
 

รายงานสถานการณ ์
ด้านสิทธิมนษุยชน ประจำป ี2563 

10 เด่น (ก้าวหนา้) 10 ด้อย (ถดถอย) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสถานการณ์ด้านสิทธมินษุยชน ประจำป ี2563 
10 เด่น (ก้าวหนา้) 10 ด้อย (ถดถอย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันองัคารที่ 15 ธนัวาคม 2563เวลา 13.30 – 15.30 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมนกัข่าวนักหนังสอืพิมพ์แห่งประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร 
 

       

 

 
 
 
 

โดย 
สมาคมสทิธเิสรภีาพของประชาชน รว่มกับ 

สมาคมนักกฎหมายสทิธิมนุษยชน  
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม 

 
 
 
 



 

สารบัญ 

10 เดน (กาวหนา)  
 

หนา 

1. ประชาชน 100,732 รายช่ือเขาชื่อเสนอรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 1 
2. “กลุมนกัเรียนเลว” เสนอการปฏิรูปการศกึษา 2 
3. ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ 2 ฉบับ ใหลงโทษ

ผูไมมารายงานตัวขัดตอรัฐธรรมนูญ 
2 

4. การตรวจสอบการใชอำนาจของเจาหนาที่ตำรวจโดยศาล: ศาลยกคำรองการฝาก
ขัง และใหออกหมายเรียกกอนออกหมายจับ 

3 

5. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอรางกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทรมานและการกระทำใหบุคคลสูญหายตอสภาผูแทนราษฎร 

5 

6. ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประมวลกฎหมายอาญาเรื่องการทำแทงขัดตอรัฐธรรมนูญ   6 
7. รางกฎหมายสงเสริมและอนุรักษวิถีชีวิตกลุมชาติพนัธุ 7 
8. ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาการขึ้นทะเบียนพรุแมลำพึง จังหวัดประจวบครีีขันธ

เปนพื้นที่ชุมน้ำสำคญัระดับชาติเปนสิทธิในส่ิงแวดลอมตามรัฐธรรมนูญ 
8 

9. สิทธิประชาชนในการเลือกตั้งองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 9 
10. การจัดตั้ง “สภาองคกรผูบริโภค ประเทศไทย” เพื่อเปนตัวแทนของผูบริโภค 

คุมครองและพิทักษสิทธิของผูบริโภค 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10 ดอย (ถดถอย) 
 

หนา 

1. รัฐสภาไมรับรางรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเขาชื ่อ (ส ิทธิประชาชนเสนอ
กฎหมาย) 

11 

2. การประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร 12 
3. การลิดรอนเสรีภาพในการแสดงออก การแสดงความคิดเห็น และการชุมนุม 13 
4. กรณีอุมหาย วันเฉลิม ความรับผิดชอบของรัฐไทยในการสืบสวนสอบสวน 

ปราบปรามการทรมานและอุมหาย 
14 

5. กระบวนการยุติธรรมที่ฉอฉลบิดเบือนการใชอำนาจและเลือกปฏิบัติ(บอส อยู
วิทยา) 

15 

6. ความรุนแรงตอเด็กในโรงเรียน: การทำรายรางกายและการละเมิดทางเพศ  16 
7. การยกเลิกการจัดการที่ดินรูปแบบโฉนดชุมชน 17 
8. การสรรหาและเลือก กสม. ชุดใหม นาน 3 ป การสรรหาและเลือก กสม. ชุดใหม 

นาน 3 ป สงผลกลไกตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนษุยชนไมมีประสิทธิภาพ 
18 

9. ปฏิบัติการดานขาวสารของรัฐและเอกชน (IO) ทีล่ะเมิดสิทธมินุษยชน 20 
10. มาตรการการเยียวยาประชาชนผูไดรับผลกระทบ และฟนฟเูศรษฐกิจจากการ

ระบาดของโควิด 19 ผูเดือดรอนท่ีแทจริงจำนวนมากเขาไมถึงสิทธิการเยียวยา 
22 

 

 

 

 

 

 

 



 

คำนำ 

รายงานสถานการณดานสิทธิมนุษยชน  10 เดน (กาวหนา) 10 ดอย (ถดถอย) ประจำป พ.ศ.2563 จัดทำขึ้น
เพื่อทบทวนและติดตามสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยเพื่อเผยแพรตอสาธารณะ และเพื่อนำไปสูการ
พัฒนา หรือแกไขปญหาดังกลาว  

การจัดทำรายงานฉบับนี ้ใชกรอบแนวคิดสิทธิเสรีภาพ และการคุ มครองสิทธิมนุษยชนที่ร ับรองไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กติการะหวางประเทศ และอนุสัญญาทั้ง 9 ฉบับ ขององคการสหประชาชาติ 
(ประเทศไทยรับรอง 7 ฉบับ) อาทิ ความเสมอภาค การไมเลือกปฏิบัติ สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล หรือกลุ มคน
ผูดอยโอกาส สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ของบุคคลและสื่อมวลชน สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ 
สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม  สิทธิชุมชน  
 ดวยเหตุที่เจาหนารัฐมีหนาที่ในการเคารพ การปกปองคุมครอง และการทำใหประชาชนมีสิทธิเสรีภาพโดย
การกำหนดกฎหมาย นโยบาย แผนงาน หรือโครงการ รวมทั้งการประกันสิทธิโดยสถาบันตุลาการ  ดังนั้นการพิจารณา
ความกาวหนา หรือถดถอยดานสิทธิมนุษยชนจึงตองเปนไปตามกรอบกฎหมาย ในกรณีที่เปนคดีความก็มีการพิจารณา
คำพิพากษาของศาลเปนสำคัญ  การพิจารณาประเด็น 10 กาวหนา อยูบนหลักฐานเชิงประจักษที่มีการดำเนินการ
อยางเปนรูปธรรม และปรากฎผลตอการสรางบรรทัดฐานตอเนื่องระยะยาว  ในขณะที่ประเด็น10 ถดถอย พิจารณา
จากการดำเนินการของภาครัฐ และองคกรอิสระมีหนาที่ในการคุมครองสิทธิมนุษยชนที่สงผลกระทบอยางกวางขวาง
ตอเนื่องตอประชาชนดวยการดำเนินงานของหนวยงานตางๆ การออกกฎหมาย หรือระเบียบที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน รวมทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
 สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน หวังเปนอยางยิ่งวา ขอมูลที ่ปรากฎในรายงานสถานการณดานสิทธิ
มนุษยชน  10 เดน (กาวหนา) 10 ดอย (ถดถอย) ฉบับนี้  เปรียบเสมือนกระจกที่สะทอนภาพความเปนจริงท่ีเกิดขึ้นใน
ประเทศไทยในป พ.ศ.2563 ซึ่งจะมีผลตอการถอดบทเรียนและการประเมินตนเองของหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือทำให
เกิดพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นในการสงเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน และการเคารพสิทธิมนุษยชนในปตอๆ ไป 
 

สมาคมสิทธิเสรภีาพของประชาชน 
15 ธันวาคม พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 



รายงานสถานการณสิ์ทธิมนษุยชน ปี พ.ศ.2563 

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)  

หนา | 1 

10 เดน (Progress) 
 

1. ประชาชน 100,732 รายชื่อเขาชื่อเสนอรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนญู 

       สิทธิในการเขามามีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนโดยการเขาชื่อเสนอกฎหมายไดรับการรับรอง
เปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 มาตรา 170 กำหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 50,000 คน มีสิทธิ
เขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภาพิจารณากฎหมายตามที่กำหนดไวในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทยและหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ    
       ตอมารัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 163 กำหนดใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 10,000 
คน มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภา เพื่อใหรัฐสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติตามที่กำหนดไวในหมวด 
3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐั  
          นอกจากนี้รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 291 ยังไดบัญญัติรับรองสิทธิของประชาชนในการเสนอญัตติขอ
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไดเปนครั้งแรก โดยกำหนดใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 50,000 คน มี
สิทธิในการขอเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ ่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 256 กำหนดให
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 50,000 คน สามารถเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตอประธาน
รัฐสภาไดเชนเดยีวกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550   
       โครงการอินเตอรเน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชน (ไอวอล) จึงไดใชสิทธิรณรงคใหประชาชนผูสิทธิเลือกตั้ง
เขาชื่อกันเสนอรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจนไดรายชื่อจำนวน 100,732 รายชื่อภายในระยะเวลาประมาณ 
40 วัน และไดนำเสนอรางแกไขเพิ่มรัฐธรรมนูญตอประธานรัฐสภาเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563 แมตอมา
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 สำนักงานเลขารัฐสภาตรวจสอบแลวพบมีจำนวนผูที่คัดคานและถอนชื่อ
สนับสนุนรางดังกลาวจำนวน 783 รายชื่อทำใหมียอดคงเหลือ จำนวน 98,041 รายชื่อ แตยังครบหลักเกณฑที่
เปนเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 วาดวยการเขาชื่อประชาชนเสนอรางแกไขรัฐธรรมนูญไมนอยกวา 
50,000 รายชื่อ จนรัฐสภาพิจารณารางแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญดังกลาวเมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 มี
มติไมรบัหลักการรางเขาชื่อของประชาชน 

         สาระสำคัญของรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับเขาชื่อของประชาชนไววาประกอบดวยการยกเลิก 
5 ประเด็น คือ 1) มาตรา 279 ที่ระบุวาบรรดาประกาศ คำสั่ง และการกระทำของ คสช. หรือหัวหนา คสช. 
ชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และมีผลใชบังคับโดยชอบตอไป  2) มาตรา 272 วาดวยที ่มาของ
นายกรัฐมนตรี 3) หมวด 16 วาดวยการปฏิรูปประเทศ 4) มาตรา 65 และมาตรา 275 วาดวยการจัดทำ 
"ยุทธศาสตรชาติ 20 ป" และ5) มาตรา 252 วาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกสภาทองถิ่น    และสาระสำคัญที่ตอง
แกไข 5 ประเด็นคือ 1) แกไขเงื ่อนไขการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยตัดอำนาจสมาชิกวุฒิสภาในการ
พิจารณาแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ใหการแกไขอาศัยเพียงเสียงของสองสภารวมกัน และไมบังคับตองทำ
ประชามติ 2) นายกรัฐมนตรีตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 3) แกไขกระบวนการสรรหาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญและผูดำรงตำแหนงในองคกรอิสระ 4) ใหมีสมาชิกสภารางรฐัธรรมนูญ 200 คน เปนรายบุคคลหรอื
เปนตัวแทนกลุมก็ได ประชาชน 1 คนเลือกสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญไดเพียง 1 คนหรือ 1 กลุม โดยใช
ประเทศเปนเขตเลือกตั้ง สสร.ตองจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่ประชาชนมีสวนรวมใหแลวเสร็จภายใน 360 
วัน และ5) สมาชิกวุฒสิภาตองมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 

 



รายงานสถานการณสิ์ทธิมนษุยชน ปี พ.ศ.2563 

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)  

หนา | 2 

2. “กลุมนักเรียนเลว” เสนอการปฏิรูปการศึกษา 

          การเคลื่อนไหวของนักเรียนทั่วประเทศในหลายเดือนที่ผานมาเพื่อตอตานระบบอำนาจนิยมทั้งในระบ
การศึกษาและระบบการปกครองประเทศ โดยการใชสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอยางสงบในรูปแบบตางๆ
ทั้งพื้นที่ในโรงเรียนและพื้นที่สาธารณะ จนกระทั่งไดพัฒนาเปนขอเรียกรองเสนอตอนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 3 ขอคอื 1. หยุดคุกคามนักเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการตองปกปอง
นักเรียนจากการถูกคุกคามทั้งจากหนวยงานภายในและภายนอกกระทรวง 2.การยกเลิกกฎระเบียบลาหลัง
โดยเฉพาะที่มีเนื้อหากดขี่นักเรียน ละเมิดสิทธิมนุษยชน และลดทอนคุณคาความเปนมนุษยในตัวนักเรียน 
3.ปฏิรูปการศึกษา เพื่อขจัดปญหาตาง ๆ ที่สงผลตอตัวผูเรียน เชน ปญหาความเหลื่อมล้ำ ปญหาการเขา
ไมถึงการศึกษา ปญหาหลักสูตรที่ไมมีคุณภาพ ปญหาภาระงานครู ปญหาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของครู 
เปนตน โดยตองใหนักเรียนมีสวนรวมในการปฏิรูปการศึกษารวมกับกระทรวงศึกษาธิการดวย พรอมกับ
กำหนดเงื่อนไขวารัฐมนตรีตองลาออกจากตำแหนงหากไมสามารถดำเนินการตามขอเรียกรองดังกลาวได 
       การใชเสรีภาพในการแสดงออกของกลุมนักเรียนเลวจนกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการ
ศึกษาของรัฐมนตรีศึกษาธิการ โดยการเปดพื ้นที ่รับฟงความคิดเห็นของนักเรียน ทั ้งไดมีคำสั ่งแตงต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาขอรองเรียนของนักเรียนนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 24 คน โดยมีนายสมเกียรติ 
ตั้งกิจวาณิชย ประธาน TDRI เปนประธาน กรรมการมาจากนักวิชาการ ผู ทรงคุณวุฒิ ครู คณาจารย 
คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ นายกสภาผูปกครองและครูแหง
ประเทศไทย ผูบริหารองคกรหลักกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน นักศึกษาฯลฯ 
           อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดดังกลาว คือศึกษาวิเคราะหขอมูลจากการเปดรับฟงความเห็นของ
นักเรียนนักศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการศึกษาและการเมืองของนักเรียนนักศึกษา จัดทำขอ 
เสนอแนะเชิงนโยบาย และพิจารณาแนวทางในการแกไขปญหาและชวยเหลือเยียวยานักเรียนนักศึกษาที่ไดรับ
ผล กระทบ จัดทำกระบวนการติดตามและประเมินผล สรุปรายงานเสนอรัฐมนตรแีละหนวยงานที่เก่ียวของ 
           นอกจากนี้ คณะกรรมการไดจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการ 4 คณะ คือ 1) คณะทำงานดานการ
ละเมิดการกระทำความรุนแรงและความปลอดภัยในสถานศึกษา 2) คณะทำงานดานกฎระเบียบที่ลาหลัง
ของสถานศึกษาที ่กระทบตอนักเรียน นักศึกษา 3) คณะทำงานดานการแสดงออกทางการเมืองใน
สถานศึกษา 4) คณะกรรมการพิจารณาขอรองเรียนของนักเรียน นักศึกษา (ชุดใหญ) จะทำหนาที่
พิจารณาในประเด็นเรื่องเคร่ืองแบบและทรงผมนักเรียน 
                อยางไรก็ตาม การปฏิรูปการศึกษาจะปรากฏผลมากนอยเพียงใดอาจจำเปนตองใชระยะเวลา แต
การใชเสรีภาพในการแสดงออกอยางสงบที่มีพลังของนักเรียนนักศึกษาไดจุดประกายใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
อยางสำคัญตอระบบอำนาจนิยมในระบบการศึกษาของไทย 

3. ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ 2 ฉบับ ใหลงโทษผูไมมา
รายงานตัวขัดตอรัฐธรรมนูญ 

          เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563 ศาลรัฐธรรมนูญไดพิจารณากรณีศาลแขวงดุสิตสงคำโตแยงของจำเลย 
(วรเจตน ภาคีรัตน) เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 วา ประกาศคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ฉบับที่ 29/2557 เรื่อง ใหบุคคลมารายงานตัวตามคำสั่งของคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2557 และประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 41/2557 
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เรื ่อง กำหนดใหการฝาฝนหรือไมฏ ิบัติตามคำสั ่งเรียกบุคคลใหมารายงานตัว เปนความผิด ลงวันที ่ 26 
พฤษภาคม 2557 ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือไม 
       โดยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวากรณีประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 29/2557 เรื่อง 
ใหบุคคลมารายงานตัวตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2557 
และประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 41/2557 เรื่อง กำหนดใหการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
คำสั่งเรียกบุคคลใหมารายงานตัว เปนความผิด ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เฉพาะในสวนโทษทาง
อาญา โดยมติเอกฉันทวาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 บัญญัติวา “การตรากฎหมายที่มีผลเปน
การจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล ตองเปนไปตามเงื ่อนไขที ่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่
รัฐธรรมนูญมิไดบัญญัติเง่ือนไขไว กฎหมายดังกลาวตองไมขัดตอหลักนิติธรรม ไมเพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิ
หรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ และจะกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลมิได รวมทั้ง
ตองระบุเหตุผลความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไวดวย 
กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด กรณีหนึ่งหรือ
แกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง” 
      สำหรบัประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 29/2557 เรื่อง ใหบุคคลมารายงานตัวตามคำสั่ง
ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2557 โดยมติเสียงขางมากวาขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 29 วรรคหนึ่งบัญญัติวา “บุคคลไมตองรับโทษอาญา เวนแตไดกระทำการอัน
กฎหมายที่ใชอยูในเวลา ที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้น
จะหนักกวาโทษที่บัญญัติไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาท่ีกระทําความผิดมิได” 
           ดวยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวทำใหประกาศทั ้งสองฉบับไมมีสภาพบังคับตาม
กฎหมายอีกตอไป ผูท่ีถูกคำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติเรียกมารายงานตัวแลวไมมาจึงไมมีโทษทางอาญา
แตอยางใด  อีกทั้งศาลรัฐธรรมนูญมีหนาท่ีและอำนาจตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหง
กฎหมาย รวมถึง ประกาศ คำสั่ง การกระทำ ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่ง คสช. ที่มีผลใชบังคับ
ตามบทเฉพาะกาลมาตรา 279 ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (1) 

4. การตรวจสอบการใชอำนาจของเจาหนาที่ตำรวจโดยศาล: ศาลยกคำรองการฝากขัง และให
ออกหมายเรียกกอนออกหมายจับ 

  กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) กำหนดหลักประกันการ
พิจารณาคดีอยางเปนธรรม อาทิ หลักความเสมอภาคภายใตกฎหมายและศาล สิทธิที่จะเขาถึงศาลที่เปนอิสระ 
เปนกลาง โดยหลักความเปนกลาง (Impartiality) เรียกรองใหผูพิพากษาตัดสินคดีบนพื้นฐานของขอเท็จจริง
และสอดคลองกับกฎหมาย โดยปราศจากขอจำกัด อิทธิพล การชักจูง แรงกดดัน การขมขู การแทรกแซงไมวา
ทางตรงหรือทางออมจากเหตุใดๆ รวมทั ้งการนำการฝกใฝทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนา ความนิยม
ชมชอบสวนตัวเขามาเปนปจจัยประกอบการตัดสิน ยอมไมสามารถกระทำได และผูพิพากษาจะตองไมมี
ความคดิลวงหนาใด ๆ (Non prejudgment) เก่ียวกับประเด็นที่กำลังพิจารณา 

   นอกจากนี้ ICCPR ยังไดรบัรองสิทธิของผูตองหาหรือจำเลยที่จะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผู
บริสุทธิ์ และไดรับการปฏิบัติในฐานะเปนผูบริสุทธิ์ตลอดระยะเวลา จนกวาคดีจะถึงที่สุดโดยศาลพิพากษาวา
บุคคลนั้นมีความผิด ซึ่งหลักการนี้กำหนดใหภาระพิสูจนจนสิ้นสงสัย ตกเปนของฝายโจทก และประกันวา
จำเลยจะไดรับประโยชนจากความสงสั การควบคมุตัวระหวางดำเนินคดีจึงถือเปนเรื่องของขอยกเวน โดยหลัก
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จะตองไมควบคุมตัวผูตองหาหรือจำเลย เวนแตจะมีความจำเปนที่จะตองควบคุมตัว เพื่อใหการดำเนินคดี
เปนไปโดยเรียบรอย เพ่ือใหเกิดความแนนอนวาจะมีตัวผูนั้นสำหรับการดำเนินคดีและบังคับโทษ 

  โดยที่รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 29 กำหนดใหในคดีอาญา ใหสันนิษฐาน
ไวกอนวาผูตองหาหรือจำเลยไมมีความผิด และกอนมีคำพิพากษาอันถึงที ่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทำ
ความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทำความผิดมิได การควบคุมหรือคุมขังผูตองหาหรือจำเลยให
กระทำไดเพียงเทาที่จำเปน เพ่ือปองกันมิใหมีการหลบหนี 
            ทามกลางสถานการณความขัดแยงทางการเมืองตลอดป พ.ศ.2563 โดยเฉพาะการชุมนุมของกลุม
คณะราษฏร ที่มีการจับกุมดำเนินคดีกับแกนนำและผูชุมนุมหลายราย แสดงใหเห็นวากระบวนการยุติธรรมถูก
นำมาใชเปนเครื่องมือของรัฐในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เห็นตาง  

ในระยะแรกของการดำเนินการ หากไมนับกระบวนการนอกกฎหมายตาง ๆ ไดแกการเชิญตัวไปพบ 
การติดตามไปที่บาน การควบคุมตัวโดยไมมีหมาย ยังพบวา ตำรวจเองก็มักอาศัยอำนาจทางกฎหมายใน
กระบวนการยุติธรรมมาจัดการกับผูชุมนุม อาทิ การขอออกหมายจับกุมตัวผูชุมนุม โดยไมมีหมายเรียกกอน ซึ่ง
เดิมที่ศาลก็มักจะออกหมายให ทั้งที่ผูชุมนุมหลายรายที่เปนเปาหมายของการจับกุมไมไดมีพฤติกรรมหลบหนี
และหลายกรณพีวกเขาไมทราบดวยซ้ำวาตนเองถูกออกหมายจับ เชน กรณคีดชีุมนุม #เชียงใหมจะไมทน ที่จัด
ขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2563 นักศึกษาและประชาชน หนึ่งในนั้นคือผูพิพากษาไดเดินทางไปสอบถาม
เรื่องหมายจับถึงสถานีตำรวจ จนตำรวจยอมแสดงหมายจับใหดู  

นอกจากนี ้ ยังพบวาเหมือนเปนธรรมเนียมวาเมื่อจับมาแลว พนักงานสอบสวนจะยื ่นขอฝากขัง
ผูตองหาไวกอน โดยเฉพาะกับผูที่ถูกมองวาเปนแกนนำ ซึ่งในชวงแรกหลายกรณีพบวา ศาลอนุญาตใหฝากขัง
ไว บางกรณีก็อาจอนุญาตใหปลอยชั่วคราวโดยมีหลักประกัน แตบางกรณีก็ไมไดรับอนุญาตใหปลอยชั่วคราว 
เชน กรณีการชุมนุมวันที่ 13 – 14 ตุลาคม พ.ศ.2563 ซึ่งมีผู ชุมนุมถูกจับกุมรวมกันมากกวา 20 ราย แทบ
ทั้งหมดถูกฝากขังและศาลไมอนุญาตใหปลอยตัวชั่วคราวในครั้งแรก แตอนุญาตใหประกันตัวไปในภายหลังเมื่อ
ผูตองหาถูกฝากขังไปแลวระยะหนึ่ง (ถูกปลอยหลังฝากขังไปแลว 7 วัน ยกเวนไผดาวดิน ที่ถูกขัง 11 วันกอน
ไดรับการประกันตัว) นอกจากนี้ ในคดีอื่น ๆ ที่ผูที่ถูกมองวาเปนแกนนำสำคัญมักถูกขังไวเปนเวลานานกวาผู
ชุมนุมรายอื่น เฉลี่ยจะถูกขังอยูที่ 16 – 19 วัน และไดรับอนุญาตใหประกันตัวยากกวา เชน นายอานนท นำภา 
นายพริษฐ ชิวารักษ และ น.ส. ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล และนายภาณุพงศ จาดนอก เปนตน            

อยางไรก็ดี ตอมาศาลก็ไดยกคำรองขอฝากขังของพนักงานสอบสวน โดยใหเหตุผลวาการฝากขัง
ตองคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ เมื ่อไมมีเหตุจำเปนที ่ตองฝากขังตอไปจึงใหยกคำรอง หรือกรณีวันที ่ 2 
พฤศจิกายน ศาลสั่งยกคำรองฝากขัง “รุง ปนัสยา” และใหเพิกถอนหมายจับออกจากฐานขอมูล ในคดี
ความผิดตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ จากกรณีที่ชุมนุมที่สกายวอลกสี่แยกปทุมวัน วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
และวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เพื่อทวงความเปนธรรมใหวันเฉลิม สัตยศักด์ิสิทธิ์ โดยศาลพิจารณาวา
ไมมีเหตุอันควรเชื่อวาจะหลบหนี หรือกอเหตุอันตรายประการอื่น 

นอกจากนี้ ยังพบวา กรณีที ่เจาหนาที่ตำรวจขอใหศาลออกหมายจับในขอหาตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยไมมีหมายเรียกกอนนั้น ศาลจะไมอนุมัติหมายจับตามที่พนักงานสอบสวน
รองขอ ซึ่งแสดงใหเห็นบทบาทของศาลที่ไดทำหนาที่ในการตรวจสอบการใชอำนาจของเจาหนาที่รัฐและ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ดีข้ึน  
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5. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอรางกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทรมาน
และการกระทำใหบุคคลสูญหายตอสภาผูแทนราษฎร 

            รางกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหบุคคลสูญหายเปนราง
กฎหมายที่รัฐบาลไทยมีพันธกรณีตองปฏิบัติตามโดยตองออกกฎหมายเพื่ออนุวัตรการตามอนุสัญญาระหวาง
ประเทศวาดวยการตอตานการทรมาน และการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดราย ไรมนุษยธรรม และย่ำยี
ศักดิ์ศรี และอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ แต
เปนเวลาเกือบ 8 ปแลวที่รัฐบาลไมสามารถดำเนินการออกกฎหมายดังกลาวไดสำเร็จ 
            สำหรับปนี้มีความกาวหนาที่สำคัญ คือ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) รวมกับองคกรภาคประชาสังคม ไดจัดทำรางพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการทรมานและการกระทำใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ฉบับประชาชน โดยการทบทวนและ
ปรับปรุงรางกฎหมายเดิมที่เขาสูสภานิติบัญญัติแหงชาติ เพื่อใหสอดคลองกับหลักการของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการตอตานการทรมาน และการประติบติั
หรือการลงโทษอื่นที ่โหดราย ไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี และอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการ
คุมครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ โดยการระดมความคิดจากผูไดรับความเสียหาย นัก
กฎหมาย และคนทำงานในองคกรภาคประชาสังคมที่มีประสบการณเก่ียวของกับการทรมานและการกระทำให
บุคคลสูญหาย โดยไดนำเสนอตอคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภา
ผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย และพรรคประชาชาติ  
         คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู แทนราษฎรไดรวมกัน
พิจารณารางกฎหมายดังกลาวจนแลวเสร็จจนนำไปสูการเขาชื่อของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคพลัง
ประชารัฐ พรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปตย พรรคกาวไกล พรรคประชาชาติ พรรคภูมิใจไทย พรรคเสรี
รวมไทย และพรรคชาติไทยพัฒนาโดยมี นายสิระ เจนจาคะเปนผูเสนอพรอมรายชื่อสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจำนวน 100 คน รวมเสนอรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให
บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ตอประธานสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
           พรรคประชาธิปตยไดนำรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให
บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ฉบับประชาชนมาแกไขเพิ่มเติมแลวนำเสนอโดยนายสุทัศน เงินหม่ืนพรอมสมาชิก
สภา ผูแทนราษฎรพรรคประชาธิปตยจำนวน 21 คนรวมเสนอรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การทรมานและการกระทำใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ตอประธานสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ.
2563 
         พรรคประชาชาติไดนำรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให
บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ฉบับประชาชนมาแกไขเพิ่มเติมแลวนำเสนอโดย นายวันมูหะมัด นอรมะทา พรอม
รายชื่อสมาชิกสภา ผูแทนราษฎร พรรคประชาชาติ พรรคเพื่อไทย และพรรคเพื่อชาติจำนวน 20 คนรวม
เสนอรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ตอ
ประธานสภาผูแทนราษฎรเม่ือวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563 
          ในขณะนี้ประธานสภาผูแทนราษฎรไดบรรจุรางกฎหมายทั้งสามฉบับเปนระเบียบวาระที่ 6 เรื่องท่ี
เสนอใหมเปนระเบียบวาระที่ 6.5 เปนรางที่เสนอโดยนายวันมูหะมัด นอรมะทา พรอมคณะ 6.6 รางที่เสนอ
โดยนายสุทัศน เงินหมื่นพรอมคณะ และ 6.7 รางที่เสนอโดยนายสิระ เจนจาคะเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนพ.ศ.
2563 
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          รางกฎหมายฉบับนี้มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจำนวน 144 คนจากเกือบทุกพรรคการเมืองในสภา
ผูแทน ราษฎรรวมลงชื่อเสนอกฎหมาย ซึ่งสมาชิกสภาผูแทนอาจเสนอญัตติใหเลื่อนวาระข้ึนมาพิจารณา
กอนก็ได 
           ในขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมาน
และการกระทำใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. ....เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2563 และจะสงเรื่องใหคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเพื่อสงใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 

6. ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประมวลกฎหมายอาญาเร่ืองการทำแทงขัดตอรัฐธรรมนูญ    

          เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ.2563 ศาลรัฐธรรมนูญไดพิจารณาคำรองกรณีนางสาวศรีสมัย เชื้อชาติ 
ไดใชสิทธิตามมาตรา 213 กำหนดวา “บุคคลซึ่งถูกละเมดิสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุมครองไว มีสิทธิยื่น
คำรองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำวินิจฉัยวาการกระทำนั้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ” 
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 27 และมาตรา 28 หรือไม และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2560 มาตรา 27 มาตรา 28 และ มาตรา 77 หรือไม 
      ศาลรัฐธรรมนูญไดพิจารณาแลวปรากฏผลการลงมติ ดังนี้ 
        ประเด็นท่ีหนึ่ง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 ซึ่งบัญญัติวา “หญิงใดทำใหตนเองแทงลูก หรือ
ยอมใหผูอื่นทำใหตนแทงลูก ตองระวางโทษจำคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้ง
ปรับ” ขัดแยงตอรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 27 และมาตรา 28 หรือไม ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงขางมาก
วินิจฉัยวาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 27 วรรคแรก
บัญญัติวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพ ความเสมอภาค และไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน” และวรรคสองบัญญัติวา “ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน” หรือมาตรา 28 
วรรคแรกบัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย”  
       ประเด็นที ่สอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 ซึ ่งบัญญัติวา “ถาการกระทำความผิด
ดังกลาวในมาตรา 301 และมาตรา 302 นั้น เปนการกระทำของนายแพทย และ (1) จำเปนตองกระทำ
เนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น หรือ  (2) หญิงมีครรภเนื่องจากการกระทำความผิดอาญาตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 282 มาตรา 283 หรือมาตรา 284 ผูกระทำไมมีความผิด” ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา 27 มาตรา 28 และมาตรา 77 หรือไม ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงขางมากวินิจฉัยวา 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ พ.ศ2560 มาตรา 27 มาตรา 28 และ
มาตรา 77 
        ประเด็นท่ีสาม สมควรมีมาตรการปรับปรุงกฎหมาย หรือไม อยางไร ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงขาง
มาวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และมาตรา 305 สมควรไดรับการปรับปรุงแกไขเพื่อให
สอดคลองกับสภาพการณ โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการแกไขปรับปรุงบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ดังกลาว  
        อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2561 มาตรา 74 กำหนดคำบังคับใหคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่วินิจฉัยวาประมวล
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กฎหมายอาญา มาตรา 301 ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนั้น มีผลเมื่อพนสามรอยหกสิบวันนับแตวันที่ศาล
รัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย 
          เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยวาการทำแทงของหญิงตามมาตรา 301 ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
บทบัญญัติดังกลาวยอมสิ้นผลโดยทันที แตเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญไดออกคำบังคับตามคำวินิจฉัยดังกลาวทำ
ใหมีผลเมื่อพนสามรอยหกสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย จึงทำใหมาตรา 301 ยังมีผลบังคับใช
อยูตามระยะเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด  และขณะนี้รัฐบาลกำลังเสนอรางแกไขเพิ่มเติมมาตรา 301 เพื่อ
เสนอใหรัฐสภาพิจารณาตอไป 
 

7. รางกฎหมายสงเสริมและอนรุักษวิถีชีวิตกลุมชาติพันธุ 

สืบเนื่องจากเครอืขายกลุมชาติพันธุพยายามผลักดันการจัดทำรางกฎหมายสงเสริมและคุมครองกลุม
ชาติพันธุ เพ่ือยกระดับแนวนโยบายฟนฟูวิถีชีวิตกลุมชาติพันธุชาวเล ตามมติคณะรัฐมนตร ี 2 มิถุนายน 2553 
และ แนวนโยบายฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ตามมติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553 ข้ึนเปนกฎหมายตั้งแตป 
2559 กระทั่งกระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร(องคการมหาชน) เปนหนวยงานหลักในการ
ดำเนินการยกรางกฎหมายฉบับดังกลาว           

 เหตุผลสำคัญที่ประเทศไทยจำเปนตองมีกฎหมายสงเสริมและคุมครองกลุมชาติพันธุ ประกอบไปดวย 
เหตุผล 3 ประการ คือ 
           ประการแรก สถานการณปญหาของกลุมชาติพันธุ ประเทศไทยมีชาติพันธุ มากกวา 70 กลุมชาติ
พันธุ  มีประชากรรวมประมาณ 6.1 ลานคน หรือรอยละ 9.68 ของประชากรประเทศ แตปจจุบันกลุมชาติ
พันธุในประเทศไทยตางกำลังเผชิญกับปญหาการถูกละเมิดสิทธิทางวัฒนธรรมอันเปนสวนหนึ่งของสิทธิ
มนุษยชน  ดวยอคติที่ถูกมองวาเปนคนตางดาวไมใชคนไทย ทั้งท่ีจริง แลวกลุมชาติพันธุตางอาศัยอยูในแผนดิน
ไทยมาเปนเวลาชานาน           

ประการท่ีสอง การมีกฎหมายสงเสริมและคุมครองกลุมชาติพันธุ ดำเนินการตามแนวนโยบายแหงรัฐ
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญมาตรา 70 ระบุให “รัฐพึงสงเสริมและใหความคุมครองชาวไทยกลุมชาติพันธุตาง ๆ 
ใหมีสิทธิดำรงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจไดอยางสงบสุข ไมถูก
รบกวน ทั้งนี้ เทาท่ีไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรอืศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือเปนอันตรายตอ
ความมั่นคงของรัฐ หรือสุขภาพอนามัย” มาตรา 27 ไมใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล ไมวา
ดวยเหตุความแตกตางในเรื่องถ่ินกำเนดิ เชื้อชาติ ภาษา ฯลฯ และมาตรา 43 “บุคคล และชุมชนยอมมีสิทธิ
อนุรักษฟนฟูหรือสงเสรมิภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามรวมทั้ง
จัดการ บำรุงรักษา และใชประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางสมดุลและยั่งยืน” 
           ประการท่ีสาม  การมีกฎหมายสงเสริมและคุมครองกลุมชาติพันธุ เปนการปฏิบัติตามพันธะกรณี
ระหวางประเทศท่ีรัฐบาลไทยไดเขาเปนภาคีหลายฉบับ และที่มีสวนเก่ียวของโดยตรงเก่ียวกับเรื่องความ
คุมครองกลุมชาติพันธุ คือ ระหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR) อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination – CERD)  และปฏิญญาสหประชาชาติวาดวยสิทธิชนเผาพ้ืนเมอืง (United Nations 
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Declaration on the Rights of Indigenous Peoples – UNDRIP) 
       หลักการสำคัญของรางกฎหมายฉบับนี้ประกอบไปดวยหลักการสำคัญ   3 ประการ คือ 

ประการแรก คุมครองสิทธิทางวัฒนธรรม อันหมายถึง การใหความคุมครองกลุมชาติพันธุในการ
เลือกดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมของตนโดยไมถูกคุกคามหรือถูกเลือกปฏิบัติ จากเดิมท่ีกลุมชาติพันธุถูกมองใน
ฐานะที่เปน “คนชายขอบ” เกิดปญหาอคติทางวัฒนธรรมที่เกิดจากความไมเขาใจวิถีวัฒนธรรมของกลุมชาติ
พันธุ ทำใหกลุมชาติพันธุตองถูกละเมิดสิทธิในดานตางๆ สงผลใหเกิดปญหาความขัดแยงทางวัฒนธรรมท่ีอาจ
เปนรากฐานความรุนแรงในสังคมไทย ดังน้ันการใหการคุมครองสิทธิทางวัฒนธรรม จึงเปนแนวทางหนึ่งในการ
รักษาดุลยภาคทางสังคม 

ประการท่ีสอง  สงเสริมการจัดการตนเองบนฐานวัฒนธรรม ท่ีเนนใหสงเสริมศักยภาพของกลุม
ชาติพันธุ โดยใชทุนทางวัฒนธรรมเปนเครือมือจัดการตนเอง หรือมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได ซึ่งเปน
การปรับเปลี่ยนมโนทัศนในการจัดการปญหากลุมชาติพันธุ จากเดิมที่เนนการใหการสงเคราะหกลุมชาติพันธุใน
ฐานะที่เปนผูดอยโอกาสทางสังคม ทำใหกลุมชาติพันธุตองสูญเสียความสามารถจัดการตนเอง มาเปนการเสริม
ศักยภาพใหกลุมชาติพันธุมี “พลัง” จัดการตนเอง บนฐานภูมิปญญาและวัฒนธรรม ซึ่งเปนแนวทางของการ
สรางความเขมแข็งใหชุมชนกลุมชาติพันธุ พ้ืนฐานไปสูการสรางความมั่นคงใหกับประเทศ สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานความมั่นคงในประเด็นการสรางกลไกภาคประชาชนในการเสริมความม่ันคงของชาติ 

ประการท่ีสาม สรางความเสมอภาคบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งการลดปญหาความเหลื่อมล้ำท่ีกลุมชาติพันธุในฐานะ คนชายขอบตองเผชิญอยูใน
ปจจุบัน ในแงนี้การมีกฎหมายสงเสริมและอนุรักษวิถีชีวิตกลุมชาติพันธุ จึงถือเปนแนวทางที่สอดคลองกับ
เปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืนของสหประชาชาติ ในเปาหมายที่ 10 การลดความเหลื่อมล้ำ ภายใตหลักการ
ของความเสมอภาคที่มีแนวทางจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลองกับศักยภาพของคนที่มีความหลากหลาย 
         ในขณะนี้ คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ กลุมชาติพันธุ และผูมี
ความหลากหลายทางเพศ สภาผูแทนราษฎรกำลังพิจารณารางยกกฎหมายฉบับนี้ข้ึนอีกฉบับ และ
จัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงรางตอไป ในขณะเดียวกัน
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) ในฐานะหนวยงานหลักดำเนินการยกรางพระราชบัญญัติฯ ก็
อยูระหวางการพิจารณายกรางและจะจัดรับฟงความคิดเห็นตอรางกฎหมายฉบับนี้ ใหครอบคลุมทุกภาค
สวนที่เกี่ยวของท้ังประเทศตอไป 

8. ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาการขึ้นทะเบียนพรุแมลำพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธเปนพื้นที่
ชุมน้ำสำคัญระดับชาติเปนสิทธิในสิ่งแวดลอมตามรัฐธรรมนูญ 

           สิทธิในสิ่งแวดลอมไดมีการรับรองไว ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 และรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ศาล
รัฐธรรมนูญเปนองคกรตลุาการยอมมีหนาที่ในการคุมครองสิทธิดังกลาว 
          จากกรณีที ่บริษัทเครือสหวิทยาจำกัด และบริษัทโรงถลุงเหล็กสหวิทยา จำกัดฟองเพิกถอนมติ
คณะรัฐมนตรีที่ใหความเห็นชอบการขึ้นทะเบียนพรุแมลำพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธเปนพื้นที่ชุมน้ำที่มี
ความสำคัญระดับชาติ และมาตรการคุมครองพื้นที่ชุมน้ำรวม 17 มาตรการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ซึ่งมีผลกระทบตอการลงทุนจัดตั้งโรงถลุงเหลก็ในพื้นที่ดังกลาวเมื่อป พ.ศ.2552 
          เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2563 ศาลปกครองสูงสุดไดมีคำพิพากษาวาการใหความเห็นชอบการ
ขึ้นทะเบียนพรุแมลำพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธเปนพื้นที่ชุมน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ และมาตรการ
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คุมครองพื้นที่ชุมน้ำรวม 17 มาตรการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนมติที่ชอบดวย
กฎหมาย โดยศาลเห็นวาแมการดำเนินการตามนโยบายการสงเสริมและสนับสนุนการผลิตเหล็กขั้นตนจะ
ตอบสนองความตองการใชเหล็กเปนวัตถุดิบในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศในระยะยาว รวมถึง
ลดปริมาณการนำเขาเหล็กจากตางประเทศ กอใหเกิดผลดีตอระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ
ไทยในภาพรวม แตเมื่อทรัพยากรธรรมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทยตางไดรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงในบริบทโลก และปจจัยภายในประเทศ ทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การเพิ่มขึ้น
ของประชากร และการพฒันาเศรษฐกิจที่มุงการเจริญเติมโต และการแขงขันทางดานการคาและการลงทุน 
ทำใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสนองตอบตอความตองการในการพัฒนา จึงสงผลกระทบตอสมดุล
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง  
         ดังนั้น การที่ผู ถูกฟองคดี (คณะรัฐมนตรี) ใหความเห็นชอบใหพรุแมลำพึงเปนพื ้นที ่ชุ มน้ำสำคัญ
ระดับชาติและการกำหนดมาตรการคุมครองพื้นที่ชุมน้ำ 17 มาตรการเพื่อใหหนวยงานของรัฐเปนหนวยงาน
รับผิดชอบหลักและหนวยงานสนับสนุน ซึ่งเปนการจัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางเปน
ระบบและเกิดประโยชนตอสวนรวม และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางสมดุล ตามที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 67 วรรคหนึ่ง บัญญัติไววา “ สิทธิของบุคคลที่จะมี
สวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บำรุงรักษาและการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทาง ชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม เพื่อใหดำรงชีพอยูได
อยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพ
ชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครองตามความเหมาะสม”  และวรรคสองบัญญัติวา “การดำเนินโครงการ
หรือกิจกรรมที ่อาจกอใหเก ิดผลกระทบตอชุมชน อยางร ุนแรงทั ้งทางดานค ุณภาพสิ ่งแวดล อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ ประชาชน
และผูมีสวนไดเสียกอน รวมทั้งไดใหองคการอิสระซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอม
และสุขภาพ และผูแทนสถาบันอดุมศึกษาท่ีจัดการ การศึกษาดานส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือ
ดานสุขภาพ ใหความเห็นประกอบกอนมีการดำเนินการดังกลาว” 
 

9. สิทธิประชาชนในการเลือกต้ังองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 

        โดยเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 และรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มุงให
มีการปกครองสวนทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอำนาจหนาที่ในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชน
ในทองถิ่น และมีความเปนอิสระในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ อีกทั้งประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นและคณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินไดโดยตรง 
         สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นของประเทศไทยแบงออกเปน องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 
องคการบริหารสวนตำบล (อบต.) เทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร และตองมีการเลือกตั้งโดยตรง
ตามวาระการดำรงตำแหนงขอแตละรูปแบองคการปกครองสวนดังกลาวทุก 4 ป  
         แตเนื่องจากมีการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ.
2557  คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดออกประกาศ คสช.ใหองคการบรหิารการปกครองสวนทองถิ่น 
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(อปท.) ที่ครบวาระแลว ไมมีการเลือกตั้งตามวาระที่ควรจะเปนตามหลักการกระจายอำนาจและการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย ทำใหการบริหารการปกครองสวนทองถิ่นวางเวนจากการเลือกตั้งเปนระยะเวลา
ยาวนาน อีกทั้งนายก อปท. และสมาชิก อปท. ที่ดำรงตำแหนงอยูกอนการยึดอำนาจการปกครองแผนดิน ให
รักษาการณนายก อปท.และสมาชิก อปท.อยูตั้งแตป พ.ศ.2557 ดวยเหตุนี้ สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นและคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นทองถิ่นตอง “ถูกริบ”ไปนานกวา 6 ป หรือบางพื้นท่ี
เปนเวลากวา 8 ป 
     ดังนั้น เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563 คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศกำหนดใหมีการเลือกตั้ง
องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ทั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดทั่วประเทศขึ้นเปนครั้งแรกโดยกำหนดใหวันที่  20 ธันวาคม พ.ศ.2563 เปนวันเลือกตั้ง ยอมทำให
ประชาชนในแตละจังหวัดเลือกฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ อันถือเปนการไดสิทธิในการกำหนดอนาคต
ทางการเมืองของตนเองตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยคืนมา 
 

10. การจัดตั้ง “สภาองคกรผูบริโภค ประเทศไทย” เพื่อเปนตัวแทนของผูบริโภค คุมครองและ
พิทักษสิทธิของผูบริโภค 
         วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2563 ที่ผานมา นับเปนหมุดหมายสำคัญของการคุมครองผูบริโภค เครือขาย
องคกรผูบริโภคจำนวน 152 องคกรจาก 27 จังหวัดทั่วประเทศ ไดรวมมือกันเปนผูริเริ ่มการจัดตั้ง “สภา
องคกรผูบริโภค ประเทศไทย” กับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ตามกฎหมายวาดวยการ
จัดตั้งสภาองคกรของผูบริโภค พ.ศ.2562 ที่ออกแบบใหปลัด สปน. ทำหนาที่เปนนายทะเบียนกลาง และผูวา
ราชการจังหวัดทุกจังหวัดเปนนายทะเบียนจังหวัดในการรับจดแจงองคกรผูบริโภค 
        โดยองคกรผูบริโภคที่จะจดแจงตองมีคุณสมบัติ คือ เกิดจากการรวมตัวกันของผูบริโภคไมนอยกวา 10 
คน ทำงานอยางเปนอิสระ ไมใชองคกรที่ถูกจัดตั้งทั้งจากภาครัฐ การเมือง และภาคธุรกิจ และมีผลงานเปนที่
ประจักษไมนอยกวา 2 ป และองคกรผูบริโภคที่ผานการประกาศจดแจงจากนายทะเบียนกลาง จำนวนอยาง
นอย 150 องคกร สามารถขอริเริ่มเปนผูจัดตั้งสภาองคกรของผูบริโภคได หากมีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งของจำนวน
ที่ผานการจดแจงในขณะนั้น  และ สปน.ตองพิจารณาการจดจัดตั้งสภาองคกรของผูบริโภคภายใน 30 วัน 
ขณะนี้เครือขายผูบริโภคจำนวน 152 องคกร ดังกลาว จึงมีสถานะรอการประกาศการจัดตั้ง “สภาองคกร
ผูบริโภค ประเทศไทย” 
         สภาองคกรผูบริโภคที่จะประกาศจัดตั้งนี้ จะเปนตัวแทนของผูบริโภคตามกฎหมาย มีอำนาจในการ
คุมครองและพิทักษสิทธิของผูบริโภคในทุกดาน เชน  
          1. เสนอแนะนโยบายเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคตอคณะรัฐมนตรหีรือหนวยงานที่เก่ียวของ 
          2.สนับสนุนและดำเนินการตรวจสอบติดตามเฝาระวังสถานการณปญหาสินคาและบริการเตือนภัย
เก่ียวกับสินคาหรือบริการที่อาจจะเกิดอันตรายตอผูบริโภคและสามารถเปดเผยชื่อสินคาได 
          3. รายงานการกระทำหรือละเลยการกระทำท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายหรืออันตรายตอผูบริโภค 

4.สนับสนุนและชวยเหลือองคกรผู บริโภคและสงเสริมการรวมตัวกันขอองคกรผูบริโภคในระดับ
จังหวัดและเขตพ้ืนที่ 
           5. สนับสนุนการศกึษาวิจัยเพ่ือการคุมครองผูบริโภค 
         6. สนับสนุนและชวยเหลือสมาชิกในการไกลเกลี่ยหรือประนีประนอม 
       7. ดำเนินคดีเก่ียวกับการละเมิด สิทธิผูบริโภค 
          8. จัดใหมีหรือรวบรวมและเผยแพรขอมูลเก่ียวกับสินคาหรือบรกิารอันเปนประโยชนตอผูบริโภค 
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10 ดอย (Backward) 
 
1. รัฐสภาไมรับรางรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเขาช่ือ (สิทธิประชาชนเสนอกฎหมาย) 

 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (the International Covenant 
on Civil and Political Rights - ICCPR)  ขอ 1 รับรองใหประชาชนทุกคนมีสิทธิในการกำหนดเจตจำนงของ
ตนเอง โดยประชาชนอาศัยสิทธิดังกลาวกำหนดสถานะทางการเมืองของตนอยางเสรี รวมทั้งดำเนินการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของตนไดอยางอิสระ ซึ่งหลักการดังกลาวเปนการเรียกรองใหรัฐตองเคารพและ
คุมครองสิทธิของประชาชนในการกำหนดทิศทางการเมืองของพวกเขาเองโดยผานวิถีทางประชาธิปไตย ทั้งในแง
ของการเลือกรัฐบาล เลือกผูแทนของตนอยางอิสระ รวมถึงสิทธิในการเขาไปมีสวนรวมหรือมีสวนรวมตอโครงสราง
สถาบันการเมืองของรัฐ นโยบายสาธารณะ หรือแมแตการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ อันเปนกติกาสูงสุดในการ
ปกครองประเทศ ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 256 ก็ไดรับรองสิทธิดังกลาว โดย
กำหนดใหประชาชนผู มีส ิทธิเลือกตั ้งจำนวนไมนอยกวา 50,000 คน สามารถเขาชื ่อกันเสนอแกไขเพิ ่มเติม
รัฐธรรมนูญไดตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย 
 ภาคประชาชน นำโดยโครงการอินเทอรเน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชน (ไอลอว) ไดรวบรวมรายชื่อประชาชน 
100,732 รายชื่อ (หลังรัฐสภาตรวจสอบรายชื่อแลว ระบุวามีประชาชนที่เขาชื่อจำนวน 98,071 รายช่ือ) เพื่อเสนอ
แกไขรัฐธรรมนูญตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563  
 การเสนอรางแกไขรัฐธรรมนูญของภาคประชาชนมีเปาหมายหลัก 3 ขอ "รวมรื้อ รวมสราง รวมราง
รัฐธรรมนูญ" กลาวคือ "รื้อ" ระบอบอำนาจของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) "สราง" หนทางกลับสู
ประชาธิปไตย และเปดทางให "ราง" รัฐธรรมนูญฉบับใหมจากการมีสวนรวมของประชาชน โดยประเด็นสำคัญของ
รางแกไขรัฐธรรมนูญของภาคประชาชนมีสาระสำคญั อาทิ การยกเลิกการรับรองบรรดาประกาศ คำสั่ง และการ
กระทำของ คสช. หรือหัวหนา คสช.  ปดทางการเขามาของนายกคนนอก ยกเลิกหมวดการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตรชาติ ตัดอำนาจ ส.ว.ในการพิจารณาแกไขรัฐธรรมนูญ แกไขใหนายกรัฐมนตรีตองเปน ส.ส.เทานั้น 
แกกระบวนการสรรหาคนในองคกรตรวจสอบ เปดทางตั้ง สสร. รางใหมทั้งฉบับ ยกเลิก ส.ว. 250 คนที่มาจาก
การคัดเลือกของ คสช. และแกไขให ส.ว. ตองมาจากการเลือกต้ัง เปนตน 
 วันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา ซึ่งประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนรา
ษฏร และสมาชิกวุฒิสภา ไดรวมกันพิจารณารางรัฐธรรมนูญที่มีการเสนอตอสภามาทั้งสิ้น 7 ฉบับ รวมฉบับของ
ประชาชนดวย โดยเปนการพิจารณาในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ซึ่งตองไดคะแนนเสียงเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภา 
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยูสองสภา หรือ 366 เสียง จาก 732 เสียง ในจำนวนนี้ตองเปนคะแนนเสียง
เห็นชอบจากวุฒิสภาไมนอยกวา 1 ใน 3 ของวุฒิสภาที่มีอยู หรือ 82 เสียง 
 ผลการลงมติขั้นรับหลักการรางรัฐธรรมนูญทั้ง 7 ฉบับ ปรากฏวามีการรับหลักการรางแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญเพียง 2 ฉบับ คือฉบับของพรรครวมรัฐบาล และพรรคฝายคาน โดยรางของพรรครวมรัฐบาลไดรับ
ความเห็นชอบมากที่สุด 647 เสียง ขณะที่รางอีก 5 ฉบับ ของฝายคาน รวมทั้งรางฉบับภาคประชาชน มีคะแนน
เสียงไมถึงกึ่งหนึ่ง เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่มาจากการแตงตั้งขอหัวหนา คสช. และสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร (ส.ส.) ฝายรัฐบาลสวนใหญงดออกเสียงและไมรับหลักการ โดยรางฉบับประชาชนมีการลงคะแนนรับ
หลักการเพียง 212 เสียง ไมรับ 139 เสียง และงดออกเสียง 369 เสียง และมี ส.ว. ลงมติรับหลักการเพียง 3 
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คน จึงเปนอันวารางรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเปนอันตกไป โดยในระหวางการอภิปรายกอนลงมติ ยังพบวา 
สมาชิกรัฐสภา โดยเฉพาะฝายรัฐบาลและสมาชิกวุฒิสภา ที่อภิปรายรางรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ดวยการยก
เหตุผลนอกประเด็น และมุงไปที่การโจมตีเพื่อทำลายความนาเชื่อถือผูเสนอรางรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เชน 
การกลาวหาวาเปนรางรัฐธรรมนูญที่มีตางชาติหนุนหลัง เปนตน 
 การที่รัฐสภาลงมติไมรับรางแกไขรัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนเขาช่ือกันเสนอไวพิจารณาตั้งแตวาระที่ 
1  ซึ่งเปนเพียงขั้นรับหลักการนั้น จึงนับเปนการปดกั้นการมีสวนรวมของประชาชนที่รวมกันเขาชื่อ ทำให
เนื้อหาสาระของรางรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนไมไดถูกนำไปพิจารณารวมกับขอเสนอของรางอื่น ๆ ที่เสนอ
โดยพรรคการเมือง นอกจากนั้น ยังนับเปนการปดโอกาสที่จะหาทางออกสำหรับปญหาทางการเมืองที่กำลัง
เกิดขึ้นดวยกลไกประชาธิปไตย เพื่อหาฉันทามติผานการสรางกติกาใหมของการอยูรวมกัน 
 

2. การประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร 

         การประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงในเขตทองที่กรุงเทพมหานครของพลเอกประยุทธ จันทร
โอชา นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563 โดยอาศัยเหตุตามมาตรา 11 แหง พ.ร.ก.การบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน เพื่อใชอำนาจเขาสลายการชุมนุมของคณะราษฎร 2563 ที่หนาทำเนียบรัฐบาล และมีการ
จับกุมแกนนำและผูชุมนุมจำนวน 22 คน ทั้งท่ีแกนนำไดประกาศชัดเจนวาจะยุติการชุมนุมใหผูชุมนุมเดินทางกลับ
ในเวลาหกนาิกา ถือวาขัดกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากล หลักสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และหลักกฎหมาย 
จนทำใหเกิดการละเมดิสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดรับการรับรองไวในรัฐธรรมนูญอยางรายแรง ดวยเหตุผล ดังนี้ 
      1. การชุมนุมและการเดินกระบวนของคณะราษฎร 2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคมเปนการใชเสรีภาพในการ
ชุมนุมโดยสงบสันติปราศจากอาวุธ ซึ่งเปนสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและตามกติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)  เพ่ือเสนอขอเรียกรองตอรัฐบาลและตอสาธารณะใหมีการถกเถียงกัน
อยางอารยะ อันเปนการแสดงออกตามครรลองในระบอบประชาธิปไตย 
        2. การประกาศสถานการณฉุกเฉินไมเปนไปตามหลักการภาวะฉุกเฉินตามกติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ที ่ต องเกิดภัยคุกคาม “ความอยู รอดของชาติ” ซึ ่งตองเปน
สถานการณเก่ียวของกับคนท้ังชาติ และการดำเนินชีวิตของประชาชนถูกคุกคาม และตองเปนสถานการณที่เกิดข้ึน
จนไมสามารถใชกฎหมาย หรือมาตรการปกติดำเนินการควบคุมสถานการณได 
         3. การประกาศสถานการณฉุกเฉินอยางรายแรงไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา 11 แหง 
พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน เพราะการชุมนุมของคณะราษฎร 2563 ไมไดเปนสถานการณ
ฉุกเฉินท่ีมีการกอการราย การใชกำลังประทุษรายตอชีวิตรางกาย ทรัพยสิน หรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทำ
ที่มีความรุนแรง กระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพยสินของรัฐ หรือบุคคล และมีความ
จำเปนที่จะตองเรงแกไขปญหาใหยุติอยางมีประสิทธิภาพ และทันทวงที แตประการใด 
         4. การประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงเปนการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยาง
รายแรง ไมเปนตามหลักความจำเปน หลักความสมเหตุสมผล และหลักความไดสัดสวนกับความรุนแรงที่
เกิดขึ้น ดังเชน การหามการชุมนุมตั ้งแตหาคน หามเสนอขาวของหนังสือ สิ ่งพิมพ หรือสื่ออื ่นใด รวมทั้งสื่อ
อิเล็กทรอนิกส หามใชเสนทางหรือยานพาหนะ หามใช เขาไปหรืออยูในอาคาร อีกทั้งเปนการใหเจาหนาที ่ใช
อำนาจโดยปราศจากการถวงดุลตรวจสอบของสถาบันตุลาการ เชนการจับกุมและควบคุมตัว การสั่งเรียกบุคคลมา
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รายงานตัว การสั่งยึดหรือ อายัดอุปกรณหรือเครื่องมือที่ใชในการสื่อสารหรือการสงขอมูลอิเล็กทรอนิกส การสั่ง
หามไมใหบุคคลกระทำหรือใหทำการใดๆ 
 

3.  การลิดรอนเสรีภาพในการแสดงออก การแสดงความคิดเห็น และการชุมนุม 

 เสรีภาพในการแสดงออก การแสดงความคิดเห็น การชุมนุมโดยสงบและการสมาคมเปนสิทธิมนุษยชนขั้น
พ้ืนฐานที่ถูกรับรองไวในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ICCPR ขอ 19, 21 และ 
22  และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 34, 42 และ 44 แมสิทธิดังกลาวอาจถูกจำกัด
ได แตการจำกัดนั้น รัฐตองพิสูจนใหเห็นถึงความชอบธรรมทางกฎหมาย และความจำเปนและไดสัดสวนในการ
จำกัดเสรีภาพภายใตบริบทของสังคมประชาธิปไตย  อีกทั้งตองอธิบายไดอยางชัดแจงวาการจำกัดนั้นเปนไปเพื่อ
ประโยชนแหงความมั่นคงของชาติ หรือความปลอดภัย ความสงบเรียบรอย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของ
ประชาชนหรือการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืนดวย  
 ในรอบป พ.ศ.2563 มีการเคลื่อนไหวของประชาชนหลายกลุม แตที่เกิดขึ้นตอเนื่องจนถึงปจจุบันคือการ
เคลื่อนไหวของประชาชนในนาม “คณะราษฎร” ซึ่งมีทั้งการชุมนุมยอยของกลุมตาง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและ
ตางจังหวัด เพื ่อเรียกรองใหนายกรัฐมนตรีลาออก แกไขรัฐธรรมนูญใหม และปฏิร ูปสถาบันกษัตริย  ใน
ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนไหวของกลุมที่สนับสนุนรัฐบาลและกลุมที่ตอตานขอเรียกรองของกลุมคณะราษฎร จน
เกิดการกระทบกระทั่งกันหลายครั้ง ไมวาจะเปนการชุมนุมที่ราชดำเนินวันที่ 14 ตุลาคม เหตุการณที่รามคำแรง
วันที ่ 21 ตุลาคม และเหตุการณการชุมนุมที ่ร ัฐสภา (แยกเกียกกาย) ว ันที ่  17 พฤศจิกายน จนทำใหมี
ผูไดรับบาดเจ็บหลายราย  
 ตลอดระยะเวลาของการเคลื่อนไหว รัฐไดพยายามปดกั้นและจำกัดการใชเสรีภาพของกลุม  
“คณะราษฎร” และแนวรวมในหลายรูปแบบ โดยอาจจำแนก ไดดงันี้ 
 1. การขมขู การหาม การติดตาม การสกัดกั้น โดยเฉพาะกลุมนักเรียนที่เคลื่อนไหวในโรงเรียน มักจะถูก
สถานศึกษาสั่งหามทำกิจกรรมการเมือง บางแหงถูกขัดขวางดวยความรุนแรง เชน ตบหัว ตีมอื ตบโทรศัพท ถูกครู
ตำหนิ ดาวาดวยถอยคำที่รุนแรง ถูกครูขมขูจะเรียกผูปกครอง หรือลงโทษในรูปแบบตาง ๆ  เจาหนาที่ตำรวจเขา
มาสอดสองในโรงเรียนและเรียกนักเรียนไปคุย  
 2. การใชกำลังสลายการชุมนุม พบวา ตลอดการชุมนุมของกลุมคณะราษฎร มีการสลายการชุมนุมโดย
ตำรวจอยางนอย 3 ครั้ง ครั้งแรกคือการสลายการชุมนุมวันที่ 13 - 14 ตุลาคม พ.ศ.2563 โดยวันที่ 13 ตุลาคม 
ตำรวจไดใชกำลังเขาสลายการชุมนุมของกลุมคณะราษฎรอีสาน ที่นำโดยจตุภัทร บุญภัทรรักษา หรือ ไผ ดาวดิน ที่
ไดกางเต็นทเพื่อเตรียมพรอมรับการชุมนุมใหญในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563 พรอมกับจับกุมผูชุมนุมไปรวม 21 
คน หนึ่งในนั้นเปนเยาวชนอายุ 17 ป และมีรายงานวาบางรายถูกเจาหนาที่ทำรายรางกายระหวางการจับกุมดวย 
และการสลายการชุมนุมกลางดึกวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563 จนนำไปสูการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความ
รายแรงในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร และจับกุมตัวแกนนำบางราย อาทิ นายอานนท นำภา นางสาวปนัสยา สิทธิ
จิรวัฒนกุล เปนตน  
              ครั้งที่สอง เปนการสลายการชุมนุมที่แยกปทุมวัน วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563 โดยเจาหนาที่มีการใชรถ
ฉีดน้ำแรงดันสูงผสมสี และสารเคมียิงใสประชาชนที่ชุมนุมโดยสงบ สงผลใหมีผูไดรับบาดเจ็บหลายรายและมีการ
จับกุมผูชุมนุมหลายราย  
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            ครั้งที่สามเปนการสลายการชุมนุมที่หนารัฐสภาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ตำรวจใชรถฉีดน้ำ
แรงดันสูงฉีดน้ำผสมสารเคมี รวมถึงการใชแกสน้ำตายิงใสประชาชนที่พยายามเขาไปในพ้ืนที่หนารัฐสภา สงผลใหมี
ผูไดรับบาดเจ็บหลายราย ซึ่งเหตุการณสลายการชุมนุมดังกลาวมา ยังไมมีการใหรายละเอียดที่ชัดเจนวาสารเคมทีี่
ใชฉีดใสประชาชนนั้นคือสารเคมีประเภทใด และยังไมมีเจาหนาที่รัฐคนใดตองรับผิดชอบตอการกระทำดวยความ
รุนแรงตอประชาชน 
 3.การฟองรองดำเนินคดีกับผูเกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวทางเมือง ศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 
ระบุวาตั้งแตตนป พ.ศ.2563 มีบุคคลอยางนอย 173 คนถูกเจาหนาที่จับกุมและกลาวหาเกี่ยวกับกิจกรรมการ
ชุมนุม บางรายถูกดำเนินคดีหลายคดี และมีนักเรียนถูกดำเนินคดีแลวอยางนอย 5 ราย และจากขอมูลที่
รวบรวมโดยโครงการอินเทอรเน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) (ปรับปรุงลาสุด 10 ธันวาคม พ.ศ.2563)  พบวา
มีการตั้งขอหา ตาง ๆ อาทิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 110 (อยางนอย 3 ราย) มาตรา 112 (อยางนอย 23 
ราย) มาตรา 116 (อยางนอย 30 ราย) พ.ร.บ. ชุมนุมสาธารณะ (อยางนอย 15 ราย) พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ (อยางนอย 
135 ราย) และขอหาอื่น ๆ อีกหลายราย  
 สำหรับการคุกคามนั้น พบวามีการใชกระบวนการนอกกฎหมาย อาทิ การเชิญตัวไปสอบถามขอมูล
และจัดทำบันทึกขอตกลง การจับกุมโดยไมมีหมายจับ การจับกุมในยามวิกาลโดยเจาหนาที่นอกเครื่องแบบ 
การออกหมายจับเลย โดยไมมีหมายเรียกกอนทั้งที่ผู ที่เปนเปาหมายของการจับกุมไมไดมีพฤติกรรมหลบหนี  
เมื่อจับมาแลว พนักงานสอบสวนเนนการขอฝากขังเพื่อตองการควบคุมตัวไว และบางกรณีเมื่อมีการปลอยตัวก็
พบวามีการมาขออายัดตัวไวตามหมายจับอื่น หรือซ้ำรายกวานั้นพบวามีกรณีที่ตำรวจมีการนำหมายจับที่สิ้นผล
ไปแลว เพื่อมาขออายัดตอผูตองหาซ้ำอกี 

จะเห็นไดวา สถานการณเสรีภาพในการแสดงออก แสดงความคิดเห็น และการชุมนุมของไทย  ยังคง
นาเปนหวง โดยเฉพาะการปดกั้นดวยการฟองคดี ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตอเนื่อง โดยเฉพาะภายใตสถานการณ
ความขัดแยงทางการเมืองในปจจุบัน ซึ่งรัฐไดเขามาเปนผูเลนหลักในการดำเนินคดีกับประชาชน โดยมีการนำ
กฎหมายมาใชดำเนินคดีกับประชาชน ตั้งแตขอหาเล็กนอยอยางความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาด ไปจนถึงขอหาหนักเกี่ยวกับความมั่นคง อยางประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 รวมถึงการรื้อฟน
การนำมาตรา 112 ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต 3-15 ป กลับมาบังคับใชอีกครั้ง หลังจากงดใชบังคับมากอนหนานี้ 
 

4. กรณีอุมหาย วันเฉลิม ความรับผิดชอบของรัฐไทยในการสืบสวนสอบสวน ปราบปรามการ
ทรมานและอุมหาย 

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2563  มีรายงานขาวและภาพจากกลอง CCTV เผยแพรในสื่อ On Line ไปทั่ว
โลก ในทนัทหีลังจากนายวันเฉลิม สัตยศักดิ์สิทธ์ิ ผูลี้ภัยทางการเมืองชาวไทยถูกบังคบัเอาตัวขึ้นรถสีน้ำเงินเขม โดย
ชายในชุดดำพรอมอาวุธจำนวนไมนอยกวา 3 คน ที่ปฏิบัติการอยางอุกอาจตอหนาพยานที่พบเห็นเหตุการณ
จำนวนมาก โดยเหตุเกิดกลางวันบายสี่โมงเศษในบริเวณหนาคอนโดมิเนียมแหงหนึ่งในกรุงพนมเปญ ที่เขาไดพัก
อาศัยอยู นับจากที่พวกเขาหนีภัยทางการเมืองมาอยูที่กัมพูชาภายหลังการรัฐประหารของ คสช. ตั้งแตป พ.ศ. 
2557    

แมจะมีการรายงานขาวและการเผยแพรคลิปวีดีโอและมีผูไปแจงความตำรวจในทองที่ ที่สามารถยืนยันได
วามีการละเมิดสิทธิมนุษชนที่รายแรงคือการบังคับใหสูญหาย เกิดขึ้นกับวันเฉลิม แตเวลาผานไปกวาหกเดือน 
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ครอบครัวและองคกรสิทธิมนุษยชนพบวาการชวยแหลือเพื ่อแสวงหาความยุติธรรมและดำเนินการสืบสวน
สอบสวนคดีดังกลาวของทางการไทย ซึ่งมีหนาที่ในการปกปองคุมครองสิทธิและผลประโยชนของชาวไทยใน
ตางแดน ดำเนินการไดอยางลาชาและไมมีประสิทธิภาพ ทั้งโดยชองทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือ
ชองทางทางการทูต  แมองคกรสหประชาชาติและองคกรดานสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศไทยไดมีแถลงการณ
ขอใหรัฐบาลไทยดำเนินการอยางเต็มใจและจริงจังแลวก็ตาม  

ครอบครัวของวันเฉลิมจึงไดขอความชวยเหลือจากองคกรสิทธิมนุษยชนเพ่ือหาทนายความกัมพูชายื่นเรื่อง
รองเรียนตออัยการกัมพูชา จนอัยการไดยื่นคำรองตอผูพิพากษาศาลชั้นตนแหงกรุงพนมเปญ และผูพิพากษาไต
สวนคดีไดนัดสอบปากคำ สิตานันท สัตยศักดิ์สิทธิ์ พ่ีสาวของวันเฉลิม ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2563 ที่ผานมา  

ความลาชาในการคลี่คลายคดีอุมหายตางๆ เกิดขึ้นจากความไมจริงใจของทางการไทยในการยุติการอุม
หาย ทั้งที่มีการรณรงคและการเสนอรางกฎหมายใหรัฐบาลและรัฐสภา ที่ระบุใหการทรมานและการอุมหายเปน
ความผิดทางอาญามาเปนระยะเวลากวา 7 ปแลวก็ตาม   

ปจจุบันรางพรบ.ปองกันปราบปรามการทรมานและอุมหาย มีทั้งรางของกระทรวงยุติธรรมที่ผานการรับ
ฟงความเห็นแลว และรางของสภาผูแทนราษฎรเสนอโดย สส.  ทั้งจากพรรคฝายคานและฝายรัฐบาลทั้งหมดรวม
สามฉบับก็ไดผานข้ันตอนการรับฟงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญปพ.ศ. 2560 แลวเชนกัน แตรางกฎหมายท้ังหมด
ยังไมไดเขาสู การพิจารณาของสภาผู แทนราษฎรเนื ่องจากความลาชาในการนำเสนอรางกฎหมายฉบับ
กระทรวงยุติธรรมเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แสดงใหเห็นถึงความไมเอาจริงเอาจังของรัฐบาล
ไทยในการปองกันและปราบปรามการทรมานและอุมหาย กระทั่งปจจุบันประเทศไทยยังไมไดใหสัตยาบันตอ
อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International 
Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance หรือ ICPPED) ทั้งๆ
ที่ไดลงนามแสดงเจตจำนงวาจะเขาเปนภาคีไวแลวตั้งแตป พ.ศ. 2554 
 

5. กระบวนการยุติธรรมที่ฉอฉลบิดเบือนการใชอำนาจและเลือกปฏิบัติ (คดีบอส อยูวิทยา) 

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 อัยการสูงสุดมีคำสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีนายวรยุทธ อยูวิทยา หรือ บอส ใน
ทุกขอกลาวหา จากกรณีตกเปนผูตองหาคดีขับรถชน ด.ต.วิเชียร กลั่นประเสริฐ ผบ.หมูงานปราบปราม สน.ทอง
หลอ เสียชีวิต ที่ปากซอยสุขุมวิท 47 เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2555  

เดิมคดีนี้เมื่อป พ.ศ.2556 อัยการมคีวามเห็นสั่งฟองนายวรยุทธ 4 ขอหา คอื ขอหาขับรถโดยประมาทเปน
เหตุใหเฉี่ยวชนรถอื่นเสียหายและมีผูถึงแกความตาย ขับรถในทางกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลและทรัพยสิน
ของผูอ่ืน ไมหยุดรถและใหความชวยเหลือพรอมทั้งไมแสดงตัวและแจงเหตุตอพนักงานเจาหนาที่ที่ใกลเคียงในทันที 
และขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด และสั่งไมฟองขอขับรถในขณะเมาสุรา เปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความ
ตาย      
          อยางไรก็ดีทางการไทยก็ไมสามารถนำตัวผูตองหามาฟองได เพราะผูตองหาหลบหนีออกไปนอกประเทศ 
จนทำใหหลายขอหาขาดอายุความ ไดแก ขอหาขับรถเร็วเกินกวาที่กฎหมายกำหนด และขับรถโดยประมาทอัน
อาจจะเกิดอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสิน ซึ่งมีอายุความ 1 ป และขอหาไมหยุดใหความชวยเหลือตามสมควร ซึ่ง
มีอายุความ 5 ป 
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 การสั่งไมฟองคดีของอัยการสูงสุด โดยไมมีความเห็นแยงจากฝายตำรวจเมื่อชวงกลางป พ.ศ.2563 ซึ่ง
สงผลใหคดีเปนอันสิ ้นสุด ทำใหเกิดการตั ้งคำถามจากสาธารณะชนอยางกวางขวางถึงความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม จนเปนเหตุใหผูเกี่ยวของไมสามารถนิ่งเฉย ทั้งอัยการสูงสุด ผูบัญชาการ
ตำรวจแหงชาติ รวมถึงนายกรัฐมนตรี แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีคำสั่งไมฟองคดีอาญา
ดังกลาวกันยกใหญ 
 ตอมาวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563 คณะทำงานที่แตงตั้งโดยอัยการสูงสุด ไดระบุวาพบพยานหลักฐาน
เพิ่มเติม 2 ประเด็น คือ 1) คดีปรากฏพยานหลักฐานใหมและเปนพยานสำคัญแกคดีซึ่งนาจะทำใหศาลลงโทษ
ผูตองหาไดจึงสั่งฟองนายวรยุทธ ในขอหาขับรถโดยประมาท เปนเหตุใหเฉี่ยวชนผูอ่ืนถึงแกความตายตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 291 โดยแจงใหพนักงานสอบสวนนำตัวนายวรยุทธ หรือบอส อยูวิทยา มาเพื่อฟองตอไป 
และ 2) คดีมีพยานหลักฐานทั้งปรากฏในสำนวนอยูเดิมและไดจากการสอบสวนเพิ่มเติม แนนแฟน มั่นคง วา
ขณะเกิดเหตุ ผูตองหา เสพโคเคนอันเปนยาเสพติดใหโทษประเภทท่ี 2 จึงเห็นควรสั่งฟองนายวรยุทธ ในขอหาเสพ
ยาเสพติดใหโทษ ประเภทที่ 2 (โคเคนหรือโคคาอีน) โดยผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 
2522 มาตรา 58 , 91 
 สวนคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงของสำนักงานตำรวจแหงชาติ ก็ไดเปดเผยผลสอบออกมาในเวลา
ไลเรี ่ยกันวา พบขอบกพรองในสำนวนที่ตำรวจสงใหอัยการ จึงเตรียมเสนออัยการรื ้อคดีใหม พรอมทั ้งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตำรวจที่เก่ียวของ สวนในดานคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่แตงตั้ง
โดยนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีนายวิชา มหาคุณ เปนประธาน ก็ไดนำเสนอรายงานกวา 100 หนา ระบุวาพบขอบกพรอง
ในสำนวนคดี มีการประวิงเวลาและใชพยานหลักฐานเท็จ มีการระบุชัดเจนวาเกิดความบกพรองที่ใคร หนวยงานใด 
พรอมไดเสนอ 5 แนวทางตอนายกรัฐมนตรี เพ่ือใหเริ่มกระบวนการสอบสวนคดีนี้ใหมเพ่ือความถูกตอง 
 ตอมามีการรื้อคดีนี้ขึ ้นมาดำเนินการใหม และวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563 ศาลอาญากรุงเทพใต
อนุมัติหมายจับนายวรยุทธ ใน 3 ขอหา ไดแก ขับรถโดยประมาทเปนเหตุใหผูอื่นเสียชีวิต ไมหยุดรถใหความ
ชวยเหลือแกผูเสียหายหรือแจงเจาหนาที่ และเสพยาเสพติดใหโทษประเภทที่ 2 และในเดือนกันยายน พ.ศ.
2563 ทางการไทยไดแจงตำรวจสากลใหออกหมายแดงสำหรับนายวรยุทธ และเตรียมทำเรื่องขอใหสงตัวนายวร
ยุทธ กลับมาดำเนินคดีท่ีไทย อยางไรก็ดี ปจจุบันยังไมมีความคืบหนาแตอยางใด  
 ผลจาการทำคดีจากการสั่งไมฟองกลายมาเปนสั่งฟองนั้น ปฏิเสธไมไดวาเปนผลมาจากการติดตาม
กดดันและตรวจสอบจากภาคประชาชน และคดีนี้ไดแสดงใหเห็นวากระบวนการยุติธรรมทางอาญายังมีปญหา

ที่มีความฉอฉล บิดเบือนการใชอำนาจ และเลือกปฏิบัติ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมาไมไดมีการปฏิรูป
ในเชิงโครงสรางที่สำคัญเลย โดยเฉพาะชั้นสอบสวนที่ยังไมมีความโปรงใสเพียงพอ ยังถูกแทรกแซงได และ
เปนการไมปฏิบัติตาม ICCPR ขอ 26 เรื่องความเสมอภาคกันทางกฎหมาย จนทำใหมีการพูดกันมากวา “คน
จนยังมีโอกาสติดคุกมากกวาคนรวย” 

 
6.  ความรุนแรงตอเด็กในโรงเรียน: การทำรายรางกายและการละเมิดทางเพศ  

ป พ.ศ.2563 เปนปที่มีการหยิบยกเหตุการณความรุนแรงในโรงเรียนเกิดขึ้นจำนวนมาก ทั้งกรณีที่ครูพี่
เลี้ยงทำรายเด็กนักเรียน หรือกรณีกลุมครูและศิษยเการุมขมขืนเด็กนักเรียนหญิง  ซึ่งเปนการละเมิดสิทธิเด็กอยาง
รุนแรง ทั ้งที่ประเทศไทยไดมีการลงนามเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (CRC) ตั ้งแตวันที ่ 12 
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กุมภาพันธ พ.ศ.2535 ซึ่งในอนุสัญญาดังกลาวระบุหลักการที่กำหนดใหเด็กมีสิทธิที่จะไดรับการปกปองคุมครอง 
เปน 1 ใน 4 ของหลักการใหญของอนุสัญญาฯ และนอกจากนี้ยังมีหลักการยอยที่ถูกกำหนดรายละเอียดเฉพาะไว
อีกถึง 54 ขอดวยกัน 
           สำหรับสถานการณการทำรายรางกายเด็กในโรงเรียนนั้นมีอนุสัญญาฯ ขอยอยที่ไดเขียนครอบคลุมไวอยู
หลายขอ เชน สวนที่ 1 ขอ 2 ไดระบุถึงการที่รัฐจะตองประกันวาเด็กจะตองไดรับการคุมครองจากการถูกลงโทษใน
ทุกรูปแบบ ขอที่ 3 ไดมีการกำหนดหนาที่ของรัฐใหเอื้ออำนวยสถาบันตาง ๆ หรือหนวยงานที่มีหนาที่ดูแลเด็กใหมี
การปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐาน คำนึงถึงความเหมาะสมของเจาหนาที่ผู ปฏิบัติงาน และกำกับดูแลใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ือความปลอดภัยของเด็ก และขอ 37 ไดกำหนดไววาจะตองไมมเีด็กคนไหนจะไดรับการทรมาน ถูก
ปฏิบัติ ถูกลงโทษที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือต่ำชา 
           สวนสถานการณการขมขืนเด็กนักเรียนก็มีหลักการปกปองคุมครองเด็กกำหนดไวในอนุสัญญาฯ ดวย
เชนกัน โดยขอ 19 ไดกำหนดใหรัฐมีมาตรการดานตาง ๆ เพ่ือที่จะคุมครองเด็กจากการกระทำความรุนแรงทั้งทาง
รางกายและจิตใจ รวมถึงจะตองไมใหเกิดการกระทำอันมิชอบดานการปฏิบัติที่ผิด หรือการแสวงหาผลประโยชน
รวมถึงการกระทำอันมิชอบทางเพศ ขอ 34 ยังกำหนดใหรัฐจะตองคุมครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชนทาง
เพศ และการกระทำทางเพศโดยมิชอบทุกรูปแบบ  และในสวนของการบำบัดฟนฟูเด็กที่ถูกกระทำหรือตกเปน
เหยื่อของความรุนแรง อนุสัญญาฯ ก็ไดกำหนดใหรัฐจะตองมีหนาที่บำบัดฟนฟูรางกายและจิตใจของเด็กเพื่อให
สามารถกลับคืนสูสังคมได โดยเด็กจะตองมีสุขภาพที่แข็งแรง รวมถึงเห็นคุณคาและศักดิ์ศรีของตนเอง  

จากปญหาความรุนแรงตอเด็กรูปแบบตาง ๆ ที่เกิดขึ้น จึงชี้ใหเห็นวาการใชความรุนแรงกับเด็กใน
โรงเรียนมีอยูจริง มีจุดออนของกลไกการควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ทำหนาที่รับผิดชอบโดยตรง 
วาทำการดูแลไดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด ถึงเวลาที่เราจะตองกลับมาทบทวนรวมกันอีกครั้งวา
การที่ประเทศไทยนำอนุสัญญาฯ มาใชเปนกรอบในการทำงานและกำหนดเปนกฎหมายฉบับตาง ๆ นั้น หนวย 
งานที่เกี่ยวของมีการทำหนาที่ตามหลักการสำคัญของอนุสัญญาดังกลาวหรือไม ในทางปฏิบัติการบังคับใช
กฎหมายหรือขอกำหนดตาง ๆ นั้นมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดและอะไรที่เปนชองวางหรือขอทาทายใน
การทำงาน 
 

 7. การยกเลิกการจัดการที่ดินรูปแบบโฉนดชุมชน 

           โฉนดชุมชนเปนรูปแบบการจัดการที่ดินของชุมชนตามหลักสิทธิชุมชนที่รับรองไวใรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2550 ที่กำหนดวา “บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถิ่น หรือ ชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ยอมมีสิทธิอนุรักษหรือ
ฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิ ปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ 
การบำรุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางสมดุลและยั่งยืน” 
       ตอมารัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะไดออก “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนด

ชุมชน พ.ศ.2553” เพื่อใหเปนตามเจตนารมณของรัฐธรรมนญูในการรบัรองสิทธชิุมชน การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน ซึ่งในระเบียบดังกลาวใหมีคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัด
ใหมีโฉนดชุมชนเพื่อทำหนาที่ในการบริหารจัดการใหชุมชนจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชมโดยใหชุมชนที่

ประสงคจะจัดการที่ดินรูปแบบโฉนดชุมชนมาเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมของ
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ชุมชนที่อาจไดร ับอนุญาตจากหนวยงานของรัฐในการดำเนินงานโฉนดชุมชน ตลอดจนติดตามการ
ดำเนินงานโฉนดชุมชน ในแตละพ้ืนที่ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดไว  
      จนถึงปจจุบันมีพ้ืนที่ที่ไดรับการออกโฉนดชุมชนแลวมีทั้งหมด 4 แปลง ไดแก ชุมชนคลองโยง ต.คลองโยง 
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 2 แปลง ชุมชนบานแมอาว ต.นครเจดีย อ.ปาซาง จ.ลำพูน และชุมชนพระธาตุขิงแกง  
ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา  
       ทั ้งยังมีชุมชนที ่ยื ่นคำขอโฉนดชุมชนจำนวน 482 ชุมชน ในจำนวนนี ้มีพื ้นที ่ท ี ่คณะกรรมการ
ประสานงานเพื่อจัดใหมีโฉนดชุมชน (ปจช.) เห็นชอบแลวแตยังตองรอหนวยงานเจาของพื้นที่อนุญาต 58 
ชุมชน แบงเปนภาคกลาง 4 ชุมชน ภาคเหนือ 18 ชุมชน ภาคอีสาน15ชุมชนและภาคใต 21 ชุมชน 
           ตอมาคณะกรรมการนโยบายทดีินแห่งชาติ (คทช.)จะพิจารณานำที่ดินที่มีคำขอโฉนดชุมชนจำนวน 

482 ชุมชนโอนมาบริหารจัดการในรูปแบบอื่นแทนรูปแบบโฉนดชุมชนตอไป และจะไมมีการออกโฉนดชุมชน
อีกตอไป จึงทำใหหลักสิทธิชุมชนตามเจตนารณของรัฐธรรมนูญตองสะดุดหยุดลง 

8. การสรรหาและเลือก กสม. ชุดใหม นาน 3 ป และกลไกการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ไมมีประสิทธิภาพ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 247  บัญญัติใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติมีหนาที่และอํานาจ (1) ตรวจสอบและรายงานขอเท็จจริงที่ถูกตองเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุก
กรณีโดยไมลาชา และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที ่เหมาะสมในการปองกันหรือแกไขการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน รวมทั้ง การเยียวยาผูไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอหนวยงานของรัฐหรือเอกชนท่ี
เก่ียวของ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.2560 มาตรา 
34 บัญญัติวา เมื่อความปรากฏตอคณะกรรมการไมวาโดยทางใด ไมวาจะมีผูแจงหรือผูรองเรียนหรือไมก็ตามวามี
การละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น ใหคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงที่ถูกตองและทำความจริงให
ปรากฏโดยไมลาชานั้น  

แตนับตั้งแตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.2560 
และมีการแตงตั้งคณะกรรมสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเมื่อป2561ที่มีองคประกอบเปนไปตามหลักการ
ปารีส แตดวยกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการกสม.เปนไปอยางลาชาเปนอยางมากจนครบ 3 ป  ดวย
เหตุผล ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 คณะกรรมการสรรหา กสม. ไดสงรายชื่อผูสมควรเปนกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จำนวน 7 
คน เพื่อใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งทำหนาที่แทนวุฒิสภาใหการรับรอง แตปรากฏวาสภานิติบัญญัติแหงชาติให
การรับรองเพียง 2 คน คือ น.ส.ปติกาญจน สิทธิเดช อดีตอธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ และ น.ส.พรประไพ 
กาญจนรินทร อดีตอธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561  

ครั้งที่ 2 คณะกรรมการสรรหา กสม. ไดสงรายชื่อผูสมควรเปนกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จำนวน  5 
คน ใหวุฒิสภาใหการรับรอง แตปรากฏวาวุฒิสภาใหการรับรองเพียง 2 คน คือ นายสุชาติ เศรษฐมาลินี และนาง
ปรีดา คงแปน 

ครั้งที่ 3 คณะกรรมการสรรหา กสม.ไดสงรายชื่อผูสมควรเปนกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จำนวน 1 
คน คือนางสาวศยามล ไกรยูรวงศ และไดรับการรับรองจากวุฒิสภา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ที่ผานมา 
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 ในขณะนี้ คณะกรรมการสรรหา กสม. ไดสงรายชื่อผูสมควรเปนกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จำนวน 
2 คน คือ นางสาวรัชดา ไชยคุปตและนายวสันต ภัยหลีกลี้ เพ่ือใหวุฒิสภาใหการรับรองตอไป  

ในระหวางการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนใหม มีกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่ดำรงตำแหนงอยู
เดิมลาออกไป 4 คน ประกอบ นายแพทยสุรเชษฐ สถิตนิรามัย นายชาติชาย  สุทธิกรม นางอังคณา นีละไพจิตร 
และนางเตือนใจ ดีเทศน ทำใหเหลือกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติปฏิบัติงาน 3 คนคือ นายวัส ติงสมิตร นาง
ประกายรัตน ตนธีรวงศ นางฉัตรสุดา จันทรดียิ่ง จึงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได เนื่องจากไมครบองคประชุมตั้งวันที่ 
1 สิงหาคม พ.ศ.2562  

ตอมาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดไดมีคำสั่งแตงตั้งบุคคล
มาปฏิบัติหนาที่เปน กสม.ชั่วคราวอีก 4 คน เพื่อใหครบ 7 คนตามจำนวน กสม.ที่พึงมีตามกฎหมายประกอบดวย 
นายสม พรหมรส นางอารีวรรณ จตุทอง นางภิรมย  ศรีประเสริฐ และนายสุวัฒน เทพอารักษ  

จากขอเท็จจริงดังกลาว แสดงใหเห็นถึงความลาชาของการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ (กสม.) ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.2560 ที่มีองคประกอบของคณะกรรมการสรรหา
ที่มาจากภาคประชาสังคมตามหลักการปารีส จึงทำใหกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไมครบ 7 คน จนถึงทุก
วันนี ้

และ ในป พ.ศ.2563 ประเทศไทยมีปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรุนแรง ปรากฎเปนขาวไปทั่วโลก 
ดังจะเห็นไดจากเมื่อวันที่ 13 – 14 มีนาคม พ.ศ.2563 สหพันธสิทธิมนุษยชนสากล (FIDH) สมาคมสิทธิเสรีภาพ
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  ( ส ส ส . )  แ ล ะ  โ ค ร ง ก า ร อ ิ น เ ท อ ร  เ น ็ ต เ พ ื ่ อ ก ฎ ห ม า ย ป ร ะ ช า ช น  ( ไ อ ล อ ว ) 
https://ilaw.or.th/node/5640 ไดนำเสนอรายงานการติดตามความคืบหนาในการแกไขสถานการณดานสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเม ืองในประเทศไทย ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง
สหประชาชาติโดยรายงานระบุวารัฐบาลไทยยังคงละเลยการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ดังกลาว ในประเด็นปญหาสำคัญ ไดแก ปญหาของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ที่ประกาศใชในเดือนเมษายนป 2560 
มีบทบัญญัติรับรองใหประกาศคำสั่ง คสช. และคำสั่งหัวหนาคสช.ที่ยังไมถูกยกเลิกยังมีผลบังคับใชอยูอยางตอเนื่อง
ตอไปโดยยังคงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน  แมคสช.จะสิ้นสภาพไปแลวก็ตาม  รัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ.2560 
ยังมีบทบัญญัติบางประการที่ขัดตอหลักประชาธิปไตยและรับรองใหทหารยังคงมีบทบาทและอำนาจในการ
เมืองไทยตอไปอีกยาวนาน   

รายงานยังระบุวารัฐบาลไทยลมเหลวในการปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการฯ ในประเด็นดาน
การซอมทรมานและการบังคับสูญหาย โดยปรากฎวายังมีรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะดังกลาว
เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และผูกระทำการยังคงลอยนวลพนผิดเนื่องจากการสืบสวนสอบสวนที่ไมไดกระทำอยาง
เต็มศักยภาพ ซึ่งเปนการละเลยพันธกรณีที่ประเทศไทยมีตอกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (ICCPR) ทั้งนี้ คณะกรรมการ ICCPR ไดทบทวนสถานการณสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของ
ประเทศไทยในการประชุมรอบที่ 129 ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563 ถึง 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
ที่นครเจนีวา ก็ยังคงมขีอสรุปวา ประเทศไทยยังคงมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรุนแรง 

เมื่อพิจารณาถึงบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) ซึ่งเปนกลไกตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน และมีสถานภาพเปนองคกรอิสระภายใตรัฐธรรมนูญ พบวาไมมีผลงานในการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิตามที่คณะกรรมการประจำกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองชี้ประเด็น
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อยางเปนรูปธรรม และเมื่อตรวจสอบการทำงาน พบวา กสม.ชุดที่ 3 ไดดำเนินการตรวจสอบเรื่องรองเรียน และ
จัดทำรายงานผลการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 2,426 เรื่อง (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) โดยเปนเรื่องที่คางมา
จาก กสม.ชุดที่ 1 และ2 จำนวน 807 เรื่อง เปนเรื่องรับใหมในชวงการดำรงตำแหนงของ กสม.ชุดที่ 3 จำนวน 
1,586 เรื่อง ผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนที่ กสม. ชุดที่ 3 เห็นสมควรหยิบยกขึ้นตรวจสอบและพบวามีประเด็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชนมีเพียง 98 เรื่อง คิดเปนรอยละ 4.84 ยุติเรื่อง/ไมรับเปนคำรอง 1,927 เรื่อง คิดเปนรอย
ละ 95.16 เปนที่นาสังเกตวา เพราะเหตุใด เรื่องที่ประชาชนรองเรียนมาที่ กสม. จึงถูกยุติเรื่อง/ไมรับเปนคำรอง
มากถึงกวารอยละ 90   

  กสม. ไมมียุทธศาสตรเชิงรุก ไมลงพื้นที่รับรูสถานการณจริงหรือหลายกรณีไมไดเรียกใหผูเสียหายมา
ใหปากคำ ทำใหการละเมิดสิทธิมนุษยชนไมไดรับการแกไข ดังเชนกรณีการฟองหมิ่นประมาทคนกวา 20 คน
โดยบริษัทธรรมเกษตร เปนตัวอยางหนึ่งที ่กสม.ไมใหความสนใจเทาที่ควรหรือไม? (www.fidh.org/ไทย/
thailand-thammakaset-watch)  

อีกทั้งปญหาและขอเสนอแนะในรายงาน Universal Periodic Review (UPR) ที่ไทยรายงานตอคณะ
มนตรีสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติยังไมเห็น กสม.ติดตามหรือทำใหภารกิจที่มีตอสหประชาชาติบรรลุไดดวย
การผลักดันของ กสม.ในขณะที่ภาคประชาสังคมดานสิทธิมนุษยชน ตองทำงานหนักตลอดปเพื่อใหราง พรบ.
ปองกันการซอมทรมาน และการทำใหบุคคลสูญหาย เขาสูการพิจารณาในสภาเพ่ือใหกฎหมายมีผลบังคบัใชลงโทษ
ผูกระทำผิดไดโดยเร็ว 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563 เครือขายตรวจสอบกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดย่ืน
จดหมายตอ กสม.  ตั้งขอสังเกตและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กสม. กรณีปญหาที่ประชาชนถูก
ละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรม เสรีภาพในการชุมนุม การละเมิดสิทธิมนุษยชนประเด็นอ่ืน ๆ และกระบวนการ
ตรวจสอบเรื่องรองเรียน ตลอดจนขอเสนอแนะตอแนวทางการสงเสริมสิทธิมนุษยชนศกึษา  

เครือขายตรวจสอบกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สรุปวา กสม. ชุดปจจุบัน ไมมีประสิทธิภาพใน
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน บทบาทของ กสม. ในรอบป พ.ศ.2563 ชวงที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อ
เรียกรองประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนของภาคประชาชน กสม. เคยออกแถลงการณที่แสดงจุดยืนปกปอง
รัฐมากกวาปกปองสิทธิมนุษยชน และทักทวงการแสดงออกของภาคประชาชน กสม. สนใจทำในเรื่องเล็กๆ 
นอยๆ ที่ไมปรากฎผลที่นำไปสูการมีขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการปองกันหรือแกไข
การละเมิดสิทธ ิมน ุษยชนตามที ่บ ัญญัต ิไว ในร ัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 274 และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.2560 มาตรา 34 แต
อยางใด จึงเปนบทบาทที่ถดถอยลงของ กสม. ในชวงป พ.ศ.2563  
 

9. ปฏิบัติการดานขาวสารของรัฐและเอกชน (IO) ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน  

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ขอ 20 (2)  “การสนับสนุนให
เกิดความเกลียดชังในชาติ เผาพันธุ หรือศาสนา ซึ่งย่ัวยุใหเกิดการเลือกประติบัติ การเปนปฏิปกษ หรือการใชความ
รุนแรง เปนสิ่งตองหามตามกฎหมาย” จึงถือเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองไมกระทำการดังกลาว ในขณะเดียวกันรัฐ
ตองมีหนาที่ปกปองคุมครองไมใหมีการกระทำตอกันในหมูประชาชน  
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        ในยุคการสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลน การปฏิบัติการดานขาวสารหรือ Information Operation 
(IO) เปนกลไกสำคัญที่นำมาใชในการสื่อสารผานสังคมออนไลนดวยการสรางขาวเท็จ (fake news) ขาวลือ 
ขาวปลอย ทำใหสังคมเขาใจผิด และการสื่อสารเพื่อสรางความเกลียดชัง (hate speech) ใชถอยคำหยาบ
คาย ลดทอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  โดยเฉพาะเมื่อมีความขัดแยงในพื้นที่ภาคใต และความขัดแยงทาง
การเมืองตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  
        ประเด็นสำคัญรัฐบาลกลับใชการปฏิบัติการดานขาวสาร (IO) กับประชาชน กลุมประชาชน หรือภาคประ
สังคมที ่มีความเห็นตางวิพากษวิจารณการทำงานของรัฐบาล ในขณะเดียวกันฝายตรงขามรัฐบาลก็ใชวิธีการ
เดียวกัน อีกทั้งในหมูประชาชนท่ีมีความเห็นตางกันทางการเมืองก็ใชเครื่องมือนี้เชนเดียวกัน แมวาจะไมเปนระบบ
ก็ตาม 

จากการเปดเผยของนายวิโรจน ลักขณาอดิศร ส.ส.พรรคฝายคาน วันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2563 ซึ่ง
อภิปรายไมไว วางใจ นายกรัฐมนตรี ที่ใชปฏิบัติการดานขอมูลขาวสาร หรือ IO (Information Operation) ใชเงิน
ภาษีประชาชนในการดำเนินการสรางเว็บไซต หรือเพจ Facebook ลงบัญชีเฟสอวตารหรือบัญชีผูใชปลอมหลาย
บัญชี เพื่อตอบโตแบบพลีชีพกันทางออนไลน รวมทั้งมี pulony.blogspot.com เขียนเนื้อหาปลุกปน โจมตีฝาย
เห็นตางทางการ เมือง สรางความแตกแยก และคุกคามนักสิทธิมนุษยชน นักวิชาการ ที่ทำงานในประเด็นตางๆทาง
การเมือง และในพ้ืนที่ชายแดนใต (รายละเอียดผูจัดการออนไลน “ทหารสารภาพมีการจัดตั้งขบวนการ IO โจมตีฝายเห็นตาง” 

เผยแพร: 26 ก.พ. 2563) 
สอดคลองกับการออกมาของนางอังคณา นีละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) 

พรอมดวย น.ส.อัญชนา หีมมิหนะ อดีตอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจังหวัดชายแดนใต และ
ทนายความ ที่เดินทางไปฟองสำนักนายกรัฐมนตรี วันที่ 4 พฤศิกายน พ.ศ.2563 ในฐานะหนวยงานที่ดูแล
กำกับดูแลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และกองทัพบก กรณีจัดทำ
และ เผยแพร  ข  อม ู ลบ ิ ด เบ ื อน ใส  ร  า ยผ ู  หญ ิ งน ั กปกป  องส ิทธ ิ ทา ง โลกออนไลน  ผ  านทาง เ ว ็ บ ไซต   
Pulony.blogspot.com โดยภายหลังปรากฏขอเท็จจริงในเอกสารที่ กอ.รมน.เสนอตอคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 สภาผูแทนราษฎร 
และไดถูกนำมาประกอบการอภิปรายไมไววางใจในสภาในเวลาตอมา ซึ่งในภายหลังตัวแทนของกอ.รมน. 
ไดแถลงขาวยอมรับวา เว็บไซต Pulony.blogspot.com เปนเว็บไซตของ กอ.รมน.จริง 

หลังจากนั้น สำนักขาวรอยเตอร ออกมารายงานวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ถึง ทวิตเตอร สื่อสังคม
ออนไลนชื่อดัง ที่ไดระงับบัญชีทวิตเตอรโรงเรียนจิตอาสา เพราะพบวา บัญชีดังกลาวเชื่อมโยงกับบัญชีทวิตเตอรอื่น
อีกเปนจำนวนมาก ซึ่งเบื้องตนมีทวีตขอความนับหมื่นทวีต มาจากบัญชีที่กระจายขาวสารของกลุมผูจงรักภักดี ใน
ความพยายามเพื่อตอบโตการประทวงของเยาวชนกับผูสนับสนุนที่กินเวลายาวนานนับเดือน การประทวงซึ่งมีขอ
เรียกรองขยายขึ้นจากการตอตานรัฐบาลไปสูการทาทายสถาบันฯ (https://www.bbc.com/thai/thailand-
55145803) สำนักขาวบีบีซีเขียนวารอยเตอรไดตรวจสอบเอกสารการฝกภายในของกองทัพบกแสดงใหเห็น
หลักฐานปฏิบัติการขอมูลขาวสารที่สรางขึ้นเพื่อเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชนกับกองทัพ และลดทอนความนา 
เชื่อถือของฝงตรงขาม 

การเปดเผยยังปรากฏเปนขาวอยางตอเนื่อง โดยวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563 มีกรรมการคณะกาวหนายัง
แถลงอางอิงเอกสารของกองทัพที่มีการเผยแพรทางสื ่อออนไลนโดยไมทราบที่มา วากอนหนานี้มีหนวยทหาร
ทั้งหมด 19 หนวยงาน มีบัญชีใชงานทวิตเตอร 54,800 บัญชี ที ่กองทัพใชปฏิบัติการดานขาวสารทำงานผาน
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แอปพลิเคชั่นที ่ใชงานกับทวิตเตอร  ซึ่งมีลักษณะการทำงานที่สามารถทวีตขอความหลายขอความไดในเวลา
เดียวกัน และไดระบุชื่อหนวยงานทหาร  ที่มีบัญชีปฏิบัติการในระบบไอโอ 17,562 บัญชี โดยอยางนอยที่สุด 600 
บัญชีเปนทหาร มีหนวยงาน ยศ ตำแหนงชัดเจน   

การปฏิบัติการขอมูลขาวสาร (IO) กำลังสนับสนุนใหเกิดความเกลียดชังของคนในชาติ ซึ่งยั่วยุให
เกิดการเลือกประติบัติ หรือการเปนปฏิปกษในหมูประชาชนจนอาจนำไปสูการใชความรุนแรง อันถือเปนการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรุนแรง ดวยเหตุดังกลาว รัฐบาลตองยุติการกระทำดังกลาว และตองปกปองไมใหมี
การกระทำดังกลาวในหมูประชาชน  

10. มาตรการการเยียวยาประชาชนผูไดรับผลกระทบ และฟนฟูเศรษฐกิจจากการระบาดของโค
วิด 19 ผูเดือดรอนที่แทจริงจำนวนมากเขาไมถึงสิทธิการเยียวยา 

ในชวงตนของการระบาดของโควิด-19 รัฐบาลไดเลือกการใชมาตรการปองกันโรคอยางเขมขนดวยการ
ประกาศ lockdown (อยูบาน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ) ซึ่งมีผลกระทบอยางยิ่งตอการดำเนินชีวิตและทำมาหากินของ
ประชาชน  โดยเฉพาะผูใชแรงงาน หาบเร แผงลอย คนขับรถแท็กซี่ มอเตอรไซครับจาง รานอาหาร รานเสริมสวย 
ฯลฯ  รัฐบาลจึงออกมาตรการทางเศรษฐกิจหลายประการเพื่อบรรเทาความเดือดรอน ที่สำคัญไดแก  เงินเยียวยา
สำหรับผูประกอบอาชีพอิสระ เดือนละ 5,000 บาท เปนเวลา 3 เดือน รวมเปนเงิน 15,000 บาท และมาตรการ
เยียวยาครัวเรือนเกษตรกรอีก เดือนละ 5,000 บาท เปนเวลา 3 เดือน รวมเปนเงิน 15,000 บาทเชนเดียวกัน  
          แตจากตัวเลขของกระทรวงการคลังที่รายงานวา มีจำนวนแรงงานอิสระรับสิทธิ์รับเงินเยียวยาทั้งหมด 
15.3 ลานคน ในขณะที่มีจำนวนประมาณถึง 70,000 คนที่ตกหลน (ตัวเลข ณ สิ้นสุดโครงการเมื่อสิ้นมิถุนายน 
2563)  และจำนวนของเกษตรกรที่ยังตกหลนอยูทั้งสิ้น 155,657 ราย (ตัวเลข ณ กรกฎาคม 2563)   
ยังมีผูประกันตนมาตรา 33 ที่จายเงินประกันสังคมไมครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือนยอนหลัง ซึ่งมีจำนวน 
59,776 คนที่ไมสามารถรับเงินชดเชยกรณีวางงานในอัตรา 62% ของคาจางรายวัน แตจะไดรับเงินชดเชย
รายไดเดือนละ 5,000 บาท เปนเวลา 3 เดือน ณ.สิ้นเดือนสิงหาคม ยังมีจำนวนอีกประมาณถึง 50,000 คนท่ี
ยังไมไดรับเงิน เพราะติดปญหาเรื่องขอมูลเลขบัญชีธนาคาร 

ในขณะที่ขอมูลโครงการเราเที่ยวดวยกัน ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ระบุวามีผูเขาไปลงทะเบียนทาง
เว็บไซตจำนวน 3.3 ลานคน แตลงทะเบียนสำเร็จเพียง 1.8 ลานคน  โครงการคนละครึ่งที่ปจจุบันมีผูลงทะเบียน
ใชสิทธิ์ 1 ลานคน กำลังจะเปดรับสมัครเพิ่ม 5 ลานคน มีรานคาเขารวมมากวา 300,000 ราน ก็เชนกัน หาก
ปราศจากขอจำกัดคงมีประชาชนผูเดือดรอนสามารถลงทะเบียนเปนผูใชสิทธิ์ไดมากกวานี้ และควรจะครอบคลุมถึง
สินคาบริการดวย เชน แท็กซี่ มอเตอรไซครับจาง รานตัดผม ฯลฯ 

ทั้งนี้  เนื่องจากรัฐบาลเลือกใชวิธีใหผูจะรับสิทธิ์ทั้งหมดเหลานี้ตองลงทะเบียนผาน application 
แทนที่จะเปนการใหแบบถวนหนาจากขอมูลเดิมที่มีอยู ทำใหมีประชาชนผูเดือดรอนตัวจริงและมีคุณสมบัติที่
ควรจะไดรับการเยียวยาและฟนฟู แตไมมีมือถือ หรือมีมือถือท่ีเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะไมพอ ไมใชสมารทโฟน 
ไมมีความสามารถในการเขาถึงแอพพลิเคชั่น หรือไมมีลูกหลานที่จะใหความชวยเหลือ หรือไมมีพรอมเพยผูก
กับบัตรประชาชน ไมสามารถเขาถึงการเยียวยากลายเปนผูตกหลน ถูกเลือกปฏิบัติจากนโยบายของรัฐ เพิ่ม
ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่มีอยูแลวแตเดิมของสังคมไทย 
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