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32 สุขภาพคนไทย 2556

ดว้ยสถานภาพและปัจจัยประกอบอ่ืนที่แตกตา่งจากประชากรกลุม่ใหญใ่นประเทศ ไมว่า่จะเป็นทาง 

กฏหมาย เศรษฐกิจ สังคม การเมือง แม้แต่เพศหรือวัย ท�าให้ประชากรบางกลุ่มตกอยู่ในสภาพ
ของความเป็นชนกลุ่มน้อย หรือถูกผลักให้ออกไปอยู่ที่ชายขอบของสังคม ถือเป็นกลุ่มที่มีความ
เสี่ยงและความเปราะบางสูงในการด�ารงชีวิต อีกทัง้ไม่ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสม

ส�ำหรับประชำกรบำงกลุ่ม “ควำมไม่มั่นคงของมนุษย์” อำจมีที่มำจำกกำรไม่มีสิทธิ กำรถูกลิดรอนสิทธิหรือ

ละเมิดสิทธิ ท�ำให้ไม่สำมำรถเข้ำถึงบริกำร ขำดโอกำสและไม่ได้รับกำรคุ้มครองหรือหลักประกันทำงสังคมในด้ำน

ต่ำงๆ ที่จ�ำเป็น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกปัญหำในด้ำน “สถำนภำพ” ของบุคคลอันกระทบต่อ “สิทธิ” ที่พึงมีของ

บุคคลนั้น ทั้งในทำงตรงจำกตัวบทกฏหมำย และทั้งจำกอคติ กำรตีตรำ กำรไม่ยอมรับ กำรกีดกัน หรือกำรเลือก

ปฏิบัติที่เกิดขึ้นในสังคม 

}สิทธิขัน้พื้นฐานที่ไม่ถูกละเมิดหรือลิดรอนจากการตีตรา 
การเลือกปฏิบัติของสังคมหรือข้อจ�ากัดอื่นใด 
เป็นหลักประกันความมัน่คงที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับ~ 

ประชากรชายขอบ
คณะท�างานสุขภาพคนไทย

ประชากรชายขอบและความไมมั่นคงของมนุษย

ที่มา: รวบรวมและปรับจากเนื้อหาใน ประชากรและสังคม 2555 
 ประชากรชายขอบและความเปนธรรมในสังคมไทย. 
 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานภาพ:
ทางกฏหมาย ทางสังคม 
ทางเศรษฐกิจ ทางวัย 
เพศวิถีและสุขภาพ 

เปนตน

อคติ การตีตรา 
การไมยอมรับ การเลือกปฏิบัติ 
การกีดกัน การหาประโยชน 

การเอารัดเอาเปรียบ ความรุนแรง 
(ทางกาย วาจา ใจ)

กลุมประชากรชายขอบ: เชน คนไรรัฐ กลุมชาติพันธุ/ชนกลุมนอย 
แรงงานขามชาติ คนจน คนเรรอน กลุมประชากรที่ถูกตีตรา 
(พนักงานขายบริการ กลุมเพศวิถีนอกขนบ ผูใชสารเสพติด) 

กลุมคนวงในที่กำลังถูกผลักไปอยูชายขอบ (เชน ผูสูงอายุ ผูพิการ) เปนตน

การถูกละเมิดสิทธิ " เขาไมถึงบริการ 
การขาดโอกาสและการไมไดรับการคุมครอง

และหลักประกันทางสังคม 
" ความไมมั่นคงของมนุษย

การถูกละเมิดสิทธิ " เขาไมถึงบริการ 
การขาดโอกาสและการไมไดรับการคุมครอง

และหลักประกันทางสังคม 
" ความไมมั่นคงของมนุษย

สิทธิ (และเสรีภาพ): 
การเขาถึงบริการ การไดรับโอกาส การไดรับ

ความคุมครองและหลักประกันทางสังคมในดานตางๆ
- ทางเศรษฐกิจ เกี่ยวกับการทำงาน และรายได เปนตน
- ทางสังคม
- ทางการเมืองและการมีสวนรวม
- ทางดานอื่นๆ เชน สุขภาพ การศึกษา เปนตน
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3310 ตัวช้ีวัความมั่นคงมนุษย์

ผู้สูงอำยุ เป็นอีกหนึ่งกลุ่มประชำกรที่มีควำมส�ำคัญ ภำยใต้สถำนกำรณ์ที่สัดส่วนผู้สูงอำยุในประเทศเพิ่มขึ้น

ถึงร้อยละ 13 ของประชำกรรวม กำรดูแลให้กำรช่วยเหลือทำงสังคมและหลักประกันในด้ำนต่ำงๆ ที่จ�ำเป็น เช่น 

ด้ำนกำรท�ำงำน (กรณียังสำมำรถ

ท�ำงำนได้) รำยได้ สุขภำพ ถือว่ำมี

ควำมส�ำคัญอย่ำงมำกเพื่อป้องกัน 

ไม่ให้ประชำกรกลุ่มใหญ่กลุ่มนี้ซึ่ง 

ควรจะอยู่ “วงใน” ถูกผลักให้ต้อง

ไปอยู่ที่ “ชำยขอบ” ของสังคม 

คนไร้รัฐ ไร้สัญชำติ กลุ่มชำติพันธุ์ และแรงงำนข้ำมชำติ ถือเป็นกลุ่มประชำกรชำยขอบที่มีปัญหำในด้ำน

สถำนภำพทำงกฎหมำย และถูกหำประโยชน์ เอำรัดเอำเปรียบ และใช้ควำมรุนแรงเป็นอย่ำงมำก รวมถึงกำรไม่ได้

รับสิทธิและกำรคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐำนของควำมเป็นมนุษย์ในหลำยเรื่อง คำดว่ำในประเทศไทย มีประชำกรกลุ่มนี้

จ�ำนวนรวมกันมำกกว่ำ 3 ล้ำนคน 
กลุ่มเพศวิถีนอกขนบ พนักงำนขำย

บรกิำร ผูใ้ช้สำรเสพตดิ เป็นตวัอย่ำงของกลุม่

ประชำกรที่ถูกตีตรำจำกสังคม อันเนื่องจำก

เพศ สถำนภำพทำงอำชีพ หรือพฤติกรรม 

ที่ขัดต่อกฎเกณฑ์ทำงสังคมหรือค่ำนิยมของ 

คนกลุ่มใหญ่ ซึ่งบำงเรื่องอำจไม่ใช่เรื่อง 

ที่จะตีควำมได้วำ่ถูกหรือผิด แต่ก็น�ำไปสู่กำร

ไม่ยอมรบัและกำรเลอืกปฏบิตั ิอันเป็นสำเหตุ

ของควำมเปรำะบำงทีม่มีำกขึน้จำกควำมเสีย่ง

ต่ำงๆ เช่น เรื่องของเอชไอวี/เอดส์

จำนวนประชากรในบางกลุมประชากรชายขอบ ป พ.ศ. 2553

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)

  ขอมูล
           กลุมประชากร 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  2,487,0451

13 หลัก ขึ้นตนดวย 00) 

คนจน (อยูใตเสนความยากจน) 5,076,7002

การเขาถึงการศึกษาของเด็กขามชาติในสวนยางพารา

ที่มา: มาลี สันภูวรรณ, 2555

กลุมตัวอยาง  n= 230 คน

การศึกษาในระบบ (ประเทศตนทาง)

การศึกษาในระบบ (ไทย)

การศึกษานอกระบบ 
(ศูนยการเรียนรู โดย NGOs)

ไมไดรับการศึกษา
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ความชุกการติดเชื้อเอชไอวี
ในกลุมประชากรเฝาระวัง* ป พ.ศ. 2554

หมายเหตุ: * ในที่นี้ รวม กลุมประชากรที่มีภาวะเปราะบางตอการติดเชื้อ HIV (Key Affected Population (KAP) หรือ Most 
at risk people (MARP)) และประชากรบางกลุมที่อยูในการเฝาระวังของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ที่มา: “ผลการเฝาระวังการติดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งประเทศ รอบที่ 29 พ.ศ. 2554” ใน สถานการณ
การติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย พ.ศ. 2554, กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

กลุมชายที่มาตรวจกามโรค

แรงงานขามชาติ

กลุมพนักงานบริการชาย

กลุมพนักงานบริการหญิง
 (ขายบริการแฝง)

กลุมพนักงานบริการหญิง
 (ขายบริการตรง)

กลุมผูใชสารเสพติดชนิดฉีด 26.6  
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อัตราการฆาตัวตายในกลุมผูสูงอายุ เทียบกับประชากรทั้งหมด ป พ.ศ. 2544-2554

ที่มา: จำนวนการฆาตัวตายจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และขอมูลประชากรจากทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ป พ.ศ. 

ประชากรทั้งหมด

ผูสูงอายุ (60 ป ขึ้นไป)
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