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ส่วนท่ี 1  การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR รอบท่ี 1 
ข้อเสนอแนะท่ีไทยรบัมาปฏิบติั 
1. ไทยไดด้ ำเนินงำนตำมขอ้เสนอแนะจำกกระบวนกำร UPR รอบที ่1 โดยมพีฒันำกำรเชงิบวกทีส่ ำคญั 
เช่น กำรใหส้ตัยำบนัอนุสญัญำสหประชำชำตวิ่ำดว้ยกำรต่อต้ำนอำชญำกรรมขำ้มชำตทิีจ่ดัตัง้ในลกัษณะ
องค์กร และพธิสีำรว่ำด้วยกำรป้องกนั ปรำบปรำม และลงโทษกำรค้ำมนุษยโ์ดยเฉพำะสตรแีละเดก็ 
เมื่อเดอืนตุลำคม พ.ศ.2556 และพธิสีำรเลอืกรบัของอนุสญัญำว่ำด้วยสทิธเิดก็  เรื่องกระบวนกำรตดิต่อ
รอ้งเรยีน เมื่อเดอืนกนัยำยน พ.ศ.2555 รวมถงึกำรถอนขอ้สงวนขอ้ 16 ของอนุสญัญำว่ำด้วยกำรขจดั
กำรเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรใีนทุกรปูแบบ และถ้อยแถลงตคีวำมขอ้ 6 วรรคหำ้และขอ้ 9 วรรคสำมของกตกิำ
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิำงกำรเมอืง รวมถึงกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัิ
ควำมเท่ำเทยีมระหว่ำงเพศ พ.ศ.2558 และพระรำชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมำยอำญำใน
ควำมผดิเกี่ยวกบัสื่อลำมกอนำจำรเด ็ก ตลอดจนควำมพยำยำมของหน่วยงำนรฐัในกำรแก้ไข
กฎหมำยภำยในใหส้อดคลอ้งกบัอนุสญัญำต่อตำ้นกำรทรมำนฯ และอนุสญัญำว่ำดว้ยกำรป้องกนับุคคลทุกคน
จำกกำรสูญหำยโดยถูกบงัคบั และควำมพยำยำมในกำรพจิำรณำเขำ้เป็นภำคอีนุสญัญำองคก์ำรแรงงำน
ระหว่ำงประเทศ ฉบบัที ่87 ว่ำดว้ยเสรภีำพในกำรสมำคมและคุม้ครองสทิธใินกำรรวมตวั และฉบบัที ่98 
ว่ำด้วยสทิธใินกำรรวมตวัและกำรเจรจำต่อรอง ซึ่ง กสม. ได้จดัท ำควำมเหน็เสนอต่อคณะรฐัมนตรแีล้ว
เมือ่พ.ศ.2557 และ พ.ศ.2558 ตำมล ำดบั 
 

ข้อเสนอแนะท่ีไทยไม่ได้รบัมาปฏิบติั 
2. แมร้ฐับำลไดพ้ยำยำมด ำเนินกำรส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชนดำ้นต่ำงๆ แต่กำรด ำเนินงำนตำม
ขอ้เสนอแนะจำกกระบวนกำร UPR รอบที่ 1 ในบำงเรื่องยงัไม่มผีลเป็นรปูธรรมชดัเจนและรฐับำลไม่ได้
ส่งเสรมิกำรมสี่วนร่วมของภำคประชำสงัคมในกำรติดตำมผลกำรปฏิบตัิตำมข้อเสนอแนะเท่ำที่ควร 
นอกจำกนี้ กสม. เหน็ว่ำรฐับำลไทยอำจน ำขอ้เสนอแนะจำกกระบวนกำร UPR รอบที่ 1 ที่ไทยไม่รบัไว้
บำงส่วนมำพจิำรณำ เช่น ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบักำรทบทวนกฎหมำยพเิศษดำ้นควำมมัน่คงให้สอดคลอ้ง
กบัมำตรฐำนระหว่ำงประเทศซึ่ง กสม. ได้จดัท ำควำมเห็นเสนอต่อคณะรฐัมนตรแีล้วเมื่อพ.ศ.2557 และ
ขอ้เสนอแนะทีเ่กี่ยวกบัโทษประหำรชวีติ ทัง้นี้ กำรบรรจเุรื่องกำรยกเลกิโทษประหำรชวีติไวใ้นแผนสทิธิ
มนุษยชนแห่งชำต ิฉบบัที ่3 (พ.ศ.2557-2561) นับเป็นพฒันำกำรทีด่ซีึง่ กสม. หวงัว่ำรฐับำลจะมกีำร
ด ำเนินกำรอยำ่งเป็นขัน้ตอนเพื่อน ำไปสู่กำรยกเลกิโทษดงักล่ำวในอนำคตต่อไป    

ส่วนท่ี 2  สถานการณ์และประเดน็สิทธิมนุษยชนท่ีส าคญั 
3. ในช่วง พ.ศ.2556-2557 ประเทศไทยยงัคงประสบปญัหำควำมขดัแยง้ทำงกำรเมอืง มกีำรชุมนุม
ของกลุ่มกำรเมอืงต่ำงๆ ที่ต้องกำรให้มกีำรปฏริูปประเทศ กำรที่พรรครฐับำลพยำยำมออกกฎหมำย
นิรโทษกรรมที่จะมผีลท ำให้นักกำรเมอืงที่ทุจรติบำงกลุ่มไม่ต้องรบัผดิ กำรที่รฐัสภำพจิำรณำร่ำงแก้ไข
รฐัธรรมนูญว่ำด้วยที่มำของสมำชิกวุฒิสภำซึ่งเชื่อว่ำจะเป็นกำรเปิดทำงให้ญำติของนักกำรเมอืง
ได้รบักำรเลือกตัง้เข้ำสู่วุฒสิภำได้ง่ำยขึ้นและส่งผลกระทบต่อกำรท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรท ำงำน
ของรฐับำล ซึ่งต่อมำศำลรฐัธรรมนูญไดว้นิิจฉัยว่ำเป็นกำรกระท ำทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมำยและเป็นกำรท ำ
ให้ได้มำซึ่งอ ำนำจในกำรปกครองโดยไม่เป็นไปตำมวถิีทำงที่บญัญัติไว้ในรฐัธรรมนูญ ตลอดจนกำร
ทุจรติในโครงกำรจ ำน ำขำ้วที่เชื่อว่ำท ำให้เกิดควำมเสยีหำยซึ่งมมีูลค่ำสูง ท ำให้ประชำชนกลุ่มหนึ่งไม่
ไวว้ำงใจกำรบรหิำรประเทศของรฐับำลในขณะนัน้จนเกดิกำรชุมนุมต่อต้ำนรฐับำลซึง่มผีู ้เขำ้ร่วมชุมนุม
จ ำนวนมำก ในขณะเดยีวกนัมกีำรใช้ควำมรุนแรงต่อผู้ชุมนุมโดยกลุ่มที่ไม่ทรำบฝ่ำย โดยรัฐบำลไม่
สำมำรถคุ้มครองควำมปลอดภัยให้แก่ผู้ชุมนุมไดอ้ยำ่งมปีระสทิธผิล กำรชุมนุมทีย่ดืเยือ้เป็นเวลำกว่ำ 
6 เดือนเริม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศและมคีวำมกงัวลว่ำจะมกีำรใช้ควำมรุนแรงในกำร
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ชุมนุมเพิม่ขึน้ ท ำใหค้ณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิ(คสช.) เขำ้มำควบคุมกำรบรหิำรประเทศเมือ่วนัที ่22 
พฤษภำคม พ.ศ.2557 และประกำศใหร้ฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 2550 สิน้สุดลง  
 

4. คสช. ไดป้ระกำศใช้รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย (ฉบบัชัว่ครำว) พุทธศกัรำช 2557 ซึง่ก ำหนดให้มี
สภำนิตบิญัญตัแิห่งชำต ิ(สนช.) และต่อมำ สนช. ได้เลอืกพลเอก ประยุทธ์ จนัทรโ์อชำ เป็นนำยกรฐัมนตร ี
ในขณะเดียวกัน คสช. ได้ประกำศแผนกำรจดัท ำรฐัธรรมนูญฉบับใหม่ที่บรรจุเรื่องกำรปฏิรูป
ทำงกำรเมืองก่อนจดักำรเลือกตัง้เพื่อน ำประเทศกลบัเข้ำสู่ระบอบประชำธิปไตยต่อไป โดย คสช. 
ก ำหนดว่ำกำรยกรำ่งรฐัธรรมนูญฉบบัใหม่จะใชเ้วลำประมำณ 1 ปี  
 

ปัญหาสิทธิมนุษยชนภายใต้การบริหารของ คสช. 
5. ในกำรเขำ้ควบคุมกำรบรหิำรประเทศเมื่อเดอืนพฤษภำคม พ.ศ.2557 คสช. ได้ประกำศใช้กฎอยักำรศกึ
และได้ใช้มำตรกำรเพื่ อควบคุมสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ง เช่น กำรห้ำมรวมกลุ่มจัดกิจกรรมที่มี
วตัถุประสงคท์ำงกำรเมอืงเพื่อลดกำรปลุกระดมทำงกำรเมอืง และกำรเชญิตวัสมำชกิกลุ่มกำรเมอืงฝ่ำยต่ำงๆ 
ไปปรบัทศันคตแิละขอควำมร่วมมอืเพื่อยุตกิจิกรรมทีอ่ำจขยำยควำมขดัแยง้ เป็นต้น มำตรกำรดงักล่ำว
น ำไปสู่กำรหำ้มจดักำรสมัมนำที ่คสช. เหน็ว่ำอำจมเีนื้อหำเชงิกำรเมอืงและมกีำรจบักุมประชำชนจ ำนวนหนึ่ง
ทีแ่สดงออกถงึกำรต่อต้ำนรฐัประหำร ส่วนกำรเชญิตวับุคคลไปปรบัทศันคต ิกสม. ไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีนว่ำ 
ญำติของบุคคลดงักล่ำวบำงรำยไม่สำมำรถติดต่อหรอืเข้ำเยี่ยมบุคคลที่ถูกควบคุ มตัวเพื่อกำรปรบั
ทศันคตไิด ้เมื่อไดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีน กสม. ไดป้ระสำนหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อขอใหญ้ำตสิำมำรถตดิต่อ
ผูถู้กควบคุมตวัได ้และ กสม. ไดร้บัควำมร่วมมอืในกำรเขำ้เยีย่มผูถู้กควบคุมบำงรำยตำมทีร่อ้งขอ และไม่พบว่ำ
มกีำรละเมดิสทิธขิองผูถู้กควบคุมตวัในรำยที ่กสม. เขำ้เยีย่มแต่อย่ำงใด นอกจำกนี้ กสม. ยงัไดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีน
เกี่ยวกบัสทิธพิลเมอืงและสทิธทิำงกำรเมอืงภำยหลงักำรเขำ้ควบคุมกำรปกครองประเทศของ คสช. เช่น 
กำรบงัคบัใชพ้ระรำชบญัญตักิฎอยักำรศกึ พ.ศ.2457 กำรเชญิตวับุคคลไปรำยงำนตวัโดยอำศยัอ ำนำจ
ตำมประกำศ คสช. เสรภีำพในกำรแสดงควำมคดิเหน็และเสรภีำพทำงวชิำกำร กรณีกำรเชญิบุคคล
ไปรำยงำนตวัเนื่องจำกกำรแสดงควำมคดิเหน็ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรเมอืง และกำรด ำเนินคดกีบัพลเรอืน
ในเขตอ ำนำจศำลทหำร เป็นต้น ซึ่ง กสม. จะได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยต่อคณะรฐัมนตรต่ีอไป 
อย่ำงไรกด็ ีเมื่อวนัที ่1 เมษำยน พ.ศ.2558 รฐับำลไดป้ระกำศยกเลกิกำรบงัคบัใชก้ฎอยักำรศกึและไม่มี
กำรเชญิตวับุคคลไปปรบัทศันคตแิลว้แต่ใชว้ธิกีำรเชญิไปแลกเปลีย่นควำมคดิเหน็แทน 
  

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
6. ในปี พ.ศ.2557 จ ำนวนเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงในจงัหวดัชำยแดนภำคใต้ กำรเสยีชวีติ และบำดเจบ็มี
แนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ แม้สถำนกำรณ์ควำมรุนแรงในพื้นที่มีแนวโน้มลดลงแต่โดยที่
เหตุกำรณ์ควำมไม่สงบยงัคงด ำรงอยู่ในพื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง รฐับำลจงึยงัคงบงัคบัใช้กฎหมำยพเิศษด้ำน
ควำมมัน่คงในพื้นที่จนถึงปจัจุบนั ปญัหำกำรทรมำนโดยเจ้ำหน้ำที่รฐัมแีนวโน้มลดลงแต่ยงัไม่หมดไป 
กสม. จงึได้จดักำรฝึกอบรมแก่เจ้ำหน้ำที่ด้ำนควำมมัน่คงในพื้นที่เกี่ยวกบัสำระส ำคญัและขอ้พงึปฏบิตัิ
ของอนุสญัญำต่อต้ำนกำรทรมำนฯ อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ กสม. ยงัได้จดัตัง้ศูนย์ประสำนงำนสทิธิ
มนุษยชนทีจ่งัหวดัปตัตำนี เพื่อสนับสนุนกำรปฏบิตังิำนในกำรส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธมินุษยชนใน
พื้นที่ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยเรว็ ผลจำกกำรปฏบิตัิงำนในพื้นที่เพื่อเสรมิสรำ้งควำมรูค้วำม
เขำ้ใจแก่เจำ้หน้ำที่ท ำให้ กสม. ได้รบัควำมร่วมมอืจำกหน่วยงำนของรฐัในกำรปกป้องและคุ้มครองสทิธิ
ของประชำชนในพื้นทีม่ำกขึน้ เช่น กำรอนุญำตให้เขำ้เยีย่มผูถู้กควบคุมตวัไดต้ัง้แต่วนัแรกที่ถูกควบคุมตวั 
รวมถึงควำมพยำยำมของรฐับำลในกำรก ำหนดระเบยีบ แนวปฏบิตัิ และขัน้ตอนกำรปฏิบัติต่ำงๆ 
เพื่อป้องกันมิให้เกิดกำรทรมำนและสร้ำงควำมเชื่อมัน่ให้กับประชำชนต่อกำรปฏบิตัิงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ เป็นต้น   
 

7. กำรช่วยเหลอืเยยีวยำผูเ้สยีหำยจำกเหตุกำรณ์ในจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้กสม. ไดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนว่ำ 
กระบวนกำรพิจำรณำเยยีวยำผู้เสยีหำยมคีวำมล่ำช้ำ ไม่สำมำรถเข้ำถึงได้ ไม่เป็นธรรม และมปีญัหำ
ข้อจ ำกดัของกฎระเบียบ เช่น ข้อปฏิบตัิเกี่ยวกบักำรจ่ำยเงนิทดแทนกำรประกนัชวีติยอ้นหลงัให้กบั
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เจำ้หน้ำทีร่ฐัทีเ่สยีชวีติหรอืทุพพลภำพจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีจ่นต้องออกจำกรำชกำร เป็นต้น1 ซึง่เรื่องนี้  
กสม. ได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยให้รฐับำลก ำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และมมีำตรฐำนในกำร
ให้ควำมช่วยเหลือเยยีวยำผู้เส ียหำย ตลอดจนช่วยเหลือเยยีวยำด้ำนอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกกำร
เยยีวยำดำ้นกำรเงนิดว้ย   
 

ปัญหาการค้ามนุษย ์และปัญหาผูอ้พยพชาวโรฮีนจาและชาวอยุกรู ์
8. หลงัจำกกำรพิจำรณำรำยงำน UPR รอบที่ 1 เมื่อปี พ.ศ.2554 แม้รฐับำลในขณะนัน้ได้มกีำรด ำเนินคดี
เกี่ยวกบักำรค้ำมนุษยแ์ละให้ควำมช่วยเหลอืผู้เสยีหำยจำกกำรค้ำมนุษยเ์พิม่ขึน้ แต่กลบัพบว่ำไม่มกีำร
ลงโทษทำงอำญำกับเจ้ำของสถำนประกอบกำร เจ้ำของหรอืกัปตันเรอืประมงที่เป็นคนไทย หรือ
เจำ้หน้ำที่รฐัในควำมผดิเกี่ยวกบักำรคำ้มนุษย์เลย จนกระทัง่ในเดอืนมถุินำยน พ.ศ.2557 เมื่อกระทรวง
กำรต่ำงประเทศของสหรฐัอเมรกิำไดเ้ผยแพรร่ำยงำนสถำนกำรณ์กำรค้ำมนุษยใ์นประเทศต่ำงๆ รวมถงึ
ไทย และได้ลดระดบัไทยให้อยู่ในบญัชกีลุ่มที่ 3 (Tier 3) ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่ไม่มกีำรด ำเนินกำรเพื่อ
แก้ไขปญัหำกำรค้ำมนุษยม์ำกพอ ปญัหำดงักล่ำวจงึได้รบัควำมสนใจอย่ำงจรงิจงัโดย คสช. ซึ่งเข้ำมำ
บรหิำรประเทศในเดอืนพฤษภำคม พ.ศ.2557 ได้ใหค้วำมส ำคญักบักำรแก้ไขปญัหำกำรคำ้มนุษยอ์ย่ำง
เร่งด่วนและมีมำตรกำรแก้ไขปญัหำอย่ำงเป็นรูปธรรม เช่น มำตรกำรเร่งด่วนในกำรให้นำยจ้ำงต้อง
ด ำเนินกำรจดทะเบียนแรงงำนต่ำงด้ำวให้ถูกต้องตำมกฎหมำยเพื่อให้แรงงำนได้รบัควำมคุ ้มครอง 
มำตรกำรตรวจกำรบงัคบัใช้แรงงำนในภำคประมง กำรให้หน่วยงำนต่ำงๆ เร่งบงัคบัใชก้ฎหมำยอย่ำง
จรงิจงั2 ซึง่น ำไปสู่กำรจบักุมผูก้ระท ำผดิรวมถงึเจำ้หน้ำทีร่ฐัทีล่ะเลยหรอืมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบักำรคำ้มนุษย์ 
นบัเป็นควำมคบืหน้ำทีส่ ำคญัซึง่ กสม. จะไดต้ดิตำมผลในกำรด ำเนินกำรต่อไป  
 

9. เมือ่เดอืนมนีำคม พ.ศ.2558 มชีำวโรฮนีจำอยู่ในควำมควบคุมของส ำนักงำนตรวจคนเขำ้เมอืง (สตม.) 
ทัง้สิ้น 362 คน บุคคลดงักล่ำวถือเป็นผู้หลบหนีเข้ำเมอืงผดิกฎหมำยซึ่งตำมกฎหมำยไทยจะต้องถูก
ส่งกลบัประเทศตน้ทำง แต่เน่ืองจำกหลำยฝำ่ยเหน็ว่ำกำรส่งกลบัจะเป็นอนัตรำยแก่บุคคลดงักล่ำว รฐับำล
จงึได้มอบหมำยใหห้น่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งดูแลชำวโรฮนีจำไปพลำงก่อน อย่ำงไรกด็ ีจำกกำรเขำ้เยีย่มชำว
โรฮนีจำทัง้ที่ห้องกกัของ สตม. ในกรุงเทพฯ และต่ำงจงัหวดั กสม. พบขอ้จ ำกดับำงประกำร เช่น 
สถำนที่กักตัวที่มีจ ำกัดท ำให้มีควำมแออัดไม่เหมำะสมต่อกำรกักตัวบุคคลเป็นเวลำนำน รวมทัง้
งบประมำณค่ำอำหำรยงัชพีอำจไม่เพยีงพอ เป็นต้น ซึ่ง กสม. ได้มขีอ้เสนอแนะไปยงัรฐับำล เช่น เรื่อง
กำรกกัตวัอย่ำงเหมำะสมระหว่ำงหญิงชำย และกำรประสำนด้ำนกำรแพทย์ให้แก่กลุ่มบุคคลดงักล่ำวที่
เจบ็ป่วย เป็นต้น ต่อมำเมื่อเดอืนพฤษภำคม พ.ศ.2558 มกีำรพบหลุมศพของชำวโรฮนีจำที่คำดว่ำเป็น
เหยื่อของกำรคำ้มนุษย ์คสช. จงึไดม้มีำตรกำรสอบสวนและปรำบปรำมกระบวนกำรคำ้มนุษยช์ำวโรฮนีจำอย่ำง
จรงิจงั และได้ให้ควำมช่วยเหลอืชำวโรฮนีจำตำมหลกัมนุษยธรรม ตลอดจนได้มอบให้กระทรวง
กำรต่ำงประเทศจดักำรประชุมเมื่อวนัที่ 29 พฤษภำคม พ.ศ.2558 เพื่อหำรอืร่วมกบัประเทศต่ำงๆ และ
องค์กำรระหว่ำงประเทศในกำรร่วมกนัแก้ไขปญัหำเรื่องน้ีอย่ำงยัง่ยนื โดย กสม. เห็นว่ำรฐับำลมคีวำม
พยำยำมที่ดใีนกำรแก้ปญัหำกำรอพยพของชำวโรฮนีจำ และสนับสนุนกำรด ำเนินมำตรกำรต่ำงๆ ของ
รฐับำลรวมถึงควำมพยำยำมในกำรหำทำงแก้ปญัหำกำรอพยพของชำวโรฮีนจำ ทัง้นี้  กสม. จะติดตำม
พฒันำกำรกำรแกไ้ขปญัหำเรือ่งน้ีต่อไป 
10. เมื่อเดอืนกรกฎำคม พ.ศ.2558 รฐับำลไดส้่งกลุ่มชำยชำวอุยกูรก์ลบัไปยงัประเทศต้นทำง ส่วนกลุ่ม
สตรแีละเด็กได้ส่งไปยงัประเทศที่สำม ซึ่งหลำยฝ่ำยไม่เห็นด้วยกบักำรด ำเนินกำรดงักล่ำวของรฐับำล 
กสม. จงึได้จดักำรประชุมร่วมกบัหน่วยงำนของรฐัที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ส ำนักงำนสภำควำมมัน่คงแห่งชำต ิ
และกระทรวงกำรต่ำงประเทศ เป็นตน้ โดย กสม. ไดแ้สดงควำมกงัวลต่อกำรส่งบุคคลดงักล่ำวกลบัไปยงั
ประเทศต้นทำง รวมถงึกำรปฏบิตัต่ิอชำวอุยกูรใ์นระหว่ำงกระบวนกำรส่งกลบั ซึง่เรื่องนี้ กสม. จะไดต้ดิตำม
กำรด ำเนินกำรของรฐับำลต่อชำวอุยกูรต่์อไป    

                                                           
1 รำ่งรำยงำนประเมนิสถำนกำรณ์สทิธมินุษยชนของ กสม. ประจ ำปี 2557  
2 ประกำศ คสช. ฉบบัที ่68/2557 ลงวนัที ่17 มถิุนำยน 2557  
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ปัญหาสิทธิชุมชนและสิทธิในการพฒันาท่ียัง่ยืน 
 

11. ไทยได้รบัผลกระทบจำกเหตุกำรณ์อุทกภยัเมื่อปี พ.ศ.2554 จงึมกีำรรื้อฟ้ืนโครงกำรต่ำงๆ เช่น 
โครงกำรสรำ้งเขื่อนแม่วงก์ ทัง้ทีชุ่มชนและนักวชิำกำรจ ำนวนมำกคดัคำ้นโครงกำรดงักล่ำว เนื่องจำกจะ
เกิดผลกระทบต่อทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อมมำกกว่ำประโยชน์ที่จะได้รบัจำกเขื่อน กสม. 
ได้รบัเรื่องร้องเรยีนและเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อชุมชน จงึได้ด ำเนินงำน
ร่วมกับภำคส่วนต่ำงๆ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจรงิและผลกระทบที่อำจเกดิต่อชุมชน ตลอดจนได้จดัท ำ
ขอ้เสนอต่อรฐับำลให้ระมดัระวงักำรละเมดิสทิธชิุมชน และให้รฐับำลท ำหน้ำที่ในกำรสนับสนุนให้
ชุมชนใชส้ทิธขิองตน 
 

12. ชุมชนยงัคงได้รบัผลกระทบจำกกำรด ำเนินนโยบำยของรฐัที่มุ่งจะพฒันำประเทศโดยส่งเสรมิให้ใช้
หรอืแสวงหำประโยชน์จำกทรพัยำกรธรรมชำติของประเทศ แต่ไม่ได้มุ่งคุ ้มครองประชำชนในพื้นที่
ที ่ได้รบัผลกระทบจำกแนวทำงกำรพัฒนำประเทศดังกล่ำว เช่น กรณีผลกระทบจำกกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมที่มำบตำพุดและจงัหวดัระยอง กรณีเหมอืงทองค ำจงัหวดัเลย โครงกำรขุดเจำะส ำรวจ
ปิโตรเลียมในจงัหวดัขอนแก่น กำรสร้ำงท่ำเรอืน ้ำลึกในจงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์ จงัหวดัสงขลำ และ
จงัหวดัสตูล ตลอดจนโครงกำรจดัตัง้นิคมอุตสำหกรรมปิโตรเคมใีนจงัหวดันครศรธีรรมรำช  เป็นต้น 
แมว้่ำรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 2550 จะมบีทบญัญตัิให้ประชำชนมสี่วนร่วมให้
ขอ้คดิเหน็ในโครงกำรทีม่ผีลกระทบต่อชุมชน แต่ในทำงปฏบิตัิ ประชำชนไมไ่ดม้สี่วนรว่มอยำ่งแทจ้รงิ รฐั
มกัไม่เปิดเผยขอ้มลูข่ำวสำรและกำรจดักระบวนกำรรบัฟงัควำมคดิเหน็ของประชำชนมกัเป็นเพยีงกำรจดั
แบบพิธีกำรเท่ำนัน้ นอกจำกนี้  กำรด ำเนินโครงกำรของรฐัและเอกชนยงัก่อให้เกิดผลกระทบด้ำน
สิง่แวดลอ้มและสุขภำพของประชำชนในพื้นที่ ซึ่งรฐัไม่สำมำรถหำสำเหตุและแก้ไขปญัหำที่เกดิขึน้ได้ 
ประชำชนบำงพื้นที่เจบ็ป่วยจำกมลพษิเป็นเวลำนำนหลำยปีโดยรฐัไม่ได้แก้ปญัหำ  
13. หลงัจำกที่ คสช. เขำ้ควบคุมกำรบรหิำรประเทศเมื่อเดอืนพฤษภำคม พ.ศ.2557 และมคี ำสัง่ 
คสช. ที่ 64/2557 และ 66/2557 นัน้ กสม. ได้รบัเรื่องร้องเรยีนจำกประชำชนที่ได้รบัผลกระทบจำกกำร
ปรำบปรำมและหยุดยัง้กำรบุกรุกท ำลำยทรพัยำกรป่ำไม้ตำมค ำสัง่ คสช. ที่ 64/2557 แม้ค ำสัง่ คสช. ที ่
66/2557 จะระบุว่ำกำรด ำเนินกำรใดๆ จะต้องไม่กระทบต่อผู้ยำกไร ้เช่น กำรที่เจำ้หน้ำที่ขบัไล่ บุกยดึ รือ้
ท ำลำยทรพัยส์นิของประชำชนที่อยู่อำศยัและท ำกินในพื้นที่ป่ำ เป็นต้น โดยคณะอนุกรรมกำรของ กสม. 
พบว่ำ เจำ้หน้ำที่ของรฐัด ำเนินกำรไปโดยขำดควำมชดัเจนในกำรก ำหนดลกัษณะกำรกระท ำและผู้กระท ำที่
เขำ้ข่ำยต้องด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ดงักล่ำว และเมื่อเกดิควำมผดิพลำดในกำรปฏบิตังิำน ผูเ้สยีหำยไม่ไดร้บั
กำรเยยีวยำอย่ำงเหมำะสมเพียงพอ รวมถึงกรณีที่ประชำชนถูกบงัคบัให้ออกจำกพื้นที่ เจ้ำหน้ำที่ไม่ได้
จดัหำหรอืจดัสรรที่ดนิเพื่อรองรบัแต่อย่ำงใด ตลอดจนแกนน ำของชำวบ้ำนที่เรยีกร้องควำมเป็นธรรมกลบั
ถูกเรยีกตวัเพื่อปรบัทศันคติและกกัตวัไว้ในค่ำยทหำรทัง้ๆ ที่มไิด้มวีตัถุประสงค์ทำงกำรเมอืงแต่อย่ำงใด 
อยำ่งไรกด็ ีในเรือ่งนี้ กสม. จะไดม้ขีอ้เสนอแนะเชงินโยบำยต่อคณะรฐัมนตรต่ีอไป  
 

14. กำรที่รฐัละเลยหน้ำที่และแก้ไขปญัหำอย่ำงล่ำช้ำ ท ำใหป้ระชำชนต้องต่อสูเ้รยีกรอ้งสทิธดิว้ยตนเอง
จนน ำไปสู่ปญัหำควำมขดัแยง้ระหว่ำงประชำชนกบัหน่วยงำนของรฐัและเอกชน ผูพ้ทิกัษ์สทิธมินุษยชน
ตอ้งเผชญิกบักำรถูกขม่ขู่ คุกคำม รวมถงึกำรฆำตกรรมแกนน ำในกำรต่อสู ้เช่น กรณนีำยพธิำน ทองพนัง 
แกนน ำกลุ่มต่อต้ำนเหมอืงแรใ่นจงัหวดันครศรธีรรมรำช และนำยสมสุข เกำะกลำง นกัเคลื่อนไหวเรยีกรอ้ง
สิทธิในที่ดินที่จ ังหวัดกระบี่  เป็นต้น ซึ่งน ำไปสู่กำรท ำให้ปญัหำควำมขัดแย้งด้ำนกำรจัดกำร
ทรพัยำกรธรรมชำต ิสิง่แวดล้อม ควำมยำกจน และควำมเหลื่อมล ้ำทำงเศรษฐกจิ บำนปลำยกลำยเป็น
ควำมขดัแยง้ใหมท่ีก่ระทบต่อควำมปรองดองสมำนฉันทแ์ละควำมสงบสุขของประเทศ 
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ส่วนท่ี 3  ข้อเสนอแนะ  
15. รฐับำลควรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะที่ได้รบัจำกกระบวนกำร UPR อย่ำงจรงิจงั ผลกัดนัให้เกิด
กำรปฏบิตัใิหส้มัฤทธผิลอย่ำงเป็นรปูธรรม และหลกีเลีย่งกำรใชก้ฎหมำยพเิศษดำ้นควำมมัน่คง3 รวมถงึ
พจิำรณำขอ้เสนอแนะของ กสม. เกี่ยวกบักำรแก้ไขปรบัปรุงกฎหมำยพเิศษด้ำนควำมมัน่คงให้สอดคล้อง
กบัหลกัสทิธมินุษยชนมำกขึน้ เช่น กำรแกไ้ขเพิม่เตมิมำตรำ 16 ของพระรำชบญัญตักิฎอยักำรศกึ พ.ศ.2457 
ให้ผู้ที่ได้รบัควำมเสยีหำยจำกกำรบงัคบัใช้กฎอยักำรศึกสำมำรถเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยได้ และกำรก ำหนด
หลกัเกณฑ์เงื่อนไขกำรเยยีวยำควำมเสยีหำยตำมมำตรำ 20 ของพระรำชบญัญัติกำรรกัษำควำมมัน่คง
ภำยในรำชอำณำจกัร พ.ศ.2551 เพื่อบรรเทำควำมเสยีหำยใหแ้ก่ประชำชนผูสุ้จรติทีไ่ดร้บัผลกระทบจำก
กำรบงัคบัใช้กฎหมำย ส่วนขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบักำรยกเลกิโทษประหำรชวีติ รฐับำลควรให้ควำมรูแ้ละ
ควำมเขำ้ใจแก่สงัคมไทยว่ำ โทษดงักล่ำวไม่มคีวำมสมัพนัธก์บักำรช่วยลดหรอืป้องปรำมอำชญำกรรม
อย่ำงมนีัยส ำคญั และรฐับำลอำจใช้วธิลีงโทษอื่นทดแทนได้ เช่น กำรส่งเสรมิกระบวนกำรยุตธิรรมเชงิ
สมำนฉันท์ (restorative justice) ที่ให้ผู้กระท ำผดิได้แสดงควำมรบัผดิชอบต่อกำรกระท ำของตนด้วย
กำรชดใช้หรอืเยียวยำให้แก่ผู้เสียหำยโดยตรง และให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมก ำหนดแผนบ ำบัดฟ้ืนฟูและ
ปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมของผูก้ระท ำผดิ ตลอดจนทบทวนโทษประหำรชวีติและจ ำกดักำรใชโ้ทษดงักล่ำว
เฉพำะคดอุีกฉกรรจต์ำมขอ้ 6 วรรคสองของกตกิำระหว่ำงประเทศว่ำดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิำงกำรเมอืง 
 

16. กสม. เหน็ว่ำ กำรบงัคบัใช้มำตรกำรของรฐับำลเพื่อป้องกนักำรปลุกระดมเพื่อสรำ้งควำมแตกแยก
ทำงกำรเมอืงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสำธำรณะและเป็นเป้ำหมำยที่ชอบธรรม แต่รฐับำลควรมคีวำมระมดัระวงั
โดยใชม้ำตรกำรดงักล่ำวเท่ำทีจ่ ำเป็นแก่กรณีและไดส้ดัส่วนเหมำะสมเพื่อมใิหก้ระทบสทิธแิละเสรภีำพ
ในกำรแสดงออกของประชำชนมำกเกินควำมจ ำเป็น ทัง้นี้รฐับำลสมควรพิจำรณำสำระส ำคัญแห่ง
กจิกรรมนัน้ๆ ว่ำเป็นกรณีกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมอืงโดยแท้ หรอืเป็นกรณีที่บุคคลหรอืชุมชนได้รบั
ผลกระทบจำกนโยบำยหรอืโครงกำรของรฐั ทัง้นี้ หำกกิจกรรมดงักล่ำวมไิดม้วีตัถุประสงคท์ำงกำรเมอืง 
บ ุคคลหรอืช ุมชนควรม สี ิท ธ ิที ่จ ะแสดงควำมค ิด เห ็นต ่อหน่วยงำนที ่เกี ่ย วข ้อ ง เพื ่อน ำไป
ประกอบกำรพจิำรณำได ้ 
 

17. รฐับำลควรดูแลให้มกีำรบงัคบัใช้กฎหมำยอย่ำงเป็นธรรม หำกมกีำรกระท ำผดิต้องมกีำรลงโทษ
เพื่อไม่ให้เกิดวฒันธรรมกำรไม่ต้องรบัโทษ และทบทวนกำรประกำศใช้กฎหมำยพเิศษด้ำนควำม
มัน่คงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้  ให้บังคับใช้เท่ำที่จ ำเป็นและในระยะเวลำที่จ ำกัดเท่ำนัน้  พื้นที่ใดที่
สถำนกำรณ์ดขีึน้ รฐับำลควรลดระดบักำรบงัคบัใชก้ฎหมำยพเิศษขำ้งต้นโดยประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัิ
กำรรกัษำควำมมัน่คงภำยในรำชอำณำจกัร พ.ศ.2551 ที่ก ำหนดให้กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เป็นไปตำม
ประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำแทน และสมควรก ำชบัใหเ้จำ้หน้ำทีป่ฏบิตังิำนตำมระเบยีบหรอื
ขัน้ตอนต่ำงๆ ทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงเคร่งครดั ดำ้นกำรเยยีวยำควำมเสยีหำยที่มกีำรรอ้งเรยีนนัน้ กสม. เหน็
ว่ำ รฐับำลควรก ำหนดให้มีกระบวนกำรโต้แย้ง หรืออุทธรณ์ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำร 3 ฝ่ำยที่
ประกอบดว้ย ทหำร ต ำรวจ และฝำ่ยปกครอง เพื่ออ ำนวยควำมเป็นธรรมใหก้บัผูเ้สยีหำยไดอ้ยำ่งเตม็ที ่  
 

18. กรณีกำรดูแลชำวโรฮนีจำและชำวอุยกูร ์รฐับำลควรใหค้วำมคุม้ครองสทิธขิ ัน้พืน้ฐำนแก่ชำวโรฮนีจำที่
ถูกกกัตวัอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้ว โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรดูแลสุขอนำมยัและกำรรกัษำพยำบำลชำวโรฮนีจำที่
เจบ็ป่วยอย่ำงเหมำะสม ในขณะเดยีวกนั รฐับำลอำจพจิำรณำทำงเลอืกอื่นแทนกำรควบคุมตวัชำวโรฮนีจำ
ไวใ้นหอ้งกกัของ สตม. เพื่อลดภำวะกดดนัต่อผูต้้องกกัอนัจะสรำ้งปญัหำอื่นๆ ต่อไปและจะเป็นผลดใีนกำร
แก้ไขปญัหำควำมแออดัในห้องกกัดว้ย กำรส่งชำวอุยกูรก์ลบัประเทศหรอืไปยงัประเทศที่สำมควรค ำนึงถงึ
หลักสิทธิมนุษยชนด้วย อำจให้องค์กำรระหว่ำงประเทศและองค์กรกำรกุศลเอกชนเข้ำไปให้ควำม
ช่วยเหลอืตำมหลกัมนุษยธรรม ส่วนกรณีกำรแก้ปญัหำกำรอพยพของชำวโรฮนีจำและชำวอุยกูร ์กสม. 
เหน็ว่ำกำรทีร่ฐับำลจดักำรประชุมหำรอืกบัประเทศต่ำงๆ และองคก์ำรระหว่ำงประเทศเพื่อรว่มกนัหำทำง
                                                           
3 พระรำชบญัญัติกฎอยักำรศกึ พ.ศ.2457 พระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และพระรำชบญัญัตกิำรรกัษำควำมมัน่คง
ภำยในรำชอำณำจกัร พ.ศ.2551 
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แก้ไขปญัหำอย่ำงยัง่ยนื ตลอดจนมำตรกำรด้ำนมนุษยธรรมที่รฐับำลได้ให้ควำมช่วยเหลอืแก่ชำวโรฮนี
จำเป็นกำรด ำเนินกำรในทศิทำงทีถู่กตอ้ง กสม. ยนิดใีหก้ำรสนับสนุนกำรด ำเนินมำตรกำรต่ำงๆ ต่อไป  
 

19. ในกำรก ำหนดนโยบำยกำรพฒันำ รฐับำลตอ้งค ำนึงถงึควำมสมดุลระหว่ำงเศรษฐกจิวฒันธรรมชุมชน
บนพืน้ฐำนของกำรเขำ้ถงึกำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มของทอ้งถิน่กบัเศรษฐกจิกำรลงทุน
และอุตสำหกรรม และรฐับำลควรทบทวนโครงกำรขนำดใหญ่ที่มผีลกระทบต่อวิถีชีวิตควำมเป็นอยู ่
สิง่แวดล้อมและสุขภำพของคนในชุมชน หำกจะด ำเนินโครงกำรในลกัษณะดงักล่ำวควรมมีำตรกำร
จดักำรกบัผลกระทบที่จะเกดิขึน้ โดยรฐับำลอำจก ำหนดมำตรกำรชดเชยและเยยีวยำที่ชดัเจนในกรณี
มกีำรท ำลำยสิง่แวดลอ้ม ทรพัยำกรธรรมชำต ิจนส่งผลกระทบต่อสุขภำพอนำมยั สวสัดภิำพ หรอืคุณภำพ
ชวีติของประชำชน เช่น กำรปรบัปรุงกฎหมำยและหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้งเพื่อให้มรีำยละเอยีดเกี่ยวกบั
กำรค ำนวณค่ำชดเชย เยยีวยำ และระยะเวลำจำ่ยเงนิ เป็นตน้ 

--------------------------------------- 
 

 


