


เนื้อหาในสมุดบันทึกนี้ เป็นบทสรุปของ
ผลการพิจารณารายงานของประเทศไทย 
เป็นข้อสังเกตเชิงสรุปจากจำ นวน 34 ย่อหน้า 
จากการพิจารณารายงานที่กรุงเจนีวา
เมื่อวันที่ 9 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555  

ทั้งนี้เป็นข้อเสนอต่อประเทศไทย
เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติ รวมทั้งทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐ
ในการปฎิบัติและเคารพต่อความหลากหลาย
ทางชาติพันธุ์ในประเทศไทย

รวมทั้งเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และสิทธิของบุคคลทุกคนในประเทศไทย
อย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาต ิ 

สนับสนุนโครงการและการพิมพ์โดย IWGIA
Supported by IWGIA with funding from  
the Danish Ministry of Foreign Affairs  
and NORAD
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ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรม

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม  
 เพื่อความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนของประชาชนทุกกลุ่มในไทย 

เกี่ยวกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรม
 มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากำาไร ทำางานด้านความยุติธรรมและ
การคุ้มครอง ส่งเสริม และเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชนในไทย มูลนิธิผสานวัฒนธรรมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545  
และมีบทบาทปกป้องสิทธิของประชาชนทุกกลุ่ม โดยไม่แยกแยะด้วยเหตุผลด้านเชื้อชาติ สีผิว เพศ (เพศสภาพ) 
ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมืองหรืออื่นใด ความเป็นมาด้านชาติกำาเนิดหรือสังคม ทรัพย์สิน การเกิดหรือ
สถานภาพอื่นใด มูลนิธิผสานวัฒนธรรมมีหลักปรัชญาและกิจกรรมในการส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อให้เกิด
การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างยั่งยืนตลอดทั่วสังคม ตั้งแต่บนสู่ล่าง และล่างสู่บน ให้ความสำาคัญเป็นการ
เฉพาะกบักลุม่ชายขอบ เชน่ ชนกลุม่นอ้ยดา้นชาตพินัธุ ์คนไรร้ฐั คนงานขา้มชาต ิและผูเ้สยีหายจากความขดัแยง้
ในไทย
 มูลนิธิผสานวัฒนธรรมปฏิบัติงานตามหลักการที่เน้นความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมและด้านสิทธิ 
มนุษยชน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

วิสัยทัศน์ 
 มูลนิธิผสานวัฒนธรรมมีภาพฝันว่าประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เท่าเทียม และได้รับการคุ้มครองสิทธิและอยู่ร่วมในสังคมประชาธิปไตยที่มีความเป็นธรรมและมีพื้นฐานความ
เข้าใจที่ประสานกันระหว่างวัฒนธรรมกับสิทธิมนุษยชน

พันธกิจ
 มูลนิธิผสานวัฒนธรรมมีพันธกิจในการกำาจัดการเลือกปฏิบัติในระบบยุติธรรมไทย และประกันให้
ประชาชนทุกกลุ่มในไทยเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม เราต้องการบรรลุพันธกิจเหล่านี้ด้วยการ
ส่งเสริม คุ้มครองและเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และหลักนิติธรรม ความเข้าใจระหว่าง
วฒันธรรมและดา้นสทิธมินษุยชน  การสรา้งความเขม้แขง็และสง่เสรมิการมสีว่นรว่มเปน็หวัใจในการทำางานของเรา 

ประเด็นการทำ งาน
 แม้ว่าตามหลักการประชาชนทั่วประเทศไทยควรได้รับการปฏิบัติและคุ้มครองอย่างเท่าเทียม แต่
ในความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชายขอบซึ่งถือว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชาติพันธุ์หลัก 
ทั้งนี้เพราะความแตกต่างของพวกเขาในด้านสถานภาพทางกฎหมาย ศาสนา วัฒนธรรม และ/หรืออัตลักษณ์ 
เปน็เหตใุหพ้วกเขามกัตอ้งเผชญิการเลอืกปฏบิตั ิและประสบปญัหาในการใชส้ทิธขิองตน ประชาชนจงึมเีสรภีาพ
จำากัด และมักเกิดเหตุการณ์ที่ควบคุมจำากัดสิทธิมนุษยชนหรือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเป็นเหตุให้เกิด
ความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ชายขอบ บุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ พยายามทำางานเพื่อแก้ไขสถานการณ์
นี้ และมูลนิธิผสานวัฒนธรรมมีเป้าหมายสนับสนุนการดำาเนินงานเช่นนั้น โดยเน้นการส่งเสริม คุ้มครองและเฝ้า
ระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และหลักนิติธรรม 

คุณค่า
 • ความเข้าใจข้ามวัฒนธรรม
 ความอดกลัน้และความเคารพตอ่กนัเปน็พืน้ฐานของสงัคมทีส่งบสขุ ความเขา้ใจรว่มกนัระหวา่งผูค้น 
วัฒนธรรม และระหว่างรัฐกับประชาชน เป็นปัจจัยส่งเสริมความอดกลั้นและความเคารพต่อกัน



 • การสร้างความเข้มแข็งและการให้ความรู้
 เราพยายามส่งเสริมศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยการจัดอบรมเพื่อเผยแพร่ทักษะ ความรู้ และ
ประสบการณท์ีช่ว่ยใหเ้กดิความมัน่ใจ ศกัดิศ์รแีละการพึง่ตนเองได ้เราสรา้งความเขม้แขง็ใหก้ลุม่ชายขอบใหส้ามารถ
ใช้โอกาสที่มีและมีความเข้มแข็งด้านสังคมยิ่งขึ้น ทำาให้การดำาเนินงานของเรามีความยั่งยืนมากขึ้น และทำาให้ภาค
ประชาสังคมเข้มแข็งยิ่งขึ้น

 • การมีส่วนร่วม
 สทิธมินษุยชนเปน็ขอ้กงัวล และบคุคลทกุคนสามารถดำาเนนิงานเพือ่สง่เสรมิสทิธมินษุยชนไดใ้นทางใด
ทางหนึ่ง ในการแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชน ทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบต้องมีสิทธิมีเสียง ด้วยเหตุดังกล่าว ทุกคนจึงมี
ส่วนร่วมในการทำางานกับเรา

กิจกรรมหลัก
 การฟ้องคดีเชิงยุทธศาสตร์และการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย
 • การติดตามกระบวนการยุติธรรมและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มชายขอบ
การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายโดยตรงกับผู้เสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยผ่านการฟ้องคดีเชิง
ยุทธศาสตร์
 • การฟ้องคดีเชิงยุทธศาสตร์ในคดีที่เกี่ยวกับสิทธิที่จะมีชีวิต การทรมาน การสูญหายของบุคคล การ
ควบคมุตวัโดยพลการ ประเดน็เรือ่งทีด่นิและสทิธชิมุชน สทิธแิรงงาน สทิธใินการชมุนมุ และการละเมดิสทิธมินษุย
ชนที่เป็นผลจากการดำาเนินงานของรัฐภายใต้กฎหมายพิเศษ
	 การเสริมสร้างศักยภาพ
 • การส่งเสริมและให้ความรู้ต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับสิทธิของตนเอง และการใช้สิทธิเหล่า
นั้น และการปกป้องมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน
 • การสรา้งเครอืขา่ยและอบรมผูพ้ทิกัษส์ทิธมินษุยชนและนกักฎหมาย เพือ่ใหช้ว่ยแกป้ญัหาการละเมดิ
สิทธิมนุษยชนและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน
	 งานวิจัยและรณรงค์
 • การสร้างจิตสำานึกเกี่ยวกับประเด็นด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง และการส่งเสริมหลัก
นิติธรรมและสิทธิมนุษยชน
 • การสร้างจิตสำานึกต่อสาธารณะและจิตสำานึกทางการเมือง โดยมีการรณรงค์ต่อต้านการทรมาน การ
ทำาวิจัยและการจัดสัมมนาเกี่ยวกับการนำากฎหมายความมั่นคงไปปฏิบัติ 

เครือข่าย
 เครอืขา่ยของเราครอบคลมุผูท้ำางานระดบัรากหญา้ไปจนถงึองคก์รระหวา่งประเทศ ชว่ยใหเ้ราสามารถ
เข้าถึงผู้ต้องการการคุ้มครองโดยตรง และสามารถเป็นปากเสียงแสดงความต้องการของพวกเขาทั้งในเวทีระดับ
ชาติและระหว่างชาติ เราทำางานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานในท้องถิ่น อย่างเช่น มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ภาคี
สำาคัญระดับประเทศและระหว่างประเทศ อย่างเช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) คณะกรรมการ
นักนิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurists - ICJ) คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย 
(Asian Human Rights Commission - AHRC), สภาทนายความแห่งประเทศไทย และมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อ
สังคม (มอส.) 

สำ นักงาน มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
111 ซอยสิทธิชน ถ. สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท์ +66 2 693 4939



Cross Cultural Foundation         

Cross cultural understanding and human rights for all peoples in Thailand 

About Cross Cultural Foundation
 Cross Cultural Foundation (CrCF) is a non-governmental organization working on justice 
and protection, promotion and monitoring of human rights in Thailand. CrCF was founded in 
2002 and has since been active to defend the rights of all people; regardless of race, color, sex 
(gender), language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth 
or other status. CrCF’s philosophy and activities are focused on bringing about human rights 
in sustainable judicial reform throughout society; both top-down and bottom-up. Emphasis 
is placed on marginalized people such as ethnic minority groups, stateless people, migrant 
workers and victims of conflict in Thailand. 
 CrCF is guided by the principles of cross cultural and human rights understanding, 
empowerment and inclusiveness.  

Vision 
 CrCF envisions all peoples to enjoy equal access to justice and protection of their rights 
in a democratic and just society characterized by cross cultural and human rights understanding. 

Mission 
 Cross Cultural Foundation’s mission is to eliminate discrimination in the Thai justice 
system and ensure full access to justice for all peoples in Thailand. We aim to realize this 
mission by the promotion, protection and monitoring of human rights, democracy and rule of 
law. Cross cultural understanding, empowerment and inclusiveness are central to our work.

The issue
 Though people should be treated and protected equally throughout Thailand, 
they are not. Especially marginalized groups that are not considered part of the main ethnic  
Thai, because they are different in legal status, religion, culture and/or identity, often face 
discrimination and have difficulty attaining their rights. As a result, people’s freedom is limited, 
human rights are regularly suppressed and violated, and violence erupts especially in  
marginal areas. Many individuals and organizations work hard to address this situation and 
CrCF aims to contribute by focusing on the promotion, protection and monitoring of human 
rights, democracy and rule of law.  

Values
 • Cross cultural understanding
Tolerance and respect are at the base of a peaceful society. Mutual understanding between 
people, cultures and between the state and population facilitates the creation of this tolerance 
and respect. 

 • Empowerment & education
 Developing the capacity of those involved by sharing skills, knowledge and experience 
builds confidence, dignity and independence. Marginalized people are empowered to access 
their opportunities and become socially more powerful. This enhances sustainability in our 
actions and directly contributes to strengthening civil society. 



 • Inclusiveness
 Human rights are a concern for every single person and everyone can contribute in a 
valuable way. Moreover, to solve problems, everyone affected should have a say. Therefore, 
everyone’s is allowed to participate in our work. 

Focus areas
 Strategic litigation and legal aid
 • To monitor the justice process and its accessibility by marginalized population 
 • To provide direct legal aid to victims of human rights violations with strategic litigation
 • To file  strategic cases related to rights to life, torture, disappearance, arbitrary  
detention, land issues and community rights, labor rights, right to assembly and human rights 
violations by the state under special laws 

 Capacity building
 • To inform and educate the target population of their rights and act upon and defend 
human rights standards 
 • To create networks and train  human rights defenders and lawyers to address human 
rights violations and encourage debate among human rights practitioners 

 Research and advocacy
 • To raise awareness about cultural, economic and political issues and promote the 
rule of law and human rights
 • To raise public and political awareness through anti-torture campaigns To conduct 
research and organize public seminars on the implementation of special security laws

Network
 Our network reaches from grassroots individuals to international organizations, which 
enables us to directly reach those in need of protection and voice their needs on national and 
international level.  We work closely together local organizations such as Muslim Attorney Center 
(MAC), Important national and international partners are The National Human Rights Committee 
(NHRC), International Commission of Jurists (ICJ), Asian Human Rights Council (AHRC), American 
Bar Association (ABA), Lawyer Council of Thailand (LCT) and Thai Volunteer Service (TVS) are 
important partners.

111 Soi Sitichon Suthisanwinichai Road Samsennok
Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand  
Tel. +66 2 693 4939 www.crcf.or.th 



การเข้าถึงสัญชาติ

  คณะกรรมการ ICERD เสนอให ้ประเทศไทยแก ้ ไขอุปสรรคใน
การได ้รับสัญชาติของบุคคลผู ้มีคุณสมบัติ   คณะกรรมการเสนอแนะให ้
ประเทศไทยส ่ง เสริมการจดทะเบียนการเกิด รวมทั้ งการอนุญาตให ้มี
การแจ ้งเกิดภายหลัง และให้มีการแจ ้งเกิดผ ่านระบบสาธารณสุข คณะ
กรรมการยังกระตุ ้นให้ประเทศไทยให้รับเป็นรัฐสมาชิกของอนุสัญญาเกี่ยว
กับสถานะของบุคคลไร้สัญชาติ พ.ศ. 2497 (1954 Convention Relating 
to the Status of Stateless Persons) และอนุสัญญาว่าด้วยการลดสภาวะการไร้
สัญชาติ พ.ศ. 2504 (1961 Convention on the Reduction of Statelessness) 
คณะกรรมการแนะนำาให้ประเทศไทยคุ้มครองสิทธิทางพลเรือนและการเมืองของ
พลเมืองของตนทุกคน โดยไม่คำานึงว่าบุคคลเหล่านั้นได้รับสัญชาติด้วยวิธีการ
ใด คณะกรรมการกังวลต่อข้อจำากัดที่มีต่อสิทธิของผู้ได้รับการแปลงสัญชาติเป็น
สัญชาติไทยในการเข้าถึงสิทธิต่างๆ รวมทั้งการลงสมัครรับเลือกตั้ง 

ข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยจากคณะกรรมการ 
ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ องค์การ

สหประชาชาติ

ญาดา หัตถธรรมนูญ
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ญาดา หัตถธรรมนูญ

 วันสากลส่งเสริม
ผู้รู้หนังสือ

• 8 World literacy Day

01มกราคม • January 
2013
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การจำ แนกสถานะด้วยตนเอง (Self identification)

  คณะกรรมการเสนอแนะประเทศไทยให ้ทบทวนนโยบายการ
จำาแนกบุคคลประเภทต่างๆ ในประเทศไทย โดยให้สอดคล้องกับหลักการ 
จำาแนกตนเอง (Self identification) และให้แก้ไขคำาศัพท์ที่ใช้เรียกเพื่อ 
หลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติต่อกลุ ่มคนเหล่านั้นและให้ชื่อเรียกกลุ ่มเป็นไป 
ตามที่กลุ่มชาติพันธุ์นั้นๆ ต้องการ นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาถึงความสนับสนุน 
ของรัฐภาคีที่มีต่อการรับรองปฏิญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่า 
พื้นเมือง (United Nation Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples - UNDRIP) คณะกรรมการเสนอให ้รัฐภาคียืนยันสิทธิ 
ของชนพื้นเมืองในกฎหมายของตน เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิญญาฉบับนี้ และ
ให้พิจารณาให้ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีต่ออนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 169 ว่าด้วยชนพื้นเมืองและชนเผ่า (ILO Convention 
No 169 on Indigenousand Tribal Peoples)

กฤนกรรณ สุวรรณกาญจน์
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NOTE :

 วันต่อต้านโดยไม่ใช้
ความรุนแรง

วันภาษาแม่สากล

• 20 Non-violent Resistance Day  • 21 International Mother Language Day (UNESCO) 

02กุมภาพันธ์ • February 
2013
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กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า

  คณะกรรมการ UNICERD กังวลว่า กฎหมายอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่ง
แวดล้อมที่มีอยู ่หลายฉบับส่งผลกระทบเชิงเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มชาติพันธุ ์ที่
อาศัยอยู่ในป่า คณะกรรมการยังกังวลว่า ไม่มีการขอความยินยอมหรือขอ
ความสมัครใจก่อนการตัดสินใจในการจัดการป่าอนุรักษ์เหล่านี้ ทั้งที่การ
ตัดสินใจเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า 

  แม้ว ่าจะมีคำาวินิจฉัยที่ 33/2554 ของศาลรัฐธรรมนูญในเดือน
พฤศจิกายน 2554 คณะกรรมการกระตุ้นรัฐภาคีให้ทบทวนกฎหมายป่าไม้ที่
เกี่ยวข้องเพื่อประกันให้มีการเคารพต่อวิถีชีวิต การดำารงชีพและวัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติพันธุ ์ รวมทั้งสิทธิของพวกเขาที่จะได้แสดงความยินยอมโดย
สมัครใจและล่วงหน้าก่อนจะมีการตัดสินใจใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง 
พร้อมๆ กับส่งผลให้มีการปกป้องสิ่งแวดล้อม

อัจนา วะจิดี
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NOTE :

 วันสตรีสากล

วันขจัดการเลือกปฎิบัติ
ทางเชื้อชาติ

 • 8 International Women’s Day  • 21 International Day for the Elimination of Racial Discrimination 

03มีนาคม • March
2013
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กลุ่มชาติพันธุ์ที่เสียเปรียบ

 คณะกรรมการ UN ICERD ห่วงกังวลเกี่ยวกับปัญหา
การเข้าถึงสวัสดิการด้านสังคมและบริการสาธารณะของกลุ่ม
ชาติพันธุ์บางกลุ่ม ซึ่งมีสาเหตุมาจากภาษาและการมีบริการ
ที่จำากัดในพื้นที่ซึ ่งประชากรกลุ่มนั้นอาศัยอยู่ คณะกรรมการ
เรียกร้องให้ประเทศไทยพยายามต่อไปเพื่อส่งเสริมการเข้าถึง
สิทธิทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่ม รวมทั้ง
การปฏิบัติตามมาตรการพิเศษเพื่อเร่งรัดให้เกิดความเท่าเทียม
ของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการเสนอแนะให้
รัฐภาคีรวบรวมข้อมูลการได้รับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ด้วย
 

อัจนา วะจิดี
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NOTE :

วันรักษ์โลก

อัจนา วะจิดี

•  22 Earth Day

04เมษายน • April
2013
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ความเสี่ยงต่อการสูญหายของภาษาถ่ิน 

  คณะกรรมการ UN ICERD มีความกังวลว่า ภาษาถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์บาง
ภาษาในประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะหายไป นอกจากนั้น คณะกรรมการก็ยังคง
กังวลว่าลูกหลานกลุ่มชาติพันธุ์มีโอกาสจำากัดที่จะได้เล่าเรียนในภาษาของตนหรือไม่  
  คณะกรรมการเรียกร้องให้ประเทศไทยพยายามมากขึ้นเพื่อคุ ้มครองและ
อนุรักษ์ภาษาถิ่น และจัดสรรทรัพยากรที่จำาเป็นเพื่อส่งเสริมการสอนภาษาถิ่นใน
โรงเรียน  

ข้อเสนอแนะต่อประเทศไทย
 จากคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาต ิ
ในทุกรูปแบบ องค์การสหประชาชาติ
 สมัยประชุมที่ 81  วันที่ 6- 31 สิงหาคม 2555 
ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ญาดา หัตถธรรมนูญ
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ญาดา หัตถธรรมนูญ

วันแรงงานสากล
วันแรงงานแห่งชาติ วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

วันกาชาดสากล

วันรณรงค์เพื่อการยอมรับ 
ความหลากหลายทางเพศ 

วันต่อต้านการสูบบุหรี่

• 1 National Labour Day • 1 International Workers Day • 3 World Press Freedom Day (UNESCO) • 8 World Red cross and Red Crescent Day 
• 17 International Day against Homophobia • 31 World No-Tobacco Day (WHO)

05พฤษภาคม •  May
2013
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ภาพเหมารวมและอคติในทางลบ 

  คณะกรรมการ ICERD แสดงข้อกังวลต่อภาพเหมารวมและอคติในทางลบ
ที่มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์ และมีการเผยแพร่ผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆ คณะกรรมการ
เสนอแนะให้ประเทศไทยดำาเนินมาตรการเพื่อขจัดภาพเหมารวมในทางลบเกี่ยว
กับกลุ่มชาติพันธุ์ และให้สร้างจิตสำานึกในบรรดาผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชน
ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนที่จะไม่เผยแพร่ภาพเหมารวมและอคติ 
และให้หลีกเลี่ยงการเสนอข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี ่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ 
ในลักษณะที่สร้างตราบาปให้กับกลุ่มทั้งกลุ่ม

ข้อเสนอแนะต่อประเทศไทย
จากคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ 
ในทุกรูปแบบ องค์การสหประชาชาติ
สมัยประชุมที่ 81  วันที่ 6 - 31 สิงหาคม 2555 ณ กรุงเจนีวา 
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

อัจนา วะจิดี
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วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมสากลวันสากลเพื่อเด็กที่ตกเป็น
เหยื่อของการรุกราน

วันสนับสนุนผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการ

ทรมานสากล

06มิถุยายน •  June
2013

วันต่อต้านปัญหาภัยแล้ง
และฝนแล้งโลก

วันผู้ลี้ภัยสากล วันสันติภาพสากล

• 4 International Day of Innocent Children Victims of Aggression • 5 World Environment Day (UNEP) • 17 World Day to Combat Desertification and Drought
• 20 World Refugee Day • 21 World Peace and Prayer Day  • 28 United Nations International Day in Support of Victims of Torture
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สถานการณ์ของผู้หญิงเชื้อสายมลายู

  คณะกรรมการ ICERDกังวลต่อรายงานที่ว่าผู้หญิงเชื้อสายมลายูกำาลังเผชิญการเ
ลือกปฏิบัติซ้ ำาซ้อน ทั้งในพื้นที่การเมืองและชีวิตทางสังคม  คำานึงถึงความเหลื่อมล้ำาของ
ชาติพันธุ์และศาสนาในบางสถานการณ์ คณะกรรมการ ICERDกระตุ้นให้ประเทศไทยดำาเ
นินมาตรการที่จำาเป็น รวมทั้งมาตรการด้านกฎหมาย เพื่อประกันให้มีการปฏิบัติอย่างเท่า
เทียมและไม่ให้ปฏิบัติอย่างเลือกปฎิบัติต่อผู้หญิงเชื้อสายมลายู 

ข้อเสนอแนะต่อประเทศไทย
จากคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 
องค์การสหประชาชาติ
สมัยประชุมที่ 81  วันที่ 6 - 31 สิงหาคม 2555 ณ กรุงเจนีวา ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์

อัจนา วะจิดี
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วันประชากรโลก

• 11 World Population Day (UNFPA) 

07กรกฎาคม •  July
2013
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การบังคับใช้กฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนใต้

 แม้ว่าประเทศไทยจะนำามาตรการต่างๆ มาใช้ อย่างเช่น การเผยแพร่คู่มือสิทธิมนุษยชนและ
การยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในบางพื้นที่ คณะกรรมการ ICERD ยังกังวลอย่างยิ่งต่อการ
เลือกปฏิบัติอันเป็นผลมาจากการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนใต้ รวมทั้งรายงานว่ามี
การตรวจลักษณะทางชาติพันธุ์และจับกุมบุคคลโดยอาศัยการคัดกรองจากลักษณะทางชาติพันธุ์ 
(racial profiling) รวมทั้งรายงานว่ามีการซ้อมทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย ซึ่งเกิดขึ้นกับ
คนไทยเชื้อสายมลายู คณะกรรมการ ICERDกังวลต่อไปถึงความเสี่ยงของการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ร้ายแรงอันเป็นผลมาจากการบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้ รวมทั้งการขาดกลไกกำากับดูแลในการปฏิบัต ิ

 คณะกรรมการ ICERD กระตุ้นให้ประเทศไทยใช้มาตรการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อขจัดการ
ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการจับกุมโดยอาศัยการคัดกรองจากลักษณะทางชาติพันธุ์ ใน
ระหว่างการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนใต้ คณะกรรมการ ICERDยังเสนอแนะต่อไปว่า 
นอกจากการเยียวยาชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้ รัฐภาคียังจะต้อง:

 (ก) ประเมินความจำาเป็นของกฎหมายพิเศษและกำาหนดให้มีกลไกอิสระที่กำากับดูแลการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง

 (ข) ทบทวนกฎหมายพิเศษโดยมีเจตจำานงเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกฎบัตรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการซ้อมทรมาน และ 

 (ค) ให้สอบสวนข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที่ และให้นำาตัวผู้รับผิด
ชอบมาลงโทษ

คณะกรรมการ ICERDขอให้รัฐภาคีแจ้งในรายงานตามวาระฉบับต่อไปเกี่ยวกับผลกระทบ 
ของยุทธศาสตร์ที่กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) นำามาใช้ รวมทั้งแผนการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2552 – 2555 ที่ครอบคลุมการหาแนวทางออก
สำาหรับความขัดแย้งในพื้นที่ 

ญาดา หัตถธรรมนูญ
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NOTE :

วันเยาวชนสากล

วันชนเผ่าพื้นเมืองสากล

• 9 International Day of Indigenous People  • 12  International Youth Day

08สิงหาคม  •  August
2013
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การเอารัดเอาเปรียบต่อคนเข้าเมือง 

 แม้จะรับฟังถึงมาตรการที่รัฐภาคีนำามาใช้เพื่อควบคุมการเอารัดเอาเปรียบและการละเมิดต่อ
แรงงานข้ามชาติและการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานสำาหรับคนงานทุกคน โดยไม่คำานึงถึง
สถานภาพการเข้าเมือง แต่คณะกรรมการก็ยังกังวลต่อรายงานที่มีการละเมิดและการเอารัดเอาเปรียบ
ต่อแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะผู้มีสถานภาพการเข้าเมืองผิดกฎหมาย 

คณะกรรมการ UN ICERD เสนอแนะให้ประเทศไทยสำารวจความต้องการได้รับการคุ้มครอง
เป็นพิเศษของแรงงานข้ามชาติ นอกเหนือจากการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และ
ให้แก้ไขระบบการออกและการยกเลิกใบอนุญาตทำางาน ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่แรงงานข้ามชาติจะ
ถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบและละเมิด คณะกรรมการยังเสนอแนะให้รัฐภาคีประเมินประสิทธิภาพ
ของกลไกเพื่อรับข้อร้องเรียนเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิแรงงาน และการเข้าถึงกลไกเหล่านี้ของบรรดา
แรงงานข้ามชาติ 

กฤนกรรณ สุวรรณกาญจน์
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NOTE :

วันผู้รู้หนังสือสากล 
ของ UNESCO

•  9 International Literacy Day (UNESCO)  

09กันยายน •  September
2013
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การเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงเข้าเมือง

แม้จะรับฟังคำาอธิบายของรัฐภาคีที่ระบุว่า ระเบียบที่กำาหนดให้ผู้หญิงเข้าเมืองที่ตั ้งครรภ์
ต้องกลับไปคลอดบุตรในประเทศของตนเอง ยังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำาร่างเท่านั้น และจะต้องมีการ
พิจารณาต่อไป คณะกรรมการยังคงกังวลว่ามาตรการในลักษณะเช่นนี้ถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อ
ผู้หญิงเข้าเมือง คณะกรรมการเสนอแนะให้ประเทศไทยยกเลิกข้อเสนอที่จะส่งกลับผู้หญิงเข้าเมืองที่ตั ้ง
ครรภ์เพื่อไปคลอดบุตรในประเทศของตนเอง และประกันว่าระเบียบและกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
จะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพวกเขา คณะกรรมการยังร้องขอให้รัฐภาคีแจ้งข้อมูลในรายงานตาม
ฉบับต่อไปในเรื่องการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของบรรดาผู้หญิงเข้าเมืองทั้งที่มีเอกสารและไม่มีเอกสาร 

ข้อเสนอแนะต่อประเทศไทย
จากคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 
องค์การสหประชาชาติ
สมัยประชุมที่ 81  วันที่ 6- 31 สิงหาคม 2555 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ญาดา หัตถธรรมนูญ
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NOTE :

ญาดา หัตถธรรมนูญ

วันอาหารโลก

วันสุขภาพจิตสากล

วันครูโลกวันผู้สูงอายุสากล

• 1 International Day of Older Persons •  5 World Teachers’ Day (UNESCO)  • 10 World Mental Health Day  • 16 World Food Day (FAO) 

10ตุลาคม •  October
2013
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การค้ามนุษย์ 

คณะกรรมการ UN ICERD รับฟังข้อมูลที่ตัวแทนของ
รัฐภาคีชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการที่นำามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ค้ามนุษย์ แต่ไม่มีการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้
มาตรการเหล่านี้  คณะกรรมการร้องขอให้ประเทศไทยรัฐภาคี
แจ้งข้อมูลในรายงานตามวาระฉบับต่อไปว่ามาตรการเหล่านี้ได้
ส่งผลกระทบอย่างไรในแง่ของการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ มี
ส่วนในการแก้ไขสาเหตุที่รากเหง้าของการค้ามนุษย์อย่างไร และ
มีการฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์อย่างไร 

 
ข้อเสนอแนะต่อประเทศไทย
จากคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ องค์การสหประชาชาติ
สมัยประชุมที่ 81  วันที่ 6- 31 สิงหาคม 2555 ณ 
กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

อัจนา วะจิดี
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NOTE :

วันต่อต้านความรุนแรง
ต่อสตรีสากล

11 พฤศจิกายน •  November
2013

• 25 International Day for the Elimination of Violence against Women
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ผู้แสวงหาที่ลี้ภัยและผู้ลี้ภัย

 แม้ว่าประเทศไทยได้ให้ที่พักพิงต่อผู้ลี ้ภัยจำานวนมากจากประเทศเพื่อน
บ้าน คณะกรรมการกังวลต่อการออกระเบียบต่าง ๆ  ของรัฐภาคี เช่นกรณีที่คณะ
กรรมการระดับจังหวัดออกระเบียบการคัดกรองบุคคล รวมทั้งระเบียบที่อยู่ใน
พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองซึ่งไม่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อ
การคุ้มครองและการปฏิบัติต่อผู้ลี ้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี ้ภัย นอกจากนั้น เมื่อ
รับฟังข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนในที่ประชุม ซึ่งระบุว่ามีการให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมต่อผู้อพยพชาวโรฮิงญาที่เข้ามายังรัฐภาคี คณะกรรมการแสดง
ข้อกังวลต่อรายงานว่ามีการผลักดันกลุ่มคนเหล่านี้บางส่วนให้กลับไปสู่ทะเล   

 คณะกรรมการ UN ICERD เสนอแนะให้รัฐภาคีรับรองกฎหมายและแนว
ปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองผู้ลี ้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี ้ภัย ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ คณะกรรมการยังกระตุ้นให้ประเทศไทย
ดำาเนินมาตรการเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบต่อผู้แสวงหาที่ลี ้ภัยชาวโร
ฮิงญา และให้บุคคลเหล่านี้สามารถเข้าถึงสำานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี ้ภัย
แห่งสหประชาชาติ และได้รับการขึ้นทะเบียนตามกลไกของคณะกรรมการระดับ
จังหวัด นอกจากนั้น คณะกรรมการกระตุ้นให้รัฐภาคีปฏิบัติตามเจตจำานงตาม
กลไก UPR ที่จะทบทวนจุดยืนประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยสถานะ
ของผู้ลี ้ภัย พ.ศ. 2497 และพิธีสาร พ.ศ.2510 

ญาดา หัตถธรรมนูญ
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NOTE :

วันเอดส์โลก  วันต่อต้านการค้าทาส
นานาชาต

วันสิทธิมนุษยชนสากล

วันแรงงานข้ามชาติสากล

วันส่งเสริมสิทธิผู้พิการ

• 1 World AIDS Day (WHO) • 2 International Day for the Abolition of Slavery • 3 International Day of Disabled Persons
  • 10 Human Rights Day (1948) • 18 International Migrants Day

12ธันวาคม •  December
2013
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