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มุมสะท้อน
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ปีที่ 19 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2563

เมื่อวนัที่ 24 มถินุายน 2563 ท่ีรฐัสภา นางประกายรตัน ์ตน้ธรีวงศ์ 
และนางภิรมย์ ศรีประเสริฐ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วย 
นางสาวรตญา กอบศิรกิาญจน ์นายอญัญะรฐั เอง่ฉว้น รองเลขาธกิาร
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิและนางหรรษา บุญรัตน ์ที่ปรกึษา
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ให้เข้าร่วมประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครัง้ที่ 7 (สมัยสามัญประจ�าปีครัง้ที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ 

 

ได้น�าเสนอรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 
ของประเทศไทย ปี 2562 และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปได้ดังนี้ 

รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้าน
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2562

ในปีที่ผ่านมา รัฐมีความพยายามหลายประการ
ในการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและแก้ไขปัญหา

ด้านสิทธิมนุษยชน เช่น การปรับปรุง/
แก ้ ไขกฎหมาย การส ่ ง เสริ ม ให ้ 

ผู ้ มีอุปสรรคในการเข ้ าถึ งสิทธ ิ
ขั้นพื้นฐานได้มีโอกาสเข้าถึงสิทธ ิ
ดั งกล ่าวมากข้ึน อย ่างไรก็ดี 
กสม. เห็นว่ายังมีการด�าเนินการ 
บางประการที่มีผลกระทบด้าน

สิทธิมนุษยชน จึงมีข้อสังเกตและ 
ข้อเสนอแนะ ดังนี้

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 1
รั ฐบาลควรปรั บปรุ ง

ระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่ เป ็น
อุปสรรคต ่อประชาชนในการ
ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม ควรมีมาตรการ
คุ ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ด�าเนินกิจกรรมด้วย 
สันติวิธีจากการถูกข่มขู่คุกคามหรือท�าร้าย ควรเร่งผลักดันร่าง 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการ 
กระท�าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว และ 
ควรใช้ความระมดัระวงัในการบงัคบัใช้กฎหมายทีม่บีทบญัญตัิ 
เป็นการจ�ากัดเสรีภาพในการแสดงความคดิเหน็และการชมุนมุ 
โดยสงบ เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ 
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 

กสม. น�ำเสนอผลกำรประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน 
              และผลกำรปฏิบัติงำน ปี 2562 ต่อ ที่ประชุมสภำฯ  

         ย� ้ำ มุ่งแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิทธิฯ ในระดับนโยบำย



2 จดหม�ยข่�วมุมมองสิทธิ์

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 มุมมองสิทธิ์ฉบับนี้ขอชวนติดตามรายงาน 

ผลการประเมินสถานการณ์ด ้านสิทธิมนุษยชนของ

ประเทศไทย ปี 2562 และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห ่งชาติ ประจ�าป ี 

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาต ิ(กสม.) ได้รายงานต่อท่ีประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 

 จากน้ัน ขอชวนร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองสภาพ

ปัญหาการใช้ความรุนแรงทางเพศต่อเด็กนักเรียนและ

แนวทางแก้ไขเชงิระบบจากการประชุมรบัฟังความคิดเหน็ 

ของ กสม. ร่วมกับผูท้รงคุณวฒุแิละผูแ้ทนภาคประชาสงัคม  

อันจะน�าไปสู ่การจัดท�าข้อเสนอแนะมาตรการหรือ

แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเรื่อง 

ดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานเกี่ยวข้อง

ต่อไป

 ต่อด้วยข่าวสารอันน่ายินดี กรณีคณะรัฐมนตรี 

มมีตมิอบหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องน�าหลกัสตูร-คูม่อืด้านสทิธิ

มนุษยชนศึกษาที ่กสม. ได้เสนอไปใช้ประโยชน์สร้างความ

ตระหนกัรูด้้านสทิธมินุษยชนให้แก่นักเรยีน นิสติ นักศกึษา 

ตลอดจนบุคลากรภาครัฐ และปิดท้ายด้วยข่าวที่น่าสนใจ 

องค์การสหประชาชาติประเทศไทย เปิดเผย “รายงาน

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของโควิด-19 ต่อ

ประเทศไทย” ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการระบาดของโรคโควิด 19 

อาจส่งผลลบต่อจดีพีแีละเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืของ

ประเทศไทย

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

ในส่วนสิทธิแรงงาน ปัญหาการค้าระหว่างประเทศ
ส่งผลให้มีการปิดโรงงานหลายแห่งโดยค้างการจ่ายค่าจ้าง

และเลิกจ้าง ทั้งมีการน�าปัญญา
ประดษิฐ์มาใช้ในภาคธรุกจิมากข้ึน  
รัฐบาลจึงควรดูแลให ้แรงงาน
กลุ่มดังกล่าวได้รับความคุ้มครอง 
ครบถ้วนตามกฎหมาย นอกจากนี้ 
พบว่ามปัีญหาเกีย่วกบัการคุม้ครอง
สทิธิแรงงานของพนักงานจ้างเหมา
บรกิารในภาครฐัและการปรบัปรงุ

กฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ซึง่ยงัอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการ 
ส�าหรบัสถานการณ์ด้านสขุภาพ พบว่าการตั้งครรภ์ 
ในวัยรุ ่นยังมีสัดส ่วนค่อนข้างสูง จึงควรเน้น
มาตรการเชิงป้องกันมากขึ้น ส่วนปัจจัยที่ยังคง
มีผลกระทบต่อเนื่องด้านสุขภาพ คือ ปัญหา 
ฝุ่นละออง PM 2.5 และการใช้สารเคมป้ีองกันและ

ก�าจัดศัตรูพืช ซ่ึง กสม.ได้เคยม ี
ข้อเสนอแนะให้แก้ไขปัญหา

การใช้สารเคมีทางการเกษตร
แล้วเมื่อปี 2562 และ ในปี 2563 
รัฐบาลได้ห้ามการใช้สารเคมีอันตราย

ที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะแล้ว 

 สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 2



ปีที่ 19 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2563 3

กา รด� า เ นิ น ง านบา งด ้ า น 
เกี่ยวกับสิทธิผู้สูงอายยุังมีข้อจ�ากัด เช่น 
การเตรียมความพร้อมของกลุ่มแรงงาน
นอกระบบซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่อยู่ในระบบ
สวัสดิการใด และการขาดมาตรการท่ี
ชัดเจนในการป้องกันการท�าร้าย การ

ทอดทิ้ง หรือการล่วงละเมิดผู้สูงอายุ เป็นต้น ส่วนคนพิการ
ยังมีอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายและอนุสัญญาว่า
ด้วยสทิธคินพกิาร (CRPD) โดยเฉพาะด้านการศกึษา การมงีาน
ท�า และการเข้าถงึบรกิารขนส่งสาธารณะ การด�าเนนิการเรือ่ง
สทิธิสตรบีางด้านยงัไม่เหน็ผลชัดเจน เช่น การกระท�ารนุแรงใน
ครอบครวัซึง่สถติผิูห้ญงิท่ีถกูกระท�ารนุแรงยงัคงระดบัใกล้เคยีง
กับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ องค์กรภาคประชาสังคมยังมีความ 
กังวลต่อการไกล่เกลี่ยปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 
ท่ีท�าให้สตรมีคีวามเสีย่งจะถกูกระท�ารนุแรงซ�า้ รวมทัง้ 
การคุ้มครองสตรีที่ถูกแสวงประโยชน์จากการ 
ค้าประเวณ ี ตลอดจนการสร้างความตระหนกัรู ้
เพื่อลดอคติที่น�าไปสู่การเลือกปฏิบัติทางเพศ 
ขณะทีผู่ม้ปัีญหาสถานะและสทิธยิงัคงมผีูไ้ร้รฐั 
ที่รอการแก้ไขปัญหาอีกกว่า 400,000 คน

ด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลเฉพาะ3

ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่อยู่ในความห่วงใย4

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสม. 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

ของประเทศไทย ปี 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กสม. ได้รบั 
เร่ืองร้องเรียนการละเมดิสิทธมินษุยชนท้ังส้ิน  
551 เรือ่ง ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ซึ่งมีจ�านวน 623 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.55 
โดยประเด็นที่มีการร้องเรียนมากที่สุดทั้ง 
2 ปีงบประมาณท่ีผ่านมา ได้แก่ สิทธิใน
กระบวนการยติุธรรม ส�าหรับภารกจิด้านส่งเสริมสิทธมินษุยชน 
ที่ส�าคัญ กสม. ได้ด�าเนินการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคม
ให้ตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน อาทิ การจัดท�า
หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
และคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาให้กับบุคลากร
ทางการศกึษา ต้ังแต่ระดับชัน้ปฐมวยั - มธัยมศกึษาตอนปลาย 
นอกจากนี ้ยงัได้ด�าเนนิงานร่วมกบัสถาบนัการศกึษาในภมูภิาค  
ผ่านกลไกศนูย์ศกึษาและประสานงานด้านสทิธมินษุยชนท้ัง 6 แห่ง  
จดักจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิความตระหนกัรูด้้านสทิธมินษุยชนและ
ประสานงานให้ความช่วยเหลอืเบือ้งต้นเมือ่มกีารร้องเรยีนจาก
ประชาชนในพืน้ที ่การด�าเนนิการร่วมกบัสถาบนัสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์/
แนวทางการด�าเนินงานร่วมกัน เป็นต้น 

“กสม. ได้ด�าเนนิภารกจิด้านการส่งเสรมิและคุ้มครอง
สทิธมินษุยชนตามกฎหมายโดยมุง่แก้ไขปัญหาทีร่ะดบันโยบาย
และยุทธศาสตร์ ผ่านการจัดท�าข้อเสนอแนะในประเด็นส�าคัญ 
อาทิ ข้อเสนอแนะต่อการจัดท�าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่า
ด้วยธรุกจิกบัสทิธมินษุยชน (NAP) ข้อเสนอแนะแนวทางใน
การส่งเสรมิสทิธมินษุยชน โดยขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการพจิารณา
ร่างข้อเสนอแนะในการคุม้ครองนกัปกป้องสทิธมินษุยชน และ
การระดมความเห็นเพ่ือจัดท�าข้อเสนอแนะต่อการยุติการใช้
ความรุนแรงทางเพศต่อเด็กนักเรียนโดยครูหรือบุคลากร
ทางการศึกษา อนัจะเป็นการแก้ไขปัญหาเชงิระบบท่ีมิใช่เพียง
การแก้ปัญหารายกรณี ทั้งนี้ กสม. ขอยืนยันในความเป็นกลาง
และความเป็นอิสระ โดยหวังว่าท้ังประชาชนและรัฐจะได้ใช้ 
กสม. ในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนของชาติไทยเป็นสะพาน
เชือ่มประสานระหว่างกนัเพือ่น�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาข้อขดัแย้ง
และการสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธมินษุยชนร่วมกันต่อไป” 
นางประกายรัตน์ กล่าว

       สถานการณ์ด้านสิทธิ
ชุมชน มีกลุ ่มประชาชนเรียก
ร้องให้รฐับาลแก้ปัญหาป่าไม้และ

ที่ดิน รวมทั้งให้แสวงหามาตรการ 
ช่วยเหลือประชาชนที่ถูกด�าเนินคดี  

อกีทัง้ยงัมีกรณีทีป่ระชาชนบางกลุม่ไม่เหน็ด้วยกบัการประกาศ
ผังเมืองในโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยประชาชนไม่มีส่วนร่วม 
และการประกาศใช้กฎหมายโรงงานฉบับใหม่ที่เปิดให้โรงงาน
ขนาดเล็กตั้งอยู่ในชุมชน ส�าหรับปัญหาสถานการณ์ชายแดน
ภาคใต้ กสม. ยังคงได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ต่อผู้ถูกควบคุมตัว รวมถึงการตรวจ DNA ประชาชนทั่วไป 
ในบางพืน้ที ่โดยเหน็ว่า 
ก า ร ด� า เ นิ น ก า ร 
ดังกล่าวควรเป็นไป
ตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย

รายงานผลการปฏิบัติงาน กสม. 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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กสม. ร่วมภาคีเครือข่าย ระดมสมองจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงระบบ 
เพื่อป้องกันปัญหาและยุติ 

“การใช้ความรุนแรงทางเพศต่อเด็กนักเรียน”

 ความรุนแรงทางเพศเป็นปัญหาเร้ือรังที่เกิดขึ้นมานาน 

ในทุกสังคมทั่วโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ส�ารวจความถี ่

ของปัญหาความรนุแรงต่อผูห้ญงิ ใน 10 ประเทศ รวมทัง้ประเทศไทย  

พบว่าผู้หญิงอายุน้อย โดยเฉพาะระหว่าง 15-19 ปี มีความเสี่ยง

ที่จะถูกกระท�ารุนแรงทางร่างกายหรือทางเพศ โดยคู่รักหรือแฟน 

มากที่สุด เมื่อเทียบกับผู ้หญิงในช่วงอายุอื่น ซ่ึงความรุนแรง 

ในชวิีตคูใ่นลกัษณะดงักล่าว ยงัพบมากในคู่รกัทีอ่ยูร่่วมกนัโดยไม่ได้ 

แต่งงาน สะท้อนให้เห็นว่าผู ้ชายอายุน ้อยมีแนวโน้มจะใช้ 

ความรุนแรงมากกว่าผู้ชายที่มีอายุมากกว่า

 ข้อมูลนี้สอดคล้องกับการรวบรวมสถิติข่าวความรุนแรง

ทางเพศปี 2560 ในหนังสือพิมพ์ 13 ฉบับ โดยมูลนิธิหญิงชาย 

ก้าวไกล พบว่าเกิดเหตุความรุนแรงทางเพศทั้งหมด 317 ข่าว 

 ซึ่งช่วงอายุของผู้ถูกกระท�าเกินครึ่งเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน  

อายุ 5-20 ปีถึงร้อยละ 60.6 รองลงมาอายุ 41-60 ปี ร้อยละ 

30.9 โดยผู้ถูกกระท�าที่อายุน้อยที่สุด เป็นเด็กหญิงวัย 5 ขวบ และ 

มากที่สุด 90 ปี ด้านกลุ่มอาชีพผู้ถูกกระท�ามากที่สุดคือ นักเรียน 

นกัศกึษา ร้อยละ 60.9 และท่ีน่าตกใจคอืผูก้ระท�าความรนุแรงกว่า

ครึ่ง คือ ร้อยละ 53 เป็นคนรู้จักคุ้นเคยหรือบุคคลในครอบครัว  

ซึ่งมีหลายกรณีที่อาศัยความไว้ใจเชื่อใจ และล่อลวง 

 ขณะเดียวกัน ในช่วงที่ผ่านมานี้ สังคมไทยยังได้รับรู้

ข่าวสารเกีย่วกบัการกระท�ารนุแรงทางเพศต่อเดก็นกัเรยีนบ่อยคร้ัง  

อันสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาความรุนแรงทางเพศ โดยเฉพาะ 

ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกับเด็กนักเรียนยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังที่น่า

เป็นกังวลเพราะย่อมส่งผลต่อสภาพจิตใจ พัฒนาการ ผลการเรียน

ของเด็กและอาจส่งผลเสียระยะยาวที่ติดตัวเด็กไปจนเป็นผู้ใหญ่  

ด้วยเหตุนี ้เพือ่ให้เกดิการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เมือ่วนัที ่15 

มิถุนายน 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 

จึงได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน 

ภาคประชาสังคม เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการยุต ิ

การใช้ความรนุแรงทางเพศต่อเด็กนกัเรยีน อนัจะน�าไปสูก่ารจดัท�า 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและ 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง 

 ส� าหรับการประชุมรับฟ ั งความคิด เห็นดั งกล ่ าว  

นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง นางสาว

อารีวรรณ จตุทอง และนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ร่วมกับผู้มีประสบการณ์การท�างาน

ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองเด็กเยาวชน ประกอบด้วย คณุทิชา 

ณ นคร คุณสุนี ไชยรส คุณเจษฎา แต้สมบัติ และคุณแสงจันทร์ 

เมธาตระกลู และผูท้รงคณุวฒุด้ิานต่าง ๆ  ของ กสม. ประกอบด้วย  

คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ อาจารย์

สุคนธ์ สินธพานนท ์และ ผศ.ดร.สมบัติ ตาปัญญา แลกเปลี่ยน 
นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ความคิดเห็นในประเด็นส�าคัญ เช่น ปัญหาและผลกระทบจาก

การกระท�าความรุนแรงในเด็กนักเรียน กฎหมายและกลไกการ

คุ้มครองเด็ก มาตรการป้องกันและการช่วยเหลือของสถานศึกษา 

กระบวนการยุติธรรมส�าหรับเด็ก มาตรการและแนวทางการฟื้นฟู

เยยีวยา บทบาทและการท�าหน้าทีข่องสือ่มวลชนในการน�าเสนอข่าว 

 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาและ

ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงต่อเด็กในสถานศึกษาพบ

ว่า การที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาล่วงละเมิดทางเพศต่อ

เด็กนักเรียนสะท้อนถึงการขาดความตระหนักรู้ในเรื่องสิทธิเด็ก 

เป็นการสร้างและตอกย�้าวัฒนธรรมการใช้อ�านาจของครูท่ีมีต่อ

เดก็ และการขาดระบบคุ้มครองเด็กทีเ่ป็นธรรมและมปีระสทิธภิาพ

ในสถานศึกษา การล่วงละเมิดเด็กนักเรียนนี้มักเกิดกับเด็กที่

ไม่ได้พักอาศัยอยู่กับพ่อแม่ นอกจากนี้ หากเป็นกรณีท่ีเกิดใน 

ตา่งจังหวัดกอ็าจมีเรือ่งอิทธพิลในทอ้งถิน่มาเกีย่วข้อง และน�าไปสู่

การไกล่เกลีย่เพือ่ไม่ให้มีการด�าเนินคดีกบัผูก้ระท�าความผดิ ทัง้ ๆ  ที ่

เป็นฐานความผิดที่ไม่สามารถยอมความกันได้ก็ตาม นอกจากนี้ 

การล่วงละเมดิต่อเดก็ไม่ได้จ�ากัดวงเฉพาะครอูาจารย์ทีใ่กล้ชดิเดก็

เท่านัน้ แต่คนในครอบครวักอ็าจเป็นผูล่้วงละเมดิต่อเดก็ได้เช่นกนั

 ดังนี้แล้ว แนวทางการแก้ไขปัญหาจึงต้องสร้างกลไกใน

การคุ้มครองเด็กที่มีประสิทธิภาพโดยนักเรียน ผู้ปกครอง และ

ชมุชน สามารถมส่ีวนร่วมในการตรวจสอบและป้องกนัการกระท�า 

ที่ไม่เหมาะต่อเด็กนักเรียน ขณะเดียวกันก็ต้องส่งเสริมความรู้

ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนให้แก่บุคลากรทางการศึกษา 

รวมทั้งเด็กนักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป 

ให้ตระหนักรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนและสร้างวัฒนธรรมในการ

เคารพสิทธิมนุษยชนด้วย 

 ด้านนางสาวอารวีรรณ จตทุอง กรรมการสทิธมินษุยชน 

แห่งชาต ิกล่าวว่า ปัญหาส�าคญัอกีประการทีเ่กดิขึน้คอื ส่วนใหญ่แล้ว

เด็กนกัเรยีนหรอืผูเ้สยีหายมกัจะไม่กล้าพึง่พากระบวนการยตุธิรรม

เพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรม ด้วยโครงสร้างสังคมปิตาธิปไตย 

และวัฒนธรรมเชิงอ�านาจ ท�าให้เด็กไม่กล้าเปิดเผยเรื่อง 

การถกูละเมดิทางเพศให้ผู้ปกครองหรอืบคุคลในครอบครัวทราบ  

เนื่องจากวุฒิภาวะการตัดสินใจ ความกลัว เห็นว่าเป็นเร่ือง 

น่าอับอาย ท�าให้ครูบางคนอาศัยจุดอ่อนนี้เป็นเครื่องมือในการ

ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก 

 “ที่น่าเป็นห่วงคือ แม้จะมีบุคคลอื่นร่วมรับรู้เหตุการณ ์

ทีเ่กดิขึน้แต่กม็กัจะไม่กล้าเปิดเผยข้อมลู เพราะครผููก้ระท�าผดินัน้  

มกัเป็นทีย่อมรบัของบคุลากรในโรงเรยีน ท�าให้เด็กอยูใ่นสถานการณ์ 

ท่ีถูกกระท�าล่วงละเมิดทางเพศซ�้า ๆ เรื่อยไปโดยไม่ทราบ 

วิธีการในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ซ�้าร้ายบางกรณีบุคคล

อื่นกลับเห็นว ่าการกระท�าล ่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กเป ็น 

เรือ่งทีเ่กดิขึน้เป็นปกตใินสงัคม ท�าให้ปัญหาต่าง ๆ  ไม่ได้รบัการแก้ไข 

อย่างเป็นรูปธรรม เพราะท้ังตัวเด็กผู้ถูกละเมิด พยานแวดล้อม 

หรือแม้กระทั่งผู ้บริหารของโรงเรียนก็ไม่มีใครอยากจะเอ่ยถึง

เรื่องที่เกิดข้ึน กล่าวได้ว่าการล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียน  

เป็นปัญหาเฉกเช่นฝีหนองของระบบการศึกษาไทยที่ต้องเร่งรีบ

รกัษาอย่างเป็นระบบ เพือ่มีมาตรการท่ีเหมาะสมในการแก้ไขปัญหา 

ได้อย่างแท้จริง” กสม. อารีวรรณ กล่าว

 อนึง่ การประชุมรบัฟังความคดิเห็นเพือ่ศกึษาปัญหาและ 

แนวทางการยตุกิารใช้ความรนุแรงทางเพศต่อเดก็นกัเรยีน ครัง้ถดัมา 

ในเดอืนเดยีวกนั กสม. ยงัได้เชิญผูแ้ทนหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วข้อง 

และผู ้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประจ�า

ประเทศไทย (UNICEF) มาร่วมแลกเปลีย่นข้อมลูด้วย โดยหลงัจากนี้  

กสม. จะได้ประมวลข้อมูลสภาพปัญหาตลอดจนข้อเสนอแนะ 

ที่ ไ ด ้ จ ากทุ กภาคส ่ วน เพื่ อ จั ดท� า 

ร่างข้อเสนอแนะมาตรการหรือ 

แนวทางในการส ่งเสริมและ 

คุ ้ ม ค ร อ ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น 

อย่างเป็นระบบเพื่อเสนอต่อ

คณะรฐัมนตรแีละหน่วยงาน

เกี่ยวข้องโดยเร็ว
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ครม. มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าหลักสูตร-คู่มือด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา
      ไปใช้ประโยชน์สร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิฯ

 ตามท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (กสม.) โดยคณะท�างานด้าน
ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนได้ 

จดัท�าและส่งมอบ “หลกัสตูรสทิธมินษุยชน 
ศึกษาส�าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย” และ “คู่มือการ
จดัการเรยีนรูส้ทิธิมนุษยชนศกึษาส�าหรบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน” 
(ส�าหรับนักเรียน 5 ช่วงชั้น ได้แก่ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย) ให้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคสถาบัน 
การศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม พร้อมกับการจัดท�า
ข้อเสนอแนะเชงินโยบายเพือ่เสนอแนะแนวทางในการส่งเสรมิสทิธิ
มนษุยชนไปยงัคณะรฐัมนตรีเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานน�าหลกัสตูร
และคู่มือดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ เมื่อเดือนมกราคม ที่ผ่านมา นั้น 
 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ในฐานะประธานคณะท�างานด้านส่งเสริมการเคารพ
สิทธิมนุษยชน เปิดเผยว่า ไม่นานมานี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบในหลักการให้หน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้องน�าหลักสตูรสทิธมินษุยชนศกึษาฯ และคูม่อืการจดัการ
เรียนรูฯ้ ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความตระหนกัและส่งเสรมิการ
เคารพสทิธมินษุยชนในสงัคมตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบั
หน้าที่และอ�านาจของแต่ละหน่วยงาน 
 ทั้งนี้ หลายหน่วยงานได้มีหนังสือตอบ ครม. เพื่อแจ้งผล
การด�าเนินการหรือแผนในการน�าหลักสูตรและคู่มือดังกล่าวไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์แล้ว อาทิ กระทรวงศึกษาธิการโดยส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับส�านักงาน กสม.  
จัดอบรมครูทุกจังหวัดใน 6 ภูมิภาค ในการน�าคู่มือไปใช้
ในการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อนัเชือ่มโยงกบัหลกัสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
และสามารถสร้างวิทยากรครูเพื่อ
เผยแพร่เรื่องสิทธิมนุษยชนศึกษา
ได้ระยะแรกแล้ว จ�านวน 1,125 คน  
กระทรวงยุติธรรม ได้น�าหลักสูตร 
การเรียนรู ้สิทธิมนุษยชนศึกษาส�าหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไปทดลองใช ้กับสถานศึกษาและจะ
ขยายผลไปท่ัวประเทศ ส�านักงาน ก.พ. เห็นควรให้มีการ
สอดแทรกรายละเอียดเนื้อหาสาระที่ปรากฏในหลักสูตร 
สิทธิมนุษยชนศึกษาข้ันพื้นฐานไว้ในหลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกระดับ 
ขณะที่ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ โดยกองคดีอาญา เห็นควรน�า

หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาไปประยุกต์
ในการเรียนการสอนของโรงเรียนนายร้อย
ต�ารวจ หรือ การอบรมข้าราชการต�ารวจ

หลักสูตรต่าง ๆ เป็นต้น 
 “ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน เช่น การล่วงละเมิดเด็กและ
เยาวชน การบังคับให้บุคคลสูญหาย ผลกระทบต่อชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่
ของรัฐ หรือธุรกิจของเอกชน สะท้อนให้เห็นว่า ผู้คนในสังคม
ยังขาดความตระหนักรู้และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของกัน
และกัน ดังนั้น ‘สิทธิมนุษยชนศึกษา’ จึงเป็นเรื่องส�าคัญที่ต้อง
ได้รับการวางรากฐานให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมในสังคมไทย 
ในทุกกลุ ่มเป้าหมายและทุกภาคส่วนของสังคม และเป็นที่ 
น่ายนิดว่ีา หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องได้ตอบรบัการน�าหลกัสตูรและคู่มอื
การจัดการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาไปใช้ประโยชน์ตามที่ 
กสม. เสนอแนะแล้ว หลังจากนี้ กสม. จะเดินหน้าพัฒนาหลักสูตร
และคู่มือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งหวังว่าเครื่องมือ 
ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนอย่าง
แท้จรงิเพือ่การร่วมสร้างสงัคมแห่งการเคารพสทิธิมนษุยชนต่อไป” 
นางประกายรัตน์ กล่าว 
 อนึง่ หน่วยงานทีเ่หน็ชอบแนวทางในการส่งเสรมิสทิธิมนษุยชน
และมข้ีอเสนอแนะต่อการพฒันาหลกัสตูรและคูม่อืตอบกลับมายงั ครม. 

ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลงั กระทรวง 
การต่างประเทศ กระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่คงของมนษุย์ กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กระทรวงพลงังาน 

กระทรวงพาณชิย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยตุธิรรม กระทรวง
แรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
สาธารณสขุ กระทรวงอุตสาหกรรม ส�านกันายกรฐัมนตร ี (ส�านกั
ปลดัส�านกันายกรฐัมนตร)ี ส�านกังาน ก.พ. ส�านกังานสภาพฒันาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิส�านกังาน ก.พ.ร. ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ  
(กองคดอีาญา) ส�านกังานศาลยตุธิรรม และสถาบันพระปกเกล้า
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กสม. ร่วมพิธีถว�ยพระพรเนื่องในโอก�สวันเฉลิมพระชนมพรรษ�สมเด็จพระน�งเจ้�สุทิด�ฯ พระบรมร�ชินี

กสม. จดัประชมุรบัฟังคดิเห็นจ�กหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องเพือ่ศกึษ�แนวท�งยติุก�รใช้คว�มรนุแรงท�งเพศต่อเดก็นักเรยีน

กสม. ร่วมประชุม UNESCAP ถกประเด็นคว�มรับผิดชอบในก�รดำ�เนินธุรกิจต่อก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน

ครอบครัวน�ยวันเฉลิม ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ กสม. ขอให้ติดต�มกรณีน�ยวันเฉลิมถูกบังคับให้สูญห�ยในกัมพูช�

 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายวัส ติงสมิตร ประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง  
นางประกายรตัน์ ต้นธรีวงศ์ นายสมณ์ พรหมรส นางสาวอารวีรรณ  
จตทุอง นางภริมย์ ศรปีระเสริฐ และนายสุวฒัน์ เทพอารกัษ์ กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิพร้อมด้วยผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีส่�านกังาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า 
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 ส�านักงาน กสม. 

 วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ ์กรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาต ิเป็นประธานในการประชุมรับฟังและแลกเปลีย่นความคดิเห็นจากผูแ้ทนหน่วยงาน
ต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนษุย์ ส�านกังานต�ารวจ
แห่งชาต ิกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยตุธิรรม ส�านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กระทรวงศึกษาธิการ และ 
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประจ�าประเทศไทย (UNICEF) เพื่อจัดท�าข้อเสนอ
แนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีการศึกษาปัญหาและแนวทางการยุติการใช้ความรุนแรงทางเพศ
ต่อเด็กนักเรียนโดยครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมนีางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง นางสาว
อารีวรรณ จตุทอง และนายสุวัฒน์ เทพอารักษ ์กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 709 ส�านักงาน กสม. 

 วนัท่ี 9 มถุินายน2563 นางประกายรตัน์ ต้นธรีวงศ์ กรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติ ในฐานะประธานคณะท�างานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และ 
การพัฒนาท่ียั่งยืน พร้อมด้วย นายสมณ์ พรหมรส นางสาวอารีวรรณ จตุทอง  
นางภริมย์ ศรปีระเสรฐิ และนายสวุฒัน์ เทพอารกัษ์ กรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ  
เข้าร่วมการประชุมเสมือนจริง หัวข้อ “ความรับผิดชอบในการด�าเนินธุรกิจต่อการ
เคารพสทิธมินษุยชน : ปัจจยัท้าทายรปูแบบใหม่ วธิกีารรบัมอืรปูแบบใหม่” ผ่านทาง 
ระบบออนไลน์ จัดโดย คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ
ส�าหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 ส�านักงาน กสม.

 วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ครอบครัวนายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ ์เข้ายื่นเรื่องร้องเรียน
ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ขอให้ติดตามกรณีนายวันเฉลิม ถูกลักพาตัว
หรือถูกบังคับให้สูญหายไประหว่างพ�านักในประเทศกัมพูชา โดยมีนายชนินทร์ เกตุปราชญ ์ 
ผูอ้�านวยการส�านกัมาตรฐานและตดิตามการคุม้ครองสทิธมินษุยชน เป็นผูแ้ทนรบัเรือ่งร้องเรยีน 
ณ ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 อนึ่ง ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ส�านักงาน กสม. โดยความเห็นชอบของ
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีหนังสือด่วนท่ีสุด ถึงกระทรวงการต่างประเทศ 

เพื่อขอให้ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกรณีนายวันเฉลิม โดยขอให้แสวงหาข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือพยานหลักฐาน เพื่อท�าความ
จริงให้ปรากฏ ในเบื้องต้นแล้ว



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

รายงานยูเอ็น ช้ีการระบาดของโรคโควิด 19 
กระทบเป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืนของไทย

ได้รับผลกระทบน้อยกว่า และการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
อย่างรวดเร็วได้ช ่วยบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของ 
โรคโควิด 19 ได้ในระดับหนึ่ง

กีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจ�า
ประเทศไทย กล่าวว่า ความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นประเด็นที่
น่าเป็นห่วง เนื่องจากเกือบคร่ึงของตลาดแรงงานได้รับผลกระทบ
รุนแรงอย่างเห็นได้ชัด แม้ว่าท้ังผู้หญิงและผู้ชายได้รับผลกระทบ 
เท่า ๆ กัน แต่ผู้หญิงมีความเสี่ยงสูงกว่าทั้งทางสังคมและทาง
เศรษฐกจิ ซ่ึงผลกระทบจะบรรเทาลงได้ด้วยการมุง่เน้นไปทีน่โยบาย
ท่ีส่งผลต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม การระบาด
ของโควิด 19 อาจกระทบต่อความพยายามของประเทศไทย 
ที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อันเป็นกรอบ
ทิศทางการพัฒนาร่วมกันของประชาคมโลก และส่งผลลบ 
ต่อความก้าวหน้าในการด�าเนินการตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา

ที่มา www.unicef.org/thailand 

วันที่ 25  มิถุนายน 2563 องค์การสหประชาชาติ
ประเทศไทยร่วมกับส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิเปิดเผย “รายงานการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกจิ
ของโควดิ-19 ต่อประเทศไทย” ซึง่ชีใ้ห้เหน็ว่าการระบาดของโรค
โควิด 19 อาจส่งผลให้จีดีพีของประเทศไทยในปี 2568  ลดลง 
ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับสถานการณ์ปกติ โดยอัตราการว่างงาน 
ในกลุ่มผู้หญิงจะสูงถึงร้อยละ 4.5 ในขณะที่อัตราการว่างงาน 
โดยรวมจะเพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 3.1 ส�าหรบัทัง้ปี 2563 ซึง่ในระหว่างปี  
การว่างงานจะเพิ่มสูงกว่านี้ โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานนอกระบบ

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์และการท่องเท่ียวมี 
แนวโน้มชะลอตวัอย่างรนุแรง ขณะที่ 

ผลิตผลทางการเกษตรจะ 
ได้รับความเสยีหายเพ่ิมเตมิ 

จากการระบาดของ 
ไวรัสนอกเหนือจาก
ที่ ป ร ะ ส บ ป ั ญ ห า
ภัยแล ้ ง  ส ่ วนภาค
อุตสาหกรรมอื่น ๆ 

เช่น การดูแลสุขภาพ 
สิ นค ้ าอุ ป โภคบริ โภค  

และบ ริการทางการ เ งิ น  


