ฉบับอยู่ระหว่ างรอการแก้ ไข
เผยแพร่ วันที่ 28 มีนาคม 2560
คาแปลอย่างไม่เป็ นทางการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
ข้ อสังเกตเชิงสรุ ป (Concluding observations) ต่ อรายงานตามวาระฉบับที่สองของประเทศไทย1
1. คณะกรรมการได้ พิจารณารายงานตามวาระฉบับที่สองของประเทศไทย (CCPR/C/THA/2) ในสมัยประชุมที่
3349 และ 3350 (โปรดดู CCPR/C/SR.3349 และ 3350) ซึง่ มีขึ ้นเมื่อวันที่ 13 และ 14 มีนาคม 2560 ในการประชุมครัง้ ที่
3364 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 คณะกรรมการได้ รับรองข้ อสังเกตเชิงสรุปดังต่อไปนี ้
ก. อารัมภบท
2. คณะกรรมการยินดีที่ประเทศไทยได้ เสนอรายงานตามวาระฉบับที่สอง แม้ จะช้ าไปเป็ นเวลาหกปี รวมทังข้
้ อมูล
ภายในรายงาน คณะกรรมการขอชื่นชมกับโอกาสที่จะได้ เริ่ มกระบวนการสนทนาอีกครั ง้ อย่างสร้ างสรรค์กับตัวแทน
ระดับสูงจานวนมากที่มาจากรัฐภาคี เกี่ยวกับมาตรการที่ได้ นามาใช้ ระหว่างช่วงเวลาที่มีการรายงานข้ อมูล ในแง่ของการ
ปฏิบตั ิตามข้ อบทของกติกานี ้ คณะกรรมการชื่นชมกับคาตอบอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (CCPR/C/THA/Q/2/Add.1) ที่มี
ต่อชุดของประเด็นปั ญหา (list of issues) (CCPR/C/THA/Q/2) และมีการให้ ข้อมูลเพิ่มเติม ทัง้ ทางวาจาและเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรโดยคณะผู้แทนไทย
ข. แง่ มุมในเชิงบวก
3. คณะกรรมการยินดีกบั มาตรการเชิงนโยบาย การทางานกับสถาบันหรื อหน่วยงานต่างๆ รวมทังกฎหมายที
้
่รัฐ
ภาคีได้ นามาใช้ ดงั ต่อไปนี ้
(ก) คณะกรรมการประสานงานทีจ่ ดั ตังขึ
้ ้นโดยกระทรวงยุติธรรมเมือ่ เดือนมีนาคม 2559 เพื่อติดตามการปฏิบตั ิ
ตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยหน่วยงานต่าง ๆ
(ข) พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
(ค) พระราชบัญญัตกิ องทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 และ
(ง) แผนแม่บทสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561)
4. คณะกรรมการยังยินดีกบั การที่รัฐภาคีให้ สตั ยาบันรับรองกฎบัตรระหว่างประเทศดังต่อไปนี ้
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รับรองในที่ประชุมของคณะกรรมการสมัยประชุมที่ 119 (6-มีนาคม 2560)
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(ก) พิธีสารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with
Disabilities - CRPD) ในปี 2559
(ข) พิธีสารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) เกี่ยวกับ
กระบวนการรับและส่งข้ อมูล ในปี 2555
(ค) อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิคนพิการ ในปี 2551และ
(ง) อนุสญ
ั ญาต่อต้ านการทรมานและการปฏิบตั ิหรื อการลงโทษอืน่ ๆ ที่โหดร้ าย ไร้ มนุษยธรรม หรื อที่ย่ายีศกั ดิศ์ รี
(Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment-CAT) ในปี

2550
ค. ข้ อกังวลหลักและข้ อเสนอแนะ
การประกาศคาแถลงตีความ (Interpretive Declaration) และการลิดรอนสิทธิบางประการในพันธกรณีที่มีตอ่
กติกานี ้ และการประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉิน
5. คณะกรรมการมีข้อสังเกตต่อการขอถอนคาแถลงตีความต่อข้ อ 6(5) และ 9(3) ของกติกานี ้ อย่างไรก็ดี
คณะกรรมการยังมีข้อสังเกตด้ วยว่า รัฐภาคียงั คงประกาศคาแถลงตีความที่มีต่อข้ อ 1(1) และ 20 ต่อไป คณะกรรมการ
ผิดหวังกับการเลีย่ งพันธกรณีตามข้ อ 12(1), 14(5), 19 และ 21 โดยเป็ นผลมาจากการประกาศใช้ กฎอัยการศึกเมือ่ ปี 2557
ซึง่ ดูเหมือนจะไม่สอดคล้ องกับหลักการและเหตุผลและขอบเขตตามที่บญ
ั ญัติไว้ ในข้ อ 4 ของกติกานี ้ และความเห็นทัว่ ไปที่
29 (2554) คณะกรรมการกังวลว่า ในขณะที่การเลี่ยงพันธกรณีทาให้ เกิดข้ อกังวลหลายประการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่
สอดคล้ องกับกติกานี ้ ซึง่ มีทงที
ั ้ ่ยกเลิกไปแล้ วและยังคงมีผลบังคับใช้ ตอ่ ไป ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการประกาศใช้ พระราช
กาหนดในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ.2548 (ในจังหวัดชายแดนใต้ ) และกฎอัยการศึก (ใน 31 จังหวัด ) (ข้ อ 2 และ 4)
6. รั ฐภาคีควรจะพิจารณายกเลิกการลิดรอนสิทธิบางประการตามพันธกรณีตามข้ อ 12(1), 14(5), 19
และ 21 ทัง้ นีโ้ ดยมีความมุ่งประสงค์ จะประกันให้ มีการปฏิบัติตามกติกานีอ้ ย่ างเต็มที่และอย่ างเป็ นผล ไม่ ว่าใน
พฤติการณ์ ใด รั ฐภาคีควรจะประกันว่ าการเลี่ยงพันธกรณีใด ๆ ต้ องสอดคล้ องอย่ างเต็มที่กับข้ อบทของข้ อ 4
ของกติกานี ้ ดังที่มีการตีความตามความเห็นทั่วไปที่ 29 เกี่ยวกับการเลี่ยงพันธกรณี ระหว่ างการประกาศ
สถานการณ์ ฉุกเฉิน
กรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
7. คณะกรรมการกังวลเกี่ยวกับข้ อบทบางประการของรัฐธรรมนูญฉบับชัว่ คราว พ.ศ.2557 รวมทังมาตรา
้
44, 47
และ 48 และคาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มีการประกาศใช้ ตามมาตรา 44 อันเป็ น เหตุให้ มีการ
จากัดการเข้ าถึงการเยียวยาที่เป็ นผล และอาจส่งผลให้ เกิด การคุ้มกัน( Immunity) ให้ คสช.พ้ นจากความรับผิดเนื่องจาก
การละเมิดสิทธิ มนุษยชนร้ ายแรง จึงเป็ นเรื่ องน่ากังวลอย่างยิ่งโดยเฉพาะต่อมาตรา 44 ซึ่งที่ผ่านมามีการใช้ อานาจตาม
มาตรานี ้เพื่อออกประกาศคาสัง่ จากัดสิทธิประการต่าง ๆ ที่รับรองตามกติกานี ้ ทังยั
้ งเป็ นเรื่ องน่ากังวลเกี่ยวกับมาตรา 279
ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซงึ่ จะยังคงให้ การคุ้มกันต่อคสช.ต่อการกระทาใด ๆ และต่อประกาศและคาสัง่ ต่าง ๆ (ข้ อ 2)
8. รั ฐภาคีควรจะทบทวนมาตรการใด ๆ ที่มีการรั บรองตามรั ฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 โดย
เฉพาะที่ประกาศใช้ โดยอาศัยอานาจตามมาตรา 44, 47 และ 48 เมื่อพิจารณาถึงพันธกรณีท่ ีมีต่อกติกานี ้ และ
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ประกั น ว่ า มาตรการทั ง้ ปวงที่ น ามาใช้ ต ามร่ างรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม่ รวมทั ง้ มาตรา 279 จะสอดคล้ อ งกั บ
พันธกรณีตามกติกานี ้ รวมทัง้ พันธกรณีท่ ีจะต้ องกาหนดให้ ผ้ ูเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนเข้ าถึงการ
เยียวยาที่เป็ นผล
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
9. แม้ จะยอมรับถึงภารกิจสาคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) คณะกรรมการผิดหวังที่กสม.
ได้ ถกู ลดอันดับลงไปสูส่ ถานะ “B” ตามการจัดอันดับของคณะกรรมการพันธมิตรสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (General
Alliance of National Human Rights Institutions - GANHRI) คณะกรรมการกังวลเกี่ยวกับ ความโปร่ งใสของ
กระบวนการสรรหากรรมการในกสม. (ข้ อ 2)
10. รั ฐภาคีควรจะประกันว่ ากสม.สามารถปฏิบัติตามอานาจหน้ าที่ของตนได้ อย่ างเป็ นผลและเป็ น
อิสระ และสอดคล้ องอย่ างเต็มที่กับหลักการปารี ส (Paris Principles) (มติท่ ีประชุ มสมัชชาใหญ่ ท่ ี 48/134
ภาคผนวก)
การไม่ เลือกปฏิบัติ
11. แม้ จะยินดีกบั การประกาศใช้ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และความพยายามเพื่อ
ป้องกันและแก้ ไขการเลือกปฏิบตั ิด้วยเหตุผลด้ านเพศสภาพและอัตลักษณ์ทางเพศ คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้ อกังวล
เกี่ยวกับมาตรา 17 ซึ่งยังคงอนุญาตให้ มีการเลือกปฏิบตั ิทางเพศด้ วยเหตุผลด้ านศาสนาและความมัน่ คงแห่งชาติ ทังยั
้ ง
กังวลต่อรายงานว่า ยังคงมีการเลือกปฏิบัติและการใช้ ความรุ นแรงกับผู้มีความหลากหลายทางเพศ ชนพื ้นเมือง และ
บุคคลไร้ รัฐ และเกี่ยวกับรายงานว่ามีการจากัดสิทธิในการเดินทางของผู้เข้ าเมือง ซึง่ ได้ ขึ ้นทะเบียนเพื่อขอสถานภาพบุคคล
(ข้ อ 2, 3, 12 และ 26)
12. รั ฐภาคีควรจะประกันให้ มีการคุ้มครองอย่ างเต็มที่เพื่อไม่ ให้ เกิดการเลือกปฏิบัติ และโดยเฉพาะ
เมื่อคานึงถึงการแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติความเท่ าเทียมระหว่ างเพศ พ.ศ. 2558 เพื่อขจัดข้ อจากัดใด ๆ ที่
มีต่อการคุ้มครองเพื่อไม่ ให้ เกิดการเลือกปฏิบัติทางเพศ รั ฐภาคีควรจะเพิ่มมาตรการเพื่อประกันว่ าผู้มีความ
หลากหลายทางเพศ ชนพืน้ เมือง และบุคคลไร้ รัฐและผู้เข้ าเมือง จะต้ องไม่ เผชิญกับการเลือกปฏิบัติการเลือก
ปฏิบัติและความรุ นแรง
ความรุ นแรงต่ อผู้หญิง
13. คณะกรรมการกังวลเกี่ยวกับรายงานว่าได้ เกิดเหตุความรุนแรงในครอบครัวจานวนมากต่อ ผู้หญิง ซึ่งมักเป็ น
การรายงานมีจานวนน้ อยกว่าความเป็ นจริ งเป็ นอย่างมาก เนื่องจากมักถูกมองว่าเป็ นปั ญหาส่วนตัว และกังวลเกี่ยวกับ
ความเสีย่ งที่ผ้ กู ระทาผิดจะลอยนวลพ้ นผิด ทังนี
้ ้เป็ นผลมาจากการไกล่เกลีย่ ประนีประนอมของคูก่ รณี ซึง่ สามารถกระทาได้
เพื่อยุติการดาเนินคดีทางอาญา และอาจเป็ นเหตุให้ ผ้ เู สียหายถูกกดดันไม่ให้ ปกป้องสิทธิของตน (ข้ อ 2, 3, 6, 7 และ 26)
14. รัฐภาคีควรจะเพิ่มความพยายามเป็ นสองเท่ าเพื่อป้ องกันและแก้ ไขความรุ นแรงในทุกรูปแบบที่มี
ต่ อผู้หญิง รวมทัง้
(ก) สนับสนุนให้ มีการแจ้ งความเพื่อดาเนินคดี กาหนดให้ มีกลไกรั บข้ อร้ อ งเรี ยนที่เป็ นผล และประกัน
ว่ าจะมีการสืบสวนและสอบสวนอย่ างรอบด้ านเมื่อเกิดการใช้ ความรุ นแรงต่ อผู้หญิง ให้ มีการฟ้ องร้ องดาเนินคดี
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กับผู้กระทาความผิด และหากศาลเห็นว่ ามีความผิด ให้ กาหนดบทลงโทษอย่ างเหมาะสม และให้ ผ้ ูเสียหาย
สามารถเข้ าถึงการเยียวยาอย่ างเป็ นผลและมาตรการคุ้มครองต่ าง ๆ
(ข) แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบท ซึ่งอนุญาตให้ มีการยุตกิ ารดาเนินคดีทางอาญาหากมีการไกล่ เกลี่ย
ประนีประนอมระหว่ างคู่กรณี เพื่อประกันให้ เกิดการปฏิบตั ทิ ่ สี อดคล้ องกับกติกานี ้ และ
(ค) ให้ ดาเนินการรณรงค์ สร้ างจิตสานึกต่ อไป เพื่อให้ ประชาชนไม่ ยอมรับการใช้ ความรุนแรงต่ อผู้หญิง
และจัดอบรมและการสร้ างเสริมศักยภาพให้ กับเจ้ าหน้ าที่ตารวจ พนักงานอัยการ และผู้พิพากษา
สิทธิท่ เี ท่ าเทียมระหว่ างชายและหญิง
15. คณะกรรมการกังวลเกี่ยวกับอคติและความเข้ าใจผิดทางเพศที่เกิดขึ ้นอย่างแพร่ หลาย และการมีสว่ นร่ วม
อย่างจากัดของผู้หญิงต่อชีวิตทางการเมือง และในภาคเอกชนและภาคสาธารณะ รวมทังกิ
้ จการของตารวจ (ข้ อ 2, 3 และ
26)
16. รัฐภาคีควรจะเพิ่มความพยายามส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของผู้หญิง โดยเฉพาะในบทบาทของฝ่ าย
บริ หารระดับสูงในชีวิตทางการเมือง และในภาคเอกชนและภาคสาธารณะ หากจาเป็ น ให้ กาหนดมาตรการ
พิเศษชั่วคราวเพื่อให้ สามารถปฏิบัติได้ อย่ างเป็ นผลเต็มที่ตามข้ อบทในกติกานี ้ และให้ เพิ่มความเข้ มแข็งของ
มาตรการเพื่อรณรงค์ สร้ างจิตสานึกเพื่อขจัดอคติและความเข้ าใจผิดทางเพศต่ อไป
โทษประหาร
17. แม้ คณะกรรมการจะยินดีกบั ข้ อตกลงชัว่ คราวเพื่อพักการใช้ โทษประหารชีวิตที่เกิดขึ ้นในทางปฏิบตั ิ แต่ขอ
เน้ นย ้าข้ อกังวลว่า กฎหมายในประเทศยังคงกาหนดโทษประหารเป็ นบทลงโทษสาหรับความผิดทางอาญาต่าง ๆ รวมทัง้
การทุจริ ต การติดสินบน และคดียาเสพติด ซึง่ เป็ นความผิดที่ไม่สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ของ “อาชญากรรมที่ร้ายแรงทีส่ ดุ ”
ซึ่งเป็ นไปตามนัยของข้ อ 6(2) ของกติกานี ้ คณะกรรมการยังกังวลเกี่ยวกับการกาหนดบทลงโทษประหารชีวิตต่อ ข้ อหา
อาญาจานวนมากมายหลายประเภท (ข้ อ 6 และ7)
18. รั ฐภาคีควรจะพิจารณายกเลิกโทษประหารและให้ ภาคยานุ วัติต่อพิธีสารเลือกรั บฉบับที่สองของ
กติกานี ้ ซึ่งมีเป้ าหมายเพื่อยกเลิกโทษประหาร หากยังคงมีการใช้ โทษประหารต่ อไป รั ฐควรดาเนินมาตรการ
ทัง้ หมดที่จาเป็ น รวมทัง้ มาตรการทางกฎหมาย เพื่อประกันว่ าจะมีการใช้ โทษประหารเฉพาะกับอาชญากรรมที่
ร้ ายแรงสุด รวมทัง้ การฆ่ าคนตายโดยเจตนา
การสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย การบังคับบุคคลให้ สญ
ู หาย และการทรมาน
19. คณะกรรมการยังคงกังวลว่า กฎหมายอาญาของรัฐภาคีไม่ มีข้อหาความผิดที่เหมาะสมที่จะนาผู้กระทาผิด
ฐานการทรมานและการบังคับบุคคลให้ สูญหายเข้ าสู่กระบวนการยุติธรรมที่ต้องสอดคล้ องกับกติกานี แ้ ละมาตรฐาน
ระหว่างประเทศอื่น ๆ คณะกรรมการผิดหวังที่เกิดความล่าช้ าในการประกาศใช้ ร่างพระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปราม
การทรมานและการบังคับบุคคลให้ สญ
ู หาย (ข้ อ 2, 6, 7, 9, 10 และ 16)
20. รัฐภาคีควรจะประกันว่ ากฎหมายมีความสอดคล้ องอย่ างเต็มที่กับกติกานี ้ โดยเฉพาะต่ อข้ อห้ ามต่ อ
การทรมานและการบังคับบุคคลให้ สูญหาย สอดคล้ องกับกติกานีแ้ ละมาตรฐานระหว่ างประเทศ รั ฐภาคีควรจะ
ประกาศใช้ กฎหมายเพื่อป้ องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้ สูญหายโดยพลัน
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21. คณะกรรมการกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับรายงานว่ามีการทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้ าย การฆ่านอกระบบ
กฎหมาย และการบังคับบุคคลให้ สญ
ู หายต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและบุคคลอื่น ๆ รวมทังที
้ ่เกิดขึ ้นในจังหวัดชายแดน
ใต้ คณะกรรมการยังคงกังวลต่อการลอยนวลพ้ นผิดที่เกิดขึ ้นอย่างกว้ างขวางเนื่องจากการกระทาความผิดเหล่านี ้ และ
กระบวนการสอบสวนคดีที่ลา่ ช้ า รวมทังกรณี
้
การใช้ อาวุธปื นสังหารพลเรื อนระหว่างที่เกิดความรุ นแรงทางการเมืองเมื่อปี
2553 การบังคับบุคคลให้ สญ
ู หายกรณีนายสมชาย นีละไพจิตร และนายพอละจี รักจงเจริ ญ (บิลลี่) และการทรมานน.ส.
กริ ชสุดา คุณะแสน (ข้ อ 2, 6, 7, 9, 10 และ 16)
22. รัฐภาคีควรจะ
(ก) ประกันให้ มีการร้ องเรียนและให้ มีการสอบสวนโดยพลัน อย่ างไม่ ลาเอียง และอย่ างรอบด้ านต่ อข้ อ
กล่ าวหาและข้ อร้ องเรี ยนทัง้ ปวง ว่ าได้ เกิดกรณีท่ ีเจ้ าพนักงานผู้บังคับใช้ กฎหมายและเจ้ าหน้ าที่ทหารใช้ กาลัง
อย่ างมิชอบด้ วยกฎหมายและเกินกว่ าเหตุ รวมทัง้ ในกรณีการทรมาน การบังคับบุคคลให้ สูญหาย และการฆ่ า
นอกระบบกฎหมาย รวมทัง้ กรณีท่ เี กิดขึน้ ในจังหวัดชายแดนใต้ ประกันให้ มีการฟ้ องร้ องดาเนินคดีต่อผู้กระทา
ความผิด และหากศาลตัดสินว่ ามีความผิด ให้ กาหนดบทลงโทษอย่ างเหมาะสม
(ข) ให้ แจ้ งข้ อมูลที่เป็ นจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ ท่ เี กิดขึน้ ของความผิดเหล่ านี ้ รวมทัง้ ในกรณีการบังคับ
บุคคลให้ สูญหาย ให้ มีการชีแ้ จงถึงชะตากรรมหรือที่อยู่ของผู้ตกเป็ นเหยื่อ และประกันว่ าจะมีการแจ้ งให้ ญาติ
ของพวกเขาได้ ทราบความคืบหน้ าและผลการสอบสวน
(ค) ประกันว่ าผู้เสียหายจะได้ รับการชดเชยอย่ างเต็มที่ รวมทัง้ ความพึงพอใจและหลักประกันว่ าจะไม่
เกิดการกระทาผิดซา้
(ง) แก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติก ฎอัยการศึก พระราชกาหนดในสถานการณ์ ฉุกเฉิน และคาสั่ง
หัวหน้ าคสช.ที่ 3/2558 เพื่อประกันว่ ามีเนือ้ หาสอดคล้ องกับข้ อบทในกติกา รวมทัง้ หลักประกันที่ป้องกันไม่ ให้ มี
การควบคุมตัวโดยไม่ สามารถติดต่ อกับโลกภายนอก ดังที่มีการอธิบายไว้ ในความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการ
ที่ 35 (2557) และหลักเกณฑ์ ทัง้ นีโ้ ดยมีความมุ่งประสงค์ เพื่อให้ ยกเลิกการประกาศใช้ กฎอัยการศึกและพระราช
กาหนดในสถานการณ์ ฉุกเฉินในจังหวัดต่ าง ๆ ซึ่งปั จจุบันมีการประกาศใช้ อยู่โดยไม่ ชักช้ าเกินควร
(จ) จัดตัง้ กลไกอิสระโดยทันทีเพื่อป้ องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้ สูญหาย
(ฉ) ให้ เพิ่มการอบรมให้ กับเจ้ าพนั กงานผู้บังคับใช้ กฎหมายและเจ้ าหน้ าที่ทหาร เพื่อให้ เกิดความ
เคารพอย่ างเต็มที่ต่อสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ การใช้ กาลังอย่ างเหมาะสม และการขจัดการทรมานและการปฏิบัติ
ที่โ หดร้ าย และประกั น ว่ า คู่ มื อ การอบรมต่ า ง ๆ มี เนื อ้ หาสอดคล้ อ งกับ กติ ก านี ้ และหลัก การพื น้ ฐานแห่ ง
สหประชาชาติเกี่ยวกับการใช้ อาวุธปื นของเจ้ าพนักงานผู้บังคับใช้ กฎหมาย (UN Basic Principles on the Use of
Force and Firearms by Law Enforcement Officials)
การค้ ามนุษย์ และการใช้ แรงงานบังคับ
23. แม้ จะมีข้อสังเกตต่อความพยายามอย่างสาคัญในการแก้ ปัญหาการค้ ามนุษย์และการใช้ แรงงานบังคับ
คณะกรรมการยังคงกังวลเกี่ยวกับปั ญหาการค้ ามนุษย์และการใช้ แรงงานบังคับ ที่ยงั เกิดขึ ้นและส่งผลให้ เกิดปั ญหาที่
สาคัญหลายประการ โดยเฉพาะการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การประมง การเกษตร และการทางานบ้ าน คณะกรรมการ
กังวลกับรายงานว่า มีการใช้ แรงงานเด็กและการแสวงหาประโยชน์จากกลุม่ บุคคลผู้เสียเปรี ยบ รวมทังผู
้ ้ เข้ าเมืองอย่างผิด
กฎหมายและชนพื ้นเมือง ทังยั
้ งกังวลเกี่ยวกับรายงานว่าผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ ถูกส่งตัวกลับประเทศ โดยไม่ผา่ นการ
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คัดกรองอย่างเป็ นผล เพื่อให้ ได้ รับการตอบสนองความต้ องการด้ านการคุ้มครอง และกังวลเกี่ ยวกับการสอบปากคา
ผู้เสียหายล่วงหน้ า เพียงเพื่อสนับสนุนการส่งตัวกลับประเทศโดยทันที (ข้ อ 7, 8 และ 24)
24. รัฐภาคีควรจะเพิ่มความพยายามในการแก้ ปัญหาการค้ ามนุ ษย์ และการใช้ แรงงานบังคับ อย่ างเป็ น
ผล รวมทัง้ (ก) เพิ่มมาตรการในเชิงป้ องกัน (ข) เพิ่มความพยายามในการจาแนกสถานะผู้เสียหาย การ
สอบสวนอย่ างเป็ นระบบตามข้ อ กล่ าวหาและข้ อ ร้ องเรี ยน และการฟ้ องร้ องด าเนิ น คดีและลงโทษผู้ มีส่ว น
รั บผิดชอบ และ (ค) จัดให้ ผ้ ูเสียหายได้ รับการคุ้มครองอย่ างเป็ นผล ได้ รับความช่ วยเหลือและการเยียวยา
รวมทัง้ การพัฒนาระบบการคัดกรองและกระบวนการสอบปากคาผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์

สิทธิท่ จี ะมีอิสรภาพและความมั่นคงของบุคคลและการปฏิบัติอย่ างมีมนุษยธรรมต่ อผู้ถกู ควบคุมตัว
25. คณะกรรมการกังวลเกี่ยวกับรายงานการควบคุมตัวโดยพลการต่อบุคคลหลายร้ อยคน ซึ่งใช้ สิทธิ ในการ
ชุมนุมและ/หรื อการแสดงออก โดยมีการนาตัวเข้ ารับ “การปรับทัศนคติ” ภายหลังการทารัฐประหารปี 2557 และมีรายงาน
ว่าบุคคลเหล่านี ้ได้ ถกู ควบคุมตัวโดยไม่มีการตังข้
้ อหา ถูกควบคุมตัวในสถานที่ลบั โดยไม่ให้ ติดต่อกับโลกภายนอกเป็ น เวลา
ไม่เกินเจ็ดวัน การควบคุมตัวไม่ผา่ นกระบวนการอนุมตั ิจากศาลหรื อไม่มีหลักประกันเพื่อป้องกันการปฏิบตั ิที่โหดร้ าย และ
ไม่สามารถเข้ าถึงทนายความ ทังยั
้ งกังวลว่าเมื่อมีการปล่อยตัว มีรายงานว่าผู้ถูกควบคุมตัวถูกบังคับให้ ต้องลงชื่ อใน
หนังสือสัญญาว่าจะไม่เดินทางไปต่างประเทศ และต้ องงดเว้ น จากการแสดงความเห็นทางการเมือง และหากไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามอาจส่งผลให้ ถกู จาคุกไม่เกินสองปี ประการสุดท้ าย คณะกรรมการกังวลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่เป็ นการควบคุมตัว
บุคคลโดยไม่มีข้อหาเป็ นเวลานาน อาจถึง 30 วันสาหรับคดีที่ขึ ้นศาลพลเรื อนและ 84 วันสาหรับคดีที่ขึ ้นศาลทหาร และ
ไม่ให้ โอกาสให้ บคุ คลนันสามารถร้
้
องต่อศาลว่าอาจเป็ นการควบคุมตัวโดยมิชอบ (ข้ อ 7, 9, 10, 12, 14 19 และ 21)
26. รั ฐภาคีควรจะปล่ อยตัวผู้ถูกควบคุมตัวโดยพลการโดยทันที และจัดให้ พวกเขาเข้ าถึงการเยียวยา
อย่ างเต็มที่ ทัง้ ยังควรปรั บปรุ งเนื อ้ หาของกฎหมายและการปฏิบัติ ให้ สอดคล้ องกับข้ อ 9 ของกติกานี ้ โดย
คานึงถึงความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการที่ 35 (2557) เกี่ยวกับอิสรภาพและความมั่นคงของบุคคล
สิทธิของบุคคลต่ างด้ าว
27. แม้ จะยินดีกบั ความพยายามครัง้ สาคัญของรัฐภาคีในการให้ ทพี่ กั พิงกับผู้ลี ้ภัย และการตัดสินใจจัดตังกลไก
้
คัดกรองผู้แสวงหาที่พกั พิง คณะกรรมการกังวลเกี่ยวกับรายงานว่ามีการส่งกลับและการบังคับส่งกลับโดยไม่มีขนตอนการ
ั้
พิจารณาหรื อการประเมินความคุ้มครองที่จาเป็ นอย่างเพียงพอ ในกรณีของผู้ลี ้ภัย ผู้แสวงหาที่พกั พิง และบุคคลที่ต้องการ
ความคุ้มครองระหว่างประเทศอืน่ ๆ รวมทังที
้ ่เกิดขึ ้นกับชาวอุยเก๋อและชาวโรฮิงญา และการไม่มีหลักประกันอย่างเพียงพอ
ต่อหลักการไม่สง่ กลับ (ข้ อ 6, 7 และ 13)
28. รั ฐภาคีควรจะประกันทัง้ ในทางนิตินัยและพฤตินัยว่ า จะไม่ มีการส่ งกลับบุคคลได้ รับการคุ้มครอง
ระหว่ างประเทศไปยังประเทศที่มีความเป็ นไปได้ อย่ างมากว่ า พวกเขาอาจได้ รับอันตรายที่ไม่ สามารถแก้ ไข
เยียวยาได้ ตามหลักเกณฑ์ ท่ กี าหนดในข้ อ 6 และ 7 ของกติกานี ้ ทัง้ ยังควรประกันให้ มีการจัดทากลไกคัดกรอง
โดยเร็ว และให้ บุคคลที่ขอความคุ้มครองระหว่ างประเทศ ได้ มีโอกาสเข้ าถึงขัน้ ตอนปฏิบัติท่ ีเป็ นธรรมและเป็ น
ผล เพื่อให้ สามารถจาแนกเป็ นรายบุคคลเกี่ยวกับสิทธิท่ จี ะได้ รับความคุ้มครองตามหลักการไม่ ส่งกลับที่เป็ นไป
ตามกติกานี ้ รวมทัง้ การให้ ความช่ วยเหลือด้ านกฎหมายหากมีความจาเป็ นเพื่อประโยชน์ แห่ งความยุติธรรม
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29. คณะกรรมการกังวลเกี่ยวกับรายงานที่ชี ้ว่า มีการควบคุมตัวผู้เข้ าเมืองโดยผิดกฎหมาย ผู้แสวงหาที่พกั พิง
และผู้ลี ้ภัย โดยเป็ นการควบคุมตัวเป็ นเวลานาน และไม่สามารถติดต่อกับสถานทู ต ทนายความ หรื อองค์กรภาคประชา
สังคมได้ คณะกรรมการมีข้อสังเกตถึงความพยายามของรัฐภาคีในการปรับปรุ งสภาพภายในสถานกักกันคนต่างด้ าว
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกังวลเกี่ยวกับรายงานสภาพห้ องขังที่แออัดยัดเยียด การขาดบริ การด้ านสุขภาพอย่างเพียงพอ
การขาดสุขอนามัย อาหารและนา้ ที่ไม่เพียงพอ และความรุ นแรงที่เกิดขึน้ ในสถานที่ดังกล่าว คณะกรรมการยังกังวล
เกี่ยวกับรายงานว่าเด็กได้ ถกู ควบคุมตัวและถูกขังแยกจากญาติของตน โดยไม่สามารถเข้ าถึงระบบการศึกษา และถูกขัง
รวมกับผู้ถกู ควบคุมตัวที่เป็ นผู้ใหญ่ ทาให้ เกิดความเสีย่ งต่อการปฏิบตั ิมชิ อบทางกายและทางเพศ (ข้ อ 2, 6, 9, 10, 24 และ
26)
30. รัฐภาคีควรจะ
(ก) งดเว้ นการควบคุมตัวผู้ลีภ้ ัย ผู้แสวงหาที่พักพิงและผู้เข้ าเมือง และใช้ มาตรการที่เป็ นทางเลือก
นอกจากการควบคุมตัว รวมทัง้ การใช้ มาตรการก่ อนส่ งตัวกลับ และในกรณีของบุคคลที่ยังคงถูกควบคุมตัว ให้
ประกันว่ าการควบคุ มตัวสอดคล้ องกับพฤติการณ์ ของแต่ ละบุ คคล ชอบด้ วยเหตุ ผล มีความจ าเป็ น และมี
สัดส่ วนเหมาะสม และให้ มีการประเมินทบทวนกรณีท่ มี ีการขยายเวลาควบคุมตัว และประกันให้ บุคคลสามารถ
ร้ องต่ อศาลได้ อย่ างเป็ นผล
(ข) ประกันว่ าเด็กจะไม่ ถกู ควบคุมตัว เว้ นแต่ เป็ นมาตรการในขัน้ สุดท้ ายและให้ ควบคุมตัวในระยะเวลา
สัน้ สุดหากเป็ นไปได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ สูงสุดของเด็กเป็ นหลัก และให้ ควบคุมตัวเด็กแยกจากผู้ใหญ่ ซ่ งึ
ไม่ ได้ เป็ นญาติของพวกเขา และ
(ค) ประกันว่ าสภาพความเป็ นอยู่ในสถานกักกันคนต่ างด้ าวสอดคล้ องกับกติกานี ้
สิทธิท่ จี ะได้ รับการพิจารณาคดีอย่ างเป็ นธรรมและศาลทหาร
31. แม้ จะรับทราบถึงคาสัง่ หัวหน้ าคสช.ที่ 55/2559 ซึ่งมีการถ่ายโอนอานาจการพิจารณาของความผิดของพล
เรื อนที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ วนั ที่ 12 กันยายน 2559 และหลังจากนัน้ จากศาลทหารไปสูศ่ าลพลเรื อน คณะกรรมการยังคงกังวล
เกี่ยวกับรายงานว่า ยังมีคดีและการออกหมายจับในอีกหลายร้ อยคดีตอ่ พลเรื อน ซึง่ เป็ นคดีที่ต้องเข้ ารับการพิจารณาคดีใน
ศาลของทหาร รวมทัง้ พลเรื อ นซึ่ ง ถู ก ตัด สิ น ว่ า ความผิ ด โดยศาลทหาร และไม่ มี สิ ท ธิ ใ นการอุ ทธรณ์ ค าตัด สิ น นัน้
คณะกรรมการยังกังวลเกี่ยวกับรายงานว่าไม่มีการปฏิบตั ิตามหลักประกันทังปวงตามข้
้
อ 14 ในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลทหาร (ข้ อ 14)
32. รั ฐภาคีควรจะประกันว่ า การพิจารณาคดีในศาลทหาร ให้ กระทาเป็ นข้ อยกเว้ นเท่ านัน้ และให้
ดาเนินไปตามหลักเกณฑ์ ท่ ีสอดคล้ องอย่ างเต็มที่ต่อหลักประกันทัง้ ปวงตามข้ อ 14 ของกติกานี ้ และความเห็น
ทั่วไปของคณะกรรมการที่ 32 (2550) โดยควรใช้ มาตรการที่จาเป็ นเพื่อรั บพิจารณาคาร้ องให้ ถ่ายโอนคดีจาก
ศาลทหารสาหรั บความผิดที่เกิดขึน้ ก่ อนวันที่ 12 กันยายน 2559 โดยให้ ถ่ายโอนคดีท่ ียังพิจารณาไม่ แล้ วเสร็ จ
เหล่ านั น้ ไปยังศาลพลเรื อน และเปิ ดโอกาสให้ จาเลยที่เป็ นพลเรื อนในคดีท่ ีศาลทหารตั ดสินแล้ ว สามารถ
อุทธรณ์ คาตัดสินต่ อศาลพลเรือนได้
สภาพการควบคุมตัว
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33. คณะกรรมการยังคงกังวลเกี่ยวกับสภาพที่แออัดยัดเยียดและเลวร้ ายในสถานที่ควบคุมตัวหลายแห่ง รวมทัง้
การขาดสุขอนามัยและความสะอาด การขาดบริ การด้ านสุขภาพ การขาดอาหารและน ้าที่เพียงพอ และการสร้ างตราบาป
ต่อผู้ถกู ควบคุมตัวบางคน คณะกรรมการยังคงกังวลเกี่ยวกับรายงานว่ามีการใช้ เครื่ องพันธนาการเกินกว่าเหตุ รวมทังการ
้
ใช้ โซ่ลา่ มและการคุกคามทางเพศ (ข้ อ 7 และ 10)
34. รั ฐภาคีควรจะเพิ่มความพยายามในการปรั บปรุ งสภาพควบคุมตัว โดยใช้ มาตรการอย่ างเป็ น
รูปธรรมเพื่อลดความแออัดยัดเยียด โดยเฉพาะการส่ งเสริมการใช้ มาตรการที่เป็ นทางเลือกนอกเหนือจากการ
ควบคุ ม ตั ว ทั ง้ ยั ง ควรเพิ่ ม ความพยายามประกั น สิ ท ธิ ข องผู้ ถูก ควบคุ ม ตั ว เพื่ อ ให้ ไ ด้ รับ การปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี
มนุษยธรรมและอย่ างมีศักดิ์ศรี และประกันว่ า สภาพการควบคุมตัวในเรื อนจาทุกแห่ งของประเทศ สอดคล้ อง
กับมาตรฐานหลักเกณฑ์ ขัน้ ต่ าในการปฏิบัติ ต่อผู้ถูกคุมขังแห่ งสหประชาชาติ หรื อ หลักเกณฑ์ เนลสัน แมน
เดลลา (United Nations Standard Minimum Rules for the treatment of Prisoners - Nelson Mandela Rules)
เสรีภาพในการแสดงออก
35. คณะกรรมการกังวลเกี่ ยวกับ รายงานการจากัดอย่างรุ นแรงและโดยพลการต่อสิทธิ ที่จะมีเสรี ภาพด้ าน
ความเห็นและการแสดงออกตามกฎหมายของรัฐภาคี รวมทังประมวลกฎหมายอาญา
้
พระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 คาสัง่ หัวหน้ าคสช.ที.่ 3/2558 และการจากัดสิทธิตามอานาจของมาตรา 44 ของ
รัฐธรรมนูญฉบับชัว่ คราว คณะกรรมการยังกังวลเกี่ยวกับกระบวนการอาญา รวมทังการตั
้
งข้
้ อหาหมิ่นประมาททางอาญา
ต่อนักปกป้องสิทธิ มนุษยชน นักกิจกรรม ผู้สื่อข่าว และบุคคลอื่น ๆ โดยใช้ อานาจตามกฎหมายที่กล่าวถึงข้ างต้ น และ
เกี่ยวกับรายงานว่ามีการขัดขวางการอภิปรายและการรณรงค์ และการตังข้
้ อหาอาญาต่อบุคคล ในช่วงก่อนจะมีการออก
เสียงประชามติรับรองรัฐธรรมนูญเมื่อปี 2559 (ข้ อ 19 และ 25)
36. รั ฐภาคีควรใช้ มาตรการที่จาเป็ นทัง้ ปวง เพื่อประกันให้ บุคคลมีเสรี ภาพด้ านความเห็นและการ
แสดงออกในทุกรู ปแบบ สอดคล้ องกับข้ อ 19 ของกติกานี ้ การจากัดใด ๆ ควรสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ ท่ ี
เข้ มงวดตามข้ อ 19(3) และตามคาอธิบายเพิ่มเติมในความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการที่ 34 (2554) รวมทัง้ บท
ทดสอบที่เข้ มงวดว่ าด้ วยความจาเป็ นและความได้ สัดส่ วน ทัง้ ยังควรพิจารณางดการเอาผิดทางอาญากับการ
หมิ่นประมาท และไม่ ว่าในพฤติการณ์ ใด ๆ ให้ ใช้ กฎหมายอาญาเฉพาะกับความผิดที่ร้ายแรงสุดเท่ านั น้ ทัง้ นี ้
โดยคานึงว่ าโทษจาคุกไม่ ควรเป็ นโทษที่เหมาะสมต่ อการหมิ่นประมาท รั ฐภาคีควรจะงดเว้ นจากการใช้ ข้อบท
ทางอาญา รวมทัง้ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ กฎหมายอาญาว่ าด้ วยการเป็ นขบถล้ มล้ างการปกครอง และ
กฎหมายอื่น ๆ เป็ นเครื่องมือเพื่อปราบปรามการแสดงความเห็นในเชิงวิพากษ์ วิจารณ์ และไม่ เห็นพ้ องกับรัฐ ทัง้
ยังควรใช้ มาตรการทัง้ ปวงเพื่อยุติการฟ้ องร้ องดาเนินคดีต่อผู้ท่ ถี กู ตัง้ ข้ อหาว่ าใช้ เสรี ภาพด้ านความเห็นและการ
แสดงออกของตนในระหว่ างการออกเสียงประชามติรับรองรั ฐธรรมนู ญ และให้ จัดให้ มีการอบรมที่เหมาะสม
สาหรับผู้พิพากษา พนักงานอัยการ และเจ้ าพนักงานผู้บังคับใช้ กฎหมาย เกี่ยวกับการคุ้มครองเสรี ภาพในการ
แสดงออกและด้ านความเห็น
การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
37. คณะกรรมการกังวลเกี่ยวกับการวิพากษ์ วิจารณ์ และการแสดงความเห็นต่อต้ านราชวงศ์ ซึ่งมีบทลงโทษ
จาคุกระหว่าง 3-15 ปี และกังวลเกี่ยวกับรายงานว่า มีบคุ คลจานวนเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วที่ถกู ควบคุมตัวและถูกฟ้องร้ อง
ดาเนินคดีในความผิดนี ้ นับแต่เกิดรัฐประหารและกังวลเกี่ยวกับการกาหนดโทษที่รุนแรง ส่งผลให้ จาเลยบางคนได้ รับโทษ
จาคุกหลายสิบปี (ข้ อ 19)
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38. รั ฐภาคีควรทบทวนมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา เกี่ยวกับการดูหมิ่นราชวงศ์ ในพืน้ ที่
สาธารณะ โดยปรั บให้ มีเนื อ้ หาสอดคล้ องกับ ข้ อ 19 ของกติกานี ้ และตามความเห็นทั่วไปที่ 34 (2554)
คณะกรรมการขอยา้ ว่ า การลงโทษจาคุกบุคคลที่ใช้ เสรีภาพในการแสดงออกเป็ นการละเมิดต่ อข้ อ 19
การชุมนุมโดยสงบ
39. คณะกรรมการกังวลเกี่ยวกับการจากัดอย่างรุนแรงที่มีตอ่ เสรี ภาพในการชุมนุมโดยสงบนับแต่รัฐประหารเมื่อ
ปี 2557 โดยเฉพาะคาสัง่ ห้ ามอย่างเข้ มงวดต่อการชุมนุมสาธารณะของบุคคลมากกว่าห้ าคน และการชุมนุมทางการเมือง
ของบุคคลกว่าสี่คนขึ ้นไป คณะกรรมการยังกังวลเกี่ยวกับข้ อบทในพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ซึ่ง
กาหนดโทษทางอาญาต่อบุคคลที่ไม่แจ้ งให้ ทางการทราบล่วงหน้ าว่าจะมีการจัดการชุมนุ มโดยสงบ คณะกรรมการกังวล
อย่างยิ่งเกี่ยวกับการจับกุมบุคคลหลายร้ อยคนที่เป็ นผู้จดั หรื อผู้เข้ าร่วมการชุมนุมโดยสงบ (ข้ อ 21)
40. รั ฐภาคีควรจะประกันและคุ้มครองอย่ างเป็ นผลต่ อการใช้ เสรี ภาพในการชุมนุ มโดยสงบ และ
หลีกเลี่ยงการจากัดใด ๆ ที่ไม่ สอดคล้ องตามหลักเกณฑ์ ของข้ อ 4 ของกติกานี ้ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง รั ฐภาคีควร
งดเว้ นจากการควบคุมตัวบุคคลที่ใช้ สทิ ธิของตนโดยไม่ ได้ เป็ นเหตุให้ เกิดความเสี่ยงอย่ างร้ ายแรงต่ อความมั่นคง
แห่ งชาติหรือความสงบเรียบร้ อยของสาธารณะ
การไร้ รัฐ
41. แม้ จะรับทราบถึงความก้ าวหน้ าของรัฐภาคีนบั แต่มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ.
2551 และระเบียบว่าด้ วยการจดทะเบียนการเกิดและการจดทะเบียนย้ อนหลัง และการมีสว่ นร่ วมในการขจัดการไร้ รัฐให้
หมดไปในปี 2567 แต่คณะกรรมการยังคงกังวลเกี่ยวกับบุคคลไร้ สญ
ั ชาติจานวนมาก โดยเฉพาะในบรรดาชนพื ้นเมืองและ
ชนกลุม่ น้ อยทางชาติพนั ธุ์ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อการเข้ าถึงบริ การขันพื
้ ้นฐาน รวมทังการศึ
้
กษาสาหรับเด็ก และ
เพิ่มความเสีย่ งที่จะตกเป็ นเหยื่อของเครื อข่ายการค้ ามนุษย์ และการค้ าประเวณี (ข้ อ 2, 24, 26 และ 27)
42. รัฐภาคีควรเพิ่มความพยายามที่จะลดภาวการณ์ ไร้ รัฐ และโดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
(ก) ประกันว่ าประชากรที่อยู่ในชนบทและอยู่ห่างไกล ได้ รับแจ้ งข้ อมูลและสามารถเข้ าถึงขัน้ ตอน
ปฏิบัติเพื่อขอรับสัญชาติ
(ข) ประกันการส่ งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้ไร้ รัฐ และโดยเฉพาะการให้ การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกับ
เด็ก และการคุ้มครองเพื่อให้ ปลอดพ้ นจากการค้ ามนุษย์
สิทธิของบุคคลที่เป็ นชนกลุ่มน้ อยและชนพืน้ เมือง
43. คณะกรรมการผิดหวังกับการที่รัฐธรรมนูญไม่กาหนดให้ มีความคุ้มครองต่อ บุคคลที่เป็ นชนพื ้นเมือง และ
ยังคงกังวลเกี่ยวกับความเข้ าใจผิดและอคติที่สง่ ผลกระทบต่อพวกเขา คณะกรรมการยังกังวลเกี่ยวกับการเลือกปฏิบตั ิที่
เกิดขึ ้นกับพวกเขา ทังในเรื
้ ่ องของสัญชาติ การเข้ าถึงบริ การขันพื
้ ้นฐานหรื อสิทธิ ในที่ดิน และโดยเฉพาะผลกระทบจาก
คาสั่งคสช.ที่ 64/2557 และ 66/2557 ซึ่ง มีร ายงานว่า ส่งผลให้ มีก ารไล่รือ้ ชุม ชนหลายแห่ง ออกจากที่ ดิน ของตน
คณะกรรมการยังกังวลเกี่ยวกับมติใด ๆ ที่สง่ ผลกระทบต่อพวกเขาที่เกิดขึ ้นโดยไม่มีการปรึ กษาหารื อและการมีสว่ นร่ วม
ของบุคคลเหล่านัน้ (ข้ อ 2, 25, 26 และ 27)
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44. รัฐภาคีควรจะประกันให้ บุคคลเข้ าถึงอย่ างเต็มที่ซ่ งึ สิทธิของผู้เป็ นชนกลุ่มน้ อย รวมทัง้ ชนชาติพันธุ์
ทัง้ ในแง่ การคุ้มครองไม่ ให้ เกิดการเลือกปฏิบัติด้านสัญชาติ การเข้ าถึงบริ การขัน้ พืน้ ฐานและสิทธิในที่ดิน โดย
ควรประกันให้ มีการปรึกษาหารือล่ วงหน้ าเพื่อให้ ได้ รับความยินยอมที่เกิดขึน้ อย่ างเสรี เกิดขึน้ ล่ วงหน้ า และเกิด
จากความเข้ าใจ (free, prior and informed consent) ในส่ วนที่เกี่ยวกับการตัดสินใจใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่ อพวก
เขา โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน
ง. การเผยแพร่ ข้อมูลและการติดตามผลการปฏิบตั ิ
45. รัฐภาคีควรดาเนินการเผยแพร่ อย่างกว้ างขวางซึ่ งเนื ้อหาของกติกานี ้ พิธีสารเลือกรับทังสองฉบั
้
บ รายงาน
ตามวาระฉบับที่สอง และข้ อสังเกตเชิงสรุ ปฉบับนี ้ ทังนี
้ ้โดยมีเป้าประสงค์เพื่อสร้ างจิตสานึกที่มีต่อสิทธิที่ได้ รับการประกัน
ในกติกานี ้ ในบรรดาหน่วยงานศาล นิติบญ
ั ญัติ และฝ่ ายบริ หาร หน่วยงานภาคประชาสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่ง
ดาเนินการในประเทศ รวมทังสาธารณะโดยทั
้
ว่ ไป รัฐภาคีควรจะประกันว่ารายงานนี ้และข้ อสังเกตเชิงสรุ ปนี ้จะได้ รับการ
แปลเป็ นภาษาอย่างเป็ นทางการของรัฐภาคี
46. สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ที่ 71 ย่อหน้ า 5 ของหลักเกณฑ์ว่าด้ วยขันตอนปฏิ
้
บตั ิของคณะกรรมการ รัฐภาคี
จะต้ องส่งมอบข้ อมูลเกี่ยวกับปฏิบตั ิตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการภายในเวลาหนึ่งปี นบั แต่การรับรองข้ อสังเกตเชิง
สรุปฉบับนี ้ โดยเป็ นข้ อมูลที่ปรากฏในย่อหน้ า 8 (กรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมาย) ย่อหน้ า 22 (การฆ่านอกระบบกฎหมาย
การบังคับบุคคลให้ สญ
ู หาย และการทรมาน) และย่อหน้ า 34 (สภาพการควบคุมตัว) ข้ างต้ น
47. คณะกรรมการร้ องขอรัฐภาคีวา่ ในรายงานตามวาระฉบับต่อไป ซึง่ มีกาหนดส่งภายในวันที่ 29 มีนาคม 2564
รัฐภาคีควรให้ ข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั และเป็ นรูปธรรม เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามข้ อเสนอของคณะกรรมการ และการปฏิบตั ติ าม
กติกานี ้โดยรวม คณะกรรมการยังร้ องขอต่อรัฐภาคีวา่ ในกระบวนการจัดเตรียมในรายงานตามวาระฉบับต่อไป ให้ มงุ่
ปรึกษาหารื ออย่างกว้ างขวางกับหน่วยงานภาคประชาสังคม และองค์กรพัฒนาภาคเอกชน ซึง่ ดาเนินการในประเทศของ
ตน สอดคล้ องกับมติที่ 68/268 ของที่ประชุมสมัชชาใหญ่ โดยกาหนดความยาวของรายงานไม่เกิน 21,200 คา หรื อ
คณะกรรมการอาจเชิญรัฐภาคีให้ แสดงความเห็นชอบภายในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่จะใช้ รูปแบบการรายงานอย่างเรี ยบ
ง่าย กล่าวคือคณะกรรมการจะส่งมอบชุดของประเด็นปั ญหาให้ รัฐภาคี ก่อนจะมีการส่งรายงานตามวาระ และรัฐภาคีจะ
ให้ ข้อมูลที่เป็ นคาตอบของชุดประเด็นปั ญหานัน้ และให้ ถือว่าเป็ นเนื ้อหาของรายงานตามวาระฉบับที่สามที่จะต้ องส่งมอบ
ตามข้ อ 40 ของกติกานี ้
--------------------------
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