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สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันวิชาการที่มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย และ            
ธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน ร่วมกับองค์กรเครือข่ายของสถาบัน เล็งเห็นความส าคัญ
ในโอกาสที่ประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งขึ้นในเวลาอันใกล้นี้ จึงได้ก าหนดให้มีการจัดเวทีเสวนาวิชาการ “เปล่งเสียง
เพ่ือประเทศไทย” (Voices for Thailand) ขึ้น ทั้งหมด 5 ครั้ง โดยในครั้งนี้ เป็นเวทีเสวนาครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “เสียง
เพ่ือคนที่ถูกลืมถึงพรรคการเมือง” (Voices for the voiceless to the political parties) ซึ่งสถาบันพระปกเกล้า 
โดยส านักวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา 
องค์การเพ่ือสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN women) และสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะที่น าไปสู่
การพิจารณาของพรรคการเมืองต่าง ๆ ในการก าหนดเป็นนโยบายเพ่ือประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาเป็น
ตัวแทนจากกลุ่มผู้พิการ กลุ่มสตรี กลุ่มเพศสภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน     รวม 23 ท่าน สรุป
สาระส าคัญจากการเสวนา ดังนี้ 

สภาพปัจจุบันและสถานการณ์ปัญหา 
 นโยบายและกฎหมาย ปัจจุบันกฎหมายมีปัญหาในการด าเนินการ ท าให้เกิดการละเมิดสิทธิ กฎหมาย

บางส่วนเปิดช่องให้มีการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะเอ้ือประโยชน์กับกลุ่มทุน ขณะที่นโยบายที่แสดงถึงความ
เป็นธรรมยังมีน้อย บางนโยบายไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ และไม่ได้ยึดตามหลักสิทธิมนุษยชน และ
พบว่านโยบายของพรรคการเมืองเป็นนโยบายประชานิยมเป็นส่วนใหญ่  

 ทัศนคติเชิงลบ คนในสังคมมักมีทัศนคติในเชิงลบและไม่ยอมรับความหลากหลาย เช่น ความหลากหลาย
ทางเพศ อัตลักษณ์ของคนพิการ กลุ่มชาติพันธุ์ จึงท าให้นโยบายหรือกฎหมายมีลักษณะปิดกั้นศักยภาพ
และความสามารถของกลุ่มคนเหล่านี้ ตลอดจนไม่เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
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สภาพปัจจุบันและสถานการณ์ปัญหา 
 ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ยังขาด

การบูรณาการ และความร่วมมือเพ่ือพัฒนาหรือจัดท าแผน ยุทธศาสตร์เพ่ือน าไปปฏิบัติ ท าให้เกิดการ
ท างานแบบแยกส่วน ไม่สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

 การไม่รับฟังเสียงส่วนน้อย ภาครัฐรวมถึงพรรคการเมืองต่าง ๆ มักไม่รับฟังเสียงส่วนน้อย เช่น คนพิการ 
กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มแรงงานซึ่งรวมถึงแรงงานนอกระบบ กลุ่มสตรี กลุ่ม LGBT และอ่ืน ๆ ท าให้การก าหนด
นโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน หรือการบริการสาธารณะ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของคนกลุ่มต่าง ๆ 

 ปัญหาเศรษฐกิจ คนกลุ่มเหล่านี้มักจะประสบปัญหาด้านการจัดการรายได้ การมีได้ที่มั่นคง 
 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy brief) 
 ปฏิรูปนโยบายและกฎหมาย ควรมีการปฏิรูปกฎหมายให้สอดคล้องกับข้อก าหนดตามหลักสากล เช่น 

กฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) หลักสิทธิมนุษยชน  รวมถึงผลักดันนโยบายที่ตอบสนองต่อ
ประโยชน์ของคนหลากหลายกลุ่ม เช่น พ.ร.บ. รับรองเพศสภาพ, พ.ร.บ.คู่ชีวิต, กฎหมายประกันสังคมที่
ครอบคลุมกลุ่มแรงงานนอกระบบ, กฎหมายที่บังคับให้มีการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับคนพิการ ฯลฯ 
การป้องกันสิทธิการรวมกลุ่ม การให้กลุ่มผู้หญิง กลุ่มชาติพันธ์ รวมถึงกลุ่มคนพิการ ให้มีสัดส่วนได้เป็น
ผู้แทนในทางการเมือง การให้ความเสมอภาคหญิงชายเป็นวาระแห่งชาติ การมีชุดนโยบายเพ่ือขจัดการ
เลือกปฏิบัติ 

 บูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐควรแก้ปัญหาอย่างมียุทธศาสตร์ทั้งด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เช่น การท าให้กฎหมายที่ไม่สอดคล้อง
กันมีความสอดคล้องกัน เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ปัญหา รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ควร
ร่วมมือกันในการสื่อสารประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่ม
คนพิการ เช่น การใช้ภาษาต่าง ๆ การมีล่ามภาษามือหรือการ Scan QR Code ในการประชาสัมพันธ์
นโยบายเพ่ือให้ผู้คนกลุ่มต่าง ๆ มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว การบูรณาการระบบว่างงานของภาครัฐเพ่ือ
ไม่ให้คนว่างงานตกเป็นภาระของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ฯลฯ 

 การสร้างความเข้าใจแก่สังคม โดยการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายของกลุ่มคนในสังคม 
เช่น การให้การศึกษาในเรื่องเพศสภาพแก่เด็กตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การให้รางวัลแก่คนพิการที่ประสบ
ความส าเร็จในชีวิตเพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดี การก าหนดให้มีวันชาติพันธุ์ ฯลฯ 

 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสวัสดิการ เช่น การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับคนพิการ การ
พัฒนาสวัสดิการด้านการศึกษา ศูนย์ดูแลเด็กเล็กในสถานที่ท างาน และการรักษาพยาบาลส าหรับกลุ่มคน
พิการ แรงงานนอกระบบ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มสตรี การน าเงินกองทุนคนพิการมาจัดสรรให้ครอบครัวที่มีคน
พิการ การวางแผนสวัสดิการตั้งแต่แรกเกิด เข้าโรงเรียน ท างาน จนถึงวัยชรา ตลอดจนจัดสวัสดิการหลัง
เกษียณ เป็นต้น  

 การพัฒนาอาชีพ มีการพัฒนาอาชีพและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้คนพิการและคนกลุ่มน้อย 
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ข้อเสนอจากผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ  

กลุ่ม ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อเสนอแนะ 
1.ผู้พิการ 
1.1 ผู้พิการทางหู 

 
 
การมีส่วนร่วมในนโยบายและกฎหมาย 

- การท าแผนและนโยบายกระทรวงต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับจังหวัด
ลงไป คนพิการไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ท าให้
โครงการและโครงสร้างพ้ืนฐานในพื้นท่ีละเลยคนพิการ 

การจ้างงาน 
- คนพิการทางหูมีปัญหาการเข้าถึงโอกาสการจ้างงานได้น้อย

กว่าผู้พิการกลุ่มอ่ืน เพราะมีอุปสรรคในเรื่องการสื่อสาร  
สวัสดิการ 

- คนพิการทางหูมีโอกาสเข้าถึงทางการศึกษาน้อยกว่าผู้พิการ
อย่างอ่ืน แม้มีการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี แต่ก็ยังมีค่าใช้จ่าย
บางอย่างที่คนหูหนวกยังต้องใช้จ่าย  

- บัตรสวัสดิการคนจนให้สิทธิประโยชน์ที่น้อยเกินไป จึงรู้สึก
ว่าไม่เพียงพอถ้าเปรียบเทียบกับสวัสดิการของเจ้าหน้าที่รัฐที่
ได้ค่อนข้างเยอะ 

ข่าวสารและบริการสาธารณะ 
- ขาดการเข้าถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารท าให้ไม่สามารถ

เข้าถึงการตัดสินใจด้วยตนเองและการช่วยเหลือจากรัฐ เช่น 
เมื่อพรรคการเมืองมีการหาเสียงแต่คนหูหนวกไม่สามารถ
เข้าถึงได้ท าให้ถูกควบคุมให้เลือกพรรคนั้นพรรคนี้โดยไม่รู้
อะไร โครงการบัตรสวัสดิการคนจน หรือเมื่อเกิดภัยพิบัติก็
จะไม่ได้ยินประกาศ  

 
 
สวัสดิการ 

- ทุกพรรคการเมืองควรมีนโยบายให้ความส าคัญกับครอบครัว
และการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิด  

- ควรมีกองทุนคนพิการที่จัดสรรสวัสดิการให้กับครอบครัวคน
พิการ เช่น มีสวัสดิการเดือนละ 9,500 บาท ให้ครอบครัวคน
พิการเพ่ือให้ครอบครัวมีก าลังและเป็นคนที่มีคุณภาพ  

- อยากให้รัฐจัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลฟรีและจัดสรรเงินคน
พิการเพ่ิมเป็น 2,000 บาทต่อเดือน บุตรแรกเกิด-หกขวบ และ
คนชรา 2,000 บาทต่อเดือน 



 
4 สรุปผลการเสวนาวิชาการ “เสยีงเพื่อคนท่ีถูกลืมถึงพรรคการเมือง” จัดโดย สถาบันพระปกเกลา้ วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562  

กลุ่ม ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อเสนอแนะ 
1.2 ผู้พิการทาง
สายตา 

นโยบายและกลไกรัฐ 
- พรรคการเมืองเน้นนโยบายกระแสหลักที่มองข้ามกลุ่มคน

อ่อนแอเสมอ 
- กลไกรัฐ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ เป็นผู้รับผิดชอบหลักดูแล

คนพิการ อาจท าได้ไม่ทั่วถึงความพิการที่เกิดจากความ
เสื่อมสภาพตามวัยจะมีมากขึ้น  

สวัสดิการ 
- เข้าถึงการศึกษาได้น้อยท าให้โอกาสได้รับการจ้างงานน้อย

ตามไปด้วย  
- ความบกพร่องของระบบบริการสาธารณะ ท าให้คนพิการมี

ความพิการมากข้ึน  

นโยบายและการบูรณาการหน่วยงานรัฐ 
- ควรมีชุดนโยบายเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อไม่ให้คนพิการ

ถูกกีดกันออกจากนโยบายกระแสหลัก 
- รัฐควรมีนโยบายที่รองรับระบบว่างงาน อยากให้เกิดการบูร

ณาการระบบว่างงานของภาครัฐไม่ให้คนว่างงานตกไปอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงเดียว 

โครงสร้างพื้นฐาน 
- พรรคการเมืองควรพิจารณาเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้ง รถไฟ 

สนามบินที่ก าลังลงทุนอยู่ ทุกวันนี้แยกส่วนกันอยู่ ควรเป็น 
smart city หรือ city for all มีการตรวจสอบเพ่ือให้
โครงสร้างพื้นฐานรองรับคนพิการอย่างเป็นระบบ  

1.3 ผู้พิการทางกาย 
(วีลแชร์) 

การมีส่วนร่วมในนโยบายและกฎหมาย 
- การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงไม่เกิดข้ึน มีการเชิญไปให้เข้าร่วม

เสนอความเห็นแต่ไม่น าความเห็นไปประกอบการตัดสินใจ 
ไม่แจ้งกลับท าให้ต้องติดตามเอง  

สวัสดิการ 
- รัฐธรรมนูญก าหนดให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ความเป็น

จริง มีความคลุมเครือมีช่องว่าง เช่น ระบบประกันสุขภาพท่ี
คนพิการต้องการตัวยาหรืออุปกรณ์ท่ีแตกต่างแต่ไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้จากระบบ คนพิการต้องรับภาระส่วนต่างที่
เพ่ิมเติมนี้เอง นอกจากนี้ สิ่งอ านวยความสะดวกไม่
เหมาะสม เช่น ลิฟท์คนพิการเพ่ือขึ้นรถไฟฟ้ามีฝั่งเดียวอีกฝั่ง
กลับไม่มี 

-  

กฎหมาย 
- รัฐควรเสนอนโยบายที่ค านึงถึงทุกประเด็น มียุทธศาสตร์ใน

การเสนอนโยบายเป็นแผนแม่บท ว่าจะจัดการแก้ปัญหาเรื่อง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมอย่างไร 

- ควรมีการลงโทษในเรื่องของการละเว้นการให้บริการ และการ
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ  

การมีส่วนร่วม 
- ควรให้การมีส่วนร่วมมีอย่างเต็มที่และคนพิการต้องมีส่วนร่วม

ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด ควรให้คนพิการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในคณะกรรมการต่าง ๆ ซึ่งต้องเป็นคนพิการที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ 
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กลุ่ม ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อเสนอแนะ 
ความสามารถในการท าธุรกรรม 

- คนพิการไม่สามารถเข้าถึงเรื่องการเข้าถึงการท าธุรกรรม
ทางการเงิน เช่น หากพิการทางร่างกายสามารถเซ็นเอกสาร
เองได้หรือไม่ บางคนท าเองไม่ได้ต้องมีผู้ช่วย แต่ถูกมองว่า
การมีผู้ช่วยกลายเป็นถูกครอบง าจากผู้ช่วย ตลอดจนการ
ลงคะแนนเลือกตั้งที่มักเป็นปัญหา 

- ความตระหนักของภาครัฐที่มองเห็นคนแตกต่างนั้น
ปราศจากความสามารถ ท าให้คนเหล่านั้นเข้าไม่ถึงการ
บริการสาธารณะ ไม่เข้าถึงความเท่าเทียม เป็นผลให้
ความสามารถทางกฎหมายถูกลดทอนไปด้วย เช่น มีการใช้
ค าว่าทุพพลภาพ จิตฟ่ันเฟือน หรือ กฎหมายแพ่งใช้ค าว่า 
ใบ้ หูหนวก ฯลฯ ท าให้คนเหล่านั้นปราศจากความสามารถ
ในทางธุรกรรม ต้องแก้ไขจากมุมมองเหล่านั้นก่อนจึงจะท า
ให้เข้าถึงบริการสาธารณะ หรือกฎหมายได้  

 
 

2.สตรี กระบวนการยุติธรรม 
- ปัญหากระบวนการยุติธรรมของไทยไม่เป็นธรรมและเป็น

มิตรต่อผู้ถูกละเมิดที่เป็นผู้หญิงและเด็ก  
ทัศนคติและวัฒนธรรม 

- ทัศนคติทีเ่หมารวมว่าผู้หญิงอ่อนแอและไม่ควรทัดเทียมชาย 
ท าให้ มีการกระท าความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก เกิดเป็น
ปัญหาท้องไม่พร้อม แม่ที่ต้องเลี้ยงลูกตามล าพัง ผู้หญิงมัก
ถูกให้ท างานที่ไม่มีรายได้ เช่น งานบ้าน ดูแลผู้ป่วย ดูแลลูก

นโยบายและกฎหมาย 
- ความเสมอภาคหญิงชายต้องท าให้เป็นวาระแห่งชาติ และต้อง

ท าให้กลไกทุกเรื่องเคลื่อนไปพร้อมกัน 
- ควรมีการทบทวนแก้ไขกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวกับความเสมอ

ภาค ขจัดการเลือกปฏิบัติ 
- ควรมีการหยิบยกเรื่องกองทุนพัฒนาสตรีมาพิจารณาออก

กฎหมายใหม่ 
กลไกที่เก่ียวข้อง 
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กลุ่ม ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อเสนอแนะ 
และสามี ส่งผลไปถึงการท าให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและมีส่วนร่วมทางการเมืองค่อนข้างน้อยมาก 

- ควรจัดตั้งองค์การอิสระภายใต้องค์การมหาชน หน่วยงาน
อิสระควรมีการจัดสรรงบประมาณและมีกฎหมายรองรับ 
หน้าที่ของหน่วยงานอิสระควรมีการท างานวิจัย รองรับ
ประเด็นหญิงชาย มีข้อเสนอจัดท าตัวชี้วัด มีนโยบาย มี
งานวิจัยรองรับ  

- กระบวนการพิจารณาคดีเด็กและผู้หญิง เช่น คดีข่มขืน ควรใช้
ระบบไต่สวนไม่ใช่ระบบกล่าวหา 

ทัศนคติ 
- ควรมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมให้คุ้มครองสิทธิผู้หญิง  

3.แรงงาน 
3.1 แรงงานนอก
ระบบ 
(เช่น พ่อค้าแม่ค้าท่ี
ขายของในตลาด ผู้
ขับมอเตอร์ไซค์
รับจ้าง ผู้รับงานมา
ท าท่ีบ้าน) 

 
นโยบาย 

- แรงงานนอกระบบมีมากแต่แทบจะไม่ได้รับการกล่าวถึงเลย
ในนโยบายพรรคการเมืองต่าง ๆ  

- การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย มีการไล่ออกจากพ้ืนที่โดยไม่
มีการแจ้งล่วงหน้า แม้บางรายจะมีการหาที่ให้แต่ก็ไม่
สามารถที่จะไปขายได้ 

สวัสดิการ 
- สิทธิประกันสังคมไม่เท่ากับแรงงานในระบบ ความปลอดภัย

ในการท างานไม่มีการให้ความรู้หรือมาตรฐานท างาน ไม่มี
ตัวแทนภาคีเพ่ือสะท้อนปัญหาสู่ผู้ก าหนดนโยบาย 

- ไม่มีเงินบ านาญเหมือนข้าราชการ ท าให้แรงงานนอกระบบ
ต้องท างานเลี้ยงตนเองจนสิ้นอายุขัย 

 
สวัสดิการ 

- รัฐส่งเสริมการมีงานท า สร้างหลักประกันความมั่นคงด้าน
รายได้   

- ควรสร้างระบบสวัสดิการเหมือนแรงงานในระบบ โดยเฉพาะ
แรงงานนอกระบบที่เป็นผู้หญิงควรได้รายได้หลังคลอด มีการ
ให้เงินอุดหนุนเด็กถ้วนหน้า  

- มีเรื่องบ านาญชราภาพ เพื่อไม่ให้แรงงานนอกระบบท างานจน
สิ้นอายุขัย 

การมีส่วนร่วม 
- มีการส่งเสริมพลังสิทธิชุมชน แรงงานและกลุ่มคนประเภทต่าง 

ๆ ให้มีเสียงในสังคม โดยต้องมีกติกาให้คนสามารถรวมกลุ่ม มี
การปกป้องสิทธิการรวมกลุ่ม เป็นต้น 
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กลุ่ม ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อเสนอแนะ 
- การขาดโอกาสและการพัฒนาศักยภาพ เช่น การลงทุน การ

มีงานท า แม้จะมีการรวมตัวกันเป็นสหกรณ์ ก็ขาดโอกาส
เช่นกัน 

3.2 แรงงานใน
ระบบ 

การละเมิดสิทธิ 
- แรงงานถูกละเมิดสิทธิ เช่น ถูกเลิกจ้างลอยแพ ถูกละเมิด

สิทธิมนุษยชนในธุรกิจข้ามชาติ ขาดการคุ้มครองสิทธิมารดา 
ILO 83 ขาดสถานที่เลี้ยงเด็กในโรงงานอุตสาหกรรม 

- ศาลแรงงานทุกวันนี้เป็นศาลสืบสวนมากกว่าไกล่เกลี่ย เป็น
ปัญหากับคนแรงงานที่เวลาขึ้นศาลก็จะแพ้ทุกทีและถูกจ้าง
ออกมากมาย 

สวัสดิการและรายได้ 
- รัฐบาลไม่ได้มีสวัสดิการตั้งแต่เกิด การเรียน การท างาน 

จนถึงวัยเกษียณ  
- ค่าครองชีพค่าใช้จ่ายแต่ละจังหวัดไม่เท่ากันแต่ได้

ค่าตอบแทนที่ไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพ 
- ภาคแรงงานไม่มีงานท าเนื่องจากการเปิดการค้าเสรี  
- การย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศจึงไม่มีการจ้างงาน 
- เงินสมทบประกันสังคมยังเหลื่อมล้ า ประชาชนและเอกชน 

จ่ายร้อยละ 5 แต่รัฐจ่ายร้อยละ 2.75 
- ประกันสังคมค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนละ 600 บาท ไม่เพียงพอ 
- โรงพยาบาลประกันสังคมจะมีการจัดเกรดคุณภาพบริการ

และยาที่จ่ายให้ไม่เท่ากันกับผู้รับบริการอ่ืน 

กฎหมาย 
- ปฏิรูปกฎหมายแรงงาน ให้สอดคล้องกับ ILO มาตรา87, 98, 

83 ปฏิรูปกฎหมายแรงงานที่ล้าหลังในปัจจุบัน 
สวัสดิการ 

- มีนโยบายสวัสดิการจากภาครัฐ ตั้งแต่เกิด วัยศึกษา วัยท างาน 
และวัยชรา ที่จับต้องได้ 

- ประกันสังคมค่าเลี้ยงดูบุตรจาก 600 บาท ควรอยู่ที่ 1,200 
บาท 

- ควรตั้งโรงพยาบาลประกันสังคมขึ้นมาเพ่ือไม่ต้องพ่ึงพา
โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน เป็นการคานอ านาจและมีอ านาจใน
การต่อรอง 

- ควรมีธนาคารของคนงาน เพ่ือการเข้าถึงสิทธิในการกู้เงิน 
- จัดให้มีศูนย์เลี้ยงเด็กให้แก่แรงงานในเขตอุตสาหกรรม 
- ผู้ปฏิบัติงานเป็นแรงงานในไทยหรือต่างประเทศควรมีสิทธิที่

เท่าเทียมกัน ได้รับการบริการและสนับสนุนที่เท่ากันแล้วเข้า
ไปดูแล  

กลไกที่เก่ียวข้อง 
- ศาลแรงงานควรเป็นศาลที่ใช้ระบบไกล่เกลี่ย ช่วยเหลือพ่ีน้อง

แรงงาน 



 
8 สรุปผลการเสวนาวิชาการ “เสยีงเพื่อคนท่ีถูกลืมถึงพรรคการเมือง” จัดโดย สถาบันพระปกเกลา้ วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562  

กลุ่ม ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อเสนอแนะ 
- ความปลอดภัย เช่น เรื่องฝุ่นละอองมีปัญหาโรงงานมัก

ปล่อยอากาศเสียออกมาตอนกลางคืนที่ภาครัฐไม่ค่อยได้เข้า
ไปตรวจสอบ เป็นปัญหาในทางปฏิบัติ 

4.ผู้มีความ
หลากหลายทางเพศ 

กฎหมาย 
- ยังขาดกฎหมายรับรองเพศสภาพ/ความหลากหลายทางเพศ 

จึงท าให้คนกลุ่มนี้ยังถูกละเมิดสิทธิ 
- ยังขาดกฎหมายเกี่ยวกับคู่ชีวิตที่จะท าให้กลุ่มคนเพศสภาพ

สามารถท าธุรกรรมเหมือนคู่ชีวิตหญิงชายได้ 
 

ทัศนคติ 
- กลุ่มคนเพศสภาพยังถูกมองว่าไม่เป็นคน 

กฎหมาย 
- ควรผลักดันร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิตให้แล้วเสร็จ (เนื่องจากขณะนี้อยู่

ในชั้นกฤษฎีกา อาจจะไม่ทัน สนช.ในรัฐบาลชุดนี้ และถ้าหาก 
พ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านก็ควรจะท าการแก้ไขในสิทธิบางอย่างที่ยังไม่
เท่าเทียมกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั่วไป)  

- ผลักดันการแก้ไขประมวลแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1448 โดย
การน าค าว่า “บุคคลทั้งสอง” แทนค าว่าชายและหญิง เพื่อมี
การสมรสที่มีสิทธิเท่าเทียมทุกเพศ เนื่องจาก พ.ร.บ.คู่ชีวิตยงั
ขาดสิทธิที่เท่าเทียมกันในหลายเรื่อง อาทิ สวัสดิการสังคมของ
ภาครัฐและเอกชน การรับและปกครองบุตรบุญธรรมร่วมกัน 
การสมรสของต่างชาติ และอ่ืน ๆ  

- ควรผลักดันให้มี พ.ร.บ.รับรองเพศสภาพ (เพศสถานะ)เพ่ือให้
บุคคลที่จะข้ามเพศจากหญิงเป็นชายและจากชายเป็นหญิง 
เพ่ือให้เปลี่ยนค าน าหน้าชื่อและได้รับสิทธิหน้าที่ของเพศท่ีข้าม
ไป  

- ขอให้แก้ไข พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศที่ประกาศใช้เมื่อ 
9 ก.ย. 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน ที่ผู้เสียหาย
ต้องเป็นผู้ร้องเท่านั้น โดยแก้ไขให้เป็นผู้ใดที่พบเห็นการเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศให้สามารถยื่นค าร้องแทนได้ 

การศึกษา 



 
9 สรุปผลการเสวนาวิชาการ “เสยีงเพื่อคนท่ีถูกลืมถึงพรรคการเมือง” จัดโดย สถาบันพระปกเกลา้ วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562  

กลุ่ม ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อเสนอแนะ 
- ขอให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุหลักสูตรเกี่ยวกับความ

หลากหลายทางเพศ ตั้งแต่อนุบาล - มัธยมปีที่ 6 ให้เหมาะสม
ตามวัย และแก้ไขหลักสูตรที่ท าให้เรียนรู้ความหลากหลายทาง
เพศท่ีผิดจากความเป็นจริงที่เริ่มต้นสอนกันในชั้นมัธยมที่ 1 
เป็นต้นไป  รัฐบาลควรเร่งรีบในการผลิตต าราเพื่อน าไปเป็น
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอน 

5.ชาติพันธุ์ การมีส่วนร่วมในนโยบายและกฎหมาย 
- กลุ่มชาติพันธุ์มีมากแต่ได้รับการยอมรับเป็นบางกลุ่ม ท าให้

ไม่ได้รับการยอมรับให้มีสิทธิ ภาษาและวัฒนธรรมชนเผ่า 
- ขาดสัดส่วนคนชาติพันธุ์ในการตัดสินใจทางการเมือง  
- การยอมรับความคิดเห็นและเข้าถึงบริการสาธารณะของ

กลุ่มคนชาติพันธุ์น้อยกว่าคนกลุ่มน้อยกลุ่มอ่ืน ๆ 
ทัศนคติ 

- การมองคนต่างเชื้อชาติว่าไม่เป็นคนท าให้เกิดการเลือก
ปฏิบัติ 

- ยาเสพติด มีการจับกุมลูกและส่งผลกระทบต่อพ่อแม่ 

นโยบายและกฎหมาย 
- ควรมีหน่วยงานและกฎหมายระดับพระราชบัญญัติมาดูแล

กลุ่มชาติพันธุ์ 
- พรรคการเมืองควรศึกษาและน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพราะทุกภาคส่วนสามารถน าแนวคิดดังกล่าวไปปฏิบัติ 
การมีส่วนร่วม 

- ต้องมีสัดส่วนของกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ในทุก ๆ เรื่อง และทุกระดับ
การตัดสินใจ 

กลไกส่งเสริมความหลากหลายทางชาติพันธุ์ 
- ควรมีวันชาติพันธุ์ เหมือนกับวันแรงงาน  
- ภาษาราชการควรมีความหลากหลายแตกต่างกัน โดยให้ทุก

ภาษาในประเทศไทยเป็นภาษาราชการ ตลอดจนให้ทุกการ
แต่งกายมีศักดิ์ศรีเท่ากัน 

- ควรจัดสรรที่ท ากินทางวัฒนธรรมให้คนกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ไร่
หมุนเวียน โดยรัฐยอมรับวัฒนธรรมที่อยู่ในแต่ละพ้ืนที่ 

- ส่งเสริมวิถีชีวิตความเป็นชาติพันธุ์ เช่น ภาษา การแต่งกาย 
 


