รายงานของคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ เกี่ยวกับ
การปฏิ บตั ิ ตามอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิ บตั ิ ทางเชื้อชาติ ในทุกรูปแบบ
เสนอต่อคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิ บตั ิ ทางเชื้อชาติ ของสหประชาชาติ
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555
----------------------------องค์ประกอบด้านเชื้อชาติ ของประชากร
1. ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 66 ล้านคน แต่ไม่มขี ้อมูลประชากรแยกตามเชื้อชาติอย่างเป็ น
ทางการ หน่ วยงานของไทยไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลในมิติเชื้อชาติ ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากอดีตที่รฐั บาลมี
นโยบายส่งเสริมการผสมกลมกลืนระหว่างคนไทยกับคนเชื้อชาติอ่นื ข้อมูลประชากรเชื้อชาติต่างๆ ใน
ประเทศไทยทีใ่ ช้กนั อยู่จงึ แตกต่างกันไปตามแหล่งข้อมูลทีอ่ ้างอิง อย่างไรก็ดี โดยทัวไปอาจกล่
่
าวได้ว่า
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีเชื้อสายไทย แต่มปี ระชากรที่มเี ชื้อชาติอ่นื ที่สาคัญประกอบด้วย คน
ไทยเชือ้ สายมลายูประมาณร้อยละ 3 ของประชากร1 โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ของไทย นอกจากนี้ ยังมีชาวเขาเผ่าต่างๆ ประมาณ 9 แสนคน ซึง่ มักอาศัยอยู่ในพืน้ ทีส่ ูงในภาคเหนือ
และภาคตะวันตกของประเทศ กลุ่ มชาวเลในภาคใต้ (มอแกน มอแกลน และอู รกั ลาโว้ย) ประมาณ
10,000 คน 2 และกลุ่ มชาติพ ันธุ์ ท่อี ยู่ใ นประเทศไทยมานานอีก 2 กลุ่ ม คือ ซาไกและมลาบรี ซึ่ง มี
ประชากรรวมกันประมาณ 400 คน3
2. นอกจากประชากรไทยกลุ่มต่างๆ ทีก่ ล่าวถึงแล้ว ยังมีคนต่างด้าวทีอ่ าศัยอยูใ่ นประเทศไทยอีกจานวน
หนึ่ง โดยคนต่างด้าวบางกลุ่มอยูใ่ นประเทศไทยโดยไม่มสี ถานะใดๆ ตามกฎหมาย ทาให้เสีย่ งต่อการถูก
ละเมิดสิทธิบางประการ คนต่างด้าวในกลุ่มนี้ประกอบด้วย ผูท้ ่อี พยพเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านและ
อยูใ่ นประเทศไทยมานานแล้ว (ประมาณ 500,000 คน) แรงงานต่างด้าวจากพม่า ลาว และกัมพูชาทีเ่ ข้า
มาทางานในประเทศไทยโดยไม่ผ่านกระบวนการที่ถูกต้อง (ประมาณไม่ต่ ากว่า 1.2 ล้าน คน) ผู้หนีภยั
การสูร้ บจากประเทศพม่าที่อาศัยอยู่ในค่ายตามแนวชายแดนไทย-พม่า (ประมาณ 1.1 แสนคน)4 คนไร้
รัฐ/ไร้สญ
ั ชาติ และคนไทยพลัดถิน่
มาตรการทัวไปในการปฏิ
่
บตั ิ ตามอนุสญ
ั ญา

1

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยในวิกพิ เี ดีย ดูได้ท่ี http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%
B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2 ส่วนเว็บไซต์ของ
World Directory of Minorities ให้ขอ้ มูลว่าในประเทศไทยมีคนไทยเชือ้ สายมลายูประมาณร้อยละ 5 ของประชากร
(ข้อมูลเมื่อปี ค.ศ. 2007)
2
ข้อมูลตามรายงานผลการดาเนินงานของประเทศไทยตามอนุสญ
ั ญา CERD ฉบับที่ 1-3 (ภาษาอังกฤษ), หน้า 7-8
3
ข้อมูลจากวิกพิ เี ดีย ดูได้ท่ี http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%81
และจากศูนย์พฒ
ั นาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูได้ท่ี http://www.mhsdc.org/interest110.htm
4
ประมาณการตามทีป่ รากฏในยุทธศาสตร์การจัดการปญั หาสถานและสิทธิของบุคคลปี 2548
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3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 30 ได้รบั รองความเสมอภาคของบุคคล
และห้ามการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุต่างๆ รวมถึงความแตกต่างในเรื่องถิน่ กาเนิด
เชื้อ ชาติ และภาษา อย่ า งไรก็ดี ประเทศไทยยัง ไม่ ม ีก ฎหมายที่ห้า มการเลือ กปฏิบ ัติท างเชื้อ ชาติ
โดยเฉพาะ กฎหมายที่มอี ยู่ท่อี าจนามาปรับใช้ได้ เช่น ประมวลกฎหมายอาญา แต่กฎหมายดังกล่าว
จากัดเฉพาะการปฏิบตั หิ น้ าที่ของเจ้าหน้ าที่ของรัฐ ในขณะที่รฐั ภาคีมพี นั ธกรณีต้องป้องกันการเลือก
ปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติโดยบุคคลหรือองค์กรอื่นๆ ด้วย กฎหมายทีม่ อี ยู่จงึ อาจไม่เพียงพอให้ไทยปฏิบตั ติ าม
พันธกรณีได้อย่างครบถ้วน
4. ประเทศไทยได้ตงั ้ ข้อสงวนในข้อ 4 ของอนุสญ
ั ญาฯ โดยหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องให้ขอ้ มูลว่าเนื่องจากใน
ขณะทีไ่ ทยพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาฯ เป็นช่วงทีม่ กี ารพิจารณาเสนอร่างกฎหมายว่าด้วยการเลือก
ปฏิบตั ทิ ่ไี ม่เป็ นธรรมต่อบุคคลซึ่งจะมีเนื้อหาครอบคลุมสาระสาคัญของบทบัญญัตอิ นุ สญ
ั ญาฯ ในข้อ 4
อย่างไรก็ดี ในทีส่ ุดมิได้มกี ารเสนอร่างกฎหมายดังกล่าว
ข้อเสนอแนะ รัฐบาลควรเร่งการประกาศใช้ กฎหมายว่าด้ว ยการเลือกปฏิบตั ิท่ไี ม่เ ป็ นธรรม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ควรจะมีบทบัญญัตหิ า้ มการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติโดยองค์กรหรือบุคคลอื่น
นอกเหนือจากองค์กรของรัฐตามดังที่ได้ระบุไว้ในอนุ สญ
ั ญาฯ ข้อ 2 และห้ามการโฆษณาหรือ
กระตุน้ ให้เกิดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติตามข้อ 4 ของอนุ สญ
ั ญาฯ นอกจากนัน้ รัฐควรมีแผน
ในการทบทวนกฎหมายเพื่อ ประกันว่า ประเทศไทยจะสามารถปฏิบตั ิต ามพันธกรณีไ ด้ต าม
เจตนารมณ์ของอนุ สญ
ั ญา ซึง่ จะนาไปสู่การยกเลิกข้อสงวนในข้อ 4 เพื่อให้เป็ นไปตามคามันที
่ ่
ประเทศไทยแถลงต่ อ คณะมนตรีส ิท ธิม นุ ษ ยชนแห่ ง สหประชาชาติ โ ดยสมัค รใจภาย ใต้
กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) ทัง้ นี้ ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ควรให้
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศ น์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และองค์กรภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมด้วย
5. รัฐบาลได้จดั ทาแผนสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 2 ทีค่ รอบคลุมระยะเวลาตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2552-2556 เพื่อหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อ งใช้เป็ นกรอบในการดาเนินงานด้านสิทธิมนุ ษ ยชนโดยกาหนด
เป้า หมายทางยุท ธศาสตร์ไ ว้ 4 ประการ คือ (1) การป้ อ งกันการละเมิด สิท ธิ (2) การคุ้มครองสิท ธิ
มนุ ษ ยชนอย่างมีประสิทธิภาพ (3) การพัฒนากฎหมายและกลไกทางกฎหมาย และ (4) การพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรเครือข่าย แผนดังกล่าวได้ระบุประชากรที่เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุแ์ ละกลุ่มเชือ้ ชาติต่างๆ
ได้แก่ คนไร้รฐั แรงงานต่างด้าว และผูล้ ้ภี ยั เป็ นกลุ่มเป้าหมายทีค่ วรได้รบั การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านอาชีพและแรงงาน ด้านสาธารณสุข ด้านที่อยู่อาศัย และด้าน
กระบวนการยุตธิ รรม โดยได้ระบุว่าควรมีการทบทวนกฎหมายเพื่อห้ามการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติใน
เรื่อ งต่ างๆ เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับอนุ ส ัญ ญา CERD5 แต่ ใ นการดาเนินการในส่ ว นอื่นๆ ไม่ได้กาหนด
มาตรการไว้ชดั เจนสาหรับให้หน่ วยงานนาไปปฏิบตั ิ มีเพียงแนวทางกว้างๆ เท่านัน้ กสม. ทราบว่าการ
ปฏิบตั ติ ามแผนสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติฉบับที่ 2 ยังคงมีขอ้ จากัดในทางปฏิบตั อิ ยู่มาก ทัง้ เรื่องอานาจ
หน้าทีข่ องหน่วยงานติดตาม การขาดความเข้าใจของหน่วยปฏิบตั ิ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณ
5

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 2, หน้า 39-40, 50-51, 66-68
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ข้อเสนอแนะ รัฐบาลควรปรับปรุงกลไกทีม่ อี ยู่ให้สามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ าม
แผนสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติได้อย่างเป็ นระบบและลดปญั หาอุปสรรคในการดาเนินการตามแผน
และในการจัดทาแผนระยะต่อไป ควรระบุรายละเอียดของมาตรการต่างๆเพื่อนาไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านและทาให้เกิดการปฏิบตั ติ ามแผนอย่างจริงจัง
6. ไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาฯ เมือ่ เดือนมกราคม 2546 แต่รฐั บาลไม่ ได้กาหนดหน่ วยงานหลักทีจ่ ะ
ทาหน้าที่ประสานงานและติดตามการปฏิบตั ติ ามอนุ สญ
ั ญาในภาพรวม จนกระทังเมื
่ ่อเดือนพฤษภาคม
2547 จึงได้มอบหมายให้ก ระทรวงยุติธ รรมเป็ น หน่ ว ยงานหลักในการด าเนิ นการตามพัน ธกรณีใ น
อนุ สญ
ั ญาฯ ต่อมาเมื่อเดือนมีนาคม 2550 กระทรวงยุตธิ รรมได้ตงั ้ คณะกรรมการส่งเสริมการขจัดการ
เลือกปฏิบตั ทิ างเชื้อชาติในทุกรูปแบบ เพื่อรับผิดชอบกากับดูแลการดาเนินการและจัดทารายงานการ
ปฏิบตั ิตามอนุ สญ
ั ญาตามพันธกรณีของอนุ สญ
ั ญา อย่างไรก็ดี การดาเนินงานที่ผ่านมาเน้ นการจัดทา
รายงานการปฏิบตั ติ ามอนุ สญ
ั ญาและการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในหลักการของอนุ สญ
ั ญา แต่ไม่
ปรากฏว่าคณะกรรมการได้มกี ารดาเนินการเพื่อกากับดูแลการปฏิบตั ิ ตามพันธกรณีในภาพรวมอย่างไร
การขาดกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามอนุ สญ
ั ญาอย่างเป็ นระบบจะทาให้รฐั ไม่สามารถทราบถึง
ปญั หาอุปสรรคในการดาเนินการตามอนุ สญ
ั ญาได้
7. ไทยไม่ได้ทาคาแถลงยอมรับอานาจคณะกรรมการประจาอนุ สญ
ั ญาในการรับเรื่องร้องเรียนจากปจั เจก
บุค คลตามข้อ 14 ของอนุ ส ัญ ญา โดยหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งเห็น ว่ า ไทยมีก ลไกภายในที่จ ะรับ เรื่อ ง
ร้องเรียนการไม่ปฏิบตั ติ ามอนุ สญ
ั ญาได้อยู่แล้ว อย่างไรก็ดี หากไทยเห็นว่ากลไกภายในประเทศที่มอี ยู่
สามารถแก้ไขปญั หาการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ไม่น่าเป็ นกังวลต่อการยอมรับ
อานาจของคณะกรรมการประจาอนุ สญ
ั ญาในการรับเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด ทัง้ นี้ กสม. ได้รบั เรื่อง
ร้อ งเรียนเกี่ยวกับการเลือ กปฏิบตั ิ ด้ว ยเหตุ แห่งความแตกต่ างทางเชื้อ ชาติใ นประเทศไทย ซึ่งจะได้
กล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ในหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
ข้อเสนอแนะ รัฐบาลควรจะมอบหมายให้หน่ วยงานแห่งใดแห่งหนึ่ง หรืออาจเพิม่ เติมอานาจ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการส่งเสริมการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบทีร่ ฐั บาลโดย
กระทรวงยุตธิ รรมจัดตัง้ ขึน้ ปฏิบตั หิ น้าทีร่ บั ผิดชอบกากับดูแลการดาเนินการตามพันธกรณีใน
อนุ สญ
ั ญา นอกจากนัน้ คณะกรรมการควรจัดทาแผนเพื่อติดตามการปฏิบตั ิตามอนุ สญ
ั ญาฯ
อย่างครอบคลุม รวมทัง้ ควรให้อานาจแก่หน่ วยงานทีว่ ่า หรือแก่ คณะกรรมการฯ อย่างเหมาะสม
เพื่อ ให้ส ามารถก ากับให้ห น่ ว ยงานที่เ กี่ยวข้อ งดาเนินการตามแผนดังกล่ าว โดยสามารถให้
ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการเพื่อขจัดการ
เลือกปฏิบตั ิทางเชื้อ ชาติและเพื่อส่ งเสริมสมานฉันท์ระหว่างคนเชื้อ ชาติต่างๆ ที่อ าศัยอยู่ใ น
ประเทศไทย นอกจากนี้ รัฐบาลควรพิจารณาทบทวนเรื่องการยอมรับอานาจของคณะกรรมการ
ประจาอนุสญ
ั ญาฯ ในการรับเรือ่ งร้องเรียนจากปจั เจกชนตามข้อ 14 ของอนุ สญ
ั ญาฯ ด้วย
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กลุ่มชาติ พนั ธุ์
คนไทยเชื้อสายมลายู
8. ประชากรไทยที่เป็ นกลุ่มชาติพ นั ธุ์ท่เี ป็ นกลุ่ มที่เสี่ยงต่อ การถู กเลือ กปฏิบตั ิทางเชื้อชาติม ี 3 กลุ่ ม
ได้แก่ คนไทยเชื้อสายมลายู ชาวเขา และกลุ่มชาติพนั ธุ์อ่นื เช่น ชาวเล เป็ นต้น คนไทยเชื้อสายมลายู
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะในจัง หวัดชายแดนภาคใต้ท่เี ป็ นพื้นทีต่ ดิ ต่อกับ
ประเทศมาเลเซีย ได้แก่ ปตั ตานี ยะลา และนราธิวาส คนไทยกลุ่มนี้นับถือศาสนาอิสลามและใช้ภาษา
ดัง้ เดิมของตนคือภาษามลายูทอ้ งถิน่ ปญั หาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทเ่ี กิดขึน้ มาตัง้ แต่ปี
2547 ทาให้รฐั บาลประกาศใช้กฎหมายพิเศษด้านความมันคงในจั
่
งหวัดชายแดนภาคใต้ 6 ซึง่ ให้อานาจแก่
เจ้าหน้าทีร่ ฐั ทัง้ ทีเ่ ป็ นทหารและพลเรือนในการรักษาความสงบเรียบร้อย รวมถึงอานาจในการจับ กุมและ
คุมขังบุคคล ไว้อย่างค่อนข้างกว้างขวางและคลุมเครือ การใช้กฎหมายพิเศษดังกล่าวมีผลกระทบต่อคน
ไทยเชือ้ สายมลายูทเ่ี ป็ นมุสลิมค่อนข้างมาก เนื่องจากคนไทยมลายูบางกลุ่มบางพวกมักถูกเจ้าหน้าทีร่ ฐั
สงสัยว่าให้การสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการก่อความไม่สงบ องค์กรภาคประชาสังคมให้ขอ้ มูล
ว่าชาวไทยมุสลิมมักถูกเลือกปฏิบตั ใิ นการบังคับใช้กฎหมายโดยถูกตรวจค้น เช่น ทีด่ ่านของเจ้าหน้าที่
หรือก่อนเข้าสถานทีร่ าชการมากกว่าประชาชนทัวไป
่
9. คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในฐานะองค์กรตรวจสอบเจ้าหน้าทีแ่ ละหน่ วยงานของ
รัฐทีม่ กี ารกระทาหรือละเลยการกระทาอันเป็ นการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน ได้รบั เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ใช้อานาจอย่างไม่เป็ นธรรมของเจ้าหน้าที่รฐั ในจังหวัดชายแดนภาคใต้จานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทรมานผูท้ ต่ี ้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ ความไม่สงบ โดย กสม. ชุด
ปจั จุบนั ได้ทาการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทาทรมานตัง้ แต่ปี 2547-2554 รวมทัง้ สิน้ 57
คาร้องและพบว่า ผู้ท่ตี กเป็ นเหยื่อของการทรมานส่วนใหญ่มกั เป็ นผูต้ ้องสงสัยทีเ่ ป็ น ชาวไทยมุสลิมเชื้อ
สายมลายูโดยเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายความมันคงบางคนมี
่
ทศั นคติเชิงลบต่อกลุ่มบุคคลดังกล่าว7 และ กสม. ได้ม ี
ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้มมี าตรการเพื่อป้องกันการกระทาทีจ่ ะเป็ นการละเมิด
สิทธิและขจัดเงือ่ นไขทีส่ ร้างความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชนในพืน้ ที่
10. สานักงานสภาความมันคงแห่
่
งชาติให้ข้อมูลว่าการบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมันคงยั
่
งมี
ความจาเป็ นในการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และติดตามผู้ก่ อ เหตุ เ นื่อ งจากการใช้
กฎหมายปกติม ีข้อ จากัด แต่ ก ารใช้อ านาจตามกฎหมายพิเ ศษ เจ้า หน้ าที่จะใช้เ ท่ าที่จาเป็ นเพื่อ ลด
ผลกระทบต่อประชาชนและพร้อมจะยกเลิกการใช้กฎหมายดังกล่าวเมื่อสถานการณ์คลีค่ ลายลง อย่างไร
ก็ดี ยังมีรายงานว่าประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมในกระบวนการยุตธิ รรม ได้ม ี องค์กรภาค
ประชาสังคมทาการศึกษาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของคดีด้านความมันคงในจั
่
งหวัดชายแดน
ภาคใต้ทผ่ี ่านการพิพากษาของศาลชัน้ ต้นระหว่างปี 2553-2554 จานวน 100 คดีพบว่ามีถงึ 72 คดีทศ่ี าล
6

ได้แก่ พระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
และพระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมันคงภายในราชอาณาจั
่
กร พ.ศ. 2551
7
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, สิทธิในกระบวนการยุตธิ รรมในกรณีการตรวจสอบคาร้องทีก่ ล่าวหาว่ามีการ
กระทาทรมานและการปฏิบตั หิ รือการลงโทษอืน่ ทีไ่ ร้มนุษยธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้, หน้า 39 (มีนาคม 2554)
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สังยกฟ
่ ้ องเพราะพยานหลักฐานไม่เพียงพอ8 สะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการจับกุมผู้ต้ องสงสัยว่ากระทา
ผิดอาจยังไม่มปี ระสิทธิภาพดีพอ นอกจากนี้ ผูท้ ถ่ี ูกจับมักไม่มเี งินประกันตัวระหว่างพิจารณาคดี จึงต้อง
ถู ก คุ มขังจนกว่าคดีจะเสร็จสิ้นซึ่งใช้เ วลาประมาณ 2-3 ปี มีผ ลกระทบต่ อ เด็กและสตรีท่อี ยู่ใ นความ
อุปการะของผูถ้ ูกคุมขัง
11. คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ซึง่ ได้รบั การจัดตัง้ โดยรัฐบาลเมื่อปี 2548
เพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการในการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้วเิ คราะห์ปญั หา
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า มีสาเหตุสาคัญประการหนึ่ง เกิดจากการที่ประชาชนในพื้นที่
ไม่ได้รบั ความเป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น การใช้อานาจตรวจค้นหรือบังคับให้ผตู้ ้องสงสัยมา
ให้ถอ้ ยคาต่อเจ้าหน้าทีโ่ ดยไม่เป็นไปตามหลักของกฎหมาย การควบคุมตัวเกินกว่าทีก่ ฎหมายให้อานาจ
การไม่เคารพสิทธิของผู้ต้องหา เช่น สิทธิในการมีทนายและผู้ท่ตี นไว้วางใจร่วมอยู่ด้วยในระหว่างการ
สอบสวน การใช้อานาจนอกกฎหมาย เช่น การลักพาตัว เป็ นต้น ซึ่งแม้ปญั หาดังกล่าวจะเกิดในพื้นที่
อื่นๆ ด้วย แต่มไิ ด้มลี กั ษณะทีเ่ กิดขึน้ บ่อยและกว้างขวางเท่าในเขตทีม่ ชี าวไทยเชือ้ สายมลายูทเ่ี ป็ นมุสลิม
อาศัยอยู่เป็ นกลุ่มประชากรหลัก นอกจากนัน้ การที่ปญั หาดังกล่าวเกิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่มี ี
บริบททางประวัตศิ าสตร์ สังคม วัฒนธรรม ภาษา และชาติพนั ธุ์ท่แี ตกต่างไปจากพื้นทีอ่ ่นื ของประเทศ
ทาให้เกิดความรูส้ กึ ในหมูช่ าวไทยมุสลิมเชือ้ สายมลายูว่าไม่ได้รบั ความเป็นธรรม9
12. ในส่วนของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทาทรมานของเจ้าหน้าทีภ่ ายหลังจากการตรวจสอบคาร้อง
จานวน 57 คาร้องแล้ว กสม. ได้ตดิ ตามผลการดาเนินการตามมาตรการแก้ไขปญั หาใน 5 ด้าน ได้แก่
1) ด้านกฎหมาย 2) ด้านสิทธิมนุ ษ ยชนศึกษา 3) ด้านกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุ ษ ยชน 4) ด้าน
กระบวนการยุตธิ รรม และ 5) ด้านการเยียวยา รวมทัง้ ติดตามการดาเนินการตามข้อเสนอแนะเป็ นระยะ
และพบว่าหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องมีความกระตือรือร้นมากขึน้ ในการดาเนินการแก้ไขปญั หาอันนาไปสู่การ
ลดเงื่อนไขความไม่เป็ นธรรม ซึ่งปรากฏชัดเจนเป็ นรูปธรรมหลายประการ ส่วนมาตรการแก้ไขปญั หา
บางประการอยู่ใ นขัน้ การพิจ ารณาด าเนิ น การ ในชัน้ นี้ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ภาครัฐ ไม่ว่ า จะเป็ น กอง
อานวยการรักษาความมันคงภายในภาค
่
4 ส่วนหน้า ศูนย์ปฏิบตั กิ ารตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์
อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทัง้ หน่ วยงานทุกฝ่ายกาลังดาเนินความพยายามเร่งรัดใน
ส่วนทีท่ าความเข้าใจร่วมกันอย่างเต็มทีเ่ พื่อเป็ นการปกป้อง ส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชน รวมทัง้
อ านวยความสะดวกให้ แ ก่ พ นัก งานเจ้า หน้ า ที่ข อง กสม. ในจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ให้เ ข้า ไปพบ
ผูเ้ สียหายทีอ่ ยูใ่ นความควบคุมของหน่วยงานความมันคงในพื
่
น้ ที่
ข้ อเสนอแนะ การบัง คับใช้ก ฎหมายพิเ ศษด้านความมันคงในจั
่
งหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ีไ ด้
ประกาศใช้บ ัง คับ ยาวนานดัง เช่ น กฎหมายปกติ ม ีผ ลกระทบต่ อ การละเมิด สิท ธิม นุ ษ ยชน
โดยเฉพาะชาวไทยมุสลิมเชือ้ สายมลายูซง่ึ เป็ นชนส่วนใหญ่ในพืน้ ที่ ทาให้ชาวไทยเชือ้ สายมลายู
8

มูลนิธศิ นู ย์ทนายความมุสลิม, โครงการการตรวจสอบความชอบด้วนกฎหมายของคดีความมันคงในพื
่
้นทีจั่ งหวัด
ชายแดนภาคใต้ (Case Audit), หน้า 8 (ธันวาคม 2554) ดูได้ท่ี http://th.macmuslim.com/wp-content/uploads/2011/
12/ข้อมูลสถิตแิ ละข้อค้นพบในคดีความมันคงจั
่ งหวัดชายแดนใต้_MAC1.pdf
9
รายงานคณะกรรมการอิสระเพือ่ ความสมานฉันท์แห่งชาติ, หน้า 17 (พฤษภาคม 2549)
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รูส้ กึ ว่าไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมจากรัฐโดยเฉพาะการถูกปิดล้อม ตรวจค้น จับกุม และคุมขังโดย
ใช้อานาจตามกฎหมายพิเศษด้านความมันคง
่ ดังนัน้ รัฐต้องตระหนักถึงเรื่องนี้อย่างจริงจัง และ
ให้ดาเนินความพยายามที่จะงดใช้กฎหมายพิเศษลงในบางพื้นที่ หรือลดระดับการใช้กฎหมาย
พิเศษ เช่น ลดการใช้พระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึกเป็ นพระราชกาหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือลดการใช้พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเป็ น
พระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมันคงภายในราชอาณาจั
่
กร (เช่นทีไ่ ด้ดาเนินการใน 4 อาเภอของ
จังหวัดสงขลา คือ จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อ ย และรวมไปถึงอ าเภอแม่ ล าน จังหวัด
ปตั ตานี) หากรัฐยังจาเป็ นต้อ งใช้กฎหมายดังกล่ าว รัฐควรยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายบาง
มาตราในส่ ว นที่เ กี่ยวกับ การค้น การตัง้ ข้อ หา การจับกุ ม การควบคุ ม ตัว ผู้ต้อ งหา และการ
สอบสวนคดีโ ดยใช้ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาซึ่งมีบทบัญ ญัติเ กี่ยวกับการใช้
อานาจของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีร่ ดั กุมและให้ความคุม้ ครองสิทธิแก่ผถู้ ูกกล่าวหาทีเ่ ป็ นไปตามมาตรฐาน
ระหว่างประเทศมากกว่าแทน การยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในมาตราดังกล่าวจะช่วย
ลดเงื่อนไขที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบนามาอ้างในการก่อความรุนแรงในพื้นที่ นอกจากนัน้ การ
สร้างความเชื่อมันให้
่ เกิดขึน้ ต่อการอานวยความยุตธิ รรมเป็ นสิง่ จาเป็ น โดยหากเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
กระทาผิดกฎหมาย จะต้องมีมาตรการลงโทษทัง้ ทางอาญา ทางแพ่ง และทางวินยั อย่างเคร่งครัด
13. นอกเหนือจากความไม่เป็ นธรรมในการบังคับใช้กฎหมายแล้ว การที่เจ้าหน้ าที่ของรัฐขาดความ
เข้าใจเกี่ยวกับภาษาและศาสนาอิสลามซึ่งเป็ นศาสนาทีช่ าวไทยเชื้อสายมลายู นับถือ เป็ นสาเหตุสาคัญ
อีกประการหนึ่งของปญั หาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยทัวไป
่ ชาวไทยเชื้อสายมลายูใช้
ภาษามลายูท้องถิ่นในชีวติ ประจาวัน จึงมีปญั หาในการสื่อสารกับเจ้าหน้ าที่ของรัฐซึ่งใช้ภาษาไทยเป็ น
ภาษาทางการ นอกจากนี้ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดความรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบตั แิ ละวิถีชวี ติ ตามหลัก
ศาสนาอิสลาม อาจทาให้ชาวไทยมุสลิมเชือ้ สายมลายูไม่ได้รบั การปฏิบตั ทิ ่ีเป็ นธรรมและเหมาะสมจากรัฐ
ทาให้เกิดความไม่พอใจและไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐ
ข้อเสนอแนะ รัฐบาลควรพิจารณาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของ กอส. ที่ให้มกี ารให้ความรู้
เกี่ยวกับลักษณะพิเศษของจังหวัดชายแดนภาคใต้แก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐก่อนทีจ่ ะลงไปปฏิบตั งิ าน
ในพืน้ ที่ รวมทัง้ เสนอให้มกี ารประกาศให้ภาษามลายูปตั ตานีเป็ นภาษาทางานเพิม่ เติมอีกภาษา
หนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้10
14. สานักงานสภาความมันคงแห่
่
งชาติได้ให้ขอ้ มูลว่า รัฐบาลได้จดั ทานโยบายการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555-2557 โดยในกระบวนการจัดทานโยบายดังกล่าวได้เ ปิ ดให้ภาค
ประชาสังคมและภาคประชาชนทัง้ ในและนอกพืน้ ทีไ่ ด้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางเพื่อให้ขอ้ มูลและ
แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปญั หาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทัง้ ข้อเสนอแนะ
ของ กอส. ข้างต้น และรัฐบาลได้เสนอนโยบายดังกล่าวเพื่อให้รฐั สภาให้ความเห็นชอบเมื่อเดือนมีนาคม
2555 นโยบายมีกรอบแนวคิดทีต่ ระหนักถึงความสาคัญของการสร้างความเป็ นธรรมให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่ โดยยึดหลักนิติรฐั และเคารพหลัก สิทธิมนุ ษ ยชน เช่น มีการพัฒนากลไกเพื่อคุ้มครองสิทธิและ
10

อ้างแล้ว, หน้า 68 และ 91
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เสรีภาพของประชาชน มีการตรวจสอบการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่รฐั ให้อยู่ในกรอบของกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด และมีความจริงจังในการสอบสวนและลงโทษผูก้ ระทาผิดหรือปฏิบตั หิ น้าที่โดยมิชอบเพื่อขจัด
วัฒนธรรมการไม่ต้องรับผิด นอกจากนี้ นโยบายยังได้คานึงถึงความสาคัญของการเคารพวิถชี วี ติ และ
อัตลักษณ์ทางศาสนาและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ จึงนับได้ว่านโยบายในการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลได้มุ่งจัดการกับปจั จัยทีเ่ ป็ นเงื่อนไขสาคัญของเหตุการณ์ความไม่สงบ
ที่เกิดขึ้น แต่การแปลงนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบตั ยิ งั เป็ นความท้าทายสาคัญ รัฐบาลควรกาหนด
มาตรการทัง้ ด้านกฎหมายและการบริหาร ตลอดจนมาตรการทางสังคมและการศึกษาทีเ่ หมาะสมสาหรับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องนาไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดผล และหน่ วยงานต่างๆ และภาคประชาสังคมควรมีการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายดังกล่าวต่อไป
15. รัฐบาลได้มมี าตรการเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ ความเป็ นอยู่ของชาวไทยเชื้อสายมลายูเพื่อลด
ความเหลื่อมล้า แต่ก ารดาเนินมาตรการดังกล่ าวกลับทาให้ชาวไทยพุทธในพื้นที่รู้สกึ ว่ารัฐไม่ใ ห้การ
ปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นธรรม
16. ในส่ วนของการเยียวยาผู้ไ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กสม. ได้รบั ข้อมูลว่ายัง มีความล่าช้า มีองค์กรภาคประชาสังคมให้ข้อมูล ว่าเอกสารที่ใช้ประกอบการ
จ่ายเงินเยียวยาจะต้องได้รบั การรับรองโดยเจ้าหน้ าที่ 3 ฝ่าย (ทหาร ปกครอง และตารวจ) แต่โดยที่
เจ้าหน้ าที่ท่ปี ฏิบตั ิงานในพื้นที่มกี ารสับเปลี่ยนหมุน เวียนเป็ นระยะๆ จึงทาให้ยากต่ อ การติดตามตัว
เจ้าหน้ าที่มาลงนามในเอกสารและทาให้ประชาชนไม่สามารถรับเงินเยียวยาได้ การที่นโยบายการ
บริห ารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่เี พิ่งได้รบั ความเห็นชอบเมื่อ เดือนมีนาคม 2555 ได้
กาหนดทีจ่ ะพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเยียวยาให้มปี ระสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึน้ สะท้อนให้เห็น
ั หาความล่ า ช้ า และจ าเป็ น ต้ อ งได้ ร ับ การแก้ ไ ข
ว่ า การเยีย วยาแก่ ผู้ ไ ด้ ร ับ ผลกระทบที่ผ่ า นมามีป ญ
นอกจากนี้ กรณีท่ีค ณะรัฐมนตรีไ ด้เ ห็นชอบการเยียวยาผู้ได้รบั ผลกระทบจากเหตุ การณ์ ชุ มนุ มทาง
การเมืองเมื่อปี 2553 ได้ส่งผลให้มกี ารพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาในกรณีจงั หวัดชายแดน
ภาคใต้เพิม่ เติม
ข้อเสนอแนะ รัฐบาลควรเร่งจัดทาแผนเพื่อให้หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องนานโยบายการบริหารและ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555-2557 ที่เพิง่ ได้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภาเมื่อ
เดือนมีนาคม 2555 ไปปฏิบตั ิ และควรกาหนดให้มกี ลไกในการติดตามและประเมินผลอย่าง
จริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ่ งของการเร่งรัดคลีค่ ลายเหตุการณ์ทเ่ี ป็ นข้อสงสัยของประชาชน
การนาตัวผูก้ ระทาผิดเข้าสู่กระบวนการยุตธิ รรมโดยเร็ว การส่งเสริมหลักนิตริ ฐั โดยการติดตาม
ตรวจสอบการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่รฐั ให้อยู่ในกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด การเร่งรัด
กระบวนการเยียวยาแก่ผไู้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงโดยยึดหลักความเท่าเทียมและ
ไม่เ ลือ กปฏิบตั ิ การเคารพวัฒนธรรมและวิถีชวี ิต ของชาวไทยมุส ลิมเชื้ อ สายมลายู และการ
ปรับ ปรุ ง การสื่อ สารระหว่ า งรัฐ กับ ประชาชนในพื้น ที่โ ดยใช้ภ าษามลายูท้ อ งถิ่น ควบคู่ กับ
ภาษาไทย นอกจากนี้ ในการดาเนินมาตรการพิเศษเพื่อส่งเสริมให้ชาวไทยมุสลิมเชือ้ สายมลายู
ได้เข้าถึงสิทธิต่างๆ อย่างเท่าเทียม รัฐควรใช้ความระมัดระวังไม่สร้างความรูส้ กึ แบ่งแยก รวมทัง้
ควรมีมาตรการทางสังคมและการศึกษาเพื่อสร้างความกลมเกลียวระหว่างชาวไทยมุสลิมเชื้อ
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สายมลายูกบั ชาวไทยพุทธในพื้นทีใ่ ห้มากขึน้ ส่วนการพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยา
ในกรณีจงั หวัดชายแดนภาคใต้เพิม่ เติม รัฐควรยึดหลักการว่าผู้ได้รบั ผลกระทบที่อยู่ในสถานะ
และเงือ่ นไขเดียวกัน ควรได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน
ชาวเขา
17. คาว่า “ชาวเขา” ในประเทศไทยใช้สาหรับกลุ่มชาติพนั ธุท์ ม่ี กั จะย้ายถิน่ ทีอ่ ยู่ในบริเวณเส้นแบ่ง
เขตพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน รัฐบาลไทยจึงกาหนดเงื่อนเวลาการย้ายถิน่ ทีอ่ ยู่
ไว้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2528 เพื่อบ่งชี้ว่าผู้ใดบ้างมีสทิ ธิท่จี ะอยู่อาศัยในประเทศไทย 11 จึงมีทงั ้ กลุ่มที่
อพยพเข้ามาอาศัย ก่ อ นปี พ.ศ. 2528 และกลุ่ มที่อพยพเข้ามาภายหลัง รัฐบาลมีค วามพยายามที่จะ
แก้ปญั หาโดยรับรองสถานภาพทางกฎหมายของกลุ่มทีอ่ พยพเข้ามาก่อนปีพ.ศ. 2528 ตามยุทธศาสตร์
การจัดการปญั หาสถานะและสิทธิของบุคคล พ.ศ. 2548 โดยหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องได้สารวจและขึ้น
ทะเบียนประชากรกลุ่มนี้แล้วมีจานวนประมาณ 5.6 แสนคน ส่วนกลุ่มทีอ่ พยพเข้ามาภายหลังมีประมาณ
1.2 แสนคน รัฐบาลมีนโยบายให้สถานะเป็ นผู้เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือได้สญ
ั ชาติไทยตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนด อย่างไรก็ดี หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้ขอ้ มูลว่านโยบายดังกล่าวทาให้เกิดการลักลอบ
เข้ามาอยู่ใ นประเทศไทยเพื่อให้ได้รบั สถานะ จึง จาเป็ นต้องมีการตรวจสอบพิสูจน์ ต ัวบุค คลก่อ นเพื่อ
ป้องกันบุคคลแอบแฝงมาขอรับสถานะ แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายในการแก้ไขปญั หาบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะ
ทางทะเบีย นราษฎรตัง้ แต่ ปี 2548 แต่ ก ารดาเนิ น งานค่ อ นข้า งมีค วามล่ า ช้า เนื่ อ งจากกระบวนการ
ตรวจสอบพิสจู น์ประวัตบิ ุคคลก่อนให้สถานะมีความซับซ้อนและใช้เวลานานเพราะรัฐยังมีขอ้ ห่วงกังวลใน
เรื่อ งของความมันคง
่ อย่างไรก็ดี ความล่ า ช้าดังกล่ า วจะทาให้ผู้มคี ุ ณสมบัติท่จี ะได้รบั สถานะได้ร บั
ผลกระทบในการดารงชีวติ ค่อนข้างมาก เนื่องจากการมีสถานะทางทะเบียนราษฎรเป็ นเงื่อนไขสาคัญใน
การเข้าถึงสิทธิต่างๆ
18. ในการให้สถานะชาวเขาตามยุทธศาสตร์ดงั กล่าว องค์กรภาคประชาสังคมให้ข้อมูล ว่ายังมีความ
ล่าช้าและมีปญั หาอุปสรรคทีเ่ กี่ยวกับการสื่อสาร เนื่องจากชาวเขาจานวนมากไม่รู้ภาษาไทยดีพอ ทาให้
เข้าไม่ถึงข้อ มูล ข่าวสาร รวมถึง ไม่ทราบข้อ มูล เกี่ยวกับขัน้ ตอนในการยื่นขอสถานะ นอกจากนี้ ยังมี
ปญั หาการทุจริตโดยเจ้าหน้ าที่ระดับท้องถิน่ เรียกรับผลประโยชน์ จากการยื่นขอสถานะ สานักงานสภา
ความมันคงแห่
่
งชาติให้ขอ้ มูลว่าในระหว่างดาเนินการกาหนดสถานะ บุคคลเหล่านี้จะได้รบั การคุม้ ครอง
สิทธิขนั ้ พืน้ ฐานทัง้ ด้านการศึกษา การทางาน และการสาธารณสุข อย่างไรก็ดี องค์การพัฒนาเอกชนที่
ทางานในพื้นที่ให้ข้อ มูล ว่าชาวเขาที่อยู่ระหว่างการขอรับสถานะประสบปญั หาอุ ปสรรคในการได้รบั
บริการจากรัฐ ทัง้ การศึกษาและการบริการด้านสุขภาพ รวมทัง้ ถูกจากัดเสรีภาพในการเดินทางเนื่องจาก
ทางการไทยจากัดให้ชาวเขาทีย่ งั ไม่ได้สถานะอยู่ในพืน้ ทีท่ ่กี าหนด หากต้องการเดินทางออกนอกพื้นที่
ต้องขออนุญาตหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องก่อน
ข้ อเสนอแนะ รัฐ ควรปรับปรุงวิธ ีการบริหารจัดการเรื่อ งการพิสูจน์ ป ระวัติบุค คลเพื่อ เร่งรัด
กระบวนการให้สถานะแก่ชาวเขาตามยุทธศาสตร์การจัดการปญั หาสถานะและสิทธิของบุคคล
11

เว็บไซต์ของสถาบันวิจยั และพัฒนาทีส่ งู (องค์การมหาชน) ดูได้ท่ี www.hrdi.or.th/public/files/poly46.pdf
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พ.ศ. 2548 รวมทัง้ แก้ไขปญั หาเรือ่ งการให้ขอ้ มูลข่าวสารโดยการใช้ภาษาท้องถิน่ หรือภาษาของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์ในการสื่อสารกับผูท้ ่เี ข้าข่ายได้รบั สถานะและกากับการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
อย่างใกล้ชดิ เพื่อป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้ าที่ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระดับท้องถิ่น
และในขณะที่อยู่ระหว่างการยื่นขอสถานะ รัฐควรมีมาตรการเพื่อ ดูแลให้คนกลุ่ มนี้ได้รบั การ
คุม้ ครองสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานทีจ่ าเป็น
19. ในด้านสิทธิการศึกษา แม้รฐั บาลจะมีนโยบายให้เด็กทีม่ ปี ญั หาสถานะทางทะเบียนราษฎรเข้าเรียน
ในสถานศึกษาของรัฐได้ แต่องค์กรภาคประชาสังคมให้ขอ้ มูลว่ายังมีชาวเขาทีไ่ ม่ได้รบั สัญชาติไทยหรือมี
ปญั หาสถานะประสบปญั หาในการเข้าเรียนในสถานศึกษาเนื่องจากโรงเรียนไม่ได้รบั จัดสรรงบประมาณ
รายหัวจากรัฐสาหรับเด็กทีไ่ ม่มเี อกสารแสดงสถานะ ในบางโรงเรียน ครูต้องเรีย่ ไรเงินเพื่อเป็ นค่าใช้จ่าย
ในการศึกษา บางครัง้ เด็กไม่ได้รบั ประทานอาหารกลางวัน นอกจากนี้ ยังมีปญั หาเด็กพูดภาษาถิน่ ไม่
เข้าใจภาษาไทย ซึง่ เป็นภาษาทางการทีใ่ ช้ในการเรียนการสอน จึงมีปญั หาในการสื่อสาร
ข้อเสนอแนะ ในด้านสิทธิการศึกษา แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายให้เด็กที่มปี ญั หาสถานะทาง
ทะเบีย นราษฎรเข้า เรียนในสถานศึกษาของรัฐ และได้มหี นัง สือ ซัก ซ้อ มความเข้าใจในเรื่อ ง
ดังกล่าวไปยังสถานศึกษาในความรับผิดชอบแล้ว แต่มาตรการดังกล่าวยังไม่เพียงพอและยังมี
กรณีทโ่ี รงเรียนปฏิเสธไม่รบั เด็กทีม่ ปี ญั หาสถานะเข้ารับการศึกษา รัฐจึงควรมีมาตรการด้านการ
บริหารรวมถึงการปรับระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อประกันว่าโรงเรียนทีร่ บั เด็กทีไ่ ม่มสี ถานะ
ทางทะเบียนราษฎรเข้าเรียนระหว่างปี งบประมาณจะได้ร บั จัดสรรเงินเพื่อ เป็ นค่ าใช้จ่ายใน
การศึกษาของเด็กเพิม่ เติมอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ รัฐควรส่งเสริมการศึกษาโดยใช้ภาษาถิน่ ใน
โรงเรียนในบางพืน้ ทีด่ ว้ ย
20. ในเรือ่ งของการจดทะเบียนเกิด ชาวเขายังไม่ทราบถึงความสาคัญของการจดทะเบียนเกิด และการมี
เอกสารหลักฐานทางทะเบียนเพื่อเข้าถึงสิทธิต่างๆ เช่น เด็กทีไ่ ม่มบี ตั รประจาตัวไม่สามารถเรียนต่อใน
ระดับทีส่ งู ขึน้ ได้ บางกรณี เจ้าหน้าทีไ่ ม่รบั แจ้งเกิดหรือไม่ออกเอกสารหลัก ฐานให้ทงั ้ ทีม่ าจากครอบครัว
เดียวกันโดยไม่ทราบเหตุผลชัดเจน การทีช่ นเผ่าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ทาให้เข้าไม่ถงึ ข้อมูลต่างๆ เมื่อ
ถูกละเมิดสิทธิกไ็ ม่รวู้ ่าจะร้องเรียนกับใคร เจ้าหน้าทีข่ องรัฐบางคนขาดความกระตือรือร้นทีจ่ ะให้ขอ้ มูลแก่
ชนเผ่า
21. สาหรับชาวเขาทีไ่ ด้สญ
ั ชาติไทยหรือสถานะตามกฎหมายแล้ว มีรายงานว่ามักถูกเจ้าหน้าทีร่ ฐั เรียก
เพื่อตรวจสอบบัตรแสดงตน และชาวเขาที่ได้รบั สัญ ชาติไทยโดยการแปลงสัญ ชาติไม่ได้รบั สิทธิ ทาง
การเมืองบางประการเท่าเทียมกับบุคคลทีม่ สี ญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด กล่าวคือ ผูท้ ไ่ี ด้รบั สัญชาติไทยโดย
การแปลงสัญชาติจะต้องได้สญ
ั ชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จึงจะมีสทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้ ในการ
เลือ กตัง้ ทัง้ ในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ส่ว นผู้ท่จี ะสมัค รรับเลือกตัง้ เป็ นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒสิ ภา สมาชิกสภาหรือผูบ้ ริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือต้องเป็ นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย
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โดยการเกิดเท่านัน้ 12 ทาให้ผู้ท่เี ป็ นคนไทยโดยการแปลงสัญชาติไม่สามารถมีส่วนร่วมในการปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ได้แม้จะอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยมานานแล้ว
ข้อเสนอแนะ รัฐควรดาเนินการให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีต่ ้องปฏิบตั งิ านเกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพนั ธุ์
ทัง้ เจ้าหน้าที่ตารวจและเจ้าหน้ าที่ฝ่ายปกครองทัง้ ส่วนภูมภิ าคและส่วนท้องถิน่ มีความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของกลุ่มชาติพนั ธุ์ให้มากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ควรบรรจุเรื่องกลุ่มชาติพนั ธุ์ไว้ใน
หลัก สูต รการศึก ษาตัง้ แต่ ร ะดับประถม เพื่อ ให้เ ด็ก และเยาวชนได้มคี วามรู้ค วามเข้า ใจและ
ตระหนักถึงความหลากหลายทางทางวัฒนธรรมในประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออก
เสียงเลือกตัง้ และลงสมัครรับเลือกตัง้ รัฐควรพิจารณาทบทวนกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อ พิจารณา
ให้สทิ ธิดงั กล่าวแก่ผู้ท่ีมสี ญ
ั ชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติในบางกรณีหากไม่กระทบต่อความ
มันคงของรั
่
ฐ
22. ชาวเขาและกลุ่มชาติพนั ธุ์อ่นื มักได้รบั ผลกระทบจากพระราชบัญญัตอิ ุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ที่
ให้รฐั สามารถกาหนดพืน้ ที่ทเ่ี หมาะสมเป็ นเขตอุทยานแห่งชาติได้และห้ามบุคคลเข้าไปครอบครองทีด่ นิ
หรือทาประโยชน์ แต่ในการดาเนินการตามกฎหมายดังกล่าว มีหลายกรณีท่รี ฐั ประกาศเขตอุทยานโดย
ไม่ได้คานึงถึงข้อเท็จจริงว่ามีประชาชนอาศัยในพืน้ ทีด่ งั กล่าวมาก่อน ทาให้ประชาชนเหล่านัน้ กลายเป็ น
ผู้บุกรุกป่าและได้รบั ความเดือดร้อนจากการถูกขับไล่ออกจากพื้นที่ ไม่มที ่ดี นิ ทากิน ปญั หาที่เกิดขึน้ มี
ผลกระทบต่อชาวเขาค่อนข้างมากเนื่องจากเป็ นกลุ่มที่มวี ถิ ชี วี ติ พึ่งพิงอยู่กบั ป่า และมีกรณีท่เี จ้าหน้าที่
เผาทาลายทรัพย์สนิ ของชาวเขาด้วย เช่น การเผาสวนลิ้นจี่ของชาวม้งที่อาเภอปวั จังหวัดน่ านเมื่อปี
2542 ทาให้ช าวม้ง ดังกล่ า วได้รบั ความเดือ ดร้อ น และล่ าสุ ด เมื่อ ปี 2554 เจ้า หน้ า ที่ร ฐั ได้ ขบั ไล่ ชาว
กะเหรีย่ งทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานโดยเผาบ้านและยุง้ ข้าวของชาวกะเหรีย่ งด้วย
23. แม้ว่า คณะรัฐมนตรีจะเคยมีมติเ มื่อ เดือนมิถุ นายน 2541 วางแนวทางในการแก้ไ ขปญั หาความ
เดือดร้อนที่เกิดจากการประกาศเขตพื้นที่ป่าอนุ รกั ษ์ทบั ซ้อนที่อยู่อาศัย/ทากินของประชาชน โดยให้ม ี
การพิสูจน์สทิ ธิการครอบครองที่ดนิ ในบริเวณนัน้ ก่อน หากพิสูจน์พบว่าราษฎรอยู่อาศัย/ทากินมาก่อน
และไม่เป็ นพื้นที่ท่จี ะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ ให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องออกเอกสารเพื่อให้ราษฎรอยู่
อาศัย/ทากินต่ อไปได้ แต่ถ้าเป็ นพื้นที่ล่อ แหลมคุกคามต่ อระบบนิเวศ ให้เคลื่อนย้ายราษฎรออกจาก
บริเวณนัน้ โดยให้หน่ วยงานหาพืน้ ทีท่ เ่ี หมาะสมรองรับการเคลื่อนย้ายต่อไป 13 แต่กรณีทเ่ี กิดขึน้ แสดงให้
เห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าวไม่ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง มีรายงานว่าชาวเขาทีถ่ ูกจับกุมในข้อหา
บุ ก รุ ก ป่ า บางคนเสีย ชีว ิต ในระหว่ า งถู ก ควยคุ ม ตัว ซึ่ง หากพิจ ารณาจากมติค ณะรัฐ มนตรีข้า งต้ น
หน่ วยงานไม่ควรดาเนินคดีกบั ชาวเขาทีท่ ากินในพื้นที่ป่าสงวน แต่ควรจัดหาพืน้ ทีท่ เ่ี หมาะสมให้ราษฎร
ในการอยู่อาศัยและประกอบอาชีพให้กบั ชาวเขากลุ่มนี้ อย่างไรก็ดี มีกรณีท่รี ฐั บาลได้ช่วยเหลือชดเชย
ความเสียหายทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าที่ คือ การจ่ายเงินชดเชยให้แก่ ชาวม้งทีอ่ าเภอปวั หลังจาก
มีการพิสูจน์แล้วว่าชาวม้ง ได้ครอบครองอาศัยทากินในพืน้ ที่ป่ามาก่อน โดยรัฐบาลได้จ่ายเงินชดเชยให้
12

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 99, 101 และ 115 และพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้
สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ พ.ศ. 2545 มาตรา 33 และ 44
13
เว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ดูได้ท่ี http://www.dnp.go.th/watershed/gov2.htm#4
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ชาวม้ง 114 ราย จานวน 153 ล้านบาทในปี 2554 ส่วนกรณีของชาวกะเหรี่ยงที่แก่งกระจานนัน้ ไม่ม ี
ความชัดเจนว่าได้มกี ารพิสจู น์สทิ ธิการครอบครองทีด่ นิ ก่อนหรือไม่
24. นอกจากนี้ ชาวเขาที่อาศัยในป่าอนุ รกั ษ์ยงั ได้รบั การปฏิบตั ทิ ่แี ตกต่างจากคนไทยเนื่องจากชาวเขา
มักถูกมองว่าพัวพันกับการค้ายาเสพติดและการตัดไม้ทาลายป่า และเจ้าหน้าทีม่ กั เข้าตรวจค้นบ้านหรือ
นากาลังไปล้อมจับ โดยเฉพาะผูท้ เ่ี ป็นคู่กรณีกบั เจ้าหน้าทีร่ ฐั ในขณะทีช่ าวม้งและชาวกะเหรีย่ งถูกขับไล่
ออกจากพื้นที่ แต่ ในกรณีของผู้ท่ีบุกรุกป่าวังน้ าเขียวที่ปรากฏเป็ นข่าวเมื่อปี 2554 ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ น
นายทุนทีเ่ ข้าไปสร้างรีสอร์ท เจ้าหน้าทีไ่ ด้ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนมิถุนายน 2541 โดย
เข้าไปถ่ายภาพเพื่อสารวจข้อมูลการครอบครองที่ดนิ ก่อนดาเนิ นการฟ้องคดีตามกฎหมาย ทัง้ นี้ จนถึง
ปจั จุบ ัน ยัง ไม่มรี ายงานว่ าหน่ ว ยงานที่เ กี่ยวข้อ งได้ด าเนิ นการต่ อ ผู้บุ ก รุก ป่ าวัง น้ าเขีย วแล้ว หรือ ไม่
อย่างไร
ข้อเสนอแนะ ปญั หาสิทธิในทีอ่ ยู่อาศัยและที่ดนิ ทากินเป็ นปญั หาสาคัญสาหรับชุมชนกลุ่มชาติ
พันธุ์ท่อี าศัยในพื้นที่ป่ามาแต่ เ ดิมก่ อ นการประกาศเขตป่าสงวนและอุ ทยานแห่ ง ชาติ กสม.
ตระหนั ก ถึง ความจ าเป็ นในการอนุ ร กั ษ์ ป่า ซึ่ง เป็ นทรัพ ยากรธรรมชาติท่ีส าคัญ แต่ ร ฐั ควรมี
วิธแี ก้ไขปญั หาทีค่ านึงถึงสิทธิของชุมชนทีอ่ าศัยอยู่เดิมทีจ่ ะมีส่วนร่วมในการจัดการ บารุงรักษา
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
สมดุ ล และยัง่ ยืน ซึ่ง เป็ น สิท ธิ ท่ีไ ด้ ร ับ การรับ รองไว้ ใ นมาตรา 66 ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 และในการบังคับใช้กฎหมายปา่ สงวนและอุทยานแห่งชาติ
รัฐควรดาเนินการตามกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบตั ติ ่อกลุ่มชาติพนั ธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กากับ
ดูแลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ติ ามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่
กาหนดให้มกี ารพิสูจน์สทิ ธิการครอบครองที่ดนิ ในบริเวณนัน้ ก่อน หากพิสูจน์พบว่าราษฎรอยู่
อาศัย/ทากินมาก่อน และไม่เป็ นพื้นที่ท่จี ะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ ให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
ออกเอกสารเพื่อให้ราษฎรอยู่อาศัย/ทากินต่อไปได้ แต่ถ้าเป็ นพื้นที่ล่อแหลมคุกคามต่อระบบ
นิเวศ ให้เคลื่อนย้ายราษฎรออกจากบริเวณนัน้ โดยให้หน่ วยงานหาพื้นที่ทเ่ี หมาะสมรองรับการ
เคลื่อนย้าย เจ้าหน้าทีค่ วรปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด หากละเลยไม่ปฏิบตั ติ าม
ควรมีการลงโทษเพื่อทาให้มติคณะรัฐมนตรีมผี ลทางปฏิบตั ิ
ชาวเล
25. ชาวเลเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ทม่ี วี ถิ ชี วี ติ ร่อนเร่ในทะเลแถบอันดามันมายาวนาน ปจั จุบนั มีชุมชนชาวเล
ประมาณ 30 ชุมชนตัง้ หลักแหล่งกระจายอยู่ใน 6 จังหวัดภาคใต้ของไทย คือ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่
ตรังและสตูล มีประชากรประมาณ 10,000 คน แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ (1) มอแกน ประมาณ 800 คน (2)
มอแกลน ประมาณ 3,000 คน) และ (3) อูรกั ลาโว้ย ประมาณ 5,000 คน ชาวเลทัง้ 3 กลุ่มมีปญั หาที่
คล้ายคลึงกัน ที่สาคัญ คือ การขาดความมันคงในที
่
่อยู่อาศัย การเข้าไม่ถงึ บริการของรัฐเนื่องจากขาด
เอกสารแสดงความเป็นบุคคลของรัฐ และปญั หาเกีย่ วกับการหาเลีย้ งชีพตามวิถชี วี ติ แบบดัง้ เดิม14
14

มูลนิธชิ มุ ชนไทย, ชาติพนั ธุช์ าวเล, หน้า 4. ดูได้ท่ี http://www.chumchonthai.or.th/sites/default/files/moken.pdf
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ั่
26. ชาวเลซึง่ มักตัง้ หลักแหล่งอยู่บริเวณชายฝงทะเลส่
วนใหญ่ไม่มเี อกสารสิทธิในทีด่ นิ แม้ว่าชาวเลจะได้
อาศัยทีใ่ นพืน้ ทีน่ นั ้ มานานแล้ว ทีด่ นิ ทีช่ าวเลอาศัยอยู่มกั เป็ นของหน่ วยงานราชการหรือเอกชน ชาวเลจึง
มักถูกขับไล่ออกจากทีด่ นิ หรือถูกฟ้องร้องเรื่องการบุกรุกที่ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ วทาให้
ั่
เอกชนต้องการพัฒนาทีด่ นิ ชายฝงทะเลเป็
นท่าเทียบเรือบ้าง เป็ นโรงแรมหรือรีสอร์ทบ้าง ชุมชนชาวเลจึง
เหลือ พื้นที่ในการอยู่อ าศัยน้ อ ยลงและหลายครอบครัวต้องอยู่ใ นพื้นที่เ ดียวกันทาให้เ กิดความแออัด
นอกจากนี้ สถานที่ประกอบพิธ ีกรรมและสุส านของชาวเลมักอยู่ท่บี ริเ วณชายหาด เมื่อรัฐมีนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว จึงทาให้เกิดการรุกทีส่ ุสานและทีป่ ระกอบพิธกี รรมของชาวเลด้วย
27. การทีช่ าวเลทามาหากินด้วยการออกทะเล ทาให้ไม่ได้มกี ารแจ้งเกิดเด็กชาวเลกับหน่ วยงานราชการ
ชาวเลจานวนมากจึงตกอยู่ในสภาวะคนไร้รฐั จากการเก็บข้อมูลประชากรชาวมอแกนโดยองค์กรพัฒนา
เอกชนในปี 2546 พบว่า ในจานวนประชากรทัง้ หมดประมาณ 800 คน มีเพียง 94 คนทีม่ บี ตั รประจาตัว
ประชาชน ที่เหลือกว่า 700 คนได้รบั การสารวจทางทะเบียนแล้วแต่อยู่ระหว่างรอการทาบัตรสถานะ
บุคคล15 ส่วนชาวเลจากแหลมตุ๊กแก จังหวัดภูเก็ต ให้ขอ้ มูลว่าในหมู่บ้านของตนมีสมาชิกกว่า 2,000
คน แต่มผี มู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ เพียง 500 กว่าคนเท่านัน้ 16 ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าชาวเลส่วนใหญ่ ไม่ได้
สถานะเป็ นพลเมืองไทย ทาให้ไม่ ได้รบั ความคุ้มครองตามกฎหมายและไม่ สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ
จากรัฐ ทัง้ การศึกษาและการรักษาพยาบาล มีขอ้ มูลจากองค์กรพัฒนาเอกชนว่าเจ้าหน้าทีร่ ฐั บางคนข่มขู่
และเรียกเก็บเงินจากชาวเลทีไ่ ม่มบี ตั รประชาชนด้วย นอกจากนี้ ชาวเลมักไม่ได้รบั การยอมรับจากคน
ในท้องถิ่น ในหลายพื้นที่ ค าว่า “ชาวเล” มักมีค วามหมายทางลบและใช้เ รียกคนที่ละเลยเรื่อ งความ
สะอาดและอนามัย ไม่เอาใจใส่การเรียน หรือคนทีจ่ บั จ่ายใช้สอยจนไม่มเี งินเหลือเก็บ17
28. การขยายเขตอนุ รกั ษ์ทางทะเลและการขยายตัวของพืน้ ที่เอกชนอันเนื่องมาจากการท่องเทีย่ วทาให้
ชาวเลมีพ้นื ที่ในการทาประมงตามวิถชี วี ติ ดัง้ เดิมน้ อยลง ชาวเลซึ่งส่วนใหญ่ยากจนอยู่แล้วต้องประสบ
ปญั หาถูกยึดเรือและถูกจับหรือเสียค่าปรับ อุปกรณ์จบั ปลาของชาวเลยังถูกทาลายโดยนักท่องเทีย่ วและ
นัก ดาน้ าซึ่งมองว่าชาวเลทาลายทรัพยากรธรรมชาติ ชาวเลที่ไม่มบี ตั รประชาชนไม่ส ามารถทางาน
รับจ้างที่ได้รบั การคุม้ ครองแรงงานตามกฎหมายได้ จึงถูกนายทุนชักชวนไปทาประมงในเขตพม่าซึง่ ผิด
กฎหมายและเสี่ยงอันตรายจากการใช้ระเบิดจับปลา นอกจากนี้ ชาวเลยังมีความเสี่ยงต่อการเป็ นโรค
“น้ าหนีบ” หรือการดาน้ าลึกและขึน้ จากน้ าเร็วโดยร่างกายปรับตัวไม่ทนั ทาให้เป็ นอัมพาต บางรายต้อง
เสียชีวติ ตัง้ แต่อายุยงั ไม่มาก ทาให้ครอบครัวเดือดร้อนขาดผูเ้ ลีย้ งดู
29. เหตุภยั พิบตั ิจากสึนามิทาให้ปญั หาของชาวเลเป็ นที่รบั รู้มากขึ้น และเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553
คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางในการแก้ไขปญั หาของชาวเลในทุกด้านทัง้ ด้านความมันคงในที
่
่อยู่
อาศัย การให้ชาวเลสามารถประกอบอาชีพตามวิถชี วี ติ แบบดัง้ เดิมได้ การช่วยเหลือด้านสาธารณสุขแก่
ชาวเลที่มปี ญั หาด้านสุขภาพ การแก้ปญั หาสัญชาติของชาวเล และการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กชาวเล
15

อ้างแล้ว, หน้า 5.
มูลนิธกิ องทุนไทย, 'ชาวเล' ไทยใหม่กลุ่มสุดท้ายทีถ่ ูกลืม. ดูได้ท่ี http://www.thaingo.org/story3/news_newpeaple
03082546.htm
17
มูลนิธชิ มุ ชนไทย, ชาติพนั ธุช์ าวเล, หน้า 10. ดูได้ท่ี http://www.chumchonthai.or.th/sites/default/files/moken.pdf
16
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รวมถึงการจัดให้มหี ลักสูตรท้องถิน่ ทีส่ อดคล้องกับวิถชี วี ติ ของชุมชน ซึง่ จากข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากหน่ วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง พบว่าหน่ วยงานระดับท้องถิน่ ได้มกี ารดาเนินกิจกรรมเพื่ออนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรมของชาวเล เช่น
การรวบรวมองค์ความรูเ้ กี่ยวกับศิลปะพื้นบ้านและวิถชี วี ติ แบบดัง้ เดิมของชาวเล และการส่งเสริมการ
ฟื้นฟูประเพณีดงั ้ เดิม เป็นต้น ทีจ่ งั หวัดสตูล มีการเพิม่ สาระเรื่องอัตลักษณ์ชาวเลในหลักสูตรท้องถิน่ ของ
โรงเรียน ส่ ว นการเข้าถึงสิทธิต่ างๆ มีข้อมูลเฉพาะในส่ว นของจังหวัดภูเ ก็ตที่มแี ผนยุทธศาสตร์ท่จี ะ
ปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของชาวเลในด้านอื่น ทัง้ ด้านที่อยู่อาศัย การศึกษาและอาชีพ แต่ยงั ไม่มผี ลการ
ดาเนินงานที่ชดั เจน นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมกับศูนย์มานุ ษ ยวิทยาสิรนิ ธรจะร่ว มกันพัฒนา
หนังสือทักษะวัฒนธรรมชาวเลเพื่อ สร้า งความรู้ค วามเข้าใจเกี่ยวกับวิถีวฒ
ั นธรรมของชาวเลเพื่อ ลด
ปญั หาอคติทางชาติพนั ธุด์ ว้ ย
ข้อเสนอแนะ แม้ว่ารัฐจะมีนโยบายในการดูแลให้ชาวเลได้รบั การคุ้มครองสิทธิ แต่การปฏิบตั ิ
ตามนโยบายดังกล่าวไม่มคี วามคืบหน้ามากนัก ซึ่งสะท้อนว่ารัฐยังไม่ได้ให้ความสาคัญกับการ
คุม้ ครองสิทธิของชาวเลเท่าที่ควร รัฐควรเร่งรัดการดาเนินการเพื่อให้ชาวเลได้เข้าถึงสิทธิด้าน
ต่างๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนมิถุนายน 2553 นอกเหนือจากการดาเนินการในด้านการ
อนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรม โดยควรให้ความสาคัญกับการแก้ไ ขปญั หาในเรื่องความมันคงในที
่
่อยู่อาศัย
การประกอบอาชีพตามวิถชี วี ติ ดัง้ เดิม และการให้สญ
ั ชาติหรือสถานะแก่ชาวเลเพื่อให้สามารถ
เข้าถึงสิทธิในด้านอื่นๆ ได้ตามกฎหมาย
ชาวซาไกและมลาบรี
30. ชาวซาไก ซึ่งเรียกตัวเองว่า “มันนิ” และชาวมลาบรี ซึ่งคนไทยเรียกว่าผีตองเหลือง เป็ นกลุ่มชาติ
พันธุท์ อ่ี าศัยอยูใ่ นประเทศไทยมานานแล้ว ชน 2 กลุ่มนี้อาศัยอยู่ในป่าและมีการล่าสัตว์และเก็บพืชในป่า
เป็ นอาหาร เมื่อแหล่งอาหารใกล้ท่อี ยู่อ าศัยลดลง ชาวซาไกและชาวมลาบรีจะย้ายที่อยู่เ พื่อหาแหล่ ง
อาหารใหม่ มีการประมาณการว่ าในประเทศไทยมีชาวซาไกประมาณ 150-200 คนอาศัยอยู่ในภาคใต้ท่ี
จังหวัดตรัง สตูล พัทลุง และนราธิวาส ส่วนชาวมลาบรีมจี านวนประมาณ 200 คนอาศัยอยู่ในจังหวัดแพร่
และน่านทางภาคเหนือของไทย
31. เนื่องจากชนเผ่า 2 กลุ่มนี้ใ ช้ชวี ติ เร่ร่อนและมีการติดต่อกับสังคมภายนอกน้ อย จึงเป็ นกลุ่มที่ต ก
สารวจทางทะเบียนราษฎร ทาให้ไม่มเี อกสารแสดงตนและไม่มสี ถานะเป็ นพลเมืองไทยตามกฎหมาย
การทีช่ น 2 กลุ่มยังใช้วถิ ชี วี ติ แบบเรียบง่ายและไม่คุน้ กับการใช้ชวี ติ แบบสังคมเมือง จึงอาจไม่เห็นความ
จ าเป็ น ของการมีส ถานะเป็ น พลเมือ งไทย อย่ า งไรก็ดี การพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ ซึ่ง จ าเป็ น ต้ อ งใช้
ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงป่าไม้ย่อมมีผลกระทบต่อการดารงชีวติ แบบดัง้ เดิมของชน 2
กลุ่มนี้ ปจั จุบนั มีชาวซาไกและมลาบรีบางคนออกจากป่ามาติดต่อกับสังคมเมืองมากขึน้ บางคนเข้ามา
ทางานรับจ้างในเมือง ทาให้วถิ ชี วี ติ เปลีย่ นไป เมื่อปี 2553 คณะอนุ กรรมการปฏิบตั กิ ารยุทธศาสตร์ดา้ น
เด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคลได้เดินทางไปเยีย่ มชุมชนซาไกทีจ่ งั หวัดพัทลุง และได้หารือกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องถึงแนวทางในการให้ความช่วยเหลือชาวซาไกในเรื่องความเป็ นอยู่ โอกาสทางการ
ศึกษา และสถานะทางกฎหมาย เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะ รัฐควรดูแลให้ชาวซาไกและมลาบรีมสี ภาพความเป็ นอยู่ทด่ี โี ดยคานึงถึงวิถชี วี ติ
แบบดัง้ เดิมของชน 2 กลุ่มนี้ตามความเหมาะสม รวมถึงพิจารณาให้ความช่วยเหลือชน 2 กลุ่มนี้
หากได้รบั ผลกระทบจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว สาหรับชาวซาไกและมลาบรี
ที่เข้ามาทางานในเมือง รัฐควรมีมาตรการเพื่อดูแลให้คนกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงสิทธิและบริการ
ต่างๆ จากรัฐได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การดาเนินการเรื่องการให้สถานะความเป็ นพลเมืองเพื่อให้
ได้รบั สิทธิและการคุม้ ครองสิทธิตามกฎหมาย
คนต่างด้าวในประเทศไทย
แรงงานย้ายถิ่ น
32. ประเทศไทยมีแรงงานอพยพย้ายถิน่ จากประเทศเพื่อนบ้าน คือ พม่า ลาว และกัมพูชา เข้ามาทางาน
ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายจานวนมาก เดิมรัฐบาลแก้ไขปญั หาโดยการให้แรงงานเหล่านี้
มาขึน้ ทะเบียนและอนุ ญาตให้อยู่และทางานในประเทศไทยได้ในลักษณะปีต่อปี ต่อมาในปี 2547 มีการ
ปรับเปลี่ยนนโยบาย โดยรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะปรับสถานะของแรงงานกลุ่มนี้ให้เป็ นแรงงานที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายโดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านจัดให้มกี ระบวนการพิสูจน์สญ
ั ชาติแรงงานดังกล่าวและให้
ประเทศต้นทางออกเอกสารเดินทางอย่างถู กต้อ งเพื่อ นาไปขออนุ ญ าตทางานกับทางการไทยตาม
กฎหมายต่อไป นโยบายการขึน้ ทะเบียนแรงงานย้ายถิน่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปลีย่ นสถานะแรงงานย้ายถิน่
ทีเ่ ข้ามาโดยไม่มเี อกสารให้เป็นแรงงานทีถ่ ูกกฎหมายและทาให้ได้รบั การคุม้ ครองสิทธิดา้ นต่างๆ แต่การ
เปิ ดให้แรงงานไปขึ้นทะเบียนได้เ ป็ นช่วงๆ แต่ล ะช่วงเป็ นเวลาสัน้ ๆ ทาให้แรงงานบางประเภท เช่น
แรงงานที่ทางานในเรือประมงไม่สามารถขึน้ ทะเบียนได้ทนั รัฐจึงควรดูแลให้ระบบการขึ้นทะเบียน
แรงงานย้ายถิน่ มีความทัวถึ
่ งและครอบคลุมสมาชิกในครอบครัวด้วย
ข้อเสนอแนะ รัฐควรมีมาตรการเพื่อประกันว่าแรงงานย้ายถิน่ จากประเทศเพื่อนบ้านจะสามารถ
เข้าถึงการจดทะเบียนและพิสูจน์ สญ
ั ชาติอย่างทัวถึ
่ งและครอบคลุมถึงผูต้ ดิ ตามของแรงงานด้วย
ในขณะเดียวกัน รัฐควรแสวงหาความร่ว มมือ จากประเทศเพื่อ นบ้านเพื่อ ให้ส ามารถนาเข้า
แรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องให้เพียงพอกับความต้องการแรงงานในประเทศเพื่อลดการโยกย้าย
ถิน่ ฐานของแรงงานอย่างไม่เป็ นระบบ ซึง่ เป็ นช่ องทางทีท่ าให้มกี ารเอารัดเอาเปรียบแรงงานทัง้
โดยเจ้าหน้าที่รฐั นายจ้าง และขบวนการค้ามนุ ษย์ การนาเข้าแรงงานอย่างเป็ นระบบควรเร่ง
ดาเนินการให้ทนั ก่อนการรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึง่ จะทาให้การเคลื่อนย้าย
ประชากรในภูมภิ าคเป็ นไปอย่างเสรีมากขึน้ หากไทยไม่มรี ะบบรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานที่
ดีพออาจทาให้ปญั หาแรงงานย้ายถิน่ ทีเ่ ป็ นอยู่มคี วามรุนแรงมากขึน้
33. จากสถิติแ รงงานย้ายถิ่น ที่จดั ทาโดยสานัก บริหารแรงงานต่ างด้าว กระทรวงแรงงานเมื่อ เดือ น
พฤษภาคม 2555 มีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน 3 สัญชาติท่ีได้ผ่านกระบวนการพิสูจน์สญ
ั ชาติและ
ได้รบั ใบอนุ ญ าตทางานแล้ว 653,174 คน และมีแรงงานที่ข้นึ ทะเบียนแล้วแต่ยงั ไม่ได้พสิ ูจน์ สญ
ั ชาติ
18
จานวน 886,507 คน กระทรวงแรงงานได้มมี าตรการเพื่อเร่งรัดกระบวนการพิสูจน์ สญ
ั ชาติและให้
18

ข้อมูลจากสานักบริหารแรงงานต่างด้าว ดูได้ท่ี http://wp.doe.go.th/sites/default/files/statistic/7/sm05-55_0.pdf
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แรงงานสามารถเข้าถึงกระบวนการดังกล่าวอย่างทัวถึ
่ งทัง้ การประชาสัมพันธ์ถงึ นายจ้างโดยตรงและการ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการจัดให้มศี ูนย์พสิ ูจน์สญ
ั ชาติเพิม่ ขึน้ ในจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากใน
จังหวัดทีอ่ ยูช่ ายแดน ซึง่ ทาให้การพิสจู น์สญ
ั ชาติสะดวก รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายน้อยลง ตลอดจนอานวย
ความสะดวกในการอนุญาตให้แรงงานย้ายถิน่ เดินทางออกนอกเขตเพื่อไปพิสจู น์สญ
ั ชาติ อย่างไรก็ดี เชื่อ
กันว่ าในประเทศไทยมีแ รงงานย้ายถิ่น มากกว่ าจ านวนที่มาขึ้น ทะเบียนกับหน่ ว ยงานของรัฐ มีการ
ประมาณการว่า อาจมากถึง 2 ล้านคน 19 ดังนัน้ จึงยังมีแ รงงานย้า ยถิ่น อีกจานวนมากที่ยงั ไม่ได้ข้นึ
ทะเบียน จึงไม่ได้รบั สถานะและมีความเสีย่ งทีจ่ ะถูกละเมิดสิทธิมากกว่าแรงงานย้ายถิน่ ทัวไป
่
34. กระทรวงแรงงานยืนยันว่าแรงงานไทยและแรงงานย้ายถิน่ ที่เข้ามาทางานในประเทศไทยทัง้ ที่ถูก
กฎหมายและไม่ถู ก กฎหมายจะได้รบั การคุ้ม ครองอย่างเท่า เทียมกัน โดยไม่มกี ารเลือ กปฏิบ ัติ โดย
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมีการตรวจสภาพการจ้างงานและสภาพการทางานของแรงงานย้ายถิน่ ควบคู่ไปกับ
การตรวจแรงงานปกติเพื่อให้แรงงานได้รบั การคุ้มครองสิทธิตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551
อย่างไรก็ดี กสม. ได้รบั รายงานว่าแรงงานย้ายถิน่ ได้รบั ค่าจ้างทีต่ ่ ากว่าแรงงานไทยหรือไม่ได้รบั ค่าจ้าง
ตามอัตราค่าจ้างขัน้ ต่ า สภาพการทางานเสีย่ งอันตราย การไม่มเี วลาพักหรือวันหยุดที่เพียงพอ รวมถึง
สภาพทีอ่ ยู่อาศัยแออัดและไม่ถูกสุขอนามัย นอกจากสิทธิด้านแรงงานแล้ว แรงงานย้ายถิน่ ยังถูกเลือก
ปฏิบตั ิและไม่ได้รบั การคุ้มครองสิทธิในกรณี อ่ืนเช่น นายจ้างที่จ้างแรงงานย้ายถิ่นที่เข้าเมือ งโดยผิด
กฎหมายถือว่าเป็ นการกระทาผิดตามกฎหมาย แต่ผูท้ ถ่ี ูกจับและถูกปรับมักเป็ นลูกจ้างมากกว่านายจ้าง
ในช่วงทีไ่ ทยประสบภัยน้ าท่วมเมื่อปลายปี 2554 แรงงานย้ายถิน่ ไม่ได้รบั การช่วยเหลือดูแลทีเ่ ท่าเทียม
กับคนไทย มีแรงงานต่างด้าวจานวนหนึ่งที่ไม่ได้รบั ค่าจ้างที่ทางานไปแล้ว รวมถึงค่าชดเชยในการตก
งานหลังเหตุการณ์อุทกภัย ในช่วงอุทกภัย แรงงานต่างด้าวส่วนหนึ่งไม่กล้าออกนอกพืน้ ทีใ่ นเขตน้ าท่วม
เพราะไม่ได้รบั อนุญาตให้ออกนอกพืน้ ที่ นอกจากนี้ แรงงานย้ายถิน่ สัญชาติพม่ามักถูกแสวงหาประโยชน์
จากเจ้าหน้าที่ตารวจและไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานเนื่องจากไม่มคี วามรูเ้ กี่ยวกับสิทธิ เช่น ชาว
พม่าประสบอุบตั เิ หตุ แต่ไม่ได้รบั การแจ้งสิทธิในการรักษาพยาบาล เด็กพม่าประสบปญั หาในการเข้า
เรียนในโรงเรียน เพราะแม้ว่ารัฐจะมีนโยบายให้เด็กทีเ่ ป็นลูกแรงงานย้ายถิน่ เข้าเรียนได้ แต่ในทางปฏิบตั ิ
เด็กจะได้เรียนหนังสือหรือไม่ขน้ึ อยูก่ บั ผูบ้ ริหารของแต่ละโรงเรียน เป็นต้น
35. กระทรวงแรงงานได้ให้ขอ้ มูลว่าได้มกี ารทาเอกสารให้ความรูเ้ กี่ยวกับสิทธิและหน้าทีท่ งั ้ ของนายจ้าง
และลูกจ้างตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงานเป็ นภาษาพม่า ลาว และกัมพูชาเผยแพร่ในสถานประกอบการ
ทีจ่ า้ งแรงงานย้ายถิน่ รวมทัง้ จัดให้มเี จ้าหน้าที่ประสานงานทีส่ ามารถสื่อสารด้วยภาษาของแรงงานย้าย
ถิน่ ได้ท่หี น่ วยงานในจังหวัดที่มกี ารจ้างแรงงานย้ายถิ่นจานวนมากและที่หน่ วยงานที่รบั เรื่องร้องเรียน
(Hotline 1546) อย่างไรก็ดี มีรายงานว่าแรงงานย้ายถิน่ มีปญั หาเกี่ยวกับการสื่อสารในการเข้ารับการ
รักษาพยาบาล รัฐจึงอาจพิจารณาจัดให้มเี จ้าหน้าทีป่ ระสานงานทีร่ ภู้ าษาประเทศเพื่อนบ้านเช่นเดียวกับ
กรณีของกระทรวงแรงงานตามความเหมาะสมด้วย
19

Yongyuth Chalamwong and Raphaella Prugsamatz. “The Economic Role of Labour Migration in Thailand:
Recent Trends and Implications for Development” in Thailand Development Research Institute Quarterly
Review, Vol.24, No.3, September 2009.
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36. แรงงานต่างด้าวจะสามารถเข้าเป็ นสมาชิกกองทุน ประกันสังคมได้จะต้องมีหนังสือเดินทางและมี
ใบอนุ ญาตทางานที่ถูกต้องตามกฎหมาย แรงงานย้ายถิน่ ทีเ่ ป็ นผูป้ ระกันตนได้จงึ จากัดเฉพาะแรงงานที่
ผ่านกระบวนการพิสูจน์สญ
ั ชาติแล้วเท่านัน้ อย่างไรก็ดี แรงงานที่เป็ นผูป้ ระกันตนยังมีปญั หาการเข้าถึง
สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม เช่น การไม่สามารถได้รบั เงินบานาญหลังเกษียณอายุเนื่องจาก
แรงงานย้ายถิน่ ทีผ่ ่านกระบวนการพิสูจน์สญ
ั ชาติแล้วจะได้รบั อนุ ญาตให้ทางานได้ไม่เกิน 4 ปี มีองค์กร
ภาคประชาสังคมให้ขอ้ มูลว่าลูกจ้างบางรายทีเ่ ป็ นสมาชิกกองทุนไม่สามารถรับเงินทดแทนได้เนื่องจาก
นายจ้างไม่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนแม้ว่ากฎหมายจะกาหนดให้นายจ้างต้องจ่ายเงินดังกล่าว และยังมี
แรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สญ
ั ชาติแล้วจานวนมากทีย่ งั ไม่เข้าสู่ระบบประกันสังคมเพราะนายจ้างไม่สนใจ
โดยที่กฎหมายประกันสังคมมีข้อยกเว้นไม่บงั คับใช้กบั แรงงานที่ไม่ได้อยู่ในภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าจะ
เป็ นแรงงานไทยหรือต่างด้าว เช่น กรรมกร งานรับจ้างภาคเกษตร ประมง งานบ้าน เป็ นต้น แรงงาน
ย้ายถิน่ ทีท่ างานในลักษณะดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพซึง่ มีแต่สทิ ธิประโยชน์ในเรื่องของ
การรักษาพยาบาลเท่านัน้ แต่ ไม่มสี ทิ ธิได้รบั เงินชดเชยที่เหมาะสมหากเจ็บป่วยหรือเสียชีวติ จากการ
ทางาน ส่วนแรงงานทีย่ งั ไม่ได้ขน้ึ ทะเบียนไม่มสี ทิ ธิซอ้ื ประกันสุขภาพและต้องจ่ายค่าบริการสุขภาพด้วย
ตนเอง หากไม่สามารถจ่ายได้ โรงพยาบาลต่างๆ จะมีกองทุนสงเคราะห์ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือ แต่ในบาง
พืน้ ที่ โรงพยาบาลประสบปญั หาขาดทุนจากการให้บริการแรงงานย้ายถิน่ ทีไ่ ม่ได้ขน้ึ ทะเบียน จึงปฏิเสธที่
จะให้ก ารรัก ษาหรือ ให้ก ารรัก ษาไม่เ พีย งพอ 20 ส าหรับ สมาชิกในครอบครัว ของแรงงานย้ายถิ่น ที่ม ี
ใบอนุญาตทางานหรือได้รบั การผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรได้เป็ นการชัวคราว
่
กระทรวงสาธารณสุข
ให้ขอ้ มูลว่าสามารถเข้าถึงสิทธิดา้ นสุขภาพได้
37. ป จั จุ บ ัน แรงงานย้า ยถิ่น ถู ก จ ากัด ให้ท างานเฉพาะอาชีพ ที่ไ ม่ต้อ งใช้ท ัก ษะในการท างาน คือ
กรรมกร และคนรับใช้ในบ้าน แต่แรงงานบางคนมีความรู้ความสามารถที่จะทางานอื่นๆ ได้ เช่น เป็ น
ล่ามแปลภาษา เป็ นต้น ในขณะที่แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายอื่นๆ มีสทิ ธิท่จี ะเลือกประกอบอาชีพได้
หลากหลายมากกว่าแรงงานย้ายถิ่นตาม พ.ร.บ. การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 นโยบายที่
กาหนดให้แรงงานย้ายถิน่ ทางานได้เฉพาะบางอาชีพอาจนาไปสู่การเลือกปฏิบตั อิ ย่างเป็ นระบบ รัฐควร
เปิดโอกาสให้แรงงานย้ายถิน่ สามารถประกอบอาชีพอื่นเช่นเดียวกับแรงงานต่างด้าวอื่นๆ ได้
38. องค์กรภาคประชาสังคมให้ขอ้ มูล ว่ามีขบวนการทีช่ ่วยให้แรงงานพม่าที่ถูกส่งกลับประเทศทีบ่ ริเวณ
ชายแดนเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยได้โดยมีการเรียกเก็บเงินจากแรงงาน การกระทาดังกล่าวเข้า
ข่ายเป็ นขบวนการค้ามนุ ษย์ รัฐบาลไทยและพม่าควรมีการหารือกันเพื่อแก้ไขปญั หานี้ แรงงานย้ายถิน่
เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ทต่ี กเป็นเหยือ่ ของขบวนการค้ามนุษย์ ทีน่ ่าเป็นห่วงมากทีส่ ุดคือการถูกขายให้ไป
ทางานในเรือประมง หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล ว่า มาตรการหนึ่ง ในการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุ ษย์ในรูปแบบของแรงงานประมงคือ การทบทวนกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2541) ออก
ตามความใน พ.ร.บ. คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อขยายขอบเขตการคุม้ ครองแรงงานประมงในทะเล
จากเดิมทีค่ ุ้มครองงานประมงทีม่ ลี ูกจ้างมากกว่า 20 คนให้ครอบคลุมงานประมงที่มลี ูกจ้างน้อยกว่า 20
20

มูลนิธริ กั ษ์ไทย, รายงานประเทศภายใต้กลไก Universal Periodic Review ในประเด็นสิทธิมนุษยชนของแรงงาน
ย้ายถิน่ และผูต้ ดิ ตามในประเทศไทย ฉบับภาคประชาสังคม, หน้า17-18. (มิถุนายน 2554)
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คนด้วย อย่างไรก็ดี ไม่มขี อ้ มูลทีช่ ดั เจนว่าทีผ่ ่านมามีการบังคับใช้กฎกระทรวงนี้อย่างจริงจังหรือไม่ และ
กฎกระทรวงนี้สามารถใช้เป็นเครือ่ งมือในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุ ษย์ได้มากน้อยเพียงใด
ข้อเสนอแนะ รัฐควรดูแลให้แรงงานย้ายถิน่ ทัง้ ที่ผ่านกระบวนการพิสูจน์สญ
ั ชาติและได้เปลีย่ น
สถานะเป็ นแรงงานที่ถูกกฎหมายแล้วและที่ยงั ไม่ผ่านกระบวนการพิสูจน์สญ
ั ชาติให้ได้รบั การ
คุ้มครองสิทธิแรงงานตามกฎหมาย ทัง้ การจ้างงานโดยมีเงื่อนไขที่เป็ นธรรม การเข้าถึงระบบ
ประกันสัง คมอย่า งเท่ า เทีย ม และการไม่ถู ก แสวงประโยชน์ จ ากเจ้า หน้ า ที่ร ฐั นายจ้าง และ
ขบวนการค้ามนุ ษย์ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุ ษย์เพื่อนาไปเป็ นแรงงานในภาคประมง โดยควรพิจารณาว่ามาตรการในการตรวจ
แรงงานภาคประมงและมาตรการอื่นๆ ที่มอี ยู่ทาให้ ส ามารถสกัดกัน้ การค้ามนุ ษ ย์ได้อ ย่างมี
ประสิทธิผ ลหรือ ไม่เ พียงใด นอกจากนี้ รัฐควรมีมาตรการที่ชดั เจนในการคุ้มครองสิทธิของ
สมาชิกในครอบครัวของแรงงานย้ายถิน่ และในภาวะภัยพิบตั ิ รัฐควรให้ความช่วยเหลือแรงงาน
โดยไม่เลือกปฏิบตั ไิ ม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยหรือแรงงานต่างด้าว
39. โดยที่ขณะนี้มแี รงงานต่ างด้าวที่เ ข้ามาทางานในประเทศไทยโดยผ่ านการทาข้อ ตกลงระหว่า ง
ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่บ้าง แต่ยงั มีจานวนน้ อยเมื่อ เปรียบเทียบกับแรงงานต่างด้าวที่
ทางานในประเทศไทยทัง้ หมด
ข้อเสนอแนะ สาหรับแนวทางการแก้ไขป้องกันปญั หาแรงงานย้ายถิน่ รัฐควรเร่งดาเนินการ
มาตรการทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวตามทีห่ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ให้ขอ้ มูลไว้ กล่าวคือ ในระยะ
สัน้ จะใช้มาตรการนาเข้าแรงงานจากต่ างประเทศอย่างถูกกฎหมาย ลดขัน้ ตอน วิธกี ารและ
ค่าใช้จ่ายในการนาเข้า ส่วนในระยะยาวจะใช้มาตรการปรับโครงสร้างการผลิตให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างประชากร และปรับโครงสร้างการผลิตทีล่ ดการพึง่ พาอุตสาหกรรมทีใ่ ช้แรงงานไร้ฝีมอื
ผลิตแรงงานไทยทีต่ รงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาเทคโนโลยีแทนการใช้
แรงงานต่างด้าว ซึง่ รัฐบาลควรเร่งรัดจัดทาแผนเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบตั อิ ย่างจริงจังต่อไป
คนไร้รฐั /ไร้สญ
ั ชาติ
40. คนไร้รฐั /ไร้สญ
ั ชาติในประเทศไทยประกอบด้วยประชากร 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ คนไทยพลัดถิน่ กลุ่ม
คนทีอ่ พยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางได้ คนไร้รากเหง้า และ
ชาวโรฮิงญา คนกลุ่มนี้เป็ นกลุ่มทีไ่ ม่มสี ญ
ั ชาติไทย แต่บางส่วนได้รบั การผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศ
ไทยได้เป็นการชัวคราว
่
41. คนไทยพลัดถิน่ คือบุคคลทีม่ เี ชือ้ สายไทยทีอ่ าศัยอยู่ในพม่าและกัมพูชาบริเวณทีต่ ดิ กับชายแดนไทย
ซึง่ เป็ นดินแดนของไทยมาก่อน แต่ ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดน ทาให้ดนิ แดนบางส่วนเป็ นของ
ประเทศเพื่อนบ้านและคนไทยทีอ่ ยูใ่ นบริเวณดังกล่าวจึงกลายเป็ นพลเมืองของประเทศเพื่อนบ้านไปโดย
ปริยายและลูกหลานของคนกลุ่มนี้จงึ ไม่ได้รบั สัญชาติไทย ต่อมา ได้มคี นไทยกลุ่มนี้บางส่วนอพยพเข้ามา
อยู่ในประเทศไทยและขอคืนสัญชาติไทยโดยได้รณรงค์ให้รฐั ดาเนินการในเรื่องดังกล่าวมานานถึง 10 ปี
ในทีส่ ุด รัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบ พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 เมื่อเดือนมกราคม 2555 ซึ่ง
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เป็ นกฎหมายที่จะคืนสัญ ชาติไทยให้คนไทยพลัดถิ่น ที่เคยอาศัยอยู่ในเขตแดนของประเทศพม่าและ
กัมพูชาราว 20,000 คน ซึง่ คนไทยพลัดถิน่ จานวนหนึ่งกังวลว่าอาจเป็ นอุปสรรคในการขอคืนสัญชาติได้
กสม. โดยคณะอนุกรรมการด้านสถานะบุคคลของผูไ้ ร้สญ
ั ชาติ ไทยพลัดถิน่ ผูอ้ พยพ และชนพืน้ เมือง จึง
ได้จดั การเสวนาเกีย่ วกับแนวทางในการดาเนินการตามกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้หน่ วยงานได้ร บั ทราบข้อ
กังวลของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้นาไปประกอบการพิจารณาดาเนินการในขัน้ ตอนต่อไป
ข้อเสนอแนะ หลังจากที่ พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ผ่านความเป็ นชอบของรัฐสภา
แล้ว หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรเร่งออกกฎเกณฑ์รองรับการคืนสัญชาติให้คนไทยพลัดถิน่ โดยเร็ว
และควรเผยแพร่ร ายละเอีย ดและขัน้ ตอนในการยื่นขอคืน สัญ ชาติใ ห้แ ก่ ค นไทยพลัด ถิ่น ได้
รับทราบอย่างทัวถึ
่ ง
42. คนไร้รฐั /ไร้สญ
ั ชาติกลุ่มที่สองคือผู้ทอ่ี พยพมาจากประเทศใกล้เคียงและเข้ามาอยู่ในประเทศไทยใน
ช่วงเวลาต่างๆ โดยกลุ่มที่อพยพเข้ามานานแล้วจะได้รบั สิทธิอยู่อาศัย ถาวรในประเทศไทย และบุตรที่
เกิดในประเทศไทยจะได้รบั สัญชาติไทย แต่กลุ่มที่อพยพเข้ามาในระยะหลังและมีปญั หาในการส่งกลับ
ประเทศต้นทาง รัฐบาลได้ผ่อนผันให้อยู่ในประเทศไทยได้เป็ นการชัวคราว
่
และได้มอบให้ หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อ งสารวจข้อ มูล เพื่อจัดทาทะเบียนและจะได้พจิ ารณากาหนดสถานะที่เ หมาะสมให้ต่อ ไปตาม
ยุทธศาสตร์การจัดการปญั หาสถานะและสิทธิของบุคคล พ.ศ. 2548 คนไร้รฐั /ไร้สญ
ั ชาติในกลุ่มนี้รวมถึง
ชาวเขาบางส่วนซึ่งได้รบั การกล่าวถึงแล้วในข้อ 14-16 ข้างต้น และประสบปญั หาในการเข้าถึงสิทธิ
เช่นเดียวกับชาวเขาทีย่ งั ไม่ได้รบั สถานะทางกฎหมาย
43. คนไร้รฐั /ไร้สญ
ั ชาติกลุ่มทีส่ ามคือคนไร้รากเหง้า หรือบุคคลทีไ่ ม่สามารถสืบหาบิดามารดาหรือความ
เกี่ยวพันกับประเทศอื่นได้ บุคคลกลุ่มนี้ รัฐจะทาการสารวจเพื่อให้ทราบจานวนที่แน่ ชดั และขึน้ ทะเบียน
เพื่อพิจารณาให้สญ
ั ชาติไทยตามยุทธศาสตร์ปี 2548 ต่อไป ทัง้ นี้ พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
มีบทบัญญัตทิ ่เี กี่ยวกับเด็กไร้รากเหง้าที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ปี 2548 โดยกาหนดให้ผู้อานวยการ
สถานสงเคราะห์ดาเนินการขอแปลงสัญชาติให้เด็กไร้รากเหง้าทีถ่ ูกทอดทิง้ และอยู่ในความดูแลของสถาน
สงเคราะห์นนั ้ เกินกว่า 10 ปี แทนเด็กได้
ข้อเสนอแนะ คนไร้รฐั /ไร้สญ
ั ชาติ 2 กลุ่มข้างต้นเป็ นกลุ่มที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการ
ปญั หาสถานะและสิทธิของบุคคล พ.ศ. 2548 เช่นเดียวกับกรณีชาวเขา และประสบปญั หาใน
ทานองเดียวกัน รัฐจึงควรเร่งรัดการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ดงั กล่าวเพื่อให้คน 2 กลุ่มนี้ได้รบั
สัญชาติ/สถานะทางทะเบียนราษฎรโดยเร็ว และในระหว่างการยื่นขอสัญชาติ/สถานะ รัฐควรมี
มาตรการเพื่อคุม้ ครองสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของคนกลุ่มนี้ดว้ ย
44. คนไร้รฐั /ไร้สญ
ั ชาติกลุ่มสุดท้ายซึง่ เป็ นกลุ่มทีค่ ่อนข้างเป็ นปญั หาสาคัญ คือ กลุ่มชาวมุสลิมโรฮิงญา
จากพม่าซึง่ เดินทางมาประเทศไทยเพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ บางคนต้องการเดินทางต่อไปยัง
ประเทศที่สาม เช่น มาเลเซีย และอินโดนีเซีย คนเหล่านี้หากถูกจับกุม เจ้าหน้าที่ไทยจะปฏิบตั ติ ่อชาว
โรฮิงญาในฐานะผู้หลบหนีเข้าเมืองตามกฎหมายคนเข้าเมืองและจะต้องถูกส่งกลับประเทศต้นทาง แต่
ในทางปฏิบตั ไิ ทยมีปญั หาในการส่งชาวโรฮิงญากลับประเทศเนื่องจากพม่าไม่ยอมรับว่าชาวโรฮิงญาเป็ น
พลเมืองพม่า คนกลุ่มนี้จงึ ถูกควบคุมตัวในห้องกักของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยไม่มกี าหนด ใน
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ระหว่างทีถ่ ูกควบคุมตัวมีชาวโรฮิงญาบางรายเสียชีวติ กสม. ได้เข้าไปตรวจสอบกรณีดงั กล่าวและพบว่า
ชาวโรฮิงญามีสภาพที่อิดโรยและบางคนเจ็บป่วยก่อนที่จะเดินทางมาถึงประเทศไทย เมื่อต้องอยู่ในที่
จากัดเป็ นระยะเวลานานกอปรกับการไม่ได้รบั การดูแลด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม จึงทาให้มผี เู้ สียชีวติ
กสม. จึงได้ม ีข้อ เสนอแนะต่ อ รัฐบาลให้มกี ารคุ้มครองสิทธิขนั ้ พื้นฐานแก่ กลุ่ มชาวโรฮิงญาทัง้ ในด้าน
สุขภาพอนามัย การให้ท่พี กั พิงทางเลือกชัวคราวที
่
่มใิ ช่การกักตัวไว้ในสถานที่ควบคุม รวมทัง้ ให้ความ
ช่วยเหลือในการประกอบอาชีพเพื่อเลีย้ งดูตนเองได้และไม่เป็นภาระกับหน่วยงานภาครัฐ21
45. นอกจากนี้ ยังมีชาวโรฮิงญาที่อยู่ใ นประเทศไทยโดยหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้ าที่ โดยชาว
โรฮิงญากลุ่มหนึ่งพยายามขอสถานะเป็ นผูล้ ภ้ี ยั เพื่อให้สามารถอยู่ในค่ายผูอ้ พยพตามแนวชายแดนไทยพม่ า ได้ ชาวโรฮิง ญากลุ่ ม นี้ ไ ม่ ส ามารถขอสถานะผู้ ล้ีภ ัย จากส านั ก งานข้า หลวงใหญ่ ผู้ ล้ีภ ัย แห่ ง
สหประชาชาติ (UNHCR) ได้โดยตรง แต่จะต้องดาเนินการผ่านกระบวนการการคัดกรองสถานะโดย
กลไกทีเ่ รียกว่า คณะกรรมการพิจารณาสถานภาพผูล้ ภ้ี ยั ระดับจังหวัดหรือ Provincial Admission Board
(PAB) ซึง่ ในทางปฏิบตั พิ บว่าคณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้มปี ระชุมในช่วงระยะเวลา 6 ปีทผ่ี ่านมา จึงทาให้
ชาวโรฮิงญากลุ่มนี้ไม่สามารถอยู่ในค่ายผู้อพยพได้ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือ ชาวโรฮิงญาทีเ่ ป็ นแรงงานย้าย
ถิ่นที่เ ข้าสู่ก ระบวนการพิสูจน์ ส ญ
ั ชาติ แต่ มปี ญั หารัฐบาลพม่าไม่ ยอมรับว่าเป็ นชาวพม่าและไม่อ อก
หนังสือเดินทางให้ หน่วยงานไทยจึงไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ทางานในประเทศไทยได้และจะต้องถูก
ส่งตัวกลับประเทศตามกฎหมายคนเข้าเมือง
ข้อเสนอแนะ ประเทศไทยควรอาศัยกรอบความร่ว มมือระดับภูมภิ าคในการแสวงหาความ
ั หาชาวโรฮิง ญา นอกจากนี้ หน่ ว ยงานของ
ร่ ว มมือ จากพม่ า และบัง กลาเทศเพื่อ แก้ ไ ขป ญ
สหประชาชาติ เช่น UNHCR ควรมีบทบาทในการชักจูงให้ประเทศต้นทางให้ความร่วมมือกับ
ไทยและประเทศอื่นๆ ทีป่ ระสบปญั หาในเรื่องนี้ รวมทัง้ ให้มมี าตรการแก้ไขปญั หาในประเทศต้น
ทางเพื่อลดหรือหยุดยัง้ การโยกย้ายถิ่นฐานของคนกลุ่มนี้ไปยังประเทศอื่น ในขณะเดียวกัน
ไทยควรมีมาตรการเพื่อดูแลให้คนกลุ่มนี้ ได้รบั สิทธิขนั ้ พืน้ ฐานที่จาเป็ นในระหว่างทีอ่ าศัยอยู่ใน
ประเทศไทยและรอการแก้ไขปญั หาทีย่ งยื
ั่ น
ผูล้ ี้ภยั /ผูห้ นี ภยั การสู้รบ
46. ประเทศไทยให้ทพ่ี กั พิงแก่ชาวพม่าที่อพยพหนีภยั การสูร้ บเข้ามาในเขตประเทศไทยกว่า 100,000
คนแม้ว่าไทยจะไม่ได้เป็ นภาคีอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยสถานะผู้ล้ภี ยั ค.ศ. 1951 และพิธสี ารของอนุ สญ
ั ญาฯ
เนื่องจากเกรงว่าจะเป็ นปจั จัยดึงดูดให้ประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านและประเทศใกล้เคียงที่หนีภยั
เศรษฐกิจหรือภัยการเมืองเข้ามาในประเทศไทยมากขึน้ และจะทาให้ประเทศไทยมีภาระในการดูแลผู้ หนี
ภัยเพิม่ ขึน้ ในขณะทีไ่ ทยมีทรัพยากรจากัด ประเทศไทยได้ให้การดูแลผู้หนีภยั การสูร้ บเหล่านี้ดว้ ยเหตุผล
ด้านมนุษยธรรมและจัดให้อาศัยอยู่ในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวตามแนวชายแดนไทย-พม่
่
ารวม 9 แห่งเพื่อรอ
การส่ ง กลับ เมื่อ สถานการณ์ ป ลอดภัย รัฐ บาลไทยเป็ น ผู้บ ริห ารจัด การค่ า ยผู้ ห นี ภ ัย โดยร่ ว มมือ กับ
UNHCR และองค์กรภาคประชาสังคมทัง้ ในและต่างประเทศ แต่การที่รฐั บาลไทยไม่ได้เข้าเป็ นภาคี
21
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อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานะผูล้ ภ้ี ยั ทาให้ผลู้ ภ้ี ยั ไม่ได้รบั การคุม้ ครองสิทธิบางประการ เช่น การไม่มกี ลไกใน
การคัดกรองผูล้ ภ้ี ยั ออกจากผูเ้ ข้าเมืองทัวไป
่ อาจทาให้ผทู้ เ่ี ป็ นผูล้ ภ้ี ยั จริงถูกส่งกลับไปยังประเทศต้นทาง
ซึง่ อาจได้รบั อันตรายได้ หรือในกรณีของผูห้ นีภยั การสูร้ บตามแนวชายแดนไทย-พม่า แม้จะมีการจัดตัง้
คณะกรรมการพิจารณาสถานภาพผูล้ ภ้ี ยั ระดับจังหวัด (PAB) ในจังหวัดทีม่ พี น้ื ทีพ่ กั พิงของผูห้ นีภยั เพื่อ
เป็ นกลไกในการคัดกรองผู้ท่เี ข้าข่ายเป็ นผูล้ ้ภี ยั แต่องค์กรภาคประชาสังคมให้ขอ้ มูลว่า คณะกรรมการ
ดังกล่าวไม่ได้มกี ารประชุมมาเป็ นเวลา 6 ปีแล้ว (ดังทีไ่ ด้กล่าวแล้วในข้อ 45) ทาให้มผี แู้ สวงหาทีพ่ กั พิง
ทีร่ อการพิจารณาสถานภาพมากถึง 50,000–60,000 คน
ข้อเสนอแนะ รัฐบาลไทยควรเร่งทบทวนการเข้าเป็ นภาคีอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยสถานะผูล้ ้ภี ยั ค.ศ.
1951 และพิธสี ารของอนุ สญ
ั ญาฯ ตามข้อเสนอแนะในกระบวนการ UPR ที่ไทยรับมา และใน
ระหว่างการพิจารณาเข้าเป็ นภาคีอนุ สญ
ั ญาฯ รัฐบาลควรพิจารณาปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
เพื่อให้มกี ลไกในการคัดกรองผู้ ล้ภี ยั ออกจากผู้เข้าเมืองอื่นๆ เพื่อ ป้องกันมิใ ห้มกี ารส่ง ผู้ล้ภี ยั
กลับไปยังประเทศต้นทางที่ผู้ล้ภี ยั นัน้ อาจประสบอันตรายและดาเนินการกับผู้เ ข้าเมือ งที่ม ี
สถานะแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมตามสถานะของผูเ้ ข้าเมืองนัน้ ๆ
หมายเหตุ กสม. เห็นว่าการเข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาดังกล่าวไม่น่าจะเป็ นปจั จัยดึงดูดให้มผี อู้ พยพ
เข้าประเทศไทยมากขึน้ ในปริมาณมากตามที่รฐั บาลไทยห่วงกังวล เพราะผู้ทไ่ี ด้รบั การคุ้มครอง
ตามอนุ ส ัญ ญาจะต้อ งเป็ น ไปตามนิ ย ามที่ก าหนดในอนุ ส ัญ ญาฯ ซึ่ง ในทางปฏิบ ัติจ ะต้อ งมี
กระบวนการในการตรวจสอบข้อมูลของบุคคล ก่อนจะพิจารณาว่าบุค คลนัน้ มีสถานภาพเป็ น
ผู้ล้ีภยั หรือ ไม่ กระบวนการดัง กล่ าวจะช่ ว ยให้ไทยสามารถคัดแยกผู้ล้ีภ ัยที่แท้จริง ออกจาก
ผู้อพยพหรือผู้หลบหนีเข้าเมืองด้วยสาเหตุอ่นื ๆ ที่ไม่เข้าตามนิยามของผู้ล้ภี ยั ตามอนุ สญ
ั ญาฯ
ทัง้ นี้ กสม. อยูร่ ะหว่างการจัดทาข้อแก้ไขกฎหมายคนเข้าเมืองเพื่อให้มกี ลไกในการคัดกรองและ
กาหนดสถานะผูล้ ภ้ี ยั ให้แก่ผเู้ ข้าเมืองและจะได้เสนอต่อรัฐบาลเพื่อพิจารณาต่อไป
47. ในการดูแลผู้หนีภยั การสู้รบในพื้นที่พกั พิงชัวคราวที
่
่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้รบั ความช่วยเหลือจาก
องค์กรต่างประเทศ แต่ปจั จุบนั มีรายงานว่าความช่วยเหลือจากต่างประเทศลดลงมากจนมีความกังวลว่า
อาจกระทบต่อมาตรฐานความเป็นอยู่ของผูห้ นีภยั แต่ จนถึงบัดนี้ยงั ไม่แน่ ชดั ว่ารัฐบาลจะมีแนวทางแก้ไข
ปญั หาดังกล่าวอย่างไร นอกจากนี้ มีองค์กรภาคประชาสังคมให้ขอ้ มูล ว่าผูห้ นีภยั การสูร้ บในพืน้ ทีพ่ กั พิง
ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมที่มปี ระสิทธิภาพ ที่ผ่านมา หน่ วยงานได้พยายามจัดระบบเพื่อ
อานวยความยุติธรรมในค่าย แต่ ไม่ประสบความสาเร็จเนื่องจากปญั หาอุ ปสรรค เช่น การที่ผู้ล้ภี ยั ไม่
สามารถออกจากค่ายไปแจ้งความได้ ปจั จุบนั จึงเป็ นระบบทีผ่ ลู้ ภ้ี ยั ในค่ายบริหารจัดการกันเองตามระบบ
จารีต รัฐบาลไทยได้ให้องค์กรพัฒนาเอกชนตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลและให้คาปรึกษาทางกฎหมายในพืน้ ทีพ่ กั พิง
แก่ผหู้ นีภยั ฯ ทีถ่ ูกละเมิดสิทธิหรือตกเป็นผูต้ อ้ งหาในคดีต่างๆ
48. สาหรับสิทธิด้านการศึกษา ในพื้นที่พกั พิงชัวคราวมี
่
การจัดการศึกษาแก่ผู้หนีภยั การสู้รบโดยส่วน
ใหญ่เน้นการศึกษาด้านอาชีพ และเป็ นระบบการศึกษาทีจ่ ดั ขึน้ ในค่ายโดยเฉพาะซึ่งไม่ได้รบั การรับรอง
จากหน่ วยงานไทย ในประเด็นนี้ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องให้ขอ้ มูลว่า กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการ
พัฒนาหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ได้รบั การรับรองจากระบบการศึกษาภายนอกเพื่อ
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ประโยชน์ในการศึกษาต่อของเด็กผูห้ นีภยั ฯ ส่วนการเข้าถึงสิทธิดา้ นสาธารณสุข รัฐบาลไทยอนุ ญาตให้
องค์การเอกชนเข้ามาให้บริการด้านสาธารณสุขในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
เช่น Aide Medical International
และ International Organization for Migration (IOM) แต่ในกรณีทเ่ี กินขีดความสามารถของศูนย์พกั พิง
ชัวคราว
่
ศูนย์ฯ สามารถส่งต่อผูป้ ว่ ยออกมารับการรักษาพยาบาลทีส่ ถานบริการของรัฐได้ไม่ว่าผูป้ ่วยนัน้
จะสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยได้หรือไม่กต็ าม นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังให้ความช่วยเหลือ ใน
กรณีท่เี กิดโรคระบาดในศูนย์พกั พิงฯ และเกินขีดความสามารถขององค์การเอกชนที่ปฏิบตั งิ านในศูนย์
พักพิงฯ ทีจ่ ะควบคุมและแก้ไขปญั หาได้
49. องค์กรภาคประชาสังคมให้ขอ้ มูลว่า กลุ่มชาวกะเหรีย่ งคอยาวซึง่ เป็ นจุดดึงดูดนักท่องเทีย่ วเป็ นผูห้ นี
ภัยการสูร้ บที่ได้สถานะเป็ นผู้ลภ้ี ยั และบางคนได้รบั สิทธิไปตัง้ รกรากในประเทศที่สามแล้ว แต่มรี ายงาน
ว่ากระทรวงมหาดไทยห้ามมิใ ห้เ ดินทางไปเนื่อ งจากเกรงว่ าจะกระทบต่ อ การท่ อ งเที่ยวของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน นอกจากนี้ มีรายงานของกลุ่ม สิทธิมนุ ษยชนระบุว่า การนาชาวกะเหรีย่ งคอยาวในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนมาอยู่ในพืน้ ทีท่ ใ่ี ห้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยีย่ มชมได้เป็ น เสมือนสวนสัตว์มนุ ษย์ (human zoo)
เป็นการไม่เคารพศักดิ ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์และถือเป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ข้อเสนอแนะ ในระหว่างการพิจารณาทบทวนการเข้าเป็ นภาคีอนุ สญ
ั ญาฯ รัฐบาลควรพิจารณา
ให้มกี ฎหมายที่ประกันสิทธิขนั ้ พื้นฐานที่จาเป็ นในการดารงชีพแก่ผู้ล้ภี ยั ที่พานักอยู่ในประเทศ
ไทยในระหว่างทีร่ อเดินทางไปประเทศที่สามหรือเดินทางกลับประเทศต้นทางเมื่อสถานการณ์
ปลอดภัย เช่น อนุญาตให้ทางานหารายได้ รวมทัง้ การดูแลคุม้ ครองสิทธิของเด็กผูล้ ภ้ี ยั ให้เป็ นไป
ตามอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กดังที่คณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติได้มขี อ้ ชี้แนะต่อ
ประเทศไทย22 เพื่อให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมีกรอบในการปฏิบตั ติ ่อผูล้ ภ้ี ยั อย่างชัดเจน
50. องค์กรภาคประชาสังคมให้ขอ้ มูลว่านอกจากผูห้ นีภยั การสูร้ บในพืน้ ทีพ่ กั พิงแล้ว ยังมีผลู้ ภ้ี ยั อื่นๆ อยู่
ในประเทศไทย ไทยไม่มกี ฎหมายหรือมาตรการทีใ่ ห้ความคุม้ ครองสิทธิของผูล้ ภ้ี ยั แต่ให้ความช่วยเหลือ
ตามหลักมนุษยธรรมเป็ นกรณีๆ ไป ผูล้ ภ้ี ยั บางคนได้รบั ความช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนาเอกชน บุคคล
ใดได้รบั สถานภาพเป็ นผู้ท่อี ยู่ในความห่วงใยของ UNHCR จะได้รบั เงินช่วยเหลือในการดารงชีวติ เป็ น
รายเดือน แต่ชาวโรฮิงญาบางคนให้ขอ้ มูลว่าไม่ได้รบั การช่วยเหลือจาก UNHCR โดยไม่ทราบสาเหตุแน่
ชัด นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐมักมุ่งจับกุมคนต่างด้าวบางสัญชาติในข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมายเป็ น
พิเศษซึง่ บุคคลเหล่านี้บางกลุ่มอาจเข้าข่ายเป็นผูล้ ภ้ี ยั เช่น ชาวปากีสถานกลุ่มอะห์มะดิยะห์ ชาวทมิฬศรี
ลังกา และชาวโรฮิงญา บุคคลเหล่านี้เมื่อถูกจับ มักจะถูกควบคุมตัวไว้ในห้องกักของสานักงานตรวจคน
เข้า เมือ งเป็ น เวลานานเพราะไม่ส ามารถส่ ง กลับ ประเทศต้น ทางได้ โดยที่ก ฎหมายคนเข้า เมือ งมี
บทบัญญัตใิ ห้มกี ารประกันตัวคนเหล่านี้ได้ กสม. จึงได้เสนอไปยังหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องให้พจิ ารณาใช้
อ านาจดัง กล่ าวตามกฎหมายเพื่อ ให้ค นกลุ่ มนี้ ไม่ต้อ งถู ก ควบคุ มตัว ในห้อ งกัก ซึ่งมีส ภาพแออัดเป็ น
เวลานานและสามารถใช้ชวี ติ ได้อย่างเป็ นปกติในระหว่างรอการส่งกลับหรือรอเดินทางไปประเทศทีส่ าม
สาหรับสิทธิด้านการศึกษา แม้ว่า รัฐบาลจะมีนโยบาย Education for All แต่เด็กผู้ลภ้ี ยั ในเมืองยังไม่
สามารถเข้าถึงสิทธิดา้ นการศึกษาได้
22
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ข้อเสนอแนะ ในขณะทีไ่ ทยยังไม่มกี ลไกในการคัดกรองผูล้ ภ้ี ยั รัฐบาลไทยควรพิจารณาร่วมมือ
กับ UNHCR เพื่อให้ผทู้ เ่ี ห็นว่าตนเข้าข่ายเป็ นผูล้ ภ้ี ยั รวมถึงชาวโรฮิงญา ได้ เข้าถึงกระบวนการ
กาหนดสถานภาพผู้ลภ้ี ยั ของ UNHCR รวมทัง้ ดูแลให้คนกลุ่มนี้เข้าถึงสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานต่างๆ ที่
จาเป็ นในการดารงชีพในระหว่างการยื่นขอสถานภาพเป็ นผู้ล้ภี ยั และระหว่างที่รอเดินทางไป
ประเทศทีส่ ามหรือเดินทางกลับประเทศเมื่อสถานการณ์ปลอดภัย ในขณะเดียวกัน ไทยควรยก
ปญั หาผู้ล้ภี ยั ขึน้ หารือกับประเทศต่างๆ ที่เป็ นประเทศต้นทางหรือในกรอบความร่วมมือระดับ
ภูมภิ าคเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขทีย่ งยื
ั ่ นต่อไป
บทสรุป
51. แม้ว่ารัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปจั จุบนั จะรับรองสิทธิและเสรีภาพขัน้ พื้นฐานของ
บุคคลและห้ามการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุต่างๆ รวมถึงความแตกต่างทางเชือ้ ชาติ แต่ไทยยังขาดกฎหมาย
ที่ห้า มการเลือ กปฏิบ ัติท างเชื้อ ชาติโ ดยตรงซึ่ง อาจท าให้ไ ทยไม่ ส ามารถปฏิบ ัติต ามพัน ธกรณี ใ น
อนุสญ
ั ญาฯ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ นอกจากนี้ การปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในบางครัง้ เป็ นการกระทา
ที่เ ข้า ข่ า ยเป็ น การเลือ กปฏิบ ัติท างเชื้อ ชาติ ซึ่ ง อาจเกิด จากการขาดความรู้ค วามเข้า ใจเกี่ย วกับ
อนุ สญ
ั ญาฯ การมีอคติทางเชือ้ ชาติ การบังคับใช้กฎหมายทีไ่ ม่เป็ นธรรม และการทุจริตของเจ้าหน้าทีร่ ฐั
บางคน ซึ่ง เป็ นอุปสรรคต่อ การเข้าถึงสิทธิของกลุ่ มชาติพนั ธุ์ใ นประเทศไทย นอกจากนี้ ไทยยังขาด
กฎหมายทีจ่ ะคุม้ ครองสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของคนต่างด้าวทีเ่ ข้ามาอยูใ่ นประเทศไทยโดยขาดเอกสารหลักฐาน
ทาให้ไม่มสี ถานะทีถ่ ูกต้องตามกฎหมาย เช่น ชาวเขาบางกลุ่ม แรงงานย้ายถิน่ คนไร้รฐั /ไร้สญ
ั ชาติ และ
ผู้ล้ภี ยั ซึ่งแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายในการแก้ไขปญั หา เช่น ยุทธศาสตร์จดั การปญั หาสถานะและสิทธิ
ของบุค คล และนโยบายเกี่ยวกับ แรงงานย้า ยถิ่น แต่ การใช้มาตรการทางบริหารอย่างเดีย วอาจไม่
เพียงพอ รัฐควรพิจารณามาตรการทางกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิของคนกลุ่มนี้และประกันว่าหน่ วยงาน
ของรัฐจะปฏิบตั ติ ่อคนกลุ่มนี้ตามกรอบทีก่ ฎหมายกาหนด ทัง้ นี้ เมือ่ ประเทศในอาเซียนมีการรวมตัวเป็ น
ประชาคมในปี 2558 จะทาให้การเคลื่อนย้ายของประชากรในภูมภิ าคเป็ นไปอย่างเสรีมากขึน้ หากไทย
ไม่มมี าตรการทีด่ ใี นการจัดการปญั หาคนต่างด้าวทีเ่ ข้าเมืองโดยไม่ผ่านกระบวนการปกติหรือไม่มเี อกสาร
หลักฐาน ปญั หาเรื่อ งสถานะและสิทธิของคนต่ างด้าวกลุ่ มนี้ จะขยายตัวมากขึ้น การเร่ง แก้ไ ขปญั หา
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ ในการเตรียมความพร้อมของไทยเพื่อ รองรับการรวมตัวของประชาคมอาเซียน
ในอีก 3 ปีขา้ งหน้าด้วย
--------------------------------

