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อารัมภบท:

1. “ เร�มีวิถีชีวิตเป็นของตนเอง ก�รอยู่อ�ศัยและก�รทำ�เกษตรกรรมซึ่งผูกพันอย่�งใกล้ชิดกับ
ธรรมช�ต ิป�่ไม ้และสตัวป์�่ วถิชีวีติของเร�มคีว�มยัง่ยนื เปน็มติรกบัธรรมช�ต ิและเร�ไดส้บืทอดจ�รตี
และก�รปฏิบัติเหล่�นี้จ�กคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง แต่สิ่งที่รัฐกำ�ลังทำ�และกระแสก�รพัฒน�เป็นสิ่งที่เร�
ต้องต่อสู้เพื่อห�ท�งรักษ�วิถีชีวิตต�มจ�รีตเดิมของเร�ไว้”  

พ่อหลวงจอนิ โอ่โดเชา  

ปราชญ์ชาวกะเหรี่ยงกล่าวในพิธีเปิดเทศกาลชนเผ่าพื้นเมือง  

เชียงใหม่ ประเทศไทย 2550  

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย

2. เครือข่�ยชนเผ่�พื้นเมืองแห่งประเทศไทย2 ได้อธิบ�ยถึงข้อมูลพื้นฐ�นของชนเผ่�พื้นเมือง
ในประเทศไทยในร�ยง�นประจำ�ปี 2551 ของคณะทำ�ง�นระหว่�งประเทศเพื่อกิจก�รชนเผ่�พื้นเมือง 
(International Working Group for Indigenous Affairs -IWGIA) ชนเผ่�พื้นเมืองในประเทศไทยคน
สว่นใหญม่กัเรยีกกนัว�่เปน็ “ช�วเข�” หรอืบ�งครัง้กเ็รยีกว่� “ชนกลุม่นอ้ย” โดยกลุม่ช�ตพินัธุซ์ึง่มกี�ร
ยอมรบัอย�่งเปน็ท�งก�ร 10 กลุม่มกัมชีือ่เรยีกว�่เปน็ “ช�วเข�” ชนเผ�่พืน้เมอืงเหล�่นีแ้ละชนเผ�่อืน่ ๆ  
อ�ศัยอยู่ในภ�คเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ในภ�คอีส�นมีชนเผ่�พื้นเมืองอยู่บ้�ง 
บ�งกลุม่   สว่นในภ�คใตช้นเผ�่พืน้เมอืงจะเปน็ชมุชนประมงพืน้บ�้นและเปน็กลุม่ของนกัล�่สตัวข์น�ดเลก็ 
ต�มข้อมูลของกรมพัฒน�สังคมและสวัสดิก�ร (2545) จำ�นวนประช�กรช�วเข�อย่�งเป็นท�งก�รอยู่ที่ 
925,825i คน  โดยกระจ�ยอยู่ใน 20 จังหวัด ทั้งในภ�คเหนือและตะวันตกของประเทศ แต่ไม่มีตัวเลข
ของกลุ่มชนเผ่�ที่อยู่ในภ�คใต้และภ�คอีส�น

1 พันธมิตรกลุ่มนี้ก่อตั้งขึ้นเป็นเครือข่�ยหลวม ๆ หลังก�รสัมมน�เชิงปฏิบัติก�ร เมื่อวันที่ 5 กรกฎ�คม 2555 “ก�รจัดทำ�ร�ยง�นคู่ขน�น 
(Shadow Report) อนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติท�งเชื้อช�ติในทุกรูปแบบ” โดยศูนย์ศึกษ�ช�ติพันธุ์และก�รพัฒน� คณะสังคมศ�สตร์ 
 มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธิผส�นวัฒนธรรมและศูนย์ปฏิบัติก�รร่วมเพื่อแก้ไขปัญห�ประช�ชนบนพื้นที่สูง (ศปส.) 

2 เครือข่�ยชนเผ่�พื้นเมืองแห่งประเทศไทยมีสม�ชิกกว่� 30 กลุ่ม/เครือข่�ยที่ทำ�ง�นด้�นชนเผ่�พื้นเมืองทั่วประเทศไทย
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3. ชนเผ่�พื้นเมืองในประเทศไทยแบ่งออกต�มกลุ่มภ�ษ�ได้ห้�กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มไท-กะได (อย่�ง
เช่น กลุ่มช�วไทหล�ยกลุ่มในภ�คเหนือ ช�วแสกหรือช�วฉ�นซึ่งมักเรียกกันว่�ไทใหญ่) กลุ่มทิเบต-พม่� 
(อย่�งเช่น ช�วอ�ข่� กะเหรี่ยง ละหู่ ลีซู) กลุ่มมอญ-ขะแมร์ (อย่�งเช่น กลุ่มช�วลั๊วะ ขมุ กุยมล�บรี) 
กลุ่มม้ง-เมี่ยน (ได้แก่ช�วม้ง ช�วเมี่ยน) และกลุ่มมล�โย-โพลีนีเซียน (ช�วมอแกน)

4.  กลุ่มช�ติพันธุ์ 10 กลุ่มซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่�งเป็นท�งก�รที่อ�ศัยอยู่ในภ�คเหนือและตะวัน
ตกของประเทศได้แก่ ช�วอ�ข่� ม้ง ถิ่น กะเหรี่ยง ขะมุ ละหู่ ลีซู ลัวะ เมี่ยน และมล�บรี แต่ยังมีชนเผ่�
กลุ่มเล็กกลุ่มน้อยอื่น ๆ ที่ยังอยู่ในภ�คเหนือ ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่เป็นช�วไต (ไตลื้อ ไตเขิน ไตยอง) กะฉิ่น 
และฉ�น 

5.  ก�รขีดเส้นแบ่งพรมแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคอ�ณ�นิคมและในช่วงต้นของก�ร
ปลดแอกจ�กอ�ณ�นคิมเปน็เหตใุหม้กี�รแบง่แยกพืน้ทีช่นเผ่�พืน้เมอืงซึง่อ�ศยัอยูใ่นพืน้ทีส่งูและป่�อนั
ห�่งไกล  กลุม่ช�ตพินัธุห์ล�ยกลุม่อ�ศยัอยูบ่รเิวณทีร่�บสงูโคร�ชในภ�คอสิ�น และโดยเฉพ�ะกลุม่ทีอ่ยู่
ต�มแนวพรมแดนระหว�่งล�วกบักมัพชู� กลุม่ช�ตพินัธุเ์หล�่นีม้ลีกัษณะรว่มกนักบักลุม่อืน่ ๆ  และถอืกนั
ว�่เปน็ชนเผ�่พืน้เมอืงในประเทศไทย หล�ยกลุม่พดูภ�ษ�ไตเหมอืนกนั (เชน่ช�วแสก พวน ผูไ้ท และไทดำ�) 
 กลุม่ช�วมอญ-ขะแมรท์ีพ่ดูภ�ษ�กยุ (บ�งทกีเ็รยีกว�่ช�วกวยหรอืสว่ย) และอืน่ ๆ  ชนเผ�่พืน้เมอืงจำ�นวน
ม�กเหล�่นีอ้�ศยัอยูใ่นประเทศซึง่มพีรมแดนตดิกบัประเทศไทย มอียูก่ลุม่หนึง่ทีรู่จ้กักนัในชือ่ว�่ ช�วญฮักรุ 
หรือเนียะกุล หรือช�วบน ซึ่งอ�ศัยอยู่ในจังหวัดชัยภูมิและส�ม�รถพูดภ�ษ�มอญโบร�ณ 

6. ชนเผ่�ชองอ�ศัยอยู่ในจังหวัดตร�ดและจันทบุรีท�งภ�คตะวันออก (รวมทั้งพื้นที่ซึ่งติดกับ
ประเทศกัมพูช�) เป็นกลุ่มที่พูดภ�ษ�มอญ-ขะแมร์ บ�งครั้งก็เรียกตัวเองว่�ชอง-สำ�แรในจังหวัดตร�ด
หรือบ�งทีเรียกว่�ชอง ล� หรือ ชอง หีพในจังหวัดจันทบุรี  

7.  ช�วสะโอจในจงัหวดัตร�ดและในประเทศกมัพชู�ทีต่ดิกนัพดูภ�ษ�เดยีวกบัช�วชอง แตม่รีปูร�่ง 
หน�้ต�แตกต�่งไปม�ก กล�่วคอืมลีกัษณะเหมอืนช�วนกิรอยด ์ทัง้สองกลุม่เคยทำ�ม�ห�เลีย้งชพีดว้ยก�ร 
ทำ�ไร่หมุนเวียน ก�รล่�สัตว์และก�รเก็บของป่�  

8. ในภ�คใต้ของไทยซึ่งมีพรมแดนติดกับม�เลเซีย ประช�กรที่อ�ศัยอยู่บริเวณพรมแดนกับ
ม�เลเซยี ถอืไดว้�่เปน็ช�วโอรงัอสัล ีซึง่เปน็ช�ตพินัธุน์กีรโิต บ�งครัง้ในประเทศไทยเร�เรยีกกลุม่คนเหล�่
นี้ว่�เง�ะ เง�ะป่�หรือซ�ไก ซึ่งเป็นคำ�ที่มีลักษณะค่อนข้�งดูถูกห�กเรียกในม�เลเซีย แต่มีคว�มหม�ยใน
เชิงลบน้อยกว่�เมื่อนำ�ม�ใช้ในไทย มีบันทึกว่�บ�งครั้งคนกลุ่มนี้เรียกว่�ช�วแมนนี ซึ่งเป็นคำ�ทั่วไปที่ใช้
เรียกชนเผ่�นีกริโตของบรรด�ช�วโอรังอัสลีในม�เลเซีย
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9.  ต�มแนวช�ยฝัง่และในหมูเ่ก�ะทะเลอนัด�มนั ตัง้แตม่�เลเซยี ไทย จนถงึบรเิวณหมูเ่ก�ะมะรดิ
ในพม�่ มชี�วเลเรร่อ่นอ�ศยัอยู ่โดยในภ�คใตข้องไทยระหว�่งเก�ะภเูกต็กบัม�เลเซยีจะเปน็ทีอ่ยูข่องช�ว
อรูกัล�โวย้ สว่นท�งตอนเหนอืของเก�ะภเูกต็ไปจนถงึหมูเ่ก�ะมะรดิในพม�่จะเปน็ทีอ่ยูข่องช�วมอแกลน็ 
และช�วมอแกน 

การสร้างภาพเหมารวมและการเลือกปฏิบัติ 

10. คำ�ว่� “ช�วเข�” ได้ถูกใช้อย่�งเป็นท�งก�รตั้งแต่ปล�ยทศวรรษ 1950 ก่อนหน้�นั้นมีก�ร
ใช้คำ�ว่�ช�วป่�ซึ่งมีลักษณะดูถูกชนกลุ่มน้อยซึ่งไม่มีเชื้อส�ยไทย  

11. สำ�หรับคนไทย คำ�ว�่ “ป่�” มีลักษณะที่สะท้อนถึงคว�ม “เถื่อน” ซึ่งมักนำ�ม�ใช้ในท�ง
ตรงข้�มกับคำ�ว่� “ศิวิไลซ์” ก�รนำ�คำ�ว่�ช�วเข�ม�ใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนก�รสร้�งช�ติ โดยก�ร
เชื่อมโยงอัตลักษณ์ของช�ติเข้�กับนิย�มคว�มเป็นไทยรวมทั้งลักษณะท�งวัฒนธรรม โดยเฉพ�ะพุทธ
ศ�สน� ภ�ษ�ไทยและสถ�บันพระมห�กษัตริย์ แต่ก�รมองอย่�งเหม�รวมในท�งลบว่�ช�วเข�เป็นผู้ตัด
ไม้ทำ�ล�ยป่� เป็นผู้ปลูกฝิ่นและเป็นผู้สนับสนุนคอมมิวนิสต์ เป็นเหตุให้มีก�รนิย�มช�วเข�ในท�งสังคม
ว่�ไม่ได้เป็นคนไทย เป็นคนด้อยพัฒน�และเป็นผู้ทำ�ล�ยทรัพย�กรสิ่งแวดล้อม คำ�ศัพท์อื่น ๆ ที่ใช้กัน
ในประเทศไทยมีลักษณะที่คล้�ยคลึงกับคำ�ที่ใช้ในภ�ษ�อังกฤษสำ�หรับภูมิภ�คนี้ อย่�งเช่น ก�รใช้คำ�ว่� 
“กลุม่ช�ตพินัธุ”์ หรอื “ชนกลุม่นอ้ย” ในขณะทีเ่ร�มกัเรยีกกลุม่ล�่สตัวเ์กบ็ของป�่ในภ�คใตด้ว้ยถอ้ยคำ�
ที่ดูถูกว่�เป็นพวกซ�ไก (ซึ่งหม�ยถึงท�ส)  

12.  ก�รสร�้งภ�พเหม�รวมและก�รเลอืกปฏบิตัเิชน่นี ้ไดร้บัก�รตอกยำ�้ทัง้ท�งตรงและท�งออ้ม
ผ่�นหลักสูตรก�รศึกษ�ระดับประเทศตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงอุดมศึกษ�  

13. ตรงกันข้�มกับก�รใช้ถ้อยคำ�ในเชิงดูถูกและก�รให้คว�มหม�ยในเชิงลบกับกลุ่มช�วเข� 
หนว่ยง�นชนเผ�่พืน้เมอืงและกลุม่รณรงคเ์พือ่สทิธชินเผ่�พืน้เมอืงไดเ้ริม่สง่เสรมิใหม้กี�รใชค้ำ�ว�่ “ชนเผ�่ 
พื้นเมือง” ในช่วงกว่�สิบปีที่ผ่�นม� 

14. รัฐบ�ลไทยปฏิเสธที่จะใช้คำ�ว�่ “ชนเผ่�พื้นเมือง” และระบุว�่กลุ่มคนเหล่�นี้ก็มีลักษณะ
เช่นเดียวกับพลเมืองไทยอื่น ๆ โดยส�ม�รถใช้สิทธิขั้นพื้นฐ�นและได้รับก�รคุ้มครองต�มกฎหม�ยใน
ร�ชอ�ณ�จกัรii อย�่งไรกต็�มจนถงึทกุวนันีช้นเผ่�พืน้เมอืงในประเทศไทยยงัคงประสบปญัห�คว�มย�ก
ลำ�บ�กในก�รนิย�มอัตลักษณ์ของตนเองกับภ�พเหม�รวมท�งประวัติศ�สตร์และก�รเลือกปฏิบัติเช่น
เดียวกับชนเผ่�พื้นเมืองในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วโลก  

15. กฎหม�ย นโยบ�ยและโครงก�ร ต่�ง ๆ จำ�นวนม�กม�ยในปัจจุบันที่มีกลุ่มเป้�หม�ยเป็น
ชนพื้นเมือง พัฒน�ขึ้นม�จ�กพื้นฐ�นของอคติและคว�มเข้�ใจผิด ๆ เกี่ยวกับชนเผ่�พื้นเมืองซึ่งดำ�เนิน 
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สืบม�ในช่วงหล�ยทศวรรษ ชนเผ่�พื้นเมืองถูกมองว่�เป็นผู้ผลิต ผู้ค้�ย�เสพติด เป็นภัยคุกค�ม
ต่อคว�มมั่นคงของช�ติและต่อทรัพย�กรสิ่งแวดล้อม แม้ในช่วงหล�ยปีที่ผ่�นม�จะมีก�รพัฒน�ในเชิง
บวกอยู่บ้�ง แต่ทัศนคติและก�รปฏิบัติแบบแยกแยะยังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วไปสำ�หรับหมู่ข้�ร�ชก�ร
ระดับช�ติและระดับท้องถิ่น

 16. ประเทศไทยใหส้ตัย�บนัและรบัรองกฎบตัรด�้นสทิธมินษุยชนและก�รอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม
ระหว�่งประเทศหล�ยฉบบั อย�่งเชน่ อนสุญัญ�ว�่ดว้ยก�รขจดัก�รเลอืกปฏบิตัทิ�งเชือ้ช�ตใินทกุรปูแบบ 
(Convention on the Elimination of All Forms of - CERD)  กติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิท�งก�รเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) 
กติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิท�งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights-ICESCR) อนสุญัญ�ว�่ดว้ยก�รขจดัก�รเลอืกปฏบิตัใินทกุรปู
แบบตอ่สตร ี(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-
CEDAW)  อนุสัญญ�ว่�ด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child-CRC)  อนุสัญญ�
ว่�ด้วยก�รต่อต้�นก�รทรม�นและก�รปฏิบัติหรือก�รลงโทษอื่น ๆ  ที่โหดร้�ย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำ�ยี
ศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment-CAT)  และอนสุญัญ�ว�่ดว้ยคว�มหล�กหล�ยท�งชวีภ�พ (Convention on Biological 
Diversity - CBD)  ประเทศไทยยังได้ออกเสียงสนับสนุนก�รรับรองปฏิญญ�แห่งสหประช�ช�ติว่�ด้วย
สิทธิชนเผ่�พื้นเมือง (United Nation Declaration on the Rights of Indigenous People - UN-
DRIP) ในที่ประชุมสมัชช�ใหญ่แห่งสหประช�ช�ติ กล�ยเป็นพันธกรณีต�มกฎหม�ยระหว่�งประเทศที่
รัฐบ�ลไทยต้องยอมรับ เค�รพ และคุ้มครองสิทธิของชนเผ่�พื้นเมือง ทั้งนี้โดยผ่�นก�รบัญญัติกฎหม�ย 
นโยบ�ย และโครงก�รต่�ง ๆ อย่�งไรก็ต�ม ไม่มีนำ�บทบัญญัติต่�ง ๆ ม�ก�รปฏิบัติอย่�งจริงจังและยัง
ไม่มีก�รเปลี่ยนแปลงม�กนัก
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17. ในชว่งทีผ่่�นม�มกี�รเลอืกปฏบิตัติอ่ชนเผ่�พืน้เมอืงในประเทศไทย โดยถอืว่�เปน็ผูท้ี ่“ดอ้ย
พัฒน�” ตรงข้�มกับคนไทยส่วนใหญ่ซึ่ง “พัฒน�แล้ว”และยังถือว่�เป็นภัยคุกค�มต่อคว�มมั่นคงของ
รัฐ ก�รเลือกปฏิบัติเช่นนี้ยังมีอิทธิพลต่อก�รจัดทำ�กฎหม�ย นโยบ�ย และโครงก�รของรัฐบ�ลที่ส่งผล 
กระทบต่อชนเผ่�พื้นเมือง ประเทศไทยยังไม่มีกฎหม�ยซึ่งยอมรับและคุ้มครองสิทธิของชนเผ่�พื้นเมือง 
รัฐธรรมนูญใหม่ที่ผ่�นก�รรับรองในปี 2550 ไม่ได้ยอมรับอัตลักษณ์เหล่�นี้อย่�งตรงไปตรงม� แม้ว่�
ในช่วงที่มีก�รจัดทำ�รัฐธรรมนูญจะมีตัวแทนของชนเผ่�พื้นเมืองเข้�ร่วมในกระบวนก�รจัดทำ�ร่�งทั้งใน
ระดับจังหวัดและระดับช�ติ

กระบวนการจัดเตรียมรายงานคู่ขนาน 

18. นบัแตป่ระเทศไทยไดเ้ข้�เปน็รฐัภ�คขีองอนสุญัญ�ระหว�่งประเทศว�่ดว้ยก�รขจดัก�รเลอืก
ปฏบิตัทิ�งเชือ้ช�ตใินทกุรปูแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of  
Racial Discrimination - ICERD) ในวนัที ่28 มกร�คม 2546 ประเทศไทยยงัไมไ่ดส้ง่ร�ยง�นประเทศฉบบัแรก 
ให้กับคณะกรรมก�รว่�ด้วยก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติท�งเชื้อช�ติในทุกรูปแบบ (CERD committee) 
โครงก�รศึกษ�ก�รเลือกปฏิบัติท�งเชื้อช�ติของมูลนิธิผส�นวัฒนธรรมซึ่งเริ่มขึ้นในปี 2552 มีเป้�หม�ย
เพือ่ทำ�คว�มเข�้ใจกบัคำ�ศพัทแ์ละรปูแบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รเลอืกปฏบิตัทิ�งเชือ้ช�ตใินประเทศไทย โดย
ผ�่นก�รศกึษ� ก�รรบัฟงัคว�มคดิเหน็และก�รจดัทำ�ร�ยง�นคูข่น�น โดยมคีว�มหวงัทีจ่ะสนบัสนนุม�ตร� 
5 และ 30 ของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย 2550 ซึ่งประก�ศหลักก�รเพื่อขจัดก�รเลือกปฏิบัติ 
ทั้งสองม�ตร�ในรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทยต่�งอ้�งอิงถึงกฎหม�ยสิทธิมนุษยชน 
ระหว่�งประเทศ และมีเนื้อห�ดังนี้:

“ม�ตร� 5: ประช�ชนช�วไทยไม่ว่�เหล่�กำ�เนิด เพศ หรือศ�สน�ใด ย่อมอยู่ในคว�มคุ้มครอง
แห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน” และ “ม�ตร� 30: บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหม�ยและได้รับคว�มคุ้มครอง
ต�มกฎหม�ยเท่�เทียมกัน ช�ยและหญิงมีสิทธิเท่�เทียมกัน”

19.  เพือ่เนน้ยำ�้พนัธกรณขีองประเทศไทย ยอ่หน้�ทีส่�มของม�ตร� 30 สอดคลอ้งกบัอนสุญัญ�
ระหว�่งประเทศว�่ดว้ยก�รขจดัก�รเลอืกปฏบิตัทิ�งเชือ้ช�ตใินทกุรปูแบบ โดยระบวุ�่ “ก�รเลอืกปฏบิตัิ
โดยไมเ่ปน็ธรรมตอ่บคุคลเพร�ะเหตแุหง่คว�มแตกต�่งในเรือ่งถิน่กำ�เนดิ เชือ้ช�ต ิภ�ษ� เพศ อ�ย ุคว�ม
พกิ�ร สภ�พท�งก�ยหรอืสขุภ�พ สถ�นะของบคุคล ฐ�นะท�งเศรษฐกจิหรอืสงัคม คว�มเชือ่ท�งศ�สน� 
ก�รศึกษ�อบรม หรือคว�มคิดเห็นท�งก�รเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระทำ�มิได้” 
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20. มลูนธิผิส�นวฒันธรรมไดท้ำ�ก�รศกึษ�ก�รเลอืกปฏบิตัทิ�งเชือ้ช�ตดิ�้นกระบวนก�รยตุธิรรม
ในปี 2552 เป็นก�รใช้วิธีศึกษ� ค้นคว้� และโดยผ่�นกรณีศึกษ�และมีเป้�หม�ยหลักสองกลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มแรงง�นข้�มช�ติและกลุ่มคนไร้สัญช�ติ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจ�กหน่วยง�นเครือข่�ยที่
ทำ�ง�นกับช�วมุสลิมม�เล คนบนพื้นที่สูง กลุ่มช�วเล และกลุ่มคนไทพลัดถิ่นจ�กพม่� มีก�รจัดทำ�ร่�ง
ร�ยง�นคูข่น�นจนแลว้เสรจ็ แตเ่นือ่งจ�กคว�มล�่ช�้ของก�รสง่มอบร�ยง�นประเทศ จงึไมม่กี�รสง่มอบ
ร�ยง�นคู่ขน�นในปี 2552

21. มกี�รจดัก�รประชมุเชงิปฏบิตักิ�รในวนัที ่5 กรกฎ�คม 2555 เรือ่ง “ก�รจดัทำ�ร�ยง�นคูข่น�น 
(Shadow Report)อนสุญัญ�ว�่ดว้ยก�รขจดัก�รเลอืกปฏบิตัทิ�งเชือ้ช�ตใินทกุรปูแบบ” โดยศนูยศ์กึษ�
ช�ติพันธุ์และก�รพัฒน� คณะสังคมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธิผส�นวัฒนธรรมและ
ศูนย์ปฏิบัติก�รร่วมเพื่อแก้ไขปัญห�ประช�ชนบนพื้นที่สูง (ศปส.) ด้วยคว�มร่วมมือจ�กเครือข่�ย ทำ�ให้
มแีกไ้ขเพิม่เตมิร�ยง�นคูข่น�นฉบบันีเ้พือ่ใหข้อ้มลูทนัสมยัม�กขึน้ และมกี�รวเิคร�ะหป์จัจยัทีก่ล�ยเปน็
อปุสรรคและปญัห�ตอ่ก�รเข�้ถงึคว�มยตุธิรรมและก�รใชม้�ตรก�รด�้นคว�มยตุธิรรมเพือ่กำ�จดัและห�
ท�งเยยีวย�ก�รเลอืกปฏบิตัเิหล่�นัน้  มกี�รรบัฟงัคว�มเหน็และก�รเผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกบัอนสุญัญ�ว�่
ดว้ยก�รขจดัก�รเลอืกปฏบิตัทิ�งเชือ้ช�ตใินทกุรปูแบบโดยผ�่นภ�คตี�่ง ๆ  ไมว่�่จะเปน็คนทำ�ง�นเอน็จโีอ 
คนทำ�ง�นด�้นกฎหม�ย ชมุชนทีเ่ผชญิกบัก�รเลอืกปฏบิตัแิละเปน็เหยือ่ของก�รเลอืกปฏบิตัทิ�งเชือ้ช�ต ิ
ร�ยง�นคู่ขน�นฉบับนี้ครอบคลุมข้อมูลตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน 

22. ประเทศไทยให้ภ�คย�นุวัติต่ออนุสัญญ�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติ
ท�งเชื้อช�ติในทุกรูปแบบเมื่อวันที่ 28 มกร�คม 2546 และอนุสัญญ�มีผลบังคับใช้ในประเทศไทยเมื่อ 
27 กุมภ�พันธ์ 2546 ในฐ�นะรัฐภ�คีของอนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติท�งเชื้อช�ติในทุก 
รปูแบบ ประเทศไทยไดป้ระก�ศขอ้สงวนตอ่บ�งม�ตร�ในอนสุญัญ�ว�่ดว้ยก�รขจดัก�รเลอืกปฏบิตัทิ�ง
เชือ้ช�ตใินทกุรปูแบบ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักรอบรฐัธรรมนญูแหง่ร�ชอ�ณ�จกัรไทย แมว้�่ ประเทศไทย
ไดป้ระก�ศรฐัธรรมนญูแหง่ร�ชอ�ณ�จกัรไทย สว่นที ่3 “สทิธแิละเสรภี�พสว่นบคุคล” เพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กบัม�ตร� 4 ทีว่�่ “ศกัดิศ์รคีว�มเปน็มนษุย ์สทิธ ิเสรภี�พ และคว�มเสมอภ�คของบคุคลยอ่มไดร้บัคว�ม
คุ้มครอง” และม�ตร� 30 ที่ห้�มก�รเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นกำ�เนิด เชื้อช�ติ ภ�ษ� เพศ 
อ�ยุ คว�มพิก�ร สภ�พท�งก�ยหรือสุขภ�พ สถ�นะของบุคคล ฯลฯ ด้วยเหตุดังกล่�ว รัฐธรรมนูญจึง
กำ�หนดหลกัประกนัก�รปฏบิตัทิีเ่ท�่เทยีมสำ�หรบัทกุคน ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะ 30 ของอนสุญัญ�
ว่�ด้วยก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติท�งเชื้อช�ติในทุกรูปแบบ ซึ่งระบุว่�ข้อกำ�หนดในอนุสัญญ� ควรได้รับ
ก�รบังคับใช้อย่�งเท่�เทียมกับคนทุกคนในร�ชอ�ณ�จักรก็ต�ม 
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ข้อเสนอแนะ:

23. เร�ขอเรียกร้องให้รัฐบ�ลไทยประก�ศเจตน�รมณ์อีกครั้งที่จะปฏิบัติต�มอนุสัญญ�ฉบับนี้
อย่�งเต็มที่ และยืนยันว่�ก�รตั้งข้อสงวนจะไม่เป็นอุปสรรคต่อก�รปฏิบัติต�มทุกม�ตร�ของอนุสัญญ�
ว่�ด้วยก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติท�งเชื้อช�ติในทุกรูปแบบ  

การบังคับใช้อนุสัญญา: ข้อ 1 – ความหมายของการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ

24. นบัแตป่ ี2503 มกี�รใชค้ำ�ว�่ “ช�วเข�” เพือ่แยกแยะระหว�่งคนบนพืน้ทีส่งูกบัคนบนทีร่�บ 
จงึเปน็เหตใุหเ้กดิแนวคดิและทศันคตใินเชงิลบตอ่คนบนพืน้ทีส่งู เมือ่เรว็ ๆ  นีบ้รรด�นกัวชิ�ก�รและคนบน
พืน้ทีส่งูจงึไดเ้ริม่ผลกัดนัแนวคดิใหม ่เพือ่เปลีย่นแปลงทศันคตแิบบลบ คนบนพืน้ทีส่งูไดเ้ริม่เรยีกตวัเองว�่
ชนเผ�่ หรอืเรยีกใหเ้ตม็ว�่ชนเผ�่พืน้เมอืง นกัวชิ�ก�รบ�งคนยงัไดใ้ชค้ำ�ว�่ชนเผ�่แทนคำ�ว�่กลุม่ช�ตพินัธุ ์ 

25. ในอดีตพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ.2508 ให้สัญช�ติไทยต่อกลุ่มคนที่ถือได้ว่�เป็นชนเผ่�
พื้นเมืองที่เกิดในประเทศไทย และในกรณีที่บิด�ม�รด�เป็นคนสัญช�ติไทย แต่ชนเผ่�พื้นเมืองจำ�นวน
ม�กซึ่งควรได้รับสัญช�ติไทยกลับถูกกีดกัน เนื่องจ�กไม่มีใบเกิดหรือไม่มีหลักฐ�นม�ยืนยัน เป็นเหตุให้
ในปัจจุบันมีชนเผ่�พื้นเมืองประม�ณ 296,000 คนในประเทศไทยที่ยังไม่มีสัญช�ติiii  ทำ�ให้เกิดข้อจำ�กัด
ตอ่เสรภี�พในก�รเดนิท�งและก�รเข�้ถงึบรกิ�รส�ธ�รณะ อย�่งเชน่ ก�รดแูลสขุภ�พขัน้พืน้ฐ�นและก�ร
เข้�เรียนหนังสือiv  นับแต่ปล�ยทศวรรษ 1950  (พ.ศ. 2493)  ได้เริ่มมีก�รนำ�นโยบ�ยและโครงก�รม�
ใช้เพื่อแก้ปัญห�ของช�วเข� โดยมีก�รจัดตั้งคณะกรรมก�รกล�งช�วเข� และต่อม�ได้มีก�รจัดตั้งกอง
สงเคร�ะห์ช�วเข�ขึ้นม�ภ�ยใต้กระทรวงมห�ดไทย จนถึงทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 2523) นโยบ�ยของ
ไทยต่อชนเผ่�พื้นเมืองส่วนใหญ่ยังคงอยู่บนพื้นฐ�นคว�มกังวลต่อก�รปลูกฝิ่นและก�รก่อคว�มไม่สงบ
ของกลุ่มคอมมิวนิสต์  

26. จนถึงทศวรรษ 1980 ก�รตัดไม้ทำ�ล�ยป�่และก�รควบคุมทรัพย�กรในพื้นที่สูงกล�ยเป็น
ประเด็นสำ�คัญระดับช�ติ และในปี 2525 ได้มีก�รจัดตั้ง “คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รแก้ไขปัญห�คว�ม
มั่นคงแห่งช�ติเกี่ยวกับช�วเข�และก�รปลูกพืชเสพติด” เพื่อดำ�เนินง�นและประส�นด้�นนโยบ�ยเกี่ยว
กบัชนเผ�่พืน้เมอืง อย�่งเชน่ ก�รจดัทำ�แผนแมบ่ทเพือ่ก�รพฒัน�ชมุชน สิง่แวดลอ้มและควบคมุพชืเสพ
ตดิบนพืน้ทีส่งู และแผนพฒัน�เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ช�ต ินโยบ�ยเหล�่นีป้ระกอบดว้ยวตัถปุระสงคท์ี่
ยังใช้จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ ก�รผนวกรวมชนเผ่�พื้นเมืองให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย โดยกำ�หนดให้มี
ก�รเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให้สอดคล้อง  ห้�มเพ�ะปลูกและบริโภคฝิ่น ก�รลดก�รเพิ่มของประช�กรและ
ก�รปรับปรุงม�ตรฐ�นก�รดำ�รงชีวิต
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ข้อ 2 – การประณามและนโยบายเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ

27. แม้ว่�ประเทศไทยได้พย�ย�มจัดทำ�กฎหม�ย ก�รขึ้นทะเบียนและนโยบ�ยเพื่อขจัดก�ร
เลอืกปฏบิตัทิ�งเชือ้ช�ตทิีม่ตีอ่ชนเผ�่พืน้เมอืงและกลุม่ช�ตพินัธุท์ีอ่�ศยัอยูใ่นประเทศไทย ดงัทีป่ร�กฏใน
รฐัธรรมนญู 2540 และ 2550 แตก่ย็งัคงไมม่พีระร�ชบญัญตั ินโยบ�ยหรอืแผนก�รปฏบิตัเิฉพ�ะเจ�ะจง
เพือ่ขจดัก�รเลอืกปฏบิตัทิ�งเชือ้ช�ตทิีด่ำ�รงอยู ่ตวัอย�่งเชน่ มพีระร�ชบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รคุม้ครอง
ป่�ไม้หล�ยฉบับที่กล�ยเป็นกฎหม�ยซึ่งกดขี่สิทธิด้�นที่อยู่อ�ศัยและก�รเพ�ะปลูกของชุมชนที่อยู่ใน
พื้นที่ป่�จำ�นวนม�กรวมทั้งชนเผ่�พื้นเมืองกับกลุ่มช�ติพันธุ์หล�ยกลุ่ม กล่�วคือเป็นกฎหม�ยที่ประก�ศ
พืน้ทีอ่นรุกัษเ์ปน็เหตใุหค้นหล�ยล�้นคนกล�ยเปน็ผูบ้กุรกุพืน้ทีป่�่ของรฐั อกีตวัอย�่งหนึง่เปน็คำ�สัง่ของ
กระทรวงมห�ดไทยเมื่อปี 2539 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนสิงห�คม 2543 ซึ่งจำ�กัดเสรีภ�พในก�ร
เดนิท�งตอ่ผูท้ีไ่มม่บีตัรประช�ชนหรอืไมม่เีอกส�รรบัรองสถ�นะก�รเปน็เข�้เมอืงประเภทใดประเภทหนึง่   

28. แม้ว่�รัฐมีเหตุผลในก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์ก�รให้วีซ่�หรือก�รอนุญ�ตเข้�เมืองที่เหม�ะสม 
แต่ก�รปฏิบัติที่ข�ดคว�มชอบธรรมเหล่�นี้นำ�ไปสู่ก�รละเมิดสิทธิของแรงง�นข้�มช�ติโดยเจ้�หน้�ที่
ตำ�รวจ ซึ่งมักเรียกรับเงินสินบนเพื่อแลกกับเสรีภ�พในก�รเดินท�ง 

ข้อเสนอแนะ: 

29. เพื่อแก้ปัญห�เหล่�นี้ ประเทศไทยควรจัดทำ�นโยบ�ยและกฎหม�ยที่ชัดเจน โดยจัดทำ�ขึ้น
อย่�งมีส่วนร่วมจ�กประช�ชน รวมทั้งชนเผ่�พื้นเมือง ประเทศไทยควรทบทวนกฎหม�ยทั้งหมดซึ่งเป็น
เหตุให้เกิดก�รเลือกปฏิบัติท�งเชื้อช�ติและก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจ�กนั้น ประเทศไทยควร
บัญญัติกฎหม�ยใหม่ซึ่งกำ�หนดนิย�มที่ชัดเจนของก�รกระทำ�ที่ถือว่�เป็นก�รเลือกปฏิบัติท�งเชื้อช�ติ 
โดยกำ�หนดบทลงโทษสำ�หรับพฤติก�รณ์เหล่�นี้ 

ข้อ 4 – การเผยแพร่ความคิดและหน่วยงานที่ทำ งานด้านการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ

30. ในขณะทีป่ระเทศไทยให้สตัย�บนัต่ออนสุัญญ�ว่�ดว้ยก�รขจดัก�รเลือกปฏบิตัิท�งเชื้อช�ติ
ในทุกรูปแบบ รัฐบ�ลได้ประก�ศถ้อยแถลงตีคว�มสำ�หรับข้อ 4 และอนุม�ตร� (a) (b) และ (c) ซึ่งระบุ
ว่� รัฐบ�ลเชื่อว่�จะต้องปฏิบัติก็ต่อเมื่อมีคว�มจำ�เป็นต้องปฏิบัติ นอกจ�กนั้น รัฐบ�ลยังระบุด้วยว่�ข้อ
บญัญตัดิงักล่�วจะมผีลบงัคบัใชต้อ่กฎหม�ยใหมท่ีผ่�่นก�รรบัรองในร�ชอ�ณ�จกัร ถอ้ยแถลงตคีว�มดงั
กล่�วทำ�ให้เกิดปัญห�ต่อชนเผ่�พื้นเมืองกับกลุ่มช�ติพันธุ์ในประเทศไทย เนื่องจ�กที่ผ่�นม�มีกฎหม�ย
ซึง่เปน็เหตใุหเ้กดิก�รเหม�รวมและสร�้งคว�มเสยีห�ยตอ่ตนเองอยูแ่ลว้ ยกตวัอย่�งเชน่ ก�รละเมดิพระ
ร�ชบัญญัติป่�ชุมชนพ.ศ. 2550 เป็นเหตุให้เกิดภ�พเหม�รวมต่อกลุ่มช�ติพันธุ์บนพื้นที่สูงซึ่งอ�ศัยอยู่
ต�มภูเข�และป่�ในประเทศไทยม�เป็นเวล�หล�ยร้อยปี ทำ�ให้พวกเข�ถูกมองว่�เป็นผู้ตัดไม้ทำ�ล�ยป่� 
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31. ก�รร�ยง�นข�่วทีไ่มค่ำ�นงึถงึคว�มละเอยีดออ่นในลกัษณะเดยีวกนั ยงัครอบคลมุถงึประเดน็
ก�รค้�ย�เสพติด ยกตัวอย่�งเช่น ในวันที่ 6 พฤษภ�คม 2555 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ได้ลงพ�ดหัว
ข่�วว่� “เห็นแก่ได้ ! ชนกลุ่มน้อยโค่นไม้ – ปลูกกัญช� รุกป่�แก่งกระจ�น” และในวันที่ 7 พฤษภ�คม 
2555 กย็งัพ�ดหวัข�่วอกีว�่ “ตะลงึ! ชนกลุม่นอ้ยบกุรกุป�่ตน้น้ำ�เพชรบรุหีนกัตน้ไมใ้หญถ่กูโคน่” ห�กยงั
เปน็เชน่นีต้อ่ไปเท่�กบัเปน็ก�รสง่เสรมิก�รโฆษณ�ชวนเชือ่แนวคดิทีว่่� เฉพ�ะพลเมอืงทีม่สีญัช�ตเิท�่นัน้
ที่มีศักดิ์ศรีและได้รับคว�มเค�รพม�กกว่�ชนเผ่�พื้นเมืองกับกลุ่มช�ติพันธุ์ และยิ่งส่งเสริมแนวคิดที่ว่�
พวกเข�เป็นผู้ตัดไม้ทำ�ล�ยป่� และทำ�ล�ยต้นน้ำ�ลำ�ธ�ร รวมทั้งเกี่ยวข้องกับก�รค้�ย�เสพติด 

32. ในปี 2546 มีก�รใช้นโยบ�ยปร�บปร�มก�รค้�ย�เสพติดซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่ม
ช�ติพันธุ์ ทำ�ให้พวกเข�เสียชีวิตไปเป็นจำ�นวนม�กเพร�ะถูกกล่�วห�ว่�เกี่ยวข้องกับก�รค้�ย�เสพติด 
หล�ยกรณียังไม่มีก�รพิสูจน์ข้อเท็จจริงของข้อกล่�วห�เหล่�นี้ ในขณะที่นโยบ�ยปร�บปร�มย�เสพติด 
ก�รคัดกรองบุคคลโดยดูจ�กลักษณะท�งช�ติพันธุ์ (Racial Profiling) และภ�พเหม�รวมต่อชนเผ่� 
พื้นเมืองกับกลุ่มช�ติพันธุ์ยังคงดำ�เนินต่อไป 

33. คณะกรรมก�รสทิธมินษุยชนแหง่ช�ต ิ(กสม.) ร�ยง�นเมือ่ป ี25483  ตอ่คณะกรรมก�รว�่ดว้ย
สทิธพิลเมอืงและสทิธทิ�งก�รเมอืงว�่ ในระหว�่งก�รสอบสวน กสม.ไดพ้บคว�มผดิปกตใินกระบวนก�รขึน้
บญัชดีำ�ซึง่เปน็ปญัห�  ก�รกล�่วห�ทีข่�ดพย�นหลกัฐ�นทีน่�่เชือ่ถอื และเปดิโอก�สใหเ้จ�้หน�้ทีส่�ม�รถ
นำ�ร�ยชื่อผู้ที่เป็นคู่กรณีของตนเข้�ม�ขึ้นบัญชีดำ�ได้ ไม่ว่�จะเป็นเพื่อนและญ�ติของผู้ที่ถูกกล่�วห� 
และยงัเปน็ก�รกระทำ�ทีเ่ลอืกปฏบิตัติอ่กลุม่คนบนพืน้ทีส่งู (ชนเผ�่พืน้เมอืงกบักลุม่ช�ตพินัธุใ์นภ�คเหนอื 
ของประเทศไทย)

34. นอกจ�กนั้น ในปัจจุบันช�วมล�ยูมุสลิม บ�งส่วนใช้คำ�เรียกว่�ช�วมล�ยูป�ต�นี หม�ยถึง
กลุ่มช�ติพันธุ์ที่กำ�เนิดและตั้งถิ่นฐ�นอยู่บริเวณจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ของไทย กำ�ลังเผชิญกับปัญห�
ที่คล้�ยคลึงกัน โดยพวกเข�ถูกมองว่�เป็นส�เหตุของคว�มรุนแรงและคว�มขัดแย้ง ในขณะเดียวกัน
นโยบ�ยปร�บปร�มก�รก่อคว�มไม่สงบเป็นเหตุให้ช�วมล�ยูมุสลิมเชื้อส�ยม�เลหล�ยร้อยคนเสียชีวิต
ตัง้แตป่ ี2547 ในกรณตี�กใบ กรณมีสัยดิกรอืเซะในวนัที ่28 เมษ�ยน และทีผ่�่นม�ไมเ่คยมกี�รประณ�ม
ผู้ก่อคว�มผิดเหล่�นี้ และมีก�รสร้�งทัศนคติในเชิงลบว่�บุคคลเหล่�นี้สมควรแล้วที่จะถูกฆ่�ให้ต�ย  

ข้อเสนอแนะ: 

35. เกี่ยวกับถ้อยแถลงตีคว�มสำ�หรับข้อ 4 รัฐบ�ลควรยกเลิกก�รตั้งข้อสงวนต่อม�ตร�นี้ 

3 ก�รประเมินก�รปฏิบัติต�มพันธกรณีของกติก� ICCPR ของประเทศไทยและคว�มเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ 
(กสม.) 2548 น. 15 ย่อหน้� 88
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การบังคับใช้กฎหมายพิเศษ 

36. นับแต่ปี 2547 ในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนใต้ทั้งที่ปัตต�นี ยะล� นร�ธิว�ส และสี่อำ�เภอของ
สงขล� ได้แก่ อำ�เภอจะนะ สะบ้�ย้อย เทพ� และน�ทวี มีก�รประก�ศใช้กฎอัยก�รศึกและกฎหม�ย
พเิศษอกีสองฉบบัไดแ้ก ่พระร�ชกำ�หนดก�รบรหิ�รร�ชก�รในสถ�นก�รณฉ์กุเฉนิ4  และพระร�ชบญัญตัิ
ก�รรักษ�คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร5   

ต�มกฎหม�ยดังกล่�วมีก�รควบคุมสิทธิและเสรีภ�พบ�งประก�รเพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกให้
หนว่ยง�นส�ม�รถแกไ้ขและปร�บปร�มก�รกอ่คว�มไมส่งบ กฎหม�ยคว�มมัน่คงเหล�่นีบ้งัคบัใชเ้ฉพ�ะ
ช�วมุสลิม ที่ผ่�นม�ไม่มีก�รจับกุม  ควบคุมตัวระหว่�งรอก�รไต่สวน  หรือระหว่�งก�รไต่สวน หรือไม่มี
ก�รตั้งข้อห�ต�มกฎหม�ยเหล่�นี้ต่อช�วพุทธหรือกลุ่มบุคคลอื่น ๆ มูลนิธิผส�นวัฒนธรรม (CrCF) และ
มูลนิธิศูนย์ทน�ยคว�มมุสลิมได้ส่งมอบร�ยง�น “สิทธิมนุษยชนในระบบยุติธรรมท�งอ�ญ�ในคว�ม
ขัดแย้งภ�คใต้และนโยบ�ยปร�บปร�มก�รก่อคว�มไม่สงบของรัฐ” ให้กับคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนใน
ระหว่�งกระบวนก�รทบทวนร�ยง�นสิทธิมนุษยชนต�มกลไก UPR ในเดือนตุล�คม 2554 ส�ม�รถดู
ร�ยง�นได้ที่ http://voicefromthais.files.wordpress.com/2554/09/upr_report-eng-thai_on-
administrationof-justice-in-southern-thailand.pdf

4 ภ�ยหลงัเหตกุ�รณใ์นป ี2547 รฐับ�ลไดต้อบโตเ้ปน็ครัง้แรกดว้ยก�รบงัคบัใชพ้ระร�ชบญัญตักิฎอยัก�รศกึ พ.ศ. 2457 เพือ่ปร�บปร�มและปอ้งกนั
ก�รกอ่คว�มไมส่งบ ในวนัที ่19 กรกฎ�คม 2548 มกี�รยกเลกิกฎอยัก�รศกึและนำ�พระร�ชกำ�หนดในสถ�นก�รณฉ์กุเฉนิ 2548 ม�ใชแ้ทน และประก�ศสถ�นก�รณ์
ฉกุเฉนิร�้ยแรงขึน้ในพืน้ทีจ่งัหวดัช�ยแดนใตย้กเวน้สีอ่ำ�เภอของจงัหวดัสงขล� ภ�ยหลงัรฐัประห�รวนัที ่19 กนัย�ยน 2549 มกี�รประก�ศใชก้ฎอยัก�รศกึอกีครัง้ 
และจนถึงปัจจุบันพื้นที่จังหวัดช�ยแดนใต้อยู่ใต้อำ�น�จของกฎหม�ยพิเศษทั้งสองฉบับ

5 มีก�รประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติก�รรักษ�คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักรในสี่อำ�เภอของจังหวัดสงขล� ตั้งแต่เดือน พฤศจิก�ยน 2552 หลัง
จ�กก�รยกเลิกกฎอัยก�รศึก ที่อำ�เภอแม่ล�น ปัตต�นี มีก�รยกเลิกพรบ.คว�มมั่นคงฯ ในเดือนมกร�คม 2554 แต่ยังประก�ศใช้กฎอัยก�รศึกอยู่  พรบ.คว�ม
มั่นคงฯ เป็นกฎหม�ยใหม่อีกฉบับที่มีปัญห�และทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยร้�ยแรงต่อหลักนิติธรรมกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในระบบยุติธรรมท�งอ�ญ�ไม่น้อยไป
กว่�พรก.คว�มมั่นคงฯ
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ข้อเสนอแนะ:

37. รฐัจะตอ้งยกเลกิก�รบงัคบัใชก้ฎอยัก�รศกึและพรก.ฉกุเฉนิฯ ในส�มจงัหวดัช�ยแดนใตแ้ละ
ยกเลิกก�รเฝ้�ระวังโดยใช้เหตุผลด้�นเชื้อช�ติ  ซึ่งทำ�ให้เกิดก�รคัดกรองบุคคลโดยดูจ�กลักษณะท�ง
ช�ติพันธุ์ (Racial Profiling) ในม�ตรก�รปร�บปร�มก�รก่อคว�มไม่สงบ และปร�บปร�มก�รกระทำ�
ผดิด�้นคว�มมัน่คง นอกจ�กนัน้ ตอ้งมกี�รกำ�หนดหลกัเกณฑป์ฏบิตัติอ่บคุคลทีถ่กูจบักมุหรอืควบคมุตวั
ใหส้อดคลอ้งกบัม�ตรฐ�นขัน้ต่ำ�ทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รจบักมุและก�รควบคมุตวับคุคลของกฎหม�ยไทยและ
ม�ตรฐ�นระหว�่งประเทศ โดยควรมกี�รควบคมุตวับคุคลในสถ�นทีค่วบคมุตวัทีก่ำ�หนดขึน้ต�มกฎหม�ย

การคำ นวณค่าปรับตามความเสียหายต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

38. ชนเผ่�พื้นเมืองซึ่งอ�ศัยอยู่ในพื้นที่ป่�ของประเทศไทยต้องตกเป็นแพะรับบ�ปของปัญห�
ก�รเปลีย่นแปลงของสภ�พภมูอิ�ก�ศ รวมทัง้ชนเผ�่พืน้เมอืงท�งตอนเหนอืของประเทศไทย กรมอทุย�น
แหง่ช�ต ิสตัวป์�่ และพนัธุพ์ชื  กระทรวงทรพัย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดลอ้ม ไดก้ำ�หนดอตัร�ค�่ปรบัตอ่
คว�มเสยีห�ยทีเ่กดิขึน้โดยคดิรวมคว�มเสยีห�ยเนือ่งจ�กก�รเปลีย่นแปลงของสภ�พภมูอิ�ก�ศ อย�่งไร
ก็ต�ม ก�รคำ�นวณค่�ปรับเช่นนี้มีข้อบกพร่องอย่�งม�กและส่งผลกระทบโดยเฉพ�ะต่อชุมชนพื้นเมือง
ซึ่งพึ่งพ�ก�รทำ�ไร่หมุนเวียนเพื่อดำ�รงชีวิต ชุมชนพื้นเมืองที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งช�วกะเหรี่ยงและม้ง

39. ตัวอย่�งค่�ปรับในกรณีนี้ได้แก่ ก�รคิดค่�ปรับที่อัตร� 4,064.15 บ�ท/ไร่/ปี (หนึ่งไร่เท่�กับ
ประม�ณ 0.16 เฮกเตอร์) สำ�หรับก�รสูญเสียแร่ธ�ตุในดินและค่�ปรับอีก 5400 บ�ท/ไร่/ปี สำ�หรับก�ร
ทำ�ใหป้รมิ�ณน้ำ�ฝนนอ้ยลง (ในขณะทีค่�่จ�้งขัน้ต่ำ�ในประเทศไทยอยูท่ี ่300 บ�ท/วนั) วธิกี�รทีใ่ชใ้นก�ร
คำ�นวณค�่เสยีห�ย “ถกูตัง้คำ�ถ�มอย�่งม�กในแงพ่ืน้ฐ�นท�งวทิย�ศ�สตรแ์ละคว�มแมน่ยำ�”6  นอกจ�ก
นั้นยังเป็นวิธีคำ�นวณที่ไม่เป็นธรรมเมื่อคำ�นึงถึงวิถีชีวิตของชนพื้นเมือง เนื่องจ�กก�รทำ�ไร่หมุนเวียนส่ง
ผลกระทบต่อก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�พภูมิอ�ก�ศน้อยกว่�วิถีชีวิตของคนไทยทั่วไป จ�กก�รคำ�นวณ
ผลกระทบท�งนิเวศของผู้อ�ศัยอยู่ในชุมชนกะเหรี่ยงห้วยหินล�ดจะอยู่ที่ประม�ณหนึ่งในสี่ถึงหนึ่งใน
ส�มของคนไทยทัว่ไปโดยเฉลีย่7  อนัทีจ่รงิวถิปีฏบิตัติ�มจ�รตีของชมุชนเหล�่นีช้ว่ยลดผลกระทบในท�ง
ลบของก�รเปลีย่นแปลงของสภ�พภมูอิ�ก�ศ และยงัชว่ยสง่เสรมิใหเ้กดิคว�มมัน่คงท�งอ�ห�รทีย่ัง่ยนื8

6 เครอืข�่ยชนเผ�่พืน้เมอืงและคณะ 2551 แพะรบับ�ปของภ�วะโลกรอ้น: ม�ตรก�รลงโทษใหมท่ีบ่งัคบัใชต้อ่ชนพืน้เมอืง (Network of Indigenous 
Peoples et al. (2008). Global Warming Scapegoat: A New Punishment Measure Imposed on Indigenous Peoples) 17 กรกฎ�คม 2555 จ�ก 
http://ccmin.aippnet.org/index.php?option=com_content&view=article&id=417&Itemid=164
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40. ในปจัจบุนั เครอืข�่ยนกักฎหม�ยสทิธมินษุยชนซึง่ตัง้อยูท่ีก่รงุเทพฯ และเครอืข่�ยปฏริปูทีด่นิ
แหง่ประเทศไทยไดช้ว่ยเหลอืในก�รฟอ้งคดตีอ่ศ�ลปกครอง จำ�เลยประกอบดว้ยชนเผ่�พืน้เมอืงจ�กภ�ค
เหนือทั้งช�วกะเหรี่ยงและม้ง มีก�รให้ข้อมูลต่อศ�ลว่�บุคคลเหล่�นี้อ�ศัยอยู่ในพื้นที่พิพ�ทม�เป็นเวล�
น�นแล้ว ตั้งแต่ 20-60 ปี และแสดงให้เห็นว่�บุคคลเหล่�นี้ไม่ได้สร้�งคว�มเสียห�ยต่อก�รเปลี่ยนแปลง
ของสภ�พภมูอิ�ก�ศ ต�มรฐัธรรมนญูแหง่ร�ชอ�ณ�จกัรไทย ชมุชนพืน้เมอืงยอ่มไดร้บัก�รคุม้ครองต�ม
หลักสิทธิชุมชนที่ปร�กฏในม�ตร� 66 และ 67 แม้ว่�ปรกติแล้วศ�ลจะไม่บังคับใช้ก�รคุ้มครองเหล่�นี้ 

กรณีบ้านแม่อมกิ: ศาลอุทธรณ์ตัดสินยกฟ้องความผิดต่อผู้ทำาไร่หมุนเวียนในพื้นที่อนุรักษ์ 
แต่ก็สั่งให้ชุมชนโยกย้ายออกจากพื้นที่อนุรักษ์  

41. ชนเผ่�พื้นเมืองซึ่งทำ�ไร่หมุนเวียนอ�จต้องเจอกับข้อห�ท�งอ�ญ�และอ�จถูกสั่งให้โยกย้�ย
ออก ที่บ้�นแม่อมกิ อำ�เภอท่�สองย�ง จังหวัดต�ก ช�วบ้�นกะเหรี่ยงสองคนได้แก่น�ยดิแปะโพ อ�ยุ 
80 ปีและน�งหน่อเฮมุ้ย เวียงวิช� ถูกตั้งข้อห�ว่�แผ้วถ�งทำ�ล�ยและเผ�พื้นที่ป่�อันเป็นพื้นที่ป่�สงวน
แห่งช�ติ เป็นก�รละเมิดต่อพระร�ชบัญญัติป่�สงวนแห่งช�ติและพระร�ชบัญญัติป่�ไม้ เป็นเหตุซึ่งเกิด
ขึ้นในปี 25519  

42. แม้ว่�ในปี 2553 ศ�ลชั้นต้นยกฟ้องช�วบ้�นในทุกข้อกล่�วห� แต่ศ�ลอุทธรณ์มีคำ�สั่งที่แตก
ต�่งไปในสองกรณเีมือ่ป ี2555 โดยศ�ลอทุธรณม์คีำ�สัง่ว�่น�งหนอ่เฮมุย้ เวยีงวชิ�ไมม่คีว�มผดิ เนือ่งจ�ก
ไม่มีเจตน�ในก�รบุกรุกพื้นที่ป่�เพร�ะไม่รู้ว่�พื้นที่ดังกล่�วเป็นเขตป่�สงวนแห่งช�ติ โดยได้อ้�งมติคณะ
รัฐมนตรีวันที่ 30 มิถุน�ยน 254110 ส่วนน�ยดิแปะโพ ศ�ลตัดสินว่�มีคว�มผิดแม้จะไม่รู้ว่�พื้นที่ดัง
กล�่วเปน็ป�่สงวนและไดอ้้�งมตคิณะรฐัมนตรเีชน่กนั โดยศ�ลอทุธรณอ์้�งว�่มตคิณะรฐัมนตรไีมถ่อืเปน็
กฎหม�ย และก�รอ้�งว่�ไม่รู้กฎหม�ยไม่เป็นเหตุให้ยกเป็นคว�มผิดต่อน�ยดิแปะโพ

43. ศ�ลอทุธรณม์คีำ�สัง่ทีเ่หมอืนกนัคอืมคีำ�สัง่ใหจ้ำ�เลยทัง้สองคนตอ้งย�้ยออกจ�กพืน้ทีอ่นรุกัษ ์
เนื่องจ�กเห็นว่�มติคณะรัฐมนตรีไม่เป็นกฎหม�ย น�งหน่อเฮมุ้ย เวียงวิช�ต้องย้�ยออกจ�กพื้นที่
บรรพบุรุษจำ�นวนหกไร่ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ ส่วนน�ยดิแปะโพต้องย้�ยออกจ�กพื้นที่บรรพบุรุษของตน
จำ�นวนเจ็ดไร่ เครือข่�ยนักกฎหม�ยสิทธิมนุษยชนจะเป็นผู้ยื่นฎีก�ในคดีนี้แทนจำ�เลยทั้งสองคน 

7 มลูนธิพิฒัน�ภ�คเหนอืและชมุชนหว้ยหนิล�ด (2553) ก�รเปลีย่นแปลงของสภ�พภมูอิ�ก�ศ ตน้ไมแ้ละก�รดำ�รงชวีติ: กรณศีกึษ�ภ�ระด�้นค�รบ์อน
ของชุมชนกะเหรี่ยงในภ�คเหนือของไทย (Northern Development Foundation and Huay Hin Lad Community  (2010). Climate Change, Trees 
and Livelihood: A Case Study on the Carbon Footprint of a Karen Community in Northern Thailand) 17 กรกฎ�คม 2555 จ�ก http://www.
ccmin.aippnet.org/index.php?option=com_content&view=article&id=350&Itemid=159 

8 อ้�งแล้ว

9 ในป ี2551 ศ�ลชัน้ตน้ตดัสนิลงโทษจำ�คกุช�วบ�้นทัง้สองคน แตใ่นชัน้อทุธรณม์กี�รสัง่ใหไ้ตส่วนคดใีหม ่เนือ่งจ�กจำ�เลยไมส่�ม�รถเข�้ถงึทน�ยคว�ม
หรือล่�มในระหว่�งก�รไต่สวน  

 10 มติคณะรัฐมนตรีระบุว่� ชุมชนที่อ�ศัยอยู่ในป่�ก่อนประก�ศเป็นพื้นที่อนุรักษ์ ส�ม�รถตั้งอยู่ในพื้นที่ต่อไปได้



14

44. ก�รลดพื้นที่ทำ�ไร่หมุนเวียนด้วยก�รประก�ศพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่ป่� เป็นเหตุให้มีพื้นที่
ก�รทำ�ไร่หมุนเวียนน้อยลง และบ�งชุมชนได้เลิกก�รทำ�ไร่หมุนเวียนเพื่อหลีกเลี่ยงก�รถูกจับกุม11 เป็น
เหตุให้ระยะเวล�ก�รปล่อยให้ไร่ซ�กฟื้นตัวสั้นลงอย�่งม�ก และทำ�ให้ผลผลิตก�รเกษตรน้อยลง ทั้งยัง
ทำ�ให้หล�ยครอบครัวไม่ส�ม�รถผลิตอ�ห�รได้พอเพียงต่อก�รดำ�รงชีพและย�กจนลง12  นอกจ�กนั้น 
ชมุชนพืน้เมอืงซึง่ยงัคงทำ�ไรห่มนุเวยีนในพืน้ทีอ่นรุกัษก์ต็อ้งอ�ศยัอยูด่ว้ยคว�มหว�ดกลวั เพร�ะไมแ่นใ่จ
ว่�จะถูกจับกุมหรือโยกย้�ยออกหรือไม่13    

ข้อเสนอแนะ:

45. ควรมีก�รยกเลิกก�รใช้แบบจำ�ลองคว�มเสียห�ยต่อก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�พภูมิอ�ก�ศ 
และถอนฟอ้งตอ่ผูท้ีถ่กูตัง้ขอ้ห�ต�มแบบจำ�ลองดงักล่�ว ควรนำ�ยทุธศ�สตรอ์ย่�งอืน่ม�ใชเ้พือ่แกป้ญัห�
ก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�พภูมิอ�ก�ศ และชุมชนพื้นเมืองควรมีส่วนร่วมในก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ดัง
กล่�ว และควรมีก�รจ่�ยค่�ชดเชยต่อผู้ที่เสียค่�ปรับต�มแบบจำ�ลองดังกล่�วไปแล้วอย่�งไม่เป็นธรรม14  

46. รฐับ�ลไทยควรยอมรบัสถ�นะของ “ช�วเข�” ในตอนเหนอืและ “ช�วเล” ในตอนใต ้ รวมทัง้ 
“ชนเผ่�” อื่น ๆ ในภ�คอีส�นและภ�คตะวันตกในฐ�นะชนเผ่�พื้นเมือง  

47. กฎหม�ยป่�ไม้และที่ดินแห่งช�ติจำ�นวนทั้ง 5 ฉบับควรยอมรับสิทธิชุมชนของชนเผ่�พื้น
เมืองในที่ดิน อ�ณ�บริเวณและทรัพย�กรของตนเอง ทั้งนี้ให้เป็นไปต�มปฏิญญ�แห่งสหประช�ช�ติว่�
ด้วยสิทธิชนเผ่�พื้นเมือง พระร�ชบัญญัติอุทย�นแห่งช�ติ  พระร�ชบัญญัติป่�สงวนแห่งช�ติ พระร�ช
บัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่� และกฎหม�ยจัดก�รป่�ไม้และทรัพย�กรธรรมช�ติอย่�งอื่นควรได้
รับก�รทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมให้เหม�ะสม และควรมีก�รเยียวย�ช่วยเหลือชนเผ่�พื้นเมืองที่พลัด
จ�กถิ่นเดิมหรือถูกโยกย้�ยเนื่องจ�กกฎหม�ยดังกล่�ว หรือมีก�รชดใช้ค่�ทดแทนต่�ง ๆ หรือในกรณีที่
ไม่ส�ม�รถทำ�ได้ก็ให้มี “ก�รชดเชยอย่�งยุติธรรม เป็นธรรม และเท่�เทียม”15 

11 Asia Indigenous People’s Pact and International Working Group for Indigenous Affairs (2553). Drivers of Deforestation: Facts 
to be considered regarding the impact of shifting cultivation in Asia เข้�ถึงข้อมูลเมื่อวันที่  17 กรกฎ�คม 2555 http://unfccc.int/resource/
docs/2555/smsn/ngo/235.pdf 

12 อ้�งแล้ว

13 อ้�งแล้ว

14 อ้�งแล้ว

15 อ้�งแล้ว
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กรณี: การบังคับไล่รื้อชาวกะเหรี่ยงอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานโดยรัฐไทย 

48. กว่�ทศวรรษที่ผ่�นม� รัฐบ�ลไทยและโดยเฉพ�ะหน่วยง�นอุทย�นแห่งช�ติและป่�ไม้
พย�ย�มบังคับไล่รื้อชนเผ่�พื้นเมืองกะเหรี่ยง ให้ออกจ�กอุทย�นแห่งช�ติแก่งกระจ�น ก�รบังคับไล่รื้อ
ส่งผลให้เกิดก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนร้�ยแรงและเลือกปฏิบัติหล�ยประก�ร 

49. ก�รบังคับไล่รื้อยังอ�จเป็นเหตุผลเกี่ยวข้องกับก�รสังห�รน�ยทัศน์กมล โอบอ้อม ผู้พิทักษ์
สิทธิมนุษยชนเชื้อส�ยกะเหรี่ยงซึ่งถูกยิงเสียชีวิตในวันที่ 10 กันย�ยน 2554 หลังจ�กพย�ย�มช่วยเหยื่อ
คนหนึ่งให้ยื่นข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ (กสม.) ก�รบังคับไล่รื้อยังดำ�เนินต่อ
ไปแมจ้ะมกีรอบกฎหม�ยทีช่ดัเจนซึง่คุม้ครองสทิธขิองช�วกะเหรีย่งใหอ้�ศยัอยูใ่นทีด่นิของบรรพชนและ
ดำ�รงชีพด้วยวิถีเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม 

50. คว�มขดัแยง้ระหว�่งช�วกะเหรีย่งกบัรฐัไทยสว่นใหญเ่ริม่ตัง้แตพ่.ศ. 2503 เมือ่มกี�รประก�ศ
ให้พื้นที่บรรพชนของช�วกะเหรี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของอุทย�นแห่งช�ติแก่งกระจ�น โดยก�รประก�ศใช้
พระร�ชบัญญัติอุทย�นแห่งช�ติ นับแต่นั้นม�รัฐได้ใช้เหตุผลหล�ยประก�รเพื่อสร้�งคว�มชอบธรรมให้
กับก�รบังคับไล่รื้อช�วกะเหรี่ยง โดยอ้�งว่�วิธีก�รเพ�ะปลูกของพวกเข�ทำ�ล�ยสิ่งแวดล้อม หรืออ้�ง
ว่�ต้องบังคับไล่รื้อเพร�ะคว�มจำ�เป็นด้�นคว�มมั่นคง รวมทั้งยังอ้�งว่�ผู้ถูกไล่รื้อเกี่ยวข้องกับก�รค้�
ย�เสพติด หรืออ้�งว่�ช�วกะเหรี่ยงไม่ได้เป็นคนไทยเหมือนคนอื่น ซึ่งเป็นข้ออ้�งที่ไม่อ�จตรวจสอบได้ 

51. ก�รบังคับไล่รื้อครั้งล่�สุดเกิดขึ้นในเดือนกรกฎ�คม 2554 โดยในระหว่�งก�รบุกจู่โจม เจ้�
หน้�ที่อุทย�นแห่งช�ติได้เผ�ทำ�ล�ยบ้�นเรือนและอ�ห�รของช�วกะเหรี่ยง มีก�รขโมยสมบัติของพวก
เข� ฆ่�สัตว์เลี้ยงและบังคับให้ช�วบ้�นต้องหลบหนี น�ยชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้�อุทย�นแห่งช�ติ
แก่งกระจ�นอ้�งว่� ปฏิบัติก�รบังคับไล่รื้อครั้งล่�สุดมุ่งจับกุมคนเข้�เมืองที่ไม่มีเอกส�รจ�กพม่� ไม่ได้มี
เป้�หม�ยเป็นช�วกะเหรี่ยงพื้นเมือง ทั้งยังอ้�งต่อไปว่�แม้ว่�ผู้ที่ถูกไล่รื้อจะเป็นชนเผ่�พื้นเมือง แต่ก�ร
บงัคบัไลร่ือ้กย็งัชอบดว้ยกฎหม�ย เนือ่งจ�กกฎหม�ยป�่ไมห้�้มไมใ่หบ้คุคลใดเข�้ไปยดึครองพืน้ทีอ่ทุย�น
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52. หลกัฐ�นจ�กกรณนีีช้ีใ้หเ้หน็ว�่ผูถ้กูไลร่ือ้อนัทีจ่รงิแลว้เปน็คนไทย ทัง้โดยก�รเกดิและก�รสบื
เชื้อส�ย นอกจ�กนั้น ม�ตร� 66 และ 67 ของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พ.ศ.2550 คุ้มครอง
สทิธขิองคนไทยทีอ่�ศยัอยูใ่นพืน้ทีอ่นรุกัษ ์อย�่งเชน่ อทุย�นแหง่ช�ตแิกง่กระจ�น ห�กมกี�รพสิจูนไ์ดว้�่
บคุคลเหล่�นีเ้ข้�ม�ครอบครองพืน้ทีก่อ่นก�รประก�ศอทุย�นและก�รกำ�หนดเสน้เขตแดน นอกจ�กนัน้ 
มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่3 สงิห�คม 2553 รบัรองโดยเฉพ�ะสทิธขิองช�วกะเหรีย่งทีจ่ะอยูใ่นพืน้ทีข่อง
ตนต่อไป และทำ�ก�รเกษตรแบบไร่หมุนเวียน

 53. ข้อ 10 ของปฏิญญ�แห่งสหประช�ช�ติว่�ด้วยสิทธิชนเผ่�พื้นเมืองประณ�มก�รบังคับไล่
รือ้และกำ�หนดใหม้กี�รขอคว�มยนิยอมทีเ่กดิจ�กคว�มเข�้ใจและสมคัรใจของชนเผ�่พืน้เมอืงกอ่นจะถกู
โยกย�้ย ประเทศไทยแสดงคว�มเหน็ชอบตอ่ปฏญิญ�ฉบบันี ้ในขณะทีห่นว่ยง�นชนเผ�่พืน้เมอืงและสทิธิ
มนษุยชน ภ�คประช�สงัคมและเอน็จโีอ ไดย้ืน่เรือ่งเกีย่วกบัสถ�นก�รณน์ีเ้มือ่เดอืนกมุภ�พนัธ ์2555 โดย
มกี�รรบัพจิ�รณ�ของช�วกะเหรีย่งในฐ�นะเปน็ปฏบิตักิ�รเรง่ดว่นซึง่เปน็สญัญ�ณเตอืนลว่งหน�้ (early 
warning urgent action - EW/UA) ของสมัยประชุมที่ 80 ของคณะกรรมก�รปฏิญญ� ภ�ยหลังก�ร
ประชุม คณะกรรมก�รแสดงคว�มกังวลในจดหม�ยลงวันที่ 9 มีน�คม 2555 ต่อรัฐบ�ลไทย แจ้งคว�ม
ประสงค์ที่ต้องก�รทร�บขั้นตอนที่ดำ�เนินก�รเพื่อปรับปรุงสภ�พคว�มเป็นอยู่ของช�วกะเหรี่ยง 

 54. ในปัจจุบัน ยังคงมีช�วกะเหรี่ยงพลัดถิ่นจำ�นวนม�ก ภ�ยหลังก�รบังคับไล่รื้อ พวกเข�ต้อง
ไปอ�ศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่คุ้นเคย และมีสภ�พคว�มเป็นอยู่ที่ไม่เหม�ะสม คณะกรรมก�รว่�ด้วยก�รขจัด
ก�รเลือกปฏิบัติท�งเชื้อช�ติในทุกรูปแบบควรที่จะพิจ�รณ�กรณีนี้อีกครั้ง 

ข้อ 5 (b) – สิทธิด้านความมั่นคงและการคุ้มครองจากรัฐ 

การจับกุม ควบคุมตัวและส่งกลับคนเข้าเมืองในประเทศไทย

55. คนเข�้เมอืงจำ�นวนม�กในประเทศไทยม�จ�กประเทศเพือ่นบ�้นอย�่งเชน่ กมัพชู� ล�ว และ
พม่� และเข้�เมืองอย่�งผิดกฎหม�ย ส่วนใหญ่แล้วคนเข้�เมืองจ�กประเทศเหล่�นี้ไม่มีเอกส�รอย่�งถูก
ตอ้ง เปน็เหตใุหเ้สีย่งทีจ่ะถกูจบักมุ ควบคมุตวั และสง่กลบัในเวล�ใดกไ็ด ้และอ�จถกูลงโทษต�มกฎหม�ย
ในประเทศตนเอง ในปี 2551 ประม�ณว่�มีจำ�นวนคนเข้�เมืองที่ไม่มีเอกส�รในประเทศไทยอยู่ระหว่�ง 
800,000 - 1.2 ล�้นคน16   อนสุญัญ�ระหว�่งประเทศว�่ดว้ยสทิธขิองแรงง�นโยกย�้ยถิน่ฐ�นและสม�ชกิ
ครอบครวัคุม้ครองไมใ่หม้กี�รละเมดิสทิธมินษุยชนซึง่มกัเกดิขึน้กบัคนเข�้เมอืงในประเทศไทย แตจ่นถงึ
ปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตย�บันอนุสัญญ�ฉบับนี้

ข้อเสนอแนะ:

56. ประเทศไทยใหส้ตัย�บนัตอ่อนสุญัญ�ว�่ดว้ยก�รคุม้ครองสทิธขิองคนง�นอพยพและสม�ชกิ
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ครอบครวั (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers 
and Members of Their Families - ICRMW)  

สภาพการจับกุม 

57. ดังที่กล่�วไว้คนเข้�เมืองที่ไม่มีเอกส�รอ�จถูกจับกุมในเวล�ใดก็ได้ทั้งกล�งวันหรือกล�งคืน
ระหว่�งอยู่ในประเทศไทย มีกรณีของคนเข้�เมืองที่ถูกจับกุมระหว่�งนอนหลับ ระหว่�งทำ�ง�น รอรถ
โดยส�ร หรอืระหว�่งอยูใ่นวดั17  แมว้�่คนเข�้เมอืงจะมเีอกส�รถกูตอ้ง กย็งัถกูเสีย่งทีจ่ะถกูจบักมุห�กไม่
พกบตัรประจำ�ตวัไปดว้ย หรอืมใีบแทนบตัรประจำ�ตวั (ระหว่�งรอก�รสง่บตัรประจำ�ตวัม�ท�งไปรษณยี)์ 
หรอืถกูจบักมุระหว่�งก�รเปลีย่นน�ยจ�้ง คนเข�้เมอืงทีม่เีอกส�รบ�งคนอ�จถกูจบักมุเนือ่งจ�กน�ยจ�้ง
ได้ยึดบัตรประจำ�ตัวไว้ แม้ว่�ก�รกระทำ�เช่นนี้ถือว่�ผิดกฎหม�ยตั้งแต่ปี 254818   

58. มีก�รขู่ว่�จะถูกจับกุมตัวห�กไม่มีบัตรต่อคนเข้�เมือง ทำ�ให้พวกเข�ไม่กล้�ร้องเรียนเมื่อเจอ
กับก�รเลือกปฏิบัติ หรือต้องทำ�ง�นในสภ�พที่ข�ดสุขอน�มัยและไม่ปลอดภัย คว�มเสี่ยงที่จะถูกจับกุม
อย่�งต่อเนื่องส่งผลให้เกิดคว�มหว�ดกลัว คว�มระแวง และคว�มไม่สบ�ยใจในบรรด�กลุ่มคนเข้�เมือง 
และทำ�ให้สูญเสียคว�มศรัทธ�ที่มีต่อระบบกฎหม�ยไทย คว�มกลัวและคว�มระแวงเหล่�นี้เป็นปัญห�
ม�กขึ้น เมื่อพิจ�รณ�ถึงกรณีที่มีข้อมูลระบุว่� ผู้ถูกจับกุมที่เป็นสตรีถูกค้นตัวอย่�งละเอียดโดยทห�ร
ซึ่งเป็นผู้ช�ย19 

สภาพการควบคุมตัว

59. เช่นเดียวกับก�รจับกุม ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนก�รควบคุมตัว ผู้ต้อง
กักบ�งคนร�ยง�นว่�ได้ถูกกักตัวต�มจุดตรวจต่�ง ๆ ส่วนคนอื่น ๆ มักจะถูกกักตัวที่โรงพักในพื้นที่ 
ก่อนจะถูกส่งตัวไปยังสถ�นกักกันของหน่วยง�นตรวจคนเข้�เมือง และสถ�นกักตัวบริเวณช�ยแดน20  
ประสบก�รณ์ที่มักเกิดขึ้นต่อผู้ต้องกักเหล่�นี้อีกอย่�งหนึ่ง คือก�รต้องจ่�ยค่�ปรับตั้งแต่ 600 – 5,000 
บ�ทก่อนได้รับก�รปล่อยตัว21  

60. สภ�พของสถ�นกักตัวเหล่�นี้แตกต่�งกันไป แต่มักจะแออัดยัดเยียด นอกจ�กนั้น ผู้ต้องกัก
บ�งคนได้ร้องเรียนว่�เกิดก�รละเมิดขึ้นระหว่�งถูกกักตัว อย่�งเช่น มีร�ยง�นข่�วกรณีผู้ต้องกักหญิง
ห้�คนซึ่งถูกกักตัวที่ด่�นแม่สอด จังหวัดต�กที่ถูกเจ้�หน้�ที่ช�ยเรียกตัวออกจ�กห้องขังในตอนสองทุ่ม 

16 Migration in the Greater Mekong Sub Region – In-depth Study: Arrest, Detention and Deportation. Mekong Migration Network 
& Asian Migrant Center (มิถุน�ยน 2551) น. 127

17 อ้�งแล้ว 129
18 อ้�งแล้ว 130
19 อ้�งแล้ว 135
20 อ้�งแล้ว 136
21 อ้�งแล้ว 137
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และไมไ่ดก้ลบัเข�้หอ้งขงัจนกระทัง่ตหี�้ เมือ่เพือ่นรว่มหอ้งขงัสอบถ�ม ผูห้ญงิเหล�่นีบ้อกว�่พวกเธอ “มี
ประสบก�รณ์ที่เลวร้�ยและไม่ต้องก�รพูดถึงเรื่องนี้”22  

สภาพการส่งกลับ:

61. ดังที่กล่�วถึงข้�งต้น คนเข้�เมืองที่ถูกส่งกลับอ�จต้องเผชิญกับก�รลงโทษในประเทศของ
ตนเอง บทลงโทษของก�รออกและกลบัเข�้ไปในประเทศแตกต�่งกนัไปสำ�หรบัประเทศกมัพชู� ล�ว และ
พม่�     แต่ผู้ถูกส่งกลับทั้งหมดต้องเจอกับก�รลงโทษท�งสังคมมีตร�บ�ปในประเทศตนเอง  

62. ในช่วงก�รส่งกลับ มักเกิดปัญห�ที่ผู้ถูกส่งกลับไม่ได้รับอนุญ�ตให้ลงจ�กรถโดยส�รเพื่อไป
เข้�ห้องน้ำ� ทำ�ให้เกิดคว�มย�กลำ�บ�กเนื่องจ�กก�รเดินท�งไปที่พรมแดนใช้เวล�ระหว่�งหกหรือเจ็ด
ชั่วโมง23  ปัญห�ร้�ยแรงอีกอย่�งหนึ่งที่ต้องได้รับก�รแก้ไขระหว่�งก�รส่งกลับได้แก่ สภ�พที่เกิดขึ้น
ระหว่�งก�รส่งกลับ 

63. รถบรรทุกและรถโดยส�รที่ใช้มักแออัดยัดเยียด และก�รขับเร็วทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุร้�ยแรง 
บ�งกรณีทำ�ให้คนเข้�เมืองเสียชีวิต24  ปัญห�อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ถูกส่งกลับ ยังรวมถึงก�รสูญห�ยของ
ทรัพย์สิน อ�จจะเป็นเพร�ะถูกยึดหรือถูกทิ้งเอ�ไว้ หรือบ�งทีก็ถูกส่งกลับทั้ง ๆ ที่ยังไม่ได้รับเงินค่�จ้�ง
ต�มกำ�หนด ทำ�ใหอ้ยูใ่นสภ�พซึง่เปน็หนีส้นิเนือ่งจ�กตอ้งจ�่ยค�่ปรบัและค�่ธรรมเนยีมต�่ง ๆ  ในระหว�่ง
กระบวนก�รส่งกลับ25    

64. สิ่งที่เป็นปัญห�อย่�งม�กในกระบวนก�รจับกุม ควบคุมตัวและส่งกลับคนเข้�เมืองจ�ก
ประเทศไทย ได้แก่ก�รข�ดเมตต�ธรรมในระหว่�งขั้นตอนปฏิบัติ   ฝ่�ยเจ้�หน้�ที่ก็มักมีก�รปฏิบัติที่ลัก
ลั่นทำ�ให้เกิดคว�มหว�ดกลัวและคว�มกังวลอย่�งต่อเนื่องสำ�หรับคนเข�้เมือง  ซึ่งไม่ใช่สภ�พที่เหม�ะ
สมสำ�หรับมนุษย์ รัฐบ�ลไทยได้เริ่มกำ�หนดกฎหม�ยใหม่เพื่อแก้ปัญห�ท้�ท�ยที่แรงง�นข้�มช�ติใน
ประเทศไทยต้องเผชิญ แต่ม�ตรก�รเหล่�นี้มักดำ�เนินก�รไปอย่�งเชื่องช้� ส่งผลให้คนเข้�เมืองส่วนใหญ่
ยังต้องเผชิญกับปัญห�เดิม ๆ จำ�เป็นต้องมีก�รกำ�หนดขั้นตอนปฏิบัติแบบเดียวกันที่นำ�ม�ใช้กับคนเข้�
เมืองทุกคน และประกันให้มีก�รปฏิบัติอย่�งเป็นธรรมและมีมนุษยธรรมในทุกขั้นตอน 

วัฒนธรรมของการลอยนวลพ้นผิด

65. นับแต่ปี 2540 – 2550 มีก�รไต่สวนอิสระในกรณีที่มีก�รกล่�วห�ว่�เจ้�หน้�ที่ของรัฐ
เกี่ยวข้องกับก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนร้�ยแรง โดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�ร

22 อ้�งแล้ว 140
23 อ้�งแล้ว 143
24 อ้�งแล้ว 144
25 อ้�งแล้ว 146



19

ทจุรติแหง่ช�ต ิ(ปปช.) และ/หรอืกรมสอบสวนคดพีเิศษเปน็หนว่ยง�นทีร่บัผดิชอบ เนือ่งจ�กตำ�รวจและ
พนกัง�นอยัก�รมกัจะยตุกิ�รสอบสวน โดยเฉพ�ะในกรณทีีเ่ปน็ก�รวสิ�มญัฆ�ตกรรมและขอ้กล�่วห�ว�่มี
ก�รทรม�น อย�่งในกรณเีหตกุ�รณต์�กใบ กรอืเซะ สะบ�้ยอ้ย หรอืกรณคีนห�ยอย�่งน�ยมะยนู ีโลนยิ� 
น�ยมะยะเตง็ มะร�นอ ก�รต�ยระหว�่งถกูเจ�้หน�้ทีค่วบคมุตวัของน�ยอสัฮ�ร ีสะมะแอ น�ยย�ก�รยี� 
ป�โอะ๊ม�น ิอหิม�่มนะพ� ก�เซง็ น�ยสไุลม�น แนซ� ทัง้นีเ้พือ่นำ�ตวัผูก้ระทำ�ผดิม�ลงโทษ แตน่บัตัง้แตป่ ี
2547 ยงัไมม่เีจ�้หน�้ทีค่นใดทีถ่กูลงโทษ แมจ้ะมเีสยีงเรยีกรอ้งรวมทัง้กรณซีึง่เปน็ทีรู่จ้กักนัอย�่งม�ก คอื
ก�รห�ยตัวไปของน�ยสมช�ย นีละไพจิตร ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อช�วมล�ยูมุสลิมในคว�มขัดแย้ง
ของภ�คใต้ ยิ่งตอกย้ำ�วัฒนธรรมก�รลอยนวลพ้นผิด โดยตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบันยังไม่มีก�รนำ�ตัวผู้
กระทำ�ผิดม�ลงโทษต�มกระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ�ของไทย 

เหตุการณ์กรือเซะ ปี 2547 

66. ในวันที่ 28 เมษ�ยน 2547 ประช�ชน 32 คนถูกยิงจนเสียชีวิตที่มัสยิดกรือเซะ ปัตต�นี 
โดยผูย้งิเปน็เจ้�หน้�ทีค่ว�มมัน่คงซึง่ทำ�ง�นในชว่งประก�ศกฎอยัก�รศกึ ก�รไตส่วนก�รต�ยเริม่ขึน้เมือ่
เดือนพฤศจิก�ยน 2547 และสิ้นสุดลงในวันที่ 14 กันย�ยน 2549 ในวันที่ 28 พฤศจิก�ยน 2549 ศ�ล
จังหวัดปัตต�นีได้อ่�นคำ�สั่งเกี่ยวกับส�เหตุและพฤติก�รณ์ของก�รต�ยซึ่งเป็นผลม�จ�กก�รต่อสู้กับเจ้�
หน�้ทีท่ห�รและตำ�รวจดว้ยก�รใชอ้�วธุปนืและมดี โดยเจ�้หน�้ทีท่ห�รและตำ�รวจปฏบิตักิ�รภ�ยใตค้ำ�สัง่ 
ของพลเอกพัลลภ ปิ่นมณี พ.อ. มนัส คงแป้น และพ.ท. ธนภัทร น�คชัยยะ บุคคลทั้งหมดเสียชีวิตจ�ก
อ�ก�รบ�ดเจ็บที่อวัยวะสำ�คัญอันเนื่องม�จ�กลูกกระสุนปืนและระเบิดในวันที่ 10 กุมภ�พันธ์ 2552 
พนักง�นอัยก�รมีคำ�สั่งไม่ฟ้องคดีอ�ญ�ต่อผู้บังคับบัญช�เหล่�นี้ 

เหตุการณ์ตากใบ

67. ในวันที่ 25 ตุล�คม 2547 ประช�ชนกว่� 1,300 คน ได้ประท้วงอย่�งสงบที่บริเวณด้�นหน้�
สถ�นตีำ�รวจภธูรอำ�เภอต�กใบ จงัหวดันร�ธวิ�ส จ�กนัน้ไดถ้กูควบคมุตวั เปน็เหตใุหม้ผีูเ้สยีชวีติระหว่�ง
ก�รควบคุมตัว 78 คน ก�รไต่สวนก�รต�ยในกรณีนี้เริ่มขึ้นในปี 2550 และสิ้นสุดลงในปี 2552 ผลก�ร
ไตส่วนก�รต�ยไมไ่ดช้ีช้ดัว�่เปน็คว�มรบัผดิชอบของผูใ้ด ซึง่ทำ�ใหม้กี�รเสยีชวีติของบคุคลทัง้สิน้ 78 คน  
รวมทั้งผู้เสียชีวิตจ�กอ�วุธปืนในที่เกิดเหตุอีก 6 คน

กรณีของอิหม่ามยะผา กาเซ็ง

68. อิหม่�มยะผ� ก�เซ็งได้ถูกควบคุมตัวโดยเจ้�หน้�ที่ของหน่วยเฉพ�ะกิจที่ 39 อำ�เภอรือเส�ะ 
นร�ธิว�ส พร้อมกับลูกช�ยสองคนและน�ยร�ยู อ�ยุ 18 ปีซึ่งเป็นช�วบ้�นในหมู่บ้�นเดียวกันเมื่อวันที่ 
19 มีน�คม 2551 อิหม่�มยะผ�เสียชีวิตในตอนเช้�ของวันที่ 21 มีน�คม ทันทีหลังจ�กก�รเสียชีวิต ท�ง
กองทพัไดอ้้�งเหตผุลต�่ง ๆ  น�น�เพือ่แกต้วั ศ�ลไดย้กคำ�รอ้งของทน�ยคว�มเนือ่งจ�กเหน็ว�่เจ�้หน�้ที่
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มอีำ�น�จในก�รควบคมุตวัผูต้อ้งสงสยัต�มกฎอยัก�รศกึ และพรก.ฉกุเฉนิฯ ผลก�รไตส่วนก�รต�ยซึง่มขีึน้
ในปี 2551 ไม่ได้ระบุว่�ใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อก�รทรม�นจนทำ�ให้อิหม่�มยะผ�เสียชีวิต อย่�งไรก็ต�ม 
ท�งกองทพัไดย้อมจ�่ยเงนิจำ�นวน 5.2 ล�้นบ�ทเปน็ค�่ชดเชยเพือ่ยอมคว�มในคดแีพง่ สว่นคดอี�ญ�ตอ่
เจ้�หน้�ที่ทห�รยังไม่มีคว�มคืบหน้�  

นโยบายและสงครามปราบปรามยาเสพติด 

69. กรณกี�รฆ�่นอกระบบกฎหม�ยและก�รสญูห�ยของบคุคลในประเทศไทย เนือ่งจ�กก�รกระ
ทำ�ของเจ้�พนักง�นในช่วงนโยบ�ยปร�บปร�มย�เสพติดในปี 2546v ครอบคลุมกรณีก�รสังห�รชนเผ่�
พื้นเมืองช�วเมี่ยนหกคน ที่ตำ�บลห้วยชมพู อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงร�ย ในวันที่ 22 กุมภ�พันธ์ 2546   
นอกจ�กนัน้20 เจ้�หน�้ทีข่องรฐัยงักล่�วห�ว�่ช�วล�หูท่ีอ่ำ�เภอฝ�งและอำ�เภอแมอ่�ย  จงัหวดัเชยีงใหม่
ว�่เปน็พอ่ค�้ย�เสพตดิ มกี�รซอ้มทรม�นอย�่งรนุแรงและก�รใชไ้ฟฟ�้ชอ็ต รวมทัง้ถกูขงัอยูใ่นหลมุใตด้นิ 
บ�งส่วนได้ถูกสังห�รหรือถูกทำ�ให้ห�ยตัวไประหว่�งปี 2545 - 2547vi 

 70. ก�รผ�่นร�่งพระร�ชบญัญตักิ�รรกัษ�คว�มมัน่คงภ�ยในร�ชอ�ณ�จกัร พ.ศ. 2551 สง่ผลให้
มกี�รละเมดิสทิธมินษุยชนเพิม่ขึน้ตอ่ชนพืน้เมอืงและชนกลุม่นอ้ย โดยมกัเปน็ผลง�นของเจ�้หน�้ทีแ่ละ
กองกำ�ลังฝ่�ยคว�มมั่นคงของรัฐ ตลอดทั้งปี 2551 ในระหว่�งก�รประก�ศก�รต่อสู้เพื่อเอ�ชนะ “ก�ร
แพร่ระบ�ดของย�เสพติด” ในประเทศ มีก�รใช้กฎหม�ยเพื่อควบคุมและปร�บปร�มชนเผ่�พื้นเมือง
และชุมชนที่พึ่งพ�ป่�อื่น ๆ โดยถูกกล่�วห�ว่� “บุกรุก” ป่�ไม้ และยังส่งผลกระทบต่อแรงง�นข้�มช�ติ 
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รวมทั้งก�รแก้ปัญห� “ก�รก่อก�รร้�ย” ในส�มจังหวัดช�ยแดนใต้ ได้แก่ นร�ธิว�ส ยะล� และปัตต�นี 
นอกจ�กในส�มจังหวัดช�ยแดนใต้ ยังมักมีก�รนำ�กฎหม�ยฉบับนี้ม�ใช้เพื่อแก้ไข “ปัญห�ก่อก�รร้�ย” 
ในพื้นที่ช�ยแดนจังหวัดเชียงร�ย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ต�ก ก�ญจนบุรี และร�ชบุรีvii 

ข้อเสนอแนะ:

71. ในสว่นของก�รสงัห�รโดยพลก�รในระหว�่งก�รปร�บปร�มย�เสพตดิ รฐับ�ลไทยไดแ้ตง่ตัง้ 
“คณะกรรมก�รอิสระตรวจสอบศึกษ�และวิเคร�ะห์ก�รกำ�หนดนโยบ�ยปร�บปร�มย�เสพติดให้โทษ
และก�รนำ�นโยบ�ยไปปฏบิตัจินเกดิคว�มเสยีห�ยตอ่ชวีติ ร่�งก�ย ชือ่เสยีงและทรพัยส์นิของประช�ชน 
(คตน.)” ซึ่งได้จัดทำ�ร�ยง�นก�รสอบสวนออกม� อย่�งไรก็ต�ม รัฐบ�ลยังไม่ได้ดำ�เนินก�รต�มข้อค้น
พบในร�ยง�น และไม่มีก�รเยียวย�และคืนคว�มเป็นธรรมให้กับผู้เสียห�ย จึงมีข้อเสนอแนะให้รัฐบ�ล
เยียวย�และคืนคว�มเป็นธรรมให้กับผู้เสียห�ย และดำ�เนินม�ตรก�รเพื่อแก้ไขปัญห�ต�มข้อค้นพบใน
ร�ยง�น   

ข้อ 5 (c) – สิทธิทางการเมือง การเลือกตั้ง และการดำ รงตำ แหน่งทางราชการ

72. ม�ตร� 68 และ 69 ของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทยกีดกันไม่ให้คนไทยจำ�นวนม�ก
ลงสมคัรรบัเลอืกตัง้และลงคะแนนเสยีงในระดบัช�ต ิควรแกไ้ขม�ตร�ดงักล�่วต�มทีร่ฐับ�ลไทยไดส้ญัญ�
ไวใ้นร�ยง�นประเทศเกีย่วกบัอนสุญัญ�ว�่ดว้ยก�รขจดัก�รเลอืกปฏบิตัทิ�งเชือ้ช�ตใินทกุรปูแบบ   สทิธิ
ในก�รเลือกตั้งและก�รดำ�รงตำ�แหน่งท�งร�ชก�รต่อกลุ่มช�ติพันธุ์ โดย ม�ตร� 44 พระร�ชบัญญัติก�ร
เลือกตั้งสม�ชิกสภ�ท้องถิ่นและผู้บริห�รสภ�ท้องถิ่นพ.ศ. 2545 ที่ ว่� “บุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสม�ชิกสภ�ท้องถิ่น (ระดับจังหวัด เทศบ�ล ตำ�บล กรุงเทพมห�นครและพัทย�) ต้องมี
สญัช�ตไิทยโดยกำ�เนดิ  นัน้จำ�กดัสทิธใินก�รลงรบัสมคัรเลอืกตัง้ในระดบัทอ้งถิน่ของชนเผ่�พืน้เมอืงและ
กลุ่มช�ติพันธุ์ในประเทศไทย ข้อกำ�หนดดังกล่�วกีดกันชนเผ่�พื้นเมืองและกลุ่มช�ติพันธุ์จำ�นวนม�กซึ่ง
ได้รับสัญช�ติไทยต�มม�ตร� 7(2) พระร�ชบัญญัติสัญช�ติ ต�มม�ตร�ดังกล่�ว กระทรวงมห�ดไทยมี
อำ�น�จมอบสัญช�ติไทยให้บุคคลได้ แต่ชนเผ่�พื้นเมืองจำ�นวนม�กซึ่งเกิดในประเทศไทยไม่มีก�รแจ้ง
เกิด พวกเข�เป็นคนไทยแต่ไม่มีเอกส�ร จึงไม่มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งต�มม�ตร� 44 ถ้�ชนกลุ่มน้อย
และกลุ่มช�ติพันธุ์เหล่�นี้ไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมก�รเลือกตั้งอย่�งเป็นประช�ธิปไตยได้ พวกเข�ก็จะไม่มี
ส่วนกำ�หนดงบประม�ณและก�รจัดสรรที่ดิน แผนก�รพัฒน�และกิจกรรมสำ�คัญอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อชุมชนของตนเอง

73. นอกจ�กนี้ ม�ตร� 33 ของพระร�ชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุว่� ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงต้อง
เป็นบุคคลที่มีสัญช�ติไทย แต่ห�กเป็นกรณีที่ได้สัญช�ติจ�กก�รแปลงสัญช�ติ จะต้องรอเป็นเวล�ห้�ปี
ก่อนจะส�ม�รถลงคะแนนเสียงได้
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ข้อ 5 (d) – สิทธิอื่น ๆ สิทธิในการเดินทาง สิทธิในการออกจากสถานที่ใด ๆ สิทธิด้านสัญชาติ

และการแต่งงาน

74. ม�ตร� 34  รฐัธรรมนญูแหง่ร�ชอ�ณ�จกัรไทย พ.ศ. 2550 ประกนัใหพ้ลเมอืงไทยมเีสรภี�พ
ในก�รเดินท�ง และม�ตร� 33 ยังประกันเสรีภ�พในก�รเลือกถิ่นที่อยู่ภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร วรรค (2) 
ระบุว่�ก�รจำ�กัดเสรีภ�พดังกล่�ว จะกระทำ�มิได้ เว้นแต่โดยอ�ศัยอำ�น�จต�มบทบัญญัติแห่งกฎหม�ย 
เฉพ�ะเพื่อคว�มมั่นคงของรัฐ ด้วยเหตุดังกล�่วชนเผ่�พื้นเมืองและกลุ่มช�ติพันธุ์ รวมทั้งแรงง�นข้�ม
ช�ต ิ(ทัง้ทีม่แีละไมม่ใีบอนญุ�ตทำ�ง�น) จงึไมไ่ดร้บัอนญุ�ตใหเ้ดนิท�งอย�่งเสรไีด ้และอ�จถกูจบักมุและ
ส่งกลับในเวล�ใดก็ได้ ผู้ที่อยู่ระหว่�งรอแปลงสัญช�ติก็อ�จประสบปัญห�คว�มล่�ช้�อย่�งม�ก และใน
ช่วงที่รอก็จะถูกจำ�กัดสิทธิที่จะมีเสรีภ�พในก�รเดินท�ง 

75. ยกตัวอย่�งเช่น ในจังหวัดท�งภ�คเหนือ ห�กบุคคลเหล่�นี้ต้องก�รเดินท�งออกนอกพื้นที่
เพื่อไปเรียนหนังสือหรือไปทำ�ง�น แต่ละคนอ�จจะต้องจ่�ยเงิน 300-10,000 บ�ทให้กับเจ้�หน้�ที่ใน
พื้นที่ เพื่อให้ส�ม�รถเดินท�งผ่�นจุดตรวจไปได้ คณะทำ�ง�นระหว่�งประเทศเพื่อกิจก�รชนพื้นเมือง 
(International Work Group for Indigenous Affairs) ตีพิมพ์หนังสือชื่อว่� “โลกของชนเผ่�พื้นเมือง
ป ี2550” ซึง่ประม�ณว�่ในประเทศไทยมชีนเผ�่พืน้เมอืงไรร้ฐัอยูเ่กอืบครึง่ล�้นคน ในจำ�นวนนีเ้ปน็เดก็ไร้
รัฐ 60,000 คน มีอยู่ 120,000 คนที่ได้รับสิทธิพำ�นักอ�ศัยอย่�งถ�วร และอีก 300,000 คนอยู่ระหว่�ง
รอคำ�สั่งของกระทรวงมห�ดไทย 

ข้อเสนอแนะ: 

76. ควรยกเลกิก�รจำ�กดัเสรภี�พในก�รเดนิท�ง อย�่งนอ้ยสำ�หรบัผูไ้ดร้บัสทิธพิำ�นกัอ�ศยัอย�่ง
ถ�วรและชั่วคร�วในประเทศไทย ซึ่งอยู่ระหว่�งรอก�รพิสูจน์สถ�นะและสัญช�ติไทย ก�รจำ�กัดสิทธิ
ประช�ชน ประกอบกับก�รปฏิบัติที่ฉ้อฉลอันเป็นผลม�จ�กข้อจำ�กัดดังกล่�ว มีน้ำ�หนักม�กกว่�คว�ม
เสี่ยงภัยต่อคว�มมั่นคงแห่งช�ติ คว�มสงบหรือคว�มปลอดภัย 

ข้อ  5 (d) (iii) สัญช�ติ

77. ก�รไม่มสีัญช�ตเิปน็ส�เหตุสำ�คญัที่ทำ�ให้เกิดก�รละเมดิสิทธิมนุษยชนต่อชนเผ่�พืน้เมอืงใน
ประเทศไทย ห�กไมม่สีญัช�ตกิไ็มม่หีลกัประกนัสทิธขิัน้พืน้ฐ�น อย�่งไรกต็�ม รฐับ�ลกม็นีโยบ�ยทีจ่ะให้
สญัช�ตกิบัชนเผ�่พืน้เมอืงและกลุม่ช�ตพินัธุ ์อย�่งเชน่ในป ี2548 คณะรฐัมนตรมีมีตลิงวนัที ่18 มกร�คม
ในหวัขอ้ยทุธศ�สตรก์�รจดัก�รปญัห�สถ�นะและสทิธขิองบคุคล ซึง่เปน็คว�มพย�ย�มเรง่กระบวนก�ร
จำ�แนกสัญช�ติ นอกจ�กนี้ยังมีก�รแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่สี่สำ�หรับพระร�ชบัญญัติสัญช�ติ พ.ศ.2551 และ
พระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

78. อย่�งไรก็ต�ม ในท�งปฏิบัติแล้วยังมีบุคคลจำ�นวนม�กที่ไม่ได้รับสัญช�ติไทย ดังข้อมูล
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ระหว่�งป ี2548 - 2554 เสนอโดยสำ�นกับรหิ�รก�รทะเบยีน กรมก�รปกครอง กระทรวงมห�ดไทย เมือ่
เดือนเมษ�ยน 2554 ร�ยง�นว่�มีบุคคลที่ยังไม่ได้รับสัญช�ติอยู่ 542,505 คน เมื่อเทียบกับปี 2548 ซึ่ง
มีจำ�นวน 557,606 คน ถือว่�ไม่มีคว�มคืบหน้�ม�กนัก นอกจ�กนั้น เมื่อวันที่ 7 ธันว�คม 2553 คณะ
รฐัมนตรอีนมุตัใิหย้กเลกิมตคิณะรฐัมนตรกีำ�หนดสถ�นะใหก้บัชนกลุม่นอ้ย/กลุม่ช�ตพินัธุต์่�งๆรวม 13 
กลุ่ม จำ�นวน  17 มติ และอนุมัติหลักเกณฑ์ในก�รกำ�หนดสถ�นะบุคคลของคนไร้สัญช�ติใหม่โดยให้
ดำ�เนินก�รอยู่ภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์แก้ไขปัญห�ผู้หลบหนีเข้�เมืองทั้งระบบ โดยที่ไม่มีก�รกำ�หนดระเบียบ 
หรือคำ�สั่งที่เป็นแนวท�งปฏิบัติให้แก่หน่วยง�นรัฐที่เกี่ยวข้องดำ�เนินก�รและไม่ได้กำ�หนดระยะเวล�
ดำ�เนนิก�รไวอ้ย�่งชดัเจน ซึง่เปน็ส�เหตทุำ�ใหช้นกลุม่นอ้ยและกลุม่ช�ตพินัธุ(์ชนเผ�่พืน้เมอืง)ไมม่โีอก�ส
ได้พิสูจน์สัญช�ติไทยต�มกระบวนก�รกฎหม�ยไทย กล�ยเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญช�ติและเป็นผู้หลบหนี
เข้�เมืองผิดกฎหม�ยต่อไป

79/1. เร�ขอแสดงคว�มยินดีต่อก�รคืนสัญช�ติไทยโดยก�รเกิดให้กับกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นที่
ต่อสู้เรียกร้องสิทธิในช่วงหล�ยปีที่ผ่�นม� รัฐบ�ลไทยได้เห็นชอบต่อก�รแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ห้�ต่อพระ
ร�ชบัญญัติสัญช�ติ เพื่อมอบสัญช�ติไทยให้กับคนไทยพลัดถิ่นม�กถึง 18,000 คน พวกเข�ได้สูญเสีย
สัญช�ติไทยไปเพร�ะก�รเปลี่ยนแปลงเส้นแบ่งพรมแดน อย่�งไรก็ต�ม มีผู้โต้แย้งว่�กฎกระทรวงที่ออก
ต�มพระร�ชบญัญตัสิญัช�ตจิะกดีกนับคุคลทีถ่กูระบวุ�่เปน็คนต�่งด�้วต�มขัน้ตอนของทะเบยีนร�ษฎร 
หรอืผูท้ีถ่กูระบวุ�่เปน็คนสญัช�ตพิม�่ ก�รมสีว่นรว่มในก�รออกกฎกระทรวงและก�รแกป้ญัห�ก�รไรร้ฐั
ของประช�ชนยังเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้น 

ข้อเสนอแนะ: 

79/2. รัฐบ�ลไทยควรปรับปรุงกระบวนก�รขอรับสัญช�ติ มีก�รเพิ่มงบประม�ณและกำ�ลังคน
และร่วมมือกับตัวแทนจ�กองค์กรภ�คประช�สังคมและเอ็นจีโอและแสดงเจตจำ�นงท�งก�รเมืองที่จะ
ยุติก�รฉ้อฉลของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 5 (d) (iv) สิทธิในการแต่งงาน 

80. ต�มกฎหม�ยไทย ถ้�ไม่มีสถ�นะบุคคลก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกับชนเผ่�พื้นเมืองหรือกลุ่ม
ช�ตพินัธุ ์หรอืไมก่เ็ปน็แรงง�นข�้มช�ต ิบคุคลเหล�่นีจ้ะไมม่บีตัรประช�ชนไทย และห�กตอ้งก�รแตง่ง�น
จะตอ้งส�ม�รถแสดงเอกส�รเกีย่วกบัสถ�นภ�พสมรสของตนเองทีอ่อกม�จ�กประเทศตน้ท�ง (หนงัสอื
กรมก�รปกครองทีม่ท. 0310.2/ว 1170 ลงวันที ่31 พฤษภ�คม 2543 เรือ่ง แนวท�งปฏบิัตใินก�รตรวจ
สอบเงื่อนไขและก�รจดทะเบียนสมรสของบุคคลต่�งด้�ว) ซึ่งทำ�ให้เกิดปัญห� เนื่องจ�กมีหล�ยคนที่ไม่
ส�ม�รถห�เอกส�รดังกล่�วม�แสดงได้ เป็นเหตุให้พ่อหล�ยคนไม่มีสิทธิต�มกฎหม�ยต่อลูกตนเอง และ
เป็นเหตุให้ลูกไม่มีคว�มสัมพันธ์ในท�งกฎหม�ยกับผู้เป็นพ่อ 
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ข้อเสนอแนะ:

81. รัฐบ�ลควรยกเลิกหนังสือกรมก�รปกครองที่มท.0310.2/ว 1170 และสนับสนุนให้มีก�ร
อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว

ข้อ 5 (d) (v) – สิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน และ 5 (d) (vi) สิทธิในการได้รับมรดก 

สิทธิด้านศาสนา/วัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

82. ชนเผ่�พื้นเมืองและกลุ่มช�ติพันธุ์ในประเทศไทยส่วนใหญ่ประกอบอ�ชีพเกษตรกรรม 
พวกเข�มีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ พึ่งพ�กับธรรมช�ติ ป�่ไม้ และสัตว์ป�่ อย่�งไรก็ต�ม รัฐได้กำ�หนด
นโยบ�ยและกฎหม�ยเพื่อควบคุมป่� อย่�งเช่น ประมวลกฎหม�ยที่ดิน พ.ศ.2547 และก�รควบคุมด้�น
เกษตรกรรม อย่�งเช่น พระร�ชบัญญัติก�รปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 พระร�ชบัญญัติป่�
ไม ้พ.ศ. 2484 พระร�ชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัวป์่� พ.ศ.2535 และพระร�ชบญัญตัปิ่�ชมุชน พ.ศ.
2550 ซึ่งส่งผลกระทบอย่�งม�กต่อวิถีชีวิตของชนเผ่�พื้นเมืองและกลุ่มช�ติพันธุ์จำ�นวนม�ก เป็นเหตุ
ให้ถูกจับกุม ถูกบังคับให้โยกย้�ยโดยข�ดขั้นตอนปฏิบัติต�มกระบวนก�รอันควร ผู้ที่ถูกขับไล่ออกก็ไม่
ได้รับก�รชดเชยแต่อย่�งใด ซึ่งเป็นสภ�พก�รณ์ที่ตรงข้�มกับคว�มเห็นทั่วไปที่ 7 ของคณะกรรมก�ร
ว่�ด้วยสิทธิท�งเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (Committee on Economic Social and Cultural 
Rights) ซึ่งระบุว�่ก�รบังคับไล่รื้อเป็นสิ่งที่ตรงข�้มกับกติก�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยสิทธิท�งเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม

83. กฎหม�ยปัจจุบันอนุญ�ตให้รัฐบ�ลประก�ศพื้นที่อนุรักษ์ม�กขึ้น โดยพื้นที่อนุรักษ์ดังกล่�ว
เป็นที่อยู่อ�ศัยของประช�ชนม�กกว่� 10 ล้�นคน ระหว่�งปี 2547-2549 รัฐบ�ลไทยได้นำ�นโยบ�ยก�ร
บรหิ�รจดัก�รป�่ไมแ้ละทรพัย�กรแหง่ช�ตฉิบบัใหมม่�ใช ้ซึง่มุง่ปร�บปร�มก�รค�้ย�เสพตดิ สง่เสรมิก�ร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษ�คว�มมั่นคงของประเทศ  

84. กฎหม�ยป�่ไมแ้ละนโยบ�ยด�้นป�่ไมแ้ละทรพัย�กรธรรมช�ตริะดบัช�ตเิหล�่นี ้สง่ผลกระทบ
อย�่งม�กตอ่สทิธใินก�รอยูอ่�ศยัและก�รทำ�กนิของชนเผ่�พืน้เมอืง ผลจ�กกฎหม�ยและนโยบ�ยเหล�่นี้
ทำ�ให้มีก�รประก�ศพื้นที่หล�ยล้�นไร่เป็นพื้นที่อนุรักษ์หรือเป็นพื้นที่คุ้มครอง ในปัจจุบัน 28.78% ของ
พื้นที่ในประเทศไทย ได้รับก�รประก�ศเป็นพื้นที่อนุรักษ์ 

85. ส่งผลให้เกษตรกรหล�ยพันคนซึ่งเคยอ�ศัยอยู่ในป่�และพึ่งพ�ก�รดำ�รงชีพจ�กป่� ต้องถูก
จับกุมคุมขัง มีก�รยึดคืนที่ดิน มีก�รฟ้องคดีว่�บุกรุกที่ดินของรัฐ  

86. พระร�ชบญัญตัปิ�่ชมุชนไดผ้�่นก�รรบัรองเมือ่วนัที ่21 ธนัว�คม 2550 แมจ้ะมเีสยีงคดัค�้น
ม�กม�ยจ�กองค์กรภ�คประช�สังคมและนักเคลื่อนไหว โดยร�่งฉบับสุดท�้ยมีเนื้อห�แตกต่�งจ�กร่�ง
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ฉบบัเดมิทีเ่สนอโดยองคก์รภ�คประช�สงัคมม�ก และในท�งปฏบิตัแิลว้ หล�ยม�ตร�จะเปน็ก�รบัน่ทอน
สิทธิของชุมชนที่อ�ศัยอยู่ในป่� เนื้อห�ในม�ตร� 25 และ 34 แทบไม่มีคว�มแตกต่�งจ�กกฎหม�ยป่�
สงวนที่มุ่งจำ�กัดสิทธิและก�รใช้ป่�ของประช�ชนเลย ต�มคว�มเห็นของผู้เคลื่อนไหวด้�นสิทธิชนพื้น
เมือง กฎหม�ยฉบับนี้กีดกันไม่ให้ชนเผ่�พื้นเมืองส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่�งเต็มที่ในก�รจัดก�รป่�ชุมชน
และทรัพย�กร และขัดแย้งกับม�ตร�ในรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งรับรองสิทธิก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรของ
ชุมชนviii 

ข้อเสนอแนะ:

87. ต้องมีก�รประกันและคุ้มครองสิทธิของชนเผ่�พื้นเมืองกับกลุ่มช�ติพันธุ์ที่จะเข้�ถึง
กระบวนก�รที่ถูกต้องต�มกฎหม�ย กรณีที่ถูกจับกุมในข้อห�บุกรุกที่ดินของตนเอง ซึ่งได้ถูกประก�ศ
เปน็ป�่สงวน ตอ้งมกี�รศกึษ�และก�รประเมนิครัง้ใหมเ่กีย่วกบับทบ�ทของรฐัและป่�ไมใ้นประเทศไทย 
ก�รประก�ศพืน้ทีป่�่อนรุกัษก์ระทำ�โดยข�ดขอ้มลูอย�่งเพยีงพอ และข�ดคว�มเข�้ใจตอ่ชมุชนทีจ่ะไดร้บั
ผลกระทบ ตอ้งมกี�รประเมนิกฎหม�ยใหมเ่หล�่นี ้โดยคำ�นงึถงึคว�มเหน็ของภ�คสว่นทีไ่ดร้บัผลกระทบ
และตัวแทนจ�กภ�คประช�สังคมและเอ็นจีโอ
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สถานการณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองตามแนวชายฝั่ง

88. ภ�ยหลังเหตุก�รณ์สึน�มิในปี 2549 ชนเผ่�ช�วเลหล�ยกลุ่มต้องประสบกับปัญห�สิทธิใน
ที่ดิน รวมทั้งกลุ่มช�วมอแกน อูรักล�โว้ยและมอแกลน สิทธิในที่ดินและทรัพย์สินของชุมชนต�มระบบ
จ�รีตเดิมพ่�ยแพ้ต่อก�รเข้�ถึงโฉนดที่ดินของคนที่ม�จ�กภ�ยนอก ชุมชนช�วอูรักล�โว้ยที่ห�ดร�ไวย์ 
ภเูกต็ ไดส้ญูเสยีสทิธใินทีด่นิทีส่บืทอดม�และวถิชีวีติแบบดัง้เดมิ ในป ี2555 เอกชนทีค่รอบครองทรพัยส์นิ
ชนะคดีต�มคำ�สั่งศ�ล เป็นเหตุให้สองครอบครัวถูกบังคับให้ออกจ�กที่ดินของตนเอง และอีกหล�ย
ครอบครัวจะต้องเผชิญกับปัญห�แบบเดียวกัน จนถึงปัจจุบันยังไม่มีก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รจัดสรร
ที่ดินต�มวัฒนธรรมชนพื้นเมือง ให้กับชนเผ่�พื้นเมืองต�มมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 มิถุน�ยน 2554 ซึ่ง
มีเป้�หม�ยแก้ไขปัญห�ดังกล่�ว 

 ข้อ 5 (e) (iv) – สิทธิที่จะได้รับบริการสาธารณสุขและบริการด้านสังคม 

89. ประเทศไทยไดข้ย�ยก�รเข�้ถงึบรกิ�รดแูลสขุภ�พและส�ธ�รณสขุใหก้บัคนไทยทกุคนตัง้แต่
ป ี2545 ต�มกฎหม�ยทีเ่รยีกว�่พระร�ชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภ�พแหง่ช�ต ิแตก่ม็ผีลครอบคลมุเฉพ�ะ
พลเมืองไทย ในวันที่ 23 มีน�คม 2553 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เรื่องก�รให้สิทธิ(คืนสิทธิ)ขั้นพื้นฐ�นด้�น
ส�ธ�รณสุขกับบุคคลที่มีปัญห�สถ�นะและสิทธิ จำ�นวน 457,409 คน ซึ่งเท่�กับเป็นก�รคืนสิทธิบริก�ร
ด�้นสขุภ�พใหก้บัชนเผ�่พืน้เมอืง 475,409 คน งบประม�ณร�ยหวัเฉลีย่ 2,067.40 บ�ทตอ่คนตอ่ป ีต�ม
ที่สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ(สป.สช.) นำ�เสนอ อย่�งไรก็ต�ม ยังมีบุคคลที่ตกหล่นจ�กก�ร
สำ�รวจหรือมีปัญห�ข้อมูลท�งทะเบียนอีกจำ�นวนม�กที่ไม่ได้รับสิทธิต�มมติ ครม.นี้  กองทุนดังกล่�วไม่
ครอบคลุมก�รรักษ�พย�บ�ลสำ�หรับโรคที่มีค่�ใช้จ่�ยสูง อ�ทิ โรคหัวใจ ย�ต้�นไวรัสสำ�หรับผู้ที่ได้รับ
ก�รติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ก�รรักษ�โรคไต และรักษ�โรคมะเร็ง นอกจ�กนี้ ในปี 2555 ที่ผ่�นม�รัฐบ�ล
ได้ตัดลดงบประม�ณกองทุนคืนสิทธิเหลือเพียง 50% และที่สำ�คัญกองทุนคืนสิทธิไม่มีกฎหม�ยรองรับ
ทำ�ให้ไม่มีหลักประกันคว�มยั่งยืน  

ข้อเสนอแนะ: 

90. รัฐบ�ลไทยควรแก้ไขนโยบ�ยสิทธิด้�นสุขภ�พสำ�หรับผู้มีปัญห�ด้�นสถ�นะบุคคล ด้วยก�ร
ออกกฎหม�ยรองรบัมตคิรม.23 มนี�คม 2553 เพือ่ใหเ้กดิคว�มยัง่ยนืในท�งนโยบ�ย และสร้�งนโยบ�ย
ส�ธ�รณะ(Healthy public policy) ทีเ่นน้สง่เสรมิก�รสร�้งสิง่แวดลอ้ม/สภ�วะแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่สขุภ�พ 
ก�รสร้�งเสริมคว�มเข้มแข็งชุมชน/กระบวนก�รชุมชน ก�รพัฒน�ทักษะส่วนบุคคลให้ส�ม�รถปรับ
พฤติกรรมก�รเพื่อก�รสร้�งสุขภ�พ และก�รปรับเปลี่ยนระบบริก�รก�รแพทย์และส�ธ�รณสุข ให้เป็น
ในลกัษณะผสมผส�นและองคร์วมทีเ่อือ้ตอ่ก�รเข�้ถงึบรกิ�รสขุภ�พของชนเผ�่พืน้เมอืงและกลุม่ช�ตพินัธุ์
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 ข้อ 5 (e) (v) – สิทธิด้านการศึกษาและการอบรม      

91.  ข้อ 5 (e) (v) ของอนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติท�งเชื้อช�ติในทุกรูปแบบ 
กำ�หนดให้รัฐภ�คีจะต้องจัดให้มีก�รศึกษ�และก�รอบรม “โดยไม่จำ�แนกต�มเชื้อช�ติ สีผิว หรือช�ติ 
หรือเผ่�พันธุ์กำ�เนิด”26 และมีก�รประกันสิทธิเด็กที่จะได้รับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยไม่มีค่�ใช้จ่�ยต�ม
ข้อ 28 ของอนุสัญญ�ว่�ด้วยสิทธิเด็ก ก�รศึกษ�ที่เหม�ะสมในปฐมวัยเป็นปัจจัยสำ�คัญต่อพัฒน�ก�ร
ด้�นสังคม และคว�มเข้�ใจขั้นพื้นฐ�นต่อวิถีชีวิต คว�มรู้ด้�นวัฒนธรรมและประวัติศ�สตร์ และยังช่วย
ส่งเสริมก�รเค�รพตนเอง และสร้�งคว�มมั่นใจให้กับเด็ก โชคร้�ยที่ตรงข้�มกับคำ�สัญญ�ของรัฐบ�ลใน
ร�ยง�นที่ส่งต�มว�ระ เด็กในประเทศไทยยังคงไม่ส�ม�รถเข้�ถึงสิทธิด้�นก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นและก�ร
อบรม ซึ่งควรเป็นสิทธิที่ให้กับเด็กทุกคนอย่�งเท่�เทียม 

92. ในส�รคดีดีวีดีชื่อ “ขจัดก�รเลือกปฏิบัติท�งเชื้อช�ติ” ของศูนย์ปฏิบัติก�รร่วมเพื่อแก้ไข
ปญัห�ประช�ชนบนพืน้ทีส่งู (ศปส.) ประเทศไทย ชมุชนบนพืน้ทีส่งูในภ�คเหนอืยนืยนัว�่ในปจัจบุนัเดก็
จำ�นวนม�กที่ไม่มีเอกส�รหรือไม่มีสัญช�ติ มักจะถูกกีดกันไม่ให้ได้รับก�รศึกษ�27  ปัญห�ของชนเผ่�พื้น
เมอืงทัง้ในภ�คเหนอืและใต ้รวมทัง้ก�รไมส่�ม�รถเข�้ถงึก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น เปน็ปญัห�ทีม่กี�รเนน้ย้ำ�
ในขอ้สงัเกตเชงิสรปุของคณะกรรมก�รว�่ดว้ยก�รขจดัก�รเลอืกปฏบิตัใินทกุรปูแบบตอ่สตร ี(Commit-
tee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW) ที่มีต่อ
ร�ยง�นต�มว�ระของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญ�เมื่อปี 2549 28  

93. ในทำ�นองเดยีวกนั มกี�รเนน้ย้ำ�ปญัห�ก�รเข�้ถงึก�รศกึษ�ของคนไรร้ฐัและแรงง�นข�้มช�ติ
ในขอ้สงัเกตเชงิสรปุของคณะมนตรสีทิธมินษุยชนทีม่ตีอ่ร�ยง�นต�มว�ระของประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กตกิ�ระหว�่งประเทศว�่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิ�งก�รเมอืงในป ี2548 29  ในเดอืนกมุภ�พนัธ ์2555 
คณะกรรมก�รว่�ด้วยสิทธิเด็ก (Committee on the Rights of the Child) ได้มีข้อสังเกตเชิงสรุปใน
ระหว่�งก�รพิจ�รณ�ทบทวนร�ยง�นประเทศไทย โดยแสดงข้อกังวลอย่�งลึกซึ้งต่อก�รเลือกปฏิบัติ
ที่ยังดำ�รงอยู่ต่อเด็กกลุ่มช�ติพันธุ์และชนกลุ่มน้อย และก�รไม่ส�ม�รถเข้�ถึงก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พ 30

94.  ในร�ยง�นต�มว�ระฉบับที่ 1-3 ของรัฐบ�ลไทย ในหน้� 35 ระบุว่� กระทรวงศึกษ�ธิก�ร
ไดอ้อกกฎกระทรวงกำ�หนดหลกัเกณฑ ์ก�รขจดัก�รเลอืกปฏบิตัทิ�งเชือ้ช�ติ ิและวธิกี�รนบัอ�ยเุดก็เพือ่
เข้�รับก�รศึกษ�ภ�คบังคับ พ.ศ.2545  ผนวกกับมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 กรกฎ�คม 2548 นำ�ไปสู่ก�ร

26 องค์ก�รสหประช�ช�ติ อนุสัญญ�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติท�งเชื้อช�ติในทุกรูปแบบ ข้อ 5 (e) (v)
27 ศูนย์ปฏิบัติก�รร่วมเพื่อแก้ไขปัญห�ประช�ชนบนพื้นที่สูง (ศปส.), “ขจัดก�รเลือกปฏิบัติท�งเชื้อช�ติ”
28 องค์ก�รสหประช�ช�ติ, CEDAW 2549 Periodic Review Thailand. ย่อหน้� 33-36
29 องค์ก�รสหประช�ช�ติ, ICCPR 2005 Periodic Review Thailand. ย่อหน้� 21-23
30 องค์ก�รสหประช�ช�ติ, CRC 2005 Periodic Review Thailand. ย่อหน้� 33-34
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ปฏบิตัทิีก่ำ�หนดให ้“สถ�นศกึษ�ทกุแหง่มหีน�้ทีร่บัเดก็ทีอ่�ยถุงึเกณฑเ์ข�้เรยีนหนงัสอื ทัง้เดก็ทีม่เีอกส�ร
หรือไม่มีเอกส�ร โดยจะใช้ใบสูติบัตรหรือจดหม�ยรับรองก�รเกิดก็ได้ หรือเอกส�รอื่น ๆ ที่ออกให้โดย
หนว่ยง�นทอ้งถิน่ หรอืเอกส�รซึง่เปน็ทีย่อมรบัของกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร ในกรณทีีไ่มม่เีอกส�รข�้งตน้ พอ่
แม่ ผู้ดูแลเด็ก หรือหน่วยง�นเอกชนอ�จอธิบ�ยถึงคว�มเป็นม�ของเด็ก หรือสถ�นศึกษ�อ�จสัมภ�ษณ์
เพื่อเก็บข้อมูลประวัติเด็กที่เกี่ยวข้องได้” 31  อย่�งไรก็ต�ม ข้ออ้�งดังกล่�วตรงข้�มกับประสบก�รณ์ที่
ชนเผ่�พื้นเมืองและกลุ่มช�ติพันธุ์ต้องเผชิญ ในขณะที่พวกเข�ต้องก�รใช้หลักเกณฑ์ดังกล่�วเพื่อให้ลูก
ของตนส�ม�รถเข้�ถึงก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นได้

95. ก�รมหีลกัเกณฑเ์หล่�นีย้งัไมเ่พยีงพอ เร�ยงัจำ�เปน็ตอ้งมหีนว่ยง�นกำ�กบัดแูลเพือ่ตรวจสอบ
ก�รปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ เพื่อประกันว่�มีก�รบังคับใช้ต�มกฎหม�ย และมีก�รเก็บข้อมูลอย่�งเหม�ะ
สม ห�กมีหน่วยง�นกำ�กับดูแลก�รบริห�รก�รศึกษ�และมีก�รตัดสินใจต�มคว�มรับผิดชอบที่ชัดเจน ก็
จะช่วยให้ส�ม�รถหลีกเลี่ยงปัญห�ซึ่งเป็นก�รตัดสินใจของสถ�บันศึกษ�เองได้ ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จ�กก�รตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรม ก็ส�ม�รถใช้สิทธิของตนเพื่อคัดค้�นคำ�สั่งดังกล่�วได้ 

ข้อ 5 (e) (v) – สิทธิที่จะได้รับการศึกษาและการอบรม 

96. เด็กพื้นเมืองเป็นผู้เสียเปรียบม�กที่สุดกลุ่มหนึ่งในสังคมไทย ส�เหตุหลักอย่�งหนึ่งม�จ�ก
ก�รข�ดก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พ โดยที่เด็กควรได้รับกระบวนก�รเรียนก�รสอนที่มีคุณภ�พโดยเน้นเด็ก
เป็นศูนย์กล�ง มีหลักสูตรและก�รเรียนรู้ และหลักสูตรเหล่�นั้นควรสะท้อนมรดกท�งวัฒนธรรมและ
ประวัติศ�สตร์ของชุมชน จะต้องได้รับก�รสนับสนุนงบประม�ณอย่�งเหม�ะสม คำ�นึงถึงวัฒนธรรม
และสอดคล้องกับจ�รีตประเพณีในท้องถิ่น ก�รศึกษ�ควรเป็นไปเพื่อส่งเสริมคว�มเท่�เทียมด้�นสังคม
และคว�มเสมอภ�คในทุกระดับ ครอบคลุมสิทธิมนุษยชน ก�รพัฒน�ชุมชนและบุคคล และควรจัดทำ�
ในลักษณะที่ส�ม�รถนำ�ม�ปฏิบัติได้ (A/HRC/12/33)

97. ในแง่ก�รส่งเสริมก�รเข้�ถึงก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พและมีส�ระสำ�หรับเด็กพื้นเมืองใน
ประเทศไทย มูลนิธิหมู่บ้�นเด็กเพสต�ลอสซี (Pestalozzi Children’s Foundation) และหน่วยง�น
พันธมิตรอย่�งเช่น สม�คมศูนย์รวมก�รศึกษ�และวัฒนธรรมของช�วไทยภูเข�ในประเทศไทย มูลนิธิ
ภ�ษ�ศ�สตร์ประยุกต์ มูลนิธิรักษ์เด็กและมูลนิธิภูมิปัญญ�ชนเผ่�พื้นเมืองบนที่สูง ระบุว่� ประเทศไทย
ไดส้ญูเสยีคว�มหล�กหล�ยด้�นวฒันธรรมไทยในระหว่�งกระบวนก�รสร้�งช�ต ิซึง่มกี�รสถ�ปน� “อตั
ลักษณ์ของไทยแบบรวมศูนย์” ทั้งนี้เพื่อต่อต้�นกับอำ�น�จอ�ณ�นิคมตะวันตก

31 องค์ก�รสหประช�ช�ติ, อนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติท�งเชื้อช�ติในทุกรูปแบบ First to Third Periodic Report, Government 
of Thailand. หน้� 35. At ย่อหน้� 116



29

98. เป้�หม�ยของก�รสถ�ปน�อัตลักษณ์ดังกล่�วเป็นเหตุให้ประเทศไทยมองไม่เห็นและไม่
เค�รพคว�มหล�กหล�ยท�งวฒันธรรม โดยมองว�่คว�มหล�กหล�ยท�งวฒันธรรมเปน็ภยัคกุค�มอย�่ง
หนึ่ง ซึ่งเห็นได้จ�กกรณีที่จอมพลป.พิบูลสงคร�ม อดีตน�ยกรัฐมนตรีได้ประก�ศเมื่อปี 2483 ห้�มไม่ให้
มีก�รสอนภ�ษ�อื่นนอกจ�กภ�ษ�ไทยในโรงเรียนของไทย32 

99. แต่ในปัจจุบัน ถึงเวล�ที่ต้องเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก โดยควรฟื้นฟูและชื่นชมคว�มหล�ก
หล�ยและทรัพย�กรด้�นวัฒนธรรม มีตัวอย่�งของนโยบ�ยซึ่งส่งเสริมคุณค่�คว�มหล�กหล�ยท�ง
วัฒนธรรม อย่�งเช่น มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 2 มิถุน�ยน 2553 และ 3 สิงห�คม 2553 เกี่ยวกับนโยบ�ย
ในก�รฟื้นฟูก�รปฏิบัติต�มจ�รีตประเพณีและวิถีชีวิตของช�วเลและช�วกะเหรี่ยง 

100. นอกจ�กนั้น อดีตน�ยกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชช�ชีวะ ได้เห็นชอบต่อนโยบ�ยด้�นภ�ษ�
แห่งช�ติในปี 2553 และ น�ยกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร น�ยกฯ คนปัจจุบัน ได้เห็นชอบต�มข้อเสนอ
ของร�ชบณัฑติยสถ�นใหจ้ดัตัง้คณะกรรมก�รบรหิ�รและยทุธศ�สตรน์โยบ�ยภ�ษ�แหง่ช�ต ิและจดัตัง้
คณะกรรมก�รดำ�เนินง�นยุทธศ�สตร์ด้�นภ�ษ�แห่งช�ติ ในวันที่ 23 มีน�คม 2555 เพื่อให้มีก�รปฏิบัติ
ต�มยุทธศ�สตร์ด้�นภ�ษ�แห่งช�ติได้อย่�งเป็นผล ต้องมีก�รส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของตัวแทนชนเผ่�
พื้นเมือง และหน่วยง�นภ�คประช�สังคมที่เกี่ยวข้อง ในก�รจัดทำ�นโยบ�ยด้�นก�รศึกษ�ซึ่งส่งผลกระ
ทบต่อพวกเข�

101. เมื่อคำ�นึงถึงหลักก�รไม่เลือกปฏิบัติและเป้�หม�ยเพื่อส่งเสริมก�รเข้�ถึงก�รศึกษ�ที่มี
คุณภ�พ และมีส�ระอย่�งเท่�เทียมสำ�หรับเด็กพื้นเมืองซึ่งไม่ได้พูดภ�ษ�ไทยแต่อยู่ในประเทศไทย จึงมี
ข้อเสนอแนะให้มีก�รจัดก�รศึกษ�ให้กับเด็กพื้นเมืองดังต่อไปนี้ 

ข้อเสนอแนะ: 

102. ควรมีก�รออกกฎหม�ยและระเบียบเพื่อให้มีก�รปฏิบัติต�มมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
นโยบ�ยก�รฟืน้ฟแูนวปฏบิตั ิและวถิชีวีติต�มจ�รตีประเพณขีองช�วกะเหรีย่งโดยเรว็ (3 สงิห�คม 2553) 
และช�วเล (2 มิถุน�ยน 2553) รวมทั้งให้จัดสรรงบประม�ณอย่�งเพียงพอเพื่อให้ส�ม�รถดำ�เนินง�นได้ 
ควรจัดตั้งหน่วยง�นและกลไกกำ�กับดูแลเป็นก�รเฉพ�ะ ทั้งนี้เพื่อดูแลก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยสนับสนุน
ก�รศกึษ�สำ�หรบัชมุชนพืน้เมอืงต�มทีก่ล�่วถงึในมตคิณะรฐัมนตร ีทัง้นีเ้พือ่เปน็ตวัอย�่งก�รสง่เสรมิคว�ม
หล�กหล�ยท�งวฒันธรรม โดยตอ้งมกี�รปฏบิตัติ�มนโยบ�ยเหล่�นีก้บัทัง้ช�วกะเหรีย่งและช�วเล และ
ควรมีก�รขย�ยผลไปยังชนเผ่�พื้นเมืองและชนกลุ่มน้อยอื่น ๆ ในประเทศไทย

32 รัฐนิยม ฉบับที่ 9 เรื่องภ�ษ�และหนังสือไทยกับหน้�ที่พลเมืองดี 24 มิถุน�ยน 2483 
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103. ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมก�รว�่ดว้ยสทิธเิดก็ตอ่รฐับ�ลไทยระบวุ�่ รฐับ�ลจะตอ้งประกนั
ให้มีก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยภ�ษ�แห่งช�ติของปี 2553 และให้มีก�รใช้ภ�ษ�ถิ่นคู่ไปกับภ�ษ�ไทย 
สำ�หรับเด็กตั้งแต่ในปฐมวัย โดยให้สอดคล้องกับข้อ 30 ของอนุสัญญ�ว่�ด้วยสิทธิเด็ก 

104. ควรมหีนว่ยง�นทีร่บัผดิชอบตอ่ภ�ษ�ถิน่ในระบบก�รศกึษ�ทีใ่ชส้องภ�ษ�ขึน้ไป เพือ่ประกนั
ให้มีก�รจัดสรรงบประม�ณเพื่อก�รดำ�เนินง�นทุกปี  

105. กระทรวงศกึษ�ธกิ�รควรมนีโยบ�ยจ�้งครใูนทอ้งถิน่ซึง่พดูภ�ษ�ถิน่ไดเ้ปน็อย�่งด ีนอกจ�ก
นัน้ ควรมกี�รใหท้นุก�รศกึษ�เพือ่พฒัน�คร/ูผูช้ว่ยครซูึง่ม�จ�กชมุชนทีไ่มไ่ดพ้ดูภ�ษ�ไทยเปน็หลกั และ
ควรส่งเสริมก�รพัฒน�ครูที่มีคุณภ�พ 

106. ควรมีก�รจัดทำ�นโยบ�ยด้�นภ�ษ�แห่งช�ติที่ชัดเจน และมีก�รจัดสรรงบประม�ณภ�ยใต้
กระทรวงศึกษ�ธิก�ร/สพฐ. ทั้งนี้เพื่อให้มีก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยและหลักสูตรก�รศึกษ�แนวท�ง
ทวิภ�ษ�   

หมายเหต:ุ ก�รศกึษ�แนวท�งทวภิ�ษ�สำ�หรบัเดก็พืน้เมอืงหม�ยถงึก�รใชภ้�ษ�ถิน่คูไ่ปในระบบ
ก�รศกึษ�ในแตล่ะป ีและมกี�รใชภ้�ษ�อย�่งเปน็ท�งก�รเปน็ภ�ษ�ทีส่อง โดยอ�จมกี�รเรยีนภ�ษ�ทีส่�ม
หรือสี่ อย่�งเช่นภ�ษ�อังกฤษ หรือภ�ษ�จีน 

107. ก�รศึกษ�เป็นปัจจัยสำ�คัญของก�รพัฒน� ก�รขจัดคว�มย�กจน ก�รแก้ปัญห�ก�รเลือก
ปฏบิตั ิและก�รสร�้งสนัตภิ�พ ก�รศกึษ�ด�้นสทิธมินษุยชนเปน็องคป์ระกอบสำ�คญัของก�รสง่เสรมิและ
ก�รบรรลคุว�มสมัพนัธท์ีม่ัน่คงและสม�นฉนัทใ์นบรรด�ชมุชนต�่ง ๆ  และชว่ยสง่เสรมิคว�มเข�้ใจซึง่กนั
และกัน คว�มอดทนอดกลั้น ก�รเรียนรู้ด้�นสิทธิมนุษยชนเป็นขั้นตอนแรกที่นำ�ไปสู่ก�รเค�รพ ก�รส่ง
เสริมและก�รคุ้มครองสิทธิของบุคคลและประช�ชนทั้งปวง (A/HRC/12/33 Advice No.22) ด้วยเหตุ
ดังกล่�ว ในก�รสถ�ปน�สันติภ�พ ก�รชื่นชมคว�มหล�กหล�ยและก�รลดก�รเลือกปฏิบัติท�งเชื้อช�ติ 
หลักสูตรก�รศึกษ�ระดับช�ติควรครอบคลุมเนื้อห�ดังต่อไปนี้

108. ก�รศึกษ�ด้�นสิทธิมนุษยชน รวมทั้งคว�มรู้เกี่ยวกับสนธิสัญญ�ด้�นสิทธิมนุษยชนทุก
ฉบับที่รัฐบ�ลให้สัตย�บัน รวมทั้งปฏิญญ�แห่งสหประช�ช�ติว่�ด้วยสิทธิชนเผ่�พื้นเมือง ซึ่งรัฐบ�ลได้
รับรองเมื่อปี 2550  

109.  ควรมกี�รจดัก�รศกึษ�ข�้มวฒันธรรมเพือ่สง่เสรมิก�รอยูร่ว่มอย�่งสนัต ิและก�รถ�่ยทอด
คว�มรู้ด้�นวัฒนธรรมระหว่�งชนเผ่�พื้นเมืองในประเทศไทย  
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สิทธิด้านการศึกษาของชุมชนมลายูมุสลิม

110. ภ�ษ�มล�ยูเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ชีวิตประจำ�วันและก�รสื่อส�รในจังหวัดช�ยแดน
ใต้ของไทย ในอดีตรัฐบ�ลสั่งห้�มก�รสอนภ�ษ�ภ�ษ�มล�ยูในทุกโรงเรียนในประเทศไทย ทั้งนี้ต�มรัฐ
นิยมฉบับที่ 9 ซึ่งประก�ศใช้ในปี 2483 โดยระบุว่� ภ�ษ�ไทยเป็นภ�ษ�ประจำ�ช�ติและห้�มก�รสอน
ภ�ษ�อื่น แม้ว่�จะยกเลิกประก�ศเช่นนี้ไปแล้ว แต่ในท�งปฏิบัติก็ยังมีผลเหมือนเดิมสำ�หรับโรงเรียนใน
ประเทศไทย ซึ่งถือว่�เป็นก�รละเมิดอนุสัญญ�ฉบับนี้ 

111. ในปัจจุบัน ไม่มีกฎหม�ยห้�มก�รสอนภ�ษ�มล�ยูในโรงเรียนไทย แต่ก็ไม่มีหลักสูตรที่เป็น
ภ�ษ�มล�ยูและโรงเรียนต่�ง ๆ ก็ไม่ใช้ภ�ษ�มล�ยูในก�รสอน เมื่อเร็ว ๆ นี้ โรงเรียนต่�ง ๆ ในภ�คใต้ได้
ส่งเสริมภ�ษ�มล�ยูที่เขียนโดยใช้ตัวอักษรไทย แทนที่จะใช้ตัวอักษรแบบในท้องถิ่น ซึ่งเป็นแนวท�งที่ 
ขดัแยง้กบัคว�มตอ้งก�รของคนในพืน้ทีซ่ึง่ถอืว่�ตวัเองเปน็ช�ตพินัธุม์ล�ย ูพวกเข�ตอ้งก�รพดูและเขยีน
ภ�ษ�มล�ยู และใช้ตัวอักษรของตนเอง ที่ผ่�นม�มีก�รใช้ตัวอักษรย�วีสำ�หรับก�รสอนศ�สน�อิสล�ม 
และเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประจำ�วัน รวมทั้งก�รปฏิบัติศ�สนกิจ  

112. ก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�มล�ยูโดยใช้ตัวอักษรไทย ส่งผลให้กลุ่มช�ติพันธุ์มล�ยูไม่ส�ม�รถ
อ�่นและเขยีนโดยใชต้วัอกัษรย�วไีด ้ช�วมล�ยมูสุลมิในประเทศไทยไดถ้กูแบง่แยกออกจ�กโลกของช�ว
มล�ยูมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ม�กขึ้น ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่อธิบ�ยว่�เหตุใดช�วมล�ยูมุสลิมไม่
ต้องก�รส่งลูกหล�นไปเข้�โรงเรียนรัฐบ�ล 



32

113. นอกจ�กนั้น รัฐบ�ลไทยไม่ให้โอก�สที่จะใช้ภ�ษ�มล�ยูในสื่อของรัฐ ทั้งท�งวิทยุ โทรทัศน์
และหนังสือพิมพ์ รัฐนิยมฉบับที่ 9 ห้�มไม่ให้เขียนภ�ษ�มล�ยูในโฆษณ�ต่อส�ธ�รณะหรือในก�รเขียน
ป�้ยชือ่ถนน รวมทัง้ชือ่ของหมูบ่้�นดว้ย และยงัมกี�รปฏบิตัเิชน่นีจ้นปจัจบุนั  ในอดตีมกี�รแปลชือ่ภ�ษ�
มล�ยขูองถนนและหมูบ่�้นเปน็ภ�ษ�ไทย แตค่ำ�แปลภ�ษ�ไทยไมส่อดคลอ้งกบัคว�มหม�ยในภ�ษ�มล�ย ู
โดยป�้ยไมม่กี�รใชต้วัอกัษรย�ว ีจงึถกูตคีว�มว�่รฐัไทยไมย่อมรบัภ�ษ�มล�ย ูโดยถกูมองว�่ตวัอกัษรเหล�่
นัน้สะทอ้นอดุมก�รณข์องกลุม่แบง่แยกดนิแดน ในปจัจบุนั มขีอ้เรยีกรอ้งใหแ้ปลชือ่ถนนและอำ�เภอเปน็
ภ�ษ�มล�ย ูแตก่ระทรวงคมน�คมไมอ่นญุ�ต โดยยอมใหม้เีพยีงก�รใชภ้�ษ�ไทยในป�้ยบอกชือ่เหล�่นัน้ 

ข้อเสนอแนะ:

114. รัฐบ�ลควรส่งเสริมและพัฒน�ก�รใช้ ก�รเรียนและก�รสอนภ�ษ�มล�ยูในประเทศไทย
โดยทนัท ีควรมกี�รจดัตัง้หนว่ยง�นกล�งเพือ่พฒัน�และสง่เสรมิก�รศกึษ�ภ�ษ�มล�ย ูโดยใหป้ญัญ�ชน
ในพืน้ทีจ่�กชมุชนช�วมล�ยมูสุลมิมสีว่นรว่ม รฐับ�ลควรจดัสรรงบประม�ณและบคุล�กรอย�่งเพยีงพอ 
และศูนย์ดังกล่�วจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอน�คตด้วย

สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติ3ผ 

การจัดการคนเข้าเมืองและนโยบายด้านสถานะบุคคล34 

115. ประม�ณว่�มีแรงง�นข้�มช�ติกว่�ส�มล้�นคนในประเทศไทย โดยกลุ่มใหญ่สุดม�จ�ก
พม่� กัมพูช� และสปป.ล�ว รัฐบ�ลไทยได้ใช้นโยบ�ยที่แตกต�่งกันและมีก�รจำ�แนกแรงง�นข้�มช�ติ
ออกเป็นสี่กลุ่ม 

116. แรงง�นทีไ่มม่เีอกส�ร ถกูเอ�เปรยีบเนือ่งจ�กเข�้เมอืงอย�่งผดิกฎหม�ย และไมม่สีถ�นภ�พ
เป็นคนง�น ประม�ณว่�มีแรงง�นที่ต้องซ่อนตัวอยู่ใต้ดินแบบนี้อย่�งน้อยสองล้�นคน ส่วนใหญ่ม�จ�ก
พม่� คนง�นเหล่�นี้ไม่ได้รับสวัสดิก�รด้�นสังคม แต่อ�จได้รับก�รคุ้มครองสิทธิแรงง�นถ้�ส�ม�รถเข้�
ถึงคว�มช่วยเหลือด้�นกฎหม�ย แต่หล�ยคนก็กลัวจะถูกตอบโต้และถูกส่งกลับ พวกเข�เป็นกลุ่มที่เสีย
เปรียบอย่�งม�กในแง่ก�รเข้�ถึงก�รดูแลด้�นสุขภ�พ ก�รคุ้มครองด้�นแรงง�นและบริก�รสังคมโดย
ทั่วไป โดยต้องอยู่ในสภ�พก�รจ้�งง�นที่เลวร้�ยและเสี่ยงต่อก�รค้�มนุษย์ แม้ว่�รัฐบ�ลไทยจะส่งเสริม
คนง�นทีไ่มม่เีอกส�รใหม้�แสดงตนและขึน้ทะเบยีน แตห่ล�ยคนกท็ำ�เชน่นัน้ไมไ่ดเ้พร�ะก�รขึน้ทะเบยีน

33 ร�ยง�นของมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและก�รพัฒน� ประเทศไทย ข้อมูลสนับสนุนก�รเขียนร�ยง�นคู่ขน�น กรกฎ�คม 2555
34 ร�ยง�นของมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและก�รพัฒน� ประเทศไทย ข้อมูลสนับสนุนก�รเขียนร�ยง�นคู่ขน�น กรกฎ�คม 2555
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ตอ้งไดร้บัคว�มเหน็ชอบจ�กน�ยจ�้ง แรงง�นข�้มช�ตทิีไ่มม่เีอกส�รจะถกูสง่กลบัห�กถกูจบักมุ น�ยจ�้ง
อ�จถูกปรับ เป็นเหตุให้ไม่มีแรงจูงใจให้มีก�รขึ้นทะเบียนแรงง�นข้�มช�ติเนื่องจ�กคว�มซับซ้อนของ
กระบวนก�ร ค่�ใช้จ่�ย และก�รทุจริต ทำ�ให้ไม่มีก�รนำ�นโยบ�ยไปปฏิบัติอย่�งเต็มที่  

117. แรงง�นข�้มช�ตทิีเ่ข�้เมอืงไมป่รกตแิตข่ึน้ทะเบยีน ไดแ้ก ่ผูท้ีเ่คยเปน็แรงง�นทีไ่มม่เีอกส�ร 
แต่ต่อม�ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญ�ตให้ทำ�ง�นและพำ�นักอ�ศัยต�มกฎหม�ย ทั้งนี้ต�มก�รผ่อนผัน
โดยมตคิณะรฐัมนตรเีปน็ร�ยป ีในก�รจดทะเบยีนตอ้งมกี�รจ�่ยค�่ประกนัสขุภ�พ แตไ่มม่กี�รจ�่ยสมทบ
กองทนุเงนิทดแทน เนือ่งจ�กคนง�นเหล�่นีไ้มม่หีนงัสอืเดนิท�งซึง่เปน็เงือ่นไขทีจ่ำ�เปน็ทีจ่ะไดร้บัเงนิชว่ย
เหลือจ�กกองทุนเงินทดแทน แม้ว่�คนง�นที่จดทะเบียนจะได้รับสถ�นภ�พต�มกฎหม�ย มีบัตรประจำ�
ตัวและใบอนุญ�ตทำ�ง�นที่ออกโดยกระทรวงมห�ดไทยและกระทรวงแรงง�น แต่พวกเข�ก็ไม่ได้รับก�ร
ปฏิบัติให้ได้รับสิทธิที่เท่�เทียม

118. ในขั้นตอนก�รจดทะเบียน แรงง�นต่�งด้�วต้องจดทะเบียนกับน�ยจ้�งและไม่ส�ม�รถ
เดินท�งออกนอกพื้นที่ก�รจ้�งง�นเว้นแต่จะได้รับอนุญ�ต ไม่ส�ม�รถขอใบขับขี่และไม่ส�ม�รถเข้�ถึง
กองทุนเงินทดแทนได้ รัฐบ�ลไทยพย�ย�มกระตุ้นให้แรงง�นข้�มช�ติที่จดทะเบียนชั่วคร�วเหล่�นี้เข้�
สู่กระบวนก�รพิสูจน์สัญช�ติ หรือให้กลับไปประเทศตนเองและกลับเข้�ม�ใหม่ ทั้งนี้เป็นไปต�มบันทึก
คว�มเข้�ใจระหว่�งประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้�น 

119. แรงง�นข้�มช�ติที่เข้�เมืองต�มปกติ ได้แก่ 1) ผู้ที่ผ่�นกระบวนก�รพิสูจน์สัญช�ติ (ผู้ที่เคย
เป็นแรงง�นข้�มช�ติที่เข้�เมืองไม่ปกติแต่ขึ้นทะเบียน) หรือ 2) แรงง�นข้�มช�ติชุดใหม่ที่มีก�รนำ�เข้�
ต�มบันทึกคว�มเข้�ใจ ต�มนโยบ�ยของกระทรวงแรงง�น คนง�นต่�งด้�วเหล่�นี้ควรจะได้รับสิทธิเช่น
เดียวกับคนง�นไทย อย่�งไรก็ต�ม กระบวนก�รพิสูจน์สัญช�ติและ/หรือก�รนำ�เข�้แรงง�นต�มบันทึก
คว�มเข้�ใจที่ต้องทำ�ผ่�นน�ยหน้�มีค่�ใช้จ่�ยสูง (200-400 เหรียญ/คน) ซึ่งกล�ยเป็นภ�ระด้�นก�รเงิน
กับแรงง�นข้�มช�ติซึ่งจะถูกหักค่�แรงโดยน�ยจ้�งที่จ่�ยเงินล่วงหน้�ไปก่อน

120. ในท�งทฤษฎี แรงง�นข้�มช�ติที่เข้�เมืองต�มปรกติมีสิทธิในก�รเดินท�งครอบครอง
ทรพัยส์นิ และเข�้ถงึสวสัดกิ�รด�้นแรงง�นทีม่กี�รจ�่ยเงนิสมทบต�มกฎหม�ย อ�จมขีอ้จำ�กดัตอ่แรงง�น
ข้�มช�ติอยู่บ้�ง อย่�งเช่นก�รไม่ได้รับอนุญ�ตให้เปลี่ยนน�ยจ้�งได้อย่�งเสรีเหมือนกับคนง�นไทย และ
ไม่ส�ม�รถจัดตั้งสหภ�พแรงง�นได้ และมีร�ยง�นว่�ในบ�งพื้นที่ อย่�งเช่นที่อำ�เภอแม่สอด จังหวัดต�ก 
คนง�นที่ถูกต้องต�มกฎหม�ยยังคงต้องขออนุญ�ตจ�กน�ยจ้�งห�กต้องก�รเดินท�งออกนอกอำ�เภอ35 

121. แรงง�นข้�มช�ติในประเทศไทย พฤษภ�คม 255536 

35 จ�กก�รพูดคุยกับผู้ประส�นง�น Migrant Working Group (MWG) 
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36 กระทรวงแรงง�น
37 ร�ยง�นของมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและก�รพัฒน� ประเทศไทย ข้อมูลสนับสนุนก�รเขียนร�ยง�นคู่ขน�น กรกฎ�คม 2555
38 ร�ยง�นของมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและก�รพัฒน� ประเทศไทย ข้อมูลสนับสนุนก�รเขียนร�ยง�นคู่ขน�น กรกฎ�คม 2555

สิทธิแรงงาน37 

122.กฎหม�ยแรงง�นไทยให้คว�มคุ้มครองแรงง�นข้�มช�ติและให้สิทธิได้รับค่�จ้�งขั้นตำ่�และ
มีสภ�พก�รทำ�ง�นที่เป็นธรรม รวมทั้งก�รได้รับสวัสดิก�รในก�รจ้�งง�น อย่�งไรก็ต�ม มักมีกรณีที่
แรงง�นข�้มช�ตไิดร้บัค�่แรงตำ�่กว�่คว�มเปน็จรงิ และถกูบงัคบัใหท้ำ�ง�นในสภ�พทีย่�กลำ�บ�กและเสีย่ง
อันตร�ย ก�รข�ดกลไกตรวจสอบด้�นแรงง�นอย่�งเป็นผลเป็นเหตุ ทำ�ให้ไม่มีก�รบังคับใช้กฎหม�ยที่ดี 

123. แรงง�นข�้มช�ตถิกูลดทอนอำ�น�จเนือ่งจ�กสถ�นภ�พด�้นกฎหม�ยและสงัคมทีเ่สยีเปรยีบ 
ไม่ส�ม�รถเจรจ�ต่อรองสภ�พก�รจ้�งกับน�ยจ้�ง   โดยเฉพ�ะในบรรด�แรงง�นข้�มช�ติที่เข้�เมืองไม่
ปกติเนื่องจ�กกลัวจะถูกไล่ออกและถูกส่งกลับ  ถ้�ไม่ส�ม�รถห�น�ยจ้�งใหม่ได้ภ�ยในเจ็ดวัน กฎหม�ย
ห�้มไมใ่หแ้รงง�นข�้มช�ตจิดัตัง้สหภ�พแรงง�น รวมทัง้ห�้มไมใ่หเ้ปน็ผูน้ำ�สหภ�พและคณะกรรมก�ร แต่
ส�ม�รถเข้�ร่วมเป็นสม�ชิกสหภ�พแรงง�นที่เป็นของคนง�นไทยได้ 

กองทุนเงินทดแทน38 

124. ก�รเข้�ถึงกองทุนเงินทดแทนยังจำ�กัดอยู่เฉพ�ะคนง�นที่มีหนังสือเดินท�ง และน�ยจ้�ง
จ่�ยเงินสมทบเข้�กองทุนเงินทดแทน ระเบียบภ�ยในของสำ�นักง�นประกันสังคม (สปส.) ตั้งแต่ปี 2544 
กล�ยเปน็อปุสรรคทำ�ใหแ้รงง�นข้�มช�ตไิมส่�ม�รถเข้�ถงึกองทนุเงนิทดแทน  เนือ่งจ�กมขีอ้กำ�หนดให้

  ประเภท      จำ นวน

1. แรงง�นข้�มช�ติที่ผ่�นก�รพิสูจน์สัญช�ติ    653,174

2. แรงง�นข้�มช�ติที่นำ�เข้�      100,507

3. แรงง�นข้�มช�ติทั่วไป      76,019

จำ�นวนแรงง�นข้�มช�ติที่เข้�เมืองโดยปรกติทั้งหมด    829,700

1. แรงง�นข้�มช�ติที่เข้�เมืองไม่ปรกติแต่ขึ้นทะเบียน (ต�มมติคณะรัฐมนตรี)  886,507

2. กลุ่มช�ติพันธุ์       25,391

จำ�นวนแรงง�นข้�มช�ติที่เข้�เมืองแบบไม่ปกติทั้งหมด    911,898
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ตอ้งมใีบอนญุ�ตทำ�ง�น มกี�รจดทะเบยีนอย�่งถกูตอ้ง และยงัจะตอ้งผ่�นก�รพสิจูนส์ญัช�ตหิรอืเปน็คน
เข�้เมอืงโดยถกูกฎหม�ย  ทัง้นีเ้พือ่ใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชนจ์�กกองทนุเงนิทดแทน ไมเ่ชน่นัน้แลว้  น�ยจ�้ง
จะตอ้งเปน็ผูแ้บกรบัค่�ใชจ้�่ยในก�รรกัษ�พย�บ�ลและเงนิชดเชยอย่�งอืน่ คณะกรรมก�รผูช้ำ�น�ญก�ร
ในก�รใชอ้นสุญัญ�ขององคก์�รแรงง�นระหว�่งประเทศ ใหค้ว�มเหน็ว�่ ระเบยีบปฏบิตัเิชน่นีเ้ปน็ “ก�ร
เลือกปฏิบัติ” และเรียกร้องให้รัฐบ�ลไทยทบทวนระเบียบดังกล่�วตั้งแต่ปี 2552 เมื่อเร็ว ๆ นี้ สปส.ได้
ออกหลักเกณฑ์ใหม่ซึ่งไม่ได้แก้ไขช่องว่�งของก�รชดเชยกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือได้รับอันตร�ยจ�กก�ร
ทำ�ง�น ระเบียบใหม่ยังคงกำ�หนดให้แรงง�นข้�มช�ติต้องผ่�นกระบวนก�รพิสูจน์สัญช�ติเสียก่อนจึงจะ
ส�ม�รถเข้�ถึงกองทุนเงินทดแทน ส่งผลให้เป็นก�รกีดกันต่อทั้งแรงง�นข้�มช�ติที่เข้�เมืองไม่ปรกติแต่
ขึ้นทะเบียนและแรงง�นข้�มช�ติที่ไม่มีเอกส�ร 

125. แรงง�นข้�มช�ติต้องทำ�ง�นที่สกปรก อันตร�ย และเป็นที่รังเกียจ น�ยจ้�งมักเพิกเฉยต่อ
ก�รอบรมด้�นคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นในภ�ษ�ที่คนง�นเข้�ใจได้ ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ และคน
ง�นจำ�นวนม�กไมม่หีลกัประกนัก�รชดเชยม�กเพยีงพอ แมว้�่กฎหม�ยในประเทศและระหว�่งประเทศ
คุม้ครองแรงง�นทกุคน แตร่ะเบยีบด้�นประกนัสงัคมและโครงก�รประกนัสขุภ�พกบัเอกชนของแรงง�น
ข�้มช�ต ิกดีกนัไมใ่หแ้รงง�นข�้มช�ตทิีเ่ข�้เมอืงไมป่รกตแิละแรงง�นทีไ่มม่เีอกส�รส�ม�รถเข�้ถงึกองทนุ
เงินทดแทน

ข้อจำ กัดต่อการเข้าถึงสิทธิและการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติท่ีเข้าเมืองไม่ปกติ39

126. แรงง�นข้�มช�ติที่เข้�เมืองไม่ปกติและไม่ได้จดทะเบียนเสี่ยงที่จะถูกจับกุมและถูกเอ�
เปรยีบ ต�มขอ้มลูขององคก์�รฮวิแมนไรทว์อ็ชต ์“แรงง�นข�้มช�ตมิกัตอ้งทำ�ง�นน�นกว�่จำ�นวนชัว่โมง
ทีก่ฎหม�ยแรงง�นไทยกำ�หนด ไดร้บัค�่จ�้งต่ำ�กว�่ค�่จ�้งขัน้ต่ำ� ตอ้งทำ�ง�นในสภ�พไมป่ลอดภยั และมกั
ถกูหกัเงนิค�่แรงอย�่งไมช่อบดว้ยกฎหม�ย ในบ�งกรณ ีน�ยจ�้งทีไ่รศ้ลีธรรมบ�งคนยงัโกงค�่จ�้งแรงง�น
ข�้มช�ตดิว้ย...”40  เนือ่งจ�กไมม่เีอกส�รเปน็เหตใุหพ้วกเข�เสีย่งทีจ่ะถกูตำ�รวจรดีไถ น�ยจ�้งเองกม็กัใช้
กำ�ลังเข้�ข่มขู่คุกค�มเพื่อควบคุมคนง�น คว�มกลัวที่จะถูกจับและส่งกลับมักทำ�ให้แรงง�นไม่กล้�ไปห�
หมอและไมก่ล�้ขอคว�มชว่ยเหลอืเมือ่ถกูละเมดิ ก�รลอยนวลพน้ผดิและก�รข�ดกลไกเยยีวย�ยิง่ทำ�ให้
ก�รละเมิดต่อแรงง�นข้�มช�ติที่เข้�เมืองไม่ปกติดำ�รงอยู่ต่อไป

127. ในบ�งจังหวัดอย่�งเช่นสุร�ษฎร์ธ�นีในภ�คใต้ มีก�รออกระเบียบกำ�หนดให้ก�รรวมตัว
ของแรงง�นข้�มช�ติที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมก�รเมืองและวัฒนธรรมเป็นสิ่งผิดกฎหม�ย และมักถูกห้�ม
ปร�ม เป็นก�รจำ�กัดไม่ให้แรงง�นข้�มช�ติมีเสรีภ�พในก�รชุมนุมและก�รทำ�ง�นร่วมกันเพื่อปรับปรุง

39 ร�ยง�นของมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและก�รพัฒน� ประเทศไทย ข้อมูลสนับสนุนก�รเขียนร�ยง�นคู่ขน�น กรกฎ�คม 2555
40  ฮิวแมนไรท์ว็อชต์ ““หนีเสือปะจระเข้” ก�รละเมิดสิทธิคนง�นด่�งด้�วในประเทศไทย” (HUMAN RIGHTS WATCH, FROM THE TIGER TO 

THE CROCODILE: ABUSE OF MIGRANT WORKERS IN THAILAND 72 (2553) จ�ก WWW.HRW.ORG/SITES/DEFAULT/FILES/REPORTS/THAILAND-
0210WEBWCOVER_0.PDF, น. 85 
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สภ�พของตนเอง ในจังหวัดเหล่�นี้และอื่น ๆ คนเข้�เมืองที่ไม่มีเอกส�รไม่ส�ม�รถเป็นผู้ครอบครองรถ
จักรย�นยนต์ ถูกจำ�กัดเสรีภ�พในก�รเดินท�ง ก�รละเมิดข้อจำ�กัดเหล่�นี้และก�รไม่มีเอกส�รอ�จเป็น
เหตุให้ถูกควบคุมตัวและถูกตำ�รวจรีดไถเงินเป็นจำ�นวนม�ก41  

128. ก�รข�ดสวัสดิก�รด้�นสังคมในช่วงภัยพิบัติในพื้นที่ซึ่งมีแรงง�นข้�มช�ติจำ�นวนม�กใน
ช่วงที่เกิดอุทกภัยปี 2554 เป็นเหตุให้แรงง�นข้�มช�ติถูกทอดทิ้งในโรงง�นที่ถูกน้ำ�ท่วม โดยแทบไม่ได้
รับคว�มช่วยเหลือ ไม่ได้รับก�รสงเคร�ะห์และบริก�รด้�นสังคมจนกระทั่งเวล�ผ่�นไปเนิ่นน�น หล�ย
คนถูกบีบให้ต้องล�ออกเพื่อไปห�ง�นทำ�ใหม่หลังจ�กโรงง�นถูกน้ำ�ท่วม บ�งคนถูกจับกุม รีดไถ และถูก
ละเมิดสิทธิระหว่�งเดินท�งกลับบ้�นเกิดในช่วงน้ำ�ท่วม 

สภาพการจ้างงาน42 

129. แรงง�นข้�มช�ติต้องจดทะเบียนกับน�ยจ้�งเพียงคนเดียว และจะสูญเสียสถ�นภ�พไป
ถ้�ล�ออก เป็นเหตุให้น�ยจ้�งมีอำ�น�จเหนือแรงง�นม�ก 43  ในเงื่อนไขที่จำ�กัดอย่�งเช่น มีก�รละเมิด
สิทธิจนเป็นเหตุให้ต้องยุติก�รจ้�งง�น น�ยจ้�งเสียชีวิต หรือก�รข�ดก�รคุ้มครองแรงง�น แรงง�นข้�ม
ช�ติส�ม�รถเปลี่ยนน�ยจ้�งใหม่ได้ภ�ยในเจ็ดวัน คนที่ไม่ส�ม�รถห�น�ยจ้�งใหม่ภ�ยหลังเจ็ดวันจะ
ต้องถูกส่งกลับ คนง�นส่วนใหญ่ไม่เข้�ใจหลักเกณฑ์นี้ และมักเปลี่ยนน�ยจ้�งอย่�งไม่เป็นท�งก�รซึ่ง
ก็ทำ�ให้เสี่ยงต่อก�รถูกจับกุมและส่งกลับ แรงง�นข้�มช�ติที่เข้�เมืองต�มปรกติก็ยังจะต้องปฏิบัติต�ม
หลักเกณฑ์นี้เช่นเดียวกัน 

130. แรงง�นข้�มช�ติบ�งกลุ่ม รวมทั้งแรงง�นข้�มช�ติที่เข้�เมืองต�มปรกติจะถูกน�ยจ้�งยึด
เอกส�รส่วนบุคคลเอ�ไว้ เพื่อเป็นหลักประกันว่�จะไม่ล�ออกก่อนหมดสัญญ� และไม่ล�ออกจนกว่�
จะคุ้มค่�ใช้จ่�ยที่นำ�เข้�แรงง�น  หรือคุ้มค่�ใช้จ่�ยในก�รพิสูจน์สัญช�ติ ซึ่งเป็นค่�ใช้จ่�ยที่น�ยจ้�งต้อง
จ่�ยต�มกฎหม�ย 

131. แรงง�นข้�มช�ติที่มีโครงก�รนำ�เข้�มักพบว่�สภ�พก�รจ้�งง�นไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่
ได้รับก่อนเดินท�งเข้�ม�ประเทศไทย มีก�รหักค่�ใช้จ่�ยในกระบวนก�รนำ�เข้�แรงง�นต�มบันทึกคว�ม
เข�้ใจ แรงง�นบ�งสว่นพบว�่สภ�พทีอ่ยูอ่�ศยั จำ�นวนชัว่โมงก�รทำ�ง�น และสภ�พก�รจ�้งง�นแตกต�่ง
จ�กในสัญญ�จ้�งง�น 

41 ฮิวแมนไรท์ว็อชต์ ““หนีเสือปะจระเข้” ก�รละเมิดสิทธิคนง�นด่�งด้�วในประเทศไทย” (2553) จ�ก WWW.HRW.ORG/SITES/DEFAULT/
FILES/REPORTS/THAILAND0210WEBWCOVER_0.PDF, P 32. 

42 ร�ยง�นของมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและก�รพัฒน� ประเทศไทย ข้อมูลสนับสนุนก�รเขียนร�ยง�นคู่ขน�น กรกฎ�คม 2555
43 ร�ยง�นของผู้ร�ยง�นพิเศษด้�นสิทธิมนุษยชนของคนเข้�เมือง คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน สมัยประชุมที่ 17 หน้� 55, U.N. Doc. A/HRC/17/33/

Add.1 (17 พฤษภ�คม 2554). No. 74 
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การส่งกลับและศูนย์กักตัวคนเข้าเมือง44 

132. สภ�พของศนูยก์กัตวัคนเข้�เมอืงคอ่นข้�งเลวร้�ยและข�ดสขุอน�มยั ผูถ้กูกกัยงัอ�จเผชญิ
ก�รละเมดิท�งร�่งก�ยและท�งเพศ45  ผูถ้กูสง่กลบัจะถกูนำ�ตวัขึน้รถอย่�งแออดัยดัเยยีด ไมม่กี�รพกักนิ
อ�ห�รและเข้�ห้องน้ำ�ระหว่�งก�รเดินท�งไปพรมแดนประเทศ ซึ่งบ�งครั้งใช้เวล�ถึงแปดชั่วโมง

ความท้าทายของการพิสูจน์สัญชาติและบันทึกความเข้าใจการนำ เข้าแรงงาน46 

133. แรงง�นข�้มช�ตทิีเ่ข�้เมอืงต�มปรกต ิหรอือดตีแรงง�นข�้มช�ตทิีเ่ข�้เมอืงไมป่รกต ิยกเวน้
แรงง�นกลุ่มช�ติพันธุ์ อ�จมีสถ�นภ�พถูกต้องต�มกฎหม�ยห�กผ่�นกระบวนก�รพิสูจน์สัญช�ติหรือมี
ก�รเข้�ประเทศใหม่ต�มเงื่อนไขของบันทึกคว�มเข้�ใจก�รนำ�เข้�แรงง�น

134. ระบบก�รพิสูจน์สัญช�ติเป็นไปอย่�งเชื่องช้� ค่อนข้�งซับซ้อน และเนื่องจ�กรัฐบ�ลไม่จัด
ล่�มไว้ให้ คนง�นไม่ส�ม�รถพูดและเขียนภ�ษ�ไทยได้ เป็นเหตุให้แรงง�นข้�มช�ติต้องอ�ศัยน�ยจ้�ง
และน�ยหน้�ซึ่งมักจะเรียกเก็บค่�ธรรมเนียมจำ�นวนม�ก อย่�งไรก็ต�ม แรงง�นที่ผ่�นก�รขึ้นทะเบียน
หรือผ่�นก�รพิสูจน์สัญช�ติก็อ�จไม่ได้รับก�รคุ้มครองจ�กก�รละเมิด47 

135.  ก�รนำ�เข�้แรงง�นต�มบนัทกึคว�มเข�้ใจโดยเฉพ�ะสำ�หรบัแรงง�นจ�กพม�่ มกัมคี�่ใชจ้�่ย
ม�ก เนื่องจ�กมีน�ยหน้�และตัวแทนของน�ยจ้�งจ�กทั้งฝั่งไทยและพม่�เข้�ม�เกี่ยวข้อง แม้ว่�น�ยจ้�ง
จะจ่�ยเงินล่วงหน้�เพื่อนำ�เข้�แรงง�น แต่ก็จะม�หักเป็นค่�ใช้จ่�ยจ�กค่�จ้�งร�ยเดือนของแรงง�นอีก
ทอดหนึ่ง ปกติจะมีก�รคิดค่�ธรรมเนียมก�รนำ�เข้�แรงง�นอยู่ที่ 400-600 เหรียญสหรัฐอเมริก�ในฝั่ง
ไทย ซึง่รวมถงึก�รสมคัรและค�่ธรรมเนยีมใบอนญุ�ตทำ�ง�น ก�รตรวจสขุภ�พและก�รขอวซี�่ ปรกตแิลว้
น�ยจ�้งไทยมกัหกัเงนิจำ�นวน 35 เหรยีญสหรฐัอเมรกิ�จ�กค�่จ�้งเปน็เวล�หนึง่ปสีำ�หรบัค�่ใชจ้�่ยเหล�่
นี้ แรงง�นข้�มช�ติยังจะต้องจ่�ยค่�ธรรมเนียมในฝั่งพม่�อีกประม�ณ 250-900 เหรียญสหรัฐอเมริก� 
และต้องไปอยู่ที่บริเวณพรมแดนประเทศพม่�ถึง 2-3 เดือน และยังต้องจ่�ยเงินให้กับน�ยหน้�บริเวณ
พรมแดนเพื่อขอหนังสือเดินท�งและดำ�เนินก�รอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

44 ร�ยง�นของมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและก�รพัฒน� ประเทศไทย ข้อมูลสนับสนุนก�รเขียนร�ยง�นคู่ขน�น กรกฎ�คม 2555
45 ร�ยง�นของผู้ร�ยง�นพิเศษด้�นสิทธิมนุษยชนของคนเข้�เมือง supra note 12, หน้� 56
46 ร�ยง�นของมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและก�รพัฒน� ประเทศไทย ข้อมูลสนับสนุนก�รเขียนร�ยง�นคู่ขน�น กรกฎ�คม 2555
47 ร�ยง�นของผู้ร�ยง�นพิเศษด้�นสิทธิมนุษยชนของคนเข้�เมือง คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน สมัยประชุมที่ 17 หน้� 55, U.N. Doc. A/HRC/17/33/

Add.1 (17 พฤษภ�คม 2554)
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สิทธิด้านสุขภาพ48 

135. ในเดือนมกร�คม 2554 น�ยช�ลี ดีอยู่ แรงง�นข้�มช�ติที่จดทะเบียนต�มกฎหม�ยทำ�ง�น
กอ่สร�้ง เข�ไดร้บับ�ดเจบ็ส�หสัเนือ่งจ�กผนงัคอนกรตีทีพ่งัลงม�ทบัตวัเข� เมือ่โรงพย�บ�ลพบว�่เข�ไม่
ส�ม�รถจ่�ยค่�รักษ�พย�บ�ลจำ�นวนม�กได้ (เนื่องจ�กน�ยจ้�งไม่ยอมจ่�ยเงิน) จึงแจ้งให้ตำ�รวจม�จับ
เข� มกี�รกกัตวัเข�ไวห้ล�ยวนั โดยชว่งแรกไดน้ำ�ตวัเข�ไปกกัทีห่นว่ยตรวจคนเข�้เมอืงซึง่ข�ดสขุลกัษณะ 
จ�กนั้นระหว่�งอยู่ในโรงพย�บ�ลตำ�รวจ เข�ก็ถูกล่�มโซ่ไว้กับเตียง ศ�ลมีคว�มเห็นยืนยันว่�ก�รปฏิบัติ
เช่นนี้ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ

แตไ่มไ่ดส้ัง่ใหเ้ยยีวย�ชดเชยตอ่น�ยช�ล ีดอียู่49  กรณขีองน�ยช�ลสีะทอ้นก�รข�ดคว�มคุม้ครอง
ต่อแรงง�นข้�มช�ติที่เข้�เมืองไม่ปรกติ ซึ่งมีจำ�นวนม�กสุดในบรรด�แรงง�นข้�มช�ติในประเทศไทย

137.  ไม่เป็นที่ชัดเจนว่�รัฐบ�ลประกันว่�ลูกของแรงง�นข้�มช�ติจะส�ม�รถจ่�ยเงินซื้อหลัก
ประกันสุขภ�พจ�กกระทรวงส�ธ�รณสุขได้ หลักประกันดังกล่�วครอบคลุมบริก�รสุขภ�พขั้นพื้นฐ�นที่
มีค่�ใช้จ่�ยเหม�ะสมสำ�หรับเด็กซึ่งยังไม่มีร�ยได้ แต่เนื่องจ�กในอดีตไม่มีก�รเผยแพร่ข้อมูลด้�นนี้ เป็น
เหตใุหพ้อ่แมส่ว่นใหญต่อ้งจ�่ยค�่รกัษ�พย�บ�ลเตม็จำ�นวนหรอืไมก่ต็อ้งใชบ้รกิ�รท�งก�รแพทยก์�รกศุล 

อนามัยเจริญพันธ ุ์50 

138. กระทรวงแรงง�นประก�ศว่�จะจัดทำ�กฎกระทรวงฉบับใหม่ในเดือนมิถุน�ยน 2555 เพื่อ
สง่กลบัแรงง�นข�้มช�ตทิีต่ัง้ครรภไ์ด ้3-4 เดอืนไปยงัประเทศตน้ท�ง และส�ม�รถกลบัม�ทำ�ง�นไดใ้หม่
หลังจ�กคลอดแล้ว โดยเป็นม�ตรก�รเพื่อแก้ไขปัญห�ก�รค้�มนุษย์และก�รใช้แรงง�นเด็ก51  ผู้ทำ�ง�น
ด้�นสิทธิแย้งว่�นโยบ�ยดังกล่�วเป็นก�รแบ่งแยกครอบครัว ทำ�ให้ผู้หญิงเสี่ยงต่อก�รทำ�แท้งอย่�งไม่
ปลอดภัยและมคีว�มเสี่ยงด้�นอน�มยัเจริญพนัธุ ์รวมทัง้เปน็ก�รเลอืกปฏิบัตติ่อคนง�นหญิง นอกจ�กนี้
คนง�นหญิงที่จ่�ยเงินสมทบเข้�กองทุนประกันสังคม ควรมีสิทธิคลอดบุตรได้ต�มกฎหม�ย    เมื่อเร็ว ๆ  
นี ้ฮวิแมนไรทว์อ็ชตไ์ดต้อบโตน้โยบ�ยนีด้ว้ยก�รยืน่ขอ้รอ้งเรยีนตอ่คณะกรรมก�รสทิธมินษุยชนแหง่ช�ต ิ
(กสม.) ประเทศไทย http://www.hrw.org/news/2555/07/17/letter-prof-amara-pongsapich-
re-labor-minister-s-plan-deport-pregnant-migrant-worker

48 ร�ยง�นของมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและก�รพัฒน� ประเทศไทย ข้อมูลสนับสนุนก�รเขียนร�ยง�นคู่ขน�น กรกฎ�คม 2555
49 แถลงก�รณ์ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและก�รพัฒน� 21 มีน�คม 2555 “ศ�ลอุทธรณ์ยืนคำ�สั่งศ�ลชั้นต้น สำ�นักง�นตรวจคนเข้�เมือง ควบคุม

ตัวบุคคลเกิน 7 วัน โดยไม่ขอศ�ล “ไม่ชอบด้วยกฎหม�ย” แต่ไม่ได้ละเมิดสิทธิให้เสียห�ยจนขน�ดต้องเยียวย�เป็นเงิน กรณีน�ยช�ลี ดีอยู่ แรงง�นสัญช�ติพม่�
ถูกควบคุมตัวโดยมิชอบ (อยู่กับผู้เขียน)

50 ร�ยง�นของมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและก�รพัฒน� ประเทศไทย ข้อมูลสนับสนุนก�รเขียนร�ยง�นคู่ขน�น กรกฎ�คม 2555
51 Bangkok Post, “Pregnant migrants to be sent back home,” 26 มิถุน�ยน 2555 www.bangkokpost.com/news/local/299669/

pregnant-migrants-to-be-sent-back-home 
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สิทธิด้านสถานบุคคลของเด็ก52 

139. รัฐบ�ลพม่�แสดงคว�มประสงค์ที่จะออกบัตรประจำ�ตัวให้กับผู้ติดต�มที่เดินท�งม�
พร้อมกับแรงง�นข้�มช�ติ อย่�งไรก็ต�ม ก�รมีบัตรประจำ�ตัวทำ�ให้ผู้ถือบัตรต้องกลับไปพม่�เพื่อรับ
หนังสือเดินท�ง น่�จะดีกว่�และสะดวกกว่�ที่รัฐบ�ลพม่�ออกหนังสือเดินท�งให้กับผู้ติดต�ม รวมทั้ง
เด็กและคนอื่น ๆ 

ข้อเสนอแนะ

140. ขจัดอุปสรรคที่ขัดขว�งไม่ให้แรงง�นข้�มช�ติที่ไม่มีเอกส�รได้รับบริก�รด้�นสังคม ก�ร
สงเคร�ะห์ และก�รคุ้มครองจ�กก�รละเมิด 

141. ประกันว่� นโยบ�ยแรงง�นข้�มช�ติจัดทำ�ขึ้นอย่�งมีส่วนร่วมและตอบสนองคว�มค�ด
หวังและคว�มต้องก�รของน�ยจ้�งและแรงง�นข้�มช�ติ กระบวนก�รขึ้นทะเบียนอย่�งเช่นก�รนำ�เข้�
แรงง�นต�มบันทึกคว�มเข้�ใจและก�รพิสูจน์สัญช�ติที่มีค่�ใช้จ่�ยสูง อ�จเป็นปัจจัยทำ�ให้คนง�นและ
น�ยจ้�งไม่ต้องก�รขึ้นทะเบียน 

142. ให้บังคับใช้กฎหม�ยคนเข้�เมืองและลงโทษน�ยหน้�และน�ยจ้�งที่จ้�งหรือสนับสนุนก�ร
ใช้แรงง�นไม่มีเอกส�ร 

143. ขจดัเงือ่นไขก�รจ�้งง�นทีเ่ลอืกปฏบิตัแิละก�รปฏบิตัทิีเ่ปน็ก�รละเมดิอย�่งเชน่ ก�รหกัเงนิ
เดือน ก�รห้�มไม่ให้เปลี่ยนน�ยจ้�ง และข้อตกลงก�รจ้�งง�นที่ไม่เป็นธรรม 

144. ให้ปรึกษ�ห�รือกับรัฐบ�ลพม่� ล�ว และกัมพูช� เพื่อแก้ไขกระบวนก�รต�มบันทึกคว�ม
เข้�ใจก�รนำ�เข้�แรงง�น ทั้งนี้เพื่อลดค่�ใช้จ่�ย 

145. ประกันว่� จะไม่มีก�รส่งกลับแรงง�นข้�มช�ติที่ตั้งครรภ์ 

146. แก้ไขหนังสือเวียนเลขที่ “รง. 0607/ว987” ลงวันที่ 31 พฤษภ�คม 2555 เพื่อให้มีก�ร
คุ้มครองแรงง�นที่ไม่มีเอกส�ร เพื่อให้ส�ม�รถเข้�ถึงเงินชดเชยของกองทุนเงินทดแทนได้โดยตรง 

147. ปรับปรุงสภ�พสถ�นกักตัวและขั้นตอนก�รส่งกลับ

148. ประกนัว�่ แรงง�นข�้มช�ตทิกุคนไมว่�่จะมสีถ�นภ�พก�รเข�้เมอืงและก�รจ�้งง�นอย�่งไร 
ให้ได้รับก�รคุ้มครองต�มกฎหม�ยแรงง�นและกฎหม�ยคุ้มครองแรงง�น 

52 ร�ยง�นของมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและก�รพัฒน� ประเทศไทย ข้อมูลสนับสนุนก�รเขียนร�ยง�นคู่ขน�น กรกฎ�คม 2555
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149. ให้เจรจ�กับรัฐบ�ลพม่� ล�ว และกัมพูช� เพื่อให้มีก�รออกเอกส�รส่วนบุคคล โดยเฉพ�ะ
ก�รออกหนังสือเดินท�งให้กับผู้ติดต�มที่เดินท�งเข้�ม�พร้อมกับแรงง�นข้�มช�ติ ซึ่งเข้�ม�ทำ�ง�นใน
ประเทศไทย 

สถานการณ์ของผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่พักพิงในประเทศไทย

150. ประเทศไทยไมไ่ดเ้ปน็รฐัภ�คขีองอนสุญัญ�ผูล้ีภ้ยั พ.ศ. 2494 (1951 Refugee Convention) 
และพธิสี�ร พ.ศ. 2510 (1967 Protocol) และไมม่กีฎหม�ยจดัก�รก�รลีภ้ยัในร�ชอ�ณ�จกัร ควรมกี�ร
ชืน่ชมรฐับ�ลไทยทีใ่หท้ีพ่กัพงิกบัผูล้ีภ้ยัจ�กพม�่เปน็ก�รชัว่คร�วในชว่งกว�่ 27 ปทีีผ่�่นม� จำ�นวนผูล้ีภ้ยั
ในที่พักพิงทั้งเก้�แห่งมีอยู่ประม�ณ 160,000 คน มีไม่ถึง 100,000 คนที่ขึ้นทะเบียนกับที่พักพิงภ�ยใต้
ก�รดูแลของกระทรวงมห�ดไทยและสำ�นักง�นข้�หลวงใหญ่ด้�นผู้ลี้ภัยแห่งสหประช�ช�ติ (UNHCR) 
และมีผู้ลี้ภัยอีกประม�ณ 60,000 คนที่อยู่ระหว่�งก�รคัดกรองต�มกระบวนก�รของคณะกรรมก�ร
ระดับจังหวัดในช่วงกว่�หกปีที่ผ่�นม� ผู้เข้�เมืองแบบไม่ปรกติซึ่งไม่มีสถ�นะบุคคล ต้องอ�ศัยอยู่ด้วย
คว�มหว�ดกลัวว่�จะมีก�รตัดลดงบสนับสนุนด�้นอ�ห�ร และไม่ส�ม�รถเข้�ถึงบริก�รต่�ง ๆ อันเป็น
ผลม�จ�กก�รสั่งก�รของหน่วยง�นไทย   

151. ในป ี2554 สภ�พทีก่ดดนัในทีพ่กัพงิทำ�ใหเ้กดิคว�มหว�ดกลวัว�่จะถกูบงัคบัสง่กลบัไปพม�่ 
มกี�รตดัลดงบประม�ณสำ�หรบัคว�มตอ้งก�รและบรกิ�รสงัคมขัน้พืน้ฐ�น โดยประช�คมน�น�ช�ต ิและ
ท�งหน่วยง�นของไทยก็ไม่ได้ให้คว�มสงเคร�ะห์เพิ่มเติมเพื่อที่จะปิดช่องว่�งดังกล่�ว 

152. ควรมีคว�มกังวลอย่�งยิ่งต่อก�รละเมิดเสรีภ�พในก�รเดินท�ง สิทธิในก�รทำ�ง�น สิทธิ
ในก�รพัฒน�และก�รละเมิดสิทธิต่อเด็กซึ่งเป็นผู้ลี้ภัยรูปแบบต่�ง ๆ ในช่วงเวล�กว่� 27 ปีที่อยู่ในค่�ย

153. ทีผ่�่นม�ยงัไมม่กี�รปฏบิตัติ�มสทิธดิ�้นก�รศกึษ� ซึง่เปน็สว่นหนึง่ของนโยบ�ยระดบัช�ติ
ว�่ดว้ยก�รศกึษ�ทีท่ัว่ถงึและเท่�เทยีมของรฐับ�ลไทยสำ�หรบัเดก็ผูล้ีภ้ยัในทีพ่กัพงิ ระบบก�รศกึษ�อย�่ง
ไมเ่ปน็ท�งก�รและไมม่วีฒุบิตัรของเอน็จโีอสำ�หรบัเดก็ผูอ้พยพในค่�ย หรอืก�รอบรมด�้นภ�ษ�ไทยและ
อ�ชีพที่มีอยู่จำ�กัด ไม่อ�จทดแทนระบบก�รศึกษ�อย่�งเป็นท�งก�รได้ โดยเฉพ�ะก�รศึกษ�ในระดับ
ประถมและมัธยม รวมทั้งก�รศึกษ�ในระดับสูงขึ้นไป 

154. อย�่งไรกต็�ม มผีูล้ีภ้ยัจำ�นวนม�กทีอ่�ศยัอยูต่�มแนวพรมแดนไทย-พม�่ โดยไมม่โีอก�สได้
เข�้ไปอยูใ่นทีพ่กัพงิ พวกเข�ประสบคว�มย�กลำ�บ�กในก�รดำ�รงชวีติแตล่ะวนัและก�รเลีย้งดคูรอบครวั 
นอกจ�กนั้น ยังไม่ได้อยู่ในแผนก�รส่งกลับและก�รพัฒน� ไม่ว่�สถ�นก�รณ์ในพม่�จะเหม�ะสมต่อก�ร
เดินท�งกลับหรือไม่และเมื่อไร

155. รัฐบ�ลไทยประก�ศนโยบ�ยต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนองค์ก�รสหประช�ช�ติว่� จะ



41

เค�รพหลกัก�รไมส่ง่กลบัและก�รกลบัโดยสมคัรใจของผูล้ีภ้ยั กล�่วคอืจะมกี�รสง่กลบัผูล้ีภ้ยักต็อ่เมือ่มี
คว�มปลอดภยัและมศีกัดิศ์ร ีซึง่นบัเปน็นโยบ�ยทีน่�่ชมเชย ในขณะเดยีวกนันโยบ�ยและคว�มพย�ย�ม
ของรฐับ�ลไทยทีจ่ะจดัทำ�สตูบิตัรใหก้บัเดก็ทกุคนซึง่เกดิในประเทศไทยรวมทัง้เดก็ของผูล้ีภ้ยัในทีพ่กัพงิ 
รวมทั้งก�รจัดทำ�ย้อนหลัง เป็นเรื่องในเชิงบวก 

156. ต้องมีก�รแสดงข้อกังวลต่อก�รข�ดกรอบกฎหม�ยที่กำ�หนดขั้นตอนปฏิบัติก�รลี้ภัยของ 
ผู้ลี้ภัยที่ม�จ�กประเทศเพื่อนบ้�นนอกเหนือจ�กพม่� ในปัจจุบันมีผู้ลี้ภัยกว่� 2,000 คนซึ่งแสวงห� 
ทีพ่กัพงิในเขตเมอืงของประเทศไทย และยงัคงหว�ดกลวัทีจ่ะถกูจบักมุและถกูควบคมุตวัโดยไมม่กีำ�หนด 
บัตรประจำ�ตัวของบุคคลที่มีสถ�นภ�พน่�กังวล (Certificate of Persons of Concern) ที่ออกโดย
สำ�นกัง�นข�้หลวงใหญผู่ล้ีภ้ยัไมม่สีถ�นภ�พต�มกฎหม�ยในไทย  จงึไมไ่ดช้ว่ยคุม้ครองผูแ้สวงห�ทีพ่กัพงิ 
และผู้ลี้ภัยเมื่อเผชิญหน้�กับเจ้�หน้�ที่ มีร�ยง�นว่�ผู้ลี้ภัยและผู้แสวงห�ที่พักพิงในเขตเมืองต้องเผชิญ
กับก�รละเมิดท�งร่�งก�ย ก�รรีดไถ และก�รทุจริตม�กม�ย 

157. เมื่อเร็ว ๆ นี้ รัฐบ�ลไทย สำ�นักง�นตรวจคนเข้�เมือง และคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชน
แห่งช�ติ (กสม.) ได้ร่วมมือกับองค์กรภ�คประช�สังคม ในก�รปล่อยตัวผู้ลี้ภัยและผู้แสวงห�ที่พักพิง
จ�กศูนย์กักตัวที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือนมิถุน�ยน 2554 และยังมีคว�มร่วมมือกับภ�คประช�สังคมม�กขึ้น
จนถึงปัจจุบัน โครงก�รที่สร้�งสรรค์ดังกล่�วมีส่วนช่วยบรรเท�คว�มทุกข์ย�กของผู้ลี้ภัยและผู้แสวงห�
ที่พักพิง ซึ่งหล�ยคนเป็นเด็ก และได้ถูกควบคุมตัวม�เป็นเวล�หล�ยปี เนื่องจ�กไม่มีข้อบัญญัติเกี่ยวกับ
สิทธิในก�รแสวงห�ที่พักพิงในพระร�ชบัญญัติคนเข้�เมือง 

158. ควรชมเชยคว�มพย�ย�มของกสม.ในก�รเป็นผู้นำ�หน่วยง�นระหว่�งรัฐบ�ล เพื่อทบทวน
และเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระร�ชบัญญัติคนเข้�เมือง ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมก�รอนุญ�ตให้มีสิทธิในก�ร
แสวงห�ที่พักพิง 

159. นโยบ�ยเกี่ยวกับช�วโรฮิงญ�ซึ่งเพิ่งเดินท�งเข้�ม�ในประเทศและที่อ�ศัยอยู่ในประเทศ
ม�เปน็เวล�น�น ยงัข�ดคว�มชดัเจน พวกเข�ไมม่โีอก�สเดนิท�งกลบัพม่�เนือ่งจ�กไมไ่ดผ้่�นก�รพสิจูน์
สัญช�ติที่จัดทำ�โดยท�งก�รพม่� และสภ�พที่เลวร้�ยลงในรัฐยะไข่ของพม่� 

ข้อเสนอแนะ:

160.  รฐับ�ลไทยควรทบทวนพระร�ชบญัญตัคินเข�้เมอืงอย�่งจรงิจงัและอย�่งสร�้งสรรค ์ทัง้นี้
เพื่ออนุญ�ตให้มีก�รใช้สิทธิแสวงห�ที่พักพิง และให้จัดทำ�กฎหม�ยในประเทศเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและก�ร
แสวงห�ที่พักพิง 
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161. รัฐบ�ลไทยควรทบทวนจุดยืนที่จะให้สัตย�บันต่ออนุสัญญ�ว่�ด้วยผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2494 

162. ส่งเสริมให้ภ�คประช�สังคมระหว่�งประเทศและในประเทศและหน่วยง�นอื่น ๆ ได้ช่วย
ว�งแผน จัดเตรียม และดำ�เนินก�รให้มีก�รส่งกลับโดยสมัครใจ โดยประกันว่� สอดคล้องกับม�ตรฐ�น
ระหว่�งประเทศและคำ�นึงถึงสิทธิมนุษยชนของผู้ลี้ภัย 

163. ควรประกนัใหผู้ล้ีภ้ยัส�ม�รถเข�้ถงึบรกิ�รส�ธ�รณะ โดยเฉพ�ะก�รศกึษ�อย�่งเปน็ท�งก�ร
และก�รดูแลสุขภ�พ รวมทั้งเสรีภ�พในก�รเดินท�งและสิทธิในก�รทำ�ง�น  

ข้อ 6 การคุ้มครองและสิทธิการเยียวยา 

164. ในท่�มกล�งคว�มขัดแย้งในภ�คใต้ รัฐบ�ลจัดให้มีโครงก�รชดเชยผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับ
บ�ดเจ็บจ�กก�รก่อคว�มไม่สงบระหว่�งปี 2548-2553 โดยมีก�รให้เงินชดเชยไม่เกิน 500,000 บ�ท 
โครงก�รชดเชยดังกล่�วเป็นไปต�มมติคณะรัฐมนตรีวันที่  31 พฤษภ�คม และ 6 กันย�ยน 2548 โดย
ผู้ที่ต้องก�รเงินชดเชยจะต้องให้ตำ�รวจ ทห�ร และข้�ร�ชก�รพลเรือนเซ็นรับรองว่�เป็นกรณีที่เกิดขึ้น
จ�กก�รก่อคว�มไม่สงบ  เจ้�หน้�ที่มักมีแนวโน้มช่วยเหลือช�วบ้�นจ�กหมู่บ้�นที่เป็นช�วพุทธและ
ยอมเซ็นให้   ถ้�ผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ไม่มีล�ยเซ็นจ�กบุคคลทั้งส�ม จะทำ�ให้คณะกรรมก�รเห็นว่�เป็น
กรณีพิพ�ทส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับก�รก่อคว�มไม่สงบ และทำ�ให้ผู้เสียห�ยบ�งส่วนไม่ได้รับเงินชดเชย 

165. โครงก�รชดเชยอีกแบบหนึ่งที่มีให้กับพลเมืองไทย ได้แก่ก�รปฏิบัติต�มพระร�ชบัญญัติ
ค่�ตอบแทนผู้เสียห�ยและค่�ตอบแทนและค�่ใช้จ่�ยแก่จำ�เลยในคดีอ�ญ� พ.ศ.2544 คณะกรรมก�ร
พจิ�รณ�ค�่ตอบแทนผูเ้สยีห�ยและค�่ทดแทนเปน็ผูด้แูลโครงก�รดงักล�่ว แตไ่มค่อ่ยใหค้ว�มใสใ่จอย�่ง
เต็มที่กับก�รขอรับคว�มช่วยเหลือจ�กผู้ได้รับผลกระทบจ�กคว�มรุนแรงในภ�คใต้ 

166. ในเดือนตุล�คม 2554 รัฐบ�ลได้นำ�โครงก�รเยียวย�อีกแบบหนึ่งม�ใช้ โดยระบุว่� ผู้เสีย
ห�ยจ�กคว�มรุนแรงของรัฐส�ม�รถขอรับเงินทดแทนได้ไม่เกิน 7.5 ล้�นบ�ท โดยจะมีคณะกรรมก�ร
พิจ�รณ�คุณสมบัติผู้รับเงินทดแทน ท�งศูนย์อำ�นวยก�รบริห�รจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ (ศอ.บต.) ได้
จัดตั้งคณะกรรมก�รโดยมีตัวแทนบ�งส่วนม�จ�กภ�คประช�สังคม อย่�งไรก็ต�ม ผู้เสียห�ยจ�กคว�ม
รนุแรงของรฐัสว่นใหญเ่ปน็ช�วม�ล�ยมูสุลมิ ดว้ยเหตดุงักล่�ว ช�วพทุธจงึรูส้กึว่�ไมไ่ดร้บัประโยชนจ์�ก
โครงก�รของรัฐโครงก�รนี้ และอันที่จริงโครงก�รให้เงินช่วยเหลือดังกล�่วยิ่งทำ�ให้เกิดคว�มเกลียดชัง
เพิ่มม�กขึ้นระหว่�งชุมชนช�วพุทธกับช�วม�ล�ยูมุสลิม
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ผลกระทบต่อผู้หญิงมุสลิม 

167. จ�กก�รปรึกษ�ห�รือของเครือข่�ยผู้หญิงเพื่อสันติภ�พในวันที่ 3 เมษ�ยน 2551 พบว่�
ส�มีของน�งฟ�ตีเม�ะห์ (น�มสมมุติ)ได้ถูกยิงเสียชีวิตห่�งจ�กบ้�นตัวเองในจังหวัดยะล�เพียง 20 เมตร 
เธอไม่ได้รับเงินชดเชยใด ๆ เลยยกเว้นเงินจำ�นวน 2,500 บ�ทซึ่งได้ม�จ�กสำ�นักง�นพัฒน�สังคมและ
คว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะล� ในอีกเหตุก�รณ์หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในหมู่บ้�นเดียวกัน มีผู้เสียชีวิตจ�ก
ก�รถูกยิงเจ็ดคน ท�ย�ทไม่ส�ม�รถขอล�ยเซ็นของทั้งส�มหน่วยง�นได้ เป็นเหตุให้ไม่ได้รับเงินชดเชย

168. เครอืข�่ยฯ ยงัระบถุงึคว�มย�กลำ�บ�กของผูห้ญงิมสุลมิทีจ่ะไดร้บัคว�มเปน็ธรรมและไดร้บั
เงินเยียวย� ผู้หญิงเหล่�นี้ต้องเลี้ยงดูบุตรต�มลำ�พัง และบ�งคนมีบุตรหล�ยคน เป็นเหตุให้เกิดอุปสรรค
ในก�รเดนิท�ง ไมส่�ม�รถนำ�เอกส�รม�แสดงตอ่เจ�้หน�้ทีข่องรฐัทีพ่จิ�รณ�เงนิเยยีวย�ไดอ้ย�่งครบถว้น 
ผูห้ญงิเหล�่นีต้อ้งก�รกลไกพเิศษเพือ่ชว่ยใหส้�ม�รถจดัห�เอกส�รและปฏบิตัติ�มขอ้กำ�หนดของโครงก�ร
เยียวย�ได้ 

สถานการณ์การพลัดถิ่นในประเทศ ของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในภาคเหนือ
ของไทย53 

 169. ผู้พลัดถิ่นภ�ยในประเทศเป็นผู้ที่ถูกบังคับให้โยกย้�ยออกจ�กบ้�นเรือน และต้องหลบหนี
ไปอยู่ในพื้นที่อื่นของประเทศ อันเนื่องม�จ�กสถ�นก�รณ์คว�มขัดแย้ง ภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ หรือก�ร
ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

170. ชนเผ่�พืน้เมอืงกลุม่ช�ตพินัธุบ์นพืน้ทีส่งูซึง่พลดัถิน่เปน็ผลม�จ�กนโยบ�ยของรฐับ�ลทีมุ่ง่
รกัษ�คว�มมัน่คง พฒัน�เศรษฐกจิ และคว�มตอ้งก�รทรพัย�กรธรรมช�ต ินโยบ�ยเหล่�นีจ้ดัทำ�ขึน้โดย
ไมม่สีว่นรว่มของชนเผ�่พืน้เมอืงและกลุม่ช�ตพินัธุบ์นพืน้ทีส่งูทีไ่ดร้บัผลกระทบ เร�จะพบว�่มผีูพ้ลดัถิน่
ภ�ยในประเทศอยู่ในจังหวัดท�งภ�คเหนือ อย่�งเช่น ลำ�ป�ง เชียงใหม่ น่�น และเชียงร�ย โดยม�จ�ก
กลุ่มช�ติพันธุ์ต่�ง ๆ ที่ประสบปัญห�ก�รพลัดถิ่นอย่�งน้อยตั้งแต่ปี 2518 และมีหล�ยพันคนได้รับผลก
ระทบ เหตุผลของก�รโยกย้�ยประกอบด้วยก�รประก�ศเขตพื้นที่อุทย�นแห่งช�ติแม่ฝ�ง คว�มจำ�เป็น
ที่จะควบคุมก�รปลูกฝิ่น ก�รอนุรักษ์ป่�และอื่น ๆ  

171. ภ�ยหลงัทีโ่ยกย�้ยถิน่ฐ�น พวกเข�มกัประสบคว�มย�กลำ�บ�กในพืน้ทีใ่หม ่ซึง่มกัจะข�ดนำ�้ 
ข�ดโครงสร�้งพืน้ฐ�น และมสีภ�พดนิไมด่ ีแมว้�่กลุม่ช�ตพินัธุบ์นพืน้ทีส่งูมกัจะปลกูข�้วไรเ่พือ่เปน็อ�ห�ร 
แตภ่�ยหลงัก�รโยกย�้ยกม็กัจะไมส่�ม�รถเพ�ะปลกูได ้เพร�ะปญัห�ก�รกดัเซ�ะของดนิ ผูพ้ลดัถิน่ภ�ยใน
ประเทศมักประสบปัญห�ในก�รปรับตัวให้เข้�กับชุมชนดั้งเดิมซึ่งอยู่ในสถ�นที่ที่พวกเข�โยกย้�ยเข้�ไป

53 สรุปบทคว�ม “ก�รพลัดถิ่นในประเทศ ของกลุ่มช�ติพันธุ์บนพื้นที่สูงในภ�คเหนือของไทย”
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172. ภ�ยหลงัก�รโยกย�้ย กลุม่ช�ตพินัธุบ์นพืน้ทีส่งูตอ้งปรบัตวัใหเ้ข�้กบัสิง่แวดลอ้มใหม ่แตโ่ชค
ร้�ยที่มักทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตแบบเดิม และกระทบต่ออัตลักษณ์ของตนเอง ผู้พลัดถิ่น
ภ�ยในประเทศบ�งคนถกูบงัคบัใหต้อ้งทำ�ง�นทีม่คี่�จ�้งนอ้ยและเหนือ่ยย�ก อย่�งเชน่ ก�รตดัไมไ้ผ ่คน
อืน่ ๆ  ถกูบงัคบัใหต้อ้งทำ�ง�นในเขตเมอืง เปน็แรงง�นรบัจ�้งหรอืผูข้�ยบรกิ�รท�งเพศ ก�รเปลีย่นแปลง
แต่ละอย่�งเช่นนี้ส่งผลกระทบด้�นลบต่อมิติด้�นสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน  

173. หน่วยง�นระดับช�ติมีคว�มรับผิดชอบคุ้มครองสิทธิของผู้พลัดถิ่นภ�ยในประเทศ อย่�งไร
ก็ต�ม ก�รคุ้มครองที่ดีสุดคือก�รป้องกันไม่ให้มีก�รพลัดถิ่นนั่นเอง นอกจ�กนั้น องค์กรภ�คประช�
สังคมและผู้ทำ�ง�นด้�นมนุษยธรรมจะต้องช่วยเหลือให้กลุ่มช�ติพันธุ์บนพื้นที่สูงในตอนเหนือของไทย
ให้ส�ม�รถจัดก�รกับปัญห�ก�รพลัดถิ่นในประเทศ และต้องมีก�รปลูกฝังทัศนคติก�รช่วยเหลือตนเอง 
เป็นก�รสร้�งคว�มมั่นใจในตนเองขึ้นม� 

174. โดยภ�พรวมแล้ว รัฐบ�ลไม่ได้ให้คว�มสนใจอย่�งจริงจังต่อก�รแก้ปัญห�ข้�งต้น อย่�งไร
ก็ต�ม องค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นต�มรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540 และ 2550 อย่�งเช่น คณะกรรมก�รสิทธิ
มนุษยชนแห่งช�ติ (กสม.) ศ�ลปกครอง และศ�ลรัฐธรรมนูญ มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รแก้ปัญห�ก�ร
ละเมิดสิทธิของชนเผ่�พื้นเมือง
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Preamble:

1.“ We have a distinct way of life, settlement and cultivation practices that are 
intricately linked with nature, forests and wild life. Our ways of life are sustainable 
and nature friendly and these traditions and practices have been taught and passed 
on from one generation to the next. But now because of State policies and waves of 
modernisation we are struggling to preserve and maintain our traditional ways of life”

  Mr. Joni Odochao, Intellectual, Karen ethnic,  
Opening Speech at the Indigenous Peoples Day Festival  

in Chiangmai, Northern Thailand  2007

Introduction on Indigenous peoples and ethnic groups in Thailand

2. The Network of Indigenous Peoples in Thailand2 , in the International Working 
Group for Indigenous A ffairs (IWGIA) yearbook on 2008, explained the background of 
indigenous peoples in Thailand. The indigenous people of Thailand are most commonly 
referred to as “hill tribes”, sometimes as “ethnic minorities”, and the ten officially 
recognised ethnic groups are usually called “chao khao” (meaning “hill/mountain 
people” or “highlanders”). These and other indigenous people live in the North and 
North-western parts of the country. A few other indigenous groups live in the North-
east and indigenous fishing communities and a small population of hunter-gatherers 
inhabit the South of Thailand. According to the Department of Social Development 
and Welfare (2002 ), the total officially recognised “hill-tribe” population is 925,825i  
and this population is distributed across twenty provinces in the North and West of 
the country. There are still no figures available for the indigenous groups in the South 
and Northeast of Thailand.

1 The coalition was established as a loose network at the Workshop Programme on 5th July 2012 on the Shadow Report on 
the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD) organised by the Ethnic Studies and Develop-
ment Center, Sociology Faculty, Chiangmai University in cooperation with Cross Cultural Foundation and the Highland Peoples Taskforce

2 The Network of Indigenous Peoples in Thailand (NIPT) is a collective network of more than 30 different Indigenous People 
Groups/Networks from across Thailand.
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3. The indigenous people in Thailand belong to five linguistic families: Tai-Kadai 
(e.g. the various Tai groups in the North, the Saek, or Shan, also called Thai Yai,), Tibeto-
Burman (e.g. the Akha, Karen, Lahu, Lisu), Mon-Khmer (e.g. Lua, Khmu, Kui, Mlabri), 
Hmong-Mien (Hmong, Mien) and Malayo-Polynesian (Moken).

4.  The ten ethnic groups that are officially recognised as “hill people” living in 
the North and West of the country are: the Akha, Hmong, H’tin, Karen, Khmu, Lahu, 
Lisu, Lua, Mien and Mlabri. There are however several other small groups that reside 
in the North, so-called local Tai groups (Tai Lue, Tai Khuen, Tai Yong), Kachin and Shan.

5. With the drawing of national boundaries in Southeast Asia during the colonial 
era and in the wake of decolonisation, many indigenous people living in remote highlands 
and forests were divided. Various ethnic groups live on the Korat plateau of the North-east 
and especially along the border with Laos and Cambodia and these ethnic groups share 
characteristics in common with other groups that are considered indigenous people in 
Thailand. There are several Tai speaking groups (Saek, Phuan, Phuthai and Black Thai), 
the Mon-Khmer speaking Kui (also called Kuoy or Suoi) and the So. Larger populations 
of these peoples live in the respective countries across the borders from Thailand. 
A group known as the Nyahkur, Niakkuoll, Niakuolor or Chao Bon live in Chaiyaphum 
Province and speak the old Mon language.

6. The Chong live in Trat Province and in the Chanthaburi Province of Eastern 
Thailand (as well as the in adjacent areas in Cambodia). They are a Mon-Khmer speak-
ing group who also call themselves Chong-Samré in Trat or Chong la and Chong heap 
in Chanthaburi.

7.  The Sa’och of Trat province and neighbouring Cambodia speak the same language 
as the Chong but are physically very different, i.e. they have negriod features. Both 
groups used to sustain themseves mainly from swidden farming, hunting and gathering.

8. In Southern Thailand, along the border with Malaysia, live people who across 
the border in Malaysia are classified as belonging to the negrito group of the Orang 
Asli. In Thailand they are sometimes called Ngo, Ngko, Ngok Pa or Sakai, terms which 
have a negative connotation in Malaysia but less of a negative connotation in Thailand. 
In some records they are also called Manni, which is the generic term for the negrito 
groups of the Orang Asli in Malaysia.
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9.  Along the coast and the islands of the Andaman Sea, from Malaysia through 
Thailand into the Mergui archipelago of Myanmar live the so-called “sea gypsies” or, in 
Thai, “chao le” (meaning “sea people”). In the Southern part of the country, between 
Phuket island and the Malaysian border, live the Urak Lawoi, north of Phuket and into 
the Mergui Archipelago of Myanmar live the Moklen and Moken.  

Stereotyping and Discrimination 

10. The official term chao khao has been used since the late 1950s. The earlier 
term chao pa (“forest people”) was used to denote to the non-Thai minority groups.   

11. For the Thais, pa – meaning “forest” – has the connotation of “wild,” which is 
generally conceived as a word in opposition to “civilised”. The adoption of the term chao 
khao was part of a nation building process in which national identity and the definition 
of “Thai-ness” were linked to cultural traits, particularly Buddhism, the Thai language 
and the monarchy. With the negative stereotyping of the hill tribes as forest destroyers, 
opium cultivators and communist sympathisers, the social category of the chao khao 
came to be defined as being “non-Thai”, underdeveloped and environmentally 
destructive. Other terms applied in Thailand are more or less equivalent to terms commonly 
used in English for the region like klum chat tiphan (“ethnic groups”) or chon klum noy 
(“ethnic minorities”). The (former) hunter-gatherer groups in the South are still often 
referred to by the derogatory term sakai (literally meaning “slave”).

12. These stereotypes and discrimination have been reinforced directly and indirectly 
 through the national education curriculum from the primary to the university level.

13. In opposition to these commonly used derogatory terms and the negative  
connotation associated with their official designation as chao khao, indigenous organisations 
and indigenous rights advocacy groups began to promote the term chon phao phuen 
mueang (ชนเผ่�พื้นเมือง) as the translation of “indigenous peoples” over ten years ago.

14. The government of Thailand has rejected the application of the term  
“indigenous peoples” and stated that these groups are as Thai as the other Thai citizens 
and are able to enjoy the fundamental rights and are protected by the laws of the 
Kingdom.ii  However, until today the indigenous peoples of Thailand continue to suffer 
from the same historical stereotyping and discrimination as other indigenous peoples 
in other parts of the world.
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15. Underlying many current laws, policies and programmes targeting indigenous 
peoples are the same prejudices and widespread misconceptions of indigenous peoples 
that have been prevalent over the past decades, that is, that indigenous peoples are 
drug producers and pose a threat to national security and to the environment. Although 
in recent years there have been some positive developments away from this approach, 
discriminatory attitudes and actions are still prevalent among government officials.

16. Thailand has ratified and adopted several international human rights and 
environmental conservation instruments such as the Convention on the Elimination of 
Racial Discrimination (CERD), the International Convention on Civil and Political Rights 
(ICCPR), the International Convention on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), 
the Convention of the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), the Con-
vention on the Rights of the Child (CRC), the Convention Against Torture and Other 
Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) and the Convention on 
Biological Diversity (CBD). Thailand also voted in favour of the adoption of the United 
Nation Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) by the UN General 
Assembly. These international legal commitments oblige the Thai Government to 
recognise, respect and protect the rights of indigenous peoples through national laws, 
policies and programs. However, the reality on the ground has hardly changed.

17. The historical discrimination against the indigenous peoples of Thailand as 
“uncivilised”, in opposition to the “civilised” majority Thais, and now also as a threat 
to national security, continue to shape the government’s laws, policies and programs 
which impact indigenous peoples. Thailand does not have laws recognising and  
protecting the rights of indigenous peoples and the new Constitution passed in 2007 
does not explicitly recognise their identity. This is despite the fact that during the drafting 
of the new Constitution, indigenous peoples’ representatives participated in different 
constitution-drafting discussion forums at the provincial as well as national levels.

Process  of Shadow Report Preparation

18. Since Thailand became a state member of the International Convention 
on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination (ICERD) on 28th anuary 2003, 
Thailand has not submitted its first country report to the CERD committee. The Cross 
Cultural Foundation’s project study on racial discrimination in 2009 was aimed to create 
understanding of the term  and forms of racial discrimination in Thailand through study, 
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consultation and shadow report writing. With the hope of reinforcing the Constitution 
of the Kingdom of Thailand 2007 (B.E. 2550), the articles 5 and 30 provide the principle 
on elimination of discrimination. With reference to international law on human rights, 
both articles from the Thai Constitution are read as follows: 

“Article 5: Thai people, regardless of birth, gender and religious, are equally 
protected by this Constitution.” and “Article 30: people are equal in terms of law and 
legal protection, regardless of their gender”

19.  To emphasise the obligation of Thailand, the third paragraph of Article 30 
conforms to that in the ICERD which states clearly that “discrimination against people 
due to differences in birth, race, language, age and gender is strictly prohibited.”

20. The 2009 study of racial discrimination in justice processes was conducted by 
integrating various methodologies and through incorporating functional research with 
other methods. Being case-study centered, the study explores two main target groups: 
migrant labourers and nationality-less people, and collects relevant data from network 
organisations that work on Malayan-Muslims, highlanders, sea gypsies and Thai displaced 
people from Myanmar. The draft shadow report was completed but due  to the delay 
in submission of the State report, the shadow report was not submitted in 2009.

21. A Workshop programme was organised on 5th July 2012 on the “Shadow 
report on the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial  
Discrimination (CERD)” organised by the Ethnic Studies and Development Center,  
Sociology Faculty, Chiangmai University, In cooperation with Cross Cultural Foundation 
and Highland Peoples Taskforce. With the cooperation from networks, the amendment 
of this shadow report was made to up-to-date and analysis of the factors contributing 
obstacles and problems on access to justice and the use of justice measures in eliminating 
and remedying such discrimination. The consultation and dissemination of the information 
related to CERD was conducted with partnerships, namely NGOs workers, law practitioners, 
communities who have faced discrimination and the victims of racial discrimination.  
This shadow report covers from 2006 until the present.

22. Thailand acceded to the International Convention on the Elimination of All 
Forms of Racial Discrimination (CERD) on 28 January 2003, and the Convention has 
entered into force for Thailand from 27 February  2003.  Upon its entry as a State Party 
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to CERD, Thailand made an interpretative declaration that the articles of  CERD will 
not apply beyond the framework of Thailand’s Constitution and Thai  laws. Although 
the Constitution of Thailand Chapter 3 titling “Rights and Liberties of Thai National”, it 
must be applied in accordance with article 4 that “Human dignity, rights, liberty, and 
equality of the people shall be protected” and article 30 which prohibits discrimination 
on ground of origin, race, language, personal status etc. Therefore, the Constitution af-
ford guarantees equally to all person in line with recommendation 30 of CERD which 
stated that the provisions of the Convention should apply equally to all persons within 
the borders of the Kingdom. 

Recommendation: 

23.  We are requesting the Thai government to restate its willingness to abide by 
this Convention fully and to confirm that its interpretative declaration shall not obstruct 
fully implementation of CERD provisions.  

Implementation of the Convention: Article 1 – Definition of Racial Discrimination

24. Since 1960, the word “Chaokao” has been used to distinguish the high-land 
from the low-land people. Since then, there have been some negative perceptions and 
attitudes towards the high-land people. Recently, a new concept has been put forward 
by academics and the high land population to counter these negative attitudes. The 
highland population has started to call themselves the chonpao, which is a short term 
for indigenous people in the Thai language. Some academics also term the chonpao 
as an ethnic group.

25.  In the past, the Citizenship Act of 1965 granted Thai citizenship to people 
belonging to indigenous peoples who were born in Thailand,  provided their parents 
were Thai nationals. Many indigenous people with a legitimate claim to Thai citizenship 
are however excluded because they do not possess birth registration or other means 
of proof. Approximately 296,000 indigenous people in Thailand still lack citizenship,iii  
which restricts their freedom of movement and their ability to access public services 
such as basic health care or admission to schools.iv Policies and programmes specifically
addressing the “hill tribes” have been implemented since the late 1950s after the 
creation of the Central Hill Tribe Committee and later the creation of the Hill Tribe 
Welfare Division within the Ministry of Interior. Until the 1980s, Thai policies towards 
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indigenous peoples were dominated by concerns about opium cultivation and  
communist insurgency. 

26. By the 1980s, deforestation and control of resources in the uplands  
became important national issues and in 1982, the “Committee for the Solution of 
National Security Problems involving Hill Tribes and the Cultivation of Narcotic Crops” 
was established to implement and coordinate policies aimed at indigenous peoples,  
including the Master Plans for Development of Highland Populations, Environment and 
Control of Narcotic Crops and the National Economic and Social Development Plans. 
The objectives of these policies, which are still used today, include the integration of 
the indigenous peoples into Thai society, requiring the reorganization of their way of 
life accordingly, the elimination of opium cultivation and consumption, the reduction 
of population growth and improvement of living standards. 

Article 2 – Condemnation of & Policies to Eliminate Racial Discrimination

27.  Even though Thailand has attempted to develop its law, registration and 
policy to eliminate racial discrimination against indigenous peoples and ethnic groups 
living in Thailand, as stated in both the Constitutions of 1997 and 2007, there is yet to 
be a specific Act, policy or action plan to eliminate existing racial discrimination. There 
is a provision in the 2007 Constitution for example that the domestic law related to 
protected forestry has been the law which is suppressing the rights to housing and 
cultivation of many communities living in the forest regions, home to many indigenous 
and ethnic groups.   This law which has declared the land to be protected has made 
millions of people encroachers on the State’s land.  Another example is a provision by 
the Ministry of Interior 1996 and the Cabinet Resolution of August 2000 which has limited 
the freedom of movement of people without citizenship cards or immigration papers.  

28. Even though the state has reasons for making rules for proper visa or proper 
immigration permission, this everyday unjustified practice has led to the abuse of  
migrant workers and immigrant workers  at the hands of police officers who often  
demand bribes in return for the right to movement. 

Recommendation: 

29. To correct these problems, Thailand should develop clear policies and laws 
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that have been formulated with the participation of the people, including indigenous 
groups. Thailand should review all of the laws that have led to the incitement of racial 
discrimination and human rights abuses. These laws should be abolished.  Further, 
Thailand needs to create a new law which offers a clear definition of what constitutes 
racial discrimination, what the laws are, which behaviors will be condemned under this 
new law and what the corresponding punishments will be.

Article 4 – Dissemination of Thoughts/ Organisations Based on Racial Discrimination

30. When Thailand ratified CERD, the government included an interpretation of 
Article 4, subsections (a), (b), and (c). This interpretation stated that the government 
believed that it must only act where there was a need to act. Further, the government 
has said that this Article will only apply to new laws passed by the Kingdom. This 
interpretation is problematic for indigenous and ethnic groups of Thailand because 
there is already legislation that exists which has created damaging stereotypes for these 
groups. For example, bias reporting surrounding violation of the Forest Management 
Act 2007 has led to the stereotype that the indigenous hill tribes, which have lived in 
the mountains and forests of Thailand for hundreds of years, are now responsible for 
the destruction of those forests .

31.  Similar insensitive reporting has spread with regards to the drug trade. For 
example, on May 6th 2012 Thai Rath (a Thai national newspaper) Online  ran the headline
“Selfish! Ethnic Minorities  cutting down trees to plant marijuana in Kaeng Kachan forest” 
; and again on May 7th 2012, “Shocking! Ethnic Minority encroaching Petchaburi Forest 
cutting down big trees”. To continue with this reservation will be to continue with the 
propaganda that perpetuates the perception that properly documented nationals are 
more deserving of dignity and respect than indigenous and ethnic groups. This will 
continue the perception that they are responsible for the destruction of the forest and 
watershed or for the drug trade.

32.  In 2003, the suppressive drug policies that have been implemented to combat 
drug trafficking have targeted ethnic communities  and have caused a number of deaths 
in the ethnic groups who have allegedly been involved in the drug trade. Many of 
these allegations are never substantiated. Suppressive drug policy, racial profiling and 
stereotypes of indigenous and ethnic groups continue. 
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33. The National Human Rights Commission of Thailand reported in 20053  at 
ICCPR committee that during the investigation, the NHRC found several irregularities 
during the process as the means to draw up the blacklists were problematic, lacking 
reliable evidence and giving opportunities for officials to include their conflicting parties 
into the list, unfairly including friends and relatives of the accused into the same category 
and ensuring discriminating practice against highlanders (indigenous and ethnic groups 
in northern part of Thailand).

34. Moreover, a similar problem is now faced by the Malayu Muslims in the 
Southern provinces.  In the South, the Malayu Muslims are seen as the cause of the 
violence and conflict.  Also, the counter insurgency policy caused hundreds of deaths of 
many Malayu Muslims in the South in 2004 such as in Takbai and 28 April/Kruse incident 
 and yet the perpetrators of these crimes were never blamed and these incidents did 
not invoke public outrage as prejudice   has made it seem as though these groups 
deserved to be killed. 

Recommendation: 

35.  With regard to the interpretation of article 4, the government should rescind 
the reservation of this article.  

Enforcement of Special Law

36. Since 2004, the Southern Border Provinces, namely Pattani, Yala, Narathiwat 
and four districts of Songkla, including Chana, Sabayoi, Thepa and Nathawee, were de-
clared as the area under the martial law and two special laws, namely the Emergency 
Decree on Government Administration in States of Emergency 20054   and the Internal 
Security Act 2008, were enforced5.   Under these laws, certain rights and liberties of the 

3 Assessing Thailand’s Compliance with the Obligations under the ICCPR and in relation with the constitution, National Hu-
man Rights Commission of Thailand, 2005, page 15, Para. 88

4 The first response in early 2004, the government at that time imposed a Martial Law 1914 to suppress and prevent insurgent 
groups. On 19 July 2005, the Martial Law was lifted and replaced with the Emergency Decree 2005 and declared as threatening emergency 
situation   in the Southern border provinces, exclusive of the four districts in Songkla province. After the coup d’etat on 19 September 
2006, the Martial Law had been declared again, the Southern border provinces are under the two special laws until the present.

5   The Internal Security Act was imposed on the four districts of Songkla since November 2009 after the Martial Law was 
lifted. In Mae Lan disrict of Pattani, the Internal Security Act was lifted in January 2011 but the Martial Law is still effective.  The Inter-
nal Security Act is also another new problematic law that might cause severe damage to rule of laws, human rights in criminal justice 
system not less than Emergency Decree.
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people are derogated for the competent authorities to address and suppress the unrest. 
These national security laws are only applied to Muslims. There were no Buddhist people 
or other groups arrested, pretrial or trial detained or charged under the provision of 
these laws.  Cross Cultural Foundation (CrCF) and Muslim Attorney Center Foundation 
(MAC) has submitted the report on “Human rights in Criminal Justice Systems in Southern 
Conflict & State counter-insurgency policies” to Human Rights Council during UPR pro-
cess in Oct 2011. The report can be viewed at http://voicefromthais.files.wordpress.
com/2011/09/upr_report-eng-thai_on-administrationof-justice-in-southern-thailand.pdf

Recommendation: 

37.The State must lift the enforcement of Martial Law and the Emergency Decree 
in the three southern border provinces and abolish racial profiling in practice of counter 
insurgency and counter internal security offences. In addition, there must be defined 
rules on the persons arrested and detained in accordance with minimum standards 
relating to arresting and detaining individuals by Thai laws and international standard 
on arresting and detaining persons.  The detainees must be detained in an authorized 
place of detention. 
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Climate Change Damage Model affected Indigenous People  
Populations in Thailand

38. Indigenous peoples living in forested areas of Thailand have become scapegoats 
 for climate change. This includes indigenous communities living in the North of Thailand. 
The Ministry of National Resources and Environment, Department of National Parks, 
Wildlife and Plant Conservation have formulated a model to fine individuals for the 
damage that they cause in contributing to climate change. However, this model is  
scientifically flawed and has a disproportionate effect on indigenous communities who 
depend on shifting agriculture for their livelihood. Indigenous communities who have 
been affected include the Karen and Hmong.

39. Examples of fines under the model include: THB 4064.15 per rai/year (one rai 
is equivalent to 0.16 ha) for loss of soil nutrient and THB 5400 per rai/year for causing 
less precipitation (Daily wage in Thailand is 300 baht). The methods used to calculate 
the damage are “highly questionable in terms of their scientific basis and accuracy6”.  
In addition, the model is unjust because the lifestyle of an indigenous person, practicing 
shifting agriculture can contribute less to climate change than the lifestyle of the average 
Thai. The ecological footprint7 of an individual living in the Huay Hin Lad Karen community
was between a quarter and a third of the average Thai’s ecological footprint.  The 
traditional practices of this community actually help to mitigate the adverse impacts 
of climate change and maintain a sustainable food security.8

40. Currently, the Human Rights Lawyers Association (HRLA) based in Bangkok 
and the Land Reform Network of Thailand have helped to bring a challenge to this law 
in the Administrative Court. The plaintiffs include indigenous peoples from the North, 
such as the Karen and Hmong. Information has been provided to the Court about how 
long the individuals have lived in the various areas under dispute, ranging from twenty 
to sixty years, so as to show that the individuals are not causing climate change. Under 
the Thai Constitution, indigenous communities are protected through the Community 
Right which is enshrined in sections 66 and 67 although these protections have rarely 
been enforced by the courts. 

6   Network of Indigenous Peoples et al. (2008). Global Warming Scapegoat: A New Punishment Measure Imposed on Indigenous 
Peoples. Retrieved July 17, 2012, from http://ccmin.aippnet.org/index.php?option=com_content&view=article&id=417&Itemid=164.

7 Northern Development Foundation and Huay Hin Lad Community  (2010). Climate Change, Trees and Livelihood: A Case 
Study on the Carbon Footprint of a Karen Community in Northern Thailand. Retrieved July 17, 2012, from http://www.ccmin.aippnet.
org/index.php?option=com_content&view=article&id=350&Itemid=159.

8 Ibid.
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Case of Mae Om Ki  community: Shifting Agriculture in Protected Forests 
found not guilty by appeal court but the appeal court requested communities to 
move out from protected forestry land 

41.  Indigenous peoples who practice shifting agriculture can also face criminal 
charges and can be ordered to relocate. In Mae Om Ki, Tha Song Yang District, Tak, two 
members of the Karen community, Mr. Dipaepho, an 80 year old man and Ms. Naw 
He Mui Whigwittacha were charged with slashing, clearing and burning forest and use 
of land in a national forest reserve under the National Reserved Forest Act and the 
Forest Act in 2008.9  

42.  Although in 2010, the Court of First Instance acquitted the villagers of all 
charges, the Court of Appeal ruled differently in two separate decisions in 2012. The 
Court of Appeal found Ms. Naw He Mui Whigwittacha not guilty because she did not 
intend to trespass as she did not know the area was a National Forest. She had relied 
upon a Cabinet Resolution of June 30, 199810 . Mr. Dipaepho was found guilty even 
though he also did not know that the area was a protected forest and had also relied 
upon the Cabinet Resolution. The Court of Appeal found that the Cabinet Resolution 
is not law and ignorance of the law was not an excuse for Mr. Dipaepho. 

43.  Both defendants were required to relocate from the protected area as the 
Cabinet Resolution was not the law. Ms. Naw He Mui Whigwittacha had to relocate 
from 6 rai of protected land and Mr. Dipaepho must relocate from 7 rai. The Human 
Rights Lawyers Association (HRLA) will be representing both defendants in appeals to 
the Supreme Court.

44. Reducing the amount of land available for shifting cultivation through the  
creation of protected areas and forests has meant that there is less land available for shifting 
cultivation which means that some communities cannot practice shifting cultivation 
without risking arrest11.  Alternatively, fallow periods used in shifting cultivation are 

9Note: In 2008, at the lower court level both villagers were sentenced to jail time. However, in an appeal it was decided that 
the lower court level trial would be redone as the defendants did not have access to lawyers or interpreters. 

 10  This Cabinet Resolution stated that communities that had settled in forests prior their becoming protected areas could 
continue stay in the areas.

11  Asia Indigenous People’s Pact and International Working Group for Indigenous Affairs (2010). Drivers of Deforestation: 
Facts to be considered regarding the impact of shifting cultivation in Asia. Retrieved July 17, 2012, from http://unfccc.int/resource/
docs/2012/smsn/ngo/235.pdf.
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reduced drastically which also decreases agricultural yields. This has also meant that 
many families are no longer self-sufficient in food production and they face increased 
poverty12. In addition, indigenous communities which continue to practice shifting 
cultivation in protected areas live in fear because they are unsure whether they will 
be arrested or relocated.13    

 Recommendations:

45. The use of the climate change damage model should be eliminated and 
charges dropped against those currently charged under the model. A different strategy 
should be used to address climate change and indigenous communities should be  
involved in the creation of such a strategy. Those who have had to pay damages under 
this model unjustly should be compensated. 

46. The government of Thailand should recognise the “hill tribes” of the North 
and the “chao le” of the South and other “tribal peoples” in the Northeast, East and 
West as indigenous14.  

47. National forestry and land laws should legally recognise the collective rights 
of indigenous peoples over their lands, territories and resources as per the United  
Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. The National Park Act, National 
Forest Reserve Act, Wildlife Conservation and Protection Act and other forest and natural 
resource management laws should be reviewed and amended accordingly. Indigenous 
peoples who have been displaced or relocated according to these laws should be given 
redress: either restitution, or where not possible “just, fair and equitable compensation”15 

Case: Forcible Eviction of Karen People from Kaeng Krachan National Park  
by the State of Thailand

48. For more than a decade, the Government of Thailand, and specifically the 
national park and forestry authority, have been attempting the forcible eviction of Karen 
indigenous people from the Kaeng Krachan National Park (“KKNP”). These evictions have 
resulted in numerous violent and discriminatory human rights abuses. 

12 Ibid.
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Ibid.
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49. The forcible evictions may even be linked to the murder of Karen human 
rights defender Tatkamol Ob-om who was shot on September 10th 2011 after helping 
one of the victims petition the Thai National Human Rights Commission. These evictions 
continue despite a clear legal framework which protects the rights of the Karen people 
to remain on their ancestral lands and continue their traditional cultivation system.

50. Much of the conflict between the Karen and the Thai State began in 1961, 
when a part of the Karen people’s ancestral lands were declared to be part of KKNP by 
way of the National Park Act. Since this time, the State has relied on many arguments 
to legitimise the forcible eviction of the Karen people, from claiming that the cultivation 
techniques they use are damaging to the environment to arguing that the evictions are 
necessary for national security, to claiming that the evictees are involved in the drug 
trade or arguing that the Karen are not even of Thai decent. These arguments do not 
withstand scrutiny.  

51. The most recent involuntary eviction occurred in July 2011. During this attack 
national park guards burned the homes and food supplies of the Karen, stole valuables, 
killed livestock and forced villagers to flee. The Head of the KKNP, Mr. Chaiwat Limlikhi-
taksorn, claimed that these latest evictions were undertaken against undocumented 
migrants from Myanmar, rather than Karen indigenous people. It was further argued that 
even if the evictees had been indigenous people, the evictions would still have been 
lawful because the Forestry Law prohibits anyone from occupying the park.

52. Evidence from this incident indicates that the evictees were indeed Thai by 
birth and decent. Further, sections 66 and 67 of the 2007 Thai Constitution provide for 
the right of Thai people to remain in protected areas, such as KKNP, as long as it can be 
proven that their people occupied the land before its establishment and demarcation. 
Moreover, the Cabinet Resolution, adopted on August 3rd 2010, specifically affirmed 
the rights of the Karen people to remain on their land and to continue their cyclical 
farming pattern.

 53. Article 10 of the U.N. Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 
emphatically denounces the use of forcible eviction and requires that the voluntary, 
informed consent of indigenous peoples be given before any relocation occurs. Thailand 
has endorsed this Declaration. A request for the consideration of this situation was 
submitted by several indigenous peoples and human rights groups, CSOs and NGOs in 
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February 2012. The situation of the Karen people was then considered under the early 
warning urgent action (EW/UA) procedure at the Committee’s 80th session. After such 
consideration, the Committee then expressed its concern, in a letter dated March 9th 

2012, to the government of Thailand, requesting to know the steps that had been taken 
to improve the situation of the Karen people. 

 54.Today there are still internally displaced members of the Karen tribe. After 
being forcibly evicted from their homes and relocated, they now live in unfamiliar 
surroundings and often in substandard living conditions. The Committee  should again 
turn its attention to this matter.  

Art 5 (b) – Right to security and protection by the State

Arrest, Detention and Deportation of Migrants in Thailand

55. Many migrants that come to Thailand from neighbouring countries such as 
Cambodia, Lao and Myanmar do so irregularly. In most cases, this is because migrants 
coming from these countries are lacking the proper documentation needed to enter the 
country legally. Undocumented migrants are at risk for arrest, detention and deportation 
from Thailand at any time and may even be punished in their home countries for leaving 
 and returning illegally. In 2008, estimates of the amount of unregistered migrants in 
Thailand ranged from between 800,000 and 1.2 million.16 The International Convention
on the Protection of the Rights of Migrant Workers and their Families provides for  
protection against many of the human rights abuses that are consistently occurring 
against migrants in Thailand but Thailand has not ratified this Convention.

Recommendation:

56. Thailand should ratify the International Convention on the Protection of the 
Rights of Migrant Workers and their Families.

Conditions of Arrest:

57. As has previously been stated, undocumented migrants may be arrested at 
any time, day or night, while in Thailand. Instances have been recorded of migrants being 

16 Migration in the Greater Mekong Sub Region – In-depth Study: Arrest, Detention and Deportation. Mekong Migration Network 
& Asian Migrant Center (June 2008) Pp 127.
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arrested while sleeping, working, waiting for the bus, or even at their place of worship.17  
Even migrants who have proper documentation may be subject to arrest for failing to 
carry their ID card on them, only presenting a receipt of registration (while waiting for 
the ID card in the mail), or while changing employers. Some registered migrants have 
even been arrested because their ID cards were confiscated by their employers, even 
though this practice has been illegal since 2005.18   

58. The threat of arrest for an ID card violation has been used to deter migrants 
from making complaints about discriminatory, unsanitary and unsafe working conditions. 
The constant threat of arrest has resulted in fear, panic and anxiety in migrant groups 
and many migrants have lost all faith in the Thai legal system. These fears and anxieties 
are further exacerbated when one considers the documented instances of female ar-
restees who experienced full body cavity searches by male soldiers.19 

Conditions of Detention:

59. As with arrest, there is no set procedure for the detention process. Some 
detainees report spending time in detention facilities at security check points, whereas 
most others will typically spend some time in a local police station before being  
transported to an immigration facility and then a detention facility at the border20  
Another experience common to most detainees include having to pay a fine, ranging 
from THB 600 to THB 5,000, before they are released .21  

60. Conditions in the detention facilities themselves seem to vary although they 
all tend to be crowded. In addition, some detainees have complained about abuse 
whilst being detained. In one example, five female detainees being held at Mae Sot IDC 
were reportedly removed from their cells by male officers at 8pm and not returned 
until 5am. When questioned by their cellmates, all the women would say is that they 
“had a terrible experience and did not want to talk about it.”22  

17 Ibid, 129.
18   Ibid, 130.
19   Ibid, 135.
20   Ibid, 136.
21   Ibid, 137.
22   Ibid, 140.
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Conditions of Deportation:

61.  As mentioned above, migrants who are being deported may be liable for 
further punishment in their home country. Punishments for leaving and re-entering the 
country vary between Cambodia, Lao and Myanmar but all deportees experience some 
level of stigmatisation in their country of origin. 

62. During the deportation itself, the most common problem seems to be 
that deportees are not allowed a get off the bus to go to the toilet. This can be very 
uncomfortable for deportees as the trip to the border can take six or seven hours.23 
Another serious issue that needs to be addressed during the deportation process is the 
condition in which deportees are transported. 

63. Trucks and buses that are overcrowded, coupled with speeding deportation 
vehicles has led to tragic accidents, and in some cases, resulted in the deaths of migrants 
.  Additional problems faced by migrant24 deportees include the loss of their belongings 
either through confiscation or abandonment, being deported while still being owed 
unpaid wages and ending up in a situation of indebtedness because of all the fines and 
charges levied against them during the process.25    

64. What is perhaps most disturbing about this overview of arrest, detention 
 and deportation processes of migrants from Thailand is the lack of compassion 
that is evident in the manner in which these procedures are carried out. The lack of  
consistency on the part of officials instills constant fear and anxiety in migrants which 
no human being should have to live with. The Thai government has begun to institute 
new laws designed to address the many challenges faced by migrant workers in Thailand 
but  many of these initiatives have proven to be slow moving, leaving most migrants 
in the same positions they were in before. Instead, what is needed is a set of uniform 
procedures that apply to all migrants and guarantee just and humane treatment every 
step of the way. 

23   Ibid, 143.
24   Ibid, 144.
25   Ibid, 146.
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Culture of Impunity

65. Since 1997 and 2007 , the establishment of independent investigation has 
been created, the cases of  the  allegation   that government officials may be involved 
in serious human rights violations, National Anti Corruption Commission (NACC) and/or 
Department of Investigation (DSI) will be the responsible agencies, normally  polices and 
state prosecutors stopped their investigation and leave the justice pending, especially 
cases of extrajudicial killings and tortures allegation  such as Takbai, Krue Se, SabaYoi 
or missing persons of Mr. Mayuni Lohniya, Mr. Mayateh Maranor case, death in custody  
of Mr. Assari Sama-ae, Mr. Yakariya Pao-mani, Imam Yapha Kaseng, Mr. Sulaiman Naesa 
in order to bring the suspects to justice fairly.  None of officials have been brought 
to justice since 2004 in spite of the cry for justice over well-known cases including 
the missing case of Somchai Neelaphaijit. The human rights violations against Malayu 
Muslims in the southern conflict have reaffirmed the culture of impunity.  None of 
perpetrators have been brought to be punished in the Thai criminal justice process 
from 2004 up until today 

Kruesae Incident in 2004

66. On 28th April 2004, 32 people were shot and killed at the Kruesae mosque, 
Pattani Province by the security forces during the enforcement of Martial law. The post 
mortem inquest started in November 2004 and finished on 14th September 2006. On 
28th  November 2006 the Pattani Provincial Court read out the inquest that cause and 
circumstance of death was fighting with the soldiers and police officers with gun and 
knives. The performance of soldiers and police officer was under the command of  
General Pallop Pinmanee, Colonel Manas Kongpan, Lieutenant Colonel Naphat Nakchaiya. 
All the persons died from injuries to important organs caused by the bullets and bomb 
explosives. On 10th  February 2009 the public prosecutor decided not to file a criminal 
lawsuit against the commander.

Takbai Incident

67. On 25th October 2004, more than 1300 individuals who were protesting 
peacefully in front of Takbai Police station in Narathivath Province were taken into custody. 
78 persons died in custody. The post mortem inquest with respect to the death of 78 
persons started in 2007 and was completed in 2009. The post mortem inquest did not 
pin point responsibility on anybody with regard to the death of the 78 persons. 
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Case of Imam Yapa Kaseng

68. Imam Yapa Kaseng was taken into the custody of the Special Taskforce 39 
of Ruesor District, Narathiwat Province together with his two sons and another 18 year 
old villager named Mr. Rayu on 19 Mar 2008. Imam Yapa died early in the morning on 
March 21. Immediately after his death, the Army came up with all kinds of excuses and 
possibilities. The Court dismissed the motion of the lawyers  since the officials were 
authorised to detain the suspects under the Martial law and Emergency Decree. The 
post mortem inquest which concluded in 2008 did not give any ruling as to who was 
responsible for the death of Imam Yapha. However, the Army to agreed to pay 5.2 million 
THB in compensation due to the civil case settlement. The criminal case against army 
officers is still pending with no progress.  

Drug Suppression policy and war on drugs 

69. The summary executions and disappearance of persons in Thailand carried 
out by government officials since 2003 under the drug suppression policy include the 
cases of execution of six Mien people in Huay Chompu Tambon (sub-district), Muang 
District, Chiang Rai Province on 22 February 2003v.  In addition, 20Lahu people in Mae Ai 
and Fang Districts of Chiang Mai Province who were accused by government officials of 
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being drug dealers, suffered severe beatings and electrical shocks and were incarcerated 
in pits in the ground, and were either executed or disappeared between 2002 and 2004.vi 

 70. The passage of the new National Security Act 2007 that has led to increased 
human rights abuses against indigenous and other minority people that are mainly 
perpetrated by the government officials and security forces. Throughout 2008, while 
claiming to help combat the “drug epidemic” in the country, this law was used for  
controlling and suppressing indigenous peoples and other forest dependent communities 
from (supposedly) “encroaching” on the forests, for cross-border labour migration 
and for addressing the “problem of terrorism” in the three southern provinces i.e. 
Narathiwat, Yala and Pattani. Aside from the three southern provinces this law is also 
frequently employed by government officials in addressing the “problem of so-called 
terrorism” in the border areas of Chiang Rai, Chiang Mai, Mae Hong Son, Tak, Kanchaburi 
and Ratburi Provinces.vii 

Recommendation:

71. With regard to the matter of summary executions related to drug suppression, 
the Thai government has established the “Independent Commission to Investigate, Study 
and Analyse Thai Drug Suppression Policy and Practice and the Impacts on People’s 
Life, Reputation and Property,” which produced a report. However, the government has 
not yet taken any action on the findings presented in the report and has not provided 
redress and justice to the victims. It is recommended that the government provide  
redress and justice to the victims and take action to address the findings within the report.

Art 5 (c) – Political rights, elections, running for office

72. Sections 68 and 69 of the Thai Constitution exclude a number of Thai national 
from running for national election and voting at the national level.  This provision shall 
be amended as stated by the Thai government in its CERD state report. The  Local 
Administration Act is also prohibitory and exclusionary on political rights, elections and 
running for office. Article 44 of the Election Act on the member of local administration 
in the year 2002 outlines who is qualified to be a candidate of the provincial level, 
district level, Bangkok special administration and Pattaya special administration. Article 
44 says that persons eligible to run in the election need to be of Thai nationality by 
birth. This requirement excludes a number of indigenous people and members of ethnic 
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groups who are eligible to be Thai citizens by the Nationality Law under Article 7 (2). 
This article gives the power to the Ministry of the Interior to grant Thai nationality.  Many 
indigenous people are born in Thailand but fail to have their births registered. They are 
Thai nationals but without the proper paperworkand they are excluded from running 
in elections as per Article 44. Without the ability to participate in democratic elections, 
ethnic and minority groups are unable to have a say in budget and land allocations, 
development plans and other important matters that directly affect their communities. 

73. Additionally, Article 33 of the same Act states that eligible voters shall also 
be of Thai nationality but it is stated that those who have obtained their nationality 
through a nationalisation process must wait a period of five years before they are able 
to vote in elections.

Art 5 (d) – Other rights – freedom of movement, right to leave, nationality & 
right to marriage

74.  Section 33 of the 2007 Thai Constitution provides that Thai nationals have 
the right to freedom of movement and section 34 provides for the right to choose a 
place of residence within the Kingdom. Subsection (2) states that this freedom is limited 
by the other laws of the country for the protection of national security. For this reason, 
indigenous people and ethnic minorities including migrant workers (with and without 
work permits) are not allowed to move about freely and can be arrested and deported 
at any time . Those in the process of nationalisation can experience significant delays 
and during this time also have their right to freedom of movement restricted.

75. For example, in the Northern border provinces in order to get out of the area 
to study or to work individuals  may need to pay 300-10,000 baht to local authorities 
to get through the checkpoints. The International Work Group for Indigenous Affairs 
published a book entitled “The Indigenous World 2007” which estimates that there are 
nearly half a million stateless indigenous people in Thailand. Of these people 60,000 
are stateless children, 120,000 have been granted permanent residency status and a 
further 300,000 are still awaiting a decision from the Ministry of Interior.

Recommendation: 

76.The restriction on freedom of movement should be lifted, at least for those 
people who have been granted permanent residency status and those who are awaiting 
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a decision from the Ministry of Interior. The restriction on these people’s rights, coupled 
with the evils of corruption that this restriction has created, outweighs any remote risk 
to national security, peace or safety that may be at stake.   

Act 5 (d) (iii) nationality 

77. Lack of citizenship has been a long standing cause of human rights violations 
committed against indigenous people in Thailand. Without citizenship, there is no 
guarantee of fundamental rights. However, there has been an attempt to introduce 
a government policy to grant citizenship to indigenous population and ethnic groups. 
In 2005, the Cabinet adopted a Resolution dated January 18th entitled the Strategy to 
Address the Problems of Status and Rights of People, which tried to speed up the pro-
cess of determining citizenship matters. This was coupled with the fourth amendment 
of the Nationality Act 2008 and the 2nd Amendment of the Civic Registration Act 2008. 

78. However, in practice the number of people who are still unable to obtain 
Thai nationality has changed very little between 2005 and 2011. The Registration Office, 
Administration Division, of the Ministry of Interior in April 2011 reported that the number 
of people who has still not been granted nationality was 542,505. This represents a 
minor change from 557,606 people who were waiting nationality status in 2005 when 
these laws were passed. Moreover, on the 7th of December 2010, the Cabinet withdrew 
17 previous Cabinet resolutions relating to 13 indigenous and ethnic groups. These 
resolutions had granted members of these 13 groups the ability to temporarily stay 
in Thailand. The repeal of these resolutions was supposed to be in support of the 
new laws; however, with the very limited success of the new laws, this has left many 
indigenous people stateless.  

79/1. We congratulate that for the years the dispute over a reinstatement of 
Thai nationality by  birth by the displaced Thai for nationality is reinstatement, the 
displaced Thai has been legalized. The Thai government approved the Nationality Act 
(5th) Amendment to include up to 18,000  displaced Thais whose nationality have been 
changed due to the change of Thai territories. However, it is argued that the Ministerial 
Regulation issued under the nationality act will excluded other people who have been 
mistaken in civil registration as aliens without Thai race or who have been registered 
as having “Burmese” nationality. The inclusiveness of the Ministerial Regulation to be 
issued and people’s participation in solving their statelessness issue is still debatable.
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Recommendation: 

79/2. The Thai government should improve the citizenship application process. 
Improving the process will require an increase in the budget and staffing as well as  
cooperation with representatives from Civil Society Organisations and NGOs and political 
will to end corruption by concern agencies.

Act 5 (d) (iv) right to marriage

80. By Thai law, if you have no status, you belong to indigenous or ethnic groups 
or are a migrant worker, Since such individuals have no Thai National ID card, they must 
be able to provide proof of marital status from their origin country before they can get 
married (Regulation by the Ministry of Interior 0310.2/WOR1170 dated 31st May 2000). 
This is problematic because few members of these groups are able to produce such 
documentation. This has led to many fathers having no legal rights over their children, 
and likewise, to children having no legal ties to their biological fathers.

Recommendation: 

81. The government should withdraw order 0310.2/WOR1170 and promote the 
formation of the family unit. 

Art 5 (d) (v) – Right to Own Property & 5 (d) (vi) Right to Inherit

Indigenous Religious/Cultural Rights and the Use of Natural Resources

82. Indigenous people and ethnic groups in Thailand mostly practice agriculture. 
They have a distinct way a life that is linked to nature, the forest and wildlife. However, 
state policies have resulted in enacted laws related to the regulation of the forests: the 
Code of Laws on Land 2004, and with regard to agriculture in the Land Reform Act or  
Agriculture 1975, the Forest Act 1941, The Wildlife Sanctuary Act 1992, and the Community 
Forest Management Act 2007, which have severely affected the livelihood of many 
indigenous Thai people and ethnic groups. Such individuals are often subjected to 
arrest and forced relocation without proper procedures and due process. In addition, 
those who have been evicted are not entitled to any form of compensation. This reality 
is contrary to General Comment 7 made by the Committee on Economic Social and 
Cultural Rights which has stated that forced eviction is contrary to the International 
Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR).
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83. The current law allows the government to declare that more and more forest 
is protected. Currently, the protected areas cover the locations where more than 10 
million people live. Between 2004 and 2006 the Thai government implemented a New 
National Policy on Forestry and Natural Resource Management which was aimed at 
suppressing drug trafficking, environmental conservation and ensuring national security. 

84. Importantly, these forestry laws and national policy on forestry and natural 
resource have had severe impacts on indigenous peoples’ rights to residence and  
farming. Under these laws and resolutions millions of hectares of land have been 
declared as reserved or as conservation forests or protected areas. Today, 28.78% of 
Thailand is categorised as protected areas. 

85. As a result, thousands of farmers previously living in the forest or relying 
on the forest for their livelihoods have been arrested and imprisoned and their lands 
seized. Cases have been filed against them for encroachment on government lands.

86. The Community Forest Act was passed on 21st December 2007 despite much 
opposition from civil society organisations and advocates. The final version of this law 
deviates substantially from the original proposal of civil society organisations as many 
provisions defacto abolish the rights of numerous forest communities. The contents 
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of Sections 25 and 34 are considered to be not much different from the conventional 
forest laws that are aimed at curbing peoples’ rights to forests. According to indigenous 
rights advocates, the law will make it impossible for most indigenous communities to 
participate fully in community forestry and resource management and contradicts the 
provisions for community resource management rights in the new Constitution.viii 

Recommendations: 

87. Due process rights of indigenous people and ethnic groups need to be ensured 
and protected when they are arrested for encroaching in their own land that the state 
declared under several forestry laws. A new set of studies and assessments need to be 
conducted with regard to the state of the forest in Thailand. The declaration of forestry 
and reserved land were created without sufficient information and background on the 
communities that would be affected by them. An updated assessment and new set of laws 
will need to be completed with the input of the affected societies and representatives 
from CSOs and NGOs.

Situation of Indigenous People along coastline;

88. After the 2006 Tsunami, problems with land rights became prominent among 
sea gypsies, that is, the Morken, Urak Lawoi and Morglan. Their traditional land rights 
and common property cannot warrant against newcomers who have access to official 
land titles. The Urak Lawoi community in Rawai Beach, Phuket, lost their rights over 
inherited land and traditional livelihood. In 2012, private property claimants won a 
lawsuit for land ownership in court. Two families were ordered to leave their land and 
many more will face the same difficulties. The policy to allocate indigenous cultural 
land to indigenous people proposed by the government according to the cabinet on 
2 June 2011 has not been imposed to address this problem.

Art 5 (e) (iv) – Right to public health services, & social services 

89. Thailand has expanded access to health care to public health service to all 
Thai people in 2002. This law is called the National Health Security Act but this scheme 
only applies to Thai nationals. On the 23rd of March 2010 the Cabinet reinstated a reso-
lution which purported to grant back to indigenous peoples the right to health care in 
their local hospitals. This effectively granted the right to health care back to 475,409 
indigenous people. However, according to documentation from the Ministry of Health 
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released in 2012, there are still 109, 591 people who are not registered and a further 
55, 716 who were registered but who did not turn up. This scheme does not cover 
treatments required for heart disease, antiretroviral medications for people living with 
HIV and AIDS, dialysis treatments for people with kidney disease, or cancer treatments.  

Recommendations: 

90. The Thai government should amend the health policy for those who have 
problems with their legal status and implement a system for people who have no 
documentation or status at all, especially in their own locality. The assessment of 
these health policies should be done with the assistance of the affected people at the 
district and municipal levels.  

Art 5 (e) (v) – Right to education and training

91. Article 5 (e) (v) of the CERD Convention stipulates that States Parties must 
provide education and training “without distinction as to race, colour, or national 
or ethnic origin”26 Every child’s right to free basic education is likewise enshrined in 
Article 28 of the Convention on the Rights of the Child. Decent education early in life 
is the key to proper socialisation, a basic understanding of everyday life, knowledge 
of cultural and historical significance and it has been shown to cultivate self-esteem 
and confidence in children. Unfortunately, and despite contrary claims made in the 
government periodic report, the right to basic education and training in Thailand has 
not been ensured for all children equally.

92. In a documentary entitled “Eliminating Racial Discrimination”, created by the 
Highland People’s Taskforce (HPT) Thailand, members of the highland peoples of the 
North assert that the reality remains that many children without proper documentation 
or citizenship status are routinely denied access to education.27 The issue of indigenous 
peoples, in both the North and the South, lacking access to basic education was previously 
highlighted in the concluding observations of the Committee on the Elimination of 
All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) regarding Thailand’s last periodic 
review into that Convention in 2006.28  

26 United Nations, International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Article 5 (e) (v). 
27 The Highland People’s Taskforce (HPT) Thailand, “Eliminating Racial Discrimination”.
28  United Nations, CEDAW 2006 Periodic Review Thailand. Para. 33-36.
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93. Similarly, access to education for stateless people and migrant workers was 
also highlighted in the concluding observations of the Human Rights Committee regarding 
the last periodic review of Thailand under the International Covenant on Civil and 
Political Rights (ICCPR) in 2005.29   In February 2012, the concluding observations of the 
Committee on the Rights of the Child during the periodic review of Thailand under that 
Convention also expressed deep concern for the continuing discrimination again ethnic 
and minority children and the lack of access to quality education.30

94.  The 1st to 3rd periodic reports, submitted by the government, at page #35 
states that the Ministry of Education Regulations on Proof of Admission of Students into 
Educational Institutions B.E. 2548 (2005) and the Cabinet Resolution dated July 5th 2005 
have together been implemented wherein “[a]ll educational institutions are duty bound 
to admit children of school age to study in their institutions, with or without proofs, by 
using birth certificates or letters of certification of birth, or other proofs issued by the 
government authorities, or documents accepted by the Ministry of Education. In the case 
of absence of the afore-mentioned proof, parents, care-takers, or non-governmental 
organizations can present personal history records of the children, or the educational 
institution concerned can conduct an interview to note down personal history of the 
child concerned for record.”31  This claim, however, is directly contradicted by the 
experiences of both indigenous peoples and ethnic minorities who need to rely on 
these rules to obtain access to a basic level of education for their children. 

95. The existence of this rule is not enough as what is needed is a monitoring body 
to oversee the implementation of this rule to ensure that it obtains the force of law 
and that records are kept appropriately. With a monitoring body handling educational 
 administration, and basing their decisions on a clearly defined responsibility, the problem 
of several local educational institutions making individual decisions is avoided and those 
facing unjust decisions would have a recourse mechanism to which they could appeal.   

Art 5 (e) (v) – Right to education and training 

29 United Nations, ICCPR 2005 Periodic Review Thailand. Para. 21-23.
30 United Nations, CRC 2012 Periodic Review Thailand. Para. 33-34.
31 United Nations, Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. First to Third Periodic Report, Govern-

ment of Thailand. Page, 35. At para 116.
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96.  Indigenous children are among the most disadvantaged in Thai society. A 
major factor contributing to the disadvantaged position is the lack of quality education. 
Quality education requires the inclusion of children in quality teaching and learning 
processes with teachers based on child-centred approach, curriculum, learning materials 
and learning outcomes. The curriculum has to reflect the cultural heritage and history 
of the community.  It has to be well resourced, culturally sensitive, and respectful of 
heritage and cultural security and integrity. The education provided should promote 
social equity and equality at all levels, encompassing human rights, community and 
individual development, and should be designed in a way that is implementable (A/
HRC/12/33). 

97. On the issue of improving Access to Quality and Relevant Education for 
Indigenous Children in Thailand,  Pestalozzi Children’s Foundation (PCF) and partner 
organisations in Thailand (Inter-Mountain Peoples’ Education and Cultures in Thailand 
Association, Foundation for Applied Linguistics, the Life Skills Development Foundation 
and the Indigenous Knowledge and Peoples Foundation) state that Thailand has been 
losing its cultural diversity during the nation-building process by creating a “unified Thai 
identity”, as part of its response to Western colonial power. 

98.The aim of a unified identity has prevented Thailand from seeing and treating 
its diverse cultural groups as a resource and instead the country has treated cultural 
diversity as a threat. This was exemplified in then-Prime Minister General Plaek Piboon-
songkram’s announcement in 1940 that the teaching of languages other than Thai was 
forbidden in Thai schools.32 

99. Today, however, it is time for positive change, revitalizing and celebrating 
our rich cultural diversity and resources. There are now examples of some policies 
that promote the values of cultural diversity, including the Cabinet Resolutions on 2 
June 2010 and 3 August 2010 regarding the policies on the restoration of the traditional 
practices and livelihoods of the Chao-lae and Karen People respectively.

100. Additionally, the former Prime Minister Aphisit Vejajiva approved the National 
Language Policy  in 2010 and the current Prime Minister Yingluck Shinawatre has approved 
the Royal Institute’s request to set up of the Executive Committee and the National 

32 National Declaration No.9 B.E 2483 (1940), June 24th concerning the Thai language and good citizens’ duties
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Language Policy Strategy and to set up the National Language Strategy Operational 
Committee on the 23rd of March 2012.  To build on the opportunities presented in the 
National Language Policy effectively however, it is essential to improve the effective 
participation of representatives from Indigenous Peoples and other related Civil Society 
Organizations in the formulation of educational policies directly concerning them.

101. Starting with the principle of non-discrimination, and the goal of improving 
equal access to quality and relevant education for Indigenous and non-Thai speaking 
children in Thailand, the following educational arrangements for Indigenous children 
are recommended.

Recommendation: 

102. Laws and regulations should be rapidly issued to implement the Cabinet 
Resolutions on policies regarding the restoration of the traditional practices and  
livelihoods of Karen people (August 3, 2010) and Chao-le People (June 2, 2010) including 
sufficient budget allocation to enable implementation. Specific monitoring bodies 
and mechanisms should be created to oversee the policy implementation in support 
of education managed by the concerned indigenous ethnic communities as stated in 
the resolution. In order that this can be good practice example for promoting cultural 
diversity, these policies must be implemented with the Karen and Chao-le peoples 
and positive outcomes should be expanded to other indigenous peoples and ethnic 
minorities in Thailand.

103. The recommendation of the Committee on the Rights of the Child to the 
Thai government that the Government must ensure the implementation of the National 
Language Policy of 2010 to ensure effective mother tongue based bilingual education 
from the early years especially for non-Thai speaking children in accordance with article 
30 of the Convention on the Rights of the Child should be acted upon

104.  There should be a department responsible for the mother tongue based 
bi/multilingual education approach, to ensure that the budget is allocated annually 
for the implementation.

105. The Ministry of Education (MoE) should adopt an affirmative recruitment 
policy for local teachers who also speak the language of the communities fluently. 
Additionally, a scholarship programme for the development of teachers/teaching as-
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sistants who are members of the non-Thai speaking communities to develop qualified 
teachers should be set up.

106. A clear national language policy with a clear budgetary allocation within 
the MoE/OBEC for enabling the implementation of the policy and the Mother Tongue 
Based Multilingual Education (MTBMLE) should be created. 

Note: Bilingual education for indigenous children means mother tongue based 
Bi/Multilingual education which is an education system that utilizes mother tongue as 
a language of instruction in early years and National language as their second language, 
and another third or fourth language such as English or Chinese.

107. Education is an important key to development, poverty eradication, combating 
 discrimination and peace building. Human rights education is an integral aspect for the 
promotion and achievement of stable and harmonious relations among communities 
and for fostering mutual understanding, tolerance and peace. Learning about human 
rights is the first step towards respecting, promoting and defending the rights of all 
individuals and peoples (A/HRC/12/33 Advice No.22). In light of this, to build peace, 
celebrate diversity and reduce racial discrimination, the following to be included in 
the national curricula:
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108. Human Rights Education, including all human rights treaties that the government 
has ratified as well as the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples which 
the government supported in its adoption in 2007.

109. Intercultural education to promote peaceful coexistence, as well as an 
intergenerational cultural transmission of knowledge of all existing indigenous/ethnic 
groups in Thailand.

Rights to Education in Malayu Muslim community

110. The Malayu language is a part of the culture, everyday life and communication 
in the Southern border provinces of Thailand. The government prohibited the teaching 
of the Malayu language at all schools in Thailand in the Nationalistic Announcement 
Number 9, made in 1940. It stated that the Thai language was the national language 
and the teaching of all other languages would be prohibited. Although this Act was 
abolished, the practice in Thai schools remains the same. This is regarded as a violation 
of this Convention. 

111. Currently, there is no law banning the teaching of Malayu language in Thai 
schools but it is not a part of the curriculum and not taught in schools. Recently, schools 
in Southern Thailand states have been promoting the Malayu language using the Thai 
alphabet instead of promoting the use of local script. This initiative is against the wishes 
of the people in this locality who identify themselves as Malayu ethnics. They wish to 
speak and write the Malayu language and to use their own script. Jawi script has been 
used in teaching the Muslim religion in the past and it is part of everyday life, including 
their religious practice. 

  112. Teaching and learning the Malayu language through the Thai alphabet 
means Malayu ethnics cannot read and write in the Jawi script. Local Malayu Muslims 
in Thailand are becoming separated from the Malayu world in Southeast Asia. This is 
one reason that explains why Malayu  Muslims are not willing to send their children 
to state schools.

113. Moreover, the Thai government has not given enough opportunity for Malayu 
language to be used in State media, including on radio frequency and in television and 
newspapers. The Nationalistic Announcement Number 9 prohibited the Malayu written 
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language to be used in public advertisements and on government street signs, including 
signs indicating street names and village names. This practice continues today. In the past, 
each of the Malayu names on the street and village signs needed to be translated into 
the Thai language. Sometimes, the Thai translation used did not maintain the meaning 
of the Malayu word. The signs could not use the Yuwi script and this was interpreted to 
mean that Malayu language was not acceptable in the Thai state. The script has been 
seen as a separatist ideology. Today, if there is a motion to ask for the translation of 
the road or district into the Malayu language, the Ministry of Transportation does not 
allow it. The regulation only allows for Thai language to appear on the signs . 

Recommendations:

114. The government should promote and development the use, teaching and 
learning of the Malayu language in Thailand immediately. A central office responsible 
for the development and promotion of the Malayu language studies should be created 
with the participation of local intellectuals from the Malayu Muslim community. The 
government should allocate a sufficient budget and personnel. This centre will also be 
a benefit to the Asian community in the future. 
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Situation of human rights of migrant workers3ผ 

Migrant management and legal status policy34 

115.  It is estimated that there are more than three million migrant workers in 
Thailand, the biggest group are from Myanmar, Cambodia and Laos People’s Democratic 
Republic. The Thai Government (TG) imposed different policies and entitlement of 
these migrant workers into four different groups.

116. The undocumented workers were exploited on the basis of their illegal 
immigration and employment status. It is estimated that there are at least two million 
of them underground, mostly from Myanmar. These workers receive no social welfare 
but can retain some labour right protection if they can access legal counseling, but 
many fear retribution and being deported. They are the most vulnerable group in 
term of access to healthcare, labour protection and general social services. Many are  
exploited in worst form of employment and labour trafficking. Despite the TG encouraging 
undocumented workers to report and register, many cannot do so because the  
registration requires consent from their employers. Undocumented migrant workers 
will be deported if arrested but their employers are only subject to some fines such 
that there is a lack of willingness to register migrant workers due to complexity of the 
process, costs and corruption prevent that the policy from being fully implemented.

117. Registered irregular migrant workers are those who were former undocumented 
workers, who register and are allowed to legally work and reside on annual basis, by 
virtue of cabinet resolutions. The registration include a paid scheme for health insurance 
but not for workmen’s compensation since the access to the workmen compensation 
fund requires a passport which they do not have. Although registered workers are given 
legal status with identification document and work permit issued by Ministry of Interior 
and Ministry of Labour, they are not treated with equal rights entitlement.

118. The registration requires that migrants must be registered with an owner 
and they cannot travel out of the area of employment unless permits are issued. They 
cannot access to driving licenses and work accident compensation fund. The Thai 

33  Report by Human Rights and Development Foundation, Thailand  contributing to CERD shadow report July 2012
34 Report by Human Rights and Development Foundation, Thailand  contributing to CERD shadow report July 2012
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government tried to persuade legalised temporary migrant workers to either enter  
nationality verification or return to their country to enter Thailand as workers under the 
MOUs between Thailand and their respective country. 

119. Regular migrant workers are those who either 1) passed the national verification 
process (former registered irregular migrant workers) or the 2) newly imported migrant 
workers under the MOUs. The Ministry of Labour’s policy convinced workers that they 
will enjoy the rights on the same par as Thai workers. However, the cost for national 
verification and/or the MOUs import process through employment agencies are high  
($ 200-400/ person). The process is a financial burden to migrant workers who will have 
their wages deducted by employers who advance the cost on the recruitment process.

120. Regular migrant workers in theory enjoy the right to travel, own properties and 
all labour related welfare for which they are required to pay contribution according to 
the law. Some restriction imposed on migrant workers include that they are not allowed 
to change employers freely as Thai workers and they cannot form unions. It was also 
reported that some area, such as Mae Sot district in Tak province, legalized workers 
still require additional clearance from their employers to travel out of the district. 35 

121. Migrant Workers in Thailand, as of May 2012 36 

35  Personal communication with Migrant Working Group (MWG) coordinator. 
36  Ministry of Labour

  Classification     Number

1. Nationality verfied migrant workers    653,174

2. Imported migrant workers     100,507

3. Generic migrant workers     76,019

Total Regular migrant workers     829,700

1. Registered irregular migrant workers (Cabinet resolution)  886,507

2. Ethnic groups      25,391

Total Irregular migrant workers     911,898
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Labour Rights37 

122. By Thai labour protection law, migrant workers are protected and entitled to 
minimum wages and fair working condition in terms of employment benefit. However, 
migrant workers are usually underpaid and subject to harsh and dangerous working 
conditions. Lack of effective labour inspection mechanism also results in no enforcement 
of good laws. 

123. Migrant workers are disempowered due to their marginalised legal and social 
status. There is no collection bargaining power with employers especially among irregular 
migrant workers due to fear of being laid off and deportation if they cannot find new 
employer within 7 days. The law prohibits also migrant workers to form a union with 
migrant workers as union leaders and as union committees. They can however, join 
the unions organized by Thai workers.

Workmen’s compensation fund (WMCF)38 

124. Access to the workmen’s compensation fund is limited to those workers 
who own passports and their employers contribute to the workmen’s compensation 
fund. The internal regulation of Social Security Office (SSO) since 2001 results in denial 
of migrant’s access to the workmen compensation fund as it requires work permits, a 
formal registration and workers must either pass nationality verification or are legal entry 
migrants in order to be covered by government supported workmen compensation 
fund scheme (WMCF). Otherwise, employers will have to be responsible for the medical 
costs and other compensation. This much-debated regulation has been announced 
“discriminatory” by ILO’s committee of expert on application on the application of 
conventions who have urge Thai Government to review such regulation since 2009. 
Recently, the SSO issued the new regulation which does not address the gap of work  
related accident/injury compensation. The new regulation maintains the same requirement 
 that the migrant workers must passed the national verification process before able to 
access WMCF and still result in discriminatory exclusion of both undocumented and 
registered irregular workers from WMCF.

37 Report by Human Rights and Development Foundation, Thailand  contributing to CERD shadow report July 2012
38 Report by Human Rights and Development Foundation, Thailand  contributing to CERD shadow report July 2012
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125. Migrant workers take on dirty, dangerous and degrading jobs. Employers 
often neglect to give workers safety training in languages the workers can understand. 
Inevitably, this leads to accidents, for which many workers can rely on no adequate 
system of compensation. Though national and international law ostensibly protect all 
workers, social security regulations and the migrant private health insurance scheme 
preclude compensation through usual channels to over a million undocumented and 
irregular workers.

Restrictions to access rights and protection for irregular migrant 
workers39

126.  Irregular and unregistered migrant workers face risk of arrest and exploitations. 
According to Human Rights Watch, “migrant workers regularly work more hours than 
is legally permitted by Thai labor laws, get paid sub-minimum wages, work in unsafe 
conditions, and face illegal deductions from their pay. In some cases, migrant workers 
are cheated out of all their wages by unscrupulous employers…” 40  A lack of documents
facilitates extortion by the police. Employers also use physical intimidation as a means 
of control. Fear of arrest and deportation often prevented them from seeking medical 
care and assistance when abused. Lack of impunity and redress perpetuate the abuse 
of irregular migrant workers.

127. In some provinces like Surat Thani province in the southern region, any 
gathering of migrants that might involve political and cultural activity is illegal and often 
suppressed, restricting migrants’ freedom of assembly and ability to work together to 
improve their situation.. In these provinces and others, undocumented migrants cannot 
own motorbikes, restricting their freedom of movement. Violations of these restrictions 
and the absence of documents serve as a pretense for detention and the extortion of 
large sums of money by the police.41  

128. Lack of social safety nets during disasters in migrant workers populated  
areas during the 2011 flood forced many migrants to remain in abandoned and flooded 

39 Report by Human Rights and Development Foundation, Thailand  contributing to CERD shadow report July 2012
40  HUMAN RIGHTS WATCH, FROM THE TIGER TO THE CROCODILE: ABUSE OF MIGRANT WORKERS IN THAILAND 72 (2010), 

AVAILABLE AT WWW.HRW.ORG/SITES/DEFAULT/FILES/REPORTS/THAILAND0210WEBWCOVER_0.PDF, P 85. 
41 HUMAN RIGHTS WATCH, FROM THE TIGER TO THE CROCODILE: ABUSE OF MIGRANT WORKERS IN THAILAND 72 (2010), 

AVAILABLE AT WWW.HRW.ORG/SITES/DEFAULT/FILES/REPORTS/THAILAND0210WEBWCOVER_0.PDF, P 32. 



86

factories with minimum means to seek assistance, relief packages and social services 
until the later part of the disaster.  Many were forced to leave or seek new employment 
after the flood inundated their factories. Some faced arrest, extortion and abuse on 
the way to return to home countries during the flood.

Employment conditions42 

129. Migrants are registered to work for a single employer and usually lose their 
registered status if  they leave, giving the employer huge leverage over the migrants.  
43 On limited conditions such as a termination of employment due to abuse, former 
employers death or lack or labour protection, migrant workers can change their  
employers within seven days. Those who cannot find new employers after seven days 
will be deported. Most workers did not understand the rules and often change their 
employers unofficially, which they are at risk of arrest and deportation. Regular migrant 
workers still subject to the same rule and practice.

 130. Some migrant workers, even regular ones, still have their personal document 
confiscated by their employers to ensure that they will not leave the work before 
the end of the contract and that the costs for import them to work or the nationality 
verification costs, which is required by the law to be paid by the employers, were paid 
back by migrant workers.

131. Imported migrant workers often found that their employment conditions 
do not match the conditions they were informed before entering Thailand. Wages are 
deducted to pay for the cost of MOUs import process. Some also found that housing 
conditions, working hours and employment conditions are different than what was 
stipulated in their employment contracts 

Deportation and immigration detention centers44 

132. Conditions at Immigration Detention Centers can be poor and unsanitary and 
detainees may be subject to physical and sexual abuse.45  Deportees are transported in 

42 Report by Human Rights and Development Foundation, Thailand  contributing to CERD shadow report July 2012
43 Report of the Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants, Human Rights Council, 17th Sess., at 55, U.N. Doc. A/

HRC/17/33/Add.1 (May 17, 2011). No. 74
44 Report by Human Rights and Development Foundation, Thailand  contributing to CERD shadow report July 2012
45 Report of the Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants, supra note 12, at 56
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cramped buses with no food and toilet break during the transportation to the border, 
which usually takes up to eight hours.

Challenges from nationality verification and MOUs import46 

133. Regular migrant workers or former irregular migrant workers, with the exception 
of the ethnic groups, may be fully legalised through nationality verification or re-enter 
Thailand through MOUs import.

134. The nationality verification system is slow, extremely complex, and, since 
the government rarely provides interpreters, requires spoken and written Thai. As a 
result, migrants must rely on employers and brokers who routinely extort extra money 
from the migrants. However, even those who complete the registration or nationality 
verification process are not protected from abuse. 47 

135. MOUs import, particularly for migrant from Myanmar is very costly as it 
must be facilitated by brokers and employment agents from both the Thai and the 
Burmese sides. Despite the employers pay advance costs of the import, the full costs 
are often deducted from monthly wages of migrant workers. Regular fees for importation 
costs from 400-600 USD on Thai part of the process, which include application and work 
permit fees, health examination and visa application fees. Thai employers usually deduct 
up to 35 USD from their wages for a year to cover the cost. Migrant workers will have 
to pay for  employment service s on Burmese side at the cost between 250-900 USD 
and they must remain at the Burmese border for 2-3 months and pay for employment 
agents at the border to apply for Burmese passport and other related processes. 

Right to health48 

135. In January 2011, Charlie Diyu, a legally registered migrant working at a construction 
site, sustained serious injuries when a concrete wall fell on him. When the hospital discovered 
he could not pay his high medical bills (his employer provided no compensation), 
the police arrested him, detaining him for several days, first at the unhygienic Immigration 

46 Report by Human Rights and Development Foundation, Thailand  contributing to CERD shadow report July 2012
47 Report of the Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants, Human Rights Council, 17th Sess., at 55, U.N. Doc. A/

HRC/17/33/Add.1 (May 17, 2011).
48 Report by Human Rights and Development Foundation, Thailand  contributing to CERD shadow report July 2012
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Bureau, then at the Police General Hospital where he was chained to his bed. The courts 
have confirmed that such treatment is unconstitutional, but offered no compensation 
to Charlie Diyu. 49 The situation of Charlie reflect lacks of protection of irregular migrant 
workers which makes highest number of migrant workers in Thailand.

137.  It is unclear whether the government fully ensure that migrant children 
can purchase Ministry of Public Health insurance. The insurance will provide basic 
healthcare at reasonable cost to unemployed children but in the past the campaigns 
were not publicized and most parents will have to pay full costs for medical fees fro 
their children or seek charity healthcare. 

Reproductive health50 

138. The labour ministry announced in June 2012 that a new regulation will be 
drafted to send migrant workers during three to four months in their pregnancies back 
to deliver in home countries. They will be able to resume the work after giving birth. 
The measure is designed to address human trafficking and exploitative working status 
among migrant children. 51  Rights workers argued that the policy will separate families put 
women at risks of unsafe abortion and reproductive health risks as well as discrimination 
among female workers. Female workers who are mandatory required to contribute to 
the social security fund are also entitled to delivery allowance according to the law. 
Human Rights Watch recently responded to this policy by submitting the complaints to 
National Human Rights commission of Thailand, http://www.hrw.org/news/2012/07/17/
letter-prof-amara-pongsapich-re-labor-minister-s-plan-deport-pregnant-migrant-worker

Right to legal personality among children52 

139. The Burmese goverment expressed thier intention to issue an identification 
paper or Cetificate of Identification (CI) to those accompanying migrant workers. How-
ever, the CI require that the bearers will have to return to Myanmar to receive their 
passport. Hence it is better and more convenient for the Burmese government to issue 
passports to those accompanying migrant workers, including but not limited to children

49 Press Release, HRDF, Court of Appeals Confirms First Court Decision (March, 21 2012) (on file with authors).
50 Report by Human Rights and Development Foundation, Thailand  contributing to CERD shadow report July 2012
51 Bangkok Post, “Pregnant migrants to be sent back home,” 26 June 2012, accessed <http://www.bangkokpost.com/news/

local/299669/pregnant-migrants-to-be-sent-back-home>
52 Report by Human Rights and Development Foundation, Thailand  contributing to CERD shadow report July 2012
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Recommendation:

140. Eliminate bariers for undocumented migrant workers to recive social services, 
assistances and protection from abuse.

141. Ensure that the migrant workers policy will be inclusive and match expecta-
tions and needs of employers and migrant workers. Costly legalisation processes such 
as MOUs import and nationality verifcation may discourage workers and employers to 
seek legalized employment.

142. Enforce immigration laws and sanction on brokers and employers who hire 
or assist in acquiring undocumented workers.

143. Eliminate discriminative employment conditions and abusive practices 
such as deduction of salary, prohibition to change employers and unfair contractual 
agreement.

144. Jointly disccus and revise MOUs import processes and reduce the costs 
with the Myanmar, Laotian and Cambodian governments.

145. Ensure that pregnant migrant workers will not be deported.

146. Revise the new circulation “RNg 0607/W987” dated 31 May 2012 to include 
protection of undocumented workers to claim compensation from the workmen’s 
compensation fund directly.

147. Improve detention facilities and deportation practices.

148. Ensure that all migrant workers, regardless of their immigration and employ-
ment status will be protected under the labour law and labor protection law.

149. Discuss with the Myanmar, Laotian and Cambodian governments to provide 
personal documentation, preferably passports, to those accompaying migrant workers 
to work in Thailand.

Situation of refugees and asylum seekers in Thailand

150. Thailand is not a state party to the 1951 Refugee Convention and its 1967 
Protocol and does not have domestic legislation to administer asylum in the Kingdom. 
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The Thai government should be congratulated for continuing the provision of spaces for 
refugees from Myanmar to seek temporary refuge for over 27 years. The current number 
of refugees in nine camps is approximately 160,000. Well under 100,000 refugees are 
registered in the camps by the Ministry of Interior of Thailand and UNHCR, while about 
60,000 refugees have been waiting for screening procedure to be conducted by the 
Provincial Admission Board for over six years. Without proper status, the unregistered 
population continued to fear threat of cutting down on their food rations and accessing 
services available in the camps by Thai authorities.

151. In 2011, the depressing conditions in the camps brought about fear of forced 
repatriation to Myanmar and cutting down on funds supporting basic needs and social 
services in the camps by international communities and lack of material supports from 
Thai government agencies to fill in the gaps in assistance programmes.  

152. Grave concerns should eb expressed on the violation of freedom of movement, 
right to work, right to development and other forms of violations of the rights of refugee 
children after over 27 years of encampment. 

153. The right to education according to the Thai Government’s national policy 
on “Education for All” has not been implemented for refugee children in the camps. 
Informal education without accreditation provided by NGOs for refugee children in the 
camps or limited number of Thai language training or vocational trainings cannot be 
considered as a replacement for formal education especially in primary and secondary 
levels as well as higher education in Thai education system.

154. However, the vast number of de facto refugees living in the Thai-Myanmar 
border without the possibility of being admitted to the camps are facing with daily 
difficulties in sustaining themselves and their family. In addition, they are not included 
in the plan for repatriation and development, if and when, the situation in Myanmar 
becomes conducive for return.

155. The Thai Government’s policy announced at the UN Human Rights Council 
that Thai Government will respect the principle of non-refoulement and voluntary 
repatriation as well as the refugees will only be repatriated in safety and with dignity is 
applaudable.  the Thai Government’s policy and effort to implement birth registration 
and issuing of birth certificate to all children born in Thailand including refugee children 
born in the camps with retroactive effect is also positive.
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156. Expressing concerns on the lack of legal framework on administering asylum 
procedure for refugees coming from countries other than Myanmar is required. Over 
2,000 refugees are currently seeking asylum in urban areas of Thailand and continue to 
fear the risk of being arrested and indefinite detention. Certificate of Persons of Concern 
issued by UNHCR has no legal validity in Thailand and thus do not offer any protection 
to asylum seekers and refugees when they are confronted with Thai authorities. Physical 
abuses, extortion and corruptions are reportedly wide-spread reality facing refugees 
and asylum seekers in urban areas.

157. Recently, the Thai Government, Immigration Bureau and the National Human 
Rights Commission of Thailand in cooperating with Thai Civil Society Organization released 
historically refugees and asylum seekers from Immigration Detention Center in Bangkok 
in June 2011, which continue with more cooperation from Civil Societies up to present. 
This innovative programme has been instrumental in alleviating the suffering faced by 
refugees and asylum seekers, many of them young children, who had been detained 
for many years as a result of the lack of stipulation regarding the right to seek asylum 
in the Immigration Act of Thailand.

158. The efforts of the National Human Rights Commission of Thailand in leading 
inter-governmental agencies working group to review and recommend to amend  
Immigration Act of Thailand in order to include provisions to allow the right to seek 
asylum should be commended.

159. There is a lack of clarity in the policy related to Rohingya who newly arrived 
in the country and those who have been living in Thailand for a long time without 
the prospect of returning to Myanmar given the fact that they failed  the nationality 
verification process conducted by Myanmar authorities and the deteriorating conditions 
in Rakhine State of Myanmar.

Recommendations:

160.  The Thai Government should  actively and positively review the  Immigration 
Act of Thailand to allow the right to seek asylum and establishing domestic legislation 
on refugee and asylum. 

161. The Thai Government should reassess the ratification of 1951 Refugee 
Convention.
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162.  Engaging international and national civil societies and other agencies in the 
planning, preparation and implementing of voluntary repatriation in order to ensure that 
it meets international standards and take into account the human rights of refugees 
should be undertaken.

163. Refugees access to public services, especially formal education and health 
care as well as freedom of movement and right to work, should be ensured.

Article 6  Protection & Right to Remedies 

164. In the conflict in the Southern part of Thailand the government has provided 
a compensation scheme for deaths and injuries committed by insurgents between the 
years 2005 to 2010 up to a maximum of 500,000 baht. The compensation scheme 
has been followed according to the Cabinet Resolution dated the 31 of May and 6 of 
September 2005. In order to obtain this compensation, the beneficiary must obtain 
signatures from the police, the army and a government civilian to say that the case 
is related to insurgency. The officers favour the Buddhist community when providing 
their signatures. If the beneficiary does not obtain all three signatures then the dispute 
is considered private, not related to the insurgency, and the beneficiary cannot get 
compensation. 

165. Another compensation scheme available to the entire Thai population is 
the Compensation Act: Victims Compensation and Expenses Reimbursement in Criminal 
Cases, year 2001. The Committee for Policy and Administration on Compensation who 
administers this scheme has not properly considered the applications of the popula-
tions affected by violence in the South without prejudice . 

166. In October 2011, the government introduced another compensation scheme and 
stated that the victims of violence committed by the state can receive compensation 
up to a maximum of 7.5 million baht. This scheme has set up a committee to determine 
who will be eligible for this compensation. The Southern Border Provincial Administration 
Centre of Thailand had set up a committee together with the representatives from 
civil society. However, the victims of state violence are almost or all Muslim Malayu. 
Therefore, the Buddhists felt that they were not subject to this government scheme 
and this compensation scheme will actually spread hatred between the Buddhist and 
Malayu communities even further. 
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Effect on Muslim Women

167. According to the Women for Peace Network in a consultation on the 3 April 
2008, the husband of Ms. Asana Jehle was shot dead 20 metres away from his home 
in Yala province. She did not get any compensation except for the 2500 baht from 
the local office of social development and human security office of Yala province. In 
another incident in the same village, seven people were shot dead. The beneficiaries 
were not able to get all three required signatures and thus could not get compensation. 

168. The same network has also expressed the difficulty for Muslim women to 
get access to  justice and compensation. The women have to make their own way with 
their children and they have many children. Therefore, they face obstacles to travel and 
to follow up with the paperwork related to this government scheme for compensation. 
These women need special mechanisms to help them complete the paperwork and 
fulfill the requirements of the scheme. 

The situation of internal displacement faced by the ethnic high-
landers in the North of Thailand53 

 169. Internally displaced people or IDPs  are people who have been forced to 
leave their homes and flee to other areas of their country because of untenable situations 
such as conflict, natural disasters, or human rights violations.

170. The displaced ethnic highlanders in Northern Thailand have resulted from 
government policies aimed at State security, economic development, and natural  
resources. These policies have been formulated without the participation of the affected 
ethnic highland groups. IDPs are found in the Northern provinces of Lampang, Chiang 
Mai, Nan, and Chiang Rai; and they came from a range of different ethnic groups that 
have been experiencing ID since at least 1975 and thousands of people have been 
affected. The reasons for these relocations have included the declaration of Mae Fang 
as a National Park Area, the need to restrict opium cultivation, and forest reservation, 
amongst others.

171. Life after displacement is often hard as relocation sites often lack water, 
basic infrastructures, and have poor soil conditions. While ethnic highland groups would 

53 Summary of an article entitled “Internal Displacement and the Ethnic Highlanders and in northern Thailand” 
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normally plant upland rice to supplement their food sources, this is at times impossible 
to do after relocation because of soil erosion. IDPs often also face difficulties integrating 
with the locals in their new surroundings.

172. As a result of Internal Displacement, ethnic highlanders have to adapt to 
their new circumstances. Sadly, this has led to a change in their traditional ways of life, 
and gradually, their identities. Some IDPs have been forced to work jobs that pay very 
little and are exhausting such as bamboo cutting. Others have been forced to work in 
urban areas as labourers or sex trade workers. Each of these changes has had a negative 
impact on the social and cultural dimensions of the communities. 

173. The responsibility for protecting the rights of IDPs largely rests with national 
authorities; however, the best protection is the prevention of displacement in the 
first place. In addition, Civil Society Organisations and humanitarian aid workers will 
be needed to help the ethnic highlanders of Thailand’s North to cope with ID. Also 
important, is the need to cultivate a “self-help” attitude within these communities to 
help rebuild lost self-esteem.

174. Overall, the government has not paid serious attention to the solution of 
the above issues and problems. Nevertheless, independent organizations established 
under the Constitutions of 1997 and 2007, such as the National Human Rights  
Commission, Administrative Court, and the Constitutional Court, have played an important 
role in addressing the violation of the rights of indigenous peoples. 
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Signed 

1. Cross Cultural Foundation (Thailand)

2. Highland Peoples Taskforce (HPT), Chiangmai Province

3. Human Rights and Development Foundation (HRDF)

4. Muslim Attorney Center Foundation (MAC), Thailand

5. Southern Paralegal Advocacy Network (SPAN), Southern Most Provinces Thailand

6. Peoples Collage, Pattani Province

7. Network of Indigenous peoples and ethnic groups in Thailand

8. Health Network of Ethnic highland peoples

9. Pestalozzi Children’s Foundation

10. Inter-Mountain Peoples’ Education and Cultures in Thailand Association (IMPECT)

11. Foundation for Applied Linguistics

12. The Life Skills Development Foundation (TLSDF)

13. Indigenous Knowledge and Peoples Foundation (IKAP)

14. Center for Protection and Rivival of The Local Community Rights, Chiangmai

15. Tribal Human Rights  Protection Network (THPN) 

16. Thai Committee for Refugees Foundation (TCR)

17. Duayjai Support Group, Songkla, Thailand

18. Stateless Watch - for Research and Development Institute of Thailand (SWIT)

Contact Detail: มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (Cross Cultural Foundation)

111 Soi Sithichon Suthisarnwinichai Rd. Samsennok Huaykwang Bangkok Thailand   

Tel. 66-2-2753954 Email: crcf.justice@gmail.com 
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  iSee A directory of ethnic highland communities in 20 provinces, in 
Thailand, B.E. 2545 (2002) provided by the Department of Social Development 
and Welfare.

 ii UNHCR, Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protec-
tion of Minorities. WGIP 10th session. E/CN.4/Sub.2/AC.4/1992/4.

iii Background document provided by the Office of National Security, 
workshop on finding solutions for illegal immigrants, 18 June 2009 at Rimkok 
Resort, Chiang Rai.

iv IWGIA: The Indigenous World 2009, page 335.

v Report of the Highland People’s Taskforce (HPT).

vi Data from the Lahu Association for Development of the Quality of Life.  

vii Ibid page 446.

viii Erni, Christian. The Concept of Indigenous Peoples in Asia, page 445.
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“เรามีวิถีชีวิตเป็นของตนเอง การอยู่อาศัยและการทำ 
เกษตรกรรมซึง่ผกูพนัอยา่งใกลช้ดิกบัธรรมชาต ิปา่ไม ้
และสัตว์ป่า วิถีชีวิตของเรามีความยั่งยืน เป็นมิตรกับ
ธรรมชาติ และเราได้สืบทอดจารีตและการปฏิบัติเหล่า
นี้จากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง แต่สิ่งที่รัฐกำ ลังทำ และ
กระแสการพัฒนาเป็นสิ่งที่เราต้องต่อสู้เพื่อหาทาง
รักษาวิถีชีวิตตามจารีตเดิมของเราไว้”  

พ่อหลวงจอนิ โอ่โดเชา  
ปราชญ์ชาวกะเหรี่ยงกล่าวในพิธีเปิดเทศกาลชนเผ่าพื้นเมือง  
เชียงใหม่ ประเทศไทย 2550


