ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่น่าสนใจ
๑. ปัญหาการค้ามนุษย์
รัฐ บาลของประเทศสหรัฐ อเมริ กาได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจาปี ๒๕๕๗
(Traffickingin Persons Report : TIP Report) ระบุว่า ประเทศไทยเป็นประเทศต้นทาง ปลายทาง และ
ทางผ่านสาหรับการค้ามนุษย์เพื่อการบังคับใช้แรงงานโดยเหยื่อจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งได้แก่ เมียนมา จีน
เวียดนามรัสเซีย อุซเบกิสถาน อินเดีย และฟิจิ จะเดินทางมายังประเทศไทยโดยได้รับความช่วยเหลือจากญาติ
หรื อ คนในชุ ม ชน หรื อ ผ่ านเครื อ ข่ ายแบบไม่เ ป็ นทางการที่ท าหน้ า ที่ จัด หาหรื อลั ก ลอบน าพาบุค คล ทั้ ง นี้
ประมาณการว่ามี แรงงานข้ามชาติในไทย ๒ - ๓ ล้านคน ส่ว นใหญ่มาจากเมียนมา โดยจะถูกบังคับขู่เข็ญ
หลอกลวง ให้เข้าสู่การใช้แรงงานหรือถูกกดขี่ในธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต้องทางานหนักใน
เรือประมงสัญชาติไทยที่ล่องเรืออยู่ในน่านน้าไทยและน่านน้าสากล มีชั่วโมงทางานยาววันละ ๑๘ - ๒๐ ชั่วโมง
ต่อวัน ๗ วันต่อสัปดาห์ ได้รับค่าแรงเล็กน้อย มีการข่มขู่ที่จะตัดเงิน รวมทั้งการไม่จ่ายเงินค่าจ้างเต็มจานวน ถูก
ข่มขู่และทุบตี บางรายอยู่ในทะเลเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน ทั้งนี้ รายงานในปี ๒๕๕๖ พบว่าร้อยละ ๑๗
ของลูกเรือประมงที่ถูกสารวจได้ใช้เวลามากกว่า ๑ เดือนในทะเล นอกจากกิจการประมงแล้ว ยังพบว่าเหยื่อ
การค้ามนุษย์ยังถูกใช้ในกิจการสิ่งทอระดับล่าง โรงงาน การทางานบ้าน ธุรกิจบริการทางเพศ รวมถึงการถูก
บังคับให้เป็นขอทาน
นอกจากนั้น ในรายงานยังได้ระบุพฤติกรรมทุจริตของเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศตามแนวชายแดน ลาว
พม่าและกัมพูชา ซึ่งอานวยความสะดวกให้กับกระบวนการเคลื่ อนย้ายแรงงานที่ไม่มีเอกสารประจาตัว และ
ระบุว่า รัฐบาลไทยไม่สามารถดาเนินการและไม่ได้มีความพยายามอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานขั้น
ต่าในการขจัดการค้ามนุษย์ตามพิธีสารว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรี
และเด็ก จึงได้ลดระดับประเทศไทยลงไปอยู่ในบัญชีกลุ่มที่ ๓ (Tier 3)
๒. ปัญหาสิทธิชุมชน
แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จะได้รับรองสิทธิของบุคคลและชุมชนใน
การได้รับข้อมูล คาชี้แจง และเหตุผลก่อนการอนุญาตหรือการดาเนินโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต รวมถึงจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็ นของประชาชนอย่าง
ทั่วถึงก่อนดาเนินการ นอกจากนั้น ยังรับรองสิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์
บารุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง
ส่งเสริม และรัก ษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้ดารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้ อมที่จะไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิ ตของตน แต่ในทางปฏิบัติยังคงพบว่า มีชุมชน
ทัว่ ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินโครงการทั้งของรัฐและเอกชน
ทิศทางการพัฒนาประเทศในหลายทศวรรษที่ผ่านมา รัฐบาลได้เน้นการสร้างและขยายการเติบโตทาง
เศรษฐกิ จ โดยการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม และลงทุ น ในโครงสร้ า งพื้ น ฐานขนาดใหญ่ ที่ มี ก ารใช้ ทุ น ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มข้น และกระจายการจัด ตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งเคยเป็นพื้นที่กสิกร

รมและเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนและชุมชนในด้านต่าง ๆ
เช่น สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐสิ ทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน และการแสดง
ความคิดเห็นต่อหน่วยงานของรัฐก่อนการพิจารณาอนุญาตดาเนินโครงการ ตลอดจนปัญหาผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และต่อสุขภาพของชุมชน นอกจากนี้ เมื่อมีการดาเนินโครงการ
เหล่านี้ ในพื้นที่มีทั้งกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของโครงการ และกลุ่มที่ ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ จนทาให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ บานปลายไปสู่การคุกคามนาชุมชนที่คัดค้าน
การดาเนินโครงการ และบางรายถูกทาร้ายจนเสียชีวิต โดยยังไม่สามารถนาตัวผู้กระทาความผิดมาลงโทษได้
๓. ปัญหาสิทธิในที่ดิน
จากการศึกษาข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่าในภาพรวมของประเทศพบว่า ปัญหา
เรื่องที่ดินและป่าที่พบตลอด ปี ๒๕๕๗ ที่ยังคงเป็นปัญหาที่มีมาอยู่ก่อนแล้วและยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยมี
ปัญหาหลัก คือ ความเหลื่อมล้าในการถือครองที่ดิน ข้อมูลรายงานภาวะสังคมในไตรมาส ๒ ปี๒๕๕๗ ของ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า ประเทศไทยมีความเหลื่อมล้า
ด้านการถือครองที่ดินสูงมาก โดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ๒๐ ที่ถือครองที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนพื้นที่ถือ
ครองที่ดินสูงถึงร้อยละ๗๙.๙ของพื้นที่ทั้งหมดในขณะที่กลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ๒๐ ที่ถือครองที่ดินน้อยที่สุด
มีสัดส่วนถือครองที่ดินเพียงร้อยละ๐.๓เท่านั้น ๕๐ โดยรัฐยังไม่อาจกระจายการถือครองที่ดินและช่วยเหลือ
เกษตรกรให้มีสิทธิในที่ดินได้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม การกระจุกตัวของการถือครองที่ดินอยู่กับคน
บางกลุ่ม ในขณะที่คนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะคนยากจนและเกษตรกรรายย่อย ไม่มีที่ดินถือครองหรือไม่มีโอกาส
ในการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินซึ่งเป็น ทรัพยากรและเป็นฐานการผลิตที่สาคัญของประเทศ มีการถือครองที่ดิน
ไว้โดยมิได้ทาประโยชน์ ไม่ได้ทาให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ แต่เป็นการถือครองไว้เพื่อการเก็งกาไร
นอกจากนี้ยังพบปัญหาการใช้ระบบการผลิตแบบเกษตรพันธสัญญาที่ไม่ธรรมต่อเกษตรกรโดยเปิด
โอกาสให้บริษัททางการเกษตรรายใหญ่สามารถครอบครองปัจจัยการผลิตทางการเกษตรรวมทั้งการถือครอง
ที่ดิน โดยที่ภาครัฐมิ ได้มีการสงวนอนุรักษ์ปัจจัยการผลิตเหล่านั้นให้เกษตรกร เกิดการผูกขาดข้อมูลความรู้
ปัจจัยการผลิต จนเกิดความไม่เป็นธรรมของระบบเกษตรพันธสัญญา โดยกลไกรัฐไม่สามารถแก้ ไข ช่วยเหลือ
เกษตรกรได้ ส่งผลทาให้เกษตรกรไม่มีที่ดินทากินและกลายเป็นผู้ใช้แรงงานรับจ้างในที่ดินของตนเองในที่สุด
ปัญหาอีกประการหนึ่งคือเรื่องการกาหนดแนวเขตที่ดินของรัฐที่ยังไม่ชัดเจนจนเป็นเหตุให้เกิดข้อ
พิพาท เนื่องจากกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดเขตการใช้ที่ดิน รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี มี
ขั้นตอนและวิธีการที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มีการประกาศแนวเขตที่ดินจานวนมากทับซ้อนกัน ประกอบกับแผน
ที่แนบท้ายประกาศใช้มาตราส่วนที่แตกต่างกัน มีการสารวจรังวัดเพียงบางส่วน ส่งผลให้มีข้อพิพาทเรื่องแนว
เขตที่ดินมาโดยตลอด กลายเป็นปัญหาในทางปฏิบัติทั้งระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ ภาครัฐกับเอกชน และ
ระหว่างเอกชนด้วยกัน
๔. ปัญหาสิทธิของบุคคลหลากหลายทางเพศ
- ผู้ ที่ มี ค วามหลากหลายทางเพศจะถู ก จ ากั ด บทบาททางสั ง คม เช่ น สั ง คมมองว่ า ผู้ ที่ มี ค วาม
หลากหลายทางเพศไม่ เ หมาะสมกั บ อาชี พ ครู ห รื อ อาจารย์ ดั ง กรณี ข องคุ ณ เคท ครั้ ง พิ บู ล ย์ ที่ ผู้ บ ริ ห าร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติไม่รับบรรจุให้เป็นอาจารย์ เนื่องจากเห็นว่ามีพฤติกรรมในการแสดงออกไม่
เหมาะสม แต่เหตุผลเบื้องลึกอาจเกิดขึ้นจากอคติต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศ
- อคติที่มีต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศของสังคม ได้ก่อให้เกิดการทาลายความมั่นใจใน
ศักยภาพของตนเองของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ส่วนใหญ่จึงเลือกจากัดเส้นทางการดาเนินชีวิตและ
บทบาทในการประกอบอาชีพ เช่น ทางานด้านการแสดง ทางานบริการ หรือบริการเสริมความงาม ทั้งที่อาจมี
ความสามารถและความชานาญในด้านอื่นๆ แต่ถูกปิดกั้นโอกาสในการพัฒนาตนเอง
- มีการเลื อกปฏิบัติต่อบุ คคลที่มีความหลากหลายทางเพศในการรับเข้าทางาน บางครั้งผู้ มีความ
หลากหลายทางเพศไม่ได้รับโอกาสให้เข้าทางานทั้งที่มีคุณสมบัติพร้อม หรือได้รับเข้าทางานแล้วแต่ถูกปฏิเสธ
ในภายหลังเมื่อนายจ้างรู้ว่าเป็นผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ บางครั้งต้องทาแบบทดสอบทางจิตวิทยาก่อน
การรับเข้าทางาน โดยที่ไม่ใช่เป็นกระบวนการคัดเลือกตามปกติและผู้สมัครงานคนอื่นไม่ต้องผ่านกระบวนการ
เดียวกัน
- การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศปรากฏชัดเจนและรุนแรงที่สุดในกรณีของผู้ที่
มีความหลากหลายทางเพศที่ทางานอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งเจ้าหน้าที่เทศกิจ และอาสาสมัครช่วยเหลื อ
นักท่องเที่ยวของสถานีตารวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา ได้จับกุมบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วยวิธีการใช้
ความรุนแรง ยึดบัตรประชาชน รวมถึงตั้งข้อกล่าวหาที่ไม่มีบทบัญญัติความผิดทางกฎหมาย เช่น “ชายแต่ง
กายเป็นหญิง” “เตร็ดเตร่ยามวิกาล” “ก่อความเดือดร้อนราคาญแก่นักท่องเที่ยว” เป็นต้น
- การเรียนการสอนในวิชาสุขศึกษาในประเทศไทย มีเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง จึงส่งผลให้
ผู้เรียนมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ เช่น ในแบบเรียนวิชาสุขศึกษามีการใช้คาว่า
“เบี่ยงเบนทางเพศ” ในการอธิบายถึงความรักเพศเดียวกัน โดยอาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องว่าความ
รักในเพศเดียวกันนั้นเป็นเรื่องที่ผิดปกติหรือผิดธรรมชาติ ซึ่งทัศนคติที่ไม่ถูกต้องหรือความไม่เข้าใจดังกล่าวอาจ
นาไปสู่ปัญหาความรุนแรงทางกายภาพ เช่น การทาร้ายร่างกาย การทะเลาะวิวาท การรังแกกันด้วยเหตุแห่ง
อคติ เป็นต้น
- ในมิติด้านศาสนา ส่วนใหญ่ยังไม่ยอมรับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ควรที่จะต้องมีการเจรจากับ
ผู้นาทางศาสนาให้มีความผ่อนปรนความเคร่งครัด รณรงค์ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและยอมรับในแนวคิดเรื่อง
ความหลากหลายทางเพศมากยิ่งขึ้น
- การรั บ รองสถานภาพของกลุ่ ม บุ คคลผู้ มี ค วามหลากหลายทางเพศในประเทศไทยปั จ จุ บั น นั้ น
กลุ่มผู้มีภาวะเพศกากวม (Intersex) สามารถขอเปลี่ยนคานาหน้านามได้แล้ว ส่วนกลุ่มคนข้ามเพศนั้น (Trans
genders) ยังไม่สามารถที่จะร้องขอปรับเปลี่ยนคานาหน้านามได้ ซึ่งในหลายประเทศได้มีการรับรองให้ กลุ่ม
LGBTI สามารถเปลี่ยนคานาหน้านามได้แล้ว
- กฎหมายบางฉบับมีความอ่อนไหวในประเด็นความหลากหลายทางเพศ หรือถูกตีความในการกีดกัน
สิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ บางครั้งนาไปสู่การลดทอนสถานะและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิ
ทางกฎหมายของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เช่น พ.ร.บ. คานาหน้าชื่อบุคคล ที่ทาให้ผู้ที่มีความ
หลากหลายทางเพศมีปัญหายุ่งยากในการติดต่อราชการ การสมัครงาน หรือเมื่อเกิดกรณีบัตรประชาชนหาย
ไม่สามารถใช้เพียงสาเนาบัตรประชาชนในการยืนยันความเป็นตัวตนได้ ต้องมีกระบวนการที่ซับซ้อน ยุ่งยาก
มากขึ้น

- สื่อมวลชนมักนาเสนอภาพว่า คนรักเพศเดียวกันเป็นพวกที่มีจิตผิดปกติและชอบใช้ความรุนแรง เช่น
นาเสนอข่าวเกี่ยวกับการทาร้ายร่างกาย โดยใช้ถ้อยคาว่า “ทอมโหด” และชี้นาไปในประเด็นความผิดปกติทาง
จิต ทาให้เป็นการตอกย้าความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องและเป็นการส่งต่อความเข้าใจผิดที่ มีต่อบุคคลหลากหลายทาง
เพศดังกล่าวไปสู่สังคมต่อไป
- การขาดความละเอียดอ่อนต่อการให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแก่บุคคลหลากหลายทางเพศ
กรณีที่มีอาการป่วยด้านสุขภาพทางเพศ การเผชิญกับสายตาและคาถามที่มีลักษณะดูหมิ่นหรือเหยียดหยาม
ของเจ้าหน้าที่ ทาให้บุคคลหลากหลายทางเพศไม่กล้าเปิดเผยรสนิยมทางเพศของตนในการเข้ารับการรักษา
หรือเลือกที่จะไม่ไปพบแพทย์เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น จึงอาจส่งผลอันตรายต่อสุขภาพของบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศตามมาได้ อีกทั้งการมีสถานะภายนอกไม่ตรงกับการเป็น “นาย” ตามบัตรประชาชน ทาให้
กระเทยหรือคนข้ามเพศที่ผ่านการศัลยกรรมหน้าอกหรือแปลงเพศแล้ว ยังคงต้องนอนรวมในห้องผู้ป่วยชาย
การถูกจับจ้องโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้ป่วยชายอื่นๆ ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ไม่เป็นส่วนตัว ไม่ปลอดภัย ไม่สะดวกใจ
ในการเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือเข้าห้องน้า และลาบากใจในการสื่อสารเพื่อขออุปกรณ์บางอย่าง
๕. ปัญหาสิทธิของกลุ่มชาติพันธ์ และสถานะบุคคล
มีประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการได้รับสถานะบุคคลตามกฎหมาย การจัดตั้งถิ่นฐานการประกอบอาชีพ
และการดารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมของกลุ่ม การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานในการดารงชีวิตตาม
มาตรฐานที่เหมาะสม ซึ่งที่ผ่านมา รัฐได้ดาเนินมาตรการที่มีความก้าวหน้าในหลายด้าน เพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขเยียวยาปัญหาเกี่ยวกับสถานะบุคคลในหลายมิติ เช่น การจัดทาทะเบียนประวัติ
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน และการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติและสถานะ
บุคคล เป็นต้น แต่ยังพบว่าหน่วยงานรัฐยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะ
การพึ่ ง พิ ง ธรรมชาติ แ ละป่ า นโยบายของรั ฐ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมมักจะดาเนินการโดยไม่คานึ งถึงสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ นอกจากนั้น กลุ่มชาติพันธุ์ยังมีปัญหาเรื่อง
การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสาธารณสุข และการศึกษา รัฐจึงควรจัดให้มีบริการขั้น
พื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษา เพื่อให้ครอบคลุมถึงกลุ่มชาติพันธุ์
๖. ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- ผลกระทบด้านสิทธิในชีวิตและร่างกายของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ อันสืบเนื่องมาจาก
การใช้ความรุนแรงของผู้ก่อความไม่สงบ
- การใช้กฎหมายความมั่นคงในการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย โดยเฉพาะกรณีผู้ต้องหาในคดีการก่อความ
ไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ บางครั้งไม่มีหมายค้นและหมายจับ มีการควบคุมตัวไว้ในสถานที่ลับ
เฉพาะ ญาติไม่สามารถเข้าเยี่ยมได้ มีการซ้อมทรมานผู้ต้องหาให้รับสารภาพหรือเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่รัฐ
ต้องการ อีกทั้งมีการเหวี่ยงแหจับกุมโดยการขาดการหาพยานหลักฐานที่ชัดเจน ทาให้มีผู้ถูกจับกุมดาเนินคดีใน
กระบวนการทางศาลเป็นจานวนมาก ส่งผลให้กระบวนการยุติธรรมมีความล่าช้า นาไปสู่การให้ผู้ที่มีความเห็น
ต่างไปสร้างเงื่อนไขในการลดความชอบธรรมในการทาหน้าที่ของฝ่ายรัฐทั้งในด้านความมั่นคงและกระบวนการ
ยุติธรรม

๗. ปัญหาการบังคับให้บุคคลสูญหาย (อุ้มหาย)
แม้ว่าประเทศไทยจะเป็ นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ และได้ลงนามอนุสัญญาว่าด้วยการ
ป้ อ งกั น บุ ค คลจากการหายสาบสู ญ โดยถู ก บัง คั บ โดยประเทศไทยได้ แ สดงเจตนารมณ์ ที่ จ ะเข้า เป็ น ภาคี
อนุสัญญาดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่กลับยังคงพบปัญหาการบังคับบุคคลให้สูญหายหรือการอุ้มหายอยู่ ซึ่งในหลาย
กรณีอาจเกี่ยวข้องกับการกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐและโดยส่วนใหญ่ยังไม่สามารถนาตัวผู้กระทาความผิดมา
ลงโทษได้ เช่น กรณีการหายตัวไปของนายพอละจี (บิลลี่) รักจงเจริญ แกนนาชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย
อาเภอแก่ง กระจาน จั งหวัดเพชรบุ รี ที่ห ายสาบสู ญ ไปหลั งจากที่ถูก เชิญ ไปพบเจ้า หน้าที่ รัฐ เมื่อวัน ที่ ๑๗
เมษายน ๒๕๕๗ นอกจากนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะในการนามาใช้กับคดีความผิดประเภทนี้ ดังนั้น
รัฐจึงควรมีกฎหมายที่จะให้การกระทาดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญามีบทลงโทษที่เหมาะสมกับความร้ายแรง
ของการกระทาความผิด และมีกลไกที่เป็นอิสระในการที่จะนาผู้กระทาความผิดมาลงโทษ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน
กระทรวงยุติธรรมอยู่ในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการ
บังคับบุ คคลให้ สู ญหาย เพื่อให้ ส อดคล้ องกับอนุสั ญญาดั งกล่ าว รัฐ จึงควรบัญญัติร่างกฎหมายดังกล่าวให้
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของอนุสัญญาทั้งสองฉบับ และเร่งให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว
๘. สื่อกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- การละเมิด “สิทธิ" ของเหยื่อ ผู้ถูกกระทา ผู้ต้องหา ผู้ต้องสงสัยในกระบวนการยุติธรรม โดยทั่วไป
แล้ว ในข่าวอาชญากรรม ปัญหาการละเมิดสิทธิมักเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้สื่อข่าว หรือตารวจ เจ้าหน้าที่พนักงาน
นาเสนอข่าวนั้นสู่สาธารณะ ไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนใด แม้ผู้ต้องหาจะ "สารภาพ" และถูกตารวจ เจ้าหน้าที่จับกุม
ตัวเพื่อนาไปทาแผนประกอบรับคาสารภาพ แต่ก็ยังเป็นเพียง "ผู้ต้องหา/ต้องสงสัย" อยู่ ซึ่งจะรายงานเสมือนว่า
"เขาเป็นผู้กระทาความผิด" ไม่ได้ เช่น การใช้คาว่า "คนร้าย", "ผู้ก่อความผิด" ซึ่งในทางหนึ่งเป็นการละเมิดสิทธิ
และศักดิ์ศรีของผู้ที่เกี่ยวข้องในข่าว ดังนั้นควรจะใช้เพียงแค่ว่า “ผู้ต้องหา” , “ผู้ต้องสงสัย”, หรือ “จาเลย” ใน
กรณีที่เริ่มเข้าสู่กระบวนการทางศาล
- เราจะพบว่าบ่อยครั้งด้วยความไม่รู้หรือเข้าใจผิดของกองบรรณาธิการ หรือผู้สื่อข่าว มักรายงาน
ข้อเท็จจริงในคดีอาชญากรรมผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือเบี่ยงเบนเนื้อหาออกไปจากความถูกต้อง การรายงาน
ข่าวอาชญากรรมควรเพ่งเน้นไปที่ข้อเท็ จจริงที่มีรายละเอียด ไม่เสริมเติมแต่งเชิงเร้าอารมณ์ ไม่เปิดเผยข้อมูล
อันนาไปสู่การเสียรูปคดี หรือการเปิดเผยรายละเอียดที่อาจนาไปสู่การสะเทือนอารมณ์ความรู้สึกของญาติ
เหยื่อ และบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีอาชญากรรมนั้น และระมัดระวังภาพการนาเสนอที่อาจมีเด็กและเยาวช น
สามารถดูและนาไปเลียนแบบพฤติกรรมอาชญากรรมนั้นได้
- อาจพูดได้ว่าการละเมิดสิทธิของผู้ตกเป็นข่าวอาชญากรรมมากที่สุด คือ การเปิดเผยข้อมูลอัตลักษณ์
บุคคลผ่านการเปิดเผยใบหน้า ไม่ว่ากล้องจากสื่อมวลชนจะถ่ายภาพนั้นได้เอง หรือมีชุดเจ้าหน้าที่ตารวจจัดให้มี
การแถลงข่าว อันที่จริงแล้วสื่อมวลชนต้องพยายามหลีกเลี่ยงภาพโคลสอัพ (close up) ใบหน้า ของผู้ต้องหา
อาจถ่ายเพียงแค่ครึ่งหน้า (ล่าง) ในเวลาที่เขา/เธอ พูดให้การ หลีกเลี่ยงการนาเสนอภาพที่มีความรุนแรง หรือ
โหดร้าย กระทบกระเทือนจิตใจผู้ ชม ซึ่งหลายๆ ครั้งนาไปสู่ปัญหาการละเมิดสิ ทธิการเปิดเผยอัตลักษณ์ส่วน
บุคคลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในข่าวทุกกรณี

- วัตถุประสงค์ของข่าว โดยเนื้อแท้แล้วเป็นไปเพื่อเปิดเผยเฉพาะข้อเท็จจริงของคดี ดังนั้นสื่อมวลชน
จึงควรละเว้นการเปิดเผยข้อมูลเชิงเร้าอารมณ์ที่ไม่จาเป็น ลดการสร้างสื่อข้อมูลที่อาจสร้างความเกลียดแ ค้น
ทางสังคม การปลุกปั่นอารมณ์คนดู ให้มีความเกลียดชัง การรายงานข่าวพึงมุ่งเน้นเฉพาะข้อเท็จจริงและตั้ง
คาถามต่อ เงื่อนงาและรายละเอีย ดของคดี ละเว้นการเปิดเผยข้อมูล ที่ยังมิได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้า ที่
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือก่อนรายงาน
- บ่อยครั้งที่การนาเสนอข่าวนาไปสู่การสร้างภาพเชิงลบ การตีตราประทับ หรือเหมารวมผู้ที่ตกเป็น
ข่าว หลายๆ กรณีทาให้ผู้คนในสังคมเกิดความเข้าใจผิดต่อผู้ที่ตกเป็นข่าวในข่าวอาชญากรรม ซึ่งนาไปสู่การ
สร้างอคติและภาพตัวแทนเชิงลบที่ยากเกินกว่าจะแก้ไขได้ การนาเสนอข่าวหรือรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชาติ
พันธุ์ สีผิว ควรต้องนาเสนออย่างถูกต้อง ข้อเท็จจริงครบถ้วน ไม่บิดเบือน หรือนาเสนอในลักษณะสร้างความ
ขัดแย้ง โดยต้องไม่นาเสนอในลักษณะการดูหมิ่น หรือสร้างตราประทับเชิงลบ อคติ เหมารวมทางชาติพันธุ์
หรือทาให้กลายเป็นเรื่องตลก
- ในบริบทของการทางานด้านการสื่อสารสาธารณะในปัจจุบัน สื่อมวลชนควรต้องคานึงถึง "สิทธิใน
การถูกลืม" (right to be forgotten) ด้วย โดยเฉพาะในกรณีของบุคคลที่ได้รับการพิสูจน์ทางศาลโดยคา
พิพากษาแล้ว ว่าเป็ น ผู้บ ริ สุ ทธิ์ สื่อมวลชนควรที่จะต้องตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารคาพิพากษานั้นเท่าที่
เพียงพอต่อการประกาศความบริสุทธิ์ และหรือหน้าที่ของสื่อในการติดตามลบข้อมูลข่าวสารที่อาจสร้างความ
เข้าใจผิดต่อไปให้กับผู้บริสุทธิ์ สื่อจาเป็นต้องลบข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ต้องหา ผู้ต้องสงสัย หรือจาเลยคดี
ความอาชญากรรมนั้นๆ (ในกรณีที่ไม่ผิดหรือข่าวสารผิด) ถูกลืมข่าวเชิงลบไปจากสังคมเพื่อให้โอกาสในการ
เริ่มต้นชีวิตใหม่
๙. ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติ
แรงงานข้ า มชาติ ซึ่ ง ถื อ เป็ น กลุ่ ม ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ต่ อ การถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ในขณะที่
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ตลอดจนพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ยังมิได้ประกันสิทธิ
แรงงานขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมถึงแรงงานข้ามชาติ ทาให้แรงงานกลุ่มนี้มักได้ค่าจ้างต่ากว่ามาตรฐานแรงงาน
ขั้นต่า ไม่มีวันหยุดประจาสัปดาห์ ไม่มีวันลา ไม่มีหลักประกันสุขภาพใดๆ ตลอดจนไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จาก
กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน คนกลุ่มนี้จะต้องซื้อสิทธิบัตรประกันสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ
เอง ไม่มีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานหรือนัดหยุดงาน การยื่นข้อร้องเรียนต่อนายจ้างเสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้างหรือ
ส่งกลับประเทศต้นทาง บางรายถูกนายจ้างให้ออกจากงานเนื่องจากตั้งครรภ์ แรงงานกลุ่มนี้จะอยู่ในระบบจ้ าง
งานระยะสั้นไม่เกิน ๑ ปี หรือระบบการจ้างแบบเหมาช่วง งานที่รับจ้างส่วนใหญ่อยู่ในภาคการผลิตที่กฎหมาย
แรงงานยังให้ความคุ้มครองไม่ถึง เช่น งานเกษตรกรรม งานประมงทะเล งานก่อสร้างงานบ้าน เป็นต้น ใน
ขณะเดียวกัน กลุ่มแรงงานข้ามชาติมักถูกมองว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลจึงมีมาตรการ
ควบคุมแรงงานกลุ่มนี้อย่างเข้มงวด เช่น การเดินทางและการเปลี่ยนงาน เป็นต้น
จากรายงานสถานการณ์ด้านสิทธิแรงงานข้ามชาติ ปี ๒๕๕๗ ของมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แรงงานระบุปัญหาของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยที่สาคัญ ดังนี้
- การเข้าถึงการสื่อสาร ทาให้มีปัญหาในการสื่อสารกับนายจ้าง และการดารงชีวิตประจาวัน

- ทัศนคติที่เป็นลบหรืออคติของชุมชนที่มีต่อแรงงานข้ามชาติ ทั้งในด้านเชื้อชาติ สถานะทางเศรษฐกิจ
และการแย่งอาชีพ
- การขาดความเข้าใจทางกฎหมายไทย ทาให้เสี่ยงต่อการถูกละเมิด และแสวงหาประโยชน์ และไม่
สามารถเข้าถึงกระบวนการทางกฎหมายไทยได้
- การถูกล่อลวงให้มาทางาน ทาให้ถูกแสวงหาประโยชน์และตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์
- การใช้แรงงานเด็กต่างชาติที่อายุต่ากว่า ๑๕ ปี โดยอาศัยช่องโหว่และการบังคับใช้กฎหมาย
- ขาดการเข้าถึงของบริการสุขภาพของรัฐ
- การได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายของรัฐ แม้ว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีในปี ๒๕๔๘ ให้เด็ก
ต่างชาติ เด็กไร้สัญชาติสามารถเข้าเรียนในระบบโรงเรียนของรัฐได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ ในทางปฏิบัติพบว่า
มีโรงเรียนจานวนน้อยที่เปิดรับเด็กต่างด้าวที่เป็นลูกแรงงานต่างชาติ เนื่องจากปัญหาในการสื่อสาร และบาง
แห่งมีอคติว่าเป็นภาระของสังคม
- การไม่สามารถเข้าถึงกระบวนทางยุติธรรมทั้งกระบวนการ แรงงานต่างชาติจึงเสี่ยงต่อการถูก
แสวงหาประโยชน์จากการอาศัยช่องว่างทางกฎหมาย เช่น การขูดรีดแรงงาน เมื่อถูกจับ จะมีการเรียกร้อง
ผลประโยชน์หรือว่าส่วยจากผู้ประกอบการหรือแรงงาน
๑๐. ปัญหาสิทธิของคนพิการ
- การมีส่ ว นร่ วมของคนพิการตามพระราชบัญญัติส่ งเสริมและพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
๒๕๕๐ พบว่า คนพิการได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ บ้าง แต่ยังไม่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ตั้งแต่ขั้นตอนของ
การคิดและวางแผน รวมถึง การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การสร้างการยอมรับต่อคนพิการ แม้จะมีการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ของคนพิการ
ที่ประสบอยู่ แต่พบว่าผู้ปกครองคนพิการจานวนหนึ่งไม่ต้องการให้ลูกทาบัตรคนพิการเพราะเห็นว่าเป็นการตี
ตราทางสังคม
- การเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การเดินทางและข้อมูล พบว่า คนพิการยังไม่สามารถเข้าถึง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การเดินทาง และข้อมูลข่า วสารทาให้เป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตได้อย่างอิสระ
รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม “อารยะสถาปัตย์” (Universal Design) หรือการออกแบบที่ทุกคนใช้
ประโยชน์ได้ ยังไม่มีการนาไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง
- การเข้าถึงกระบวนการยุ ติธ รรม พบว่า คนพิการยังมีข้อจากัดในการเข้าถึงบริการต่างๆ ใน
กระบวนการยุติธรรม เช่น การขาดล่ามภาษามือ หรื อการขาดผู้ประกอบวิชาชีพในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้
พิการที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เป็นต้น
- การถูกทาร้าย แสวงประโยชน์ หรือล่วงละเมิด พบว่ า คนพิการที่ยากจนและอยู่ตามลาพัง ไม่
สามารถช่วยตัวเองได้ มักจะถูกทอดทิ้ง และเสี่ยงต่อการถูกทาร้ายและละเมิดในรูปแบบต่างๆ โดยหน่วยงานรัฐ
ยังไม่มีมาตรการเชิงรุกที่จะป้องกันได้

- การดารงชีวิตอย่างอิสระและการมีมาตรฐานการดารงชีวิตที่เพียงพอ พบว่า ในสังคมไทยยังไม่ได้
ให้คนพิการสามารถดารงชีวิตอย่างอิสระได้ ซึ่งหมายถึง การที่คนพิการสามารถเลือกดารงชีวิตในรูปแบบที่ตน
ต้องการได้ อันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีและเสรีภาพในการตัดสินใจ
- สิทธิด้านการศึกษา พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้คน
พิการมีสิ ทธิทางการศึกษาที่มีมาตรฐานตั้งแต่แรกเกิด หรือพบความพิการจนตลอดชีวิต โดยต้องค านึงถึง
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจาเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล
อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติ พบว่า คนพิการจานวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้การพิจารณารับเด็ก
พิการเข้าเรียนในสถานศึกษาขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารของสถานศึกษาแต่ละแห่ง เด็กพิการจานวนไม่น้อย
ถูกปฏิเสธการเข้าเรียนในโรงเรียนปกติ เช่น เด็กออทิสติก รวมถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากรครูที่มีความรู้
ความเข้าใจในการสอนคนพิการ
- การจ้างงานคนพิการ โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุ ณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
กาหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐต้องรับคนพิการเข้าทางานในอัตราส่วน
ตามที่เหมาะสม และในกรณีที่ไม่ได้รับคนพิการเข้าทางานตามที่ก าหนด จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและ
พัฒ นาคุ ณภาพชี วิต คนพิ การ หรื อ ให้ ก ารช่ว ยเหลื อ อื่ นใดแก่ คนพิก ารหรือ ผู้ ดูแ ลคนพิก ารแทน แต่ พบว่ า
มาตรการดั ง กล่ าวไม่ ต อบสนองต่ อความต้ องการของคนพิ การที่ ปั จ จุบั น เป็ น ผู้ ป ระกอบการเองมากกว่ า
นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาดมาตรการที่จ ะเตรียมคนพิการให้มีความพร้อมสาหรับการท างานและ
คนพิการต้องการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายนี้
๑๑. ปัญหาสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้หญิง
- คดีข่มขืน มีกระบวนการในการสืบสวนสอบสวนไม่เหมาะสม และระบบวิธีพิจารณาที่ไม่เอื้อต่อ
ผู้เสียหาย เป็นการทาร้ายความรู้สึกของเหยื่อ
๑๒. สิทธิในชีวิตกับการโทษประหารชีวิต
- การละเมิดสิทธิในชีวิตและร่ างกายในปัจจุบันยังคงเกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบ แต่การละเมิด
รูปแบบหนึ่งที่ในทางกฎหมายยอมรับให้เกิดขึ้นได้คือ “การลงโทษด้วยวิธีการประหารชีวิต ” ซึ่งในบริบทของ
โลกทุกวันนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วว่า การลงโทษด้วยวิธีการประหารชีวิตนั้น นอกจากจะเป็นการละเมิด
สิทธิในชีวิตและร่างกายของมนุษย์แล้ว ยังไม่ก่อให้เกิดการลดลงของอัตราก่ออาชญากรรม อันจะเห็นได้จาก
เอกสารรายงานการวิจัยหลายชิ้นที่เป็นเครื่องยืนยันว่าการลงโทษด้วยวิธีการประหารชีวิตไม่ใช่ปัจจัยหลักใน
การช่วยลดอัตราการก่ออาชญากรรมแต่อย่างใด
การยกเลิกโทษประหารชีวิต เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
และแวดวงนั กวิช าการอย่ างแพร่ ห ลาย โดยที่ กลุ่ มหนึ่งเห็ นว่าโทษประหารชีวิตเป็นสิ่ ง ที่ไม่ส อดคล้ องกั บ
หลักการของสิทธิมนุษยชน ขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเห็นว่าโทษประหารชีวิตยังจาเป็นต่อสังคมไทยเพื่อปรามไม่ให้
เกิดการกระทาผิดในสังคม
แนวคิดและการดาเนินการของรัฐบาลเกี่ยวกับการยกเลิกโทษประหารชีวิตโดยผลักดันให้อยู่ในแผน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ด้วยการเสนอให้ปรับเปลี่ยนโทษประหารชีวิตเป็น

จาคุกตลอดชีวิตแทน ถือเป็นการดาเนินการที่สอดคล้องกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญและ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนให้การรับรองไว้ในการที่จะต้องพึงเคารพในคุณค่าของชีวิตมนุษย์ ด้วยการ
ไม่ทาลายชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะการที่รัฐเป็นผู้กระทาเสียเอง ซึ่งรัฐบาลก็สมควรจะหามาตรการหรือวิธีการ
ลงโทษบุคคลที่เป็นผู้กระทาความผิดตามกฎหมายอาญาหรือเป็นอาชญากรร้ายแรงของสังคมด้วยวิธีการที่
สามารถลดจานวนการกระทาความผิดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

