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ปีที่ 19 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2563

 13 กรกฎาคม 2563 เนื่องในโอกาสวนัสถาปนาองค์กรคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ครบรอบ 19 ปี นายวัส ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิแถลงสรุปผลการด�าเนนิงาน 
ท่ีส�าคญัของ กสม. ชุดปัจจุบนั (ชุดที่ 3) สรุปวา่ นบัตัง้แต ่กสม. ชุดที่ 3  

ซ่ึงเป็นหนึ่งในห้าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เข้ามารับหน้าท่ีเม่ือ
ปลายเดือนพฤศจิกายน 2558 จนถึงปัจจุบัน กสม. ได้ด�าเนินการ 
ตามหนา้ที่และอ�านาจภายใตก้ฎหมาย 2 ฉบับ ไดแ้ก ่พระราชบญัญัติ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560

            ครบรอบ 19 ปี กสม.  
  เผยผลการด�าเนินงาน - ข้อเสนอแนะเด่น 
              น�าสู่การแก้ไขปัญหา 

ระหว่างปี 2558 – 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563)   

มีเร่ืองร้องเรียนเข้าสู ่การพิจารณา 2,731 เรื่อง ได้จัดท�ารายงานผล 

การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิ้น 2,358 เรื่อง (คิดเป็น 

ร้อยละ 86.34) โดยพบว่าภูมิภาคที่มีการร้องเรียนว่าเกิดเหตุการณ์ 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนมากที่สุด มักเป็นพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีประชากร 

หนาแน่น คือ กรุงเทพมหานคร ภูมิภาคท่ีมีการเกิดเหตุการณ์ละเมิดล�าดับ 

รองลงมาคือ ภาคใต้ และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ส่วนประเภทสทิธทิีม่กีาร

ร้องเรียนมากที่สุด คือ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม จ�านวน 1,057 เรื่อง  

จากจ�านวนเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาทั้งหมด 2,731 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 

38.7 ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ในประเด็นสิทธิของผู้ต้องขัง เช่น การให้ได้รบัการพจิารณาคดีด้วยความ

รวดเรว็ การถกูท�าร้ายในระหว่างการจบักมุ การซ้อมทรมาน เป็นต้น 

นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
ประธานกรรมการ  :	 นายวัส	ติงสมิตร
กรรมการ : นางฉัตรสุดา	จันทร์ดียิ่ง	
	 นางประกายรัตน์	ต้นธีรวงศ์
	 นายสมณ์	พรหมรส	
					 นางสาวอารีวรรณ	จตุทอง	
					 นางภิรมย์	ศรีประเสริฐ	
				 นายสุวัฒน์	เทพอารักษ์
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เลขาธิการ  :	 นายบุญเกื้อ	สมนึก
รองเลขาธิการ :	 นางสาวรตญา	กอบศิริกาญจน์
	 นางสาวอัจฉรา	ฉายากุล
	 นายอัญญะรัฐ	เอ่งฉ้วน

“มุมมองสิทธิ์” เป ็นจดหมายข ่าวของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 จัดท�าเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสิทธมินุษยชน	การน�าข้อความหรือเร่ืองราว 
บางส่วนหรือท้ังหมดไปเผยแพร่โปรดอ้างถงึแหล่งข้อมูล

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ใน
จดหมายข่าว “มมุมองสทิธิ”์ ได้ตลอดท้ังปี ทัง้น้ีเรือ่งท่ีได้รับ
การพิจารณาตีพิมพ์	 ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อความ
เพือ่ความเหมาะสม

บทความ/ข้อความ	 หรือความคิดเห็นใด	 ๆ	 	 ที่ปรากฏอยู่
ในจดหมายข่าว	 “มุมมองสิทธิ์” เป็นความคิดเห็นส่วนตัว 
ของผู้เขียน	 ซ่ึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 และ 
กองบรรณาธกิารไม่จ�าเป็นต้องเหน็พ้องด้วย

มุมสะท้อน

ปีที่ 19 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2563 13 กรกฎาคม 2563 ในโอกาสวันสถาปนา
องค์กรคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาต ิ(กสม.) 
ครบรอบ 19 ปี มุมมองสิทธิ์ ขอน�าเสนอสรุปผล 
การด�าเนนิงานทีส่�าคญัของ กสม. ชุดปัจจุบัน (ชดุที ่3)  
11 กรณีที่น่าสนใจ เช่น ข้อเสนอแนะกรณีพนักงาน
จ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับความ 
เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 
สิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กรณี
การเปิดเผยประวัติการกระท�าความผิดทางอาญา 
ของเดก็และเยาวชน และข้อเสนอแนะอืน่ ๆ  ซึง่ผูส้นใจ
สามารถสแกนอ่านข้อมูลทั้งหมดได้ตาม QR Code  
ที่แนบไว้ท้ายบทความ

ต่อด้วยบทความให้ความรู ้และประเด็น 
ข้อถกเถียงต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....  
หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบร่างฯ  
ดังกล่าว ซ่ึงเสนอโดยกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่  
8 กรกฎาคม 2563 ตามด้วยข่าวสารการขับเคลื่อน 
เรือ่งสทิธคิวามเท่าเทยีมทางเพศ กรณภีาคประชาสงัคม 
เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริม 
และคุม้ครองสทิธิด้านเอดส์ เพือ่เรยีกร้องให้ศนูย์บรกิาร 
โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดโอกาสให้ทุกคน 
บริจาคเลือดได้โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

C = 0 , M = 0, Y = 0, K = 60 

C = 0 , M = 35, Y = 85, K = 0

C = 100 , M = 80, Y = 0, K = 20

C = 0 , M = 0, Y = 0, K = 0

C = 28 , M = 55, Y = 100, K = 11

นายวัส กล่าวต่อไปว่า ส�าหรับผลการด�าเนินงานท่ีส�าคัญเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนั้น เช่น

ข้อเสนอแนะกรณีการจัดท�าแผนปฏิบัติการระดับชาต ิ

ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธมินุษยชน (National Action Plan 

on Business and Human Rights : NAP) โดย กสม. 

มีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลเกี่ยวกับกระบวนการจัดท�า

แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP) เพื่อให้

สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมีมติเมื่อ 

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เห็นชอบกับข้อเสนอของ กสม. ซึ่งครอบคลุม 

การจัดท�านโยบายว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การแปลงนโยบายไปสู่
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การปฏิบัติ การก�าหนดให้รัฐวิสาหกิจเป็นผู้น�าในการส่งเสริม

การท�าธรุกจิทีเ่คารพสทิธมินษุยชน กลไกเยยีวยาและร้องทุกข์

นอกกระบวนการยุติธรรมของรัฐที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ และ

เมือ่วนัที ่29 ตลุาคม 2562  ครม. มมีตเิห็นชอบและประกาศใช้ 

แผนปฏิบัติการระดับชาติว ่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 

ส่งผลให้ไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่ประกาศใช้ 

แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

 ข้อเสนอแนะกรณีพนักงานจ้างเหมาบริการ

ในหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับความเป็นธรรม

ในการปฏิบตังิาน เรือ่งนีม้ปัีญหาสบืเนือ่งจาก

เม่ือ ปี 2541 ครม. ได้มมีตเิรือ่งการปฏริปูระบบ

ราชการ เพือ่ปรับลดอัตราก�าลังภาครัฐ 

และกรมบัญชีกลางได ้มีหนังสือ

แจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐให้

จ้างเอกชนมาด�าเนินงาน 

ในลักษณะที่ ไม ่ถือเป ็น 

การจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ 

ไม ่ ถือ เป ็นการจ ้ างแรงงาน และ

ไม่ต ้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ ้มครอง

แรงงานและการประกันสังคม ท�าให้พนักงานจ้างเหมา

บริการในหน ่วยงานของรัฐไม ่ ได ้ รับความเป ็นธรรม 

ในการปฏบิตังิาน และไม่ได้รบัการคุม้ครองตามสทิธขิัน้พืน้ฐาน  

หรือมาตรฐาน ขั้นต�่ า ท่ีลูกจ ้ าง ท่ัวไปพึงมีสิทธิ ได ้ รับ  

ทั้ ง ท่ี ท� า ง าน เช ่นเดียวกับข ้าราชการและลูกจ ้าง

ชั่วคราว กสม. จึงได้หยิบยกปัญหาเรื่อง

ดังกล่าวมาพิจารณา และมีข้อเสนอแนะ

ไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ให้พิจารณาใช้ระบบพนักงานของรัฐ 

หรืออาจพิจารณาให้สิทธิประโยชน ์

ที่ ไม ่ต�่ ากว ่ามาตรฐานของสิทธิตาม 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เช่น ได้รับสิทธิ

ในการลาป่วย และลาพกัผ่อนโดยได้รบัค่าตอบแทนระหว่างลา 

สิทธิประกันสังคม เป็นต้น 

 ต่อมา เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2563 ครม. มีมติ 

รับทราบข้อเสนอแนะของ กสม. โดยก�าหนดมาตรการในการ

แก้ไขปัญหา 2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน กรมบญัชกีลางจะจดัท�า 

หนังสือซักซ้อมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับส่วนราชการให้

ด�าเนนิการจ้างให้ถูกต้องตามประเภทของงาน หากเป็นการจ้าง

เหมาบริการ (จ้างท�าของ) ต้องไม่เป็นลักษณะการจ้างแรงงาน  

และไม่มีลักษณะการควบคุมบังคับบัญชาหรือการลงช่ือ 

ปฏิบัติงาน ส�าหรับอัตราค่าจ้าง ควรพิจารณาในอัตรา 

ที่เหมาะสมและเป็นธรรม ต้องไม่จ่ายในอัตราต�่าเกินไป  

โดยค�านึงถึงสภาพการท�างาน ลักษณะงาน และอัตราตลาด 

และเพื่อป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดในอนาคตในระยะยาว  

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลเพื่อแนวทางแก้ไข

ปัญหาเชิงระบบต่อไป

   ข ้อ เสนอแนะเกี่ ยวกับสิท ธิ เด็ ก 

ในกระบวนการยุ ติธรรมทางอาญา  

กรณีการเปิดเผยประวัติการกระท�า 

ค ว า ม ผิ ด ท า ง อ า ญ า ข อ ง เ ด็ ก แ ล ะ

เยาวชน  กรณีนี้สืบเนื่องจากหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ 

รับผิดชอบในการเก็บประวัติการกระท�าความผิดทาง

อาญาของเด็กและเยาวชนได้เปิดเผยประวัติการกระท�า

ความผิดทางอาญาของ เ ด็กและเยาวชนหลายกรณี  

ทัง้ท่ีเดก็และเยาวชนทีเ่ข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรมทางอาญานัน้  

สมควรได้รับการปกป้องและคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วย
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สิทธิเด็ก และพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ

วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซึ่งบัญญัติ

ห้ามมิให้เปิดเผยหรือน�าประวัติการกระท�าความผดิอาญาของ

เด็กและเยาวชนไปพิจารณาให้เป็นผลร้าย หรือเป็นการเลือก

ปฏบิตัอินัไม่เป็นธรรม ส่งผลให้เด็กและเยาวชนไม่ได้รับการ

คุ้มครองตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและหลกัสทิธมินษุยชน 

สากล กสม. จงึมข้ีอเสนอแนะไปยงัส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

(สตช.) เพื่อพิจารณาแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

ประวัติการกระท�าความผิดของเด็กและเยาวชน และขอให้

ก�าชับหน่วยงานในสังกัดพิจารณาการอนุญาตให้เปิดเผย

ประวัติอาชญากรรมของเด็กและเยาวชนตามเจตนารมณ์ของ

พระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 อย่างเคร่งครัด โดยค�านึง

ถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส�าคัญ

 เมื่อวันที่  17 พฤษภาคม 2562 กองทะเบียน

ประวัติอาชญากร สตช. ได้มีหนังสือแจ้งการด�าเนินการตาม 

ข้อเสนอแนะของ กสม. ว่า สตช. ได้แก้ไขระเบียบว่าด้วย

ประมวลระเบียบการต�ารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32  

การพิมพ์ลายนิ้วมือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 โดยคัดแยก

ประวัติการกระท�าผิดของเด็กและเยาวชนและบัญชีทะเบียน

ประวตัขิองเดก็และเยาวชนไว้ในหมวดใดหมวดหนึง่โดยเฉพาะ  

แยกจากกรณีการกระท�าความผิดของบุคคลทั่วไป และ

ได้แก้ไขถ้อยค�าในระเบียบฯ ให้เป็นไปเพื่อการคุ้มครอง 

สิทธิเด็กและเยาวชน และปัจจุบันเมื่อมีการขอตรวจสอบ

ประวัติบุคคลจากหน่วยงานต่าง ๆ หากพบว่าข้อมูลประวัติ

ของผู้ที่ถูกตรวจสอบเป็นเด็กและเยาวชนซึ่งเคยกระท�าผิด

อาญา กองทะเบยีนประวัตอิาชญากรจะไม่เปิดเผยข้อมลูประวัติ 

ให้หน่วยงานที่ขอตรวจสอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ศาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเีดก็และเยาวชน

และครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 84

(ร่
าง
) พ

.ร.บ
. คู่ ชีว

ิต ความหวังของการสมรสเท่าเทียม? 

เยาวชนตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 อยางเครงครัด โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญ 

 เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2562 กองทะเบียนประวัติอาชญากร สตช. ไดมีหนังสือแจงการดําเนินการตาม

ขอเสนอแนะของ กสม. วา สตช. ไดแกไขระเบียบวาดวยประมวลระเบียบการตํารวจไมเก่ียวกับคดี ลักษณะท่ี 32 

การพิมพลายนิ้วมือ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 โดยคัดแยกประวัติการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนและบัญชีทะเบียน

ประวัติของเด็กและเยาวชนไวในหมวดใดหมวดหนึ่งโดยเฉพาะ แยกจากกรณีการกระทําความผิดของบุคคลท่ัวไป 

และไดแกไขถอยคําในระเบียบฯ ใหเปนไปเพ่ือการคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชน และปจจุบันเม่ือมีการขอ

ตรวจสอบประวัติบุคคลจากหนวยงานตาง ๆ หากพบวาขอมูลประวัตขิองผูท่ีถูกตรวจสอบเปนเด็กและเยาวชนซ่ึงเคย

กระทําผิดอาญา กองทะเบียนประวัติอาชญากรจะไมเปดเผยขอมูลประวัติใหหนวยงานท่ีขอตรวจสอบ ท้ังนี้ เปนไป

ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 84 

 “นอกจากนี้  ยังมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญอีก 8 กรณี ซ่ึงเกิดผลสําเร็จในการแกไขปญหาตาม

ขอเสนอแนะของ กสม. ไดแก (1) สิทธิชุมชน กรณีการกอสรางคลังกาชแหลมใหญและทาเทียบเรือของคลังกาซมี

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและการประกอบอาชีพของชุมชนคลองนอย ตําบลแหลมใหญ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 

จังหวัดสมุทรสงคราม (2) สิทธิทางเศรษฐกิจ อันเก่ียวเนื่องกับการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม กรณีกลาวอางวาคน

กรีดยางรายยอยไมไดรับอนุญาตใหข้ึนทะเบียนเปนเกษตรกรชาวสวนยางตามพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศ

ไทย พ.ศ. 2558 (3) สิทธิชุมชน กรณีเกษตรกรไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของปลาหมอสีคางดําในพ้ืนท่ี

จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดเพชรบุรี (4) สิทธิคนพิการ กรณีกลาวอางวา สายการบินเลือกปฏิบัติตอผูโดยสาร

ดวยเหตุแหงความพิการ (5) สิทธิในชีวิตและรางกาย อันเก่ียวเนื่องกับสิทธิผูบริโภค กรณีคัดคานการตออายุ

ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายพาราควอต (paraquat) ของกรมวิชาการเกษตร (6) สิทธิชุมชน กรณีกลาว

อางวา โรงงานแปรรูปน้ํายางพาราปลอยน้ําเสียลงสูคลองสาธารณะในพ้ืนท่ีอําเภอสิเกา จังหวัดตรัง (7) สิทธิชุมชน 

อันเก่ียวเนื่องกับสิทธิในสุขภาพและการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม กรณีกลาวอางวาไมไดรับความเปนธรรมใน

การจายคาชดเชยใหแกผูไดรับผลกระทบดานเสียงจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และ (8) ขอเสนอแนะมาตรการ

หรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน กรณีการพิจารณารางพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก พ.ศ. .... ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชน” ประธาน กสม. กลาวปดทาย 

ท้ังนี้ ผูสามารถอานสรุปผลการดําเนินงาน 11 เรื่องสําคัญของ กสม. ชุดปจจุบัน (ชุดท่ี 3) ไดโดยสแกน  

QR Code แนบทายนี้  

 ทั้งนี้ ผู้สามารถอ่าน
สรุปผลการด�าเนินงาน 11 
เรื่องส�าคัญของ กสม. ชุด
ปัจจุบัน (ชุดที่ 3) ได้โดย

สแกน  QR Code แนบท้ายนี้

 “นอกจากนี ้ยงัมผีลการด�าเนนิงานทีส่�าคญัอกี 8 กรณี 

ซ่ึงเกดิผลส�าเร็จในการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะของ กสม. 

ได้แก่ (1) สิทธิชุมชน กรณีการก่อสร้างคลังก๊าชแหลมใหญ่ 

และท่าเทียบเรือของคลังก๊าซมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

และการประกอบอาชีพของชุมชนคลองน ้อย ต�าบล 

แหลมใหญ่ อ�าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  

(2) สิทธิทางเศรษฐกิจ อันเกี่ยวเนื่องกับการเลือกปฏิบัติ

โดยไม่เป็นธรรม กรณีกล่าวอ้างว่าคนกรีดยางรายย่อยไม่

ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยางตาม 

พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558  

(3) สิทธิชุมชน กรณีเกษตรกรได้รับผลกระทบจากการ 

แพร่ระบาดของปลาหมอสีคางด�าในพ้ืนทีจั่งหวัดสมทุรสงคราม

และจังหวัดเพชรบุรี (4) สิทธิคนพิการ กรณีกล่าวอ้างว่า  

สายการบินเลือกปฏิบัติต่อผู้โดยสารด้วยเหตุแห่งความพิการ  

(5) สิทธิในชีวิตและร่างกาย อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิผู้บริโภค 

กรณีคัดค ้านการต ่ออายุใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุ

อันตรายพาราควอต (paraquat) ของกรมวิชาการเกษตร  

(6) สทิธชิมุชน กรณกีล่าวอ้างว่า โรงงานแปรรปูน�า้ยางพารา

ปล ่อยน�้าเสียลงสู ่คลองสาธารณะในพ้ืนที่อ�าเภอสิ เกา  

จังหวดัตรัง (7) สิทธชิมุชน อนัเกีย่วเนือ่งกบัสิทธใินสุขภาพและ 

การเลอืกปฏบิติัโดยไม่เป็นธรรม กรณกีล่าวอ้างว่าไม่ได้รบัความ

เป็นธรรมในการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผูไ้ด้รบัผลกระทบด้านเสียง

จากท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิและ (8) ข้อเสนอแนะมาตรการ 

หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน  

กรณีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวนัออก พ.ศ. .... ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อสทิธขิัน้พืน้ฐาน

ของประชาชน” ประธาน กสม. กล่าวปิดท้าย 
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 “การสมรสจะท�าได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว” 
ถ้อยค�าดังกล่าวซ่ึงปรากฏในมาตรา 1448 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

อาจท�าให้หลายคงเกิดค�าถามในใจว่า เหตุใดการสมรสจะต้องเป็นแค่เรื่องของหญิงและชาย 
ในเมื่อความรักเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคน โดยไม่จ�ากัดเรื่องเพศ 

(ร่
าง

) พ
.ร.บ

. คู่ ชีว
ิต ความหวังของการสมรสเท่าเทียม? 

นางสาวอัญมณี ใบภักดี
นักศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ประเด็นความไม่เท่าเทยีมทางเพศทีส่ะท้อนจากตวับท

กฎหมายได้รบัการวพิากษ์วจิารณ์อย่างมากในสงัคม กระทัง่น�า

ไปสู่การผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ตั้งแต่

ปี 2556 และถูกปรับแก้เรื่อยมาเพื่อให้คู่ชีวิตท่ีไม่จ�ากัดเพศ 

ได้รบัสทิธเิท่าเทียมชายหญงิทีส่มรสกันมากทีส่ดุ  ล่าสดุ เมือ่วนัที่  

8 กรกฎาคม 2563 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบ 

(ร่าง) พ.ร.บ. คูช่วิีต พ.ศ. …. เสนอโดยกระทรวงยตุธิรรมแล้ว  

แต่ร่างดังกล่าวก็ยงัได้รบัการโต้แย้งและวพิากษ์วจิารณ์อย่างมาก  

โดยมีการเคล่ือนไหวในสือ่สงัคมออนไลน์ผ่านการติดแฮชแทก็ 

เช่น #ไม่เอา พ.ร.บ. คูช่วีติ #พ.ร.บ. คูช่วีติไม่เท่ากบัสมรสเท่าเทยีม  

จงึขอหยบิยกประเดน็นีข้ึน้เพือ่สร้างความเข้าใจ และร่วมสร้าง

ความเท่าเทียมให้กับกลุ่มหลากหลายทางเพศ 

 	 ประเด็นหนึ่งที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จาก 

ภาคประชาสังคม	 คือ	 การเกิดขึ้นของ	 (ร่าง)	 พ.ร.บ.คู่ชีวิต	 

ไม่ได้น�ามาสู่ความเท่าเทียมทางเพศอย่างแท้จริง	แต่ยงัตอกย�า้ 

ให้เหน็ถงึความเหลือ่มล�า้	และการตตีรากลุม่หลากหลายทางเพศ 

ให้อยู่นอกกรอบกฎหมายหลักของสังคมไทย	 คือ	 ประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 โดยสร้างกฎหมายแยกขึน้มาเพือ่

แก้ไขปัญหา	ซึง่หลายฝ่ายมองว่าวิธกีารทีด่กีว่าควรเป็นการแก้ไข

ถ้อยค�าท่ีระบเุพศในประมวลกฎหมายแพ่ง	จาก	“การสมรสจะ

ท�าได้ต่อเมื่อ	‘ชายและหญงิ’ มอีายสุบิเจด็ปีบรบิรูณ์แล้ว”	เป็น	

“การสมรสจะท�าได้ต่อเมือ่	‘บคุคล’ มอีายสุบิเจด็ปีบรบิรูณ์แล้ว	

	 ดังที่	 ทัตเทพ เรืองประภัยกิจเสรี	 นักกิจกรรม	

เลขาธกิารกลุม่	Free	Youth	มองว่า	“การเกิดข้ึนของ พ.ร.บ. 

คูชี่วติ ท�าให้รู้สกึเหมอืน LGBT เป็นพลเมอืงชัน้สอง”	ซึง่สทิธิ

ในการสมรสไม่ควรมีการแบ่งแยก	 หรือมีกฎหมายสองฉบับ	

และควรจะแก้ไขในกฎหมายฉบับเดียวกัน และท�าให้เกิดการ 

ตัง้ค�าถามตามมาอกีว่า เหตใุดคนทีร่กัเพศเดยีวกนั ต้องหลีกเล่ียง 

ไปใช้ พ.ร.บ. คูช่วิีตทีไ่ด้สทิธน้ิอยกว่าคูส่มรสชาย-หญิง ทัง้ ๆ  ที ่

เป็นคนไทยซ่ึงจ่ายภาษีให้รัฐเช่นเดียวกัน

	 ขณะท่ี	 กิตตินันท์ ธรมธัช	 นายกสมาคมฟ้าสีรุ ้ง 

แห่งประเทศไทย	เชือ่มัน่ว่าประเทศไทยจะมกีฎหมายสมรสของ

เพศเดียวกนัอย่างแน่นอน	และกล่าวว่า	“ร่างพระราชบญัญตัิ 

คูชี่วตินี ้ก�าลงัมหีลกัการและเหตุผล จดัท�าข้ึนมาเพือ่ให้สทิธิ

 ค�าว่า “คู่สมรส” คือค�าท่ีถูกบัญญัติไว้ในประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามหลักกฎหมายครอบครัวไทย 

มาตรา 1448 อนุญาตให้เพศชายและเพศหญิงเท่านั้น 

ท่ีสามารถจดทะเบียนสมรสและมีสถานะทางกฎหมายเป็น 

คู่สมรส หรอืสามภีรรยา ได้ ส่วนค�าว่า “คูช่วีติ” เป็นค�าท่ีอยูใ่น  

(ร่าง) พ.ร.บ. คู่ชีวิต ซึ่งไม่ได้ระบุเพศ และคู่ชีวิตอาจมีสิทธิ 

บางอย่างที่ไม่เท่าเทียมกับคู่สมรส 

       ความแตกต่างระหว่าง 

          “คู่สมรส” กับ “คู่ชีวิต”

         กฎหมายสีรุ้ง จุดเริ่มต้นของ
            การสร้างความเท่าเทียมในสังคมไทย?
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แก่ผู้คนโดยไร้กรอบเรื่องเพศ ให้สมบูรณ์ในสิทธิมนุษยชน 

ขัน้พืน้ฐาน”	โดยมองว่า	การมี	(ร่าง)	พ.ร.บ.คูช่วิีต	ฉบบันี	้แม้จะ 

ไม่ได้ตอบสนองความต้องการ	ความเท่าเทียมได้ท้ังหมด	แต่ถอืเป็น 

การยกระดบัสถานภาพทางสงัคมของกลุม่รกัเพศเดยีวกนั	และ

เป็นกฎหมายแรกของไทยทีร่องรบัสทิธขิองคนหลากหลายทาง

เพศ	เพื่อน�าไปสู่การสมรสเท่าเทียมอย่างแท้จริงต่อไป	

	 อย่างไรก็ดี	ศาสตราจารย์ไพโรจน์ กัมพูสิร	ิอาจารย์

คณะนติศิาสตร์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของ 

ผูท้ีส่นบัสนุนให้มีกฎหมายสมรสของบุคคลเพศเดยีวกนั	อธบิายว่า	 

สาเหตุที่ประเทศไทย	 ไม่แก้ไขกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 

มี	2	ประการ	คือ	ถ้าหากเข้าไปแก้ไขประมวลแพ่ง	ต้องไปแก้

กฎหมายประกนัสงัคม	เปลีย่นจากสามภีรรยา	เป็นบคุคล	2	คน	 

ซึ่งความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้มาก	อีกประการหนึ่ง	อาจเป็น

ความต้องการที่จะสร้างความเข้าใจในกลุ่มคนที่ต่อต้านเร่ือง

ความเท่าเทียมทางเพศ	ซึ่งคล้ายกับประเทศฝรั่งเศสที่เริ่มจาก	

Life	 partnership	 ก่อน	 จากนั้นจึงสามารถจดทะเบียนได ้

ตามกฎหมาย

 Abraham Harold Maslow	นกัมนษุยนิยม	เจ้าของ

ทฤษฎ	ีMaslow’s	hierarchy	of	needs	Theory	หรอื	ล�าดบัขัน้ 

ของความต้องการของมนุษย์	กล่าวว่า	1	ในความต้องการ	5	ขัน้ของ

มนษุย์	คอื	ความต้องการในความรักและความเป็นเจ้าของน้ัน 

หมายถึงมนุษย์ทุกคนต้องการที่จะมีเพื่อน	 มีครอบครัว	

คนรัก	 และได้รับการยอมรับในความสามารถและตัวตน	 

จึงกล่าวได้ว่า	ความรัก คือ ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ 

และเป็นสิทธิข้ันพื้นฐานของมนุษย์เช่นเดียวกัน	 สิทธินี ้

ได้ก�าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย 

การสมรส	(แต่เป็นการสมรสของคู่หญิงและชาย)

	 อย่างไรกต็าม	แม้	(ร่าง)	พ.ร.บ.	คูช่วิีต	จะให้สทิธิบางอย่าง 

แก่คู่ชีวิตกลุ่มหลากหลายทางเพศ	 (LGBTQI+)	ที่ไม่เท่าเทียม

คู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งฯ	 แต่ผู้เขียนมองว่านี่เป็น

ความหวังและจุดเริ่มต้นของการสร้างความเท่าเทียมให้แก่ 

พวกเขา	เช่นเดยีวกับทกุประเทศทีก่ว่าจะมกีฎหมายสมรสเท่าเทียม 

ต้องฝ่าฟัน	ดังนัน้	การแก้ไข	หรือเปล่ียนแปลงบางอย่างเพือ่ให้	

กลุ่ม	 LGBTQI+	 ได้รับสิทธิที่สมบูรณ์คงต้องใช้ระยะเวลาและ

การร่วมกันผลักดันต่อไป	

	 “เพราะไม่ว่าใคร จะมเีพศวถีิเช่นใด ก็ย่อมมสีทิธิทีจ่ะรกั  

และได้รับสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากความรักนั้น”

	 .

 

สาระที่แตกต่างระหว่าง  
   (ร่าง) พ.ร.บ. คู่ชีวิต กับ  
กฎหมายแพ่งฯ ว่าด้วยการสมรส

 (ร่าง)	 พ.ร.บ.คู่ชีวิต	 ฉบับที่ผ่านความเห็นชอบจาก	

ครม.	เมื่อวันที่	8	กรกฎาคม	2563	มีสาระที่ท�าให้คู่ชีวิตได้รับ

สิทธิที่ใกล้เคียงกับคู่สมรสในกฎหมายแพ่งฯ	ว่าด้วยการสมรส	

ได้แก่	สิทธิในการเข้าถงึทรพัย์สนิร่วมกนั	ท�าธรุกรรมร่วมกนัได้	

สทิธใินการอุปการะบุตรบุญธรรมร่วมกนั	สทิธใินการฟ้องหย่า

อีกฝ่ายได้	และฟ้องค่าอุปการะเลี้ยงดูได้	สิทธิในการรับมรดก

ตามกฎหมายในกรณีที่คู่รักเสียชีวิต

	 อย่างไรก็ดี	 (ร่าง)	 พ.ร.บ.	 คู ่ชีวิต	 ฉบับนี้	 ก็ยังคง 

ได้รบัเสยีงวพิากษ์วจิารณ์ว่า	“ไม่เท่ากบัการสมรสเท่าเทยีม” 

เน่ืองจากคู่ชีวิตยังคงไม่ได้รับสิทธิอย่างอย่างดังที่คู่สมรสมี 

เช่น สิทธิในการรับสวัสดิการถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นข้าราชการ 

และสิทธิในการขอสัญชาติไทยให้กับคู่ชีวิต	ดังนั้น	ในเวลานี ้

จึงเป็นการโต้แย้งกนัระหว่างกลุม่คนสองฝ่าย		คอื	1)	ฝ่ายสนบัสนนุ 

ให้แก้ไข	(ร่าง)	พ.ร.บ.	คูช่วีติ	ให้สมบูรณ์	และ2)	ฝ่ายทีไ่ม่ยอมรบั 

(ร่าง)	พ.ร.บ.	คูช่วีติ		แต่สนบัสนนุให้แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่ง 

และพาณิชย์ว่าด้วยการสมรสแทน	(Workpoint	today,	2563)

LGBTQI+ 
    ก็มีหัวใจ
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ภาพกิจกรรม

กสม. สักการะพระพรหมและร่วมพิธีสงฆ ์
เนื่องวันสถาปนาองค์กร กสม. ครบรอบ 19 ปี

สำานักงาน กสม. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วฯ

กสม. ฉัตรสุดาประชุมคณะกรรมการอำานวยการ
ศูนย์ฯ ภาคตะวันตก 

ประธาน กสม. ถวายเครื่องราชสักการะและ 
จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายวัส ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางฉัตรสุดา 
จันทร์ดยีิง่ นางประกายรัตน์ ต้นธรีวงศ์ นายสมณ์ พรหมรส  
นางสาวอารีวรรณ จตุทอง นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ และ
นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมสักการะศาลพระพรหม และ 
ร่วมพธิสีงฆ์ เนือ่งในโอกาสวนัสถาปนาองค์กรคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ครบรอง 19 ปี ณ บริเวณ 
ศาลพระพรหม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการ
แจ้งวัฒนะ และห้องเสวนา ชั้น 6 ส�านักงาน กสม.

 วนัที ่22 กรกฎาคม 2563 นายวสั ตงิสมติร ประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง 
นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ นายสมณ์ พรหมรส นางสาว
อารีวรรณ จตุทอง นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ และนายสุวัฒน์  
เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วย 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�านักงาน กสม. ร่วมพิธีลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั 28 กรกฎาคม  
2563 ณ บริเวณหน้าศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ชั้น 7  
ส�านักงาน กสม.

 วนัที ่17 กรกฎาคม 2563 นางฉตัรสดุา จนัทร์ดียิง่  
กรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนางสาวรตญา 
กอบศริกิาญจน์ รองเลขาธกิารคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติ เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการอ�านวยการศนูย์
ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก  
คร้ังที่ 1/2563 เพ่ือวางแนวทางการขับเคล่ือนกิจกรรม 
ส่งเสริมสิทธมินษุยชนให้แก่สถานศกึษาทัง้ระดับมัธยมและ
อุดมศึกษาในพ้ืนท่ีภาคตะวันตกผ่าน “โครงการเยาวชน
คนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน” และหารือ
กรณีเร่ืองร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
ณ ห้องประชุมแก้วเก็จรัตน์มณี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายวัส ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางสาว
รตญา กอบศิริกาญจน ์รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่ส�านักงาน 
กสม. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงินและพาน
พุม่ทอง พร้อมจดุเทยีนถวายพระพรชยัมงคลเนือ่งในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
28 กรกฎาคม ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง



ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ช้ัน 6-7 ฝ่ังทิศใต้ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย   ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
หากต้องการข้อมูล ข้อแนะน�าและบอกรับมุมมองสิทธิ์ ฟรี! ติดต่อ : 

ส�านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 และ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0 2141 3932, 0 2141 3920    โทรสาร 0 2143 9575 

รู้สิทธิ รักสิทธิ ไม่ละเมิดสิทธิ

ขอความกรุณาตอบแบบประเมินออนไลน์

อ่านมุมมองสิทธิ์ฉบับออนไลน์

ช�าระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ  
ใบอนุญาตเลขที่ 9/2552 

ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

ภาคประชาสังคมร้องคณะอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
          เปิดโอกาสให้คนหลากหลายทางเพศบริจาคเลือดได้ 
                                         โดยไม่เลือกปฏิบัติ

15 กรกฎาคม 2563 ศิริศักดิ์ ไชยเทศ นักกิจกรรม
เพื่อสิทธิมนุษยชนร่วมกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย  
ยืน่หนงัสอืต่อประธานคณะอนกุรรมการส่งเสริมและคุม้ครอง
สิทธิด้านเอดส์ ภายใต้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ณ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข โดยเรียกร้องให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย เปิดโอกาสให้ทุกคนบริจาคเลือดได้ เนื่องด้วย 
ที่ผ่านมาคนข้ามเพศ เกย์ กะเทย หรือกลุ่มคนหลากหลาย
ทางเพศ ถูกปฏิเสธการรับบริจาคเลือด เพราะถูกเหมารวม
ว่าเป็น “กลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์” แม้จะมีกรณีที่คนหลากหลายทางเพศ
ได้เตรียมผลตรวจเลือดไปยืนยันว่าสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์  
แต่เจ้าหน้าท่ีกย็งัปฏเิสธการรบับรจิาคซึง่อาจขัดกบั มาตรา 27  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

ท่ีช้ีชัดว่า “บคุคลย่อมเสมอกนัในกฎหมายและได้รับความคุม้ครอง 
ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน” การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
เพราะเหตุแห่งเพศเช่นนี้จึงท�ามิได้ 

นอกจากนี้ ในหนังสือร้องเรียนยังระบุว่า ความเสี่ยง
ในโรคทางเพศสัมพันธ์ คือ ผลจากพฤติกรรมไม่ใช่เหตุจาก
เพศสภาพ และเสนอว่าการคัดกรองความเสี่ยงของเลือด
สามารถท�าได้ในทางเทคนิค เนื่องจากทุกคนทุกเพศสามารถ
มีโรคร้ายได้ โดยไม่ควรกีดกันความประสงค์การบริจาคเลือด
ของกลุ่มคนหลากหลานทางเพศเพื่อเคารพศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์ของทุกคน

ที่มา: สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย, spectrumth.com


