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รายงานสถานการณดานสิทธิมนุษยชน ประจําป พ.ศ.2564 

ส ม า ค ม สิ ท ธิ เ ส รี ภ า พ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  ( ส ส ส . )

รายงานสถานการณดานสิทธิมนุษยชน 10 เดน (กาวหนา)
1. ความต่ืนตัวของเด็กและเยาวชนในการปฏิรูปการเมือง
2. การรับรูและตระหนักถึงการมีอยูของความหลากหลายทางเพศในสังคม   
   ไทย
3. การมีตัวตน การสงเสริมและคุมครองกลุมชาติพันธุตลอดจนชนเผา
   พ้ืนเมือง
4. ราง พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคล
   สูญหาย
5. ส่ือใหมออนไลน กับบทบาทปกปองสิทธิมนุษยชน เพ่ิมพ้ืนท่ีขาวใหภาค
   ประชาชน
6. บทบาทขององคกรภาคประชาชนและชุมชนเพ่ือการเขาถึงบริการ
   สาธารรณสุขในชวงวิกฤตของโควิด-19 ของประชาชน
7. ความสําเร็จของสหพันธเกษตรภาคใต ฟองศาลปกครองถอนเอกสาร
   สิทธิในท่ีดินท่ีออกโดยไมชอบ

1. การจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทางการ   
   เมือง
2. การหลีกเล่ียงแกไขรัฐธรรมนูญ ป 2560 ในสาระสําคัญท่ีไมเปน
   ประชาธิปไตย 
3. ความลาชาของการปฏิรูปตํารวจและกระบวนการยุติธรรม 
4. คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญลดทอนคุณคาของการอุปโภคสิทธิ
   เสรีภาพ
5. การซอมทรมานของ พ.ต.อ. ธิติสรรค อุทธนผล (ผูกํากับโจ) ผลพวง
   ของพระราชบัญญัติฯท่ีขาดหาย
6. การละเมิดสิทธิชุมชนด้ังเดิม กรณีชาวกะเหร่ียงบางกลอย-ใจแผนดิน
7. การไรประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามการคามนุษยและการ
   ลักลอบขนแรงงานขามชาติ 
8. ความรุนแรงในครอบครัว (DOMESTIC VIOLENCE)
9. รางกฎหมายการดําเนินการขององคกรท่ีไมแสวงหารายไดหรือกําไรมา
   แบงปนกัน พ.ศ. ....  
10. รัฐบาลไทยไมยกระดับสิทธิมนุษยชนใหเปนสากลตามพันธะสัญญากับ
   นานาชาติ

รายงานสถานการณดานสิทธิมนุษยชน 10 ดอย (ถดถอย)
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รายงานสถานการณดานสิทธิมนุษยชน  10 เดน (กาวหนา) 10 ดอย (ถดถอย) ประจำป พ.ศ.2564 จัดทำ
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในรอบป 2564 เพื่อเผยแพรขอมูล
ขาวสารสูสาธารณะ และเพื ่อสรางความตระหนักในความสำคัญของสิทธิมนุษยชนที่ควรไดร ับการเคารพ 
(Respect) การปกปองคุมครอง (Protect) และการทำใหเกิดข้ึนจริง (Fulfill) ในสังคมไทย  

การจัดทำรายงานฉบับนี้ใชกรอบแนวคิดสิทธิเสรีภาพ และการคุมครองสิทธิมนุษยชนที่รับรองไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กติการะหวางประเทศ และอนุสัญญาขององคการสหประชาชาติที่ประเทศไทย
ใหการรับรอง เปนเกณฑในการพิจารณาสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบป 2564 ไมวาจะเปนการกระทำโดยรัฐ 
ภาคธุรกิจ หรือภาคประชาสังคม ยอมมีทั้งความกาวหนา หรือการถดถอย 

จากการใชเกณฑดังกลาว พบวาในรอบป 2564 สถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยถดถอยไป
ไกลมาก ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยเขาเปนภาคีกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองตั้งแต
วันที่ 29 ตุลาคม 2539 และมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2540 อีกทั้งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 หมวด 3 มาตรา 25 - 49 ไดใหหลักประกันดานสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยไวอยางชัดเจน
แลวก็ตาม แตประเทศไทยยังมีการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทางการเมือง ซึ่ง
นับเปนความถดถอยอันดับแรก เมื่อภาคประชาชนรวบรวมรายชื่อนับแสนคนเสนอใหรัฐสภาแกไขรัฐธรรมนูญถึง 2 
ครั้ง แตถูกมติของรัฐสภาตีตกไมรับหลักการทั้ง 2 ครั้ง นับเปนความถดถอยอันดับที่สอง นอกจากนี้ยังมีความ
ถดถอยในเรื่องการปฏิรูปตำรวจและกระบวนการยุติธรรม คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ การซอมทรมานผูตอง
สงสัยวากระทำผิดจนเสียชีวิต การละเมิดสิทธิชุมชนดั้งเดิมกรณีชาวกะเหรี่ยงบางกลอย-ใจแผนดิน ซึ่งไมเปนไป
ตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมซึ่งประเทศไทยลงนามเปนภาคีเมื่อวันที่ 
5 กันยายน 2542  และมีผลบังคบัใชเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542  การไรประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปราม
การคามนุษยและการลักลอบขนแรงงานขามชาติ ความรุนแรงในครอบครัว รางกฎหมายการดำเนินการขององคกร
ที่ไมแสวงหารายไดหรือกำไรมาแบงปนกัน พ..ศ..... รวมทั้งเรื่องที่ไมมีความคืบหนา ไดแก การยกเลิกโทษประหาร
ชีวิต การสงผูลี้ภัยกลับไปประเทศตนทางซึ่งเสี่ยงกับความตาย ฯลฯ   

เมื่อพิจารณาถึงจุดเดน กลับพบวา ในชวงป 2564 มีเพียงไมกี่เรื ่อง ซึ่งเปนความโดดเดนที่เกิดจากการ
เคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม ไดแก ความตื่นตัวของเด็กและเยาวชนในการปฏิรูปการเมือง การรับรู และ
ตระหนักถึงการมีอยูของความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย การมีตัวตน การสงเสริมและคุมครองกลุมชาติพันธุ
ตลอดจนชนเผาพื้นเมืองการมีรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหบุคคลสูญ
หาย บทบาทของสื่อใหมออนไลนในการปกปองสิทธิมนุษยชน บทบาทของภาคประชาสังคมกับการเขาถึงบริการ
สาธารณสุขในชวง COVID-19 และความสำเร็จของสหพันธเกษตรภาคใตในการฟองศาลปกครองถอนเอกสารสิทธิ
ในที่ดินที่ออกโดยไมชอบ  



 สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน หวังเปนอยางยิ่งวา ขอมูลที่ปรากฎในรายงานสถานการณดานสิทธิ
มนุษยชน  7 เดน (กาวหนา) 10 ดอย (ถดถอย) ฉบับนี้  เปรียบเสมือนกระจกที่สะทอนภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทยในป พ.ศ.2564 ซึ่งควรนำไปสูการถอดบทเรียนและการประเมินตนเองของรัฐบาลและหนวยงานที่
เก่ียวของเพ่ือทำใหเกิดพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นในการสงเสริมประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการเคารพ
สิทธิมนุษยชนในปตอไป 
 

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) 
10 ธันวาคม พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานสถานการณสิทธิมนุษยชน เดน (กาวหนา)  

หนา้ | 1 

10 เดน (กาวหนา) 

ในรอบป 2564 มีความโดดเดนหรือความกาวหนาในเรื ่องสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย และสิทธิ
มนุษยชนเพียง 7 เรื่อง ซึ่งเกิดจากการขับเคลื่อนของกลุมเด็กและเยาวชน ภาคประชาสังคม องคกรพัฒนา
เอกชน และองคกรประชาชนเปนดานหลัก สาระสำคัญของความโดดเดนทั้ง 7 เรื่อง มีดงัตอไปนี้ 

1. ความต่ืนตัวของเด็กและเยาวชนในการปฏิรูปการเมือง 
ในรอบป 2564 ในภาพรวม เด็กและเยาวชนไทยมีความตื ่นตัวมากในการมีสวนรวมปฏิรูปทาง

การเมืองในฐานะพลเมืองที่ตื่นตัว (children as active citizen) ซึ่งสอดคลองกับกระแสความตื่นตัวของเด็ก
และเยาวชนทั่วโลกที่มีความหวงใยตอชีวิตในอนาคตของตนเอง การมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนไทยเปนไป
ตามกรอบของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยสิทธิเด็ก 
(CRC) ซึ่งประเทศไทยไดลงนามภาคยานุวัติรับรองเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2535 อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
มาตรา 12, 13, 15 ที่กำหนดวา เด็กมีสิทธิรวมกลุมโดยสันติ มีสิทธิชุมนุมโดยสงบตามหลักการประชาธิปไตย 
มีสิทธิในการแสดงออก และสิทธิตาง ๆ เหลานี้ ไมอาจถูกจำกัดได อยางไรก็ตาม การที่รัฐจะจำกัดสิทธิในการ
ชุมนุมนั้นจะตองมีหลักเกณฑ โดยเฉพาะหลักเกณฑพื้นฐาน 3 ประการ คือ หลักกฎหมาย (Legality) หลัก
ความจำเปน (Necessity) และหลักความไดสัดสวน (Proportionality) โดยตองคำนึงถึงวา รัฐไมใชผู ที่ “ให
สิทธิ” แตเปนผูท่ีมีหนาที่ “ประกันสิทธิ” ใหแกเด็กและเยาวชนในการชุมนุม 

สถานการณความตื่นตัวของเด็กและเยาวชนไทยในชวงป 2564 มีความตอเนื่องจากป 2563 เด็ก
จำนวนมากกลาแสดงความคิดเห็นตอระบบการศึกษาที่ลาหลังของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งทำใหคุณภาพ
ทางการศึกษาของประเทศไทยตกต่ำกาวไมทันโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง เด็กและเยาวชนไทยมีความกลาหาญ
วิพากษวิจารณอำนาจนิยมในโรงเรียน มีการรวมกลุมนักเรียนแตละภูมิภาคขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม 
วิพากษวิจารณโครงการขนาดใหญของรัฐที ่ม ุ งพัฒนาเศรษฐกิจดานเดียวโดยไมคำนึงถึงผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวิถีชีวิตของชุมชนอยางเปนรูปธรรม เชน เด็กผูหญิงจากอำเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา ออกมาปกปองสิทธิชุมชนของตน เปนตน การออกมาแสดงความคิดเห็นและเขารวมการชุมนุม
อยางสงบทั้งในพื้นที่สถานศึกษา และพื้นที่สาธารณะ ทำใหเด็กผูตื่นตัวถูกคุกคามเพียงเพราะพวกเขาแสดง
ความคดิเห็นที่ไมตรงกับขนบธรรมเนียม ความคิด ความเชื่อของผูใหญ นำมาซึ่งการถูกคุกคาม ติดตาม ทำราย
รางกายและดำเนินคดีทางอาญากับเดก็และเยาวชนจำนวนมาก 

จากขอมูลของภาคประชาสังคม พบวา ตั้งแตชวงเดือนกรกฎาคม 2563 จนถึงเดือนสิงหาคม 2564 มี
การรวมกลุมทั้งสิ้นกวา 1,800 ครั้งทั่วประเทศ มีประชาชนอยางนอย 1,300 คนถูกดำเนินคดี  ในจำนวนนี้ มี
เด็กอายุต่ำกวา 18 ปกวา 180 คนไดรับผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมายเพื่อจำกัดสิทธิในการรวมกลุม 
และไดมีการฟองรองดำเนินคดีกับเด็กไปแลวกวา 115 คน ซึ่งเด็กอายุนอยที่สุดที่ถูกดำเนินคดีมาตรา 112 มี
อายุเพียง 14 ป และเด็กอายุนอยที่สุดที่ถูกฟองโดยเจาหนาที่ภายใตพรก.ฉุกเฉินมีอายุเพียง 12 ปเทานั้น จาก
การชุมนุม เด็กและเยาวชนจำนวนหนึ่งไดรับผลกระทบและเกิดบาดแผลทางรางกายจากการใชอาวุธของ
เจาหนาที่ตำรวจ ทั้งการใชกระสุนยาง แกสน้ำตา และรถฉีดน้ำแรงดันสูง  เด็กชายอายุ 15 ป ตองเสียชีวิตจาก
เหตุปะทะบริเวณสามเหลี่ยมดินแดง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 จากกระสุนฝงบริเวณไขสันหลังสวนบน 
รวมกับมีภาวะสมองบวมจากการขาดออกซิเจน ซึ่งตามหลักเกณฑแลว การใชกฎหมายฉุกเฉินตองปฏิบัติตาม
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และมีพันธกรณีพิเศษที่ตองแถลงให
เลขาธิการสหประชาชาติทราบดวยทุกครั้ง นอกจากนี้ก็ยังมีขอกำหนดอื่น ๆ ที่ตองปฏิบัติตาม ICCPR ซึ่งรวม
ไปถึงการใหความเห็นซึ่งแถลงโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนภายใต ICCPR ขององคการสหประชาชาติฉบับ
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ที่ 34 เรื่องการแสดงออกและการรวมกลุม และฉบับที่ 37 เรื่องการชุมนุม ที่ระบุวาการสลายการชุมนุมจะทำ
ไดก็ตอเมื่อมีการชุมนุมที่รุนแรงเทานั้น ท้ังนี้รัฐธรรมนูญมาตรา 26 ของไทยก็มีความสอดคลองกับความเห็นทั้ง
สอบฉบับ 

จากปรากฎการณความตื่นตัวของเด็กและเยาวชนในการเรียกรองสิทธิเสรีภาพ การมีสวนรวมในการ
ปฏิรูปการเมือง และการปฏิรูปการศึกษา จากป 2563 เนื่องมาจนถึงป 2564 จึงนับเปนจุดเดนของเด็กและ
เยาวชนไทยที่สังคมไทยควรใหการสนับสนุน ใหความเคารพตอสิทธิเด็ก และรับฟงขอเสนอแนะของพวกเขา
อยางดุษฎี มิใชกดทับไมใหพวกเขาแสดงออก  

2. การรับรูและตระหนักถึงการมีอยูของความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 
แมวาในความเปนจริง สังคมไทยยังไมอาจถือไดวาเปน “ดินแดนสวรรคของผูมีความหลากหลายทาง

เพศ” ดังที่ใครหลายคนไดกลาวเอาไว เพราะยังไมมีกฎหมายที่รับรองอัตลักษณสำนึกทางเพศ และไมมี  
กฎหมาย “สมรสเทาเทียม” ที่เคลื่อนไหวเรียกรองกันมานาน อีกทั้งยังไมนับไปถึงกฎหมายความเทาเทียม
ระหวางเพศที่มีผลสัมฤทธิ์รูปธรรมในทางปฏิบัติ แตอยางไรก็ตามในชวงป 2564 เราจะเห็นไดวา สังคมไทย
ตื่นตัวประเด็นสิทธิความหลากหลายทางเพศมากขึ้น ไมวาจะเปนการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เราจะได
เห็นบรรยากาศของขบวนการ LGBTIQ+ และคนรุนใหมมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมมากขึ้น และในหลายครั้งก็ยัง
ไดมีบทบาทเปนผูนำในการชุมนุมดวย  

อีกทั้งประชาชนในฐานะผูบริโภคสื่อ ก็มีความตื่นรู การนำเสนอขาวสาร สาระ บันเทิงตาง ๆ ผูผลิตก็
ตองมีความระมัดระวังมากขึ้น  ตองหลีกเลี่ยงการเลนมุขตลก  การใชภาษา การแสดงที่อาจเขาขายเปนการ
เหยียดเพศ เพราะอาจสงผลใหเกิดกระแสในทางลบตอผูผลิต และผูนำเสนอสื่อได  

ภาคสวนของสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงก็เริ ่มมีการประกาศนโยบายชัดเจนวา ยอมรับความ
หลากหลายทางเพศ   มีการอนุญาตใหนิสิตนักศึกษาที ่เปนบุคคลขามเพศ (Transgender) สามารถแตง
เครื่องแบบตามเพศสภาพของตนได  รวมถึงบัณฑิตที่เปนบุคคลขามเพศ สามารถแตงกายชุดครุยตามเพศ
สภาพของตนได  

กระแสตระหนักรูยังผลใหภาคธุรกิจ นอกจากบริษัทธุรกิจรุนใหมจะมีการรับสมัครบุคคลขามเพศ  ให
เสรีแกพนักงานในการแตงกายตามเพศสภาพไดแลว  บางองคกรเริ ่มมีนโยบายดานทรัพยากรมนุษยเพื่อ
พนักงานที่มีความหลากหลายทางเพศแลว เชน สิทธิการลาเพื่อผาตัดแปลงเพศ  การลาเขาพิธีสมรสพรอม
ไดรบัเงินชวยเหลือจากทางบริษัท เปนตน   สวนดานการตลาด ก็มีการออกผลิตภัณฑ บรกิารตาง ๆ ท่ีเขาถึงผู
มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้น  เชน ประกันภัยที ่สามารถระบุชื่อคูชีวิตที่เปนบุคคลรักเพศเดียวกัน 
(Homosexuality) ใหเปนผูรับประโยชนได เปนตน  

ในภาพรวมจึงพอท่ีจะกลาวไดวา แมในภาคนโยบายรัฐจะยังไมมีอะไรที่เปนความกาวหนาตอผูมีความ
หลากหลายทางเพศเทาที่ควร  แตในภาคธุรกิจ ทั้งผูผลิต ผูบรโิภค ก็มีความกาวหนามากขึ้นใหเห็นเปนรูปธรรม
อยูบางพอสมควร  

3. การมีตัวตน การสงเสริมและคุมครองกลุมชาติพันธุตลอดจนชนเผาพื้นเมือง 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีการบรรจุการคุมครองดูแลกลุมชาติพันธุไวเปนครั้ง

แรกโดยบัญญัติในมาตรา 70 วา รัฐพึงสงเสริมและใหความคุมครองชาวไทยกลุมชาติพันธุตาง ๆ ใหมีสิทธิ
ดำรงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจไดอยางสงบสุข ไมถูกรบกวน 
ทั้งนี้ เทาที่ไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเปนอันตราย ตอความ
มั่นคงของรัฐ หรือสุขภาพอนามัย จากจุดนี้นำมาสูการเรียกรองใหมีการสงเสริมและคุมครองกลุมชาติพันธุ
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อยางเปนรปูธรรมของกลุมชาติพันธุท้ังหลาย  นำมาสูการมีคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎร ดานกิจการ
เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ กลุมชาติพันธุ และผูมีความหลากหลายทางเพศ เพ่ือกำกับ ตรวจสอบ การ
ทำหนาที่ของฝายบริหารคือรัฐบาล ตลอดจนออกกฎหมาย  ขณะท่ีรัฐบาลไดเตรียมการออกกฎหมายเพ่ือ
รองรับมาตรา 70 ของรัฐธรรมนูญ 2560 โดยกำหนดไวในยุทธศาสตรชาติ และมอบหมายใหศูนยมานุษยวิทยา
สิรินธร องคการมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เปนผูรับผิดชอบในการยกราง ทำใหในชวงป 2564 ไดมี
รางกฎหมายเพื่อสงเสริมและคุมครองกลุมชาติพันธุขึ้นมาถึง 5 ราง โดยเสร็จสิ้นแลว และไดสงใหประธานสภา
ผูแทนราษฎรดำเนินการตอไป 3 ราง ไดแก รางของเครือขายสภาชนเผาพื้นเมือง รางของคณะกรรมาธิการ
กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ กลุมชาติพันธุ และผูมีความหลากหลายทางเพศ สภาผูแทนราษฎร 
และรางของพรรคกาวไกล นำโดยส.ส.ชาติพันธุมง ณัฐพล สืบศักดิ์วงศ  และอยูระหวางดำเนินการอีก 2 ราง 
คือ รางของรัฐบาลซึ่งศูนยมานุษยวิทยาสิรินธรยกรางเสร็จแลว อยูระหวางการพิจารณาดำเนินการของ
กระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือนำเสนอครม.ตอไป  และรางของขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเปนธรรม (P-move) 
รวมกับเครือขายชาติพันธุและชนเผาพื้นเมือง ซึ่งยกรางเสร็จแลว อยูระหวางการรวบรวมรายชื่อและเสนอตอ
ประธานรัฐสภา  จึงนับวาป 2564 เปนปที ่มีความตื ่นตัวที่จะมีกฎหมายเพื่อรองรับสิทธิ การมีตัวตน การ
สงเสริมและคุมครองกลุมชาติพันธุตลอดจนชนเผาพ้ืนเมือง 

4. ราง พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหบุคคลสูญหาย 

     เม ื ่อว ันพฤหัสบดี ที่16 กันยายน 2564  สภาผู แทนราษฎร มีมติเห็นชอบในวาระที ่ 1 ตอราง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหบุคคลสูญหายดวยเสียงเห็นชอบ 368 
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไมลงคะแนน 1 เสียง โดยไมมีผูไมเห็นดวย กอนท่ีรางกฎหมายดังกลาวจะตองเขาสู
การพิจารณาวาระ 2 ที่จะเปนการพิจารณารายมาตรา และวาระ 3 ที่จะมีการโหวตในภาพรวม ไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ดังกลาวชุดหนึ่งที่มีตัวแทนภาคประชา
สังคม นักวิชาการ เขาไปดวย ถาหากผานขั้นตอนทั้งสามวาระนี้แลว ก็จะนำรางฯ เขาสูการพิจารณาในชั้น
วุฒิสภา กอนนำขึ้นทูลเกลาฯ เพื่อประกาศใชตอไป 

รางกฎหมายนี้ มีสาระสำคัญคือการมุงเอาผิดเจาหนาที่รัฐที่ซอมทรมานและอุมผู อื ่น และมีการ
พิจารณารวมกับรางกฎหมายคลายกันนี้อีก 3 ฉบับ คือ รางของกระทรวงยุติธรรมและคณะรัฐมนตรี รางของ
คณะกรรมาธิการ รางของพรรคประชาชาติ และรางของพรรคประชาธิปตย โดยจะนำรางของคณะรัฐมนตรีมา
พิจารณาเปนหลักในวาระที่ 2 อยางไรก็ตาม หลายฝายก็มองวา การรับหลักการครั้งนี้อาจมีการนำจุดเดนของ
รางกฎหมายที่เหลือที่ยังไมเขาสภาฯ มาปดจุดออนที่ทำใหการซอมทรมาน และการอุมหาย กระทำไดยากมาก
ขึ้น 

ที่ผานมา ทางองคการสหประชาชาติ ไดจัดทำ “อนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติ หรือ
การลงโทษอื่นที่โหดราย ไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี” ข้ึนเม่ือป 2527 และ “อนุสัญญาระหวางประเทศวา
ดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการบังคับใหหายสาบสูญ” เมื่อป 2549 ประเทศไทยไดลงนามเขาเปนภาคี
ของอนุสัญญาฉบับแรกเมื่อป 2550 และลงนามแสดงเจตจำนงท่ีจะเขาเปนภาคีอนุสัญญาฉบับหลังเมื่อป 2555 
ทำใหประเทศไทยมีพันธะผูกพันที่จะตองตรากฎหมายภายในประเทศ เพื่อนำพันธกรณีที่มีอยูภายใตกฎหมาย
ระหวางประเทศท้ังสองฉบับมาปฏิบัติ หรือท่ีเรียกวา “กฎหมายอนุวัติการ” ขึ้น โดยกลุมองคกรสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) และองคการสหประชาชาติ ไดกระตุนเตือนใหรัฐบาลไทยรีบออก
กฎหมายอนุวัติการเพ่ือปองกันและปราบปรามการทรมานและการอุมหาย และองคกรตาง ๆ ก็ไดรวมกันจัดทำ
รางกฎหมายอนุวัติการ ชื่อวา “(ราง) พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหบุคคลสูญ
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หาย พ.ศ.   รางกฎหมายอนุวัติการของรัฐบาลและรางๆ อื่นทั้ง 4 ฉบับ มีหลักการที่ตรงกันตามที่ องคกรดาน
สิทธิมนุษยชน และ สสส. สรปุไว ดังนี้คอื 

1. ใหถือวาการกระทำตอไปนี้โดยเจาหนาที่เปนความผิดอาญาฐานกระทำทรมานคือ การทำใหผูอ่ืน
เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกขทรมานอยางรายแรงแกรางกายหรือจิตใจ เพ่ือวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง
คือ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลหรือคำรับสารภาพจากบุคคลนั้น หรือทรมานบุคคลนั้นเพ่ือใหคนอื่นรบัสารภาพ   เพ่ือ
ลงโทษ หรือ เพ่ือขมขูบุคคลนั้นหรือบุคคลอ่ืนเชนทรมานภรรยาเพื่อขมขูสามีเปนตน 

2. กฎหมายใหถือวาการทรมานและการบังคับใหบุคคลสูญหายโดยเจาหนาที่รัฐที่ปฏิบัติหนาที่ เปน
ความผิดอาญารายแรงมีโทษสูง 

3. ใหมีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อกำหนดมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทรมาน การ
อุมหาย การปฏิบัติที่โหดรายไรมนุษยธรรม ย่ำยีศักดิ์ศร ีเพ่ือปองกันมิใหมีการปกปดขอมูลเกี่ยวกับผูถูกจับหรือ
ควบคุมตัว รวมทั้งกำหนดมาตรการในการชวยเหลือ ฟนฟูเยียวยาเหยื่อและผูเสียหาย 

4. กำหนดใหเจาหนาที่ตองจัดทำบันทึกรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับผูถูกจับและควบคุมตัว รวมทั้ง
สภาพรางกาย กอน ระหวางและหลังคมุขัง โดยใหญาติมีสิทธิตรวจขอมูลได 

5. ใหบุคคลใดก็ไดมีสิทธิรองตอศาลใหไตสวนโดยพลัน กรณีท่ีเชื่อวามีผูถูกทรมานหรืออุมหาย ใหศาล
มีอำนาจกำหนดมาตรการเพ่ือปองกันไมใหบุคคลน้ันถูกทรมานหรืออุมหายอีกเชนใหเปลี่ยนสถานที่คุมขัง 

6. ใหคดีทรมานและอุมหายเปนคดีพิเศษที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอมีอำนาจในการสืบสวน
สอบสวนและใหศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเปนผูพิจารณาคดี 

7. ใหผูบังคับบัญชาที่ละเลยไมระงบัหรือปองกันการทรมานหรืออุมหาย มีความผิด 
สวนรางพ.ร.บ. อนุวัติการฉบับอื่น ๆ มีหลักการที่สำคัญๆ เพ่ิมเติม หรือตางไปจากรางของรัฐบาลบาง 

เชน 
  1. กำหนดใหการที่เจาหนาที่ทำใหผูอื่นเกิดความเจ็บปวดรางกายหรอืจิตใจอยางรายแรง เพราะเหตุ
จากการเลือกปฏิบัติ เชน เพราะ เปนคนมาจากชาติพันธุที่ตนเกลยีดชัง ถือเปนการกระทำผิดอาญาฐานทรมาน
ดวย 
    2. ใหถือวาการกระทำที่โหดราย ไรมนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรี เปนความผิดอาญาดวย 
  3. ขอใหคณะกรรมการติดตามตรวจสอบขอรองเรยีนกรณีการทรมานและอุมหาย ตรวจเยี่ยมสถานที่
คุมขังโดยไมตองแจงลวงหนา 

4. หามสงบุคคลเปนผูรายขามแดนถาผูนั้นอาจถูกทรมาน ถูกกระทำอยางโหดรายไรมนุษยธรรมหรือ
ถูกอุมหาย 
  5. เมื่อเจาหนาที่ควบคุมตัวบุคคลเจาหนาที่ตองรายงานใหนายอำเภอและอัยการทราบโดยทันที 
  6. ในการสอบปากคำผูถูกจับหรือถูกคมุขัง ตองกระทำตอหนาทนายความ 
  7. ในกรณีผูถูกควบคุมตัวเสียชีวิต ตองทำสำนวนชันสูตรพลิกศพและประสานงานกับคณะกรรมการ
โดยทันที 
  8. ใหพนักงานอัยการมีอำนาจสอบสวนคดีทรมาน การกระทำที่โหดราย ไรมนุษยธรรมและอุมหาย 
  9. การกระทำผิดฐานทรมาน การกระทำที่โหดราย ไรมนุษยธรรมและอุมหายไมมีอายุความ และไม
อยูในอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสำนักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)  

ขณะนี้มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ภาคประชาสังคมและหนวยงานดานสิทธิมนุษยชนไดพยายามอยาง
เต็มที่ เพื่อใหรัฐสภารีบพิจารณาและผาน (ราง) พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให
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บุคคลสูญหาย พ.ศ. ...  โดยหวังวารัฐสภาจะไมเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญของรางกฎหมายดังกลาว เพื่อให
กฎหมายสามารถปองกันและปราบปรามการทรมาน การกระทำที่โหดราย ไรมนุษยธรรมย่ำยีศักดิ์ศรีและการ
อุมหายตอไป 

5. สื่อใหมออนไลน กับบทบาทปกปองสิทธิมนุษยชน เพิ่มพื้นที่ขาวใหภาคประชาชน 
หนึ ่งปที ่ผานมาเกิดเหตุการณเผชิญหนาระหวางรัฐกับประชาชนหลายกรณีที ่เปนปญหาสังคม 

การเมือง สิทธิชุมชน สิ่งแวดลอม สิทธิมนุษยชน และกระบวนการยุติธรรม มีการประกาศ พระราชกำหนดการ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน รวมทั้งมีการประกาศเคอรฟวจำกัดเวลา สถานท่ี และขยายเวลาประกาศ
ตาง ๆ อยางตอเนื่อง โดยอางวาเพื่อปองกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก 2 และ 3 การตองเวน
ระยะหาง ทำใหการทำงานของสื่อมวลชนเปนไปดวยความยากลำบาก เสรีภาพในการทำขาวถูกจำกัด สงผลตอ
การรับรูขาวสารของประชาชนในหลายมิติ แตมีการเกิดขึ้นของสื่อขนาดเล็กที่เปนทางเลือกใหม หันมาปรับใช
วิธีการทำงานดวยตนทุนต่ำ เผยแพรขาวสารทางออนไลน อาศัยเทคโนโลยี อุปกรณที่คลองตัว รวมทั้งนำ
ความรู ความเขาใจประเด็นปญหาตาง ๆ นำเสนอเนื ้อหาไดอยางรวดเร็ว เทาทันตอสถานการณ และ
ตรงไปตรงมา เพื่อใหประชาชนไดรับรูขอเท็จจริงที่ทันเหตุการณ ไมวาจะเปนการถายทอดสด เสนอเปน
รายการขาว หรือรายการคุยจับประเด็นเฉพาะสถานการณ ก็ตาม สื่อดังกลาว เชน The Standard, The 
Reporters, The Matter และสื ่อใหมอื ่น ๆ ที ่นำเสนอออนไลนผาน Youtube, Facebook, Clubhouse, 
Zoom ดังเชนรายการของภาคประชาสังคม Gender Talk  เสวนาทัศนะ  We Watch เปนตน การสนทนา
แลกเปลี่ยนมีประเด็นเนื้อหาสิทธิมนุษยชนอยางเดนชัด ไมวาจะเปนเรื่องสิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม หรือประเด็นท่ีสื่อหลักบางสำนักไมกลานำเสนอ และไมใหความสำคัญกับความจริงที่เปนตนเหตุให
เกิดความขัดแยง ดังเชน ตนเหตุที่แทจริงของการปะทะกันระหวางเยาวชนสามเหลี่ยมดินแดง กับเจาหนาที่รัฐ
อยางตอเนื่องในเดือนสิงหาคม 2564 พื้นที่แหงเสียงของเยาวชน เวทีเสียงคนตางวัยและเห็นตาง วิเคราะห
เจาะลึกบทบาทผูหญิง การละเมิดสิทธิของคนในกระบวนการยุตธิรรม เปนตน 

แมจะมีความพยายามกำกับการนำเสนอของสื่อบางสำนักในประเด็นที่ออนไหวโดยคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) สำนักงานตำรวจแหงชาติ และ
คนในรัฐบาลอยูเปนระยะ ๆ แตสื่อใหมเหลานี้ยังคงทำหนาที่เพื่อใหประชาชนไดรับขาวสารที่เปนความจริง 
รอบดาน มีคุณคาทางสิทธิมนุษยชน สอดคลองกับขอกำหนดในมาตราที่ 34 ของรัฐธรรมนูญไทยป 2560 วา
ดวยบุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การโฆษณา และการสื่อความหมายโดย
วิธีอื่น.......และมาตรา 35 ระบุวา บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวสารหรือ
การแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

 
6. บทบาทขององคกรภาคประชาชนและชุมชนเพื่อการเขาถึงบริการสาธารรณสุขในชวงวิกฤตของโควิด-

19 ของประชาชน 

ป 2564 เปนปที่สถานการณการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยอยู ในภาวะวิกฤต เพราะการ
วางแผนรับมือโรคระบาดที่ผิดพลาดของรัฐบาลในเรื่องการจัดหาวัคซีนใหกับประชาชนทำใหจำนวนผูปวยติด
เชื้อโควิดพุงสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ยอดผูติดเชื้อรายวันทำสถิติสูงสุดในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ดวยจำนวนผูติด
เชื้อถึง 23,418 ราย  จนเกินกวาความสามารถของระบบสาธารณสุขที่จะใหบริการแกประชาชน ภาระงานท่ี
หนักเกินกำลังของบุคลากรทางการแพทย ในขณะที่ระบบและอุปกรณการตรวจคัดกรองการติดเชื้อมีไม
เพียงพอ จำนวนเตียงและเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย หองดูแลผูปวยหนัก (ICU) หองความดันลบ 
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(Negative Pressure Room)  จำนวนเตียงสำหรับรองรับผูปวยมีไมเพียงพอ แมจะมีการจัดตั้งโรงพยาบาล
สนามจำนวนมากขึ้นมาเพิ่มเติม  สงผลใหมีผูปวยที่เสียชีวิตจำนวนมาก วันที่ 18 สิงหาคม 2564  เปนวันที่มี
จำนวนผูเสียชีวิตมากที่สุด ถึง 312 คน   

ในขณะที่ยังมีประชาชนอีกมากมายเขาไมถึงการตรวจคัดกรองและการรักษา ชุมชนและองคกรภาค
ประชาชนหลายองคกรไดผันต ัวเองมามีบทบาทในการทำงานเพื่อให ประชาชนโดยเฉพาะอยางย่ิง
กลุมเปาหมายในการทำงานไดเขาถึงบริการสาธารรณสขุในชวงวิกฤตของโควิด-19 ยกตัวอยางเชน  

การที่มูลนิธิพัฒนาที่อยูอาศัย เครือขายสลัมสี่ภาค มูลนิธิเขาถึงเอดส มูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยและ
นวัตกรรมดานเอชไอวี (IHRI) และภาคีเครือขายตาง ๆ รวมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) พัฒนาแกนนำ สรางตนแบบชุมชน 33 
ชุมชนในพื้นที ่กรุงเทพฯ เชียงใหม และปทุมธานี ในการแยกตัวผูปวยโควิดที่บานและที่ชุมชน (Home 
Isolation, Community Isolation) ซึ ่งไมเพียงแตแยกตัวเพื่อรอการสงตอไปยังหนวยบริการสาธารณสุข
เทานั้น แตตอมาไดพัฒนาเปนใหการรักษาเมื่อการสงตอไปยังหนวยบริการสาธารณสุขไมสามารถทำได และ
ดูแลในมิติอ่ืน ๆ ทั้งเรื่องจิตใจ เศรษฐกิจ การทำมาหากิน  ตลอดจนดำเนินการใหผูที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได
เขาถึงการตรวจคัดกรอง และทำงานรวมกับชมรมแพทยชนบทในการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชนของ
กรงุเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีความเสี่ยงสูงท่ีจะมีการตดิเชื้อจำนวน 30 ชุมชน เพื่อแยกผูติดเชื้อออกจาก
ชุมชนและเขาสูกระบวนการรักษา   

การท่ีมูลนิธิดวงประทีปซึ่งทำงานในพ้ืนที่ชุมชนคลองเตย โดยการสนับสนุนของสภาองคกรชุมชน และ
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) ทำศูนยพักคอยซึ่งในที่สุดพัฒนาเปนพื้นที่รักษาเพราะเหตุที่โรงพยาบาล
เตียงเต็ม ศูนยนี้สามารถรองรับผูปวยไดมากถึง 500 คน และการเกิดขึ้นของกลุม “คลองเตยดีจัง" ที่สมาชิก
เปนคนรุนใหมใชเทคโนโลยีไดคลอง เขามาทำระบบฐานขอมูลและการประสานสงตอ ตลอดจน"ทีมกูภัยชุมชน" 

การท่ีเสมสิกขาลัย มูลนิธิ Bangkok Community Help, โครงการทำดีไดดี และองคกรเครือขายดาน
แรงงานรวมกันไปตั้งโตะเก็บขอมูลแรงงานขามชาติจากประเทศเพื่อนบานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ที่มีความประสงครับการฉีดวัคซีน และชวยลดภาระในการกรอกขอมูลที่แรงงานบางกลุมอาจไม
สามารถทำดวยตนเอง ประสานขอมูลกับกระทรวงแรงงานและกรมควบคุมโรคเพื่อใหแรงงานกลุมนี้ไดรับการ
จัดสรรและฉีดวัคซีนอยางทั่วถึงและรวดเร็ว 

นอกเหนือจากนั้นองคกรภาคประชาชนอีกหลายองคกรยังทำงานในมิติของความรู เชน เครือขายภาค
ประชาชน 9 ดานในระบบหลักประกันสุขภาพในกรุงเทพมหานคร ทำโครงการพัฒนาความรูความเขาใจของ
คนในชุมชนใหมีความเขาใจที่ถูกตองในการปองกันโควิด-19 ไมหวาดระแวงหรือรังเกียจผูปวยและผูหายปวย 
เพื่อใหผูปวยและผูหายปวยสามารถอยูรวมกับสังคม สามารถดำเนินชีวิตและกลับสูการทำงานและการทำมาหา
กิน 

การที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน(อสม.) ซึ่งเปนกลไกสำคัญของระบบสาธารณสุขพื้นฐาน
ของประเทศมีสวนรวมในการปองกันและเฝาระวังการติดเชื้อโควิด-19 ในระดับชุมชน โดยการวิเคราะหความ
เสี่ยงรายบุคคล ใหคำแนะนำในการดูแลตนเอง รายงานสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 คนหาผูติดเชื้อ  ผู
ส ัมผัสเชื ้อเพื ่อการควบคุมการแพรกระจายเชื ้ออยางรวดเร็ว แนะนำและกำกับการกักตัวของผู ที ่ เดิน
ทางเขาออกชุมชนใหเปนไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และการอำนวยความสะดวกใหคนใน
ชุมชนไดรับวัคซีน 

มูลนิธิชุมชนไทและภาคีเรือขายการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งพัฒนาองคความรูมาจากประสบการณของการ
เผชิญภัยพิบัติสึนามิ  เมื่อป 2547 มาใชในการวางแผนปองกันและรับมือโควิด-19 ในระดับชุมชน พัฒนา
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อาสาสมัครภัยพิบัติในชุมชน สรางการพึ่งพากันเองในชุมชน สรางพลังของชุมชน เปลี่ยนจากชุมชนที่ประสบ
ภัยเปนชุมชนปองกันภัยและเตรียมพรอมที่จะรับมือภัยพิบัติ  

ในขณะที่สมาคมเครือขายแรงงานนอกระบบ(ประเทศไทย) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ 
คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย และองคกรอ่ืน ๆ ดานแรงงาน กำลังทำโครงการและกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือ
สราง ฟนฟูอาชีพ และรายไดของแรงงานที่ถูกเลิกจาง และแรงงานนอกระบบกลุมตาง ๆ เชน ผูคาหาบเรแผง
ลอย ผูคาขายในแหลงทองเที่ยว ผูรับงานไปทำที่บาน ชางแตงผมเสริมสวย ที่ไดรับผลกระทบจากโควิด-19 
และมาตรการบังคับหรือจำกัดการเดินทาง การมีปฏิสัมพันธทางสังคม และการจำกัดการเขาถึงพ้ืนที่สาธารณะ 
(lock down) ของรัฐ ตลอดจนองคกรและเครือขายภาคประชาชนเฉพาะตาง ๆ ทั้งดานเกษตร ผูหญิง คน
พิการ เด็กและเยาวชน ผูสูงอายุ แรงงานภาคบริการ ฯลฯ อีกจำนวนมาก ที่ตลอดป 2564 ตางก็ทำงานหลาย
อยางหลายประการเพื่อใหกลุมเปาหมายของตนเขาถึงบริการสาธารณสุข การเยียวยา และการฟนฟูทั้งในมิติ
ทางเศรษฐกิจและสังคม คือภาคีหุนสวนในการพัฒนาประเทศ คือพลังอันเขมแข็งของสังคมไทย ที่ไดแสดง
บทบาทท่ีสำคัญ และโดดเดนตลอดป 2564 ในการพาสังคมไทย และกลุมเปราะบางในสังคมใหผานพนวิกฤต
การระบาดของโควิด-19 ไปใหได 

7. ความสำเร็จของสหพันธเกษตรภาคใต ฟองศาลปกครองถอนเอกสารสิทธิในท่ีดินที่ออกโดยไมชอบ 

สหพันธเกษตรภาคใต  เกิดจากการรวมกลุ มของเกษตรกร ท่ีไรที ่ดินมาตั ้งแตป 2551 เพื ่อการ
เคลื่อนไหวและผลักดันนโนบาย กฎหมาย ใหเกิดการกระจายการถือครองที่ดินในพ้ืนที่สูเกษตรกรไรท่ีดิน โดย
เริ่มจากเฉพาะกลุมเกษตรกรจังหวัดสุราษฎรธานีไดรวมกันตรวจสอบพื้นที่ของบริษัท หรือการเชาที่ดินของ
บริษัทซึ่งเปนที่ของรัฐและพยายามผลักดันใหมีการตรวจสอบการครอบครองที่ดินของนายทุนที่ไดรับเอกสาร
สิทธิครอบครองที่ดินโดยมิชอบดวยกฎหมาย พรอมทั้งเรียกรองใหหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของดำเนินการแกไข
ปญหาดวยการจัดสรรที่ดินนำมาปฏิรูปที่ดินเหลานั้นใหนักปกปองสิทธิในที่ดิน หรือเกษตรกรตอไป สหพันธ
เกษตรกรภาคใตตอสูเรื่องที่ดินมาเปนเวลากวา 13 ป โดยการใชกระบวนการทางศาลในการตรวจสอบและให
หนวยงานที่เก่ียวของเพิกถอนเอกสารสิทธิในที่ดินที่ออกโดยไมชอบ ผานกระบวนการของศาลปกครอง 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 นักปกปองสิทธิมนุษยชนจากสหพันธเกษตรภาคใต (สกต.) พรอมทีม
ทนายความจากสภาทนายความ เขารับฟงคำพิพากษาคดีดำที่ ส1373/2556 แดงที่ ส.5/2564 ที่นักปกปอง
สิทธิในที่ดินชุมชนสันติพัฒนา รวมตัวกันยื่นฟองกรมที ่ดิน  อธิบดีกรมที ่ดิน คณะกรรมการสอบสวนตาม 
มาตรา 61 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน กรมปาไม เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานีสาขาพระแสง และ
บริษัทน้ำมันปาลมเอกชนแหงหนึ่งตั้งแตเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ตอศาลปกครองกลาง  โดยยื่นฟองตอ
กรมที่ดินขอใหมีการเพิกถอนเอกสารสิทธิในที่ดินที่ออกโดยไมชอบ และการยื่นฟองกรมปาไมใหเรงดำเนินคดี
ตอบริษัทน้ำมันปาลมที่บุกรุกเขามาใชพื้นที่ปาไมและใหออกจากที่ดินดังกลาวเพื่อใหภาครัฐนำทรัพยากรที่ดิน
ดังกลาวไปจัดสรรอยางเปนธรรมและยั่งยืนในรูปแบบของโฉนดชุมชน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางดานที่ดิน   

ศาลปกครองไดอานคำพิพากษาคดีดังกลาว โดยมีคำพากษาใหเพิกถอนที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 710, 
715, 725, 728, 731, 732, 733, 734, และ น.ส.3 ก. เลขที่ 2013, 2015, 2017, 2034, 2035, 2036, 2037, 
2038, และ 2039 จำนวน 7 แปลง จากจำนวนทั้ง 10 แปลง และโฉนดที่ดิน จำนวน 13 แปลง ซึ่งตั้งอยูที่
ตำบลบางสวรรค อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งเปนพื้นที่พิพาทที่อยูในเขตพื้นที่ปาที่ออกโดยมิชอบ
ดวยกฎหมาย พรอมทั้งสั่งใหกรมปาไม และเจาพนักงานที่ดนิจังหวัดสุราษฎรธานี สาขาพระแสง ดำเนินการกับ
บริษัทสหอุตสาหกรรมน้ำมันปาลม จำกัด (มหาชน) ออกจากพื้นที่ภายใน 180 วัน นับแตคำพิพากษาถึงที่สุด  
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สวนอธิบดีกรมที่ดิน ซึ่งเปนผูถูกฟองคดีที่ 2 ที่ไมเพิกถอนที่ดินที่ออกโดยมิชอบนั้นศาลเห็นวาเปนการละเลย
การปฏิบัตหินาที่ตามที่กฎหมายกำหนด 

ปจจุบันสหพันธเกษตรกรภาคใตที่ตอสูเพื่อใหไดเขาถึงสิทธิในที่ดิน เดินหนาผลักดันทั้งระดับนโยบาย
ในระดับประเทศ จังหวัด หรือ ทองถ่ิน เพื่อใหรัฐหรือหนวยงานที่เก่ียวของดำเนินการจัดการสรรที่ดนิใหเกษตร
หรือแรงงานไรที่ดินมาโดยตลอด แมวาในกระบวนการตอสูจะเกิดการคุกคามในรูปแบบใดก็ตาม สหพันธ
เกษตรกรภาคใต ก็ไมหวั่นและยืนหยัดตอสูใหมีการจัดสรรที่ดินในรูปแบบของกรรมสิทธิ์รวมเพ่ือเกษตรกรหรือ
แรงงานไรที่ดินตอไป 
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10 ดอย(ถดถอย) 

 ในรอบป 2564 ประเทศไทยประสพปญหาการถดถอยดานสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย และการ
คุมครองสิทธิมนุษยชนเปนที่ประจักษทั้งในประเทศไทย และในระดับนานาชาติ การถดถอยนับเปนจุดดอยท่ี
ทุกภาคสวนในสังคมไทยตองเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงแกไขใหประเทศไทยกาวขามจุดดอยเหลานั้นไป
ใหได เพื่อใหสังคมไทยเปนสังคมอารยะ ประชาชนอยูรวมกันอยางสันติ ปราศจากการเลือกปฏิบัติ ขจัดการ
สรางความเกลียดชังเพียงเพราะมีความคิดเห็นทางการเมืองที่ตางกัน จุดดอย 10 ประการที ่จะนำเสนอ
ดังตอไปนี้เปนจุดที่ดอยที่สุดในรอบป 2564  แตโดยขอเท็จจริงแลว ประเทศไทยยังคงมีจุดดอยในดานสิทธิ
เสรีภาพ ประชาธิปไตย และการคุมครองสิทธิมนุษยชนอีกมากมายท่ีไมไดอยูในรายงานฉบับนี้  จุดดอยทั้ง  10 
ประการมีดังตอไปนี้ 

1. การจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทางการเมือง 
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทางการเมืองถูกกำหนดไวในกติการะหวาง

ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขอ 19 ที่รับรองสิทธิของทุกคนในการแสดงความคิดเห็น
โดยปราศจากการแทรกแซง สิทธิในเสรีภาพในการแสดงออก รวมถึงเสรีภาพในการแสวงหา รับและสื่อสาร
ขอมูลและความคิดทุกประเภท โดยไมคำนึงถึงพรมแดน ทั้งนี้ไมวาดวยวาจาเปนลายลักษณอักษรหรือการ
ตีพิมพ   ในรูปของศิลปะ หรือโดยอาศัยสื่อประการอื่นตามที่ตนเลือก และรัฐตองละเวนจากการกำหนด
ขอจำกัดที่ไมสอดคลองกับกติกาฯ รวมถึงการอภิปรายทางการเมือง หรอืกิจกรรมทางการเมือง และการชุมนุม
ทางการเมืองที่ถือเปนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก  การชุมนุมโดยสงบเปนสิทธิ
มนุษยชนที่สำคัญที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 441 ซึ่งสอดคลองกับกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหวางประเทศตามขอ 20 ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และขอ 21 ของกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  

นอกจากนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ยังไดระบุไวในความเห็นทั่วไป หรือมติของคณะกรรมการที่ 37 วาดวยสิทธิสรีภาพในการชุมนุม
โดยสงบ โดยระบุใหเปนหนาที่ของรัฐที่ตองคุมครองสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมทุกรูปแบบ ไมวาการชุมนุม
ประทวง การคัดคาน การประชุม การเดินขบวน การเคลื่อนตัว การยึดพื้นที่ประทวง การรวมตัวจุดเทียน และ
แฟลชม็อบ การชุมนุมเหลานี้อยูภายใตการคุมครองของขอ 21 ไมวาจะเปนการชุมนุมอยูกับที่หรือเปนการ
ชุมนุมที่มีการเคลื่อนที่ เชน การเดินขบวนประทวง2 เปนตน การชุมนุมถือเปนเครื่องมือในการทำใหประชาชน
สามารถเขาถึงการใชสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางวัฒนธรรม สิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม สิทธิ
เสรีภาพในการชุมนุมถือเปนองคประกอบท่ีสำคัญของระบอบประชาธิปไตย  

การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นมาตั้งแตตนป 2563 ทำใหรัฐบาลประกาศใช 
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยอางวาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสดังกลาวไดขยายวง
กวางขึ ้นในชวงกลางป 2564 มีผู ติดเชื ้อหลักหมื่นตอวัน และมีผูเสียชีวิตหลักรอยในบางวัน รัฐบาลได
ประกาศใชมาตรการที่เขมงวดขึ้นภายใต พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน  โดยกำหนดพื้นท่ี

 
1 มาตรา 44 บุคคลยอมมีเสรภีาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
การจำกัดเสรภีาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิไดเวนแตโดยอาศัยอำนาจตามบทบญัญัติแหงกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือรักษา 
ความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบรอยหรอืศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือคุมครองสิทธิ 
หรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
2 ความเห็นทั่วไปที่ 37 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ยอหนาที่ 6  โปรดดู CCPR/C/GC/37  
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ควบคุมสูงสุดและเขมงวด ซึ่งรวมถึงกรุงเทพมหานคร มีการประกาศใชมาตรการเคอรฟว และหามกิจกรรม
รวมกลุมตาง ๆ  

แมจะมีการแพรระบาดของโควิดดังกลาว แตกระแสการชุมนุมของประชาชนในนามกลุมตาง ๆ ทั้ง
“คณะราษฎร” และเครือขาย “กลุมเยาวชนปลดแอก” “กลุมนักเรียนเลว” “กลุมทะลุแกส” ก็ยังมีการจัด
ชุมนุมขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและตางจังหวัด  ในการชุมนุมใหญที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม 2564 ผูชุมนุมเคลื่อนขบวนไปบานพักของพลเอกประยุทธ จันทรโอชาและถูกขัดขวางจากเจาหนาที่
ควบคุมฝูงชน เกิดการปะทะและสลายการชุมนุม และกลายเปนจุดเริ่มตนของการชุมนุมรายวันของเยาวชน
และประชาชนจำนวนหนึ่ง ที่เรียกตนเองวา “กลุมทะลุแกส” เนื่องจากเปนกลุมที่มีการใชพลุไฟเปนสัญลักษณ
ของการตอสู การชุมนุมของกลุมตาง ๆ ในรอบป 2564 ถูกเจาหนาที่ตำรวจจับกุมโดยการใชกฎหมายหลาย
ฉบับ ตั้งแตพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินในสถานการณโควิด-19 การจับกุมโดยใช
กฎหมายอาญา มาตรา 112 หรือความผิดฐานดูหมิ ่น หมิ ่นประมาทหรือแสดงความอาฆาตมาดราย
พระมหากษัตริย  ใชมาตรา 116 คือกระทำใหปรากฏแกประชาชนดวยวาจา หนังสือหรือวิธีอื่นใดอันมิใชเปน
การกระทำภายในความมุ งหมายแหงรัฐธรรมนูญ หรือมิใชเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต การ
ปราบปรามและสลายการชุมนุมจากเจาหนาที่ดวยความรุนแรง ทั้งจากแกสน้ำตา กระสุนยาง และการทำราย
รางกาย และลาสุดคือในคืนวันที่ 6 ธันวาคม 2564 มีการสลายการชุมนุมกลุมชาวบานเครือขายจะนะรักษถ่ิน 
จังหวัดสงขลา ซึ่งเดินทางมาชุมนุมทวงสัญญาที่รัฐบาลเคยระบุวาจะยุติโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ และ
แกไขผังเมืองเมื่อปที่แลว โดยตำรวจควบคุมฝูงชนต้ังแถวบนถนนพิษณุโลก แลวประกาศใหผูท่ีไมเก่ียวของออก
จากพ้ืนท่ีกอนเขาสลายการชุมนุม และเขาจับกุมบรเิวณเต็นทหนาประตู 1 ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีการจับกุมตัวผู
ชุมนุมขึ้นรถผูตองขังนำตัวไปควบคุมไว โดยไมมีเหตุผลและมูลอันจะอางไดตามกฎหมาย 

การประกาศใชพรก.ฉุกเฉินฯ โดยอางวาเพ่ือคุมครองสุขภาพอนามัยสาธารณะ แตนำมาใชควบคุมการ
ชุมนุมและจับกุมแกนนำผูชุมนุมมิใหสามารถใชสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกไดอยางเสรียอมเปนการขัดแยง
ตอเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญและกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
และความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความเห็นวา พันธกรณี
ในการเคารพและประกันสิทธิเสรภีาพในการชุมนุมโดยสงบ กอหนาที่แกรัฐที่ตองกระทำหรือละเวนการกระทำ 
ทั้งกอน ระหวาง และภายหลังการชุมนุม หนาที่ในการละเวนการกระทำหมายรวมถึงหนาที่ในการไมเขาไป
แทรกแซงการชุมนุมโดยสงบโดยมิชอบ ยกตัวอยางเชน รัฐมีหนาที่ที่จะตองไมหาม จำกัด ขัดขวาง สลาย หรือ
รบกวนการชุมนุมโดยสงบโดยปราศจากเหตุอันควร และจะตองไมลงโทษผูเขารวมการชุมนุม หรือผูจัดการ
ชุมนุมโดยปราศจากเหตุท่ีชอบธรรมดวยกฎหมาย3 

ขอมูลของศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน พบวาตั้งแตเริ ่มการชุมนุมของ “เยาวชนปลดแอก” 
เฉพาะเหตุการณการชุมนุมตั้งแตเดือนสิงหาคม 2564 จนถึง 30 ตุลาคม 2564 มีไมนอยกวา 753 ราย (บาง
รายถูกจับกุมมากกวา 1 ครั้ง) แบงเปนผูใหญอยางนอย 531 ราย เยาวชนอายุ 15-18 ป อยางนอย 176 ราย 
เด็กอายุต่ำกวา 15 ป อยางนอย 46 ราย มีประชาชนผูไดรับบาดเจ็บจากสถานการณชุมนุมไมนอยกวา 226 
ราย4 และเสียชีวิตอยางนอย 2 ราย รายแรกเกิดจากการขับรถชนตูคอนเทนเนอรท่ีเจาหนาที่ตั้งไวสกัดผูชุมนุม
ในชวงกลางดึก  และรายที่ 2 เยาวชนอายุ 15 ป เสียชีวิตหลังเขารักษาตัวที่โรงพยาบาลนานกวาสองเดือน จาก
การถูกยิงบริเวณศีรษะ กระสุนฝงบริเวณไขสันหลังสวนบน หนา สน.ดินแดง เมื่อคืนวันที่ 16 สิงหาคม 2564  

 
3 อางแลว ยอหนา 23. 
4 สถิติผูถูกจับกุมจากการชุมนมุทางการเมือง ตั้งแตเดือนสิงหา-ตลุา 64, https://tlhr2014.com/archives/37202 
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กลาวโดยสรุปนับแตมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินฯ มีการจับกุมดำเนินคดีตอการชุมนุมทาง
การเมือง.     โดยสงบ ในขอหา พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ไมนอยกวา 1,337 คน ในจำนวน 553 คดีแลว5 มีการ
ดำเนินคดีขอหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 กับประชาชนในป 2564 มากกวา 140 คดี และ
แนวโนมการดำเนินคดีที่กระจายไปในพื้นที่จังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศอยางเขมขน โดยเฉพาะในตางจังหวัดที่มี
คดีเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโนมที่จะมีคำสั่งฟองคดขีึ้นสูชั้นศาลอยางตอเนื่อง6 

การสลายการชุมนุมทางการเมืองในป 2564 เปนการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการ
แสดงออกทางการเมือง และไมไดสัดสวนกับการใชสิทธิเสรีภาพในการชุมนุม ขัดตอรัฐธรรมนูญและกติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมื่อง และขัดตอหลักการพื้นฐานของสหประชาชาติวา
ดวยการใชกำลังบังคับและอาวุธปนของเจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมาย (Basic Principles on 
the Use of Force and Firearms) และ ประมวลระเบียบการปฏิบัติของเจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใช
กฎหมาย (Code of Conduct for Law Enforcement Officials)  อีกทั้งการจับกุมดำเนินคดีแบบเหวี่ยงแห
ที่มีการจับกุมผูสื่อขาวที่ไปทำขาวการชุมนุมหลายคนโดยอางขอกำหนดตามประกาศสถานการณฉุกเฉินเรื่อง
การหามออกนอกบานในยามวิกาล การทำรายผูชุมนุมและการทำลายทรัพยสินของประชาชนในบรเิวณที่มีการ
ชุมนุมแยกดินแดง และการจับกุมแกนนำผูชุมนุมและแจงขอหา ตามมาตรา 112 โดยศาลไมอนุญาตใหปลอย
ชั่วคราว หรืออนุญาตใหปลอยชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขที่ขัดตอหลักฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น นับเปนการ
ถดถอยในดานสิทธิเสรีภาพและเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรงท่ีเกิดข้ึนกับประเทศไทยในป 2564  

2. การหลีกเลี่ยงแกไขรัฐธรรมนูญ ป 2560 ในสาระสำคัญที่ไมเปนประชาธิปไตย  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เปนผลพวงของการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ตอมา คสช. ไดจัดตั้งคณะกรรมการราง
รัฐธรรมนูญข้ึนรางรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ในระหวาง พ.ศ. 2557 – 2560 โดย กรธ. ถูกสั่งใหแกไขรางรัฐธรรมนูญ
หลายครั้งจนถูกใจ คสช. กอนนำรางฯออกใหประชาชนลงประชามติ แมจะผานประชามติ แตก็ยังมีขอครหาวา
เปนประชามติที่ไมชอบดวยหลักนิติธรรม เพราะปดกั้นการแสดงความคิดเห็น จับกุม คุมขัง และดำเนินคดกีับ
อีกฝายที่แสดงความคิดเห็นไมรับรางรัฐธรรมนูญจน คสช.ไดรางรัฐธรรมนูญที่ตนพอใจ สุดทายประเทศไทยได
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับท่ี 20 ซึ่งใช
อยูในปจจุบัน  

ที่มาของรัฐธรรมนูญ 2560 นั้นเห็นเปนประจักษวาไมชอบธรรม มีขอครหาถึงความไมโปรงใสและไร
การมีสวนรวมของประชาชน แมรัฐธรรมนูญ 2560 จะเปดทางใหมีการแกไขได แตการแกไขเปนไปดวยความ
ยากลำบาก กลาวคือการแกไขรัฐธรรมนญูนี้แมจะไดรับความเห็นชอบจากเสียงขางมากของรัฐสภาแลวยังคงไม
เพียงพอ ยังตองไดรับความเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ดวยอยางนอย 1 ใน 3 จากจำนวน สว.ทั้งสิ้น 
250 คน กลาวคือตองมี สว.อยางนอย 84 คนที่เห็นชอบใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งที่ผานมา สว. ลวนลงมติ
ไมเห็นดวยกับรางแกไขรัฐธรรมนูญที่ฝายคานและภาคประชาสังคมเปนผูเสนอ 

หากมองกลับไปยังที ่มาของ สว.250 คน ไมยึดโยงกับประชาชน ไมไดมาจากการเลือกตั ้งของ
ประชาชน แตมาจากการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา ซึ่งหัวหนาคณะกรรมการสรรหาก็คือหัวหนาคณะ

 
5 สถิติคดีนี้ไมใชจำนวนคดีที่ศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนใหความชวยเหลือทางกฎหมายทั้งหมด แตรวมคดีจากการ

แสดงออกและชุมนุมทางการเมืองอ่ืน ๆ ดวย  
6 ต ุ ล า ค ม  64: ย อ ด ค ด ี ท า ง ก า ร เ ม ื อ ง เ ฉ ี ย ด  900 ค ด ี  ผ ู  ถ ู ก ด ำ เ น ิ น ค ด ี ร ว ม อ ย  า ง น  อ ย  1,636 ค น , 
https://tlhr2014.com/archives/37550 
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รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ซึ่งไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา สว.ขึ้นมา 
คณะกรรมการสรรหา สว. ไดแตงตั้งญาติ พี่นอง ครอบครัวตัวเองเปน สว. หลายคน รวมทั้งแตงตั้งตัวเองเปน 
สว. ดวย ตอมา สว.ทั้ง 250 ตางพรอมใจกันเลือกพลเอกประยุทธ จันทรโอชาเปนนายกรัฐมนตรี  

ในป 2564 มีความพยายามในการแกไขรัฐธรรมนูญ   3 ครั้ง ครั้งแรกถูกลงมติคว่ำกลางสภาเมื่อวันท่ี 
25 กุมภาพันธ 2564 ระหวางพิจารณาในวาระที่ 3 ครั้งที่ 2 มีรางแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญใหมอีก 13 ฉบับ ซึ่ง
เปนการเสนอแกไขรายประเด็น แตมีเพียงรางเดียวที่มีหัวหนาพรรคประชาธิปตยเปนเจาของรางผานความ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ในวาระที่ 3 และครั้งที่ 3 ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 135,247 คน เปนผู
เสนอแกไขรัฐธรรมนูญใน 4 ประเด็น คือ (1) ยกเลิกวุฒิสภา ใชระบบสภาเดียว (2) ปฏิรูปที่มา อำนาจหนาที่ 
การตรวจสอบถวงดุลของศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระ (3) ยกเลิกแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ (4) ลม
ลางผลพวงรัฐประหาร โดยเนื้อหาทั้งหมดของรางนี้เปนการปลดโซตรวนจากการรัฐประหารเมื่อป 2557 และ
จะปองกันการรัฐประหารท่ีอาจเกิดขึ้นไดอีกในอนาคตดวย  โดยเขาสูการพิจารณาของรัฐสภาเมื่อวันที่ 16 
พฤศจิกายนนี้ 2564  ผลการลงประชามติ ถูกคว่ำตั้งแตวาระแรก 

จึงเห็นไดวา การแกไขรัฐธรรมนูญ ป 2560 เปนไปไดยากมาก ทั้ง ๆ ที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไมเปน
ประชาธิปไตยอยางเห็นไดชัด การแกไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือรายประเด็นหากไมเปนไปตามที่นายกรัฐมนตรี
ตองการลวนไมไดรับความเห็นชอบ จาก สว. ประหนึ่งวา สว. คือผูพิทักษรัฐบาลถวงดุลอำนาจฝายนิติบัญญติั
และ สส.ฝายคาน ซึ่งเห็นเปนประจักษหลายครั้งผานการประชุมสภาที่ผานมา 

การหลีกเลี่ยงแกไขรัฐธรรมนูญ ป 2560 ในสาระสำคัญที่ไมเปนประชาธิปไตย จึงเปนเรื่องที่ถดถอย 
เพราะมี  สว. 250 คนที่เปนองครักษพิทักษรัฐธรรมนูญ มุงแตการปกปองผลประโยชนของตัวเอง ปกปอง
รัฐบาล ถวงดุลฝายคานไมเคารพ และไมรับฟงเสียงเรียกรองของประชาชนที่เปนเจาของอำนาจอธิปไตยที่
แทจริง   

3. ความลาชาของการปฏิรูปตำรวจและกระบวนการยุติธรรม  

เปนเวลาเกือบหาปที่รัฐบาลและสภาผูแทนราษฎรยังไมสามารถทำใหการปฏิรูปตำรวจประสบ
ความสำเร็จตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดใหปฏิรูปตำรวจภายในหนึ่งปนับจากวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ ป 2560 
โดยมีหลายประเด็นที่ตองปรับปรุงแกไข  การหยิบยกเรื่องการปฏิรูปองคกรตำรวจเขาสูการพิจารณา มีความ
คืบหนาบางก็คือ รางพระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติ พ.ศ... ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดเสนอตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 19 
มกราคม 2564 และที่ประชุมรวมของรัฐสภาไดพิจารณาและลงมติรับหลักการในวาระที่หนึ่งเมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ 2564 มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 46 คน พิจารณาในวาระที่สองหรือในชั้นคณะกรรมาธิการ
ฯ มีทั้งหมด 172 มาตรา 

เนื่องจากเปนกฎหมายปฏิรูปประเทศ การพิจารณาจึงแตกตางจากการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ปกต ิคือเปนการประชุมรวมกันระหวาง ส.ส. และ ส.ว. คือ ที่ประชุมรวมรัฐสภาจะพิจารณา 3 วาระ วาระแรก
คือวาระรับหลักการ วาระที ่สองคือการพิจารณาในชั้นคณะกรรมาธิการ และวาระที ่สามจะเปนการลงมติ
เห็นชอบหรือไมนั้น เปนขั้นตอนวิธีการทำงานของฝายนิติบัญญัติ และเมื่อกรรมาธิการฯนำเขาสูการพิจารณา
รายมาตราของสภารวมอีกครั้ง ไมทราบวาจะมีการแกไขเนื้อหาที่สนองความตองการของตำรวจ หรือเพื่อ
เปนกฎหมายที่ชวยแกปญหาความเดือดรอนใหประชาชน  

แตเปนที่ทราบกันดีวา ราง พรบ. ตำรวจแหงชาติฉบับนี้เปนเพียงปรับเปลี่ยนองคกรตำรวจเทานั้น ที่
ไมใชการปฏิรูปตำรวจทั้งมวล ยังไมมีการพิจารณาอีกหลายประเด็นที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญป 2560  มาตรา 
248 (ง) และมาตรา 259 ซึ ่งกำหนดเนื้อหาสาระสำคัญครอบคลุมถึงการปรับเปลี ่ยนงานสอบสวนที่ตอง
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เปดทางใหอัยการ นิติวิทยาศาสตร เขามามีสวนรวมในการสอบสวน และยังไมมีการพูดถึงการกระจาย
อำนาจตามที่สมาคมสิทธิเสรีภาพกับเครือขายฯ เรียกรองไปตั้งแตปท่ีแลว 

หัวใจสำคัญของการสรางความยุติธรรมใหประชาชนอยางแทจริงจำเปนตองพิจารณาคูขนานไปกับ
การผานราง พรบ.ตำรวจแหงชาตินั้น คือตองนำราง พรบ. สอบสวน มาพิจารณาดวย เพื่อใหงานสอบสวนมี
ความเปนอิสระ มีการตรวจสอบถวงดุลโดยอัยการในคดีอาญา หรือจะหาทางแกไขประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาตามที่หลายฝายเสนอ ก็ตองเดินหนาเรงพิจารณาแกไขโดยเร็ว 

ความลาชาในการปฏิรูปเฉพาะดาน ทำใหประชาชนไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติหนาที่ของ
ตำรวจ คนไทยและตางชาติที่พำนักในไทยตองทนทุกขทรมาน เกิดการสูญเสียชีวิต ทรัพยสิน เสรีภาพ 
รายวัน  จนกระทั่งเกิดเหตุการณผูตองหาถูก พ.ต.อ. ธิติสรรค อุทธนผล (ผูกำกับโจ) ซอมทรมานจนเสียชีวิต
อีกรายหนึ่ง ท่ี สภ. เมืองนครสวรรค เมื่อเดือนสิงหาคม 2564 มีภาพปรากฏการกระทำชัดเจนเห็นความทารุณ
โหดรายยืนยันวามีการซอมทรมานจนเสียชีวิตและพยายามชวยเหลือปกปดกันในวงการตำรวจจริง สรางความ
สั่นคลอนตอวงการตำรวจครั้งใหญ จึงไมมีใครปฏิเสธอีกแลววาถึงเวลาที่ประเทศไทยตองทำการปฏิรูปตำรวจ
อยางเรงดวนไดแลว 

เพื ่อใหการปฏิรูปตำรวจเกิดขึ้นทั้งองคาพยพ สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) และ
เครือขายฯ ไดเสนอสิ่งที่ควรปฏิรูป 22 ประเด็นดังที่เคยเผยแพรไปแลว การผลักดันใหแกไขในทุกมิติบน
เนื้อหาสาระที่เปนประโยชนตอประชาชนเทานั้น ถึงจะถือวาเปนการปฏิรูปตำรวจอยางแทจริง 

4. คำวินจิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญลดทอนคุณคาของการอุปโภคสิทธิเสรีภาพ  
ในรอบป 2564 มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ ที่ถือวาเปนลดทอนคุณคาของการอุปโภค

สิทธิเสรีภาพของประชาชน (enjoyment of rights) และสงผลเปนการจำกัดการเขาถึงสิทธิเสรีภาพที่ไดรับ
การคุมครองตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตองปฏิบัติ  
นั่นคือคำวินิจฉัยที่ 19/2564 ที่วาการปราศรัยของอานนท นำภา ภาณุพงศ จาดนอก และปนัสยา สิทธิจิรวัฒน
กุล เมื ่อวันที ่ 3 และ 10 สิงหาคม 2563 ในการชุมนุมบริเวณอนุสาวรียประชาธิปไตย และการชุมนุม ณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ซึ่งเสนอขอเรียกรองใหมีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย จำนวน 10 
ขอนั้น เปนการใชสิทธิและเสรีภาพเพื่อลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข และคำวินิจฉัยที่ 20/2564 ที่วาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1448 ซึ่งอนุญาตให
เฉพาะชายและหญิงเทานั้นสมรสกันไดไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ โดยมีขอแนะนำใหรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
และหนวยงานของรัฐที ่เกี่ยวของ ดำเนินการตรากฎหมายเพื่อรับรองสิทธิและหนาที่ของบุคคลผูมีความ
หลากหลายทางเพศอยางเหมาะสมตอไป  

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนเห็นวา คำปราศรัย ที่เสนอขอเสนอ  ขอเรียกรองใหมีการปฏิรูป
สถาบันพระมหากษัตรยิ จำนวน 10 ขอนั้น เปนการใชสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก
ตามที่ไดรับความคุมครองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 34 ที่วาบุคคลยอมมีเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน อันสอดคลองกับ
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขอ 19 ที่ประเทศไทยเปนภาคี ที่มุงคุมครอง
บุคคลทุกคนใหสามารถใชสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือการสื่อความหมายดวยวิธีการใด ๆ ก็ตาม 
โดยปราศจากการแทรกแซง สิทธิเสรีภาพนี้รวมถึงเสรีภาพที่จะแสวงหา รับและเผยแพรขอมูลขาวสารและ
ความคดิทุกประเภท โดยไมคำนึงถึงพรมแดน                
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การที่ศาลรัฐธรรมนูญใหความเห็นวาการเรียกรองใหมีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริยมีเจตนาที่
จะตองการลมลางระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข การแสดงความคิดเห็นดังกลาวมิใช
เปนการใชเสรีภาพโดยสุจริตหากเปนไปโดยมีเจตนาซอนเรน ทั้งยังเปนการกระทำที่เปนการใชความรุนแรง
ขมขูบังคับตอบุคคลอ่ืน  แตไมปรากฏขอความใดในคำวินิจฉัยที่ชี้แจงเหตุผลใหเห็นถึงขอเท็จจริงที่สามารถบงชี้
ไดอยางชัดเจนถึงการกระทำวามีเจตนาซอนเรนอยางไร มีการขมขูใคร อยางไร เม่ือใด คำวินิจฉัยมีลักษณะเปน
การใหเหตุผลอยางคลุมเครือ และหากพิจารณาถึงขอเรียกรองที่ปรากฏตอสาธารณะก็เปนเพียงแคการแสดง
ความคดิเห็นและการแสดงออกอยางเปดเผย เชน มีขอเสนอใหมีการปรับปรงุแกไขกฎหมายและรัฐธรรมนูญใน
สวนที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย โดยที่ไมมีการเสนอถึงการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนระบอบการปกครอง
ใหเปนรูปแบบอื่นแตอยางใด  

ทั้งนี้นักวิชาการ นักกฎหมาย และภาคประชาสังคมก็มีความเห็นวาคำวินิจฉัยดังกลาวถือเปนการ
จำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก เปนการปดปากมิใหมีการใชสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง คำวินิจฉัยนี้ขัดตอหลักการพื ้นฐานทางกฎหมายและไมให
ความสำคัญกับการปกปองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งจะเปนการสรางความขัดแยงใน
สังคมไทยใหแผขยายและรุนแรงมากขึ้น7 
5. กรณีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ีวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ป.พ.พ.) มาตรา 1448 ซึ่งอนุญาตให
เฉพาะชายและหญิงเทานั้นที่สามารถจดทะเบียนสมรสกันได ไมขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 25 ซึ่งวา
ดวยสิทธิเสรีภาพใดที่ไมมีขอหามตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นก็ยอมไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 26 วาดวยหามการตรากฎหมายเฉพาะเจาะจงเพื่อใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่ง และมาตรา 27 ที่วา
ดวยความเสมอภาคและความเทาเทียมระหวางเพศ ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวา ป.พ.พ. มาตรา 1448 มิไดเปน
กฎหมายที่ออกมาเพื่อจำกัดสิทธิเสรีภาพของผูมีความหลากหลายทางเพศ และไมไดมีขอความจำกัดสิทธิผูมี
ความหลากหลายทางเพศ  ในการทำนิติกรรมใด ๆ ตามกฎหมายที่อาจกอใหเกิดความไมเทาเทียมกันในสงัคม 
ไมกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ไมขัดตอหลักนิติธรรม เมื่อพิจารณาสาระสำคัญของคำวินิจฉัยดังกลาว
พอสรุปไดวา8  ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาสมรสหมายถึงการที่ชายและหญิงตกลงที่จะใชชีวิตรวมกันดวยความ
สมัครใจ มีความสัมพันธฉันสามีภริยาเพื่อการสืบเผาพันธุ มีความผูกพันชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน 
การสมรสมีที่มาจากจารีตประเพณีภายใตศีลธรรม หลักศาสนา และกฎหมายของแตละสังคม กฎหมายจะ
บังคับใชไดยั่งยืนตองเปนที่ยอมรับและไมขัดกับความรูสึกของคนในประเทศนั้น ๆ ในเรื่องการสมรสตามจารีต
ประเพณี วิถีสังคมไทยตลอดจนแนวทางปฏิบัติและการตีความกฎหมายของประเทศไทยมีความเชื่อถือสืบตอ
กันมาวาการสมรสสามารถกระทำไดเฉพาะชายและหญิงเทานั้น ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
1448 เปนบทบัญญัติที่สอดคลองกับสภาพธรรมชาติและจารีตประเพณีที่มีมาชานาน 

นอกจากนั้นศาลรัฐธรรมนูญก็ยังแสดงความเห็นและใหขอมูลวา มาตรา 1448 ไมไดหามกลุมเพศ
หลากหลายอยูกินกัน มิไดบังคับใหชายหญิงทุกคูตองสมรสกัน บุคคลมีเสรีภาพท่ีจะเลือกอยูกินดวยกันฉันสามี
ภริยาโดยไมตองทำตามแบบของกฎหมาย ดังนั้นประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1448 จึงไมได
จำกัดเสรีภาพของบุคคลผูมีความหลากหลายทางเพศในการอยูรวมกันและมิไดมีขอความไปจำกัดสิทธิของ
บุคคลผูมีความหลากหลายทางเพศในการทำนิติกรรมใด ๆ ตามกฎหมายที่อาจกอใหเกิดความไมเทาเทียมกัน

 
7 ประชาไท, 70 คณาจารย-นักกฎหมาย แถลง 'ลมลางสถาบันฯ หรือลมลางสิทธิเสรีภาพ ปชช.' - เปดความเห็น 3 คณบดี

คณะนิติฯ, https://prachatai.com/journal/2021/11/95926 และ หวั่นคำวินิจฉัยศาลรธน.เพิ่มความรุนแรง ครป.แนะ
สภา-ครม.เปดเวทีคลายความขัดแยง, https://prachatai.com/journal/2021/11/95986 

8 ขอมูลจากเว็บไซต https://www.sanook.com/news/8483434/  
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ในสังคม และขอหวงใยอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเพศแตเนนไปที่การไมเห็นวาเพศสภาพก็เปนบุคคลตามกฎหมาย เชน 
กฎหมายตองกำหนดเพศชายและหญิง ใหชายหญิงเสมอภาคกัน แตไมเหมือนกัน นัยความหมายของความ
เสมอภาคระหวางชายกับหญิงมิใชการบัญญัติกฎหมายใหชายเปนหญิงหรือใหหญิงเปนชายเพราะเพศนั้นเปน
การแบงแยกมาโดยธรรมชาติ (an act of God) ซึ่งเพศที่ถือกำเนิดมานั้นเลือกไมได รัฐไมเสียเวลาพิสูจนความ
ถูกตองของการเบิกคาใชจายหากมีการเบิกคาใชจายที่คูชีวิตเพศเดียวกันตองเบิกคารักษาพยาบาลในโรคที่ไม
เกี่ยวกับเพศสภาพของตน หรือความเสี่ยงหากเปดชองจดทะเบียนสมรสเพื่อหวังสวัสดิการของรัฐ เพราะจด
ทะเบียนสมรสกันหลอก ๆ โดยหวังประโยชนจากขอกฎหมายการเปนคูสมรส หรือกฎหมายปจจุบันไมหามคูรัก
ที่เปน LGBTQI+ ทำพินัยกรรมหรือการมีกรรมสิทธิ์รวมในทรัพยสิน และควรออกกฎหมายเฉพาะเพื่อรองรับ
สิทธิ LGBTQI+ เปนตน 

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน เห็นวา คำวินิจฉัยดังกลาวเปนการตีความรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา 27 เรื่องความเสมอภาคไมเปนไปตามเจตนารมณของหลักการวาดวยความเสมอ
ภาค อันมีผลทำใหหลักความเสมอภาคระหวางเพศมีความสับสน ไมยอมรับความเปนบุคคลที่มีเพศกำเนิด
แตกตางจากเพศสภาพที่ตนเลือกและไมเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญมาตรา 27 เนื่องจากมาตรา 27 
ใชคำวาบุคคลยอมเสมอกันในกฎมาย มีสิทธิและเสรีภาพและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน 
ดังน้ันโดยความหมายนี้ท่ีใดที่บัญญัติวา ชายและหญิง ตองตีความใหหมายถึงบุคคล หรือมนุษยท่ีมีเพศตรงตาม
เพศกำเนิดตามธรรมชาติและรวมถึงมนุษยที่เปนบุคคลโดยเพศกำเนิดแตกตางจากเพศสภาพดวย ในเมื่อผูมี
เพศหญิงหรือชาย หรือมีเพศสภาพแตกตางจากเพศกำเนิดยอมถือเปนบุคคลที ่ไดรับความคุ มครองตาม
กฎหมายเทาเทียมกัน การสมรสท่ีไมวาจะเปนระหวางชายและหญิงหรือคนที่เปนเพศเดียวกันแตมีความสมัคร
รักใครและตกลงใจใชชีวิตคู ในนามของการสมรสที ่ถูกกฎหมาย ก็ควรไดรับความคุมครองใหสามารถจด
ทะเบียนสมรสกันได ตามหลักความเสมอภาคในฐานะเปนบุคคลตามกฎหมาย มิเชนนั้นบุคคลที่มีเพศกำเนิด
แตกตางจากเพศสภาพทุกคนจะไมสามารถมีตัวตนหรือไดรับการยอมรับวาเปนบุคคลตามกฎหมายในทุกแหง
หน ซึ่งขัดตอหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญ และขัดตอสิทธิมนุษยชนที่บัญญัติไวใน
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ 6 และขอ 16 สิทธิในการกอตั้งครอบครัว  

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน เห็นวา การตีความรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญ ควรพิจารณา
ใหเปนการตีความที่เกิดประโยชนหรือเปนผลบวกในการอุปโภคสิทธิ (enjoyment of rights)9 ของบุคคลทุก
คนและกลุมบุคคลมากกวาการตีความไปในทางจำกัดหรือกีดกันการเขาถึงสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิในการ
กอตั้งครอบครัวอันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่ไดรับการรับรองไวในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมขอ 13 ที่รัฐตองใหความคุมครองและชวยเหลืออยางกวางขวางที่สุดเทาที่จะทำได และใน
สถานการณปจจุบันที่ความเสมอภาคระหวางเพศมีการยอมรับกันโดยทั่วไปวา มนุษยหรือบุคคลมีมากกวาเพศ
หญิงและชายและขณะนี้มีจำนวน 30 ประเทศไดยอมรับใหมีการจดทะเบียนสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน10 
ตัวอยางประเทศในยุโรปเชน เนเธอรแลนด เบลเยียม นอรเวย และสวีเดนและในเอเชีย เชน ไตหวัน เปนตน  

กลาวโดยสรปุคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับ ควรยึดหลักการในการตีความใหถูกตองตาม
หลักสิทธิมนุษยชนเพื่อใหประชาชนเขาถึงสิทธิไดโดยงายและไดรับประโยชนในการอุปโภคสิทธิ (enjoyment 
of rights) มากกวาการตีความไปในทางจำกัดสิทธิหรือกีดกันการเขาถึงสิทธิมนุษยชนของบุคคลและกลุมบุคคล
ที่อยูในประเทศ 

 
9 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ขอ 3 รัฐภาคีแหงกติกานี้รับที่จะประกันสิทธิอันเทา

เทียมกันของบุรุษและสตรีในการที่จะอุปโภคสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท้ังปวง ดังท่ีไดระบุไวในกติกานี้ 
10 ขอมูลจาก เว็บไซต https://www.pptvhd36.com/news/1/160775 
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5. การซอมทรมานของ พ.ต.อ. ธิติสรรค อุทธนผล (ผูกำกับโจ) ผลพวงของพระราชบัญญัติฯท่ีขาดหาย 

ป 2564 เปนปที่มีการพูดถึงการกระทำของเจาหนาที่รัฐในทางลบมากที่สุด เนื่องจากการใชความ
รุนแรงของเจาหนาที่ตำรวจตอประชาชนทั้งในและนอกหองขังเปนภาพปรากฏใหเห็นอยางตอเนื่อง กรณีที่นา
อดสู โดงดังที่สุดแหงป คือคดีของ พ.ต.อ.ธิติสรรค อุทธนผล อดีตผูกำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค 
และเจาหนาที่ตำรวจอีก 6 นาย กระทำการซอมทรมาน ผูตองหาคายาเสพติด ใชถุงดำครอบหัวจนขาดอากาศ
หายใจจนเสียชีวิตในเวลาตอมา แตมีการแจงกับแพทยประจำโรงพยาบาลสวรรคประชารักษวา ผูตองหาท่ี
เสียชีวิตเสพยาเสพติดเกินขนาด แพทยนิติเวช ทำบันทึกสาเหตุการตาย ในหนังสือรับรองการตาย ระบุวา 
“สันนิษฐานวา พิษจากสารแอมเฟตามีน” มีคลิปเหตุการณซอมทรมานผูตองหาภายในหองทำงานของตำรวจ
เผยแพรออกสูสาธารณชนเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เห็นพฤติกรรมของกลุมตำรวจที่รวมกระทำความผิด 
ยืนยันใหคนไทยทั้งประเทศเห็นวาการซอมทรมานของตำรวจและมีเจาหนาที่รัฐชวยกันปกปดนั้น ไมใชเรื่องท่ี
กลาวหากันลอย ๆ สังคมเห็นชัดถึงการกระทำที่ละเมดิสิทธิมนุษยชน ลดทอนศกัดิ์ศรีความเปนมนุษย ชีวิตผูคน
อยูในเงื้อมมือของตำรวจมากเกินไป จึงจำเปนตองมีกฎหมายคุมครองความปลอดภัยโดยเรงดวน  

กรณีดังกลาวไดเพิ่มกระแสกดดันจากคนในสังคม องคกรสิทธิมนุษยชน และจากการรณรงคตอเนื่อง
ของแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล ทำใหรัฐบาลตองเรงนำเอา ราง พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการทรมาน
และการกระทำใหบุคคลสูญหาย ที่เสนอไวแลว ขึ้นมาพิจารณาโดยเร็ว จนกระทั่งวันที่ 16 กันยายน 2564  
สภาผูแทนราษฎร มีมติผานรางพระราชบัญญัติวาระที่ 1 ดวยเสียงเห็นชอบ 368 เสียง โดยกอนจะเขาสูการ
พิจารณาวาระ 2 และวาระ 3 ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ 
(พ.ร.บ.) ดังกลาวชุดหนึ่งที่มีตัวแทนภาคประชาสังคม นักวิชาการ เขาไปดวย ถาหากผานข้ันตอนทั้งสามวาระ
นี้แลว ก็จะนำรางฯ เขาสูการพิจารณาในชั้นวุฒิสภา กอนนำขึ้นทูลเกลาฯ เพ่ือประกาศใช 

สาระสำคัญรางกฎหมายนี้ คือการมุงเอาผิดเจาหนาที่รัฐท่ีซอมทรมานและอุมผูอ่ืน เปนความผิดอาญา
รายแรงมีโทษสูง เมื่อเกิดเหตุใหทำการไตสวนโดยพลัน เปดโอกาสใหบุคคลใดก็ไดมีสิทธิรองตอศาล ให
ผูบังคับบัญชาที่ละเลยไมระงับหรือปองกันการทรมานหรืออุมหายมีความผิดดวย เปนคดีพิเศษที่กรมสอบสวน
คดีพิเศษ (DSI) มอีำนาจในการสืบสวนสอบสวน โดยใหศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเปนผูพิจารณา
คดี และตั้งกรรมการข้ึนมาติดตามอีกชุดหนึ่ง 

ที่ผานมา ทางองคการสหประชาชาติ ไดจัดทำ “อนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติ หรอื
การลงโทษอื่นที่โหดราย ไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี” และ “อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการ
คุมครองบุคคลทุกคนจากการบังคับใหหายสาบสูญ” ประเทศไทยไดลงนามเขาเปนภาคีของอนุสัญญาทั้งสอง
ฉบับเม่ือป 2550 และป 2555 ตามลำดับ และไทยมีพันธะผูกพันท่ีจะตองตรากฎหมายภายในประเทศ เพ่ือนำ
พันธกรณทีี่มีอยูภายใตกฎหมายระหวางประเทศท้ังสองฉบับมาปฏิบัติ โดยกลุมองคกรสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) และองคการสหประชาชาติ ไดกระตุนเตือนใหรัฐบาลไทยรีบออก
กฎหมายเพ่ือปองกันและปราบปรามการทรมานและการอุมหาย ขึ้นมาบังคับใชโดยเร็ว  

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน เห็นวา การซอมทรมาน การอุมหาย ในประเทศไทยมีอีกมากมาย 
เปนการกระทำที่ปาเถื่อน ลาหลัง จนตองหยิบยกขึ้นมาเปนประเด็นแหงป เพราะยังไมสามารถหาผูกระทำผิด
ในคดีกอนหนาน้ี มาลงโทษไดแมแตคดีเดียว ผูที่หายสาบสูญและญาติยังคงตามหา ตองติดตามคดีอยางโดด
เดี่ยว ผูที่ถูกทรมานโดยตำรวจและทหารยังเปนการปฏิบัติที่สืบตอกันมาจนกลายเปนวัฒนธรรม รวมทั้งความ
พยายามของกรรมาธิการบางคนที่ไมตองการใหร างกฎหมายฉบับนี ้ออกมาบังคับใชโดยมีเนื้อหาสาระที่
ครอบคลุมสมบูรณนั้นมีแตจะทำใหประชาชนไทยและชาวตางชาติอีกจำนวนมากไมไดรับความเปนธรรม เกิด
การสูญเสียชีวิต ทรัพยสิน และเสียชื่อเสียงประเทศชาติ  
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6. การละเมิดสิทธิชุมชนดั้งเดิม กรณีชาวกะเหรี่ยงบางกลอย-ใจแผนดิน 

 ชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย-ใจแผนดินเปนกลุมชนดั้งเดิมที่อาศัยอยูกลางปาแกงกระจาน ไมต่ำกวา 100 
ป ดังที่ปรากฎหลักฐานแผนที่ของกรมแผนที่ทหารบกป 2455 ตอมาพื้นที่อยูอาศัยและทำไรหมุนเวียนชุมชน
กะเหรี่ยงบางกลอย-ใจแผนดินถูกประกาศใหเปนอุทยานแหงชาติแกงกระจาน ในป 2524 ตามมาดวยการ
เกลี้ยกลอมใหชาวบานอพยพมาอยูที่บานโปงลึกในป 2539 จำนวน 57 ครอบครวั โดยเจาหนาที่อุทยานสัญญา
วาจะจัดที่ดินให แตชาวบานกลับพบวาที่ดินดังกลาวบางสวนไมสามารถทำกินไดเพราะมีสภาพเปนหิน ชาว
กะเหรี่ยงสวนหน่ึงจึงกลับคืนไปยังถิ่นฐานเดิม และเจาหนาที่ไดใชกำลังบังคับกวาดตอนลงมาในป 2553-2554 
พรอมกับการเผาที่พักและยุ งขาวของชาวบาน รวมถึงการอุมหายบิลลี่ แกนนำชาวกะเหรี่ยง และการลอบ
สังหารผูที่ชวยเหลือชาวบาน 

นับจากนั้น ชาวบานตองใชชีวิตอยางยากลำบาก เปนเวลากวา 20 ปที่พวกเขาตองดิ้นรนเอาชีวิตรอด
ดวยการออกไปรับจางแรงงาน กระทั่งเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 เมื่อไมมีงานทำ ไมมีเงินซื้อขาวและ
อาหาร ในเดือนมกราคม 2564 ชาวบานจำนวน 36 ครอบครัวจึงตัดสินใจกลับไปยังผืนดินเดิมเพื่อทำไร
หมุนเวียน ตอมาพวกเขาไดถูกจับกุมและดำเนินคดีในขอหาบุกรุกถางปา จำนวน 30 ราย ในจำนวนนี้มีหลาย
ครอบครัวที่ถูกดำเนินคดีทั้งสามีและภรรยาในขณะที่มีลูกเล็ก ชาวบานจำนวนมากลมปวย แมและเด็กตกอยูใน
ภาวะขาดสารอาหารรุนแรง และมีชีวิตรอดอยูไดดวยอาหารที่มาจากการบริจาค 

การกระทำของเจาหนาที่รัฐตอชาวกะเหรี ่ยงบางกลอยกลายเปนประเด็นในสังคมไทย ตอบรับตอ
กระแส “#saveบางกลอย ชาติพันธุก็คือคน” ของภาคีเซฟบางกลอย มีผลใหชาวบานไดรับการประกันตวัโดย
ไมตองใชหลักทรัพยค้ำประกัน ในวันที่ออกจากเรือนจำชาวบานไดเดินทางมาชุมชนที่บริเวณทำเนียบรัฐบาล
รวมกับ P-MOVE เปนผลใหมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อแกไขปญหาชาวกะเหรี่ยงบางกลอย แตการ
ทำงานของคณะกรรมการกลับถูกขัดขวางทุกวิถีทางจากฝายกรมอุทยานเพื่อไมใหชาวกะเหรี่ยงบางกลอยได
กลับไปยังแผนดินเกิด พรอมกับการขอขึ้นทะเบียนปาแกงกระจานเปนมรดกโลก 

การกระทำของรัฐตอชาวกะเหรี่ยงบางกลอยคือการละเมิดสิทธิที่จะอยูอาศัยและทำกินในแผนดินเกิด 
สิทธิที่จะดำรงวิถีชีวิต สืบทอดวัฒนธรรมของชุมชนดั้งเดิม และชาวกะเหรี่ยงบางกลอยยังคงเรียกรองใหรัฐ
ปฏิบัติตอพวกเขาดวยความเปนธรรม และยืนยันวาพวกเขาไมไดทำอะไรผิด พวกเขาเพียงกลับไปยังที่ที ่เปน
บานของพวกเขาเทานั้น 

7. การไรประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามการคามนุษยและการลักลอบขนแรงงานขามชาติ  

ในรอบป 2564 การปองกันและปราบปรามการคามนุษยของรัฐบาลไทยไรประสิทธิภาพเปนอยางย่ิง
จนทำใหประเทศไทยถูกลดอันดับการคามนุษยจาก Tier 2 เปน Tier 2 Watch List หรือประเทศที่ตองจับตา
มอง เนื่องจากรัฐบาลไมไดพยายามแกปญหาการคามนุษยใหไดตามมาตรฐานขั้นต่ำ รัฐบาลสืบสวนสอบสวน
เหตุการณคามนุษย ดำเนินคดีผูตองสงสัย และลงโทษผูกระทำผิดนอยลง แมจะมีรายงานเปนที่รับรูทั่วไปวา
ยังคงมกีารบังคับใชแรงงานขามชาติในอุตสาหกรรมหลายประเภทในไทย แตรัฐบาลกลับรายงานตัวเลขการคา
แรงงานขามชาติต่ำกวาขอบเขตของปญหา และบริการของรัฐที่จัดเตรียมใหกับผูที่ตกเปนเหย่ือการคามนุษยก็
ยังไมเพียงพอ เหยื่อการคามนุษยที่ตองอาศัยอยูในสถานที่พักพิงของรัฐก็ถูกจำกัดการเดินทางและการสื่อสาร  
เจาหนาที่ผูมีสวนเกี่ยวของในการปองกันและปราบปรามการคามนุษยยังคงประสบปญหาไมสามารถคัดแยก
ผูเสียหายจากการคามนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ สถานคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจากการคามนุษยของรัฐ
ยังคงมีปญหาในการดูแลผูเสียหายในดานการเยียวยาจิตใจ ขาดลามแปลภาษาเพ่ือใชสื่อสารกับผูเสียหาย 
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นอกจากปญหาการคามนุษย ประเทศไทยมีปญหาการลักลอบขนแรงงานขามชาติโดยการนำพาให
หลบหนีเขาเมืองซึ่งมีความเกี่ยวของกับขบวนการคามนุษยใหเขามาทำงานในประเทศ  สำนักงานตรวจคนเขา
เมืองเปดเผยวา ในชวงครึ่งปหลังของป 2564 มีผูหลบหนีเขาเมืองรวมทั้งสิ ้น 15,035 ราย โดยในเดือน
กรกฎาคม 2,221 ราย สิงหาคม 2,476 ราย กันยายน 3,276 ราย ตุลาคม 3,229 รายและในชวงวันที่ 1- 7 
พฤศจิกายน หลังเปดประเทศเพียง 7 วัน จำนวน 3,833 ราย “ชองทางธรรมชาติ” เปนจุดลักลอบเขาเมืองผิด
กฎหมายโดยมีผูรับจางนำพาแรงงานตางชาติหลบหนีเขาเมือง และขบวนการคามนุษยอยูเบื้องหลัง  รัฐบาล
ไทยทราบดีวามีการลักลอบขนแรงงานขามชาติท่ีพบบอยคือ อำเภอแมสอด จังหวัดตาก อำเภอสังขละ จังหวัด
กาญจนบุรี อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร อำเภอเมือง จังหวัดระนอง และอำเภออรัญญประเทศ จังหวัด
สระแกว เหยื่อการคามนุษยตองจายเงินใหกับผูลักลอบขนคนเขาเมืองรายละ 18,000 – 25,000 บาท  รัฐบาล
ทำไดเพียงจับกุมแรงงานขามชาติที่หลบหนีเขาเมืองและผลักดันกลับประเทศตนทาง แตยังไมสามารถ
ปราบปรามขบวนการคามนุษยที่อยูเบื้องหลังไดอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด  

การไรประสิทธิภาพในการปราบปรามขบวนการคามนุษยและขบวนการนำพาคนหลบหนีเขาเมือง
เชนนี้ ไมเปนไปตามอนุสัญญาขององคการสหประชาชาติเพื่อการตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั ้งใน
ลักษณะองคกร (United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)) ที่
ประเทศไทยลงนามเม่ือวันที่ 13 ธันวาคม 2543 และพิธีสารวาดวยการตอตานการลักลอบขนผูโยกยายถิ่นฐาน 
(The Smuggling Protocol) ที่ประเทศไทยลงนามเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2544 

หากรัฐบาลไทยยังคงไมมีประสิทธิภาพในการปราบปรามขบวนการคามนุษยและการลักลอบขน
แรงงานขามชาติ เชนนี้ ก็มีแนวโนมวาในปตอไปประเทศไทยจะถูกลดระดับใหต่ำสุดลงไปอีกเปน Tier 3  ซึ่ง
ประเทศไทยเคยถูกจัดใหอยูระดับนี้มาแลวในป 2557 และ 2558 ทำใหภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่ยัง
ตองใชแรงงานขามชาติไดรับผลกระทบมาก อีกทั ้งทำใหภาพลักษณของประเทศไทยตกต่ำมากในระดับ
นานาชาติ  

8. ความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence) 

จากปลายปที่แลวจนถึงปจจุบัน รัฐบาลและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไมมี
มาตรการชัดเจนรองรับสถานการณความรุนแรงในบานและนอกบานทั้งที่ทราบดีวาสภาวการณแพรระบาดโรค
โควิด – 19 ที่สงสัญญาณตั้งแตปที่แลว การจำกัดใหอยูในพื้นที่แคบ ๆ นาน ๆ บนความเครียดจากเศรษฐกิจ
ถดถอยอันยาวนาน จะสงผลกระทบตอกลุมเปราะบางหลายกลุม ไมวาจะเปนความรุนแรงตอเพศหญิง เด็ก 
และเยาวชน คนชรา คนพิการ กลุมหลากหลายทางเพศ และกลุมชาติพันธุ การถูกคุกคามทางเพศ และถูก
เลือกปฏิบัติ  ถือเปนความรุนแรงทั้งสิ้น และเปนภัยเงียบใกลตัวที่มีความรุนแรงหลายระดับ ทั้งดวยวาจา ทำ
รายจิตใจ การทำรายรางกาย เปนการกระทำตอผูบังเกิดเกลา ตอคูรัก เพื่อนรวมงาน เพื่อนในสถานศึกษา ครู
กับนักเรียน ที่ทำใหเสื่อมเสียศักดิ์ศรี ลดทอนคุณคาความเปนมนุษย มีผูสูงวัยจำนวนไมนอยถูกทอดทิ้งใหโดด
เดี่ยว รูสึกวาไมมีคุณคา ต่ำตอย ดอยกวาผูอื ่น ในชวงที่มีการล็อคดาวน ปญหาความรุนแรงในครอบครัวยิ่ง
ขยายวงกวางขึ้น จากขอมูลของ ศูนยปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พบวา ความรุนแรงใน
ครอบครัว ในปงบประมาณ 2564 มีจำนวนมากกวาทุกปคือ 2,177 ราย เพ่ิมมากกวาป 2563 ซึ่งมี 1,866 ราย 
(ไมรวมผูที่รองเรียนไปยังองคกรพัฒนาเอกชน หรือองคกรสตรี บานพักฉุกเฉินตาง ๆ ในประเทศไทย และไม
รวมครอบครัวที่ไมมีการรองเรียน) ความรุนแรง 81 %  ไดสงผลตอความปลอดภัยของสตรีอยางมาก 

รูปแบบความรนุแรง 64 % เปนความรุนแรงทางรางกาย 32 % เปนความรุนแรงทางจิตใจ  และ 4 % 
เปนความรุนแรงทางเพศ จากผลสำรวจสุขภาพผูหญิงและบุคคลในครอบครัวชวงสถานการณโควิด -19 ของ
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องคการอนามัยโลกตั ้งแตป 2563 พบสาเหตุทำใหเกิดความรุนแรงในครอบครัว 4 ปจจัย ไดแก (1) คนใน
ครอบครัวตองอาศัยอยูกับผู กระทำ ความรุนแรงมากขึ้น (2) เกิดความเครียดสะสมในครอบครัวจากปจจัย
แวดลอมตาง ๆ (3) การเวนระยะหางทางสังคม จากญาติ พี่นอง เพื่อน คนรูจัก และ (4) ผูถูกกระทำความ
รุนแรงเขาไมถึงการชวยเหลือเมื่อถูกละเมิด อีกท้ังการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมเปนไปไดไมเต็มที่   

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ถือวาการที่เจาหนาที่รัฐและคนในชุมชนไมเขาแทรกแซงยุติความ
รุนแรงแตเริ่มแรก เจาหนาที่ตำรวจไมรับเรื่องรองเรียน ไมรับแจงความ หรือลงไปชวยเหลือ ตักเตือน จึงทำให
ความรุนแรงกลายเปนปญหาความรุนแรงที่เกินจะเยียวยา  สงผลใหคนจำนวนไมนอยตองเสียสุขภาพจิต 
ชุมชนออนแอ หลายคนถูกกระทำจนรางกายพิการ เสียชีวิต หรือเปนที่มาของความทอแท ไรท่ีพึ่ง หาทางออก
ไมได คิดฆาตัวตาย ซึ่งปน้ีมีขาวการฆาตัวตายมากจนนาตกใจ ปญหาดังกลาวนี้จึงถือเปนความถดถอยของสิทธิ
มนุษยชนไทยในป 2564  

9. รางกฎหมายการดำเนินการขององคกรที่ไมแสวงหารายไดหรือกำไรมาแบงปนกัน พ.ศ. ..... 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2564 คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบหลักการของรางพระราชบัญญัติวาดวยการ
ดำเนินงานขององคกรที่ไมแสวงหารายไดหรือกำไรมาแบงปนกัน พ.ศ. ....ที่ยกรางโดยสำนกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยศึกษาจากกฎหมายของประเทศ อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุน รัสเซีย 
สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย อิหราน เคนยา และกัมพูชา ซึ่งสวนใหญเปนประเทศที่มีการปกครองโดย
ระบบอำนาจนิยม หรือเปนประเทศมิไดมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สวนใหญเปนประเทศที่มีการ
ปกครองโดยระบบอำนาจนิยม หรือเปนประเทศท่ีมิไดมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาเปนแนวทางใน
การจัดทำและเสนอหลักการของรางกฎหมาย เปนการขัดหลักรัฐธรรมนูญของไทยและหลักกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหวางประเทศที่ประเทศไทยไดลงนามเปนภาคีในหลายหลักการ ดังนี้  

ประการแรก บังคับใชกับองคกรภาคสังคมสามประเภทคือ สมาคมและมูลนิธิ  องคกรที่จดทะเบียน
กับกฎหมายอ่ืน องคกรท่ีรวมตัวกันเปนกลุมบุคคล  

ประการที่สอง การบังคับใหองคกรที่รวมตัวกันเปนกลุมบุคคลตองจดแจงกับกรมการปกครองตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีมหาดไทยกำหนด หากไมจดแจงกับกรมการปกครองก็ไมสามารถ
ดำเนินกิจกรรมภายในราชอาณาจักร 

ประการที่สาม องคกรท่ีเปนมูลนิธิ สมาคม และองคกรที่จดทะเบียนหรือจดแจงกับกฎหมายอื่นไมตอง
จดแจงกับกรมการปกครอง แตตองปฏิบัตติามกฎหมายนี้ และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี
รัฐมนตรีมหาดไทยกำหนด 

ประการที่สี่ บังคับใหเปดเผยแหลงที่มาและจำนวนของเงินหรือทรัพยสินที่ใชในการดำเนินกิจกรรมใน
แตละปตอกรมการปกครองตามหลักเกณฑและวิธีการที่รฐัมนตรีมหาดไทยกำหนด และเสนอรายงานการสอบ
บัญชีโดยผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาตตออธิบดีกรมการปกครองภายในหกสิบวันนับตั้งแตวันสิ้นปบัญชีของแตละ
องคกร ยื่นแบบรายการภาษีเงนิไดตามแบบกรมสรรพากร 

ประการที่หา บังคับใหองคกรภาคสังคมที่รับเงินหรือทรัพยสินจากตางประเทศมาดำเนินกิจกรรมใน
ราชอาณาจักรไดเฉพาะกิจกรรมที่รัฐมนตรีมหาดไทยกำหนด และตองรายงานผลการรับและใชจายเงินหรือ
ทรัพยสิน รวมถึงกิจกรรมที่ทำในแตละปตออธิบดีกรมการปกครอง 

ประการที่หก การใหอำนาจกรมการปกครองเขาไปในสถานประกอบการขององคกรภาคสังคมเพื่อ
ตรวจสอบการดำเนินการใชจายเงินหรือทรัพยสินหรือการดำเนินกิจกรรม รวมท้ังใหมีอำนาจตรวจสอบและทำ
สำเนาขอมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกสขององคกรได 
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ประการที่เจ็ด ใหอำนาจกรมการปกครองเพิกถอนการจดแจงในกรณีไมทำตามกฎการจดแจงของ
รัฐมนตรี ไมเปดเผยแหลงที่มาและจำนวนเงิน ไมยื่นแบบรายการภาษีเงินได ไมใหเขาสถานที่หรือไมใหสำเนา
สื่ออิเล็กทรอนิกส จัดตั้งสาขาโดยไมจดแจง ไมเสนอรายงานการสอบบัญชี   

ประการที่แปด การใหอำนาจรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีใช
อำนาจยกเวนใหองคกรภาคสังคมองคกรใดองคกรหนึ่งที่ไมตองบังคับใชกฎหมายนี้ก็ได 

ประการสุดทาย คือ การกำหนดบทลงโทษบุคคลที่ดำเนินกิจการองคกรภาคสังคมในราชอาณาจักร 
หากไมไดจดแจงกับกรมการปกครอง ถือวามีความผิดตองระวางโทษจำคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสน
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เปนการกำหนดบทลงโทษที่รุนแรงเกินสมควรแกเหตุ 

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงมีความเห็นวา การออกกฎหมายดังกลาว มีเนื้อหาขัดกับ
รัฐธรรมนูญ ป 2560 ตั้งแตมาตรา 26 ซึ่งระบุวา การตรากฎหมายที่มีผลเปนการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของ
บุคคลตองเปนไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนญูมิไดบัญญัติเงื่อนไขไว กฎหมาย
ดังกลาวตองไมขัดตอหลักนิติธรรม ไมเพ่ิมภาระหรือจำกัดสิทธิหรอืเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหต ุและ
จะกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลมิไดรวมทั้งตองระบุเหตุผลความจำเปนในการจำกัดสิทธิและ
เสรีภาพ และปฏิญญาวาดวยสิทธิและความรับผิดชอบของปจเจกบุคคล กลุมบุคคล และองคกรของสังคม ใน
การสงเสรมิและคุมครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพ ข้ันพื้น ฐานซึ่งเปนที่ยอมรับทางสากลแหงสหประชาชาติ 
ซึ่งประเทศไทย ไดใหการรับรอง โดย ขอ 5 หนาท่ีของรัฐ ในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน และ 
เสรีภาพ ขั้นพื้นฐาน บุคคลทุกคนมีสิทธิโดยลำพัง หรือโดยรวม กับผูอ่ืน  ในระดับประเทศ และระหวาง 
ประเทศในการ (ก) พบหรือชุมนุมกันอยางสันติ (ข) กอตั้ง รวม หรือ มีสวนรวมในองคการเอกชน สมาคม 
หรือกลุมท้ังหลาย (ค) ติดตอ สื่อสารกับองคการเอกชนหรือองคการระหวางประเทศโดยรัฐมีหนาที่ตาม 
รัฐธรรมนูญที่ตองสนับสนุนและอำนวยความสะดวกใหกับปจเจกบุคคลกลุมบุคคลและองคกรของสังคมที่ตองก
ารรวมกลุมกันเพื่อปกปองสิทธิของตนเองและของชุมชน โดยไมจำเปน ที่จะตองจดทะเบียนตามราง พ.ร.บ. 
ดังกลาว ขัดแยงกับกติการะหวาง ประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ซึ่งประเทศไทย ไดให 
สัตยาบัน โดยขอ 22 ระบุวาบุคคลทุกคนยอมมีสิทธิในเสรภีาพในการรวมกันเปนสมาคม รวมทั้งสิทธิที่จะกอตั้ง 
และเขารวมสหภาพ แรงงานเพ่ือปกปองประโยชนของตน 

การจำกัดการใชสิทธินี้จะกระทำมิไดนอกจากจะกำหนดโดยกฎหมายและเพียงเทาที่จำเปนสำหรับสัง
คม  ประชาธิปไตยเพื่อประโยชนแหงความมั่นคงของชาติหรือความปลอดภัยความสงบเรียบรอยการสาธารณ 
สุขหรือศีลธรรมของประชาชนหรอืการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืนความในขอนี้ไมหามการวางขอจ
ำกัดอันชอบดวยกฎหมายในการใชสิทธินี้ของทหารและตำรวจ โดยกฎหมายฉบับนี้จะเปนอุปสรรค และกีดกัน 
สิทธิของ ประชาชนในการรวมตัวกันของปจเจกบุคคลกลุม บุคคลและองคกรของสังคม เนื่องจากมีการตั้ง 
กตกิาวาตองมา จดทะเบียนเทานั้น มีการบังคับวาตองมีการจดแจงถาไมทำมีโทษอาญา 

 
10. รัฐบาลไทยไมยกระดับสิทธิมนุษยชนใหเปนสากลตามพันธะสัญญากับนานาชาติ 

Universal Periodic Review (UPR) เปนกระบวนการทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนภายใตคณะ
มนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติทั้ง 193 ประเทศเขารวมโดยไมมี
ขอยกเวน เพื่อใหเกิดการปรับปรุงสถานการณดานสิทธิมนุษยชนในประเทศ โดยเปดโอกาสใหแตละประเทศ
รวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอประเด็นของประเทศที่มีการทบทวนสถานการณเพื่อนำกลับมา
ปฏิบัติตามใหเปนรูปธรรม  กระบวนการทบทวนนี้เกิดขึ้นในทุก ๆ 4 ป โดยมีการประมวลขอมูลจากทุกภาค
สวน ตั้งแตรฐับาล องคการสหประชาชาติ สถาบันสิทธิมนุษยชน และภาคประชาสังคม  
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ป 2564 มีความสำคัญเพราะเปนปที่ไทยไดสงรายงานทบทวนรอบที่สามเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 
(รอบแรก พ.ศ. 2555 รอบที่สอง พ.ศ. 2559) โดยรอบนี้ รายงานจากไทย นอกจากของรัฐบาลแลว ยังมี
รายงานรวมจากโครงการอินเทอรเน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชน (iLaw) กับศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 1 
ฉบับ และจากสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) อีก 1 ฉบับ   

สิ่งที่ปรากฏชัดคือ นับตั้งแตกระบวนการทบทวนรอบแรกเมื่อสิบปกอน รัฐบาลไทยชุดแลวชุดเลายัง
ลมเหลวที่จะแกไขปญหาสิทธิมนุษยชนในประเด็นสำคัญหลายเรื่อง โดยละเลยที่จะนำขอเสนอแนะจากนานา
ประเทศและองคกรไปปฏิบัติ ทั้งท่ีประเด็นสวนใหญที่ยกขึ้นมานั้นอยูในกรอบของกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศที่ไทยเปนภาคีสมาชิกและใหคำมั่นวาจะปฏิบัติตาม  ในรอบนี้ ไทยไดรับขอเสนอแนะใหแกไข
ปรับปรุงถึง 278 ขอ ซึ่งไทยรับเพียง 194 ขอ และปดวาจะไปใหคำตอบที่เหลือ 84 ขอในการประชุมครั้งที่ 49 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ในเดือนมีนาคม 2565  

ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในไทยที่ประชาคมนานาชาติชี ้ย้ำออกมาและแสดงความกังวลนั้น 
ยืนยันสิ่งที่องคกรสิทธิมนุษยชนในไทย รวมทั้งสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไดชี้ใหเห็นครั้งแลวครั้งเลา  
ไมวาจะเปนการจำกัดสิทธิตอเสรีภาพในการแสดงออกและในการชุมนุมโดยสันติ รวมทั้งมีการใชกฎหมายใน
เชิงยุทธศาสตรมาขัดขวางการมีสวนรวมของประชาชน และจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ  การใชมาตรา 
112 ของประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ โดยไทยไมตอบรับขอเสนอแนะที่
เรียกรองใหแกไขกฎหมายและยุติการจับกุมและดำเนินคดีผูเยาวดวยกฎหมายนี้ ศาลรัฐธรรมนูญของไทยมีคำ
พิพากษาวาการเรียกรองของนักกิจกรรมประชาธิปไตยใหปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริยนั้นเทากับการลมลาง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข นับแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 มีการใชมาตรา 
112 ตั ้งขอหากระทำผิดกับคนไปแลวไมนอยกวา 156 คน แมในบางกรณีกับเพียงการแสดงออกในเชิง
สัญลักษณ   การคุกคามและคุมขังโดยพลการนักปกปองสิทธิมนุษยชน ที่แมไทยรับขอเสนอแนะใหมีการ
คุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชน แตรัฐบาลไมรับขอเสนอใหทบทวนรางกฎหมายที่หากออกมาจะมีผลจำกัด
ควบคุมการทำงานขององคกรเอกชน   ในเรื่องโทษประหารชีวิต รัฐบาลไทยรับขอเสนอแนะเพียง 7 ขอจาก 
23 ขอ ไมรับขอเรียกรองใหมีมาตรการในอันที่จะทำใหเกิดความกาวหนาไปสูการยกเลิกโทษประหารชีวิต เชน 
การพักการดำเนินการประหารชีวิต และการใหสัตยาบันพิธีสารทางเลือกฉบับที่ 2 ของ ICCPR  โดยใชขอ
โตแยงเกาๆวา ประชาชนไทยสวนใหญยังพอใจที ่จะใหมีโทษประหารชีวิตอยู   สภาพเรือนจำที ่ต่ำกวา
มาตรฐานสากล แออัดหนาแนน จนทำใหผูตองขังจำนวนมากติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 ทำให
นานาชาติเปนกังวล แมรัฐบาลจะรับขอเสนอแนะที่เรียกรองใหปรับปรุงสภาพการคุมขังและการปฏิบัติตอ
นักโทษใหมีมนุษยธรรมย่ิงขึ้นและลงมือทำไปบางก็ตาม    

ในเรื่องการทรมานและการบังคับสูญหาย ถึงแมไทยยอมรับขอเสนอแนะทั้งหมดในเรื่องนี้ แตยังไมให
สัตยาบันอนุสัญญาระหวางประเทศเพื ่อการคุมครองทุกคนจากการบังคับสูญหาย (ICCPED) และปฏิเสธ
ขอเสนอแนะใหมีการสอบสวนการถูกบังคับสูญหายของนักกิจกรรมการเมืองตอไปดังที่ปฏิเสธมาตลอดตั้งแตป 
พ.ศ. 2557   ในดานสิทธิมนุษยชนของผูลี้ภัย รฐับาลปฏิเสธไมยอมรับขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับผูลี้ภัยแมแต
ขอเดียว รวมทั้งขอเรียกรองใหไทยใหสัตยาบันอนุสัญญาที่เกี่ยวของกับสถานะของผูลี้ภัย ใหดำเนินมาตรการ
ตาง ๆ ในการปกปองผูลี้ภัย และใหทางการไทยยุติการสงตัวผูลี้ภัยกลับไป  รวมทั้งการเนรเทศชาวกัมพูชาสอง
คนกลับไปเพียงวันเดียวกอนที่ไทยจะเขาสูกระบวนการทบทวนครั้งนี้ 

ในการทบทวนรอบที่สามนี้ ร ัฐบาลไทยไมยอมรับขอเสนอแนะของนานาชาติที ่เร ียกรองไทยให
สัตยาบันกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศฉบับสำคญัเพ่ือใหมีหลักประกันในการคุมครองสิทธิมนุษยชน
เพิ่มขึ้นเลย ไมวาจะเปนธรรมนูญโรมของศาลอาญาระหวางประเทศ พิธีสารเลือกรับของ ICCPR (กติกา
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ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง) และ ICESCR (กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม) และรัฐบาลไทยยังปฏิเสธแทบทั้งหมดตลอดสิบปที่ผานมาตอการขอมา
เยือนของผูแทนพิเศษขององคการสหประชาชาติเพื่อติดตามสถานการณสิทธิมนุษยชนในไทย ทั้งที่รับปากวา
จะใหเขามา  การทบทวนรอบแรก ยอมรับใหเขามาเพียงสองครั้ง   

การที่รัฐบาลไทยไมยอมยกระดับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนในประเทศใหขึ้นไปอยูในระดับอันเปนที่
ยอมรับของนานาประเทศซึ่งเกิดข้ึนมานานแลว แสดงถึงภาวะถดถอยทั้งที่มีเวลาปรับปรงุจากรอบกอนมาถึงหา
ปเต็ม จึงสมควรที่จะยกขึ้นมาเปนขอดอยทางดานสิทธิมนุษยชนของไทยที่ตองใหความสนใจเปนพิเศษในป 
2564  
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