
- 1 - 

 

เอกสารวชิาการส่วนบุคคล 
(Individual Study) 

 
 
 

การด าเนินงานในมติิต่างประเทศ 
เพือ่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในจังหวดัชายแดนภาคใต้  

(The Foreign Dimension of Promoting Human Rights  
in Southern Border Provinces of Thailand) 

 
 
 
 

จดัท าโดย นายพรีศักย จนัทวรินทร์ 
รหัส ๒๕๐๑๕๖ 

 
 
 
 

รายงานนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรม 
หลกัสูตรหลกันิตธิรรมเพือ่ประชาธิปไตย รุ่นที่ ๑ 

วทิยาลยัรัฐธรรมนูญ 
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

 



- 2 - 

 

บทท่ี ๑ 
ความส าคญัของปัญหา 

 
  ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นปัญหาของไทยท่ีเร้ือรังมา
เป็นเวลานาน ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อชีวติ ทรัพยสิ์น และบัน่ทอนพลงัอ านาจของประเทศ พื้นฐาน
ของปัญหามีมานบัตั้งแต่ช่วงท่ีมีการปฏิรูปการปกครองเพื่อรวมอ านาจเขา้สู่ส่วนกลางในสมยัรัชกาลท่ี ๕ 
และการด าเนินนโยบายบูรณาการแห่งชาติและการผสมกลมกลืนเพื่อสร้างความเป็นรัฐไทยโดยรัฐบาล
ต่อ ๆ มาในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ มีผลท าใหก้ลุ่มปกครองเดิมมองวา่เป็นการคุกคามต่อวถีิชีวติ
อิสลามและอตัลกัษณ์ของชาวมุสลิม แลว้ยแุหยย่กขอ้อา้งเร่ืองความอยุติธรรมทางการเมือง อ านาจรัฐ
ส่วนกลางกดข่ีข่มเหงกลุ่มชนชาติส่วนนอ้ย ความแตกต่างกนัในทางเช้ือชาติ ภาษา ศาสนาและวถีิการ
ด าเนินชีวติ ด าเนินการต่อตา้นรัฐบาลกลางเพื่อแยกตวัออกจากระบอบการปกครองของไทย โดยมีการ
จดัตั้งเป็นขบวนการแบ่งแยกดินแดน เคล่ือนไหวต่อตา้นในหลายรูปแบบ รวมทั้งการก่อความไม่สงบ
เพื่อแบ่งแยกและแยง่มวลชนและต่อสู้กบัเจา้หนา้ท่ีรัฐ  
  การเคล่ือนไหวต่อตา้นรัฐและการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นท่ีไดท้วคีวาม
เขม้ขน้มากข้ึนเป็นล าดบัในพื้นท่ี ๔ จงัหวดัชายแดนภาคใตซ่ึ้งเป็นพื้นท่ีท่ีมีชาวมุสลิมอาศยัอยูเ่ป็น
จ านวนมาก คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และบางอ าเภอในจงัหวดัสงขลา และไดเ้พิ่มความซบัซอ้น
มากข้ึนจากการเขา้ไปแสวงประโยชน์ของกลุ่มอิทธิพล กลุ่มนอกกฎหมาย กลุ่มคา้ของเถ่ือน กลุ่ม
การเมืองภายใน ตลอดจนการสนบัสนุนจากต่างประเทศและองคก์รภายนอก จนแมว้า่รัฐบาลจะ           
ทุ่มเทงบประมาณและทรัพยากรเพื่อแกไ้ขปัญหาความมัน่คงและเศรษฐกิจในพื้นท่ีก็ยงัไม่สามารถท าให้
ปัญหาทุเลาลงได ้ 
  ประเด็นปัญหานอกจากเป็นเร่ืองทางประวติัศาสตร์และการเมืองแลว้ ยงัมีสาเหตุอีก
ส่วนหน่ึงจากการปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีสร้างเง่ือนไขความขดัแยง้ใหยุ้ง่ยากข้ึน กล่าวกนัวา่ใน
อดีตมกัมีการส่งเจา้หนา้ท่ีจากส่วนกลางท่ีดอ้ยคุณภาพหรือผูท่ี้มีปัญหาเขา้ไปปฏิบติังานในพื้นท่ีภาคใต ้
ซ่ึงบุคคลเหล่านั้นนอกจากจะไม่ใส่ใจความละเอียดอ่อนของความขดัแยง้และวถีิชีวติของคนทอ้งถ่ินแลว้ 
ยงัประพฤติตนกดข่ีข่มเหง รีดไถ แสวงประโยชน์ ยิง่เป็นการสร้างความคบัแคน้ไม่พอใจใหก้บัชาว
มุสลิมและผลกัใหค้นเหล่านั้นกลายเป็นแนวร่วมและผูส้นบัสนุนการแบ่งแยกไปโดยปริยาย นอกจากน้ี
การด าเนินการของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายความมัน่คง ทั้งต ารวจและทหาร ในการควบคุมความไม่สงบและใน
การปฏิบติัการปราบปรามกลุ่มท่ีก่อเหตุความรุนแรงก็มีความเส่ียงท่ีจะส่งผลกระทบต่อคนในทอ้งถ่ินได ้
และเป็นการสร้างเง่ือนไขความขดัอยง้ใหมี้มากข้ึน ปัญหาดงักล่าวเดิมไม่เป็นท่ีรับรู้และใส่ใจกนัมากนกั 
แต่ต่อมาในยคุโลกาภิวฒัน์ท่ีมีการส่ือสารติดต่อรับรู้กนัโดยสะดวก มีการใหค้วามส าคญักบัเร่ืองสิทธิ
มนุษยชนและธรรมาภิบาลมากข้ึน มีการขยายบทบาทขององคก์รเอกชนและองคก์ารระหวา่งประเทศ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
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ดา้นสิทธิมนุษยชนทั้งในต่างประเทศและในต่างประเทศ และการเพิ่มบทบาทของโลกมุสลิมใน
เศรษฐกิจการเมืองระหวา่งประเทศ ก็ท  าใหมี้การหยบิยกประเด็นการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรมและไม่
เหมาะสมทั้งหลายข้ึนร้องเรียนและกดดนัรัฐบาล ซ่ึงส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของประเทศโดยรวม 
  การแกไ้ขปัญหาจงัหวดัภาคใตจ้  าเป็นตอ้งด าเนินการในหลายมิติ โดยแนวทางท่ีไดรั้บ
การยอมรับในระยะหลงั คือ การมุ่งแกไ้ขปัญหาท่ีตน้เหตุ การเปิดกวา้งรับฟังปัญหาและขอ้เสนอแนะ
ของคนทอ้งถ่ิน การแกไ้ขปัญหาความไม่เป็นธรรม การพฒันาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติของคนใน
ทอ้งท่ี และการไม่ใชค้วามรุนแรงตอบโตค้วามรุนแรง หรืออีกนยัหน่ึงคือการใหค้วามส าคญักบัแนวทาง
สันติวธีิมากกวา่การปราบปราม โดยเช่ือวา่สันติวธีิและการเคารพในสิทธิมนุษยชนจะช่วยแกไ้ขปัญหา
ไดใ้นระยะยาว ดงัเช่นกรณีของไอร์แลนด์เหนือท่ีมีความขดัแยง้จนสูญเสียชีวติประชาชนไปนบัพนัคน
แลว้ไดเ้ลือกแนวทางสันติวธีิเจรจายติุความขดัแยง้กวา่ ๓๐ ปีลงได ้ซ่ึงต่างจากการมุ่งใชค้วามรุนแรงและ
การต่อตา้นซ่ึงกนัและกนัจะท าใหปั้ญหายดืเยื้อและเส่ียงต่อการยกระดบัเป็นปัญหาระหวา่งประเทศ เช่น
กรณีของปากีสถานและศรีลงักา ท่ีประเทศตะวนัตกและสหประชาชาติไดก้ล่าวหาวา่กองทพัศรีลงักาได้
ก่ออาชญากรรมสงครามต่อกลุ่มพยคัฆท์มิฬอีแลม 
  การละเมิดสิทธิมนุษยชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ทั้งโดยกลุ่มท่ีก่อเหตุรุนแรงและ
จากภาครัฐ น าไปสู่การเขา้มาเก่ียวขอ้งของประชาคมระหวา่งประเทศท่ีไดแ้สดงความกงัวล กดดนัไทย
ใหเ้ร่งแกไ้ขปัญหา รวมทั้งการขอเขา้มาช่วยแกปั้ญหา โดยประชาคมระหวา่งประเทศเห็นวา่รัฐบาลมี
หนา้ท่ีคุม้ครองประชาชนพลเรือนใหป้ลอดภยับนพื้นฐานมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล 
  ในการน้ี ความเพล่ียงพล ้าของเจา้หนา้ท่ีรัฐในการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการละเมิด
สิทธิมนุษยชนโดยไม่ตั้งใจจะถูกน ามาใชเ้ป็นเง่ือนไขในการท าลายภาพลกัษณ์ของเจา้หนา้ท่ีร ฐ และ
สร้างอุปสรรคในการปฏิบติัการใหเ้ป็นไปดว้ยความยากล าบากข้ึน และจะถูกอา้งโดยฝ่ายก่อความไม่
สงบในการหาแนวร่วม และอา้งวา่พื้นฐานของการก่อเหตุความรุนแรงมาจากการถูกเลือกปฏิบติัและการ
ถูกกดข่ีมาอยา่งยาวนาน  

ต่อเร่ืองน้ี แมว้า่ในขอ้เทจ็จริงจะปรากฎวา่กวา่ร้อยละ ๙๕ ของปัญหาสิทธิมนุษยชนใน
พื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ะมาจากกลุ่มผูก่้อเหตุความรุนแรง ซ่ึงทั้งสหประชาชาติและองคก์รสิทธิ
มนุษยชนก็ทราบเป็นอยา่งดี แต่ก็เคยมีเหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ียงัสร้างความคา้งคาใจและถูกใชเ้ป็นเง่ือนไขในการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นท่ีและ
ในการกดดนัไทยในเวทีระหวา่งประเทศอยูจ่นทุกวนัน้ี อาทิ 

๑) เหตุการณ์ลอ้มปราบท่ีมสัยดิกรือเซะ จงัหวดัปัตตานี เม่ือเดือนมกราคม ๒๕๔๗ 
ในสมยัของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร เม่ือกลุ่มผูก่้อความไม่สงบจ านวน ๓๒ คนก่อ
เหตุปะทะท าใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจและทหารเสียชีวิตและบาดเจบ็ แลว้หลบหนีเขา้ไปในมสัยดิ เจ้าหนา้ท่ี
ฝ่ายความมัน่คงจึงใชก้ าลงับุกเขา้ไปปราบปรามท าให้ผูก่้อเหตุเสียชีวติทั้งหมด ซ่ึงแมว้า่จะดูเหมือนวา่
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ฝ่ายก่อการมุ่งก่อเหตุโดยมีความตั้งใจท่ีจะพลีชีพเพื่อโฆษณาชวนเช่ือและแสวงหาแนวร่วม แต่เน่ืองจาก
มีผูเ้สียชีวติหลายคนและสถานท่ีเกิดเหตุเป็นสถานท่ีส าคญัทางศาสนาของจงัหวดั มีอายุร่วมร้อยปี จึงส่ง
กระทบต่อภาพลกัษณ์ของภาครัฐในการใชก้ าลงัปราบปรามอยา่งรุนแรง 

๒) เหตุการณ์ท่ีอ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส เกิดข้ึนเม่ือเดือนตุลาคม ๒๕๔๗ ใน
สมยัของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทกัษิณฯ เช่นเดียวกนั เม่ือเจา้หนา้ท่ีทหารไดร่้วมสลายการ
เดินขบวนประทว้งการจบักุมผูก่้อเหตุในพื้นท่ี และไดค้วบคุมตวัชายวยัรุ่นมุสลิมหลายร้อยคนข้ึน
รถบรรทุกทหารไปสอบสวนท่ีค่ายทหารในจงัหวดัปัตตานี แต่ปรากฏวา่มีผูเ้สียชีวติเน่ืองจากขาดอากาศ
หายใจเพราะนอนทบักนัในรถเป็นเวลาหลายชัว่โมงจ านวน ๗๘ คน และมีผูเ้สียชีวติจากระสุนปืน ๗ 
คน อีกทั้งอา้งวา่มีผูสู้ญหายอีกจ านวนหน่ึง เป็นเหตุให้เกิดการประทว้งอยา่งกวา้งขวางทั้งในประเทศ
และจากต่างประเทศ โดยเฉพาะบรรดาประเทศมุสลิม คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงและศาลได้
พิพากษาปิดคดีวา่เจา้หนา้ท่ีมีความผดิในการปฏิบติัหนา้ท่ีบกพร่อง แต่ไม่มีการด าเนินคดีกบัผูใ้ด 
อยา่งไรก็ดี พล.อ. สรยทุธ์ จุลานนท ์นายกรัฐมนตรีคนถดัมาไดก้ล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน และ
ต่อมาในปี ๒๕๕๕ ในสมยัรัฐบาลของ น.ส. ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร ทางการไดจ่้ายเงินเยยีวยาใหก้บั
ครอบครัวของผูเ้สียชีวติจากเหตุการณ์ท่ีอ าเภอตากใบรายละ ๗.๕ ลา้นบาท และครอบครัวของผูเ้สียชีวติ
จากเหตุการณ์ท่ีมสัยดิกรือเซะรายละ ๔ ลา้นบาท 

๓) การหายตวัของนายสมชาย นีละไพจิตร อดีตประธานชมรมนกักฎหมายมุสลิม 
นกัเคล่ือนไหวดา้นสิทธิมนุษยชน ทนายคดีเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนในภาคใตห้ลายคดี และเป็นผุ ้
ร้องเรียนและเปิดเผยถึงการซ้อมและการทรมานผูต้อ้งหาในคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คง ซ่ึงไดห้ายตวั
ไปอยา่งลึกลบัเม่ือเดือนมีนาคม ๒๕๔๗ ต่อมาในปี ๒๕๔๙ ปรากฏผลสอบสวนและค าพิพากษาของ
ศาลวา่มีเจา้หนา้ท่ีต ารวจเก่ียวขอ้งจ านวน ๔ คน แต่ก็ไม่มีผูใ้ดถูกลงโทษ ซ่ึงเร่ืองน้ีทางการไทยไดถู้ก
กดดนัจากองคก์รสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ เป็นเวลานาน จนในปี ๒๕๕๕ ครอบครัวของนายสมชายฯ จึง
ไดรั้บการเยยีวยาจากทางภาครัฐจ านวน ๗.๕ ลา้นบาทเช่นเดียวกบัผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์
ความรุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใตร้ายส าคญัอ่ืน ๆ 

๔) การร้องเรียนวา่ไม่มีการด าเนินคดีและไม่ลงโทษเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีถูกกล่าวหาวา่
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในการรักษาความสงบในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ หากแต่เร่งด าเนินคดีเฉพาะ
ประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึงมีอยูห่ลายกรณี และถูกมองวา่วา่เป็นการเลือกปฏิบติัและไม่เป็นธรรม 

ในรายงานวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองในจงัหวดัชายแดนภาคใตช่้วงปี 
๒๕๔๘ - ๒๕๕๒ จดัท าโดยภาคประชาสังคม ในโอกาสท่ีรัฐบาลไทยจดัท ารายงานตามพนัธกรณี
ภายใตก้ติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ฉบบัท่ี ๒ กไ็ดก้ล่าวถึงปัญหา
ส าคญัท่ีเป็นเง่ือนไขสาคญัท่ีก่อใหเ้กิดเหตุการณ์ความไม่สงบ และเป็นขอ้เรียกร้องของประชาชนใน
พื้นท่ีมากท่ีสุด คือ ความไม่เป็นธรรมและการถูกเลือกปฏิบติั โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิมนุษยชน พบวา่

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99
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ประชาชนส่วนหน่ึงมีความรู้สึกวา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐบางคนใชอ้านาจไม่เป็นธรรมและมีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน เช่น การออกหมายจบักุมหรือควบคุมตวัโดยไม่มีพยานหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถืออยา่งเพียงพอ การ
ด าเนินการสอบสวนและการด าเนินคดีท่ีใชเ้วลายาวนานโดยประชาชนไม่ทราบขอ้กล่าวหา หรือไม่
สามารถต่อสู้คดีไดอ้ยา่งเหมาะสมเพราะขาดความรู้ หรือการท่ีผูถู้กกล่าวหาไม่สามารถรับทราบ
พยานหลกัฐานในการด าเนินคดีตามสิทธิท่ีไดรั้บรองไวใ้นรัฐธรรมนูญ เป็นตน้ หรือแมแ้ต่การท่ี
ประชาชนบางส่วนรู้สึกวา่เร่ืองส าคญับางเร่ืองท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของความไม่เป็นธรรม กลบัไม่ไดรั้บ
ความสนใจและไม่ไดรั้บความคุม้ครองทางกฎหมายจากรัฐในการการแกปั้ญหาอยา่งจริงจงั ตวัอยา่งเช่น 
กรณีบุคคลซ่ึงถูกบงัคบัใหสู้ญหายจากเจา้หนา้ท่ีรัฐ หรือคนของรัฐ หรือกรณีผูเ้สียชีวติจากเหตุการณ์ 
ตากใบ ซ่ึงเป็นการเสียชีวติซ่ึงไม่ควรจะเกิดข้ึนหากเจา้หนา้ท่ีผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย เคารพสิทธิ เสรีภาพ 
และหลกัการสิทธิมนุษยชนรวมถึงศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ ไม่กระท าการอนัใดอนัอาจเป็นการ
ละเมิดสิทธิหรือลดทอนศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยล์ง เช่นเดียวกบัเหตุการณ์การเสียชีวติของประชาชน
ท่ีมสัยดิกรือเซะ ท่ีหากมีการแกปั้ญหาดว้ยแนวทางสันติธีอยา่งเคร่งครัดตามนโยบายของรัฐบาลแลว้ก็
ยอ่มระงบัการสูญเสียดงักล่าวได ้

รายงานกล่าววา่ ปัญหาต่างๆเหล่าน้ีเป็นสาเหตุสาคญัท่ีท าใหป้ระชาชนสามญัในพื้นท่ี
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยเฉพาะชาวมลายมุูสลิม มีความรู้สึกวา่ตนเองไม่ไดรั้บความเป็นธรรม เห็นวา่
กระบวนการยติุธรรมเลือกปฏิบติั และขาดความน่าเช่ือถือ สภาพการณ์ดงักล่าวไดน้ าไปสู่ความไม่
ไวว้างใจ ความไม่เช่ือมัน่ในภาครัฐ ซ่ึงมีนยัสาคญัอยา่งมากต่อความส าเร็จของการแกปั้ญหาความไม่
สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยา่งย ัง่ยนื  

รายงานเสนอแนะวา่ ควรมีการบงัคบัใชก้ฎหมายต่อผูก้ระท าผดิอยา่งเท่าเทียมกนั และ
เห็นวา่การท่ีพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ได้
ก าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีไม่ตอ้งรับผดิทั้งทางแพง่ทางอาญาและทางวนิยั จึงก่อใหเ้กิดการงดเวน้
โทษเม่ือเจา้หนา้ท่ีรัฐกระท าการเกินกวา่เหตุ โดยพบวา่เม่ือมีเจา้หนา้ท่ีของรัฐกระท าผิด การด าเนินการ
ทางกฎหมายเป็นไปอยา่งล่าชา้ และเจา้หนา้ท่ีมกัใหก้ารเยยีวยาดว้ยการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน 
และมีจ านวนนอ้ยท่ีเจา้หนา้ท่ีกระท าผดิแลว้ถูกลงโทษตามกระบวนการยติุธรรม จึงดูเหมือนเป็นการ
สร้างวฒันธรรมการงดเวน้โทษ (Culture of Impunity) ดงันั้น จึงเห็นวา่ในกรณีท่ีเป็นการกระท าผดิโดย
เจา้หนา้ท่ีรัฐ รัฐควรแสดงความพร้อมรับผดิ (Accountability) และมีการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเท่าเทียม
กนัโดยไม่เลือกปฏิบติั 
  ต่อประเด็นปัญหาเหล่าน้ี ในระยะหลงัภาครัฐไดใ้หค้วามสนใจแกไ้ขปัญหาอยา่งตรง
จุดมากข้ึน โดยนอกจากการด าเนินการดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และการพฒันา ก็ไดแ้กไ้ขปัญหาดา้น
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัทางคดีดว้ยการอ านวยความเป็นธรรม เร่งรัดกระบวนการยติุธรรม การวาง
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แนวทางและฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีของรัฐใหป้ฏิบติัอยา่งเหมาะสมต่อประชาชนชาวมุสลิมในพื้นท่ี และให้
ความส าคญัต่อสิทธิมนุษยชน  

ในขณะเดียวกนัมีปัญหาอีกมิติหน่ึงท่ีมีความส าคญัและไดด้ าเนินการแกไ้ขควบคู่กนัไป 
คือ การช้ีแจงท าความเขา้ใจกบัต่างประเทศเพื่อแกไ้ขปัญหาภาพลกัษณ์ ลดและขจดัแรงกดดนัจาก
ต่างประเทศต่อประเทศไทย พร้อมกบัน าแนวทางและมาตรฐานท่ีดีดา้นสิทธิมนุษยชนมาเผยแพร่และ
ส่งเสริมใหมี้การปฏิบติัในประเทศ  

ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะกรณีท่ีมีผูเ้สียชีวติเป็นจ านวนมาก ไดส่้งผล
ใหอ้งคก์รสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติและองคก์รสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ ตลอดจนนานา
ประเทศ โดยเฉพาะประเทศมุสลิม ไดก้ดดนัต่อประเทศไทยใหด้ าเนินการแกไ้ขอยา่งเหมาะสม ซ่ึงเป็น
เร่ืองท่ีไทยไม่อาจเพิกเฉยได ้ เพราะนอกจากจะเส่ือมเสียภาพลกัษณ์ของประเทศแลว้ ปัญหาท่ีคา้งคาอยู่
ยงัจะถูกน ามาเป็นเง่ือนไขให้ต่างประเทศเขา้มาแทรกแซงได ้ โดยจะเป็นการสร้างความรู้สึกเห็นอกเห็น
ใจใหมี้การสนบัสนุนทางจิตใจหรือการสนบัสนุนทางรูปธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได ้ อีกทั้งเป็นการเส่ียง
ท่ีจะถูกหยบิยกปัญหาข้ึนเป็นประเด็นระหวา่งประเทศ ซ่ึงจะท าใหไ้ทยขาดอิสระท่ีจะแกไ้ขปัญหาเอง 
และจะท าใหก้ารแกไ้ขปัญหายุง่ยากซบัซอ้นข้ึน 

การแกไ้ขปัญหาในมิติต่างประเทศดงักล่าว กระทรวงการต่างประเทศมีบทบาทในการ
ด าเนินงานเป็นหลกั โดยร่วมมือกบัหน่วยงานของไทยท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ กระทรวงยุติธรรม ส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม และกองทพัไทย โดยมีการด าเนินงานในหลายดา้น ทั้งการส่งคณะ
ผูแ้ทนไปช้ีแจงยงัประเทศท่ีส าคญั การช้ีแจงท าความเขา้ใจในเวทีระหวา่งประเทศต่าง ๆ การช้ีแจงต่อ
องคก์รสิทธิมนุษยชนท่ีไทยมีพนัธกรณีทั้งโดยเอกสารและการรายงานดว้ยวาจา ซ่ึงสามารถสร้างความ
เจา้ใจและลดการกดดนัจากต่างประเทศไดใ้นระดบัหน่ึง ในขณะท่ีการส่งเสริมการปฏิบติัท่ีดีดา้นสิทธิ
มนุษยชนในพื้นท่ีก็มีพฒันาการท่ีดีข้ึน สามารถลดเง่ือนไขของการสร้างความขดัแยง้ลงได ้ ดงัเห็นได้
จากการไม่ปรากฏเหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเป็นข่าวใหญ่ในช่วงหลงั ๆ อยา่งไรก็ดี หน่วยปฏิบติั
บางส่วนก็มองวา่การรับขอ้เรียกร้องและค าวพิากษว์จิารณ์จากต่างประเทศเป็นการสร้างแรงกดดนัต่อ
การปฏิบติังานความมัน่คงของไทยเอง ท าใหข้าดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  

รายงานฉบบัน้ีจึงมุ่งส ารวจการด าเนินงานในมิติต่างประเทศในการแกไ้ขภาพลกัษณ์
และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเพื่อแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตว้า่มีความส าคญัอยา่งไร ด าเนินการ
ไปอยา่งไร ประสบผลส าเร็จเพียงไร เพื่อเป็นบทเรียนส าหรับการด าเนินการในระยะต่อไป โดยจะศึกษา
พนัธกรณีดา้นสิทธิมนุษยชนของไทยและการด าเนินงานช้ีแจงในกรอบต่างประเทศ และการปรับปรุง
การปฏิบติัในประเทศของฝ่ายไทยตามล าดบั 
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บทท่ี ๒ 
ประเดน็ปัญหาในมิติต่างประเทศ 

 
  สิทธิมนุษยชนไดรั้บความสนใจมากข้ึนเป็นล าดบัจนน าไปสู่การยอมรับเป็นหลกัการท่ี
ส าคญัในวงการสากล โดยนบัเป็นหน่ึงในเสาหลกัของสหปรชาชาติ ซ่ึงประกอบดว้ยสันติภาพและความ
มัน่คง การพฒันา และสิทธิมนุษยชน โดยทั้งสามเสาหลกัน้ีมีความเช่ือมโยงกนั โดยสหประชาชาติเห็น
วา่สันติภาพและการพฒันาจะเกิดข้ึนไม่ไดห้ากไม่มีการเคารพสิทธิมนุษยชนซ่ึงกนัและกนั ในขณะท่ี
การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนจะไม่สมบูรณ์หากไม่มีสันติภาพและการพฒันา โดยบุคคลยงั
ตอ้งมีชีวิตอยูด่ว้ยความหวาดกลวัอนัตรายจากการสู้รบ หรือการมีชีวิตอยูอ่ยา่งยากจนหิวโหยและ
ปราศจากการพฒันา 

ความมุ่งหมายของสหประชาชาติ คือ การผลกัดนัให้รัฐบาลแต่ละประเทศท าหนา้ท่ี
คุม้ครองสิทธิมนุษยชนในประเทศ โดยสหประชาชาติมีบทบาทใหก้ารสนบัสนุน ส่งเสริม และท าหนา้ท่ี
ตรวจสอบและใหค้ าแนะน าในสถานการณ์ปกติ แลว้จะกดดนัในกรณีท่ีมีระดบัการละเมิดท่ีน่าวิตก 
ตลอดจนการเขา้แทรกแซงหากมีการละเมิดท่ีรุนแรงอยา่งมาก เช่น กรณีประเทศในแอฟริกาบางประเทศ 
ทั้งน้ี กฎหมายระหวา่งประเทศดา้นสิทธิมนุษยชนทุกฉบบัไม่ไดมี้การก าหนดบทลงโทษรัฐภาคีท่ีไม่ได้
ปฏิบติัตามหรือละเมิดพนัธกรณี แต่ถือเป็นความรับผิดชอบของรัฐภาคีท่ีจะปฏิบติั 
  ในการน้ี ไดมี้การจดัท าและรับรองปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนเม่ือปี ๒๕๙๑ 
ซ่ึงเป็นช่วงเวลาไม่นานหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ ท่ีไดมี้เหตุการณ์ท าลายลา้งชีวติอยา่งมากมาย โดย
ปฏิญญาฯ ไดก้ล่าวถึงหลกัสิทธิมนุษยชนวา่ “ทุกคนในโลกแมต่้างชาติ ภาษา ศาสนาและวฒันธรรม แต่
ทุกคนมีส่ิงหน่ึงเหมือนกนั นัน่คือความเป็นมนุษย ์ ทุกคนมีศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยม์าตั้งแต่เกิด 
ศกัด์ิศรีน้ีมาพร้อมกบัสิทธิเท่าเทียมกนั ซ่ึงไม่มีใครเอาไปจากตวัเราได ้ การเคารพในสิทธิของแต่ละ
บุคคลจะช่วยใหเ้กิดสังคมท่ีมีความเอ้ืออาทรและความสงบสุข อนัจะน าไปสู่อิสรภาพ ความอยติุธรรม 
และสันติภาพของโลกท่ีเราอาศยัอยู ่ซ่ึงถือเป็นความปรรถนาสูงสุดของมนุษยทุ์กคน” 
  ปฏิญญาสากลฯ ไดก้ าหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยไ์วจ้  านวน ๓๐ ขอ้ ครอบคลุม
สิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม นบัเป็นแผนแม่บทดา้นสิทธิมนุษยชนของโลก แลว้
ต่อมาไดรั้บการขยายและประกนัโดยตราสารดา้นสิทธิมนุษยชนอีก ๙ ฉบบั 
  ในส่วนของประเทศไทย ถือวา่หลกัสิทธิมนุษยชนไดถู้กระบุไวเ้ป็นคร้ังแรกในหลกั
ศิลาจารึกของพอ่ขุนรามค าแหงมหาราชแห่งกรุงสุโขทยั ซ่ึงเปรียบเสมือนปฐมบทรัฐธรรมนูญท่ีได ้
รับรองและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน โดยไดร้ะบุถึงเสรีภาพในการคา้ขาย สิทธิในการถือครองท่ีดิน สิทธิ
ในการไดรั้บมรดก และสิทธิในกระบวนการยุติธรรม เป็นตน้ นอกจากน้ี การเลิกทาสในสมยัรัชกาลท่ี ๕ 
ก็ถือวา่เป็นกา้วส าคญัในประวติัศาสตร์สิทธิมนุษยชนของไทย 
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  ต่อมาในระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญของไทยในอดีตไดก้ล่าวถึงสิทธิมนุษชน
ไวเ้ป็นบางส่วน จนกระทัง่มีการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัปี ๒๕๔๐ จึงไดเ้นน้เร่ืองสิทธิมนุษยชนไว้
ค่อนขา้งจะสมบูรณ์ เช่น มาตราท่ี ๔ ระบุวา่ “ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง" นบัเป็นการบญัญติัเร่ืองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยใ์นรัฐธรรมนูญเป็นคร้ังแรก 
และถือวา่การละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ สิทธิและเสรีภาพ ยอ่มขดัต่อรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญฉบบั
ดงักล่าวยงัก าหนดใหจ้ดัตั้งกลไกคุม้ครองสิทธิมนุษยชนท่ีส าคญัหลายองคก์ร ไดแ้ก่ คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ผูต้รวจการแผน่ดิน ซ่ึงเป็นองคก์รอิสระภายใตรั้ฐธรรมนูญ และมีการจดัตั้งศาล
ปกครอง และกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพภายใตก้ระทรวงยติุธรรม เพื่อดูแลในเร่ืองสิทธิเสรีภาพดว้ย 
  รัฐธรรมนูญฉบบัปี ๒๕๕๐ หมวดท่ี ๓ ก็ไดป้ระกนัศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ โดย
ระบุวา่ชาวไทยทุกคนมีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนั การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมจะกระท ามิได ้ และมี
บทบญัญติัท่ีคุม้ครองสิทธิของประชาชนไวห้ลายขอ้บท ซ่ึงครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัปฏิญญาสากล
วา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน  
  ไทยเป็นประเทศสมาชิกสหประชาชาติ และเป็น ๑ ใน ๔๘ ประเทศแรกท่ีใหก้าร
รับรองปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนเม่ือแรกเร่ิมประกาศใช ้ และไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีความตกลง
อนุสัญญาระหวา่งประเทศดา้นสิทธิมนุษยชนจ านวน ๗ ฉบบั ในจ านวน ๙ ฉบบั โดยกฎหมายภายใน
ของไทยหลายฉบบัก็ไดใ้หก้ารรับรองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในดา้นต่าง ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
พนัธกรณีระหวา่งประเทศดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีไทยเป็นภาคี 

ในการรับรองปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนสากลและการเขา้เป็นภาคีความตกลง
ดา้นสิทธิมนุษยชน ไดน้ ามาซ่ึงความผกูพนัท่ีไทยจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามพนัธกรณีดว้ย กล่าวคือ  
การประกนัใหกิ้ดสิทธิต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นอนุสัญญาหรือกติการะหวา่งประเทศ การปฏิบติัใหเ้กิด
สิทธิตามท่ีรับรองไวใ้นอนุสัญญาดว้ยความกา้วหนา้ การเผยแพร่หลกัการของสิทธิตามอนุสัญญาต่าง ๆ 
อยา่งกวา้งขวาง และการเสนอรายงานผลการปฏิบติัตามอนุสัญญาต่อคณะกรรมการประจ าอนุสัญญาท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ในปัจจุบนัไทยมีพนัธกรณีท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามอนุสัญญาและความตกลงดา้นสิทธิ
มนุษยชนท่ีส าคญัจ านวน ๗ ฉบบั ซ่ึงจะสรุปใหเ้ห็นเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นปัญหาจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก่ 

๑) กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Convention on Civil and Political Rights – ICCPR) 

 มีความมุ่งหมายเพื่อคุม้ครองสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง โดยหา้มการ
เลือกปฏิบติั ไม่วา่จะดว้ยเหตุผลทางเช้ือชาติ ศาสนา สัญชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง สิทธิในการมี
ชีวติอยู ่เสรีภาพจากการถูกทรมาณ  และสิทธิท่ีจะชุมนุมโดยสันติ 
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 ประเด็นท่ีสหประชาชาติใหค้วามสนใจ คือ บุคคลท่ีถูกจบักุมหรือถูกควบคุมตอ้ง
ไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความมีมนุษยธรรม โดยในกรณีท่ีผูต้อ้งหาเป็นเด็ก ใหน้ าตวัข้ึนพิจารณาพิพากษา
คดีโดยเร็วท่ีสุด รวมทั้งตอ้งไดรั้บการปฏิบติัท่ีเหมาะแก่วยั การด าเนินคดีตอ้งเป็นไปตามกรอบกฎหมาย
และความยติุธรรม อีกทั้งกือวา่ทั้งรัฐบาลตอ้งตอ้งป้องกนัการด าเนินการย ัว่ยจุากกลุ่มก่อเหตุความรุนแรง
ท่ีก่อใหเ้กิดความเกลียดชงัระหวา่งชาวไทยมุสลิมกบัชาวไทยพุทธ 

 นอกจากน้ี มีขอ้เรียกร้องจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนใหรั้ฐบาลใหค้วามส าคญักบัการ
เยยีวยาบุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง รัฐบาลตอ้งหา้มการใชม้าตรการทรมาณต่อ
บุคคล และหา้มการจบักุมหรือควบคุมบุคคลตามอ าเภอใจ ยกเวน้เป็นไปตาม พ.ร.บ. กฎอยัการศึก พ.ศ. 
๒๕๔๗ และ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ในส่วนของอนุสัญญา ICCPR น้ี ประเทศไทยเคยน าเสนอรายงานการปฏิบติัตาม
อนุสัญญาต่อคณะกรรมการประจ าอนุสัญญามาแลค้ร้ังหน่ึงเม่ือปี ๒๕๔๗ ทั้งการน าเสนอเอกสารและ 
การส่งคณะผูแ้ทนไปรายงานดว้ยวาจาในปี ๒๕๔๘ และก าลงัจดัท ารายงานฉบบัท่ี ๒ เพื่อน าเสนอในปี 
๒๕๕๖ 

 ในการเสนอรายงานฉบบัแรก คณะกรรมการประจ าอนุสัญญาไดต้ั้งขอ้กงัวลและ
ขอ้เสนอแนะต่อไทยจ านวน ๑๘ ประเด็น โดยมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาชายแดนภาคใต ้ ไดแ้ก่ เร่ือง
การวสิามญัฆาตกรรม การปฏิบติัโดยมิชอบของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายความมัน่คง ความลม้เหลวในการ
ด าเนินคดีและการลงโทษในการกระท าความผดิทางอาญาอนัจะน าสู่วฒันธรรมการไม่ตอ้งรับโทษ การ
ขาดการช่วยเหลือเยยีวยาท่ีมีประสิทธิภาพ ปัญหาอนัเน่ืองมาจากการใชพ้ระราชก าหนดเพื่อบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีไม่มีการระบุใหช้ดัเจนหรือไม่มีขอบเขตท่ีแน่นอน อนัเป็นการเล่ียงและ
ไมรั่บประกนัการปฏิบติัตามพนัธกรณีในการคุม้ครองสิทธิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความกงัวลต่อพระราช
ก าหนดท่ีอนุญาตใหเ้จา้หนา้ท่ีผูท่ี้บงัคบัใชพ้ระราชกาหนดไม่ตอ้งถูกดาเนินการทั้งทางกฎหมายและทาง
วนิยั ซ่ึงเป็นการสร้างปัญหาการไม่ถูกเอาผดิทางกฎหมายใหมี้ความรุนแรงมากข้ึน และไม่ควรอนุญาต
ใหมี้การถูกควบคุมตวัเกิน ๔๘ ชัว่โมงโดยไม่มีหลกัประกนัจากภายนอก ปัญหาการใชก้ าลงัเกินกวา่เหตุ
ของผูบ้งัคบักฎหมายและการปฏิบติัโดยมิชอบในขณะท่ีเขา้จบักุมและระหวา่งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมตวั 
ความแออดัและสภาพของสถานท่ีคุมขงั การข่มขู่ก่อกวนผูท่ี้ท  างานดา้นส่ือในพื้นท่ี การก่อกวน ท าร้าย 
ไม่คุม้ครอง การบงัคบัให้หายตวัไป และการวสิามญัฆาตกรรมผูท้  างานดา้นสิทธิมนุษยชนและผูน้ า
ชุมชน 

 ในการจดัท ารายงานฉบบัท่ี ๒ ก าหนดใหร้ายงานความคืบหนา้หรือพฒันาการ
ของการด าเนินการตามขอ้สังเกตและขอ้กงัวลต่าง ๆ ขา้งตน้ดว้ย 

๒) กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 
(International Convention on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR) 
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 ประเด็นส าคญัเป็นเร่ืองทางวฒันธรรมเก่ียวกบัสิทธิในการรักษาอตัลกัษณ์อิสลาม
และวถีิชีวติของทอ้งถ่ินของชาวมุสลิม เสรีภาพในการแต่งกาย การสอนศาสนา และการใชภ้าษามลายู
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงตอ้งการใหรั้ฐใหเ้สรีภาพและสนบัสนุนส่งเสริม  

 ส่วนเร่ืองเศรษฐกิจ มีการร้องเรียนวา่การพฒันาทางเศรษฐกิจบางโครงการส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ การคุม้ครองอาชีพชาวประมง คนท าสวนยางพารา การ
ควบคุมราคาผลิตผลการเกษตร และการควบคุมแรงงานต่างชาติ เป็นตน้ 

๓) อนุสัญญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัในทุกรูปแบบต่อสตรี (Convention on 
the Elimination of All Forms of Discrimination against Women – CEDAW) 

 เป็นประเด็นเก่ียวขอ้งกบัการดูแลสตรีท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุความรุนแรง และ
การปฏิบติัต่อสตรีอยา่งสุภาพและค านึงถึงขนบธรรมเนียมวฒันธรรมในพื้นท่ี 

 ประเด็นท่ีละเอียดอ่อน คือ การตรวจคน้สตรีอยา่งสุภาพ โดยกลไกสหประชาชาติ
เห็นวา่ถา้เป็นไปไดค้วรด าเนินการโดยเจา้หนา้ท่ีสตรี และค านึงถึงขนบธรรมเนียมของทอ้งถ่ิน 

๔) อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child – CRC) 
 หลกัส าคญั คือ การใหเ้ด็กหรือบุคคลท่ีมีอายุต  ่ากวา่ ๑๘ ปีไดรั้บการคุม้ครอง ดูแล 

และการช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
 ขอ้ ๒ ระบุวา่ รัฐภาคีจะตอ้งด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมทั้งปวงเพื่อท่ีจะประกนัวา่

เด็กไดรั้บความคุม้ครองจากการถูกเลือกปฏิบติั และการใหค้วามส าคญักบัเด็กทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั 
โดยไม่ค  านึงถึงความแตกต่างใด ๆ เช่นในเร่ืองศาสนา 

 ขอ้ ๓ ระบุวา่ รัฐภาคีรับท่ีจะประกนัใหมี้การคุม้ครองและดูแลแก่เด็กเท่าท่ีจ  าเป็น
ส าหรับการอยูดี่ของเด็ก โดยค านึงถึงสิทธิและหนา้ท่ีของบิดา มารดา และผูป้กครองตามกฎหมาย 

 ขอ้ ๓๘ วรรค ๒ ระบุวา่ รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการท่ีสามารถกระท าไดท้ั้งปวงท่ี
จะประกนัวา่บุคคลท่ีมีอายไุม่ถึง ๑๕ ปี จะไม่มีส่วนร่วมโดยตรงในการต่อสู้ 

 ขอ้ ๓๘ วรรค ๓  ระบุวา่ รัฐภาคีจะหลีกเล่ียงการเกณฑใ์ด ๆ ท่ีมีอายไุม่ถึง ๑๕ ปั 
เขา้ประจ าในกองทพั โดยในการเกณฑบุ์คคลท่ีมีอายถึุง ๑๕ ปีแต่ต ่ากวา่ ๑๘ ปี รัฐภาคีจะพยายามเกณฑ์
บุคคลท่ีมีอายมุากท่ีสุดก่อน 

 ไทยยงัเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับ (Optional Protocol) ของอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก
ในเร่ืองความเก่ียวพนัของเด็กในความขดัแยง้ดว้ยอาวธุ ซ่ึงมุ่งป้องกนัการใชเ้ด็กในสถานการณ์ความ
รุนแรง การโจมตีเด็กในโรงเรียนและโรงพยาบาล และการป้องกนัการคดัเลือกและใชเ้ด็กในการสู้รบ 
รวมทั้งตอ้งใหค้วามช่วยเหลือเด็กในการฟ้ืนฟูทางร่างกายและจิตใจ และการกลบัคืนสู่สังคม ซ่ึงมีกรณี
เก่ียวกบัเด็กในท านองน้ีเกิดข้ึนในหลายประเทศในแอฟริกาท่ีมีการต่อสู้กนัดว้ยอาวธุ 
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 รายงานของเลขาธิการสหประชาชาติวา่ดว้ยเด็กและความขดัแยง้กนัดว้ยอาวธุได้
ใหค้วามสนใจต่อสิทธิของเด็กในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ โดยไดก้ล่าวถึงสถานการณ์เด็กในจงัหวดั
ชายแดนภาคใตเ้ป็นส่วนหลกัของรายงานติดต่อกนันบัตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ มาเป็นเวลา ๖ ปีแลว้ โดย
ประเด็นท่ีสหประชาชาติใหค้วามสนใจในส่วนท่ีเกิดจากผูก่้อเหตุความรุนแรง ไดแ้ก่ การเสียชีวติของ
เด็ก ครู การเผาโรงเรียน และการฝึกเด็กใหเ้ป็นเคร่ืองมือก่อเหตุความรุนแรง โดยเด็กเหล่าน้ีไดรั้บการ
ปลูกฝังความคิดหวัรุนแรงในโรงเรียนสอนศาสนา ส าหรับในส่วนของการปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ีรัฐนั้น 
คือ การคุมขงัผูท่ี้มีอายตุ  ่ากวา่ ๑๘ ปีตามพระราชก าหนดฉุกเฉิน และการมีเด็กเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัชุด
รักษาความปลอดภยัของหมู่บา้น (ชรบ.) ทั้งอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

 ในการน้ี ปรากฎขอ้เทจ็จริงวา่นบัตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ ไม่มีเด็กอายตุ  ่ากวา่ ๑๘ ปีถูก
ควบคุมตวัภายใต ้พ.ร.ก. ฉุกเฉินแลว้ โดยเจา้หนา้ท่ีไดเ้นน้การใชก้ฎหมายวธีิพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
ในการด าเนินคดีต่อเด็กท่ีก่อความรุนแรงแทน อีกทั้งทางกระทรวงมหาดไทยไดอ้อกระเบียบวา่ดว้ยการ
ช่วยเหลือเจา้พนกังานของหน่วยก าลงัคุม้ครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บา้น (ฉบบัท่ี ๒) 
ซ่ึงระบุอายข้ึุนต ่าของผูเ้ขา้รับการอบรม ชรบ. วา่ตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากวา่ ๑๘ ปี อยา่งไรก็ดี ก็ยงัตอ้งเฝ้าระวงั
ไม่ให ้ ชรบ. น าญาติพี่นอ้งท่ีเป็นเด็กมาช่วยงานหรือเก่ียวพนักบัการปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงจะเป็นการน าเด็ก
เขา้ไปอยูใ่นสถานการณ์เส่ียงท่ีจะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

๕) อนุสัญญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกการปฏิบติัทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ 
(Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination – CERD) โดยไม่ใหมี้การ
ปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัระหวา่งบุคคลต่างเช้ือชาติ เช้ือสาย ชาติก าเนิด หรือเผา่พนัธ์ุ 

 รายงานเก่ียวกบัเร่ืองน้ีระบุวา่ประเทศไทยมีชนเผา่พื้นเมืองแบ่งออกตามกลุ่มภาษา
ได ้ ๕ กลุ่ม และมีกลุ่มชาติพนัธ์ุ ๑๐ กลุ่ม และมีกลุ่มมลายมุูสลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ กลุ่มผูล้ี้ภยั       
ผูแ้สวงหาท่ีพกัพิง และแรงงานขา้มชาติ 

 ต่อเร่ืองน้ี ประเทศไทยไดด้ าเนินความพยายามในการแกไ้ขปัญหาการเลือกปฏิบติั
ทางเช้ือชาติ โดยการแกไ้ขกฎหมาย ระเบียบปฏิบติั และการปรับปรุงการปฏิบติัต่อประชากรกลุ่มต่าง ๆ 
ในไทยไปแลว้ส่วนหน่ึง ซ่ึงไดรั้บความช่ืนชมจากสหประชาชาติและองคก์รสิทธิมนุษยขน แต่ก็ได้
แสดงความกงัวลต่อปัญหาท่ียงัเกิดข้ึน ไดแ้ก่ กรณีบุคคลไร้สัญชาติ สิทธิการเขา้ถึงการรักษาพยาบาล 
สิทธิในการเดินทางของชนเผา่พื้นเมือง กลุ่มชาติพนัธ์ุ และแรงงานขา้มชาติ 

 ประเด็นเก่ียวกบัจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้ไดรั้บความสนใจ คือ การใหสิ้ทธิดา้น
การศึกษาของชุมชนมลายมุูสลิม โดยใหส่้งเสริมและพฒันาการใช ้ การเรียน และ การสอนภาษามลายู
และเร่ืองมาตรการการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนของชาวมลายมุูสลิมในภาคใต ้ ไม่ใหมี้การปราบปรามการ
ก่อความไม่สงบอยา่งเหวีย่งแหและมีการด าเนินการในลกัษณะของการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติ รวมทั้ง
เร่ืองการจดัท า “บญัชีด า” ผูอ้ยูใ่นข่ายเฝ้าติดตามหรือเป็นผูก่้อความไม่สงบ ท่ีขอใหมี้การตรวจสอบเพื่อ
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ป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาการคดักรองบุคคลโดยดูจากลกัษณะทางชาติพนัธ์ุ (racial profiling) อาทิ การ
ตรวจคน้หรือเฝ้าระวงัเฉพาะชาวไทยมุสลิม 

๖) อนุสัญญาวา่ดว้ยการต่อตา้นการทรมาณและการปฏิบติัหรือการลงโทษอ่ืนท่ี
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย  ่ายศีกัด์ิศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment of Punishment – CAT) ซ่ึงไทยเขา้เป็นภาคีเม่ือปี ๒๕๕๐  

 อนุสัญญาฯมุ่งเนน้หา้มการทรมาณและการปฏิบติัหรือลงโทษท่ีโหดร้ายอ่ืนๆ โดย
ก าหนดใหรั้ฐถือเอาการทรมาณเป็นการกระท าความผดิอาญาภายใตก้ฎหมายของตน  โดยการทรมาณ
หมายถึง การกระท าใดก็ตามโดยเจตนาท่ีท าให้เกิดความจ็บปวดหรือทุกขท์รมาณอย่างสาหสัไม่วา่ทาง
กายหรือทางจิตใจต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง ด้วยความมุ่งประสงค์เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อสนเทศหรือค า
สารภาพจากบุคคลนั้นหรือบุคคลท่ีสาม 

 อนุสัญญาฯ ขอ้ ๒ ยงัก าหนดวา่ ไม่มีกรณีพิเศษใด ๆ ไม่วา่จะเป็นภาวะสงคราม
หรือการคุกคามหรือการสงความ ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ หรือในกรณีฉุกเฉินอ่ืนๆ 
ท่ีสามารถใชอ้า้งเป็นเหตุผลในการกระท าทรมาณ และค าสั่งจากผูบ้งัคบับญัชาไม่สามารถใชเ้ป็นขอ้อา้ง
ในการกระท าทรมาณได ้

     จากสถิติการร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในช่วงปี ๒๕๕๑– 
๒๕๕๒ พบวา่ ผูถู้กควบคุมตวัจ านวนมากถูกซอ้มทรมานเพื่อให้รับสารภาพ ถูกบงัคบัใหสู้ญหายหรือ
การวสิามญัฆาตกรรม นอกจากน้ี มีเร่ืองร้องเรียนต่อศูนยท์นายความมุสลิม ๑,๐๐๐ กวา่เร่ือง ระบุวา่ มี
การซอ้มทรมานทั้งท่ีเกิดและไม่เกิดบาดแผลต่อผูต้อ้งสงสัยในช่วงท่ีถูกกกัขงั ๗ วนั โดยอา้งสถานท่ีเกิด
เหตุทั้งท่ีค่ายอิงคยทุธบริหารและศูนยป์ฏิบติัการต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้งัหวดัยะลา  

 การร้องเรียนเร่ืองการซอ้มทรมานท่ีไม่ก่อใหเ้กิดบาดแผลทางกายภาพ ไดแ้ก่ การ
จบักดน ้า การมดัไวก้ลางแดด การใหอ้ยูใ่นห้องท่ีเยน็หรือร้อนจดัโดยไม่สวมใส่เส้ือผา้ เป็นตน้ โดยผูท่ี้
เสียหายไม่สามารถเขา้ถึงกลไกท่ีจะร้องเรียน ขอความช่วยเหลือ หรือรับการเยยีวยา อีกทั้งแพทยแ์ละ
บุคลากรดา้นสาธารณสุขขาดความเขา้ใจและไม่ตรวจร่างกายโดยละเอียด 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ บญัญติัไวใ้นมาตรา ๓๒ 
(๕) ใหผู้ท่ี้เสียหายสามารถร้องต่อศาลเพื่อใหส้ั่งระงบัหรือเพิกถอนการกระท า หรือให้เยยีวยาความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนได ้ ซ่ึงเป็นช่องทางในปัจจุบนัท่ีผูท่ี้เสียหายจะฟ้องร้องรับการเยยีวยาได ้ และก าลงัมีการ
ด าเนินการแกไ้ขกฎหมายท่ีใหร้ะบุเร่ืองการทรมานเป็นฐานความผดิในลกัษณะหน่ึงดว้ย 

 ในกรณีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ มีการก าหนดการจ่ายสินไหมทดแทนเป็นตวัเงิน
ตามระเบีบบส านกันายกฯ และ ศอบต. แต่พบวา่มีผูไ้ดรั้บค่าชดเชยเป็นตวัเงินเพียง ๕ กรณี ณ เดือน
มิถุนายน ๒๕๕๖ ทั้ง ๆ ท่ีมีเร่ืองร้องเรียนต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๕๖ กวา่ร้อยกรณี 
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 ยิง่ไปกวา่นั้น เช่ือวา่มีกรณีการทรมาณอีกส่วนหน่ึงท่ีไม่ไดถู้กร้องเรียน เน่ืองจาก 
ผูท่ี้ท  าการสอบสวนและกระท าการซ้อมทรมานเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ผูท่ี้ถูกกระท าหลายคนจึงไม่กลา้ท่ี
จะออกมาร้องเรียนเพราะเกรงภยนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหลงั ดงันั้น ในขณะท่ีกฎหมายบญัญติัหา้ม
การทรมาณและก าหนดช่องทางร้องเรียนไวด้ว้ยเจตนาท่ีดี แต่การปฏิบติักลบัไม่เป็นไปตามท่ีกฎหมาย
บญัญติัไว ้ 

 ประเด็นการทรมาณท่ีน่าวิตก คือ การกระท าต่อผูท่ี้ตอ้งสงสัย ซ่ึงเป็นการสร้าง
ความคบัแคน้เกลียดชงัต่อเจา้หนา้ท่ีรัฐ และเป็นการผลกัใหค้นเหล่านั้นไปเขา้ร่วมกบักลุ่มก่อความไม่
สงบไดท้างหน่ึง 

๗) อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities – CRPD) 

       ในเร่ืองน้ี ประเทศไทยมีพฒันาการโดยรวมท่ีดี และไม่มีประเด็นร้องเรียนเก่ียวกบั
ปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ แต่ก็มีประเด็นการด าเนินการในทางปฏิบติักรณีผูท่ี้พิการอนัเน่ืองมาจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบ และเร่ืองสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นท่ีท่ีเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมสิทธิ 
คนพิการในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

นอกจากน้ี มีอนุสัญญาหลกัดา้นสิทธิมนุษยชนอีก ๒ ฉบบัท่ีไทยยงัไม่ไดเ้ขา้เป็นภาคี 
แต่ก าลงัพิจารณาเขา้ร่วมตามขั้นตอนต่อไป ไดแ้ก่ 

๑) อนุสัญญาวา่ดว้ยการป้องกนับุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบงัคบั (Convention 
on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance – CED) โดยประเทศไทยไดล้งนามใน
อนุสัญญาเม่ือวนัท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๕ ซ่ึงเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของไทยท่ีจะเขา้เป็นภาคีของความ
ตกลงดงักล่าวในอนาคต โดยขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการทบทวนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 สาระส าคญั คือ การห้ามการกระท าใหบุ้คคลสูญหายในทุกสถานการณ์ ไม่เวน้
แมแ้ต่ในสถานการณ์พิเศษ เช่น ในภาวะสงคราม 

 การบงัคบัใหสู้ญหาย หมายถึง การจบั การคุมขงั การลกัพาตวั หรือการละเมิด
เสรีภาพในรูปแบบใด ๆ ซ่ึงกระท าโดยเจา้พนกังานของรัฐ หรือภายใตก้ารสนบัสนุนหรือการยอมรับ
ของรัฐ โดยมีการละเมิดเสรีภาพ การปกปิดชะตากรรม หรือท่ีอยูข่องบุคคลผูถู้กบงัคบัใหสู้ญหาย ซ่ึงท า
ใหบุ้คคลดงักล่าวอยูน่อกความคุม้ครองของกฎหมาย 

 กลไกตรวจสอบของสหประชาชาติในเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ คณะท างานวา่ดว้ยการสูญ
หายของบุคคลโดยถูกบงัคบัหรือโดยความไม่สมคัรใจ ซ่ึงไดรั้บการร้องเรียนเก่ียวกบัการสูญหายใน
ประเทศไทยจ านวน ๗๕ ราย ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดข้ึนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้คณะท างานจะติดตามกรณี
ท่ีไดรั้บการร้องเรียบอยา่งต่อเน่ือง โดยจะยติุการพิจารณาก็ต่อเม่ือทราบชะตากรรมของบุคคลท่ีสูญหาย
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วา่เสียชีวติแลว้หรือไม่ โดยหากเสียชีวติก็ตอ้งออกมรณบตัร หากยงัไม่เสียชีวติก็จะตอ้งแจง้ใหท้ราบวา่
บุคคลนั้นพ านกัอยูท่ี่ใด 

 อุปสรรคของของการแกไ้ขปัญหาและการด าเนินคดีต่อผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ถูกบงัคบัใหสู้ญหายยงัเน่ืองมาจากไทยยงัไม่มีความผดิฐานท าใหบุ้คคลสูญหาย ดงันั้นจึงจะตอ้งพิจารณา
ก าหนดฐานความผดิดงักล่าวไวใ้นกฎหมายไทยเสียก่อน 

๒) อนุสัญญาวา่ดว้ยการคุม้ครองสิทธิของแรงงานโยกยา้ยถ่ินฐานและสมาชิกใน
ครอบครัว (Convention on the Protection of the Rights of Migrants Workers and Member of their 
Families – CRMW) 

       กรณีแรงงานโยกยา้ยถ่ินฐานไม่เก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้
โดยตรง แต่เก่ียวเน่ืองกบัแรงงานจากประเทศเพื่อนบา้นท่ีเขา้มาหางานท าในประเทศไทยกนัเป็นจ านวน
มาก ซ่ึงจ าเป็นตอ้งแกก้ฎหมายภายในของไทยบางฉบบัก่อนท่ีไทยจะเขา้เป็นภาคี 

อน่ึง มีประเด็นใหม่ท่ีหน่วยงานสหประชาชาติใหค้วามสนใจ ไดแ้ก่ เร่ือง “ความขดักนั
ดว้ยอาวธุ (armed conflict)” ซ่ึงหมายถึงการใชก้ าลงัระหวา่งรัฐต่อรัฐ หรือรัฐกบักองก าลงัติดอาวธุท่ีมี
ลกัษณะเป็นองคก์รจดัตั้ง มีสายการบงัคบับญัชาหรือมีการปฏิบติัการเพื่อใชก้ าลงัอยา่งเป็นกิจจะลกัษณะ 
ซ่ึงหากมีการพิจารณาวา่พื้นท่ีใดเป็นการขดักนัดว้ยอาวธุ ก็ก าหนดใหฝ่้ายท่ีมีส่วนร่วมในความขดัแยง้
ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ กฎหมายมนุษยธรรม หรือกฎหมายสงคราม 
ซ่ึงจะวางกฎเกณฑโ์ดยมุ่งคุม้ครองพลเรือนผูบ้ริสุทธ์ิท่ีมิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการท าสงครามหรือการ
ปฏิบติัการทางทหารให้รอดพน้จากการถูกโจมตีโดยไม่มีการเลือกปฏิบติัไม่วา่พลเรือนผูน้ั้นจะมีเช้ือชาติ 
สีผวิ ศาสนา ความเช่ือ เพศ ก าเนิดใดก็ตาม โดยคู่กรณีความขดัแยง้จะตอ้งไม่น าพลเรือนผูบ้ริสุทธ์ิมาเป็น
เป้าในการท าลายลา้ง อีกทั้งมีขอ้ปฏิบติัเก่ียวกบัเชลย การใชอ้าวธุ และการรักษาพยาบาลผูบ้าดเจบ็         
เป็นตน้ ซ่ึงในดา้นหน่ึงก็เป็นช่องทางท่ีจะคุม้ครองพลเรือน แต่ในอีกดา้นหน่ึงก็เป็นช่องทางใหฝ่้าย
ภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมจดัการความขดัแยง้ดว้ย ซ่ึงรวมทั้งคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ
หรือองคก์ารกาชาดสากล/เส้ียววงเดือนแดงนานาชาติ อีกทั้งยงัมีนยัเป็นการยอมรับสถานะและยกระดบั
ฝ่ายท่ีก่อความรุนแรงดว้ย ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนและเส่ียงต่อการชกัโยงสถานการณ์ความขดัแยง้ให้
เป็นประเด็นระหวา่งประเทศ อนัจะท าใหก้ารแกไ้ขปัญหายุง่ยากข้ึน 

ต่อกรณีน้ี ฝ่ายรัฐบาลไดห้ลีกเล่ียงการด าเนินการท่ีจะก่อใหเ้กิดความเขา้ใจสถานะของ
ฝ่ายท่ีเคล่ือนไหวต่อตา้นในจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้ผดิไปจากความเป็นจริง อาทิ ใหเ้รียกวา่ “ผูก่้อเหตุ
ความรุนแรง” แทนท่ีจะเรียกวา่ “ผูก่้อความไม่สงบ” และใชค้  าวา่ “ผูร้้าย” “ผูก่้อเหตุ” “ผูก่้อเหตุความ
รุนแรง” อยา่งแยกแยะกนัตามระดบัของเหตุท่ีเกิดข้ึน ไม่ใช่เป็นการเหมารวมเป็นขบวนการก่อความไม่
สงบ ซ่ึงจะท าใหต่้างประเทศเกิดความเขา้ใจสถานการณ์ในจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้คาดเคล่ือนไป 
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การร้องเรียนเร่ืองสิทธิมนุษยชน 

การร้องเรียนเร่ืองสิทธิมนุษยชนจากต่างประเทศนั้น ไดก้ระท าผา่นหลายกลไก ทั้งใน
กรอบของสหประชาชาติ และในกรอบองคก์รเอกชนไดแ้ก่ 

๑) กลไกของสหประชาชาติ  
 ๑.๑ ผู้เสนอรายงานพิเศษของสหประชาชาติ (Special Rapporteur) เป็นกลไกของ
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ โดยจะมีการแต่งตั้งบุคคลท่ีเห็นวา่มีความช านาญการหรือ
มีความสนใจในเร่ืองนั้น ๆ มาตรวจสอบและรายงานประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชนทั้งในลกัษณะเป็นการ
ทัว่ไปและในลกัษณะรายประเทศท่ีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยา่งน่าวติกกงัวล โดยผูเ้สนอรายงานฯ 
อาจรวบรวมรายงานจากแหล่งต่าง ๆ หรือการเดินทางไปเยอืนพื้นท่ี ซ่ึงความส าเร็จในการด าเนินงาน
ข้ึนอยูก่บัความร่วมมือของรัฐบาลต่าง ๆ ในการใหข้อ้มูลและในการตอ้นรับการเยอืนดว้ย ซ่ึงบุคลิกภาพ
และทศันคติของผูเ้สนอรายงานพิเศษนบัวา่เป็นปัจจยัส าคญัต่อการไดรั้บความร่วมมือ  
          ผูเ้สนอรายงานพิเศษเป็นรายประเทศในปัจจุบนัมีอยู ่๙ ประเทศ ซ่ีงมีรายงาน
การละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีน่าวติก ในเอเชียไดแ้ก่ พม่า กมัพชูา เกาหลีเหนือ ส่วนผูเ้สนอรายงานพิเศษ
รายประเด็น (theme) มีจ านวน ๓๑ คน 

 ๑.๒ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council – 
HRC) เป็นกลไกหลกัของสหประชาชาติในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนทัว่โลก มีประเทศท่ี
ไดรั้บเลือกเป็นสมาชิกคณะมนตรีคราวละ ๔๗ ประเทศ (จาก ๑๙๓ ประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ
สหประชาชาติ) ท าหนา้ท่ีส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในดา้นต่าง ๆ ส่งเสริมการอนุวติัพนัธกรณีดา้นสิทธิ
มนุษยชน ทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของรัฐภาคี ป้องกนัและตอบสนองการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และเป็นเวทีหารือและจดัท าขอ้เสนอแนะต่อสหประชาชาติในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ๑.๓ ส านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the 
High Commissioner on Human Rights – OHCHR) มีหนา้ท่ีสนบัสนุนกิจกรรมสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติผา่นกลไกต่าง ๆ รวมทั้งการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสิทธิมนษยชน โดยมีส านกังาน
ประจ าภูมิภาคเอเชียตะวนัออกอยูท่ี่กรุงเทพฯ 

 ๑.๔ กลไกสหประชาชาติอ่ืนๆ เช่น คณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ 
(UNSC) โดยขอ้มติของ UNSC                           

๒) กลไกของกรอบความตกลงระหวา่งประเทศ 
 ๒.๑ คณะกรรมการประจ าอนุสัญญา (Treaty Bodies) เป็นกลไกท่ีจดัตั้งข้ึนโดย

อนุสัญญาต่าง ๆ ท าหนา้ท่ีพิจารณารายงานของรัฐภาคีเก่ียวกบัการปฏิบติัตามอนุสัญญานั้น ๆ ตลอดจน
รับขอ้ร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้ง ตรวจสอบการปฏิบติัตามอนุสัญญาของรัฐภาคี และจดัท าขอ้เสนอแนะต่อรัฐ
ภาคีเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพนัธกรณีของอนุสัญญา 
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     นอกจากน้ี คณะกรรมการประจ าอนุสัญญายงัรับฟังรายงานของภาคประชา
สังคมและองคก์รเอกชนดา้นสิทธิมนุษยชนดว้ย เรียกวา่ รายงานฉบบัเงา (Shadow Report) และจะค านึง
วา่การละเมิดสิทธิมนุษยชนตามอนุสัญญาเป็นการละเมิดกฎหมายภายในของรัฐนั้น ๆ ดว้ย เน่ืองจาก
มกัจะมีกฎหมายภายในรองรับการปฏิบติัตามพนัธกรณีอยูก่่อนแลว้ 

๓) กลไกของภาคประชาสังคม ท่ีส าคญัท่ีเก่ียวกบัจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก่ 
๓.๑ องค์กรนิรโทษกรรมสากล  (Amnesty Internationnal - AI) เป็นองคก์ร 

อาสาสมคัรระหวา่งประเทศท่ีท างานดา้นสิทธิมนุษยชน มีวตัถุประสงคห์ลกั คือ ยติุการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และพยายามหาวธีิช่วยเหลือผูท่ี้ตกเป็นเหยื่อของการละเมิดสิทธิมนษยชน  เช่น ปลดปล่อย
นกัโทษทางความคิดอยา่งไม่มีเง่ือนไข ไดแ้ก่ บุคคลท่ีถูกกกัขงัเร่ืองสีผวิ  เช้ือชาติ ภาษาหรือศาสนา โดย
นกัโทษไม่เคยใชห้รือสนบัสนุนการใชค้วามรุนแรง เป็นตน้ ปัจจุบนัมีสมาชิกจากประมาณ ๑๐๐ 
ประเทศ และมีส านกังานในประเทศไทยตั้งอยูท่ี่เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

๓.๒  องค์กร Human Rights Watch ก่อตั้งในสหรัฐฯ มีส านกังานหลายแห่งใน
โลก                    Asian Human Rights Watch ตั้งอยูท่ี่ฮ่องกง องคก์รน้ีไดรั้บการสนบัสนุนทาง
การเงินหลกัจากมูลนิธิ Open Society ของนาย George Soros นกัการเงินระหวา่งประเทศคนส าคญั 
กิจกรรมขององคก์รเนน้งานวจิยั การจดัท ารายงานรายประเด็นและรายงานสิทธิมนุษยชนประจ าปี มุ่ง
หาพื้นท่ีเสนอข่าวและเนน้การน าเสนอในเร่ืองท่ีสาธารณชนใหค้วามสนใจ 

๓.๓ องค์กร International Commission of Jurists (ICJ) มีส านกังานใหญ่ใน
สวสิเซอร์แลนด์ และส านกังานสาขาในกรุงเทพฯ กวัเตมาลา แอฟริกาใต ้ และเนปาล กลไกบริหาร
ประกอบดว้ยนกักฎหมาย ๖๐ คนจากทัว่ทุกภูมิภาค ท าหนา้ท่ีส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผา่นการบงัคบัใช้
กฎหมายอยา่งเป็นธรรม 

๓.๔    องค์กรสิทธิมนุษยชนอิสระอ่ืน ๆ และเอกชน มกัใชว้ธีิส่งหนงัสือร้องเรียน
ทางไปรษรณียอิ์เล็กทรอนิกส์มายงัหน่วยงานรัฐบาลและสถานทูตไทยในต่างประเทศ 

 องคก์รเหล่าน้ีจะร้องเรียนและกดดนัไทยผา่นการจดัท ารายงานประจ าปี การแถลง
ข่าวส่ือมวลชน การส่งหนงัสือร้องเรียนไปยงันายกรัฐมนตรีและหวัหนา้หน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการต่างประเทศ ผูบ้ญัชาการทหารบก เป็นตน้ ซ่ึงหากไม่มีการช้ีแจงประเด็นท่ีร้องเรียนอยา่ง
เหมาะสมก็จะเป็นการเส่ือมเสียช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของประเทศ ดงันั้น ภาครัฐจึงจ าเป็นตอ้งให้
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและช้ีแจงขอ้เทจ็จริงต่อขอ้ร้องเรียนและขอ้กล่าวหาต่าง ๆ อยูเ่สมอ 
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บทท่ี ๓ 
การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในมิติต่างประเทศ 

 
ประเทศไทยไดใ้หค้วามส าคญัต่อเร่ืองสิทธิมนุษยชนและไดป้รับปรุงใหมี้พฒันาการท่ี

ดีข้ึนมาเป็นล าดบั โดยในส่วนท่ีเก่ียวกบัปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งก็ไดใ้ห้
ความสนใจปรับปรุงการปฏิบติัของหน่วยงานของตนให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานดา้นสิทธิมนุษยชนมาก
ข้ึนกวา่เดิม โดยเฉพาะดา้นการอ านวยความยุติธรรม และการปฏิบติัอยา่งเหมาะสมของเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
ความมัน่คง 

ในส่วนของแรงกดดนัจากต่างประเทศท่ีกระท าผา่นขอ้ร้องเรียน การวพิากษว์จิารณ์ 
กล่าวหา ทั้งโดยกลไกของสหประชาชาติและองคก์รสิทธิมนุษยชนเอกชนนั้น กระทรวงการต่างประเทศ
มีบทบาทหลกัในการด าเนินงานแกไ้ข โดยประสานและร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งการ
ด าเนินงานได ้ดงัน้ี 

ก. การด าเนินการด้านต่างประเทศ 

๑) บทบาทในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน 
เดิมสหประชาชาติมีองคก์รระดบัคณะมนตรีเพียง ๒ คณะ ไดแ้ก่ คณะมนตรีความ

มัน่คง และคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม ต่อมาไดมี้การผลกัดนัใหจ้ดัตั้ง “คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน” 
(Human Rights Council) ข้ึนในปี ๒๕๔๗ ซ่ึงประเทศไทยก็ไดเ้ขา้เป็นสมาชิกก่อตั้งในโอกาสนั้นดว้ย 
เพื่อแสดงถึงการใหค้วามส าคญัต่อสิทธิมนุษยชน 

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติมีสมาชิก ๔๗ ประเทศ โดยไทยได้
เขา้เป็นสมาชิกมาแลว้ ๑ คร้ัง วาระช่วงกลางปี ๒๕๕๓ ถึงช่วงปลายปี ๒๕๕๖ และจะสมคัรเขา้เป็น
สมาชิกต่อส าหรับช่วงวาระตั้งแต่กลางปี ๒๕๕๗ ถึงช่วงปลายปี ๒๕๖๐ ทั้งน้ี สมาชิกคณะมนตรี HRC 
จะแบ่งสัดส่วนจ านวนท่ีนัง่ตามภูมิภาค มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๓ ปี และจะด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกนัเกิน ๒ รอบไม่ได ้ ประเทศในอาเซียนท่ีเคยเป็นสมาชิกคณะมนตรี HRC ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย 

การเขา้เป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติก่อใหเ้กิดผลดีใน
ระดบัประเทศในการกระตุน้ใหเ้กิดความต่ืนตวัในภาคส่วนต่าง ๆ ของไทยในเร่ืองสิทธิมนุษยชน ส่วน
ในระดบัระหวา่งประเทศ นบัเป็นการเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีสิทธิมนุษยชน เป็นสะพานเช่ือม
ระหวา่งกลุ่มต่าง ๆ ในคณะมนตรีฯ เพื่อหาจุดร่วมในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนทัว่โลก 
รวมทั้งเป็นโอกาสท่ีจะส่งเสริมความเขา้ใจและความสัมพนัธ์กบัประเทศในโลกมุสลิมท่ีมีความห่วง
กงัวลในปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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การเขา้เป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของไทยในปี ๒๕๕๓ นั้น นบัวา่
ประสบความส าเร็จอยา่งมาก โดยประเทศไทยไดรั้บเลือกดว้ยคะแนนเสียงอยา่งท่วมทน้ ๑๘๒ เสียง            
ซ่ึงแสดงถึงการยอมรับบทบาทของไทยในดา้นสิทธิมนุษยชน และสะทอ้นถึงความไวเ้น้ือเช่ือใจของ
ประเทศสมาชิกท่ีมีต่อความเป็นผูน้ าของไทยในการผลกัดนังานของ HRC                         
โดยในขณะนั้นเป็นช่วงท่ี HRC       ทบทวนการด าเนินงานและสถานะขององคก์รหลงัจากท่ีไดจ้ดัตั้ง
ข้ึนมาไดเ้ป็นเวลา ๕ ปี 

ในปีเดียวกนันั้น นายสีหศกัด์ิ พวงเกตุแกว้ เอกอคัรราชทูตผูแ้ทนถาวรไทยประจ า
องคก์ารสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ยงัไดรั้บเลือกให้เป็นประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนส าหรับ
การปฏิบติัหนา้ท่ีในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นเวลา ๑ ปี โดยนบัเป็น
ชาวเอเชียคนแรกท่ีไดด้ ารงต าแหน่งประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ซ่ึงในช่วงการ
ด ารงต าแหน่งดงักล่าว นายสีหศกัด์ิฯ ไดข้บัเคล่ือนการเจรจาหารือในหลายประเด็นท่ีมีความส าคญัและ
เร่งด่วน โดยเฉพาะกระบวนการทบทวนภารกิจและการด าเนินงานของ HRC จนประสบผลส าเร็จ ซ่ึงจะ
ช่วยใหก้ลไก HRC ด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่
การผลกัดนัให ้HRC มีผลงานในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนอยา่งเป็นรูปธรรม 

อน่ึง คนไทยท่ีเคยมีบทบาทในองคก์รดา้นสิทธิมนุษยชนของสหประชาตินั้นมีอยู่
นอ้ยคน ไดแ้ก่ (๑) ศาสตราจารย์ วิทิต มัณตาภรณ์ ผุเ้สนอรายงานพิเศษวา่ดว้ยการคา้เด็ก การคา้ประเวณี
เด็ก และส่ืออนาจารท่ีเก่ียวกบัเด็กแห่งสหประชาชาติ (ปี ๒๕๓๓ - ๒๕๓๗) ผูเ้สนอรายงานพิเศษวา่ดว้ย
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือ (ปี ๒๕๔๗ - ๒๕๕๓) ประธานคณะกรรมการสืบสวนหา
ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในโกดติววัร์ (ปี ๒๕๕๔) และเป็นกรรมการ
แสวงหาขอ้เท็จจริงการใชค้วามรุนแรงในซีเรีย (ตั้งแต่เดือนกนัยายน ๒๕๕๕) อีกทั้งเป็นผูช้  านาญการ
และท่ีปรึกษาขององคก์รสหประชาชาติอีกหลายองคก์ร (๒) ดร. สายสุรี จุติกุล สมาชิกคณะกรรมการ
อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ  (ปี ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘) สมาชิกคณะกรรมการวา่ดว้ยการ
ขจดัการเลือกประติบติัต่อสตรี (ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓)  (๓) นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกคณะกรรมการ
วา่ดว้ยสิทธิคนพิการ โดยไดรั้บเลือกเม่ือเดือนกนัยายน ๒๕๕๕ ดว้ยคะแนนเสียงสูงสุดในจ านวน
ผูส้มคัรจาก ๒๐ ประเทศ และ (๔) นายสรรพสิทธ์ิ คุมพ์ประพันธ์ สมาชิกคณะกรรมการวา่ดว้ยสิทธิเด็ก
ของสหประชาชาติ (ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖) 

๒) การช้ีแจงข้อร้องเรียนทางหนังสือ 
การด าเนินการน้ีอาจเรียกไดว้า่เป็นการแกต่้างต่อขอ้ร้องเรียนท่ีมีเขา้มา ซ่ึงโดยปกติ

กระทรวงการต่างประเทศจะแจง้ขอ้ร้องเรียนใหก้บัหน่วยงานไทยท่ีเก่ียวขอ้งทราบ เพื่อขอให้ตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริง ซ่ึงมกัใชเ้วลาบา้งในการตรวจสอบขอ้มูลทางคดีหรือตรวจสอบกบัหน่วยปฏิบติั เม่ือไดรั้บ
ขอ้มูลแลว้ก็จกัน ามาเรียบเรียงตอบประเด็นท่ีจะช้ีใหเ้ห็นวา่การด าเนินการของไทยมีความโปร่งใส มีการ
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ด าเนินการท่ีเหมาะสมตามขั้นตอน หากกรณีใดท่ียงัไม่มีขอ้ยติุก็รับท่ีจะแจง้ความคืบหนา้และพฒันาการ
ใหท้ราบ 

การช้ีแจงขอ้ร้องเรียนเหล่าน้ีจะค านึงถึงน ้าหนกัความน่าเช่ือถือของผูร้้องเรียนดว้ย 
โดยจะใหค้วามส าคญักบัการร้องเรียนผา่นองคก์รท่ีมีความน่าเช่ือถือ เพื่อแสดงให้เห็นวา่ฝ่ายไทยไม่ไดมี้
ท่าทีปิดบงั ในขณะเดียวกนัก็จะถือโอกาสแจง้ถึงการด าเนินการท่ีดีของไทยดว้ย 

๓) การช้ีแจงและตอบโต้ในทีป่ระชุมระหว่างประเทศ 
ในกรณีท่ีมีการกล่าวพาดพิงประเทศไทยในท่ีประชุมระหวา่งประเทศใด ๆ ผูแ้ทน

ไทยก็จะใชสิ้ทธิช้ีแจงตอบโตใ้นทนัทีหรือในโอกาสแรก โดยกระท าทั้งการช้ีแจงดว้ยวาจาในท่ีประชุม 
และการจดัท าเอกสารช้ีแจงเพื่อใหเ้ผยแพร่เป็นเอกสารของท่ีประชุม เพื่อแสดงถึงท่าทีอยา่งเป็นทางการ
ของไทยในประเด็นนั้น ๆ  

๔) การรายงานต่อองค์กรของสหประชาชาติ 
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติก าหนดใหป้ระเทศสมาชิกรายงาน

ทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศตามวาระ เรียกวา่ Universal Periodic Review      UPR 
โดยเป็นการรายงานต่อคณะมนตรีฯ โดยตรงตามความสมคัรใจ และเปิดใหป้ระเทศสมาชิกทุกประเทศ
ใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะ จึงนบัเป็นการรายงานใหญ่ดา้นสิทธิมนุษยชนของรัฐภาคี  

ประเทศไทยมีพนัธกรณีท่ีจะตอ้งรายงาน UPR ดว้ยเช่นกนั โดยไดเ้สนอรายงาน
ทบทวนคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ต่อคณะท างาน UPR ของคณะมนตรี HRC แลว้คณะมนตรี 
ไดรั้บรองรายงานของไทยเม่ือวนัท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ การน าเสนอรายงานของไทยเป็นไปในลกัษณะ
สมดุล โดยไม่ไดแ้สดงประเด็นความกา้วหนา้แต่เพียงอยา่งเดียว แต่ยอมรับปัญหาทา้ทายท่ียงัมีอยูแ่ละ
แสดงความมุ่งมัน่ท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขปัญหาใหดี้ข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความขดัแยง้ทางการเมืองใน
ประเทศ  ปัญหาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ และสถานการณ์การโยกยา้ยถ่ินฐาน ทั้งน้ี ไทยมีก าหนดจะ
เสนอรายงานคร้ังท่ี ๒ ในปี ๒๕๕๙ 

การรายงานคร้ังแรกมีประเด็นเก่ียวกบัจงัหวดัชายแดนภาคใตร้วมอยูด่ว้ย โดย
แนวทางการช้ีแจงของไทย คือ ปัญหาในจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ม่ใช่ความขดัแยง้ทางศาสนา แต่เป็น
ปัญหาท่ีเกิดจากความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นท่ี ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจากการพฒันาใน
อดีต รวมทั้งปัจจยัทางเช้ือชาติและประวติัศาสตร์ โดยในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน รัฐบาลไดพ้ยายาม
แกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกัความสมานฉนัทแ์ละสันติวธีิ และใชแ้นวทาง “เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” ของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รวมทั้งการยอมรับการทา้ทายท่ียงัมีอยู ่ โดยแจง้วา่รัฐบาลก าลงัพยายาม
แกไ้ขรากเหงา้ของปัญหา พร้อมกบัอ านวยความยติุธรรมใหก้บัผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ ทั้งท่ีเกิดจากการ
กระท าของผูก่้อเหตุความรุนแรงและเจา้หนา้ท่ีรัฐ เพื่อใหพ้ื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตก้ลบัคืนสู่ภาวะ
ปกติบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน 
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ขอ้ห่วงกงัวลของสหประชาชาติและประชาคมระหวา่งประเทศท่ีมีต่อสถานการณ์
สิทธิมนุยชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้คือ 

-   การจบักุมและคุมขงัประชาชนตามอ าเภอใจภายใตพ้ระราชบญัญติัวา่ดว้ยการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งผลกระทบของการใชก้ฎหมายพิเศษต่อสิทธิมนุษยชน 

-     การทรมาณอยา่งเป็นระบบ 
-     การบงัคบัการสูญหายและการสังหารนอกกระบวนการยติุธรรม โดยมีการ

สอบสวนอยา่งไม่เพียงพอ 
-     การตั้งหน่วยคุม้ครองในโรงเรียน อนัอาจให้โรงเรียนตกเป็นเป้าโจมตี 

กลายเป็นอนัตรายมากกวา่ไดรั้บการคุม้กนั รวมทั้งอนัตรายจากอาวธุหนกัใกลน้กัเรียน 
-     การท่ีสตรีมุสลิมมีความเส่ียงในการถูกคา้มนุษย ์ และความรุนแรงทางเพศได้

แพร่หลายในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
-     การคุกคามผูพ้ิทกัษสิ์ทธิมนุษยชน 
-     การเกณฑเ์ด็กอายตุ  ่ากวา่ ๑๘ ปีเป็นอาสาสมคัรรักษาความปลอดภยัหมู่บา้น 

(ชรบ.) หรือการท่ีเด็กไปยุง่เก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของ ชรบ. 
ในการน้ี ประเทศสมาชิก HRC ไดแ้สดงขอ้คิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะต่อการ

จดัท ารายงานของไทยจ านวน ๑๗๒ ขอ้ อาทิ ขอใหไ้ทยสอบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ และน าตวัผูก้ระท าผดิมาลงโทษ ขอใหไ้ทยแกไ้ขสถานการณ์ความรุนแรง ขอใหไ้ทย
ส่งเสริมนโยบายการศึกษาถว้นหนา้ และขอใหไ้ทยส่งเสริมสิทธิสตรี เป็นตน้ ซ่ึงไทยไดป้ระกาศยอมรับ
ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ จ านวน ๑๓๔ ขอ้ และรับทราบขอ้สังเกตท่ีเหลือ โดยขอ้เสนอแนะท่ีไทยไดใ้ห้การ
ยอมรับแลว้ ไดแ้ก่ ขอ้เสนอแนะเพื่อส่งเสริมการคุม้ครองสิทธิของกลุ่มเปราะบางกลุ่มชายขอบและ         
คนยากจนดอ้ยโอกาส ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการลดความเหล่ือมล ้าในสังคม ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ
ปรับปรุงกระบวนยติุธรรม การส่งเสริมการด าเนินงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปรองดองแห่ง 
ชาติ และการแกไ้ขสถานการณ์ความรุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

อน่ึง นอกจากรายงานของรัฐภาคีแลว้ คณะมนตรีฯ ยงัรับฟังรายงานจากกลไกของ
สหประชาชาติเอง และรายงานของภาคประชาสังคมควบคู่ไปดว้ย ซ่ึงท าใหก้ารพิจารณาเป็นไปอยา่ง
รอบดา้นและทราบถึงขอ้เทจ็จริงอยา่งถ่องแท ้ 

๕) การต้อนรับการเยอืนไทยของผู้เสนอรายงานพเิศษด้านสิทธิมนุษยชน 
การตอ้นรับการเยอืนของผูเ้สนอรายงานพิเศษฯ เป็นวธีิการหน่ึงท่ีแสดงถึงความ

โปร่งใสในการด าเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชน โดยเปิดโอกาสใหผู้แ้ทนพิเศษไดเ้ยีย่มเยยีนพื้นท่ีและพบ
หารือกบัผูแ้ทนจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมของการด าเนินงานอยา่งครอบคลุม อยา่งไรก็ดี 
การพิจารณาตอ้นรับการเยอืนจะพิจารณาประกอบกบัทศันคติท่ีเปิดกวา้งและผลงานของผูส้นอรายงาน
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พิเศษดว้ยวา่จะตอ้งเป็นไปโดยไม่ล าเอียง และการจดัท ารายงานอยา่งสมดุล โดยในระยะหลงัไทยมี
นโยบายท่ีจะใหก้ารตอ้นรับผูเ้สนอรายงานพิเศษท่ีมีประเด็นเก่ียวขอ้งกบัไทยปีละ ๑ คน 

ท่ีผา่นมา ไทยเคยใหก้ารตอ้นรับผูเ้สนอรายงานพิเศษในประเด็นท่ีเก่ียวกบัความ
มัน่คงเพียงคนเดียว ไดแ้ก่ นางฮินา จิลานี (Hina Jilani) ผูเ้สนอรายงานพิเศษดา้นนกัต่อสู้เพื่อสิทธิ
มนุษยชนขององคก์ารสหประชาชาติ (UN Special Rappoture on Human Rights Defenders) ซ่ึงไดเ้ขา้มา
ตรวจสถานการณ์สิทธิในประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๖ 

นอกจากนั้น เคยใหก้ารตอ้นรับ น.ส. จอย เนโกซิ อีเซโล่ (Joy Ngozi Ezeilo)        
ผูเ้สนอรายงานพิเศษเก่ียวกบัการคา้มนุษยแ์ห่งสหประชาชาติ เยอืนประเทศไทยเม่ือเดือนสิงหาคม 
๒๕๕๔ เพื่อตรวจสอบผลกระทบของมาตรการป้องกนัการคา้มนุษยใ์นประเทศไทย โดยเฉพาะกรณี
การคา้สตรีและเด็กจากประเทศเพื่อนบา้น ซ่ึงไทยมีพฒันาการท่ีดีในการแกไ้ขปัญหา 

ล่าสุด เม่ือวนัท่ี ๑ – ๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๖ นางคาตารินา เดอ แอลบูเคอร์คี    
(Catarina de Albuquerque) ผูเ้สนอรายงานพิเศษวา่ดว้ยสิทธิในน ้าด่ืมท่ีปลอดภยัและสุขอนามยั (Special 
Rapporteur on the human right to safe drinking water and sanitation) ไดเ้ยอืนประเทศไทยตามค าเชิญ
ของรัฐบาล เพื่อรับทราบสถานการณ์เก่ียวกบัการจดัหาน ้าด่ืมท่ีปลอดภยัและงานดา้นสุขอนามยัส าหรับ
คนไทย ปัญหาและอุปสรรคท่ีไทยตอ้งเผชิญ รวมทั้งการท างานของไทยท่ีอาจน าไปเป็นตวัอยา่งได ้

ต่อกรณีปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ นายฟิลิป อลัสตนั (Philip Alston) ผูเ้สนอ
รายงานพิเศษวา่ดว้ยการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม (UN Special Rappoture on Extra- Judicial 
Killing) ไดอ้อกแถลงการณ์ระบุวา่ พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของไทยมี
บทบญัญติัท่ีละเมิดหลกัการสิทธิมนุษยชนและกฎหมายระหวา่งประเทศ เปิดช่องใหเ้จา้หนา้ท่ีทหารและ
ตารวจสามารถกระทาฆาตกรรมไดโ้ดยไม่ตอ้งรับผดิ จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยกเลิกบางส่วนของ
กฎหมายน้ีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมายระหวา่งประเทศดงักล่าว และยงัแสดง
ความจ านงท่ีจะเขา้มาตรวจสอบสถานการณ์การสังหารนอกกฎหมายในประเทศไทย แต่ฝ่ายไทยยงั
ไม่ไดพ้ิจารณาและยงัไม่ไดต้อบรับ 

อยา่งไรก็ดี ในปี ๒๕๕๗ ไทยมีด าริจะเชิญนายฮวน เมนเดซ (Juan Mendez) 
                                 และการปฏิบติัหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือ
ย  ่ายศีกัด์ิศรี (Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment) ใหม้าเยอืนไทย โดยเห็นวา่หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายของไทยไดมี้การปรับปรุงหา้มการ
ทรมานไดอ้ยา่งดีข้ึนมากในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา จึงเป็นโอกาสท่ีจะใหส้หประชาชาติและประชาคม
ระหวา่งประเทศไดรั้บทราบถึงพฒันาการในทางบวกดงักล่าว พร้อมกบัเพื่อรับทราบขอ้คิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะท่ีจะปรับปรุงการด าเนินงานของไทยในเร่ืองดงักล่าวใหดี้ยิง่ข้ึน 
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ข. การด าเนินการภายในประเทศ 

๑) การประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐ 
กระทรวงการต่างประเทศไดป้ระชุมหารือกบัหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ือง

สิทธิมนุษยชนอยูเ่สมอ ไดแ้ก่ 
- กระทรวงกลาโหม ในประเด็นเร่ืองปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ การปฏิบติั

ของหน่วยทหาร 
- กระทรวงมหาดไทย ในประเด็นเร่ืองผูห้ลบหนีเขา้เมือง  
- ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ในประเด็นเร่ืองการจบักุม การควบคุมผูต้อ้งหา 
- กระทรวงพฒันาสังคม ในประเด็นเร่ืองสิทธิเด็ก สิทธิสตรี สิทธิคนพิการ 
- กระทรวงยติุธรรม ในประเด็นเร่ืองการด าเนินคดี การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั 
การประสานงานและผลกัดนัดา้นสิทธิมนุษยชนประกอบดว้ย การแจง้ใหท้ราบถึง

หลกัการและแนวปฏิบติัสากล การใหมี้ส่วนร่วมในการประชุมและหารือกบัต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง  
การกระตุน้ใหมี้การก าหนดและปรับปรุงกฎเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั การประชุมหารือและประสานงาน
อยา่งใกลชิ้ด ตลอดจนการแจง้ใหท้ราบขอ้ร้องเรียนจากต่างประเทศและขอทราบขอ้เทจ็จริงเพื่อน าไป
ประมวลช้ีแจงต่อไป 

๒) การฝึกอบรม 
กระทรวงการต่างประเทศไดจ้ดัผูแ้ทนไปใหข้อ้มูลและร่วมฝีกอบรมแก่หน่วยงาน

ต่าง ๆ อยูเ่สมอ ทั้งในส่วนกลางและในต่างจงัหวดั โดยเฉพาะการอบรมเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนในปัญหา
ภาคใตท่ี้ร่วมมือกบักรมพระธรรมนูญทหาร ไดแ้ก่ การอบรมทหารทั้งระดบับงัคบับญัชาและระดบั
ปฏิบติัท่ีเตรียมตวัจะไปปฏิบติัหนา้ท่ีในพื้นท่ีชายแดนภาคใต ้ จดัข้ึนปีละ ๒-๓ คร้ัง จ  านวนคร้ังละราว 
๔๐๐ คน และการอบรมระดบัหวัหนา้หน่วยเฉพาะกิจในจงัหวดัชายแดนภาคใตทุ้ก ๒-        โดยเป็น
ส่วนหน่ึงของการใหข้อ้มูลของส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมของก าลงัพลในประเด็นสิทธิ
มนุษยชน 

การจดัอบรมสะทอ้นถึงความต่ืนตวัและการปรับตวัของหน่วยงานความมัน่คงท่ีให้
ใหค้วามสนใจเร่ืองสิทธิมนุษยชนเพิ่มข้ึนอยา่งมากเม่ือเปรียบเทียบกบัระยะ ๕-๖ ปีท่ีผา่นมา อนัเป็นผล
ส่วนหน่ึงมาจากการผลกัดนัของกระทรวงการต่างประเทศเร่ืองมาตรฐานสิทธิมนุษยชน และการกระตุน้
ใหต้ระหนกัถึงความส าคญัของการร้องเรียนของต่างประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อไทย โดยเห็นไดว้า่
นอกจากการฝึกอบรมแลว้ หน่วยงานดา้นความมัน่คง ไดแ้ก่ กรมข่าวทหารบก ยงัจดัท าคู่มือและเอกสาร
ขอ้แนะน าแก่ก าลงัพลท่ีจะไปปฏิบติัหนา้ท่ีพื้นท่ีชายแดนภาคใตด้ว้ย ท่ีส าคญัไดแ้ก่ 

๒.๑)    คู่มือผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง มีรายละเอียดเก่ียวกบัพนัธกรณีดา้น
สิทธิมนุษยชนและกฎหมายท่ีควรทราบในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ รวมทั้งพนัธกรณีตามมาตรฐาน
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สหประชาชาติเร่ืองกระบวนการยติุธรรมทางอาญา ไดแ้ก่ การคุม้ครองบุคคลใหพ้น้จากการถูกกระท า
ทรมาณและการปฏิบติัหรือการลงโทษอ่ืนท่ีเป็นการทารุณโหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือลดศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษย ์ หลกัการพื้นฐานวา่ดว้ยการใชก้ าลงัและอาวุธปืนของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีอ านาจบงัคบัใชก้ฎหมาย 
หลกัการป้องกนัและสอบสวนอยา่งมีประสิทธิภาพกรณีเก่ียวกบัการวสิามญัฆาตกรรม และการลงโทษ
ประหารชีวิตท่ีไร้เหตุผลและรวบรัด และการคุม้ครองบุคคลทุกคนจากการใชก้ าลงับงัคบัใหบุ้คคล
สาบสูญ คู่มือไดก้ล่าวถึงปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในไทยท่ีส าคญั และขอ้ห่วงใยขององคก์าร
สหประชาชาติและองคก์รสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศต่อการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้      
และไดใ้หแ้นวทางการใชก้ าลงัและอาวธุของเจา้หนา้ท่ีเพื่อป้องกนัปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย
ใหย้ดึถือกฎการใชก้ าลงัของกองทพัไทยโดยเคร่งครัดเพื่อใชอ้าวธุป้องกนัตวัเองและผูอ่ื้นอยา่งเหมาะสม 
และไม่เกินกวา่เหตุ โดยถือเป็นการปฏิบติัการทางทหารท่ีไม่ใช่สงคราม อีกทั้งก าหนดวา่เม่ือสถานการณ์
จ าเป็นท่ีจะตอ้งใชก้ าลงัไดย้ติุลงแลว้ หากมีผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ จะตอ้งมีแผนปฐมพยาบาลหรือน าส่งผูท่ี้
ไดรั้บบาดเจบ็เขา้รับการรักษาพยาบาลอยา่งทนัท่วงทีโดยไม่เลือกฝ่าย เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัสากล 

 คู่มือดงักล่าวเนน้วา่ การปฏิบติัภารกิจของเจา้หนา้ท่ีควรค านึงถึงหลกัการ
ปฏิบติัดา้นสิทธิมนุษยชนเป็นหลกัการพื้นฐาน และปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัท่ีหน่วยมีค าสั่งอยา่งเคร่งครัด 
เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งไม่สร้างเง่ือนไขใหก้บัประชาชนในพื้นท่ีโดยเด็ดขาด และตอ้งระวงัไม่ใหมี้การกระท า
ท่ีไม่ถูกตอ้งหรือเป็นการฝืนขอ้หา้มต่าง ๆ และจะตอ้งมีความเขา้ใจในหลกัศาสนาอิสลาม และขอ้หา้ม
ขอ้บงัคบัของประชาชนในพื้นท่ี โดยยดึหลกั “เขา้ใจ เขา้ถึง และพฒันา” 

๒.๒)  คู่มือสิทธิมนุษยชนและกฎหมายท่ีควรทราบ ส าหรับผูป้ฏิบติังานดา้น
ความมัน่คง จดัท าเป็นหนงัสือเล่มเล็กขนาดพกพาใส่กระเป๋าเส้ือได ้ มีขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัการดา้นสิทธิ
มนุษยชนสากล พนัธกรณีของไทย ขอ้บญัญติัตามรัธรรมนูญและกฎหมาย แนวทางการใชก้ าลงัและ
อาวธุของเจา้หนา้ท่ีกบัแนวทางป้องกนัปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน กฎหมาย นโยบาย ค าสั่ง หลกั
สิทธิมนุษชน มาตรฐานสากลเก่ียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีทหารควรทราบ การใชค้  าศพัทเ์รียกผูก่้อ
เหตุความรุนแรง ค าถาม/ค าตอบเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน และรายช่ือองคก์ารระหวา่งประเทศและองคก์ร
เอกชนท่ีเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน 

๒.๓)  บัตรคู่มือผู้ปฏิบัติงานจังหวดัชายแดนภาคใต้ จดัท าเป็นแผน่ขอ้มูลขนาด
เล็ก เคลือบพลาสติก เพื่อให้สะดวกส าหรับพกพาใส่กระเป๋า มีขอ้ความเตือนใจเร่ืองสิทธิมนุษยชน ดงัน้ี 

 ข้อควรปฏิบัตื 
     -   เคารพ ต่อศาสนสถาน พิธีกรรม วฒันธรรม และวถีิชีวติของประชาชน

ในพื้นท่ี  
     -   คุม้ครอง เด็ก เยาวชนและสตรีจากอนัตรายเพื่อป้องกนัการบาดเจบ็และ

เสียชีวติ 
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     -   ช่วยเหลือ ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็จากการปะทะโดยไม่เลือกฝ่าย ตามหลกัสิทธิ
มนุษยชน 

     -   ดูแล ประชาชนใหไ้ดรั้บความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
     -   ปฏิบติั ต่อพลเรือน ผูต้อ้งสงสัย หรือผูก่้อเหตุรุนแรงอยา่งเหมาะสม 

ตามหลกัสิทธิมนุษยชน 
     -   ป้องกนั การเกณฑ ์อบรม ฝึกฝน ปลูกฝังหรือใชเ้ด็กในการก่อเหตุ 
     -   ยติุ การใชก้ าลงัต่อผูต้อ้งหาท่ียอมจ านนหรือผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็ 
     -   หลีกเล่ียง การใชก้ าลงัอาวธุในการควบคุมฝงูชนโดยไม่จ  าเป็น หากมี

ความจ าเป็นใหใ้ชก้ าลงัจากเบาไปหาหนกั 
     -   อดกลั้น จากการย ัว่ย ุดูถูก หรือไม่ใหเ้กียรติ 

            ข้อห้ามปฏิบัติ 
     -   หา้มเลือกปฏิบติั ต่อประชาชนดว้ยเหตุแห่งความแตกต่างดา้นเช้ือชาติ

หรือศาสนา 
     -   หา้มใชว้ธีิการนอกกระบวนการยติุธรรม ต่อผูท่ี้ตอ้งสงสัยหรือผูต้อ้งหา 

อาทิ การสังหารตามอ าเภอใจหรือการลกัพาตวั 
     -   หา้มซอ้มทรมาณ หรือปฏิบติัดว้ยวธีิการท่ีโหดเห้ียมหรือย  ่ายศีกัด์ิศรีต่อ 

ผูต้อ้งสงสัยหรือผูต้อ้งหา 
     -   หา้มการกกัขงัตามอ าเภอใจ และแยกการควบคุมผูต้อ้งสงสัยท่ีมีอายตุ  ่า

กวา่ ๑๘ ปี 
     -   หา้มล่วงละเมิดทางเพศ ต่อสตรีและเด็ก ทั้งทางกาย ทางวาจา หรือใน

ลกัษณะอ่ืน ๆ ทุกกรณี 
     -   หา้มใชค้วามรุนแรง ต่อสถานท่ีมีพลเรือนอาศยั โรงเรียน สถานท่ีทาง

ประวติัศาสตร์ ศาสนา และวฒันธรรม ยกเวน้เม่ือมีเหตุจ าเป็นเพื่อ
ป้องกนัชีวติ 

     -   หา้มท าลายหรือหยบิฉวย ทรัพยสิ์นและผลิตผลทางการเกษตรของ
ประชาชน หรือเอามาโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

๓) การเผยแพร่ข้อมูลเร่ืองสิทธิมนุญชน 
กระทรวงการต่างประเทศยงัจดัท าเอกสารเผยแพร่เพื่อให้หน่วยงานและ

สาธารณชนมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองหลกัสากลของสิทธิมนุษยชน พนัธกรณีของไทย และการ
ด าเนินงานของภาครัฐดา้นการต่างประเทศเพื่อช้ีแจงและแกไ้ขภาพลกัษณ์ของประเทศ อาทิ ชุดหนงัสือ 
๓ เล่มเล็กเร่ืองการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของไทย ซ่ึงใหข้อ้มูลความเป็นมาของการจดัท า
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และการน าเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ขอ้เสนอแนะท่ีประเทศ
ไทยรับมาปฏิบติัภายใตก้ระบวนการ และขอ้มูลรายงานทบทวนฯ ท่ีประเทศไทยไดน้ าเสนอไปแลว้ 

ค. การด าเนินการกบักลุ่มประเทศมุสลมิ 

กลุ่มความร่วมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation) เดิมใชช่ื้อวา่ 
Organization of Islamic Conference มีประเทศสมาชิก ๕๗ ประเทศ โดยไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นประเทศ     
ผูส้ังเกตการณ์ตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ โดยมีความมุ่งหมายท่ีจะเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ สร้างความเขา้ใจต่อโลก
มุสลิมเก่ียวกบันโยบายของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิม แลกเปล่ียนความรู้ ขอ้มูล ปรึกษาหารือในประเด็น
เก่ียวกบัชุมชนมุสลิม และเพิ่มช่องทางการขยายความร่วมมือกบัประเทศอิสลาม ทั้งน้ี หลงัเขา้เป็น                   
ผูส้ังเกตการณ์ ไทยไดส่้งคณะผูแ้ทนเขา้ร่วมการประชุมส าคญัของ OIC หลายคร้ัง โดยเฉพาะการ
ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ  

ไทยและ OIC ยงัมีความร่วมมือและใหค้วามส าคญักบัปัญหาจงัหวดัชายแดน
ภาคใตเ้ป็นล าดบัตน้ โดยเลขาธิการ OIC ไดเ้ดินทางเยอืนไทยเพื่อรับฟังบรรยายขอ้สรุปนโยบายและการ
ด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหาอยา่งครอบคลุมเม่ือปี ๒๕๕๐ และล่าสุดเม่ือวนัท่ี           
๗ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เอกอคัรราชทูตซาเยด คสัเซม เอลมาสรี  ท่ีปรึกษาและผูแ้ทนพิเศษของ
เลขาธิการ OIC พร้อมดว้ยคณะผูแ้ทนระดบัสูงของ OIC ไดเ้ดินทางเยอืนประเทศไทยตามค าเชิญของ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ และไดเ้ขา้พบหารือกบัเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงของไทย รวมทั้ง
เดินทางเยือนจงัหวดัชายแดนภาคใต ้    ซ่ึงฝ่ายไทยและ OIC ไดป้ระณามการใชค้วามรุนแรงโดยไม่เลือก
ประติบติัต่อพลเรือนผูบ้ริสุทธ์ิ ซ่ึงขดัแยง้กบัหลกัค าสอนของศาสนาอิสลาม  

ต่อมาในการประชุมสุดยอดอิสลามคร้ังท่ี 12 (12th Islamic Summit) เม่ือวนัท่ี ๖-๗  
กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๖ ท่ีกรุงไคโร ประเทศอีิยปิต ์ ท่ีประชุม OIC ไดใ้หค้วามมัน่ใจและสนบัสนุนไทยใน
การแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยา่งสร้างสรรค ์

นอกจากน้ี ไทยยงัไดจ้ดัน าเอกอคัรราชทูตของประเทศ OIC ประจ าประเทศไทย 
เดินทางเยือนจงัหวดัชายแดนภาคใตห้ลายคร้ัง เพื่อให้รับทราบสถานการณ์ดว้ยตนเอง และใหร้ายงาน
ขอ้เทจ็จริงให้เมืองหลวงของแต่ละประเทศทราบ 
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บทท่ี ๔ 
สรุปและขอ้คิดเห็น 

 
มาตรฐานระหวา่งประเทศในเร่ืองสิทธิมนุษยชนไม่ใช่เร่ืองใหม่ หากเป็นแนวคิดท่ี

สอดคลอ้งกบับทบญัญติัในรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย และความเช่ือดา้นศาสนาของไทยท่ีใหมี้ความ
เมตตาต่อเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั ซ่ึงจากการผลกัดนัเร่ืองน้ีในช่วง ๑๐ ปีท่ีผา่นมาไดป้รากฏพฒันาการ
ในทางท่ีดีในการใหค้วามส าคญัต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบติัในกรอบของกฎหมายมากข้ึน
โดยแต่ละหน่วยงานไดใ้ชค้วามพยายามในการแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาท่ีจะเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนข้ึนอีก 
  ในเร่ืองน้ี รัฐบาลไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ว ้ดงัน้ี 

- เร่งน าสันติสุขและความปลอดภยัในชีวติทรัพยสิ์นของประชาชนกลบัมาสู่พื้นท่ี
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ควบคู่ไปกบัการขจดัความยากจน ยาเสพติด และอิทธิพลอ านาจมืด โดยนอ้ม
น ากระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั “เขา้ใจ เขา้ถึง และพฒันา” เป็นหลกัปฏิบติัใน
แนวทางสันติวธีิ 

- เนน้การส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วนกบัประชาชนในพื้นท่ี อ านวยความ
ยติุธรรมอยา่งทัว่ถึง เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวติ สร้างโอกาสและความเสมอภาค พฒันา
เศรษฐกิจและสังคมในพื้นท่ี 

- เคารพอตัลกัษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน ส่งเสริมการกระจายอ านาจ การ
ปกครองทอ้งถ่ินในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะพื้นท่ีโดยไม่ขดัต่อรัฐธรรมนูญ 

- เยยีวยาผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากความไม่สงบอยา่งเป็นธรรม 
ในส่วนของกองทพัก็ไดต้ระหนกัถึงปัญหาน้ี และไดก้ าหนดนโยบายดา้นสิทธิ

มนุษยชนท่ีเหมาะสม เช่น ใหม้าตรการจากเบาไปหาหนกั และการเอาชนะโดยไม่ตอ้งรบ เป็นตน้ ซ่ึง
แมว้า่เป็นวธีิการท่ีใชเ้วลาและตอ้งใชค้วามอดทนอยา่งมาก แต่เช่ือวา่จะประสบผลส าเร็จและก่อใหเ้กิด
ผลดีในระยะยาว 

ในรายงานของภาคประชาสังคมก็ยอมรับวา่ หน่วยงานความมัน่คงในประเทศไทยไดมี้
ความพยายามท่ีจะด าเนินการเพื่อการอนุวตัรให้เป็นไปตามขอ้ห่วงใยของต่างประเทศ โดยพบ
ความกา้วหนา้ท่ีส าคญั เช่น  

- มีการพดูถึงนโยบายในการกาหนดการปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ี โดยใหค้านึงถึงสิทธิ
มนุษยชนและหลกันิติธรรมมากข้ึน  

- ในการควบคุมตวัประชาชนตามกฎอยัการศึก หรือพระราชกาหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เจา้หนา้ท่ีมีความระมดัระวงัในการปฏิบติัหนา้ท่ีมากข้ึน โดยเฉพาะใน
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การควบคุมตวัประชาชนตามหน่วยเฉพาะกิจต่างๆ ทั้งการปฏิบติัในต่อผูถู้กควบคุมตวั และการบงัคบัใช้
กฎหมาย อีกทั้งผูถู้กควบคุมตวัสามารถไดรั้บการดาเนินการใหเ้ขา้สู่กระบวนการยติุธรรมเร็วข้ึน  

-  ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีกระทาการอนัเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน พบวา่มีการถูก
ลงโทษทางวนิยัมากข้ึน  

- ประชาชน รวมถึงองคก์รเอกชนดา้นสิทธิมนุษยชน และภาคประชาสังคมสามารถ
ตรวจสอบการทางานของเจา้หนา้ท่ีรัฐมากข้ึน อีกทั้งสามารถร้องเรียนยงัหนวยงานท่ีเก่ียวขอ้งกรณีไม่ได้
รับความเป็นธรรมต่างๆ 
  ในส่วนของการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในมิติต่างประเทศในจงัหวดัชายแดนภาคใตน้ั้น
เป็นไปเพื่อส่งเสริมความไวเ้น้ือเช่ือใจต่อการปฏิบติัของไทย ลดแรงกดดนัจากประชาคมระหวา่ง
ประเทศ โดยมุ่งใหภ้าครัฐ 
 - พึงระวงัการละเมืดสิทธิมนุษยชน อดทดอดกลั้นต่อการกระท าท่ีย ัว่ยใุหภ้าครัฐกระท า
การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 - ใหต่้างประเทศเช่ือมัน่ในกระบวนการยติุธรรมของไทย ลบลา้งขอ้กล่าวหาวา่คน
กระท าความผดิลอยนวล และสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจใหเ้กิดข้ึนกบัประชาชนในพื้นท่ี 
 - ใ                                                                     ย
ในพื้นท่ี คุม้ครองประชาชน โดยปฏิบติัตามมาตรการดา้นความมัน่คงตามหลกัการสิทธิมนุษยชนและ
หลกัมนุษยธรรมสากล 
  การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตป้ระสบผลดีและผลส าเร็จ ดงัน้ี 

๑) การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
๒) การสร้างจิตส านึก ทั้งต่อผูก้  าหนดนโยบาย ผูบ้งัคบับญัชา และผูป้ฏิบติั  
๓) การส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีของไทย เป็นผลดีต่อสถานะของประเทศ การคา้การ

ลงทุน 
๔) ลดและขจดัการสร้างเง่ือนไขความขดัแยง้ การไม่ไดรั้บความเป็นธรรมเป็นการ

ผลกัประชาชนใหไ้ปเขา้ร่วมกบัฝ่ายท่ีเป็นปรปักษก์บัภาครัฐ 
๕) การน ามาตรฐานท่ีดีมาปฏิบติั ส่งเสริมการเป็นสังคมอารยะ 

ขอ้เสนอแนะ 
๑) ควรใหค้วามส าคญัต่อสิทธิมนุษยชนต่อไป ทั้งในการก าหนดนโยบายและปฏิบติั 
๒) สนบัสนุนการจดัท าเอกสารคู่มือและการฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีฝ่ายความมัน่คงให้

ตระหนกัเร่ืองสิทธิมนุษยชนอยา่งต่อเน่ือง 
๓) ส่งเสริมการเขา้ร่วมของหน่วยงานในการรับและช้ีแจงขอ้ร้องเรียน เพื่อใหเ้ห็น

ความส าคญัและเพื่อน ากลบัไปพฒันาการด าเนินการใหดี้ยิ่งข้ึน 
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ประเด็นเร่ืองสิทธิมนุษยชนเป็นเร่ืองท่ีตอ้งด าเนินการในระยะยาว เก่ียวขอ้งกบัการรับรู้
และการตระหนกัของผูป้ฏิบติัและสาธารณชน 

 
  (เพิ่มเติม) 
 

--------------------------------- 
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(ขอ้มูลเพิ่มเติม) 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช ้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ไดแ้ก่ การข้ึนบญัชีด า บญัชีเครือข่าย ซ่ึง

บางส่วนเป็นขอ้มูลท่ีขาดความน่าเช่ือถือหรือเป็นการให้ร้ายป้ายสี การควบคุมตวัประชาชนโดยขาด
พยานหลกัฐาน เจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติับางนายไม่แจง้สถานท่ีควบคุมตวั การคุกคามสิทธิและการท าร้าย
ร่างกายผูต้อ้งสงสัยในระหวา่งควบคุมตวั การจ ากดัสิทธิไม่แจง้ขอ้กล่าวหาและไม่ใหพ้บทนาย โดยถือ
เป็นการเชิญตวัมาเพื่อใหข้อ้มูลเบ้ืองตน้ การออกหมายจบัซ ้ าซอ้น การน าประชาชนเขา้รับการอบรม
อาชีพเป็นเวลา ๔ เดือนโดยไม่สมคัรใจ การหา้มประชาชนเขา้ไปในบางพื้นท่ี การตรวจคน้และปิดลอ้ม
ท่ีเนน้เป้าหมายชาวไทยมุสลิม เป็นตน้ 

การก าหนดระยะเวลาในการควบคุมผูต้อ้งสงสัยไดเ้ป็นเวลานาน ๓๗ วนัโดยไม่มีขอ้
กล่าวหา (ควบคุมตวัตามกฎอยัการศึก ๗ วนั และตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน ๓๐ วนั) เป็นการขดัต่อหลกัการของกติกาสากลวา่ดว้ยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ของ
องคก์ารสหประชาชาติ ท่ีกาหนดใหน้าตวัผูต้อ้งสงสัยไปศาลโดยพลนั ซ่ึงประเทศไทยไดมี้ถอ้ยแถลง
ตีความ คาวา่ โดยพลนั หมายถึงระยะเวลาไม่เกิน 48 ชัว่โมง   

จะเห็นไดว้า่กรณีผูท่ี้สูญหายในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ และในภาคอ่ืนๆของประเทศ
ไทย ครอบครัวผูไ้ดรั้บผลกระทบมิไดต้อ้งการเพียงค่าชดเชยเยยีวยาจากรัฐ แต่ผูไ้ดรั้บผลกระทบเหล่าน้ี
ตอ้งการความยติุธรรม (Judicial Remedy) ซ่ึงหมายถึงสิทธิในการไดรั้บการสืบสวน สอบสวน ท่ีมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส มีความเป็นอิสระ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อน าไปสู่ความรับผดิชอบ
ของผูท่ี้ตอ้งรับผดิชอบ แต่ยงัไม่พบคดีการบงัคบัสูญหายของบุคคลคดีใดท่ีสามารถสืบคน้หาควัผูสู้ญ
หาย และสามารถนาผูก้ระทาผดิมาลงโทษตามกระบวนการยติุธรรมไดแ้มเ้พียงกรณีเดียวทั้งน้ีคดีการ
บงัคบัสูญหายในประเทศไทยท่ีมีความกา้วหนา้มากท่ีสุดท่ีสามารถนาเขา้สู่กระบวนการยติุธรรมไดคื้อ 
คดีการบงัคบัสูญหายนายสมชาย นีละไพจิตร และคดีการลกัพาตวั นายมูฮมัหมดั อาลูไวร่ี ซ่ึงถือไดว้า่
เป็นความสาเร็จของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยติุธรรมหลงัจากคดีท่ีเกิดข้ึนมาเกือบ ๒๐ ปี หรือ 
เกือบจะขาดอายคุวาม พนกังานสอบสวนคดีพิเศษสามารถดาเนินคดีกบั พ.ต.ท.สมคิด บุญถนอม กบั
พวก รวม ๕ คน ไดจ้นอยัการสั่งฟ้องต่อศาลอาญาเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2553 

 
ความก้าวหน้าด้านการด าเนินการ  

หลงัจากการประกาศใช ้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
กองอานวยการเสริมสร้างสันติสุขจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ (กอ.สสส.จชต.) และ กองอานวยการรักษา
ความมัน่คงภายในภาค 4 ส่วนหนา้ (กอรมน 4 สน) ไดอ้อกกฎระเบียบวธีิปฏิบติั คู่มือท่ีจาเป็นอยา่ง
ละเอียดและรัดกุม เพื่อใหเ้ป็นแนวทางในการสร้างความพร้อมดา้นความรู้ความเขา้ใจของเจา้หนา้ท่ี
รัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เช่น  
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-การก าหนดแนวทางปฏิบติัใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐปฏิบติังานใหถู้กตอ้งเหมาะสมเป็นท่ี
ยอมรับโดยคานึงถึงหลกัศาสนาและวฒันธรรมในทอ้งถ่ินเป็นสาคญั ใหมี้ผลกระทบต่อประชาชนนอ้ย
ท่ีสุด  

-การก าหนดแนวทางปฏิบติัในเร่ืองการจบักุมและควบคุมตวับุคคลตอ้งถูกตอ้งตาม
หลกัสิทธิมนุษยชน เช่น ผูน้าชุมชน ผูน้าศาสนา ตอ้งปฏิบติัอยา่งใหเ้กียรติโดยการเชิญตวั การดาเนิน
การจบักุมตอ้งไดรั้บความเห็นชอบร่วมกนัทั้งสามฝ่าย คือ ฝ่ายปกครอง ตารวจและทหาร และจะตอ้ง
รายงานเพื่อขออนุมติัจากผูอ้านวยการ กอ.สส.จชต. ก่อนดาเนินการขออนุมติัหมายจบัจากศาลเพื่อเป็น
หลกัประกนัมิใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐปฏิบติัการโดยพลการ  

-การตรวจคน้ใหก้ระทาอยา่งละมุนละม่อนโดยใหอ้านาจผูป้ฏิบติัตอ้งเป็นขา้ราชการ
หากเป็นขา้ราชการพลเรือนตอ้งดารงตาแหน่งตั้งแต่ระดบั 3 ข้ึนไป หากเป็นขา้ราชการทหารตอ้งเป็นชั้น
สัญญาบตัรข้ึนไป ทั้งน้ีเพื่อเป็นการกาหนดคุณสมบติัของเจา้หนา้ท่ีรัฐไวใ้หเ้หมาะสม  

-การใชก้าลงัตอ้งเป็นไปตามกฎการใชก้าลงัท่ี กอ.สสส.จชต. และระเบียบกองอานวน
การรักษาความมัน่คงภายใน ภาค 4 วา่ดว้ย วธีิปฏิบติังานของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามมาตรา 11 แห่งพระ
ราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548111 กาหนดข้ึน โดยตอ้งดาเนินการตาม
ขั้นตอนไม่กระทาตามอาเภอใจ หลีกเล่ียงการใชอ้าวธุเพื่อมิใหใ้ชเ้กินความจาเป็นและการใชอ้านาจตอ้ง
อยูภ่ายในกรอบของกฎหมาย กรณีท่ีจาเป็นตอ้งใชก้าลงัก็ใหใ้ชเ้ท่าท่ีจาเป็นไดส้ัดส่วนกบัการใชก้าลงั
ของฝ่ายตรงกนัขา้ม เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่อชีวติ ร่างกาย และทรัพยสิ์นของประชาชนผู้
บริสุทธ์ิ ทั้งน้ีโดยเคารพต่อหลกัการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
ระหวา่งประเทศและสนธิสัญญาดา้นสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ รวมทั้งสอดคลอ้งกบัหลกัการ
พื้นฐานวา่ดว้ยการใชก้าลงับงัคบัและอาวธุปืนของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีอานาจหนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย (Basic 
Principle on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials) ของสหประชาชาติ  

ประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตย้งัมีเร่ืองการจดทะเบียนเกิด 
กฎหมายมรดก การใชก้ฎหมายอิสลาม ฯลฯ 
 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้กบัขอ้บทท่ี 4 ไดแ้ก่  
1) พ.ร.บ.กฎอยัการศึก พ.ศ.2457  
2) พ.ร.บ.วา่ดว้ยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2495  
3) พ.ร.บ.การป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522  
4) พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547  
5) พ.ร.บ.ความมัน่คงแห่งชาติ พ.ศ.2550  
6) พ.ร.ก.ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  


