
 

 
 

 

 

 

บรรดาข้อเสนอแนะของกลไกภายใต้อนุสญัญาระหว่างประเทศต่อประเทศไทย

เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

เอกสารประกอบการเสวนาเรื่อง “การเลอืกต้ังทั่วไปในปีพ.ศ. 2566 และสิทธิมนุษยชนในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้” 

24 กุมภาพันธ์ 2566 

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

 



(คำแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ) 

1 
 

บรรดาข้อเสนอแนะของกลไกภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศต่อประเทศไทยเก่ียวกับ
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

รวบรวมโดย Amnesty International และคณะกรรมการนักนิติศาสตรส์ากล (International Commission of 
Jurists หรือ ICJ) 

(ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2566) 

กฎหมายความมั่นคงและการคุมขังโดยพลการ 

กลไกภายใต้อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติ ได้แก่ คณะกรรมการต่อต้านการทรมานในปีค.ศ 2014 
คณะกรรมการสิทธิมนุษชนแห่งสหประชาชาติในปีค.ศ. 2017 และคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ทางเชื ้อชาติในปีค.ศ 2022 ได้แสดงความกังวลเกี ่ยวกับการบังคับใช้กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 และพระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวให้อำนาจในสถานการณ์ฉุกเฉินแก่กองกำลังความมั ่นคงและกองกำลังทหารอย่าง
กว้างขวางโดยไม่ผ่านการทบทวนโดยฝ่ายตุลาการ ซึ่งรวมถึงการเปิดช่องให้มีการคุมขังผู้ต้องสงสัยในคดีอาญาโดย
ไม่มีกลไกส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาล (Habeas Corpus) ได้เป็นระยะเวลานาน โดยอาจถึง 37 วัน อีกทั้งอาจก่อให้เกิด
สภาวะของการที่ผู้กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงลอยนวลพ้นผิด1   

ข้อเสนอแนะ 

1. แก้ไขกฎอัยการศึกและพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯเพื ่อประกันว่ากฎหมายเหล่านี ้จะสอดคล้องกับบทบัญญัติใน 
[กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ] โดยรวมถึงหลักการห้ามมิให้คุมขังโดยห้ามมิให้ติดต่อกับโลก
ภายนอก (incommunicado detention) ภายใต้ความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติลำดับที่ 35 ทั้งนี้ รัฐภาคีควรที่จะต้องแก้ไขเงื่อนไขต่างๆเพื่อเป้าหมายในการยกเลิกการ
ประกาศใช้กฎอัยการศึกและพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในพื้นที่ที่ประกาศใช้อยู่โดยไม่ล่าช้า เนื่องจากกฎหมายเหลา่นี้
ควรจะมีลักษณะเป็นการประกาศใช้ช่ัวคราว2 

 
1 คณะกรรมการสิทธิมนุษชนแห่งสหประชาชาติ, CCPR/C/THA/CO/2, 25 เมษายน 2017, ย่อหน้า 25 
(‘CCPR/C/THA/CO/2’); คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน, CAT/C/THA/CO/1, 20 มิถุนายน 2014, ย่อหน้า 12 
(‘CAT/C/THA/CO/1’); และคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ, CERD/C/THA/CO/4-
8, 10 กุมภาพันธ ์2022, ย่อหน้า 23 (‘CERD/C/THA/CO/4-8’). 

2 CCPR/C/THA/CO/2, ย่อหน้า 22; CERD/C/THA/CO/4-8, ย่อหน้า 24 (a). 
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2. การแก้ไขกฎหมายเหล่าน้ีจะต้องเป็นไปในลักษณะเพื่อประกันว่า3 

• ผู้ถูกคุมขังภายใต้กฎหมายความมั่นคงจะต้องถูกนำตัวไปยังศาล 

• ผู้ถูกคุมขังที่ถูกควบคุมตัวจะต้องได้รับอนุญาตทั้งในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติ ให้ติดต่อ
สมาชิกในครอบครัว ทนายความ และแพทย์ที่เป็นอิสระ โดยเร็ว หลังจากที่มีการริดรอนเสรีภาพ 
โดยจะต้องติดตามว่าหลักประกันเหล่าน้ีถูกปฏิบัติตามโดยเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

• ต้องไม่มีเจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิดที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงการทรมานหรือ
การประติบัติที่โหดร้าย ลอยนวลพ้นผิดไม่ถูกดำเนินคดี นอกจากนี้ รัฐภาคียังจะต้องดำเนนิการ 
สืบสวนสอบสวนโดยเร็ว เป็นกลาง และละเอียดถี่ถ้วน นำตัวผู้กระทำความผิดดังกล่าวเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม และถ้าถูกตัดสินว่ามีความผิด ต้องกำหนดบทลงโทษที่สอดคล้องกับความ
ร้ายแรงของอาชญากรรมที่ประกอบ และ 

• ต้องไม่มีบุคคลใดถูกบังคับให้ต้องให้การที ่เป็นปฏิปักษ์กับตนเองและผู ้อื่น หรือถูกบังคับให้
สารภาพผิด และคำสารภาพดังกล่าวจะต้องไม่ถูกยอมรับเป็นพยานหลักฐานในช้ันศาล นอกจาก
ในคดีที่ฟ้องร้องดำเนินคดีต่อผู้ที่กระทำการทรมานและการประติบัติที่โหดร้ายในกรณีที่การ
สารภาพหรือคำแถลงดังกล่าวได้ถูกจัดทำข้ึน 

3. ปล่อยตัวผู้ที่ถูกคุมขังโดยพลการโดยทันทีและให้การชดเชยเยียวยาโดยเต็มที่4 

การทรมาน การบังคับให้สูญหาย และการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม 

คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน คณะกรรมการสิทธิมนุษชนแห่งสหประชาชาติ และคณะกรรมการว่า
ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ  ในปีค.ศ 2014 2017 และ 2022 ตามลำดับ ได้เคยแสดงความกังวลต่อ
รายงานเกี่ยวกับการทรมาน การประติบัติที่โหดร้าย การสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม และการบังคับให้สูญ
หาย ที ่กระทำต่อสมาชิกกลุ ่มชาติพันธุ ์และกลุ ่มชาติพันธุ ์ศาสนาที่อาศัยอยู ่ในพื้นที ่จ ังหวัดชายแดนภาคใต้ 
นอกจากนั้น ยังมีการแสดงความความกังวลว่าผู้ประกอบอาชญากรรมดังกล่าวยังคงลอยนวลพ้นผิดอีกทั้งความ
คืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนก็มีความล่าช้า5 

 
3 CAT/C/THA/CO/1, ย่อหน้า 12 

4 CCPR/C/THA/CO/2, ย่อหน้า 26 

5 CCPR/C/THA/CO/2, ย่อหน้า 21; CAT/C/THA/CO/1, ย่อหน้า 11; และ CERD/C/THA/CO/4-8, ย่อหน้า 24 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ประกันว่าต้องมีการดำเนินคดี อีกทั้งดำเนินการสืบสวนสอบสวนที่รวดเร็ว เป็นกลาง และละเอียดถี่ถว้น 
ต่อข้อกล่าวหาว่าด้วยการใช้กำลังโดยเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายหรือทหารที่ไม่ชอบโดยกฎหมายหรือ
เกินส่วน โดยรวมถึงในบริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนั้นยังควรประกันว่าผู้กระทำความผิด
จะต้องถูกดำเนินคดี และถ้าถูกตัดสินว่ามีความผิด ต้องได้รับโทษที่เหมาะสม6 

2. ทำความจริงให้ปรากฏเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดข้ึนจากอาชญากรรมเหล่าน้ี และในกรณีของการบังคับให้สูญหาย 
ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับชะตากรรมและถ่ินที่อยู่ของเหยื่อ อีกทั้งประกันว่าญาติของพวกเขาจะได้รับการ
บอกกล่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าและผลของการสืบสวนสอบสวน7 

3. ประกันว่าเหยื่อ ซึ่งรวมถึงผู้หญิงซึ่งคู่สมรสหรือสมาชิกในครอบครัวคนอื่นนั้นเป็นเหยื่อของการละเมิดสทิธิ
มนุษยชน จะได้รับการชดเชยเยียวยา การคุ้มครอง และการช่วยเหลืออันเหมาะสมและเข้าถึงได้ โดยรวม
ไปถึงการทำให้พึงพอใจและการประกันว่าจะไม่มีการกระทำความผิดซ้ำอีก ประกันว่าการห้ามมิให้มีการ
ซ้อมทรมานน้ันจะเป็นไปโดยเคร่งครัด และทำการประนามการทรมานทั้งหลายต่อสาธารณะ รวมถึงให้คำ
เตือนอย่างชัดแจ้งว่า บุคคลใดก็ตามที่กระทำความผิดดังกล่าวหรือมีส่วนร่วมหรือเข้าร่วมในการทรมาน
จะต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวต่อกฎหมาย อีกทั้งจะถูกดำเนินคดีอาญาและได้รับโทษที่เหมาะสม8 

4. ออกกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับให้สูญหาย โดยกฎหมายดังกล่าวนั้น
จะต้องสอดคล้องกับหลกัการและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ อีกทั้งดำเนินมาตรการทั้งหลาย
ที่จำเป็นเพื่อทำให้กฎหมายถูกบังคับใช้ โดยรวมถึงการจัดต้ังกลไกอิสระเพื่อป้องกันและยับยั้งการกระทำ
การทรมานและการบังคับให้สูญหาย และ9 

5. ดำเนินการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที ่บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที ่ทหารเกี่ยวกับการเคารพหลักสิทธิ
มนุษยชน โดยรวมถึงหลักการใช้กำลังโดยเหมาะสม การยุติการทรมานและการประติบัติที่โหดร้าย และ
ประกันว่าอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมทั้งหลายนั้นสอดคล้องกับ [กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง

 
6 CCPR/C/THA/CO/2, ย่อหน้า 22; และ CAT/C/THA/CO/1, ย่อหน้า 11 

7 CCPR/C/THA/CO/2, ย่อหน้า 22 

8 CCPR/C/THA/CO/2, ย่อหน้า 22; CERD/C/THA/CO/4-8, ย่อหน้า 24 (b); CAT/C/THA/CO/1, ย่อหน้า 10; และ 
คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ, CEDAW/C/THA/CO/6-7, 24 กรกฎาคม 2017, ย่อหน้า 
23(c) (‘CEDAW/C/THA/CO/6-7’) 

9 CERD/C/THA/CO/4-8, ย่อหน้า 24; และ CCPR/C/THA/CO/2, ย่อหน้า 22 
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ประเทศ] รวมถึงหลักการพื้นฐานของสหประชาชาติว่าด้วยการใช้กำลังและอาวุธปืนโดยเจา้หน้าที่บงัคับใช้
ก ฎ ห ม า ย  ( United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law 
Enforcement Officials) 10 

เสรีภาพในการแสดงออก การรวมกลุ่ม และการชุมนุม 

ในปีค.ศ 2017 และ 2022 คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบและ
คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติได้เคยแสดงความห่วงกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงและบรรดานักปกป้องสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งถูกโจมตีด้วยการฟ้องรอ้งดำเนินคดี การคุกคาม การใช้ความรุนแรง และการข่มขู่ โดยเจ้าหน้าที่
และภาคเอกชนมากข้ึน เนื่องจากงานที่พวกเขาทำ11 

ในปีค.ศ 2017 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติยังได้แสดงความกังวลต่อการจำกัดสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงความเห็นและการแสดงออกอย่างร้ายแรงและพลการภายใต้กฎหมายประเทศไทย ได้แก่ 
ภายใต้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ร.บคอมพิวเตอร์ ฯลฯ รวมถึงการดำเนินคดอีาญา โดยเฉพาะภายใต้ความผิดฐาน
หมิ่นประมาททางอาญา ต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน นักกิจกรรม ผู้สื่อข่าว และบุคคลอื่น ภายใต้กฎหมายข้างต้น12 

ข้อเสนอแนะ 

1. ปรับใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหลายเพื่อประกันเสรีภาพในการแสดงความเห็นและการแสดงออกในทุก
รูปแบบ โดยสอดคล้องกับมาตรา 19 แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสทิธิทางการเมอืง 
ทั้งนี้ ข้อจำกัดการแสดงออกใดๆจะต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขภายใต้มาตรา 19(3) และความเห็ นทั่วไป
ลำดับที่ 34 ของคณะกรรมการอชิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ โดยรวมถึงหลักเกณฑ์ด้านความจำเป็น
และความได้สัดส่วนโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังควรพิจารณาทำให้การหมิ่นประมาทไม่มีโทษทางอาญา 
และในกรณีใดก็ตาม กฎหมายอาญาควรที่จะปรับใช้แค่ในกรณีที่มีความร้ายแรง โดยพิจารณาเสมอว่าโทษ
จำคุกนั้นมิใช่การลงโทษที่ได้สัดส่วนสำหรับการหมิ่นประมาท รวมถึงพิจารณาแก้ไขมาตรา 112 ของ
ประมวลกฎหมายอาญา ที่เกี่ยวกับการหมิ่นประมาทสถาบันพระมหากษัตริย์ในช่องทางสาธารณะเพื่อทำ
ให้สอดคล้องกับมาตรา 19 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและศิษย์ทางการเมือง13 

 
10 CCPR/C/THA/CO/2, ย่อหน้า 22 

11 CERD/C/THA/CO/4-8, ย่อหน้า 21; CEDAW/C/THA/CO/6-7’, ย่อหน้า 30; และ CCPR/C/THA/CO/2, ย่อหน้า 21 

12 CCPR/C/THA/CO/2, ย่อหน้า 35 

13 CCPR/C/THA/CO/2, ย่อหน้า 36 และ 38 



(คำแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ) 

5 
 

2. ยุติการใช้บทบัญญัติภายใต้กฎหมายอาญา โดยรวมถึง พ.ร.บคอมพิวเตอร์ฯ กฎหมายว่าด้วยการยุยงปลุก
ปั่น และบทบัญญัติอื่นๆ เป็นเครื่องมือในการกดดันการแสดงความเห็นที่มีลักษณะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์
และความเห็นโต้แย้ง อีกทั้งดำเนินมาตรการทั้งหลายเพื่อยุติการดำเนินคดีบุคคลที่ถูกฟ้องร้องเนื่องจากใช้
เสรีภาพในการแสดงความเห็นและแสดงออก [ระหว่างการทำประชามติรัฐธรรมนูญ] รวมถึงให้การ
ฝึกอบรมอย่างเหมาะสมแก่ผู้พิพากษา อัยการ เจ้าพนักงานบังคับใช้กฎหมาย ในประเด็นเกี่ยวกับการ
คุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความเห็น14 

3. ให้การประกันและคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรวมถึงการหลกีเลี่ยง
การออกข้อจำกัดที่มิได้เป็นไปตามหลกัการภายใต้มาตรา 4 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมอืง
และสิทธิทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรที่จะยุติการบังคับคุมขังบุคคลที่ใช้เสรีภาพและผู้ที่มิได้เป็น
ภัยอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงของประเทศหรือความปลอดภัยของสาธารณะ15 

4. ดำเนินการสืบสวนสอบสวนอย่างมปีระสิทธิภาพ รวดเร็ว ละเอียดถ่ีถ้วน เมื่อมีการสังหาร การบังคับใหส้ญู
หาย การใช้ความรุนแรง การข่มขู่ การกดข่ี การตอบโต้ หรือการคุกคามนักปกป้องสทิธิมนุษยชน อีกทั้งให้
ความร่วมมือกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ต่อไป และดำเนิน
มาตรการอันจำเป็นเพื่อประกันว่าภาคประชาสังคมจะมีพื้นที่สำหรับการทำงานที่เปิดกว้างและปลอดภัย 
โดยมุ่งไปที่การอำนวยความสะดวกให้การทำงานของนักปกป้องสิทธิชนปราศจากการถูกข่มขู่คุกคามและ
ตอบโต้เอาคืนในทุกรูปแบบ และ16 

5. ดำเนินมาตรการเพื่อปกป้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชนผู้หญิง โดยรวมถึงหญิงมุสลิมที่ถูกโจมตีผ่านการ
ดำเนินคดี การใช้ความรุนแรง การคุกคาม และการข่มขู่ โดยเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานภาคธุรกิจ  โดย
ดำเนินการดังต่อไปนี้17 

• กำหนดและปรับใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงโดยไม่
ล่าช้า เพื่อประกันว่าพวกเขาจะสามารถทำงานที่สำคัญของพวกเขาได้โดยอิสระ ปราศจากความ
กลัวและการถูกข่มขู่ว่าจะถูกดำเนินคดี การคุกคาม การใช้ความรุนแรง การกดข่ี โดยรวมถึงการ

 
14 CCPR/C/THA/CO/2, ย่อหน้า 36 

15 CCPR/C/THA/CO/2, ย่อหน้า 40 

16 CERD/C/THA/CO/4-8, ย่อหน้า 22 

17 CEDAW/C/THA/CO/6-7, ย่อหน้า 31 
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พัฒนาประสิทธิภาพของสำนักงานคุ้มครองพยานภายใต้กระทรวงยุติธรรม โดยการปรึกษาหารือ
กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง และ 

• สืบสวนสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินคดี และดำเนินการลงโทษกรณีการคุกคาม การใช้
ความรุนแรง และการข่มขู่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงโดยเหมาะสม อีกทั ้งให้การชดเชย
เยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพแก่เหยื่อ 

การสื่อสารท่ีสร้างความเกลียดชังโดยมีมูลเหตุมาจากเชื้อชาติ 

ในปีค.ศ. 2022 คณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติได้แสดงความ
กังวลต่อการที่ประเทศไทยยังขาดฐานข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชังโดยมีมูลเหตุมา
จากเชื้อชาติและอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง อีกทั้งมีรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เป็นการแสดงความ
เกลียดชังโดยมีมูลเหตุมาจากเชื้อชาติ และโครงการสร้างความเกลียดชังทางทัศนคติด้านเชื้อชาติ ทั้งในสื่อตา่งๆ 
บนอินเตอร์เน็ต และในสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกี่ยวโยงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ18 

ข้อเสนอแนะ 

1. แนะนำและบังคับใช้มาตราในกฎหมายที่กำหนดให้การสื่อสารเหยียดเชื้อชาติที่สร้างความเกลียดชงัและ
อาชญากรรมที่สร้างความเกลียดชังเป็นความผิดทางอาญาโดยชัดแจ้ง โดยสอดคล้องกับมาตรา 4 ของ
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ19 

2. กำหนดให้เจตนาเหยียดเช้ือชาติเป็นเหตุเพิ่มโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับเช้ือชาติ20 

3. ต่อสู้กับการสื่อสารเหยียดเช้ือชาติที่สร้างความเกลียดชังและการยุยงให้มีการใช้ความรุนแรงทางเช้ือชาติ
อย่างเข้มข้น ทั้งผ่านทางสื่อสารมวลชนและทางอินเทอร์เน็ต อีกทั้งประนามในทางสาธารณะและเว้น
ระยะห่างกับบุคคลสาธารณะที่ใช้การสื ่อสารเหยียดเชื ้อชาติที่สร้างความเกลียดชัง ซึ่งรวมถึงบรรดา
นักการเมืองและบุคลากรสื่อ21 

 
18 CERD/C/THA/CO/4-8, ย่อหน้า 17 

19 CERD/C/THA/CO/4-8, ย่อหน้า 18 

20 CERD/C/THA/CO/4-8, ย่อหน้า 18 

21 CERD/C/THA/CO/4-8, ย่อหน้า 18 
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4. ริเริ่มโครงการสร้างความตระหนักรู้และให้การศึกษาเพื่อขจัดอคติที่มีมาก่อนในทางลบต่อกลุ่มชาตพินัธ์ุ 
กลุ่มชาติพันธ์ุทางศาสนา และชนพื้นเมือง บุคคลที่สืบเช้ือสายแอฟริกัน ผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหาที่ลี้ภัย 
และคนไร้สัญชาติ22 

5. ใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการจูงใจให้มีการรายงานการสื่อสารเหยียดเช้ือชาติที่สร้างความเกลียดชัง
และอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเมื่อมีการใช้การสื่อสารเหยียดเช้ือ
ชาติที่สร้างความเกลียดชังและอาชญากรรมที่เกดิจากความเกลยีดชัง ดำเนินคดีต่อผู้ที่ต้องรับผิดชอบ และ
ถ้าถูกตัดสินว่ามีความผิดจะต้องรับโทษที่เหมาะสม และ23 

6. ให้การฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ และผู้พิพากษา เกี่ยวกับวิธีการที่เหมาะสมในการระบุ บันทึก 
สืบสวนสอบสวน และดำเนินคดีการสื่อสารเหยียดเชื้อชาติที่สร้างความเกลียดชังและอาชญากรรมที่เกิด
จากความเกลียดชัง โดยรวมถึงการฝึกอบรมเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ
ในทุกรูปแบบ24 

กลุ่มเปราะบาง 

มาเลย์มุสลิม 

ในปีค.ศ 2022 คณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเช้ือชาติ ได้แสดง
ความห่วงกังวลต่อรายงานเกี่ยวกับรูปแบบการเลือกปฏิบัติทั้งโดยตรง โดยอ้อม หลากหลายรูปแบบ และที่ทับซ้อน
กัน ซึ่งกลุ่มชาติพันธ์ุและกลุ่มชาติพันธ์ุศาสนาหลายกลุ่มกำลังประสบ โดยรวมถึงกลุ่ม “มาเลย์ไทย (Malay Thai)” 
ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเลือกปฏิบัติดังกล่าวนี้ประกอบไปด้วย: (i) การเข้าถึงการบริการสาธารณะ 
ได้แก่ บริการสาธารณสุข การศึกษา และการคุ้มครองทางสังคม เพราะอุปสรรคทั้งทางด้านการบริหารจัดการและ
ภาษา รวมถึงการที่บริการเช่นว่ามีอยู่อย่างจำกัดในพื้นที่ที่คนกลุ่มนี้อาศัยอยู่ (ii)  ความยากจนระดับสูงและความ
ไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจระดับสูง และการถูกกีดกันทางสังคม และ (iii) ความพยายามของประเทศไทยในการ
รักษาและการพัฒนาวัฒนธรรมของคนบางกลุ่มเพื่อช่วยให้เขาสามารถรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้ได้นั้นยังไม่
เพียงพอ25 

 
22 CERD/C/THA/CO/4-8, ย่อหน้า 18 

23 CERD/C/THA/CO/4-8, ย่อหน้า 18 

24 CERD/C/THA/CO/4-8, ย่อหน้า 18 

25 CERD/C/THA/CO/4-8, ย่อหน้า 25 
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นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้กล่าวถึงรูปแบบการเลือกปฏิบัติที่ ทับซ้อนและหลากหลายของกลุ่ม
เปราะบางหลายกลุม่ โดยรวมถึงผู้หญิง เด็ก คนพิการ Lesbian (หญิงรักหญงิ) Gay (ชายรักชาย) Bisexual (คนรัก
สองเพศ) Transgender (คนข้ามเพศ) และ Intersex (เพศกำกวม) ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มชาติ
พันธ์ุศาสนาหรือชนพื้นเมือง หรือบุคคลที่เป็นผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย หรือผู้แสวงหาที่ลี้ภัย26 

คณะกรรมการยังกล่าวถึงรายงานเกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่ามีการดำเนินการเก็บรวบรวม DNA จำนวนมาก
และมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ รวมถึงการใช้ตัวอย่าง DNA ของกลุ่มชาติพันธ์ุและกลุ่มชาติพันธ์ุศาสนาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งการใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้า (facial recognition) ในลักษณะที่เป็นการเลือก
ปฏิบัติโดยมีเหตุมาจากเชื้อชาติ โดยมิได้มีการให้เหตุผลความจำเป็น และไม่มีการให้คำอธิบายชัดแจ้งเกี่ยวกับ
หลักประกันทางกฎหมาย และการคุ้มครองโดยตุลาการ หรือการขออนุญาตจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ
ยังมีความกังวลเกี่ยวกับรายงานการลงทะเบียนซิมโทรศัพท์มือถือ (SIM card) เพื่อเหตุผลในการสอดส่องและ
ตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคล รวมถึงการจับกุมสมาชิกของกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มชาติพันธุ์ศาสนาโดยใชห้ลักเกณฑ์
เกี่ยวกับเช้ือชาติ (racial profiling) โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้27 

ในส่วนของกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการยังแสดงความกังวลต่อรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ที่แม้
จะห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติ แต่มิได้กำหนดฐานของการไม่เลือกปฏิบัติบางประการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 1 ของ
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบโดยชัดแจ้ง ได้แก่ การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่ง  
“สีผิว เช้ือสาย หรือชาติกำเนิด” อีกทั้ง ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติต่างหากที่ห้ามมิให้มี
การเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติทั้งในพื้นที่สาธารณะและในพื้นที่ส่วนตัว28 

ข้อเสนอแนะ 

1. นำหลักความเสมอภาคและการห้ามการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุทางเชื้อชาติ รวมถึงเหตุแห่งสีผิว เชื้อสาย 
หรือชาติกำเนิด เข้าไปผนวกไว้ในกรอบของรัฐธรรมนูญอย่างชัดแจ้ง โดยสอดคล้องกับมาตรา 1 ของ
อนุสัญญาอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ นอกจากนี้ยังขอแนะนำให้
รัฐภาคีออกกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติที่มีความละเอียดต่างหากจากกฎหมายอื่น โดยกำหนดนิยาม

 
26 CERD/C/THA/CO/4-8, ย่อหน้า 13 

27 CERD/C/THA/CO/4-8, ย่อหน้า 19 

28 CERD/C/THA/CO/4-8, ย่อหน้า 11 
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ของการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติให้รวมถึงเหตุแห่งการเลอืกปฏิบัติและลักษณะการเลอืกปฏิบัติทั้งหมด ทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อม ทั้งในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนตัว29 

2. ระบุและขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางมิให้กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มชาติพันธุ์ศาสนา รวมถึงชนพื้นเมือง เข้าถึง
บริการสาธารณะได้ และประกันว่าการบริการดังกล่าวนั้นจะต้องมีและเข้าถึงได้ทั่วทั้งพื้นที่ของรัฐภาคี30 

3. ปรับใช้และนำนโยบายและโครงการลดความยากจนไปปฏิบัติ อีกทั้งเพิ่มความเท่าเทียมทางด้านเศรษฐกิจ
และความครอบคลุมทางสังคม โดยพิจารณาถึงความต้องการที่เป็นพิเศษและสิทธิของกลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่ม
ชาติพันธ์ุศาสนา และชนพื้นเมือง31 

4. ปกป้องและรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มชาติพันธุ์ศาสนา และชนพื้นเมือง โดย
การเสริมและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้พวกเขาสามารถที่จะรักษา พัฒนา แสดง และแบ่งปันอัตลักษณ์ 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภาษา ประเพณี และจารีตได้32 

5. ดำเนินมาตรการทั้งหลายที่จำเป็นเพื่อที่จะต่อสู้กับรูปแบบการเลือกปฏิบัติที่ทับซ้อนและหลากหลายที่
ผู้หญิง เด็ก คนพิการ Lesbian (หญิงรักหญงิ) Gay (ชายรักชาย) Bisexual (คนรักสองเพศ) Transgender 
(คนข้ามเพศ) และ Intersex (เพศกำกวม) ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มชาติพันธุ์ศาสนาหรือ
ชนพื้นเมือง หรือบุคคลที่เป็นผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย หรือผู้แสวงหาที่ลี้ภัยต้องประสบ โดยรวมถึงการทำใหเ้พศ 
อายุ ความพิการ เพศวิถี และอัตลักษณ์ทางเพศ เป็นกระแสหลักในการกำหนดมาตรการ ทั้งมาตรการ
ทางด้านกฎหมายและนโยบาย เพื่อที่จะต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ33 

6. ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมในการขจัดอุปสรรคทั้งหลายที่ขัดขวาง [กลุ่มบุคคล ซึ่งรวมถึงกลุ่มชาติพนัธ์ุ
และกลุ่มชาติพันธุ์ศาสนา] จากการเข้าถึงความยุติธรรม และส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
กระบวนการยุติธรรม การชดเชยเยียวยา และสิทธิของพวกเขาภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ34 

 
29 CERD/C/THA/CO/4-8, ย่อหน้า 12 

30 CERD/C/THA/CO/4-8, ย่อหน้า 26 (b)  

31 CERD/C/THA/CO/4-8, ย่อหน้า 26 (c)  

32 CERD/C/THA/CO/4-8, ย่อหน้า 26 (d) 

33 CERD/C/THA/CO/4-8, ย่อหน้า 14 

34 CERD/C/THA/CO/4-8, ย่อหน้า 40 
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7. ยุติแนวปฏิบัติการใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเชื้อชาติ (racial profiling) โดยรวมถึงการออกกฎหมายปอ้งกัน
การใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว ทบทวนแนวปฏิบัติ และจัดให้มีการฝึกอบรมแก่เจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมาย 
และทหาร โดยความร่วมมือกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำเช่นว่า รวมถึงในพื้นที่จ ังหวัด
ชายแดนภาคใต ้และ35 

8. ยุติแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวมและใช้ตัวอย่าง DNA เป็นจำนวนมากโดยเลือกปฏิบัติ การใช้เทคโนโลยี
การจดจำใบหน้า (facial recognition) โดยเลือกปฏิบัติ และการลงทะเบียนซิมการ์ดโดยมีวัตถปุระสงค์
เพื่อการสอดส่อง อีกทั้งป้องกันมีให้มีการนำเข้าข้อมูลไปยังฐานข้อมูลการบังคับใช้กฎหมายซึ่งอาจจะมี
หรือส่งผลให้เกิดอคติทางด้านเช้ือชาติ โดยรวมไปถึงการปรับใช้กรอบกฎเกณฑ์ที่เป็นไปตามหลักการและ
มาตรฐานระหว่างประเทศ ที ่ครอบคลุมการประกันทางด้านกฎหมายและกลไกการกำกับดูแลที่เป็น
อิสระ36 ทั้งให้การเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพเหยื่อ รวมถึงผู้หญิงและเด็กผู้หญิง ที่เคยเป็นเป้าหมายของ
การปฏิบัติดังกล่าวภายใต้สถานการณ์ที่มีลักษณะเป็นการบังคับ37 

ผู้หญิง 

ในปีค.ศ 2017 คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ได้แสดงความกงัวล
เกี่ยวกับการที่หลักการห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศที่ถูกระบุไว้ภายใต้รัฐธรรมนูญและภายใต้พ.ร.บ.
ความเท่าเทียมทางเพศนั้นไม่ถูกบังคับใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้38 นอกจากนั้น คณะกรรมการยังพิจารณา
ถึงอุปสรรคที่ขัดขวางมิให้ผู้หญิงและเด็กหญิงเข้าถึงความยุติธรรม และการชดเชยเยียวยาที่มีประสิทธิภาพเมื่อเกิด
การละเมิดสิทธิข้ึน39 รวมถึงอุปสรรคที่ขัดขวางการมีสิทธิทัดเทียมกับผู้ชาย ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงการศึกษา การจ้าง
งาน บริการสาธารณสุข และประกันสังคม40 

คณะกรรมการยังกล่าวถึงแนวปฏิบัติที่เป็นอันตรายอันเนื่องมาจากทศันคติทางสังคมที่เป็นการเลอืกปฏิบตัิ 
เช่น การการขริบอวัยวะเพศหญิง (Female Genital Mutilation) ในชุมชนชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้41 

 
35 CERD/C/THA/CO/4-8, ย่อหน้า 20 

36 CERD/C/THA/CO/4-8, ย่อหน้า 20 

37 CEDAW/C/THA/CO/6-7, ย่อหน้า 23 (d) 

38 CEDAW/C/THA/CO/6-7, ย่อหน้า 8 

39 CEDAW/C/THA/CO/6-7, ย่อหน้า 10 

40 CEDAW/C/THA/CO/6-7, ย่อหน้า 22 

41 CEDAW/C/THA/CO/6-7, ย่อหน้า 18 
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นอกจากนั้น คณะกรรมการยังกล่าวถึงรายงานเกี่ยวกับการเสียชีวิตของมารดาที่อยู่ในระดับสูงในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต4้2 และแนวปฏิบัติว่าด้วยการมีภรรยาหลายคน43 

ข้อเสนอแนะ 

1. แก้ไขมาตรา 17(2) ของพ.ร.บว่าด้วยความเท่าเทียมทางเพศ เพื่อประกันว่าจะไม่มีข้อยกเว้นในการเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ44 

2. ประกันว่าผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้กฎหมายฉุกเฉินนั้นจะได้รับการ
คุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพจากการเลือกปฏิบัติ ทั้งในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติ โดยตระหนักอยู่
เสมอว่าหลักการว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัตินั้นไม่สามารถละเว้นได้ (non-derogable) และจะต้องถูก
บังคับใช้เสมอแม้ว่าจะเป็นสถานการณ์สงครามหรือว่าสถานการณ์ฉุกเฉินใด ตามที่กำหนดไว้ในความเห็น
ทั่วไปลำดับที่ 28 ของคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ45 

3. เผยแพร่ข้อมูลโดยเฉพาะในพื้นที่ทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกลเกี่ยวกับการเยียวยาทางด้านกฎหมายที่
ผู้หญิงสามารถเข้าถึงได้เมื่อมีการละเมิดสิทธิเกิดข้ึน โดยรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลแก่บรรดาผู้หญิงมุสลิม
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับการชดเชยเยียวยาที่คนกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงได้ภายใต้กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาของรัฐ นอกเหนือจากกฎหมายอิสลาม46 อีกทั้งประกันว่ากระบวนการยุติธรรมทาง
ศาสนาและเชิงประเพณีนั้นจะมีหลักการ วิธีการ และแนวปฏิบัติสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ และมีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ทางด้านกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงประเพณีเกี่ยวกับสิทธิของผู้หญิงและความเท่าเทียมทางเพศ47 

4. ปรับใช้มาตรการพิเศษเป็นการช่ัวคราวแก่บรรดาผู้หญิงมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยรวมถึง48 

 
42 CEDAW/C/THA/CO/6-7, ย่อหน้า 18 

43 CEDAW/C/THA/CO/6-7, ย่อหน้า 48 

44 CEDAW/C/THA/CO/6-7, ย่อหน้า 9 

45 CEDAW/C/THA/CO/6-7, ย่อหน้า 9 

46 CEDAW/C/THA/CO/6-7, ย่อหน้า 11(d) 

47 CEDAW/C/THA/CO/6-7, ย่อหน้า 11(f) 

48 CEDAW/C/THA/CO/6-7, ย่อหน้า 23 
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• การประกันความเสมอภาคในเนื้อหาอันแท้จริงในพื้นที่ทั้งหมดเช่นผู้ชาย โดยเฉพาะหญิงม่ายและ
ผู้หญิงที่เป็นผู้นำครอบครัว โดยรวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและทางสังคมอย่าง
เพียงพอ 

• เพิ่มความพยายามในการยุติปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และประกันว่า
เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าพนักงานบังคับใช้กฎหมาย และกองกำลังติดอาวุธที่ไม่ใช่รัฐ จะปฏิบัติตาม
กฎหมายมนุษยธรรมและกฎหมายสิทธิมนชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
การคุ้มครองผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่มิได้มีส่วนร่วมในความไม่สงบจากความรุนแรงในทุกรูปแบบ 

• ปรับใช้แผนปฏิบัติระดับชาติเพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 
1325 (2000) ว่าด้วยเรื ่องผู้หญิง สันติภาพ และความปลอดภัย โดยไม่ล่าช้า เพื ่อประกัน
สันติภาพอย่างยั่งยืนในรัฐภาคี และ 

• ให้ผู ้หญิงมีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการฟื้นฟูหลังจากความขัดแย้ง 
โดยรวมถึงขั้นตอนการตัดสินใจ เพื่อให้เป็นไปตามมติ 1325 (2000) อีกทั้งพิจารณาประเด็น
เกี่ยวกับผู้หญิง สันติภาพ และความปลอดภัย เช่นที่สะท้อนในมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติที่ 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 2122 (2013) และ  2242 (2015) 
รวมถึงความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
ลำดับที่ 30 

5. กำหนดให้การขลิบอวัยวะเพศหญิง (female genital mutilation) นั้นเป็นความผิดทางอาญาและดำเนิน
โครงการรณรงค์สรา้งความตระหนักรู้ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับผลกระทบในทาง
ลบของแนวปฏิบัติดังกล่าวต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง โดยพิจารณาถึงความเห็นทั่วไปลำดับที่ 31 ของ
คณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศ ร่วมกับความเห็นทั่วไปลำดับที่ 18 
ของคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ49 

6. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบรรดามาตรการลดการเสียชีวิตของมารดา โดยเฉพาะในกลุ่มชาติพันธุ์ชน
กลุ่มน้อย และในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยรวมถึงการประกันการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพทางเพศ
และอนามัยเจริญพันธุ์อย่างเหมาะสม ได้แก่ การบริการด้านการฝากครรภ์ การคลอด และบริการหลัง
คลอด และ50 

 
49 CEDAW/C/THA/CO/6-7, ย่อหน้า 19 (c) 

50 CEDAW/C/THA/CO/6-7, ย่อหน้า 39 
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7. ประกันว่าจะมีการห้ามมิให้มีการมีภรรยาหลายคนในพื้นที่ของรัฐภาคี โดยรวมถึงในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยดำเนินมาตรการที่ชัดแจ้งเพื่อที่จะโต้ตอบแนวทางปฏิบัติดังกลา่ว โดยผ่านการปรึกษาหารือกบั
ชุมชนที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานทางด้านสิทธิผู้หญิงในพื้นที่51 

เด็ก 

ในปีค.ศ. 2012 คณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็กได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับรายงานว่ามีการ
รวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการของเด็กเพื่อทำหน้าที่ต่างๆในกองกำลังรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน หรือ ชรบ. 
ในพื้นที ่จ ังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ ่งสมาชิกเด็กดังกล่าวนั ้นปฏิบัติหน้าที ่ในลักษณะเดียวกันกับสมาชิกหลัก  
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังแสดงความกังวลต่อรายงานการจับกุมและคุมขังเด็กภายใต้กฎอัยการศึกและพ.ร.ก.
ฉุกเฉินฯในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้52 

ข้อเสนอแนะ 

1. ดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันและยุติการที่เด็กเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นทางการกับชรบ. 
นอกจากนั้นยังขอแนะนำให้รัฐภาคีสร้างกลไกในการติดตามและประกันความรับผิดอย่างมีประสิทธิภาพ
กับเจ้าหน้าที่หลัก อันเนื่องมาจากการที่เด็กเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการใน
กองกำลังรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน และเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ป้องกันการ
กระทำดังกล่าว และ53 

2. ทบทวนกฎหมายความมั่นคงเพื่อป้องกันการดำเนินการทางอาญาและทางปกครองต่อเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 
ปี โดยรวมถึงการป้องกันมิให้มีการคุมขังในสถานที่ของทหาร นอกจากนั้นยังขอเสนอแนะให้เด็กทั้งหลาย
ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีถูกดำเนินคดีโดยระบบยุติธรรมของเยาวชนเท่านั้นในทุกสถานการณ์54 

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

ในปีค.ศ 2015 คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้แสดง
ความกังวลต่อรายงานว่าคุณครูและเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขตกเป็นเป้าของการโจมตีโดยกองกำลังติดอาวุธที่

 
51 CEDAW/C/THA/CO/6-7, ย่อหน้า 49 (b) 

52 CEDAW/C/THA/CO/6-7, ย่อหน้า 13 และ 23 

53 คณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก, CRC/C/OPAC/THA/CO/1, 21 กุมภาพันธ์ 2012, ย่อหน้า 14 
(‘CRC/C/OPAC/THA/CO/1’) 

54 CRC/C/OPAC/THA/CO/1, ย่อหน้า 24 
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ไม่ใช่รัฐ ในขณะที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างยาวนานนั้นส่งผลกระทบทางลบต่อการใช้สิทธิทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในพื้นที่55 

ข้อเสนอแนะ 

1. ดำเนินมาตรการอันจำเป็นทั้งหลายเพื่อประกันว่าสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น จะไม่
ส่งผลกระทบทางลบต่อการใช้สิทธิภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีการประกันว่าโรงเรียน ครู และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนั้นจะต้อง
ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมจากการโจมตี และทุกคนจะต้องสามารถเข้าถึงการศึกษาและบริการ
ทางด้านสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม56 

 
55 คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ, E/C/12/THA/CO/1-2, 19 มิถุนายน 
2015, ย่อหน้า 34 (‘E/C/12/THA/CO/1-2’) 

56 E/C/12/THA/CO/1-2, ย่อหน้า 34 


