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เดือนแห่งความภาคภูมิใจของ LGBTQI ทั่วโลก
            และสิทธิด้านวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศในไทย

“Pride Month”  

แม้เหตุการณ์ในวันน้ันจะยุติลง แต่คืนต่อมาจ�านวนผู้ชุมนุมที่ออกมา
ร่วมต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพทางเพศก็เพิ่มมากขึ้นหลายพันคนและ
กลายเป็นเหตกุารณ์จลาจลครัง้ส�าคัญทีส่่งเสียงเรือ่งสิทธคิวามเท่าเทยีม 
ทางเพศไปยังคนทั่วโลก 

      เพื่อร�าลึกถึงเหตุการณ์จลาจลในวันนั้น ปีต่อมา เมื่อวันที่  
๒๘ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๗๐ (พ.ศ. ๒๕๑๓)  ได้มีการเดินขบวนเรียก
ร้องสิทธิส�าหรับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเป็นครั้งแรกที่ 
กรุงนิวยอร์ก และเมืองต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา อาทิ ลอสแอนเจลิส 
ซานฟรานซิสโก และชิคาโก โดยในปี ค.ศ. ๒๐๐๐ ประธานาธิบดี 
บิล คลินตัน ได้ประกาศให้เดือนมิถุนายนเป็น “เดือนแห่งความภูมิใจ
ของชาวเกย์และเลสเบี้ยน” (Gay & Lesbian Pride Month) และ 
อกี 9 ปีต่อมา ประธานาธบิดบีารกั โอบามา ได้ประกาศให้เดอืนมถุินายน
เป็น “เดือนแห่งความภาคภูมิใจของชาวหลากหลายทางเพศ”  
(Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Pride Month)  
อันแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายที่ เพิ่มขึ้นในกลุ ่มผู ้มีความ 
หลากหลายทางเพศ

มิถุนายนของทุกปี จึงกลายเป็นเดือนส�าคัญแห่งการ 
เฉลิมฉลองสิทธิความเท่าเทียมทางเพศในเมืองใหญ่ ๆ ของหลาย
ประเทศทั่วโลก 

ส�าหรับประเทศไทยมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองสิทธิของ
ผู้มีความหลากหลายทางเพศมาต่อเนื่องโดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยว 
ปัจจบุนั กลุ่มผูม้คีวามหลากหลายทางเพศในไทยมักจดักจิกรรมในเดอืน

 ภาพการเดินขบวนที่สดใสด้วยธงสีรุ้งตามเมืองใหญ่ต่าง ๆ ทั่วโลก 
หรือ กระแสรณรงค์ตามส่ือสังคมออนไลน์ที่เต็มไปด้วยการติดแฮชแท็ก (#) 
สนับสนุนสิทธิความเทา่เทยีมทางเพศ เชน่ #LoveisLove #Pride ปรากฏใหเ้หน็ 
ตลอดช่วงเดอืนมถินุายน ในโอกาส “Pride Month” หรอื “เดอืนแหง่ความ
ภาคภูมิใจของชาวหลากหลายทางเพศ” 

หลายประเทศท่ัวโลกมีการเดินขบวนเฉลิมฉลองเทศกาล 
ไพรด์นี้อย่างคึกคัก เพื่อสนับสนุนสิทธิและเสรีภาพของกลุ่มผู้มีความ 
หลากหลายทางเพศ หรือ “LGBTQI” อนัได้แก่ กลุม่หญงิรกัหญงิ (Lesbian)  
ชายรักชาย (Gay) บุคคลท่ีรักท้ังสองเพศ (Bisexual) บุคคลข้ามเพศ 
ซึ่งมีอัตลักษณ์ของเพศวิถีหรือการแสดงออกทางเพศตรงกันข้ามกับ 
อัตลักษณ์ของเพศโดยก�าเนิด (Transgender/Transsexual) บุคคลที่
มีอัตลักษณ์ทางเพศแบบเลื่อนไหล (Queer) และบุคคลที่มีภาวะเพศ
ก�าเนิดทั้ง ๒ เพศ (Intersex)

“Stonewall Inn” จุดก�าเนิดของ “Pride Month”
 ย้อนไป ๕๐ ปีก่อน ค.ศ. ๑๙๖๙ (พ.ศ. ๒๕๑๒) ณ จุดก�าเนิด
ของ “Pride Month” กว่าท่ีกลุ่ม LGBTQI จะได้รับการยอมรับ 
เช่นทกุวนันี ้การรกัเพศเดยีวกันในช่วงเวลานัน้ถือเป็นเรือ่งผดิกฎหมาย 
ในสหรัฐอเมริกาและการแต่งกายไม่ตรงกับเพศก�าเนิดก็เป็นสิ่งที่สังคม 
ไม่อาจยอมรบัได้ แต่กลุม่ผูม้คีวามหลากหลายทางเพศในยคุนัน้ กม็พีืน้ที ่
ในการเปิดเผยและแสดงความเป็นตัวของตัวเองพื้นที่เล็ก ๆ ในบาร ์
แห่งหนึ่งกลางกรุงนิวยอร์กที่ชื่อว่า “Stonewall Inn” แม้จะมีความ
เสี่ยงต่อการถูกจับกุมหากต�ารวจเข้าตรวจค้นก็ตาม 

เช้ามืดของวันที่ ๒๘ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๖๙ (พ.ศ. ๒๕๑๒) 
เจ้าหน้าทีต่�ารวจนวิยอร์กได้เข้าตรวจบาร์ “Stonewall Inn” ตามปกติ 
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเช้ามืดวันนั้นคือ กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศใน
บาร์ซึ่งแต่งกายไม่ตรงกับเพศก�าเนิดได้ขัดขืนการจับกุมของเจ้าหน้าที่  
จนเกิดเป็นเหตุจลาจลที่ขยายวงกว้างออกมาบนถนนบริเวณหน้าบาร์  
ค�าว่า “Gay Power!” ถูกส่งเสียงตะโกนกึกก้องในเช้ามืดวันนั้น  



2 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

 เดือนมิถุนายนของทุกปี ถือเป็นเดือนส�าคัญ

ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศท่ัวโลก ที่เรียกกันว่า  

“Pride Month” หรือ “เดือนแห่งความภาคภูมิใจของ 

ชาวหลากหลายทางเพศ” ซึง่มจีดุก�าเนดิย้อนไปเมือ่ ๕๐ ปี 

กลางกรงุนวิยอร์ก สหรัฐอเมรกิา มมุมองสทิธิฉ์บบัน้ีจงึขอน�า

เสนอท่ีมาและความส�าคญัของ “Pride Month” จากสังคม

โลกสูป่ระเดน็สถานการณ์สทิธด้ิานวถิทีางเพศและอตัลกัษณ์

ทางเพศในประเทศไทย

 ต่อด้วยบทความเรือ่ง “ฅนไร้รากเหง้ากบัศกัดิศ์รี

ความเป็นมนุษย์” ว่าด้วยสิทธิในการขอมีสัญชาติไทยของ

ฅนไร้รากเหง้า และข่าวสารความเคลือ่นไหวจากภาคประชา-

สงัคมกรณ ี สมาพนัธ์สหภาพแรงงานสากล (International 

Trade Union Confederation – ITUC) เปิดเผยรายงาน 

“ITUC Global Rights Index 2019 – The World’s Worst 

Countries for Workers” (ประเทศยอดแย่ของคนท�างาน)  

ว่าด้วยการประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธแิรงงานในประเทศ

ต่าง ๆ ทัว่โลก รวม ๑๔๕ ประเทศ  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
ประธานกรรมการ  : นายวัส ติงสมิตร
กรรมการ : นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง 
 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ 
 นางอังคณา นีละไพจิตร 
 นางเตือนใจ ดีเทศน์  
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เลขาธิการ  : นายโสพล จริงจิตร
รองเลขาธิการ : นายบุญเกื้อ สมนึก 
 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
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

“สิทธิด้านวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ” ที่ได้รับการคุ้มครอง
ในประเทศไทยเกี่ยวข้องกับหลักการ ๒ ส่วน ส่วนที่หนึ่ง คือ หลักการ
ส�าคัญที่ก�าหนดไว้ในสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย 
เป็นภาคี และหลักการยอกยาการ์ตา (The Yogyakarta Principle)  
ว่าด้วยการใช้กฎหมายสทิธมินษุยชนระหว่างประเทศในประเดน็ความ
โน้มเอยีงทางเพศและอตัลกัษณ์ทางเพศ ซึง่เน้นหลกัการไม่เลอืกปฏบิตัิ
และไม่กระท�าการใด ๆ ที่เป็นความรุนแรงหรือการละเมิดสิทธิด้านวิถี
ทางเพศและอตัลกัษณ์ทางเพศเป็นส�าคญั ส่วนท่ีสอง คอื หลกัการส�าคัญ 
ตามท่ีก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ โดยเฉพาะในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๗  รวมทัง้กฎหมายภายใน
ประเทศฉบับต่าง ๆ อาทิ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อย่างไรก็ดี แม้รัฐบาลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้พยายาม
สร้างมาตรการและแนวทางในการคุ้มครองสิทธิด้านวิถีทางเพศและ 

กุมภาพันธ์ เพื่อร�าลึกถึงเหตุการณ์ในวันเสาร์ที่  
๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันที่มี
การจัดกิจกรรมพาเหรด "Chiangmai Pride"  
ในจังหวัดเชียงใหม่ แต่ถูกต่อต้านจากคนใน
พื้นที่บางส ่วนที่มองว ่ากิจกรรมของกลุ ่ม 

LGBTQI ไม่เหมาะสม จนงานต้องยตุลิง นอกจากนี้
ทีผ่่านมายงัมกีารจดังาน “ IDAHOT” (International  

Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia)  
หรอื “วนัสากลยตุคิวามเกลยีดกลวัคนรกัเพศเดยีวกนั คนข้ามเพศ และ
คนรักสองเพศ” ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๗ พฤษภาคมของทุกปีด้วย  

ประเทศไทยกบัสทิธด้ิานวถิทีางเพศและอตัลกัษณ์ทางเพศ
ประเทศไทยมีพัฒนาการการยอมรับเรื่องสิทธิของกลุ่มผู้มี

ความหลากหลายทางเพศมาอย่างต่อเน่ือง รายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๐ ระบุว่า 
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อัตลักษณ์ทางเพศ เช่น การบัญญัติกฎหมายต่าง ๆ แต่กลุ่มผู้มีความ
หลากหลายทางเพศในบางกลุ่มสังคมวัฒนธรรมยังต้องเผชิญกับการ
เลือกปฏิบัติและมีอุปสรรคในการเข้าถึงความเป็นธรรม โดยรายงาน
ฉบับดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นสถานการณ์ที่น่าสนใจใน ๕ มิติ สรุปได ้
ดังนี้

มติทิีห่นึง่ การกระท�าหรือการก�าหนดให้เป็นความผดิ จากการ 
ตรวจสอบข้อบททางกฎหมายยังไม่พบการกระท�าหรือการก�าหนด
ในลักษณะดังกล่าว แต่ทว่า พบลักษณะของการตีความที่ส่งผลต่อ 
การเลือกปฏิบัติในทางใดทางหน่ึงโดยเฉพาะพระราชบัญญัติความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีค�านิยาม  
“การเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” ทีมุ่ง่คุม้ครองชาย หญงิ  
และผู ้มีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยก�าเนิด แทนท่ีจะมุ ่ง
คุ้มครองเฉพาะผู้หญิงและผู้มีความหลากหลายทางเพศ นอกจากนั้น 
หมวด ๓ การตรวจสอบการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
มาตรา ๑๗ วรรคสอง ของกฎหมายฉบับน้ียังเปิดช่องให้มีการเลือก
ปฏิบัติได้ด้วยเหตุผลตามหลักการทางศาสนา หรือเพื่อความมั่นคงของ
ประเทศ หรอืเพ่ือขจดัอปุสรรคหรอืส่งเสรมิให้บคุคลสามารถใช้สทิธแิละ
เสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น 

มิติที่สอง การกระท�าหรือการก�าหนดให้เป็นการตีตราหรือ
เหมารวม พบว่ายังมีสื่อที่ตอกย�้าภาพต่อบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศในลักษณะเหมารวม เช่น ภาพตัวแทนของกลุ่มชายรักชายมัก
จะสื่อในทางกามารมณ์ หรือความหมกหมุ่นเรื่องเพศ  โรคเอดส์ หรือ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และอาชญากรรมต่าง ๆ 

มติท่ีิสาม การยอมรบัทางกฎหมายทีมี่การแสดงวถิทีางเพศ
และอัตลักษณ์ทางเพศ พบว่า มีกฎหมายที่มีการแสดงวิถีทางเพศและ
อัตลักษณ์ทางเพศอยู่บ้าง เช่น พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมในภาพรวม และยังไม่มีการ
ปรับปรุง แก้ไข กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีผู้ต้อง
ขงัชายซึง่เป็นบุคคลหลากหลายทางเพศทีไ่ด้รับการผ่าตดัแปลงเพศและ
มสีรรีะร่างกายเป็นหญงิ ถูกควบคมุตวัร่วมกบัผูต้้องขังชายภายในเรอืน
จ�า ท�าให้รู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย

มิติที่สี ่ การยอมรับหรือการอยู่ร่วมกับวิถีวัฒนธรรมอื่น ๆ 
 พบว่า บุคคลที่แสดงวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศสามารถด�าเนิน 
วิถีชีวิตและประกอบอาชีพหรือได้รับการจ้างงานในอาชีพที่แตกต่าง 
หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่สือ่บนัเทงิซ่ึงผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ
ได้รบัการยอมรับในการปฏบิตัหิน้าท่ีเป็นผูส้ือ่ข่าว พธิกีร ผูด้�าเนนิรายการ 
นกัแสดง หรอืนกัร้อง อย่างไรกต็าม ยงัมกีารเลอืกปฏบิตัใินเชงิระบบ
ในด้านอืน่ ๆ ท้ังการเข้าถึงโอกาสในการศึกษา การฝึกอบรมเพือ่พฒันา 
ศักยภาพ การสมัครงาน การเข้ารับราชการหรือการประกอบอาชีพ 
บางประเภท ตลอดจนการแต่งกายตามวถีิทางเพศในการรบัปรญิญา 

มิติที่ห้า ความรู้ ความเข้าใจ ต่อวิถีทางเพศและอัตลักษณ์
ทางเพศ  พบว่า ประชาชนบางส่วนยังคงมีทัศนคติซึ่งจ�าเป็นต้อง
ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีความหลากหลายทางเพศ ดังจะเห็นได้จาก
เหตุการณ์ที่มีการติดป้ายประกาศหน้าห้องสุขาว่า “เพศท่ีสามไม่ใช้

ห้องน�้าผู้หญิง” ด้วยเหตุผลที่เกรงว่าจะมีผู้เจตนาไม่สุจริแอบอ้างเป็น
ผู้มีความหลากหลายทางเพศเข้ามาใช้บริการห้องน�้าผู้หญิงเป็นเหตุให้
มีการจัดท�าสุขาเฉพาะส�าหรับผู้มีความหลากหลายทางเพศ นอกจากนี ้
ยังพบว่าหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
ยังมีเนื้อหาที่มีอคติทางเพศ เช่น การระบุว่าประชากรมีเพียงสองเพศ 
คือ ชายและหญิง หรือการก�าหนดให้การแสดงออกที่ไม่ตรงกับเพศ
ก�าเนิดเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ

๕๐ ปีที่ผ่านมา นับแต่เกิดเหตุจลาจล Stonewall Inn  
กลางกรุงนิวยอร์ก แม้ผู้มีความหลากหลายทางเพศในปัจจุบันจะได้รับ
การยอมรับจากสงัคมขึน้มากและสามารถแสดงออกซึง่วถิทีางเพศและ
อัตลักษณ์ของตนได้อย่างเปิดเผยในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย 
แต่กลุ่มคนเหล่านี้ก็ยังต้องเผชิญกับอคติของสังคมที่ลดทอนคุณค่า 
ความเป็นมนุษย์ ตีตรา และตอกย�้าบทบาทของพวกเขาตามที่สังคม 
คาดหวัง เช่น บทบาทการเป็นตัวตลก รวมถึงผู้มีความหลากหลายทาง
เพศในไทยยังคงถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ 
ท�าให้ไม่ได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมและมีความเส่ียงต่อการถูกล่วง
ละเมิดในรูปแบบต่าง ๆ 

ธงสีรุ้งสดใสที่ประดับประดา
ขบวนพาเหรดของชาว LGBTQI  

ในเดือนมิถุนายนน้ัน แฝงไว้ซึ่งเรื่อง
ราวแห่งการต่อสู้ในอดีตและอนาคต

แห่งความหวัง เช่นนี้แล้ว “Pride Month” หรือ “เดือนแห่งความ 
ภาคภมูใิจของชาวหลากหลายทางเพศ” จงึมิควรเป็นเพยีงช่วงเวลา
แห่งการเฉลิมฉลองเท่านั้น แต่ควรเป็นช่วงเวลาที่สังคมได้ร่วมกัน
ตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมทางเพศของเพื่อนร่วมโลกที่จะต้อง
ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมเสมอหน้ากัน แม้จะต่างกันด้วยวิถี
และอัตลักษณ์ทางเพศ 
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หรือไม่มีใครเลี้ยงดู บุคคลท่ีกล่าวมาแล้วนี้ บางรายท่ีโชคดีมีการ
แจ้งการเกิด มีช่ือในระบบฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร มีเลข
ประจ�าตวัประชาชน ๑๓ หลกั หรือมสีติูบตัร แต่จากประสบการณ์ 
การท�างานพบว่า เดก็ส่วนใหญ่ไม่มกีารแจ้งการเกดิ หรอืมกีารแจ้ง
การเกดิแต่ถูกก�าหนดว่า “ไม่ได้สญัชาติไทย” ใครท่ีมเีอกสารแสดง
การเกดิในราชอาณาจกัรไทย กพ้็นสภาพความเป็นคนไร้รฐั แต่อยู่
ในสภาพคนไร้สัญชาติ ท่ีบางรายอาจจะเป็น “ฅนไร้รากเหง้า”  
ท่ีเป็นคนไร้สญัชาต ิและไม่สามารถหาหรอืรวบรวมพยานหลกัฐาน
ได้ว่า มารดา บิดา ของตนเป็นใคร มีพยานยืนยันสถานที่เกิดที่ใด 
หรือแม้แต่วัน เดือน ปี เวลาเกิด ก็ไม่ทราบ บุคคลในลักษณะนี ้
จึงสุ่มเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะต่าง ๆ ขาด
โอกาส และสทิธขิัน้พืน้ฐานทีค่วรจะได้รบัอย่างเสมอภาคกบัเพ่ือน
ร่วมสังคม เพียงเพราะตนเป็นบุคคลไร้รากเหง้า แล้วไร้สัญชาติ 
และอาจจะไร้รัฐ ท�าให้ไร้ท่ีพึ่งไปด้วย บางรายมีโอกาสได้เข้าอยู่
ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือเอกชน หรือมีครอบครัวอุปการะ 
บางรายอยูใ่นร่มเงาของศาสนา กจ็ะมโีอกาสได้รบัการศกึษา หรอื 
มคีวามเป็นอยูท่ี่ด ีอย่างไรกต็าม สถานสงเคราะห์ หรือผูม้จีติเมตตา 
ก็ไม่ได้มีจ�านวนมากพอแก่การให้ความช่วยเหลือ บุคคล “ไร้” 
สถานะดังกล่าวข้างต้น จึงตกที่นั่งล�าบาก

จากข้อจ�ากัดทั้งมวล จึงจ�าเป็นต้องมีการตรากฎหมาย
ออกมาช่วยเหลือ เป็นเหตุให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
พิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  
(ฉบับท่ี..) พ.ศ. ... เมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ต่อมา  
“พระราชบญัญตักิารทะเบยีนราษฎร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒” 
ได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที ่๔๙ ก เมือ่วนัท่ี  
๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ (สืบค้นได้ท่ี https://bit.ly/2IyCKqE)  
โดยบัญญัติมาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙/๒ และมาตรา 
๑๙/๓ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔  
ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิารทะเบยีนราษฎร (ฉบบัท่ี ๒)   
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความทีบั่ญญตัใิหม่แทน สรปุใจความส�าคญั
ได้ว่า 

มานะ งามเนตร์
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานสื่อสารองค์กร

 อดีตกรรมการติดตามการให้สถานะเด็กไร้รากเหง้า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สทิธขิัน้พืน้ฐานของความเป็นมนุษย์ ทีว่่า “สทิธมินษุยชน  
(Human Rights)” มีพื้นฐานมาจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน (The Universal Declaration of Human Rights 
– UDHR) ที่ผู้แทนของประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ 
(United Nations – UN) ให้การรับรองเมือ่วนัที ่๑๐ ธนัวาคม ค.ศ. 
๑๙๔๘ (พ.ศ. ๒๔๙๑) ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคใีนกตกิาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยสทิธิพลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (International 
Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) เมื่อวันที่ 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐ 
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the 
Child - CRC) เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๕ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่  
๒๖ เมษายน ๒๕๓๕ และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ  
(Convention on the Rights of Persons with Disabilities - CRPD)  
โดยร่วมลงนามในการประชุมสหประชาชาติเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม  
๒๕๕๐ และให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มีผลใช้
บังคับเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ ซึ่งทุกฉบับที่กล่าวมาแล้วนี้ 
บญัญตัไิวใ้นท�านองทีส่รุปได้ว่า “มนษุย์ทกุ ๆ  คนมสีทิธทิีจ่ะได้รับ
การยอมรบัว่าเป็นบุคคลในกฎหมายไม่ว่า ณ ท่ีใด เดก็ทุกคนต้อง
ได้รับการจดทะเบียนทันทีภายหลังการเกิด และต้องมีชื่อ มีสิทธิ
ในการถือสัญชาติ ไม่ว่าบุคคลในสภาพปกติ หรือพิการ เด็กจะ
ต้องไม่ถูกทิ้ง และต้องมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”

แม้ว่าจะมีหลักการตามที่กล่าวแล้ว และรัฐภาคีได้น�ามา
อนุวัติเป็นกฎหมายภายในประเทศ โดยใช้แนวทางของพันธกรณี
ระหว่างประเทศดเีพยีงใด กย็งัมกีารปฏบิติัทีไ่ม่ปฏบิติัตามกฎหมาย 
มกีารละเมดิสทิธมินุษยชนท้ังทีต่ัง้ใจ และรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ด้วยเหตุ
ปัจจัยนานาประการ หากเกิดกับบุคคลที่มีอายุ มีความสามารถ
เลี้ยงชีพได้ ก็คงไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าเกิดกับเด็กที่เพิ่งคลอด เด็กทารก 
หรือเด็กที่ไร้เดียงสา อายุไม่เกิน ๗ ปีบริบูรณ์ ซึ่งอาจจะไม่ปรากฏ
ผู้ให้ก�าเนิด หรือมารดา บิดามีเหตุต้องเสียชีวิต และไม่มีญาติที่จะ
สบืสายหาใครได้เลย ซ่ึงมทีัง้เด็กปกติ และเด็กพกิาร หรอืต่อมาเป็น
เด็กเร่ร่อน โดยที่เจ้าตัวไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเอง จ�าอะไรไม่ได้   

ฅนไร ้รากเหง ้า
กับศักดิ์ศรีความเป ็นมนุษย ์

4 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์



บุคคลที่ไม่ทราบว่า มารดา บิดาเป็นใคร 
อยู่ที่ไหน หรือบิดา มาดราเสียชีวิตแต่วัยเยาว์ 

ไม่มีญาติที่จะสืบหาเชื้อสายของตนได้ อาศัยอยู่ใน
ราชอาณาจักรไทยต่อเนื่องมามากกว่า ๑๐ ปี มีบุคคล
ยืนยัน หรือหน่วยงานของรัฐที่ให้การสงเคราะห์ หรือ
เป็นบุคคลวกิลจรติทีม่แีพทย์แผนปัจจุบนัออกใบรับรอง  
มีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก�าหนด ให้ผู้นั้นมีสิทธิยื่นค�าร้องขอมีสัญชาติไทยได้ 

และเมื่อรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยพิจารณา
เห็นว่าผู้ยื่นค�าร้องมีสถานะถูกต้องตามเงื่อนไขและ
มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว ให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยประกาศให้ผู้นั้น
มีสัญชาติไทย

หลงัจากกฎหมายฉบับนี ้มีผลใช้บงัคบั กระบวนการออก
กฎหมายล�าดับรอง โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้
ด�าเนนิการตามเป็นล�าดบั เช่น เมือ่วนัที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  คุณสมบัติอื่นของผู ้ที่มีสิทธิยื่นค�าร้องขอมีสัญชาติไทย   
ตามมาตรา ๑๙/๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัต ิ
การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ   ๑๒๖ ง เมื่อวันที่ ๑๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒) และต่อมาอธิบดีกรมการปกครองในฐานะ 
ผู้อ�านวยการทะเบียนกลางได้ออกประกาศส�านักทะเบียนกลาง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมีสัญชาติไทย และการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู ้มีสัญชาติไทยตามมาตรา  ๑๙/๒ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔  
ซ่ึงแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติการทะเบยีนราษฎร (ฉบบัที ่๓)   
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีการออกหนังสือเวียนแจ้งไปยังนายทะเบียน
จังหวัดทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร ให้แจ้ง
ไปยังนายทะเบียนอ�าเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นตามหนังสือ
ส�านักทะเบียนกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙/ว ๒๓๒ ลงวันท่ี  
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ (สืบค้นได้ที่ https://bit.ly/2JX2PzW)

เมื่อพิเคราะห์ถึงผลที่ “ฅนไร้รากเหง้า” จะได้รับสิทธิ
ในการขอมีสัญชาติไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
ที่แก้ไขใหม่ฉบับท่ี ๓ โดยไม่ต้องใช้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่า
ด้วยสัญชาติ เริ่มต้นที่คุณสมบัติของฅนไร้รากเหง้าท่ีต้องมีพยาน
หลักฐานยืนยันว่า ไม่ปรากฏผู้ให้ก�าเนิด หรือมารดา บิดามีเหตุ
ต้องเสียชีวิต และไม่มีญาติที่จะสืบสายหาใครได้เลย มีถ่ินที่อยู่
ในราชอาณาจักรไทยต่อเน่ือง ๑๐ ปีขึ้นไป มีความประพฤติดี  
โดยต้องมีชื่อ และรายการบุคคลในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร  
มหีนงัสอืรบัรองความเป็น  “ฅนไร้รากเหง้า” ทีอ่อกโดยนายอ�าเภอ 

หรอืผูอ้�านวยการเขต หรือเจ้าหน้าท่ีของกระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมั่นคงของมนุษย์ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีลักษณะเป็น
สถานสงเคราะห์ หากเป็นบุคคลวิกลจริตให้ใช้ใบรับรองแพทย์
แทน ส�าหรับเด็ก และบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความ
สามารถให้ผูป้กครอง หรอืผูพ้ทัิกษ์ หรอืผูอ้นบุาลตามค�าสัง่ศาลเป็น
ผูย้ืน่ค�าร้องแทน ซึง่จะสามารถใช้พยานหลกัฐานเท่าทีม่ปีระกอบใน
การยื่นค�าร้อง โดยไม่ต้องไปสืบเสาะหา เนื่องจากไม่มีแหล่งสืบค้น 
หรือบุคคลใด ๆ จะมาเป็นพยานยืนยันได้

กระบวนการที่ก�าหนดไว้ เริ่มที่ส�านักทะเบียน ณ แหล่ง
ท่ีมีภูมิล�าเนาทางทะเบียน เมื่อบุคลากรทางทะเบียนรับค�าร้อง 
พร้อมพยานหลกัฐานดงัทีก่ล่าวแล้ว มเีวลาพิจารณาไม่เกนิ ๔๕ วนั  
ให้ส่งนายอ�าเภอ/ผู้อ�านวยการเขตในฐานะนายทะเบียน พิจารณา
ส่งให ้นายทะเบียนจังหวัด/นายทะเบียนกรุงเทพมหานคร  
ซึ่งก�าหนดเวลาในชั้นนี้ไว้ ๑๕ วันที่ส่งไปยังส�านักทะเบียนกลาง  
โดยในส่วนการพิจารณาของส�านักทะเบียนกลาง ที่กรมการ
ปกครอง และผูใ้ช้อ�านาจตามท่ีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย
ก�าหนด ไม่ได้ระบุระยะเวลาทีช่ดัเจน ซึง่คาดว่า หลงัจากยืน่ค�าร้อง
แล้วน่าจะใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่น่าจะเกิน ๖ เดือน เนื่องจากต้อง
อยู่ในกระบวนการตามมาตรา ๓๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธี 
ปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ บัญญัติไว้ 
สรปุได้ว่า “หากมพียานหลกัฐานทีค่รบถ้วนแล้ว ผูม้หีน้าทีแ่ละอ�านาจ 
ในการพิจารณาออกค�าสั่งทางปกครอง มีเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน 
หากไม่ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ผู้บังคับบัญชา
ชั้นเหนือขึ้นไปต้องรับผิดชอบ”

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบยีนราษฎร แก้ไขฉบบัที ่๓ นี ้จะยงัประโยชน์ให้กบัฅนไร้รากเหง้า 
จ�านวนหลายแสนคน เช่น เด็ก หรืออดีตเด็กก�าพร้าในสถาน
สงเคราะห์ต่าง ๆ บุคคลวิกลจริต  คนพิการที่ซ�้าซ้อนด้วยวิกลจริต  
คนไร้ทีพ่ึง่ บคุคลทีป่่วยอยูใ่นสถานพยาบาลทีไ่ม่สามารถระบตุวัตน
ของตนเองได้ ฯลฯ จะได้รับการก�าหนดสถานะบุคคล ท่ีมเีป้าหมาย 
ปลายทาง คือ มีเอกสารแสดงตน มีชื่อ และรายการบุคคล 
ในทะเบียนบ้าน/ทะเบียนประวตั ิและ “ม/ีได้สัญชาติไทย” ในทีสุ่ด

กฎหมายและการปฏิบัติการตามกฎหมาย จะต้องได้รับ
ความร่วมมือ เอาใจใส่จากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือคืนสิทธิ
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับ “ฅนไร้รากเหง้า” และบุคคล
ด้อยโอกาสท่ีมีสถานะเดียวกัน อันจะได้ช่วยสานต่อการรณรงค์
ของส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) 
ในการขจัดความเป็นคนไร้รัฐให้หมดไปใน พ.ศ. ๒๕๖๗ (Global 
Action Plan to End Statelessness by 2024) เพื่อให้พวก

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เขาเหล่านั้นสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่าง
มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ได้รับโอกาส
ความเสมอภาคเช่นเดียวกับเพื่อนร่วม
สังคม นี่คือ อีกหนึ่งปัจจัยที่จะท�าให้
มนุษย์มีความสุขอย่างยั่งยืน.

  

ฅนไร ้รากเหง ้า
กับศักด์ิศรีความเป ็นมนุษย ์

5ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒



6 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

ดูรายละเอียดและดาวนโหลดใบสมัครไดที่ : 
- สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เว็บไซต www.nhrc.or.th       
- กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ เว็บไซต www.mfa.go.th/asean
- กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เว็บไซต www.rlpd.go.th 

รางวัลการแขงขัน  รวมทั้งสิ้น ๑๐ รางวัล ดังนี้ 
           - รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๓ รางวลั
             รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท พรอมโลและใบประกาศเกียรติคุณ
 
           - รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวลั
             รางวัลละ ๗,๐๐๐ บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ
           
           - รางวัลผูผานเขารอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๕ รางวลั
             รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ 

รางวัลการแขงขัน  รวมทั้งสิ้น ๑๐ รางวัล ดังนี้ 
           - รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๓ รางวลั
             รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท พรอมโลและใบประกาศเกียรติคุณ
 
           - รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวลั
             รางวัลละ ๗,๐๐๐ บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ
           
           - รางวัลผูผานเขารอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๕ รางวลั
             รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ 

รับสมัครตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติรวมกับกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

และผูแทนไทยในคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน

ชิงรางวัลและเปนตัวแทนประเทศไทย
เขารวมการแขงขันโตวาทีสิทธิมนุษยชน ระดับเยาวชน 

ในประชาคมอาเซียน ประจำป ๒๕๖๒

โตวาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ
ระดับอุดมศึกษา



7ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

 วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการ
สทิธมินษุยชนแห่งชาต ิ นางประกายรตัน์ ต้นธรีวงศ์ กรรมการสทิธิมนษุยชน 
แห่งชาต ินายโสพล จรงิจติร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติ 
นายบุญเกือ้ สมนกึ นางสาวรตญา กอบศริกิาญจน์ และนางสาวอจัฉรา ฉายากลุ  
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมพิธ ี
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ  
พระบรมราชนิ ี เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ประจ�าปีพทุธศกัราช 
๒๕๖๒ ณ ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ 

 วนัที ่๗ มถินุายน ๒๕๖๒ นางประกายรตัน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนษุยชน 
แห่งชาต ิเป็นวทิยากรบรรยาย เรือ่ง “ธุรกจิกับสิทธิมนษุยชนและหลักการชีแ้นะว่าด้วย 
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ” ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
“ธรุกิจกบัสิทธิมนษุยชน : การตรวจสอบและการป้องกนัการทจุรติ คอร์รปัชนั เพือ่การ
พฒันาทีย่ัง่ยนื” ร่วมจดัโดย ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิ(ส�านกังาน 
กสม.) และสถาบันระหว่างประเทศเพือ่การค้าและการพฒันา (องค์การมหาชน) ระหว่าง
วันที่ ๖ – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
หลักความเช่ือมโยงของสิทธิมนุษยชนกับการทุจริตคอร์รัปชันในภาคธุรกิจและ 
การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ให้แก่
เจ้าหน้าที่ส�านักงาน กสม. ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน�้า

 วนัที ่๔ - ๕ มถินุายน ๒๕๖๒ นางเตอืนใจ ดเีทศน์ กรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมส�ารวจข้อมูลและให้ค�าแนะน�าแก่ชาวบ้านไทยพลัดถ่ิน 
ในโครงการแก้ไขปัญหาคนไทยพลัดถิ่น อันเป็นโครงการตามความร่วมมือของ
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับ กรมการปกครอง จังหวัด
ระนอง มูลนิธิชุมชนไท มหาวิทยาลัยรังสิต เครือขายคนไทยพลัดถิ่นและองค์กรภาคี  
ณ ศาลาประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ในการนี้ ได้เดินทางไปยังชุมชน 
มอแกนเกาะเหลา เพือ่รบัฟังสภาพปัญหาด้านสญัชาตแิละปัญหาข้อพพิาทเรือ่งทีด่นิ
และที่อยู่อาศัยระหว่างชุมชนและเอกชนในจังหวัดระนองด้วย

ส�านักงาน กสม. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

กสม. ร่วมมูลนิธเิมาไม่ขบั หารอืแนวทางคุม้ครองความปลอดภัยของเด็กในการโดยสารรถจักรยานยนต์

กสม. ประกายรัตน์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

กสม. เตือนใจ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล-ให้ค�าแนะน�าการแก้ปัญหาสัญชาติในพื้นที่จังหวัดระนอง

 วนัที ่๑๗ มถินุายน ๒๕๖๒ นางฉตัรสดุา จนัทร์ดยีิง่ กรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติ 
ในฐานะประธานคณะท�างานด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก การศึกษา และการสาธารณสุข  
กล่าวเปิดเวท ีสาธารณะเรือ่ง “ความปลอดภยัในการโดยสารรถจกัรยานยนต์ : สทิธลิกูหลานไทย 
ทีต้่องคุม้ครอง” ครัง้ที ่๒/๒๕๖๒ จัดโดย คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิร่วมกบั มลูนธิิ
เมาไม่ขบั โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่หารอืกบัหน่วยงานภาครฐัและภาคประชาสังคมถงึปัญหาและ
อันตรายที่เกิดแก่เด็กและเยาวชนที่โดยสารรถจักรยานยนต์ ตลอดจนแนวทางในการรณรงค ์
ให้เด็กสวมหมวกกันน็อก อันจะน�าไปสู่การร่วมกันขับเคล่ือนแนวทางการแก้ไขอย่างเป็น 
รูปธรรม ณ ห้องประชุม ๗๐๙ ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ภาพกิจกรรม
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ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ช้ัน ๖-๗ เลขท่ี ๑๒๐ หมู่ท่ี ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

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

ส�านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๖ และ ๗ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๓๒, ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๒๐    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๗๕ 

รู้สิทธิ รักสิทธิ ไม่ละเมิดสิทธิ

ขอความกรุณาตอบแบบประเมินออนไลน์

อ่านมุมมองสิทธิ์ฉบับออนไลน์

ช�าระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ  
ใบอนุญาตเลขที่ ๙/๒๕๕๒ 

ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

มิถุนายน ๒๕๖๒ สมาพันธ์สหภาพแรงงานสากล 
(International Trade Union Confederation หรอื ITUC) 
เปิดเผยรายงาน “ITUC Global Rights Index 2019 – 
The World’s Worst Countries for Workers”  
(ประเทศยอดแย่ของคนท�างาน) โดยระบุว่า จากการ
ประเมินประเทศทั้งหมด ๑๔๕ ประเทศ พบว่าร้อยละ ๘๕  
ของประเทศทัง้หมด ยงัมกีารละเมดิสทิธกิารหยดุงานของคนท�างาน  
ร้อยละ ๘๐ มกีารปฏเิสธการเจรจาต่อรองกบัคนท�างาน ร้อยละ ๕๙  
เจ้าหน้าที่รัฐขัดขวาง-เป็นอุปสรรคต่อการจดทะเบียนสหภาพ 
แรงงาน และร้อยละ ๗๒ พบว่า คนท�างานยังเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างจ�ากัด
 นอกจากนี้ รายงานยังระบุประเด็นที่น่าสนใจอื่น ๆ 
เช่น ในปี ๒๕๖๒ มีประเทศที่ตัดเรื่องการเข้าร่วมและรวมตัว
เป็นสหภาพแรงงานออกจากสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน จ�านวน  
๑๐๗ ประเทศ เพิ่มขึ้นจากปี  ๒๕๖๑ ที่มีอยู่ ๙๒ ประเทศ  มี ๕๔  
ประเทศ จ�ากดัสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคดิเหน็และการชุมนมุ  
และ ม ี๕๒ ประเทศทีค่นท�างานถกูกระท�ารุนแรง โดยรายงานฉบบันี้ 
ยงัได้จดัอนัดบั ๑๐ ประเทศทีเ่ลวร้ายทีส่ดุส�าหรบัคนท�างาน ได้แก่ 
แอลจีเรีย บังกลาเทศ บราซิล โคลัมเบีย กัวเตมาลา คาซัคสถาน 
ฟิลิปปินส์ ซาอุดีอาระเบีย ตุรกี และซิมบับเว ซึ่งหลายประเทศ 

สมาพันธ์สหภาพแรงงานสากล
               เผยผลส�ารวจประเทศยอดแย่
              ของคนท�างานประจ�าปี ๒๕๖๒

ในจ�านวนนี้มีการสังหารสมาชิกสหภาพแรงงาน
 นอกจากนี้ ITUC Global Rights Index 2019 ยังได้
จัดท�าดัชนีจัดระดับความรุนแรงของการละเมิดสิทธิแรงงานจาก
มากไปหาน้อยอีก ๖ ระดับ (ตั้งแต่ ๕+,๕,๔,๓,๒ และ ๑) ได้แก่  
๕+ ไม่มีการรับประกันสิทธิแรงงานเนื่องจากความง่อนแง่นของ
ระบบนิติธรรมในประเทศ ๕ ไม่มีการรับประกันสิทธิแรงงาน  
๔ การละเมดิสทิธอิย่างเป็นระบบ ๓ การละเมดิสทิธอิย่างสม�า่เสมอ 
๒ การละเมดิสิทธซิ�า้แล้วซ�า้อกี และ ๑ การละเมดิสทิธเิป็นระยะ ๆ  
ส�าหรบัประเทศไทย ในปี ๒๕๖๒ นี ้ถกูจดัให้อยูใ่นกลุม่ความรุนแรง
ระดับ ๕ คอื กลุม่ประเทศทีไ่ม่มกีารรบัประกนัสทิธแิรงงาน ซึง่เป็น
ระดับท่ีรุนแรงข้ึนกว่าช่วง ๔ ปีก่อนหน้านี้ท่ีถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม
ประเทศความรุนแรงระดับท่ี ๔ คือ กลุ่มประเทศท่ีมีการละเมิด
สิทธิแรงงานอย่างเป็นระบบ

ที่มา : ประชาไท, International Trade Union Confederation. 


