
การจัดทำารายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย	 และรายงาน

ผลการปฏิบัติงานประจำาปี	๒๕๕๖	 เป็นอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

(กสม.)	ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๕	(๖)	

และ	(๗)	ที่จะต้องจัดทำารายงานประจำาปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายใน	

ประเทศ	และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี	เพื่อเสนอต่อรัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	และเปิดเผย

ต่อสาธารณชน	

รายงานฉบับนี้ได้แบ่งออกเป็น	๒	ภาค	ประกอบด้วย

ภาคที่	๑	:	รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย	ปี	๒๕๕๖	

ภาคที่	๒	:	รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี	๒๕๕๖

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย	ปี	๒๕๕๖	เป็นการ

ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	 โดยจะรวบรวมข้อเท็จจริง	สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

ในประเทศไทยที่เกิดขึ้นในปี	๒๕๕๖	นำามาประเมินและวิเคราะห์ว่า	รัฐได้ดำาเนินการส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิต่างๆ	มากน้อยเพียงใด	 และในกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนจะได้มี	

การวิเคราะห์ว่า	 การละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นเกิดจากสาเหตุใด	รัฐได้เข้าไปดำาเนินการแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไร	และการดำาเนินการนั้นส่งผลให้ประชาชนได้รับการคุ้มครอง

สิทธิในทางปฏิบัติหรือไม่	 หากการดำาเนินการของรัฐไม่เพียงพอ	กสม.	ในฐานะกลไกที่มี	

หน้าที่ในการตรวจสอบการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐที่จะต้องให้ข้อเสนอแนะ	

แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้สิทธิต่างๆ	

ที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศเกิดข้ึนจริง	โดยในการประเมิน

และวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนจะมีกรอบในการประเมินที่สำาคัญ	๒	ประการ



ประการแรก	คือ	สิทธิต่างๆ	ท่ีได้รับการคุ้มครองท้ังตามกฎหมายภายในของประเทศไทย	ซึ่งรัฐมี	

หน้าที่ในการส่งเสริมและคุ้มครอง	ได้แก่	สิทธิที่ได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	๒๕๕๐	 และสิทธิที่รัฐต้องให้ความคุ้มครองตามพันธกรณีระหว่างประเทศ	คือ	 สิทธิท่ี	

ปรากฏอยู่ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนฉบับต่างๆ	ท่ีไทยเป็นภาคี	ปัจจุบันประเทศไทย	

ได้เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนหลัก	๗	ฉบับจากทั้งหมด	๙	ฉบับ	ได้แก่

(๑)	 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

(๒)	 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

(๓)	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

(๔)	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม

(๕)	 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ

(๖)	 อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย	ไร้มนุษยธรรม

	 หรือที่ย่ำายีศักดิ์ศรี	

(๗)	 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ

ส่วนสนธิสัญญาอีก	๒	ฉบับที่ไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคี	ได้แก่	อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ

คุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย	และอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน

และสมาชิกในครอบครัว	 นอกจากนี้	ยังรวมถึงพิธีสารที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแล้ว	มี	๔	ฉบับ	ได้แก่

(๑)	 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

(๒)	 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	ว่าด้วยการขายเด็ก	โสเภณีเด็ก	และสื่อลามก	

ที่เกี่ยวกับเด็ก

(๓)	 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	ว่าด้วยสภาวะความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ

(๔)	 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	ว่าด้วยกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน

นอกจากสนธิสัญญาหลักและพิธีสารดังกล่าวข้างต้นแล้ว	 ยังมีอนุสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิแรงงาน	

ที่จัดทำาขึ้นในกรอบองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอีกด้วย

ประการที่สอง	คือ	กรอบเกี่ยวกับหน้าที่ของรัฐในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	

ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศท่ีใช้กันท่ัวไป	คือ	หน้าท่ีในการเคารพสิทธิ	(Obligation	to	respect)	

หน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ	(Obligation	to	protect)	 และหน้าที่ในการทำาให้สิทธิเกิดผลในทางปฏิบัติ	

(Obligation	to	fulfill)
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จากการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยในปี	๒๕๕๖	ที่ผ่านมา	 มีสถานการณ์

สิทธิมนุษยชนที่สำาคัญ	ดังนี้

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

	 ๑. การใช้เสรีภาพในการชุมนุมทางการเมือง

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง	ได้วางขอบเขตและหลักการของการแทรกแซงโดยรัฐต่อการใช้เสรีภาพ	

ของบุคคลว่า	 หากการใช้เสรีภาพในการชุมนุมครั้งใด	 ผู้ชุมนุมได้ใช้สิทธิและเสรีภาพของตน	โดยมีผล

เป็นการละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น	หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ	หรือขัดต่อศีลธรรม	

อันดีของประชาชน	รัฐก็สามารถเข้าแทรกแซงด้วยการจำากัดการใช้เสรีภาพได้	 แต่รัฐจะต้องกระทำา	

โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 โดยเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะและเพื่อคุ้มครอง	

ความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ	หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาท่ีประเทศ

อยู่ในสภาวะสงคราม	หรือในระหว่างเวลาท่ีมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน	 หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก	

การชุมนุมโดยเสรีภาพของบุคคลจึงมีขอบเขตมิได้เป็นเสรีภาพโดยบริบูรณ์	 รัฐสามารถจำากัดได้โดยอาศัย

อำานาจตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำาหนด	 ดังนั้น	การใช้เสรีภาพในการชุมนุม	ผู้ชุมนุม	

จึงจำาต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง	ไม่กระทำาการใดที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย	และต้องไม่เป็นการใช้	

เสรีภาพที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นๆ	เกินสมควร	 และเมื่อใดที่รัฐเห็นว่า	

การชุมนุมเริ่มไม่เป็นไปตามกรอบหรือมีการกระทำาที่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายบ้านเมือง	 รัฐก็สามารถ	

นำากฎหมายที่มีอยู่มาบังคับใช้เพ่ือควบคุมฝูงชนได้	 และในกรณีที่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดกระทำา

ความผิดอาญาขึ้นในระหว่างที่มีการชุมนุม	 รัฐจึงมีความจำาเป็นท่ีจะต้องนำากฎหมายพิเศษมาใช้เพื่อ

ควบคุมสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง	 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน	

ราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑	ได้กำาหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เพื่อให้อำานาจแก่ผู้มีอำานาจตามกฎหมาย	

ประกาศใช้ในสถานการณ์พิเศษ	ในกรณีเกิดเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	

แต่ยังไม่มีความจำาเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน	 และเหตุการณ์นั้นมีแนวโน้มท่ีจะมีอยู่ต่อไป	

เป็นเวลานาน	 ดังนั้น	การดำาเนินการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการชุมนุมจากเหตุการณ์ดังกล่าว	

ภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑	 รัฐบาลต้องมีหน้าท่ี

ควบคุมการชุมนุมให้อยู่ภายใต้กฎหมาย	และต้องตระหนักถึงการใช้มาตรการจัดการการชุมนุมโดย	

จะต้องกระทำาเท่าที่จำาเป็น	 คำานึงถึงความเหมาะสม	 มีลำาดับขั้นตอนตามหลักสากลที่ใช้ในการสลาย	

การชุมนุมของประชาชน	 และรัฐต้องกระทำาจากเบาไปหาหนักภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย	
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ในรอบปีที่ผ่านมา	 สถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง	ทั้งในเหตุการณ์ปิดล้อมทำาเนียบรัฐบาล	

และกองบัญชาการตำารวจนครบาล	 ระหว่างวันท่ี	๑-๓	ธันวาคม	๒๕๕๖	และการชุมนุมคัดค้านการ	

เลือกตั้งบริเวณสนามกีฬา	ไทย-ญี่ปุ่น	ดินแดง	ในวันที่	๒๖	ธันวาคม	๒๕๕๖	 รัฐบาลได้ดำาเนินการกับ	

ผู้ชุมนุมโดยขาดความระมัดระวัง	จนทำาให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต	ร่างกาย	และทรัพย์สินของผู้ชุมนุม	

และประชาชนทั่วไป	อันเป็นการกระทำาท่ีกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	ซ่ึงเป็นเรื่องที่รัฐบาล

ไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้	 อีกทั้งรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญ	

แห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายอื่นได้กำาหนดไว้	 รัฐบาลจึงต้องดำาเนินการให้ความช่วยเหลือและ	

เยียวยาตามสมควรแก่ผู้ที่ได้รับความสูญเสียจากเหตุการณ์ดังกล่าวให้ครบถ้วนและทั่วถึงอย่างแท้จริง	

๒. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล

    และสื่อมวลชน

การแสดงความความเห็นของบุคคลและการนำาเสนอข่าว

ของสื่อมวลชนเป็นเสรีภาพของบุคคลและสื่อมวลชนตามกฎหมายท่ีสามารถกระทำาได้	ถ้าไม่ละเมิดสิทธิ	

ของผู้อื่นตามรัฐธรรมนูญ	 สถานการณ์ที่สื่อมวลชนถูกคุกคามจนทำาให้สื่อมวลชนต้องเสียชีวิตและได้รับ	

บาดเจ็บ	 รัฐจึงจะต้องมีมาตรการในการปกป้องคุ้มครองการทำาหน้าท่ีสื่อมวลชนให้ได้รับความปลอดภัย	

ในส่วนของสื่อมวลชนเองก็จะต้องทำาหน้าที่นำาเสนอข่าวสารและแสดงความคิดเห็น	โดยยึดมั่นในกรอบ

จริยธรรมแห่งวิชาชีพ	ไม่นำาเสนอข่าวด้วยความลำาเอียงหรือมีอคติและไม่รอบด้าน	จนทำาให้เกิดความ

แตกแยกขัดแย้งในสังคมไทย

ส่วนกรณีที่รัฐมีแนวคิดที่จะตรวจสอบการใช้งานโปรแกรมไลน์	 และการโพสต์ข้อความบนสื่อสังคม

ออนไลน์น้ัน	 รัฐจะต้องระมัดระวังการใช้อำานาจหน้าท่ีให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฯ	 และกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 โดยการแสดงความคิดเห็นหรือนำาเสนอข่าว	 ถึงแม้จะ	

มีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐนั้น	 แต่การใช้เสรีภาพจะต้องคำานึงถึง	

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิและเสรีภาพของบุคคล	 ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและเสรีภาพ

ในการสื่อสารที่ชอบด้วยกฎหมาย	 ดังนั้น	สื่อมวลชนจึงควรใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น	

โดยไม่เป็นการก้าวล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น	 แต่หากหน่วยงานของรัฐเป็นผู้กระทำาการละเมิดสิทธิ	

ของบุคคลอื่นเสียเอง	ก็จะต้องรับผิดชอบซึ่งอาจถูกฟ้องร้องดำาเนินคดีตามกฎหมายได้	 อีกทั้ ง	

ในข้อเท็จจริงแล้ว	หน่วยงานของรัฐมีระบบในการสืบสวนหาข้อมูลในทางอื่นไม่ใช่เฉพาะไลน์	 ดังนั้น	

การที่หน่วยงานของรัฐจะทำาการตรวจสอบและออกกฎเกณฑ์ควบคุมการใช้ไลน์	 โดยไม่ผ่านการ	

ตรวจสอบของศาลยุติธรรมจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย	
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 ๓. การอพยพเข้ามาในประเทศไทยของชาวโรฮิงญา 

ชาวโรฮิงญาที่อพยพหนีภัยเข้ามาในประเทศไทยนั้น	 ประเทศไทยจำาเป็นต้องให้การคุ้มครอง	

ชาวโรฮิงญาเหล่านั้นตามหลักการสิทธิมนุษยชน	โดยไม่ เลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติตามอนุสัญญา	

ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและตามรัฐธรรมนูญของไทย	 ซึ่งประเทศไทยได้ให้การคุ้มครอง	

แก่ชาวโรฮิงญาที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยตามหลักสิทธิมนุษยชนและให้ความช่วยเหลือตาม	

หลักมนุษยธรรม	 แต่อาจมีข้อจำากัด	เช่น	เรื่องสถานที่กักตัวซึ่ งมีอยู่จำ านวนจำากัด	 ทำาให้สภาพ

การกักตัวในห้องผู้ต้องกักมีความแออัด	 ไม่เหมาะสมต่อการกักตัวผู้ต้องกักเป็นเวลานาน	รวมทั้ง	

งบประมาณค่าอาหารยังชีพให้แก่ผู้ต้องกักอาจไม่เพียงพอ	 เป็นต้น	 ดังนั้น	รัฐบาลจะต้องคำานึงถึง	

ปัญหาดังกล่าวและเร่งแก้ไขปัญหาตามหลักสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมโดยการจัดสถานที่กักตัว	

ให้มีความเหมาะสม	

นอกจากนี้	 รัฐบาลควรเร่งรีบดำาเนินการประสานไปยังประเทศต้นทางของชาวโรฮิงญา	เช่น

ประเทศพม่าและบังคลาเทศ	เพื่อให้ดำาเนินการพิสูจน์สัญชาติ	และรับชาวโรฮิงญาเหล่านี้กลับไป	 รวมทั้ง	

ควรประสานความร่วมมือกับรัฐบาลประเทศต่าง	ๆ 	ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาโรฮิงญาให้เข้ามามีส่วนร่วม	

เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาชาวโรฮิงญาในระดับภูมิภาค	 นอกจากนี้ 	ควรประสานให้สำานักงาน	

ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ	(UNHCR)	 ได้เข้ามามีบทบาทในการคัดกรองชาวโรฮิงญา	

ว่าเป็นผู้ลี้ภัยหรือไม่	 โดยใช้มาตรฐานเดียวกันกับคนเชื้อชาติอื่น	ๆ 	 เพื่อแบ่งเบาภาระของประเทศไทย	

และควรให้องค์การสหประชาชาติ	(UN)	และองค์กรระหว่างประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมให้	

ความช่วยเหลือชาวโรฮิงญาอย่างเต็มรูปแบบ	 และปัญหาสำาคัญอีกประการหนึ่ง	คือ	รัฐบาลไทย

ควรดำาเนินการปราบปรามขบวนการนำาพาและขบวนการค้ามนุษย์ตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด	

ทั้งนายหน้าคนไทย	คนพม่า	คนบังคลาเทศ	 และเจ้าหน้าท่ีไทยท่ีมีส่วนเข้าไปเก่ียวข้องด้วยเพื่อปราบปราม

และหยุดยั้งปัญหาการค้าชาวโรฮิงญาที่นำาเข้ามาในประเทศไทย

๔. สิทธิด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตบนท้องถนน

สิทธิด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตบนท้องถนนของ

คนไทยในปัจจุบันกล่าวได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำามาก	ในแต่ละวัน	

มีประชาชนท่ีต้องเสียชีวิตบนท้องถนนประมาณ	๖๓	คน	ความ	

สูญเสียที่ เกิดข้ึนถือเป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่

เกี่ยวข้องท่ียังไม่สามารถจัดการให้ท้องถนนในประเทศไทย

ปลอดภัยเพียงพอเพื่อประกันความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต	

และทรัพย์สินให้แก่ประชาชนได้	 รวมทั้งในส่วนของประชาชน	

ก็ไม่ เคยเรียกร้องให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องทำาหน้าที่ ในการคุ้มครอง
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สิทธิด้านความมั่นคงปลอดภัยตามท่ีตนพึงจะได้รับ	 หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชีย

และประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ	เช่น	มาเลเซีย	 อินโดนีเซีย	 หรือสิงคโปร์	 จะเห็นว่าในช่วง	๑๐	ปี	

ที่ผ่านมาประเทศต่างๆ	เหล่านั้นสามารถท่ีจะบริหารจัดการในการป้องกันและลดปัญหาลงได้อย่าง	

เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน	 รัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารสูงสุดของประเทศควรให้ความสำาคัญกับปัญหา	

ความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนบนท้องถนนอย่างจริงจัง	 และต้องไม่น้อยไปกว่าปัญหาความสูญเสีย	

ที่ เกิดจากกรณีอื่นๆ	 เช่น	ภัยพิบัติ 	 อาชญากรรม	 หรือการก่อการร้าย	เป็นต้น	 โดยการจัดสรร	

งบประมาณ	 สรรพกำาลัง	 และทรัพยากรต่างๆ	ในการดำาเนินงานอย่างเหมาะสมกับปัญหา	 ตลอดจน	

ให้ความสำาคัญในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจังให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา	

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	 ได้ให้ความ

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	เสรีภาพในการเดินทาง	เสรีภาพ

ในเคหสถาน	 ตลอดจนสิทธิในทรัพย์สินของบุคคล	โดยการกำาหนดให้รัฐ	

จะต้องดำาเนินนโยบายพื้นฐานด้านกระบวนการยุติธรรมใน	๓	ประเด็นหลัก	

ได้แก่	 (๑)	การดูแลการปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	

(๒)	การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	 และ	(๓)	การจัดให้มีกฎหมาย

เพื่อจัดตั้งองค์กรปฏิรูปด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้เป็น

หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลมิให้ได้รับผลกระทบจากการดำาเนิน	

กระบวนการยุติธรรมของรัฐเกินกว่ากรณีที่จำาเป็น	 ประกอบกับรัฐบาลได้แถลง

ต่อรัฐสภาว่า	จะดำาเนินนโยบายด้านกระบวนการยุติธรรม	ทั้งประเด็นด้านกฎหมาย	 มาตรการและการ

บังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการของสิทธิมนุษยชน

ในปี	๒๕๕๖	ที่ผ่านมา	จะเห็นได้ว่า	สถานการณ์ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นความก้าวหน้า	

กล่าวคือ	 รัฐบาลได้ให้ความสำาคัญต่อข้อเสนอเก่ียวกับการยกเลิกการใช้เครื่องพันธนาการต่อผู้ต้องขัง	

ขององค์กรภายในและระหว่างประเทศอย่างจริงจัง	 จนกระท่ังนำามาสู่มาตรการปลดตรวนผู้ต้องขัง	

เป็นครั้งแรก	เมื่อวันที่	๑๕	พฤษภาคม	๒๕๕๖	ท่ีเรือนจำากลางบางขวาง	 จังหวัดนนทบุรี	 อันถือได้ว่า	

รัฐบาลได้ให้ความสำาคัญและเคารพต่อหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 	 และสมควรที่ทุกภาคส่วนจะ

สนับสนุนการดำาเนินการของรัฐบาลในเรื่องนี้ให้ขยายผลและนำาไปสู่การปฏิบัติท่ีครอบคลุมทุกเรือนจำาและ	

ทัณฑสถานต่อไป	 นอกจากนี้	แนวคิดและการดำาเนินการของรัฐบาลเก่ียวกับการยกเลิกโทษประหารชีวิต	

โดยผลักดันให้อยู่ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ฉบับที่	๓	 พ.ศ.	๒๕๕๗-๒๕๖๑	ด้วยการเสนอให้ปรับ	

เปลี่ยนโทษประหารชีวิตเป็นจำาคุกตลอดชีวิตแทน	 ถือเป็นการดำาเนินการท่ีสอดคล้องกับหลักการ

ด้านสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนให้การรับรองไว้ในการที่จะ	

ต้องพึงเคารพในคุณค่าของชีวิตมนุษย์	ด้วยการไม่ทำาลายชีวิตของมนุษย์	 โดยเฉพาะการท่ีรัฐเป็น	
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ผู้กระทำาเสียเอง	 ซึ่งรัฐบาลก็สมควรจะหามาตรการหรือวิธีการลงโทษบุคคลที่เป็นผู้กระทำาความผิด	

ตามกฎหมายอาญาหรือเป็นอาชญากรร้ายแรงของสังคมด้วยวิธีการท่ีสามารถลดจำานวนการกระทำา	

ความผิดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สำาหรับสิ่งที่ เป็นความถดถอยของสถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านกระบวนการยุติธรรม	คือ	

การบังคับใช้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 พ.ศ.	๒๕๕๑	

ที่รัฐบาลประกาศบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวนี้	 เมื่อวันท่ี	๙	ตุลาคม	๒๕๕๖	 โดยท่ีพระราชบัญญัติ	

ดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นกฎหมายพิเศษท่ีมีมาตรการและการกำาหนดอำานาจหน้าท่ีแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่	

ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการจำากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรอง	

และคุ้มครองไว้หลายด้าน	 และบรรดาข้อกำาหนด	ประกาศ	คำาสั่ง	หรือการกระทำาของพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามพระราชบัญญัตินี้	 ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	 การบังคับใช้

กฎหมายนี้จึงสุ่มเสียงต่อการดูแล	การปฏิบัติ	และการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจจะ	

ทำาให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการดำาเนินกระบวนการยุติธรรมของรัฐเกินกว่ากรณีที่จำาเป็น	

อันเป็นการไม่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามภารกิจหน้าที่ของรัฐ	 ดังนั้น	รัฐบาลจึงสมควร	

ที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงเหตุผลและความจำาเป็นก่อนที่จะบังคับใช้กฎหมาย

นอกจากนี้	กสม.	ยังได้รับเรื่องร้องเรียนกล่าวอ้างว่า	เจ้าหน้าท่ีของรัฐในกระบวนการยุติธรรม	

กระทำาการอันไม่เป็นไปตามกฎหมาย	และหลักสิทธิมนุษยชนตามที่รัฐธรรมนูญและหลักสิทธิมนุษยชน	

สากลได้รับรองไว้เพิ่มขึ้น	 แสดงให้เห็นว่า	การกระทำาหรือการละเลยการกระทำาของเจ้าหน้าที่ของรัฐใน

กระบวนการยุติธรรมอาจเพิ่มสูงขึ้น	ไม่สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐด้านกระบวนการยุติธรรม	

ดังนั้น	รัฐบาลจึงต้องเร่งดำาเนินการทั้งทางนโยบายและการปฏิบัติอย่างเข้มงวดให้มากขึ้น	เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี

ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชน	และอำานวยความยุติธรรมให้กับประชาชน	

ได้อย่างแท้จริง	

สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมในการจัดการ

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. สถานการณ์ด้านสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วม
 ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์การละเมิดสิทธิ ชุมชนโดยภาพรวมนั้ น 	 ชุมชนยั งคง	

ได้รับผลกระทบจากการดำาเนินนโยบายของรัฐที่มุ่งจะพัฒนาประเทศโดยส่งเสริมให้ใช้	หรือแสวงหา	

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ	แต่ไม่ได้มุ่งคุ้มครองให้ชุมชนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก	

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	และการดำาเนินโครงการของรัฐไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน	
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อันเป็นผลมาจากการที่รัฐไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารและไม่จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	

ก่อนดำาเนินโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน

การดำาเนินโครงการของรัฐและเอกชนยังก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ

ประชาชนในพื้นที่	ซึ่งรัฐไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้	 ในบางกรณีพบว่า	

รัฐละเลยหน้าที่และแก้ไขปัญหาอย่างล่าช้า	ทำาให้ประชาชนต้องต่อสู้เรียกร้องสิทธิด้วยตนเอง	จนนำา	

ไปสู่ปัญหาความขัดแย้ง	และการปะทะระหว่างประชาชนกับหน่วยงานรัฐและเอกชน	ทั้งในรูปแบบ	

ของการข่มขู่คุกคาม	และการฆาตกรรมแกนนำาในการต่อสู้

นอกจากนี้	หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิชุมชนและ	

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และกฎหมายบางฉบับยังไม่มีการ	

แก้ไขให้สอดคล้องกับหลักสิทธิชุมชนและสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ	ทำาให้	

การบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ไม่สามารถเป็นเครื่องมือคุ้มครองสิทธิแก่ประชาชนได้

๒. สถานการณ์ด้านที่ดินและป่า

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านการจัดการที่ดินและป่าไม้ในภาพรวมนั้น	 แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่ง	

ราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	 ได้ให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และการมีส่วนร่วมของประชาชนมากข้ึน	 โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑๑	

(พ.ศ.	๒๕๕๕	–	๒๕๕๙)	ได้กำาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

อย่างยั่งยืน	 นอกจากจะให้ความสำาคัญกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ	

สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	และเป็นธรรมอย่างบูรณาการแล้ว	 ยังมุ่งส่งเสริมและพัฒนา	

ศักยภาพชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ	ปรับปรุงกฎหมาย	เพื่อแก้ปัญหาความ	

เหลื่อมล้ำาในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน	 แต่เนื่องจากกฎหมายเฉพาะ	

หลายฉบับยังไม่ได้บัญญัติให้รับรองสิทธิชุมชนเอาไว้อย่างชัดแจ้ง	และยังมีลักษณะที่ไม่เอื้ออำานวยต่อการ	

ใช้สิทธิของชุมชน	 เน่ืองจากกฎหมายนั้นได้ถูกกำาหนดข้ึนก่อนหน้าแล้ว	 โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	

ที่ยังไม่มีการแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน	 และหลักการมีส่วนร่วมของ	

ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ	 อีกท้ังทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีถูกพัฒนามาจากแนวคิดการจัดการ	

ทรัพยากรธรรมชาติแบบแยกส่วนแยกคนออกจากธรรมชาติ	ไม่รับรู้จารีตประเพณีวัฒนธรรมการอยู่	

กับป่า	 พ่ึงพาอาศัยธรรมชาติ	 ดังนั้น	แม้ในบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆ	เหล่านั้น	จะมีบางมาตรา	

ที่เปิดช่องให้ชุมชนสามารถจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติได้	 แต่การใช้และการตีความ	

กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐในช่วงเวลาท่ีผ่านมาก็ยังไม่ยอมรับสิทธิชุมชน	นอกจากนี้	กลไกการแก้ไข	

ปัญหาข้อพิพาทในเรื่องที่ดินและป่าไม้นั้น	 นอกจากปัญหาเรื่องข้อกฎหมายที่ไม่สอดคล้องและทัศนคติ	

ของเจ้าหน้าที่รัฐแล้ว	 ประชาชนยังไม่ได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหา	

ข้อพิพาท	ส่วนใหญ่เป็นการกำาหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาแต่เพียงฝ่ายเดียวจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	
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สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

๑. เสรีภาพในการประกอบอาชีพ

ปัญหาเกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรมและมีข้อเสียเปรียบ	

ในเรื่องเอกสารจากระบบเกษตรพันธสัญญา	ซ่ึงมักเป็นฝ่ายแพ้คดี 	

กรณีมีการต่อสู้กันในชั้นศาล	 ทำาให้ เกษตรกรมีหนี้สินล้นพ้นตัวจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 	

เกษตรกรไม่สามารถแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม	จึงเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 	

ตามรัฐธรรมนูญ	ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	

สังคม	และวัฒนธรรม	 โดยปัญหาเหล่านี้กำาลังกลายเป็นปัญหาใหญ่และลุกลามไปทั่วประเทศ	

รัฐจึงต้องเข้ามาแทรกแซงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม	 ด้วยการแก้ไขพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่	

เป็นธรรมให้ครอบคลุมข้อสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา	 ปรับปรุงระบบยุติธรรมเชิงรุกที่เกษตรกร

สามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว	เช่น	อัยการจังหวัดเป็นผู้ตรวจร่างสัญญาก่อนที่เกษตรกรจะลงนาม	

ในสัญญา	และยุติธรรมจังหวัดรับเรื่องราวร้องทุกข์เมื่อเกิดปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรม	กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ควรให้คำาแนะนำาเรื่องมาตรฐานพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์	รวมทั้งมาตรฐานในความปลอดภัย	

ในการดูแลรักษา	 ตลอดจนรัฐต้องกำาหนดมาตรการจูงใจในการส่งเสริมบทบาทของธุรกิจต่อความ	

รับผิดชอบสังคม	(CSR)	 เ พ่ือมิ ให้ เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามหลักการของ	UN	Global	

compact	และ	ISO	26000		

๒. การค้ามนุษย์

ประเทศไทยมีพันธะตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน	และคำามั่นในการปฏิบัติ

ตามข้อเสนอแนะจากกระบวนการ	UPR	ที่จะต้องขจัดการค้ามนุษย์จากการบังคับใช้แรงงานและแสวงหา	

ประโยชน์โดยมิชอบ	รวมถึงการคุ้มครองเด็กและผู้หญิงจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	

และทางเพศ	 แม้ประเทศไทยได้ออกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	๒๕๕๑	

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๖	 และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น	 แต่พบว่ามีเหยื่อจากการค้ามนุษย์	การบังคับใช้แรงงาน	และการบังคับค้าบริการ	

ทางเพศ	 รัฐบาลจึงควรให้ความสำาคัญเร่งด่วนและมีมาตรการเข้มงวดเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	

ทำาให้การแก้ไขปัญหาไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชน	ซึ่งนำาไปสู่ปัญหาความขัดแย้งและการใช้ความ	

รุนแรงในรูปแบบต่างๆ	ไม่ว่าจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้มีอิทธิพลในพื้นที่	ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะ	

เกิดความรุนแรงมากขึ้น
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โดยควรเร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงของการใช้แรงงานในสถานประกอบการ	 ในเรือประมง	 ช้ีแจงทำา	

ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการกระทำาท่ีอยู่ในข่ายค้ามนุษย์	เข้มงวดกวดขันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ	

ที่มีอำานาจหน้าที่	เช่น	กระทรวงแรงงาน	 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ	

มั่นคงของมนุษย์	 กระทรวงกลาโหม	(กองทัพเรือ)	 กระทรวงมหาดไทย	บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการ	

ค้ามนุษย์	 ทั้งในการดำาเนินการทางกฎหมายแก่ผู้กระทำาผิดฐานค้ามนุษย์	และให้การช่วยเหลือผู้เสียหาย	

จากการค้ามนุษย์	 รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการพิพากษาคดีและอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา	

การค้ามนุษย์	

๓. การผลักดันให้ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงาน 

ระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) 

ฉบับที่ ๘๗ และฉบับที่ ๙๘ 

ปัจจุบันมีความจำาเป็นที่จะต้องผลักดันให้ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศ	(ILO)	ฉบับที่	๘๗	และฉบับที่	๙๘	ที่เกี่ยวกับการรวมตัวและเจรจาต่อรองของลูกจ้าง	

ในสถานประกอบการ	ซึ่งถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยนายจ้างมาเป็นเวลาหลายสิบปี	และมีแนวโน้ม	

เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ถึงเวลาแล้วท่ีประเทศไทยต้องเร่งรัดขจัดอุปสรรคดังกล่าว	โดยการให้สัตยาบัน	

อนุสัญญา	ILO	ฉบับที่ 	๘๗	และฉบับท่ี	๙๘	อย่างเป็นรูปธรรม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการตีความ	

มาตรา	๑๙๐	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	 กสม.	จึงขอสนับสนุนการ	

ให้สัตยาบันอนุสัญญาทั้งสองฉบับ	 ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ทำาความเข้าใจต่อรัฐ	ผู้เกี่ยวข้อง	

และสังคมให้เข้าใจและตระหนักว่า	 สิทธิของแรงงานในการรวมตัวเจรจาต่อรองเป็นสิทธิมนุษยชน	

ซึ่งได้มีการรับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๖๔	และมีหน้าที่	

ในการส่งเสริม	สนับสนุน	 และผลักดันให้ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาทั้ง	๒	ฉบับข้างต้น	 รวมทั้ง	

จะต้องปรับแก้กฎหมายภายในให้สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าว

การคุ้มครองกลุ่มที่เสี่ยง

 ต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

๑. สิทธิเด็ก

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	และกฎหมายไทย	เช่น	พระราชบัญญัติ

คุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	๒๕๔๖	ได้ให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิเด็กที่สอดคล้องตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	
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ไว้หลายประการ	เช่น	สิทธิในการคุ้มครองเด็ก	เยาวชนฯ	ในกระบวนพิจารณาคดี	 รวมท้ังคดีเก่ียวกับ	

ความรุนแรงทางเพศ	 การได้รับการศึกษา	 การอยู่รอดและได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย	จิตใจ	สติปัญญา	

ตามศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	 คำานึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน	เป็นต้น	 แต่พบว่า	

ยังมีกฎหมายหรือการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามสิทธิของเด็ก	ซ่ึงได้รับการรับรองและคุ้มครอง	เช่น	กรณี	

ที่เด็กติดตามผู้ปกครองไปร่วมการชุมนุมทางการเมือง	หรือท่ีตั้งใจไปร่วมชุมนุมเอง	หรืออาศัยใกล้เคียง	

สถานที่ชุมนุม	ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมดังกล่าว	เช่น	เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ	ได้รับมลภาวะ	

ทางเสียง	มีการใช้การแสดงในลักษณะปลุกเร้า	 สร้างความเกลียดชัง	หรือใช้ความรุนแรง	อันไม่สอดคล้อง

กับการมีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย	จิตใจ	สติปัญญาตามศักยภาพในสภาพ

แวดล้อมที่เหมาะสม	 กรณีการจัดกิจกรรม	 การกำาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและสถานศึกษา	

เช่น	กิจกรรมรับน้องใหม่ซึ่งบางแห่งมีการใช้ความรุนแรงทางกายและจิตใจ	 มีการบังคับให้ประชุมเชียร์	

การยุบ	ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเนื่องจากเหตุผลความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ	 ซึ่งเป็นการดำาเนินการที่	

ไม่ได้คำานึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นผู้เก่ียวข้องโดยตรง	 ไม่คำานึงถึงผลประโยชน์	

สูงสุดของเด็ก	แต่กลับให้ความสำาคัญต่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจมากกว่า	 นอกจากนี้	ยังมีเด็กบางกลุ่ม	

ที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองหรือเข้าไม่ถึงสิทธิหรือบริการตามที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ	เช่น	

เด็กด้อยโอกาสทางสังคม	รวมถึงเด็กท่ีออกจากโรงเรียนกลางคัน	 เด็กในครอบครัวท่ีมีแนวโน้มใช้	

ความรุนแรงมีโอกาสถูกกระทำาด้วยความรุนแรงด้วยวิธีต่างๆ	 เด็กเร่ร่อนซึ่งยังเข้าไม่ถึงสิทธิและบริการที่	

เด็กพึงได้รับ	เด็กที่กระทำาความผิดและผู้ต้องกักที่เป็นเด็ก	และเยาวชนหญิงตั้งครรภ์	ฯลฯ

๒. สิทธิสตรี

สิทธิของสตรีนั้นได้รับการรับรอง	ส่งเสริมและคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	๒๕๕๐	 กฎหมายภายในของไทย	และนโยบายต่างๆ	รวมทั้งอนุสัญญา	CEDAW	โดยให้	

การรับรองว่า	ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน	 มีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองในกระบวนการยุติธรรม	

อย่างเหมาะสม	 การได้รับความคุ้มครองจากการกระทำารุนแรงและการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม	ที่ผ่านมา	

รัฐบาลได้ดำาเนินการเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของสตรีตามแนวทางท่ีได้รับการรับรองดังกล่าว	

พอสมควร	 เช่น	ออกกฎ	ก.พ.	ว่าด้วยการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำางาน	การจัดให้มี	

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	เป็นต้น	 อย่างไรก็ตาม	พบว่ายังมีการดำาเนินการบางอย่างท่ีไม่สอดคล้อง	

กับสิทธิที่ได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองบางประการ	เช่น	กรณีที่ยังมีสตรีถูกระทำาด้วยความรุนแรง	

ในครอบครัวและถูกล่วงละเมิดทางเพศในสถานท่ีทำางานปรากฏให้เห็นแม้ว่ามีกฎหมายในเรื่อง	

ดังกล่าวแล้ว	 กรณีสตรีที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลที่ต้องพึงพิงทางเศรษฐกิจจากผู้ชายยังเข้าไม่ถึงสิทธิ	

และบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศ	อันเป็นสิทธิพื้นฐานในการครองความเป็นครอบครัว	

อย่างเป็นสุข	 และกรณีที่สตรีบางกลุ่มยังเข้าไม่ถึงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	 เนื่องจากหลักเกณฑ์	

การพิจารณาการเข้าเป็นสมาชิกไม่ชัดเจน	 ดังนั้น	จึงยังจำาเป็นต้องผลักดันในเรื่องสถานภาพและ	

20 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี ๒๕๕๖



บทบาทของสตรีให้มีความเท่าเทียมและความเสมอภาคต่อไป	เพื่อให้สตรีได้รับสิทธิตามที่กฎหมายให้	

การรับรองไว้

๓. สิทธิด้านสถานะบุคคลและกลุ่มชาติพันธุ์

การแก้กฎหมาย	๒	ฉบับที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องสถานะบุคคล	คือ	(๑)	พระราชบัญญัติทะเบียน

ราษฎร	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๑	ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการจดทะเบียนการเกิด	สำาหรับผู้ที่เกิดบนแผ่นดินไทยได้	

และ	(๒)	พระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับท่ี	๔)	พ.ศ.	๒๕๕๑	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	มาตรา	๒๓	การลงรายการ

สัญชาติไทยโดยหลักดินแดน	 การแก้กฎหมายท้ัง	๒	ฉบับในปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	จะช่วยขจัดปัญหาความ	

ไร้สัญชาติและเสมือนไร้สัญชาติของผู้ท่ีเกิดบนแผ่นดินไทยได้	 อย่างไรก็ดี	ในทางปฏิบัติพบว่า	เจ้าหน้าที่	

ในพื้นที่ระดับจังหวัดและอำาเภอหลายแห่งยังไม่สามารถนำานโยบายสู่ภาคปฏิบัติ	เพราะยังไม่แน่ใจหรือ	

เข้าใจว่าสามารถใช้กฎหมายทั้ง	๒	ฉบับได้	 ทำาให้มีปัญหาการกำาหนดสถานะบุคคลและลงรายการสัญชาติ

ในทะเบียนราษฎร	 ดังนั้น	หน่วยงานของรัฐที่มีอำานาจหน้าที่รับผิดชอบในการดำาเนินการตามกฎหมาย	

คือ	กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย	จะต้องกำาหนดนโยบายหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ	

อำาเภอต่างๆ	ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๓๔	และ	

พระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๘	ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็น

มาตรฐานเดียวกันในทุกๆ	อำาเภอโดยไม่เลือกปฏิบัติ	 และทำาให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี	รวดเร็ว	

ถูกต้องและเป็นธรรม	 อีกทั้งต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสถานะบุคคลกับการได้รับสัญชาติไทย	

ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	 และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเร่ือง

สถานะบุคคลที่แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ	

ส่วนพระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๕๕	 เกี่ยวกับไทยพลัดถิ่นนั้น	ก็มีปัญหาในการ	

ดำาเนินการเช่นเดียวกัน	 จากการประเมินสถานการณ์พบว่า	คนไทยพลัดถ่ิน	คือ	บุคคลที่มีเชื้อสายไทย	

ที่อาศัยอยู่ในพม่าและกัมพูชาบริเวณที่ติดกับชายแดนไทยซึ่งเป็นดินแดนของไทยมาก่อน	 แต่ต่อมามีการ

เปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดน	ทำาให้ดินแดนบางส่วนเป็นของประเทศเพื่อนบ้าน	และคนไทยที่อยู่ในบริเวณ	

ดังกล่าวจึงกลายเป็นพลเมืองของประเทศเพื่อนบ้านไปโดยปริยาย	และลูกหลานของคนกลุ่มนี้ไม่ได้	

รับสัญชาติไทย	 ต่อมา	ได้มีคนไทยกลุ่มนี้บางส่วนอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยและขอสัญชาติไทยคืน	

โดยได้รณรงค์ให้รัฐดำาเนินการในเรื่องดังกล่าวมานานถึง	๑๐	ปี	 ในที่สุด	รัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบ	

พระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๕๕	เมื่อเดือนมกราคม	๒๕๕๕	ซึ่งเป็นกฎหมายที่จะ	

คืนสัญชาติไทยให้คนไทยพลัดถ่ินท่ีเคยอาศัยอยู่ในเขตแดนของประเทศพม่าและกัมพูชา	ประมาณ	

๒๐,๐๐๐	คน	 ขณะนั้นคนไทยพลัดถิ่นจำานวนหนึ่งกังวลว่าอาจมีอุปสรรคในการขอคืนสัญชาติได้	

กสม.	โดยคณะอนุกรรมการด้านสถานะบุคคลของผู้ไร้สัญชาติ	ไทยพลัดถ่ิน	ผู้อพยพ	และชนพื้นเมือง	

จึงได้จัดการเสวนาเกี่ยวกับแนวทางในการดำาเนินการตามกฎหมายดังกล่าว	เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบ
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ข้อกังวลของผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำาไปประกอบการพิจารณาดำาเนินการในขั้นตอนต่อไป	 และมีข้อเสนอแนะว่า

หลังจากที่พระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับท่ี	๕)	พ.ศ.	๒๕๕๕	ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว	 หน่วยงาน	

ที่เกี่ยวข้องควรเร่งออกกฎเกณฑ์รองรับการคืนสัญชาติให้คนไทยพลัดถ่ินโดยเร็ว	และควรเผยแพร่	

รายละเอียดและขั้นตอนในการยื่นขอคืนสัญชาติให้แก่คนไทยพลัดถิ่นได้รับทราบอย่างทั่วถึง	 แต่ใน

ปี	๒๕๕๖	ไม่มีการดำาเนินการเกี่ยวกับคนไทยพลัดถิ่น	ทำาให้คนไทยพลัดถิ่นนอกเขตเทือกเขาตะนาวศรี	

ยังไม่สามารถขอสัญชาติไทยได้เลย

๔. สิทธิของบุคคลหลากหลายทางเพศ

ปัจจุบันสังคมไทยมีความเข้าใจ	ให้การยอมรับและเคารพในเรื่องสิทธิ	เสรีภาพ	และความเสมอภาค

ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในบางมิติและเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง	 ซึ่งการส่งเสริม	ปกป้อง	

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่บุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศยังคงจำาเป็นต้องมีการขับเคลื่อนสิทธิ

ในประเด็นต่างๆ	ให้ปรากฏหรือเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน	อาทิ	การส่งเสริมให้บุคคลในครอบครัว

เข้าใจและยอมรับต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้น	 การส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาทุกแห่ง

ปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ	

การส่งเสริมให้หน่วยงานหรือสถานประกอบการเคารพต่อสิทธิ	 เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล	

ที่มีความหลากหลายทางเพศโดยไม่เลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพ	 การผลักดันให้มีการออกกฎหมาย

รับรองการจดทะเบียนคู่ชีวิตให้มีผลบังคับใช้	ดังเช่นในหลายประเทศที่ได้รับรองสิทธิการมีคู่ชีวิตของ	

บุคคลเพศเดียวกัน	และกฎหมายรับรองการเปลี่ยนคำานำาหน้านามในบุคคลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของ	

ร่างกายให้เป็นเพศตามเจตจำานงของตนเอง	เป็นต้น

สถานการณ์สิทธิมนุษยชน

 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เมื่อพิจารณาการดำาเนินการของหน่วยงานรัฐด้านความมั่นคงในการบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้าน

ความมั่นคง	๓	ฉบับ	ได้แก่	พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก	 พุทธศักราช	๒๔๕๗	 พระราชกำาหนดการ

บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	๒๕๔๘	 และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน	

ราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑	ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวที่ให้	

เจ้าหน้าที่รัฐผู้ดำาเนินการตามกฎหมายดังกล่าวนั้น	ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง	ทางอาญา	และทางวินัย	

ส่งผลให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติที่อาจนำาไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน	จากกรณีที่	กสม.	ได้รับเร่ือง	
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ร้องเรียนว่ามีการใช้ความรุนแรงในการจับกุม	ควบคุมตัว	การซ้อมทรมานเพื่อให้รับสารภาพ	หรือ	

การเหวี่ยงแหจับกุมโดยการขาดการหาพยานหลักฐานท่ีชัดเจน	 ทำาให้มีผู้ ถูกจับกุมดำาเนินคดี	

ในกระบวนการทางศาลเป็นจำานวนมาก	ส่งผลให้กระบวนการยุติธรรมมีความล่าช้า	นำาไปสู่การทำาให้ผู้ที่มี	

ความเห็นต่างไปสร้างเง่ือนไขในการลดความชอบธรรมในการทำาหน้าที่ของฝ่ายรัฐ	ทั้งในด้านความมั่นคง	

และกระบวนการยุติธรรม	ซึ่งถือว่าไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนา	

จังหวัดชายแดนภาคใต้	พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๕๗	ที่ให้ความสำาคัญกับการให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนใน	

พื้นที่โดยยึดหลักนิติรัฐและเคารพหลักสิทธิมนุษยชน	ประกอบกับหลักการในเรื่องสิทธิในกระบวนการ	

ยุติธรรมที่บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ	ซึ่งกำาหนดว่า	บุคคลย่อมเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย	

สะดวก	รวดเร็ว	และทั่วถึง	(มาตรา	๔๐)	และกำาหนดให้รัฐต้องดำาเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมาย

และการยุติธรรม	โดยดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง	รวดเร็ว	

เป็นธรรม	และทั่วถึง	คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พ้นจากการล่วงละเมิด	ท้ังโดยเจ้าหน้าที่รัฐ	

และโดยบุคคลอื่นและต้องอำานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน	(มาตรา	๘๑)		

ส่วนด้านการเยียวยาผู้เสียหายท่ีได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ	มติคณะรัฐมนตรีและระเบียบ	

ที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาโดยภาครัฐที่ได้เพิ่มอัตราการเยียวยาผู้เสียหายกรณีได้รับผลกระทบจากการ	

ก่อความไม่สงบให้เท่าเทียมกับกรณีที่เกิดจากการกระทำาของเจ้าหน้าที่รัฐอันเกี่ยวเนื่องกับความไม่สงบ	

เห็นได้ว่า	รัฐมีความพยายามในการดำาเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

ภาคใต้ให้เกิดความเท่าเทียมกันในทุกภาคส่วนตามรัฐธรรมนูญ	 ในส่วนกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง	

กับการเยียวยาตามรัฐธรรมนูญฯ	ซึ่งสอดรับกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ

ได้วางหลักประกันว่าบุคคลใดที่ถูกละเมิดต้องได้รับการเยียวยาอย่างเป็นผลจริงจัง	โดยไม่ต้องคำานึงว่า	

การละเมิดนั้นจะได้กระทำาโดยบุคคลผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่	หรือไม่

การประเมินการเตรียมการเข้าเป็นภาคี

 สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ	เมื่อเดือนตุลาคม	๒๕๕๐	ในการเข้า

เป็นภาคี	 ไทยได้ทำาคำาแถลงตีความเข้าใจการดำาเนินการตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ	ว่าจะเป็นไปตาม	

ประมวลกฎหมายอาญาของไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันใน	๓	ข้อ	รวมถึงข้อ	๑	ในประเด็นเรื่องนิยามของ	

“การทรมาน”	 โดยไทยจะได้ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ	ต่อไป	
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นอกจากนี้	ในการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยตามกระบวนการ	Universal	Periodic	

Review	(UPR)	ไทยได้รับข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับ	

อนุสัญญาฯ	ซึ่งรวมถึงการบัญญัติให้การทรมานในความหมายท่ีปรากฏในอนุสัญญาฯ	เป็นความผิดอาญา

ด้วย	 ดังนั้น	การดำาเนินการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อปรับปรุงกฎหมาย	จึงเป็นการดำาเนินการเพื่อให้

เป็นไปตามพันธกรณีตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ	รวมท้ังเป็นไปตามข้อเสนอแนะจากกระบวนการ	

UPR	ที่ไทยได้รับจะดำาเนินการ	 อย่างไรก็ดี	ไทยควรเร่งรัดดำาเนินการให้มีการแก้ไขกฎหมายโดยเร็ว	

เพ่ือให้ไทยสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีได้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน	 นอกจากนี้	พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา	

ต่อต้านการทรมานฯ	ยังเป็นตราสารที่สร้างกลไกในการป้องกันการทรมาน	ซึ่งจะทำาให้ประชาชนได้รับการ

คุ้มครองสิทธิดียิ่งขึ้น	การพิจารณาเข้าเป็นภาคีพิธีสารฯ	ของไทย	รวมทั้งการดำาเนินการเพื่อเตรียมการ	

สำาหรับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารฯ	ในอนาคต	จึงเป็นการดำาเนินการที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของ	

ประชาชนที่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น

ทางด้านอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอง	มิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย	ประเทศไทย

ได้ให้การสนับสนุนโดยการเข้าเป็นภาคี	เมื่อวันที่	๙	มกราคม	๒๕๕๕	ซึ่งรัฐบาลได้ลงนามในอนุสัญญาฯ	

และได้ยอมรับข้อเสนอแนะจากกระบวนการ	UPR	ว่าจะให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาฉบับนี้	 แต่ขณะนี้	

ยังไม่ได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาดังกล่าว	การศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายภายในของกรมคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพ	จึงเป็นการเตรียมการเพื่อให้ไทยสามารถให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ	ได้ตามข้อเสนอแนะ	

ของกระบวนการ	UPR	และเป็นการดำาเนินการเพื่อให้ประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีของ	

อนุสัญญาฯ	ได้อย่างเต็มที่เมื่อไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ	แล้ว

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี	๒๕๕๖	เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ซึ่งเป็นไปตามอำานาจหน้าที่ที่กำาหนดไว้ในพระราช

บัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๔๒	มาตรา	๑๕	 (๗)	 ในการประเมินผล

และจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีเสนอต่อรัฐสภา	โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรายงาน

ให้รัฐสภารับทราบผลการดำาเนินงานของ	กสม.	 รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า	

และประชาสัมพันธ์งานขององค์กรให้สาธารณชนได้รับทราบ
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