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รายงานของฟอร์ต้ีฟายไรต์เสนอต่อคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติว่าด้วย
การปฏิบัติของประเทศไทยเปรียบเทียบกับกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (International Covenant on 
Civil and Political Rights-ICCPR)

ฟอร์ต้ีฟายไรต์ยินดีท่ีมีโอกาสนำาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เก่ียวกับการปฏิบัติ
ตามพันธกรณีของประเทศไทยตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) 

ในเดือนมีนาคม 2560 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้ทบทวนการปฏิบัติของประเทศไทยเปรียบ
เทียบกับกติกา ICCPR อย่างเป็นทางการ ในระหว่างกระบวนการทบทวน ฟอร์ต้ีฟายไรต์ตีพิมพ์รายงานขนาด 38 หน้าช่ือ 
ภารกจิท่ียังไม่บรรลุเป้าหมาย: ความสอดคล้องในการปฏิบัติของรัฐบาลไทยต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (A Work in Progress: Thailand’s Compliance with the International Covenant on 
Civil and Political Rights) เน้นให้เห็นการละเมิดต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ผู้รอดชีวิตจากการค้ามนุษย์ และผู้ล้ีภัย1 
ในวันท่ี 25 เมษายน 2560 คณะกรรมการได้เผยแพร่ข้อสังเกตเชิงสรุปพร้อมข้อเสนอแนะกว่า 30 ข้อต่อรัฐบาลไทย เพ่ือ
การดำาเนินงานให้นโยบายและการปฏิบัติของตนสอดคล้องกับพันธกรณีตามกติกา ICCPR2

ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติของคณะกรรมการ ประเทศไทยมีเวลาหน่ึงปีในการรายงานข้อมูลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
เพ่ือให้คณะกรรมการทราบ3 โดยเฉพาะอย่างย่ิง คณะกรรมการร้องขอให้ประเทศไทยตอบคำาถามท่ีเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับ
ประเด็นกรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมาย การสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย การบังคับบุคคลให้สูญหายและการทรมาน 
และสภาพการควบคุมตัว

รายงานน้ีมุ่งหมายให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นดังต่อไปน้ี 

1  โปรดดู ฟอร์ต้ีฟายไรต์, A Work in Progress: Thailand’s Compliance with the International Covenant on Civil and Political Rights, 8 มีนาคม 
2560

2  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, สมัยประชุมท่ี 119, ข้อสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, 
ประเทศไทย U.N. Doc. CCPR/C/THA/CO/2, 25 เมษายน 2560 

3  อ้างแล้ว ย่อหน้า 46. และโปรดดู, International Human Rights Instruments, Compilation of Rules of Procedure Adopted by Human Rights 
Treaty Bodies, U.N. Doc HRI/GEN/3/Rev.3, 28 พฤษภาคม 2551, น. 46

กรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

http://www.fortifyrights.org/downloads/Thai_Version_Thailand_A_Work_in_Progress_(March%202017).pdf
http://www.fortifyrights.org/downloads/Thai_Version_Thailand_A_Work_in_Progress_(March%202017).pdf
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ในกระบวนการทบทวนปีท่ีแล้ว คณะกรรมการแสดงข้อกังวลเก่ียวกับข้อบทในมาตราต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว 
พ.ศ.2557 รวมท้ังในมาตรา 44, 47 และ 48 และคำาส่ังท่ีออกโดยรัฐบาลทหารของไทย ได้แก่ คำาส่ังและประกาศของคณะ
รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ท่ีประกาศใช้ตามมาตรา 44 ซ่ึงจำากัดการเข้าถึงการเยียวยาอย่างเป็นผล และส่งผลให้
คสช.ลอยนวลพ้นผิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรง4 คณะกรรมการระบุว่ากังวลอย่างย่ิงกับมาตรา 44 ซ่ึงคสช.มักนำามา
ใช้เพ่ือออกคำาส่ังจำากัดสิทธิท่ีได้รับการคุ้มครองตามกติกา ICCPR โดยพลการ5 คณะกรรมการยังแสดงข้อกังวลกับมาตรา 279 
ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซ่ึงยังคงคุ้มครองให้คสช.ลอยนวลพ้นผิดจากการกระทำา จากประกาศและคำาส่ังใด ๆ6

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะว่า “รัฐภาคีควรทบทวนมาตรการต่าง ๆ ท่ีนำามาใช้ตามรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว พ.ศ.
2557 โดยเฉพาะอย่างย่ิงตามมาตรา 44, 47 และ 48 เม่ือพิจารณาถึงพันธกรณีของตนท่ีมีต่อกติกาน้ี และประกันว่า
มาตรการท้ังปวงท่ีนำามาใช้ตามร่างรัฐธรรมนูญใหม่ รวมท้ังมาตรา 279 มีเน้ือหาสอดคล้องกับพันธกรณีตามกติกาน้ี รวมท้ัง
พันธกรณีท่ีจะต้องประกันให้ผู้เสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนเข้าถึงการเยียวยาอย่างเต็มประสิทธิผล”7

กว่าหน่ึงปีหลังข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ยังคงมีการประกาศใช้มาตรการและคำาส่ังโดยอาศัยอำานาจตาม
รัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว พ.ศ.2557 โดยเฉพาะตามมาตรา 44, 47, และ 48 ซ่ึงได้รับการคุ้มครองต่อไปตามมาตรา 265 
และ 279 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 25608 

คำาส่ังท่ีกล่าวถึงข้างต้นได้แก่ คำาส่ังหัวหน้า คสช. ท่ี 3/2558 ซ่ึงห้ามการชุมนุมทางการเมืองของบุคคลกว่าห้าคน ได้
ส่งผลในเชิงการจำากัดอย่างรุนแรงต่อสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออก การชุมนุมอย่างสงบและการสมาคม9 คสช.ยังคง
ใช้อำานาจตามคำาส่ังน้ีต่อไปเพ่ือจำากัดสิทธิข้ันพ้ืนฐาน ยกตัวอย่างเช่น ในวันท่ี 23 มกราคม 2561 กองทัพได้ฟ้องคดีหม่ิน
ประมาททางอาญาต่อผู้จัดการประท้วงแปดคนของเครือข่ายประชาชน People Go Network ซ่ึงประกอบด้วยองค์กรภาค
ประชาสังคมอย่างน้อย 109 กลุ่ม และบุคคลอ่ืน ๆ  ท่ีรวมตัวก่อต้ังข้ึนมาเม่ือปี 255510 ท้ังน้ีเป็นการแจ้งข้อหาว่ามีการละเมิด
ข้อ 12 ของคำาส่ังหัวหน้า คสช. ท่ี 3/2558 จากการเข้าร่วมการเดินขบวนอย่างสงบในวันท่ี 20 มกราคม 2561 เร่ิมต้นจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ผู้ประท้วงท้ังแปดคนได้แก่ นายเลิศศักด์ิ คำาคงศักด์ิ นายนิมิตร เทียนอุดม นางนุชนารถ 
แท่นทอง นายจำานงค์ หนูพันธ์ นายสมชาย กระจ่างแสง นางสาวแสงสิริ ตรีมรรคา นายอนุสรณ์ อุณโน และนายอุบล อยู่หว้า 
หากศาลเห็นว่ามีความผิด ผู้ประท้วงเหล่าน้ีอาจได้รับโทษจำาคุกไม่เกินหกเดือนและ/หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท11 คดีน้ียัง
อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำานักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี12 

หลังกระบวนการทบทวนตามกติกา ICCPR ในเดือนมีนาคม 2560 รัฐบาลไทยไม่ได้ผ่อนคลายการควบคุมและการ
ดำาเนินคดีต่อผู้เห็นต่าง ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน องค์กรท่ีให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและติดตามสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของไทยมีข้อมูลว่า นับแต่รัฐประหารเม่ือเดือนพฤษภาคม 2557 ทางการได้ดำาเนินคดีกับบุคคลอย่างน้อย 
92 คนตามมาตรา 116 ประมวลกฎหมายอาญาในข้อหายุยงปลุกป่ัน ซ่ึงมีโทษจำาคุกไม่เกินเจ็ดปี และดำาเนินคดีกับ 378 คน

4  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ข้อสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ประเทศไทย ย่อหน้า 7

5  อ้างแล้ว

6  อ้างแล้ว

7  อ้างแล้ว ย่อหน้า 8

8  โปรดดู Wassamon Audjarint, “Some Article 44 Orders to Become Permanent Laws,” (คำาส่ังท่ีประกาศใช้ตามมาตรา 44 กำาลังกลายเป็น
กฎหมายถาวร) The Nation, 11 มกราคม 2561, http://www.nationmultimedia.com/detail/politics/30335954 (เข้าถึงเม่ือ 7 มิถุนายน 2561); Wassana 
Nanuam, “Section 44 Orders to be Legislated into Laws,” (คำาส่ังท่ีประกาศใช้ตามมาตรา 44 กำาลังผ่านกระบวนการนิติบัญญัติเพ่ือเป็นกฎหมาย) 
Bangkok Post, 10 มกราคม 2561, https://www.bangkokpost.com/news/politics/1393458/section-44-orders-to-be-legislated-into-law (เข้าถึง
เม่ือ 7 มิถุนายน 2561)

9  คำาส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ท่ี 3/2558,1 เมษายน 2558, ข้อ 12.

10  สถานีตำารวจภูธรคลองหลวง “บันทึกแจ้งข้อหาอาญาต่อนายเลิศศักด์ิ คำาคงศักด์ิ นายนิมิตร เทียนอุดม นางนุชนารถ แท่นทอง นายจำานงค์ หนูพันธ์ 
นายสมชาย กระจ่างแสง นางสาวแสงสิริ ตรีมรรคา นายอนุสรณ์ อุณโน และนายอุบล อยู่หว้า” 31 มกราคม 2561และโปรดดู “Thailand: Drop Criminal 
Charges against “People Go Network” Peaceful Protesters,” (ประเทศไทย: ยกเลิกการดำาเนินคดีอาญากับผู้ประท้วงอย่างสงบในนาม “เครือข่าย
ประชาชน People Go Network”) ฟอร์ต้ีฟายไรต์ และมูลนิธินิติธรรมส่ิงแวดล้อม แถลงการณ์ร่วม, 4 มิถุนายน 2561, http://www.fortifyrights.org/
publication-20180604.html (เข้าถึงเม่ือ 7 มิถุนายน 2561)

11  คำาส่ังหัวหน้า คสช. ท่ี 3/2558, ข้อ 12

12  “Thailand: Drop Criminal Charges against “People Go Network” Peaceful Protesters,” (ประเทศไทย: ยกเลิกการดำาเนินคดีอาญากับผู้ประท้วง
อย่างสงบในนาม “เครือข่ายประชาชน People Go Network”) ฟอร์ต้ีฟายไรต์และมูลนิธินิติธรรมส่ิงแวดล้อม 

http://www.nationmultimedia.com/detail/politics/30335954
https://www.bangkokpost.com/news/politics/1393458/section-44-orders-to-be-legislated-into-law
http://www.fortifyrights.org/publication-20180604.html
http://www.fortifyrights.org/publication-20180604.html
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ฐานละเมิดข้อ 12 ของคำาส่ังหัวหน้า คสช. ท่ี 3/255813 ในระยะเวลาระหว่างเดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 2561 ทางการ
ยังดำาเนินคดีกับบุคคลอีกอย่างน้อย 130 คนในข้อหาละเมิดข้อ 12 ของคำาส่ังหัวหน้า คสช. ท่ี 3/2558 จากการชุมนุม
ประท้วงอย่างสงบเพ่ือเรียกร้องการเลือกต้ัง14 ทางการได้ดำาเนินคดีกับ 27 คนฐานละเมิดมาตรา 116 ประมวลกฎหมาย
อาญาในข้อหายุยงปลุกป่ัน ซ่ึงมีโทษจำาคุกไม่เกินเจ็ดปี 15

ข้อ 6 ของคำาส่ังหัวหน้าคสช. ท่ี 3/2558 ยังให้ทหารมีอำานาจอย่างกว้างขวางในการ “เรียกตัวบุคคลน้ันมาเพ่ือสอบถาม
ข้อมูล” และสามารถ “ควบคุมตัวบุคคลน้ันไว้ก็ได้แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวัน” แต่การควบคุมตัวดังกล่าวต้องควบคุมไว้ในสถานท่ี
อ่ืนท่ีมิใช่สถานควบคุมตัวอย่างเป็นทางการ16 ยกตัวอย่างเช่น กองทัพได้ใช้อำานาจตามคำาส่ังหัวหน้าคสช. ท่ี 3/2558 เพ่ือ
เรียกตัวและควบคุมตัวนายพิชัย นริพทะพันธ์ุ อดีตรัฐมนตรีพลังงานและท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกิจของพรรคเพ่ือไทยโดยพลการ 
เป็นจำานวน 10 คร้ังระหว่างเดือนพฤษภาคม 2557- กุมภาพันธ์ 2561 ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีเขาโพสต์ความเห็นออนไลน์า
วิพากษ์วิจารณ์นโยบายสาธารณะและนโยบายเศรษฐกิจของคสช.17 ในวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2561 ตำารวจยังได้เรียกตัวนาย
พิชัย นริพทะพันธ์ุให้มารับทราบข้อหาอาญา ฐานละเมิดคำาส่ังหัวหน้า คสช. ท่ี 39/255718 คำาส่ังหัวหน้า คสช. ท่ี 39/2557 
และภาคผนวกห้ามบุคคลซ่ึงเคยถูกเรียกตัวและปล่อยตัวโดยคสช. ไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับกจิกรรมทางการเมืองอีก19 การละเมิดข้อ
ห้ามเหล่าน้ีอาจส่งผลให้ได้รับโทษจำาคุกไม่เกินสองปีและ/หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท20 นอกจากน้ัน ทางการยังสามารถ
ส่ังห้ามการทำาธุรกรรมทางการเงินของบุคคลน้ันได้21

คำาส่ังหัวหน้า คสช. ท่ี 13/2559 เป็นมาตรการท่ีมีปัญหาอีกอย่างหน่ึง โดยให้อำานาจเจ้าหน้าท่ีทหารในการจับกุมบุคคล
โดยไม่ต้องมีหมายจับ การควบคุมตัวและการตรวจค้น ท้ังยังส่งเสริมให้เกิดการลอยนวลพ้นผิดจากการปฏิบัติมิชอบของเจ้า
หน้าท่ีทหาร คำาส่ังน้ีให้อำานาจข้าราชการทหารซ่ึงมียศต้ังแต่ช้ันร้อยตรีสามารถทำาหน้าท่ีเป็น “เจ้าพนักงานป้องกันและปราบ
ปราม” ส่งผลให้เจ้าหน้าท่ีทหารสามารถจับกุม ควบคุมตัว และทำาการตรวจค้นโดยไม่ต้องมีหมายศาล กรณีท่ีพบว่ามีการก่อ
เหตุซ่ึงเป็น “ภยันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนทำาลายระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”22 ข้อ 9 ตามคำาส่ังน้ียัง
กำาหนดให้เจ้าพนักงานทหารท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตามคำาส่ังหัวหน้าคสช.ท่ี 13/2559 พ้นจากความรับผิดทางแพ่ง อาญา และวินัย
ใด ๆ กรณีท่ีเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีโดย “สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่า”23

คำาส่ังอ่ืน ๆ ซ่ึงยังมีผลบังคับใช้และได้ถูกใช้เพ่ือจำากัดสิทธิข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับ
ท่ี 97/2557 และ 103/2557 ซ่ึงห้ามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือมวลชนหรือโซเชียลมีเดียโดยมีลักษณะ “หม่ิน
ประมาท” และเป็น “ข้อความอันเป็นเท็จ” ท่ีมุ่ง “วิจารณ์การปฏิบัติงาน” ของคสช.24 คำาส่ังน้ีส่งผลจำากัดการวิพากษ์วิจารณ์ไม่
ว่าในรูปแบบใดต่อหน่วยงานทหาร เป็นการทำาลายเสรีภาพส่ือ และยังเป็นมาตรการเซ็นเซอร์ส่ือท้ังออนไลน์และออฟไลน์ ยก
ตัวอย่างเช่น ในเดือนมีนาคม 2560 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานกำากับดูแลส่ือระดับชาติ ส่ังพักใบอนุญาตประกอบกิจการของวอยซ์ทีวีเป็นเวลาเจ็ดวัน เร่ิมต้ังแต่

13  ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน, Collapsed Rule of Law: The Consequences of Four Years under the National Council for Peace and 
Order for Human Rights and Thai Society, (นิติรัฐท่ีพังทลาย : รายงาน 4ปี สิทธิมนุษยชนภายใต้ คสช. และผลพวงรัฐประหารต่อสังคมไทย) 22 
มิถุนายน 2561, http://www.tlhr2014.com/th/?wpfb_dl=100 (เข้าถึงเม่ือ 7 กรกฎาคม 2561)

14  ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน, Briefing Key Statistics as of May 2018, (ข้อมูลสำาคัญของเดือนพฤษภาคม 2561) ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่แต่มี
สำาเนาอยู่ท่ีฟอร์ต้ีฟายไรต์ 

15  ประเทศไทย ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 มาตรา 116

16  คำาส่ังหัวหน้า คสช. ท่ี 3/2558, ข้อ 6

17  โปรดดู “Thailand: Dissenting Ex-Minister Secretly Detained” (ประเทศไทย: อดีตรมต.ท่ีเห็นต่างถูกควบคุมตัว) Human Rights Watch, ใบ
แถลงข่าว 10 กันยายน 2558, https://www.hrw.org/news/2015/09/10/thailand-dissenting-ex-minister-secretly-detained (เข้าถึงเม่ือ 7 มิถุนายน 
2561); “Thailand: Drop Charges for Critical Facebook Posts” (ประเทศไทย: ยุติการดำาเนินคดีต่อการโพสต์เฟซบุ๊กในประเด็นวิพากษ์วิจารณ์) Human 
Rights Watch, ใบแถลงข่าว, 9 สิงหาคม 2560, https://www.hrw.org/news/2017/08/09/thailand-drop-charges-critical-facebook-posts (เข้าถึงเม่ือ 
7 มิถุนายน 2561)

18  สำานักงานตำารวจแห่งชาติ “หมายเรียกตัว ความอาญาระหว่างพันเอกวิจารณ์ จดแตงกับนายพิชัย นริพทะพันธ์ุ” 20 กุมภาพันธ์ 2561 

19  คำาส่ังหัวหน้า คสช.ท่ี 39/2557, 25 พฤษภาคม 2557 และภาคผนวก 

20  อ้างแล้ว ดูข้อ 2 

21  อ้างแล้ว ดูข้อ 6 

22  คำาส่ังหัวหน้า คสช.ท่ี 13/2559, 29 มีนาคม 2559, ข้อ 3-4

23  อ้างแล้ว ข้อ 9 โปรดสังเกตว่าผู้ได้รับความเสียหายยังสามารถขอค่าเยียวยาชดเชยจากรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 

24  ประกาศ คสช.ท่ี 97/2557, 18 กรกฎาคม 2557; ประกาศ คสช.ท่ี 103/2557, 21 กรกฎาคม 2557 

http://www.tlhr2014.com/th/?wpfb_dl=100
https://www.hrw.org/news/2015/09/10/thailand-dissenting-ex-minister-secretly-detained
https://www.hrw.org/news/2017/08/09/thailand-drop-charges-critical-facebook-posts
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วันท่ี 28 มีนาคม 2560 เน่ืองจากการออกอากาศรายการท่ีมีเน้ือหา “ท่ีส่อให้เกิดความสับสน ย่ัวยุ ปลุกป่ันให้เกิดความขัด
แย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร” และเป็นการละเมิดประกาศ คสช.ท่ี 97/2557 และ 103/255725 
ในกรณีน้ีเป็นการออกอากาศรายการ “ใบตองแห้งออนแอร์” ซ่ึงเป็นการสนทนาประเด็นด้านการเมืองและสังคม รายการ 
“In Her View” ซ่ึงเป็นการแสดงความเห็นเก่ียวกับประเด็นข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน และรายการ “Overview” ท่ีต้ัง
คำาถามเชิงวิพากษ์เก่ียวกับประเด็นด้านสังคมและเศรษฐกิจ กสทช.กล่าวหาว่ารายการเหล่าน้ีเป็น “การวิพากษ์วิจารณ์เพียง
ด้านเดียว” ต่อรัฐบาล26

ฟอร์ต้ีฟายไรต์ยังมีข้อสังเกตและข้อกังวลว่า มาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ส่งผลให้การกระทำาและ
มาตรการท้ังปวงรวมท้ังประกาศและคำาส่ังต่าง ๆ ของ คสช. มีผล “ชอบด้วยรัฐธรรมนูญน้ี” และ “ชอบด้วยกฎหมาย”27 ส่ง
ผลให้เจ้าพนักงานซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีเหล่าน้ีได้รับการยกเว้นจากความผิดและการรับผิดท้ังปวง เช่นเดียวกับท่ีระบุไว้ในมาตรา 
48 ของรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว พ.ศ.255728

25  รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์คร้ังท่ี 10/2560 วันท่ี 27 มีนาคม 2560, https://bit.ly/2Low39m (เข้าถึง
เม่ือ 7 มิถุนายน 2561), น. 11

26  อ้างแล้ว

27  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 279

28  อ้างแล้ว

29  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ข้อสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ประเทศไทย ย่อหน้า. 21

30  อ้างแล้ว ย่อหน้า 22

31  โปรดดู “รายงานต่อคณะทำางานแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและบรรษัทข้ามชาติ และหน่วยงานธุรกิจอ่ืน ๆ: ประเทศไทย” ฟอร์ต้ีฟายไรต์, 
รายงานเสนอต่อองค์การสหประชาชาติ, 4 เมษายน 2561, http://www.fortifyrights.org/downloads/Thailand_Submission_to_the_UN_Working_
Group_on_business_and_human_rights_April_2018.pdf (เข้าถึงเม่ือ 7 มิถุนายน 2561)

32  สำานักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, จดหมายจากกลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติท่ีมีต่อ
ประเทศไทย Joint Urgent Appeal, Case No. THA 5/2014, 1 กรกฎาคม 2557 

33  คำาพิพากษาคดีหมายเลขดำา อ.510/2560 หมายเลขแดง อ.1868/2560 ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดเลยกับโจทก์ร่วมท้ังเก้าคน กับพ.ท.ปรมินทร์ 
ป้อมนาคและพล.ท.ปรเมษฐ์ ป้อมนาค (ศาลอุทธรณ์ภาค 4), 13 กันยายน 2560 และโปรดดู “Thailand: Ensure Justice for Human Rights Defenders 
Attacked in Loei, Hold All Perpetrators Accountable,” (ประเทศไทย: ประกันความยุติธรรมให้กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนท่ีถูกทำาร้ายในจังหวัดเลย 
นำาตัวผู้กระทำาผิดท้ังหมดมาลงโทษ) ฟอร์ต้ีฟายไรต์, ใบแถลงข่าว, 31 พฤษภาคม 2559, http://www.fortifyrights.org/publication-20160531.html (เข้า
ถึงเม่ือ 9 มีนาคม 2561)

การสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย, การบังคับบุคคลให้
สูญหายและการทรมาน

ในกระบวนการทบทวนเม่ือปี 2560 คณะกรรมการแสดงข้อกังวลเป็นการเฉพาะเก่ียวกับการลอยนวลพ้นผิด และ
ความล่าช้าในการสอบสวนกรณีท่ีเกิดการทรมานและการปฏิบัติท่ีโหดร้าย การสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย และการ
บังคับบุคคลให้สูญหายต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน29 ในบรรดาข้อเสนอแนะต่าง ๆ คณะกรรมการเรียกร้องให้ประเทศไทย
ประกันให้ “มีการสอบสวนโดยพลัน อย่างไม่ลำาเอียงและอย่างรอบด้าน” ต่อกรณีต่าง ๆ เหล่าน้ี รวมท้ังให้ดำาเนินคดีและ
ลงโทษผู้กระทำาความผิดและเยียวยาต่อผู้เสียหาย 30

นับแต่การทบทวนของคณะกรรมการเม่ือหน่ึงปีท่ีแล้ว มีความคืบหน้าช้ามากหรือแทบไม่มีเลยในแง่ของการรับผิดต่อ
การโจมตีทำาร้ายและการคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและผู้นำาชุมชนท่ีทำางานเพ่ือให้เกิดการตรวจสอบการดำาเนินกิจการ
ของบรรษัท31 ยกตัวอย่างเช่น ชายซ่ึงคลุมหน้ากว่า 100 คนได้โจมตีทำาร้าย ควบคุมตัว และทำาให้ชาวบ้านท่ีบ้านนาหนอง
บงบาดเจ็บ รวมท้ังแกนนำาของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด องค์กรระดับชุมชนท่ีรณรงค์เพ่ือปกป้องส่ิงแวดล้อม และต่อต้านการทำา
เหมืองแร่ท่ีมีความเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดอันตรายในจังหวัดเลย เหตุเกิดเม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 255732 แม้ว่าศาลอุทธรณ์
พิพากษายืนเม่ือเดือนกันยายน 2560 ว่า เจ้าหน้าท่ีทหารสองนายมีความผิด และพิพากษาลงโทษจำาคุกเป็นเวลา 60 และ 
40 เดือนตามลำาดับ แต่ทางการไทยยังไม่สามารถนำาตัวผู้กระทำาความผิดท่ีเหลือเข้าสู่การดำาเนินคดีได้33

ในอีกตัวอย่างหน่ึง สมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) องค์กรระดับชุมชนของเกษตรกรอีกแห่งหน่ึงท่ีรณรงค์เพ่ือ
การปฏิรูปท่ีดิน ความม่ันคงด้านอาหาร และการกระจายทรัพยากรท่ีเป็นธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้องถูกทำาร้ายด้วย
ความรุนแรงและถูกสังหาร โดยคนร้ายส่วนใหญ่ยังลอยนวลพ้นผิด นับแต่ปี 2553 สมาชิกสกต. อย่างน้อย 4 คนถูกยิงสังหาร

https://bit.ly/2Low39m
http://www.fortifyrights.org/downloads/Thailand_Submission_to_the_UN_Working_Group_on_business_and_human_rights_April_2018.pdf
http://www.fortifyrights.org/downloads/Thailand_Submission_to_the_UN_Working_Group_on_business_and_human_rights_April_2018.pdf
http://www.fortifyrights.org/publication-20160531.html
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โดยคนร้ายไม่ทราบช่ือ รวมท้ังนายนายสมพร พัฒนภูมิ ซ่ึงถูกสังหารเม่ือปี 2553 นางมณฑา ชูแก้วและนางปราณี บุญรักษ์ 
ซ่ึงถูกยิงสังหารพร้อมกันเม่ือปี 2555 และนายใช่ บุญทองเล็ก ซ่ึงถูกสังหารเม่ือปี 255834 ในวันท่ี 8 เมษายน 2559 นาย
สุพจน์ กาฬสงค์ สมาชิกสกต.และพยานคนสำาคัญในคดีสังหารนายใช่ บุญทองเล็ก รอดชีวิตจากการซุ่มยิง แต่ได้รับบาดเจ็บ
สาหัสโดยมีบาดแผลจากกระสุนปืนแปดนัดท่ัวร่างกาย35

ตัวแทนชุมชนของสกต.ได้ร้องขอหลายคร้ังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) เข้ามาทำาคดีสังหารและความพยายาม
ลอบสังหาร แต่มีรายงานข่าวว่าดีเอสไอปฏิเสธท่ีจะสอบสวน โดยอ้างว่าไม่มีเขตอำานาจในคดีเหล่าน้ี36 ในวันท่ี 28 
พฤศจิกายน 2559 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้ยกฟ้องคดีต่อจำาเลยเพียงคนเดียวในคดีการสังหารนายใช่ บุญทองเล็ก โดย
อ้างว่าขาดพยานหลักฐาน37 ในทำานองเดียวกัน ศาลจังหวัดเวียงสระอ้างว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอจึงตัดสินให้ยกฟ้องคดี
ต่อนายสันติ วันทอง จำาเลยเพียงคนเดียวในคดีพยายามลอบสังหารนายสุพจน์ กาฬสงค์เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 256038 
การท่ีทางการไม่สามารถดำาเนินคดีกับคนร้ายแม้จะเป็นคดีร้ายแรง ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิดอย่างต่อเน่ือง
ในประเทศไทย ส่งผลส่ันสะเทือนต่อชุมชนต่าง ๆ ท่ัวประเทศ 

34  คณะผู้แทนถาวรไทยประจำาสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ท่ีเจนีวา จดหมายถึงกลไกพิเศษภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ จดหมายเลขท่ี 52101/240, 2 เมษายน 2558, ย่อหน้า 1-4

35  สำานักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, จดหมายจากกลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติท่ีมีต่อ
ประเทศไทย Joint Urgent Appeal, Case No. THA 2/2016, 13 มิถุนายน 2559

36  ฟอร์ต้ีฟายไรต์ สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ C.T., 9 มีนาคม 2561 

37  “UN Human Rights Office Concerned that Killers of Thai Activists Not Brought to Justice,” (ข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนกังวลว่าคนร้าย
ท่ีสังหารนักกิจกรรมชาวไทย ยังไม่ถูกนำาตัวมาไต่สวน) สำานักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ใบแถลงข่าว, 28 พฤศจิกายน 2559, 
http://bangkok.ohchr.org/news/press/Thaiactivistsjustice.aspx (เข้าถึงเม่ือ 24 มกราคม 2560)

38  คำาพิพากษาในคดีระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดเวียงสระและสุพจน์ กาฬสงค์ โจทก์ร่วม กับ สันติ วันทอง คดีหมายเลขดำาท่ี 1723/2559, คดี
หมายเลขแดงท่ี 438/2560 ศาลจังหวัดเวียงสระ), 22 กุมภาพันธ์ 2560

39  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ข้อสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ประเทศไทย ย่อหน้า 33

40  อ้างแล้ว

41  อ้างแล้ว ย่อหน้า 34

42  “Thailand: Release Asylum Seekers Detained in Raids Last Week,” (ประเทศไทย: ปล่อยตัวผู้แสวงหาท่ีล้ีภัยท่ีถูกจับตัวระหว่างการตรวจค้นเม่ือ
สัปดาห์ท่ีแล้ว) ฟอร์ต้ีฟายไรต์, ใบแถลงข่าว, 6 พฤศจิกายน 2560, http://www.fortifyrights.org/publication-20171106.html (เข้าถึงเม่ือ 22 มิถุนายน 
2561)

43  ฟอร์ต้ีฟายไรต์สัมภาษณ์ I.S., จังหวัดสงขลา, ประเทศไทย 6 พฤศจิกายน 2560 

สภาพการควบคุมตัว:
ในการทบทวนเม่ือปี 2560 คณะกรรมการยังได้แสดงข้อกังวลเก่ียวกับสภาพการควบคุมตัวในประเทศไทย โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงความแออัดยัดเยียด การขาดสุขอนามัยและความสะอาดในสถานควบคุมตัว การไม่เข้าถึงบริการสุขภาพ อาหาร 
และน้ำาอย่างเพียงพอ และการสร้างตราบาปต่อผู้ถูกควบคุมตัวบางคน39 คณะกรรมการยังแสดงข้อกังวลเก่ียวกับรายงานว่า
มีการใช้อุปกรณ์ท่ีควบคุมตัวจนเกินกว่าเหตุ เช่น การใช้โซ่ตรวน และการคุกคามทางเพศต่อผู้ถูกควบคุมตัว40

เพ่ือลดความแออัดยัดเยียด คณะกรรมการเสนอแนะให้ประเทศไทยสนับสนุน “ทางเลือกอ่ืนนอกจากการควบคุมตัว” 
และปรับปรุงสภาพการควบคุมตัว โดยประกันว่า “เรือนจำาทุกแห่งของประเทศมีสภาพทัดเทียมตาม ข้อกำาหนดข้ันต่ำาของ
องค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment 
of Prisoners) (ข้อกำาหนดเนลสัน แมนเดลา)”41

สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองยังคงใช้นโยบายการควบคุมตัวผู้ล้ีภัย ยกตัวอย่างเช่น ในเดือนตุลาคม 2560 เจ้าหน้าท่ี
ได้จับกุมและควบคุมตัวบุคคลกว่า 45 คน ส่วนใหญ่เป็นบุคคลท่ีสำานักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือผู้ล้ีภัยแห่งสหประชาชาติ (UN 
High Commissioner for Refugees - UNHCR) จำาแนกว่าเป็น “บุคคลในความห่วงใย” รวมท้ังท่ีเป็นเด็ก 19 คน42 
ทางการไทยยังควบคุมตัวผู้ล้ีภัยชาวโรฮีนจาซ่ึงเป็นผู้รอดชีวิตจากการค้ามนุษย์กว่า 20 คนท่ีสถานกักตัวคนต่างด้าวอำาเภอ
สะเดา เป็นเวลากว่าสามปี43 จำานวนชาวโรฮีนจาท้ังหมดท่ีถูกควบคุมตัวโดยไม่มีกำาหนดในสถานกักตัวคนต่างด้าวและสถาน
สงเคราะห์อ่ืน ๆ ของรัฐยังคงไม่เป็นท่ีเปิดเผย

นับแต่เดือนมีนาคม 2560 ผู้ถูกควบคุมตัวอย่างน้อยสองคนเสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้า

http://www.fortifyrights.org/publication-20171106.html
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เมือง ในวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 นางสาวไซแนบ บีบี ผู้รอดชีวิตจากการค้ามนุษย์ชาวโรฮีนจาอายุ 16 ปี เสียชีวิตท่ีโรง
พยาบาลอำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หกวันหลังถูกส่งตัวมาจากสถานกักตัวคนต่างด้าวอำาเภอสะเดา ฟอร์ต้ีฟายไรต์ได้รับ
ข้อมูลท่ีระบุว่าเธอเสียชีวิตจากอาการเลือดออกในสมอง และความผิดปรกติในการแข็งตัวของเลือด ส่งผลให้เกิดแผลถลอก
และเลือดออกได้ง่ายและมากกว่าปรกติ ทางการไทยควบคุมตัวไซแนบ บีบีไว้กว่าสามปีในสถานสงเคราะห์ของรัฐ และสถาน
กักตัวคนต่างด้าว44 

ในเดือนพฤษภาคม 2560 นายเปเรส อีจาซ ผู้แสวงหาท่ีล้ีภัยอายุ 34 ปีจากปากีสถาน เสียชีวิตหลังถูกควบคุมตัวเป็น
เวลา 11 เดือนท่ีสถานกักตัวคนต่างด้าวซอยสวนพลู ท่ีกรุงเทพฯ มีรายงานว่า เจ้าหน้าท่ีสถานกักตัวคนต่างด้าวไม่ยอมส่งตัว
เขาไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาล หลังจากเขาบ่นว่าเจ็บหน้าอกหน่ึงวันก่อนจะเสียชีวิต45

ท้ังสองกรณีอยู่ระหว่างการสอบสวนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ46

ยังคงมีการควบคุมตัวเด็กท่ีสถานกักตัวคนต่างด้าว แม้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาจะให้พันธสัญญาท่ี
จะยุติการควบคุมตัวเด็กในระหว่างท่ีประชุมสุดยอดโลกของผู้นำาในประเด็นวิกฤตผู้ล้ีภัยระดับโลก เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 
255947 ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา จากข้อมูลขององค์กรภาคประชาสังคม ทางการได้ควบคุมตัวผู้ล้ีภัยท่ีเป็นเด็กประมาณ 
60 คน รวมท้ังเด็กชาวโรฮีนจาประมาณ 10 คน ซ่ึงเป็นผู้รอดชีวิตจากการค้ามนุษย์ และเด็กท่ีเป็นแรงงานข้ามชาติกว่า 100 
คน48 ผู้ล้ีภัยยังคงถูกควบคุมตัวในระยะยาว และในบางกรณีถูกควบคุมตัวโดยไม่มีเวลากำาหนดในประเทศไทย 

เร่ิมต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2560 สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ร่วมโครงการนำาร่อง โดยการปล่อยเด็ก 11 คนออกจาก
สถานกักตัวคนต่างด้าวท่ีกรุงเทพฯ ซ่ึงเดิมเคยถูกควบคุมตัวพร้อมพ่อหรือแม่หรือพร้อมกับพ่อแม่ท้ังสองคน และได้นำาตัว
เด็กเหล่าน้ีไปไว้ท่ีสถานสงเคราะห์ของเอกชน49 จนถึงวันท่ีเขียนรายงาน พ่อแม่ยังคงถูกควบคุมตัวแยกจากลูกของตนเอง ใน
ระหว่างโครงการนำาร่อง ฟอร์ต้ีฟายไรต์และหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้แสดงข้อกังวลเป็นการส่วนตัวกับเจ้าหน้าท่ีอาวุโสของไทยว่า 
โครงการนำาร่องน้ีเกิดข้ึนโดยไม่มีมาตรการและกลไกคุ้มครองอย่างเหมาะสม เพ่ือประกันสิทธิเด็ก 

ในเดือนตุลาคม 2560 UNHCR และองค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถ่ินฐาน (International Organization 
of Migration - IOM) รวมท้ังหน่วยงานภาคประชาสังคมท่ีทำางานกับเด็กผู้ล้ีภัยสามแห่ง ได้จัดทำามาตรฐานระหว่างองค์กร
สำาหรับทางเลือกอ่ืนนอกเหนือจากการควบคุมตัวเด็ก ซ่ึงกำาหนดแนวปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับการดำาเนินงานเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของเด็ก (Best Interest Determinations) และการบริหารจัดการกรณี เพ่ือให้มีการส่งตัวเด็กจากสถานควบคุม
ตัวไปยังสถานสงเคราะห์ของเอกชน50 รัฐบาลไทยยังอยู่ระหว่างการจัดทำาบันทึกความเข้าใจกับสถานสงเคราะห์ของเอกชน
ในประเทศไทย เพ่ือให้รับตัวเด็กผู้ล้ีภัยจากสถานควบคุมตัวมาอยู่ด้วย51 แม้จะมีมาตรการเหล่าน้ี แต่ก็ยังคงมีการพรากตัว
เด็กจากพ่อแม่โดยผ่านโครงการท่ีเสนอ และผ่านการควบคุมตัวผู้ล้ีภัยโดยพลการและไม่มีเวลากำาหนด ซ่ึงเป็นการละเมิด
มาตรฐานระหว่างประเทศท่ีได้รับการคุ้มครองตามกติกา ICCPR

ในวันท่ี 10 มกราคม 2560 สำานักนายกรัฐมนตรีได้เผยแพร่มติคณะรัฐมนตรี ลำาดับท่ี 1 ซ่ึงกำาหนดให้มีการจัดต้ังคณะ

44  “Thailand: Investigate Death of Rohingya Girl in Immigration Detention Center” (ประเทศไทย: สอบสวนการเสียชีวิตของเด็กผู้หญิงชาวโรฮีน
จาในสถานกักตัวคนต่างด้าว) ฟอร์ต้ีฟายไรต์, ใบแถลงข่าว, 10 พฤศจิกายน 2560, http://www.fortifyrights.org/publication-20171110.html (เข้าถึงเม่ือ 
22 มิถุนายน 2561)

45  “Thailand: Investigate Death in Immigration Lockup,” (ประเทศไทย: สอบสวนการเสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัวของหน่วยงานคนเข้าเมือง) 
Human Rights Watch, ใบแถลงข่าว, 2 มิถุนายน 2560, https://www.hrw.org/news/2017/06/02/thailand-investigate-death-immigration-lockup 
(เข้าถึงเม่ือ 24 มิถุนายน 2561)

46  ฟอร์ต้ีฟายไรต์สัมภาษณ์นางอังคณา นีลไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, กรุงเทพฯ ประเทศไทย 18 มิถุนายน 2661 

47  โปรดดู ท่ีประชุมสุดยอดโลกของผู้นำาในประเด็นวิกฤตผู้ล้ีภัยระดับโลก ถ้อยแถลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กรุงนิวยอร์ก สหรัฐฯ 20 กันยายน 
2559, https://www.youtube.com/watch?v=K7W2oEMRj84 (เข้าถึงเม่ือ 22 มิถุนายน 2561), นาทีท่ี 2:34

48  จากการพูดคุยกับสมาชิกของเครือข่ายสิทธิผู้ล้ีภัยและคนไร้รัฐ (CRSP), กรุงเทพฯ, ประเทศไทย พฤษภาคม 2561

49  การประชุมกับสำานักงานตำารวจแห่งชาติและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรุงเทพฯ, ประเทศไทย 22 มิถุนายน 2559 

50  UNHCR, และคณะ, Inter-Organizational Standard Operating Procedures for Alternative to Detention for Children (มาตรฐานระหว่างองค์กร
สำาหรับทางเลือกอ่ืนนอกเหนือจากการควบคุมตัวเด็ก), ตุลาคม 2560 

51  การประชุมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กรุงเทพฯ, ประเทศไทย 26 มกราคม 2561; การประชุมกับตัวแทนสำานักงานตำารวจ
แห่งชาติ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย 18 มิถุนายน 2561; การพูดคุยทางโทรศัพท์กับตัวแทนสำานักงานตำารวจแห่งชาติ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย 6 กรกฎาคม 
2561 

http://www.fortifyrights.org/publication-20171110.html
https://www.hrw.org/news/2017/06/02/thailand-investigate-death-immigration-lockup
https://www.youtube.com/watch?v=K7W2oEMRj84
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กรรมการบริหารจัดการคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและผู้ล้ีภัย52 แม้การนำากรอบการดำาเนินงานเพ่ือคัดกรองผู้ล้ีภัยมาใช้ ถือเป็น
ข้ันตอนในเชิงบวกเพ่ือปรับปรุงการคุ้มครอง และแก้ปัญหาข้อกังวลด้านสิทธิมนุษยชนต่อผู้ล้ีภัยในประเทศไทยท่ีเกดิข้ึนมา
เป็นเวลานาน รัฐบาลแทบไม่ได้ดำาเนินการให้เกิดความคืบหน้าใด ๆ ตามมติครม.น้ี ในวันท่ี 18 มิถุนายน 2561 ฟอร์ต้ีฟาย
ไรต์และพันธมิตรหน่วยงานภาคประชาสังคมของไทยได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐบาลไทย เพ่ือเสนอ
ร่างระเบียบในการดำาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ลำาดับท่ี 1 วันท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 256053 ร่างระเบียบดังกล่าวกำาหนด
ข้ันตอนปฏิบัติและการคุ้มครองด้านการแสวงหาท่ีล้ีภัย เพ่ือประกันว่า จะมีการรับรองและคุ้มครองผู้ล้ีภัยในประเทศไทย54 
การเข้าถึงสถานะด้านกฎหมายในประเทศไทยจะช่วยลดความเส่ียงจากการควบคุมตัวผู้ล้ีภัย และช่วยให้การคุ้มครองดีข้ึน 

รัฐบาลไทยได้มีมติคณะรัฐมนตรี ลำาดับท่ี 1 เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2559 และมติคณะรัฐมนตรี ลำาดับท่ี 4 ในวันท่ี 13 
ธันวาคม 2559 ซ่ึงให้การคุ้มครองโดยอัตโนมัติต่อพยานในคดีการค้ามนุษย์ โดยให้อยู่ใต้การดูแลของกระทรวงยุติธรรม 
และให้สิทธิกับผู้รอดชีวิตจากการค้ามนุษย์สามารถพักอาศัยและทำางานเป็นการช่ัวคราวในประเทศไทยไม่เกินหน่ึงปี โดยอาจ
ต่ออายุได้ 55 มติในเบ้ืองต้นเหล่าน้ีไม่ครอบคลุมถึงชาวโรฮีนจา ตามเหตุผลท่ีปราศจากหลักฐานว่าชาวโรฮีนจาเป็นข้อกังวล
ต่อ “ความม่ันคงแห่งชาติ” แม้ว่ารองนายกรัฐมนตรีจะมีจดหมายเม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2560 ถึงรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ
ให้ขยายขอบเขตการดำาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีลำาดับท่ี 1 วันท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2560 ให้ครอบคลุมชาวโรฮีนจา
ก็ตาม ส่วนข้อจำากัดตามมติคณะรัฐมนตรีลำาดับท่ี 4 วันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ยังคงมีผลบังคับใช้56 แม้มีรายงานข่าวว่า
ผู้รอดชีวิตชาวโรฮีนจาบางส่วนได้รับเอกสารสอดคล้องกับมติเหล่าน้ี แต่ผู้รอดชีวิตจากการค้ามนุษย์ชาวโรฮีนจาส่วนใหญ่ยัง
คงถูกควบคุมตัวท่ีสถานสงเคราะห์ของรัฐบาลต่อไป57

52  มติคณะรัฐมนตรีท่ี ลำาดับท่ี 1 วันท่ี 10 มกราคม 2560

53  “Thailand: Ensure Rights and Protections Through Refugee Regulation,” (ประเทศไทย: ประกันสิทธิและการคุ้มครองโดยผ่านข้ันตอนปฏิบัติต่อ
ผู้ล้ีภัย) ฟอร์ต้ีฟายไรต์, Asia Pacific Refugee Rights Network และเครือข่ายสิทธิผู้ล้ีภัยและคนไร้รัฐ (CRSP) แถลงการณ์ร่วม 18 มิถุนายน 2561, http://
www.fortifyrights.org/downloads/Joint_Statement_Thailand_Ensure_Refugee_Rights_and_Protections_Through_Refugee_Regulation_
June_18_2018.pdf (เข้าถึงเม่ือ 7 กรกฎาคม 2561)

54  ร่างระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและผู้ล้ีภัย พ.ศ....ไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่แต่มีสำาเนาท่ีฟอร์ต้ีฟาย
ไรต์, 18 มิถุนายน 2561 และโปรดดู “Thailand: Ensure Rights and Protections Through Refugee Regulation,” (ประเทศไทย: ประกันสิทธิและการ
คุ้มครองโดยผ่านข้ันตอนปฏิบัติต่อผู้ล้ีภัย) ฟอร์ต้ีฟายไรต์ และคณะ

55  มติคณะรัฐมนตรีท่ี 11 พ.ศ. 2559 15 มีนาคม 2559; มติคณะรัฐมนตรีท่ี 4 พ.ศ. 2559 13 ธันวาคม 2559 และโปรดดู “Thailand: Implement Cabinet 
Resolution to Protect Survivors of Trafficking,” (ประเทศไทย: ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือคุ้มครองผู้รอดชีวิตจากการค้ามนุษย์) ฟอร์ต้ีฟายไรต์, 
ใบแถลงข่าว, 19 เมษายน 2559 http://www.fortifyrights.org/publication-20160419.html (เข้าถึงเม่ือ 7 กรกฎาคม 2561); ฟอร์ต้ีฟายไรต์, A Work in 
Progress, น. 18

56  ยกตัวอย่างเช่น, โปรดดู จดหมายจากรองนายกรัฐมนตรีถึงสำานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ 25 มกราคม 2560 

57  ฟอร์ต้ีฟายไรต์สัมภาษณ์ M.A., กรุงเทพฯ, ประเทศไทย 31 มกราคม 2561

http://www.fortifyrights.org/downloads/Joint_Statement_Thailand_Ensure_Refugee_Rights_and_Protections_Through_Refugee_Regulation_June_18_2018.pdf
http://www.fortifyrights.org/downloads/Joint_Statement_Thailand_Ensure_Refugee_Rights_and_Protections_Through_Refugee_Regulation_June_18_2018.pdf
http://www.fortifyrights.org/downloads/Joint_Statement_Thailand_Ensure_Refugee_Rights_and_Protections_Through_Refugee_Regulation_June_18_2018.pdf
http://www.fortifyrights.org/publication-20160419.html


10

ฟอร์ต้ีฟายไรต์เสนอแนะให้รัฐบาลไทย 

• ยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายและคำาส่ังซ่ึงส่งเสริมการลอยนวลพ้นผิด ละเมิดเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังมาตรา 
279 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และคำาส่ังหัวหน้าคสช.ฉบับท่ี 3/2558, 13/2559, และประกาศ คสช, ท่ี 
97/2557 และ 103/2557

• ยุติการดำาเนินคดีใด ๆ ต่อบุคคลท่ีถูกสอบสวน ถูกแจ้งข้อหา หรือถูกฟ้องคดี เพียงเพราะเข้าร่วมในกิจกรรมท่ีชอบ
ธรรมและได้รับการคุ้มครองตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศอ่ืน ๆ 

• สอบสวนรายงานการสังหาร การโจมตีทำาร้าย การข่มขู่ และอาชญากรรมอย่างอ่ืนท่ีเกิดข้ึนกับนักปกป้องสิทธิมนุษย
ชน ท้ังน้ีโดยมุ่งเพ่ือจะนำาตัวผู้กระทำาผิดทุกคนเข้าสู่การไต่สวน จัดให้มีการเยียวยาและให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชนและครอบครัวสามารถเข้าถึงความยุติธรรม 

• ขยายขอบเขตการดำาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ลำาดับท่ี 4 เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2559 ให้ครอบคลุมผู้รอดชีวิต
จากการค้ามนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะมีสัญชาติหรือเช้ือชาติใด 

• บังคับใช้ตามข้อกำาหนดข้ันต่ำาขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (ข้อกำาหนดเนลสัน แมนเดลา) โดย
เฉพาะข้อ 22-26 เพ่ือประกันให้ผู้ถูกควบคุมตัวสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพ ทันเวลา และเพียงพอ 

• ประกันให้มีข้ันตอนการแสวงหาท่ีล้ีภัยในกฎหมาย และให้มีการบังคับใช้เพ่ือการยอมรับสถานะและการคุ้มครองผู้ล้ี
ภัยในประเทศไทย 

• ยุติการควบคุมตัวโดยพลการและโดยไม่มีเวลากำาหนดต่อผู้เข้าเมืองทุกคน รวมท้ังผู้ล้ีภัยและเด็ก และประกันว่าการ
ควบคุมตัวผู้เข้าเมืองอาจทำาได้ในกรณีท่ีเป็นข้อยกเว้นเท่าน้ัน หลังจากการประเมินเป็นรายบุคคล และหลังจากมีการ
พิจารณาทางเลือกอ่ืนนอกจากการควบคุมตัวท่ีคุกคามความเป็นส่วนตัวน้อยกว่าแล้ว

• ประกันว่า ทางเลือกอ่ืนนอกจากการควบคุมตัวมีเป้าหมายเพ่ือสนับสนุนให้ปล่อยตัวเด็ก และให้มีการปฏิบัติอย่าง

ข้อเสนอแนะ:
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สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในแง่ของสิทธิเด็กและแนวปฏิบัติท่ีดีสุด ไม่ควรมี
การแยกตัวเด็กจากพ่อแม่ โดยไม่มีข้ันตอนปฏิบัติท่ีเคร่งครัด เพ่ือประกันให้มีการขอความยินยอมโดยสมัครใจและ
หลังจากได้ข้อมูล และให้สอดคล้องกับกระบวนการจำาแนกประโยชน์ท่ีดีสุดของเด็ก เป็นกระบวนการท่ีจัดทำาโดยผู้
ชำานาญการด้านสิทธิเด็กท่ีผ่านการอบรมมาแล้ว 

• ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีลำาดับท่ี 1 เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2560 โดยทันที โดยให้มีการปรึกษาหารือกับผู้ล้ี
ภัย หน่วยงานภาคประชาสังคมท่ีทำางานกับผู้ล้ีภัยในประเทศไทย UNHCR และผู้ซ่ึงมีความรู้เฉพาะด้าน เพ่ือออก
ระเบียบปฏิบัติ และกำาหนดกลไกคัดกรองท่ีสนับสนุนสิทธิในการแสวงหาท่ีล้ีภัยอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ โดยในข้ันต่ำา กลไกน้ีควร 

 - ประกันว่าบุคคลท่ีต้องการแสวงหาท่ีล้ีภัยในประเทศไทยทุกคน สามารถเข้าถึงข้ันตอนการแสวงหาท่ีล้ีภัย โดย
ไม่คำานึงถึงลักษณะการเข้าเมือง สถานท่ี หรือวันท่ีเข้าเมือง

 - ให้นำาคำานิยามของคำาว่าผู้ล้ีภัยท่ีกำาหนดตามอนุสัญญาว่าด้วยผู้ล้ีภัยแห่งสหประชาชาติมาใช้ และประกันว่า
บุคคลท่ีเข้าเกณฑ์ของนิยามน้ี จะได้รับการยอมรับตามกฎหมายในประเทศไทยว่าเป็นผู้ล้ีภัย 

 - ประกันว่าผู้ขอรับท่ีพักพิงมีสิทธิจะเข้าถึงกระบวนการอุทธรณ์คดีท่ีเป็นอิสระ ท้ังน้ีเพ่ือให้พิจารณาท้ังในส่วนของ
ข้อเท็จจริงและกฎหมาย และเพ่ือให้ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยต่อไปจนกว่าจะมีการตัดสินในข้ันสุดท้าย

 - ประกันว่าผู้ล้ีภัยซ่ึงมีสถานะทุกคนในประเทศไทย สามารถเข้าถึงเอกสารทางกฎหมาย ใบอนุญาตทำางาน 
บริการด้านสุขภาพ โอกาสด้านการศึกษา และความช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืน ๆ 

• ให้ภาคยานุวัติต่ออนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ล้ีภัย พ.ศ. 2494 และพิธีสาร พ.ศ. 2510, อนุสัญญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิของแรงงานโยกย้ายถ่ินฐานและสมาชิกครอบครัว และสนธิสัญญาด้านสิทธิ-มนุษยชนท่ีสำาคัญอ่ืน ๆ 
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