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เสรีภาพ
ในการแสดงออก

FREEDOM
OF EXPRESSION

คณะกรรมการประจำ�สนธิสญ
ั ญาสหประชาชาติ

UN TREATY BODIES

Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW/C/THA/CO/6-7), 2017

i

CONCERN

R E C O M M E N D AT I O N

ข้ อ ห่ ว ง กั ง ว ล

ข้ อ เ ส น อ แ น ะ

Para. 30 “The Committee expresses serious
concern that women human rights
defenders, in particular those advocating
for land rights, protection of the environment
and the rights of indigenous women, rural
women, lesbian women, bisexual women,
transgender women and Muslim women in
the southern border provinces, have
increasingly become targets of lawsuits,
harassment, violence and intimidation by
authorities and business enterprises because
of their work.”

Para. 31 “The Committee recommends
that the State party:

วรรค 30 “คณะกรรมการแสดงข้อห่วงกังวล
อย่างจริงจังที่ผู้หญิงนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน
โดยเฉพาะผู้ที่ปกป้ องสิทธิในที่ดิน ปกป้ องสิทธิ
ทางสิ่งแวดล้อมและสิทธิของสตรีชนเผ่า ผู้หญิง
้ กะเทย ผู้หญิงข้ามเพศ
ในชนบท ผู้หญิงเลสเบียน
และสตรีมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลาย
เป็ นเป้ าหมายของการฟ้ องร้อง การข่มขู่ ความ
รุนแรงและการคุกคามจากทางการและองค์กร
ธุรกิจมากขึ้นเนื่องจากการทำ�งาน”

วรรค 31 “คณะกรรมการเสนอแนะให้รฐ
ั ภาคี:

(a) Adopt and implement, without delay,
effective measures for the protection of
women human rights defenders to enable
them to freely undertake their important
work without fear or threat of lawsuits,
harassment, violence or intimidation,
including by improving the effectiveness,
in consultation with women human rights
defenders, of the Witness Protection Office
within the Ministry of Justice;
(b) Effectively investigate, prosecute and
adequately punish all cases of harassment,
violence and intimidation against women
human rights defenders and provide
effective remedies to victims.”

OHCHR’s Regional Office for South-East Asia is located in Bangkok and was established in 2002.
More information on its work can be found at https://bangkok.ohchr.org
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คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบต
ั ิต่อสตรี (CEDAW/C/THA/CO/6-7), 2017 i

(ก) นำ�มาตรการที่มีประสิทธิภาพมาใช้และดำ�เนิน
การโดยไม่ชก
ั ช้าเพื่อความคุ้มครองผู้หญิง
นักปกป้ องสิทธิมนุษยชนเพื่อให้พวกเธอทำ�งาน
สำ�คัญได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกลัวหรือถูก
คุกคามจากการถูกฟ้ องร้อง การข่มขู่ ความรุนแรง
หรือการคุกคาม รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของสำ�นักงานคุ้มครองพยานภายในกระทรวง
ยุติธรรมโดยการปรึกษากับผู้หญิงนักปกป้ อง
สิทธิมนุษยชน
(ข) สอบสวน ดำ�เนินคดีและลงโทษในกรณีของ
การข่มขู่ การใช้ความความรุนแรงและการคุกคาม
ในทุกกรณีตและการข่มขู่ผู้หญิงนักสิทธิมนุษยชน
อย่างมีประสิทธิภาพและให้การเยียวยาแก่เหยื่อให้
เกิดประสิทธิผล”
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ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตัง้ อยูท
่ ี่กรุงเทพฯ
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เสรีภาพ
ในการแสดงออก

FREEDOM
OF EXPRESSION
UN TREATY BODIES

Human Rights Committee (CCPR/C/THA/CO/2), 2017

คณะกรรมการประจำ�สนธิสญ
ั ญาสหประชาชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (CCPR/C/THA/CO/2), 2017 ii

ii

CONCERN

R E C O M M E N D AT I O N

ข้ อ ห่ ว ง กั ง ว ล

ข้ อ เ ส น อ แ น ะ

Para. 25 “The Committee is concerned
about reports of the arbitrary detention
of hundreds of individuals exercising their
right to assembly and/or freedom of
expression for “attitude adjustments” after
the 2014 coup, and that such individuals
were reportedly often detained without
charge and held incommunicado at
undisclosed places of detention for periods
of up to seven days, with no judicial
oversight or safeguards against ill-treatment
and without access to a lawyer. It is further
concerned that upon release, detainees
were reportedly compelled to sign a written
agreement not to travel abroad and refrain
from expressing political views, and that
failure to comply involved the risk of up to
two years of imprisonment.
Finally, the Committee is concerned about
the practice of detaining without charge and
without habeas corpus criminal
suspects for long periods of time, which can
reach 30 days in cases before civilian courts
and 84 days in cases before military courts
(arts. 7, 9-10, 12, 14, 19 and 21).”

Para. 26 “The State party should immediately
release all victims of arbitrary detention and
provide them with full reparation. It should
also bring its legislation and practices into
compliance with article 9 of the Covenant,
taking into account the Committee’s general
comment No. 35.”

วรรค 25 “คณะกรรมการมีความกังวลเกี่ยวกับ
รายงานการควบคุมตัวโดยพลการของบุคคลหลาย
ร้อยคนที่ใช้สท
ิ ธิในการชุมนุมและหรือเสรีภาพใน
การแสดงออกโดยการ “การปรับทัศนคติ”
หลังรัฐประหารปี พ.ศ. 2557 และมักมีรายงานว่า
ี อ
บุคคลดังกล่าวมักถูกควบคุมตัวโดยไม่มข
้ กล่าว
้ ถูกควบคุมตัวใน
หาและไม่ได้ติดต่อสื่อสาร รวมทัง
สถานที่คุมขังที่ไม่เปิ ดเผยเป็ นเวลานานถึงเจ็ดวัน
ี ารกำ�กับดูแลหรือการปกป้ องโดยศาล
โดยไม่มก
จากการปฏิบต
ั ิท่ีไม่ดีและไม่สามารถเข้าถึง
่
ทนายความได้ คณะกรรมการฯมีความกังวลเพิม
เติมว่าเมื่อได้รบ
ั การปล่อยตัวแล้วมีรายงานว่า

วรรค 26 “รัฐภาคีควรปล่อยตัวเหยื่อทั้งหมดที่
ถูกควบคุมตัวโดยพลการในทันทีและให้ชดใช้ค่า
เสียหายทั้งหมด นอกจากนี้ ยังควรบังคับใช้
กฎหมายและการปฏิบัติให้เป็ นไปตามข้อ 9 ของ
ข้อตกลงร่วมกันโดยคำ�นึงถึงความเห็นทั่วไปของ
คณะกรรมการฯ ข้อ 35”

OHCHR’s Regional Office for South-East Asia is located in Bangkok and was established in 2002.
More information on its work can be found at https://bangkok.ohchr.org
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ผูถ
้ ก
ู ควบคุมตัวถูกบังคับให้ลงนามในข้อตกลง
เป็ นลายลักษณ์อักษรที่จะไม่เดินทางไปต่าง
ประเทศและละเว้นจากการแสดงความคิดเห็นทาง
่
้ มีความเสียง
การเมือง และการไม่ปฏิบต
ั ิตามนัน
ต่อการถูกจำ�คุกสูงสุดเป็ นเวลาสองปี
ประการสุดท้าย คณะกรรมการฯ มีความกังวล
้ ข้อ
ี ารตัง
เกี่ยวกับการควบคุมตัวโดยไม่มก
่ ให้สง
ี มายสัง
กล่าวหาและไม่มห
่ ตัวผูถ
้ ก
ู คุมขังมา
่
ศาลในคดีอาญาเป็ นเวลานาน ซึงอาจเป็ นระยะ
เวลา 30 วันก่อนนำ�ตัวมายังศาลพลเรือนและอาจ
เป็ นระยะเวลานานถึง 84 วันก่อนนำ�ตัวส่งศาล
ทหาร (ข้อ 7, 9-10, 12, 14, 19 และ 21”
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ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตัง้ อยูท
่ ี่กรุงเทพฯ
่
่
้
้
่
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Human Rights Committee (CCPR/C/THA/CO/2), 2017

คณะกรรมการประจำ�สนธิสญ
ั ญาสหประชาชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (CCPR/C/THA/CO/2), 2017 ii

ii

CONCERN

R E C O M M E N D AT I O N

ข้ อ ห่ ว ง กั ง ว ล

ข้ อ เ ส น อ แ น ะ

Para. 35 “The Committee is concerned
about reports of the severe and arbitrary
restrictions imposed on the right to
freedom of opinion and expression in the
State party’s legislation, including in the
Criminal Code, the Computer Crimes Act
(2007), Order 3/2015, and the restrictions
imposed through section 44 of the
interim Constitution. It is also concerned
about criminal proceedings, especially
criminal defamation charges, brought
against human rights defenders, activists,
journalists and other individuals under the
above-mentioned legislation, and about
reports of the suppression of debate and
campaigning, and criminal charges against
individuals during the run-up to the
Constitutional referendum in 2016
(arts. 19 and 25).”

Para. 36 “The State party should take all
measures necessary to guarantee the
enjoyment of freedom of opinion and
expression in all their forms, in accordance
with article 19 of the Covenant.
Any restriction should comply with the strict
requirements of article 19 (3), as further
developed in the Committee’s general
comment No. 34 (2011) on the freedoms
of opinion and expression, including the
strict tests of necessity and proportionality.
It should also consider decriminalizing
defamation and, in any case, countenance
the application of criminal law only in the
most serious of cases, bearing in mind that
imprisonment is never an appropriate
penalty for defamation. The State party
should also refrain from using its criminal
provisions, including the Computer
Crimes Act (2007), the Sedition Act and
other regulations, as tools to suppress
the expression of critical and dissenting
opinions. It should take all measures to
end prosecutions against those charged
for exercising their freedom of opinion
and expression during the constitutional
referendum, and provide appropriate
training to judges, prosecutors and law
enforcement personnel regarding protection
of freedom of expression and opinion.”

วรรค 35 “คณะกรรมการฯ มีความกังวลเกี่ยวกับ
รายงานการจำ�กัดที่รุนแรงและโดยพลการที่
่
กำ�หนดเกียวกั
บสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิด
่ึ
เห็นและการแสดงออกในกฎหมายของรัฐภาคีซง
รวมถึงในประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
่ ที่ 3/2558 และข้อจำ�กัดที่กำ�หนด
(2550) คำ�สัง
ผ่านมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชัว่ คราว
นอกจากนี้ ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการดำ�เนิน
่ ข้อหาหมิน
่ ประมาท
คดีอาญา โดยเฉพาะอย่างยิง
ทางอาญาที่ฟ้ องร้องผูห
้ ญิงนักปกป้ องสิทธิ
มนุษยชน นักเคลื่อนไหว นักข่าวและบุคคลอื่น ๆ
ภายใต้กฎหมายดังกล่าวข้างต้น และเกี่ยวกับ
รายงานการปราบปรามการอภิปรายและการหา
้ ข้อหาทางอาญาต่อบุคคลในช่วง
เสียง และการตัง
ประชามติรา่ งรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2559 (ข้อ 19
และ 25)”

้ หมดที่
วรรค 36 “รัฐภาคีควรดำ�เนินมาตรการทัง
จำ�เป็ นเพื่อรับประกันการมีเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นและการแสดงออกในทุกรูปแบบตาม
ข้อ 19 ของข้อตกลงร่วมกัน ข้อจำ�กัดใด ๆ ควร
เป็ นไปตามข้อกำ�หนดที่เข้มงวดของข้อ 19 (3)
่ เติมในความเห็นทัว่ ไปของคณะ
ี ารเพิม
ดังที่ได้มก
กรรมการฉบับที่ 34 (2554) เกี่ยวกับเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกรวม
ถึงการทดสอบความจำ�เป็ นและสัดส่วนที่เข้มงวด
่
นอกจากนี้ยังควรพิจารณาลดโทษฐานหมิน

OHCHR’s Regional Office for South-East Asia is located in Bangkok and was established in 2002.
More information on its work can be found at https://bangkok.ohchr.org
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ประมาทและไม่วา่ ในกรณีใด ๆ ให้ใช้กฎหมายอาญา
เฉพาะในคดีท่ีร้ายแรงที่สุดโดยพึงตระหนักว่าการ
่
จำ�คุกไม่เคยเป็ นโทษที่เหมาะสมสำ�หรับการหมิน
ประมาท นอกจากนี้รัฐภาคีควรละเว้นจากการใช้
่
บทบัญญัติทางอาญาของตนซึงรวมถึ
ง
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยว
กับคอมพิวเตอร์ (2550) พระราชบัญญัติการ
ปลุกระดมและข้อบังคับอื่น ๆ เพื่อเป็ นเครื่องมือใน
้ การแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์
การยับยัง
้ หมด
วิจารณ์และไม่เห็นด้วย ควรใช้มาตรการทัง
เพื่อยุติการดำ�เนินคดีกับผูท
้ ่ีถูกกล่าวหาว่าใช้
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดง
ออกในระหว่างการลงประชามติรา่ งรัฐธรรมนูญ
ี ารฝึ กอบรมที่เหมาะสมแก่ผพ
และจัดให้มก
ู้ พ
ิ ากษา
่
อัยการและผูบ
้ ง
ั คับใช้กฎหมายเกียวกับการคุ้ม
ครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น”
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CONCERN

R E C O M M E N D AT I O N

ข้ อ ห่ ว ง กั ง ว ล

ข้ อ เ ส น อ แ น ะ

Para. 37 “The Committee is concerned that
criticism and dissention regarding the
royal family is punishable with a sentence
of 3-15 years’ imprisonment, about reports
of a sharp increase in the number of
people detained and prosecuted for the
crime of lese-majesty since the military coup
and about extreme sentencing practices,
which result in dozens of years of
imprisonment in some cases (art. 19).”

Para. 38 “The State party should review
article 112 of the Criminal Code, on
publicly offending the royal family, to bring
it into line with article 19 of the Covenant.
Pursuant to its general comment No. 34, the
Committee reiterates that the imprisonment
of persons for exercising their freedom of
expression violates article 19.”

วรรค 37 “คณะกรรมการฯ มีความกังวลว่าการ
วิพากษ์วจ
ิ ารณ์และการคัดค้านเกี่ยวกับราชวงศ์มี
โทษจำ�คุก 3-15 ปี ซึ่งมีรายงานการเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วของจำ�นวนผู้ท่ีถูกคุมขังและถูก
้
ดำ�เนินคดีในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนับตัง
แต่การรัฐประหารโดยทหารและเกี่ยวกับการ
ี ารจำ�
พิจารณาคดีที่รุนแรงซึ่งส่งผลให้บางคดีมก
คุกหลายสิบปี (ข้อ 19)”

วรรค 38 “รัฐภาคีควรทบทวนมาตรา 112 ของ
ประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการกระทำ�ความ
ผิดต่อราชวงศ์อย่างเปิ ดเผยเพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรา 19 ของข้อตกลงร่วมกัน ตามความเห็น
ทัว่ ไปเลขที่ 34 คณะกรรมการขอย้ําว่าการจำ�คุก
บุคคลเนื่องจากใช้เสรีภาพในการแสดงความคิด
้ เป็ นการละเมิดมาตราที่ 19”
เห็นนัน

OHCHR’s Regional Office for South-East Asia is located in Bangkok and was established in 2002.
More information on its work can be found at https://bangkok.ohchr.org
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Para. 158.130 “Ensure that the right to freedom of expression is fully respected and its exercise
facilitated, including with respect to the drafting and adopting of the new Constitution
(Czech Republic);”

วรรค 158.130 “ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้รบ
ั การเคารพอย่างเต็มที่ และ
สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้รบ
ั การอำ�นวยความสะดวกรวมถึงการร่างและการใช้รฐ
ั ธรรมนูญ
ฉบับใหม่ (สาธารณรัฐเช็ก)”

Para. 158.131 “Respect fully press freedom and freedom of expression in accordance
with international law (Guatemala);”

วรรค 158.131 “เคารพเสรีภาพของสื่อมวลชนอย่างเต็มที่ และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ (กัวเตมาลา);”

Para. 158.132 “Further improve its human rights situation, including by ensuring civil and
political rights such as freedom of expression and political activities (Japan);”
Para. 158.133 “Enhance the rights of expression and opinion (Lebanon);”
Para. 158.134 “Fully respect freedom of press and expression (Republic of Korea);”
Para. 158.135 “Bring national legislation on freedom of expression in compliance with
international law (Albania);”
Para. 158.136 “Adopt rules and programmes to ensure freedom of expression and opinion
(Chile);”
Para. 158.137 “Ensure the protection of freedom of opinion and expression (France);”
Para. 158.138 “Guarantee the rights to freedom of expression and assembly and ensure an
inclusive debate among all stakeholders with regard to the upcoming referendum and the enactment
of a new constitution (Austria);”
Para. 158.139 “Condemn and investigate all violence against journalists, inform UNESCO of the
actions taken to prevent the killing of journalists and notify UNESCO of judicial inquiries conducted
(Netherland);”
Para. 158.140 “Inform UNESCO on the actions taken to prevent the impunity of the perpetrators
of the killings of journalists, and notify UNESCO of the status of the judicial inquiries conducted
(Austria);”

OHCHR’s Regional Office for South-East Asia is located in Bangkok and was established in 2002.
More information on its work can be found at https://bangkok.ohchr.org
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วรรค 158.132 “ปรับปรุงสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนเพิ่มเติมรวมถึงการรับรองสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมืองเช่นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและกิจกรรมทางการเมือง (ญี่ ปุ่ น);”
วรรค 158.133 “เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สิทธิในการแสดงออกและความคิดเห็น (เลบานอน);”
วรรค 158.134 “เคารพเสรีภาพของสื่อและการแสดงออกอย่างเต็มที่ (สาธารณรัฐเกาหลี);”
วรรค 158.135 “นำ�กฎหมายระดับชาติท่ี เกี่ ยวกับเสรีภาพในการแสดงออกมาปฏิบัติตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ (แอลเบเนีย);”
วรรค 158.136 “นำ�กฎเกณฑ์และโครงการมาใช้เพื่อให้การรับรองเสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความ
คิดเห็น (ชิลี);”
่ เศส);”
วรรค 158.137 “ให้การรับรองการปกป้ องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก (ฝรัง
วรรค 158.138 “ให้การรับประกันสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการชุ มนุมและให้การรับรองการอภิปราย
อย่างครอบคลุมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเกี่ ยวกับการลงประชามติที่จะเกิดขึ้นและการตรา
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (ออสเตรีย);”
วรรค 158.139 “ประณามและสอบสวนความรุนแรงต่อนักข่าว แจ้งให้ยูเนสโกทราบถึงการดำ�เนินการ
เพื่อป้ องกันการสังหารนักข่าวและแจ้งให้ยูเนสโกทราบเกี่ยวกับการไต่สวนกระบวนการยุติธรรม (เนเธอร์แลนด์);”
วรรค 158.140 “แจ้งยู เนสโกเกี่ ยวกับการดำ�เนินการเพื่อป้ องกันการที่ ผู้กระทำ�ความผิดไม่ต้องรับโทษจาก
การสังหารนักข่าว และแจ้งให้ยูเนสโกทราบถึงสถานะของการไต่สวนกระบวนการยุ ติธรรม (ออสเตรีย);”
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Para. 158.141 “Take measures to ensure the rights of peaceful assembly, freedom of expression
and freedom of assembly, especially in the context of peaceful protests (Costa Rica);”

วรรค 158.141 “ใช้มาตรการเพื่อให้การรับรองสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ เสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพใน
่ ในบริบทของการประท้วงโดยสันติ (คอสตาริกา)”
การชุมนุม โดยเฉพาะอย่างยิง

Para. 158.142 “Invigorate measures to safeguard the freedoms of press, speech, and broad
participation from various sectors in political and public life (Colombia).”

วรรค 158.142 “ส่งเสริมมาตรการเพื่อปกป้ องเสรีภาพของสื่อมวลชน การพู ดและการมีสว่ นร่วมอย่างกว้างขวาง
จากภาคส่วนต่าง ๆ ในชีวต
ิ ทางการเมืองและชีวต
ิ สาธารณะ (โคลอมเบีย);”

Para. 159.19 “Propose concrete dates for visits by the Special Rapporteurs on freedom of opinion
and expression (…) (Norway)”

่
วรรค 159.19 “ปรับเสนอวันที่ที่เป็ นรูปธรรมสำ�หรับการเยือนของผู้เชียวชาญอิ
สระด้านสิทธิเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นและการแสดงออก (…) (นอร์เวย์);”

Para. 159.50 “Review its legislation in order to ensure that all legislation, including any laws
regulating the internet access to information, comply with international human rights standards
protecting freedom of expression and freedom of assembly (Finland)”

้ หมด รวมถึงกฎหมายใด ๆ ที่ควบคุมการเข้า
วรรค 159.50 “เพิ่มทบทวนกฎหมายเพื่อให้การรับรองว่ากฎหมายทัง
ถึงข้อมูลอินเทอร์เน็ตสอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ปกป้ องเสรีภาพในการแสดงออกและ
เสรีภาพในการชุมนุม (ฟิ นแลนด์);”

Para. 159.51 “Ensure that there are no restrictions on freedom of expression especially for the
media and human rights defenders, and that no one faces threats and harassment, including
attitude adjustment, for expressing their views and that all legislation affecting freedom of expression
is compatible and implemented in line with Thailand’s international obligations as recommended
by the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders in 2016 (United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland)”

วรรค 159.51 “เคารพให้การรับรองว่าไม่มีการจำ�กัดเสรีภาพในการแสดงออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำ�หรับสื่อ
มวลชนและนักสิทธิมนุษยชน และไม่มีใครเผชิญกับการคุกคามและการข่มขู่ รวมถึงการปรับทัศนคติในการแสดง
ความคิดเห็นและกฎหมายทั้งหมดที่ มีผลต่อเสรีภาพในการแสดงออกที่ เข้ากันได้และนำ�ไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
พันธกรณีระหว่างประเทศของไทยตามคำ�แนะนำ�ของผู้เชี่ยวชาญอิสระเกี่ ยวกับสถานการณ์ของผู้พิทักษ์ สิทธิ
มนุษยชนในปี พ.ศ. 2559 (สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ);”

Para. 159.52 “Amend article 112 of Thailand’s Criminal Code to remove prison terms for offences
stemming from the legitimate exercise of the right to freedom of opinion and expression and ensure
that the prohibited acts are unambiguous and that sanctions are proportionate to the act committed
(Belgium)”

วรรค 159.52 “แก้ไขมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยเพื่อยกเลิกโทษจำ�คุกสำ�หรับความ
ผิดที่ เกิดจากการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกสุจริตและให้การรับรองว่าการกระทำ�
้ ไม่คลุมเครือและการลงโทษนัน
้ เป็ นไปตามสัดส่วนของการกระทำ�ที่ ได้กระทำ�ลงไป (เบลเยียม);”
ต้องห้ามนัน

Para. 159.53 “Repeal Order 3/2015 by the National Council for Peace and Order and the 2015
Public Assembly Act, and stop the use of the 2007 Act on Computer-Related Offences as well as
Criminal Code articles 112, 326, and 328 to restrict freedom of expression (Canada)”
Para. 159.54 “That steps be taken to abolish the lese-majesty legislation and the 2007 Computer
Crimes Act, and the immediate implementation of public and transparent proceedings in cases
concerning these laws (Norway)”

OHCHR’s Regional Office for South-East Asia is located in Bangkok and was established in 2002.
More information on its work can be found at https://bangkok.ohchr.org
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่ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 3/2558 และพระราชบัญญัติการชุ มนุม
วรรค 159.53 “ยกเลิกคำ�สัง
สาธารณะ พ.ศ. 2558 และยุ ติการใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ตลอดจน
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112, 326 และ 328 เพื่อจำ�กัดเสรีภาพในการแสดงออก (แคนาดา);”
้ ตอนดังกล่าวถูกนำ�ไปใช้เพื่อยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและพระราชบัญญัติวา่
วรรค 159.54 “ขัน
ด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และการดำ�เนินการต่อสาธารณะอย่างโปร่งใสในกรณีที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายเหล่านี้ (นอร์เวย์);”
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Para. 158.55 “Review the Penal Code articles 112 (lese-majesty), 326 (defamation), and 328
(slander) as well as 14 and 15 of the 2007 Computer Crimes Act, and align them to the human
rights international obligations (Spain)”

วรรค 158.55 “ตรวจสอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 (หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ) 326 (หมิ่นประมาท)
และ 328 (ใส่รา้ ย) รวมทั้ง 14 และ 15 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 และปรับให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน (สเปน)”

Para. 158.56 “Amend article 14 of the Computer Crimes Act to ensure it cannot be used to
prosecute cases of alleged defamation (Sweden)”

วรรค 158.56 “แก้ไขมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อให้การ
รับรองว่าไม่สามารถใช้ดำ�เนินคดีในกรณีท่ี มีการกล่าวหาว่าหมิ่นประมาทได้ (สวีเดน);”

Para. 159.57 “Amend the lese-majesty law to bring it in line with international human rights
standards, allow media to function independently and free of prior censorship or interference
by law enforcement agencies and release all those who have been jailed for exercising their rights
to freedom of expression (Latvia)”

วรรค 159.57 “แก้ไขกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
อนุญาตให้ส่ ือทำ�งานได้อย่างอิสระและปราศจากการเซ็นเซอร์หรือการแทรกแซงจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
และปล่อยตัวผู้ที่ ถูกจำ�คุกทั้งหมดเนื่ องจากใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออก (ลัตเวีย์);”

Para. 159.58 “Guarantee and respect the right to freedom of expression, (…) putting an end to
arbitrary detentions and arrests and any act of harassment against political actors and civil society,
including human rights defenders (Switzerland)”

วรรค 159.58 “รับประกันและเคารพสิทธิในเสรีภาพในการแสดงออก (…) ยุ ติการควบคุมและจับกุมโดยพลการ
และการข่มขู่ใด ๆ ต่อนักเคลื่ อนไหวทางการเมืองและภาคประชาสังคมรวมถึงนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน
(สวิตเซอร์แลนด์์ );”

Para. 159.59 “Ensure that the right of freedom of opinion is respected, including by reviewing
Article 112 of the Penal Code (…) (Germany)”

วรรค 159.59 “ให้การรับรองว่ามีการเคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น รวมถึงการทบทวน
มาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา (…) (เยอรมนี);”

Para. 159.60 “Remove undue restrictions on and infringements to the enjoyment of the freedoms
of expression (…) (Botswana)”

วรรค 159.60 “ลบข้อจำ�กัดที่ ไม่เหมาะสมและการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก (…) (บอตสวานา);”

Para. 159.61 “Repeal all legislation which undermines the freedom of expression and assembly and
ensure that all measures regarding these freedoms are consistent with Thailand’s obligations under
international law (Italy)”

วรรค 159.61 “ยกยกเลิกกฎหมายทั้งหมดที่ ทำ�ลายเสรีภาพในการแสดงออกและการชุ มนุมและให้การรับรองว่า
มาตรการทั้งหมดเกี่ ยวกับเสรีภาพเหล่านี้ มีความสอดคล้องกับพันธกรณีของไทยภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
(อิตาลี);”

Para. 159.62 “Immediately end all infringement on the rights to freedom of expression (…) under
section 44 of the 2014 interim constitution, the Computer Crimes Act, and articles 112 and 116 of
the Penal Code – and unconditionally release persons detained or imprisoned for exercising these
rights (Iceland)”

วรรค 159.62 “ยุติการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกโดยทันที (…) ภายใต้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับ
ชัว่ คราว พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 112 และ 116 และปล่อยตัวบุคคลที่ถูกคุมขังหรือจำ�คุกโดยไม่มีเงื่อนไขเพื่อใช้สิทธิเหล่านี้ (ไอซ์แลนด์);”

Para. 159.63 “Repeal existing legislation that restricts freedoms of expression and of assembly
in accordance with Thailand’s obligations under international human rights law (Brazil)”

OHCHR’s Regional Office for South-East Asia is located in Bangkok and was established in 2002.
More information on its work can be found at https://bangkok.ohchr.org
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UPR, รอบที่สอง (A/HRC/33/16), 2016 iii

วรรค 159.63 “ยกเลิกกฎหมายเดิมที่มีอยู่ท่ีจำ�กัดเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมตามพันธกรณีของไทย
ภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (บราซิล์);”

สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ประจำ�ภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตัง้ อยูท
่ ี่กรุงเทพฯ
่
่
้
้
่
้ มูลเพิมเติมเกียวกับผลงานได้ที https://bangkok.ohchr.org
และได้ก่อตังขึนในปี พ.ศ. 2545 สามารถดูขอ
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เสรีภาพในการสมาคม
และการชุมนุม

FREEDOM
OF ASSOCIATION
UN TREATY BODIES

Human Rights Committee (CCPR/C/THA/CO/2), 2017

คณะกรรมการประจำ�สนธิสญ
ั ญาสหประชาชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (CCPR/C/THA/CO/2), 2017 viii

viii

CONCERN

R E C O M M E N D AT I O N

ข้ อ ห่ ว ง กั ง ว ล

ข้ อ เ ส น อ แ น ะ

Peaceful assembly

Para. 40 “The State party should effectively
guarantee and protect the freedom of
peaceful assembly and avoid restrictions that
do not respond to the requirements under
article 4 of the Covenant. In particular, it
should refrain from imposing detention on
individuals who are exercising their rights
and who do not present a serious risk to
national security or public safety.”

การชุ มนุมโดยสงบ

วรรค 40 “รัฐภาคีควรรับประกันและปกป้ อง
เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและหลีกเลี่ยงการ
จำ�กัดต่างๆ ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำ�หนดตามข้อ 4
่ ควรละเว้น
ของข้อตกลงร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิง
การควบคุมตัวบุคคลที่ใช้สท
ิ ธิของพวกเขาและไม่
่ คงของ
ี ักษณะเป็ นภัยร้ายแรงต่อความมัน
ได้มล
ชาติหรือความปลอดภัยสาธารณะ”

Para. 39 “The Committee is concerned
about the excessive restrictions imposed on
the freedom of peaceful assembly since the
military coup of 2014, in particular the strict
banning of any public gathering of more
than five people and political gatherings of
more than four people. It is also concerned
about the provisions of the Public Assembly
Act (2015) that establish criminal penalties
for failing to provide prior notification to
authorities regarding the organization
of peaceful assemblies. The Committee is
particularly concerned about the arrest of
hundreds of people for having organized or
taken part in peaceful gatherings (art. 21).”

OHCHR’s Regional Office for South-East Asia is located in Bangkok and was established in 2002.
More information on its work can be found at https://bangkok.ohchr.org
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วรรค 39 “คณะกรรมการฯ มีความกังวลเกี่ยวกับ
การจำ�กัดเสรีภาพในการชุ มนุมโดยสงบที่ เกิน
ขอบเขตตั้งแต่รฐ
ั ประหารปี พ.ศ. 2557 โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการห้ามการรวมตัวมากกว่าห้าคน
ขึ้นไปในที่สาธารณะและห้ามการรวมตัวทางการ
่
้นไปอย่างเข้มงวด
เมืองมากกว่าสีคนขึ
นอกจากนี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ (2558)
ได้บัญญัติโทษทางอาญากรณีไม่แจ้งการจัดการ
ชุมนุมโดยสงบต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า
คณะกรรมการฯ มีความกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ี ่วนร่วมในการ
เกี่ยวกับการจับกุมผู้จัดหรือผู้มส
รวมตัวโดยสงบหลายร้อยคน (ข้อ 21)”

สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ประจำ�ภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตัง้ อยูท
่ ี่กรุงเทพฯ
่
่
้
้
่
้ มูลเพิมเติมเกียวกับผลงานได้ที https://bangkok.ohchr.org
และได้ก่อตังขึนในปี พ.ศ. 2545 สามารถดูขอ
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และการชุมนุม

FREEDOM
OF ASSOCIATION
UN TREATY BODIES

คณะกรรมการประจำ�สนธิสญ
ั ญาสหประชาชาติ

Committee on Economic, Social and Cultural Rights (E/C.12/THA/CO/1), 2015

iv

CONCERN

R E C O M M E N D AT I O N

ข้ อ ห่ ว ง กั ง ว ล

ข้ อ เ ส น อ แ น ะ

Para. 23 “The Committee is concerned that
educational personnel of private and public
universities, workers in public organizations
and non-Thai nationals do not have the right
to form trade unions (art. 8).”

Para. 23 “The Committee urges the State
party to ensure that all employees, in both
the private and public sectors, effectively
enjoy the right to freely form and join trade
unions and to extend the right to
non-nationals. Given the large number
of migrant workers in the State party, the
Committee emphasizes the importance of
recognizing their right to form and join trade
unions to represent their interests with a view
to improving the enjoyment of their
economic, social and cultural rights.”

วรรค 23 “คณะกรรมการฯ มีความกังวลว่า
บุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน
และของรัฐ แรงงานในองค์กรของรัฐและบุคคลที่
้ สหภาพ
ี ิทธิในการจัดตัง
ไม่ใช่คนสัญชาติไทยไม่มส
แรงงาน (ข้อ 8)”

วรรค 23 “คณะกรรมการฯ ขอเรียกร้องให้
้ ในภาค
รัฐภาคีให้การรับรองว่า ลูกจ้างทุกคนทัง
้
เอกชนและภาครัฐมีสท
ิ ธิอย่างเต็มที่ในการจัดตัง
และเข้าร่วมสหภาพแรงงานและเพื่อขยายสิทธิ
ให้กับบุคคลที่ไม่ใช่คนสัญชาติไทยด้วย เนื่องจาก

Para. 24 “The Committee recommends that
the State party ensure that public sector
employees who do not provide essential
services are entitled to their right to strike
in line with the Covenant and relevant ILO
standards. The Committee invites the State
party to ratify the ILO Freedom of
Association and Protection of the Right to
Organise Convention, 1948 (No. 87).”

วรรค 24 “คณะกรรมการฯ มีความกังวลว่าภาย
ใต้พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
นั้นไม่ใช่ลูกจ้างภาครัฐทุกคนจะได้รบ
ั สิทธิการนัด
หยุ ดงาน (ข้อ 8)”

Para. 24 “The Committee is concerned that
under the State Enterprise Labour Relations
Act not all public sector employees enjoy the
right to strike (art. 8).”

OHCHR’s Regional Office for South-East Asia is located in Bangkok and was established in 2002.
More information on its work can be found at https://bangkok.ohchr.org
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คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (E/C.12/THA/CO/1), 2015 iv

มีแรงงานข้ามชาติจ�ำ นวนมากในรัฐภาคี
คณะกรรมการฯ จึงเน้นยํ้าถึงความสำ�คัญของการ
้ และเข้าร่วมสหภาพ
ตระหนักถึงสิทธิในการจัดตัง
แรงงานเพื่อแสดงถึงผลประโยชน์ของพวกเขา
โดยมีจุดมุง
่ หมายเพื่อปรับปรุงการได้รบ
ั สิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของพวกเขา”

วรรค 24 “คณะกรรมการขอแนะนำ�ให้รฐ
ั ภาคีให้
การรับรองว่าลูกจ้างภาครัฐที่ไม่ได้ให้บริการที่
จำ�เป็ นได้รบ
ั สิทธิการนัดหยุดงานที่มีความสอด
คล้องกับข้อตกลงร่วมกันและมาตรฐาน ILO
ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการฯสนับสนุนให้รฐ
ั ภาคีให้
สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม
และการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว (ฉบับที่ 87)”

สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ประจำ�ภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตัง้ อยูท
่ ี่กรุงเทพฯ
่
่
้
้
่
้ มูลเพิมเติมเกียวกับผลงานได้ที https://bangkok.ohchr.org
และได้ก่อตังขึนในปี พ.ศ. 2545 สามารถดูขอ
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UNIVERSAL PERIODIC REVIEW (UPR)

รายงานทบทวนสถานการณ์สท
ิ ธิมนุษยชนของประเทศ (UPR)

UPR, second cycle (A/HRC/33/16), 2016

v

Para. 159.19 “Propose concrete dates for visits by the Special Rapporteur (…) on (…) freedom
of association and assembly, (…) (Norway);” (…)(…)

วรรค 159.19 “เสนอวันที่ ที่ เป็ นรูปธรรมสำ�หรับการเยือนของผู้เชี่ยวชาญอิสระ (…) ว่าด้วย (…) สิทธิเสรีภาพใน
การสมาคมและการชุ มนุม (…) (นอรเวย์);” (…)(…)

Para. 159.58 “Guarantee and respect the right to (…) association and assembly putting an end to
arbitrary detentions and arrests and any act of harassment against political actors and civil society,
including human rights defenders (Switzerland);”

วรรค 159.58 “รับประกันและเคารพสิทธิในเสรีภาพ (…) การสมาคมและการชุมนุมซึ่งเป็ นการยุติการควบคุมและ
จับกุมโดยพลการและการข่มขู่ใด ๆ ต่อนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและภาคประชาสังคมรวมถึงนักปกป้ องสิทธิ
มนุษยชน (สวิตเซอร์แลนด์);”

Para. 159.59 “(…) ensure a safe environment that promotes the rights of all people to freely associate and assemble without hindrances (Germany);

วรรค 159.59 “(…) ให้การรับรองสภาพแวดล้อมที่ ปลอดภัยที่ ส่งเสริมสิทธิของทุกคนในการสมาคมและการ
ชุ มนุมกันอย่างเสรีโดยไม่มีอุปสรรค (เยอรมนี);”

Para. 159.60 “Remove undue restrictions on and infringements to the enjoyment of the freedoms of
(…) association and peaceful assembly (Botswana);”

วรรค 159.60 “ลบข้อจำ�กัดที่ ไม่เหมาะสมและการละเมิดสิทธิเสรีภาพ (…) ในการสมาคมและการชุ มนุมโดยสันติ
(บอตสวานา);”

Para. 159.62 “Immediately end all infringement on the rights to (…) association and peaceful
assembly under section 44 of the 2014 interim constitution, the Computer Crimes Act, and articles
112 and 116 of the Penal Code – and unconditionally release persons detained or imprisoned for
exercising these rights (Iceland).”

OHCHR’s Regional Office for South-East Asia is located in Bangkok and was established in 2002.
More information on its work can be found at https://bangkok.ohchr.org
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UPR, รอบที่สอง (A/HRC/33/16), 2016 v

วรรค 159.62 “ยุติการละเมิดสิทธิเสรีภาพ (…) ในการสมาคมและการชุมนุมโดยสันติโดยทันที ภายใต้มาตรา 44
ของรัฐธรรมนูญฉบับชัว่ คราว พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และ 116 และปล่อยตัวบุคคลที่ถูกคุมขังหรือจำ�คุกอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิ
เหล่านี้โดยไม่มีเงื่อนไข (ไอซ์แลนด์);”

สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ประจำ�ภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตัง้ อยูท
่ ี่กรุงเทพฯ
่
่
้
้
่
้ มูลเพิมเติมเกียวกับผลงานได้ที https://bangkok.ohchr.org
และได้ก่อตังขึนในปี พ.ศ. 2545 สามารถดูขอ
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UN SPECIAL PROCEDURES

กลไกพิเศษของสหประชาชาติ

Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises
(A/HRC/41/43/Add.1), 2019 vi

Para. 95 “The Working Group encourages the Government (…):

วรรค 95 “คณะทำ�งานฯ สนับสนุนให้รฐ
ั บาล (…):

(c) Implement training programmes to help empower migrant workers, in order for them to exercise
their rights to freedom of association and collective bargaining”

(ค) ดำ�เนินโครงการฝึ กอบรมเพื่อช่วยเพิ่มศั กยภาพให้กับแรงงานข้ามชาติเพื่อให้พวกเขาใช้สิทธิเสรีภาพในการ
สมาคมและการเจรจาต่อรองร่วมกัน”

OHCHR’s Regional Office for South-East Asia is located in Bangkok and was established in 2002.
More information on its work can be found at https://bangkok.ohchr.org
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Committee on the Elimination of Discrimination against Women, (CEDAW/C/THA/CO/6-7), 2017

คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบต
ั ิต่อสตรี (CEDAW/C/THA/CO/6-7), 2017 vii

CONCERN

R E C O M M E N D AT I O N

ข้ อ ห่ ว ง กั ง ว ล

ข้ อ เ ส น อ แ น ะ

Women human rights defenders

Para. 31 “The Committee recommends that
the State party:

ผู้หญิงนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน

วรรค 31 “คณะกรรมการเสนอแนะให้รฐ
ั ภาคี:

วรรค 30 “คณะกรรมการแสดงข้อห่วงกังวล
อย่างจริงจังที่ผู้หญิงนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน
โดยเฉพาะผู้ท่ีปกป้ องสิทธิในที่ดิน ปกป้ องสิทธิ
ทางสิ่งแวดล้อมและสิทธิของสตรีชนเผ่า ผู้หญิง
ในชนบท ผู้หญิงเลสเบี้ยน กะเทย ผู้หญิงข้ามเพศ
และสตรีมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลาย
เป็ นเป้ าหมายของการฟ้ องร้อง การข่มขู่ ความ
รุนแรงและการคุกคามจากทางการและองค์กร
ธุรกิจมากขึ้นเนื่องจากการทำ�งาน”

(ก) นำ�มาตรการที่มีประสิทธิภาพมาใช้และดำ�เนิน
การโดยไม่ชก
้ ญิงนัก
ั ช้าเพื่อความคุ้มครองผูห
่
ปกป้ องสิทธิมนุษยชนเพือให้พวกเธอทำ�งาน
สำ�คัญได้อย่างอิสระโดยไม่ตอ
้ งกลัวหรือถูกคุกคาม
จากการถูกฟ้ องร้อง การข่มขู่ ความรุนแรงหรือ
การคุกคาม รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
สำ�นักงานคุม
้ ครองพยานภายในกระทรวงยุติธรรม
โดยการปรึกษากับผูห
้ ญิงนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน

Para. 30 “The Committee expresses serious
concern that women human rights
defenders, in particular those advocating
for land rights, protection of the environment
and the rights of indigenous women, rural
women, lesbian women, bisexual women,
transgender women and Muslim women
in the southern border provinces, have
increasingly become targets of lawsuits,
harassment, violence and intimidation by
authorities and business enterprises
because of their work.”

(a) Adopt and implement, without delay,
effective measures for the protection of
women human rights defenders to enable
them to freely undertake their important
work without fear or threat of lawsuits,
harassment, violence or intimidation,
including by improving the effectiveness,
in consultation with women human rights
defenders, of the Witness Protection Office
within the Ministry of Justice;
(b) Effectively investigate, prosecute and
adequately punish all cases of harassment,
violence and intimidation against women
human rights defenders and provide
effective remedies to victims.”

OHCHR’s Regional Office for South-East Asia is located in Bangkok and was established in 2002.
More information on its work can be found at https://bangkok.ohchr.org

13

vii

(ข) สอบสวน ดำ�เนินคดีและลงโทษในกรณีของ
การข่มขู่ การใช้ความความรุนแรงและการคุกคาม
ในทุกกรณีตและการข่มขูผ
่ ห
ู้ ญิงนักสิทธิมนุษยชน
อย่างมีประสิทธิภาพและให้การเยียวยาแก่เหยื่อให้
เกิดประสิทธิผล”
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คณะกรรมการประจำ�สนธิสญ
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Human Rights Committee (CCPR/C/THA/CO/2), 2017

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (CCPR/C/THA/CO/2), 2017 viii

viii

CONCERN

R E C O M M E N D AT I O N

ข้ อ ห่ ว ง กั ง ว ล

ข้ อ เ ส น อ แ น ะ

Para. 21 “The Committee is particularly
concerned about reports of torture and other
ill-treatment, extrajudicial executions and
enforced disappearances against, inter alia,
human rights defenders, including in the
context of the southern border provinces.
The Committee remains concerned about
widespread impunity for those crimes and
the slow progress in investigating such cases,
including cases of the shooting of
civilians during the political violence
of 2010, the enforced disappearances
of Somchai Neelapaijit and Porlajee “Billy”
Rakchongcharoen and the torture endured
by Kritsuda Khunasen
(arts. 2, 6-7, 9-10 and 16).”

Para. 22 “The State party should:

วรรค 21 “คณะกรรมการฯ มีความกังวลโดย
่ เกี่ยวกับรายงานการทรมานและ
เฉพาะอย่างยิง
การปฏิบต
ั ิท่ีโหดร้าย การประหารชีวต
ิ การวิสามัญ
ฆาตกรรมและการบังคับบุคคลให้สญ
ู หาย
นักปกป้ องสิทธิมนุษยชน รวมถึงในบริบทของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย คณะกรรมการฯ
ยังคงกังวลเกี่ยวกับการยกเว้นโทษอย่างกว้าง
้ และความคืบหน้าใน
ขวางสำ�หรับความผิดเหล่านัน
การสอบสวนกรณีดังกล่าวที่ล่าช้า รวมถึงคดียง
ิ
พลเรือนในช่วงความรุนแรงทางการเมืองปี พ.ศ.
2553 การบังคับให้สญ
ู หายของทนายสมชาย
นีละไพจิตรและนายพอละจี “บิลลี่” รักจงเจริญ
และการทรมานที่ต้องเผชิญโดยกริชสุดา
คุณะเสน (ข้อ 2, 6-7, 9-10 และ 16)”

วรรค 22 “รัฐภาคีควร:

(a) Ensure that cases are reported and that
prompt, impartial and thorough investigations
are carried out into all allegations and
complaints concerning the unlawful and
excessive use of force by law enforcement
officials and the military, including torture,
enforced disappearances and extrajudicial
killings, including in the context of the
southern border provinces. It should also
ensure that perpetrators are prosecuted
and, if convicted, punished with
appropriate sanctions;
(b) Provide the truth about the circumstances
of those crimes and, in cases of enforced
disappearances, clarify the fate or
whereabouts of the victims and ensure that
their relatives are informed about the
progress and the results of investigations;
(c) Ensure that the victims are provided with
full reparation, including satisfaction and
guarantees of non-repetition;

OHCHR’s Regional Office for South-East Asia is located in Bangkok and was established in 2002.
More information on its work can be found at https://bangkok.ohchr.org
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ี ารรายงานคดีและการ
(ก) ให้การรับรองว่าได้มก
สอบสวนอย่างรวดเร็ว เป็ นกลางและครบถ้วน
้ หมดเกี่ยว
สำ�หรับข้อกล่าวหาและข้อร้องเรียนทัง
กับการใช้อ�ำ นาจอย่างผิดกฎหมายและเกินขอบเขต
ของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและทหาร รวมถึง
การทรมาน การบังคับให้สูญหายและการวิสามัญ
้ ในบริบทของจังหวัดชายแดน
ฆาตกรรม รวมทัง
ภาคใต้ด้วย นอกจากนี้ให้การรับรองด้วยว่า
ผู้กระทำ�ความผิดได้รบ
ั การดำ�เนินคดีและหากพบ
ว่ามีความผิดจริงจะต้องได้รบ
ั การตัดสินลงโทษ
ด้วยการลงโทษที่เหมาะสม
(ข) นำ�เสนอความจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ของ
้ และในกรณีของการบังคับ
อาชญากรรมเหล่านัน
้ี
ให้สูญหาย ให้ชแจงชะตากรรมหรื
อที่อยู่ของเหยื่อ
และให้การรับรองว่าญาติของพวกเขาจะได้รบ
ั การ
่
แจ้งเกียวกับความคืบหน้าและผลการสอบสวน
(ค) ให้การรับรองว่าเหยื่อจะได้รบ
ั การชดใช้เต็ม
จำ�นวน รวมถึงความพึงพอใจและการรับประกัน
้น
ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ารอยขึ
ํ
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (CCPR/C/THA/CO/2), 2017 viii

viii

CONCERN

R E C O M M E N D AT I O N

ข้ อ ห่ ว ง กั ง ว ล

ข้ อ เ ส น อ แ น ะ

Para. 35 “The Committee is concerned
about reports of the severe and arbitrary
restrictions imposed on the right to
freedom of opinion and expression in the
State party’s legislation, including in the
Criminal Code, the Computer Crimes Act
(2007), Order 3/2015, and the restrictions
imposed through section 44 of the interim
Constitution. It is also concerned about
criminal proceedings, especially
criminal defamation charges, brought
against human rights defenders, activists,
journalists and other individuals under
the above-mentioned legislation, and
about reports of the suppression of debate
and campaigning, and criminal charges
against individuals during the run-up to the
Constitutional referendum in 2016
(arts. 19 and 25).”

Para. 36 “The State party should take all
measures necessary to guarantee the
enjoyment of freedom of opinion and
expression in all their forms, in accordance
with article 19 of the Covenant.
Any restriction should comply with the strict
requirements of article 19 (3), as further
developed in the Committee’s general
comment No. 34 (2011) on the freedoms
of opinion and expression, including the
strict tests of necessity and proportionality.
It should also consider decriminalizing
defamation and, in any case, countenance
the application of criminal law only in the
most serious of cases, bearing in mind that
imprisonment is never an appropriate
penalty for defamation. (...)”

วรรค 35 “คณะกรรมการฯ มีความกังวลเกี่ยวกับ
รายงานเรื่องการจำ�กัดที่ รุนแรงและโดยพลการที่
่
กำ�หนดเกียวกั
บสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิด
เห็นและการแสดงออกในกฎหมายของรัฐภาคี
ซึ่งรวมถึงในประมวลกฎหมายอาญา
่
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำ�ความผิดเกียวกั
บ
่ ที่ 3/2558 และ
คอมพิวเตอร์ (2550) คำ�สัง
่ �หนดผ่านมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ
ข้อจำ�กัดทีกำ
ฉบับชัว่ คราว นอกจากนี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับ
่ ข้อหาหมิน
่
การดำ�เนินคดีอาญา โดยเฉพาะอย่างยิง
ประมาททางอาญาที่ฟ้ องร้องผู้หญิงนักปกป้ องสิ
ทธิมนุษยชน นักเคลื่ อนไหว นักข่าวและบุ คคล
อื่ น ๆ ภายใต้กฎหมายดังกล่าวข้างต้น และเกี่ ยว

้ หมดที่
วรรค 36 “รัฐภาคีควรดำ�เนินมาตรการทัง
จำ�เป็ นเพื่อรับประกันการมีเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นและการแสดงออกในทุกรูปแบบตาม
ข้อ 19 ของข้อตกลงร่วมกัน ข้อจำ�กัดใด ๆ ควร
เป็ นไปตามข้อกำ�หนดที่เข้มงวดของข้อ 19 (3)
่ เติมในความเห็นทัว่ ไปของคณะ
ี ารเพิม
ดังที่ได้มก
กรรมการฉบับที่ 34 (2554) เกี่ยวกับเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกรวม
ถึงการทดสอบความจำ�เป็ นและสัดส่วนที่เข้มงวด
่
นอกจากนี้ยังควรพิจารณาลดโทษฐานหมิน
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กับรายงานการปราบปรามการอภิปรายและการ
หาเสียง และการตั้งข้อหาทางอาญาต่อบุ คคลใน
ช่วงประชามติรา่ งรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2559 (ข้อ
19 และ 25)”

ประมาทและไม่วา่ ในกรณีใด ๆ ให้ใช้กฎหมายอาญา
เฉพาะในคดีท่ีร้ายแรงที่สุดโดยพึงตระหนักว่าการ
่
จำ�คุกไม่เคยเป็ นโทษที่เหมาะสมสำ�หรับการหมิน
ประมาท(...)”
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ix

CONCERN

R E C O M M E N D AT I O N

ข้ อ ห่ ว ง กั ง ว ล

ข้ อ เ ส น อ แ น ะ

Enabling environment for civil society

Para. 11 “The Committee urges the State
party to adopt all the measures necessary
to protect human rights activists, including
those working to defend economic, social
and cultural rights, from any and all acts
of intimidation, harassment and killings and
to ensure that perpetrators of such acts are
brought to justice.”

สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำ�งานของภาค
ประชาสังคม

วรรค 11 “คณะกรรมการขอเรียกร้องให้รฐ
ั ภาคี
นำ�มาตรการทั้งหมดที่ จำ�เป็ นมาใช้ในการปกป้ อง
นักเคลื่ อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงผู้ท่ี ทำ�
งานเพื่อปกป้ องสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม จากการกระทำ�ที่ เป็ นการคุกคาม
การข่มขู่และการสังหารใด ๆ และเพื่อให้แน่ใจว่า
ผู้กระทำ�ผิดดังกล่าวจะถูกนำ�ตัวเข้าสู่กระบวนการ
ยุ ติธรรม”

Para. 11 “The Committee expresses concern
at reports of enforced disappearances and
killings of land-rights and environmental
activists, and of perpetrators often going
unpunished.”

OHCHR’s Regional Office for South-East Asia is located in Bangkok and was established in 2002.
More information on its work can be found at https://bangkok.ohchr.org
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คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (E/C.12/THA/CO/1), 2015 ix

วรรค 11 “คณะกรรมการฯ แสดงความกังวล
ต่อรายงานการบังคับให้สูญหายและการสังหาร
นักเคลื่ อนไหวด้านสิทธิในที่ ดินและสิ่งแวดล้อม
และผู้กระทำ�ผิดมักจะไม่ได้รบ
ั การลงโทษ”
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่ ี่กรุงเทพฯ
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PROTECTION OF
HUMAN RIGHTS DEFENDERS

การคุ้มครอง
นักปกป้ องสิทธิมนุษยชน

UN TREATY BODIES

คณะกรรมการประจำ�สนธิสญ
ั ญาสหประชาชาติ

Committee against Torture (CAT/C/THA/CO/1), 2014

คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน (CAT/C/THA/CO/1), 2014 x

x

CONCERN

R E C O M M E N D AT I O N

ข้ อ ห่ ว ง กั ง ว ล

ข้ อ เ ส น อ แ น ะ

Human rights defenders

Para. 18 “The State party should take all
the necessary measures to :

นักปกป้ องสิทธิมนุษยชน

วรรค 18 “รัฐภาคีควรดำ�เนินมาตรการที่ จำ�เป็ น
้ หมดเพื่อ:
ทัง

Para. 18 “The Committee is concerned at
the numerous and consistent allegations of
serious acts of reprisals and threats against
human rights defenders, journalists,
community leaders and their relatives,
including verbal and physical attacks,
enforced disappearances and extrajudicial
killings, as well as by the lack of information
provided on any investigations into such
allegations (arts. 2, 12, 14 and 16).”

(a) put an immediate halt to harassment
and attacks against human rights defenders,
journalists and community leaders ; and
(b) systematically investigate all reported
instances of intimidation, harassment and
attacks with a view to prosecuting and
punishing perpetrators, and guarantee
effective remedies to victims and their
families. In that regard, the Committee
recommends that the Thai authorities
provide the family of Somchai Neelaphaijit
with full reparation and take effective
measures aimed at the cessation of
continuing violations , in particular by
guaranteeing the right to truth
(general comment No. 3, Para.. 16).”

OHCHR’s Regional Office for South-East Asia is located in Bangkok and was established in 2002.
More information on its work can be found at https://bangkok.ohchr.org
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วรรค 18 “คณะกรรมการฯ มีความกังวลเกี่ยวกับ
ข้อกล่าวหาจำ�นวนมากและสอดคล้องกันเกี่ยวกับ
การกระทำ�ที่ร้ายแรงในการตอบโต้และการคุกคาม
นักปกป้ องสิทธิมนุษยชน นักข่าว ผู้นำ�ชุมชนและ
ญาติของพวกเขา รวมถึงการโจมตีทางวาจาและ
ทางกายภาพ การบังคับให้สูญหาย และการ
้ การขาดข้อมูลที่มีใน
วิสามัญฆาตกรรม รวมทัง
การสืบสวนข้อกล่าวหาดังกล่าว (ข้อ 2, 12, 14
และ 16)”

(ก) ยุติการข่มขูแ
่ ละโจมตีนก
ั ปกป้ องสิทธิมนุษยชน
นักข่าวและผูน
้ ำ�ชุมชนโดยทันที และ
(ข) ตรวจสอบกรณีการคุกคาม การข่มขูแ
่ ละการ
่
้ หมดอย่างเป็ นระบบเพื่อ
โจมตีทีได้รบ
ั รายงานทัง
ดำ�เนินคดีและลงโทษผูก
้ ระทำ�ผิดและรับประกัน
การเยียวยาที่มีประสิทธิภาพต่อเหยื่อและ
ครอบครัวของพวกเขา ในเรื่องนี้ คณะกรรมการ
เสนอแนะให้ทางการไทยดำ�เนินมาตรการเยียวยา
ให้กับครอบครัวของสมชาย นีละไพจิตรอย่างเต็ม
ที่และดำ�เนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อยุติการ
่ การรับ
ละเมิดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิง
ประกันสิทธิในการรับรูค
้ วามจริง (ความเห็นทัว่ ไปที่
3 วรรค.. 16)”

สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ประจำ�ภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตัง้ อยูท
่ ี่กรุงเทพฯ
่
่
้
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่
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PROTECTION OF
HUMAN RIGHTS DEFENDERS

การคุ้มครอง
นักปกป้ องสิทธิมนุษยชน

UN SPECIAL PROCEDURES

กลไกพิ เ ศษของสหประชาชาติ

Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises
(A/HRC/41/43/Add.1), 2019 xi

Para. 91 “One of the central issues observed by the Working Group was the need for Thailand to
move back to a democratic system of governance and for the removal of the orders issued under
article 44 of the interim Constitution by the National Council for Peace and Order. The Working
Group thus welcomed the move towards general elections on 24 March 2019. It notes Council
order No. 22/2018, which repealed, wholly or partially nine previous orders, including
order No. 3/2015. During military rule, Thailand saw the curtailment of civil society activity and
increased surveillance and prosecution of human rights defenders, journalists and environmentalists,
all of which has had a chilling effect on the civic space. The Government should work closely with
civil society organizations and support their activities, and promote and protect the rights of human
rights defenders, journalists and environmentalists.”(…)
Para. 93 “The Working Group was pleased to see that, despite the restrictions on free speech, there
was a very active civil society in Thailand, which was leading the way in promoting business respect
for human rights. However, the Working Group was very concerned about the persecution of human
rights defenders and the so-called attitude adjustment practice. It was moved by the testimonies
of individuals from affected communities, whose unyielding efforts to seek justice was admirable,
particularly when considering the insurmountable odds they faced in defending their rights and
traditional lands.”(…)
Para. 102 “The Working Group recommends that civil society organizations: (…)
(b) Continue to document and raise the cases of human rights abuses, particularly those committed
against environmentalists and human rights defenders, in all appropriate national, regional and
international forums;”

OHCHR’s Regional Office for South-East Asia is located in Bangkok and was established in 2002.
More information on its work can be found at https://bangkok.ohchr.org
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คณะทำ�งานด้านสิทธิมนุษยชนและบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่น ๆ (A/HRC/41/43/Add.1), 2019 xi

้ ข้อสังเกตคือความจำ�เป็ นที่ประเทศไทยจะต้องกลับไปสู่
วรรค 91 “ประเด็นสำ�คัญประการหนึ่งที่คณะทำ�งานฯ ตัง
่ ที่ออกตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชัว่ คราวโดย
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยและการถอนคำ�สัง
้ ทัว่ ไปในวันที่ 24 มีนาคม
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะทำ�งานฯ จึงยินดีท่ีประเทศไทยจะเดินหน้าสูก
่ ารเลือกตัง
่ คสช. ฉบับที่ 22/2018 ซึ่งยกเลิกคำ�สัง
่ ก่อนหน้านี้ทัง
้ หมดหรือบางส่วนรวมถึงคำ�สัง
่ ที่
พ.ศ. 2562 บันทึกคำ�สัง
3/2015 ในระหว่างการปกครองของกองทัพ ประเทศไทยได้เห็นการจำ�กัดกิจกรรมภาคประชาสังคมและเพิ่มการ
้ หมดนี้ส่งผลกระทบอย่างน่า
เฝ้ าระวังและดำ�เนินคดีกับนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน นักข่าวและนักสิ่งแวดล้อมซึ่งทัง
กลัวต่อพื้นที่ของพลเมือง รัฐบาลควรทำ�งานอย่างใกล้ชด
ิ กับองค์กรภาคประชาสังคมและสนับสนุนกิจกรรมของ
พวกเขาและส่งเสริมและปกป้ องสิทธิของนักปกป้ องสิทธิมนุษยชน นักข่าวและนักสิ่งแวดล้อม” (…)
วรรค 93 “คณะทำ�งานฯ มีความยินดีท่ี จะได้เห็นเป็ นประจักษ์ แม้จะมีการจำ�กัดเสรีภาพในการพู ด แต่ก็มีภาค
ประชาสังคมที่ มีบทบาทมากในประเทศไทยซึ่งเป็ นผู้นำ�ในการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนทางธุ รกิจ
อย่างไรก็ตาม คณะทำ�งานฯ กังวลอย่างมากเกี่ยวกับการคุกคามนักปกป้ องสิทธิมนุษยชนและสิ่งที่เรียกกันว่าการ
ปรับทัศนคติ ประจักษ์พยานของบุคคลจากชุมชนที่ได้รบ
ั ผลกระทบซึ่งมีความพยายามอย่างไม่ยอมแพ้ในการแสวง
หาความยุติธรรมเป็ นสิ่งที่น่าชื่นชม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงโอกาสที่แทบจะเป็ นไปไม่ได้ท่ีพวกเขาเผชิญ
อยู่ในการปกป้ องสิทธิและดินแดนดั้งเดิมของพวกเขา” (…)
วรรค 102 “คณะทำ�งานฯ เสนอแนะให้องค์กรภาคประชาสังคม: (…)
(ข) ดำ�เนินการจัดทำ�เอกสารอย่างต่อเนื่องและหยิบยกกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะกรณีท่ีกระทำ�ต่อ
่ แวดล้อมและนักปกป้ องสิทธิมนุษยชนในการประชุมระดับประเทศ ภูมภ
นักเคลื่อนไหวด้านสิง
ิ าคและระหว่างประเทศ
้ หมด)”
ที่เหมาะสมทัง
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สิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

RIGHT TO
INFORMATION
UN TREATY BODIES

คณะกรรมการประจำ�สนธิสญ
ั ญาสหประชาชาติ

Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD/C/THA/CO/1), 2016

xii

CONCERN

R E C O M M E N D AT I O N

ข้ อ ห่ ว ง กั ง ว ล

ข้ อ เ ส น อ แ น ะ

Para. 41 “The Committee is concerned at the
lack of availability of public information and
mass media for persons with disabilities in
accessible and usable formats, that
Thai Sign Language is only recognized in
a government resolution of 17 August 1999
signed by the Permanent Secretary for
Education on behalf of the Government,
and that provision of sign language
interpreters in public offices is very limited,
especially in rural and remote areas.”

Para. 42 “The Committee recommends that
the State party develop and use accessible
communication formats, such as Braille,
tactile formats, sign language, easy-read
and others, for mass media and public
information ensure the accessibility of
government websites, and take with
concrete and effective measures to control
and monitor accessibility and apply
sanctions for non-compliance. It also
recommends that the State party officially
recognize Thai Sign Language in legislation
to ensure its full and effective application in
the State party and increase training and
certification initiatives to ensure the availability of professional Thai Sign Language
interpreters.”

วรรค 41 “คณะกรรมการฯ มีความกังวลในการ
ขาดข้อมูลสาธารณะและจากสื่อมวลชนสำ�หรับคน
พิการในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและใช้งานได้
ภาษามือไทยเพิ่งได้รบ
ั การยอมรับในมติของ
่
่
รัฐบาลเมือวันที 17 สิงหาคม พ.ศ. 2542 ซึ่งลง
นามโดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการในนามของ
รัฐบาลและการจัดหาล่ามภาษามือในสำ�นักงาน
้ มีข้อจำ�กัดเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะ
สาธารณะนัน
ในพื้นที่ชนบทและห่างไกล”

วรรค 42 “คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้รฐ
ั ภาคี
พัฒนาและใช้รป
ู แบบการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงได้
เช่น อักษรเบรลล์ รูปแบบการสัมผัส ภาษามือ
อ่านง่ายและอื่น ๆ สำ�หรับสื่อมวลชนและข้อมูล
สาธารณะเพื่อให้การรับรองว่าสามารถเข้าถึง
เว็บไซต์ของรัฐบาลได้ และนำ�ไปใช้อย่างเป็ น
รูปธรรมและด้วยมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมและตรวจสอบความสามารถในการเข้าถึง
และการใช้มาตรการลงโทษสำ�หรับการไม่ปฏิบัติ
ตาม นอกจากนี้ ยังแนะนำ�ให้รฐ
ั ภาคียอมรับภาษา
มือไทยอย่างเป็ นทางการในกฎหมายเพื่อการ
รับรองว่าได้มีการประยุกต์ใช้อย่างเต็มที่และมี
่ ด้านการ
ประสิทธิภาพในรัฐภาคีและเพิ่มการริเริม
ฝึ กอบรมเพื่อให้การรับรองล่ามภาษามือไทยระดับ
มืออาชีพ”

OHCHR’s Regional Office for South-East Asia is located in Bangkok and was established in 2002.
More information on its work can be found at https://bangkok.ohchr.org
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สิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

RIGHT TO
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UN TREATY BODIES

คณะกรรมการประจำ�สนธิสญ
ั ญาสหประชาชาติ

Committee on Economic, Social and Cultural Rights (E/C.12/THA/CO/1), 2015

xiii

CONCERN

R E C O M M E N D AT I O N

ข้ อ ห่ ว ง กั ง ว ล

ข้ อ เ ส น อ แ น ะ

Para. 10 “The Committee is concerned at
the: (…)

Para. 10 “The Committee recommends that
the State party take all the steps necessary,
including revising its legal and policy
framework, to: (…)

่
วรรค 10 “คณะกรรมการฯ มีความกังวลเกียวกั
บ:
(…)

วรรค 10 “คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้รฐ
ั ภาคี
้ ตอนที่จำ�เป็ น รวมถึงการแก้ไข
ดำ�เนินการทุกขัน
กรอบกฎหมายและนโยบายเพื่อ: (…)

(c) Adverse effects of economic activities
connected with the exploitation of natural
resources, including large-scale projects
such as the Map Ta Phut Industrial Estate,
on the enjoyment of economic, social and
cultural rights by people living in the areas
concerned and the lack of participatory
mechanisms and consultations, as well as
limited access to information for the individuals and communities affected (arts. 1 (2), 2,
11, 12 and 15).”

(c) Adopt a human rights-based approach
in its development projects, as well as
establish participatory mechanisms in order
to ensure that no decision is made that may
affect access to resources without consulting
the individuals and communities concerned,
with a view to seeking their free, prior and
informed consent.”

OHCHR’s Regional Office for South-East Asia is located in Bangkok and was established in 2002.
More information on its work can be found at https://bangkok.ohchr.org

20

คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (E/C.12/THA/CO/1), 2015 xiii

(ค) ผลกระทบที่ไม่พง
ึ ประสงค์ของกิจกรรมทาง
่ ยวข้
่
เศรษฐกิจทีเกี
องกับการแสวงหาประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงโครงการขนาดใหญ่
เช่น นิคมอุ ตสาหกรรมมาบตาพุ ดต่อการได้รบ
ั
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของผูค
้ น
่
่ เกี
่ ยวข้
่
ทีอาศั
ยอยูใ่ นพื้นทีที
องและการขาดกลไกการ
มีสว่ นร่วมและการปรึกษาหารือตลอดจนการเข้าถึง
ข้อมูลที่ได้รบ
ั การจำ�กัดสำ�หรับบุคคลและชุมชนที่
ได้รบ
ั ผลกระทบ (ข้อ 1 (2), 2, 11, 12 และ 15)”

(ค) นำ�แนวทางตามสิทธิมนุษยชนมาใช้ในโครงการ
พัฒนาตลอดจนสร้างกลไกการมีสว่ นร่วมเพื่อให้
ี ารตัดสินใจใด ๆ ที่อาจส่งผล
การรับรองว่าจะไม่มก
กระทบต่อการเข้าถึงทรัพยากรโดยไม่ปรึกษา
บุคคลและชุมชนที่เกี่ยวข้องด้วยความยินยอม
โดยสมัครใจและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า”
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่ ี่กรุงเทพฯ
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้ มูลเพิมเติมเกียวกับผลงานได้ที https://bangkok.ohchr.org
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RIGHT TO
INFORMATION

สิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

UN SPECIAL PROCEDURES

กลไกพิ เ ศษของสหประชาชาติ

Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises
(A/HRC/41/43/Add.1), 2019 1

Para. 95 “The Working Group encourages the Government:
(…)

วรรค 95 “คณะทำ�งานฯ สนับสนุนให้รฐ
ั บาล:
(…)

(e) Continue and enhance the implementation of policies and programmes that aim to provide
migrant workers with information regarding their rights and the complaint procedures available;
this information should be made available in their native languages on their arrival in Thailand and
through hotlines”

(จ) ดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องและเพิ่มประสิทธิภาพการดำ�เนินการตามนโยบายและโครงการที่ มุ่งหวังให้แรงงาน
้ ตอนการร้องเรียนที่ มี ข้อมู ลนี้ควรจัดเผยแพร่ด้วยภาษาแม่ของพวกเขา
ข้ามชาติได้รบ
ั ข้อมู ลเกี่ ยวกับสิทธิและขัน
เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยและผ่านสายด่วน“

OHCHR’s Regional Office for South-East Asia is located in Bangkok and was established in 2002.
More information on its work can be found at https://bangkok.ohchr.org
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คณะทำ�งานด้านสิทธิมนุษยชนและบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่น ๆ (A/HRC/41/43/Add.1), 2019 1
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