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 การจัดทำารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศฉบับน้ี เป็นการดำาเนินการ
ตามหน้าที่และอำานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ท่ีบัญญัติในมาตรา 247 (2) ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และมาตรา 26 (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2560 โดยในการจดัทำารายงานดังกล่าว กสม. ได้ประมวลข้อมลูจากเหตกุารณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในปี 2563 ทั้งข้อมูลจากการดำาเนินการของหน่วยงานของรัฐ ข้อมูลจากภาคประชาชน ข้อมูล
จากการปฏบิตังิานของ กสม. และจากการประชมุรบัฟังความเหน็จากฝ่ายต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง แล้วนำาข้อมลูทีไ่ด้มาวเิคราะห์ 
และพิจารณาเปรียบเทียบกับสิทธิต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายภายในและหนังสือสัญญา 
ทีป่ระเทศไทยเป็นภาคแีละมพัีนธกรณทีีจ่ะต้องปฏบิตัติาม เพือ่ประเมนิสถานการณ์สทิธใินแต่ละด้านและจัดทำาข้อเสนอแนะ 
โดยได้แบ่งการประเมินสถานการณ์ออกเป็น 4 ด้าน ตามขอบเขตของสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและ
ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สำาคัญในบริบทของประเทศไทยในปี 2563 ได้แก่ (1) การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
ในสถานการณ์เฉพาะ (2) การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (3) การประเมินสถานการณ์
ด้านสทิธทิางเศรษฐกจิสงัคมและวฒันธรรม และ (4) การประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชนของกลุม่บคุคล ดงัมีสาระ
สำาคัญโดยสรุป ดังนี้

 ในปี 2563 มีสถานการณ์เฉพาะที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนที่สำาคัญ 2 สถานการณ์ ได้แก่ สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และสถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองของนักเรียน นิสิต นักศึกษา  
และประชาชน

 การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในวงกว้างทำาให้รฐับาลต้องประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิเพือ่กำาหนดมาตรการ 
ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยบางมาตรการมีลักษณะเป็นการจำากัดสิทธิและเสรีภาพบางประการ อาทิ  
การห้ามเดินทางข้ามเขตจังหวัด การกำาหนดเวลาออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิว การห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มหรือ 
การชุมนุม แต่มาตรการดังกล่าวมีความจำาเป็นและได้สัดส่วนกับความรุนแรงของสถานการณ์โดยมีข้อมูลเชิงประจักษ ์
ทีแ่สดงให้เหน็ว่า เป็นมาตรการทีม่ปีระสิทธิผลและรฐัได้ผ่อนผนัหรอืยกเว้นการบงัคบัใช้มาตรการเหล่านัน้เมือ่สถานการณ์
แพร่ระบาดเริ่มคลี่คลายลง ในขณะเดียวกัน รัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้งกลุ่มแรงงาน 
ผู้สูงอายุ และคนพิการที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจและการครองชีพ เพื่อคุ้มครองสิทธิที่จะมีมาตรฐาน 
การดำารงชีวิตที่เหมาะสม ผ่านมาตรการเยียวยาและมาตรการทางการเงินเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม การให้
ความช่วยเหลือผ่านระบบออนไลน์ทำาให้ผู้ได้รับผลกระทบบางกลุ่มเข้าไม่ถึงสิทธิ เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ เนื่องจากมีอุปสรรค 
ทางภาษาหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต และยังพบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เพ่ิมขึ้น 
ในกลุ่มผู้หญงิ และปัญหาการไม่สามารถเข้าถงึบรกิารสาธารณสขุโดยเฉพาะเรือ่งการยตุกิารตัง้ครรภ์ได้ ในการแพร่ระบาด
ระลอกใหม่ที่พบในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจำานวนมากและการติดเชื้อในหลายจังหวัดที่มีความเชื่อมโยงจากบ่อนการพนัน 
สะท้อนถึงการทำางานของหน่วยงานของรัฐในการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่สามารถดำาเนินการในเรื่องดังกล่าวได้อย่างจริงจัง 
จงึทำาให้เกดิการแพร่ระบาดระลอกใหม่ขึน้ กสม. จงึมีข้อเสนอแนะต่อรฐับาลให้คำานงึถงึข้อจำากดัในการเข้าถงึความช่วยเหลอื 
ของประชากรบางกลุ่มและกำาหนดช่องทางที่เหมาะสมเพื่อให้ประชากรกลุ่มดังกล่าวได้เข้าถึงและใช้สิทธิในทางปฏิบัต ิ
ได้จรงิ ในส่วนของการจดัหาวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ 19 น้ัน ควรจัดหาให้บุคคลท่ีมีความเสีย่งจากการปฏบัิตงิานท่ีอาจสมัผัส 

การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
ในสถานการณ์เฉพาะ

(1)



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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กบัผู้ตดิเชือ้หรอืผู้ท่ีมคีวามเปราะบางด้านสขุภาพให้สามารถเข้าถึงวคัซนีได้โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิและในพืน้ท่ีท่ีมีการระบาดสงู 
ท่ีมีการกักตัวแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จำากัดและสภาพแออัดและยังไม่สามารถแยกบุคคลที่อาจติดเชื้อออกได้  
ควรหามาตรการเพื่อลดความเสี่ยง รวมท้ังมีการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการป้องกันโรคและมาตรการ
ของรัฐให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและในภาษาที่แรงงานสามารถเข้าใจได้และดำาเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
ต่อการแก้ปัญหาการลกัลอบนำาแรงงานทีผ่ดิกฎหมายเข้าประเทศ และการเปิดบ่อนการพนนัทัว่ประเทศ โดยเฉพาะหากม ี
เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องในการกระทำาความผิดดังกล่าว

สำาหรับสถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ปี 2563 
เป็นปีท่ีมีการชุมนุมเกิดข้ึนในหลายพื้นที่ ทั้งการชุมนุมทางการเมืองและการชุมนุมเพื่อสะท้อนปัญหาสิทธิทาง
เศรษฐกิจและสังคมต่อเนื่องเกือบตลอดทั้งปี ยกเว้นในช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่เริ่มตั้งแต่ปลาย
เดือนมีนาคม 2563 และรัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อคุ้มครองสิทธิ 
ด้านสุขภาพของประชาชน รวมถึงการห้ามชุมนุมใด ๆ แต่เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดีขึ้น รัฐบาล
ได้ผ่อนคลายมาตรการให้ประชาชนสามารถจัดกจิกรรมรวมกลุม่และกลบัมาใช้เสรภีาพในการชมุนุมโดยสงบได้ต้ังแต่เดือน
สงิหาคม 2563 ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการชมุนมุสาธารณะ แต่ยงัต้องปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัโรคท่ีทางราชการกำาหนด  
หลังจากการผ่อนคลายมาตรการ กลุ ่มต่าง ๆ ได้มีการชุมนุมอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ซึ่ง กสม. ได้เฝ้าระวัง 
และติดตามสถานการณ์การชุมนุมโดยใกล้ชิดและมีแถลงการณ์หรือข ่าวประชาสัมพันธ ์อย ่างต ่อเนื่องตาม 
ความเหมาะสมของสถานการณ์เพือ่ให้หน่วยงานของรฐัและผูช้มุนมุตระหนกัถงึหลกัการสทิธมินษุยชน รวมถึงมข้ีอเสนอแนะ 
หลายประการเพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องดำาเนินการเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ 
ตามที่รัฐธรรมนูญและกติกา ICCPR ให้การรับรอง จากการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การชุมนุมส่วนใหญ่พบว่า 
ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงแม้จะมีการกระทบกระทั่งกันอยู่บ้างระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล 
ความสงบเรียบร้อยในบางกรณี แต่ทั้งสองฝ่ายพยายามใช้ความอดทนอดกลั้นเพื่อไม่ให้มีความรุนแรงเกิดขึ้น อย่างไรก็ดี  
มีการชุมนุมสองกรณีที่บริเวณแยกปทุมวันและหน้ารัฐสภาที่รัฐใช้มาตรการยุติการชุมนุมโดยการฉีดนำ้าแรงดันสูง ซ่ึงมี 
การผสมสารเคมีเข้าใส่ผู้ชุมนุม โดยเฉพาะการชุมนุมเม่ือวันท่ี 16 ตุลาคมท่ีแยกปทุมวัน ซึ่ง กสม. เห็นว่ายังไม่ปรากฏ 
ลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ความรุนแรงจนถึงขั้นต้องใช้มาตรการสลายการชุมนุม การฉีดนำ้าผสมสารเคม ี
จึงเป็นการกระทำาท่ีเกินสมควรแก่เหตุ อย่างไรก็ดี ในภาพรวมรัฐยังคงทำาหน้าท่ีดูแลการใช้เสรีภาพในการชุมนุม 
โดยสงบของประชาชนโดยไม่ได้แทรกแซงการใช้เสรีภาดังกล่าวแม้ในบางกรณีผู้จัดการชุมนุมไม่ได้แจ้งการชุมนุม 
ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 แต่การชุมนุมยังคงดำาเนินต่อไปได้ ท้ังน้ี รัฐได้มี 
การแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ชุมนุมจำานวนหนึ่งในฐานความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ จึงเป็นไปในแนวทางเดียวกับ 
ความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการประจำากติกา ICCPR ในเรื่องสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ และโดยทั่วไปผู้ชุมนุมได้รับ 
การปล่อยชั่วคราวในระหว่างการดำาเนินคดี

(2) การประเมินสถานการณ์ 
 ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

มีประเด็นสำาคัญได้แก่ การเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน การติดตามจับกุมตัวโดยเจ้าหน้าที่รัฐ และปัญหา
เรือนจำาแออดั สถานการณ์การกระทำาทรมาน การบังคับให้สญูหาย และการคุ้มครองนกัปกป้องสทิธมินษุยชน สถานการณ์
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โทษประหารชีวิต การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพของสื่อมวลชน

ในปี 2563 รัฐยังคงส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา ท้ังการ 
ช่วยเหลือผู้เสียหายและจำาเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย 
แก่จำาเลยในคดอีาญา พ.ศ. 2544 ทีม่จีำานวนเพิม่ขึน้ ส่วนการให้ความช่วยเหลอืผ่านกองทนุยตุธิรรมในการให้ความช่วยเหลอื 
แก่ประชาชน ส่วนใหญ่เป็นการช่วยเหลือในเรื่องการปล่อยชั่วคราวและค่าใช้จ ่ายในการดำาเนินคดีในขณะที่
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ศาลยุติธรรมได้มีข้อแนะนำาหลายฉบับที่ยกระดับการคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพทั้งของผู ้เสียหายและผู ้ต ้องหา 
หรือจำาเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำาเลยชั่วคราวระหว่างการดำาเนินคดี สำาหรับการลดความแออัด 
ในเรือนจำานั้น นอกจากการจัดสรรงบประมาณเพื่อขยายพื้นที่เรือนจำาแล้ว กสม. เห็นว่าควรนำาวิธีการอื่นมาใช้ 
ร่วมด้วย เช่น การปล่อยชั่วคราว การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว และการให้ผู้กระทำาความผิดที่ไม่ร้ายแรงบำาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์เพื่อลดปริมาณผู้ต้องขัง 

ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำาทรมานและการบงัคบับคุคลให้สญูหาย รฐับาลได้ให้ความเหน็ชอบ 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... และเตรียมเสนอ 
เข้าสูก่ารพจิารณาของสภาผูแ้ทนราษฎรต่อไป อย่างไรกดี็ กสม. ยงัคงมข้ีอห่วงกงัวลต่อรายงานทีก่ล่าวอ้างว่า มกีารกระทำา
ทรมานโดยเจ้าหน้าทีข่องรฐั ซึง่พบว่ามกีารร้องเรียนอยูเ่ป็นระยะแม้ว่าจะมจีำานวนลดน้อยลงกต็าม นอกจากนี ้สถานการณ์ 
การเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บในระหว่างการจับกุม การควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ และในระหว่างการฝึกฝนหลักสูตร 
ต่าง ๆ  มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่ง กสม. เห็นว่าต้องสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย 
และควรมีการสอบสวนการเสียชีวิตของบุคคลระหว่างการถูกควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่รัฐหรือระหว่างการฝึก ตลอดจน 
มีมาตรการเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก 

ในด้านการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน แม้ว่าจะได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 161/1 และ มาตรา 165/2 เพือ่ให้ศาลมอีำานาจยกฟ้องในชัน้การตรวจคำาฟ้องหากคดมีเีจตนากลัน่แกล้งเพือ่ดำาเนินคดี  
แต่มีข้อสังเกตจากภาคประชาสังคมว่า การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวใช้ได้เฉพาะกรณีท่ีเป็นคดีระหว่างเอกชน 
ด้วยกัน แต่การฟ้องคดนีกัปกป้องสทิธมินษุยชนส่วนใหญ่มหีน่วยงานรฐัเป็นคูก่รณมีากกว่า นอกจากนี ้ยงัปรากฏสถานการณ์ 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกข่มขู่คุกคามหลายกรณี ซึ่งบางกรณี กสม. ได้ช่วยประสานงานให้หน่วยงานของรัฐเพ่ือดูแล
ความปลอดภัย เช่น กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได และสมาชิกสหกรณ์เกษตรกรภาคใต้ เป็นต้น

สำาหรับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถิติการก่อความไม่สงบ จำานวนผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บ 
ในปี 2563 มีจำานวนลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาแก ่
ผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงและมีความพยายามแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ทั้งในมิติของกระบวนการพูดคุย
สนัตสิขุ การจดัอบรมให้ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัหลกัสทิธิมนษุยชนแก่เจ้าหน้าทีด้่านความม่ันคง และการปรบัปรงุสถานที ่
ควบคุมตัวผู้ต้องสงสยัให้สามารถตรวจสอบได้ แต่ยงัมปีระเดน็ทีอ่าจกระทบสทิธิของประชาชนทีย่งัคงต้องตดิตามเฝ้าระวงั 
เช่น การกล่าวอ้างว่ามีการกระทำาทรมานต่อผู ้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคง กรณีข้อร้องเรียนการขอตรวจ DNA  
ประชาชนในบางพื้นท่ีโดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้แจ้งเหตุผลที่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดความหวาดระแวงของประชาชน รวมถึง 
การระงับสัญญาณหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนซิมการ์ดโดยวิธีการตรวจสอบใบหน้า (face recognition) 
เพื่อยืนยันอัตลักษณ์ของตนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นต้น ซึ่งอาจกระทบสิทธ ิ
ในการรับรู้ข่าวสารในของสถานการณ์ดังกล่าว ในประเด็นน้ี กสม. เห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำาคัญ 
กับการสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชนโดยการทำาความเข้าใจกรณีเกิดเหตุการณ์ท่ีอาจกระทบต่อสิทธิของประชาชน 
ในพื้นที่ เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากยิ่งขึ้น 

(3) การประเมินสถานการณ์
 ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

มีประเด็นท่ีสำาคัญ ได้แก่ สิทธิแรงงาน สิทธิชุมชนกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิด้านสุขภาพ  
สิทธิด้านการศึกษา และธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

กรณีสิทธิแรงงาน สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง 
ทำาให้แรงงานจำานวนมากถูกเลิกจ้าง จากสถิติของกระทรวงแรงงานพบว่า ในปีงบประมาณ 2563 ได้รับเรื่องร้องเรียน 
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กรณีลูกจ้างถูกเลิกจ้างและไม่ได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าปีงบประมาณ 2562 สูงถึงร้อยละ 74 ซึ่งกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้คำาแนะนำาช่วยเหลือให้แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย 
นอกจากนี้ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้มีการดำาเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานกลุ่มต่าง ๆ  
ให้ดียิ่งขึ้น เช่น มีความคืบหน้าในการแก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543  มีการจัดทำาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ  
พ.ศ. .... และปรับปรุงกฎหมายการขยายอายุให้แรงงานอิสระที่มีอายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ สามารถ 
สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ของกฎหมายประกันสังคมได้ ส่วนกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ได้รับผลกระทบจาก 
โรคโควิด 19 เช่นเดียวกันนั้น รัฐมีมาตรการเยียวยาและผ่อนปรนให้อยู่ในประเทศไทยและทำางานได้ต่อไป ในกลุ่ม
แรงงานประมงซ่ึงส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว 3 สญัชาต ิได้มกีารออกประกาศเพ่ือให้การคุม้ครองการได้รบัค่าตอบแทน 
รายเดือน ความช่วยเหลือจากรัฐในการตรวจทานความถูกต้องของสัญญาจ้าง และการประกันสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้  
กสม. มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การส่งเสริมให้ความรู้แก่กลุ่มแรงงานถึงสิทธิประโยชน ์
ตามกฎหมายแรงงานและช่องทางในการร้องเรยีน การบงัคบัใช้กฎหมายคุม้ครองแรงงานอย่างเคร่งครดั การประชาสมัพนัธ์
ให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมให้มากขึ้น และให้แรงงานต่างด้าวมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายแรงงาน 
เป็นต้น 

ในส่วนของสิทธิชุมชนกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในปี 2563 รัฐบาลได้สำารวจการถือครองที่ดิน
ของประชาชนในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อออกมาตรการผ่อนผันให้ประชาชนในพื้นที ่
มีสิทธิอยู่อาศัยและเข้าทำาประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้ แต่ภาคประชาชนยังมีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับกฎหมายป่าชุมชน 
ทีต้่องอยูน่อกเขตป่าอนรุกัษ์ อาจทำาให้ชมุชนทีอ่าศัยและพึง่พงิป่าไม้ท่ีอยูใ่นเขตป่าอนรุกัษ์ไม่สามารถขอจดัตัง้ป่าชมุชนได้ 
กลุม่ชาติพนัธุช์าวกะเหรีย่งและชาวเลยงัประสบปัญหาเรือ่งทีอ่ยูอ่าศัย ทีท่ำากนิและบางรายถกูดำาเนนิคดโีดยหน่วยงานรฐั 
นอกจากนี้ การดำาเนินโครงการของรัฐหรือที่รัฐเป็นผู ้อนุญาตให้ดำาเนินการที่มีผลกระทบต่อชุมชนยังขาดการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนอย่างเพียงพอในหลายกรณี เช่น การขออนุญาตเกี่ยวกับเหมืองแร่ หรือการสร้างกำาแพงกันคลื่น 
ชายฝั่งทะเล ในประเด็นนี้ กสม. มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล อาทิ ควรปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มีอยู่ให้รับรอง
สิทธิชุมชนเพื่อให้ชุมชนรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ สามารถมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติกับรัฐได้ การให้
ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อการดำาเนินโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต รวมถึง
มีมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม 

ในประเดน็สทิธิด้านสขุภาพ ในปี 2563 รฐับาลมีการดำาเนนิการต่อเนือ่งเพือ่ให้ประชาชนเข้าถงึบรกิารสาธารณสขุ
อย่างทั่วถึง เช่น การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ การลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยใช้เทคโนโลยี การจัดหาวัคซีน
ป้องกันโรค เป็นต้น ส่วนสถานการณ์สุขภาพที่ควรติดตามและเฝ้าระวัง คือ ปัญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การฆ่าตัวตายโดยถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ และการบริการให้คำาปรึกษาแก่ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตอาจยังไม่เพียงพอ 
ปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ที่ยังเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนบางส่วน 
ยงัขาดความรูค้วามเข้าใจและขาดอปุกรณ์ในการป้องกนัตนเองจากฝุน่ละอองขนาดเลก็ ในส่วนของการใช้สารเคมป้ีองกนั 
และกำาจดัศตัรพูชืทีก่ระทบต่อสุขภาพ มบีางภาคส่วนทีเ่รยีกร้องให้ยงัคงใช้พาราควอตและคลอร์ไพรฟิอสต่อไป เนือ่งจาก
ยงัไม่สามารถหาสารทดแทนให้แก่เกษตรกรทีม่ปีระสทิธภิาพและราคาทีเ่หมาะสมได้ ทัง้นี ้กสม. มข้ีอเสนอแนะต่อรฐับาล 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น การเร่งดำาเนินการในเชิงรุกเพื่อสำารวจและวางแผนเพื่อช่วยเหลือคนที่ส่งสัญญาณ 
การฆ่าตัวตายบนสื่อสังคมออนไลน์ การสร้างความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายและการป้องกันตนเองจากปัญหาฝุ่นละออง 
PM 2.5 รวมทั้งการจัดให้ประชาชนเข้าถึงอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองอย่างเพียงพอและในราคาที่เข้าถึงได้ และเร่งหา
มาตรการรองรับที่เหมาะสมสำาหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรในการใช้สารกำาจัดศัตรูพืชเพื่อใช้งาน 

สำาหรับสิทธิด้านการศึกษาพบว่า สถิติการเข้าถึงการศึกษาของประชากรในวัยเรียนของประเทศไทยในปี 2563 
ยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง ประชากรในวัยเรียนประมาณ 2 ล้านคนยังไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาสถิตินักเรียน 
ที่ออกจากการศึกษากลางคันจะมีแนวโน้มลดลงและอยู่ในระดับตำ่า และรัฐบาลได้มีความพยายามท่ีเป็นรูปธรรม 
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ในการส่งเสรมิการเข้าถงึการศกึษาผ่านกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา (กยศ.) และกองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการ
ศกึษา (กสศ.) ในด้านคุณภาพการศึกษา ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐานตัง้แต่ปีการศกึษา 2560-2562 
มีผลคะแนนเฉลี่ยรายวิชาค่อนข้างตำ่าส่วนมากไม่ถึงร้อยละ 50 อีกท้ังยังมีความเหลื่อมลำ้าของคะแนนระหว่างโรงเรียน 
ในเขตเมืองกับโรงเรียนนอกเขตเมือง กสม. จึงมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลพิจารณาจัดทำาแผนหรือมาตรการแก้ไขปัญหา
ประชากรในวัยเรียนที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาได้เข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงมากขึ้น สนับสนุนการดำาเนินงานของ 
กองทุน กยศ. และกองทุน กสศ. อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเร่งกำาหนดนโยบายเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยสร้างกลไกมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในประเดน็ธรุกิจกบัสทิธมินษุยชน รฐับาลได้เร่งสร้างความเข้าใจกบัหน่วยงานรฐัในการขับเคลือ่นแผนปฏบิตักิาร 
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) มีการจัดตั้งกลไกในการติดตามผลการดำาเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการฯ และมีความร่วมมือกับภาคธุรกิจในการจัดอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการประกอบธุรกิจตาม 
หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และผลักดันมาตรการเปิดเผยข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน
ในแบบแสดงรายการประจำาปีของบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ อย่างไรกต็าม ทีผ่่านมายงัปรากฏการดำาเนนิการ 
ของภาคธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งในด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการคุ้มครองนักปกป้อง 
สิทธมินุษยชน  กสม. จึงมข้ีอเสนอแนะต่อรฐับาลให้เร่งรดัหน่วยงานปฏบิตัติามแผนปฏิบัติการฯ อย่างจรงิจงัภายในกรอบ
ระยะเวลาทีร่ะบุไว้ รวมถึงเปิดเผยความคืบหน้าให้ประชาชนทัว่ไปได้รับทราบ มีมาตรการจงูใจภาคธรุกจิในการนำาหลกัการ 
ชี้แนะฯ มาปรับใช้ในการดำาเนินธุรกิจ พร้อมกับบังคับใช้กฎหมายเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด

(4) การประเมินสถานการณ์
 สิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล 

ในรายงานฉบับนี้ กสม. ได้นำาเสนอประเด็นสิทธิมนุษยชนของประชากร 5 กลุ่ม ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ 
สตรีรวมถึงประเด็นความเสมอภาคทางเพศ และผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ซ่ึงประกอบด้วยบุคคลไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ  
และผู้ลี้ภัย/ผู้แสวงหาที่พักพิง

ในปี 2563 รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำาเนินการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กในหลายด้าน อาทิ  
การให้เงินอุดหนุนเด็กเล็กอายุ 0-6 ปีแบบถ้วนหน้า เดือนละ 600 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป การจัด
อบรมพี่เลี้ยงเด็กของโรงเรียนเอกชนเพื่อมิให้มีการกระทำาที่เป็นการละเมิดสิทธิเด็ก และการลดอัตราวัยรุ่นตั้งครรภ์  
อย่างไรกด็ ียงัมีส่ิงทีต้่องเร่งรดัดำาเนนิการให้เกิดผลเป็นรปูธรรม เช่น การจดัทำาร่างแผนพฒันาเดก็ปฐมวยั การดแูลให้เดก็ 
และเยาวชนที่ต้ังครรภ์ในสถานศึกษาได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม การเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินกระบวนการ
ยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว ส่วนประเด็นที่เป็นปัญหาสำาคัญคือ การกระทำาความรุนแรงและ 
การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กโดยบุคลากรทางการศึกษา ปัญหาการกลั่นแกล้งรังแกหรือบูลลี่ (bully) ในโรงเรียนและ
ทางโซเชียลมีเดียที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ซึ่งในประเด็นนี้ กสม. ได้มีข้อเสนอแนะที่สำาคัญ อาทิ รัฐบาลและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องควรเร่งพิจารณาร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2563-2570 โดยให้ความสำาคัญกับเด็กกลุ่มที่มีอุปสรรค 
ในการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ เป็นพิเศษ การมีมาตรการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก
ในสถานศึกษาและโดยบุคลากรทางการศึกษาอย่างจริงจัง รวมถึงการจัดให้มีกลไกรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงได้ง่าย  
มีมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียหายอย่างมีประสิทธิผล การให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการตั้งครรภ ์
ก่อนวัยอันควร การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย รวมทั้งอาจพิจารณาขยายความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนในการจัด
ให้มีระบบให้คำาแนะนำาปรึกษาแก่เด็กและเยาวชนในเรื่องดังกล่าว 

ในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเตรียมความพร้อมรองรับประชากรสูงอาย ุ
ที่จะเพิ่มจำานวนมากขึ้นเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิที่เป็นรูปธรรมและสามารถดำารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ เช่น  
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการผู้สูงอายุแห่งชาติที่ครอบคลุมทั้งกลุ่มก่อนวัยสูงอายุและกลุ่มสูงอายุในด้านเศรษฐกิจ 
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สุขภาพ สภาพแวดล้อม และสังคม การคุ้มครองสิทธิที่เกี่ยวกับการทำางานโดยขยายอายุแรงงานนอกระบบให้มีสิทธิเป็น 
ผู้ประกนัตนตามมาตรา 40 ของพระราชบญัญตัปิระกันสงัคม พ.ศ. 2533 จากเดมิ 60 ปีเป็น 65 ปี และส่งเสรมิการเข้าถงึ 
สิ่งอำานวยความสะดวกที่เป็นสาธารณะ เป็นต้น อย่างไรก็ดี ยังพบว่า มีปัญหาและความท้าทายบางประการ อาทิ การจัด
ระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง อุปสรรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ ปัญหา 
การใช้ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ ซึ่ง กสม. ได้มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ข้างต้นอย่างครอบคลุมแล้วเม่ือเดือนเมษายน 2563 และได้ยำ้าข้อเสนอแนะ 
บางข้อในรายงานฉบับนี้ เช่น การให้ความสำาคัญกับผู้สูงอายุที่มีอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิในการมีสวัสดิการสังคมและ
มาตรฐานการครองชพีทีเ่พยีงพอ การพจิารณาทบทวนกฎหมายและระเบยีบทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการดำาเนนิงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมสิทธิและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ การกำาหนดแนวทางให้ผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถ 
ช่วยเหลือตัวเองได้หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง การกำาหนดกลไกในการเฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหาผูส้งูอายถุกูทอดทิง้ ถกูกระทำารนุแรง หรอืถกูล่วงละเมดิทัง้จากบคุคลในและนอกครอบครวัในระดบัท้องถิน่ รวมถงึ
การใช้เครอืข่ายอาสาสมคัรในการดำาเนนิงาน และการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเพ่ือให้ความช่วยเหลอื เป็นต้น

สำาหรับกลุ่มคนพิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดำาเนินการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการในหลายด้าน  
ทั้งการส่งเสริมสิทธิในการมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมโดยเพิ่มเบี้ยความพิการสำาหรับเด็กและผู้มีรายได้น้อยท่ีถือบัตร
สวสัดิการแห่งรฐั การส่งเสริมให้คนพกิารได้เข้าถงึบรกิารต่าง ๆ  ได้โดยสะดวกและทัว่ถึงผ่านศนูย์บรกิารคนพิการในระดบั
ชุมชน การส่งเสริมการเข้าถึงการมีงานทำาผ่านการฝึกอาชีพและการจัดหางาน การจัดให้มีระบบบริการผู้ช่วยคนพิการ
เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้สามารถดำารงชีวิตได้โดยอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้ตามอนุสัญญา CRPD นอกจากนี้ 
รฐับาลได้ตอบรบัข้อเสนอแนะของ กสม. เรือ่งการเข้าถงึระบบขนส่งสาธารณะและได้เร่ิมดำาเนนิการทำาแผนเพือ่ปรบัปรุง
และออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งกำาหนดมาตรฐานสิ่งอำานวยความสะดวกที่จำาเป็นของระบบขนส่งสาธารณะ 
ทีค่นพกิารใช้ประโยชน์ได้ อย่างไรก็ตาม มาตรการในการส่งเสรมิให้คนพิการได้เข้าถึงสทิธบิางประการยงัไม่เหน็ผลชดัเจน  
โดยเฉพาะสิทธิด้านการศึกษาของเด็กพิการที่ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาเพียงในระดับประถมศึกษาเท่านั้น ส่วนเด็กที่ม ี
ความบกพร่องทางสติปัญญา มีปัญหาทางการเรียนรู้ พฤติกรรมและอารมณ์ และเด็กออทิสติกเป็นกลุ่มที่ยังขาดรูปแบบ
ระบบการจัดการศึกษาทีช่ดัเจน ขาดครผููส้อนท่ีมคีวามรูแ้ละทกัษะทีเ่หมาะสม ขาดระบบสนบัสนนุครอบครวัให้สามารถ
เตรียมความพร้อมเด็กพิการกลุ่มนี้ในการเข้าเรียนรวมกับเด็กปกติได้ ด้านสิทธิในการทำางาน พบว่าจำานวนคนพิการที่ได้
ทำางานตามมาตรการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการไม่เพิ่มข้ึน การจ้างงานโดยหน่วยงานของรัฐยังมีน้อย ขณะเดียวกัน 
ยังไม่พบว่ามีมาตรการป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือที่ชัดเจนกรณีการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กหญิงพิการ กสม. จึงมี
ข้อเสนอแนะต่อรัฐเพื่อส่งเสริมให้คนพิการให้ได้เข้าถึงสิทธิต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิด้านการศึกษา โดยการจัดการ
ศึกษาที่เหมาะสมแก่คนพิการตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 รวมท้ังจัดให้มีระบบ
สนับสนุนการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมกบัความพกิารแตล่ะประเภท ด้านการจ้างงานควรศกึษาปจัจัยทีเ่ป็นอปุสรรคต่อ
การจ้างงานหรอืการทำางานของคนพกิารซึง่ยงัมจีำานวนน้อยเมือ่เปรยีบเทยีบกับคนพกิารทีอ่ยูใ่นวยัทำางานและทำางานได้ 
อีกท้ังควรพิจารณามาตรการในการป้องกันคนพิการ โดยเฉพาะเด็กหญิงพิการจากการถูกทำาร้ายหรือล่วงละเมิด  
และเพิ่มมาตรการในการคุ้มครองช่วยเหลือและเยียวยา เป็นต้น

ในด้านสิทธิสตรี รัฐมีการดำาเนินการที่ส่งเสริมและคุ้มครองสตรีหลายด้าน อาทิ การปราบปรามการค้ามนุษย์
เพื่อแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณีซึ่งมีสถิติคดีลดลง การออกมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คกุคามทางเพศในการทำางานซึง่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำาอนุสญัญา CEDAW การแก้ไขเพิม่เตมิ 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และ มาตรา 305 เก่ียวกับเง่ือนไขการทำาแท้งซึ่งจะช่วยให้สตรีท่ีมีความจำาเป็น 
เข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย การส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนมีมาตรการส่งเสริมความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศภายในองค์กรของตน ตลอดจนการจัดทำาร่างกฎหมายคู่ชีวิตและเตรียมแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมของกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศในเรื่องการก่อตั้งครอบครัว อย่างไรก็ตาม พบว่า 
การกระทำาความรุนแรงในครอบครัวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยผู้หญิงเป็นผู้ถูกกระทำาสูงถึงร้อยละ 84 รวมทั้งยังคงพบ 
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การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหลากหลายทางเพศ ในประเด็นนี้ กสม. มีข้อเสนอแนะว่า รัฐบาลควรพิจารณามาตรการ 
แก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อสตรีในครอบครัวท่ีต้นเหตุของปัญหาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำา
อนุสัญญา CEDAW ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของพนักงานบริการ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว 
มีส่วนให้ข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย
โดยตรง และควรมีการติดตามผลการดำาเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ
ในที่ทำางานในหน่วยงานของรัฐ 

ในส่วนของผู ้มีปัญหาทางสถานะและสิทธิ กระทรวงมหาดไทยได้พยายามแก้ไขปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค 
ในการพจิารณาให้สถานะ/สัญชาตแิก่บคุคลเพือ่ให้กระบวนการมคีวามรวดเรว็และไม่เป็นภาระแก่ผูย้ืน่ขอ เช่น การกำาหนด
แนวทางปฏิบัติหรือแนวทางประกอบการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคำาขอสถานะ/สัญชาติให้ชัดเจนขึ้น ทำาให้สามารถ 
ให้สถานะและสัญชาติไทยแก่บุคคลเกินกว่าค่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้ นอกจากน้ี รัฐยังได้ให้สิทธิข้ันพื้นฐานด้านสาธารณสุข 
แก่ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิเพิ่มเติม และมีการบูรณาการการทำางานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเด็ก
นักเรยีนทีม่เีลขประจำาตวัขึน้ด้วยตวัอกัษร G อย่างไรกด็ ีปัจจบุนัยงัคงเหลอืผูม้ปัีญหาสถานะทางทะเบยีนมากถงึ 480,694 คน 
และยังคงมีปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินงานที่ต้องได้รับการแก้ไขทั้งปัญหาการแสวงหาพยานหลักฐานท่ีน่าเชื่อถือ
เพื่อพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลของผู้มีปัญหาทางสถานะ นอกจากน้ี ยังมีปัญหาในเรื่องกลไกการดำาเนินงาน กำาลังคนและ 
งบประมาณที่จำากัดเมื่อเทียบกับปริมาณผู้ที่เข้าเกณฑ์ขอแปลงสัญชาติ 

ด้านการคุ้มครองผูแ้สวงหาทีพ่กัพงิ/ผู้ลีภ้ยั หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องอยูร่ะหว่างการกำาหนดหลกัเกณฑ์และวธิปีฏิบตัิ
ตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับ
ประเทศอันเป็นภูมิลำาเนาได้ พ.ศ. 2562 จึงยังไม่เกิดผลในทางปฏิบัติ ส่วนการจัดทำาบันทึกความเข้าใจเรื่องการกำาหนด
มาตรการและแนวทางในการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ พ.ศ. 2562 ขณะนี้ยังอยู่ระหว่าง
การจัดทำาขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติสำานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ประสานกับ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชนในการให้ความช่วยเหลือเด็กในภาวะเปราะบางโดยส่งเด็กพร้อมมารดาเข้ารับการดูแล 
ในสถานรองรับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือของเอกชน ส่วนการส่งผู้หนีภัยการสู้รบ
ชาวเมียนมากลับประเทศอาจยังไม่สามารถดำาเนินการได้ในปีน้ีเน่ืองจากอุปสรรคท่ีเกิดจากสถานการณ์แพร่ระบาด 
ของโรคโควิด 19

ในประเด็นเกี่ยวกับผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ กสม. มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ  
การจัดสรรบุคลากรและงบประมาณที่เพียงพอเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการพิจารณาให้สถานะหรือสัญชาติ  
การเร่งดำาเนินการตรวจสอบข้อมลูเพ่ือจำาแนกเดก็นกัเรยีนกลุม่ G ออกจากเดก็ทีม่สีถานะอยูเ่ดมิ รวมท้ังกำาหนดแนวทาง
ดูแลสุขภาพของเด็กนักเรียนกลุ่ม G ที่ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิด้านสาธารณสุข ในส่วนของผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่พักพิง 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรเร่งกำาหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเง่ือนไขภายใต้ระเบยีบสำานักนายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการคดักรอง
คนต่างด้าวทีเ่ข้ามาในราชอาณาจกัรและไม่สามารถเดนิทางกลบัประเทศอนัเป็นภมูลิำาเนาได้ พ.ศ. 2562 เพือ่ให้สามารถ
นำาระเบียบดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติได้โดยเร็ว ควรเร่งศึกษาและพิจารณาการถอนข้อสงวนของไทยในอนุสัญญา CRC  
ข้อที่ 22 เพื่อเป็นหลักประกันว่าเด็กผู้ลี้ภัยในประเทศไทยจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม และเร่งจัดทำาขั้นตอน 
การปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน (SOP) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจเรื่องการกำาหนดมาตรการและแนวทาง 
ในการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ พ.ศ. 2562 โดยเร็ว 


