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I. เกีย่วกบัรายงาน 
  

A. องคก์รทีส่ปอนเซอรร์ว่มCo-Sponsoring Organisations  
  

  
Minority Rights Group International (MRG) 
เป็นองคก์รเอกชนระหวา่งประเทศทีท่ างานเพือ่ secure สทิธคินกลุม่นอ้ยทางเชือ้ชาต ิ
ศาสนาและภาษาทั่วโลก MRG 
มสีถานะเป็นทีป่รกึษาของคณะมนตรทีางเศรษฐกจิและสงัคมของสหประชาชาต ิ
สถานะผูส้งัเกตการณ์ของคณะกรรมาธกิารแอฟรกินัเพือ่สทิธขิองประชาชนและมนุษย ์
และเป็นองคก์รภาคประชาสงัคมทีข่ ึน้ทะเบยีนกบัองคก์รรัฐอเมรกินั MRG และองคก์รพันธมติร 
ในประเทศไทยไดท้ าการคน้ควา้และรณรงคเ์พือ่สทิธชินกลุม่นอ้ยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้
เป็นเวลาหลายปี 
  

ศนูยเ์พือ่ความขัดแยง้และความหลากหลายทางวัฒนธรรม สถาบันสนัตศิกึษา 
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์เป็นองคก์รวชิาการทีศ่กึษาดา้นสนัตภิาพองคก์รแรกในภาคใต ้
โดยไดก้อ่ตัง้ในปี 2547 
วัตถปุระสงคข์องสถาบันนัน้มขีึน้เพือ่สรา้งองคค์วามรูแ้ละทักษะดา้นทรัพยากรทางการพัฒนาสงั
คมและมนุษยภ์ายใตส้นัตวิถิ ี
นอกจากนัน้แลว้สถาบันสนัตศิกึษาสามารถจัดใหม้กีารจัดการความขัดแยง้ภายใตว้ถิสีทิธมินุษย
ชนและสนัตวิธิมีสุลมิ 
โดยเป้าประสงคห์ลักของสถาบันรวมถงึการสอนวชิาเลอืกหลักสตูรปรญิญาตรแีกนั่กศกึษา 
วชิาภาคปรญิญาโทนัน้ยังมกีารสอนการศกึษาสนัตแิละความขัดแยง้ 
 

สมาคมคนพกิารภาคใต ้จดัต ัง้ข ึน้ในปี 2558 

เป็นสาขาของสมาคมผูพ้กิารแหง่ประเทศไทย 
ทีท่ างานดา้นสทิธผิูพ้กิารในภมูภิาคภาคใตข้องประเทศไทย รวมท ัง้จงัหวดัชายแดนใต ้
ยะลา นราธวิาสและปตัตาน ี
กจิกรรมของสมาคมรวมถงึการสง่เสรมิสทิธผิูพ้กิารทีเ่ป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบักฎห
มายของรฐั ซึง่รวมถงึการสง่เสรมิการเขา้ถงึการศกึษา การฝึกหดัอาชพี 
อปุกรณ์ชว่ยเหลอื 
การทอ่งเทีย่วและกฬีาและการสง่เสรมิสทิธเิฉพาะเจาะจงของผูห้ญงิและเด็กพกิาร  
  
 

B. วธิ ี
  

อมลูดา้นสถานการณ์ผูพ้กิาร ในจังหวัดชายแดนใต ้
ไดถ้กูเก็บจากการสมัภาษณ์และการสนทนากบักลุม่เป้าหมายโดยเกดิขึน้ในเดอืนสงิหาคมและกั
นยายน 2563 และกรกฎาคม 2564 ทีจ่ังหวัดสงขลา นราธวิาส ปัตตานีและยะลา 
ขอ้มลูนัน้ไดถ้กูเก็บจากผูพ้กิารจากชมุชนและกลุม่ชายขอบรวมถงึคนมาเลยม์สุลมิ คนพทุธ 
ผูห้ญงิและเด็ก และการคยุปรกึษากบัองคก์รผูพ้กิารทอ้งถิน่และระดับระหวา่งประเทศ 
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคประชาสงัคมดา้นสทิธมินุษยชน 
รา่งรายงานน้ีไดม้กีารเตรยีมขึน้โดย Minority Rights Group International 
โดยไดม้กีารตรวจดโูดย สถาบันสนัตศิกึษา  สมาคมคนพกิารภาคใต ้
กอ่นทีจ่ะเป็นฉบับสดุทา้ย รายงานฉบับน้ีไดม้กีารเตรยีมขึน้ภายใตห้ลักการ 
“ไมม่อีะไรทีเ่กีย่วกบัพวกเรา หากปราศจากเรา” 
โดยมกีารปรกึษาหารอืและท างานรว่มกบัชมุชนผูพ้กิารในชายแดนใตข้องไทย 



เป้าหมายของรายงานฉบบันีเ้นน้ย า้เร ือ่งการเลอืกปฏบิตัริะหวา่งภาคสว่นจ านวนมาก 
โดยเป็นการเลอืกปฏบิตัติอ่ชนกลุม่นอ้ยของผูพ้กิารในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเ
ทศไทย 
รายงายฉบบันีถ้กูเขยีนขึน้จากจดุยนืทีก่ารเลอืกปฏบิตัริะหวา่งภาคสว่นโดยมพืืน้ฐานขอ
งความพกิารและชนเผา่หรอืสถาระอืน่ๆทีไ่มส่ามารถแยกสว่นได ้
ดงัน ัน้จงึควรทีจ่ะถกูเนน้ย า้และกลา่วถงึโดยองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัทอ้งถิน่ 
ระดบัชาต ิและระดบ้ระหวา่งประเทศ 
  

II. ภมูหิลัง  
  

C. บทน า 
 

1. จังหวัดชายแดนใตข้องประเทศไทยซึง่รวมถงึปัตตานี ยะลา นราธวิาส 
และสีอ่ าเภอในจังหวัดสงขลานัน้เป็นบา้นของกลุม่ชาตพิันธุม๋าเลยไ์ทย 
ชาตพิันธุม๋าเลยไ์ทยเป็นชนกลุม่นอ้ยในประเทศไทยกลุม่ใหญท่ีส่ดุ1 
โดยมปีระชากรประมาณ1.5 
ลา้นคนโดยเป็นคนมสุลมิและพูดภาษามาเลยเ์ป็นสว่นใหญใ่นภมูภิาคชายแดนใต ้
คนมสุลมินัน้มจี านวนเฉลีย่รอ้ยละ 82.6 ของประชากรในชายแดนใต ้2 แตเ่ป็นเพยีงรอ้ยละ 
4.6 ของจ านวนประชากรทัง้หมดของประเทศ อยา่งไรก็ด ี รอ้ยละ 18 
ของคนไทยมสุลมินัน้มเีชือ้สายมาเลย์3 ภาษาไทยนัน้เป็นภาษาทางการของประเทศ 

หากแตภ่าษาแมม่าเลยนั์น้มจี านวนประมาณรอ้ยละ 74.4 
ของประชากรทัง้หมดของสามจังหวัดชายแดนใต ้ และมคีนใชภ้าษาจนีจ านวน 1.43 
มคีนหลายพันคนใชภ้าษามอืไทยเป็นภาษาแรกของภมูภิาค 
ภาษามอืภาษาไทยถกูใชเ้ป็นภาษาหลักและโดยคนทีไ่ดร้ับการศกึษาอยา่งเป็นทางการ 
แตห่ลายคนใชภ้าษามอืมาลายทูอ้งถิน่ในรปูแบบทีไ่มเ่ป็นทางการในชวีติประจ าวัน 
โดยทีไ่มไ่ดเ้ป็นคนทีถ่นัดภาษามอืภาษาไทย  

2. สถติขิองทางการไดล้งทะเบยีนจ านวนผูพ้กิารทัง้หมดในสามจังหวัดชายแดนใตจ้ านวน 
51,920 คน (ผูห้ญงิ 23,072 คน และผูช้าย 28,848 คน) หรอืรอ้ยละ 2.5 
ของจ านวนประชากรในสามจังหวัดชายแดนใต ้4 อยา่งไรก็ดเีน่ืองจากอปุสรรคของพลเมอื

งไทยและการขึน้ทะเบยีนผูพ้กิาร 
จ านวนทีผู่พ้กิารทีแ่ทจ้รงิในจังหวัดชายแดนใตนั้น้น่าจะสงูกวา่ตัวเลขของทางการ 
ขอ้มลูผูพ้กิารไมไ่ดถู้กแยกแยะตามชาตพิันธุแ์ละศาสนา 
ดังน้ีตัวเลยผูพ้กิารทีเ่ป็นชนกลุม่นอ้ยนัน้จงึไมเ่ป็นทีท่ราบอยา่งแน่ชดั 
แมว้า่ขอ้มลูทางทะเบยีนชีว้า่ผูพ้กิารสว่นใหญใ่นจังหวัดชายแดนใตจ้งึน่าจะเป็นคนมาเล
ยม์สุลมิ โดยมจี านวนนอ้ยทีเ่ป็นคนไทยจนีหรอืชาตพิันธุห์รอืศาสนาอืน่ ฃ 

3. ความไมส่งบในจังหวัดชายแดนภาคใตนั้น้มขีึน้โดยตลอดตัง้แตเ่ดอืนมกราคม 2547 
จนถงึเดอืนมถินุายน 2562 โดยมเีหตกุารณ์ความไมส่งบทัง้หมด 6,997 
เหตกุารณ์และมผีูบ้าดเจ็บหรอืเสยีชวีติจ านวน 13,143 คน5. 

แมว้า่คนมาเลยม์สุลมิสว่นใหญจ่ะเป็นผูท้ีเ่สยีชวีติและไมม่ชีมุชนไหนทีไ่มไ่ดร้ับผลกระท

 
1 Minority Rights Group International. World Directory of Minorities and Indigenous Peoples. 2017. 

https://minorityrights.org/country/thailand/ 
2 กลุม่จัดการสถติ,ิ ชายแดนภาคใต,้ ‘การวางแผนยุทธศาสตรจ์ังหวัดชายแดนภาตใต ้2561–2563’, 2560, 

https://www.osmsouth-border.go.th/news_develop  

 
3 ส านักงานสถติแิหง่ชาต,ิ ขอ้มูลส ามะโนครัวประชากร, 2543. 
4 ส านักงานสถติแิหง่ชาต,ิ 2020. สถติขิองผูพ้กิารทีม่บัีตรประจ าดัวผูพ้กิาร โดยแบง่เป็นภาค จังหวัด 
ประเภทของความพกิารและเพศจาก 1 พฤศจกิายน 2537 ถงึ 31 ธันวาคม 2563  
5 Deep South Watch database https://deepsouthwatch.org/th/node/11928 

https://minorityrights.org/country/thailand/
https://www.osmsouth-border.go.th/news_develop


บจากความขัดแยง้น้ี 
ชาวไทยพุทธไดร้ับผลกระทบอยา่งไมไ่ดส้ดัสว่นเน่ืองจากเป็นกลุม่เป้าหมาย 
ซึง่วัดและพระตกเป็นเป้าหมาย 
นอกเหนือไปจากผูท้ีไ่ดร้บับาดเจ็บหรอืเสยีชวีติจากความขัดแยง้ มคีนจ านวน 11,686 
ทีไ่ดร้ับผลกระทบจากปี 2547 ถงึพฤษภาคม 2563 
ไดร้ับความชว่ยเหลอืจากกระทรวงพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์
โดยผูท้ีไ่ดร้ับความชว่ยเหลอืนัน้เป็นเด็กก าพรา้ เดก็ทีพ่อ่แมไ่ดร้ับบาดเจ็บอยา่งรา้ยแรง 
ผูท้ีเ่ป็นหมา้ย ทัง้น้ีมคีนจ านวน 719 คนทีต่กเป็นผูพ้กิารเนื่องจากเหตคุวามไมส่งบ 
ในจ านวนนัน้เป็นผูห้ญงิ 101 คนและเดก็ 37 คน6 

4. สถานการณ์ผูพ้กิารในจังหวัดชายแดนภาคใตนั้น้สง่ผลกระทบตอ่สภาพโครงสรา้งทางเศ
รษฐกจิและสงัคมในภมูภิาค 
อปุสรรคทีผู่พ้กิารตอ้งเผชญินัน้นอกจากอปุสรรคทางการจัดการการบรหิาร 
หรอือปุสรรคทางกายภาพ ยังมอีปุสรรคทางสขุภาพจติและสงัคม 
ผูพ้กิารยังมตีราบาปอยา่งมากในจังหวัดชายแดนใต ้
ดว้ยเหตดุง้กลา่วผูพ้กิารนัน้ไดร้ับความล าบากเน่ืองจากไมม่งีานท า 
การเขา้ถงึการศกึษานัน้ถูกจ ากดั สขุภาพทีแ่ยล่ง 
โอกาสทางเศรษฐกจิทีไ่มค่อ่ยมแีละอัตราความยากจนเพิม่ขึน้ 
รวมถงึท าใหไ้มม่โีอกาสมสีว่นรว่มทางการเมอืงและสงัคม  

5. มกีรอบโครงสรา้งทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูพ้กิารในประเทศ เชน่ 
รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทยปี 2540 พรบ.ความมั่นคงสขุภาพแหง่ชาตปีิ 2545 
พรบ. สง่เสรมิและพัฒนาสขุภาพชวีติผูพ้กิารปี 2550 (ถกูทบทวนในปี 2557) และพรบ. 
การจัดการศกึษาาส าหรับผูพ้กิาร 2551 
อยา่งไรก็ตามผูพ้กิารในจังหวัดชายแดนภาคใตนั้น้ตัดพอ้วา่การด าเนนิการตามกฎหมาย

หรอืนโยบายนัน้ไมค่อ่ยมเีมือ่เปรยีบเทยีบกบัสว่นอืน่ๆของประเทศ7 

6. ผูห้ญงิชาวมาเลยม์สุลมิทีพ่กิารเป็นกลุม่ทีเ่ปราะบางอยา่งยิง่เนื่องจากเป็นกลุ่มทีถ่กูเลอืก
ปฎบิัตหิลายรปูแบบและซบัซอ้น เน่ืองจากเพศ ชาตพิันธุ ์ภาษา ศาสนาและความพกิาร 
โดยหลักฐานเกร็ดเล็กนอ้ยระบวุา่กรณีทีผู่ห้ญงิชาวมาเลยม์สุลมิทีพ่กิารถกูขม่ขนืนัน้มอียู่
อยา่งกวา้งขวางในจังหวัดชายแดนใตเ้ป็นประเด็นทีไ่มไ่ดม้กีารพูดถงึ 
โดยไมไ่ดร้ับความสนใจจากทางการหรอืชมุชน 
โดยเหยือ่นัน้ไมไ่ดร้ับความชว่ยเหลอืในการรอ้งทกุขก์ลา่วโทษหรอืการเขา้ถงึการดแูลท
างการแพทยแ์ละจติใจ 

  

D. นโยบายของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง  
 

7. แผนกลยทุธด์า้นความมั่นคงของมนุษยปี์ 2556-2566 
ทีก่ระทรวงพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษยนั์น้ไดอ้า้งองิถงึผูพ้กิารในจังหวัดชาย
แดนใตห้ลายครัง้ โดยไดก้ลา่วถงึความยากล าบากที’่ผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร’ 
ตอ้งเผชญิเพิม่ขึน้ในการเขา้ถงึบรกิารทางการแพทย ์

โดยแผนกลยทุธนั์น้ไดก้ลา่วถงึผลกระทบของความขัดแยง้ทีม่อียูต่ลอดทีท่ตีอ่ผูห้ญงิมา
เลยม์สุลมิทีเ่ป็นหมา้ย 
โดยหลายคนตอ้งกลายเป็นผูท้ีต่อ้งคนดแูลและใหก้ารชว่บเหลอืผูส้งูอาย ุ
ผูพ้กิารและเด็กก าพรา้และสมาชกิคนอืน่ๆในบา้น 

 
6 กลุม่ดว้ยใจ. ขอ้มลูจาก Deep South Watch. 2563. 
7 การศกึษาทีไ่ม่ไดต้พีมิพโ์ดย สถาบันสนัตศิกึษา 
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แมว้า่จะมคีวามพยายามโดยหน่วยงานของรัฐทีจ่ะใหค้วามชว่ยเหลทอ 
การเยยีวยาของรัฐนัน้บสกทีจ่ะจัดการและท าใหเ้กดิปัญหาในระยะยาวกบัผูไ้ดร้ับความช่

วยเหลอืเล็กนอ้บ บางคนไดร้ับความชว่ยเหลอืมากกวา่ 
หรอืบางคนก็ไมไ่ดร้ับความชว่ยเหลอืเลย 
โดยความชว่ยเหลอืนัน้เป็นเพยืงการแกปั้ญหาในระยะสัน้8. 

โดยขอ้มลูขององคก์รเอกชนทอ้งถิน่ระหวา่งปี 2547-2563 มคีนเป็นหมา้ยทัง้หมด 3772 

โดย 649 คนนัน้เป็นหมา้ยมาตัง้แตปี่ 2555 โดยประมาณ 60% 

นัน้เป็นผูห้ญงิมาเลยม์สุลมิ9    

8. โดยระหวา่งทีแ่ผนแมบ่ทส าหรับการพัฒนาของชนกลุม่นอ้ยในประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 

2560 (2015–2017)10 ไดอ้า้งระบถุงึการใหก้ารสนับสนุนผูพ้กิารทีเ่ป็นกลุุม่ชาตพิันธุอ์ืน่ๆ 

โดยแผนดังกลา่วไดร้วมอยูใ่นแผนสง่เสรมิการอยูร่ว่มกนัของสงัคมหลากหลายวัฒนธรร
ม พ.ศ. 2561 – 2564 (2018–2021) ซึง่ไมไ่ดก้ลา่วถงึผูพ้กิาร 

เป็นกลุุม่ชาตพิันธุอ์ืน่ๆอยา่งชดัเจน 

9. ประเทศไทยยังไดเ้ป็นภาคอีนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธผิูพ้กิาร 
ทีไ่ดก้ลา่วอยา่งชดัเจนถงึผูพ้กิารทีถ่กูเลอืกปฏบิัตโิดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของเชือ้ชาต ิสผีวิ 
เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมอืงและอืน่ๆ สญัชาต ิ ชาตพิันธุ ์
ชนเผา่หรอืถิน่ฐานทางสงัคม หลักทรพัย ์ การเกดิ 
อายหุรอืสถานะอืน่ๆซึง่อยูใ่นอารัมภบท11  

 

E. สทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม 
 

10. การขาดซึง่ขอ้มลูทีเ่ป็นภาษามาเลยเ์กีย่วกบัสทิธขิองผูพ้กิารแจกจา่ยในจังหวัดชายแดน
ใต ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่พืน้ทีช่นบททีห่า่งไกล นอกจากน้ีการแปลขอ้มลูสทิธผิูพ้กิาร 
นโยบาย 
และบรกิารทีไ่มถ่กูตอ้งแมน่ย าจากภาษาไทยเป็นภาษามาเลยไ์ดเ้พิม่อปุสรรคแกก่ารทีผู่ ้
พกิารในจังหวัดชายแดนใตใ้นการใชส้ทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคมและวัฒนธรรม 
การขาดขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธผิูพ้กิารนัน้กอ่ใหเ้กดิมลทนิแกผู่พ้กิารในจังหวัดชายแดนใต ้
มลทนิหรอืตราบาปของความพกิารทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของขอ้มลูทีไ่มถ่กูตอ้งนัน้น าไปสูก่ารเ
ลอืกปฎบิตัติอ่ผูพ้กิารและสรา้งอปุสรรคในการมสีว่นรว่มทางสงัคม 
ตราบาปของผูพ้กิารนัน้ท าใหค้รอบครัวหลายครอบครัวเก็บซอ่นผูพ้กิารไวใ้นบา้น 
และไมม่กีารลงทะเบยีนและไดร้ับบัตรผูพ้กิาร12 
ดังน้ีผูพ้กิารหลายคนจงึไมไ่ดร้ับผลประโยชนท์ีพ่วกเขาควรไดแ้ละท าใหไ้มส่ามารถมสีว่
นรว่มหรอืใชช้วีติแบบคนทั่วไป ยิง่ท าใหพ้วกเขากลายเป็นคนชายขอบยิง่ขึน้ไปอกี 

11. คนหหูนวกหลายคนในจังหวัดชายแดนใตโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่คนทีไ่มส่ามารถเขา้ถงึการ
ศกึษามอือยา่งเป็นทางการ 
ใชภ้าษามอืในรปูแบบทีไ่มเ่ป็นทางการของภาษามอืมาลายทูอ้งถิน่เพือ่สือ่สารในชวีติปร
ะจ าวัน ทัง้น้ีลา่มภาษามอืทีเ่ป็นทางการสว่นใหญใ่ชภ้าษามอืภาษาไทยเทา่นัน้ 
โดยไมส่ามารถใชภ้าษามอืทอ้งถิน่ได ้
ผูพ้กิารหหูนวกจงึไมส่ามารถเขา้ถงึบรกิารลา่มภาษามอืในจังหวัดชายแดนภาคใต ้

 
8 แผนยุทธศาสตรค์วามมั่นคงทางมนุษย ์2556 – 2566, หนา้ .26  http://www.bps.m-

society.go.th/uploads/content/download/539681f52ccac.pdf [ภาษาไทย] 
9 กลุ่มดว้ยใจ. ขอ้มลูจาก 2563. 
10 https://hhdc.anamai.moph.go.th/th/master-plan-for-ethnic-development-in-thailand [in Thai] 
11 อนสุญัญาว่าดว้ยสิทธิของผูพิ้การ ตอน P 2549. สหประชาชาติ  
12 การศกึษาทีไ่ม่ไดต้พีมิพโ์ดย สถาบันสนัตศิกึษา 
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โดยกอ่ใหเ้กดิปัญหาการสือ่สารระหวา่งผูพ้กิารหหูนวกทีใ่ชภ้าษามอืทีเ่ป็นภาษาทางการ
ทีม่บีรกิารแปล เชน่ 
โรงพยาบาลหรอืเจา้หนา้ทีบ่รกิารสาธารณะอืน่ๆและเป็นการปิดกัน้การเขา้ถงึขอ้มลู 
วธิกีารสือ่สาร โดยเป็นอปุสรรคตอ่การใชส้ทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคมและวัฒนธรรม13   

 

F. สทิธใินการท างาน 
 

12. แมว้า่ประเทศไทยจะมเีป้าหมายและยทุธศาสตรท์ีเ่ฉพาะเจาะจงในการสง่เสรมิการจา้งง
านของผูพ้กิารในภาครัฐและเอกชน 
อัตราการจา้งงานของผูพ้กิารในภาคสว่นน้ีในจังหวัดชายแดนใตนั้น้ยังอยูใ่นระดับต ่า 
โควตา้การจา้งงานผูพ้กิาร (มาตรา 33,34 และ 35 
ของพรบ.สง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติผูพ้กิาร 2550) 
ระบใุหห้น่วยงานของรัฐและธรุกจิของเอกชนทีม่ลีกูจา้งมากกวา่ 100คนตอ้งจา้งผูพ้กิาร 
1 คนตอ่จ านวนลกูจา้ง 100 คน14 
อยา่งไรก็ตามโควตา้ดังกลา่วนัน้ไมไ่ดม้กีารบังคับใชใ้นจังหวัดยะลา 
ปัตตานีและนราธวิาสเนื่องจากไมม่ธีรุกจิขนาดใหญท่ีม่ลีกูจา้งมากกวา่ 100 
คนในภมูภิาค  

13. ตามพรบ.สง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติผูพ้กิาร 2550 
ผูพ้กิารและผูด้แูลสามารถสมัครเพือ่ขอกูเ้งนิเพือ่ท าธรุกจิเริม่ตน้ 
ส าหรับธรุกจิขนาดเล็กจากกองทนุการพัฒนาและการสง่เสรมิคณุภาพชวีติของผูพ้กิาร15 
อยา่งไรก็ดผีูท้ีถ่กูสมัภาษณ์ในจังหวัดชายแดนใตร้ายงานถงึพฤตกิรรมทีเ่ลอืกปฎบิัตจิาก
ลกูจา้งของกระทรวงพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษยท์ีไ่มย่อมใหข้อ้มลูเกีย่วกบัโ
ครงการเงนิกูแ้ละวธิทีีจ่ะเขา้ถงึเงนิกูด้ังกลา่ว16 

14. ผูพ้กิารในภมูภิาคไมส่ามารถไดร้ับประโยชยจ์ากการกระจายรายไดจ้ากโควตาสลากกนิแ
บง่รัฐบาล โดยโควตานัน้จัดสรรใหส้ลาก 1.3 ลา้นใบแกผู่ข้ายทีเ่ป็นผูพ้กิาร1 

อยา่งไรก็ดามโครงการสลากกนิแบง่รัฐบาลนัน้เป็นสิง่ทีไ่มเ่หมาะสมส าหรับผูพ้กิารชาวม
าเลยม์สุลมิ เพราะเป็นสิง่ทีผ่ดิกฎหมายอสิลาม 
 

G. สทิธทิางสขุภาพ ความม ัน่คงทางสงัคมและบรกิารทางสงัคม 
  

7. ตามพรบ.ความมั่นคงสขุภาพแหง่ชาตปีิ 2545 
ผูพ้กิารมสีทิธทิีถ่อืบตัรทองสขุภาพแหง่ชาตทิีจ่ะใชใ้นโรงพยาบาลและศนูยก์ายภาพบ า
บัดชมุชนโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย 
อยา่งไรก็ดผีูพ้กิารในจังหวัดชายแดนภาคใตร้ายงานถงึการเลอืกปฎบิัตใินการเขา้ถงึสทิธิ
ในการรับบรกิารบ าบัดและสขุภาพสาธารณะจากผูใ้หบ้รกิารทางสขุภาพซึง่ไมไ่ดร้ับการอ
บรมดา้นความตอ้งการและสทิธขิองผูพ้กิาร17 

 
13 การศกึษาทีไ่ม่ไดต้พีมิพโ์ดย สถาบันสนัตศิกึษา 
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14 พรบ.สง่เสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีติผูพ้กิาร 2550 
15 กองสง่เสรมิและพัฒนาชวีติคนพกิาร. 2564. https://www.dep.go.th/th/rights-welfares-services/borrow-
money 
16 กองสง่เสรมิและพัฒนาชวีติคนพกิาร. 2564. https://www.dep.go.th/th/rights-welfares-services/borrow-
money 
17 การศกึษาทีไ่ม่ไดต้พีมิพโ์ดย สถาบันสนัตศิกึษา 
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8. การเขา้ถงึกองทนุผูพ้กิารแหง่ชาตนัิน้ขึน้อยูก่บัการประเมนิและการวนิจิฉัยผา่นกระทรวง
สาธารณสขุ 
หลังจากนัน้จงึมกีารลงทะเบยีนและการจัดซือ้จัดจา้งบัตรประชาชนผูพ้กิารผา่นกระทรวง
พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์การส ารวจระดับประเทศเรือ่งผูพ้กิารในปี 2560 
เปิดเผยวา่ผูพ้กิารจ านวนรอ้ยละ 50 
ของประเทศยังไมไ่ดข้ึน้ทะเบยีนและผูพ้กิารจ านวนมากกวา่ครึง่นงึยังไมไ่ดเ้ขา้ถงึสทิธทิ
างความชว่ยเหลอืทางสงัคมทีพ่งึจะไดร้ับ เชน่ การเขา้ถงึกองทนุผูพ้กิาร18 
หน่วยงานเพือ่ผูพ้กิารคาดคะเนวา่ตัวเลขผูพ้กิารทีไ่มไ่ดข้ึน้ทะเบยีนในจังหวัดชายแดนใต ้
นัน้สงูกวา่ตัวเลขเฉลีย่ระดับประเทศเน่ืองดว้ยการขาดขอ้มลูสทิธผิูพ้กิาร 
การเลอืกปฎบิตัทิีแ่พรห่ลายและการไมเ่ขา้ถงึบรกิารตา่งๆกอ่ใหเ้กดิอปุสรรคเพิม่ขึน้ตอ่ก
ระบวนการขึน้ทะเบยีน 
เน่ืองดว้ยกระบวนการจัดซือ้จดัจา้งบัตรประชาชนผูพ้กิารนัน้ซบัซอ้นและตอ้งมกีารเดนิท
างไปยังสถานทีต่า่งๆ 
ซึง่เป็นอปุสรรคแกผู่พ้กิารในจังหวัดชายแดนใตเ้พราะรถประจ าทางทีผู่็พกิารสามารถเขา้
ถงึไดม้จี านวนจ ากดั19 
 

15. ส าหรับผูพ้กิารทางการไดย้นิและคนหหูนวกนัน้ 
ลา่มแปลภาษามอืภาษามาลายใูนสถานทีร่ักษาพยาบาลในจังหวัดชายแดนใตนั้น้ขาดแค
ลน 
น่ันหมายความวา่ผูพ้กิารเหลา่นัน้ไมส่ามารถสือ่สารความตอ้งการดา้นสขุภาพและความป
รารถนาของตนตอ่เจา้หนา้ทีผู่ใ้หบ้รกิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
ดังนัน้คณุภาพของการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของตนจงึไมด่เีทา่ทีค่วร20 

 
  

H. สทิธทิางการศกึษา 

ขอ้ 5 (e) (v) ของอนุสญัญา 
  

9. ในขณะทีส่ว่นอืน่ๆของประเทศนัน้ 
ศนูยก์ารศกึษาพเิศษนัน้มอียูใ่นแตล่ะจังหวดเพือ่จัดใหม้กีารสอน การฝึกอบรม 
แตไ่มม่ศีนูยด์ังกลา่วในสามจังหวัดชายแดนใตเ้ลย ซึง่มปีระชากร 3.1% 
ของประชากรไทยทัง้หมดหรอืมากกวา่ 2 ลา้นคน 
โดยศนูยแ์หง่แรกไดก้ าลังมกีารกอ่สรา้งขึน้ในจังหวัดยะลา21 

 

ขอ้เสนอตอ่รฐับาลไทย 
 

 
18  การศกึษาทีไ่ม่ไดต้พีมิพโ์ดย สถาบันสนัตศิกึษา 

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรแ์ละสมาคมคนพกิารภาคใตโ้ดยท าแทน 

 Minority Rights Group International, กรกฎาคม 2564 
18 ส านักงานสถติ,ิ การส ารวจระดับประเทศเรือ่งผูพ้กิารในปี 2560 
19 การศกึษาทีไ่ม่ไดต้พีมิพโ์ดย สถาบันสนัตศิกึษา 

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรแ์ละสมาคมคนพกิารภาคใตโ้ดยท าแทน 

 Minority Rights Group International, กรกฎาคม 2564 
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 Minority Rights Group International, กรกฎาคม 2564 
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1. รัฐบาลไทยตอ้งสง่เสรมิการตระหนักถงึสทิธผิูพ้กิารและครอบครัวของเขา 
รวมทัง้การเผยแพรข่อ้มลูการขึน้ทะเบยีนผูพ้กิารและผลประโยชน ์ บรกิารทางสขุภาพ 
การศกึษาและการจา้งงานทีม่ขี ึน้เพือ่ผูพ้กิารโดยตอ้งอยูใ่นรปูแบบทีผู่พ้กิารสามารถเขา้ถึ
งได ้ในภาษามาเลย ์ปัตตานีและภาษามอืทอ้งถิน่  

2. รัฐบาลตอ้งก าจัดอปุสรรคการเขา้ถงึบรกิารและการชว่ยเหลอืของผูพ้กิารโดยท าใหก้ระบ
วนการในการไดร้ับบัตรผูพ้กิารใหง้า่ยขึน้และอบรมบคุลากรในการใหก้ารชว่ยเหลอือยา่ง
เหมาะสม  
 

3. รัฐบาลไทยตอ้งรับรองสทิธใินการท างานโดยพัฒนาและบังคับใชร้ะบบการจา้งงานทีเ่หม
าะสมทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใตโ้ดยรว่มกยัองคก์รทอ้งถิน่ของผู ้
พกิาร  
 

4. รัฐบาลไทยตอ้งก าจัดอปุสรรคในการเขา้ถงึบรกิารทางสาธารณสขุ 
การดแูลทางการแพทย ์ และความมั่นคงทางสงัคม 
และการจัดซือ้จดัจา้งอปุกรณ์ชว่ยเหลอืของผูพ้กิารซึง่อยูใ่นกลุม่ชนกลุม่นอ้ยทางชาตพิั
นธุแ์ละภาษาโดยใหบ้รกิารและขอ้มลูนัน้เขา้ถงึไดโ้ดยตกัใหม้กีารอบรมดา้นสทิธผิูพ้กิาร
ส าหรับบคุลากรทางสขุภาพและบรกิารทางสงัคมนัน้ภมูภิาคนัน้อยา่งทั่วถงึ  
 
 


