ประชากรชายขอบ
10
คณะท�ำงานสุขภาพคนไทย

}สิทธิขนั ้ พื้นฐานที่ไม่ถูกละเมิดหรือลิดรอนจากการตีตรา
การเลือกปฏิบัติของสังคมหรือข้อจ�ำกัดอื่นใด
่
่มนุษย์ทุกคนควรได้รับ~
เป็ นหลักประกันความมันคงที
ด้วยสถานภาพและปั จจัยประกอบอื่นที่แตกต่างจากประชากรกลุม่ ใหญ่ในประเทศ ไม่วา่ จะเป็นทาง
กฏหมาย เศรษฐกิจ สังคม การเมือง แม้แต่เพศหรือวัย ท�ำให้ประชากรบางกลุ่มตกอยู ่ในสภาพ
ของความเป็ นชนกลุ่มน้อย หรือถูกผลักให้ออกไปอยู ่ท่ีชายขอบของสังคม ถือเป็ นกลุ่มที่มีความ
เสี่ยงและความเปราะบางสูงในการด�ำรงชี วิต อีกทัง้ ไม่ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสม
ประชากรชายขอบและความไมมั่นคงของมนุษย
สถานภาพ:
ทางกฏหมาย ทางสังคม
ทางเศรษฐกิจ ทางวัย
เพศวิถีและสุขภาพ
เปนตน

อคติ การตีตรา
การไมยอมรับ การเลือกปฏิบัติ
การกีดกัน การหาประโยชน
การเอารัดเอาเปรียบ ความรุนแรง
(ทางกาย วาจา ใจ)
ที่มา: รวบรวมและปรับจากเนื้อหาใน ประชากรและสังคม 2555
ประชากรชายขอบและความเปนธรรมในสังคมไทย.
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

-

สิทธิ (และเสรีภาพ):
การเขาถึงบริการ การไดรับโอกาส การไดรับ
ความคุมครองและหลักประกันทางสังคมในดานตางๆ
ทางเศรษฐกิจ เกี่ยวกับการทำงาน และรายได เปนตน
ทางสังคม
ทางการเมืองและการมีสวนรวม
ทางดานอื่นๆ เชน สุขภาพ การศึกษา เปนตน

การถูกละเมิดสิทธิ " เขาไมถึงบริการ
การขาดโอกาสและการไมไดรับการคุมครอง
และหลักประกันทางสังคม
" ความไมมั่นคงของมนุษย
กลุมประชากรชายขอบ: เชน คนไรรัฐ กลุมชาติพันธุ/ชนกลุมนอย
แรงงานขามชาติ คนจน คนเรรอน กลุมประชากรที่ถูกตีตรา
(พนักงานขายบริการ กลุมเพศวิถีนอกขนบ ผูใชสารเสพติด)
กลุมคนวงในที่กำลังถูกผลักไปอยูชายขอบ (เชน ผูสูงอายุ ผูพิการ) เปนตน

ส�ำหรับประชากรบางกลุ่ม “ความไม่มั่นคงของมนุษย์” อาจมีที่มาจากการไม่มีสิทธิ การถูกลิดรอนสิทธิหรือ
ละเมิดสิทธิ ท�ำให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการ ขาดโอกาสและไม่ได้รับการคุ้มครองหรือหลักประกันทางสังคมในด้าน
ต่างๆ ที่จ�ำเป็น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากปัญหาในด้าน “สถานภาพ” ของบุคคลอันกระทบต่อ “สิทธิ” ที่พึงมีของ
บุคคลนั้น ทั้งในทางตรงจากตัวบทกฏหมาย และทั้งจากอคติ การตีตรา การไม่ยอมรับ การกีดกัน หรือการเลือก
ปฏิบัติที่เกิดขึ้นในสังคม
32 สุขภาพคนไทย 2556

จำนวนประชากรในบางกลุมประชากรชายขอบ ป พ.ศ. 2553
กลุมประชากร

ขอมูล
จำนวนประชากร
ณ ป พ.ศ. 2553

กลุมชาติพันธุ/ชนกลุมนอย
(ผูมีเลขประจำตัว 13 หลัก ขึ้นตนดวย 6, 7)

303,6101

คนไรรัฐ/คนไรสัญชาติ
(ผูมีเลขประจำตัว 13 หลัก ขึ้นตนดวย 0)

210,1801

แรงงานขามชาติ
(เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนโดยมีเลขประจำตัว
13 หลัก ขึ้นตนดวย 00)

2,487,0451

คนจน (อยูใตเสนความยากจน)

5,076,7002

การเขาถึงการศึกษาของเด็กขามชาติในสวนยางพารา

14%
16%
46%
24%

การศึกษาในระบบ (ประเทศตนทาง)
การศึกษาในระบบ (ไทย)
การศึกษานอกระบบ
(ศูนยการเรียนรู โดย NGOs)
ไมไดรับการศึกษา
กลุมตัวอยาง n= 230 คน

ที่มา: มาลี สันภูวรรณ, 2555

ที่มา: 1 กฤตยา อาชวนิจกุล, 2554 อางใน กาญจนา เทียนลาย และ ธีรนงค สกุลศรี, 2555
(ตาราง 2, 4 และ 6)
2
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554 อางใน
กาญจนา เทียนลาย และ ธีรนงค สกุลศรี, 2555 (ตาราง 9)

คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ และแรงงานข้ามชาติ ถือเป็นกลุ่มประชากรชายขอบที่มีปัญหาในด้าน
สถานภาพทางกฎหมาย และถูกหาประโยชน์ เอารัดเอาเปรียบ และใช้ความรุนแรงเป็นอย่างมาก รวมถึงการไม่ได้
รับสิทธิและการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ในหลายเรื่อง คาดว่าในประเทศไทย มีประชากรกลุ่มนี้
จ�ำนวนรวมกันมากกว่า 3 ล้านคน
กลุ่มเพศวิถีนอกขนบ พนักงานขาย
ความชุกการติดเชื้อเอชไอวี
บริการ ผูใ้ ช้สารเสพติด เป็นตัวอย่างของกลุม่
กลุมชายที่มาตรวจกามโรค
3.2
ในกลุมประชากรเฝาระวัง* ป พ.ศ. 2554
แรงงานขามชาติ
ประชากรที่ถูกตีตราจากสังคม อันเนื่องจาก
1.7
กลุมพนักงานบริการชาย
เพศ สถานภาพทางอาชีพ หรือพฤติกรรม
11.9
กลุมพนักงานบริการหญิง
ที่ขัดต่อกฎเกณฑ์ทางสังคมหรือค่านิยมของ
(ขายบริการแฝง)
1.8
กลุมพนักงานบริการหญิง
คนกลุ ่ ม ใหญ่ ซึ่ ง บางเรื่ อ งอาจไม่ ใ ช่ เ รื่ อ ง
2.0
(ขายบริการตรง)
ที่จะตีความได้ว่าถูกหรือผิด แต่ก็น�ำไปสู่การ
กลุมผูใชสารเสพติดชนิดฉีด
26.6
ั ิ อันเป็นสาเหตุ
30.0 ไม่ยอมรับและการเลือกปฏิบต
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
หมายเหตุ: * ในที่นี้ รวม กลุมประชากรที่มีภาวะเปราะบางตอการติดเชื้อ HIV (Key Affected Population (KAP) หรือ Most
ของความเปราะบางทีม่ มี ากขึน้ จากความเสีย่ ง
at risk people (MARP)) และประชากรบางกลุมที่อยูในการเฝาระวังของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ที่มา: “ผลการเฝาระวังการติดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งประเทศ รอบที่ 29 พ.ศ. 2554” ใน สถานการณ
การติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย พ.ศ. 2554, กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ต่างๆ เช่น เรื่องของเอชไอวี/เอดส์

อัตราตอประชากรแสนคน

ผู้สูงอายุ เป็นอีกหนึ่งกลุ่มประชากรที่มีความส�ำคัญ ภายใต้สถานการณ์ที่สัดส่วนผู้สูงอายุในประเทศเพิ่มขึ้น
ถึงร้อยละ 13 ของประชากรรวม การดูแลให้การช่วยเหลือทางสังคมและหลักประกันในด้านต่างๆ ที่จ�ำเป็น เช่น
ด้านการท�ำงาน (กรณียังสามารถ
อัตราการฆาตัวตายในกลุมผูสูงอายุ เทียบกับประชากรทั้งหมด ป พ.ศ. 2544-2554
ท�ำงานได้) รายได้ สุขภาพ ถือว่ามี 11.0
10.3
ผูสูงอายุ (60 ป ขึ้นไป)
9.9
10.0
ความส�ำคัญอย่างมากเพื่อป้องกัน 9.0 9.4
9.2
ประชากรทั้งหมด
ไม่ให้ประชากรกลุ่มใหญ่กลุ่มนี้ซึ่ง 8.0
8.1
8.1
7.9
7.8
7.8
7.7
7.7
7.5
7.5
ควรจะอยู่ “วงใน” ถูกผลักให้ต้อง 7.0
7.1
6.9
6.3
ไปอยู่ที่ “ชายขอบ” ของสังคม
6.0
6.0
6.0
6.0
5.9
6.0
5.7
5.0

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

ป พ.ศ.

ที่มา: จำนวนการฆาตัวตายจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และขอมูลประชากรจากทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
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