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โดยอ ำนำจหน้ำที่ของคณะท ำงำนว่ำด้วยกำรสูญหำยของบุคคลโดยถกูบังคับหรือโดยไม่สมัครใจ ผู้รำยงำนพิเศษ
แห่งสหประชำชำตว่ิำด้วยพนัธกรณีด้ำนสทิธิมนุษยชนเกี่ยวกับกำรได้อยู่ในสภำพแวดล้อมที่ปลอดภยั สะอำด ถกู
สุขลักษณะและยั่งยนื  ผู้รำยงำนพิเศษแห่งสหประชำชำติว่ำด้วยสถำนกำรณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และ

ผู้รำยงำนพิเศษแห่งสหประชำชำติว่ำด้วยสิทธิของชนเผ่ำพืน้เมือง 
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เรียน ฯพณฯ  

พวกเรารู้สกึเป็นเกียรติอยา่งยิ่งที่ได้เสนอต่อทา่นในฐานะที่พวกเราเป็นคณะท างานวา่ด้วยการสญูหายของบคุคลโดยถกูบงัคบั

หรือโดยไมส่มคัรใจ ผู้รายงานพิเศษแหง่สหประชาชาติวา่ด้วยพนัธกรณีด้านสทิธิมนษุยชนเก่ียวกบัการได้อยูใ่นสภาพแวดล้อม

ที่ปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลกัษณะและยั่งยืน  ผู้ รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิ

มนษุยชน และผู้รายงานพิเศษแหง่สหประชาชาติวา่ด้วยสทิธิของชนเผา่พืน้เมือง ตามมติคณะ 

มนตรีสทิธิมนษุยชนที่ 36/6, 37/8, 34/5 และ 33/12 

เก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว จึงขอเรียนให้รัฐบาลไทยของท่านทราบถึงข้อมลู ซึ่ง เราได้รับเก่ียวกบัข้อกลา่วหาว่ามีกำรโจมตีท ำร้ำย
และกำรคุกคำมต่อชนเผ่ำพืน้เมืองกะเหร่ียงในกลุ่มผืนป่ำแก่งกระจำนอีก โดยเจ้ำหน้ำที่ของกรมอุทยำนแห่งชำติ 
สัตว์ป่ำ และพันธ์ุพืช และเกี่ยวกับควำมล้มเหลวที่ รัฐบำลไทยที่ไม่สำมำรถรับประกันให้มีผู้รับผิดต่อกำรละเมิด
เหล่ำนัน้ได้ เรำยังได้รับข้อกล่ำวหำที่ว่ำ รัฐบำลไทยได้หยิบยกเร่ืองกำรเสนอขอขึน้ทะเบียนกลุ่มผืนป่ำแก่งกระจำน
ให้เป็นแหล่งมรดกโลกทำงธรรมชำติ ตำมประกำศขององค์กำรยูเนสโกในปี 2562 อีกครั้ง โดยเฉพำะเป็นกำร
ด ำเนินงำนโดยขำดกำรปรึกษำหำรือกับชนเผ่ำพืน้เมืองที่ได้รับผลกระทบ และโดยที่ไม่มีกำรแสวงหำควำมยนิยอม
จำกคนเหล่ำนัน้ จำกกำรตัดสินใจที่เสรี โดยได้รับข้อมูลที่เพียงพอ เสียก่อน  จึงท ำให้เกิดข้อกังวลว่ำ หำกมีกำรให้
สถำนะมรดกโลกโดยองค์กำรยูเนสโกแล้ว อำจจะส่งผลกระทบต่อสิทธิในที่ดินและควำมเป็นอยู่ของชุมชนชำว
กะเหร่ียงได้  

ตามข้อมลูที่เราได้รับ  

ข้อมูลพ้ืนฐาน  
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ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 รัฐบาลไทยได้เสนอให้กลุ่มผืนป่ำแก่งกระจำน เป็นแหล่งมรดกโลกทาง

ธรรมชาติตามประกาศขององค์การยูเนสโก กลุ่มผืนป่าแก่งกระจานประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

อทุยานแห่งชาติกุยบรีุ อทุยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจนั และเขตรักษาพนัธุ์ สตัว์ป่าแม่น า้ภาชี โดยมีพืน้ท่ี

ครอบคลมุสามจงัหวดั คือ จงัหวดัราชบรีุ เพชรบรีุ และ ประจวบคีรีขนัธ์ ในการเสนอช่ือครัง้นีรั้ฐบาลไทยไมไ่ด้กลา่วถงึ

ชาวกะเหร่ียงพืน้เมืองซึง่อยูอ่าศยัในผืนป่าเหลา่นีม้าหลายศตวรรษ นานก่อนที่รัฐบาลเร่ิมประกาศให้พืน้ท่ีเหลา่นีเ้ป็น

พืน้ท่ีสงวนเพื่อการอนรัุกษ์ในทศวรรษ 1980   

จากส ามโนประชากร “ชาวไทยภเูขา” อย่างเป็นทางการ ที่จดัท าโดยกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนษุย์พบว่า ปัจจุบนัมีชาวกะเหร่ียงกวา่ 400,000 คนอาศยัอยู่ใน 15 จงัหวดัของไทย สว่นใหญ่เป็นจงัหวดัทาง

ตอนเหนือและตะวันตกของประเทศ โดยมีหมู่บ้านชาวกะเหร่ียงอย่างน้อยสี่แห่งอยู่ในกลุ่มผืนป่าแก่งกระจาน           

ซึ่งตัง้อยู่ในป่าลกึและหนาทึบ ชาวกะเหร่ียงอ้างวา่ที่ดินของพวกเขาเป็นสว่นหนึ่งในอตัลกัษณ์ของพวกเขา และพวก

เขาหาเลีย้งชีพจากการเพาะปลกูและจากผืนป่าโดยรอบข้างเป็นสว่นใหญ่   

ชาวกะเหร่ียงมกัอาศยัอยู่ในหมู่บ้านที่ปประกอบด้วยบ้านที่สร้างจากไม้ไผ่ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรแบบ

พึ่งตนเอง อาศยัอยู่ตามพืน้ที่ป่าเขาซึ่งต้องพึ่งพาการท าไร่หมุนเวียนขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ ด้วยการปลกูข้าวและ

พืชผกั ซึ่งเป็นแบบแผนการเกษตรที่ซบัซ้อนโดยมีรอบวงจรหมุนเวียนเจ็ดปี กล่าวคือพวกเขาตดัต้นไม้โดยไม่ได้ใช้

เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ โดยทิง้รากกบัตอไม้เอาไว้  เมื่อปลกูพืชไร่บนที่ดินที่แผ้วถางนัน้แล้ว ปีต่อไปก็จะย้าย

ไปปลกูบนที่ดินแปลงอื่น ปลอ่ยให้ที่ดินแปลงเดิมฟืน้ฟูคืนสภาพดงัเดิม โดยพวกเขาจะปฏิบตัิเช่นนีห้มนุเวียนไปรวม

เจ็ดครัง้ โดยจะย้อนกลบัมาเพาะปลกูในท่ีดินแปลงแรกในปีที่เจ็ด  

ชาวกะเหร่ียงในกลุม่ผืนป่าแกง่กระจานยนืยนัวา่ พวกเขาทัง้ไมไ่ด้รับการแจ้งข้อมลูที่ละเอียดเพียงพอและไม่

มีการปรึกษาหารืออยา่งเหมาะสมเก่ียวกบัการเสนอให้ผืนป่ากลุม่นีเ้ป็นแหลง่มรดกโลก ซีงแม้ตวัแทนของชมุชนชาว

กะเหร่ียงอาจไม่คดัค้านการขึน้ทะเบียนกลุม่ผืนป่าแก่งกระจานเป็นแหลง่มรดกโลกก็ตาม แต่พวกเขาแสดงข้อกงัวล

หลายประการ โดยเฉพาะการขึน้ทะเบียนเช่นนีอ้าจสง่ผลให้เกิดการท าลายวิถีชีวิตตามจารีตประเพณีของพวกเขา ท า

ให้สญูเสยีการเข้าถึงที่ดิน และเป็นเหตใุห้ต้องถกูบงัคบัโยกย้ายออกไป ชมุชนชาวกะเหร่ียงต้องการด ารงชีพตามจารีต

ประเพณีของตนตอ่ไป รวมทัง้การท าไร่หมนุเวียน ชาวบ้านกะเหร่ียงบางคนร้องเรียนวา่ เจ้าหน้าที่อทุยานไมเ่ข้าใจวิถี

การท าไร่หมนุเวียน และกลา่วหาว่าชาวกะเหร่ียงบกุรุกแผ้วถางพืน้ที่แห่งใหม่ๆ ทัง้ ๆ ที่ความจริงแล้ว เป็นเพียงการ

หมนุเวียนกลบัมาใช้ประโยชน์ที่ท ากินเดิมที่ปลอ่ยทิง้ไว้ตามวงจรเจ็ดปีของไร่หมนุเวียนนัน้ นอกจากนัน้ ชาวกะเหร่ียง

แสดงความหวาดกลวัว่าพวกตนจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากของป่าและยาสมนุไพรได้อีกต่อไป และจะถูกห้าม

ไม่ให้เก็บหรือขายน า้ผึง้ป่าและพืชสมุนไพรเหล่านัน้ ที่ส าคญั ชาวกะเหร่ียงหลายคนแสดงข้อกังวลว่าพวกเขาไม่

สามารถเข้าใจเก่ียวกบักฎหมายและระเบียบที่วา่ ในกลุม่ผืนป่าแก่งกระจานนัน้ สิง่ใดท าได้ สิง่ใดท าไมไ่ด้ ทัง้พวกเขา
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ยงัแสดงข้อกงัวลวา่การขึน้ทะเบียนเป็นแหลง่มรดกโลก อาจสง่ผลให้มีจ านวนนกัท่องเที่ยวในพืน้ท่ีเพิ่มขึน้มาก สง่ผล

กระทบตอ่สิง่แวดล้อมและท าให้เกิดปัญหาการจดัการขยะของเสยีตา่งๆ  

 

ข้อกล่าวหาการละเมดิสิทธิมนุษยชน 

ในช่วงทศวรรษที่ผา่นมา มคีวามพยายามอยา่งน้อยห้าครัง้ที่จะบงัคบัโยกย้ายหมูบ้่านชาวกะเหร่ียงออก

จากอทุยานแหง่ชาติแกง่กระจานโดยเจ้าหน้าที่อทุยาน ซึง่ปฏิบตัิการร่วมกนักบัเจ้าหน้าที่ทหารและต ารวจ  

ในเดือนพฤษภาคม 2554 มีการเผาท าลายบ้าน ไร่นา และฉางข้าว 98 แหง่ของชมุชนชาวกะเหร่ียง และมี

การยดึทรัพย์สนิของพวกเขา รวมทัง้วตัถซุึง่ทรงคณุคา่ทางจิตวิญญาณและประวตัศิาสตร์ อยา่งเชน่ เคียว ขวานเงิน 

เสือ้ผ้าพืน้เมือง และลกูปัดห้อยคอ ไปจากชาวบ้านหมูบ้่านบางกลอยบน-ใจแผน่ดิน   

ในเดือนมิถนุายน 2554 มีการเผาท าลายบ้าน ไร่นา และฉางข้าวของชาวกะเหร่ียง 21 แห่งใน 14 จุด และ

ยดึมีด แหจบัปลา เคียว เกลอื และเคร่ืองดนตรี (เตหนา่) ไปจากชาวบ้าน  นายชยัวฒัน์ ลิม้ลขิิตอกัษร หวัหน้าอทุยาน

แห่งชาติแก่งกระจานในขณะนัน้ กลา่วหาวา่ ชาวบ้านกะเหร่ียงดงักลา่ววา่เป็น “กลุม่ชนกลุม่น้อยที่รุกล า้เขตอทุยาน

แห่งชาติแก่งกระจาน” และสัง่ให้มีการท าลายและรือ้บ้านเรือนและทรัพย์สินของชาวบ้าน โดยเป็นส่วนหนึ่งของ

ปฏิบตัิการอย่างเป็นระบบโดยเจ้าหน้าที่อทุยานในช่ือ ‘ยทุธการตะนาวศรี’ มีรายงานว่า การบงัคบัไลรื่อ้ดงักลา่วได้

เกิดขึน้ โดยยงัไม่ทนัมีการสอบสวนว่าที่ดินเหล่านีอ้ยู่ในการถือครองและใช้ประโยชน์ของชาวกะเหร่ียงตามจารีต

ประเพณีหรือไม ่ 

ในเดือนกนัยายน 2554 มือปืนท่ีไมท่ราบวา่เป็นใครได้ยิงและสงัหารนายทศัน์กมล โอบอ้อม นกัปกปอ้งสทิธิ

มนษุยชน ซึ่งช่วยเหลือชาวบ้านกะเหร่ียง ในการแจ้งความว่ามีการปฏิบตัิโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ ใช้ความรุนแรงตอ่

ชาวบ้าน และมีการตดัไม้อย่างผิดกฎหมายในอทุยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยเป็นข้อกลา่วหาตอ่นายชยัวฒัน์และ

บุคคลอีกสามคน ซึ่งต่อมาได้ถูกฟ้องในข้อหาฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน แต่ศาลได้ยกฟ้องเมื่อเดือนตุลาคม 

2557 ในวนัท่ี 15 ตลุาคม 2558 ศาลอทุธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชัน้ต้น วา่นายชยัวฒัน์ไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัการ

ฆาตกรรมครัง้นี ้ 

ในปี 2555 ชาวบ้านกะเหร่ียงหกคน จากแก่งกระจาน รวมทัง้นายคออี ้มีมิ (ผู้น าชาวกะเหร่ียงซึง่ในขณะนัน้

มีอาย ุ98 ปี) ได้ฟอ้งเป็นคดีตอ่ศาลปกครอง กลา่วหาอทุยานแหง่ชาติแก่งกระจาน กรมอทุยานแหง่ชาติ สตัว์ป่า และ

พนัธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายชยัวฒัน์ในข้อกลา่วหาว่า เผาและท าลายบ้านเรือน

และทรัพย์สินของชาวบ้านในปี 2554 โดยในค าฟ้องระบถุึงผลกระทบจากการท าลายต่อวิถีชีวิตตามจารีตประเพณี  

การท าลายอาชีพและอตัลกัษณ์ของชาวกะเหร่ียง ผู้ฟอ้งคดียงัได้ร้องขอตอ่ศาลเพื่อให้มีการยอมรับสทิธิของพวกเขาที่
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จะกลบัคืนไปอยู่อาศยัในที่ดินของบรรพชนของตน และสัง่ให้หน่วยราชการที่เก่ียวข้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนความ

เสยีหายตอ่ทรัพย์สนิของพวกเขาด้วย  

ในวนัที่ 17 เมษายน 2557 นายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี่ นกัปกป้องสิทธิมนษุยชนชาวกะเหร่ียงจาก

บ้านบางกลอยในอทุยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้หายตวัไปหลงัจากได้เข้าประชุมการเตรียมคดีเพื่อฟ้องเจ้าหน้าที่

อทุยาน ฐานที่ท าลายบ้านเรือนชาวกะเหร่ียงในปี 2553/2554 มีรายงานวา่ นายชยัวฒัน์และเจ้าหน้าที่อทุยานอยา่ง

น้อยสี่คนได้จบักุมตวันายพอละจี รักจงเจริญเอาไว้ระหวา่งที่เดินทางจากที่ประชมุเพื่อกลบัไปบ้าน เจ้าหน้าที่อทุยาน

ยอมรับวา่ได้ควบคมุตวัเขาไว้ในช่วงเช้า เนื่องจากเขาครอบครองน า้ผึง้ป่าอยา่งผิดกฎหมาย แตอ้่างวา่ได้ปลอ่ยตวัเขา

ไปไม่นานหลงัจากนัน้ จนถึงทุกวนันี ้ยังไม่มีผู้ ใดทราบชะตากรรมของเขา เอกสารเก่ียวกับการฟ้องคดีเจ้าหน้าที่

อทุยานบางสว่นที่นายพอละจี รักจงเจริญเอาไปด้วย ก็สญูหายไปเช่นกนั คณะท างานแห่งสหประชาชาติวา่ด้วยการ

สญูหายของบคุคลโดยถกูบงัคบัและโดยไมส่มคัรใจ ได้สง่จดหมายเร่งดว่นถึงรัฐบาลไทย เก่ียวกบัการหายตวัไปของ

นายพอละจี รักจงเจริญแล้ว และกรณียงัคงค้างอยู่1 

ในเดือนกนัยายน 2557 คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหง่ชาติ (กสม.) ได้เผยแพร่รายงานการตรวจสอบโดย

มีข้อสรุปว่า ชาวกะเหร่ียงบ้านบางกลอยบน-ใจแผ่นดินในอทุยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นชุมชนเผ่าพืน้เมือง ซึ่งมี

สิทธิในการอนรัุกษ์และเข้าร่วมในการบริหารจดัการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ที่ กสม.เสนอแนะ

ต่อหน่วยราชการที่เก่ียวข้องให้สอบสวนกรณีบงัคบัไลรื่อ้และท าลายทรัพย์สินของชาวบ้านกะเหร่ียงเหลา่นัน้ และให้

จ่ายคา่ชดเชยกบัผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วย 

ในเดือนตลุาคม 2558 นายคออี ้มีมิ ผู้น าชาวกะเหร่ียงและยงัเป็นปู่ ของนายพอละจี รักจงเจริญ ได้ร้องทกุข์

แจ้งความตอ่เจ้าหน้าที่สถานีต ารวจภธูรแก่งกระจาน กลา่วหานายชยัวฒัน์ อดีตหวัหน้าอทุยานแหง่ชาติแก่งกระจาน 

วา่ใช้ก าลงับงัคบัไลรื่อ้ชาวบ้านกะเหร่ียงในอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบรีุในเดือนพฤษภาคม 2554 เขาได้ให้การ

ต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจเช่นเดียวกบัท่ีให้การต่อศาลปกครองในปี 2557 อย่างไรก็ดี ในการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

นัน้ เขาได้กลา่วหาว่านายชยัวฒัน์ ซึ่งเป็นหวัหน้าอทุยานแห่งชาติ และผู้ ใต้บงัคบับญัชา ได้ก่ออาชญากรรมร้ายแรง 

รวมทัง้การวางเพลงิ ซึง่เป็นข้อหาที่มีโทษถึงขัน้จ าคกุตลอดชีวิต  

ในวนัที่ 12 มิถุนายน 2561 ศาลปกครองสงูสดุ ได้มีค าพิพากษาคดีหมายเลข อส. 4/2561 ระบุว่า กรม

อทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช ต้องรับผิดชอบตอ่ปฏิบตัิการไลรื่อ้โดยใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่อทุยาน ซึ่ง

น าโดยนายชยัวฒัน์ และได้ก่อเหตกุบัชมุชนชาวกะเหร่ียงในกลุม่ผืนป่าแก่งกระจานในปี 2554 ศาลเห็นวา่แม้หมูบ้่าน

ชาวกะเหร่ียงจะตัง้อยูใ่นเขตอทุยานแห่งชาติแก่งกระจาน แต่ควรได้รับการปฏิบตัิในฐานะทีเ่ป็นชมุชนดัง้เดิม ศาลจึง

                                                           
1 A/HRC/WGEID/103/1, ยอ่หน้า 174 
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สัง่ให้กรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช จ่ายค่าชดเชยให้กบัผู้ฟ้องคดีชาวกะเหร่ียงซึง่ได้รับผลกระทบจากกา

ระรท าดงักลา่ว  

ในวนัท่ี 25 ตลุาคม 2561นายอรรถพงษ์ เภาออ่น (เจ้าหน้าที่จากทีมชดุพญาเสอื ที่เป็นหนว่ยงานตรวจสอบ

การกระท าที่ผิดกฎหมายในเขตอุทยานแห่งชาติ ภายใต้การน าของนายชัยวฒัน์) ได้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่สถานี

ต ารวจภธูรแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบรีุ กลา่วหาชาวกะเหร่ียงหกคนซี่งเป็นนกัปกปอ้งสทิธิมนษุยขนด้านสทิธิในท่ีดิน 

รวมทัง้นายคออี ้มีมิ (ผู้น าชาวกะเหร่ียงอาย ุ106 ปี ที่เสยีชีวิตไปเมื่อเดือนตลุาคม 2561) นายก๊ือ พกุาด (เสยีชีวิตแล้ว

เช่นกนั) และสมาชิกชมุชนชาวกะเหร่ียงอีกสี่คน จากข้อมลูที่ข้าพเจ้าได้รับ ชาวกะเหร่ียงทัง้หกคนถกูกลา่วหาวา่บกุรุก

กลุม่ผืนป่าแก่งกระจาน อนัเป็นความผิดตามพระราชบญัญัติอทุธยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 

พ.ศ. 2507 ทัง้ยงัมีรายงานวา่ การท่ีอธิบดีกรมอทุยานแหง่ชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช ได้สัง่การให้เจ้าหน้าที่แจ้งความ

ครัง้นี ้เก่ียวเนื่องกับค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนชาว

กะเหร่ียง มีการกลา่วหาวา่การแจ้งความตอบโต้เป็นคดีดงักลา่วโดยกรมอทุยานแหง่ชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช แม้วา่

ศาลปกครองสงูสดุได้มีพิพากษาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนชาวกะเหร่ียงนัน้  เป็นมาตรการทีท าขึน้โดยมีเจตนาที่จะ

ขม่ขูแ่ละขดัขวางไมใ่ห้สมาชิกชมุชนชาวกะเหร่ียงคนอื่น ๆ เข้าถึงความยตุิธรรม  

ในเวลาเดียวกัน นายชัยวฒัน์ก็ได้ฟ้องนายวุฒิ บุญเลิศ นักปกป้องชาวกะเหร่ียงคนส าคัญเป็นคดีหมิ่น

ประมาททางอาญา โดยกลา่วหาวา่นายวฒุิ บญุเลศิ หมิ่นประมาทเขาผา่นการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กในปี 2560 โย

ระบวุ่านายชยัวฒัน์มีทรัพย์สินสว่นตวัรวมทัง้รีสอร์ท ซึ่งสร้างรุกล า้เข้าไปในเขตอทุยานแห่งชาติ เช่นกนั โดยต่อมาใน

วนัที่ 2 สิงหาคม 2561 ส านกังานอยัการสงูสดุได้มีค าสัง่ฟอ้งนายวฒุิ บญุเลิศ โดยมีก าหนดนดัตรวจพยานหลกัฐาน

ในวนัที่ 4 มีนาคม 2562 ที่ศาลจงัหวดัมีนบรีุ กรุงเทพมหานคร ยิ่งไปกว่านัน้ นายชยัวฒัน์ยงัได้ฟ้องคดีหมิ่นประมาท

ทางแพง่ตอ่นายวฒุิ บญุเลศิ เรียกคา่เสยีหายเป็นเงินจ านวน 2 ล้านบาท (ประมาณ 63.000.-เหรียญสหรัฐ)  อีกด้วย 

การพิจารณาค าขอขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกของกลุ่มผืนป่าแก่งกระจาน 

ในเดือนพฤศจิกายน 2557 ส านกังานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ได้เสนอ

รายงานต่อคณะกรรมการมรดกโลกขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (  IUCN) และ

คณะกรรมการมรดกโลกขององค์การยเูนสโก เก่ียวกบัการขอขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกของกลุม่ผืนป่าแก่งกระจาน 

รายงานได้ยกข้อกงัวลวา่ ร่างแผนการจดัการของรัฐบาลไทย ไมร่ะบถุึงการด ารงอยูข่องชมุชนชาวกะเหร่ียงในกลุม่ผืน

ป่าแก่งกระจาน และไมร่ะบวุา่พวกเขาจะได้รับผลกระทบจากการขึน้ทะเบียนกลุม่ผืนป่าแก่งกระจานเป็นแหลง่มรดก

โลกอยา่งไร และจะมีการคุ้มครองสทิธิของชาวกะเหร่ียงเหลา่นัน้อยา่งไร  

ในปี 2558 คณะกรรมการมรดกโลกได้แก้ไขเพิ่มเติมแนวปฏิบตัิการในการด าเนินงานตามอนสุญัญามรดก

โลก ยืนยนัวา่ “การมีสว่นร่วมของชนเผา่พืน้เมือง ....... และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีอื่น ๆ ในกระบวนการเสนอช่ือเป็นสิ่งที่

จ าเป็นยิ่ง เพื่อช่วยให้พวกเขามีสว่นร่วมรับผิดชอบกบัรัฐภาคี ในการดแูลรักษาทรัพย์สินดงักลา่ว จึงสนบัสนนุให้รัฐ
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ภาคีจัดเตรียมข้อมลูในการเสนอขอขึน้ทะเบียน โดยการให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมให้มากสดุเท่าที่จะเป็นไปได้ 

และให้แสดงให้เห็นตามสมควรว่า ได้รับควำมยินยอมจำกชนเผ่ำพืน้เมือง จำกกำรตัดสินใจที่เสรี โดยได้รับ

ข้อมูลที่เพียงพอ เสียก่อน อนึ่ง การเสนอเพื่อขอขึน้ทะเบียน จะต้องเปิดเผยตอ่สาธารณะ ในภาษาที่เหมาะสม มี

การปรึกษาหารือและการรับฟังความเห็นของสาธารณะด้วย  ปีเดียวกนันัน้เอง ในการประชุมสมยัที่ 39 ในปี 2558  

คณะกรรมการมรดกโลกก็ได้สง่เร่ืองการเสนอขอขึน้ทะเบียนกลุม่ผืนป่าแก่งกระจานกลบัไปให้รัฐภาคี โดยขอให้รัฐ

ภาคี (รัฐบาลไทย) ‘ตอบค าถามที่เป็นข้อกังวลของส านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

(OHCHR) อย่างครบถ้วน เก่ียวกับชุมชนชาวกะเหร่ียงในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน รวมทัง้การจัดให้มี

กระบวนการมีสว่นร่วม เพื่อคลีค่ลายข้อกงัวลเก่ียวกบัสทิธิและชีวิตความเป็นอยูข่องพวกเขา’  

มีรายงานเร่ืองเก่ียวกับการจัดสรรที่ดินท ากิน และการเข้าถึงที่ดินโดยชุมชนกะเหร่ียง ซึ่งได้ถูกโยกย้าย

ออกมาว่า ยงัไม่ได้รับการแก้ไข และมีรายงานว่าที่ดินที่ได้จดัสรรให้พวกเขาในปัจจุบนั ไม่เหมาะแก่การเพาะปลกู 

เป็นการบีบบงัคบัให้หลายๆ คนต้องละทิง้ชมุชนออกไปหางานท าในเมืองตา่งๆ  

ขณะที่เราไม่ประสงค์ที่จะด่วนตดัสินเก่ียวกับความถกูต้องของข้อกล่าวหาต่างๆเหล่านัน้ แต่ใคร่ขอแสดงข้อกงัวล

อย่างจริงจงัต่อการโจมตีและการคกุคามชาวกะเหร่ียงโดยกรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช และต่อควำมล้มเหลว

ของรัฐบำลไทยที่ไม่สำมำรถรับประกันให้ควำมรับผิดของเจ้ำหน้ำที่อุทธยำนต่อกำรละเมิดเหล่ำนัน้ได้ การด าเนินการ

ต่างๆที่มุ่งเอาผิดทางอาญาและการข่มขู่คุกคามสมาชิกชุมชนชาวกะเหร่ียงและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูเหมือนจะเป็น

มาตรการท่ีมีเจตนาโดยจงใจที่จะจ ากดัการด าเนินการโดยสงบและโดยชอบธรรมของพวกเขาในการปกปอ้งสทิธิมนษุยชน 

เรายงัมีความห่วงกังวลกับกระบวนการที่ด าเนินโดยรัฐบาลไทยในการขอขึน้ทะเบียนกลุ่มผืนป่าแก่งกระจานเป็น

แหล่งมรดกโลก โดยเฉพาะในเร่ืองที่ขาดการปรึกษาหารือกบัชนเผ่าพืน้เมืองที่ได้รับผลกระทบ และควำมล้มเหลวในกำร

ได้รับควำมยนิยอมจำกคนเหล่ำนัน้ จำกกำรตัดสินใจที่เสรี โดยได้รับข้อมูลที่เพียงพอ เสียก่อน ทัง้ยงัมีความกงัวลวา่

สถานะมรดกโลกอาจสง่ผลกระทบด้านลบต่อวิถีความเป็นอยูต่ามจารีตประเพณีของชาวกะเหร่ียง การใช้สทิธิในท่ีดินของพวก

เขา และความเสี่ยงที่พวกเขาจะตกเป็นเหยื่อการบงัคบัไลรื่อ้ การเพิ่มขึน้ของนกัทอ่งเที่ยวยงัอาจกระทบตอ่สิทธิทางวฒันธรรม

ของชาวกะเหร่ียงและสิง่แวดล้อม ยกตวัอยา่งเช่น ท าให้เกิดแรงกดดนัในด้านการจดัการขยะของเสยีมากขึน้   

เราปรารถนาให้ทา่นค านงึถึงเร่ืองที่ก่อนหน้านี ้ทีผู่้รายงานพิเศษแหง่สหประชาชาติวา่ด้วยสทิธิของชนเผา่พืน้เมือง ได้

กลา่วถึงสถานการณ์ของชาวกะเหร่ียงในอทุยานแห่งชาติแก่งกระจานไว้ในรายงานปี 2559 ของเธอต่อที่ประชุมสมชัชาใหญ่

แห่งสหประชาชาติที่ว่า มาตรการเพื่อการอนุรักษ์ส่งผลกระทบอย่างไรต่อชนเผ่าพืน้เมือง2 โดยในรายงานของเธอระบุถึง

หลกัฐานท่ีเพิ่มขึน้ ที่ชีใ้ห้เห็นความเช่ือมโยงระหวา่งความมัน่คงในการถือครองที่ดินของชนเผา่พืน้เมือง กบัผลดีของการอนรัุกษ์

ในพืน้ที่คุ้มครอง รายงานยงัเน้นย า้ต่อไปว่า การมีสว่นร่วมของชนเผ่าพืน้เมืองเป็นปัจจยัส าคญัส าหรับการอนรัุกษ์ให้มีความ

                                                           
2 A/71/229, 2016, ยอ่หน้า 63 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/229 



7 
 
ยั่งยืน และในปัจจุบันมีการยอมรับกันแล้วว่า ชนเผ่าพืน้เมืองมีศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนทศัน์ใหมข่องการอนรัุกษ์ ผู้รายงานพิเศษแหง่สหประชาชาติวา่ด้วยสทิธิของชนเผา่พืน้เมืองจึงได้กระตุ้นเตอืนให้รัฐตา่ง 

ๆ ด าเนินการดงันี ้

 ‘จดัท ำกลไกต่ำงๆส ำหรบักำรสร้ำงภำคีทีเ่ข้มแข็ง เพือ่กำรมีส่วนร่วมอย่ำงสม ่ำเสมอและต่อเนือ่งของชนเผ่ำพืน้เมือง 

รวมทัง้ประกนัใหพ้วกเขำมีส่วนร่วมอย่ำงเต็มทีแ่ละอย่ำงเป็นผล ในกำรออกแบบ ด ำเนินงำน และติดตำมกิจกรรม

ดำ้นกำรอนรุกัษ์ต่ำงๆ  

 สนบัสนนุชนเผ่ำพืน้เมืองใหจ้ดัท ำกิจกรรมดำ้นกำรอนรุกัษ์ของพวกเขำเองและด ำเนินกำรอย่ำงยัง่ยืน และแลกเปลีย่น

ประสบกำรณ์กำรบริหำรกำรอนรุกัษ์กบัพวกเขำ ซ่ึงเร่ืองนีก็้จะช่วยใหเ้กิดกำรเรียนรู้มำตรกำรอนรุกัษ์ตำมแนวจำรีต

ประเพณีของชนเผ่ำพืน้เมือดว้ย ทัง้จะเป็นกำรถ่ำยทอดทกัษะในดำ้นเทคนิคในกำรใหช้นเผ่ำพืน้เมืองเขำ้มำมีส่วนร่วม

ในกำรบริหำรจดักำรพืน้ทีคุ่ม้ครอง3ดว้ย 

คณะกรรมการวา่ด้วยการขจดัการเลอืกปฏิบตัิทางเชือ้ชาติในทกุรูปแบบ ยงัได้แสดงข้อกงัวลวา่ กฎหมายคุ้มครองป่า

ไม้และสิ่งแวดล้อมหลายๆฉบบั อาจสง่ผลให้มีการเลอืกปฏิบตัิตอ่กลุม่ชาติพนัธุ์ที่อาศยัอยูต่ามป่าในประเทศไทย โดยแสดงข้อ

กงัวลเก่ียวกบัเร่ืองที่ไมม่ีหลกัประกนัวา่ รัฐบาลต้องได้รับควำมยนิยอมจำกคนเหล่ำนัน้ จำกกำรตัดสินใจที่เสรี โดยได้รับ

ข้อมูลที่ เพียงพอ เสียก่อนที่รัฐบาลจะด าเนินกระบวนการตดัสินใจใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อพวกเขา คณะกรรมการขอ

กระตุ้นให้รัฐบาลไทยทบทวนกฎหมายฉบบัตา่งๆที่เก่ียวข้องกบัป่าไม้ เพื่อรับประกนัการเคารพสทิธิในวิถีชีวิต ความเป็นอยูแ่ละ

วฒันธรรมของกลุม่ชาติพนัธุ์เหลา่นี ้รวมทัง้สทิธิในการให้ควำมยนิยอมจำกคนเหล่ำนัน้ จำกกำรตัดสินใจที่เสรี โดยได้รับ

ข้อมูลที่เพียงพอ เสียก่อน ในเร่ืองที่จะมีการตดัสินใจด าเนินการใดๆของรัฐที่อาจสง่ผลกระทบต่อพวกเขาและเพื่อคุ้มครอง

สิง่แวดล้อม4 

เราปรารถนาที่จะดงึความสนใจของรัฐบาลของ ฯพณฯ  ตอ่พนัธกรณีที่มีผลบงัคบัใช้ตามตราสารระหวา่งประเทศด้าน

สิทธิมนษุยชน การโจมตีบคุคลที่ด าเนินกิจกรรมด้านสิทธิมนษุยชนของตนโดยสงบ เป็นการละเมิดข้อบทที่ 6, 9, 19 และ 21 

ของกติการะหวา่งประเทศวา่ด้วยสทิธิพลเมืองและสทิธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights-

ICCPR) ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นรัฐภาคีโดยการภคยานวุตัิเมื่อวนัที่ 29 ตลุาคม 2539 ที่ระบวุ่า มนษุย์ทกุคนมีสิทธิติดตวัมา

แตก่ าเนิด ในชีวิต ในอิสรเสรีภาพและความมัน่คงแหง่ตน รวมทัง้มีเสรีภาพในการแสดงออกและการสมาคมด้วย  ตามข้อบทที่ 

1 ของกติการะหว่างประเทศวา่ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม (International Covenant on Economic, Social 

                                                           
3 อ้างแล้ว ยอ่หน้า 80, 81 
4 คณะกรรมการวา่ด้วยการขจดัการเลอืกปฏิบตัิทางเชือ้ชาตใินทกุรูปแบบ, ข้อสงัเกตเชิงสรุปเก่ียวกบัประเทศไทย, 
CERC/C/THA/CO/CO/1-3, 2555, ยอ่หน้า 16 
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and Cultural Rights-ICESCR) ที่ระบวุ่า ประชาชนทกุคนมีสิทธิก าหนดเจตจ านงของตนเอง โดยเพราะสิทธิที่จะ ‘ด าเนินการ

อยา่งเสรีในการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมของตน”  

เรายงัประสงค์ที่จะอ้างถึง ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพืน้เมือง (UNDRIP) ที่มีการรับรองโดยที่

ประชุมสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในปี 2550 ซึ่งรัฐบาลของ ฯพณฯ ก็ได้ออกสียงสนบัสนุนไว้ด้วย  ข้อบทที่ว่าด้วยการ

ก าหนดชะตาชีวิตตนเอง ที่ระบไุว้ในกติการะหวา่งประเทศทัง้สองฉบบัดงักลา่วข้างต้น ก็ได้รับการยืนยนัอย่างชดัเจนซ า้อีกใน

ปฏิญญาสหประชาชาติวา่ด้วยสิทธิของชนเผ่าพืน้เมือง เพื่อใช้กบัชนเผ่าพืน้เมือง (ข้อบทที่ 3)  ปฏิญญาสหประชาชาติวา่ด้วย

สิทธิของชนเผ่าพืน้เมืองที่ระบวุา่ ชนเผ่าพืน้เมืองมีสิทธิมนษุยชนอยา่งเต็มที่ ตามกฎหมายระหวา่งประเทศด้านสิทธิมนษุยชน 

(ข้อบทที ่1) และที่วา่ชนเผา่พืน้เมือง มีสทิธิในชีวิต และความมัน่คงแหง่ตน และต้องไมต่กเป็นเหยื่อความรุนแรงไมว่า่ในรูปแบบ

ใด (ข้อบทที ่7) 

ในด้านสิทธิในทรัพย์สิน ในรูปของสิทธิในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ ข้อบทที่ 26 ของปฏิญญาสหประชาชาติว่า

ด้วยสิทธิของชนเผ่าพืน้เมืองได้ยืนยนัสิทธิของชนพืน้เมืองใน ‘ที่ดิน เขตแดนและทรัพยากร ซึ่งตามจารีตประเพณี พวกเขาเป็น

เจ้าของ ครอบครอง ใช้ประโยชน์ หรือได้มา’ และเพื่อให้สิทธิเหลา่นัน้ได้รับการยอมรับโดยกฎหมาย   ‘โดยการให้ความเคารพ

ต่อจารีตประเพณี วฒันธรรม และระบบการถือครองที่ดินของชนเผา่พืน้เมืองที่เก่ียวข้องด้วย’ นอกจากนัน้ ข้อบทที่ 29 ก าหนด

วา่ ชนเผา่พืน้เมืองยงัมีสทิธิในการอนรัุกษ์ และปกปอ้งสิง่แวดล้อม  

ปฏิญญาสหประชาชาติวา่ด้วยสิทธิของชนเผ่าพืน้เมือง ยืนยนัเพิ่มเติมในข้อบทที่ 32 ว่าชนเผ่าพืน้เมืองมีสิทธิในการ

ก าหนดและจดัล าดบัความส าคญัและจดัท ายทุธศาสตร์ ส าหรับการพฒันาหรือการใช้ที่ดิน เขตแดนและทรัพยากรอื่น ๆ ของ

ตน และ ‘รัฐต้องปรึกษาและร่วมมือโดยสจุริตใจกบัชนเผา่พืน้เมืองที่เก่ียวข้อง โดยผา่นสถาบนัท่ีเป็นตวัแทนของเขา โดยได้รับ

ควำมยนิยอมจำกคนเหล่ำนัน้ จำกกำรตัดสินใจที่เสรี โดยได้รับข้อมูลที่เพียงพอ เสียก่อนที่จะมีการอนมุตัิโครงการใด 

ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อที่ดิน เขตแดนและทรัพยากรอื่น ๆ ของพวกเขา โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกบัการพฒันา การใช้ประโยชน์

หรือการขดุค้นแร่ธาต ุน า้หรือทรัพยากรอื่น ๆ’ ข้อบทที่ 10 ยงัเน้นย า้วา่ ชนเผ่าพืน้เมืองจะต้องไมถ่กูบงัคบัให้ออกจากที่ดินหรือ

เขตแดนของตน ทัง้จะไม่มีการโยกย้ายถ่ินฐานโดยปราศจากการควำมยินยอมจำกคนเหล่ำนัน้ จำกกำรตัดสินใจที่เสรี 

โดยได้รับข้อมูลที่เพียงพอ เสียก่อน และหลงัจากที่มีข้อตกลงในการชดเชยที่เป็นธรรมและเหมาะสมแล้ว และหากเป็นไปได้ 

โดยให้พวกเขามีทางเลอืกในการกลบัคืนถ่ินเดิมนัน้ได้อีก  

สืบเนื่องจากข้อเท็จจริงและข้อกล่าวหาข้างต้น จึงขอความกรุณาให้ศึกษาภำคผนวกว่ำด้วยข้อมูลอ้ำงอิงถึง

กฎหมำยระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชน ที่แนบมาพร้อมกบัหนงัสือฉบบันี ้ซึ่งได้อ้างอิงตราสารและมาตรฐานระหวา่ง

ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวข้องกับข้อกล่าวหาเหล่านี ้โดยท่านสามารถดูเนือ้หาทัง้หมดของตราสารและมาตรฐาน

ระหวา่งประเทศด้านสทิธิมนษุยชนเหลา่นีไ้ด้ที่ www.ohchr.org หรือ้าพเจ้าจะจดัให้ได้หากได้ร้องขอมา  

http://www.ohchr.org/
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  เนื่องจากเป็นเร่ืองที่เร่งด่วน ข้าพเจ้าจะยินดีอย่างยิ่ง หากรัฐบาลของ ฯพณฯ จะได้ตอบสนองในเบือ้งต้น โดยการ

คุ้มครองสทิธิของบคุคลตา่งๆที่ได้ระบไุว้ข้างต้น ตามตราสารระหวา่งประเทศ  

เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของข้าพเจ้า ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะมนตรีสทิธิมนษุยชน 

ในการหาความกระจ่างของกรณีตา่งๆที่ได้ถกูน ามาสูค่วามสนใจของพวกข้าพเจ้า ดงันัน้ข้าพเจ้าจกัขอบพระคณุยิ่ง หากทา่นจะ

ด าเนินการไปตามประเด็นดงัตอ่ไปนี ้ 

1. กรุณาให้ข้อมลูเพิ่มเติม หรือความเห็น ที่ทา่นอาจมีแก่ข้าพเจ้า เก่ียวกบัข้อกลา่วหาตา่งๆข้างต้น  

2. กรุณาให้ข้อมูลเก่ียวกับการสอบสวนคดีอาญาที่รัฐบาลของท่านด าเนินการสอบสวนและน าตัวผู้ กระท าผิดมา

ด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ในกรณีการโจมตีชุมชนชาวกะเหร่ียงในกลุ่มผืนป่าแก่งกระจาน เมื่อเดือน

พฤษภาคมและมิถนุายน 2554 การฆาตกรรมนายทศัน์กมล โอบอ้อมในเดือนกนัยายน 2554 และการบงัคบับคุคลให้

สญูหาย กรณีนายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี่ เมื่อเดือนเมษายน 2557 ทัง้กรุณาระบถุึงมาตรการเยียวยาใด ๆ ที่จดั

ให้ในกรณีเหลา่นัน้ด้วย  

3. กรุณาให้รายละเอียดของมาตรการคุ้มครองที่จดัให้แก่พยานท่ีเก่ียวข้องกบักรณีที่สอบสวนข้างต้น  

4. กรุณาแจ้งถึงมาตรการที่น ามาใช้เพื่อประกนัวา่ นกัปกป้องสิทธิมนษุยชนที่เป็นชนเผ่าพืน้เมือง สามารถด าเนินงานท่ี

ชอบธรรมของตนตอ่ไปได้ โดยไมต้่องหวาดกลวัตอ่การขม่ขู ่ภยัประหตัประหาร และการคกุคามไมว่า่ในรูปแบบใด  

5. กรุณาแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัมาตรการที่น ามาใช้ปฏิบตัิตามข้อมติที่ 39 COM 8B.5 ของคณะกรรมการมรดกโลกในปี 

2558 โดยเฉพาะกรุณาให้ข้อมลูเก่ียวกบั  

ก. มาตรการอะไรที่น ามาใช้เพื่อประกนัการมีสว่นร่วมของชาวกะเหร่ียงในการบริหารจดัการกลุม่ผืนป่าแก่งกระจาน 

ข. มีการปรึกษาหารืออย่างไรเพื่อแสวงหาควำมยินยอมโดยกำรตัดสินใจที่ เสรี โดยได้รับข้อมูลที่ เพียงพอ 

เสียก่อนจำกชุมชนชำวกะเหร่ียงในกลุม่ผินป่าแก่งกระจาน ในกระบวนการพิจารณาการขอขึน้ทะเบียนเป็น

แหลง่มรดกโลก  

ค. มีการด าเนินงานอยา่งไรเพื่อให้ข้อบงัคบั กฎระเบียบ และการปฏิบตัิของกรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์

พืช สอดคล้องกบัมาตรฐานระหวา่งประเทศด้านสทิธิมนษุยชน  

ง. มีกลไกเพื่อคลีค่ลายข้อพิพาทในกลุม่ผืนป่าแก่งกระจาน ที่เป็นกลางหรือไม ่และชมุชนท่ีได้รับผลกระทบสามารถ

เข้าถึงกลไกดงักลา่วอยา่งไร  

จ. รัฐบาลมีมาตรการใดเพื่อประกนัให้มีการปรับปรุงวิถีชีวิตของชมุชนชาวกะเหร่ียง รวมทัง้การเข้าถึงที่ดินท่ีเหมาะ

แก่การเพาะปลกู  

ระหวา่งที่รอค าตอบ ข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้ทา่นใช้มาตรการชัว่คราวที่จ าเป็นใด ๆ เพื่อยตุิการละเมิดตามข้อกลา่วหา 

และปอ้งกนัไมใ่ห้มีการละเมิดซ า้อีก และกรณีที่การสอบสวนสนบัสนนุหรือชีไ้ปในทางวา่ข้อกลา่วหาเหลา่นัน้รเป็นความจริง ให้

ประกนัวา่จะมีความรับผิดของบคุคลที่รับผิดชอบตอ่การละเมิดเหลา่นัน้ 
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เราอาจแสดงข้อกงัวลต่อสาธารณะในอนาคตอนัใกล้นี ้ เนื่องจาก ในทศันะของเรา ข้อมูลที่จะน าไปสู่การจดัท าใบ

แถลงขา่วของเรา มีความนา่เช่ือถือมากเพียงพอ ซึง่บง่ชีว้า่เป็นประเด็นท่ีต้องได้รับการพิจารณาโดยทนัที เรายงัเช่ือวา่ ควรแจ้ง

ให้สาธารณชนทราบกว้างขวางขึน้ ถึงผลกระทบจากข้อกลา่วหาข้างต้น ในใบแถลงข่าวจะระบุว่าเราได้ติดต่อกบัรัฐบาลของ 

ฯลฯ  เพื่อขอให้ชีแ้จงประเด็นค าถามเหลา่นีแ้ล้ว  

ข้อมลูและค าตอบใด ๆ ท่ีเราได้รับจากรัฐบาลของ ฯลฯ  จะได้รับการเปิดเผยตอ่สาธารณะผ่านเว็บไซต์รายงานข้อมลู

ภายใน 60 วนั และจะมีการเปิดเผยในรายงานท่ีเสนอตอ่คณะมนตรีสทิธิมนษุยชนตามปรกติด้วย 

เรียน ฯพณฯ ทราบวา่ เราจะให้ความส าคญัตอ่ประเด็นเหลา่นีอ้ยา่งมากสดุ  

Bernard Duhaime 

ประธานร่วมและผู้รายงานพิเศษคณะท างานวา่ด้วยการสญูหายของบคุคลโดยถกูบงัคบัและโดยไมส่มคัรใจ 

David R. Boyd 

ผู้รายงานพิเศษแหง่สหประชาชาติวา่ด้วยพนัธกรณีด้านสทิธิมนษุยชนเก่ียวกบัการได้อยูใ่นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภยั สะอาด

และเหมาะกบัสขุภาพ 

Michel Forst 

ผู้รายงานพิเศษแหง่สหประชาชาติวา่ด้วยสถานการณ์ของนกัปกปอ้งสทิธิมนษุยชน 

Victoria Tauli-Corpuz 

ผู้รายงานพิเศษแหง่สหประชาชาติวา่ด้วยสทิธิของชนเผา่พืน้เมือง 

  

ภำคผนวก 

ข้อมูลอ้ำงอิงถงึกฎหมำยระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชน 

สืบเนื่องจากข้อเท็จจริงและข้อกงัวลตามข้อกล่าวหาต่างๆข้างต้น เราขอเสนอให้รัฐบาลของท่านให้ความสนใจต่อ

พนัธกรณีที่มีผลบงัคบัใช้ตามกฎหมาย ตามตราสารระหวา่งประเทศด้านสิทธิมนษุยชน การโจมตีบคุคลที่ด าเนินการด้านสทิธิ

มนษุยชนของตนอย่างสงบ เป็นการละเมิดข้อบทที่ 6, 9, 19 และ 21 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง ซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นรัฐภาคีโดยการภคยานวุตัร เมื่อวนัที่ 29 ตลุาคม 2539 ที่ระบวุ่า มนษุย์ทกุคนมีสิทธิโดย

ก าเนิดในชีวิตมาอิสรภาพและความมัน่คงแหง่ตน และมีเสรีภาพในการแสดงออกและการสมาคม เรายงัประสงค์จะอ้างถึง ข้อ 

4 ของกติกา ICCPR ซึ่งก าหนดขอบเขตที่เข้มงวดที่รัฐอาจเลี่ยงพนัธกรณีบางประการ ในภาวะฉุกเฉินสาธารณะซึ่งคุกคาม
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ความอยู่รอดของชาติ และได้มีการประกาศภาวะนัน้อยา่งเป็นทางการแล้ว การเลี่ยงพนัธกรณีต้องเป็นข้อยกเว้นและชัว่คราว 

และยงัต้องด าเนินการอยา่งเคร่งครัดตามความฉกุเฉินของสถานการณ์นัน้ ๆ  

ตามข้อบทที่ 1 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และกติการะหว่างประเทศว่า

ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม ประชาชนทัง้ปวงมีสิทธิก าหนดเจตจ านงของตนเอง โดยอาศยัสิทธิเช่นว่านี ้  

ประชาชนเหลา่นัน้จะก าหนดสถานะทางการเมืองของตนโดยเสรี และพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมของตนอยา่งเสรี                 

เรายงัประสงค์จะอ้างถึง  ปฏิญญาสหประชาชาติวา่ด้วยสิทธิของชนเผ่าพืน้เมือง ซึ่งรับรองโดยที่ประชมุสมชัชาใหญ่

แห่งสหประชาชาติในปี 2550 รวมทัง้รัฐบาลของ ฯพณฯ ได้ออกสียงสนบัสนนุ ข้อบทว่าด้วยการก าหนดเจตจ านงของตนเอง 

ตามกติกาทัง้สองฉบบั ได้รับการยืนยนัอย่างชัดเจนซ า้อีกในปฏิญญาสหประชาชาติว่า ด้วยสิทธิของชนเผ่าพืน้เมือง เพื่อใช้

บงัคบัใช้กบัชนพืน้เมือง (ข้อบทที่ 3)  ปฏิญญาสหประชาชาติวา่ด้วยสิทธิของชนเผ่าพืน้เมืองก าหนดวา่ ชนพืน้เมืองมีสิทธิที่จะ

ได้เข้าถึงอยา่งเต็มที่ซึง่สิทธิมนษุยชนตามกฎหมายระหวา่งประเทศด้านสิทธิมนษุยชน (ข้อบทที่ 1) และที่ว่าชนพืน้เมืองมีสทิธิ

ในมีชีวิตและมีความมัน่คงแหง่ตน และต้องไมต่กเป็นเหยื่อความรุนแรงไมว่า่ในรูปแบบใด (ข้อบทที ่7)  

ในแง่ของสิทธิในทรัพย์สนิ ในรูปของสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและที่ดิน ข้อบทที่ 26 ของปฏิญญาสหประชาชาติวา่

ด้วยสิทธิของชนเผ่าพืน้เมืองยืนยนัสิทธิของชนพืน้เมืองใน ‘ที่ดินและเขตแดนและทรัพยากร ซึ่งพวกเขาได้ครอบครอง เป็น

เจ้าของตามจารีตประเพณี หรือมิฉะนัน้จากการที่เคยใช้หรือเคยได้รับมาก่อน’ และการยอมรับสิทธิทางกฎหมาย ‘โดยการให้

ความเคารพตอ่จารีตประเพณี วฒันธรรม และระบบการถือครองที่ดินของชนเผา่พืน้เมืองที่เก่ียวข้องด้วย’  

นอกจากนัน้ ปฏิญญาสหประชาชาติวา่ด้วยสิทธิของชนเผ่าพืน้เมือง ข้อบทที่ 29 ยืนยนัเพิ่มเติมวา่ ชนพืน้เมืองมีสทิธิ

ในการอนรัุกษ์ ฟืน้ฟแูละปกปอ้งสภาพแวดล้อม และในข้อ 24 ชนพืน้เมืองมีสทิธิในการเข้าถึงยาพืน้บ้าน และการธ ารงวิถีปฏิบตัิ

เพื่อรักษาสขุภาพของตน รวมทัง้การอนรัุกษ์พืชสมนุไพรที่ส าคญั สตัว์ และแร่ธาตตุา่ง ๆ   

ปฏิญญาสหประชาชาติวา่ด้วยสิทธิของชนเผ่าพืน้เมือง ยืนยนัเพิ่มเติมในข้อบทที่ 32 ว่าชนเผ่าพืน้เมืองมีสิทธิในการ

ก าหนดและจดัล าดบัความส าคญัและจดัท ายทุธศาสตร์ ส าหรับการพฒันาหรือการใช้ที่ดิน เขตแดนและทรัพยากรอื่น ๆ ของ

ตน และ ‘รัฐต้องปรึกษาและร่วมมือโดยสจุริตใจกบัชนเผา่พืน้เมืองที่เก่ียวข้อง โดยผา่นสถาบนัท่ีเป็นตวัแทนของเขา โดยได้รับ

ควำมยนิยอมจำกคนเหล่ำนัน้ จำกกำรตัดสินใจที่เสรี โดยได้รับข้อมูลที่เพียงพอ เสียก่อนที่จะมีการอนมุตัิโครงการใด 

ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อที่ดิน เขตแดนและทรัพยากรอื่น ๆ ของพวกเขา โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกบัการพฒันา การใช้ประโยชน์

หรือการขดุค้นแร่ธาต ุน า้หรือทรัพยากรอื่น ๆ’   

นอกจากนัน้ ข้อบทที ่32 ของปฏิญญาสหประชาชาติวา่ด้วยสทิธิของชนเผา่พืน้เมอืงยงัเน้นย า้วา่ รัฐต้องใช้กลไกที่เป็น

ผลเพื่อให้เกิดการเยียวยาอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ต่อการด าเนินงานใด ๆ และต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อบรรเทา

ผลกระทบร้ายแรงทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม หรือจิตวิญญาณ ข้อบทที่ 10 ยงัเน้นย า้ว่า ชนเผ่าพืน้เมือง

จะต้องไมถ่กูบงัคบัให้ออกจากที่ดนิหรือเขตแดนของตน ทัง้จะไมม่ีการโยกย้ายถ่ินฐานโดยปราศจากการควำมยนิยอมจำกคน
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เหล่ำนัน้ จำกกำรตัดสินใจที่เสรี โดยได้รับข้อมูลที่เพียงพอ เสียก่อน และหลงัจากที่มีข้อตกลงในการชดเชยที่เป็นธรรม

และเหมาะสมแล้ว และหากเป็นไปได้ โดยให้พวกเขามีทางเลอืกในการกลบัคืนถ่ินเดิมนัน้ได้อีก  

สดุท้าย เรายงัประสงค์จะเสนอให้รัฐบาลของ ฯพณฯ ได้พิจารณา ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยนกัปกป้องสิทธิ

มนษุยชนที่ระบวุา่ บคุคลทกุคนมีมิทธิที่จะสง่เสริมและตอ่สู้ เพื่อให้เกิดการคุ้มครอง และให้ได้มาซึง่สิทธิมนษุยชน และที่ชีแ้นะ

ความรับผิดชอบและหน้าที่ของรัฐที่จะคุ้มครอง สง่เสริมและน าสทิธิมนษุยชนและเสรีภาพชัน้พืน้ฐานไปปฏิบตัิ (ข้อบทที ่1 และ 

2) และอธิบายถึงพนัธกรณีของรัฐ เพื่อประกนัว่า จะไม่มีบคุคลใดตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง การข่มขู่คกุคาม การตอบโต้ 

เนื่องจากการที่บคุคลนัน้ได้ใช้สทิธิอยา่งชอบธรรมในฐานะนกัปกปอ้งสทิธิมนษุยชน (ข้อบทที ่12)  


