
เอกสารวชิาการส่วนบุคคล 

 

เร่ือง หลกันิติธรรม 

กรณกีารละเมดิสิทธิมนุษชยชนในสังคมไทย 
 

 

 

จดัท าโดย พลต ารวจตรีขรรค์ชัย  อนันตสมบูรณ์ 

รหัส ๐๔๐๑๕๖ 

 

 

รายงานนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรม 
หลกัสูตรหลกันิตธิรรมเพือ่ประชาธิปไตย รุ่นที่ ๑ 

วทิยาลยัรัฐธรรมนูญ 
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 



 

เร่ือง  การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
กรณคีวามเหลือ่มล า้ด้านปัญหาหนีสิ้นนอกระบบ 

 

 

จดัท าโดย พลต ารวจตรีขรรค์ชัย  อนันตสมบูรณ์ 

รหัส ๐๔๐๑๕๖ 

 

 

 

 

หลกัสูตรหลกันิตธิรรมเพือ่ประชาธิปไตย รุ่นที่ ๑  ปี ๒๕๕๖ 
วทิยาลยัรัฐธรรมนูญ 

ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
รายงานนีเ้ป็นความเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา 



หลกันิตธิรรม: 
กรณกีารละเมิดสิทธิมนุษชยชนในสังคมไทย 

๑. ความเป็นมา  

ปัจจุบนักระแสความคิดดา้นสิทธิมนุษยชนไดก้ลายเป็นกระแสท่ีแผข่ยายไปทัว่โลก ควบคู่กบั
กระแสการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศต่างๆ มีบุคคล กลุ่ม องคก์ารทางสังคมและ
การเมืองเคล่ือนไหวในรูปแบบและวธีิการต่างๆ เพื่อปกป้องคุม้ครอง ขจดัปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ส่ิ งแวดลอ้ม ชาติพนัธ์ุ ฯลฯ และส่งเสริมการพฒันา
สิทธิมนุษยชนดงัท่ีปรากฏชดัเจนตามส่ือมวลชนแขนงต่างๆ โดยทัว่ไป นบัเป็นสถานการณ์พื้นฐานทาง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมในโลกปัจจุบนัในระดบันานาชาติ นบัตั้งแต่มีการจดัตั้งองคก์าร
สหประชาชาติ สิทธิมนุษยชน กลายเป็นเร่ืองท่ีประชาคมระหวา่งประเทศใหค้วาม สาํคญั มีการจดัตั้ง
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน ต่อมาไดป้ระกาศปฏิญญาสากล วา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2491 และ
รับรองกติกา อนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนหลายฉบบั ตลอดจนใหมี้ตาํแหน่งขา้หลวง
ใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ รวมทั้งมีการประชุ มนานาชาติวา่ดว้ยปัญหาสิทธิมนุษย ชนอยา่ง
ต่อเน่ือง ระยะท่ีผา่นมาสาํนกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนุ ษยชนแห่งสหประชาชาติไดจ้ดัประชุมเชิง
ปฏิบติัการของภูมิภาคเอเชีย- แปซิฟิก เพื่ อส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษย ชนทุกปี ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2533 และท่ีสาํคญัคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย- แปซิฟิก ซ่ึงขณะน้ี
มี 9 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ฟิลิปปินส์ ฟิจิ อินโดนีเซีย อินเดีย ศรีลงักา เนปาล มองโกเลีย 
โดยสมาชิกส่วนใหญ่ไดร้วมตวักนัเป็นสภาสถาบนัสิทธิมนุษยชนระดบัชาติแห่งเอเชีย-แปซิฟิก มีการจดั
ประชุมปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสานความร่วมมือมากข้ึนเป็นลาํดบั สาํหรับ
มาเลเซีย เกาหลีใต ้และไทย กาํลงัอยูใ่นระหวา่งสมคัรเป็นสมาชิกองคก์รดงักล่าว 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยกบัการปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนไดค้วบคู่กนัมา
ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา การพฒันาสิทธิมนุษยชนดงักล่าวมาจากการเปล่ียนแปลงระบอบการเมืองแบบ
เผด็จการทหารและรวบอาํนาจมาเป็นประชาธิปไตยในหลายประเทศ รัฐบา ลและสถาบนัการเมืองการ
ปกครองของประเทศต่างๆ ทัว่โลกเร่ิมนาํปัญหาสิทธิมนุษยชนมาเป็นวาระทางการเมือง เช่น ออก
กฎหมายหรือแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน นาํเร่ืองสิทธิมนุษยชนมากาํหนดไวใ้นนโยบายทาง
การเมืองและการบริหารประเทศ โดยกาํหนดใหห้น่วยงานของรัฐคาํนึงถึงปัญหาสิ ทธิมนุษยชนในการ
ปฏิบติัภารกิจ รวมทั้งการจดัตั้งคณะกรรมการระดบัชาติเพื่อส่งเสริมการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน เช่น 
คณะกรรมการดา้นสิทธิสตรี เยาวชน เด็ก ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ฯลฯ และการจดัตั้งองคก์ร เช่น 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลสิทธิมนุษยชน ผูต้รวจการแผน่ดิ นของรัฐสภา ศาลปกครอง 
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ภาคประชาชนของประเทศต่างๆ ทัว่โลกรับรู้และตระหนกัถึงความสาํคญัของสิทธิมนุษยชนมากข้ึน     
มีการรวมกลุ่มเพื่อการปกป้องสิทธิและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิและเสรีภาพพื้นฐานของปัจเจก
บุคคลและชุมชน ตลอดจนกลุ่มชาติพนัธ์ุ หรือกลุ่มศาสนา ภาษา วฒันธรรม และกลุ่มท่ีเรียกร้องอิสระ
ในการปกครองตนเองซ่ึงการก่อตั้งประเทศติมอร์ตะวนัออกถือเป็นตวัอยา่งท่ีสาํคญั 

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานท่ีมนุษยเ์กิดมาพร้อมกบัความเท่า
เทียมกนัในแง่ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละสิทธิ เพื่อดาํรงชีวติอยา่งมี ศกัด์ิศรี โดยไม่คาํนึงถึงความ
แตกต่างในเร่ืองเช้ือชาติ สีผวิ เพศ อาย ุภาษา ศาสนา และสถานภาพทางกายและสุขภาพรวมทั้งความเช่ือ
ทางการเมือง หรือความเช่ืออ่ืนๆท่ีข้ึนกบัพื้นฐานทางสังคม สิทธิมนุษยชนเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถถ่ายทอด
หรือโอนใหแ้ก่ผูอ่ื้นได้ และมีความสาํคญัในฐ านะท่ีเป็นอารยะธรรมโลก (World Civilzation) ของ
มนุษยท่ี์พยายามวางระบบความคิดเพื่อใหค้นทัว่โลกเกิดความระลึกรู้ คาํนึงถึงคุณค่าของความเป็น
มนุษย ์ตั้งแต่ยอมรับความเป็นมนุษย ์ศกัด์ิศรี ชาติกาํเนิด สิทธิต่างๆท่ีมีพื้นฐานมาจากความชอบธรรม 
ซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นฐานแห่งสิ ทธิตั้งแต่กาํเนิด โดยใหค้วามสาํคญักบัคาํวา่ชีวติ (Life) นอกจากน้ีแลว้สิทธิ
มนุษยชนยงัมีความสาํคญัในแง่ของการเป็นหลกั ประกนัของความเป็นมนุษยสิ์ทธิและ เสรีภาพ และ
สภาวะโลกปัจจุบนัเร่ืองของสิทธิมนุษยชนก็ไม่ใช่เร่ืองประเทศใดประเทศหน่ึงเท่านั้น หากแต่เป็นเร่ือง
ท่ีสังคมทัว่โลกตอ้งใหค้วามสาํคญั เพราะประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นสมาชิกขององคก์ารสหประชาชาติ 
ผกูพนัตามพนัธกรณีแห่งกฎบตัรสหประชาชาติ และท่ีสาํคญัเร่ืองของสิทธิมนุษยชนยงัไดถู้กนาํไปใช้
ในทางการเมือง เศรษฐกิจระหวา่งประเทศ เช่น การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพม่าทาํใหส้หรัฐอเมริก า
และสหภาพยโุรปคว ํ่าบาตรทางการฑูต   การงดการทาํการคา้ดว้ย หรือกรณีการส่งกองกาํลงัทหารของ
สหประชาชาติเพื่ อเขา้ไปยติุการฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ ในบอสเนีย เฮอร์เซโกวน่ิา และในโคโซโว ของอดีต
ประเทศยโูกสลาเวยี เป็นตน้ ดว้ยสาเหตุและความสาํคญัดงักล่าวมาขา้งตน้ เราจึงจาํเป็นตอ้งให้
ความสาํคญัในการศึกษาเร่ืองสิทธิมนุษยชน เพราะมีความสาํคญัทั้งในดา้นสังคมโลกและการสร้าง
ประชาธิปไตยในสังคมไทย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบั ปัจจุบนั พ.ศ. 2550 ซ่ึงร่างข้ึนโดย องคก์รซ่ึงไดรั้บ
แต่งตั้งจากคณะผูย้ดึอาํนาจการปกครองขณะนั้น ระบุไว้ ในมาตรา 4 วา่ "ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ 
เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง " มาตรา 26 ถึง 69 ไดบ้รรยายขอบเขต
ของสิทธิเฉพาะในบางดา้น เช่น ความยติุธรรมทางอาญา การศึกษา การไม่เลือกปฏิบติั ศาสนา และ
เสรีภาพในการแสดงออก  ซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบบัดงั กล่าวไดส้รุปสิทธิต่าง ๆ เป็นเสรีภาพในการพดู 
เสรีภาพส่ือ การชุมนุมโดยสงบ สมาคม ศาสนาและขบวนการภายในประเทศและต่างประเทศ   
การรับรองโดยรัฐธรรมนูญ มีการริเร่ิมสิทธิใหม่ๆ ในรัฐธรรมนูญฉบบัปี 2540 ซ่ึงรวมถึงสิทธิในการ
เขา้ถึงการศึกษาแบบใหเ้ปล่า สิทธิในชุมชนทอ้งถ่ิน และสิทธิในการต่อตา้นโดยสันติซ่ึงการกระทาํใด ๆ 
ท่ีเป็นไปเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงอาํนาจในการปกครองประเทศโดยวธีิการซ่ึงมิไดเ้ป็นไปตามวถีิทางท่ีบญัญติัไว้
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ในรัฐธรรมนูญ สิทธิเด็ก คนชรา ผูพ้ิการ และความเ สมอภาคทางเพศ เสรีภาพของสารสนเทศ สิทธิใน
สาธารณสุข การศึกษาและสิทธิผูบ้ริโภคก็ ไดรั้บการรับรองเช่นกนั รวมแลว้ มีสิทธิท่ีรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 รับรอง 40 สิทธิ เปรียบเทียบกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
สยาม พุทธศกัราช 2475 ท่ีรับรองเพียง 9 สิทธิ การพฒันาการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนทางสากลมีอิทธิพลและส่งผลต่อประเทศไทย ท่ีสาํคญัคือการท่ีประเทศไทย
ไดเ้ขา้เป็นภาคีสนธิสัญญาระหวา่งประเทศดา้นสิทธิมนุษยชนหลายฉบบั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 4 ฉบบั
หลกั ไดแ้ก่ 

(๑) อนุสัญญาวา่ดว้ยการต่อตา้นการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ เขา้เป็นภาคีเม่ือวนัท่ี 9              
สิงหาคม พ.ศ. 2528 และพิธีสารเลือกรับ เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2543 

(๒) อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2535 
(๓) กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม พ .ศ

2539 และมีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2540 
(๔) กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 

พ.ศ. 2542 และมีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2542 

การเขา้เป็นภาคีสนธิสัญญาต่างๆ ของสหประชาชาติ ทาํใหรั้ฐบาลไทยมีพนัธกรณีท่ีจะตอ้ง
ส่งเสริมและพฒันาใหมี้หลกัประกนัวา่ กฎหมายและแนวทางปฏิบติัภายในประเทศจะสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศท่ีระบุในสนธิสัญญาเหล่านั้นรวมทั้งการจดัทาํราย งานการ
ปฏิบติัตามพนัธกรณีเสนอต่อสหประชาชาติตามระยะเวลาท่ีกาํหนด  การท่ีประเทศไทยมีพฒันาการขั้น
สาํคญัจากระบอบเผด็จการในอดีตมาสู่ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีอยา่งต่อเน่ือง  การจดัตั้งคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และองคก์รอิสระต่างๆ เพื่อเป็นหลกัประกนัสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการทางการเมืองและสิทธิของชุมชนในการมีส่วนร่วมในการพฒันา การขจดัการเลือก
ปฏิบติัและมาตรการส่งเสริมความเสมอภาค เป็นส่ิงท่ีประชาคมระหวา่งประเทศและสหประชาชาติเห็น
วา่มีความสาํคญั และให้ การยอมรับวา่ประเทศไทย มีพัฒนาการในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิ
มนุษยชนท่ีรวดเร็วและกา้วหนา้ประเทศหน่ึง ซ่ึงมีผลใหป้ระเทศไทยไดรั้บการเลือกตั้งใหด้าํรงตาํแหน่ง
สมาชิกในคณะกรรมมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ โดยมีวาระ 3 ปี ระหวา่งปี พ .ศ. 2544 
– 2546  แมว้า่ประเทศไทยไดรั้บ การยอมรับในระดับหน่ึง  แต่มีสนธิสัญญาระหวา่งประเทศอีกหลาย
ฉบบัท่ีไทยยงัมิไดเ้ป็นภาคี เช่น อนุสัญญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติ อนุสัญญาวา่ดว้ย
การต่อตา้นการทรมานและการปฏิบติัห รือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย ํ่ายศีกัด์ิศรี
และอนุสัญญาวา่ดว้ยแรงงานอ พยพและสมาชิ กครอบครัว   ซ่ึงควรท่ีจะมีการพิจารณาเพื่อเขา้เป็นภาคี
อนุสัญญาต่างๆ เพิ่มเติมรวมทั้งประเทศไทยควรพิจารณาทบทวนขอ้สงวนท่ีไดท้าํไวเ้ม่ือร่วมเขา้เป็นภาคี



๔ 

 

ในบางฉบบัเพื่อจาํกดัการรับเอาพนัธกรณีบางประการของสนธิสัญญานั้นๆ  มาปฏิบติัเพราะสถานการณ์
ปัจจุบนัมีการพฒันาเปล่ียนแปลงไป  

๒. พฒันาการสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 

พฒันาการการต่อ สู้เพื่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิมนุษยชนในสังคมนั้น  มีมายาวนาน 
สถานการณ์สาํคญัของสังคมไทยท่ีถือวา่เป็นมิติการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพ ตั้งแต่ในยคุเร่ิมเปิดประเทศ
ภายหลงัสนธิสัญญาเบาร่ิงเหตุการณ์ร.ศ.103 ท่ีชนชั้นสูงบางกลุ่มเรียกร้องใหเ้ปล่ียนแปลงการปกครอง 
เหตุการณ์ร.ศ. 130 ท่ีคณะทหารหนุ่มก่อการกบฏ เม่ือเปล่ียนแปลงการปกครอง  การปฎิวติั  พ.ศ.2475 
ท่ีปรากฏพร้อมหลกั 6 ประการของ ท่านปรีดี พนมยงค ์ ซ่ึงกล่าวถึงหลกัสิทธิเสมอภาคและความเป็น
อิสรเสรีภาพ การต่อสู้ในยคุเผด็จการทหารนบัหลงัจากรัฐประหาร  พ .ศ .2490  จนถึงยคุของ
ระบบปฏิวติัของ จอมพลสฤษด์ิ นบัตั้งแต่ปี  พ.ศ.2501 เร่ือยมาซ่ึงเป็นท่ีน่าสังเกตวา่แมไ้ทยจะใหก้าร
รับรองปฎิญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนตั้งแต่ปี  พ.ศ.2491 แต่แนวคิดสิทธิมนุษยชนแบบอุดมการณ์
เสรีนิยมตะวนัตกก็เติบโตอยา่งเช่ืองชา้ในสังคมไทย ท่ามกลางบริบททางการเมืองท่ีลา้หลงัเป็นเผด็จการ 
แมจ้ะมีการต่อสู้และเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพอยา่งเขม้ขน้ เช่นในช่วง หลงัเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 
2516 หลงัเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ซ่ึงต่อมาเร่ืองของมนุษยชนเป็นปรากฏการณ์ความสนใจและมี
การถกเถียงกนัอยา่งมาก จนกระทัง่มีการก่อตั้งคณะกรรมาธิการยติุธรรมและสิทธิมนุษยชนข้ึนเพื่อ
ศึกษากฎหมายหรือร่าง พ .ร.บ.ท่ีแยง้ต่อรัฐธรรมนูญหรือขดัต่อสิทธิมนุษยชน ทั้งปัญหาภายในและ
ภายนอกประเทศ ในสมยัของรัฐ บาลพลเอกชาติชาย ชุณหวณั แต่ก็ลม้เหลวเพราะความไม่ต่อเน่ืองของ
อายขุองสภาผูแ้ทนราษฎร และความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการทาํงาน รวมทั้งเร่ือง
ผลประโยชน์ทางการเมืองและแมภ้ายหลงัเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ  พ.ศ.2535 ท่ีถือไดว้า่เป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอยา่งรุนแรงคร้ังสาํคั ญของไทย ซ่ึงชยัชนะของประชาชนมีผลผลกัดนัสร้างสาํนึกสิทธิ
มนุษยชนท่ีจริงจงัในสังคมไทย และการสร้างกลไกต่างๆ  เพื่อป้องกนัอาํนาจเผด็จการทางทหาร
และรัฐ บาลขอ งนายอานนัท ์ปัณยารชุน   ไดบ้ริหารประเทศ และนาํประเทศเขา้สู่สมาชิกของกติกา
ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและการเมือง จนถึงการจดัตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแ ห่งชาติ
ข้ึนภายใตรั้ฐธรรมนูญ ฉบบัปี พ.ศ.2540 ท่ีดูจะเป็นความหวงัของผูด้อ้ยโอกาสหรือผูไ้ร้อาํนาจท่ีถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชน  เป็นหน่ึงกลไกสาํคญัของรัฐท่ีมีบทบาทในระดบัหน่ึงในดา้นการคุม้ครองสิทธิ
มนุษยชนในสังคมไทย ซ่ึงยงัมีอาชีพอ่ืนอีกท่ีทาํหนา้ท่ีน้ี เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลยติุธรรม 
ผูต้รวจการแผน่ดิน รัฐสภา เป็นตน้ แต่ดูเหมือนรากเหงา้และปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยช นก็ยงั
ดาํรงอยู่ ในสังคมไทย อนัเป็นผลมาจากหลายสาเหตุ เช่น ระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบเผด็จการ อาํนาจ
นิยม ระบบทุนนิยม หรือวถีิพฒันาท่ีมิไดเ้อาความเป็นมนุษยแ์ละศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ป็นท่ีตั้ง 



๕ 

 

วฒันธรรมความเช่ือท่ีลา้หลงัจนก่อมายาคติผดิๆท่ีไม่ศรัทธาคุณค่าความเป็นมนุษยแ์ละความเท่ าเทียม 
เป็นผลใหเ้กิดความรุนแรงและสนบัสนุนการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนจนฝังรากลึกมาถึงปัจจุบนั 

จากผล รายงานจาก กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา  เจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลไทยเป็น
ตน้เหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายกรณี โดยเฉพาะในจงัหวดัชายแด นใต ้ในสงคราม
ปราบปรามยาเสพติด  การจบัและจองจาํผูต้อ้งหาและการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ รวมทั้งการจาํกดั
เสรีภาพการแสดงออก ในบางคร้ังเจา้หนา้ท่ีท่ีกระทาํผดิอาจถูกจบัและลงโทษหรือปลดออก แต่สิทธิการ
ไดรั้บยกเวน้โทษตามกฎอยัการศึก พระราชกาํหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

และพระราชบญัญติัการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ .ศ. 2551 เป็นอุปสรรคสาํคญัท่ีทาํให้
เจา้หนา้ท่ีไม่ถูกลงโทษตามสมควร ส่วนการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยคนทัว่ไปและอาชญากรไดแ้ก่  
การคา้มนุษย ์ การบงัคบัคา้บริการทางเพศ การเลือกปฏิบติั โดยผูถู้กละเมิดไดแ้ก่ ผูล้ี้ภยั แรงงานต่างชาติ 
แรงงานเด็ก สตรี กลุ่มชาติพนัธ์ุและชนกลุ่มนอ้ยผูพ้ิการ  

๓. การละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 
 ๓.๑  การละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

สถานกา รณ์ดา้นเด็กและเยาวชน  มีแนวโนม้ดีข้ึนโดยเฉพาะในดา้นสุขภาพอนามยั ดา้น
การศึกษา และความห่วงใยของสังคม รวมทั้งวฒันธรรมและวถีิชีวติของสังคมไทยยงัมีความผกูพนัท่ี
เขม้แขง็ของสถาบนัครอบครัวและชุมชนอยูม่าก แต่ทิศทางการพฒันาท่ีมีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
ทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมท่ีผา่นมา ส่งผลใหส้ถาบนัครอบครัวไทยอ่อนแอลง ทั้งในแง่ของการพฒันา
ศกัยภาพบุคคลในครอบครัว และการสร้างภูมิตา้นทานใหแ้ก่เด็ก รวมถึงการทาํร้ายเด็กโดยบุคคลใน
ครอบครัว อนันาํมาซ่ึงปัญหาต่างๆ ท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึนและรุนแรงข้ึน ไดแ้ก่ เด็กและเยาวชนติดยาเสพ
ติด ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เด็กกาํพร้า เด็กเร่ร่อน การใชแ้รงงานเด็ก เด็กในธุรกิจบริการทางเพศ เด็กหนี
ภยั เด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์ สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน เรือนจาํ เป็นตน้ ดงันั้น
นอกจากการปกป้องคุม้ครองสิทธิเด็กแลว้ การส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนของสังคมตระหนกัถึ งบทบาท
หนา้ท่ีต่อเด็กและเยาวชน ทั้งในและนอกระบบการศึกษา เพื่อเป็นการวางรากฐานของวฒันธรรมสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทยจึงเป็นเร่ืองสาํคญัอยา่งยิง่ 

๓.๒  การละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านการค้ามนุษย์  
การคา้มนุษยเ์ป็นปัญหาสาํคญั ซ่ึงมีทั้งการล่อลวงและการลกัพา บุคคลจากประเทศกมัพชูา โดย

นกัคา้มนุษยแ์ละขายใหแ้ก่เรือประมงผดิกฎหมายซ่ึงจบัปลาใน อ่าวไทย และทะเลจีนใต้  บุคคลเหล่าน้ี
ไดรั้บสัญญาวา่จะไดท้าํงานท่ีมีรายไดดี้กวา่ แต่กลบัถูกบงัคบัใหท้าํงานเป็นทาสบนเรือนานถึง 3 ปี
การคา้เด็กก็เป็นอีกปัญหาหน่ึงท่ีสาํคญัในประเทศไทยเช่นกนั โดยการบงัคบัใหเ้ด็กท่ีถูกลกัพาตวั ซ่ึงอาจ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%89%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2548&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2551&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89


๖ 

 

มีอายุเพียง 4 ปี ไปเป็นทาสเพื่อบริการทางเพศในนครใหญ่อยา่งกรุงเทพมหานครและภูเก็ต กิจกรรม
ดงักล่าวแพร่กระจายมากโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพื้นท่ีชนบทของประเทศ 

๓.๓  การละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
รัฐธรรมนูญไดก้าํหนดใหมี้การปรับปรุงและพฒันากฎหมายและกระบวนการยติุธรรมหลาย

ประการ แต่ความจาํเป็นท่ีตอ้งสร้าง “วฒันธรรมองคก์รดา้นกฎหมายและกระบวนการยติุธรรม ” มี
ความสาํคญัมาก โดยเฉพาะการคุม้ครองสิทธิผูต้อ้งหา ตอ้งคาํนึงถึงคุณค่าและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยใ์ห้
มากข้ึน จึงมีความจาํเป็นตอ้งปรับแนวคิดและกระบวนการลงโทษโดยวธีิต่างๆ ในเรือนจาํ ตอ้งมี
กฎหมายคุม้ครองเด็กและเยาวชนเม่ือเป็นผูต้อ้งหาใหถู้กตอ้ง   ตลอดจนผูเ้สียหายและพยานในคดีอาญา 
ถึงแมว้า่รัฐธรรมนูญไดก้าํหนดใหมี้ศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง เพื่อเป็นหลกัประกนัการใ ช้
กฎหมายและการใชอ้าํนาจของภาครัฐ ไม่ใหมี้การละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่ยงัคงมีปัญหา
ในทางปฏิบติัอีกมาก เช่น ในกระบวนการสอบสวนและการใหป้ระกนัตวั การพิจารณาคดีในศาล
แรงงานท่ีย ังล่าชา้ การปฏิบติัต่อผูอ้ยูใ่นสถานพินิจและเรือนจาํ การท่ีศาลเยาวชนและครอบครัวยงัมีไม่
ทัว่ถึง ฯลฯ   

นอกจากน้ี ยงัมีกฎหมาย กฎและระเบียบอีกจาํนวนมากท่ียงัไม่ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขให้
สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และยงัมีกฎหมายอีกจาํนวนมากท่ียงัไม่ออกมารองรับ สิทธิ
ของประชาชนและสิทธิชุมชน โดยเฉพาะสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และกฎหมายการจดัตั้งองคก์รอิสระต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญท่ียงัไม่
ครบถว้น เช่น องคก์รอิสระเพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภค องคก์รอิสระดา้นส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ 

 
๓.๔  การละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านนโยบายทางสังคม 
แมว้า่กฎหมายไดรั้บรองและคุม้ครองมิใหมี้การเลือกปฏิบติัต่อกลุ่มท่ี มีความแตกต่างกนัไม่วา่

ดา้นใดและ กาํหนดใหมี้มาตรการส่งเสริมความเสมอภาคแก่ผูด้อ้ยโอกาส คนชรา เด็ก และคนพิการ 
รวมทั้งส่งเสริมความเสมอภาคในโอกาสระหวา่งหญิง และชาย และคุม้ครองมิใหใ้ชค้วามรุนแรงใน
ครอบครัว รวมทั้งมีแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการปฏิรูปท่ีดิน การคุม้ครองผูใ้ช ้
แรงงานและการรวมกลุ่มของภาคประชาชน ซ่ึงมีผลใหเ้กิดการพฒันาเชิงนโยบาย การจดัสรร
งบประ มาณและการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนบา้ง แต่ยงัคงมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกมากมาย เช่น 
ประเทศไทยยงัเป็นทั้งประเทศตน้ทาง ประเทศส่งผา่น และประเทศปลายทางของการคา้มนุษยข์า้มชาติ 
โดยเหยือ่ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงและเด็ก ทั้งคนไทยกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ และจากประเทศอ่ืนๆ รวมทั้ งการ
ถูกเอาเปรียบดา้นธุรกิจบริการทางเพศ และการเอาเปรียบแรงงาน เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ทิศทางการพฒันาท่ีมุ่งเนน้อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการตลาด โดยใชแ้รงงานราคาถูก
เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศเป็นหลกั ไดก่้อใหเ้กิดช่องวา่งของการกระจายรายไดอ้ยา่งหนกั



๗ 

 

หน่วง ผูใ้ชแ้รงงานถูกเอาเปรียบและไม่ไดรั้บการส่งเส ริมใหมี้ขบวนการรวมกลุ่มของสหภาพ แรงงาน
ต่างๆ ท่ีเขม้แขง็ สภาพความปลอดภยัในการทาํงานส่วนใหญ่  ยงัมีความเส่ียงสูงและไร้หลกัประกนั   
สาํหรับผูห้ญิงและผูด้อ้ยโอกาสกลุ่มต่างๆ ยงัมีขอ้จาํกดัในการเขา้ถึงโอกาสการพฒันาดา้นการศึกษาและ
การพฒันาศกัยภาพ รวมทั้งการเขา้ถึงบริการสาธารณะของรัฐในดา้นต่างๆ และยงัมีการละเมิดสิทธิของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ  โดยเฉพาะท่ียงัมิไดรั้บสัญชาติไทย  มีการเลือกปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมและละเมิด
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยใ์นดา้นต่างๆ 

๓.๕  การละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิชุมชน 
กฎหมายไดรั้บรองสิทธิของชุมชนในดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและการมีส่วนร่วมในการจดัการ

บาํรุงรักษา และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื ส่งผลใหเ้กิด
การต่ืนตวัอยา่งกวา้งขวาง เพื่อพฒันาใหชุ้มชนมีความ เขม้แขง็ มีอาํนาจต่อรอง อนัเป็นการเพิ่มขีด
ความส ามารถในการพิทกัษป์กป้องทรัพยากร และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมทั้งพื้นท่ีดินทาํกิน และท่ีอยู่
อาศยั ตลอดจนความสามารถในการจดัการชุมชนของตนเพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 

อยา่งไรก็ตาม ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรในระดบัโลก กาํ ลงัทวคีวามรุนแรงข้ึนในขณะท่ี
คุณค่าเชิงพาณิชยแ์ละเชิงอุตสาหกรรมของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศในป่าเขตร้อน ซ่ึงรวมทั้งประเทศไทยกลบัเพิ่มมากข้ึน ภยัคุกคามจากบรรษทัขา้มชาติ และกลุ่ม
ธุรกิจท่ีมุ่งแยง่ชิงฐานทรัพยากรธรรมชาติ จึงยิง่รุนแรงมากข้ึนมีการฉกฉวยทรัพยากรของชุมชนและของ
ชาติไปใชป้ระโยชน์โดยต่างชาติในรูปแบบต่างๆ  เช่น  กรณีเปลา้นอ้ย  ซ่ึงเป็นสมุนไพรไทย กรณีขา้ว
หอมมะลิ และล่าสุดกรณีกองทุนป่าเขตร้อนท่ีรัฐบาลสหรัฐอเมริกา  ไดเ้สนอใหแ้ปลงหน้ีท่ีประเทศไทย
จะตอ้งชาํระเป็นกองทุน เพื่อใชป้ระโยชน์ในการฟ้ืน ฟูป่าของไทย โดยมีการกาํหนดเง่ือนไขหลาย
ประการ เป็นตน้ 

แมป้ระเทศไทยเร่ิมตระหนกัถึงแนวคิดในการพฒันาท่ีถือคนเป็นศูนยก์ลาง แต่ทิศทางการ
พฒันาท่ีแกปั้ญหาอยา่งแยกส่วน ไม่มองปัญหาความยากจนวา่เป็นผลจากทิศทางและโครงสร้างการ
พฒันาท่ีไม่เหมาะสม ขณะท่ีรัฐและกลไกของรัฐยงัขาดความรู้และความเขา้ใจถึงวถีิชีวติของชาวบา้นกบั
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และยงันิยมใชรั้ฐเป็นศูนยก์ลางในการกาํหนดนโยบายและการ
ดาํเนินการ ทาํใหไ้ม่เห็นความสาํคญัในการออกกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิชุมชนใหช้ดัเจน และยงัไม่
ตระหนกัถึงความจาํเป็นในการส่งเสริมและเคารพสิท ธิการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ก่อนการ
ตดัสินใจ ในการวางแผนพฒันาทั้งระดบัชาติ การวางแผนรายสาขา และการวางแผนระดบัพื้นท่ี รวมทั้ง
การกาํหนดและอนุมติัโครงการต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน ไม่วา่จะเป็นโครงการของเอกชน หรือ
บรรษทัขา้มชาติ หรือภาครัฐ ทาํใหเ้กิดปัญหาความขั ดแยง้จากการดาํเนินโครงการต่างๆ ทั้งในชุมชน



๘ 

 

ระหวา่งภาคธุรกิจกบัชุมชน และระหวา่งประชาชนกบัหน่วยงานของรัฐ อนัเป็นปัญหายดืเยื้อและมี
แนวโนม้รุนแรงมากข้ึนในปัจจุบนั 

๓.๖  การละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิแรงงาน 
ปัญหาแรงงานท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยส่งผลกระทบกบัแรงงานไทย รวมทั้งแรงงานท่ีเป็น

ผูห้ญิงและแรงงานเด็ก ประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ีถูกละเมิดมีหลายรูปแบบในกลุ่มต่างๆในกลุ่มแรงงานท่ี
ทาํงานในระบบอนัไดแ้ก่ กลุ่มแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม สถานบริการ หา้งร้านต่างๆ กลุ่มแรงงาน
อีกกลุ่มหน่ึง คือกลุ่มแรงงานนอกระบบและแรงงานอพยพ 

สิทธิขั้นพื้นฐานท่ีแรงงานตอ้งการ ไดแ้ก่ สภาพการทาํงานท่ีปลอดภยั และไม่เป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ จาํนวนชัว่โมงการทาํงานท่ีเหมาะสม  การแจง้เตือนและค่าทาํขวญัเพื่อใหลู้กจา้งออกจากง าน 
การใหค้่าจา้งในระหวา่งลาป่วย และอนุญาตใหห้ยดุงาน  ได้เงินชดเชยภายหลงัเกษียณ เป็นตน้ ลกัษณะ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนดา้นแรงงานมีหลายรูปแบบกล่าวคือ การจา้งทาํงานภายใตเ้ง่ือนไขท่ีไม่ไดรั้บ
การควบคุมและไม่ไดรั้บการคุม้ครอง เป็นงานท่ีไม่มีสวสัดิ การ หรือการคุม้ครองดา้นสังคมใด ๆ ซ่ึง
ลกัษณะดงั กล่าวเกิดข้ึนจากแรงงานในระบบและ ผูรั้บงานไปทาํท่ีบา้น หาบเร่ หรื อ เกษตร กรรายยอ่ย 
และแรงงานรับจา้งทัว่ไป แรงงานนอกระบบเช่น คนงานท่ีไม่มีนายจา้งเป็นการถาวร คนทาํงานบา้น
ทัว่ๆไป รวมทั้ งอยูท่ี่ทาํงานท่ีไม่มีระบบควบคุ มและคุม้ครองในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาค การ เกษตร  
การผลิต และ การบริการ ซ่ึงมีนายจา้งคนสุดทา้ยอยูใ่นเศรษฐกิจในระบบ กา รทาํงานของแรงงานนอก
ระบบ ไม่สามารถจดัตั้งองคก์รและมีตวัแทนได ้ กรณีตวัอยา่งกลุ่มแรงงานท่ีถูกละเมิด เช่น 

๓.๖.๑ กลุ่มแรงงานเด็ก   

กระทรวงแรงงานยอมรับวา่มีการใชแ้รงงานเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 15 ปี มีจาํนวน ถึง 15.84 
ลา้นคน  จากสาํนกัสถิติแห่งชาติ  ณ เดือนมกราคม 2545 การใชแ้รงงานเด็ก ท่ีทาํ งานอยูใ่นพื้นท่ีต่างๆ
ในกรุงเทพ มหานครและ ปริมณฑลและจงัหวดัต่างๆทั่ วไปในกิจการตดัเยบ็เส้ือผา้ เยบ็กระเป๋า รองเทา้ 
เจียระไนพลอย ทาํเคร่ืองประดบั ซ่อมรถยนต ์รถจกัรยานยนต ์สถานีท่ีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิง ร้านอาหาร 
อยู่เป็นจาํนวนมาก รูปแบบการละ เมิดท่ีใชแ้รงงานเด็กมีทั้งการใชเ้ด็กอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี ทาํงานเป็น
ระยะเวลายาวนานและสภาพการทาํงานท่ีไม่เหมาะสม นอกจากน้ียงัพบวา่สภาพการใชแ้รงงานเด็ก
จาํนวนมากเป็นลกัษณะการทารุณกรรม เด็กถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือการส่งยาเสพติด ถูกใชแ้รงงานในสถาน
ประกอบการต่างๆ  ถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือขอทาน นอกจากน้ียงัพบวา่เด็กถูกจดัหาหรือเสนอเพื่อเป็นการคา้
ประเวณี การจดัหาหรือเสนอเด็กเพื่อกิจกรรมท่ีผดิกฎหมายเช่น การใชเ้ด็กส่งยาเสพติด ซ่ึงโดยลกัษณะ
หรือโดยสภาพแวดลอ้มเป็นการทาํงานท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภยัหรือศีลธรรมเด็ก 

 



๙ 

 

๓.๖.๒ กลุ่มแรงงานหญงิ   
ลูกจา้งเพศหญิงตอ้งประสบปัญหาทั้งในฐานะคนงานท่ีไม่ต่างจากคนงาน เพศชาย และในฐานะ

ความเป็นหญิง ภายใตโ้ครงสร้างความเหล่ือมลํ้าระหวา่งเพศและวฒันธรรมความเช่ือหลายอยา่งซ่ึง
กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีหญิงและชายไว ้ ท่ีใหเ้พศหญิงไดรั้บสิทธิเพิ่มข้ึนจากภาระท่ีตอ้งทาํทั้งในบา้นและ
นอกบา้น  รวมทั้งการใหบ้ริการสมาชิกในครอบครัว การเลือกปฏิบติัต่อเพศหญิงอนัไม่เป็นธรรมในการ
ทาํงาน อาจสรุปไดด้งัน้ี 

(1) การแบ่งแยกกีดกนัเพศในการจา้งงาน เช่น ไม่รับสมคัรผูห้ญิงทาํงาน ในบางประเภท
งานหรือตาํแหน่งงาน 

(2) การกาํหนดค่าตอบแทนท่ีไม่เท่าเทียมกนัระหวา่งแรงงานหญิงกบัชาย 
(3) เลือกปฏิบติัทางเพศเพราะเหตุแห่งอาย ุและสถานภาพสมรสกล่าวคือ ผูห้ญิงมกัถูก

นายจา้งบางส่วนไม่รับเขา้ทาํงานเพราะมีอายมุากไป หรือเพราะแต่งงานแลว้ 
(4) โอกาสท่ีไม่เท่าเทียมกนัในการฝึกอบรมและเล่ือ นตาํแหน่งหนา้ท่ี เช่น นายจา้ง

จาํนวนไม่นอ้ ยไม่อนุญาตหรือไม่ส่งเสริมลูกจา้ งหญิงไปฝึกอบรมพฒันาความรู้ฝีมือหรือการเล่ือน
ตาํแหน่งงาน  เพราะมองวา่ผูห้ญิงมีเร่ืองมาก อีกไม่นานก็ตอ้งแต่งงาน เม่ือมีบุตรก็ตอ้งลางาน มีเวลา
ใหก้บังานนอ้ยลง 

(5) การเลิกจา้งลูกจา้งหญิงเพราะเหตุการณ์ตั้งครรภห์รือใชสิ้ทธิลาคลอดงาน 

๓.๖.๓ กลุ่มแรงงานนอกระบบ  
แรงงานนอกระบบ  หมายถึง แรงงานท่ีอยูใ่นการจา้งงานในภาคเศรษฐกิจท่ีไม่เป็นทางการและ

ไม่อยูใ่นการคุม้ครองของกฎหมายแรงงาน จาํนวนแรงงานนอกระบบ ประกอบดว้ยกลุ่มใหญ่ 3 กลุ่ม 
คือ ผูรั้บงานไปทาํท่ีบา้น ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ เจา้ของกิจการขนาดยอ่ม ซ่ึงจาํนวนแรงงานนอกระบบ
จากการสาํรวจภาวะการทาํงานของประชากรในเดือน กุมภาพนัธ์  2542 ของสาํนกังานสถิติแห่งชาติ 
เม่ือปี พ .ศ.2543  พบวา่แรงงานส่วนใหญ่ของประเทศเป็นแรงงานนอกระบบ และมีผูท้าํงานท่ีอยูใ่น
ตลาดแรงงานนอกระบบถึง 20,887,400 คน คิดเป็นร้อยละ  69.6 หรือ 2 ใน 3 ส่วนของแรงงาน
ทั้งหมดจาํนวน 30,420,500 คน  โดยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ผูผ้ลิตในภาคอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรมและผูท่ี้อยูใ่นภาคบริการ   ปัญหาสุขภาพของแรงงานนอกระบบ ภาวะสุขภาพเป็นปัญหาท่ี
สาํคญัประการหน่ึงของแรงงานนอกระบบท่ีมกั ไม่ไดรั้บการตระหนกัถึงความสาํคญัเท่าท่ีควร ทั้งน้ี
เน่ืองจากไม่เห็นอนัตรายท่ีเกิดข้ึนในทนัทีทนัใด โดยทัว่ไปแรงงานนอกระบบมกัไม่ได้ รับหลกัประกนั
หรือสวสัดิการแรงงานต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นกองทุนเงินทดแทนหรือประกั นสังคม การใหบ้ริการดา้น
สุขภาพหรือการสร้างหลกัประกนัสุขภา พ สาํหรับแรงงานนอกระบบ จึงเป็นเร่ืองท่ีทุกฝ่ายท่ีมีหนา้ท่ี



๑๐ 

 

เก่ียวขอ้งควรพิจารณาใหค้วามช่วยเหลืออยา่งเร่งด่วน  แรงงานนอกระบบนั้นมีสภาพการทาํงานท่ีตอ้ง
เสียงต่ออนัตรายดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

(1) อนัตรายทางดา้นกายภาพ ปัญหาท่ีเกิดข้ึน คือ ฝุ่ นท่ีมีทั้งฝุ่ นบรอนซ์ ฝุ่ นไม้  ฝุ้ นทราย ฝุ่ น
ฝ้าย ฝุ่ นพลอย และละอองสารเคมี ซ่ึงฝุ่ นเหล่าน้ียอ่มมีผลต่อสุขภาพของคนทาํงานทั้งส้ิน นอกจากน้ีก็มี
แสง เสียง และความร้อน ท่ีลว้นเป็นอนัตรายกบัสุขภาพ จากกรณีศึกษาของศูนยศึ์กษาและพฒันาผูรั้บ
งานไปทาํท่ีบา้น งานท่ีมีอนัตรายทางดา้นกายภาพมากท่ีสุดคือ งานทาํ บรอนซ์ งานแกะสลกัไม ้งาน
เจียระไนพลอย เป็นตน้ 

(2) อนัตรายจากเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร แมว้า่งานท่ีทาํอยูก่บับา้นจะมีการใชเ้คร่ืองมือ
เคร่ืองจกัรไม่มากนกั แต่ก็พบวา่ คนงานกลุ่มน้ีมีจาํนวนไม่นอ้ย โดยเฉพาะงานบรอนซ์ งานเจียระไน
พลอย งานผลิตอาหาร เช่น ทาํนํ้าพริก ตดัเส้นก๋วยเต๋ียว ท่ีไดรั้บอนัตรายถึงขั้นเสียชีวติ พิการและ
บาดเจบ็อยูบ่่อยๆ 

(3) อนัตรายจากสารพิษ สารเคมี ท่ีอยูใ่นขั้นตอนการผลิตทั้งท่ีไดรั้บผลทางตรง  คือ การ
สัมผสั และทางออ้มคือ เด็กๆ หรือบุตรของแรงงานเหล่าน้ีไดรั้บการสูดดูมสารดงักล่าวในขนาดท่ีทาํการ
ผลิตทุก ๆวนั  งานท่ีมีอนัตรายจากสารเคมีสูง ไดแ้ก่ การเกษตร การเยบ็รองเทา้ การยอ้มสีต่างๆ งาน
แหวน เป็นตน้ 

(4) อนัตรายทางกายศาสตร์ ผลการศึกษาพบวา่คนงานส่วนใหญ่มีปัญหาใน การปวดเม่ือย
ส่วนต่างๆ ของร่างกา ยทุกคน ซ่ึ งคาดวา่น่าจะเกิดข้ึนจากท่านัง่ทาํงานไม่เหมาะสมแต่ ท่ีสาํคญั คื อ คน
เหล่าน้ีตอ้งทาํงานทั้งวนั (8-15 ชัง่โมง) ถา้เป็นช่วงงานเร่งก็ตอ้งอดนอน งานท่ี มีผลกระทบดา้นกาย
ศาสตร์ ไดแ้ก่ การเยบ็ผา้ การถกัแหอวน เป็นตน้ 

(5) อนัตรายดา้นสุขภาพจิต คนกลุ่มน้ีตอ้งเผชิญกบัความเครียดจากหลายสาเหตุ เช่น 
อนัตรายจากการทาํงาน กาํหนดส่งงาน คุณภาพข องงาน ค่าจา้ง ความไม่แน่นอนของปริมาณงาน ท่ี
สาํคญั คือ ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว 

๔. วเิคราะห์สภาพปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
สังคมปัจจุบนัน้ี ในทางทฤษฎีแลว้มนุษยทุ์กคนมีสิทธิและเสรีภาพอยา่งเสมอภาค และเท่าเทียมกนั 

โดยสิทธิต่าง ๆ นั้นเร่ิมเกิดมีตั้งแต่มีสภาพบุคคล ตามกฎหมาย กล่าวคือ เม่ือคลอด แลว้อยูร่อดเป็นทารก 
(มาตรา 15 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ ) สิทธิต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนน้ีเป็น “ความสามารถในการมี
สิทธิ” ซ่ึงหมายความวา่บุคคลเม่ือ มีสิทธิแลว้อาจไม่สามารถใชสิ้ทธิได้ อยา่งไม่มีขอ้จาํกดั ในบางกรณี
อาจถูกจาํกดัสิทธิโดยกฎหมาย ท่ีไม่ละเมิดหลกันิติรัฐ (E’tat de Droit) กล่าวคืออาจไม่มี 
“ความสามารถในการใชสิ้ทธิ ” ในบางกรณีก็ได ้อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะมีหลกัการดงักล่าวในขา้งตน้ แต่
สิทธิและเสรีภาพของบุค คลบางพวก หรือ บางราย ก็ไม่ไดรั้บการคุม้ครองใหใ้ชสิ้ทธิตามกฎหมายได ้



๑๑ 

 

หรือซํ้ าร้ายกวา่นั้นไม่ไดรั้บการรับรองใหมี้สิทธินั้น ๆ เลย ซ่ึงกลุ่มบุคคลท่ีกล่าวมา ไดแ้ก่ เด็กและ
เยาวชน 

            การละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนในสังคมไทยมีปรากฏการณ์ในหลายรูปแบบ ปัญหา
ดงักล่าวเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาหลายทศวรรษและยงัคงดาํรงสืบเน่ืองในสังคมไทย และมีแนวโนม้ขยาย
ความรุนแรงกวา้งขวางข้ึนกบักลุ่มเด็กและเยาวชนต่างๆ  

            ขอ้มูลของกรมประชาสงเคราะห์ ปี 2545  พบวา่เด็กท่ีอยูใ่นอาย ุ 1–14 ปี ประมาณ 6 
ลา้นคน อยูใ่นครอบครัวท่ียากจน เด็กถูกทอดทิ้งมีจาํนวนมากกวา่แสนคน เด็กกาํพร้ามีจาํนวนประมาณ 
350,000 คน เด็กเร่ร่อน มีประมาณ 370,000 คน เด็กพิการทางกาย หรือทางจิตกวา่ 400,000 คน 
เด็กชนเผา่ท่ีเป็นกลุ่มคนชายขอบกวา่ 200,000  คน และซ่ึงสภาพปัญหาท่ีเด็กเผชิญและประสบอยู ่
สะทอ้นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ของเด็กและเยาชนตามหลกักฎหมายสากลของอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก   

            จากปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเด็กและเยาวชนท่ีกล่าวมาในขา้งตน้น้ี เป็นการ
ช้ีใหเ้ห็นวา่สภาพสังคมในปัจจุบนัน้ี เส่ือมโทรมลงไปในทุกขณะ ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน
พวกเราทุกคนในฐานะสมาชิกในสังคม ควรท่ีจะร่วมมือร่วมใจกนัอยา่งจริงจงั แกปั้ญหา ท่ีตน้เหตุ 
กล่าวคือ การทาํใหส้ังคมเป็นสังคมท่ีน่าอยูม่ากข้ึน ซ่ึงในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัปัญหาสิทธิเด็กและเยาวชนน้ี 
ตอ้งเร่ิมตน้ท่ีครอบครัว อนัเป็นสถาบนัพื้นฐานทางสังคม โดยเสริมสร้างความรัก ความผกูพนัอนัดีใน
สมาชิกครอบครัวเดียวกนั และระหวา่งครอบครัว ตลอดจนการรณร งคป้์องกนัปัญหาการมีครอบครัว
ก่อนวยัอนัสมควร เพราะปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการมีบุตรก่อนวยัอนัควร ซ่ึงวฒิุ
ภาวะทางอารมณ์ของผูเ้ป็นบิดา มารดา ยงัไม่เพียงพอ   แมก้ารแก้ ปัญหาท่ีตน้เหตุ จะใหผ้ลชา้กวา่ การ
แกปั้ญหาท่ีปลายเหตุ แต่เป็นส่ิงท่ีควรทาํควบ คู่กนัไป เพราะการแกปั้ญหาท่ีตน้เหตุนั้น เปรียบเสมือน
การปลูกตน้ไม ้ท่ีเม่ือตอ้งการผลจะตอ้งใชเ้วลาระยะหน่ึง และเม่ือเวลาท่ีออกดอกผลแลว้  ตน้ไมน้ั้นยอ่ม
สวยงาม ประหน่ึงเม่ือปัญหานั้น ๆ หมดไปสังคมก็จะสวยงาม 

จะเห็นไดว้า่ประเด็นเร่ืองสิทธิมนุษยชนนั้นมีความสาํคญัมากควรมุ่งศึกษาทาํความเขา้ใจ
ในวงกวา้งมากข้ึน  โดยอิงอยูก่บัพื้นฐานของความชอบธรรม เพราะการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยูใ่นทุก
มุมมองของโลกและสิทธิมนุษยชนนั้นเก่ียวขอ้งกบัสิทธิเสรีภาพของคนทุกคนท่ีอยูร่วมกนัในสังคม และ
ยงัเก่ียวขอ้งกบั สังคม เศรษฐกิจและการเมือง เป็นพื้นฐานของหลกัการท่ีมุ่งไปสู่ประชาธิปไตยและ
พฒันาสังคมใหมี้ความสงบสุข  
๕. ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

แนวทางการแกไ้ขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเด็ก สามารถทาํได ้ดงัน้ี 
            (1) ส่งเสริมเยาวชนใหมี้ส่วนร่วมแกปั้ญหาของโลก และกระตุน้ใหส้ังคมตระหนกัถึงการ
ละเมิดสิทธิเด็กและปัญหาแรงงานเด็กวา่เป็นปัญหาท่ีร้ายแรงมาก   
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            (2) แกไ้ขปัญหาความยากจนและส่งเสริมดา้นการศึกษา เน่ืองจากทัว่โลกมีความเห็นตรงกนั
วา่สาเหตุสาํคญัของปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชนเด็กนั้น มาจากความยากจน 
             ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนดา้นสิทธิทางการเมืองและการแสดงความคิดเห็นระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองท่ีทัว่โลกยอมรับวา่ เป็นระบอบการปกครองท่ี
ส่งเสริมและปกป้องสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของพลเมือง ในประเทศท่ีมีการปกครองแบบประชาธิปไตย
อยา่งเขม้แขง็  สิทธิเสรีภาพทางการเมืองและสิทธิมนุษยชนของพลเมืองจะไดรั้บการปกป้อง  เคารพ 
และพลเมืองจะมีสาํนึกของการเคารพสิทธิมนุษยชน และปกป้องสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของตนเอง  
ในทางตรงกนัขา้ม การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสิทธิท างการเมืองและการแสดงความคิดเห็นจะ
เกิดข้ึนมากในประเทศท่ีไม่ไดป้กครองโดยระบอบประชาธิปไตย  การละเมิดสิทธิมนุษยชนดา้นสิทธิ
ทางการเมืองและการแสดงความคิดเห็น สามารถทาํไดโ้ดยการช่วยกนัปลูกฝังและกระตุน้ใหพ้ลเมือง
ของแต่ละประเทศตระหนกัวา่การมีสิทธิในทางการเมืองและในการแสดงความคิดเห็น ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญั
ท่ีมนุษยทุ์กคนควรไดรั้บ และเม่ือเรามีสิทธิเสรีภาพแลว้ เรา ควรใชอ้ยา่งถูกตอ้งและเคารพสิทธิของผูอ่ื้น
ดว้ย  ทั้งน้ีการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทางการเมือง จะตอ้งไม่ไปละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
ผูอ่ื้น และท่ีสาํคญัคือ ตอ้งสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนใหบ้รรดาเจา้หนา้ท่ีรัฐ
ทุกหน่วยงาน เพราะการละเมิดสิทธิมนุษยชนในโลกบางส่วนเกิดข้ึนจากการกระทาํของรัฐ ในฐานะท่ี
เราเป็นพลเมืองในสังคม หนา้ท่ีหน่ึงคือ การมีส่วนร่วมในการสร้างความสงบเรียบร้อยและความ
ยติุธรรมใหเ้กิดข้ึน 
            ดงันั้น เม่ือพบปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการเกิดความไม่ยติุธรรมในสังคมข้ึน 
ช่องทางหน่ึงท่ีเราจะช่วยเหลือได ้คือ  การแจ้ งเร่ืองร้องเรียนไปยงัหน่วยงานด้ านสิทธิมนุษยชน ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   ซ่ึงสามารถทาํไดห้ลายช่องทาง ทั้งการ้อง เรียนดว้ยวาจา  การส่ง
จดหมายทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์  (E-mail) โทรศพัท ์ โทรสาร โดยระบุรายละเอียดท่ีสาํคญั  ไดแ้ ก่ 
ช่ือท่ีอยูข่องผูร้้องเรียน ขอ้เทจ็จริงและเหตุกา รณ์ท่ีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ลายมือช่ือผูร้้องหรือผูท้าํ
การแทน โดยส่งเร่ืองร้องเรียนไปไดท่ี้สาํนั กงานคณะกรรมการสิทธิมนุษ ยชนแห่งชาติ หรือยืน่เร่ือง
โดยตรงต่อกรรมการสิทธิมนุษยชน หรือส่งเร่ืองผา่นองคก์ารเอกชนดา้นสิทธิมนุษยชน 

_______________________ 
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