ประมวลสรุปข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในปี 2559
จาก เวที กสม. พบประชาชนภาคเหนือ (25-27 พฤษภาคม 2559)
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้จัดเวที กสม. พบประชาชน ในภาคเหนือที่
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อ (1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของ กสม. และสานักงาน กสม. รวมทั้งเป็นการแนะนา กสม. ชุดปัจจุบันต่อเครือข่ายในพื้นที่
(2) รับฟังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่สะท้อนจากประชาชน และเครือข่ายในพื้นที่โดยตรง เพื่อนาข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากเวที สาธารณะไปใช้ประกอบการจัดทารายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนใน
ประเทศ ตลอดจนหารือแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และ (3) ประสานความร่วมมือในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับเครือข่ายต่างๆ พร้อมทั้งการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิ
มนุ ษ ยชน และกลไกในการท างานร่ ว มกั น ระหว่ า ง กสม. เครื อ ข่ า ยภาคประชาสั ง คม และเครื อ ข่ า ย
สถาบันการศึกษา
ทั้งนี้ ในส่วนของข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในปี 2559 ซึ่งสรุปและรวบรวมจากความ
คิดเห็นของผู้เข้าร่วมเวที กสม. ภาคเหนือ จานวน 450 คนได้สะท้อนและมุ่งหวังให้ กสม. และกลไกสิทธิ
มนุษยชนต่างๆ แก้ไขปัญหาสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น จาแนกได้ 7 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นสิทธิพลเมือง : การต่อสู้ระหว่างชาวบ้าน (นักพิทักษ์สิทธิมนุษยชน) และนายทุน ใน
ประเด็นต่างๆ ส่งผลให้เกิดการคุกคาม ข่มขู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น การรบกวนการอยู่อาศัย การทาร้ายร่างกาย และ
การถูกฟ้องร้องดาเนินคดีต่างๆ เป็นต้น ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อ สิทธิในการดารงชีวิตและการปกป้องสิทธิของ
ชุมชน ในขณะที่กลไกส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่ อาทิ กองทุนยุติธรรม สภาทนายความ
ศาลปกครอง และ กสม. ก็ยังมีข้อจากัดทั้งเรื่องความสามารถในการปฏิบัติงาน ความครอบคลุมพื้นที่และ
การเข้าถึงกลไก และมีประสิทธิภาพ
ประเด็นสิทธิเด็กและการศึกษา : พบว่า มีปัญหาที่หลากหลายและต้องการได้รับการแก้ไขอย่าง
เหมาะสม ทั้งการตั้งท้องก่อนวัยอันควร (คุณแม่วัยใส) ยาเสพติด อบายมุข ความรุนแรงในครอบครัว ภาวะที่เด็กซึ่ง
เคยกระทาความผิดจะกลับไปใช้ชีวิตในสังคม การมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเด็ก สื่อที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก
ความอ่อนไหวของสภาวะของเด็กไร้สัญชาติ เด็กข้ามชาติ และเด็กที่มีความหลากหลายทางเพศ ในส่วนสถานการณ์
ด้านการศึกษา พบว่า มีปัญหาการขาดโรงเรียนที่มีคุณภาพในชุมชน การขาดงบประมาณในการจัดการศึกษาของ
ชุมชน การออกกลางคัน และความเหลื่อมล้าของคุณภาพการศึกษาระหว่างในเมืองกับชนบท เป็นต้น
ประเด็นสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : สถานการณ์แรงงานทั้งที่เป็นแรงงานไทย และ
แรงงานข้ามชาติ มีปัญหาที่แตกต่างกัน โดยในส่วนของแรงงานไทย พบว่า ในกรณีที่นายจ้างปิดกิจการก็จะละเลย
หรื อปฏิเสธสิ ทธิ ของลู กจ้ างรวมถึ งการเยี ยวยาต่างๆ การไม่ได้ รับการฝึ กอบรมด้ านกฎหมายแรงงาน การไม่
พิจารณาการขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่า และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการมีงานทาของคนพิการ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 อย่างจริงจัง ในส่วนของแรงงานข้าม
ชาติ พบว่า ยังมีปัญหาความปลอดภัย ในสถานที่ทางาน ปัญ หาเรื่อ งการขาดล่า มในสถานที่ราชการ และ
ปัญหาการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของนายจ้าง นอกจากนั้น ยังมีการจากัดสิทธิอันเนื่องจากการถือบัตร
สีชมพู (ทร.๓๔) แทนการใช้หนังสือเดินทาง (อาทิ การจากัดสิทธิในการเดินทางออกนอกพื้นที่ซึ่งกาหนด และ
การอนุญาตให้มีใบอนุญาตขับ ขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์) นอกจากนี้ในกลุ่มแรงงานที่ทางานที่บ้าน เช่น
การท าเกษตร ประมง และผู้ รั บงานมาท าที่ บ้ าน ซึ่ งยั งต้ องการการมี สิ ทธิ และสวั สดิ การสั งคมในกองทุ น
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ประกันสังคมเช่นเดียวกับแรงงานอื่นๆ ทั้งนี้ในส่วนของผู้สูงอายุมีข้อเสนอว่า นโยบายของรัฐในการจ่ายเบี้ย
ยังชีพให้กับคนชรานั้น ยังมีความไม่สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ และไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ
นกจากนั้นยังมีประเด็นการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พื้นที่ในการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง การแย่งงานระหว่างแรงงานไทยกับแรงงานข้ามชาติ และการได้รับเงินชดเชย
จากการเวียนคืนที่ดินที่ไม่เป็นธรรมและเหมาะสม เป็นต้น
ประเด็นสิทธิชุมชน : พบว่ามีประเด็นในส่วนของทรั พยากรที่ดินและป่าไม้คล้ายกับที่พบใน
ภาคอีสาน คื อได้ รั บผลกระทบจากการออกกฎหมาย ประกาศ คาสั่ ง ตลอดจนแผนพัฒ นาต่ างๆ ของรั ฐ
ที่กระทบต่อสิทธิในที่ดินทากิน นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้า
ทั้งผลกระทบในเรื่องของสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตชุมชน และยังมีในส่วนของผู้ที่ ยังไม่ได้รับค่าชดเชย จากกรณี
การสร้างอ่างเก็บน้าในบางพื้นที่
ประเด็น ของกลุ่มสถานะบุคคล กลุ่มชาติพันธุ์ และชนเผ่า พื้น เมือ ง : เป็น ประเด็น ที่มี
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนค่อนข้างเด่นชัด เนื่องจากว่าพื้นที่ภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์
และกลุ่ มชาติพ ัน ธุ ์ไ ด้ป ระสบกับ ปัญ หาในมิต ิต ่า งๆ ดัง นี ้ ปัญ หาในการพิส ูจ น์ส ัญ ชาติ ปัญ หาสิท ธิใ น
การศึกษาของเด็กไร้ สัญชาติ ปัญหาสิทธิในการเดินทางออกนอกพื้นที่ของผู้ไร้สัญชาติ ปัญหาสิทธิในการทางาน
ของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน สิทธิในการขอรับบริการขั้นพื้นฐานจากรัฐ การขาดการปกป้องคุ้มครองสิทธิ
จากรัฐ และปัญหาในเรื่องของการยอมรับการมีตัวตนของชนเผ่าพื้นเมือง
ประเด็นสิทธิของกลุ่มผู้หญิง และบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ : พบว่า ในส่วนของกลุ่ม
บุคคลที่มีความหลากหลทายทางเพศต้องเผชิญกับ (1) ปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีผลกระทบ ทั้งการขาดความรู้และ
ความเข้าใจของสังคมในเรื่องเพศสภาวะ (Gender) เพศวิถี (Sexuality) การแสดงออก (Express) และ
อัตลักษณ์ทางเพศ (Sexual Identities) ซึ่งมีความหลากหลาย (2) ปัญหาเชิงโครงสร้างทางกฎหมาย เนื่องจาก
กฎหมายปัจจุบันให้การคุ้มครองกับบุคคลในพื้นฐานเพศสภาพ (Sex) ส่งผลให้การคุ้มครองยังไม่ครอบคลุม
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และ (3) ปัญหาเชิงโครงสร้างทางสังคม ในเชิงคุณค่าที่มองผู้ชายเป็นใหญ่หรือ
ปิ ตาธิ ปไตย (Patriarchy) น าไปสู่ พฤติ กรรมที่ สร้ างความไม่ เป็ นธรรมและการเลื อ กปฏิ บั ติ ท างเพศ ทั้ ง ใน
การทางานและการดาเนินชีวิตประจาวัน นอกจากนั้นยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการคุกคามทางเพศใน
พื้นที่ซึ่งมีการจากัด หรือควบคุม (เช่น ทัณฑสถานและเรือนจา) จนได้รับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในส่วนของ
กลุ่มผู้หญิง พบว่า มีปัญหาความรุน แรงโดยเฉพาะกับ กลุ่มผู้ห ญิง ในชนบทซึ่ง เสี่ยงต่อ การถูกล่ว งละเมิด
ทางเพศและความรุนแรงอันเกิดจากขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี เช่น ประเพณีการฉุดผู้หญิงเพื่อแต่งงานของ
ชนเผ่าม้ง นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะในกลุ่มพนักงานบริการ
ทางเพศที่มักถูกนาภาพไปนาเสนอข่าวโดยบุคคลนั้นๆ มิได้ให้ความความยินยอมแต่อย่างใด
ประเด็น สิท ธิด้า นกระบวนการยุติธ รรม : พบประเด็น ปัญ หาสิท ธิแ รงงานที่ไ ม่ไ ด้รับ
การคุ้มครองตามกฎหมาย การไม่ได้รับสิทธิตามที่กฎหมายกาหนด ในเรื่องของค่าแรง สวัสดิการ และเวลา
ในการทางาน ปัญหาจากคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๑๕/๒๕๕๗ ที่เปลี่ยนแปลงผู้รับสานวนสอบสวน
ในกรณีที่มีคาสั่งไม่ฟ้องและคาสั่งนั้นไม่ใช่คาสั่งของอัยการสูงสุด ซึ่งเดิมเป็นอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
ในการพิ จารณาส านวน แต่ เปลี่ ยนเป็ นอ านาจของเจ้ าหน้าที่ ต ารวจที่เป็ นผู้ บั งคั บบั ญชาพนั กงานสอบสวน
โดยปัญหานี้มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ปัญหาข้อพิพาทที่ดินระหว่างชาวบ้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่มาก่อนกับ
นายทุนที่มีเอกสารใบไต่สวนว่าที่ดินนั้นมิใช่ของชาวบ้าน ปัญหาสิทธิในการมีทนายความ และปัญหาสิทธิของผู้ต้องขัง
นอกจากนี้ ในเวที กสม. พบประชาชน คณะ กสม. ผู้บริหารและบุคลากรสานักงาน กสม.
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ยังได้ศึกษาเรียนรู้รูปธรรมของชุมชนกับ วิถีการจัดการตนเอง การดูแลฐานทรัพยากร ตลอดจนการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ
 ในพื้ น ที่ ศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้ ก ารจั ด การทรั พยากรธรรมชาติ ดอยอิน ทนนท์ จั ง หวั ด
เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ต้นแบบที่ประสบความส าเร็จในการจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและ
ประชาชนในพื้นที่ โดย “ข้อบัญญัติท้องถิ่น ”ซึ่ง กสม. สามารถนารูปแบบการจัดการทรัพยากรในแนวทาง
สิทธิมนุษยชน (Human Rights-based Approach) มาขยายผลประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
ในพื้ น ที่ อื่ น ๆ รวมถึ ง การน ารู ป แบบการจั ด การทรั พ ยากรของดอยอิ น ทนนท์ ไปใช้ ป ระกอบการจั ด ท า
ข้อเสนอแนะของ กสม. เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน (พฤศจิกายน ๒๕๕8 เป็นต้นมา) กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับสิทธิชุมชนและการจัดการทรัพยากรในหลายพื้น ที่ (อาทิ การสร้างคลัง ก๊า ซในพื้นที่ชุ่ม น้า จังหวัด
สมุทรสงคราม) จึงเห็นความจาเป็น และความสาคัญที่ชุมชนแต่ล ะพื้นที่ส ามารถใช้การจัดการ หรือสร้าง
ข้อ ตกลงร่ว มกัน ในพื้น ที่ เพื่อ แก้ไ ขปัญ หา สร้า งความปรองดองในการอยู่ร่ว มกัน และการส่ง เสริม และ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระยะยาว โดยการสร้างหาความร่ว มมือจากฝ่ายต่างๆ ผ่านกลไกการมีส่ว นร่ว ม
ทั้ง จากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ซึ่งจะทาให้เกิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนกว่า
การจั ด การเป็ น รายกรณี และ กสม. อาจจั ด ทาเป็ น ข้ อ เสนอแนะเชิ งนโยบายต่ อรั ฐ บาลในการออกเป็ น
กฎกระทรวงหรือเป็นพระราชบัญญัติที่จะรับรองและคุ้มครองชุมชนที่มีความพร้อมในการจัดการทรัพยากร ซึ่ง
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และพุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ได้รับรองสิทธิ
ชุมชนไว้ตามมาตรา ๖๖ และ ๖๗ รวมถึงในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖1) ซึ่ง
หน่วยงานต่างๆ จะต้องรับหลักการจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม ไปปฏิบัติ ในฐานะที่ กสม. ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของคณะกรรมการประสานความร่วมมือด้านส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนของประชาชน
เห็นสมควรให้หน่วยงานต่างๆ ดาเนินการตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนารูปแบบการจัดการทรัพยากร
ร่วมกันของพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆ
ทั่วประเทศ ซึ่งน่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน
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