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รายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 

ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ฉบับนี้ เป็นการรายงานสถานการณ์ในช่วงเวลา ๒ ปี  

ตั้งแต่มกราคม ๒๕๕๑ – ธันวาคม ๒๕๕๒ 

ในช่วง ๒ ปีนี้มีเหตุการณ์ที่เป็นสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นใน

หลายรูปแบบและหลายมิติ รายงานฉบับนี้นำาเสนอสถานการณ์เชิง

พื้นที่ในลักษณะภาพรวมของประเทศ และพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ โดยนำาเสนอในมิติต่างๆ อีก ๔ มิติ คือ

 (๑) สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

 (๒) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

 (๓) สิทธิชุมชนในฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และ

 (๔) สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดทำา 

แผนยุทธศาสตร์สำาหรับองค์กร เพื่อกำาหนดเป็นแนวทางในการ

ทำางาน ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๗ ต่อไป 

(ศาสตราจารย์อมรา  พงศาพิชญ์)
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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บริบททางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เหตุการณ์สำาคัญ   
และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยด้านต่างๆ

ภาพรวมและปรากฏการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในมิติต่างๆ
๑. สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
๒. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
  และสิทธิของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม
๓. สิทธิชุมชนในฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
๕. สถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสี่อำาเภอในจังหวัดสงขลา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ผู้บริหารสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ความเป็นมาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แนะนำาหนังสือเผยแพร่

๓๓

๔๒
๖๐
๗๐
๗๖

๙๒
๙๔
๙๕
๙๗
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สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในรอบสองปีที่ผ่านมา (๒๕๕๑-

๒๕๕๒) มีสภาพตกต่ำาอยู่อย่างต่อเนื่อง นับแต่การรัฐประหาร

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ แม้ว่าบางด้านอาจมีความคืบหน้า

มากขึ้นบ้าง แต่โดยภาพรวมแล้วยังน่าเป็นห่วง ทั้งนี้ เหตุปัจจัย

ที่สำาคัญประการหนึ่ง คือ ความขัดแย้งทางการเมืองที่กำาลังอยู่ใน

กระแสสูง การแบ่งขั้วเลือกข้างทางการเมืองก่อให้เกิดบรรยากาศ

การเผชิญหน้าที่มีลักษณะก้าวร้าวรุนแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏ 

มาก่อน ตัวละครสำาคัญนอกเหนือจากรัฐบาล พรรคการเมือง 

กองทัพ ตำารวจ ข้าราชการ แล้วยังมีกลุ่มองค์กรพันธมิตร

ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน

เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และองค์กรภาคประชาสังคม รวมถึง

สื่อมวลชน ที่มีบทบาทสำาคัญในสถานการณ์ที่เข้าขั้นวิกฤต

 ปัญหาการละเมิดสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 

การละเมิดสิทธิในชีวิต ร่างกาย เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 

การรวมกลุ่ม จัดตั้งสมาคม การชุมนุมทางการเมืองอย่างสงบ การซ้อมทรมาน 

การอุ้มหาย การจับกุมคุมขังโดยมิชอบ เจ้าหน้าที่รัฐใช้อำานาจอิทธิพลข่มขู่คุกคาม 

ประชาชนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันปัญหาการก่อวินาศกรรม การลอบ

สังหารบุคคลก็ยังคงดำารงอยู่เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ 

พื้นที่อื่นๆ นอกจากนี้ ปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมยังเป็นอุปสรรคที่สำาคัญ 

แม้รัฐจะมีแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติก็ตาม ในทางปฏิบัติก็ยังไม่เห็น

ความเปลี่ยนแปลงเท่าที่ควร ยิ่งไปกว่านั้น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงหลัก 

๓ ฉบับ กลับก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางและส่งผลกระทบต่อ 

การเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอีกด้วย

 สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิทธิชุมชน สิทธิในการพัฒนาและสิทธิของ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส แม้ในภาพรวมอาจจะดูดีขึ้นแต่ในหลายพื้นที่ สิทธิชุมชนกลับถูก 

คุกคามอย่างต่อเนื่อง จนเกิดความชาชิน เมื่อปัญหาหมักหมมสะสมถึงจุดหนึ่งก็เกิด 

ปะทุขึ้นดังกรณีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด แหลมฉบัง ที่รู้จักกันในนามโครงการพัฒนา 
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พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) เมื่อชุมชนเริ่มทนไม่ได้กับปัญหา 

ที่ดำารงอยู่ และปัญหาใหม่ๆที่กำาลังจะทับถมเข้ามาอีกมาก หากโครงการพัฒนาพื้นที่ 

ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Southern Seaboard) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำา 

ถ่านหินชีวมวล หรือนิวเคลียร์ โรงกำาจัดขยะ หรือโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในรูปแบบต่างๆ 

ที่กำาลังจะก้าวตามรอยโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ย่อมจะก่อให้ 

เกิดปัญหาในลักษณะเดียวกัน เนื่องจากจะกระทบต่อคุณภาพชีวิต วิถีชีวิตของชุมชน 

ทรัพยากรและสภาวะแวดล้อมของชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โจทย์สำาคัญที่รัฐจะต้องพึง

พินิจพิจารณาให้ถี่ถ้วน คือ ชุมชน สังคม จะพัฒนาเคียงคู่ไปกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

ภาคการเกษตร และภาคบริการอย่างสมดุลได้อย่างไร เพื่อที่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ในชุมชนและสังคมจะเป็นเป้าหมายที่สำาคัญ จริงอยู่เม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศมี

ความสำาคัญ ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ จีดีพี จีเอ็นพี อาจสำาคัญ แต่ก็ต้องให้ความ

ใส่ใจในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องในระยะยาว ดังเช่นที่ชาวระยองได้รับประสบการณ์

จากมาบตาพุดที่เป็นเสมือน “ฝันร้าย” มายาวนานกว่า ๒๕ ปี ชีวิตของคนเล็กคนน้อย

ยังไม่ได้รับการใส่ใจจากสาธารณะและผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นกรณีโรค 

ฝุ่นฝ้ายจากการทำางานในโรงทอผ้ากรุงเทพ กรณีสารพิษโคบอลท์ ๖๐ กรณีสารตะกั่ว 

ในลำาน้ำาคลิตี้ ที่กาญจนบุรี กรณีสารแคดเมียมปนเปื้อนในนาข้าวที่อำาเภอแม่ตาว ก็ดี 

ล้วนแล้วแต่เป็นโศกนาฏกรรมที่คนเล็กคนน้อยได้ประสบ จนต้องต่อสู้คดีความในชั้นศาล

เพื่อเรียกร้องหาความเป็นธรรม ซึ่งใช้เวลายาวนานนับสิบปี ปัญหาดังกล่าวจำานวนไม่น้อย

ยังคงเป็นปัญหาที่กำาลังรอการแก้ไขจากรัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์และมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น พรรคการเมือง รัฐสภา หน่วยงานราชการ องค์กรอิสระ ภาค

ประชาสังคมล้วนแล้วแต่มีภารกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน บนหลักการ

สิทธิมนุษยชน

สิ่งที่น่ากังวล คือ การละเลยในภารกิจร่วมกัน  และกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคม  ที่จะ

ยิ่งนำามาซึ่งความขัดแย้งทางสังคมการเมืองที่รุนแรงแบบ “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน”  โดยไม่ยี่หระ 

ต่อการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น  สังคมจะต้องเรียนรู้การอยู่ร่วมกันโดยไม่เบียดเบียนหรือทำาร้ายกัน 

รัฐต้องสร้างหลักประกันให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน  ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ

ประชาชนทุกคนโดยเฉพาะกับกลุ่มเปราะบาง ที่ด้อยโอกาสกว่า  และดำาเนินการตามภารกิจให้

สิทธิมนุษยชนที่ได้การประกันไว้นั้นปรากฏเป็นจริง วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนจึงจะเกิดขึ้น
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บทที่ ๑

บทนำา
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รายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่จัดตั้งขึ้นเป็น 

ครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๙๙ และมาตรา ๒๐๐ 

และตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้เป็นองค์กรอิสระ 

และเป็นกลาง ในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยมีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบและ

รายงาน การกระทำาหรือการละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรืออันไม่เป็นไปตาม

พันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาค ีและเสนอมาตรการการแก้ไข

ที่เหมาะสม ต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระทำาหรือละเลยการกระทำาดังกล่าว การเสนอแนะนโยบาย

และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี การส่งเสริมการ

ศึกษา วิจัย ความร่วมมือ และการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ การจัดทำารายงานประจำาปี 

เพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศและเสนอต่อรัฐสภา

ต่อมา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๖ และมาตรา ๒๕๗ 

กำาหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็น “องค์กรอื่นต�มรัฐธรรมนูญ” และเพิ่มเติมอำานาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ 

ศาลปกครอง และการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย ตามมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) และ 

(๔) ซึ่งกสม. ชุดปัจจุบันเป็น ชุดที ่๒ ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒  

ในการจัดทำา รายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๑-
๒๕๕๒ เป็นการดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่ของ กสม. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๘) ที่กำาหนดให้ กสม. “จัดทำารายงานประจำาปี เพื่อ

ประเมินสถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศและเสนอต่อรัฐสภา” โดยรายงานฯ ประกอบ

ด้วย ๔ ส่วนหลัก 

เริ่มต้นด้วยหลักการ แนวคิด และมาตรฐานทางกฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ทั้งกฎหมาย

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาค ี และกฎหมายภายในพระราชอาณาจักร  

ซึ่ง กสม. จะใช้เป็นตัววัดและวิเคราะห์สถานการณ์  
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ในส่วนที่สองจะพิจารณาบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ซึ่งส่งผลต่อสถานการณ์

และความเป็นไปในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

ส่วนที่สาม นำาเสนอภาพสถานการณ์ในช่วงปี ๒๕๕๑–๒๕๕๒ เป็นปีปฏิทิน (มกราคม– 

ธันวาคม) ในประเด็นที่ กสม. เห็นว่า สะท้อนสภาวะของสิทธิมนุษยชนในประเทศได้อย่างชัดเจน 

โดยพิจารณาทั้งในเชิงกฎหมาย นโยบาย และสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจริงในประเทศ 

ก่อนที่จะวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในภาพรวมที่เชื่อมโยงไปสู่สถานการณ์ 

ในปีต่อไป 

ในส่วนที่สี่ จะเป็นข้อเสนอแนะจาก กสม.  ต่อรัฐบาล รัฐสภา ภาคประชาสังคม และประชาชน

ทั่วไป ในการที่จะพัฒนาให้สิทธิมนุษยชนของประชาชนได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองให้เป็นมรรคผล

อย่างแท้จริง

การจัดทำารายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยฉบับนี้  มี 

เป้าหมายที่จะแสดงถึงความก้าวหน้าและความถดถอยของสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ในช่วง 

ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ สะท้อนสถานการณ์การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย การวิเคราะห์

สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยผ่าน

การทำางานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และการมีส่วนร่วมของนักวิชาการ องค์กร

พัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือสำาคัญในการติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภาพรวมของประเทศไทย โดยมีกระบวนการในการจัดทำา

รายงาน ดังนี้

๑. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นและเพิ่มเติมข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่แสดงถึง 

สถานการณ์สิทธิมนุษยชน ในช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ที่จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม 

๒๕๕๓ โดยเน้นกระบวนการระดมสมองอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อความ

ครอบคลุมและสมบูรณ์ของเนื้อหารายงานประเมินสถานการณ์ฯ
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รายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒

๒. การรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน เพื่อให้ได้ข้อมูล 

รายละเอียด  ที่ครบถ้วน

๓. ประสานข้อมูลด้านการร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนกับสำานักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิและคณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๔. นำาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยนำาเสนอให้ทุกภาคส่วนมีส่วนในการให้

ข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ เพื่อปรับปรุงให้รายงานดังกล่าวมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

คณะผู้รับผิดชอบในการจัดทำารายงานได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ในพื้นที่ 

ภูมิภาคต่างๆ โดยมีการประชุมพบปะกับเครือข่ายองค์กรชุมชนทางภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ 

เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ 

กันยายน ๒๕๕๓ ภาคใต้ตอนบน ที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ จังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ ที่จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ และภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรี 

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา และลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนในหลายพื้นที่ เพื่อนำามาประมวลเป็นรายงาน และเป็นข้อมูลในการประเมินสถานการณ์

สิทธิมนุษยชนต่อไป

ในการนี้ กสม. ได้จัดให้มีการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมิน 

สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๑–๒๕๕๒ ณ สำานักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อมูลเพิ่มเติม และ 

ข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฯ เพื่อความครอบคลุมและสมบูรณ์ของรายงานฯ ก่อนที่จะเผยแพร่ 

ต่อสาธารณชน
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บทที่ ๒

หลักการ แนวคิด และมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน
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ในการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนตามรายงานฉบับนี้ ได้พิจารณาตามหลักการแนวคิด 

และมาตรฐานสิทธิมนุษยชน ทั้งมาตรฐานระหว่างประเทศและมาตรฐานภายในประเทศ โดยเฉพาะ

มาตรฐานทางกฎหมายที่จะเป็นตัวชี้วัดสภาวะสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย โดยได้ใช้แนวทางที่ได้

เสนอไว้ในรายงานฉบับก่อนหน้านี้ (ช่วงปี ๒๕๔๔-๒๕๔๖ และ ๒๕๔๗-๒๕๕๐) และนำามาพิจารณา

เพื่อประเมินสถานการณ์ และเสนอแนะแนวทางที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

ให้เป็นไปตามหลักการและมาตรฐานสิทธิมนุษยชน 

 สภาวะของสิทธิมนุษยชนในแต่ละประเทศย่อมมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับ

ทัศนคติและความเข้าใจของรัฐและผู้คนในสังคมนั้นๆ ในเรื่องสิทธิมนุษยชน จากการทำาหน้าที่ของ 

กสม. ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พบว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนบางส่วนยังมี

ความเชื่อว่า สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่แปลกแยกในสังคมไทย เป็นสิ่งแปลกปลอม เป็นแนวคิดที่นำาเข้า

มาจากตะวันตก และไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในสังคม วิธีคิดดังกล่าวขัดแย้งกับธรรมชาติของ

มนุษย์ทุกคนเกิดมาเสรี พร้อมกับสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบ มนุษย์ย่อมต้องการที่จะมีชีวิตอยู่

อย่างปลอดภัยปราศจากความหวาดกลัว มีชีวิตที่ดีพร้อมด้วยปัจจัยพื้นฐานในการดำารงชีวิตอย่างมี

ศักดิ์ศรี มีเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิด ความเห็น ตัวตน และเสรีภาพในความเชื่อที่แต่ละคน 

เห็นว่าจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสันติสุข ดังนั้น  สิทธิ จึงเป็น

คุณค่าพื้นฐานทางสังคมที่มนุษย์ทุกคนพึงมีร่วมกัน ไม่ได้เป็นคุณค่าหรือแนวความคิดที่แปลกแยก

จากความเป็นมนุษย์ ไม่ได้เป็นสิ่งแปลกแยกในสังคมแต่อย่างใด

 แม้ว่าในทางปฏิบัติ ไม่ได้มีการแบ่งสิทธิมนุษยชนออกเป็นประเภทต่างๆ แต่เมื่อพิจารณา

ประวัติศาสตร์ และการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่ผ่านมาได้มีการจำาแนกสิทธิมนุษยชนออกเป็น ๓ ยุค 

(generations) ตามพัฒนาการของแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนในแต่ละช่วงเวลา ดังนี้

๑. หลักการและแนวคิด
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สิทธิมนุษยชนยุคแรก (First-generation human rights) เป็นสิทธิที่เกี่ยวกับเสรีภาพ

และการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่จะป้องกันบุคคลจากการใช้อำานาจอย่างเกินขอบเขตของรัฐ เช่น 

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม เสรีภาพใน

การนับถือศาสนา และสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง เป็นต้น สิทธิกลุ่มนี้มีที่มาจากพัฒนาการ 

ทางการเมืองในยุโรปและมีปรากฏในเอกสารทางประวัติศาตร์ เช่น ในปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของ

คนและพลเมือง (Declaration on the Rights of Man and of Citizen) ของฝรั่งเศสที่มีการจัด

ทำาขึ้นในคริสต์ศตวรรษ ที่ ๑๘ ต่อมา สิทธิเหล่านี้ได้รับการยอมรับเป็นการทั่วไปในระดับระหว่าง

ประเทศและพัฒนาไปเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ ดังเห็นได้จากการที่สหประชาชาติได้บัญญัติ

สิทธิดังกล่าวไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งได้รับการรับรองเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๑ และ

ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ได้มีการจัดทำาขึ้นเมื่อปี 

พ.ศ.๒๕๐๙

สิทธิมนุษยชนในยุคที่สอง (Second-generation human rights) เป็นสิทธิที่เกี่ยวข้อง

กับความเท่าเทียมซึ่งเริ่มได้รับการยอมรับจากประเทศต่างๆ หลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ สิทธิ

มนุษยชนในยุคที่สองนี้มีลักษณะเป็นสิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเป็น สิทธิ 

ที่ประกันว่า พลเมืองทุกคนและทุกกลุ่มจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เช่น สิทธิในการ

มีงานทำา สิทธิในที่อยู่อาศัยและบริการด้านสุขภาพ สิทธิในการได้รับสวัสดิการสังคม 

เป็นต้น สิทธิมนุษยชนในยุคที่สองนี้ได้รับการบัญญัติไว้ในปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ของสหประชาชาติเช่นเดียวกับสิทธิมนุษยชนในยุคแรก และได้พัฒนาไปเป็นกฎหมายระหว่าง

ประเทศ หลังจากที่ได้มีการจัดทำากติการะหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม ซึ่งได้รับการรับรองโดยสหประชาชาติ เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๙ พัฒนาการของแนวคิดด้าน 

สิทธิมนุษยชนในยุคที่สองนี้ได้กำาหนดหน้าที่ของรัฐในเรื่องสิทธิมนุษยชนว่า รัฐมีหน้าที่ในการ

เคารพ ส่งเสริม และทำาให้สิทธิมนุษยชนเกิดผลในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ เท่าที่ทรัพยากรของแต่ละรัฐ 

จะเอื้ออำานวย

สิทธิมนุษยชนในยุคที่สาม (Third-generation of human rights) เป็นสิทธิที่นอกเหนือ

ไปจากสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางสังคมที่กล่าวถึงในยุคแรกและยุคที่สองข้างต้น สิทธิ 

มนุษยชนในยุคที่สามประกอบด้วยสิทธิประเภทต่างๆ ที่มีการวางหลักการไว้ในปฏิญญาและ

เอกสารระหว่างประเทศหลายฉบับ แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในทางกฎหมายกับรัฐบาลประเทศต่างๆ  

สิทธิมนุษยชนในยุคที่สาม เช่น สิทธิในการพัฒนาตามที่ปรากฏในปฏิญญา ว่าด้วยสิทธิในเรื่อง 

ดังกล่าวที่ได้รับการรับรองโดยสหประชาชาติ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๙ ซึ่งกล่าวถึงสิทธิของประชาชน 

ทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและการกระจายผลของการพัฒนาไปยังคน

กลุ่มต่างๆ อย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ ยังมีปฏิญญาสตอคโฮล์ม และปฏิญญาริโอ พ.ศ.๒๕๑๕ 

และพ.ศ.๒๕๓๕ ที่เป็นผลของการประชุมสหประชาชาติด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่กล่าวถึง

สิทธิในการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี และสิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

เป็นต้น
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มีการมองว่าสิทธิต่างๆ อาจไม่สามารถพัฒนาไปพร้อมๆได้ เช่น หากต้องการส่งเสริมสิทธิ

ทางเศรษฐกิจและสังคม อาจจำาเป็นต้องจำากัดสิทธิทางการเมือง สิทธิพลเมืองบางอย่าง เช่น การที่

ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดความเห็น การรวมตัวกัน อาจไม่เอื้อต่อการดำารงไว้ 

ซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง อาจส่งผลให้สังคมวุ่นวายไร้ระเบียบ เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ 

อันจะส่งผลถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม เพราะไม่เอื้อต่อบรรยากาศการลงทุน แต่ในความเป็นจริง 

สิทธิแต่ละประเภทล้วนเชื่อมโยงกัน ในสังคมประชาธิปไตยย่อมต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิ 

มีเสียง และมีส่วนร่วมได้ คุณภาพของการมีส่วนร่วมย่อมขึ้นอยู่กับการมีความเป็นอยู่และสุขภาวะ 

ที่ดี ได้รับการศึกษา และข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนและเท่าเทียมกัน สามารถแสดงความคิดเห็นได้ 

อย่างอิสระ ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่จะส่งผลกระทบต่อการดำารงชีวิตของ 

คนในชุมชนและสังคม ความขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชนจะลดลง และการเมืองก็จะมีเสถียรภาพ 

มากขึ้น  

ในฐานะปัจเจกบุคคลถือว่า มนุษย์เป็นเจ้าของสิทธิ ผู้ทรงสิทธิ และต่างก็มีสิทธิเท่าเทียมกัน

แต่มนุษย์ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว หากต้องอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น มนุษย์แต่ละคนจึงมีหน้าที่ที่จะต้องเคารพ

สิทธิของผู้อื่นด้วย ในขณะเดียวกัน สิทธิบางอย่างเป็นสิทธิที่มีร่วมกัน เช่น สิทธิในภาษา วัฒนธรรม 

สิทธิในทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งต้องดำารงรักษาร่วมกัน ไม่ได้เป็นของบุคคลหนึ่งบุคคลใด สิทธิร่วมกัน

ดังกล่าวนี้มีความสำาคัญและนับวันจะสำาคัญยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสิทธิชุมชน การที่รัฐเลือกแนวทางการ

พัฒนาแบบเสรีนิยม และให้ความสำาคัญกับตัวเลขความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความทันสมัย 

จึงละเลยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการดำารงชีวิต และสิทธิชุมชน

แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่ว่าด้วยความสัมพันธ์เชิงอำานาจในสองระดับ คือ คว�ม

สัมพันธ์ระหว่�งปัจเจกกับปัจเจก ในกรณีที่มีความขัดแย้งหรือมีปัญหาละเมิดซึ่งกันและกัน หน่วยงาน

ของรัฐจะทำาหน้าที่ไกล่เกลี่ย ตรวจสอบ และนำาผู้ละเมิด/ผู้กระทำาความผิดมาลงโทษ และ คว�ม

สัมพันธ์ระหว่�งรัฐกับประช�ชน ด้วยเหตุที่รัฐมีหน้าที่ต้องดูแลคุ้มครองประชาชน ในขณะที่รัฐมีทั้ง

อำานาจในทางการเมือง กฎหมาย จึงมีโอกาสและช่องทางที่จะละเมิดสิทธิของประชาชนได้มากกว่า

ระหว่างประชาชนด้วยกันเอง การตรวจสอบรัฐโดยรัฐเอง อาจมีปัญหาว่าประชาชนจะได้รับความเป็น

ธรรมมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่ภาคประชาชนยังไม่เข้มแข็ง และมีข้อจำากัดใน

การตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐ 
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อย่างไรก็ตาม ในทางกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริม 

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอยู ่๓ ประการ คือ

 W	 การเคารพสิทธิของประชาชน (Obligation to respect) โดยไม่เข้าไปแทรกแซง

  การใช้สิทธิของประชาชน

 W	 การคุ้มครองสิทธิของประชาชน (Obligation to protect) ไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ

  โดยบุคคลที่สาม และโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเอง

 W	 การทำาให้สิทธิเกิดผลในทางปฏิบัติ (Obligation to fulfill) โดยการมีมาตรการ

  ต่างๆ ที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถใช้หรือได้รับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เช่น

  การสร้างกรอบทางกฎหมายและนโยบาย การสร้างกลไกต่างๆ เพื่อรองรับสิทธิ

  และส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและ

  การสร้างความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแก่ภาคส่วนต่างๆของสังคม 

 นอกจากนี้ หน้าที่ดังกล่าวยังได้รับการกำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายภายใน 

อื่นๆ ดังนั้น การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนจึงต้องพิจารณาถึงการปฏิบัติตามพันธกรณี 

หรือหน้าที่ของรัฐที่มีต่อประชาชนด้วย
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๒. มาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

กฎหมายระหว่างประเทศได้กำาหนดมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนที่สำาคัญไว้ในสนธิ

สัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆ ที่ได้รับการรับรองโดยที่ประชุมระหว่าง

ประเทศในกรอบสหประชาชาติ ปัจจุบันมีสนธิสัญญาที่ถือกันว่าเป็นสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิ 

มนุษยชน จำานวน ๙ ฉบับ ซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแล้ว รวม ๗ ฉบับ คือ  

(๑) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง 

(๒) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

(๓) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

(๔) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

(๕) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 

(๖) อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย

 ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำายีศักดิ์ศรี  

(๗) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

นอกจากนั้น ประเทศไทยยังเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาข้างต้น 

บางฉบับ ได้แก่ พิธีสารเลือกรับภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติต่อสตรีในทุก 

รูปแบบ (เมื่อปี ๒๕๔๓) และพิธีสารเลือกรับสองฉบับภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (เมื่อป ี๒๕๔๙)

อย่างไรก็ตาม ในการเข้าเป็นภาคีกติกาและอนุสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว 

ข้างต้น ไทยได้ตั้งข้อสงวนและถ้อยแถลงตีความในบางข้อบทของกติกาหรืออนุสัญญาเพื่อตีกรอบให้ 

กติกาหรืออนุสัญญานั้นๆ มีผลบังคับใช้กับไทยเท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมายภายใน ซึ่งบางประเทศมองว่า 

เป็นการลดทอนผลของกติกาหรืออนุสัญญาในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ที่ผ่านมา ไทยได้มีการ

ถอนข้อสงวนบางข้อ แต่จนถึงปลายปี ๒๕๕๒ ประเทศไทยยังคงยืนยันข้อสงวนและถ้อยแถลงตีความ

ไว้ในหลายส่วน คือ การแถลงตีความและการตั้งข้อสงวนอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติ

ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ตั้งข้อสงวนใน มาตรา ๔ วรรค ก. วรรค ข. วรรค ค. และข้อ ๒๒) และได้ทำา 

ถ้อยแถลงตีความทั่วไปว่า “รัฐบาลไทยจะไม่ตีความหรือใช้บทบัญญัติใดๆ ที่ปรากฏในอนุสัญญาเป็น

พันธกรณีที่เกินกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายภายในได้บัญญัติไว้  และการ

๒.๑ ม�ตรฐ�นต�มกฎหม�ยระหว่�งประเทศ
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ตีความหรือใช้บทบัญญัติดังกล่าว  จะจำากัดหรือเป็นไปตามตราสารด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

ฉบับอื่นๆ ที่ไทยเป็นภาคี”

นอกจากนั้น ประเทศไทยยังคงการแถลงตีความในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการ

กำาหนดเจตจำานงของตนเอง (Right of Self-Determination) ที่ระบุไว้ในภาค ๑ ข้อ ๑ ของกติกา 

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และกติการะหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ว่าไทยตีความหมายของสิทธิในการกำาหนดเจตจำานงของตนเอง

ตามที่ปรากฏในปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติการ กล่าวคือ สิทธิดังกล่าวไม่ได้เป็นการ “อนุญาต

ให้มีการกระทำาใดๆ ที่จะมีผลกระทบต่อบูรณภาพแห่งดินแดน” เฉพาะฉบับหลังนี้ ประเทศไทยยังมี

การทำาถ้อยแถลงตีความใน มาตรา ๖ วรรค ๕ มาตรา ๙ วรรค ๓ และมาตรา ๒๐ วรรค ๑ อีกด้วย 

ในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก รัฐบาลได้ตั้งข้อสงวนในข้อ ๗ เรื่อง

สิทธิของเด็กที่จะได้รับการจดทะเบียนเกิดและได้รับสัญชาติ  อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ ได้มีการ

พิจารณาและรับรองพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ให้จดทะเบียนเกิด 

แก่เด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทย ไม่ว่าเด็กนั้นจะมีสถานะทางกฎหมายหรือไม ่ ทำาให้ไทยสามารถ

ปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น๑ นอกจากนี้ ไทยได้ตั้งข้อสงวนใน ข้อ ๒๒

เรื่องสถานะของเด็กผู้ลี้ภัย โดยระบุว่า ประเทศไทยจะถือปฏิบัติตามกฎหมายไทยในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เป็นหลัก อีกทั้งได้มีการทำาถ้อยแถลงตีความพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการใช้เด็ก

เป็นทหาร ซึ่งโดยสาระเน้นที่การเกณฑ์ทหาร การฝึกรักษาดินแดน (ร.ด.) ของนักเรียนระดับมัธยม 

การเกณฑ์ทหารในยามสงคราม และการห้ามองค์กรที่ไม่ใช่รัฐเกณฑ์ทหารหรือมีกองกำาลังทหาร  

 นอกจากนั้น รัฐบาลไทยยังคงข้อสงวนใน ข้อ ๑๖ ของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด 

การเลือกประติบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสมอภาคในครอบครัว และข้อ ๒๙ 

ว่าด้วย การยอมรับอำานาจศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในการตีความและการระงับข้อพิพาท

 แม้ว่ารัฐบาลไทยจะยังคงข้อสงวนบางข้อในกติกาหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ 

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนบางฉบับไว้ แต่นอกเหนือไปจากข้อสงวนและถ้อยแถลงตีความที่ระบุไว้ 

ข้างต้นแล้ว ประเทศไทยได้ยอมรับพันธกรณีหลักๆ ที่ระบุไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับ พันธกรณีดังกล่าว 

ได้แก่ การเสนอรายงานต่อคณะกรรมการประจำากติกาหรืออนุสัญญาแต่ละฉบับของสหประชาชาติ 

ทั้งรายงานฉบับแรก (Initial Report) และรายงานรอบฉบับต่อๆ ไปที่ต้องเสนอเป็นระยะๆ (Periodic 

report) โดยในรายงาน ไทยจะต้องชี้แจงมาตรการทั้งทางกฎหมายและนโยบายที่ได้ดำาเนินการ 

เพื่อมารองรับสิทธิต่างๆ ที่ประเทศไทยยอมรับตามกฎหมาย รวมถึง การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้

สอดคล้องกับพันธกรณีในกติกาและอนุสัญญาแต่ละฉบับที่ไทยเป็นภาคี

๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ เห็นชอบให้ไทยถอนข้อสงวนในข้อ ๗ ของอนุสัญญา
 ว่าด้วยสิทธิเด็ก และรัฐบาลไทยได้แจ้งการถอนข้อสงวนดังกล่าวไปยังสหประชาชาติแล้ว โดยการถอนข้อสงวน
 ของไทย มีผลตั้งแต ่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
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 ในส่วนของอนุสัญญาที่เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน ประเทศไทยได้เป็นภาคี

อนุสัญญาที่มีการจัดทำาภายใต้องค์การแรงงานระหว่างประเทศ รวม ๑๔ ฉบับ ฉบับล่าสุด คือ 

อนุสัญญาหมายเลข ๑๕๙ ว่าด้วยการอบรมฟื้นฟูแรงงานและการจ้างงาน (สำาหรับผู้มีความพิการ) 

ซึ่งรัฐบาลไทยให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 

รัฐบาลไทยประกาศถอนตัว ๑ ฉบับ คือ อนุสัญญาหมายเลข ๑๒๓ ว่าด้วยอายุขั้นต่ำา (สำาหรับการทำางาน 

ใต้ดิน) ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยอายุขั้นต่ำาหมายเลข ๑๓๘ ซึ่งกำาหนด

อายุขั้นต่ำาที่ครอบคลุมการทำางานในทุกสภาวะในวันเดียวกัน (๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗)

 นอกจากนั้น รัฐบาลไทยยังยอมรับผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศอีก

หลายฉบับ เช่น กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยมนุษยธรรม และได้ยอมรับหลักการสิทธิมนุษยชน

ที่ปรากฏในปฏิญญาต่างๆ ในระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งประเทศไทยและสมาชิกอื่นในภูมิภาคอาเซียน

ให้การรับรองนับแต่ปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมา ได้แก่ ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีในทุก 

รูปแบบ ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะหญิงและเด็ก และปฏิญญาสมาคม

ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ แม้ว่า

หลักการตามปฏิญญาเหล่านี้จะไม่มีผลบังคับใช้ในทางกฎหมาย แต่ประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์

ทางการเมืองที่จะดำาเนินการให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว และล่าสุดคือ การรับรองกฎบัตรอาเซียน 

ซึ่งมีผลผูกพันกับประเทศสมาชิก โดยมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ กฎบัตรอาเซียน 

มีหลักการและเป้าหมายที่ให้ความสำาคัญกับการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน 

นอกจากนี้ อาเซียนยังได้มีการมีการจัดตั้งกลไกเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ได้แก่ 

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนระหว่างรัฐอาเซียน(ASEAN Inter-governmental Commission 

on Human Rights – AICHR) ซึ่งจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตามมาตรา ๑๔ ของ 

กฎบัตรอาเซียน และคณะกรรมาธิการว่าด้วยสิทธิสตรีและเด็ก (ASEAN Commission on the 

Rights of Women and Children) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ (พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๕๓)

๒.๒ สิทธิมนุษยชนต�มรัฐธรรมนูญ 

  สำาหรับภายในประเทศแล้ว รัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ และได้

มีการบัญญัติรับรองและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔ และ ๕ ให้ความคุ้มครองศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และ

ความเสมอภาคของบุคคล มีบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยในหมวดที่ ๓ ซึ่งมี ๑๓ ส่วน 

และถือว่าสิทธิมนุษยชนได้รับการรับรองอย่างกว้างขวางด้วยเช่นกัน ในส่วนที่ ๑ บททั่วไป มาตรา ๒๘ 

ระบุว่า “บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิ

และเสรีภาพของบุคคลอื่น” กับระบุเพิ่มเติมไว้ในวรรค ๒ ว่า “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
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ที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้  สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็น 

ข้อต่อสู้คดีในศาลได้” นอกจากนั้น ยังรับรองความเสมอภาคและห้ามการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะโดย

พื้นฐานใด รวมถึงสภาพร่างกายหรือสุขภาพ สิทธิ และเสรีภาพส่วนบุคคล สิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรม สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

ของบุคคลและสื่อมวลชน สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา สิทธิในการได้รับบริการทางสาธารณสุข

และสวัสดิการจากรัฐ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม 

สิทธิชุมชน และสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม รัฐมีอำานาจตามกฎหมายที่จะจำากัดสิทธิและ

เสรีภาพที่ได้รับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญในหลายมาตรา เช่น มาตรา ๓๒ มาตรา ๖๔ เป็นต้น ทั้งนี้ตาม 

หลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๙ นอกจากรัฐธรรมนูญแล้วยังมีกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็น 

ทั้งกฎหมายที่มีผลถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคล และหรืออาจขัดแย้งหรือไม่

สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ตามรายละเอียดในบทที่ ๓ 

๓. นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

รายงานฉบับนี้มุ่งเน้นที่จะนำาเสนอสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ในปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ ซึ่ง

ครอบคลุม ๔ รัฐบาล คือ ช่วงปลายของรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ (จนถึงปลายมกราคม ๒๕๕๑) 

รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช (กุมภาพันธุ์ - ตุลาคม ๒๕๕๑) รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ (ตุลาคม-

ธันวาคม ๒๕๕๑) และรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ตั้งแต่ธันวาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นมา) 

รัฐบาลที่บริหารประเทศในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ แม้จะมีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนที่

ไม่ค่อยชัดเจนนัก เช่น ในสมัยที่ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยเน้นเศรษฐกิจพอเพียง และเข้าใจ เข้าถึง 

และพัฒนา รวมถึงการสมานฉันท์ แผนแม่บทพัฒนาการเมือง โดยการจัดตั้ง “สภาพัฒนาการเมือง” 

การจัดทำาแผนแม่บทการใช้ทรัพยากรสื่อสารของชาติ และการส่งเสริมเสรีภาพในการปฏิบัติหน้าที่

ของสื่อสารมวลชนและความรับผิดชอบต่อสังคม การส่งเสริมบทบาทขององค์กรภาคเอกชนและ 

ภาคประชาชน การพิทักษ์สิทธิและประชาธิปไตย การให้หลักประกันแก่แรงงานและสวัสดิการ 

แรงงานในนโยบายด้านสังคมได้ระบุถึงชุมชนท้องถิ่น การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูประบบการศึกษา 

การส่งเสริมคุณธรรมและประชาธิปไตย ซึ่งได้มีการดำาเนินการตามนโยบายในการจัดตั้งสภาพัฒนา 

การเมือง การออกพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ 
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 สำาหรับนโยบายที่นายสมัคร สุนทรเวช ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 

มีนโยบายหลายส่วนที่คล้ายคลึงกับและ/หรือต่อเนื่องจากรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในหลาย

ประการ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจ การปฏิรูปในด้านต่างๆ ส่วนที่มีความแตกต่างออกไป 

ได้แก่ การยืนยันในพันธกรณีระหว่างประเทศของรัฐบาลไทยที่มีต่อสหประชาชาติและประชาคม

ระหว่างประเทศ โดยได้มีการระบุถึงพันธกรณีของไทยต่อกฎบัตรสหประชาชาต ิ และปฏิญญาสากล

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รวมถึงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน รวมถึงการระบุในภาคผนวก

ในเรื่องการตราหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ 

พระราชบัญญัติคำานำาหน้านามหญิง พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำาหรับคนพิการ 

พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒ และฉบับที ่๓) พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติว่า 

ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 

พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติการทำางานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นต้น 

 รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เสนอนโยบายหลัก ๘ ด้าน นโยบาย 

เร่งด่วน ๑๖ ด้าน และนโยบายย่อยอีก ๑๔ ด้าน โดยนโยบาย ๘ ด้านหลัก ประกอบด้วย ๑) นโยบาย

เร่งด่วนที่ต้องดำาเนินการในปีแรก ๒) นโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ ๓) นโยบายด้านสังคมและ 

คุณภาพชีวิต ๔) นโยบายด้านเศรษฐกิจ ๕) นโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๖) นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม ๗) นโยบายต่างประเทศและเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศ และ ๘) นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งเป็นการสานต่อนโยบายของ 

นายสมัคร สุนทรเวช  

สำาหรับรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้นำาเสนอนโยบายเร่งด่วนในการนำาประเทศไทย

ให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก แก้ไขวิกฤตทางสังคมที่มีความแตกแยกและพัฒนาให้ประชาชน

มีคุณภาพชีวิตที่ดี ยุติวิกฤติทางการเมือง และปฏิรูปการเมืองให้มีความมั่นคงตามแนวทางระบอบ

ประชาธิปไตยพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรม และความยอมรับของทุกภาคส่วน   
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บทที่ ๓

ภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

ในประเทศไทย ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒
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ในช่วง ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อ 

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย โดยเฉพาะสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงปลายปี 

พ.ศ.๒๕๔๘  จนถึงการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กรณีการขายหุ้น 

โทรคมนาคม บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำากัด โดยไม่ชำาระภาษีรายได้จำานวนหลายหมื่นล้านบาท และ

การบริหารประเทศที่มีลักษณะมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ของรัฐ (Conflict of Interests) ที่เริ่มขยายตัวอย่างกว้างขวาง เมื่อต้นปี พ.ศ.๒๕๔๙ การก่อตั้งกลุ่ม 

ประชาชนในนาม พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่ได้เปิดประเด็นต่อต้านการกระทำาอันมิชอบ

ของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล มีการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องใน

หลายพื้นที่ทั่ว กทม. จนเกิดการรัฐประหารยึดอำานาจจากรัฐบาล ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ โดย

คณะปฏิรูปก�รปกครองในระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข หรือ คปค. ที่

เปลี่ยนชื่อมาเป็น คณะมนตรีคว�มมั่นคงแห่งช�ติ (คมช.) ในภายหลัง ภายใต้การนำาของ พลเอกสนธิ 

บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการกองทัพบกในขณะนั้น และพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น

นายกรัฐมนตรี และจัดตั้งรัฐบาลขึ้นทำาหน้าที่บริหารประเทศ จากนั้นได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และได้มีการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

ปรากฏว่า พรรคพลังประชาชน ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง และนายสมัคร สุนทรเวช ได้รับการเสนอ

ชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรี กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้มีการชุมนุมประท้วงที่มีการ

ขยายตัวถึงขั้นปิดล้อมทำาเนียบรัฐบาลและบุกเข้ายึดทำาเนียบรัฐบาลในที่สุด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติ รับรองสิทธิ เสรีภาพ และ

ความเสมอภาคของประชาชนไว้อย่างกว้างขวาง แต่การตรากฎหมายหรือจัดตั้งกลไกในการคุ้มครอง

สิทธิต่างๆ ตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ในหลายมาตรายังไม่มีการดำาเนินการและไม่มีความคืบหน้า

เท่าที่ควร โดยเฉพาะการจัดตั้ง องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง 

และการจัดทำาหรือปรับปรุงกฎหมาย เพื่อดำาเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ไม่แล้วเสร็จภายใน 

เวลาที่กำาหนด ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๓ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งมาตรา ๓๐๓ วรรคหน่ึง 
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บัญญัติว่า “ในวาระเร่ิมแรกให้คณะรัฐมนตรีท่ีเข้าบริหารราชการแผ่นดินภายหลังจากการเลือกต้ังท่ัวไป

เป็นคร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญนี้  ดำาเนินการจัดทำาหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จ 

ภายในเวลาที่กำาหนด  (๑) ...และกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตาม มาตรา 

๒๕๖ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตาม มาตรา ๑๗๖” ทำาให้คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่สามารถปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะการเสนอเรื่องและการฟ้องคดี 

ต่อศาลที่ยังไม่มีกฎหมายกำาหนดรายละเอียดที่จำาเป็นและใช้เป็นฐานอำานาจในการออกระเบียบปฏิบัติ 

ท่ีเก่ียวข้องได้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

นอกจากนั้น ความเหลื่อมล้ำายังคงเป็นปัญหาสำาคัญของสังคมไทยที่ฝังรากลึกมานานและ 

ส่งผลกระทบด้วยสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง ปัญหาดังกล่าวมีความซับซ้อนเชิงโครงสร้าง 

ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสในการพัฒนาตนเองได้อย่างเท่าเทียมกัน การบังคับ

ใช้กฎหมายหรือการใช้นโยบายการกระจายอำานาจที่ไม่ประสบความสำาเร็จเท่าที่ควร ไม่สามารถแก้ไข

ปัญหาและสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นได้ ที่ผ่านมา แม้รัฐบาลได้สนับสนุนกระบวนการปฏิรูป

ประเทศไทยที่ริเริ่มจากภาคประชาสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำาทาง

สังคม แต่ก็ยังไม่มีผลเป็นรูปธรรม 

 แม้ว่าประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาหลักระหว่างประเทศด้านสิทธิ

มนุษยชน ๗ ฉบับ รวมทั้งได้ให้คำามั่นที่จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชนโดยการปรับปรุงกฎหมาย สร้าง

ความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมระบบยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิของกลุ่มคนชายขอบ 

แต่การดำาเนินการเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติยังมีความล่าช้าและไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร โดยเฉพาะ

การดำาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำาสนธิสัญญาหลายเรื่องให้เกิดผลที่เป็น 

รูปธรรม แม้ว่าจะมีการแก้ไขและตรากฎหมายที่คุ้มครองสิทธิขึ้นใหม่หลายฉบับแล้วก็ตาม 

ประเทศไทยยังคงประสบปัญหาสำาคัญในการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นผลอย่างจริงจัง การอำานวย

ความยุติธรรมแก่ประชาชนยังเป็นปัญหา ทั้งในส่วนของการดำาเนินคดีอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 

การเยียวยาผู้เสียหาย การนำาตัวผู้กระทำาผิดมาลงโทษ โดยเฉพาะกรณีการสังหารนอกกระบวนการ

ยุติธรรมจากนโยบายปราบปรามยาเสพติด การสร้างความตระหนักให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้

กฎหมายในการเคารพสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศ และการดูแล

คุ้มครองกลุ่มบุคคลที่เสี่ยง โดยเฉพาะเด็กและสตรี ต่อการถูกละเมิดสิทธิจากความรุนแรงและการ 

ค้ามนุษย ์แรงงานข้ามชาติ คนไร้รัฐ ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน และผู้อพยพ  
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๒ ศรีสมภพ จิตภิรมย์ศรี, สรุปหกปีไฟใต้ : พลวัตการก่อความไม่สงบกับการสร้างจินตกรรมของการก่อความรุนแรง
 ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ สถาบันวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีนโยบายและแผนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ

การจัดทำาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาตั้งแต่ ปี ๒๕๔๔ แต่หน่วยงานต่างๆ ขาดการนำาไปปฏิบัติอย่าง

จริงจัง เนื่องจากไม่มีกลไกของรัฐบาลที่มีอำานาจหน้าที่ในการติดตามประเมินผล และไม่มีมาตรการ

ลงโทษแก่หน่วยงานที่ละเลยไม่ดำาเนินการ ในปี ๒๕๕๒ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง

ยุติธรรมได้จัดทำาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖) โดยกำาหนดให้หน่วยงาน

ภาครัฐ ๒๐ หน่วยงาน จัดทำาแผนปฏิบัติการและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้ได้อย่างจริงจัง 

 จากการที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่ตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ พบว่า มีสถานการณ์การละเมิด

สิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สรุปภาพรวมของสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่สำาคัญได้  ดังต่อไปนี้  

ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ้

เหตุการณ์รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ ได้ก่อให้เกิดความ 

เสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สาเหตุของปัญหาเกิดจาก

เงื่อนไข ๓ ประการ ได้แก่ (๑) เงื่อนไขเชิงบุคคล คือ การใช้อำานาจทางการปกครองเกินขอบเขต การใช้

ความรุนแรงของผู้ก่อความไม่สงบและการตอบโต้ฝ่ายรัฐด้วยความรุนแรง (๒) เงื่อนไขเชิงโครงสร้าง 

คือ ความไม่เป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมและความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ และ (๓) เงื่อนไขทาง

วัฒนธรรม คือ ลักษณะเฉพาะของศาสนาและชาติพันธุ์ของประชาชนในพื้นที ่ นับตั้งแต่ ปี ๒๕๔๗ ถึง 

ปี ๒๕๕๒ มีเหตุการณ์ความรุนแรงของสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้น รวม ๙,๕๖๔ ครั้ง 

โดยในปี ๒๕๕๑ มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ๑,๒๘๕ คน แต่ในปี ๒๕๕๒ มีผู้ได้รับบาดเจ็บและ 

เสียชีวิต ๑,๖๕๑ คน โดยทิศทางและแนวโน้มสถานการณ์ในปี ๒๕๕๒ มีระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้นกว่า

ปีที่ผ่านมา๒ ผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงมีทั้งประชาชนที่นับถือทั้งศาสนาพุทธและอิสลาม และ

เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน
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รัฐบาลได้ประกาศใช้กฎหมายพิเศษ ๓ ฉบับ เพื่อให้อำานาจแก่เจ้าหน้าที่ในการควบคุมและ 

แก้ไขปัญหาความรุนแรง ได้แก่ (๑) พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ (๒) พระราชกำาหนด 

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ และ (๓) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ แม้ว่าการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นความพยายามของรัฐใน

การอำานวยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน แต่การบังคับใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่

เป็นระยะเวลานานได้ทำาให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน เนื่องจากกฎหมายให้อำานาจแก่เจ้าหน้าที่ของ

รัฐอย่างกว้างขวางโดยไม่มีกลไกการตรวจสอบที่เหมาะสม เช่น อำานาจในการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย

และการสอบสวนที่นานกว่าปกติ การไม่แจ้งสถานที่ควบคุมตัว การไม่อนุญาตให้พบญาติและทนาย 

การควบคุมตัวและการปฏิบัติต่อเด็กอายุต่ำากว่า ๑๘ ปี ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และการ

ละเว้นโทษแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น 

กสม. ได้รับข้อร้องเรียนทั้งการไม่ได้รับความเป็นธรรมในการถูกจับกุมคุมขัง การใช้กำาลัง 

เกินกว่าเหตุ การซ้อมทรมาน การบังคับให้เป็นบุคคลสูญหาย ซึ่งมีกรณีสำาคัญ เช่น การสูญหายของ 

นายสมชาย นีละไพจิตร ทนายความมุสลิม เหตุการณ์ความรุนแรงที่มัสยิดกรือเซะ และที่อำาเภอ 

ตากใบ เมื่อปี ๒๕๔๗ กรณี นายยะผา กาเซ็ง ถูกซ้อมทรมานจนเสียชีวิต เมื่อปี ๒๕๕๑ และการ 

ซ้อมทรมานกรณีอื่นๆ ที่มีการร้องเรียนมายัง กสม. จนถึงปี ๒๕๕๓ จำานวน ๓๔ กรณี ที่ผ่านมากลไก 

กระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างล่าช้า รัฐแทบไม่สามารถนำาตัวผู้กระทำาผิดมาลงโทษได้เลย 

และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างไม่เท่าเทียมกัน 

กสม. เห็นว่า การใช้กฎหมายพิเศษเป็นปัจจัยที่นำาไปสู่ความรุนแรงมากขึ้น จึงสนับสนุนให้

รัฐบาลยกเลิกการประกาศใช้พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ 

ที่จังหวัดสงขลา และอำาเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และหวังว่ารัฐบาลจะพิจารณายกเลิกการใช้

กฎหมายพิเศษดังกล่าวในพื้นที่อื่นๆ และจำากัดให้มีการใช้กฎหมายพิเศษเท่าที่จำาเป็น
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ปัญหาเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง

เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๓ โดยกำาหนดเงื่อนไขการจำากัดเสรีภาพไว้ว่า จะทำา 

ได้โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่

สาธารณะ ประชาชนไทยโดยทั่วไปมีโอกาสใช้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ 

ทั้งการคัดค้านนโยบายรัฐบาลและการเรียกร้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากรัฐ

ในช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ มีสถานการณ์ทางการเมืองที่สะท้อนให้เห็นถึงการละเมิดสิทธิ 

มนุษยชน กล่าวคือ นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา ได้มีการชุมนุมทางการเมืองที่มีผู้เข้าร่วมชุมนุม 

เป็นจำานวนมากหลายครั้ง โดยในปี ๒๕๕๑ กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) 

ได้ชุมนุมอย่างยืดเยื้อเป็นเวลา ๑๙๓ วัน มีการขับไล่รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์  มีการยึด 

สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ ตลอดจนการปิดล้อมรัฐสภา จนทำาให้มีการสลาย 

การชุมนุมและมีผู้เสียชีวิต ๒ คน เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ หลังจากนั้น มีการชุมนุมของกลุ่ม 

แนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (นปก.) ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย 

ต่อต้านเผด็จการ (นปช.) ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๔ เมษายน ๒๕๕๒ เพื่อขับไล่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ 

เวชชาชีวะ ทำาให้รัฐบาลร่วมกับที่ประชุมสุดยอดผู้นำาอาเซียน หรือเวทีอาเซียนซัมมิท ที่โรงแรม 

รอยัล คลิฟบีช รีสอร์ท เมืองพัทยา ต้องประกาศเลื่อนการประชุมออกไป ซึ่งได้ส่งผลกระทบ 

ต่อเศรษฐกิจ สังคม ภาพลักษณ์ และเกียรติภูมิของประเทศไทย รวมทั้งด้านการท่องเที่ยว 

รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่  

๑๑ เมษายน ๒๕๕๒ และได้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงดังกล่าวใน

วันเดียวกัน เมื่อได้ดำาเนินการอารักขาคุ้มครองผู้นำาประเทศอาเซียนและประเทศคู่เจรจาของ

อาเซียน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ระดับสูงและผู้เข้าร่วมประชุมของทุกประเทศเดินทางกลับเรียบร้อยแล้ว 

หลังจากนั้น ได้เกิดการชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพฯ และหลายจังหวัด จนรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ 

ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และบางอำาเภอของ 
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จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 

๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำานาจในการรักษาความสงบเรียบร้อย แม้รัฐบาลได้ 

ชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่ได้ใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักในการควบคุมและสลายการชุมนุม แต่ก็ไม่

สามารถหลีกเลี่ยงการปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ชุมนุมได้ โดยได้มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ จากข้อมูลของสถาบันการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติ ณ วันที ่๑๕ เมษายน ๒๕๕๒ มีผู้บาดเจ็บ ๑๓๕ ราย เสียชีวิต ๒ ราย 

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงดังกล่าวเป็นการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนในบางประการ ซึ่งต้องกระทำาเท่าที่จำาเป็นและไม่กระทบกระเทือนสาระสำาคัญแห่งสิทธิ 

และเสรีภาพ และแม้สามารถกระทำาได้ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว กสม. 

ได้ออกแถลงการณ์หลายฉบับเพื่อแสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น โดย 

เรียกร้องให้ทุกฝ่ายยึดถือและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและหลักการสิทธิมนุษยชน ไม่ใช้ความรุนแรง

ใดๆ พร้อมทั้งชี้แจงถึงจุดยืนและบทบาทของ กสม. และแสดงความเสียใจในความสูญเสียชีวิตของ 

พี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ 

นอกจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ยังได้ใช้ประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 

๒๕๕๐ ควบคุมการเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อสิ่งพิมพ ์ รวมทั้งการปิดเว็บไซต์และสถานีวิทยุชุมชน

ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง มีการจับกุมดำาเนินคดีหลายกรณี การควบคุมการเสนอข้อมูลข่าวสาร 

โดยอยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ทำาให้เกิดบรรยากาศที่ไม่เอื้อต่อการเสนอความ

คิดเห็น เช่น สื่อต้องระมัดระวังในการนำาเสนอข่าว เป็นต้น

การริเริ่มให้ตรากฎหมายที่วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชุมนุมที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญจะ

เป็นเครื่องมือที่จะสร้างดุลยภาพระหว่างการประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการรวมตัวและ

แสดงความคิดเห็นกับการใช้อำานาจของรัฐเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวม และการ

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น แต่ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะที่เสนอโดยรัฐบาล 

ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นการควบคุมมากกว่าการ

รับรองและคุ้มครองการใช้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
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ปัญหาสิทธิชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม และที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้รับรองสิทธิของชุมชนในการมี 

ส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดการ บำารุงรักษา ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ดำารงชีพได้อย่างปกติ ซึ่งมีความสำาคัญในวิถีการดำาเนินชีวิตของประชาชนในชนบทไทยที่ผ่านมา 

รัฐได้เข้าไปบริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงยาวนานต่อวิถีชีวิต 

ของชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นมาแต่เดิม เช่น กรณีป่าชุมชน หรือการที่รัฐเข้าไปใช้ที่ดิน หรือออก

เอกสารสิทธิที่ดินแก่เอกชนเพื่อเข้าไปทำาประโยชน์ทับซ้อนบริเวณที่มีราษฎรทำากินมาแต่เดิม เป็นต้น 

นอกจากนี้ นโยบายรัฐบาลที่เน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้ส่งผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อม วิถีการดำารงชีวิตและสุขภาพของประชาชนและชุมชนในเขตพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม 

อย่างรุนแรง หรือเป็นที่ตั้งของโครงการรัฐขนาดใหญ่ 

แม้ว่ารัฐธรรมนูญได้ประกันสิทธิชุมชนและประกันสิทธิในกระบวนการ (procedural rights) 

ที่ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนดำาเนินการในการเคารพสิทธิของประชาชนและชุมชน เช่น การ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมในการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพ เป็นต้น แต่รัฐบาลกลับเพิกเฉยล่าช้า ไม่ออกกฎระเบียบหรือจัดให้มีกลไกเพื่อให้ประชาชน

สามารถใช้สิทธิตามที่รัฐธรรมนูญรับรองได้ ในช่วงปี ๒๕๕๒ เป็นช่วงเวลาที่การใช้สิทธิเรียกร้อง 

ของภาคประชาชนในกรณีมาบตาพุดมีความเข้มข้นมากขึ้น โดยมีปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยแรก คือ

ผลคำาพิพากษาของศาลปกครองระยอง ในคดีหมายเลขแดง ที่ ๓๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 

ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศให้ท้องที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด และบริเวณ 

ใกล้เคียงเป็นเขตควบคุมมลพิษ ปัจจัยที่สอง คือ การฟ้องคดีมาบตาพุดเป็นคดีที่สองต่อศาล

ปกครองกลางว่า หน่วยงานของรัฐ ๘ แห่ง ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ปัจจัยที่สาม คือ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ ศาล

ปกครองกลางมีคำาสั่งคุ้มครองชั่วคราว ในคดีหมายเลขดำา ที่ ๙๐๘/๒๕๕๒ ให้ระงับโครงการที่กำาลัง

ดำาเนินการในพื้นที่มาบตาพุด จำานวน ๑๖ โครงการ ไว้เป็นการชั่วคราว การใช้สิทธิทางศาลดังกล่าว

นำามาสู่ผลกระทบทางเศรษฐกิจและบรรยากาศการลงทุนในวงกว้าง ทำาให้ประเด็นข้อกฎหมาย 

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญในคดีมาบตาพุดได้รับการยกระดับจาก “ระดับพื้นที่เฉพาะ” สู่ 

“ระดับชาติ” ซึ่งในเรื่องนี้ รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฎิบัติตามมาตรา ๖๗

วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือที่เรียกว่า “คณะกรรมการร่วมสี่ฝ่าย” มีนาย

อานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน นอกจากนี้ ผู้นำาของชุมชนที่ต่อสู้กับโครงการขนาดใหญ่ถูกข่มขู่ 

คุกคาม และบางรายถูกทำาร้ายจนเสียชีวิต และรัฐยังไม่สามารถนำาตัวผู้กระทำาผิดมาลงโทษได้  
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ปัญหาการค้ามนุษย์

การที่ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน เป็นสาเหตุ

สำาคัญที่ทำาให้ สตรี เด็ก และแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า 

ผ่านแนวพรมแดนที่ติดต่อกัน และตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะธุรกิจทาง

เพศ รวมถึงสตรีและเด็กไทยที่มาจากครอบครัวยากจน และชนกลุ่มน้อยซึ่งถูกหลอกลวงให้ค้าบริการ

ทางเพศในไทยหรือถูกส่งไปประเทศอื่น รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 

การค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งเป็นมาตรการสำาคัญในการแก้ไขปัญหา โดยระหว่าง ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ 

มีการดำาเนินคดีตามกฎหมายดังกล่าว ๑๓๗ คดี และมีมาตรการแก้ไขปัญหาทั้งการจัดทำาแผน 

ระดับชาติ การตั้งกลไกเพื่อบูรณาการการทำางานระหว่างหน่วยงานที่ส่วนกลางกับท้องถิ่น และ

การร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่ปัญหายังคงดำารงอยู่ และถูกวิจารณ์เกี่ยวกับการทุจริตของ 

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และการไม่นำาตัวผู้กระทำาผิดมาลงโทษ

ในกรณีการค้ามนุษย์ที่เป็นแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า ลาว กัมพูชา ซึ่งประมาณว่า 

มีมากถึง ๒ ล้านคน ที่เข้ามาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้น แรงงานบางส่วนเสี่ยงต่อการถูกเอารัด 

เอาเปรียบจากนายหน้าทั้งในประเทศต้นทางและประเทศผู้รับ และการถูกละเมิดสิทธิจากทั้งนายจ้าง

และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น การได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมเมื่อถูกจับกุม การไม่ได้รับความคุ้มครอง

สิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานทั้งในเรื่องของค่าจ้าง เสรีภาพในการเดินทาง สภาพความเป็นอยู่และ 

การทำางานที่เลวร้าย และการเข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาล เป็นต้น  

ในปี ๒๕๕๒ รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ดำาเนินการจัดระบบจ้างแรงงานอพยพ 

เข้าเมืองทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต ไม่กระทบต่อการจ้างแรงงานไทย 

และความมั่นคงของประเทศ เพื่อไม่ให้แรงงานเหล่านี้จะถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกขูดรีดจาก

กระบวนการค้ามนุษย์ โดยเน้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ดังนี้

:	ต่อใบอนุญาตทำางานปี ๒๕๕๒

 และการจดทะบียนแรงงานต่างด้าว จำานวน ๑,๓๑๐,๖๙๐ คน

:	ต่ออายุใบอนุญาตทำางานแรงงานต่างด้าว จำานวน ๓๘๒,๕๔๑ คน
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:	ขอรับใบอนุญาตทำางาน จำานวน ๑,๐๕๙,๕๘๗ คน

:	ดำาเนินการพิสูจน์สัญชาติเพื่อเปลี่ยนสถานะแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

 ให้เป็นแรงงานที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย จำานวน ๑๒๔,๑๗๖ คน โดยนำาเข้า

 แรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ จำานวน ๒๗,๑๘๗ คน

 ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ 

ร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน (Memorandom of Understanding : MOU) กับประเทศพม่า ลาว 

และกัมพูชา ซึ่งแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการทำาทะเบียนประวัติจากกรมการปกครองแล้ว ต้องได้รับการ

ตรวจสุขภาพและเข้าระบบประกันสุขภาพ ซึ่งแรงงานต่างด้าวต้องชำาระค่าธรรมเนียมเอง สำาหรับ

บุตรของแรงงานต่างด้าว คณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 

เท่าที่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองได้รับการผ่อนผันให้ทำางาน 

ปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลของคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ
ผู้อพยพ คนไทยพลัดถิ่น และผู้หนีภัยจากการสู้รบ

ประเทศไทยมีกลุ่มคนไร้รัฐหรือคนที่มีปัญหาสถานะที่ทำาให้ไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ 

รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ปัญหาของคนกลุ่มนี้ตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของ 

บุคคล ปี ๒๕๔๘ และมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่การให้สัญชาติแก่กลุ่มชาติพันธุ์ทาง 

ภาคเหนือ รวมถึง ผู้อพยพลาว กัมพูชา และเวียดนามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังไม่มีความ 

ก้าวหน้า นอกจากนี้ คนไทยพลัดถิ่นยังไม่ได้รับการคืนสัญชาติไทย จึงยังไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ 

เช่น การเดินทาง การประกอบอาชีพ การศึกษา และการประกันสุขภาพ เป็นต้น

การสู้รบระหว่างทหารรัฐบาลพม่ากับกองกำาลังชนกลุ่มน้อยบริเวณชายแดนไทย-พม่า 

ทำาให้มีชาวพม่าหลบหนีภัยการสู้รบเข้ามาในเขตไทยนับหมื่นคน รัฐบาลไทยได้ให้ที่พักพิงผู้หนีภัย 

เป็นการชั่วคราวให้การดูแลตามหลักมนุษยธรรม และส่งกลับเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย อย่างไรก็ดี 

มีรายงานข่าวว่า รัฐบาลได้ผลักดันผู้หนีภัยการสู้รบตามแนวชายแดนกลับประเทศ ทั้งที่สถานการณ์ 

ยังไม่ปลอดภัยหลายครั้ง นอกจากนี้ ชนกลุ่มน้อยซึ่งหนีภัยการสู้รบเข้ามาในประเทศมีความซับซ้อน 

มากขึ้น เพราะส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่เข้ามาแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจด้วย เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงปฏิบัติ 

ต่อบุคคลเหล่านี้ เป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและผลักดันออกนอกประเทศ ดังเช่นกรณีของ 

ชาวโรฮิงญาซึ่งหลบหนีเข้ามาในเขตน่านน้ำาไทย โดยการใช้เรือเล็กและถูกผลักดันออกไปในสภาพที่

เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต
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บทที่ ๔

สถานการณ์สิทธิมนุษยชน ในปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒



32 
รายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒

ในช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ มีเหตุการณ์และกรณีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

มากมายพอสมควร และมีกรณีร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ เป็นจำานวนมาก หลายกรณีเป็นเรื่องที ่

ได้มีการร้องเรียนมายังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เพื่อขอให้ตรวจสอบ และบาง 

กรณี กสม. ได้หยิบยกเพื่อพิจารณาตรวจสอบ เพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องให้กับการคุ้มครอง 

ปกป้อง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หลายเรื่องเป็นกรณีที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน ซึ่งผู้มี 

ส่วนเกี่ยวข้องคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและดำาเนินการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปโดยเร็ว เพื่อมิให้ปัญหา

ขยายตัวไปจนมิอาจแก้ไขเยียวยาได้อย่างทันท่วงทีและอาจกลายเป็นวิกฤตการณ์ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

ประเภทสิทธิมนุษยชนที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

สถิติการร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ในปี	๒๕๕๑	-	๒๕๕๒

ในปี ๒๕๕๑ กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเรื่องที่ กสม. ได้หยิบยก

เพื่อตรวจสอบสะสม รวม ๖๑๓ เรื่อง เฉลี่ยเดือนละ ๕๑ เรื่อง  

ในปี ๒๕๕๒ กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเรื่องที่ กสม. หยิบยกเพื่อ

ตรวจสอบสะสม รวม ๗๒๓ เรื่อง เฉลี่ยเดือนละ ๖๐ เรื่อง เมื่อจำาแนกเป็นรายเดือน พบว่า เดือนที่มี

การรับเรื่องร้องเรียนและหยิบยกมากที่สุด คือ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ จำานวน ๑๒๗ เรื่อง และเดือนที่

มีการรับเรื่องร้องเรียนและหยิบยกน้อยที่สุด คือ เดือนธันวาคม ๒๕๕๑ จำานวน ๒๗ เรื่อง

จากข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และเรื่องที่ กสม. หยิบยก

เพื่อตรวจสอบ ในปี ๒๕๕๑ ซึ่งมีจำานวน ๖๑๓ เรื่อง เมื่อจำาแนกข้อมูลตามประเภทสิทธิ พบว่า เป็นการ

ร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเภทสิทธิในกระบวนการยุติธรรม จำานวน ๑๔๐ เรื่อง 

คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๓ รองลงมาเป็นการละเมิดสิทธิในชีวิตและร่างกาย ๗๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 

๑๒.๙๑ ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ๖๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๒ การละเมิดสิทธิชุมชน ๖๒ 

เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๒ สิทธิในการจัดการที่ดิน ๕๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๒ 
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สำาหรับเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และเรื่องที่ กสม. หยิบยกเพื่อ 

ตรวจสอบในปี ๒๕๕๒ ซึ่งมีจำานวน ๗๒๓ เรื่อง เมื่อจำาแนกข้อมูลตามประเภทสิทธิที่มีการร้องเรียนว่า

ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พบว่า มีการกระทำาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเภทสิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรม สูงที่สุด จำานวน ๑๓๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔๗ รองลงมาเป็นการกระทำาการละเมิดสิทธิ 

ในชีวิตและร่างกาย จำานวน ๑๒๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗๐ และพบว่าการละเมิดสิทธิในการ

สื่อสารต่ำาที่สุด จำานวน ๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๙

เมื่อพิจารณาข้อมูลการร้องเรียน ในช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ พบว่า มีสถานการณ์การละเมิดสิทธิ

มนุษยชนที่สำาคัญ ๕ กลุ่ม ดังนี้

๑. สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

๒. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และสิทธิของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม

๓. สิทธิชุมชนในฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

๔. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

๕. สถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสี่อำาเภอในจังหวัดสงขลา

๑.๑  สิทธิและเสรีภ�พของสื่อมวลชน และสิทธิเสรีภ�พในก�รสื่อส�ร 

๑. สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง

มาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติให้สิทธิ

ในการจัดการคลื่นความถี่ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม เป็นทรัพยากร

สื่อสารของชาติ เพื่อประโยชน์สาธารณะ และให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งทำาหน้าที่

จัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าว และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคม

สถานการณ์ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ในด้านสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน และสิทธิเสรีภาพในการ

สื่อสารมีทั้งความก้าวหน้าและถดถอย โดยภายหลังการรัฐประหาร มีการผ่านพระราชบัญญัติการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์พ.ศ.๒๕๕๑ ที่มีเนื้อหากระทบต่อสิทธิมนุษยชน คือ 

การให้อำานาจองค์กรอิสระสามารถสั่งระงับรายการที่กำาลังออกอากาศได้ทันทีด้วยวาจา หากพบว่า 

รายการนั้นลามกอนาจาร ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือขัดต่อความมั่นคงสงบเรียบร้อย  

นอกจากนั้น หน่วยงานรัฐยังให้สามารถร้องขอให้จัดรายการได้ในกรณีที่เกิดเหตุอุทกภัย เหตุฉุกเฉิน 

หรือเหตุความจำาเป็นอื่นๆ
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นอกจากนี้ การใช้บังคับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ.๒๕๕๐ มาจำากัดสิทธิในการสื่อสารของประชาชน โดยอ้างเหตุผลในเรื่องการรักษาความสงบ

เรียบร้อยอาจทำาให้ถูกกล่าวหาได้ว่าใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง

ในกรณีสิทธิในการสื่อสารนั้น มีสถิติที่ระบุว่า กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ไอซีที)            

สั่งปิดเว็ปไซต์และบล็อคไปแล้วไม่ต่ำากว่า ๓๐,๐๐๐ แห่ง โดยในปี ๒๕๕๐ ศาลมีคำาสั่งให้ปิดกั้นการ 

เข้าถึงเว็บไซต์ จำานวน ๒ ยูอาร์แอล ปี ๒๕๕๑ จำานวน ๒,๐๗๑ ยูอาร์แอล ปี ๒๕๕๒ จำานวน ๒๘,๗๐๕ 

ยูอาร์แอล๓

ในช่วง ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ มีการจับกุมและฟ้องคดีผู้เป็นเจ้าของเว็บบล็อค และเจ้าของกระทู้ 

ซึ่งถูกฟ้องในคดีความมั่นคงและหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และศาลถูกมองว่า พิพากษาคดีอย่าง

รวบรัด ไม่เปิดโอกาสให้จำาเลยได้มีโอกาสชี้แจงตามสมควร หรือปรึกษานักกฎหมายเพื่อสู้คดีอย่าง

เป็นธรรม แม้ว่าวัตถุประสงค์หลักของการใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ คือ การรักษาภาพลักษณ์ของการใช้อินเทอร์เน็ต เป็นการป้องกันการกระทำา

ผิด ก่อให้เกิดความเสียหาย แพร่เรื่องลามกอนาจาร หลอกลวง มากกว่าการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ

ผู้ใช้ แต่มีข้อสังเกตว่าการใช้อำานาจตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ บางครั้งขึ้นอยู่กับการบริหารงานของ

รัฐบาลว่าจะใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการควบคุมจำากัดสิทธิเสรีภาพหรือไม่เพียงใด

๓ สาวตรี สุขศรี และคณะ, รายงานสถานการณ์ ควบคุม ปิดกั้น สื่อออนไลน์ ด้วยการอ้างกฎหมาย
 และแนวนโยบายแห่งรัฐไทย, โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์),.ธันวาคม 2553
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๑.๒  สิทธิในข้อมูลข�่วส�รของร�ชก�ร   

สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นหลักประกันที่ทำาให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลที่ 

ถูกต้องและเพียงพอ และเป็นช่องทางที่นำาไปสู่สิทธิในการมีส่วนร่วมในปกครองส่วนท้องถิ่น สิทธิ

ในการแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมตรวจสอบโครงการของรัฐหรือตรวจสอบการทุจริตได้อย่าง 

ถูกต้องรวมถึงการไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นไปไม่ได้ที่ประชาชนจะตื่นตัว

และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำาเนินงานของรัฐ โดยไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารว่า รัฐกำาลังทำา

โครงการอะไร มีนโยบายอย่างไร

สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารเป็นสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่ง มีการรับรองไว้ในปฏิญญาสากลว่า

ด้วยสิทธิมนุษยชน และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ในระบบ 

สหประชาชาติ ขณะที่เนื้อหาตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ระบุถึงข้อมูล 

ข่าวสารที่ต้องเปิดเผยและวิธีการเปิดเผย ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนดูได้ ทั้งนี้ ข้อมูลทุกชนิดประชาชนมีสิทธิขอดูได้ ยกเว้นเรื่องที่

กระทบต่อความมั่นคงของชาติ และเรื่องที่อาจเกิดความเสียหายต่อสถาบัน

๑.๓ สิทธิในก�รเข้�ชื่อเสนอกฎหม�ย และสิทธิในก�รนำ�เสนอนโยบ�ยส�ธ�รณะ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กำาหนดว่า การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

ของประชาชนจะต้องใช้ ๕๐,๐๐๐ รายชื่อ แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้ปรับแก้ลดลงมาเหลือ ๑๐,๐๐๐ รายชื่อ โดยไม่จำาเป็นต้องตรวจสอบว่าไปใช้ 

สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ ทำาให้กระบวนการมีความรวดเร็วขึ้น

กฎหมายที่ประชาชนสามารถเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้นั้น ต้องเป็นกฎหมายในหมวด ๓ สิทธิ

และเสรีภาพของชนชาวไทย และหมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  

ข้อดีของการเสนอร่างกฎหมายโดยประชาชน คือ ทำาให้ภาคประชาชนมีโอกาสในการเป็น

กรรมาธิการ ๑ ใน ๓ ของสมาชิกคณะกรรมาธิการทั้งหมด ทำาให้มีส่วนผลักดันเนื้อหากฎหมายได้

อย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม  ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติค่อนข้างมาก โดยเฉพาะความล่าช้าของการตรวจสอบ 

เช่น การเสนอกฎหมายหลักประกันสุขภาพ ต้องใช้เวลาตรวจสอบรายชื่อนานถึง ๑๐ เดือน เหตุที่

ล่าช้าเพราะรัฐสภาและคณะกรรมการการเลือกตั้งใช้โปรแกรมฐานข้อมูลต่างกัน ในกรณีที่ถูกตีความว่า

เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินต้องส่งไปให้นายกรัฐมนตรี และส่งต่อไปยังหน่วยงานในรัฐสภาพิจารณา

ว่าเห็นชอบหรือไม่ ซึ่งใช้เวลานานมาก ต้องติดตามทุกสัปดาห์ กรณีนี้จึงเป็นบทเรียนว่า ผู้เสนอร่าง

กฎหมายจะต้องกำาหนดให้มีผู้ทำาหน้าที่ติดตามผลการพิจารณาอย่างต่อเนื่อง
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๑.๔ สิทธิในก�รเข้�ชื่อถอดถอนผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมืองและข้�ร�ชก�รระดับสูง

๑.๕ สิทธิเสรีภ�พในก�รชุมนุม 

การเข้าชื่อถอดถอนผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองถือเป็นกลไกใหม่ของภาคประชาชน ในการ

ตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่น และการประพฤติมิชอบของนักการเมือง 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้กำาหนดกระบวนการถอดถอน

นักการเมืองมีอยู่ ๓ ช่องทาง 

ช่องทางที ่๑ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หนึ่งในสี่เข้าชื่อกัน 

ช่องทางที ่๒ ประชาชนห้าหมื่นคนเข้าชื่อกัน  

ช่องทางที ่๓ ผู้เสียหายฟ้องร้องด้วยตนเอง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังคงเรื่องการเข้าชื่อถอดถอนไว้ใน 

มาตรา ๑๖๔ แต่ลดจำานวนประชาชนที่เข้าชื่อลงจาก ๕๐,๐๐๐ คน เหลือ ๒๐,๐๐๐ คน ในการถอดถอน 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นกระบวนการเริ่มต้นที่ทำาให้ประชาชน 

สามารถดำาเนินการไต่สวนได้ หากพบว่า มีมูลตามเหตุในการยื่นถอดถอนระบุ ตามมาตรา ๒๗๐ เช่น 

ร่ำารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ใช้อำานาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ รวมไปถึงเรื่องการ

ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง

กระบวนการถอดถอนผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง ถือเป็นเรื่องทางการเมือง โดยการถูก

ถอดถอนจะนำาไปสู่การถูกตัดสิทธิทางการเมือง ๕ ปี และหากพบว่ามีความผิดทางอาญาด้วย เช่น 

กรณีร่ำารวยผิดปกติ ทุจริตคอรัปชั่น เรื่องก็จะถูกส่งไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมือง

เรื่องสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมได้มีการบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญตลอดมา เพราะถือเป็น

เรื่องสำาคัญในระบอบประชาธิปไตย

ในสมัยรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช มีการจัดทำาร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการชุมนุมใน 

ที่สาธารณะ ห้ามชุมนุมบนผิวจราจร หากต้องการชุมนุมต้องขออนุญาตต่อประธานกรรมการพิจารณา 

คือ ผู้บัญชาการกองบังคับการตำารวจนครบาล (ในกรุงเทพฯ) หรือผู้ว่าราชการจังหวัด (ในต่างจังหวัด)  

โดยประธานฯ สามารถสั่งสลายการชุมนุมได้ ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำาคุกไม่เกิน ๓ ปี ปรับไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ 

บาท หรือทั้งจำาและปรับ ซึ่งรัฐบาลมีความพยายามที่จะเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณา

ของสภาผู้แทนราษฎร
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ปัจจุบัน กฎหมายที่ถูกนำามาบังคับใช้กับผู้ชุมนุม ได้แก่ พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่สอง) 

พ.ศ.๒๕๔๙ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๕๐ พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้

เครื่องขยายเสียง พ.ศ.๒๔๙๓ เช่น กรณีของชาวบ้านที่เชียงรายที่ต่อสู้เรื่องนาปรัง ถูกศาลสั่งจำาคุก 

๖ เดือน และสั่งปรับคนละ ๑๐๐ บาท โดยศาลพิพากษาว่า การกระทำาของจำาเลยก่อให้เกิดความ 

เดือดร้อนแก่ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม เป็นการไม่ยำาเกรงต่อกฎหมาย เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง

จึงสมควรไม่ให้รอการลงโทษ ซึ่งเรื่องอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ การที่ชาวบ้านถูกดำาเนินคดีเช่นนี้  

ยิ่งทำาให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา ทั้งที่เลือกใช้วิธีการชุมนุมในการเรียกร้องสิทธิตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็น 

เครื่องมือที่ดูเหมือนจะมีอำานาจต่อรองมากที่สุด แต่ก็ยังถูกดำาเนินคดีเพราะการชุมนุม 

เสรีภ�พในก�รแสดงคว�มคิดเห็นต่อส�ธ�รณะ ก�รแสดงออก
ก�รรวมกลุ่มเป็น สม�คม สหภ�พ ก�รชุมนุมโดยสงบ

และสิทธิในก�รรับรู้ข้อมูลข�่วส�ร

นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา มีสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองเพิ่มมากขึ้น มีการ

ชุมนุมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง จนเกิดสภาวการณ์เผชิญหน้าระหว่างกลุ่มที่มีความเห็นต่าง ขณะที่ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐถูกกล่าวหาว่า วางตัวในลักษณะที่ไม่เป็นกลาง จนนำามาสู่ความไม่พึงพอใจของ

ประชาชนผู้เข้าร่วมชุมนุม และหลายครั้งการชุมนุมได้แปรสภาพเป็นการก่อความไม่สงบ มีการใช้

อาวุธเข้าทำาร้ายกัน โดยเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนร่วมในการขยายความรุนแรงเหล่านั้นโดยไม่จำาเป็น มีการ 

ปองร้ายบุคคลอื่นแม้แต่ผู้นำารัฐบาลเอง ทำาให้ประชาชนเกิดความคลางแคลงใจถึงความมั่นคง

ปลอดภัยของสังคม จากความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง
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ความขัดแย้งทางการเมืองของกลุ่มการเมืองที่มีความคิดเห็น

ที่แตกต่างกัน ได้นำามาสู่ความตึงเครียดอย่างที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมา

ก่อนในสังคมไทยในระยะ ๒๐ - ๓๐ ปีที่ผ่านมา นำามาซึ่งการสูญเสีย 

โอกาสในการพัฒนาประเทศที่ควรจะมุ่งในการพัฒนาทรัพยากรและ

คุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีกินดี สื่อมวลชนทั้งของรัฐและ

เอกชนยังจะต้องปรับตัวเป็นอย่างมาก เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่

หรือทั่วประเทศ เกิดความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของตน และผลักดัน 

ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 

บ่อยครั้งปัญหาการเผชิญหน้าได้ยกระดับความขัดแย้งมาสู่สภาวะที่ 

ยากลำาบากมากยิ่งขึ้น เช่น ความตึงเครียดทางการเมือง ที่เกิดขึ้นมา

ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ นำามาสู่การรัฐประหารเดือนกันยายน ๒๕๔๙ เมื่อมี 

การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และประกาศให้มีการเลือกตั้งเมื่อเดือน 

ธันวาคม ๒๕๕๐ จากนั้นมาก็ได้ยกระดับความขัดแย้งจนเกิดการ

เผชิญหน้าอย่างรุนแรงอีกครั้ง โดย “กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ

ประชาธิปไตย” มีการชุมนุมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ในเดือน

สิงหาคม กันยายน และตุลาคม ๒๕๕๑ ระหว่างนั้นความขัดแย้งได้

ยกระดับความเข้มข้น จนมาสู่การยึดสถานที่ราชการ ทำาเนียบรัฐบาล 

ปิดล้อมรัฐสภาจนเกิดการเผชิญหน้า และจบลงที่การปราบปราม

อย่างรุนแรง เกิดเป็นโศกนาฏกรรม เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ที่

เจ้าหน้าที่ตำารวจหน่วยปราบจลาจลได้เข้าทำาการสลายฝูงชนด้วย

อาวุธหนัก จนมีผู้เสียชีวิต ๒ ราย ฯลฯ สถานการณ์ที่รุนแรงจนถึง

ขั้นมีการปิดท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ เมื่อปลายเดือน 

พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จนมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เมื่อพรรค 

พลังประชาชนซึ่งเป็นรัฐบาลถูกคำาสั่งศาลรัฐธรรมนูญประกาศยุบ

พรรคไปด้วยเหตุที่มีการทุจริตการเลือกตั้ง ต่อมาสภาผู้แทนราษฎร 

มีการประชุมลงมติเลือก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค 

ประชาธิปัตย์ เป็นนายกรัฐมนตรี ชนะคะแนน พล.ต.อ.ประชา 

พรหมนอก จากนั้น รัฐบาลภายใต้การนำาของนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

กรณี

คว�มไม่สงบท�งก�รเมือง
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ได้เข้าทำาหน้าที่ในปลาย ปี ๒๕๕๑ ความขัดแย้งทางการเมืองเริ่มขึ้นอีกครั้ง กลุ่มต่อต้านเปลี่ยนมา 

เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมภายใต้ชื่อ “แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)” ซึ่งมีความ

สัมพันธ์ค่อนข้างใกล้ชิดกับพรรคพลังประชาชนที่เพิ่งถูกยุบ และก่อเกิดพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นพรรค 

ฝ่ายค้านที่ได้จัดตั้งขึ้นใหม่ แทนที่พรรคพลังประชาชน 

เมื่อพรรคประชาธิปัตย์จัดตั้งรัฐบาลผสมก็ได้รับการคัดค้านจาก นปช. และพรรคเพื่อไทย  

และระหว่างการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (14th 

ASEAN Summit and Related Summit) ที่ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ 

เมษายน ๒๕๕๒ ได้ถูกผู้ชุมนุมคัดค้านบุกรุกสถานที่ประชุม จนต้องเลิกการประชุมกลางคัน 

ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ รัฐบาลจัดให้มีการแถลงข่าวที่กระทรวงมหาดไทยได้ถูก 

ผู้ชุมนุมก่อความไม่สงบบุกเข้าไปในกระทรวงมหาดไทย ทุบตี และทำาลายรถยนต์ที่คาดว่านายอภิสิทธิ์ 

เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีนั่งอยู่อย่างรุนแรง แต่รถคันดังกล่าวหลบหนีออกไปได้ และต่อมานายนิพนธ์ 

พร้อมพันธุ์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ถูกผู้ชุมนุมทำาร้ายจนได้รับบาดเจ็บ ขณะโดยสารรถยนต์ 

ออกจากกระทรวงมหาดไทย  

มีการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้ชุมนุมและคนในชุมชน กลายเป็นการจลาจล 

ขนาดย่อยที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดง ซอยกิ่งเพชร (ชุมชนเพชรบุรี ซอย ๙) อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

นางเลิ้ง และอีกหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร เนื่องจากคู่กรณีของความขัดแย้งมิได้ก้าวเข้าสู่

กระบวนการแก้ไขปัญหาที่เป็นอารยะและใช้เหตุผล และสิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ ความเคียดแค้น ชิงชัง

ระหว่างกัน ได้กลับกลายเป็นตัวกระตุ้นและบ่มเพาะความรุนแรงขึ้นในทุกระดับของสังคม เช่น 

ครอบครัว ชุมชน ในทุกภูมิภาคของประเทศ
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กรณี

ก�รประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติก�รรักษ�คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร	พ.ศ.๒๕๕๑

พระร�ชกำ�หนดก�รบริห�รร�ชก�รในสถ�นก�รณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.๒๕๔๘

และพระร�ชบัญญัติกฎอัยก�รศึก	พ.ศ.๒๔๕๗

นับแต่ต้นปี ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ซึ่งเป็น 

การใช้อำานาจตามมาตรา ๕ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำากัดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคล เมื่อเกิดเหตุการณ์การชุมนุมประท้วงและขัดขวางการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ 

ที่พัทยา

และในเวลาต่อมา รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน 

ราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ อีก ๓ ครั้ง กล่าวคือ 

ครั้งแรก ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรี

  ต่างประเทศคู่เจรจา และการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมือง

  และความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒

  ที่จังหวัดภูเก็ต   

ครั้งที ่๒ ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

  (15th ASEAN Summit and Related Summit) ในวันที่ ๑๒-๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒

  โดยประกาศให้พื้นที่อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี อำาเภอหัวหิน

  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และทะเลอาณาเขตชายฝั่ง ตำาบลชะอำา อำาเภอชะอำา

  จังหวัดเพชรบุรี และตำาบลหัวหิน ตำาบลหนองแก อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  เว้นเขตพระราชฐานวังไกลกังวล เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อ

  ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อให้การบริหารจัดการในการรักษา

  ความปลอดภัยในการประชุม

ครั้งที ่๓ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน

  ราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ ในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

  ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๒  เพื่อดูแลการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง

  ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๒  
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การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง และพระราชกำาหนดการบริหารราชการ 

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ดังกล่าว รวมทั้งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ ในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้แก่ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี และ ๕ อำาเภอของจังหวัดสงขลา คือ จะนะ 

เทพา สะบ้าย้อย นาทวี และสะเดา เนื่องจากรัฐบาลเห็นว่า มีความจำาเป็นในการดูแลรักษาความ

สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง แต่ก็ถือเป็นความอ่อนไหวของหน่วยงานภาครัฐ และเป็นการจำากัดสิทธิ

ของประชาชนในหลายด้าน ทั้งในระดับท้องที่และระดับชาติ ส่งผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานในการ 

เดินทางสัญจรไปมา สิทธิในการรวมกลุ่มชุมนุมโดยสงบ สิทธิในการประกอบอาชีพ สิทธิในการ 

เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น 

ในอีกด้านหนึ่ง การที่รัฐประกาศใช้กฎหมายพิเศษดังกล่าว ทั้งที่กฎหมายปกติยังใช้บังคับ 

ได้นั้น ส่งผลกระทบต่อภาพพจน์ของรัฐบาลและสถานการณ์ที่น่าหวาดวิตกในสายตาของสื่อมวลชน

และประชาชนทั่วโลก อันจะมีผลต่อการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ซึ่งรัฐบาลเองก็ได้เคย

ประกาศเป็นนโยบายไว้แต่เดิม กฎหมายพิเศษดังกล่าวมีเนื้อหาที่ขัดแย้งกับหลักการสำาคัญว่าด้วย 

สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จึงสมควรจะยกเลิกไปในที่สุด
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๒.๑  สิทธิสตรี คว�มเสมอภ�คหญิงช�ย และคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ

๒. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิทธิของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม

 ในปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ มีกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้หลายฉบับด้วยกัน ได้แก่ พระราชบัญญัติ 

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติคำานำาหน้านามหญิง พ.ศ.๒๕๕๑ 

เป็นต้น

 ผลจากการศึกษาของมูลนิธิเพื่อนหญิงและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) พบสถิติ

ผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากหัวหน้างานและผู้บังคับบัญชาเพิ่มมากขึ้น๔ ในขณะที่กลไกการรับ

แจ้งความ การดำาเนินคดียังเป็นอุปสรรค เนื่องจากพนักงานสอบสวนที่เป็นหญิงยังมีจำานวนจำากัด  

 มูลนิธิเพื่อนหญิง ระบุว่า จากการเก็บสถิติความรุนแรงทางเพศที่ผู้ถูกกระทำามาขอคำา

ปรึกษาในปี ๒๕๕๒ มีทั้งสิ้น ๗๗๕ ราย ในจำานวนนี้พบว่า ถูกล่วงละเมิดทางเพศมากถึง ๘๓ ราย 

คิดเป็น  ร้อยละ ๑๑ แยกเป็น

 ๑. ข่มขืนกระทำาชำาเรา ๔๕ ราย

 ๒. พรากผู้เยาว์และข่มขืนกระทำาชำาเราในเด็กอายุต่ำากว่า ๑๘ ปี จำานวน ๘ ราย

 ๓. พรากผู้เยาว์โดยการยินยอมมีเพศสัมพันธ์ ๙ ราย

 ๔. รุมโทรม ๗ ราย โดยมีผู้กระทำารุมโทรมมากสุดถึง ๙ ราย

 ๕. อนาจาร ๗ ราย

 ๖. คุกคามทางเพศ ๓ ราย

 ๗. พยายามข่มขืน ค้ามนุษย์ แอบถ่ายภาพ โชว์อนาจาร ๔ ราย

 รายหนึ่งเป็นพี่เขยแอบถ่ายภาพน้องภรรยา ซึ่งกลัวว่าจะถูกนำามาเผยแพร่ที่สาธารณะ 

รายงานยังระบุว่าที่น่าตกใจ คือ ผู้กระทำา ร้อยละ ๔๐ เป็นคนใกล้ชิดกับผู้เสียหาย เช่น เพื่อน หรือ 

เพื่อนบ้าน โดยผู้เสียหายอายุน้อยสุดแค่ ๓ ขวบ ซึ่งถูกญาติใช้นิ้วล่วงละเมิดเด็ก ส่วนผู้กระทำามี 

อายุมากที่สุด ๗๘ ปี ล่วงละเมิดทางเพศด้วยการอนาจารบุตรสาวของตัวเอง ตั้งแต่อายุ ๑๐ ขวบ

จนอายุ ๒๔ ปี ซึ่งการล่วงละเมิดทางเพศดังกล่าว ส่วนใหญ่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัย 

๔	 มูลนิธิเพื่อนหญิง ร่วมกับสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.),
 การสัมมนา “การคุกคามทางเพศ อาชญากรรมร้ายรายวันของสังคม” วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๒
 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กทม.
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กระตุ้นมากถึงร้อยละ ๒๔ โดยผู้เสียหายจากความรุนแรงทางเพศเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๑ 

นอกจากนี้ การล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำางานเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากมีเพิ่มมากถึง 

๑๘ รายหรือร้อยละ ๒๒ จากปี ๒๕๕๑ มีเพียง ๘ ราย โดยมีหลายรูปแบบ ทั้งการแตะเนื้อต้องตัว 

ดักรอ พบเจอ ข่มขู่ อนาจาร บางรายถึงขั้นมอมยาลูกจ้างและใช้อาวุธปืนขู่ แล้วพยายามข่มขืน 

โดยผู้เสียหายบางรายดำาเนินคดีและร้องเรียนทางวินัย แต่กลับถูกหน่วยงานและเพื่อนร่วมงาน 

มองว่ากระด้างกระเดื่องต่อหัวหน้า อย่างไรก็ตามพบว่า ผู้กระทำายังมีพฤติกรรมกระทำาความรุนแรง 

ต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ตามมา

 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้เมื่อ 

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยกฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตำารวจขึ้นไปตรวจค้นสถานที่ใดก็ได้ที่

มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์โดยไม่ต้องมีหมายศาล และสื่อมวลชนที่เผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง 

ของผู้เสียหายกระทำาความผิดตามกฎหมายนี้ มีโทษจำาคุกไม่เกิน ๖ เดือน ปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 

หรือทั้งจำาทั้งปรับ ถือเป็นประเด็นที่มีความคืบหน้าที่น่าห่วงใยในปัญหาที่กระทบต่อสตรีและเด็กด้วย  

หากเจ้าหน้าที่ใช้อำานาจตามกฎหมายไปในทางที่แสวงหาประโยชน์และเป็นการกระทำาอันมิชอบ

พระราชบัญญัติคำานำาหน้านามหญิง พ.ศ.๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ 

อันเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งจะทำาให้สตรีมีทางเลือกในการใช้ 

คำานำาหน้านาม และชื่อสกุล ได้ตามความสมัครใจ ทั้งนี้ สำาหรับหญิงที่จดทะเบียนสมรสแล้วจะใช้

คำานำาหน้านามว่า “นาง” หรือ “นางสาว” ได้ตามความสมัครใจ โดยจะต้องนำาหลักฐานประกอบด้วย 

ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน ไปยื่นคำาร้องขอเปลี่ยนที่สำานักงานเขตตามที่มีชื่อ 

อยู่ในทะเบียนบ้าน สำาหรับหญิงที่การสมรสสิ้นสุดลงจะใช้คำานำาหน้านามว่า “นาง” หรือ “นางสาว”

ได้ตามความสมัครใจเช่นเดียวกัน โดยจะต้องนำาใบสำาคัญการจดทะเบียนหย่า ทะเบียนบ้าน และบัตร

ประชาชน ไปยื่นคำาร้องขอเปลี่ยนที่สำานักงานเขตตามที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเช่นเดียวกัน ส่วนหญิง

ที่จดทะเบียนสมรสแล้วจะใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้ตามที่ตกลงกัน หรือต่างฝ่ายต่างใช้ชื่อ 

สกุลเดิมของตนก็ได้ สำาหรับหญิงที่กำาลังจะจดทะเบียนสมรสนั้น ทางเจ้าหน้าที่จะสอบถามก่อนว่าจะ

ใช้นามสกุลของใคร
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๒.๒ สิทธิเด็กและเย�วชน

ในปี ๒๕๕๑ หรือ ๒๕๕๒ ประเทศไทยมีเด็กและเยาวชนประมาณ ๒๘ ล้านคน โดยยังไม่

รวมกลุ่มเด็กไร้สัญชาติ ปัญหาสิทธิของเด็กมีมากมายหลายประเด็นและละเอียดอ่อน เช่น เรื่องความ

รุนแรง พบว่า เด็กถูกทำาร้ายเฉลี่ยวันละประมาณ ๗๐ คน๕ เด็กติดเชื้อเอดส์เพิ่มขึ้นในรอบ ๒ ปีที่ผ่าน

มาถึง ๘๐,๐๐๐ คน การค้ามนุษย์เด็กมีสูงมาก ในรอบ ๑๐ ป ีถูกลักพาไปขายรวมกว่า ๑๐ ล้านคน๖  

ในมิติด้านสุขภาพ พบว่า เด็ก ๑ ใน ๑๐ มีน้ำาหนักต่ำากว่าเกณฑ์เฉลี่ยอยู่ที่  ๑๐.๗๕

โดยประมาณเด็ก ๑ ใน ๓ ของไทย เป็นเด็กที่อยู่ในกลุ่มที่มีปัญหาทางด้านสมอง เด็กป่วยทางจิต

ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ คน โดยในอนาคต หากโตขึ้นก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหาความรุนแรง

นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ ใช้คำาว่า “โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องทาง

สังคม” หากไม่มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สังคมก็จะยิ่งมีปัญหา

เด็กในโรงเรียนมีพัฒนาการทางสมอง การเรียนไม่สูง มีปัญหาด้านการจัดการศึกษา มีเด็ก

ที่ออกจากโรงเรียนกลางคันมากกว่า ๑๑๓,๐๐๐ คน โดยข้อเท็จจริงของปัญหามาจากเรื่องความยากจน  

ปัญหาครอบครัว และการแต่งงานก่อนเรียนจบ นอกจากนั้น การจัดการศึกษาของเด็กกลุ่มชาติพันธุ ์

ก็ยังมีปัญหา

ในด้านปัญหาครอบครัว ยังพบว่า ร้อยละ ๓๐ เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว (พ่อเลี้ยงเดี่ยว

แม่เลี้ยงเดี่ยว) เด็กบางคนต้องใช้ชีวิตตามลำาพัง กลายเป็นเด็กเร่ร่อน ไร้บ้าน บางรายออกไปค้าบริการ

ทางเพศ หรือมีการกระทำาความผิดต่างๆ 

จากรายงานสถิติ ยังพบอีกว่า ร้อยละ ๒๖ ของครอบครัวที่จดทะเบียนสมรสจะมีการ

หย่าร้าง ซึ่งถือว่าอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างสูง จากการจัดอันดับของกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ 

(ยูนิเซฟ) ระบุว่า อัตราวัยรุ่นไทยตั้งครรภ์มี ๗๐ ต่อ ๑,๐๐๐ คน๗ โดยประเทศไทยติดอันดับ ๑ ใน 

๕ ของโลก๘ ขณะที่เด็กไทยดื่มเหล้าประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน กรณีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำามี

อัตราเฉลี่ย ๔,๐๐๐ คน ต่อป ี สำานักงานตำารวจแห่งชาติรายงานในปี ๒๕๕๑ ว่า คดีที่ผู้เสียหายเป็น 

๕  ศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุข และ สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 http://www.backtohome.org/autopagev4/show_page.php?topic_id=4827&auto_id=4&TopicPk=

๖  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก/ มูลนิธิพิทักษ์สิทธิสตรี  

๗ กองทุนเพื่อเด็ก แห่งองค์การสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) /  นพ.สุริยเดว  ทรีปาตี : กุมารแพทย์
 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รพ.เด็ก

๘  นายอิสสระ สมชัย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน
 เปิดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทำาท้องแล้วต้องรับ”เพื่อรับฟังความคิดเห็น
 และข้อเสนอแนะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหาแนวทางการออกกฎหมายหรือมาตรการทางสังคมในเรื่อง
 การให้ผู้ชายมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกรณีทำาให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓
 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ http://media.thaigov.go.th/pageconfig/viewcontent/
 viewcontent1.asp?pageid=471&parent=468&directory=1817&pagename=content2&contents=52881 
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ผู้หญิงและเด็ก ที่ได้รับแจ้งมี ๓๓,๐๐๐ คดี มีการทำาร้ายกัน เด็กตีกัน ๑,๐๑๐ ครั้ง ในปี ๒๕๕๒

สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมในการใช้รุนแรงเข้าแก้ปัญหาด้วยการทำาร้ายกัน เด็กและเยาวชนถูกจับอยู่ใน

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมากขึ้น  

สำาหรับเด็กติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ข้อมูลของสำานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข ได้รับรายงานผู้ป่วยเอดส์ที่เป็นเด็กอายุต่ำากว่า ๑๕ ปี สะสมตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๗ ถึง 

พ.ศ.๒๕๕๒ รวมทั้งสิ้น ๒๐,๘๕๑ ราย เป็นเด็กติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในปี ๒๕๕๑ จำานวน ๒๒๖ ราย 

เป็นชาย ๑๒๔ ราย และเป็นหญิง ๑๐๒ ราย และเป็นเด็กติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในปี ๒๕๕๒ จำานวน 

๖๙ ราย เป็นชาย ๓๔ ราย เป็นหญิง ๓๕ ราย   

นอกจากนั้น ยังมีการค้ามนุษย์ ปัญหาสำาคัญ คือ การขาดการบูรณาการการทำางานเรื่อง

เด็ก และไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๓ สิทธิผู้พิก�ร และสิทธิของผู้สูงวัย

ที่ผ่านมา รัฐบาลมักเห็นว่า ผู้พิการเป็นกลุ่มคนที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ ฟื้นฟู เยียวยา 

ถือเป็นการมองแบบรัฐสงเคราะห์และเห็นผู้พิการเป็นผู้เจ็บป่วย ทั้งที่ผู้พิการมีสิทธิที่จะเลือกใช้ชีวิต

ในด้านต่างๆ ด้วยตนเอง รัฐต้องรับรองสิทธิเหล่านี้ให้เท่าเทียมกับคนปกต ิ แต่ในทางปฏิบัติยังไม่เป็น

เช่นนั้น อย่างไรก็ดี ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ เมื่อเดือนกรกฎาคม 

พ.ศ.๒๕๕๑ 

กรณีนักศึกษาพิการผู้หนึ่งจะสอบใบอนุญาตทนายความ เจ้าหน้าที่ไม่กล้ารับรองว่า

นักศึกษาพิการผู้นั้นมีสิทธิ ต้องขอให้ทนายมาต่อสู้คดี  จนใช้เวลาถึง ๓ เดือนจึงได้สิทธินั้น

นอกจากนี้ รัฐบาลจะต้องเอื้ออำานวยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิ่งอำานวยความสะดวก

ต่างๆ ได้ตามสภาพการณ์ที่มีความเหมาะสม โดยรัฐจะต้องส่งเสริมกลไกต่างๆ ให้เอื้อต่อการรับรอง

สิทธิประชาชนได้จริง เช่น การก่อสร้างอาคารและขนส่งมวลชนต่างๆ จะต้องมีสิ่งอำานวยความสะดวก

แก่ผู้พิการให้ครบถ้วนบริบูรณ์ เช่น สนามบิน รถเมล์ขนส่งมวลชน ห้องน้ำาตามสถานที่ต่างๆ ห้าง

สรรพสินค้า โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น แต่ในความเป็นจริง ยังมีปัญหาในการปฏิบัติ เช่น การทำา

ทางลาดแก่ผู้พิการที่ใช้งานไม่ได้จริง หรือการออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ์อำานวยความสะดวกต่างๆ 

ที่ไม่เอื้อต่อผู้พิการ เป็นต้น
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 ผู้สูงวัยถือเป็นกลุ่มบุคคลที่มีจำานวนมากที่สุด แต่ที่ผ่านมารัฐยังขาดแนวนโยบายในเรื่อง         

“ผู้สูงวัย” ที่เด่นชัด เป็นรูปธรรม เป็นเหตุให้กลุ่มผู้สูงวัยถูกทอดทิ้งไว้อย่างโดดเดี่ยว เนื่องจากสภาพ

เศรษฐกิจ สังคมที่อยู่ในกระแสการแข่งขันเพื่อเอาตัวรอดและเอาชนะ แม้ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา

รัฐจะเริ่มให้ความสนใจกับกลุ่มผู้สูงวัยก็ตาม โดยผ่านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์และกระทรวงสาธารณสุข แต่ก็ดูเหมือนจะใช้แนวนโยบายแบบ “สงเคราะห์” (เช่น เบี้ยคนชรา) 

มากกว่าการ “เข้าถึงสิทธิ” ในฐานะที่เป็นพลเมืองกลุ่มใหญ่ กองทุนบำาเหน็จบำานาญ กองทุนสวัสดิการ

สังคม  กองทุนส่งเสริมสุขภาพ ยังไม่สามารถตอบสนองต่อการ “ส่งเสริมสิทธิ” ของ “กลุ่มผู้สูงวัย” ได้

อย่างเป็นรูปธรรม และยังไม่สามารถสร้างเสริมศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวในการมีส่วนร่วม

ในกระบวนการทางสังคม ให้เขารู้สึกว่า “มีคุณค่า” ต่อสังคม  มากกว่าที่จะทำาให้เขารู้สึกว่าเป็น “ภาระ” 

ของสังคม

๒.๔ กลุ่มช�ติพันธุ์ และคนไทยพลัดถิ่น

เป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ถูกล่วงละเมิดในหลายรูปแบบ หลายมิติด้วยกัน ทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ 

ที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนไทย-พม่า ประสบปัญหาในเรื่องสถานะบุคคลตามกฎหมาย บางส่วนถือ 

บัตรลาวอพยพ และอาศัยในเขตชายแดนไทย-ลาว ในพื้นที่อำาเภอเชียงแสน และอำาเภอเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย จำานวนไม่น้อยที่ไม่ได้รับสัญชาติไทย แม้ว่าจะเกิดในเขตแดนประเทศไทย และอาศัย 

ในประเทศไทยมายาวนานแล้วก็ตาม สำาหรับกลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่า ชนกลุ่มน้อยที่ดำารงอยู่ไม่ว่า 

จะเป็น ปการ์กะญอ  มูเซอร์  ม้ง และชนเผ่าต่างๆ ก็ยังประสบปัญหาการเข้าถึงบริการของรัฐ  ทั้งด้าน 

การศึกษา การสาธารณสุข สาธารณูปโภค การเดินทาง และการประกอบอาชีพ ส่วนหนึ่งเป็น 

ผลสืบเนื่องมาจากการไม่มีสถานะบุคคล และการถูกเลือกปฏิบัติ ส่วนใหญ่ถูกมองว่าเป็นภัยต่อ 

ความมั่นคงทำาลายป่าไม้และทรัพยากร และเป็นผู้ค้ายาเสพติด แม้ว่าในช่วงระยะ ๒-๓ ปีที่ผ่านมา 

รัฐได้มีการมอบสถานะบุคคลให้แก่กลุ่มผู้ไร้สัญชาติหลายหมื่นราย แต่ก็ยังมีผู้ไร้สัญชาติอีก 

จำานวนมากที่ยังต้องประสบปัญหาอยู่เช่นเดิม และหนักหน่วงมากยิ่งขึ้น บ่อยครั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ที่หวังผลประโยชน์ ก็อาศัยเงื่อนไขเหล่านี้ในการเอารัดเอาเปรียบกลุ่มนี้ในรูปแบบต่างๆ  ไม่ว่า 

จะเป็นการรีดไถเงินทองทรัพย์สิน การล่วงละเมิดทางเพศ ฯลฯ เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ขาดการศึกษา 

และโอกาสในการประกอบอาชีพที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไร้อำานาจการต่อรองกับเจ้าหน้าที่ 

ในท้องถิ่น อย่างไรก็ดีพบว่า กลุ่มชาติพันธุ์นี้ได้มีโอกาสในการเข้าศึกษาในสถานศึกษามากขึ้นบ้าง 

ในระดับอุดมศึกษา แต่ยังไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจนัก
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นอกจากนี้ โครงการก่อสร้างเขื่อน และโครงการขนาดใหญ่ในภาคเหนือตอนบนและตะวันตก 

อาทิ เขื่อนสาละวิน ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำารงอยู่ของชุมชน เช่น ที่อำาเภอสบเมย จังหวัด

แม่ฮ่องสอน  ชาวชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ตกอยู่ในสถานะผู้พลัดถิ่น  บางรายตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้า

มนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและสตรี ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านี้

กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น กลุ่มคนเหล่านี้เดิมอยู่ในราชอาณาจักรไทย แต่ต่อมามีการแบ่งปัน 

เขตแดนกันใหม่สมัยที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคม โดยปักปันเอาพื้นที่บ้านสิงขรติดไปด้วย ประเทศไทย 

เสียพื้นที่ไปราว ๑๕๐ หมู่บ้าน หลังจากการเปลี่ยนแปลง มีการปราบปรามชนกลุ่มน้อยในพม่า 

อันเป็นผลให้คนเหล่านี้อยู่ในอาณาเขตของรัฐพม่า แต่รับการปฏิบัติจากรัฐพม่าเป็นพลเมืองชั้นสอง 

คนเหล่านี้จึงได้อพยพกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยยอมทิ้งที่ดินและทรัพย์สินบางส่วน 

กลุ่มคนดังกล่าวพูดภาษาไทย วัฒนธรรมประเพณีเหมือนคนไทยโดยทั่วไป และอพยพเข้ามาอยู่ใน 

พื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดตาก มี

ประชากรประมาณ ๒๐,๐๐๐ – ๒๕,๐๐๐ คน กลุ่มบุคคลดังกล่าวถือบัตรคนพม่าเชื้อชาติไทย อันเป็น

ผลให้ตั้งแต่เกิดจนตายไม่ได้รับการคุ้มครองใดๆ จากรัฐ ทั้งด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ การดูแล 

คุ้มครองสุขภาพ ตลอดจนถึงสิทธิคุ้มครองในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะช่วงที่เกิดธรณีภัยพิบัติ 

สึนามิ กลุ่มคนไทยพลัดถิ่นเหล่านี้ไม่ได้รับการช่วยเหลือและดูแลจากรัฐอย่างทั่วถึง เพราะรัฐไม่ได้

ถือว่าเป็นพลเมืองของไทยแต่อย่างใด  

อย่างไรก็ดี ได้มีการจัดตั้งคณะทำางานเพื่อคืนสัญชาติให้แก่คนไทยพลัดถิ่นดังกล่าว 

และผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อรับรองสัญชาติในเชิงนโยบาย โดยร่างพระราชบัญญัติสัญชาต ิ

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้ผ่านการตรวจพิจารณาของสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมีสาระสำาคัญ 

คือการแก้ไขคำานิยาม “คนไทยพลัดถิ่น” ให้หมายรวมถึง ผู้ที่มีเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับ 

ของประเทศอื่น โดยเหตุอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีต 

ซึ่งปัจจุบันผู้นั้นมิได้ถือสัญชาติของประเทศอื่นและได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นระยะ

เวลาหนึ่งและมีวิถีชีวิตเป็นคนไทย โดยได้รับการสำารวจจัดทำาทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียน

ราษฎร 
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๒.๕  สิทธิผู้ใช้แรงง�น แรงง�นนอกระบบ และแรงง�นต่�งด้�ว

แนวคิดหลักการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี  มีการใช้คำาว่า 

Decent Work การทำางานที่มีคุณค่าหรือสัมมาชีพ ประกอบด้วย ๔ หลัก คือ 

หลักที่หนึ่ง  สิทธิพื้นฐานในการทำางานของแรงงานทั่วโลก ๔ ด้านคือ (๑)	ห้ามบังคับเกณฑ์

แรงงาน	ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน	และในสถานการณ์จำาเพาะ (๒)	การห้ามการเลือกปฏิบัติ	การได้รับ

การปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน	การมีโอกาสในการทำางาน	และการได้รับความรู้ในการทำางาน (๓)	ห้าม

ใช้แรงงานเด็ก	คือ	ผู้ที่อยู่ในวัยของการศึกษาขั้นบังคับ เนื่องจากต้องการให้เด็กได้รับการพัฒนาขั้น

พื้นฐานอย่างเต็มที่ก่อน	และงานต้องไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก และ (๔)	สิทธิในการรวมกลุ่ม	รวมตัว

ต่อรอง	โดยหลายประเทศยังไม่มีกฎหมายที่ส่งเสริมสิทธิดังกล่าว

หลักที่สอง การส่งเสริมให้มีงานที่มั่นคง	มีโอกาสในการพัฒนาฝีมือแรงงาน	สามารถเข้าถึง

ตลาด	และแหล่งสินเชื่อต่างๆ ได้ 

หลักที่ส�ม การมีตัวแทนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	ซึ่งเชื่อมโยงจากการรวมตัวต่อรอง

ถือเป็นหลักประกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม	การมีตัวแทนของผู้มีส่วนร่วมมาจากภาคส่วนต่างๆ 

หลักที่สี่ การคุ้มครองทางสังคมในหลายประเทศ	คือ	การขยายสวัสดิการให้สำาหรับบุคคล

ที่ไม่ได้ทำางานในระบบ	หรือมิใช่ข้าราชการ	ลูกจ้าง	นายจ้าง

สถานการณ์ในช่วง	ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒	คือ	มีสถานการณ์ที่แรงงานถูกละเมิดสิทธิ	โดยภาค

อุตสาหกรรมใช้กลไกสัญญาจ้างเหมาชั่วคราว	(sub	contract)	เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายแรงงาน

ส่งผลให้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม รัฐบาลต้องเข้ามาแก้ไขเรื่อง 

สัญญาจ้างชั่วคราวที่สั่นคลอนความมั่นคงของแรงงาน เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานอย่างแท้จริง 

ทำาให้เกิดการเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาดูแลช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการว่างงานให้มากกว่านี้

มีมาตรการที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริง	 ขณะที่กลุ่มผู้ใช้แรงงานต้องการรวมกลุ่มกันให้เหนียวแน่นเพื่อ

เรียกร้องสิทธิ	เพราะปัจจุบันขบวนการแรงงานมีปัญหาแตกแยกภายใน	ทำาให้ขาดความเป็นเอกภาพ

อย่างไรก็ตาม	ขณะนี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก โดยเมื่อปี	๒๕๕๑	มีการแก้ไข

กฎหมายแรงงานสองฉบับ	ได้แก่	พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.๒๕๕๑ และ

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อให้การคุ้มครองลูกจ้างมีประสิทธิภาพ

และให้ลูกจ้างได้รับความคุ้มครองมากขึ้น นอกจากนี้	ในยุคโลกาภิวัตน์	การเคลื่อนย้ายฐานการผลิต

ของโรงงานไปยังประเทศต่างๆ ได้อย่างเสรี ก็ทำาให้แรงงานสามารถจัดการกับปัญหาของตนในทาง 

สากลได้มากขึ้น	และมีกลไกสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานเข้ามาช่วยเหลือแรงงานมากขึ้น
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 ในขณะเดียวกัน	กลุ่มลูกจ้างผู้ใช้แรงงานในระบบที่มีอยู่ประมาณ	๙	ล้านคน ยังคงพบ

ปัญหาอยู่มาก	เช่น	การใช้สิทธิของลูกจ้าง	ได้แก่	ระบบประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน	ซึ่งปัญหา

ที่พบในการใช้สิทธิของลูกจ้าง	คือ	ในส่วนของกองทุนเงินทดแทน รัฐยังไม่มีการเปิดเผยให้ลูกจ้าง

ทั้งหมดทราบข้อมูลข่าวสารเท่าที่ควร	เมื่อเกิดการเจ็บป่วยจากการทำางาน	จึงถูกผลักให้ใช้สิทธิใน

ระบบประกันสังคม	ให้กลายเป็นการเจ็บป่วยนอกการทำางานไป ทำาให้ลูกจ้างไม่ได้ใช้สิทธิในส่วน

ของกองทุนเงินทดแทน	ซึ่งเป็นกฎหมายที่จะชดเชยค่าเสียหายของลูกจ้าง สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการ

ที่โรงพยาบาลยังขาดบุคลากรทางการแพทย์ด้านอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	เพราะแพทย์ทั่วไป

อาจวินิจฉัยคลาดเคลื่อนได้	เมื่อวินิจฉัยไม่ถูกต้อง	ลูกจ้างก็ต้องอุทธรณ์หรือเข้าสู่กระบวนการทางศาล  

ทำาให้ยากลำาบาก	เนื่องจากไม่มีทนายความที่ช่วยเหลือในเรื่องนี้ เรื่องระบบการวินิจฉัยโรค	จึงควรมี

มาตรฐานเดียวกัน	โดยทุกโรงพยาบาลควรมีคลินิกแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

ปัญหาการเข้าถึงสิทธิในสุขภาพของแรงงาน	 เกิดจากการที่รัฐยึดอำานาจการดำาเนินการไว้

ทั้งหมด	เช่น	การเก็บเงิน การวินิจฉัยโรคและการจ่ายเงินอยู่ในองค์กรเดียวกัน การต่อสู้เรียกร้อง

นำามาสู่การบัญญัติ	มาตรา	๔๔	ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐ บัญญัติว่า  

“บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทำางาน รวมทั้งหลักประกัน

ในการดำารงชีพ ทั้งในระหว่างการทำางานและเมื่อพ้นภาวะการทำางาน ทั้งนี	้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”

อย่างไรก็ตาม	แม้มีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญตามมาตรานี้แล้ว ในทางปฏิบัติลูกจ้างก็ยัง

ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิดังกล่าวได้อยู่เช่นเดิม เนื่องจากยังขาดอำานาจการต่อรองในการเรียกร้องจาก

นายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมาย หาไม่แล้วอาจถูกปลดออกจากการทำางานได้โดยง่าย	ดังเช่นกรณี

เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน	หรือกรณีนางสมบุญ ศรีคำาดอกแค  

คนงานโรงงานทอผ้ากรุงเทพ	ที่ต้องต่อสู้ในเรื่องสิทธิในสุขภาพ	 และหลักประกันในความปลอดภัย

มายาวนานกว่า	๑๕	ปี	จนศาลมีคำาพิพากษาให้ได้รับการชดเชย

นโยบ�ยด�้นแรงง�นกับรูปธรรม ปัญห�ก�รปลดออกและเลิกจ้�ง

ผู้นำาสหภาพแรงงานการรถไฟแห่งประเทศไทย กรรมการและสมาชิกของสหภาพฯได้รับ 

คำาสั่งให้ออกจากงาน	เมื่อปลายเดือนตุลาคม	๒๕๕๒	ข้อหาประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง	ขัดขืนคำาสั่ง

ผู้บังคับบัญชา	ปิดกั้นการเดินรถ	ไม่ให้ความร่วมมือในการบริการผู้โดยสาร	 เนื่องจาก	ทางสหภาพฯ

อ้างเหตุที่รถไฟขาดอุปกรณ์ความปลอดภัยที่มีความสำาคัญ ซึ่งอาจ

เสี่ยงต่อชีวิตของผู้โดยสารได้ อย่างไรก็ดี	มีการปลดผู้นำาสหภาพ

แรงงานออกจากงาน และห้ามมิให้เข้ามาในพื้นที่ของการรถไฟฯ 

ในช่วงจังหวะเดียวกันกับที่มีการเจรจาทำาข้อตกลงกันระหว่างผู้บริหาร

และสหภาพแรงงาน ฯ	โดยมีประจักษ์พยาน	ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้กำากับการสถานีตำารวจภูธรในพื้นที่  และรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงมหาดไทย 
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กรณี

บริษัท	บอดี้	แฟชั่น	(ประเทศไทย)	จำ�กัด

๙ คม ชัด ลึก  ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ : จากผลการสำารวจผู้ลี้ภัยโลกประจำาปี ๒๕๕๑ ของคณะกรรมการผู้ลี้ภัย
 และผู้อพยพ หรือ ยูเอสซี อาร์ไอ ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนของสหรัฐ ที่เผยแพร่เมื่อวานนี้ก่อนวันผู้ลี้ภัยโลก
 ระบุให้ จีน อินเดีย มาเลเซีย ไทยและบังคลาเทศ อยู่ใน ๑๐ ประเทศ ที่ละเมิดสิทธิผู้ลี้ภัยอย่างเลวร้ายที่สุด
 เมื่อปีที่แล้ว ร่วมกับอิรัก เคนย่า รัสเซีย ซูดาน และยุโรป โดยในรายงานผลการสำารวจได้จัดระดับประเทศเหล่านี้
 ตั้งแต่ เอ ไปจนถึง เอฟ ซึ่ง ไทย จีน และมาเลเซีย ถูกจัดอยู่ในประเทศที่ได้เกรดเอฟ ซึ่งเป็นระดับเลวร้ายที่สุด
 จากการบีบบังคับส่งกลับผู้ลี้ภัยให้ไปอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายที่อาจถึงแก่ชีวิต และไม่ได้ให้ความคุ้มครอง
 ทางกายแก่ผู้ลี้ภัย 

บริษัท	บอดี้	แฟชั่น	(ประเทศไทย)	จำากัด	ผู้ผลิตชุดชั้นในและชุดว่ายน้ำายี่ห้อไทรอัมพ์	มีคำาสั่ง

เลิกจ้างและปลดคนงานกว่า	๓๐๐	คน	 โดยคนงานได้ชุมนุมเรียกร้องสวัสดิการที่รัฐบาลรับปากว่าจะ

แก้ไขปัญหากับนายจ้าง และสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ได้มาร้องเรียน กสม. ให้ตรวจสอบเกี่ยวกับการ

ที่กองบัญชาการตำารวจนครบาลได้นำาเครื่องมือแอลแรด (Long	Range	Acoustic	Device	:	LRAD)

มาใช้ในการสลายการชุมนุม	ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของ กสม. 

 

สิทธิของแรงงานข้ามชาติ กรณี

รถแช่เย็น	๕๔	ศพ	แรงง�นข้�มช�ติจ�กพม่�

บทสะท้อนสิทธิในชีวิต	และปัญห�ก�รค�้มนุษย์

จากเหตุโศกนาฏกรรม	กรณีพบศพชาวพม่า	๕๔	ศพ	 กองก่ายกันอยู่ในตู้ห้องเย็นของรถ

สิบล้อบรรทุกอาหารทะเลสด	หมายเลขทะเบียน	๗๐ – ๐๖๑๙	ระนอง	ด้านหน้ารถมีข้อความว่า	

รุ่งเรืองทรัพย์	จอดทิ้งบริเวณปากซอยชายป่าละเมาะริมถนนเพชรเกษม	บ้านบางกล้วยนอก	ตำาบล

นาคา	อำาเภอสุขสำาราญ	จังหวัดระนอง และยังมีชาวพม่ารอดชีวิตอีก	๖๗	คน	ในสภาพโคม่า	จากการ

ขาดอากาศหายใจ เจ้าหน้าที่ต้องรีบช่วยเหลือนำาส่งโรงพยาบาล โดยหลายคนต้องใช้ออกซิเจนเพื่อ

ช่วยชีวิตในระหว่างการเดินทาง เหตุเกิดเมื่อกลางดึก	คืนวันที	่๙	เมษายน	๒๕๕๑

นอกจากนี้	ผลสำารวจขององค์การเพื่อผู้ลี้ภัยและผู้อพยพแห่งสหรัฐอเมริกา	(ยูเอสซีอาร์ไอ)

ที่เผยแพร่เนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลก	ในปี	๒๕๕๑	ได้ระบุว่า ไทยติดอันดับประเทศที่ได้ชื่อว่ามีการละเมิด

สิทธิของผู้ลี้ภัยมาก๙ โดยระบุให้	จีน	อินเดีย	มาเลเซีย	ไทย	บังคลาเทศ รวมทั้ง	อิรัก	เคนย่า	รัสเซีย	

และซูดาน ในรายงานผลการสำารวจได้จัดระดับประเทศเหล่านี้ตั้งแต่	เอ	ไปจนถึง	เอฟ ซึ่ง	ไทย	จีน 

และมาเลเซีย	ถูกจัดอยู่ในประเทศที่ได้เกรดเอฟ	อันเป็นระดับเลวร้ายที่สุด จากการบีบบังคับส่งกลับ

ผู้ลี้ภัยให้ไปอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายที่อาจถึงแก่ชีวิต	และไม่ได้ให้ความคุ้มครองทางกายแก่

ผู้ลี้ภัย
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๒.๖  สิทธิผู้ลี้ภัย ผู้อพยพ โยกย้�ยถิ่นฐ�น และปัญห�ก�รค้�มนุษย์

กรณี

โรฮิงญ�

เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๒ สำานักข่าว บีบีซี	เสนอข่าวว่า ทางการไทยได้ผลักดันไม่ให้

ชาวโรฮิงญาขึ้นฝั่ง โดยอ้างว่า	ประชาชนบริเวณชายฝั่งเกิดความหวาดกลัว แม้ชาวโรฮิงญาจะไม่เคย

มีประวัติทำาร้ายคนไทย แต่หากว่าอยู่ในสภาวะกดดันอาจนำามาซึ่งการก่อความรุนแรงขึ้นได้ และมี 

ชาวโรฮิงญา	จำานวน	๗๘	คนถูกจับกุมขณะใช้เรือลักลอบเดินทางเข้ามาในน่านน้ำาไทย ส่วนใหญ่มี

สภาพอิดโรย โดยกล่าวว่าระหว่างเดินทางได้ถูกทหารพม่าจับกุม	ทำาร้ายร่างกาย	และควบคุมตัวไว้

จนกระทั่งถูกปล่อยตัวมาและถูกทางการไทยจับกุมตัวในที่สุด โดยเจ้าหน้าที่ของไทยได้นำาอาหาร

และน้ำามาให้	พร้อมนำาผู้ได้รับบาดเจ็บเข้าทำาการรักษา ผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัดระนองได้ส่ง

ฟ้องต่อศาลจังหวัดระนองในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย 

เมื่อศาลพิพากษาและได้รับโทษแล้วก็จะส่งตัวให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองระนองเพื่อส่งกลับออกนอก

ประเทศตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

จากกรณีดังกล่าว เป็นเหตุให้รัฐบาลถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในและต่างประเทศถึง

ความไร้มนุษยธรรมที่ผลักดันผู้ลี้ภัย	๗๘	คน	ออกไป ซึ่งเสี่ยงต่อความเสียหายของภาพลักษณ์ใน

สายตาประชาคมโลก อย่างไรก็ดี	องค์กรสิทธิมนุษยชนได้ท้วงติงและให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลใน

การจัดการกับปัญหานี้ด้วยความยืดหยุ่น และดำาเนินการเจรจากับประเทศที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของ

การเคารพสิทธิมนุษยชนและหลักแห่งมนุษยธรรม

กสม. ได้ตรวจสอบและเข้าเยี่ยมชาวโรฮิงญาที่สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	สวนพลู	และยังคง

ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้	ในปี	๒๕๕๒ เนื่องจากรัฐบาลบังคลาเทศได้พิสูจน์สัญชาติและ

ได้รับชาวโรฮิงญากลับประเทศ	๒๘	คน แต่รัฐบาลพม่าไม่ยอมรับว่าชาวโรฮิงญากลุ่มนี	้เป็นประชาชน

ของประเทศตน
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ม้งล�ว

นายกษิต	ภิรมย์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	กล่าวในโอกาสเดินทางไป

ติดตามการแก้ปัญหาการส่งชาวม้งลาวอพยพ ในพื้นที่ควบคุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 

บ้านห้วยน้ำาขาว	ตำาบลเข็กน้อย	อำาเภอเขาค้อ	จังหวัดเพชรบูรณ์	เมื่อกลางปี	๒๕๕๒	ว่า ชาวม้ง

ลาวอพยพบ้านห้วยน้ำาขาว	แบ่งเป็น	๒	กลุ่ม	คือ	กลุ่มผู้ลี้ภัยทางการเมือง	และกลุ่มลักลอบเข้าเมือง

เพื่อหวังความเป็นอยู่ที่ดีกว่า โดยกลุ่มของผู้ลี้ภัยทางการเมืองซึ่งไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ 

ได้ขอลี้ภัยไปยังประเทศที่สาม ส่วนที่เหลือ	รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะรับ

กลับประเทศทั้งหมด	โดยได้รับการช่วยเหลือจากประเทศไทย และสำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่ง

สหประชาชาติ	หรือ	UNHCR รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ความมั่นใจแก่กลุ่ม

ม้งลาวทั้งหมดว่า	จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี  

กลุ่มม้งลาวเริ่มอพยพจากประเทศลาวเข้ามาในพื้นที่อำาเภอเขาค้อ	ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๗

จนมีจำานวนมากกว่า	๗,๐๐๐	คน ทหารกองทัพภาคที่	๓	นำาทั้งหมดไปควบคุมไว้บริเวณพื้นที่ควบคุม

ผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย บ้านห้วยน้ำาขาว และทยอยส่งกลับตั้งแต	่ป	ี๒๕๕๐  

จากที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มีข้อตกลงที่จะ 

ผลักดันชาวม้งลาวอพยพที่บ้านห้วยน้ำาขาวทั้งหมด	จำานวนกว่า	๔,๐๐๐	คน	กลับประเทศ	และ

ดำาเนินการปิดพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านห้วยน้ำาขาว	จังหวัดเพชรบูรณ์	ภายในเดือนกันยายน	๒๕๕๒

และนับแต่เดือนกุมภาพันธ์	๒๕๕๐	เป็นต้นมา ได้มีความพยายามผลักดันชาวม้งลาวเหล่านี้ ซึ่งมีทั้ง

ผู้สูงอายุ ผู้หญิง	และเด็ก	กลับสู่ประเทศเป็นระยะๆ แล้วกว่า	๒,๐๐๐	คน 

เมื่อวันที่	๒๐	พฤษภาคม	๒๕๕๒ องค์กรแพทย์ไร้พรมแดน	(Médecins	Sans	Frontières 

-	MSF)	ซึ่งเป็นองค์กรด้านมนุษยธรรมเพียงองค์กรเดียวในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านห้วยน้ำาขาว โดย

ปฏิบัติภารกิจการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ชาวม้งลาวมากว่า	๔	ปี	ได้ออกมาแถลงอย่าง

เป็นทางการถึงการถอนตัวออกจากการปฏิบัติภารกิจในพื้นที ่ โดยให้เหตุผลว่า	เนื่องจากรัฐบาลไทย

ได้เพิ่มมาตรการทางทหารต่างๆ	ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำางานของ	MSF	เช่น	การบังคับให้ต้องผ่าน

จุดตรวจหรือผ่านการควบคุมของทหารก่อนเข้ามารับบริการทางการแพทย ์ การกดดัน	MSF	ให้ระงับ

การแจกจ่ายอาหารแก่ผู้อพยพ	เป็นต้น ทั้งนี้	เพื่อบีบบังคับให้	MSF	ออกจากพื้นที่	และมีการใช้

มาตรการกดดันให้ชาวม้งลาวเลิกล้มความตั้งใจในการขอสถานะผู้ลี้ภัย	 และกักขังแกนนำาชาวม้ง

บางคนเพื่อกดดันชาวม้งลาวให้เดินทางกลับ อนึ่ง	การกดดัน	MSF	ออกจากพื้นที่ดังกล่าวจะเปิด

โอกาสให้รัฐสามารถใช้มาตรการที่เด็ดขาดในการผลักดันชาวม้งลาวเหล่านี้กลับประเทศต่อไป
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ในขณะที่ ชาวม้งลาวเริ่มอพยพเข้ามาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านห้วยน้ำาขาว สำานักงาน

ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลไทยให้เข้าไปดูแล และพิจารณา

สถานะของผู้ลี้ภัยเหล่านี้ และข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวเกี่ยวกับผู้อพยพชาวม้งลาว และการผลักดันผู้อพยพชาวม้งลาวเหล่านี้กลับประเทศ 

ที่ผ่านมานั้น	ได้ดำาเนินการไปโดยไม่ผ่านการตรวจสอบโดยองค์กรที่เป็นอิสระและเป็นกลาง

อย่างไรก็ดี	มีครอบครัวชาวม้งลาวบางส่วนได้ร้องเรียนมายังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ	ว่าได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมในที่พักพิงชั่วคราว บางส่วนเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย

เมื่อถูกส่งกลับไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องจากผู้นำาครอบครัวในอดีตเคยเป็น

ศัตรูในสงครามกันมาก่อน การส่งกลับผู้อพยพลี้ภัย หากไม่มีหลักประกันในด้านความปลอดภัยใน 

ชีวิตถือเป็นการเสี่ยงต่อการละเมิดต่อสิทธิในชีวิต และหลักการมนุษยธรรมตามกฎหมายมนุษยธรรม

ระหว่างประเทศ	ว่าด้วยการส่งตัวกลับ	(Non	Refoulement) ในที่สุด	รัฐบาลไทยได้จัดส่งชาวม้งลาว

กลับประเทศทั้งหมด	เมื่อวันที	่๒๙	ธันวาคม	๒๕๕๒    
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๒.๗ สิทธิท�งวัฒนธรรม  

กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) สั่งห้ามชาวมอญจัดงานวันชาติ ระหว่าง

วันที่ ๒ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ที่วัดบ้านไร่เจริญผล จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นการกระทำาที่ผิดกฎหมาย 

ขัดหลักสิทธิมนุษยชน รัฐไม่มีสิทธิบังคับมิให้ใช้ชื่อ	วันชาติมอญ ซึ่งถือเป็นสิทธิพื้นฐานในการที่จะมี

วัฒนธรรมและแสดงถึงความเป็นชาติของตนได้ อย่างไรก็ตามปรากฏว่า	ชาวมอญยังคงจัดงานต่อไป

จากกรณีที่มีเอกสารของ กอ.รมน. ลงชื่อโดยหัวหน้าส่วนติดตามสถานการณ์ความมั่นคง 

เรื่องแนวทางการจัดงานของชมรมเยาวชนมอญ	กรุงเทพฯ ระบุว่า	การจัดงานต้องจัดโดยสมาคมที่

มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามใช้ชื่อการจัดงานในลักษณะวันชาติมอญหรือรำาลึก

ชนชาติมอญ โดยอ้างว่า จะทำาให้เกิดความเข้าใจผิดว่า ประเทศไทยสนับสนุนงานการเมืองของ

ชาติมอญ งดให้มีการเล่นดนตรี ร้อง รำา เครื่องดีดสีตีเป่า และงานบันเทิง รวมทั้งภายในงานต้องใช้ 

ตัวหนังสือภาษาไทยเท่านั้น

นางสุน ี ไชยรส อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นว่า เอกสารดังกล่าวของ กอ.รมน. 

น่าจะเป็นมติเดิมของผู้ว่าราชการจังหวัดคนเก่า ซึ่ง กสม. ได้ท้วงติงให้แก้ไขแล้ว แต่คิดว่าคงยังไม่ได้ 

ดำาเนินการ เพราะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและไม่มีความชอบธรรม ทุกเชื้อชาติควรมีสิทธิ 

เท่าเทียมกัน

๒.๘ สิทธิในก�รศึกษ�

สิทธิในการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพและการพัฒนาศักยภาพให้สามารถดำารงชีวิต

ได้อย่างมีศักดิ์ศรีถือเป็นสิทธิมนุษยชนพื้นฐานที่สำาคัญ แม้รัฐจะได้ผลักดันการปฏิรูปการศึกษา 

นโยบายการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา นโยบายเรียนฟรี ๑๒ ปี ฯลฯ แต่ก็ยังมีข้อจำากัดในการเข้าถึง 

การศึกษาที่มีคุณภาพ เยาวชนจำานวนไม่น้อยยังไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างเต็มที่ 

การปฏิรูประบบราชการและเศรษฐกิจสังคม ทำาให้สถาบันการศึกษาระดับสูงต้องเข้าสู่การ “ออกนอก

ระบบราชการ” ซึ่งความจริงมีผลทั้งด้านบวกและด้านลบ นิสิตนักศึกษาจำานวนไม่น้อยรู้สึกว่าตน

และครอบครัวไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นได้ จึงเข้าสู่โครงการกู้ยืมเงินเพื่อการ

ศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ บางรายต้องจ่ายดอกเบี้ยที่สูงมาก แต่เมื่อจบการศึกษาไม่สามารถ

เข้าสู่อาชีพที่มีรายได้เพียงพอเพื่อจะชดใช้เงินกู้ยืมเหล่านั้นได้ในเวลาที่จำากัด เป็นเหตุให้บางราย 

ถูกฟ้องร้องคด ี สะท้อนให้เห็นว่า มาตรการในการส่งเสริมสิทธิในการศึกษายังมีข้อจำากัดอีกมาก
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การศึกษาเรียนรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมถึงความเข้าใจในเรื่องการเคารพในศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ คุณธรรม จริยธรรม แม้ว่าบางส่วนอาจถูกแทรกไว้ในเนื้อหาหลักสูตรการศึกษาบ้าง 

แต่ก็ยังไม่สามารถทำาให้นักเรียนนิสิต นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจและสำานึกในสิทธิและหน้าที่ของ

ตนเองและผู้อื่นจนก่อให้เกิดการกระทำาอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิต่อบุคคลอื่นที่ด้อยโอกาสกว่าอย่าง

กว้างขวาง นอกจากนี้	การให้ความสำาคัญกับ “ความเป็นเลิศทางวิชาการ”	ที่ไม่สมดุลกับ	“การเสริม

สร้างคุณธรรม จริยธรรม”	ย่อมนำามาซึ่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมโดยรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การศึกษาทางเลือกหรือการศึกษาตามอัธยาศัยยังไม่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน 

อย่างจริงจัง แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช	๒๕๕๐ จะได้ระบุไว้ใน หมวดที่ ๕

แนวนโยบายแห่งรัฐ ส่วนที่ ๔ มาตรา ๘๐ วรรค ๓ ว่า “พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา

ในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผน 

การศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำานึก

ของความเป็นไทย  มีระเบียบวินัย	คำานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม	และยึดมั่นในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”	 ซึ่งมีความจำาเป็นต้องทำาความเข้าใจกับสาระ

ดังกล่าวเพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริง และสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
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๒.๙ สิทธิในก�รเข้�ถึงบริก�รส�ธ�รณสุขของผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยง

สิทธิสุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรจะได้รับเมื่อเจ็บป่วย จะต้องได้รับ

การควบคุมและป้องกันโรค  ไม่ใช่เพียงค่ารักษาเท่านั้น 

ตัวอย่�งปัญห�สิทธิสุขภ�พของกลุ่มต�่งๆ

กลุ่มแรงง�นข้�มช�ต ิ สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเทียบเคียงกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่

สิทธิประโยชน์ในหลักประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติกลับไม่ครอบคลุมถึงยาต้านไวรัสเอดส์ แสดงให้ 

เห็นว่า การเข้าถึงบริการสุขภาพมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน 

ข้อเสนอขององค์กรด้านแรงงาน คือ ให้รัฐบาลตั้งกองทุนช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ รวมถึง 

ผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติ ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับประกันสุขภาพ เนื่องจากไม่ได้จดทะเบียนแรงงาน	โดยช่วย

ให้สามารถซื้อบัตรประกันสุขภาพได้และมีมาตรฐานเดียวกับคนไทยด้วย

กลุ่มผู้ใช้ย�เสพติด องค์กรที่ทำางานด้านยาเสพติดมีการผลักดันให้พัฒนาระบบบริการ

สำาหรับบุคคลกลุ่มนี้ โดยผลักดันให้สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพิ่มสิทธิ

ประโยชน์ในการให้เมทาโดนทดแทนในระยะยาวสำาหรับผู้ใช้สารเฮโรอีน เพื่อลดการฉีดเฮโรอีนและ 

การใช้เข็มร่วมกัน เป็นการลดปัญหาเรื่องโรคที่เกิดจากการใช้เข็มร่วมกัน

กลุ่มพนักง�นบริก�รท�งเพศ มีปัญหาร่วมกับกลุ่มที่มีความยากลำาบากในการเข้าถึงบริการ

สุขภาพ ในกลุ่มอื่นๆ คือ สังคมรังเกียจ ส่วนการถูกบังคับให้เจาะเลือด เมื่อมีการแจ้งผลกับเจ้าของ

สถานประกอบการ อาจมีผลกระทบในเรื่องงาน เพราะไม่มีการรักษาความลับที่ดีพอ

กลุ่มที่มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ทางทวาร เมื่อเกิดโรคที่

ทวาร บางครั้งจะถูกปฏิเสธการรักษา 

สถ�นก�รณ์ด้�นเอดส์ 

สถานการณ์ของผู้ป่วยเอดส์ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ สำานักระบาดวิทยา กรม 

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรายงานผู้ป่วยเอดส์จากสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ 

และเอกชน ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ รวมทั้งสิ้น ๓๕๙,๘๐๗ ราย และมี 

ผู้เสียชีวิต ๙๖,๐๖๗ ราย กลุ่มอายุที่พบมากเป็นกลุ่มวัยทำางานที่มีอายุระหว่าง ๒๐-๔๔ ปี พบว่า 

กลุ่มอายุ ๓๐ – ๓๔ ปี มีผู้ป่วยสูงสุด (ร้อยละ ๒๔.๙๖) รองลงมา อายุ ๒๕ – ๒๙ ปี, ๓๕ – ๓๙ ปี 

และ ๔๐ – ๔๔ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๑, ๑๗.๘๒ และ ๑๐.๒๐ ตามลำาดับ ส่วนกลุ่มอายุต่ำาสุด คือ 

กลุ่มอายุ ๑๐-๑๔ ปี (ร้อยละ ๐.๔๒) ผู้ป่วยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างมากที่สุด รองลงมา คือ 

เกษตรกร ว่างงาน ค้าขาย และแม่บ้าน  ส่วนใหญ่เป็นการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร้อยละ ๘๔.๒๐
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๐

๒๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๔๐,๐๐๐
จำนวนปวย (ราย)

๒๕๒๗-๒๕๔๑
๒๕๔๒

๑๑๗,๓๔๙

๓๕,๔๕๖

๒๗,๓๙๑
๒๖,๗๗๒

๒๕,๙๙๖
๒๕,๘๘๓

๒๗,๓๕๙

๓๐,๕๕๕ ๒๓,๕๖๕ ๒๐,๒๖๕ ๑๗,๙๒๗ ๑๒,๓๐๓ ๔,๔๔๒

๙,๐๙๓
๘,๔๓๖

๘,๕๐๖
๘,๐๐๘

๗,๕๙๘
๖,๔๙๓

๔,๔๖๓ ๓,๒๕๖
๒,๕๔๔

๑,๕๐๖
๗๐๘

๒๕๔๔ ๒๕๔๕
๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘

๒๕๔๙
๒๕๕๐ ๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๔๓

ปวย เสียชีวิต

ป พ.ศ.

แนวโน้มของผู้ป่วยเอดส์และผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ลดลงกว่าในอดีต

ที่ผ่านมา เนื่องจากการรักษาผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรัส ทำาให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่

ยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงทำาให้มีผู้ป่วยเอดส์และผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์

ลดลงกว่าอดีต 

๐

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕รอยละ

กลุมอายุ

๐-๔

๕-๙๐-๔
๑๐-๑๔

๑๕-๑๙
๒๐-๒๔

๒๕-๒๙
๓๐-๓๔

๓๕-๓๙
๔๐-๔๔

๔๕-๔๙
๕๐-๕๔

๕๕-๕๙
๖๐+

๔.๑๐

๑.๒๗
๐.๔๒

๐.๗๗

๗.๗๑

๒๒.๑๑

๒๔.๙๖

๑๗.๘๒

๑๐.๒๐

๕.๓๒

๒.๖๐
๑.๓๑ ๑.๔๒

ถึงแม้ว่าสถานการณ์ของการติดเชื้อในประเทศจะลดลง แต่พบว่า กลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในวัย

เด็กและผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนโยบายในการพัฒนาประเทศปัจจุบันไม่ได้ให้ความสำาคัญกับประเด็น

เหล่านี้ ยังคงเน้นสนับสนุนนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การเงินเป็นสำาคัญ 

ประเด็นด้านสุขภาพจะได้รับความสนใจในอันดับท้ายๆ ของการกำาหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศ 

โครงการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลความรู้ สิทธิผู้ป่วย การใช้ยาต้านไวรัสที่ถูกต้อง จะได้

รับการสนับสนุนน้อยมากเมื่อเทียบกับการสนับสนุนการพัฒนาด้านอื่นๆ 

นอกจากนี้ ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสิทธิบัตรยายังเป็นประเด็นที่สาธารณชนต้องติดตาม 

ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกรณีการเปิดการค้าเสรีแบบทวิภาคี (FTA) ระหว่างไทยกับอเมริกา 

ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการจดสิทธิบัตรสมุนไพร หรือยาบางชนิดที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศกำาลัง

พัฒนาที่ยังไม่มีความพร้อมในการผลิตยา และการทดลองคุณภาพของยาต่างๆ ซึ่งจะทำาให้ประเทศ

ที่พัฒนาด้านการวิเคราะห์ วิจัยยาชนิดต่างๆ ผูกขาดการผลิตยาและจะส่งผลให้ยามีราคาแพง และ

ประชาชนที่ยากจน ด้อยโอกาสจะเข้าไม่ถึงยาเหล่านั้น ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานในการได้รับ 

การดูแลสุขภาพของประชาชน

กลุ่มอายุผู้ป่วยเอดส์

 อัตราการป่วย และเสียชีวิต
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๒.๑๐  สิทธิผู้บริโภค และก�รเข้�ถึงบริก�รส�ธ�รณะ
สิทธิผู้บริโภค ในฐ�นะประช�ชนที่พึงได้รับจ�กบริก�รต่�งๆ ของรัฐ

การบริการสาธารณะของรัฐ ได้แก่ การขนส่ง สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การบริการ

สาธารณสุข การสื่อสารโทรคมนาคม และพลังงาน ในส่วนของการขนส่งทางบกที่มีปัญหาอย่างมาก 

คือ การบริการของรถไฟ เพราะคุณภาพของการบริการและการคุ้มครองผู้บริโภคยังไม่ได้มาตรฐาน 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๑ ได้บัญญัติเรื่อง

สิทธิของผู้บริโภคเอาไว้ ให้ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายมีสิทธิที่จะร้องเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ 

ผู้เสียหายได้รับการเยียวยา ซึ่งการบริการของรถไฟยังไม่มีกระบวนการในการเยียวยาผู้ที่ได้รับความ 

เสียหายที่ชัดเจน

อีกประเด็นหนึ่งที่สำาคัญ คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปร่วมบริหารกิจการภาคเอกชน 

ทำาให้เกิดการตั้งคำาถามเรื่องธรรมาภิบาลและผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์ที่เจ้าหน้าที่เหล่า

นั้นได้รับจากทางภาครัฐจะน้อยกว่า เมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากภาคเอกชน โดยเฉพาะ 

เบี้ยประชุมหรือโบนัสที่อิงต่อผลกำาไร ทำาให้การกำากับนโยบายอาจเอื้อให้เอกชนที่ไปร่วมบริหาร 

ไม่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณชนอย่างแท้จริง ทำาให้เห็นปรากฏการณ์หลายๆ อย่าง เช่น 

ราคาน้ำามัน  ซึ่งไม่ได้ขับเคลื่อนไปตามกลไกตลาดอย่างแท้จริง แต่บิดเบือนไปตามการแทรกแซงราคา 

การบริการสาธารณะ กรณี

รถไฟ	:	บทสะท้อนปัญห�สวัสดิภ�พ	คว�มปลอดภัย

ตลอดจนประสิทธิภ�พในก�รบริห�รจัดก�รและก�รให้บริก�ร

เหตุการณ์รถไฟตกรางที่สถานีรถไฟเขาเต่า อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 

๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ จนทำาให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ตามด้วยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดูเหมือน

จะเป็นการจุดประเด็นคำาถามในเรื่องประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการให้บริการรถไฟ ซึ่งถือ

เป็นสาธารณูปโภคที่สำาคัญและเป็นอีกหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานของสังคมที่ให้บริการด้านคมนาคมและ

ขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเชื่อมโยงระหว่างเมืองกับชนบทที่ได้ดำาเนินกิจการมากว่าร้อยปีแล้ว 

ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นคนยากจนจากชนบทที่ต้องอาศัยพาหนะในการเดินทางเข้าเมืองและขนส่ง

สินค้าการเกษตร นอกจากนี้ ยังเป็นการขนส่งวัตถุดิบและสินค้าสำาคัญๆ รวมทั้ง น้ำามันเชื้อเพลิง 

และผลผลิตอุตสาหกรรมจำานวนไม่น้อย

ประเด็นที่มีการถกเถียงกัน คือ เรื่องระบบรักษาความปลอดภัย เช่น ระบบ Deadman-

Vigilance และมาตรการการรักษาความปลอดภัย หรือความประมาทเลินเล่อของเจ้าพนักงานเดินรถ 
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จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า หัวรถจักรจำานวนมากกว่าครึ่งอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้การได้ดี เนื่องจาก

ชำารุดทรุดโทรม และหมดอายุการใช้งาน รวมทั้งการไม่มีอะไหล่สำารองที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ 

ตลอดจนสภาพการณ์ที่ขาดงบประมาณในการดำาเนินการได้อย่างรวดเร็ว ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญ

ในการทำางาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ในราคาที่เป็นธรรม และ

ประชาชนผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยในการใช้บริการ

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นในเรื่องของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization) และการปรับ 

โครงสร้างการบริหารจัดการ (Corporatization) ที่ยังเป็นที่ถกเถียงกัน เนื่องจากความแตกต่าง 

ทางความคิด ระหว่างผู้บริหารกับสหภาพแรงงาน และประชาชนผู้ใช้บริการในการแก้ไขปัญหาอย่าง

เป็นรูปธรรมและเป็นระบบ ทั้งนี้ คงจะต้องสร้างรูปแบบของการมีส่วนร่วมระหว่างภาคส่วนต่างๆ 

(Multi-Stakeholders) ที่จะช่วยกันจัดวางเป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีส่วนร่วมใน 

การกำาหนดทิศทางการปฏิรูประบบรถไฟขนส่งมวลชนอย่างเป็นระบบ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ

ของประชาชนผู้ใช้บริการและการพัฒนาประเทศอย่างเหมาะสมต่อไป

สิทธิผู้บริโภคกับห้�งสรรพสินค้�ขน�ดใหญ่
และร้�นค้�ปลีกร�ยย่อย	(ร้�นโชห่วย)

จากการที่ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เข้ามาดำาเนินกิจการในประเทศไทยเป็นเวลาหลายปีแล้ว 

โดยได้กระจายลงไปถึงระดับอำาเภอ หมู่บ้าน ทำาให้เกิดผลกระทบกับร้านค้าปลีก (ร้านโชห่วย) และ 

ผู้บริโภค ปัญหาที่พบ คือ ผู้ผลิตถูกเอารัดเอาเปรียบจากห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ เนื่องจากห้างเหล่านี้ 

ขายสินค้าจำานวนมาก จึงสามารถบีบบังคับให้ผู้ผลิตขายสินค้าในราคาที่ต่ำากว่าร้านโชห่วยทั่วไป 

ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่จึงขายสินค้าได้ในราคาถูก และยังมีการจูงใจผู้บริโภคให้เข้าไปซื้อสินค้าใน

จำานวนมากเกินจริง โดยใช้สินค้าราคาถูก “ล่อใจ” ทั้งที่ไม่มีความจำาเป็นที่จะต้องซื้อสินค้ามาก

ขนาดนั้น การขายสินค้าราคาถูกโดยวิธีการไม่ปกติ เป็นสาเหตุการล่มสลายของร้านโชห่วย ทำาให้ 

มีการปิดตัวไปเป็นจำานวนมาก แม้ในหลายจังหวัดก็มีการรวมตัวของร้านโชห่วย คัดค้านการเข้ามา

ของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ แต่ก็ไม่สามารถต้านทานได้ 

นอกจากนี้ การทำาเกษตรกรรมแบบ contract farming ซึ่งมีการซื้อเมล็ดพันธุ์ พันธุ์สัตว์  

ยา จากบริษัทห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ทำาให้ระบบของเกษตรกรถูกผูกขาดด้วยกลไกตลาดเหล่านี้ 

ปัญหาที่เห็นอยู่ในขณะนี้ คือ สินค้าเกษตร กรณีเลี้ยงกุ้งกุลาดำา ปลาทับทิม หมู ไก่ รวมทั้งต้นกล้า 

ยางพาราที่ถูกส่งไปมีการปลูกหรือเลี้ยงกันทั่วประเทศ และกลไกการตลาดก็อยู่ในมือของบริษัท 

ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ทำาให้วิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมถูกกลืนไป ซึ่งโดยหลัก หน่วยงานของรัฐควรป้องกัน

มิให้มีการเอารัดเอาเปรียบเช่นนี้ แต่ที่ผ่านมารัฐกลับเอื้อประโยชน์ให้มีห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือ 

contract farming เหล่านี้เสียเอง
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๓.  สิทธิชุมชนในฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑. กิจก�รประมงทะเล ประมงพ�ณิชย์ และประมงพื้นบ้�น / ทะเลและช�ยฝั่ง

สิทธิชุมชน ตามความหมายที่ชาวบ้านในพื้นที่ชายฝั่งเข้าใจ คือ สิทธิในการจัดการทรัพยากร

ชายฝั่ง  การปกป้อง การดูแลรักษา และการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนการฟื้นฟู  แต่ทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่งได้ถูกทำาลาย โดยสาเหตุดังต่อไปนี้

๑. นายทุน คือ	ผู้บ่อนทำาลายทรัพยากรของชุมชน	โดยมีอำานาจเหนือรัฐบาล	และพยายาม

ทำาทุกวิถีทางให้รัฐบาลเอื้อประโยชน์ให้พวกตน ข้าราชการได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล แม้ไม่ 

เห็นด้วย	แต่ไม่กล้าขัดขืน	เช่น	เมื่อปี	๒๕๔๗ - ๒๕๔๘ รัฐบาลมีโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน	หรือ

โครงการ	Seafood	Bank	หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า	“โฉนดทะเล”	โดยให้คนในชุมชนมีสิทธิจับจอง

ชายฝั่งทะเลเพื่อเลี้ยงหอย	หรือเลี้ยงปลาในกระชัง และรัฐได้ออกโฉนดรับรองให้เพื่อสามารถนำา

เอกสารดังกล่าวไปกู้ยืมเงินจากธนาคารได้ แต่ชาวบ้านในชุมชนไม่เห็นด้วย	เนื่องจากเป็นการนำาพื้นที่

สาธารณะมาจัดสรรให้แก่ปัจเจกบุคคล อีกทั้งชาวบ้านมีการดำาเนินกิจการดังกล่าวอยู่ก่อนแล้ว	และมี

การจัดการและดูแลของชุมชนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง	โดยมีการต่อต้านและไม่เข้าร่วมโครงการ

ดังกล่าว จนรัฐบาลในขณะนั้นต้องยกเลิกโครงการไป ต่อมา ในภายหลังชุมชนทราบว่าเป็นแผน 

เพื่อให้นายทุนเอกชนมาครอบครองโฉนดทะเลแทน	เพราะมีการเปิดเสรีการลงทุนในการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ำาแบบ	Contract	Farming	และ	Food	Safety	ร่วมด้วย	 อันเป็นผลให้การทำากิจการประมง

ในโครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้การครอบงำาของระบบทุนทั้งหมด ตั้งแต่การต้องใช้พันธุ์สัตว์น้ำา	อาหาร

ยารักษาโรค ตลอดจนตลาดที่รับซื้อจากระบบทุนดังกล่าวทั้งวงจร เช่นเดียวกับการเลี้ยงหมู	ไก่

อยู่ก่อนแล้ว เพราะเมื่อดำาเนินกิจการขาดทุน	โฉนดทะเลย่อมตกเป็นของนายทุนนั้นเอง	และ

นอกจากนั้นได้เปิดให้นายทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนได้ด้วย

  ๒. กิจการประมงพาณิชย์ โดยใช้เครื่องมือทำาลายล้าง	เช่น	ประมงอวนรุน	ประมงอวนลาก 

ประมงเรือปั่นไฟปลากะตัก	ประมงเรือคลาดหอย	เป็นต้น โดยกฎหมายกำาหนดเขตประมงชายฝั่งไว้

ที่ระยะ	๓,๐๐๐	เมตร	แต่เรือประมงพาณิชย์รุกล้ำาเข้ามาในระยะดังกล่าวอยู่เป็นประจำาและการกระทำา

ดังกล่าวเป็นความผิดทางกฎหมายด้วย แม้ว่าขณะนี้ได้ขยายเขตประมงชายฝั่งเป็น	๓	ไมล์ทะเล	หรือ

ประมาณ	๕,๔๐๐	เมตร	 โดยให้แต่ละพื้นที่ไปตกลงกันเอง	 ซึ่งได้มีการตกลงเกือบทั้งประเทศแล้ว

แต่ยังมีการละเมิดรุกล้ำาเขตประมงชายฝั่งเข้ามาอยู่เป็นประจำา	โดยเจ้าหน้าที่ดูแลไม่ทั่วถึงหรือไม่ใส่ใจ

ดำาเนินการอย่างจริงจัง	อันเป็นการทำาให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรทางทะเลและทำาลายเครื่องมือหากิน

ของประมงชายฝั่งอีกด้วย
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๓.๒  ก�รใช้ประโยชน์ในที่ดิน และกฎหม�ยต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑)	 ปัญห�อันเนื่องม�จ�กก�รประก�ศเขตอุทย�นแห่งช�ติและเขตป่�สงวนแห่งช�ติ	

  โดยมิได้มีการเดินสำารวจว่ามีผู้อยู่อาศัยอยู่ก่อนประกาศหรือไม่ เมื่อประกาศเขต 

พื้นที่ดังกล่าวและมีแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขต เป็นผลให้ประชาชนจำานวนมาก 

กลายเป็นผู้บุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติและเขตป่าสงวนจำานวนมาก มีการดำาเนินคดีประชาชนดังกล่าว 

ซึ่งเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเหล่านั้น อีกทั้งรัฐสร้างภาพให้สังคมเข้าใจว่า 

ประชาชนบุกรุกและตัดไม้ทำาลายป่าอีกด้วย

  ต่อมา เมื่อประชาชนต้องตัดไม้ในพื้นที่ที่ตนอยู่มาใช้ประโยชน์ หรือในพื้นที่ภาคใต้

ที่ประชาชนตัดต้นยางที่ตนปลูกไว้เพราะหมดอายุการใช้ประโยชน์เพื่อปลูกใหม่ ประชาชนเหล่านั้น 

จะถูกดำาเนินคดีอาญาในข้อหาบุกรุกป่า และถูกฟ้องดำาเนินคดีทางแพ่งในฐานทำาให้โลกร้อน ทั้งที่

ข้อมูลทางวิชาการดังกล่าวยังไม่ได้รับการยอมรับ แต่กลับมีการรับฟังเป็นพยานหลักฐานให้ประชาชน

ต้องชดใช้ค่าเสียหายจำานวนมาก อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนเป็นทวีคูณ

๒)	 ก�รออกเอกส�รสิทธิโดยมิชอบ 

    ๒.๑) การออกเอกสารสิทธิในพื้นที่การทำาเหมืองแร่เดิม	ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.

๒๕๑๐ ได้กำาหนดไว้อย่างชัดแจ้งว่า ที่ดินที่ใช้ในการทำาเหมืองแร่นั้น หากที่ดินก่อนการทำาเหมืองแร่

เป็นสิทธิของเอกชน เมื่อทำาเหมืองแร่เสร็จสิ้นย่อมกลับมาเป็นของเอกชนดังเดิม หากที่ดินดังกล่าว

เป็นของรัฐ เมื่อการทำาเหมืองแร่เสร็จสิ้นย่อมกลับมาเป็นของรัฐดังเดิม แต่ผู้ประกอบการเหมืองแร่

ได้ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินของรัฐออกเอกสารสิทธิในที่ดินเหมืองแร่เดิม ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลว่าเป็นผู้ใช้ 

ประโยชน์ในการทำาเหมืองแร่มาโดยตลอด แต่ในขณะนั้นลืมแจ้งสิทธิในที่ดินดังกล่าว เนื่องจากการ

คมนาคมไม่สะดวก (แต่สามารถติดต่อหน่วยงานของรัฐในการขอประทานบัตรการทำาเหมืองแร่ได้) 

ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงได้เอกสารสิทธิในที่ดินดังกล่าวไป ทั้งที่ที่ดินเหล่านั้นมีประชาชนอาศัย 

อยู่ก่อนแล้ว อันเป็นผลให้เกิดกรณีพิพาทระหว่างผู้ประกอบการและประชาชนจำานวนมากและสร้าง

ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

  ๒.๒) การออกเอกสารสิทธิในป่าชายเลน ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ของรัฐ 

(ที่ดินที่มีเอกสารหนังสือสำาคัญสำาหรับที่หลวง หรือ นสล.) ซึ่งเป็นการสมคบกันระหว่างนายทุน 

เจ้าพนักงานที่ดิน และเจ้าหน้าที่ปกครองในระดับท้องถิ่น อันเป็นผลให้ที่ดินของรัฐจำานวนมากตกเป็น 

ของนายทุน แต่เอกสารสิทธิดังกล่าวก็มิได้ถูกเพิกถอนแต่อย่างใด
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  ๒.๓) การให้นายทุนเช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกสวนปาล์มจำานวนมากใน

พื้นที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัด 

ได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายปฏิรูปที่ดิน ในการตรวจสอบปรากฏว่า ที่ดินที่มีการปลูกสวนปาล์มรายละ 

หลายพันไร่ ส่วนใหญ่หมดอายุสัญญาการเช่าแล้ว บางส่วนบุกรุกเข้าไปทำาสวนปาล์มโดยมิได้มี 

การเช่าแต่อย่างใด บางรายปลูกสวนปาล์มในพื้นที่นิคมสหกรณ์ที่กำาหนดให้สมาชิกนิคมใช้ประโยชน์

รายละเพียง ๕๐ ไร่เท่านั้น หรือบางรายปลูกสวนปาล์มในพื้นที่ที่มีหนังสือสำาคัญสำาหรับที่หลวง (นสล.) 

แต่หน่วยงานของรัฐไม่มีการแก้ไขหรือเรียกคืนมาจัดสรรให้แก่ประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำากิน ประชาชน 

ในพื้นที่สามจังหวัดได้รวมตัวกันประท้วงเป็นระยะๆ แต่ในที่สุดได้มีการจับกุมและดำาเนินคดีกับ

ประชาชนดังกล่าวแทน  จนเป็นปัญหามาจนถึงปัจจุบัน

 ๓.๓  ก�รก่อสร้�งในทะเลและช�ยฝั่ง และก�รกัดเซ�ะช�ยฝั่ง

การกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ เช่น อำาเภอเทพา อำาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

และหลายอำาเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดขึ้นเพราะสิ่งก่อสร้างในทะเลที่หน่วยงานรัฐ 

(กรมขนส่งทางน้ำาและพาณิชยนาวีหรือกรมเจ้าท่าเดิม)	ก่อสร้างขึ้นโดยมิใช่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

การก่อสร้างที่เรียกว่า	เขื่อนกันคลื่นและกันทราย (Jetty)	ด้วยเหตุผลว่าเป็นการป้องกันไม่ให้

ปากคลองและปากแม่น้ำาตื้นเขินทั้งที่รายงานการศึกษาของหน่วยงานดังกล่าว	(ก่อนมีการ

ก่อสร้าง) ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า	เมื่อมีการก่อสร้างแล้วด้านเหนือของเขื่อนมีการกัดเซาะชายฝั่ง

ส่วนด้านใต้ได้ที่ดินงอกขึ้นมา	แต่หน่วยงานดังกล่าวกลับพยายามก่อสร้างบริเวณปากคลองและ

ปากแม่น้ำา หรือการก่อสร้างที่ไปเปลี่ยนแปลงกระแสคลื่นของหน่วยงานอื่นเช่นกัน	ย่อมก่อให้เกิด

การกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มขึ้นด้วย

ปัจจุบันการแก้ไขปัญหาไม่อาจเกิดขึ้น เพราะหน่วยงานรัฐให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องกับสังคม 

อันทำาให้ประชาชนโดยทั่วไปเข้าใจว่า	 สาเหตุการกัดเซาะเกิดขึ้นจากคลื่นลมแรง	หรือน้ำาทะเลสูงขึ้น

แต่ความเป็นจริงเกิดจากสิ่งก่อสร้างในทะเลดังกล่าว
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๓.๔  โรงง�นอุตส�หกรรมประเภท และชนิดต่�ง ๆ 

๑) ในปี	๒๕๕๐	 มีการออกพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(ฉบับ

ที่	๔)	พ.ศ.๒๕๕๐ กำาหนดให้มี	“เขตประกอบการเสรี” เป็นพื้นที่สำาหรับการประกอบอุตสาหกรรม

พาณิชยกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ที่ขอที่นำาเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทาง 

ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นตามที่กฎหมายบัญญัติ เป็นความพยายามที่จะผลักดันเขต

เศรษฐกิจพิเศษขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ปัญหาเกิดขึ้นมาควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ว่าด้วยการ

ผังเมือง การเปิดการค้าเสรีนี้ทำาให้เกิดการพัฒนาโครงการอุตสาหกรรม และนำาไปสู่การขยายและ

บุกเบิกด้านการขนส่ง	เช่น	การขยายระบบการขนส่งเชื่อมไปยัง	จีน	อินเดีย	สหรัฐอเมริกา	ญี่ปุ่น	และ

ทวีปยุโรป	เป็นต้น	โดยมีการผลักดันให้เกิดโครงการอุตสาหกรรมมากมาย	และผลักดันให้ประเทศไทย

เป็นศูนย์กลางพลังงานของภูมิภาคนี้

ในพื้นที่ภาคใต้	ในช่วงเวลา	๕	ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงแห่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โดยจะมี

การก่อสร้างโรงไฟฟ้า	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาหลายแห่ง	และก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อรองรับ	เช่น	ก่อสร้าง

ท่าเทียบเรือที่ปากบารา	อำาเภอละง	ูจังหวัดสตูล	อีกทั้งได้มีการศึกษาการก่อสร้างทางรถไฟ	เพื่อขนส่ง

สินค้าและเชื่อมต่อระหว่างท่าเทียบเรือปากบารากับจังหวัดสงขลา โดยสิ่งก่อสร้างต่างๆ เกิดขึ้นเพื่อ

รองรับโครงการอุตสาหกรรมเหล่านี้ทั้งสิ้น ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนและชุมชนอย่าง

มากมาย	เช่น	ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต	และทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างร้ายแรง

๒) โรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมาย โดยการก่อตั้งโรงงานและขออนุญาตประกอบ

กิจการโรงงาน	ต้องขออนุญาตต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม  แต่หลังจากนั้น	การกำากับ	ควบคุม	และ

ดูแล	เปลี่ยนเป็นสำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแทน

ซึ่งในแต่ละจังหวัดมีโรงงานอุตสาหกรรมมากมายในความรับผิดชอบ อีกทั้งภายใต้การดูแลขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย เมื่อโรงงานอุตสาหกรรมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  

ปราศจากการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมัก

อ้างว่าเจ้าหน้าที่ไม่พอเพียง ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ถูกมองว่าอยู่ภายใต้อิทธิพลของ

เจ้าของกิจการโรงงานอุตสาหกรรมแทบทั้งสิ้น อันเป็นผลให้ความเดือดร้อนของประชาชนและชุมชน

ไม่ได้รับการแก้ไข 
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๓.๕  ก�รขุดดิน ดูดทร�ยทั้งในน้ำ�และบนบก

๑)	 ก�รขุดดินและดูดทร�ยบนบก

  กฎหมายที่ใช้บังคับในการขออนุญาตขุดดินและถมดิน	(รวมถึงทรายด้วย) มีเพียงพระ

ราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓	เท่านั้น  อีกทั้งมีหน่วยงานที่กำากับดูแลน้อยมาก  โดยมีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อนุญาตและกำากับดูแล ส่วนการใช้เครื่องจักรในการขุดดินและดูดทราย

สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู้อนุญาต อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับ

ผลกระทบเป็นอย่างยิ่ง	เช่น	มีการขนส่งทั้งกลางวันและกลางคืน การขุดดินหรือทรายโดยไม่เว้นระยะ

ห่างตามกฎหมาย อันเป็นผลให้ชาวบ้านข้างเคียงที่ดินทรุดหรือบ้านร้าว การขุดดินหรือดูดทราย 

ใกล้ชิดกับทางสาธารณะเกินว่ากฎหมายกำาหนด อีกทั้ง	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตกอยู่ภายใต้

อิทธิพลของผู้ประกอบการดังกล่าว	อันเป็นผลให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข	โดยโครงการที่เกิดขึ้นไม่มี

ส่วนร่วมของชุมชน

๒)	 ก�รขุดดินหรือดูดทร�ยในแม่น้ำ�

		 การขออนุญาตในการขุดดินหรือดูดทรายในแม่น้ำามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้อยมากเช่น

เดียวกัน	ได้แก่	สำานักงานที่ดิน โดยแจ้งเพื่อทราบในการใช้พื้นที่เพื่อกองดินหรือทราย สำานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดในการใช้เครื่องจักร	การขออนุญาตดูดทรายหรือหินในน้ำาจากกรมขนส่งทางน้ำา

และพาณิชยนาวี แต่ไม่มีแนวเขตของพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตแต่อย่างใด โดยเจ้าหน้าที่ที่กำากับดูแล 

มักอ้างว่า	ไม่มีกำาลังเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างทั่วถึง	อันเป็นผลให้การดูดทรายหรือหินในลำาน้ำานอกบริเวณ

ที่ได้รับอนุญาต	และทำาให้ตลิ่งริมลำาน้ำาพังทลาย รวมถึงที่ดินใกล้เคียงริมตลิ่งทรุด ตลอดจนถนนริม

ตลิ่งพังทลายด้วย	และขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเช่นเดียวกัน
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๓.๖  โครงก�รชลประท�นทุกประเภทและขน�ด

๑)	 ก�รก่อสร้�งเขื่อนและอ่�งเก็บน้ำ�

 การก่อสร้างเขื่อนในพื้นที่หนึ่ง เพื่อส่งน้ำาไปให้พื้นที่บริเวณใกล้เคียงและพื้นที่อื่นใช้

ประโยชน์ ส่วนใหญ่เป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการเกษตรซึ่งกระทบต่อสิทธิชุมชน  

โดยหนว่ยงานของรฐั  มกัจะใหข้อ้มลูวา่จำาเปน็ตอ้งสรา้งเขือ่นเพือ่ทำานาไดป้ลีะ	๒-๓	ครัง้ และมกัอา้งวา่

ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการใช้น้ำา คนในพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้างเขื่อนจำาเป็นต้องเสียสละ	แต่ปรากฏว่า

ค่าชดเชยในการเวนคืนไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม ทั้งที่หากเป็นการเสียสละเพื่อคนส่วนใหญ่

ค่าตอบแทนควรมีความเป็นธรรม

 การก่อสร้างเขื่อนเพื่อส่งน้ำาไปให้กิจการอุตสาหกรรม โดยอ้างว่า	เป็นประโยชน์ต่อ

การเกษตรหลายโครงการ	เช่น	การใช้น้ำาของโรงไฟฟ้าจากแม่น้ำาป่าสัก	(โดยอาศัยการก่อสร้างเขื่อนป่า

สักชลสิทธิ์) การใช้น้ำาของนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง	(โดยอาศัยน้ำาจากอ่างเก็บน้ำาประแสร์)

ยิ่งทำาให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิชุมชนของคนในพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำา	ที่เสียสละที่ดิน

เพื่อการเกษตรอย่างชัดเจน นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน้ำาและกรมชลประทานมีแนวความคิดโครงการ

ใหม่	เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานจากพื้นที่	๓๘	ล้านไร่	ให้เป็นพื้นที่	๖๐	ล้านไร่	ภายในระยะเวลา	๓	ปี 

ทั้งการขุดลอกแหล่งน้ำาภายในประเทศทั้งหมด และโครงการผันน้ำาจากต่างประเทศอีก	๑๓	โครงการ  

ซึ่งแน่นอนว่าจะมีปัญหาการละเมิดสิทธิชุมชนตามมาอีกมากมาย อีกทั้งโครงการที่เกิดขึ้นอาจมี 

ส่วนร่วมของประชาชนแต่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน

๒)	 ก�รทำ�ระบบชลประท�นเพื่อแก้ไขปัญห�น้ำ�ท่วม

	 โครงการต่างๆ เกิดขึ้นโดยไม่มีการศึกษามาก่อน กรมชลประทานอาศัยอำานาจตาม

กฎหมายในการออกกฎหมายเวนคืนที่ดิน	หรือใช้การขอความร่วมมือจากชาวบ้าน	โดยอ้างเหตุผล

ในการขุดลอกเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำาท่วมเช่นเดียวกัน	เช่น	กรณีก่อสร้างโครงการคลอง	ร.๑	ความกว้าง

ประมาณ	๑๒๐	เมตร	ผ่าไปกลางสวนยางของชาวบ้านในจังหวัดสงขลา อีกทั้งค่าชดเชยยังไม่

เหมาะสมและเป็นธรรมอีกด้วย และการขุดลอกลำาพะเนียงในจังหวัดหนองบัวลำาภูที่เดิมลำาพะเนียง

ขนาดกว้างประมาณ	๑๐-๒๐	เมตรเท่านั้น อีกทั้งลำาพะเนียง	ยังคดเคี้ยวไปมามากมาย	แต่ถูกขยาย

เป็นขนาดประมาณ	๗๐	เมตร และบริเวณสองข้างลำาน้ำาได้มีการก่อสร้างถนนสูงขนาดกว่า	๒	เมตร

บริเวณริมลำาน้ำา	อันเป็นเขื่อนดินขวางระหว่างพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้าน เป็นผลให้น้ำาขังในพื้นที่

เกษตรกรรมเมื่อฤดูน้ำามา	และไม่สามารถใช้น้ำาจากลำาน้ำามาใช้ในการเกษตรโดยสะดวกดังเดิม	ต้องใช้

เครื่องสูบน้ำาขนาดใหญ่เท่านั้น	ทำาให้เป็นภาระของชาวบ้านต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นในการทำาการ

เกษตร บางรายเหลือที่ดินไม่พอการประกอบอาชีพต่อไป บางรายต้องเสียที่ดินไปทั้งหมด ส่วน 

ค่าชดเชยต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครอง อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านอย่างแสนสาหัส 

ทั้งที่โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการใหญ่	คือ	โขง - ชี - มูล	แต่ข้อมูลดังกล่าวถูกปกปิดไว้
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๓.๗  ก�รทำ�เหมืองแร่

๑)	ก�รทำ�เหมืองแร่ทั่วไป

 ถึงแม้การทำาเหมืองทุกประเภท	ผู้ประกอบกิจการต้องจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผล

กระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)	ก็ตาม แต่การอนุมัติรายงานดังกล่าวหน่วยงานผู้อนุมัติ	(คณะกรรมการ

ผู้ชำานาญการ) อาจไม่มีโอกาสไปตรวจสอบว่าสถานที่ประกอบการหรือรายละเอียดอื่นเป็นไปตาม

รายงานหรือไม่ อีกทั้งยังขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนอีกด้วย โดยชาวบ้านสามารถคัดค้านการ

ประกอบกิจการได้	ภายในเวลา	๑๕	วัน	หลังจากมีการติดประกาศเท่านั้น อีกทั้งการขออนุมัติใน

ระดับพื้นที่โดยขออนุมัติเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่เท่านั้น โดยมิได้มีการขออนุมัติจาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบด้วย นอกจากนี้	ในหลายพื้นที่มีการประกอบ

กิจการเหมืองแร่เถื่อน	(มิได้มีการขออนุญาตจากทางราชการ)	สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านบริเวณ

ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง

๒)	ก�รทำ�เหมืองหินอุตส�หกรรมเพื่อก�รก่อสร�้ง

 การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือชนิดของแร่ในการทำาเหมืองที่ดำาเนินการได้ โดยการขอ 

อนุญาตต่ออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เท่านั้น ทั้งที่การทำาเหมืองแร่เดิมมีการ 

จัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตาม ถ้ารายงานเดิมสำาหรับการทำาเหมืองแร่ 

ประเภทหรือชนิดอื่นที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนน้อยมาก	ครั้นเมื่อเปลี่ยนมาเป็นเหมืองหินอุตสาหกรรม

เพื่อการก่อสร้างที่มีทั้งการระเบิดหิน และนำาหินดังกล่าวมาบดย่อย ย่อมสร้างความเดือดร้อนแก่ 

ชุมชนอย่างมาก	ทั้งมลพิษทางฝุ่น	เสียงของการระเบิด	ย่อยหิน	รวมทั้งระบบนิเวศในบริเวณดังกล่าว

ที่เสียหาย	เช่น ผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองหินและโรงโม่หินที่บริเวณผาหินแตก	ตำาบล

ผางาม อำาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
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๓)	ก�รทำ�เหมืองแร่ทองคำ�

 เนื่องจากการประกอบกิจการทำาเหมืองแร่ทองคำา ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมอย่างสิ้นเปลือง อีกทั้งต้องใช้เทคโนโลยีของต่างประเทศเท่านั้น นักวิชาการสาขา 

ธรณีวิทยา ระบุว่า การที่ทองคำาขนาดเล็กแฝงในดินและหิน ต้องใช้สารไซยาไนด์ในการแยกทองออก

จากดินและหิน ซึ่งอาจต้องใช้ดินหรือหินประมาณหนึ่งตัน/ทองประมาณ	๒.๕	กรัมเท่านั้น ดังนั้น

กว่าจะได้ทองเพียง	๑	บาท	อาจต้องใช้ดินหรือหินถึง	๗	ตันครึ่ง การขอประทานบัตรในการทำาเหมือง

ทองคำานานถึง	๒๕	ปี นอกจากนี้	การประกอบการทำาเหมืองแร่ทองคำาได้รับการสนับสนุนจากคณะ

กรรมการส่งเสริมการลงทุนอย่างเต็มที่	โดยงดเว้นภาษีเงินได้เป็นเวลา	๘	ปี และมีค่าภาคหลวงแร่

ของทองคำาเพียงร้อยละ	๒	อันเป็นรายได้แก่ประเทศชาติเพียงน้อยนิด ไม่เหมาะสมกับการใช้ทรัพยากร

ธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง	และทำาลายวิถีชีวิตของชุมชน 
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เมื่อวันที่	๓	มีนาคม	๒๕๕๒ ศาลปกครองจังหวัดระยองพิพากษาคดีที่ชาวบ้านเขตเทศบาล

เมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง	รวม	๒๗	คน	 ยื่นฟ้องคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	ฐานละเลย

ไม่ประกาศให้พื้นที่ตำาบลมาบตาพุด	และเทศบาลเมืองมาบตาพุด ตลอดจนพื้นที่ข้างเคียงที่มีปัญหา

สิ่งแวดล้อมรุนแรงเป็นเขตควบคุมมลพิษ โดยศาลเห็นสมควรให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ประกาศให้ท้องที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดทั้งหมด รวมทั้งตำาบลเนินพระ	ตำาบลมาบข่า	และตำาบล

ทับมา	อำาเภอเมือง ตลอดจนตำาบลบ้านฉางทั้งตำาบลเป็นเขตควบคุมมลพิษ เพื่อดำาเนินการควบคุม

ลด	ขจัดมลพิษ	ตามที่กำาหนดไว้ในกฎหมาย โดยให้ดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำาหนด	๖๐	วัน

นับตั้งแต่ศาลมีคำาพิพากษา 

เมื่อวันที่	๑๖	มีนาคม	๒๕๕๒ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติให้ประกาศพื้นที่

อุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษตามที่ศาลปกครองระยองมีคำาพิพากษา 

ต่อมา สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนกับพวกได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ

และหน่วยงานภาครัฐ	รวม	๘	แห่งว่า	ได้ร่วมกันให้ความเห็นชอบอนุมัติ	อนุญาต	โครงการหรือ

กิจกรรม	จำานวน	๗๖	โครงการ	ที่ดำาเนินการในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง	โดยไม่ดำาเนินการ

ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ในมาตรา	๖๗	วรรคสอง	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช	๒๕๕๐ เนื่องจากโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	และสุขภาพ	ซึ่งไม่สามารถ

กระทำาได้	เว้นแต่จะได้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	และสุขภาพของ

ประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียอย่าง

รอบด้าน รวมทั้งให้มีองค์กรอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ	หรือด้าน

สุขภาพให้ความเห็นชอบก่อนมีการดำาเนินการ	เพื่อขอให้ศาลปกครองมีคำาสั่งเพิกถอนการรับรอง

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	เพิกถอนใบอนุญาต	และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหมดดำาเนินการ

กรณี

นิคมอุตส�หกรรมม�บต�พุด

และมลภ�วะอุตส�หกรรมกับผลกระทบต่อชุมชน
ตามมาตรา ๖๗ ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช	๒๕๕๐

68 
รายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒



69 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์ หรือการอื่นใด ตามขั้นตอนของกฎหมาย ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาล

มีคำาพิพากษา

พร้อมกับคำาฟ้องในคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีกับพวกได้ยื่นคำาขอให้ศาลกำาหนดมาตรการหรือวิธีการ

คุ้มครองใดๆ	เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา และศาลได้มีคำาสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราวด้วย

การสั่งระงับโครงการหรือกิจกรรม	จำานวน	๗๖	โครงการ	ที่กำาลังดำาเนินการในพื้นที่ตำาบลมาบตาพุด 

อำาเภอบ้านฉาง และใกล้เคียงจังหวัดระยอง ไว้เป็นการชั่วคราวก่อนศาลจะมีคำาพิพากษา

ผู้ประกอบการ	นักลงทุน	และเจ้าของโครงการอุตสาหกรรม	ที่ถูกระงับโครงการชั่วคราว

ดังกล่าว ได้พยายามผลักดันให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน	(กรอ.)	ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็น

ประธาน	ยื่นอุทธรณ์คำาสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองชั้นต้น โดยการอ้างถึงผลกระทบและ

ความเสียหายที่มีต่อเศรษฐกิจมูลค่าหลายแสนล้านบาท ในขณะที่ประชาชนชาวระยองในเขต

อุตสาหกรรมต้องตกเป็นผู้รับเคราะห์กรรมอันเป็นผลจากมลภาวะอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลากว่า	๒๐	ปีที่ผ่านมา นับแต่การเริ่มโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 

รวมทั้งที่กำาลังขับเคลื่อนให้มีโครงการลักษณะเดียวกันในเขตชายฝั่งทะเลในภาคใต้ด้วย

เมื่อวันที่	๒	ธันวาคม	๒๕๕๒ ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำาสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดระงับ

โครงการหรือกิจกรรม	จำานวน	๖๕	โครงการ	และให้ดำาเนินการได้เพียง	๑๑	โครงการ

ก่อนหน้านี้ ได้เคยเกิดอุบัติเหตุในโครงการนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกมาแล้วหลาย

ครั้ง	เช่น	กรณีไทยออยล์	เป็นต้น ทำาให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำานวนไม่น้อย แต่ไม่ค่อยปรากฏ

เป็นข่าว และล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้น	คือ	การรั่วไหลของสารเคมีเป็นพิษจากเรือบรรทุกสินค้าจนต้อง

นำาส่งผู้ป่วยที่สูดดม	หรือสัมผัสกับสารเคมีเข้าโรงพยาบาลนับหลายสิบราย ก็มีส่วนทำาให้ประชาชน

ชาวระยองและในภาคตะวันออกเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจในนโยบายของรัฐในเรื่องสุขภาพ	 และสิทธิ

ชุมชนมากยิ่งขึ้น

จากปรากฏการณ์ดังกล่าว	ทำาให้ชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ได้ลุกขึ้นมาปกป้องทรัพยากรและ

ชุมชนของตน ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มอิทธิพลท้องถิ่นที่มีผลประโยชน์จากการพัฒนา 

ส่งผลให้ในหลายพื้นที่มีการข่มขู่คุกคามแกนนำาและชาวบ้านด้วยวิธีการต่างๆ จนล่าสุดมีการ 

ประกบยิงนายประเสริฐ รักเผ่า	ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	และเป็นแกนนำาคนหนึ่งที่คัดค้าน

โครงการก่อสร้างศูนย์กำาจัดขยะครบวงจรจังหวัดระยองจนถึงแก่ความตาย

ต่อมา รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตาม	มาตรา	๖๗	วรรคสอง	ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐ หรือที่เรียกโดยย่อว่า	“คณะกรรมการ ๔ ฝ่าย”

ตามคำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรี	ที่	๒๕๐/๒๕๕๒	ลงวันที่	๑๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๒	โดยมีอดีตนายก

รัฐมนตรีนายอานันท์ ปันยารชุน	เป็นประธาน เพื่อดำาเนินการให้สอดคล้องกับมาตรา	๖๗	ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ซึ่งถือเป็นภาระที่ประชาชนต้องช่วยกันติดตาม

อย่างใกล้ชิดต่อไป
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๔.  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช	๒๕๕๐ ได้เพิ่มเติมสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับกฎหมายอาญาไว้หลายประเด็น ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐธรรมนูญฉบับ ป ี๒๕๔๐ ไม่ได้บัญญัติไว	้ได้แก่

๔.๑	 สิทธิในก�รเข้�ถึงกระบวนก�รยุติธรรม ได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง ซึ่งใน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้บัญญัติถึงสิทธิของผู้ต้องหาไว้หลายประการ	เช่น	การ

มีทนาย ขณะนี้มีหลายฝ่ายทั้งสภาทนายความ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	และอัยการ

พร้อมที่จะรับให้คำาปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน  

๔.๒	 สิทธิพื้นฐ�นในกระบวนก�รพิจ�รณ� ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้

บัญญัติเรื่องการพิจารณาลับที่จะสามารถกระทำาได้เฉพาะในกรณีสำาคัญเท่านั้น รวมไปถึงการเสนอ 

ข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานของตน 

๔.๓	 บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับก�รพิจ�รณ�อย่�งถูกต้อง	รวดเร็ว	และ	

เป็นธรรม ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้บัญญัติรับรองไว้ ก่อนหน้านี้รัฐธรรมนูญ

ฉบับ ปี	๒๕๔๐	ไม่ได้บัญญัติเอาไว้ ทำาให้มีการสืบพยานบางปากตลอดทั้งวันทั้งคืน	ส่งผลกระทบ

เรื่องความถูกต้องและเที่ยงธรรมในการพิจารณาคดี 

๔.๔	 ผู้เสียห�ย	ผู้ต้องห�	โจทก์	จำ�เลย	คู่กรณี	ผู้มีส่วนได้เสียหรือพย�นในคดีมีสิทธิได้รับ

ก�รปฏิบัติที่เหม�ะสมในก�รดำ�เนินก�รต�มกระบวนก�รยุติธรรม	เช่น	ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา	มาตรา	๑๑๓	ทวิ	และตรี	เรื่องการสอบสวนเด็ก	โดยหากมีคำาถามอันจะกระทบกระเทือน

จิตใจของเด็กอย่างรุนแรงจะต้องสอบถามผ่านนักจิตวิทยา

๔.๕	 ผู้เสียห�ย	ผู้ต้องห�	จำ�เลย	และพย�นในคดีอ�ญ�มีสิทธิที่จะได้รับคว�มคุ้มครอง	และ

คว�มช่วยเหลือที่จำ�เป็นและเหม�ะสมจ�กรัฐ	ในส่วนค่�ตอบแทน	ค่�ทดแทน	และค่�ใช้จ่�ย	

๔.๖	 เด็ก	เย�วชน	สตรี	ผู้สูงอ�ยุ	หรือผู้พิก�ร	และผู้ทุพพลภ�พ	มีสิทธิที่จะได้รับคว�ม

คุ้มครองในก�รดำ�เนินกระบวนพิจ�รณ�คดีที่เหม�ะสม	และย่อมมีสิทธิได้รับก�รปฏิบัติที่เหม�ะสมในคดี

ที่เกี่ยวกับคว�มรุนแรงท�งเพศ	เช่น	กรณีการสอบปากคำาผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายในคดีความผิดทางเพศ 

พนักงานสอบสวนหญิงจะต้องเป็นผู้ดำาเนินการ	เว้นแต่ผู้เสียหายจะยินยอมให้สอบปากคำากับพนักงาน

สอบสวนชาย

สิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบกับ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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๔.๗	 ในคดีอ�ญ�	ผู้ต้องห�	หรือจำ�เลยมีสิทธิได้รับก�รสอบสวนหรือพิจ�รณ�คดีที่ถูกต้อง	

รวดเร็ว	และเป็นธรรม	โอก�สในก�รสู้คดีอย่�งเพียงพอ	 ก�รตรวจสอบหรือได้รับทร�บพย�นหลักฐ�น

ต�มสมควร	 ก�รได้รับคว�มช่วยเหลือในคดีจ�กทน�ยคว�มและก�รได้รับก�รปล่อยตัวชั่วคร�ว	  

เรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวยังคงมีปัญหาในทางปฏิบัติ	เช่น	ในกรณีสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ และกรณีที่ศาลกำาหนดให้มีหลักประกันในทุกคดี ในขณะที่กฎหมายกำาหนดไว้เฉพาะในคดีที่

มีโทษ	จำาคุกเกิน	๕	ป	ีเท่านั้น

๔.๘	 ในคดีแพ่ง	บุคคลมีสิทธิที่จะได้รับก�รช่วยเหลือท�งกฎหม�ยอย่�งเหม�ะสมจ�กรัฐ	

โดยมีการเปลี่ยนหลักการจากเดิมที่เป็นการขอพิจารณาคดีอย่างคนอนาถา มาเป็นการขอยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	มาตรา	๑๕๕	ซึ่งแก้ไขท้ายมาตรา	๘ 

แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	(ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ.๒๕๕๑

ในช่วง	ปี	๒๕๔๘ - ๒๕๕๐	เป็นที่กล่าวขานกันอย่างกว้างขวางว่า เจ้าหน้าที่ตำารวจมิได้

ปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ดำาเนินการในฐานะ	“ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” 

ทำาให้สถาบันตำารวจมีภาพพจน์ที่เสื่อมถอยเป็นอย่างมากในสายตาประชาชนและสื่อมวลชน	ภาพลบ

กระบวนการยุติธรรมทั่วไปในคดีอาญา	เช่น	การที่กฎหมายบัญญัติให้มีล่ามภาษามือใน

กรณีคนหูพิการไม่ได้ยิน แต่กลับมีปัญหาในทางปฏิบัติ	เพราะชั้นสอบสวนไม่มีกฎหมายบัญญัติให้

อำานวยความสะดวกแก่คนพิการที่เป็นพยานหรือผู้ต้องหา 

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม การจำากัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะ

ในกระบวนการยุติธรรม	เช่น	ในระเบียบข้าราชการตุลาการและระเบียบข้าราชการอัยการ กำาหนด

คุณสมบัติไว้ว่า	จะต้องไม่มีสภาพกายและจิตที่ไม่เหมาะสม	ซึ่งคนพิการถูกตีความให้อยู่ในความหมาย

การมีสภาพกายและจิตที่ไม่เหมาะสมด้วย	ก่อให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม	เพราะคน

พิการไม่สามารถเข้าไปทำางานอยู่ในกระบวนการยุติธรรมได้ ขณะที่คนร่างกายปกติก็ไม่มีความเข้าใจ

ที่จะนำาความยุติธรรมมาสู่คนพิการได้  

บางครั้งแม้กฎหมายไม่เลือกปฏิบัติ แต่อาจเกิดปัญหาในการบังคับใช้	เช่น	กรณีนักเรียน

ตาบอดในโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยถูกปฏิเสธไม่ให้ศึกษาต่อ	เนื่องจากผู้อำานวยการโรงเรียนมีนโยบาย

ไม่รับนักเรียนที่ตาบอดเข้าศึกษา ถือเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และไม่ให้โอกาสที่จะ

พัฒนาศักยภาพของผู้พิการ	เพื่อที่จะไม่เป็นภาระแก่ตนเองและสังคม

สิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญสำาหรับผู้พิการ	หรือทุพพลภาพ	ผู้สูงอายุ

การปฏิรูปตำารวจ	และระบบยุติธรรม
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มากมายไม่เว้นในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการข่มขู่  คุกคาม โดยใช้อำานาจตำาแหน่งหน้าที่ หรือ

การซ้อมทรมานผู้ต้องหา การปราบปรามประชาชนทั้งที่ชุมนุมอย่างสงบภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ 

แสวงหาประโยชน์จากกลุ่มผู้มีอิทธิพล และผู้ประกอบการสถานบริการต่างๆ รวมทั้งระบบส่วย

การพนัน	ซึ่งก่อผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง การแก้ไขปัญหาที่เรื้อรังเช่นนี้ต้องการผู้นำาที่เข้มแข็ง

มีวิสัยทัศน์	และมีคุณธรรมในการเปลี่ยนแปลงสถาบันตำารวจให้เป็นที่น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ 

และสามารถปฏิบัติภารกิจในการเอื้อประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิต

ทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างแท้จริง

กรณี

ก�รดำ�เนินคดีเจ�้หน้�ที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีก�ฬสินธุ์และอื่นๆ

จากกรณีการเสียชีวิตของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่น้อยกว่า	๒๑	ราย

ในช่วงสงครามปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลในระหว่างป ี๒๕๔๗ - ๒๕๔๘ ซึ่งอาจเป็นการฆาตกรรม

ต่อเนื่องจากการกระทำาของเจ้าหน้าที่รัฐ	แต่คดียังไม่มีความคืบหน้ามากนัก	โดยเจ้าหน้าที่ตำารวจได้ให้

เหตุผลว่าการเสียชีวิตนั้น	เนื่องมาจากการฆ่าตัดตอนของผู้ค้ายาเสพติดด้วยกันเอง	หรือหากเป็นการ

เสียชีวิตเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำารวจก็เป็นเพราะผู้ค้ายาเสพติดต่อสู้ขัดขวาง	จึงต้องทำาการวิสามัญ

ฆาตกรรม 

สำาหรับคดีเยาวชนซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำารวจสถานีตำารวจภูธรอำาเภอเมืองกาฬสินธุ์	จับกุม	และ

ต่อมาถึงแก่ความตายโดยปริศนา ได้มีการร้องเรียนให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษ	เพราะ

ผู้กระทำาความผิดเป็นเจ้าหน้าที่ตำารวจ จากการทำางานของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเป็นเวลา 

๔	ปี สามารถสรุปผลและออกหมายเรียกเจ้าหน้าที่ตำารวจสถานีตำารวจภูธรอำาเภอเมืองกาฬสินธุ์

จำานวน	๖	นาย	ให้มารายงานตัวและรับทราบข้อกล่าวหาฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและซ่อนเร้น

ปิดบังอำาพรางการตาย ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งสำานวนให้อัยการรับไปพิจารณา	เมื่อวันที่	๑๑ 

สิงหาคม	๒๕๕๒ และอัยการได้ส่งฟ้องศาล	เมื่อวันที่	๒๓	กันยายน	๒๕๕๒ ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น

โดยเจตนาและโดยไตร่ตรองไว้ก่อน	ย้ายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งความตาย	และเจ้าพนักงานผู้มีอำานาจ

สอบสวนคดีอาญากระทำาการในตำาแหน่งอันเป็นการมิชอบ	เพื่อช่วยเหลือบุคคลหนึ่งบุคคลใดมิให้

ต้องรับโทษ  
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คณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย

เป็นเรื่องน่ายินดีที่รัฐบาลได้ริเริ่มและให้ความสนใจในปัญหาการบังคับให้บุคคลสูญหาย 

(Enforced or Involuntary Disappearances) หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า “การอุ้มหาย”  โดยการแต่งตั้ง

คณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของประเทศไทย ในการ

เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการถูกบังคับให้

สูญหายโดยไม่สมัครใจ (The Convention for Protection of all Persons from Enforced Dis-

appearance) แต่ในขณะเดียวกัน รัฐควรเร่งดำาเนินการเพื่อคลี่คลายเรื่องที่ยังเป็นที่ค้างคาใจ 

ของญาติมิตรของผู้สูญหายอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นกรณี ทนายสมชาย นีละไพจิตร กรณีนายกมล 

เหล่าโสภาพันธ์ (จากจังหวัดขอนแก่น) หรือกรณีเหตุการณ์พฤษภาคม ๒๕๓๕ ที่บรรดาญาติมิตร 

ได้มีการร้องเรียนมายังนายกรัฐมนตรีและสื่อมวลชน เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ เพื่อให้มีการ 

ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ปริศนาที่จมอยู่ใกล้เกาะแสมสาร บริเวณอ่าวไทย แม้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะได้

แถลงว่าพบเพียงตู้เปล่า	(เพียงหนึ่งใบ) แต่ก็ยังมีตู้อื่นๆ ที่ยังมิได้ตรวจสอบโดยละเอียดอีกหลายใบ 

ความสงสัยจึงยังไม่ได้รับการคลี่คลาย

การลงโทษประหารชีวิต

จากการติดตามข้อมูลพบว่า ประเทศไทยได้งดเว้นการประหารชีวิตมาเป็นเวลา ๖ ปีแล้ว 

แม้ศาลจะมีการพิพากษาลงโทษประหารชีวิตในหลายกรณี แต่เป็นที่น่าเสียดายยิ่งว่า มีการลงโทษ

ประหารชีวิตผู้ต้องขัง เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา ถือเป็นการปฏิบัติที่สวนทางกับกระแส

โลก โดยในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ เมื่อป ี๒๕๕๑ มีมติให้ระงับการลงโทษประหารชีวิต 

ทั่วโลก แต่รัฐบาลไทยในขณะนั้นกลับลงมติคัดค้าน ทั้งนี้ โดยหลักสากลแล้ว โทษประหารชีวิต 

ถือเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในการมีชีวิต และถือว่าเป็นการกระทำาที่เป็นการปฏิบัติหรือลงทัณฑ์ซึ่ง 

ทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำายีศักดิ์ศรี ตามมาตรา ๕ ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

เนื่องจาก ประเด็นโทษประหารชีวิตเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสาธารณชน กสม.

จึงได้จัดเสวนาเพื่อรวบรวมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยผล

ของการเสวนามีข้อคิดเห็นที่แตกต่างและหลากหลาย ซึ่งสรุปภาพรวมได้ใน ๒ ประเด็น กล่าวคือ 
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(๑) ควรยกเลิกโทษประหารชีวิต เนื่องจากขัดต่อหลักมนุษยธรรม โดยต้องมีมาตรการรองรับที่มี

คุณภาพมาทดแทน เช่น การใช้โทษจำาคุกตลอดชีวิตอย่างแท้จริง หรือโดยกำาหนดระยะเวลาจำาคุก 

ขั้นต่ำาในการลงโทษผู้กระทำาความผิดที่ควรได้รับโทษประหารชีวิต การปรับปรุงเรือนจำาให้เหมาะสม

กับนักโทษดังกล่าว การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ ฯลฯ (๒) ไม่ควรยกเลิกโทษ

ประหารชีวิต เนื่องจากยังมีประโยชน์ในการป้องปรามและยับยั้งไม่ให้มีการกระทำาความผิดร้ายแรง 

ซึ่งการคงไว้ซึ่งโทษดังกล่าวจะทำาให้ผู้ที่จะกระทำาผิดร้ายแรงได้ตระหนักถึงโทษที่จะได้รับ เกิดความ

เกรงกลัวและยับยั้งการกระทำาดังกล่าว 

กรณี

ไฟไหม้ซ�นติก้�ผับ	กับ

อุท�หรณ์ในเรื่องม�ตรก�รคว�มปลอดภัยในสถ�นประกอบก�ร

รวมถึงคว�มรับผิดชอบของเจ้�หน้�ที่รัฐ

นาทีแรกของวันขึ้นปีใหม่	๒๕๕๒ โศกนาฏกรรมครั้งร้ายแรงได้บังเกิดขึ้นในใจกลาง

กรุงเทพมหานคร เมื่อไฟลุกไหม้สถานบันเทิงซานติก้าผับ	ที่ซอยเอกมัย	ยังผลให้มีผู้สูญเสียชีวิต

มากกว่า ๘๙	ราย	บาดเจ็บกว่า	๒๑๒	ราย เนื่องจากมีการใช้วัสดุติดไฟระหว่างการแสดงและ

เฉลิมฉลองปีใหม่ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ประชาชนไม่สามารถหนีออกจากตัวอาคารได้ทันเวลา 

เนื่องจากทางออกคับแคบแทบไม่มีหน้าต่าง สภาพอาคารสิ่งก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย 

ประเด็นอยู่ที่ว่าหน่วยงานรัฐที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบ	คือ	สำานักงานเขต	สำานักการโยธา ของ

กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทยและสำานักงานตำารวจแห่งชาติ	เป็นต้น	 ผู้มีอำานาจหน้าที่

ในการจัดการกับปัญหาจะต้องกำาหนดมาตรการในด้านความปลอดภัย เพื่อมิให้เกิดปัญหาซ้ำาซ้อน 

ขึ้นอีกในอนาคต
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อย่างไรก็ดี รัฐพึงต้องมีแนวนโยบายที่สำาคัญ

เป็นรูปธรรม	และกำาหนดมาตรการที่เหมาะสม	ฉับไว

ในการจัดการกับสถานการณ์อุบัติภัย	วิบัติภัย	ในทุก

รูปแบบอย่างไม่ติดขัด ไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัย วาตภัย 

อุทกภัย แผ่นดินไหว แผ่นดินทรุดตัว อาคารถล่ม 

สารพิษแพร่กระจายในชุมชน ด้วยการประสานความ

ร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการจัดตั้งหน่วย

ปฏิบัติการฉุกเฉิน	หรือบรรเทาสาธารณภัย หน่วย

แพทย์พยาบาลฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพสูง	เพื่อเป็น

การคุ้มครองชีวิต	และทรัพย์สินของประชาชนให้

รอดพ้นจากการสูญเสีย
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๕. สถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
และสี่อำาเภอในจังหวัดสงขลา

กรณี

คว�มไม่สงบและคว�มรุนแรงในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้

นับตั้งแต่เดือนมกราคม	๒๕๔๗	เป็นต้นมา สถานการณ์ความรุนแรงและความขัดแย้งใน

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ	ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต	ทรัพย์สิน 

ความมั่นคงของสังคม	และความถดถอยทางเศรษฐกิจ	วัฒนธรรม นอกจากนี้	ประสิทธิภาพและ

ความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมถูกท้าทายอย่างมาก	เนื่องมาจากการใช้อำานาจของเจ้าหน้าที่

ด้านความมั่นคงของรัฐในการจัดการกับความรุนแรง	แต่กลับส่งผลให้ประชาชนในภูมิภาคถูกกล่าวหา 

คุกคาม	และผลักให้ไปอยู่ในฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อภาครัฐจำานวนไม่น้อย ด้วยการได้รับการปฏิบัติที่ไม่

เป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เหตุการณ์กรณีกรือเซะและตากใบ	เป็นเหตุการณ์ที่สั่นคลอนความน่าเชื่อถือของรัฐอย่าง

รุนแรงตลอดระยะเวลากว่า ๗ ปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ฐานข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้	(Deep	South	Watch)	พบว่า	ในระยะ

เวลา	๖	ปีเต็มหลังเหตุการณ์ปล้นปืนที่ค่ายกองพันทหารพัฒนา	ที่	๔	อำาเภอเจาะไอร้อง มีเหตุการณ์

ความไม่สงบเกิดขึ้น รวม	๙,๔๔๖	ครั้ง ทำาให้มีผู้เสียชีวิต	๔,๑๐๐	ราย บาดเจ็บ	๖,๕๐๙ ราย	รวมเหยื่อ

ของเหตุการณ์เข้าด้วยกัน	เป็นจำานวน	๑๐,๖๐๙	ราย	ซึ่งมีทั้งชาวพุทธและมุสลิม โดยในกลุ่มผู้ที่

เสียชีวิตมีมุสลิมมากกว่าพุทธ ในขณะที่ในบรรดาผู้บาดเจ็บกลับมีจำานวนชาวพุทธมากกว่ามุสลิม 

ยังผลให้มีเด็กกำาพร้าไม่ต่ำากว่า	๑๐,๐๐๐	ราย ทรัพย์สินมากมายมหาศาล	คุณภาพชีวิต	และจิตใจที่

สูญเสียความเชื่อมั่นในความปลอดภัย	และความคาดหวังที่สูญเสียจนมิอาจประเมินค่าได้
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ในช่วงปี	๒๕๕๑	มีเหตุการณ์เกิดขึ้น	๘๒๑	ครั้ง แต่ในปี	๒๕๕๒	เหตุการณ์ความไม่สงบดูจะ

เพิ่มมากขึ้นอีกระดับหนึ่ง โดยมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น	๑,๐๓๕	ครั้ง	ซึ่งมีแนวโน้มความรุนแรง

มากขึ้น ต่อมาในปี	๒๕๕๒	เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต	้และสี่อำาเภอ

ของจังหวัดสงขลา	รวมทั้งสิ้น	๙๓๐	เหตุการณ์ มีผู้เสียชีวิต	๔๘๒	ราย	และบาดเจ็บ	๙๔๙	ราย  

ในปี	๒๕๕๒ สถิติเรื่องร้องเรียนถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ในพื้นที่จังหวัด

ปัตตานี	ยะลา	และนราธิวาส	มีทั้งหมด	๒๐	คำาร้อง เกือบทั้งหมดเป็นคำาร้องเกี่ยวกับกระบวนการ

ยุติธรรม แยกรายละเอียดได้	คือ	กรณีถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทำาร้ายและ/หรือทรมาน	๑๐ 

คำาร้อง กรณีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ	๓	คำาร้อง นักโทษขอความช่วยเหลือให้

ตรวจสอบการอายัดตัว	๔	คำาร้อง นักโทษร้องเรียนเรื่องถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในการรักษาพยาบาล 

๑	คำาร้อง ขอความเป็นธรรมในการร้องเรียนเรื่องชู้สาว	๑	คำาร้อง และขอความเป็นธรรมกรณีถูก

กล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายและค้ายาเสพติด	๑	คำาร้อง จะเห็นได้ว่ามีเพียง	๓	คำาร้องเท่านั้นที่ไม่

เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรง  

ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประมวลได้เป็นกลุ่มใหญ่	ได้แก่ 

ปัญหาการละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรมโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ปัญหาการใช้ความรุนแรงที่กระทบ

ต่อชีวิต	 และสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นจำานวนมาก และปัญหาอคติทางเชื้อชาติ	ศาสนา 

วัฒนธรรม การเลือกปฏิบัติ และการเข้าถึงทรัพยากร และบริการสาธารณะ นอกจากนี้	ยังมีปัญหา

จากสาเหตุอื่นๆ	เช่น	การศึกษา	วิชาชีพ	การจ้างงาน	สุขภาพอนามัย	สวัสดิการสังคม	และบริการ

สาธารณะ	และเหตุอื่นที่ยังอาจคลุมเครือ รวมทั้งการค้าสิ่งของผิดกฎหมาย	เช่น	ยาเสพติด	หรือ

ค้ามนุษย์	เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม	ในช่วงปี	๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ รัฐบาลได้มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือ

เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มต่างๆ	ได้แก่	

เด็กกำาพร้าและสตรีหม้าย	นักเรียน	นักศึกษา	ครู	และบุคลากรทางการศึกษา	และประชาชน ทั้งเงิน

ช่วยเหลือในการครองชีพ ฝึกทักษะการประกอบอาชีพ การจัดการธุรกิจ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมเพื่อสร้างรายได้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน รวมทั้งกำาหนดให้จังหวัด

ชายแดนภาคใต้เป็นเขตพัฒนาพิเศษที่มีการสนับสนุนแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำา สิทธิพิเศษด้านภาษีและ

อุตสาหกรรมฮาลาล  
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ปัญหาการละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรม	โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	(จังหวัดปัตตานี	ยะลา	นราธิวาส

และ	๔	อำาเภอของจังหวัดสงขลา)	ภายหลังการประกาศให้เป็นพื้นที่สถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว	จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ก็ได้กลายเป็นพื้นที่พิเศษของการบังคับใช้กฎหมายที่แตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ 

ของประเทศไทย	คือ	อยู่ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายพิเศษ	๓	ฉบับ	อันได้แก่พระราชบัญญัติ

กฎอัยการศึก	พ.ศ.๒๔๕๗	และพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.๒๕๔๘

และกฎหมายพิเศษอีกฉบับหนึ่ง	คือ	พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

พ.ศ.๒๕๕๑

โดยหลักการและทางปฏิบัติ เป็นที่ทราบกันดีว่า กฎหมายพิเศษ ดังกล่าวนี้ มีบทบัญญัติที่

มุ่งจำากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่รัฐผู้มีอำานาจตามกฎหมาย 

พิเศษสามารถจับหรือเชิญตัวตามนัยแห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ และพระราชกำาหนดการ

บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ตลอดจนควบคุมตัว	ผู้ถูกควบคุมตัว	หรือผู้ต้องสงสัยว่า

เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่สงบ	(มิใช่ผู้ถูกกล่าวหา	ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา)	เพื่อซักถาม	(มิใช่สอบปากคำาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา)	โดยสามารถ

ควบคุมตัวได้เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น	๓๗	วัน	(ควบคุมตัวตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ	๗	วัน

และพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ	อีก	๓๐	วัน)	ญาติหรือทนายความ

ไม่สามารถเข้าถึงบุคคลผู้ถูกควบคุมตัวดังกล่าวได้	 ทำาให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	มักมีการ

ร้องเรียนจากญาติหรือผู้ถูกควบคุมตัวว่า เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายโดยขาดการเคารพหลัก

นิติธรรมหรือการขาดการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม 

ผู้ถูกเชิญตัวตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ	หรือพระราชกำาหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ยังมิใช่ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องสงสัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา	การจับ	การควบคุม	และระยะเวลาในการควบคุม	รวมถึง	การปฏิเสธสิทธิขั้นพื้นฐาน

ในกระบวนการยุติธรรมโดยไม่อนุญาตให้ทนายความเข้าพบหรือเข้าเยี่ยมในระหว่างการควบคุม

ตัว	ฯลฯ	เป็นการปฏิเสธหรือละเมิดสิทธิอันเป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานในการคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	และ	๒๕๕๐ รวมถึงประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอีกด้วย

จากสถิติการร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ในช่วงปี	๒๕๕๑–๒๕๕๒	

พบว่า	ผู้ถูกควบคุมตัวจำานวนมากถูกซ้อมทรมานเพื่อให้รับสารภาพ	ถูกบังคับให้สูญหายหรือการ

วิสามัญฆาตกรรม นอกจากนี้	มีเรื่องร้องเรียนต่อศูนย์ทนายความมุสลิม	๑,๐๐๐	กว่าเรื่อง	ระบุว่า

มีการซ้อมทรมาน	ทั้งที่เกิดและไม่เกิดบาดแผลต่อผู้ต้องสงสัยในช่วงที่ถูกกักขัง	๗	วัน เหตุเกิด

ทั้งที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร และศูนย์ปฏิบัติการตำารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา มีการ
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ประเด็นปัญหาและผลกระทบ

๑. กรณีการออกหมายจับ	มีข้อสังเกตว่า	ในสภาวะปกติ	หมายจับซึ่งเป็นหมายอาญาตาม

มาตรา	๒	(๙)แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย ฝ่ายตุลาการได้มีการออกแนว

ปฏิบัติในการดำาเนินการออกหมายดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน ปรากฏตามข้อบังคับของประธานศาล

ฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำาสั่งหรือหมายอาญา	พ.ศ.๒๕๔๘	ซึ่งมุ่งหมายที่จะ

ประกันสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล	อันเป็นการสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	มาตรา	๓๑	 ซึ่งทางปฏิบัติก็คือการออกคำาสั่งหรือออก

หมายอาญาโดยศาลจะดำาเนินการโดยยึดถือหลักนิติธรรม

ในขณะที่การออกหมายจับตามกฎหมายพิเศษ ในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้สภาวะที่ไม่ปกติดังเช่น 

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปรากฏว่ามีเพียงขั้นตอนการขอออกหมายจับและควบคุมตัวผู้ต้อง

สงสัย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายใน	(กอ.รมน.)	ภาค	๔	ว่าด้วย

วิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่	ตามมาตรา	๑๑	แห่งพระราชกำาหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.๒๕๔๘	ลงนามโดยแม่ทัพภาคที่	๔	(หรือระเบียบ	กอ.รมน.ฯ)	เท่านั้น โดย

ไม่ปรากฏว่ามีการกำาหนดกฎเกณฑ์	วิธีการ	หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการออกคำาสั่งหรือออกหมายจับ

ตามกฎหมายพิเศษโดยศาลยุติธรรมแต่อย่างใด	และมิได้เป็นไปตามหลักการการตรวจสอบถ่วงดุลโดย

ฝ่ายตุลาการ

๒. กรณีไม่มีการจัดทำาสารบบหมายจับตามพระราชกำาหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉินฯ	ซึ่งสารบบหมายจับดังกล่าวนี้	จำาเป็นต้องมีและต้องเปิดเผย	เนื่องจากเป็น

สิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวในการเข้าถึงตรวจสอบและรับทราบพยานหลักฐานตามสมควร	อันเป็นสิทธิ

ขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรม	เมื่อเปรียบเทียบกับระบบการจัดทำาบันทึกในการออกหมายจับตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ร้องเรียนเรื่องการซ้อมทรมานที่ไม่ก่อให้เกิดบาดแผลทางกายภาพ	เช่น	การจับกดน้ำา	การมัดไว้

กลางแดด การให้อยู่ในห้องที่เย็นหรือร้อนจัดโดยไม่สวมใส่เสื้อผ้า	เป็นต้น

ในกรณีการซ้อมทรมาน  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติไว้

ในมาตรา ๓๒ (๕)  ให้สามารถร้องต่อศาลเพื่อให้สั่งระงับหรือเพิกถอนการกระทำาหรือให้เยียวยาความ

เสียหายที่เกิดขึ้นได้   

ส่วนสาเหตุที่ผู้ถูกซ้อมทรมานจำานวนมากไม่ได้ร้องเรียน  เพราะผู้ที่ทำาการสอบสวนและ

กระทำาการซ้อมทรมานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ผู้ถูกกระทำาหลายคนจึงไม่กล้าที่จะออกมาร้องเรียนด้วย

เกรงภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง  ในขณะที่กฎหมายบัญญัติไว้ด้วยเจตนาที่ดี  แต่วิธีปฏิบัติกลับ

ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยปราศจากการตรวจสอบ  ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้ไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ 
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การขอออกหมายจับตามพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ เป็น

เพียงการดำาเนินงานระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที	่ตามมาตรา	๑๑	แห่งพระราชกำาหนดดังกล่าวกับศาล

ที่มีอำานาจอนุญาตออกหมายเท่านั้น แม้แต่เจ้าหน้าที่ศาลก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ จนกว่าจะมีการ

ยื่นคำาร้องขอขยายระยะเวลาการควบคุมตัว

การขาดระบบการบันทึกและการจัดการเก็บเอกสารเพื่อตรวจสอบดังกล่าว ส่งผลกระทบ

ในทางปฏิบัติที่ว่า บันทึกของศาลจะปรากฏเพียงตัวเลขหมายจับ	(หมาย	ฉฉ.)	โดยไม่มีการบันทึก

ชื่อ-สกุลของผู้ถูกควบคุมตัว ทำาให้ญาติและทนายความไม่สามารถตรวจสอบการออกหมายจับ

และการสิ้นสุดของหมายจับดังกล่าวได้ ทำาให้เกิดการจับและควบคุมตัวซ้ำา หรือปรากฏว่ามีกรณีที่ 

บุคคลผู้ต้องสงสัยได้รับจดหมายเรียกตัวให้เข้าร่วมโครงการอบรมอาชีพ โดยกำาหนดเงื่อนไขว่าหาก

เข้าร่วมโครงการอบรมฯจะได้รับการพิจารณาถอนหมายจับ	ซึ่งในทางปฏิบัติไม่สามารถตรวจสอบ

ได้ว่ามีการออกหมายจับ	หรือหมายจับดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่

๓. สิทธิในการพบทนายความและสิทธิได้รับการเยี่ยมถูกจำากัด โดยข้อ	๒	แห่งระเบียบ 

กอ.รมน.ฯ โดยกำาหนดเพียงให้ญาติที่ใกล้ชิดเท่านั้นที่สามารถเข้าเยี่ยมได้ ซึ่งข้อกำาหนดดังกล่าวนี้มิได้

เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำาในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกควบคุมตัว นอกจากนี้ ในช่วงเวลา

ที่สิทธิดังกล่าวข้างต้นฯ ถูกจำากัดนี้ พบว่ามีข้อร้องเรียนจำานวนไม่น้อยว่ามีการซ้อมทรมานผู้ต้องสงสัย

๔. ในการยื่นคำาร้องขอขยายระยะเวลาการควบคุมตัวตามหมาย ฉฉ. ตามข้อ	๓.๗	ของ

ระเบียบ	กอ.รมน.ฯ	ระบุว่า	“ไม่ต้องนำาตัวผู้ถูกควบคุมตัวมาศาล  เพียงแต่ต้องแสดงให้ศาลเห็นถึง

เหตุจำาเป็นที่ต้องขอขยายเวลาควบคุมตัว..” ซึ่งข้อกำาหนดดังกล่าวนี้ขัดต่อหลักการพื้นฐานในการ

ขอขยายระยะเวลาการควบคุมตัวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอันเป็นการปิดโอกาส 

ผู้ถูกควบคุมตัวที่จะแถลงต่อศาลว่า	จะคัดค้านคำาร้องขอขยายระยะเวลาการควบคุมตัวหรือไม่

อย่างไร	ซึ่งมิได้เป็นไปตามหลักการการตรวจสอบถ่วงดุลโดยฝ่ายตุลาการ

๕. ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่ปรากฏว่ามีการกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการออก

หมายค้นโดยระเบียบ	กอ.รมน.ฯ	ดังกล่าว รวมถึงศาลยุติธรรมเองก็ไม่ปรากฏว่ามีเช่นเดียวกัน	ซึ่งการ

ขาดหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกหมายค้นดังกล่าว	ทำาให้เกิดกรณีร้องเรียนว่า	ภายหลังการ

ตรวจค้นมีการยึดทรัพย์สินโดยเจ้าหน้าที่รัฐ	โดยไม่สามารถตรวจสอบถึงอำานาจในการยึด	และ

ประชาชนไม่สามารถตรวจสอบเพื่อติดตามเอาทรัพย์สินคืนได้

  เมื่อสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสี่อำาเภอในจังหวัดสงขลาเป็นเขตพื้นที่พิเศษมีกฎหมาย 

๓	ฉบับบังคับใช้	ได้แก่	พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก	พ.ศ.๒๔๕๗ พระราชกำาหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

พ.ศ.๒๕๕๑ กฎหมายทั้งหมดได้ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิตของบุคคลที่อาศัยอยู่ในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก	เช่น	มาตรา	๑๕	ทวิ	แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ	ที่เจ้าหน้าที่

ฝ่ายทหาร	มีอำานาจเหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นทั้งหมด	สามารถเข้าปิดล้อม	ตรวจค้นและจับกุมชาวบ้าน

ได้	และยังให้อำานาจแก่เจ้าหน้าที่เมื่อสงสัยว่าบุคคลใดมีพฤติกรรมกระทบต่อความมั่นคงภายใน
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ราชอาณาจักร สามารถนำาตัวบุคคลนั้นมากักไว้ได้ไม่เกิน	๗	วัน	

โดยไม่ต้องระบุสถานที่ ทั้งนี้	พบว่าในเวลา	๗	วันดังกล่าวมีการ

ละเมิดสิทธิเกิดขึ้นมากมาย	ทั้งที่ผู้ถูกจับกุมเป็นเพียงผู้ต้องสงสัย	

แต่กลับไม่ได้รับสิทธิใดๆ ในกระบวนการยุติธรรม	เช่น	สิทธิใน

การพบญาติ	การพบทนายความ	เป็นต้น 

๖. ปัญหาอันเนื่องมาจากวิธีการในการจับกุม

คุมขัง	ผู้ต้องสงสัยด้วยวิธีที่มิชอบ	ก่อให้เกิดความไม่พอใจของ

ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างกว้างขวาง เมื่อ 

เจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องมือพิเศษที่เรียกว่า	GT	200	มาใช้ในการ

ตรวจสอบผู้ต้องสงสัยในการตรวจจับวัตถุระเบิด	ซึ่งผู้บริสุทธิ์

ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับผลกระทบหลายร้อยราย	ถูกจับกุมไป

ไว้ตรวจสอบในค่ายทหาร	๒-๓	วัน	หรือนานกว่านั้น บางราย

ต้องคดี	และได้รับโทษจำาคุก	เสื่อมเสียอิสรภาพ บางราย

ถูกส่งตัวไปฝึกอบรมวิชาชีพที่ศูนย์นอกพื้นที่	และไม่ได้รับ

อนุญาตให้อยู่ในพื้นที่ภูมิลำาเนาของตน	หรือติดต่อกับญาติมิตร

เป็นระยะเวลาหนึ่ง ทำาให้ประชาชนเกิดความหวาดผวาและ 

เดือดร้อน คณะทำางานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ	และเครือข่าย

องค์กรสิทธิมนุษยชน ตลอดจนญาติพี่น้องของผู้ได้รับผล 

กระทบได้ร้องเรียนต่อรัฐบาล เพื่อให้ดำาเนินการตรวจสอบ 

เครื่องมือดังกล่าวครั้งแล้วครั้งเล่า เนื่องจากชาวบ้านจำานวน 

มากยืนยันว่า การใช้เครื่องมือนี้ไม่มีความแม่นยำา มีประเด็นที่ 

ถกเถียงกันทั้งในเรื่องประสิทธิภาพการใช้งาน	ความคุ้มค่าและ

ราคา ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีทำาการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่อง GT	200

เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์	๒๕๕๓ ซึ่งต่อมา นายอภิสิทธิ์

เวชชาชีวะ	นายกรัฐมนตรี ได้แถลงถึงผลการทดสอบว่าจากการ

ทดสอบ	๒๐	ครั้งอุปกรณ์นี้สามารถหาวัตถุระเบิดได้ถูกต้อง

เพียง	๔	ครั้ง	ซึ่งไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน

ถึงประสิทธิภาพของเครื่องตรวจวัตถุระเบิด GT 200 ที่ต่ำากว่า 

เกณฑ์ ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกเลิกการจัดซื้อเพิ่มเติม 

และทบทวนเรื่องการใช้งาน 
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รายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒

อย่างไรก็ดี	 เมื่อการพิสูจน์ดังกล่าวมีผลอย่างชัดเจนในเรื่องประสิทธิภาพของเครื่อง	GT	200

และในหลายประเทศไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน	เนื่องจากใช้งานไม่ได้จริง เมื่อนำามาใช้งานจริง

ในพื้นที่	ประชาชนจำานวนมากจึงได้รับผลกระทบและตกเป็นเหยื่อ	และผู้ต้องหาในคดีต่างๆ	โดย

เครื่องมือที่ไร้มาตรฐาน	และวิธีการอันมิชอบเช่นนี้	 ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยจึงมี

ความจำาเป็นที่จะต้องมีการทบทวนในคดีดังกล่าวโดยเร็ว โดยให้นำาคดีกลับมาพิจารณาใหม่ 

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม	ซึ่งอาจหมายรวมถึงการเยียวยา	ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่าง

เป็นธรรม	มิให้เกิดเป็นปมเงื่อนที่จะมาเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ของไทยอีกต่อไป ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ใช้อุปกรณ์ในการตรวจสอบ แม้จะได้รับการฝึกฝน 

มาเพียงใด	ก็ไม่ได้เกิดความปลอดภัยจากวัสดุอันไม่ได้มาตรฐานนี้ เนื่องจากความผิดพลาดในการ

ตรวจสอบอยู่ในอัตราเสี่ยงที่สูงมาก	แม้จะมีการกล่าวอ้างว่าทำาให้เจ้าหน้าที่เกิดความมั่นใจ	แต่ก็ไม่ใช่

สาระสำาคัญ

นอกจากนี้ จากการติดตามข้อมูลการรายงานของสื่อมวลชน	และนักวิชาการพบว่า

หน่วยงานด้านความมั่นคงได้จัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิด	GT	200	และอัลฟา	๖	มาตั้งแต่ปี	๒๕๔๘

โดยกองทัพอากาศเป็นผู้ริเริ่มสั่งซื้อเครื่องดังกล่าวมาจำานวน	๔	เครื่อง จากนั้น	ปี	๒๕๕๒	กองทัพบก

ก็จัดหามาให้กำาลังพล	ใช้งานในช่วงแรก	๒๒๒	เครื่อง	ในราคาเครื่องละ	๙	แสนบาท	เป็นเงิน 

๑๙๙,๘๐๐,๐๐๐	บาท จากนั้น	กองบัญชาการตำารวจภูธร	ภาค	๔	จำานวน	๕๐	เครื่อง	ในราคา

เครื่องละ	๑	ล้านบาท	เป็นเงิน	๕๐	ล้านบาท กรมศุลกากรจัดซื้อ	๖	เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔๒๖,๐๐๐  

บาท	เป็นเงิน	๒,๕๖๐,๐๐๐	บาท กองบังคับการตำารวจภูธรจังหวัดชัยนาท	สั่งซื้อ	๑	เครื่อง	ในราคา

๕๕๐,๐๐๐	บาท กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด	๕	เครื่อง	ราคาเครื่องละ	๑.๒	ล้านบาท

เป็นเงิน	๖ ล้านบาท สำานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ๑๐ เครื่อง ราคาเครื่องละ 

๑.๕ ล้านบาท เป็นเงิน ๑๕ ล้านบาท สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	๖	เครื่อง ราคาเครื่องละ	๑.๑	ล้านบาท  

เป็นเงิน	๖.๖	ล้านบาท  จากนั้นกองทัพบกก็ได้จัดหาเครื่อง GT	200 มาใช้งานเพิ่มเติมให้กับกำาลังพล

เพื่อใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดทั้งปี ๒๕๕๒ รวมทั้งสิ้น ๕๓๕ เครื่อง ราคาเฉลี่ย

เครื่องละ	ตั้งแต่	๙๐๐,๐๐๐ – ๑๒,๐๐๐,๐๐๐	บาท หากคิดเฉลี่ยเครื่องละ	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท	จะเป็น

เงินถึง	๕๓๕	ล้านบาท นอกจากนี้	ยังได้ข้อมูลว่าหน่วยงานอื่นๆ ได้จัดซื้อเครื่องอัลฟา	๖	เช่น	ป.ป.ส. 

ได้จัดซื้อ	๑๐	เครื่อง	ในราคาเครื่องละ	๖๖๓,๐๐๐	บาท	เป็นเงิน	๖,๖๓๐,๐๐๐	บาท และกระทรวง

มหาดไทยจัดซื้อ	๔๗๙	เครื่อง	ราคาเครื่องละ	๗๒๐,๐๐๐	บาท	 รวมทั้งสองหน่วยงานใช้งบประมาณ

จัดซื้อเครื่องดังกล่าวเป็นมูลค่า ถึง	๓๕๐	ล้านบาท	 สรุปได้ว่าตั้งแต่	ปี	๒๕๔๘ เป็นต้นมา ประเทศไทย

ใช้งบประมาณไปถึง	๑,๑๖๗	ล้านบาทในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ไร้ประสิทธิภาพมาใช้ในภารกิจการ

รักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน	ถือเป็นการใช้ทรัพยากรที่ไม่สอดคล้องกับ

ความจำาเป็น

นอกเหนือจากปัญหาสำาคัญอันเนื่องมาจากกระบวนการยุติธรรม ยังมีเหตุการณ์สำาคัญ

หลายกรณีที่เกิดขึ้น และก่อให้เกิดผลกระทบกับความสงบสุขในภาคใต	้ดังนี้
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กรณี

ก�รถล่มยิงมัสยิดอัลฟุรกอน

การถล่มยิงมัสยิดอัลฟุรกอน บ้านไอปาแย หมู่	๘	ตำาบลจวบ	อำาเภอเจาะไอร้อง	จังหวัด

นราธิวาส	เมื่อวันที่	๘	มิถุนายน	๒๕๕๒ คนร้ายไม่ทราบจำานวนใช้อาวุธสงครามเข้ากราดยิงชาวบ้าน

ขณะทำาพิธีละหมาด	ซึ่งทำาให้มีผู้เสียชีวิตกว่า	๑๐	ราย	และได้รับบาดเจ็บอีก	๑๓	ราย เจ้าหน้าที่

รายงานว่า จากการสอบสวนพบว่า มีผู้ร่วมก่อเหตุอย่างน้อย	๕	คน	เป็นคนในพื้นที	่๒	คน	และนอก

พื้นที่	๓	คน	และให้น้ำาหนักในประเด็นความขัดแย้งในหมู่บ้านจากการสร้างมัสยิดที่สร้างความไม่พอใจ

ต่อชาวบ้านบางคน แต่ชาวบ้านให้ข้อมูลว่า	เหตุที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำาของกองกำาลังติดอาวุธที่อยู่ใน

หมู่บ้านใกล้เคียง เหตุการณ์นี้สร้างความกระทบกระเทือนใจแก่ผู้ที่อาศัยในสามจังหวัดภาคใต้	และ

ผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมาก มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนได้ 

ออกแถลงการณ์ประณามการสังหารหมู่ประชาชนผู้บริสุทธิ ์ และเรียกร้องให้รัฐทบทวนการทำางานของ

ฝ่ายทหารอย่างจริงจัง นอกจากนี้	คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนยังได้ทำาจดหมายเปิดผนึก

ถึงนายกรัฐมนตรี	ขอให้ตั้งคณะกรรมการอิสระฯ	เพื่อตรวจสอบกรณีฆาตกรรมหมู่ที่มัสยิดอัลฟุรกอน 

รัฐบาลปฏิเสธที่จะตั้งคณะกรรมการอิสระฯ	เพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ แต่มุ่งที่จะปรับโครงสร้าง	ศอ.บต. 

และใช้นโยบายการเมืองนำาการทหารในการแก้ปัญหาภาคใต้ต่อไป หลายครั้งแม้เมื่อมีการจับกุม 

ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรง	แต่อัยการหรือศาลสั่งไม่ฟ้องเพราะหลักฐานไม่เพียงพอ

กรณี 

คำ�สั่งไต่สวนก�รต�ยคดีต�กใบ

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ศาลจังหวัดสงขลา มี 

คำาสั่งในคดีสลายการชุมนุมบริเวณหน้าสถานีตำารวจภูธรตากใบ	

ที่มีผู้เสียชีวิต	รวม	๗๘	ราย	ระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่ค่าย

อิงคยุทธบริหาร	ว่ามีสาเหตุในการเสียชีวิตเนื่องจากการขาด

อากาศหายใจระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่ง

ปฏิบัติการตามหน้าที่

ต่อมา เมื่อวันที่	๒๘	กรกฎาคม	๒๕๕๒	 ทนายความ

ตัวแทนญาติผู้เสียชีวิตในคดีตากใบยื่นอุทธรณ์คำาสั่งต่อศาลอาญา

กรุงเทพ กรณีที่ศาลอาญากรุงเทพมีคำาสั่งไม่รับคำาร้องของญาติ 

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่ร้องต่อศาลอาญาเรื่องคำาสั่งศาล
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จังหวัดสงขลาในกรณีการออกคำาสั่งคดีไต่สวนการตายกรณีตากใบไปแล้ว เมื่อวันที่	๒๙	พฤษภาคม 

๒๕๕๒ ที่ศาลจังหวัดสงขลา ว่าศาลจังหวัดสงขลาอาจทำาคำาสั่งไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักการ

ไต่สวนการตาย	เนื่องจากศาลไม่ได้กล่าวถึงพฤติการณ์ที่ตายและไม่กล่าวว่าใครเป็นผู้ทำาหรือทำาร้าย

ผู้ตายเท่าที่จะกล่าวได้ และศาลวินิจฉัยถึงเหตุที่ตายแต่เพียงว่า	ผู้ตายขาดอากาศหายใจนั้นขัดกับ

ความเข้าใจของสาธารณชนที่ข้อเท็จจริง	มีทั้งพยานบุคคล	พยานเอกสาร	ภาพถ่าย	และวัตถุพยาน

เป็นแผ่นบันทึกภาพและเสียงของเหตุการณ์ ว่ามีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายใดเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง 

ทีมทนายความตัวแทนญาติกรณีตากใบขอให้ศาลอุทธรณ์มีคำาสั่งกลับคำาสั่งไม่รับคำาร้องของศาลอาญา 

และเพิกถอนคำาสั่งของศาลจังหวัดสงขลาที่ไม่ถูกต้อง	ไม่เป็นธรรม	ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

และกฎหมาย และให้ศาลอุทธรณ์มีคำาสั่งใหม่ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากพยานหลักฐานในสำานวน

ความเดิม ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่อไป โดยทนายความและญาติไม่

สามารถยื่นคำาร้องที่ศาลสงขลาได้เพราะคำาสั่งคดีไต่สวนการตายถือเป็นการสิ้นสุด จึงจำาเป็นต้องนำา 

คดีนี้มายื่นต่อศาลอาญาเป็นคดีใหม่

ข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาควิชาการ ตลอดจนคณะกรรมการอิสระ

เพื่อความสมานฉันท์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอส.) ซึ่งมีอดีตนายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน 

เป็นประธาน ยังไม่ได้รับการตอบสนองอย่างจริงจังจากภาครัฐเท่าที่ควรจะเป็น

ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา มีความจำาเป็นที่จะต้องสร้างความไว้วางใจให้ประชาชน

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	มั่นใจในความจริงใจของรัฐ	และหน่วยงานรัฐ	ที่จะร่วมกันหาแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนอย่างเป็นรูปธรรม ให้การเคารพในศาสนา	วัฒนธรรม	และการประพฤติ

ปฏิบัติที่แตกต่าง	และต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในระดับต่างๆ	

ขณะเดียวกันก็ลดเงื่อนไขและปัจจัยที่จะนำามาสู่ความขัดแย้ง และความไม่พอใจที่ได้สะสมไว้ตลอด

ระยะเวลา	๔ - ๕	ปีที่ผ่านมา	หรือยาวนานกว่านั้น อย่างไรก็ดี	กระบวนการยุติธรรมยังเป็นมาตรการ

ที่สำาคัญที่สุดในการฟื้นความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐ	กรณีที่ประชาชนยังไม่ได้รับความเป็นธรรมใน

กรณีตากใบ	เมื่อวันที่	๒๕	ตุลาคม	๒๕๔๗	เหตุการณ์นองเลือดที่มัสยิดกรือเซะ	เมื่อวันที่	๒๘	เมษายน 

๒๕๔๗	เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต	จำานวน	๓๒	คน	และแม้จะผ่านไปเป็นเวลา	๕	ปีแล้วแต่ก็ยังคงไม่มี

ความคืบหน้าเท่าที่ควร เหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้	รวมถึงความรู้สึกที่ค้างคาใจในเรื่องความเป็นธรรม 

อาจเป็นอุปสรรคสำาคัญที่ทำาให้การแก้ไขปัญหามีความยากลำาบากมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี ปมเงื่อนสำาคัญประการหนึ่ง	คือ	ประเด็นความเป็นธรรมที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทาง

ชาติพันธุ์และศาสนายังเป็นปัญหาที่เด่นชัดมาก ความเหินห่างระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการกับ 

ประชาชนยังคงเป็นปัญหาหลัก ขณะเดียวกันความยุติธรรมก็เป็นปัญหาหลักที่ยังถูกระบุอยู่ว่า 

เป็นสาเหตุของการก่อความไม่สงบ ความจริงแล้วปัญหาความยุติธรรมในทุกด้าน มีความสัมพันธ์

เชื่อมโยงกับอคติทางด้านชาติพันธุ ์ และศาสนาอย่างหลีกเลี่ยงมิได้
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บทที่ ๕

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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อำานาจหน้าที่สำาคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะองค์กร

อิสระตามรัฐธรรมนูญ คือ การจัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและปรับปรุงกฎหมายหรือข้อบังคับต่อ

รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

จากรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ดังได้กล่าว

มาแล้วข้างต้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นควรมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในประเด็นที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน  ดังนี้

๑. รัฐบาลต้องปฏิรูประบบความยุติธรรมให้เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน ทั้งต้อง

ผลักดันให้เกิดองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทั้งเจ้าหน้าที่

ตำารวจ อยัการ ศาล และราชทณัฑใ์หเ้ปน็รปูธรรมตามเจตนารมณข์องรฐัธรรมนญู รวมถงึ 

ส่งเสริมการยุติธรรมสมานฉันท์ (Restorative Justice) และพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน 

ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

๒. รัฐบาลควรพิจารณายกเลิกการประกาศใช้กฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดน

ภาคใต ้ หากยงัมคีวามจำาเปน็ตอ้งบงัคบัใชก้ฎหมายดงักลา่ว ตอ้งมคีำาอธบิายทีช่ดัเจนตอ่ 

สาธารณะ มีการวางมาตรการสำาหรับเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรฐาน 

สากล (เช่น ในการตรวจค้น จับกุม คุมขังและการสืบสวนสอบสวน) จัดการฝึกอบรมแก่

เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตระหนักถึงการเคารพสิทธิต่างๆ รวมถึงมีกลไกตรวจสอบการใช้อำานาจ

โดยมิชอบ

๓. รัฐควรดูแลให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

กระทำาผิดต้องมีการลงโทษเพื่อไม่ให้เกิดวัฒนธรรมการไม่ต้องรับโทษ จัดให้มีการ

เยียวยาโดยไม่เลือกปฏิบัติ รวดเร็ว และพอเพียง เร่งแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับ

อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ และเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลจาก

การสูญหายโดยถูกบังคับ
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๔. รัฐบาลต้องให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือแก่กลไกต่างๆ ที่มีหน้าที่ในการ

พิสูจน์และสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมา

๕. รัฐบาลต้องทบทวนร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... ซึ่งไม่ 

เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญโดยปรับร่างพระราชบัญญัติให้ส่งเสริมและ 

คุ้มครองการใช้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ เพื่อ 

ประกันสิทธิขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญ การใช้กฎหมายพิเศษเพื่อ

ดูแลการชุมนุมจะต้องเป็นไปเท่าที่จำาเป็นตามความฉุกเฉินของสถานการณ์ มิใช่

ประกาศใช้เป็นการทั่วไป และมีการกำาหนดกรอบการใช้อำานาจของเจ้าหน้าที่ที่ชัดเจน

๖. รัฐบาลต้องเคร่งครัดในการปฏิบัติตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ให้การ

คุ้มครองและให้หลักประกันสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนและ

ประชาชน และต้องไม่กระทำาหรือปล่อยให้เกิดการกระทำาทั้งทางตรงและทางอ้อมที่

เป็นการสกัดกั้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามสิทธิในกฎหมาย หรือเป็นการแทรกแซง

หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนและประชาชน รัฐบาล

ต้องดำาเนินการให้เกิดการปฏิรูปสื่อตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอย่างไม่ชักช้าโดย

คำานึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำาคัญ

๗. รัฐบาลต้องทำาให้สิทธิชุมชน ตามมาตรา ๖๖ และ ๖๗ ของรัฐธรรมนูญ 

เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง เร่งแก้ไขปัญหาและเยียวยาแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับ 

ผลกระทบ ทบทวนการกำาหนดเขตที่ดินและการขยายเขตการอนุรักษ์โดยให้ประชาชน 

มีส่วนร่วม ตามมาตรา ๘๗ ของรัฐธรรมนูญ

๘. ในการกำาหนดนโยบายการพัฒนา รัฐบาลต้องคำานึงถึงความสมดุลระหว่าง

เศรษฐกิจกับวัฒนธรรมชุมชนบนพื้นฐานของการเข้าถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นกับเศรษฐกิจการลงทุนและอุตสาหกรรม และรัฐบาลควร 

ทบทวนโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพของคนในชุมชน
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๙. รัฐบาลควรบังคับใช้กฎหมายปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง นำาตัวผู้

กระทำาผิดมาดำาเนินคดีและให้การดูแลสตรีและเด็กที่เป็นเหยื่ออย่างเหมาะสม สำาหรับ

แรงงานข้ามชาติ รัฐบาลควรดูแลแรงงานที่ขึ้นทะเบียนและเข้าสู่ระบบแล้วให้ได้รับการ

คุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย เร่งรัดการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ ฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘ (เสรีภาพในการรวมตัวเป็นสมาคม/สิทธิ ในการต่อรอง)  

และควรปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติที่ยังไม่มีสถานะตามกฎหมายโดยคำานึงถึงศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์และให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

๑๐. รัฐบาลควรเร่งรัดการให้สัญชาติแก่บุคคลที่ไร้สถานะกลุ่มต่างๆ ตาม 

ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล เมื่อปี ๒๕๔๘ รวมทั้งคืน

สัญชาติให้แก่คนไทยพลัดถิ่นและให้การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ

๑๑. กสม. แสดงความชื่นชมที่รัฐบาลไทยให้ที่พักพิงแก่ผู้หนีภัยการสู้รบของพม่า 

และให้การดูแลผู้หนีภัยตามหลักมนุษยธรรม แต่ในการส่งตัวผู้หนีภัยการสู้รบกลับ

ประเทศ รัฐบาลต้องเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากลเกี่ยวกับการไม่ส่งกลับ หากมีผล 

กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตของผู้หนีภัย

๑๒. กสม. สนับสนุนกระบวนการปฏิรูปประเทศไทยที่เกิดจากการผลักดันของ

ภาคประชาสังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำาทางสังคม รัฐบาลจะ

ต้องสนับสนุนการปฏิรูปอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยควรให้ความสำาคัญกับการปฏิรูป

ที่ดินทำากิน การปฏิรูประบบภาษี การปฏิรูประบบความยุติธรรม ระบบการศึกษา 

ระบบสังคมสวัสดิการ และการปฏิรูปสื่อ ตลอดจนสนับสนุนการกระจายอำานาจไปสู่

ชุมชนท้องถิ่นอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เพราะการปฏิรูปจะนำาไปสู่การเคารพสิทธิและศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง 
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อนึ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการตรวจสอบและ

รายงานการกระทำาหรือละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรืออันไม่เป็นไปตาม

พันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาค ี ตลอดระยะเวลา ๙ ปีที่ผ่านมา นับแต่เริ่มก่อตั้ง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่า หน่วยงานภาครัฐจนถึงระดับรัฐบาลยังไม่ให้ความสำาคัญ

ในการดำาเนินการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการกระทำาที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรการ 

การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในรายงานผลการตรวจสอบของ กสม. เท่าที่ควร ทั้งนี้ 

อาจเป็นเพราะบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ รวมทั้งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒

ประการสำาคัญ สถาบันนิติบัญญัติหรือรัฐสภามิได้บรรจุวาระการประชุมในการรับทราบ

รายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และองค์กรอิสระอื่นๆ ตามรัฐธรรมนูญเอาไว้ใน

วาระสำาคัญ มีการเลื่อนประชุมหลายครั้ง ครั้งละเป็นเดือน อีกทั้งการอภิปรายซักถามก็มักจะมิใช่

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติแต่อย่างใด คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงขอเรียกร้องให้รัฐสภามีการ

ปรับปรุงในด้านการพิจารณารายงานขององค์กรอิสระเป็นวาระพิเศษที่สาธารณชนควรจะได้มีโอกาส

รับรู้อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมกันรับผิดชอบต่อภารกิจการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพและมีความหมายต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในส่วนของภาครัฐควรจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างสำานักนายกรัฐมนตรี  

กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ 

มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำานักงานตำารวจแห่งชาต ิและองค์กรอื่นๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อ 

ติดตามและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม และเพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจตามแผนสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติด้วย
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ในส่วนของสถาบันตุลาการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะได้ประสานงานอย่าง 

ใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเชื่อมโยงหลักสิทธิมนุษยชนกับหลักนิติธรรม เนื่องจากปัญหา 

คดีความในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากมาย และกระทบต่อ 

สิทธิเสรีภาพของบุคคลอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ ถือเป็นความจำาเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันตุลาการจะได้มี 

การพัฒนาปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ และแสดงบทบาทสำาคัญในการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิ 

มนุษยชน ตลอดจนการธำารงความยุติธรรมในสังคมต่อไปได้อย่างไร้คำาติฉินนินทา

ท้ายที่สุด คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นว่า “สิทธิมนุษยชน” มิใช่เรื่อง หรือ

ภารกิจของหน่วยงานหนึ่ง หน่วยงานใด หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเท่านั้น แต่ถือเป็นภารกิจของทุกคน 

ทุกหน่วยงานต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม ในอันที่จะร่วมกันคลี่คลายปัญหาสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง ปัญหาความอยุติธรรม ความเหลื่อมล้ำา การเลือกปฏิบัติ และความรุนแรงอย่างมีสติ สังคม

จึงต้องร่วมกันเรียนรู้และปฏิบัติ “สิทธิมนุษยชน”	ด้วยความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นสมาชิกหนึ่งใน

สังคม และเป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติ
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๕๖  และมาตรา ๒๕๗  และพระราชบัญญัติคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกหกคน  ซึ่ง 

พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำาแนะนำาของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์  มีวาระการดำารงตำาแหน่งหกปี และดำารงตำาแหน่งได้เพียงวาระเดียว  โดยมี

อำานาจหน้าที่ ดังนี้

๑.  ตรวจสอบและรายงานการกระทำาหรือการละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือ 

อันไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี  และเสนอ

มาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระทำาหรือละเลยการกระทำาดังกล่าว  เพื่อ

ดำาเนินการในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการดำาเนินการตามที่เสนอ  ให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อดำาเนินการ

ต่อไป

๒.  เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ  ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า 

บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

๓.  เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง  ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า กฎ คำาสั่ง 

หรือการกระทำาอื่นใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

๔.  ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายและเป็นกรณีที่เห็นสมควร

เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

๕.  เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อ 

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๖.  ส่งเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

๗.  ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

๘.  ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชน และองค์การอื่นใน

ด้านสิทธิมนุษยชน

๙.  จัดทำารายงานประจำาปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ  และเสนอต่อ

รัฐสภา

คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ
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๑๐.  ประเมินผลและจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีเสนอต่อรัฐสภา

๑๑.  เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  ในกรณีที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา 

เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๑๒.  อำานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดแรกได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง 

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ จำานวน ๑๑ คน และเมื่อครบวาระการดำารงตำาแหน่งแล้ว  การสรรหา กสม.ชุดใหม ่

ยังไม่แล้วเสร็จ ทำาให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ ประกอบด้วย

๑.  นายเสน่ห์  จามริก  เป็น  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒.  นายจรัล  ดิษฐาอภิชัย  เป็น  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๓.  คุณหญิงจันทนี  สันตะบุตร  เป็น  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๔.  นางสาวนัยนา  สุภาพึ่ง  เป็น  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๕.  นายประดิษฐ์  เจริญไทยทวี  เป็น  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๖.  นายวสันต์  พานิช  เป็น  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๗.  นายสุทิน  นพเกตุ  เป็น  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๘.  นางสุนี  ไชยรส  เป็น  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๙.  นายสุรสีห์  โกศลนาวิน  เป็น  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑๐. คุณหญิงอัมพร  มีศุข  เป็น  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑๑. นางสาวอาภร  วงษ์สังข์  เป็น  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

(ลำาดับที่ ๓ พ้นจากตำาแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

ลำาดับที่ ๒ พ้นจากตำาแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๐ และ

ลำาดับที่ ๖ พ้นจากตำาแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๑) 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ชุดที่ ๒ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เมื่อ 

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒  ประกอบด้วย 

๑.  นางอมรา  พงศาพิชญ์  เป็น  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๒.  นายแท้จริง  ศิริพานิช  เป็น  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๓.  นายนิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  เป็น  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๔.  นายปริญญา  ศิริสารการ  เป็น  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๕.  นายไพบูลย์  วราหะไพฑูรย์  เป็น  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๖.  พลตำารวจเอกวันชัย ศรีนวลนัด  เป็น  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๗.  นางวิสา  เบ็ญจะมโน  เป็น  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

องค์ประกอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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รายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หลักกฎหม�ยระหว�่งประเทศทั่วไป	เกี่ยวกับสนธิสัญญ�ด้�นสิทธิมนุษยชน

กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ประติบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ประติบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา
ว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติต่อสตรี
ในทุกรูปแบบ

อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ
หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือที่ย่ำายีศักดิ์ศรี
พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา
ต่อต้านการทรมานฯ
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รายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒

เศรษฐกิจพอเพียง

ในกระแสโลก�ภิวัตน์

หลักก�รชี้แนะว่�ด้วย

ก�รพลัดถิ่นภ�ยในประเทศ

ประสบก�รณ์ก�รส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

ของผู้พลัดถิ่นภ�ยในประเทศ

ร�ยง�นก�รวิจัยเรื่อง

ปัญห�ก�รล่อซื้อในคดีละเมิดลิขสิทธิ์

ร�ยง�นก�รเฝ้�ระวังและตรวจเยี่ยม

สถ�นพินิจและคุ้มครองเด็กและเย�วชน

และศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเย�วชน

ในเชิงกัลย�ณมิตร

คู่มือปกป้องสิทธิเสรีภ�พ

เรื่องจริงที่กรรมก�รสิทธิฯ	เล่ม	๑

เมื่อ	“ฉัน”	ถูกละเมิดสิทธิ	

ก�รต่อสู้เพื่อสิทธิจ�กเกิดจนถึงต�ย

ก�รตรวจเยี่ยมสถ�นที่คุมขัง

สิทธิส่วนบุคคลกับฐ�นข้อมูล

ในคอมพิวเตอร์
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กรณีศึกษ�เรื่อง

ก�รละเมิดสิทธิแรงง�นด้�นก�รรวมตัว

และก�รเจรจ�ต่อรอง

คำ�วินิจฉัยศ�ลรัฐธรรมนูญ

ต�มคำ�ขอของประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร

เรื่อง	คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ

เสนอร�ยง�นผลก�รตรวจสอบ

ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภ�

“กรณีคว�มรุนแรงอันเนื่องม�จ�ก

โครงก�รท่อก๊�ซ	ไทย-ม�เลเซีย”

ร�ยง�นก�รวิจัย

ก�รได้รับสิทธิในบริก�รก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�นจ�กรัฐ	ต�ม

รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย

พุทธศักร�ช	๒๕๔๐

ข้อเสนอจ�กคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ

ต่อรัฐบ�ล	กรณี	โครงก�รโรงไฟฟ้�พลังง�นคว�มร้อนจ�ก

ถ่�นหิน	หินกรูด-บ่อนอก	และโครงก�รท่อส่งก�๊ซ

และโรงแยกก�๊ซธรรมช�ติ	ไทย-ม�เลเซีย

ก�รทุจริตและสิทธิมนุษยชน	:

สร�้งคว�มเชื่อมโยง
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รายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒

สิทธิในกระบวนก�รยุติธรรม

ในกรณีก�รตรวจสอบคำ�ร้องที่กล่�วห�ว่�

มีก�รกระทำ�ทรม�นและก�รปฏิบัติหรือก�รลงโทษอื่น

ที่ไร้มนุษยธรรม	ในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้

หล�กหล�ย	คือ

หนึ่งเดียว
อนุสัญญ�

ว่�ด้วยสิทธิคนพิก�ร

กรณีศึกษ�	:	ก�รจัดก�รคว�มขัดแย้ง

ก�รใช้ประโยชน์พื้นที่ป่�ต้นน้ำ�

อำ�เภอเชียงกล�ง	จังหวัดน่�น

ร�ยง�นก�รศึกษ�ข้อมูลเชิงวิช�ก�ร

กรณี	ปัญห�เหมืองแร่

เพื่อกำ�หนดข้อเสนอเชิงนโยบ�ย

ก�รแสวงห�ก�รชดเชยให้แก่

ผู้รอดชีวิตจ�กก�รทรม�น

ยุติก�รทรม�น

สรุปก�รวิจัย

แนวท�งก�รสร�้งสันติภ�พ

ใน	3	จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้

ในมุมมองของ

ผู้ได้รับผลกระทบจ�กคว�มรุนแรง
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

“ที่ดินในเขตป่�และ

สิทธิชุมชนในก�รจัดก�รที่ดินและป่�”

ชุด	เสียงจ�กประช�ชน

ก�รต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ดิน

กรณีร้องเรียน	๒๕๔๕-๒๕๕๐

บทเรียนก�รตรวจสอบของ

คณะอนุกรรมก�รสิทธิในก�รจัดก�ร

ที่ดินและป�่

“ที่ดินส�ธ�รณะและที่ร�ชพัสดุ”

“ก�รจัดก�รสวนป�่

ของรัฐและเอกชน”

“ที่ดินเอกชน”

สถ�นก�รณ์ด้�นสิทธิชุมชน

กับฐ�นทรัพย�กร

ในสถ�นก�รณ์ส�กล

ปี	พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๘

ร�ยง�นสถ�นก�รณ์

ก�รละเมิดสิทธิในก�ร

จัดก�รที่ดินและป�่

ในปี	พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๘
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รายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒

ร�ยง�นประเมินสถ�นก�รณ์

สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

ปี	๒๕๔๗-๒๕๕๐

ร�ยง�นประเมินสถ�นก�รณ์

สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

ปี	๒๕๔๔-๒๕๔๖

เสียงสะท้อนจ�กเวทีส�ธ�รณะต่อ

ร�ยง�นประเมินสถ�นก�รณ์

สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

ปี	๒๕๔๔-๒๕๔๖
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นประจำ�ปี	....

คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ

ประจำ�ปี	๒๕๔๖

ประจำ�ปี	๒๕๔๗

ประจำ�ปี	๒๕๔๘

ประจำ�ป	ี๒๕๔๙

ประจำ�ปี	๒๕๕๐

ประจำ�ปี	๒๕๕๑

ประจำ�ปี	๒๕๕๒
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รายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบ

ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ

ปี	๒๕๔๕-๒๕๔๗

ปี	๒๕๔๘

ปี	๒๕๔๙	:	

๑	สิทธิในกระบวนก�รยุติธรรม

๒	สิทธิชุมชน ๓	สิทธิท�งสังคม	และอื่นๆ

เล่ม	๔

สิทธิท�งสังคม	สิทธิแรงง�น	และอื่นๆ

ป	ี๒๕๕๐

เล่ม	๑

สิทธิในกระบวนก�รยุติธรรม
เล่ม	๒

สิทธิชุมชนฐ�นทรัพย�กร	:

สิทธิในก�รจัดก�รทรัพย�กร

น้ำ�	ช�ยฝั่ง	และแร่

เล่ม	๓	สิทธิชุมชนฐ�นทรัพย�กร	:

สิทธิในก�รจัดก�รที่ดิน	ป่�	พลังง�น

และอุตส�หกรรม

ปี	๒๕๕๑

เล่ม	๑

สิทธิในกระบวนก�รยุติธรรม
เล่ม	๒

สิทธิชุมชนฐ�นทรัพย�กร	:

สิทธิในก�รจัดก�รทรัพย�กรน้ำ�

ช�ยฝั่ง	และแร่

เล่ม	๓

สิทธิชุมชนฐ�นทรัพย�กร	:สิทธิในก�รจัดก�รที่ดิน

ป่�	พลังง�น	และอุตส�หกรรม

เล่ม	๔

สิทธิท�งสังคม		และอื่นๆ

เล่ม	๕

สิทธิแรงง�น	สิทธิแรงง�นข้�มช�ติ






