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บทสรุปผู้บริหาร

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีหน้าที่และอ�านาจในการจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ 
ด้านสทิธมินษุยชนตามทีบ่ญัญัตไิว้ในรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๒ ส่วนท่ี ๖ มาตรา ๒๔๗ 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งให้กระท�า 
เป็นการสรุป โดยอย่างน้อยในรายงานต้องประกอบด้วย ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สทิธมินุษยชน ให้แล้วเสรจ็ภายในเก้าสิบวนันบัแต่วนัสิน้ปีปฏทินิ เพ่ือน�าเสนอต่อรฐัสภา คณะรฐัมนตร ี(ครม.) และเผยแพร่
ต่อประชาชน พร้อมก�าหนดให้มแีผนการด�าเนนิการจัดท�ารายงานดังกล่าว เพ่ือให้การปฏบิติัหน้าทีเ่ป็นไปโดยไม่ชักช้า และ
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ ในขณะที่ ครม. ต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็วภายหลังจาก
ท่ีได้รบัทราบรายงานดงักล่าว และในกรณใีดทีม่อิาจด�าเนนิการได้ หรือต้องใช้เวลาในการด�าเนนิการให้แจ้งเหตุผลให้ กสม. 
ทราบโดยไม่ชักช้า

การจดัท�ารายงานผลการประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑ กสม. ได้จัดท�ากรอบการประเมนิ 
การกลั่นกรองข้อเท็จจริง และประมวลข้อเสนอแนะในแต่ประเด็นอย่างเป็นระบบ ผ่านการรวบรวม สืบค้น และตรวจทาน
ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ กล่าวคือ (ก) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิจากการปฏิบัติงานของ กสม. ครอบคลุมการตรวจสอบกรณี 
ร้องเรียน และการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น หรือการด�าเนินการอื่น ๆ (ข) แหล่งข้อมูลภาครัฐและภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องจากหนังสือน�าส่งข้อมูล การประชุม และการสัมภาษณ์ต่าง ๆ และ (ค) แหล่งข้อมูลจากภาควิชาการ สื่อและ
สาธารณชนทัว่ไป โดยแบ่งเน้ือหาเป็น ๔ กลุม่ ๑๔ ประเด็น และในแต่ละประเดน็จะน�าเสนอเป็น ๓ ส่วน คอื ๑) ภาพรวม ๒) การประเมนิ 
สถานการณ์ และปัญหาอุปสรรค และ ๓) ข้อเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้
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ส่วนที่ ๑ การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มี ๓ ประเด็น คือ 

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
ในปี ๒๕๖๑ รัฐได้มีการด�าเนินขั้นตอนต่าง ๆ  ในการปฏิรูป 
ประเทศตามทีก่�าหนดในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พุ ท ธศั ก ร าช  ๒๕๖๐ ในส ่ วนของกระบวนการ
ยุติธรรม หลังจากท่ีมีการประกาศแผนการปฏิรูป
ประเทศในด ้านนี้แล ้ว รัฐได ้จัดท�าร ่างแผนแม ่บท 
การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒ 
– ๒๕๖๕) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ  
และ มีการ จัดท� า ร ่ า งพระราชบัญญั ติ ร ะยะ เ วลา 
ในการด�าเนนิงานของกระบวนการยตุธิรรม พ.ศ. .... เพ่ือเป็น 
หลักประกันว ่า ประชาชนจะได ้รับความยุติธรรม 
โดยไม่ล่าช้า ในขณะเดียวกัน รัฐได้มีการด�าเนินการอื่น ๆ   
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชาชน ในกระบวนการ 
ยุติธรรมมากขึ้น เช่น การให้ความช่วยเหลือทางเงิน 
ใ น ก า ร ป ร ะ กั น ตั ว แ ก ่ ป ร ะ ช า ช น เ พื่ อ ใ ห ้ ไ ด ้ รั บ 
ก า ร ป ล ่ อ ย ชั่ ว ค ร า ว ร ะ ห ว ่ า ง ก า ร ด� า เ นิ น ค ดี 
ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้ง 
การอ�านวยความสะดวกเพื่อให้การด�าเนินการเป็นไป
อย่างรวดเร็วโดยการใช้หนังสือรับรองการช�าระเงิน
ของกองทุนยุติธรรมเป็นหลักประกันในการขอปล่อย
ช่ัวคราว และการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในการท่ีจะ 
ขอรับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง การแก้ไขประมวล 
กฎหมายวิ ธี พิ จ า รณาความอาญาที่ เ พ่ิ มดุ ล พินิ จ 
แก่เจ้าพนักงานหรือศาลในการปล่อยชั่วคราวโดยไม่มี
ประกันเพื่อไม ่ให ้ เป ็นภาระแก ่จ�าเลยหรือผู ้ต ้องหา 
จนเกินควร และการมีความพยายามปฏิรูประบบ 
การคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการกระท�าความผิด
ทางอาญา โดยมีการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าวและการจัดท�า 
ร่างพระราชบญัญตัคิุม้ครองช่วยเหลอืผูไ้ด้รบัความเสยีหาย 
ในคดีอาญา พ.ศ. .... 

อย่างไรก็ตาม ในปี ๒๕๖๑ มีสถานการณ์ท่ีน่าห่วงใย 
๒ ประการ ได ้แก่ ประเด็นที่ เกี่ยวกับโทษประหาร
ชีวิตที่มีการบังคับใช ้โทษประหารชีวิตเมื่อวันที่  ๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ และความเชื่อมั่นของประชาชน 
ต ่อกระบวนการยุติธรรม สะท ้อนผ ่านงานส�ารวจ 
ความคิดเห็นของเอกชนและการแสดงออกของประชาชน 

ต ่อการด�า เนินงานของหน ่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม ดังนั้น กสม. จึงมีข้อเสนอแนะ ๔ ประการ คือ  
(๑) การประชาสัมพันธ์ แจ้งสิทธขิองประชาชนในการขอรบั 
ค ว า ม ช ่ ว ย เ ห ลื อ ใ น ก า ร ข อ ป ล ่ อ ย ตั ว ชั่ ว ค ร า ว  
และเร ่งรัดการใช ้หนังสือรับรองแทนการช�าระเงิน 
ของส�านักงานกองทุนยุติธรรม (๒) การจัดท�าแผนปฏิรูป
ด้านกระบวนการยุติธรรมและการด�าเนินการตามแผน
อย่างจริงจัง (๓) การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สังคม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อน�าไปสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิต 
พร้อมกับการมีนโยบายในการตรากฎหมายใหม่โดยไม่มี
โทษประหารชีวิต (๔) การศึกษาวิจัยและถอดบทเรียน 
จากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของ 
ประชาชนที่ มี ต ่ อกระบวนการยุ ติ ธ ร รม  เพื่ อ ให  ้
การอ�านวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และสร้างความเชือ่มัน่ให้กบัประชาชน รวมถงึการให้ความรู ้
กับประชาชนในการด�าเนินคดี

การกระท�าทรมาน และการบังคับสูญหาย 
รั ฐ ได ้ มี การด� า เนินการปรับป รุ งกฎหมาย เพื่ อ ให ้
สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยตามอนุสัญญา CAT 
และเพื่อรองรับการด�าเนินการตามอนุสัญญา CPED  
ที่ประเทศไทยได ้ลงนามเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๙  
ต ่อเนื่องจากป ีก ่อน โดยได ้จัดรับฟ ังความเห็นต ่อ 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน
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และการกระท�าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ตามมติ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
(สนช.) เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๗๗  
และได้สรุปผลการรับฟังความเห็นให้ สนช. ทราบ ต่อมา 
เมื่อวันที่  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ สนช. ได ้พิจารณา 
และมีมติ รับหลักการร ่างพระราชบัญญั ติดั งกล ่าว 
และแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาต่อไป 
นอกจากน้ี รัฐบาลได ้แต ่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระท�าทรมานและถูกบังคับ
ให้สูญหายเพื่อรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ เยียวยา
และด�าเนินมาตรการป้องกันการทรมานและบังคับ
สูญหาย รวมทั้งได ้ตรวจสอบกรณีท่ีมีการร ้องเรียน 
ต่อสหประชาชาติจ�านวน ๘๒ รายเพื่อหาข้อเท็จจริง 
และช่วยให้กรณีร้องเรียนหลายเรื่องได้รับการคลี่คลาย

จากการประเมินสถานการณ์ด้านนี้ ยังมีประเด็นที่เป็น
ข้อห่วงกังวล ได้แก่ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ ซึ่งมีบางฝ่ายเห็นว่า  
ควรถอดหลักการส�าคัญบางประการตามอนุสัญญา 
CAT โดยเฉพาะหลักการไม ่สามารถผ ่อนปรนได ้  
และหลักการห้ามผลักดันกลับไปเผชิญอันตรายออกจาก 
ร่างพระราชบัญญัติฯ นอกจากนี้ กสม. ยังคงได้รับ 
เร่ืองร้องเรียนที่กล่าวอ้างว่ามีการกระท�าท�าร้าย/ทรมาน
โดยเจ้าหน้าที่รัฐในปี ๒๕๖๑ จ�านวน ๒๐ ค�าร้อง จึงมี 
ข ้อเสนอแนะ ๓ ประการ คือ (๑) ในการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ  
ค ว ร ค� า นึ ง ถึ ง ค ว า ม ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ ส า ร ะ ส� า คั ญ 
ของอนุสัญญา CAT (๒) ควรมีการดูแลและตรวจสอบ 
การปฏิบัตหิน้าทีข่องเจ้าหน้าทีร่ฐัในการจบักมุและควบคมุ
ตัวบุคคล และจัดให้มีคู ่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
ต่อสิทธิมนุษยชนโดยภาพรวม รวมท้ังมีการติดตาม 
และประเมินผลการด�าเนินการเป็นระยะ และ (๓) ควรมี 
การสร้างความรู ้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่รัฐถึงความ
ส� า คัญในการป ้องกันและปราบปรามการทรมาน 
และการกระท�าให้บุคคลสูญหายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ 
มกีารเปลีย่นแปลงทัศนคต ิ รวมทัง้ควรมกีารจดัท�าหลกัสตูร 
การเรียนรู ้ในเรื่องดังกล่าว

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพ
ในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
ในภาพรวมพบว ่า ในการดูแลและรักษาความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง รัฐได้ใช้กลไกตามปกติมากขึ้น  
กล ่ า วคื อ  เป ็ นการด� า เนิ นการของ เจ ้ าพนั ก งาน 
ตามกฎหมายมากกว่าเจ้าหน้าที่ทหาร พร้อมน�ายุทธวิธี 
ป ้ อ งปราม ระงับ  ยับ ย้ั งความ รุนแรงมาปรับ ใช ้ 
ในการเผชิญเหตุต่าง ๆ  มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สนช. ได้ให้
ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ....  
ซึ่ งท� า ให ้ก� าหนดการจัดการเลือกตั้ งมีกรอบเวลา 
ที่ชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ตาม กสม. ยังมีข้อห่วงกังวล 
ในประเด็นที่เกี่ยวกับการบังคับใช้ประกาศ/ค�าสั่ง คสช. 
หรือกฎหมายที่ออกตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗  
ที่ส ่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน สิทธิทางการเมือง  
สิทธิชุมชน เสรีภาพสื่อ รวมถึงสิทธิเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
ของภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน ภาควิชาการต่าง ๆ   
ที่มีการเคลื่อนไหวหรือชุมนุมเพื่อแสดงออกเกี่ยวกับ 
เหตุการณ ์  หรื อการด� า เนินการของรั ฐที่ ก ระทบ 
ต ่อคุณภาพชีวิตและสิทธิ เส รีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
นอกจากนั้น ยังพบการใช้ดุลพินิจตามพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายซึ่ งส ่ งผลกระทบต ่อการใช ้ เสรีภาพ 
ในการชมุนมุโดยสงบและปราศจากอาวธุ รวมถงึมกีารจับกมุ 
ก ลุ ่ ม ท่ีแสดงความคิด เห็นต ่ า งจาก รัฐ ในความผิด 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ 
คอมพิวเตอร ์  พ.ศ .  ๒๕๕๐ และที่ แก ้ ไขเ พ่ิมเติม  
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และตามมาตรา ๑๑๒ ของประมวลกฎหมายอาญา ซึง่ถูกมองว่า 
อาจ เข ้ าข ่ าย เป ็ นการด� า เนิ นคดี เ ชิ ง ยุ ทธศาสตร  ์
เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน (SLAPP) ดังนั้น 
กสม. จึงมีข้อเสนอแนะ ๓ ข้อ คือ (๑) ในกรณีการใช้
เสรีภาพของประชาชนในการแสดงออกและการชุมนุม
โดยสงบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงความคิดเห็น 
ของชุมชนในบริบทของสิทธิชุมชนตามมาตรา ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญฯ รัฐควรเน้นการสร้างความเข้าใจ 
และการสร้างกระบวนการมส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหา และ  
(๒) การทบทวนการใช้อ�านาจทางกฎหมายให้เป็นไป
ตามกระบวนการตรากฎหมายปกติแทนการใช้อ�านาจ
ตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของระบบนิติรัฐ รวมถึงการพิจารณายกเลิก
ประกาศ/ค�าส่ัง คสช. ที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ 
ทีไ่ม่สอดคล้องกับพันธกรณรีะหว่างประเทศด้านสทิธมินษุยชน 
ของไทย และ (๓) การบังคับใช้ร ่างพระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา พ.ศ. ....  
ที่ สนช. ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑  
ที่ก�าหนดให้ศาลสามารถยกฟ้องการฟ้องคดีโดยไม่สุจริต  
รวมถึงการฟ้องคดีเพื่อกลัน่แกล้ง หรอืเอาเปรยีบจ�าเลย 
หรอืโดยมุง่หวงัผลอย่างอืน่กว่าประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบ 
อย ่างจริง จัง เพื่อป ้องกันการด�าเนินคดี เพื่อระงับ 
การมีส่วนร่วมของสาธารณชน 

ส่วนที ่๒ การประเมินสถานการณ์ด้านสทิธทิางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม มี ๓ ประเด็น คือ

สิทธิทางการศึกษา 
ภาพรวมพบว่า ในปี ๒๕๖๑ รัฐบาลได้มีความพยายาม
ในการปฏิรูปการศึกษาตามที่ก�าหนดในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทั้งในมิต ิ
ของการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
๑๕ ปีอย ่างทั่วถึงโดยไม ่มีค ่าใช ้จ ่ายและในมิติของ
คุณภาพการศึกษา โดยได้มีการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัต ิ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา เพื่อเป็นกรอบในการด�าเนินงาน รวมทั้ง 
ได ้พยายามส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาในระดับสูง  
(อุดมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง )  รัฐมี
มาตรการในการลดความเหลื่อมล�้ าด ้านการศึกษา  
โดยการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
เพ่ือช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนให้เข้าถึงการศึกษา 
รวมทั้งเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านการพัฒนาครู  
และการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนครูในโรงเรียน
เอกชน นอกจากนี้ รัฐยังมีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการ 
ลดความเหลื่อมล�้าท้ังในมิติของการเข้าถึงและคุณภาพ
การศึกษา เช ่น การใช ้ เทคโนโลยีศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทยีม (DLTV) และผ่านสารสนเทศ (DLIT) การขยายผล 
จัดตั้งโรงเรียนเครือข่ายโครงการสานพลังประชารัฐ 
ด ้ านการศึกษาพื้ นฐานและการพัฒนาผู ้ น� าทั้ งสิ้ น  
๔,๕๙๗ แห ่ง และการจัดการเรียนการสอนผ ่าน 
ระบบเปิดของมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (MOOC) 

อย่างไรก็ตาม ยังพบปัญหาอุปสรรค อาทิ การเข้าถึง 
การศึกษาของกลุ ่มเด็กก ่อนวัยเรียน เด็กในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล  
กลุ่มเด็กยากจนและยากจนพิเศษ และเด็กกลุ่มด้อยโอกาส
อืน่ ๆ  (อาทิ เด็กพิการ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก  
เด็กเร่ร่อน เด็กติดตามแรงงานข้ามชาติ และเด็กที่อยู ่ 
ร่วมกับเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เป็นต้น) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๓๖ 
ของประชากรเด็กอายุต�่ากว ่า ๑๘ ปี เด็กบางกลุ ่ม 
รัฐมีมาตรการจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือช่วยเหลือแล้ว เช่น  
เดก็ยากจนและเดก็ยากจนพเิศษ โดยอยู่ระหว่างด�าเนนิการ  
ส่วนเด็กกลุ่มอื่นยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจน ท�าให้ยังไม่ได้รับ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน และ/หรอืจ�าเป็นต้องออกจากโรงเรยีน 
กลางคัน ในส่วนคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมี 
คุณภาพ พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
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ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีค ่าเฉลี่ยต�่ากว ่าร ้อยละ ๕๐  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพการศึกษายังคงเป็นปัญหา
ส�าคัญ แม้ว่ารัฐมีความพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา นอกจากน้ี ยังมีความแตกต่างของคุณภาพ 
การศกึษาระหว่างโรงเรยีนขนาดใหญ่กบัโรงเรียนขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก และระหว่างโรงเรียนที่ตั้งอยู ่ในและ 
นอกเขตเมือง กสม. จงึมข้ีอเสนอแนะ ๔ ข้อ คอื (๑) การเร่ง 
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชน
สามารถเข้าถงึการศกึษาขัน้พ้ืนฐานได้อย่างทัว่ถงึ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งเด็กด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ (๒) การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาผ ่านการพัฒนาบุคลากรครูและ 
สื่อการเรียนการสอนโดยใช ้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาสนบัสนนุการด�าเนนิการ (๓) การให้การศกึษาทีส่่งเสริม 
การพัฒนาบุคลิกภาพ ความถนัดและความสามารถ 
ทางร ่างกายและจิตใจของเด็กให ้เต็มตามศักยภาพ 
ของเด็กแต่ละคนตามแนวทางในอนุสัญญา CRC และ  
(๔) การติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา 
อย่างเป็นระบบและเป็นระยะ ๆ  เพือ่ให้ทราบความคืบหน้า 
หรือป ัญหาอุปสรรคในการด�าเนินการและก�าหนด
แนวทางในการแก้ไข 

สิทธิด้านสุขภาพ 
ในภาพรวมพบว ่า รัฐมีความพยายามที่จะส ่งเสริม 
ให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิในการรับบริการสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
ผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ รวมถึงให ้
ชุมชนทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมกับรัฐในการด�าเนินงาน 
ระบบสุขภาพ รั ฐมี การป รับปรุ งการ เข ้ า ถึ ง สิทธ ิ
ในการรับบริการในกรณีฉุกเฉินตามแผนหลักการแพทย์ 
ฉกุเฉินแห่งชาติ ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) รวมถึง 
การกระจายอ�านาจให้องค ์กรปกครองส ่วนท้องถ่ิน 
เป็นผู ้บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินโดยภาค
เอกชน ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมด�าเนินการ นอกจากนี้  
ยังมีการดูแลประชากรบางกลุ่มที่มีอุปสรรคในการเข้าถึง 
สิทธิด้านสุขภาพ ทั้งผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน พระสงฆ์ 
ผู ้ต้องขัง และผู้มีรายได้น้อยที่ขึ้นทะเบียนและถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ๑๑.๔ ล้านคน การปรับปรุงกฎหมาย

สุขภาพจิตเพ่ือให้ผู ้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจิตเข้าถึง
บริการด้านสุขภาพจิต รวมถึงการฟื้นฟูเพื่อให้สามารถ
กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ และการประกาศควบคุม 
การใช้ไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งมีผลกระทบ 
ต่อสุขภาพของประชาชน

รัฐด�าเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล�้าในการรับบริการ
ด้านสุขภาพและคุณภาพในการบริการ โดยการรับรอง 
คุณภาพของโรงพยาบาล (HA) ในปี ๒๕๖๑ มีโรงพยาบาล 
ในระบบหลักประกัน สุขภาพแห ่ งชาติผ ่ านเกณฑ ์  
HA เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๕๖ พร้อมกับน�าแอปพลิเคชัน
มาพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ตลอดจนการด�าเนิน
โครงการ “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (UCEP)” 
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ยังมีประชาชนบางกลุ่มท่ีมีข้อจ�ากัด
ในการใช้สิทธิด้านสุขภาพ อาทิ ประชากรท่ีอาศัยอยู่ใน
พื้นที่ห่างไกล พื้นที่ชายแดน หรือพื้นที่ทุรกันดาร รวมถึง
ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ บุคคลที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียนราษฎร/บัตรประจ�าตัวประชาชน ซึ่งรวมถึง 
ผู ้ไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ พระสงฆ์และผู ้ต้องขังจ�านวนหนึ่ง 
และแรงงานเคลื่อนย ้าย (มีและไม ่มีสัญชาติไทย) 
นอกจากนี้ มีสถานการณ์ท่ียังเป็นท่ีน่าห่วงกังวล และ 
ต ้องมีการแก ้ ไขป ัญหาต ่อเนื่อง คือ การต้ังครรภ ์
ของวัยรุ ่น จ�านวนผู ้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ์รายใหม ่  
และการควบคุมดูแลปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ (health 
determinants) ได้แก่ การใช้สารเคมีป้องกันและ
ก�าจัดศัตรูพืชซ่ึงยังขาดนโยบายและกลไกทางกฎหมาย
ที่สอดคล้องกับมิติด้านสุขภาพ ดังนั้น จึงมีข้อเสนอแนะ 
๒ ข้อ คือ (๑) การเร่งด�าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ด้านสาธารณสุข โดยการให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึง การให้ความส�าคัญ
กับการดูแลประชากรบางกลุ่มที่มีอุปสรรคในการเข้าถึง 
บริการด้านสุขภาพดังที่ได้กล่าวข้างต้น และการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และ (๒) การเร่ง 
ด� า เนินการบริหารจัดการป ัจจัยที่มีผลต ่อสุขภาพ 
โดยก�าหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจน รวมถึง 
การทบทวนกฎหมายโดยค�านึงถึงผลกระทบในมิติสิทธิ
ด้านสุขภาพ
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ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
ในภาพรวมพบว่า การด�าเนินการของรัฐมีการพัฒนา 
ใน ๔ ด้าน คือ (๑) การจัดท�าแผนปฏิบัติการระดับชาต ิ
ว่าด้วยธรุกจิกบัสทิธมินษุยชน (NAP) (๒) การให้ความส�าคญั 
กับการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดน  
(๓)  การส ่ ง เสริมให ้ รั ฐวิสาหกิจและธุ รกิจ เอกชน 
โดยเฉพาะบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์ 
ด�าเนนิการตามหลักการ UNGPs และน�าเครื่องมือ HRDD  
มาปรับใช้ และ (๔) การส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิ 
ของแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในอุตสาหกรรมประมง ทั้งนี้  ยังพบปัญหาอุปสรรค 
อาทิ  การขาดการท� าการประเมินข ้อมูลพื้ นฐาน 
ระดับชาติด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NBA) การขาด
กลไกควบคุม ก�ากับ และดูแลทั้งเชิงบังคับและ/หรือ 
ตามสมัครใจต่อการด�าเนินการของธุรกิจข้ามพรมแดน  
การเยียวยาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอันเนื่องมาจาก 
การกระท�าทางธุรกิจด้านอื่น ๆ ที่นอกจากการเยียวยา 
ด ้ านการ เ งิ น  และความล ่ า ช ้ า ในการพิ จ า รณา 

เข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘ ดังนั้น  
จึงมีข้อเสนอแนะ ๔ ข้อ คือ (๑) การประมวล รวบรวม 
และประเมินข้อมูล NBA และจัดท�าแผน NAP โดยผ่าน 
กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างรอบด้าน พร้อมการก�าหนด 
กลไกการติดตามและประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแผน NAP (๒) การจัดตั้งหรือก�าหนดกลไก
ที่มีหน้าที่และอ�านาจในการน�ามาตรการเชิงบังคับและ
มาตรการเชิงสมัครใจมาใช้ในก�ากับ ดูแลการด�าเนินการ
ประกอบธุรกิจเพื่อป้องกันผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งให้มีการเยียวยาที่เหมาะสมเมื่อเกิดผลกระทบ 
ดังกล่าว (๓) การสนับสนุนการน�าเครื่องมือ HRDD  
มาปรับใช้ และขยายผลสร้างมาตรฐานและการปฏิบัติ
ตามหลักการ UNGPs ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ
ขนาดกลางและย่อม และ (๔) การเร่งพิจารณาเข้าเป็น 
ภาคีอนุสัญญา ILO ฉบับท่ี ๘๗ และ ๙๘ รวมถึง 
การรับรองร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ....  
และร่างพระราชบัญญตัแิรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพันธ์ พ.ศ. ....

ส่วนที่ ๓ การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของบุคคล ๕ กลุ่ม คือ

สิทธิเด็ก 
จากการติดตามสถานการณ์ในปี ๒๕๖๑ ในภาพรวมพบว่า  
มีพัฒนาการใน ๒ ด้าน คือ (๑) การตราและจัดท�า 
ร่างกฎหมาย อาทิ พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไข
บ�าบัดฟื ้นฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระท�าผิด พ.ศ. ๒๕๖๑ 
กฎกระทรวงก�าหนดประเภทของสถานศึกษาและ 
การด�าเนินการของสถานศึกษาในการด�าเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และร่างพระราชบัญญัติการปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ....  
เพื่อบูรณาการการท�างานของหน่วยงานต่าง ๆ  ที่มีหน้าที่ 
เ กี่ ย ว กั บก า รดู แ ล เ ด็ ก และ เพื่ อ ก� า หนดแนวทา ง 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสม และ (๒) การพัฒนา
ประสิทธิภาพของกลไกท่ีเกี่ยวข้องในการคุ ้มครองเด็ก  
อาทิ  การจัดท�ายุทธศาสตร ์คุ ้มครองเด็กแห ่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เพื่อก�าหนดเป้าหมายและทิศทาง
การด�าเนินงานท่ีสนองตอบต่อสถานการณ์ปัญหาและ
ท�าการให้เกิดการคุ้มครองเด็กในเชิงระบบ แผนแม่บท
สารสนเทศกองทุนคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

และร ่างนโยบายและยุทธศาสตร ์ด ้านเด็กปฐมวัย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  อย่างไรก็ตาม ยังพบสถานการณ์
ที่ เป ็นข้อห่วงกังวล ได้แก่ การเสียชีวิตของเด็กจาก
การจมน�้าและอุบัติเหตุทางถนนที่ยังมีสถิติค่อนข้างสูง  
ความรุนแรงในครอบครัวซึ่งเกิดขึ้นกับเด็กและสตรี
เพิ่มสูงขึ้น โอกาสเสี่ยงของเด็กจากภัยออนไลน์ร้อยละ  
๖๐ ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉล่ียของโลก และส่วนใหญ่เป็นภัย 
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ในลักษณะการคุกคามผ ่านพื้นที่ออนไลน ์  (cyber  
bullying) การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก 
ซึง่พบทัง้การค้าบริการทางเพศ สือ่ลามกอนาจาร ตลอดจน 
การจัดให ้ เด็กแต ่งงานก ่อนวัยอันควร กสม. จึงมี 
ข้อเสนอแนะ ๕ ข้อ คือ (๑) การสร้างความตระหนักแก่ 
พ่อแม่และผู ้ปกครองในการดูแลความปลอดภัยของ
เด็ก รวมทั้งให้ความรู้แก่เด็กในการดูแลความปลอดภัย 
ของตนเองที่เหมาะสมกับวัย (๒) การมีมาตรการป้องกัน 
การใช้ความรนุแรงต่อเด็ก รวมถงึการฟ้ืนฟเูยยีวยาเดก็ทีไ่ด้ 
รับผลกระทบจากความรุนแรงโดยค�านึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของเด็ก (๓) การคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศและการก�าหนดมาตรการฟื ้นฟู 
ที่เหมาะสม (๔) การมีมาตรการคุ ้มครองเด็กจากภัย
ออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ  และการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง
และครูเพื่อให้สามารถให้ค�าแนะน�าและช่วยเหลือเด็ก
ในการใช้ ส่ือออนไลน์และวิธีรับมือกับภัยท่ีมากับสื่อ 
ดังกล่าว และ (๕) การป้องกันการกระท�าผิดของเด็ก 
โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว  
การจัดให้มีกระบวนการ และบคุลากรเพือ่ฟ้ืนฟเูดก็ทีก่ระท�าผดิ 
อย ่างเหมาะสม และการแก้ไขระเบียบท่ีเกี่ยวข ้อง 
เพ่ือไม่ให้มีการเปิดเผยประวัติการกระท�าผิดของเด็ก 
เพ่ือมิให้เป็นอุปสรรคต่อการกลับคืนสู่สังคม

สิทธิผู้สูงอายุ 
ในป ี  ๒๕๖๑ รั ฐ ได ้ประกาศแผนปฏิ รูปประ เทศ 
เมื่อเดือนเมษายน โดยแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
และเศรษฐกิจ มีประเด็นการปฏิรูปที่ส�าคัญต่อสิทธ ิ
ของผู้สูงอายุ อาทิ การปฏิรูปการออมและระบบสวัสดิการ  
เช่น การสร้างระบบเพื่อให้มีบ�าเหน็จบ�านาญหลังพ้น 
วัยเกษียณ และการพัฒนาการออมภาคบังคับ เป็นต้น 
ในประ เด็นการปฏิ รูปกลุ ่ มผู ้ เ สี ย เป รียบในสั งคม 
ซึ่ งรวมถึงกลุ ่มผู ้สู งอายุ  ได ้ระบุถึ งความส�าคัญกับ 
การปรับกระบวนการคิดและรูปแบบการด�าเนินงาน
จากการ “สงเคราะห์” มาเป็นการสร้างเสริม ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติจากผู ้รับเป็นผู ้ผลิต เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง 
สามารถดูแลตนเองและสังคม โดยมุ ่ ง เสริมสร ้าง
ศักยภาพผู้สูงอายุในการท�างาน โดยมีกิจกรรมหลัก เช่น 
การขยายอายุเกษียณราชการจาก ๖๐ ปี เป็น ๖๓ ปี 
การแก้ไขกฎหมายแรงงานที่ให้ผู ้สูงอายุสามารถรับงาน
เป็นช้ินงาน เพื่อให้เกิดการท�างานร่วมกันตามศักยภาพ
และสภาพแวดล ้อมโดยไม ่ผูกพันท�างานเต็มเวลา  
๘ ชั่วโมงต่อวันเช่นการท�างานปกติทั่วไป และการส่งเสริม 
ใ ห ้ แ ร ง ง านนอกระบบ  และ เ กษตรกรออม เ งิ น 
เพ่ือการเกษียณอายุผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
เป็นต้น ทั้งน้ี แผนการปฏิรูปประเทศดังกล่าวสอดคล้อง
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กับผลการส�ารวจประชากรสูงอายุของส�านักงานสถิติ 
แห่งชาติเมื่อปี ๒๕๖๐ ที่สะท้อนให้เห็นว่าผูส้งูอายไุทย 
ส ่วนใหญ่อาจไม่มีเงินออมเพียงพอในการด�ารงชีวิต 
หลังเกษียณ โดยผลการส�ารวจ พบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ ๖๕  
พึ่งพารายได้จากบุตรและการท�างาน มีผู ้สูงอายุเพียง 
ร้อยละ ๘ ที่มีรายได้จากบ�าเหน็จบ�านาญและเงินออม 
และมีผู้สูงอายุที่พึ่งพาเบี้ยยังชีพจากรัฐมากถึงร้อยละ ๒๐  
เมื่อครอบครัวไทยมีขนาดเล็กลง และเมื่อผู้สูงอายุมากขึ้น  
อาจมีข ้อจ�ากัดในการท�างานเนื่องจากสภาวะด ้าน
สุขภาพ ดังน้ัน จึงจ�าเป็นต้องมีการสร้างระบบการออม 
ที่ ครอบคลุมทั่ วถึ งและเพียงพอต ่อการด� ารงชี วิ ต 
ในวัยสูงอายุ นอกจากนี้ ควรมีการดูแลคุณภาพชีวิต 
ของผู้สูงอายุในด้านอื่น ๆ  ด้วย ในประเด็นเรื่องผู้สูงอายุ  
กสม. มีข ้อเสนอแนะ ๓ ข ้อ คือ (๑) การรณรงค ์
ให้ประชาชนเห็นความส�าคัญของการออม โดยเฉพาะ
กลุ ่มแรงงานนอกระบบกว ่า ๒๐ ล ้านคน รวมถึง 
การพิจารณาระบบการออมภาคบังคับเพื่อให้ประชาชน 
ทุ ก ค น มี บ� า เ ห น็ จ บ� า น า ญ ห ลั ง พ ้ น วั ย เ ก ษี ย ณ  
(๒) การปรับปรงุกฎหมายคุม้ครองแรงงานเพือ่ให้สอดคล้อง 
กับลักษณะการท�างานของผู ้สูงอายุเพื่อคุ ้มครองสิทธิ
ด้านการท�างานของผู้สูงอายุ รวมท้ังกฎหมายเกี่ยวกับ
ประกันสังคมและกองทุนการออมต่าง ๆ ให้รองรับ 
การท�างานของผู้สูงอายุด้วย และ (๓) การด�าเนินการ 
เพื่อให้ผู ้สูงอายุได้รับสิทธิในด้านอื่น ๆ ตามที่ระบุใน 
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
อย่างทัว่ถงึ อาท ิบรกิารด้านสาธารณสขุ การฝึก/ประกอบอาชพี 
ที่ เหมาะสม การได ้รับความคุ ้มครองจากการถูก
ทอดทิ้ง โดยให้ความส�าคัญกับผู ้สูงอายุ ท่ีมีอุปสรรค 
ในการเข้าถงึสทิธต่ิาง ๆ  หรอืมคีวามเสีย่งท่ีจะถูกละเมดิสทิธิ  
เช่น ผู ้สูงอายุที่อยู ่ในพื้นที่ห่างไกล ผู ้สูงอายุที่อยู ่ล�าพัง 
และผู้สูงอายุที่อยู ่ในภาวะพึ่งพิง เป็นต้น

สิทธิคนพิการ 
สถานการณ์ในภาพรวม พบว่า รัฐโดยหน่วยงานที ่
เกี่ ยวข ้องได ้พยายามขับเคลื่ อนยกระดับคุณภาพ
ชีวิตคนพิการให ้สามารถเข ้าถึงสิทธิและสวัสดิการ 
อย่างเท่าเทียมในสังคม โดยในปี ๒๕๖๑ ได้มีการขยาย
ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมเพ่ือให ้

คนพิการ ผู ้ดูแลคนพิการ และเครือข่ายคนพิการได้รับ
ความสะดวก ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และลดภาระ
ค่าใช ้จ ่ายในการเข ้าถึงสิทธิและสวัสดิการ ในด้าน
การศึกษา ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที่บ ้านของ 
คนพิการ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นคนพิการท่ีอยู่ในชนบท 
และไม่สะดวกในการเดินทางไปรับบริการที่สถานศึกษา 
ตลอดจนให้ความส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ที่ เกี่ ยวข ้องกับการ จัดการศึกษาส� าห รับคนพิการ  
ด้านการจ้างงาน รัฐโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้ศกึษา และ 
เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกลไกการแนะแนวและ
พัฒนาศักยภาพการท�างานของคนพิการในประเทศไทย 
เพื่ อบู รณาการร ่ วมกันในการส ่ ง เสริมการท� างาน 
ของคนพิการทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ รัฐยังให้ความส�าคัญ
กับปัญหาความเหลื่อมล�้าของระบบประกันสุขภาพ
ภาครัฐส�าหรับคนพิการ โดยให้คนพิการที่เข้าสู่ระบบ 
การจ้างงานสามารถเลอืกได้ว่าจะใช้สทิธริะบบประกนัสงัคม  
หรือระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการจ�าเป็นของคนพกิารให้มากทีส่ดุ ด้านสิง่อ�านวย 
ความสะดวกส�าหรับคนพิการ รัฐได้จัดท�าแผนปฏิบัติการ 
เพื่ อขั บ เคลื่ อนยุทธศาสตร ์ ก ารพัฒนาสิ่ ง อ� านวย 
ความสะดวกในภาคขนส่งส�าหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ 
และเป ็นกรอบการด�าเนินงานส�าหรับทุกภาคส ่วน 
ท่ีเก่ียวข้อง ส�าหรับปัญหาคนพิการท่ีไม่มีสัญชาติไทย 
รัฐอยู ่ระหว่างด�าเนินการออกระเบียบเพื่อช่วยเหลือ
ให้คนพิการกลุ่มน้ีได้รับสิทธิข้ันพ้ืนฐานและสวัสดิการ
ที่เหมาะสมจากรัฐ
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อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการยังพบปัญหาอุปสรรคส�าคัญ เช ่น ป ัญหา
การขาดความตระหนักรู ้เรื่องสิทธิคนพิการ กล่าวคือ 
สังคม ชุมชน เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคนพิการ
และครอบครัวคนพิการยังขาดความรู ้ความเข ้าใจ 
ในเรื่องสิทธิของคนพิการ ส่งผลให้เกิดปัญหาอุปสรรค 
ในการด�ารงชีวิตและการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ  ของคนพิการ 
รวมถึงการปฏิบัติต ่อคนพิการของสังคม ปัญหาด้าน
การศึกษาส�าหรับคนพิการที่แม้รัฐจะมีความพยายาม
ขับเคลื่อนให้คนพิการได้รับการศึกษามากขึ้น แต่จาก
ข ้อมูลพบว ่ามีคนพิการที่อายุ ถึงเกณฑ์แต ่ ไม ่ ได ้รับ 
การศึกษาจ�านวน ๘๙,๔๓๗ คน และคนพิการส่วนใหญ ่
ได้รับการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษา ส่งผลกระทบ 
ต ่อโอกาสการมีงานท�าของคนพิการ ส ่วนการจัด 
สิ่ งอ�านวยความสะดวกส�าหรับคนพิการยังไม ่ทั่วถึง  
จากข ้อเท็จจริ งที่ปรากฏ จึ งมีข ้อ เสนอแนะให ้รั ฐ 
เร ่ งสร ้ างความตระหนักรู ้ เ รื่ อ งสิท ธิของคนพิการ 
เพื่อส ่งเสริมทัศนคติเชิงบวกและการปฏิบัติ ท่ีเคารพ 
สิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการ และรัฐควร 
จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอแก่การศึกษาส�าหรับ
นักเรียนพิการในโรงเรียนจัดการเรียนร่วมให้สอดคล้อง
กับความต้องการจ�าเป็นของนักเรียนพิการแต่ละบุคคล 
รวมถึงการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อให้คนพิการ
สามารถด�ารงชีวิตโดยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้

สิทธิของผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ
ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิในประเทศไทย แบ่งออกเป็น  
๓ กลุ ่ม คือ (๑) กลุ ่มแรงงานข้ามชาติจากประเทศ 
เมียนมา ลาว และกัมพูชา (๒) กลุ่มผู ้ไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ 
และ (๓) กลุ่มผู ้แสวงหาที่พักพิง/ผู ้ลี้ภัย

ในส่วนของแรงงานข้ามชาติ ในปี ๒๕๖๑ รัฐบาลได้
ด�าเนินการจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายกว่า  
๑ .๓  ล ้ า นคน เ ข ้ า สู ่ ร ะบบกา รท� า ง านที่ ถู ก ต ้ อ ง 
ตามพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างาน 
ของคนต่างด ้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
ได้เสร็จส้ินในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ และได้เร่ิมบังคับใช้
กฎหมายดังกล่าวอย่างจริงจัง มีการตรวจสอบนายจ้าง/
สถานประกอบการ และแรงงาน และมีการด�าเนินคดี
กับผู ้ที่กระท�าผิดกฎหมาย อย่างไรก็ดี มีรายงานว่า  
แร ง งานข ้ ามชา ติมี ป ัญหาอุปสรรคบางประการ 
ในการจดทะเบียนเกิดบุตรที่เกิดในประเทศไทยท่ีต้อง
มีการใช้เอกสารบัตรประจ�าตัวและทะเบียนบ้านของ
นายจ้าง แต่นายจ้างบางรายไม่เข้าใจและไม่ยินยอม
ให้ใช้เอกสารดังกล่าว ท�าให้หน่วยงานไม่สามารถออก
สูติบัตรให้ได้ ส ่งผลกระทบถึงการขอใช้สิทธิประกัน
สังคมในส่วนค่าคลอดบุตรและค่าสงเคราะห์บุตรต่าง ๆ  
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ในส ่วนของกลุ ่มบุคคลไร ้รัฐ/ไร ้สัญชาติ  แม ้ว ่ ารัฐ 
มีนโยบายและปรับปรุงกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน ์
ในการขอสถานะหรือสัญชาติไทยของคนกลุ่มนี้มากขึ้น  
แต่ยังมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติพอสมควร ท�าให้
การด�าเนินการในเรื่องสถานะบุคคลยังไม ่คืบหน ้า 
เท ่าที่ควร และยังมีผู ้ ไร ้ รั ฐ/ไร ้สัญชาติบางกลุ ่มที่ 
ประสบปัญหาน้ี ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิและความเป็นอยู่ 
ของคนกลุ ่ มดั งกล ่ าว  ส ่ วนประเด็น สิท ธิทางการ
ศึกษาพบว่า มีการด�าเนินการท่ีท�าให้ปัญหาคลี่คลาย 
โดยกลุ่มเด็กไร้รัฐ/ไร้สัญชาติส่วนใหญ่ โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ 
ในพื้นที่ห่างไกล หรือในพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย 
ได้รับการศึกษาในโรงเรียนในพื้นท่ีท่ีตนและครอบครัว
อาศัยอยู่ แม้ว่าจะยังไม่ได้รับสถานะทางกฎหมายก็ตาม 
อย่างไรก็ดี ยังคงพบผู ้ไร ้รัฐ/ไร้สัญชาติบางกลุ ่มที่ยัง 
ไม ่สามารถเข ้าถึงกระบวนการขอสถานะ/สัญชาติ 
ตามนโยบายของรัฐ เช่น ผู้สูงอายุไร้สัญชาติที่ตกส�ารวจ
และยังไม่มีข ้อมูลทางทะเบียน ท�าให้ประสบปัญหา 
ในการเข้ารับบริการสาธารณสุข 

ในส ่วนของผู ้ แสวงหาที่ พักพิง/ผู ้ ลี้ ภัย พัฒนาการ
ทางการเมืองที่ดีข้ึนในประเทศเมียนมาท�าให้สามารถ 
ส ่งผู ้หนี ภัยจากการสู ้รบชาวเมียนมาในพื้นที่ พักพิง
ช่ั วคราวตามแนวชายแดนกลับประ เทศเมี ยนมา 
โดยสมัครใจได้จ�านวนหนึ่ง แต่จ�านวนผู้สมัครใจเดินทาง

กลับยังมีไม่มาก แม้ว่าจะมีมาตรการให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู ้เดินทางกลับในการตั้งถิ่นฐาน ส่วนการด�าเนินการ
เกี่ยวกับผู้แสวงหาที่พักพิง กสม. ได้ตรวจเยี่ยมห้องกัก
ของส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองในหลายพื้นที่ และพบว่า  
ผู้หลบหนีเข้าเมืองบางรายอาจเป็นผู้หนีภัยอันตรายเข้ามา 
ในประเทศไทย และไม ่สามารถเดินทางกลับไปยัง
ประเทศต้นทางได้ ท�าให้ต้องถูกกักอย่างไม่มีก�าหนด 
โดยต้องเผชิญสภาพความแออัดในห้องกักกอปรกับ 
ข้อจ�ากดัในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลอาจท�าให้ผูต้้องกกั 
ที่สุขภาพไม่แข็งแรงเกิดการเจ็บป่วยถึงขั้นรุนแรงได้ 
อย่างไรก็ดี รัฐมีความพยายามที่จะไม่ควบคุมตัวเด็ก 
ไว ้ในห ้องกักเพื่อให ้ เป ็นไปตามแนวปฏิบัติระหว ่าง
ประเทศที่เห็นว่า การกักตัวเป็นระยะเวลายาวนาน 
จะส ่ งผลกระทบต ่อพัฒนาการของเด็กในอนาคต  
ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าที่ส�าคัญเนื่องจากมาตรการ 
ดังกล่าวจะช่วยให้เด็กได้รับความคุ ้มครองบนพื้นฐาน
ของการค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กตามหลักการ
ของอนุสัญญา CRC ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี

กสม. มีข้อเสนอแนะในการคุ้มครองสิทธิของผู้มีปัญหา
สถานะในประเทศไทยท่ีส�าคัญแยกตามกลุ ่มข้างต้น 
ดังนี้ (๑) กลุ่มแรงงานข้ามชาติ รัฐควรมีการให้ความรู้
และสร้างความเข้าใจแก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าว
เกี่ยวกับการปฏิบั ติตามพระราชก�าหนดการบริหาร
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จัดการการท�างานของแรงงานต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และที่แก ้ไขเพิ่มเติม รวมถึงควรให ้ความส�าคัญกับ 
การควบคุมดูแลการประกอบกิจการจัดหางานด้วย 
เพื่อมิให้มกีารเอารัดเอาเปรยีบแรงงาน และควรมกีารแก้ไข
ปัญหาการการจดทะเบยีนการเกิดบุตรของแรงงานข้ามชาติ 
ที่ เกิดในประเทศไทย เพื่อให้เด็กที่ เป ็นบุตรแรงงาน
ข้ามชาติกลุ ่มนี้ได ้รับการจดทะเบียนเกิดอย่างทั่วถึง  
(๒) กลุ่มบุคคลไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ รัฐควรมีมาตรการสร้าง
ความเข ้าใจเก่ียวกับขั้นตอนและเอกสารหลักฐานท่ี
ต้องใช้ประกอบการขอมีสถานะ/สัญชาติแก่มีผู ้มีสิทธ ิ
ยื่นค�าขอตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในภาษา
ที่ผู ้มี สิทธิยื่นค�าขอ ซึ่ งส ่วนใหญ่เป ็นกลุ ่มชาติพันธุ ์ 
เผ ่าต ่าง ๆ สามารถเข ้าใจได ้ รวมถึงควรพิจารณา
แนวทางการแก ้ ไขป ัญหาผู ้ สู งอายุกลุ ่ มชา ติพัน ธุ ์ 
ที่อยู ่อาศัยในประเทศไทยมาเป็นเวลานานแต่ไม่อาจ
ขอสถานะ/สัญชาติได ้เนื่องจากตกส�ารวจการจัดท�า
ทะเบียนประวัติของกลุ่มชาติพันธุ์ และ (๓) กลุ่มผู้แสวงหา 
ที่พักพิง/ผู ้ ล้ี ภัย รัฐบาลไทยควรร ่วมมือกับรัฐบาล
ประเทศเมียนมา UNHCR และองค์การระหว่างประเทศ
ท่ีเกี่ยวข้อง ในการให้ข ้อมูลและเตรียมความพร้อม  
แก่ผู ้หนีภัยการสู้รบชาวเมียนมาในพื้นที่พักพิงชั่วคราว

ที่สมัครใจเดินทางกลับอย ่างต ่อเนื่อง โดยค�านึงถึง
สถานการณ์ความปลอดภัยในประเทศเมียนมาเป็นส�าคัญ  
และควรเร่งรัดการพิจารณากลไกคัดกรองผู ้เข้าเมือง
ผิดกฎหมายเพื่อจ�าแนกผู ้แสวงหาที่ พักพิงออกจาก 
ผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายอื่น และพิจารณาก�าหนดนโยบาย
หรือแนวทางในการปฏิบัติต่อคนกลุ่มนี้อย่างเหมาะสม 
ที่สอดคล ้องกับกฎหมายระหว ่างประเทศ รวมถึง 
การพิจารณามาตรการทางเลือกอื่นแทนการควบคุมตัว  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้แสวงหาที่พักพิงที่เป็นเด็ก ซ่ึงจะเป็น 
ผลดีต่อผู้แสวงหาท่ีพักพิง และลดภาระของรัฐในการดูแล 
ผู ้แสวงหาที่พักพิงทั้งในด้านงบประมาณและบุคลากร

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ปัญหาส�าคัญของนกัปกป้องสทิธมินษุยชน คอื การถกูคุกคาม 
ในหลายรูปแบบ เช ่ น  การถู ก บั งคับ ให ้ สูญหาย  
และการใช้กระบวนการทางกฎหมายที่เป็นการข่มขู ่
หรือคุกคาม (judicial harassment) และการด�าเนินคดี 
ต ่ อนักปกป ้องสิทธิมนุษยชนเ พ่ือยับยั้ งห รือข ่มขู  ่
การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และในระยะหลัง 
ผู ้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนได ้ เข ้ามามีบทบาท 
มากขึ้นโดยเฉพาะในเร่ืองของที่ดิน ป่าไม้ ซ่ึงท�าให้ผู้หญิง 
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นักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกฟ้องร ้องและด�าเนินคดี 
เพิ่มมากขึ้น ในปี ๒๕๖๑ รัฐมีการด�าเนินการที่ส�าคัญคอื  
มีการจัดท�ากฎหมายซึ่งจะช่วยให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ได้รับความคุ ้มครองมากขึ้น ๒ ฉบับ ฉบับแรก ได้แก่  
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลวิธีกฎหมายพิจารณา 
ความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยแก้ไขมาตรา ๑๖๑/๑  
เพื่อป้องกันการฟ้องคดีที่เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต 
ห รื อฟ ้ อ ง เพื่ อ กลั่ น แกล ้ ง ห รื อ เ อ า เป รี ยบจ� า เ ลย 
โดยมุ่งหวังผลอย่างอื่นมากกว่าประโยชน์ท่ีพึงได้โดยชอบ  
รวมทั้งเพิ่มดุลพินิจเจ้าพนักงานและศาลในการปล่อย
ช่ัวคราวผู้ถูกกล่าวหาในระหว่างการด�าเนินคดี ซึ่งได้รับ 
ความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วเมื่อวันที่  
๔ ธนัวาคม ๒๕๖๑ ส่วนอกีฉบบัหนึง่ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญติั 
ป ้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท�า 
ให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ซึ่งยังอยู่ระหว่างการพจิารณา 
ของสภานิติบัญญัติ แห ่ งชาติ  เนื่ อ งจากกฎหมาย 
ฉบับแรกยังไม ่มีผลบังคับใช ้ ในป ี  ๒๕๖๑ จึงต ้อง 
มีการติดตามผลในปี ๒๕๖๒ ต่อไป ส่วนร่างกฎหมาย
ฉบับที่ สองต ้ องมี การติ ดตามผลการพิ จารณาว ่ า
สอดคล้องกับอนุสัญญา CAT และ CPED หรือไม ่ 
นอกจากนี้ รัฐยังมีการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ประชาชนเพื่อเป็นหลักประกันในการปล่อยช่ัวคราว
จากกองทุนยุติธรรม แต่ในการปฏิบัติมีปัญหาอุปสรรค
บางประการ ดังนั้น กสม. จึงมีข้อเสนอแนะ ๓ ข้อ คือ 

(๑) รัฐควรเร ่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป ้องกัน 
และปราบปรามการทรมานและการกระท�าให้บุคคล 
สูญหาย พ.ศ. .... เพื่อให้มีการประกาศใช้บังคับโดยเร็ว  
และเพื่อเป็นหลักประกันให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้รับ 
ก า รคุ ้ ม ค รอ ง สิท ธิ ดี ยิ่ ง ข้ึ น  สอดคล ้ อ ง กับค� า มั่ น 
โดยสมัครใจภายใต้กระบวนการ UPR รอบที่ ๒ ที่ก�าหนด
ให้มีการจัดท�ามาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน
ความรุนแรงและการก่ออาชญากรรมต่อบุคคลเหล่านี้  
(๒) กระทรวงยุ ติธรรม โดยกรมคุ ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ ควรก�าหนดให้มีมาตรการคุ้มครองนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนไว้ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี ๔  
(พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖) และ (๓) กระทรวงยุติธรรม
ควรด�าเนินการแก้ไขระเบียบคณะกรรมการกองทุน
ยุติ ธรรมว ่าด ้วยหลักเกณฑ ์  วิ ธีการ และเงื่ อนไข 
ในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยการยกเลิกข้อความที่ให้อ�านาจคณะอนุกรรมการ
ให ้ความช ่วยเหลือค�านึงถึงสาเหตุหรือพฤติการณ ์
ของผู้ยื่นค�าร้องว่าเป็นผู้ที่น่าเชื่อว่ามิได้กระท�าความผิด
ตามข้อกล่าวหาหรือไม่ เนื่องจากการก�าหนดหลักเกณฑ ์
เช่นนี้ถือเป็นการให้อ�านาจวินิจฉัยความผิดของผู้ยื่นค�าขอ 
รับความช ่วยเหลือล ่วงหน ้าแทนศาล อันเป ็นสิ่ งที ่
ไม ่ เหมาะสมและอาจเป ็นอุปสรรคต ่อการเข ้ าถึ ง 
ความช่วยเหลือของประชาชนในการด�าเนินคดี
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ส่วนที่ ๔ การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนใน ๓ ประเด็นที่อยู่ในความห่วงใย  
มี ๓ ประเด็น คือ

สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
ในภาพรวม การด� า เนินการของรั ฐมีพัฒนาการ 
ที่ ส� าคัญ  ๒  ด ้ าน  ด ้ านแรก เป ็นการด� า เนิ นการ 
ตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการด�าเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจัดท�ากรอบ กลไก 
และมาตรการขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดท�า
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ผ่านการเห็นชอบของ ครม. และ สนช. 
เมื่อวันที่ ๑๓ และ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามล�าดับ 
และการแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในระยะ 
เร่งด่วนเพื่อด�าเนินงานตามกรอบการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติโดยมีภารกิจครอบคลุมกฎหมายท่ีดิน  
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและการมีส ่วนร่วม
ของประชาชน ด ้านที่สองเป ็นการก�าหนดนโยบาย 
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การจัดที่ดิน 
ท� ากิ น ให ้ ชุ มชนและการแก ้ ไขป ัญหา ท่ีดิ นท� า กิน 
ของประชาชนในเขตป่าไม้ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ด้านการบริหารจัดการแร่ และการแก้ไขปัญหาการท�าไม้ 
หวงห ้ามในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 

ตามประมวลกฎหมายทีด่นิ การรบัรองสทิธชิมุชนทีจ่ะมส่ีวนร่วม 
ในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมในพระราชบัญญัต ิ
ส ่ ง เสริ มและรั กษาคุณภาพสิ่ งแวดล ้อมแห ่ งชา ติ  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และการประกาศวาระแห่งชาติ
ด้านการก�าจัดขยะ (ต้ังแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นมา) 

อย่างไรก็ตาม ในการประเมินสถานการณ์พบปัญหาหลัก  
ได ้แก ่ การจ�ากัดและควบคุมการใช ้ สิทธิของชุมชน 
ในการชุมนุมเพ่ือเรียกร้องสิทธิและคัดค้านโครงการต่าง ๆ   
ที่มีผลกระทบต่อชุมชน ชุมชนไม่สามารถมีส่วนร่วม 
ในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมทัง้ในเรือ่ง 
การเข้าถึงข ้อมูลข่าวสารและการเข้าร ่วมการรับฟัง
ความเห็น การที่รัฐไม่มีมาตรการการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่าง ๆ  ต่อชุมชน รวมทั้งการขาดการเยียวยา
ผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนในพื้นที่จากโครงการ
พัฒนาหรือการประกอบกิจการบางประเภทอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้ค�าสั่ง (อาทิ ค�าสั่ง  
คสช. ที่ ๓/๒๕๕๙ ที่ ๔/๒๕๕๙ และที่ ๔๗/๒๕๖๐)  
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เพื่ อยก เว ้ นการ ใช ้ กฎหมายผั ง เ มื อ งรวมส� าหรั บ 
การด�าเนินงานในบางพื้นที่ ปัญหาการแพร่กระจายและ 
การเพิม่ขึน้ของมลพษิเกนิกว่าค่ามาตรฐานมลพษิในอากาศ  
การใช้สารเคมีอันตรายในผลผลิตทางการเกษตรและ 
อาหาร การน�าเข้าขยะพิษและขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผิด
กฎหมาย และการเพิ่มข้ึนของปริมาณขยะจากอาหาร 
(ร ้อยละ ๖๔ ของขยะทั้ งหมด) และขยะในทะเล  
กสม. จึงมีข้อเสนอแนะ ๓ ข้อ คือ (๑) การพิจารณาทบทวน 
มาตรการตรวจสอบการประกอบกิจการของโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือกิจการอื่นที่อาจส ่งผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันปัญหาการท้ิงกาก
ของเสียหรือสารพิษสู่สิ่งแวดล้อม (๒) เร่งแก้ไขปัญหา
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพและความเป็นอยู ่
จากการประกอบกิจการต่าง ๆ เช่น การท�าเหมืองแร่ 
โดยเฉพาะเหมืองทองค� า  รวมถึงดูแลให ้ ผู ้ ได ้ รับ 
ผลกระทบได ้รับการเยียวยาอย ่างเป ็นธรรม และ  
(๓) การส่งเสรมิให้ประชาชนสามารถเข้าไปมส่ีวนร่วมในการ 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อมให ้ เ กิด 
ความยัง่ยนื รวมทัง้การเร่งพจิารณาออกกฎหมายทีส่่งเสรมิ 
การใช ้ สิทธิชุมชน เช ่น พระราชบัญญัติสิทธิชุมชน  
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
สาธารณะ และการปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องหรือ 
ขั้นตอนปฏิบัติต ่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้สิทธิ 
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ 
การรับรองในรัฐธรรมนูญได้อย่างแท้จริง

สถานการณ์ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ในภาพรวมพบว ่า มีพัฒนาการที่ดี ใน ๓ ด ้าน คือ  
(๑) การลดลงของจ�านวนเหตุการณ์ ผู ้เสียชีวิต และ 
ผู้ได้รับบาดเจ็บจากความไม่สงบ (๒) ความคืบหน้าของ
การด�าเนินกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข โดยได้พื้นที่
ปลอดภัยน�าร่อง จ�านวน ๑ อ�าเภอ (อ�าเภอเจาะไอร้อง)  
ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการท�ากระบวนการรับฟังความเห็น 
และข ้อมูลสาธารณะเพื่อให ้ประชาชนมีส ่วนร ่วม 
ในการก�าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ร่วมกับ
ภาครัฐ และการยกเลิกการประกาศใช้พระราชก�าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘  
เพิ่มเติม ๒ เขตพื้นที่ (อ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา และ 
อ�าเภอสุไหงโกลก จังหวดันราธวิาส) โดยน�าพระราชบญัญตั ิ
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๑ 
มาบังคับใช ้แทน และ (๓) การมีมาตรการเชิงรุก 
ในการแก้ไขปัญหามิติอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง อาทิ การฟื้นฟู 
ระบบเฝ้าระวังโภชนาการหญิงต้ังครรภ์และเด็กปฐมวัย 
โครงการมหศัจรรย์ ๑,๐๐๐ วนัแรกของชีวติ การบรหิารจดัการ 
อาหารกลางวันที่มีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม และ
การติดตามประเมินภาวะทุพโภชนาการของเด็กเป็นระยะ
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จากการประเมินสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
ยงัพบปัญหาทีเ่ป็นข้อห่วงใย อาทิ กรณีร้องเรียนท่ีกล่าวอ้าง 
ว่ามีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
โดยมเีจ้าหน้าทีร่ฐัเกีย่วข้อง การเสยีชวีติและได้รบับาดเจ็บ 
ของเด็กและสตรีจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ข้อจ�ากัด
ในการได ้รับ/เข ้าถึงวัคซีนและภาวะทุพโภชนาการ
เฉียบพลันสูงที่สุดของเด็กในพื้น ท่ี และการเข ้าถึง 
ความยุติธรรมและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของสตรีในพ้ืนที ่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กสม. จึงมีข้อเสนอแนะ ๕ ข้อ 
คือ (๑) การทบทวนความจ�าเป็นในการใช้กฎหมาย
ความมั่นคงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อหลีกเลี่ยงและลด
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในทุกมิติ (๒) ก�ากับดูแล
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการจับกุม
และควบคุมตัวให ้ เป ็นไปตามกฎหมายเพ่ือป ้องกัน 
การทรมาน รวมถึงมีการตรวจร่างกายผู้ถูกจับกุมก่อนส่ง 
เข้าสถานที่ควบคุมและบันทึกผลเป็นลายลักษณ์อักษร 
และการเปิดโอกาสให้ญาติเข้าเยี่ยมได้ (๓) การเพิ่ม
มาตรการคุ ้มครองความปลอดภัยให ้แก ่ประชาชน 
ในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน และสตรี รวมทั้ง 
ดูแลให้การเยียวยาผู ้ได ้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
รุนแรงอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม (๔) การลดภาวะ 
ทุพโภชนาการของเด็กในพื้นท่ีโดยสนับสนุนอาหาร 
ที่มีคุณค่า และ (๕) การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
ที่ค�านึงถึงความละเอียดอ่อนด้านเพศสภาพของสตรี 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

การค้ามนุษย์ 
ในภาพรวม มี พัฒนาการท่ีดีในสองด ้าน ด ้านแรก
เป็นการด�าเนินมาตรการในระดับปฏิบัติเพ่ือป้องกัน
และปราบปรามการค ้ามนุษย ์  โดยการสนธิก� าลั ง 
เจ ้าหน ้าที่ ในการเข ้าตรวจค ้นสถานบริการต ่าง ๆ  
การจัดกิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์ การลงนามบันทึก 
ความเข ้าใจว ่าด ้วยความร ่วมมือด ้านการต ่อต ้าน 
การค้ามนุษย์กับต่างประเทศ และการคุ้มครองช่วยเหลือ 
ผู ้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงการพิจารณาคดี
ความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยไม่ชักช้า (คดีส่วนใหญ่ 
ด� า เนิ นการแล ้ ว เสร็ จภายในหนึ่ งป ี )  ด ้ านที่ สอง 
เป็นการออกกฎหมาย นโยบาย และแผนปฏิบัติส�าหรับ
การแก้ไข ป้องกัน ติดตามและช่วยเหลือผู ้ เสียหาย 
จากการค้ามนุษย์อย่างเป็นระบบ อาทิ การประกาศให ้
การป้องกนัและแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ของประเทศไทย 
เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ออกกฎหมายและ
ประกาศหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี 
ค้ามนษุย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ พระราชบัญญตัป้ิองกนัและปราบปราม 
การค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชก�าหนด 
การบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐  
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขการขออนุญาตท�างานและการอนุญาตให้ท�างาน
ตามพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
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พระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคน
ต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) ซ่ึงมี 
การก�าหนดมาตรการป้องกัน คุ ้มครองและช่วยเหลือ
ไว ้ ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด ้านกระบวนการ
ยุติธรรม กลุ่มเหยื่อ/ผู ้เสียหาย รวมทั้งกลุ่มสตรี ซึ่งได้ม ี
การตดิตามการด�าเนนิการตามแผนสทิธมินษุยชนแห่งชาติ 

จากการประเมินสถานการณ์พบว่า แม้รัฐบาลจะได้ด�าเนิน
มาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง  
แต ่ยั งมีกรณีการค ้ามนุษย ์ เพื่ อแสวงหาประโยชน ์
ในรูปแบบต่าง ๆ เช ่น ในอุตสาหกรรมการประมง  
การขายบริการทางเพศ ขอทาน รวมทั้งปรากฏว่ายังมี 
เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปกระท�าความผิดในคดีค้ามนุษย์  
รฐัจงึต้องมคีวามพยายามและความมุง่มัน่ในการด�าเนนิการ 
แก ้ ไ ขป ัญหาการค ้ ามนุษย ์ ต ่ อ ไป  รวม ท้ั งต ้ อ งมี 
ความร ่วมมือกับหลายฝ่ายทั้งในระดับประเทศและ
ระหว่างประเทศ ที่ส�าคัญต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย 
ทีม่อียูอ่ย่างจรงิจงัโดยต่อเนือ่ง กสม. จงึมข้ีอเสนอแนะ ๔ ข้อ  
คือ (๑) หน่วยงานของรัฐควรด�าเนินการปราบปราม 
การค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องและน�าตัวผู้กระท�าผิด รวมถึง
เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�าผิด 

มาลงโทษ ในขณะเดียวกันควรให ้ความส�าคัญกับ
มาตรการเชิงป้องกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสตรี 
และเด็ก (๒) หน่วยงานของรัฐควรด�าเนินการตามแผน 
สิทธิมนุษยชนแห ่งชาติอย ่างจริ งจั ง  และรายงาน 
ผลการด�าเนินการให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพทราบ 
เป็นระยะ เพื่อน�าไปปรับปรุงการด�าเนินงานในระยะ 
ต่อไป (๓) กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ 
การค้ามนษุย์มหีลายฉบบั เจ้าหน้าทีจ่งึควรได้รบัการอบรม 
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู ้และเข้าใจเจตนารมณ ์
ท่ีแท้จริงอันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
รวมทั้งเป ็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ด้านการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ของเจ้าหน้าที ่
มากยิ่งข้ึน และ (๔) ผู ้ ท่ีเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย ์ 
มักเป็นชาวต่างชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรเตรียม
ล ่ามเพื่ออ�านวยความสะดวกให ้ผู ้ที่ เกี่ยวข ้องได ้รับ 
ความเป็นธรรม รวมทั้งควรมีการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ผู ้บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติต ่อผู ้ เสียหาย 
จากการค ้ามนุษย ์ที่ เป ็นผู ้หญิงโดยเฉพาะอย ่างยิ่ ง 
ในกรณีที่เป็นการค้ามนุษย์เพื่อแสวงประโยชน์ทางเพศ  
และต่อผู้เสียหายที่เป็นเด็กอย่างเหมาะสม
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(๑) การประชาสัมพันธ์แจ้งสิทธิและแนวทางการขอปล่อยตัวชั่วคราว และเร่งรัดการใช้หนังสือรับรองแทนการช�าระเงิน 
(๒) การจัดท�าและด�าเนินงานตามแผนปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม
(๓) การสร้างความรู้ความเข้าใจ และก�าหนดนโยบาย/กฎหมายเพื่อน�าไปสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิต 
(๔) การศึกษาวิจัยและถอดบทเรียนของประชาชนที่สะท้อนความเชื่อมั่นและประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม

(๑) การจดัท�าร่างพระราชบญัญตัป้ิองกันและปราบปรามการทรมานฯ ทีส่อดคล้องกบัอนสัุญญา CAT 
(๒) การจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน การติดตาม ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐในการจับกุม 

และควบคุมตัวบุคคล  
(๓) การจัดท�าหลักสูตรการเรียนรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกันและปราบปรามการทรมาน

และการกระท�าให้บุคคลสูญหาย

(๑) การสร้างความเข้าใจและการสร้างกระบวนการมส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหากรณกีารใช้เสรภีาพของ
ประชาชนในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบในบริบทของสิทธิชุมชนตามมาตรา ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญฯ

(๒) การใช้อ�านาจตามกระบวนการตรากฎหมายปกติแทนการใช้อ�านาจตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และยกเลิกประกาศ/ค�าส่ัง คสช. ท่ีม ี
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพและไม่สอดคล้องกับสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนของไทย 

(๑) การเร่งปฏริปูประเทศด้านการศึกษาเพือ่ให้เดก็และเยาวชนสามารถเข้าถงึการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ได้อย่างท่ัวถงึ 

(๒) การพัฒนาบคุลากรครแูละสือ่การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศสนบัสนนุการด�าเนนิงาน 
(๓) การจัดการศึกษาท่ีส่งเสรมิการพฒันาบคุลิกภาพ ความถนดัและความสามารถทางร่างกายและจติใจ

ตามศักยภาพของเดก็แต่ละคนตามแนวทางในอนสุญัญา CRC และ 
(๔)  การตดิตามและประเมนิผลการปฏริปูการศกึษาอย่างเป็นระบบ เพือ่ปรบัปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  

เป็นระยะๆ

(๑) การเร่งด�าเนนิการตามแผนการปฏริปูด้านสาธารณสขุ โดยพฒันาคณุภาพ 
 และการเข้าถึงการบรกิารอย่างถ้วนทัว่ 
(๒) การก�าหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจน และทบทวนกฎหมายต่าง ๆ โดยค�านึงถึง 

ผลกระทบในมติิสทิธด้ิานสขุภาพ พร้อมบริหารปัจจัยทีม่ผีลกระทบต่อสุขภาพอย่างจรงิจัง

(๑) การประมวล รวบรวม และประเมินข้อมูล NBA และจัดท�าแผน NAP พร้อมก�าหนดกลไกติดตามและประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(๒) การจัดตั้งกลไกในการน�ามาตรการเชิงบังคับและเชิงสมัครใจเพื่อป้องกันผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งให้มีการเยียวยาที่เหมาะสมมาใช้ในก�ากับดูแลการด�าเนินการประกอบธุรกิจ 

(๓) การสนับสนุนการน�าเครื่องมือ HRDD มาปรับใช ้  และขยายผลการปฏิบัติตามหลักการ UNGPs  
ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจขนาดกลางและย่อม และ 

(๔) การเร่งพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘ รวมถึงการรับรองร่างพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ....

(๑) การสร้างความตระหนัก และให้ความรู้ในการดแูลความปลอดภยัของเดก็ ทัง้กบัตวัเดก็เองและผู้ทีเ่กีย่วข้อง 
(๒) การมมีาตรการป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเดก็ รวมถงึการฟ้ืนฟเูยยีวยาเดก็ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากความรนุแรงโดยค�านงึถงึผลประโยชน์

สงูสดุของเดก็ 
(๓) การคุม้ครองเดก็จากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการก�าหนดมาตรการฟ้ืนฟทูีเ่หมาะสม 
(๔) การก�าหนดมาตรการคุม้ครองเดก็จากภยัออนไลน์รปูแบบต่าง ๆ และการให้ความรูแ้ก่ผู้ปกครองและครใูนการช่วยเหลือและให้ค�าแนะน�า 
(๕) การป้องกันการกระท�าผดิของเดก็โดยเสริมสร้างความเข้มแขง็ให้กบัสถาบันครอบครวั การจดัให้มกีระบวนการ และบคุลากรเพือ่ฟ้ืนฟเูดก็

ทีก่ระท�าผดิอย่างเหมาะสม และการแก้ไขระเบียบทีเ่กีย่วข้องเพือ่ไม่ให้มกีารเปิดเผยประวตักิารกระท�าผิดของเดก็เพือ่มใิห้เป็นอปุสรรค 
ต่อการกลบัคนืสูส่งัคม

(๓) การบังคบัใช้ร่างพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา พ.ศ. ....  
ที่ สนช. ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพ่ือป้องกันการด�าเนินคดีเพื่อระงับ 
การมีส่วนร่วมของสาธารณชน 

สรุปข้อเสนอแนะของ กสม. ต่อสถานการณ์สทิธมินษุยชน ๑๔ ประเด็น ในปี ๒๕๖๑
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(๑) การรณรงค์ให้ประชาชนเหน็ความส�าคญัของการออม โดยเฉพาะกลุม่แรงงานนอกระบบกว่า ๒๐ ล้านคน รวมถงึการพจิารณาระบบการออมภาคบงัคบัเพือ่ให้ประชาชนทกุคน
มบี�าเหน็จบ�านาญหลงัพ้นวยัเกษยีณ 

(๒) การปรบัปรงุกฎหมายคุม้ครองแรงงานเพือ่ให้สอดคล้องกับลกัษณะการท�างานของผู้สูงอายุเพือ่คุม้ครองสิทธด้ิานการท�างานของผู้สูงอาย ุรวมทัง้กฎหมายเกีย่วกบัประกนัสงัคม
และกองทนุการออมต่าง ๆ ให้รองรับการท�างานของผูส้งูอายดุ้วย และ 

(๓) การด�าเนินการเพือ่ให้ผู้สงูอายไุด้รับสทิธใินด้านอ่ืน ๆ ตามทีร่ะบใุนพระราชบญัญตัผู้ิสงูอาย ุพ.ศ. ๒๕๔๖ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ อย่างทัว่ถงึ อาท ิบรกิารด้านสาธารณสขุ การฝึก/
ประกอบอาชีพท่ีเหมาะสม การได้รับความคุม้ครองจากการถกูทอดทิง้ โดยให้ความส�าคญักบัผู้สูงอายทุีม่อีปุสรรคในการเข้าถงึสิทธต่ิาง ๆ หรอืมคีวามเส่ียงทีจ่ะถกูละเมดิสทิธิ 
เช่น ผูส้งูอายุท่ีอยู่ในพืน้ทีห่่างไกล ผูส้งูอายทุีอ่ยูล่�าพงั และผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นภาวะพึง่พงิ เป็นต้น

(๑) การสร้างความตระหนกัรู้เร่ืองสทิธขิองคนพกิารเพือ่ส่งเสรมิทศันคติเชงิบวกและการปฏบิตัทิีเ่คารพสทิธแิละศกัด์ิศรคีวามเป็นมนษุย์ของคนพกิาร และ
(๒) การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอแก่การศึกษาส�าหรับนักเรียนพิการในโรงเรียนจัดการเรียนร่วมให้สอดคล้องกับความต้องการจ�าเป็น 

ของนักเรียนพิการแต่ละบุคคล รวมถึงการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อให้คนพิการสามารถด�ารงชีวิตโดยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้

(๑) การให้ความรู ้และสร้างความเข้าใจแก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าวเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของแรงงานต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ  
รวมถงึการให้ความส�าคญักบัการควบคมุดแูลการประกอบกจิการจดัหางานด้วยเพ่ือมใิห้มกีารเอารดัเอาเปรยีบแรงงาน  
และการแก้ไขปัญหาการจดทะเบียนการเกิดบุตรของแรงงานข้ามชาติที่เกิดในประเทศไทย  
เพือ่ให้เดก็ทีเ่ป็นบตุรแรงงานข้ามชาติกลุม่นีไ้ด้รบัการจดทะเบยีนเกิดอย่างทัว่ถงึ 

(๒) การมมีาตรการสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัขัน้ตอนและเอกสารหลักฐานทีต้่องใช้ประกอบการขอมสีถานะ/สญัชาติ
แก่ผู้มสิีทธยิืน่ค�าขอตามนโยบายและกฎหมายทีเ่กีย่วข้องในภาษาทีผู้่มสิีทธยิืน่ค�าขอสามารถเข้าใจได้ รวมถึง
การพจิารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาผูส้งูอายกุลุม่ชาตพินัธุท์ีอ่ยูอ่าศยัในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน 
แต่ไม่อาจขอสถานะ/สญัชาตไิด้เนือ่งจากตกส�ารวจการจดัท�าทะเบยีนประวตัขิองกลุม่ชาตพินัธุ ์และ 

(๑) การเร่งพจิารณาร่างพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการทรมานและการกระท�าให้บุคคล
สญูหาย พ.ศ. .... ให้มีการประกาศใช้บงัคบัโดยเรว็ และเพ่ือเป็นหลกัประกนัให้นกัปกป้อง 
สิทธมินษุยชนได้รบัการคุม้ครองสิทธิดยีิง่ขึน้ 

(๒) การก�าหนดมาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนไว้ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ฉบบัที ่๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖) และ 

(๓) การแก้ไขระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ในการขอปล่อยชัว่คราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลย พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยยกเลิกข้อความทีใ่ห้อ�านาจ 
คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือค�านึงถึงสาเหตุหรือพฤติการณ์ของผู ้ยื่นค�าร้อง 
ว่าเป็นผู้ทีน่่าเชือ่ว่ามไิด้กระท�าความผิดตามข้อกล่าวหาหรอืไม่ 

(๑) การพิจารณาทบทวนมาตรการตรวจสอบการประกอบกิจการของโรงงานอุตสาหกรรม 
หรอืกิจการอืน่ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างจรงิจงั เพือ่ป้องกนัปัญหาการทิง้กากของเสยี 
หรอืสารพิษสู่สิ่งแวดล้อม 

(๒) การเร่งแก้ไขปัญหาประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบด้านสขุภาพและความเป็นอยูจ่ากการประกอบกจิการต่าง ๆ  
รวมถงึดแูลให้ผู้ได้รบัผลกระทบได้รบัการเยยีวยาอย่างเป็นธรรม และ 

(๑) การทบทวนความจ�าเป็นในการใช้กฎหมายความมัน่คงในพ้ืนทีอ่ย่างต่อเน่ืองเพือ่หลกีเลีย่งและลดผลกระทบด้านสทิธมินษุยชนในทกุมติิ 
(๒) การก�ากับดแูลการปฏบิตัขิองเจ้าหน้าทีใ่นส่วนทีเ่กีย่วกบัการจบักมุและควบคมุตวัให้เป็นไปตามกฎหมายเพือ่ป้องกนัการทรมาน รวมถงึ 

มกีารตรวจร่างกายผูถู้กจับกมุก่อนส่งเข้าสถานทีค่วบคุมและบนัทกึผลเป็นลายลกัษณ์อกัษร และการเปิดโอกาสให้ญาตเิข้าเยีย่มได้ 
(๓) การเพิม่มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัให้แก่ประชาชนในพืน้ที ่ โดยเฉพาะกลุ่มเดก็ เยาวชน และสตร ี รวมทัง้ดแูลให้การเยยีวยา 

ผูไ้ด้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์รุนแรงอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

(๑) การปราบปรามการค้ามนษุย์อย่างต่อเนือ่งและน�าตวัผูก้ระท�าผดิ รวมถงึเจ้าหน้าทีร่ฐัทีเ่ข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการกระท�าผิดมาลงโทษ และให้ความส�าคญักบัการน�ามาตรการ 
เชงิป้องกนัมาใช้มากข้ึน 

(๒) การด�าเนนิงานตามแผนสทิธมินษุยชนแห่งชาติอย่างจริงจัง และรายงานผลการด�าเนนิงาน เพือ่น�าไปปรบัปรงุในระยะต่อไป 
(๓) การสร้างความรูค้วามเข้าใจให้เจ้าหน้าทีผู่ท้ีเ่กีย่วข้องกบักฎหมาย ประกาศ ข้อบังคบัท่ีเกีย่วข้องกบัการค้ามนษุย์เพือ่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ท่ีแท้จริงและเพิม่ประสทิธิภาพ 

ในการปฏบิตังิานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
(๔) การจดัเตรยีมล่ามเพือ่อ�านวยความสะดวกให้ผูท้ีเ่ก่ียวข้องได้รับความเป็นธรรม รวมทัง้ให้ความรูแ้ก่เจ้าหน้าทีผู้่บังคบัใช้กฎหมายเกีย่วกบัการปฏบัิตต่ิอผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ที่เป็นผู้หญิง และเด็กอย่างเหมาะสม

(๓) การสร้างความร่วมมอืกบัรฐับาลประเทศเมยีนมา UNHCR และองค์การระหว่างประเทศท่ีเกีย่วข้อง ในการให้ข้อมลูและ
เตรยีมความพร้อมแก่ผู้หนภียัการสู้รบชาวเมยีนมาในพืน้ท่ีพกัพงิชัว่คราวท่ีสมคัรใจเดนิทางกลับอย่างต่อเนือ่ง โดยค�านงึ
ถงึสถานการณ์ความปลอดภยัในประเทศเมยีนมาเป็นส�าคญั และควรเร่งรดัการพจิารณากลไกคดักรองผูเ้ข้าเมอืง 
ผดิกฎหมายเพือ่จ�าแนกผู้แสวงหาท่ีพกัพงิออกจากผู้เข้าเมอืงผิดกฎหมายอ่ืน และพิจารณาก�าหนดนโยบายหรอืแนวทาง
ในการปฏิบติัต่อคนกลุม่นีอ้ย่างเหมาะสมทีส่อดคล้องกบักฎหมายระหว่างประเทศ รวมถงึมาตรการทางเลอืกอืน่ 
แทนการควบคมุตัว โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูแ้สวงหาท่ีพกัพงิท่ีเป็นเด็ก

(๓) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด 
ความยัง่ยนื รวมทัง้การเร่งพจิารณาออกกฎหมายทีส่่งเสรมิการใช้สทิธชุิมชน และการปรบัปรงุกฎระเบยีบ 
ทีเ่กีย่วข้องหรอืขัน้ตอนปฏบิตัต่ิางๆ ให้เป็นไปตามสิทธทิีไ่ด้รบัการรบัรองในรฐัธรรมนญู

(๔) การลดภาวะทพุโภชนาการของเดก็ในพ้ืนทีโ่ดยสนบัสนนุอาหารทีม่คีณุค่า และ 
(๕) การพฒันากระบวนการยตุธิรรมทีค่�านงึถงึความละเอยีดอ่อนด้านเพศสภาพของสตรใีนพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้
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