(ฉบับแปล)
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติตอรายงานฉบับแรกของไทย
เรื่องการปฏิบัติตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR)
1. คณะกรรมการไดพิจารณารายงานฉบับแรกของประเทศไทยในการประชุมครั้งที่ 2293
2294 และ 2295 ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2548 และไดจัดทําขอเสนอแนะ (Concluding
Observations) ขึ้นจากการประชุมครั้งที่ 2307 วันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ดังนี้
เอ. บทนํา
2. คณะกรรมการชื่นชมรายงานที่มีคุณภาพมาก ซึ่งเสนอโดยรัฐสมาชิก แตรูสึกเสียดายที่
การเสนอรายงานชาไปกวากําหนด 6 ป คณะกรรมการขอแสดงความยินดีตอขอมูลที่นํา
เสนอโดยคณะผูแทนทั้งฉบับที่เขียนและที่นําเสนอโดยวาจา เพื่อตอบคําถามของคณะ
กรรมการ และขอชื่นชมตอคณะผูแทนไทยที่ประกอบดวยผูแทนระดับสูงและเจาหนาที่
ของรัฐสมาชิก ซึ่งนําเสนอขอมูลอยางเปดเผย
บี. ประเด็นเชิงบวก
3. คณะกรรมการชื่นชมการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม พ.ศ. 2540 ที่เกิดขึ้นภายหลังการลง
นามในกติกาฯ ซึ่งประกอบดวยสิทธิและเสรีภาพในดานตางๆภายใตกติกาฯ
4. คณะกรรมการชื่นชมการจัดตั้ง:
เอ) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ใหเปนกลไกสงเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
ตามมาตรา 199-200 ของรัฐธรรมนูญ
บี) กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ภายใตกระทรวงยุติธรรม
ซี) คณะกรรมการสมานฉันทแหงชาติ ใหแสวงหาแนวทางการแกไขปญหาในจังหวัดภาค
ใตอยางสันติ และ
ดี) คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติและคณะกรรมการจังหวัดเพื่อการคุมครองเด็ก
5. คณะกรรมการยินดีตอการประกาศใชพระราชบัญญัติการคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
6. คณะกรรมการขอชื่นชมตอการจัดทําแผนปฏิบัติการแหงชาติดานสิทธิมนุษยชน
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ซี.ประเด็นขอกังวลหลักและขอเสนอแนะ
7. คณะกรรมการเสียใจตอการคงไวของถอยแถลงตีความ (Declarations) ตอบางบทบัญญัติของ
กติกาฯซึ่งประเทศไทยไดจัดทําไวตั้งแตครั้งที่ภาคยานุวัติกติกาฯ และมีลักษณะเปนขอสงวน
(Reservations) มากกวา (ขอ2)
รัฐภาคีควรพิจารณาการถอนถอยแถลงตีความดังกลาว
8. คณะกรรมการขแจงวาไมไดมีการนํากติกาฯไปจัดทําเปนกฎหมายในประเทศอยางเต็มที่
และบางบทบัญญัติของกติกาฯนําไปใชอางในศาลไมได ตราบที่ยังไมไดนําบทบัญญัตินั้นไป
จัดทําเปนกฎหมายฯ (ขอ 2)
รัฐภาคีควรรับประกันตอประสิทธิภาพของการคุมครองสิทธิทั้งหลายภายใตกติกาฯนี้
และสรางความมั่นใจใหมีการเคารพสิทธิดดังกลาวและประชาชนทุกคนไดใชสิทธิเหลา
นั้นอยางเด็มที่
9. ขอแสดงความยินดีกับการปฏิบิตงานที่สําคัญในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ อยางไรก็ตาม คณะกรรมการมีความหวงใยตอขอ
เสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในสวนที่เกี่ยวกับเจาหนาที่บานเมือง ที่
ยังไมมีการนําไปปฏิบัติ และมีขอกังวลตอปญหาการมีทรัพยากรจํากัดของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ขอ 2)
รัฐภาคีควรใหความมั่นใจวาจะมีการติดตามการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติอยางเต็มที่และจริงจัง รวมทั้งจัดใหมีทรัพ ยากรที่
เพียงพอ เพื่อใหกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สามารถดําเนินงานตามภารกิจหนาที่
ความรับผิดชอบไดอยางเต็มที่ สอดคลองกับหลักการที่เกี่ยวกับสถานะของสถาบัน
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ในการส ง เสริ ม และคุ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (หลั ก การปารี ส ) (มติ
สมัชชาสหประชาชาติที่ 48/134)
10. คณะกรรมการมีความหวงใยตอการกลาวหาอยางตอเนื่อง เรื่องมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อยางรุนแรง รวมทั้งเรื่องที่มีการวิสามัญฆาตกรรมเกิดขึ้นอยางกวางขวาง และการปฏิบัติที่
มิชอบโดยเจาหนาที่ตํารวจและเจาหนาที่ของฝายทหาร ซึ่งแสดงใหเห็นจากเหตุการณตางๆ
เชน กรณีตากใบที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 การฆาจํานวนมากที่เกิดขึ้นระหวาง
“การทํ า สงครามกั บ ยาเสพติ ด ” ซึ่ ง เริ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ 2546 นั ก พิ ทั ก ษ
สิทธิมนุษยชน หัวหนาชุมชน ผูเดินประทวง และสมาชิกของกลุมประชาสังคมอื่นๆ ยังคง
ตกเปนเปาของการกระทําที่ละเมิดสิทธิดังกลาว รวมทั้งเรื่องการสอบสวนทั้งหลายที่ลม
เหลวในการดําเนินคดีและการลงโทษจําคุกที่เหมาะสมกับขนาดของการกระทําความผิด
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ทางอาญา ที่นําไปสูการสราง”วัฒนธรรมการไมตองรับโทษ” คณะกรรมการมีขอกังวลตอ
กับสถานการณที่สะทอนใหเห็นถึงการขาดการชวยเหลือเยียวยาที่มีประสิทธิภาพที่จะให
แก ผูเสียหายจากการถูกละเมิด สิท ธิมนุ ษยชน ซึ่ งไม ส อดคลองกับ ขอ 2 ยอหน า 3 ของ
กติกาฯ (ขอ 2,6,7)
รัฐภาคีควรดําเนินการสอบสวนเหตุการณเหลานี้และเหตุการณอื่นๆอยางเต็มที่ และใช
ผลที่ไดจากการสอบสวน ในการดําเนินคดีตอผูกระทําความผิด รัฐภาคีควรสรางความ
มั่นใจวาผูเสียหายและครอบครัว รวมทั้งญาติๆที่หายไป จะไดรับการชดเชยที่เพียงพอ
นอกจากนี้ ควรมีความพยายามที่จะจัดใหมีการฝกอบรมแกเจาหนาที่ตํารวจ ทหาร
และเจาหนาที่ราชทัณฑตอไป เพื่อใหมีความระมัดระมัดและสนใจอยางแทจริงตอการ
เคารพและนํามาตรฐานสากลไปใช รัฐภาคีควรมีความกระตือรือรนที่จะจัดตั้งหนวย
งานพลเรือนอิสระ เพื่อใหมีหนาที่สอบสวนการรองเรียนที่มีตอเจาหนาที่ผูบังคับใช
กฎหมาย
11. คณะกรรมการมีขอกังวลตอบทบัญญัติของประมวลกฎหมายที่เลือกปฏิบัติตอสตรีในกรณีการ
หยา (ขอ 3 และ 26)
รัฐภาคีปรับปรุงบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงในเรื่องสาเหตุของการหยา ให
สอดคลองกับขอ 3 และ 26 ของกติกาฯ
12. การชะลอการผานรางกฎหมายดานการปองกันความรุนแรงในครอบครัวและมาตรการของรัฐ
รวมทั้งการรณรงค “ริบบิ้นสีขาว” ซึ่งคณะกรรมการมีความกังวลตอรายงานตางๆที่แสดงถึง
ปญหาความรุนแรงในครอบครัว และการขาดบทบัญญัติเฉพาะทางกฎหมายวาดวยความรุนแรง
ทางครอบครั ว รวมทั้ ง การข ม ขื น ในคู ส มรส ในกฎหมายของรั ฐ ภาคี (ข อ 3, 7, 26)
รัฐภาคีควรมีนโยบายและกรอบการดําเนินงานทางกฎหมายที่จําเปนในการขจัดปญหา
ความรุนแรงในครอบครัวที่มีประสิทธิภาพ และจัดตั้งศูนยปรึกษาปญหาทางโทรศัพท
สายดวนและศูน ยเพื่ อการชวยเหลือ เหยื่อที่ ให บ ริการทางการแพทย จิ ต วิท ยา และ
กฎหมาย รวมทั้ งที่ พั กชั่ วคราว เจาหน าที่ผู บังคับใชกฎหมาย โดยเฉพาะเจาหนาที่
ตํารวจควรไดรับการฝกอบรมในการชวยเหลือผูที่ประสบปญหาจากความรุนแรงใน
ครอบครัว และดําเนิ น การต อไปเพื่ อสรางความตระหนั กต อป ญ หาความรุน แรงใน
ครอบครัวแกสาธารณชน
13. คณะกรรมการมีความกังวลตอพระราชกําหนดการบริหารราชการในสภาวะฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
ที่มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2548 ในสามจังหวัดภาคใต ที่ไมมีการระบุชัดเจน หรือ
ไมมีขอบเขตที่แนนอน ในการเลี่ยงพันธกรณีตอการคุมครองสิทธิในสถานการณฉุกเฉิน ที่ระบุ
ในกติกาฯ และไมรับประกันปฏิบัติตามพันธกรณีในขอ 4 ของกติกาฯ อยางเต็มที่ โดยเฉพาะ
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อยางยิ่งความกังวลตอพระราชกําหนดที่อนุญาตใหเจาหนาที่ผูที่บังคับใชพระราชกําหนด ไม
ตองถูกดําเนินการทั้งทางกฎหมายและทางวินัย ซึ่งเปนการสรางปญหาการไมถูกเอาผิดทาง
กฎหมายใหมีความรุนแรงมากขึ้น ไมควรอนุญาตใหมีการถูกควบคุมตัวเกิน 48 ชั่วโมงโดยไมมี
หลักประกันจากภายนอก (ขอ 4)
รัฐภาคีควรสรางความมั่นใจใหมีการปฏิบัติตามบทบัญญัติทั้งหมดในขอ 4 ของกติกาฯ
ใหระบุอยูในกฎหมายและนําไปปฏิบัติ รวมทั้งไมใหมีการเลี่ยงพันธกรณีตอสิทธิในยอ
หนา 2 ในกรณีนี้ คณะกรรมการขอใหดูความเห็นทั่วไปในขอ 29 และปฏิบัติตามพันธ
กรณีของรัฐภาคีในการแจงใหรัฐภาคีอื่นๆ ทราบ ตามที่ระบุในยอหนา 3
14. คณะกรรมการมีขอกังวลตอโทษประหารชีวิตที่ไมจํากัดอยูเฉพาะ “อาชญากรรมที่รายแรงที่สุด”
ตามความหมายของขอ 6 ยอหนา 2 และนําไปใชในขอหาการคายาเสพติด คณะกรรมการเสีย
ใจที่ไมมีการถอนถอยแถลงตีความในขอ 6 ยอหนา 5 (6) ของกติกา ทั้งๆที่มีการแกไขประมวล
กฎหมายอาญาไมใหมีการลงโทษประหารชีวิตบุคคลที่อายุต่ํากวา 18 ป แลว ในป 2546
รัฐภาคีควรทบทวนการใชโทษประหารชีวิตสําหรับการกระทําความผิดที่เกี่ยวกับการ
คายาเสพติด และใหลดประเภทของอาชญกรรมที่ตองไดรับโทษประหารชีวิต รัฐภาคี
ควรพิจารณาการถอนถอยแถลงตีความในขอ 6 ยอหนา 5
15. คณะกรรมการมีความกังวลตอการกลาวหาที่ยังคงอยูในเรื่องการใชกําลังเกินกวาเหตุของผู
บังคับใชกฎหมาย รวมทั้งการปฏิบัติมิชอบในการเขาจับกุมและระหวางอยูภายใตการควบคุม
ตั ว ของเจ า หน า ที่ คณะกรรมการมี ค วามกั ง วลต อ รายงานการกระทํ า ทารุ ณ โหดร า ย ไร
มนุษยธรรม หรือการปฏิบัติที่ลดความเปนมนุษยของผูถูกควบคุมตัว ที่มีการปฏิบัติอยางกวาง
ขวาง โดยผูบังคับใชกฎหมาย รวมทั้งการใชสถานที่ ที่เรียกกันวา “เซฟเฮาส” อีกทั้งมีความ
กังวลตอการไมถูกลงโทษทางกฎหมาย ซึ่งมาจากความจริงที่วา มีการสอบสวนคดีการปฏิบัติมิ
ชอบเพียงไมกี่คดี ที่ไดรับการสั่งฟองใหดําเนินคดี และถามีการตัดสินคดีวามีการกระทําความ
ผิด ก็ไมมีการจายเงินชดเชยที่เพียงพอแกผเสียหาย (ขอ 2, 7, 9)
รัฐภาคควรมีหลักประกันในทางปฏิบัติมิใหมีการขัดขวางตอการขอรับคําปรึกษาทาง
กฎหมาย และไดพบแพทยทันทีภายหลังการถูกจับกุมและระหวางการถูกควบคุมตัว
บุคคลที่ถูกจับกุมควรมีโอกาสที่จะแจงครอบครัวถึงการจับกุมและสถานที่ควบคุมตัว
ทันที ควรใหมีการตรวจทางการแพทยทั้งในระยะแรกและเมื่อสิ้นสุดการควบคุมตัว
และควรใหมีการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพอยางทันที และอนุญาตใหผูถูกควบคุมตัวได
ตรวจสอบการจับกุมวากระทําอยางถูกตองตามกฎหมายหรือไม บุคคลใดที่ถูกจับกุม
หรือถูกควบคุมตัวดวยขอหากระทําความผิดทางอาญา จะตองถูกนําตัวไปที่ศาลทันที
รัฐภาคีควรสรางความมั่นใจวาคดีทั้งหมดที่เกี่ยวกับการกระทําทารุณ การปฏิบัติมิชอบ
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การใชกําลังที่ไมเหมาะสมของเจาหนาที่ตํารวจ และการเสียชีวิตระหวางการถูกควบคุม
ตัว จะตองมีการสอบสวนอยางเต็มที่ทันที และผูที่พบวามีสวนรวมรับผิดชอบจะตอง
ถูกนําตัวเขาสูกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งจะตองมีการจายเงินชดเชยใหแกผูเสียหาย
หรือครอบครัว
16. คณะกรรมการมีความกังวลตอความแออัดและสภาพของสถานที่กุมขัง โดยเฉพาะสุขลักษณะ
การดูแลรักษาสุขภาพ และการไดรับอาหารที่เพียงพอของผูถูกควบคุมตัว คณะกรรมการมีความ
กังวลตอสิทธิของผูถูกควบคุมตัวที่จะไดพบทนายความและสมาชิกครอบครัว ซึ่งในทางปฏิบัติ
มักจะไมมีสิทธิดังกลาว คณะกรรมการมีความกังวลวาระยะเวลาของการควบคุมตัวกอนที่จะนํา
บุคคลนั้นไปปรากฏตอศาล จะไมสอดคลองกับบทบัญญัติภายใตกติกาฯ คณะกรรมการ ไมเห็น
ดวยอยางยิ่ง กับการใสโซตรวนนักโทษที่รอการประหารชีวิตและการยืดเวลาการขังเดี่ยว และ
มักปรากฏบอยๆวาผูถูกควบคุมตัวที่อยูระหวางการรอดําเนินคดี ไมไดขังแยกจากนักโทษเด็ด
ขาด ยิ่งกวานี้ คณะกรรมการยังมีความกังวลตอนักโทษผูหญิงซึ่งมีจํานวนมาก และขอเท็จจริงที่
เยาวชนมักจะถูกขังรวมกับผูใหญ (ขอ 7,10 และ 24)
รัฐภาคีควรใหความสําคัญตอการจัดใหสภาพเรือนจํามีความสอดคลองกับมาตรฐาน
ขั้นต่ําของสหประชาชาติดานการปฏิบัติตอผูตองโทษ รัฐภาคีควรมีหลักประกันสิทธิ
ของผูถูกกุมขังที่จะไดรับการปฏิบัติอยางมีมนุษยธรรม และเคารพตอศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่ง สภาพทางสุขลักษณะ การเขาถึงการดูแลรักษาสุขภาพ
และไดรับอาหารที่เพียงพอ ใหใชการควบคุมตัวเปนมาตรการสุดทาย โดยที่จัดใหมี
มาตรการทางเลือกอื่นๆนอกเหนือจากการควบคุมตัว ควรยกเลิกการใชโซตรวนและ
การขังเดี่ยวเปนเวลานานอยางทันที ควรจัดใหมีการคุมครองพิเศษแกเยาวชนที่กระทํา
ความผิด และตองแยกจากผูใหญ
17. ในขณะที่คณะกรรมการรับทราบการใหความมั่นใจของคณะผูแทนไทยวา ขณะนี้กําลังอยูใ นขัน้
ตอนการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจังหวัดดานการรับผูลี้ภัย คณะกรรมการมีความกังวลตอ
การขาดกระบวนการพิจารณาดานผูลี้ภัยอยางเปนระบบ คณะกรรมการมีความกังวลตอแผนการ
เคลื่อนยายผูอพยพเมื่อเดือน มีนาคม 2548 ซึ่งทําใหผูลี้ภัยชาวพมาทั้งหมดในรัฐภาคีตองยายไป
อยูที่คายตางๆใกลชายแดนพมา และผูที่ไมปฏิบัติตามนั้นจะถือวาเปนผูยายถิ่นผิดกฎหมาย และ
จะถูกผลักดันกลับประเทศพมา นอกจากนี้ คณะกรรมการมีความกังวลตอสถานการณที่นาสลด
หดหูของชาวมงที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งสวนมากเปนผูหญิงและเด็ก ที่ไมถือวาเปนผูลี้ภัยโดยรัฐ
ภาคี ซึ่งกําลังจะเผชิญกับการถูกผลักดัน ที่เกรงวาหากผลักดัน ไปอาจถูกฆ าได ทายนี้ คณะ
กรรมการมีความกังวลตอกระบวนการกลั่นกรองและการผลักดันในปจจุบัน ที่ไมมีมาตรการรับ
รองวามีการเคารพสิทธิตางๆที่กติกาฯใหการคุมครอง (ขอ 7 และ13)
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รัฐภาคีควรสรางความมั่นใจวาจะมีการจัดทํากลไกที่หามการสงผูรายขามแดน การ
ผลักดัน หรือการบังคับใหคนตางดาวกลับประเทศที่ซึ่งเขาหรือเธอมีความเสี่ยงจะถูก
กระทํ าทรมาน หรื อ ได รับ การปฏิ บั ติ ที่ เป น อั น ตราย รวมทั้ ง สิ ท ธิ ในการได รั บ การ
พิจารณาทางศาลใหม รัฐภาคีควรปฏิบัติตามพันธกรณีในการเคารพหลักการพื้นฐาน
ของกฎหมายระหวางประเทศ นั่นคือ หลักการไมสงกลับหากบุคคลนั้นมีความเสี่ยงที่
จะถูกกระทําทรมาน ( non-refoulement)
18. คณะกรรมการมีความกังวลตอรายงานการขมขูกอกวนตอทั้งนักหนังสือพิมพในประเทศและ
ตางประเทศ ผูทํางานดานสื่อ และการดําเนินคดี ฟองรอง จากการเมืองระดับสูง และมีความ
กังวลตอผลกระทบจากพระราชกําหนดการบริหารราชการแผนดินในสภาวะฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
ที่มีความเขมงวดอยางยิ่งตอเสรีภาพของสื่อ (ขอ 18 ยอหนา 3)
รัฐภาคีควรมีมาตรการในการปองกันการละเมิดสิทธิตอเสรีภาพในการแสดงความคิด
เห็นอยางเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การขมขู กอกวนผูทํางานดานสื่อและนักหนังสือ
พิมพ และสรางความมั่นใจวาจะมีการสอบสวนและดําเนินการตอผูมีสวนรับผิดชอบ
ในคดีดังกลาวอยางเหมาะทันที โดยไมคํานึงถึงยศหรือสถานะ
19. คณะกรรมการขอแสดงความยิน ดีตอรัฐภาคีที่ยอมรับและสนับสนุน สงเสริมตอภาคประชา
สังคม แตขณะเดียวกันคณะกรรมการก็มีความกังวลตอ เหตุการณ จํานวนมากที่เกิดขึ้นกับผู
พิทักษสิทธิมนุษยชนและผูนําชุมชน รวมทั้งการขมขูทั้งทางวาจาและการทํารายรางกาย การ
บังคับใหหายตัวไปและการวิสามัญฆาตกรรม (ขอ 19, 21 และ 22)
รัฐภาคต องมีม าตรการทั น ที เพื่ อ หยุดและคุ มครองไม ให มีการกอกวนและทํ ารายผู
พิทักษสิทธิมนุษยชนและผูนําชุมชน รัฐภาคีตองดําเนินการสอบสวนอยางเปนระบบ
ต อ การข ม ขู ก อ กวน และการทํ าร ายที่ ได รับ รายงาน และมี ห ลั ก ประกั น การฟ น ฟู
เยียวยาตอผูเสียหายและครอบครัว
20. ถึงแมวารัฐภาคีไดพยายามอยางจริงจังในการแกไขปญหาการคามนุษย รวมทั้งการจัดตั้งคณะ
กรรมการแห งชาติ เพื่อป องกันและปราบปรามการคามนุ ษ ยในเดือนมี น าคม 2548 ซึ่งคณะ
กรรมการมีความชื่นชมตอแผนที่จะประกาศใชกฎหมายดานการคามนุษย อยางไรก็ตามคณะ
กรรมการมี ค วามกั งวลต อ สถานะของประเทศไทยที่ เป น ทั้ งประเทศต น ทาง ทางผ าน และ
ประเทศปลายทางของการคามนุษยโดยการแสวงหาประโยชนทางเพศและการบังคับใชแรง
งาน นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีความกังวลตอปญหาโสเภณีเด็กที่ยังมีอยูทั่วไป โดยเฉพาะ
บางกลุมที่มีความเสี่ยงสูงมากที่จะถูกขาย ถูกคา และถูกเอาเปรียบ ซึ่งประกอบดวยเด็กขางถนน
เด็กกําพรา บุคคลไรรัฐ ผูอพยพ ชนกลุมนอย และ ผูลี้ภัย (ขอ 8 และ 24)
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รัฐภาคีควรดําเนินการตอไปและสรางความเขมแข็งตอมาตรการในการดําเนินคดีและ
ลงโทษผูกระทําผิดดานการคามนุษย และใหมีมาตรการคุมครองดานสิทธิมนุษยชนที่
เพี ยงพอตอผูที่มาเปนพยานและผูเสียหายจากการคามนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
รักษาความปลอดภัยแกที่พักของพยานและผูเสียหายเพื่อใหมีโอกาสในการใหพยาน
หลักฐาน รัฐภาคีควรจัดทํารางกฎหมายการปราบปรามการคามนุษยใหเปนกฎหมาย
โดยไมชักชา (ขอ 8 และ 24)
21. คณะกรรมการมีความกังวลเกี่ยวกับสัดสวนจํานวนมากของเด็ก ซึ่งมักจะเปนเด็กไรรัฐ หรือเด็ก
ตางชาติในรัฐภาคี ที่อยูในสวนของการใชแรงงาน และตามที่ไดอธิบายโดยผูแทนของรัฐภาคี ที่
มักตกเปนเหยื่อของการคามนุษย (ขอ 8 และ 24)
รัฐภาคี ค วรสรางความเข ม แข็ งในการบั งคั บ ใช ก ฎหมายและนโยบายที่ มี อยูในการ
ตอตานแรงงานเด็ก เหยื่อของการคามนุษยตองไดรับการคุมครองที่เพียงพอ รัฐภาคี
ควรควรพยายามทุ ก วิ ถี ท าง รวมทั้ ง การป อ งกั น เพื่ อ สร างหลั ก ประกั น ว าเด็ ก ที่ ใช
แรงงาน ไมไดทํางานอยูในสภาพที่เปนอันตราย และเด็กๆยังคงไดรับการศึกษาอยูดวย
ในขณะที่ตองทํางาน รัฐภาคีตองดําเนินการใหมีการปฏิบัติตามนโยบายทั้งหลายและ
กฎหมายเพื่ อขจัด แรงงานเด็ก โดยที่ ห นึ่ งในนั้ น ตองมี การสรางความตระหนั กต อ
สาธารณชนโดยการรณรงคตางๆ และการใหการศึกษาเพื่อการคุมครองสิทธิเด็ก
22. การดําเนินมาตรการโดยรัฐภาคี สวนมากโดยผานระเบียบการจดทะเบียนสวนกลาง ป 2535
และป 2539 ในการดําเนินการกับปญหาการไรรัฐของชนกลุมนอย รวมทั้งชนบนพื้นที่สูง คณะ
กรรมการยังคงมีความกังวลวาบุคลภายใตอาณาเขตประเทศไทยยังเปนบุคคลไรรัฐอีกจํานวน
มาก ซึ่งสงผลกระทบทางลบตอการใชสิทธิภายใตกติกาฯอยางเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการทํางาน
และการเขาถึงบริการขั้นพื้นฐาน สิทธิทางสุขภาพและทางการศึกษา คณะกรรมการมีความ
กั ง วลว าความเป น ผู ไ ร รั ฐ จะสร า งความเสี่ ย งในการถู ก กระทํ า การทารุ ณ และถู ก แสวงหา
ประโยชน และยังมีความกังวลตอการจดทะเบียนเกิดที่ยังมีจํานวนนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
หมูเด็กบนพื้นที่สูง(ขอ 2 และ 24)
รัฐภาคีควรดําเนินการตามมาตรการใหสัญชาติแกผูไรรัฐที่เกิดและอยูภายในประเทศ
ไทยตอไป รัฐภาคีควรทบทวนนโยบายที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนเกิดแกเด็กชนกลุม
นอยตางๆ รวมทั้ง ผูอยูบนพื้นที่สูงและเด็กลี้ภัย รวมทั้งการสรางความมั่นใจวาเด็กทั้ง
หลายที่เกิดในรัฐภาคีจะตองไดรับการจดทะเบียนเกิด
23. คณะกรรมการมีความกังวลตอการใหความคุมครองอยางเต็มที่ ตอสิทธิของคนงานอพยพทั้งที่
จดทะเบียนและไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นเสรีภาพในการ
เคลื่อนยาย การเขาถึงบริการทางสังคม การศึกษา และการมีหลักฐานสวนบุคคล สภาพในที่
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ทํางานและที่ อยูอาศัยที่เลวรายของคนงานอพยพแสดงใหเห็ นถึงการละเมิดอยางรุนแรงตอ
กติกาฯ ขอ 8 และ 26 คณะกรรมการขอระบุวาชนกลุมนอยและผูอพยพจากพมามีความเสี่ยง
เปนพิเศษที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบโดยนายจาง รวมทั้งความเสี่ยงตอการถูกผลักดันโดยทางการ
ไทย และคณะกรรมการยังมีความกังวลตอผูอพยพสวนใหญที่เปนชาวพมาจํานวนมาก ที่ยังคง
สูญหายภายหลังเหตุการณจากภัยสุนามิในเดือนธันวาคม 2547 ซึ่งไมไดรับการชวยเหลือทาง
มนุษยธรรมที่จําเปน เนื่องจากเปนผูไมมีสถานะทางกฎหมายที่ถูกตอง ( ขอ 2, 8 และ 26)
รัฐภาคีตองมีมาตรการในทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายที่มีอยู
เพื่อใหสิทธิตางๆแกคนงานอพยพ คนงานอพยพควรไดใชบริการทางสังคม สถานที่
และอุปกรณทางการศึกษาและไดมีหลักฐานสวนบุคคลอยางเต็มที่ ซี่งสอดคลองกับ
หลักการไมเลือกปฏิบัติ รัฐภาคีควรพิจารณาการจัดตั้งกลไกของรัฐที่คนงานอพยพ
สามารถรายงานการถูกละเมิดสิทธิโดยนายจาง รวมทั้งการถูกยึดหลักฐานแสดงความ
เปนบุคคลของคนงานอพยพโดยไมถูกตองตามกฎหมาย คณะกรรมการขอเสนอใหมี
การชวยเหลือทางดานมนุษยธรรมที่มีประสิทธิภาพแกเหยื่อคลื่นยักษสุนามิทั้งหมด
โดยไมมีการเลือกปฏิบัติ และไมคํานึงถึงสถานะทางกฎหมาย
24. คณะกรรมการของแสดงความกังวลตอการเลือกปฏิบัติที่เปนระบบของรัฐภาคีตอชุมชนของ
ชนกลุม น อย รวมทั้ งผูที่ อยูบ นพื้ น ที่ สู ง โดยเฉพาะอยางยิ่งความเป น พลเมื อง สิ ท ธิในที่ ดิ น
เสรีภาพในการเคลื่อนยาย และการใหความคุมครองตอวิถีชีวิต คณะกรรมการมีความกังวลตอ
การปฏิบั ติของเจาหน าที่ ผูบังคับใชกฎหมายตอชนผูอยูบ นพื้น ที่สูง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
บังคับยายถิ่นฐาน ตามแผนแมบทดานการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดลอม การควบคุมการปลูกพืช
เสพติด บนพื้นที่สูงพ.ศ. 2535 ซึ่งมีผลกระทบรายแรงตอการทํามาหากินและวิถีชีวิต รวมทั้งราย
งานการวิ ส ามั ญ ฆาตกรรม การกระทํ า อนาจาร และการยึ ด ทรั พ ย สิ น ตามการรณรงค ใน
“สงครามยาเสพติด” อีกทั้งคณะกรรมการมีความกังวลตอการสรางท อแกสไทยมาเลย และ
โครงการพัฒนาอื่นๆ ที่ไดดําเนินการไปโดยมีการปรึกษากับชุมชนที่ไดรับผลกระทบนอยมาก
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีความกังวลตอการใชกําลังปราบปรามโดยเจาหนาที่ผูบังคับใช
กฎหมาย ตอการเดินขบวนอยางสงบซึ่งไมสอดคลองกับขอ 7, 19, 21 และ 27 ของกติกาฯ (ขอ
2, 7, 19, 21 และ 27)
รัฐภาคีควรใหการรับประกันใหชนกลุมนอยไดรับสิทธิที่ระบุอยูในกติกาฯอยางเต็มที่
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปรึกษาหารือกับชุมชน
ในพื้นที่ตางๆอยางมีประสิทธิภาพ รัฐภาคีควรเคารพสิทธิของบุคคลที่เปนชนกลุมนอย
ใหสามารถดํารงวัฒนธรรม อาชีพ และปฏิบัติศาสนกิจของตน รวมทั้งการใชภาษาของ
ตนในชุมชนและกับสมาชิกอื่นในกลุมชนของตน
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ดี. การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับกติกาฯ (ขอ2)
25. การรายงานครั้ ง ที่ ส องควรจั ด ทํ า ตามแนวทางการจั ด ทํ า รายงานของคณะกรรมการ
(CCPR/66/GU/Rev.1) และให ส งรายงานภายในวัน ที่ 1 สิ งหาคม 2552 รัฐ ภาคีค วรให ค วาม
สนใจเปนพิเศษกับการใหขอมูลในทางปฏิบัติดานการบังคับใชกฎหมายที่มีอยูของประเทศ
คณะกรรมการขอเรียกรองใหมีการพิมพเผยแพรเอกสารที่เปนขอเสนอแนะนี้ ไปทั่วประเทศ
26. ตามกฎขอ 70 ยอหนา 5 ของคณะกรรมการ รัฐภาคีควรจัดทําขอมูลสงใหคณะกรรมการภายใน
หนึ่งป ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการที่ระบุอยูใน ยอหนา 13, 15 และ 21 คณะกรรมการ
ขอเรียกรองใหรัฐภาคีจัดทําขอมูลสําหรับรายงานครั้งตอไป ตามขอเสนอแนะอื่นๆที่เหลือ รวม
ทั้งขอมูลการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตกติกาฯ ทั้งหมด
-----------------------------------------------------------------แปลโดย สาธนา ขณะรัตน
กองสงเสริมสิทธิและเสรีภาพ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
16 สิงหาคม 2548

