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สถานการณ 10 เดน (กาวหนา) 
 
1. การเลือกตั ้ง ป 2562 : สิทธิของประชาชนในการกำหนดและการมีสวนรวมในอำนาจการปกครอง

ประเทศภายหลังการยึดอำนาจการปกครองของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  

  ภายหลังการยึดครองอำนาจการปกครองของคณะรัฐประหารในนามคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
(คสช.เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป จนมีการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจำนวน 500 คนเมื่อวันอาทิตยที่ 24 
มีนาคม 2562 ภายใตร ัฐธรรมนูญ 2560 ไดกำหนดระบบการเลือกตั ้งเปนแบบจัดสรรปนสวนผสม โดย
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 500 คน มาจาก
ระบบแบงเขตคะแนนสูงสุด 350 คน และ
มาจากระบบบัญชีรายชื่ออีก 150 คน และ
กำหนดใหนายกรัฐมนตรีมาจากการเสนอ
ชื่อของพรรคการเมืองโดยไมจำเปนตองเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทั้งกำหนดใหสมาชิกวุฒิสภาที่มากจากการแตงตั้งของคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
(คสช.) มีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรี จนสงผลใหพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา หัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ไดกลับมาดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งก็ตาม แตผลการเลือกตั้งไดสะทอนใหเห็นอยางชัดแจง
วาถึงเจตจำนงของประชาชนที่ตองการเปลี่ยนแปลง โดยพิจารณาจากเสียงของฝายรัฐบาลจำนวน 255 เสียงและ
เสียงฝายคานจำนวน 245 คน ซึ่งมีเสียงก่ำกึ ่งกันเปนอยางมาก อันทำใหมีพรรคฝายคานที่เขมแข็งในสภา
ผูแทนราษฎร 

แมโดยเจตจำนงของรัฐธรรมนูญ 2560 โดยมีบทบัญญัติหลายประการที่มุงหมายที่จะสืบทอดอำนาจ คสช. 
โดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ตอไปไดอยางนอย 5 ป โดยเฉพาะการใหอำนาจวุฒิสภาที่สมาชิกมาจากการ
แตงตั้งของ คสช. กฎหมายพรรคการเมือง กฎหมายเลือกตั้ง อำนาจของฝายตุลาการ และเหตุปจจัยอื่น ๆ ที่ถูก
วิพากษวิจารณวาการเลือกตั้ง 2562 เปนการเลือกตั้งที่ไมเสรีและยุติธรรม แตการเลือกตั้งไดสงผลใหสถานการณ
ดานสิทธิมนุษยชนหลายดานดีขึ้น ประกอบดวย 

1. สถาบันสภาผูแทนราษฎรและฝายคานที่ทำหนาที่ในการตรวจสอบการใชอำนาจของรัฐบาล โดยการ
ออกกฎหมาย  การตั้งกะทู การอภิปรายทั่วไป การเสนอญัตติ การทำงานผานคณะกรรมาธิการสามัญ
หรือวิสามัญของสภาผู แทนราษฎร ซึ ่งประชาชนสามารถเข าถึงและใชส ิทธิโดยผานสถาบัน
ผูแทนราษฎร 

2. สิทธิประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น มีการยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช.หลายฉบับที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน โดยเฉพาะที่กำหนดใหศาลทหารมีอำนาจพิจารณาคดีที่พลเรือนถูกหาวากระทำความผิด

รายงานสถานการณดานสิทธิมนุษยชน ประจำป 2562 วันสิทธมินุษยชนสากล 
10 เดน (กาวหนา) 10 ดอย (ถดถอย) 
10 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 – 12.00 น. 

ณ สำนักงานกลางนักเรียนคริสเตียน(สนค.) เชิงสะพานหัวชาง พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 
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เกี่ยวกับความมั่นคง พรรคที่มีแนวคิดและนโยบายกาวหนาของคนรุนใหม ทำใหเกิดฝายคานและ
กลไกการตรวจสอบที่เขมแข็งโดยสภาผูแทนราษฎร การเรียกรองใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญ 2560 

3. สิทธิเสรีภาพของประชาชน ประชาชนกลุมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเปราะบางและกลุมคนชาย
ขอบ มีความเชื่อมั่นในการเรียกรองสิทธิอันพึงมีพึงไดของตนมากขึ้น ทั้งในเรื่องสิทธิชุมชน สิทธิใน
ที่ดินทำกิน แรงงาน LGBTQ สิทธิของชนเผาพื้นเมือง และการเรียกรองใหมีการเรียกรองใหมีการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เกิดขึ้นในยุค คสช. และในจังหวัดชายแดนใต ซึ่ง
พรรคการเมืองและนักการเมืองที่เปนปากเปนเสียงของประชาชนในภูมิภาคดังกลาว ไดรับการ
เลือกตั้งจากประชาชนเขาสูรัฐสภาจำนวนมาก 

4. เกิดการเคลื่อนไหวที่จะใหมีการยกเลิกกฎหมายที่ไมเปนธรรมหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
รวมทั้งการเคลื่อนไหวเพื่อเสนอกฎหมายเขาชื่อโดยประชาชน เพื่อสงเสริมและปกปองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนเชน ราง พ.ร.บ. ขจัดการเลือกปฏิบัติตอบุคคล พ.ศ. ....... รางพ.ร.บ. ปองกันและ
ปราบปรามการทรมานและการกระทำใหบุคคลสูญหาย พ.ศ.............รางพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่ง
คณะรักษาความสงบแหงชาติ และคำสั ่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ขัดกับหลักสิทธิ
มนุษยชนและประชาธิปไตย รวมทั้งความริเริ่มที่จะใหเกิดการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาเปนตน 

  อยางไรก็ตาม แมจะมีการเลือกตั้งและบรรยากาศประชาธิปไตยมากข้ึน แตกลุมที่ยึดครองอำนาจทาง
การเมืองโดยหนทางที่ไมชอบธรรม ยังคงพยายามที่จะจำกัดและลิดรอนสิทธิทางการเมืองของประชาชน ดังจะเห็น
ไดจากบทบาทของกองทัพที่ผูนำบางคนออกมาปรามการเคลื่อนไหวและเติบโตของพลังประชาธิปไตยเปนระยะ ซึ่ง
ถูกวิพากษวิจารณวาเปนการขมขูคุกคามประชาธิปไตย และบทบาทของตุลาการบางคนที่ถูกหลายฝายมองวาเปน
เครื่องมือในการจำกัดตัดตอนความเขมแข็งของประชาธิปไตย 
 
2. ความคืบหนากรณีการหายตัวไปของนายพอละจี รักจงเจริญ หรือ บิลลี่  

 นายพอละจี รักจงเจริญ หรือ บิลลี่ เปนหลานชายของ ‘ปูคออี้’ ที่เปนผู นำทางจิตวิญญาณของชาว
กะเหรี่ยงในผืนปาแกงกระจาน จังหวัด เพชรบุรี และเปนนักตอสูเพื่อสิทธิมนุษยชนชาวกะเหรี่ยงแหงบานบาง
กลอยบน-ใจแผนดินโดยบิลลี่เปนผูนำรุนใหมของชาวกะเหรี่ยง เคลื่อนไหวรวมกับชาวบานที่ถูกบังคับขับไลออก
จากอุทยานแหงชาติแกงกระจาน และเตรียมฟองคดีตอเจาหนาที่ กรณีการเขารื้อทำลายบานเรือนและทรัพยสิน
ของชาวกะเหรี่ยงกวา 20 ครอบครัว เมื่อป 2554 ตอมาในวันที่ 17 เมษายน 2557 บิลลี่เดินทางออกจากหมูบาน
โปงลึก-บางกลอย เพื่อไปตัวอำเภอแกงกระจาน และมีพยานพบเห็นบิลลี่เปนครั้งสุดทาย ระบุวา บิลลี่ถูกควบคุม
ตัวโดยเจาหนาที่อุทยานแหงชาติแกงกระจานจับกุมตัวแลวหายไป โดยไมทราบชะตากรรม ทั้งนี้นายชัยวัฒน ลิ้ม
ลิขิตอักษร อดีตหัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระจาน และเจาหนาที่อุทยานฯ นำตัวบิลลี่ไป และยอมรับวา ควบคุม
ตัวบิลลี่ไวจริง โดยใหเหตุผลวาบิลลี่มีน้ำผึ้งปาไวในครอบครองจึงเรียกไปตักเตือนแตไดปลอยตัวไปแลว 
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 ตอมาในชวงตนป 2561 เมื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ (DSI) ไดรับคดีการหายตัวไปของบิลลี่ไปเปน ‘คดี
พ ิเศษ’ และองค กรด านสิทธ ิเร ียกการสูญหายไปของบ ิลล ี ่ว าเป น ‘การถูกบังคับให ส ูญหาย’ (forced 
disappearance) ซึ่งมีนัยของการที่บุคคลหนึ่งถูกอุมหายไปโดยเจาหนาที่รัฐ ซึ่งถือเปนอาชญากรรมรายแรงตาม
อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ  ซึ่งประเทศไทยไดลง
นามแสดงเจตนารมณที่จะเขาเปนภาคีไวแลว จากการสืบสวนสอบสวนชองกรมสอบสวนคดีพิเศษ จากพฤติการณ
ของกลุมคนรายที่กระทำผิดครั้งนี้เขาขายลักษณะเปนการฆาตกรรมโดยทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหายที่
เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรงตามอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการ
หายสาบสูญโดยถูกบังคับสูบหาย จนศาลอาญาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง อนุมัติหมายจับนาย
ชัยวัฒน ล ิ ้มล ิข ิตอักษร และพวกรวม 4 ราย คดี
ฆาตกรรมนายพอละจี เม ื ่อว ันที ่  11พฤศจิกายน 
2562  ตอมาวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายชัยวัฒน 
และพวก 4 ราย ไดแก นายชัยวัฒน ลิ้มลิขิตอักษร
ผูตองหาที ่ 1 นายบุญแทน บุษราคัม ผูตองหาที่ 2 
นายธนเสฏฐ หรือไพฑูรย แชมเทศ ผูตองหาที่ 3 และ
นายกฤษณพงศ จิตตเทศ ผูตองหาที่ 4 เดินทางเขา
มอบตัว เจาหนาที่นำตัวสงศาลอาญาฯ และศาลอนุญาตใหปลอยตัวชั่วคราว 
 ประเด็นปญหาที่สำคัญ คือ การดำเนินคดีตอเจาหนาที่ที่ใชอำนาจของรัฐ กระทำตอประชาชนโยไมชอบ 
เชนตอผูที ่ไมเห็นดวยกับการปฏิบัติของเจาหนาที่ มักลาชาและลมเหลว ผูเสียหายไมไดรับความเปนธรรม 
เจาหนาที่มักพนผิดลอยนวล (impunity) ไมถูกลงโทษทั้งในทางวินัย ทางแพง และทางอาญา ในกรณีการถูกบังคับ
ใหหายสาบสูญของบิลลี่การรองเรียนของครอบครัวเหยื่อใชเวลา 5 ป กวา คดีจะเดินทางมาถึงจุดนี้ได  
 ในชวงหลายปมานี้ มีความพยายามจากภาคประชาชนที่จะผลักดันรางกฎหมายชื่อวา “พ.ร.บ.ปองกันและ
ปราบปรามการทรมานและการกระทำใหบุคคลสูญหาย พ.ศ.............” ซึ่งเปนกฎหมายที่จะทำใหประเทศไทย
สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศที่กำหนดไวในอนุสัญญาตอตานการทรมาน การประติบัติหรือการ
ลงโทษอ่ืนที่โหดราย ไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี หรือ CAT และอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครอง
บุคคลทุกคนจากการหายสาบสุญโดยถูกบังคับ หรือ CED เพื่อแกปญหาอยางบิลลี่และทนายสมชาย นีละไพจิตร 
(รวมถึงคนที่สูญหายไปอีกหลายตอหลายคน) เนื้อหาสำคัญๆ เชน การกำหนดใหการทรมานและการบังคับบุคคล
ใหหายสาบสูญโดยเจาหนาที่เปนความผิดทางอาญา โดยกำหนดองคประกอบของความผิดใหสอดคลองกับ
อนุสัญญาทั้งสองฉบับดังกลาว กำหนดมาตรการในการปองกันไมใหประชาชนท่ีถูกจับหรือถูกควบคุมตัวถูกทรมาน
หรือบังคับใหหายสาบสูญ คุมครองพยาน การคุมครองและการมีสวนรวมของผูเสียหายในการดำเนินคดี ใหเปนคดี
ที่อยูในอำนาจสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พิจารณาคดีโดยระบบไตสวน โดยศาลคดีทุจริตและประพฤติมิ
ชอบเปนตน 
 อนึ่ง มีคดีอาชญากรรมรายแรงที่เกิดจากเจาหนาที่รัฐอีกมากมาย ทั้งในอดีตและในปจจุบัน ไดแก คดีอุม
ฆา อุมหาย และอุมทรมาน ที่กระบวนการยุติธรรมไทยไมเต็มใจหรือลมเหลวที่จะนำตัวผูกระทำผิดมาลงโทษ  แม
เจาหนาที่ระดับสูงจำนวนนอยจำนวนหนึ่งถูกสอบสวนหรือไตสวน หรือฟองรองดำเนินคดีในกรณีละเมิดสิทธิ
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มนุษยชนรายแรงดังกลาว แตอาจกลาวไดวาแทบจะไมมีเจาหนาที ่คนใดเลยถูกลงโทษเลย เชน กรณีของ
ทนายความสมชาย นีละไพจิตร นอกจากนั้นยังมีหลายกรณีที่ผูรองเรียนวาถูกเจาหนาที่ซอมทรมาน ผูรองเรียนเพื่อ
แสวงหาความยุติธรรมกลับถูกฟองรองดำเนินคดีและตองรับโทษเสียเอง ดังเชนกรณีของกำนันโตะเด็งจากจังหวัด
ชายแดนใต เปนตน กรณีของบิลลี่ แมพนักงานสอบสวนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษจะตั้งขอหาและศาลไดออก
หมายจับ นายชัยวัฒน ลิ้มลิขิตอักษร กับพวกแลวก็ตาม ก็ยังตองจับตาดูการดำเนินคดีตอไปวาในการสูญหายและ
เสียชีวิตของบิลลี่ กระบวนการยุติธรรมไทยจะหาตัวผูกระทำผิดมาลงโทษ และคืนความยุติธรรมใหแกครอบครัว
ของบิลลี่ไดหรือไม 
 
3. การประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

 โดยที ่หลักการชี ้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน หรือหลักการ UNGPs เปน
มาตรฐานสากลที่ไดรับการรับรองจากสหประชาชาติ เม่ือป พ.ศ. 2554 อันเปนผลสืบเนื่องจากการการแขงขันและ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ กลาวคือ ในเชิงบวก การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ยอมทำใหเกิดรายไดที่เพ่ิมมากข้ึน เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน แต
ในขณะเดียวกันในเชิงลบ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดังกลาว ยอมสงผลใหเกิดปญหาการกระจายรายไดที่ไม
เทาเทียมกัน การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะภาวะโลกรอน 
(global warming) การละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน สิทธิดานแรงงาน การใชแรงงานเด็ก แรงงานทาส และการคา
มนุษย สิทธิในที่ดินทำกิน สิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สิทธิชุมชนและสิทธิของชนเผาพื้นเมือง เปน
ตน โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจ/ โครงการ/ กิจการขนาดใหญหลายกรณีสงผลใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึง
เกิดการการตื่นตัวของภาคประชาสังคมทั่วโลกที่เรียกรองใหผูดำเนินธุรกิจมีรับผิดชอบตอผลกระทบดานสิทธิ
มนุษยชนดังกลาว 
 รัฐบาลไทยไดตระหนักถึงความสำคัญ จำเปน และเรงดวนในการสงเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิ
มนุษยชน จึงไดกำหนดใหประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเปนหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใตวาระแหงชาติดานสทิธิ
มนุษยชน จึงมอบหมายใหกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบใน
การขับเคลื่อนหลักการ UNGPs และจัดทำ “แผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน”  
 จนกระทั่งเม่ือวันที่ 29 ตุลาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและประกาศใชแผนปฏิบัติการระดับชาติ
วาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (2562-2565) โดยแผนปฏิบัติการดังกลาวจัดทำขึ้นภายใตกรอบหลักการ
ชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and 
Human Right: UNGPs) ซึ่งใหความสำคัญกับ 3 เสาหลักดานการคุมครอง การเคารพ และการเยียวยา โดย
สาระสำคัญประกอบดวย 4 ประเด็นหลักที่ตองเรงแกไข คือ เรื่องแรงงาน ชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม นักปกปองสิทธิมนุษยชน และการลงทุนระหวางประเทศ รวมทั้งบรรษัทขามชาติ ซึ่งการทำแผน
ดังกลาวจะอยูภายใตการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานดานสิทธิมนุษยชนของไทย 
        ดังนั้น จึงเปนเรื่องสำคัญที่ภาคธุรกิจจะตองรับทราบและเตรียมความพรอมในการนำแผนปฏิบัติการฯ ไปสู
การปฏิบัติ นอกจากนี้ หนึ่งในมาตรการสำคัญที่สามารถชวยสงเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนได คือ 
หลักการเงินที่ยั ่งยืน หรือ Sustainable Financing ซึ่งสนับสนุนใหสถาบันการเงินมีสวนรวมในการสงเสริมการ
ดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ โดยนำผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการที่ใหสินเชื่อ ทั้งมติสิิ่งแวดลอม สังคม และ
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ธรรมาภิบาล มาเปนสวนหนึ่งของการพิจารณาใหสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการลงทุนอยางยั่งยืน เพื่อสงเสริมใหภาค
ธุรกิจคำนึงถึงประโยชนสวนรวม รวมทั้งใหความสำคัญกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ มากกวาการคำนึงถึงเฉพาะ
ประโยชนของบริษัทตนเองเทานั้น บนหลักการ Win – Win กลาวคือ ธุรกิจกาวไกลในขณะที่สังคมก็พัฒนาไป
พรอมกัน 
 อยางไรก็ตาม นอกจากการดำเนินการจนไดแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ดังกลาวแลว การปฏิบัติตามแผนอยางมีประสิทธิภาพเปนสิ่งที่สำคัญยิ่ง ประเทศไทยมักมีนโยบายและแผนปฏบิัติ
การดานตางๆ ที่สวยหรูแตลมเหลวในการนำไปปฏิบัติ การติดตามเพื่อตรวจสอบใหรัฐบาลและกลไกตางๆ ของรัฐ
นำแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติอยางจริงจัง จึงมีความสำคัญอยางยิ่ง 
โดยเฉพาะหนวยงานรัฐ (กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ) ที่ทำหนาที่ติดตามและตรวจสอบแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ดังกลาว  สภาผูแทนราษฎร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือภาคประชาสังคม 
 
4. กรณีหมูบานกะเหรี่ยงแหงลำหวยคลิต้ีลาง: คดีสิ่งแวดลอมและชุมชนคดีแรก “ผูกอมลพิษเปนผูจาย” 

 คดีกรณีปนเปอนสารตะกั่วในลำน้ำคลิตี้ที ่กาญจนบุรี เปนการตอสูของชุมชนกะเหรี ่ยงคลิตี้ลางอยาง
ตอเนื ่องยาวนานมา 19 ปมาแลว และกลายเปนบทเริ ่มตนของการใชบรรทัดฐานใหมในสังคมไทยวา ผูใดที่
กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไมวาจะนิติบุคคล หรือตัวบุคคลเองจะตองรับผิดชอบ แมวาจะมีการปดบริษัทไป
แลว แตกรรมการของบริษัทนั้นก็จะตองรับผิดชอบอยู  
        เนื่องจากน้ำลำหวยคลิตี้มปีญหาเพราะสัตวเลี้ยงอยางเชนวัวควายลมตาย น้ำมีกลิ่นเหม็น และที่ทำใหรูชัด
ก็คือฝูงเปดที่ลงไปน้ำตายหมดผลกระทบตอการดำเนินชีวิตของชาวชาวบาน นายยะเสอะ นาสวนสุวรรณ ผูชวย
ผูใหญบานคลิตี้ลาง จึงไดรวมกับชาวบานไปยื่นเรื่องใหทางอำเภอเขามาชวยทำความสะอาดลำน้ำ และหาตนตอ
ของความเปนพิษของหวยคลิตี้ ทางอำเภอใหงบมาทำน้ำประปาเพื่อจะไดไมตองพึ่งน้ำจากลำหวย แตไมสามารถ
ชวยทำใหลำดีข้ึนได  
       กระทั่งในป 2541 ชาวบานไดรับความชวยเหลือจากศูนยศึกษากระเหรี่ยงและพัฒนา ไดเขามาชวยเหลือ
ชาวบานคลิตี้รองเรียนตอกรมควบคุมมลพิษใหตรวจสอบการปนเปอนของตะกั่วในหวยคลิตี้ ตำบลชะแล อำเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพราะเกิดเหตุรั ่วไหลของน้ำจากบอเก็บกักตะกอนหางแร (Tailing Pond) จาก
กิจกรรมการแตงแรตะกั่วของโรงแตงแร บริษัท ตะก่ัวคอนเซนเตรทส (ประเทศไทย) จำกัด ลงสูหวยคลิตี้ ทำใหเกิด
ความวิตกกังวลตอสุขภาพของคนในหมูบาน ตลอดจนเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จนนำไปสูการฟองคดีโดย
ชาวบานคลิตี้ 8 คน ฟอง บริษัท ตะกั่วคอนเซนเตรทส (ประเทศไทย) จำกัด กับผูบริหารบริษัทเปนจำเลย รวม 2 
ราย 
          ตอมาศาลฎีกามีคำพิพากษา ที่ 15219/2558 สั่งใหจำเลยรวมกันชำระเงินคาเสียหายแกโจทก และให
จำเลยแกไขฟนฟูลำหวยคลิตี้ ดวยคาใชจายของจำเลยทั้งสอง จนกวาลำหวยคลิตี้จะกลับมามีสภาพที่สามารถใช
อุปโภคบริโภคไดตามมาตรฐานของทางราชการ และในคดีนี้หลังจากบริษัทตะกั่วฯ จำเลยกับพวกชำระเงิน
คาเสียหายแกโจทกแลว จำเลยละเลยไมดำเนินการตามคำพิพากษาศาลฎีกาในสวนของการแกไขฟนฟูลำหวยคลิตี้ 
โจทกจึงยื่นคำรองตอศาลจังหวัดกาญจนบุรี ขอใหเรียกจำเลยมาไตสวนขอเท็จจริง เกี่ยวกับการดำเนินการฟนฟู
ตามคำพิพากษาศาลฎีกา แตศาลยกคำรองเนื่องจากไมปรากฏวาจำเลยไมดำเนินการฟนฟูลำหวยคลิตี ้ตามคำ
พิพากษา 
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 กระทั่งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 ทนายความจากสภาทนายความ รวมกับมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดลอม 
ยื่นคำรองตอศาลจังหวัดกาญจนบุรี ขอใหกรมควบคุมมลพิษ ซึ ่งเปนบุคคลภายนอกในคดีนี้ และอยู ระหวาง
ดำเนินการตามแผนการฟนฟูลำหวยคลิตี้ ป 2561-2563 ในวงเงิน 454,762,865.73 บาท ตามคำพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุด เขามาดำเนินการฟนฟูลำหวยคลิตี้แทนจำเลย โดยใหจำเลยเสียคาใชจายที่กรมควบคุมมลพิษ
ดำเนินการไป ตามนัยของมาตรา 358 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซึ่งศาลจังหวัดกาญจนบุรี มี
คำสั่งนัดไตสวนโจทก จำเลย และกรมควบคุมมลพิษ จากนั้นศาลมีคำสั่งอนุญาตใหกรมควบคุมมลพิษ เขามา
กระทำการฟนฟูแทนผูประกอบการได และทำรายละเอียดเกี่ยวกับคาใชจายเกี่ยวกับเรื่องการฟนฟูมาเสนอตอศาล 
เพื่อที่จะนำไปสูการบังคับคดีกับผูประกอบการที่ไมยอมมาฟนฟู กรณีนี้ถือวาเปนคดีแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่

ศาลมีคำสั่งแบบนี้ 
 

คดีนี้สามารถเปนบรรทดัฐานไดวา  
“กรณชีุมชนที่ไดรับผลกระทบเกี่ยวกับการฟนฟู หากมีคำพิพากษาวาใหผูประกอบการดำเนินการฟนฟู

แกไขมลพิษ แตผูประกอบการยังเพิกเฉย ก็จะเปนชองทางนำไปสูการบังคับคดีได โดยอาจจะประสานงานกับ
หนวยงานรัฐที่มีอำนาจ เชน กรมควบคุมมลพิษ หรือกรมตางๆ ที่มีอำนาจหนาที่เขามาดำเนินการแกไข และ
หลังจากนั้นใหกรมฯ ดังกลาวไปเรียกเอาคาใชจายจากผูกอมลพิษ สิ่งเหลานี้จะเปนแนวทางนำไปแกไขปญหา
มลพิษในชุมชนได” 

จะเห็นไดวากรมควบคุมมลพิษมีหนาที่โดยตรงตามกฎหมาย ในการคุมครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
รวมทั้งประสานเพ่ือใหมีการดำเนินการฟนฟู ระงับเหตุที่อาจเปนอันตรายจากมลพิษในพ้ืนที่ที่มีการปนเปอนมลพิษ 
โดยกรมควบคุมมลพิษไดมีหนังสือถึงศาลในคดีนี้ แจงวาสามารถเขาดำเนินการแกไขฟนฟูลำหวย คลิตี้ใหมีสภาพที่
สามารถใชอุปโภคไดตามมาตรฐานของทางราชการแทนจำเลยทั ้งสองในคดีนี้ได แตจะตองไมรับภาระเพิ่ม
นอกเหนือไปจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

ดังนั้น โจทกทั้งแปดในฐานะเจาหนี้ตามคำพิพากษาศาลฎีกา จึงมีอำนาจยื่นคำรองตอศาลขอใหศาลมี
คำสั่งอนุญาตใหกรมควบคุมมลพิษในฐานะบุคคลภายนอกคดี กระทำการฟนฟูลำหวยคลิตี้ใหกลับมาสามารถใช
อุปโภคบริโภคไดตามมาตรฐานของทางราชการแทนจำเลยทั้งสอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา 358 วรรคหนึ่ง และใหถือวาคาใชจายที่เกิดจากการฟนฟูลำหวยคลิตี้ใหสามารถใชอุปโภคบริโภคไดตาม
มาตรฐานของทางราชการเปนหนี้ตามคำพิพากษาที่จะบังคับคดีแกจำเลยทั้งสองตอไป ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง มาตรา 358 วรรคสอง 
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สรุปไดวา คำสั่งของศาลในคดีนี้ถือเปนบรรทัดฐานคดีแรกในการยืนยันหลักการ “ผูกอมลพิษเปนผูจาย” 
และเปนแนวทางในการแกไขปญหาการฟนฟูการปนเปอนมลพิษในสิ่งแวดลอมวาหากผูประกอบการไมปฏิบัติตาม
คำพิพากษา ชุมชนผูเสียหายซึ่งเปนโจทกในคดีสามารถรองขอตอศาล เพื่อใหหนวยงานรัฐที่มีอำนาจหนาที่และมี
ความเชี่ยวชาญเขามาดำเนินการแกไขปญหาและเรียกคาใชจายทั้งหมดจากผูประกอบการได โดยไมตองไปฟอง
เรียกคาเสียหายเปนคดีใหมซึ่งตองใชระยะเวลานาน 
 
5. การคุมครองสิทธิชนเผาพื้นเมืองด้ังเดิมของไทย “ชาวมาน”ิ  

ดวยสภาพสังคมและวิถีชีวิต การอพยพเคลื่อนยายที่อยูอาศัย ทำใหชาวมานิเปนกลุ มเปราะบาง ทั้ง
บางสวนไมมีบัตรประชาชนจึงตกหลนจากการรับรองสถานะความเปนพลเมือง ทั้งที่เปนกลุมคนติดแผนดินอาศัยอยู
เทือกเขาบรรทัดมานานกวาพันป ทำใหไมไดรับการดูแลและคุมครองสิทธิที่จำเปนรวมถึงบริการสุขภาพ  

ในอดีตเมื่อเจ็บปวยชาวมานิจะดูแลรักษากันเองตามภูมิปญญาชาติพันธุ สวนใหญใชสมุนไพรที่ปจจุบันมี

จำนวนลดนอยลง เพราะพ้ืนที่ปาลดลง เมื่อมีอาการหนักจะ

ขอความชวยเหลือจากคนคุนเคยพาไปโรงพยาบาลที่ใกลที่

พักอาศัย ซึ ่งหนวยบริการในพื ้นที ่จะใหการสงเคราะห 

เพราะทราบดีวาชาวมานิสวนใหญไมถือเงิน และไมสามารถ

จายคารักษาพยาบาลเองได ขณะที่หนวยบริการไมสามารถ

เบิกจายจากระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติได เพราะ

เปนกลุมที่ยังไมไดรับสิทธิบัตรทอง จากสถานการณเชนนี้ 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ สปสช. เขต 12 

สงขลา จึงไดรวมกันดำเนินการเพื่อรับรองสถานะกลุมชาว

มานิในความเปนคนสัญชาติไทยตามหลักสืบสายโลหิต เพราะมีลักษณะโดดเดนเฉพาะ เพื่อใหสามารถเขาถึงสิทธิ

ดานสุขภาพ  

        โดยรวมมือกับหนวยบริการสาธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่ปาไม ผูที่ดูแล ในพื้นที่ที่มานิ
อาศัย ผูนำชุมชน ตัวแทนกลุมมานิ นักวิชาการคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สำนักทะเบียนราษฎร 
อำเภอ และโรงพยาบาล เพ่ือคนหาและสนับสนุนใหชาวมานิไดมีบัตรประจำตัวประชาชน  
         จนมีการประกาศใชแนวทางปฏิบัติและประชุมชี้แจงหนวยบริการและผูเกี่ยวของในวันที่ 15 พฤศจิกายน 

2561“ใหชาวมานิทุกคนสามารถเขารับบริการสาธารณสุขที่หนวยบริการสุขภาพของรัฐไดทุกแหงโดยไมตองมีการ

สงตัว เพ่ือใหสอดคลองกับวิถีชีวิตที่มานิจำเปนตองยายที่อยูตามหวงโซอาหาร”  ตลอดจนหนวยบริการสาธารณสุข

และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนที่รวมจัดบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชนที่จำเปนตามวิถีชีวิต และความ

ตองการของกลุมมานิ เชน การสงเสริมสุขภาพและปองการโรค การดูแลสุขภาพดานอนามัยแมและเด็ก การ

รักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุและเจ็บปวยฉุกเฉิน การใหความรูและฝกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
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          ซึ่งการดำเนินงานสงผลให ณ เดือนพฤศจิกายน 2562 มีชาวมานิที่อาศัยในพื้นที่ จังหวัดสงขลา สตูล ตรัง 
และ พัทลุง จำนวน 376 คน(จากประมาณการณวาอาจมีจำนวน 500 คน) มีบัตรประจำตัวประชาชน และไดรับ
การลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

และจากการมีบัตรประชาชนนี้จะทำใหชาวมานิไดรับสิทธิสวัสดิการของรัฐอื่นๆ เชน สวัสดิการผูสูงอายุ ผู
พิการ และเด็ก ตลอดจนสิทธิทางการเมืองในฐานะพลเมืองไทย 

 
6. สิทธิแตงกายไดตามเพศวิถีของนิสิต นักศึกษา และบัณฑิต 

        จากสถิติการรองเรียนความไมเปนธรรมไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวาง
เพศ (วลพ.) ตาม พ.ร.บ. ความเทาเทียมระหวางเพศ พบวาตั้งแตป 2558-2560 มีผูเสียหาย 22 คน สวนใหญพบ
ในสถาบันการศึกษา เชน การบังคับใหแตงกาย หรือ ไวทรงผมตามเพศกำเนิด การเลือกปฏิบัติในการฝกสอน 
รับเขาทำงานในวิชาชีพครู รวมถึงการสวมชุดครุยตามเพศสภาพเขารับพระราชทานปริญญาบัตร แตจากกรณี
ดังกลาวยังเปนเพียงสวนหนึ่งของกลุมผูมีความหลากหลายทางเพศที่ยังถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน หากมาตรฐาน
ของสังคมยังหยุดอยูที่การวัดความสามารถที่วาใคร เปนเพศชาย หรือหญิง 
        อยางไรก็ตาม  สถาบันอุดมศึกษาหลายแหงได
รับรองสิทธิการแตงกายของผูมีความหลากหลายทาง
เพศตามเพศวิถี โดยเมื ่อวันที ่  7 พฤศจิกายน 2562 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดออกประกาศจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เรื่อง การแตงกายของนิสิต พ.ศ. 2562 
ใหนิสิตอาจแตงเครื่องแบบและชุดสุภาพตามเพศกำเนิด
หรือเพศที่แสดงออกได โดยลงประกาศไว ณ วันที ่ 7 
พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การแตงกายของนิสิต 7 ขอ    
         จากขอเท็จจริงยอนหลังพบวา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดออกประกาศ “แนว
ปฏิบัติการแตงกายของนิสิตมีอัตลักษณทางเพศหรือวิถีทางเพศที่ไมตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ.2560” ซึ่งอนุญาตให
นิสิตแตงกายเขาชั้นเรียน เขาสอบวัดผล เขาฝกปฏิบัติงาน และแตงชุดครุยตามเพศวิถีตนได และตั้งแตออก
ประกาศฉบับนี้ ก็ยังไมมีปญหาหรือความวุนวายใดๆ เกิดขึ้น ซึ่งประกาศของมหาวิทยาลัย ไดระบุไวชัดเจนแลว 

“หากผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย กลั่นแกลง ดูหมิ่น เหยียด
หยาม กดขี่ ขมเหงผูรวมงาน นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือ
ประชาชน ที่มีอัตลักษณทางเพศหรือเพศวิถีทางเพศที่ไมตรง
กับเพศกำเนิดถือวาผิดวินัย” และภายหลังจากนั ้นไดมีอีก
หลายมหาวิทยาลัยที่ออกประกาศอนุญาตใหแตงกายตามเพศ
สภาวะได อาทิเชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 
เช ียงใหม   มหาว ิทยาล ัยพะเยา มหาว ิทยาล ัยบ ูรพา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยมหิดล เปนตน  
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7. สิทธิการปลอยช่ัวคราวผูตองหาหรือจำเลย  

เนื่องจากไดมีการตราพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 34) 
พ.ศ.2562 ประกาศบังคับใชเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562  ซึ่งกฎหมายไดกำหนดใหคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอยางสูง
เกินสิบปขึ้นไป ผูที่ถูกปลอยชั่วคราวตองไดรับสิทธิในการประกันตัว และจะมีหลักประกันดวยหรือไมก็ได   

จากกฎหมายเดิมไดกำหนดใหการปลอยชั่วคราวในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอยางสูงเกินหาปขึ้นไปตองมี
ประกัน แตเม่ือมีการแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดังกลาว ไดกำหนดอัตราโทษขยายเปน
จำคุกอยางสูงเกินสิบปขึ้นไปตองมีประกัน แตจะมีหลักประกันหรือไมก็ได เพื่อไมกอใหเกิดภาระแกผูตองหาหรือ
จำเลยที่ตองมีประกันหรือหลักประกันไวตอเจาพนักงานหรือศาลจนเกินสมควร หากศาลเห็นวาผูตองหาหรือจำเลย
ไมมีพฤติกรรมจะหลบหนี หรือไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือไปกอเหตุอันตราย  ซึ่งเปนการคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของผูตองหาหรือจำเลยใหไดรับการปลอยชั่วคราวมากขึ้น และสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย มาตรา 29 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคหา ท่ีบัญญัติวา  “ในคดีอาญา ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือ
จำเลยไมมีความผิด และกอนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทำความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้น
เสมือนเปนผูกระทำความผิดมิได  การควบคุมหรือคุมขังผูตองหาหรือจำเลยใหกระทำไดเพียงเทาที่จำเปนเพ่ือ
ปองกันมิใหมีการหลบหนี  โดยคำขอประกันผูตองหาหรือจำเลยในคดีอาญาตองไดรับการพิจารณา และจะเรียก
หลักประกันจนเกินควรแกกรณีมิได”  

นอกจากนี้ กฎหมายไดคุมครองความปลอดภัยแกสาธารณชนไมใหไดรับอันตรายจากผูถูกปลอยชั่วคราวที่
หลบหนี โดยใหศาลอาจมีคำสั่งแตงตั้งเจาพนักงานศาล ใหดำเนินการแจงใหพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจจับ
ผูตองหาหรือจาเลย หรือถามีเหตุหรือถามีเหตุจำเปนที่ไมสามารถขอความชวยเหลือจากเจาพนักงานไดทันทวงที ก็
ใหมีอำนาจจับผูตองหา หรือจำเลยได และเมื่อจับไดแลว ใหนำผูถูกจับไปยังศาลโดยเร็ว 
 
8. การคุมครองสิทธิของบุคคลที่พนโทษสามารถประกอบอาชีพหมอนวดไดทันทีโดยไมตองรอ 1 ป 

โดยที่พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ. 2559 กำหนดใหผูที ่เคยตองคำพิพากษาถึง
ที่สุดวาเปนผูกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย หรือความผิดเกี ่ยวกับยาเสพติด หรือ
ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี เมื่อพนโทษแลวจะประกอบอาชีพเปนผู
ใหบริการในสถานประกอบการเพื ่อสุขภาพ (หรือเปนหมอนวด) ไดนั้น  ตองขึ้นทะเบียนเปนผู ใหบริการตอผู
อนุญาต ตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงตองพนโทษมาแลวไมนอยกวา
หนึ่งป กอนวันย่ืนคำขอขึ้นทะเบียน   
          จากการบังคับใชกฎหมายดังกลาวสงผลกระทบตอผูท่ีพนโทษไมมีโอกาสในการประกอบอาชีพไดทันที 
ทั้งๆที่กรมราชทัณฑมีนโยบายในการพัฒนาทักษะอาชีพใหแกผูตองขังในเรือนจำ เชน การใหบริการนวด เพ่ือ
ประกอบอาชีพไดเมื่อพนโทษ และผูพนโทษไมมากระทำผิดซ้ำอีก  ซึ่งเปนมาตรการความปลอดภัยทางสังคมที่
จำเปนตองใหโอกาสแกผูพนโทษทันที อีกทั้งอาชีพการใหบริการเพื่อสุขภาพ (การนวด) เปนอาชีพที่มีตนทุนในการ
ประกอบอาชีพต่ำ เปนทักษะที่ติดตัวไปกับผูประกอบอาชีพ สามารถฝกฝนไดในระยะเวลาสั้น ผูตองขังสามารถ
สรางรายไดโดยไมยาก ทั้งอยูในเรือนจำและพนโทษออกไป   
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            การปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื ่อสุขภาพ (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2562 โดยมีการ
ประกาศใชเมื ่อวันที ่ 16 เมษายน 2562 ยกเลิก (2) ของ ข. ในโดยที่มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ.2559 อันเปนการยกเลิกลักษณะตองหามที่ยกเวนวาตองมีระยะเวลา 1 ปจึงจะ
ประกอบอาชีพผูใหบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได  ถือเปนการสรางโอกาสใหกลุมบุคคลผูเคยกระทำ
ความผิดสามารถเขาสูการประกอบอาชีพเปนผูใหบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไดทันทีนั้น เปนกลไก
สำคัญในการปองกันมิใหผูเคยกระทำผิดหวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก  ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการลงโทษเพื่อ
การปรับปรุงผู กระทำผิด (Rehabilitation) และทฤษฎีการลงโทษเพื ่อนำผู กระทำความผิดกลับคืนสู ส ังคม 
(Resocialization)   

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 26 วรรคหนึ่ง “การตรากฎหมาย
ที่มีผลเปนการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลตองเปนไปตามเงื่อนไขที ่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่
รัฐธรรมนูญมิไดบัญญัติเงื่อนไขไว กฎหมายดังกลาวตองไมขัดตอหลักนิติธรรม ไมเพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือ
เสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ และจะกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลมิได รวมทั้งตองระบุ
เหตุผลความจำเปนในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพไวดวย” 

มาตรา 40 วรรคสาม ที่บัญญัติวา “การตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง 
ตองไมมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติหรือกาวกายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา”  และสอดคลองกับ
ขอกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำแหงสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงในเรือนจำ และมาตรการที่มิใชการ
คุมขังสำหรับผูกระทำหญิงหรือขอกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules)    
 
9. สิทธิของเด็กปฐมวัยไดรับการดูแลและพฒันาจากรัฐตามกฎหมายวาดวยการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

เนื่องจากมีการตราพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ในการคุมครองสิทธิของเด็กปฐมวัย 
(ตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ป) ซึ่งเปนหลักประกันใหเด็กปฐมวัยที่อยูในชวงวัยสำคัญไดรับการอบรมเลี้ยงดู พัฒนา 
ใหการศึกษา และไดรับการปกปองเปนพิเศษ โดยวัตถุประสงคของกฎหมายกำหนดกรอบแนวทางใหหนวยงาน
ของรัฐและเอกชนตองดำเนินการดังนี้ 

(1) ใหมารดาไดรับการดูแลในระหวางตั้งครรภเพ่ือใหบุตรที่อยูในครรภมีสุขภาวะและพัฒนาการที่ดี 
(2) ใหเด็กปฐมวัยอยูรอดปลอดภัยและไดรับความคุมครองใหพนจากการลวงละเมิดไมวาในทางใด 
(3) ใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีรอบดานท้ังทางรางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสม

กับวัย เพื่อใหเกิดทักษะพื้นฐานในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สามารถเรียนรูอยางสอดคลอง
กับหลักการพัฒนาศักยภาพของแตละบุคคลและความตองการจำเปนพิเศษ 

(4) สรางคุณลักษณะใหเด็กปฐมวัยมีอุปนิสัยใฝดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝรู  มีความคิดสรางสรรค และ
สามารถซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมที่หลากหลายได 

(5) บมเพาะเจตคติของเด็กปฐมวัยใหเคารพคุณคาของบุคคลอื่น มีจิตวิญญาณของการอยูรวมกันในสังคม
อยางเสมอภาค และมีจิตสานึกในความเปนพลเมอืงไทยและพลโลก 

(6) ใหผูดูแลเด็กปฐมวัยไดรับความรู ทักษะ และเจตคติที่ดีในการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมารดาไดรับการ
ดูแลในระหวางตั้งครรภ 
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           นอกจากนี้กฎหมายไดกำหนดใหหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ ่น ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมที่เก่ียวของ บิดา มารดา และผูปกครอง มีหนาที่ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย  และดำเนินการใหเปนไป
ตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมี
มติเห็นชอบ “มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ” เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ซึ่งถือวาเปนมาตรฐานขั้นตน  
เพื่อใหทุกหนวยงานและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ ใชเปนแนวทางในการ
ประเมินผลการดำเนินงาน และยกระดับคุณภาพ  รวมถึงใชเปนเครื่องมือประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการ
ตรวจประเมินจากตนสังกัด และภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานที่ 1 การ
บริหารจัดการ มาตรฐานดานที่ 2 กระบวนการดูแลจัดประสบการณ เรียนรู  และเลน และมาตรฐานดานที่ 3 
คุณภาพเด็กปฐมวัย  
         ดังนั้น การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยหากเปนไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ จะสงผล
ใหนักเรียน (กอนประถมศึกษา) จำนวน 2,701,000 คน (ป 2558)  มีพัฒนาการสมวัย  พอแมมีความรูความเขาใจ
ในวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกตอง  ทั้งทางสุขภาพกาย สุขภาพจิต และโภชนาการ  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแหง มี
การบริหารจัดการอยางเปนระบบ การจัดสภาพแวดลอมเพื่อความปลอดภัย และการจัดการเพื่อสงเสริมสุขภาพ
และการเรียนรูมีมาตรฐานเทาเทียมกัน และครอบครัวและชุมชนไดรับการสงเสริมใหมีบทบาทเขามาดูแลและ
พัฒนาเด็กปฐมวัย  ทั้งนี้รัฐตองสนับสนุนงบประมาณสำหรับคาใชจายใหกับเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย และการดูแล
และพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางถวนหนา สิทธิของเด็กปฐมวัยจึงไดรับการคุมครองตามที่กฎหมายกำหนด  
           แตอยางไรก็ตาม การออกกฎหมายดังกลาว อาจจะสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 2560 และ
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก แตการดำเนินการในทางปฏิบัติจำเปนตองมีการติดตามตรวจสอบอยางจริงจังและตอ
เนืองจากภาคประชาสังคม 
 
10. การคุมครองสิทธิเด็กขามชาติเขาเมืองไมใหถูกกักตัวไวใน ตม. 

               เมื ่อวันที่ 21 มกราคม 2562 หัวหนาสวนราชการ ๗ หนวยงาน ไดแก สำนักงานตำรวจแหงชาติ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงานได รวมลงนามในพิธีลงนามบันทึกความเขาใจ 

(Memorandum of Understanding – MoU) เรื่อง การกำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไวใน

สถานกักตัวคนตางดาวเพื่อรอการสงกลับ  

               บันทึกความเขาใจดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติงาน

ของทกุภาคสวนที่เก่ียวของในการไมกักตัวเด็กอายุต่ำกวา ๑๘ ปไวในสถานกักตัวคนตางดาว โดยจะใหอยูในความ

ดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย องคกรภาคเอกชน หรือองคกรภาคประชาสังคม 

และหามาตรการในการชวยเหลือในระยะยาว  ซึ่งเปนการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก

บัญญัติใหการปฏิบัติตอเด็กไมวากรณีใดใหคำนึงถึงประโยชนของเด็กเปนสำคัญ และไมใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไม

เปนธรรม  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 2562  และตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 
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          อยางไรก็ตาม ขอเสนอขององคกรสิทธิมนุษยชนเห็นวา แมวาบันทกึความเขาใจฉบับนี้ไดกำหนดมาตรการ

และแนวทาง เพื่อคุมครองเด็กผูเขาเมืองไมใหถูกการกักตัว แตยังจำเปนตองใหความสำคัญอยางตอเนื่องประเด็น

ความเปนเอกภาพของครอบครัว โดยเฉพาะแมผูเขาเมืองควรไดรับการปลอยตัวเพื่อใหสามารถอยูรวมกับลูกใน

สถานสงเคราะห หรือกลับสูชุมชนได แตตองประกันตัวออกไปโดยการวางหลักทรัพยดวยเงินที่สูงเกินไป อีกทั้งการ

ประกันตัวยังไมครอบคลุมถึงพอของเด็ก อีกทั้งสำหรับผูเขาเมืองสวนใหญ โดยเฉพาะผูลี้ภัย ซึ่งถูกหามไมใหทำงาน

ระหวางอยูในประเทศไทย รัฐบาลไทยจึงควรปฏิบัติใหกาวหนายิ่งขึ้น 
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สถานการณ 10 ดอย (ถดถอย)  
 
1. กรณี 15 ศพ ยะลา..ส่ันสะเทือนองคาพยพไฟใต  

        เมื่อวันที่ 5 พ.ย.2562 เวลาประมาณ 23.25 เหตุเกิดพ้ืนท่ีหมู 5 ต.ลำพะยา อ.เมอืง จ.ยะลา กลุมติดอาวุธ
ไดใชอาวุธปนสงครามยิงถลมชุดรักษาความปลอดภัยหมูบานและมีผูเสียชีวิต 15 ราย ซึ่งประกอบไปดวย ชุดรักษา
ความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) จำนวน 4 ราย โดย 
1 ใน4 รายน ั ้นเป นแพทย ประจำตำบลด วย, 
ราษฎร จำนวน 6 ราย, พนักงานขาราชการ 1 ราย
,อาสาสมัครรักษาหมูบาน จำนวน 2 ราย, ผูชวย
ผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.)จำนวน 2 
ราย โดยประกอบไปดวยผู น ับถือศาสนาพุทธ
จำนวน 14 ราย และอิสลามจำนวน 1 ราย ซึ่งเปน
ผูหญิง 3 ราย และผูชาย 12 ราย นอกจากนี้ยังมี
ผู ไดรับบาดเจ็บจำนวน 5 ราย ประกอบไปดวย 
ผ ู ช วยผู ใหญบานฝายร ักษาความสงบ (ผรส.) 
จำนวน 1 ราย ราษฎร จำนวน 2 ราย ,ชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู บาน (ชรบ.) จำนวน 1 ราย 
อาสาสมัครรักษาหมูบาน จำนวน 2 ราย จำแนกศาสนาพุทธ 3 ราย อิสลาม 2 ราย โดยทั้ง 5 ราย บางสวนยังคงรบั
การรักษาที่โรงพยาบาลและบางสวนสามารถกลับบานได 

          การกระทำของกลุมคนดังกลาว เปนการกระทำอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอยางรุนแรง 
โดยเฉพาะสิทธิตอชีวิต โดยมีผูเสียชีวิตจำนวนมากเปนชาวไทยพุทธ บางสวนเปนชาวมลายูมุสลิม บางคนเปน
เจาหนาที่รัฐและอดีตเจาหนาที่รัฐฝายพลเรือนที่ชวยกันทำหนาที่ที่ปอมอาสาสมัครปองกันหมูบานในวันเกิดเหตุ       

           ดวยเหตุดังกลาว การดำเนินการคนหาและจับกุมผูกระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย อีกทั้งการสืบ
คนหาความจริงเกี่ยวกับสาเหตุรากเหงาของปญหาการใชความรุนแรงโตตอบกันทั้งในระดับกรณี ชุมชน และ
ภาพรวมของการแกไขปญหาความขัดแยงที่ยืดเยื้อยาวนานมีความจำเปนที่จะทำใหสถานการณคลี่คลายไปได
ระดับหนึ่งเพื่อลดความรุนแรงและหาแนวทางการแกไขปญหาการใชความรุนแรงโตตอบกัน อีกทั้งทุกฝายตองมี
การเสริมสรางใหเกิดความอดทนอดกลั้นและความรูในการจัดการกับขอมูลขาวสารในสื่อสังคมออนไลนที่เผยแพร
ไปอยางกวางขวางในลักษณะที่มีการสรางความเกลียดชังใหหมดไป 

 
 
 

รายงานสถานการณดานสิทธิมนุษยชน ประจำป 2562 วันสิทธิมนุษยชนสากล 
10 ธันวาคม 2562 
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2. ฟองปดปาก (SLAPPs)ชาวบาน และนักปกปองสิทธิมนุษยชน  

          การฟองคดปีดก้ันการมสีวนรวมสาธารณะ หรือการฟองปดปาก ( SLAPPs) คือการที่บริษัทเอกชน หรือรัฐ
ใชการฟองคดีปดกั้นการมีสวนรวมสาธารณะ เพื่อหยุด ลงโทษ หรือตอตานบรรดานักเคลื่อนไหว แกนนำหรือ
สมาชิกชุมชน หรือประชาชน ที่ออกมาใชเสรีภาพในการแสดงออก การแสดงความคิดเห็น การรองเรียน การชุมนุม
หรือการมีสวนรวมสาธารณะในรูปแบบตาง ๆ ที่กระทบหรือเปนอุปสรรคตอการดำเนินงานของบริษัทเอกชน การ
ดำเนินนโยบายการพัฒนาของรัฐบาล หรือตรวจสอบการใชอำนาจของรัฐ หรือการเขาไปมีสวนรวมในประเด็น
นโยบายสาธารณะตาง ๆ   

การฟองคดีปดปากเปนมาตรการสำคัญที่ถูกนำมาใชมากขึ้นในชวงที่ผานมา ซึ่งมีท้ังคดแีพงและคดีอาญา 
สำหรับป 2562 มีคดีสำคัญ ดังนี้ 

1. หมูบานขาราชการตุลาการเชิงดอยสุเทพ (คดีปาแหวง)  
กรณีปญหาหมูบานขาราชการตุลาการเชิงดอยสุเทพ (คดีปาแหวง) เปนคดีระหวางสำนักงานศาลยุติธรรม

แจงความขอหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาฯ กับแกนนำและสมาชิกแกนนำเครือขายขอคืนพื้นที่ปาดอยสุเทพ ซึ่ง
เปนการรวมตัวภาคประชาชนจำนวน 55 องคกรเพื่อคัดคานการสรางพักตุลาการเชิงดอยสุเทพ โดยมีผูตองหาใน
คดี 2 คนประกอบดวยนายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ แกนนำเครือขายขอคืนพื้นที่ปาดอยสุเทพ และนายเรืองยศ สิทธิ
โพธิ์ สมาชิกของเครือขายฯ ตอมาวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายธีรศักดิ์ รูปสุวรรณ และนายเรืองยศ สินโพธิ์ 2 
ผูถูกกลาวหา และทนายความจากสมาคมสิทธิเสรีภาพและสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ไดเดินทางไปที่
สำนักงานอัยการพิเศษ ฝายคดีอาญา 7 ถนนรัชดาภิเษก โดยพนักงานสอบสวน สน.พหลโยธิน ผูรับผิดชอบไดมี
ความเห็นสงสำนวนการสอบสวนพรอมสงตัวนายธีรศักดิ์ รูปสุวรรณ และนายเรืองยศ สินโพธิ์ ตอพนักงานอัยการ 
ขณะเดียวทั้งสองคนไดยื่นหนังสือขอความเปนธรรมตออัยการพิเศษ ฝายคดีอาญา 7    
          2. บริษัทเหมืองแรถานหินบริษัทเหมืองแรถานหินไดเดินทางเขาแจงความรองทุกขจำนวน 6 ราย และได
มีการหมายเรียกแลว 2 ราย อีก 4 ราย ยังไมไดรับหมายเรียก สวนสาเหตุที่ชาวบานถูกกลาวหาเกิดมาจากการ
ออกมาเดินขบวนถือปายรณรงคคัดคานการทำเหมืองแรในอ.อมกอpจังหวัดเชียงใหมของประชาชน นักเรียน และ
นักศึกษากวา 2,000 คน เนื่องในวันสิ่งแวดลอมโลก วันที่ 5 มิ.ย. 62 กอนที่จะมกีารข้ึนปราศรัยถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึนจากการทำเหมืองแรถานหิน และแกนนำชาวบาน 2 รายไดถูกบริษัทกลาวหาดำเนินคดีจากคำปราศรัย
ดังกลาว 
         3. คดีนายชัยวัฒน ลิ้มลิขิตอักษรฟองนักวิชาการกะเหรี่ยงฯ และอดีต ผอ.สำนักอุทยานแหงชาติแกง
กระจาน ฟองหมิ่นประมาท หลังโพสตขอความเก่ียวกับการครอบครองพ้ืนที่ในปาสงวน  
         4. คดีนักขาว Voice TV ถูกบริษัทฟารมไกฟองหมิ่นประมาท กรณทีวิตขอความเก่ียวกับคดีแรงงานฟารม
ไก 14 คน   
         5. กรณนีายกฤษกร ศิลารักษ หรือ ปาย ปากมูล นักปกปองสิทธิมนุษยชนถูกฟองหมิ่นประมาท   
         6. กรณศีาลฎีกาดำเนินคดตีอสฤณี อาชวานันทกุล และบรรณาธิการหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจในความผิด
ฐานละเมิดอำนาจศาล  
         7. คดีบริษัทธรรมเกษตรฟองหมิ่นประมาทนางสาวสุธารี วรรณศิริ อดีตผูชำนาญการดานสิทธิมนุษยชน

ของฟอรตี้ฟายไรต ไดเผยแพรคลิปจากยูทูปซึ่งเปนคลิปสัมภาษณอดีตลูกจางของบริษัทธรรมเกษตรฯ ซึ่งเปน
แรงงานขามชาติ สัญชาติเมียนมารในประเด็นเก่ียวกับการละเมดิสิทธิแรงงาน 
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         8. กรณบีริษัทธรรมเกษตรฟองคดีตอ งามศุกร รัตนเสถียร นักวิชาการ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติ
ศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จากการเผยแพรแถลงการณขององคกรโฟรตี้ฟายไรท ซึ่งเปนเพียงแถลงการณเรียกรอง
ใหมีการยุติการฟองรองคดหีมิ่นประมาทตอสุธารี วรรณศิริ และนาน วิน นักปกปองสิทธิมนุษยชน  
          9. คดีนายสุมิตรชัย หัตถสาร ทนายความ ถูกนายทุนที่ดินใน จังหวัดลำพูนแจงความดำเนินคดี ฐานนำสืบ
พยานหลักฐานเทจ็ พรอมกับชาวบานบานสันตับเตา อีก 2 ราย ขอหาเบิกความเท็จ  
  
3. นักปกปองสิทธิมนุษยชนและนักประชาธิปไตย ถูกขมขู คุกคาม และทำราย  

ในรอบป 2562 มีนักสิทธิมนุษยชนถูกทำรายรางกาย ขุมขู คุกคาม เกิดขึ้นหลายตอหลายครั้งและทวีความ
รุนแรงมากขึ้น แตหนวยมีการดำเนินการนำตัวผูกระทำความผิดมาดำเนินคดีไดนอยมาก แสดงใหเห็นวาหนวยงาน
ภาครัฐจงใจที่จะละเลยตอหนาที่ในการปกปองความปลอดภัยชีวิตของประชาชน ซึ่งความรุนแรงที่กระทำตอนัก
กิจกรรมทางการเมืองและนักปกปองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยอยูในระดับที่นาตกใจ และเปนการใชความ
รุนแรงอยางเปนระบบ มีการกำหนดชวงเวลาของการทำราย สอดคลองกับการดำเนินกิจกรรมรณรงคเพ่ือใหสังคม
เห็นความไมปกติของการเลือกตั้ง และปญหาเนื่องจากการตั้งรัฐบาลใหม  

1.นักปกปองสิทธิชุมชน 
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562  เวลา 13.30 น. ณ มัสยิดอัสซอลีฮนี หมูที่ 4 ตำบลคลองใหญ อำเภอตะโหมด 

จังหวัดพัทลุง  ไดเกิดเหตุการณการขมขูคุกคาม นายเอกชัย อิสระทะ ตำแหนงเปนนักพัฒนาเอกชน, เลขาธิการ
คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.ชาติ) และเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองคกร
พัฒนาเอกชนภาคใต (กป.อพช.ใต) ขณะที่กำลังเดินทางไปเขารวมสังเกตการณการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอประทานบัตรโครงการเหมือง
แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนของ บริษัท สิงหศิลาทอง จำกัด (เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง)   

โดยนายเอกชัย ถูกกลุ มชายฉกรรจกลุ มหนึ ่งขัดขวางหามไมใหเขาร วมเวที พรอมทั ้งทำการยึด
โทรศัพทมือถือ รถยนต และถายรูปบัตรประจำตัวประชาชนไว จากนั้นชายกลุมดังกลาวไดบังคับควบคุมตัวขึ้น
รถยนตไปกักขังไว ณ สถานที่แหงหนึ่ง จนกระทั่งในชวงเย็นวันเดียวกันจึงปลอยตัวออกมาโดยขมขูหามไมใหแจง
ความดำเนินคดี และหามไมใหยุงเก่ียวกับโครงการทำเหมืองหินนี้อีกตอไป มเิชนนั้นจะไมรับรองความปลอดภัยของ
นายเอกชัยและครอบครัว หลังจากนั้นนายเอกชัยไดทำการแจงความกับเจาหนาที่ตำรวจที่จังหวัดสงขลา แตขณะนี้ 
ยังไมมีการจับกุมผูกระทำผิด ทำใหนายเอกชัย และครอบครัวอยูภายใตความหวาดกลัววาการคุกคามจะลุกลามตอ
ชีวิตและทรัพยสิน ซึ่งในพื้นที่ภาคใตนั้นกรณีการลักลอบสังหารและคุกคามนักปกปองสิทธิมนุษยชนนั้นเกี่ยวของ
กับกระบวนการอิทธิพลที่ยากที่จะมีกระบวนการยุติธรรมจะสามารถเอาผิดกับใครได 

ความคืบหนา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ ขำผุด ผูกำกับการ สภ.ตะโหมด จ.พัทลุง ทองที่
เกิดเหตุ เปดเผยวา พนักงานสอบสวนไดออกหมายจับผูตองหาในคดีนี้แลว จำนวน 3 คน โดยมีพยานหลักฐานที่
ชัดเจน และยังอยูระหวางการสอบสวนขยายผล กลุ มคนที่รวมกอเหตุที่คาดวายังมีอีกจำนวนหนึ่ง และในวัน
เดียวกันนี้ นายเอกชัย พรอมดวยเครือขายองคกรภาคประชาชนเดินทางมายื่นหนังสือ ตอผูแทนประจำภูมิภาค
เอเช ียตะว ันออกเฉ ียงใต สำน ักงานข  าหลวงใหญ  เพ ื ่อส ิทธ ิมน ุษยชนแห  งองค การสหประชาชาติ  
(UNOHCHR)   เพื่อใหรวมหามาตรการในการคุมครองอยางเรงดวน รวมถึงประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการคุมครองกรณี เอกชัย อิสระทะ นักปกปองสิทธิมนุษยชนดานสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน 
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 กรณีนี้เปนการกระทำที่เปนการขมขู คุกคาม การยึดทรัพยสิน และการบังคับกักขังนายเอกชัย เปนการ
กระทำที ่อุกอาจไมยำเกรงตอกฎหมายบานเมือง เปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพในชีวิตที่ไดรับการคุมครองตาม
กฎหมายและรัฐธรรมนูญ เปนการสกัดยับยั ้งการใชสิทธิเสรีภาพการมีสวนรวมสาธารณะของนักปกปองสิทธิ
มนุษยชน ซึ่งรัฐตองมีหนาที่ในการปกปองคุมครองตามรัฐธรรมนูญ และตามปฏิญญาแหงสหประชาชาติวาดวยนัก
ปกปองสิทธิมนุษยชน” (The UN Declaration on Human Rights Defenders) ที่รัฐไทยมีพันธกรณีตองปฏิบัติ
ตาม อีกทั้งภาคธุรกิจเอกชนตองเคารพสิทธิเสรีภาพในชีวิต และสิทธิการมีสวนรวมท่ีไดรับรองไวตามกฎหมายและ
ตามรัฐธรรมนูญ  
 
    2.นักประชาธิปไตยถูกทำรายรางกาย และทำลายทรัพยสิน 

(1) นายเอกชัย หงสกังวาน ถูกทำรายและคุกคาม 4 ครั้ง  

     1. วันท่ี 19 ม.ค. 2562 เวลาประมาณ 19.15 น. หลังจากเลิกจากกิจกรรมรณรงค ไมเลื่อนเลือกตั้ง
รวมกับกลุมของฟอรด เสนทางสีแดง ที่อนุสรณสถาน 14 ตุลา เอกชัย  
     2. วันท่ี 26 ม.ค. 2562  เวลา 3.00 น. คนรายลอบเผารถยนตของเอกชัยที่จอดไวหนาบาน โดยภาพจาก
กลองวงจรปดพบวา คนรายมีเพียง 2 คน  
    3. วันที่ 5 มี.ค. 2562 เวลา 15.00 น. เอกชัย หงสกังวาน หลังจากเอกชัย ไดเขาใหการกับ
คณะอนุกรรมการจริยธรรมแพทยสภาเรียบรอยแลว ระหวางเดินทางกลับ เอกชัย ถูกชายนิรนาม 2 คน  
    4. วันที่ 13 พ.ค.2562 เอกชัย หงสกังวาน ถูกชาย 4 คนรุมทำรายรางกายที่หนาศาลอาญาขณะกำลังไป
รายงานตัวตอศาลคดคีนอยากเลือกตั้ง  
      5. วันที่  1 เม.ย. 2562 เวลาประมาณ 1.15 น. ชายคนหนึ่งสวมเสื้อแจ็กเก็ต กางเกงขายาว และหมวก
กันน็อกเดินจากดานในซอย และใชเทาถีบกระจกมองขางดานซายของรถยนตของเอกชัย และถือขวดน้ำมันราดบน
กระจกหนารถยนตของเอกชัย และจุดไฟเผาจนเกิดไฟลุกทวม ทำใหภายในหองโดยสารรถยนตเสียหายจนไมอาจ
ซอมแซมได  
    (2) นายอนุรักษ เจนตวนิชย หรือ 'ฟอรด เสนทางสีแดง ถูกทำราย 2 ครั้ง 
     1. วันท่ี 31 มี.ค.2562 เวลาประมาณ 22.30 น. อนุรักษ เจนตวนิชย หรือ 'ฟอรด เสนทางสีแดง' ไดถูกทำ
รายในบานยามวิกาลหลังจากเดินทางกลับจากกิจกรรมลาลายชื่อปลด กกต. อนุรักษ เลาวา เมื่อตนกลับบานราว 
21.45 น.โดยแท็กซี่มีคนรายใสชุดดำสองคนใสหมวกกันน็อคขับมอเตอรไซดตามมาจอดหนาบาน  
     3. วันท่ี 25 พ.ค. 2562 อนุรักษ เจนตวนิชย หรือ 'ฟอรด เสนทางสีแดง' ถูกชาย 6 คนข่ีมอเตอรไซด 3 
คันรุมทำรายรางกายระหวางขี่มอเตอรไซดออกจากบานพัก ศีรษะแตก แพทยตองเย็บ 8 เข็ม 

(3) นายพริษฐ ชิวารักษ นักกิจกรรมและนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถูกขมขู คุกคาม 3 ครั้ง 
      1. วันที่ 28 พ.ค. 2562 พริษฐ ชิวารักษ นักกิจกรรมและนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถูกโทรศพัท
มาหาพรอมดาทอ จากการวิพากษวิจารณ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท 
      2. วันที่ 31 พ.ค. 2562 พริษฐ ชิวารักษ ถูกโทรศัพทมาหาดาทอพรอมขมขูวา "ทหารจะเลนงานมึง
เมื่อไหรก็ได"  จากการวิพากษวิจารณ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท 
     3. วันท่ี 2 มิ.ย. 2562 พริษฐ ชิวารักษ ถูกโทรศัพทมาหาดาทอพรอมขมขูวา "จะไปชุมนุมที่ไหนเม่ือไหร 
จะได "ตอนรับ" ถูก" 
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    (4) นายสิรวิชญ เสรีธิวัฒน(จานิว) ถูกทำรายรางกาย 
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายสิรวิชญ เสรีธิวัฒน หรือจานิว นักกิจกรรมดานสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง ไดถูกคนราย 4 คนรุมทุบตี จนไดรบับาดเจ็บสาหัส ตองเขารับการรักษาตัวในหอง ไอซียู โดยคนราย
มีพฤติการณในการกอเหตุในลักษณะเดียวกันกับที่นายสิรวิชญเคยถูกรุมทำรายมาแลวเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562  
โดยเหตุครั้งนี้เกิดในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลบางชัน  สวนเหตุคดีแรกเกิดในพื้นที่รับผิดชอบของ
สถานีตำรวจนครบาลหวยขวาง  เปนการกอเหตุ 2 ครั้งภายในเดือนเดียว   

ดำเนินคดีคนรายไดเพียง 3 ครั้ง นอกนั้นไรความคืบหนาแมมีกลองวงจรปด ศูนยทนายความเพื่อสิทธิ
มนุษยชนระบุวา จากเหตุการณทั้งหมดกลับมีเพียง 3 ครั้งที่ติดตามตัวคนรายมาดำเนินคดีได คือ 2 ครั้งแรกที่
คนรายเปดใบหนาเขาทำรายเอกชัย และยังเปนบุคคลเดียวกัน และกรณีที่คนรายสามคนดักใชอาวุธทำรายในซอย
ขณะเอกชัยกำลังเขาบานพักเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 แตก็ตองกลาววาตำรวจจับคนรายไดเพียงคนเดียวและยังไม
สามารถติดตามผูกอเหตุอีก 2 คน ได 

ความคืบหนาลาสุดในกรณหีลังนี้ คือมีการฟองรองบุคคล 1 ราย ในคดีทำรายรางกาย ไปยังศาลอาญา 
โดยคดีจะเริ่มพิจารณาสืบพยานในวันที่ 16-17 ม.ค.2563 หากนับเวลาตั้งแตเกิดเหตุจนถึงเริ่มสืบพยานจะใชเวลา
ถึง 1 ป 4 เดือน ทั้งมีรายงานวาคนรายที่ถูกจับกุมไดในกรณีนี้ ยังไมยินยอมใหการหรือใหขอมูลใด ๆ กับเจาหนาที่ 

ขณะที่การลอบทำรายนักกิจกรรมในป 2562 ซึ่งมีลักษณะรุนแรงมากขึ้น และมีกลุมคนรายจำนวนมากขึ้น 
กลับไมมีกรณีใดเลยที่เจาหนาที่สามารถจับกุมกลุมคนรายที่ลงมือกระทำการมาได แมวาเกือบทั้งหมดคนรายได
สวมหมวกนิรภัยปดบังใบหนาและมีการถอดปายทะเบียนรถจักรยานยนต แตเหตุการณเกือบทั้งหมดยังเกิดขึ้นในที่
สาธารณะที่มีกลองวงจรปดใหติดตามหาตัวคนรายได หากมีการประสานติดตามภาพจากกลองวงจรปดอยาง
ตอเนื่องไปจนถึงจุดหมายปลายทางการหลบหนีของคนราย แตกลับไมพบความคืบหนาใดๆ ในกรณีที่เกิดข้ึนมา
หลายเดือนแลวของเอกชัย แมวาเบื้องตนกรณีท่ีเกิดขึ้นเกือบทั้งหมดจะมีกลองวงจรปดบันทึกภาพเหตุการณเอาไว
ไดก็ตาม 

การไมสามารถหรือไมดำเนินการในการติดตามจับกุมกลุมคนทำรายมาดำเนินคดีของเจาหนาที่รัฐ จึงเปน
สวนหนึ่งที่ทำใหการทำรายยังคงสามารถเกิดขึ้นไดอยางตอเนื่อง โดยกลุมผูลงมือดูเหมือนไมจำเปนตองหวั่นเกรงสิ่ง
ใด 

4. กรณีผูถูกควบคุมตัวขาดอากาศจนหมดสติ ในคายทหาร (ประเด็นเรื่องการซอมทรมาน)  

กรณี นายอับดุลเลาะถูกจับและควบคุมตัว ภายใต อำนาจพิเศษตามกฎอัยการศึก เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 
2562 เวลาประมาณ 16:00 น. หลังจากเจาหนาที่ หนวยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 เขาปดลอมตรวจคน
บานเลขที่ 219/2 หมู 3 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปตตานี โดยมีรายงานวาเจาหนาที่นำตัวนายอับดุลเลาะไปลงบันทึก
ประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรสาย บุรี จ.ปตตานี กอนนำตัวสงไปยังหนวยซักถามของหนวยเฉพาะกิจกรมทหาร
พรานที่ 43 ประจำคายอิงคยุทธบริหารในเวลาประมาณ 19:30 น. เพียงไมถึง 24 ชั่วโมงตอมา ในเวลา 9.00 น. 
ญาติพบวา นายอับ ดุลเลาะไดถูกสงตวัไปยังหอง ไอซียู โรงพยาบาลปตตานีแลว  
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ภายหลัง มีการนำเสนอขาวและวิพากษวิจารณเกี่ยวกับเรื่องราวดังกลาวจำนวนมาก อีกทั้ง ตัวแทนภาค 
ประชาสังคมและประชาชนในพื ้นที ่บางสวนได
ออกมาแสดงความกังวลวา นายอับดุลเลาะอาจถูก
ซอมทรมานในระหวางการควบคุมตัวในคายทหาร 
ทั้งนี้ นายอับดุลเลาะเปนเพียงหนึ่งในคนจำนวนกวา 
6,000 คนที่ถูกควบคุมตัวภายใตกฎหมายพิเศษ คือ
พระร าชบ ัญญ ัต ิ กฎอ ั ยการศ ึ กแล ะพระร าช
กำหนดการบร ิ ห า ร ร าช ก าร ในส ถาน กา รณ
ฉุกเฉิน 2548 ซึ่งอนุญาตใหเจาหนาที่หนวยงานความ
มั่นคงสามารถปดลอม ตรวจคน และจับกุมคนไดโดย
ไมตองมีหมายศาล อีกทั้งยังสามารถควบคุมตัวผูตองสงสัยเพื่อซักถามขอมูลขาวกรองไดเปนเวลารวมแลวถึง 37 
วันโดยไมจำเปนตองแจงขอกลาวหาหรือพาตัวผูตองสงสัยไปรายงานตัวที่ศาล ถูกจำกัดการเยี่ยมโดยญาติ และไม
สามารถพบและปรึกษากับทนายความได  ตลอดระยะเวลา 15 ป ที่กฎหมายสองฉบับนี้ไดถูกประกาศใชในพื้นที่
ชายแดนใตของประเทศไทย มูลนิธิฯไดรับ ขอรองเรียนเกี่ยวกับการซอมทรมานผูตองสงสัยวาจะเกี่ยวของกับ
เหตุการณความไมสงบที่ตกอยูภายใต การควบคุมตัวซึ่งคลายคลึงกับกรณีของนายอับดุลเลาะเปนจำนวนมาก โดย
ขอรองเรียนสวนใหญมักไมไดรับการตรวจสอบอยางรวดเร็วโปรงในและมีประสิทธิภาพจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ใดๆ ไมวาจะเปน ภาครัฐ องคกรอิสระ และฝายตุลาการก็ตาม 

การซอมทรมานโดยเจาหนาที่รัฐเปนการกระทำที่ผิดกฎหมายและขัดตอพันธกรณีระหวางประเทศที่
ประเทศไทยมีอยูตามอนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรือลงโทษอื่นที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่
ย ่ ำ ย ี ศ ั กด ิ ์ ศ รี   (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment: CAT) และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) เม ื ่อป  2557 คณะกรรมการต อตานการทรมานประจำ
สหประชาชาติไดเคยแสดงความกังวลอยางมากเก่ียวกับ “ขอกลาวหาจำนวนมากเก่ียวกับการซอมทรมานและการ
ปฏิบัติที่โหดรายอันเกิดข้ึนเปนปกติวิสัยอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งกระทำโดยเจา หนาที่หนวยงานความมั่นคง
และทหารในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต เพ่ือเคนเอาคำสารภาพ” นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังระบุอีกวา การบังคับ
ใชกฎหมายพิเศษทำใหสถานการณย่ำแยลงและยังสงเสริมวัฒนธรรมการลอยนวลพนผิดที่ปลอยใหเจาหนาที ่รัฐ
สามารถละเมิดสิทธิมนุษยชนไดโดยไมตองรับโทษใด ๆ 

5. การไลรื้อหาบเรแผงลอยในกทม. 

ตลอดชวงของรัฐบาล คสช. ซึ่งประชาชนไมมีสิทธิเสรีภานพในการแสดงความคิดเห็น และไมมีชองทาง
หรือกลไกที่จะมีสวนรวมในการจัดสินใจทางนโยบาย รัฐบาลคสช.ไดใชอำนาจเผด็จการเบ็ดเสร็จ ไดดำเนินการไล
รื้อหาบเรแผงลอยใน กทม. ดวยขออางที่วาเพ่ือคืนทางเทาใหแกประชาชน 
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แมกระทั่งปจจุบันกรุงเทพหานคร (กทม.) ก็ยังคงเดินหนายกเลิกจุดทำการคาหาบเรแผงลอยทุกประเภทบริเวณ
ถนน ทางเทา และที่สาธารณะ ครอบคลุมทั้ง 50 สำนักงานเขต  จำนวน  683 จุด  ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2562 
กทม. ไดยกเลิกจุดผอนผันไปแลว 508 จุด เปนผูคาจำนวน 12,150 ราย อยูระหวางดำเนินการยกเลิกอีก 175 จุด 
ในพ้ืนที่ 19 สำนักงานเขต เปนผูคาอีกจำนวน 8,021ราย   

การกระทำดังกลาวของรัฐบาล และ กทม. คุกคาม
โดยตรงตอสิทธิในทางเศรษฐกิจ กลาวคือสิทธิในการประกอบ
อาชีพของประชาชนจำนวนถึงกวา 20,000 ครอบครัว  ละเมิด
ตอการที่ผูคาหาบเรแผงลอยควรจะมีสิทธิในการใชประโยชน
จากพ้ืนที่สาธารณะเชนเดียวกับประชาชนกลุมอ่ืน ๆ  และควร
จะมีสิทธิที่จะรวมในการออกแบบการพัฒนาเมือง   ในขณะที่
การไลรื้อหลายจุด เชน โพธิ์สามตน ถนนขาวสาร ถนนเพชรบุรี
เจาหนาที่ใชความรุนแรงตอผูคาหาบเรแผงลอย จนเกิดการบาดเจ็บของรางกายและความเสียหายของทรัพยสิน  
ในขณะที่การหาพ้ืนที่ขายใหมทดแทนใหกับผูคาที่ไดรับผลกระทบไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

การไลรื้อหาบเรแผงลอยยังมีผลกระทบในมุมกวางอีกหลายมิติ เพราะหาบเรแผงลอยมีบทบาทอยาง
สำคัญในการการกระจายสินคาถึงผูบริโภค สนับสนุนคาครองชีพที่ต่ำกวา ทั้งอาหาร เครื่องนุงหม และสินคาอื่น ๆ 
สำหรับแรงงาน ผูมีรายไดนอย หรือกระทั่งคนชั้นกลางในเมือง  มีงานศึกษาวิจัยที่ระบุวาในภาพรวมหาบเรแผง
ลอยในกทม.รวมสรางเศรษฐกิจของเมืองดวยเม็ดเงินกวาหนึ่งแสนหกหมื่นลานบาทตอป  เฉลี่ยแลวคนกรุงเทพฯกิน
อาหารแผงลอย 9.58 มื้อตอสัปดาห และ  หากแผงลอยอาหารหายไป คาอาหารของคนกรุงเทพฯจะเพิ่มข้ึนเฉลี่ย
คนละ  357 บาทตอเดือน 

กทม.ไดประกาศวาจะดำเนินการยกเลิกจุดทำการคาหาบเรแผงลอยใหครบทุกจุดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 
2562 

 
6. นโยบาย “ทวงคืนผืนปา” 

 ภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 รัฐบาลทหารไดมีคำสั่ง คสช. ที่ 64 และคำสั่ง 
คสช.ที่ 66/2557 เรื่องการปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรปาไม พรอมกับประกาศใชแผนแมบทแกไข
ปญหาการทำลายทรัพยากรปาไม การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน หรือที่เรียกกัน
โดยทั่วไปวา “นโยบายทวงคืนผืนปา”โดยใหกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ซึ่ง
เปนหนวยงานของฝายทหาร มีอำนาจสั่งการ ควบคุม จัดระเบียบพื้นที่ใหม และรายงานผลการปฏิบัติงาน หลังจาก
นั้น กอ.รมน. และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกันกำหนดยุทธศาสตรและจัดทำแผนแมบท
การแกไขปญหาการทำลายทรัพยากรปาไม การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อยางย่ังยืน 
            เนื่องจากการใชกำลังเขาจับกุมมาตรการหลักตามคำสั่ง คสช.ดังกลาว เพื่อทวงคนืพ้ืน ไดสงผลกระทบตอ
สิทธิเสรีภาพของประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ทับซอนเขตปาและกำลังอยูในระหวางกระบวนการแกไขปญหากับ
ภาครัฐ ที่สำคัญ ดังนี้ 
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         1.การขมขูคุกคาม ไลรื้อ และดำเนินคดีกับชาวบานที่อาศัยอยูในพ้ืนที่ปา ที่เกิดขึ้นอยางนอย 226 ครั้ง เชน 
กรณีเจาหนาที่ทหาร ตำรวจ และปาไม พรอมอาวุธ กวา 50 ราย ควบคุมตัวแกนนำชาวบานกวา 11 คน ออกจาก
พ้ืนที่ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย ซึ่งเปนพ้ืนที่กรณีปญหาพิพาทเรื่องที่ดินปาไมมายาวนาน  
        2.การไลรื้อ ตัดฟนทำลายพืชผลอาสินของชาวบานในพื้นที่ โดยใชคำสั่งทางปกครอง ที่เกิดขึ้นอยางนอย 
287 ครั้ง เชน เจาหนาที่อุทยานแหงชาติหวยน้ำดัง เขาตัดฟนไรขาวและขาวโพดของชาวบานหวยหก อ.เวียงแหง 
จ.เชียงใหม เปนตน 
       3.การจับกุมดำเนินคดกีับชาวบานในพ้ืนที่ปา ที่เกิดขึ้นอยางนอย 168 ครั้ง มีคดีเกิดขึ้นอยางนอย 1,003 คดี 
เชน กรณชีาวบานทุงปาคา อ.แมลานอย จ.แมฮองสอน กรณีบานจัดระเบียบ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 
กรณีอุทยานแหงชาติไทรทอง 

กรณีปญหาอุทยานแหงชาติไทรทอง อำเภอหนองบัวระ
เหว จังหวัดชัยภูมิ เปนกรณีรูปธรรมหนึ ่งที ่สะทอนปญหา
นโยบายการจัดการที่ดินและปาไมตลอดระยะเวลากวา 28 ป
ของพื้นที่แหงนี้ประชาชนตองตกอยูภายใตการจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรโดยรัฐมาโดยตลอด นับตั ้งแตการดำเนินโครงการ
จัดสรรที่ดินทำกินใหกับราษฎรผูยากไรในเขตปาสงวนแหงชาติ
เสื ่อมโทรม หรือ คจก. ของรัฐบาล รสช. ในป พ.ศ. 2534 – 
2535 ทำใหประชาชนจำนวนมากตองถูกอพยพออกจากพ้ืนที่ทำ
กิน และที่อยูอาศัย เมื่อรัฐไมสามารถจัดหาพื้นที่รองรับได จึงมีมติใหกลับมายังพื้นที่เดิม ซึ่งรัฐไดประกาศเปนเขต
อุทยานแหงชาติในเวลาตอมา เหตุการณความขัดแยง และการคุกคามสิทธิเริ่มตนขึ้นอีกครั้ง เมื่อรัฐบาลไดดำเนิน
นโยบายทวงคืนผืนปา หลังชวงป พ.ศ. 2557 เปนตนมา เจาหนาที่ไดสนธิกำลังเขาปฏิบัติการ “ขอคืนพื้นที่” จาก
เกษตรกรที่ทำการผลิต โดยการให “เซ็นตยินยอมออกจากพื้นที่” กลางไรมันสำปะหลัง ในภาวะความหวาดกลัว 
และความจำยอม 

เหตุการณที่เกิดขึ้นกับชาวบานซับหวายซึ่งเปนหนึ่งในหาชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการประกาศเขต
อุทยานแหงชาติไทรทอง จ.ชัยภูมิ จึงเปนที่มาของการรวมกลุมผูเดือดรอนทั้ง 5 ชุมชน เพ่ือย่ืนหนังสือกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ กระทั่งมีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการแกไขปญหาระดับจังหวัดขึ้น ซึ่งเปนที่มาของการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง การจำแนกลักษณะความเดือดรอน รังวัดขอบเขตที่ดินรายแปลง และมีมติเห็นชอบแผนการจัดการ
ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดฟองดำเนินคดีกับชาวบานซับหวายทั้งสิ้น 14 ราย 19 คดี 
นับตั้งแตกลางป พ.ศ. 2559 เปนตนมา กระทั่งปจจุบัน ศาลอุทธรณไดมีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นตนใหจำเลย
เปนผูกระทำผิดตามโจทกฟอง และชดใชคาเสียหาย และนำมาสูสภาพการเปน “ผูตองขัง” ของชาวบานทั้งสิ้น 13 
คน โดยในจำนวนนี้ จำแนกเปนผูหญิง 9 คน ชาย 4 คน เฉพาะครอบครัว “มวงกลาง” ประกอบดวย แม และลูก
สาว รวมทั้งสิ้น 4 คน 

จากกรณีดังกลาว แผนปฏิบัติการทวงคืนผืนปา ไมเพียงแตไมสามารถแกไขปญหาที่ดินทำกินสำหรับ
ประชาชน กลับเปนการละเมิดสิทธิประชาชน อีกทั้งยังทำใหประชาชนตองสูญเสียอิสรภาพเพราะความยากจนอีก
ดวย 
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7. เลื่อนการยกเลิกการใชสารพิษพาราควอตและคลอรไพริฟอสออกไป 6 เดือนและไมยกเลิกการใชไกลโฟเซต
เปลี่ยนเปนจำกัดการใช 

 เมื่อวันที ่22 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการวัตถุอันตราย อานประกาศจากที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอใหพิจารณาปรับวัตถุอันตรายพาราควอต คลอรไพริฟอส และไกลโฟเซต ใน
ความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร จากวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ใหเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 โดยใหมีผลตั้งแต
วันท่ี 1 ธันวาคมค 2562 คณะกรรมการพิจารณาขอมูล ประกอบกับผลดำเนินการของกระทรวงเกษตรฯ ได
พิจารณาขอมูลวิธีการและสารทางเลือกจัดการวัชพืช สารทดแทน โดยเห็นวาสามารถบริหารจัดการเพ่ือไมใหเกิด
ปญหาในทางปฏิบัติได หากยกเลิกการใชวัตถุอันตรายทั้ง 3 รายการ สวนผูแทนจากกระทรวงสาธารณสุขได
นำเสนอขอมูลความเปนอันตรายและการเฝาระวังสารตกคางเกษตร โดยคณะกรรมการวัตถุอันตราย ไดลงมติอยาง
เปดเผย โดยมีมติยกเลิกการใช 3 สารเคมี ทั้งพาราควอต ครอรไพริฟอส และไกลโฟเซต จากผูเขารวมประชุม 26 
คน "พาราควอต" มีผูลงคะแนนใหยกเลิกใช 1 ธันวาคม 2562 จำนวน 20 คน มีผูลงคะแนนใหยกเลิกใช 1 
ธันวาคม 2564 จำนวน 1 คน และจำกัดการใช 5 คน สำหรับ "คลอรไพริฟอส" มีผูลงคะแนนใหยกเลิกใชจำนวน 
22 คน และจำกัดการใช 4 คน สุดทายคือ "ไกลโฟเซต" มีผูลงคะแนนใหยกเลิก 19 คน และจำกัดการใช 7 คน 
          ตอมาวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการวัตถุอันตรายที่มนีายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรมเปนประธาน แจงวาที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
         1. ออกประกาศกำหนดวัตถุอันตรายพาราควอต และคลอรไพริฟอส เปนวัตถุอันตรายชนิดที่4 โดยให
กำหนดระยะเวลาใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มิ.ย. 2563 สำหรับวัตถุอันตรายไกลโฟเซตใหใชมาตรการจำกัดการใช ตาม
มติคณะกรรมกรวัตถุอันตรายเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
         2.มอบหมายใหกรมวิชาการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดำเนินการจัดทำมาตรการรองรับใน
การหาสารทดแทนหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม สำหรับวัตถุอันตรายพาราควอตและคลอรไพริฟอส รวมถึงมาตรการ
ในการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอภาคสวน ที่เก่ียวของ ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและใหนำเสนอ
คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาภายในระยะเวลาสี่เดือนนับจากวันที่มีมติและขอใหรับรองมติที่ประชุม  
        การเลื่อนการยกเลิกการใชสารพิษพาราควอตและคลอรไพริฟอสออกไป 6 เดือนและไมยกเลิกการใชไกลโฟ
เซตเปลี่ยนเปนจำกัดการใช สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน ซึ่งการกระทรวงสาธารณสุข ไดสรุปผลออกมา
ใหเห็นชัดๆ วาสารเคมีทั้ง 3 ตัวนั้นกอใหเกิดผลกระทบและมีประเทศที่แบนสารดังนี้  
        1.พาราควอต (Paraquat) สารฆาวัชพืช มีความเปนพิษสูง เนื่องจากมฤีทธิ์กัดกรอนมาก ไมมียาตานพิษ 
โดยขอมูลจากศนูยพิษวิทยา รพ.รามาธิบดี พบวา อัตราตายของผูปวยจากสารพาราควอตในประเทศไทยอยูที่รอย
ละ 10.2 ถือวามีความเสี่ยงเกินกวาจะนำมาใชอยางปลอดภัย โดยอันตรายของพาราควอต สามารถรับไดผานทั้ง
การกิน การสัมผัสทางผิวหนัง ซึ่งเปนชองทางหลัก สวนทางเดินหายใจเปนชองทางรอง การกินเขาไปรางกายจะดูด
ซึมสัสมความเขมขนมากที่ตับและไต โดยความเขมขนในกระแสเลือดจะคงที่หลังกินประมาณ 30 ชั่วโมง และ
ความเขมขนของสารพาราควอตในปอดจะคอยๆ เพ่ิมขึ้น ทำใหปอดเปนอวัยวะหลักที่ไดรับผลกระทบทั้งระยะสั้น
และระยะยาว โดยถุงลมปอดจะถูกทำลาย สุดทายเกิดการทำลายเนื้อปอดจนเกิดพังผืดในปอด ทำใหระบบหายใจ
ลมเหลวและเสียชีวิต 
        นอกจากนี้ การสัมผัสทางผิวหนังในระดับต่ำ อาจมีการสะสมในกลามเนื้อ และคอยๆ ปลอยออกมาสูกระแส
เลือด ขณะเดียวกัน พาราควอตยังมีผลตอระบบภูมิคุมกัน เนื่องจากพาราควอตทำใหเกิดการสราง 
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metallothionein เพ่ิมขึ้น ทำใหเซลลระบบภูมิคุมกันทำหนาที่ไดนอยลง 
         สำหรับอาการหลังรับสารพาราควอต ข้ึนกับชองทางไดรับ หากรับทางการหายใจ ทำใหระคายเคืองเยื่อบุ
โพรงจมูก เลือดกำเดาไหล หากรับผานการกิน ทำใหมีแผลไหมในชองปาก ระบบหายใจลมเหลวเฉียบพลัน ความ
อยากอาหารลดลง ปวดทอง คอแหง คลื่นไสอาเจียน ทองเสีย ปวดหัว มีไข ปวดกลามเนื้อ ออนเพลีย หายใจสั้นๆ 
หัวใจเตนเร็ว 
         โดยขณะนี้มี 56 ประเทศที่ประกาศหามใชแลว เชน อังกฤษ สวีเดน สเปน แมแตประเทศเพ่ือนบาน ทั้ง
มาเลเซีย กัมพูชา ลาว เวียดนาม มีแคไทยที่ยังไมยกเลิกใช สวนประเทศที่จำกัดการใชมี 7 ประเทศ 
          2.คลอรไพริฟอส (Chlorpyrifos) เปนสารฆาแมลงกลุม Organophsphorus มีลักษระเปนผลึกสีขาว กลิ่น
แรงคลายกระเทียม โดยคลอรไพริฟอส ออกฤทธิ์ตอระบบประสาท โดยจะยับยั้งการทำงานของเอนไซมที่ทำหนาที่
สลายสารสื่อประสาทอะซิคิลโคลีน ทำใหสารสื่อประสาทดังกลาวเกิดอาการคั่งและสงสัญญาณประสาทมาก
ขึ้น ระบบประสาททำงานมากขึ้น เปนพิษตอระบบประสาท ผลกระทบของคลอรไพริฟอส คือ ทำใหไอคิวลดลง 
สูญเสียความจำในการทำงาน ขาดสมาธิ คลายโรคสมาธิสั้น อทิสติก รบกวนการทำงานของไทรอยดฮอรโมน ผลตอ
ระบบสืบพันธุ ระบบเมตาบอลิก ระบบประสาทและพารกินสัน 
และมีการศึกษาพบวา ในแมที่สัมผัสสารนี้ระหวางตั้งครรภ 
พบวามีผลตอพัฒนาการทางระบบประสาทของเด็กดวย   โดย
ประเทศที่หามใชคลอรไพริฟอส เชน สหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต 
สิงคโปร เดนมารก ฟนแลนด เยอรมนี สวีเดน เปนตน 
          3.ไกลโฟเซต (Glyphosate) ยาฆาวัชพืชกลุม 
Phosphonic acid ซึ่งสถาบันวิจัยมะเร็งระหวางประเทศ 
(IARC) ภายใตองคการอนามัยโลก กำหนดใหเปนสารกอมะเร็ง 
ขณะที่ศูนยพิษวิทยา รพ.รามาธิบดี พบวา อัตราการตายของ
ผูปวยในไทยอยูที่รอยละ 3 โดยพิษหลักมาจากสาร
สวนประกอบที่เรีกยวา สาร Polyoxyethylene มีผลทำให
ระคายเคือง รบกวนการทำงานของผนังเซลล ทำใหการตอบสนองของอวัยวะตางๆ ชาลง และรบกวนการทำงาน
ของยีนบางตัว ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและทำใหเซลลตายตามมา โดยความเปนพิษจะเกิดข้ึนกับระบบไหลเวียน
โลหิตเปนหลัก นอกจากนี้ ไกลโฟเซตยังมขีอมูลวา เพ่ิมความเสี่ยงของการเปนมะเร็งตอมน้ำเหลือง โดยศาลในรัฐ
แคลิฟอรเนีย ตัดสินใหบริษัทผูผลิตตองชดใชคาเสียหายแกผูใชและตอมาพบวาปวยดวยมะเร็งตอมน้ำเหลือง 
ขณะที่สมาคมตอมไรทอสหรัฐอเมริกา ระบุวา เปนสารท่ีรบกวนการทำงนของระบบตอมไรทอ มีงานวิจัยของ
นักวิทยาศาสตรชาวศรีลังกาพบวาทำใหเกิดโรคไตเรื้อรัง สวนการศึกษาของ ศงพรพิมล กองทิพย คณะสาธารณสุข
ศาสตร ม.มหิดล พบไกลโฟเซตในซีรัมของแมและสะดือทารกเด็กแรกเกิด 46.3-50.7% ของจำนวนตัวอยาง 
       ที่สำคัญ ไกลโฟเซตอาจตกคางในกินมากกวา 1 ป ซึ่ง ม.นเรศวรศกึษาและตรวจพบที่ จ.นาน โดยพบในดิน 
นดื่มบรรจุขวด และในน้ำประปา แสดงถึงการปนเปอนในสิ่งแวดลอมและหวงโซอาหาร โดยประเทศท่ีมีการหามใช
แลว เชน ออสเตรีย ฝรั่งเศส โอมาน ซาอุดิอาระเบีย เวียดนาม เปนตน 
          ดังนั้น การยืดเวลาการบังคบัใชการแบนพาราควอตและคลอรไพริฟอสตอไปอีก 6 เดือน และอนุญาตใหมี
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การใชไกลโฟเซตตอไปยอมสงผลกระทบตอสุขภาพประชาชนทั้งประเทศทั้งเกษตรกรและผูบริโภค ซึ่งรัฐบาลมี
หนาที่รับผิดชอบในการปกปองสิทธิในสุขภาพของประชาชน แตอาจเปนประโยชนตอบริษัทสารพิษกำจัดศัตรูพืช  

8. สตช. ยกเลิกรับสมัคร “นักเรียนนายรอยตำรวจหญิง” ถาวร 

        เมื ่อวันที ่ 5 กันยายน 2561 สำนักงานตำรวจแหงชาติยกเลิกการรับบุคคลภายนอกเพศหญิงและ
บุคคลภายนอกชาย รวมถึงนายสิบตำรวจเขาเปนนักเรียนนายรอยตำรวจ (นรต.) เปนการถาวร แตจะเปดรับ นรต. 
ที ่มาจากนักเรียนเตรียมทหาร ซึ ่งตองผานโรงเรียนเตรียมทหารเทานั ้น ตั ้งแตปการศึกษา 2562 เปนตนไป 
เนื่องจากเปนมติกลาโหมและสภาการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร ที่โรงเรียนทุกเหลาทัพก็รับแตนักเรียนเตรียม
ทหารเขาเหลาเทานั้น 
           พล.ต.อ.จักรทิพย ชัยจินดา ผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ (ผบ.ตร.) อธิบายวา “สำนักงานตำรวจแหงชาติ
ยกเลิกการรับบุคคลภายนอกเพศหญิง เขาเปนนักเรียนนายรอยตำรวจ (นรต.) เปนการถาวร  ที่ผานมามีนักเรียน
นายรอยตำรวจหญิงเพียง 10 รุนคือ รุนที่ 66-75 ซึ่งมีมาตั้งแตป 2552 ภายใตหลักสูตร 4 ป  ผบ.ตร. ยอมรับวา
ที่ผานมามี นรต.หญิง 10 รุน เปนกำลังพลที่มีศักยภาพ แตเมื่อเปนมติกลาโหมที่ตนตองยอมรับปฏิบัติตามและ
ตนไมไดคัดคานหรือทักทวงอะไร” 

ในสวนของตำรวจหญิงที่จะทำหนาที่พนักงานสอบสวนโดยเฉพาะคดีเพศและเด็ก สตช.เคยปดประกาศ
รับพนักงานสอบสวนเฉพาะเพศชายเมื่อเดือนสิงหาคม2561 จนองคกรสตรีหลายองคกรยื่นจดหมายคัดคาน 
เพราะถือเปนการเลือกปฏิบัติที่ขัดรัฐธรรมนูญ และอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ
(CEDAW)  แตตอมาก็มีการเปลี่ยนนโยบายใหกลับมารับพนักงานสอบสวนหญิงใหม  โดย ผบ.ตร.ไมบอกวาจะรับ
สมัครมากขึ้นหรือไม ทั้งที่ประชาชนที่อาศัยในเขตที่ตั้งของ สน.และ สภ. เกือบพันแหงมีความตองการพนักงาน
สอบสวนหญิงอยางมากเพราะปจจุบันมีจำนวนคดีความรุนแรง คดีทางเพศ คดีคามนุษย คดีที่เกิดกับครอบครัว 
และเด็กหญิง มากขึ้น แตประเทศไทยมีตำรวจหญิงโดยเฉพาะพนักงานสอบสวนหญิงเพียง 1 ใน 3 ของ สน. และ 
สภ. ที่มีทั้งหมด 1,482 แหงเทานั้น  ซึ่งการไมรับผูหญิงเขาเรียนโรงเรียนนายรอยตำรวจ ถือเปนความถอยหลังของ
สิทธิมนุษยชน และแสดงใหเห็นถึงความดอยพัฒนาของประเทศไทยในยุค Thailand 4.0 
   ทั้งนี้ ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติเรื่องความเทาเทียมระหวางเพศออกมาแลว ตั้งแตป 2558 และเปนรัฐ
ภาคีของ "อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW : Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)" มานานกวา 20 ป ซึ่งตอนนี้ถือวาไดละเมิด
กฎหมายระหวางประเทศที่ทำกับทางยูเอ็น (United Nations) ไปแลว โดยที่รัฐบาลไมทำอะไร ปลอยใหสำนักงาน
ตำรวจแหงชาติออกมากีดกันและเลือกปฏิบัติแบบนี้ 

นอกจากนี้ ประเทศไทยเรายังมีกฎหมายลูก ที่ระบุเอาไวในรัฐธรรมนูญชัดเจนเลยวา การกระทำหรือไม
กระทำที่เปนการแบงแยก กีดกัน จำกัดสิทธิประโยชน ไมวาทางตรงหรือทางออม เพราะเหตุบุคคลนั้นเปนเพศชาย
หรือหญิง หรือมีการแสดงออกที่แตกตางจากเพศโดยกำเนิด ซึ่งกรณีนี้ก็ชัดเจนวาเปนการกระทำเพื่อ "จำกัดสิทธิ
เพศหญิง" ท่ีจะเขาโรงเรียนนายรอยตำรวจ 

แมวาจะทางสำนักงานตำรวจแหงชาติจะอางวายังไงก็มีการรับสมัครผูหญิงในชองทางอื่นสำหรับการ
ประกอบอาชีพตำรวจ และพนักงานสอบสวน แตการกำหนดคุณสมบัติตองเปนเพศชายเทานั้นเขาสถานศึกษา
วิชาชีพ ก็เปนการกีดกันผูหญิงออกจากอาชีพและการศกึษา คือการเลือกปฏิบัติทางเพศที่ผิดฉกรรจตั้งแตตน 
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ถือวาเปนอีกหนึ่งหนาประวัติศาสตรของตำรวจไทยและอีกหมุดหมายหนึ่งของสถานภาพสตรีไทยที่ตกต่ำ
ลงไปอีกกขั้น ผลักผูหญิงออกไปจากปริมณฑล หลังจากที่ไดผลัก ‘ความเปนหญิง’ ออกไปดวยการใหนักเรียน
ตำรวจหญิงปที่ 1-2 ตัดผมสั้นกุด ดวยขออางวาเพื่อใหสะดวกคลองตัว งายตอการฝกวินัยออกกำลัง ภาคสนามฝก
กระโดดรม และความเปนระเบียบแถว เหมาะกับสภาพอากาศและรักษาความสะอาด เปนการทำใหมีทรงผม
เหมือนผูชายในสังคมกระแสหลักที่ใหคุณคาความหมายวาผูหญิงผมยาว ผูชายผมสั้น 
 
9. คำสั่งหัวหนาคสช.ท่ีอาจสงผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
(คสช.) ที่ 9/2562 เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ คำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ และ
คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ จำนวน 78 ฉบับ  แตอยางไรก็ตามยังคำสั่งหัวหนาคสช.ที่อาจสงผล
กระทบตอสิทฺธิเสรีภาพของประชาชน ที่สำคัญ  ดังนี้ 
           1.คำสั่งหัวหนา คสช. ฉบับที่ 3/2558 และคำสั่งหัวหนา คสช. ที่ 13/2559 การใหทหารมีอำนาจ (1) เรียก
ใหบุคคลใดมารายงานตัว หรือมาใหถอยคําหรือสงมอบเอกสารหรือหลักฐาน (2) จับกุมตัวบุคคลที่กระทําความผิด
ซึ่งหนา และควบคุมตัวผูถูกจับนําสงพนักงานสอบสวน เพ่ือดําเนินการตอไป (3) ชวยเหลือ สนับสนุน หรือเขารวม
ในการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนในความผิดโดยถือเปนพนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (4) เขาไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใดๆ เพ่ือตรวจคน รวมตลอดทั้งคนบุคคลหรือยานพาหนะใดๆ ท้ังนี้ 
เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรวาบุคคลซึ่งกระทําความผิด  เปนตน เปนการใหทหารมีอำนาจเชนเดียวกับ
ตำรวจอันขัดกับหลักนิติธรรม 
          2.คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 3 /2559 เรื่อง การยกเวนการใชบังคับกฎหมายวาดวย
การผังเมือง และกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทำใหสามารถใชพื้นที่ใดๆก็
ไดเพ่ือประกอบกิจการโดยไมคำนึงถึงผลกระทบตอชุมชนหรือทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดลอม 

3.คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 4 /2559 ใหยกเวนการบังคับใชกฎกระทรวงฯผังเมือง
รวม ทุกฉบับในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ สำหรับการอนุมัติอนุญาตใหประกอบกิจการคลังน้ำมัน โรงไฟฟาและสถานีสง
ไฟฟา กิจการที่เปนสวนหนึ่งของการผลิต ขนสง และระบบจำหนายพลังงาน เชน ทอสงน้ำมัน สายสงไฟฟา โรง
ผลิตกาซซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ โรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม โรงผลิตกาซซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ โรงบำบัดน้ำ
เสีย เตาเผาขยะเปนตน  

คำสั่งฉบับนี้ทำใหหนวยงานรัฐสามารถอนุมัติอนุญาตการประกอบกิจการดังกลาว ไดโดยไมตองพิจารณา
ขอหามตามกฎหมายผังเมือง ซึ่งเปนมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมเชิงพื้นที่ที่สำคัญอีกตอไป อีกทั้งเปนการทำลาย
หลักการมีสวนรวมของประชาชนและขัดตอเจตนารมณของกฎหมายผังเมืองที่กำหนดใหรัฐตองรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนและนำไปประกอบการพิจารณากำหนดประเภทและจัดระเบียบการใชประโยชนที่ดินใหสอดคลอง
กับเจตจำนงของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการคุมครองรักษาสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสวัสดิภาพของ
สังคมดวย 

ผลกระทบของคำสั่ง: เปนการลดขอจำกัดทางกฎหมายเรื่องพื้นที่ตั้งโรงงานหรือกิจการที่เกี่ยวของการ
ผลิตพลังงานและการจัดการขยะของเสียสิ่งปฏิกูล ซึ่งเดิมอาจมีหลักเกณฑขอหามตามกฎกระทรวงฯผังเมืองรวมที่
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บังคับใชอยูในพ้ืนที่อำเภอหรือจังหวัดนั้นๆ (หรืออยูในรางผังเมืองรวมที่กำลังจะประกาศบังคับใช) ทำใหหนวยงาน
รัฐไมสามารถอนุมัติอนุญาตใหประกอบกิจการตาม (1)-(8) ในพื้นที่ที่ตองการได เชน พื้นที่เขตอนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรมที่มีขอกำหนดหามสรางโรงไฟฟา เปนตน 

คำสั่งฉบับนี้ทำใหหนวยงานรัฐสามารถอนุมัติอนุญาตการประกอบกิจการตาม (1)-(8) ไดโดยไมตอง
พิจารณาขอหามตามกฎหมายผังเมือง ซึ่งเปนมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมเชิงพ้ืนที่ที่สำคัญอีกตอไป (แตยังคงตอง
พิจารณาเรื่องความเหมาะสมของพ้ืนที่ตั้งโครงการและเงื่อนไขการอนุมัติอนุญาตตามกฎหมายอ่ืน ๆ ดวย) 

ขอสังเกตบางประการ: 
(1)    ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ในการจัดทำผังเมืองรวมจะตองมีการประกาศเผยแพร

ใหประชาชนรับทราบถึงการวางและจัดทำผังเมืองรวม และหนวยงานจะตองจัดใหมีกระบวนการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน และเมื่อรับฟงแลวตองนำเอาความคิดเห็นดังกลาวไปประกอบการพิจารณาในการวางหรือ
ทบทวนผังเมืองรวมใหสอดคลองเหมาะสมดวย ทั้งนี้เปนไปตาม กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการโฆษณา การประชุม และการแสดงขอคิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. 
2552 การออกคำสั่งยกเวนการบังคับใชผังเมืองรวมซึ่งจัดทำขึ้นโดยผานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใน
พื้นที่มาแลว จึงเปนการทำลายคุณคาและหลักการมีสวนรวมของประชาชนและขัดตอเจตนารมณของกฎหมายผัง
เมืองที่กำหนดใหรัฐตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและนำไปประกอบการพิจารณากำหนดประเภทและจัด
ระเบียบการใชประโยชนที่ดินใหสอดคลองกับเจตจำนงของประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงการคุมครองรักษาสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสวัสดิภาพของสังคมดวย 

(2)     คำวา “กิจการอื่นที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการกำจัดมูลฝอย” อาจตีความรวมถึง โรงไฟฟา
พลังความรอนจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย ไดดวย 

(3)     ประเภทโรงงานลำดับตางๆ เปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ.2535 (เปดดูไดที่ http://www.diw.go.th/hawk/data/factype.php) 

(4)     คำสั่งฉบับนี้มผีลใชบังคบัทันทีตั้งแตวันท่ี 20 มกราคม 2559 และใชบังคับกับทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 
 
 10.ตำรวจละเมิดสิทธิมนุษยชน ซอมทรมาน ยัดขอหาประชาชน  

       1.ตำรวจปฏิบัติหนาที่ทำใหประชาชนสูญเสียอิสรภาพ 

        วันที่ 20 มกราคม 2562 ผูสื่อขาวไดรับการรองเรียนจาก นายอุทัย ศรีมา อายุ 53 ป ชาวบานดงยาง หมู 12 
ต.กอเอ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี หลังตกเปนผูตองหาคดีขับรถชนคนตาย เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2548 ในพื้นที่ สภ.
บานคาย จ.ระยอง 
        นายอุทัย เปดเผยวา ชีวิตมีความทุกขยากมาก ตองตกเปนผูตองหาขับรถโดยประมาทเปนเหตุใหผูอื่นถึงแก
ความตาย ทำใหทรัพยสินไดรับความเสียหาย และหลบหนีโดยไมหยุดใหการชวยเหลือหรือแจงพนักงานทราบ
ในทันที เหตุเกิดบริเวณเลียบคลองชลประทาน บานหนองละลอก ต.หนองละลอก อ.บานคาย จ.ระยอง โดยตำรวจ 
สภ.บานคาย จ.ระยอง มีหมายเรียกใหไปรับทราบขอหา เมื่อป 2548 “ตอนนั้นผมทำงานกอสรางที่เขตมีนบุรี มี
นายจางและเพื่อนคนงานไปเปนพยานให อีกทั้งผมขับรถไมเปน เมื่อไปพบตำรวจที่ออกหมายเรียก ก็ไดรับแจงวา 
อาจออกหมายเรียกผิดตัว เพราะมีคนชื่ออุทัย ศรีมา ทั่วประเทศถึง 4 คน และ 1 ใน 4 มีภูมิลำเนาอยูในภาค
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ตะวันออกดวย จนกระทั่งเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2560 ไดกลับมาพักอาศัยอยูที ่บานใน อ.เขื่องใน ก็ถูกตำรวจ สภ. 
เขื่องใน มาพบที่บานพรอมแสดงหมายจับในคดี แลวสงตัวไปใหตำรวจ สภ.บานคาย รับตัวไปดำเนินคดี ทำใหตอง
นำที่ดินที่เชามาจากเพ่ือนบานไปใชวางประกันตัว ในราคา 120,000 บาท ถึงไดรับการประกันตัว” 
        นายอุทัย กลาวตอวา ตั้งแตขอประกันตัวออกมาจนถึงปจจุบันเปนเวลาเกือบ 2 ปแลว ตองเดินทางจาก
อุบลราชธานี ไปรายงานตัวกับตำรวจ และสำนักงานอัยการระยองทุกเดือน ทำใหตองเสียคาใชจายระหวางเดินทาง
ไปกลับครั้งละ 5-6 พันบาท ตองขายที่ดิน และยืมเงินจากกองทุนตางๆ ทำใหครอบครัวเปนหนี้สินจากการตอสูคดี
มากวา 3 แสนบาท 

    2. การละเลยไมปฏิบัติหนาที่กอใหเกิดการละเมิดสิทธิผูปวย ผูตองหา ที่ รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 

         เมื่อเดือน สิงหาคม 2562 ตำรวจในที่เกิดเหตุที่โรงพยาบาลไมยุติความรุนแรงเมื่อเจาหนาที่กองอาสารักษา
ดินแดน (อส.) สำรอง เขาไปทำรายรางกายผูขี่จักรยานยนตที่ชนเพื่อนเจาหนาที่ อส. ในขณะตั้งดานตรวจบริเวณ
ถนนบายพาสเลี่ยงเมือง จ.ชลบุรี ภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ในภาพวีดีโอตำรวจรับรูการทำรายรางกาย
ผูปวยในหองฉุกเฉินอยางชัดเจนจนเปนที่โจษขานกันวาตำรวจรูเห็นกับการใชความรุนแรงดวยหรือไม ตอมาผูวา
ราชการจังหวัดชลบุรี ไดตั้งคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบขอเท็จจริง ซึ่งผูกระทำผิด ตองไดรบัโทษ จะไมมีการ
ปกปองหรือเขาขางอยางแนนอน  
        นายภัครธรณ เทียนไชย ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี กลาววา ไดสั่งตั้งคณะทำงานสอบขอเท็จจริงกรณ ีอส. ทำ
รายคนไขในหองฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  เพ่ือเอาผิดผูที่อยูในคลิปดังกลาว เพราะเหตุการณลักษณะ
นี้ไมควรจะเกิดขึ้น โดยเบื้องตนไดรับรายงานวาคนไขที่อยูในหองฉุกเฉินเปนวัยรุนที่ขับขี่รถจักรยานยนตยอนศร
หลบเลี่ยงดานตรวจของเจาหนาที่ จนชน อส.ที่ประจำดานตรวจเสียชีวิต 

   3.ตำรวจตรวจปสสาวะและซอมประชาชนผูบริสุทธิ์ 

        รายงานจากกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 ( บก.น.2)  แจงวาตำรวจขอตรวจปสสาวะ- แลวมีการซอม 
เมื่อไมพบสารยาเสพติด ไดใหเงิน100 บาท ไปซื้อยากินรักษาตัวเอง จากการตรวจสอบเบื้องตน พบวาเปน
เจาหนาที่ตำรวจ สังกัด สน.ประชาชื่น โดยเหตุการณนั้นเกิดขึ้นวันที่ 21สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 15.00 น. 
เจาหนาที่ตำรวจ สน.ประชาชื่น ไดออกตรวจในพื้นที่ เมื่อมาถึงบริเวณอูรถทัวรนครชัยแอร พบชายตองสงสัย 
จำนวน 1 ราย  มีพิรุธ จึงเขาไปแสดงตัวทำการขอตรวจคน และ ตรวจปสสาวะ จากนั้นไดเชิญตัวชายคนดังกลาว
ไปที่สถานีตำรวจ เพื ่อตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง โดยผลการตรวจไมพบสิ่งผิดกฎหมายและสารเสพติดใน
รางกายแตอยางใด เจาหนาที่จึงไดพูดคุยปรับความเขาใจ และไมติดใจเอาความกัน พรอมไดปลอยตัวชายคน
ดังกลาวไป   แตตอมาชายคนดังกลาวไดมาแจงความรองทุกขกับพนักงานสอบสวนใหเอาผิดกับเจาหนาที่ตำรวจ
คูกรณีที่เกี่ยวของ ที่เขามาตรวจสอบกอดปล้ำ กระทบกระทั่ง ทำใหตนเองไดรับบาดเจ็บตามขั้นตอนของกฎหมาย
ตอไป 
        รองโฆษกตร. กลาววา  ขณะนี้ พล.ต.ต.เอกชัย  บุญวิสุทธิ์  ผบก.น.2 ไดมีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
ตรวจสอบขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น  รวมทั้งมีคำสั่งใหเจาหนาที่ตำรวจที่เกี่ยวของมาประจำที่ ศปก.บก.น.2  และให
คณะกรรมการรายงานผลใหทราบโดยเร็ว   หากพบขอบกพรองหรือกระทำผิดจริงมีพฤติกรรมนอกรีต  เรียกรับ
ผลประโยชนอื่นใด หรือแมกระทั่งใชอำนาจหนาที่ในทางมิชอบ ก็จะดำเนินทางวินัยและอาญา อยางเด็ดขาดตอไป 
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      4.ต้ังขอหาจับกุมคุมขังโดยไมมีหลักฐานการกระทำผิด 

         เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2562  นายสมชัย หนูนวล  อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และอาจารยพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รองประธานสมาพันธเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดพัทลุง    ในฐานะผูตองหาและ
ผูเสียหาย จากกรณีถูกตำรวจจับกุมดำเนินคดีขอหาขับรถขณะมีสารเสพยาเสพติด   ยื่นหนังสือรองเรียนขอความ
เปนธรรมและสอบสวนทางวินัย ตอ ผูบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎรธานี  โดยมี พ.ต.อ.ณฐกรญ กาญจนา
ภรณ รอง ผบก.ภ. จว.สุราษฎรธานี เปนผูรับหนังสือรองเรียน 
         นายสมชัย หนูนวล อยูบานเลขที่ 127 หมูที ่ 11 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ไดถูก
เจาหนาที่ตำรวจสถานีตำรวจเมืองสุราษฎรธานี ณ จุดตรวจบึงขุนทะเล นำโดย ร.ต.อ.คชา อินทรักษ กับพวก 
จับกุมดำเนินคดีนายสมชัย ในขอหา ขับรถในขณะมีสารเสพยาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) อยูในรางกาย และเสพ
สารเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย เมื่อระหวางวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2562 โดยเจาพนักงานตำรวจชุด
ดังกลาวไดตั ้งดานตรวจบึงขุนทะเล และทำการบังคับใหนายสมชัยตรวจปสสาวะ เพื ่อตรวจหาสารเสพติดใน
รางกาย ทั้งที่บริเวณจุดตรวจดังกลาว มิไดจัดเตรียมสถานที่ใหมิดชิดใหถูกสุขลักษณะอนามัย แตอยางใด อีกทั้ง ใน
การตรวจหาสารเสพติดปสสาวะตัวอยางนั้น ก็มิไดกระทำตอหนานายสมชัย   เม่ือถูกสงตัวมาพบพนักงานสอบสวน 
จึงไดรองขอตอพนักงานสอบสวนขอตรวจปสสาวะเพื่อตรวจหาสารเสพติดเบื้องตนอีกครั้ง ตอหนาพนักงาน
สอบสวนและเจาหนาที่ชุดจับกุม ผลปรากฏวา ไมพบสารเสพติดในปสสาวะตัวอยางของขาพเจาแตอยางใด และ
พนักงานสอบสวนก็ไดสงปสสาวะตัวอยางนั้น ไปตรวจยืนยันผลตอศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ที่ 11 แตดวย
บันทึกการจับกุมดังกลาวทำใหนายสมชัย หนูนวล ตองถูกจับกุมคุมขังสูญเสียอิสรภาพ ทำใหตองเดือดรอนหา
ผูประกันตัวและหาหลักทรัพยประกันตัว ซึ่งขณะนั้นเปนยามวิกาล เปนการยากลำบากที่จะหาหลักทรัพยมา
ประกันไดโดยเร็ว  
             ภายหลังพนักงานสอบสวนไดแจงใหนายสมชัยทราบวา ผลการตรวจปสสาวะตัวอยางที่ไดสงไปยังศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย ที่ 11 นั ้น ไมพบสารเสพติดในปสสาวะตัวอยาง ทำใหนายสมชัยเชื่อโดยสุจริตใจวา 
เจาหนาที่ชุดจับกุมที่นำโดย ร.ต.อ.คชา อินทรักษ กับพวก ที่ทำการจับกุมและตรวจปสสาวะนั้น เปนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ผลของการกระทำดังกลาวของ ร.ต.อ.คชา 
อินทรักษ กับพวก ทำใหประชาชนตองสูญเสียอิสรภาพ สูญเสียเวลาและเงินทองและเสื่อมเสียชื่อเสียง จึงได
รองเรียนไปขอใหผูบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎรธานีใหความเปนธรรม และดำเนินการสอบสวนทางวินัยกับ 
ร.ต.อ.คชา อินทรักษ กับพวก เพ่ือมิใหเปนเยี่ยงอยางตอขาราชการตำรวจตอไป 
         กรณีขางตนเปนเพียงภาพสะทอนใหเห็นการใชอำนาจของตำรวจที่อาจละเมิดสิทธิของประชาชน ซึ่งตองมี
แกปญหาทั้งระบบโดยการปฏิรูปตำรวจ  ดังนั้นการที่รัฐบาลไมปฏิรูปตำรวจทั้งระบบตามที่หลายฝายเรียกรอง
มาแลวเปนเวลาหลายป ถือเปนการสนับสนุนใหเกิดการละเมดิสิทธิมนุษยชนโดยเจาหนาที่รัฐ ยอมใหความรุนแรง
ดำเนินตอไป ทำลายความผาสุกของประชาชน สรางความเสียหาย ทำลายความมั่นคงตอประเทศชาติ และสราง
วัฒนธรรมปลอยคนผิดลอยนวล สงผลตอความเหลื่อมล้ำทางกระบวนการยุติธรรม ถือเปนการละเมิดกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและการเมืองที่ไทยไดลงนามเปนภาคีไวตั้งแตวันท่ี 16 ธันวาคม 2509 อีกดวย 
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