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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

บทสรุป
ผู้บริหาร

การจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ เป็นการด�ำเนินการตามหน้าที่
และอ�ำนาจทีบ่ ญ
ั ญัตใิ นมาตรา 247 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และมาตรา 26 (2)
แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ในการจัดท�ำรายงาน
ดังกล่าว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ประมวลข้อมูลจากเหตุการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น
ในปี 2562 ข้อมูลจากภาคเอกชน ภาคประชาชน การด�ำเนินการของหน่วยงานรัฐ และข้อมูลจากการปฏิบัติงาน
ของ กสม. รวมทัง้ ได้จดั การรับฟังความเห็นจากฝ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง การลงพืน้ ทีส่ งั เกตการณ์และเก็บข้อมูลในบางกรณี
แล้วน�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์และพิจารณาเปรียบเทียบกับสิทธิตา่ ง ๆ ทีไ่ ด้รบั การรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายภายใน
และหนังสือสัญญาทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคีและมีพนั ธกรณีทจี่ ะต้องปฏิบตั ติ าม เพือ่ ประเมินสถานการณ์สทิ ธิในแต่ละด้าน
และจัดท�ำข้อเสนอแนะ โดยได้แบ่งการประเมินสถานการณ์ออกเป็น 4 ด้านตามขอบเขตของสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญในบริบทของประเทศไทย ได้แก่ (1) ด้านสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (2) ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (3) ด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล และ
(4) ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่อยู่ในความห่วงใย ดังมีสาระส�ำคัญโดยสรุปดังนี้

1. สถานการณ์
ด้านสิทธิพลเมือง
และสิทธิทาง
การเมือง

มีประเด็นที่ส�ำคัญ ได้แก่ การเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน
ปัญหาการกระท�ำทรมานและการบังคับบุคคลให้สญ
ู หาย และการใช้เสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบ
ในปี 2562 รัฐบาลได้ส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน
ต่อเนือ่ งจากปีทผี่ า่ นมา โดยเฉพาะการช่วยเหลือให้ผตู้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยทีไ่ ม่มี
หลักทรัพย์เพียงพอได้รบั การปล่อยชัว่ คราวระหว่างการด�ำเนินคดี นอกจากนี้
มีการปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 161/1
เพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากการถูกฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหรือ
โดยบิดเบือนข้อเท็จจริง มีการยกเลิกประกาศ คสช. เกีย่ วกับการพิจารณาคดี
ในศาลทหารและให้โอนคดีไปยังศาลยุติธรรม และมีความพยายามแก้ปัญหา
เรือนจ�ำแออัด โดยการตั้งคณะกรรมการก�ำหนดแนวทางการลดความแออัด
ของผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ  อย่างไรก็ดี ยังมีรายงานว่ามีการฟ้องร้องชาวบ้าน
และบุคคลอื่นที่ด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน มีนักเคลื่อนไหวทางการเมือง
ทีถ่ กู ท�ำร้ายซ�ำ้ โดยไม่มคี วามคืบหน้าเกีย่ วกับการด�ำเนินคดีเท่าทีค่ วร และยังมี
ความล่าช้าในการโอนคดีจากศาลทหารไปยังศาลยุติธรรม
ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระท�ำทรมานและบังคับบุคคล
ให้สูญหาย มีความคืบหน้าในการเสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการทรมานและการกระท�ำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ต่อสภา
ผูแ้ ทนราษฎร รัฐบาลได้ให้ความร่วมมือกับคณะท�ำงานว่าด้วยการหายสาบสูญ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

14

โดยถูกบังคับฯ ของสหประชาชาติ รวมถึงได้มกี ารสืบสวนคดีนายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี่ จนมีความคืบหน้าทีส่ ำ� คัญ
ส่วนสถานการณ์ดา้ นการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบ โดยทัว่ ไปพบว่า ประชาชนสามารถ
ใช้เสรีภาพดังกล่าวได้โดยไม่ถูกแทรกแซงจากรัฐอันเป็นผลจากการยกเลิกค�ำสั่งของหัวหน้า คสช. ที่ห้ามการชุมนุม
ทางการเมืองตั้งแต่ปลายปี 2561 และการยกเลิกประกาศ คสช. ที่ให้สื่องดเว้นการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นการ
วิพากษ์วจิ ารณ์ในปี 2562 ส่วนการด�ำเนินคดีกรณีการแสดงความเห็นของนักเคลือ่ นไหวทางการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท�ำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่า ยังมีอยู่บ้างแต่ไม่มากเมื่อเทียบกับ
ปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อความเท็จและการหลอกลวงประชาชน อย่างไรก็ดี องค์กร
ภาคประชาสังคม ยังคงมีขอ้ ห่วงกังวลเกีย่ วกับการบังคับใช้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอันเนือ่ งมาจากความไม่ชดั เจนของถ้อยค�ำ
บางค�ำที่อาจน�ำไปสู่การตีความและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
ในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กสม. ได้มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การปรับปรุงระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่เป็นอุปสรรคในการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม
การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ด�ำเนินกิจกรรมด้วยสันติวิธีจากการถูกข่มขู่คุกคามหรือท�ำร้าย การเร่งโอนคดีที่
ยังเหลืออยู่ที่ศาลทหารไปยังศาลยุติธรรมให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว การเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การทรมานและการกระท�ำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... โดยค�ำนึงถึงความสอดคล้องตามอนุสัญญา CAT เพื่อให้มีผลบังคับ
ใช้โดยเร็ว และรัฐบาลควรลดข้อห่วงกังวลของประชาชนเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายที่มีบทบัญญัติ
เป็นการจ�ำกัดการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบ เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558

2. สถานการณ์
ด้านสิทธิทาง

เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม

มีประเด็นทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ สิทธิในการมีงานท�ำและความคุม้ ครองทางสังคม
สิทธิด้านการศึกษา สิทธิด้านสุขภาพ และประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจ
ในปี 2562 พบว่า รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการจ้างงานในกลุม่ ประชากร
ที่อาจเข้าถึงโอกาสในการท�ำงานน้อยกว่าประชากรทั่วไป เช่น กลุ่มแรงงาน
นอกระบบ มีการตรากฎหมายใหม่เพื่อคุ้มครองแรงงานในภาคประมงและ
ห้ามการบังคับใช้แรงงาน อย่างไรก็ดี ปัญหาการค้าระหว่างประเทศส่งผลให้มี
การปิดโรงงานหลายแห่งโดยค้างการจ่ายค่าจ้างและมีการเลิกจ้างแรงงาน การน�ำ
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในภาคธุรกิจอาจท�ำให้มกี ารเลิกจ้างงานมากขึน้ และพบว่า
มีปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานของพนักงานจ้างเหมาบริการของ
ภาครัฐ และการปรับปรุงกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ซงึ่ ยังอยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการ
ในด้านการคุ้มครองทางสังคม มีการปรับปรุงสิทธิประโยชน์แก่แรงงาน
ตามกฎหมายประกันสังคมเป็นระยะ และรัฐบาลได้ดำ� เนินการให้แรงงานนอกระบบ
ได้รับความคุ้มครองทางสังคมตามมาตรา 40 ของกฎหมายประกันสังคมหรือ
การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนออมแห่งชาติได้ตามความสมัครใจ แต่ยังมีแรงงาน
นอกระบบทีส่ มัครใจเข้าสูร่ ะบบคุม้ ครองดังกล่าวค่อนข้างน้อย นอกจากนี้ รัฐบาล
มีนโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนแออัดให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและ
เข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

ในด้านการศึกษา รัฐบาลมีความพยายามด�ำเนินการเพื่อส่งเสริมสิทธิของบุคคลในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างทัว่ ถึงตามทีไ่ ด้มกี ารรับรองไว้ทงั้ ในสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศ รัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยให้ความช่วยเหลือแก่เด็กจากครอบครัวยากจนและเด็กกลุม่ เสีย่ งอืน่ ๆ เพือ่ ให้กลับเข้าสูร่ ะบบการศึกษาหรือป้องกัน
การออกจากโรงเรียนกลางคันผ่านการด�ำเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มีความพยายามพัฒนา
คุณภาพการศึกษาผ่านการพัฒนาครูและการใช้เทคโนโลยีโดยให้เอกชนมีสว่ นร่วม ซึง่ ต้องมีการด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง
ในด้านสุขภาพ รัฐมีการด�ำเนินการเพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิในการได้รบั บริการสาธารณสุขอย่างทัว่ ถึง
มากขึ้นผ่านการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ และได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพที่ส�ำคัญ ได้แก่
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งประสบความส�ำเร็จในการลดอัตราวัยรุ่นตั้งครรภ์ได้ในระดับหนึ่ง ส่วนสถานการณ์สุขภาพที่
ควรติดตามและเฝ้าระวัง คือ การทีก่ ลุม่ วัยรุน่ และเยาวชนเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากขึน้ และมีผบู้ าดเจ็บจากการ
ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ถูกต้องเพิ่มขึ้น ส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่อง
คือ ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และการใช้สารเคมีป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืช
ส่วนประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับธุรกิจ รัฐบาลได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนเป็นประเทศแรกในเอเชีย โดยแผนปฏิบัติการฯ ได้ก�ำหนดประเด็นส�ำคัญที่จะด�ำเนินการใน 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านสิทธิแรงงาน 2) ด้านชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) ด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และ
4) ด้านการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ กสม. ที่มีไปยังรัฐบาลในขณะที่มีการจัดท�ำแผนฯ
ความท้าทายคือการน�ำแผนดังกล่าวไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลและการท�ำให้ผปู้ ระกอบการด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน
มากขึ้น
ทัง้ นี้ ในประเด็นสิทธิดา้ นเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กสม. มีขอ้ เสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น การดูแลแรงงานที่ถูกเลิกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับสภาวะ
เศรษฐกิจในอนาคต การแก้ไขปัญหาพนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐ การส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่
ระบบการประกันสังคมให้มากขึ้น และการคุ้มครองสิทธิแรงงานในการรวมตัวและเจรจาต่อรองโดยเร่งแก้ไขกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านแรงงาน
ในด้านการศึกษา กสม. มีข้อเสนอแนะในเรื่องการสนับสนุนการด�ำเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษาในการช่วยเหลือเด็กทีอ่ ยูน่ อกระบบการศึกษาให้ได้รบั การศึกษา โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อันเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการเร่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกสังกัด ส่วนสิทธิด้าน
สุขภาพ กสม. ได้เสนอแนะเรือ่ งการเร่งพัฒนาระบบบริการปฐมภูมเิ พือ่ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข
และการแพทย์ได้โดยสะดวกและทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกล การขจัดอุปสรรคในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขของกลุ่มนักเรียนที่มีเลขประจ�ำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G และกลุ่มคนดั้งเดิมที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีชื่อ
ในทะเบียนราษฎร การใช้มาตรการเชิงป้องกันในการจัดการกับปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น การเร่งด�ำเนินมาตรการ
ระยะสั้นที่มุ่งลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 และการพิจารณาข้อเสนอแนะของ กสม. เรื่องการแก้ไขปัญหาการใช้
สารเคมีทางการเกษตรตามรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ 31/2562
ในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รัฐบาลควรให้ความส�ำคัญกับกระบวนการแปลงแผนปฏิบัติการระดับชาติฯ
ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ การให้รฐั วิสาหกิจเป็นแบบอย่างในการน�ำหลักการชีแ้ นะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่นเดียวกับการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจเอกชนน�ำหลักการชี้แนะฯ นี้ ไปปรับใช้ตาม
ความเหมาะสมภายใต้การก�ำกับดูแลของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมติดตามความก้าวหน้าหรืออุปสรรคในการด�ำเนินการตามแผนฯ เป็นระยะ ๆ
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ในรายงานฉบับนี้ กสม. ได้น�ำเสนอประเด็นสิทธิมนุษยชนของประชากร
5 กลุ่ม ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี ซึ่งรวมถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ
และผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
คนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ และผู้แสวงหาที่พักพิง
ในปี 2562 รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการด�ำเนินงานเพื่อ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็กตามอนุสัญญา CRC และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ให้ดียิ่งขึ้นโดยมีผลการด�ำเนินงานที่
เป็นรูปธรรมในการลดอัตราการเสียชีวิตของเด็ก การพัฒนาเด็กปฐมวัย และ
การปราบปรามการแสวงประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก ส่วนในด้านการใช้ความรุนแรง
ต่อเด็ก และการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความ
พยายามในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและมีความคืบหน้าในระดับหนึ่ง
รัฐได้มีการเตรียมรองรับประชากรสูงอายุที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
โดยการจัดให้มีระบบการออมเพื่อวัยเกษียณแบบสมัครใจส�ำหรับกลุ่มที่ยังไม่มี
ระบบสวัสดิการทางการใด ๆ และมีมาตรการส่งเสริมและคุ้มครองประชากร
สูงอายุ ทั้งการจ่ายเบี้ยยังชีพ การส่งเสริมการมีงานท�ำ  การจัดบริการสุขภาพ
และการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดสิทธิ แต่การด�ำเนินงานในบางด้านยังมี
ข้อจ�ำกัด เช่น การเตรียมความพร้อมของกลุ่มแรงงานนอกระบบซึ่งส่วนใหญ่
ยังไม่อยู่ในระบบสวัสดิการใด การจัดบริการสุขภาพที่ยังไม่ตอบสนองต่อการ
เจ็บป่วยของผูส้ งู อายุอย่างทัว่ ถึง และการยังไม่มมี าตรการทีช่ ดั เจนในการป้องกัน
การท�ำร้าย การทอดทิ้ง หรือการล่วงละเมิดผู้สูงอายุ
ส่วนคนพิการยังมีอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปี 2550 และอนุสัญญา CRPD ในหลายด้าน
โดยเฉพาะด้านการศึกษา การมีงานท�ำ  และการเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ
เนื่องจากการขาดแคลนอุปกรณ์สิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นต่อการ
เข้าถึงสิทธิและการด�ำรงชีวิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมตามความมุ่งหมายของ
อนุสัญญา CRPD อย่างไรก็ดี ในปี 2562 รัฐบาลได้มีการแสดงเจตนารมณ์ที่จะ
ส่งเสริมสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในหลายโอกาส และมีการเปิดให้
คนพิการและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานของภาครัฐ
รัฐบาลได้มีความพยายามส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีอย่างต่อเนื่อง
แต่การด�ำเนินการบางด้านยังไม่เห็นผลชัดเจนนัก เช่น การกระท�ำรุนแรง
ในครอบครัวที่สถิติผู้หญิงที่ถูกกระท�ำรุนแรงยังคงระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
การขาดมาตรการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ นอกจากนี้ องค์กรภาคประชาสังคมยังมี
ความกังวลต่อการให้ความส�ำคัญกับการคุ้มครองสถาบันครอบครัว โดยการ
ไกล่เกลี่ยปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวที่ท�ำให้สตรีมีความเสี่ยงจะถูก
กระท�ำรุนแรงซ�้ำ ในด้านการขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ได้มีการปรับ
หลักสูตรการเรียนการสอนในเรือ่ งความหลากหลายทางเพศและสุขภาวะทางเพศ
เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องดังกล่าวแก่กลุ่มเด็กและเยาวชนในวงกว้าง
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ในด้านการดูแลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ การจัดระบบการท�ำงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติโดยรัฐบาล
อย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้แรงงานกลุม่ ดังกล่าวมีสถานะทีถ่ กู ต้องและได้รบั การคุม้ ครองสิทธิตา่ ง ๆ ตามกฎหมายแรงงาน รวมทัง้
มีการตรากฎหมายเพือ่ คุม้ ครองแรงงานในภาคประมง แต่ยงั พบปัญหาในการปฏิบตั ใิ นส่วนทีเ่ กีย่ วกับการเข้าถึงสวัสดิการ
รัฐบาลได้แสดงเจตนารมณ์ในเวทีระหว่างประเทศที่จะขจัดความไร้รัฐให้หมดไปภายในปี 2567 และได้พยายามแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคเพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่คนไร้รัฐในการเข้าถึงกระบวนการขอสัญชาติ อย่างไรก็ดี ยังคงมีผู้ไร้รัฐ
ที่รอการแก้ไขปัญหาอีกกว่า 400,000 คน ส่วนด้านผู้แสวงหาที่พักพิง มีความคืบหน้าที่ส�ำคัญทั้งในการส่งผู้หนีภัย
การสู้รบเมียนมากลับประเทศด้วยความร่วมมือกับประเทศเมียนมาและ UNHCR และการจัดท�ำระเบียบส�ำนัก
นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวทีเ่ ข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับภูมลิ ำ� เนาได้ พ.ศ. 2562
เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ที่หนีภัยการประหัตประหารจะไม่ถูกส่งกลับไปเผชิญภัยอันตรายและได้รับความช่วยเหลือ
คุ้มครองที่เหมาะสม นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวางแนวทางการปฏิบัติการไม่กักเด็กผู้โยกย้ายถิ่นฐาน
ไว้ในห้องกัก และมีการด�ำเนินการเพือ่ พัฒนาระบบคัดกรองผูเ้ ข้าเมืองผิดกฎหมายเพือ่ คัดแยกผูล้ ภี้ ยั และให้ความคุม้ ครอง
ที่เหมาะสม
ในด้านสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประชากรกลุ่มต่าง ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ กสม. มีข้อเสนอแนะที่ส�ำคัญ
เช่น การมีมาตรการสนับสนุนให้ครอบครัวท�ำหน้าที่ดูแลเด็กเพื่อให้เด็กได้รับความปลอดภัยในชีวิต และมีพัฒนาการ
ที่เหมาะสมตามวัย มีมาตรการป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็กในครอบครัว และจัดให้มีกลไกระดับชุมชนในการ
เฝ้าระวังการละเมิดสิทธิเด็ก เช่น การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก ฯลฯ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนช่วย
ด�ำเนินการตามมาตรา 250 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และเปิดให้องค์กร
พัฒนาเอกชนและภาคเอกชนที่มีความพร้อมเข้ามาช่วยสนับสนุนภารกิจดังกล่าว
ในด้านสิทธิผู้สูงอายุ รัฐบาลควรให้ความส�ำคัญกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของกลุ่มแรงงาน
นอกระบบ โดยเฉพาะการสร้างหลักประกันว่าแรงงานกลุม่ ดังกล่าวจะมีรายได้เพียงพอส�ำหรับการด�ำรงชีวติ ตามมาตรฐาน
การครองชีพที่เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคและภาวะการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ
เพิม่ ขึน้ และควรมีมาตรการป้องกันปัญหาผูส้ งู อายุถกู ทอดทิง้ หรือถูกท�ำร้ายโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีสว่ นร่วม
ส่วนด้านสิทธิของคนพิการ ควรมีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านสิทธิคนพิการตามข้อเสนอของสมัชชาเครือข่าย
คนพิการระดับชาติ รวมถึงการยกระดับศูนย์บริการคนพิการ การสร้างเสริมเจตคติที่ดีของคนพิการต่อตนเอง ตลอดจน
ของครอบครัวและสังคมต่อคนพิการ โดยให้คนพิการมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ นอกจากนี้ ควรเร่งรัดแก้ไขปัญหา
การศึกษาของคนพิการ โดยจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ�ำเป็นของคนพิการแต่ละประเภท พัฒนาครู
และสนับสนุนอุปกรณ์สงิ่ อ�ำนวยความสะดวกด้านการศึกษาอย่างเพียงพอและทัว่ ถึง ส่งเสริมให้คนพิการมีงานท�ำมากขึน้
เพือ่ ให้คนพิการได้มโี อกาสใช้ความสามารถสร้างรายได้และพึง่ พาตนเอง รวมทัง้ เพือ่ ส่งเสริมให้คนพิการเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ของระบบเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศ ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 นอกจากนี้ ควรก�ำหนดให้ผใู้ ห้บริการขนส่งสาธารณะต้องจัดอุปกรณ์สงิ่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับ
คนพิการในโครงการที่จะด�ำเนินการในอนาคตทุกโครงการ
ส�ำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับสิทธิสตรี ควรมีมาตรการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวต่อสตรีที่ต้นเหตุ
การเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและ
คุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวควรค�ำนึงว่าต้องไม่ท�ำให้
ผู้หญิงประสบอันตรายหรือเสี่ยงต่อการถูกกระท�ำรุนแรงซ�้ำ  การคุ้มครองสตรีที่ถูกแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณี
และการช่วยเหลือสตรีทคี่ า้ ประเวณีให้มที างเลือกในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการให้ความรูแ้ ละสร้างความตระหนัก
เพื่อลดอคติที่น�ำไปสู่การเลือกปฏิบัติทางเพศ
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ในส่วนของผูม้ ปี ญ
ั หาสถานะและสิทธิ ควรมีการชีแ้ จงท�ำความเข้าใจเรือ่ งสิทธิในสวัสดิการสังคมแก่แรงงานต่างด้าว
3 สัญชาติ โดยเฉพาะสิทธิในการได้รับบริการสุขภาพ ควรเร่งรัดกระบวนการให้สัญชาติเพื่อให้สามารถแก้ไขความไร้รัฐ
ให้หมดไปภายในปี 2567 ตามทีร่ ฐั บาลได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้ โดยในระหว่างด�ำเนินการ ควรมีมาตรการเพือ่ ประกัน
ว่าบุคคลไร้รัฐ/ ไร้สัญชาติทุกกลุ่ม รวมถึงนักเรียนไร้รัฐที่มีเลขประจ�ำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G จะเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ขัน้ พืน้ ฐานเป็นอย่างน้อย ในขณะเดียวกัน ควรเร่งรัดด�ำเนินการให้มรี ะบบคัดกรองผูล้ ภี้ ยั ออกจากผูเ้ ข้าเมืองผิดกฎหมาย
และก�ำหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสม

4. สถานการณ์

ของประเด็นสิทธิ
มนุษยชนที่อยู่ใน
ความห่วงใย

ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่อยู่ในความห่วงใยในปี 2562 มี 3 ประเด็น
ประกอบด้วยเรื่องสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการค้ามนุษย์
สถานการณ์ด้านสิทธิชุมชนในปี 2562 มีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
ป่าชุมชน อุทยานแห่งชาติ และการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าที่มีบทบัญญัติ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ในพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ รวมทัง้ มีการยกเลิกค�ำสัง่ คสช. ที่ 64/2557 เรือ่ งการปราบปราม
และหยุดยั้งการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ แต่การด�ำเนินคดีต่อประชาชนที่
ถูกจับกุมตามค�ำสัง่ ดังกล่าวยังคงด�ำเนินไปตามกระบวนการ ขณะเดียวกัน มีกลุม่
ประชาชนเรียกร้องให้รฐั บาลแก้ปญ
ั หาป่าไม้และทีด่ นิ รวมทัง้ ให้แสวงหามาตรการ
ช่วยเหลือประชาชนทีถ่ กู ด�ำเนินคดี อีกทัง้ ยังมีกรณีทปี่ ระชาชนบางกลุม่ ไม่เห็นด้วย
กับการประกาศผังเมืองในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยประชาชนไม่มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็น และ
การประกาศใช้กฎหมายโรงงานฉบับใหม่ทเี่ ปิดให้โรงงานขนาดเล็กตัง้ อยูใ่ นชุมชน
และอาจก่อมลพิษต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งมีการคัดค้านการสร้างโรงงาน
ก�ำจัดขยะในหลายพื้นที่เนื่องจากประชาชนเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย
ในประเด็นนี้ กสม. มีขอ้ เสนอแนะต่อรัฐบาล เช่น การก�ำหนดให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนใน
ระดับพืน้ ทีใ่ นการจัดการทีด่ นิ ทีอ่ ยูอ่ าศัยและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ทบทวนการฟ้องร้องด�ำเนินคดีต่อประชาชน และจัดหาที่อยู่อาศัยและที่ดิน
ท�ำกินที่เหมาะสมให้ประชาชนที่ต้องออกจากที่ดินเดิมและไม่มีที่อยู่อาศัยและ
ทีด่ นิ ท�ำกิน ในขณะเดียวกัน รัฐบาลควรให้ความส�ำคัญกับการชีแ้ จงท�ำความเข้าใจ
กับประชาชนเกี่ยวกับการด�ำเนินโครงการพัฒนาและการรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะในประเด็นทีเ่ ป็นข้อห่วงกังวลของประชาชน มีมาตรการดูแลประชาชน
หากได้รบั ผลกระทบ รวมทัง้ ควรก�ำหนดมาตรการตรวจสอบการประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรมหรือกิจการอืน่ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชน และควรก�ำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาและเยียวยาแก่ประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบ
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

ส�ำหรับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปี 2562 เหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่มีจ�ำนวนลดลงจากปีก่อน
หน้า โดยข้อมูลในปี 2562 เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�ำนวน 411 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 180 ราย
ได้รับบาดเจ็บ 243 ราย มีจ�ำนวนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีเหตุการณ์ความไม่สงบ 548 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต
218 ราย และได้รบั บาดเจ็บ 265 ราย หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องมีความพยายามแก้ไขปัญหาข้อกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่
มีการละเมิดสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัว โดยมีมาตรการในเชิงป้องกัน ได้แก่ การปรับปรุงสถานที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย
ให้สามารถตรวจสอบได้ เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิดในสถานที่ควบคุมตัว การจัดให้มีบุคลากรทางการแพทย์ประจ�ำ
สถานทีค่ วบคุมตัว การเปิดโอกาสให้ญาติเข้าเยีย่ ม และการอนุญาตให้เจ้าหน้าทีข่ อง กสม. ประสานขอเข้าเยีย่ มผูต้ อ้ งสงสัย
ที่ถูกควบคุมตัวได้ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
ต่อผู้ถูกควบคุมตัวโดยค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน เป็นต้น อย่างไรก็ดี กสม. ยังคงได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ต่อผู้ถูกควบคุมตัว รวมถึงการตรวจ DNA ประชาชนในบางพื้นที่ ในด้านการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
ความรุนแรง ได้มีการเยียวยาทั้งด้านการเงินและด้านจิตใจ และมีการตั้งศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก
และสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อส่งเสริมการท�ำงานระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคม
กสม. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นนี้ เช่น หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรจัดการอบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่เคารพหลักสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง และมีมาตรการที่
ประกันว่าจะมีการน�ำหลักสิทธิมนุษยชนมาใช้ในการปฏิบัติจริง รวมทั้งควรเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการทรมานและการกระท�ำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... มีมาตรการที่ส่งเสริมการสร้างสภาวะแวดล้อมที่
เอื้อต่อการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงมาตรการในการดูแลสภาพทางจิตใจของเด็ก การดูแล
เด็กก�ำพร้าให้ได้รบั การศึกษาและการพัฒนาทีเ่ หมาะสม การส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่สตรีทสี่ ญ
ู เสียหัวหน้าครอบครัว
ทั้งในกลุ่มของเด็กก�ำพร้าและสตรีที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ 3 ฝ่ายว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบ และกลุ่มที่ไม่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ 3 ฝ่าย เพื่อให้สามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
ตลอดจนการลดปัญหาความยากจน และการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่
ด้านการค้ามนุษย์ รัฐบาลได้มีการปรับปรุงกฎหมายโดยออกพระราชก�ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2562 เพือ่ เพิม่ ความผิดฐานบังคับใช้แรงงาน ด้านการปราบปราม
มีการจับกุมและด�ำเนินคดีต่อผู้กระท�ำผิดที่เป็นรูปธรรมและมีการลงโทษผู้กระท�ำผิดหลายราย รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�ำผิดขณะเดียวกัน มีการแสวงหาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการช่วยเหลือ
ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ได้กลับภูมลิ ำ� เนาและกลับคืนสูส่ งั คม และมีการบูรณาการการท�ำงานของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในเรื่องการคัดแยก คุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในประเด็นนี้ กสม. มีข้อเสนอแนะ เช่น ควรมีการติดตามผลการด�ำเนินการปราบปรามการบังคับใช้แรงงาน
ทั้งในภาคประมงและอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดแยกผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานซึ่งอาจมี
ความแตกต่างจากการคัดแยกผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ และการเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปราม
การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน พ.ศ. .... ที่สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยในพิธีสารเพื่อต่อต้านการลักลอบขน
ผู้โยกย้ายถิ่นฐานทางบก ทางทะเล และทางอากาศ เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
ที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร

