(กสม.แถลงข่าวเด่นประจาสัปดาห์ ครั้งที่ 7/2564)
กสม. ห่ วงกรณีแรงงานเมียนมาลักลอบเข้ าไทยมีปัญหาการค้ ามนุษย์ เตรียมศึกษาและเสนอแนวทางแก้ ไขต่ อรัฐบาล
-เผยผลการตรวจสอบกรณีการตรวจหาสารเสพติดของผู้เข้ ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ
เป็ นการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดยนางสาว
ศยามล ไกยูรวงศ์ และนายวสั นต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ แถลงข่าวเด่นประจาสัปดาห์
ครั้งที่ 7/2564 โดยมีวาระสาคัญ ดังนี้
1. กสม.ประสานการคุ้มครองกรณีแรงงานชาวเมียนมาจานวนมากถูกจับจากการลักลอบเข้ าไทย
ห่ วงปัญหาการค้ ามนุษย์ เตรียมศึกษาและจัดทาข้ อเสนอถึงรัฐบาล
ตามที่ ป รากฏข่ า วกรณี เจ้า หน้า ที่ ส นธิ ก าลัง จับ กุ ม แรงงานชาวเมี ย นมาที่ ล ัก ลอบเข้า มาทางด่ า น
ชายแดนอาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคม – ต้นเดือนพฤศจิกายน จานวนหลาย
ร้ อยราย ซึ่ งภาคประชาสังคมโดยสมาคมสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชนและมูล นิ ธิเพื่ อสิ ทธิ มนุ ษยชนและ
การพัฒนาได้ออกแถลงการณ์ เ มื่ อวันที่ 30 ตุ ลาคม 2564 เรี ยกร้ องให้รัฐบาลไทยยกระดับปฏิ บ ตั ิ ก ารต่ อ
ขบวนการค้า มนุ ษ ย์ที่ ช ายแดนไทย-พม่ า พร้ อ มเสนอให้ กสม.ตรวจสอบความเป็ นอยู่ข องผู ถ้ ู ก จับ กุ ม
สอบถามปั ญหา และหารื อกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อร่ วมกันหาทางออกอย่างเป็ นรู ปธรรม นั้น
กสม.โดยคณะทางานด้านการประสานการคุ ม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชนในกรณี เร่ งด่วน ได้ดาเนิ นการ
ประสานการคุม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยได้สอบถามและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาทิ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ตารวจภูธร และเจ้าหน้าที่กองร้อยตารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่
ที่เข้าจับกุม ซึ่ งได้รับแจ้งว่าในจานวนชาวเมียนมาที่ถูกจับกุม ไม่มีเด็กหรื อผูล้ ้ ีภยั ปะปนมาด้วยและทั้งหมด
เป็ นวัยทางาน โดยเจ้าหน้าที่ได้ดาเนิ นการกักตัวแรงงานตามมาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19
ขณะที่มูลนิ ธิเพื่อสิ ทธิ มนุ ษยชนและการพัฒนาให้ขอ้ มูลว่า ได้ติดตามสถานการณ์การจับกุมและดาเนิ นคดี
กับ แรงงานชาวเมี ย นมาที่ หลบหนี เข้า ประเทศมาอย่า งต่ อเนื่ อง พบว่า มี ค ดี ล ัก ลอบเข้า เมื องจานวนมาก
ซึ่ งพนักงานสอบสวนมีความเห็ นว่ามีการกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปราม
การค้ามนุ ษย์ดว้ ย แต่ในชั้นการพิจารณาของพนักงานอัยการมีคาสั่งฟ้องในฐานความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมืองเท่านั้น
เมื่อพิจารณารวมไปถึ งการที่ประเทศไทยถู กลดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม 2 บัญชี รายชื่ อประเทศที่ ตอ้ ง
จับตามอง (Tier 2 Watch List) ตามรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจาปี 2564 (2021 TIP Report) ของ
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริ กา เห็นว่า สถานการณ์ดงั กล่าวน่าห่วงกังวลเป็ นอย่างยิง่ ทั้งในมิติดา้ นแรงงาน

การค้า มนุ ษ ย์ และสุ ข ภาพ กล่ า วคื อ การแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด 19 ระลอกสองเมื่ อ ปลายปี 2563
สาเหตุส่วนหนึ่ งมาจากการลักลอบนาเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่ งแรงงานเข้ามาเป็ นกลุ่มใหญ่และ
ต้องอยูก่ นั อย่างแออัด นอกจากนี้ กรณี การจับกุมแรงงานชาวเมียนมาที่หลบหนี เข้าประเทศในช่วงที่ผา่ นมานี้
อาจมี ประเด็นปั ญหาการกระทาความผิดเกี่ ยวกับการค้ามนุ ษย์นอกเหนื อไปจากการกระทาความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ซึ่ ง กสม.เคยมีขอ้ เสนอแนะ (เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564) ในประเด็นการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตกรณี การลักลอบนาแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมายในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของโรคโควิด 19 แล้ว แต่ไม่ปรากฏผลการดาเนินงานที่ชดั เจน
ด้ว ยเหตุ น้ ี กสม. ในคราวประชุ ม ด้า นการคุ ้ม ครองและมาตรฐานการคุ ้ม ครองสิ ท ธิ มนุ ษ ยชน
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 จึงมีมติเห็นควรให้มีการศึกษาเพื่อมีขอ้ เสนอแนะในการส่ งเสริ มและคุม้ ครอง
สิ ทธิ มนุ ษยชนในประเด็ นการค้ามนุ ษย์เป็ นการเฉพาะเพื่ อเสนอแนวทางป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไปยัง
รัฐบาลต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมื อง
(ICCPR) ที่ประเทศไทยเป็ นภาคีและมีพนั ธกรณี ตอ้ งปฏิบตั ิตาม ข้อ 8 ห้ามบุคคลมิให้ตกอยูใ่ นภาวะเยีย่ งทาส
บุคคลจะถูกเกณฑ์แรงงานหรื อบังคับใช้แรงงานมิได้
2. กสม.เผยผลการตรวจสอบกรณีการบังคับตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของผู้เข้ ารับการตรวจเลือก
ทหารกองเกินฯ เป็ นการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
ตามที่ กสม.ได้รับเรื่ องร้ องเรี ยนเมื่ อเดื อนกุมภาพันธ์ 2564 กล่ าวอ้างว่า เมื่ อเดื อนเมษายน 2561
ผูร้ ้ อ งได้เ ข้า รั บ การตรวจเลื อ กทหารกองเกิ น เข้า รั บ ราชการทหารกองประจ าการ ณ จัง หวัด อุ ด รธานี
แต่เนื่องจากผูร้ ้องเป็ นบุคคลที่ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกาเนิ ด จึงได้รับการปล่อยตัว ซึ่ งเมื่อกระบวนการ
ตรวจเลื อ กทหารกองเกิ น ฯ เสร็ จ สิ้ น แล้ว เจ้า หน้า ที่ ข องกรมการปกครองในฐานะได้รั บ แต่ ง ตั้ง เป็ น
เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ได้แจ้งให้ผรู ้ ้องรวมถึง
ผูเ้ ข้ารั บการตรวจเลื อกฯ ทุ กราย เข้ารั บการตรวจหาสารเสพติ ดในปั สสาวะ โดยผลการตรวจไม่พบสารเสพติด
แต่ผรู ้ ้องเห็นว่า การตรวจหาสารเสพติดในปั สสาวะของผูเ้ ข้ารับการตรวจเลือกฯ ทุกรายในลักษณะเหมารวม
โดยไม่จาแนกและตรวจตามเหตุอนั ควรสงสัย เป็ นการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน จึงขอให้ตรวจสอบ
กสม. ในคราวประชุ ม ด้า นการคุ ้ม ครองและมาตรฐานการคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เมื่ อ วัน ที่
8 พฤศจิ กายน 2564 ได้พิจารณากรณี ดงั กล่ าวประกอบหลักกฎหมายและหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนแล้วเห็ นว่า
การดาเนินการตรวจหาสารเสพติดในปั สสาวะของผูเ้ ข้ารับการตรวจเลือกฯ ทุกรายของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.
ในกรณี ดงั กล่ าวเป็ นไปโดยอาศัย อานาจตามมาตรา 14 ทวิ แห่ งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด พ.ศ. 2519 และมาตรา 58/1 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่ งมีสาระว่า ในกรณี
ที่จาเป็ นและมีเหตุอนั ควรเชื่ อได้วา่ มีบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดเสพยาเสพติดในเคหสถาน สถานที่ใด ๆ หรื อ
ยานพาหนะ ให้เจ้าพนักงานมีอานาจตรวจหรื อทดสอบหรื อสั่งให้รับการตรวจหรื อทดสอบว่าบุคคลหรื อ
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กลุ่ มบุ คคลนั้นมี สารเสพติ ดอยู่ในร่ างกายหรื อไม่ ทั้งยังสอดคล้องกับประกาศสานักงาน ป.ป.ส. ลงวันที่
3 สิ งหาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามหนังสื อสั่งการของ ศอ.ปส.ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท 0311.3/ว 5766
ลงวันที่ 23 มี นาคม 2561 เรื่ อง การตรวจหาสารเสพติ ดในปั สสาวะของผูท้ ี่ เข้ารั บการตรวจเลื อกทหาร
กองเกิ น เข้า รั บ ราชการทหารกองประจ าการ ประจ าปี 2561 และเป็ นไปโดยอ้า งอิ ง สถิ ติ ร ะบบข้อมู ล
การบ าบัดรั ก ษาและฟื้ นฟู ผูต้ ิ ดยาเสพติ ดของประเทศ (บ.ส.ต.) ตั้ง แต่ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2563
ที่วา่ บุคคลช่วงอายุ 20 - 24 ปี เป็ นกลุ่มช่วงอายุที่มีการใช้ยาเสพติดและเข้าสู่ ระบบการบาบัดรักษามากที่สุด
มีสัดส่ วนถึง 1 ใน 4 ของผูเ้ ข้ารับการบาบัดรักษาทั้งหมด
กสม.พิจารณาแล้วเห็นว่า จากข้อมูลดังกล่าว ไม่อาจถือได้วา่ มีเหตุอนั ควรในการสั่งการให้ผเู ้ ข้ารับ
การตรวจเลื อกทหารกองเกิ นฯ ทุกรายต้องตรวจหาสารเสพติด เนื่ องด้วยกระบวนการเช่ นนี้ เป็ นการดาเนิ นการ
ในลักษณะเหมารวม โดยไม่จาแนกเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูใ้ ดเป็ นผูเ้ สพยาเสพติด จึงถือว่าเป็ นการกระทาอัน
ละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนของผูร้ ้องและผูเ้ ข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ทุกราย
ทั้งนี้ กสม.จะได้มีขอ้ เสนอแนะไปยังสานักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบตั ิ
หน้าที่ตรวจหาสารเสพติดเป็ นไปตามกฎหมายโดยเคร่ งครัด และมีเหตุผลสมควรจาเป็ นอันเฉพาะเจาะจง
ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เป็ นการละเมิ ดสิ ทธิ ในชี วิตและร่ างกายของประชาชน อันสอดคล้องกับรั ฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 28 ที่ บญ
ั ญัติว่า “บุ คคลย่อมมี สิทธิ และเสรี ภาพในชี วิตและ
ร่ างกาย... การค้นตัวบุคคลหรื อการกระทาใดอันกระทบกระเทือนต่อสิ ทธิ หรื อเสรี ภาพในชี วิตหรื อร่ างกาย
จะกระทามิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ...” รวมทั้งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและ
สิ ทธิ ทางการเมือง (ICCPR) ข้อ 9 ที่ประเทศไทยเป็ นภาคีและมีพนั ธกรณี ต้องปฏิบตั ิตาม ซึ่ งได้รับรองสิ ทธิ
และเสรี ภาพดังกล่าวไว้เช่นเดียวกัน

สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
11 พฤศจิกายน 2564
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