บทสรุปผู้บริหาร
การจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศฉบับนี้ เป็นการด�ำเนินการ
ตามหน้าที่และอ�ำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ที่บัญญัติในมาตรา 247 (2) ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และมาตรา 26 (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 โดยในการจัดท�ำรายงานดังกล่าว กสม. ได้ประมวลข้อมูลจากเหตุการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในปี 2563 ทั้งข้อมูลจากการด�ำเนินการของหน่วยงานของรัฐ ข้อมูลจากภาคประชาชน ข้อมูล
จากการปฏิบตั งิ านของ กสม. และจากการประชุมรับฟังความเห็นจากฝ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง แล้วน�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์
และพิจารณาเปรียบเทียบกับสิทธิต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายภายในและหนังสือสัญญา
ทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคีและมีพนั ธกรณีทจี่ ะต้องปฏิบตั ติ าม เพือ่ ประเมินสถานการณ์สทิ ธิในแต่ละด้านและจัดท�ำข้อเสนอแนะ
โดยได้แบ่งการประเมินสถานการณ์ออกเป็น 4 ด้าน ตามขอบเขตของสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและ
ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญในบริบทของประเทศไทยในปี 2563 ได้แก่ (1) การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในสถานการณ์เฉพาะ (2) การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (3) การประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม และ (4) การประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนของกลุม่ บุคคล ดังมีสาระ
ส�ำคัญโดยสรุป ดังนี้

(1) การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในสถานการณ์เฉพาะ

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

บทสรุปผู้บริหาร

ในปี 2563 มีสถานการณ์เฉพาะที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญ 2 สถานการณ์ ได้แก่ สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และสถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองของนักเรียน นิสิต นักศึกษา
และประชาชน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในวงกว้างท�ำให้รฐั บาลต้องประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินเพือ่ ก�ำหนดมาตรการ
ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยบางมาตรการมีลักษณะเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพบางประการ อาทิ
การห้ามเดินทางข้ามเขตจังหวัด การก�ำหนดเวลาออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิว การห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มหรือ
การชุมนุม แต่มาตรการดังกล่าวมีความจ�ำเป็นและได้สัดส่วนกับความรุนแรงของสถานการณ์โดยมีข้อมูลเชิงประจักษ์
ทีแ่ สดงให้เห็นว่า เป็นมาตรการทีม่ ปี ระสิทธิผลและรัฐได้ผอ่ นผันหรือยกเว้นการบังคับใช้มาตรการเหล่านัน้ เมือ่ สถานการณ์
แพร่ระบาดเริ่มคลี่คลายลง ในขณะเดียวกัน รัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้งกลุ่มแรงงาน
ผู้สูงอายุ และคนพิการที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจและการครองชีพ เพื่อคุ้มครองสิทธิที่จะมีมาตรฐาน
การด�ำรงชีวิตที่เหมาะสม ผ่านมาตรการเยียวยาและมาตรการทางการเงินเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม การให้
ความช่วยเหลือผ่านระบบออนไลน์ท�ำให้ผู้ได้รับผลกระทบบางกลุ่มเข้าไม่ถึงสิทธิ เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ เนื่องจากมีอุปสรรค
ทางภาษาหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต และยังพบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เพิ่มขึ้น
ในกลุม่ ผูห้ ญิง และปัญหาการไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขโดยเฉพาะเรือ่ งการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ได้ ในการแพร่ระบาด
ระลอกใหม่ที่พบในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจ�ำนวนมากและการติดเชื้อในหลายจังหวัดที่มีความเชื่อมโยงจากบ่อนการพนัน
สะท้อนถึงการท�ำงานของหน่วยงานของรัฐในการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่สามารถด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้อย่างจริงจัง
จึงท�ำให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ขนึ้ กสม. จึงมีขอ้ เสนอแนะต่อรัฐบาลให้ค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงความช่วยเหลือ
ของประชากรบางกลุ่มและก�ำหนดช่องทางที่เหมาะสมเพื่อให้ประชากรกลุ่มดังกล่าวได้เข้าถึงและใช้สิทธิในทางปฏิบัติ
ได้จริง ในส่วนของการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 นัน้ ควรจัดหาให้บคุ คลทีม่ คี วามเสีย่ งจากการปฏิบตั งิ านทีอ่ าจสัมผัส
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กับผูต้ ดิ เชือ้ หรือผูท้ มี่ คี วามเปราะบางด้านสุขภาพให้สามารถเข้าถึงวัคซีนได้โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ และในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารระบาดสูง
ที่ มี ก ารกั ก ตั ว แรงงานต่ า งด้ า วในพื้ น ที่ จ�ำกั ด และสภาพแออั ด และยั ง ไม่ ส ามารถแยกบุ ค คลที่ อ าจติ ด เชื้ อ ออกได้
ควรหามาตรการเพื่อลดความเสี่ยง รวมทั้งมีการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการป้องกันโรคและมาตรการ
ของรัฐให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและในภาษาที่แรงงานสามารถเข้าใจได้และด�ำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
ต่อการแก้ปญ
ั หาการลักลอบน�ำแรงงานทีผ่ ดิ กฎหมายเข้าประเทศ และการเปิดบ่อนการพนันทัว่ ประเทศ โดยเฉพาะหากมี
เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องในการกระท�ำความผิดดังกล่าว
ส�ำหรับสถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ปี 2563
เป็ น ปี ที่ มี ก ารชุ ม นุ ม เกิ ด ขึ้ น ในหลายพื้ น ที่ ทั้ ง การชุ ม นุ ม ทางการเมื อ งและการชุ ม นุ ม เพื่ อ สะท้ อ นปั ญ หาสิ ท ธิ ท าง
เศรษฐกิ จและสั ง คมต่ อ เนื่ อ งเกื อ บตลอดทั้ ง ปี ยกเว้น ในช่ว งที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่เริ่ม ตั้งแต่ป ลาย
เดือนมีนาคม 2563 และรัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อคุ้มครองสิทธิ
ด้านสุขภาพของประชาชน รวมถึงการห้ามชุมนุมใด ๆ แต่เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดีขึ้น รัฐบาล
ได้ผอ่ นคลายมาตรการให้ประชาชนสามารถจัดกิจกรรมรวมกลุม่ และกลับมาใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบได้ตงั้ แต่เดือน
สิงหาคม 2563 ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ แต่ยงั ต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันโรคทีท่ างราชการก�ำหนด
หลังจากการผ่อนคลายมาตรการ กลุ่มต่าง ๆ ได้มีการชุมนุมอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ซึ่ง กสม. ได้เฝ้าระวัง
และติ ด ตามสถานการณ์ ก ารชุ ม นุ ม โดยใกล้ ชิ ด และมี แ ถลงการณ์ ห รื อ ข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตาม
ความเหมาะสมของสถานการณ์เพือ่ ให้หน่วยงานของรัฐและผูช้ มุ นุมตระหนักถึงหลักการสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีขอ้ เสนอแนะ
หลายประการเพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ
ตามที่รัฐธรรมนูญและกติกา ICCPR ให้การรับรอง จากการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การชุมนุมส่วนใหญ่พบว่า
ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงแม้จะมีการกระทบกระทั่งกันอยู่บ้างระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล
ความสงบเรียบร้อยในบางกรณี แต่ทั้งสองฝ่ายพยายามใช้ความอดทนอดกลั้นเพื่อไม่ให้มีความรุนแรงเกิดขึ้น อย่างไรก็ดี
มีการชุมนุมสองกรณีที่บริเวณแยกปทุมวันและหน้ารัฐสภาที่รัฐใช้มาตรการยุติการชุมนุมโดยการฉีดน�้ำแรงดันสูง ซึ่งมี
การผสมสารเคมีเข้าใส่ผู้ชุมนุม โดยเฉพาะการชุมนุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่แยกปทุมวัน ซึ่ง กสม. เห็นว่ายังไม่ปรากฏ
ลั ก ษณะที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง การใช้ ค วามรุ น แรงจนถึ ง ขั้ น ต้ อ งใช้ ม าตรการสลายการชุ ม นุ ม การฉี ด น�้ ำ ผสมสารเคมี
จึงเป็นการกระท�ำที่เกินสมควรแก่เหตุ อย่างไรก็ดี ในภาพรวมรัฐยังคงท�ำหน้าที่ดูแลการใช้เสรีภาพในการชุมนุม
โดยสงบของประชาชนโดยไม่ได้แทรกแซงการใช้เสรีภาดังกล่าวแม้ในบางกรณีผู้จัดการชุมนุมไม่ได้แจ้งการชุมนุม
ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 แต่การชุมนุมยังคงด�ำเนินต่อไปได้ ทั้งนี้ รัฐได้มี
การแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ชุมนุมจ�ำนวนหนึ่งในฐานความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ จึงเป็นไปในแนวทางเดียวกับ
ความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการประจ�ำกติกา ICCPR ในเรื่องสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ และโดยทั่วไปผู้ชุมนุมได้รับ
การปล่อยชั่วคราวในระหว่างการด�ำเนินคดี

(2)

การประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

มีประเด็นส�ำคัญได้แก่ การเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน การติดตามจับกุมตัวโดยเจ้าหน้าที่รัฐ และปัญหา
เรือนจ�ำแออัด สถานการณ์การกระท�ำทรมาน การบังคับให้สญ
ู หาย และการคุม้ ครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน สถานการณ์
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โทษประหารชีวิต การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพของสื่อมวลชน
ในปี 2563 รัฐยังคงส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ทั้งการ
ช่วยเหลือผู้เสียหายและจ�ำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ทีม่ จี �ำนวนเพิม่ ขึน้ ส่วนการให้ความช่วยเหลือผ่านกองทุนยุตธิ รรมในการให้ความช่วยเหลือ
แก่ ป ระชาชน ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การช่ ว ยเหลื อ ในเรื่ อ งการปล่ อ ยชั่ ว คราวและค่ า ใช้ จ ่ า ยในการด�ำเนิ น คดี ใ นขณะที่
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission of Thailand

ศาลยุ ติ ธ รรมได้ มี ข ้ อ แนะน�ำหลายฉบั บ ที่ ย กระดั บ การคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพทั้ ง ของผู ้ เ สี ย หายและผู ้ ต ้ อ งหา
หรือจ�ำเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยชั่วคราวระหว่างการด�ำเนินคดี ส�ำหรับการลดความแออัด
ในเรื อนจ�ำนั้ น นอกจากการจั ด สรรงบประมาณเพื่อ ขยายพื้น ที่เรือ นจ�ำแล้ว กสม. เห็น ว่าควรน�ำวิธีการอื่น มาใช้
ร่วมด้วย เช่น การปล่อยชั่วคราว การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว และการให้ผู้กระท�ำความผิดที่ไม่ร้ายแรงบ�ำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์เพื่อลดปริมาณผู้ต้องขัง
ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระท�ำทรมานและการบังคับบุคคลให้สญ
ู หาย รัฐบาลได้ให้ความเห็นชอบ
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท�ำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... และเตรียมเสนอ
เข้าสูก่ ารพิจารณาของสภาผูแ้ ทนราษฎรต่อไป อย่างไรก็ดี กสม. ยังคงมีขอ้ ห่วงกังวลต่อรายงานทีก่ ล่าวอ้างว่า มีการกระท�ำ
ทรมานโดยเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ซึง่ พบว่ามีการร้องเรียนอยูเ่ ป็นระยะแม้วา่ จะมีจ�ำนวนลดน้อยลงก็ตาม นอกจากนี้ สถานการณ์
การเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บในระหว่างการจับกุม การควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ และในระหว่างการฝึกฝนหลักสูตร
ต่าง ๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่ง กสม. เห็นว่าต้องสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
และควรมีการสอบสวนการเสียชีวิตของบุคคลระหว่างการถูกควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่รัฐหรือระหว่างการฝึก ตลอดจน
มีมาตรการเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก
ในด้านการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน แม้ว่าจะได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 161/1 และ มาตรา 165/2 เพือ่ ให้ศาลมีอ�ำนาจยกฟ้องในชัน้ การตรวจค�ำฟ้องหากคดีมเี จตนากลัน่ แกล้งเพือ่ ด�ำเนินคดี
แต่มีข้อสังเกตจากภาคประชาสังคมว่า การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวใช้ได้เฉพาะกรณีที่เป็นคดีระหว่างเอกชน
ด้วยกัน แต่การฟ้องคดีนกั ปกป้องสิทธิมนุษยชนส่วนใหญ่มหี น่วยงานรัฐเป็นคูก่ รณีมากกว่า นอกจากนี้ ยังปรากฏสถานการณ์
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกข่มขู่คุกคามหลายกรณี ซึ่งบางกรณี กสม. ได้ช่วยประสานงานให้หน่วยงานของรัฐเพื่อดูแล
ความปลอดภัย เช่น กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได และสมาชิกสหกรณ์เกษตรกรภาคใต้ เป็นต้น
ส�ำหรับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถิติการก่อความไม่สงบ จ�ำนวนผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บ
ในปี 2563 มีจ�ำนวนลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่
ผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงและมีความพยายามแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ทั้งในมิติของกระบวนการพูดคุย
สันติสขุ การจัดอบรมให้ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับหลักสิทธิมนุษยชนแก่เจ้าหน้าทีด่ า้ นความมัน่ คง และการปรับปรุงสถานที่
ควบคุมตัวผูต้ อ้ งสงสัยให้สามารถตรวจสอบได้ แต่ยงั มีประเด็นทีอ่ าจกระทบสิทธิของประชาชนทีย่ งั คงต้องติดตามเฝ้าระวัง
เช่น การกล่าวอ้างว่ามีการกระท�ำทรมานต่อผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคง กรณีข้อร้องเรียนการขอตรวจ DNA
ประชาชนในบางพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้แจ้งเหตุผลที่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดความหวาดระแวงของประชาชน รวมถึง
การระงับสัญญาณหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนซิมการ์ดโดยวิธีการตรวจสอบใบหน้า (face recognition)
เพื่ อ ยื น ยั น อั ต ลั ก ษณ์ ข องตนในช่ ว งสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด 19 เป็ น ต้ น ซึ่ ง อาจกระทบสิ ท ธิ
ในการรับรู้ข่าวสารในของสถานการณ์ดังกล่าว ในประเด็นนี้ กสม. เห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส�ำคัญ
กับการสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชนโดยการท�ำความเข้าใจกรณีเกิดเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อสิทธิของประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากยิ่งขึ้น

(3)

การประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

บทสรุปผู้บริหาร

มีประเด็นที่ส�ำคัญ ได้แก่ สิทธิแรงงาน สิทธิชุมชนกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิด้านสุขภาพ
สิทธิด้านการศึกษา และธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
กรณีสิทธิแรงงาน สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง
ท�ำให้แรงงานจ�ำนวนมากถูกเลิกจ้าง จากสถิติของกระทรวงแรงงานพบว่า ในปีงบประมาณ 2563 ได้รับเรื่องร้องเรียน
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กรณีลูกจ้างถูกเลิกจ้างและไม่ได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าปีงบประมาณ 2562 สูงถึงร้อยละ 74 ซึ่งกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือให้แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย
นอกจากนี้ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้มีการด�ำเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานกลุ่มต่าง ๆ
ให้ดียิ่งขึ้น เช่น มีความคืบหน้าในการแก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 มีการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
พ.ศ. .... และปรับปรุงกฎหมายการขยายอายุให้แรงงานอิสระที่มีอายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ สามารถ
สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ของกฎหมายประกันสังคมได้ ส่วนกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ได้รับผลกระทบจาก
โรคโควิด 19 เช่นเดียวกันนั้น รัฐมีมาตรการเยียวยาและผ่อนปรนให้อยู่ในประเทศไทยและท�ำงานได้ต่อไป ในกลุ่ม
แรงงานประมงซึง่ ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้มกี ารออกประกาศเพือ่ ให้การคุม้ ครองการได้รบั ค่าตอบแทน
รายเดือน ความช่วยเหลือจากรัฐในการตรวจทานความถูกต้องของสัญญาจ้าง และการประกันสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้
กสม. มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การส่งเสริมให้ความรู้แก่กลุ่มแรงงานถึงสิทธิประโยชน์
ตามกฎหมายแรงงานและช่องทางในการร้องเรียน การบังคับใช้กฎหมายคุม้ ครองแรงงานอย่างเคร่งครัด การประชาสัมพันธ์
ให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมให้มากขึ้น และให้แรงงานต่างด้าวมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายแรงงาน
เป็นต้น
ในส่วนของสิทธิชุมชนกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในปี 2563 รัฐบาลได้ส�ำรวจการถือครองที่ดิน
ของประชาชนในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อออกมาตรการผ่อนผันให้ประชาชนในพื้นที่
มีสิทธิอยู่อาศัยและเข้าท�ำประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้ แต่ภาคประชาชนยังมีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับกฎหมายป่าชุมชน
ทีต่ อ้ งอยูน่ อกเขตป่าอนุรกั ษ์ อาจท�ำให้ชมุ ชนทีอ่ าศัยและพึง่ พิงป่าไม้ทอี่ ยูใ่ นเขตป่าอนุรกั ษ์ไม่สามารถขอจัดตัง้ ป่าชุมชนได้
กลุม่ ชาติพนั ธุช์ าวกะเหรีย่ งและชาวเลยังประสบปัญหาเรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัย ทีท่ �ำกินและบางรายถูกด�ำเนินคดีโดยหน่วยงานรัฐ
นอกจากนี้ การด�ำเนินโครงการของรัฐหรือที่รัฐเป็นผู้อนุญาตให้ด�ำเนินการที่มีผลกระทบต่อชุมชนยังขาดการมี
ส่วนร่วมของประชาชนอย่างเพียงพอในหลายกรณี เช่น การขออนุญาตเกี่ยวกับเหมืองแร่ หรือการสร้างก�ำแพงกันคลื่น
ชายฝั่งทะเล ในประเด็นนี้ กสม. มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล อาทิ ควรปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มีอยู่ให้รับรอง
สิทธิชุมชนเพื่อให้ชุมชนรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ สามารถมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติกับรัฐได้ การให้
ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อการด�ำเนินโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต รวมถึง
มีมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม
ในประเด็นสิทธิดา้ นสุขภาพ ในปี 2563 รัฐบาลมีการด�ำเนินการต่อเนือ่ งเพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง เช่น การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ การลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยใช้เทคโนโลยี การจัดหาวัคซีน
ป้องกันโรค เป็นต้น ส่วนสถานการณ์สุขภาพที่ควรติดตามและเฝ้าระวัง คือ ปัญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การฆ่าตัวตายโดยถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ และการบริการให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตอาจยังไม่เพียงพอ
ปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนบางส่วน
ยังขาดความรูค้ วามเข้าใจและขาดอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากฝุน่ ละอองขนาดเล็ก ในส่วนของการใช้สารเคมีปอ้ งกัน
และก�ำจัดศัตรูพชื ทีก่ ระทบต่อสุขภาพ มีบางภาคส่วนทีเ่ รียกร้องให้ยงั คงใช้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอสต่อไป เนือ่ งจาก
ยังไม่สามารถหาสารทดแทนให้แก่เกษตรกรทีม่ ปี ระสิทธิภาพและราคาทีเ่ หมาะสมได้ ทัง้ นี้ กสม. มีขอ้ เสนอแนะต่อรัฐบาล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การเร่งด�ำเนินการในเชิงรุกเพื่อส�ำรวจและวางแผนเพื่อช่วยเหลือคนที่ส่งสัญญาณ
การฆ่าตัวตายบนสื่อสังคมออนไลน์ การสร้างความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายและการป้องกันตนเองจากปัญหาฝุ่นละออง
PM 2.5 รวมทั้งการจัดให้ประชาชนเข้าถึงอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองอย่างเพียงพอและในราคาที่เข้าถึงได้ และเร่งหา
มาตรการรองรับที่เหมาะสมส�ำหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรในการใช้สารก�ำจัดศัตรูพืชเพื่อใช้งาน
ส�ำหรับสิทธิด้านการศึกษาพบว่า สถิติการเข้าถึงการศึกษาของประชากรในวัยเรียนของประเทศไทยในปี 2563
ยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง ประชากรในวัยเรียนประมาณ 2 ล้านคนยังไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาสถิตินักเรียน
ที่ออกจากการศึกษากลางคันจะมีแนวโน้มลดลงและอยู่ในระดับต�่ำ และรัฐบาลได้มีความพยายามที่เป็นรูปธรรม
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ในการส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาผ่านกองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.) และกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการ
ศึกษา (กสศ.) ในด้านคุณภาพการศึกษา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐานตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2560-2562
มีผลคะแนนเฉลี่ยรายวิชาค่อนข้างต�่ำส่วนมากไม่ถึงร้อยละ 50 อีกทั้งยังมีความเหลื่อมล�้ำของคะแนนระหว่างโรงเรียน
ในเขตเมืองกับโรงเรียนนอกเขตเมือง กสม. จึงมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลพิจารณาจัดท�ำแผนหรือมาตรการแก้ไขปัญหา
ประชากรในวัยเรียนที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาได้เข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงมากขึ้น สนับสนุนการด�ำเนินงานของ
กองทุน กยศ. และกองทุน กสศ. อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเร่งก�ำหนดนโยบายเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยสร้างกลไกมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รัฐบาลได้เร่งสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานรัฐในการขับเคลือ่ นแผนปฏิบตั กิ าร
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) มีการจัดตั้งกลไกในการติดตามผลการด�ำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการฯ และมีความร่วมมือกับภาคธุรกิจในการจัดอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการประกอบธุรกิจตาม
หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และผลักดันมาตรการเปิดเผยข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน
ในแบบแสดงรายการประจ�ำปีของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ทีผ่ า่ นมายังปรากฏการด�ำเนินการ
ของภาคธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งในด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการคุ้มครองนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน กสม. จึงมีขอ้ เสนอแนะต่อรัฐบาลให้เร่งรัดหน่วยงานปฏิบตั ติ ามแผนปฏิบตั กิ ารฯ อย่างจริงจังภายในกรอบ
ระยะเวลาทีร่ ะบุไว้ รวมถึงเปิดเผยความคืบหน้าให้ประชาชนทัว่ ไปได้รบั ทราบ มีมาตรการจูงใจภาคธุรกิจในการน�ำหลักการ
ชี้แนะฯ มาปรับใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ พร้อมกับบังคับใช้กฎหมายเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด

(4)

การประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

บทสรุปผู้บริหาร

ในรายงานฉบับนี้ กสม. ได้น�ำเสนอประเด็นสิทธิมนุษยชนของประชากร 5 กลุ่ม ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ
สตรีรวมถึงประเด็นความเสมอภาคทางเพศ และผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ
และผู้ลี้ภัย/ผู้แสวงหาที่พักพิง
ในปี 2563 รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�ำเนินการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กในหลายด้าน อาทิ
การให้เงินอุดหนุนเด็กเล็กอายุ 0-6 ปีแบบถ้วนหน้า เดือนละ 600 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป การจัด
อบรมพี่เลี้ยงเด็กของโรงเรียนเอกชนเพื่อมิให้มีการกระท�ำที่เป็นการละเมิดสิทธิเด็ก และการลดอัตราวัยรุ่นตั้งครรภ์
อย่างไรก็ดี ยังมีสงิ่ ทีต่ อ้ งเร่งรัดด�ำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เช่น การจัดท�ำร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย การดูแลให้เด็ก
และเยาวชนที่ตั้งครรภ์ในสถานศึกษาได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม การเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินกระบวนการ
ยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว ส่วนประเด็นที่เป็นปัญหาส�ำคัญคือ การกระท�ำความรุนแรงและ
การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กโดยบุคลากรทางการศึกษา ปัญหาการกลั่นแกล้งรังแกหรือบูลลี่ (bully) ในโรงเรียนและ
ทางโซเชียลมีเดียที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ซึ่งในประเด็นนี้ กสม. ได้มีข้อเสนอแนะที่ส�ำคัญ อาทิ รัฐบาลและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรเร่งพิจารณาร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2563-2570 โดยให้ความส�ำคัญกับเด็กกลุ่มที่มีอุปสรรค
ในการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ เป็นพิเศษ การมีมาตรการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก
ในสถานศึกษาและโดยบุคลากรทางการศึกษาอย่างจริงจัง รวมถึงการจัดให้มีกลไกรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงได้ง่าย
มีมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียหายอย่างมีประสิทธิผล การให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย รวมทั้งอาจพิจารณาขยายความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนในการจัด
ให้มีระบบให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาแก่เด็กและเยาวชนในเรื่องดังกล่าว
ในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเตรียมความพร้อมรองรับประชากรสูงอายุ
ที่จะเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิที่เป็นรูปธรรมและสามารถด�ำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ เช่น
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการผู้สูงอายุแห่งชาติที่ครอบคลุมทั้งกลุ่มก่อนวัยสูงอายุและกลุ่มสูงอายุในด้านเศรษฐกิจ
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สุขภาพ สภาพแวดล้อม และสังคม การคุ้มครองสิทธิที่เกี่ยวกับการท�ำงานโดยขยายอายุแรงงานนอกระบบให้มีสิทธิเป็น
ผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40 ของพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. 2533 จากเดิม 60 ปีเป็น 65 ปี และส่งเสริมการเข้าถึง
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เป็นสาธารณะ เป็นต้น อย่างไรก็ดี ยังพบว่า มีปัญหาและความท้าทายบางประการ อาทิ การจัด
ระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง อุปสรรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ ปัญหา
การใช้ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ ซึ่ง กสม. ได้มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ข้างต้นอย่างครอบคลุมแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2563 และได้ย�้ำข้อเสนอแนะ
บางข้อในรายงานฉบับนี้ เช่น การให้ความส�ำคัญกับผู้สูงอายุที่มีอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิในการมีสวัสดิการสังคมและ
มาตรฐานการครองชีพทีเ่ พียงพอ การพิจารณาทบทวนกฎหมายและระเบียบทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมสิทธิและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ การก�ำหนดแนวทางให้ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง การก�ำหนดกลไกในการเฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหาผูส้ งู อายุถกู ทอดทิง้ ถูกกระท�ำรุนแรง หรือถูกล่วงละเมิดทัง้ จากบุคคลในและนอกครอบครัวในระดับท้องถิน่ รวมถึง
การใช้เครือข่ายอาสาสมัครในการด�ำเนินงาน และการประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้ความช่วยเหลือ เป็นต้น
ส�ำหรับกลุ่มคนพิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการด�ำเนินการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการในหลายด้าน
ทั้งการส่งเสริมสิทธิในการมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมโดยเพิ่มเบี้ยความพิการส�ำหรับเด็กและผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ การส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและทัว่ ถึงผ่านศูนย์บริการคนพิการในระดับ
ชุมชน การส่งเสริมการเข้าถึงการมีงานท�ำผ่านการฝึกอาชีพและการจัดหางาน การจัดให้มีระบบบริการผู้ช่วยคนพิการ
เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้สามารถด�ำรงชีวิตได้โดยอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้ตามอนุสัญญา CRPD นอกจากนี้
รัฐบาลได้ตอบรับข้อเสนอแนะของ กสม. เรือ่ งการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะและได้เริม่ ด�ำเนินการท�ำแผนเพือ่ ปรับปรุง
และออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งก�ำหนดมาตรฐานสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จ�ำเป็นของระบบขนส่งสาธารณะ
ทีค่ นพิการใช้ประโยชน์ได้ อย่างไรก็ตาม มาตรการในการส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิบางประการยังไม่เห็นผลชัดเจน
โดยเฉพาะสิทธิด้านการศึกษาของเด็กพิการที่ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาเพียงในระดับประถมศึกษาเท่านั้น ส่วนเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา มีปัญหาทางการเรียนรู้ พฤติกรรมและอารมณ์ และเด็กออทิสติกเป็นกลุ่มที่ยังขาดรูปแบบ
ระบบการจัดการศึกษาทีช่ ดั เจน ขาดครูผสู้ อนทีม่ คี วามรูแ้ ละทักษะทีเ่ หมาะสม ขาดระบบสนับสนุนครอบครัวให้สามารถ
เตรียมความพร้อมเด็กพิการกลุ่มนี้ในการเข้าเรียนรวมกับเด็กปกติได้ ด้านสิทธิในการท�ำงาน พบว่าจ�ำนวนคนพิการที่ได้
ท�ำงานตามมาตรการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการไม่เพิ่มขึ้น การจ้างงานโดยหน่วยงานของรัฐยังมีน้อย ขณะเดียวกัน
ยังไม่พบว่ามีมาตรการป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือที่ชัดเจนกรณีการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กหญิงพิการ กสม. จึงมี
ข้อเสนอแนะต่อรัฐเพื่อส่งเสริมให้คนพิการให้ได้เข้าถึงสิทธิต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิด้านการศึกษา โดยการจัดการ
ศึกษาที่เหมาะสมแก่คนพิการตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 รวมทั้งจัดให้มีระบบ
สนับสนุนการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสมกับความพิการแต่ละประเภท ด้านการจ้างงานควรศึกษาปัจจัยทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อ
การจ้างงานหรือการท�ำงานของคนพิการซึง่ ยังมีจ�ำนวนน้อยเมือ่ เปรียบเทียบกับคนพิการทีอ่ ยูใ่ นวัยท�ำงานและท�ำงานได้
อีกทั้งควรพิจารณามาตรการในการป้องกันคนพิการ โดยเฉพาะเด็กหญิงพิการจากการถูกท�ำร้ายหรือล่วงละเมิด
และเพิ่มมาตรการในการคุ้มครองช่วยเหลือและเยียวยา เป็นต้น
ในด้านสิทธิสตรี รัฐมีการด�ำเนินการที่ส่งเสริมและคุ้มครองสตรีหลายด้าน อาทิ การปราบปรามการค้ามนุษย์
เพื่อแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณีซึ่งมีสถิติคดีลดลง การออกมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการท�ำงานซึง่ สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ�ำอนุสญ
ั ญา CEDAW การแก้ไขเพิม่ เติม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และ มาตรา 305 เกี่ยวกับเงื่อนไขการท�ำแท้งซึ่งจะช่วยให้สตรีที่มีความจ�ำเป็น
เข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย การส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนมีมาตรการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศภายในองค์กรของตน ตลอดจนการจัดท�ำร่างกฎหมายคู่ชีวิตและเตรียมแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมของกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศในเรื่องการก่อตั้งครอบครัว อย่างไรก็ตาม พบว่า
การกระท�ำความรุนแรงในครอบครัวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยผู้หญิงเป็นผู้ถูกกระท�ำสูงถึงร้อยละ 84 รวมทั้งยังคงพบ
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การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหลากหลายทางเพศ ในประเด็นนี้ กสม. มีข้อเสนอแนะว่า รัฐบาลควรพิจารณามาตรการ
แก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อสตรีในครอบครัวที่ต้นเหตุของปัญหาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ�ำ
อนุสัญญา CEDAW ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของพนักงานบริการ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว
มีส่วนให้ข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย
โดยตรง และควรมีการติดตามผลการด�ำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ
ในที่ท�ำงานในหน่วยงานของรัฐ
ในส่ ว นของผู ้ มี ป ั ญ หาทางสถานะและสิ ท ธิ กระทรวงมหาดไทยได้ พ ยายามแก้ ไขปั จ จั ย ที่ เ ป็ น อุ ป สรรค
ในการพิจารณาให้สถานะ/สัญชาติแก่บคุ คลเพือ่ ให้กระบวนการมีความรวดเร็วและไม่เป็นภาระแก่ผยู้ นื่ ขอ เช่น การก�ำหนด
แนวทางปฏิบัติหรือแนวทางประกอบการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาค�ำขอสถานะ/สัญชาติให้ชัดเจนขึ้น ท�ำให้สามารถ
ให้สถานะและสัญชาติไทยแก่บุคคลเกินกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ รัฐยังได้ให้สิทธิข้ันพื้นฐานด้านสาธารณสุข
แก่ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิเพิ่มเติม และมีการบูรณาการการท�ำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเด็ก
นักเรียนทีม่ เี ลขประจ�ำตัวขึน้ ด้วยตัวอักษร G อย่างไรก็ดี ปัจจุบนั ยังคงเหลือผูม้ ปี ญ
ั หาสถานะทางทะเบียนมากถึง 480,694 คน
และยังคงมีปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินงานที่ต้องได้รับการแก้ไขทั้งปัญหาการแสวงหาพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือ
เพื่อพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลของผู้มีปัญหาทางสถานะ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาในเรื่องกลไกการด�ำเนินงาน ก�ำลังคนและ
งบประมาณที่จ�ำกัดเมื่อเทียบกับปริมาณผู้ที่เข้าเกณฑ์ขอแปลงสัญชาติ
ด้านการคุม้ ครองผูแ้ สวงหาทีพ่ กั พิง/ผูล้ ภี้ ยั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอยูร่ ะหว่างการก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ิ
ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับ
ประเทศอันเป็นภูมิล�ำเนาได้ พ.ศ. 2562 จึงยังไม่เกิดผลในทางปฏิบัติ ส่วนการจัดท�ำบันทึกความเข้าใจเรื่องการก�ำหนด
มาตรการและแนวทางในการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ พ.ศ. 2562 ขณะนี้ยังอยู่ระหว่าง
การจัดท�ำขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ประสานกับ
กรมกิจการเด็กและเยาวชนในการให้ความช่วยเหลือเด็กในภาวะเปราะบางโดยส่งเด็กพร้อมมารดาเข้ารับการดูแล
ในสถานรองรับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือของเอกชน ส่วนการส่งผู้หนีภัยการสู้รบ
ชาวเมียนมากลับประเทศอาจยังไม่สามารถด�ำเนินการได้ในปีนี้เนื่องจากอุปสรรคที่เกิดจากสถานการณ์แพร่ระบาด
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ในประเด็นเกี่ยวกับผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ กสม. มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ
การจัดสรรบุคลากรและงบประมาณที่เพียงพอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการพิจารณาให้สถานะหรือสัญชาติ
การเร่งด�ำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพือ่ จ�ำแนกเด็กนักเรียนกลุม่ G ออกจากเด็กทีม่ สี ถานะอยูเ่ ดิม รวมทัง้ ก�ำหนดแนวทาง
ดูแลสุขภาพของเด็กนักเรียนกลุ่ม G ที่ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิด้านสาธารณสุข ในส่วนของผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่พักพิง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรเร่งก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขภายใต้ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการคัดกรอง
คนต่างด้าวทีเ่ ข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมลิ �ำเนาได้ พ.ศ. 2562 เพือ่ ให้สามารถ
น�ำระเบียบดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติได้โดยเร็ว ควรเร่งศึกษาและพิจารณาการถอนข้อสงวนของไทยในอนุสัญญา CRC
ข้อที่ 22 เพื่อเป็นหลักประกันว่าเด็กผู้ลี้ภัยในประเทศไทยจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม และเร่งจัดท�ำขั้นตอน
การปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน (SOP) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจเรื่องการก�ำหนดมาตรการและแนวทาง
ในการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ พ.ศ. 2562 โดยเร็ว

รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563
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