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กา รจั ดท� า ร า ย ง านผลกา ร

ประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ

ประเทศ เป็นการด�าเนินการตามหน้าที่และอ�านาจ

ที่บัญญัติในมาตรา 247 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 และมาตรา 26 (2)แห่ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ในการจัดท�ารายงานดัง

กล่าว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ประมวล

ข้อมลูจากเหตกุารณ์ด้านสทิธมินษุยชนทีเ่กดิขึน้ในปี 2562 ข้อมลู

จากภาคเอกชน ภาคประชาชน การด�าเนินการของหน่วยงานรัฐ 

และข้อมูลจากการปฏิบัติงานของ กสม. รวมท้ังได้จัดการรับฟัง

ความเห็นจากฝ่ายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง การลงพื้นที่สังเกตการณ์และ

เกบ็ข้อมลูในบางกรณ ีแล้วน�าข้อมลูทีไ่ด้มาวเิคราะห์และพจิารณา

เปรียบเทียบกับสิทธิต่าง ๆ  ที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ 

กฎหมายภายในและหนงัสอืสญัญาทีป่ระเทศไทยเป็นภาคแีละมี

พนัธกรณทีีจ่ะต้องปฏบิตัติาม เพ่ือประเมนิสถานการณ์สทิธใิน

แต่ละด้านและจัดท�าข้อเสนอแนะ โดยได้แบ่งการประเมิน

สถานการณ์ออกเป็น 4 ด้านตามขอบเขตของสนธิสญัญา

ระหว่างประเทศด้านสทิธมินษุยชนและประเดน็สทิธิ

มนุษยชนที่ส�าคัญในบริบทของเศรษฐกิจ

ใ น ป ี 

2 5 6 2 
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รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒13

สถานการณ์
ด้านสิทธิพลเมือง
และสิทธิทาง
การเมือง 

1.  

บทสรุป
ผู้บริหาร

การจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ	 เป็นการด�าเนินการตามหน้าที ่
และอ�านาจทีบ่ญัญตัใินมาตรา	247	(2)	ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2560	และมาตรา	26	(2) 
แห่งพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	2560	ในการจดัท�ารายงาน
ดังกล่าว	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (กสม.)	 ได้ประมวลข้อมูลจากเหตุการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดข้ึน 
ในปี	 2562	 ข้อมูลจากภาคเอกชน	 ภาคประชาชน	 การด�าเนินการของหน่วยงานรัฐ	 และข้อมูลจากการปฏิบัติงาน 
ของ	กสม.	รวมทัง้ได้จัดการรบัฟังความเหน็จากฝ่ายต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	การลงพืน้ทีส่งัเกตการณ์และเกบ็ข้อมลูในบางกรณ	ี
แล้วน�าข้อมลูทีไ่ด้มาวิเคราะห์และพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัสทิธต่ิาง	ๆ 	ทีไ่ด้รบัการรบัรองไว้ในรฐัธรรมนญู	กฎหมายภายใน
และหนังสือสัญญาทีป่ระเทศไทยเป็นภาคีและมพีนัธกรณทีีจ่ะต้องปฏบิตัติาม	เพือ่ประเมนิสถานการณ์สทิธใินแต่ละด้าน 
และจัดท�าข้อเสนอแนะ	 โดยได้แบ่งการประเมินสถานการณ์ออกเป็น	 4	 ด้านตามขอบเขตของสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญในบริบทของประเทศไทย	 ได้แก่	 (1)	 ด้านสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง	 (2)	ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	 (3)	ด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล	และ	 
(4)	ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่อยู่ในความห่วงใย	ดังมีสาระส�าคัญโดยสรุปดังนี้	

มีประเด็นที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 การเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน 
ปัญหาการกระท�าทรมานและการบงัคบับคุคลให้สญูหาย	และการใช้เสรภีาพ
ในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบ	

ในปี	2562	รัฐบาลได้ส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน
ต่อเนือ่งจากปีทีผ่่านมา	โดยเฉพาะการช่วยเหลอืให้ผูต้้องหาหรอืจ�าเลยทีไ่ม่มี
หลกัทรพัย์เพยีงพอได้รบัการปล่อยช่ัวคราวระหว่างการด�าเนนิคด	ีนอกจากนี ้
มีการปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา	 161/1 
เพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากการถูกฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหรือ 
โดยบดิเบอืนข้อเทจ็จรงิ	มกีารยกเลกิประกาศ	คสช.	เกีย่วกบัการพจิารณาคดี
ในศาลทหารและให้โอนคดีไปยังศาลยุติธรรม	และมีความพยายามแก้ปัญหา
เรือนจ�าแออัด	 โดยการตั้งคณะกรรมการก�าหนดแนวทางการลดความแออัด
ของผู้ต้องขังในเรือนจ�า	 อย่างไรก็ดี	 ยังมีรายงานว่ามีการฟ้องร้องชาวบ้าน
และบุคคลอ่ืนท่ีด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน	 มีนักเคลื่อนไหวทางการเมือง
ทีถ่กูท�าร้ายซ�า้โดยไม่มคีวามคบืหน้าเกีย่วกบัการด�าเนนิคดเีท่าทีค่วร	และยงัมี 
ความล่าช้าในการโอนคดีจากศาลทหารไปยังศาลยุติธรรม	

ในด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการกระท�าทรมานและบงัคบับคุคล 
ให้สูญหาย	 มีความคืบหน้าในการเสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ 
ปราบปรามการทรมานและการกระท�าให้บุคคลสูญหาย	 พ.ศ.	....	 ต่อสภา 
ผู้แทนราษฎร	รฐับาลได้ให้ความร่วมมือกับคณะท�างานว่าด้วยการหายสาบสญู 



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand 14

สถานการณ์
ด้านสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม 

2.  

โดยถูกบังคบัฯ	ของสหประชาชาต	ิรวมถงึได้มกีารสบืสวนคดนีายพอละจ	ีรกัจงเจรญิ	หรอืบลิลี	่จนมีความคบืหน้าทีส่�าคญั 
ส่วนสถานการณ์ด้านการใช้เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็และการชมุนมุโดยสงบ	โดยทัว่ไปพบว่า	ประชาชนสามารถ
ใช้เสรีภาพดังกล่าวได้โดยไม่ถูกแทรกแซงจากรัฐอันเป็นผลจากการยกเลิกค�าสั่งของหัวหน้า	 คสช.	 ที่ห้ามการชุมนุม
ทางการเมืองตั้งแต่ปลายปี	 2561	 และการยกเลิกประกาศ	 คสช.	 ท่ีให้สื่องดเว้นการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นการ 
วพิากษ์วจิารณ์ในปี	2562	ส่วนการด�าเนนิคดกีรณกีารแสดงความเหน็ของนกัเคลือ่นไหวทางการเมืองตามพระราชบญัญตัิ
ว่าด้วยการกระท�าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	พบว่า	ยังมีอยู่บ้างแต่ไม่มากเมื่อเทียบกับ 
ปี	 2561	 ส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อความเท็จและการหลอกลวงประชาชน	 อย่างไรก็ดี	 องค์กร 
ภาคประชาสังคม	ยงัคงมข้ีอห่วงกงัวลเกีย่วกบัการบงัคบัใช้กฎหมายทีเ่กีย่วข้องอนัเนือ่งมาจากความไม่ชดัเจนของถ้อยค�า 
บางค�าที่อาจน�าไปสู่การตีความและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

ในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 กสม.	 ได้มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 การปรับปรุงระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่เป็นอุปสรรคในการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 
การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ด�าเนินกิจกรรมด้วยสันติวิธีจากการถูกข่มขู่คุกคามหรือท�าร้าย	 การเร่งโอนคดีที ่
ยังเหลืออยู่ที่ศาลทหารไปยังศาลยุติธรรมให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว	การเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การทรมานและการกระท�าให้บุคคลสูญหาย	พ.ศ.	....	โดยค�านึงถึงความสอดคล้องตามอนุสัญญา	CAT	เพื่อให้มีผลบังคับ
ใช้โดยเร็ว	 และรัฐบาลควรลดข้อห่วงกังวลของประชาชนเก่ียวกับความไม่ชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายที่มีบทบัญญัติ
เป็นการจ�ากัดการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบ	 เช่น	 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�า 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 พ.ศ.	 2550	 ที่แก้ไขเพิ่มเติม	 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ 
กิจการโทรทัศน์	พ.ศ.	2551	และพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.	2558	

มปีระเดน็ทีส่�าคญั	ได้แก่	สทิธใินการมีงานท�าและความคุม้ครองทางสงัคม	
สิทธิด้านการศึกษา	 สิทธิด้านสุขภาพ	 และประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจ

ในปี	2562	พบว่า	รฐับาลมนีโยบายส่งเสรมิการจ้างงานในกลุม่ประชากร
ที่อาจเข้าถึงโอกาสในการท�างานน้อยกว่าประชากรท่ัวไป	 เช่น	 กลุ่มแรงงาน
นอกระบบ	 มีการตรากฎหมายใหม่เพื่อคุ ้มครองแรงงานในภาคประมงและ 
ห้ามการบังคับใช้แรงงาน	 อย่างไรก็ดี	 ปัญหาการค้าระหว่างประเทศส่งผลให้มี 
การปิดโรงงานหลายแห่งโดยค้างการจ่ายค่าจ้างและมกีารเลกิจ้างแรงงาน	การน�า
ปัญญาประดษิฐ์มาใช้ในภาคธรุกจิอาจท�าให้มกีารเลิกจ้างงานมากขึน้	และพบว่า 
มีปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานของพนักงานจ้างเหมาบริการของ 
ภาครฐั	และการปรบัปรงุกฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ซึง่ยงัอยูร่ะหว่างการด�าเนินการ	

ในด้านการคุ้มครองทางสังคม	 มีการปรับปรุงสิทธิประโยชน์แก่แรงงาน
ตามกฎหมายประกันสงัคมเป็นระยะ	และรฐับาลได้ด�าเนินการให้แรงงานนอกระบบ 
ได้รับความคุ้มครองทางสังคมตามมาตรา	 40	 ของกฎหมายประกันสังคมหรือ 
การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนออมแห่งชาติได้ตามความสมัครใจ	แต่ยังมีแรงงาน
นอกระบบทีส่มคัรใจเข้าสูร่ะบบคุม้ครองดงักล่าวค่อนข้างน้อย	นอกจากนี	้รฐับาล
มีนโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนแออัดให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและ 
เข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐาน	
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ในด้านการศึกษา	 รัฐบาลมีความพยายามด�าเนินการเพื่อส่งเสริมสิทธิของบุคคลในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คณุภาพอย่างทัว่ถงึตามทีไ่ด้มกีารรบัรองไว้ทัง้ในสนธสิญัญาระหว่างประเทศ	รฐัธรรมนญูและกฎหมายภายในท่ีเกีย่วข้อง 
โดยให้ความช่วยเหลอืแก่เดก็จากครอบครวัยากจนและเด็กกลุม่เสีย่งอืน่	ๆ 	เพือ่ให้กลบัเข้าสูร่ะบบการศกึษาหรอืป้องกนั
การออกจากโรงเรียนกลางคันผ่านการด�าเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา	มีความพยายามพัฒนา
คณุภาพการศกึษาผ่านการพฒันาครแูละการใช้เทคโนโลยโีดยให้เอกชนมส่ีวนร่วม	ซึง่ต้องมกีารด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง	

ในด้านสุขภาพ	รฐัมกีารด�าเนนิการเพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถงึสทิธใินการได้รับบรกิารสาธารณสขุอย่างทัว่ถงึ 
มากขึ้นผ่านการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ	 และได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพท่ีส�าคัญ	 ได้แก ่
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	 ซึ่งประสบความส�าเร็จในการลดอัตราวัยรุ่นต้ังครรภ์ได้ในระดับหน่ึง	 ส่วนสถานการณ์สุขภาพที่ 
ควรตดิตามและเฝ้าระวงั	คอื	การทีก่ลุ่มวยัรุน่และเยาวชนเป็นโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์มากขึน้และมผีูบ้าดเจบ็จากการ
ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ถูกต้องเพิ่มขึ้น	 ส่วนปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่อง	
คือ	ปัญหาฝุ่นละออง	PM	2.5	และการใช้สารเคมีป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช	

ส่วนประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวกับธุรกิจ	 รัฐบาลได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชนเป็นประเทศแรกในเอเชีย	โดยแผนปฏิบัติการฯ	ได้ก�าหนดประเด็นส�าคัญที่จะด�าเนินการใน	4	ด้าน	ได้แก ่
1)	ด้านสิทธิแรงงาน	2)	ด้านชุมชน	ที่ดิน	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3)	ด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	และ 
4)	ด้านการลงทุนระหว่างประเทศ	ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ	กสม.	ที่มีไปยังรัฐบาลในขณะที่มีการจัดท�าแผนฯ 
ความท้าทายคอืการน�าแผนดงักล่าวไปปฏิบตัใิห้เกดิผลและการท�าให้ผูป้ระกอบการด�าเนนิธุรกจิโดยค�านงึถงึสทิธมินษุยชน 
มากขึ้น	

ทัง้น้ี	ในประเดน็สทิธด้ิานเศรษฐกิจ	สงัคม	และวฒันธรรม	กสม.	มีข้อเสนอแนะต่อรฐับาลและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	
เช่น	 การดูแลแรงงานที่ถูกเลิกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย	 การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับสภาวะ
เศรษฐกิจในอนาคต	การแก้ไขปัญหาพนกังานจ้างเหมาบรกิารในหน่วยงานของรฐั	การส่งเสรมิให้แรงงานนอกระบบเข้าสู ่
ระบบการประกันสังคมให้มากขึ้น	และการคุ้มครองสิทธิแรงงานในการรวมตัวและเจรจาต่อรองโดยเร่งแก้ไขกฎหมายที ่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านแรงงาน	

ในด้านการศึกษา	 กสม.	 มีข้อเสนอแนะในเรื่องการสนับสนุนการด�าเนินงานของกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศกึษาในการช่วยเหลือเดก็ทีอ่ยูน่อกระบบการศกึษาให้ได้รับการศกึษา	โดยเฉพาะในระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย 
อันเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 รวมทั้งการเร่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกสังกัด	 ส่วนสิทธิด้าน
สุขภาพ	กสม.	ได้เสนอแนะเรือ่งการเร่งพฒันาระบบบรกิารปฐมภมิูเพือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบรกิารด้านสาธารณสขุ 
และการแพทย์ได้โดยสะดวกและท่ัวถึงยิ่งขึ้น	 โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกล	 การขจัดอุปสรรคในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขของกลุ่มนักเรียนที่มีเลขประจ�าตัวขึ้นต้นด้วยอักษร	G	 และกลุ่มคนดั้งเดิมที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีช่ือ 
ในทะเบียนราษฎร	 การใช้มาตรการเชิงป้องกันในการจัดการกับปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น	 การเร่งด�าเนินมาตรการ
ระยะสั้นที่มุ่งลดปริมาณฝุ่นละออง	 PM	 2.5	 และการพิจารณาข้อเสนอแนะของ	 กสม.	 เรื่องการแก้ไขปัญหาการใช ้
สารเคมีทางการเกษตรตามรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่	31/2562	

ในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	 รัฐบาลควรให้ความส�าคัญกับกระบวนการแปลงแผนปฏิบัติการระดับชาติฯ 
ไปสู่การปฏบัิต	ิการให้รฐัวสิาหกจิเป็นแบบอย่างในการน�าหลกัการช้ีแนะว่าด้วยธรุกจิกบัสทิธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ	 เช่นเดียวกับการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจเอกชนน�าหลักการชี้แนะฯ	 นี้	 ไปปรับใช้ตาม
ความเหมาะสมภายใต้การก�ากับดูแลของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	และ 
การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมติดตามความก้าวหน้าหรืออุปสรรคในการด�าเนินการตามแผนฯ	เป็นระยะ	ๆ
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3.  ในรายงานฉบับนี้	กสม.	ได้น�าเสนอประเด็นสิทธิมนุษยชนของประชากร	
5	กลุ่ม	ได้แก่	เด็ก	ผู้สูงอายุ	คนพิการ	สตรี	ซึ่งรวมถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ	
และผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มแรงงานต่างด้าว	3	สัญชาติ	
คนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ	และผู้แสวงหาที่พักพิง

ในปี	 2562	 รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการด�าเนินงานเพื่อ 
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็กตามอนุสัญญา	 CRC	 และรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 ให้ดียิ่งข้ึนโดยมีผลการด�าเนินงานที่ 
เป็นรูปธรรมในการลดอัตราการเสียชีวิตของเด็ก	 การพัฒนาเด็กปฐมวัย	 และ 
การปราบปรามการแสวงประโยชน์ทางเพศต่อเดก็	ส่วนในด้านการใช้ความรนุแรง
ต่อเด็ก	 และการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก	 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีความ 
พยายามในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและมีความคืบหน้าในระดับหนึ่ง	

รัฐได้มีการเตรียมรองรับประชากรสูงอายุท่ีจะเพิ่มมากข้ึนในอนาคต 
โดยการจัดให้มีระบบการออมเพื่อวัยเกษียณแบบสมัครใจส�าหรับกลุ่มที่ยังไม่มี
ระบบสวัสดิการทางการใด	ๆ 	 และมีมาตรการส่งเสริมและคุ้มครองประชากร 
สูงอายุ	 ทั้งการจ่ายเบี้ยยังชีพ	 การส่งเสริมการมีงานท�า	 การจัดบริการสุขภาพ	
และการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดสิทธิ	 แต่การด�าเนินงานในบางด้านยังมี 
ข้อจ�ากัด	 เช่น	 การเตรียมความพร้อมของกลุ่มแรงงานนอกระบบซึ่งส่วนใหญ่ 
ยังไม่อยู่ในระบบสวัสดิการใด	 การจัดบริการสุขภาพที่ยังไม่ตอบสนองต่อการ 
เจ็บป่วยของผูส้งูอายอุย่างทัว่ถงึ	และการยงัไม่มมีาตรการท่ีชดัเจนในการป้องกนั 
การท�าร้าย	การทอดทิ้ง	หรือการล่วงละเมิดผู้สูงอายุ	

ส่วนคนพิการยังมีอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปี	 2550	 และอนุสัญญา	 CRPD	 ในหลายด้าน 
โดยเฉพาะด้านการศึกษา	 การมีงานท�า	 และการเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ	
เนื่องจากการขาดแคลนอุปกรณ์สิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง	ๆ 	 ที่จ�าเป็นต่อการ 
เข้าถึงสิทธิและการด�ารงชีวิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมตามความมุ่งหมายของ
อนุสัญญา	CRPD	อย่างไรก็ดี	ในปี	2562	รัฐบาลได้มีการแสดงเจตนารมณ์ที่จะ
ส่งเสริมสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในหลายโอกาส	 และมีการเปิดให ้
คนพิการและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานของภาครัฐ	

รัฐบาลได้มีความพยายามส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีอย่างต่อเนื่อง	
แต่การด�าเนินการบางด้านยังไม่เห็นผลชัดเจนนัก	 เช่น	 การกระท�ารุนแรง 
ในครอบครัวที่สถิติผู้หญิงที่ถูกกระท�ารุนแรงยังคงระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา 
การขาดมาตรการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ	นอกจากนี้	องค์กรภาคประชาสังคมยังม ี
ความกังวลต่อการให้ความส�าคัญกับการคุ้มครองสถาบันครอบครัว	 โดยการ 
ไกล่เกลี่ยปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวที่ท�าให้สตรีมีความเสี่ยงจะถูก
กระท�ารุนแรงซ�้า	ในด้านการขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ	ได้มีการปรับ
หลักสูตรการเรยีนการสอนในเรือ่งความหลากหลายทางเพศและสขุภาวะทางเพศ
เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องดังกล่าวแก่กลุ่มเด็กและเยาวชนในวงกว้าง	
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ในด้านการดูแลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ	 การจัดระบบการท�างานของแรงงานต่างด้าว	 3	 สัญชาติโดยรัฐบาล 
อย่างต่อเน่ือง	ท�าให้แรงงานกลุม่ดงักล่าวมสีถานะทีถู่กต้องและได้รบัการคุม้ครองสทิธต่ิาง	ๆ 	ตามกฎหมายแรงงาน	รวมทัง้
มกีารตรากฎหมายเพือ่คุม้ครองแรงงานในภาคประมง	แต่ยงัพบปัญหาในการปฏบัิตใินส่วนท่ีเกีย่วกบัการเข้าถึงสวัสดกิาร	
รัฐบาลได้แสดงเจตนารมณ์ในเวทีระหว่างประเทศที่จะขจัดความไร้รัฐให้หมดไปภายในปี	2567	และได้พยายามแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่คนไร้รัฐในการเข้าถึงกระบวนการขอสัญชาติ	 อย่างไรก็ดี	 ยังคงมีผู้ไร้รัฐ 
ที่รอการแก้ไขปัญหาอีกกว่า	 400,000	 คน	 ส่วนด้านผู้แสวงหาท่ีพักพิง	 มีความคืบหน้าท่ีส�าคัญท้ังในการส่งผู้หนีภัย 
การสู้รบเมียนมากลับประเทศด้วยความร่วมมือกับประเทศเมียนมาและ	UNHCR	 และการจัดท�าระเบียบส�านัก 
นายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวทีเ่ข้ามาในราชอาณาจกัรและไม่สามารถเดนิทางกลับภูมลิ�าเนาได้	พ.ศ.	2562 
เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ที่หนีภัยการประหัตประหารจะไม่ถูกส่งกลับไปเผชิญภัยอันตรายและได้รับความช่วยเหลือ
คุ้มครองที่เหมาะสม	 นอกจากนี้	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวางแนวทางการปฏิบัติการไม่กักเด็กผู้โยกย้ายถิ่นฐาน 
ไว้ในห้องกกั	และมกีารด�าเนนิการเพือ่พัฒนาระบบคดักรองผูเ้ข้าเมืองผดิกฎหมายเพือ่คดัแยกผูลี้ภ้ยัและให้ความคุม้ครอง
ที่เหมาะสม

ในด้านสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประชากรกลุ่มต่าง	ๆ 	 ที่กล่าวถึงข้างต้นนี้	 กสม.	 มีข้อเสนอแนะที่ส�าคัญ 
เช่น	 การมีมาตรการสนับสนุนให้ครอบครัวท�าหน้าท่ีดูแลเด็กเพื่อให้เด็กได้รับความปลอดภัยในชีวิต	และมีพัฒนาการ
ที่เหมาะสมตามวัย	 มีมาตรการป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็กในครอบครัว	 และจัดให้มีกลไกระดับชุมชนในการ 
เฝ้าระวังการละเมิดสิทธิเด็ก	 เช่น	 การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก	 ฯลฯ	 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนช่วย
ด�าเนินการตามมาตรา	250	วรรคหนึ่ง	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	และเปิดให้องค์กร
พัฒนาเอกชนและภาคเอกชนที่มีความพร้อมเข้ามาช่วยสนับสนุนภารกิจดังกล่าว

ในด้านสิทธิผู้สูงอายุ	 รัฐบาลควรให้ความส�าคัญกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของกลุ่มแรงงาน 
นอกระบบ	โดยเฉพาะการสร้างหลกัประกันว่าแรงงานกลุม่ดงักล่าวจะมีรายได้เพยีงพอส�าหรบัการด�ารงชีวติตามมาตรฐาน
การครองชีพที่เหมาะสม	 การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคและภาวะการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ
เพิม่ขึน้	และควรมมีาตรการป้องกนัปัญหาผูสู้งอายถุกูทอดทิง้หรอืถกูท�าร้ายโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มส่ีวนร่วม 
ส่วนด้านสิทธิของคนพิการ	 ควรมีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านสิทธิคนพิการตามข้อเสนอของสมัชชาเครือข่าย 
คนพิการระดับชาติ	รวมถึงการยกระดับศูนย์บริการคนพิการ	การสร้างเสริมเจตคติที่ดีของคนพิการต่อตนเอง	ตลอดจน 
ของครอบครัวและสังคมต่อคนพิการ	 โดยให้คนพิการมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง	ๆ 	 นอกจากนี้	 ควรเร่งรัดแก้ไขปัญหา 
การศึกษาของคนพิการ	 โดยจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ�าเป็นของคนพิการแต่ละประเภท	พัฒนาครู 
และสนับสนุนอปุกรณ์สิง่อ�านวยความสะดวกด้านการศึกษาอย่างเพยีงพอและทัว่ถงึ	ส่งเสรมิให้คนพกิารมงีานท�ามากข้ึน 
เพือ่ให้คนพกิารได้มโีอกาสใช้ความสามารถสร้างรายได้และพึง่พาตนเอง	รวมทัง้เพือ่ส่งเสรมิให้คนพิการเป็นก�าลงัส�าคญั
ของระบบเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศ	 ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒาคุณภาพชีวิต 
คนพกิาร	พ.ศ.	2550	นอกจากนี	้ควรก�าหนดให้ผูใ้ห้บรกิารขนส่งสาธารณะต้องจัดอปุกรณ์สิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรับ
คนพิการในโครงการที่จะด�าเนินการในอนาคตทุกโครงการ	

ส�าหรับปัญหาที่เก่ียวกับสิทธิสตรี	 ควรมีมาตรการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวต่อสตรีที่ต้นเหต ุ
การเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่จ�าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและ
คุ้มครองสถาบันครอบครัว	 พ.ศ.	 2562	 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวควรค�านึงว่าต้องไม่ท�าให ้
ผู้หญิงประสบอันตรายหรือเสี่ยงต่อการถูกกระท�ารุนแรงซ�้า	 การคุ้มครองสตรีท่ีถูกแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณี	
และการช่วยเหลอืสตรท่ีีค้าประเวณใีห้มทีางเลอืกในการประกอบอาชพี	ตลอดจนการให้ความรูแ้ละสร้างความตระหนกั
เพื่อลดอคติที่น�าไปสู่การเลือกปฏิบัติทางเพศ
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สถานการณ์
ของประเด็นสิทธิ
มนุษยชนที่อยู่ใน
ความห่วงใย

4.  

ในส่วนของผู้มปัีญหาสถานะและสิทธิ	ควรมกีารช้ีแจงท�าความเข้าใจเรือ่งสทิธิในสวสัดกิารสงัคมแก่แรงงานต่างด้าว	
3	สัญชาติ	โดยเฉพาะสิทธิในการได้รับบริการสุขภาพ	ควรเร่งรัดกระบวนการให้สัญชาติเพื่อให้สามารถแก้ไขความไร้รัฐ 
ให้หมดไปภายในปี	2567	ตามทีร่ฐับาลได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้	โดยในระหว่างด�าเนนิการ	ควรมมีาตรการเพ่ือประกนั
ว่าบุคคลไร้รัฐ/	ไร้สัญชาติทุกกลุ่ม	รวมถึงนักเรียนไร้รัฐที่มีเลขประจ�าตัวขึ้นต้นด้วยอักษร	G	จะเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ขัน้พืน้ฐานเป็นอย่างน้อย	ในขณะเดยีวกัน	ควรเร่งรดัด�าเนนิการให้มรีะบบคดักรองผูล้ีภ้ยัออกจากผูเ้ข้าเมอืงผดิกฎหมาย
และก�าหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสม

ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่อยู่ในความห่วงใยในปี	 2562	 มี	 3	 ประเด็น
ประกอบด้วยเรื่องสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	และการค้ามนุษย์

สถานการณ์ด้านสิทธิชุมชนในปี	2562	มีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ 
ป่าชุมชน	 อุทยานแห่งชาติ	 และการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าท่ีมีบทบัญญัต ิ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพืน้ทีอ่นรุกัษ์	รวมทัง้มกีารยกเลกิค�าสัง่	คสช.	ที	่64/2557	เรือ่งการปราบปราม 
และหยุดยั้งการบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม้	 แต่การด�าเนินคดีต่อประชาชนที ่
ถกูจับกุมตามค�าสัง่ดงักล่าวยงัคงด�าเนนิไปตามกระบวนการ	ขณะเดยีวกนั	มกีลุม่ 
ประชาชนเรยีกร้องให้รฐับาลแก้ปัญหาป่าไม้และทีดิ่น	รวมทัง้ให้แสวงหามาตรการ
ช่วยเหลอืประชาชนทีถ่กูด�าเนนิคด	ีอกีทัง้	ยงัมกีรณทีีป่ระชาชนบางกลุม่ไม่เหน็ด้วย 
กบัการประกาศผงัเมอืงในโครงการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยประชาชนไม่มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็น	 และ 
การประกาศใช้กฎหมายโรงงานฉบบัใหม่ทีเ่ปิดให้โรงงานขนาดเลก็ตัง้อยูใ่นชมุชน
และอาจก่อมลพิษต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง	 รวมทั้งมีการคัดค้านการสร้างโรงงาน
ก�าจัดขยะในหลายพื้นท่ีเน่ืองจากประชาชนเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย	

ในประเดน็นี	้กสม.	มข้ีอเสนอแนะต่อรฐับาล	เช่น	การก�าหนดให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนใน
ระดบัพืน้ท่ีในการจัดการท่ีดนิท่ีอยูอ่าศยัและใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต	ิ 
ทบทวนการฟ้องร้องด�าเนินคดีต่อประชาชน	 และจัดหาที่อยู่อาศัยและที่ดิน 
ท�ากินที่เหมาะสมให้ประชาชนที่ต้องออกจากที่ดินเดิมและไม่มีที่อยู่อาศัยและ
ทีดิ่นท�ากิน	ในขณะเดยีวกนั	รฐับาลควรให้ความส�าคญักบัการช้ีแจงท�าความเข้าใจ 
กับประชาชนเกี่ยวกับการด�าเนินโครงการพัฒนาและการรักษาสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะในประเดน็ทีเ่ป็นข้อห่วงกงัวลของประชาชน	มีมาตรการดแูลประชาชน
หากได้รบัผลกระทบ	รวมทัง้ควรก�าหนดมาตรการตรวจสอบการประกอบกจิการ
โรงงานอตุสาหกรรมหรอืกจิการอืน่ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสขุภาพ
ของประชาชน	 และควรก�าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาและเยียวยาแก่ประชาชน 
ที่ได้รับผลกระทบ	



รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒19

ส�าหรับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ในปี	 2562	 เหตุการณ์รุนแรงในพื้นท่ีมีจ�านวนลดลงจากปีก่อน
หน้า	โดยข้อมูลในปี	2562	เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	จ�านวน	411	ครั้ง	มีผู้เสียชีวิต	180	ราย	
ได้รับบาดเจ็บ	 243	 ราย	 มีจ�านวนลดลงเมื่อเทียบกับปี	 2561	 ซึ่งมีเหตุการณ์ความไม่สงบ	548	 ครั้ง	 มีผู้เสียชีวิต 
218	ราย	และได้รบับาดเจบ็	265	ราย	หน่วยงานของรฐัท่ีเกีย่วข้องมีความพยายามแก้ไขปัญหาข้อกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที ่
มีการละเมิดสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัว	 โดยมีมาตรการในเชิงป้องกัน	 ได้แก่	 การปรับปรุงสถานท่ีควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย 
ให้สามารถตรวจสอบได้	 เช่น	 การติดตั้งกล้องวงจรปิดในสถานที่ควบคุมตัว	 การจัดให้มีบุคลากรทางการแพทย์ประจ�า 
สถานทีค่วบคมุตวั	การเปิดโอกาสให้ญาตเิข้าเยีย่ม	และการอนญุาตให้เจ้าหน้าทีข่อง	กสม.	ประสานขอเข้าเยีย่มผูต้้องสงสยั 
ที่ถูกควบคุมตัวได้	 นอกจากนี้	 ยังจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ต่อผู้ถูกควบคุมตัวโดยค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน	เป็นต้น	อย่างไรก็ดี	กสม.	ยังคงได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ต่อผู้ถูกควบคุมตัว	 รวมถึงการตรวจ	 DNA	 ประชาชนในบางพื้นที่	 ในด้านการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก 
ความรุนแรง	 ได้มีการเยียวยาทั้งด้านการเงินและด้านจิตใจ	 และมีการตั้งศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก 
และสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อส่งเสริมการท�างานระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคม	

กสม.	 มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นนี้	 เช่น	 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรจัดการอบรมให้ความรู้แก่ 
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเคารพหลักสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง	 และมีมาตรการที่
ประกันว่าจะมีการน�าหลักสิทธิมนุษยชนมาใช้ในการปฏิบัติจริง	รวมทั้งควรเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ 
ปราบปรามการทรมานและการกระท�าให้บุคคลสูญหาย	พ.ศ.	 ....	 มีมาตรการที่ส่งเสริมการสร้างสภาวะแวดล้อมที ่
เอื้อต่อการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 รวมถึงมาตรการในการดูแลสภาพทางจิตใจของเด็ก	 การดูแล 
เดก็ก�าพร้าให้ได้รบัการศึกษาและการพฒันาท่ีเหมาะสม	การส่งเสรมิการประกอบอาชีพแก่สตรทีีส่ญูเสยีหัวหน้าครอบครวั	
ทั้งในกลุ่มของเด็กก�าพร้าและสตรีที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ	 3	 ฝ่ายว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบ	 และกลุ่มที่ไม่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ	 3	 ฝ่าย	 เพื่อให้สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 
ตลอดจนการลดปัญหาความยากจน	และการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่

ด้านการค้ามนุษย์	 รัฐบาลได้มีการปรับปรุงกฎหมายโดยออกพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัต ิ
ป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์	พ.ศ.	2551		พ.ศ.	2562	เพือ่เพิม่ความผดิฐานบงัคบัใช้แรงงาน	ด้านการปราบปราม 
มีการจับกุมและด�าเนินคดีต่อผู้กระท�าผิดที่เป็นรูปธรรมและมีการลงโทษผู้กระท�าผิดหลายราย	 รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�าผิดขณะเดียวกัน	 มีการแสวงหาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการช่วยเหลือ 
ผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์ได้กลับภูมลิ�าเนาและกลบัคนืสูส่งัคม	และมีการบรูณาการการท�างานของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ในเรื่องการคัดแยก	คุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

ในประเด็นนี้	 กสม.	 มีข้อเสนอแนะ	 เช่น	 ควรมีการติดตามผลการด�าเนินการปราบปรามการบังคับใช้แรงงาน 
ทั้งในภาคประมงและอุตสาหกรรมอ่ืน	ๆ 	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดแยกผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานซึ่งอาจมี 
ความแตกต่างจากการคัดแยกผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์	และการเร่งพจิารณาร่างพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปราม 
การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน	 พ.ศ.	 ....	 ที่สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยในพิธีสารเพื่อต่อต้านการลักลอบขน 
ผู้โยกย้ายถิ่นฐานทางบก	ทางทะเล	และทางอากาศ	เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
ที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร


