คำชี้แจงคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
ที่ ๑/๒๕๖๒
กรณีรำยงำนสรุปสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยขององค์กรฮิวแมน ไรทส์ วอทช์
ตามที่องค์กรฮิวแมน ไรทส์ วอทช์ (Human Rights Watch : HRW) เผยแพร่รายงานสรุป
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลก ครั้งที่ ๒๙ ประจาปี ๒๕๖๒ (World Report 2019) ซึ่งมีการนาเสนอ
สถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในช่วงปี ๒๕๖๑ อยู่หลายประเด็น นั้น
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (กสม.) พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานดังกล่าว
มีการระบุ ข้อ เท็ จ จริ งเกี่ย วกั บ สถานการณ์ สิ ท ธิม นุษ ยชนในประเทศไทยที่ อาจไม่ถู กต้อ งหรือ ไม่ เป็ นธรรม
กสม.
จึ ง ได้ ต รวจสอบเพื่ อ ชี้ แ จงหรื อ รายงานข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ถู ก ต้ อ งต่ อ กรณี ต ามรายงานข้ า งต้ น
เพื่ อ เผยแพร่ ใ ห้ ป ระชาชนทราบเป็ น การทั่ ว ไป
ตามหน้ า ที่ แ ละอ านาจที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๔) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๔) และมาตรา ๔๔ ดังนี้
ในภาพรวม กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานสรุปสถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชนในส่วนที่
เกี่ยวกับประเทศไทยขององค์กรฮิวแมน ไรทส์ วอทช์ ประจาปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ ในช่วง
ปี ๒๕๖๑ ได้นาเสนอเนื้อหาหลายประการที่เป็นประเด็นเดียวกับที่ปรากฏในรายงานฉบับปีที่ผ่านมา ซึ่งมี
บางเรื่องที่ กสม. ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ ามีข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมและได้มีการชี้แจงไปแล้ว
ได้แก่ ประเด็น เกี่ย วกับ การบั งคับ บุ คคลให้ สู ญหายและการทรมาน กรณีเหตุการณ์ประท้ว งทางการเมือง
ในปี ๒๕๕๓ การแก้ไขกฎหมายที่ทาให้ กสม. ขาดความเป็นอิสระในการทาหน้าที่ กรณีความรุนแรงและ
การปฏิบัติทมี่ ิชอบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกรณีนโยบายปราบปรามยาเสพติด ทั้งนี้ ในประเด็นดังกล่าว
กสม. ขอยืนยันข้อมูลตามคาชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน
๒๕๖๑๑
สาหรับเนื้อหาในรายงานสรุปสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ประจาปี ๒๕๖๑
ส่วนอื่น ๆ นั้น กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่า มีบางเรื่องที่รายงานข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม จึงได้
ทาการตรวจสอบและจัดทาคาชี้แจง รวมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในประเด็นดังกล่าวดังนี้

๑

โปรดดูรายละเอียดที่ http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Statements-Press-Releases-OpenLetters/Statements/คาชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ-ที-่ 1-2562.aspx

๒

๑. เสรีภำพในกำรแสดงออก
๑.๑ กรณีที่รำยงำนว่ำ รัฐบำลชะลอกำรยกเลิกมำตรกำรจำกัดเสรีภำพในกำรแสดงออก
กำรสมำคม และกำรชุมนุมอย่ำงเข้มงวด ทั้งที่มีกำรประกำศให้มีกำรเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๖๒
แล้ว
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้มีคาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๒๒/๒๕๖๑ เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองดาเนินกิจกรรม
ทางการเมือง ซึ่งมีผลให้ยกเลิกคาสั่งหัวหน้า คสช. จานวนหลายฉบับ รวมทั้งการยกเลิกความผิดฐานมั่วสุมหรือ
ชุมนุมทางการเมืองเกินกว่า ๕ คนขึ้นไปตามข้อ ๑๒ ของคาสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓/๒๕๕๘ ทาให้ประชาชนและ
พรรคการเมืองสามารถดาเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และปัจจุบันก็มี
การเลือกตั้งแล้ว
๑.๒ กรณีที่รำยงำนว่ำนักเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชำธิปไตยอย่ำงน้อย ๑๓๐ คน
ในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัดถูกดำเนินคดีในข้อหำชุมนุมอย่ำงผิดกฎหมำย และบำงคนถูกดำเนินคดีในข้อหำ
ยุยงปลุกปั่นจำกกำรเรียกร้องอย่ำงสงบ ให้รัฐบำลทหำรจัดกำรเลือกตั้งโดยไม่ให้มีกำรชะลอออกไป และ
ให้ยกเลิกมำตรกำรจำกัดเสรีภำพขั้นพื้นฐำนโดยทันที
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า คาสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๒๒/๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น
ได้ยกเลิกคาสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๓/๒๕๕๘ ข้อ ๑๒ ทาให้ศาลจาหน่ายคดีในข้อหาชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ ๕ คน
ขึ้น ไป นอกจากนี้ จากการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง กรณีก ารเคลื่ อ นไหวเพื่ อ เรี ย กร้ อ งประชาธิ ป ไตย พบว่ า
ในบางกรณีที่รัฐสกัดกั้นการชุมนุม ผู้จัดการชุมนุมได้ขอให้ศาลปกครองมีคาสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการ
พิพากษาคดีเพื่ อคุ้มครองเสรี ภาพในการชุ มนุมโดยสงบ เช่ น การจั ดกิจกรรม “We Walk…เดินมิ ตรภาพ”
ของเครือข่ายประชาชน People Go Network เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งศาลได้มีคาสั่งมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทาการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการปิดกั้น ขัดขวางการใช้เสรีภาพในการชุมนุมภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
รวมทั้งให้ดาเนินการใช้อานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน ดูแลการชุมนุมสาธารณะและรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
โดยเคร่งครัด๒ เป็นผลให้กิจกรรมดังกล่าวสามารถดาเนินการได้จนแล้วเสร็จ เป็นต้น
๒. ผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหำที่ลี้ภัย และแรงงำนข้ำมชำติ
๒.๑ กรณีที่รำยงำนว่ำมีกำรจับและควบคุมตัวผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหำที่ลี้ภัยกว่ำ ๒๐๐ คน
จำกเวียดนำม กัมพูชำ และปำกีสถำนในห้องกักของสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองที่มีสภำพเลวร้ำย มีกำร
แยกเด็กกว่ำ ๕๐ คน ออกจำกพ่อแม่

๒

คาสั่งศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดาที่ ๑๕๔/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑. สืบค้นจาก
https://enlawfoundation.org/newweb/wp-content/uploads/InjunctionOrder-WewalkPeopleGoAdminCourt.pdf

๓

จากการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว่ า ในประเด็ น แยกเด็ ก ออกจากบิ ด ามารดาว่ า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MoU)
เรื่ องการกาหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัว เด็กไว้ในสถานกั กตัว คนต่างด้าวเพื่อรอการส่ งกลั บ
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อไม่ให้มีการคุมขังเด็กในห้องกักของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองตามนโยบาย
ของรัฐบาล การจัดทา MoU มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติงานของ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการไม่กักตัวเด็กอายุต่ากว่า ๑๘ ปีไว้ในสถานกักตัวฯ โดยจะจัดให้เด็กและมารดาอยู่ใน
บ้านพักเด็กและครอบครัวของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรืออยู่ภายใต้การดูแลของ
องค์กรภาคเอกชน หรือองค์กรภาคประชาสังคม และหามาตรการในการช่วยเหลือในระยะยาว และจากการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้มี
ระบบคัดกรองคนเข้าเมืองผิ ดกฎหมาย โดยหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการจัดทาร่างระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองและคุ้มครองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับ
ประเทศอันเป็นภูมิลาเนาได้ พ.ศ. ....
๒.๒ กรณี ที่ ร ำยงำนว่ ำ สมำคมกำรประมงแห่ ง ประเทศไทย (NFAT) ซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ล
ได้รณรงค์ต่อต้ำนกำรให้สัตยำบันและกำรดำเนินงำนตำมอนุสัญญำองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ ฉบับที่
๑๘๘ ว่ำด้วยกำรทำงำนในภำคประมง ซึ่งจะให้ควำมคุ้มครองอย่ำงเพียงพอกับคนงำนประมงที่เสี่ยงภัย
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า ประเทศไทยได้ให้ สั ตยาบันอนุสั ญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๘๘ ว่าด้วยการทางานในภาคประมงแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ และ
จะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ใ นวั น ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ การให้ สั ต ยาบั น อนุ สั ญ ญาดั ง กล่ า วส่ ง ผลให้ ป ระเทศไทย
มีพันธกรณีต้องดาเนินการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงานในภาคประมงตามที่กาหนดในอนุสัญญาฯ
และต่อมาได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นกฎหมายที่
อนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาดังกล่าว
๒.๓ กรณีที่รำยงำนว่ำกระทรวงกำรต่ำงประเทศสหรัฐจัดให้ประเทศไทยอยู่ใน Tier 2
ในรำยงำนประจำปีว่ำด้วยกำรค้ำมนุษย์ และคณะมนตรียุโรปได้แสดงข้อกังวลเกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์และ
แรงงำนบังคับในเรือประมงไทย โดยได้ให้ใบเหลืองกับประเทศไทย ซึ่งเป็นสัญญำณเตือนว่ำอำจมีกำรคว่ำบำตร
ทำงกำรค้ำเนื่องจำกกำรทำประมงที่ผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และขำดกำรควบคุม (IUU fishing)
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ สหภาพยุโรปได้
ประกาศปลดสถานะใบเหลืองของภาคประมงไทย เพื่อแสดงการยอมรับต่อความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหา
การทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU fishing) ของไทย
จึงชี้แจงมาเพื่อทราบทั่วกัน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
๒ กรกฎำคม ๒๕๖๒

