
บทสรุปผู้บริหาร

การจัดั้ทำรายงานุผลัการป็ระเมินุสิถานุการณ์ด้า้นุสิทิธิมินุษุยชนุของป็ระเทศัไทย ป็ ี2564 เป็น็ุไป็ติามห่นุา้ที�
แลัะอำนุาจัของคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนุแห่่งชาติิ (กสิม.) โด้ยในุป็ี 2564 กสิม. ได้้แบ่งการป็ระเมินุสิถานุการณ์
สิิทธิิมนุุษยชนุ ออกเป็็นุ 4 สิ่ว่นุ ด้ังนุี�

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มคีว่ามรนุุแรงข่�นุ 
ในุเด้่อนุเมษายนุ 2564 รัฐบาลัได้้พุยายามทำห่นุ้าที�
คุม้ครองสิทิธิดิ้า้นุสุิขภาพุของป็ระชาชนุผ่านุการให้่บริการ
ป็้องกันุแลัะรักษาโรคให้่ทั�ว่ถ่ง แต่ิยังมีบางกลัุ่มที�อาจัจัะ
ติกห่ล่ันุห่รอ่ยงัคงมอีปุ็สิรรคในุการเขา้ถง่วั่คซึ่นีุ ผลักระทบ 
จัากการแพุร่ระบาด้ของโรคโควิ่ด้ 19 ทำให้่เกิด้ปั็ญห่า 
การขาด้รายได้้แลัะการว่่างงานุ ซึ่่�งการเยยีว่ยาจัากภาครฐั
อาจัไม่เพุยีงพุอแลัะมีป็ระชาชนุบางกลัุม่เขา้ไม่ถง่มาติรการ
ด้ังกล่ัาว่ นุอกจัากนุี� การแพุร่ระบาด้ยังกระทบต่ิอสิิทธิิ 
ด้้านุการศั่กษาของเด้็กที�เสิี�ยงติ่อการออกจัากระบบ 
การศั่กษาโด้ยเฉพุาะเด้็กยากจันุแลัะเด้็กข้ามชาติิ 

การใชเ้สิรภ่าพในการชมุนมุ ในป ี2564 สิว่่นุให่ญ่ 
ใช้แนุว่ทางสัินุติิวิ่ธีิเพุ่�อเสินุอข้อเรียกร้องทางการเม่อง 
แลัะการเรียกร้องให้่รัฐบาลัแก้ไขปั็ญห่าเศัรษฐกิจั สิังคม 
แลัะสิิ�งแว่ด้ลั้อม ภายใติ้มาติรการคว่บคุมการแพุร่ระบาด้
ของโรคโคว่ดิ้ 19 โด้ยป็รบัรูป็แบบการชุมนุมุ เชนุ่ Car Mob  
ห่รอ่กจิักรรมยนุ่เว่นุ้ระยะห่า่ง เป็น็ุต้ินุ อย่างไรกต็ิาม มบีาง
เห่ติุการณ์ที�การใช้เสิรีภาพุในุการชุมนุุมไม่ใช่การชุมนุุม
โด้ยสิงบแลัะป็ราศัจัากอาวุ่ธิแลัะการคว่บคุมดู้แลัของ 
เจั้าห่นุ้าที�ไม่สิอด้คลั้องติามเจัตินุารมณ์ที�รัฐธิรรมนุูญ 
แลัะกติิกา ICCPR ให่้การรับรอง

2การประเมูินสถานการณ์
ด้านสิทธิิพิลเมูืองและสิทธิิทางการเมูือง

1
การประเมิน
สิถานการณ์
สิิทธิิมนุษยชน
ในสิถานการณ์เฉพาะ

การประเมิน
สิถานการณ์
ด้านสิิทธิิพลเมือง
และสิทิธิิทางการเมือง

2
การประเมินสิถานการณ์
ด้านสิิทธิิทางเศรษฐกิจั 
สิังคม และวัฒนธิรรม

3
การประเมิน
สิถานการณ์
สิิทธิิมนุษยชน
ของกลุ่มบุคคล

4

1 การประเมูินสถานการณ์สิทธิิมูนุษยชน
ในสถานการณ์เฉพิาะ

สิิทธิิในกระบวนการยุติิธิรรม ในุป็ี 2564  
ห่นุ่ว่ยงานุที� เกี�ยว่ข้องให่้เงินุช่ว่ยเห่ลั่อป็ระชาชนุ 
ให่้เข้าถ่งคว่ามยุติิธิรรม รว่มถ่งการป็ล่ัอยชั�ว่คราว่  
ผ่านุกองทนุุยตุิธิิรรมแลัะสิำนัุกงานุช่ว่ยเห่ลัอ่ทางการเงินุ
แกผู่เ้สิยีห่ายแลัะจัำเลัยในุคด้อีาญาเพุิ�มข่�นุจัากป็ ี2563  
แลัะมกีารแก้ไขห่ลักัเกณฑ์์ของกองทนุุยตุิธิิรรมที�เกี�ยว่กบั 
ผู้ที�ถูกลัะเมิด้สิิทธิิมนุุษยชนุเพุ่�อให่้ป็ระชาชนุขอรับ 
คว่ามช่ว่ยเห่ลัอ่ อย่างไรก็ติาม กสิม. ได้รั้บเร่�องร้องเรยีนุ 
เกี�ยว่กับการด้ำเนุินุคด้ีลั่าช้าของพุนัุกงานุสิอบสิว่นุ 
ที�สิ่งผลักระทบติ่อสิิทธิิของผู้ติ้องขัง

นักปกป้องสิิทธิิมนุษยชน การกระทำทรมาน
และการบังคับให่้ส้ิญห่าย สิภาผู้แทนุราษฎรได้้มีมติ ิ
รบัห่ลักัการร่าง พุ.ร.บ. ป้็องกันุแลัะป็ราบป็รามการทรมานุ 
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3 การประเมูินสถานการณ์ด้านสิทธิิทางเศรษฐกิจั 
สังคมู และวัฒนธิรรมู

แลัะการกระทำให่บ้คุคลัสูิญห่าย พุ.ศั. .... แติใ่นุปี็ 2564  
ยังป็รากฏิการกระทำทรมานุโด้ยเจั้าห่นุ้าที�ติำรว่จั 
ชุด้เฉพุาะกิจัป็ราบป็รามยาเสิพุติิด้ติ่อผู้ติ้องสิงสิัย 
จันุเป็็นุเห่ตุิให้่เสีิยชีว่ิติ นุอกจัากนุี� การติิด้ติามตัิว่ 
นุกัเคล่ั�อนุไห่ว่ทางการเมอ่งที�สิญูห่ายยงัไม่มคีว่ามคบ่ห่นุ้า  
แม้ว่่าจัะมีการพัุฒนุากฎห่มายเพุ่�อคุ้มครองนัุกป็กป้็อง
สิิทธิิมนุุษยชนุ แต่ิยังไม่มีการนุำป็ระมว่ลักฎห่มายวิ่ธิี
พุิจัารณาคว่ามอาญาที�แก้ไขในุปี็ 2562 เพุ่�อคุ้มครอง 
นุักป็กป็้องสิิทธิิมนุุษยชนุมาป็รับใช้ให่้เกิด้ผลัได้้จัริง 

สิถานการณ์ในจัังห่วัดชายแดนภาคใติ้ สิถิติิ
การก่อคว่ามไม่สิงบแลัะผู้ได้้รับบาด้เจั็บในุพุ่�นุที�จัังห่ว่ัด้
ชายแด้นุภาคใต้ิในุปี็ 2564 มจีัำนุว่นุเพุิ�มข่�นุเม่�อเทียบกับ 
ป็ีก่อนุห่นุ้า แติ่ผู้ เสิียชีว่ิติมีจัำนุว่นุลัด้ลังเล็ักนุ้อย  
รฐับาลัมกีารด้ำเนุนิุการแกไ้ขป็ญัห่าสิถานุการณใ์นุพุ่�นุที� 
แติ่ยังคงมีการก่อเห่ติุรุนุแรงเป็็นุระยะ แลัะการป็ฏิิบัติิ
ห่นุ้าที�ของเจั้าห่นุ้าที�รัฐบางกรณีอาจักระทบติ่อสิิทธิิ 
แลัะสิร้างคว่ามว่ิติกกังว่ลัแก่ป็ระชาชนุ 

โทษประห่ารช่วิติ ในุป็ี 2564 ได้้มีการป็ระกาศั
ใช้ป็ระมว่ลักฎห่มายยาเสิพุติิด้ที�ส่ิงผลัให่้มีการยกเลัิก

คว่ามผิด้บางป็ระเภทที�มีโทษป็ระห่ารชีว่ิติสิถานุเด้ียว่ 
ทำให่้ผู้พุิพุากษาสิามารถใช้ดุ้ลัพุินุิจัลังโทษสิถานุอ่�นุ 
แทนุการป็ระห่ารชวี่ติิได้้ อย่างไรกต็ิาม กสิม. เห่น็ุว่่ารฐับาลั 
คว่รพุิจัารณาทบทว่นุกฎห่มายฉบับติ่าง ๆ  เพุ่�อยกเลัิก
โทษป็ระห่ารชีว่ิติสิำห่รับคว่ามผิด้ที�ไม่เข้าข่ายเป็็นุ  
“คด้อีกุฉกรรจัท์ี�สิดุ้” เพุ่�อให่ส้ิอด้คลัอ้งกบักติกิา ICCPR

เสิรภ่าพในการแสิดงความคดิเห่น็และเสิรภ่าพ
ของสิื�อมวลชน มีการด้ำเนุินุคด้ีเกี�ยว่กับการแสิด้ง
คว่ามเห่็นุระห่ว่่างการชุมนุุมสิาธิารณะแลัะในุส่ิ�อสิังคม
ออนุไลัน์ุที�ว่ิพุากษ์ว่ิจัารณ์การบริห่ารงานุของรัฐบาลั 
คว่ามพุยายามของรฐับาลัในุการแกไ้ขปั็ญห่าขา่ว่ป็ลัอม
อาจัทำให่้เกิด้ข้อจัำกัด้แลัะทำให่้ป็ระชาชนุห่ว่าด้กลััว่
ในุการแสิด้งคว่ามคิด้เห็่นุ อย่างไรก็ติาม มีการถ่ว่งดุ้ลั 
อำนุาจัของฝ่้ายบริห่ารในุการบังคับใช้ พุ.ร.บ. ว่่าด้้ว่ย
การกระทำคว่ามผิด้เกี�ยว่กับคอมพุิว่เติอร์ พุ.ศั. 2550 
แลัะที�แก้ไขเพุิ�มเติิม โด้ยการโติ้แย้งผ่านุกระบว่นุการ 
ทางศัาลั สิว่่นุสิำนัุกงานุติำรว่จัแห่ง่ชาติไิด้ต้ิั�งคณะทำงานุ 
เพุ่�อกลัั�นุกรองการด้ำเนิุนุคด้เีกี�ยว่กบัคว่ามผดิ้ติามป็ระมว่ลั
กฎห่มายอาญา มาติรา 112 

สิิทธิิแรงงาน ในุป็ี 2564 รัฐบาลัแลัะห่นุ่ว่ยงานุ 
ที� เกี� ยว่ข้องได้้ด้ำเนุินุการคุ้มครองสิิทธิิแรงงานุ 
ห่ลัายป็ระการ อย่างไรก็ด้ี แรงงานุบางกลัุ่มยังป็ระสิบ
ป็ญัห่า เชนุ่ แรงงานุนุอกระบบแลัะแรงงานุแพุลัติฟัอรม์
ยังไม่ได้้รับการคุ้มครองในุเร่�องค่าจั้างแลัะสิวั่สิด้ิการ
ติ่าง ๆ  แรงงานุข้ามชาติิบางส่ิว่นุยังเข้าไม่ถ่งกลัไก 
การคุม้ครองทางสิงัคม การลักัลัอบนุำเข้าแรงงานุข้ามชาติิ 
จัากป็ระเทศัเพุ่�อนุบ้านุ แลัะการทำ MOU เพุ่�อนุำเข้า 
แรงงานุอย่างถูกกฎห่มายมีขั�นุติอนุที�ใช้เว่ลัานุานุ 
แลัะค่าใช้จั่ายค่อนุข้างสิูง 

สิิทธิิในสิุขภาพ รัฐบาลัพุยายามด้ำเนิุนุการ 
เพุ่�อให่ป้็ระชาชนุเขา้ถง่บรกิารสิขุภาพุที�มปี็ระสิทิธิภิาพุ 
อย่างทั�ว่ถ่งโด้ยการพุัฒนุาระบบสิุขภาพุป็ฐมภูมิ 
อย่างต่ิอเนุ่�อง แลัะมีนุโยบายจััด้ระบบห่ลักัป็ระกันุสุิขภาพุ 
สิำห่รับผู้ติ้องขังที�มี ปั็ญห่าทางสิถานุะบุคคลัแลัะ 

ผู้ติ้องขังต่ิางชาติิ แต่ิยังคงพุบปั็ญห่าห่ร่ออุป็สิรรค 
ในุการเข้าถ่งบริการสิาธิารณสุิขของป็ระชากรบางกลัุ่ม  
แลัะยังมีป็ระเด้็นุที�ติ้องติิด้ติามต่ิอไป็ เช่นุ ป็ัญห่า 
ด้้านุสิขุภาพุจัติิที�มีแนุว่โนุ้มสิงูข่�นุ การเข้าถ่งการช่ว่ยเห่ลัอ่ 
ที�อาจัยังไม่เพุียงพุอเนุ่�องจัากข้อจัำกัด้ด้้านุบุคลัากร
ทางการแพุทย์ เป็็นุติ้นุ

สิิทธิิด้านการศึกษา ในุสิถานุการณ์การแพุร่
ระบาด้ของโรคโควิ่ด้ 19 รัฐบาลัมีคว่ามพุยายาม 
ให้่การศัก่ษาสิามารถด้ำเนิุนุต่ิอไป็ได้้โด้ยใช้ระบบออนุไลัน์ุ 
เป็็นุห่ลักั มกีารสินัุบสินุนุุสิ่�อแลัะอุป็กรณ์การศัก่ษา แลัะให้่ 
คว่ามช่ว่ยเห่ลั่อด้้านุการเงินุ รว่มทั�งเติรียมคว่ามพุร้อม
ในุการเป็ิด้เรียนุโด้ยสินุับสินุุนุให่้มีการฉีด้ว่ัคซึ่ีนุป้็องกันุ
โรคโควิ่ด้ 19 อย่างไรก็ติาม การศั่กษาแบบออนุไลัน์ุ 
อาจักระทบต่ิอการเข้าถง่การศัก่ษาของนัุกเรยีนุนัุกศัก่ษา 
ที�มีฐานุะยากจันุแลัะมีผลัติ่อคุณภาพุการศั่กษา  
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สิิทธิิชุมชนในการจััดการท่�ดิน ทรัพยากรธิรรมชาติิ 
และสิิ�งแวดล้อม รัฐมีคว่ามพุยายามจััด้ที�ด้ินุทำกินุให่้ชุมชนุภายใติ ้
การด้ำเนุินุการของคณะกรรมการนุโยบายที�ด้ินุแห่่งชาติิ คว่บคู่กับ
การอนุุรักษ์ป็่าไม้แลัะป็้องกันุการบุกรุกทำลัายป็่าโด้ยออกกฎห่มาย
ให่ป้็ระชาชนุสิามารถอยูอ่าศัยัแลัะทำกนิุในุพุ่�นุที�ป็า่ได้ ้แติผ่ลัการจัดั้ 
ที�ด้ินุทำกินุให่้แก่ป็ระชาชนุยังไม่ค่บห่นุ้าแลัะห่ลัักเกณฑ์์ที�กำห่นุด้ 
ไม่เอ่�อให่้เกิด้คว่ามมั�นุคงในุการถ่อครองที�ด้ินุ 

ธิุรกิจักับสิิทธิิมนุษยชน รัฐบาลัอยู่ระห่ว่่างการจััด้ทำ 
ร่างกฎห่มายขจััด้การเลั่อกป็ฏิิบัติิซึ่่�งรว่มถ่งการเลั่อกป็ฏิิบัติิ 
ในุการทำงานุ รว่มทั�งมีนุโยบายสิ่งเสิริมการป็ระกอบธิุรกิจัที�เคารพุ
สิิทธิิมนุุษยชนุ แลัะสิำนุักงานุ ก.ลั.ติ. ได้้กำห่นุด้มาติรการให่้บริษัท 
จัด้ทะเบียนุเปิ็ด้เผยข้อมูลันุโยบายแลัะการด้ำเนิุนุงานุที�อาจัมี 
ผลักระทบต่ิอสิิทธิิมนุุษยชนุผ่านุการจััด้ทำรายงานุป็ระจัำปี็  
อย่างไรก็ติาม มีข้อห่่ว่งกังว่ลัในุกรณีการขาด้การมีสิ่ว่นุร่ว่มของ
ป็ระชาชนุต่ิอการด้ำเนุนิุการของบรษิทัขนุาด้ให่ญ่บางแห่่งในุป็ระเด้น็ุ
ผลักระทบติ่อสิุขภาพุแลัะสิิ�งแว่ด้ลั้อม

สิิทธิิเด็ก ครม. ได้้ให่้คว่ามเห่็นุชอบแผนุพุัฒนุา
เด้็กป็ฐมว่ัย พุ.ศั. 2564 - 2570 เพุ่�อให่้เด้็กก่อนุว่ัยเรียนุ
ได้้รับการพุัฒนุาทั�งด้้านุร่างกาย จัิติใจั แลัะการเรียนุรู ้
ที�เห่มาะสิมกบัว่ยั แลัะป็รบัป็รงุป็ระมว่ลักฎห่มายอาญา
เพุ่�อเพุิ�มคว่ามคุ้มครองสิิทธิิเด็้กในุกระบว่นุการยุติธิิรรม 
อยา่งไรกต็ิาม ยงัพุบป็ญัห่าสิำคญั อาท ิการใชค้ว่ามรนุุแรง 
ติ่อเด้็กโด้ยเฉพุาะการกลัั�นุแกลั้ง (Bully) ป็ัญห่า 
การถูกลั่ว่งลัะเมิด้ทางเพุศัทั�งติ่อเด้็กห่ญิงแลัะเด้็กชาย 
โด้ยผู้กระทำมักเป็็นุบุคคลัใกล้ัชิด้กับเด็้ก แติ่ยังไม่มี 
การเก็บข้อมูลัอย่างเป็็นุระบบแลัะยังไม่มีห่นุ่ว่ยงานุ
ห่ลัักในุการรว่บรว่มสิถิติิของเด้็กที�ถูกกระทำรุนุแรง/
ถูกลั่ว่งลัะเมิด้ทางเพุศัในุภาพุรว่มของป็ระเทศัเพุ่�อใช้
เป็็นุฐานุข้อมูลัในุการว่างแผนุการป็้องกันุแลัะแก้ไข
ป็ัญห่าด้ังกลั่าว่

สิทิธิผ้้ิสิง้อายุ รฐับาลัได้ขั้บเคล่ั�อนุระเบียบว่าระ
แห่่งชาติิเร่�องสิังคมสูิงอายุเพุ่�อเติรียมคว่ามพุร้อม 
ในุการเข้าสิู่ว่ัยสิูงอายุแลัะจััด้ทำร่างกฎห่มายเกี�ยว่กับ 
นุโยบายแลัะกองทุนุบำเห่นุ็จับำนุาญแห่่ งชาติิ

อย่างไรก็ติาม ยังพุบป็ัญห่าแลัะอุป็สิรรคในุการเข้าถ่ง 
สิิทธิิบางป็ระการของผู้ สูิงอายุ อาทิ การเรียกค่นุ 
เบี�ยยังชีพุผู้สิูงอายุที�เรียกเก็บจัากผู้สิูงอายุที�รับเงินุ 
ซึ่�ำซ้ึ่อนุกับสิว่ัสิด้ิการอ่�นุ ป็ัญห่าทัศันุคติิของนุายจั้าง
ห่ร่อสิมาชิกในุครอบครัว่ที�เห่็นุว่่าผู้สิูงอายุมีข้อจัำกัด้ 
ในุการทำงานุ การเขา้ไมถ่ง่เทคโนุโลัยทีำให้่เป็น็ุอปุ็สิรรค
ในุการได้้รับบริการจัากรัฐ 

สิิทธิิคนพิการ ห่นุ่ว่ยงานุที�เกี�ยว่ข้องได้้สิ่งเสิริม
สิิทธิิด้้านุการมีคุณภาพุชีว่ิติที�เห่มาะสิมของคนุพุิการ 
เชนุ่ การพุจิัารณาให่ค้นุพุกิารที�มบีตัิรป็ระจัำติวั่คนุพุกิาร 
ได้้รับเบี�ยคนุพุิการในุอัติราเด้ียว่กันุ การอำนุว่ย 
คว่ามสิะด้ว่กในุการเข้าถ่งบริการแลัะสิิทธิิด้้านุติ่าง ๆ  
อย่างไรก็ติาม การด้ำเนุินุงานุในุบางด้้านุยังไม่เห่็นุผลั 
ชัด้เจันุ เช่นุ การจั้างงานุคนุพุิการในุห่นุ่ว่ยงานุของรัฐ 
ที� ยั งมีจัำนุว่นุนุ้อย การขาด้มาติรการที�ชัด้ เจันุ 
ในุการป็้องกันุแลัะคุ้มครองสิติรีแลัะเด้็กห่ญิงพุิการ 
ที�ถูกลั่ว่งลัะเมิด้ทางเพุศั เป็็นุติ้นุ

4 การประเมูินสถานการณ์สิทธิิมูนุษยชนข้อง
กลุ่มูบุคคล
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สิิท ธิิสิติร่ และความเสิมอภาคทาง เพศ  
รัฐขับเคลั่�อนุงานุด้้านุการป็้องกันุแลัะแก้ไขป็ัญห่า 
คว่ามรุนุแรงในุครอบครัว่ เช่นุ การเติรียมคว่ามพุร้อม
การป็ระกาศัใช ้พุ.ร.บ. สิง่เสิรมิการพุฒันุาแลัะคุ้มครอง
สิถาบันุครอบครัว่ พุ.ศั 2562 การจััด้ทำร่าง พุ.ร.บ. 
มาติรการป็้องกันุการกระทำคว่ามผิด้ซึ่�ำในุคว่ามผิด้ 
เกี�ยว่กับเพุศัห่ร่อที�ใช้คว่ามรุนุแรง พุ.ศั. .... การกำห่นุด้ 
แนุว่ทางป็ฏิิบัติิ เพุ่�อรองรับการใช้สิิทธิิ ในุการยุติิ 
การติั�งครรภ์ของสิติร ี อย่างไรก็ติาม ยงัพุบปั็ญห่าสิำคญั 
อาทิ คว่ามรุนุแรงในุครอบครัว่มีแนุว่โนุ้มเพุิ�มข่�นุ 
เม่�อเป็รียบเทียบกับช่ว่งก่อนุเกิด้การแพุร่ระบาด้ของ 
โรคโคว่ดิ้ 19 การยตุิกิารติั�งครรภม์อีปุ็สิรรคในุการสิง่ติอ่ 
ผู้รับบริการไป็ยังสิถานุพุยาบาลั สิ่ว่นุการสิ่งเสิริม 
คว่ามเท่าเทียมระห่ว่่างเพุศัพุบป็ัญห่าการเลั่อกป็ฏิิบัติิ
ในุการจั้างงานุแลัะการถูกลั่ว่งลัะเมิด้ห่ร่อถูกคุกคาม 
ทางเพุศัในุสิถานุที�ทำงานุซึ่่�งยังคงเกิด้ข่�นุในุป็ี 2564

ผ้้ม่ปัญห่าสิถานะและสิิทธิิ รัฐบาลัแลัะห่ลัาย
ห่นุว่่ยงานุพุยายามแกไ้ขป็ญัห่าด้า้นุสิญัชาติแิลัะสิถานุะ
บุคคลั โด้ย ครม. ได้้มีมติิเห่็นุชอบเกี�ยว่กับห่ลัักเกณฑ์์
การกำห่นุด้สิถานุะแลัะสิทิธิ ิแลัะการให้่สิิทธิิขั�นุพุ่�นุฐานุ 
ด้้านุสิาธิารณสุิข แต่ิมีข้อจัำกัด้ในุเร่�องบุคลัากร 
แลัะงบป็ระมาณ นุอกจัากนุี� เด็้กนัุกเรียนุกลัุ่ม G 
ยังป็ระสิบปั็ญห่าการเข้าถ่งสิิทธิิด้้านุสิาธิารณสุิข 
ขั�นุพุ่�นุฐานุ สิ่ว่นุการคุ้มครองผู้แสิว่งห่าที�พุักพุิง/ผู้ลัี�ภัย 
ในุปี็ 2564 มีผู้เดิ้นุทางจัากป็ระเทศัเมียนุมาเข้ามายัง 

ป็ระเทศัไทยอยา่งติอ่เนุ่�องจัากสิถานุการณค์ว่ามไมส่ิงบ 
ในุป็ระเทศัเมียนุมา ซึ่่�งห่นุ่ว่ยงานุภาครัฐแลัะภาค 
ป็ระชาสัิงคมได้้ดู้แลัให่้คว่ามช่ว่ยเห่ลั่อด้้านุคว่าม
ป็ลัอด้ภัยแลัะการด้ำรงชีว่ิติแก่กลัุ่มคนุด้ังกลั่าว่ 

สิทิธิขิองกลุม่ชาติพัินธิุ ์รฐับาลัพุยายามคุม้ครอง

สิิทธิิของกลัุ่มชาติิพัุนุธิุ์ต่ิอเนุ่�องจัากป็ี 2563 อาทิ  

การร่ว่มม่อกับองค์กรติ่าง ๆ  ในุการแก้ไขปั็ญห่าภาว่ะ 

ไร้สิัญชาติิของป็ระชากรกลัุ่มชาติิพุันุธิุ์บางกลัุ่ม  

การยกร่าง พุ.ร.บ. คุ้มครองแลัะสิ่งเสิริมว่ิถีชีว่ิติ 

กลัุ่มชาติิพุันุธ์ุิ พุ.ศั. .. . . อย่างไรก็ติาม นุโยบาย 

ด้า้นุการจััด้การทรัพุยากรธิรรมชาติขิองรัฐสิง่ผลักระทบ 

ติ่อกลัุ่มชาติิพุันุธ์ุิบางสิ่ว่นุ ทำให่้ติ้องย้ายที�อยู่อาศััย 

บางครั�งที�ทำกนิุที�รฐัจัดั้ให่ไ้มเ่ห่มาะสิมกบัว่ถิชีวี่ติิด้ั�งเด้มิ 

บางกรณีกลัุ่มชาติิพุันุธิุ์ถูกจัับกุมโด้ยถูกกลั่าว่ห่าว่่าเป็็นุ 

ผู้บุกรุกพุ่�นุที�อุทยานุแห่่งชาติิ 

ภาพุรว่มสิถานุการณ์ด้้ านุสิิทธิิมนุุษยชนุ 

ในุป็ี 2564 มีสิ่ว่นุที�เป็็นุพุัฒนุาการแลัะคว่ามค่บห่นุ้า

ในุการแก้ไขป็ัญห่าให่้ป็ระชาชนุได้้รับการคุ้มครอง 

สิิทธิิมนุุษยชนุที�ด้ียิ�งข่�นุ อย่างไรก็ติาม การด้ำเนุินุการ 

เพุ่�อส่ิงเสิริมแลัะคุ้มครองสิิทธิิมนุุษยชนุในุห่ลัายด้้านุ

เป็็นุเร่�องที�อยู่ระห่ว่่างด้ำเนุินุการห่ร่อยังไม่เห่็นุผลั 

เป็็นุรูป็ธิรรมชัด้เจันุ ซึ่่�ง กสิม. ได้้มีข้อเสินุอแนุะ 

แนุว่ทางด้ำเนุินุการในุป็ระเด้็นุติ่าง ๆ  แลัะจัะได้้ติิด้ติาม 

ผลัการด้ำเนุินุการในุป็ี 2565 ติ่อไป็
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