
(อ่านต่อหน้า 2)

เปิดรายงานข้อเสนอแนะ
กรณีพนักงานจ้างเหมาบริการของรัฐ

ถูกเลือกปฏิบัติ  แนะรัฐเร่งแก้ปัญหาเรื้อรัง
 เอื้อคนท�างานได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐาน

ปีที่ 18 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2562

 สืบเนื่องจากปี 2541 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติ
เร่ืองการปฏิรูประบบราชการ โดยให้ส่วนราชการยุบต�าแหน่ง
ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ต�าแหน่งลูกจ้างประจ�าหมวด
แรงงานที่ว่างลง และให้พิจารณาทบทวนงานที่สามารถถ่ายโอน
ให้เอกชนรับไปด�าเนินการแทนได้ เพื่อปรับลดอัตราก�าลังภาครัฐ  
ต่อมาเมือ่ปี 2548 กรมบญัชกีลางได้มหีนังสอืแจ้งเวยีนส่วนราชการ 
เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เอกชนด�าเนินงาน ซึ่งมีสาระส�าคัญว่าการจ้างเอกชนด�าเนินงาน
ของส่วนราชการไม่ถือเป็นการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ 
และไม่ถอืเป็นการจ้างแรงงานทีส่่วนราชการผู้ว่าจ้างกบัเอกชน
ผู้รับจ้างจะมนิีตสัิมพันธ์ในฐานะ “นายจ้าง-ลกูจ้าง” ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 575 ส่วนราชการผูว่้าจ้างจึงไม่ต้อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

 ภายหลังหน่วยงานของรัฐได้ด�าเนินการตามนโยบาย 
ดงักล่าวแล้ว ได้มเีร่ืองร้องเรยีนมายงัคณะกรรมการสทิธิมนษุยชน
แห่งชาต ิ(กสม.) ตัง้แต่ปี 2549 โดยระบุว่า พนกังานจ้างเหมาบริการ
ในหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน  
เนื่องจากไม่ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ทั้งที่ท�างานเช่นเดียวกับ
ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราว และไม่ได้รับการคุ้มครองตาม
สิทธิขั้นพื้นฐานหรือมาตรฐานขั้นต�่าที่ลูกจ้างทั่วไปพึงมีสิทธิได้
รับ ซ่ึงอาจเป็นการปฏบัิตท่ีิไม่เป็นธรรม กสม. พิจารณาเห็นว่าการ
กระท�าของหน่วยงานภาครัฐต่อกลุ่มพนักงานจ้างเหมาบริการ
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวไปยังรัฐบาลท่ีผ่านมาและหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้อง ตั้งแต่ปี 2553 แต่ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้า 
ในการแก้ไขปัญหาดงักล่าวอย่างเป็นรปูธรรม และยงัมีค�าร้องกรณี 
ดังกล่าวมายัง กสม. อย่างต่อเนื่อง 

เปิดรายงานข้อเสนอแนะ
กรณีพนักงานจ้างเหมาบริการ
ของรัฐถูกเลือกปฏิบัติ 

บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้าน
สิทธิมนุษยชน ประจำาปี 2562
30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
พัฒนาการและข้อห่วงใย
ในการคุ้มครองเยาวชน

มุมสะท้อน

ภาพกิจกรรม
สวีเดนถูกจัดให้เป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุด
สำาหรับผู้มีความหลากหลายทางเพศ
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2 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

 1 พฤศจิกายน 2562 ประธานศาลฎีกาและ
ประธานศาลปกครองสูงสุด มีค�าสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นการชั่วคราว จ�านวน 
4 ท่าน ได้แก่ นายสมณ์ พรหมรส นางสาวอารีวรรณ  
จตทุอง นางภริมย์ ศรปีระเสรฐิ และ นายสวุฒัน์ เทพอารกัษ์ 
ส่งผลให้มผีูป้ฏบิตัหิน้าทีค่ณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ 
(กสม.) ครบองค์คณะซึ่งสามารถด�าเนินภารกิจในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนต่อไปได้ 
 หลังจากนั้น กสม. ได้เร่งพิจารณาเร่ืองตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนและร่างข้อเสนอแนะในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่คงค้างอยู่หลายเรื่อง เรื่องหนึ่งที่  
กสม. ให้ความส�าคญัคอืข้อเสนอแนะต่อรฐับาลและหน่วยงาน
ท่ีเกีย่วข้องกรณปัีญหาพนกังานจ้างเหมาบรกิารในหน่วยงาน 
ของรัฐไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น
ปัญหาทีส่บืเน่ืองมาจากนโยบายการปรบัลดอตัราก�าลงัภาครฐั 
ในปี 2541 และยังคงส่งผลกระทบต่อสิทธิของคนท�างานใน
หน่วยงานรัฐมาถึงปัจจุบัน มุมมองสิทธิ์ฉบับนี้จึงหยิบยกสาระ
จากรายงานข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อเป็นอีกเสียงที่ช่วยบอก
ต่อสังคมว่ายงัมแีรงงานกลุม่หนึง่ทีแ่ม้ท�างานในหน่วยงานของ
รฐัแต่กลบัถูกเลอืกปฏิบติัและไม่ได้รับสทิธสิวสัดิการขัน้พืน้ฐาน
เช่นแรงงานทั่วไป โดยหวังว่าข้อเสนอแนะดังกล่าวจะน�าไปสู่
การแก้ไขปัญหาได้โดยไม่ช้า 
 จากนัน้ ชวนอ่านประวตัแิละผลงานจากการอทุศิตน 
เพ่ือสังคมของบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านสิทธิ-
มนุษยชน ประจ�าปี 2562 ต่อด้วยสาระความรู้เรื่องสิทธิเด็ก
เนื่องในโอกาสการครบรอบ 30 ปีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
ของสหประชาชาติในปี 2562 และปิดท้ายด้วยข่าวสาร 
ต่างประเทศกรณีส�านักวิจัย Asher & Lyric เปิดเผยผลส�ารวจ
ประเทศทีป่ลอดภยัและอันตรายส�าหรบัผู้มีความหลากหลาย 
ทางเพศ ซึ่งสวีเดนถูกจัดให้เป็นประเทศที่ปลอดภัยท่ีสุด
เนื่องจากมีกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิของผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศอย่างครอบคลุม 

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

เลขาธิการ  : นายบุญเกื้อ สมนึก
 (รักษาราชการแทน)
รองเลขาธิการ : นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์
 นางสาวอัจฉรา ฉายากุล

“มุมมองสิทธิ์” เป ็นจดหมายข ่าวของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดทำาเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสิทธมินุษยชน การนำาข้อความหรือเร่ืองราว 
บางส่วนหรือท้ังหมดไปเผยแพร่โปรดอ้างถงึแหล่งข้อมูล

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ใน
จดหมายข่าว “มมุมองสทิธิ”์ ได้ตลอดท้ังปี ทัง้น้ีเรือ่งท่ีได้รับ
การพิจารณาตีพิมพ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อความ
เพือ่ความเหมาะสม

บทความ/ข้อความ หรือความคิดเห็นใด ๆ  ท่ีปรากฏอยู่
ในจดหมายข่าว “มุมมองสิทธิ์” เป็นความคิดเห็นส่วนตัว 
ของผู้เขียน ซ่ึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ 
กองบรรณาธกิารไม่จำาเป็นต้องเหน็พ้องด้วย

มุมสะท้อน

ปีที่ 18 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 กสม. ชุดปัจจุบันจึงได้หยิบยกปัญหาดังกล่าวมาพิจารณา  
ในการประชมุ กสม. ด้านคุม้ครองและมาตรฐานการคุม้ครองสทิธมินษุยชน  
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โดยเห็นว่า ลักษณะการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานจ้างเหมาบริการเหมือนกันกับการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและลูกจ้างช่ัวคราว กล่าวคือ พนักงานจ้างเหมาบริการ
ต้องมาท�างานตามวันเวลาราชการ ต้องปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับ
บัญชามอบหมาย อนัมลัีกษณะการจ้างทีเ่ป็นไปตามสญัญาจ้างแรงงาน  
แต่ไม่ได้รับสิทธิในสวัสดิการต่าง ๆ ทั้งยังถูกหักเงินค่าจ้างในกรณีท่ี 
ไม่มาปฏิบตังิานด้วย การจัดจ้างพนกังานจ้างเหมาบรกิารในรปูแบบ
สัญญา “จ้างท�าของ” จึงเป็นการอ�าพรางสัญญา “จ้างแรงงาน”  
อันเป ็นนิติ สัมพันธ ์ที่แท ้จริง ซึ่งสอดคล ้องกับค�าพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.349/2556 ลงวันที่  

ในเวลาราชการ 
วันจนัทร์ - วันศกุร์ เวลา 8.00 - 16.30 น.



3ปีที่ 18 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2562

3 พฤษภาคม 2556 และคดีหมายเลขแดงท่ี อ.531/2557  
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ส่งผลให้พนักงานจ้างเหมาบริการ 
ไม่ได้รับการคุ้มครองในฐานะลูกจ้าง อันกระทบต่อสิทธิของบุคคล
ในเรื่องการประกอบอาชีพตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองไว้ 
 นอกจากน้ี แนวนโยบายการปรบัลดอตัราก�าลงัภาครฐัยงั
ไม่สอดคล้องกบัความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณ 
เพราะแม้ว่างบประมาณด้านบุคลากรจะลดลง แต่ส่วนราชการ
ยังสามารถน�างบประมาณในการด�าเนินงานไปจัดจ้างพนักงาน
จ้างเหมาบริการขึ้นมาทดแทน โดยไม่ได้มีข้อก�าจัดในเรื่องกรอบ
อัตราเน่ืองจากการใช้งบประมาณดังกล่าวข้ึนอยู่กับดุลพินิจของ 

 ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นได้อย่างจริงจังและส่งเสริมผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยและ 
มีสุขอนามัยที่ดีในการท�างาน ได้รับรายได้ สวัสดิการการประกันสังคม และสิทธิประโยชน์อื่นที่เหมาะสมแก่การด�ารงชีพ 
ตามแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 74 และเพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักการว่าบุคคลควรได้รับค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันในงานลักษณะเดียวกัน (equal pay for equal work)  
รวมทั้งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (ICESCR) ข้อ 7 ที่ให้การรับรองสิทธิ 

ของทุกคนที่จะมีสภาพการท�างานที่ยุติธรรมและน่าพึงพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและ 
ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันส�าหรับงานที่มีคุณค่าเท่ากัน โดยปราศจากความแตกต่างในเรื่องใด
 ในการประชมุ กสม. ด้านคุม้ครองและมาตรฐานการคุม้ครองสทิธมินษุยชน เมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2562 กสม. จงึมข้ีอเสนอแนะ 
มาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชนแก่กลุม่พนกังานจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรฐั เพือ่ให้สอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชนต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้ 

1ครม. ควรให้ก�าหนดให้มีกลไกกลาง ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการพิจารณาหาวิธีการแก้ไขปัญหาของพนักงานจ้างเหมาบริการ

ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานหรือมาตรฐานขั้นต�่า 
ที่ลูกจ้างโดยทั่วไปพึงมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน 
และกฎหมายประกันสังคม 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาและเยียวยาพนักงานจ้างเหมาบริการอย่างเร่งด่วน ครม.  
ควรสั่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเหมาบริการพิจารณาหาแนวทางหรือมาตรการ 

ในการคุ้มครองสิทธิแรงงานขั้นพ้ืนฐานของพนักงานจ้างเหมาบริการ โดยอาจพิจารณาการใช้
ระบบพนกังานของรฐัในการแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรของกระทรวงสาธารณสขุ หรอือาจพจิารณา 
ให้สทิธปิระโยชน์ทีไ่ม่ต�า่กว่ามาตรฐานของสทิธติามพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
จนกว่าจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรม 

     ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส�านักงาน ก.พ.) และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ 
ราชการ (ส�านักงาน ก.พ.ร.) ควรเร่งศึกษาและพิจารณาทบทวนกรอบอัตราก�าลังภาครัฐในปัจจุบัน 

ว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ๆ เพียงใด เพราะปัญหาการจ้างพนักงาน
จ้างเหมาบริการ เป็นผลโดยตรงจากการขาดแคลนบุคลากรของส่วนราชการ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานี ้
ในระยะยาว จึงควรพิจารณาก�าหนดนโยบายกรอบอัตราก�าลังภาครัฐที่เหมาะสมต่อไป

ส่วนราชการนัน้ ๆ  อกีทัง้ในปัจจบุนัยงัไม่มมีาตรการในการแก้ไขปัญหา 
กรณพีนกังานจ้างเหมาบรกิารในหน่วยงานของรฐัอย่างจรงิจงั แม้ว่า
หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องได้รับทราบสภาพปัญหาแล้วกต็าม จึงเหน็ว่า  
กรณีการจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ อาจเป็นเหตุให้รัฐโดย 
ส่วนราชการต่าง ๆ มีการปฏิบัติท่ีแตกต่างกันต่อบุคคลท่ีท�างาน 
ในลักษณะอย่างเดียวกัน ด้วยเหตุแห่งสถานะของจ้างแรงงาน  
การด�าเนนิการจ้างพนกังานจ้างเหมาบรกิารในหน่วยงานของรฐั 
ลักษณะนี้จึงเป็นการผลักภาระท�าให้บุคคลไม่ได ้รับสิทธิ 
ในสวัสดิการขัน้พ้ืนฐานอย่างเท่าเทยีมกบัข้าราชการหรอืลกูจ้าง
ของรัฐ 



12 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีมติเห็นชอบรายชื่อ

บคุคลและองค์กรทีส่มควรได้รบัรางวลับคุคลและองค์กรทีม่ผีลงานดเีด่นด้านการส่งเสรมิ ปกป้อง และ

คุม้ครองสทิธมินษุยชน ประจ�าปี 2562 เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรตคุิณบคุคลและองค์กร 

ทีอ่ทุศิตนปฏบิตังิานเพือ่ส่งเสรมิ ปกป้อง และคุม้ครองสทิธมินษุยชน ให้สังคมได้รับรู้และถือเป็นแบบอย่าง โดยมบีุคคลและองค์กร

ทีไ่ด้รบัรางวลัทัง้สิน้ จ�านวน 7 ราย แบ่งตามประเภทรางวัล 7 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 ด้านที่ 2สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม

สิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง

พระราชวสิทุธปิระชานาถ 
(อลงกต ตกิขฺปญโฺญ) หรือ 
ท่านเจ้าคุณอลงกต  
เจ้าอาวาสวัดพระบาทน�้าพุ  
จังหวัดลพบุรี 

 พระของชุมชนผู้ท�าคุณประโยชน์ให้แก่สังคมในการ

อุปการะช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยโรคเอดส์ 

มายาวนานกว่า 20 ปี โดยเป็นผูก่้อตัง้โครงการธรรมรกัษ์นเิวศน์ 

บ้านพกัผูป่้วยโรคเอดส์ระยะสดุท้าย เพือ่สร้างจติส�านกึของสงัคม

ให้มีเมตตาและมนุษยธรรมต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ให้ได้รับการดูแล 

ช่วยเหลือจนวาระสุดท้ายของชีวิต และจากไปอย่างสงบสุข 

สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ นอกจากนี้ ท่านเจ้าคุณอลงกต

ยังเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 และโรงเรียน

อนุบาลธรรมรักษ์ ส�าหรับเด็กด้อยโอกาสและเด็กท่ีได้รับ 

ผลกระทบจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อให้มีอนาคตทาง 

การศึกษาด้วย

 องค ์กรศาสนาภายใต ้สภาพระสั งฆราชคาทอลิก 

แห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2520 โดยน�าเหตุการณ์ทางสังคม 

มาเป็นเครือ่งมอืในการกระตุน้จติส�านกึทางสงัคมแก่กลุม่เป้าหมาย 

ให้เข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาและผลกระทบที่เกิดกับประชาชน 

และอาศัยจุดยืนทางศาสนาเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาถึง

ความยตุธิรรม โดยมีผลงานด้านสทิธมินษุยชนทีส่�าคญั คอื การจดัท�า 

กรณีศึกษาหลายกรณีท่ีน�าไปสู ่การแก้ไขปัญหา เช่น ศึกษา 

ผลกระทบของแรงงานอพยพ จนพัฒนาไปสู่การก่อตั้งหน่วยงาน

เพือ่ผูอ้พยพและย้ายถิน่ฐาน ศกึษาผลกระทบจากนโยบายพฒันา

ของรัฐต่อชาวเขา จนน�าไปสู่การก่อตั้งคณะกรรมการคาทอลิก

เพื่อการพัฒนาสังคม แผนกชาติพันธุ์ และศึกษาเรื่องแรงงาน 

นอกระบบ จนน�าไปสู่การก่อตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาผู้รับงาน

ไปท�าที่บ้าน เป็นต้น

คณะกรรมการคาทอลิก
เพื่อการพัฒนาสังคม 

แผนกยุติธรรมและสันติ (ยส.) 

ด้านที่ 3 สิทธิเด็ก

 ผูใ้ห้ความช่วยเหลอืเดก็ทีถ่กูกระท�าความรนุแรงและถกูแสวงหา
ผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์ ท้ังในรูปแบบถูกบังคับค้าประเวณี 
และถูกบังคับใช้แรงงาน โดยท�างานให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก

ครบทุกกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบติดตาม คุ้มครอง
สวัสดิภาพ ฟื้นฟูเยียวยา ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และ 
คืนเด็กสู่สังคมมากว่า 28 ปี นอกจากนี้ วาสนายังมีบทบาทส�าคัญ
ในการผลักดันเร่ืองสิทธิเด็กระดับนโยบาย เช่น การร่วมพัฒนา
หลักสูตรการคุ้มครองเด็ก และคู่มือส�าหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ
งานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตลอดจนเป็นผู้ริเริ่มให้
องค์กรภาคประชาสงัคมด้านสิทธเิดก็รวมตวัเป็น “เครอืข่ายสทิธเิดก็
ประเทศไทย” ในปี 2555 เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนนุการด�าเนนิงาน 
ในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิเด็กร่วมกันอย่างเข้มแข็ง  

วาสนา เก้านพรัตน์ 
ผู้อ�านวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 

และประธานเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

4 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

บุคคล และ องค์กร ที่มีผลงานดีเด่น
    ด้านสิทธิมนุษยชน ประจำาปี 2562



ด้านที่ 4

ด้านที่ 5

ด้านที่ 7

ด้านที่ 6

การขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ

การขจัดการเลือกปฏิบัติ
ทางชาติพันธุ์และสถานะบุคคล

สิทธิคนพิการหรือสิทธิผู้สูงวัย

การต่อต้านการทรมานและการ
ปฏิบัติหรือลงโทษอื่นที่โหดร้าย

ส�านักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว 
จังหวัดระยอง

มูลนิธิเพื่อสิทธิ
และความเป็นธรรมทางเพศ

 หน่วยงานในสังกัดส�านักงานอัยการสูงสุด จัดตั้งขึ้นเม่ือปี 
2526 ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัด
ระยอง พ.ศ. 2526 ผลการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนท่ีส�าคัญ
นอกจากด�าเนินภารกิจด้านการอ�านวยความยุติธรรมทางอาญา 

 ก่อต้ังเมื่อปี 2555 โดยเริ่มต้นจาก “กลุ่มเสาร์ชาวเอ็ด”  
ซึ่งเป็นกลุ ่มนักกิจกรรมด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศที่ 
รวมตัวกันในการรณรงค์เพื่อให้สังคมเคารพความหลากหลาย 

 ผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการช่วยเหลือและขจัดปัญหา
คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ให้ได้รับการรับรองและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
มาเป็นเวลา 30 ปี โดยมีส่วนส�าคัญในการผลักดันข้อกฎหมาย/
นโยบายที่ขจัดความไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และไร้รากเหง้าโดยสิ้นเชิง
ของคนกลุ่มใหญ่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคนที่มีบุพการีสัญชาติไทยแต่
ตกหล่นจากทะเบียนราษฎร และกลุ่มคนต่างด้าวซึ่งอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยมายาวนานและบุตรท่ีเกิดในไทย ให้ได้รับการจัดท�า 
ทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (บัตรเลข 0) 
นอกจากนี้ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตีความกฎหมายทางทะเบียน
ราษฎรในทางทีเ่ป็นคณุต่อคนไร้สญัชาต ิเช่น การตคีวามสญัชาตไิทย 
โดยหลักสืบสายโลหิตจากบิดา ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ  
พ.ศ. 2508 รวมทัง้ผลกัดนัให้คนไร้สญัชาต ิไร้สญัชาต ิและไร้รากเหง้า  
ที่เกิดในประเทศไทยและอาศัยอยู่มานานได้รับการรบัรองสัญชาติ
ไทยโดยหลักดินแดน เป็นต้น

 บุคคลผู้มีมากต�าแหน่ง หลายความเช่ียวชาญ เคยด�ารง
ต�าแหน่งส�าคัญ อาท ิเลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา อธบิดี
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประธาน
คณะกรรมการองค์การเภสชักรรม กรรมการส�านกังานหลักประกนั
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการสร้าง
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาตขิองไทย และสนบัสนนุให้ผูส้งูอายไุด้ม ี
สิทธิที่จ�าเป็นอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีส่วนร่วมส่งเสริมสิทธิ
ด้านสุขภาพของประชาชนในหลายประเด็น เช่น การสนับสนุนให้
ผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยโรคพบยากได้รับการเยียวยาที่ดีขึ้น และ
ส่งเสริมให้ประชาชนในชนบทได้เข้าถึงสิทธิทางด้านสุขภาพ
และการรักษาพยาบาล

วีนัส สีสุข 
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน 
ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันพัฒนาการ
คุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.)

ในคดีเด็กและเยาวชนแล้ว ยังร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระท�ารุนแรงในพื้นที่จังหวัด
ระยอง ร่วมจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายในการคุ้มครองสวัสดิภาพ
และส่งเสริมความประพฤติเด็กผ่านกลไกคณะกรรมการคุ้มครอง
เด็กจังหวัดระยอง ตลอดจนร่วมจัดท�าแผนแก้ไขฟื้นฟูเยาวชน 
ที่ถูกด�าเนินคดีเพื่อเสนอความเห็นต่อพนักงานอัยการ นอกจากนี้ 
ยังมีบทบาทในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เช่น การออกหน่วย
เคล่ือนที่เพื่อให้ค�าปรึกษาปัญหากฎหมาย และเผยแพร่ความรู้ 
ทางกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่
  

ทางเพศในสังคมไทย ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญด้านการส่งเสริม 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เช่น การศึกษาวิจัยโดยรวบรวมปัญหา 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ  
เพือ่ส่ือสารสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะ และผลักดนัการเปล่ียนแปลง 
ระดับนโยบายหรือแก้ไขกฎหมาย ข้อบังคับ ของหน่วยงานภาครัฐ 
ที่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 
ในหลายประเดน็ เช่น ร่วมผลกัดนัการแก้ไขกฎกระทรวงกลาโหมเกีย่วกบั 
การเกณฑ์ทหารส�าหรับบุคคลข้ามเพศ จากการเป็น “โรคจิต” 
เป็น “ภาวะเพศสภาพ ไม่ตรงกับเพศก�าเนิด” เป็นต้น 

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล เนื่องจากไม่มีผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อ

5ปีที่ 18 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2562
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อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
พัฒนาการและข้อห่วงใยในการคุ้มครองเยาวชน30 ปี

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2532 
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้

รับรอง “อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก” (Convention on the 
Rights of the Child - CRC) ปี 2562 น้ี จึงเป็นปีที่ 30  
ที่อนุสัญญาฉบับดังกล่าวถือก�าเนิดข้ึน โดยเป็นข้อตกลงระหว่าง
ประเทศที่ได้รับการรับรองจากประเทศต่าง ๆ มากท่ีสุดถึง  
196 ประเทศ อันแสดงถึงการให้ค�ามั่นสัญญาของรัฐต่อเด็ก ๆ  
ว่าจะให้ความคุม้ครองดูแลอย่างเต็มความสามารถและเท่าเทียมกนั 

โดยอนุสัญญาฯ ทั้ง 54 ข้อนั้น ได้ให้การรับรองและ
ประกันสิทธิของเด็กที่เน้นหลักการพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่  
(1) การห้ามเลือกปฏิบัติต่อเด็กและการให้ความส�าคัญแก่เด็ก 
ทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยไม่ค�านึงถึงความแตกต่างของเด็ก 
ในเรือ่งเชือ้ชาต ิสผีวิ เพศ ภาษา ศาสนา ความคดิเหน็ทางการเมอืง 
ชาตพินัธุ ์สังคม ทรพัย์สนิ ความทพุพลภาพ การเกดิ หรอืสถานะอืน่ ๆ   
ของเด็ก หรือบิดามารดา หรือผู้ปกครองทางกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อให ้
เด็กมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน (2) การกระท�าหรือการด�าเนินการ
ทั้งหลายต้องค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นอันดับแรก  
(3) สิทธิในการมีชีวิต การอยู่รอด และพัฒนาทางด้านจิตใจ 
อารมณ์ สังคม และ (4) สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็ก
และการรับฟังความคิดเห็นของเด็ก

เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
องค์การยนูเิซฟได้ออกรายงาน “The Convention on the Rights 
of the Child at a Crossroads” ชี้ให้เห็นความส�าเร็จของรัฐภาคี
ที่ได้น�าหลักการพื้นฐานของอนุสัญญาฯ ไปเป็นรากฐานส�าคัญใน 
การก�าหนดกฎหมาย นโยบาย และข้อปฏบิตัขิองประเทศ ส่งผลให้ 
ความเป็นอยู่ของเด็กทั่วโลกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในหลาย ๆ ด้าน  
เช่น  อัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปีลดลงถึงร้อยละ 60 
ในขณะทีสั่ดส่วนของเด็กวยัประถมศึกษาทีไ่ม่ได้เข้าเรยีนลดลงจาก 
ร้อยละ 18 เหลือร้อยละ 8 แต่ก็พบว่ายังมีเด็กยากจนและ 
เปราะบางอีกจ�านวนมากทีย่งัเข้าไม่ถึงการพฒันาท่ีจ�าเป็นส�าหรับชวีติ 
 ส�าหรับประเทศไทย ภายหลังเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา 
ว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อปี 2535 ได้น�าหลักการในอนุสัญญาดังกล่าว  
มาอนุวัติเป็นกฎหมายภายในหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัต ิ
คุม้ครองเดก็  พ.ศ.  2546 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ�าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน 
ทีก่ระท�าผดิ พ.ศ. 2561 ฯลฯ ท�าให้การคุม้ครองและปกป้องสิทธิเดก็ 
มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยผลส�ารวจสถานการณ์เด็กและ
สตรีในประเทศไทยในปี 2558 - 2559 จัดท�าโดย ส�านักงานสถิติ
แห่งชาต ิสะท้อนให้เหน็พฒันาการด้านสทิธิเดก็บางประการ ระบวุ่า  
ปัจจุบันเด็กเกือบทุกคนในประเทศไทยร้อยละ 99.5 ได้รับการ 
จดทะเบียนเกิด และเด็กวัยประถมศึกษาร้อยละ 95 ได้เข้าเรียน
ในระบบ อย่างไรกด็ ีเดก็ในชนบทและเดก็ยากจน ยงัต้องเผชญิกับ
ความเหลื่อมล�้าทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และพัฒนาการ โดยเด็ก
ร้อยละ 22 ต้องเผชิญกับความยากจนในหลายมติ ิโดยเฉพาะอย่างยิง่ 
เด็กในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนเด็กท่ีอายุต�่ากว่า 5 ปี 
ในจังหวัดชายแดนใต้ก�าลังเผชิญกับภาวะแคระแกร็นในอัตราที่ 
สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของประเทศ 

ขณะท่ีคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของ
สหประชาชาต ิมข้ีอห่วงกงัวลและข้อเสนอแนะต่อสถานการณ์เดก็ 
ในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา อาทิ จ�านวนของเด็กที่เข้าไป 
ยุง่เกีย่วกบัแอลกอฮอล์และยาเสพตดิ การป้องกนัการเกดิอบุตัเิหตุ
และการบาดเจ็บในเด็ก การคุ ้มครองเด็กจากความรุนแรงใน
ทุกรูปแบบ การปกป้องคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาประโยชน ์
ทางเพศ การมมีาตรการทีเ่หมาะสมต่อเดก็ในกระบวนการยตุธิรรม 
การคุ ้มครองเด็กเคลื่อนย้ายและเด็กท่ีเป็นบุตรของแรงงาน 
โยกย้ายถิ่นฐาน เป็นต้น (รายงานผลการประเมินสถานการณ์ 
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2561, คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.)
 อาจกล่าวได้ว่า 30 ปี แห่งการถอืก�าเนดิของอนสุญัญา
ว่าด้วยสิทธเิดก็ ท�าให้เดก็ ๆ  ในโลกใบนีม้พีฒันาการในชวีติและ
ความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้กว่าอดตีมาก แม้จะมเีดก็อกีจ�านวนไม่น้อยที่
ยังขาดโอกาส ขาดต้นทุนในชีวิต และต้องอยู่ในสภาพแวดล้อม
ที่ไม่เอื้อให้สามารถพัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ ซึ่งท�าให้ภารกิจ
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กยากท่ีจะจบสิ้นได้ในเร็ววัน 
แต่ก็เป็นที่น่ายินดีว่าหลายทศวรรษที่ผ่านมานี้และก้าวต่อไป 
ประชาคมโลกได้มีเป้าหมายร่วมกันตามกลไกของอนุสัญญา 
ว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อที่จะคุ้มครองและส่งเสริมให้เด็ก ๆ ของเรา 
ได้เติบโตไปพร้อมกันอย่างมีศักดิ์ศรี และมีชีวิตที่ดีเสมอภาคกัน 
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 วนัที ่7 พฤศจิกายน 2562 นางประกายรตัน์ ต้นธรีวงศ์ กรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาต ิในฐานะประธานคณะท�างานขับเคลือ่นหลักการช้ีแนะเร่ืองธรุกิจกับสทิธมินษุยชน 
ของสหประชาชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
ส�าหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย” จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ในการนี้ นางประกายรัตน์ได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “มาตรฐานสากลในเรื่อง
การเคารพสิทธิมนุษยชน” ด้วย ณ อาคารส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ถนนวิภาวดีรังสิต   

 วนัท่ี 9 พฤศจกิายน 2562 นายสมณ์ พรหมรส กรรมการสิทธมินษุยชน 
แห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส�านักงาน กสม. ลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูลจาก
ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง พร้อมท้ังติดตามการให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงโจมตีป้อมยาม 
จุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และชุดคุ้มครองต�าบล (ชคต.) 
ในพื้นท่ีจังหวัดยะลา ในการนี้ นายสมณ์ได้เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ 
ผูเ้สยีชวีติจากเหตกุารณ์ดงักล่าว จ�านวน 13 ราย ณ วดัล�าใหม่ วดัสริปิณุณาราม  
จังหวัดยะลา และวัดบ้านไร่พัฒนาราม วัดป่าสวย จังหวัดปัตตานี 

 วนัที ่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ 
(กสม.) มกีารประชมุด้านบริหารคร้ังแรก ภายหลงัผูป้ฏบิตัหิน้าที ่กสม. เป็นการ
ชัว่คราวได้รับการแต่งต้ังเมือ่วันที ่1 พฤศจิกายน 2562 โดยมนีายวสั ติงสมติร  
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางฉัตรสุดา จันทร์ดี ย่ิง  
นางประกายรตัน์ ต้นธีรวงศ์ นายสมณ์ พรหมรส นางสาวอารวีรรณ จตุทอง  
นางภริมย์ ศรปีระเสริฐ และนายสวุฒัน์ เทพอารกัษ์ กรรมการสทิธิมนษุยชน
แห่งชาต ิ เข้าร่วมประชมุ ในการนี ้ ทีป่ระชมุได้พจิารณาเรือ่งส�าคญัทีค้่างอยู่ 

กสม. ร่วม ก.ล.ต. จัดอบรมให้ความรู้หลักสูตร “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สำาหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย”

กสม. ลงพื้นที่ยะลา เยี่ยมผู้บาดเจ็บและร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพผู้เสียชีวิตกรณีคนร้ายยิงโจมตีป้อม ชรบ. 

กสม. ประชุมด้านบริหารร่วมกันนัดแรก เร่งพิจารณาเรื่องคงค้างสำาคัญ 

ภาพกิจกรรม

 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายวัส ติงสมิตร ประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับเรื่องร้องเรียนจากผู้แทนเครือข่าย
คนสงขลาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีขอให้ตรวจสอบโครงการจะนะ
เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ของศูนย์อ�านวยการ
บริหารราชการจังหวัดแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา  
ณ ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประธาน กสม. รับเรื่องร้องเรียนกรณีโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต

อาท ิการจดัท�าร่างรายงานคู่ขนานของอนุสญัญาระหว่างประเทศฉบับต่าง ๆ การพจิารณาให้รางวลับุคคลและองค์กรท่ีมีผลงานดเีด่น 
ด้านสทิธมินษุยชนประจ�าปี 2562 และการขบัเคลือ่นงานผ่านกลไกศนูย์ศกึษาและประสานงานด้านสทิธมินษุยชนท้ัง 6 ภมูภิาค
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ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ช้ัน 6-7 เลขท่ี 120 หมู่ท่ี 3 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

สวีเดน  ถูกจัดให้เป็นประเทศท่ีปลอดภัยท่ีสุด    
               ส�าหรับผู้มีความหลากหลายทางเพศ

 พฤศจิกายน 2562 ส�านักวิจัย Asher & Lyric เปิด
เผยผลการจัดท�า LGBT Travel Index โดยศึกษาสิทธิและ
ข้อกฎหมายของประเทศท่ีมีคนเดินทางไปเยือนมากที่สุด
จ�านวน 150 ประเทศ และจัดอนัดับความปลอดภยัต้ังแต่ระดบั 
A (ปลอดภัยที่สุด) ไปจนถึงระดับ F (อันตรายที่สุด)
 การจัดอันดับพิจารณาจากประเด็นต่าง ๆ ได้แก่  
(1) กฎหมายทีร่องรบัการแต่งงานในเพศเดยีวกนั (2) กฎหมาย
คุ้มครองแรงงานเรื่องเพศวิถีและเพศสภาพ (3) กฎหมาย 
ที่คุ ้มครองเรื่องการดูหมิ่นเหยียดหยาม (4) อัตราการเกิด 
ความรุนแรงต่อผู้มคีวามหลากหลายทางเพศ (5) ความสามารถ
ในการรับเลี้ยงดูบุตร (6) การอยู่อาศัยได้อย่างสุขสบายส�าหรับ
ผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ (7) ข้อห้ามทางกฎหมายเกีย่วกบั
ความสัมพันธ์ของเพศเดียวกัน และ (8) กฎหมายด้านศีลธรรม
หรือการโฆษณาชวนเชื่อที่ต่อต้านการรักเพศเดียวกัน
 โดยประเทศที่มีความปลอดภัยมากที่สุดในระดับ A 
ได้แก่ สวีเดน แคนาดา นอร์เวย์ โปรตุเกส และเบลเยียม 
ตามล�าดับ เนื่องจากมีกฎหมายท่ีคุ ้มครองสิทธิของผู ้ม ี

ที่มา: The Momentum, asherfergusson.com/lgbtq-travel-safety/

ความหลากหลายทางเพศอย่างครอบคลุม ส ่วนประเทศ 
ท่ีอันตรายท่ีสุดในระดับ F มีอยู่กว่า 44 ประเทศ อันดับต้นๆ  
เป็นประเทศท่ีใช้กฎหมายชารีอะห์ (ประมวลกฎหมายที่มาจาก
ค�าสอนและหลักนิติศาสตร์พื้นฐานของศาสนาอิสลาม ครอบคลุม
การด�าเนินชีวิตของประชาชน การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
ไปจนถึงความสัมพันธ์ในครอบครัว) เช่น ไนจีเรีย กาตาร์ เยเมน 
ซาอุดีอาระเบีย แทนซาเนีย ซ่ึงคนรักเพศเดียวกันในประเทศ 
เหล่านี้มีโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต 


