รายงานคู่ข นานการประเมิ นสถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของประเทศไทยตามกระบวนการ
Universal Periodic Review รอบที่ 2 โดยคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
----------------------------------------ส่วนที่ 1 การดาเนิ นงานตามข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR รอบที่ 1
ข้อเสนอแนะที่ไทยรับมาปฏิ บตั ิ
1. ไทยได้ดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะจำกกระบวนกำร UPR รอบที่ 1 โดยมีพฒ
ั นำกำรเชิงบวกทีส่ ำคัญ
เช่น กำรให้สตั ยำบันอนุ สญ
ั ญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนอำชญำกรรมข้ำมชำติทจ่ี ดั ตัง้ ในลักษณะ
องค์ก ร และพิธสี ำรว่ำด้วยกำรป้อ งกัน ปรำบปรำม และลงโทษกำรค้ำมนุ ษย์โดยเฉพำะสตรีและเด็ก
เมื่อเดือนตุลำคม พ.ศ.2556 และพิธสี ำรเลือกรับของอนุ สญ
ั ญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก เรื่องกระบวนกำรติดต่อ
ร้องเรียน เมื่อเดือนกันยำยน พ.ศ.2555 รวมถึงกำรถอนข้อสงวนข้อ 16 ของอนุ สญ
ั ญำว่ำด้วยกำรขจัด
กำรเลือกปฏิบตั ติ ่อสตรีในทุกรูปแบบ และถ้อยแถลงตีควำมข้อ 6 วรรคห้ำและข้อ 9 วรรคสำมของกติกำ
ระหว่ำ งประเทศว่ำด้ว ยสิทธิพ ลเมือ งและสิท ธิท ำงกำรเมือ ง รวมถึง กำรประกำศใช้พ ระรำชบัญ ญัติ
ควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ.2558 และพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมำยอำญำใน
ควำมผิด เกี่ย วกับ สื่อ ลำมกอนำจำรเด็ก ตลอดจนควำมพยำยำมของหน่ ว ยงำนรัฐ ในกำรแก้ไข
กฎหมำยภำยในให้สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญำต่อต้ำนกำรทรมำนฯ และอนุ สญ
ั ญำว่ำด้วยกำรป้องกันบุคคลทุกคน
จำกกำรสูญหำยโดยถูกบังคับ และควำมพยำยำมในกำรพิจำรณำเข้ำเป็ นภำคีอนุ สญ
ั ญำองค์กำรแรงงำน
ระหว่ำงประเทศ ฉบับที่ 87 ว่ำด้วยเสรีภำพในกำรสมำคมและคุม้ ครองสิทธิในกำรรวมตัว และฉบับที่ 98
ว่ำด้วยสิทธิในกำรรวมตัวและกำรเจรจำต่อรอง ซึ่ง กสม. ได้จดั ทำควำมเห็นเสนอต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว
เมือ่ พ.ศ.2557 และ พ.ศ.2558 ตำมลำดับ
ข้อเสนอแนะที่ไทยไม่ได้รบั มาปฏิ บตั ิ
2. แม้รฐั บำลได้พยำยำมดำเนินกำรส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชนด้ำนต่ำงๆ แต่ กำรดำเนินงำนตำม
ข้อเสนอแนะจำกกระบวนกำร UPR รอบที่ 1 ในบำงเรื่องยังไม่มผี ลเป็ นรูปธรรมชัดเจนและรัฐบำลไม่ได้
ส่งเสริมกำรมีส่ ว นร่วมของภำคประชำสังคมในกำรติดตำมผลกำรปฏิบตั ิต ำมข้อเสนอแนะเท่ำที่ค วร
นอกจำกนี้ กสม. เห็นว่ำรัฐบำลไทยอำจนำข้อเสนอแนะจำกกระบวนกำร UPR รอบที่ 1 ที่ไทยไม่รบั ไว้
บำงส่วนมำพิจำรณำ เช่น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรทบทวนกฎหมำยพิเศษด้ำนควำมมันคงให้
่
สอดคล้อง
กับมำตรฐำนระหว่ำงประเทศซึ่ง กสม. ได้จดั ท ำควำมเห็นเสนอต่ อคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อพ.ศ.2557 และ
ข้อเสนอแนะทีเ่ กี่ยวกับโทษประหำรชีวติ ทัง้ นี้ กำรบรรจุเรื่องกำรยกเลิกโทษประหำรชีวติ ไว้ในแผนสิทธิ
มนุ ษยชนแห่งชำติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561) นับเป็ นพัฒนำกำรทีด่ ซี งึ่ กสม. หวังว่ำรัฐบำลจะมีกำร
ดำเนินกำรอย่ำงเป็นขัน้ ตอนเพื่อนำไปสู่กำรยกเลิกโทษดังกล่ำวในอนำคตต่อไป
ส่วนที่ 2 สถานการณ์ และประเด็นสิ ทธิ มนุษยชนที่สาคัญ
3. ในช่ว ง พ.ศ.2556-2557 ประเทศไทยยังคงประสบปญั หำควำมขัดแย้งทำงกำรเมือ ง มีกำรชุมนุ ม
ของกลุ่มกำรเมืองต่ำงๆ ที่ต้องกำรให้มกี ำรปฏิรูปประเทศ กำรที่พรรครัฐบำลพยำยำมออกกฎหมำย
นิรโทษกรรมที่จะมีผลทำให้นักกำรเมืองที่ทุจริตบำงกลุ่มไม่ต้องรับผิด กำรที่รฐั สภำพิจำรณำร่ำงแก้ไข
รัฐธรรมนู ญ ว่ำด้ว ยที่มำของสมำชิก วุฒ ิส ภำซึ่งเชื่อว่ำ จะเป็ น กำรเปิ ด ทำงให้ญ ำติข องนัก กำรเมือ ง
ได้ร บั กำรเลือ กตัง้ เข้ำ สู่วุฒ สิ ภำได้ง่ำ ยขึ้น และส่ง ผลกระทบต่ อ กำรทำหน้ ำ ที่ต รวจสอบกำรทำงำน
ของรัฐ บำล ซึ่ง ต่อมำศำลรัฐธรรมนูญได้วนิ ิจฉัยว่ำเป็นกำรกระทำทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมำยและเป็ นกำรทำ
ให้ได้มำซึ่งอำนำจในกำรปกครองโดยไม่เป็ นไปตำมวิถีทำงที่บญ
ั ญัติ ไว้ใ นรัฐ ธรรมนู ญ ตลอดจนกำร
ทุจ ริต ในโครงกำรจำนำข้ำวที่เ ชื่อ ว่ำทำให้เกิดควำมเสียหำยซึ่งมีมูลค่ำสูง ทำให้ประชำชนกลุ่มหนึ่งไม่
ไว้วำงใจกำรบริหำรประเทศของรัฐบำลในขณะนัน้ จนเกิดกำรชุมนุ มต่อต้ำนรัฐบำลซึง่ มีผู้เข้ำร่วมชุมนุ ม
จำนวนมำก ในขณะเดียวกันมีก ำรใช้ควำมรุนแรงต่อผู้ชุมนุ มโดยกลุ่มที่ไม่ทรำบฝ่ำย โดยรัฐ บำลไม่
สำมำรถคุ้ม ครองควำมปลอดภัย ให้แ ก่ ผู้ ชุมนุมได้อย่ำงมีประสิทธิผล กำรชุมนุมทีย่ ดื เยือ้ เป็นเวลำกว่ำ
6 เดือนเริม่ ส่งผลกระทบต่ อเศรษฐกิจของประเทศและมีควำมกังวลว่ ำจะมีกำรใช้ค วำมรุนแรงในกำร
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ชุมนุมเพิม่ ขึน้ ทำให้คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) เข้ำมำควบคุมกำรบริหำรประเทศเมือ่ วันที่ 22
พฤษภำคม พ.ศ.2557 และประกำศให้รฐั ธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 สิน้ สุดลง
4. คสช. ได้ประกำศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชัวครำว)
่
พุทธศักรำช 2557 ซึง่ กำหนดให้ม ี
สภำนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชำติ (สนช.) และต่อมำ สนช. ได้เลือกพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ เป็ นนำยกรัฐมนตรี
ในขณะเดีย วกัน คสช. ได้ป ระกำศแผนกำรจัด ทำรัฐ ธรรมนู ญ ฉบับ ใหม่ที่บ รรจุเ รื่อ งกำรปฏิรูป
ทำงกำรเมือ งก่ อ นจัด กำรเลือ กตัง้ เพื่อ น ำประเทศกลับ เข้ำสู่ระบอบประชำธิป ไตยต่ อ ไป โดย คสช.
กำหนดว่ำกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะใช้เวลำประมำณ 1 ปี
ปัญหาสิ ทธิ มนุษยชนภายใต้การบริ หารของ คสช.
5. ในกำรเข้ำควบคุมกำรบริหำรประเทศเมื่อเดือนพฤษภำคม พ.ศ.2557 คสช. ได้ประกำศใช้กฎอัยกำรศึก
และได้ ใ ช้ ม ำตรกำรเพื่ อ ควบคุ ม สถำนกำรณ์ ค วำมขัด แย้ง เช่ น กำรห้ ำ มรวมกลุ่ ม จัด กิจ กรรมที่ม ี
วัตถุประสงค์ทำงกำรเมืองเพื่อลดกำรปลุกระดมทำงกำรเมือง และกำรเชิญตัวสมำชิกกลุ่มกำรเมืองฝ่ำยต่ำงๆ
ไปปรับทัศนคติและขอควำมร่วมมือเพื่อยุตกิ จิ กรรมทีอ่ ำจขยำยควำมขัดแย้ง เป็ นต้น มำตรกำรดังกล่ำว
นำไปสู่กำรห้ำมจัดกำรสัมมนำที่ คสช. เห็นว่ำอำจมีเนื้อหำเชิงกำรเมืองและมีกำรจับกุมประชำชนจำนวนหนึ่ง
ทีแ่ สดงออกถึงกำรต่อต้ำนรัฐประหำร ส่วนกำรเชิญตัวบุคคลไปปรับทัศนคติ กสม. ได้รบั เรื่องร้องเรียนว่ำ
ญำติข องบุ ค คลดังกล่ ำวบำงรำยไม่ส ำมำรถติด ต่ อ หรือ เข้ำเยี่ย มบุ ค คลที่ถู ก ควบคุ มตัว เพื่อ กำรปรับ
ทัศนคติได้ เมื่อได้รบั เรือ่ งร้องเรียน กสม. ได้ประสำนหน่ วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อขอให้ญำติสำมำรถติดต่อ
ผูถ้ ูกควบคุมตัวได้ และ กสม. ได้รบั ควำมร่วมมือในกำรเข้ำเยีย่ มผูถ้ ูกควบคุมบำงรำยตำมทีร่ อ้ งขอ และไม่พบว่ำ
มีกำรละเมิดสิทธิของผูถ้ ูกควบคุมตัวในรำยที่ กสม. เข้ำเยีย่ มแต่อย่ำงใด นอกจำกนี้ กสม. ยังได้รบั เรือ่ งร้องเรียน
เกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมืองภำยหลังกำรเข้ำควบคุมกำรปกครองประเทศของ คสช. เช่น
กำรบังคับใช้พระรำชบัญญัตกิ ฎอัยกำรศึก พ.ศ.2457 กำรเชิญตัวบุคคลไปรำยงำนตัวโดยอำศัยอำนำจ
ตำมประกำศ คสช. เสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นและเสรีภำพทำงวิชำกำร กรณีกำรเชิญบุคคล
ไปรำยงำนตัวเนื่องจำกกำรแสดงควำมคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับกำรเมือง และกำรดำเนินคดีกบั พลเรือน
ในเขตอ ำนำจศำลทหำร เป็ น ต้น ซึ่ง กสม. จะได้ม ีข้อ เสนอแนะเชิงนโยบำยต่ อ คณะรัฐมนตรีต่ อ ไป
อย่ำงไรก็ดี เมื่อวันที่ 1 เมษำยน พ.ศ.2558 รัฐบำลได้ประกำศยกเลิกกำรบังคับใช้กฎอัยกำรศึกและไม่ม ี
กำรเชิญตัวบุคคลไปปรับทัศนคติแล้วแต่ใช้วธิ กี ำรเชิญไปแลกเปลีย่ นควำมคิดเห็นแทน
สถานการณ์ สิทธิ มนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
6. ในปี พ.ศ.2557 จำนวนเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ กำรเสียชีวติ และบำดเจ็บมี
แนวโน้ มลดลงเมื่อ เทียบกับ ปี ท่ผี ่ ำนมำ แม้ส ถำนกำรณ์ ค วำมรุนแรงในพื้นที่ม ีแนวโน้ มลดลงแต่ โดยที่
เหตุกำรณ์ ควำมไม่สงบยังคงดำรงอยู่ในพื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง รัฐบำลจึงยังคงบังคับ ใช้กฎหมำยพิเศษด้ำน
ควำมมันคงในพื
่
้นที่จนถึงปจั จุบนั ปญั หำกำรทรมำนโดยเจ้ำหน้ ำที่รฐั มีแนวโน้ มลดลงแต่ยงั ไม่หมดไป
กสม. จึงได้จดั กำรฝึ กอบรมแก่เจ้ำหน้ำที่ด้ำนควำมมันคงในพื
่
้นที่เกี่ยวกับสำระสำคัญและข้อพึงปฏิบตั ิ
ของอนุ สญ
ั ญำต่อต้ำนกำรทรมำนฯ อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ กสม. ยังได้จดั ตัง้ ศูนย์ประสำนงำนสิทธิ
มนุ ษยชนทีจ่ งั หวัดปตั ตำนี เพื่อสนับสนุ นกำรปฏิบตั งิ ำนในกำรส่ง เสริมและคุ้ม ครองสิทธิม นุ ษ ยชนใน
พื้นที่ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยเร็ว ผลจำกกำรปฏิบตั ิงำนในพื้นที่เพื่อเสริมสร้ำงควำมรูค้ วำม
เข้ำใจแก่เจ้ำหน้ำที่ทำให้ กสม. ได้รบั ควำมร่วมมือจำกหน่ วยงำนของรัฐในกำรปกป้องและคุ้มครองสิทธิ
ของประชำชนในพื้นทีม่ ำกขึน้ เช่น กำรอนุ ญำตให้เข้ำเยีย่ มผูถ้ ูกควบคุมตัวได้ตงั ้ แต่วนั แรกที่ถูกควบคุมตัว
รวมถึงควำมพยำยำมของรัฐบำลในกำรกำหนดระเบียบ แนวปฏิบตั ิ และขัน้ ตอนกำรปฏิบ ัต ิต่ ำ งๆ
เพื่ อ ป้ องกัน มิใ ห้ เ กิ ด กำรทรมำนและสร้ ำ งควำมเชื่ อ มัน่ ให้ ก ับ ประชำชนต่ อ กำรปฏิบ ตั ิงำนของ
เจ้ำหน้ ำที่ เป็ นต้น
7. กำรช่วยเหลือเยียวยำผูเ้ สียหำยจำกเหตุกำรณ์ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ กสม. ได้รบั เรือ่ งร้องเรียนว่ำ
กระบวนกำรพิจำรณำเยียวยำผู้เสียหำยมีควำมล่ำช้ำ ไม่สำมำรถเข้ำถึงได้ ไม่เป็ นธรรม และมีปญั หำ
ข้อจำกัดของกฎระเบียบ เช่น ข้อปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินทดแทนกำรประกันชีวติ ย้อ นหลังให้ก บั
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เจ้ำหน้ำทีร่ ฐั ทีเ่ สียชีวติ หรือทุพพลภำพจำกกำรปฏิบตั หิ น้ำทีจ่ นต้องออกจำกรำชกำร เป็ นต้น 1 ซึง่ เรื่อ งนี้
กสม. ได้ม ีข้อ เสนอแนะเชิง นโยบำยให้ร ฐั บำลกำหนดหลัก เกณฑ์ท่ีช ัด เจน และมีมำตรฐำนในกำร
ให้ค วำมช่ว ยเหลือ เยีย วยำผู้เ สีย หำย ตลอดจนช่ว ยเหลือ เยีย วยำด้ำ นอื่น ๆ ที่ นอกเหนือจำกกำร
เยียวยำด้ำนกำรเงินด้วย
ปัญหาการค้ามนุษย์ และปัญหาผูอ้ พยพชาวโรฮีนจาและชาวอุยกูร์
8. หลังจำกกำรพิจำรณำรำยงำน UPR รอบที่ 1 เมื่อปี พ.ศ.2554 แม้รฐั บำลในขณะนัน้ ได้มกี ำรดำเนินคดี
เกี่ยวกับกำรค้ำมนุ ษย์และให้ควำมช่วยเหลือผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุ ษย์เพิม่ ขึน้ แต่กลับพบว่ำไม่มกี ำร
ลงโทษทำงอำญำกับ เจ้ำของสถำนประกอบกำร เจ้ำ ของหรือ กัป ตัน เรือ ประมงที่เป็ น คนไทย หรือ
เจ้ำหน้ำที่รฐั ในควำมผิดเกี่ยวกับกำรค้ำมนุ ษย์เลย จนกระทังในเดื
่
อนมิถุนำยน พ.ศ.2557 เมื่อกระทรวง
กำรต่ำงประเทศของสหรัฐอเมริกำได้เผยแพร่รำยงำนสถำนกำรณ์กำรค้ำมนุ ษย์ในประเทศต่ำงๆ รวมถึง
ไทย และได้ลดระดับ ไทยให้อยู่ในบัญชีกลุ่มที่ 3 (Tier 3) ซึ่งเป็ นกลุ่มประเทศที่ไม่มกี ำรดำเนินกำรเพื่อ
แก้ไขปญั หำกำรค้ำมนุ ษย์มำกพอ ปญั หำดังกล่ำวจึงได้รบั ควำมสนใจอย่ำงจริงจังโดย คสช. ซึ่งเข้ำมำ
บริหำรประเทศในเดือนพฤษภำคม พ.ศ.2557 ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรแก้ไขปญั หำกำรค้ำมนุ ษย์อย่ำง
ั หำอย่ ำงเป็ นรูปธรรม เช่ น มำตรกำรเร่งด่ วนในกำรให้ นำยจ้ำงต้ อง
เร่ง ด่ ว นและมีม ำตรกำรแก้ ไ ขป ญ
ดำเนิ นกำรจดทะเบียนแรงงำนต่ ำงด้ำวให้ถ ูก ต้อ งตำมกฎหมำยเพื่อ ให้แ รงงำนได้ร บั ควำมคุ ้ม ครอง
มำตรกำรตรวจกำรบังคับใช้แรงงำนในภำคประมง กำรให้หน่ วยงำนต่ำงๆ เร่งบังคับใช้กฎหมำยอย่ำง
จริงจัง2 ซึง่ นำไปสู่กำรจับกุมผูก้ ระทำผิดรวมถึงเจ้ำหน้ำทีร่ ฐั ทีล่ ะเลยหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรค้ำมนุ ษย์
นับเป็นควำมคืบหน้ำทีส่ ำคัญซึง่ กสม. จะได้ตดิ ตำมผลในกำรดำเนินกำรต่อไป
9. เมือ่ เดือนมีนำคม พ.ศ.2558 มีชำวโรฮีนจำอยู่ในควำมควบคุมของสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (สตม.)
ทัง้ สิ้น 362 คน บุคคลดังกล่ำวถือเป็ นผู้หลบหนีเข้ำเมืองผิดกฎหมำยซึ่งตำมกฎหมำยไทยจะต้องถู ก
ส่งกลับประเทศต้นทำง แต่เนื่องจำกหลำยฝำ่ ยเห็นว่ำกำรส่งกลับจะเป็ นอันตรำยแก่บุคคลดังกล่ำว รัฐบำล
จึงได้มอบหมำยให้หน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องดูแลชำวโรฮีนจำไปพลำงก่อน อย่ำงไรก็ดี จำกกำรเข้ำเยีย่ มชำว
โรฮีน จำทัง้ ที่ห ้อ งกัก ของ สตม. ในกรุงเทพฯ และต่ำ งจัง หวัด กสม. พบข้อ จำกัด บำง ประกำร เช่น
สถำนที่ก ัก ตัว ที่ม ีจ ำกัด ท ำให้ ม ีค วำมแออัด ไม่ เหมำะสมต่ อ กำรกัก ตัว บุ ค คลเป็ น เวลำนำน รวมทัง้
งบประมำณค่ำอำหำรยังชีพอำจไม่เพียงพอ เป็ นต้น ซึ่ง กสม. ได้มขี อ้ เสนอแนะไปยังรัฐบำล เช่น เรื่อง
กำรกักตัวอย่ำงเหมำะสมระหว่ำงหญิงชำย และกำรประสำนด้ำนกำรแพทย์ให้แก่กลุ่ม บุคคลดังกล่ำวที่
เจ็บป่วย เป็ นต้น ต่ อมำเมื่อเดือนพฤษภำคม พ.ศ.2558 มีกำรพบหลุมศพของชำวโรฮีนจำที่คำดว่ำเป็ น
เหยื่อของกำรค้ำมนุ ษย์ คสช. จึงได้มมี ำตรกำรสอบสวนและปรำบปรำมกระบวนกำรค้ำมนุ ษย์ชำวโรฮีนจำอย่ำง
จริง จัง และได้ใ ห้ค วำมช่ว ยเหลือ ชำวโรฮีน จำตำมหลัก มนุ ษ ยธรรม ตลอดจนได้ม อบให้ก ระทรวง
กำรต่ำงประเทศจัดกำรประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม พ.ศ.2558 เพื่อหำรือร่วมกับ ประเทศต่ำงๆ และ
องค์กำรระหว่ ำงประเทศในกำรร่วมกันแก้ไขปญั หำเรื่องนี้ อย่ำงยังยื
่ น โดย กสม. เห็นว่ำรัฐบำลมีค วำม
ั
พยำยำมที่ดใี นกำรแก้ปญหำกำรอพยพของชำวโรฮีนจำ และสนับสนุ นกำรดำเนินมำตรกำรต่ำงๆ ของ
ั หำกำรอพยพของชำวโรฮีนจำ ทัง้ นี้ กสม. จะติดตำม
รัฐบำลรวมถึงควำมพยำยำมในกำรหำทำงแก้ป ญ
พัฒนำกำรกำรแก้ไขปญั หำเรือ่ งนี้ต่อไป
10. เมื่อเดือนกรกฎำคม พ.ศ.2558 รัฐบำลได้ส่งกลุ่มชำยชำวอุยกูรก์ ลับไปยังประเทศต้นทำง ส่วนกลุ่ม
สตรีและเด็กได้ส่งไปยังประเทศที่สำม ซึ่งหลำยฝ่ำยไม่เห็นด้วยกับกำรดำเนินกำรดังกล่ำวของรัฐบำล
กสม. จึงได้จดั กำรประชุมร่วมกับหน่ วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงำนสภำควำมมันคงแห่
่
งชำติ
และกระทรวงกำรต่ำงประเทศ เป็นต้น โดย กสม. ได้แสดงควำมกังวลต่อกำรส่งบุคคลดังกล่ำวกลับไปยัง
ประเทศต้นทำง รวมถึงกำรปฏิบตั ติ ่อชำวอุยกูรใ์ นระหว่ำงกระบวนกำรส่งกลับ ซึง่ เรื่องนี้ กสม. จะได้ตดิ ตำม
กำรดำเนินกำรของรัฐบำลต่อชำวอุยกูรต์ ่อไป
1
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ร่ำงรำยงำนประเมินสถำนกำรณ์สทิ ธิมนุษยชนของ กสม. ประจำปี 2557
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ปัญหาสิ ทธิ ชุมชนและสิ ทธิ ในการพัฒนาที่ยงยื
ั่ น
11. ไทยได้รบั ผลกระทบจำกเหตุ ก ำรณ์ อุ ทกภัยเมื่อ ปี พ.ศ.2554 จึงมีกำรรื้อฟื้ นโครงกำรต่ ำงๆ เช่น
โครงกำรสร้ำงเขื่อนแม่วงก์ ทัง้ ทีช่ ุมชนและนักวิชำกำรจำนวนมำกคัดค้ำนโครงกำรดังกล่ำว เนื่องจำกจะ
เกิดผลกระทบต่อทรัพ ยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อมมำกกว่ำ ประโยชน์ ที่จ ะได้ร บั จำกเขื่อ น กสม.
ได้รบั เรื่อ งร้อ งเรีย นและเห็น ว่ำ กำรดำเนิน กำรดัง กล่ำ วอำจส่งผลกระทบต่อชุมชน จึงได้ดำเนินงำน
ร่ว มกับ ภำคส่ ว นต่ ำงๆ เพื่อ ให้ได้ข้อ เท็จจริงและผลกระทบที่อ ำจเกิด ต่อ ชุม ชน ตลอดจนได้จ ดั ท ำ
ข้อ เสนอต่อ รัฐ บำลให้ร ะมัด ระวัง กำรละเมิด สิท ธิชุม ชน และให้ร ฐั บำลทำหน้ ำ ที่ใ นกำรสนับสนุ นให้
ชุมชนใช้สทิ ธิของตน
12. ชุมชนยังคงได้รบั ผลกระทบจำกกำรดำเนินนโยบำยของรัฐที่มุ่งจะพัฒนำประเทศโดยส่งเสริมให้ใช้
หรือ แสวงหำประโยชน์ จำกทรัพ ยำกรธรรมชำติของประเทศ แต่ไม่ได้มุ่งคุ้มครองประชำชนในพื้นที่
ที ่ไ ด้ ร บั ผลกระทบจำกแนวทำงกำรพัฒ นำประเทศดัง กล่ ำ ว เช่ น กรณี ผ ลกระทบจำกกำรพัฒ นำ
อุต สำหกรรมที่มำบตำพุ ดและจังหวัดระยอง กรณี เหมือ งทองค ำจังหวัดเลย โครงกำรขุดเจำะสำรวจ
ปิ โตรเลียมในจังหวัดขอนแก่ น กำรสร้ำงท่ำเรือ น้ ำลึกในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ จังหวัดสงขลำ และ
จังหวัดสตูล ตลอดจนโครงกำรจัดตัง้ นิค มอุต สำหกรรมปิ โตรเคมีในจังหวัดนครศรีธรรมรำช เป็ น ต้น
แม้ว่ำรัฐธรรมนู ญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 จะมีบทบัญญัติให้ประชำชนมีส่วนร่วมให้
ข้อคิดเห็นในโครงกำรทีม่ ผี ลกระทบต่อชุมชน แต่ในทำงปฏิบตั ิ ประชำชนไม่ได้มสี ่วนร่วมอย่ำงแท้จริง รัฐ
มักไม่เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรและกำรจัดกระบวนกำรรับฟงั ควำมคิดเห็นของประชำชนมักเป็นเพียงกำรจัด
แบบพิธ ีก ำรเท่ ำนัน้ นอกจำกนี้ กำรด ำเนิ น โครงกำรของรัฐและเอกชนยังก่ อ ให้เกิด ผลกระทบด้ำ น
สิง่ แวดล้อมและสุขภำพของประชำชนในพื้นที่ ซึ่งรัฐไม่สำมำรถหำสำเหตุและแก้ไขปญั หำที่เกิดขึน้ ได้
ประชำชนบำงพื้นที่เจ็บป่วยจำกมลพิษเป็ นเวลำนำนหลำยปี โดยรัฐไม่ได้แก้ปญั หำ
13. หลังจำกที่ คสช. เข้ำควบคุม กำรบริห ำรประเทศเมื่อ เดือ นพฤษภำคม พ.ศ.2557 และมีคำสั ่ง
คสช. ที่ 64/2557 และ 66/2557 นัน้ กสม. ได้รบั เรื่องร้องเรียนจำกประชำชนที่ได้รบั ผลกระทบจำกกำร
ปรำบปรำมและหยุดยัง้ กำรบุ กรุกทำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ตำมคำสัง่ คสช. ที่ 64/2557 แม้ค ำสัง่ คสช. ที่
66/2557 จะระบุว่ำกำรดำเนินกำรใดๆ จะต้องไม่กระทบต่อผู้ยำกไร้ เช่น กำรที่เจ้ำหน้ำที่ขบั ไล่ บุกยึด รือ้
ทำลำยทรัพย์สนิ ของประชำชนที่อยู่อำศัยและทำกินในพื้นที่ป่ำ เป็ นต้น โดยคณะอนุ กรรมกำรของ กสม.
พบว่ำ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐดำเนินกำรไปโดยขำดควำมชัดเจนในกำรกำหนดลักษณะกำรกระทำและผู้กระทำที่
เข้ำข่ำยต้องดำเนินกำรตำมคำสังดั
่ งกล่ำว และเมื่อเกิดควำมผิดพลำดในกำรปฏิบตั งิ ำน ผูเ้ สียหำยไม่ได้รบั
กำรเยียวยำอย่ำงเหมำะสมเพียงพอ รวมถึงกรณีท่ปี ระชำชนถู กบังคับให้ออกจำกพื้นที่ เจ้ำหน้ ำที่ไม่ได้
จัดหำหรือจัดสรรที่ดนิ เพื่อรองรับแต่อย่ำงใด ตลอดจนแกนนำของชำวบ้ำนที่เรียกร้องควำมเป็ นธรรมกลับ
ถูกเรียกตัวเพื่อปรับทัศนคติและกักตัวไว้ในค่ำยทหำรทัง้ ๆ ที่มไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์ทำงกำรเมืองแต่อย่ำงใด
อย่ำงไรก็ดี ในเรือ่ งนี้ กสม. จะได้มขี อ้ เสนอแนะเชิงนโยบำยต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
14. กำรที่รฐั ละเลยหน้ ำที่และแก้ไขปญั หำอย่ำงล่ำช้ำ ทำให้ประชำชนต้องต่อสูเ้ รียกร้องสิทธิดว้ ยตนเอง
จนนำไปสู่ปญั หำควำมขัดแย้งระหว่ำงประชำชนกับหน่ วยงำนของรัฐและเอกชน ผูพ้ ทิ กั ษ์สทิ ธิมนุ ษยชน
ต้องเผชิญกับกำรถูกข่มขู่ คุกคำม รวมถึงกำรฆำตกรรมแกนนำในกำรต่อสู้ เช่น กรณีนำยพิธำน ทองพนัง
แกนนำกลุ่มต่อต้ำนเหมืองแร่ในจังหวัดนครศรีธรรมรำช และนำยสมสุข เกำะกลำง นักเคลื่อนไหวเรียกร้อง
ั หำควำมขัด แย้ ง ด้ ำ นกำรจัด กำร
สิท ธิใ นที่ ดิ น ที่ จ ัง หวัด กระบี่ เป็ น ต้ น ซึ่ ง น ำไปสู่ ก ำรท ำให้ ป ญ
ทรัพยำกรธรรมชำติ สิง่ แวดล้อม ควำมยำกจน และควำมเหลื่อมล้ำทำงเศรษฐกิจ บำนปลำยกลำยเป็ น
ควำมขัดแย้งใหม่ทก่ี ระทบต่อควำมปรองดองสมำนฉันท์และควำมสงบสุขของประเทศ
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
15. รัฐบำลควรดำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะที่ได้รบั จำกกระบวนกำร UPR อย่ำงจริงจัง ผลักดันให้เกิด
กำรปฏิบตั ใิ ห้สมั ฤทธิผลอย่ำงเป็ นรูปธรรม และหลีกเลีย่ งกำรใช้กฎหมำยพิเศษด้ำนควำมมันคง
่ 3 รวมถึง
พิจำรณำข้อเสนอแนะของ กสม. เกี่ยวกับกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยพิเศษด้ำนควำมมันคงให้
่
สอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชนมำกขึน้ เช่น กำรแก้ไขเพิม่ เติมมำตรำ 16 ของพระรำชบัญญัตกิ ฎอัยกำรศึก พ.ศ.2457
ให้ผู้ท่ไี ด้รบั ควำมเสียหำยจำกกำรบังคับใช้กฎอัยกำรศึกสำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยได้ และกำรกำหนด
หลักเกณฑ์เงื่อนไขกำรเยียวยำควำมเสียหำยตำมมำตรำ 20 ของพระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมันคง
่
ภำยในรำชอำณำจักร พ.ศ.2551 เพื่อบรรเทำควำมเสียหำยให้แก่ประชำชนผูส้ ุจริตทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจำก
กำรบังคับใช้กฎหมำย ส่วนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรยกเลิกโทษประหำรชีวติ รัฐบำลควรให้ควำมรูแ้ ละ
ควำมเข้ำใจแก่สงั คมไทยว่ำ โทษดังกล่ำวไม่มคี วำมสัมพันธ์กบั กำรช่วยลดหรือป้องปรำมอำชญำกรรม
อย่ำงมีนัยสำคัญ และรัฐบำลอำจใช้วธิ ลี งโทษอื่นทดแทนได้ เช่น กำรส่งเสริมกระบวนกำรยุตธิ รรมเชิง
สมำนฉันท์ (restorative justice) ที่ให้ผู้กระทำผิดได้แสดงควำมรับผิดชอบต่อกำรกระทำของตนด้วย
กำรชดใช้ห รือ เยีย วยำให้แ ก่ ผู้เสีย หำยโดยตรง และให้ผู้เกี่ย วข้อ งร่ว มก ำหนดแผนบ ำบัด ฟื้ น ฟู แ ละ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูก้ ระทำผิด ตลอดจนทบทวนโทษประหำรชีวติ และจำกัดกำรใช้โทษดังกล่ำว
เฉพำะคดีอุกฉกรรจ์ตำมข้อ 6 วรรคสองของกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง
16. กสม. เห็นว่ำ กำรบังคับใช้มำตรกำรของรัฐบำลเพื่อป้องกันกำรปลุกระดมเพื่อสร้ำงควำมแตกแยก
ทำงกำรเมืองเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของสำธำรณะและเป็ นเป้ำหมำยที่ชอบธรรม แต่รฐั บำลควรมีควำมระมัดระวัง
โดยใช้มำตรกำรดังกล่ำวเท่ำทีจ่ ำเป็ นแก่กรณีและได้สดั ส่วนเหมำะสมเพื่อมิให้กระทบสิทธิและเสรีภำพ
ในกำรแสดงออกของประชำชนมำกเกิน ควำมจำเป็ น ทัง้ นี้ รฐั บำลสมควรพิจำรณำสำระสำคัญ แห่ ง
กิจกรรมนัน้ ๆ ว่ำเป็ นกรณีกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมืองโดยแท้ หรือเป็ นกรณีท่บี ุคคลหรือชุมชนได้รบั
ผลกระทบจำกนโยบำยหรือโครงกำรของรัฐ ทัง้ นี้ หำกกิ จกรรมดังกล่ำวมิได้มวี ตั ถุประสงค์ทำงกำรเมือง
บุค คล ห รือ ชุม ชน ค วรม สี ิท ธิที ่จ ะแสด งค วำม คิด เห็น ต่ อ ห น่ ว ยงำน ที ่เ กี ่ย วข้อ งเพื ่อ น ำไป
ประกอบกำรพิจำรณำได้
17. รัฐบำลควรดูแลให้มกี ำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเป็ นธรรม หำกมีกำรกระทำผิดต้องมีกำรลงโทษ
เพื่อ ไม่ใ ห้เ กิด วัฒ นธรรมกำรไม่ ต้อ งรับ โทษ และทบทวนกำรประกำศใช้ก ฎหมำยพิเ ศษด้ำนควำม
มัน่ คงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ให้ บ ังคับใช้เท่ ำที่จ ำเป็ นและในระยะเวลำที่จ ำกัดเท่ ำนั น้ พื้นที่ใ ดที่
สถำนกำรณ์ดขี น้ึ รัฐบำลควรลดระดับกำรบังคับใช้กฎหมำยพิเศษข้ำงต้นโดยประกำศใช้พระรำชบัญญัติ
กำรรักษำควำมมันคงภำยในรำชอำณำจั
่
กร พ.ศ.2551 ที่กำหนดให้กำรดำเนินกำรต่ำงๆ เป็ นไปตำม
ประมวลกฎหมำยวิธพี จิ ำรณำควำมอำญำแทน และสมควรกำชับให้เจ้ำหน้ำทีป่ ฏิบตั งิ ำนตำมระเบียบหรือ
ขัน้ ตอนต่ำงๆ ทีก่ ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด ด้ำนกำรเยียวยำควำมเสียหำยที่มกี ำรร้องเรียนนัน้ กสม. เห็น
ว่ ำ รัฐบำลควรก ำหนดให้ ม ีก ระบวนกำรโต้ แย้ง หรือ อุ ท ธรณ์ ค ำวินิ จฉั ยของคณะกรรมกำร 3 ฝ่ ำ ยที่
ประกอบด้วย ทหำร ตำรวจ และฝำ่ ยปกครอง เพื่ออำนวยควำมเป็ นธรรมให้กบั ผูเ้ สียหำยได้อย่ำงเต็มที่
18. กรณีกำรดูแลชำวโรฮีนจำและชำวอุยกูร์ รัฐบำลควรให้ควำมคุม้ ครองสิทธิขนั ้ พืน้ ฐำนแก่ชำวโรฮีนจำที่
ถูกกักตัวอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้ว โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำรดูแลสุขอนำมัยและกำรรักษำพยำบำลชำวโรฮีนจำที่
เจ็บป่วยอย่ำงเหมำะสม ในขณะเดียวกัน รัฐบำลอำจพิจำรณำทำงเลือกอื่นแทนกำรควบคุมตัวชำวโรฮีนจำ
ไว้ในห้องกักของ สตม. เพื่อลดภำวะกดดันต่อผูต้ ้องกักอันจะสร้ำงปญั หำอื่นๆ ต่อไปและจะเป็ นผลดีในกำร
แก้ไขปญั หำควำมแออัดในห้องกักด้วย กำรส่งชำวอุยกูรก์ ลับประเทศหรือไปยังประเทศที่สำมควรคำนึงถึง
หลักสิทธิมนุ ษ ยชนด้วย อำจให้อ งค์ก ำรระหว่ำ งประเทศและองค์ก รกำรกุ ศ ลเอกชนเข้ำไปให้ค วำม
ช่วยเหลือตำมหลักมนุ ษยธรรม ส่วนกรณีกำรแก้ปญั หำกำรอพยพของชำวโรฮีนจำและชำวอุยกูร์ กสม.
เห็นว่ำกำรทีร่ ฐั บำลจัดกำรประชุมหำรือกับประเทศต่ำงๆ และองค์กำรระหว่ำงประเทศเพื่อร่วมกัน หำทำง
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พระรำชบัญญัติกฎอัยกำรศึก พ.ศ.2457 พระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และพระรำชบัญญัตกิ ำรรักษำควำมมันคง
่
ภำยในรำชอำณำจักร พ.ศ.2551
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แก้ไขปญั หำอย่ำงยังยื
่ น ตลอดจนมำตรกำรด้ำนมนุ ษยธรรมที่รฐั บำลได้ให้ควำมช่วยเหลือแก่ชำวโรฮีน
จำเป็นกำรดำเนินกำรในทิศทำงทีถ่ ูกต้อง กสม. ยินดีให้กำรสนับสนุนกำรดำเนินมำตรกำรต่ำงๆ ต่อไป
19. ในกำรกำหนดนโยบำยกำรพัฒนำ รัฐบำลต้องคำนึงถึงควำมสมดุลระหว่ำงเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชน
บนพืน้ ฐำนของกำรเข้ำถึงกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อมของท้องถิน่ กับเศรษฐกิจกำรลงทุน
และอุ ต สำหกรรม และรัฐบำลควรทบทวนโครงกำรขนำดใหญ่ ท่มี ผี ลกระทบต่ อวิถีชีว ิต ควำมเป็ น อยู่
สิง่ แวดล้อ มและสุ ขภำพของคนในชุมชน หำกจะดำเนินโครงกำรในลักษณะดังกล่ำวควรมีมำตรกำร
จัดกำรกับผลกระทบที่จะเกิดขึน้ โดยรัฐบำลอำจกำหนดมำตรกำรชดเชยและเยียวยำที่ชดั เจนในกรณี
มีกำรทำลำยสิง่ แวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติ จนส่งผลกระทบต่อสุ ขภำพอนำมัย สวัสดิภำพ หรือคุณภำพ
ชีวติ ของประชำชน เช่น กำรปรับปรุงกฎหมำยและหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องเพื่อให้มรี ำยละเอียดเกี่ยวกับ
กำรคำนวณค่ำชดเชย เยียวยำ และระยะเวลำจ่ำยเงิน เป็นต้น
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