนวยงานความมั่นคงของไทยกลับไมสามารถแยกกลุมเหลานี้ออกจาก
กัน มองรวมๆ วาเปนผูหลบหนีเขาเมอืง 

นอกจากนี้ ดวยสถานการณความยากลำบากในการหนอีอกนอกประเทศ มหีลายกรณีที่ผูที่แสวงหาที่ลี้
ภัยจำนวนไมนอย ตัดสินใจรวมเดนิทางกับกลุมลกัลอบขนคนเขาเมือง แตกลับตกไปเหยื่อการคามนุษย โดยอาจ
ถูกทำรายรางกายจนอาจถึงแกชวีิต และหากถูกทางการจับตวัจะถูกดำเนินคดีฐานลกัลอบเขาเมือง และถูกกักขัง
และสงกลับไป ผูลี้ภัยจำนวนไมนอยที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษยหรือการคายาเสพติด ดวยความที่พวกเขา
หวาดกลวัจากการประหัตประหารในประเทศของตนเอง  
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ตามหลักสิทธิมนุษยชน และหลักกฎหมายระหวางประเทศ มนุษยทุกคนมีสิทธิที่จะไดที่ลี ้ภัยไปยัง
ประเทศอื่น ใหรอดพนจากการประหัตประหารที่เกิดขึ้นในประเทศที่ตนเปนพลเมืองอยูได ตามอนุสัญญาวาดวย
สถานภาพของผูลี ้ภัยของสหประชาชาติป 2494 และพิธีสารเลือกรับวาดวยสถานภาพของผูลี ้ภัย (Optional 
Protocol Relating to the Status of Refugee) ป 2510 ดวยไทยมิไดเปนภาคีอนุสัญญาฯและพิธีสารดังกลาว 
ทำใหผูหนีภัยการสูรบจากเมียนมา (ผภร.) ที่อพยพเขามาในประเทศไทยไมอยูในสถานะผูลี้ภัย โดยมีสถานะเปน
เพียงผูหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายเทานั้น อยางไรก็ตาม ประเทศไทยไดเขารวมลงนามและใหสัตยาบันกตกิา
ระหวางประเทศ และอนุสัญญาประกอบเปนพันธกรณีที่จะตองยึดถือปฏิบัติ คือ กติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (UN International Covenant on Civil and Political Right: ICCPR) ซึ่ง
ระบุวา “รัฐภาคีตองไมใหปจเจกชนตกอยูในอันตรายจากการทรมาน ปฏิบัติหรือลงโทษที่โหดรายไรมนุษยธรรม 
หรือย่ำยีศักดิ์ศรีจากการกลับคืนสูประเทศอื่นโดยการสงตัวเปนผูรายขามแดน การขับไล หรือการผลักดันกลับ
บุคคลใดออกจากดินแดน ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีความเสี่ยงที่แทจริงตออันตรายที่ไมสามารถเยียวยาได โดย
สิทธินี้เปนสิทธิของทุกคนที่อยูในดินแดนและในทุกสถานการณโดยไมอาจเพิกถอนได” นั่นเทากับวาประเทศไทย
ไมอาจสงหรือผลักดัน ผภร. ออกนอกดินแดนหากปรากฏวาสถานการณมีความเสี่ยง ที่จะทำให ผภร. ไดรับ
อันตรายจากการปฏิบัติที่โหดรายไรมนุษยธรรม อีกทั้งประเด็นการสงหรือผลักดัน ผภร. กลับภูมิลำเนาเดิมยังเปน
การปฏิบัติที่เกี่ยวของกับหลักการหามผลักดันกลับ (Non-refoulement Principle) ซึ่งเปนหลักการที่ไดรับการ
ยอมรับวา เปนหลักการสำคัญในการใหความคุมครองแกผูลี้ภัยซึ่งกำหนดพันธกรณแีกรัฐ  

การที่ผูลี้ภัยและผูแสวงหาลี้ภัยในประเทศไทย ตองเผชิญกับการไมมีสถานะทางกฎหมายในประเทศ 
และเสี่ยงตอการถูกจับกุมและถูกคุมขังโดยพลการ รวมทั ้งอาจถูกผลักดันสงกลับ หรือเสี่ยงตอการแสวงหา
ประโยชน หรือ การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในดานตาง ๆ ได จึงจำเปนที่รัฐไทยในฐานะเปนสวนหนึ่งของ
ประชาคมโลกพึงแสดงความรับผิดชอบตอวิกฤตผูลี้ภัยที่เกิดขึ้น ดวยการกำหนดใหมีกฎหมายภายในเพื่อใหเกิด
กระบวนการการขอลี้ภัยที่สอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ และใหรัฐไทยใหความเคารพสิทธิของผู
แสวงหาที่ลี้ภัยและผูลี้ภัย โดยการไมคุมขังผูแสวงหาที่ลี้ภัยและผูลี้ภัยโดยพลการ และคุมครองใหพวกเขาสามารถ
เขาถึงสิทธิมนุษยชนตาง ๆ ไดแก สิทธิที่จะไดรับการยอมรบัวาเปนบุคคลในกฎหมายของประเทศไทย สิทธิในการ
เขาถึงการศึกษา สิทธิในการเขาถึงการไดรับบริการสุขภาพที่ไดมาตรฐาน เเละสิทธิในการประกอบอาชีพ และที่
สำคัญไทยควรดำเนินการปองกันและยุติไมใหมีการผลักดันสงกลับผูแสวงหาที่ลี้ภัยและผูลี้ภัยจากทุกประเทศ 

 
อางอิง : ผูลี ้ภัยจากเมียนมาในประเทศไทย กับ ขอเสนอแนะเชิงกฎหมายนโยบาย - THECITIZEN.PLUS 
thecitizen.plus 
         : ผ ู ล ี ้ภ ัย – แอมเนสตี ้อ ินเตอรเนชั ่นแนล ประเทศไทย https://www.amnesty.or.th/our-
work/refugees/ 
         : การศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการผูหนีภัยการสูรบจากเมียนมา กรณีศึกษา การลักลอบออกนอกพื้นที่
พักพิงชั่วคราว โดยพันตรีวรเชษฐ รัตนพันธ 
         : มองปญหาผูลี้ภัยในไทย-ปลุก ปชช. ตื่นตัวและรณรงคทางการเมือง เพื่อการเปลี่ยนแปลงดานนโยบาย 
ประชาไท -  https://prachatai.com/journal/2022/06/99243 
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8. สิทธิเด็ก : เงินอดุหนุนเด็กบุตรถ้วนหน้า กบัคําสัญญาลมปาก 

 ในชวงการเลือกตั้งป2562ที่ผานมา พรรคการเมืองมากมาย รวมถึงพรรคการเมืองตางๆที่ไดเปนฝาย
จัดตั้งรัฐบาล ไดเคยมีการหาเสียงเอาไวมากมายเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการแมและเด็ก  ซึ่งเมื่อเครือขาย
เด็กเทากัน 304 องคกรดานเด็ก สตรี แรงงาน กลุมชาติพันธุไดรวมกันนำเสนอเรื่องที่ตองการใหการจายเงิน
อุดหนุนบุตรอายุ 0-6ป ที่เริ่มมาตั้งแตป2558 เปนนโยบายการจายแบบ “ถวนหนา”  ยกเลิกระบบคัดกรองความ
ยากจน  พรรคการเมืองตางๆก็ขานรับขอเสนอนี้ และพยายามชูตัวเลขการจายเงินขึ้นมาแขงขันกัน 
 กระทั ่งเมื่อป2563  คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ(กดยช.) ซึ ่งมีรอง
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน  มีผูแทนสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทยรวมเปนคณะกรรมการ ไดมีมติใหการ
จายเงินอุดหนุนบุตรดังกลาวดำเนินการในรูปแบบสวัสดิการถวนหนา ยกเลิกระบบคัดกรองความยากจนออกไป 
โดยเริ่มตั้งแตปงบประมาณ2565 (เริ่มตั้งแต 1ตุลาคม2564 – 30 กันยายน 2565)  
 แตในที่สุด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย(พ.ม.) ก็มิไดดำเนินการตามมติ กดยช. 
ทั้งพระราชบัญญัติงบประมาณแผนดินป 2565 ก็มิไดดำเนินการตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการตามนี้ โดยอาง
เหตุผลเรื่องงบประมาณไมเพียงพอ  และในการทำงบประมาณแผนดินป2566 (จัดทำในป2565 มีผลบังคับใช 1 
ตุลาคม 2565) ก็มิไดมีการหยิบยกเรื่องการเตรียมงบประมาณสำหรับจายเงินอุดหนุนบุตรใหเปนแบบถวนหนา
ขึ้นมาพิจารณาอีกเลย ทำใหเด็กไทยอายุ 0-6ป จำนวน 2.2 ลานคน จากทั้งหมด 4.2 ลานคน หลุดจากการไดรับ
สิทธินี้   เทากับวาในปนี้ เด็กปฐมวัย 2.2 ลานคน ขาดโอกาสไดรบัเงินอุดหนุนที่จะชวยใหพวกเขาไดรับการเลี้ยงดู
ที่ดี มีภาวะโภชนาการที่ดีในชวงวัยแหงการพัฒนาทางดานอารมณและสติปญญา  ทั้งระบบการคัดกรองความ
ยากจนนี้ ยังทำใหครอบครัวคนหาเชากินค่ำที่ตองการไดรับสิทธิ ตองเสียเวลาทำมาหากิน มีภาระทางดานเอกสาร
เพื่อเดินเรื่องขอรับสิทธิ และครอบครัวยากจนที่แทจริงจำนวนมากไมไดรับการพิจารณาใหสิทธิเพราะไมเขา
หลักเกณฑที่ภาครัฐกำหนดไว  
 นี่คือความสูญเสียของอนาคตสังคมไทยที่จะมีโอกาสในการสรางประชากรที่มีคุณภาพ  จากการที่รัฐไม
สนใจขอเรียกรองของภาคประชาสังคมที่มีงานวิชาการรองรับ เทากับวารัฐมิไดใหความสำคัญแกการพัฒนาเด็ก
อยางเสมอภาค เทาเทียมอยางแทจริงตามหลักอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยสิทธิเดก็(CRC) ที่วางหลักใหรัฐตอง
ประกันสิทธิของเดก็ทุกคนโดยไมเลือกปฏิบตัิดวยเหตุทั้งปวง  ทั้งรัฐตองมีหนาที่ตองจัดใหมบีริการที่เหมาะสมเพ่ือ
ชวยเหลือพอแมผูปกครองในการดูแลเด็กใหไดรับการพัฒนาดูแลดานสมอง รางกาย จิตใจ  ซึ่งชวงวัย 0 – 6 ปนี้
เองเปนชวงที่สำคัญที่สุดในการวางรากฐานเพ่ือการเติบโตอยางมีคุณภาพของเด็กไทย   แตเมื่อรัฐไดละเลยการทำ
ใหเด็กทุกคนเขาถึงสิทธิในชวงวัยอันสำคัญเชนนี้โดยทั่วถึง จึงนับไดวาเปนความนาผิดหวังเปนอยางย่ิงของรัฐไทย
ในฐานะรัฐภาคีตามอนุสญัญานี้ 
 นอกจากนี้เครือขายเด็กเทากัน 304 องคกรดานเด็ก สตรี แรงงาน กลุมชาติพันธุ ยังมีแผนยกระดับการ
รณรงคใหรัฐตองพัฒนาศูนยเด็กเล็ก ใหประชาชนเขาถึงไดถวนหนาในเชิงคุณภาพ ครอบคลุมชวงอายุของเด็ก
ตั้งแตหลังออกจากครรภมารดา  รวมถึงมีชวงเวลาการใหบริการที่ตอบสนองความตองการจำเปนของประชาชนที่
ตองทำงานในชวงวันและเวลาราชการดวย เปนอีกสิ่งที่ตองติดตามกันตอไปวา รัฐบาลในปจจุบัน หรือรัฐบาลที่
กำลังจะเขามาจากการเลอืกตั้งอันใกลจะถึงนี้ จะมีความจริงใจใหความสำคัญกับประเด็นเหลานี้หรือไมดวย  
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9. สิทธิผูหญิง เด็ก คนพิการ กับการลวงละเมิดทางเพศ  

โดยบริบทของสังคมไทยที่ทำใหเด็ก ผูหญิง ผูมีความหลากหลายทางเพศ และผูพิการ เปนประชากร
กลุมเปราะบางที่ยากตอการเขาถึง สิทธิอำนาจในสังคมอยูแลว  เมื่อมิติเหลานี้ไดมาทับซอนอยูในบุคคลผูเดียวกัน 
ยิ่งทำใหการเขาถึงสิทธิอำนาจในสังคมยิ่งกลายเปนเรื่องยาก ในทางกลับกันสถานภาพเชนนี้ยิ่งทำใหบุคคลที่มี
ภาวะทับซอนเหลานี้งายตอการถูกลวงละเมิดโดยยากที่จะไดรับความเปนธรรม   

จากงานวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนโดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมกับสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสรมิสขุภาพ (สสส.) และมูลนิธิสงเสริมความเสมอภาคทางสงัคม ที่ไดทำการเก็บขอมูล
จากเด็กพิการ ผูหญิงพิการ ผูมีความหลากหลายทางเพศที่เปนผูพิการ 51 คน จากพื้นที่ 31 จังหวัด ตั้งแต 
ตุลาคม2564 – มกราคม 2565 พบวาบุคคลเหลานี้ถูกกระทำความรุนแรงโดยมีผูกระทำเปนเพศชายเกือบ
ทั้งหมด โดยผูกระทำสวนใหญเปนผูมีความใกลชิดกับผูถูกกระทำในฐานะเปนบิดาหรือเปนญาติ บางกรณี
ผูกระทำเปนคนในชุมชนดวยกัน เปนผูนำชุมชน ผูนำคนพิการ  

เมื่อจำแนกประเภทความรุนแรงที่เกิดขึ้น พบวาเปนการขมขืนถึง 88% รุมโทรม 12%  ซึ่งมีผูกระทำ
คือบิดา 39% ญาติ 35%   สวนความรุนแรงอ่ืนๆอยางการทำรายรางกาย  การใชวาจารุนแรง การละเลยทอดทิ้ง 
การคามนุษย การฉอโกง การละเมิดสิทธิดานสุขภาพ(ตัดมดลูก)  มีผูกระทำสวนใหญคือสามี 33% บิดา 29%  
ทั้งยังพบวามีกรณีที่ผูกระทำคือมารดา ญาติ และแพทย  

จากการวิจัยนี้ยังพบอีกวา กรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้น ไดเขาสูกระบวนการยุติธรรมเพียง 29%  
ขณะที่อีก 71% นั้นไมไดไปแจงความตอเจาพนักงาน  ทั้งในสัดสวนของกรณีที่ไดมีการแจงความ พบวาผูกระทำ
ความผิดถูกดำเนินคดีเพียง 27% ขณะที่อีก 73% นั้นไดมีการแจงความไปแตไมมีความคืบหนาในการดำเนินคดี   

กรณีศึกษาที่นาตระหนกอยางมากคือ ในจังหวัดหนึ่ง มลัีทธิที่เชื่อวาหากผูหญงิเกิดมามีความพิการ
จะตองสงมาเขารวมพิธีดื่มนำ้สาบาน แลวใหผูชายในลัทธิขมขืน โดยเชื่อวาการบงัคบัใหมีเพศสมัพันธจะ
บำบัดรักษาความพิการโดยกำเนดิได  

แมวาความรุนแรงเหลานี้เปนความรุนแรงระหวางปจเจกบุคคลอันเกิดขึ้นจากคานิยม มายาคติใน
สังคม แตดวยกรณีเหลานี้เกิดขึ้นเปนจำนวนมาก ทั้งยังมีกรณีที่เกิดขึ้นในลักษณะที่กระทำกันเปนลัทธิในระดับ
ทองถิ่นดังที่กลาวมา และดวยการที่พบวาสัดสวนของกรณีความรุนแรงที่มีการแจงความแลวแตการดำเนินคดีไม
คืบหนามีสัดสวนที่สูง ยิ่งตอกย้ำวา รัฐไทยไมอาจปฏิเสธความรับผิดชอบตอความรุนแรงที่เกิดขึ้นเหลานี้ได โดย
หนาที่ที่ตองคุมครองสิทธิของผูถูกกระทำตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (UDHR)  กติกาสากลระหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)   ทั้งยังตองอางถึงคอืสิทธิของผูถูกกระทำอันพึงมตีาม
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยสิทธิเด็ก (CRC)  อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ 
(CEDAW)  รวมถึงหลักการยอกยาการตาอันเปนหลักการใชกฎหมายระหวางประเทศในประเด็นเพศวิถี  และที่
สำคัญดวยเหตุที่ผูถูกกระทำดังที่ยกมาทั้งหมดนั้นมีความพิการเปนมิติทับซอนอีกขั้นนอกเหนือจากมิติความเปน
เด็ก ผูหญิง ผูมีความหลากหลายทางเพศ  รัฐไทยจึงจำเปนตองคุมครองสิทธิของผู ถูกกระทำดังที่ปรากฏใน
งานวิจัยดังกลาวตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ (CRPD) ดวย  
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10. คณะรัฐมนตรีมีมติแกไขพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2558 ยกเลิกคณะกรรมการจากการ
เลือกตั้ง 

ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติประกันสังคมเพื่อเปนหลักประกันทางสังคมสำหรับแรงงานมาตั้งแตป 
2497 โดยหลักการเงินกองทุนมาจากการรวมจายสมทบของไตรภาคี คือ นายจาง แรงงาน และรัฐบาล ตาม
ความสัมพันธของการจางงาน ขอมูล ณ เดือนสิงหาคม 2565 ระบบประกันสังคมของไทย ครอบคลุมผูประกันตน
ทั้งหมด 24,141,779 คน  เปนผูประกันตนมาตรา 33 หรือ ลูกจางที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีนายจาง 
11,397,295 คน  ผูประกันตนมาตรา 39 หรือ ผูเคยเปนผูประกันตนมาตรา 33 สิ้นสุดการจางงานแตยังสงเงิน
สมทบจำนวน 1,901,973 คน  และผูประกันตนโดยสมัครใจ มาตรา 40 จำนวน 10,842,511 คน 

นับแตมีการประกาศใชพระราชบัญญัติประกันสังคม มีการแกไขหลายครั้ง แตเปนการแกไขของ
กระทรวงแรงงานซึ่งเปนผูกำกับและบังคับใชกฎหมายเพื่อพัฒนาสิทธิประโยชนและเพิ่มความสะดวกในการ
บริหารจัดการกองทุนของสำนักงานประกันสังคมเปนหลัก การแกไขครั้งลาสุดในชวงป 2557-2558 ที่สภานิติ
บัญญัติแหงชาติ (สนช.) พิจารณารางแกไขของกระทรวงแรงงาน  โดยไดหยิบยกเอาหลักการที่ขบวนการแรงงาน
เคยเขาชื่อนำเสนอแกไขไวเมื่อ พ.ศ. 2554 มารวมพิจารณา ทำใหพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2558 มีสาระสำคัญประการหนึ่งคือ การแกไขมาตรา 8 วรรคสอง ใหผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝาย
ผูประกันตน ในคณะกรรมการประกันสังคม ฝายละ 7 คน “มาจากการเลือกตั้ง โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมอยาง
แทจริงของฝายนายจางและฝายผู ประกันตน สัดสวนระหวางหญิงและชาย รวมทั ้งการมีสวนรวมอยางมี
ประสิทธิผลของคนพิการ และผูดอยโอกาส ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนด”  ซึ ่งจะเปนการสรางประชาธิปไตย ความโปรงใส เพิ ่มความเปนเจาของและการมีสวนรวมของ
ผูประกันตนในการบริหารกองทนุประกันสังคม 

แตการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมไดถูกเลื่อนออกไปเพราะมีคำสั่ง คสช.ที่ 40/2558 ให
แตงตั้งคณะกรรมการประกันสังคมชุดใหม โดยใหชุดเกาหยุดปฏิบัติงาน และคำสั่งหัวหนา คสช.ที่ 9/2562 วันที่ 
9 กรกฎาคม 2562 กำหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน จัดทำระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
เลือกตั้งผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายผูประกันตน ใหเสร็จภายใน 2 ป ซึ่งองคกรแรงงานและขบวนการ
แรงงานไดติดตามทวงถามมาโดยตลอด จนกระทั่งวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานจึง
ลงนามเห็นชอบระเบียบฯ แตไมไดกำหนดวันเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม และไดสงถึงเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่
....) พ.ศ..... ที ่มีการแกไขในสาระสำคัญของหลักเกณฑ วิธีการไดมาของคณะกรรมการประกันสังคม เปน 
“หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายผูประกันตน ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้ใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของฝายนายจาง ฝายผูประกันตน 
หญิงและชาย คนพิการ และผูดอยโอกาส”และคณะกรรมการกฤษฎีกาไดพิจารณาเห็นชอบกับเรื่องนี้แลวเมื่อ
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งสงผลเปนการยกเลิกการเลือกตั้งนั่นเอง  

แมกระบวนการแกไขพระราชบัญญัติประกันสังคมยังไมสิ้นสุดยังตองไปสูกระบวนการพิจารณาของ
สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา แตการกระทำของรัฐบาลก็ไดแสดงออกอยางชัดเจนแลวถึงเจตนาในการละเมิด
และเพิกถอนสิทธิของแรงงานกวา 24 ลานคน ในการมีสวนรวมที่จะกำหนดชีวิตของตนเอง โดยการเปนเจาของ
และบริหารกองทุนประกันสงัคม ซึ่งเปนกองทุนของผูใชแรงงาน  
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ภาคผนวก 

ประวัติความเป็นมา -สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) Union for Civil Liberty (UCL) 
ด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการพัฒนาของสังคมไทยได้ก้าวรุธหน้าไปอย่างมีเสรีภาพ  เสมอภาคและ

ภราดรภาพในหมู่คนไทยด้วยกัน  การสร้างสรรค์และส่งเสริมให้แนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนได้ซึมซับเข้าไปในวิถี
ชีวิตของประชาชนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง  เพราะบทเรียนในอดีตได้สอนให้เราตระหนักว่า  “มีแต่การที่มนุษย์
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ และให้เกียรติซึ่งกันและกันเท่านั้น จึงจะนำมาซึ่งสันติสุขในสังคม 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน  2516 นักศึกษา นักวิชาการ ทนายความ และประชาชนจากสาขาอาชีพต่าง ๆ 
ที่ตระหนักในคุณค่าแห่งสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมกันก่อตั้ง สสส. ขึ้นในนาม “สหภาพเพื่อสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน” ทั้งนี้เพื่อให้เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือและพิทักษ์สิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนผู้ถูกละเมิดขั้น
พ้ืนฐาน และเพื่อเผยแพร่แนวคดิ ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิธิมนุษยชนตอ่หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทัง้
ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

สสส. ได้ดำเนินกิจกรรมในการพิทักษ์ และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนตลอดมา เช่น  การบริการ
อรรถคดี  เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย รณรงค์ให้มีการยกเลิกกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม สนับสนุนการรวมกลุ่มของ
ประชาชนเพ่ือพิทักษ์ปกป้องผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้ ฯลฯ 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2526 สสส. ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคม จึงเปลี่ยนชื่อจากสหภาพเพื่อสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน  มาเป็น  “สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)” 

วัตถุประสงค์ 
1. ศึกษาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 
2. ให้บริการโดยทั่วไปเพื่อขจัดการริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
3. ร่วมมือและประสานงานกับองค์การหรือสมาคมอื่น  ที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน 
4. ส่งเสริมให้ประชาชนตามท้องถิ่นต่างๆ  ทั่วราชอาณาจักร  ได้ตื่นตัวในเรื่องสิทธิเสรีภาพ  ทั้งนี้เพื่อกระจาย

ความคิดและการปฏิบัติออกไปถึงระดับท้องถิ่น 
5. วางมาตรการและการดำเนินการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพ 
6. คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค  อนุรักษ์และพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม  ตลอดจนส่งเสริมสิทธิของประชาชนในด้านนเิวศวิทยา 

หลักการดำเนินงานของ สสส. 
1. สมาชิกภาพเป็นการเข้าร่วมกันโดยความสมัครใจในฐานะเอกชนไทย 
2. เป็นองค์การเอกชน  ดำเนินงานของตนโดยอิสระ 
3. ไม่มีฐานะเป็นตัวแทนหรือปากเสียงหรือผลประโยชนข์องชนกลุ่มใดกลุ่มหนึง่โดยเฉพาะ หากปฏิบัติหน้าที่เพื่อ

สิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยทั่วไป 
4. เป็นกลางทางการเมือง  กล่าวคือ  ไม่เป็นเครื่องมือเพื่อการแสวงหาอำนาจ  หรือสนับสนุนกลุ่มการเมือง  

หรือกลุ่มผลประโยชน์ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยเฉพาะ 
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กิจกรรม-งานของ สสส. 
งานรณรงค์  ดำเนินการรณรงค์ปัญหาสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ เช่น  การยกเลิกโทษประหารชีวิตประเทศ

ไทย การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การต่อต้านการทรมานทุกรูปแบบ การมีส่วนร่วมของประชาชน
กับรัฐ ในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค  อนุรักษ์และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  ตลอดจนส่งเสริมสิทธิของประชาชนในด้าน
นิเวศวิทยา 

งานศกึษาวิจัยและเผยแพรค่วามรู้ สสส.มีการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล ความรู ้หลกัการสิทธิมนุษยชน 
เสรีและเสรีภาพของประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตย และการแสดงทศันะต่อประเดน็การละเมดิสิทธิ
มนุษยชน แลว้นำออกเผยแพร่ ในรูปแบบแถลงการณ ์จดหมายเปดิผนกึ รายงานสถาการณก์ารละเมดิสิทธิ
มนุษยชนประจำปี หนงัสือเล่ม ตลอดจนการเผยแพรง่าน กิจกรรมผ่านสือ่ออนไลน ์Facebook 
:https://uclthailand.blogspot.com/ และ website :www.ucl.or.th  

งานบริการช่วยเหลือทางกฎหมาย  มีทนายความอาสาสมัครเพื่อคอยให้คำปรึกษาแก่ประชาชนและชว่ย
ดำเนินคดีให้กับผู้ด้อยโอกาสที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนโดยรวม 

งานพิทักษ์สิทธิเสรีภาพ สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร  กรรมกร  ทนายความ  นักวิชาการ  
นักต่อสู้ของชุมชน และประชาชนทั่วไป  เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมกับรัฐในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิชุมชน สิทธิ
มนุษยชน  

งานประสานงาน  มีการประสานงานกับบุคคลสถาบันการศึกษา  องค์การด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในและ
ต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน  เพ่ือร่วมกันส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

งานสมาชิกสัมพันธ์  เป็นกิจกรรมด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในปัญหาและแนวคิดสิทธิมนุษยชน
ให้กับสมาชิกของ  สสส.  เพื่อให้สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของ  สสส.  มากขึ้น 

 
รายชื่อคณะกรรมการชุดปัจจุบัน (เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สมาชิกสามัญ 25 มิถุนายน 2565)  

ศราวฒุิ ประทุมราช  ประธานกรรมการ 
ลัดดาวัลย์ ตันตวิิทยาพิทักษ์ รองประธานคนที ่1 
ขรรค์เพชร  ชายทวีป   รองประธานคนที ่2 
อรยา ไกรนิรากุล  กรรมการฝา่ยการเงิน 

  คอรเียาะ  มานุแช กรรมการฝา่ยกฎหมาย 
  บัณฑิต หอมเกษ กรรมการฝา่ยทะเบียนสมาชกิ 

พงษ์ศักดิ ์ จนัทร์อ่อน  กรรมการ 
ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช  กรรมการ  
วรภัทร วีรพฒันคุปต์   กรรมการ 
ประพจน ์ ศรีเทศ  กรรมการ 
สุเพ็ญศร ี พ่ึงโคกสูง  กรรมการ 



 

 

 

 

 

 

“ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย คือ คุณคาที่มีลักษณะเฉพาะและเปนคุณคาที่มีความ

ผูกพันอยูกับความเปนมนุษย ซึ่งบุคคลในฐานะที่เปนมนุษยทุกคนไดรับคุณคา

ดังกลาวโดยไมเกี่ยวของกับเพศ วัย ผิว เช้ือชาติ สภาพทางกาย ชาติกำเนิด  

เขตแดน ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม การศึกษา สถานภาพทางสังคม  

ฐานะทางเศรษฐกิจ ความคิดเห็นทางการเมือง” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)  
109 ซ.สิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศัพท  0-2275-4231-2 โทรสาร 0-2275-4230 Email: uclthailand@gmail.com 


