






 
 
 
 
 

 

รายงานการพิจารณาศึกษา 
เร่ือง  “แนวทางการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

และการลอบประทุษร้ายประชาชน” 

 

ของ 
 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหา 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน และการลอบประทุษร้ายประชาชน  

สภาผู้แทนราษฎร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย 
การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 
ส านักกรรมาธิการ ๒ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 



ก 
 

ค าน า 
 

ตามท่ีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันพฤหัสบดีที่  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาญัตติด่วน เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
เพ่ือตรวจสอบและศึกษา ติดตามการท างานของหน่วยงานภาครัฐ ต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและ 
ถูกประทุษร้ายของประชาชน (นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์ เป็นผู้เสนอ) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎร
แต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มาใช้สิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญ (นายสมมุติ  เบ็ญจลักษณ์ เป็นผู้ เสนอ) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎร 
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการลอบประทุษร้ายนักกิจกรรมทางการเมือง  
(นายปิยบุตร  แสงกนกกุล กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ญัติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงในการด าเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง กรณีประชาชนที่ถูกท าร้าย  
และสูญหาย (นายอันวาร์  สาและ เป็นผู้เสนอ) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญเพ่ือพิจารณาและศึกษาการสูญหาย ตาย บาดเจ็บ เนื่องจาก สันนิษฐานว่าเกิดจากการกระท าของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (นายกมลศักดิ์   ลีวาเมาะ เป็นผู้ เสนอ) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎร  
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาและยุติการใช้ความรุนแรง  
ในสังคมทุกรูปแบบ (นางผ่องศรี  แซ่จึง และนางมุกดา  พงษ์สมบัติ เป็นผู้ เสนอ) ญัตติ เรื่อง ขอให้ 
สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ที่ส่งผล
กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นายนิรามาน  สุไลมาน เป็นผู้เสนอ) 
ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเขตการปกครองพิเศษพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนใต้ (นายสัญหพจน์  สุขศรีเมือง เป็นผู้เสนอ) และญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎร  
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการบังคับใช้พระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือประกอบการพิจารณาการบังคับใช้หรือขอขยายระยะเวลา 
การบังคับใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และก าหนดหลักเกณฑ์ 
การประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ (นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ เป็นผู้เสนอ) 
และที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน และการลอบประทุษร้ายประชาชน เพ่ือเพ่ือพิจารณาศึกษา นั้น 

ทั้งนี้  คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
และการลอบประทุษร้ายประชาชน ได้พิจารณาศึกษาญัตติดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถสรุป
สาระส าคัญแห่งการแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งสามารถสังเคราะห์ได้ตามหลักการว่าด้วยกฎหมาย กระบวนการ
ยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน อันจะน ามาซึ่งการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน การดูแลและปูองกัน
ประชาชนถูกท าร้ายและสูญหาย การบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การใช้กฎหมายพิเศษ 
และสถานการณ์สิทธิชนเผ่าพ้ืนเมือง ชาติพันธุ์ ตลอดจนการเยียวยาผู้เสียหายจากกรณีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และได้พิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวจากกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้เชิญ
หน่วยงานต่าง ๆ มาให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาและได้รวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต 
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จึงได้จัดท ารายงานฉบับนี้  โดยจ าแนกประเด็นที่ส าคัญเพ่ือให้คณะรัฐมนตรี 
กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาเพ่ือแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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๑. การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
สิทธิมนุษยชน ถือเป็นหลักสากลที่ประเทศต่าง  ๆ ทั่วโลกให้ความส าคัญ ดังนั้น  

เมื่อประเทศไทยเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน สหประชาชาติ และเคยเป็นประธานคณะมนตรี 
สิทธิมนุษยชน สหประชาชาติ ก็เท่ากับไทยได้เข้าไปร่วมรับผิดชอบการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั่วโลกแล้ว  
โดยไทยจะต้องเป็นตัวอย่างของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และควรปฏิบัติตามค ามั่นด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้ให้ไว้
กับประชาคมโลกอย่างจริงจังโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในฐานะสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของสหประชาชาติ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตในแก้ปัญหาดังกล่าว ดังนี้ 

๑.๑ กรณีความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงจากความขัดแย้งทางการเมือง
รัฐบาลควรปูองกันมิให้มีการกระท ารัฐประหารในอนาคต และมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 

๑.๒ รัฐสภาควรพิจารณาด าเนินการปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีบทบัญญัติให้การ
รับรองข้อบทในอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี  พร้อมทั้งบัญญัติให้ศาล
รับรองข้อบทต่าง ๆ ตามอนุสัญญาฯ เพ่ือให้ประชาชนสามารถอ้างข้อบทตามอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน 
ในศาลกรณีเกิดการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

๑.๓ กรณีการประทุษร้ายนักกิจกรรมทางการเมือง รัฐบาลต้องด าเนินการทุกวิถีทาง 
ในการอ านวยความยุติธรรม เปิดเผยความจริง พร้อมรับผิดชอบ (accountability) และน าผู้กระท าผิด 
มาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

๑.๔ รัฐบาล และรัฐสภาควรด าเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ รวมถึงกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๖ เพ่ือมิให้มีการน ามา
ฟูองร้องเพ่ือคุกคามนักสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรมทางการเมือง และควรปรับปรุงพระราชบัญญัติการชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้สอดคล้องกับกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  ข้อบทที่ ๒๑ 
และควรน าความเห็นทั่วไป ที่ ๓๗ (General Comment No. 37)  ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
สหประชาชาติมาใช้ในการคุ้มครองการชุมนุมโดยสงบของประชาชน 

๑.๕ รัฐบาลและรัฐสภา ควรเร่งรัดการตรากฎหมายว่าด้วยการทรมานและการบังคับ
บุคคลให้สูญหาย ที่สอดรับกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ
โดยถูกบังคับ (International Convention for the Protection of All Person from Enforced 
Disappearance – ICPPED) และให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคน 
จากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ของสหประชาชาติ 

๑.๖ กรณีพลเมืองไทยที่ถูกบังคับสูญหายในต่างประเทศ เพ่ืออ านวยความยุติธรรมให้แก่
ผู้เสียหายและครอบครัว พนักงานสอบสวนควรน าส่งพยานหลักฐานทางคดีที่ปรากฏ โดยประสานความร่วมมือกับ 
ส านักงานอัยการสูงสุด ตามหลักการช่วยเหลือคดีความทางอาญา (MLAT) ตามสนธิสัญญาว่าด้วย 
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญาในภูมิภาคอาเซียน  

๑.๗ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเร่งก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหา 
การใช้กระบวนการฟูองร้องด าเนินคดีเพ่ือตอบโต้การท างานของนักปกปูองสิทธิมนุษยชน  นักกิจกรรม 
ด้านประชาธิปไตยและการเมือง หรือที่เรียกว่า “การด าเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือระงับการมีส่วนร่วม 
ในกจิการสาธารณะ (Strategic Lawsuits Against Public Participation - SLAPPs)” เพ่ือให้มีเกิดการแก้ไข
กฎหมายเพื่อปูองกันปัญหาการฟูองคดีโดยไม่สุจริตหรือเพ่ือกลั่นแกล้ง รวมถึงการให้มีหรือการบัญญัติกฎหมาย
ฉบับใหม่ที่มีเนื้อหาในการเพื่อปูองกันการด าเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือระงับการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ



ค 
 

ของประชาชน (Anti – SLAPPs Law) และควรแก้ไขระเบียบกองทุนยุติธรรม ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและ
หลักสิทธิมนุษยชนสากล เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงง่าย 

๑.๘ รัฐบาลควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
ที่ประเทศไทยเป็นภาคีแก่เจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคง เพ่ือให้มีความรู้
ความเข้าใจหลักสิทธิมนุษยชนสากล และเพ่ือปูองกันมิให้มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

๑.๙ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ควรจัดให้มีพนักงานสอบสวนหญิงที่เพียงพอในทุกสถานีต ารวจ 
และจัดให้มีสถานที่เฉพาะในการร้องเรียนและการสอบสวนด้านความรุนแรงที่เกี่ยวกับเพศสภาพ และควรจัด
ให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุ กรูปแบบ 
(International Convention on Elimination All form of Discrimination) รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับ 
ความอ่อนไหวทางเพศสภาพ (gender sensitivity) ในโรงเรียนต ารวจ และพนักงานสอบสวน มีการ 
ตรากฎหมายเพ่ือเป็นการควบคุม ดูแล ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๑๐ กระทรวงยุติธรรม ในฐานะหน่วยงานหลักตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓  ควรด าเนินการออกกฎกระทรวงเพ่ือรองรับ
การด าเนินการน ารูปแบบการท างานของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย)  บ้านกาญจนาภิเษก  
เพ่ือเป็นต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเด็กที่เคยก้าวพลาดในชีวิต เพ่ือปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของเด็ก 
ที่เคยก่ออาชญากรรมให้ส านึกผิดและกลับตัวเป็นผู้ท าประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

๑.๑๑ กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐ  ควรให้มีหน่วยงานกลาง 
ที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนร่วมในการสืบสวนสอบสวน  รัฐสภาควรปรับปรุงรัฐธรรมนูญและ 
พระราชบัญญัติศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ กรณีที่พลเรือนเป็นผู้เสียหาย ควรอยู่ภายใต้อ านาจศาลพลเรือน  
รวมไปถึงปรับปรุงกฎหมายพิเศษต่าง ๆ ที่ให้อ านาจเจ้าหน้าที่ต้องโดยไม่ต้องรับผิด 

๑.๑๒ คณะรัฐมนตรี และกระทรวงยุติ ธรรม ควรยกร่ างกฎหมายว่ าด้วยการจัดตั้ ง  
ศาลสิทธิมนุษยชน แห่งประเทศไทย หรือ TCHR (Thailand Court on Human Rights) ขึ้นเพ่ือเป็นการสร้าง
หลักประกันสูงสุดในการที่ประชาชนพลเมืองจะได้มีหลักประกันสมบูรณ์ในด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน 
ให้เป็นศาลช านาญการพิเศษเฉพาะด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน 

๑.๑๓ รัฐสภาควรตราพระราชบัญญัติการชดเชยและเยียวยากลาง กรณีผู้เสียหายจากการ
ชุมนุมทางการเมือง การละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรง พ.ศ. .... รวมไปถึงน าแนวคิดการเยียวยาที่ไม่ใช่ 
ค่าสินไหมทดแทนมาใช้ เช่น การคืนศักดิ์ศรี การขอโทษสาธารณะ (public apology) การเยียวยา 
ทางกฎหมาย (judicial remedy) การสร้างสถานที่ร าลึก (memorization) การปฏิรูปกฎหมาย หรือการ
ปฏิรูปหน่วยงานความมั่นคง เป็นต้น 

 
๒. การบังคับใช้กฎหมายความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

จากสถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นความ
ขัดแย้งที่มีความทับซ้อนของสาเหตุปัญหาและสั่งสมมาเป็นเวลานานหลายปี  ส่งผลให้ภาครัฐจ าต้องใช้
มาตรการทางกฎหมายหรือกฎหมายพิเศษ เป็นเครื่องมือให้หน่วยงานของรัฐสามารถปฏิบัติหน้าที่และ
แก้ปัญหาความมั่นคงในพ้ืนที่ได้ อย่างไรก็ตาม ผลของการบังคับใช้กฎหมายพิเศษกลับท าให้พบผู้เสียหายจาก
กรณีการละเมิดสิทธิและการกระท าความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าปมปัญหา
ความขัดแย้งในพ้ืนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงมีข้อเสนอแนะ
และข้อสังเกตในแก้ปัญหาดังกล่าว ดังนี้ 



ง 
 

๒.๑ รัฐบาลควรทบทวนกฎหมายความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่บังคับใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน เช่น แยกกฎหมายความมั่นคงทางการเมือง ออกจากความมั่นคงหรือภัยสาธารณะในทางเศรษฐกิจ 
และภัยธรรมชาติ พร้อมทั้งวางหลักนิติธรรมเป็นมาตรฐานก ากับระบบกฎหมายความมั่นคงทั้งระบบไว้ใน
รัฐธรรมนูญ การปรับปรุงระบบกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญ และการปรับปรุงระบบกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติ 

๒.๒ รัฐบาลควรทบทวนการบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงตามหลักการสากล 
เช่น พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ.๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒.๓ รัฐสภาควรมีบทบาทส าคัญในการประกาศและก ากับดูแลสถานการณ์ฉุกเฉิน 
และพฤติการณ์ที่น าไปสู่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานภาวะฉุกเฉินที่ “คุกคาม
ความอยู่รอดของชาติ” ตามท่ีก าหนดไว้ใน ICCPR และหลักสากล 

 
๓. กฎหมายกลางเรื่องการเยียวยาผู้เสียหายจากกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

เพ่ือให้เกิดมาตรการหรือมาตรฐานสากลของการคุ้มครองผู้เสียหายกรณีมีการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนทั้งผู้เสียหายจากอาชญากรรมธรรมดาและที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือกระท าที่อาจมีแรงจูงใจ  
ทางการเมือง ซึ่งปัจจุบันประชาชนผู้ตกเป็นผู้เสียหายจากอาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือกระท าที่อาจมี
แรงจูงใจทางการเมืองจึงไม่อาจได้รับการช่วยเหลือประการใดจากภาครัฐ เพราะยังไม่ใช่ผู้เสียหายในคดีอาญา 
ดังนั้น ขอบเขตความเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายไทยยังไม่อาจท าให้ผู้เสียหายในอาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดยตรง
หรือกระท าที่อาจมีแรงจูงใจทางการเมืองได้รับการคุ้มครองสิทธิได้ คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงมีข้อเสนอแนะ
และข้อสังเกตในแก้ปัญหาดังกล่าว ดังนี้ 

- คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาควรมีการตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเพ่ือคุ้มครอง  
ผู้ได้รับความเสียหายกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นการเฉพาะ โดยการตรากฎหมายกลางเพ่ือการ
เยียวยาผู้เสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น ต้องมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้การด าเนินการเยียวยา 
และฟ้ืนฟูบุคคล สังคม องค์กร และสถาบันที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทั้งในระยะสั้น 
และระยะยาว เป็นไปตามแนวทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และความยุติธรรมทางสังคม เพ่ือส่งเสริม 
ให้เกิดความปรองดองและปูองกันมิให้เกิดความรุนแรงและ ความสูญเสียขึ้นอีกในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรมนั้น
การด าเนินการเยียวยาและฟ้ืนฟู บุคคล สังคม องค์กรและสถาบันที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง 
ทั้งในระยะสั้นและ ระยะยาว ตามแนวทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  และความยุติธรรมทางสังคม  
เพ่ือส่งเสริมให้เกิด ความปรองดองและปูองกันมิให้เกดิความรุนแรงและความสูญเสียขึ้นอีกในอนาคตอย่างเป็น
รูปธรรม 

 
๔. สถานการณ์สิทธิชนเผ่าพื้นเมือง ชาติพันธุ์ และความคุ้มครองทางกฎหมาย 

การส่งเสริมและคุ้มครองชนเผ่าพ้ืนเมือง/กลุ่มชาติพันธุ์  ควรที่จะเริ่มต้นจากปัญหา 
และความต้องการของประชาชนกลุ่มที่จะได้รับผลของการบังคับใช้กฎหมาย ดังนั้น การทบทวนกฎหมาย 
และการอนุวัติกฎหมายให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ จะประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนากลไกในการ
บังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย และกลไกเหล่านี้ต้องมีหน้าที่และอ านาจในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ๑) การส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิชนเผ่า พ้ืนเมือง/กลุ่มชาติพันธุ์  ที่จะต้องส่งเสริมสิทธิในการจัดการตนเอง  (Self-
Determination) ในรูปของสภาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้การคุ้มครอง 



จ 
 

นักปกปูองสิทธิมนุษยชน มาตรการในการส่งเสริมสิทธิของชนเผ่าพ้ืนเมือง ๒) การส่งเสริมการพัฒนาเขตพ้ืนที่
วัฒนธรรมพิเศษหรือเขตพ้ืนที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมที่ผนวกรวมพ้ืนที่ทางจิตวิญญาณหรือพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์เข้าไว้ด้วย 
พร้อมไปกับอ านาจในการเพิกถอนออกจากพ้ืนที่คุ้มครองที่เป็นปุาอนุรักษ์ประเภทต่าง  ๆ และหน้าที่ในการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานตามกฎหมาย การก าหนดบทลงโทษการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการเลือกปฏิบัติ
ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบของชนเผ่าพ้ืนเมือง และการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดสิทธิของ 
ชนเผ่าพ้ืนเมือง นอกจากนี้ รัฐบาลควรมีการรวบรวมกรณีตัวอย่างทั้งในด้านกฎหมาย นโยบาย กลไก และ
วิธีด าเนินการจากประเทศอ่ืน ๆ ที่มีประสบการณ์ที่ดีในกิจการเกี่ยวกับชนเผ่าพ้ืนเมือง เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาการยกร่างกฎหมาย คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต 
ในแก้ปัญหาดังกล่าว ดังนี้ 

๔.๑ รัฐบาล ควรจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถปฏิบัติตาม
กฎหมายนี้ได้จริง แต่งตั้งคณะกรรมการพหุภาคีระดับชาติและระดับจังหวัดเพ่ือท าหน้าที่เอ้ือและหนุนเสริม  
ให้การปฏิบัติตามกฎหมายนี้ของหน่วยงานต่าง ๆ มีความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการด าเนินงานของสภาชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศไทย และติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
โดยประหยัด และก าหนดกลไกของรัฐในการประสานความร่วมมือกับสภาชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศไทย 

๔.๒ กระทรวงวัฒนธรรม ควรร่วมกับสภาชนเผ่าพ้ืนเมืองพัฒนาแผนปฏิบัติการเพ่ือการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของชนเผ่าพ้ืนเมืองทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ขึ้นทะเบียนจารึกมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ  และเลือกสรรเพ่ือน าขึ้นจารึกเป็นมรดก 
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของ UNESCO พร้อมกับพัฒนามาตรการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วที่ปฏิบัติได้จริง จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเขตพ้ืนที่วัฒนธรรมพิเศษ 
เป็นประจ าทุกปี ร่วมกับสภาชนเผ่าพ้ืนเมืองพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมที่มีการควบคุมคุณภาพ 
รวมทั้งการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และโดยความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สนับสนุน
งบประมาณช่วยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชนเผ่าพ้ืนเมือง  และพัฒนาสื่อเพ่ือการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์คุณค่าของการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมผ่านช่องทางสื่อประเภทต่าง ๆ รวมถึงการเสริมสร้าง
พ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชนเผ่าพ้ืนเมืองในระดับภาค ระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ 

๔.๓ กระทรวงศึกษาธิการ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาของรัฐร่วมกับชุมชน
ชนเผ่าพ้ืนเมืองพัฒนาหลักสูตรวิถีวัฒนธรรมชนเผ่าพ้ืนเมือง และการสนับสนุนครูภูมิปัญญาของท้องถิ่น  
โดยให้การเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักสูตรดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานั้น
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรวิถีวัฒนธรรมชนเผ่าพ้ืนเมือง รวมทั้งการพัฒนาสื่อ 
ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือใช้ในการเรียนรู้ของนักเรียน พัฒนานโยบายส่งเสริมการศึกษาทวิภาษา/พหุภาษา
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาสิทธิมนุษยชน (Human Rights 
Education) และส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนชนเผ่าพ้ืนเมืองจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานด้วยตนเองในท้องถิ่น 

๔.๔ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ควรสนับสนุนงบประมาณ
ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับชาติพันธุ์สัมพันธ์ การศึกษาพหุวัฒนธรรม และสนับสนุนให้
องค์กรชนเผ่าพ้ืนเมืองที่มีศักยภาพพัฒนาสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยตนเอง 

๔.๕ กระทรวงมหาดไทย ควรจัดท าแผนและด าเนินการเร่งรัดแก้ไขภาวะคนไร้รัฐ/ 
ไร้สัญชาติโดยความร่วมมือกับองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง และจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เข้าสู่พ้ืนที่ของชนเผ่า
พ้ืนเมืองเพ่ือให้บริการทางทะเบียนราษฎร์ 



ฉ 
 

๔.๖ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ควรเร่งทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศโดยจัดให้มีการประชาพิจารณ์ 
อย่างกว้างขวางโดยเน้นกลุ่มผู้ที่จะได้รับผลของกฎหมายเป็นส าคัญ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
ในการก าหนดนโยบาย การวางแผน การด าเนินงาน การก ากับติดตามและการประเมินผลแผนงานและ
โครงการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เนื้อหาและสาระส าคัญของ
สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเข้าร่วมให้แก่สาธารณชนผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ 

๔.๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรส่งเสริมเกษตรกร กลุ่มและเครือข่ายเกษตรกร
ยั่งยืนในรูปแบบต่าง ๆ เ พ่ือการผลิตภัณฑ์เกษตรที่สะอาดและปลอดภัยกับทั้ งผู้ผลิตและผู้บริ โภค  
พัฒนานโยบายและมาตรการส่งเสริมพันธุ์พืชพ้ืนบ้านที่มีความหลากหลาย และการจัดตั้งธนาคารพันธุ์พืช 
ระดับชุมชนเพ่ือการรวบรวมและการแพร่ขยายพันธุ์ และสนับสนุนการจัดการด้านการตลาดให้แก่กลุ่ม 
และเครือข่ายสตรีชนเผ่าพ้ืนเมือง รวมทั้งการสนับสนุนพื้นที่ค้าขายในระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัด 

๔.๘ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรส่งเสริมและสนับสนุน 
การพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชนชนเผ่าพ้ืนเมือง เครือข่ายสตรีชนเผ่าพ้ืนเมือง เครือข่ายผู้สูงอายุและ 
ผู้ไร้ความสามารถที่เป็นชนเผ่าพ้ืนเมือง และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพนอกการเกษตรให้แก่กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ
และผู้พิการชนเผ่าพื้นเมือง 

๔.๙ กระทรวงยุติธรรม ควรจัดให้มีหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่เพ่ือออกเผยแพร่ความรู้และ 
ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องและอยู่ในความสนใจของชุมชน  จัดให้มีระบบล่ามแปลภาษา
ส าหรับผู้ใช้ภาษาแม่ที่ไม่ใช่ภาษาไทย เมื่อต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม จัดให้มีกลไกรับเรื่องราวร้องเรียน/
ร้องทุกข์ในเรื่องที่มีประเด็นทางกฎหมายส าหรับชนเผ่าพ้ืนเมืองและบุคคลทั่วไป และจัดให้มีการเยียวยา
ผู้เสียหายหรือผู้เคราะห์ร้ายที่เป็นชนเผ่าพ้ืนเมืองจากการกระท าของผู้อื่น 



สารบัญ 
 หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ 

๑. รายนามคณะกรรมาธิการ ๑ 
๒. รายนามที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๓ 
๓. รายนามผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมาธิการ ๓ 
๔. รายนามคณะอนุกรรมาธิการ ๔ 
๕. หน่วยงานผู้มาชี้แจงในคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๖ 
๖. การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๖ 
๗.ผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

๗.๑ ประเด็นการพิจารณาที่ ๑ ๘ 
รายงานการศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการลอบประทุษร้ายประชาชน  
กรณีการละเมิดสิทธิทางด้านการเมือง และละเมิดสิทธิด้านอ่ืน ๘ 
บทที่ ๑ กลไกสากลกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๘ 
บทที่ ๒ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญ ๒๔ 
บทที่ ๓ ประเทศไทย: ภาพรวมสถานการณ์การเมืองและความรุนแรง  ๓๙ 
บทที่ ๔ การประทุษร้ายและการใช้ความรุนแรงต่อนักกิจกรรมทางการเมือง 

ภายหลังรัฐประหาร ๒๕๕๗   ๔๒ 
บทที่ ๕ การบังคับบุคคลสูญหาย (Enforced Disappearance) ๕๔ 

- บริบททั่วไป ๕๔ 
- กรอบกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการบังคับบุคคลให้สูญหาย ๕๖ 
- นโยบายของรัฐที่ท าให้เกิดการบังคับสูญหาย ๕๗ 
- การเสียชีวิตและบังคับสูญหายของนักสิทธิมนุษยชน และนักกิจกรรมทางการเมือง ๖๑ 
- การสูญหายของนักกิจกรรมทางการเมืองที่แสวงหาที่พักพิงในประเทศเพ่ือนบ้าน ๖๔ 

บทที่ ๖ การด าเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ  
(Strategic Lawsuit Against Public Participation -SLAPPs)  ๗๑ 

บทที่ ๗ ความรุนแรงเชิงโครงสร้างทางสังคม  ๘๑ 
- บริบททั่วไป ๘๑ 
- ความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงทางเพศในสถานศึกษาและในสังคม  ๘๑ 
- การล้อเลียน การด้อยค่า การสร้างความเกลียดชังนักสิทธิมนุษยชนหญิงทางสื่อโซเชียล  

(Cyber Bullying) ๘๖ 
- อุบัติภัยที่สร้างความรุนแรงและคุกคามชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๘๘ 
- ปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากของเยาวชน ๘๘ 

บทที่ ๘ การชดเชยเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพ (Rights to Effective Remedies) ๙๑ 
 
 
 



สารบัญ (ต่อ) 
 

บทที่ ๙ หลักนิติธรรมและความเป็นอิสระของศาล ๙๘ 
- หลักนิติธรรม ๙๘ 
- ความเป็นอิสระของศาล ๙๙ 
- ศาลทหาร ๑๐๒ 
- การจัดตั้งศาลสิทธิมนุษยชน  ๑๐๖ 

บทที่ ๑๐ ปัญหาความรุนแรงจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ 
อุปสรรคในการเข้าถึงความยุติธรรม ๑๐๘ 

 
๗.๒ ประเด็นการพิจารณาที่ ๒ ๑๒๒ 

รายงานการศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
และการบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความม่ันคง 
บทที่ ๑ บทน า ๑๒๒ 

๑.๑ สรุปสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๑๒๒ 
๑.๒ มาตรการพิเศษภายใต้กฎหมายความมั่นคง ๑๒๘ 

บทที่ ๒ สภาพการบังคับใช้และผลกระทบที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ๑๓๕ 
๒.๑ กรณมีีการต่ออายุการประกาศภาวะฉุกเฉินต่อเนื่องยาวนาน ๑๓๕ 
๒.๒ ประเด็นการควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่รัฐภายใต้กฎหมายพิเศษ ๑๓๖ 
๒.๓ ประเด็นการเสียชีวิตระหว่างควบคุมตัว 

และการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม ๑๓๙ 
๒.๔ ประเด็นการจัดเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) ของประชาชนในพื้นที่ ๑๔๑ 
๒.๕ ประเด็นการตัดสัญญาณซิมการ์ด ๑๔๔ 
๒.๖ ประเด็นการอายัดตัวบุคคล ๑๔๗ 
๒.๗ ประเด็นการเยียวยา ๑๔๘ 
๒.๘ กรณีอ่ืน ๆ (การด าเนินคดีความกับโรงเรียนสอนศาสนา) ๑๔๘ 

บทที่ ๓ วิเคราะห์สภาพปัญหา ๑๕๐ 
๓.๑ การบัญญัติเหตุแห่งการประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงอย่างเปิดกว้าง 

ซ้ าซ้อนกันหลายฉบับ ๑๕๐ 
๓.๒ การตัดกลไกตรวจสอบถ่วงดุลการประกาศและขยายระยะเวลาบังคับใช้ 

กฎหมายความม่ันคง ๑๕๒ 
๓.๓ การให้อ านาจกว้างขวางแก่กองทัพและมีอ านาจพิเศษ 

ตามกฎหมายความมั่นคงหลายฉบับ ๑๕๓ 
๓.๔ การตัดกลไกตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจทางปกครอง ๑๕๕ 
๓.๕ การจ ากัดความรับผิดทางแพ่งและทางอาญา ๑๕๖ 

 
 
 



สารบัญ (ต่อ) 
 
๗.๓ ประเด็นการพิจารณาที่ ๓ ๑๖๒ 

รายงานการศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิชนเผ่าพ้ืนเมือง ชาติพันธุ์  
และความคุ้มครองทางกฎหมาย 
บทที่ ๑ บทน า ๑๖๒ 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑๖๒ 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา ๑๖๓ 
๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา ๑๖๔ 
๑.๔ วธิีการศึกษา ๑๖๔ 
๑.๕ ระยะเวลาในการศึกษา ๑๖๔ 
๑.๖ ผลผลิต ๑๖๔ 
๑.๗ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๑๖๔ 

บทที่ ๒ การทบทวนข้อมูลพ้ืนที่ฐานที่เก่ียวข้อง ๑๖๕ 
๒.๑ แนวคิดและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง ๑๖๕ 
๒.๒ พันธกรณีระหว่างประเทศ ๑๖๘ 
๒.๓ กฎหมายของประเทศไทย ๑๗๑ 
๒.๔ ข้อสังเกตต่อกฎหมายที่เกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ๑๗๔ 

บทที่ ๓ สภาพปัญหาและอุปสรรคของชนเผ่าพ้ืนเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ๑๗๗ 
๓.๑ ข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ภาคสนาม ๑๗๘ 
๓.๒ ข้อมูลกรณีศึกษาจากการประชุมเสวนา ๑๗๙ 
๓.๓. สรุปสถานการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนชนเผ่าพ้ืนเมือง 

และกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ๑๘๔ 
บทที่ ๔ แนวทางเสริมสร้างความคุ้มครองทางกฎหมาย ๑๘๗ 

๔.๑ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ๑๘๘ 
๔.๒ การจัดท าพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ๑๘๙ 
๔.๓ แนวทางเสริมสร้างกฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองชนเผ่าพื้นเมือง/ 

กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ๑๙๑ 
๔.๔ การระดมแผนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชนเผ่าพ้ืนเมือง/ 

กลุ่มชาติพันธุ์ ๑๙๒ 
๔.๕ ภาพรวมสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของชนเผ่าพ้ืนเมือง/กลุ่มชาติพันธุ์ ๑๙๔ 
๔.๖ ร่างกฎหมายเพื่อสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ ๑๙๕ 
๔.๗ การประมวลสรุปผลในภาพรวม ๑๙๗ 

บทที่ ๕ บทสรุป ๑๙๘ 
๕.๑ ที่ดิน เขตแดนและทรัพยากร ๑๙๘ 

 
 
 



สารบัญ (ต่อ) 
 

๗.๔ ประเด็นการพิจารณาที่ ๔ ๒๐๓ 
รายงานข้อเสนอในการด าเนินการให้มีกฎหมายกลางเรื่องการเยียวยาผู้เสียหาย 
จากกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
บทที่ ๑ บทน า ๒๐๓ 

๑.๑ วัตถุประสงค์การศึกษา ๒๐๔ 
๑.๒ ขอบเขตการศึกษา ๒๐๔ 
๑.๓ วธิีการศึกษาทางเอกสาร ๒๐๕ 

บทที่ ๒ ทฤษฎี แนวคิด กฎหมาย มาตรการ กลไกภายในประเทศ  
ระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่เก่ียวข้องกับการช่วยเหลือ 
ผู้เสียหายในกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและผู้เสียหายในคดีอาญา ๒๐๖ 
๒.๑ ทฤษฎีแนวคิด มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง ๒๐๖ 
๒.๒ ประเทศไทยกับการคุ้มครองทางกฎหมายและรัฐธรรมนูญ  

กรณีคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญาในปัจจุบัน ๒๑๖ 
บทที่ ๓ สภาพปัญหาและอุปสรรคตลอดจนการด าเนินงานในการช่วยเหลือ ๒๒๙ 

ผู้เสียหายจากอาชญากรรมธรรมดาและที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือ 
กระท าที่อาจมีแรงจูงใจทางการเมือง 
๓.๑ การเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายหรือ 

ผู้เสียหายจากอาชญากรรมธรรมดา  ๒๒๙ 
๓.๒ การเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายหรือ 

ผู้เสียหายจากอาชญากรรมที่เกิดข้ึนโดยตรง 
หรือกระท าท่ีอาจมีแรงจูงใจทางการเมือง ๒๓๓ 

๘.ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
๘.๑ กรณีความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรง 

จากความขัดแย้งทางการเมือง ๒๓๗ 
๘.๒ กรณีการบังคับบุคคลสูญหาย ๒๓๘ 
๘.๓ กรณีการด าเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือระงับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ ๒๓๙ 
๘.๔ กรณีความรุนแรงเชิงโครงสร้างและความรุนแรงที่เกี่ยวกับเพศสภาพ ๒๔๐ 
๘.๕ กรณีการละเมิดสิทธิในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๔๒ 
๘.๖ กรณีการละเมิดสิทธิชนเผ่าและชาติพันธุ์ ๒๔๖ 
๘.๗ กรณีการด าเนินการให้มีกฎหมายกลางเรื่องการเยียวยาผู้เสียหาย  

จากกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๒๕๑ 
บรรณานุกรม 
 
 
 
 



สารบัญ (ต่อ) 
 
ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก สถานการณ์การลอบท าร้ายร่างกายนักกิจกรรมเพ่ือประชาธิปไตยและ 
สิทธิมนุษยชนภายหลังรัฐประหาร ๒๕๕๗ 

ภาคผนวก ข เค้าโครงโดยสังเขปของร่างพระราชบัญญัติชนเผ่าพื้นเมือง 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 

ภาคผนวก ค กรอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... 
(ฉบับยกร่าง โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร) 

ภาคผนวก ง กรอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... 
(ฉบับยกร่าง โดยคณะอนุกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาศึกษาด้านผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ และกลุ่มชาติพันธุ์) 



รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการลอบประทุษร้ายประชาชน 

สภาผู้แทนราษฎร 
 

ตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  ๒๕ ปีที่  ๑ ครั้งที่  ๑๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติด่วน เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
เพ่ือตรวจสอบและศึกษา ติดตามการท างานของหน่วยงานภาครัฐ ต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและ  
ถูกประทุษร้ายของประชาชน (นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์ เป็นผู้เสนอ) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มาใช้สิทธิ 
ตามรัฐธรรมนูญ  (นายสมมุติ   เบ็ญจลักษณ์  เป็ นผู้ เสนอ) ญั ตติด่ วน  เรื่อง ขอให้ สภาผู้ แทนราษฎร  
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการลอบประทุษร้ายนักกิจกรรมทางการเมือง  
(นายปิยบุตร  แสงกนกกุล กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงในการด าเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง กรณีประชาชนที่ถูกท าร้ายและสูญหาย 
(นายอันวาร์  สาและ เป็นผู้เสนอ) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณา
และศึกษาการสูญหาย ตาย บาดเจ็บ เนื่องจากสันนิษฐานว่าเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
(นายกมลศักดิ์  ลีวาเมาะ เป็นผู้เสนอ) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาและยุติการใช้ความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ (นางผ่องศรี  แซ่จึง  
และนางมุกดา  พงษ์สมบัติ เป็นผู้เสนอ) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาปัญหาการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (นายนิรามาน  สุไลมาน เป็นผู้เสนอ) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาเขตการปกครองพิเศษพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ (นายสัญหพจน์  สุขศรีเมือง เป็นผู้เสนอ) และญัตติ 
เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการบังคับใช้
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือประกอบการพิจารณาการบังคับใช้ 
หรือขอขยายระยะเวลาการบังคับใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
และก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ (นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ 
เป็นผู้เสนอ) และลงมติตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง เพ่ือพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิด  
สิทธิมนุษยชน และการลอบประทุษร้ายประชาชน ก าหนดเวลาการพิจารณาศึกษาไว้ ๖๐ วัน ต่อมา
คณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีมติขยายระยะเวลาในการด าเนินงานออกไปอีก ๕ ครั้ง โดยสิ้นสุดในวันพุธที่  
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาศึกษารายงานเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนและการลอบประทุษร้ายประชาชน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปรากฏผล ดังนี้ 

๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีมติเลือกตั้ง 
๑. นายพรชัย  ตระกูลวรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ 
๒. นายวิชิต  ปลั่งศรีสกุล รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
๓. นายอัครวัฒน์  อัศวเหม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 



๒ 

๔. นายอันวาร์  สาและ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
๕. นายสมชาย  ฝั่งชลจิตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ 
๖. นายฉลอง  เทอดวีระพงศ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า 
๗. นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หก 
๘. นางผ่องศรี  แซ่จึง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่เจ็ด 
๙. นายนพดล ปัทมะ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่แปด 

๑๐. นางอังคณา  นีละไพจิตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่เก้า 
๑๑. พลตรี ทรงกลด  ทิพย์รัตน์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบ 
๑๒. นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๑๓. นางภัทธมน  เพ็งส้ม ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
๑๔ นางสาวพิมพ์รพี  พันธุ์วิชาติกุล ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
๑๕. นายอับดุลกอฮาร์  อาแวปูเตะ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
๑๖. นางสาวทิพานัน  ศิริชนะ โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๑๗. นายเจริญ  คัมภีรภาพ โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๑๘. นางสาวเพชรดาว  โต๊ะมีนา โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๑๙. นายมานพ  คีรีภูวดล โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๒๐. พลต ารวจโท วิโรจน์  เปาอินทร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๒๑. นายวีระ  สมความคิด ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๒๒. นายปวิณ  ช านิประศาสน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๒๓. พลต ารวจตรี สุรินทร์  ปาลาเร่ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๒๔. นายฉลอง  เรี่ยวแรง ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๒๕. นางมุกดา  พงษ์สมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๒๖. นายณัฏฐ์ชนน  ศรีก่อเกื้อ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๒๗. นางสาวนพวรรณ  หัวใจมั่น กรรมาธิการ 
๒๘. นายประพิศ  นวมโคกสูง กรรมาธิการ 
๒๙. นายไผ่  ลิกค์ กรรมาธิการ 
๓๐. นางพรเพ็ญ  บุญศิริวัฒนกุล กรรมาธิการ 
๓๑. นายมูหามัดเปาซี  อาลีฮา กรรมาธิการ 
๓๒. นางสาวรตญา  กอบศิริกาญจน์ กรรมาธิการ 
๓๓. นายเรืองศักดิ์  สุวารี กรรมาธิการ 
๓๔. นายวสันต์  กล้าแท้ กรรมาธิการ 
๓๕. นายสัมพันธ์  แป้นพัฒน์ กรรมาธิการ 
๓๖. นายสามารถ  เจนชัยจิตรวนิช กรรมาธิการ 
๓๗. นายอภิวัฒน์  อากาศฤกษ์ กรรมาธิการ 
๓๘. นางสาวเอมอร  เสียงใหญ่ กรรมาธิการ 



๓ 

๓๙. นายฐาปกรณ์  กุลเจริญ กรรมาธิการ 
๔๐. นายธนาคม  จงจิระ กรรมาธิการ 
๔๑. นางสาวพรเพ็ญ  คงขจรเกียรติ กรรมาธิการ 
๔๒. นายอนันต์  ปาลีคุปต์ กรรมาธิการ 
๔๓. นางอมรัตน์  โชคปมิตต์กุล กรรมาธิการ 
๔๔. นายโอชิษฐ์  เกียรติก้องชูชัย กรรมาธิการ 
๔๕. นางกนกนุช  กลิ่นสังข์ กรรมาธิการ 
๔๖. นายเกิดโชค  เกษมวงศ์จิตร กรรมาธิการ 
๔๗. นายจตุภัทร์  บุญภัทรรักษา กรรมาธิการ 
๔๘. นางสาวชลธิชา  แจ้งเร็ว กรรมาธิการ 
๔๙. นายทศพร  เสรีรักษ์ กรรมาธิการ 

อนึ่ง เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายนภดล  ปัทมะ ได้พ้นจากต าแหน่งรองประธานคณะกรรมาธิการ  
คนที่แปด เพราะลาออกและในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้ง นายศุภณัฐค์  น้อยโสภณ เป็นกรรมาธิการ 
ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการลอบประทุษร้าย
ประชาชนแทนต าแหน่งที่ว่าง 

๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีมติตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ คือ  
๑. นายปิยบุตร  แสงกนกกุล 
๒. นายกมลศักดิ์  ลีวาเมาะ 
๓. นายนิรามาน  สุไลมาน 
๔. นายสัณหพจน์  สุขศรีเมือง 
๕. นายสุมิตรชัย  หัตถสาร 
๖. นายฮอชาลี  ม่าเหร็ม 
๗. นายอารีเพ็ญ  อุตรสินธุ์ 
๘. นายฮาฟิซ  หิเล 
๙. พลต ารวจเอก วิรุฬห์  พ้ืนแสน 

๑๐. รองศาสตราจารย์ ยศศักดิ์  โกไศยกานนท์ 
๑๑. นายวิรพจน์  โคกเกษม 
๑๒. นายนิมิตร  พลเยี่ยม 
๑๓. นายสมมุติ  เบ็ญจลักษณ ์

๓. คณ ะกรรมาธิการวิสามัญ ได้ มีมติแต่ งตั้ ง นายเอรวัตร  อุ่นกงลาด ปฏิบัติหน้ าที่ เป็ น
ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙๓ วรรคสี่ 

 

 



๔ 

๔. คณะกรรมาธิการได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหา 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน และการลอบประทุษร้ายประชาชน จ านวน ๒ คณะ ดังนี้ 

๔.๑ คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการลอบประทุษร้าย
ประชาชน คณะที่หนึ่ง (ละเมิดสิทธิทางด้านการเมืองและละเมิดสิทธิทางด้านอ่ืน) เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาศึกษา
กรณีที่ประชาชนถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและถูกประทุษร้ายผู้มีความเห็นต่างทางการเมือง การด าเนินการของ
เจ้าหน้าที่รัฐกรณีประชาชนถูกท าร้ายตายและสูญหาย อีกทั้ง ศึกษาแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาและยุติ  
การใช้ความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมาย ดังมีรายชื่อ
ต่อไปนี้ 

๑. นายวิชิต  ปลั่งศรีสกุล ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
๒. นางผ่องศรี  แซ่จึง รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
๓. นายเจริญ  คัมภีรภาพ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง 
๔. นางมุกดา  พงษ์สมบัติ โฆษกคณะอนุกรรมาธิการ 
๕. นายอัครวัฒน์  อัศวเหม โฆษกคณะอนุกรรมาธิการ 
๖. นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา  อนุกรรมาธิการ 
๗. นายเรืองศักดิ์  สุวารี อนุกรรมาธิการ 
๘. นายสามารถ  เจนชัยจิตรวนิช อนุกรรมาธิการ 
๙. นางอังคณา  นีละไพจิตร  เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 
๑๐. นางสาวชลธิชา  แจ้งเร็ว ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 
 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑. พลต ารวจโท วิโรจน์  เปาอินทร์ 
๒. รองศาสตราจารย์ทรงพร  ทาเจริญศักดิ์ 
๓. นายพรเทพ  วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ 
๔. นางสาวทิพานัน  ศิริชนะ 
๕. นางสาวนพวรรณ  หัวใจมั่น 
๖. นายนิรามาน  สุไลมาน 
๗. นายอานนท์  ชวาลาวัณย์ 
๘. นายกรณ์  มีดี 
๙. นางสุนทรี  เทพสุวรรณ 

๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธเนศพล  อินทร์จันทร์ 
๔.๒ คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการลอบประทุษร้าย

ประชาชน คณะที่สอง (ละเมิดสิทธิในเขตพ้ืนที่พิเศษและจังหวัดชายแดนใต้) เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบ
ศึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท าการละเมิดสิทธิมนุษยชน การประทุษร้ายและสูญหายของประชาชน
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พิจารณาศึกษาการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่ เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิ  
ของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พิจารณาศึกษาเขตพ้ืนที่พิเศษในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พิจารณาศึกษาเขตพ้ืนที่พิเศษในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พิจารณาศึกษาเขตพ้ืนที่ชาติพันธุ์ และประชาชน  



๕ 

ในเขตชายแดน อีกท้ังพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมาย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

๑. นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
๒. นางสาวเพชรดาว  โต๊ะมีนา รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
๓. นายมานพ  คีรีภูวดล รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง 
๔. นายเกิดโชค  เกษมวงศ์จิตร อนุกรรมาธิการ 
๕. นางสาวพรเพ็ญ  คงขจรเกียรติ อนุกรรมาธิการ 
๖. นายอภิวัฒน์  อากาศฤกษ์ อนุกรรมาธิการ 
๗. นายฉลอง  เทอดวีระพงศ์ อนุกรรมาธิการ 
๘. นางสาวทิพานัน  ศิริชนะ อนุกรรมาธิการ 
๙. นางสาวเอมอร  เสียงใหญ่ อนุกรรมาธิการ 

๑๐. นายอับดุลกอฮาร์  อาแวปูเตะ เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 
 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
๑. นายมูหามัดเปาซี  อาลีฮา 
๒. นายชูพินิจ  เกษมณี 
๓. นายสุมิตรชัย  หัถตสาร 
๔. นายศักดา  แสนมี่ 
๕. นายณธนภัทร  ฤทธิ์เนติกุล 
๖. นายเกรียงไกร  ชีช่วง 
๗. นายสุลัยมาน  มะหะแซ 
๘. นายรักชาติ  สุวรรณ์ 
๙. นายประสิทธิ์  มะหะหมัด 

๑๐. พลเอก สมชาย  วิษณุวงศ์ 
๑๑. นายประพิศ  นวมโคกสูง 
๑๒. นายธนภณ  ธัญธนสกุล 
๑๓. นายนันทพงศ์  สุวรรณรัตน์ 
๑๔. ว่าที่ร้อยตรี อภิชาต  พงษ์สวัสดิ์ 
๑๕. นางสาวบุณณดา  สุปิยพันธุ์ 
๑๖. นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง 
๑๗. นายนิรามาน  สุไลมาน 
๑๘. นายอภิชา  จงจิระวงศา 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูมิ  มูลศิลป์ 
๒๐. นางสาวกัลยา  แซ่อ้ึง 
๒๑. นายรุสตั้ม  หวั่นสู 
 



๖ 

๕. ผู้ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญได้เชิญมาชี้แจงแสดงความคิดเห็น คือ 
๕.๑ ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
๕.๒ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
๕.๓ ผู้แทนคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระท าทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ 
๕.๔ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๕.๕ ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
๕.๖ ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
๕.๗ ผู้แทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(กสทช.) 
๕.๘ ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานต่างประเทศ 
๕.๙ ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
๕.๑๐ ญาติผู้เสียหายกรณีบุคคลผู้ถูกกระท าทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ 
๕.๑๑ ผู้เสียหายกรณีถูกคุกคามทางเพศผ่านสื่อออนไลน์ 
๕.๑๒ ผู้แทนกลุ่มโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) 
๕.๑๓ ผู้แทนกลุ่มนวชีวิน 
๕.๑๔ ผู้แทนส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
๕.๑๕ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ 
๕.๑๖ ผู้แทนกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
๕.๑๗ ผู้แทนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
๕.๑๘ ผู้อ านวยการส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 
๕.๑๙ ผู้แทนจากส านักงานเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

๖. การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีการประชุมพิจารณาศึกษาเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการละเมิด

สิทธิมนุษยชนและการลอบประทุษร้ายประชาชน ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  
๖.๑ คณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีการจัดการประชุม โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม

เพ่ือให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ตลอดจนชี้แจงแสดงความคิดเห็นจ านวน ๑๒ ครั้ง 
ครั้งที ่๑ วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  
ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๔ วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๕ วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๖ วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๗ วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ครัง้ที่ ๘ วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 



๗ 

ครั้งที่ ๙ วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๑๐ วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๑๑ วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๑๒ วันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

๖.๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงและรายละเอียดข้อมูลเรื่ องนี้จากเอกสาร 
ข้อมูล ค าชี้แจงจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องรวมทั้งรายละเอียดจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยน ามาประกอบการพิจารณา
ศึกษาข้อเท็จจริงของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

๖.๓ คณะกรรมาธิการได้มีมติเดินทางไปศึกษาดูงาน จ านวน ๓ ครั้ง ดังนี้ 
(๑) บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานครและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) 

บ้านกาญจนาภิเษก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
(๒) ส านักงานสภาชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศไทย อ าเภอสันทราย รวมทั้งในพื้นที่อ าเภออมก๋อย 

และอ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ ถึงวันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
(๓) จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๖.๔ คณะกรรมาธิการได้มีมติให้จัดสัมมนา จ านวน ๑ ครั้ง ดังนี้ 
- โรงแรมคุ้มภูค า อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๗. ผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญได้จัดท ารายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหา  

การละเมิดสิทธิมนุษยชน และการลอบประทุษร้ายประชาชน ปรากฏผลการด าเนินการ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 
 



๗.๑ ประเด็นการพิจารณาที่ ๑ 
รายงานการศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการลอบประทุษร้ายประชาชน 

กรณีการละเมิดสิทธิทางด้านการเมืองและละเมิดสิทธิด้านอ่ืน 
 

บทที่ ๑ 
กลไกสากลกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 
ความเป็นมา 

การสู้รบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองได้พรากชีวิตมนุษย์ไปไม่น้อยกว่าหกสิบล้านคน  
และยังส่งผลกระทบในด้านอ่ืน ๆ ต่อความเป็นอยู่และศักดิ์ศรีของมนุษย์ ทั้งในรูปแบบของความอดอยาก  
การทรมานการพลัดพราก เด็กก าพร้า นักโทษทางการเมือง การใช้แรงงานเยี่ยงทาส การบังคับสูญหาย  
การล่วงละเมิดทางเพศ และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide) 

ดังนั้น ภายหลังการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สองประเทศต่างๆทั้งประเทศที่ชนะและแพ้สงคราม 
ได้ร่วมกันก่อตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้น เพ่ือเป็นเวทีในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยให้ความส าคัญกับการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการรักษาสันติภาพ ประเทศสมาชิกสหประชาติจึงได้ให้ค ามั่นว่าจะร่วมกันป้องกัน  
มิให้เกิดโศกนาฏกรรมดังกล่าวขึ้นอีก และได้มีการประกาศ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal 
Declaration of Human Rights หรือ UDHR) เพ่ือประกันสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของปัจเจกชนทั่วทุกแห่ง 
โดยปฏิญญาได้รับการยกร่างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ (ค.ศ. ๑๙๔๗) โดยคณะกรรมการภายใต้คณะกรรมาธิการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกจ านวน ๘ คน โดยมีนาง Eleanor Roosevelt  
ภรรยาอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นประธาน และเป็นหนึ่งในบุคคลส าคัญที่ผลักดันให้ประเทศต่าง  ๆ  
ให้การสนับสนุนและรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๙๑ (ค.ศ. ๑๙๔๘) ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้รับรองปฏิญญาสากล 
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยมีการลงคะแนนเสียง ซึ่งมีประเทศลงคะแนนเสียงสนับสนุน ๔๘ ประเทศ รวมทั้งไทย  
มีประเทศที่งดออกเสียง ๘ ประเทศ และไม่มีประเทศใดลงคะแนนเสียงคัดค้าน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ฉบับนี้จึงถือเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ในการวางรากฐานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศฉบับแรกของโลก 
กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทุกฉบับในปัจจุบันล้วนมีพ้ืนฐาน และได้รับการพัฒนาและมาจาก
ปฏิญญาสากลฉบับนี้ทั้งสิ้น และกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ก็ได้กลายเป็นพ้ืนฐานส าหรับ
การพัฒนากฎหมายภายในประเทศของประเทศต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชน  
ในประเทศของตน ทั้งนี้ โดยที่ประชาคมโลกตระหนักถึงความส าคัญของปฏิญญาสากลฯ ในฐานะแม่บทของ  
สิทธิมนุษยชน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจึงได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ มากที่สุดในโลก 

ในการประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ 
(ค.ศ. ๑๙๔๘) ที่ประชุมได้มีข้อมติรับรอง ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of 
Human Rights หรือ UDHR) ซึ่งถือเป็นเอกสารส าคัญทางประวัติศาสตร์ในการวางรากฐานด้านสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศฉบับแรกของโลก และเป็นพ้ืนฐานของกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทุกฉบับที่มีอยู่
ในปัจจุบัน ปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน จึงถือเป็นมาตรฐานที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ร่วม กัน



๙ 

จัดท าเพ่ือส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนทั่วโลก ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสี่สิบแปดประเทศแรก
ที่ลงคะแนนเสียงร่วมรับรองปฏิญญาฉบับนี้ในการประชุม ดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
๑ รวมทั้งก าหนดให้วันที่ ๑๐ ธันวาคม ของทุกปี เป็น วันสิทธิมนุษยชนสากล (International Human Rights Day) 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน จึงเป็นพันธกรณีที่ทั่วโลกตกลงใช้ร่วมกันเป็นแนวทางไปสู่เสรีภาพ
และความเท่าเทียม และเป็นรากฐานส าคัญของกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ดังข้อบทของปฏิญญาฯ 
ที่เน้นย้ าว่า 

“มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระและ เสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ ต่างในตนมีเหตุผลและมโนธรรม  
และควรปฏิบัติต่อกันด้วยจิตวิญญาณแห่งภราดรภาพ” (ข้อบทที่ ๑) 

“ทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพทั้งปวง ตามที่ก าหนดไว้ในปฏิญญานี้ โดยปราศจากการแบ่งแยก  
ไม่ว่าชนิดใด อาทิ เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอ่ืน พื้นเพทางชาติหรือสังคม 
ทรัพย์สิน การเกิด หรือสถานะอ่ืน นอกเหนือจากนี้ จะไม่มีการแบ่งแยกใดบนพ้ืนฐานของสถานะทางการเมือง  
ทางกฎหมาย หรือทางการระหว่างประเทศของ ประเทศ หรือดินแดนที่บุคคลสังกัด ไม่ว่าดินแดนนี้จะเป็นเอกราช 
อยู่ในความพิทักษ์ มิได้ปกครองตนเอง หรืออยู่ภายใต้การจ ากัดอธิปไตยอ่ืนใด” (ข้อบทที่ ๒) 

ความหมายของ สิทธิมนุษยชน  
สิทธิมนุษยชน๒ มีความหมายกว้างขวางกว่า “สิทธิ” ตามกฎหมาย (Human Rights Beyond Laws) 

นักกฎหมายทั่วไปมักอธิบายว่า “สิทธิ” คือ ประโยชน์ที่กฎหมายรับรอง ซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมายในขอบเขตที่แคบ 
ในแง่ที่ว่าบุคคลจะมีสิทธิใดต้องมีกฎหมายรับรองไว้เท่านั้น ถ้ากฎหมายไม่ได้เขียนรับรองไว้ย่อมไม่ มีสิทธิ  
หรือไม่ได้รับสิทธิ แต่ ในมุมมองของ “สิทธิมนุษยชน” นั้น ขอบเขตของสิทธิมนุษยชนกว้างกว่าสิ่งที่กฎหมาย
รับรอง 

สิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองว่าเป็นมาตรฐานขั้นต่ าของการปฏิบัติต่อมนุษย์นั้นสามารถจ าแนกได้
ครอบคลุมสิทธิ ๕ ประเภท ได้แก่ 

๑) สิทธิพลเมือง ได้แก่สิทธิในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพและความมั่นคงในชีวิต ไม่ถูกทรมาน ไม่ถูกท าร้าย 
ไม่ถูกบังคับให้สูญหาย สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ สิทธิในความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย สิทธิที่จะได้รับ
การปกป้องจากการคุมขังโดยพลการ สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีในศาลอย่างยุติธรรม โดยผู้พิพากษาที่มีอิสระ 
สิทธิในการได้รับสัญชาติ เสรีภาพของศาสนิกชนในการเชื่อถือและปฏิบัติตามความเชื่อ 

๒) สิทธิทางการเมือง ได้แก่สิทธิในการเลือกวิถีชีวิตของตนเองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  
และวัฒนธรรม รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก  
สิทธิในการมีส่วนร่วมกับรัฐในการด าเนินกิจการที่เป็นประโยชน์สาธารณะ เสรีภาพในการรวมกลุ่มโดยสง บ  
สิทธิในการเลือกตั้งอย่างเสรี 

๓) สิทธิทางเศรษฐกิจ ได้แก่สิทธิในการมีงานท า สามารถเลือกงานได้อิสระ และได้รับค่าตอบแทน 
ที่เป็นธรรม สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน การได้รับมาตรฐานการครองชีพอย่างพอเพียงกับการด ารงชีพ 

                                                           
๑ http://humanrights.mfa.go.th/th/humanrights/obligation/ 
๒ ชุดความรู้ สิทธิมนษุยชน, กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุตธิรรม 

(http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/HRC/nhr.pdf) 

http://humanrights.mfa.go.th/th/humanrights/obligation/
http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/HRC/nhr.pdf


๑๐ 

๔) สิทธิทางสังคม ได้แก่สิทธิในการได้รับการศึกษา สิทธิในการได้รับหลักประกันด้านสุขภาพ อนามัย
แม่และเด็กต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเต็มที่ ได้รับความมั่นคงทางสังคม  
มีเสรีภาพในการเลือกคู่และสร้างครอบครัว 

๕) สิทธิทางวัฒนธรรม ได้แก่การมีเสรีภาพในการใช้ภาษาหรือสื่อความหมายในภาษาท้องถิ่นของตน  
มีเสรีภาพในการแต่งกายตามวัฒนธรรม การปฏิบัติกิจตามวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น การปฏิบัติตามความเชื่อ
ทางศาสนา การแสดงศิลปวัฒนธรรม บันเทิงได้โดยไม่มีใครมาบังคับ 

กล่าวได้ว่า “สิทธิตามกฎหมาย” ไม่ใช่เรื่องสิทธิมนุษยชนทั้งหมด มีสิทธิบางประการถือเป็น 
สิทธิมนุษยชน เพราะเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาแต่เกิด ไม่สามารถโอนให้ผู้อ่ืน และไม่มีใครสามารถพรากไปจาก
มนุษย์แต่ละคนได้ เช่น การบังคับสูญหายแม้ไม่มีกฎหมายบัญญัติแต่วิญญูชนทุกคนย่อมรู้ว่าการกระท าดังกล่าว
เป็นความผิด หรือกรณีที่ผู้ยากไร้ไม่ได้รับอาหารที่เพียงพอกับการยังชีพ แม้ไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดของใคร 
แต่ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพราะรัฐมีหน้าที่จัดหาให้คนในชาติได้รับอาหารที่เพียงพอแก่การมีชีวิตอยู่รอด 
เป็นต้น 

องค์กร และหน่วยงานภายใต้ระบบสหประชาชาติ 
สหประชาชาติประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ เช่น องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาติ (FAO) 

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ( IMO) องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (IMO) การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ส านักงานโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) องค์การสิ่งแวดล้อมโลก (UNEP) องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNESCO), กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNPF) กองทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ 
(UNICEP) สหภาพสากลไปรษณีย์ (UPU) องค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การเพ่ือการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ และเพ่ิมพลั งของผู้หญิ งแห่งสหประชาชาติ (UN WOMEN) ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย 
แห่งสหประชาชาติ (UNHCR) รวมถึงหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญมากที่สุดด้านสิทธิมนุษยชน คือ ส านักงาน
ข้าหลวงใหญ่ เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of High Commissioner on Human Rights - 
OHCHR) ซึ่งมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ทั้งนี้ สหประชาชาติได้แต่งตั้งผู้ประสานงาน
สหประชาชาติ (UN Resident Coordinator: UNRC) ประจ าอยู่ในประเทศต่างๆ เพ่ือท าหน้าประสานความร่วมมือ 
กับหน่วยงานต่าง ๆ ในระบบของสหประชาชาติ และท าหน้าที่สนับสนุนการประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ  
ขององค์การสหประชาชาติ ผ่านกลไกการประสานงาน United Nations Country Team Agencies (UNCT) 
โดยมีส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme (UNDP) 
Country Office] เป็นส านักงาน ในส่วนส านักงานส่วนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก มีสถานที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร 

กลไกของสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชน 
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ หรือเรียกในภาษาอังกฤษ  ว่า United Nations Human 

Rights Council มีชื่อเรียกย่อๆ ว่า HRC (Human Rights Council) เป็น กลไกระหว่างรัฐ จัดตั้งขึ้นตามข้อมติ
สมัชชาแห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ โดยมีหน้าที่ส าคัญในการ สอดส่องดูแลการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน ที่เกิดขึ้นทั่วโลก หยุดยั้งการละเมิดสิทธิ มนุษยชนที่เกิดขึ้น สร้างบรรทัดฐานของ การส่งเสริม 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และให้ข้อเสนอแนะรวมทั้งส่งเสริมขีดความสามารถส าหรับการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนในประเทศต่าง ๆ 



๑๑ 

สิทธิมนุษยชน ได้ทวีความส าคัญยิ่งขึ้นเมื่อสหประชาชาติได้ยกระดับประเด็นสิทธิมนุษยชนให้เป็น 
หนึ่งในสามเสาหลักของสหประชาชาติร่วมกับประเด็นความมั่นคงและประเด็นการพัฒนาและให้ผนวกมิติ  
สิทธิมนุษยชนเข้าไว้ในการด าเนินงานของสหประชาชาติในทุกด้าน อันเป็นการแสดงให้เห็นว่าสิทธิมนุษยชน  
เป็นเรื่องที่สหประชาชาติให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง และได้มีการพัฒนากลไกเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนทั่วโลกโดยการยกระดับ  คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  (UN Human Rights 
Committee) ขึ้นเป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน  (Human Rights Council- HRC) ซึ่งมีสถานะเท่าเทียมกับ  
คณะมนตรีความมั่นคง และคณะมนตรีเศรษฐกิจและ สังคมของสหประชาชาติ ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาก่อนหน้านี้ 

องค์ประกอบของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (HRC) ประกอบด้วยประเทศสมาชิก ๔๗ ประเทศ แบ่งตาม
สัดส่วนของแต่ละภูมิภาค คือ ภูมิภาคแอฟริกา ๑๓ ประเทศ ภูมิภาคเอเชีย ๑๓ ประเทศ ภูมิภาคยุโรปตะวันออก 
๖ ประเทศ ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ๘ ประเทศ และภูมิภาคยุโรปตะวันตกและอ่ืน ๆ ๗ ประเทศ  
การเลือกตั้งสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนจะกระท าโดยวิธีการลงคะแนนเสียงแบบลับโดยประเทศสมาชิก
สหประชาชาติ ๑๙๒ ประเทศ ทั้งนี้ ประเทศที่จะเข้าเป็นสมาชิกได้จะต้องได้รับคะแนนเสียงอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของ
จ านวนประเทศสมาชิกสหประชาชาติ โดยมีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ ๓ ปี 

 
กลไกการท างานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน มีกลไกส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หลัก ๆ ๔ กลไกด้วยกัน คือ  

 

๑. การประชุมสมัยปกติและสมัยพิเศษคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน จะจัดการประชุมสมัยปกติปีละ ๓ ครั้ง 
ครั้งละ ๓ สัปดาห์ โดยจะมีการรับฟังรายงานสิทธิมนุษยชนของข้าหลวงใหญ่  สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
การพิจารณาแนวทางการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในด้านต่าง ๆ ซึ่ง ครอบคลุมทั้งด้านสิทธิพลเมือง  
สิทธิทางการเมือง สิทธิทาง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งสิทธิของบุคคล กลุ่มต่าง ๆ และการพิจารณา



๑๒ 

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ที่อยู่ ในความห่วงกังวลของคณะมนตรีสิทธิมนุษยช น ผลการพิจารณา  
จะออกเป็นข้อมติเพ่ือให้ประเทศต่าง ๆ พิจารณาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ในด้านนั้น ๆ ต่อไป นอกจากนี้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนยังสามารถเปิดการประชุมสมัยพิเศษได้ หากมีสถานการณ์ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงเกิดขึ้นในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง และจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  
เพ่ือสร้างมาตรการกดดันให้ประเทศในความห่วงกังวลยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้  การประชุมสมัยพิเศษ 
จะเปิดขึ้นได้เมื่อได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน  จ านวน ๑ ใน ๓ ของสมาชิก 
ทั้งหมด 

๒. กระบวนการพิเศษ (Special Procedures) เป็นกลไกติดตามสอดส่องและรายงานการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน ทั้งในลักษณะสถานการณ์สิทธิมนุษยชนรายประเทศ  (Country Situations) และสถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชนรายประเด็น (Thematic Issues) โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะมนตรี 
สิทธิมนุษยชนอาจจะเป็นผู้รายงานพิเศษ (Special Rapporteur-SR) หรือผู้ เชี่ยวชาญอิสระ (Independent 
Expert) หรือคณะท างาน (Working Group) ซึ่งมีองค์ประกอบจ านวน ๕ คน จากแต่ละภูมิภาค ปัจจุบัน
กระบวนการพิเศษเหล่านี้มี ๓๑ อาณัติส าหรับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนรายประเด็น อาทิ ผู้รายงานพิเศษ  
ว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก (SR on Freedom of Expression and Peaceful 
Assembly) ผู้รายงานพิเศษด้านการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม (SR on Extra Judicial Killing) ผู้รายงาน
พิเศษด้านการทรมาน (SR on Torture) ผู้รายงานพิเศษด้านการค้ามนุษย์ฯ และอีก ๘ อาณัติส าหรับสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนรายประเทศ อาทิ ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพม่า  (SR of Human Rights 
in Myanmar) ผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือฯ รวมถึงคณะท างานด้านการ
บังคับสูญหายโดยไม่สมัครใจ (Working Group on Enforced or Involuntary Disappearance) คณะท างาน
ด้านการธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน คณะท างานด้านการควบคุมตัวโดยพลการ (Working Group on Arbitrary 
Detention) เป็นต้น 

กระบวนการพิเศษเหล่านี้จะศึกษาติดตามปัญหาหรือพัฒนาการการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนในอาณัติ (mandate) ที่ตนได้รับ รวมทั้งท ารายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน 
นอกจากนี้ ยังสามารถรับข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเด็นที่อยู่ในอาณัติได้ด้วย โดยกระบวนการ  
พิเศษจะกลั่นกรองข้อมูลและข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่ได้รับและหากเห็นว่ามีน้ าหนักก็จะส่งข้อร้องเรียนไปยังรัฐบาล
ของประเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับข้อมูลและค าชี้แจง ตลอดจนสามารถขอเยือนประเทศต่าง  ๆ อย่างเป็นทางการ 
(Official Visit) เพ่ือท าการศึกษานโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ และตรวจสอบสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายใต้
อาณตัิที่เก่ียวข้องในประเทศท่ีจะเยือน ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุญาตจากประเทศนั้นๆเป็นส าคัญ 

๓. กระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน (Complaint Procedures) เป็นกลไกของคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนในการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนแบบลับ โดยจะรับข้อร้องเรียนที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน 
ที่รุนแรง มีความต่อเนื่องและเป็นระบบเท่านั้น กระบวนการนี้ประกอบด้วยคณะท างาน ๒ คณะ คือ คณะท างาน
ว่าด้วยข้อร้องเรียน (Working Group on Communications) ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละ
ภูมิภาคจ านวน ๕ คน และคณะท างานว่าด้วยสถานการณ์ (Working Group on Situations) ประกอบด้วยผู้แทน
จากประเทศสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน จ านวน ๕ ประเทศ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกลุ่มภูมิภาคต่าง ๆ 
คณะท างานชุดแรกมีหน้าที่กลั่นกรองและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อร้องเรียนที่ได้รับ ซึ่งมีประเด็นส าคัญว่า 



๑๓ 

ข้อร้องเรียนดังกล่าวได้ผ่านกลไกการเยียวยาภายในประเทศจนถึงที่สุดแล้วหรือไม่ หากกลไกภายในประเทศ  
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ คณะท างานฯ ก็จะรับข้อร้องเรียน  และส่งข้อร้องเรียนไปยังรัฐบาลของประเทศ 
ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับข้อมูลหรือค าชี้แจงเพ่ิมเติม จากนั้นจะจัดท ารายงานเสนอต่อคณะท างานชุดที่  ๒  
ซึ่งจะพิจารณาข้อร้องเรียนพร้อมค าชี้แจงของรัฐบาล ซึ่งหากข้อมูลทั้งหมดปรากฏให้เห็นถึงความต่อเนื่องของการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานอย่างร้ายแรงก็จะเสนอรายงานพร้อม มาตรการต่าง ๆ ให้คณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนพิจารณาออกเป็นข้อมติเพ่ือกดดันให้รัฐบาลที่เกี่ยวข้องยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รุนแรง 
และเป็นระบบต่อไป 

๔. กระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ (Universal Periodic Review - 
UPR)๓ กลไก UPR เป็นกระบวนการที่ด าเนินโดยรัฐ (State-Led) ที่ก าหนดให้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ  
๑๙๓ ประเทศ ทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนระหว่างกันเอง (Peer Review) โดยสมาชิกสหประชาชาติ 
ทุกประเทศจะต้องถูกทบทวนเหมือนกันทั้งสิ้นโดยไม่มีข้อยกเว้น ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะถูกทบทวนผ่านการจัดท า
และน าเสนอรายงาน UPR ต่อที่ประชุม HRC ทุก ๆ ๔  ปีครึ่ง กระบวนการ UPR ถือเป็นกลไกใหม่ของ 
สภาคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน สหประชาชาติ (HRC) ในการติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าและความท้าทาย
ด้านสิทธิมนุษยชนของแต่ละประเทศบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกัน 
ค ามั่นโดยสมัครใจ  

สหประชาชาติก าหนดไว้ว่าทุกประเทศที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนจะต้องจัดท า
ค ามั่นโดยสมัครใจเพ่ือให้ทุกประเทศทราบว่าเมื่อได้รับเลือกเป็นสมาชิกแล้วแต่ละประเทศจะด าเนินการอะไร  
เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศของตน ค ามั่นส าหรับประเทศไทยได้รับการ
ประมวลขึ้นจากประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เป็นปัญหาท้าทายส าคัญของไทย เพ่ือให้เกิดเป็นสัญญาประชาคมหรือ 
ข้อผูกพันที่ไทยจะต้องท าให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์จึงถือเป็นเอกสารด้านสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญฉบับหนึ่งของประเทศ 
หากไทยสามารถปฏิบัติได้อย่างจริงจังกับค ามั่นที่ให้ไว้ก็น่าจะท าให้ไทยบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาสิทธิมนุษยชน
ในประเทศเพ่ือมาตรฐานชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนได้ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ของสังคมช่วยกันท าให้เกิดผลอย่างแท้จริง 

ค ามั่นหลักของประเทศไทยประกอบด้วย๔ 
(๑) การส่งเสริม การอนุวัติกฎหมายและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน และเร่งทบทวน

แก้ไขกฎหมายฉบับต่าง ๆ ที่ยังอาจมีเนื้อหาบางส่วนเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาด้าน 
สิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีแล้วทั้ง ๗ ฉบับ 

(๒) การถอนข้อสงวนภายใต้อนุสัญญาต่าง ๆ และพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาทางด้านสิทธิมนุษยชน 
โดยเฉพาะอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคล ทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ  

(๓) การส่งเสริม การตระหนักรู้ถึงสิทธิของประชาชนและการบังคับใช้กฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
สิทธิมนุษยชนโดยอาศัยการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาให้กับผู้บังคับใช้กฎหมาย และบุคลากรทางด้านความมั่นคง 

                                                           
๓ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน แห่งสหประชาชาติ (HRC), ค ามั่นด้านสิทธิมนษุยชนของไทย, กระบวนการ UPR ฉบับประชาชน, กระทรวงการต่างประเทศ 

ธันวาคม ๒๕๕๓. http://humanrights.mfa.go.th/upload/pdf/hrcth.pdf หน้า ๒๑. 
๔  คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน แห่งสหประชาชาติ (HRC), ค ามั่นด้านสิทธิมนุษยชนของไทย, กระบวนการ UPR ฉบับประชาชน, กระทรวงการต่างประเทศ 

ธันวาคม ๒๕๕๓. http://humanrights.mfa.go.th/upload/pdf/hrcth.pdf, อ้างแล้ว หน้า ๒๙-๓๐.  

http://humanrights.mfa.go.th/upload/pdf/hrcth.pdf%20หน้า
http://humanrights.mfa.go.th/upload/pdf/hrcth.pdf,%20อ้างแล้ว%20หน้า


๑๔ 

(๔) การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาในทุกประเภทและทุกระดับของการศึกษา 
(๕) การส่งเสริมระบบยุติธรรมและหลักนิติรัฐเพ่ือความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ และป้องกันมิให้

ผู้กระท าผิดลอยนวลรอดพ้นจากกระบวนการยุติธรรม 
(๖) การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิพ้ืนฐานของคนยากจน และกลุ่มเปราะบาง  เด็ก สตรี คนพิการ และ

ผู้สูงอายุ รวมทั้งกลุ่มบุคคลชายขอบ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างด้าว และกลุ่มชาติพันธุ์ 
(๗) ขจัดการละเมิดสิทธิของบุคคลในรูปแบบการค้ามนุษย์  ซึ่งค ามั่นทั้งหมดดังกล่าวจะได้รับการ

ถ่ายทอดเป็นแผน ปฏิบัติการตามค ามั่นต่อไป ทั้งนี้ สามารถสืบค้นเอกสาร  

กระบวนการ UPR ๕ 
กระบวนการ UPR เป็นกลไกตรวจสอบที่ส าคัญของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (Human Rights Council -HRC) 

โดยรัฐภาคีจะต้องจัดท ารายงาน UPR ความยาวไม่เกิน ๒๐ หน้า เสนอต่อ HRC ครอบคลุมทุกมิติสิทธิมนุษยชน 
บนพื้นฐานของ (๑) กฎบัตรสหประชาชาติ (๒) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (๓) ตราสารด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศที่ถูกทบทวนเป็นภาคี (๔) ค ามั่นโดยความสมัครใจที่ประกาศไว้โดยประเทศที่ถูกทบทวน  และ  
(๕ ) กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่ เกี่ยวข้อง  HRC ก าหนดให้กระบวนการทบทวนสถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชนในประเทศต่าง ๆ ในรอบแรกใช้เวลาทั้งหมด ๔ ปีครึ่ง (ปีละ ๔๘ ประเทศ) โดยการทบทวน 
จะด าเนินการ โดยคณะท างาน UPR (Working Group on UPR) ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกคณะมนตรี 
สิทธิมนุษยชน (HRC) ทั้งหมด ๔๗ ประเทศ โดยคณะท างาน UPR จะจัดประชุมเพ่ือทบทวนสถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชนในประเทศต่าง ๆ ปีละ ๓ ครั้ง ครั้งละ ๒ สัปดาห์ และในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการพิจารณา 
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศต่าง ๆ จ านวน ๑๖ ประเทศ เอกสารที่จะใช้ในการทบทวนสถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชนของแต่ละประเทศจะประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ (๑) รายงานที่จัดท าโดยรัฐบาล (๒) รายงานที่จัดท า
โดยส านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศท่ีจะถูกทบทวน 
จากรายงานของคณะกรรมการประจ าอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ รวมทั้งกลไกพิเศษที่เกี่ยวข้อง และ  
(๓) รายงานจากภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาคประชาสังคมและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ซึ่งได้รับการรวบรวมโดยส านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนฯ 

ตราสารหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
นอกจากกลไกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแล้ว สหประชาชาติยังมีอีกหนึ่งกลไกในการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชน คือ ตราสารหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน  ซึ่งถือเป็นสนธิสัญญาหลัก 
ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศภายใต้สหประชาชาติ ตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนถูกจัดท าขึ้น
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนเพ่ือตรวจสอบว่าแต่ละประเทศมีระดับของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
มากน้อยเพียงใด ซึ่งอาจเปรียบเทียบได้จากมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนที่ก าหนดอยู่ในตราสารเหล่านี้  
ซึ่งมีต้นก าเนิดมาจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

ตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนถือเป็นสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
ภายใต้สหประชาชาติ มีทั้งสิ้น ๙ ฉบับ 

                                                           
๕ เร่ืองเดียวกัน อ้างแล้ว หน้า ๓๑. 



๑๕ 

(๑) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on 
Civil and Political Rights - ICCPR) 

(๒) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม  (The International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR) 

(๓) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW) 

(๔) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (International on the Rights of the Child - CRC) 
(๕) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ  (International Convention 

on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination - CERD) 
(๖) อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี 

(Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment : CAT) 
(๗) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities - CRPD) 
(๘) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ  

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (ICPPED) 
(๙ ) อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว  

(Convention on the Protection of the Rights of Migrants Workers and Member of their Families - CMW) 
ปัจจุบันประเทศไทยเข้าเป็นภาคีตราสารระหว่างประเทศหลักเหล่านี้แล้วทั้ งสิ้น ๗  ฉบับ คือ  

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ( ICCPR), กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ 
ทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม (ICESCR), อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
(CEDAW), อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC), อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 
(CERD), อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี 
(CAT) และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) นอกจากนั้นประเทศไทยยังเป็นภาคี พิธีสารเลือกรับ 
(Optional Protocol) ตามอนุสัญญาสิทธิเด็ก อีก ๓ ฉบับคือ พิธีสารเลือกรับเรื่องการค้าเด็ก การค้าประเวณีและ
สื่อลามก ที่ เกี่ยวกับเด็ก (Optional Protocol to the CRC on the sale of children, child prostitution 
and child pornography) พิธีสารเลือกรับเรื่องความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ (Optional 
Protocol to the CRC on the involvement of children in armed conflicts) และพิธีสารเลือกรับเรื่อง 
กระบวนการติดต่อร้องเรียน  (Optional Protocol to the CRC on a communications procedure) และ 
พิธีสารเลือกรับตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Optional Protocol to the 
CEDAW) ด้วย 

ส่วนอนุสัญญาอีกสองฉบับที่ไทยยังไม่ได้เป็นภาคี คือ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอง
บุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ โดยถูกบั งคับ  (International Convention for the Protection of All 
Persons from Enforced Disappearance - ICPPED) และอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของคนงานอพยพ
และสมาชิกครอบครัว (CMW) 

พันธกรณีของรัฐภาคี๖  
                                                           
๖ เร่ืองเดียวกัน อ้างแล้ว หน้า ๔๗. 



๑๖ 

ตามกฎบัตรสหประชาชาติเมื่อรัฐใดเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนฉบับใดก็จะเกิดพันธกรณี
ตามมาใน ๔ เรื่องหลัก คือ (๑) การประกันให้เกิดสิทธิตามอนุสัญญาฉบับนั้น ๆ (๒) การด าเนินการให้เกิดสิทธิและ
คุ้มครองสิทธิ  (๓ ) การเผยแพร่ เนื้ อหาของสิทธิที่ ระบุอยู่ ในอนุสัญญาให้ประชาชนได้รับทราบ และ  
(๔) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามอนุสัญญาให้สหประชาชาติทราบ ดังนั้น เมื่อประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญา
ด้านสิทธิมนุษยชน ๗ ฉบับ โดยหลักการหมายถึงสิทธิของประชาชนในประเทศย่อมได้รับการคุ้มครองภายใต้
อนุสัญญาเหล่านี้แล้ว แต่จะมีผลในทางปฏิบัติมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการด าเนินการของรัฐในการประกันและ
ด าเนินการให้เกิดสิทธิ รวมทั้งคุ้มครองสิทธิตามอนุสัญญาฯ ซึ่งจะกระท าโดยผ่านการออกหรือปรับแก้กฎหมายหรือ
นโยบายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี รวมทั้งด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง  
ซึ่งยังเป็นประเด็นท้าทายและเป็นหนึ่งในค ามั่นด้านสิทธิมนุษยชนของไทยที่ต้องด าเนินการให้เกิดประสิทธิผล 

ในส่วนของรายงานประเทศตามพันธกรณี คือ การยอมรับที่จะจัดท าและเสนอรายงานประเทศเกี่ยวกับ
ผลการปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับนั้น ๆ ให้สหประชาชาติพิจารณาทุก ๆ ๔ หรือ ๕ ปี โดยจะมีคณะกรรมการ
ประจ าอนุสัญญา (Treaty Body) แต่ละฉบับ  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ พิ จารณารายงาน และ 
ให้ข้อเสนอแนะแก่ประเทศที่เป็นภาคีในประเด็นที่เห็นว่าควรปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งรายงานประเทศภายใต้
อนุสัญญาแต่ละฉบับจะแตกต่างจากรายงาน UPR กล่าวคือรายงานประเทศภายใต้อนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน  
จะเป็นการรายงานการปฏิบัติตามสิทธิเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับอนุสัญญาฉบับนั้น ๆ มีคณะกรรมการประจ าอนุสัญญา
เป็นผู้พิจารณารายงานแต่รายงาน UPR จะเป็นรายงานภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศในทุกด้าน 
มีประเทศสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนเป็นผู้พิจารณารายงาน แต่รายงานทั้งสองส่วนก็เสริมซึ่งกันและกัน   
โดยในการจัดท ารายงาน UPR ก็จะต้องน าเอาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าอนุสัญญาฉบับต่าง  ๆ  
ที่รัฐเคยได้รับมาพิจารณาก าหนดเป็นประเด็นในรายงานเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะต่างๆ 

ข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยของคณะกรรมการประจ าอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนต่อการละเมิด  
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เช่น ข้อสังเกตเชิงสรุป (Concluding observations) ต่อรายงานตามกติกา
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง. (International Covenant on Civil and 
Political Rights – ICCPR) ฉบับที่สองของประเทศไทย๗ เผยแพร่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การสังหาร

                                                           
๗ https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=THA&Lang=EN  
การสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย การบังคับบุคคลให้สูญหาย และการทรมาน (ค าแปลอยา่งไม่เป็นทางการ) 
๑๙. คณะกรรมการยังคงกังวลว่ากฎหมายอาญาของรัฐภาคีไม่มีข้อหาความผิดที่เหมาะสมที่จะน าผู้กระท าผิดฐานการทรมานและการบังคับบุคคล 

ให้สูญหายเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมที่ตอ้งสอดคล้องกับกติกานี้และมาตรฐานระหว่างประเทศอื่น ๆ คณะกรรมการผิดหวังที่เกิดความล่าชา้ 
ในการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย (ขอ้ ๒, ๖, ๗, ๙, ๑๐ และ ๑๖) 

๒๐. รัฐภาคีควรจะประกันวา่กฎหมายมคีวามสอดคล้องอย่างเต็มที่กับกติกานีโ้ดยเฉพาะตอ่ข้อหา้มต่อการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย 
สอดคล้องกับกติกาและมาตรฐานระหวา่งประเทศ รัฐภาคีควรจะประกาศใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับ 
บุคคลให้สูญหายโดยพลัน  

๒๑. คณะกรรมการกังวลอย่างยิ่งเกีย่วกบัรายงานวา่มีการทรมานและการปฏบิตัิที่โหดร้าย การฆา่นอกระบบกฎหมาย และการบังคับให้สูญหายต่อ 
นักปกป้องสิทธิมนษุยชน และบุคคลอื่น ๆ รวมทั้งที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมการยังคงกังวลต่อการลอยนวลพ้นผิดที่เกิดขึ้น 
อย่างกว้างขวางเนื่องจากการกระท าความผิดเหล่านี้ และกระบวนการสอบสวนคดีที่ล่าช้า รวมทั้งกรณีการใช้อาวธุปืนสงัหารพลเรือนระหว่างที่เกิด
ความรุนแรงทางการเมืองเมื่อปี ๒๕๕๓ การบังคับบุคคลสูญหายกรณีนายสมชาย  นีละไพจิตร และนายพอละจี  รักจงเจริญ (บิลลี่) และการทรมาน
นางสาวกริชสุดา  คุณะเสน (ข้อ ๒, ๖, ๗, ๙, ๑๐ และ ๑๖)  

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=THA&Lang=EN


๑๗ 

นอกกระบวนการกฎหมาย การบังคับบุคคลให้สูญหาย และการทรมาน  โดยคณะกรรมการสิทธิพลเมืองและ 
สิทธิทางการเมือง สหประชาชาติ (UN Committee on Civil and Political Rights) แสดงความกังวลว่าประเทศไทย
ยังมีกฎหมายที่เหมาะสมที่จะน าผู้กระท าผิดฐานทรมานและบังคับสูญหายมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่ต้อง
สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ และกรรมการแสดงความผิดหวังในความล่าช้าในการประกาศใช้
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... คณะกรรมการฯ 
กังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับรายงานว่ามีการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย การฆ่านอกระบบกฎหมายและการบังคับ 
ให้สูญหายต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและบุคคลอ่ืน ๆ การใช้อาวุธปืนสังหารพลเรือนระหว่างที่เกิดความรุนแรง
ทางการเมืองเมื่อปี ๒๕๕๓ การบังคับบุคคลสูญหายกรณีนายสมชาย นีละไพจิตร และนายพอละจี รักจงเจริญ  
(บิลลี่) และการทรมานนางสาวกริชสุดา  คุณะเสน คณะกรรมการยังคงกังวลต่อการลอยนวลพ้นผิด ( impunity)  
ที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางเนื่องจากการกระท าความผิดเหล่านี้ และกระบวนการสอบสวนคดีที่ล่าช้า 

โดยคณะกรรมการสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเสนอแนะให้ประเทศไทยประกันให้มีการร้องเรียน
และให้มีการสอบสวนโดยพลันอย่างไม่ล าเอียง และอย่างรอบด้านต่อข้อกล่าวหาว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับ  
การทรมานและการบังคับสูญหาย ประกันให้มีการฟ้องร้องด าเนินคดีต่อผู้กระท าความผิด และหากศาลตัดสินว่า  
มีความผิดให้ก าหนดบทลงโทษอย่างเหมาะสมให้มีการชดเชยผู้เสียหายอย่างเต็มที่จนกว่าจะพอใจ และประกันว่า
จะไม่เกิดซ้ า 

คณะกรรมการสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สหประชาชาติ ( UN Committee on Civil and 
Political Rights) ยังมีข้อสังเกตต่อรายงานฉบับที่ ๑ ของประเทศไทยว่า ประเทศไทยไม่ได้น าข้อบทในกติกาฯ 
ไปจัดท าเป็นกฎหมายในประเทศอย่างเต็มที่ และบทบัญญัติของกติกาฯ น าไปใช้อ้างในศาลไม่ได้ตราบที่ยังไม่ได้ 
น าบทบัญญัตินั้นไปจัดท าเป็นกฎหมาย (ข้อบทที่  ๒๘) คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐภาคีควรรับประกัน 
                                                                                                                                                                                           
๒๒. รัฐภาคีควรจะ 

(ก) ประกันให้มีการร้องเรียนและให้มกีารสอบสวนโดยพลันอย่างไมล่ าเอียง และอย่างรอบด้านต่อข้อกล่าวหาและข้อร้องเรียนทั้งปวง  
ว่าได้เกิดกรณีที่เจา้พนักงานผู้บังคับใชก้ฎหมายและเจา้หน้าทีท่หารใช้ก าลังอย่างมชิอบด้วยกฎหมายและเกินกว่าเหตุ รวมทั้งในกรณี 
การทรมาน การบงัคับบุคคลให้สญูหาย และการฆ่านอกระบบกฎหมาย รวมทั้งกรณีที่เกดิขึ้นในจังหวดัชายแดนใต ้ประกันให้มีการ
ฟ้องร้องด าเนินคดีต่อผู้กระท าความผิด และหากศาลตัดสินว่ามีความผิดใหก้ าหนดบทลงโทษอย่างเหมาะสม 

(ข) ให้แจ้งข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ทีเ่กิดขึ้นของความผิดเหล่าน้ีรวมทั้งในกรณีการบังคับบุคคลให้สูญหายให้มีการชีแ้จงถึง 
ชะตากรรมหรือที่อยู่ของผู้ตกเป็นเหยื่อ และประกันว่าจะมีการแจ้งใหญ้าติของพวกเขาไดท้ราบความคืบหน้าและผลการสอบสวน 

(ค) ประกันว่าผู้เสียหายจะได้รับการชดเชยอย่างเต็มที ่รวมทัง้ความพึงพอใจและหลักประกันว่าจะไม่เกิดการกระท าผิดซ้ า 
(ง) แก้ไขเพิ่มเตมิพระราชบญัญตัิกฎอัยการศึกพระราชก าหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน และค าสัง่หัวหน้า คสช.ที่ ๓/๒๕๕๘ เพื่อประกันว่ามี

เนื้อหาสอดคล้องกับข้อบทในกติกา รวมทั้งหลักประกันทีป่้องกันไม่ให้มีการควบคุมตัวโดยไม่สามารถติดต่อกับโลกภายนอก ดงัที่มีการ
อธิบายไว้ในความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการที่ ๓๕ (๒๕๕๗) และหลักเกณฑ์ ทั้งนี้โดยมีความมุ่งประสงค์ให้เพื่อยกเลิกการประกาศ 
ใช้กฎอัยการศึกและพระราชก าหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดต่าง ๆ ซึง่ปัจจุบันมีการประกาศใช้อยู่โดยไม่ชักช้าเกินควร 

(จ) จัดตั้งกลไกอิสระโดยทันทีเพื่อป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สญูหาย 
(ฉ) ให้เพิ่มการอบรมให้กับเจา้พนักงานผู้บังคับใช้กฎหมายและเจา้หน้าที่ทหารเพื่อให้เกิดความเคารพอย่างเต็มทีต่อ่สิทธิมนุษยชน รวมทั้งการ

ใช้ก าลังอย่างเหมาะสม และการขจัดการทรมานและการปฏิบตัิที่โหดร้าย และประกันว่าคู่มือการอบรมต่าง ๆ มเีน้ือหาสอดคล้องกับกติกาน้ี 
และหลักการพื้นฐานแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนของเจา้พนักงานผู้บังคับใช้กฎหมาย (UN Basic Principles on the Use 
of Force and Firearms by Law Enforcement Officials) 

 
๘ ข้อบทที่ ๒. กติกาสากลว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง “ในกรณีที่ยงัไม่มีมาตรการทางนิติบัญญัติหรือมาตรการอื่นใด รัฐภาคีแต่ละรัฐ 

แห่งกติกานี้รับทีจ่ะด าเนินการตามขั้นตอนที่จ าเป็นตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญของตนและบทบัญญัติแห่งกติกานีเ้พื่อให้มีมาตรการทาง 



๑๘ 

ต่อประสิทธิภาพของการคุ้มครองสิทธิทั้งหลายภายใต้กติกาฯ นี้ และสร้างความมั่นใจให้มีการเคารพสิทธิดัง กล่าว 
และประชาชนทุกคนได้ใช้สิทธิเหล่านั้นอย่างเต็มที่๙ 

นอกจากนั้นผู้รายงานพิเศษ รวมถึงคณะท างานด้านต่าง ๆ ตามอาณัติขององค์การสหประชาชาติ  
ยังได้สื่อสารข้อห่วงใยเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่เกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะ รวมถึงกฎหมายพิเศษ 
หรือค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ๑๐ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนตามขอบเขตของรายงานฉบับนี้ เช่น 

Date, Country, Type and 
ref. no. of 

communication 

Mandates Summary Replies 
received 

๑๒ Jun ๒๐๒๐ 
Thailand 
JUA 
THA ๕/๒๐๒๐ 

 disappearances 
 executions 
 freedom of opinion and 

expression 

Information received concerning 
the alleged abduction and 
disappearance in Cambodia of 
Mr. Wanchalearm Satsaksit,  
a Thai political activist. 
Alleged victims: ๑ 

๑๕ Jun 
๒๐๒๐ 
๑๐ Aug 
๒๐๒๐ 

๑๐ Mar ๒๐๒๐ Thailand 
JAL THA ๓/๒๐๒๐ 

 business 
 freedom of opinion and 

expression 
 human rights defenders 
 migrants 
 slavery 
 women and girls 

Information received concerning 
the continued judicial 
harassment by Thammakaset Co. 
Ltd (Thammakaset), of human 
rights defenders, migrant workers, 
journalists, and academics for 
denouncing exploitative working 
conditions of migrant workers at 
the poultry farm of this Thai 
company. 
Alleged victims: ๓ (Angkhana 
Neelapaijit, Puttanee Kangkun, 
Suchanee Cloitre) 

- 

๒๐ Jan ๒๐๒๐ 
Thailand 

 freedom of opinion and 
expression 

Information received concerning 
judicial proceedings against the 

 

                                                                                                                                                                                           
นิติบัญญัติหรือมาตรการอื่นใดที่อาจจ าเป็นเพื่อให้สิทธิทั้งหลายที่รับรองไว้ในกตกิานี้เป็นผล” (๒) Where not already provided for by existing 
legislative or other measures, each State Party to the present Covenant undertakes to take the necessary steps, in accordance 
with its constitutional processes and with the provisions of the present Covenant, to adopt such laws or other measures as 
may be necessary to give effect to the rights recognized in the present Covenant. 
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx  

๙ “The Committee notes that the Covenant has not been fully incorporated into domestic law and that its provisions are not in 
practice invoked in courts of law unless they have been specifically incorporated by legislation (art. ๒). 
The State party should guarantee the effective protection of all rights enshrined in the Covenant and ensure that 
they are fully respected and enjoyed by all.” 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fCO%2f84%2fTHA&Lang=en 

๑๐ รายละเอยีด Communication Report ของ Special Procedure ทั้งหมดต่อประเทศไทยโปรดดู 
https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/Results 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fCO%2f84%2fTHA&Lang=en
https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/Results


๑๙ 

JAL 
THA ๑/๒๐๒๐ 
 

 freedom of peaceful 
assembly and of 
association 
 

political party the Future Forward 
Party, which may lead to its 
dissolution. 
Alleged victims: ๑ (FFP) 
 

๑๒ Jul ๒๐๑๙ 
Thailand 
JUA 
THA ๖/๒๐๑๙ 

 freedom of opinion and 
expression 

 freedom of peaceful 
assembly and of 
association 

 human rights defenders 

Information received concerning 
several physical assaults and 
death threats against Mr Aekachai 
Hongkangwan, Mr Anurak 
Jeantawanich and Mr Sirawith 
Serithiwat. 
Alleged victims: ๓ (Aekachai 
Hongkangwan, Anurak 
Jeantawanich, Sirawith 
Serithiwat) 

- 

๐๖ Mar ๒๐๑๙ 
Thailand 
JUA 
THA ๓/๒๐๑๙ 

 disappearances 
 executions 
 freedom of opinion and 

expression 
 torture 

 

Information received concerning 
the alleged enforced 
disappearance and extrajudicial, 
summary, or arbitrary executions 
in late ๒๐๑๘ of three Thai 
political activists affiliated with 
the United Front for Democracy 
against Dictatorship (UDD), 
Alleged victims: ๔ (Chatchawan 
Bubphawan, Itthipol Sukpan, 
Kraidej Luelert, Surachai 
Danwattananusorn) 

๑๔ Mar 
๒๐๑๙ 

๒๕ Jun ๒๐๑๘ 
Thailand 
JAL 
THA ๔/๒๐๑๘ 

 freedom of opinion and 
expression 

 freedom of peaceful 
assembly and of 
association 

 human rights defenders 
 

Information received concerning 
the arrest, detention and charges 
against ๖๒ peaceful protestors, in 
relation to the legitimate exercise 
of their rights of peaceful 
assembly and association during 
a protest taking place in 
Thammasat University (Bangkok), 
on ๒๒ May ๒๐๑๘. 
Alleged victims: ๖๒ 

๐๔ Jul 
๒๐๑๘ 

๑๓ Sep ๒๐๑๗ 
Thailand 
JAL 
THA ๖/๒๐๑๗ 

 violence against women 
 freedom of opinion and 

expression 
 human rights defenders 
 women in law and in 

practice 

Information received concerning 
alleged acts of intimidation, 
harassment and death threats 
online against Ms Angkhana 
Neelapaijit, Ms Anchana 
Heemmina and Ms Pornpen 

 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25037
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=34568
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=34568


๒๐ 

 Khongkachonkiet, which appear 
to be in connection with the 
exercise of the right to freedom 
of expression in the performance 
of their human rights work. 
Alleged victims: ๓ 

๒๔ Jan ๒๐๑๗ 
Thailand 
JUA 
THA ๑/๒๐๑๗ 
 

 freedom of opinion and 
expression 

 human rights defenders 
 

Information received concerning 
the arrest and detention of Mr. 
Jatupat Boonpatararaksa, a 
student activist and human rights 
defender, for posts made online, 
and charges brought against him 
under the lèse-majesté provision 
of the Criminal Code and under 
the Computer Crime Act. 
Alleged victims: ๑ 

๒๖ Jan 
๒๐๑๗ 

นอกจากนั้นในรายงาน Cooperation with the United Nations, its representatives and 
mechanisms in the field of human rights๑๑ ซึ่งเป็นรายงานประจ าปีของเลขาธิการสหประชาชาติ  
ได้ระบุถึงการคุกคามนักสิทธิมนุษยชนที่ติดต่อกับองค์การสหประชาชาติ โดยได้กล่ าวถึงสถานการณ์ที่นักสิทธิ
มนุษยชน และภาคประชาสังคมต้องเผชิญเกี่ยวกับการแก้แค้น เช่น การทารุณกรรม การกักขังตามอ าเภอใจ  
การสอดแนมหรือการท าให้เหยื่อและนักสิทธิมนุษยชนเสื่อมเสียชื่อเสียงขณะที่รัฐบาลในประเทศต่าง ๆ มีแนวโน้ม
อ้างเหตุผลเรื่องความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์ในการขัดขวางไม่ให้ชุมชนและประชาสังคมเข้าถึง
สหประชาชาติ รายงานยังระบุด้วยว่าผู้หญิงที่ให้ความร่วมมือกับสหประชาชาติยังเสี่ยงถูกข่มขืนและตกเป็นเหยื่อ
ท าให้เสียศักดิ์ศรีในสื่อออนไลน์ ทั้งนี้รายงานระบุว่ามีประเทศสมาชิกสหประชาชาติ ๓๘ ประเทศ๑๒ ที่มีวิธีปฏิบัติ 
ที่ “น่าละอาย” (shameful practices) เช่น การแก้แค้น และขู่เข็ญคุกคามบุคคลที่ร่วมมือกับสหประชาชาติ  
ในเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยมีประเทศไทยเป็นหนึ่งใน ๓๘ ประเทศท่ีถูกกล่าวถึงด้วย  

โดยนายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่า “โลกใบนี้เป็นหนี้บุคคลที่กล้ายืนหยัด
ต่อสู้เพ่ือสิทธิมนุษยชนเหล่านั้น พวกเขามอบข้อมูลและประสานงานกับสหประชาชาติตามที่เราร้องขอ เพ่ือสร้าง
หลักประกันว่าสิทธิของพวกเขาจะได้รับการเคารพ” “การลงโทษบุคคลที่ให้ความร่วมมือกับสหประชาชาติ 
เป็นเรื่องที่น่าละอาย” เลขาธิการสหประชาชาติ ยังได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายพยายามมากขึ้นเพ่ือหยุดยั้งวิธีปฏิบัติเหล่านี้ 
ปัญหาการปฏิบัติตามข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
 
 
 

                                                           
๑๑ https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/39/41, August 2018. 
๑๒ https://news.un.org/en/story/2018/09/1019082  

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=22947
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/39/
https://news.un.org/en/story/2018/09/1019


๒๑ 

ที่ผ่านมาประเทศไทยมีความพยายามน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สหประชาชาติ  
มาปฏิบัติ (implementations) เช่นมีการประกาศให้สิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ๑๓ รวมถึงมีการปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ หลายสิ่งโดยเฉพาะเรื่องทางสังคมประเทศไทยปฏิบัติได้ดีและได้รับความชื่นชม เช่น
เรื่อง สาธารณสุข Universal Health Care การแก้ปัญหาการระบาดของโคโรน่าไวรัส หรือ COVID-19 ซึ่งเป็นโรค
ระบาดร้ายแรง (pandemic) หากแต่มีหลายสิ่งที่ประเทศไทยยังไม่สามารถปฏิบัติได้ โดยเฉพาะเรื่องสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเป็นประชาธิปไตย เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (freedom of 
opinion) และการแสดงออกอย่างสันติ  (peaceful assembly) หรือการลงโทษทางอาญาร้ายแรง เช่น  
การประหารชีวิต (execution) การฆ่านอกระบบกฎหมาย (extra judicial killing) การบังคับสูญหาย (enforced 
disappearance) การทรมาน (torture) สภาพความเป็นอยู่เรือนจ า หรือการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ลี้ภัย 
เป็นต้น 

แม้สภาคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ (Human Rights Council) ไม่มีอ านาจบังคับประเทศ
สมาชิก แต่หากสมาชิกประเทศใดมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรง เช่น กระท าการปฏิวัติรัฐประหาร การสังหาร
นอกระบบกฎหมาย หรือการบังคับบุคคลสูญหาย เลขาธิการสหประชาชาติอาจมีแถลงการณ์ข้อห่วงกังวล  
ต่อประเทศนั้น ๆ หรือประเทศที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติ เช่นสหภาพยุโรป หรือสหรัฐอเมริกาอาจมีมาตรการ  
ตัดสิทธิทางการค้า หรือการลงลงโทษ (sanction) ด้วยวิธีอ่ืน เช่น กรณีประเทศไทย ภายหลังการรัฐประหาร 
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายบัน คี - มุน เลขาธิการสหประชาชาติสมัยนั้น ได้มีแถลงการณ์เรียกร้อง 
ให้ไทยกลับคืนสู่การปกครองตามรัฐธรรมนูญ โดยพลเรือนและคืนสู่การเป็นประชาธิปไตยโดยเร็ว เช่นเดียวกันกับ 
นางเนวี  พิลเลย์ ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ได้กล่าวประณามการท ารัฐประหาร และกังวล

                                                           
๑๓ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99326764 
๑. เห็นชอบและประกาศใช้วาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ เพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน โดยการประกาศวาระแห่งชาติฯ ครั้งนี้  

มีเป้าหมายให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกัน โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพือ่น าไปสู่สังคมสันติสุข และมี
กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ ๒ ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒) โดยมีกลยุทธ์ที่ส าคัญภายใต้รหัสชื่อว่า “๔ สร้าง + ๓ ปรับปรุง + ๒ 
ขับเคลื่อน + ๑ ลด = Goal สังคม สันติสุข สงบสุข” และใหห้น่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งน าวาระแห่งชาติฯ ไปสู่การปฏบิัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ พร้อมทั้งให้รายงานผลการด าเนินงานตามวาระแห่งชาติฯ ภายใน
เดือนพฤศจิกายนของปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 

๒. ส าหรับงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานให้กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้จ่ายจากงบประมาณรายจา่ยประจ าปีที่ 
แต่ละหน่วยงานได้รับจัดสรร โดยด าเนินการในภารกจิของหนว่ยงาน และน ามิตดิ้านสิทธิมนุษยชนมาเพิ่มประสิทธภิาพในการท างานให้ดียิ่งขึ้นดว้ย  
ตามความเห็นของส านกังบประมาณ และให้รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติฯ ในชั้นต้นอาจเน้นเร่ืองช่องว่างระหว่างกฎหมายหรือพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่มีกับการปฏบิัติ ส่งเสริมความเข้าใจบุคลากรต่อประเด็นและหลักการสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยในด้าน
สิทธิมนุษยชน ส่งเสริมศักยภาพของหนว่ยงานภาครัฐด้านสถิติและการมีสถิติขอ้มูลที่แยกตามเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รายได้ ภูมิล าเนา ฯลฯ 
และควรสร้างกลไกและเวทีรับฟังขอ้คิดเห็นจากภาคประชาสังคมและชุมชน รวมทั้งควรให้มีการถอดบทเรียนและพัฒนาเครื่องมือในการจัดท า
ฐานข้อมูลการด าเนินงานและการประเมินถึงความตระหนักของผู้เกี่ยวขอ้งในแต่ละระยะที่ด าเนินการ และควรมีการจดัท าหลักสูตรสิทธิมนุษยชน 
เข้าไปในหลักสูตรหรือหัวขอ้วิชาต่าง ๆ และมีการสร้างวิทยากรตัวคูณ รวมถึงควรปรับปรุงตัวชี้วัดให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ไปพิจารณาด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งต่อไปด้วย 

๓. ให้กระทรวงยุตธิรรมน าประเด็นที่ยังไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุได้ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบบัที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) และ
ข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชนจากหนว่ยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศมาก าหนดเป็นตัวชีว้ัดด้วย และมอบหมายให้หนว่ยงานต่าง ๆ 
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อใหก้ารขับเคลื่อนวาระแห่งชาติฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อไป 

 

https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=9932676


๒๒ 

อย่างยิ่งเกี่ยวกับการแทนที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง การประกาศกฎอัยการศึก การระงับรัฐธรรมนูญและ 
การออกมาตรการฉุกเฉินต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ประเทศไทยฟ้ืนฟูหลักนิติธรรมในประเทศไทยโดยเร็วด้วย๑๔ 

ในขณะที่สหภาพยุโรป (EU) ออกแถลงการณ์ที่มีเนื้อหาว่ามีการเฝ้าติดตามการพัฒนาในประเทศไทย
ด้วยความวิตกอย่างยิ่ง กองทัพต้องยอมรับและเคารพอ านาจของประชาชนตามรัฐธรรมนูญอันเป็นหลักการพ้ืนฐาน
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยับยั้งชั่งใจ และท างานร่วมกันเพ่ือประโยชน์
ของประเทศ นอกจากนี้ สหภาพยุโรปประกาศลดระดับความสัมพันธ์กับประเทศไทยท าให้ข้อตกลงทางการค้า  
การลงทุน และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ อาจต้องชะลอออกไปก่อนจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง ซึ่งหมายรวมถึง  
การชะลอการลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือไทย  – ประชาคมยุโรป 
และประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (Partnership and Cooperation Agreement) และการเดินทางเยือนอียู 
และไทยอย่างเป็นทางการของเจ้าหน้าที่ระดับสูงจะต้องระงับไว้ชั่วคราว๑๕ 

 
ท่าทีองค์กรระหว่างประเทศต่อประเทศไทยหลังรัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

ประเทศ – องค์กรระหว่างประเทศ ท่าทีต่อประเทศไทย 
๔๓ ประเทศ ประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเดินทางมายังประเทศไทย 
๑๙ ประเทศ ประกาศให้ประชาชนหลีกเล่ียงการเดินทางมายังประเทศไทย 
องค์การสหประชาชาต ิ เรียกร้องให้ไทยกลับคืนสู่การปกครองตามรัฐธรรมนูญโดยพลเรือน 
สหภาพยุโรป วิตกกังวลอย่างยิ่งต่อการรัฐประหาร, ชะลอการท าข้อตกลงการค้า - การลงทุน 
สหรัฐอเมริกา ทบทวนการชว่ยเหลือแบบกองทัพต่อกองทัพ, ระงับการช่วยเหลือทางการทหาร,  

ให้นักท่องเที่ยวยกเลิกการเดินทาง 
อังกฤษ ขอให้เร่งน าประเทศไปสู่การมีรัฐบาลพลเรือน ที่มาจากการเลือกตั้ง 
ออสเตรเลีย กังวลอยา่งยิ่งต่อสถานการณ์รัฐประหารในประเทศไทย 
จีน กังวลต่อสถานการณ์และขอให้ไทยคืนความสงบโดยเร็ว 
ฝรั่งเศส ประณามรัฐประหารไทย เรียกร้องให้น ารัฐธรรมนูญกลับคืนมาและจัดการเลือกตั้ง 
เยอรมันน ี เรียกร้องให้เร่งจัดการเลือกตั้ง ฟื้นฟูคุ้มครองประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 
รัสเซีย เรียกร้องให้กระบวนการทางการเมืองกลับคืนสู่การมีรัฐธรรมนูญ 
สิงคโปร์ ความไม่แน่นอนทางการเมืองไทย จะฉุดให้ชาติอาเซียนถอยหลัง 
กัมพูชา อยากเห็นการรักษาสันติภาพ – เสถียรภาพ เคารพเจตจ านงคนไทย 

ข้อมูลจาก https://thaipublica.org/2014/07/foreign-reactions-to-the-coup/ 

สรุป 
สิทธิมนุษยชน ถือเป็นหลักสากลที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้ความส าคัญ ส่งผลให้แต่ละประเทศ  

ไม่สามารถละเลยเรื่องการส่งเสริม  และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศของตนได้  ทั้งคณะมนตรี 
สิทธิมนุษยชน  และตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเป็นกลไกด้านสิทธิมนุษยชนที่ ส าคัญ 
ของสหประชาชาติที่มีขึ้นเพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส าคัญ  อย่างไรก็ดี การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ยังถือเป็นความรับผิดชอบหลักของรัฐ ตราบใดที่รัฐยังมีขีดความสามารถในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
ของประชาชนของตนเอง กลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติก็จะท าหน้าที่เป็นส่วนสนับสนุนการด าเนินงาน
ของรัฐ โดยการวางมาตรฐานติดตาม สอดส่อง ดูแล มิให้การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  ถดถอย แต่พยายาม 
                                                           
๑๔ https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2014-05-22/statement-attributable-spokesman-secretary-general-thailand 
๑๕ https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en  

https://thaipublica.org/2014/07/foreign-reactions-to-the-coup/
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2014-05-22/statement-attributable-spokesman-secretary-general-thailand
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en


๒๓ 

ให้ก้าวหน้าตามก าลังที่รัฐจะสามารถกระท าได้ แต่หากเม่ือใดที่รัฐล้มเหลวในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
กลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติก็จะเข้ามากดดันเพื่อให้รัฐเร่งแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของความ 
เป็นสากลของสิทธิมนุษยชน ฉะนั้น เมื่อไทยเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน และเคยเป็นประธานคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชน ก็เท่ากับไทยได้เข้าไปร่วมรับผิดชอบการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั่วโลกแล้ว โดยไทยจะต้องเป็น
ตัวอย่างของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และควรปฏิบัติตามค ามั่นด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้ให้ไว้กับประชาคมโลก
อย่ างจริงจั งโดยไม่ ส ามารถหลี ก เลี่ ย งได้ ในฐานะสมาชิ กที่ มี ความรับผิ ดชอบของสหประชาชาติ๑๖

                                                           
๑๖ http://humanrights.mfa.go.th/upload/pdf/hrcth.pdf  

http://humanrights.mfa.go.th/upload/pdf/hrcth.pdf


บทที่ ๒ 
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ 

 
สภาพปัญหา 

คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาประเด็นเรื่อง “สิทธิมนุษยชน ( Human Rights)” ที่สัมพันธ์กับ
รัฐธรรมนูญจากการที่ประเทศไทยในขณะนี้ด ารงสถานะฐานะที่เป็นรัฐชาติ (Nation State) ที่ได้เลือกใช้ระบบ 
การใช้อ านาจรัฐตลอดจนความสัมพันธ์ทางการเมืองการปกครองที่เกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจที่ว่านั้นให้อยู่ภายใต้
กฎกติกาตามรัฐธรรมนูญที่ เป็นกฎหมายสูงสุด โดยได้คลี่คลายและมีการเปลี่ยนแปลงมาหลังยุคการเมือง  
การปกครองที่อยู่ภายใต้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่มีมาก่อนหน้านั้นควบคู่กับการพัฒนาทางการเมือง  
การปกครองในการสร้างรัฐชาติ ให้ทั นสมัย (Modernization State) และเข้าสู่ ระบบรัฐธรรมนูญนิยม 
(Constitutionalism) ในยุคปัจจุบัน ซึ่งได้มีการสร้าง ขยายกลไก และกระบวนการตรวจสอบที่หลากหลาย อีกทั้ง
ก่อตั้งองค์กรอิสระซึ่งเป็นสถาบันทางการเมืองรูปแบบใหม่ เพ่ิมขึ้นจากเดิมเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
และสังคมวิทยาทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ อีกทั้งเพ่ือมุ่งสู่การแก้ปัญหาต่าง ๆ ในทางการเมือง  
การปกครองคู่กับการตื่นรู้ในสิทธิเสรีภาพทางการเมืองการปกครองของประชาชนตลอดจนการจัดระบบ
ความสัมพันธ์ของรัฐชาติสมัยใหม่ในทางเศรษฐกิจ การเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มุ่งหันทิศทางเข้าสู่
ความเป็นรัฐชาติที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐ (Multi States) มากขึ้นในหลากหลายบริบททั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง 
ความมั่นคงในและระหว่างภูมิภาค และ ประชาคมโลกในสากล 

ในด้านความสัมพันธ์ต่อกรณีประเด็นสิทธิมนุษยชน ในฐานะที่เป็นหลักการเชิงสากลที่ได้เชื่อมต่อเข้าสู่
สังคมการเมืองไทย และถูกบรรจุรับรองและคุ้มครองไว้ในฐานะซึ่งเป็นหลักการทางกฎหมายอยู่ในรัฐธรรมนูญ  
ซึ่งมีการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึนอย่างเป็นล าดับ  

แต่ถึงกระนั้นก็ตาม คณะกรรมาธิการฯ เห็นว่าปัญหาความรุนแรงทางด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 
ยังอยู่ในสถานะที่ยังไม่มีความมั่นคง ประเทศไทยมักถูกกล่าวหาว่ามีภาพลักษณ์ในระหว่างประเทศที่ติดลบ 
โดยเฉพาะกับสังคมการเมืองไทยยุคที่มีการเมืองการปกครอง และการใช้อ านาจจากรัฐบาลที่มาจากการยึดอ านาจ
รัฐประหารท าให้เกิดข้อเรียกร้องและการอ้างหลักการสิทธิมนุษยชน ตามหลักการเชิงสากลที่เชื่อมโยงมุ่งไปสู่
รัฐธรรมนูญมากข้ึน โดยเป็นความคาดหวังของสังคมและประชาชนที่ส าคัญที่มีต่อฐานะของรัฐธรรมนูญอยู่เสมอมา
จนมาสู่ที่มาและข้อพิจารณาของคณะกรรมาธิการต่อญั ตติที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ เรียกร้องให้ 
สภาผู้แทนราษฎรแก้ปัญหา 

หากจะจ าแนกแยกแยะจัดแบ่งประเภทและลักษณะของปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มี 
ส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญในประเทศไทยนั้น อาจพิจารณาได้ในหลากหลายลักษณะ ได้แก่ 

ประการแรก แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติรับรองและคุ้มครอง
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์หรือแนวคิดหลักการทางสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนไว้ แต่ก็ไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

ประการที่สอง สิทธิเสรีภาพทั้งหลายที่บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญมีลักษณะที่แตกต่างไม่สอดคล้อง
กับหลักการสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 



๒๕ 

ประการที่สาม รัฐธรรมนูญมีความหละหลวม ละเลย ไม่ได้สร้างหลักประกันการเข้าถึงสิทธิมนุษยชน 
ต่อประชาชน ตลอดจนมีกลไกควบคุมการใช้อ านาจรัฐเพื่อคุ้มครองสิทธิเช่นว่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

เกี่ยวกับญัตติ 
ญัตติที่ผู้ เสนอญัตติต่อสภาผู้แทนราษฎรมีขอบเขตเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชน 

อย่างเห็นได้ชัดแจ้งอย่างไม่มีข้อสงสัย โดยผู้เสนอญัตติซึ่งล้วนด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะ
ที่เป็นผู้แทนปวงชนได้ยืนยันสิทธิในทางการเมืองในสิทธิที่จะแสดงออกความคิดเห็นในทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ 
ของบุคคล หรือแม้จะเป็นนักกิจกรรมทางการเมือง รวมถึงสิทธิในชีวิตและร่างกายที่จ ะไม่ถูกท าร้ายหรือละเมิด 
จากบุคคลอื่นไม่ว่าจะมาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่  

การยืนยันสิทธิในทางการเมือง และการแสดงออกความคิดเห็นในทางการเมืองของบุคคล  
หรือนักกิจกรรมในทางการเมือง การประทุษร้ายผู้มีความคิดเห็นต่างในทางการเมืองที่ถือเป็นสิทธิมนุษยชน  
ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองและคุ้มครองจากรัฐแล้ว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
ยังได้รับการประกันและคุ้มครองสิทธิทางการเมืองดังกล่าวที่ว่านั้น โดยเฉพาะตามความในมาตรา ๕๓ หมวด ๕ 
หน้าที่ของรัฐในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ยังก าหนดให้รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด แต่บุคคลหรือนักกิจกรรมทางการเมืองที่ได้ออกมาใช้สิทธิในทางการเมือง
ดังกล่าวกับถูกท าร้ายหลายครั้งหลายหน แต่เจ้าหน้าที่ต ารวจยังไม่สามารถจับกุมผู้ลอบประทุษร้ายมาลงโทษได้เลย 
จนประชาชนสังคมได้วิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลมิได้สนใจและใส่ใจท าให้เกิดความหวาดกลัวในความปลอดภัยในชีวิต 
ไม่กล้าใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญและกฎมายต่อการแสดงออกความคิดเห็นทางการเมือง ซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนพ้ืนฐาน
ทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยการที่รัฐมิได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ฯ ตามมาตรา ๕๓ อย่างเคร่งครัด
ดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้ใช้สิทธิ ตามรัฐธรรมนูญในทางการเมือง 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และคณะอนุกรรมาธิการฯ ซึ่งได้ศึกษากรณีปัญหาที่ผู้เสนอญัตติได้ระบุมา
เป็นข้อห่วงใยที่มีมูลความจริง ทั้งข้ออ้างพ้ืนฐานทั้งหลักการสิทธิมนุษยชน สิทธิในทางการเมื อง การแสดงออก 
สิทธิในชีวิตร่างกาย สิทธิทางการเมืองที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติรับรอง 
และคุ้มครองไว้โดยชัดแจ้งควบคู่กับหน้าที่ของรัฐที่ต้องเคร่งครัดต่อการมีหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครอง  
ตามความในมาตรา ๕๓ หมวด ๕ ของ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สมควรได้รับ
การพิจารณาเพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎรได้รับทราบปัญหา และแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาที่จะได้บรรจุไว้ในรายงานนี้
ตามสมควรแก่กรณีต่อไป  

รัฐสภากับความสัมพันธ์ของสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมาธิการฯ เห็นว่าการพิจารณาประเด็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่อาจพิจารณาเรื่องที่มี

ความส าคัญนี้ได้อย่างโดด ๆ โดยไม่พิจารณาประเด็นอย่างอ่ืนประกอบ ดังนั้นตามญัตติที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่ขอต่อสภาฯ นั้น จึงจ าต้องพิจารณาเรื่องนี้ในลักษณะที่สัมพันธ์กับหลักการส าคัญในสังคมการเมืองอ่ืน ๆ ในฐานะ
ที่มีความเกี่ยวข้องส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันหรือเป็นฐานรองรับซึ่งกัน และกันอย่างแยกไม่ออกกับหลักการ
ที่ว่านั้น เช่น หลักรัฐธรรมนูญหรือรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) หลักนิติรัฐ (Legal state) และนิติธรรม 
(Rule of Law) หลักการทางปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Democratic Government) หลักความเป็นอิสระ
ของศาล และการแบ่งแยกอ านาจตรวจสอบถ่วงดุล (The Independence of the Judiciary and the 
Separation of Power) ที่ล้วนเกี่ยวข้องต่อโครงสร้างพ้ืนฐานใน เงื่อนไขการบังคับใช้อ านาจรัฐซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัด 



๒๖ 

อีกท้ังก าหนดเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการ การใช้อ านาจที่ว่านั้นไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนในรัฐธรรมนูญ เพ่ือประกัน
สิทธิมนุษยชนของประชาชนพลเมืองจะได้รับการคุ้มครองเคารพและปฏิบัติให้เป็นจริงในปลายทาง 

ดังนั้นการพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งก าหนดทิศทาง  
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้เป็นกรอบในการใช้อ านาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญให้มุ่งไปสู่ เป้าหมาย  
และเจตนารมณ์ร่วมกันในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ อยู่นี้นั้น 
จึงถือเป็นประเด็นหลักการส าคัญที่จ าเป็นของรัฐตามระบอบรัฐธรรมนูญเพ่ือเป็นหลักประกันเกี่ยวข้องกับการใช้
อ านาจรัฐในการบริหารจัดการทางการเมืองการปกครอง การนิติบัญญัติ การใช้อ านาจชี้ขาดโดยศาลที่มีเขตอ านาจ
อย่างมีมาตรฐานสอดคล้องต้องกันในฐานะที่เป็นหลักการสากลในทางระหว่างประเทศซึ่งมีความเป็นสากล 
(Universality) ทั้งยังเป็นหลักการที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ (Indivisibility) ของสิทธิมนุษยชน 
ที่บัญญัติไว้แต่ละด้าน ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือกันในประการส าคัญดังนี้คือ 

สิทธิมนุษยชนในฐานะท่ีเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์  
“สิทธิมนุษยชน” เป็นหลักการส าคัญพ้ืนฐานเกี่ยวกับมนุษย์ให้มีชีวิตอยู่ในโลกด้วยอิสรภาพ ในการพูด

และความเชื่อถือ ปราศจากความหวาดกลัวไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันทั้ง เพศ ภาษาสีผิว เชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์
ย่อมมีเกียรติ์ศักดิ์ ศักดิ์ศรี ในความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในชีวิต และร่างกายที่ด ารงชีวิตอยู่อย่าง
ปลอดภัยเป็นความจ าเป็นที่สิทธิมนุษยชนได้รับความคุ้มครอง เคารพ และปฏิบัติตามหลักบังคับของกฎหมาย  
ถ้าไม่ประสงค์จะให้คนตกอยู่ในบังคับให้หันเข้าหาขบถขัดขืนต่อทรราช และ การกดขี่เป็นวิถีทางสุดท้าย๑๗ 

ในฐานะที่สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ที่เกิดมาแม้จะแตกต่างทั้ง เพศ ภาษา สีผิว  
เชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ของคนทุกคนที่ได้จากการที่คนเหล่านั้น “เกิด” มาเป็นมนุษย์จึงท าให้สิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิ
ที่เป็นไปโดยกฎธรรมชาติ (Natural Law) พัฒนาเรียกขานกันมาเป็นสิทธิตามธรรมชาติ (Natural Rights) และ 
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) ที่ใช้กันในยุคปัจจุบัน 

ความที่สิทธิมนุษยชนที่จัดเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์เรานี้จึงส่งผลอย่างมีนัยส าคัญของความเชื่อ
ต่อมาของบ่อเกิดหรือที่มาของสิทธิมนุษยชน (Sources of Human Rights) ไม่ได้มาจากการเขียนหรือบัญญัติขึ้น
จากกฎหมายของรัฐที่บัญญัติขึ้นเพราะเป็นหลักการที่มีอยู่จริง (Existing) จากการที่บุคคลนั้นได้เกิดมานั่นเอง 
ผลของความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นมูลฐานนั้นท าให้ข้ออ้างต่อการไม่รับรอง  
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากรัฐ โดยอ้างถึงการไม่มีกฎหมายรับรองหรือไม่รับรองนั้นสิ้นไป ขณะเดียวกันการท า
หน้าที่ชี้ขาดของศาลโดยตุลาการก็ไม่สามารถจะอ้างเช่นเดียวกันนั้นก็หาได้ไม่เช่นกัน 

การบังคับใช้สิทธิมนุษยชนในบางด้านให้เป็นข้อห้ามต่อรัฐไม่ให้ท าอย่างเด็ดขาดจนพัฒนาเป็นหลักการ
ทั่วไปทางกฎหมายระหว่างประเทศที่เป็นบทบังคับที่เด็ดขาด jus congens ทีเรียกกันในภาษาละตินอันเป็นหลัก
ข้อห้ามมิให้รัฐกระท าโดยเด็ดขาดต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนบางด้าน เช่น การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide)  
ซึ่งถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงที่เป็นปรปักษ์ต่อมวลมนุษย์ชาติ การบังคับสูญหาย (Enforced disappearance)  
ที่ถูกน าไปขยายผลและบังคับใช้ในกฎหมายระหว่างประเทศ (International Law) โดยศาลอาญาระหว่างประเทศ 
(International Criminal Court) ศาลสิทธิมนุษยชน (Human Rights Court) และคณะผู้ตัดสินพิเศษของ
สหประชาชาติ  (International Tribunals) เพราะความมีอยู่จริงซึ่ งสิทธิขั้นมูลฐานนี้ เองอันท าให้ข้ออ้าง 

                                                           
๑๗ ค าปรารภ ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แห่งสหประชาชาติ คศ ๑๙๔๙ 



๒๗ 

ทางกฎหมายของรัฐที่ไม่น าพาให้ความเคารพคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากวาทะกรรมทางกฎหมายที่ว่าไม่มีกฎหมาย
รองรับก็ดีหรือการไม่ได้ลงนามผูกพันในพันธกรณีระหว่างประเทศ (International obligations) ก็ดีหรือข้ออ้าง
เรื่องความยุติธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติจะถูกปฏิเสธไม่มีใครยอมรับอีกต่อไป ซึ่งเป็นปัญหาที่ชอบกล่าวอ้างมีอยู่ 
และใช้เป็นข้ออ้างกันจริงในสังคมการเมืองไทย 

สิทธิมนุษยชนกับสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 
มีความเข้าใจสับสน ปนเป หลงกันเรื่อยมาในสังคมการเมืองไทยเก่ียวกับค าว่าสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพ 

(freedom and liberty) สิทธิตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ โดยนัยว่า สิทธิมนุษยชนนั้นมีบ่อเกิดมาจากรัฐธรรมนูญที่รัฐ
บัญญัติขึ้นตามยุคสมัยต่าง ๆ ผลแห่งความเข้าใจที่สับสนหลงผิดนี้ยังขยายต่อไปว่าสิทธิมนุษยชนเป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ บุคคลจะมีสิทธิเสรีภาพในด้านใด อย่างไร จะได้รับรองและคุ้มครองได้มากน้อย
เพียงใดให้ตรวจสอบดูได้จากที่กฎหมายบัญญัติหรือที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เท่านั้น ถ้ารัฐธรรมนูญไม่บัญญัติไว้ก็ไม่มี
สิทธิเช่นว่านั้น 

สิทธิมนุษยชน และสิทธิตามรัฐธรรมนูญ มีความแตกต่างกันและสามารถเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
หรือเหมือนกันได้ ทั้งนี้โดยนัยที่ส าคัญเมื่อพิจารณาจากบ่อเกิดและที่มาซึ่ งสิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิที่มีที่มาจาก 
“การเกิด” ของคนทุกคนอันเป็นสิทธิตามธรรมชาติ และมีฐานะที่เป็นสากลโดยไม่จ ากัดแม้จะมีความแตกต่างกัน  
ในเชื้อชาติ สีผิว ความเชื่อ เพศ หรือเผ่าพันธุ์ ย่อมมีอยู่เหมือน ๆ กันหมด แต่สิทธิตามรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิที่
รัฐธรรมนูญให้ความส าคัญคุ้มครองโดยเขียนบัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญโดยชัดแจ้ง เช่น สิทธิเสรีภาพในทาง
การเมือง การแสดงออก การพิมพ์การโฆษณา สิทธิการชุมนุมในทางการเมือง สิทธิเสรีภาพในความเชื่อการนับถือ
ศาสนา สิทธิผู้บริโภค สิทธิในการอนุรักษ์พัฒนาตามจารีตประเพณีวัฒนธรรม เป็นต้นเนื้ อหาสาระแห่งสิทธิ 
ตามรัฐธรรมนูญจะมีมากมีน้อย กว้างขวางหรือคับแคบมีอยู่อย่างจ ากัดอย่างไรหรืออยู่ภายใต้กฎหมายบัญญัติ
อย่างไรขึ้นอยู่กับลักษณะสังคมการเมืองในแต่ละยุคสมัยโดยเฉพาะจากผู้มีอ านาจและคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญ  
อย่างที่พบเห็นชัดเจนมากในกรณีของประเทศไทยจะพบรัฐธรรมนูญหลายยุคหลายสมัยที่บัญญัติหลักการ สิทธิตาม
รัฐธรรมนูญให้มีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับถ้อยค าในสิทธิมนุษยชนแต่เป็นหลักการที่บัญญัติไว้ให้อยู่ภายใต้
กฎหมายที่บัญญัติจะพบถ้อยค าในรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้เสมอว่า “ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” เช่นบุคคลมีสิทธิ 
ในการชุมนุมทางการเมือง. ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งการใช้สิทธิในทางการเมืองเช่นว่านี้ประชาชนพลเมือง 
ย่อมมีหลักประกันอยู่น้อยเนื่องจาก  

ประการแรก แม้รัฐธรรมนูญจะเขียนรับรองสิทธิไว้กว้างขวางครอบคลุมเนื้อหาสิทธิในหลาย ๆ ด้าน 
แต่เนื่องจากเป็นสิทธิที่บัญญัติรับรองไว้ให้อยู่ภายใต้กฎหมายอีกชั้นหนึ่งท าให้ฝ่ายบริหารไม่ยอมตรากฎหมาย 
เช่นว่านั้นมารับรองและคุ้มครองไว้ท าให้สิทธิตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้เช่นว่านี้ แทบไม่มีความหมายต่อการ
คุ้มครองสิทธิของประชาชน 

ประการที่สอง การก าหนดให้สิทธิตามรัฐธรรมนูญให้อยู่ภายใต้กฎหมายที่จะตราขึ้นตามมาท าให้ 
ฝ่ายบริหารหรือรัฐสภาจ ากัดขอบเขตหรือสร้างเงื่อนไขขั้นตอนกระบวนการเข้าถึงสิทธิเช่นว่านั้นมีความซับซ้อน
ยุ่งยากในการใช้สิทธิมากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งขัดแย้งท าให้สาระแห่งสิทธิที่บัญญัติไว้สิ้นผลในทางปฏิบัติตามที่นิยม
เรียกกันว่าเป็น “สิทธิแบบวาทะกรรมหรือสิทธิแบบวาทศิลป์ (Rhetoric Rights)” คือ เขียนไว้แบบหลอก ๆ  
ไม่ได้มี เจตนาที่จะให้มีการบังคับใช้จริงตามที่ เขียนไว้อันเป็นที่นิยมและการใช้เป็นข้ออ้างต่อสังคมของ  
นักร่างรัฐธรรมนูญของไทยในอดีต 



๒๘ 

ประการที่สาม การบังคับใช้สาระแห่งสิทธิที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้อยู่ภายใต้กฎหมายนี้ยังเป็นช่องทาง 
ให้การบังคับใช้ให้เป็นไปตามเนื้อหาแห่งสิทธิเกิดข้อจ ากัดจากการวินิจฉัยหรือตีความกฎหมายไปในทางลักษณะ  
ที่ขัดขวางมิให้สาระแห่งสิทธิบรรลุผลได้อีกด้วย เช่น กรณีการใช้สิทธิในข้อมูลข่าวสารเคยมีค าวินิจฉัยของศาล  
ที่ เคยวินิจฉัยไว้ในกรณีสิทธิที่จะรู้ ในข้อมูลข่าวสารทางราชการ ซึ่ งศาลเคยวินิจฉัยไว้โดยสรุปความว่า  
“แม้รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้ประชาชนมีสิทธิที่จะรู้ในข้อมูลข่าวสารของทางราชการก็จริงแต่กฎหมายก็ไม่ได้
บัญญัติว่าทางราชการจะต้องเปิดเผยให้ข้อมูลข่าวสารที่ว่านั้น” อันแสดงให้เห็นว่าปัญหาการวินิจฉัยสิทธิ 
ตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้อยู่ภายใต้กฎหมายที่บัญญัติจึงเป็นอุปสรรคที่ส าคัญในการได้รับการรับรองและ 
คุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 

กรณีสิทธิตามรัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชนบางด้านในแต่ละด้านนั้นมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้าย 
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการน าไปใช้เป็นข้ออ้างสิทธิ และการบังคับใช้ในทางกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
ในกรณีนี้ จะมีหลักประกันในการรับรอง และคุ้มครองสิทธิของประชาชน ทั้งนี้เนื่องจากมีความชัดเจนในเนื้อหา
สาระแห่งสิทธิไม่มีปัญหาการตีความหรือวินิจฉัย และการมีผลบังคับถูกน าไปใช้โดยตรงอันเป็นการคุ้มครองสิทธิ
ของประชาชนได้ชัดเจนและดีกว่าเพราะการกล่าวอ้างเรื่องไม่มีกฎหมายลูกรองรับหรือการกล่าวอ้างเงื่อนไข 
กระบวนการทางกฎหมายที่สลับซับซ้อนที่จะไม่คุ้มครองสิทธิจะเกิดขึ้นไม่ได้จากศาลที่มีเขตอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด 
หรือหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องกับการโต้แย้งในเนื้อหาแห่งสิทธิเช่นว่านั้น  

ในประการส าคัญสิทธิมนุษยชน และสิทธิตามรัฐธรรมนูญมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหรือไม่ บรรดาสิทธิ
มนุษยชนในแต่ละด้านของประชาชน พลเมือง หากไม่เขียนหรือบัญญัติไว้เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญประชาชน  
จะได้รับการรับรองและคุ้มครองสิทธิเช่นว่านั้นหรือไม่  

คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาเห็นว่า สิทธิมนุษยชนและสิทธิตามรัฐธรรมนูญสมควรมีความสัมพันธ์
สอดคล้องเกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยส าคัญขอบเขตความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไม่อาจจ ากัดอยู่ในขอบเขตปริมณฑล
เพียงเท่าที่เป็นสิทธิที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญที่รับรองและคุ้มครองไว้เท่านั้น การแยกสิทธิมนุษยชน และสิทธิ 
ตามรัฐธรรมนูญออกจากกันโดยเด็ดขาดไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเพ่ือเปิดโอกาสให้รัฐบัญญัติให้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ
ที่ ได้รับรองคุ้มครองไว้อยู่ภายใต้กฎหมายที่จะตราขึ้นภายหลังนั้นเท่ากับการปฏิเสธความมีอยู่จริงของ  
สิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสิทธิขั้นมูลฐานของประชาชนพลเมืองอันน ามาสู่เงื่อนไขการใช้อ านาจที่คุกคามสิทธิเกิดความ
รุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในปลายทางอยู่ตลอดมา 

ส่วนกรณี สิทธิมนุษยชนไม่ ได้บัญญั ติ รับรองและคุ้มครองไว้ ในรัฐธรรมนูญอย่างชัดแจ้งนั้ น 
คณะกรรมาธิการฯ ขอยืนยันและเห็นว่าการที่สิทธิมนุษยชนขั้นมูลฐาน ประชาชนพลเมืองจะได้รับการรับรอง  
และคุ้มครองปกป้องจากรัฐหรือไม่นั้นในการพิจารณาวินิจฉัยกรณีนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเขียนบัญญัติไว้หรือไม่  
ในรัฐธรรมนูญ โดยมีหลักในการพิจารณาในทางกฎหมายที่ส าคัญกล่าวคือ  

๑) สิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นมูลฐานของมนุษย์ทุกคนที่ได้มาหรือมีแหล่งที่มาจากการ “บุคคลนั้น
ได้เกิดมา” อันเป็นที่ยอมรับนับถือกันโดยสากลไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่รัฐ มีรัฐบัญญัติให้มีสิทธิ ดังนั้นการจะได้รับ
การรับรองและคุ้มครองปกป้องจากรัฐหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีกฎหมายหรือรัฐบัญญัติแต่อย่างใดไม่ หากแต่
พิจารณาจากตัวบุคคล แม้จะเอาเพศ ภาษา สีผิว ความเชื่อฯ มาเป็นเงื่อนไขจ ากัดสิทธิไม่ได้เช่นกัน 



๒๙ 

๒) สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่มีลักษณะที่มีความผูกพันทางกฎหมาย (Legal binding) ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความผูกพันในฐานะที่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ (International Obligations) ที่รัฐชาติต้องให้ความ
เคารพ และปฏิบัติตามดังที่รัฐชาติเป็นภาคีสมาชิก และให้สัตยาบันรับรอง (Ratified) ไว้หลายฉบับ 

๓) สิทธิมนุษยชน ในบางด้านเป็นข้อห้ามเด็ดขาดมิให้รัฐกระท า (jus congens) เช่นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 
(Genocide) การบังคับสูญหาย (Enforced Disappearances) ตามแนวทางการพิจารณาของ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 
(International Court of Justice) ศาลสิทธิมนุษยชน ศาลอาญาระหว่างประเทศ (International Criminal 
Court) หรือ ศาลพิเศษแห่งสหประชาชาติ (International Tribunals) 

๔) สิทธิมนุษยชน โดยในทางสากลของประเทศเสรีประชาธิปไตยที่มีอารยะถือเป็นหลักการทั่วไป 
ทางกฎหมาย (General Principle of Law) ในลักษณะเดียวกับหลักกฎหมายทั่วไป ซึ่งจะได้รับการคุ้มครอง
ประกันสิทธิขั้นมูลฐานจากการใช้อ านาจรัฐ จากการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีโดยศาล (Judicial Review) 

๕) สิทธิมนุษยชน และศักดิศรีความเป็นมนุษย์เคยเป็นหลักปฏิบัติชัดแจ้งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นสิทธิที่มีผลบังคับใช้และผูกพันต่อองค์กรของรัฐทุกองค์กร 
ตามความในมาตรา ๒๖ และ ๒๗๑๘ 

สิทธิมนุษยชนกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
การเมืองการปกครองเป็นสัมพันธภาพของการเข้ามามีอ านาจ และใช้อ านาจรัฐกับประชาชนพลเมือง

ภายในรัฐในด้านต่าง ๆ ให้เกิดสันติสุข อยู่ดีกินดีของประชาชน ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง หลากหลายมิติในขณะที่สิทธิมนุษยชนนั้นเป็นหลักการเชิงทั้งเป้าหมายที่ เป็นทั้งเงื่อนไขกระบวนของการ
ใช้อ านาจรัฐที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจกรรมเช่นว่านั้น  

การบรรลุถึงเป้าหมายปลายทาง และ เงื่อนไขเชิงกระบวนการใช้อ านาจภายใต้สิทธิมนุษยชน จึงเป็น
เจตจ านง (will) ของประชาชนและรัฐหรือ (ประเทศ) ไม่จ ากัดว่า รัฐหรือประเทศนั้น ๆ จะมีระบบการเมืองการ
ปกครองอย่างไรเพราะเมื่อพิจารณาจากพัฒนาการที่มาในอดีต และที่เป็นอยู่ ๆ ในปัจจุบัน รัฐและประเทศต่าง ๆ 
ล้วนแล้วแต่มีหน้าที่ และพันธกรณีระหว่างประเทศ (International obligations) ในเรื่องสิทธิมนุษยชน มากน้อย
แตกต่างกันออกไปในฐานะที่ เป็นหลักการเชิ งสากลซึ่งมีจุดเน้นแตกต่างกันออกไปตามลักษณะการเมือง 
การปกครองตามความเชื่อทางการเมืองทั้งจากค่ายโลกเสรีประชาธิปไตยหรือแนวทางสังคมนิยมความเชื่อ  
ทางศาสนา อันเป็นเหตุส าคัญให้เอกสารกติการะหว่างประเทศ และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่มีและ  
ใช้อยู่ในปัจจุบันแยกเป็นกลุ่มสิทธิเสรีภาพทางการเมืองกลุ่มหนึ่งกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมอีกกลุ่ม   
อันเปรียบเสมือนเหรียญสองด้านของหลักการสิทธิมนุษยชนที่ใช้บังคับอยู่เวลานี้ 

ถึงกระนั้นก็ตาม กล่าวจ าเพาะถึงสังคมการเมืองไทยนั้นทางคณะกรรมาธิการฯ เห็นพ้องร่วมกันว่า
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะมีหลักประกันต่อการปกป้องคุมครอง และสนับสนุนต่อ 
สิทธิมนุษยชนมากกว่าสังคมการเมืองที่อยู่นอกวิถีทางประชาธิปไตย เช่น  ในระบบปฏิวัติ รัฐประหารหรือที่ไม่ได้
เป็นระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์หรือประชาธิปไตยครึ่งใบที่เรียกขานกันในสังคมการเมืองไทย ทั้งนี้ เนื่องจาก
เหตุผลส าคัญไม่ว่ามาจาก 

                                                           
๑๘ มาตรา ๒๖ การใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กรต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธแิละเสรีภาพตามบทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้งโดยปริยายหรอืโดยค าวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญย่อมได้รับความคุ้มครอง  
และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่น ของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง  



๓๐ 

๑) กระบวนการเข้าสู่อ านาจที่เป็นประชาธิปไตยมีจุดยึดโยงกับประชาชน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งเข้ามา 
ท าหน้าที่ขณะที่การเข้าสู่อ านาจภายใต้การรัฐประหารไม่ได้เกิดจากการคัดเลือกหรือยินยอมจากประชาชน  
(บางท่านอ้างว่ามาจากกระบอกปืน) เพราะการยึดอ านาจ กระท านอกวิถีทางตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติ 

๒) การใช้กฎหมายในระบอบประชาธิปไตยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากรัฐสภา  ซึ่งมีที่มาจาก
ประชาชนผ่านการเลือกตั้ง ขณะที่ระบบรัฐประหารใช้ค าสั่งคณะรัฐประหารเป็นกฎหมาย (จากการวินิจฉัยของ  
ศาลฎีกาของไทยในอดีต) 

๓) ในระบอบประชาธิปไตยประกันหลักการใช้อ านาจแบบนิติธรรม (Rule of Law) หรือนิติรัฐ  
(Legal State) แต่ในระบบรัฐประหารเป็นการใช้อ านาจตามอ าเภอใจ (Arbitrary) จากคณะผู้ยึดอ านาจ 
โดยปราศจากการตรวจสอบถ่วงดุลจากองค์กรทางการเมืองอ่ืนใด 

๔) ในระบอบประชาธิปไตยประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกชุมนุมในทางการเมืองขณะที่ 
ในระบอบรัฐประหารประชาชนพลเมืองจะถูกจ ากัดสิทธิโดยเฉพาะสิทธิในทางการเมือง 

๕) ในระบอบประชาธิปไตยประชาชนมีหลักประกันจากอรรถคดีโดยศาลในการตรวจสอบทบทวน  
ในการใช้กฎหมายที่กระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยรัฐสภาแต่ในระบบรัฐประหาร 
ในคดีความมั่นคง ซึ่งมาจากค าสั่งคณะรัฐประหารใช้ศาลทหาร และวิธีพิจารณาแบบศาลทหารที่ประชาชนไม่มีสิทธิ
อุทธรณ์ ฎีกา แต่อย่างใด ฯลฯ  

ต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุปัจจัยของการใช้อ านาจรัฐที่น าไปสู่การลิดรอนสิทธิมนุษยชน  
อันเนื่องมาจากลักษณะทางการเมืองการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งเป็นต้นตอส าคัญของปัญหาการละเมิด
สิทธิเสรีภาพทางการเมืองในสังคมการเมืองไทย 

หลักประกันสิทธิมนุษยชน และกลไกคุ้มครองส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
การที่ประเทศจะท าให้สิทธิมนุษยชนที่ได้รับความรับรอง และคุ้มครองตามกฎหมายไม่เป็นสิทธิแบบ 

วาทกรรมหรือสิทธิแบบวาทศิลป์ (Rhetoric Rights) นั้น นอกเหนือจากกอปรไปด้วยหลักการส าคัญ ๆ อ่ืน ๆ  
ที่ส่งเสริมสนับสนุนไม่ว่าหลักนิติธรรม (Rule of Law) หรือนิติรัฐ (Legal State) หลักการแบ่งแยกอ านาจและ
ตรวจสอบถ่วงดุล (The Independence of the Judiciary and the Separation of Power) หลักการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนหลักการปกครองอ่ืน ๆ เช่น หลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Government) แล้ว 
บทบาทและการท าหน้าที่ของ “ศาล” ถือเป็นหลักประกันสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญยิ่งในฐานะที่จะเป็นผู้ใช้อ านาจ
ทบทวนชี้ขาดการบังคับใช้กฎหมายตามที่เรียกการใช้อ านาจในส่วนนี้ว่าอ านาจในการทบทวนชี้ขาดข้อพิพาทโดยศาล 
หรือ (Judicial Review) ที่อิงอยู่บนหลักความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี (Independence of 
Judiciary and Judicial Review) มีความสามารถในฐานะศาล (Competent Court) โดยสมบูรณ์ดังที่กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมืองได้บัญญัติหลักประกันเช่นว่านี้ไว้ตามข้อบทที่ ๑๔ อนุบัญญัติ
ที่ ๑ ความว่า 

“บุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันในการพิจารณาของศาลและตุลาการในการพิจารณาคดีอาญา ซึ่งตนต้องหาว่า
กระท าผิดหรือการพิจารณาคดีเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของตนบุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับการพิจารณา 
อย่างเปิดเผยและเป็นธรรมโดยคณะตุลาการซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายมีความสามารถ  มีความเป็นอิสระและ 
เป็นกลาง สื่อมวลชนและสาธารณชนอาจถูกห้ามเข้าฟังการพิจารณาคดีทั้งหมดหรือบางส่วนก็ด้วยเหตุผล  
ทางศีลธรรม ความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือความมั่นคงของชาติในสังคมประชาธิปไตย หรือเพ่ือความ



๓๑ 

จ าเป็นเกี่ยวกับส่วนได้เสียในเรื่องชีวิตส่วนตัวของคู่กรณีหรือในสภาพการณ์พิเศษ ซึ่งศาลเห็นว่าจ าเป็นอย่างยิ่ง 
เมื่อการพิจารณาโดยเปิดเผยนั้น อาจเป็นการเสื่อมเสียต่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมแต่ค าพิพากษาในคดีอาญา
หรือค าพิพากษาหรือค าวินิจฉัยข้อพิพาทในคดีอ่ืนต้องเปิดเผยเว้นแต่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของเด็กและเยาวชนหรือ
เป็นกระบวนพิจารณาเก่ียวด้วยข้อพิพาทของคู่สมรสในเรื่องการเป็นผู้ปกครองเด็ก”๑๙ 

หลักประกัน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ โดยเฉพาะความเป็นอิสระ ความสามารถ ความเป็นกลาง 
ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มีความเป็นสากลที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ เอง ก็ได้บัญญัติรับรองการท าหน้าที่ของศาลไว้ในหมวดที่ ๑๐๒๐   

แต่ถึงกระนั้นก็ตาม กรณีหลักประกันสิทธิเสรีภาพหรือสิทธิมนุษยชนโดยศาลในประเทศไทยนั้นมีปัญหา
ทางกฎหมายที่คณะกรรมาธิการ ฯ เห็นสมควรต้องพิจารณาต่อไปอีก ๓ ประการคือ 

(๑) ขอบเขตของความเป็นอิสระของศาลที่แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
จะบัญญัติไว้ตามความในหมวด ๑๐ และ ๑๑ บางส่วนก็ตาม แต่หาได้มีความมั่นคงมีความเป็นอิสระ กรณี 
หากประเทศมีการเปลี่ยนแปลงนอกวิถีทางรัฐธรรมนูญ ซึ่งคณะผู้ยึดอ านาจรัฐประหารได้มีค าสั่งที่ยกเลิก
รัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือบางส่วนอันส่งผลเป็นการล้มล้างอ านาจศาล  และความเป็นอิสระของศาลไปด้วย  
แม้คณะผู้ท ารัฐประหารจะมีค าสั่งให้ศาลท าหน้าที่พิจารณาพิพากษาอรรถคดีต่อไปหรือให้ท าหน้าที่เป็นศาลทหาร 
หรือการโอนคดีความผิดที่คณะรัฐประหารก าหนดเป็นความผิดบางประเภทให้อยู่ในอ านาจศาลทหารที่พิจารณา
เป็นอย่างอ่ืนไปไม่ได้เลยว่ากรณีการท าหน้าที่ของศาลในกรณีกล่าวถึงข้างต้นนี้ถูกตั้งขึ้นหรือสถาปนาขึ้นโดยอ านาจ
รัฐประหาร (ค าสั่งรัฐประหารก่อตั้งศาลได้) จึงส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อการใช้อ านาจของศาล และหลักประกัน
ความเป็นอิสระของศาล ตลอดจนความสามารถของศาล และสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือสิทธิมนุษยชน 
ในปลายทางเพราะจะมีปัญหาสถานภาพทางกฎหมายของคณะรัฐประหารที่เข้ามายึดอ านาจจากรัฐบาลพลเรือน 
ที่มาตามวิถีทางรัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตยเป็นกลุ่มบุคคลและคณะบุคคลใช้อ านาจรัฐที่ถูกต้องหรือไม่  
ซึ่งเป็นปัญหาความสามารถของการใช้อ านาจ (Competent Authority) ด้วยในขณะเดียวกัน 

(๒) ความเป็นอิสระของตุลาการในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๑๘๘ วรรคสอง จะบัญญัติรับรองความเป็นอิสระของตุลาการไว้ว่าการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายแต่กรณีมีการล้มล้างยกเลิกรัฐธรรมนูญไม่มีรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
แต่มี  “ค าสั่ง” คณะรัฐประหารที่ตราขึ้นมา “ภายหลัง” ค าสั่ งดังกล่าวมีฐานะที่ เป็นกฎหมายโดยชอบ 
เหมือนกฎหมายที่ตราข้ึนโดยรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือไม่ 

                                                           
๑๙ “All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of any criminal charge against him, or of his 

rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent 
and impartial tribunal established by law. The press and the public may be excluded from all or part of a trial for reasons of 
morals, public order (order public) or national security in a democratic society, or when the interest of the private lives of 
the parties so requires, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where 
publicity would prejudice the interests of justice; but any judgement rendered in a criminal case or in a suit at law shall be 
made public except where the interest of juvenile persons otherwise requires or the proceedings concern matrimonial 
disputes or the guardianship of children.”- Article ๑๔ ICCPR. 

๒๐ มาตรา ๑๙๙ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี เป็นอ านาจของศาล ซึ่งต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และ ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย ์ 
ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการ พิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้เป็นไปโดยรวดเรว็ เป็นธรรม และปราศจาก
อคติทั้งปวง 



๓๒ 

จากการศึกษาติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดพบว่าศาลและตุลาการไทยยังคงใช้แนวค าพิพากษา  
จากศาลฎีกาในอดีตที่เคยพิจารณาพิพากษาให้ค าสั่งคณะปฏิวัติรัฐประหารมีสถานะเป็น “กฎหมาย” เพราะมาจาก
รัฏฐาธิปัตย์อันส่งผลเป็นการรับรองอ านาจคณะรัฐประหารที่ไม่เพียงแต่จะรับรองอ านาจในการตรากฎหมาย  
โดยอ าเภอใจของคณะผู้ท ารัฐประหารให้มีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไปแล้วยังรับรองอ านาจของคณะรัฐประหาร  
ในการจัดตั้งศาลให้มาใช้อ านาจพิจารณาพิพากษาอีกด้วย 

คณะกรรมาธิการฯ ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งจากการใช้อ านาจของศาลและตุลาการที่รับรองค าสั่ง 
คณะรัฐประหารมีฐานะเป็นกฎหมายมีสถานะเป็นรัฏฐาธิปัตย์ที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับกฎหมายที่ตราโดยรัฐสภา 
เพราะถือได้ว่าการวินิจฉัยไปในแนวทางดังกล่าวเป็นการ 

๑) เปลี่ยนแปลงหลักการทางการเมืองการปกครองจากที่เคารพยึดถือประชาชนผู้มีอ านาจสูงสุด 
มาเป็นคณะรัฐประหารคือผู้มีอ านาจสูงสุดแทน นอกจากนี้การวินิจฉัยทางกฎหมายข้างต้นยังไม่สอดคล้อง สวนทาง 
และขัดแย้งกับพันธกรณีระหว่างประเทศที่ผูกพันต่อประเทศไทยตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง 
และสิทธิในทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights หรือ ICCPR ๑๙๖๖ )  
ตามข้อบัญญัติที่ ๑ ข้อ ๑ ที่ว่า ประชาชนทุกคนเป็นผู้มีสิทธิในการก าหนดชีวิตตนเอง (Self-determination)๒๑  
ที่ทรงอ านาจสูงสุดในทางกฎหมาย 

๒) ท าลายหลักความเป็นอิสระของศาล (Independence of the Judiciary) เสียเองที่ยอมรับและ
รับรองการกระท าที่ผิดกฎหมาย (การรัฐประหาร) นอกวิถีการตามรัฐธรรมนูญให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสถานะของศาลที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ก่อตั้งโดยรัฐธรรมนูญสามารถก่อตั้งขึ้นใช้
อ านาจศาลได้ใหม่อีกครั้ง เมื่อคณะผู้ยึดอ านาจรัฐประหารมีค าสั่งให้มีอ านาจต่อไปหรือแม้มีอ านาจที่ถูกจ ากัดลง 
ต่อกรณีการการก าหนดลักษณะความผิดอ่ืน ๆ ให้อยู่ในอ านาจศาลอ่ืน ๆ (ศาลทหาร) ตลอดจนการตัดสิทธิ  
ศาลอุทธรณห์รือศาลฎีกา มีอ านาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีต้องถูกตัดสิทธิไปด้วย 

ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการฝ่าฝืนปฏิบัติที่สวนทางไม่สอดคล้องกับหลักประกันความเป็นอิสระของศาล 
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ราชอาณาจักรไทยมีพันธกรณีไว้ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง 
และสิทธิในทางการเมือง ( International Covenant on Civil and Political Rights หรือ ICCPR ๑๙๖๖ )  
ในบทบัญญัติที่ ๑๔ ข้อ ๑ ที่บัญญัติเงื่อนไขหลักการการใช้ลงโทษบุคคลใด ๆ ในฐานะศาลที่ก่อตั้งจาก “กฎหมาย” 
ที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาตรงกับค าในบทบัญญัติที่ระบุไว้ว่า “ถูกจัดตั้งโดยกฎหมาย”หรือ established by law๒๒ 
จึงเป็นไปไม่ได้เลยในการวินิจฉัยค าว่ากฎหมายหรือค าว่า Law ตามกติการะหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีความ
ผูกพันนี้มีความหมายเช่นเดียวกับ “ค าสั่ง” คณะผู้ท ารัฐประหารด้วยหรือจะวินิจฉัยไปในทางที่ว่าอ านาจศาล 
เกิดจากค าสั่งคณะผู้ท ารัฐประหารได้เช่นเดียวกันต่อภาคีสมาชิกของกติการะหว่างประเทศข้างต้น ซึ่งจะไม่มีรัฐภาคี
สมาชิกชาติไหนรับรองการวินิจฉัยไปในแนวทางที่ท าลายความเป็นอิสระของศาลหรือรับรองการกระท าการ
รัฐประหารเป็นการกระท าท่ีถูกต้องตามหลักนิติธรรม (Rule of Law) หรือนิติรัฐ (Legal State)  

                                                           
๒๑ Article ๑ ICCPR, ‘All people have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political 

status and freely pursue their economic, social and cultural development’. 
๒๒ Article ๑๔ ICCPR, ‘All persons shall be equal before the court and tribunals. In the determination of any criminal charge 

against him, or of his rights and obligations in a suit at law. Everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a 
competent, independent and impartial tribunal established by law……..’ 



๓๓ 

ในประการส าคัญหลักประกันสิทธิมนุษยชนโดยศาลและตุลาการภายใต้หลักความเป็นอิสระ 
ของศาลและตุลาการผลจากการศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ ยังพบหลักประกันที่ส าคัญระหว่างประเทศอีก  
๒ ฉบับ ซึ่งการใช้อ านาจศาลและตุลาการในกรณีการรับรองการกระท าและค าสั่งของคณะรัฐประหารดังกล่าว
ข้างต้นยังไม่เป็นไปตามหลักมาตรฐานและความสอดคล้องกับหลักการพ้ืนฐานว่าด้วยความเป็นอิสระของศาล 
หรือ Basic Principles on the Independence of the Judiciary๒๓ ที่ รับรองโดยข้อมติของสมัชชาใหญ่ 
แห่งสหประชาชาติที่ ๔๐/๓๒ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ และข้อมติที่ ๔๐/๑๔๖ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๙ 
ตลอดจนหลักจรรยาบันในการใช้อ านาจหน้าที่ของศาลและตุลาการที่รู้จักกันในทางสากลว่า Bangalore 
Principles of Judicial Conduct ๒๐๐๒๒๔ โดยหลักการทั้ง ๒ ฉบับนี้ถือเป็นหลักประกันสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ
ยิ่งที่เป็นมาตรการควบคุมจรรยาบันศาลและตุลาการเมื่อใดก็ตามที่ใช้อ านาจหน้าที่ในฐานะของศาลและตุลาการ 
กับอรรถคดีอันจะเป็นหลักประกันและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างสูงสุดต่อประชาชน 

คณะกรรมาธิการฯ จึงเห็นว่าการใช้อ านาจศาลที่ไปรับรองการกระท าและค าสั่งของคณะผู้ท า
รัฐประหารเป็นกฎหมายจึงเป็นสาเหตุที่ส าคัญที่ท าให้หลักประกันสิทธิมนุษยชนจากศาลและตุลาการ  
ตามมาตรฐานสากลสูญสิ้นไป เรื่องนี้ซึ่งเป็นปัญหาเชิงสาระส าคัญและเป็นปัญหาเชิงหลักการที่ไม่อาจยอมรับได้ 
โดยชอบและให้มีอีกต่อไป หากรัฐสภาจะแสดงบทบาทในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยต่อไป 

(๓) การพิจารณาพิพากษาตาม “รัฐธรรมนูญและกฎหมาย” โดยไม่ค านึงถึงพันธกรณีที่มีต่อ 
ราชอาณาจักรไทยโดยที่การใช้อ านาจของศาลและตุลาการในการพิจารณาอรรถคดีมีความส าคัญสูงสุด 
ต่อหลักประกันสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ซึ่งรัฐชาติที่ยึดเอาการใช้อ านาจการเมืองการปกครองภายใต้ระบบ
รัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยที่สร้างหลักประกันความเป็นอิสระของศาลและตุลาการไว้ในรัฐธรรม นูญ 
เพ่ือเป็นกลไกควบคุม จ ากัดการใช้อ านาจรัฐ ขณะเดียวกันกับคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนต่อประชาชน 
ควบคู่กับการบัญญัติรับรองสาระแก่นสาร (essence) สิทธิเสรีภาพหรือสิทธิมนุษยชนในแต่ละด้านไว้ใน
รัฐธรรมนูญเป็นสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครอง (สิทธิตามรัฐธรรมนูญ)  

ด้วยเมื่อค านึงถึงที่มาหรือบ่อเกิดของสิทธิตามรัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชนที่มีที่มาแตกต่างกัน  
ซึ่งอาจจะเหมือนสอดคล้องในสาระ (essence) หรือมีความแตกต่างกันได้แต่ถึงกระนั้นก็ตาม 

กรณีพันธกรณีระหว่างประเทศ (International Obligations) ที่ราชอาณาจักรไทยได้เคยท าค ามั่น
มีความผูกพัน (Commits) ไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีต่อ
ประเด็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Human Rights) อันจะท าให้บ่อเกิดที่มาของหลักการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                                                           
๒๓ เป็นหลักการพื้นฐานที่ประกันความเปน็อิสระของศาล ซึ่งที่ประชุมใหญ่แห่งสหประชาชาติใหก้ารรับรองเพื่อเป็นแนวทางให้ประเทศต่าง ๆ น าไปเป็น

แนวทางการท าหน้าทีข่องตุลาการ โดยก าหนดแนวทางต่าง ๆ เพื่อเป็นการประกันความเป็นอิสระของศาล เช่น รัฐธรรมนูญต้องประกันความเป็น
อิสระของศาลไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย การก าหนดหนา้ที่ของรัฐบาลและองค์กรทางการเมืองที่ต้องให้ความเคารพต่อความเป็นอิสระของศาล 
เป็นต้น 

๒๔ Bangalore Principles of Judicial Conduct ๒๐๐๒ เป็นประมวลจรรยาบันที่เป็น เครื่องมือในการตรวจสอบการท าหน้าที่ของศาลและตุลาการ  
ซ่ึงพัฒนาต่อยอดจากคณะผู้พิพากษาอิสระจากหลากหลายประเทศให้เป็นหลักการพื้นฐานที่ประกันความเป็นอิสระของศาล (Basic Principles on 
the Independence of the Judiciary) ที่มีรายละเอียดชัดเจนมากขึ้นในการสร้างหลักประกัน สิทธิมนุษยชน 
สิทธิมนุษยชนที่ก าหนดรายละเอียดหลกัการเชิงคุณค่า ๖ ประการในการท าหนา้ที่ของศาลและตุลาการ ได้แก ่ความเปน็อิสระ (Independence) 
ความไม่ล าเอียงหรือสองมาตรฐาน (Impartiality) ยึดมั่นต่อจรรยาบรรณในวิชาชีพ (Integrity) ความถูกต้องเหมาะสม (Propriety) ความเสมอภาค
เท่าเทียม (Equality) และความสามารถ และความพากเพียรที่เสียสละ (Competence and diligence)  รายละเอยีดโปรดดูตามภาคผนวกท้าย
รายงาน 



๓๔ 

กับสิทธิมนุษยชนเพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากกฎหมายภายในประเทศ (Domestic Laws) ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายภายในที่มีผลบังคับใช้จึงมีปัญหาว่าในการใช้อ านาจศาลและตุลาการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๘๘ จะประกันความเป็นอิสระของศาล 
และตุลาการไว้๒๕การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีในกรณีปัญหาข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชนและสิทธิมนุษยชนพ้ืนฐานนั้นจะผูกพันองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งฝ่ายบริหารหรือฝ่ายศาลและ  
ตุลาการจะหยิบยกเอาพันธะกรณีที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนที่ว่านั้นมาใช้ในการทบทวนตรวจสอบ
กับกรณีปัญหาข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นหรือไม่ เพียงใด 

คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า  ตามความในมาตรา ๑๘๘ รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่บัญญัติเป็นหลักการไว้ว่า 

“มาตรา ๑๘๘ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล ซึ่งต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์  

ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม และปราศจากอคติท้ังปวง” 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๘๘ วรรคสอง ตามความที่ว่า
“ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย” ดังนั้นค าว่า 
“กฎหมาย” ที่ศาลจะน ามาพิจารณาจึงหมายความรวมถึงบรรดากฎหมายทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง (Facts) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพันธกรณีระหว่างประเทศท่ีเป็นกฎหมายประเภทกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งมีผลผูกพันต่อ
ราชอาณาจักรไทยที่ศาลในฐานะที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญจึงต้องให้ความเคารพและมีความผูกพันในฐานะ  
เป็นองค์กรผู้ใช้อ านาจทบทวนชี้ขาดข้อพิพาทหรือ Judicial Review ต่อพันธกรณีที่ราชอาณาจักรไทยมีความ
ผูกพันโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนโดยหลักการที่ส าคัญนี้ถือเป็นเหตุผลที่แสดงไว้ปรากฏตามหลักการ
พ้ืนฐานว่าด้วยความเป็นอิสระของศาลหรือ Basic Principles on the Independence of the Judiciary  
ในส่วนค าปรารภ๒๖ โดยเพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับการพิจารณาอรรถคดีที่ต้องตั้งอยู่บนความ
เป็นกลางอย่างเคร่งคัดบนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง (Facts) และสอดคล้องกับกฎหมายปราศจากข้อจ ากัดใด ๆ  
การแทรกแซงใด ๆ การชักจูงใด การกดดัน ข่มขู่คุกคาม ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อมไม่ว่าจะมากหรือน้อยหรือเพ่ือ
เหตุผลใด๒๗ ยิ่งไปกว่านั้นตามประมวลจรรยาบรรณการท าหน้าที่ของศาลและตุลาการแห่งบังกลอร์หรือ 
Bangalore Principles of Judicial Conduct ๒๐๐๒ ในส่วนที่ ๑ ที่เป็นหลักการว่าด้วยความเป็นอิสระของศาล
และตุลาการได้บัญญัติให้ความเป็นอิสระของศาลและตุลาการถือเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะต้องท าให้มีขึ้นก่อนหลักนิติธรรม 
(Rule of Law) และตามประกันขั้นพ้ืนฐานในการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมตุลาการจะต้องค้ าจุนให้หลัก 
                                                           
๒๕ มาตรา ๑๘๘การพจิารณาพพิากษาอรรถคดีเป็นอ านาจของศาล ซึ่งต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ 

ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพพิากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้เป็นไปโดยรวดเรว็ เป็นธรรม และปราศจากอคติ 
ทั้งปวง 

๒๖ Whereas rules concerning the exercise of judicial office should aim at enabling judges to act in accordance with those 
principles, โดยที่กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการท าหน้าที่ขององค์กรในกระบวนการยุติธรรมสมควรที่จะให้คณะตุลาการ ถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
หลักการพื้นฐานนี ้

๒๗ The judiciary shall decide matters before them impartially, on the basis of facts and in accordance with the law, without any 
restrictions, improper influences, inducements, pressures threats or interferences, direct or indirect, from any quarter or for 
any reason. 



๓๕ 

ความเป็นอิสระเช่นว่านี้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อทั้งบุคคลและสถาบัน ซึ่งในบทบัญญัติที่ ๑.๑ การใช้อ านาจหน้าที่ของ
ตุลาการอย่างเป็นอิสระ ปราศจากการล าเอียง ในการวินิจฉัยในข้อเท็จจริงต่าง ๆ และความสอดคล้องด้วย  
มโนธรรมส านึก ความเข้าใจในกฎหมาย โดยปราศจากการแทรกแซง การชักจูง กดดัน  ข่มขู่คุกคาม ทั้งทางตรง
หรือโดยอ้อม ไม่ว่าจะมากหรือน้อยหรือเพ่ือเหตุผลใด๒๘ 

ดังนั้นการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาลและตุลาการโดยนัย มาตรา ๑๘๘ ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กอปรกับตามหลักการพ้ืนฐานความเป็นอิสระของศาลและตุลาการ 
แห่ งสหประชาชาติ  Basic Principles on the Independence of the Judiciary ตลอดจนตามประมวล
จรรยาบรรณการท าหน้าที่ของศาลและตุลาการแห่งบังกาลอร์หรือ Bangalore Principles of Judicial Conduct 
๒๐๐๒ และตามบทบัญญัติแห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิในทางการเมือง ปี ค.ศ. ๑๙๖๖ 
(International Covenant on Civil and Political Rights หรือ ICCPR ๑๙๖๖ ) จึงเป็นหน้าที่ของศาลและ 
ตุลาการจะต้องพิจารณาพิพากษาอรรถคดีที่สอดคล้องกับพันธะกรณีด้านสิทธิมนุษยชนที่ราชอาณาจักรไทย  
มีพันธกรณีผูกพันตามกฎหมาย ซึ่งราชอาณาจักรไทยต้องให้ความเคารพและยึดถือปฏิบัติตามเป็นไปตามหลัก
กฎหมายระหว่างประเทศ Pacta sunt servanda (สัญญาต้องเป็นสัญญา) ที่บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งใน มาตราที่ ๒๖๒๙ 
แห่งสนธิสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. ๑๙๖๙ (Vienne Convention on the law of Treaties ๑๙๖๙) 

แต่จากการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ มีข้อสังเกตจากการปฏิบัติตามพบว่า ศาลและตุลาการ 
ยังไม่น าพันธกรณีที่ว่านี้มาเป็นส่วนส าคัญในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีด้วยท าให้การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
โดยศาลและตุลาการในกรณีนี้ยังไม่ถูกน ามาใช้ตรงตามเจตนารมณ์  ประมวลจรรยาบรรณการท าหน้าที่ของศาล
และตุลาการแห่งบังกาลอร์หรือ Bangalore Principles of Judicial Conduct ๒๐๐๒ และตามบทบัญญัติ 
แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิในทางการเมือง ปี ค.ศ. ๑๙๖๖(International Covenant 
on Civil and Political Rights หรือ ICCPR ๑๙๖๖) อันเป็นปัญหาเชิงหลักการของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ตามรัฐธรรมนูญอีกส่วนหนึ่งที่ยังคงเป็นปัญหาในประเทศไทยอันรวมถึงการท าหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
โดยเฉพาะจากพนักงานสอบสวนและหน่วยงานความมั่นคงของรัฐในส่วนของการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารอีกด้วย 
ที่ไม่รับรู้ถึงสถานะความผูกพันตามกฎหมายของรัฐ ตามพันธะกรณีว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งหมักหมมอยู่ในปัญหา 
การบังคับใช้กฎหมายของราชอาณาจักรไทยมาช้านานที่ยังแก้ไม่ได้ 

ลักษณะการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เชื่อมโยงกับ ปัญหาตามรัฐธรรมนูญ 
คณะกรรมาธิการฯ พิจารณากรณีการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนที่มีความเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ 

ใน ๓ ลักษณะตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คือ กรณีรัฐธรรมนูญไม่ได้รับรองและคุ้มครองศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
หรือแนวคิดหลักการทางสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพทั้งหลายที่บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ  
มีลักษณะที่แตกต่างกับหลักการทางสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและเกิดจากความหละหลวมไม่มีหลักประกัน 
การเข้าถึงสิทธิมนุษยชนต่อประชาชน เช่น การมีกลไกควบคุมการใช้อ านาจและบังคับใช้สิทธิเสรีภาพที่ได้รับการ
ประกันไว้โดยชัดแจ้งตามรัฐธรรมนูญได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือคุ้มครองสิทธิเช่นว่านั้น 
                                                           
๒๘ A judge shall exercise the judicial function independently on the basis of the judge’s assessment of the facts and in 

accordance with a conscientious understanding of the law, free of any extraneous influences, inducements, pressures, treats 
or interference, direct or indirect, from any quarter or for any reason. 

๒๙ Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith (สนธิสัญญาทกุฉบับที่มีผล 
ใช้บังคับย่อมมีความผูกพันทางกฎหมายเหนือภาคีสมาชกิในอันที่จะและปฏบิัตติามด้วยความสุจริต) 



๓๖ 

สถานการณ์และสภาวะที่น าไปสู่การละเมิดสิทธิใน ๓ ลักษณะข้างต้น เกิดจากสัมพันธภาพของการใช้
อ านาจจากหน่วยงานของรัฐ (พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และหน่วยงานความมั่นคง) ในสถานการณ์
ทั่วไปกับสถานการณ์พิเศษ เป็นต้นว่า อยู่ระหว่างการประกาศใช้กฎอัยการศึก ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
หรือในสภาวะที่ประเทศอยู่ภายใต้การเมืองการปกครองโดยคณะผู้ท ารัฐประหารที่มักใช้อ านาจที่มาจากค าสั่งของ 
คณะผู้ยึดอ านาจโดยอ าเภอใจ (Arbitrary) ไม่ได้มาจากการใช้กฎหมายที่เป็นไปโดยวิธีการปกติ (Ordinary) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประชาชนผู้ที่มีความคิดเห็นต่างในทางการเมือง ซึ่งพยายามมาใช้สิทธิเสรีภาพในทาง
การเมืองเรียกร้องสิทธิเสรีภาพต่อผู้มีอ านาจหรือแม้แต่การต่อต้านต่อผู้มีอ านาจที่มาโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  
ขณะนั้นโดยมีการจับกุมคุมขัง ควบคุมตัวหมดจากอิสรภาพ โดยไม่ผ่านการพิจารณาจากศาล (การปรับทัศนคติ) 
การท าร้ายร่างกาย เข่นฆ่า ทรมานหรือบังคับสูญหาย (Enforced Disappearance) ปกปิดซ่อนเร้นเหยื่อที่ถูก
ละเมิดสิทธิในชีวิต รวมถึงการจ ากัดสิทธิเสรีภาพสื่อสารมวลชน แม้กระทั่งการใช้ปฏิบัติการทางข่าวสารหรือ IO 
(Information Operation) ต่อผู้เห็นต่างทางการเมือง โดยทางรัฐและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่สามารถ 
ป้องกันและติดตามด าเนินคดีผู้กระท าผิดมาลงโทษและให้การเยียวยาต่อเหยื่อ (Victims) ผู้ถูกละเมิดสิทธิได ้

ลักษณะการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าวข้างต้นสะท้อนเห็นได้จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามญัตติ  
และรายละเอียดที่ได้จากการศึกษาตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอันเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงที่คณะกรรมาธิการฯ  
ที่ได้ประชุมพิจารณาแล้วมีความกังวล ห่วงใยต่ออนาคตหลักประกันสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของประชาชนที่อยู่  
ในฐานะที่ตกต่ า ไม่พัฒนา หากปล่อยสถานการณ์เช่นนี้ด ารงอยู่ต่อไปจะเป็นภัยคุกคามต่อสิทธิเสรีภาพและ 
สิทธิมนุษยชนขั้นมูลฐานของประชาชน ตลอดจนหนทางแห่งการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยของประเทศ 

เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงยั่งยืนในชีวิตของประชาชนสมควรที่รัฐสภาจะได้หาหนทางแก้ไข  
อุทิศเวลาช่วยกันสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นเป็นจริงและหมดไปจากสังคมการเมืองไทย
โดยเร็ว ตามสมควรแก่กรณีโดยเร่งด่วนต่อไป 

แนวทางการแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ 
รัฐธรรมนูญมีนัยความหมายที่มีความส าคัญต่อสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนของประชาชน 

ในหลากหลายมิติที่ส าคัญได้แก่เป็นแหล่งที่มาของกฎกติกาอันเป็นฐานที่มาของการใช้อ านาจรัฐที่ต้องชอบ 
ด้วยกฎหมายเป็นเงื่อนไขข้อจ ากัดการใช้อ านาจรัฐเป็นฐานที่มาของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่ประกัน  
สิทธิเสรีภาพของประชาชน  เป็นกฎกติกาที่สร้างหลักประกันให้หลักนิติธรรม (Rule of Law) หรือนิติรัฐ (Legal State) 
ประกันความเป็นอิสระของศาล ตุลาการและการตรวจสอบถ่วงดุล (The Independence of the Judiciary and 
the Separation of Power) สร้างกลไกคุ้มครองหลักประกันสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนการเข้าถึงสิทธิ 
และคุ้มครองสิทธิการท าให้ระบบการใช้อ านาจรัฐและระบบควบคุมการใช้อ านาจรัฐท าหน้าที่ ไม่ให้กระทบต่อ 
สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนขั้นมูลฐาน ฯลฯ 

รัฐธรรมนูญจึงมีฐานะที่เป็นเครื่องมือและกลไกส าคัญเชิงระบบที่ท าให้ระบบและหลักการควบคุมการใช้
อ านาจรัฐอ่ืน ๆ ท างานอย่างประสานสอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อระบบการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ดังนั้นการพิจารณาเพ่ือจะแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนนั้นจ าต้องพิจารณาความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับ 
สถานะความเป็นอยู่และพัฒนาการความก้าวหน้าของรัฐธรรมนูญควบคู่กันไปด้วย 



๓๗ 

กล่าวโดยจ าเพาะว่าการแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชนของประเทศโดยพิจารณาจากรัฐธรรมนูญนั้น  
มีกรอบประเด็นหรือเรื่องที่จะต้องพิจารณาใดบ้างเมื่อพิจารณาบริบทของปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
ในเวลานี้แล้วสรุปรวมความได้ว่า 

(๑) สังคมการเมืองและวัฒนธรรมในการใช้กฎหมายของไทยทั้งทางด้านบริหารและตุลาการยังมีความ  
ลักลั่นในมาตรฐานที่เป็นสากลในเรื่องความสูงสุดของอ านาจรัฐหรือองค์อธิปัตย์ที่แยกฐานะความสัมพันธ์ 
และบทบาทของประชาชนออกจากองค์อธิปัตย์ อันเป็นมายาคติทางกฎหมายหรือทางการเมืองที่ไปค้ าจุนระบบ
รัฐประหาร การล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามวิถีทางแบบประชาธิปไตยซึ่งเป็นปัญหา  
ต่อการใช้สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 

(๒) การน าหลักการแนวคิด ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในเรื่องสิทธิมนุษยชนมาประยุกต์ใช้ในสังคม
การเมืองการปกครองไทยในเวลานี้ยังอยู่ในระดับที่สมควรพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้
ความส าคัญกับการพัฒนาหลักประกันทางด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นด้วยการสร้างกลไกคุ้มครองและป้องกันด้าน 
สิทธิมนุษยชนทั้งในสิทธิพลเมืองและสิทธิในทางการเมืองและสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

(๓) ปัญหาส าคัญในระดับต้น ๆ ในเรื่องสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย คือ หลักประกันสิทธิมนุษยชน
จากศาลและตุลาการที่ยังต้องการการพัฒนาเพ่ือการคุ้มครองปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
ไม่ให้สาระแห่งสิทธิมนุษยชนไทยมีลักษณะเป็นสิทธิแบบวาทกรรมหรือสิทธิแบบวาทศิลป์ (Rhetoric Rights)  
โดยจ าเป็นต้องพัฒนากฎหมายการเข้าถึงสิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องเป็นไปตามหลักการความเป็นอิสระของศาล  
การใช้อ านาจในฐานะศาลเพ่ือการทบทวนตัดสินอรรถคดี ฯลฯ ตามหลักการพื้นฐานว่าด้วยความเป็นอิสระของศาล 
จากสหประชาชาติ Basic Principles on the Independence of the Judiciary และประมวลจรรยาบรรณ 
การท าหน้าที่ของศาลและตุลาการแห่งบังกาลอร์ (Bangalore Principles of Judicial Conduct ๒๐๐๒ )  
ซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาศาลสิทธิมนุษยชน (Thailand Human Rights Court) ขึ้นมาเพ่ือเป็นการประกัน 
สิทธิมนุษยชนที่จะได้รับการปฏิบัติเป็นจริงอยู่คู่การเติบโตและพัฒนาทางการเมืองของประเทศไทยต่อไป 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมาธิการฯ 
ราชอาณาจักรไทยในฐานะรัฐชาติสมัยใหม่ (Modern State) พัฒนาตนเองเข้าสู่ประเทศอย่างอารยะ 

เข้าร่วมกับประชาคมโลกในสากลมาเป็นเวลานานมีความพยายามจากคนหลานรุ่นเพ่ือวางระบบการใช้อ านาจรัฐ
ภายใต้รัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญนิยม (Constitunalism) มุ่ งมั่นพัฒนาการเมืองการปกครองให้ เป็น
ประชาธิปไตยแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participatory Democracy) โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและพัฒนายกระดับทางนโยบายส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (Human Rights) มาเป็นล าดับโดยเฉพาะจาก 
ข้อริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ จากฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่มีความใกล้ชิดต่อปัญหาที่แสดงอออกจากการตั้งกระทู้  
หรือมีญัตติเสนอแนะต่อรัฐสภาแสดงความกังวลต่อปัญหาความรุนแรงในด้านสิทธิมนุษยชนที่เลวร้ายลงจนกลับ  
จะเป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาประเทศในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมาธิการฯ ได้ประชุมปรึกษา พิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชน  
ตามรัฐธรรมนูญแล้วมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางต่อสภาผู้แทนเพ่ือยกระดับพัฒนาต่อไปดังนี้ 

๑. ก่อนที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยมีความจ าเป็นและไม่ควรปฏิเสธ  
หรือหลีกเลี่ยงหรือแม้แต่การหลงผิดปกปิดซ่อนปัญหานี้เพ่ือผลประโยชน์ในทางการเมืองเพราะการปกปิดอ าพราง



๓๘ 

เรื่องนี้ไว้จะเป็นการปิดประตูหรือโอกาสของประเทศในการยกระดับพัฒนาแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนให้หมดสิ้นไป
จากประเทศไทย 

๒. ในฐานะที่รัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชนมีความสัมพันธ์ส่งผลเกื้อหนุนซึ่งกันและกันในทางการเมือง
การปกครอง กฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศที่มีต่อราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้โดยที่สังคมการเมืองไทย  
มีปัญหาวิกฤติทางการเมืองซึ่งส่งผลให้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญหลายครั้ง รวมถึงการมีรัฐธรรมนูญชั่วคราว  
ที่คณะรัฐประหารประกาศใช้นั้นมีนัยส่งผลต่อหลักประกันสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนที่ท าให้บรรดา  
สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนที่กล่าวถึงอยู่ในฐานะสิทธิแบบวาทกรรมหรือสิทธิแบบวาทศิลป์ (Rhetoric Rights) 
ที่ผู้ใช้อ านาจรัฐจะให้ความเคารพ ยึดถือ ปฏิบัติตาม ซึ่งไม่เกิดผลในทางปฏิบัติเนื่องจากยังขาดการประกันสิทธิ  
เช่นว่านั้นจากศาลและตุลาการอย่างเพียงพอตามที่ควรจะเป็น 

ดังนั้น สภาผู้แทนราษฎรจึงสมควรยกฐานะข้อริเริ่มใหม่เพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพและ 
สิทธิมนุษยชนไทยให้สูงขึ้นกว่าที่มีอยู่ 

๓. วิธีการที่จะแก้ไขปัญหาและสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนที่ดีที่สุดได้แก่การจัดตั้งศาล
สิทธิมนุษยชนประเทศไทย (Thailand Court on Human Rights มีชื่อย่อว่า TCHR) ขึ้นเพ่ือมีเขตอ านาจตาม
กฎหมาย (Jurisdiction) เหนือมูลคดีที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นปัญหาที่มักเกิดขึ้นในสังคมการเมืองไทย เช่น 
การใช้สิทธิในทางการเมือง ชีวิต ร่างกาย การทรมาน การอุ้มหายหรือการควบคุมตัวบุคคลในทางการเมืองโดยไม่
ผ่านการพิจารณาโดยศาลที่มีเขตอ านาจ การจ ากัดสิทธิเสรีภาพของสื่อสารมวลชน ฯลฯ ในมูลคดีอ่ืน ๆ โดยยึดมั่น
ตั้ งอยู่บนหลักการพ้ืนฐานว่าด้วยความเป็นอิสระของศาลจากสหประชาชาติ  Basic Principles on the 
Independence of the Judiciary และประมวลจรรยาบรรณการท าหน้าที่ของศาลและตุลาการแห่งบังกาลอร์ 
(Bangalore Principles of Judicial Conduct ๒๐๐๒) ในการท าหน้าที่เพ่ือเป็น สถาบัน องค์กร ที่เป็นประกัน
สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนน าพาสังคมการเมืองไทยให้เจริญก้าวหน้า พัฒนา เพ่ืออนาคตและโอกาสของ  
คนรุ่นต่อ ๆ ไป จะได้เติบโตในสภาวะแวดล้อมทางการเมืองใหม่ที่มีความยั่งยืนในชีวิต และความสุ ขจากข้อริเริ่ม
ของสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ 

 



บทที่ ๓ 
ประเทศไทย : ภาพรวมสถานการณ์การเมืองและความรุนแรง 

 
แม้ไทยจะเป็นประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้

รัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ แต่ประชาธิปไตยของไทยมีลักษณะซับซ้อน หากมอง
ประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศไทยจะพบว่าประเทศไทยมักถูกปกครองโดยรัฐบาลทหารมีเพียงช่วงสั้น  ๆ  
ที่มีการปกครองภายใต้รัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยการเมืองของไทยจึงเต็มไปด้วย 
การช่วงชิงอ านาจระหว่างทหารกับพลเรือนโดยการรัฐประหารครั้งส าคัญเกิดขึ้นระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยมีการ
เดินขบวนของนักศึกษาประชาชาเพ่ือขับไล่ จอมพลถนอม  กิติขจร และจอมพลประภาส  จารุเสถียร ที่ปกครอง
ประเทศโดยการสืบทอดอ านาจมายาวนานมีการปราบปรามประชาชนท าให้เกิดการเสียชีวิตและบาดเจ็บของ
ประชาชนจ านวนมากซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นท าให้จอมพลถนอมและจอมพลประภาสต้องเดินทางออกนอกประเทศ 

ต่อมาในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๑๙ นักศึกษาและประชาชนได้ประท้วงการเดินทางกลับประเทศของ 
จอมพลถนอม  กิตติขจร ซึ่งเคยเป็นนายทหารที่ปกครองประเทศและถูกขับไล่ออกไปเมื่อปี ๒๕๑๖ ในวันที่  
๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ กองก าลังของรัฐได้โจมตีท าร้ายผู้ชุมนุมประท้วงมีการจับกุมบุคคลราว ๑,๐๐๐ คน และมี
ผู้ได้รับบาดเจ็บหลายร้อยคน รวมถึงมีรายงานว่ามีผู้ถูกสังหารมากถึง ๑๐๐ คน๓๐ หลังจากนั้นได้เกิดการท า
รัฐประหารของผู้น ากองทัพ 

แม้ในเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ จะมีการเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชาชนจ านวนมาก แต่ในสมัย
รัฐบาลต่อมาก็ไม่สามารถน าตัวผู้รับผิดชอบต่อการสังหารประชาชนมารับโทษท าให้เหตุการณ์ ๖ ตุลาคมยังคง
กลายเป็นเรื่องที่คลุมเครือต่อไป ต่อมาภายหลังมีการเรียกร้องของประชาชนให้รัฐบาลสร้างอนุสรณ์สถานเพ่ือเป็น
การร าลึกถึงผู้เสียสละเพ่ือประชาธิปไตย โดยรัฐบาลได้สร้างอนุสรณ์สถานเพ่ือร าลึกถึงเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ 
บนถนนราชด าเนินนอกปัจจุบันอยู่ภายใต้การด าเนินงานของมูลนิธิ ๑๔ ตุลาคม นอกจากนั้นยังมีการสร้างก าแพง
ประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ตรงข้ามกับหอประชุมใหญ่เพ่ือร าลึกถึงเหตุการณ์  
เดือนตุลาคม ๒๕๑๙ 

ประเทศไทยมีการท ารัฐประหารอีกสามครั้งในปี พ.ศ. ๒๕๓๕, ๒๕๔๙ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ ภายหลัง 
นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร ชนะการเลือกตั้งที่มีขึ้นในปี ๒๕๕๔ หลังการรัฐประหาร ๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) โดยการน าของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้ปกครองประเทศไทยมีการเขียนรัฐธรรมนูญ 
ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นายกรัฐมนตรีไม่ต้องมาจากการ
เลือกตั้ง และมีสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งของ คสช. จ านวน ๒๕๐ คน ที่สามารถออกเสียงเลือก
นายกรัฐมนตรีได้ท าให้ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งภายหลังการเลือกตั้งในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นที่มาของความขัดแย้งรอบใหม่ในสังคมไทย 

ความขัดแย้งทางการเมืองของไทยเกิดขึ้นในหลายบริบทโดยส่วนมากมักเริ่มจากการประท้วงของ
ประชาชนเพ่ือต่อต้านการท ารัฐประหารและตามมาด้วยการใช้ก าลังปราบปรามของรัฐโดยการปราบปราม
ประชาชนโดยใช้ความรุนแรงของรัฐครั้งส าคัญที่เกิดขึ้น ได้แก่ การประท้วงเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๑๖, ตุลาคม ๒๕๑๙ 
เหตุการณ์พฤษภาคม ๒๕๓๕ และความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดข้ึนภายหลังรัฐประหารปี ๒๕๔๙ จนถึงปี ๒๕๕๓ 

                                                           
๓๐ Puey Ungphakorn, “Violence and the Military Coup”, Bulletin of Concerned Asian Scholars, Vol. ๙, No. ๓, July- September, 

๒๕๒๐. 
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ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรงขึ้นมีการแบ่งขั้วการเมืองระหว่างฝ่าย “เสื้อแดง” และ  
“เสื้อเหลือง” มีการประท้วงครั้งใหญ่ของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือ นปช. เรียกร้องให้
นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีขณะนั้นยุบสภาเมื่อเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๕๓ และต่อมา 
มีการสลายการชุมนุมโดยรัฐบาลได้ใช้ก าลังเพ่ือปราบปรามผู้ประท้วงซึ่งท าให้เกิดความสูญเสียของประชาชน
จ านวนมากทั้งการเสียชีวิต บาดเจ็บของผู้ชุมนุมฝ่ายแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ เจ้าหน้าที่รัฐ 
อาสาสมัครพยาบาล ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้ชุมนุมฝ่ายต่อต้านแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ ซึ่งตามรายงานของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดอง
แห่งชาติ (คอป.) ที่แต่งตั้งขึ้นโดยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ระบุว่ามีผู้เสียชีวิต ๙๒ ราย บาดเจ็บกว่า ๑,๕๐๐ ราย 
ในช่วง ๖๙ วันของการชุมนุมแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ ๓๑ ในขณะที่รายงานจาก  
“ศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมกรณี เมษายน – พฤษภาคม. ๒๕๕๓ (ศปช.)”  
ชี้ว่ามีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้น ๙๔ ราย ในจ านวนนี้มีชายไทยอายุราว ๒๐ ปีที่ยังไม่อาจระบุชื่อ – สกุลได้
รวมอยู่ด้วย๓๒  

แม้ต่อมาเมื่อปี ๒๕๕๕ รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร จะได้มีการเยียวยาด้านสินไหมทดแทน 
ต่อผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตหากแต่ครอบครัวผู้เสียชีวิตยังเรียกร้องการเยียวยาทางกฎหมาย (การเยียวยาโดยให้
ความยุติธรรม - Judicial Remedy) เสมอมาโดยเฉพาะกรณีเสียชีวิตของประชาชนและอาสาสมัครพยาบาล
จ านวน ๖ คนที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหารเขตปทุมวันซึ่งผลการไต่สวนการเสียชีวิตของศาลอาญากรุงเทพใต้ 
ในคดีหมายเลขด าที่ ช.๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ชี้ว่าผู้เสียชีวิต ๖ ศพที่วัดปทุมฯ เสียชีวิตจากการ 
ถูกยิงซึ่งเหตุและพฤติการณ์ที่ตายสืบเนื่องมาจากถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด .๒๒๓ หรือ ๕.๕๖ ม.ม. ซึ่งวิถีกระสุน
ปืนยิงมาจากเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยอยู่บนรางรถไฟฟ้าบีทีเอส หน้าวัดปทุมวนาราม
ราชวรวิหาร และบริเวณถนนพระรามที่  ๑ ซึ่งเข้าควบคุมพ้ืนที่บริ เวณแยกราชประสงค์ตามค าสั่ งของ 
ศูนย์อ านวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ ศอฉ.๓๓ อย่างไรก็ตามผ่านมา ๑๐ ปี แม้กรมสอบสวนคดีพิเศษจะรับ
เป็นคดีพิเศษแต่จนถึงปัจจุบันคดีกลับไม่มีความก้าวหน้า๓๔ 

ความขัดแย้งทางการเมืองของไทยแผ่ขยายวงกว้างมากขึ้นจนเกิดรัฐประหารเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
โดย พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการกองทัพบกในขณะนั้น แถลงประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติหรือคสช. ฉบับที่ ๑ เรื่องควบคุมอ านาจการปกครองประเทศซึ่งหมายถึงการกระท ารัฐประหาร
ครั้งที่ ๑๓ ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย นอกจากนั้น คสช. ได้ใช้อ านาจรัฏฐาธิปัตย์ออกค าสั่ง คสช. อีกหลายฉบับ 
และมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีทั้งสิ้น ๔๘ มาตรา โดยในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับชั่วคราว๓๕ ได้ให้อ านาจ คสช. สั่งการ ระงับยับยั้งหรือกระท าการใด ๆ ได้ที่มีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ 

                                                           
๓๑ http://www.thaipublica.org/wp-content/uploads/2012/09/Final-Report-TRCT_17-9-12_2.pdf 
๓๒ http://www.pic2010.org/ 
๓๓ https://www.matichonweekly.com/column/article_154278 
๓๔ https://www.matichon.co.th/politics/news_2176899 
๓๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗, มาตรา ๔๔ ในกรณีที่หัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นเป็นการจ าเป็น

เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติหรือเพื่อป้องกัน ระงับ หรอืปราบปราม
การกระท าอันเป็นการบอ่นท าลายความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน ไมว่่าจะ
เกิดขึ้นภายในหรือภายนอกราชอาณาจกัร ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีอ านาจสั่ง
การระงับยับยั้ง หรือกระท าการใด ๆ ได ้ไม่ว่าการกระท านั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติในทางบริหารหรือในทางตุลาการ และให้ถือว่าค าสั่งหรือ

https://www.matichonweekly.com/column/article_1542
https://www.matichon.co.th/politics/news_217
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บริหารหรือตุลาการและให้ถือว่าค าสั่งหรือการกระท ารวมทั้งการปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย 
และรัฐธรรมนูญและเป็นที่สุด๓๖ ท าให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติสามารถใช้อ านาจเบ็ดเสร็จโดยปราศจากการ
ตรวจสอบหรือถ่วงดุล 

ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใต้รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีการออก
ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหลายฉบับที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ๓/๒๕๕๘ ที่ห้ามชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป และ 
ให้อ านาจทหารค้นตัวและจับกุมกักตัวประชาชนได้ ๗ วัน, ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๔/
๒๕๕๗ รัฐบาลมีนโยบายทวงคืนผืนป่าโดยการขับไล่ชาวบ้านออกจากพ้ืนที่ตามกฎหมายและค าสั่งหัวหน้า  
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๖/๒๕๕๗ ให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 
ร่วมในทวงคืนผืนป่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างในการสูญเสียที่ท ากินและที่อยู่อาศัยมีการน าความผิด
เกี่ยวกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคม เช่น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖ (ข้อหายุยงปลุกปั่น) 
มาใช้เพ่ือคุกคามหรือเพ่ือปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงออกของประชาชน นอกจากนั้น 
ยังมีการออกกฎหมายที่กระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของประชาชน เช่น 
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
๒๕๖๐ เป็นต้น ท าให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน นิสิตนักศึกษา ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือตรวจสอบ 
การบริหารประเทศของรัฐบาลได้อย่างอิสระส่งผลให้มีการประท้วงหรือการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทางการเมือง
ในลักษณะต่อต้านหรือไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล (civil disobedience) อย่างสันติ เปิดเผย และปราศจากการใช้ความ
รุนแรง (non - violence mean) ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ 

อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่มักตีความว่าการแสดงออกอย่างสันติของประชาชนเป็นการขัดค าสั่งหัวหน้า  
คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือผิดพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือความผิดตามกฎหมาย
อาญามาตรา ๑๑๖๓๗ (ข้อหายุยงปลุกปั่น) ท าให้มีการจับกุมและการฟ้องคดีต่อนักศึกษา ประชาชน รวมถึงศิลปิน
และกลุ่มที่เห็นต่างจากรัฐจ านวนมากทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นการใช้กฎหมายเพ่ือคุกคามผู้เห็นต่างทางการเมืองหรือ
เป็นการด าเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ (judicial harassment) แม้สุดท้าย 
คดีส่วนมากศาลจะยกฟ้อง แต่การถูกฟ้องซ้ าซ้อนท าให้ผู้ถูกฟ้องต้องแบกรับภาระมากมายในระหว่างการด าเนินคดี
ทั้งการหาเงินทุนเพ่ือประกันตัว รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ นักกิจกรรมบางคนไม่ได้รับสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราว 
ท าให้ต้องถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดีซึ่งอาจยาวนานหลายปีท าให้ส่งผลกระทบต่อคนครอบครัว รวมถึง 
สภาพจิตใจของนักกิจกรรมเหล่านี้ นอกจากการคุกคามทางกฎหมายแล้วนักกิจกรรมการเมืองและนักศึกษา  
ที่รณรงค์ด้านประชาธิปไตยบางคนยังต้องเผชิญกับการการลอบประทุษร้าย ซึ่ งเกิดขึ้นโดยที่ เจ้าหน้าที่  
มักไม่สามารถน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมได้ จนเกิดวัฒนธรรมการงดเว้นโทษ และเป็น
ที่มาของความไม่เชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมของไทย 
                                                                                                                                                                                           

การกระท า รวมทั้งการปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวเป็นค าสั่งหรือการกระท าหรือการปฏิบัติที่ชอบดว้ยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้และเป็นที่สุด ทั้งนี้ 
เมื่อได้ด าเนินการดงักล่าวแล้วให้รายงานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว 

๓๖ https://ilaw.or.th/node/4823 
๓๗ “มาตรา ๑๑๖ ผู้ใดกระท าให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวธิีอืน่ใด อันไม่ใช่เป็นการกระท าภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ  

หรือไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นโดยสุจรติ 
(๑) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใชก้ าลังข่มขืนใจ หรือใช้ก าลังประทุษร้าย 
(๒) เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระดา้งกระเด่ืองในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจกัร หรือ 
(๓) เพื่อให้ประชาชน ล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี” 

https://ilaw.or.th/node/


บทที่ ๔ 
การลอบประทุษร้าย การใช้ความรุนแรง และการคุกคามนักเรียน นิสิตนักศึกษา  

และนักกิจกรรมทางการเมือง 
 

บริบทท่ัวไป 
ภายหลังการรัฐประหารเมื่อปี ๒๕๕๗ แม้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะประกาศใช้

รัฐธรรมนูญชั่วคราวที่มีมาตราที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชน แต่มาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญก็ให้อ านาจแก่คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการออกค าสั่งหลายฉบับที่เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกอย่างสันติ เช่น ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ที่ ๓/ ๒๕๕๘ ที่ก าหนดให้การชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ห้าคนเป็นความผิด และให้อ านาจเจ้าหน้าที่ทหาร
เข้ามาด าเนินการด้าน “ความมั่นคง” อย่างกว้างขวางโดยมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทหารยศร้อยตรี เรือตรี และ 
เรืออากาศตรีเป็น “เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย” มีอ านาจในการออกค าสั่งเรียกบุคคลมารายงานตัว 
ควบคุมตัวประชาชนได้ ๗ วัน เพ่ือปรับทัศนคติ จับกุมผู้กระท าความผิดซึ่งหน้า อ านาจตรวจค้นเช่นเดียวกับต ารวจ 
และร่วมสอบสวนผู้กระท าความผิดในหมวดเกี่ยวกับความมั่นคง หมวดพระมหากษัตริย์ ความผิดเกี่ยวกับอาวุธ
สงครามและความผิดอื่นตามประกาศค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)๓๘ 

การเรียกบุคคลเข้ารายงานตัวต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในระยะแรกมีการประกาศรายชื่อ
บุคคลที่ต้องเข้ารายงานตัวผ่านทางโทรทัศน์และวิทยุ รวมทั้งมีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา บุคคลที่มีรายชื่อ
ต้องไปรายงานตัวที่สโมสรกองทัพบก และถูกส่งแยกไปคุมขังในค่ายทหารหลายแห่ง ข้อมูลจากโครงการ
อินเตอร์เน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชน (iLaw) ๓๙ ระบุข้อมูลนับถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ มีคนถูกเรียกเข้าค่ายทหาร
หรือมีเจ้าหน้าที่มาที่บ้านแล้วอย่างน้อย ๑,๓๔๙ คน ในจ านวนนี้บางคนถูกเรียกไปพูดคุยหรือมีเจ้าหน้าที่มาหา 
ถึงบ้านมากกว่าหนึ่งครั้งในการออกค าสั่งเรียกตัวบุคคลเข้ารายงานตัวผ่านทางโทรทัศน์อย่างน้อย ๑๘๙ คน 
นอกจากนั้นยังมีการเรียกบุคคลด้วยวิธีการอื่น เช่นการโทรศัพท์นัดหมายหรือส่งเจ้าหน้าที่ทหารไปหาที่บ้านซึ่งการ
เรียกรายงานตัวในลักษณะดังกล่าวมีความน่ากังวลเพราะไม่มีเอกสารหลักฐานใด ๆ บันทึกการถูกน าตัวไป 
โดยทหารจากการสังเกตการณ์ของ iLaw พบว่า ผู้ถูกเรียกรายงานตัวมักเป็นผู้ที่เคยท ากิจกรรมทางการเมือง 
หรือวิพากษ์วิจารณ์การเมืองในลักษณะต่าง ๆ โดยผู้ที่ถูกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรียกรายงานตัว 
ต่างเผชิญชะตากรรมที่แตกต่างกันผู้มีชื่อเสียงในสังคมที่เข้ารายงานตัวหลายคนได้รับการปล่อยตัวในวันเดียวกัน 
เช่น การรายงานตัวของนักวาดการ์ตูน “เซีย ไทยรัฐ” หรือการประกาศเรียกให้ไปรายงานตัวของนักวิชาการที่มี
ชื่อเสียงอย่างนาย โคทม  อารียา เป็นต้น 

มีกรณีนักการเมือง และนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ถูกเรียกรายงานตัว เช่น จาตุรนต์  ฉายแสง  
และสมบัติ  บุญงามอนงค์ ที่ปฏิเสธการเข้ารายงานตัวพร้อมใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของพวกเขาแสดงจุดยืน 

                                                           
๓๘ https://www.ilaw.or.th/node/๔๗๙๗  
๓๙ โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยนายจอน  อึ๊งภากรณ์ เพื่อด าเนินงานรณรงค์ให้ประชาชนเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย หลังจากป ีพ.ศ. ๒๕๕๓ iLaw ได้ด าเนินงานด้านสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน หลังจากป ีพ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ด าเนินการ
เก็บสถิติการชุมนุมของนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งการติดตามการท างานของรัฐสภาและการเข้าชื่อของประชาชนจ านวน ๕๐,๐๐๐ คน เพื่อเสนอรา่ง
แก้ไขรัฐธรรมนูญ https://ilaw.or.th/node/๕๒๙๔ 

 

https://www.ilaw.or.th/node/4797
https://ilaw.or.th/node/5294


๔๓ 

ไม่ยอมรับการรัฐประหาร ท าให้ทั้งสองถูกจับกุมควบคุมตัวในช่วงเวลาหนึ่ง และถูกด าเนินคดีทั้งข้อหาฝ่าฝืนค าสั่ง
รายงานตัวและความผิดฐานยุยงปลุกปั่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๖ จากการแสดงจุดยืน 
ทางการเมืองคัดค้านการรัฐประหาร๔๐ อย่างไรก็ดีในระยะหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พยายาม
หลีกเลี่ยงข้อวิจารณ์ถึงการใช้อ านาจเกินจ าเป็นจึงปรับวิธีด าเนินการกับผู้ เห็นต่างเป็นการไปพูดคุยที่บ้าน  
นัดดื่มกาแฟ หรือนัดเจอในสถานที่สาธารณะแทนการเรียกตัวไปท่ีค่ายทหาร 

นอกจากนั้นค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) บางฉบับยังเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึง 
ความยุติธรรมและการพิจารณาคดี เช่น ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๓๗/๒๕๕๗  
ให้คดีพลเรือนในข้อหาเกี่ยวกับการเมืองขึ้นศาลทหาร และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 
๓๘/๒๕๕๗ ให้ความผิดเกี่ยวเนื่องกันขึ้นศาลทหารด้วยท าให้นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่ออกมา
ต่อต้านรัฐประหารถูกจับกุมควบคุมตัว และถูกฟ้องร้องด าเนินคดีด้วยข้อกล่าวหารุนแรงจ านวนมาก หลังจาก  
ถูกวิจารณ์อย่างหนักต่อมารัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ได้ประกาศค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ๕๕/๒๕๕๙ ระบุเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองสงบเรียบร้อยเป็นล าดับ ประชาชน 
ให้ ความร่วมมื อ  ประชามติ ผ่ าน  สมควรผ่ อนคลายมาตรการ จึ งให้ คดีที่ เกี่ ยวข้ องกับความผิ ดต่ อ 
สถาบันพระมหากษัตริย์ - ความมั่นคง มาตรา ๑๐๗ – มาตรา ๑๑๘ คดีขัดค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) รวมทั้งคดีอาวุธปืน ระเบิด ให้ยกเลิกการด าเนินคดีในศาลทหาร โดยให้กลับไปด าเนินคดีในศาลยุติธรรม  
แต่ยังให้อ านาจเจ้าหน้าที่ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)๓/ ๒๕๕๘ และ ๑๓/๒๕๕๙ 
ต่อไป๔๑ 

คณะกรรมาธิการฯ พบว่าภายหลังการเลือกตั้ง ๒๕๖๐ มีการยกเลิกค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) หลายฉบับ แต่นักกิจกรรมทางการเมือง นักสิทธิมนุษยชน นักเรียน นักศึกษา รวมถึงศิลปิน  
ที่วิพากษ์วิจารณ์การเมืองก็ยังคงถูกคุกคามด้วยการฟ้องร้องด าเนินคดีอย่างต่อเนื่องด้วยข้อหาความผิดอาญา
ร้ายแรง เช่น การด าเนินคดีตามกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๖ ต่อผู้ต่อต้านและผู้เห็นต่างจากรัฐ ซึ่งเป็นลักษณะ 
การด าเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือระงับการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ (Strategic Lawsuits Against Public 
Participation - SLAPPs) หรือการใช้กฎหมายเพ่ือคุกคาม (Judicial Harassment)๔๒ 

นอกเหนือจากการใช้กฎหมายในการคุกคามและจ ากัดสิทธิเสรีภาพประชาชนแล้ว ในช่วงรัฐบาล 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คณะกรรมาธิการฯ พบว่า แนวโน้มในการใช้ความรุนแรงและการคุกคามต่อ
นักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน เช่น มีการลอบ
ประทุษร้ายนักกิจกรรมทางการเมืองหลายคนนับแต่หลังรัฐประหารโดยที่เจ้าหน้าที่ล้มเหลวในการน าตัวผู้กระท าผิด
มาลงโทษ เช่น กรณีของ นายเอกชัย  หงส์กังวาน ซึ่งถูกลอบท าร้ายบาดเจ็บและท าลายทรัพย์สินถึง ๙ ครั้ง  
นายอนุรักษ์   เจนตวนิชย์  ถูกดักท าร้ายได้รับบาดเจ็บ ๒ ครั้ง และภายหลังการเลือกตั้ งภายใต้รัฐบาล 
พลเอกประยุทธ์ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี นายสิรวิชย์  เสรีธิวัฒน์ แกนน ากลุ่มนักศึกษาประชาธิปไตยศึกษา 
(NDM) และกลุ่มพลเมืองโต้กลับซึ่งถูกท าร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส ๓ ครั้ง ในขณะที่นักกิจกรรมหญิงและนักกิจกรรม
ที่มีความหลากหลายทางเพศหลายคนถูกโจมตีและถูกลดทอนความน่าเชื่อถือ (discredit) ทางสื่อโซเชียล (social media) 
                                                           
๔๐ เร่ืองเดียวกัน, อา้งแล้ว. 
๔๑ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๕/๒๕๕๙ เร่ือง การด าเนินการเกี่ยวกับคดีบางประเภทที่อยู่ในอ านาจศาลทหาร 

(http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/204/40.PDF)  
๔๒ รายละเอยีดโปรดดูในบทถัดไป 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/204/40.PDF


๔๔ 

ด้วยเหตุแห่งเพศและด้วยถ้อยค าที่สร้างความเกลียดชัง (hate speech) เช่นกรณี นางสาวสิรินทร์  มุ่งเจริญ  
นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือนางสาวณัฐฐา  มหัทนา ครูและนักกิจกรรมการเมือง เป็นต้น 

นอกจากนั้นยังมีรายงานเรื่องร้องเรียนที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงได้เดินทางไปข่มขู่คุกคาม
ครอบครัวนักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนที่บ้านพัก เพ่ือกดดันมิให้มีการจัดกิจกรรม
ที่เป็นการแสดงออกทางการเมืองหรือการต่อต้านรัฐบาลส่งผลให้นักกิจกรรมและครอบครัวมีความหวาดกลัว 
และรู้สึกไม่ปลอดภัย นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงบางคนยังใช้วาจาในการคุกคามทางเพศต่อนักกิจกรรม
ทางการเมืองหญิง เช่น กรณี นางสาวชลธิชา  แจ้งเร็ว๔๓ ซึ่งการกระท าในลักษณะนี้ส่งผลให้ภาพพจน์ในด้าน
เสรีภาพในการแสดงออกของไทยตกต่ าลง 

การลอบประทุษร้าย และการใช้ความรุนแรงต่อนักกิจกรรมทางการเมืองหลังการท ารัฐประหาร ๒๕๕๗ 
กรณีอนุรักษ์ เจนตวนิชย์ 
นายอนุรักษ์  เจนตวนิชย์ หรือฟอร์ด เป็นนักกิจกรรมทางการเมืองที่เคลื่อนไหวต่อต้านการท ารัฐประหาร

ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จากการใช้สิทธิและเสรีภาพในการเคลื่อนไหวทางการเมืองท าให้ 
นายอนุรักษ์ถูกด าเนินคดีในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทั้งสิ้น ๗ คดี๔๔ นอกจากถูกด าเนินคดีอนุรักษ์
ยังถูกท าร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
ขณะเดินออกจากบ้าน และกลับเข้าบ้านเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง โดยทั้งสองครั้งอนุรักษ์ให้ข้อมูลว่า 
ผู้ที่ลอบท าร้ายสวมหมวกกันน็อคปกปิดใบหน้าและขับรถจักรยานยนต์เข้ามาท าร้ายบริเวณศีรษะท าให้ได้รับ
บาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะหลบหนีไป โดยที่นายอนุรักษ์ได้แจ้งความด าเนินคดีไว้แต่คดีไม่มีความก้ าวหน้า 
แม้ในเหตุการณ์ลอบท าร้ายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม เป็นการก่อเหตุเกิดบริเวณหน้าป้อมต ารวจหน้าโรงเรียน
อัสสัมชัญจังหวัดสมุทรปราการก็ตาม๔๕ 

กรณีสิรวิชญ์  เสรีธิวัฒน์ 
นายสิรวิชญ์  เสรีธิวัฒน์ หรือ จ่านิว เป็นอดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักกิจกรรม 

กลุ่มประชาธิปไตยศึกษาใหม่ ซึ่งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของประชาธิปไตย โดยท ากิจกรรมต่อต้าน
การท ารัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สิรวิชญ์ยังเป็นหนึ่งในแกนน าจัดกิจกรรม “นั่งรถไฟไป
อุทยานราชภักดิ์ ส่องแสงหากลโกง” การเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างต่อเนื่องท าให้นายสิรวิชญ์ ถูกฟ้องร้อง
ด าเนินคดีรวมทั้งสิ้น ๑๐ คดี นอกจากการถูกฟ้องร้องด าเนินคดีแล้วนั้น นายสิรวัชญ์ยังถูกคุกคาม ถูกอุ้ม และ 
ถูกท าร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น ๓ ครั้ง๔๖ โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษได้ เช่น 
กรณีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สิรวิชญ์ ถูกจับกุมโดยชายฉกรรจ์ ๘ คนที่แต่งกายด้วยเครื่องแบบทหาร 
และบังคับให้ขึ้นรถยนต์ส่วนบุคคลที่ปกปิดป้ายทะเบียนจากบริเวณประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
โดยมีกล้องทีวีวงจรปิด (CCTV) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จับภาพได้เขาหายตัวไปเป็นเวลาประมาณ  
๔ - ๕ ชั่วโมง ก่อนจะถูกน าตัวไปที่สถานีต ารวจรถไฟธนบุรี๔๗ 

                                                           
๔๓ รายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขที่ ....  ผู้ร้องชลธิชาแจ้งเร็ว ผู้ถูกร้อง ....  
๔๔ นายอนุรักษ์  เจนตวนิชย์ เข้าใหข้้อมูลต่อคณะอนุกรรมาธิการฯเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
๔๕ รายละเอยีดโปรดดูภาคผนวก 
๔๖ รายละเอยีดโปรดดูภาคผนวก 
๔๗ https://prachatai.com/journal/2016/01/63597 

https://prachatai.com/journal/2016/01/63


๔๕ 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนายสิรวิชญ์ไม่ใช่การใช้อ านาจตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘ เนื่องจากค าสั่งดังกล่าวก าหนดไว้ชัดว่าเจ้าหน้าที่มีอ านาจ “จับกุมตัวบุคคลที่กระท า
ความผิดซึ่งหน้า” เท่านั้น แต่กรณีการลักพาตัวนายสิรวิชญ์ ไม่ปรากฏว่านายสิรวิชญ์ได้กระท าความผิดใด  ๆ  
ต่อหน้าเจ้าพนักงาน และการจับกุมก็เจ้าหน้าที่ก็ไม่มีการแสดงหมายจับที่ถูกต้องตามขั้นตอน กรณีดังกล่าวจึงถือ
เป็นการใช้อ านาจตามอ าเภอใจ๔๘ 

ในส่วนการคดีการท าร้ายร่างกาย นายสิรวิชญ์  เสรีธิวัฒน์ ที่เกิดขึ้นอย่างเนื่องนับแต่การท ารัฐประหาร  
ผู้ก ากับสืบสวนสอบสวนนครบาล ๓ ได้ชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ ว่า คดีของนายสิรวิชญ์ เหตุเกิดครั้งหลังสุด 
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๑ นาฬิกาเศษ โดยจุดเกิดเหตุอยู่ปากซอยรามอินทรา ๑๐๙  
ได้มีการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระท าผิด โดยบริเวณจุดเกิดเหตุมีกล้องวงจรปิดของกรุงเทพมหานครอยู่  
หนึ่งกล้องเห็นภาพขณะที่ผู้ก่อเหตุ ๔ คนสวมหมวกกันน็อค ใช้จักรยานยนตร์ ๒ คัน ร่วมกันรุมท าร้ายนายสิรวิชญ์ 
โดยใช้ของแข็ง ซึ่งคาดว่าเป็นไม้หรือท่อนเหล็กตีที่ใบหน้ าของสิรวิชย์ หลังก่อเหตุคนร้ายทั้ง ๔ ได้ขับรถโดย 
ขับรถจักรยานยนต์ ทั้ง ๒ คันหลบหนีไป โดยรถที่คนร้ายใช้ คือ จักรยานยนต์ Honda PCX สีขาวสม และ 
Yamaha n Max สีขาว โดยระหว่างการหลบหนีมีกล้อง CCTV จับภาพได้ ๑๒ กล้อง แต่ไม่สามารถจับภาพคนร้าย
ทั้ง ๔ ได้เนื่องจากทุกคนใสหมวกกันน็อคเต็มใบ ใสเสื้อแจ็คเก็ต กางเกงขายาว ท าให้ไมสามารถมองเห็นหน้าได้  
อีกท้ังไม่สามารถระบุทะเบียนรถจักรยานยนต์ทั้งสองคันได้เนื่องจากภาพที่จับได้จากกล้อง CCTV ไม่ชัดเจน 

ในส่วนการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจากประจักษ์พยานที่ผู้ เห็นเหตุการณ์ รวมถึงกล้อง
วงจรปิดต่าง ๆ พนักงานสอบสวนยังไม่สามารถระบุ ได้ว่าผู้ก่อเหตุ เป็นใคร จึงได้งดการสอบสวนเมื่อ 
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เนื่องจากตามกฎหมายหากพนักงานสอบสวนยังไม่สามารถสืบทราบผู้กระท าผิดได้ 
พนักงานสอบสวนจะสรุปส านวนเพ่ือท าความเห็นงดการสอบสวนส่งไปยังพนักงานอัยการ๔๙ อย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ให้ข้อมูลว่าหากภายหลังปรากฏมีพยานหลักฐานเพ่ิมเติมก็สามารถจะท าการสอบสวนพยานและรวบรวมหลักฐาน
เพ่ิมเติมเพ่ือน าไปสกูารออกหมายจับผู้กระท าความผิดได้๕๐  

กรณีนายเอกชัย หงส์กังวาน 
นายเอกชัย  หงส์กังวาน เป็นนักกิจกรรมทางการเมืองที่เคลื่อนไหวต่อต้านการรัฐประหารและการทุจริต

คอร์รัปชั่นในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผลจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ท าให้  
นายเอกชัย  หงส์กังวาน ถูกด าเนินคดีทั้งสิ้น ๗ คดี และถูกลอบประทุษร้ายร่างกายจ านวน ๘ ครั้ง และทรัพย์สิน 
(รถยนต์) ถูกเผาได้รับความเสียหาย ๑ ครั้ง ๕๑ 

นายเอกชัย  หงส์กังวาน ได้ให้ข้อมูลต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ๕๒ ว่า ภายหลังถูกท าร้ายร่างกาย  
เขาได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนทุกครั้ง รวมถึงร้องเรียนไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

                                                           
๔๘ https://ilaw.or.th/node/4085 
๔๙ ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา ๑๔๐ (๑) ถา้ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระท าความผิดและความผิดนั้นมีอัตราโทษจ าคุกอยา่งสูงไม่เกิน

สามปี ให้พนกังานสอบสวนงดการสอบสวน และบันทกึเหตุที่งดนั้นไว้ แล้วให้ส่งบันทึกพร้อมกับส านวนไปยังพนกังานอยัการ 
ถ้าอัตราโทษอยา่งสูงเกินกว่าสามปี ให้พนักงานสอบสวนส่งส านวนไปยังพนักงานอัยการพร้อมทั้งความเห็นที่ควรให้งดการสอบสวน 
ถ้าพนักงานอัยการสั่งให้งด หรือให้ท าการสอบสวนต่อไป ใหพ้นักงานสอบสวนปฏิบัติตามนั้น 

๕๐ ผู้แทนจากกองบังคับการต ารวจนครบาล และผู้บังคับการต ารวจนครบาล ๓ ชีแ้จงต่อคณะอนุกรรมาธกิารเมื่อวันที ่๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
๕๑ รายละเอยีดโปรดดูภาคผนวก 
๕๒ เอกชัย  หงส์กังวาน เข้าให้ข้อมูลต่อคณะอนุกรรมาธกิารฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 



๔๖ 

(กสม.) แต่มีเพียง ๒ คดีที่เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถจับกุมและน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากเป็น
เหตุการณ์ท าร้ายร่างกายที่เกิดขึ้นต่อหน้าเจ้าหน้าที่ต ารวจจึงท าให้สามารถควบคุมตัวผู้กระท าผิดได้ ส่วนอีก ๑ คดี
ที่เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถจับกุมผู้กระท าผิดได้เนื่องจากนายเอกชัยได้จ าใบหน้าคนร้ายได้ (เนื่องจากคนร้ายถูกจับ
ในคดีอ่ืน) เอกชัยจึงได้ไปแจ้งแก่เจ้าพนักงานสอบสวน จนสามารถน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้ ส่วนอีก  
๗ คดีรวมถึงการท าร้ายทรัพย์สิน (รถยนต์) นั้นเจ้าหน้าที่ต ารวจยังไม่สามารถน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษได้ 

จากการถูกลอบท าร้ายบ่อยครั้งท าให้  นายเอกชัย  หงส์กังวาน มีความรู้สึกไม่ปลอดภัยจึงได้ร้องขอ 
ความคุ้มครองในฐานะพยานในคดีอาญาจากกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยระหว่างการคุ้มครอง
เจ้าหน้าที่ได้ขอให้เอกชัยยุติการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองต่าง ๆ ซึ่งเอกชัยไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพได้เนื่องจากเห็นว่าเป็นการจ าสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก
อย่างสันติของตน ท าให้ปัจจุบันนายเอกชัยมิได้อยู่ในการคุ้มครองพยาน 

กรณีพริษฐ์  ชิวารักษ์  
นายพริษฐ์  ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน นักกิจกรรมและนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหนึ่ง ใน 

นักกิจกรรมที่ลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวเรียนร้องประชาธิปไตยในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยพริษฐ์ได้ถูก
ด าเนินคดีจากการใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก รวมทั้งสิ้นมากกว่า ๕ คดี ได้แก่ การกระท าความผิด 
ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ จากการเข้าร่วมการชุมนุม และความผิดหมิ่นประมาทจาก
การปราศรัยวิพากษ์วิจารณ์การท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๑๖ ข้อหายุยงปลุกปั่นนอกจากการถูกด าเนินคดีแล้วนั้น พริษฐ์ ชิวารักษ์ ยังถูกส านักข่าวออนไลน์  
และผู้ใช้สื่อโซเชียลบางคนโจมตีด้วยข้อความข่มขู่คุกคามเพ่ือสร้างความเกลียดชังและเรียกร้องให้ใช้ความรุนแรง
ต่อนายพริษฐ์ ภายหลังจากท่ีเขาได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นต่อการเสียชีวิตของพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ 
อดีตประธานองคมนตรี รวมทั้งได้มีกลุ่มบุคคลไม่ทราบฝ่ายน าข้อมูลส่วนบุคคลของพริษฐ์มาเผยแพร่ในสื่ อโซเชียล 
รวมถึงมีการโทรศัพท์มาขู่ท าร้ายร่างกายนายพริษฐ์อีกด้วย 

ต่อมาในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ พริษฐ์  ชิวารักษ์ ได้เดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน 
นครบาลบางเขน หลังถูกข่มขู่ทางโทรศัพท์โดยกลุ่มชายนิรนาม ในการนี้นายพริษฐ์ได้น าหลักฐานการแชร์ข้อความ
ทางทวิตเตอร์ (tweeter) ของอดีตแกนน าเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ซึ่งมีเนื้อหา 
ในเชิงข่มขู่ คุกคามตน พร้อมกับการทวิต (tweet) ข้อความระบุที่พักและจ านวนผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านของพริษฐ์ 
ต่อสาธารณะท าให้พริษฐ์และครอบครัวมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยจึงได้ เข้ามาแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน  
และเตรียมไปแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  
(บก.ปอท.) เพ่ือหาตัวผู้กระท าผิดมาด าเนินคดี 

คณะกรรมาธิการฯ มีข้อสังเกตว่ากรณีลอบประทุษร้ายนักกิจกรรมทางการเมืองที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ ภายหลัง
การรัฐประหาร ๒๕๕๗ แม้คดีจะไม่มีความซับซ้อน และมีพยานหลักฐานพอสมควร อีกทั้งส่วนมากผู้ก่อเหตุ 
มักก่อเหตุลอบท าร้ายในสถานที่สาธารณะ และในเวลากลางวัน แต่เจ้าหน้าที่กลับไม่สามารถน าตัวผู้กระท าผิด  
มาลงโทษตามกฎหมายได้ท าให้คดีส่วนมากพนักงานสอบสวนและอัยการมักงดการสอบสวนเป็นผลท าให้ผู้ก่อเหตุ
ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายอาญาแผ่นดิน และมีการลอบท าร้ายซ้ า  ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความหวาดกลัว 
และเพ่ือให้นักกิจกรรมเหล่านี้ยุติการท ากิจกรรมทางการเมือง ตัวอย่างกรณีนายสิรวิชญ์   เสรีธิวัฒน์ ที่ถูกท าร้าย
ร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสที่บริเวณใบหน้าและดวงตาส่งผลกระทบต่อการมองเห็นโดยใช้เวลารักษาเกินกว่า 



๔๗ 

๒๐ วัน กรณีจึงมีอายุความไม่ต่ ากว่า ๑๕ ปี๕๓ กรณีลักษณะนี้อนุกรรมาธิการฯ เห็นว่าพนักงานสอบสวนควรเก็บ
รักษาส านวนไว้เพื่อติดตามผู้กระท าผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป 

การคุกคามนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในการใช้เสรีภาพในการชุมนุมของกลุ่ม เยาวชน / ประชาชนปลดแอก 
ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปี ๒๕๖๓  

มีการชุมนุมเกิดขึ้นมากทั่วประเทศ ทั้งการเรียกร้องความเป็นธรรม ความเท่าเทียมทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ  
การว่างงาน ความเป็นธรรมทางเพศ การขาดรายได้ รวมถึงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เช่น การชุมนุม
เรียกร้องของกลุ่ม “เยาวชนปลดแอก” ที่เริ่มต้นจากนักเรียน นิสิตนักศึกษา เยาวชน เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
และต่อมาได้ขยายเครือข่ายเป็น “ประชาชนปลดแอก” โดยมีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล ๓ ประการ คือ ๑) รัฐบาลต้อง 
“หยุดคุกคามประชาชน” ที่ออกมาใช้สิทธิและเสรีภาพตามหลักประชาธิปไตย ๒) รัฐบาลต้อง “ร่างรัฐธรรมนูญใหม่” 
ที่มาจากเจตจ านงของประชาชนเพ่ือประโยชน์แก่สาธารณชนอย่างแท้จริง และ ๓) รัฐบาลต้อง “ยุบสภา” เพ่ือให้
ประชาชนสามารถแสดงเจตจ านงในการเลือกผู้แทนของตนได้อีกครั้ง โดยตั้งอยู่บน ๒ หลักการ คือ จะต้องไม่มีการ
รัฐประหาร และการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติภายใต้ ๑ ความฝัน คือ การมี “ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์
อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ” อย่างแท้จริง 

ทั้งนี้คณะกรรมาธิการฯ ได้รวบรวมการชุมนุมของกลุ่มต่าง ๆ ในหลายพ้ืนที่ทั้งในกรุงเทพมหานคร  
และที่จังหวัดอ่ืน ๆ ทั่วประเทศ นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีการชุมนุมครั้งส าคัญที่มีผู้เข้าร่วม
จ านวนมาก เช่น 

๑. การชุมนุมของกลุ่ม “เยาวชนปลดแอก” ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๒. การชุมนุมและปราศรัยที่กองทัพบก วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพ่ือตอบโต้ พันเอกหญิงนุสรา  วรภัทราทร 

อดีตโฆษกกองทัพบกว่าการชุมนุมเยาวชนปลดแอกเป็น "ม็อบมุ้งมิ้ง" 
๓. การชุมนุม “แฮร์รี พอตเตอร์” ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
๔. การชุมนุม “ธรรมศาสตร์จะไม่ทน” ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ประกาศข้อเรียกร้อง ๑๐ ข้อว่าด้วยการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ 
๕. การชุมนุมของกลุ่ม “ประชาชนปลดแอก” ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

                                                           
๕๓ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๗  ผู้ใดกระท าความผิดฐานท าร้ายรา่งกาย จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าร้ายรับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจ าคุก

ตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
อันตรายสาหัสนั้น คือ 
(๑) ตาบอด หูหนวก ลิ้นขาด หรือเสียฆานประสาท 
(๒) เสียอวยัวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถสืบพันธุ ์
(๓) เสียแขน ขา มอื เท้า นิ้วหรอือวยัวะอื่นใด 
(๔) หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว 
(๕) แท้งลูก 
(๖) จิตพิการอยา่งติดตัว 
(๗) ทุพพลภาพ หรือปว่ยเจ็บเรื้อรังซ่ึงอาจถึงตลอดชีวิต 
(๘) ทุพพลภาพ หรือปว่ยเจ็บดว้ยอาการทุกขเวทนาเกินกว่ายี่สิบวัน หรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกวา่ยีส่ิบวัน 



๔๘ 

๖. การชุมนุมของกลุ่ม “นักเรียนเลว” ที่บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ 
เพ่ือเรียกร้องให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกในเรื่องที่เกี่ยวกับเยาวชน ให้มีการ
ปฏิรูปการศึกษา ยุติการคุกคาม และเหยียดเพศสภาพของนักเรียน เป็นต้น 

๗. การชุมนุมโดยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม” ระหว่างวันที่ ๑๙  
และ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ ภายใต้ชื่อ “๑๙ กันยา ทวงอ านาจคืนราษฎร” ซึ่งเป็นการการชุมนุมที่มีเนื้อหาโจมตี
การรัฐประหาร รัฐบาล และกองทัพ อีกท้ังยืนยันข้อเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ 

การชุมนุมต่าง ๆ ที่ผ่านมามีแกนน านักศึกษา เยาวชน รวมถึงประชาชนหลายคนถูกด าเนินคดี 
โดยเฉพาะการด าเนินคดีในความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๖๕๔ (ข้อหาร่วมกันกระท าให้ปรากฏแก่
ประชาชนเพ่ือให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน) รวมถึงฐานความผิดอ่ืน ๆ เช่น ความผิด
ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และความผิดเกี่ยวกับการกีดขวางทางสาธารณะและใช้เครื่อง
ขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตมีบางคนที่ถูกด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น 

คณะกรรมาธิการฯ พบว่า ตั้งแต่เริ่มการชุมนุมของเยาวชนในวันที่  ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
มีเยาวชน นิสิต นักศึกษา นักเคลื่อนไหวภาคประชาชน เจ้าหน้าที่องค์กรสิทธิมนุษยชน นักร้อง นักดนตรี 
ทนายความ ถูกหมายเรียกและหมายจับจ านวนมาก โดยหลายคนถูกหมายจับหลายคดีซ้ า ๆ กัน เช่น นายอานนท์ น าภา 
ทนายความสิทธิมนุษยชน นายพริษฐ์  ชิวารักษ์ นายภาณุพงศ์  จาดนอก นายทัตเทพ  เรืองประไพกิจเสรี  
นายจตุภัทร์  บุญภัทรรักษา นางสาวสุวรรณา  ตาลเหล็ก นางสาวสิรินทร์  มุ่งเจริญ นายบารมี  ชัยรัตน์  
นางสาวจุฑาทิพย์  ศิริขันธ์ รวมถึงนางสาวชลธิชา  แจ้งเร็ว เป็นต้น ซึ่งการด าเนินคดีต่อแกนน าอย่างต่อเนื่อง 
ในลักษณะเช่นนี้ เป็นวิธีการหนึ่งที่ เจ้าหน้าที่รัฐมักใช้เพ่ือยุติการเคลื่อนไหวเพ่ือเรียกร้องประชาธิปไตยของ  
นักกิจกรรมการเมือง 

การคุกคามแกนน าเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน 
โครงการอินเทอร์เน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชน ( iLaw) ซึ่งเป็นผู้สังเกตการณ์ชุมนุมได้ให้ข้อมูลต่อ

คณะกรรมาธิการฯ๕๕ ว่า นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ พบว่าเจ้าหน้าที่บางคนมีการ
คุกคามผู้จัดและผู้ร่วมกิจกรรมการชุมนุมทั้งหมด ๕๐ กรณี เป็นกรณีที่ผู้เสียหายยินดีให้เปิดเผย ๓๗ กรณี  
และเป็นกรณีที่ผู้เสียหายไม่ขอเปิดเผยเพราะเกรงผลกระทบอีก ๑๓ กรณี สามารถจ าแนกเป็นการคุกคามนักเรียน
ได้ทั้งหมด ๒๕ กรณี นักศึกษา ๘ กรณี ประชาชน ๑๔ กรณี และไม่สามารถระบุสถานะ ๓ กรณี กรณีมีการคุกคาม
โดยเจ้าหน้าที่รัฐที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

๑) เจ้าหน้าที่ต ารวจ จ านวน ๒๘ ครั้ง 

                                                           
๕๔ “มาตรา ๑๑๖ ผู้ใดกระท าให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวธิีอืน่ใด อันไม่ใช่เป็นการกระท าภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือ

ไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต 
(๑) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใชก้ าลังข่มขืนใจ หรือใช้ก าลังประทุษร้าย 
(๒) เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระดา้งกระเด่ืองในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจกัร หรือ 
(๓) เพื่อให้ประชาชน ล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี” 

๕๕ การให้ขอ้มูลต่อคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนษุยชน และการลอบประทุษร้ายประชาชน คณะที่หนึ่ง (ละเมิดสิทธิ
ทางด้านการเมืองและละเมิดสิทธิทางด้านอื่น) ในการประชุมคร้ังที่ ๑๒ วันพฤหสับดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชุมคณะกรรมาธิการ 
หมายเลข ๔๐๒ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา 



๔๙ 

๒) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง โดยมีนายอ าเภอและผู้ใหญ่บ้าน จ านวน ๓ ครั้ง 
๓) เจ้าหน้าที่ทหารนอกเครื่องแบบ เข้าเยี่ยมบ้านประชาชน จ านวน ๒ ครั้ง 
๔) เจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษา โดยมีคุณครูคุกคามนักเรียน นักศึกษา จ านวน ๑๖ ครั้ง เพ่ือเรียกเข้าไป

ห้องฝ่ายปกครอง กักตัวนักเรียนไว้ในโรงเรียน และผู้อ านวยการโรงเรียนขอเบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครองให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
จากข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ว่าสถิติการถูกคุมคามนักเรียน นักศึกษามีจ านวนมากที่สุด โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจ

เข้าเยี่ยมบ้านนักศึกษา โทรศัพท์สอบถามผู้ปกครอง คุณครูเรียกนักเรียนเข้าไปพบในห้องปกครองเพ่ือข่มขู่  
หักคะแนน หรือเรียกผู้ปกครองเข้าพบ ล่าสุดเจ้าหน้าที่ต ารวจจะตรวจสอบป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ของ
ผู้เข้าร่วมชุมนุม และในส่วนการถ่ายภาพนักเรียนในขณะเข้าร่วมชุมนุมจะไม่เน้นภาพของผู้เข้าร่วมชุมนุม  
แต่จะถ่ายภาพที่ป้ายหรือข้อความที่แสดงออกมากกว่า 

นอกจากนั้นคณะกรรมาธิการพบมีการคุกคามประชาชนในรูปแบบใหม่ ๆ ในพ้ืนที่ชุมนุม เช่น  
การใช้โดรนเพ่ือบันทึกภาพผู้ชุมนุม การถ่ายภาพป้ายทะเบียนรถของผู้เข้าร่วมชุมนุม การบันทึกภาพและวีดีทัศน์ 
ผู้ร่วมชุมนุมโดยเน้นการบันทึกภาพที่ใบหน้ามากขึ้น การถ่ายภาพบัตรประชาชนหรือการคุกคามในรูปแบบอ่ืน เช่น 
การสอดแนมผู้ชุมนุมโดยเฉพาะแกนน าทั้งที่บ้าน รวมถึงหอพักนักศึกษา เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการโดยใช้
กฎหมายเพ่ือคุกคาม (Judicial Harassment) ต่อแกนน านักศึกษา และประชาชนหลายคน เช่น กรณีนายภาณุพงศ์  
จาดนอก และนายณัฐชนน  พยัฆพันธ์ เยาวชนจังหวัดระยอง นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่ได้ไปชูป้ าย 
แสดงข้อความไม่เห็นด้วยกับการแก้ปัญหาของรัฐบาล โดยตั้งค าถามว่านายกรัฐมนตรีจะมีการเยียวยาอย่างไร  
ที่ให้ทหารอียิปต์ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดระยอง และการเยียวยา
ประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่หยุดชะงักจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID ๑๙) 

ทั้งนี้ นายภาณุพงศ์  จาดนอก และนายณัฐชนน  พยัฆพันธ์ ได้ให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการฯ ว่า 
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ขณะชูป้ายประท้วงนายกรัฐมนตรี เขาได้ถูกบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งเชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
ควบคุมและบังคับน าตัวขึ้นรถยนต์ไปโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหา และขณะควบคุมตัวคนกลุ่มนั้นไม่ได้แสดง  
บัตรประจ าตัวเพียงแต่แจ้งว่าจะพาทั้งสองคนไปสถานีต ารวจภูธรเมืองระยองแต่ได้ปล่อยตัวลงระหว่างทาง จากนั้น
ทั้งสองจึงได้ไปแจ้งความเพ่ือลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีต ารวจภูธรเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
ในข้อหาถูกควบคุมตัวโดยมิชอบและท าให้ได้รับบาดเจ็บ 

ต่อมาวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายภาณุพงศ์  จาดนอก และนายณัฐชนน  พยัฆพันธ์ ได้รับ
หมายเรียกจากรองผู้ก ากับการสืบสวน สถานีต ารวจภูธรเมืองระยอง ให้ไปพบเจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยพนักงาน
สอบสวนได้ตั้งข้อกล่าวหาแก่ท้ังสอง ๕ ข้อ คือ 

๑) ฝ่าฝืนพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
๒) ฝ่าฝืนค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
๓) ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงาน 
๔) ขัดค าสั่งเจ้าพนักงาน 
๕) หลบหนีระหว่างควบคุมตัวของเจ้าพนักงาน 
จากเหตุการณ์ดังกล่าว นายภาณุพงศ์ และนายณัฐชนน ให้ความเห็นต่อคณะกรรมาธิการฯ ว่าใน  

วันดังกล่าวมีประชาชนที่มาชูป้ายหลายคน แต่เจ้าหน้าที่ต ารวจเลือกด าเนินคดีอาญาความผิดร้ายแรงเฉพาะพวกตน



๕๐ 

สองคนซึ่งชูป้ายต่อต้านนายกรัฐมนตรี ในขณะที่ผู้ที่ถือป้ายสนับสนุนนายกรัฐมนตรีกลับไม่ถูกจับกุม ซึ่งทั้ง 
นายภาณุพงศ์ และนายณัฐชนน เห็นว่าเด็กและเยาวชนมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกภายใต้กฎหมาย  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และกระท าของเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นการเลือกปฏิบัติ 
และมีการตั้งข้อกล่าวหามากเกินจริง และในขณะที่การที่เจ้าหน้าที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพในการหน่วงเหนี่ยวกักขัง
พวกตนทั้งสองคดีกลับไม่มีความคืบหน้าทั้งที่ได้แจ้งความไว้แล้ว 

กรณีนี้เจ้าหน้าที่ต ารวจภูธรจังหวัดระยองได้ให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการฯ ว่า๕๖ เจ้าหน้าที่ต ารวจภูธร
จังหวัดระยองได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบวิธีการปฏิบัติในการอารักขาหรือดูแลรักษาความปลอดภัย 
บุคคลส าคัญโดยมีแผนปฏิบัติที่ชัดเจนในส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติก็ยืนยันว่าได้แจ้งให้ผู้ต้องหาทั้ง ๒ ทราบแล้วว่า 
ท าผิดโดยขัดขืนค าสั่ง ไม่เข้าจุดคัดกรอง ไม่ปฏิบัติตามกฎในการรักษาความปลอดภัยในการควบคุมโรค ทั้งนี้คดีที่
นายภาณุพงศ์  จาดนอก และนายณัฐชนน  พยัฆพันธ์ ได้แจ้งความลงบันทึกประจ าวันไว้ที่สถานีต ารวจต ารวจภูธร
จังหวัดระยองว่าได้มีกลุ่มบุคคลควบคุมตัวทั้งสองโดยมิชอบจนได้รับบาดเจ็บ ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ส่งตัวทั้งสอง
ไปพบแพทย์เพ่ือตรวจร่างกายภายหลังการสอบปากค าแล้วในส่วนของการรวบรวมพยานหลักฐานที่มีการกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายพนักงานสอบสวนจะต้องส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. ภายใน ๓๐ วัน และตามระเบียบ ป.ป.ช. 
จะต้องมีการระบุชื่อ และยศ ของเจ้าหน้าที่ที่ท าร้ายซึ่งจนถึงวันที่มาชี้แจงต่อคณะอนุกร รมาธิการฯ ทั้งสอง 
ยังมิได้มาให้การและน าส่งพยานหลักฐาน ซึ่งเหลืออีก ๑ วันจะครบก าหนด ๓๐ วัน และหากครบก าหนด ๓๐ วัน 
ก็จะท าให้อายุความสิ้นสุดลง 

ในส่วนกรณีการคุกคามนักเรียน นักศึกษาที่ออกมาร่วมชุมนุม ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ได้ชี้แจงต่อ
คณะกรรมาธิการฯ ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกหนังสือแจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด ให้สถานศึกษา
รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน โดยนักเรียน นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านกิจกรรมได้โดยอาจผ่าน  
สภานักเรียน หรือผู้แทนนักเรียน นักศึกษา โดยทางกระทรวงขอให้ผู้บริหารคอยดูแลสอดส่องไม่ให้เ กิดอันตราย 
แก่เด็กในส่วนการชุมนุมโรงเรียนก็จะดูว่าจะใช้สถานที่ตรงไหน และมีความปลอดภัยหรือไม่อย่างไร กระทรวง
ตระหนักว่าครูไม่ได้มีอ านาจเหนือนักเรียนแต่ครูเป็นผู้ดูแล นักเรียน และเป็นผู้ให้การสั่งสอนอบรมพัฒนา เวลาที่
นักเรียนออกไปชุมนุม ครูก็จะคอยสังเกตห่าง ๆ เพ่ือดูแลความปลอดภัย๕๗ 

สรุปความเห็นคณะกรรมาธิการฯ 
คณะกรรมาธิการเห็นว่าการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทางการเมืองของเยาวชนเป็นการใช้

สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยเป็นภาคี 
การใช้เสรีภาพดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิทางการเมืองของพลเมืองมิใช่การก่ออาชญากรรมร้ายแรง ซึ่งคดีเหล่านี้ 
เมื่อน าขึ้นสู่ศาลพบว่าศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์ประกันตัว ดังนั้นพนักงานสอบสวน  
ในฐานะท าหน้าที่ต้นทางของกระบวนการยุติธรรมจึงควรยึดมั่นในหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน และ 
ไม่กระท าการใดอันอาจเป็นการเลือกปฏิบัติต่อประชาชนหรือตั้งข้อกล่าวหาที่ไม่ได้สัดส่วนกับการกระท าผิด  
กรณีนายภาณุพงศ์  จาดนอก และนายณัฐชนน  พยัฆพูนธ์ ที่ร้องเรียนว่าถูกควบคุมตัวโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหา  
และถูกท าร้ายได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ต ารวจต้องปฏิบัติตัวให้เป็นกลางเป็นที่พ่ึงของประชาชนและด าเนินการ 
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ควรผลักภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ประชาชน พนักงานสอบสวนมีหน้าที่รวบรวม
                                                           
๕๖ เจ้าที่ต ารวจภธูรจังหวัดระยอง ชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธกิารฯ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓   
๕๗ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธกิาร ชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธกิารฯ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 



๕๑ 

พยานหลักฐานในการน าผู้กระท าผิดมาลงโทษ มิเช่นนั้นต่อไปจะไม่มีใครเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ เจ้าหน้าที่ควรค านึงถึงการใช้สิทธิเสรีภาพของประชนด้วย 

นอกจากนั้นในการจัดการชุมนุมอย่างสงบของประชาชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่อ านวยความสะดวก 
แก่ผู้ชุมนุมเพ่ือให้การใช้สิทธิในการชุมนุมของประชาชนเป็นไปโดยสงบตามรัฐธรรมนูญ และกติกาสากลระหว่างประเทศ 
เช่น ควรจัดการจราจรเพ่ือให้การชุมนุมไม่กระทบต่อประชาชนทั่วไป การรักษาความปลอดภัยในบริเวณที่ชุมนุม
โดยประสานงานกับผู้จัดการชุมนุมหากมีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบควรมีบัตรแสดงตนเพ่ือไม่ให้ผู้ชุมนุมสับสน  
และควรจัดให้มีบริการรถสุขาเคลื่อนที่ที่พอเพียงแก่จ านวนผู้ชุมนุม 

ทั้งนี้จากการสังเกตการณ์การชุมนุมของนักศึกษาและประชาชนเมื่อวันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ 
คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องมีการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ชุมชุมตามสมควร ไม่มีการตัด
สัญญาณการสื่อสาร อีกทั้งในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่มีความยืดหยุ่น ผ่อนปรน และไม่มีการพกพาอาวุธในที่
ชุมนุม และมีการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ร่วมชุมนุมเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส 2019 ที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างการชุมนุม 

ในส่วนการสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก และการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก
อาวุธ ซึ่งเป็นสิทธิของประชาชนภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ได้รับการรับรองและคุ้มครอง  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(ICCPR) ที่ประเทศไทยเป็นภาคี และประเทศไทยมีภาระผูกพันต้องปฏิบัติตามเจ้ าหน้าที่รัฐจึงมีหน้าที่ในการ 
อ านวยความสะดวกและรับประกันความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้สิทธิในชุมนุมโดยสงบ โดยรัฐบาลต้องตระหนักว่า
ประชาชนย่อมสามารถใช้เสรีภาพในการรวมกลุ่มและแสดงความคิดเห็นได้โดยสุจริตและปราศจากการคุกคาม  
ทุกรูปแบบ 

คณะกรรมาธิการฯ มีความเห็นว่า รัฐบาลควรปฏิบัติตาม ความเห็นทั่วไป ที่ ๓๗ (General Comment 
No. ๓๗)๕๘ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ (UN Human Rights Committee) ซึ่งเป็นค าแนะน า
ทางกฎหมายที่มีเนื้อหาครอบคลุมกว้างขวางที่คณะกรรมการมีต่อมาตรา ๒๑ ของกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) เกี่ยวกับสิทธิ 
ขั้นพ้ืนฐานของการชุมนุมโดยสงบที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ ซึ่งเป็นคณะของผู้เชี่ยวชาญอิสระ
ได้ให้ค าแนะน า โดยคณะกรรมการได้ตีความ “สิทธิของการชุมนุมโดยสงบ”๕๙ คือ “การเข้าร่วมการชุมนุม 
โดยสงบเพ่ือแสดงตัวตนว่าคิดอะไรเพ่ือบอกเล่าความขัดข้องไม่พอใจซึ่งเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของคนทุกคน สิทธิของ
การชุมนุมโดยสงบนี้เมื่อรวมเข้ากับสิทธิอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพทางการเมืองจะประกอบกันเป็นรากฐานของ
สังคมท่ีเป็นประชาธิปไตย” 

โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ ยังให้ความเห็นต่อประเทศสมาชิกว่า “รัฐบาลของรัฐ
ภาคีมีพันธะผูกพันในเชิงบวกตามกติกาสัญญานี้ในการเอ้ืออ านวยให้มีการชุมนุมโดยสงบและปกป้องคุ้มครองคนที่
เข้าร่วมชุมนุมจากการล่วงละเมิดที่มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้นจากสาธารณชนคนอ่ืน  ๆ ในขณะเดียวกับที่มี
ภาระหน้าที่ ไม่ห้าม ไม่จ ากัด ไม่ขัดขวางหรือสร้างความปั่นป่วน ท าลายการชุมนุม โดยไม่มีเหตุผลที่ไม่อาจโต้แย้งได้ 

                                                           
๕๘ https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/GCArticle21.aspx  
๕๙ ข้อบทที่ ๒๑ กตกิาสากลวา่ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/GCArticle21.aspx


๕๒ 

การอ้างทั่ ว ๆ ไป ถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ๖๐ หรือความปลอดภัยของสาธารณะชน๖๑  
หรือความเสี่ยงว่าอาจจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นโดยไม่ระบุแจกแจงเป็นรูปธรรมชัดเจนไม่เป็นพ้ืนฐานที่หนักแน่น
เพียงพอที่รัฐบาลจะอ้างน ามาใช้ห้ามการชุมนุมโดยสงบได้การจ ากัดการเข้าร่วมการชุมนุมโดยสงบควรตั้งอยู่บนการ
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนของผู้เข้าร่วมเป็นครั้ง ๆ ไป การจ ากัดการเข้าร่วมการชุมนุมโดยสงบแบบ 
เหวี่ยงแหคลุมไปหมด ไม่เลือก ไม่แยกแยะ เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม” 

นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังมีความเห็นเพ่ิมเติมว่า “รัฐไม่ควรจะกล่าวอ้าง “ความสงบเรียบร้อย”  
ซึ่งเป็นค าที่มีความคลุมเครือเพ่ือชอบธรรมให้กับการจ ากัดสิทธิในการชุมนุมโดยสงบอย่างกว้างขวาง การห้ามก่อ 
“ความไม่สงบเรียบร้อย” (public disorder) ภายใต้กฎหมายภายในประเทศ ไม่ควรถูกใช้โดยมิชอบเพ่ือจ ากัด 
การชุมนุมโดยสงบ” (ข้อ ๔๔) และ “การอ้างเหตุแห่งการจ ากัดสิทธิเพ่ือการคุ้มครอง “ด้านสาธารณสุข” มีโอกาส
เกิดขึ้นได้น้อยแต่เหตุดังกล่าวสามารถถูกใช้ในกรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและการชุมนุมรวมกลุ่มกัน 
อาจก่อให้เกิดอันตรายการจ ากัดสิทธิด้วยเหตุนี้อาจยกขึ้นมาใช้ได้ในกรณีที่ร้ายแรงอย่างมากเมื่อสถานการณ์  
ด้านสุขอนามัยในระหว่างการชุมนุมอาจท าให้เกิดความ เสี่ยงด้านสุขภาพต่อสาธารณชน หรือต่อตัวผู้ชุมนุมเอง ” 
(ข้อ ๔๕)๖๒ 

จากการศึกษาเรื่องการลอบประทุษร้าย การใช้ความรุนแรง และการคุกคามนักเรียน นิสิตนักศึกษา และ
นักกิจกรรมทางการเมือง คณะกรรมาธิการฯ มีความเห็นว่าสิทธิในการชุมนุมอย่างสงบ รวมถึงเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นเป็นสิทธิที่เกี่ยวข้องกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคน
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และหลักการส าคัญในการคุ้มครองการชุมนุม คือ การรักษาชีวิตและ
ความปลอดภัยของบุคคลทุกคนในที่ชุมนุม  

กรณีการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการชุมนุมเพ่ือเรียกร้องให้ยุติการคุกคาม และให้มีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการฯ เห็นว่าผู้บังคับใช้กฎหมายควรมีความยืดหยุ่นในการบังคับใช้กฎหมาย 
ไม่ควรตีความกฎหมายด้วยความแข็งกระด้าง และตั้งข้อกล่าวหาที่ไม่ได้สัดส่วนกับการกระท าของนักศึกษา  
และประชาชน ทั้งนี้พนักงานสอบสวนสามารถยกเว้นหรือตีความการใช้ให้กฎหมายให้เป็นคุณเพ่ือรับรองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนให้มากขึ้นได้ และการบังคับใช้กฎหมายจะต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าบุคคลนั้น  ๆ  
จะเป็นผู้เห็นต่างหรือผู้ที่สนับสนุนรัฐบาล โดยรัฐบาลต้องยอมรับว่าสาเหตุที่แท้จริงของการเรียกร้องสิทธิต่าง  ๆ 
ของประชาชนมาจากปัญหาทางการเมือง การต่อต้านการกระท ารัฐประหารปี ๒๕๕๗ รวมถึงการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนช่วงรัฐบาล คสช. และการคุกคาม และประทุษร้ายประชาชนที่เห็นต่างจากรัฐในรูปแบบต่าง  ๆ  
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงควรใช้หลักรัฐศาสตร์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ยืดหยุ่น อดทนและรับฟัง  

                                                           
๖๐ ความเห็นทั่วไป ฉบับที ่๓๗ ข้อ ๔๔ ตามกติกาสากลวา่ด้วยสิทธิพลเมืองและสทิธิทางการเมือง ขอ้บทที่ ๒๑ เร่ือง สิทธิในการชุมนุมโดยสงบ :  

“ความสงบเรยีบร้อย” คือบรรดากฎทัง้หลายที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อประกันว่าสังคมจะสามารถด าเนินไปอย่างเป็นปกตหิรือหลักการพื้นฐานต่าง ๆ  
อันเป็นพื้นฐานของสังคมซ่ึงเคารพสิทธิมนุษยชน และหมายรวมถึงสิทธิในการชมุนุมโดยสงบ รัฐภาคีไม่ควรจะกลา่วอ้าง “ความสงบเรียบร้อย”  
ซ่ึงเป็นค าที่มีความคลุมเครือเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการจ ากัดสิทธิในการชุมนุมโดยสงบอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตามในบางกรณีการชุมนุม 
โดยสงบอาจส่งผลกระทบไม่วา่โดยธรรมชาติหรือโดยตั้งใจท าใหจ้ าต้องใช้ความอดทนอดกลั้นอยา่งมีนัยส าคัญ ค าว่า “ความสงบเรียบร้อย” (public 
order) และ “กฎหมายและความสงบ” (law and order) มิได้มีความหมายเดียวกัน การห้ามการก่อ “ความไม่สงบเรียบร้อย” (public disorder) 
ภายใต้กฎหมายภายในประเทศ ไม่ควรถูกใช้โดยมิชอบเพื่อจ ากัดการชุมนุมโดยสงบ, อ้างแล้ว. 

๖๑ ความเห็นทั่วไป ฉบับที ่๓๗ ข้อ ๔๓ ตามกติกาสากลวา่ด้วยสิทธิพลเมืองและสทิธิทางการเมือง ขอ้บทที่ ๒๑ เร่ือง สิทธิในการชุมนุมโดยสงบ  
“การคุ้มครอง “ความปลอดภยัของสาธารณะ” จะสามารถถูกน ามาใช้เป็นเหตุแห่งการจ ากัดการชุมนุมโดยสงบได้ก็ต่อเมื่อสามารถพิสูจน์ได้วา่การ
ชุมนุมนั้นก่อให้เกิดอันตรายอยา่งมีนัยส าคัญขึ้นจริงต่อความปลอดภัยของบุคคล (ต่อชีวิตและตอ่บูรณภาพทางร่างกาย) หรือความเส่ียงที่คล้ายคลึงกัน 
ต่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยส์ิน”, อ้างแล้ว. 

๖๒ เร่ืองเดียวกัน, อา้งแล้ว 



๕๓ 

ความคิดเห็นที่แตกต่างของประชาชน พร้อมทั้งหาทางแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายแทนการใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวดเพ่ือคุกคามการใช้สิทธิเสรีภาพของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน และควรเปิดโอกาสให้
ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา และร่วมกันหาทางออกบนพ้ืนฐานการ เคารพในความคิดเห็น 
ของทุกภาคส่วน 

 



บทที่ ๕ 
การบังคับสูญหาย (Enforced Disappearance) 

 
บริบทท่ัวไป 

การบังคับบุคคลให้สูญหาย (enforced disappearance) ตามนิยามของสหประชาชาติ หมายถึง  
การจับกุม กักขัง ลักพาตัว หรือการกระท าในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม ที่เป็นการลิดรอนเสรีภาพโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งด าเนินการโดยได้รับการอนุญาต การสนับสนุนหรือการยอมรับโดยปริยายของรัฐ 
ตามมาด้วยการปฏิเสธที่จะยอมรับว่าได้มีการลิดรอนเสรีภาพหรือการปกปิดชะตากรรมหรือที่อยู่ของบุคคล  
ที่หายสาบสูญ ซึ่งส่งผลให้บุคคลดังกล่าวตกอยู่ภายนอกการคุ้มครองของกฎหมาย๖๓ 

การบังคับบุคคลให้สูญหายหรือการอุ้มหายมักถูกใช้เป็นเครื่องมือของเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศ  
เพ่ือจัดการกับผู้เห็นต่างให้ “ราบคาบ” และเมื่อเป็นการสั่งการหรือรู้เห็นเป็นใจจากเจ้าหน้าที่รัฐท าให้ยากจะหา
หลักฐานมาเอาผิดผู้กระท าส่วนใหญ่เหยื่อการบังคับสูญหายมักจบลงด้วยการเสียชีวิตหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการ
ฆาตกรรมที่ ไม่มีศพเมื่อไม่มีศพก็ไม่ปรากฏความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับเหยื่อ และยิ่งหากประเทศนั้น  ๆ  
ไม่มีกฎหมายภายในที่ระบุเรื่องการบังคับบุคคลสูญหายเป็นอาชญากรรมก็ยิ่งท าให้ไม่สามารถเอาผิดต่อเจ้าหน้าที่
ซึ่งกระท าผิดได้ท าให้เหยื่อและครอบครัวไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรม 

ตามหลักสากลเมื่อการบังคับสูญหายได้กระท าอย่างเป็นระบบหรือกระท าอย่างกว้างขวางโดยนโยบาย
ของรัฐที่โจมตีประชาชนไม่ใช่อุ้มหายเพียง ๑ – ๒ ราย การกระท าดังกล่าวจะถูกยกระดับเป็นอาชญากรรม 
ต่อมนุษยชาติ หรือ crime against humanity ซึ่งจะไม่มีอายุความเพราะถือเป็นหลักการของธรรมนูญกรุงโรม 
(Rome Statue) เรื่องศาลอาญาระหว่างประเทศ (International Criminal Court) ที่ก าหนดว่าความผิดที่เป็น
อาชญากรรมต่อมนุษยชาติจะไม่มีอายุความ และเมื่อเป็นอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติแล้วจะอยู่ในเขตอ านาจ
ของศาลอาญาระหว่างประเทศ๖๔ (International Criminal Court – ICC) 

ในประเทศไทยการบังคับบุคคลให้สูญหายถูกบันทึกนับแต่ประมาณพุทธศักราช ๒๔๙๐ การบังคับบุคคล
ให้สูญหายมักเกิดขึ้นในบริบทการใช้ความรุนแรงที่ไม่อาจพิจารณาแยกจากบริบทความเห็นต่างทางการเมือง  
และประเด็นที่เจ้าหน้าที่รัฐบางคนนิยมใช้ในการก าจัดคนเห็นต่างหรือคนที่คิดว่าอาจเป็นภัยต่อรัฐซึ่งถือเป็นการ
กระท านอกเหนือหลักนิติธรรม ทั้งนี้การบังคับบุคคลให้สูญหายมักเกิดขึ้นพร้อมกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

                                                           
๖๓ ข้อบทที่ ๒ อนุสัญญาระหว่างประเทศวา่ด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (ICPPED) 
http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/International_HR/2557/CED.pdf  

๖๔ ปกป้อง ศรีสนิท, อุ้มหาย: ไม่มีศพ ไม่มีกฎหมาย ไม่มีความรับผิด, https://www.the101.world/pokpong-srisanit-and-enforced-
disappearance/ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
(“ศาลอาญาระหว่างประเทศ” (International Criminal Court : ICC) มีสถานะเป็นองค์การระหวา่งประเทศ (International Organization)  
ที่เกิดขึ้นโดยธรรมนูญกรุงโรมวา่ด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ (Rome Statute of the International Criminal Court) ธรรมนูญนี้ได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐต่าง ๆ ณ การประชุมทางการทูตที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี เมื่อวนัที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๑ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม 
๒๕๔๕ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อที่จะน าตัวผู้กระท าความผิดทางอาญาระหวา่งประเทศมาลงโทษ (end impunity) ด้วยความร่วมมือกันของประชาคม
ระหว่างประเทศ ซ่ึงประเทศไทยได้ลงนามรับรอง (Authentication) ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม 
๒๕๔๓ หากแตย่ังมิได้ด าเนินการให้สัตยาบันจึงท าให้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศ) 

http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/International_HR/2557/CED.pdf
https://www.the101.world/pokpong-srisanit-and-enforced-disappearance/
https://www.the101.world/pokpong-srisanit-and-enforced-disappearance/


๕๕ 

ร้ายแรงรูปแบบอ่ืน ๆ ด้วย อย่างเช่น การสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย (extra judicial killing) การควบคุม
ตัวโดยพลการ (arbitrary detention) การทรมาน (torture) การข่มขู่และคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ 

การบังคับสูญหายในช่วงหลังปี ๒๔๙๐ ที่มีการบันทึกไว้ เช่น กรณี นายเตียง  ศิริขันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดสกลนคร และรัฐมนตรี ๓ สมัย ซึ่งหายตัวไปภายหลังการรัฐประหารโดย พลโท ผิน  ชุณหะวัน โดยคณะ
รัฐประหารเฝ้าติดตามและกวาดล้างศัตรูทางการเมืองเรื่อยมา กระทั่งเกิดเหตุการณ์ ๔ รัฐมนตรีอีสานถูกฆ่า 
ในปี ๒๔๙๒๖๕ นายเตียงหนีการถูกล่าและจับกุมไปอยู่ที่เทือกเขาภูพานก่อนตัดสินใจกลับมาลงสมัครรับเลือกตั้ง  
ในปี ๒๔๙๕ 

นายเตียง  ศิริขันธ์ หายตัวไปหลัง พลต ารวจเอก เผ่า  ศรียานนท์ อธิบดีกรมต ารวจในขณะนั้น 
ได้ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเชิญตัวนายเตียงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนิติบัญญัติพิเศษที่บ้านมนังคศิลาเมื่อเดือน 
ธันวาคม ๒๔๙๕ ซึ่งต่อมาปรากฏหลักฐานว่านายเตียงถูกฆ่ารัดคอหลังถูกควบคุมตัวไป ๒ วัน แล้วน าศพไปเผาทิ้ง
เชิงเขาโล้น ต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เช่นเดียวกับการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยของ  
หะยีสุหรง อับดุลกาเดร์ ผู้น าทางจิตวิญญาณของชาวมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งถูกจับกุมและในที่สุด
ถูกจ าคุกเป็นเวลา ๔ ปี ๘ เดือน ในข้อหาปลุกระดมและก่อการกบฏเพ่ือแบ่งแยกดินแดน และต่อมาได้หายตัวไป
อย่างไร้ร่องรอยเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ภายหลังเดินทางไปยังกองบัญชาการต ารวจสันติบาลที่จังหวัด
สงขลา พร้อมลูกชายคนโต และผู้ติดตามอีก ๒ คน 

วิธีการบังคับให้บุคคลสูญหายภายใต้รัฐบาลทหารในช่วงหลังปี ๒๔๙๐ ได้ถูกเว้นวรรคไป จนมาปรากฏ
เป็นข่าวอีกครั้งในช่วงประมาณ พุทธศักราช ๒๕๑๐ ที่รัฐบาลขณะนั้นด าเนินนโยบายปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดพัทลุงมีรายงานการเสียชีวิต และสูญหายของบุคคลจ านวนมาก จนมีค าพูด
ติดปากประชาชนบริเวณนั้นว่า “ถีบลงเขา เผาลงถังแดง” ซึ่งต่อมาชาวบ้านในจังหวัดพัทลุงได้ร่วมกัน 
สร้างอนุสรณ์สถาน “ถังแดง” ไว้เพ่ือเป็นการระลึกถึงบุคคลที่ถูกสังหารและถูกอุ้มฆ่าในขณะนั้น๖๖ 

ต่อมาเกิดเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ และ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ และเรื่อยมาจนพุทธศักราช ๒๕๓๔ 
ทะนง  โพธิ์อ่าน ผู้น าสหภาพแรงงงาน และวุฒิสมาชิก ได้หายตัวไปเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๓๔ หลังจากที่เขา
ได้ออกมาต่อต้านการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ รสช. เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ 
ซึ่งน าโดย พลเอกสุนทร  คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะหัวหน้า รสช. โดย รสช. มีความพยายาม 
ในการสืบทอดอ านาจท าให้เกิดการประท้วงของประชาชน น าโดย พลตรีจ าลอง  ศรีเมือง ในฐานะแกนน าสมาพันธ์
ประชาธิปไตย ซึ่งต่อมาได้มีการสลายการชุมนุมเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ซึ่งปรากฏผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และ 
ผู้สูญหายจ านวนมาก 

ผ่านมาจนถึงช่วงพุทธศักราช ๒๕๔๐ เรื่อยมาจน ๒๕๕๐ ภายใต้นโยบายสงครามยาเสพติด และนโยบาย
การปราบปรามการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีรายงานว่ามีผู้ถูกสังหารและถูกบังคับสูญหายจ านวนมาก
ทั่วประเทศ รวมถึงการบังคับสูญหายทนายสิทธิมนุษยชนสมชาย  นีละไพจิตร ซึ่งให้ความช่วยเหลือประชาชน 
ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
                                                           
๖๕ อดีตรัฐมนตรีอีสานสมัยรัฐบาล นายปรีด ี พนมยงค์ ๔ คน คือ ดร.ทองเปลว  ชลภูมิ นายทองอินทร์  ภูริพัฒน์ นายถวิล  อุดล และนายจ าลอง  ดาวเรือง  

ถูกจับข้อหาเป็นกบฏ คราวกบฏวังหลวง ถูกควบคุมตัวไว้ที่สันติบาล และโรงพักกลาง ต่อมากลางดึกคืนวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ต ารวจได้เบิกตัว 
สี่อดีตรัฐมนตรีออกจากห้องขัง โดยบอกว่าจะย้ายไปขังที่โรงพักบางเขนเพื่อความปลอดภัยแต่เมื่อรถไปใกล้มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สมัยนั้น 
เป็นที่เปลี่ยวปลอดคน สี่ผู้ต้องหาก็ถูกยิงตาย 

๖๖ https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1662606 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_16626


๕๖ 

แม้ที่ผ่านมาแม้มีรายงานเรื่องการบังคับสูญหายของบุคคลจ านวนมากในประเทศไทย แต่จนถึงปัจจุบัน
ประเทศไทยไม่มีกฎหมายความผิดอาญาฐานบังคับบุคคลสูญหายท าให้เป็นอุปสรรคส าคัญในการเข้าถึง 
ความยุติธรรมของเหยื่อและครอบครัว อีกทั้งรัฐบาลไทยไม่มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับบุคคลสูญหาย 
ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตามนับแต่ประมาณปี ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน การบังคับสูญหาย 
ในประเทศไทยได้ถูกบันทึกไว้ในรายงานคณะท างานสหประชาชาติว่าด้วยการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ  
ห รื อ ไม่ ส มั ค ร ใจ  (UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearance – UN WGEID)  
ซึ่งปัจจุบันปรากฏจ านวนผู้ถูกบังคับสูญหายในรายงานของคณะท างานฯ สหประชาชาติในประเทศไทยถึง ๗๙ 
กรณีท่ีรัฐบาลไทยไม่สามารถชี้แจงสถานะและท่ีอยู่ของผู้สูญหายได้๖๗ 

กรอบกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการบังคับบุคคลให้สูญหาย ที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนการตามอนุสัญญาต่าง ๆ ของสหประชาชาติ (Human Rights 
Committee - HRC) ให้ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคลทุกคนจากการ
หายสาบสูญ โดยถูกบั งคับ  ของสหประชาชาติ  (International Convention for the Protection of All 
Persons from Enforced Disappearances - ICPPED) รวมถึงให้มีกฎหมายภายในประเทศโดยให้สอดคล้องกับ
อนุสัญญาฯ ภายหลังที่ประเทศไทยได้ลงนามอนุสัญญาไว้แล้วเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้สาระส าคัญของ
อนุสัญญาฯ คือ 

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ชี้ให้เห็นว่า 
การบังคับบุคคลให้สูญหายเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายระหว่างประเทศ อนุสัญญาฯ ได้รับการ
รับรองจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๙ และเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ปัจจุบันมีประเทศต่าง ๆ ลงนามแล้ว ๙๘ ประเทศ และให้สัตยาบันทั้งสิ้น ๖๓ ประเทศ๖๘   

อนุสัญญาฯ นิยามการบังคับบุคคลให้สูญหายว่าหมายถึง “การจับกุม ควบคุมตัว ลักพาตัว หรือวิธีการ
อ่ืนใดในการท าให้บุคคลสูญเสียเสรีภาพที่กระท าโดยตัวแทนของรัฐบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระท าไปโดยการ 
ให้อ านาจ สนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจจากรัฐ และโดยที่รัฐปฏิเสธที่จะรับทราบว่ามีการท าให้สูญเสียเสรีภาพนั้น 
หรือโดยปกปิดชะตากรรมหรือสถานที่อยู่ของผู้หายสาบสูญดังกล่าว โดยที่สถานที่อยู่ของบุคคลผู้หายสาบสูญนั้น 
กฎหมายไม่สามารถให้ความคุ้มครองได้๖๙ และระบุว่าไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ เลย แม้แต่ในสภาวะสงครามหรือ 
ภัยคุกคามของสงคราม ความไม่มั่นคงทางการเมืองในประเทศหรือสถานการณ์ฉุกเฉินใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นที่จะใช้
เป็นข้ออ้างเพ่ือความชอบธรรมในการบังคับให้บุคคลสูญหายได้๗๐ 

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ก าหนดให้
รัฐภาคีนิยามการบังคับบุคคลให้สูญหายให้เป็นความผิดทางอาญา๗๑ โดยเน้นย้ าว่าไม่อนุญาตให้มีการควบคุมตัว
บุคคลในที่ลับและก าหนดข้อก าหนดด้านกฎหมายอย่างละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวบุคคล๗๒ นอกจากนี้ 
อนุสัญญาฯ ยังก าหนดให้รัฐภาคีน าตัวผู้รับผิดชอบต่อการบังคับบุคคลให้สูญหายมารับโทษ รวมทั้งผู้ที่สั่งการหรือ

                                                           
๖๗ https://undocs.org/A/HRC/42/40 
๖๘ https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-16&chapter=๔ 
๖๙ อนุสัญญาปอ้งกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ขอ้ ๒ 
๗๐ อนุสัญญาปอ้งกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ข้อ ๑ 
๗๑ อนุสัญญาปอ้งกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ขอ้ ๔ 
๗๒ อนุสัญญาปอ้งกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ข้อ ๑๗ 

https://undocs.org/A/HRC/42/


๕๗ 

ทราบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาก าลังจะกระท าความผิดดังกล่าว๗๓ อนุสัญญาฯ ก าหนดให้รัฐภาคีต้องด าเนินการ
สอบสวนตามข้อร้องเรียนของการบังคับบุคคลให้สูญหายโดยพลันและอย่างไม่ล าเอียง แม้จะไม่เป็นการร้องเรียน
อย่างเป็นทางการ และให้ประกันว่าผู้ร้อง พยาน และญาติของผู้สูญหายจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติ  
ที่โหดร้ายหรือการคุกคาม๗๔ รวมทั้งมีเนื้อหาในการประกันสิทธิของผู้เสียหาย โดยระบุว่าผู้เสียหายหมายถึง  
ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการบังคับบุคคลให้สูญหาย โดยรวมถึงสิทธิที่จะได้ทราบความจริงสิทธิที่จะได้รับ
การชดใช้ อย่างเช่น การได้รับค่าสินไหมทดแทน การบูรณะ การฟ้ืนฟู ความพึงใจและการประกันว่าจะไม่เกิดซ้ า๗๕ 

แม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่ให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคน 
จากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับของสหประชาชาติแต่การบังคับบุคคลให้สูญหายก็มักเกี่ยวข้องกับอนุสัญญา
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี เช่น กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ  
สิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights) ท าให้สิทธิที่จะมีชีวิตข้อห้ามต่อ
การทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืน ๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี สิทธิที่จะมีอิสรภาพ
และความปลอดภัยของบุคคล และสิทธิที่จะได้รับการไต่สวนคดีอย่างเป็นธรรมและเปิดเผย๗๖ รวมถึง ธรรมนูญ
กรุงโรมที่น าไปสู่การจัดตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศ (The Rome Statute of the International Criminal 
Court : ICC) ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามไว้ และถือว่าการบังคับบุคคลให้สูญหายเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ  
ในกรณีที่เป็นการท าร้ายพลเรือนอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ๗๗ 

นโยบายของรัฐที่ท าให้เกิดการบังคับสูญหาย 
คณะอนุกรรมาธิการฯ พบว่านโยบายของรัฐบางประการท าให้เจ้าหน้าที่บางคนใช้วิธีการนอกกฎหมาย

ในการปราบปรามประชาชน เช่น การควบคุมตัวประชาชนตามอ าเภอใจ (arbitrary detention) การสังหารนอก
กระบวนการยุติธรรม (extra judicial killing) การทรมาน (torture) รวมถึงการบั งคับบุคคลให้สูญหาย 
(enforced disappearance) เช่น 

๑) นโยบายการปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) 
ในช่วงระหว่างปี ๒๔๙๐ และ ๒๕๐๐ รัฐบาลไทยมีนโยบายปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์ 

แห่งประเทศไทย (พคท.) ช่วงเวลานั้นมีการบันทึกเรื่องการสังหารบุคคลส าคัญหลายคน ตัวอย่างเช่น จิตร ภูมิศักดิ์ 
ปัญญาชนฝ่ายซ้ายซึ่งเข้าร่วมกับ พคท.ในปี ๒๕๐๘ จิตร ถูกยิงเสียชีวิตที่จังหวัดสกลนครเมื่อปี ๒๕๐๙ บริเวณ 
ริมถนน๗๘ บรรยากาศการปราบปรามผู้ต้องสงสัยว่าเป็นคอมมิวนิสต์ด าเนินต่อไปจนถึงช่วงพุทธศักราช ๒๕๑๐  
มีการปราบปรามประชาชนที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับ พคท. เป็นระยะเวลาหลายปีจนเกิดเหตุการณ์ซึ่งเป็นที่รู้จักว่า 
“เหตุการณ์ถังแดง” ซึ่งเป็นการสังหารหมู่ประชาชนที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งอยู่ในภาคใต้ตอนบนของไทย 

ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น (Tyrell Haberkorn) ศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียที่ 
University of Wisconsin - Madison สหรัฐอเมริกา พบว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นนี้เกิดขึ้นจริงภายหลังปี

                                                           
๗๓ อนุสัญญาปอ้งกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ขอ้ ๓ และข้อ ๖ 
๗๔ อนุสัญญาปอ้งกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ขอ้ ๑๒ 
๗๕ อนุสัญญาปอ้งกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ขอ้ ๒๔ 
๗๖ ฮิวแมนไรต์วอชต,์ It was like suddenly my son no longer existed, มีนาคม ๒๕๕๐, ๕๒ 
๗๗ ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ลงมติสนับสนุนธรรมนูญกรุงโรมในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ถึง ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๑ 

ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี และได้ร่วมลงนามธรรมนูญกรุงโรมเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๓ แต่ยังมิได้ให้สัตยาบัน 
๗๘ Baker, C, Baker, C.J., and Phongpaichit, A History of Thailand, Cambridge University Press, Cambridge, ๒๕๕๒, ๒๙๗ 



๕๘ 

พุทธศักราช ๒๕๑๐๗๙ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ในยุคสมัย จอมพลประภาส  จารุเสถียร เป็นนายกรัฐมนตรี ที่มีการ
ประกาศว่าจะก าจัดคอมมิวนิสต์และลัทธิคอมมิวนิสต์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยในเวลาเดียวกันได้มี 
การปราบปรามอย่างกว้างขวางซึ่งน าไปสู่การจับกุมชาวบ้านจ านวนมากชาวบ้านเหล่านั้นถูกกล่าวหาว่าวางแผน
หรือก่ออาชญากรรมต่อรัฐบาลมีการสอบปากค าและมีรายงานการทรมานผู้ถูกควบคุมตัวบางคนได้ถูกจับตัว  
ใส่ในถังน้ ามันมีการเทน้ ามันใส่และเผาทั้งเป็น ในขณะที่เจ้าหน้าที่ความมั่นคงปฏิเสธว่าไม่มีการควบคุมตัว
ประชาชนแต่ชาวบ้านอ้างว่ามีการท าลายหลักฐานเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัว และเชื่อว่ามีนักศึกษาและชาวบ้าน  
ถูกสังหารด้วยวิธีการเช่นนี้ราว ๓,๐๐๐ คน โดยเฉพาะที่จังหวัดพัทลุง การเลือกจับกุม ควบคุมตัวและสังหารบุคคล
ท ากันอย่างพลการคนที่พยายามเรียกร้องความยุติธรรมและเปิดโปงต่อสาธารณะก็จะถูกข่มขู่คุกคามอย่างหนัก 
อย่างไรก็ตาม การรณรงค์ของพวกเขาเป็นเหตุให้รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยซึ่งจัดตั้งขึ้นมาใหม่ในปี ๒๕๑๘  
เข้ามาสอบสวนเรื่องนี้และพบว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงมีส่วนรับผิดชอบต่อการสังหารคนไทย ๓๐๐ คน แต่ก็ไม่มี
การด าเนินการด้านกฎหมายโดยอ้างว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องรักษาขวัญและก าลังใจของเจ้าหน้าที่ความมั่นคง๘๐ 

๒) การปราบปรามประชาชนกรณีพฤษภาคม ๒๕๓๕ 
ภายหลังเกิดรัฐประหารน าโดย พลเอกสุนทร  คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้า

คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) เมื่อวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ นายทนง โพธิ์อ่าน 
วุฒิสมาชิกสายแรงงาน ประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย และรองประธานสมาพันธ์
แรงงานเสรีระหว่างประเทศ ภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิก ได้หายตัวไป โดยก่อนหายตัวไปทนงได้รณรงค์ต่อต้าน 
ความพยายามของรัฐบาลทหารที่จะยุบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ๘๑ ทนงได้รับโทรศัพท์ข่มขู่หลายครั้งเขาจึงบอก
เพ่ือนร่วมงานว่าก าลังถูกติดตาม และยังได้รับค าสั่งจากกระทรวงมหาดไทยไม่ให้ไปเข้าประชุมประจ าปีขององค์การ
แรงงานโลกที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพ่ือนร่วมงานเห็นเขาครั้งสุดท้ายตอนออกจากส านักงานเมื่อเย็น
วันที่  ๑๙ มิถุนายน ๒๕๓๔ เช้าวันต่อมา มีผู้พบรถของเขาจอดอยู่ในต าแหน่งที่ผิดปรกติบริเวณมุมถนน 
หน้าส านักงาน หลังจากนั้นไม่มีผู้พบเห็นนายทนง โพธิ์อ่าน อีกเลย โดยต่อมารัฐบาล รสช. ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้อง
กับการหายตัวไปของเขา 

หนึ่งปีหลังการหายตัวไปของ ทนง  โพธิ์อ่าน มีการประท้วงต่อต้านคณะ รสช. ที่กรุงเทพฯ หลังจากมี
การแต่งตั้งให้ พลเอกสุจินดา  คราประยูร ผู้น าการท ารัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ เป็นนายกรัฐมนตรี
เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ การประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยได้ขยายตัวเพ่ิมขึ้นหลังการเจรจาระหว่าง 
พรรครัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้านที่ล้มเหลวในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ท าให้เกิดการเดินขบวนต่อต้านครั้งใหญ่  
กองก าลังฝ่ายความมั่นคงได้ใช้นโยบายปราบปรามด้วยความรุนแรงจนเกินกว่าเหตุ หน่วยงานสิ ทธิมนุษยชน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศในไทยได้เก็บข้อมูลการสังหารโดยพลการการใช้ก าลังอาวุธหนักโดยไม่จ าเป็น 
และมีสัดส่วนไม่เหมาะสมมีการละเมิดความเป็นกลางด้านการแพทย์ และการเคลื่อนย้ายศพโดยไม่มีการไต่สวน

                                                           
๗๙ สรุปจากงานเขยีนของ Haberkorn, Tyrell, ที่ตีพิมพ์ในปี ๒๕๕๕, “Getting Away with Murder: State Violence and Impunity in  

 Phatthalung,” in State Violence and Transition in East and Southeast Asia, Edited by Sung Chull Kimand Narayan Ganesan.  
 Lexington: University Press of Kentucky 

๘๐ มูลนิธิยุตธิรรมเพื่อสันติภาพ, การบังคับสูญหายในประเทศไทย (พิมพ์ครั้งที่ ๓), หน้า ๒๑. 
๘๑ Bangkok Post, Tanong Mystery, ๒๑ November ๒๐๐๑. 



๕๙ 

การตายหรือการชันสูตร๘๒ มีรายงานอย่างเป็นทางการว่ามีผู้เสียชีวิต ๕๖ คน ได้รับบาดเจ็บ ๖๙๖ คน และหายตัว
ไป ๑๗๕ คน แต่ตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการสูงกว่านั้นมาก๘๓  

ไม่มีพยานหลักฐานว่าผู้ที่หายตัวไปถูกน าตัวไปที่ใดแต่มีพยานบอกเล่าว่าเจ้าหน้าที่น าศพกองกันไว้  
ใส่รถบรรทุกและน าไปทิ้งในที่ลับ และแม้จะมีข่าวลือและมีข้อมูลที่เชื่อถือได้โดยมีภาพผู้เสียชีวิตบางคนปรากฏ 
ในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ญาติกลับไม่พบศพปัจจุบันแม้เหตุการณ์ผ่านไปเกือบ ๓๐ ปีก็ยังไม่มีผู้ใดสามารถระบุ
ต าแหน่งศพของผู้ที่สูญหายในช่วงการปราบปรามได้การที่ไม่สามารถจ าแนกได้ว่าศพอยู่ที่ใด และไม่มีผู้ที่ต้อง
รับผิดชอบต่อการเสียชีวิตเป็นผลมาจากความพยายามของรัฐบาลและบุคคลต่าง ๆ ที่พยายามปกปิดความจริง  
เรื่องนี ้

คณะท างานสหประชาชาติว่าด้วยการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ หรือไม่สมัครใจ (UN Working on 
Enforced or Involuntary Disappearance – UN WGEID) ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีการบังคับบุคคลให้สูญหาย 
จ านวน ๓๑ กรณีที่เกิดขึ้นในช่วงการปราบปรามที่รุนแรงของกองก าลังฝ่ายความมั่นคงในเดือนพฤษภาคม  
๒๕๓๕๘๔ ส าหรับการด าเนินการสอบสวนในประเทศมีการสอบสวนหลายครั้งโดยหน่วยงานของรัฐบาล รัฐสภา 
และองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ดีไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการที่ระบุถึงจ านวนตัวเลขผู้ถูกบังคับ 
ให้สูญหาย และไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสูญหายของประชาชนจากเหตุการณ์ดังกล่าว อีกทั้งต่อมา
ก่อนที่รัฐบาลพลเอกสุจินดาจะลาออกได้มีการออกพระราชก าหนดนิรโทษกรรมท าให้ไม่มีการสืบสวนสอบสวน  
หรือด าเนินคดีกับหน่วยงานความมั่นคงท่ีท าการปราบปรามประชาชน 

ญาติผู้เสียชีวิตและสูญหายกรณี พฤษภาคม ๒๕๓๕ ได้ให้ข้อมูลกับคณะอนุกรรมาธิการฯ ว่า เมื่อปี 
๒๕๔๐ ญาติผู้เสียชีวิตได้มีการฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมแต่ศาลยกฟ้องเนื่องจากมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรม 
ส่วนกรณีบุคคลที่สูญหายญาติได้เรียกร้องโดยตลอดให้มีการเปิดเผยความจริง และคืนศพให้ครอบครัวเพ่ือประกอบ
พิธีทางศาสนา ต่อมาเมื่อปี ๒๕๔๒ มีข่าวว่ากองทัพเรือได้รับรายงานว่ามีการน าศพไปทิ้งตู้คอนเทนเนอร์ 
ที่เกาะแสมสาร ๓ จุดด้วยกันแต่ไม่มีการออกมาส ารวจ มาส ารวจอย่างจริงจังเมื่อปี  ๒๕๕๒ โดยประธานญาติ
พฤษภา ๒๕๓๕ ได้เคยพบกับ พลเอก สุจินดา  คราประยูร มีการปรึกษาหารือเรียกร้องความเป็นธรรมให้บุคคล 
ที่สูญหายโดยจะขอศพคืนแก่ญาติ ซึ่งต่อมามีทหารโทรศัพท์มาโดยไม่ขอเปิดเผยชื่อและเล่าว่าคนหายกรณีพฤษภา
มีการน าศพใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไปทิ้งที่เกาะแสมสาร ต่อมามีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ กระทรวง
ยุติธรรม โดยตรวจตู้คอนเทนเนอร์เพียงตู้เดียว เมื่อไปพบจึงยุติการค้นหา๘๕ 

๑) การสลายการชุมนุมโดยการปราบปรามประชาชนกรณีพฤษภาคม ๒๕๕๓ 
กรณีการสลายการชุมนุมทางการเมืองช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ คณะกรรมการอิสระ

ตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กรกฎาคม ๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๕ รายงาน
ได้รับการร้องเรียนมีผู้สูญหายระหว่างเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 
๒๕๕๓ จ านวน ๑ คน คือ อดิลักษณ์   อินสันเทียะ อายุ ๒๔ ปี ภูมิล าเนาอยู่ที่  อ าเภอเมืองสมุทรปราการ  

                                                           
๘๒ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, The Massacre in Bangkok, กันยายน ๒๕๓๕ และ Physicians for Human Rights and Asia Watch, Bloody  

 May: Excessive Use of Lethal Force in Bangkok: The events of May ๑๗-๒๐, ๑๙๙๒, ตุลาคม ๒๕๓๕ 
๘๓ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, The Massacre in Bangkok, กันยายน ๒๕๓๕ 
๘๔ คณะท างานว่าดว้ยการบังคับบุคคลให้สูญหายและการสูญหายโดยไม่สมัครใจขององค์การสหประชาชาติ (UN Working Group on Enforced and  

 Involuntary Disappearances), E/CN.๔/๒๕๔๕/๗๙, ๑๘ มกราคม ๒๕๔๕ 
๘๕ นายเมธา  มาสขาว ญาติผู้เสียหายพฤษภาคม ๒๕๓๕ ให้ข้อมูลต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓. 



๖๐ 

จังหวัดสมุทรปราการ โดยสมมาตร  ช่วยพิมาย มารดา ของอดิลักษณ์  เข้าให้ข้อมูลกับ คอป. เมื่อวันที่  
๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ ว่าอดิลักษณ์หายตัวไป ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๓ โดยมีความเชื่อว่าอดิลักษณ์ 
ไปร่วมชุมนุม นปช. กับเพ่ือน อย่างไรก็ตาม เพ่ือนที่ไปด้วยกันได้กลับบ้านมาหมดแล้วแต่อดิลักษณ์ไม่ได้กลับมาด้วย 
โดยตนได้ร้องเรียนไปยังพรรคเพ่ือไทย มูลนิธิกระจกเงา และได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการสลายการชุมนุมกรณี เม.ย.-พ.ค. ๕๓ (ศปช.) ทั้งนี้มูลนิธิกระจกเงารายงานจ านวนผู้สูญหาย  
ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยได้รับเรื่องร้องเรียนจ านวน ๗๔ คน ยังติดตามไม่พบจ านวน ๕๑ คน ทั้งนี้ จากการ
ตรวจสอบกับมูลนิธิกระจกเงา และศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการ ชุมนุมกรณี เม.ย. - 
พ.ค. ๕๓ ถึงข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม พบว่าได้พบบุคคลตามรายชื่อแล้วหลายคนและ ยังเหลือผู้สูญหายที่ติดตาม 
ไม่พบอีกจ านวน ๓ คน๘๖ 

๒) นโยบายการปราบปรามการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มปะทุขึ้นเมื่อราวปี ๒๕๔๕ หลังมีการเปลี่ยนนโยบาย 

การบริหารงานภาคใต้โดยยุบหน่วยงานบริหารพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้๘๗ และเพ่ิมบทบาทด้านความม่ันคง
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติโดยสถานการณ์ทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังเหตุการณ์ปล้นปืนกองพันพัฒนาที่ ๔  
ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ค่ายปิเหล็ง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๔ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๔๗ หลังจากนั้นมีการปราบปรามและตอบโต้โดยฝ่ายขบวนการต่อต้านรัฐท าให้คนไทยพุทธซึ่งถือเป็น 
กลุ่มเปราะบางในพ้ืนที่ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีมากขึ้นท าให้รัฐบาลขณะนั้นได้ตอบโต้ด้วยการใช้ก าลังทหาร  
และต ารวจมีการประท้วงและการต่อต้านรัฐในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงมีการใช้ความรุนแรง ซึ่งในหลายกรณีมีการใช้
ก าลังปราบปรามท าให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรง เช่น กรณีสังหารประชาชนในมัสยิดกรือเซะ  
จังหวัดปัตตานี หรือกรณีการสังหารเยาวชนทีมนักฟุตบอล ๑๙ คน ที่อ าเภอสะบ้าย้อย เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมถึงการสลายการชุมนุมที่อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ จนท าให้มี
ผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น ๘๕ ราย และมีผู้บาดเจ็บ พิการจ านวนมาก รวมถึงมีบุคคลสูญหาย ๗ ราย ซึ่งต่อมานายกรัฐมนตรี
ทักษิณ  ชินวัตร ได้มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่  ๓๓๕/๒๕๔๗ ลงวันที่  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ แต่งตั้ง
คณะกรรมการอิสระสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์อ าเภอตากใบ โดยคณะกรรมการฯมีความเห็น 
ในส่วนการสลายการชุมนุมว่า “เมื่อพิจารณาวิธีการสลายการชุมนุมที่ ใช้ก าลังติดอาวุธและใช้กระสุนจริง 
โดยเฉพาะใช้ก าลังทหารเกณฑ์และทหารพรานซึ่งมีวุฒิภาวะไม่สูงพอเข้าร่วมในการเข้าสลายการชุมนุมนั้น 
คณะกรรมการเห็นว่า เป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นไปตามแบบแผนและวิธีปฏิบัติที่ใช้ตามหลักสากล”๘๘ 

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกฯทักษิณ  ชินวัตร ได้จัดตั้งคณะกรรมการอิสระเพ่ือความ
สมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลด้านนโยบาย มาตรการ และกลไกที่จะ
น าไปสู่ความปรองดองและสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนใต้ (กอส.) ต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  
กอส. ได้เปิดเผยผลสรุปของรายงาน๘๙ ต่อสาธารณะ และได้เสนอชุดมาตรการเพ่ือยุติความรุนแรงในจังหวัด

                                                           
๘๖ รายงานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กรกฎาคม ๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๕, หน้า ๑๙๔. 
๘๗ ปี ๒๕๔๕ มีค าสั่งยุบศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และ กองก าลังบัญชาการผสม พลเรือนต ารวจทหารที่ ๔๓ (พตท.๔๓)  

 โดยให้หนว่ยงานปกติปฏิบัติหน้าทีแ่ทน (http://www.sbpac.go.th/?page_id=6568) 
๘๘ สรุปผลการสอบขอ้เท็จจริงของคณะกรรมการอิสระสอบขอ้เท็จจริงกรณีมีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที ่๒๕ ตุลาคม 
๒๕๔๗ วันที ่๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๗. 
๘๙ https://peaceresourcecollaborative.org/deep-south/overview-analysis/nrcreport  

http://www.sbpac.go.th/?page_id=
https://peaceresourcecollaborative.org/deep-south/overview-analysis/nrcreport


๖๑ 

ชายแดนใต้ เช่น การหาทางเจรจากับกลุ่มต่อต้านรัฐ การจัดตั้งทีมปฏิบัติการเพ่ือรักษาความสงบโดยไม่ติดอาวุธ 
การแก้ปัญหาผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่ลอยนวลพ้นผิด การปฏิรูปและปรับปรุงระบบบริหารงานยุติธรรม  
การเยียวยาเหยื่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการบังคับสูญหาย เป็นต้น อย่างไรก็ดีข้อเสนอแนะเหล่านี้  
ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้มีการน าไปปฏิบัติ 

การปราบปรามการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นนโยบายของหลายรัฐบาลติดต่อกัน 
เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ ภายใต้รัฐบาลทักษิณ  ชินวัตร จนถึง ๒๕๕๔ ภายใต้รัฐบาลนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ท าให้เกิด
การเสียชีวิตและการสูญหายของประชาชนในส่วนการบังคับสูญหายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) พบว่าผู้สูญหาย 
ที่ถูกบันทึกทั้งสิ้น ๓๓ ราย โดยทั้งหมดเป็นชายชาวมุสลิมเชื้อสายมลายู โดยการสูญหายของบุคคลเหล่านี้เกิดขึ้น  
ที่จังหวัดยะลา ๑๖ คน จังหวัดนราธิวาส ๑๑ คน และจังหวัดปัตตานี ๖ คน จ านวนการสูญหายของบุคคล 
ในภาคใต้เพ่ิมสูงสุดในปี ๒๕๔๗ (๗ คน), ๒๕๔๘ (๗ คน) และ ๒๕๕๐ (๘ คน) ก่อนการเพ่ิมขึ้นของการสูญหาย 
ของบุคคลทั้งสองช่วงเวลาดังกล่าวมักจะมีการน านโยบายการต่อต้านการก่อความไม่สงบมาใช้ ๙๐ ทั้งนี้กฎหมาย
ความมั่นคงที่บังคับใช้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ก าหนดข้อยกเว้นให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไม่ต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์คุ้มครองสิทธิในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายปกติ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเพ่ิมขึ้นของ
จ านวนการบังคับบุคคลให้สูญหายในจังหวัดชายแดนภาคใต้๙๑ 

๓) นโยบายการปราบปรามยาเสพติด 
นโยบายอีกประการของรัฐบาลซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเพ่ิมขึ้นของการสูญหายของบุคคล ได้แก่ 

นโยบายปราบปรามยาเสพติดหรือสงครามยาเสพติด ที่เริ่มต้นสมัยนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี ๒๕๔๖  
และสืบเนื่องต่อมาอีกหลายรัฐบาลนโยบายดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างยาวนานต่อการบังคับบุคคลให้สูญหาย  
และการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย (extra Judicial killing) ทั้งนี้ในช่วงการประกาศสงครามยาเสพติด 
ในระยะแรก (๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖) มีผู้ถูกสังหาร ๒,๘๗๓ คน และพบว่า มีเพียง ๑,๑๘๗ กรณีที่
การเสียชีวิตมีหลักฐานว่าบุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับยาเสพติด๙๒ ในส่วนการสูญหายของบุคคลมีการร้องเรียน 
ของญาติผู้ถูกบังคับบุคคลให้สูญหายอย่างน้อย ๑๐ กรณี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวอีสาน และกลุ่มชาติพันธ์ทางเหนือ 
ทั้งนี้การเก็บข้อมูลการบังคับบุคคลให้สูญหายที่เกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก เนื่องจากครอบครัว  
มักมีความหวาดกลัวอย่างมากเนื่องจากรัฐบาลต่อ ๆ มาก็ยังมีนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรงจึงไม่มีผู้ใด
ทราบจ านวนการสูญหายที่แท้จริงของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด๙๓ 

นอกจากนโยบายทางการเมืองที่ท าให้เกิดการบังคับบุคคลให้สูญหายแล้ว พบว่านักสิทธิมนุษยชน  
นักกิจกรรมทางการเมืองที่ลี้ภัยในประเทศเพ่ือนบ้านยังตกเป็นอีกกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงต่อการบังคับสูญหาย เช่น 
การเสียชีวิตและการบังคับสูญหายของนักสิทธิมนุษยชน และนักกิจกรรมทางการเมือง 

                                                           
๙๐ การบังคับสูญหายในประเทศไทย, อ้างแล้ว หนา้ ๓๕.  
๙๑ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๕๔๗ อนุญาตให้ควบคุมตัวประชาชนได้ไม่เกิน ๗ วันโดยไม่ต้องมีข้อกล่าวหา และไม่ต้องแจ้งเหตุแห่งการต้องกักตัว  

 รวมถึงไม่ต้องขอหมายจากศาล ส่วน พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้องมีหมายจับตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ที่ศาล 
 ออกให ้การควบคุมตัวบุคคลจะควบคุมไว้ได้ไม่เกิน ๗ วัน แต่สามารถขอขยายระยะเวลาได้ทุก ๗ วัน โดยต้องขออนุญาตจากศาล แต่รวมระยะเวลา 
 การควบคุมตัวแล้วต้องไม่เกิน ๓๐ วัน และสถานที่ควบคุมตัวตอ้งไม่ใช่สถานีต ารวจ ที่คุมขัง ทันฑสถาน หรือเรือนจ า ทั้งนี้ระเบียบตามพระราชบัญญัติ 
 ทั้งสองฉบับ ไม่อนุญาตให้ผู้ถกูควบคุมตัวสามารถพบทนายได ้

๙๒ https://waymagazine.org/forced_disappearance๐๔/  
๙๓ การบังคับสูญหายในประเทศไทย, เร่ืองเดียวกัน, อา้งแล้ว 

https://waymagazine.org/forced_disappearance04/


๖๒ 

องค์กร PROTECTION International ซึ่ งท างานด้านการให้ความคุ้มครองนักสิทธิมนุษยชน๙๔  
รายงานว่าในช่วงระยะเวลา ๒๐ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๐ -๒๕๖๐) มีนักต่อสู้เพ่ือสิทธิมนุษยชนถูกบังคับให้สูญหาย 
และเสียชีวิตกว่า ๕๙ คน จนถึงทุกวันนี้โดยนักสิทธิมนุษยชนที่ถูกสังหารและถูกอุ้มหายมากที่สุดอยู่ในภาคอีสาน 
และภาคใต้๙๕ นักปกป้องสิทธิชุมชนที่เป็นที่รู้จักและถูกสังหาร เช่น นายเจริญ  วัดอักษร อดีตประธานกลุ่ม 
รักท้องถิ่นบ่อนอกเจริญเป็นแกนน าคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ต าบลบ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
เจริญถูกขู่ฆ่าหลายครั้ง เจริญ เขาถูกยิงเสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เวลา ๒๑.๓๐ น. ขณะลงจาก
รถทัวร์ที่บริเวณแยกบ่อนอกทางเดินเข้าบ้านหลังเดินทางไปให้ข้อมูลเรื่องที่ดินสาธารณะต่อคณะกรรมาธิการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคม และความมั่นคง
ของมนุษย์ วุฒิสภา 

ในส่วนการบังคับสูญหายมีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหลายคนที่ถูกบังคับให้สูญหาย เช่นกรณี  
นายสมชาย  นีละไพจิตร ทนายความสิทธิมนุษยชน อดีตประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิม และรองประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ ถูกบังคับให้สูญหายเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๗ ที่กรุงเทพมหานคร 
สมชายเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะนักเคลื่อนไหวที่ต่อสู้เพ่ือสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
มายาวนานโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิจากการกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐ โดย ๑ วันก่อนหายตัวไป 
สมชายได้ร้องเรียนให้มีการตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่ต ารวจซ้อมทรมานผู้ต้องหา ๕ คนจากจังหวัดนราธิวาส ในคดี 
ปล้นปืนจากกองพันพัฒนาที่ ๔ จังหวัดนราธิวาส ต่อมามีการจับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ๕ นาย และเนื่องจากประเทศไทย 
ไม่มีกฎหมายที่ก าหนดฐานความผิดข้อหาบังคับสูญหายท าให้สามารถตั้งข้อหาได้เพียงความผิดฐานข่มขืนใจผู้อ่ืน  
ให้กระท าการใดหรือไม่กระท าการใดโดยใช้ก าลังประทุษร้าย ซึ่งศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจ าคุก ๓ ปี เจ้าหน้าที่
ต ารวจหนึ่งนายที่เป็นผู้ผลักนายสมชายขึ้นรถและไม่ทราบที่อยู่และชะตากรรมจนปัจจุบัน ต่อมาระหว่างการ
ประกันตัวในชั้นอุทธรณ์ญาติได้แจ้งความว่าเขาถูกน้ าพัดหายตัวไปที่จังหวัดแห่งหนึ่งในภาคเหนือตอนบน๙๖  
ต่อมาศาลฎีกามีค าพิพากษายกฟ้องเจ้าหน้าที่ต ารวจทั้ง ๕ นายและตัดสิทธิครอบครัวในการเป็นโจทก์ร่วมในคดี 
เนื่องจากศาลพิจารณาว่าไม่มีพยานหลักฐานว่า สมชาย  นีละไพจิตร บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจึงไม่อนุญาตให้
ครอบครัวเป็นผู้ เสียหายแทนได้๙๗ แม้คดี สมชาย  นีละไพจิตร กรมสอบสวนคดีพิเศษจะรับเป็นคดีพิเศษ  
แต่ปัจจุบันกรมสอบสวนคดีพิเศษได้งดการสอบสวนเนื่องจากให้เหตุผลว่าไม่มีพยานหลักฐานว่าใครเป็นผู้ลั กพาตัว
นายสมชาย  นีละไพจิตร 

นายกมล  เหล่าโสภาพันธ์ นักต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น วัย ๔๙ ปี ได้หายตัวไปเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 
หลังจากที่เขาเป็นแกนน าเปิดโปงการทุจริตและเป็นผู้ร้องขอให้มีการตรวจสอบการจัดซื้อที่ดินของการรถไฟ  
แห่งประเทศไทยที่อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น นายกมลหายตัวไปภายหลังจากที่เขาไปขอความคุ้มครองจาก

                                                           
๙๔ “นักปกป้องสิทธิมนุษยชน” คือคนหรือกลุ่มคนที่ท าหน้าที่เพื่อปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนทั้งของตนเองและผู้อื่นโดยไม่แบ่งแยกและไม่ใช้ 

ความเกลียดชัง ตามค านยิามของ องค์กรสหประชาชาติ (UN) นักปกปอ้งสิทธิคือ ผู้ที่เคลื่อนไหวและเป็นตัวแทนในการแก้ไขปัญหาดา้นสิทธิ
มนุษยชน โดยการรวบรวมและเผยแพรข่้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และช่วยสนับสนุนและพัฒนานโยบายรฐัให้สนับสนุนสิทธิมนุษยชน
เพื่อส่วนรวม 

๙๕ http://protectioninternational.org/2016/12/20/died-trying-photo-exhibition-tour-2 
๙๖ https://www.posttoday.com/politic/report/51303 
๙๗ คดีหมายเลขด าที ่๑๙๕๒/๒๕๔๗ 

https://www.posttoday.com/politic/report/


๖๓ 

สถานีต ารวจภูธรบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น หลังจากที่เขาถูกคุกคามเมื่อไปตรวจสอบการฮ้ัวประมูลการก่อสร้าง  
ที่ไม่ถูกต้อง 

นายประเสริฐ  เหล่าโสภาพันธ์ น้องชายกมล ให้ข้อมูลกับคณะอนุกรรมาธิการฯ ว่า นายกมลเป็นผู้มี
จิตใจดีชอบช่วยเหลือเพ่ือนบ้านที่ถูกเอาเปรียบก่อนหายตัวไปเขาเข้าไปตรวจสอบการทุจริตการเช่าที่ดินการรถไฟ
บ้านไผ่เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ ๑๕ คูหา ถ้าคิดเป็นมูลค่าความเสียหายที่ทางราชการจะได้รับนี่ประมาณเกือบ 
๑๐๐ ล้านบาท เนื่องจากมีการฮ้ัวประมูลการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องซึ่งอาจมีเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกแจ้งด าเนินคดีประมาณ
เกือบ ๒๐ ราย เมื่อถูกคุกคามอย่างหนักเขาจึงเข้าไปขอรับการคุ้มครองจากต ารวจสถานีภูธรจังหวัดขอนแก่น  
และหลังจากนั้นก็ไม่มีใครติดต่อเขาได้อีก ทั้งนี้ ภรรยากมลได้แจ้งความคนหายที่โรงพักบ้านไผ่ และที่กองบังคับการ
ปราบปราม ซึ่งต่อมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเป็นคดีพิเศษเมื่อปี ๒๕๕๒ หลังจากมีการส่งส านวนให้กับ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ปรากฏว่าตู้เก็บส านวนเอกสารของ DSI ที่กองบังคับการปราบปรามส่งไปให้ถูกงัด 
แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่ทราบว่ามีเอกสารใดหายไปบ้างเพราะเป็นความลับของทางราชการเรื่องดังกล่าวนี้ไม่ได้มีการ
ตรวจสอบหรือด าเนินการใด ๆ อย่างจริงจัง๙๘ส่วนคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษก็ไม่มีความก้าวหน้าก่อนหายตัวไป
นายกมลได้ท าประกันชีวิตไว้แต่จนปัจจุบันครอบครัวยังไม่เคยได้รับค่าชดเชยจากบริษัทประกันชีวิตเนื่องจากบริษัท
ประกันแจ้งว่าต้องมีหลักฐานการเสียชีวิต๙๙ ซึ่งท าให้กรณีผู้ถูกบังคับสูญหายไม่สามารถเข้าถึงการเยียวยาใด ๆ  
ส่วนคดีปัจจุบันกรมสอบสวนคดีพิเศษได้งดการสอบสวนคดีการบังคับสูญหาย นายกมล  เหล่าโสภาพันธ์ เนื่องจาก
ไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าใครเป็นผู้กระท าผิด  ซึ่งครอบครัวเห็นว่าหากประเทศไทยไม่มีกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและยุติการบังคับบุคคลสูญหาย อีกทั้งยังไม่ให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอง
บุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับของสหประชาชาติก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับความยุติธรรม 

นายพอละจี หรือบิลลี่  รักจงเจริญ นักต่อสู้เพ่ือสิทธิชุมชนชาวปะกากะญอที่อาศัยในอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี แกนน าชาวบ้านบางกลอยบนกว่า ๒๐ ครัวเรือน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเผา 
และไล่รื้อบ้านเรือน จนมีฟ้องร้องหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ แก่งกระจาน พอละจี หรือ บิลลี่ หายตัวไปตั้งแต่วันที่  
๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ภายหลังถูกจับกุมโดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ แก่งกระจาน ในข้อหามีน้ าผึ้งป่าไว้ใน
ครอบครอง แม้ปัจจุบันกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับคดีพอละจีเป็นคดีพิเศษ และได้พบพยานหลักฐานเป็นชิ้นส่วน
กระดูกที่มี DNA เชื่อมโยงพันธุกรรมกับแม่และยายของพอละจี๑๐๐ จึงสรุปว่าพอละจีเสียชีวิตแล้ว อย่างไรก็ตาม 
คดีนี้ยังไม่มีความก้าวหน้าทางคดีเนื่องจากอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากพยานหลักฐานที่พบไม่สามารถ
ระบุรายละเอียดและข้อเท็จจริงการเสียชีวิตได้ ต่อมาภรรยานายพอละจีได้ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ท าความเห็นคัดค้าน และอุทธรณ์ความเห็นของอัยการคดีพิเศษ ต่อมาเม่ือวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรมสอบสวน
คดีพิเศษได้ท าความเห็นแย้งไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือทบทวนค าสั่งของพนักงานอัยการคดีพิเศษ๑๐๑  
 
 
 

                                                           
๙๘ https://www.thairath.co.th/news/crime/1198305 
๙๙ ค าชี้แจงนายประเสริฐ เหล่าโสภาพันธ์ ต่อคณะอนุกรรมาธิการเมื่อวันที ่๒๐ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
๑๐๐ https://news.thaipbs.or.th/content/283675 
๑๐๑https://www.posttoday.com/social/general/630455 

https://www.thairath.co.th/news/crime/119
https://news.thaipbs.or.th/content/283
https://www.posttoday.com/social/general/630


๖๔ 

การสูญหายของนักกิจกรรมทางการเมืองท่ีแสวงหาที่พักพิงในประเทศเพื่อนบ้าน๑๐๒ 
ภายหลังรัฐประหาร ๒๕๕๗ มีนักกิจกรรมการเมืองที่ต่อต้านรัฐประหารถูกคุกคาม และถูกด าเนินคดี 

ด้วยข้อหาต่าง ๆ กัน ท าให้มีหลายคนแสวงหาที่พักพิงในประเทศเพ่ือนบ้านและต่อมาปรากฏรายงานการสูญหาย
และการเสียชีวิตของบุคคลเหล่านี้ ได้แก่ 

นายสุรชัย  ด่านวัฒนานุสรณ์  (สุรชัย  แซ่ด่าน) นายชัชชาญ  บุปผาวัลย์ (สหายภูชนะ) และ 
นายไกรเดช  ลือเลิศ (สหายกาสะลอง) ทั้งสามคือนักเคลื่อนไหวทางการเมืองกลุ่มแดงสยาม ซึ่งเรียกร้อง 
การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ ภายหลังการท า
รัฐประหาร ๒๕๕๗ ทั้งสามคนได้ลี้ภัยไปยังสาธารณะประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งขณะพ านัก 
ใน สปป.ลาว ทั้ง ๓ คนยังคงจัดรายการวิทยุออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์  
อย่างต่อเนื่อง ต่อมาประมาณช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ มีข่าวทั้งสามได้หายตัวไปจากที่พักในกรุงเวียงจันทร์  
และเมื่อวันที่ ๒๗ และ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีการพบศพสองศพถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมทารุณลอยมาริมฝั่ง
แม่น้ าโขงบริเวณจังหวัดนครพนม ประเทศไทย ก่อนผลตรวจสอบดีเอ็นเอของสองศพที่พบในแม่น้ าโขงนั้นตรงกับ
นายไกรเดช  ลือเลิศ และนายชัชชาญ  บุปผาวัลย์ ในขณะที่ไม่มีผู้ใดพบเห็นหรือทราบข่าวของนายสุรชัย   
ด่านวัฒนานุสรณ์ ซึ่งนางปราณี  ด่านวัฒนานุสรณ์ ภรรยาของสุรชัย ได้ด าเนินการแจ้งความถึงกรณีการหาย
สาบสูญของนายสุรชัยที่ สถานีต ารวจภูธรท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รวมถึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ และคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระท าทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ 
กระทรวงยุติธรรม๑๐๓ 

นางปราณี  ด่านวัฒนานุสรณ์ ภรรยาสุรชัยให้ข้อมูลต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ๑๐๔ ว่า ส่วนตัวเชื่อว่ามีศพ 
๓ ศพที่ลอยมาติดที่ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยศพแรกที่พบเชื่อว่าเป็นศพของสุรชัย แต่ศพได้หายไป  
ส่วนสาเหตุที่สุรชัยต้องหลบหนีออกจากประเทศไทยเนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจแจ้งด าเนินคดี ๖ คดี รวมถึง
ความผิดอาญามาตรา ๑๑๒ ซึ่งระหว่างการประกันตัว สุรชัยถือว่าตนถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองอย่างไม่เป็นธรรม 
เพราะมีการเพ่ิมข้อกล่าวหาจึงหลบหนีออกนอกประเทศท าให้นายประกันซึ่งเป็นหลานชายถูกยึดเงินประกัน  
ท าให้ตนเองต้องหาเงินมาใช้หนี้นายประกัน อย่างไรก็ดีได้ไปขอผ่อนผันต่อศาลเนื่องจากว่าไม่สามารถจะจ่ายเป็น
เงินสดทั้งหมดได้ ซึ่งศาลก็เมตตาให้ช าระค่าปรับเป็นงวด ๆ 

กรณีการสูญหายของ นายสุรชัย  ด่านวัฒนานุสรณ์ (สุรชัย  แซ่ด่าน) นายชัชชาญ  บุปผาวัลย์ และ 
นายไกรเดช  ลือเลิศ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครพนม๑๐๕ ได้กล่าวชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการว่าได้มีการ
พบศพสองศพที่ลอยมาตามแม่น้ าโขงรายแรกพบศพเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ บริเวณจุดผ่อนปรน ม. ๒ ต.
ธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พนักงานสอบสวนพร้อมชุดสืบสวนแพทย์จากโรงพยาบาลสม เด็จ 
พระยุพราชธาตุพนม และสายตรวจสถานีต ารวจภูธรธาตุพนมออกชันสูตรพลิกศพผู้ตาย และตรวจดีเอ็นเอ  
ผลการตรวจดีเอ็นเอเชื่อว่าศพผู้ตาย คือ นายชัชชาญ  บุปผาวัลย์ อายุ ๕๖ ปี ชาวต าบลนิคมค าสร้อย อ าเภอนิคมค า
สร้อย จังหวัดมุกดาหาร สภาพศพถูกฆาตกรรมเสียชีวิต มาแล้วประมาณ ๕ – ๗ วัน มีกุญแจมือรัดข้อมือทั้ง ๒ ข้าง 
ไว้ในลักษณะไพล่หลัง มือทั้งสองข้างเน่าเปื่อย ส่วนเท้ามีเชือกรัดข้อเท้าทั้งสองข้าง ศพถูกผ่าหน้าท้องจาก บริเวณ  
                                                           
๑๐๒ https://freedom.ilaw.or.th/node/733 (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก) 
๑๐๓ รายละเอยีดเพิ่มเติมโปรดดูภาคผนวก 
๑๐๔ ปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์ ให้ข้อมูลต่อคณะอนุกรรมาธกิารฯเมื่อวันที ่๒๐ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓. 
๑๐๕ ค าชี้แจงของผู้บังคับการต ารวจภธูรจังหวัดนครพนม ต่อคณะอนุกรรมาธิการเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

https://freedom.ilaw.or.th/node/


๖๕ 

ลิ้นปี่ลงด้านล่างถึงบริเวณเอวมีเสาปูนยัดเข้าไปในรอยผ่าหน้าท้องแล้วใช้เชือกรัดเสาปูนกับศพ และห่อหุ้มด้วย
กระสอบป่านมีตาข่ายสีเขียวห่อหุ้มชั้นนอกมีเชือกไนล่อนรัดรอบศพสภาพศพคว่ าหน้าลอยอยู่ในน้ ามีเชือกผูกศพไว้
ไม่ให้ไหลไปตามกระแสน้ า 

ศพที่สองพบเมื่อวันที่  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่บริเวณริมตลิ่งหลังวัดบ้านส าราญ หมู่ที่  ๒ ต าบล 
อาจสามารถ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ลักษณะศพถูกฆาตกรรมเสียชีวิตเหมือนกับศพของนายไกรเดช  ลือเลิศ 
ที่บริเวณริมตลิ่งแม่น้ าโขงบ้านส าราญ ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผลการตรวจ  
ดีเอ็นเอ (DNA) เปรียบเทียบสารพันธุกรรมกับ นายมนตรี  ลือเลิศ บุตรชายของนายไกรเดช พบมีความน่าเชื่อว่า
เป็นบิดาและบุตรกันจึงสันนิษฐานเป็นศพนายไกรเดช  ลือเลิศ อายุ ๔๗ ปี ชาวต าบลจว้าใต้ อ าเภอแม่จันทร์ 
จังหวัดเชียงราย ลักษณะศพถูกฆาตกรรมเสียชีวิตเหมือนกับศพของชัชชาญ  บุปผาวัลย์  

ในส่วนการพิสูจน์หลักฐานพบว่ากุญแจมือที่ใช้พันธนาการไม่ใช่กุญแจมือที่ใช้ในประเทศไทยแต่พบว่า
เป็นกุญแจที่มกัใช้ในประเทศเพ่ือนบ้านเช่นเดียวกับแท่งปูนที่พบได้ตรวจพิสูจน์โดยสอบถามเจ้าหน้าที่แขวงการทาง
และพิสูจน์หลักฐานแล้วพบว่าแท่งปูนที่ใช้ยัดในท้องของทั้งสองศพไม่ใช่ของที่ใช้ในประเทศไทยจึงค่อนข้างน่าเชื่อว่า
ผู้ตายทั้งสองน่าจะอยู่ที่ฝั่งประเทศเพ่ือนบ้านแล้วก็ถูกฆาตกรรมที่ประเทศเพ่ือนบ้านแล้วมีการโยนศพลงแม่น้ าโขง 

ส่วนประเด็นว่ามีการพบศพนายสุรชัย  ด่านวัฒนานุสรณ์ หรือไม่นั้น สถานีต ารวจภูธรท่าอุเทน จังหวัด
นครพนม ได้มีการสืบสวนสอบสวนว่า มีชาวบ้านแจ้งพบศพลอยน้ าซึ่งศพอยู่เหนือน้ าศพดังกล่าวพบก่อนศพ  
นายชัชชาญ  บุปผาวัลย์ แต่พอเจ้าหน้าที่สืบสวนมาถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่าศพได้ลอยน้ าสูญหายไป และอีกสองวัน
ต่อมาก็มาพบศพของนายชัชชาญ  บุปผาวัลย์ จึงคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นศพเดียวกันจึงยืนยันว่าไม่มีการพบศพ 
นายสุรชัยแต่อย่างใด 

กรณีนายสยาม  ธีรวุฒิ (ข้าวเหนียวมะม่วง) นายชูชีพ  ชีวะสุทธิ์ (ลุงสนามหลวง) และนาย กฤษณะ  
ทัพไทย (ยังบลัด) ทั้งสามคนคือนักเคลื่อนไหวทางการเมืองกลุ่มสหพันธรัฐไทซึ่งเดินทางลี้ภัยไปยังสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) หลังการท ารัฐประหาร ๒๕๕๗ โดยทั้งสามคนยังคงจัดรายการวิทยุ
ออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระกษัตริย์อย่างต่อเนื่องโดยทั้งสามคนได้ขาดการติดต่อกับครอบครัวตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

นางกัญญา  ธีรวุฒิ แม่ของนายสยาม  ธีรวุฒิ ให้ข้อมูลกับคณะอนุกรรมาธิการว่านายสยามได้หายตัวไป
ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และจนปัจจุบันยังไม่ได้ข่าวคราวใด ๆ ของลูกชายโดยเริ่มแรกมีเพ่ือนของ 
นายสยามโทรมาบอกว่าให้แม่ไปรับสยามในวันที่ ๘ พฤษภาคม ที่กองบังคับการปราบปรามเพราะว่าเขาจะถูกส่งตัว
กลับมาจากประเทศเวียดนาม โดยนายสยามถูกจับข้อหาถือหนังสือเดินทางปลอมที่ประเทศเวียดนามพร้อมกับ  
นายชูชีพ  ชีวะสุทธิ์หรือลุงสนามหลวง และนายกฤษณะ  ทัพไทย นางกัญญา จึงไปที่กองบังคับการปราบปราม  
แต่ทางกองบังคับการปราบปรามปฏิเสธไม่ทราบเรื่อง  

ที่ผ่านมาภายหลังนายสยามหลบหนีออกนอกประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ หลังถูกฟ้องในความผิด
อาญามาตรา ๑๑๒ เนื่องจากร่วมแสดงละครเรื่องเจ้าสาวหมาป่าจึงได้หลบหนีไปอยู่ประเทศเพ่ือนบ้านแต่ก็ติดต่อ
กับครอบครัวทางแอพพลิเคชั่นไลน์ (application line) หรือทางโทรศัพท์กันตลอด ต่อมาครอบครัวได้ทราบข่าว
จากเพ่ือนว่านายสยามถูกจับที่ประเทศเวียดนามในข้อหาถือหนังสือเดินทางปลอม และจะถูกส่งกลับประเทศไทย
โดยให้มารดาไปรับตัวที่กองบังคับการปราบปรามแต่ปรากฏว่าไม่พบโดยกองบังคับการปราบปรามแจ้งว่าน่าจะเป็น
ข่าวปลอมต่อมามารดาได้ไปยื่นเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งก็ไม่มีความก้าวหน้า  



๖๖ 

แต่อย่างใด นางกัญญา  ธีรวุฒิ มารดาของนายสยาม  ธีรวุฒิ ได้ให้ความเห็นต่อคณะอนุกรรมาธิการว่า๑๐๖  
นายสยามไม่ได้ท าผิดอะไรเพียงแค่ไปแสดงละคร และแม้จะถูกกล่าวหาในความผิดอาญามาตรา ๑๑๒ แต่ก็ 
ไม่สมควรถูกท าให้หายไปจนปัจจุบันครอบครัวยังไม่มีใครทราบที่อยู่และชะตากรรมของสยาม  ธีรวุฒิ 

นายวันเฉลิม  สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ นายวันเฉลิมเป็นนักกิจกรรมทางสังคมที่เคลื่อนไหวเพ่ือความเท่าเทียม 
ทางเพศ สุขอนามัยทางเพศ และประชาธิปไตย ภายหลังการท ารัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
นายวันเฉลิมได้ตัดสินใจลี้ภัยทางการเมือง เนื่องจากปรากฏรายชื่อของตนในประกาศเรียกบุคคลเข้ารายงานตัวของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาตอ (คสช.) นายวันเฉลิมจึงได้ลี้ภัยไปยังประเทศกัมพูชา และพักอาศัยอยู่ที่แม่โขงการ์เดนส์ 
คอนโดมิเนียม ซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางกรุงพนมเปญเพียงประมาณ ๕ กิโลเมตร ต่อมาวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ช่วงเวลาประมาณ ๑๖.๔๐ นาฬิกา ขณะที่นายวันเฉลิมก าลังซื้อของและคุยโทรศัพท์กับพ่ีสาวอยู่นั้นได้มีกลุ่มชาย
พร้อมอาวุธบังคับน าตัวนายวันเฉลิมขึ้นรถหายไปพ่ีสาวของนายวันเฉลิมระบุว่านายวันเฉลิมพูดค าสุดท้ายว่า 
“หายใจไม่ออก” ก่อนที่สายโทรศัพท์จะตัดไปและไม่สามารถติดต่อนายวันเฉลิมได้หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว  
คนใกล้ชิดของนายวันเฉลิมได้เปิดเผยว่าก่อนที่นายวันเฉลิมจะถูกลักพาตัวไปนั้นได้มีเจ้าหน้าที่ต ารวจได้เดิ นทาง 
มาสอบถามข้อมูลว่านายวันเฉลิมอยู่ที่ ใดจากครอบครัวของนายวันเฉลิมที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่  
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นอกจากนั้นแล้ว นายวันเฉลิมยังเคยส่งภาพถ่ายบุคคลที่เขาคาดว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ 
นอกเครื่องแบบไทยที่ติดตามสอดแนมเขาในประเทศกัมพูชาให้แก่คนใกล้ชิดอีกด้วย๑๐๗ 

นายวันเฉลิมถูกแจ้งความด าเนินคดี ๓ ข้อหาด้วยกัน คือ ๑) ข้อหาไม่ไปรายงานตัวตามค าสั่งเรียกของ 
คสช. ซึ่งถูกก าหนดให้เป็นความผิดตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๔๑/๒๕๕๗, ๒) ข้อหาความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย
การกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จากคดีแอดมินเพจเฟซบุ๊ก “กูต้องได้ ๑๐๐ ล้าน จากทักษิณแน่ๆ” และ ๓) 
ข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๖๑๐๘ (ยุยงปลุกปั่น) 

ล่าสุดครอบครัวนายวันเฉลิม  สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ได้แจ้งแก่สาธารณะว่าได้มีหนังสือจากผู้แทนถาวร 
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจ านครเจนีวาส่งถึงข้าหลวงใหญ่ เพ่ื อสิทธิมนุษยชน สหประชาชาติ๑๐๙ 
(คณะกรรมการการบังคับสูญหาย –Committee on Enforced Disappearance- CED) เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ แจ้งความคืบหน้าการด าเนินตามขั้นตอนของคณะกรรมการตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย  
การคุ้มครองมิให้บังคับบุคคลสูญหาย (ICPPED) องค์การสหประชาชาติว่ารัฐบาลกัมพูชาด าเนินการตรวจสอบ 
การหายตัวไปของวันเฉลิม  สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ใน ๒ ข้อ คือ ๑) ตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร
กัมพูชาของนายวันเฉลิม ซึ่งเกิดขึ้นหลายครั้งในระหว่างปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ โดยนายวันเฉลิมได้เดินทางเข้า
ราชอาณาจักรกัมพูชาครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ และได้รับการต่ออายุวีซ่าเพ่ือพ านักในกัมพูชา
ชั่วคราวจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ หลังจากนั้นราชอาณาจักรกัมพูชาไม่เคยได้รับค าขอต่ออายุวีซ่าจาก 
วันเฉลิมอีกเลย และ ๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของราชอาราจักรกัมพูชาไม่มีข้อมูลหรือเบาะแสการหายตัวไปของ 
วันเฉลิม นอกเหนือไปจากที่ปรากฏในรายงานข่าว ทั้งนี้ ในปัจจุบัน กัมพูชาระบุว่าอยู่ในระหว่างการสืบสวนกรณี
ดังกล่าว 
                                                           
๑๐๖ ค าชี้แจงนางกัญญา ธีรวุฒิ มารดานายสยาม ธีรวุฒิ ต่อคณะอนกุรรมาธกิารฯเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 
๑๐๗ https://www.bbc.com/thai/thailand-53076306 
๑๐๘ https://freedom.ilaw.or.th/blog/116NCPO  
๑๐๙ หนังสือผู้แทนถาวรแห่งราชอาณาจักรกมัพูชา ประจ านครเจนีวา ส่งถึงข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน สหประชาชาต ิณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

เลขที่ Ref. ๒๐๒๐/๐๖/๕๒๐ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓. 

https://www.bbc.com/thai/thailand-53076
https://freedom.ilaw.or.th/blog/116NCPO


๖๗ 

ทั้งนี้ ค าตอบของรัฐบาลกัมพูชานี้เกิดขึ้นหลังจากคณะกรรมการตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
การคุ้มครองมิให้บังคับบุคคลสูญหาย (ICPPED) ได้รับการร้องเรียนว่าได้มีการบังคับสูญหายนายวันเฉลิม ผู้ลี้ภัย
จากประเทศไทยหายตัวไปขณะอยู่ที่ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะกรรมการฯ ได้ส่งหนังสือด่วนถึง
เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรกัมพูชาประจ าส านักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ขอให้กัมพูชาซึ่งเป็นประเทศ
ที่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาคุ้มครองมิให้บังคับบุคคลสูญหายท าการสืบสวนสอบสวนอย่างเร่งด่วนต่อชะตากรรมของ
วันเฉลิม และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการฯ 

กรณีวันเฉลิม  สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ กระทรวงการต่างประเทศได้ชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการ๑๑๐ ว่า ตามที่
ปรากฏเป็นข่าววันเฉลิม  สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานว่าวันเฉลิมถูกอุ้มขึ้นรถยนต์ไปจาก
บริเวณหน้าที่พักแม่โขงการ์เด้นประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ นาฬิกา 
ทันทีเมื่อทราบข่าวทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ก็ได้มีหนั งสือถึงกระทรวงการต่างประเทศ
กัมพูชา และส านักงานตรวจคนเข้าเมือง แล้วก็กระทรวงมหาดไทยของกัมพูชา โดยหนังสือลงวันที่ ๕ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอให้ทางการกัมพูชาตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยทางการไทย
ขอรับข้อมูลที่อาจน าไปสู่การค้นพบตัวนายวันเฉลิม ทั้งนี้หนังสือฉบับนี้ก็ได้ส่งส าเนาให้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ซึ่งรับผิดชอบในเรื่องกรมการกงสุลแล้วก็ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการ
ต่างประเทศกัมพูชาซึ่งรับผิดชอบกิจการเอเชียและอาเซียนโดยตรง 

ต่อมาในวันที่ ๙ มิถุนายน เจ้าหน้าที่กองคุ้มครอง กรมการกงสุลได้พบกับนางสาวสิตานันท์  สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ 
พ่ีสาวของนายวันเฉลิมพร้อมกับผู้แทนของศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนเพ่ือรับหนังสือร้องเรียนเพ่ือขอให้
กระทรวงการต่างประเทศติดตามและให้ความช่วยเหลือกรณีวันเฉลิม  ซึ่งกรมการกงสุลเจ้าหน้าที่กรมการกงสุล 
ได้แจ้งให้ผู้ร้องก็คือนางสาวสิตานันท์ทราบว่าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้มีหนังสือติดตามขอทราบ
ข้อมูลข้อเท็จจริงไปที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาแล้ว แล้วก็อยู่ในระหว่างการติดตามเรื่องซึ่งนางสาวสิตานันท์ 
ได้ตอบขอบคุณ และขอให้สถานเอกอัครราชทูตด าเนินการติดตามต่อไป 

ต่อมาเมื่อวันที่  ๑๑ มิถุนายน เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาน
เอกอัครราชทูตได้พบหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา คนที่หนึ่ง ซึ่งเป็นรัฐมนตรี  
ช่วยที่อาวุโสที่สุดพร้อมกับอธิบดีกรมเอเชียแปซิฟิก และเจ้าหน้าที่กรมการกงสุลของกัมพูชาโดยเอกอัครราชทูตไทย 
ได้ขอให้ทางการกัมพูชาติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบกรณี นายวันเฉลิม ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศกัมพูชาก็ได้แจ้งว่าได้มีหนังสือกระทรวงการต่างประเทศตอบมาแล้วสรุปข้อความในหนังสือว่าจากการ
ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องวันเฉลิมมีประวัติการเดินทางเข้าออกกัมพูชาหลายครั้งในปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้เขาได้
เดินทางเข้ากัมพูชาครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ และได้มีการต่ออายุการตรวจลงตราหรือ Visa จนถึง
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ หลังจากนั้นทางการกัมพูชาไม่เคยได้รับค าขอต่ออายุการตรวจลงตราจากนายวันเฉลิม
อีกเลย นอกจากข้อมูลที่สื่อมวลชนรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกัมพูชายังไม่มีข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม และต่อมา
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ได้น าส่งข้อมูลทะเบียนรถยนต์ 
ที่สันนิษฐานว่าเป็นรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ ตามที่ได้รับจากนางสาวสิตานันท์ สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ให้แก่กระทรวงการ
ต่างประเทศกัมพูชา เพ่ือเป็นข้อมูล ในการสืบสวนสอบสวนต่อไป 

                                                           
๑๑๐ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าให้ข้อมูลต่ออนุกรรมาธกิารเมื่อวันที ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 



๖๘ 

ล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติ ได้แก่ผู้รายงานพิเศษว่าด้วย 
การสังหารนอกกระบวนการยุติธรรมอย่างรวบรัดและโดยพลการ คณะท างานว่าด้วยการสูญหายโดยถูกบังคับ
หรือไม่สมัครใจ และผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการส่งเสริมและปกป้องสิทธิในเสรีภาพทางความคิดเห็นและการ
แสดงออกได้เผยแพร่หนังสือที่ผู้เชี่ยวชาญส่งถึงกระทรวงการต่างประเทศของไทย เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการลักพาตัวและการสูญหายโดยถูกบังคับของนายวันเฉลิม  สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ นักกิจกรรม
การเมืองไทย ตามท่ีมีรายงานเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ประเทศกัมพูชา ที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการแสดงความ
คิดเห็นทางการเมืองของเขาโดยได้ร้องขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลักพาตัวและสูญหายโดยถูกบังคับของ 
นายวันเฉลิมตามที่มีรายงาน อีกทั้ง ได้สอบถามถึงชะตากรรมและถิ่นที่อยู่ของนายวันเฉลิม รวมถึงข้อมูล  
โดยละเอียดของการสอบสวนการสูญหายที่เกิดขึ้น๑๑๑ 

ทั้งนี้ กรณีพลเมืองไทยที่ถูกท าร้ายหรือบังคับสูญหายในต่างประเทศ ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด  
ได้ชี้แจงและให้ข้อมูลต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ๑๑๒ ว่ากรณีความผิดนอกราชอาณาจักรกรณี นายชัชชาญ  บุปผาวัลย์ 
และนายไกรเดช  ลือเลิศ รวมถึงนายวันเฉลิม  สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ว่าส านักงานอัยการสูงสุดมีกลไกความช่วยเหลือ 
ในการสอบสวนเพ่ือขอความร่วมมือระหว่างประเทศในอาเซียน (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ฯ)  
การช่วยเหลือคดีความทางอาญาตามสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญาในภูมิภาค
อาเซียน (MLAT)๑๑๓ ซึ่งหากส านักงานต ารวจแห่งชาติต้องการสืบสวนนอกราชอาณาจักรสามารถ ท าหนังสือ 

                                                           
๑๑๑https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25351&fbclid=IwAR1ud8W5RJ5dnJA

2zeg2GYVF๐cprRjW6m3cjy5LQnGsgm98TyWVyb7PIaV4 
๑๑๒ ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด และอยัการ ประจ าส านักงานตา่งประเทศ ได้ชี้แจงและให้ข้อมูลต่อคณะอนุกรรมาธิการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ 

มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓. 
๑๑๓ ขอบเขตการให้ความชว่ยเหลือ ตามสนธิสัญญาวา่ด้วยความชว่ยเหลอืซึ่งกันและกันในเรื่อง ทางอาญา ดังนี้  

๑) ให้ความชว่ยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญาด้วยมาตรการที่กว้างขวางที่สุดเท่าที่ จะเป็นไปได้ อาท ิการสืบสวนสอบสวน การฟ้องคดี และ
การด าเนินการที่เป็นผลจากการนั้น  

๒) การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามสนธิสัญญานี้อาจรวมถึง การสืบพยานหลักฐาน หรือการได้มาซ่ึงการให้ปากค าจากบุคคลโดยสมัครใจ 
การให้บุคคลเบิกความเป็นพยานหรอืช่วยเหลือในเรื่องอาญา การส่งเอกสาร การค้นและยึด การตรวจวัตถแุละสถานที ่การจัดหาให้ซึ่งต้นฉบับ
เอกสาร หรือส าเนา บันทกึ และสิ่งของอันเป็นพยานหลักฐาน การชี้ระบหุรือติดตามร่องรอยของทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าความผิดหรือ 
ที่ใช้ในการกระท าความผิด การห้ามการจัดการกับทรัพย์สินชั่วคราวหรือการ อายัดทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าผิดทีอ่าจได้คืนหรือริบได้ตาม
กฎหมาย การได้คืนหรือการริบทรัพย์สนิที่ได้มาจากการกระท าความผิด การค้นหาและการระบุตัวพยานและผู้ต้องสงสัย และการให้ความ
ช่วยเหลืออื่นใดตามที่ได้ตกลงกันและซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสนธิสัญญานี้ และกฎหมายของภาคีผู้รับค าร้องขอ  

๓) สนธิสัญญานีจ้ะใช้กับการให้ความช่วยเหลือระหว่างกันในบรรดาภาคีเท่านั้น ข้อบทของ สนธิสัญญานี้จะไม่ก่อให้เกิดสิทธิใด ๆ แก่บุคคลใดที่จะ
ได้รับ ปิดบัง หรือไม่ยอมให้ซ่ึงพยานหลกัฐานใด ๆ หรือห้ามการปฏบิัติการตามค าร้องขอความช่วยเหลือใด ๆ  

๔) เพื่อวัตถปุระสงค์ของสนธิสัญญานี้ ถอ้ยค า “เครื่องมือที่ใช้ในการกระท าผิด” หมายถึง ทรัพย์สินที่ใช้เกีย่วกับการกระท าผิด หรือราคาที่เท่ากับ 
ค่าของทรัพย์สินนั้น  

ข้อจ ากัดความชว่ยเหลือ ตามสนธิสัญญาว่าดว้ยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเร่ืองทาง อาญา ดังนี้   
๑) ภาคีผู้รับค าร้องขอจะปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ถ้าภาคีนั้นเห็นวา่  

ก. ค าร้องขอความชว่ยเหลอืเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การฟอ้งคดี หรือการลงโทษ บุคคลในคดีที่มีลักษณะในทางการเมือง หรือคดีที่มี
พฤติการณ์ของการกระท าเกี่ยวเนื่องกบัทางการเมือง  

ข. ค าร้องขอความชว่ยเหลือเกี่ยวข้องกบัการสืบสวนสอบสวน การฟอ้งคดี หรือการ ลงโทษบุคคลที่เกี่ยวกับการกระท าหรืองดเว้นการกระท า 
ที่หากเกิดขึ้นในภาคีผู้รับค าร้องขอจะเปน็ความผิด ทางทหารตามกฎหมายของภาคีผู้รับค าร้องขอ ซ่ึงไม่เป็นความผิดตามกฎหมายอาญา
ธรรมดาของภาคีผู้รับค าร้องขอ 



๖๙ 

                                                                                                                                                                                           
ค. มีเหตุผลส าคัญที่ท าให้เชื่อได้ว่าภาคีผูร้้องขอได้ท าค าร้องขอเพื่อวัตถุประสงค์ในการ สืบสวนสอบสวน การฟ้องคดี การลงโทษ หรือมิฉะนั้น

ภาคีผู้ร้องขอได้ท าค าร้องขอเพื่อก่อให้เกดิผลร้ายแก่ บุคคลอันเนื่องจากเช้ือชาตศิาสนา เพศ ชาติก าเนิด สัญชาต ิหรือความเห็นในทาง
การเมืองของบุคคลนั้น  

ง. ค าร้องขอความช่วยเหลือเกี่ยวกบัการสืบสวนสอบสวน การฟ้องคดี หรือการลงโทษ บุคคลส าหรับความผิดในคดีที่บุคคลถูกตัดสินว่ามี
ความผิด ถูกตัดสินปล่อย หรือได้รับการอภัยโทษ โดยศาล ที่มีเขตอ านาจ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอื่นในภาคีผู้ร้องขอหรือภาคีผู้รับค าร้องขอ 
หรือได้รับโทษตามกฎหมายของภาคีผู้ร้องขอหรือภาคีผู้รับค าร้องขอที่เกี่ยวกับความผิดนั้น หรือความผิดอื่นที่เกิดจากการกระท าหรือการ 
งดเว้นการกระท าอันเป็นความผิดที่ได้กล่าวในตอนแรก 

จ. ค าร้องขอความชว่ยเหลอืเกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวน การฟอ้งคดี หรือการ ลงโทษบุคคลอันเกี่ยวกับการกระท าหรือการงดเว้น 
การกระท า ซ่ึงถ้าได้เกิดขึ้นในภาคีผู้รับค าร้องขอจะไม่เป็นความผิดตามกฎหมายของภาคีดังกล่าว เว้นแตภ่าคีผู้รับค าร้องขออาจให้ความ
ช่วยเหลือได้ ถา้กฎหมายภายในของภาคีผู้รับค าร้องขออนุญาตให้กระท าได้แม้การกระท าหรือการงดเว้นการกระท าดังกล่าวจะไม่เป็น
ความผิดตามกฎหมายของภาคีผู้รับค าร้องขอ 

ฉ. การให้ความช่วยเหลือจะกระทบกระเทือนต่ออธิปไตย ความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ผลประโยชน์สาธารณะ หรอืผลประโยชน์ส าคัญของ
ภาคีผู้รับค าร้องขอ 

ช. ภาคีผู้ร้องขอไม่ได้ให้ค ารับรองว่าจะปฏิบัติต่างตอบแทนเมื่อได้รับการร้องขอลักษณะเดียวกันจากภาคีผู้รับค าร้องขอเกี่ยวกับความช่วยเหลือ
ในเรื่องทางอาญา 

ซ. ภาคีผู้ร้องขอไม่ได้ให้ค ารับรองว่าจะไม่น ารายการความชว่ยเหลือที่ได้รับไปใชใ้นกรณอีื่นนอกจากกรณีที่ได้ร้องขอ และภาคีผู้รับค าร้องขอ 
ไม่ยินยอมที่จะไม่ต้องให้ค ารับรองนั้น 

ฌ. ภาคีผู้ร้องขอไม่ได้ให้ค ารับรองว่าเมื่อได้รับการร้องขอภาคีผู้ร้องขอจะคืนรายการ ความช่วยเหลือให้แก่ภาคีผู้รับค ารอ้งขอ เมื่อเสร็จสิ้นการให้
ความช่วยเหลือทางอาญาที่ได้ร้องขอนั้นแล้ว 

ญ. การให้ความช่วยเหลืออาจส่งผลกระทบต่อคดีอาญาทีก่ าลังด าเนินการอยู่ในภาคีผู้รับค าร้องขอ 
ด. การให้ความชว่ยเหลอืจะต้องด าเนินการตามมาตรการที่ฝ่าฝืนกฎหมายของภาคีผู้รับค าร้องขอ  

๒) ภาคีผู้รับค าร้องขออาจปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลือ ถา้ภาคีนั้นเห็นว่า 
ก. ภาคีผู้ร้องขอมิได้ปฏบิัติตามสนธิสัญญานี้ในข้อสาระส าคัญ หรือขอ้ก าหนดทีเ่กี่ยวขอ้ง อื่น ๆ อันเกีย่วกับค าร้องขอนัน้  
ข. การให้ความช่วยเหลือจะหรืออาจจะกระทบต่อความปลอดภยัของบุคคลใด ไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ในหรอืนอกอาณาเขตของภาคีผู้รับค าร้องขอ   
ค. การให้ความชว่ยเหลือจะกอ่ให้เกิดภาระแก่ทรัพยากรของภาคีผู้รับค าร้องขอมากเกินสมควร  

๓) เพื่อวัตถปุระสงค์ของวรรคย่อย ๑ ก. ความผิดดังต่อไปนี้ไม่ให้ถือว่าเป็นความผิดอันมีลักษณะในทางการเมือง 
ก. ความผิดต่อชวีิต ร่างกายของประมุขแห่งรัฐหรือบุคคลในครอบครัวของประมุขแห่งรัฐ  
ข. ความผิดต่อชีวิต หรือร่างกายของผู้น า หรือรัฐมนตรีของรัฐ  
ค. ความผิดที่อยู่ในขอบข่ายของอนุสัญญาระหวา่งประเทศใด ๆ ที่ทั้งภาคีผู้ร้องขอและ ภาคีผู้รับค าร้องขอเป็นภาคีซ่ึงก าหนดให้บรรดาภาคี 

มีหน้าที่ต้องส่งบุคคลที่ถูกกล่าวหาวา่กระท าความผิดขา้มแดน หรือต้องฟ้องร้องบุคคลดังกล่าว  
ง. การพยายาม การสนับสนุน หรือการสมคบใด ๆ เพื่อกระท าผิดตามวรรคย่อย ก. ถึง ค.  

๔) ภาคีผู้รับค าร้องขออาจจ ากัดการให้ความช่วยเหลือใด ๆ ที่ร้องขอตามวรรค ๓ ตามที่ภาคี ผู้ร้องขอได้ก าหนดการใหค้วามช่วยเหลือดังกล่าวไว้ใน
กฎหมายของตนหรือไม่ก็ได้  

๕) การให้ความช่วยเหลือจะไม่ถูกปฏิเสธเพียงเหตุผลของความลับของธนาคาร และสถาบัน การเงินที่คล้ายคลึงกันแต่อย่างเดียว หรือเพียงเหตุผลวา่ 
ความผิดนั้นถือวา่เกี่ยวข้องกบัเรื่องการเงินด้วย  

๖) ภาคีผู้รับค าร้องขออาจเลื่อนการปฏบิัติตามค าร้องขอ ถา้การปฏิบัติตามค ารอ้งขอในทันทีจะแทรกแซงการด าเนินการในทางอาญาที่ก าลัง
ด าเนินการอยู่ในภาคีผู้รับค าร้องขอ  

๗) ก่อนการปฏิเสธหรือเล่ือนการด าเนินการตามค าร้องขอความช่วยเหลือ ภาคีผู้รับค าร้อง ขอจะต้องพจิารณาวา่อาจให้ความช่วยเหลือได้ ภายใต้ 
เง่ือนไขบางประการหรือไม่  

๘) ถ้าภาคีผู้ร้องขอยอมรับความชว่ยเหลือภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขตามวรรค ๗ ภาคี ผู้รอ้งขอจะต้องปฏิบัติตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขนั้น  
๙) ถ้าภาคีผู้รับค าร้องขอปฏิเสธหรือเลื่อนการให้ความช่วยเหลือภาคีผู้รับค าร้องขอจะต้องแจ้งเหตุผลในการปฏิเสธหรือเลื่อนการให้ความช่วยเหลือนั้น แก่

ภาคีผู้ร้องขอในทันที  



๗๐ 

ขอความร่วมมือให้ส านักงานอัยการสูงสุดด าเนินการสอบสวนในการช่วยเหลือคดีความทางอาญาตาม สนธิสัญญา
อาเซียนว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญาแต่พนักงานสอบสวนต้องมีพยานหลักฐานหรือมี
ความเห็นชี้ชัดว่าต้องการให้สอบสวนเรื่องใด และมีพยานหลักฐานว่าเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรพอสมควร 

กรณีการบังคับบุคคลสูญหาย คณะกรรมาธิการฯ เห็นว่าการบังคับสูญหายเป็นอาชญากรรมร้ายแรง 
และเป็นอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ (crime against humanity) ตามนิยามของสหประชาชาติ รัฐบาลจึงต้อง
มีนโยบายชัดเจนในการป้องกันและยุติการบังคับบุคคลสูญหายซึ่งเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐบางคน  
หรือบางหน่วยงาน โดยให้มีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย 
พ.ศ. .... ที่สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคน  
จากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ( International Convention for the Protection of All Persons from 
Enforced Disappearance -ICPPED) ขององค์การสหประชาชาติ เพ่ือเป็นหลักประกันสิทธิในชีวิตของประชาชน 
กรณีพลเมืองไทยที่สูญหายในต่างประเทศ แม้จะเป็นผู้เห็นต่างทางการเมือง แต่รัฐมีหน้าที่ต้องให้ความคุ้มครอง
พลเมืองทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชน และอ านวยความยุติธรรมแก่เหยื่อและครอบครัว โดยต้องมีการสืบสวน
สอบสวนจนกว่าจะทราบที่อยู่และชะตากรรมของผู้สูญหายทุกคน และให้การเยียวยาแก่ครอบครัวต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งสิทธิที่จะทราบความจริง (right to the truth) รวมถึงการเยียวยาทางกฎหมาย (judicial 
remedy) 

                                                                                                                                                                                           
๑๐) บรรดาภาคีจะต้องปฏิบัติต่างตอบแทนซ่ึงกันและกัน ภายใต้บังคับกฎหมายภายในของ แต่ละภาคี ในการให้ความชว่ยเหลือเกีย่วกับความผิดที่ 

เหมือนกัน โดยไม่ต้องค านึงถึงโทษที่ก าหนดไว้ ส าหรับความผิดนั้น 



บทที่ ๖  
การด าเนินคดเีชิงยุทธศาสตร์เพื่อปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ (Strategic Lawsuit Against Public 

Participation -SLAPP) 
 
การคุกคามโดยใช้กระบวนการทางกฎหมาย (Judicial harassment) หรือการด าเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์

เพ่ือปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ (Strategic Lawsuit Against Public Participation -SLAPPs) เป็นหนึ่งใน
วิธีการที่ถูกน ามาใช้มากที่สุดในการคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และนักกิจกรรมทางการเมืองในประเทศไทย 
การคุกคามโดยใช้กฎหมาย (Judicial harassment) หมายถึงการใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการ 
ท าให้นักสิทธิมนุษยชน และนักกิจกรรมทางการเมืองยุติการแสดงความคิดเห็น หรือการแสดงออกอย่างสันติ  
โดยใช้วิธีการฟ้องร้องด าเนินคดีนักกิจกรรมทางการเมือง และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งทางแพ่งและทางอาญา 
ในทางวิชาการเรียกวิธีการคุกคามดังกล่าวว่า “การด าเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมในกิจการ
สาธารณะ (Strategic Lawsuits Against Public Participation – SLAPPs)” หรือที่สั งคมส่วนมากมักเรียกว่า 
“การฟ้องคดีเพ่ือปิดปาก” ซึ่งพบว่าเป็นพฤติการณ์คุกคามที่เกิดขึ้นทั้งจากฝ่ายรัฐและภาคธุรกิจเอกชน โดยมี
สาเหตุมาจากการที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และนักกิจกรรมการเมืองได้เปิดเผยกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
ต่อสาธารณะหรือการแสดงความเห็นต่างจากรัฐ หรือมีการใช้เสรีภาพในการแสดงออกโดยการชุมนุมสาธารณะ 
หรือร้องเรียนหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง ๆ ที่กระทบหรือเป็นอาจอุปสรรคต่ อการด าเนินธุรกิจ 
ของภาคเอกชนหรือการด าเนินนโยบายพัฒนาหรือการใช้อ านาจของรัฐ ซึ่งการฟ้องร้องด าเนินคดีในลักษณะเช่นนี้
กระท าขึ้นโดยมีเป้าหมายเพ่ือการแก้แค้น ตอบโต้ ข่มขู่ ต่อรอง สร้างความหวาดกลัวและความยุ่งยากต่อ  
นักกิจกรรมทางการเมืองและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน  

การฟ้องคดี SLAPP ก่อให้เกิด“ภาวะชะงักงัน” (chilling effect) ในการใช้เสรีภาพในการแสดงคิดเห็น 
(freedom of expression) และการแสดงออกเพ่ือเรียกร้องสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ  
และตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี พันธกรณีเหล่านี้หมายรวมถึงพันธกรณีตามกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political 
Rights หรือ ICCRR) ซึ่ งเป็นสนธิสัญญาทางด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งประเทศไทยได้ท าการภาคยานุวัติ ในปี   
พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยกติกาฉบับดังกล่าวก าหนดให้รัฐภาคีจะต้องประกันสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองต่าง ๆ 
รวมถึง เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก รวมถึงสิทธิที่จะแสวงหา ได้รับ และถ่ายทอดข้อมูล
ข่าวสาร (ข้อ ๑๙), เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ (ข้อ ๒๑) รวมถึงความเห็นที่ ๓๗ (general comment ๓๗)๑๑๔ 
ของข้อบทที่ ๒๑, เสรีภาพในการสมาคม (ข้อ ๒๒) และสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ (ข้อ ๒๕) เป็นต้น 

สิทธิในการแสดงออกอย่างสงบในการชุมนุม การสมาคม และเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
ได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เช่น ในมาตรา ๓๔ กล่าวถึงสิทธิ 
“เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน” 

                                                           
๑๑๔ อ้างแล้ว 



๗๒ 

มาตรา ๓๖ ประกัน “เสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่าทางใด ๆ” มาตรา ๔๑ ประกันว่า “บุคคลและชุมชน
ย่อมมีสิทธิ.. (ในเรื่องต่าง ๆ  รวมถึงการ) ...เสนอเรื่องราวร้องทุ กข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผล 
การพิจารณาโดยรวดเร็ว” มาตรา ๔๒ ประกันว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์สหภาพ 
องค์กร ชุมชน หรือหมู่คณะอ่ืน” และ มาตรา ๔๔ ประกันว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ 
และปราศจากอาวุธ”  

อย่างไรก็ดี ประเทศไทยสามารถจ ากัดการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนบางประการได้เท่าที่จ าเป็น  
และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในบทบัญญัติแห่งกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ( ICCPR)  
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การจ ากัดเช่นว่านั้นจ าต้องเป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมาย จ าต้องมี 
เพ่ือวัตถุประสงค์อันชอบธรรมตามบทบัญญัติใน ICCPR และต้องเป็นไปตามหลักความจ าเป็นและหลักความ 
ได้สัดส่วนเพ่ือบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์นั่นหมายถึงว่าการจ ากัดสิทธิเหล่านี้จ าต้องผ่านหลักเกณฑ์๑๑๕ 
กล่าวคือ (ก) เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายจะต้องชัดเจนและทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ ๑๑๖ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายนั้นต้องเขียนด้วยข้อความท่ีชัดเจนมากพอที่จะให้แต่ละบุคคลสามารถก ากับการกระท า
ของตนตามนั้นได้๑๑๗ (ข) กระท าไปตามวัตถุประสงค์โดยชอบธรรมตามบทบัญญัติใน ICCPR และรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย (ค) พิสูจน์ได้ว่ากระท าไปด้วยความจ าเป็นเพ่ือวัตถุประสงค์โดยชอบธรรมตามกฎหมาย 
และ (ง) พิสูจน์ได้ว่าเป็นมาตรการซึ่งจ ากัดสิทธิน้อยที่สุดและได้สัดส่วนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๑๑๘ 

ภายใต้กรอบกฎหมายของประเทศไทยเองก็มีรายงานว่ากฎหมายหมิ่นประมาทในทางอาญา (มาตรา 
๓๒๖ – ๓๒๘) แห่งประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย) มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือมาตรา ๑๑๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญาประเทศไทยซึ่งบัญญัติ
เกี่ยวกับการกระท าที่ก่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน และให้เกิดการเปลี่ ยนแปลง 
ในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล และพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ โดยกฎหมายเหล่านี้ 
ได้ถูกน าไปใช้เพ่ือคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และนักกิจกรรมการเมืองหลายคนท าให้หลายหน่วยงาน  
ด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงองค์การสิทธิมนุษยชนระหว่างระเทศ  ได้แก่  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่ งสหประชาชาติ  (UN Human Rights Committee) ได้แสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น 
ในประเทศไทยเมื่อครั้งที่ท าการทบทวนรายงาน  ตามรอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธกรณีของประเทศไทย 
ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐๑๑๙ 
                                                           
๑๑๕ ความเห็นทั่วไปที ่๓๔, ย่อหนา้ที่ ๒๑ – ๓๖ ดูเพิ่มเติมที่คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสหประชาชาต,ิ ‘รายงานของผู้รายงาน พิเศษด้านการส่งเสริม 

และคุ้มครองเสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก, Frank La Rue’, ๔ มิถนุายน ๒๕๕๕, A/HRC/๒๐/๑๗, ย่อหนา้ ๖๔ และ ๘๑, ดูได้ที่: 
http://www.refworld.org/docid/5008134b2.html 

๑๑๖ เพิ่งอ้าง  
๑๑๗ ความเห็นทั่วไปที ่๓๔, ย่อหนา้ที่ ๒๕  
๑๑๘ เพิ่งอ้าง 
๑๑๙ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ(UN Human Rights Committee) เมื่อครั้งที่ท าการทบทวนรายงานตาม รอบเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามพันธกรณีของประเทศไทยได้แสดงความกังวลเกีย่วกบั “การใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการด าเนินการเกีย่วกับ 
การหมิ่นประมาทในทางอาญาต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน นักกจิกรรม ผู้สื่อขา่ว และบุคคลอื่น ๆ”เนื่องจากการที่เขาหรือเธอใช้สิทธิเสรีภาพ 
ขั้นพื้นฐานและแนะน าว่าประเทศไทย “ควรจะใช้วิธกีารต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อประกันว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก 

http://www.refworld.org/docid/5008134b2.html


๗๓ 

ยิ่งไปกว่านั้นประเทศไทยยังมีพันธกรณีในการประกันว่าบุคคลทั้งหลายจะได้รับการปกป้องจากการ
กระท า๑๒๐ ใด ๆ โดยบุคคลหรือองค์กรเอกชนต่าง ๆ ที่ส่งผลเป็นการบั่นทอนสิทธิมนุษยชนตามกติการะหว่าง
ประเทศในการใช้เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานใด ๆ๑๒๑ ตามที่ได้กล่าวถึงในข้างต้นภาระหน้าที่ในการปกป้อง (Protect) นี้
ได้รับการรับรองเช่นกันภายใต้เสาที่หนึ่ง (๑st Pillar) ของหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชน 

(UN Guiding Principles on Business and Human Rights หรือ UNGPs) ซึ่งก าหนดพันธกรณีของ
รัฐในการปกป้อง๑๒๒ 

ตัวอย่างการฟ้องเพ่ือคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยบริษัท เอกชนซึ่งเป็นที่สนใจขององค์การ 
ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ คือ คดีบริษัทอุตสาหกรรมสัตว์ปีก บริษัท ธรรมเกษตร จ ากัด ฟ้องแรงงาน
เมียนมาร์ ๑๔ คน รวมถึงสื่อมวลชน นักปกป้องสิทธิมนุษยชน เป็นจ าเลยรวมทั้งสิ้น ๒๒ คน ใน ๓๗ คดี๑๒๓  
จนคณะผู้เชี่ยวชาญพิเศษตามอาณัติของสหประชาชาติ ๕ ด้าน๑๒๔ ประณามการใช้กระบวนการยุติธรรมในทางที่ผิด
ของบริษัท ธรรมเกษตร จ ากัด ในการคุกคามและปิดปากนักปกป้องนักสิทธิมนุษยชนเพ่ือเปิดเผยสิ่งที่พวกเขามอง
ว่าเป็นการละเมิดสิทธิแรงงานและเอาเปรียบบริษัท๑๒๕ นอกจากนั้นเรื่องนี้ยังปรากฏในรายงาน TRAFFICKING IN 
PERSONS REPORT หรือ TIP Report ฉบับที่ ๒๐ ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเผยแพร่ 
เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ท าให้ประเทศไทยยังคงสถานะ Tire ๒๑๒๖ 

                                                                                                                                                                                           
ในรูปแบบต่าง ๆ จะได้รับการคุ้มครองตามข้อ ๑๙ ของกติกา” ดูคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ‘ข้อสังเกตโดยสรุปต่อการ
พิจารณารายงานตามวาระที ่สองของประเทศไทย’, ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐, CCPR/C/THA/CO/๒, ย่อหน้า ๓๕-๓๖, ดูได้ที่: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fTHA %2fCO%2f2&Lang=en 

๑๒๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ‘ความเห็นทัว่ไปที่ ๓๑: ธรรมชาติของพันธกรณีโดยทั่วไปของประเทศ สมาชิกของกติการะหวา่ง
ประเทศ’, CCPR/C/๒๑?Rev.๑/Add/๑๓, ๒๐๐๔, ย่อหน้า ๓, ดูได้ที่: https://www.refworld.org/docid/478b26ae2.html ทั้งนี้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติซ่ึงเป็น องค์กรที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามพันธกรณีตามกตกิาและประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญอิสระ
ก่อตั้งโดย ICCPR ได้ระบุใน ความเห็นทัว่ไปที่ ๓๑ ว่า “ประเทศสมาชิกมีหนา้ทีต่้องคุ้มครองสิทธิตามกติการะหว่างประเทศ โดยสิทธิดังกล่าวจะถกู 
คุ้มครองอย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อรัฐคุ้มครองบุคคลจากการละเมิดสิทธจิากการกระท าของเจ้าหนา้ที่รัฐ และจากการกระท า ของเอกชนทีจ่ะกระทบ 
การใช้สิทธิตามกตกิาระหว่างประเทศด้วยการควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกันเท่าทีจ่ะ สามารถควบคุมได้” 

๑๒๑ ดูคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, ‘ความเห็นทัว่ไปที่๓๔: ข้อ๑๙, เสรีภาพในการมีและแสดง ความเห็น’, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔, 
CCPR/C/GC/๓๔, ย่อหน้า ๗ ดูได้ที่: https://bangkok.ohchr.org/programme/documents/general_comment_34_th.pdf  

๑๒๒ ส านักงานขา้หลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ(OHCHR), ‘หลักปฏิบัติของสหประชาชาตวิ่า ดว้ยการด าเนินธุรกจิและ 
สิทธิมนุษยชน: การปฏิบัติตามกรอบ คุ้มครอง เคารพ และเยียวยา (UNGPs)’, ๒๐๑๑, หน้า ๓- ๑๓, ดูได้ที่: 
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf  

๑๒๓ https://prachatai.com/journal/2020/04/87292  
๑๒๔ รายงานการตามอาณัติของคณะท างานด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทขา้มชาติและองค์กรธุรกิจอื่น ๆ; ผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิด้านเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก; ผู้เสนอรายงานพิเศษวา่ด้วยสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน; ผู้เสนอ
รายงานพิเศษว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนของผู้อพยพ;ผู้เสนอรายงานพิเศษว่าดว้ยรูปแบบร่วมสมัยของการใช้แรงงานทาส อนัประกอบดว้ยสาเหตแุละ
ผลกระทบ; และคณะท างานด้านการเลอืกปฏบิัติต่อผู้หญิงและเด็ก 

๑๒๕ 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25714&LangID=E&fbclid=IwAR2UF7WZ3NVtzUwBLKe
jBinyVvaNt6200YRXMo_I8mIe6e_zGs๐XPGDsISM  

๑๒๖ https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf, หน้า ๔๘๕.  

https://bangkok.ohchr.org/programme/documents/general_comment_34_th.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25714&LangID=E&fbclid=IwAR2UF7WZ3NVtzUwBLKejBinyVvaNt6200YRXMo_I8mIe6e_zGs๐XPGDsISM
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25714&LangID=E&fbclid=IwAR2UF7WZ3NVtzUwBLKejBinyVvaNt6200YRXMo_I8mIe6e_zGs๐XPGDsISM
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf,%20หน้า


๗๔ 

จากการรวบรวมข้อมูลโดยสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ๑๒๗ พบว่า นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ ถึง
พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีกรณีที่เข้าข่ายเป็นการฟ้องคดีเพ่ือปิดปาก จ านวน ๒๑๒ กรณี๑๒๘ ในจ านวนนี้พบว่าเป็นการ
ด าเนินคดีแพ่ง จ านวน ๙ กรณี คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา จ านวน ๗ กรณี และคดีอาญา จ านวน ๑๙๖ กรณี 
โดยในคดีอาญานั้นความผิดที่ถูกน ามาใช้มากที่สุด คือ ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๓๒๖ และมาตรา ๓๒๘ ความผิดตามมาตรา ๑๔ (๑)๑๒๙ (๒๒) และ(๓)๑๓๐ ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
ของสังคม เช่น ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ (ความผิดฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์) 
มาตรา ๑๑๖ (ความผิดฐานการกระท าที่ก่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน)  
มาตรา ๒๑๕ และ ๒๑๖ (ความผิดฐานมั่วสุมก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง) เป็นต้น ส่วนในคดีแพ่งพบว่าส่วนใหญ่
เป็นการฟ้องร้องด้วยข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ (ฐานละเมิดทางแพ่ง)  
และมาตรา ๔๒๓ (ฐานหมิ่นประมาททางแพ่ง) ซึ่งในบางคดีมีการฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจ านวนมาก 

ส าหรับการฟ้องร้องด าเนินคดีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน หรือนักกิจกรรมทางการเมืองโดยรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่รัฐนั้นส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากบริบทของสังคมไทยในปัจจุบันที่อยู่ในช่วงของการปกครองโดยคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มีนโยบายเน้นความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคมเป็นหลักจึงมีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวด รวมถึงการออกประกาศและค าสั่งหัวหน้า คสช. และกฎหมายที่มีเนื้อหาเป็นการจ ากัดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพชุมนุมโดยสงบเป็นจ านวนมากส่งผลให้  
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหลายรายถูกด าเนินคดีในความผิดต่าง ๆ เช่น การด าเนินคดีในความผิดตามค าสั่งหัวหน้า 
คสช. ที่ ๓/ ๒๕๕๘ ข้อ ๑๒ และความผิดตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อผู้ที่ออกมา
ชุมนุมเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งหรือต่อผู้จัดและผู้เข้าร่วมแสดงความเห็นในเวทีสัมมนาหรือเสวนาทางวิชาการ 
หรือการด าเนินคดีกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และนักกิจกรรมทางการเมืองที่ออกมารณรงค์เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ 
เมื่อปี ๒๕๕๙ เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีการใช้กฎหมายที่มีความผิดทางอาญาอ่ืน ๆ ฟ้องร้องด าเนินคดีต่อนักกิจกรรม 
ทางการเมืองด้วย เช่น กรณี นายจตุภัทร  บุญภัทรรักษา หรือ “ไผ่ ดาวดิน” ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง 
แจ้งความด าเนินคดีในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ จากการแชร์บทความของส านักข่าว BBC 
Thai บนสื่อสังคมออนไลน์๑๓๑ นอกจากนั้นยังมีกรณีที่นักการเมืองและผู้สื่อข่าวซึ่งถูกมองว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับ
รัฐบาลถูกแจ้งความด าเนินคดีในความผิดฐานยุยงปลุกปั่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๖ เนื่องมาจาก
การแสดงความคิดเห็นผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ กรณี ประชาชนและนักศึกษา ๑๔ คน ถูกด าเนินคดีในการชุมนุม

                                                           
๑๒๗ รายงานขอ้เสนอแนะต่อการคุ้มครองผู้ใช้สิทธิและเสรีภาพเพือ่การมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะจากการถูกฟอ้งคดี, สมาคมนักกฎหมายสิทธิ

มนุษยชน, ๒๕๖๒   
๑๒๘ ยังไม่นับรวมการฟอ้งคดีในบางข้อกล่าวหาและความผิดตามกฎหมายบางฉบับเนื่องจากมีข้อจ ากัดในการจ าแนกและการเข้าถึงรายละเอยีดของคดี 

เช่น ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความมั่นคง เป็นต้น  
๑๒๙ ความผิดตามมาตรา ๑๔ (๑) ของพระราชบัญญัติวา่ด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มกัจะถูกใช้ร่วมกับความผิดฐาน 

หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๘ อยา่งไรก็ดี ปัจจุบันได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมความผิดตามมาตรา ๑๔ (๑) แลว้ 
โดยก าหนดไม่ให้น ามาใช้ร่วมกับความผดิฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาอกีต่อไป  

๑๓๐ ความผิดตามมาตรา ๑๔ (๒) และ (๓) มักจะถกูน ามาใช้ในมิติด้านความมั่นคง โดยเฉพาะการวิพากษว์ิจารณ์รัฐบาล โดยใช้ควบคู่กับความผิดฐานยุยง
ปลุกปั่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖  

๑๓๑ ในเฟสบุ๊คของ BBC Thai ปรากฏมีผู้แชร์บทความดังกล่าวจ านวนมาก แต่มีจตภุัทร บุญภัทรรักษา คนเดียวที่ถูกด าเนินคดี 



๗๕ 

เรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อปี ๒๕๕๘ ในข้อหายุยงปลุกปั่นฯ ตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๖ 
การด าเนินคดีต่อประชาชนและนักกิจกรรมทางการเมืองจากการเคลื่อนไหวรณรงค์โหวตโน (Vote NO) ไม่รับร่าง
รัฐธรรมนูญที่ร่างโดย คสช๑๓๒ คดีการจัดกิจกรรมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่บริเวณถนนราชด าเนิน (RDN๕๐)  
มีประชาชนถูกด าเนินคดีจากการชุมนุมอย่างสงบมากถึง ๕๐ คน รวมถึงการด าเนินคดีต่อกลุ่มคนอยากเลือกตั้งกว่า 
๑๓๐ คนที่ชุมนุมเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งเมื่อปี ๒๕๖๑๑๓๓ เป็นต้น 

ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรมทางการเมือง 
องค์การสหประชาชาติ ได้ให้ค านิยามของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ๑๓๔ ว่า ผู้หญิงนักปกป้อง 

สิทธิมนุษยชนคือ “ผู้หญิงหรือบุคคลใด ๆ ก็ตามท่ีท างานเพ่ือปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือท างานเกี่ยวกับประเด็นของ
ผู้หญิงหรือสิทธิทางเพศสภาพ” โดยส าหรับสถานการณ์ของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนั้น 
นอกจากจะต้องพบเจอรูปแบบของการคุกคามดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนยังต้อง
เผชิญกับผลกระทบหรือแรงกดดันในทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมหรืออคติทางเพศที่เพ่ิมมากขึ้น เช่น  
การถูกคุกคามโดยเจ้าหน้าที่รัฐบางคน เช่น การเฝ้าติดตาม สอดแนม การใช้ค าพูดที่ เป็นการเหยียดเพศ  
และลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิง ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนส่วนมากยังมีภาระในการดู แล
ครอบครัวรวมถึงผู้สูงอายุด้วยท าให้การท างานปกป้องสิทธิมนุษยชนของพวกเธอมีความยากล าบากและซับซ้อน
มากกว่านักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นผู้ชาย และหากพวกเธอต้องเผชิญกับการถูกฟ้องร้องด าเนินคดีหรือถูกคุมขัง
ก็ยิ่งท าให้เกิดผลกระทบต่อการท าหน้าที่ของพวกเธอในครอบครัวและการท างานด้านการปกป้องสิทธิมนุษยชน
มากยิ่งขึ้นไปอีก ในขณะที่ปัจจุบันรัฐบาลยังขาดมาตรการในการคุ้มครองผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากการ
คุกคามหรือจากแรงกดดันที่เกิดขึ้นดังกล่าว 

การใช้มาตรการด้านความม่ันคงเพื่อจ ากัดการท ากิจกรรมของประชาชน 
กฎหมาย นโยบาย หรือแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงของรัฐมักถูกใช้เป็นเครื่องมือในการจ ากัดขอบเขต

การท างานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล เช่น การสั่งห้ามออกนอกพ้ืนที่ การเรียกให้
เข้าไปรายงานตัวและการข่มขู่หรือสั่งให้ยุติกิจกรรมซึ่งก าลังด าเนินการอยู่โดยกฎหมายที่มักถูกน ามาใช้ด าเนินคดี
กับผู้เห็นต่างทางการเมืองหรือผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล นักกิจกรรมบางคนถูกด าเนินคดีและถูกพิพากษาว่า 
มีความผิดด้านความมั่นคงที่คลุมเครือไม่ชัดเจนกฎหมายที่มักถูกน ามาใช้เพื่อฟ้องร้องด าเนินคดีกับนักสิทธิ
มนุษยชน และนักกิจกรรมด้านประชาธิปไตยและการเมือง เช่น  

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒  
มาตรา ๑๑๒ เป็นมาตราหนึ่งในประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งบัญญัติไว้ว่า  
“ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท  

หรือผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี”  
ซึ่งตามเจตนารมณ์ของกฎหมายมาตรานี้ก็เพ่ือปกป้องคุ้มครองพระมหากษัตริย์ต่อการถูกใส่ร้ายป้ายสี 

หรือถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรม โดยไม่ใช่การติชมโดยสุจริต หรือวิจารณ์ในแง่วิชาการ อย่างไรก็ดีที่ผ่านมา
กฎหมายมาตรา ๑๑๒ ถูกตีความและน ามาใช้อย่างกว้างขวางเพ่ือด าเนินคดีและเอาผิดกับการกระท าหลายรูปแบบ 
                                                           
๑๓๒ อ้างข้อกล่าวหาความผิดตาม พระราชบัญญัติ วา่ด้วยการออกเสียงประชามติรา่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙. 
๑๓๓ รายละเอยีดตามภาคผนวก 
๑๓๔ (A/HRC/๑๖/๔๔, para. ๓๐). 



๗๖ 

อย่างไม่มีขอบเขต และประชาชนไม่สามารถเข้าใจได้ว่าการกระท าแบบใดจะผิดกฎหมายหรือไม่ในขณะที่เจ้าหน้าที่
ในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดี  มาตรา ๑๑๒ มักได้รับแรงกดดันจากสังคม และไม่กล้าใช้
ดุลพินิจที่เป็นประโยชน์ต่อจ าเลย เช่น การสั่งไม่ฟ้องคดี การไม่อนุญาตให้ผู้ต้องหาได้รับการประกันตัว เป็นต้น๑๓๕  

ในเรื่องนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง  จันทรางศุ อดีตปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้ได้รับเชิญ 
เป็นพยานโจทก์ในคดีฐานความผิดตามมาตรา ๑๑๒ หลายคดีได้กล่าวถึงกลไกในกระบวนการยุติธรรมที่ต้องท างาน
ต่อจากต ารวจนั่นคือ อัยการและผู้พิพากษาว่า “การวินิจฉัยให้ใครสักคนไม่ผิดกฎหมายมาตรา ๑๑๒ เป็นเรื่อง
ยากเย็นและเสี่ยงต่ออาชีพการงาน” ศาสตราจารย์ธงทองยังวิเคราะห์ความแตกต่างของประโยคว่า “หมิ่นประมาท
พระมหากษัตริย์” ซึ่งเป็นชื่ออย่างเป็นทางการของกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ และประโยคว่า “หมิ่นพระบรม 
เดชานุภาพ” ซึ่งผู้คนส่วนหนึ่งใช้เรียก ม. ๑๑๒ โดยศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง มีความเห็นว่า “ค าหลายค าที่ใช้ 
ในภาษาไทยไม่ตรงกันกับความหมายในตัวกฎหมายแท้ เช่น พูดกันโดยทั่วไปเป็นภาษาปากว่าเป็นความผิดฐาน
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพแต่ความจริง มาตรา ๑๑๒ ใช้ค าว่า ดูหมิ่น หมิ่นประมาท แสดงความอาฆาตมาดร้าย  
ซึ่งมีความหมายเฉพาะเจาะจงเคร่งครัดมากในกฎหมายอาญา แต่พอมาใช้ภาษาปากถ้อยค าของเราว่า 
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพอาจจะหมายความถึงทุกสิ่งเลยที่เราเห็นว่ามันไม่เหมาะสมความไม่เหมาะสมกับความผิด
กฎหมายอาญามันเป็นคนละเรื่องกัน เวลานี้อาจจะรู้สึกว่าความเข้าใจของสังคมไทยเกี่ยวกับสาระที่แท้ของมาตรา 
๑๑๒ ก็ไม่มี เพราะฉะนั้นการกล่าวหากันอย่างฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็นว่าใครเป็นผู้รับผิดตามมาตรา ๑๑๒ นั้น 
ดูเหมือนจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง”๑๓๖ 

ปัจจุบันการฟ้องร้องความผิดอาญามาตรา ๑๑๒ มิได้ถูกน ามาใช้ตามที่พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีแจ้งว่าเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระเมตตาไม่ให้น ามาใช้ในการ
ฟ้องร้องต่อประชาชน๑๓๗ อย่างไรก็ดีปัจจุบันพบมีการฟ้องร้องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล 
โดยการใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๖ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์มากขึ้น 

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๖๑๓๘ หรือ ความผิดข้อหา “ยุยงปลุกปั่น”  
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๖ เป็นกฎหมายที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันมากนัก เพราะในอดีตมีเหตุให้ใช้ 

ไม่บ่อยแต่หลังการรัฐประหารในปี ๒๕๕๗ ข้อหานี้ถูกใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ ต่อกลุ่มคนที่แสดงความคิดเห็นทางการเมือง 
ในทิศทางตรงข้ามกับรัฐบาลทหารจนเข้าลักษณะเป็นการตั้งข้อหาเพ่ือหวังผลทางการเมือง แม้กฎหมายมาตรานี้
หากเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตไม่ว่าจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การท างานของรัฐบาล วิพากษ์วิจารณ์

                                                           
๑๓๕ https://freedom.ilaw.or.th/freedom-of-expression-101/QA-112 
๑๓๖ อ่านค าบรรยายฉบับเต็มของ ศ.(พิเศษ) ธงทอง  จันทรางศุ เนื่องในโอกาสการสมัมนาเร่ืองการปรองดองและเสรีภาพในการแสดงออกในประเทศไทย 

จัดโดยสหภาพยุโรปประจ าประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๖ ได้ที่ : ประชาไท. “'ธงทอง' วิเคราะห์ในเวทีอียู ม.๑๑๒ vs เสรีภาพในการแสดง
ความเห็น”,เผยแพร่ ๑ ก.พ. ๒๕๕๖. https://prachatai.com/journal/2013/02/45056  

๑๓๗ https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/885238 
๑๓๘ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๖ บัญญัติไว้ว่า 

“มาตรา ๑๑๖ ผู้ใดกระท าให้ปรากฏแกป่ระชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธอีื่นใด อันไม่ใช่เป็นการกระท าภายในความมุง่หมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือ
ไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต 
(๑) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใชก้ าลังข่มขืนใจ หรือใช้ก าลังประทุษร้าย 
(๒) เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระดา้งกระเด่ืองในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจกัร หรือ 
(๓) เพื่อให้ประชาชน ล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี” 

https://prachatai.com/journal/2013/02/45056
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/885238


๗๗ 

กฎหมายที่เห็นว่าไม่ชอบธรรมหรือหากเป็นการใช้เสรีภาพการแสดงความคิดเห็นตามสิทธิขึ้นพ้ืนฐานในรัฐธรรมนูญ 
ย่อมไม่เป็นความผิดตามมาตรา ๑๑๖ และที่ส าคัญเมื่อกฎหมายนี้อยู่ในหมวด “ความมั่นคง” การกระท าที่จะถือว่า
ผิดมาตรา ๑๑๖ ผู้กระท าต้องมีเจตนาให้กระทบต่อความมั่นคงด้วย๑๓๙  

อย่างไรก็ดีค าว่า “สุจริต” เป็นค าที่มีความหมายคลุมเครือและยากต่อการพิสูจน์ และการแจ้ง 
ข้อกล่าวหาต่อประชาชนมักเป็นการใช้ดุลยพินิจของพนักงานสอบสวน ทั้งนี้แม้คดีส่วนมากที่ประชาชนถูกฟ้อง  
ตามความผิดฐานยุยงปลุกปั่น ตามมาตรา ๑๑๖ ศาลมักจะยกฟ้อง หากแต่การฟ้องร้องคดีที่มุ่งยุติการแสดงความ
คิดเห็นที่แตกต่างหรือวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลย่อมก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ถูกฟ้องคดีอย่างมากเพราะท าให้ผู้ถูกฟ้องคดี
บางคนถูกจ ากัดเสรีภาพหากไม่ได้รับสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราว รวมถึงการต้องเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมากในการสู้คดี 
นอกจากนั้นการถูกฟ้องคดียังท าให้เกิดความหวาดกลัว และส่งผลกระทบทางจิตใจแก่ผู้ถูกฟ้อ งคดี รวมถึง
ผลกระทบที่เกิดกับครอบครัว เป็นต้น  

ตัวอย่างกรณีเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ศาลอาญายกฟ้องนายธเนตร  อนันตวงษ์ นักกิจกรรม 
ทางการเมืองอายุ ๓๐ ปี ซึ่งถูกฟ้องคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖ คือ ข้อหา“ยุยงปลุกปั่น”  
และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ (๓) จากการร่วมชุมนุมทางการเมือง และโพสต์
และแชร์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล คสช. และกองทัพ ในเฟซบุ๊กส่วนตัว จ านวน ๕ ข้อความเมื่อปี ๒๕๕๘  
คดีนี้ เคยถูกพิจารณาในศาลทหารกรุงเทพฯ ก่อนคดีจะถูกโอนย้ายมาที่ศาลอาญาช่วงปลายปี ๒๕๖๒  
โดยนายธเนตร ถูกควบคุมตัวระหว่างสู้คดีทั้งสิ้นเป็นเวลา ๓ ปี ๑๐ เดือนก่อนที่ศาลจะมีค าพิพากษายกฟ้อง  
โดยค าพิพากษาความตอนหนึ่งว่า  

“ศาลวินิจฉัยว่าจากค าเบิกความของจ าเลย จ าเลยยังเป็นเพียงผู้เข้าร่วมการชุมนุมไม่ใช่แกนน าการโพสต์
ข้อความดังกล่าวจึงมิน่าจะเป็นการชักชวนให้ประชาชนมาก่อความวุ่นวายแต่น่าเชื่อว่ากระท าไปในฐานะพลเมือง
คนหนึ่ง และการที่จ าเลยโพสต์เฟซบุ๊กแม้จะมีความเห็นต่างกับฝ่ายผู้มีอ านาจในขณะนั้นแต่ก็ได้กระท าภายใน  
ความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญเชื่อได้ว่าความคิดเห็นของจ าเลยมิได้มีเจตนาเพ่ือให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้าง
กระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดเกิดความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักรหรือท าให้เกิดการล่วงละเมิดกฎหมาย
แผ่นดินแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นติชมโดยสุจริตพยานหลักฐานของโจทก์ที่น าสืบยังไม่มีน้ าหนักที่จะรับฟังได้ว่า
จ าเลยกระท าความผิดตามฟ้องจึงพิพากษายกฟ้อง”๑๔๐ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  
พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการปรับปรุงเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
ซึ่ง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมนี้ เคยถูกคัดค้านอย่างหนัก
จากนักสิทธิมนุษยชน และประชาชนทั่วไป ก่อนการพิจารณาในวาระที่ ๒ และ ๓ ในที่ประชุมของ สนช.  
ช่วงปลายปี ๒๕๕๙ โดยมีผู้ร่วมลงชื่อเกือบ ๔๐๐,๐๐๐ คนในเว็บไซต์ change.org๑๔๑ เรียกร้องให้สภานิติบัญญัติ
                                                           
๑๓๙ https://freedom.ilaw.or.th/blog/116NCPO  
๑๔๐ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 

https://www.tlhr2014.com/?p=18887&fbclid=IwAR240hujQHMOViSV99WcJsQBnL1p9mkshx75dWTChHYbyGFk07346dGfo๐g  
๑๔๑ https://www.change.org/p/%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94-

%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1-

https://freedom.ilaw.or.th/blog/116NCPO
https://www.tlhr2014.com/?p=18887&fbclid=IwAR240hujQHMOViSV99WcJsQBnL1p9mkshx75dWTChHYbyGFk07346dGfo๐g


๗๘ 

แห่งชาติชะลอการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ซึ่งการแก้ไขเพ่ิมเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นการ  
เปิดโอกาสให้ใช้ดุลยพินิจในการตีความกฎหมายเพ่ือใช้ด าเนินคดี ‘เนื้อหา’ บนโลกออนไลน์ได้อยู่ เช่น การเพ่ิม 
ค าว่า ‘บิดเบือน’ เข้าไปเป็นองค์ประกอบความผิด เช่น มาตรา ๑๔ (๑) ท าให้สามารถตีความได้กว้างขึ้นมาก  
และห่างไกลออกไปจากเจตนารมณ์เดิมที่มุ่งเอาผิดกับเพียงหน้าเว็บไซต์ปลอม จนครอบคลุมไปถึงการแสดงความ
คิดเหน็ส่วนบุคคลได้หลายรูปแบบ 

ในขณะเดียวกันในมาตรา ๑๔ (๒) มีการเพ่ิมค าว่า “ความปลอดภัยสาธารณะ” “ความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจ” และ “โครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ” จากฉบับเดิมระบุไว้ให้  
มาตรา ๑๔ (๒) เอาผิดการน าเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ สองลักษณะ คือ ๑) น่าจะเกิดความเสียหาย 
ต่อความมั่นคงของประเทศ และ ๒) น่าจะก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนซึ่งก็สามารถตีความเอาผิดกับ
เนื้อหาบนโลกในออนไลน์ได้อยู่แล้ว ดังนั้น การเพ่ิมนิยามใหม่ที่มีลักษณะตีความได้กว้างก็จะยิ่งท าให้กฎหมาย
บังคับใช้กับการจ ากัดการแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ได้กว้างขวางด้วยเช่นกัน และค าว่า “ก่อให้เกิด 
ความตื่นตระหนกแก่ประชาชน” ยังถือว่าเป็นเรื่องที่พิสูจน์กันได้ยาก และไม่ชัดเจนว่าประชาชนที่ได้รับข้อมูลแล้ว
ตื่นตระหนกตกใจหรือไม่หรือตระหนกตกใจแค่ไหนท าให้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการจ ากัดการใช้
เสรีภาพการแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การท างานของ
รัฐบาล๑๔๒  

ในเรื่องการด าเนินคดี เชิ งยุทธศาสตร์ เพ่ือระงับการมีส่ วนร่ วมในกิจการสาธารณะ (SLAPP) 
คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurists – ICJ) ได้เคยแสดงความกังวล 
ต่อการจ ากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกโดยการใช้กฎหมายหมิ่นประมาททางอาญา  
ตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย (มาตรา ๓๒๖, ๓๒๘,๓๒๙ และ ๓๓๐) และ มาตรา ๑๔  
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ว่าไม่เป็นไปตามพันธกรณีตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยภายใต้ ICCPR ทั้งนี้ เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมาย 
ดังกล่าวมีลักษณะก ากวมและเปิดช่องให้ตีความได้กว้างขวางอันเป็นการยากที่วิญญูชนจะสามารถเข้าใจและปฏิบัติตน 
ภายใต้กฎหมายเพ่ือหลีกเลี่ยงการรับโทษอาญาได้อีกทั้งมีการก าหนดโทษที่รุนแรงซึ่งขัดต่อหลักการความจ าเป็น
และความได้สัดส่วน เช่น การลงโทษจ าคุก๑๔๓ เป็นต้น 

                                                                                                                                                                                           
%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%
B8%A2%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9
%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%
B8%A5?use_react=false 

๑๔๒ https://ilaw.or.th/node/4901  
๑๔๓ เช่น ICJ, ‘ประเทศไทย : ICJ และ LRWC ได้ท าการส่งหนังสือเพื่อนศาล (Amicus Curiae Brief) ในคดีหมิ่นประมาท ทางอาญาต่อนักปกป้อง 

สิทธิมนุษยชน นายนานวิน (Nan Win) และนางสาวสธุารี  วรรณศิร,ิ’ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒,  ดูได้ที ่: https://www.icj.org/thailand-icj-and-
lrwc-submit-amicus-in-criminal-defamation-proceedings-againsthuman-rights-defenders-nan-win-and-sutharee-wannasiri/; ICJ, 
‘ประเทศไทย: หนังสือเพื่อนศาล (Amicus Curiae Brief) ในคดีหมิ่นประมาททางอาญาต่อนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน นายอานดี้ ฮอลล์ (Andy 
Hall),’ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙, ดูได้ที ่: https://www.icj.org/thailand-amicus-in-criminal-defamation-proceedings-against-
humanrights-defender-andy-hall/    

https://www.icj.org/thailand-amicus-in-criminal-defamation-proceedings-against-humanrights-defender-andy-hall/
https://www.icj.org/thailand-amicus-in-criminal-defamation-proceedings-against-humanrights-defender-andy-hall/


๗๙ 

ในเรื่องการป้องกันการด าเนินคดี เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือปิดกั้นก ารมีส่วนร่วมสาธารณะ (SLAPP)  
นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กับคณะ ได้เสนอให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๖๑/๑ โดยระบุไว้ในบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
และเพ่ิมเติมว่า “ปรากฏว่ามีการใช้สิทธิฟ้องร้องด าเนินคดีอาญาโดยไม่สุจริตหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงเพ่ือกลั่นแกล้ง
หรือเอาเปรียบจ าเลยในหลายกรณีหรือฟ้องคดีโดยมุ่งหวังผลอย่างอ่ืนยิ่งกว่าประโยชน์ที่พ่ึงได้ตามปกติธรรมดา เช่น 
การยื่นฟ้องต่อศาลในพ้ืนที่ห่างไกลเพ่ือให้จ าเลยได้รับความล าบากในการเดินทางไปต่อสู้คดีหรือการฟ้องจ าเลย 
ในข้อหาที่หนักกว่าความเป็นจริงเพ่ือให้จ าเลยต้องยอมกระท าหรือไม่กระท าการอันเป็นการมิชอบโดยเฉพาะ  
การฟ้องเพ่ือคุกคามการใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของจ าเลยในการป้องกันตนเองหรือปกป้องประโยชน์สาธารณะ
หรือการฟ้องโดยผู้เสียหายไม่ยอมมาปรากฏตัวอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ถูกฟ้องร้องและบุคคลอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง”๑๔๔ จึงขอเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๖๑/๑ ความว่า 

“ในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ หากความปรากฏต่อศาลเองหรือมีพยานหลักฐานที่ศาลเรียกมาว่าโจทก์ฟ้องคดี
โดยไม่สุจริตหรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริงเพ่ือกลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบจ าเลยหรือโดยมุ่งหวังผลอย่างอ่ืนยิ่งกว่า
ประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบให้ศาลยกฟ้องและห้ามมิให้โจทก์ยื่นฟ้องในเรื่องเดียวกันนั้นอีก 

การฟ้องคดีโดยไม่สุจริตตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงการที่โจทก์จงใจฝ่าฝืนค าสั่งหรือค าพิพากษา
ของศาลในคดีอาญาอ่ืนซึ่งถึงที่สุดแล้วโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรด้วย”   

ปัจจุบันประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๖๑/๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

อย่างไรก็ดี  ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้  มาตรา ๑๖๑/๑ นั้น  คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล 
(International Commission of Jurists- ICJ) ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการใช้บทบัญญัติมาตรานี้ในป้องกัน
การด าเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณะ (Strategic Lawsuit Against Public 
Participation หรือ SLAPP) โดยคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (ICJ) ได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม๑๔๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ว่า “กรณีที่มีการฟ้องคดีโดย ‘ไม่สุจริต’ หรือ ‘โดยบิดเบือนข้อเท็จจริง 
เพ่ือกลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบจ าเลย’หรือ‘โดยมุ่งหวังผลอย่างอ่ืนยิ่งกว่าประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบ” นั้น ปรากฏ
มาตราดังกล่าว (๑๖๑/๑) ไม่ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “ไม่สุจริต” อีกท้ัง ไม่ได้สะท้อนเจตนารมณ์ตามหลักการ
และเหตุผลในการแก้ไข เพ่ิมเติมกฎหมายดังกล่าวซึ่งคือการคุ้มครองการใช้เสรีภาพที่ได้รับการคุ้มครอง  
ตามรัฐธรรมนูญไทยหรือตามพันธกรณี ตามกฎหมายระหว่างประเทศของไทย ในกรณีนี้จึงมีความจ าเป็นที่ค าว่า 
“ไม่สุจริต” ควรได้รับการจ ากัดความเป็น พิเศษ อีกทั้งควรมีการระบุการห้ามฟ้องคดีเพ่ือคุกคามหรือข่มขู่บุคคล
หรือนิติบุคคลใดเนื่องจากการใช้สิทธิเสรีภาพ ของพวกเขาให้ชัดเจน”๑๔๖   

นอกจากนั้น มาตรา ๑๖๑/๑ บัญญัติให้การยกฟ้องโจทก์เป็นดุลพินิจของศาลโดยเฉพาะโดยมิต้อง
พิจารณาข้อโต้แย้งของคู่ความซึ่งคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลมองว่าคู่ความทั้งสองควรมีสิทธิโดยชัดแจ้ง  
ในการยื่นพยานหลักฐานเพ่ือสนับสนุน ข้อกล่าวอ้างของตนต่อศาล และเพ่ือเป็นแนวทางให้ศาลในการวินิจฉัยเรื่อง
                                                           
๑๔๔ นายมหรรณพ เดชวิทักษ ์และพวก, ‘หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา’, 

เสนอต่อประธานสภานิติบัญญัตแิห่งชาติ, ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐, ดูได้ที่: http://web.senate.go.th/bill/bk_data/429-1.pdf ; ดู NAP,  
หน้า ๑๐๕. 

๑๔๕ อ้างแล้ว 
๑๔๖ เร่ืองเดียวกัน หนา้ ๙. 



๘๐ 

ดังกล่าว นอกจากนั้น คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลยังเห็นว่าไม่ว่าในกรณีใดศาลควรใช้ความพยายามอย่างสูง
ที่สุดในการที่จะไต่สวนมูลฟ้องและด าเนินการพิจารณาคดีโดยไม่ล่าช้าเพ่ือให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้ข้อ ๑๔ 
(๓) (ค) กติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และเพ่ือลดผลกระทบและภาระในการต่อสู้
คดีของเหยื่อการด าเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ (SLAPP)๑๔๗ 

                                                           
๑๔๗ อ้างแล้ว หน้า ๘. 



บทที่ ๗ 
ความรุนแรงเชิงโครงสร้างทางสังคม 

 
บริบทท่ัวไป 

ประเทศไทยมีประมวลกฎหมายอาญาซึ่งบัญญัติให้ผู้กระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราต้องได้รับ
โทษทางอาญากฎหมายดังกล่าวมีการแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหลายครั้งซึ่งการแก้ไขเพ่ิมเติม
ครั้งล่าสุดใน พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในหลาย
ประเด็น เช่น การเพิ่มเติมค านิยามค าว่า “กระท าช าเรา” หรือก าหนดให้การกระท าความผิดเกี่ยวกับเพศแก่บุคคล
ซึ่งไม่สามารถปกป้องตนเองได้อันเนื่องมาจากทุพพลภาพ ผู้มีจิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟ่ันเฟือน คนเจ็บป่วย 
คนชรา สตรีมีครรภ์ หรือผู้ซึ่งอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบ ผู้กระท าต้องรับโทษหนักขึ้นเพ่ือเป็นการคุ้มครอง
บุคคลซึ่งไม่สามารถปกป้องตนเองได้ (vulnerable person) เป็นต้น 

ปัญหาเกี่ยวกับการข่มขืนกระท าช าเราเป็นอาชญากรรมทางเพศที่เกิดขึ้นในทุกสังคมทั่วโลกและมี
แนวโน้มที่จะมีจ านวนเพ่ิมขึ้นรวมถึงมีระดับของความรุนแรงมากขึ้นโดยมีการกระท าที่รุนแรงทั้งทางร่างกาย จิตใจ
และทางเพศต่อเหยื่อส าหรับประเทศไทยพบว่าปัญหาการข่มขืนได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเหยื่อที่ถูกข่มขืน  
ส่วนใหญ่เป็นได้ทั้งชายและหญิงมีทุกช่วงอายุตั้งแต่เด็ก ๑ ขวบไปจนถึงคนชราก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อ
ได้เช่นกัน และยิ่งไปกว่านั้นผู้ข่มขืนก็มิใช่มีแต่เฉพาะบุคคลแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเท่านั้น  แต่ในปัจจุบัน
ยังพบว่าการข่มขืนนั้นสามารถเกิดข้ึนได้ ทั้งจากบุคคลในเครือญาติ ครอบครัวเดียวกัน 

ในขณะเดียวกันปัญหาการใช้ความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบในประเทศไทยก็มีอัตราความรุนแรง 
เพ่ิมมากขึ้นเช่นเดียวกันความรุนแรงเป็นพฤติกรรมและการกระท าที่ล่วงละเมิดสิทธิบุคคลทั้งร่างกาย วาจา จิตใจ 
ทางเพศ ตลอดจนคุกคามจ ากัดและกีดกันสิทธิเสรีภาพทั้งในที่สาธารณะและในการด าเนินชีวิตส่วนตัวซึ่งเป็นผลให้
เกิดความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจแก่ผู้ถูกกระท าโดยเฉพาะความรุนแรงในครอบครัวซึ่งเกิดจากการ
กระท าของคนในครอบครัวต่อสมาชิกในครอบครัวของตนเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับบุคคลใกล้ชิด  
ทางแก้ปัญหาจะใช้มิติทางกฎหมายอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้สหวิชาชีพเข้าไปแก้ปัญหาเพ่ือรักษาสถาบั นครอบครัว 
ให้กลับมารักใคร่กลมเกลียวกันต่อไป 

ดังนั้น จึงได้มีการเสนอญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับการข่มขืนกระท าช าเรา และญัตติด่วน เรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎร  
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาและยุติการใช้ความรุนแรงในสังคม
ทุกรูปแบบ 

ความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงทางเพศ 
สถานการณ์ความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงและเด็กหญิงมีความไม่ปลอดภัยมากขึ้นในปัจจุบัน หลายครั้ง

ที่สถานที่ซึ่งควรเป็นพ้ืนที่ปลอดภัยส าหรับผู้หญิง เด็ก เยาวชน รวมถึงบุคคลหลากหลายทางเพศที่ถือเป็น 
กลุ่มเปราะบางกลับกลับกลายเป็นสถานที่ซึ่งไม่ปลอดภัยและสร้างความหวาดกลัวให้คนกลุ่มนี้มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็น
บ้าน โรงเรียน หรือชุมชนที่พักอาศัย ส าหรับเด็กพบว่าส่วนใหญ่เด็กมักถูกกระท าต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่าที่เด็ก  
จะเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ปกครอง ตัวอย่างเช่น กรณีเด็กผู้หญิงอายุ ๑๔ ปีในจังหวัดหนึ่งทางตอนใต้ซึ่งถูกข่มขืน



๘๒ 

กระท าช าเราต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายเดือนจากชายหลายคนในหมู่บ้านโดยที่เด็กถูกข่มขู่ไม่ให้น าเรื่องนี้ไปบอกใคร
จนต่อมาผู้ปกครองเห็นความผิดปกติ๑๔๘หรือกรณีเด็กหญิงอายุ ๑๔ และ ๑๖ ปีถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยครู ๕ คน
และรุ่นพ่ีอีก ๒ คนภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในภาคอีสาน๑๔๙ ทั้งสองกรณีสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  
ในการเข้าถึงความยุติธรรมโดยเฉพาะเมื่อผู้กระท าผิดเป็นครูหรือผู้มีอิทธิพลในชุมชนหรือผู้กระท าเป็นผู้ที่มีอ านาจ
ทางเศรษฐกิจหรือมีในครอบครัวเหนือกว่าเด็กและผู้หญิง เช่น กรณีพ่อข่มขืนลูก พ่ีชาย น้องชาย หรือสมาชิก 
ในครอบครัวที่เป็นชายข่มขืนน้องสาวหรือเด็กหญิงในบ้านปัญหาดังกล่าวมีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อผู้เสียหาย 
เป็นบุคคลที่มีความเปราะบาง เช่น เป็นคนพิการ โดยเฉพาะพิการทางสมอง หรือแรงงานบ้านรวมถึงแรงงาน 
ข้ามชาติที่ท างานในบ้าน เป็นต้น 

 
จ านวนเด็กและสตรีที่ถูกกระท าความรุนแรงที่มารับบริการของศูนย์พ่ึง (OSCC)ได้ กระทรวงสาธารณสุข 
จ านวนที่เข้ารับบริการ คน คน 
ผู้หญิงท่ีเข้ารับบริการ ๑๓,๐๐๐  
เด็กที่เข้ารับบริการ ๑๐,๙๗๗  
เด็กผู้หญิงท่ีถูกข่มขืน  ๔,๘๘๑ 
จ านวนหญิงและเด็กที่เข้ารับบริการ ๒๓,๙๗๗  

ข้อมูลล่าสุดจากรายงานกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
๒๕๖๑๑๕๐ 

 
จ านวนผู้ถูกกระท าความรุนแรงจ าแนกตามประเภทของการท าความรุนแรงที่มารับบริการของศูนย์พ่ึงได้ 

กระทรวงสาธารณสุข 
ประเภทของความรุนแรง จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ทางร่างกาย ๘,๖๓๖ ๖๐.๖๖ 
ทางเพศ ๔,๕๘๘ ๓๒.๒๔ 
โดยสมัครใจ ๒,๑๑๗  

 เด็กอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี ๑,๒๑๗  

 บุคคลอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์ ๗๖๗  
โดยไม่สมัครใจ ๒,๓๓๕  

 กระท าช าเรา ๑,๗๗๑  

 กระท าอนาจาร ๔๖๑  

 อ่ืนๆ เช่นสงสัยว่าถูกกระท าช าเรา (ญาติสงสัย) ๑๓๖  
ทางจิตใจ ๖๖๑ ๔.๖๔ 
                                                           
๑๔๘ https://mgronline.com/south/detail/9610000107165 
๑๔๙ https://workpointtoday.com/2020/05/11/rape-mukdahan-case/ 
๑๕๐ รายงานกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๒๕๖๑, หน้า ๑๔. 

http://www.violence.in.th/publicweb/pdf/M17/M172561.pdf 



๘๓ 

การละเลยทอดทิ้ง ๒๙๖ ๒.๐๗ 
การล่อลวง / บังคับแสวงประโยชน์ ๕๖ ๐.๓๙ 
รวม ๑๔,๒๓๗ ๑๐๐.๐๐ 

ที่มา : กองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ วันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑๑๕๑ 
 

รายงานจ านวนคดีความรุนแรงทางเพศต่อเด็กผู้หญิง รวมถึงคดีข่มขืนกระท าข าเรา อนาจารและ
ความผิดเกี่ยวกับเพศขึ้นสู่ศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร โดยส านักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑๑๕๒ 

 จ านวนคดี จ านวนคดี 
คดีที่เกิดกับหญิงมีอายุเกิน ๑๘ ปี   ๑,๐๕๙ 
คดีที่เกิดกับเด็กผู้หญิงอายุต่ ากว่าหรือ๑๘ปี  ๓,๒๐๔ 
   คดีเกิดกับเด็กผู้หญิง ๑๕-๑๘ ปี ๘๘๑       
   คดีเกิดกับเด็กผู้หญิงอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี  ๒,๓๒๓  
รวมคดีความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิง              ๔,๒๖๓ 

จากรายงานของส านักงานศาลยุติธรรมชี้ให้เห็นว่าเด็กผู้หญิงเป็นกลุ่มที่เผชิญกับความรุนแรงทางเพศ
มากท่ีสุดหรือคิดเป็นร้อยละ ๗๕ และในจ านวนเด็กผู้หญิงที่ถูกละเมิด ร้อยละ๗๒ เป็นเด็กผู้หญิงอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี 
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงกรณีที่มีการด าเนินคดีในศาลชั้นต้นซึ่งไม่ได้ระบุถึงผลคดีถึงที่สุดอย่างไร มีการ 
ยกฟ้องไกล่เกลี่ยหรือมีการลงโทษผู้กระท าหรือไม่และผู้เสียหายได้รับการเยียวยาอย่างไร 

ปัจจุบันแม้จะมีการจัดกลไกยุติธรรมทั่วประเทศแต่ยังปรากฏกรณีเด็กผู้หญิงที่ประสบความรุนแรง  
ทางเพศยังเข้าไม่ถึงความยุติธรรมดังจะเห็นได้ว่าจ านวนเด็กและผู้หญิงกรณีข่มขืนที่แจ้งความต่อสถานีต ารวจ  
ทั่วประเทศน้อยกว่าจ านวนเด็กผู้หญิงถูกข่มขืนที่มารับบริการจากศูนย์พ่ึงได้ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข๑๕๓ นอกจากนั้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID๑๙ )  
จากรายงานองค์กรเอกชนด้านสิทธิผู้หญิง๑๕๔ พบว่าสถิติความรุนแรงในครอบครัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๐ ในช่วง 
ล็อกดาวน์ควบคุม COVID - ๑๙ ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๓ เหตุครอบครัวอยู่ร่วมกันมากขึ้น  
และความเครียดสะสมจากปัญหาการตกงาน การขาดรายได้ และภาระหนี้สินครอบครัว รวมถึงปัญหาทัศนคติ  
ชายเป็นใหญ่จึงเป็นสาเหตุของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งอาจมีการใช้ความรุนแรงถึงขั้นท าให้อีกฝ่าย
เสียชีวิต และคาดว่าความรุนแรงในครอบครัวจะมีแนวโน้มสูงขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจภายหลังการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID๑๙) 

ทั้งนี้ แม้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยชน จะได้จัดให้มีบ้านพักฉุกเฉินส าหรับเด็กและ
ผู้หญิงรวมถึงกลุ่มหลากหลายทางเพศที่ได้รับความรุนแรงในครอบครัว หรือถูกกระท าด้วยความรุนแรงทางเพศให้
ได้รับความช่วยเหลือและคุ้มครอง อย่างไรก็ดีการที่บ้านพักฉุกเฉินเหล่านี้มีบุคลากรและงบประมาณที่จ ากัดท าให้
                                                           
๑๕๑ อ้างแล้ว, หน้า ๑๖. 
๑๕๒ รายงานสถิติคดีศาลยุตธิรรมทั่วราชอาณาจักร ประจ าป ีพ.ศ.๒๕๖๑ โดยส านกังานศาลยุติธรรม กระทรวงยุตธิรรม 
๑๕๓ รายงานการศึกษาของมูลนิธิผู้หญิง, ความรุนแรงทางเพศต่อเด็กผู้หญิงกับการเข้าถึงความยุตธิรรม  
ข้อเสนอแนะจากนโยบายและมาตรการสู่การปฏิบัติ 
๑๕๔ นายจะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อ านวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล https://news.thaipbs.or.th/content/293882?fbclid=IwAR2reQu๐
TUWIPLLWDlfSYPZ3rS๐9uCo-G1bLT1G5HuTTwtcfnTNs8ER-u24 



๘๔ 

ไม่สามารถท างานเชิงรุกได้การท างานจึงเป็นลักษณะต้องมีผู้ร้องเรียนหรือมีผู้ขอรับความช่วยเหลือ๑๕๕ท าให้ผู้หญิง
และเด็กที่เป็นผู้ เสียหายอีกจ านวนมากถูกทอดทิ้งเนื่องจากเป็นผู้ไม่รู้กฎหมายหรือไม่สามารถเข้าถึงกลไก 
การร้องเรียนหรือการช่วยเหลือได้เองโดยตรง  

Battered Women Syndrome  
Battered Women Syndrome เป็นกลุ่มอาการที่ผู้หญิงที่ ได้รับความรุนแรงในครอบครัวมานาน 

แต่ไม่สามารถยุติปัญหาความรุนแรงได้จนต้องกลับมาเป็นผู้ใช้ความรุนแรงกับสามีหรือคนรัก 
เนื่องจากปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ผู้หญิงมีทางเลือกค่อนข้างน้อยในการยุติปัญหา ซึ่งมักเกิดจาก

ทัศนคติของผู้ เกี่ยวข้องเมื่อเป็นคดีความก็มักได้รับการไกล่เกลี่ ยเพราะถือเป็นความผิดที่ยอมความกันได้ 
ตามกฎหมาย๑๕๖ที่ให้มีการประนีประนอมซึ่งเป็นประเด็นที่ได้รับความส าคัญจากคณะอนุกรรมการว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบแห่งสหประชาชาติ (CEDAW)๑๕๗ และคณะกรรมการอนุสัญญาต่อต้าน 
การทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรี (CAT)๑๕๘ ซึ่งมีข้อสังเกตว่า 
ในประเทศไทยการด าเนินคดีความรุนแรงในครอบครัวยังมีน้อยคณะกรรมการอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน ฯ  
จึงได้มีข้อเสนอต่อรัฐบาลไทยให้ด าเนินมาตรการแก้ไขบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระท า
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้อ านวยความสะดวกในการร้องเรียนให้ผู้เสียหายทราบถึงระบบ 
การขอความช่วยเหลือให้มีการเสริมสร้างระบบการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการคุ้มครองทางจิตสังคม
โดยเฉพาะผู้ เสียหายกรณี  Battered Women (Person) Syndrome ซึ่ งผู้หญิ งที่ ไม่พบทางออกในการยุติ 
ความรุนแรงในครอบครัวมีแนวโน้มกลับมาใช้ความรุนแรงกับสามีในกรณีนี้ที่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
ไม่สามารถคุ้มครองผู้หญิงได้ 

ศาสตราจารย์จรัญ  ภักดีธนากุล๑๕๙ อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และอดีตกรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติ
ผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ เสนอว่า ประเด็นที่ผู้กระท าความรุนแรงตกอยู่ในสภาพหรือ
เสมือนผู้ป่วยทางจิตมีโอกาสกระท าความรุนแรงโต้กลับ (Post Traumatic Syndrome Disorder และ Battered 
Wife Syndrome หรือ Battered Woman Syndrome หรือ Battered Person Syndrome) ไม่ได้ถูกน าไปใช้
เป็นตัวตั้งในการจัดท าร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกฎหมายนี้  
จึงช่วยอะไรไม่ได้ทั้งนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกามีคดีที่เกิดขึ้นหลังจากแพทย์ทางด้านจิตเวชมีมติยืนยันว่า Battered 
Wife Syndrome เป็นอาการเฉพาะชนิดหนึ่งของ Post Traumatic Syndrome Disorder ที่ศาลสูงสุดของ
สหรัฐอเมริการับไปปรับใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๙๔ เป็นเหตุให้จ าเลยพ้นมลทินจากโทษทัณฑ์ของกฎหมายอาญา 
แบบดั้งเดิมดังนั้นวงการการแพทย์ไทยราชวิทยาลัยทางจิตเวชของไทยควรมีมติวางหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนว่า  
การกระท าลักษณะนี้เป็นอาการป่วยทางจิตชนิดหนึ่งซึ่งเชื่อว่าศาลไทยจะรับไปใช้ประกอบการใช้กฎหมายอาญา 
ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ จรัญ เสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว เดิม
โดยเพ่ิมมาตรา ๔/๑ ระบุผู้ถูกกระท าถูกกระท าด้วยความรุนแรงซ้ าหลายครั้งหรือถูกข่มขู่ท าให้ผู้ ถูกกระท าตกอยู่ 

                                                           
๑๕๕ ข้อมูลจากการตรวจเยีย่มและหารือกบับ้านพักเด็กกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที ่๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓.  
๑๕๖ มาตรา ๔, พ.ร.บ.ผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว ๒๕๕๐  
๑๕๗ ข้อสังเกตเชิงสรุปกรรมการ CEDAW ต่อรายงานประเทศไทย 
๑๕๘ ข้อสังเกตเชิงสรุปกรรมการ CAT ต่อรายงานประเทศไทย 
๑๕๙ จรัญ ภกัดีธนากุล, http://womenthai.org/?p=394 



๘๕ 

ในสภาพจ ายอม (BWS) ไม่สามารถจะหลีกหนีให้พ้นจากการถูกกระท าความรุนแรงได้เพ่ือให้ศาลพิจารณาพิพากษา
ลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้เพียงใดก็ได้ 

ศิริพร  สะโครบาเน็ค๑๖๐ ประธานมูลนิธิผู้หญิงให้ความเห็นว่า กรณีที่ผู้หญิงถูกตั้งข้อหาฆ่าสามีได้มี 
การน าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาประกอบการพิจารณาคดี 
จนศาลพิพากษาให้รอการลงโทษท าให้ผู้หญิงมีโอกาสกลับมาอยู่กับครอบครัว และได้เสนอให้มีแนวปฏิบัติในการ
พิจารณาคดีเมื่อผู้หญิงต้องคดีฆ่าสามีเนื่องจากการถูกท าร้ายต่อเนื่องให้มีการน าประเด็นเรื่องการดูแลเลี้ยงดูบุตร 
มาประกอบการพิจารณาคดี รวมถึงควรมีหน่วยงานที่สามารถแทรกแซงเข้าไปช่วยเหลือเพ่ือไม่ให้ผู้หญิงต้องติดคุก
ระหว่างด าเนินคดีด้วย เช่น ให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวในส่วนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าความรุนแรง 
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ต้องเคารพความเป็นส่วนตัว และความต้องการของผู้เสียหายเป็นหลักกระบวนการไกล่เกลี่ย
ปรองดองต้องใช้ผู้ที่มีประสบการณ์ต้องค านึงถึงผู้เสียหายและความอ่อนไหวทางเพศสภาพ (Gender Sensitivity) 
ไม่ใช่เพียงค านึงถึงการด ารงอยู่ของสถาบันครอบครัว นอกจากนั้นต้องมีการปรับทัศนคติ ออกแบบความคิด และ
เลิกรูปแบบการออกแบบกฎหมายที่เริ่มจากคณะกรรมการระดับชาติ รวมถึงกฎหมายควรก าหนดกรอบการปฏิบัติ
ของกลไกที่เก่ียวข้องตั้งแต่ระดับชั้นพนักงานสอบสวนที่จะให้ความคุ้มครองผู้ถูกกระท าความรุนแรง ฯ 

ในเรื่องความรุนแรงในครอบครัวและการกรณีล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้หญิง ผู้แทนจากกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ชี้แจงถึงมาตรการการท างาน 
ของหน่วยงาน คือ สค. รับนโยบายจากคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการการป้องกันการคุกคามทางเพศในการท างาน 
โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือจัดท ามาตรการป้องกันและแก้ไขการคุกคามทางเพศน าไปสู่การปฏิบัติในส่วน
ราชการต่าง ๆ ในส่วนภาคเอกชนคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานติดตาม  
และประเมินผลมาตรการดังกล่าวในที่ท างานเมื่อติดตามแล้วท าให้ทราบว่าหน่วยงานที่รับมาตรการไป  
ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจัง เช่น ผู้เสียหายยังไม่กล้าเข้าร้องเรียนต่ออนุกรรมการฯ คณะรัฐมนตรี 
ได้ยกระดับแนวทางการแก้ไขปัญหาซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบโดยมีการ
เพ่ิมเติมกรณีการคุ้มครองผู้ เสียหายและพยานทั้งยังมีกลไกการติดตามประเมินผลโดยจะมีการรายงาน
คณะรัฐมนตรีผ่านคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศทุกปี๑๖๑ 

ในเรื่องความรุนแรงทางเพศในสถานศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) ชี้แจงว่าการสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากรเข้ามาเป็นอาจารย์จะมีหลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนก าหนด ซึ่งขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งว่าจะมีความเข้มงวดมากน้อยเพียงใด 

ในขณะที่องค์กรเอกชนด้านสิทธิผู้หญิงที่ท างานด้านการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ได้รับ  
ความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงทางเพศได้ให้ข้อเท็จจริงจากการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก  
เป็นจ านวนมากโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะ เช่น ผู้หญิงและเด็กในชนบทหรือผู้ที่เป็นคนพิการหรือแรงงานข้ามชาติ
พบว่าผู้หญิงและเด็กมีความยากล าบากในการเข้าถึงความยุติธรรม เช่น กรณีต ารวจปฏิเสธการรับแจ้งความ
เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องในครอบครัวหรือการไม่มีพนักงานสอบสวนหญิง และไม่มีห้องเฉพาะในการแจ้งความ 
เรื่องความรุนแรงทางเพศท าให้ผู้เสียหายมีความอับอาย หวาดกลัวท าให้ไม่กล้าให้การ เป็นต้น 

                                                           
๑๖๐ http://womenthai.org/?p=394, อ้างแล้ว 
๑๖๑ การชี้แจงของหน่วยงานต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 



๘๖ 

นอกจากนี้ ความรุนแรงและปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวจะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างมาก  และมัก
เป็นการใช้ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ แม้รัฐจะมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาแต่มาตรการบางอย่างยังไม่สามารถ
น ามาใช้คุ้มครองผู้ประสบปัญหาด้านความรุนแรงได้อย่างแท้จริง ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรเข้ามาท างาน
อย่างเต็มที่เพ่ือให้สามารถใช้มาตรการดูแลด้านต่าง ๆ ได้อย่างจริงจังและลดปัญหาความรุนแรงของเด็กและสตรีได้จริง 

กรณีปัญหาความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศในสถาบันการศึกษารัฐควรมีช่องทางการร้องทุกข์
เหตุที่เกิดในสถานศึกษาสถานศึกษาควรมีมาตรการคุ้มครองผู้เสียหายเพราะบางกรณีผู้เสียหายไม่สามารถร้องเรียน
ได้โดยตรง เช่น ถูกข่มขู่คุกคามจากผู้กระท าซึ่งมีอ านาจเหนือกว่าผู้เสียหายส่วนมากมี ความอับอายอย่างมาก 
หากเกิดการตั้งครรภ์ระหว่างศึกษาแม้จะมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ในความเป็นจริงมาตรการการคุ้มครอง  
ยังมีความอ่อนแอโดยเฉพาะทัศนคติของบุคคลากรในสถานศึกษา เช่น ถูกล้อเลียนถูกตีตราว่าเป็นคนไม่ดี อีกทั้ง
สถานศึกษาไม่สนับสนุนให้เด็กหญิงที่ตั้งครรภ์ได้มีโอกาสศึกษาต่อรวมถึงทัศนคติของครูที่ไม่มีความเข้าใจในปัญหา
ท าให้เกิดการซ้ าเติมและผลักดันให้เด็กแก้ปัญหาในทางที่ผิดได้๑๖๒ 

การล้อเลียน การด้อยค่า การสร้างความเกลียดชังนักสิทธิมนุษยชน และนักกิจกรรมการเมืองหญิงทางสื่อ  
โซเชียล (Social Media Bullying) 

การล้อเลียน และการด้อยค่า (Bully) คือรูปแบบหนึ่งของการใช้อ านาจ ข่มขู่ รุมท าร้าย หรือละเมิดคนอื่น
โดยที่ผู้กระท าไม่ต้องรับผิดชอบ กรณีปัจจุบันที่พบ คือ การคุกคามบุคคลอ่ืนทางสื่อโซเชียล (social  media)  
หรือ cyber bullying ซึ่งเกิดขึ้นเพราะผู้ถูกกระท าไม่รู้ว่าผู้กระท าเป็นใครหรือหากสืบทราบได้ผู้กระท าก็เพียง
ออกมาขอโทษ และเปลี่ยนชื่อที่ใช้ในสื่อโซเชียลใหม่เพ่ือไม่ให้มีใครทราบท าให้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระท า  
ที่คุกคามผู้ อ่ืน การบุลลี่มักเกิดจากวัฒนธรรมการไม่ยอมรับความแตกต่างท าให้ผู้ที่เห็นต่างมักตกเป็นเหยื่อ 
การคุกคามในลักษณะนี้โดยไม่มีทางสู้๑๖๓ 

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้นเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็น ในขณะเดียวกันมีคน 
บางกลุ่มใช้เทคโนโลยีหรือโซเชียลมีเดียในการคุกคามผู้ที่มีภาวะเปราะบางโดยเฉพาะการคุกคามทางเพศต่อผู้หญิง 
เช่น มีการเผยแพร่ภาพ หรือวีดิโอคลิป (video clip) ที่เป็นส่วนตัวของผู้หญิงเพ่ือเรียกร้องหรือเพ่ือบังคับให้ผู้หญิง
ยอมท าตามที่ผู้เผยแพร่ต้องการหรือมีการแสดงความคิดเห็นด้วยค าพูดที่สร้างความเกลียดชัง (hate speech)  

บุคคลกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และนักกิจกรรม  
ทางการเมืองมักเป็นเหยื่อของการถูกด้อยค่าหรือการล้อเลียนในสื่อโซเชียลโดยการถูกด้อยค่า และถูกลดทอน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จากข้อมูลของส านักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of 
High Commissioner on Human Rights- OHCHR) ระบุว่า ในขณะที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงต้องเผชิญ
กับความเสี่ยงในลักษณะเดียวกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนคนอ่ืนพวกเธอมักเสี่ยงจะ “ตกเป็นเป้าหรือถูกคุกคาม
เนื่องจากเพศสภาพและความรุนแรงเนื่องจากเพศสภาพเหตุผลที่พุ่งเป้าโจมตีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงมักมี
ความหลากหลายและซับซ้อนและขึ้นอยู่กับบริบทแต่ละกรณีที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงแต่ละคนท างานอยู่ 
บ่อยครั้งที่การท างานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงถูกมองว่าเป็นการท้าทายบทบาทตามจารีตในครอบครัว
และในฐานะที่เป็นผู้หญิงในสังคม ส่งผลให้คนทั่วไปและทางการมองพวกเธอด้วยความชิงชังรังเกียจ ด้วยเหตุ

                                                           
๑๖๒ การชี้แจงของผู้แทนกรมกิจการสตรีและครอบครัวต่อคณะอนุกรรมาธกิารฯ เมือ่วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
๑๖๓ https://thaipublica.org/2020/06/dtac-cyberbullying/?fbclid=IwAR๐IMNtuUGv7gnA3eonvUm2๐

O_l4jHXHjxdY7btXuJP2MGMnNn8r9_yHk๐o  

https://thaipublica.org/2020/06/dtac-cyberbullying/?fbclid=IwAR๐IMNtuUGv7gnA3eonvUm2๐O_l4jHXHjxdY7btXuJP2MGMnNn8r9_yHk๐o
https://thaipublica.org/2020/06/dtac-cyberbullying/?fbclid=IwAR๐IMNtuUGv7gnA3eonvUm2๐O_l4jHXHjxdY7btXuJP2MGMnNn8r9_yHk๐o


๘๗ 

ดังกล่าวนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงจึงตกเป็นเป้าการสร้างตราบาปและการกีดกันโดยแกนน าชุมชน กลุ่มศาสนา 
ครอบครัว และชุมชนซึ่ งมองว่าการท างานของพวกเธอเป็นภัยคุกคามต่อศาสนา เกียรติยศชื่อเสียง  
หรือวัฒนธรรม”๑๖๔ 

ในรายงานที่จัดท าโดยเลขาธิการสหประชาชาติ เรื่อง Cooperation with the United Nations, its 
representatives and mechanisms in the field of human rights ๒๐๑๙  ที่ เสนอต่อสภาคณ ะมนตรี 
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในการประชุมคราวที่ ๔๒ ระหว่างวันที่ ๙ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ในภาคผนวก 
ที่สองระบุถึงการด าเนินการป้องกันการคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมถึงการคุกคามทางสื่อ
สังคมออนไลน์ต่อ นางอังคณา  นีละไพจิตร เช่น มีการน าภาพถ่ายของอังคณาไปเผยแพร่ และมีการกล่าวหา 
ด้วยถ้อยค าที่บิดเบือนและสร้างความเกลียดชัง๑๖๕ ซึ่งนางอังคณาได้แจ้งความไว้ที่กองบังคับการปราบปราม 
การกระท าผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท) สองครั้งแต่ไม่มีความคืบหน้าทางคดี นอกจากนั้นยังมี 
นักกิจกรรมด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนหญิงอีกหลายคนที่ถูกคุกคามทางเพศทางสื่อสังคมออนไลน์  เช่น 
กรณี นางสาวชลธิชา  แจ้งเร็ว ที่มีผู้น าข้อมูลส่วนตัวของนางสาวชลธิชาและครอบครัวออกมาเผยแพร่ในสื่อ 
โซเชียลโดยมีข้อความข่มขู่คุกคามรวมถึงการคุกคามทางเพศเพ่ือสร้างความโกรธแค้น เกลียดชัง และพยายามยุยง
ให้เกิดการใช้ความรุนแรงต่อนางสาวชลธิชาและครอบครัว รวมถึงกรณี นางสาวณัฏฐา  มหัทธนา ที่มีผู้น าคลิป
วิดีโอ และภาพแอบถ่ายอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของนางสาวณัฎฐาเผยแพร่ทางสื่อโซเซียลด้วยถ้อยค าที่มีเนื้อหา
คุกคามทางเพศละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวการยุยงให้เกิดความเกลียดชังและความรุนแรงต่อนางสาวณัฎฐา 
ซึ่งณัฏฐาได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม  
ทางเทคโนโลยี (ปอท.) ถึงสองครั้งแต่คดีไม่มีความคืบหน้า 

กรณี  นางสาวสิรินทร์  มุ่งเจริญ๑๖๖ นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักกิจกรรมหญิง 
ที่เคลื่อนไหวแสดงจุดยืนด้านสิทธิความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิทางการเมืองได้ให้ข้อมูลต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ 
เรื่องที่ถูกคุกคามทางเพศหลายครั้งในสื่อโซเชียลที่มีถ้อยค าที่เป็นการสร้างความเกลียดชัง ยุยงให้มีการใช้ 
ความรุนแรงทางเพศต่อตนเองซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสภาพจิตใจของเธอ  
เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นแล้ว สถานการณ์ดังกล่าวยังส่งผลให้เกิดบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวต่อการใช้  
สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกในฐานะนักกิจกรรมทางการเมืองหญิงที่ผ่านมาได้หารือกับทนายความซึ่ง  
ทางทนายความให้ความเห็นว่า เป็นความยากล าบากในการแจ้งความฟ้องร้องกล่าวโทษกรณีการคุกคามทางเพศ
ทางสื่อโซเชียลจึงหวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ด าเนินการทุกวิถีทางเพ่ือยุติการคุกคามทางเพศต่อนักกิจกรรม 
ทางการเมืองหญิง 

กรณีนี้  รองผู้บั งคับการกองบั งคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม  
ทางเทคโนโลยี (ปอท) ได้แจ้งว่า กรณีการกระท าผิดทางเทคโนโลยี หากเป็นเรื่องสาธารณะ ทาง ปอท.จะเป็น
ผู้ด าเนินการกล่าวโทษและด าเนินคดีต่อผู้กระท าผิด แต่หากเป็นกรณีส่วนตัวทางผู้เสียหายต้องไปแจ้งความฟ้องร้อง
                                                           
๑๖๔ ส านักงานขา้หลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, นักปกป้องสิทธมินุษยชนหญิง,  

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/HRDefenders.aspx  
๑๖๕ https://www.ohchr.org/EN/Issues/Reprisals/Pages/Reporting.aspx (A/HRC/๔๒/๓๐)  
๑๖๖ นางสาวสิรินทร์ มุ่งเจริญ และรองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกีย่วกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท) ได้ให้ข้อมูล

กับคณะอนุกรรมาธกิารเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓. 
 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/HRDefenders.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Reprisals/Pages/Reporting.aspx


๘๘ 

กล่าวโทษด้วยตนเองซึ่งกรณีนี้กรรมาธิการได้แสดงความเห็นว่ามีกรณีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงที่เคยไป
ร้องเรียนต่อ ปอท.แล้วไม่ปรากฏว่า ปอท.มีการด าเนินการอย่างใดท าให้ผู้ถูกล่วงละเมิดมีความรู้สึกว่าหน่วยงานรัฐ
ทีเ่กี่ยวข้องไม่มีความเต็มใจ (unwilling) ในการปกป้องสิทธิและน าคนผิดมาลงโทษตามกฎหมาย 

ความรุนแรงจากอุบัติภัยในการสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
อุบัติภัยที่เกิดบนท้องถนนได้สร้างความเสียหายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจ านวนมาก ทั้งที่

อุบัติภัยเหล่านี้เป็นความรุนแรงที่สามารถป้องกันได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุบัติเหตุจากการขับรถแข่งบนท้องถนน  
ของเยาวชนบางคนบางกลุ่มหรือการขับขี่รถในขณะเมาสุราซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต บาดเจ็บและพิการ  
ของคนจ านวนไม่น้อยในแต่ละปีซึ่งในกรณีเมาแล้วขับถือเป็นประเด็นที่หลายประเทศทั่วโลกก าลังเผชิญปัญหา
ส าหรับประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลไทยยังไม่มีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพต่างกับประเทศอ่ืน ๆ ที่ประสบความส าเร็จในการจัดการปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างเช่น 
ในประเทศสวีเดน ญี่ปุ่น แคนาดา สิงคโปร์ หรือออสเตรเลีย โดยประเทศเหล่านี้มีการณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงภัยที่สามารถป้องกันได้ พร้อม ๆ กับมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดควบคู่กัน  

ในประเทศไทยความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรเมาแล้วขับในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  
ทางถนนสูงกว่า ๒๔,๐๐๐ คน หรือเฉลี่ยวันละประมาณ ๖๕ คน และมีจ านวนผู้บาดเจ็บอีกปีละประมาณ ๑ ล้านคน 
สูญเสียเงินค่ารักษาพยาบาลไปกว่า ๑ แสนล้านบาท แต่รัฐยังไม่มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมที่จะปกป้องคุ้มครองชีวิต
คนไทยในการใช้ชีวิตบนท้องถนนอย่างปลอดภัยทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในทาง
การแพทย์ถือว่าเป็นการตายผิดปกติต้องมีการผ่าพิสูจน์หาสาเหตุของการตายต่างกับการตายจากโรคภัยไข้เจ็บ  
ทั่ว ๆ ไป๑๖๗ อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นภัยที่สามารถป้องกันได้โดยต้องได้รับความมือจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม รวมถึงประชาชนทั่วไปตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงชุมชนและสังคมเพ่ือร่วมมือกัน 
ลดการสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดกับผู้คนในสังคม 

ปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากของเยาวชน 
คณะกรรมาธิการฯ มีความห่วงใยความรุนแรงที่เกิดจากเยาชน รวมถึงความรุนแรงในสถานศึกษา 

ทุกรูปแบบ รวมถึงการใช้เสรีภาพของนิสิตนักศึกษาในสถาบันการศึกษาซึ่งผู้แทนจากกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ชี้แจงว่า กรณีปัญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชนในสถาบันผู้บริหาร 
ได้ให้ความส าคัญโดยมีการประชุมร่วมกันของผู้บริหารเพ่ือหาทางออกในการแก้ไขปัญหาโดยมีต ารวจในพ้ืนที่ 
เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นรวมไปถึงปลัดกระทรวงได้ออกนโยบายกรณีดูแลเรื่องการจัดกิจกรรมร่วมกันของ
นักศึกษาต่างสถาบันมีการก าหนดมาตรการความปลอดภัยเพ่ือป้องกันเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงระหว่าง
สถาบันการศึกษาให้ได้มากที่สุดหากมีการทะเลาะวิวาทจะมีการหารือร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา  
สร้างมาตรการในการปรับความเข้าใจโดยการให้เข้าร่วมกิจกรรม ๙๐๔ บ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์โดยให้จัด
กิจกรรมในลักษณะการท าความสะอาดในพ้ืนที่ต่าง ๆ เป็นอาสาสมัครในการพัฒนาพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม 

ในส่วนการลงโทษเด็กที่กระท าผิดร้ายแรง เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรี (ครม.)  
มีมติอนุมัติร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ ... โดยเป็นการแก้ไขเกณฑ์อายุของเด็ก 

                                                           
๑๖๗ นายแพทยแ์ท้จริง ศิริพานิช, สิทธิในการใช้ชีวิตบนท้องถนนอย่างปลอดภัย: ความจริงวันนี้ที่ถูกมองขา้ม, มูลนิธิเมาไม่ขบั https://www.ddd.or.th/  

https://www.ddd.or.th/


๘๙ 

ที่กระท าความผิดทางอาญาแต่ไม่ต้องรับโทษจากเดิมที่ก าหนดไว้ว่าไม่เกิน ๑๐ ปี เป็นไม่เกิน ๑๒๑๖๘ ปี อย่างไรก็ดี
การลงโทษเด็กยังต้องค านึงถึงพัฒนาการของเด็ก และการลงโทษต้องไม่เป็นไปเพ่ือการแก้แค้นหรือท าให้เด็ก  
อับอายรัฐบาลจึงควรมีแนวทางในการลงโทษโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงพฤติกรรมเด็กเพ่ือให้เด็กกลับตัวเป็นคนดี
และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติแม้เด็กจะเคยก่ออาชญากรรมร้ายแรงมาก่อนโดยควรน าหลักคิดเชิงบวก
เพ่ือให้เด็กเกิดส านึกรับผิดเพ่ือแก้ไขทัศนคติหรือพฤติกรรมที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น การด าเนินการของบ้านกาญจนาภิเษก  
ที่กรมพินิจ กระทรวงยุติธรรม องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง รวมถึง
นักวิชาการที่ได้ริเริ่มพัฒนาต้นแบบศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหรือที่เรียกกันว่าสถานพินิจในรูปแบบใหม่
เพ่ือเป็นต้นแบบของการแก้ไข ฟ้ืนฟู เยียวยาเด็กและเยาวชนที่ก้าวผิดพลาดในอดีตที่ใช้แนวทางการเยียวยา ดูแล 
แก้ไข ฟื้นฟูเยาวชนเหล่านี้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม เปิด “พ้ืนที่สว่าง” เสริมพลังด้านบวกเพ่ือให้พวกเขามีก าลังต่อสู้
กับด้านมืดจากอดีตและเลือกที่จะกลับตัวเป็นคนดีเพ่ือว่าเมื่อถึงวันพ้นโทษจะสามารถกลับไปอยู่ร่วมกับครอบครัว
และสังคมได้อย่างปกติสุข และประสบความส าเร็จในการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของเด็กที่เคยก่ออาชญากรรม  
ให้ส านึกผิดและกลับตัวเป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อมูลจากงานวิจัยประเมินผลเพ่ือแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม
ของเด็กและเยาวชนผู้เคยกระท าความผิดที่ผ่านกระบวนการ “วิชาชีวิต” กรณีศึกษา : ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก (อรุณฉัตร , ๒๕๖๑) สามารถยืนยันได้ถึงผลลัพธ์ระยะยาวที่เกิดกับเยาวชน 
ผู้เคยก้าวพลาดที่กลับไปใช้ชีวิตในสังคมในฐานะพลเมืองผู้เป็นพลังโดยกลุ่มตัวอย่างเยาวชนที่ผ่านกระบวนการฯ 
ตั้งแต่ ๖ เดือน – ๗ ปี มีความเชื่อที่มีต่อพฤติกรรมของตนเองต่อสังคม และต่อการควบคุมตนเองแตกต่างไปจาก
เมื่อครั้งก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างสิ้นเชิงมากกว่าร้อยละ ๘๔ และข้อมูลจากสถิติพบว่าเด็กและเยาวชน 
ที่ผ่านกระบวนการฯ ของบ้านกาญจนาภิเษกในช่วง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) มีอัตราการกระท าความผิดซ้ าต่ ากว่า 
ร้อยละ ๕ (ค่าเฉลี่ยของกรมพินิจฯ อยู่ที่ มากกว่า ร้อยละ ๑๕)๑๖๙ 

ในส่วนการใช้ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการแสดงออกของนิสิตนักศึกษา ผู้แทน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้ข้อมูลกับกรรมาธิการฯ  ว่า๑๗๐ 
ทางกระทรวงมีนโยบายส่งเสริมสิทธิเสรีภาพแต่ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด คือ ต้องไม่ละเมิดต่อสิทธิบุคคลอ่ืน 
ซึ่งสถาบันการศึกษาจะเป็นผู้ดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ แก่นักศึกษา ซึ่งนิสิต
นักศึกษาสามารถจัดการชุมนุมในสถาบันการศึกษาหรือจัดกิจกรรม Flash Mob ได้ โดยกระทรวงไม่มีนโยบาย
ห้ามปราม และพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะก็ไม่ได้ห้ามการชุมนุมในสถานศึกษาแต่เพ่ือเป็นการป้องกัน
บุคคลที่  ๓  ที่ อาจเข้ ามาปะปนในสถานศึกษาที่ อาจสร้างสถานการณ์ ที่ จะเป็น อันตรายต่อนักศึกษา 
ทางสถาบันการศึกษาจึงอนุญาตให้สามารถจัดกิจกรรมในสถานศึกษาได้แต่ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  
แต่หากนิสิต นักศึกษาต้องการจัดการชุมนุมนอกสถานที่ก็ต้องมีหน่วยงานที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัย 

                                                           
๑๖๘ https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/32648 
๑๖๙ ข้อมูลจากการตรวจเยีย่มและหารือของอนุกรรมาธิการฯกับผู้อ านวยการบา้นกาญจนาภิเษก เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๑๗๐ ผู้แทนปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าชี้แจงให้ข้อมูลกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและแกไขปัญหาการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน และการลอบประทุษร้ายประชาชน คณะที่หนึ่ง (ละเมิดสิทธิทางด้านการเมืองและละเมิดสิทธิทางด้านอื่น) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม 
๒๕๖๓.  

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/32648
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อย่างเข้มงวดทั้งนี้ไม่ใช่การห้ามปรามแต่ต้องดูแลความปลอดภัย เพราะหากมีปัญหาเกิดขึ้นทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องรับผิดชอบ 

อย่างไรก็ดี กรณีพบว่าบางสถาบันอาจการมีการห้ามปราม หรือคุกคามการจัดกิจกรรมของนิสิต 
นักศึกษาก็คงต้องเชิญผู้บริหารสถาบันการศึกษามาพูดคุยท าความเข้าใจ แต่ทั้งนี้ในหลักการเชิงนโยบายไม่มี  
การห้ามปรามการชุมนุมและการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของนิสิตนักศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ ๘ 
การชดเชยเยียวยากรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

สิทธิในการได้รับการชดเชยเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพ (Rights to Effective Remedies)  
กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรง 

 
ตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากลผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีสิทธิที่จะได้รับ 

การชดเชย และการเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะเป็นผลสืบเนื่องที่เป็นที่ยอมรับกันถึงความรับผิดชอบของรัฐ
ต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่ในทางปฏิบัติสิทธิดังกล่าวมักถูกละเลย  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจ ากติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
สหประชาชาติ  (UN Committee on Civil and political Rights- CCPR) เห็นว่ารัฐต้องท าให้การเยียวยา 
มีประสิทธิผลและเหมาะสมโดยค านึงถึงประเภทของบุคคลที่ได้รับความเสียหาย ต้องมีกระบวนการทางตุลาการ
และกลไกทางปกครองที่เหมาะสมส าหรับการเรียกร้องให้มีการเยียวยา๑๗๑ และการเยียวยาที่เหมาะสมนั้น 
หมายถึงการชดเชย (Reparation) การท าให้กลับคืนสู่สภาพเดิม (restitution) การฟ้ืนฟู (rehabilitation)  
การท าให้พอใจ (satisfaction) เช่น การประกันว่าจะไม่เกิดการละเมิดซ้ าอีกในอนาคต (guarantee of non- 
repetition) การปรับปรุงกฎหมายปละแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขอโทษสาธารณะ (public apology) 
เป็นต้น๑๗๒ 

ในการละเมิดสิทธิมนุษยชน “ค าขอโทษ” ต่อเหยื่อในเหตุการณ์ที่ผ่านมามีความส าคัญมาก และยัง
สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐและสังคมในการรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นการให้การชดเชย
ด้านอื่น ๆ แล้ว ยังจ าเป็นต้องมีการเปิดเผยความจริงโดยเฉพาะเหยื่อการบังคับสูญหาย “สิทธิที่จะทราบความจริง” 
(right to the truth) มีความส าคัญอย่างมากต่อเหยื่อคณะท างานด้านการบังคับบุคคลให้สูญหายโดยไม่สมัครใจ 
องค์การสหประชาชาติ (United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances -
WGEID) ตั้งข้อสังเกตว่า “สิทธิของญาติที่จะทราบชะตากรรมหรือที่อยู่ของบุคคลผู้สูญหายเป็นสิทธิเบ็ดเสร็จ 
โดยไม่อาจจ ากัดหรือยกเว้นได้” “รัฐไม่อาจอ้างเป้าหมายโดยชอบหรือข้อยกเว้นอ่ืนใดเพ่ือจ ากัดสิทธิดังกล่าวได้” 
ทั้งนี้ คณะท างานฯ ตระหนักว่า สิทธิที่จะทราบความจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ของการสูญหายไม่ใช่สิทธิ อย่าง
เบ็ดเสร็จเนื่องจากในบางกรณีการปกปิดความจริงบางส่วนอาจกระท าได้หากมุ่งเพ่ือให้เกิดความสมานฉันท์  
อย่างไรก็ตาม คณะท างานฯ ร าลึกว่า รัฐยังคงมีพันธกรณีท่ีจะต้องน าตัวบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าบังคับให้ผู้อ่ืนสูญหาย
มาลงโทษ๑๗๓ 

นอกจากนั้น ตามหลักพื้นฐานและแนวทางว่าด้วยสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและชดใช้ความเสียหาย
ส าหรับเหยื่อของการละเมิดสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอย่างรุนแรงกว้างขวาง และการละเมิดกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างรุนแรง (Basic Principles and Guidelines on the Rights to a Remedy 

                                                           
๑๗๑ ความเห็นทั่วไปที ่๓๑ (๘๐) ว่าด้วยลักษณะของพันธกรณีทางกฎหมายทัว่ไปต่อรัฐภาคีของกติกาฯ, พฤษภาคม ๒๕๔๗, CCPR/C/๒๑/Rev.๑/Add. 
ย่อหน้า ๑๕. 
๑๗๒ อ้างแล้ว, ย่อหน้า ๑๖. 
๑๗๓ ความเห็นทั่วไปว่าดว้ยสิทธิทีจ่ะเข้าถึงความจริง (General Comment: right to the truth) คณะท างานด้านการบังคับบุคคลให้สูญหายโดยไม่

สมัครใจ องค์การสหประชาชาต ิ(United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances -WGEID) 
http://www2.ohchr.org/english/issues/disappear/docs/GC-right_to_the_truth.pdf  

http://www2.ohchr.org/english/issues/disappear/docs/GC-right_to_the_truth.pdf
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and Respiration for Victims of International Human Rights Law and Serious Violations of 
International Humanitarian Law) ได้ก าหนดให้รัฐมีพันธกรณีที่ต้องเคารพและบังคับใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตามที่ก าหนดไว้ และรัฐมีหน้าที่ด าเนินมาตรการ  
ทางกฎหมาย มาตรการทางปกครองและมาตรการอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันการละเมิดสืบสวนสอบสวน 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพทันท่วงที รอบคอบ เป็นกลาง และด าเนินการต่อผู้ทีรับผิดชอบจัดให้
เหยื่อของการละเมิดสิทธิมนุษยชนเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิผล (equal and effective 
access to justice) การชดใช้ความเสียหายที่เพียงพอมีประสิทธิผลและทันท่วงทีส าหรับความเสียหายที่ได้รับ 
(adequate, effective and prompt reparation for harm suffered) รวมถึงการชดใช้ความเสียหายทางกาย
และทางใจ ความเสียหายทางอารมณ์ความรู้สึก การสูญเสียทางเศรษฐกิจ และเหยื่อรวมถึงครอบครัวใกล้ชิด  
และหรือผู้ที่เหยื่อดูแลโดยตรง และบุคคลที่ประสบกับความเสียหายจากการเข้าช่วยเหลือ เหยื่อที่ก าลังประสบกับ
ความทุกขห์รือเพ่ือป้องกันการตกเป็นเหยื่อซ้ า๑๗๔  

การเยียวยาหลังการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงมีความส าคัญมากส าหรับเหยื่อ การเยียวยาจะช่วย
บรรเทาความทุกข์ของเหยื่อและครอบครัว รวมถึงเป็นการคืนศักดิ์ศรีให้กับเหยื่อการให้ความช่วยเหลือเยียวยา
ความเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงเป็นกระบวนการหนึ่งในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสหประชาชาติว่าด้วยการชดใช้ความเสียหายและการยุติการลอยนวลพ้นผิด (impunity) 

การเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงตามหลักสากล มีหลายลักษณะ คือ การเยียวยาที่เป็น 
ค่าสินไหมทดแทน (compensation) และการเยียวยาที่ไม่ใช่ค่าสินไหม เช่น  

(๑) การตั้งคณะกรรมการค้นหาความจริง (Truth Commissions) ต่อเหตุการณ์การละเมิดสิทธิ
มนุษยชนที่เกิดขึ้น  

(๒) การเยียวยาด้วยกระบวนการยุติธรรม (Judicial Remedy) เป็นการฟ้องร้องด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด 
หรือการรื้อฟ้ืนคดีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในอดีตเพ่ือคืนความเป็นธรรมให้เหยื่อและครอบครัว 

(๓) การท าให้คืนสู่สภาพเดิม (Restoration) มีเป้าหมายเพ่ือหวนคืนหรือท าให้การกระท าที่ก่อให้เกิด
การละเมิดเป็นโมฆะ เช่น การชดเชยทางการเงิน การคืนทรัพย์สิน  

(๔) การท าให้พอใจ (Satisfaction) มาตรการการท าให้พอใจ เช่น การท าให้พอใจโดยค าวินิจฉัยของ
ฝ่ายตุลาการ การขอโทษสาธารณะ (public apology) การยอมรับความผิด (accountability)  

(๕) การรักษาความทรงจ า (Memorization) เช่น การสร้างอนุสาวรีย์ หรือ การร าลึกสาธารณะถึง
เหตุการณก์ารละเมิดสิทธิมนุษยชนครั้งส าคัญหรือการบันทึก 

(๖) การป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นอีกในอนาคต  เช่น การปรับปรุงกฎหมาย 
การปฏิรูปต ารวจ ปฏิรูปทหารหรือปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (Institutional Reform) เป็นต้น๑๗๕ 

ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรง การชดเชยความเสียหายทางจิตใจเป็นสิ่งหนึ่งท่ีต้องถูกพิจารณา 
เนื่องจากหลังการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้เสียหายมักตกอยู่ในความทุกข์ใจ วิตกกังวล มีความกลัว มีความรู้สึก 
ต่อเพ่ือนมนุษย์ผิดไป๑๗๖เหยื่อของการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากความรุนแรงทางเพศหลายคนประสบปัญหา
                                                           
๑๗๔ คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล ภูมภิาคเอเชียแปซิฟกิ, สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและชดใช้ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

อย่างรุนแรงและกว้างขวาง, กรุงเทพฯ, ๒๕๕๕.  
๑๗๕ อ้างแล้ว หน้า ๑๑๗. 
๑๗๖ Shaplan, J., Willmore, J., & Duff, P., Victims in the Criminal Justice System, page ๙๗. Brookfield: Gower Publishing Company. 



๙๓ 

ความเครียดทางจิตใจ (Post Traumatic Stress Disorders – PTSD) หลายคนไม่สามารถเชื่อมโยงคนเอง 
กับสังคมรอบข้างได้ ทั้งนี้ ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกาได้ก าหนดการชดเชยแก่สิ่งที่เรียกว่า “ความเสียหาย
ทางจิตใจ” แก่เหยื่อในการชดเชยความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งสหภาพยุโรป
ได้มีค าสั่งให้จ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่เหยื่อต่อความเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงินเมื่อศาลพบว่าพวกเขาประสบกับ 
ความทุกข์ใจ ความเครียด หรือความเจ็บปวดทางจิตใจหรือทางกายอ่ืน  ๆ ศาลฯเห็นว่าได้เกิดความเสียหายที่ 
ไม่ใช่ตัวเงินขึ้นกับทายาทของเหยื่อ ความเสียหายทางจิตใจนั้นไม่จ าเป็นต้องแสดงออกโดยเหยื่อ๑๗๗ 

ในประเทศไทย บริบทการเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายบัญญัติครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ส่วนที่ ๓ สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ตามมาตรา ๓๒ วรรค ๕๑๗๘ 

“ในกรณีที่มีการกระท าซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง ผู้เสียหาย พนักงานอัยการหรื อ
บุคคลอื่นใดเพ่ือประโยชนของผู้เสียหาย มีสิทธิร้องต่อศาลเพ่ือให้สั่งระงับหรือเพิกถอนการกระท าเช่นว่านั้น  

รวมทั้งจะก าหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยก็ได” 
แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ จะได้บัญญัติให้ศาลสามารถก าหนดวิธีการเยียวยา

การละเมิดสิทธิมนุษยชนหากแต่ยังไม่มีการตราพระราชบัญญัติเพ่ือการเยียวยา จึงท าให้ที่ผ่านมาศาลไม่อาจมีค าสั่ง
หรือค าพิพากษาในการก าหนดการเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดข้ึนเป็นการเฉพาะ 

จากการศึกษากรณีการเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 
คณะกรรมาธิการฯ พบว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้ก าหนดการเยียวยาความเสียหายโดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรี 
และบทบัญญัติเทียบเคียง เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ๒๕๕๐ หรือพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๙, พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์หรือผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย
เฉพาะบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท าความผิดอาญาของผู้อื่นโดยที่ตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
กระท าผิดนั้น และไม่มีโอกาสได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืน รวมทั้งการรับรองสิทธิในการได้รับ  
ค่าทดแทนในกรณีของบุคคลซึ่งตกเป็นจ าเลยในคดีอาญาและถูกควบคุมขังระหว่างการพิจารณาคดีหากปรากฏ  
ตามค าพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าผิดความผิดหรือการกระท า
ของจ าเลยไม่เป็นความผิดแต่พระราชบัญญัติเหล่านั้นมิได้มีการรับรองสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือจาก  
ความเสียหายอันเนื่องจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐ และการชุมนุมทางการเมือง โดยตรงที่มีลักษณะ
แตกต่างจากการกระท าความผิดอาญาโดยทั่วไป  

                                                           
๑๗๗ คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล ภูมภิาคเอเชียแปซิฟกิ, เร่ืองเดียวกัน อ้างแล้ว, หน้า ๑๓๙. 
๑๗๘ มาตรา ๓๒ วรรค ๕ บุคคลย่อมมีสิทธแิละเสรีภาพในชีวิตและรา่งกาย 

การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือ ไร้มนุษยธรรม จะกระท ามิได้แต่การลงโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือตามที ่
กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวธิีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้  
การจับและการคุมขังบุคคล จะกระท ามไิด เว้นแต่มีค าสั่งหรือหมายของ ศาลหรอืมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ  
การค้นตัวบุคคลหรือการกระท าใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตาม วรรคหนึง่ จะกระท ามิไดเว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัต ิ 
ในกรณีที่ มีการกระท าซ่ึงกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง ผู้เสียหาย พนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนของผู้เสียหาย มีสิทธิ
ร้องต่อศาลเพื่อให้สั่งระงับหรือเพิกถอนการกระท าเช่นว่านั้น รวมทั้งจะก าหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยก็ได 



๙๔ 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายในประเทศไทย ตัวอย่าง ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๕ มิได้ก าหนดค านิยามของค าว่า “ค่าสินไหม
ทดแทน” ไว้โดยตรงแต่ได้ก าหนดนิยาม “ค่าตอบแทน” ไว้ให้หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด
ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับเพ่ือตอบแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นและได้มีกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ โดยกรอบทั่วไปไว้ว่า ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาให้คณะกรรมการค านึ งถึง
พฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระท าความผิดและสภาพความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ รวมถึงโอกาส 
ที่ผู้เสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืนด้วย๑๗๙และยังได้ก าหนดหลักเกณฑ์ คือ (๑) ค่าใช้จ่าย 
ที่จ าเป็นในการรักษาพยาบาลให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสามหมื่นบาท (๒) ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย 
และจิตใจให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสองหมื่นบาทและค่าตอบแทนตาม (๑) และ (๒) ให้รวมถึงค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับค่าห้องและค่าอาหารในอัตราวันละไม่เกินหกร้อยบาท๑๘๐และในกรณีที่ผู้เสียหายในคดีอาญาถึงแก่ 
ความตายให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหายนั้น ดังต่อไปนี้ (๑) ค่าตอบแทนให้จ่ายเป็นเงิน
จ านวนตั้งแต่สามหมื่นบาทแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท (๒) ค่าจัดการศพให้จ่ายเป็นเงินจ านวนสองหมื่นบาท๑๘๑ ทั้งนี้
จะเห็นได้ว่าการให้การชดเชยตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย 
ในคดีอาญาจะขึ้นกับการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นส าคัญ อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือเฉพาะด้านการเงิน  
ที่มีหลักการเคร่งครัด และไม่ครอบคลุมถึงการเยียวยาทางจิตใจหรือการฟ้ืนคืนดังเดิม (Restoration) ของเหยื่อ 

ในส่วนการเสนอกฎหมายกลางเพ่ือการเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในระดับพระราชบัญญัติ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เคยรายงานผลการพิจารณาด าเนินการตามรายงานผลการพิจารณาค าร้อง
เพ่ือเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเรื่องสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายอันเกี่ยวเนื่อง
กับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองปี ๒๕๕๓  
ต่อคณะรัฐมนตรี เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการอ านวยการเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง
ทางการเมือง ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นควร
มีกฎหมายกลางในระดับพระราชบัญญัติเพ่ือรองรับกระบวนการชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการชุมนุม  

                                                           
๑๗๙ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธกีาร และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผูเ้สียหาย และค่าทดแทน และค่าใชจ้่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา  

พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๒. ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา  ใหค้ณะกรรมการค านึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระท า
ความผิด และสภาพความเสียหายที่ผู้เสยีหาย ได้รับ รวมถึงโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่นด้วย 

๑๘๐ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธกีาร และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผูเ้สียหาย และค่าทดแทน และค่าใชจ้่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๓. ให้คณะกรรมการพจิารณาจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย ดงันี้ (๑) ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการรักษาพยาบาล ให้จา่ยเท่าที่จา่ยจริง 
แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท (๒) ค่าฟื้นฟู สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ใหจ้่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินสองหมื่นบาท (๓) ค่าขาดประโยชน์ท ามา 
หาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ ให้จา่ยในอัตราวันละไม่เกินสองร้อยบาท เป็นระยะเวลาไม่เกนิ หนึ่งปีนับแต่วันที่ไม่
สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ (๔) ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ใหจ้่ายเป็นเงินตามจ านวนที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท และค่าตอบแทนตาม (๑) และ  (๒) ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัค่าห้องและค่าอาหารในอัตราวันละไม่เกิน 
หกร้อยบาท 

๑๘๑ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธกีาร และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผูเ้สยีหาย และค่าทดแทน และค่าใชจ้่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๔. ในกรณีที่ผู้เสียหายในคดีอาญาถึงแก่ความตาย  ให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูเ้สียหายนั้น ดังต่อไปนี้ (๑) 
ค่าตอบแทน ใหจ้่ายเป็นเงินจ านวน ตั้งแต่สามหมื่นบาท แต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท (๒) ค่าจัดการศพ ใหจ้่ายเป็นเงินจ านวนสองหมื่นบาท (๓) ค่าขาด 
อุปการะเล้ียงดู ใหจ้่ายเป็นเงินจ านวนไม่เกินสามหมื่นบาท (๔) ค่าเสียหายอื่นนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) ให้จ่ายเป็น เงินตามจ านวนที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท 



๙๕ 

ทางการเมืองตามข้อเสนอของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรม  
ได้มีการศึกษาหรือปรับปรุงพัฒนากฎหมายต่อไป และในระหว่างที่กระทรวงยุติธรรมศึกษาหรือปรับปรุงพัฒนา
กฎหมาย เห็นควรให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรียกร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์
ในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ ไปพลางก่อน๑๘๒ อย่างไรก็ดีจนถึงปัจจุบันยังไม่มีการตราพระราชบัญญัติ 
การชดเชยเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด 

นอกจากนั้น ในปี ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท ารายงานข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการเยียวยาความเสียหาย กรณีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและการเยียวยาตามหลักมนุษยธรรม  ต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาโดยได้จัดให้มีการรับฟัง 
ความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยา ได้แก่ กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพกระทรวง
ยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ การทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง กรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม ศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรุงเทพมหานคร โดยสรุป
ข้อเท็จจริงและความเห็นที่เป็นสาระส าคัญต่อการเยียวยา ดังนี้๑๘๓ 

๑) มาตรฐานในการเยียวยาที่แตกต่างกันเนื่องจากความหลากหลายของหน่วยงานและกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

ในกระบวนกรเยียวยาต่าง ๆ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวนมากโดยแต่ละหน่วยงานทีกฎหมาย 
ที่ใช้บังคับซึ่งก าหนดสัดส่วนเงินชดเชยหรือเยียวยาและกระบวนการที่แตกต่างกันเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความ  
ไม่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้กฎหมายหรือระเบียบของแต่ละหน่วยงานมีฐานอ านาจตามกฎหมายแต่ละฉบับที่ออก
ต่างกรรมต่างวาระ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มอบให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท ากฎหมายหรือระเบียบ เงื่อนไขและวิธีการ ในการให้ความช่วยเหลือเยียวยา  
ที่ครอบคลุมทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดจากการชุมนุมทางการเมือง ภัยพิบัติธรรมชาติ เหตุการณ์  
ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือกรณีอ่ืน และให้ครอบคลุมบุคคลทุกกลุ่ม 

๒) แนวทางท่ีเหมาะสมในการก าหนดหลักเกณฑ์กลางในการเยียวยา 
การก าหนดหลักเกณฑ์กลางในการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ตามมติเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

อาจมีความไม่ยืดหยุ่นจึงควรมีการแยกหมวดหมู่ของความเสียหายในมิติต่าง ๆ เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์และลองน าไปใช้
ระยะหนึ่งให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่แน่นอนชัดเจนส าหรับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องจนกว่าจะเห็นมีความเหมาะสม 
ถูกต้องเสียก่อนจึงออกเป็นพระราชบัญญัติ ทั้งนี้หากความเสียหายเกิดจากมูลเหตุลักษณะเดียวกันควรใช้
หลักเกณฑ์หรือเงือ่นไขเดียวกันในการพิจารณาเงินเยียวยาเพ่ือความเท่าเทียม 

 
 
 

                                                           
๑๘๒ มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๕/๐๓/๒๕๕๙ (https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99318478) 
๑๘๓ รายงานข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการเยียวยาความเสียหาย กรณีการละเมิด  

สิทธิมนุษยชนและการเยียวยาตามหลักมนุษยธรรม ที่ ๓/ ๒๕๖๐ วันที ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. 

https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99318478


๙๖ 

๓) ความหมายของผู้เสียหายท่ียังขาดความครอบคลุม 
การเยียวยาตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังมิได้ครอบคลุมถึงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกบังคับ

สูญหายซึ่งตามหลักการสิทธิมนุษยชนแล้วถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีความรุนแรงมากกว่ากรณีทั่วไป 
รัฐจึงควรให้ความคุ้มครองและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะ 

๔) การเยียวยาเม่ือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกเหนือจากการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
(compensation)  

ที่ผ่านมาการเยียวยาของรัฐต่อผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนมีการเยียวยาเฉพาะการเยียวยาในรูปแบบ
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือตัวเงิน (compensation) ซึ่งเห็นว่าควรมีการเยียวยาในรูปแบบอ่ืนนอกจากด้าน 
ตัวเงินด้วยซึ่งการเยียวยาด้านการเงินในบางกรณีจะเป็นจ านวนที่สูงมากแต่ก็ไม่ใช่การเยียวยาที่ผู้เสียหายพอใจ
ทั้งหมดเพราะนอกจากการเยียวยาในรูปแบบตัวเงินแล้วการเยียวยาที่ผู้เสียหายต้องการ คือ ความยุติธรรม ทั้งนี้ 
อาจจ าเป็นต้องมีการเยียวยาด้านอื่นด้วย เช่น การฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ 

๕) การเยียวยาที่ล่าช้าและไม่เพียงพอ 
เมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงการเยียวยาที่ มีประสิทธิภาพควรต้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว  

ทันเหตุการณ์และเพียงพอ เช่น กรณีความรุนแรงทางการเมืองซึ่งความล่าช้าในกรณีดังกล่าวเกิดจากกระบวนการ
ตรวจสอบจะท าให้การเยียวยาไม่ทันการณ์และบางกรณีพบว่ากระบวนเยียวยาในสถานการณ์เดียวกันซึ่งอาจไม่เป็น
ธรรมต่อผู้ได้รับความเสียหาย อาทิ กรณีเหตุวินาศกรรมสี่แยกราชประสงค์มีการจ่ายเงินเยียวยาแก่นักท่องเที่ยว
ต่างชาติภายในเจ็ดวันแต่การเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบที่เป็นคนไทยมีความล่าช้าและไม่เพียงพอกับความ
เสียหายที่ได้รับท าให้มีการร้องเรียนต่อหน่วยงานรัฐเนื่องจากผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องกินยาไปตลอดชีวิต
และยังไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 

๖) การประเมินผลการกระทบความเสียหายที่แตกต่างกัน กรณีความพิการหรือทุพพลภาพ 
ในการประเมินผลการกระท าความเสียหายเพ่ือให้การเยียวยาพบว่า  มีการประเมินระดับหรือ

รายละเอียดเกี่ยวกับความพิการหรือทุพพลภาพที่แตกต่างกันตามฐานกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เช่น ระหว่าง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ กับพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
เนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้น 
หรือความคู่มือความสามารถของคนพิการที่กระทรวงสาธารณสุขจัดท าขึ้นยังไม่มีหลักเกณฑ์ใดที่จะถือว่าเป็น
หลักเกณฑ์กลางที่เป็นแนวทางส าหรับแพทย์ผู้ออกใบรับรองและหน่วยงานที่ให้การเยียวยาก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการได้รับการเยียวยา 

๗) การขาดศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับเยียวยา 
โดยที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาหลายหน่วยงาน จึงพบว่า ไม่มีหน่วยงานใดเป็นศูนย์กลาง

ในการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบท าให้แต่ละหน่วยงานไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลระหว่างกันได้ 
ประชาชนต้องให้ข้อมูลซ้ าหลายครั้งต่อทุกหน่วยงานที่ไปขอรับการเยียวยาท าให้การด าเนินการขาดความคล่องตัว
และไม่สามารถอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการได้แก่ผู้เสียหายอย่างมีประสิทธิภาพและขาดฐานข้อมูล
กลางที่จะสามารถน าไปพัฒนาเชิงระบบต่อไป 

ที่ผ่านมาการชดเชยเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ถือว่ามีความก้าวหน้ามากท่ีสุดในประเทศไทย 
คือ การเยียวยาเหยื่อและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ 



๙๗ 

รวมถึงกรณีผู้ถูกบังคับสูญหาย และถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๑๘๔ภายใต้รัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงเมื่อเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ ทั้งการเยียวยาด้านสินไหม
ทดแทน และการเยียวยาด้านคุณภาพชีวิตแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต พิการ รวมถึงกรณีผู้ถูกบังคับสูญหายและ  
ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเชื่อว่าเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐแต่น่าเสียดาย
ที่การเยียวยาในลักษณะนี้มิได้น ามาใช้แก่กรณีผู้สูญหายหรือผู้เสียชีวิตจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอ่ืน ๆ 
อีกทั้งรัฐบาลต่อมามิได้น ามาตรการเยียวยานี้มาใช้ท าให้ผู้เสียหายมีความรู้สึกว่า  ถูกเลือกปฏิบัติและไม่ได้รับ 
ความเป็นธรรมจากรัฐ 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดชี้ให้เห็นว่า การไม่มีพระราชบัญญัติเพื่อการเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เป็นการเฉพาะท าให้ประเทศไทยไม่มีมาตรฐานการชดเชยเยียวยาอย่างทั่วถึง มีประสิทธิผล และเท่าเทียม  
ตามหลักการสากล คณะกรรมาธิการฯ จึงเห็นสมควรให้รัฐสภารีบเร่งด าเนินการเพื่อตราพระราชบัญญัติ
เยียวยากลางเพื่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อไป 
 
 
 
 
 

                                                           
๑๘๔ http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99302822 

http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99302822


บทที่ ๙ 
หลักนิติธรรมและความเป็นอิสระของศาล 

 
บริบทท่ัวไป 

ความยุติธรรม เป็นรากฐานส าคัญของระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีหลักการส าคัญ คือ ระบบนิติรัฐหรือรัฐ
ที่ปกครองโดยใช้กฎหมายโดยมี หลักนิติธรรม (The Rule of Law ) เป็นพ้ืนฐานในการปกครองในสังคมที่มี 
ความยุติธรรมหรือสังคมของรัฐที่เป็นธรรมนั้นถือหลักนิติธรรมเป็นหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดในการบริหาร
ประเทศดังที่รับรองไว้ในบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพละเมือง  
และสิทธิทางการเมอืง (International Convention on Civil and Political Rights) ที่ประเทศไทยเป็นภาค ี

กิตติพงษ์  กิตยารักษ์๑๘๕ ได้อธิบายว่าหลักนิติธรรมมีความหมายเป็น ๒ นัย กล่าวคือ กฎหมายต้องมี
ความเป็นธรรม คือ ต้องมีความชัดเจนแน่นอน และต้องสามารถจัดสรรสิทธิประโยชน์ของบุคคลต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม
กฎหมายจะต้องบังคับใช้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยความส าคัญของหลักนิติธรรมนี้เอง 
จึงอาจกล่าวได้ว่า หลักนิติธรรมเป็นพ้ืนฐานของ “ธรรมาภิบาล”หรือ“การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี” 
(good governance) ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของสังคมที่ยุติธรรมอันเป็นพ้ืนฐานส าคัญของความเจริญ 
ในทุกด้าน๑๘๖ ดังนั้น การใช้อ านาจของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมจึงต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรมเพ่ือธ ารง
รักษาความยุติธรรมในสังคม 

หลักนิติธรรม (Rule of Law) จึงเป็นหลักการปกครองโดยกฎหมายเพ่ือก่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อ
ปัจเจกชนและต่อประโยชน์ส่วนรวมของรัฐ และเป็นคุณธรรมพ้ืนฐานที่ส าคัญในความสัมพันธ์ของรัฐกับประชาชน 
ด้วยรัฐมีหน้าที่ต้องปกป้องทั้งผลประโยชน์ปัจเจกชนและผลประโยชน์มหาชนในกรณีที่ผลประโยชน์ขัดกัน 
(conflict of interest) รัฐต้องท าให้เกิดดุลยภาพที่เป็นธรรมโดยมีกลไกของกฎหมายที่ดีและมีการบังคับใช้ 
ด้วยความเป็นธรรม หลักนิติธรรม (Rule of Law)๑๘๗ ประกอบหลักการที่ส าคัญ ได้แก่ 

๑. หลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Human Rights) 
๒. หลักแห่งการแบ่งแยกการใช้อ านาจ (Separation of Power) 
๓. หลักแห่งการมีกฎหมายที่ดี (Good law) 
๔. หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา  
๕. หลักแห่งความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายปกครองและฝ่ายตุลาการ (Administrative Legality and 

Judiciary legality) 
๖. หลักแห่งความรับผิดชอบของรัฐ (State Responsibility) 
๗. หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและตุลาการ (Independent of Judiciary) 

                                                           
๑๘๕ ผู้อ านวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ TIJ และผู้ผลักดันให้ TIJ ได้รับการรับรองสถานภาพเป็นองค์กร

เครือข่ายสหประชาชาติด้านกระบวนการยุติธรรม หรือ United Nations Programme Network Institute (UN- PNI) แห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ในปี ๒๕๕๙ 

๑๘๖ กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย น. ๕ 
๑๘๗ ดัดแปลงจากแนวคิดของพรศักดิ์  ผ่องแผ้ว, เอกสารโครงการศึกษาวิจัยการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการไทย : กรณีศึกษากรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 



๙๙ 

ในทางสากลปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration on Human Rights -
UDHR) เป็นปฏิญญาฉบับแรกที่ได้วางหลักการสิทธิมนุษยชนไว้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมที่ประเทศสมาชิก
สหประชาชาติทุกประเทศให้การยอมรับหลักการส าคัญในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เช่น หลักความเท่า
เทียมกันของมนุษย์ทุกคนการที่มนุษย์จะปฏิบัติต่อกันควรเป็นไปด้วยการเคารพซึ่งกันและกันและปฏิบัติต่อกัน  
ฉันท์พ่ีน้อง๑๘๘ (ข้อ ๑) หลักการห้ามการทรมาน (ข้อ ๕) ทุก ๆ คน ต่างเสมอภาคกันในกฎหมายและชอบที่จะได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ (ข้อ ๗) หลักความเท่าเทียมกันในการที่
จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมและเปิดเผยโดยศาล (ข้อ ๑๐) สิทธิในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
(ข้อ ๑๙) สิทธิในเสรีภาพในการชุมนุม (ข้อ ๒๐) ข้อก าหนดของปฏิญญาสากลฯ ที่ระบุขอบเขตของการใช้สิทธิ 
และเสรีภาพให้อยู่ภายใต้การเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้ อ่ืน และสอดคล้องกับศีลธรรมความสงบเรียบร้อย  
ของประชาชาติ (ข้อ ๒๙ วรรค ๒) โดยข้อก าหนดนี้จะขัดกับความมุ่งประสงค์และหลักการของสหประชาชาติไม่ได้ 
(ข้อ ๒๙ วรรค ๓) และในมาตราสุดท้าย ปฏิญญาสากลฯ ไม่ให้รัฐ กลุ่มชนหรือบุคคลใด ๆ ประกอบกิจกรรมที่มุ่ง
ต่อการท าลายสิทธิและเสรีภาพที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลฯ (ข้อ ๓๐)  

หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและตุลาการ  (Independent of Judiciary) เป็นอีกหลักการ
ส าคัญในการประกันการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนหลักการนี้ได้รับการรับรองไว้ในข้อบทที่ ๑๔ ของกติกา
สากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ซึ่งประเทศไทยได้ให้การรับรอง๑๘๙ ในระบอบ

                                                           
๑๘๘ “All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should 

act towards one another in a spirit of brotherhood” UDHR (http://humanrights.mfa.go.th/upload/pdf/udhr-th-en.pdf)  
๑๘๙ ข้อบทที ่๑๔ กติกาสากลวา่ด้วยสิทธพิลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

๑.  บุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันในการพจิารณาของศาลและคณะตุลาการ ในการพิจารณาคดีอาญาซ่ึงตนต้องหาว่ากระท าผิด หรือการพิจารณาคดี
เกี่ยวกบัสิทธิและหน้าที่ของตน บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับการพิจารณาอย่างเปิดเผยและเป็นธรรม โดยคณะตุลาการซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
มีอ านาจ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง สื่อมวลชนและสาธารณชนอาจถูกห้ามเข้าฟังการพิจารณาคดีทั้งหมดหรือบางส่วนก็ด้วยเหตุผลทาง
ศีลธรรม ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือความมั่นคงของชาติในสังคมประชาธิปไตยหรือเพื่อความจ าเป็นเกีย่วกบัส่วนได้เสียในเรื่องชีวิต
ส่วนตัวของคู่กรณี หรือในสภาพการณ์พเิศษซึ่งศาลเห็นว่าจ าเป็นอย่างยิ่งเมื่อการพิจารณาโดยเปิดเผยนั้นอาจเป็นการเสื่อมเสียต่อประโยชน์ 
แห่งความยุตธิรรม แต่ค าพพิากษาในคดีอาญา หรือค าพพิากษาหรือค าวินิจฉัยขอ้พิพาทในคดีอื่นต้องเปิดเผย เว้นแต่จ าเป็นเพื่อประโยชน์ของ
เด็กและเยาวชน หรือเป็นกระบวนพิจารณาเกี่ยวดว้ยขอ้พิพาทของคู่สมรสในเร่ืองการเป็นผู้ปกครองเด็ก 

๒.  บุคคลทุกคนซ่ึงต้องหาว่ากระท าผิดอาญาต้องมีสิทธิได้รับการสันนิษฐานวา่เป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ตามกฎหมายได้ว่ามีความผิด 
๓.  ในการพจิารณาคดีอาญา บุคคลทุกคนซ่ึงต้องหาว่ากระท าผิดยอ่มมีสิทธิที่จะได้รับหลักประกันขั้นต่ าดังต่อไปนี้โดยเสมอภาค 

(ก) สิทธิที่จะได้รับแจ้งโดยพลันซ่ึงรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพและเหตุแห่งความผิดที่ถูกกล่าวหาในภาษาซ่ึงบุคคลนั้นเข้าใจได้ 
(ข) สิทธิที่จะมีเวลา และได้รับความสะดวกเพียงพอแกก่ารเตรียมการเพื่อต่อสู้คดี และติดต่อกับทนายความที่ตนเลือกได้ 
(ค) สิทธิที่จะได้รับการพจิารณาโดยไม่ชักช้าเกินความจ าเป็น 
(ง) สิทธิที่จะได้รับการพจิารณาต่อหนา้บุคคลนั้น และสิทธิที่จะตอ่สู้คดีด้วยตนเอง หรือโดยผา่นผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายที่ตนเลือก สิทธิทีบุ่คคล

ได้รับแจ้งให้ทราบถึงสิทธิในการมีผู้ช่วยเหลือทางกฎหมาย หากบุคคลนั้นไม่มีผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายในกรณีใด ๆ เพื่อประโยชน์แห่งความ
ยุติธรรมบุคคลนั้นมีสิทธิที่จะมีผู้ช่วยเหลอืทางกฎหมายซ่ึงมีการแต่งตั้งให้โดยปราศจากค่าตอบแทน ในกรณีที่บุคคลนั้นไม่สามารถรับภาระ
ในการจ่ายค่าตอบแทน 

(จ) สิทธิที่จะซักถามพยานซ่ึงเป็นปรปักษ์ต่อตน และขอให้เรียกพยานฝา่ยตนมาซักถามภายใต้เง่ือนไขเดียวกบัพยานซ่ึงเป็นปรปักษ์ต่อตน 
(ฉ) สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากลา่มโดยไม่คิดมูลค่า หากไม่สามารถเข้าใจหรือพูดภาษาที่ใช้ในศาลได้ 
(ช) สิทธิที่จะไม่ถกูบังคับให้เบิกความเปน็ปรปักษ์ต่อตนเอง หรือให้รับสารภาพผิด 

๔.  ในกรณีของบุคคลที่เป็นเด็กหรือเยาวชน วธิีพิจารณาความให้เป็นไปโดยค านึงถึงอายุและความปรารถนาทีจ่ะส่งเสริมการแก้ไขฟื้นฟูความ
ประพฤติของบุคคลนั้น 

๕.  บุคคลทุกคนที่ต้องค าพิพากษาลงโทษในความผิดอาญา ยอ่มมีสิทธิที่จะให้คณะตุลาการระดับเหนือขึ้นไปพิจารณาทบทวนการลงโทษและ 
ค าพิพากษาโดยเป็นไปตามกฎหมาย 

http://humanrights.mfa.go.th/upload/pdf/udhr-th-en.pdf


๑๐๐ 

ประชาธิปไตยอ านาจตุลาการถือเป็นหนึ่งในอ านาจอธิปไตย ซึ่งรับรองความเป็นอิสระของสถาบันตุลาการ  
โดยรับรองความเป็นอิสระของผู้พิพากษาให้สามารถด าเนินการพิจารณาพิพากษาคดีอย่างถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม 
ปราศจากการแทรกแซงจากบุคคลหรือองค์กรใด 

สราวุธ  เบญจกุล๑๙๐ อดีตเลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรมให้ความเห็นว่าหลักประกันความเป็นอิสระ 
ที่ผู้ พิพากษาจะต้องไม่ถูกแทรกแซงจากองค์กรฝ่ายอ่ืนมีผลให้บุคคลที่จะเป็นผู้พิพากษาได้ต้องมีคุณสมบัติ  
ที่เหมาะสมและในขณะเดียวกันก็ต้องประพฤติและปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับของสังคมเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่น  
แก่ประชาชนว่าจะเป็นบุคคลผู้สามารถรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมภายใต้หลักนิติธรรมในการรับรองและคุ้มครอง  
ตามสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  

ผู้พิพากษาจึงต้องด ารงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรมที่นอกจากจะได้มีการก าหนดไว้ในประมวลจริยธรรม
ตุลาการแล้วยังควรต้องด ารงตนและปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมแห่งการปฏิบัติตนของผู้เป็นตุลาการที่เรียกว่า 
“หลักอินทภาษ ๔” ซึ่งจารึกไว้ในคัมภีร์พระธรรมศาสตร์โดยผู้พิพากษาจักต้องละทิ้ งอคติ ๔ ประการ เพ่ือให้ 
การพิจารณาตัดสินอรรถคดีเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมปราศจากความล าเอียง 

๑. ฉันทาคติ คือ ล าเอียงเพราะรัก ชอบเห็นแก่อามิสสินบน 
๒. โทสาคติ คือ ล าเอียงเพราะโกรธ ไม่ลุ่มหลงในยศถาบรรดาศักดิ์ โดยยึดมั่นในความสุจริตเที่ยงธรรม 
๓. โมหาคติ คือ ล าเอียงเพราะหลง ไม่ให้เกิดความเอนเอียงในใจด้วยเพราะมีความโกรธ ความอาฆาต

เคียดแค้นอยู่ในใจกับผู้ที่อยู่เบื้องหน้าตน 
๔. ภยาคติ คือ ล าเอียงเพราะกลัว ไม่ให้เกิดความเอนเอียงในใจเพราะบังเกิดความกลัว ไม่ว่าจะกลัวตาย 

กลัวจะเกิดการเสื่อมยศถาบรรดาศักดิ์ เป็นต้น 
นอกจากมาตรฐานจริยธรรมจะเป็นที่ยอมรับ และเป็นแนวทางปฏิบัติของผู้พิพากษาในประเทศไทย

แล้วยังมีหลักสากลที่ได้รับการยอมรับ และมีการบัญญัติขึ้นเป็นประมวลจริยธรรมเพ่ือบังคับใช้กับผู้พิพากษา  
ในประเทศต่าง ๆ ด้วย เช่น The Code of Judicial Conduct adopted by the House of Delegates of the 
American Bar Association, August ๑๙๗๒ ของประเทศสหรัฐอเมริกา The European Charter on the 
Statute for Judges, Council of Europe, July ๑๙๙๘ ที่ ใช้บั งคับ ในประชาคมยุ โรป  หรือ Bangalore 
Principles of Judicial Conduct ๒๐๐๒ ๑๙๑ หรือ“หลักการบั งกาลอร์ว่ าด้ วยจริยธรรมของตุลาการ” 

Principles of Judicial Conduct) ซึ่งได้บัญญัติขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จากการประชุมร่วมกันของผู้พิพากษา
ผู้ทรงคุณวุฒิกว่า ๘๐ ประเทศทั่วโลกท่ีมีพ้ืนฐานทางกฎหมายที่แตกต่างกันแต่มีความมุ่งหมายเดียวกันที่จะร่วมกัน
ร่างต้นแบบประมวลจริยธรรมตุลาการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้ประเทศสมาชิกสามารถน าไปอนุวัตร 

                                                                                                                                                                                           
๖. เมื่อบุคคลใดต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดอาญา และภายหลงัจากนั้นมีการกลับค าพิพากษาที่ให้ลงโทษบุคคลนั้น หรือบุคคลนั้น

ได้รับอภัยโทษ โดยเหตุที่มีขอ้เท็จจริงใหม่หรือมีข้อเท็จจริงที่ได้ค้นพบใหม่อันแสดงให้เห็นว่าได้มีการด าเนินกระบวนการยุติธรรมที่มิชอบ บุคคล
ที่ได้รับความทุกข์อันเน่ืองมาจากการลงโทษตามผลของค าพิพากษาลงโทษเช่นวา่ต้องได้รับการชดเชยตามกฎหมายเว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่การไม่
เปิดเผยข้อเท็จจริงที่ยังไม่รู้ให้ทันเวลาเป็นผลจากบุคคลนั้นทั้งหมดหรือบางส่วน 

๗. บุคคลย่อมไม่ถูกพิจารณา หรือลงโทษซ้ าในความผิดซ่ึงบุคคลนั้นต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ หรือให้ปล่อยตวัแล้วตามกฎหมายและวิธี
พิจารณาความอาญาของแต่ละประเทศ 

๑๙๐ จริยธรรมของตุลาการ, สราวุธ เบญจกุล, ส านักข่าวอิศรา, กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕.   
๑๙๑ (https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf)  

https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf


๑๐๑ 

ใช้ในประเทศได้ตามความเหมาะสมโดยอาศัยตัวอย่างจากประมวลจริยธรรมตุลาการที่ใช้บังคับภายในประเทศ
สมาชิก และท่ีใช้บังคับในองค์กรระหว่างประเทศ๑๙๒ 

ทั้งนี้ Bangalore Principles of Judicial Conduct หรือ หลักการบังกาลอร์ว่าด้วยจริยธรรมของ
ตุลาการ ได้ก าหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมของตุลาการไว้ ๖ ส่วนด้วยกัน ได้แก่ หลักความเป็นอิสระ 
หลักความเป็นกลาง หลักเกียรติศักดิ์ หลักการปฏิบัติอย่างเหมาะควร หลักความเสมอภาค หลักความสามารถ  
และความเพียร 

๑) หลักความเป็นอิสระ (Independence) ความอิสระของตุลาการถือเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมและเป็นหลักประกันขั้นพ้ืนฐานในการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม ผู้พิพากษา  
จึงต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ปราศจากอิทธิพล หรือการแทรกแซงใด  ๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม 
เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในระบบตุลาการ การพิจารณาพิพากษาคดีจึงต้องกระท าโดยอาศัยการประเมิน
ข้อเท็จจริงที่ได้รับและความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายนอกจากหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีแล้ว 
ผู้พิพากษายังมีหน้าที่ต้องสนับสนุนและส่งเสริมหลักประกันในการปฏิบัติหน้าที่ตุลาการเพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งความ
เป็นอิสระของฝ่ายตุลาการ 

๒) หลักความเป็นกลาง (Impartiality) เป็นหลักการที่มีความจ าเป็นในการใช้อ านาจทางตุลาการ 
ไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาหรือการพิพากษาคดีผู้พิพากษาจึงต้องปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากความพึงพอใจ
ส่วนตัวความเอนเอียงหรือความอคติเพ่ือรักษาและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สาธารณชน นักกฎหมาย  
และคู่ความในความเป็นกลางของผู้พิพากษาและองค์กรตุลาการ ทั้งนี้หากปรากฏว่ามีกรณีที่อาจกระทบถึง  
ความเป็นกลางของผู้พิพากษาเช่นผู้พิพากษาหรือบุคคลในครอบครัวมีผลประโยชน์ เกี่ยวเนื่องในผลแห่งคดี 
หรือเคยเป็นทนายความในคดีดังกล่าวผู้พิพากษาผู้นั้นจักต้องถอนตัวจากการพิจารณาพิพากษาคดีนั้น 

๓) หลักเกียรติศักดิ์ (Integrity) เป็นหลักการที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมในต าแหน่ง
ตุลาการโดยผู้พิพากษาจ าต้องประพฤติ และปฏิบัติตนให้ประชาชนศรัทธาในความซื่อสัตย์ขององค์กรตุลาการ  
และปราศจากเหตุอันควรต าหนิติเตียนใด ๆ 

๔) หลักการปฏิบัติอย่างเหมาะควร (Propriety) เป็นหลักการที่มีความจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ 
ในต าแหน่งตุลาการโดยผู้พิพากษาจักต้องหลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม และต้องประพฤติตน 
ให้สมกับเกียรติศักดิ์แห่งการด ารงต าแหน่งหน้าที่ในฐานะผู้พิพากษา อาทิเช่น ต้องไม่เป็นองค์คณะในการพิจารณา
พิพากษาคดีที่สมาชิกในครอบครัวเป็นคู่ความต้องไม่ยอมให้ผู้ อ่ืนใดเข้ามามีอิทธิพลเหนือตนในการพิจารณา
พิพากษาคดีต้องไม่ใช้หรือยอมให้ผู้อ่ืนใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนในการแสวงหาประโยชน์ต้องไม่เรียกหรือรับของ
ตอบแทนใด ๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ตุลาการ และมีหน้าที่ในการรักษาความลับที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะผู้พิพากษา เป็นต้น 

๕) หลักความเสมอภาค (Equality) ในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งตุลาการต้องปฏิบัติต่อบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม และบุคคลที่มาใช้สิทธิทางศาลอย่างเท่าเทียมกันโดยผู้พิพากษาจะต้องปฏิบัติ
หน้าที่ โดยปราศจากความล าเอียงหรืออคติไม่ว่าจะเป็นทางการกระท าหรือค าพูด อีกทั้ ง ต้องค านึงถึง  

                                                           
๑๙๒ “หลักการบังกาลอร์ว่าด้วยจริยธรรมของตุลาการ ๒๕๔๔” ได้รับการรับรองโดยกลุ่มตุลาการเรื่องการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์สุจริตของตุลาการ และ

ได้รับการปรับปรุงในระหว่างการประชุมโต๊ะกลมของหัวหน้าคณะผู้พิพากษา ซ่ึงจัดขึ้นที่ Peace Palace กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่าง
วันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕. 



๑๐๒ 

ความหลากหลาย และความแตกต่างทางสังคมของผู้ที่มาใช้สิทธิทางศาล เช่น เชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ถิ่นก าเนิด 
ความพิการ สถานภาพทางสังคมหรือเศรษฐกิจ เป็นต้น 

๖) หลักความสามารถและความเพียร (Competence and Diligence) ก าหนดให้ผู้พิพากษาต้องมี
ความรู้ความสามารถและความเอาใจใส่ในงานที่ท า และพึงอุทิศตนให้กับการปฏิบัติหน้าที่ ตุลาการเหนือกิจกรรม
อ่ืนใด โดยต้องท าการพิจารณาพิพากษาคดีอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และถูกต้องเหมาะสม ในขณะเดียวกัน  
ผู้พิพากษาจะต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตุลาการอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แต่
เฉพาะกฎหมายที่ใช้บังคับภายในประเทศเท่านั้นแต่ต้องมีความรู้ทางกฎหมายระหว่างประเทศด้วย 

Bangalore Principles of Judicial Conduct หรือหลักการบั งกาลอร์ ว่าด้ วยจริยธรรม 
ของตุลาการจึงถือเป็นหลักมาตรฐานจริยธรรมสากลซึ่ งได้มีการการบัญญัติ ไว้ เป็นลายลักษณ์ อักษร  
โดยมีสาระส าคัญที่กล่าวถึงผู้พิพากษาว่า นอกจากจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายแล้ว 
ยังพึงต้องสามารถด ารงตนได้อย่างเหมาะสมเพ่ือให้การพิจารณาตัดสินอรรถคดีเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม 
ปราศจากความล าเอียง เนื่องจากการใช้อ านาจทางตุลาการเป็นการใช้อ านาจที่มีผลกระทบสิทธิและเสรีภาพ 
ของประชาชนผู้พิพากษาจึงต้องยึดถือหลักความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และเกียรติศักดิ์ในการพิจารณา
พิพากษาคดีซึ่งหลักการดังกล่าวนี้มีความจ าเป็นเพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นในองค์กรตุลาการให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของสังคมในการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน 

ศาลทหาร 
การจัดตั้งศาลทหารในประเทศไทยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย และพระราชบัญญัติ

ศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ อย่างไรก็ดีศาลทหารได้เข้ามามีบทบาทในการตัดสินคดีซึ่งไม่เฉพาะคดีที่คู่ความเป็นทหาร 
หากแต่รวมถึงคดีระหว่างพลเรือนกับเจ้าหน้าที่ทหารด้วย เช่น  คดีที่ทหารเป็นผู้กระท าผิดทั้งความผิดส่วนตัว  
และความผิดจากการปฏิบัติหน้าที่นอกจากนั้นในช่วงการประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือในช่วงรัฐบาล คสช. ที่ได้มี
ค าสั่งหัวหน้า คสช. ไห้คดีความผิดทางการเมืองบางประเภทอยู่ในอ านาจการพิจารณาของศาลทหาร 

รายงานของมูลนิธิศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน๑๙๓ ระบุว่าคดีการเมืองที่อยู่ในศาลทหารจ านวนมาก
ไม่ใช่การกระท าที่ร้ายแรงคดีพลเรือนหลายคดีที่ถูกน าขึ้นสู่ศาลทหารซึ่งในสังคมปกติแทบไม่ถือว่าเป็นความผิด 
และล้วนเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน เช่น คดีไม่ไปรายงานตัวตามค าสั่ง
ของ คสช. คดีจัดกิจกรรมร าลึกถึงการเลือกตั้ง คดีเดินเท้าจากบ้านไปศาลทหารคนเดียว คดีนั่งรถไฟไปตรวจสอบ
การทุจริตในโครงการราชภักดิ์ คดีล้อเลียนหัวหน้าคณะรัฐประหาร คดีนักวิชาการแถลงข่าวมหาวิทยาลัยไม่ใช่ค่ายทหาร 
หรือคดีถ่ายรูปกับขันแดง เป็นต้น 

ในกระบวนการยุติธรรมปกติเมื่อพลเรือนได้กระท าความผิดอาญา บุคคลดังกล่าวย่อมได้รับการพิจารณา
คดีในศาลยุติธรรมแต่เมื่อใดก็ตามที่มีการใช้กฎอัยการศึกและได้ประประกาศให้ศาลทหารมีอ านาจพิจารณา
พิพากษาคดีอาญาพลเรือนที่กระท าความผิดจะต้องเข้ามาสู่การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารในเวลาไม่ปกติ 
อย่างไรก็ตามศาลทหารมีความไม่เหมาะสมในการพิจารณาคดีที่พลเรือนได้กระท าความผิดในในประเด็นใหญ่  ๆ 
ดังนี้๑๙๔ 
                                                           
๑๙๓ https://www.tlhr๒๐๑๔.com/?p=๑๑๘๐๑  
๑๙๔ ชัยยุทธ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, “ปัญหาการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร: ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดตามที่ระบุไว้ในบัญชีต่อท้ายพระราชบัญญัติกฎ

อัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ ซ่ึงผู้มีอ านาจประกาศใช้กฎอัยการศึกประกาศให้ศาลทหารพิจารณาพิพากษา”, วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. ๒๕๕๙. 

https://www.tlhr2014.com/?p=11801


๑๐๓ 

๑) ประเด็นความเป็นอิสระของศาลทหารซึ่งได้แก่ ปัญหาโครงสร้างของศาลทหาร ปัญหาระยะเวลา 
ในการด ารงต าแหน่งของตุลาการพระธรรมนูญที่ไม่มีก าหนดไว้ ปัญหาองค์คณะตุลาการศาลทหารชั้นต้นที่ประกอบ
ไปด้วยตุลาการพระธรรมนูญที่มีความรู้กฎหมายเพียงนายเดียว๑๙๕ ปัญหาวิธีการเข้าสู่ต าแหน่งของตุลาการ 
พระธรรมนูญซึ่งมิได้มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนายทหารชั้นสัญญาบัตรเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งตุลาการพระธรรมนูญ 

๒) ปัญหาสิทธิการอุทธรณ์และฎีกาค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลทหารในเวลาไม่ปกติผู้ที่ถูกกล่าวหา 
ไม่สามารถอุทธรณ์และฎีกาต่อไปได ้

จากประเด็นปัญหา ๒ ประเด็นใหญ่ของศาลทหารข้างต้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นอิสระของศาล 
ซึ่งท าให้พลเรือนที่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหารไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิที่จะได้รับ  
การพิจารณาคดีจากตุลาการที่เป็นกลางและมีความรู้ความสามารถเพียงพอประกอบกับสิทธิการอุทธรณ์และฎีกา
ของผู้ถูกกล่าวหาในศาลทหารในเวลาไม่ปกติซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัดนั้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา
อย่างชัดเจนเนื่องจากหากเกิดข้อผิดพลาดในการพิจารณาพิพากษาของศาลทหารชั้นต้นก็ไม่สามารถทบทวน
เปลี่ยนแปลงค าพิพากษาได้ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมอย่างมาก 

กรณีนี้สอดคล้องกับข้อสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการตามกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง สหประชาชาติ (UN Committee on Civil and Political Right) ที่มีความเห็นต่อรายงานฉบับที่สอง 
ของประเทศไทยในเรื่องของศาลทหารโดยคณะกรรมการมีความกังวลต่อการพิจารณาคดีของศาลทหารภายหลัง
รัฐประหาร ๒๕๕๗ รวมทั้งกรณีที่พลเรือนซึ่งถูกตัดสินว่าความผิดโดยศาลทหาร และไม่มีสิทธิในการอุทธรณ์ 
ค าตัดสินนั้นคณะกรรมการยังกังวลเกี่ยวกับรายงานว่าไม่มีการปฏิบัติตามหลักประกันทั้งปวงตามข้อบท ๑๔  
ของกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ๑๙๖ ในระหว่างการพิจารณาของศาลทหาร  

                                                           
๑๙๕ ศาลทหารสังกัดกระทรวงกลาโหม ตุลาการศาลทหารเป็นข้าราชการทหาร อยู่ภายใต้ระบบการบังคับบัญชาทางทหาร ในองค์คณะ มีตุลาการทหาร  

ที่ไม่จบนิติศาสตร์ 
๑๙๖ ข้อบทที ่๑๔ กติกาสากลวา่ด้วยสิทธพิลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

๑.  บุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันในการพจิารณาของศาลและคณะตุลาการ ในการพิจารณาคดีอาญา ซ่ึงตนต้องหาว่ากระท าผิด หรือการพิจารณาคดี
เกี่ยวกบัสิทธิและหน้าที่ของตน บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับการพิจารณาอย่างเปิดเผยและเป็นธรรม โดยคณะตุลาการซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
มีอ านาจ มีความเป็นอิสระ และเป็นกลาง สื่อมวลชนและสาธารณชนอาจถูกห้ามเข้าฟังการพิจารณาคดีทั้งหมดหรือบางส่วนก็ด้วยเหตุผลทาง
ศีลธรรม ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือความมั่นคงของชาติในสังคมประชาธิปไตยหรือเพื่อความจ าเป็นเกีย่วกบัส่วนได้เสียในเรื่องชีวิต
ส่วนตัวของคู่กรณี หรือในสภาพการณ์พเิศษซึ่งศาลเห็นว่าจ าเป็นอย่างยิ่ง เมื่อการพิจารณาโดยเปิดเผยนั้นอาจเป็นการเสื่อมเสียต่อประโยชน์
แห่งความยุตธิรรม แต่ค าพพิากษาในคดีอาญา หรือค าพพิากษาหรือค าวินิจฉัยขอ้พิพาทในคดีอื่นต้องเปิดเผย เว้นแต่จ าเป็นเพื่อประโยชน์ของ
เด็กและเยาวชน หรือเป็นกระบวนพิจารณาเกี่ยวดว้ยขอ้พิพาทของคู่สมรสในเร่ืองการเป็นผู้ปกครองเด็ก 

๒.  บุคคลทุกคนซ่ึงต้องหาว่ากระท าผิดอาญา ต้องมีสิทธิได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกวา่จะพิสูจน์ตามกฎหมายได้ว่ามีความผิด 
๓.  ในการพิจารณาคดีอาญา บุคคลทุกคนซ่ึงต้องหาว่ากระท าผิดยอ่มมีสิทธิที่จะได้รับหลักประกันขั้นต่ าดังต่อไปนี้โดยเสมอภาค 

(ก) สิทธิที่จะได้รับแจ้งโดยพลันซ่ึงรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพและเหตุแห่งความผิดที่ถูกกล่าวหาในภาษาซ่ึงบุคคลนั้นเข้าใจได้ 
(ข) สิทธิที่จะมีเวลา และได้รับความสะดวกเพียงพอแกก่ารเตรียมการเพื่อต่อสู่คดี และติดต่อกับทนายความที่ตนเลือกได้ 
(ค) สิทธิทีจะได้รับการพจิารณาโดยไม่ชักช้าเกินความจ าเป็น 
(ง) สิทธิที่จะได้รับการพจิารณาต่อหนา้บุคคลนั้น และสิทธิที่จุต่อสู่คดีด้วยตนเอง หรือโดยผ่านผู้ชว่ยเหลือทางกฎหมายที่ตนเลือก สิทธิที่บุคคล

จะได้รับแจ้งให้ทราบถึงสิทธิในการมีผู้ช่วยเหลือทางกฎหมาย หากบุคคลนั้นไม่มีผู้ช่วยเหลือทางกฎหมาย ในกรณีใด ๆ เพื่อประโยชนแ์ห่ง
ความยุติธรรมบุคคลนั้นมีสิทธิที่จะมีผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายซ่ึงมีการแต่งตั้งให้โดยปราศจากค่าตอบแทน ในกรณีที่บุคคลนั้นไม่สามารถ
รับภาระในการจ่ายค่าตอบแทน 

(จ) สิทธิที่จะซักถามพยานซ่ึงเป็นปรปักษ์ต่อตน และขอให้เรียกพยานฝา่ยตนมาซักถามภายใต้เง่ือนไขเดียวกบัพยานซ่ึงเป็นปรปักษ์ต่อตน 
(ฉ) สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากลา่มโดยไม่คิดมูลค่า หากไม่สามารถเข้าใจหรือพูดภาษาที่ใช้ในศาลได้ 
(ช) สิทธิที่จะไม่ถกูบังคับให้เบิกความเปน็ปรปักษ์ต่อตนเอง หรือให้รับสารภาพผิด 



๑๐๔ 

โดยคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะให้ประเทศไทยใช้มาตรการที่จ าเป็นเพ่ือรับพิจารณาค าร้องให้ถ่ายโอนคดีจาก  
ศาลทหารไปยังศาลพลเรือน และเปิดโอกาสให้จ าเลยที่เป็นพลเรือนในคดีที่ศาลทหารตัดสินแล้วสามารถอุทธรณ์ 
ค าตัดสินต่อศาลพลเรือนได้๑๙๗   

ในเรื่องเกี่ยวกับศาลทหารองค์การสหประชาชาติได้ก าหนดหลักการในการก ากับดูแลการบริหารงาน
ยุติธรรมผ่านศาลทหารหรือที่เรียกกันว่า “หลักการเดอโกซ์ -Decaux Principles” ซึ่งยืนยันหลักการพ้ืนฐานว่า 
“ระบบยุติธรรมของทหารควรเป็นส่วนหนึ่งของระบบยุติธรรมตามปรกติ และควรด าเนินการในลักษณะที่ประกัน
ให้เกิดความสอดคล้องอย่างเต็มที่กับหลักสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการคุ้มครองในระดับสากล และศาลทหารไม่ควร  
มีเขตอ านาจเหนือพลเรือนรัฐควรประกันว่าพลเรือนที่ถูกตั้งข้อหาอาญาไม่ว่าในกรณีใดควรได้รับการพิจารณาจาก
ศาลพลเรือน และต้องไม่จัดตั้งหน่วยงานตุลาการที่ไม่ได้ท าหน้าที่ตามขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายทั่วไปขึ้นมา
ทดแทนเขตอ านาจศาลที่เป็นของศาลปรกติหรือศาลยุติธรรม” 
                                                                                                                                                                                           

๔.  ในกรณีของบุคคลที่เป็นเด็กหรือเยาวชน วธิีพิจารณาความให้เป็นไปโดยค านึงถึงอายุและความปรารถนาทีจ่ะส่งเสริมการแก้ไขฟื้นฟูความ
ประพฤติของบุคคลนั้น 

๕.  บุคคลทุกคนที่ต้องค าพิพากษาลงโทษในความผิดอาญา ยอ่มมีสิทธิที่จะให้คณะตุลาการระดับเหนือขึ้นไปพิจารณาทบทวนการลงโทษและ 
ค าพิพากษาโดยเป็นไปตามกฎหมาย 

๖.  เมื่อบุคคลใดต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดอาญา และภายหลังจากนั้นมีการกลับค าพิพากษาที่ให้ลงโทษบุคคลนั้น หรือบุคคลนั้น
ได้รับอภัยโทษ โดยเหตุที่มีขอ้เท็จจริงใหม่หรือมีข้อเท็จจริงที่ได้ค้นพบใหม่อันแสดงให้เห็นว่าได้มีการด าเนินกระบวนการยุติธรรมที่มิชอบ บุคคล
ที่ได้รับความทุกข์อันเน่ืองมาจากการลงโทษตามผลของค าพิพากษาลงโทษเช่นวา่ ต้องได้รับการชดเชยตามกฎหมายเว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่  
การไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงที่ยังไม่รู้ให้ทันเวลาเป็นผลจากบุคคลนั้นทั้งหมด หรือบางส่วน 

๗.  บุคคลย่อมไม่ถูกพจิารณา หรือลงโทษซ้ าในความผิดซ่ึงบุคคลนั้นต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ หรือให้ปล่อยตวัแล้วตามกฎหมายและ 
วิธีพจิารณาความอาญาของแต่ละประเทศ 

(http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/International_HR/2557/tran_ICCPR-2.pdf) 
๑๙๗ สิทธิที่จะได้รบัการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมและศาลทหาร   

“(๓๑)แม้จะรับทราบถึงค าสั่งหัวหน้า คสช.ที่ ๕๕/๒๕๕๙ ซ่ึงมีการถ่ายโอนอ านาจการพิจารณาของความผิดของพล เรือนที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่  
๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ และหลังจากนั้น จากศาลทหารไปสู่ศาลพลเรือน คณะกรรมการยังคงกังวล เกี่ยวกับรายงานวา่ยังมีคดีและการออกหมายจับในอกี
หลายร้อยคดีต่อพลเรือนซ่ึงเป็นคดีที่ต้องเข้ารับการพิจารณาคดีในศาลของทหาร รวมทั้งพลเรือนซ่ึงถูกตัดสินว่าความผดิโดยศาลทหาร และไม่มีสิทธิ 
ในการอุทธรณ์ค าตัดสินนั้นคณะกรรมการยังกังวลเกี่ยวกับรายงานว่าไม่มีการปฏิบัติตามหลักประกันทั้งปวงตามข้อบท ๑๔ ในระหวา่งการพิจารณา 
ของ ศาลทหาร (ข้อบทที่ ๑๔)   

๓๒. รัฐภาคีควรจะประกันว่า การพิจารณาคดีในศาลทหาร ให้กระท าเป็นข้อยกเว้นเท่าน้ันและให ้ด าเนินไปตามหลกัเกณฑ์ที่สอดคล้องอย่าง
เต็มทีต่่อหลักประกันทั้งปวงตามข้อ ๑๔ ของกติกาน้ี และความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการที ่๓๒ (๒๕๕๐) โดยควรใช้มาตรการที่จ าเป็นเพื่อรับ
พิจารณาค าร้องให้ถา่ยโอนคดีจาก ศาลทหารส าหรับความผิดที่เกดิขึ้นก่อนวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ โดยให้ถา่ยโอนคดีที่ยังพิจารณาไมแ่ล้วเสร็จ 
เหล่าน้ันไปยังศาลพลเรือน และเปิดโอกาสให้จ าเลยที่เป็นพลเรือนในคดีที่ศาลทหารตดัสินแล้ว สามารถ อุทธรณ์ค าตัดสินต่อต่อศาลพลเรือนได้   
(๓๑.While taking note of Order ๕๕/๒๐๑๖, which transfers jurisdiction for offences committed by civilians on ๑๒ September 
๒๐๑๖ and thereafter from military to civilian courts, the Committee remains concerned about reports of hundreds of ongoing 
cases and arrest warrants against civilians that remain to be adjudicated before the military jurisdiction; as well as civilians who 
were convicted by military courts and did not enjoy the right of appeal. It is also concerned about reports that all guarantees 
provided for by article ๑๔ are not implemented during trials by the military courts (art. ๑๔).  
๓๒.The State party should ensure that all trials under military courts are exceptional and take place under conditions 
which genuinely afford the full guarantees stipulated in article ๑๔ of the Covenant and Committee’s general comment 
No. ๓๒ (๒๐๐๗). It should take the necessary measures to accept transfer requests from military courts for by offences 
committed prior to ๑๒ September ๒๐๑๖, transfer all such pending cases to civilian courts and provide the opportunity 
for appeal in civilian courts of cases involving civilians already adjudicated under military jurisdiction.) 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/๑๕/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%๒fC%๒fTHA%๒fCO%๒f
๒&Lang=en 

http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/International_HR/2557/tran_ICCPR-2.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fTHA%2fCO%2f2&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fTHA%2fCO%2f2&Lang=en


๑๐๕ 

หลักการเดอโกซ์ ริเริ่มโดยเอ็มมานูเอล เดอโกซ์ (Emmanuel Decaux) ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติ
ประจ าคณะอนุกรรมาธิการว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (UN Special Rapporteur of the 
Sub - Commission on the Promotion and Protection of Human Rights) ได้จัดท าร่างหลักการพ้ืนฐาน 
ในการก ากับดูแลการบริหารงานยุติธรรมผ่านศาลทหาร (Decaux Principles) ๑๙๘ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Commission on Human Rights) โดยหลักการนี้ เกิดขึ้นจากการ
ปรึกษาหารือกับผู้ช านาญการด้านสิทธิมนุษยชน นักนิติศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ทหารจากทั่วโลกโดยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่ งสหประชาชาติ  (UN Human Rights Committee- HRC) ได้ ให้การรับรองและยืนยัน 
ตาม Decaux Principles เมื่อวันที่  ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ในการประชุมครั้ งที่  ๖๒  ขององค์การ
สหประชาชาติ สาระส าคัญของหลักการว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมในศาลทหารหรือ Decaux Principles ซึ่งเป็น
มาตรฐานสากลขั้นต่ าของระบบศาลทหาร มี ๒๐ ข้อ คือ 

๑. การก่อตั้งศาลทหารโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่ตราโดยฝ่ายนิติบัญญัติเคารพหลักการแบ่งแยก
อ านาจ และเป็นองค์กรสังกัดฝ่ายตุลาการอิสระจากฝ่ายนิติบัญญัติและบริหาร 

๒. ระบบศาลทหารต้องเคารพกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศ 
๓. การประกาศใช้กฎอัยการศึกไม่เป็นเหตุให้ยกเว้นการประกันสิทธิในการได้รับพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม 
๔. ในสภาวะสงครามหลักการตามกฎหมายมนุษยธรรมโดยเฉพาะบทบัญญัติในอนุสัญญาเจนีวาว่าด้วย

การปฏิบัติต่อเชลยสงครามต้องน ามาใช้ในศาลทหารด้วย 
๕. ศาลทหารไม่มีเขตอ านาจในการพิจารณาพิพากษาพลเรือน 
๖. ผู้คัดค้านทางมโนธรรมจิตส านึก (conscientious objector) บุคคลที่ปฏิเสธไม่ยอมถูกเกณฑ์ 

เป็นทหารโดยอ้างว่าการเป็นทหารนั้นขัดแย้งต่อมโนธรรมส านึกหรือศาสนาที่ตนนับถือหรือนายทหารที่ไม่ยินยอม
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการโดยอ้างว่าการปฏิบัติหน้าที่นั้นขัดขัดแย้งต่อมโนธรรมส านึกหรือศาสนา 
ที่ตนนับถือบุคคลเหล่านั้นต้องได้รับการพิจารณาคดีโดยศาลพลเรือน 

๗. ศาลทหารไม่มีอ านาจในการพิจารณาพิพากษาเยาวชนที่อายุไม่เกิน ๑๘ ปี 
๘. ศาลทหารมีอ านาจพิจารณาการกระท าความผิดที่มีลักษณะทางทหารอย่างเคร่งครัดซึ่งกระท าโดย

บุคลากรทางทหาร 
๙. ศาลทหารไม่มีอ านาจพิจารณาการกระท าความผิดที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง ได้แก่ วิสามัญ

ฆาตกรรม การบังคับให้บุคคลสูญหาย และการทรมานทารุณกรรม 
๑๐. มาตรการในการรักษาความลับทางทหารไม่อาจถูกน ามาใช้เพ่ือยกเว้นการด าเนินการตาม

กระบวนการยุติธรรมหรือเพ่ือกระทบสิทธิมนุษยชน 
๑๑. ระบบคุกของศาลทหารต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศ 
๑๒. หลักประกันเรื่องการจับกุมคุมขัง 
๑๓. ศาลทหารต้องมีความสามารถ เป็นกลาง และเป็นอิสระ 
๑๔. การพิจารณาคดีโดยเปิดเผย 
๑๕. คู่ความมีสิทธิในการโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานได้เต็มที่ 

                                                           
๑๙๘ https://www.icj.org/wp-content/uploads/2014/10/Decaux-Principles-military-tribunals.pdf  

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2014/10/Decaux-Principles-military-tribunals.pdf


๑๐๖ 

๑๖. ระบบศาลทหารต้องไม่ขัดขวางผู้เสียหายได้กล่าวโทษหรือฟ้องร้องด าเนินคดีทหารหรือเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม 

๑๗. สิทธิในการอุทธรณ์โต้แย้งค าพิพากษาของศาลทหารต่อศาลพลเรือนในระบบปกติศาลทหารกลาง 
ศาลทหารสูงสุดไม่ใช่ศาลพลเรือน 

๑๘.  หน้าที่ในการเชื่อฟังค าสั่งผู้บังคับบัญชาไม่อาจยกเว้นความรับผิดทางอาญาของทหารได้ 
๑๙.  ธรรมนูญศาลทหารต้องถูกทบทวนตามพัฒนาการในทางสากลอยู่เสมอเพ่ือยกเลิกโทษประหารชีวิต 

ในทุกกรณีโทษประหารชีวิตต้องไม่น ามาใช้แก่บุคคลอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ผู้หญิงตั้งครรภ์และแม่ที่มีลูกอายุน้อย 
และบุคคลที่มีปัญหาทางจิตและสติปัญญา 

๒๐. ธรรมนูญศาลทหารต้องถูกพิจารณาทบทวนแก้ไขให้ดีขึ้น 
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ และพระราชบัญญัติ 

ศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ ไม่สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ( ICCPR) 
และหลักการพ้ืนฐานในการก ากับดูแลการบริหารงานยุติธรรมผ่านศาลทหาร (Decaux Principles) ขององค์การ
สหประชาชาติ อนุกรรมาธิการฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าว 

ศาลสิทธิมนุษยชน (Human Rights Court) 
ปัจจุบันมีหลายประเทศได้ด าเนินการจัดตั้งศาลสิทธิมนุษยชน เพ่ือพิจารณาคดีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

เป็นการเฉพาะ คณะกรรมาธิการฯ จึงมีความเห็นว่ามีความจ าเป็นที่รัฐสภาควรพิจารณาศึกษาแนวทางในการจัดตั้ง 
ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย (Thailand Human Rights Court on Human Rights)  

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) เป็นแนวคิดและปณิธานร่วมกันของโลก ที่มีผลบังคับใช้เป็นหลักการ
สากลมีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งราชอาณาจักรไทยได้เข้าร่วมกับประชาคมโลกมีพันธะกรณีระหว่างประเทศ 
(International Obligations) มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และได้มีการพัฒนาในประเทศมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งซึ่งเกิดจากข้อริเริ่มของฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรที่ได้แสดงบทบาทที่สร้างสรรค์นี้ ถึงกระนั้นก็ตามสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยยังไม่มีความม่ันคงและ มีหลักประกันที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการบังคับใช้ 

คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาแล้วเห็นร่วมกันว่าการจะพัฒนาแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนโดยรัฐธรรมนูญ 
จ าเป็นต้องสร้างกลไกเพ่ือการปกป้อง และคุ้ มครองสิทธิอันเป็นการสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพและ 
สิทธิมนุษยชนให้มีความมั่นคงถาวรเพ่ือให้คุณค่า (Value) ของสิทธิมนุษยชนส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในด้านอ่ืน ๆ 
ไม่ว่าในทางการเมือง เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนความเชื่อถือของประเทศจึงสมควรยกระดับ 
การพัฒนาการแก้ไขปัญหาสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยให้สูงขึ้นอีกระดับด้วยการจัดตั้ง 
ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทยหรือ TCHR (Thailand Court on Human Rights) ขึ้นเพ่ือเป็นการสร้าง
หลักประกันสูงสุดในการที่ประชาชนพลเมืองจะได้มีหลักประกันสมบูรณ์ในด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน 
ให้ เป็นศาลช านาญการพิเศษเฉพาะด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน โดยมีเขตอ านาจตามกฎหมาย 
(Jurisdiction) เฉพาะในคดีที่เกี่ยวกับประเด็นสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนที่มาจากการใช้สิทธิเสรีภาพ 
ตามรัฐธรรมนูญบางประเภท และตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีความผูกพันตามกฎหมาย (Legal 
Binding) ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน การขจัดการเลือกปฏิบัติของสตรีและเด็ก สิทธิเด็ก ตลอดจนสิทธิมนุษยชนที่เป็น
ข้อห้ามมิให้รัฐกระท าการ เช่น การบังคับสูญหาย (Enforced Disappearance) เป็นต้น ทั้งนี้ประชาชนพลเมือง 
จะได้หลักประกันจากศาลและตุลากรที่มีความรู้ ความช านาญพิเศษทางด้านสิทธิมนุษยชน และมีความเคร่งครัดต่อ 



๑๐๗ 

หลักการพ้ืนฐานของความเป็นอิสระของศาล  และตุลาการของสหประชาชาติ Basic Principles on the 
Independence of the Judiciary และตามประมวลจรรยาบัน การท าหน้าที่ของศาล และตุลาการแห่งบังกาลอร์ 
(Bangalore Principles of Judicial Conduct ๒๐๐๒) 

 
 

 



บทที่ ๑๐ 
ปัญหาความรุนแรงจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนและอุปสรรคในการเข้าถึงความยุติธรรม 

 
จากการศึกษาปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน การประทุษร้าย การบังคับสูญหายหรือการคุกคาม

ประชาชนโดยเฉพาะนักสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรมการเมืองรวมถึงผู้เห็นต่างจากรัฐที่ผ่านมาคณะอนุกรรมาธิการฯ  
มีข้อสังเกต และห่วงกังวลถึงปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่เป็นรากเหง้าของ
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน การเข้าถึงความยุติธรรม และการเข้าถึงการเยียวยาความเสียหายกรณีการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ดังนี้ 

๑) การขาดเจตจ านงทางการเมือง (Lack of Political Will) ของรัฐบาลในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ของบุคคลทุกคนโดยเฉพาะบุคคลที่เห็นต่างจากรัฐ ปัจจุบันแม้รัฐบาลพลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา จะประกาศให้
สิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ๑๙๙แต่คณะอนุกรรมาธิการฯ พบว่าบุคคล และกลุ่มบุคคลที่เห็นต่างจากรัฐบาล 
มักตกเป็นเป้าหมายการคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการท าร้ายร่างกาย การบังคับสูญหายโดยที่คดี
ส่วนมากไม่มีความก้าวหน้า และไม่มีการน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมท าให้เกิดการละเมิด
สิทธิซ้ านอกจากนั้นมีการใช้กฎหมายเพ่ือคุกคามประชาชน (judicial harassment) ซึ่งแม้สุดท้ายศาลมักยกฟ้อง 
แต่การฟ้องร้องด าเนินคดีท าให้นักสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรมทางการเมืองต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย บางคน
ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวท าให้ถูกจ าคุก และครอบครัวได้รับความเดือดร้อนนอกจากนั้นในปัจจุบันมีการน า
วาทกรรม “ชังชาติ” มาใช้กับผู้เห็นต่างหรือผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลว่าเป็นผู้ไม่รักชาติท าให้คนกลุ่มนี้ถูกตีตรา  
จากสังคม (social stigmatize) ว่าเป็นคนไม่ดีเป็นพิษภัยต่อสังคมท าให้หลายคนรู้สึกไม่ปลอดภัยจนถึงอาจต้อง
หลบหนีจากสังคม 

ปัญหาการเมืองของไทยที่ผ่านมามักมีการต่อรองอ านาจและผลประโยชน์ในกลุ่มชนชั้นน า ท าให้
ประชาชนมีความรู้สึกว่าตนเองไม่ใช่เจ้าของอ านาจอธิปไตยอย่างแท้จริง เนื่องจากไม่มีสิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่และ
ไม่สามารถรวมตัวกันเพ่ือเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ท าให้การปกครองเป็นเรื่องของการต่อรองอ านาจและผลประโยชน์
เฉพาะกลุ่มชนชั้นน ารวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งประกอบด้วย ทหาร ต ารวจ ข้าราชการ นักการเมือง และกลุ่มนายทุน 
ซึ่งเป็นไปในลักษณะเอ้ือประโยชน์ต่อกันถึงแม้บางครั้งจะมีความขัดแย้งและแย่งชิงอ านาจระหว่ างทหาร 
ข้าราชการนักการเมืองโดยมีนายทุนเป็นผู้สนับสนุนแต่ความรุนแรงก็ไม่ได้ปะทุขึ้นอย่างเห็นได้ชัดความขัดแย้ง  
จึงเป็นที่ตกลงกันได้หากผลประโยชน์ลงตัวหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าประชาชนมีความรู้สึกว่าการเมืองเป็นเรื่องของ
ชนชั้นน า (Elite) ไม่ใช่เรื่องของ ประชาชนอย่างแท้จริง๒๐๐ 

๒) การบังคับใช้กฎหมายและการด าเนินกระบวนการยุติธรรมท่ีไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม 
๒.๑ การบังคับใช้กฎหมายและการด าเนินกระบวนการยุติธรรมที่ไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม  

คณะอนุกรรมาธิการฯ พบว่ารากเหง้าของการเข้าถึงความยุติธรรม และการบังคับใช้กฎหมายในประ เทศไทย 
เป็นปัญหาที่สั่งสมมานานบางครั้งมีการเลือกปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมาย ท าให้ประชาชนเกิดความเคลือบแคลง
ใจในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนั้นกฎหมายที่ออกโดยค าสั่งของคณะรัฐประหาร ถือเป็นการตรา

                                                           
๑๙๙ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99326764, อ้างแล้ว. 
๒๐๐ รายงานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กันยายน ๒๕๕๕, หนา้ ๑๐๒.
http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/3795 

https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99326764
http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/3795


๑๐๙ 

กฎหมายโดยปราศจากการตรวจสอบถ่วงดุลและการมีส่วนร่วมของประชาชนท าให้กฎหมายหลายฉบับขัดหรือแย้ง
กับหลักการสิทธิมนุษยชน การออกกฎหมายโดยอ านาจรัฏฐาธิปัตย์ (sovereignty)๒๐๑ในฐานะผู้ทรงอ านาจรัฐ 
โดยไม่ฟังเสียงประชาชนท าให้ เกิดการละเมิดสิทธิ และท าให้ความขัดแย้งลุกลามบานปลายโดยเฉพาะ  
หลังเหตุการณ์รัฐประหาร ๒๕๕๗ ซึ่งแม้รัฐบาลจะให้ค ามั่นในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปฏิรูปกฎหมาย  
และระบบยุติธรรมหากแต่ในขณะเดียวกันการออกค าสั่งหัวหน้า คสช. หลายฉบับได้กระทบต่อสิทธิเสรีภาพ  
ของประชาชน และท าให้ประชาชนรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมายมากข้ึน 

๒.๒ หลักความรับผิดทางกฎหมาย การไม่มีกฎหมายท าให้ไม่มีความผิด และผู้กระท าผิดไม่ต้องรับโทษ 
เช่น กรณีการทรมานและการบังคับบุคคลสูญหายแม้ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน  
และการประติบัติหรือการลงโทษท่ีโหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย่ ายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and 
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment : CAT) เมื่อปี ๒๕๕๐ แต่ประเทศไทย
มิได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 
( International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance - 
ICPPED) อีกทั้งไม่มีกฎหมายภายในประเทศที่ก าหนดให้การทรมาน และการบังคับสูญหายเป็นอาชญากรรม 
ท าให้กรณีการบังคับสูญหายไม่สามารถน าผู้กระท าผิดมาลงโทษได้ อีกทั้งญาติไม่สามารถน าคดีเข้าสู่การพิจารณา
ของศาลยุติธรรมได้ เนื่องจากปัญหาการไม่มีบทบัญญัติทางกฎหมายเรื่องการบังคับสูญหาย และนิยามของเหยื่อ 
ที่ชัดเจน และเมื่อไม่พบศพก็ไม่สามารถตั้งข้อหาฆาตกรรมได้ เช่น กรณีการบังคับสูญหายนายสมชาย  นีละไพจิตร 
มีบางกรณีที่มีการพบชิ้นส่วนของศพผู้สูญหาย เช่น กรณีพอละจี หรือบิลลี่  รักจงเจริญ ที่แม้กรมสอบสวนคดีพิเศษ
จะพบชิ้นส่วนกระดูกที่มีสารพันธุกรรม DNA เชื่อมโยงกับแม่และยายของบิลลี่ แต่เมื่อส่งส านวนให้อัยการคดีพิเศษ 
อัยการคดีพิเศษ ๑ มีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง ผู้อ านวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ผอ.ทสจ.) 
ปัตตานี อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กับพวกรวม ๔ คน ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวท าร้าย และร่วมกันฆ่าอ าพรางศพตามที่กรมสมอบสวนคดีพิเศษเสนอ  
โดยอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๑ ได้ตั้งคณะท างานได้ตรวจส านวนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเสนอมาอย่างละเอียด
แล้วเห็นว่าในข้อหาร่วมกันฆ่านั้นคดีไม่มีประจักษ์พยานและพยานแวดล้อมใด ๆ เพียงพอที่จะเชื่อมโยงว่าผู้ต้องหา
ทั้งสี่ คือ นายชัยวัฒน์  ลิ้มลิขิตอักษร กับพวกได้ร่วมกันกระท าผิดพยานหลักฐานไม่พอฟ้องจึงเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง๒๐๒ 
อย่างไรดี ปัจจุบันกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ท าความเห็นแย้งค าสั่งส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๑ พร้อม
ส านวนการสอบสวนไปยังอัยการสูงสุด เพ่ือพิจารณาตามกฎหมายต่อไป๒๐๓ 

                                                           
๒๐๑ด้านนิติศาสตร์ อธิบายความหมายของค าว่า รฏัฐาธปิัตย์ (Sovereignty) หมายถึง ผู้ท าให้เกิดกฎหมาย เช่นการรัฐประหารในหลายครั้งที่ผ่านมา
ของไทย นักวิชาการด้านกฎหมายอธิบายว่าคณะรัฐประหารคือรัฏฐาธิปัตย์ ย่อมมีอ านาจสูงสุด แมแ้ต่ศาลก็มิอาจกา้วลว่งไปพิจารณาพิพากษาเอาผิดแก่
คณะรัฐประหารได้ 

ด้านรัฐศาสตร ์ค าวา่ รฏัฐาธปิัตย ์(Sovereignty) หมายถึง อ านาจสูงสุดในการปกครองรัฐ ดังนั้น สิ่งอื่นใดจะมีอ านาจยิ่งกว่าหรือขัดต่ออ านาจ
อธิปไตยหาได้ไม่ ทั้งนี้ อ านาจอธปิไตยยอ่มมีความแตกตา่งกันไปในแต่ละระบอบการปกครอง ตวัอยา่งเช่น ในระบอบประชาธิปไตย อ านาจอธิปไตยเป็น
ของประชาชน กล่าวคือ ประชาชนคือผูม้ีอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยอ์ านาจอธิปไตยเป็นของพระมหากษัตริย์ 
คือ กษัตริย์ทรงเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ เป็นต้น 

(เอกสารทางวิชาการประกอบการประชมุเสวนา เร่ือง รัฏฐาธิปัตย ์เอื้อประโยชน์รัฐประหารหรือท าลายระบบนิตธิรรม. กรุงเทพฯ : ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๕, หน้า ๑-๔) 
๒๐๒ https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/863791 
๒๐๓ https://www.posttoday.com/social/general/630455 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/863791
https://www.posttoday.com/social/general/630455


๑๑๐ 

๒.๓ กรณีพลเมืองไทยเสียชีวิตและสูญหายในต่างประเทศ  กรณีการเสียชีวิต และสูญหายของ
พลเมืองไทยซึ่งเป็นผู้เห็นต่างทางการเมือง ผู้ลี้ภัยหรือผู้แสวงหาที่พักพิงในประเทศเพ่ือนบ้าน ญาติพบอุปสรรค
อย่างมากในการเข้าถึงความยุติธรรม และการแสวงหาความจริง เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงกลไกในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในประเทศเพ่ือนบ้านได้ เช่น กรณีนายสุรชัย  ด่านวัฒนานุสรณ์ นายไกรเดช  ลือเลิศ นายชัชชาญ  บุปผาวัลย์ 
รวมถึงนายชูชีพ  ชีวะสุทธิ์ นายสยาม  ธีรวุฒิ นายกฤษณะ  ทัพไทย และนายวันเฉลิม  สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ที่ญาติ 
ได้ร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงาน และรับทราบข้อมูลจากประเทศเพ่ือนบ้านผ่านกระทรวงการต่างประเทศว่า  
ไม่มีข้อมูลและไม่ทราบข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน ท าให้กรณีเหล่านี้ญาติไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ 

อย่างไรก็ดี ประเทศไทยได้แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการได้ลงนามอนุสัญญาระหว่างประเทศ 
ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับของสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่เนื่องจากยังมิได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ จึงท าให้ไม่มีผลผูกพันในการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ที่ผ่านมา
ในช่วงรัฐบาล คสช. กระทรวงยุติธรรมได้มีการเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน  
และการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... แต่เมื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มี  
การปรับปรุงแก้ไขร่างเดิมแต่จนสิ้นสุดการท าหน้าที่ของ สนช. ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้ตกไป จนถึงรัฐบาลปัจจุบัน
กระทรวงยุติธรรมได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน
และการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ใหม่ และได้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และจะได้น าเสนอต่อรัฐสภาเพ่ือพิจารณาต่อไป  

ปัจจุบันภาคประชาสังคม และพรรคการเมืองรวมถึงคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและ 
สิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ได้เสนอรายงานการศึกษาร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทรมานและการบังคับ
สูญหาย พ.ศ. ... ต่อสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือให้มีการพิจารณาเป็นร่างคู่ขนานกับร่างของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความสนใจจากพรรคการเมืองหลายพรรค อย่างไรก็ดีคณะอนุกรรมาธิการฯ เห็นว่า  
การพิจารณาสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ของสภาผู้แทนราษฎรจ าเป็นต้องสอดคล้องกับอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (ICPPED) ของสหประชาชาติ 
จึงจะท าให้ร่างพระราชบัญญัติฯ มีประสิทธิผลในการคุ้มครองและป้องกันการบังคับบุคคลมิให้สูญหายได้จริง  
ในประเทศไทย 

๓) ปัญหาความล่าช้า และอุปสรรคในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
๓.๑ ลอบประทุษร้ายนักกิจกรรมทางการเมือง กรณีการลอบประทุษร้ายร่างกายนักกิจกรรม 

ทางการเมืองในยุคหลังรัฐประหาร ๒๕๕๗ เป็นต้นมา คณะอนุกรรมาธิการฯ พบว่าคดีมีความล่าช้า และความ
คืบหน้าทางคดีในการจับกุมตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมในกรณีต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น
มีสถิติที่ค่อนข้างต่ า กล่าวคือ มีเพียงกรณีการลอบท าร้ายนายเอกชัย  หงส์กังวาน ๒ กรณีเท่านั้นที่เจ้าหน้าที่ต ารวจ
สามารถน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมได้เนื่องจากคดีการท าร้ายร่างกายนายเอกชัย   
หงส์กังวาน ทั้ง ๒ ครั้ง (จากทั้งหมด ๘ ครั้ง) เอกชัยจดจ าใบหน้าคนร้ายได้ รวมถึงอีกเหตุการณ์ที่มีการท าร้าย 
ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ต ารวจ ในขณะที่คดีท าร้ายร่างกาย และท าลายทรัพย์สิน อีก ๗ คดี ไม่มีความคืบหน้าแต่ประการใด๒๐๔ 

เช่นเดียวกับกรณีลอบท าร้ายนายสิรวิชญ์   เสรีธิวัฒน์ นายอนุรักษ์  เจนตวนิชย์ และการคุกคาม 
นายพริษฐ์  ชิวารักษ์ ก็ไม่มีความก้าวหน้าในการจับกุมผู้กระท าผิดมาด าเนินคดีเช่นกันท าให้เห็นว่ากรณี 
                                                           
๒๐๔ ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้มาชี้แจงต่อกรรมาธิการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 



๑๑๑ 

การประทุษร้ายนักกิจกรรมทางการเมืองที่เห็นต่างจากรัฐบาลการสืบสวนสอบสวนมักมีความล่าช้า และพนักงาน
สอบสวนล้มเหลวในการติดตามผู้กระท าผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งส่งผลให้ผู้กระท าผิดลอยนวล 

๓.๒ ความไม่มั่นใจในการได้รับความยุติธรรม  เนื่องจากนักกิจกรรมทางการเมืองที่มาให้ข้อมูล 
ต่ออนุกรรมาธิการฯ ปฏิเสธไม่เคยมีสาเหตุโกรธแค้นกับผู้ใดมาก่อนจึงเชื่อว่าสาเหตุที่พวกตนถูกลอบท าร้ายมาจาก
การแสดงความเห็นต่างทางการเมืองหรือการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเมื่อคดีไม่มีความคืบหน้าจึงท าให้ไม่มี 
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนับแต่ชั้นพนักงานสอบสวน อีกทั้งปัจจุบันพนักงานสอบสวนได้ตั้งข้อกล่าวหา
ร้ายแรง และไม่ได้สัดส่วนกับการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการแสดงออกอย่างสันติ  
ของประชาชนเช่นมีการตั้งข้อกล่าวหาตามมาตรา ๑๑๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญาซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับการกระท า
ที่ก่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  
หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ๒๕๖๐ ซึ่งมีโทษสถานหนัก เป็นต้น 

๓.๓ รัฐขาดกลไกในการรับประกันความปลอดภัยของประชาชน กรณีการลอบท าร้ายนักกิจกรรม
ทางการเมืองที่เกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงรัฐบาล คสช. ท าให้เห็นถึงการใช้ความรุนแรงต่อผู้เห็นต่างทางการเมือง  
แม้มีนักกิจกรรมหลายคนพยายามขอความคุ้มครองในฐานะพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา  
พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่มักก าหนดเงื่อนไขการรับความคุ้มครองโดยห้ามไม่ให้แสดงความคิดเห็นหรือท า
กิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการถูกท าร้ายท าให้นักกิจกรรม 
ทางการเมืองส่วนมากปฏิเสธการรับความคุ้มครองเนื่องจากเห็นว่าข้อเสนอของหน่วยงานรัฐดังกล่าวเป็นการปิดปาก 
และระงับการมีส่วนร่วมเพ่ือปกป้องประโยชน์สาธารณะของประชาชน เช่น กรณีนายสิรวิชญ์  เสรีธิวัฒน์ (จ่านิว) 
หรือกรณีนายเอกชัย  หงส์กังวาน ซึ่งถูกท าร้ายร่างกายหลายครั้งแม้กระทรวงยุติธรรมจะให้การคุ้มครองแก่ 
นายเอกชัย และนายสิรวิชญ์ แต่เป็นเพียงระยะสั้น ๆ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ได้ขอให้ทั้งสองยุติการท ากิจกรรมต่าง ๆ  
เพ่ือไม่ให้ถูกท าร้ายท าให้ทั้งสองเห็นว่าเป็นการขัดต่ออุดมการณ์และเจตนารมณ์ในการต่อต้านความไม่เป็น
ประชาธิปไตยและความไม่ยุติธรรมหรือกรณีนายกมล  เหล่าโสภาพันธ์ นักกิจกรรมต่อต้านการทุจริต ซึ่งถูกคุกคาม
และรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อได้เข้าไปขอความคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
หลังจากนั้นครอบครัวไม่สามารถติดต่อนายกมลได้ ปัจจุบันนายกมล เหล่าโสภาพันธ์ ยังคงเป็นบุคคลสูญหาย 

๓.๔ การสร้างความหวาดกลัว การใช้ความรุนแรงต่อนักกิจกรรมทางการเมืองก่อให้เกิดความ
หวาดกลัวแก่เยาวชน นิสิตนักศึกษา และนักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเพ่ือการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐอย่างยิ่ง อีกทั้งการที่มีผู้น าข้อมูลส่วนบุคคลของนักกิจกรรมทางการเมืองมาเผยแพร่  
ต่อสาธารณะท าให้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของของนักกิจกรรมรวมถึงครอบครัวของพวกเขา ซึ่งแม้จะได้มี
การร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ก็ไม่สามารถน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษได้ 

๓.๕ การเข้าถึงกองทุนยุติธรรม จากการที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือนักกิจกรรมทางการเมือง 
ถูกคุกคามโดยใช้กระบวนการฟ้องร้องด าเนินคดี (Judicial Harassment) มากขึ้นท าให้ต้องพบอุปสรรคทางด้าน
การเงินในการหาค่าใช้จ่ายเพ่ือสู้คดีและประกันตัวแม้จะมีกองทุนยุติธรรมแต่นักกิจกรรมทางการเมืองมัก ไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม๒๐๕โดยเฉพาะความช่วยเหลือทางการเงินส าหรับน ามาใช้เพ่ือเป็นหลักทรัพย์ 
ในการประกันตัว การจัดหาทนายความและค่าใช้จ่ายในการสู้คดีโดยพบว่าในทางปฏิบัติ เจ้าหน้าที่และ

                                                           
๒๐๕ กองทุนยุติธรรมเป็นกลไกที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือ

ประชาชนในการด าเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน  



๑๑๒ 

คณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมระดับจังหวัดมักจะไม่อนุมัติเงินช่วยเหลือในการประกันตัวให้แก่นักปกป้อง  
สิทธิมนุษยชน และนักกิจกรรมทางการเมืองโดยให้ เหตุผลว่าการกระท าของนักกิจกรรมทางการเมืองซึ่งขอรับ 
ความช่วยเหลือนั้น “มีมูลน่าเชื่อว่าเป็นผู้กระท าความผิดตามที่กล่าวหา” โดยเป็นการให้เหตุผลตามระเบียบ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการสนับสนุนหลักทรัพย์  
เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๔๒๐๖ ที่ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม 
คณะอนุกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาว่าผู้ยื่นค าขอให้มีการปล่อยชั่วคราว  
(ขอประกันตัว) เป็นผู้ที่น่าจะกระท าความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่การก าหนดให้ผู้มีอ านาจอนุมัติเงินช่วยเหลือ
ในการปล่อยชั่วคราวสามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาถึงสาเหตุหรือพฤติการณ์ของผู้ขอรับความช่วยเหลือว่าเป็นผู้  
ที่น่าเชื่อว่ามิได้กระท าความผิดตามข้อกล่าวหรือไม่เป็นการขัดกับรัฐธรรมนูญและกติกาสากลระหว่างประเทศ  
ตามหลักการต้องสันนิษฐานว่าบุคคลทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีค าพิพากษา (Presumption of innocent) 

๔) กรณีการด าเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ (Strategic Lawsuit 
Against Public Participation - SLAPPs)  

ปัจจุบันนักปกป้องสิทธิมนุษยชนรวมถึงนักกิจกรรมการเมืองและประชาธิปไตยหลายคนมักถูกฟ้อง
กลั่นแกล้งหรือฟ้องปิดปากในลักษณะการด าเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือระงับการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ 
(Strategic Lawsuits Against Public Participation - SLAPP) มากขึ้น โดยผู้ฟ้องคดีทั้งรัฐและเอกชนมุ่งหวังผล
ว่าการฟ้องร้องด าเนินคดีจะท าให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนยุติการเคลื่อนไหวคัดค้านหรือการแสดงความคิดเห็น 
โดยสุจริตเพ่ือวิพากษ์วิจารณ์นโยบายบางประการของรัฐหรือธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยการ
ฟ้องร้องด าเนินคดีซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในท้องถิ่นและครอบครัวซึ่งส่วนมาก  
มีฐานะยากจนทั้งการต้องหาหลักทรัพย์เพื่อใช้สิทธิในการขอปล่อยตัวชั่วคราวค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความท าให้
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนซึ่งถูกฟ้องร้องหลายคดีได้รับผลกระทบมากขึ้นไปอีกการถูกฟ้องร้องด าเนินคดียังส่งผล
กระทบต่อสภาพจิตใจความรู้สึกหวาดกลัวและความยากล าบากในการใช้ชีวิตด้าน อ่ืน ๆ โดยเฉพาะผลกระทบต่อ
ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะการฟ้องคดีฐานความผิดร้ายแรงและมิได้สัดส่วนกับการใช้สิทธิเสรีภาพ
                                                           
๒๐๖ อ้าง พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้มีการออกระเบยีบการพิจารณาในการสนับสนุนหลกัทรัพย์เปน็หลักประกันในการ 

ปล่อยชั่วคราวฉบับใหม่ คือ ระเบยีบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา 
หรือจ าเลย พ.ศ. ๒๕๕๙ อยา่งไรก็ตามระเบียบฉบบันี้ยังคงก าหนดหลกัเกณฑ์พจิารณาให้ความชว่ยเหลือเช่นเดิมในหมวด ๔ ขอ้ ๑๑ (๒) คือการ
พิจารณาถึงสาเหตุหรือพฤติการณ์ของผูข้อรับความชว่ยเหลือว่าเป็นผู้กระท าผิดหรือไม่  

หมวด ๔ หลักเกณฑ์การพิจารณา การทบทวน และการแจ้งผล 
ข้อ ๑๐ การพจิารณาให้ความช่วยเหลือ คณะอนุกรรมการต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีพฤติการณ์จะหลบหน ี
(๒) ไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรอืไม่ไปก่อเหตุภยันตรายประการใด 

ข้อ ๑๑ การพิจารณาตามข้อ ๑๐ ควรค านึงถึงหลักเกณฑ์ ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ลักษณะการกระท าความผิดที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

หรือความมั่นคงของประเทศ หรือการกระท าที่มีผลกระทบต่อประชาชนที่ท าใหป้ระชาชนได้รับความเสียหาย 
หรือความเชื่อมั่นของกระบวนการยุตธิรรม 

(๒) สาเหตหุรือพฤติการณ์น่าเชื่อว่ามิได้กระท าความผิด 
(๓) ฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ 
(๔) ประวัตกิารกระท าความผิด นิสยั ความประพฤติ และข้อเท็จจริงอื่นที่เกีย่วข้อง 
(๕) ความคิดเห็นของผู้เสียหาย หรือเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง หากมกีารปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย) 
(http://jfo2562.moj.go.th/Docs/regulation_bail.PDF) 

http://jfo2562.moj.go.th/Docs/regulation_bail.PDF


๑๑๓ 

ของนักกิจกรรมการเมืองโดยหวังผลเพ่ือท าให้เกิดความหวาดกลัว และเพ่ือให้นักกิจกรรมการเมืองยุติการต่อต้าน
และวิพากษ์วิจารณ์รัฐ 

นอกจากนั้นการที่เจ้าหน้าที่รัฐมีการตั้งข้อกล่าวหาแก่นักสิทธิมนุษยชนหรือนักกิจกรรมทางเมือง 
รวมถึงนักศึกษา และประชาชนผู้เห็นต่างจากรัฐโดยเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองด้วยข้อกล่าวหาที่ไม่ได้สัดส่วนกับ
การกระท าของประชาชนเช่นมีการใช้กฎหมายอาญามาตรา ๑๑๖ หรือพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ซึ่งมีโทษหนักแม้คดีเหล่านี้ศาลจะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ และสุดท้ายคดีศาล  
มักยกฟ้องแต่การฟ้องร้องด าเนินคดีหลาย ๆ คดี ท าให้ประชาชนผู้ใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และกติกา
ระหว่างประเทศด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองมีความรู้สึกหวาดกลัวไม่ปลอดภัยอีกทั้งการฟ้องร้อง
ด าเนินคดียังน าไปสู่การจ ากัดเงื่อนไขการห้ามแสดงความคิดเห็นและแสดงออกของผู้ถูกฟ้องคดีกรณีลักษณะนี้  
จึงเข้าข่ายการฟ้องเพ่ือกลั่นแกล้งหรือเพ่ือปิดปากประชาชน (SLAPP) 

ปัญหาหนึ่งที่ท าให้การแก้ปัญหา SLAPP เป็นไปอย่างยากล าบากก็เนื่องมาจาก “ช่องโหว่ใน
กระบวนการยุติธรรม” ที่ไม่มีกลไกในการกลั่นกรองคดีก่อนจะขึ้นสู่ศาลที่มีประสิทธิภาพ แม้ที่ผ่านมาประเทศไทย
จะได้มีการแก้กฎหมาย ป.วิอาญา อาญามาตรา ๑๖๑/๑ เพ่ือให้ศาลมีอ านาจสั่งไม่รับฟ้องคดีก่อนที่จะนัดไต่สวนมูล
ฟ้องก็ได้ และห้ามโจทก์กลับมาฟ้องคดีซ้ าอีกหากศาลพบว่าค าฟ้องที่ฟ้องต่อศาลนั้นไม่สุจริต บิดเบือน กลั่นแกล้ง 
หรือเป็นการเอาเปรียบจ าเลย อย่างไรก็ดีศาลมักไม่ได้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๑/๑ 
มาใช้วินิจฉัยเพ่ือพิจารณาไม่รับฟ้อง โดยทั่วไปศาลจะให้มีการไต่สวนมูลฟ้องก่อนซึ่งระยะเวลาการไต่สวนมูลฟ้อง
อาจใช้เวลานานท าให้เป็นภาระแก่ผู้ถูกฟ้องคดี และแม้จะก าหนดห้ามโจทก์กลับมาฟ้องคดีซ้ าอีกแต่ก็ระบุไว้ในท้าย
มาตรานี้ว่า “ไม่ตัดอ านาจอัยการที่จะยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่” ซึ่งท าให้เมื่อศาลไม่รับฟ้องคดีแล้วโจทก์อาจจะน าคดีไป
เข้ากระบวนการการฟ้องคดีโดยรัฐซึ่งก็น าเรื่องเดิมไปแจ้งต่อต ารวจ และส่งให้อัยการพิจารณาว่าจะสั่งฟ้องคดี
หรือไม่ซึ่งหากอัยการสั่งฟ้องคดีศาลก็ต้องด าเนินกระบวนพิจารณาโดยปกติในคดีนั้นๆต่อไป๒๐๗ 

๕) การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง เด็กหญิง และบุคคลหลากหลายทางเพศ 
๕.๑ กลไกระดับชาติเพ่ือความก้าวหน้าของสตรี 

การปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นผลให้มีการย้ายกลไกระดับชาติเพ่ือความก้าวหน้า
ของสตรีจากส านักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นศูนย์กลางอ านาจในการบริหารประเทศไปเป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท าให้ไม่มีสถานะเพียงพอในการประสานและต่อรองกับ
กระทรวงต่าง ๆ เช่นเดิม การปฏิรูปครั้งนี้ท าให้กลไกระดับชาติด้านสตรีมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานปฏิบัติการ  
ด้านสตรีบางส่วนจากกรมการพัฒนาชุมชนและงานด้านครอบครัวจากกรมประชาสงเคราะห์เป็นจ านวนถึงร้อยละ 
๘๐ ของเจ้าหน้าที่กลไกระดับชาติทั้งหมด 

ต่อมาในปี ๒๕๕๘ รัฐบาลได้ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ อีกครั้ง
เป็นผลให้มีการรวมงานปฏิบัติการ๒๐๘เพ่ิมเข้าในงานของกลไกระดับชาติอีกการปรับปรุงโครงสร้างทั้งสองครั้ง 
มิได้เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรหลักระดับชาติในการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ 

                                                           
๒๐๗ https://ilaw.or.th/node/5016 
๒๐๘ งานด้านสวัสดิการสังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก สถานสงเคราะห์สตรี สถานสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการค้าประเวณี 

https://ilaw.or.th/node/5016


๑๑๔ 

และมาตรการในการส่งเสริมและประสานงานเพ่ือความเสมอภาคระหว่างเพศกับทุกภาคส่วนแต่เป็นการท าให้มี
ภารกิจด้านการปฏิบัติเพิ่มขึ้น 

เป็นที่น่าสังเกตว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่ได้น านโยบายและมาตรการบูรณาการ
มิติความแตกต่างระหว่างเพศเข้าสู่การด าเนินงานกระแสหลักของหน่วยราชการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบแต่ประการใด 
ประเทศไทยไม่ได้ปฏิบัติตามถึงข้อห่วงใยและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี  
ทุกรูปแบบ (CEDAW) ที่ให้ไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และ ๒๕๖๐๒๐๙ ที่ว่าการย้ายกลไกระดับชาติเพ่ือความก้าวหน้า
ของสตรีจากส านักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นศูนย์กลางการบริหารของประเทศอาจท าให้อ านาจหน้าที่ในการบูรณาการ
มิติความเสมอภาคระหว่างเพศเข้าในการด าเนินงานกระแสหลักของทุกหน่วยงานตลอดจนการประสานงานกับ
กระทรวงต่าง ๆ มีประสิทธิภาพด้อยลง๒๑๐ อีกทั้งประเทศไทยไม่ได้ด าเนินการตามข้อเรียกร้องของคณะกรรมการ 
CEDAW ที่ให้ประเมินผลเชิงลึกในประสิทธิภาพการด าเนินงานของกลไกระดับชาติเพ่ือความก้าวหน้าของสตรีและ
กลไกระดับหน่วยงาน และปรับปรุงองค์กรตามความจ าเป็นเพ่ือให้มั่นใจว่าจะมีกลไกเชิงสถาบันที่เข้มแข็งส าหรับ
การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศก่อนที่กลไกระดับชาติจะปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเมื่อปี ๒๕๕๘๒๑๑  

๕.๒ กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย 
จากการปรับปรุงพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่๒๗) เมื่อวันที่ 

๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เห็นควรให้มีการปรับปรุงบทบัญญัติตามกฎหมายอาญา
ลักษณะการช าเราเพ่ือให้สอดคล้องกับธรรมชาติ คือ ให้หมายความว่ากระท าเพ่ือสนองความใคร่ของผู้กระท า 
โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระท าล่วงล้ าอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น ซึ่งท าให้การใช้สิ่งอ่ืนที่ไม่ใช่
อวัยวะเพศไม่ถือว่าเป็นการข่มขืนช าเรา หากแต่จะเข้าข่ายอนาจาร ซึ่งค าว่า “อนาจาร” ปัจจุบันยังไม่มีค าจ ากัด

                                                           
๒๐๙ ข้อเสนอแนะคณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ ของสหประชาชาติ (CEDAW), ค าแปลอยา่งไม่เป็นทางการ

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fTHA%2fCO%2f6-
7&Lang=en  

กลไกระดับชาติส าหรับความก้าวหน้าของสตรี 
๑๒. คณะกรรมการฯ ผิดหวังที่ไม่ได้มีการด าเนินการให้มีมาตรการตามข้อเสนอแนะครั้งก่อนของคณะกรรมการฯท่ีให้ประเมินผลเชิงลึกต่อกลไก

ระดับชาติเพื่อความก้าวหน้าของสตรีและกลไกเชิงสถาบันต่าง ๆ ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ (CEDAW/C/THA/CO/๕, para.๑๘)  
และแสดงความหว่งกังวลที่กรมกิจการพฒันาสตรีและครอบครัวได้รับภารกิจในงานด้านการปฏิบัติเพิ่มขึ้นจนท าให้ศักยภาพในการท าหน้าที่เป็น
กลไกระดับชาติในการสร้างความก้าวหน้าของสตรีลดลง อีกทั้งมีความกังวลเกีย่วกบัความชัดเจนของภารกจิและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ใหม่ ๆ ที่ตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหวา่งเพศฯ เช่น คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหวา่งเพศ เป็นต้น 

๑๓. คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะตอ่ประเทศไทย ดังนี้ 
ก) ก าหนดภารกิจและความรับผิดชอบของกรมกิจการสตรแีละสถาบันครอบครัวและกลไกที่จะตัง้ขึ้นตาม พ.ร.บ. ความเทา่เทียมระหวา่งเพศฯ  

ที่ชัดเจนและสร้างหลักประกันว่าจะไมซ่้ าซ้อนกันโดยไม่สมควร 
ข) สร้างหลักประกันว่า กลไกระดับชาติมีอ านาจหน้าทีท่รัพยากรบุคคลและงบประมาณที ่เพียงพอเหมาะสมกบัความจ าเป็นในการท างาน

อย่างมีประสิทธิภาพที่จะส่งเสริมสิทธขิองผู้หญิง 
ค) สร้างหลักประกันว่ามีการน ายุทธศาสตร์ในการบูรณาการเรื่องเพศภาวะไปสู่การปฏิบตัิอย่างมีประสิทธิภาพในทกุหน่วยงานของรัฐบาล 
ง) มีการตดิตามและประเมินผลกระทบจากการด าเนินงานเพื่อส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหวา่งเพศโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
อย่างสม่ าเสมอ 

๒๑๐ ข้อหว่งใยและขอ้เรียกร้องของคณะกรรมการ CEDAW ต่อประเทศไทย จากสรปุข้อคิดเห็นต่อรายงานฉบับที่ ๓-๔ ของประเทศไทย เมื่อวันที่  
๒๐ มกราคม ๒๕๔๙ ณ ส านักงานใหญส่หประชาชาต ินครนิวยอรก์ สหรัฐอเมริกา, ยอ่หน้าที ่๑๗-๑๘ 

๒๑๑ เนื่องจากเร่ืองเพศสภาพมีความเกี่ยวพนักับสภาวะทับซ้อนในหลายมิติ (intersectionality) เช่น อายุ วัฒนธรรม เช้ือชาติ ศาสนา ความพกิาร 
รวมถึงความเปราะบางต่าง ๆ เช่น ผู้ลี้ภยั แรงงานข้ามชาติ ซึ่งแต่ละกลุ่มมีปัญหาที่แตกต่างกัน การแก้ปัญหาจึงควรเป็นลักษณะองค์รวม คือ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องมีศักยภาพครอบคลุมการท างานของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องจึงจะเกิดการคุ้มครองที่มีประสิทธิผล 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fTHA%2fCO%2f6-7&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fTHA%2fCO%2f6-7&Lang=en


๑๑๕ 

ความที่ชัดเจนตามกฎหมายไทยส่วนมากการตั้งข้อกล่าวหาจึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนท าให้เป็น
การยากล าบากส าหรับผู้เสียหายในการหาหลักฐานเพ่ือด าเนินคดีต่อผู้กระท าผิด และส่วนใหญ่จะได้รับก าร
พิจารณาว่าเป็นความผิดสถานเบาซึ่งสามารถไกล่เกลี่ยได้การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงไม่สอดคล้อง
กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอีกทั้งไม่ค านึงถึงความเสียหายทางจิตใจของผู้เสียหายที่ถูกกระท าด้วยความรุนแรงทางเพศ 

นอกจากนั้นในมาตรา ๒๗๗ เรื่องการช าเราเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีกฎหมายยังอนุญาตไม่ให้เอาผิด
ผู้กระท าการช าเรากรณีท่ีเป็นสามีภรรยาซึ่งเป็นการเปิดช่องให้มีการบังคับให้เด็กแต่งงานกับผู้ที่ล่วงละเมิดทางเพศตนได้๒๑๒  

๕.๓ การเข้าถึงกลไกการร้องเรียน 
ผู้หญิงและเด็กหญิงที่เป็นผู้เสียหายจากความรุนแรงในครอบครัว และการล่วงละเมิดทางเพศ 

มักไม่กล้าไปร้องเรียนกับพนักงานสอบสวนเนื่องจากมีความอับอายอีกทั้งการขาดแคลนพนักงานสอบสวนหญิง
รวมถึงการไม่มีห้องสอบสวนเฉพาะคดีล่วงละเมิดทางเพศท าให้ผู้หญิงและเด็กหญิงรวมถึงบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศไม่กล้าไปแจ้งความด าเนินคดีเมื่อถูกล่วงละเมิดทางเพศแม้ส านักงานต ารวจแห่งชาติจะได้จัดให้
มีพนักงานสอบสวนหญิงแต่ก็ไม่เพียงพออีกทั้งการท าหน้าที่พนักงานสอบสวนเป็นงานหนักและโอกาสก้าวหน้าของ
พนักงานสอบสวนหญิงมีจ ากัดจึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ประเทศไทยขาดแคลนพนักงานสอบสวนหญิงที่มีความ
เข้าใจในเรื่องความอ่อนไหวทางเพศสภาพ (gender sensitivity) 

ปัจจัยทางสังคมก็มีความส าคัญต่อการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง เช่น การที่สังคมส่วนใหญ่
มักมีอคติต่อผู้หญิงและเด็กหญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศว่าเป็นความผิดของผู้หญิงยิ่งท าให้ผู้หญิงส่วนมากเลือกที่จะ
นิ่งเงียบและไม่คิดที่จะหาความยุติธรรม นอกจากนี้ผู้หญิงที่เป็นกลุ่มเปราะบางมักเผชิญกับการเลือกปฏิบัติ 
ไม่เฉพาะด้วยเหตุผลด้านเพศ แต่รวมถึงด้านอ่ืน ๆ ด้วย  ตัวอย่างเช่น เหตุผลด้านชาติพันธุ์ สัญชาติ ศาสนา 
สถานภาพสมรส สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ อายุ ถิ่นก าเนิด รูปแบบการเลือกปฏิบัติลักษณะนี้ยิ่งส่งผล
กระทบด้านลบต่อผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย๒๑๓ 

อุปสรรคส าคัญอีกประการต่อการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิ งอาจสืบเนื่องมาจาก 
เจ้าพนักงานต ารวจ อัยการ และศาลในบางครั้งปฏิบัติต่อคดีความรุนแรงในครอบครัวเหมือนเป็นปัญหาส่วนตัว 
หรือเป็นปัญหาครอบครัวที่ท าให้ผู้หญิงมักถูกขอให้ไกล่เกลี่ยยอมความมากกว่าการน าคนผิดมาลงโทษ รวมถึงกรณี
การล่วงละเมิดทางเพศที่สังคมมักมองว่าเป็นเรื่องน่าอับอายหรือเป็นความผิดของผู้หญิงเรื่องนี้คณะกรรมการ 
การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ (CEDAW) ก าหนดให้ศาลไม่ด าเนินการตามความเชื่อว่าผู้หญิง 
หรือเด็กผู้หญิงเป็นอย่างไรหรือมีประวัติความเป็นมาอย่างไรในคดีการข่มขืนกระท าช าเราโดยศาลต้องไม่น า
สมมติฐานนั้นมาตัดสินผู้ถูกข่มขืนกระท าช าเราหรือผู้ถูกกระท าจากความรุนแรงเนื่องจากความแตกต่างระหว่างเพศ๒๑๔ 
โดยกรรมการ CEDAW เห็นว่าควรมีสมมติฐานทั้งในด้านกฎหมายหรือในทางปฏิบัติว่าที่ผู้หญิงต้องยินยอมนั้น 
เป็นเพราะไม่สามารถขัดขืนการกระท าผิดทางเพศเช่นนั้นได้ไม่ว่าผู้กระท าจะข่มขู่ว่าจะใช้ก าลังหรือได้ใช้  

                                                           
๒๑๒ มาตรา ๒๗๗ ผู้ใดกระท าช าเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภรยิาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามต้องระวางโทษจ าคุก

ตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบป ีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงส่ีแสนบาท (https://library2.parliament.go.th/giventake/content_nla2557/law136-
270562-127.pdf)  

๒๑๓ CEDAW, General Recommendation ๒๘, ย่อหน้า ๑๘, ๒๖ และ ๓๑; CESCR, General Comment No. ๒๐, ยอ่หน้า๑๗; CERD, General 
Recommendation ๒๕ 

๒๑๔ CEDAW, Karen Tayag Vertido v. Philippines, Communication No. ๑๘/๒๕๕๑, ๑ September ๒๕๕๓, ยอ่หน้า ๘.๕-๘.๙ 

https://library2.parliament.go.th/giventake/content_nla2557/law136-270562-127.pdf
https://library2.parliament.go.th/giventake/content_nla2557/law136-270562-127.pdf


๑๑๖ 

ความรุนแรงทางกายหรือไม่ก็ตาม๒๑๕ทั้งยังมีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่ให้ความส าคัญต่อข้อเท็จจริงที่ว่าผู้หญิง 
ที่เป็นผู้เสียหายกับผู้ถูกกล่าวหาอาจรู้จักกันมาก่อนเนื่องจากการท าเช่นนั้นสะท้อนให้เห็นมายาคติและความเข้าใจ
ผิดด้านเพศสภาพ๒๑๖ นอกจากนั้นกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ควรห้ามไม่ให้ศาลใช้ดุลพินิจโดยพิจารณาจากความ
ล่าช้าในการแจ้งความของผู้เสียหาย๒๑๗ และควรห้ามใช้ข้อมูลการมีเพศสัมพันธ์ในอดีตของผู้หญิงมาเป็นหลักฐาน
ในการไต่สวน๒๑๘ 

๕.๔ กรณี Battered Women Syndrome  
กรณีหญิงที่ได้รับความรุนแรงในครอบครัวมาเป็นเวลานานจากสามีหรือคนรักจนเกิดอาการ 

Post Traumatic Syndrome Disorder (PTSD) ท าให้ผู้หญิงตกอยู่ในสภาพเสมือนผู้ป่วยทางจิตจากการได้รับ
ความรุนแรงสะสมจนท าให้กระท าความรุนแรงโต้กลับผู้หญิงเหล่านี้ต้องด าเนินชีวิตด้วยความหวาดกลัวต่อความ
รุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจนท าให้ผู้หญิงตอบโต้โดยใช้ความรุนแรงเพ่ือป้องกันมิให้สามีมาท าร้ายตน 
แต่มิได้มีเจตนาท าให้สามีเสียชีวิต กรณีลักษณะนี้พบว่ากระบวนการยุติธรรมยังขาดแนวทางที่ละเอียดอ่อนต่อการ
พิจารณาคดีต่อผู้หญิงในขณะที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้แนวทาง 
ให้ผู้กระท ากลับตัวและสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวท าให้เมื่อผู้หญิงเหล่านี้ถูกกระท าความรุนแรงซ้ า 
จากสามีจึงไม่มีทางออกเพ่ือปกป้องตนเองเมื่อต้องคดีจากการท าให้สามีเสียชีวิตจึงมักไม่ได้รับความคุ้มครอง 
จากกฎหมายท าให้ผู้หญิงเหล่านี้ต้องถูกจ าคุกเป็นเวลานานส่งผลให้เด็ก ๆ ในครอบครัวนอกจากการสูญเสียพ่อแล้ว 
ยังต้องพลัดพรากจากแม่อีกด้วย 

๕.๕ การล้อเลียน การด้อยค่า การสร้างความเกลียดชังทางสื่อโซเชียล (Cyber Bullying) 
จากการรับฟังความเห็นของนักกิจกรรมหญิงคณะอนุกรรมาธิการฯ พบว่า แม้หน่วยงานรัฐ 

ที่เกี่ยวข้องจะมีแนวทางการคุ้มครองประชาชนจากการสร้างข่าวปลอมหรือค าพูดที่สร้างความเกลียดชัง รวมถึง 
มีหน่วยงานเฉพาะในการปรามปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือ ปอท. หากแต่ในทาง
ปฏิบัติหน่วยงานดังกล่าวไม่สามารถป้องกันและยุติการคุกคามประชาชนนักรณรงค์เพ่ือประชาธิปไตย นักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน และนักกิจกรรมทางการเมืองได้อย่างแท้จริง อีกทั้ง ปอท. ยังมีข้อจ ากัดที่ผู้เสียหายจะต้องไปแจ้งความ
ด้วยตนเองเจ้าหน้าที่จึงจะสามารถด าเนินการได้ท าให้นักกิจกรรมหญิงส่วนมากไม่ไปแจ้งความเนื่องจากไม่ม่ันใจว่า
จะได้รับความยุติธรรมอีกทั้งการที่ต้องบอกเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ เป็นเหมือนการผลิตซ้ าความรุนแรงทางจิตใจ
ของผู้หญิง 

๕.๖ การลงโทษทางอาญาต่อเด็กท่ีก่ออาชญากรรม 
แม้คณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอายุขั้นต่ าของเด็กในการรับโทษ

ทางอาญาจาก ๑๐ ปีเป็น ๑๒ ปี๒๑๙ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแต่อนุกรรมาธิการฯ เห็นว่าการกักขังและการดูแลเด็ก
ในสถานพินิจส่วนมากยังไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และข้อก าหนดขั้นต่ าขององค์การสหประชาชาติ

                                                           
๒๑๕ CEDAW, Karen Tayag Vertido v. Philippines, Communication No. ๑๘/๒๕๕๑, ๑ September ๒๕๕๓, ยอ่หน้า ๘.๕ 
๒๑๖ CEDAW, Karen Tayag Vertido v. Philippines, Communication No. ๑๘/๒๕๕๑, ๑ September ๒๕๕๓, ยอ่หน้า ๘.๖ 
๒๑๗ United Nations, Handbook for Legislation on Violence against Women (องค์การสหประชาชาต ิคู่มือส าหรับกฎหมายว่าด้วย 

ความรุนแรงต่อผู้หญิง), New York: Division for the Advancement of Women (นิวยอรก์ กองส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้หญิง), ๒๕๕๓,  
หน้า ๔๒-๔๓ 

๒๑๘ อ้างแล้ว หน้า ๔๓ – ๔๔. 
๒๑๙ อ้างแล้ว 



๑๑๗ 

ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหรือข้อก าหนดแมนเดลา (United Nations Standard Minimum Rules for the 
Treatment of Prisoners) ที่มุ่งเน้นการสามารถกลับคืนสู่สังคมโดยสามารถด ารงชีวิตที่ไม่ละเมิดกฎหมาย 
และพ่ึงตนเองได้๒๒๐ รัฐบาลโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรศึกษาและปรับเปลี่ยนการลงโทษโดยการกักขัง 
เพ่ือให้เด็กและเยาวชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติโดยมุ่งเน้นการให้โอกาสแก่เด็ก เช่น ตัวอย่าง 
การด าเนินการของบ้านกาญจนาภิเษกภายใต้การดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวง
ยุติธรรมซึ่งประสบความส าเร็จในการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของเด็กที่เคยก่ออาชญากรรมให้ส านึกผิดและ 
กลับตัวเป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมรัฐบาลจึงควรให้การสนับสนุนให้มากข้ึน 

๖) วัฒนธรรมการงดเว้นโทษ หรือการลอยนวลพ้นผิด (Culture of Impunity) 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากใช้ความรุนแรงของผู้มีอ านาจและเจ้าหน้าที่รัฐต่อประชาชนโดยไม่ต้อง

รับผิด (accountability) เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกอยู่กับสังคมและระบบการเมืองไทยมายาวนานโดยเฉพาะเมื่อเกิด
การละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงทั้งจากนโยบายของรัฐบาลหรือกรณีเหตุการณ์ภายหลังรัฐประหารที่น ามาสู่ 
ความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรง และมีการปราบปรามประชาชนจนท าให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต 
และทรัพย์สินของประชนชนจ านวนมากไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖, ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙, พฤษภาคม ๒๕๓๕, 
การสลายการชุมนุมช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม ๒๕๕๓ ตลอดจนการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
อย่างกว้างขวางนับแต่การรัฐประหาร ๒๕๕๗ จนกระทั่งปัจจุบันเหตุการณ์เหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากวัฒนธรรม
การลอยนวลพ้นผิด (culture of impunity) ในสังคมไทยที่ส่งผลให้ประชาชนต้องประสบกับความรุนแรงและ 
การละเมิดสิทธิในชีวิตโดยผู้มีอ านาจและเจ้าหน้าที่รัฐมาอย่างต่อเนื่อง 

วัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิดเกิดจากปัจจัยหลายประการนับตั้งแต่การสร้างระบบอุปถัมภ์ที่เกื้อกูล
ในบางองค์กรของรัฐระบบกฎหมายที่คุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐกรณีปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนแนวคิดและทัศนคติ 
ต่อหลักการสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม และประชาธิปไตยของรัฐบาลรวมถึงปัจเจกชนบางกลุ่มซึ่งหลอมรวมกัน
เป็นสาเหตุ เงื่อนไข ปัจจัย ข้ออ้าง และความชอบธรรมให้กับการใช้ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิในชีวิตของ
ประชาชนโดยไม่ต้องรับผิด 

จากอดีตที่ผ่านมาในเหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนครั้งส าคัญไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖, 
๖ ตุลาคม ๒๕๑๙, พฤษภาคม ๒๕๓๕, พฤษภาคม ๒๕๕๓ หรือกรณีนโยบายสงครามยาเสพติดที่มีผู้เสียชีวิต 
เกือบ ๓,๐๐๐ คน รวมถึงการบังคับสูญหายของประชาชน นักสิทธิมนุษยชน และนักกิจกรรมทางการเมือง  
ไม่เคยมีการสืบสวนสอบสวนจากคณะกรรมการที่เป็นอิสระ และน าคนผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม 
รวมถึงไม่เคยมีการเปิดเผยความจริง และไม่มีความรับผิดชอบจากรัฐ (accountability) สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ยิ่งท าให้
ผู้กระท าผิดไม่เกรงกลัวกฎหมายเพราะม่ันใจว่าตัวเองจะไม่ต้องรับโทษในสิ่งที่ได้กระท า 

                                                           
๒๒๐ https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-E-ebook.pdf  

ข้อสังเกตเบื้องต้น ๔ “ผู้ต้องขังเยาวชน อย่างน้อยที่สุดก็ควรจะรวมถึงบุคคลทุกคนที่อยู่ภายใต้เขตอ านาจของศาลคดีเด็กและเยาวชนซ่ึงตามกฎแล้ว 
ไม่ควรมีการพิพากษาลงโทษจ าคุกผู้ที่เปน็เยาวชน” 
ข้อก าหนดแมนเดลา ขอ้บทที่ ๔ “เป้าประสงค์ของการลงโทษจ าคุกหรือการใชม้าตรการที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการจ ากดัอิสระและเสรีภาพของ 
บุคคลนั้นโดยเบื้องต้นแล้วก็เพื่อทีจ่ะคุ้มครองสังคมให้ปลอดพ้นจากอาชญากรรม และลดการกระท าผิดซ้ า ความประสงค์ดังกล่าวสามารถบรรลุได้
ต่อเมื่อระยะเวลาในการคุมขังได้ถูกน ามาใช้เพื่อประกันเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ว่าบุคคลเช่นว่านั้นจะสามารถกลับคืนสู่สังคมได้เมื่อได้รับการปล่อยตัว  
โดยสามารถด ารงชีวิตที่ไม่ละเมิดกฎหมายและและพึ่งตนเองได้” 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-E-ebook.pdf


๑๑๘ 

กรณีการประทุษร้ายนักกิจกรรมการเมืองที่เห็นต่างจากรัฐบาล เช่น  กรณีเอกชัย  หงส์กังวาน  
สิรวิชญ์  เสรีธิวัฒน์ และอนุรักษ์  เจนตวนิชย์ จะเห็นได้ว่าแม้ส่วนมากช่วงเวลาการก่อเหตุจะเป็นเวลากลางวัน 
และมีผู้พบเห็นเหตุการณ์จ านวนมากแต่เจ้าหน้าที่กลับไม่สามารถน าตัวคนผิดมาลงโทษได้จึงเป็นเหตุให้ประชาชน
ไม่เชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น 

นอกจากนี้ในช่วงรัฐบาล คสช. ได้มีค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ไห้การพิจารณาคดีทางการเมืองบางคดี 
ที่ให้พลเรือนต้องขึ้นศาลทหาร๒๒๑ตามพระราชบัญญัติศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งไม่สอดคล้องกับกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และหลักการพ้ืนฐานในการก ากับดูแลการบริหารงาน
ยุติธรรมผ่านศาลทหาร (Decaux Principles) ขององค์การสหประชาชาติซึ่งยืนยันหลักการพ้ืนฐานว่า “ระบบ
ยุติธรรมของทหารควรเป็นส่วนหนึ่งของระบบยุติธรรมตามปรกติ และควรด าเนินการในลักษณะที่ประกันให้เกิด
ความสอดคล้องอย่างเต็มที่กับหลักสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการคุ้มครองในระดับสากล  และศาลทหารไม่ควร  
มีเขตอ านาจเหนือพลเรือน รัฐควรประกันว่าพลเรือนที่ถูกตั้งข้อหาอาญาไม่ว่าในกรณีใดควรได้รับการพิจารณาจาก
ศาลพลเรือน และต้องไม่จัดตั้งหน่วยงานตุลาการที่ไม่ได้ท าหน้าที่ตามขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายทั่วไปขึ้นมา
ทดแทนเขตอ านาจศาลที่เป็นของศาลปรกติหรือศาลยุติธรรม”๒๒๒  

นอกจากนี้คณะอนุกรรมาธิการฯ ยังพบว่ากฎหมายพิเศษบางฉบับเอ้ือต่อการลอยนวลพ้นผิด เช่น 
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ตัดอ านาจศาลปกครองในการตรวจสอบ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้งไม่ต้องรับผิดทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัย หากเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ระงับหรือป้องกันการกระท าผิดกฎหมายหากเป็นการกระท าที่สุจริต๒๒๓ รวมถึงพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมต่าง ๆ 
ที่ประกาศภายหลังการรัฐประหารท าให้เจ้าหน้าที่ซึ่งละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ต้องรับผิด 

 
 

                                                           
๒๒๑ ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๓๗ /๒๕๕๗, ๓๘/๒๕๕๗ และ ๕๐/๒๕๕๗ ก าหนดใหพ้ลเรือนต้องขึ้นศาลทหารในคดีความต่อไปนี้ เช่น 

๑. คดีความผิดต่อพระมหากษัตริย ์ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๐๗ - ๑๑๒ 
๒. คดีความผิดต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มาตรา ๑๑๓ - ๑๑๘ โดยเฉพาะความผิด ยุยงปลุกปั่นตามาตรา ๑๑๖  
๓. ความผิดฐานมีหรือใช้อาวธุปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่ใช้เฉพาะแต่การสงครามที่นายทะเบยีนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ อันเป็น 

 ความผิดตามพระราชบัญญัติอาวธุปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวธุปืน พุทธศักราช ๒๔๙๐ เป็นต้น 
 โดยหลกัแล้ววิธกีารพจิารณาคดีในศาลทหารให้น าประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญามาใช้โดยอนโุลมแต่ในรายละเอียดศาลทหารก็มวีิธี 
 การพิจารณาคดี และเง่ือนไขการอ านวยความยุติธรรมต่างกับศาลพลเรือน เช่น ศาลทหารภายใต้กฎอัยการศึกมีชั้นเดียวไม่มีการอุทธรณ์หรือฎีกา, 
 ตุลาการตัดสินคดีเป็นทหารทั้งหมด คดีหนึ่งมีตุลาการอยา่งน้อย ๓ คนโดย ๒ ใน ๓ คน เป็นนายทหารระดับสูงที่ไม่ได้จบนิติศาสตร์การสืบพยาน 
 ในศาลทหารไม่ใช้วิธีนัดต่อเนื่องกันท าให้ใช้เวลานานหลายคดีใช้เวลานานเกอืบห้าปีแลว้ก็ยังพจิารณาคดีไม่เสร็จ เป็นต้น 
 (https://freedom.ilaw.or.th/blog/Mcourttransfer)  

๒๒๒ อ้างแล้ว, https://www.icj.org/wp-content/uploads/2014/10/Decaux-Principles-military-tribunals.pdf 
๒๒๓ พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

มาตรา ๑๖. ข้อก าหนด ประกาศ ค าสั่ง หรือการการท าตามพระราชก าหนดนี้ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบตัิราชการปกครอง  
และกฎหมายว่าดว้ยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพจิารณาคดีปกครอง  
มาตรา ๑๗. พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนกังานเจ้าหนา้ที่ตามพระราชก าหนดนี้ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรอืทาง
วินัย เนื่องจากการปฏบิัติหน้าที่ในการระงับหรือป้องกันการกระท าผิดกฎหมายหากเป็นการกระท าที่สจุริต ไม่เลือกปฏบิัติ และไม่เกินสมควรแก่เหต ุ
หรือไม่เกินกว่ากรณีจ าเป็น แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับความเสียหายที่จะเรียกร้องความเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที ่

https://freedom.ilaw.or.th/blog/Mcourttransfer
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2014/10/Decaux-Principles-military-tribunals.pdf


๑๑๙ 

๗) การเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
โดยที่รัฐมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยตลอดจนประกัน

สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานให้กับบุคคลในสังคม ดังนั้นกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเกิดจากนโยบายหรือหน่วยงาน
ของรัฐหรือจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระท าโดยจงใจ ละเว้น ประมาทเลินเล่อ มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุ
ใด ๆ ก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเมื่อเกิด
ความเสียหายขึ้นรัฐจึงมีหน้าที่ให้การเยียวยาแก่ผู้เสียหายหรือเหยื่อที่ได้รับผลกระทบซึ่งรูปแบบการเยียวยา 
ต้องเหมาะสมและได้สัดส่วนกับความเสียหายที่เกิดขึ้นแม้ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการเยียวยาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนแต่คณะกรรมาธิการฯ เห็นว่าการเยียวยาของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐยังไม่เป็นเอกภาพและไม่
สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี  และหลักการพ้ืนฐานและ
แนวทางว่าด้วยสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและการชดใช้ความเสียหายส าหรับเหยื่อ เช่น 

๗.๑) สิทธิในการเข้าถึงการเยียวยาอย่างเท่าเทียม ครอบคลุมและมีประสิทธิผล  เช่น การมี
มาตรฐานการเยียวยาด้านการชดใช้ทางการเงินที่เท่าเทียมกัน (compensation) ความครอบคลุมในการเยียวยา 
เช่น กรณีการบังคับบุคคลสูญหายที่เหยื่อและครอบครัวไม่สามารถเข้าถึงการเยียวยาได้เนื่องจากการไม่มีกฎหมาย
เฉพาะเรื่องการบังคับบุคคลสูญหาย เป็นต้น 

๗.๒) รูปแบบและวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม เพียงพอ ไม่ล่าช้า และได้สัดส่วนกับความเสียหาย 
คณะกรรมาธิการฯ พบว่าที่ผ่านมารัฐมักให้การเยียวยาเฉพาะด้านการชดใช้ด้วยตัวเงิน (compensation) ในขณะ
ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจ ากติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ ทางการเมือง 
สหประชาชาติให้ความเห็นว่ารัฐภาคีมีพันธกรณีที่จ าเป็นต้องค านึงถึงการเยียวยาในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมด้วย 
ทั้งการเยียวยาด้านการให้ความยุติธรรม การท าให้คืนสู่สภาพเดิม การฟ้ืนฟู การท าให้พอใจ และการสร้าง
หลักประกันว่าจะไม่มีการละเมิดสิทธิซ้ าโดยการให้มีมาตรการป้องกันทั้งการให้มีกฎหมาย และมาตรการอ่ืน  ๆ 
รวมถึงการเยียวยาด้านจิตใจ๒๒๔ 

๘) ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองจากการท ารัฐประหาร การสืบทอดอ านาจ และการปราบปราม
ผู้เห็นต่างจากรัฐ 

จากการศึกษาบริบทของความรุนแรงหรือการประทุษร้ายนักกิจกรรมทางการเมืองที่เกิดขึ้นนับจาก 
ปี ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมาธิการฯ พบว่าต้นเหตุส าคัญของการใช้ความรุนแรงต่อผู้เห็นต่างทางการเมืองมาจาก 
ความขัดแย้ง และการต่อต้านการกระท า “รัฐประหาร” ของ คสช. ที่มีส่วนส าคัญยิ่งที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
และความรุนแรงรอบใหม่ในสังคมไทย ดังนั้น การแก้ไขและยุติความขัดแย้งที่ส าคัญประการหนึ่งคือการหาแนวทาง
เพ่ือป้องกันและยุติการกระท ารัฐประหารในประเทศไทย 

รัฐประหาร หรือศัพท์ทางวิชาการต่างประเทศที่ใช้ร่วมกัน คือ coup d'etat ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศส 
coup d'etat เป็นค าที่ผสมกันระหว่าง coup แปลว่า ตี กระแทก ส่วน etat แปลว่า “รัฐ” เมื่อรวมกันก็คือ การตี 
การกระแทกไปที่รัฐซึ่งในภาษาไทยใช้ค าว่า “รัฐประหาร” ซึ่งก็คือการยึดอ านาจการปกครองของรัฐซึ่งมักกระท า
โดยกองก าลังฝ่ายความมั่นคงที่กระท าการโดยใช้อาวุธเพ่ือล้มล้างรัฐธรรมนูญ และจัดตั้งรัฐบาลใหม่โดยคณะผู้ท า

                                                           
๒๒๔ ข้อ ๑๘ ของหลกัการพื้นฐานและแนวทางว่าด้วยสิทธิที่จะได้รับการเยยีวยาและการชดใช้ความเสียหายส าหรับเหยือ่ของการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ระหว่างประเทศ (Basic Principles and Guidelines on the Rights to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of 
International Human Right Law and Serious Violations of International Humanitarian Law) 



๑๒๐ 

รัฐประหารโดยที่ผู้กระท ารัฐประหารมักอ้างเหตุผลของการรัฐประหาร เช่น เพ่ือคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมือง 
หรือเพ่ือแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นของรัฐบาลพลเรือน เป็นต้น 

มายาคติของสังคมไทย ยอมรับการรัฐประหารเป็นเครื่องมือแก้วิกฤต 
รัฐประหาร เกิดขึ้นต่อเนื่องในประเทศไทยนับแต่สมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ และมัก

เกิดข้ึนโดยการกระท าของกองทัพแม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเขียนไว้สอดคล้องกันทุกฉบับว่ารัฐธรรมนูญ
เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ กฎหมายใดหรือการกระท าใดที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญจะใช้บังคับมิได้ขณะที่
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๓๒๒๕ ก็เขียนไว้เช่นกันว่าผู้ใดใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลัง
ประทุษร้ายเพ่ือล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ ล้มล้างอ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหารหรืออ านาจตุลาการ
แห่งรัฐธรรมนูญหรือให้ใช้อ านาจดังกล่าวไม่ได้หรือแบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอ านาจปกครองในส่วนหนึ่ง  
ส่วนใดแห่งราชอาณาจักรผู้นั้นกระท าความผิดฐานเป็นกบฏต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิตแต่แม้
จะมีกฎหมายบัญญัติให้การกระท ารัฐประหารเป็นความผิดแต่ในความเป็นจริงการกระท ารัฐประหารยังคงเกิดขึ้น
อีกหลายครั้งและขยายความขัดแย้งในประเทศไทยมากข้ึนนับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ ๒๒๖ 

การกระท า รัฐประหาร ในประเทศไทยส่วนมากกระท าโดยกองทัพซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมอาวุธ 
และกองก าลังท าให้ที่ผ่านมาประเทศไทยตกอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารมากกว่ารัฐบาลพลเรือน  
หากนับตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๐๐ จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ กระท ารัฐประหารยึดอ านาจการปกครองประเทศ 
จากรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม แล้วเชิญจอมพลถนอม  กิติขจร มาเป็นนายกรัฐมนตรี จนหลังเหตุการณ์  
๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ได้มีการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ แต่ท้ายที่สุดก็เกิดการ
รัฐประหาร ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ซึ่งท าให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งส าคัญครั้งหนึ่งของประเทศไทยมีการใช้อาวุธ
ปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วงมีการกล่าวหาว่านักศึกษาส่วนหนึ่งเป็นคอมมิวนิสต์ท าให้มีการใช้อาวุธสังหารนักศึกษา
ประชาชนจ านวนมากในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริเวณสนามหลวง 

ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๑ พลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ ได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี ได้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกครั้ง
ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ โดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) น าโดยพลเอก สุนทร  คงสมพงษ ์
และได้มีการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างไรก็ดี  ในปี ๒๕๓๕ พลเอก สุจินดา  คราประยูร ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี  
ได้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่น าโดยพลตรีจ าลอง ศรีเมือง เนื่องจากประชาชนเห็นว่าเป็นการสืบทอดอ านาจ ท าให้
เกิดเหตุการณ์ปราบปรามผู้ประท้วงและน ามาซึ่งการเสียชีวิต บาดเจ็บ พิการ และการสูญหายของประชาชน
จ านวนมาก และล่าสุดหลังเหตุการณ์สลายการชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี ๒๕๕๓ ซึ่งน ามาสู่ความขัดแย้ง 
ทางการเมืองจนถึงปัจจุบันหลังการกระท ารัฐประหารน าโดยพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
ได้มีการออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหลายฉบับซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

                                                           
๒๒๕ มาตรา ๑๑๓ ผู้ใดใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้ายเพือ่ 

(๑) ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ 
(๒) ล้มล้างอ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบรหิาร หรืออ านาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญ หรือให้ใช้อ านาจดังกล่าวแลว้ไม่ได้ หรือ 
(๓) แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอ านาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักร 

ผู้นั้นกระท าความผิดฐานเป็นกบฏ ต้องระวางโทษประหารชวีิต หรือจ าคุกตลอดชีวิต 
๒๒๖ ปิยบุตร แสงกนกกุล, ถอดความจากการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเสนอญัตติที่ขอให้สภาผู้แทนผูแ้ทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

เพื่อศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดรัฐประหารเกิดขึ้นอีกในอนาคต, (https://prachatai.com/journal/2020/02/86235)  

https://prachatai.com/journal/2020/02/86235


๑๒๑ 

ทั้งสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองรวมถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยค าสั่งหัวหน้า คสช.  
หลายฉบับยังใช้บังคับอยู่และสร้างความขัดแย้งจนปัจจุบัน 

รัฐประหารจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดความรุนแรงเพราะการรัฐประหารเป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่ปกติและไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งท าให้เกิดการไม่ยอมรับจากประชาชน รวมถึง
นานาอารยประเทศแม้ว่าจะมีข้ออ้างว่าหากไม่ท าการรัฐประหารอาจเกิดความรุนแรงที่มีความรุนแรงและ 
ความเสียหายมากกว่าก็ตามประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ความรุนแรงเพ่ือหยุดยั้งความรุนแรงซึ่งก็เป็นการ
สร้างความรุนแรงขึ้นใหม่อีกทั้งยังน าไปสู่การตั้งข้อสงสัยต่อความเป็นนิติรัฐของประเทศจากบทบาทของทหาร  
ที่เข้ามาแทรกแซงการเมืองในประเทศไทยอย่างชัดเจนอันส่งผลลบต่อพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย 
ในประเทศไทย๒๒๗นอกจากนั้นผู้กระท ารัฐประหารยังอ้างเหตุผลเพ่ือคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมือง 
หรือแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นหากแต่ผ่านมาหลายทศวรรษประเทศไทยมีการกระท ารัฐประหารหลายครั้งแต่ปัญหา
การทุจริตคอรัปชั่น และความขัดแย้งทางการเมืองยังคงด ารงอยู่ในสังคมไทยและยิ่งวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น 

ภายหลังรัฐประหารทุกครั้งผู้กระท ารัฐประหารจะตั้งคณะกรรมาธิการหรือคณะกรรมการหรือสภาร่าง
รัฐธรรมนูญเพ่ือท าการร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ขึ้นใหม่ตามความต้องการของคณะรัฐประหารรัฐธรรมนูญของ
ประเทศไทยจึงมักมาจากผู้ที่มีอ านาจเหนือประชาชนในขณะที่รัฐธรรมนูญที่ประชาชนยอมรับมากที่สุด คือ
รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ซึ่งร่างในช่วงรัฐบาลพลเรือนภายใต้รัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งเกิดขึ้นสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรง
ทางการเมืองเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มาจากการรับฟังเสียงของประชาชน 
อย่างกว้างขวางจนถือได้ว่าเป็น “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ท าให้เกิดการปฏิรูปการเมือง
เกิดข้ึนเป็นครั้งแรกโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและการตรวจสอบอ านาจรัฐเพ่ิมข้ึนเพ่ือให้
เกิดความโปร่งใสในระบอบการเมืองโดยให้มีวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งมีองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพพร้อมกับมีการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมควบคู่กันไปด้วย นอกจากนี้รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ยังส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมทั้ง 
รับรองสิทธิความเป็นพลเมืองท าให้เกิดแนวคิด “ความเป็นพลเมือง” ว่าประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจทางการเมือง 
ท าให้การปกครองแบบรวมศูนย์ค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนไปสู่การกระจายอ านาจมากขึ้นประชาชนและชุมชนเริ่มมี
บทบาททางการเมืองและตระหนักในความเท่าเทียมกันมากขึ้น 

คณะกรรมาธิการฯ จึงมีความเห็นว่า การแก้ปัญหาความขัดแย้งและรุนแรงทางการเมืองอย่างยั่งยืน 
ควรแก้ไขโดยการป้องกันและยุติการกระท ารัฐประหารในประเทศไทย  และให้มีการพัฒนาประชาธิปไตย 
ให้ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง มีความอดทน
อดกลั้นในการอยู่ร่วมกัน และประชาชนสามารถตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐและมีส่วนร่วมในการจัดสรร
ทรัพยากรโดยรัฐบาลต้องมีมาตรการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และขจัดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
ให้หมดไป 

                                                           
๒๒๗ รายงาน คปอ, อา้งแล้ว หน้า ๒๐๙. 



๗.๒ ประเด็นการพิจารณาที่ ๒ 
รายงานการศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้และการบังคับใช้

กฎหมายพิเศษด้านความม่ันคง 
บทที่ ๑ บทน า 

๑.๑ สรุปสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ความเป็นมาของสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

สถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นความขัดแย้งที่มี 
ความทับซ้อนของสาเหตุปัญหาและสั่งสมมาเป็นเวลานานหลายปีปมแห่งความขัดแย้งในพ้ืนที่สามารถย้อนไปได้
เป็นเวลามากกว่าหนึ่งศตวรรษคือ ในช่วงที่เกิดขบวนการต่อต้านการผนวกดินแดนอันเกิดจากการท าสนธิสัญญา
อังกฤษ - สยาม ในปี ๒๔๕๒ ที่ส่งผลให้รัฐปาตานี (ปัจจุบันคือจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ ๔ อ าเภอของ
จังหวัดสงขลา ได้แก่ อ าเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ซึ่งมีผู้น าเป็นชาวมุสลิมต้องอยู่ภายใต้การปกครอง
โดยตรงจากกรุงเทพฯ เมื่อประกอบกับการถูกละเลยด้านเศรษฐกิจและการเมืองและนโยบายปราบปรามและ 
ผสมกลมกลืนของรัฐไทยในช่วงปี ๒๔๘๒ - ๒๔๙๐ ด้วยแล้วท าให้การต่อต้านการรวมดินแดนโดยประชาชนในพื้นที่
ด าเนินมาตลอดแต่ยังคงอยู่ในรูปแบบที่ไม่ใช้ความรุนแรงและข้อเรียกร้องส่วนใหญ่ยังจ ากัดอยู่ที่การขอปกครอง
ตนเองในระดับหนึ่ง 

จนกระทั่งในปี ๒๔๙๗ เหตุการณ์การหายตัวไปของผู้น าศาสนาจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งขบวนการ
ประชาชนปัตตานีเพื่อเคลื่อนไหวเรียกร้องการปกครองตนเองนั้นนับเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญที่ท าให้ขบวนการเรียกร้อง
สิทธิของชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหนึ่งเปลี่ยนจากการต่อสู้แบบสันติวิธีไปสู่การก่อตัวของขบวนการ
ติดอาวุธ และได้มีการรวมกลุ่มเพ่ือเคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่องสลับกับการปราบปรามของรัฐไทยและ  
การปรับเปลี่ยนนโยบายด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 

ต่อมาการจู่โจมแบบกระจายซึ่งมุ่งยึดอาวุธหรือ “ปฏิบัติการปล้นปืน” ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงปี ๒๕๔๔ 
จนน ามาสู่เหตุการณ์ปล้นอาวุธปืนครั้งใหญ่ที่สุด ในปี ๒๕๔๗ เมื่ออาวุธปืนกว่า ๔๓๐ กระบอกถูกขโมยจากกองพัน
พัฒนาที่ ๔ ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ค่ายปิเหล็ง) ต าบลปิเหล็ง อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 
ส่งผลให้ทหารจ านวน ๔ นาย เสียชีวิตนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ความไม่สงบมาอย่างต่อเนื่องและน ามาซึ่งการสูญเสียจ านวนมากในระยะเวลาไล่เลี่ยกันทั้งเหตุการณ์
การปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ก่อเหตุที่มัสยิดกรือเซะหรือโศกนาฏกรรมตากใบที่ มีผู้เสียชีวิตทั้งจากการ 
สลายการชุมนุม เสียชีวิตระหว่างเคลื่อนย้ายโดยรถบรรทุก และอีกจ านวนมากที่ถูกควบคุมตัวไปสอบสวนเนื่องจาก
คดีปล้นปืนและเหตุการณ์ความไม่สงบต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในปีเดียวกัน 

ผลของเหตุการณ์ในปี ๒๕๔๗ ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอด ๑๖ ปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงเป็นการเฉพาะในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนใต้หรือการเพ่ิมกองก าลังของหน่วยงานความมั่นคงด้วยความมุ่งหวังที่จะจัดการสถานการณ์ 
ความไม่สงบในพ้ืนที่ดังกล่าวก็ตามแต่ข้อเท็จจริงที่องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งท างานส่งเสริมและปกป้อง 
สิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนใต้มาเป็นเวลานานพบคือ ประชาชนในพ้ืนที่จ านวนมากได้รับผลกระทบจากการ
บังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงทั้งสามฉบับชาวมุสลิมและชาวพุทธได้ตกเป็นเหยื่อของการละเมิดสิทธิ



๑๒๓ 

มนุษยชนและความรุนแรงตลอดมาทั้ งจากการกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐบางคนและกลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่รัฐ 
โดยไม่เลือกอายุ เพศ ชาติพันธุ์ หรือศาสนา 

“กฎหมายพิเศษ” ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่สามารถปิดล้อม 
ตรวจค้น จับกุมคุมขังผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับความไม่สงบได้อย่างกว้างขวางโดยขาดการตรวจสอบถ่วงดุล
ตามหลักนิติธรรมนั้นส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน การเลือกปฏิบัติ และการประสบกับความล้มเหลว  
ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนในพ้ืนที่เป็นอย่างมากเพราะนอกจากที่ประชาชนจะต้องเผชิญกับ  
ความไม่ปลอดภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบโดยกลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่รัฐแล้วการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายกรณี 
ก็เกิดจากองค์กรหรือเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนเอง เช่น การซ้อมทรมานระหว่าง
การจับกุมและการควบคุมตัว การห้ามเยี่ยม ห้ามพบและปรึกษาทนายความ การใช้ค ารับสารภาพที่ได้ จาก 
การซักถามผู้ที่ถูกคุมขังตามกฎหมายความมั่นคงมาใช้เป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดีการออกหมายจับ  
โดยปราศจากพยานอันเพียงพอ การตั้งข้อหาหนักเกินกว่าพฤติกรรมของการกระท าผิด การอายัดตัวซ้ าซาก และ
การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอ่ืน ๆ ที่เจ้าหน้าที่กระท าต่อประชาชนในพ้ืนที่โดยเฉพาะชาวมุสลิมเชื้อสายมลายู
รวมทั้งความล้มเหลวในการฟ้ืนฟูเยียวยาความผิดพลาดที่เกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐบางคนก็ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชน
มุสลิมอย่างกว้างขวางท าให้บางส่วนขาดความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่รัฐรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม และเอาใจออกห่าง
จากรัฐในที่สุด 

แม้ว่าสถิติจ านวนการก่อเหตุความไม่สงบเชิงกายภาพจะมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ  แต่รายงานของ 
ภาคประชาสังคมกลับพบว่า จ านวนผู้เสียหายจากกรณีการละเมิดสิทธิและการกระท าความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ 
ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นก็ยังไม่เคยลดลงไปจากเดิมอีกทั้งรูปแบบการทรมานโดยเจ้าหน้าที่ก็มีการปรับเปลี่ยนหรือ 
“แปรรูป” อยู่เรื่อย ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงการตรวจสอบทางอาญาและทางวินัยและเพ่ือให้สามารถท าการทรมาน  
ได้อย่างแยบยลยิ่งขึ้น เช่น ทรมานด้วยการการบังคับให้ยืนเป็นเวลานานหรือการบังคับให้อดนอน เป็นต้น รวมไปถึง
การข่มขู่คุกคามสมาชิกในครอบครัวของผู้ต้องสงสัย เช่น ควบคุมตัวภรรยามาซักถามในค่ายทหารและแวะเวียน  
มาหาที่บ้านเป็นประจ าการกระท าเหล่านี้ของเจ้าหน้าที่แม้ไม่ปรากฏบาดแผลทางกายแต่ได้สร้างบาดแผลทางใจ 
ที่บั่นทอนศักดิ์ศรีและคุณค่าของผู้เสียหายเช่นกันนอกจากนี้ยังปรากฏมาตรการที่มีลักษณะละเมิดสิทธิมนุษยชน
และเลือกปฏิบัติรูปแบบใหม่โดยเป็นการละเมิดสิทธิในร่างกายและสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ มาตรการตรวจ
เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอของประชาชนทั่วไปอย่างหว่านแหแม้คนเหล่านั้นจะยังไม่ถูกตั้งข้อสงสัยว่ากระท าความผิด 
และการระงับสัญญาณโทรศัพท์ของประชาชนใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ หากไม่ไปลงทะเบียนซิมการ์ด
โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งต้องท าผ่านระบบยืนยันใบหน้า (สองแชะ) เท่านั้น 

สถานการณ์การละเมิดสิทธิในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้กล่าวมานี้จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า   
ปมปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ส่งผลให้ยังมีประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบและประสบกับความสูญเสียอยู่เป็นจ านวนมาก ดังนั้น ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ  
หน่วยงานความมั่นคง ภาคประชาสังคม และประชาชนในพ้ืนที่ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
เพ่ือทบทวนปรับปรุงนโยบาย กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นรวมถึง 
เป็นการปกป้องคุ้มครองสิทธิของคนทุกกลุ่ม และเพ่ือยุติปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สั่งสมมา
เป็นเวลายาวนานในท้ายที่สุด 



๑๒๔ 

ความมั่นคงเป็นประเด็นส าคัญในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่เกิด
สถานการณ์ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีจุดเริ่มต้นเมื่อต้นปี  ๒๕๔๗  
จากเหตุการณ์ปล้นปืน ที่กองพันพัฒนาที่  ๔ ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ าเภอเจาะไอร้อง  
จังหวัดนราธิวาส ท าให้ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๗ กองทัพภาคท่ี ๔ ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกในหลายอ าเภอของ
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานีและยะลา โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๗๕ 
(กฎอัยการศึก) ที่ให้อ านาจผู้บังคับบัญชาทหารมีอ านาจประกาศเมื่อมีสงครามหรือจลาจลเกิดขึ้น และต่อมา  
ในเดือนเดียวกัน กองทัพภาคที่ ๔ ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกเต็มพ้ืนที่ ๓๓ อ าเภอในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี  
จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาสและบางอ าเภอในจังหวัดสงขลาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารโดยการน าของแม่ทัพ
ภาคที่ ๔ มีอ านาจเหนือฝ่ายพลเรือน และมีอ านาจเต็มที่จะด าเนินมาตรการในเรื่องการยุทธ การระงับปราบปราม 
หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยปราศจากภัยคุกคามในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

จนกระทั่งเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘ รัฐบาลได้ใช้อ านาจทางบริหารตราพระราชก าหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง มีผล 
ใช้บังคับในพ้ืนที่ ๓๓ อ าเภอของ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ พร้อมกันนั้นได้มี 
พระบรมราชโองการยกเลิกกฎอัยการศึกในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ท าให้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
เป็นกฎหมายความม่ันคงฉบับหลักที่ใช้บังคับในพ้ืนที่ ทั้งนี้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินได้ให้อ านาจนายกรัฐมนตรีในการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงภายใต้กรอบเวลาใช้บังคับคราวละไม่เกินสามเดือน การประกาศดังกล่าวส่งผลให้
นายกรัฐมนตรีมีอ านาจบริหารราชการอย่างเบ็ดเสร็จเหนือพลเรือน ต ารวจและทหาร รวมทั้งมีอ านาจออกข้อห้าม
ข้อก าหนดและด าเนินมาตรการพิเศษต่าง ๆ ได้ นับแต่ปี ๒๕๔๘ รัฐบาลได้ขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

ยิ่งไปกว่านั้นกฎอัยการศึกได้กลับมามีผลใช้บังคับในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่ง
ภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ควบคู่กับการประกาศกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร  
และถึงแม้จะมีการยกเลิกกฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ทั่วประเทศแต่ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น กฎอัยการศึก
ยังคงมีผลใช้บังคับในทุกอ าเภอของจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และในสี่อ าเภอของสงขลา จึงเท่ากับว่า
นับตั้งแต่เหตุการณ์รัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๔๙ ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการใช้กฎหมาย 
ความมั่นคงทับซ้อนกันถึงสองฉบับคือ กฎอัยการศึก และพ.ร.ก.ฉุกเฉินอย่างถาวรต่อเนื่องยาวนาน 

ต่อมาในปี ๒๕๕๑ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ตราพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ (พ.ร.บ.ความมั่นคง) พ.ร.บ.ความมั่นคงเป็นกฎหมายที่รับรองโครงสร้างและสถานะ
ของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ให้เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะที่แม้  
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีแต่โดยเนื้อแท้แล้วกอ.รมน. เป็นโครงสร้างการบริหารงานด้านความมั่นคงที่มีกองทัพบก
เป็นแกนกลาง โดยมีเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการ 

กอ.รมน.มีอ านาจหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบและประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคง และด าเนินการ
ตามที่คณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย พ.ร.บ. ความมั่นคงยังให้อ านาจพิเศษแก่ 
กอ.รมน.ในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรในพื้นที่ท่ีรัฐบาลประกาศก าหนด 



๑๒๕ 

ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ รัฐบาลได้ประกาศให้พ้ืนที่สี่อ าเภอของจังหวัดสงขลาเป็นพ้ืนที่พิเศษ 
ที่กระทบต่อความมั่นคงตาม พ.ร.บ.ความมั่นคง และอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ 
และได้มีพระบรมราชโองการยกเลิกกฎอัยการศึกในพื้นที่สี่อ าเภอของจังหวัดสงขลาดังกล่าวเมื่อ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ 
และอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานีเมื่อ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตามล าดับ และรัฐบาลยังได้ยกเลิกการบังคับใช้  
พรก.ฉุกเฉินในพ้ืนที่อ าเภอแม่ลานดังกล่าวอีกด้วย 

กฎอัยการศึกกลับมามีผลใช้บังคับทั่วประเทศในระหว่างวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จนถึง ๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
สืบเนื่องจากการรัฐประหารถึงแม้กฎอัยการศึกจะถูกยกเลิกในหลายพ้ืนที่แต่กฎอัยการศึกยังคงมีผลใช้บังคับ 
ในหลายอ าเภอของ จชต. อันได้แก่ จังหวัดปัตตานี (ยกเว้นอ าเภอแม่ลาน) ยะลา (ยกเว้นอ าเภอกาบัง ธารโต 
บันนังสตา เบตง ยะหา) และนราธิวาส (ยกเว้นอ าเภอเจาะไอร้อง ระแงะ แว้ง ศรีสาคร และสุคิริน)  

ล่าสุดในปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ รัฐบาลได้ยกเลิกการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินในบางอ าเภอของจังหวัด
ยะลา (อ าเภอเบตง) และนราธิวาส (อ าเภอสุไหงโกลก สุคีริน และศรีสาคร) โดยประกาศให้อ าเภอดังกล่าว  
เป็นพื้นที่พิเศษที่กระทบต่อความม่ันคงตามพ.ร.บ.ความมั่นคงแทนการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

ปัจจุบันกฎหมายความมั่นคงอันได้แก่ กฎอัยการศึกและ พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับอย่างต่อเนื่อง
และทับซ้อนในหลายพ้ืนที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพ้ืนที่รอยต่อกับที่ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินจะถูกประกาศ
เป็นพ้ืนที่พิเศษตาม พ.ร.บ.ความมั่นคง ซึ่งท าให้กอ.รมน.มีอ านาจพิเศษในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง 
และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ท่ีกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

ถึงแม้จะมีกฎหมายความมั่นคงหลายฉบับที่ใช้บังคับในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่หน่วยงาน 
ที่มีอ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายรวมทั้งมีอ านาจหน้าที่ออกข้อก าหนด ระเบียบ และค าสั่งต่าง ๆ ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นการใช้อ านาจภายใต้กฎอัยการศึก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และพ.ร.บ.ความมั่นคง คือ  กอ.รมน.
ภาค ๔ โดย กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้าเป็นส าคัญ ซึ่งมีแม่ทัพภาคที่ ๔ ด ารงต าแหน่งผอ.รมน.ภาค และมีอ านาจ
เบ็ดเสร็จในการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงทั้งสามฉบับ   

จากค าชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ กองกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในกองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค ๔ ส่วนหน้า (“กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า”) ได้ชี้แจงว่า “สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความหลากหลาย สลับซับซ้อน รวดเร็ว รุนแรง ปิดลับ สามารถขยายตัว ส่งผลกระทบ 
เป็นวงกว้าง และมีความเชื่อมโยงกันเป็นขบวนการแตกต่างจากสถานการณ์ในพ้ืนที่อ่ืน เนื่องจากเป็นการกระท า
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ถูกบ่มเพาะ ชักจูง ปลูกฝังอุดมการณ์และได้รับการฝึกการก่อการร้ายจากกลุ่มก่อการร้าย
นอกประเทศจนท าให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นสร้างความเสียหายแก่ชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ
เป็นจ านวนมากส่งผลกระทบต่อความสงบสุขและบูรณภาพแห่งดินแดนซึ่งมาตรการที่บัญญัติในกฎหมายปกติ 
ไม่สามารถน ามาใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดข้ึนให้ยุติลงอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้ ดังนั้น 
เพ่ือให้รัฐสามารถรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยและการรักษาสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยให้กลับสู่
ปกติโดยเร็วจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะต้องน ากฎหมายความม่ันคงมาบังคับใช้ซึ่งในกฎหมาย
ความม่ันคงแต่ละฉบับจะมีมาตรการและกลไกพิเศษในการใช้อ านาจเป็นการเฉพาะ โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือคุ้มครอง
ความปลอดภัยให้กับประชาชนและรักษาความมั่นคงของพ้ืนที่ เมื่อพ้ืนที่มีความมั่นคงประชาชนก็จะมี 
ความปลอดภัยมากขึ้นนั่นก็คือระดับสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จะสูงขึ้น” 



๑๒๖ 

แต่จากงานศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้สะท้อนให้เห็นถึง
สภาพการณ์ที่กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงอาจไม่ใช่เครื่องมือที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายในการ
จัดการกับสถานการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่เพ่ือให้เข้าสู่สภาวะการเป็นพ้ืนที่ปกติดั่งพ้ืนที่อ่ืนของประเทศไทยได้  
งานศึกษายังตั้งข้อสังเกตว่าการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงซ้ าซ้อนหลายฉบับอย่างต่อเนื่องยาวนานแต่ในทาง
กลับกันสถานการณ์ความรุนแรงยังคงไม่ยุติการต้องอยู่ภายใต้อ านาจทหารแทนอ านาจพลเรือนการทุ่มงบประมาณ
จ านวนมหาศาลไปยังหน่วยงานความมั่นคงการให้อ านาจเบ็ดเสร็จแก่ฝ่ายบริหารโดยปราศจากการตรวจสอบ
ถ่วงดุลทางการเมืองอีกท้ังยังการจ ากัดอ านาจศาลในการตรวจสอบถ่วงดุลเพื่อป้องกันการลุแก่อ านาจของเจ้าหน้าที่
บางหน่วยบางนาย และให้การฟ้ืนฟูชดเชยเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงอย่างไม่ทั่วถึงเท่าเทียม
สภาพการณ์เช่นนี้กลับท าให้ประชาชนลดความเชื่อมั่นในอ านาจรัฐ และตั้งค าถามต่อประสิทธิผลในการแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงทั้งยังเห็นว่าปฏิบัติการด้านความมั่นคงมีส่วนซ้ าเติมความรุนแรงในพ้ืนที่ 

 
ตารางท่ี ๑ การประกาศใช้กฎหมายความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 กฎอัยการศึก ๒๔๕๗ 

“สงครามหรือจลาจลเหตุ
จ าเป็นเพื่อรักษาความ
เรียบร้อยปราศจากภัย” - 
จนกว่าประกาศยกเลิก 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ๒๕๔๘ 

“สถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง”  
- ขยายทุก ๓ เดือน 

พ.ร.บ.ความม่ันคง ๒๕๕๑ 

“พ้ืนที่ปรากฏเหตุการณ์อัน
กระทบต่อความมั่นคง”  
- ขยายทุก ๑ ปี 

๒๕๔๗ - แม่ทัพภาค ๔ ประกาศใช้
กฎอัยการศึก 
- ๕ ม.ค.๔๗ นราธิวาส  

(บาเจาะ รือเสาะ ตากใบ  
สุไหงปาดี ยี่งอ สุไหงโก-ลก), 
ปัตตานี (กะพ้อ), ยะลา  
(รามัน)   
- ๒๖ ม.ค.๔๗ นราธวิาส 

(ควนโดน ละงู ท่าแพ), สตูล 
(เมือง), ปัตตานี (หนองจิก 
ยะหริ่ง มายอ ยะรัง แม่ลาน 
สายบุรี ทุ่งยางแดง โคกโพธิ์ 
ไม้แก่น และปะนาเระ), 
ยะลา (เมืองและกิ่งอ าเภอ
เมืองกรงปินัง) ยะลา  

  

๒๕๔๘ - ๒๑ ก.ค.๔๘ ยกเลิก
ประกาศแม่ทัพภาค ๔ 

- ๒๐ ก.ค.๔๘ รัฐบาล
ประกาศใช้ใน ๓๓ อ าเภอ 

 



๑๒๗ 

คงเหลือนราธิวาส (จะแนะ 
เจาะไอร้อง ระแงะ แว้ง ศรี
สาคร  
สุคิริน), ยะลา (กาบัง ธารโต 
บันนังสตา เบตง ยะหา) 
- ๓ พ.ย.๔๘ แม่ทัพภาค ๔ 

ประกาศใช้กฎอัยการศึก 
ที่สงขลา (จะนะ เทพา) 

(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) 
 

๒๕๔๙ - ๑๙ ก.ย.๔๙ ใช้กฎอัยการ
ศึกทั่วประเทศจากการ
รัฐประหาร  
- กฎอัยการศึกครอบคลุม

ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 
สงขลา (นาทวี จะนะ เทพา 
สะบ้าย้อย) 

  

๒๕๕๐    

๒๕๕๑    

๒๕๕๒   - ๑ ธ.ค.๕๒ รัฐบาล
ประกาศใช้สงขลา (จะนะ 
นาทวี เทพา สะบ้าย้อย) 

๒๕๕๓ - ๒๘ เม.ย.๕๓ ยกเลิกสงขลา 
(นาทวี จะนะ เทพา  
สะบ้าย้อย) 
- ๒๘ ธ.ค. ๕๓ ยกเลิกจังหวัด

ปัตตานี (แม่ลาน) 

- ๒๙ ธ.ค.๕๓ ยกเลิกปัตตานี 
(แม่ลาน) 

 

 

๒๕๕๔   - ๑๙ ม.ค. ๕๔ ประกาศใช้ใน
ปัตตานี (แม่ลาน) 

๒๕๕๕    

๒๕๕๖    

๒๕๕๗ - ๒๐ พ.ค.๕๗ ใช้กฎอัยการศึก
ทั่วประเทศจากการ
รัฐประหาร  

  



๑๒๘ 

๒๕๕๘ - ๑ เม.ย.๕๘ ยกเลิกกฎ
อัยการศึก แต่กฎอัยการศึก
ยังคงใช้บังคับในปัตตานี 
(ยกเว้นแม่ลาน) ยะลา 
(ยกเว้นกาบัง ธารโต 
บันนังสตา เบตง ยะหา) 
และนราธิวาส (ยกเว้นเจาะ
ไอร้อง ระแงะ แว้ง ศรีสาคร 
และสุคิริน) 

  

๒๕๕๙    

๒๕๖๐    

๒๕๖๑  - ๒๐ มี.ค.๖๑ ยกเลิกยะลา 
(เบตง) 
- ๒๐ มิ.ย.๖๑ ยกเลิก

นราธิวาส (สุไหงโกลก) 
- ๔ ธ.ค.๖๑ ยกเลิกนราธิวาส 

(สุคีริน) 

- ๓๑ ก.ค.๖๑ ประกาศใช้ใน
นราธิวาส (สุไหงโกลก) 
- ๒๘ พ.ค.๖๑ ประกาศใช้ใน

ยะลา (เบตง) 
 

๒๕๖๒  - ๑๐ ก.ย.๖๒ ยกเลิก
นราธิวาส (ศรีสาคร) 

- ๑๕ ม.ค.๖๒ ประกาศใช้ใน
นราธิวาส (สุคีริน) 
- ๑๐ ก.ย.๖๒ ประกาศใช้ใน

นราธิวาส (ศรีสาคร) 
๒๕๖๓    

 
๑.มาตรการพิเศษภายใต้กฎหมายความม่ันคง 

นอกจากการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงทั้งสามฉบับแล้วหน่วยงานหลักที่บังคับใช้กฎหมายอย่าง 
กอ.รมน. ยังได้ออกระเบียบควบคุมการใช้กฎหมายเหล่านั้นของเจ้าหน้าที่ในทางปฏิบัติทั้งในรูปแบบของค าสั่ง
มาตรการพิเศษต่าง ๆ โดยอาศัยอ านาจกฎหมายความมั่นคงในพ้ืนที่ทั้งสามฉบับ ทั้งนี้ กอ.รมน. ได้ให้เหตุผลว่า 
การออกมาตรการพิเศษหรือระเบียบของเจ้าหน้าที่ ในทางปฏิบัตินั้นล้วนมีจุดประสงค์เพ่ือคุ้มครองสิทธิ  
ของประชาชน 

ระเบียบค าสั่งที่ออกโดย กอ.รมน. เรียงตามล าดับเวลาการประกาศใช้ มีดังนี้ 
๑) คู่มือการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ กิจกรรม

การพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายความมั่นคง ประจ าปี ๒๕๖๓ จัดท าโดยกองกฎหมายและสิทธิมนุษยชน กอ.รมน. 
ภาค ๔ ส่วนหน้า มีประเด็นเพ่ิมเติมจากกฎอัยการศึกและ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ซึ่งให้อ านาจเจ้าหน้าที่มากขึ้น ได้แก่ 

แนวทางการควบคุมตัวหรือเชิญตัวผู้ต้องสงสัยตาม พรบ กฎอัยการศึก ๒๔๕๗ 



๑๒๙ 

นิยามค าว่า “ควบคุมตัว” ว่าคือ การควบคุมความเคลื่อนไหวของบุคคลโดยพนักงานเจ้าหน้าที่
เพ่ือให้เขาตอบข้อซักถาม ดังนั้นในระหว่างการควบคุมตัวหากมีการต่อสู้ขัดขืนก็เป็นการชอบด้วยกฎหมาย 
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะใช้ก าลังหรือวิธีอ่ืนใดที่ไม่เกินสมควรแก่เหตุเพ่ือก าจัดความเคลื่อนไหวของบุคคลนั้นและ
จะต้องแจ้งความด าเนินคดีกับผู้ที่ต่อสู้ขัดขืนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไว้ด้วยในระหว่าง 
การควบคุมตัวห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่ท าร้ายร่างกายหรือใช้วาจากล่าวเหยียดหยามอย่างเด็ดขาด๒๒๘ 

แนวทางการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่ต้องสงสัยตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 
ระบุว่าสถานที่ในการควบคุมตัวต้องเป็นสถานที่ที่ ผอ. รมน. ภาค ๔ ก าหนด ซึ่งไม่ใช่สถานีต ารวจ

ที่คุมขัง ทัณฑสถานหรือเรือนจ า และการขอขยายเวลาในการควบคุมตัวนั้นผู้ร้องต้องยื่นค าร้องขอขยายเวลา 
ก่อนครบก าหนดโดยไม่ต้องน าตัวผู้ต้องสงสัยไปศาล เว้นแต่ศาลมีค าสั่ง 

นอกจากนี้ประกาศข้อ ๗ ตามมาตรา ๑๑ ของ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ๒๕๔๘ ยังให้ก าลังทหารที่ปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในเขตพ้ืนที่สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังตังปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปแม้จะมีการเลิกใช้กฎอัยการศึก
แล้วก็ตาม โดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอ านาจหน้าที่เช่นเดัยวกับอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม  
พ.ร.ก. ฉุกเฉิน๒๒๙ 

แนวทางปฏิบัติในการจับกุม และควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่เป็นเด็กและสตรี 
ระบุให้แยกเด็ก เยาวชน สตรี และผู้ใหญ่ กรณีผู้ต้องสงสัยเป็นเด็ก (อายุต่ ากว่า ๑๘ ปี) สามารถ

ควบคุมตัวไว้เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจให้เข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรง และ 
เมื่อเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยที่ควบคุมตัวนั้นยินยอมเลิกกระท าการเช่นนั้นก็ให้ปล่อยตัวกลับภูมิล าเนาทันที และต้องก่อน
เวลา ๑๘.๐๐ หรือหากพบความผิดให้ส่งตัวไปด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
ก่อนตะวันตกดิน 

๒) ระเบียบกองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค ๔ ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติในการควบคุมตัว
บุคคลต้องสงสัยตามมาตรา ๑๕ ทวิ แห่งพ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ ประกาศเม่ือวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

๒.๑) ระเบียบกองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค ๔ ว่าด้วย วิธีปฏิบัติงานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ประกาศเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

ระเบียบดังกล่าวได้ขยายความและบรรจุมาตรการพิเศษบางอย่างที่อาจไม่ถูกระบุไว้อย่าง
ชัดเจนใน พ.ร.ก. ฉุกเฉิน แต่ถูกบรรจุอยู่ในระเบียบที่ กอ. รมน. ก าหนดขึ้นเพ่ืออ านวยการขยายผลในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยมาตรการพิเศษท่ีอาจพิจารณาได้ว่า ขยายความมาจาก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน มีดังนี้ 

ข้อ ๔ .๓ หากตรวจแล้วพบว่าบุคคลต้องสงสัยยังไม่มีหมายจับตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารประสานขอความเห็นจากผู้รับผิดชอบพื้นที่ทั้งสามฝ่าย ประกอบด้วย 
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการอ าเภอ และผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรประจ าพ้ืนที่หากทั้งสามฝ่าย
เห็นพ้องต้องกันให้ลงนามรับรองร่วมกันในค าร้องขออนุญาตจับกุมและควบคุมตัวตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ต่อศาล
อาญาที่มีเขตอ านาจ 
                                                           
๒๒๘ คู่มือการอบรม โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการบรหิารจัดการภาครัฐและเจา้หนา้ที่รัฐ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายความมั่นคง ประจ าปี 

๒๕๖๓ จัดท าโดยกองกฎหมายและสิทธมินุษยชน กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า หน้า ๖๓ 
๒๒๙ คู่มือการอบรม โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการบรหิารจัดการภาครัฐและเจา้หนา้ที่รัฐ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายความมั่นคง ประจ าปี 

๒๕๖๓ จัดท าโดยกองกฎหมายและสิทธมินุษยชน กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า หน้า ๘๓ 



๑๓๐ 

ข้อ ๔.๘ ในกรณีจ าเป็นเร่งด้วยซึ่งมีเหตุอันควรโดยผู้ร้องไม่อาจไปพบผู้พิพากษาได้ผู้ร้อง
อาจร้องขอต่อศาลทางโทรศัพท์ โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อสารสนเทศอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมเพ่ือขอให้ศาล 
ออกหมายจับได้ในกรณีนี้ผู้ร้องต้องมียศตามข้อก าหนดโดยต้องโทรไปตอบข้อซักถามของผู้พิพากษาโดยตรง  
เมื่อผู้พิพากษาอนุญาตแล้วจะออกหมายจับส่งไปให้ผู้ร้องทางโทรสารเพ่ือน าไปด าเนินการตามความจ าเป็นเร่งด่วน
ต่อไปเมื่อด าเนินการได้อย่างไรแล้วให้ผู้ร้องขอหมายจับไปพบผู้พิพากษาเพ่ือมอบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการ
ขอหมายจับโดยทันที 

ข้อ ๖.๔ การจับกุมและควบคุมตัวเป็นการด าเนินการเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจ และอบรม
ให้เกิดทัศคติที่ถูกต้องเพ่ือเลิกกระท าหรือสนับสนุนการกระท าที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุร้ายแรง ในสถานการณ์
ฉุกเฉิน ทั้งนี้ การท าความเข้าใจให้เกิดทัศนคติที่ถูกต้องนั้นเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับผู้ถูกควบคุมตัว 
ซึ่งหมายรวมถึงการขยายผลที่ได้จากการท าความเข้าใจจนสามารถทราบโครงสร้างเครือข่ายของกลุ่มก่อเหตุรุนแรง 
สถานที่ซ่อนตัว แหล่งซุกซ่อนอาวุธปืนและวัตถุระเบิด ตลอดจนได้ทราบถึงกลุ่มผลประโยชน์หรือกลุ่มผู้แอบอ้าง 
ที่สนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น การท าความเข้าใจให้เกิดทัศนคติที่ถูกต้อง
เป็นไปเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการระงับเหตุร้ายแรงและเมื่อเชื่อว่าผู้ถูกจับกุมยินยอมยกเลิกการกระท าการ
เช่นนั้นให้รีบปล่อยตัวเพ่ือกลับภูมิล าเนาทันทีหรือในกรณีที่มีการควบคุมตัวจนครบ ๓๐ วันแล้วจะต้องปล่อยตัว
และไม่อาจด าเนินการจับกุมและควบคุมตามมาตรการนี้ได้อีก 

ข้อ ๙.๗ ในการเยี่ยมของญาติให้หัวหน้าสถานที่ควบคุมตัวบุคคลตามหมายจับ จัดพนักงาน
เจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิดและร่วมรับฟังการสนทนาระหว่างการเยี่ยมผู้ถูกควบคุมตัวด้วย เพ่ือป้องกัน
การกระท าใด ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อการควบคุมตัว 

ข้อ ๑๐.๕ กรณีการออกค าสั่งเรียกบุคคลอย่างจ าเป็นเร่งด่วนพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ
อาจออกค าสั่งด้วยวาจาให้บุคคลนั้นไปยังที่ท าการพร้อมผู้มีอ านาจออกค าสั่งได้เมื่อถึงที่ท าการให้ออกค าสั่งเรียก
บุคคลตามแบบที่ก าหนดพร้อมจัดท าสมุดคุมล าดับการออกค าสั่งเรียก 

ข้อ ๑๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามแผน
ยุทธการหรือแผนปฏิบัติการที่ กอ. รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้าก าหนด 

ดังนั้นนอกจากจะมีการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงอย่างกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗  
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ จชต. ยังปฏิบัติหน้าที่โดยอาศัยอ านาจจากมาตรการ
พิเศษหรือระเบียบที่ กอ. รมน. ชี้แจงว่าได้ก าหนดขึ้นเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานและเพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถ  
ใช้อ านาจตามกฎหมายพิเศษตามความจ าเป็นอย่างได้สัดส่วนเพื่อการระงับเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่อีกด้วย 

ในขณะที่กฎหมายและมาตรการพิเศษเหล่านี้เอ้ือต่อการขยายผลในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการให้อ านาจควบคุมตัวบุคคล ออกค าสั่งเรียกบุคคลได้อย่างเร่งด่วนใช้ก าลังเพ่ือควบคุม  
การเคลื่อนไหวของผู้ถูกควบคุมตัว การร่วมสังเกตการณ์ระหว่างการเยี่ยมของญาติหรืออ่ืน ๆ แต่ในอีกแง่หนึ่ง
กฎหมายและระเบียบที่ กอ. รมน. ก าหนดขึ้นกลับเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจได้ตามอ าเภอใจโดยเจ้าหน้าที่
ระดับปฏิบัติงานเข้าใจไปว่าถูกต้องตามกฎหมายโดยปราศจากการตรวจสอบถ่วงดุลที่เข้มแข็งน าไปสู่ข้อร้องเรียน
หรือข้อครหาถึงประเด็นการละเมิดสิทธิของเจ้าหน้าที่รัฐโดยอ้างอ านาจตามกฎหมายหรือมาตรการพิเศษในพ้ืนที่ 



๑๓๑ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประเด็นผลกระทบของการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นจะถูกกล่าวถึงในส่วนที่สามของรายงาน 

การบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงหลายฉบับในพ้ืนที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
อย่างต่อเนื่องยาวนานจนเป็นเรื่อง “ปกติ” ชี้ให้เห็นถึงปัญหาการใช้กฎหมายทับซ้อนเกินความจ าเป็นและ 
สร้างความสับสน เกิดความไม่ชัดเจนจนในบางกรณีทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนต่างไม่แน่ใจว่ามาตรการที่น ามา  
ใช้บังคับนั้นอาศัยอ านาจตามกฎหมายพิเศษฉบับใดการบังคับใช้นั้นสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายพิเศษนั้น
หรือไม่ท าให้เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการบังคับใช้กฎหมายตามอ าเภอใจหรือลุแก่อ านาจต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
และยังสะท้อนถึงโครงสร้างบริหารราชการลักษณะพิเศษที่สิ้นเปลืองทั้งในเรื่องงบประมาณและก าลังคน  
โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเหนือฝ่ายพลเรือน ยิ่งไปกว่านั้น ยังขัดต่อหลักการแบ่งแยกอ านาจและการตรวจสอบการใช้
อ านาจอีกด้วย 

กฎหมายความมั่นคงทั้งสามฉบับข้างต้น รวมถึงระเบียบค าสั่งและมาตรการพิเศษ 
ที่ประกาศเพ่ิมเติมภายหลังดังที่ได้เสนอข้างต้นก็ยังไม่มีบทบัญญัติใดที่ให้อ านาจฝ่ายนิติบัญญัติในการตรวจสอบ 
ทบทวนความเหมาะสมในการประกาศใช้และการขยายระยะเวลารวมทั้งประเมินความสัมฤทธิ์ผลของข้อห้าม
ข้อก าหนดพิเศษที่มีขึ้นซึ่งเท่ากับว่าฝ่ายบริหารใช้อ านาจบัญญัติกฎหมายและบังคับกฎหมายใช้เสียเองเบ็ดเสร็จ  
ยิ่งไปกว่านั้นหลายมาตราในกฎหมายความมั่นคงยังกีดกันการตรวจสอบถ่วงดุลจากฝ่ายตุลาการซึ่งเป็นกลไกส าคัญ 
ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนป้องกันการใช้อ านาจโดยมิชอบเพ่ือจะรับประกันว่าประชาชนที่ได้รับ 
ความเสียหายหรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจากมาตรการพิเศษต่าง ๆ เหล่านั้น จะได้รับความยุติธรรมและได้รับ 
การชดเชยและฟ้ืนฟูเยียวยาอย่างเหมาะสมจากตุลาการฝ่ายพลเรือนที่เป็นอิสระ 

๓) สรุปมาตรการพิเศษท่ีใช้บังคับในพื้นที่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย (กอ.รมน.) 
นอกจากการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงทั้งสามฉบับแล้วหน่วยงานหลักที่บังคับใช้กฎหมาย

อย่าง กอ.รมน. ยังได้ออกระเบียบควบคุมการใช้กฎหมายเหล่านั้นของเจ้าหน้าที่ในทางปฏิบัติทั้งในรูปแบบ 
ของค าสั่ง มาตรการพิเศษต่าง ๆ โดยอาศัยอ านาจกฎหมายความมั่นคงในพ้ืนที่ทั้งสามฉบับ ทั้งนี้  กอ.รมน.  
ได้ให้เหตุผลว่า การออกมาตรการพิเศษหรือระเบียบของเจ้าหน้าที่ในทางปฏิบัตินั้นล้วนมีจุดประสงค์เพ่ือคุ้มครอง
สิทธิของประชาชน 

๓.๑) คู่มือการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ 
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายความม่ันคง ประจ าปี ๒๕๖๓ จัดท าโดยกองกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 
กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า มีประเด็นเพ่ิมเติมจากกฎอัยการศึกและ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ซึ่งให้อ านาจเจ้าหน้าที่มากขึ้น
ได้อ้างแนวทางการควบคุมตัวหรือเชิญตัวผู้ต้องสงสัยตาม พ.ร.บ. กฎอัยการศึก ๒๔๕๗ 

นิยามค าว่า “ควบคุมตัว” ว่าคือ การควบคุมความเคลื่อนไหวของบุคคลโดยพนักงาน
เจ้าหน้าที่ เพ่ือให้เขาตอบข้อซักถาม  ดังนั้นในระหว่างการควบคุมตัวหากมีการต่อสู้ขัดขืนก็เป็นการชอบ 
ด้วยกฎหมายที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะใช้ก าลังหรือวิธีอ่ืนใดที่ไม่เกินสมควรแก่เหตุเพ่ือก าจัดความเคลื่อนไหวของ
บุคคลนั้น และจะต้องแจ้งความด าเนินคดีกับผู้ที่ต่อสู้ขัดขืนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไว้ด้วย  
ในระหว่างการควบคุมตัว ห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่ท าร้ายร่างกายหรือใช้วาจากล่าวเหยียดหยามอย่างเด็ดขาด๒๓๐ 

                                                           
๒๓๐ หน้า ๖๓ 



๑๓๒ 

ในคู่มืออบรมดังกล่าวได้ว่าแนวทางการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่ต้องสงสัยตาม 
พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ระบุว่าสถานที่ในการควบคุมตัวต้องเป็นสถานที่ที่ ผอ. รมน. ภาค ๔ ก าหนด ซึ่งไม่ใช่สถานีต ารวจ 
ที่คุมขัง ทัณฑสถานหรือเรือนจ า และการขอขยายเวลาในการควบคุมตัวนั้นผู้ร้องต้องยื่นค าร้องขอขยายเวลา 
ก่อนครบก าหนดโดยไม่ต้องน าตัวผู้ต้องสงสัยไปศาลเว้นแต่ศาลมีค าสั่ง 

นอกจากนี้ประกาศข้อ ๗ ตามมาตรา ๑๑ ของ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ๒๕๔๘ ยังให้ก าลังทหาร 
ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพ้ืนที่สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังตังปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปแม้จะมีการเลิกใช้ 
กฎอัยการศึกแล้วก็ตามโดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน๒๓๑  

มีแนวทางปฏิบัติในการจับกุม และควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่เป็นเด็กและสตรี โดยระบุให้
แยกเด็ก เยาวชน สตรี และผู้ใหญ่ กรณีผู้ต้องสงสัยเป็นเด็ก (อายุต่ ากว่า ๑๘ ปี) สามารถควบคุมตัวไว้เพ่ือชี้แจง 
ท าความเข้าใจให้เข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรง และเมื่อเชื่อว่าผู้ต้องสงสัย  
ที่ควบคุมตัวนั้นยินยอมเลิกกระท าการเช่นนั้นก็ให้ปล่อยตัวกลับภูมิล าเนาทันที และต้องก่อนเวลา ๑๘.๐๐  
หรือหากพบความผิดให้ส่งตัวไปด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวก่อนตะวันตกดิน 

๓.๒) ระเบียบว่าด้วยวิธีการปฏิบัติในการควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยตามมาตรา ๑๕ ทวิ  
แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่สองคือ
ประกาศประกาศเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

ต่อมากอ.รมน. ได้ออกระเบียบว่าด้วยวิธีการปฏิบัติในการควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัย 
ตามมาตรา ๑๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่สองคือ
ประกาศประกาศเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ โดยพลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่  ๔/ ผู้อ านวยการ 
รักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ระเบียบกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ว่าด้วย วิธีการปฏิบัติ 
ในการควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยตามมาตรา ๑๕ ทวิ แห่ง พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ ประกาศเมื่อวันที่  
๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

ระเบียบดังกล่าวได้ขยายความและบรรจุมาตรการพิเศษบางอย่างที่อาจไม่ถูกระบุไว้อย่าง
ชัดเจนใน พ.ร.บ. กฎอัยการศึก และ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน แต่ถูกบรรจุอยู่ ในระเบียบที่  กอ. รมน. ก าหนดขึ้น 
เพ่ืออ านวยการขยายผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยมาตรการพิเศษที่อาจพิจารณาได้ว่าขยายความมาจาก 
พ.ร.ก. ฉุกเฉิน มีดังนี้ 

ตัวอย่างระเบียบว่าด้วยวิธีการปฏิบัติในการควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยตามมาตรา ๑๕ ทวิ 
แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๕๔๗ เช่น 

ข้อ ๑ ให้พึงระลึกเสมอว่าบุคคลที่เจ้าหน้าที่ทหารท าการควบคุมตัวตาม พ.ร.บ.กฎอัยการศึก
เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยจะกระท าเยี่ยงผู้ต้องหามิได้ 

ข้อ ๒ ให้ชี้แจ้งเหตุผลความจ าเป็นในการควบคุมตัวบุคคลและแจ้งให้ญาติทราบ 
โดยมีการประสานผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้านก่อนการควบคุมตัว 
                                                           
๒๓๑ หน้า ๘๓ 



๑๓๓ 

ข้อ ๓ - ๗ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารด าเนินการจัดท าบันทึกการควบคุมตัวบันทึกการตรวจ
ค้น ยึดสิ่งของ น าบุคคลไปลงบันทึกประจ าวันที่สถานีต ารวจในพื้นที่จัดให้มีการตรวจร่างกายและตรวจโรค รวมทั้ง 
ให้ออกใบรับรองแพทย์ก่อนน าตัวไปซักถาม 

ข้อ ๘ ระบุให้ท าการจัดท าบันทึกประวัติและเก็บสารพันธุกรรม (DNA) ของบุคคลต้อง
สงสัยแล้วน าไปให้แพทย์ตรวจร่างกายซ้ าอีกครั้ง 

ข้อ ๙ - ๑๙ ระบุขั้นตอนการซักถาม การห้ามซ้อมทรมาน ท าร้ายร่างกาย กล่าวดูหมิ่น  
ลบหลู่เกียรติของบุคคลต้องสงสัย และก าหนดเวลาซักถาม จัดอาหารตามหลักศาสนา จัดเวลาปฏิบัติตามศาสนกิจ 
และก าหนดการปล่อยตัว และการร้องขอควบคุมตัวต่อตาม พรก.ฉุกเฉิน 

ข้อ ๒๐-๒๑ ก าหนดสถานที่ควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยตาม พ.ร.บ.กฎอัยการศึกและ
ก าหนดการเยี่ยมบุคคลต้องสงสัย 

ตัวอย่างการขยายความและบรรจุมาตรการพิเศษระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ เช่น 

ข้อ ๔.๓ หากตรวจแล้วพบว่าบุคคลต้องสงสัยยังไม่มีหมายจับตาม พ .ร.ก. ฉุกเฉิน  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารประสานขอความเห็นจากผู้รับผิดชอบพ้ืนที่ทั้งสามฝ่ายประกอบด้วย 
ผู้ยังคับหน่วยเฉพาะกิจ ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการอ าเภอ และผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรประจ าพ้ืนที่ หากทั้งสามฝ่าย
เห็นพ้องต้องกันให้ลงนามรับรองร่วมกันในค าร้องขออนุญาตจับกุมและควบคุมตัวตาม พ .ร.ก. ฉุกเฉิน  
ต่อศาลอาญาที่มีเขตอ านาจ 

ข้อ ๔.๘ ในกรณีจ าเป็นเร่งด้วยซึ่งมีเหตุอันควรโดยผู้ร้องไม่อาจไปพบผู้พิพากษาได้ 
ผู้ร้องอาจร้องขอต่อศาลทางโทรศัพท์ โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อสารสนเทศอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมเพ่ือขอให้
ศาลออกหมายจับได้ในกรณีนี้ผู้ร้องต้องมียศตามข้อก าหนดโดยต้องโทรไปตอบข้อซักถามของผู้พิพากษาโดยตรง
เมื่อผู้พิพากษาอนุญาตแล้วจะออกหมายจับส่งไปให้ผู้ร้องทางโทรสารเพ่ือน าไปด าเนินการตามความจ าเป็นเร่งด่วน
ต่อไปเมื่อด าเนินการได้อย่างไรแล้วให้ผู้ร้องขอหมายจับไปพบผู้พิพากษาเพ่ือมอบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการ
ขอหมายจับโดยทันที 

ข้อ ๖.๔ การจับกุมและควบคุมตัวเป็นการด าเนินการเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจ และอบรม
ให้เกิดทัศคติที่ถูกต้องเพ่ือเลิกกระท าหรือสนับสนุนการกระท าที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุร้ายแรงในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ทั้ งนี้การท าความเข้าใจให้ เกิดทัศนคติที่ถูกต้องนั้น เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับผู้ถูกควบคุมตัว 
ซึ่งหมายรวมถึงการขยายผลที่ได้จากการท าความเข้าใจจนสามารถทราบโครงสร้างเครือข่ายของกลุ่มก่อเหตุรุนแรง 
สถานที่ซ่อนตัว แหล่งซุกซ่อนอาวุธปืนและวัตถุระเบิด ตลอดจนได้ทราบถึงกลุ่มผลประโยชน์หรือกลุ่มผู้แอบอ้าง  
ที่สนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่ จชต. เป็นต้น การท าความเข้าใจให้เกิดทัศนคติที่ถูกต้องเป็นไปเพ่ือให้  
เกิดความร่วมมือในการระงับเหตุร้ายแรง และเมื่อเชื่อว่าผู้ถูกจับกุมยินยอมยกเลิกการกระท าการเช่นนั้น 
ให้รีบปล่อยตัวเพ่ือกลับภูมิล าเนาทันทีหรือในกรณีที่มีการควบคุมตัวจนครบ ๓๐ วันแล้ว จะต้องปล่อยตัวและ 
ไม่อาจด าเนินการจับกุมและควบคุมตามมาตรการนี้ได้อีก 

ข้อ ๙.๗ ในการเยี่ยมของญาติให้หัวหน้าสถานที่ควบคุมตัวบุคคลตามหมายจับพนักงาน
เจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิดและร่วมรับฟังการสนทนาระหว่างการเยี่ยมผู้ถูกควบคุมตัวด้วย เพ่ือป้องกัน
การกระท าใด ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อการควบคุมตัว 



๑๓๔ 

ข้อ ๑๐.๕ กรณีการออกค าสั่งเรียกบุคคลอย่างจ าเป็นเร่งด่วน พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ผู้มีอ านาจอาจออกค าสั่งด้วยวาจาให้บุคคลนั้นไปยังที่ท าการพร้อมผู้มีอ านาจออกค าสั่งได้เมื่อถึงที่ท าการ  
ให้ออกค าสั่งเรียกบุคคลตามแบบที่ก าหนดพร้อมจัดท าสมุดคุมล าดับการออกค าสั่งเรียก  

ข้อ ๑๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามแผน
ยุทธการหรือแผนปฏิบัติการที่กอ. รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้าก าหนด 

ดังนั้นนอกจากจะมีการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงอย่างกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗  
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ จชต. ยังปฏิบัติหน้าที่โดยอาศัยอ านาจจากมาตรการ
พิเศษหรือระเบียบที่ กอ. รมน. ชี้แจงว่าได้ก าหนดขึ้นเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานและเพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถ  
ใช้อ านาจตามกฎหมายพิเศษตามความจ าเป็นอย่างได้สัดส่วนเพื่อการระงับเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนอีกด้วย 

ในขณะที่กฎหมายและมาตรการพิเศษเหล่านี้เอ้ือต่อการขยายผลในการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการให้อ านาจควบคุมตัวบุคคล ออกค าสั่งเรียกบุคคลได้อย่างเร่งด่วน ใช้ก าลังเพ่ือควบคุม
การเคลื่อนไหวของผู้ถูกควบคุมตัว การร่วมสังเกตการณ์ระหว่างการเยี่ยมของญาติหรืออ่ืน ๆ แต่ในอีกแง่หนึ่ง
กฎหมายและระเบียบที่ กอ. รมน. ก าหนดขึ้นกลับเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจได้อย่างชอบถูกต้องตามกฎหมาย
โดยปราศจากการตรวจสอบถ่วงดุลที่เข้มแข็งน าไปสู่ข้อครหาถึงประเด็นการละเมิดสิทธิของเจ้าหน้าที่รัฐโดยอ้าง
อ านาจตามกฎหมายหรือมาตรการพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประเด็นผลกระทบของการบังคับใช้
กฎหมายพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นจะถูกกล่าวถึงในส่วนที่สามของ
รายงาน 

การบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงหลายฉบับในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างต่อเนื่องยาวนานจนเป็นเรื่อง “ปกติ” ชี้ให้เห็นถึงปัญหาการใช้กฎหมายทับซ้อนเกินความจ าเป็น และ 
สร้างความสับสนเกิดความไม่ชัดเจนจนในบางกรณีทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนต่างไม่แน่ใจว่ามาตรการที่น ามาใช้
บังคับนั้นอาศัยอ านาจตามกฎหมายพิเศษฉบับใดการบังคับใช้นั้นสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายพิเศษนั้น
หรือไม่ท าให้เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการบังคับใช้กฎหมายตามอ าเภอใจหรือลุแก่อ านาจต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
และยังสะท้อนถึงโครงสร้างบริหารราชการลักษณะพิเศษที่สิ้นเปลืองทั้งในเรื่องงบประมาณและก าลังคน  
โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเหนือฝ่ายพลเรือนยิ่งไปกว่านั้นยังขัดต่อหลักการแบ่งแยกอ านาจและการตรวจสอบการใช้
อ านาจอีกด้วย 

กฎหมายความมั่นคงทั้งสามฉบับข้างต้นรวมถึงระเบียบค าสั่งและมาตรการพิเศษ 
ที่ประกาศเพ่ิมเติมภายหลังดังที่ได้เสนอข้างต้นก็ยังไม่มีบทบัญญัติใดที่ให้อ านาจฝ่ายนิติบัญญัติในการตรวจสอบ 
ทบทวนความเหมาะสมในการประกาศใช้และการขยายระยะเวลารวมทั้งประเมินความสัมฤทธิ์ผลของข้อห้าม 
ข้อก าหนดพิเศษที่มีขึ้นซึ่งเท่ากับว่าฝ่ายบริหารใช้อ านาจบัญญัติกฎหมายและบังคับกฎหมายใช้เสียเองเบ็ดเสร็จ 
ยิ่งไปกว่านั้นหลายมาตราในกฎหมายความมั่นคงยังกีดกันการตรวจสอบถ่วงดุลจากฝ่ายตุลาการซึ่งเป็นกลไกส าคัญ 
ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนป้องกันการใช้อ านาจโดยมิชอบเพ่ือจะรับประกันว่าประชาชนที่ได้รับ
ความเสียหายหรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจากมาตรการพิเศษต่าง ๆ เหล่านั้นจะได้รับความยุติธรรมและได้รับ 
การ ชดเชยและฟ้ืนฟูเยียวยาอย่างเหมาะสมจากตุลาการฝ่ายพลเรือนที่เป็นอิสระ 



บทที่ ๒ สภาพการบังคับใช้และผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 

๒.๑ มีการต่ออายุการประกาศภาวะฉุกเฉินต่อเนื่องยาวนาน 
การต่อขยาย พ.ร.ก. ฉุกเฉิน จะพิจารณาผ่านกลไกลคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมี  

รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน และสมช. เป็นเลขานุการ คณะกรรมการดังกล่าว 
จะเป็นผู้พิจารณาแนวทางและระยะเวลาการประกาศใช้กฎหมายพิเศษจากข้อมูลขององค์กรในพ้ืนที่ ๓ ส่วนคือ 
หน่วยงานความมั่นคง (กอ. รมน. ภาคสี่ส่วนหน้า) หน่วยงานพลเรือน (ศอบต.) และภาคเอกชน จากนั้น
คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินจะส่งมติการต่อขยาย พ.ร.ก. ฉุกเฉินในพ้ืนที่ จชต. ให้ครม. พิจารณา 
และอนุมัติต่อไป อย่างไรก็ตาม จากการพูดคุยกับหน่วยงานในพ้ืนที่ ศอบต. ชี้แจงว่า กอ.รมน. และ สมช.  
มีบทบาทหลักในการพิจารณา โดย ศอบต. เข้าเป็นคณะกรรมการร่วมในการพิจารณาขยาย พ.ร.ก. ฉุกเฉิน แต่
ไม่ได้มีบทบาทมากนัก 

คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน มีมติเห็นชอบให้ขยาย พ.ร.ก. ฉุกเฉินในพ้ืนที่ จชต. ไปแล้วทั้งสิ้น ๓ ครั้ง  
เป็นระยะเวลาครั้งละ ๓ เดือน จากมติครม. เรื่องการขยาย พ.ร.ก. ฉุกเฉิน วันที่ ๑๐ กันยายน, ๑๗ ธันวาคม  
ปี ๒๕๖๒ และ ๑๐ มีนาคม ปี ๒๕๖๓ มีเหตุผลในการขยายเป็นไปในแนวทางเดียวกันคือ การใช้พ.ร.ก. ฉุกเฉิน
สามารถขยายผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ได้ดียิ่งขึ้นจ านวนการก่อเหตุ  
มีแนวโน้มลดลงเห็นได้จากรายงานการประเมินของ กอ. รมน. ในเรื่องการปฏิบัติงานตามพ.ร.ก. บริหาร
สถานการณ์ฉุกเฉิน ในห้วงระยะเวลาต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ครม. เล็งเห็นว่ายังคงมีการก่อเหตุร้ายแรงเพ่ือสร้าง
สถานการณ์ท่ีกระทบต่อความม่ันคงของรัฐและความปลอดภัยของประชาชนจึงควรขยายระยะเวลาในการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบดังกล่าว๒๓๒ 

เหตุผลการต่อขยาย พ.ร.ก. ฉุกเฉินข้างต้นสอดคล้องกับสมช. ในฐานะผู้ก าหนดกฎหมายบริหาร
สถานการณ์ฉุกเฉิน และ กอรมน. ในฐานะหน่วยปฏิบัติ ที่เข้ามาร่วมชี้แจงในประเด็นการต่อขยายกฎหมายพิเศษ  
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับคณะอนุกรรมาธิการ กล่าวคือ ในทัศนะของ สมช. และ กอ.รมน. มาตรการ 
ที่บัญญัติในกฎหมายปกติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายอาญา ไม่สามารถ
น ามาใช้แก้ไขสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นให้ยุติลงอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้ดังนั้น เพ่ือให้รัฐสามารถ
รักษาความมั่นคง ความปลอดภัย และการรักษา สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องน ากฎหมายความม่ันคงมาบังคับใช้ซึ่งในกฎหมายความม่ันคง
แต่ละฉบับจะมีมาตรการและกลไกพิเศษในการใช้อ านาจเป็นการเฉพาะโดยมีเจตนารมณ์ เพ่ือคุ้มครอง 
ความปลอดภัยให้กับประชาชนและรักษาความมั่นคงของพ้ืนที่๒๓๓ 

อย่างไรก็ตามในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ครม. มีมติเห็นชอบให้ สมช. และ กอ.รมน. มีแนวทาง 
การจัดท าแผนและขั้นตอนการยกเลิกการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน รายอ าเภอหรือรายพ้ืนที่ และเตรียมน า พ.ร.บ. 
ความมั่นคงมาปรับใช้แทน โดยตัวชี้วัดที่ใช้พิจารณาปรับลดได้แก่ 
                                                           
๒๓๒ มติครม. http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2563/993347679.pdf, 

http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2562/9933325713.pdf, 
http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2562/9933414614.pdf. 

๒๓๓ รายงานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและแก้ไขปัญหา การละเมิดสิทธมินุษยชน และการลอบประทุษร้ายประชาชน คณะที่สอง  
(ละเมิดสิทธิในเขตพื้นที่พิเศษและจังหวดัชายแดนใต้) ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2563/993347679.pdf
http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2562/9933325713.pdf
http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2562/9933414614.pdf


๑๓๖ 

๑. สถิติความรุนแรงการก่อเหตุในพื้นที ่
๒. การเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุความรุนแรง 
๓. จ านวนหมู่บ้านจัดตั้งของกลุ่มเคลื่อนไหว 
๔. ความพร้อมของยามประจ าถิ่น ก าลังประชาชน ศูนย์อ านวยการอ าเภอ 
๕. ทัศนคติของประชาชนในพื้นท่ี 
๖. การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีต่อโครงการประชารัฐ 
ทั้งนี้ กอ.รมน. ได้ให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้ามาเป็นผู้ประเมินในตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับภาคประชาชน ได้แก่ 

ทัศนคติของประชาชนต่อการยกเลิกการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อ
ความส าเร็จโครงการประชารัฐ ส่วนตัวชี้วัดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐ ศูนย์ประเมิน กอ.รมน. ภาคสี่ส่วนหน้า 
จะเป็นผู้ประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่งหากพ้ืนที่หรืออ าเภอใดผ่านการประเมิน ๘๐% ตามเกณฑ์เหล่านี้ 
ก็จะพิจารณาปรับลดการใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และน า พ.ร.บ. ความม่ันคงมาปรับใช้แทนจนถึงปัจจุบันมีการพิจารณา
ปรับลดไปแล้ว ๕ อ าเภอและยังมีการใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินอยู่ทั้งหมด ๒๘ อ าเภอของสามจังหวัดชายแดนใต้ 

กอ.รมน. ได้ส่งมอบรายงานผลการประเมินทัศนคติของประชาชนต่อการยกเลิกประกาศใช้ พ.ร.ก.  
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และการท างานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งสรุปผลการประเมิน 
ได้ว่าประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉินในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๕  
ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง และมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๙ 
ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน ผลจากรายงานฉบับดังกล่าวเสนอให้ ศอบต. เพ่ิมการลงพ้ืนที่เพ่ือสร้างการมี  
ส่วนร่วมและส่งเสริมการรับรู้ที่ถูกต้องของประชาชนต่อสถานการณ์ในพ้ืนที่    

๒.๒ ประเด็นการควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่รัฐภายใต้กฎหมายพิเศษ 
การควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยในพ้ืนที่ด้วยกฎหมายพิเศษเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้  

โดยกลุ่มด้วยใจชี้แจงในการประชุมร่วมกับอนุกรรมาธิการว่าในปี ๒๕๖๒ มีผู้ถูกควบคุมตัวจ านวน ๑๖๘ ราย 
แบ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ประชาชนทั่วไป เด็ก ผู้หญิง และนอกจากนี้  
ยังมีการควบคุมตัวผู้ที่เคยถูกกล่าวหาหรือผู้ที่เคยถูกควบคุมตัวมาก่อนแล้ว ซึ่งในปี ๒๕๖๒ จ านวนผู้ถูกควบคุมตัว 
ที่เป็นเด็ก ผู้หญิง และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนมีมากขึ้น โดยส่วนใหญ่บุคคลต้องสงสัยมักถูกควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ 
โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๕ ของกฎอัยการ ที่ให้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ ๗ วันโดยไม่ต้องมีหมายศาลแต่ต้อง 
มีเหตุแห่งการควบคุมตัวจากนั้นจึงอาจขยายเวลาการควบคุมตัวต่อโดยอาศัยมาตรา ๑๑ และ ๑๒ ของ พ.ร.ก. 
ฉุกเฉิน ทั้งนี้การขยายเวลาการควบคุมตัวต้องขออนุญาตศาลทุก ๗ วัน รวมระยะเวลาการควบคุมตัวภายใต้ พ.ร.ก. 
ฉุกเฉินไม่เกิน ๓๐ วัน กอ. รมน. และ สมช. ชี้แจงว่าการควบคุมตัวบุคคลด้วยกฎหมายพิเศษนั้นเป็นไปเพ่ือขยาย
ผลการสืบสวน สอบสวนเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานเนื่องจากระยะเวลาในการควบคุมตัวและสืบสวน สอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นข้อจ ากัดที่ไม่สามารถปรับใช้กับบริบทของสถานการณ์ในพ้ืนที่ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้  

อย่างไรก็ตามจากการลงพ้ืนที่พูดคุยกับภาคประชาสังคมและผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษ  
หลายองค์กรในที่ประชุมชี้แจงว่าผู้ต้องสงสัยได้รับผลกระทบจากการถูกควบคุมตัวโดยกฎหมายพิเศษเนื่องจาก
ในทางปฏิบัติ “ผู้ต้องสงสัย” มักถูกจ ากัดสิทธิต่าง ๆ มีสิทธิด้อยกว่า “ผู้ต้องหา” ควรได้รับตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา เช่น สิทธิในการปรึกษาทนายความ สิทธิที่จะไม่ให้การ สิทธิที่จะได้รับแจ้งข้อกล่าวหาหรือ
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มูลเหตุของการควบคุมตัว รวมไปถึงการถูกจ ากัดสิทธิการพบญาติหรือให้ญาติที่ใกล้ชิดเท่านั้ นที่เข้าพบได้โดย
เจ้าหน้าที่อ้างว่าผู้ต้องสงสัยจะไม่ได้รับสิทธิเหล่านี้เนื่องจากถูกควบคุมตัวภายใต้กฎหมายพิเศษ 

นอกจากนี้ในทางปฏิบัติผู้ต้องสงสัยยังไม่ได้ถูกน าตัวไปยังศาลทุก ๗ วันเพ่ือพิจารณาต่อระยะเวลา 
การควบคุมตัว และมักไม่ได้ถูกควบคุมตัวไว้ในสถานีต ารวจหรือทัณฑสถานตามกฎหมายทั่วไปองค์กรภาคประชาสังคม
หลายส่วนจึงมีความเห็นว่ากฎหมายพิเศษที่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจโดยขาดการตรวจสอบและลดทอน  
ความคุ้มครองบุคคลต้องสงสัยตามกฎหมายปกตินั้นอาจเป็นสาเหตุส าคัญของข้อร้องเรียนในประเด็นการซ้อม
ทรมานระหว่างการควบคุมตัวที่เกิดในพื้นที ่จชต.  

จากสถิติของเครือข่ายอาสาสมัครมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมมีเรื่องร้องเรียนในพ้ืนที่ ๔ จังหวัด 
ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการซ้อมทรมานระหว่างการถูกควบคุมตัวด้วยกฎหมายพิเศษ ๖๙ ราย ในปี ๒๕๖๐,  
๖๓ ราย ในปี ๒๕๖๑ และ ๓๙ ราย ในปี ๒๕๖๒ รวมถึงมีการกระท าต่อเด็กและผู้หญิง แต่ส่วนมากผู้ถูกซ้อม
ทรมานมักจะเพศชายซึ่งสถิติดังกล่าวเป็นเพียงข้อร้องเรียนที่ทางศูนย์ทนายความได้บันทึกไว้เท่านั้นคาดว่าจ านวน  
ผู้ถูกซ้อมทรมานแต่ไม่กล้าหรือไม่สามารถร้องเรียนได้ยังมีอีกเป็นจ านวนมากจากข้อร้องเรียนการซ้อมทรมานของ
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมรูปแบบวิธีการซ้อมทรมานมีความหลากหลายและรุนแรงมากขึ้นโดยสามารถจ าแนก
วิธีการซ้อมทรมานตามที่ผู้เสียหายได้ร้องเรียนปรากฏในบันทึกที่เก็บไว้เป็นรายกรณีที่ศูนย์ทนายความมุสลิมได้ 
เช่น ทุบตีศีรษะ, ถอดเสื้อและให้อยู่ในห้องแอร์เป็นเวลานาน , ใช้เท้าถีบ เหยียบบริเวณหลัง, ใช้เท้าแตะตัว  
อวัยวะเพศ บ้องหู , ใช้มือต่อยหน้าท้อง ใช้ผ้าปิดตา ยืนกางแขน กางขา , ให้อยู่ในห้องขังโดยห้ามไม่ให้นอน ,  
ใช้คีมถอนฟัน, บังคับให้ยืนแช่ในน้ าแข็ง,  ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูก,ไม่ให้นอน ๓ วัน ๓ คืน, บังคับให้กอดต้นไม้ทั้งคืน, 
ตีล าตัวด้วยด้ามปืนให้เปลือยกายแล้ววิดพ้ืน, ใช้สายยางตีศีรษะ, ให้นอนราบกับพ้ืนและเอาสายยางฉีดให้ส าลักน้ า, 
บังคับ ข่มขู่ พูดจาคุกคาม ข่มขู่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเพ่ือไม่ให้ผู้เสียหายกล้าต่อสู้คดีต่อไปหรือใช้มือตบ
บริเวณใบหน้า ปาก ล าคอ เป็นต้น 

ทั้งนี้มีข้อสังเกตข้อร้องเรียนดังกล่าวยังคงเป็นการร้องเรียนและบันทึกของศูนย์ทนายความมุสลิม 
ที่ได้บันทึกจากผู้ เสียหายแต่ยังไม่มีการสอบถามข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่ถูกกล่าวหา และหากพิจารณา  
ตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน (Convention against Torture) ที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคี การกระท าเหล่านี้ 
ก็อาจถ้าไม่ได้กระท าอย่างต่อเนื่องยาวนานและไม่ส่งผลให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงจะเป็นเพียงลักษณะ  
การท าร้ายร่างกายยังไม่ถึงการทรมานตามหลักการอนุสัญญาสากลฯ แต่อย่างไรก็เป็นการกระท าที่ไม่สมควร  
จะเกิดขึ้น 

ในประเด็นข้อร้องเรียนการซ้อมทรมานนั้น กอ. รมน. ชี้แจงในที่ ประชุมร่วมกับอนุกรรมาธิการว่า  
กอ. รมน. ได้ออกระเบียบและคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่เพ่ือควบคุมการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายพิเศษ 
ดังนั้นหากตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่กระท าการซ้อมทรมานจริงก็จะต้องรับผิดทางวินัย ทางแพ่ง  และทางอาญา  
โดยในคู่มือการอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ ของ กอ. รมน.  
ภาคสี่ส่วนหน้าระบุแนวทางการควบคุมตัวหรือเชิญตัวผู้ต้องสงสัยตามกฎอัยการศึกที่อาจเป็นประเด็นปัญหาที่ว่า
การใช้ก าลังหรือวิธีอ่ืนใดที่ระบุไว้อาจน าไปสู่การใช้ความรุนแรง ดังนี้ 

“การควบคุมตัว คือ การควบคุมความเคลื่อนไหวของบุคคลโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้เขาตอบ 
ข้อซักถามดังนั้นในระหว่างการควบคุมตัวหากมีการต่อสู้ขัดขืนก็เป็นการชอบด้วยกฎหมายที่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
จะใช้ก าลังหรือวิธีอ่ืนใดที่ไม่เกินสมควรแก่เหตุเพ่ือจ ากัดความเคลื่อนไหวของบุคคลนั้น และจะต้องแจ้งความ
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ด าเนินคดีกับผู้ที่ต่อสู้ขัดขืนตาม ป. วิอาญาไว้ด้วย ในระหว่างการควบคุมตัวห้ามเจ้าหน้าที่ท าร้ายร่างกายหรือ  
ใช้วาจาเหยียดหยามอย่างเด็ดขาด” 

นอกจากนี้ กอ. รมน. ยังได้ชี้แจงสถิติข้อร้องเรียนการซ้อมทรมานที่แตกต่างไปจากสถิติของภาคประชาสังคม 
ดังนี้  

• ปี ๒๕๖๐ มีข้อร้องเรียน ๔๗ ราย เมื่อตรวจสอบพบว่าไม่เป็นไปตามข้อร้องเรียน ๔๕ ราย อีก ๒ ราย 
เป็นไปตามข้อร้องเรียนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ป้องกันตัว  

• ปี ๒๕๖๑ มีข้อร้องเรียน ๑๓๘ ราย เมื่อตรวจสอบพบว่าไม่เป็นไปตามข้อร้องเรียน ๑๓๗ ราย อีก ๑ ราย
เป็นไปตามข้อร้องเรียนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ป้องกันตัว 

• ปี ๒๕๖๒ มีข้อร้องเรียน ๓๘ ราย เมื่อตรวจสอบพบว่าไม่เป็นไปตามข้อร้องเรียน ๓๘ ราย 
• ปี ๒๕๖๓ มีข้อร้องเรียนจนถึงปัจจุบัน ๔ ราย ไม่เป็นไปตามข้อร้องเรียน ๒ ราย อีก ๒ รายอยู่ระหว่าง

การตรวจสอบ 
โดย กอ. รมน. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าทางรัฐบาลได้จัดให้มีคณะอนุกรรมการคัดกรองกรณีถูกกระท า

ทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ประกอบด้วยหน่วยงาน ๑) กอ.รมน.ภาค ๔ 
ส่วนหน้า (ประธานอนุกรรมการ) ๒) ศอ.บต. ๓) ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ๔)  
ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๕) ยุติธรรมจังหวัด ๖) กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 

อนุกรรมาธิการได้สอบถาม กอ. รมน. ถึงสถานที่ในการควบคุมตัวเนื่องจากสถานที่ควบคุมตัว  
ตามกฎหมายพิเศษมีอยู่หลายแห่งเมื่อเกิดข้อร้องเรียนจึงยากต่อการระบุสถานที่เพ่ือตรวจสอบ กอ. รมน. จึงชี้แจง
ในประเด็นดังกล่าวโดยแบ่งสถานที่ควบคุมตัวในจชต. ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ กอ.รมน. ตามกฎหมายความมั่นคง 
ดังนี้ 

๑. สถานที่ควบคุมตัวภายใต้กฎอัยการศึก ได้แก่ 
๑.๑ ศูนย์ซักถาม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๔๑ (ฉก.๔๑) อ.วังพญา จ.ยะลา  
๑.๒ ศูนย์ซักถาม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๔๓ (ฉก.๔๓) ค่ายอิงคยุทธบริหาร 
๑.๓ ศูนย์ซักถาม จ.นราธิวาส 
๑.๔ ศูนย์ซักถาม หน่วยเฉพาะกิจ นาวิกโยธิน 
๑.๕ ศูนย์ซักถาม หน่วยข่าวกรองทางทหารส่วนหน้า จชต. ตั้งอยู่ภายในค่ายอิงคยุทธบริหาร  

อ.หนองจิก จ.ปัตตานี  
๒. สถานที่ควบคุมตัวภายใต้พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ได้แก่ 

๒.๑ ศูนย์ซักถาม หน่วยข่าวกรองทางทหารส่วนหน้า จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ขกท.สน.จชต.)  
ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

๒.๒ ศูนย์พิทักษ์สันติ ภายใต้โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.)  
อ.เมือง จ.ยะลา 

แม้ สมช. และ กอ. รมน. จะให้เหตุผลว่าการใช้กฎหมายพิเศษเป็นไปเพ่ือขยายผลการปฏิบัติหน้าที่และ
การรักษาความสงบในพ้ืนที่  แต่องค์กรภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ได้ให้ความเห็นว่ากฎหมายพิเศษเหล่านี้  
กลับกลายเป็นกลไกที่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมตามวิธีการปกติท าให้ไม่สามารถค้นหาผู้กระท าความผิด 
ที่แท้จริงได้เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายพิเศษที่ลดทอนความคุ้มครองของผู้ต้องหาตามกฎหมายทั่วไปและ 



๑๓๙ 

แทบจะไม่เปิดช่องให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลนั้นน าไปสู่ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการซ้อมทรมาน การบังคับ
ให้สารภาพหรือให้เซ็นเอกสารโดยไม่ทราบข้อกล่าวหา  

ข้อร้องเรียนเหล่านี้มักเกิดขึ้นระหว่างการควบคุมตัวที่เจ้าหน้าที่จะด าเนินกรรมาวิธีซักถามผู้ต้องสงสัย 
และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการควบคุมตัวผลจากกรรมาวิธีซักถามซึ่งมักเป็นค าสารภาพ ค าปรักปร าตนเอง หรือ  
การซัดทอดผู้อ่ืนนั้นจะถูกรวบรวมส่งต่อให้พนักงานสอบสวนและเข้าสู่กระบวนการศาลต่อไปจากการบันทึกของ
ภาคประชาสังคมเจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าการทรมานมักปรากฏเป็นบุคคลกลุ่มเดิม ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗  
ซึ่งบุคคลเหล่านี้มักเข้าร่วมในกระบวนการศาลในฐานะเจ้าหน้าที่สอบสวนหรือผู้ซักถามด้วยในทัศนะของ  
บางองค์กรประชาสังคมในพ้ืนที่ข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ถึงการกระท าทรมานที่ด ารงอยู่อย่างเป็นระบบ และด ารงอยู่ด้วย
ความยินยอมของรัฐและกลไกในพ้ืนที่ อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดแล้วสถิติการยกฟ้องในคดีความมั่นคงมีสูงมาก 
เนื่องจากพยานหลักฐานไม่แน่นหนาพอผลลัพธ์เช่นนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าแนวทางการเค้นหาพยานหลักฐาน  
ด้วยกฎหมายพิเศษนั้นไม่สามารถน าไปสู่การหาตัวผู้กระท าความผิดได้อย่างแท้จริงและไม่เอ้ือต่อกระบวนการ
ยุติธรรม 

๒.๓ ประเด็นการเสียชีวิตระหว่างควบคุมตัวและการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม 
เนื่องด้วยกฎหมายพิเศษให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ในการปิดล้อม ตรวจค้น และเข้าควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย 

ณ สถานที่ใด หรือในเวลาใดก็ได้ อาจกรณีการเสียชีวิตระหว่างกระบวนการควบคุมตัวและการวิสามัญฆาตกรรม 
จึงเกิดขึ้นบ่อยครั้งในพ้ืนที่ จชต. ด้วยเช่นกันจากข้อมูลของกลุ่มด้วยใจ พบว่ามีกรณีการสังหารนอกกระบวนการ
ยุติธรรมหรือการวิสามัญฆาตกรรมในพ้ืนที่ จชต. ๒๓๔ แม้จะยังไม่มีการตรวจสอบจากหน่วยงานใด เรื่องร้องเรียน 
มีทั้งสิ้น ๑๗ รายในรอบปีที่ผ่านมาแบ่งเป็นการลอบสังหารที่อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ๑ ราย และอีก ๑๖ ราย 

แม้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ที่ขบวนการเคลื่อนไหวประกาศอย่างชัดเจนว่าจะไม่ก่อเหตุ
ก็ยังมีกรณีการวิสามัญฆาตกรรมเกิดขึ้นประเด็นดังกล่าวน ามาสู่ค าถามของภาคประชาสังคมบางส่วนว่า 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าภายใต้กฎหมายพิเศษท่ีนั้นค านึงถึงหลักมนุษยธรรมมากน้อยเพียงใด 

กลุ่มด้วยใจชี้แจงเพ่ิมเติมว่าจ านวนเหตุวิสามัญฆาตกรรมในพ้ืนที่  จชต. ที่ผ่านมามีทั้งหมดกว่า  
๑๐๐ กรณี แต่ตัวเลขการไต่สวนการตายในชั้นศาลมีน้อยมากซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมักได้ข้อสรุปจากเจ้าหน้าที่ว่า
ญาติไม่ติดใจกับการตายผิดธรรมชาติ  

นอกจากนี้ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีกรณีผู้เสียชีวิตระหว่างการถูกควบคุมตัวด้วยกฎหมายพิเศษ
ซึ่งให้อ านาจเจ้าหน้าที่ในการควบคุมตัวบุคคลได้ โดยไม่ต้องมีหมายศาลตามกฎอัยการศึก และขอขยายเวลา 
การควบคุมตัวได้โดย พ.ร.ก. ฉุกเฉิน จนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น ๗ กรณี โดยองค์กรที่มักเป็นผู้ตรวจสอบข้อร้องเรียน
เหล่านี้คือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่จัดตั้งขึ้นโดยแม่ทัพภาคสี่แต่ประชาชนในพ้ืนที่มักสับสนและเข้าใจว่า
คณะกรรมการสิทธิชุดนี้อยู่ภายใต้ กสม. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ  

นอกจากนี้ ศอบต. เองก็ไม่สามารถจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้ เนื่องด้วยเหตุผลที่ว่าในพ้ืนที่  
มีชุดคณะกรรมการดังกล่าวที่สังกัดกับ กอ. รมน. อยู่แล้ว ท าให้เมื่อเกิดกรณีเสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัว 

                                                           
๒๓๔ การเสียชวีิตระหวา่งควบคุมตัวและการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรมท าให้เกิดกระบวนการยุติธรรมทางอาญาคือการไต่สวนการตายมาตรา ๑๕๐ 

ป.วิ อาญา โดยการไต่สวนหาข้อเท็จจริงโดยศาลวา่ใครเป็นผู้ตาย ตายที่อยา่งไร และใครเป็นผู้กระท าให้เสียชีวิต เมื่อศาลประจ าท้องที่นั้นไต่สวน 
การตายเป็นคดีชันสูตรพลิกศพแลว้ศาลจะท าค าสั่งว่าผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน เหตุและพฤติการณ์ที่ตาย และเป็นความตายที่เกิดขึ้นจากการกระท า
ของเจ้าหน้าที่ซ่ึงอ้างวา่ปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือไม่ 



๑๔๐ 

หน่วยงานความมั่นคงที่เป็นคู่ขัดแย้งหลักก็เข้ามาเป็นหน่วยตรวจสอบไปด้วย โดยไม่มีการถ่วงดุลจากกลไกอ่ืน ๆ 
ของรัฐ หนึ่งในผู้ร้องเรียนได้ให้ความเห็นกับคณะอนุกรรมาธิการว่าเมื่อองคาพยพของรัฐภายใต้บังคับใช้กฎหมาย
พิเศษมีแนวโน้มจะใช้ความรุนแรงอย่างเป็นเอกภาพมากขึ้นโดยไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลอย่างเข้มแข็งจาก
หน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ ประชาชนในพ้ืนที่จึงขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมของรัฐ 
และเริ่มหันไปพิจารณาว่าการใช้ความรุนแรงในสภาวะความขัดแย้งที่ด ารงอยู่นี้เป็นสิ่งที่ชอบธรรมมากขึ้น 

กรณีศึกษา: การเสียชีวิตระหว่างควบคุมตัวของนายอับดุลเลาะ  อีซอมูซอ 
ระหว่างการลงพ้ืนที่เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมาธิการฯ ได้รับฟังค าชี้แจงเบื้องต้น

จากญาติของนายอับดุลเลาะ  อีซอมูซอ โดยตรงกรณีที่นายอับดุลเลาะอาจตกเป็นผู้ถูกซัดทอดจากผู้ต้องหา 
ในคดีความม่ันคงแม้จะยังไม่มีการตรวจสอบจากหน่วยงานใดเรื่องร้องเรียนมีรายละเอียดดังนี้ เจ้าหน้าที่ได้ปิดล้อม
ตรวจค้นบ้านและควบคุมตัวนายอับดุลเลาะฯ ภายใต้อ านาจตามกฎอัยการศึกไปยังศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจ
กรมทหารพรานที่  ๔๔ ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี ในช่วงเย็นของวันที่  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
โดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้แจ้งข้อหาในการควบคุมตัว  

เช้าวันถัดมาภรรยาของอับดุลเลาะเข้าไปที่ค่ายอิงคยุทธบริหารแต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าให้ไปพบที่
โรงพยาบาลปัตตานีแทนเมื่อไปถึงโรงพยาบาลพบอับดุลเลาะอยู่ในสภาพหมดสติต่อมาได้มีการย้ายนายอับดุลเลาะ
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ตลอดระยะเวลา ๓๕ วันของการรักษาตัวนายอับดุลเลาะไม่รู้สึกตัว 
ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่อนุญาตให้เพียงแค่ญาติใกล้ชิดที่เข้าเยี่ยมได้ และขอถ่ายบัตรประชาชนของ  
ผู้เข้าเยี่ยมโดยอ้างว่านายอับดุลเลาะยังคงอยู่ในการควบคุมตัวภายใต้กฎหมายความมั่นคงจนท้ายที่สุดนายอับดุลเลาะ
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ญาติให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสภาพร่างกายของ
นายอับดุลเลาะมีรอยช้ าเขียวที่ข้อพับ แขน รอยถลอกท่ีข้อมือ นิ้วมีรอยไหม้ และมีน้ าสีแดงออกจากหูทั้งที่ก่อนถูก
คุมตัวนายอับดุลเลาะแข็งแรงดีและไม่ปรากฏบาดแผลดังกล่าว 

มีข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมว่าแพทย์ในโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารซึ่งเป็นหน่วยงานแรกที่รักษาตัวอับดุลเลาะ
กล่าวว่าพบนายอับดุลเลาะหมดสติอยู่ในห้องพักโดยญาติผู้เสียชีวิตชี้แจงว่าขณะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล  
กอ. รมน. ได้แต่งตั้งคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่จนปัจจุบันก็ยังไม่มีความคืบหน้าแม้จะยังไม่มีการตรวจสอบจาก
หน่วยงานใดมีค าบอกเล่าของญาติว่าแค่ได้รับการสอบถามว่าได้รับเงินเยียวยาแล้วหรือยังเท่านั้น 

อย่างไรก็ตามญาติต้องการรับรู้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับอับดุลเลาะระหว่างถูกควบคุมตัวในค่ายอิงคยุทธบริหาร 
และมองว่าการที่กล้องวงจรปิดในศูนย์ซักถามใช้งานไม่ได้ใช้ช่วงเกิดเหตุไม่ควรเป็นข้ออ้างในการค้นหาความจริง
เหมือนท าให้มีการปกปิดข้อเท็จจริง ทั้งนี้กรณีดังกล่าวอยู่ระหว่างการไต่สวนการตายตามมาตราประมวลกฎหมาย
พิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ พิจารณาของศาลจังหวัดสงขลา ในวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และ ๑๕-๑๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ นี้ 

แม้จะยังไม่มีการสืบสวนสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายได้ แต่กรณีการเสียชีวิตของนายอับดุลเลาะห์  อีซอมูซอ 
ท าให้เกิดกระบวนการยุติธรรมทางอาญาคือการไต่สวนการตายมาตรา ๑๕๐ ป.วิ อาญา โดยการไต่สวน 
หาข้อเท็จจริงโดยศาลว่าใครเป็นผู้ตาย ตายที่อย่างไร และใครเป็นผู้กระท าให้เสียชีวิต เมื่อศาลประจ าท้องที่นั้น  
ไต่สวนการตายเป็นคดีชันสูตรพลิกศพแล้วศาลจะท าค าสั่งว่าผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน เหตุและพฤติการณ์ที่ตาย 
และเป็นความตายที่เกิดขึ้นจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือไม่ 

 



๑๔๑ 

๒.๔ ประเด็นการจัดเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) ของประชาชนในพื้นที่ 
นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ องค์กรภาคประชาสังคมเริ่มได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ว่ามีการตรวจเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (DNA) จากชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูในพ้ืนที่โดยให้เหตุผลว่า 
เป็นการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือที่จะด าเนินมาตรการติดตามและลงโทษผู้ก่อความไม่สงบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มากขึ้นกลุ่มเป้าหมายหลักของใช้มาตรการตรวจเก็บดีเอ็นเอ คือ ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบ ครอบครัว
ของพวกเขาและชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่สีแดงซึ่งพ้ืนที่ที่รัฐเชื่อว่ามีกองก าลังที่ไม่ใช่รัฐเคลื่อนไหวอยู่ ทั้งนี้ 
ปฏิบัติการในลักษณะดังกล่าวมักเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงที่มีเหตุรุนแรงเยอะและรัฐบาลได้รับแรงกดดันอย่างสูง  
ให้น าผู้กระท าความผิดมาลงโทษ๒๓๕  

ต่อมาในปี ๒๕๖๒ จากรายงานข่าวและข้อร้องเรียนถึงภาคประชาสังคมพบว่า เกิดกรณีที่เจ้าหน้าที่ 
ได้ตรวจเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอของผู้เข้ารับการเกณฑ์ทหารในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยศูนย์สันติสุข กอ.รมน.
ภาค ๔ ส่วนหน้าประกาศผ่านสื่อมวลชนว่าเป็นการเก็บมาไว้ในฐานข้อมูลเพ่ืออ านวยความสะดวกในการพิสูจน์
หลักฐานเมื่อเกิดเหตุความรุนแรงในพ้ืนที่ 

ในประเด็นการตรวจเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หัวหน้ากองกฎหมายและ 
สิทธิมนุษยชน กอ.รมน. ได้เคยชี้แจงกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ไว้ว่าการเก็บดีเอ็นเอเป็นมาตรการที่ใช้เพ่ือ “ยืนยันความบริสุทธิ์ของบุคคล 
ป้องกันการถูกใส่ร้ายหากไม่ได้กระท าความผิด และฐานข้อมูลดีเอ็นเอนี้ก็จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถจับคนร้าย  
ได้อย่างถูกต้องแม่นย าสามารถใช้เป็นพยานในชั้นศาลในการหาตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นปัจจัยที่ท าให้เหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด” พร้อมยืนยันว่ามาตรการดังกล่าวไม่ถือเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือล่วงล้ าสิทธิความเป็นส่วนตัวเนื่องจากเป็นมาตรการที่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา  
๑๓๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและยึดหลักการให้ความยินยอมของบุคคลที่ถูกจัดเก็บเสมอ
หากบุคคลใดไม่ยินยอมก็จะไม่มีการจัดเก็บ นอกจากนี้ ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมาย สภาความมั่นคงแห่งชาติ  
ได้ชี้แจงเสริมว่า มาตรการการจัดเก็บดีเอ็นเอสามารถด าเนินการได้ภายใต้อ านาจกฎหมายความมั่นคงสองฉบับ 
ได้แก่ กฎอัยการศึกและ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

กอ.รมน. ยังให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าปัจจุบันมีหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บดีเอ็นเอ ๒ หน่วยงาน 
ได้แก่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑๐ และศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ และจากข้อมูลของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑๐  
ท าให้ทราบว่า ปัจจุบันมีการจัดฐานข้อมูลตัวอย่างดีเอ็นเอ ตามกลุ่มเป้าหมายจ านวน ๖ กลุ่ม ได้แก่ ผู้ต้องหา 
ผู้เสียหาย ผู้ต้องสงสัย กลุ่มเสี่ยง บุคคลพ้นโทษ และทหารเกณฑ์ ที่เพ่ิงจะถูกเพ่ิมเป็นกลุ่มเป้าหมายเมื่อปี ๒๕๖๒ 
ที่ผ่านมา๒๓๖  

อย่างไรก็ตามจากการลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อร้องเรียนถึงองค์กรภาคประชาสังคมนั้น
พบว่ามีผู้เข้ารับการเกณฑ์ทหารบางรายได้ให้ข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้แจ้งว่าพวกตนมีสิทธิที่จะปฏิเสธได้ (Prior 
Informed Consent - PIC) ท าให้ไม่กล้าปฏิเสธบางคนแม้ไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่เก็บดีเอ็นเอของตนแต่ก็จ ายอม
ให้เก็บและลงชื่อในใบให้ความยินยอมไปเนื่องจากเกรงกลัวเจ้าหน้าที่๒๓๗นอกจากนั้นผู้เข้ารับการเกณฑ์ทหาร 
                                                           
๒๓๕ ทีมวิจยั มูลนิธิผสานวัฒนธรรม,  เอกสารชุดความรู้: “Racial Profiling” 
๒๓๖ รายงานการประชุมอนุฯ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
๒๓๗ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, แถลงการณ์: ขอให้ยุติการเก็บและให้ท าลายสารพันธกุรรมของผู้เข้ารับการเกณฑ์ทหารจังหวัดชายแดนใต้, ๙ เมษายน 

๒๕๖๒, 



๑๔๒ 

หลายคนยังให้ข้อมูลว่าไม่ได้รับการแจ้งว่าเจ้าหน้าที่จะน าตัวอย่างดีเอ็นเอของพวกตนไปเพ่ือวัตถุประสงค์ใด  
เอาไปท าอะไร อย่างไร ใครหรือหน่วยงานใดจะเป็นผู้ท าหน้าที่เก็บรักษา และจะเก็บอย่างไร ใครจะสามารถเข้าถึง
หรือใช้ตัวอย่างดีเอ็นเอของพวกตนได้รวมถึงจะมีมาตรการป้องกันไม่ให้มีผู้น าข้อมูลดีเอ็นเอไปใช้ในทางที่ผิด  
หรือกลั่นแกล้งพวกตนหรือไม่ 

ค าบอกเล่าจากผู้เข้ารับการเกณฑ์ทหารที่ว่านี้สอดคล้องกับข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและเครือข่ายภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ จชต. เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
โดยอ้างอิงจากเครือข่ายอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ ศูนย์ทนายความมุสลิม (Southern Paralegal Advocacy 
Network - SPAN) มีข้อร้องเรียนการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอจากประชาชนทั่วไปเป็นจ านวน ๘ กรณี ในปี ๒๕๖๑ 
และ ๓๘ กรณีในปี ๒๕๖๒ ทั้งในลักษณะของการปิดล้อมหมู่บ้านและตรวจค้นตามบ้านเพ่ือเก็บดีเอ็นเอของ
ประชาชนทั่วไปโดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาก่อนจะมีการตรวจเก็บล่าสุดในช่วงการแพร่ระบาดของโรค
โควิด - 19 ที่ผ่านมาก็ปรากฏข้อร้องเรียนว่ามีการจัดเก็บดีเอ็นเอของแรงงานชาวไทยที่เดินทางกลับจากประเทศ
เพ่ือนบ้านหรือประชาชนทั่วไปที่ต้องการเดินทางข้ามจังหวัด ณ ด่านตรวจต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้ข้อมูล 
อย่างชัดเจน จนประชาชนส่วนมากเข้าใจผิดว่าขั้นตอนดังกล่าวเป็นการตรวจโรคโควิด-๑๙๒๓๘ 

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ร้องเรียนเหล่านี้จึงไม่ต่างกับกรณีของผู้เข้ารับการเกณฑ์ทหารนั่นคือ เจ้าหน้าที่รัฐ
ไม่ได้แจ้งให้ประชาชนทราบหรือให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนว่ากระบวนการที่ก าลังเกิดขึ้นคือการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ
ไม่ได้แจ้งให้ทราบถึงสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ให้ตรวจเก็บได้รวมถึงไม่ได้แจ้งข้อมูลตามหลักคุ้มครองห่วงโซ่พยานหลักฐาน
ไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดเก็บข้อมูลดีเอ็นเอ ผู้มีอ านาจหน้าที่จัดเก็บรักษา กระบวนการที่จะเกิดขึ้น และระยะเว ลา
ของการจัดเก็บก่อนจะมีการท าลายซึ่งสะท้อนถึงความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้ประชาชน
รู้สึกกังวลในความปลอดภัยของข้อมูลดีเอ็นเอของตน 

จากข้อมูลของผู้ร้องเรียนข้างต้นที่ผ่านมาองค์กรภาคประชาสังคมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  
ได้มีการตรวจสอบและแสดงความกังวลต่อการด าเนินมาตรการการจัดเก็บดีเอ็นเอในจังหวัดชายแดนใต้มา 
โดยตลอดเนื่องจากมาตรการดังกล่าวมีลักษณะของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็นการเลือกปฏิบัติต่อประชาชน
ในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีประเด็นที่น่ากังวลจากการร้องเรียน ดังนี้ 

๑. การจัดเก็บดีเอ็นเอของผู้เข้ารับการเกณฑ์ทหารใน จชต. อาจถือเป็นการกระท าที่สุ่มเสี่ยงว่าจะเป็น
การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากไม่มีบทกฎหมายใดที่ให้อ านาจเจ้าหน้าที่กระท าได้แม้กระทั่ง
กฎหมายความม่ันคงท่ีเจ้าหน้าที่รัฐมักกล่าวอ้างก็ยังไม่มีน้ าหนักมากพอหรือได้สัดส่วนของการใช้กฎหมาย 

                                                                                                                                                                                           
https://crcfthailand.org/2019/04/09/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%
B4%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0
%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B9%81%E0%B8%96-6/?fbclid=IwAR026rUnyW7aq4VJOFbdF6c9_MMdKp4iz-281-
8FGYnO_ifUHDAncI8Awf4/ 

๒๓๘ แถลงการณ์ ขอให้ยุติการเก็บ DNA ประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด ๑๙ โดยเด็ดขาด เสี่ยงการแพร่กระจายโรคไวรัสโควิด ๑๙ และฝา่ฝืนมาตรการ 
ด้านสาธารณสุข 
https://crcfthailand.org/2020/04/07/%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%
A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-
%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%
B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80/ 



๑๔๓ 

๒. การจัดเก็บดีเอ็นเอจากการตรวจสอบจากผู้ถูกเก็บดีเอ็นเองพบว่ามีการให้ระบุชื่อของเจ้าของดีเอ็นเอ
ไว้ที่กล่องอาจท าให้ผู้ที่ไม่มีอ านาจตามกฎหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลดีเอ็นเอ อันเป็นการละเมิดสิทธิความเป็น
ส่วนตัวของเจ้าของดีเอ็นเอได้ และอาจเปิดช่องให้มีการน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่ไม่ชอบอย่างมีอคติ และเป็น
ผลร้ายต่อเจ้าของดีเอ็นเอได้หรือไม่ 

๓. กระบวนการเก็บและรักษาดีเอ็นเอเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่กระทบถึงสิทธิของบุคคล การด าเนินการ
เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอของประชาชนทั่วไปและผู้เข้ารับการเกณฑ์ทหารในลักษณะเช่นนี้ท าให้สงสัยว่าจะเป็น 
การด าเนินการที่ขัดกับ “กฎแห่งห่วงโซ่การดูแลพยานหลักฐาน” (Chain of Custody- CoC) ที่จะต้องด าเนินการ
โดยเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายโดยหน่วยงานที่เป็นอิสระต่อกันมีการลงชื่อเจ้าหน้าที่ไว้ทุกขั้นตอนมีมาตรการป้องกัน
และตรวจสอบไม่ให้บุคคลใดน าข้อมูลไปใช้โดยไม่มีอ านาจและไม่ชอบด้วยกฎหมายการไม่เปิดเผยข้อมูลการจัดเก็บ
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอย่างชัดเจนในกรณีนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้มีการน าดีเอ็นเอของประชาชน 
ไปใช้เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือประกอบการด าเนินคดีต่อบุคคลโดยไม่ชอบด้วยขั้นตอนของกฎหมาย
หรือกลั่นแกล้งบุคคลที่เก่ียวข้องได้หรือไม่ 

๔. การเลือกที่จะด าเนินการเก็บดีเอ็นเอเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เท่านั้น อาจก่อให้เกิด 
ความเข้าใจได้ว่าเป็นการด าเนินการที่มีลักษณะของการเลือกปฏิบัติต่อประชาชนในพ้ืนที่ที่แตกต่ างจากประชากร
ในพ้ืนที่ทั่วประเทศอาจท าให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความรู้สึกว่าพวกตนล้วนเป็นผู้ต้องสงสัยของ
เจ้าหน้าที่ว่าเป็นผู้กระท าผิดหรือเกี่ยวข้องกับความไม่สงบ และถูกเจ้าหน้าที่จ้องเอาผิด การปฏิบัติการเช่นนี้จึงขัด
ต่อหลักการปฏิบัติที่ดีต่อพลเมือง หลักการสันนิษฐานว่าบุคคลทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์ (Presumption of Innocence)  
ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานส าคัญของกฎหมายไทยและกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

การจัดเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงเป็นกรณีที่สะท้อนให้เห็น 
ได้อย่างชัดเจนถึงผลกระทบของการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในพ้ืนที่เพราะแม้ว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงาน  
ความมั่นคงจะยังคงยืนยันถึงความจ าเป็นในการด าเนินมาตรการดังกล่าวเพ่ือรักษาความมั่นคงและน าตัวผู้กระท าผิด 
มาลงโทษแต่ข้อเรียกร้องของประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการตรวจสอบของภาคประชาสังคมรวม
ไปถึงข้อห่วงกังวลจากองค์กรระหว่างประเทศ๒๓๙ล้วนเป็นข้อมูลสนับสนุนเชิงประจักษ์ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามาตรการ 
การจัดเก็บดีเอ็นเอได้สร้างความเดือดร้อนและความกังวลให้กับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด 

จากการลงพ้ืนที่ของคณะกรรมาธิการฯ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีข้อร้องเรียนต่อ
กรณีการเก็บดีเอ็นเอโดยเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับฟังจากการประชุมร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นข้อมูล
กรณีการร้องเรียนของประชาชนในพื้นท่ีเท่านั้น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

๑. กรณีการตรวจเก็บดีเอ็นเอโดยเจ้าหน้าที่ทหาร ณ ด่านตรวจตาแปด ระหว่างจังหวัดสงขลาและ
ปัตตานีเมื่อผู้ร้องเรียนต้องเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ที่ผ่านมา ซึ่งในขณะนั้น
เจ้าหน้าที่ทหารไม่ได้แจ้งให้ทราบอย่างแน่ชัดว่าเป็นการตรวจเก็บดีเอ็นเอท าให้ผู้ร้องเรียนเข้าใจว่าเป็นการตรวจ
โรคโควิด - 19  

๒. กรณีการตรวจเก็บดีเอ็นเอในต าบลบ้านแหร ในช่วงวันที่ ๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้มีการปิดล้อม
เพ่ือตรวจค้นในต าบลบ้านแหร อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมตัวผู้ร้องเรียนโดยไม่ได้ 
แจ้งข้อกล่าวหาก่อน และได้เก็บดีเอ็นเอของผู้ร้องเรียนไปจากนั้นมีการน าตรวจค้นบ้านรวมถึงเรียกสมาชิก 
                                                           
๒๓๙ CERD review 



๑๔๔ 

ในครอบครัวของผู้ร้องเรียนที่อาศัยอยู่ในบ้านทั้งหมดมารวมตัวกันเพ่ือตรวจเก็บดีเอ็นเอด้วย แม้ผู้ร้องเรียนจะถู ก 
ตั้งข้อหาเพียงคนเดียวและสมาชิกในครอบครัวก็ไม่มีความเชื่อมโยงใดใดกับมูลเหตุที่ถูกสงสัยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่
ยังให้เหตุผลว่าสงสัยคุณมูฮัมหมัดเพราะพ่อของเขาเคยถูกควบคุมตัวเมื่อปี ๒๕๔๙ 

๓. กรณีการเก็บดีเอ็นเอท้ังหมู่บ้าน ในต าบลบ้านแหร อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา รวมกว่า ๘๐ ราย ในปี 
๒๕๖๒ โดยผู้ร้องเรียนชี้แจงว่าจนถึงวันที่ประชุมร่วมกับอนุกรรมาธิการนั้นยังไม่มีความคืบหน้าของการร้องเรียน 

๒.๕ ประเด็นการตัดสัญญาณซิมการ์ด 
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา องค์กรภาคประชาสังคมเริ่มได้รับข้อร้องเรียนกรณี

ประชาชนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ และ ๔ อ าเภอของจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น
ผู้ใช้บริการโทรศัพท์แบบเติมเงินของทั้ง ๔ เครือข่าย ได้แก่  CAT, DTAC, AIS และ TRUE ว่าสัญญาณโทรศัพท์ 
ถูกตัดแล้วไม่สามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ต รับสายเข้า และโทรออกได้ ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวมีการ 
แพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ซึ่งประชาชนในพ้ืนที่มีความจ าเป็นต้องใช้โทรศัพท์เพ่ือติดต่อสื่อสาร การถูกระงับ
สัญญาณโทรศัพท์จึงสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก 

ที่ผ่านมาประชาชนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับข้อความทางโทรศัพท์มือถือ
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ ว่า ให้ทุกคนที่ต้องการใช้โทรศัพท์มือถือในพ้ืนที่ดังกล่าวลงทะเบียนชิมการ์ด 
โดยวิธีการตรวจสอบใบหน้า (Facial Recognition) หรือระบบสองแชะเพ่ือยืนยันอัตลักษณ์ของตนภายในวันที่ 
๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือของตนได้๒๔๐โดยข้อความที่ประชาชนได้รับจะมี
เนื้อหาแตกต่างกันบ้าง๒๔๑  

ทั้งนี้ กอ.รมน. ภาคสี่ส่วนหน้าได้เคยชี้แจงถึงมาตรการนี้ในการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการฯ  
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ไว้ว่า การให้ลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนใต้ด้วยระบบยืนยันตัวตนนั้นได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เพ่ือควบคุมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ที่มีสถานการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่ พบว่า 
มีการใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกระบวนการการก่อเหตุความรุนแรงทั้งใช้ส าหรับประชุม วางแผน  
สั่งการ ประสานงาน และใช้เป็นตัวจุดระเบิดแสวงเครื่อง คณะรัฐมนตรีจึงได้มีการออกประกาศโดยอาศัยอ านาจ
ตามมาตรา ๑๑ แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก าหนดให้ผู้ใช้บริการซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกหมายเลขต้องมีการ
ลงทะเบียนโดยผู้ที่จะลงทะเบียนเป็นเจ้าของซิมการ์ดได้ต้องไปแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนด้วยตนเอง เช่น  
บัตรประชาชนมีการด าเนินมาตรการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในขณะนั้น ต่อมาในปี ๒๕๕๗ ส านักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก็ได้มีการออกประกาศเรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การบังคับทางการปกครอง  
ในกิจการโทรคมนาคม และมีการรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินและระบบรายเดือนที่ใช้งาน
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๑๔๕ 

ในจังหวัดชายแดนใต้ต้องไปลงทะเบียนด้วยระบบยืนยันตัวตนทุกรายซึ่งหากไม่ลงทะเบียนใหม่จะถูกระงับ 
การให้บริการ 

จนกระทั่งในปี ๒๕๕๙ กองก าลังต ารวจชายแดนภาคใต้ตรวจพบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการก่อเหตุ
ระเบิดในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้และ ๗ จังหวัดของภาคใต้ตอนบน พลต ารวจโท รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการ
ต ารวจภูธรภาค ๙ ได้น าเสนอปัญหาการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการก่อเหตุความรุนแรงในที่ประชุม และได้มีมติให้
กอ.รมน. ภาคสี่ส่วนหน้าและ กสทช. ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวหลังจากนั้นในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ คสช.  
จึงได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยให้ผู้ ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งแบบเติมเงิน 
และรายเดือนรายใหม่ต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตน ส่วน กสทช. ก็ได้พัฒนาแอปพลิเคชันระบบยืนยันตัวตนสองแชะ 
ที่ท าให้ประชาชนสามารถถ่ายรูปยืนยันข้อมูลตามบัตรประจ าตัวประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางไปยังศูนย์บริการ 
พร้อมยืนยันว่าข้อมูลของผู้ใช้บริการทั้งหมดที่บันทึกในแอปพลิเคชั่นจะถูกเก็บรักษาไว้ที่บริษัทผู้ให้บริการและ
ตั้งแต่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ กอ.รมน. ก็ได้ออกประกาศรณรงค์ให้ประชาชนผู้ใช้บริการในพ้ืนที่ไปลงทะเบียนใหม่
ก่อนวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ก่อนจะมีการขยายระยะเวลาไปถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

แม้ กสทช. จะได้ชี้แจงในการประชุมอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิฯ 
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ว่า ประกาศเรื่องการลงทะเบียนซิมการ์ดในปี ๒๕๖๒ เป็นมาตรการที่มีแนวทางเลือก 
คือ เมื่อตรวจสอบว่าบุคคลที่มาลงทะเบียนตรงกับในบัตรประจ าตัวประชาชนแล้ วนั้น ผู้ประกอบการสามารถ
เลือกใช้วิธียืนยันตัวตนด้วยการสแกนลายนิ้วมือหรือการตรวจสอบใบหน้าขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่มีหากยืนยันแล้ว
ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนถูกต้องตรงกันก็สามารถเปิดใช้งานซิมการ์ดได้ อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ของภาคประชาสังคมและข้อร้องเรียนของผู้ได้รับผลกระทบกลับพบว่าศูนย์ให้บริการของเครือข่ายมือถือค่ายต่าง ๆ 
รวมไปถึงการยืนยันผ่านแอปพลิ เคชั่นสองแชะไม่มีทางเลือกการยืนยันตัวตนแบบอ่ืน ๆ ให้ผู้ ใช้บริการ
โทรศัพท์มือถือนอกจากการยืนยันอัตลักษณ์ใบหน้าดังที่ปรากฏในข้อความรณรงค์ให้ไปลงทะเบียนที่ส่งโดย  
กอ.รมน. และผู้ให้บริการเครือข่ายต่าง ๆ 

กสทช. ยังให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า บทบาทของกสทช. ตามกฎหมายคือการดูแลการลงทะเบียนซิมใหม่  
ที่เกิดขึ้นทุกซิมให้ถูกต้องครบถ้วน ส่วนกอ.รมน. จะด าเนินนโยบายเฉพาะกิจในพ้ืนที่  จชต. คือ “ก าหนดให้คน 
ที่แม้เคยลงทะเบียนในอดีตแต่ยังไม่เคยตรวจสอบด้วยระบบอัตลักษณ์ซึ่งอาจไม่แน่ใจว่าในอดีตอาจจะมีการ
ลงทะเบียนอย่างผิดฝาผิดตัวได้กลับมายืนยันตัวตนว่าเป็นคน ๆ เดียวกันหรือไม่ เพ่ือให้มีสิทธิใช้งานต่อได้”  
โดย กสทช. ท าหน้าที่สนับสนุนการท างานของ กอ.รมน. ทั้งการปรับปรุงแอปพลิเคชั่นสองแชะส่งมอบให้ กอ.รมน. 
น าไปใช้งานรวมถึงออกค าสั่งให้กับผู้ประกอบการค่ายมือถือในเขตพ้ืนที่  จชต. อ านวยความสะดวกให้ประชาชน
กลับมายืนยันตัวคนอีกครั้งหนึ่ง๒๔๒ 

นอกจากนี้จากข้อมูลของฝ่ายกฎหมาย กอ.รมน. ภาคสี่ส่วนหน้าที่ให้ไว้ในการประชุมกรรมาธิการ 
การกฎหมายยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นข้อมูลของช่วงต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 
ว่า มีผู้ใช้ซิมการ์ดในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้จ านวนทั้งสิ้น ๑.๕ ล้านหมายเลข เป็นหมายเลขจดทะเบียนรายเดือน
เพียง ๓๐๐,๐๐๐ หมายเลข ปัจจุบันนี้ทาง กอ.รมน. ได้ด าเนินการบริการให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์ลงทะเบียน 

                                                           
๒๔๒ บันทึกการประชุมวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 



๑๔๖ 

โดยระบบสองแชะไปแล้วทั้งสิ้น ๘๘๘,๘๑๓ เลขหมาย โดยใช้เจ้าหน้าที่ทหารทั้งสิ้น ๗,๓๐๕ นาย ด าเนินการมาตั้งแต่
มีนโยบายนี้ 

แม้หน่วยงานต่าง ๆ จะยืนยันในหลักการและเหตุผลของมาตรการลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่
ดังที่ได้น าเสนอไว้ข้างต้นแต่ผลกระทบของมาตรการดังกล่าวที่ปรากฏอย่างชัดเจนคือความเดือดร้อนและ 
ความยากล าบากในการด าเนินชีวิตของพ่ีน้องในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด - 19 ประชาชนในพ้ืนที่ถูกตัดสัญญาณโทรศัพท์ในเวลาเดียวกันกับที่รัฐออกมาตรการล็อคดาวน์ 
และก าหนดเวลาเคอร์ฟิวเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรค มาตรการการระงับสัญญาณโทรศัพท์จึงถือเป็นการ
เลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. การที่บริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตัดสัญญาณโทรศัพท์ของผู้ใช้ซิมแบบเติมเงิน  
ส่งผลให้เกิดความเดือนร้อนอย่างมากของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์โควิด 19 
เนื่องจากผู้ใช้ซิมเติมเงินเป็นส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้ซิมที่ไม่รายได้มากนักและมีการใช้งานทั้งในเรื่องการเข้าถึง  
สื่อออนไลน์และการติดต่อสื่อสารเพ่ือจ ากัดการเดินทางในภาวะที่มีการปิดเมืองรวมทั้งการประสานขอความ
ช่วยเหลือด้านการศึกษา การสาธารณสุขและด้านมนุษยธรรม 

๒. การบังคับให้ประชากรที่ ใช้ซิมโทรศัพท์ไปลงทะเบียนใหม่โดยการใช้เทคโนโลยีตรวจจับใบหน้า 
เพ่ือพิสูจน์และรับรองอัตลักษณ์บุคคลแต่เพียงวิธีเดียวเท่านั้น ทั้งยังมีเงื่อนไขว่าถ้าไม่ด าเนินการตามก าหนดเวลา 
จะตัดสัญญาณโทรศัพท์ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน และเป็นการละเมิดสัญญาระหว่างผู้ใช้โทรศัพท์
กับผู้ให้บริการเครือข่ายเนื่องจากแต่เดิมไม่มีเงื่อนไขดังกล่าวจึงถือว่าบริษัทผู้ให้บริการผิดหลักกพ.ารคู่สัญญาบริการ
ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์และถือเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารของประชาชน
โดยไม่มีกฎหมายใดใดให้อ านาจไว้ 

๓. การด าเนินการตัดสัญญาณโทรศัพท์ของผู้ ใช้บริการในพ้ืนที่ เป็นจ านวนหลายแสนหมายเลข 
โดยเจาะจงเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้นั้นเข้าข่ายเป็นการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติขัดกับกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ 
(CERD) ที่ประเทศไทยเป็นภาคี และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในหลักเสมอภาคและไม่มีเลือกปฏิบัติ 

๔. ความไม่ชัดเจนของการจัดเก็บข้อมูลและการน ามาใช้หรือเก็บหลักฐานผ่านมาตรการดังกล่าวท าให้
เกิดความกังวลว่าจะน าไปสู่การคัดกรองบุคคลโดยดูจากลักษณะทางเชื้อชาติ (Racial Profiling) หากใช้ 
อย่างไม่ระมัดระวังอาจท าให้เกิดการจับและลงโทษคนผิดซึ่งนอกจากจะนับเป็นการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติแล้ว 
ยังสร้างเงื่อนไขให้ประชาชนขาดความไว้วางใจต่อการแก้ไขปัญหาโดยรัฐและทวีความขัดแย้งในพ้ืนที่ 

จะเห็นได้ว่ามาตรการการลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ที่ประกาศ 
โดยอาศัยอ านาจกฎหมายความมั่นคงในพ้ืนที่ (จากค าชี้แจงล่าสุดของ กอ.รมน. เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ได้อ้างอ านาจ พ.ร.ก. ฉุกเฉินและ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ)๒๔๓ ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานความมั่นคงและ
องค์กรอิสระอย่าง กสทช. นั้น ได้สร้างผลกระทบในเชิงประจักษ์แก่ประชาชนในพ้ืนที่ และแม้ว่าทุกการชี้แจง
หน่วยงานดังกล่าวจะเน้นย้ าถึงหลักความได้สัดส่วนและหลักความจ าเป็นในการด าเนินมาตรการอยู่เสมอ 
                                                           
๒๔๓ หนังสือแจ้งผลการพจิารณาข้อรอ้งเรียนเร่ืองความเดือดร้อนของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากกอ.รมน. วันที่  

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ https://voicefromthais.files.wordpress.com/2020/07/reply-letter-from-isoc-related-to-complaints-on-
disconnecting-phone-during-covid19-17-july-2020.pdf 

 

https://voicefromthais.files.wordpress.com/2020/07/reply-letter-from-isoc-related-to-complaints-on-disconnecting-phone-during-covid19-17-july-2020.pdf
https://voicefromthais.files.wordpress.com/2020/07/reply-letter-from-isoc-related-to-complaints-on-disconnecting-phone-during-covid19-17-july-2020.pdf


๑๔๗ 

พร้อมยืนยันว่าไม่มีประชาชนได้รับความเสียหายจากมาตรการนี้เนื่องจากไม่มีผู้ร้องเรียนเข้ามาก็ตามแต่ข้อเท็จจริง
ของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบที่คณะกรรมาธิการฯ ได้รับก็มีน้ าหนักมากพอที่จะตั้งประเด็นค าถามถึงหลักคิดและ
แนวทางของมาตรการลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์ที่ด าเนินการโดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเร่งแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชน 
ในพ้ืนที่โดยเจ้าหน้าที่รัฐ 

๒.๖ ประเด็นการอายัดตัวบุคคล 
ปัญหาการถูกอายัดตัวด้วยกฎหมายความมั่นคงเมื่อถูกยกฟ้องหรือเมื่อพ้นโทษเป็นประเด็นส าคัญ 

อย่างหนึ่งที่กลุ่มภาคประชาสังคมและผู้ร้องเรียนหยิบยกขึ้นมาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการโดยหลายกรณี  
ถูกเจ้าหน้าที่เข้ามาอายัดตัวทันทีที่ออกจากเรือนจ าทั้งที่ไม่มีหมายจับแต่แจ้งว่าจะท าการตรวจสอบหมายจับ  
พ.ร.ก. ฉุกเฉินและหมายจับคดีอาญาต่อไปหลายองค์กรจึงตั้งข้อสังเกตต่อประเด็นนี้ว่าบุคคลที่เคยตกเป็น 
ผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคงมักถูกเพ่งเล็ งและด าเนินคดีจากเจ้าหน้าที่รัฐเนื่องจากรายชื่อของผู้ต้องสงสัย 
ในคดีความมั่นคงจะไม่ได้ถูกลบออกจากสารระบบของราชการซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ต้องสงสัยเหล่านี้มักถูกเพ่งเล็ง 
ถูกจับซ้ า หลังถูกยกฟ้องหลังการประกันตัวหรือหลังพ้นโทษ 

กรณีศึกษาได้แก่กรณีการควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่รัฐและการอายัดตัวของนาย  ก. (นามสมมุติ )  
มีข้อร้องเรียนเรื่องการถูกซ้อมทรมานระหว่างการควบคุมตัวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นาย ก. ถูกควบคุมตัว
ภายใต้กฎอัยการศึกและถูกเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ซักถาม อ. วังพญา ท าร้ายร่างกาย เตะหลัง บีบคอจนสลบประมาณ
สองครั้ง ตบบ้องหู ทุบศีรษะจนมีแผลเป็น จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้น าไปรักษาที่โรงพยาบาลยะลาและชี้แจงต่อแพทย์ว่า
แผลบนศีรษะเกิดจากตอไม้หลังรักษาตัวก็ถูกพากลับไปวังพญาและถูกซักถามต่อ และถูกด าเนินคดีและถูกตัดสิน
จ าคุกในคดี พ.ร.บ. อาวุธปืน เป็นเวลา ๒ เดือน ต่อมาถูกเจ้าหน้าที่อายัดตัวทันทีที่จะออกจากเรือนจ าเนื่องจาก 
คดีความม่ันคง โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่ามีหมายอายัดตัว แต่ไม่ได้ระบุความว่าเป็นการอายัดตัวในคดีใด 

เจ้าหน้าที่ต ารวจกับเจ้าหน้าที่เรือนจ าก็ประสานงานกันและแจ้งว่าจะน าตัว  นาย ก.ไปที่ สภ.ล าใหม่ 
ซึ่งหมายจับที่ออกจากสถานีต ารวจแห่งนั้น เมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่ให้นาย ก.อยู่ในห้องขังเพ่ือรอรับหมายเลขคดี  
โดยญาติไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมทั้ง ๆ ที่รออยู่หน้าสถานีต ารวจหลังจากนั้น ๒ ชั่วโมง เจ้าหน้าที่เข้ามาแจ้งว่า 
สภ. ล าใหม่ไม่ต้องการตัวแล้ว และให้ญาติมารับกลับบ้านได้โดยมีการให้เซ็นเอกสารที่คาดว่าเป็นสมุดลงบันทึกของ
ต ารวจ แต่ นาย ก.ไม่สามารถเข้าใจเนื้อความภาษาไทยในเอกสารที่ตนลงนามไปได้แน่ชัดจนถึงปัจจุบัน  นาย ก. 
แจ้งว่ายังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากฝ่ายใด 

ในระหว่างการลงพ้ืนที่ของคณะกรรมการฯ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หน่วยงาน 
ความมั่นคงและพนักงานอัยการได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่ากรณีดังกล่าวไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งของเจ้าหน้าที่
แต่อย่างใดแต่เป็นปัญหาในตัวกฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ไม่รองรับการยื่นฟ้องนอกเขต
อ านาจศาล หากจ าเลยไม่สามารถไปปรากฏตัวยังศาลเพ่ือเบิกค าให้การได้ นอกจากนี้ข้อจ ากัดในการเคลื่อนย้าย
ผู้ต้องหาไปยังศาลที่มีเขตอ านาจพิจารณาคดีนั้น ๆ ยังท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถใช้ระบบตรวจสอบหมาย (CoC) 
และด าเนินคดีทั้งหมดไปพร้อมกันได้อีกด้วย 
 
 
 



๑๔๘ 

๒.๗ ประเด็นการเยียวยา 
นอกจากผลกระทบทางตรงจากการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในพ้ืนที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว  

การใช้กฎหมายพิเศษยังสร้างผลกระทบมาถึงมิติการเยียวยาผู้เสียหายอีกด้วยเพราะแม้ในคดีความมั่นคงจะมีการ
เยียวยาตามระเบียบของรัฐแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ต้องหาเพราะหากถูกฟ้องในคดี
ความมั่นคงแล้วศาลยกฟ้องเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอหรือยกผลประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จ าเลย  
ผู้ต้องสงสัยในคดีดังกล่าวก็มักไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากยังไม่ได้ถูกพิสูจน์ว่า เป็นผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริง องค์กร
ประชาสังคมในพ้ืนที่ยังรายงานว่าในช่วงสิบปีที่ผ่านมามีหลายร้อยกรณีที่ผู้ต้องสงสัยถูกกุมขังอยู่ในเรือนจ า  
ด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น พยานหลักฐานไม่เพียงพอหรือยังตกเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่โดยไม่ได้รับการชดเชยเยียวยา 

นอกจากนี้กระบวนการพิจารณาการเยียวยาที่มีขั้นตอนมากกว่าคดีทั่วไปก็อาจท าให้การอ านวยความ
ยุติธรรมไปสู่ผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคงไม่มีประสิทธิภาพมากพอ เนื่องจากการเยียวยาในคดีความมั่นคง  
ตามระเบียบของกองทุนยุติธรรมจะต้องอาศัยการอนุมัติจากเลขากองทุนยุติธรรมและการรับรองของ
คณะกรรมการ ๓ ฝ่าย คือ ทหาร ต ารวจและฝ่ายปกครองว่า ผู้ต้องสงสัยจะไม่หนี ซึ่งจะมีคณะอนุกรรมการที่จัดตั้ง
ตาม พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม ซึ่งประกอบไปด้วย กอ. รมน. ต ารวจภูธรภาค ๙ และหน่วยงานหลักในพ้ืนที่  
เป็นผู้ร่วมพิจารณาการเยียวยาในคดีความม่ันคงด้วย 

อย่างไรก็ตาม ศอบต. ชี้แจงว่าปัจจุบันกรณีที่กรรมการทั้ง ๓ ฝ่ายจะไม่รับรองนั้นค่อนข้างน้อย 
หรือแทบจะไม่มี แต่หากกรณีที่คณะกรรมการ ๓ ฝ่ายไม่ให้การรับรอง จะมี ๒ กลไกให้ผู้เสียหายอุทธรณ์ คือ  
การใช้ผลของพนักงานสอบสวนและการฟ้องศาลปกครองเพ่ือพิจารณาเหตุผลการไม่อนุมัติ เงินเยียวยา  
ของคณะกรรมการทั้ง ๓ ฝ่าย 

ทั้งนี้ในที่ประชุมกรรมาธิการมีข้อคิดเห็นและเสนอต่อ ศอบต. ไปในเบื้องต้นว่ากลไกพิจารณาอนุมัติเงิน
เยียวยาในคดีความมั่นคงที่ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ ๓ ฝ่ายยังคงขาดการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจอยู่ และช่องทาง
การอุทธรณ์เพ่ือขอเงินเยียวยาผ่านศาลก็ไม่ใช่ช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายส าหรับผู้คนในพ้ืนที่ 

๒.๘ กรณีอ่ืน ๆ (การด าเนินคดีความกับโรงเรียนสอนศาสนา) 
สืบเนื่องจากมีเหตุการณ์ระเบิดหน้าตลาดบ่อทอง เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่อ้างว่า

ข้อมูลของเจ้าหน้าที่อ้างว่า ผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุได้หลบหนีเข้าไปพักที่ปอเนาะอัลอูลูมุลอิสลามียะห์ (ชาวบ้านเรียก
โรงเรียนปอเนาะชือมา)๒๔๔ ตั้งอยู่ที่ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีนายมูหัมหมัดรอมลี  เจะยะ 
เป็นเจ้าของโรงเรียนปอเนาะฯ ดังกล่าว ซึ่งเป็นปอเนาะที่อยู่ระหว่างการขอออกใบอนุญาตจากทางราชการเจ้าของ
โรงเรียนได้ด าเนินการแล้วแต่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารสิทธิในที่ดินทางส านักงานการศึกษาเอกชนจึงยังไม่ออก
ใบอนุญาตฯ ให้แต่เนื่องจากผู้ร้องมีความรู้ศาสนาจึงมีชาวบ้านและบุคคลใกล้เคียงฝากบุตรหลานช่วยท าการสอน 

เมื่อวันที่ ๙/๖/๖๒ เวลาประมาณ ๑๓:๓๐ น. ซึ่งในช่วงนั้นโรงเรียนปอเนาะฯ อยู่ระหว่างการออกบวช 
(ออกจากการถือศีลอด เรียกว่า วันรายอ)  ได้มีเจ้าหน้าที่สามฝ่ายเข้าไปปิดล้อมตรวจค้นโรงเรียนปอเนาะ โดยอ้าง
เหตุว่า โรงเรียนปอเนาะนี้มีผู้ต้องสงสัยอาศัยอยู่ได้ท าการตรวจค้นได้ยึดเสื้อผ้าของเด็กปอเนาะและได้ยึดคอมฯ pc 
๒ เครื่อง 

                                                           
๒๔๔ ลิงก์ข่าวประกอบข้อเท็จจริง https://mgronline.com/south/detail/9620000061307 
https://www.southernreports.org/2019/06/28/11226/ 



๑๔๙ 

และวันที่ ๑๐/๖/๖๒ ทางเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวเจ้าของโรงเรียนไปซักถามที่ค่ายอิงคยุทธฯ เป็นเวลา ๓ วัน 
โดยไปเช้ากลับเย็น วันที่ ๑๑/๖/๖๒ เจ้าหน้าที่เชิญไปหลังละหมาดซุฮรี วันที่ ๑๒/๖/๖๒ ไปหลังละหมาดซุฮรี และ
ในวันที่ ๑๒ นี้เช่นกัน เจ้าหน้าที่ได้น าผู้ต้องสงสัยระเบิดตลาดบ่อทองเข้าไปท าแผนประกอบค ารับสารภาพ 
ที่ปอเนาะซ่ึงขณะนั้นผู้เสียหายอยู่ที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร 

๑๙/๖/๖๒ เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปในปอเนาะอีกครั้งและได้จัดเก็บ DNA ของเจ้าของโรงเรียน และเมื่อวันที่ 
๒๕/๖/๖๒ ทาง ส านักงานการศึกษาเอกชน (สช.หนองจิก) ได้มีค าสั่งให้ผู้เสียหายปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันนั้น
ซึ่งขณะนั้นปอเนาะพ่ึงเปิดการสอนเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔/๖/๖๒ เมื่อได้รับค าสั่งดังกล่าวทางเจ้าของโรงเรียนก็ชี้แจง
กับเด็กทุกคนเพ่ือท าการปิดปอเนาะก่อน 

เหตุที่ปิดปอเนาะนั้นทาง สช. หนองจิกอ้างว่าปอเนาะเปิดการเรียนการสอนโดยไม่ได้จดทะเบียน
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ต ารวจจาก สภ.หนองจิกได้เชิญตัวผู้ร้องไปพบที่ สภ.หนองจิก และได้แจ้งข้อกล่าวว่ากระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อหาเปิดโรงเรียนนอกระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต 
(มาตรา ๒๐) เจ้าของโรงเรียนให้การปฏิเสธ ปัจจุบันพนักงานอัยการจังหวัดปัตตานีได้ยื่นฟ้องผู้ร้องเป็นจ าเลย 
ต่อศาลจังหวัดปัตตานีแล้วจ าเลยให้การปฏิเสธอยู่ระหว่างการพิจารณา 

 
 



บทที่ ๓ วิเคราะห์สภาพปัญหา 
 

จากสภาพการณ์บังคับใช้กฎหมายความมั่นคงหลายฉบับในพ้ืนที่ จังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่อง
ยาวนานจนเป็นเรื่องปกติชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่ เกิดขึ้นในพ้ืนที่จากการใช้กฎหมายทับซ้อนเกินความจ าเป็น 
การให้อ านาจอย่างกว้างแก่กองทัพเหนือฝ่ายพลเรือนในงานด้านความมั่นคงที่มีความหมายกินความกว้างขวาง 
แต่กลับลดทอนอ านาจในการตรวจสอบถ่วงดุลจากองค์กรฝ่ายตุลาการและนิติบัญญัติแตกต่างจากในสถานการณ์
ปกติท าให้เกิดความสุ่มเสี่ยงในพื้นที่ต่อการบังคับใช้กฎหมายตามอ าเภอใจหรือลุแก่อ านาจของหน่วยงานบางหน่วย
และจากเจ้าหน้าที่บางนาย และการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไม่ต้องเยียวยารับผิดอีกทั้งยังสะท้อนถึงโครงสร้าง
บริหารราชการในการจัดการกับปัญหาความรุนแรงในพ้ืนที่ที่สิ้นเปลืองทั้งในเรื่องงบประมาณและก าลังคน 

สภาพการณ์ดังกล่าวสะท้อนว่ากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  
อาจไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสมต่อการแก้ปัญหาความรุนแรงในพ้ืนที่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้ 

สภาพการณ์บังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในจังหวัดชายแดนใต้ดังกล่าวข้างต้นยังขัดต่อหน้าที่ประการ
ส าคัญของรัฐในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแม้ในภาวะฉุกเฉินขัดต่อหลักการพ้ืนฐานของหลักนิติธรรมและหลัก 
นิติรัฐ และคุณค่าแห่งสังคมเสรีประชาธิปไตยที่มุ่งจ ากัดอ านาจของรัฐภายใต้กฎหมายและเป็นไปตามหลักการ
แบ่งแยกอ านาจระหว่างฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการ ที่ต้องมีการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจซึ่งกันและกัน
เพ่ือป้องกันการใช้อ านาจโดยอ าเภอใจหรือลุแก่อ านาจ 

หน้าที่ประการส าคัญของรัฐดังกล่าวสอดคล้องกับข้อค้นพบที่ได้จากการถอดบทเรียนกฎหมาย  
ความมั่นคงและการบังคับใช้ในต่างประเทศกรณีอาเจะห์และมินดาเนาที่ให้ความส าคัญกับการวางหลักประกัน 
ในกฎหมายสูงสุดและมีกลไกตรวจสอบถ่วงดุลและคุ้มครองสิทธิของประชาชนแม้ในภาวะฉุกเฉิน๒๔๕   

บทเรียนจากต่างประเทศให้ความส าคัญกับการวางหลักนิติธรรมก ากับระบบกฎหมายความมั่นคง  
ในรัฐธรรมนูญมีกลไกควบคุมเพ่ือป้องกันการใช้อ านาจในทางที่ผิดการประกาศใช้ต้องมีลักษณะเป็นการชั่วคราว 
และที่ส าคัญจะต้องมีกลไกภายนอกฝ่ายบริหารตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจทั้งจากฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการ 
ท้ายที่สุดจะต้องหลักประกันเกี่ยวกับชุดสิทธิและเสรีภาพที่ไม่อาจถูกยกเลิกเพิกถอนหรือระงับลงได้แม้ในภาวะ
ฉุกเฉิน๒๔๖  

บทวิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในจังหวัดชายแดนใต้ 
สรุปรายละเอียดดังนี้ 
๓.๑ การบัญญัติเหตุแห่งการประกาศใช้กฎหมายความม่ันคงอย่างเปิดกว้างซ้ าซ้อนกันหลายฉบับ 

ถ้อยค าที่บัญญัติเหตุแห่งการประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงทั้งกฎอัยการศึก๒๔๗ พระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน๒๔๘ และพระราชบัญญัติความมั่นคง๒๔๙เป็นถ้อยค ากว้าง ๆ ซึ่งเปิดช่องให้ 
                                                           
๒๔๕ อาจารย์ ดร.กัลยา แซ่อั้ง และคณะ, กฎหมายความมั่นคงและการบังคับใช้ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้และพื้นที ่๔ อ าเภอในจังหวัดสงขลา,  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สนับสนุนโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม (สกสว.), 
พฤษภาคม ๒๕๖๓, หน้า ๑๘๙ 

๒๔๖ อ้างแล้ว  
๒๔๗ กฎอัยการศึก ๒๔๕๗ บัญญัติเหตุแห่งการประกาศไว้ดังนี้ “เมื่อเวลามีเหตอุันจ าเป็นเพื่อรักษาความเรียบร้อยปราศจากภัย ซ่ึงจะมีมาจากภายนอก

หรือภายในราชอาณาจักร…” (มาตรา ๒) และ “เมื่อมีสงครามหรือจลาจลขึ้น ณ แห่งใด...” (มาตรา ๔) 
๒๔๘ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ๒๕๔๘ บัญญัติเหตุแห่งการประกาศไว้ดังนี้ “เมื่อปรากฏวามีสถานการณฉุกเฉินเกิดขึ้นและนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรใชก าลัง 

เจาหนาที่ฝายปกครองหรือต ารวจ เจาหนาที่ฝายพลเรือนหรอืเจาหนาที่ฝายทหารรวมกันปองกัน แกไข ปราบปราม ระงับยับยั้ง ฟนฟูหรือ 



๑๕๑ 

ผู้มีอ านาจประกาศสามารถใช้ดุลยพินิจในการประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงได้อย่างกว้างขวางหน่วยงาน 
ความมั่นคงสามารถเลือกใช้เครื่องมือทางกฎหมายความมั่นคงได้พร้อมกันหลายฉบับบนฐานแห่งประกาศที่เป็น
เหตุผลเดียวกันซึ่งไม่สอดรับกับหลักนิติธรรมและพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 

หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแม้ในภาวะฉุกเฉินนั้น มีรากฐานมาจากหลักนิติธรรมและ  
หลักนิติรัฐ และคุณค่าแห่งสังคมเสรีประชาธิปไตยที่มุ่งจ ากัดอ านาจของรัฐภายใต้กฎหมายและเป็นไปตามหลักการ
แบ่งแยกอ านาจ 

ถึงแม้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ( ICCPR) รับรองหลักกฎหมาย
ทั่วไปว่าด้วยความสงบเรียบร้อยและหลักการคงอยู่ของรัฐ และเปิดช่องให้รัฐสามารถใช้มาตรการพิเศษได้ในกรณีที่
รัฐต้องเผชิญกับภาวะฉุกเฉินและไม่มีหนทางอ่ืนใดที่จะรับมือกับภัยดังกล่าวแต่ภาวะฉุกเฉินที่ระบุไว้ในข้อ ๔ (๑) 
ของกติกาดังกล่าวนั้นระบุไว้ด้วยว่า “ภาวะฉุกเฉิน” ต้องถึงขนาดเป็นภัยสาธารณะซึ่งคุกคามความอยู่รอดของชาติ 
(public emergency threatening the life of the nation)  

ภาวะฉุกเฉินตามกฎหมายระหว่างประเทศต้องมีลักษณะส าคัญคือ (๑) เป็นสถานการณ์ที่มีลักษณะพิเศษ
และชั่วคราว และส่งผลคุกคามความอยู่รอดของชาติ (๒) เป็นภัยที่มีอยู่จริงหรือใกล้จะถึงซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนโดยส่วนรวม และ (๓) รัฐไม่มีหนทางอ่ืนใดที่จะรับมือกับภัยดังกล่าว๒๕๐  

ดังนั้น กฎหมายความมั่นคงจึงสมควรที่จะต้องประกาศโดยอาศัยมูลเหตุภัยคุกคามที่ควรถึงขนาดคุกคาม
ความอยู่รอดของชาติ และถึงขนาดที่มาตรการต่าง ๆ ตามปกติไม่เพียงพอที่จะแก้ไขได้จ าเป็นต้องประกาศใช้
อ านาจพิเศษเพ่ือให้สามารถระงับ ยับยั้ง หรือแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที และที่ส าคัญการประกาศใช้
อ านาจพิเศษดังกล่าวต้องมีผลเป็นการชั่วคราว และต้องด าเนินการเท่าที่จ าเป็นในระยะเวลาอันสั้นแต่กฎหมาย
ความมั่นคงที่มีอยู่นั้นยังไม่มีความชัดเจนสอดคล้องกับหลักการข้างต้น๒๕๑ 

สภาพการณ์ประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงในพ้ืนที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ทับซ้อนกันหลายฉบับ 
เป็นตัวอย่างส าคัญที่ชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของบทบัญญัติกฎหมายความมั่นคงที่ไม่สอดรับกับหลักนิติธรรม  
และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนการก าหนดเหตุแห่งการประกาศที่ให้ดุลยพินิจแก่ผู้มีอ านาจ 
                                                                                                                                                                                           

ชวยเหลือประชาชน...” (มาตรา ๕) โดยนิยาม “สถานการณ์ฉุกเฉิน หมายความว่า สถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
ของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรืออาจท าให้ประเทศหรือสว่นใดส่วนหนึ่งของประเทศอยู่ในภาวะคับขนัหรือมีการกระท าความผิด
เกี่ยวกบัการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือสงคราม ซ่ึงจ าเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซ่ึงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยฯ เอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต ผลประโยชน์ของชาต ิการปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การด ารงชีวิต 
โดยปกติสุขของประชาชน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวม หรือการป้องปัดหรอืแก้ไขเยียวยาความเสียหายจาก
ภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอย่างฉกุเฉินและร้ายแรง” (มาตรา ๔) 

๒๔๙ พ.ร.บ.ความมั่นคง ๒๕๕๑ บัญญัติเหตุแห่งการประกาศไว้ดังนี้ “ในกรณีที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจกัรแต่ยังไม่มี
ความจ าเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินฯ และเหตุการณ์นั้นมีแนวโน้มทีจ่ะมีอยู่ต่อไปเป็นเวลานานทั้งอยู่ในอ านาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบ 
ในการแก้ไขปัญหาของหนว่ยงานของรัฐหลายหนว่ย...” (มาตรา ๑๕) โดยนยิาม “การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หมายความว่า  
การด าเนินการเพื่อป้องกัน ควบคุม แก้ไข และฟื้นฟูสถานการณ์ใดที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภยัอันเกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบคุคลที่ก่อให้เกิดความไม่ 
สงบสุข ท าลาย หรือท าความเสียหายตอ่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ รวมถึงในกรณีที่เกิดหรอืคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย
ตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ให้กลบัสู่สภาวะปกติเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ” 
(มาตรา ๓) 

๒๕๐ ญาดา หัตถธรรมนูญ, การงดเว้นสิทธิทีจ่ะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมในภาวะฉุกเฉินตามกฎหมายระหวา่งประเทศและทางปฏิบัติของรัฐ: 
ศึกษากรณีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีโดยตุลาการที่เป็นอิสระและสิทธิในหลักประกันเกีย่วกับการจับกุมและควบคุมตัวบุคคล, วิทยานพินธ์
หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ ๒๕๕๕, หน้า ๓๗ 

๒๕๑ กัลยา แซ่อั้ง และคณะ, หน้า ๑๘๔ 



๑๕๒ 

อย่างกว้างขวางอีกทั้งยังสามารถประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงทับซ้อนกันหลายฉบับ เช่น การประกาศใช้ 
กฎอัยการศึกควบคู่กับพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือควบคู่กับพระราชบัญญัติ 
ความมั่นคงส่งผลให้หน่วยงานความมั่นคงสามารถเลือกใช้มาตรการพิเศษตามกฎหมายความมั่นคงฉบับต่าง ๆ 
อย่างอ าเภอใจบนฐานแห่งภาวะฉุกเฉินที่เป็นเหตุผลเดียวกันขัดต่อหลักนิติธรรม หลักนิติรัฐ และกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

๓.๒ การตัดกลไกตรวจสอบถ่วงดุลการประกาศและขยายระยะเวลาบังคับใช้กฎหมายความม่ันคง 
กฎหมายความมั่นคงทั้งสามฉบับให้อ านาจเบ็ดเสร็จแก่ฝ่ายบริหารในการประกาศใช้กฎหมายความม่ันคง

โดยไม่มีกลไกกลั่นกรองจากองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและศาลเพ่ือพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายและ 
ความเหมาะสมในการประกาศใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง การตัดกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลดังกล่าวขัดต่อ
หลักการแบ่งแยกอ านาจระหว่างฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการที่ต้องมีการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจ 
ซึ่งกันและกัน เพ่ือป้องกันการใช้อ านาจโดยอ าเภอใจหรือลุแก่อ านาจ 

บทบัญญัติในกฎหมายความมั่นคงทั้งสามฉบับตัดกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลการประกาศและขยาย
ระยะเวลาประกาศใช้กฎหมายความมั่นคง กฎอัยการศึกก าหนดเพียงให้ผู้บังคับบัญชาทหารรีบรายงานให้รัฐบาล
ทราบโดยเร็วโดยไม่ก าหนดกรอบเงื่อนเวลาแต่อย่างใด๒๕๒ ส่วนพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉินก าหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีโดยก าหนดกรอบเงื่อนเวลาคราวละไม่เกิน
สามเดือน๒๕๓ ส่วนพระราชบัญญัติความมั่นคงก าหนดให้คณะรัฐมนตรีก าหนดกรอบพ้ืนที่และระยะเวลา 
และรายงานผลต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเมื่อเหตุการณ์สิ้นสุดลง๒๕๔  

ในเชิงหลักการแล้วกฎหมายความมั่นคงควรเป็นไปโดยมุ่งให้ฝ่ายบริหารมีอ านาจบริหารสถานการณ์ที่อยู่
ในภาวะคับขันเพ่ือแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองให้บรรลุผลส าเร็จตามความจ าเป็นของสถานการณ์เพียงชั่วคราว 
แต่การที่บัญญัติให้การประกาศและขยายระยะเวลาเป็นอ านาจของฝ่ายบริหารเท่านั้นจึงเท่ากับว่ากฎหมาย  
ความมั่นคงไม่ได้ก าหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบต่อฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการ กล่าวคือ การประกาศใช้
กฎหมายความมั่นคงและมาตรการพิเศษต่าง ๆ ที่ประกาศและมีผลบังคับใช้กับประชาชนนั้นไม่จ าต้องผ่านการ
ตรวจสอบทบทวนจากฝ่ายการเมืองหรือรัฐสภา องค์กรศาลหรือฝ่ายตุลาการเพ่ือให้ได้มีส่วนร่วมพิจารณาทบทวน
ความจ าเป็นและความสัมฤทธิ์ผลของมาตรการพิเศษต่าง ๆ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายในการรับมือกับสถานการณ์
ตามหลักความไดส้ัดส่วนหรือไม่ 

งานศึกษาเรื่องกฎหมายความมั่นคงและการบังคับใช้ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้และพ้ืนที่ ๔ อ าเภอ 
ในจังหวัดสงขลาเห็นว่ากฎหมายความมั่นคงทั้งสามฉบับนั้นขัดต่อหลักการแบ่งแยกอ านาจอย่างชัดเจน กล่าวคือ 
การพิจารณาความจ าเป็นของสถานการณ์และการประกาศใช้ล้วนแล้วแต่เป็นอ านาจเบ็ดเสร็จของฝ่ายบริหาร 
โดยไม่เปิดให้มีการกลั่นกรองตรวจสอบจากองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎอัยการศึกนั้น
ได้มอบอ านาจฝ่ายบริหารให้อยู่ภายใต้บทบาทของกองทัพยิ่งไปกว่ารัฐบาลพลเรือนที่มาจากฝ่ายการเมืองยิ่งซ้ าเติม
ปัญหาการขาดการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจ๒๕๕ 

                                                           
๒๕๒ ดูมาตรา ๔ และมาตรา ๕ ของกฎอัยการศึก ๒๔๕๗ 
๒๕๓ ดูมาตรา ๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง และมาตรา ๑๑ ของพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ๒๕๔๘ 
๒๕๔ ดูมาตรา ๑๕ ของพ.ร.บ.ความมั่นคง ๒๕๕๑ 
๒๕๕ กัลยา แซ่อั้ง และคณะ, หน้า ๑๘๔-๑๘๕ 



๑๕๓ 

การก าหนดให้มีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลเป็นหลักประกันส าคัญว่าการประกาศใช้อ านาจพิเศษดังกล่าว
ต้องมีผลเป็นการชั่วคราว และต้องด าเนินการเท่าที่จ าเป็นในระยะเวลาอันสั้นซึ่งสอดรับกับข้อ ๔ (๑) ของกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้ก าหนดเงื่อนไขที่รัฐต้องประกาศภาวะฉุกเฉิน 
อย่างเป็นทางการ และการเลี่ยงพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนต้องเป็นไปเพียงเท่าที่จ าเป็นตามความฉุกเฉิน  
ของสถานการณ์ การประกาศภาวะฉุกเฉินต้องไม่ใช่ภาวะฉุกเฉินที่ไม่มีก าหนดยิ่งไปกว่านั้นมาตรการพิเศษที่มีขึ้น 
ในภาวะฉุกเฉินต้องอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายหลักการห้ามเลือกปฏิบัติ และสอดคล้องกับหลัก 
ความจ าเป็นและได้สัดส่วนตลอดจนหลักความสอดคล้องกับพันธกรณีของรัฐตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

บทเรียนจากต่างประเทศกรณีอาเจะห์และมินดาเนาต่างให้ความส าคัญกับการวางหลักนิติธรรมก ากับ
ระบบกฎหมายความมั่นคงในกฎหมายระดับรัฐธรรมนูญเพ่ือเป็นหลักประกันที่ส าคัญว่าการประกาศใช้ต้องมี
ลักษณะเป็นการชั่วคราว และที่ส าคัญจะต้องมีกลไกภายนอกฝ่ายบริหารตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจ ทั้งจาก
ฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการ๒๕๖ 

ดังนั้น การประกาศภาวะฉุกเฉินและมาตรการพิเศษของฝ่ายบริหารควรได้รับการตรวจสอบทบทวนจาก
ฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการเพ่ือรับประกันว่าการบังคับใช้กฎหมายจะเป็นไปเพ่ือปกป้องความอยู่รอดของประเทศ
ในระยะเวลาอันจ ากัดเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปรากฏการณ์การบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงทับซ้อนและเป็น
ระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานดังเช่นกรณีที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ย่อมขัดต่อหลักการดังกล่าวข้างต้น 
และส่งผลเท่ากับว่าฝ่ายบริหารสามารถอ้างภาวะฉุกเฉินเพ่ือใช้อ านาจอย่างเบ็ดเสร็จโดยไม่ต้องตกอยู่ภายใต้  
การตรวจสอบถ่วงดุลความชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด 

๓.๓ การให้อ านาจกว้างขวางแก่กองทัพและมีอ านาจพิเศษตามกฎหมายความม่ันคงหลายฉบับ  
ปัจจุบันกฎหมายความมั่นคงอันได้แก่กฎอัยการศึกและพระราชก าหนดการบริหารราชการ 

ในสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับอย่างต่อเนื่องและทับซ้อนในหลายพ้ืนที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยพื้นที่
รอยต่อกับที่ประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจะถูกประกาศเป็นพ้ืนที่พิเศษ 
ตามพระราชบัญญัติความมั่นคงซึ่งท าให้กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) มีอ านาจ
พิเศษในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ที่กระทบต่ อความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 

ถึงแม้จะมีกฎหมายความมั่นคงหลายฉบับที่ใช้บังคับ แต่หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย 
รวมทั้งมีอ านาจหน้าที่ออกข้อก าหนด ระเบียบ และค าสั่งต่าง ๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้
อ านาจภายใต้กฎอัยการศึก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.ความมั่นคง คือ กอ.รมน.ภาค ๔ โดย กอ.รมน.ภาค ๔  
ส่วนหน้าเป็นส าคัญ ซึ่งมีแม่ทัพภาคที่ ๔ ด ารงต าแหน่ง ผอ.รมน.ภาค และมีอ านาจเบ็ดเสร็จในการบังคับใช้กฎหมาย
ความมั่นคงทั้งสามฉบับซึ่งเท่ากับว่ากฎหมายความมั่นคงฉบับต่าง ๆ เปิดช่องให้ฝ่ายความมั่นคงใช้ดุลยพินิจของ 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) แต่เพียงฝ่ายเดียวได้โดยพลการที่จะเลือกใช้
เครื่องมือทางกฎหมายฉบับใดก็ได้ในการจัดการกับสถานการณ์ความรุนแรงโดยอาศัยเหตุผลเดียวกันทับซ้อนกันไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ในการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยปราศจากหลักประกันสิทธิ 
ขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายอาญาปกต ิ

                                                           
๒๕๖ กัลยา  แซ่อั้ง และคณะ, หน้า ๑๘๙ 



๑๕๔ 

จากค าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ กองกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในกองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค ๔ ส่วนหน้าได้ชี้แจงว่า “การบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ละฉบับ 
มีการบังคับใช้ตามสัดส่วนความรุนแรงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถ
แก้ไขสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพเพ่ือประโยชน์ในการรักษา 
ความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ซึ่งกองอ านวยการมีนโยบายโดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายปกติ 
ลดขนาดการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง ใช้กฎหมายอาญาปกติ ใช้มาตรการพิเศษเท่าที่จ าเป็น ทั้งนี้ต้องไม่เป็น
การเพ่ิมภาระหรือกระทบต่อสิทธิของประชาชนเกินสมควร” 

ถึงแม้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จะมีนโยบายดังกล่าวข้างต้น  
แต่กลับไม่มีหลักประกันทางกฎหมายและกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลที่เป็นรูปธรรมเท่าใดนัก กฎหมายความมั่นคง
ทั้งในเชิงโครงสร้างและการบังคับใช้ยังคงให้อ านาจดุลยพินิจแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารอย่างกว้างขวางในงานด้าน
ความมั่นคง๒๕๗  

ข้อ ๔ (๑) ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้ก าหนดเงื่อนไข 
การเลี่ยงพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนในภาวะฉุกเฉินนอกจากเงื่อนไขที่รัฐจะต้องประกาศภาวะฉุกเฉินอย่างเป็น
ทางการ และต้องไม่ใช่ภาวะฉุกเฉินที่ไม่มีก าหนดแล้วยังต้องเป็นไปเพียงเท่าที่จ าเป็นตามความฉุกเฉินของ
สถานการณ์และมาตรการพิเศษที่มีข้ึนในภาวะฉุกเฉินต้องอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายหลักการห้ามเลือก
ปฏิบัติ และสอดคล้องกับหลักความจ าเป็นและได้สัดส่วนตลอดจนหลักความสอดคล้องกับพันธกรณีของรัฐ 
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ  

การที่กฎหมายความมั่นคงฉบับต่าง ๆ เปิดช่องให้ฝ่ายความมั่นคงใช้ดุลยพินิจล้ วน ๆ ที่จะเลือกใช้
เครื่องมือทางกฎหมายฉบับใดก็ได้อีกทั้งให้อ านาจเบ็ดเสร็จในการออกข้อก าหนดหรือข้อห้ามต่าง ๆ นั้นขัดต่อหลัก
ความจ าเป็นอีกทั้งไม่เหมาะกับสถานการณ์ และสร้างความสับสนเกิดความไม่ชัดเจนจนในบางกรณีผู้ได้รับ
ผลกระทบและประชาชนทั่วไปต่างไม่แน่ใจว่ามาตรการที่น ามาใช้บังคับนั้นอาศัยอ านาจตามกฎหมายพิเศษฉบับใด
การบังคับใช้นั้นสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายพิเศษนั้นหรือไม่ 

การให้อ านาจพิเศษอย่างกว้างขวางดังกล่าวข้างต้นนั้นท าให้เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการบังคับใช้กฎหมาย
ตามอ าเภอใจหรือลุแก่อ านาจต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๒๕๘อีกทั้ งยังส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ 

                                                           
๒๕๗ ตัวอย่างอ านาจพิเศษตามกฎหมายความมั่นคง เช่น อ านาจเต็มของเจ้าหน้าที่ฝา่ยทหารที่จะตรวจค้น เกณฑ์ ห้าม ยึด เข้าอาศัย ท าลายหรือ

เปลี่ยนแปลงสถานที่ และขับไล่ (มาตรา ๘-๑๕) และการกักตัวบุคคลไม่เกิน ๗ วันโดยไม่ผ่านการตรวจสอบทางศาล (มาตรา ๑๕ ทวิ) ของกฎอัยการศึก 
อ านาจอ านาจออกข้อก าหนดหรือข้อหา้ม (มาตรา ๙-๑๐) อ านาจควบคุมตัวโดยได้รับอนุญาตจากศาลคราวละ ๗ วันไม่เกิน ๓๐ วัน เรียกให้มา
รายงานตัว ยึดอายัด ตรวจค้น ตรวจสอบ ห้ามกระท าการใดๆ เท่าที่จ าเป็น หา้มออกนอกราชอาณาจักร ใช้ก าลังทหารเพื่อช่วยเหลือเจา้หนา้ที่ 
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจ (มาตรา ๑๑-๑๒) ของพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ๒๕๔๘ และอ านาจ ป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยังยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์
ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดท าแผนด าเนินการ ก ากับ ติดตาม เร่งรัดให้ด าเนินการตามแผน สั่งให้เจ้าหน้าทีข่องรัฐที่มีพฤติกรรม
เป็นภัยต่อความมั่นคงออกจากพื้นที ่(มาตรา ๑๖) อ านาจออกข้อก าหนด เช่น ให้เจ้าหน้าทีข่องรัฐปฏิบัติการ ห้ามเข้าหรือให้ออกจากพื้นที ่ห้ามออก
นอกเคหสถานในเวลาทีก่ าหนด ห้ามน าอาวธุออกนอกเคหสถาน ห้ามใช้เส้นทางคมนาคม ให้บุคคลปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ (มาตรา ๑๘) ของพ.ร.บ.ความมั่นคง 

๒๕๘ คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลมีขอ้กังวลหลักต่อการบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินได้แก่ ก. ปัญหาเกี่ยวกับเสรีภาพและความปลอดภัย โดยเฉพาะ
กระบวนการจับกุมและควบคุมตัว ข. การปฏิบัติต่อผู้ถกูควบคุมตัว ค. การบังคับบุคคลให้สูญหาย และ ง. การงดเว้นโทษความผิดที่กระท าโดย
เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง โดยเรียกร้องให้รัฐบาลด าเนินการทบทวนกฎหมายดงักล่าวให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ หลกันิติธรรม และพันธกรณี 
ทางกฎหมายระหว่างประเทศ, ดูเพิ่มเติมที่ คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล, อ านาจมากขึ้น ความรับผิดชอบน้อยลง พระราชก าหนดสถานการณ์
ฉุกเฉินฉบับใหมข่องประเทศไทย, สิงหาคม ๒๕๔๘, และคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล, การบังคับใช้พระราชก าหนดบริหารราชการใน



๑๕๕ 

ในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการฟ้องร้องด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดโดยอาศัยเพียงข้อมูล  
ที่ได้มาระหว่างการควบคุมตัวในค่ายทหาร๒๕๙    

๓.๔ การตัดกลไกตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจทางปกครอง 
การตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจที่ก าหนดให้องค์กรฝ่ายตุลาการมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบ

ถ่วงดุลการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร แม้ในห้วงเวลาที่กฎหมายความมั่นคงใช้บังคับเป็นหลักประกันว่าการใช้
อ านาจต้องอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายและใช้อ านาจตามหลักการได้สัดส่วน และมีกลไกส าคัญในการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างเคร่งครัดไม่ให้เดือดร้อนเกินสมควร ป้องกันการใช้อ านาจ
โดยมิชอบเพ่ือจะรับประกันว่าประชาชนที่ได้รับความเสียหายหรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจากมาตรการพิเศษต่าง ๆ 
เหล่านั้นจะได้รับความยุติธรรมและได้รับการชดเชยและฟ้ืนฟูเยียวยาอย่างเหมาะสม 

บทบัญญัติในกฎหมายความมั่นคงอันได้แก่พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
และพระราชบัญญัติความมั่นคงได้ตัดหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และอ านาจ  
ในการตรวจสอบถ่วงดุลโดยศาลปกครองในการใช้อ านาจพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น ๒๖๐จึงเท่ากับตัดกลไก 
การตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งหากเป็นการใช้อ านาจทางปกครองในภาวะปกติกลไกจะยังมีกลไกตรวจสอบถ่วงดุลอยู่ 

ข้อกฎหมายดังกล่าวนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยไว้แล้วว่าบทบัญญัติยกเว้นเขตอ านาจศาลปกครอง
ในการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของกฎและการกระท าตามพระราชก าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยให้เหตุผลว่าสิทธิ 
และเสรีภาพของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากมาตรการพิเศษนั้นยังคงได้รับความคุ้มครองเพราะผู้เสียหาย
ยังสามารถน าคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรมได้๒๖๑ 

แต่อ านาจการตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารโดยศาลยุติธรรมและศาลปกครองนั้นมีบริบทที่แตกต่างกัน 
การด าเนินคดีในศาลยุติธรรมมีลักษณะเป็นการใช้สิทธิเพ่ือให้ได้รับการชดเชยเยียวยาในทางแพ่งหรือทางอาญา  
อีกทั้งค าพิพากษายังมีผลผูกพันเฉพาะคู่ความเท่านั้นในขณะที่การด าเนินคดีในศาลปกครองหมายรวมถึงการให้
สิทธิประชาชนที่จะโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองได้ เช่น ประกาศ ข้อก าหนด 

                                                                                                                                                                                           
สถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศไทย, กรกฎาคม ๒๕๕๐, เข้าถึงได้ที่ https://www.icj.org/wp-content/uploads/2005/08/Thailand-
accountability-advocacy-2005-thai.pdf และhttps://www.icj.org/wp-content/uploads/2005/08/Thailand-accountability-
recomm-advocacy-2005-thai.pdf ตามล าดับ 

๒๕๙ การกกัตัวบุคคลไม่เกิน ๗ วันโดยไม่ผ่านการตรวจสอบทางศาลตามกฎอัยการศึก ต่อด้วยการควบคุมตัวโดยได้รับอนญุาตจากศาลไม่เกิน ๓๐ วัน
ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน แล้วจึงส่งฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญาต่อไป 

๒๖๐ มาตรา ๑๖ ของพ.ร.ก.ฉกุเฉินบัญญัติวา่ “ข้อก าหนด ประกาศ ค าสั่ง หรือการกระท าตามพระราชก าหนดนี้ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวธิี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายวา่ด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธพีิจารณาคดีปกครอง” และมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ของ พ.ร.บ.ความ
มั่นคงบัญญัติว่า “บรรดาข้อก าหนด ประกาศ ค าสั่ง หรอืการกระท าตามหมวดนี้ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธปีฏิบัติราชการทางปกครอง” 
และวรรคสอง “การด าเนินคดีใดๆ อันเนื่องมาจากข้อก าหนด ประกาศ ค าสั่ง หรือการกระท าตามหมวดนี้ให้อยู่ในอ านาจของศาลยุตธิรรม ทั้งนี้  
ในกรณีที่ศาลจะต้องพิจารณาเพื่อใช้มาตรการหรือวธิีการชัว่คราวก่อนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่งหรือวธิีพิจารณา 
ความอาญา แลว้แต่กรณี ให้ศาลเรียกเจา้พนักงานหรือพนักงานเจา้หน้าที่ซ่ึงออกข้อก าหนด ประกาศ หรือค าสั่ง หรือกระท าการนั้น มาเพื่อชี้แจง
ข้อเท็จจริง รายงาน หรือแสดงเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งใช้มาตรการหรือวิธกีารชั่วคราวดังกล่าวด้วย”  

๒๖๑ ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที ่๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ เร่ืองศาลปกครองสูงสุดส่งความเห็นเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิฉัย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ ว่า พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มาตรา ๑๖ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒๓ หรือไม่ 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2005/08/Thailand-accountability-advocacy-2005-thai.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2005/08/Thailand-accountability-advocacy-2005-thai.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2005/08/Thailand-accountability-recomm-advocacy-2005-thai.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2005/08/Thailand-accountability-recomm-advocacy-2005-thai.pdf


๑๕๖ 

และค าสั่งต่าง ๆ ที่นายกรัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าที่ออกใช้บังคับ อันจะท าให้การใช้อ านาจดังกล่าวสิ้นผลบังคับและ  
มีผลเป็นการทั่วไป๒๖๒ 

ตัวอย่างดังกล่าวชี้ชัดถึงปัญหาแนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบอ านาจในภาวะฉุกเฉินปัญหาการไม่เปิดช่อง
ให้ศาลปกครองได้มีโอกาสทบทวนการใช้อ านาจบริหารให้อยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายและความได้
สัดส่วนย่อมสร้างความสุ่มเสี่ยงที่จะท าให้มาตรการพิเศษที่มีนั้นก่อให้เกิดภาระเกินสมควรแก่เหตุ และก้าวล่วงสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนเกินสมควร รวมทั้งตัดช่องทางเข้าถึงความยุติธรรมและได้รับการชดเชยเยียวยา 
ที่เหมาะสม๒๖๓  

ดังนั้นจึงสมควรพิจารณาทบทวนยกเลิกมาตราในท านองดังกล่าวเพ่ือยืนยันหลักการแบ่งแยกอ านาจ
ระหว่างฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการ เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างมีประสิทธิผล 
แม้ในภาวะฉุกเฉินป้องกันการใช้อ านาจโดยมิชอบเพื่อจะรับประกันว่าประชาชนที่ได้รับความเสียหายหรือถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนจากมาตรการพิเศษต่าง ๆ เหล่านั้น จะได้รับความยุติธรรมและได้รับการชดเชยและฟ้ืนฟูเยียวยา
อย่างเหมาะสม 

๓.๕ การจ ากัดความรับผิดทางแพ่งและทางอาญา  
กฎหมายความมั่นคงมีบทบัญญัติที่จ ากัดความรับผิดของเจ้าหน้าที่อันเนื่องมาจากปฏิบัติการพิเศษ  

ตามกฎหมายความมั่นคง 
กล่าวส าหรับปฏิบัติการทางทหาร กฎอัยการศึก บัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งว่าบุคคลที่ได้รับผลกระทบจาก

ปฏิบัติการนั้นไม่อาจร้องขอค่าเสียหายจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้เลย๒๖๔จึงเท่ากับตัดสิทธิทางแพ่งที่จะเรียกร้อง 
ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายอันเนื่องมาจากมูลละเมิด และแม้จะไม่ได้ตัดสิทธิความรับผิดทางอาญา
แต่การฟ้องร้องคดีอาญาต่อเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติการทางทหารจนประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหาย 
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สิน อยู่ในเขตอ านาจศาลทหาร 

โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ว่าในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นเจ้าหน้าที่ทหาร พระราชบัญญัติ
ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ (พ.ร.บ.ศาลทหาร) ได้ตัดสิทธิผู้เสียหายจากการกระท าความผิดอาญาที่จะ
ฟ้องร้องด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเป็นเจ้าหน้าที่ทหารในศาลยุติธรรม โดยพระราชบัญญัติศาลทหารได้บัญญัติ
ให้บุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหารที่กระท าผิดต้องขึ้นศาลทหาร๒๖๕โดยผู้เสียหายไม่อาจฟ้องร้องด าเนินคดีต่อ 
ศาลทหารโดยตรงได ้
                                                           
๒๖๒ ญาดา หัตถธรรมนูญ, อ้างแล้ว. หน้า ๑๖ 
๒๖๓ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, มาตรการพิเศษในภาวะฉุกเฉินกับหลักสิทธิมนุษยชน กรณีศึกษา โควิด ๒๐๑๙, ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓, หน้า ๑๐-๑๒, เข้าถึง

ได้ที่ https://crcfthailand.org/2020/05/28/  
๒๖๔ มาตรา ๑๖ ของกฎอยัการศึก ๒๕๔๗ บัญญัติว่า “...บุคคลหรือบริษัทใดๆ จะรอ้งขอค่าเสียหายหรือค่าปรับอยา่งหนึ่งอย่างใด แก่เจา้หน้าที่ฝา่ยทหาร

ไม่ได้เลย...”  
๒๖๕ มาตรา ๑๓ ของพ.ร.บ.ศาลทหาร บัญญัติว่า “ศาลทหารมีอ านาจพจิารณาพพิากษาวางบทลงโทษผู้กระท าผิดต่อกฎหมายทหารหรือกฎหมายอื่น

ในทางอาญา ในคดีซ่ึงผู้กระท าผิดเป็นบคุคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหารในขณะกระท าผิด และมอี านาจสั่งลงโทษบุคคลใด ๆ ที่กระท าผิดฐานละเมิด
อ านาจศาลตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง” ทั้งนี้ มาตรา ๑๖ ของพ.ร.บ.ศาลทหาร บัญญัติวา่ “บุคคลที่อยู่ในอ านาจ 
ศาลทหาร คือ (๑) นายทหารชั้นสัญญาบัตรประจ าการ (๒) นายทหารชั้นสัญญาบัตรนอกประจ าการ เฉพาะเมื่อกระท าผิดต่อค าสั่งหรือข้อบังคับ 
ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร (๓) นายทหารประทวนและพลทหารกองประจ าการหรือประจ าการ หรือบุคคลที่รับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหาร (๔) นักเรียนทหารตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด (๕) ทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจ าการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร
ได้รับตัวไว้เพื่อให้เข้ารับราชการประจ าอยู่ในหน่วยทหาร (๖) พลเรือนที่สังกัดอยู่ในราชการทหาร เมื่อกระท าผิดในหน้าที่ราชการทหาร หรือกระท า
ผิดอย่างอื่นเฉพาะในหรือบริเวณ อาคาร ที่ตั้งหน่วยทหาร ที่พกัร้อน พักแรม เรือ อากาศยาน หรอืยานพาหนะใด ๆ ในความควบคุมของเจ้าหนา้ที่

https://crcfthailand.org/2020/05/28/


๑๕๗ 

กล่าวส าหรับปฏิบัติการภายใต้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน กฎหมายได้
บัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดทางแพ่ง อาญาหรือทางวินัย๒๖๖ แต่ผู้ได้รับความเสียหายยังคงมีสิทธิที่จะ
เรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ได้ 

บทบัญญัติลักษณะดังกล่าวข้างต้นขัดต่อหลักการแบ่งแยกอ านาจที่ก าหนดให้องค์กรฝ่ายตุลาการ
ตรวจสอบถ่วงดุลการกระท าของฝ่ายบริหารเพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไม่ให้เดือดร้อนเกินสมควร 
และป้องกันการใช้อ านาจโดยมิชอบ และสามารถเข้าถึงความยุติธรรมและได้รับการชดเชยเยียวยาที่เหมาะส ม 
โดยตุลาการท่ีเป็นอิสระ 

บทบัญญัติลักษณะดังกล่าวข้างต้นยังขัดต่อหลักความพร้อมรับผิด (accountability) ที่รัฐควรยืนยัน
หลักการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจเพ่ือรับประกันว่ารัฐจะน าตัวบุคคลที่กระท าความผิดมาเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมโดยไม่ปล่อยให้ลอยนวล (impunity) และรับประกันด้วยว่าประชาชนที่ได้รับความเสียหายหรือถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนจากมาตรการพิเศษต่าง ๆ เหล่านั้น จะได้รับความยุติธรรมและได้รับการชดเชยและฟ้ืนฟูเยียวยา
อย่างเหมาะสมถึงแม้รัฐจะตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน 

ดังนั้นจึงสมควรพิจารณาทบทวนบทบัญญัติในกฎหมายความมั่นคงและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งมีลักษณะเป็นจ ากัดอ านาจศาลยุติธรรมพลเรือนในการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็น
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร 

กล่าวโดยสรุป การบังคับใช้กฎหมายความม่ันคงหลายฉบับในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
ยาวนานจนเป็นเรื่องปกติชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จากการใช้กฎหมายทับซ้อนเกินความจ าเป็น  
การให้อ านาจอย่างกว้างกว้างแก่กองทัพเหนือฝ่ายพลเรือนในงานด้านความมั่น คงที่มีความหมายกินความ
กว้างขวางแต่กลับลดทอนอ านาจในการตรวจสอบถ่วงดุลจากองค์กรฝ่ายตุลาการและนิติบัญญัติซึ่งเป็นกลไกส าคัญ
ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนท าให้เกิดความสุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ต่อการบังคับใช้กฎหมายตามอ าเภอใจ
หรือลุแก่อ านาจ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไม่ต้องเยียวยารับผิดอีกท้ังยังสะท้อนถึงโครงสร้างบริหารราชการ
ในการจัดการกับปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ท่ีสิ้นเปลืองทั้งในเรื่องงบประมาณและก าลังคน 

สภาพการณ์ดังกล่าวขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ก าหนดให้รัฐมีหน้าที่คุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนแม้ในภาวะฉุกเฉินขัดต่อหลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐ และคุณค่าแห่งสังคมเสรีประชาธิปไตย  
ที่มุ่งจ ากัดอ านาจของรัฐภายใต้กฎหมาย และหลักการแบ่งแยกอ านาจระหว่างฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการ 
ที่ต้องมีการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจซึ่งกันและกันเพ่ือป้องกันการใช้อ านาจโดยอ าเภอใจหรือลุแก่อ านาจ 

หลักประกันดังกล่าวจะเป็นไปได้ในเชิงระบบก็ต่อเมื่อโครงสร้างอ านาจรัฐรับรองหลักการแบ่งแยกอ านาจ 
ระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการ ให้สามารถตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจระหว่างกันแม้ใน
สถานการณ์ที่รัฐต้องเผชิญกับภาวะฉุกเฉินสาธารณะที่คุกคามความอยู่รอดของชาติ ทั้งนี้ มาตรการพิเศษที่มีขึ้นนั้น
ยังคงต้องอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ และหลักความได้สัดส่วนเพ่ือยืนยันความสัมฤทธิ์

                                                                                                                                                                                           
ฝ่ายทหาร (๗) บุคคลซ่ึงต้องขังหรืออยู่ในความควบคุมของเจ้าหนา้ที่ฝ่ายทหารโดยชอบด้วยกฎหมาย (๘) เชลยศึกหรือชนชาติศัตรูซ่ึงอยู่ในความ
ควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝา่ยทหาร” 

๒๖๖ มาตรา ๑๗ ของพ.ร.ก.ฉุกเฉิน บัญญัติวา่ “พนักงานเจา้หนา้ที่และผู้มีอ านาจหนา้ที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.ก.นี้ไม่ต้องรับผิดทางแพ่ง 
ทางอาญา หรือทางวินยั เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในการระงับหรือป้องกันการกระท าผิดกฎหมาย หากเป็นการกระท าที่สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ  
และไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีจ าเป็น แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับความเสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” 



๑๕๘ 

ผลของมาตรการพิเศษที่เลือกใช้เท่าที่จ าเป็น และไม่ก่อภาระเดือดร้อนเกินสมควรแก่เหตุ โดยคณะอนุกรรมการฯ 
มีข้อเสนอแนะดังที่จะกล่าวในบทต่อไป 

 
ตาราง ๒ สรุปสภาพปัญหาจากกฎหมายความม่ันคงและการใช้บังคับในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๑. การบัญญัติเหตุแห่งการประกาศใช้
กฎหมายความม่ันคงอย่างเปิดกว้าง
ซ้ าซ้อนกันหลายฉบับ 

- เหตุแห่งการประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงบัญญัติไว้อย่างกว้าง 
เปิดช่องให้ผู้มีอ านาจประกาศสามารถใช้ดุลยพินิจในการได้อย่าง
กว้างขวาง  
- ขัดต่อหลัก ICCPR ทีก่ าหนดให้ภาวะฉุกเฉินต้องถึงขนาดเป็นภัย
สาธารณะซึ่งคุกคามความอยู่รอดของชาติ กล่าวคือ เป็นสถานการณ์ 
ที่มีลักษณะพิเศษและชั่วคราว และส่งผลคุกคามความอยู่รอดของชาติ 
เป็นภัยที่มีอยู่จริงหรือใกล้จะถึงซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชน 
โดยส่วนรวม และรัฐไม่มีหนทางอ่ืนใดที่จะรับมือกับภัยดังกล่าว 
- เกิดสภาพการณ์ประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ทับซ้อนกันหลายฉบับชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่อง
ของบทบัญญัติกฎหมายความมั่นคงที่ไม่สอดรับกับหลักนิติธรรม
และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน หน่วยงาน
ความมั่นคงสามารถเลือกใช้เครื่องมือทางกฎหมายความมั่นคง 
ได้พร้อมกันหลายฉบับบนฐานแห่งประกาศที่เป็นเหตุผลเดียวกัน  

๒. การตัดกลไกตรวจสอบถ่วงดุล 
การประกาศและขยายระยะเวลา
บังคับใช้กฎหมายความม่ันคง 

 

- กฎหมายความม่ันคงท้ังสามฉบับให้อ านาจเบ็ดเสร็จแก่ฝ่ายบริหาร 
ในการประกาศใช้กฎหมายความม่ันคง โดยไม่มีกลไกกลั่นกรองจาก
องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติและศาล  
- ขัดต่อหลักการแบ่งแยกอ านาจระหว่างฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการ 
ที่ต้องมีการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจซึ่งกันและกันเพ่ือป้องกัน
การใช้อ านาจโดยอ าเภอใจหรือลุแก่อ านาจ 
- การที่กฎอัยการศึกมอบอ านาจฝ่ายบริหารให้อยู่ภายใต้บทบาทของ
กองทัพยิ่งไปกว่ารัฐบาลพลเรือนที่มาจากฝ่ายการเมืองยิ่งซ้ าเติม
ปัญหาการขาดการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจ  
- การก าหนดให้มีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลเป็นหลักประกันส าคัญว่า 
การประกาศใช้อ านาจพิเศษดังกล่าวต้องมีผลเป็นการชั่วคราว และ
ต้องด าเนินการเท่าที่จ าเป็นในระยะเวลาอันสั้น การประกาศภาวะ
ฉุกเฉินต้องไม่ใช่ภาวะฉุกเฉินที่ไม่มีก าหนด ซึ่งสอดรับกับ ICCPR  
ข้อ ๔ (๑)  

๓. การให้อ านาจกว้างขวางแก่กองทัพ
และมีอ านาจพิเศษตามกฎหมาย
ความม่ันคงหลายฉบับ  

- กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ซึ่งมีแม่ทัพ
ภาคท่ี ๔ ด ารงต าแหน่ง ผอ.รมน.ภาค โดยกองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า มีอ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายความ



๑๕๙ 

 มั่นคงทั้งสามฉบับ รวมทั้งมีอ านาจหน้าที่ออกข้อก าหนด ระเบียบ  
และค าสั่งต่าง ๆ  
- เท่ากับว่ากองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า 
มีอ านาจเบ็ดเสร็จที่จะเลือกใช้เครื่องมือทางกฎหมายฉบับใดก็ได้ 
ในการจัดการกับสถานการณ์ความรุนแรง  
- ถึงแม้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.
รมน.) จะมีนโยบายที่ “เน้นการบังคับใช้กฎหมายปกติ ลดขนาด 
การบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง ใช้กฎหมายอาญาปกติ ใช้มาตรการ
พิเศษเท่าท่ีจ าเป็น ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการเพ่ิมภาระหรือกระทบต่อสิทธิ
ของประชาชนเกินสมควร” ก็ตามแต่กลับไม่มีหลักประกันทาง
กฎหมายและกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลที่เป็นรูปธรรมเท่าใดนัก 
กฎหมายความม่ันคงท้ังในเชิงโครงสร้างและการบังคับใช้ยังคงให้
อ านาจดุลยพินิจแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารอย่างกว้างขวางในงานด้าน
ความมั่นคง   
- ขัดต่อ ICCPR ข้อ ๔ (๑) ที่ก าหนดให้มาตรการพิเศษท่ีมีข้ึนในภาวะ
ฉุกเฉินต้องอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมาย หลักการห้ามเลือก
ปฏิบัติ และสอดคล้องกับหลักความจ าเป็นและได้สัดส่วน ตลอดจน
หลักความสอดคล้องกับพันธกรณีของรัฐตามกฎหมายระหว่างประเทศ  
- การเปิดช่องให้ฝ่ายความมั่นคงใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะ
เลือกใช้เครื่องมือทางกฎหมายฉบับใดก็ได้ อีกท้ังให้อ านาจเบ็ดเสร็จ 
ในการออกข้อก าหนดหรือข้อห้ามต่าง ๆ นั้น ขัดต่อหลักความจ าเป็น 
ไม่เหมาะกับสถานการณ์ และสร้างความสับสน เกิดความไม่ชัดเจน 
และสุ่มเสี่ยงต่อการบังคับใช้กฎหมายตามอ าเภอใจหรือลุแก่อ านาจ 
ต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

๔. การตัดกลไกตรวจสอบถ่วงดุลการใช้
อ านาจทางปกครอง 

 

- บทบัญญัติในกฎหมายความมั่นคงอันได้แก่พระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและพระราชบัญญัติ 
ความมั่นคงได้ตัดหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง และอ านาจในการตรวจสอบถ่วงดุลโดยศาลปกครอง 
ในการใช้อ านาจพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นจึงเท่ากับตัดกลไก 
การตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งแตกต่างจากการใช้อ านาจทางปกครอง 
ในภาวะปกติ 
- แม้ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยไว้แล้วว่าบทบัญญัติยกเว้นเขตอ านาจ
ศาลปกครองดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากผู้เสียหายยัง
สามารถน าคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรมได้  
- แต่อ านาจการตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารโดยศาลยุติธรรมและศาล



๑๖๐ 

ปกครองนั้นอาศัยบริบทที่แตกต่างกัน การตัดอ านาจศาลปกครอง
ส่งผลให้ประชาชนไม่มีสิทธิที่จะโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของ
ประกาศ ข้อก าหนดและค าสั่งต่าง ๆ ได้ อันจะท าให้การใช้อ านาจ
ดังกล่าวสิ้นผลบังคับและมีผลเป็นการทั่วไป  
- ดังนั้นจึงสมควรพิจารณาทบทวนยกเลิกมาตราในท านองดังกล่าว 
เพ่ือยืนยันหลักการแบ่งแยกอ านาจระหว่างฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ 
และตุลาการ เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างมี
ประสิทธิผลแม้ในภาวะฉุกเฉิน ป้องกันการใช้อ านาจโดยมิชอบเพ่ือจะ
รับประกันว่าประชาชนที่ได้รับความเสียหายหรือถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนจากมาตรการพิเศษต่าง ๆ เหล่านั้น จะได้รับความยุติธรรม
และได้รับการชดเชยและฟ้ืนฟูเยียวยาอย่างเหมาะสม 

๕. การจ ากัดความรับผิดทางแพ่งและ
ทางอาญา 

- กฎหมายความม่ันคงมีบทบัญญัติที่จ ากัดความรับผิดของเจ้าหน้าที่ 
- กล่าวส าหรับปฏิบัติการทางทหาร กฎอัยการศึกบัญญัติไว้อย่างชัดแจ้ง
ว่าบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากปฏิบัติการนั้นไม่อาจร้องขอค่าเสียหาย
จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้เลยจงึเท่ากับตัดสิทธิทางแพ่งที่จะเรียกร้อง
ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายอันเนื่องมาจากมูลละเมิด  
- ยิ่งไปกว่านั้นพระราชบัญญัติศาลทหารได้ตัดสิทธิผู้เสียหายจากการ
กระท าความผิดอาญาที่จะฟ้องร้องด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด 
เป็นเจ้าหน้าที่ทหารในศาลยุติธรรม โดยพ.ร.บ.ศาลทหารบัญญัติให้
บุคคลที่อยู่ในอ านาจศาลทหารที่กระท าผิดต้องขึ้นศาลทหารท าให้
ผู้เสียหายไม่อาจฟ้องร้องด าเนินคดีต่อศาลทหารโดยตรงได้ 
 
- กล่าวส าหรับปฏิบัติการภายใต้พระราชก าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉินกฎหมายได้บัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าไม่ต้อง 
รับผิดทางแพ่ง อาญาหรือทางวินัย แต่ผู้ได้รับความเสียหายยังคงมี
สิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
- ขัดต่อหลักการแบ่งแยกอ านาจที่ก าหนดให้องค์กรฝ่ายตุลาการ
ตรวจสอบถ่วงดุลการกระท าของฝ่ายบริหารเพื่อคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนไม่ให้เดือดร้อนเกินสมควร และป้องกันการใช้
อ านาจโดยมิชอบ และสามารถเข้าถึงความยุติธรรมและได้รับการ
ชดเชยเยียวยาที่เหมาะสมโดยตุลาการที่เป็นอิสระ  
- ขัดต่อหลักความพร้อมรับผิด (accountability) ที่รัฐควรยืนยัน
หลักการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจ เพื่อรับประกันว่ารัฐจะน าตัว
บุคคลที่กระท าความผิดมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยไม่ปล่อยให้
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ลอยนวล (impunity)  
- ดังนั้นจึงสมควรพิจารณาทบทวนบทบัญญัติในกฎหมายความม่ันคง
และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีลักษณะเป็นจ ากัดอ านาจศาล
ยุติธรรมพลเรือนในการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ 
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร   

 
 



๗.๓ ประเด็นการพิจารณาที่ ๓ 
รายงานการศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิชนเผ่าพ้ืนเมือง ชาติพันธุ์ และความคุ้มครอง

ทางกฎหมาย 
บทที่ ๑ 

บทน า 
๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เมื่อกล่าวถึง “สิทธิมนุษยชน” โดยทั่วไปหมายถึงสิทธิที่มีอยู่โดยก าเนิดของมนุษย์ ( Inherent Rights) 
อันเป็นสากลที่ไม่อาจถูกพรากไปจากตัวบุคคลหรือมอบให้แก่กันได้รวมถึงสิทธิที่เป็นพื้นฐาน อันได้แก่ สิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมืองกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เป็นอิสระและไม่อาจถูกแยกออกจากกัน 
(Independent and indivisible) ทั้งนี้ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยรัฐจักต้องตั้งอยู่บนหลักความเสมอภาค 
(Equality) ความเป็นธรรม (Equity) และการไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discrimination) ไม่ว่าบุคคลจะมีความ
แตกต่างกันในทางกายภาพ เชื้อชาติ สีผิว ชาติก าเนิด ทัศนคติ ความเชื่อ และ/หรือสถานภาพใดหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ 
สิทธิมนุษยชนอาจมีข้อจ ากัดหรือตั้งเงื่อนไขในการใช้สิทธิได้ก็ต่อเมื่อข้อจ ากัดเช่นว่านั้นเป็นไปเพ่ือคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนของบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม โดยรัฐมีภาระผูกพันภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศที่จะเคารพ ส่งเสริม 
คุ้มครองและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอันเป็นสากลด้วย ซึ่งภาระผูกพันดังกล่าวหมายความว่ารัฐจักต้องงดเว้น
จากการเข้าแทรกแซงการใช้สิทธิมนุษยชนต้องคุ้มครองบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
ต้องด าเนินการในเชิงบวกเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สิทธิดังกล่าวด้วย 

นับตั้งแต่ที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้รับรอง “ปฏิญญาสากลแห่งสิทธิมนุษยชน” (Universal 
Declaration of Human Rights) ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ประเทศภาคีสมาชิกได้ร่วมกันพัฒนาสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศขึ้นมาอีกหลายฉบับ ได้แก่ ปฏิญญา กฎบัตร อนุสัญญา กติการะหว่างประเทศ พิธีสาร และความตกลงต่าง ๆ 
เหล่านี้ถือเป็นเครื่องมือระหว่างประเทศ (International Instruments) ซึ่งมีทั้งที่ผูกพันทางกฎหมาย (Legal 
Binding Instruments) และที่ไม่ผูกพันทางกฎหมาย (Non-Legal Binding Instruments) ที่รัฐภาคีรับปฏิบัติ 
ด้วยความสมัครใจ เมื่อประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของสหประชาชาติล าดับที่ ๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๔๘๙ 
จึงมีความผูกพันตามพันธกรณีระหว่างประเทศเหล่านี้ที่ประเทศไทยได้ร่วมให้การรับรอง โดยเฉพาะในเรื่องที่ได้
ร่วมให้สัตยาบันไว้ทั้งหมด 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ อันถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศในส่วนที่เก่ียวข้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชนมีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายระหว่างประเทศในหลายลักษณะ โดยที่มาตรา 
๔๓ และมาตรา ๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ 
และจัดให้มีพ้ืนที่สาธารณะส าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และมีหน้าที่อนุรักษ์ คุ้มครองบ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหาร
จัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ 
ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมด าเนินการและ
ได้รับประโยชน์จากการด าเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติรวมทั้งได้บัญญัติให้บุคคลและชุมชนมีสิทธิ  
ในการจัดให้มีระบบสวัสดิการชุมชน และให้บุคคลและชุมชนมีสิทธิที่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐ
ในการด าเนินการดังกล่าวได้ นอกจากนี้ มาตรา ๗๐ ของรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ยังก าหนดให้ ‘รัฐพึงส่งเสริม



๑๖๓ 

และให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิด ารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และ
วิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวน...’ 

ยิ่งกว่านั้นรัฐธรรมนูญมาตรา ๗๗ ที่วางหลักการไว้ในวรรคหนึ่งว่า ‘รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่
จ าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์หรือที่ เป็น
อุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน... ’ และ 
วรรคสองของมาตรา ๗๗ ที่ก าหนดเงื่อนไขในการออกกฎหมายว่า ‘ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็น
ระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการ
พิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอนเม่ือกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วรัฐพึงจัดให้มีการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วยเพื่อพัฒนา
กฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป’ 

ประเด็นสิทธิในที่ท ากินซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิ 
ในการสืบทอดมรดกที่เป็นพ้ืนที่บรรพบุรุษ (Ancestor Domain) อันถือเป็นหลักการที่ยอมรับกันเป็นสากล 
ที่กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยหลายฉบับยังไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
กฎหมายระหว่างประเทศในเรื่องดังกล่าว และส่งผลให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการถูกไล่รื้อที่อยู่อาศัย ที่ท ากิน การเข้ายึดพ้ืนที่ท ากินที่สืบทอดมรดก การจับกุมและการบังคับอพยพ 
ออกจากถิ่นที่อยู่ปัญหาเหล่านี้มีรากฐานมาจากทัศนคติรวมทั้งมายาคติของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์
ส่วนน้อยและคนชายขอบของสังคม โดยภาครัฐยึดถือบทบัญญัติแห่งกฎหมายและนโยบายที่เน้นในลักษณะ 
การผูกขาดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอันรวมถึงที่ดินในพ้ืนที่คุ้มครองต่าง ๆ ให้เป็นเอกสิทธิ์ของตนแต่เพียง
ล าพัง จึงเป็นมูลเหตุให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนอย่างต่อเนื่องมาตลอด นอกจากนี้ ยังมีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านอื่น ๆ รวมถึงการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มชาติพันธุ์และคนชายขอบเกิดข้ึนเป็นระยะ ๆ 

เพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเหล่านี้อย่างจริงจังและให้มีความยั่งยืนจึงมีความจ าเป็นต้อง
มีการศึกษารวบรวมองค์ความรู้ที่มีลักษณะเป็นองค์รวมถึงสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยให้มี  
ความครอบคลุมทั้งลักษณะความรุนแรงและความถี่ของการละเมิดสิทธิมนุษยชนประเภทต่าง ๆ ประสิทธิภาพ 
ของกลไกและวิธีการการแก้ไขและการเยียวยาที่มีอยู่เพ่ือใช้เป็นข้อสนเทศประกอบการพิจารณาแนวทางป้องกัน 
หลีกเลี่ยงและแก้ไขปัญหาและการเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการประทุษร้ายประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
และมีความยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ ด้วยความมุ่งหวังว่าความรู้และประสบการณ์เหล่านี้จะสามารถน ามาใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนากฎหมายที่ช่วยส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของชนเผ่าพ้ืนเมือง/กลุ่มชาติพันธุ์ให้พวกเขาสามารถด ารง  
วิถีชีวิตทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษและสามารถพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ตลอดจนร่วมเป็นพลัง
สร้างสรรค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
๑) เพ่ือศึกษารวบรวมสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยและคนชายขอบ

ของสังคมไทยให้สามารถอธิบายประเภทและรายละเอียดของการละเมิดในลักษณะต่าง ๆ ได ้
๒) เพ่ือใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการวิเคราะห์สาเหตุปัจจัยและบริบทของการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนประเภทต่าง ๆ ได้ ร่วมกับความเห็นและข้อสังเกตทางวิชาการ 



๑๖๔ 

๓) เพ่ือระดมข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะจากผู้เป็นเหยื่อของการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เพ่ือสังเคราะห์ขึ้นเป็นแนวทางป้องกัน หลีกเลี่ยงและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีประสิทธิภาพและมี
ความยั่งยืนในประเทศไทยสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๔) เพ่ือระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากฎหมายที่ช่วยส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนของชนเผ่าพื้นเมือง/กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย 

๑.๓ ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษานี้มุ่งท าความเข้าใจวิถีชีวิตตามจารีตประเพณีของชนเผ่าพื้นเมือง/กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย

ที่ด ารงอยู่ในปัจจุบันโดยสัมพันธ์กับกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง การรวบรวมกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และการลอบประทุษร้ายประชาชนของชนเผ่าพ้ืนเมือง/กลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ และเหตุปัจจัยของ
การละเมิดดังกล่าว รวมทั้งแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาของการละเมิดสิทธิมนุษยชนของชนเผ่าพ้ืนเมือง/  
กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ 

๑.๔ วิธีการศึกษา 
๑) ศึกษาทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (เช่น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

กระทรวงยุติธรรม และมูลนิธิผสานวัฒนธรรม เป็นต้น) 
๒) คัดเลือกเข้าเยี่ยมพ้ืนที่ที่มีกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน อย่างน้อย ๓ แห่ง 
๓) จัดเวทีเสวนาผู้มีส่วนได้เสีย ครอบคลุมผู้แทนชนเผ่าพ้ืนเมือง/กลุ่มชาติพันธุ์-คนชายขอบที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนักวิชาการ 
๔) รวบรวมข้อมูลและข้อสนเทศสังเคราะห์ขึ้นเป็นรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเพ่ือน าเสนอต่อ

สภาผู้แทนราษฎร 

๑.๕ ระยะเวลาในการศึกษา 
รวมระยะเวลาในการศึกษา ๒ เดือน นับจากเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๑.๖ ผลผลิต 
รายงานการสังเคราะห์สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนและการลอบประทุษร้ายประชาชนของ  

ชนเผ่าพ้ืนเมือง/กลุ่มชาติพันธุ์ และแนวทางการคุ้มครองทางกฎหมาย 

๑.๗ ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 
๑) เป็นแนวทางให้มีการพัฒนาและ/หรือปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่เสริมสร้างการเคารพและ

ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนที่เป็นสากลโดยเฉพาะต่อชนเผ่าพ้ืนเมือง/กลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยและคนชายขอบ 
๒) ชนเผ่าพ้ืนเมือง/กลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยและคนชายขอบมีสิทธิและเสรีภาพตามเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเข้าร่วมผูกพัน 
๓) หน่วยงานของรัฐมีความรู้ ความเข้าใจ และเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนที่เป็นสากล 
๔) เป็นแนวทางให้มีการสนับสนุนการศึกษาสิทธิมนุษยชน (Human Rights Education) ในสถานศึกษา

ในทุกระดับ 
 



บทที่ ๒ 
 

การทบทวนข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง 
๒.๑ แนวคิดและข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้อง 

๑) ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ 
ในทวีปเอเชียประมาณว่ามีชนเผ่าพ้ืนเมือง ๔๑๑ ล้านคน๒๖๗ ส าหรับในประเทศไทยมีรายงานว่า 

ปัจจุบันมีกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ในพ้ืนที่ครอบคลุม จ านวน ๖๗ จังหวัด ๕๖ กลุ่ม๒๖๘ มีประชากรรวมประมาณ 
๖,๑๐๐,๐๐๐ คน จ าแนกโดยลักษณะการตั้งถ่ินฐานได้ ๔ ลักษณะ คือ 

ก. กลุ่มชาติพันธุ์บนพ้ืนที่สูง หรือ “ชาวเขา” “ชาวไทยภูเขา” จ านวน ๑๓ กลุ่ม ได้แก่ กะเหรี่ยง ม้ง 
(แม้ว) เมี่ยน (เย้า) ลีซู (ลีซอ) ละหู่ (มูเซอ) อ่าข่า (อีก้อ) ลเวือะ ถิ่น ขมุ จีนฮ่อ ตองซู คะฉิ่น และดาราอาง  
(ปะด่อง)  

ข. กลุ่มชาติพันธุ์ตั้งถิ่นฐานในพ้ืนที่ราบ จ านวน ๓๘ กลุ่ม ได้แก่ มอญ ไทลื้อ ไททรงด า ไทใหญ่  
ไทเขิน ไทยอง ไตหย่า ไทยวน ภูไท ลาวครั่ง ลาวแง้ว ลาวกา ลาวตี้ ลาวเวียง แสก เซเร ปรัง บรู(โช่) โช่ง โช ทะวิง 
อึมปี ก๋อง กุลา ชอุโอจ (ชุอุ้ง) กูย (ส่วย) ญัฮกรู (ชาวบน) ญ้อ โย้ย เขมรถิ่นไทย เวียดนาม (ญวน) เญอ หมี่ซอ (บีชู) 
ชอง กระชอง มลายู กะเลิง และลาวโซ่ง (ไทยด า) 

ค. กลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งถิ่นฐานในทะเล หรือ “ชาวเล” จานวน ๓ กลุ่ม ได้แก่ มอแกน มอแกลน และ 
อูรักละโว้ย 

ง. กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในป่า จ านวน ๒ กลุ่ม ได้แก่ มละบร ิและมานิ๒๖๙ 
กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้มีประวัติความเป็นมาร่วมกับการสร้างชาติไทยและมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแผ่นดิน

และทรัพยากรธรรมชาติมาอย่างยาวนานด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์นี้ ประเทศไทยจึงได้รับการยอมรับว่ามี
ลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมทั้งโดยประวัติศาสตร์และในสภาพปัจจุบัน อย่างไรก็ตามกระบวนการพัฒนา
ประเทศไปสู่ความทันสมัย และกระแสโลกาภิวัตน์ได้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยเหล่านี้ให้เกิดความ
เบี่ยงเบนไปจากวิถีวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของตนเองในหลายกลุ่ม และบางกลุ่มยังถูกผสมกลมกลืนเข้าสู่
กระแสวัฒนธรรมหลัก จนเข้าข่ายที่วัฒนธรรมและภาษาแม่ใกล้สูญหายไม่น้อยกว่า ๑๐ กลุ่ม 

 
 

                                                           
๒๖๗ แกม อวุงชิ ชิมเรย์ “ปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “ภาพรวมสถานการณด์้านสิทธมินุษยชนของชนเผ่าพื้นเมือง/กลุม่ชาติพนัธุ์” ใน รายงานสรุปผล 

การประชมุเชงิปฏิบตัิการ เรื่อง สถานการณ์สิทธชินเผ่าพื้นเมือง ชาติพันธุ์ และความคุ้มครองทางกฎหมาย ณ โรงแรมคุ้มภูค า อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ๑๐ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๒๖๘ การแบ่งกลุ่มชาติพันธุ์ใช้เกณฑ์การแบ่งกลุ่มเป็น ๒ แนวทางด้วยกัน คือ แนวทางแรก การแบ่งกลุ่มตามชื่อเรียกที่กลุ่มชาติพันธุ์ใช้เรียกตนเอง 
ปัจจุบันศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ใช้เกณฑ์นี้ในการแบ่งกลุ่มชาติพันธุ์ได้ ๗๐ กลุ่มชาติพันธุ์ (สนใจดฐูานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ 
https://www.sac.or.th/databases/ethnic-groups/ethnicGroups) แนวทางที่สอง การแบ่งกลุ่มชาติพันธุโ์ดยนักวิชาการซ่ึงใช้หลักเกณฑ์ 
การแบ่งจากตระกูลภาษาและประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ปัจจุบันสถาบันวิชาการ เช่น สถาบันวจิัยภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล แบ่งกลุ่ม
ชาติพันธุ์ได้ ๕๖ กลุ่มชาติพันธุ ์

๒๖๙ รายงานการศึกษา เร่ือง “สภาพปัญหาและแนวทางส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย” คณะอนุกรรมาธิการเพือ่พิจารณาศึกษา
ด้านผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และกลุ่มชาติพันธุ ์ภายใต้คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอาย ุผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร ๒๕๖๓ 



๑๖๖ 

๒) นิยามศัพท์ของช่ือเรียก 
ค าว่ากลุ่มชาติพันธุ์ (Ethnic Group) หรือความเป็นชาติพันธุ์ (Ethnicity) เป็นศัพท์ประดิษฐ์ในทาง

วิชาการเป็นการจัดกลุ่มประชากรผู้ระบุกันและกันที่มักจะอยู่บนพ้ืนฐานของความเหมือนที่เหมารวมร่วมกัน อาทิ
เช่น ภาษา บรรพบุรุษ ประวัติ สังคม วัฒนธรรม ประชาชาติหรือการปฏิบัติทางสังคมภายในพ้ืนที่ที่อาศัยอยู่ (ท่ีมา: 
Wikipedia, the Free Encyclopedia.) หรือเป็นกลุ่มใหญ่หรือเชื่อมโยงกับกลุ่มใหญ่ที่มีลักษณะร่วมกันทางเชื้อชาติ 
ประชาชาติ ชนเผ่า ศาสนา ภาษา หรือก าเนิดทางวัฒนธรรมหรือภูมิหลังทางวัฒนธรรม (ที่มา: Merriam-Webster.) 
ค าจ ากัดความเช่นนี้จึงหมายรวมประชาชนทุกคนในประเทศหนึ่งว่าต้องสังกัดชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์หนึ่งซ่ึงมิได้
เกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจหรือสถานภาพทางสังคมหรือความสัมพันธ์เชิงอ านาจใด ๆ 

อย่างไรก็ตามในระดับระหว่างประเทศพบว่ายังมีประชากรที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังคงรักษาวิถีชีวิต
ตามประเพณีด้วยอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภาษาของตนเองแต่มีลักษณะร่วมกันคือความด้อยโอกาสและ 
ความเป็นคนชายขอบของสังคมอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งแต่ละประเทศใช้ชื่อเรียกกลุ่มชนเหล่านี้แตกต่างกันไป 
อาทิเช่น : 

 ประเทศอินเดีย เรียกว่า อดิวาสี และชนเผ่าขึ้นทะเบียน (Scheduled Tribe) 
 ประเทศอินโดนีเซีย เรียกว่า มัสยารากัต และอาดัต 
 ประเทศมาเลเซีย เรียกว่า โอรัง อัสลี และโอรัง อาซัล 
 ประเทศฟิลิปปินส์ เรียกว่า ชุมชนวัฒนธรรมชนเผ่าพ้ืนเมือง (นิยามตามกฎหมายใหม่) 
 ประเทศออสเตรเลีย เรียกว่า อบอริจินส์ (Aborigines) หรือชนพ้ืนเมือง 
 ประเทศแคนาดา เรียกว่า First Nation (ประชาชาติแรก) Native Indians (ชาวอินเดียน

พ้ืนเมือง) Native American (ชาวอเมริกันพ้ืนเมือง) 
 ประเทศเปรู เรียกว่า Pueblos Indigenas หรือ ชนเผ่าพ้ืนเมือง (Indigenous People) 
 ประเทศญี่ปุ่น เรียกว่า ชนเผ่าพ้ืนเมือง (Indigenous People) ซึ่งหมายถึงชาวไอนุ 
 ประเทศไทย เรียกว่า ชาวเขา และชาวเล (ไม่มีชื่อเรียกรวม) 
ด้วยเหตุนี้ โฮเซ่ อาร์ มาร์ติเนซ โคโบ (Jose R. Martinez Cobo) ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติ 

หลังจากที่ได้ศึกษาสถานการณ์ของประชากรที่เป็นชนเผ่าพ้ืนเมืองแล้วจึงได้เสนอนิยามที่ใช้เป็นค ากลางไว้ใน
รายงานของเขา (๒๕๒๗) ดังนี้: 

‘ชนเผ่าพ้ืนเมือง (Indigenous People) หมายถึง ชุมชน ประชาชน และประชาชาติที่เป็นชนเผ่า
พ้ืนเมืองคือผู้ที่โดยความสืบเนื่องทางประวัติศาสตร์กับสังคมก่อนการรุกรานและก่อนอาณานิคมที่เกิดขึ้น 
ในดินแดนของตน พิจารณาตนเองว่ามีความแตกต่างไปจากภาคส่วนอ่ืน ๆ ของสังคม  ที่บัดนี้ยังคงอยู่ใน
ประเทศเหล่านั้นหรือหลายส่วนของประเทศ พวกเขามิได้เป็นกลุ่มครอบง าของสังคม และมีความมุ่งม่ันที่จะ
อนุรักษ์ พัฒนาและสืบทอดเขตแดนของบรรพบุรุษและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตนสู่คนรุ่นอนาคต ในฐานะ
ที่เป็นรากฐานของการด ารงอยู่ในฐานะของประชาชน อันเป็นไปตามแบบแผนทางวัฒนธรรม สถาบันทางสังคม 
และระบบนิติธรรมของตน’๒๗๐ 

                                                           
๒๗๐ EC/N.๔/Sub.๒/๑๙๘๖/๗/Add.๔. pa. ๓๗๙ 



๑๖๗ 

และในเวลาต่อมาในปี ๒๕๕๐ สหประชาชาติได้ประกาศโดยมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่ซึ่งประเทศไทย
ได้ร่วมให้ความเห็นชอบอยู่ด้วย คือ “ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง” (United Nations 
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) ที่เรียกกันโดยย่อว่า UNDRIP ซึ่งมิได้มีนัยรับรองสิทธิ
ของความเป็นชาติพันธุ์ทั่วไปในประเทศหนึ่งใด  

นับจากนั้นมาหน่วยงานต่าง ๆ ของสหประชาชาติ อาทิเช่น แผนงานสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ 
(UNEP) ได้ยอมรับและอธิบายความเป็นชนเผ่าพ้ืนเมืองดังนี้ : 

‘ไม่มีนิยามที่เป็นสากล มาตรฐาน โดยมักจะพิจารณาว่าหมายรวมกลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ และผู้สืบ 
เชื้อสายผู้มีความสืบเนื่องทางประวัติศาสตร์หรือเกี่ยวพันกับภูมิภาคหนึ่งหรือบางส่วนของภูมิภาคและเป็นผู้ซึ่ง
ปัจจุบันอาศัยอยู่หรือเคยอาศัยอยู่ในภูมิภาคนั้นก่อนเป็นอาณานิคมหรือการผนวกดินแดน หรืออยู่ ร่วมกับ 
กลุ่มวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ในช่วงการก่อตัวของรัฐชาติหรือเป็นอิสระหรือแยกตัวออกจากการปกครองที่กล่าวอ้างโดยรัฐชาติ 
และยิ่งกว่านั้นเป็นผู้ยังคงรักษาบุคลิกลักษณะเฉพาะของภาษา วัฒนธรรมและสังคม/องค์กรไว้ได้อย่างน้อยก็เป็น
บางส่วนและในการท าเช่นนั้นยังคงรักษาความแตกต่างบางระดับจากประชากรที่แวดล้อมและวัฒนธรรมที่ครอบง า
ของรัฐชาติทั้งยังรวมถึงประชาชนที่ระบุตนเองว่าเป็น Indigenous และเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับเช่นนั้นโดยคน
กลุ่มอ่ืน ๆ  

ดังนั้น การที่รัฐบาลไทยไม่ยอมรับว่าประเทศไทยมีชนเผ่าพ้ืนเมืองจึงไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
ของประเทศและขอบเขตความหมายที่ยอมรับกันในบรรดาหน่วยงานของสหประชาชาติโดยเฉพาะเกณฑ์ประการหนึ่ง
คือ ‘การระบุตนเอง’ (Self-Identification) ของกลุ่มชาติพันธุ์นั้น ๆ ว่าเป็นชนเผ่าพ้ืนเมืองและได้รับการยอมรับ
จากกลุ่มอ่ืน ๆ ตามนั้น สิ่งที่ท าให้ความเป็นชนเผ่าพ้ืนเมืองมีความหมายแตกต่างอย่างส าคัญไปจากความเป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ์ คือ การระบุความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ด้อยกว่าเพราะมิใช่กลุ่มครอบง าทางสังคม 

ประเด็นการนิยามความหมายของชนเผ่าพ้ืนเมืองและกลุ่มชาติพันธ์ ซึ่งเป็น ๒ ค าที่ถูกน ามาใช้ในการ
เคลื่อนไหวเรื่องสิทธิชนเผ่าพ้ืนเมืองและชาติพันธุ์ มีประเด็นข้อสังเกตที่ควรพิจารณา ๒ ประการได้แก่  

ประการแรก ค าว่า “ชาติพันธุ์” เป็นค าเชิงวิชาการที่มีนิยามหลากหลาย เลื่อนไหล ไม่ตายตัว  
ยิ่งไปกว่านั้นการที่ชุมชนหรือผู้คนจะนิยามว่าตนเองหรือชุมชนเป็นชาติพันธุ์ใดก็ยังมีความยืดหยุ่นและเลื่อนไหล
ในทางตรงกันข้ามในเชิงกฎหมายค าศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้จ าเป็นต้องมีนิยามที่ชัดเจน ตายตัว และเป็นที่ยอมรับในระดับหนึ่ง
เพ่ือที่จะไม่ก่อให้เกิดการตีความที่แตกต่างหลากหลาย เรื่อง “กลุ่มชาติพันธุ์” จึงเป็นประเด็นส าคัญที่จะต้องค้นหา
และรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านก่อนที่จะก าหนดนิยามและน ามาใช้ในร่างพระราชบัญญัติเพราะหากใช้ใน
ความหมายกว้างก็จะกว้างขวางเกินไปจนกระทั่งรวมกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นไทยเชื้อสายจีน 
ไทยเชื้อสายอินเดีย หรือไทยเชื้อสายอื่น ๆ แต่หากใช้ในความหมายแคบเกินไปก็จะไม่ครอบคลุมกลุ่มที่กฎหมายนี้มี
เจตนารมณ์จะปกป้องคุ้มครองและส่งเสริม รวมทั้งจะไม่รองรับสถานการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 

ทั้งนี้จากการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้น การเป็น “กลุ่มชาติพันธุ์” ที่จะก าหนดนิยาม 
ในร่างพระราชบัญญัติฯ มีหลักในการพิจารณา ๕ ประการ กล่าวคือ  

(๑) เป็นกลุ่มคนหรือชุมชนที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ใดหรือบริเวณใดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานมีการอยู่อาศัย
และการท ามาหากินที่พ่ึงพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่นั้น รวมทั้งมีวิถีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่เน้นความ
ยั่งยืน 

(๒) มีการสืบทอดแบบแผนทางวัฒนธรรม ภาษา และขนบประเพณี  



๑๖๘ 

(๓) มีส านึกในความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ และในระดับบุคคล มีการระบุตัวตนชัดเจนว่าเป็นสมาชิกกลุ่ม
ชาติพันธุ์ 

(๔) เป็นกลุ่มที่มีประชากรจ านวนน้อยท่ามกลางประชากรหลักในประเทศ 
(๕) เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการสูญหาย/เสียหายทางภาษาและวัฒนธรรม หรือได้รับผลกระทบจาก

นโยบายการพัฒนาหรือนโยบายการอนุรักษ์ในพ้ืนที่ 
ประการที่สอง ค าว่า “ชนเผ่าพ้ืนเมือง” (Indigenous Peoples) เป็นค านี้ถูกระบุในปฏิญญา

สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพ้ืนเมือง ซึ่งรัฐบาลไทยได้รับรองปฏิญญานี้แต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลไทยก็ยืนยัน
ในเวทีสหประชาชาติมาโดยตลอดว่าประเทศไทยไม่มีชนเผ่าพ้ืนเมืองดั้งเดิม (Indigenous Peoples) เนื่องจาก 
ตามค านิยามขององค์การสหประชาชาติค าว่า “ชนเผ่าพ้ืนเมือง” หมายถึงกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นชนพ้ืนเมืองที่อยู่ดั้งเดิม
มาก่อนที่ประชากรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะอพยพมาตั้งถิ่นฐานหรือรุกรานจับจองเป็นอาณานิคม ดั งนั้น
เมื่อพิจารณาบริบทและประวัติศาสตร์ของประเทศไทยพบว่าประเทศไทยไม่มีกลุ่มบุคคลดังกล่าว 

อย่างไรดีประเด็นที่น่าสนใจมีอยู่ว่าค าว่า “ชนเผ่าพื้นเมือง” มีอยู่ในข้อตกลงระหว่างประเทศมากกว่า
ค าว่า “กลุ่มชาติพันธุ์” ดังนั้นในแง่นี้ค าว่า “ชนเผ่าพ้ืนเมือง” จึงมีนัยเชิงกฎหมายมากกว่า กล่าวคือ มีบทบัญญัติ
รับรองสถานภาพในกฎหมายระหว่างประเทศแต่กระนั้นก็ดีค าว่า “ชนเผ่าพ้ืนเมือง” ก็เป็นค าที่มีความอ่อนไหว 
ในกรณีของรัฐไทยเพราะรัฐไทยยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่มีชนเผ่าพ้ืนเมืองตามนิยามของสหประชาชนชาติจึงเป็น 
ข้อควรพิจารณาหากจะใช้ค านี้ในการออกกฎมายเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพ้ืนเมืองในประเทศไทย 

ทั้งนี้ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนั้น หากพิจารณาเฉพาะค านิยามของสหประชาติดังที่
กล่าวแล้วข้างต้นก็อาจเป็นการมองเฉพาะในมิติของโลกตะวันตกที่มีพัฒนาทางการประวัติศาสตร์และการเมือง
แตกต่างจากดินแดนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเดิมก่อนมีรัฐชาติดินแดนแถบนี้มีมีระบบการปกครอง 
ในระบบอาณาจักรที่กลุ่มชนพ้ืนเมืองเคยมีอ านาจในการปกครองตนเองต่อมาเมื่อมีแนวคิดรัฐชาติสมัยใหม่ซึ่งก่อตัวขึ้น
ร่วมสมัยกับการเข้ามาของลัทธิอาณานิคมท าให้เกิดรัฐชาติและผนวกรวมเอาชนเผ่าพ้ืนเมืองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐชาติ
ท าให้กลุ่มชนเผาพ้ืนเมืองซึ่งเดิมเคยมีอ านาจปกครองเหนือดินแดนของตนเองต้องสูญเสียอ านาจทางการปกครอง
และกลายเป็นส่วนหนึ่งของรัฐชาติ บริบาททางประวัติศาสตร์ในลักษณะนี้จึงอาจเรียกได้ ว่าเป็น “อาณานิคม
ภายใน” กล่าวคือ แม้ชนเผ่าพ้ืนเมืองในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้ถูกรุกรานจากคนภายนอกแต่การที่
ต้องถูกผนวกรวมมาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐชาติโดยมีสถานะเป็น “ชนกลุ่มน้อย” ของประเทศ ในแง่นิยามความหมาย
ของสหประชาชาติอาจหมายรวมถึงกรณีชนเผ่าพ้ืนเมืองในดินแดนแถบเอเชียตันวันออกเฉียงใต้ได้เช่นกัน  

๒.๒ พันธกรณีระหว่างประเทศ 
ประเทศไทยได้เข้าร่วมผูกพันกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศหลายฉบับทั้งโดยการร่วมรับรอง  

การให้สัตยาบัน การภาคยานุวัติ และการร่วมลงนามในข้อตกลงระหว่างประเทศซึ่งในที่นี้ใคร่ขอน ามากล่าวถึง
เพียงบางส่วน ได้แก่ 

๒.๒.๑ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights หรือชื่ อย่อ  ICESCR) มี ผลบั งคับ ใช้ เมื่ อวันที่  
๓ มกราคม ๒๕๑๙ ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๒ และมีผลบังคับใช้กับประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ พันธกรณีตามกติการะหว่างประเทศฉบับนี้ให้การรับรอง “สิทธิแห่งการก าหนด



๑๖๙ 

ตนเอง” (Right of Self-Determination) พันธกรณีของรัฐภาคีที่จะต้องเคารพ คุ้มครอง ส่งเสริมโดยไม่มีการ
เลือกปฏิบัติ ความเสมอภาคระหว่างเพศ และสิทธิในวัฒนธรรม 

๒.๒.๒ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Rights หรือชื่อย่อ ICCPR) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๑๙  
ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ และมีผลบังคับใช้กับประเทศไทยเมื่อวันที่  
๓๐ มกราคม ๒๕๔๐ พันธกรณีตามกติการะหว่างประเทศฉบับนี้ให้การรับรอง “สิทธิแห่งการก าหนดตนเอง” 
(Right of Self-Determination) การห้ามเลือกปฏิบัติ การเยียวยาผู้ถูกละเมิด สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ในด้านต่าง ๆ ตลอดจนสิทธิทางวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ ศาสนา หรือภาษา 

๒.๒.๓ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women หรือชื่อย่อ CEDAW) มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๒๔ ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๒๘ และมีผลบังคับใช้กับประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๒๘ อนุสัญญาฉบับนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมสิทธิสตรีในด้านต่าง ๆ และความเสมอภาคทางเพศ 
รวมทั้งการห้ามเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

๒.๒.๔ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International 
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination ห รื อ ชื่ อ ย่ อ  ICERD)  
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๓๒ ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ และมีผล
บังคับใช้กับประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ อนุสัญญาฉบับนี้ได้ให้ค านิยามที่ชัดเจนของ “การเลือก
ปฏิบัติทางเชื้อชาติ” ว่าหมายถึงการจ าแนก การกีดกัน การจ ากัดหรือการชมชอบบนพ้ืนฐานของเชื้อชาติ สีผิว  
เชื้อสายหรือก าเนิดแห่งประชาชาติหรือชาติพันธุ์ซึ่งมุ่งหมายหรือมีผลให้เกิดการระงับหรือกีดกั้นการเคารพ  
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลในด้านต่าง ๆ 

๒.๒.๕ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity 
หรือชื่อย่อ CBD) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๖ ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ 
และเข้าเป็นภาคีเม่ือวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๗ อนุสัญญาฉบับนี้มีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก CBD ได้ถูกเริ่มข้ึน
ในปี ๒๕๓๕ ในการประชุมแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ที่รู้จักกันในชื่อ “การประชุม 
สุดยอดเรื่องโลก” (Earth Summit) และในปีเดียวกันนี้ ยังมีการประกาศข้อตกลงนานาชาติที่ถือว่าไม่มีข้อผูกพัน
ทางกฎหมายอีกสองเรื่อง ได้แก่ หลักการป่าไม้ (ซึ่งมีการยอมรับในเรื่องชุมชนชนเผ่าพ้ืนเมือง ภูมิปัญญาชน 
เผ่าพ้ืนเมืองและปฏิบัติการ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน)  
และระเบียบวาระ ๒๑ (ซึ่งในบทที่  ๑๑ ว่าด้วย “การต่อสู้กับการท าลายป่า”) เมื่อถึงปี ๒๕๔๓ จึงมีเวที 
แห่งสหประชาชาติว่าด้วยป่าไม้หรือ UNFF ที่มีการพัฒนาข้อเสนอเพ่ือการปฏิบัติมากถึง ๓๐๐ ข้อเสนอซึ่งสามารถ
แบ่งออกได้เป็น ๘ หัวเรื่อง ในที่นี้จะยกตัวอย่างเป็นบางเรื่องเท่านั้น เช่น “แผนงานป่าไม้แห่งชาติ” “สาเหตุ 
แห่งการท าลายป่า” “พ้ืนที่คุ้มครองและการอนุรักษ์ป่า” และ “ภูมิปัญญาตามประเพณีท่ีเกี่ยวกับป่า” เป็นต้น๒๗๑ 

ข้อเสนอเรื่องภูมิปัญญาตามประเพณีที่ เกี่ยวกับป่า (Traditional Forest Related Knowledge)  
หรือที่เรียกโดยย่อว่า TFRK มีที่มาจากมาตราส าคัญสองมาตราใน CBD คือ มาตรา ๘(j) กับมาตรา ๑๐(c)  
อันมีเนื้อความดังต่อไปนี้ 
                                                           
๒๗๑ ชูพินิจ เกษมณ ี“ภมูิปญัญาตามประเพณีที่เกี่ยวกับป่า” ภาควิชาพื้นฐานของกรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๕๔๘ 



๑๗๐ 

‘มาตรา ๘(j) ภายใต้กฎหมายแห่งชาติพึงเคารพ อนุรักษ์ และธ ารงไว้ซึ่งภูมิปัญญา นวัตกรรมและ
ปฏิบัติการของชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นอันครอบคลุมวิถีชีวิตตามประเพณีที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์
และใช้ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางด้วยความยินยอม
และมีส่วนร่วมของผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญา นวัตกรรมและปฏิบัติการเหล่านั้นและเกื้อหนุนการแบ่งปันผลประโยชน์
อย่างเท่าเทียมอันเกิดจากการใช้ประโยชน์ภูมิปัญญา นวัตกรรมและปฏิบัติการเหล่านั้น 

มาตรา ๑๐(c ) คุ้มครองและหนุนเสริมการใช้ประโยชน์การใช้ทรัพยากรชีวภาพตามจารีตประเพณี 
โดยสอดคล้องกับปฏิบัติการตามวัฒนธรรมประเพณีท่ีเข้ากันได้กับเงื่อนไขด้านการอนุรักษ์และความยั่งยืน 

มาตรา ๑๘.๔ อันเป็นไปตามการบัญญัติกฎหมายและนโยบายของชาติ ภาคีที่ให้สัญญาจักต้องหนุนเสริม
และพัฒนาวิธีการของความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี รวมทั้งเทคโนโลยีของชนเผ่า
พ้ืนเมืองและเทคโนโลยีตามประเพณีให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญานี้เพ่ือความมุ่งหมายนี้ภาคีท่ีให้สัญญา
ยังจักต้องส่งเสริมความร่วมมือในการฝึกอบรมบุคลากรและการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย’ 

ดังนั้น หากเราพิจารณาประเด็นที่ครอบคลุมโดย CBD และพันธกรณีอันเกิดจาก คณะระหว่างรัฐบาล
ว่าด้วยป่าไม้ (IPF) เวทีระหว่างรัฐบาลว่าด้วยป่าไม้ (IFF) และ เวทีแห่งสหประชาชาติว่าด้วยป่าไม้ (UNFF) 
แล้วจะเห็นว่ามีสิ่งที่จะต้องด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้: 

 การเคารพต่อสิทธิในที่ดินตามจารีตประเพณี 
 ความมั่นคงในการถือครองที่ดิน 
 การพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดของภูมิปัญญาตามประเพณีที่เกี่ยวกับป่า (TFRK) เพ่ือการจัดการป่า 

อย่างยั่งยืน 
 การเคารพต่อสิทธิของเจ้าของภูมิปัญญาตามประเพณีที่ เกี่ยวกับป่าในการมีฉันทามติโดยอิสระ 

ล่วงหน้าและได้รับการบอกแจ้ง (Free, Prior, and Informed Consent หรือ FPIC) 
 การพัฒนาและการสนับสนุนระบอบการคุ้มครองและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา  

ตามประเพณีอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม 
 การส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วยเพ่ิมความเข้าใจในบทบาทของภูมิปัญญาตามประเพณีที่เกี่ยวกับป่าในการ

จัดการป่า 
 การร่วมจัดการป่าในพ้ืนที่คุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน 

 ยิ่งไปกว่านั้นมติจากที่ประชุมประเทศภาคีสมาชิก CBD ยังก้าวไปถึงขั้นส่งเสริมให้ชุมชนชนเผ่าพ้ืนเมือง
และชุมชนท้องถิ่นสามารถใช้ภูมิปัญญาตามประเพณีที่เกี่ยวกับป่าในการจัดการป่าในพ้ืนที่คุ้มครอง (ป่าอนุรักษ์) ได้ด้วย 
ไม่ว่าจะเป็นเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตป่าสงวนใด ๆ ขอเพียงให้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการจัดการนั้นมีลักษณะ
เป็นเชิงอนุรักษ์และน าไปสู่ความยั่งยืน๒๗๒ 

๒.๒.๖ ความตกลงปารีส (Paris Agreement) บรรลุเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ อันสืบเนื่องจาก 
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 
Convention on Climate Change หรือเรียกโดยย่อว่า UNFCCC) ในความตกลงดังกล่าวได้กล่าวถึง 
การเคารพและส่งเสริมสิทธิของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งชนเผ่าพ้ืนเมือง การเสริมความเข้มแข็งให้แก่ 

                                                           
๒๗๒ เพิ่งอ้าง 



๑๗๑ 

ภูมิปัญญา เทคโนโลยี การปฏิบัติ และความพยายามของชุมชนท้องถิ่นและชนเผ่าพื้นเมือง สนับสนุนการใช้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ และภูมิปัญญาตามประเพณี ภูมิปัญญาชนเผ่าพ้ืนเมือง และระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น๒๗๓ 

๒.๒.๗ ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง (United Nations Declaration on 
the Rights of Indigenous Peoples หรือชื่อย่อ UNDRIP) รับรองโดยสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ตามข้อมติที่ 
๖๑/๒๙๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ กล่าวได้ว่านับเป็นครั้งแรกที่สหประชาชาติได้ประกาศเจตนารมณ์ในการ
รับรองสิทธิของชนเผ่าพ้ืนเมือง อันเป็นการรวบรวมสิทธิในด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสนธิสัญญาฉบับอ่ืน ๆ แล้วเป็นส่วนใหญ่ 
UNDRIP มีทั้งหมด ๔๒ มาตรา โดยแบ่งเป็นกลุ่มประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้ : 

• การก าหนดตนเอง และการปกครอง/การอภิบาลตนเองที่มิได้หมายรวมถึงการแบ่งแยก
ดินแดน 

• ฉันทามติโดยอิสระ ล่วงหน้า และได้รับการบอกแจ้งที่ชุมชนชนเผ่าพ้ืนเมืองให้แก่โครงการ  
และแผนการด าเนินงานที่จะเข้ามายังพ้ืนที่ของชนเผ่าพื้นเมืองโดยรัฐและ/หรือภาคเอกชน 

• กฎระเบียบจารีตประเพณี ที่มีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยเชื่อมโยงกับพิธีกรรมความเชื่อ
ตามประเพณ ี

• ที่ดิน เขตแดน และทรัพยากร ที่ชนเผ่าพ้ืนเมืองมีภูมิปัญญาตามประเพณีในการดูแล จัดการ
และใช้ประโยชน์ในเชิงอนุรักษ์และอย่างยั่งยืนในพื้นที่บรรพบุรุษของตน 

• สิทธิทางวัฒนธรรมในการธ ารงรักษา การอนุรักษ์ การพิทักษ์ปกป้อง การสืบทอด และการ
พัฒนาวิถีวัฒนธรรมและภาษาชนเผ่าพ้ืนเมือง 

• ประเด็นการพัฒนาคือสิทธิในการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ด าเนินการ ได้รับผล และประเมินผลของ
การพัฒนาด้วยตนเอง 

• การอพยพ และประเด็นข้ามพรมแดนกล่าวถึงการอพยพในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่เป็นไปตาม
ประเพณี แบบสมัครใจ และการบังคับอพยพ การให้สิทธิแก่ชนเผ่าพ้ืนเมืองเดินทางข้ามพรมแดนที่เคยเป็นที่อยู่ที่
ท ากินมาก่อนการแบ่งเขตประเทศ 

• ปฏิบัติการทางทหารและสิทธิมนุษยชนโดยทั่วไปเครื่องมือสิทธิมนุษยชนล้วนเน้นความส าคัญ
ของสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งบุคคลและชุมชนชนเผ่าพ้ืนเมืองมักจะถูกละเมิดโดยปฏิบัติการทางทหาร  
ในหลายประเทศ 

• ภาคส่วนพิเศษ ได้แก่ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ไร้ความสามารถที่เป็นชนเผ่าพ้ืนเมือง
ที่ต้องได้รับความเคารพและให้เกียรติอย่างเหมาะสมให้สามารถมีส่วนร่วมในกิจการต่าง ๆ ของชุมชนได้ 

๒.๓ กฎหมายของประเทศไทย 
๒.๓.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

มาตรา ๔๓ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 

                                                           
๒๗๓ Source: Paris Agreement: http://unfccc.int/files/home/application/pdf/paris_agreement.pdf; and 

http://unfccc.int/files/home/application/pdf/decision1cp21.pdf  
 

http://unfccc.int/files/home/application/pdf/paris_agreement.pdf
http://unfccc.int/files/home/application/pdf/decision1cp21.pdf


๑๗๒ 

(๑) อนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีต
ประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ 

(๒) จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๕๗ รัฐต้อง 
(๑) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มี พ้ืนที่สาธารณะส าหรับกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิ
และมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 

(๒) อนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์  
อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมด าเนินการและได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๗๐ รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิ
ด ารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข  
ไม่ถูกรบกวน ทั้งนี้ เท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเป็น
อันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ หรือสุขภาพอนามัย 

มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย
ที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบ
อาชีพโดยไม่ชักช้าเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ 
ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟัง
ความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรา
กฎหมายทุกขั้นตอนเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  
ทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพ่ือพัฒนากฎหมาย  
ทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

อย่างไรก็ตาม ส่วนที่ขาดหายไปจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ คือไม่ระบุการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้เข้าผูกพันร่วมด้วย ซึ่งต่างไปจาก 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๒ ซึ่งมีข้อความส่วนหนึ่ง ดังนี้ ‘...
ตลอดจนต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี รวมทั้งตามพันธกรณีที่ได้
กระท าไว้กับนานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ’ การขาดหายไปของข้อความดังกล่าวมิได้ท าให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากความผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศแต่อย่างใด 

 
 



๑๗๓ 

๒.๓.๒ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา ๔ “อุทยานแห่งชาติ” หมายความว่า พ้ืนที่ที่มีความโดดเด่นสวยงาม 

ทางธรรมชาติเป็นพิเศษหรือมีความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และสัตว์ป่าหรือพืชป่าประจ าถิ่นที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ หรือโดดเด่นด้านธรณีวิทยา หรือมรดก 
ทางวัฒนธรรมที่สมควรสงวนหรืออนุรักษ์ไว้ เพ่ือประโยชน์ของคนในชาติหรือเพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
ทางธรรมชาติหรือนันทนาการของประชาชนอย่างยั่งยืน 

มาตรา ๑๙  ว่าด้ วยการห้ ามยึดถือ ครอบครอง หรือใช้ที่ ดิน ใน เขตอุทยาน  
ห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินไปจากเดิม ห้ามล่าสัตว์ป่า หรือด าเนินกิจกรรมใด ๆ เพ่ือหาผลประโยชน์ 
ในพ้ืนที ่

มาตรา ๓๖ (๓) ว่าด้วยการให้อ านาจเจ้าพนักงานตรวจค้นสถานที่และยานพาหนะ 
ที่อยู่ในพื้นท่ีเขตอุทยานโดยไม่มีหมายศาล 

มาตรา ๔๒ - ๔๖ ว่าด้วยการก าหนดโทษตามความผิดในมาตรา ๑๙ 
มาตรา ๖๔ 
วรรคหนึ่ง ว่าด้วยการให้รัฐบาลส ารวจการถือครองของประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่อยู่ 

แต่เดิมก่อนการประกาศเป็นเขตอุทยาน โดยบัญญัติว่าให้กระท าแล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน 
วรรคสอง ว่าด้วยการให้รัฐบาลก าหนดนโยบายภายหลังจากครบก าหนด ๒๔๐ วัน 

ตามวรรคหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่อยู่แต่เดิม แต่ไม่ได้ครอบครองที่ดิน  
วรรคสี่ ว่าด้วยการให้ผู้ที่อยู่อาศัย ประกอบอาชีพ และใช้ที่ดินและทรัพยากรอย่างเป็น

ปกติธุระในพ้ืนที่อุทยาน ที่ได้รับการรับรองการอยู่อาศัยจากมาตรการในวรรคหนึ่ง หรือได้ความช่วยเหลือ
ตามความในวรรคสอง ไม่ต้องรับโทษ 

๒.๓.๓ พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ป่าชุมชน” หมายความว่า ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพ้ืนที่อ่ืนของรัฐนอกเขตป่า

อนุรักษ์ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จัดการ บ ารุงรักษา 
ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน
อย่างสมดุลและยั่งยืนตามพระราชบัญญัตินี้ 

“เขตป่าอนุรักษ์” หมายความว่า เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
หรือเขตพ้ืนที่ อ่ืนใดที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ หรือคุณค่าอ่ืนอันควรแก่การอนุรักษ์หรือรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“สมาชิกป่าชุมชน” หมายความว่า สมาชิกของป่าชุมชนที่ได้จัดตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๘ การจัดตั้งป่าชุมชนในพ้ืนที่อ่ืนของรัฐ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราช

กฤษฎีกา 
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ของผู้ขอจัดตั้งป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชน กรรมการจัดการป่าชุมชน และเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน รวมทั้ง



๑๗๔ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งป่าชุมชน การจัดการป่าชุมชน การควบคุมดูแลป่าชุมชน  
การเพิกถอนป่าชุมชน และการอื่นที่จ าเป็น 

การจัดตั้งป่าชุมชน 
มาตรา ๓๑ – มาตรา ๔๑ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และขั้นตอนในการยื่น

ขอจัดตั้งป่าชุมชน 
มาตรา ๕๐ ภายในป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชนมีสิทธิเข้าป่าชุมชนเพ่ือการพักผ่อน

หย่อนใจ และมีสิทธิใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชนซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนจัดการป่าชุมชน
ที่คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดอนุมัติ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) การเก็บหาของป่าในป่าชุมชน 
(๒) การใช้ประโยชน์จากไม้ให้ท าได้ในบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ โดยต้องไม่ใช้

ประโยชน์จากไม้ทรงคุณค่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และให้ท าได้ตามความจ าเป็นเพียงเฉพาะเพ่ือใช้สอย 
ในครัวเรือนของสมาชิกป่าชุมชน หรือใช้ในกิจกรรมสาธารณะภายในชุมชนนั้น 

(๓) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนในป่าชุมชนให้ท าได้ตามความจ าเป็น
ต่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนของสมาชิกป่าชุมชน หรือใช้ในกิจกรรมสาธารณะภายในชุมชนนั้น 

มาตรา ๖๓ ภายในป่าชุมชน ห้ามมิให้บุคคลใดกระท าการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ยึดถือ ครอบครอง หรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่ท ากิน 
มาตรา ๘๒ – มาตรา ๙๓ เป็นการก าหนดโทษทางปกครอง 
มาตรา ๙๔ – มาตรา ๙๕ เป็นการก าหนดโทษทางอาญา 

๒.๔ ข้อสังเกตต่อกฎหมายทีเ่กี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ 
๒.๔.๑ ความไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและวิถีชีวิตตามประเพณี 

ดังได้กล่าวมาแล้วว่าอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) สนับสนุนการจัดการ
ร่วมในพ้ืนที่คุ้มครอง (Joint management in protected areas) ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับชุมชนที่อยู่ร่วมกับป่า 
ที่ครอบคลุมป่าอนุรักษ์ประเภทต่าง ๆ แต่นิยาม “ป่าชุมชน” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดว่า ‘ป่าชุมชน” หมายความว่า ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์...’ ทั้ง ๆ ที่มีชุมชนชนเผ่าพ้ืนเมือง
จ านวนมากที่มีวิถีชีวิตพ่ึงพิงป่ามาช้านานทั้งในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตป่าสงวน และเขตสงวนและรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
และชุมชนเหล่านี้ดูแลและใช้ประโยชน์ป่าชุมชนของตนมาโดยตลอด แต่กฎหมายฉบับนี้กลับไม่ค านึงถึงทั้งความ
ผูกพันกับกฎหมายระหว่างประเทศ และความเป็นจริงที่มีชุมชนอยู่ในป่ามาแล้วหลายชั่วอายุคน มาตรา ๕๐  
ของพระราชบัญญัติป่าชุมชนดังกล่าวก าหนดว่า การใช้ประโยชน์จากไม้และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ให้ท าได้ตาม
ความจ าเป็นต่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนของสมาชิกป่าชุมชนหรือใช้ในกิจกรรมสาธารณะภายในชุมชนนั้น 
แต่ในความเป็นจริงมีชุมชนชนเผ่าพ้ืนเมืองหลายแห่งที่ปลูกชา กาแฟ ไม้ผลบางชนิด และวางรังผึ้งไว้ในป่าชุมชน
ของตน อันเป็นแหล่งรายได้ที่มีความส าคัญเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ของครอบครัว แต่กฎหมายกลับจ ากัดสิทธิในการเก็บหา
ผลผลิตจากป่าชุมชนที่สมาชิกร่วมกันเป็นผู้ดูแล-จัดการป่าชุมชนด้วยตนเอง 
 
 
 



๑๗๕ 

๒.๔.๒ กฎหมายที่วางขั้นตอนซับซ้อนและโยนภาระให้ชุมชน 
ในพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ บทเฉพาะกาล มาตรา ๖๔ ระบุว่า ‘ให้กรม

อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส ารวจการถือครองที่ดินของประชาชนที่อยู่อาศัยหรือท ากินในอุทยาน
แห่งชาติแต่ละแห่งให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ’ ปัญหาประการแรก
คือ ในหลายพ้ืนที่ ภาระการส ารวจนี้ตกอยู่กับชุมชนและท้องถิ่น และด้วยความเร่งร้อนที่จะต้องจัดท าให้เป็นไป
ตามก าหนดเวลาได้พบว่ามีการบันทึกข้อมูลผิดพลาดหลายประการและที่ส าคัญ คือ เมื่อครบก าหนด ๒๔๐ วันแล้ว 
ยังคงมีครัวเรือนที่ตกหล่นส ารวจจ านวนมากจนต้องมีการเรียกร้องให้ขยายเวลาการส ารวจต่อรัฐบาล ปัญหา
ประการที่สอง ในการส ารวจนี้เจ้าหน้าที่ไม่ยอมรับรูปแบบการท าไร่หมุนเวียนตามประเพณี ที่ต้องมีการพักฟ้ืนที่ดิน
ประมาณ ๖ – ๙ ปี เพ่ือให้ที่ดินฟื้นตัวตามธรรมชาติพร้อมที่จะเพาะปลูกได้ในปีต่อไป ด้วยเหตุนี้ พื้นที่ไร่เหล่าหรือ
ไร่พักฟ้ืนจึงไม่ถูกบันทึกลงในการส ารวจท าให้ชุมชนที่มีระบบไร่หมุนเวียนเกิดความกังวลอย่างมาก ปัญหาประการ
ที่สาม พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฉบับนี้มองว่า ‘เพ่ือช่วยเหลือบุคคลที่ไม่มีที่ดินท ากินและได้อยู่อาศัยหรือ 
ท ากินในอุทยานแห่งชาติ’ แสดงนัยว่าบุคคลที่ได้อยู่อาศัยหรือท ากินในอุทยานแห่งชาติ ถึงแม้ว่าจะได้อยู่มาก่อน
การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติในพ้ืนที่นั้นเป็นผู้ไม่มีที่ดินท ากิน ข้อพิจารณาคือการที่ประชาชนอาศัยอยู่ในพ้ืนที่
นั้น ๆ มาเป็นร้อยปี มีการปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัย ท าไร่ท าสวน แม้ไม่มีหนังสือส าคัญหรือโฉนดสวน ย่อมถือ
ว่าเป็นการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยได้มาเป็นที่บ้านหรือที่สวนตามกฎหมายเบ็ดเสร็จ บทที่ ๔๒ อันเป็นกฎหมายเก่า 
ที่บ้านที่สวนนี้ต้องมีมานานก่อนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๔ พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยมีค าพิพากษา 
ศาลฎีกาท่ี ๑๕๗๐/๒๕๐๐ และ ๒๘๖/๒๕๑๖ ยืนยันถึงกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามกฎหมายที่ใช้ยันต่อบุคคลภายนอกได้ 
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฉบับนี้ยังมิได้ให้สิทธิประชาชนในการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้แม้ไม่มี
เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ ซึ่งมีปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฉบับเดิม (๒๕๐๔) 

ในพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ การขอจัดตั้งป่าชุมชนมีขั้นตอน หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ซับซ้อน ตั้งแต่มาตรา ๓๑ – ๔๑ หากพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๐  
ที่ระบุว่า ‘รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง  ๆ ให้มีสิทธิด ารงชีวิตในสังคม 
ตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวน...’ และมาตรา ๗๗ 
ระบุว่า ‘...รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือไม่
สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพ่ือไม่ให้เป็น
ภาระแก่ประชาชน...’ จากความจริงที่ว่าชุมชนชนเผ่าพ้ืนเมืองและชุมชนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีการดูแลจัดการป่า
ชุมชนของตนมาก่อนแล้ว เหตุใดจึงต้องให้ชุมชนเดือดร้อนด าเนินขั้นตอนที่ซับซ้อนเหล่านี้ เป็นความขัดแย้งกับ ‘...
ได้อย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวน...’ ในมาตรา ๗๐ ของรัฐธรรมนูญ และ ‘...หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิต 
หรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน...’ ในมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุนี้ 
การขอจัดตั้งป่าชุมชนตามกฎหมายจึงท าให้ชุมชนทั้งถูกรบกวน และเป็นภาระแก่ประชาชนอย่างยิ่ง แท้ที่จริง  
ป่าชุมชนที่ชุมชนต่าง ๆ ดูแลจัดการอยู่แล้วเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นภาระของหน่วยงานรับผิดชอบให้ “การรับรอง” 
มากกว่า “การอนุมัติ” สิ่งที่พวกเขาท ากันอยู่แล้ว ซึ่งมิใช่การขออนุญาตเพ่ือจะท า ค าถามต่อมาคือป่าชุมชน 
ที่ชุมชนจัดการอยู่แล้วหากชุมชนไม่ด าเนินการขอจัดตั้งแสดงว่าชุมชนนั้นไม่มีสิทธิในการจัดการป่าชุมชน 
หรืออย่างไร 

 



๑๗๖ 

๒.๔.๓ การจัดการป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติที่รัฐยังคงผูกขาด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องทรัพยากรธรรมชาติยังคงไม่ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm 

Shift) จากรัฐผูกขาดมาสู่การจัดการร่วมแบบพหุภาคีตามมติจากเวทีป่าไม้โลก นับตั้งแต่การยกร่าง  - ปรับปรุง
กฎหมาย และการประชาพิจารณ์ที่มิได้ท าอย่างกว้างขวางและขาดประสิทธิภาพ การขาดการมีส่วนร่วมของผู้ที่
ได้รับผลจากการบังคับใช้กฎหมาย และร่วมด าเนินการในการจัดการป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ยิ่งกว่านั้น 
โดยที่รัฐเพิกเฉยต่อการมีอยู่ของชุมชนที่พ่ึงพิงป่ามาหลายชั่วอายุคน กฎหมายที่ปรับปรุงใหม่กลับยิ่งมีมาตรการ
ลงโทษที่รุนแรงกว่าเดิม 
 
 
 
 



บทที่ ๓ 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 

ของชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย 
 

ชนเผ่าพ้ืนเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยมีความหลากหลายมีวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันไป 
โดยสภาพเศรษฐกิจ - สังคมตามจารีตประเพณีเป็นการปรับตัวเข้ากับฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิ  
สังคมที่ตั้งถิ่นฐานอยู่โดย “กลุ่มชาติพันธุ์บนพ้ืนที่สูง” หรือชนชาวเขาจะตั้งถิ่นฐานตามแนวเทือกเขาบนพ้ืนที่สูง 
ทางภาคเหนือเป็นสังคมเกษตรกรรมที่พ่ึงอาศัยป่าเป็นหลัก “กลุ่มชาติพันธุ์บนพ้ืนที่ราบ” เป็นกลุ่มชาติพันธุ์  
กลุ่มใหญ่ที่มีวิถีการด ารงชีวิตกลมกลืนกับคนไทยทั่วไปมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง
ไปสู่สังคมเมืองมากขึ้นแต่ยังคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของตนเองอยู่ส าหรับ “กลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้ง ถิ่นฐานตาม 
หมู่เกาะหรือชายฝั่งทะเล” เรียกว่า ชาวเล มีวิถีชีวิตอยู่ทั้งบนเกาะและในท้องทะเล มีอาชีพประมงเป็นหลัก 
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มเล็กท่ีชอบอาศัยในป่าด ารงชีวิตด้วยการล่าสัตว์และเก็บของป่า 

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาถึงสถานการณ์ปัญหาที่ชนเผ่าพ้ืนเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยเผชิญ
ปัญหาที่หลากหลาย แบ่งออกได้เป็น (๑) ปัญหาด้วยภาพลักษณ์ ซึ่งถือเป็นรากฐานปัญหาที่ส่งผลกระทบท าให้กลุ่ม
ชาติพันธุ์ต้องเผชิญกับปัญหาอ่ืน ๆ ทั้งนี้เพราะกลุ่มชาติพันธุ์ถูกมองด้วยภาพลักษณ์ที่เป็นอคติ ๓ ประการ ได้แก่ 
ภาพลักษณ์ของคนต่างด้าวไม่ใช่คนไทยทั้งที่จริงแล้วกลุ่มชาติพันธุ์ต่างอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยมาเป็นเวลาช้านาน 
ภาพลักษณ์ของผู้ค้ายาเสพติดอันเป็นภาพลักษณ์ที่สืบเนื่องจากสถานการณ์ความมั่นคงของประเทศเพ่ือนบ้านที่ท า
ให้ภาพลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์มักถูกเข้าใจว่าเป็นผู้ค้ายาเสพติด ภาพลักษณ์การท าลายป่าไม้ ด้วยความไม่เข้าใจ
ในวิถีเกษตรกรรมและภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์บนพ้ืนที่สูงที่มีวิถีการท าไร่หมุนเวียนซึ่งต้องมีกระบวนการเผาไร่ 
ท าให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นการท าไร่เลื่อนลอย และกลายเป็นภาพจ าท าให้กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงถูกมองด้วย
อคติว่าเป็นผู้ท าลายป่า จากภาพอคติท่ีมีต่อกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง ๓ ประการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาต่อกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในด้านอ่ืน ๆ อีก ๔ ด้าน ได้แก่ (๒) ปัญหาการจัดการทรัพยากร ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่ม 
ยังไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน  
ในการผลิต (๓) ปัญหาสัญชาติ ปัจจุบันยังมีกลุ่มชาติพันธุ์อีกเป็นจ านวนมากที่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทยอันส่งผลต่อ
ปัญหาที่ (๔) ปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานในฐานะพลเมืองไทยและ (๕) ปัญหาการสูญเสียอัตลักษณ์ โดยเฉพาะ
ภาษาและวัฒนธรรมที่แม้ดูเหมือนจะเป็นปัญหาเชิงวัฒนธรรมหากแต่การสูญเสียอัตลักษณ์ส่งผลอย่ างส าคัญ 
ต่อความสามารถในการจัดการตนเองของกลุ่มชาติพันธุ์บนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรรมเพราะการสูญเสีย 
อัตลักษณ์ก็เท่ากับการสูญเสียองค์ความรู้และภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ท าให้ในอดีตจากที่กลุ่มชาติพันธุ์ 
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้บนฐานภูมิปัญญากลับต้องมีสถานภาพเป็นผู้พึ่งพิงที่ไม่มีความสามารถในการ
จัดการตนเองได้เพราะสูญเสียภูมิปัญญาของตนไป 

ทั้งนี้  เพ่ือให้ เห็นข้อเท็จจริงของสถานการณ์ชนเผ่าพ้ื นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการลอบประทุษร้าย
ประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดท ารายงานฉบับนี้ขึ้น โดยรวบรวมข้อมูลจาก ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก ข้อมูลจาก
การลงพ้ืนที่ภาคสนาม และส่วนที่สองข้อมูลจากการจัดเวทีเสวนาวิชาการเพ่ือน าเสนอให้เห็นภาพสถานการณ์  
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนของชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ดังรายงานต่อไปนี้ 



๑๗๘ 

๓.๑ ข้อมูลจากการลงพื้นที่ภาคสนาม 
๓.๑.๑ รายงานกลุ่มที่ ๑ กรณี “การทวงคืนผืนป่า” ในต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัด

เชียงใหม่ สรุปได้ว่า ในพ้ืนที่ เป็นชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่ ได้รับผลกระทบจากการทวงคืนผืนป่า  
จากนโยบายของรัฐบาลท าให้ชาวบ้านในพ้ืนที่ถูกยึดที่ดินท ากิน และมีการฟ้องร้องเป็นคดีอาญาแต่อยู่ในสถานะ 
“คดีแห้ง” คือคดีที่ไม่ปรากฏตัวผู้กระท าความผิดท าให้แปลงที่ดินท ากินของชาวบ้านทั้งในพื้นที่หมู่ ๒ และหมู่ ๑๖ 
ของต าบลอมก๋อยถูกห้ามน ามาใช้ประโยชน์ชาวบ้านจึงไม่สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือหารายได้ นอกจากนั้น  
การประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่านนทบุรีในอ าเภออมก๋อยก็มีปัญหาเช่นกัน ปัญหาผลกระทบจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่
ในหมู่บ้านกะเบอะดินชาวบ้านต้องการให้ยกเลิกรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment -EIA) ที่สร้างความชอบธรรมให้เอกชนได้ประโยชน์แต่มีผลกระทบต่อชาวบ้าน และต่อกรณี
เหมืองแร่ได้มีเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้ามายังพ้ืนที่อันเป็นการคุกคามต่อการใช้สิทธิของชาวบ้านในพ้ืนที่อ าเภออมก๋อย  
ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีปัญหาไร้สถานะทางสัญชาติ ๓๐๐ คน โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้เสนอแนะให้
พิสูจน์หลักฐานสัญชาติผ่าน DNA ซึ่งกรมฯมีบริการด้านนี้ให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และปัญหาเยาวชนประสบ 
ความล าบากในการเข้าถึงการศึกษาและสาธารณูปโภค 

๓.๑.๒ กลุ่มที่ ๒ กรณี “เยาวชนละหู่ถูกทหารยิงเสียชีวิต” ณ บ้านกองผักป้ิง และ “การทวงคืน
ผืนป่า” ณ บ้านรินหลวง ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สรุปได้ว่า ปัญหาการละเมิดสิทธิ 
ในพ้ืนที่แบ่งเป็น ๓ ประเด็น คือ 

ประเด็นแรก : กรณีการวิสามัญฆาตกรรมนายชัยภูมิ ปะแส น าเสนอโดย นายไมตรี  
จ าเริญสุขสกุล ผู้ปกครองของนายชัยภูมิ  

นายชัยภูมิเป็นน้องในอุปการะของนายไมตรีตั้งแต่นายชัยภูมิอายุได้  
๙ ขวบ นายชัยภูมิเริ่มมีความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ในช่วงที่นายไมตรีถูกข้อหาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพราะได้เผยแพร่คลิปชาวบ้านถูกเจ้าหน้าที่ท าร้าย นายชัยภูมิได้ร่วม
ไปซักถามถึงข้อกล่าวหาดังกล่าวประกอบกับนายชัยภูมิเป็นนักพัฒนาในชุมชนและเป็นประธานเครือข่ายเยาวชน 
ก่อนที่นายชัยภูมิจะเสียชีวิตก็ถูกติดตามโดยเจ้าหน้าที่หนึ่งเดือนก่อนเสียชีวิตมีผู้พบนายชัยภูมิในป่าในสภาพ
บาดเจ็บโดยนายชัยภูมิบอกว่ามีผู้ตานตนมา และมีผู้เล่าว่านายชัยภูมิถูกเจ้าหน้าที่เรียกหยุดรถก่อนไปโรงเรียน  
ทุกเช้าเพ่ือเตะเข้าที่หน้าท้อง ๑ ที ในวันเกิดเหตุ นายชัยภูมิเดินทางไปขอเอกสารเดินทางออกนอกพ้ืนที่ระหว่างทาง
ถูกเรียกตรวจค้นเจ้าหน้าที่อ้างว่าพบยาเสพติดในที่กรองอากาศในรถ และนายชัยภูมิพยายามวิ่งหนีประกอบกับ  
มีวัตถุคล้ายระเบิดจึงได้ท าการวิสามัญฆาตกรรม ซึ่งขัดกับค ากล่าวของชาวบ้านว่านายชัยภูมิได้ให้ความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่อย่างดี นอกจากนั้นชาวบ้านอ้างว่านายชัยภูมิไม่มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเรื่องระ เบิดนั้นไม่มีใคร
สามารถยืนยันได้เพราะเจ้าหน้าที่กั้นไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปเห็นศพนายชัยภูมิ และไม่ยอมเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิด
โดยอ้างว่าภาพหาย นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังจับผู้ที่มีความใกล้ชิดกับนายชัยภูมิเพ่ือเสริมว่านายชัยภูมิอาจมีความ
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่สุดท้ายก็ปล่อยตัวไปแบบเงียบ ๆ ช่วงนั้นนายไมตรีต้องการเรียกร้องค่าเสียหายเพ่ือให้
มารดาของนายชัยภูมิมีเงินเลี้ยงตนเองมากไปกว่านั้นต้องการให้ไม่มีการท าร้ายชาวบ้านอีก 
 
 
 



๑๗๙ 

ประเด็นที่สอง : กรณีการยึดท่ีดินของชาวบ้าน 
ปัญหาการยึดที่ดินท ากินของชาวบ้านมีหลายกรณี ในบางกรณีเจ้าหน้าที่ 

จะอ้างว่าเป็นแปลงคดีโดยการรุกที่ป่า/อุทยานแต่เจ้าหน้าที่ได้ประกาศว่าที่ดินแถวนั้นเป็นแปลงคดีไปด้วยแม้ที่นั้น
จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรุกป่าดังกล่าวก็ตาม และเมื่อมีการประกาศเป็นแปลงคดีกลับไม่มีการประสานงาน 
กับชาวบ้านท าให้ชาวบ้านไม่ทราบว่าไม่สามารถท ากินได้บางกรณีที่มีการกรอกข้อมูลที่ดินผิดต้องใช้เวลาหลายปี
กว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะแก้ข้อมูลที่ดินให้บางกรณีเป็นกรณีที่ชาวบ้านท าไร่หมุนเวียนและพักฟ้ืนแปลงไว้ ๓ - ๕ ปี 
ระหว่างช่วงพักฟ้ืนที่ดินเพ่ือให้เกิดการฟ้ืนฟูหน้าดินตามกระบวนการธรรมชาติเจ้าหน้าที่ ได้ประกาศให้เป็นพ้ืนที่
ปลูกป่าท าให้ไม่สามารถเข้าไปท ามาหากินได้ชาวบ้านต้องการให้ยกเลิกแปลงคดี และคดีแห้งก็ขอให้ใช้ไปก่อน 
ระหว่างรอพิจารณาคดี นอกจากนี้ยังมีเรื่องปัญหาการส ารวจสิทธิในที่ดินภายใน ๒๔๐ วันตามที่รัฐบาลก าหนด 
เป็นเวลาที่น้อยเกินไปไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามก าหนดท าให้ชาวบ้านเป็นกังวลมากเพราะไม่มีใคร
สามารถชี้แจงได้ว่าจะท าอย่างไรต่อไป 
 

ประเด็นที่สาม : กรณีการไร้สัญชาติไทย 
มีทั้งความล่าช้าและการทุจริตในกระบวนการให้สัญชาติ กล่าวคือ 

ระยะเวลาในการด าเนินการไม่เป็นไปตามกรอบกฎหมายที่ระบุไว้ว่า ๙๐ วัน แต่ต้องใช้เวลาเป็นปี ๆ (ในกรณีที่มี
การร้องเรียนคือ ๕ ปี) ซึ่งเจ้าหน้าที่กล่าวอ้างว่าปลัดอ าเภอยังไม่เซ็นให้หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแบบฟอร์มค าร้องขอ
สัญชาติค าร้องที่ขอไปแล้วก็ต้องน ามาแก้อีกท าให้เกิดความล่าช้าในบางกรณีก็มีการเรียกเก็บเงินหรือเรียกสัมภาษณ์
เป็นรายบุคคล 

๓.๒ ข้อมูลกรณีศึกษาจากการประชุมเสวนา 
“กรณีศึกษาการละเมิดสิทธิมนุษยชนชนเผ่าพื้นเมือง/กลุ่มชาติพันธุ์ในภาคต่าง ๆ” 
๓.๒.๑ กรณีศึกษาจากภาคเหนือ 

นายสุพจน์  หลี่จา เป็นผู้แทนน าเสนอกรณีศึกษาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของชนเผ่า
พ้ืนเมือง/กลุ่มชาติพันธุ์บนพ้ืนที่สูงภาคเหนือ ซึ่งเป็นชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์มีการละเมิดสิทธิของชนเผ่าพ้ืนเมืองที่
ส่งผลกระทบต่อทั้งร่างกายและจิตใจท าให้ชนเผ่าพ้ืนเมืองไม่สามารถด ารงชีพตามวิถีปรกติได้ โดยแบ่งได้ เป็น  
๔ ประเด็น ดังนี้: 

๑) แนวคิดของการรวมศูนย์อ านาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของรัฐน าไปสู่การ  
วางกรอบนโยบายของรัฐที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของวิถีชีวิตตามประเพณีของชุมชนบนพ้ืนที่สูงด้วยการ
ประกาศเขตป่าคุ้มครองของรัฐทับซ้อนลงบนพื้นที่ชุมชนของชนเผ่าพ้ืนเมือง รวมถึงการจ ากัดพ้ืนที่การใช้ประโยชน์
ที่ดินของชุมชนชนเผ่าพ้ืนเมืองจึงเกิดสถานการณ์การละเมิดสิทธิในที่ดินตามประเพณีของชนเผ่าพ้ืนเมืองจาก 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่น าไปสู่ความรุนแรง รวมทั้งการประทุษร้ายต่อร่างกาย ทรัพย์สิน และ  
การฆาตกรรมชาวบ้านเป็นผลให้ชนเผ่าพ้ืนเมืองเกิดความไม่มั่นคงในที่ดินและการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
ตามวิถีวัฒนธรรม 

จึ งเสนอให้ มี การทบทวนกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับที่ ดิ น  ป่ าไม้  และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และเสริมสร้างแนวทางความร่วมมือระหว่างชนเผ่าพ้ืนเมืองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ รัฐ 
ในการจัดการทรัพยากรร่วมในพ้ืนที่ 



๑๘๐ 

๒) การไม่ยอมรับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนเผ่าพ้ืนเมือง แม้ว่าในเชิงนิตินัยชนเผ่า
พ้ืนเมืองส่วนใหญ่มีสัญชาติไทยแล้วหากแต่ในเชิงพฤตินัยยังพบเห็นการถูกท าให้แปลกแยกโดยทั้งจากสังคม  
และระบบกลไกของรัฐ อาทิเช่น การถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ท าลายป่าและท าให้เกิดหมอกควันในภาคเหนือ และการ
ถูกสร้างภาพเหมารวม (Stereotype) ของการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นต้น 

จึงมีข้อเสนอให้บรรจุเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับชนเผ่าพ้ืนเมืองที่มีการสืบทอดมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมน าเข้าบรรจุในหลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ และขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติสนับสนุน 
ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศไทยให้มีความชอบธรรมทางกฎหมาย 

๓) สิทธิของบุคคลไร้รัฐ (Stateless People) ยังมีชนเผ่าพ้ืนเมืองที่เกิดในแผ่นดินไทย 
ที่ยังมิได้รับการลงสัญชาติไทย ซึ่งส่วนใหญ่คนเหล่านี้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลและทุรกันดารโดยที่ไม่มีหน่วยงานใด
สามารถระบุจ านวนคนที่แน่นอนได้ การมีสถานะเป็นคนไร้รัฐท าให้พวกเขาเข้าไม่ถึงบริการขั้นพื้นฐานที่รัฐจัดให้แก่
ประชาชน เช่น ด้านสาธารณสุข และการศึกษา นอกจากนี้ การเป็นคนไร้รัฐยังไม่สามารถประกอบอาชีพที่สุจริตได้
อย่างเปิดเผย และไม่สามารถรับสวัสดิการและมาตรการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากหน่วยงานของรัฐได้  รวมทั้ง 
ไม่สามารถเดินทางโดยอิสระแม้ภายในประเทศ นอกจากนี้ การที่รัฐไม่เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐ
ภายในประเทศ โดยเฉพาะเมื่อมีผลต่อเด็กและเยาวชนจ านวนมากท าให้รัฐไทยตกอยู่ ในฐานะที่ไม่ปฏิบัติตาม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในหลายเรื่อง 

จึงขอเสนอให้รัฐบาลเร่งรัดแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลโดยเร็ว เพื่อให้บรรดาผู้ตกหล่นส ารวจ
เหล่านี้ได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากรัฐในระหว่างที่อยู่ในช่วงของการ
พิสูจน์สิทธิทางสัญชาติ 

๔) การเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรมเป็นปัญหาส าหรับชนเผ่าพ้ืนเมืองเมื่อเกิด
เป็นคดีความขึ้นโดยเฉพาะกรณีปัญหาที่ชาวบ้านมีข้อพิพาทกับเจ้าหน้าที่รัฐกระบวนการยุติธรรมมีความคลุมเครือ
นับตั้งแต่การแจ้งข้อหา การจับกุม ไปจนถึงการด าเนินคดีในชั้นศาล บางกรณีเกิดการท าให้เสียชีวิตด้วยวิธีการต่าง ๆ 
เข้าลักษณะของการวิสามัญฆาตกรรม ชนเผ่าพ้ืนเมืองส่วนใหญ่ไม่รู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมจึงยากต่อ
การเรียกร้องขอความเป็นธรรมและกระบวนการยุติธรรมที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

จึงขอเสนอให้มีการออกเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวเข้าสู่ชุมชนชนเผ่าพ้ืนเมือง 
และจัดให้มีล่ามภาษาในหน่วยงานต่าง ๆ ของกระบวนการยุติธรรม 

๓.๒.๒ กรณีศึกษาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นายศุรวิษฐ์  ศิริพาณิ ชย์ศกุนต์  ผู้ แทนกลุ่มชาติ พันธุ์ภาคอีสานน าเสนอปัญหา 

ความยากจนของชนเผ่าพ้ืนเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันเป็นผลจากความล้มเหลวของนโยบายรัฐในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ผลักดันให้เกิดการย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เมืองและย่านอุตสาหกรรมท าให้การสืบสาน
วัฒนธรรมและภาษาของชนเผ่าพ้ืนเมืองไม่เกิดขึ้นในระดับครอบครัวและชุมชนมีความเสี่ยงต่อการสูญหายไป  
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะความล้มเหลวของนโยบายการเกษตรที่บีบบังคับให้ชาวนาในพ้ืนที่ต้องจ านองหรือขายโฉนด
ที่ดินให้แก่นายทุน หรือกับธนาคาร 

จึงมีข้อเสนอให้รัฐน าที่ดินสาธารณประโยชน์ในพ้ืนที่ซึ่งมีกันเกือบทุกชุมชนปรับเปลี่ยน  
เป็นพื้นที่นาให้ชาวบ้านได้เข้าใช้ประโยชน์ โดยมีหลักประกันที่คุ้มครองผ่านการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินให้หรือการ
พัฒนาให้เป็นโฉนดชุมชน และให้ชุนชนมีอ านาจในการจัดสรรแบ่งปันแปลงต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกที่เดือดร้อน ทั้งนี้ 
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ให้รัฐด าเนินมาตรการช่วยเหลือกลุ่มชาวนายากจนอันเกิดจากความล้มเหลวของรัฐในการปิดกั้นโอกาสให้
ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ และใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

มีข้อเสนอให้มีนโยบายที่เอ้ือให้ชุมชนชนเผ่าพ้ืนเมืองสามารถใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน
ผสมผสานกับความรู้สมัยใหม่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนด้วยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
หรือเกษตรทฤษฎีใหมห่รือเกษตรกรรมยั่งยืน 

นอกจากนั้น ยังน าเสนอปัญหาด้านวัฒนธรรมอันเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากอดีตที่มีการ
บังคับห้ามใช้ภาษาถิ่นในชั้นเรียน และให้ใช้ภาษาไทยมาตรฐานทั่วประเทศ อีกทั้งอคติในกลุ่มคนในเมืองส่งผลให้
ชนเผ่าพ้ืนเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่สามารถปรับตัวเข้ากับความทันสมัยได้อย่างเท่าทันอีกทั้งยังการขาด
เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาแม่ของตนอย่างเป็นระบบที่มีผลให้เกิดการความรู้สึกแปลกแยกจากการมีส่วนร่วม 
ในการเมืองการปกครองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

นายชัยยุทธ  วัยเหนิดลื้อ ผู้แทนชนเผ่าพ้ืนเมืองภาคอีสานอีกท่านหนึ่ง เสนอกรณีศึกษา
เกี่ยวกับสิทธิชนเผ่าพ้ืนเมืองในจังหวัดสกลนคร โดยเฉพาะสิทธิในที่ดินที่ถูกแย่งชิงโดยรัฐ ถึงแม้ชาวบ้านในพ้ืนที่  
ได้อยู่อาศัยกันมาแล้วร่วม ๒๐๐ ปี การประกาศเขตพ้ืนที่คุ้มครองตามกฎหมายของรัฐให้มีพ้ืนที่สาธารณะที่ซ้อน 
ทับกับโฉนดที่ดินของประชาชนในพ้ืนที่ ปัญหาที่เกิดจากเหตุที่ที่ดินติดกับเขตอุทยานกับป่าสงวนท าให้เจ้าหน้าที่รัฐ
ไม่รังวัดพ้ืนที่ให้ แม้ว่าประชาชนจะท าตามกระบวนการของรัฐก็ตาม นอกจากเรื่องสิทธิในที่ดินแล้ว ยังมีปัญหา
เกี่ยวกับสิทธิในการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ของชนเผ่าพ้ืนเมือง รวมทั้งภาษาแม่ที่ไม่ได้รับการ
ยอมรับจากโรงเรียน และหลักสูตรการศึกษาที่ไม่เอ้ือให้เกิดการสงวนรักษาและสืบสานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชุมชน นอกจากนี้ ยังมีปัญหากลุ่มคนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงบริการจากภาครัฐถูกเมินเฉยจากรัฐอีกด้วย 

ด้วยปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้นจึงขอเสนอให้มีกฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองวัฒนธรรมของ
ชนเผ่าพ้ืนเมืองในด้านการศึกษาเสนอให้มีการช าระหลักสูตร และบรรจุหลักสูตรท้องถิ่นเข้าสู่สถานศึกษา 
ให้ได้มาตรฐานทางการศึกษา รวมทั้งการสร้างโอกาสในการเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาที่ดินอย่างเร่งด่วนในแต่ละ
พ้ืนที่ และหนุนเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนรากฐานทางวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองในพ้ืนที่ 

๓.๒.๓ กรณีศึกษาจากภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคตะวันออก 
นายเกรียงไกร  ชีช่วง ผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคตะวันออก 

เสนอว่าชุดความคิดของการจัดท านโยบายของรัฐท าให้เกิดช่องว่างอันเนื่องมาจากมายาคติและอคติ ต่าง ๆ ที่เป็น
สาเหตุของการละเมิดสิทธิชนเผ่าพ้ืนเมืองใน ๕ ประเด็น ดังนี้: 

๑) การที่รัฐละเลยและไม่ใส่ใจในผลกระทบต่อทั้งชุมชนและปัจเจกบุคคล เช่น การที่รัฐ  
ไม่ส ารวจอย่างรอบคอบ และพยายามแก้ไขปัญหาชายแดนโดยไม่ค านึงถึงตัวแปรอ่ืนด้วยการบังคับอพยพชนเผ่า
พ้ืนเมืองออกจากพ้ืนที่แต่มิได้เตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานใด ๆ ไว้รองรับอย่างเพียงพอ กรณีของการเสนอป่า 
แก่งกระจานให้จารึกเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของ UNESCO เพ่ือให้ได้ชื่อเสียงด้านสิ่งแวดล้อมแต่กลับละเลย
ชาวกะเหรี่ยงที่เป็นผู้อยู่อาศัยเก่าแก่ในพ้ืนที่ท าให้ชาวกะเหรี่ยงต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องสิทธิของตน และ 
ในกระบวนการต่อสู้ยังถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนของตน กรณีของนายพอละจี (บิลลี่) รักจงเจริญ นักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนถูกจับกุมและกลายเป็นคดีถูกฆาตกรรมในที่สุดแต่กระบวนการยุติธรรมกลับไม่คืบหน้าการฟ้องคดีปิดปาก 
โดยใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วยข้อหาหมิ่นประมาท การถูกบิดเบือน



๑๘๒ 

และกดทับทางวัฒนธรรม ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการถูกละเมิดความเชื่อทางจิตวิญญาณ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ไม่เข้าใจว่าการฟ้อนผีมอญเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวมอญที่มีพิ ธีเฉพาะช่วงเวลาส าคัญ เช่น เมื่อมีผู้เจ็บป่วย 
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เข้าใจว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไม่ใช่เป็นเพียงการแสดงเพียงเพ่ือสร้างความบันเทิงให้แก่
นักท่องเที่ยว 

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่เร่งตรวจสอบสถานะบุคคลให้กับชนเผ่าพ้ืนเมือง ซึ่งมีผลต่อ
การศึกษาและสิทธิด้านสุขภาพของเด็กและเยาวชนชายขอบ กรณีปัญหาเหมืองแร่คลิตี้ปล่อยสารพิษลงแม่น้ า 
ส่งผลเสียต่อพัฒนาการของเด็กท าให้เติบโตช้า และถึงข้ันพิการ ซึ่งรัฐมีความล่าช้าในการจัดการกับปัญหาที่เร่งด่วน
เช่นนี้ และระหว่างการต่อสู้เรียกร้อง ชาวบ้านยังถูกกีดกันจนไม่สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการฟ้ืนฟูสภาพ 
ได้อย่างแท้จริง การฟ้ืนฟูตามค าวินิจฉัยของศาลปกครองที่ต้องใช้งบประมาณร่วม ๕๐๐ ล้าน และใกล้ครบ
ระยะเวลาที่ก าหนดแล้วแต่ยังไม่มีทีท่าว่าจะสามารถด าเนินการได้เลย 

๓.๒.๔ กรณีศึกษาจากภาคใต้ 
นายวิทวัส  เทพสง ในนามสภาชนเผ่าพ้ืนเมืองภาคใต้ได้เสนอสถานการณ์ของ ๔ ชนเผ่า

พ้ืนเมือง อันได้แก่ ชาวมอแกน มอแกลน อุรักลาโว้ย และมานิ ที่เปรียบเป็นกลุ่มคนชายขอบของการพัฒนา  
โดยชาวมานิที่ในอดีตถูกเรียกว่า “เงาะป่าซาไก” วิถีชีวิตเคลื่อนย้ายหมุนเวียนอยู่ในป่าตามฤดูกาลในเทือกเขา
บรรทัดที่ถูกประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าท าให้วิถีชีวิตของชาวมานิต้องถูกบังคับให้ย้ายถิ่นก่อนเวลาที่จ าเป็น 
อีกทั้งในอดีตที่มีการสัมปทานท าไม้ ท าให้มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่ามากขึ้น การถูกเจ้าหน้าที่เมินเฉยต่อข้อเรียกร้องขอ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินท าให้มานิไม่มีพ้ืนที่อยู่อาศัยอันชอบธรรมวิถีชีวิตบนฐานวัฒนธรรมก าลังจะสูญหายไป ณ ขณะนี้
มีมานิ ๓ กลุ่ม ได้แก่ ก) มานิที่อยู่ในป่าดั้งเดิมออกมานอกป่าบางครั้งต้องช่วยประคับประคองให้พวกเขาสามารถ
ด ารงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ได้ ข) มานิที่อาศัยตามพ้ืนที่ป่าบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษเริ่มเข้าสู่วิถีของความทันสมัย 
กลุ่มนี้ควรมีการปกป้องให้สามารถคงศักยภาพไว้ได้ และ ค) มานิที่ตั้งถิ่นฐานถาวรแล้ว พึงให้การส่งเสริมดังเช่น
พลเมืองไทยทั่วไป เช่น สิทธิในดินท ากิน ณ ขณะนี้ มีการผลักดัน เชิญคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เข้าร่วมปรึกษาหารือถึงสภาพปัญหาของชาวมานิมีการจัดตั้งคณะท างานพิจารณาการออกบัตรประชาชนให้ 

กรณีศึกษา มอแกน มอแกลน และอุรักลาโว้ย เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ดิน ซึ่งรัฐประกาศพื้นที่
อนุรักษ์ทับซ้อนกับพ้ืนที่ชุมชน นักลงทุนเอกชนใช้เอกสารสิทธิ์อ้างสิทธิความเป็นเจ้าของส่วนชุมชนชาวเลยังขาด
สุขลักษณะกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคอันเป็นผลจากการพัฒนาเมือง อีกทั้งปัญหาจากอดีตที่เหมืองแร่ใกล้ทะเล
ท าให้ทะเลกัดเซาะพังลงมีการเรียกร้องให้ที่ท ากินมีกรรมสิทธิ์แต่ไม่เป็นผล มีการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
แต่เนื่องจากไม่มีองค์ความรู้และขาดการถ่ายทอดการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจจึงล้มเหลว หลายชุมชนไม่มีการตั้งศาล
บรรพชนและที่ฝังศพอันเป็นพื้นที่ทางจิตวิญญาณเพราะเอกชนเข้ามาพร้อมกับเอกสารสิทธิ์เหนือที่ดินของชุมชน 

สิ่งที่น าเสนอให้พิจารณา คือ ให้มีการอนุรักษ์ท้องทะเลอย่างเข้มข้น โดยเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาต่อรัฐบาลร่วมกับการรณรงค์ให้เกิดเขตพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมพิเศษเพ่ือปกป้องวัฒนธรรมของชนเผ่าพ้ืนเมือง 
โดยรัฐช่วยส่งเสริมให้มี “การท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง” เสนอเพ่ือให้เกิดการแก้ไขอย่างเป็น
ระบบ และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยให้คณะรัฐมนตรีมีมติรับรองคณะกรรการอ านวยการด้านการแก้ไข
ปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ที่สามารถเสนอแนวนโยบายระดับชาติ และเสนอให้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครอง  
กลุ่มชาติพันธุ์ การเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาลงสัญชาติ และสถานะบุคคลแก่ชนเผ่าพื้นเมือง 



๑๘๓ 

ดร.นฤมล  หิญชีระนันทน์  อรุโณทัย ผู้ด าเนินรายการได้สรุปว่า ที่ดินท ากินและป่า 
เป็นปัญหาร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในทุกภูมิภาค ประเด็นสัญชาติมีปัญหามากในภาคเหนือกับกลุ่มมอแกลน  
ในภาคใต้ ส่วนภาคตะวันตกมีปัญหาการฆาตกรรมนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ปัญหาการปนเปื้อนสารพิษในแหล่งน้ า
จากเหมืองแร่ตะกั่ว ผู้ละเมิดส่วนใหญ่มาจากฝ่ายรัฐหรือผู้ได้รับสัมปทานจากรัฐผ่านนโยบายระดับชาติส่วนภาคใต้
ถูกละเมิดโดยนักลงทุนเอกชนที่หวังผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว 

๓.๒.๕ การสะท้อนความเห็นทางวิชาการต่อกรณีศึกษา 
นางสาวพรเพ็ญ  คงขจรเกียรติ ผู้อ านวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ได้กล่าวถึง

เป้าประสงค์ของคณะอนุกรรมาธิการฯ เป็นไปเพ่ือพิจารณาการละเมิดต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนของชนเผ่า
พ้ืนเมืองในประเด็นสิทธิในที่ดินและกฎหมายป่าไม้เป็นการเฉพาะ การท างานของนักปกป้องสิทธิฯ มีความ
ยากล าบากในการเรียกร้องให้เกิดการยอมรับสิทธิของชนเผ่าพ้ืนเมืองในทุกประเทศ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายและทัศนคติของเจ้าหน้าที่ที่เกิดอคติโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามนับว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ อีกทั้ง
ยังมีความเสี่ยงโดยตรงต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน แต่กระนั้น ยังแนะน าให้ยืนหยัดในการท างานเพ่ือสืบค้น
พยานหลักฐาน อีกทั้งยังมีปัญหาการฟ้องปิดปากโดยบริษัทเอกชน เช่นนี้ไม่ถือว่าเป็นวิธีการโดยสันติ ต้องมุ่ง
ปรับเปลี่ยนให้เป็นเพียงความผิดทางแพ่งเท่านั้นในด้านกลไกสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ได้เสนอ
แนวทางให้รัฐรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิฯ ที่อาจเกิดทั้งจากการกระท าของเจ้าหน้าที่เองหรือเกิดจากการละเลย
หน้าที่ในการคุ้มครองหรือการให้สวัสดิภาพ และได้เสนอแนวทางส าคัญในการขับเคลื่อนเรื่องสิทธิมนุษยชน ได้แก่
แนวทางสันติวิธี 

นอกจากนี้ การกดดันรัฐบาลเรื่องข้อสงวนหลักการสากลในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ICERD) ที่ตีความการยอมรับพันธกรณีให้เพียงเฉพาะที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญ
ไทยอยู่แล้วเท่านั้นแสดงว่ารัฐบาลไม่ยอมรับมาตรฐานสากลจึงขอให้มีการออกกฎหมายให้สอดคล้องกับบริบท  
และเสนอให้มีการแก้กฎหมายกรณีหมิ่นประมาทออกจากประมวลกฎหมายอาญา 

นายเกรียงไกร  ชีช่วง ในฐานะคณะกรรมการบริหารกิจการสภาชนเผ่าพ้ืนเมือง 
แห่งประเทศไทย ได้เสนอความเห็นถึงข้อจ ากัดของสตรีในการเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้วยเหตุของความ
กดดันและความเสี่ยงในบทบาทแต่ยังได้พบเห็นความพยายามในการให้พ้ืนที่สตรีในการเรียกร้องสิทธิของตนการให้
ความส าคัญเรื่องสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ที่ด้อยกว่าประเด็นความมั่นคงและเศรษฐกิจที่ยึดถือความคิดชุดหนึ่ง 
ที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบท และการสร้างชุดความเชื่อโดยภาครัฐที่มีอคติต่อกลุ่มชาติพันธุ์เป็นผลเสียต่อความ
พยายามเรียกร้องสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะในระดับปัจเจก เช่น เรื่องความเสี่ยงและความกลัวการถูก
คุกคาม ดังนั้น ในการต่อสู้เพ่ือสิทธิมนุษยชนจึงควรผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนโดยต้องเร่งให้หน่วยงานภาครัฐเข้าใจถึงการตีความตามหลักวิชาการทางสังคมศาสตร์และความเข้าใจ
ความคิดเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน 

นายสุมิตรชัย  หัตถสาร นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ได้เสนอความเห็นถึงทัศนคติ 
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ก่อให้เกิดปัญหาการเลือกปฏิบัติปัญหาที่ได้รับฟังมาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้วกลุ่มชาติพันธุ์ 
๒,๐๐๐ กว่าคนที่ตายเพราะสงครามยาเสพติดอันเป็นเพราะการไม่มีธรรมาภิบาลหรือหลักนิติธรรม (Rule of 
Law) ข้อแตกต่างระหว่างคนอยู่ในเมืองและชนเผ่าพ้ืนเมืองคนในเมืองไม่มีแผ่นดินแม่คือไม่รู้สึกถึงความผูกพัน
อย่างลึกซึ้งกับผืนแผ่นดินในขณะที่ชนเผ่าพ้ืนเมืองผูกพันกับผืนดินเพราะมันเป็นการสืบทอดมรดกมาจากบรรพชน 



๑๘๔ 

ปัญหาการไม่มีสัญชาติยังคงอยู่มาตลอดหลายสิบปี แม้ว่าประเทศไทยได้เข้าร่วมผูกพันกับพันธกรณีระห ว่าง
ประเทศมานานหลายปีแล้วก็ตาม ในเรื่องที่ดินมีการที่รัฐประกาศทับซ้อนโดยถือเป็นทรัพย์สินของรัฐหากไม่มี 
ผู้แสดงตัวทั้งไม่เอ้ือให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ ซึ่งเห็นได้ว่าต้นตอของการละเมิดสิทธิคือกฎหมายป่าไม้หลายฉบับ  
แต่หากเทียบกับกฎหมายตะวันตกเราก็ล้าหลังเพราะตะวันตกบรรดาประเทศที่เคยมาท าไม้ในอดีต ปัจจุบันได้ปรับ
ใช้แนวคิดการโอนให้กลุ่มชาติพันธุ์ ชุมชน เอกชนไปจัดการแล้ว ซึ่งสรุปปัญหาได้ว่ารัฐกระท าการที่ก่อให้เกิดความ
รุนแรงแก่ชนเผ่าพ้ืนเมืองโดยผ่านกฎหมายนั่นเอง 

รศ.ดร.ขวัญชีวัน  บัวแดง นักวิชาการจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เสนอความเห็นต่อเรื่องสิทธิมนุษยชนว่ามีการขยายตัวได้รับการยอมรับ และเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยมา กล่าวย้ า
สิทธิที่เป็นประเด็นในสังคมไทยในการต่อสู้ปกป้องสิทธิเพ่ือให้เป็นไปตามปฏิญญาสากลแห่งสิทธิมนุษยชน (UDHR) 
เป็นผลให้เกิดปฏิกิริยาจากฝ่ายต่อต้านจนถึงขั้นมีการฆาตกรรมและการประทุษร้ายชาวบ้านมากขึ้น ทั้งนี้  
สื่อสมัยใหม่ยังสามารถแพร่กระจายข่าวสารได้ง่ายและมากข้ึน ผู้คนตื่นตัวมากข้ึน แต่ยังไม่มีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ 
รัฐเองได้น าเสนอมาตรการใหม่ ๆ ขึ้นมาเรื่อย ๆ แต่ยังไม่แก้ไขได้อย่างแท้จริง 

ดร. ชมชวน  บุญระหงษ์ ผู้ด าเนินรายการ สรุปช่วงท้ายว่าปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทยเกิดจากอคติอันมีที่มาจากลัทธิชาตินิยม และการติดยึดในศาสนาจากการผูกโยงค าว่าชาติ 
คือ รัฐบาลเป็นวัฒนธรรมไทยที่ปลูกฝังกันมาจึงยังไม่มีการแก้ไขและไม่มีแรงผลักดันมากนัก การมีแนวคิด  
“เรา - เขา” จึงมองว่าชาวเขาด้อยกว่าจึงเปิดโอกาสและความชอบธรรมในการกระท าที่โหดร้าย ทารุณ และการ
กระท าที่เป็นการเลือกปฏิบัติบนฐานของเชื้อชาตินิยม ปัญหาอีกประการหนึ่งคือ ปัญหาของการใช้อ านาจและการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการใช้อ านาจ 

๓.๓. สรุปสถานการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย 
จากข้อมูลการลงพ้ืนที่ภาคสนามและการเสวนาสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนชนเผ่า

พ้ืนเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยประกอบกับการศึกษาสถานการณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยพบว่า 
หากพิจารณาตามหลักการปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งแบ่งประเภทของสิทธิมนุษยชนไว้ ๕ ประเภท 
ได้แก่ (๑) สิทธิพลเมืองเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่บุคคลทุกคนต้องมีอันถือเป็นสิทธิพ้ืนฐาน และการได้มาโดยการเป็น
พลเมือง (๒) สิทธิทางการเมืองเป็นสิทธิในการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และ  
ถือเป็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง (๓) สิทธิทางสังคมเป็นสิทธิที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และครอบครัว (๔) สิทธิทางเศรษฐกิจเป็นสิทธิในการได้มาซึ่งทรัพย์สินและครอบครองทรัพย์สินที่ได้มาเป็นของตน 
(๕) สิทธิทางวัฒนธรรมเป็นสิทธิในการเข้าร่วมทางวัฒนธรรมอย่างอิสระ และเสรี ภาพ นั้น ชนเผ่าพ้ืนเมืองและ 
กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยที่มีสถานะทางสังคมเป็น “คนชายขอบ” ท าให้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ  
ในหลายกรณีทั้งหากแบ่งระดับของการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ชนเผ่าพ้ืนเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย  
อาจแบ่งได้เป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

ระดับแรก เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในระดับที่ก่อให้เกิดความรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
รวมถึงสิทธิในที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ท ากินและพ้ืนที่จิตวิญญาณของกลุ่มชนเผ่าพ้ืนเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ การละเมิด  
ในระดับนี้มีมีรูปธรรมเห็นให้ได้จากกรณีนายชัยภูมิ  ปะแส เยาวชนชาวละหู่ หรือการคุกคามพ้ืนที่อยู่อาศัย  
พ้ืนที่ท ากิน และพ้ืนที่จิตวิญญาณของกลุ่มชนเผ่าพ้ืนเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ หลายกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่สูง เช่น กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง กลุ่มชาติพันธุ์อาข่า เป็นต้น หรือกลุ่มชาติพันธุ์ในป่า เช่น 



๑๘๕ 

กลุ่มชาติพันธุ์มานิ และมลาบรี เป็นต้น หรือกรณีของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่แนวชายฝั่งและเกาะแก่ง เช่น  
กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล เป็นต้น 

ประเด็นที่น่าสนใจของการละเมิดสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์ในระดับนี้ คือ สถานการณ์อคติ
ทางวัฒนธรรมที่มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์ กล่าวคือ เพราะสังคมไทยยังมีอคติทางต่อชนเผ่าพ้ืนเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์  
๓ ประการ คือ (๑) มองว่ากลุ่มชนเผ่าพ้ืนเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ใช่คนไทยเป็นคนต่างด้าว (๒) มองว่าชนเผ่า
พ้ืนเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์เป็นผู้ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การมองว่ากลุ่มชาติพันธุ์บนพ้ืนที่สูงไร่เลื่อนลอย 
เป็นต้น (๓) มองว่าชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์เป็นผู้ค้ายาเสพติด อคติทั้ง ๓ ประการดังกล่าวนั้น เป็นผลจาก
การด าเนินนโยบายของรัฐในช่วงสงครามเย็นและพยายามสร้างอคติให้มองชนเผ่าพ้ืนเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ที่มี  
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมต่างจากคนไทยว่าไม่ใช่คนไทยและเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง 

ระดับที่สอง เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในระดับที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงความรู้สึกและ 
ความมั่นคงเชิงอัตลักษณ์ของชนเผ่าพ้ืนเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ สถานการณ์ในระดับนี้ ส่วนใหญ่เกิดจาก
สถานการณ์ที่ชนเผ่าพ้ืนเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ถูกตีตราว่าไม่ใช่คนไทยหรือมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มชาติพันธุ์ 
ในประเทศเพ่ือนบ้านจึงมักถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกดูถูกเหยียดหยามส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของกลุ่มชาติพันธุ์ 
สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะนี้เกิดขึ้นกับกลุ่มชาติพันธุ์ขนาดใหญ่ กลุ่มชาติพันธุ์มอญ  
กลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญร่วมไปถึงกลุ่มชาติพันธุ์มลายู เป็นต้น  

สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในระดับนี้ อาจไม่ปรากฏเป็นรูปธรรมความรุนแรง
เช่นเดียวกับกรณีของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในระดับแรก หากแต่ในระยะยาวการสร้างผลกระทบต่อความรู้สึก 
จะเป็นปัญหาที่น าไปสู่การสร้างความรู้สึกแปลกแยกไม่ได้รับความเป็นธรรม เกิดความรู้สึกเหลื่อมล้ าและอาจ
น าไปสู่ปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ 

ประเด็นข้อสังเกตที่มีต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนในระดับนี้เกิดขึ้นจากแนวนโยบายของรัฐไทย  
ในความพยายามผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของชนเผ่าพ้ืนเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ โดยละเลยที่จะท าความเข้าใจ
ต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์โดยไม่เห็นความส าคัญและเข้าใจมิติของ
ความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรมส่งผลต่อการก าหนดแนวนโยบายที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิทางวัฒนธรรม
ของชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ 

ระดับที่สาม เป็นสถานการณ์เชิงวัฒนธรรมของชนเผ่าพ้ืนเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย 
ที่ปัจจุบันหลายกลุ่มก าลังเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาการสูญเสียอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เช่น การสูญเสีย  
อัตลักษณ์ทางภาษาและภูมิปัญญาซึ่งแม้จะดูเหมือนจะไม่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชนเผ่าพ้ืนเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ 
แต่หากพิจารณาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในฐานะที่เป็น “ทุนทางวัฒนธรรม” การสูญเสียอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
เช่น ภาษาและภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์เปรียบเสมือนการสูญเสียความสามารถในการจัดการตนเองของชนเผ่า
พ้ืนเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ในแง่นี้จึงท าให้ต้องพ่ึงพาปัจจัยภายนอกส่งผลให้ชนเผ่าพ้ืนเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์
จ านวนหนึ่งกลายเป็นคนจนเมืองที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในมิติต่าง ๆ 

อย่างไรก็ดีมีประเด็นที่น่าสนใจว่าสถานการณ์เชิงวัฒนธรรมในระดับนี้มักเกิด ขึ้นกับชนเผ่า
พ้ืนเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ที่สามารถผสมกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทยได้ เช่น กลุ่มไทด า ไทลื้อ ภูไท เป็นต้น 
แต่ทั้งนี้ก็มีข้อสังเกตว่าในปัจจุบันชนเผ่าพ้ืนเมืองกลุ่มนี้ในชุมชนท้องถิ่นหลายพ้ืนที่ต่าง  ๆ หันกลับมารื้อฟ้ืน 
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองซึ่งเป็นผลมาจากแนวคิดเรื่อง “สิทธิชุมชุมชนท้องถิ่น” ที่รัฐพยายามส่งเสริมให้



๑๘๖ 

เกิดการฟ้ืนฟูอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ เพ่ือใช้เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวหากแต่มีประเด็นข้อสังเกตว่ากระแสการรื้อฟ้ืนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริม 
การท่องเที่ยวนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชนเผ่าพ้ืนเมืองหรือกลุ่มชาติพันธุ์หรือไม่ หรืออาจจะเป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนอีกรูปแบบหนึ่งที่แม้ไม่แสดงออกอย่างตรงไปตรงในการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวโดยปราศจากความเข้าใจในวัฒนธรรมของชนเผ่าพ้ืนเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ก็อาจเป็นการละเมิดสิทธิ
ทางวัฒนธรรมอันเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน  

 



บทที่ ๔ 
แนวทางเสริมสร้างความคุ้มครองทางกฎหมาย 

 
จากสถานการณ์ปัญหาขอชนเผ่าพ้ืนเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยท าให้ที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้มี

แนวทางในการคุ้มครองชนเผ่าพ้ืนเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์มาอย่างต่อเนื่อง หากแต่แนวนโยบายคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์
ของรัฐไทยนั้นเป็นการด าเนินการบนมโนทัศน์ของความมั่นคงเป็นหลัก ดังเห็นได้จากยุคเริ่มต้นของการคุ้มครอง
กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพ้ืนเมืองที่รัฐไทยเริ่มให้ความสนใจกลุ่มชาติพันธุ์ในบริบทของสถานการณ์ภัยคอมมิวนิสต์
ในช่วงทศวรรษ ๒๔๙๐ โดยนิยามกลุ่มชาติพันธุ์ว่าเป็นชาวเขา และเริ่มมีแผนการพัฒนาชาวเขาขึ้นเป็นครั้งแรก  
ในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี เนื่องจากได้พิจารณาเห็นว่ า 
ชนเผ่าต่าง ๆ ซึ่งอาศัยอยู่ตามป่าเขาอันห่างไกลบ้านและการคมนาคมยังขาดความเจริญในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมาก 
จึงได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสงเคราะห์ประชาชนไกลคมนาคมขึ้น 

กระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ จึงมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๒ เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อ
คณะกรรมการสงเคราะห์ประชาชนไกลคมนาคม เป็น “คณะกรรมการสงเคราะห์ชาวเขา” โดยมีหน้าที่ในการ
ก าหนดนโยบาย พิจารณาและอนุมัติโครงการต่าง  ๆ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการด าเนินการใด  ๆ  
ของหน่วยงานราชการและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับชาวเขา 

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้มีการจัดตั้งนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขาขึ้นที่ดอยมูเซอจังหวัดตากและดอย
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่เพ่ือทดลองจัดหาพ้ืนที่เหมาะสมให้ชาวเขาที่อยู่กระจัดกระจายเข้ามาอยู่รวมกันแล้ว 
ให้การสงเคราะห์ด้านอาชีพ การศึกษา อนามัย และสร้างความเจริญแก่ชุมชนเพ่ือเป็นตัวอย่างแก่ชาวเขานอกเขต
นิคม 

ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๖ - ๒๕๐๙ นโยบายการด าเนินการเน้นในลักษณะการส ารวจข้อมูล 
ด้านเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเตรียมวางแผนสงเคราะห์ในขั้นต่อไป ทั้งนี้มีผลการวิจัยจากกรมประชาสงเคราะห์
ร่วมกับกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนได้น าเสนอให้เห็นว่ารูปแบบของนิคมสร้างตนเองซึ่งเป็นการรวม
ชาวเขาหลาย ๆ เผ่าเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันนั้นไม่สนองตอบต่อระบบชีวิตของชาวเขาจึงได้มีการแสวงหาแนวทาง
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น และในปี พ.ศ.๒๕๐๗ ได้เริ่มมีการตั้งศูนย์วิจัยชาวเขาขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยมีเจ้าหน้าที่และการจัดสรรงบประมาณด าเนินงานให้ศูนย์ดังกล่าวท าหน้าที่ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับชาวไทยภูเขา
เผ่าต่าง ๆ และน าผลมาใช้ในการวางนโยบายให้ดีขึ้นโดยเน้นการวิจัยชาวเขาเผ่าส าคัญ ๖ เผ่า คือ แม้ว, เย้า, มูเซอ, 
ลีซอ, อีก้อ และกะเหรี่ยงในพ้ืนที่ภาคเหนือ 

กระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๑๐ สมัยรัฐบาลจอมพลถนอม  กิตติขจร จึงได้มีแผนงานโครงการพัฒนาและ
สงเคราะห์ชาวเขาระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๔) ซึ่งเป็นเอกสารฉบับแรกที่ระบุวัตถุประสงค์และแผนการ
ด าเนินงานไว้ชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๒ 

นโยบายที่รัฐประกาศใช้แสดงให้เห็นถึงเจตนาของรัฐในการพัฒนาชาวเขามุ่งเน้นที่ความมั่นคงทางการเมือง
ของชาติมากกว่าจะพัฒนาเศรษฐกิจ และในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เมื่อสงครามเวียดนามสิ้นสุดลง สถานการณ์การเมือง
ระหว่างประเทศเปลี่ยนไป สหรัฐอเมริกาซึ่งเคยให้ความช่วยเหลือทางการทหารแก่ไทยก็ได้เปลี่ยนลักษณะ  
ความช่วยเหลือมาเน้นด้านการปราบปรามยาเสพติดมากข้ึน ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้มีการตั้งส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการควบคุมยาเสพติด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปัญหายาเสพติด
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ที่เพ่ิมขึ้นแต่นโยบายพัฒนาชาวเขาของรัฐก็ยังให้ความส าคัญต่อความมั่นคงปลอดภัยอยู่ดังจะเห็นได้จากในปี  
พ.ศ. ๒๕๑๙ รัฐได้มีการก าหนดแนวนโยบายรวมพวก ( Integration Policy) เพ่ือให้ชาวเขาเป็นพลเมืองไทย 
ที่มีคุณภาพสามารถช่วยเหลือตนเองได้, มีการเร่งรัดจัดท าทะเบียนชาวเขา, การลดอัตราการเพ่ิมประชากรชาวเขา 
เร่งการวางแผนครอบครัวให้ได้ผลอย่างแพร่หลาย, มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบนโยบายเกี่ยวกับชาวเขา
ในทุกกรณีทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัดโดยก าหนดการด าเนินงานในลักษณะเขตพ้ืนที่การพัฒนา (Zone 
Development) ที่แน่นอนขึ้น 

อย่างก็ดีในช่วงทศวรรษที่ ๒๕๓๐ แนวทางการพัฒนาชาวเขาของรัฐไทยได้เปลี่ยนไปอีกครั้ง โดยให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์มากขึ้น โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ 
ก าหนดนโยบายการพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ชาวเขาได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย 
ราษฎรไทย และกลุ่มชนอ่ืน ที่อยู่บนพ้ืนที่สูง มีความเป็นอยู่อย่างมีระเบียบได้รับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ในระดับที่พอเพียงแก่ความจ าเป็นในการด ารงชีวิตเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับเข้าสู่ระบบการปกครอง และการ
พัฒนาปกติต่อไป 

แนวทางการคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพ้ืนเมืองในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเชิงมโนทัศน์
ที่ส าคัญอีกครั้งในช่วงทศวรรษที่ ๒๕๕๐ หลังจากมีปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพ้ืนเมือง ซึ่งเป็น 
จุดเปลี่ยนเชิงนโยบายของรัฐไทยในที่มุ่งใช้มิติวัฒนธรรมเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาบนฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม ดังนั้น เพ่ือให้เห็นแนวทางการคุ้มครอง 
ทางกฎหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ละชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย จึงของน าเสนอรายละเอียดตามล าดับดังนี้  

๔.๑ มติคณะรัฐมนตรี วันที่  ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่องแนวทางการฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวเล และ 
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่องแนวทางการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง จัดเป็นมติคณะรัฐมนตรี
ที่เอ้ือต่อการส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตของชนเผ่าพ้ืนเมือง/กลุ่มชาติพันธุ์ที่สามารถน ามาเป็นแนวทางการยกร่าง
กฎหมายเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตตามประเพณีของชนเผ่าพ้ืนเมือง/กลุ่มชาติพันธุ์ได้ดี  โดยเฉพาะ 
การน าเสนอความคิดเรื่อง “เขตพ้ืนที่วัฒนธรรมพิเศษ” และการส่งเสริมและยอมรับระบบไร่หมุนเวียนซึ่งเป็นวิถี
วัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงที่เอ้ือต่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและวิถีชีวิตพอเพียง  

ทั้งนี้ ประเด็นที่น่าสนใจคือมติคณะรัฐมนตรี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ และ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓  
เป็นความพยายามของรัฐไทยในการพัฒนาแนวทางคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม และ
เลือกกลุ่มชาติพันธุ์น าร่อง ๒ กลุ่มเป็นต้นแบบในการใช้มิติวัฒนธรรมเป็นแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง 
วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ คือ กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง และกลุ่มชาติพันธ์ชาวเล เนื่องจากพิจารณาเห็นว่ากลุ่มชาติพันธุ์
ทั้ง ๒ กลุ่ม มีความเปราะบางทั้งในเชิงวัฒนธรรมที่สุ่มเสียงต่อการสูญเสียอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันจะน าไปสู่  
การสูญเสียศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองของกลุ่มชาติพันธุ์ และมีความเปราะบางในเชิงที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ท ากิน 
เพ่ือการได้รับผลกรทบจากแนวนโยบายพ้ืนที่อนุรักษ์และการพัฒนาของรัฐไทยโดยเฉพาะกรณีของกลุ่มชาติพันธุ์
กะเหรี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์
กะเหรี่ยงที่ด ารงวิถีชีวิตด้วยวิถีภูมิปัญญาการท าไร่หมุนเวียนขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลต้องได้รับผลกระทบจาก
นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ท าให้กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลต่อสูญเสียที่อยู่อาศัยและเสียศักยภาพในการพัฒนา
ตนเอง 
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๔.๒ การจัดท าพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ 
การจัดท าพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ในประกาศแผนปฏิรูป

ประเทศด้านสังคมเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔: ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง กิจกรรมที่ ๔ ส่งเสริมและให้ความ
คุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ มาตรา ๗๐ และด าเนินการ
ให้ เป็นรูปธรรม ขั้นตอนที่  ๒ จัดท าพระราชบัญญัติส่ งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติ พันธุ์  พ .ศ....  
ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๗๐ ผู้รับผิดชอบหน่วยงานหลักกระทรวงวัฒนธรรม (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร) 
เป้าหมายชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ได้รับการคุ้มครองและมีสิทธิด ารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรมประเพณีและ
วิถีชีวิตดั่งเดิมตามความสมัครใจ ตัวชี้วัด มีกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ 
ภายในปี ๒๕๖๕ 

ส าหรับที่มาในการผลักดันให้มีการจัดท าพระราชบัญญัติส่งเสริมฯ อยู่ในประกาศแผนปฏิรูป
ประเทศมาจากกระบวนการผลักดันของเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลและกะเหรี่ยงที่ต้องการยกระดับแนวนโยบาย
ฟ้ืนฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลตามมติคณะรัฐมนตรี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ และแนวนโยบายฟ้ืนฟูวิถีชีวิต 
ชาวกะเหรี่ยง ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ขึ้นเป็นพระราชบัญญัติซึ่งมีความพยายามในการผลักดันตั้งแต่ปี ๒๕๕๙  
โดยเสนอเป็นพระราชบัญญัติพ้ืนที่คุ้มครองวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งมีสาระส าคัญให้รัฐคุ้มครองสิทธิของ 
กลุ่มชาติพันธุ์โดยจัดท าเป็นพ้ืนที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมแต่เมื่อมีการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจึงปรับชื่อเป็น 
พระราชบัญญัติส่งเสริมฯ โดยยังคงบรรจุสาระส าคัญเก่ียวกับพ้ืนที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมไว้ 

ทั้งนี้ การเสนอให้กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.)  
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า พระราชบัญญัติส่งเสริมฯ เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ได้เสนอจากเงื่อนไขส าคัญ  
๒ ประการ คอื  

ประการแรก กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ เสนอแนวนโยบายฟ้ืนฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล 
และกะเหรี่ยงตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ โดยมี ศมส. ท าหน้าที่เป็นเลขานุการในคณะกรรมการอ านวยการฟ้ืนฟูวิถีชีวิต 
กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลและกะเหรี่ยง และในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของ 
กลุ่มชาติพันธุ์หลายคณะ 

ประการที่สอง ศมส. มีฐานะเป็นหน่วยงานวิชาการที่ท างานด้านชาติพันธุ์โดยตรงมีข้อมูลและ
ประสบการณ์การท างานกับเครือข่ายชาติพันธุ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดท าพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์
วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในแง่ของการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 

การจัดท า พ.ร.บ. ส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นแนวคิดที่ก้าวหน้ าอย่างยิ่งของ
รัฐบาลชุดปัจจุบันที่ให้ความส าคัญการคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ ให้ได้รับสิทธิในฐานะพลเมืองของชาติ  
และการส่งเสริมความหลากหลายในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งนี้  เมื่อพิจารณาถึงความส าคัญเห็นได้ว่า 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ 
และแนวนโนบายที่ส าคัญของรัฐบาลใน ๓ ประการ ดังนี้ 

ประการแรก การจัดท าพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ สอดคล้องกับ
แนวนโยบายแห่งรัฐที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๐ รัฐพึงส่งเสริมและให้
ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิด ารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิม
ตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวน ทั้งนี้เท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
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ของประชาชนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐหรือสุขอนามัย ดังนั้น การจัดท าพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
จึงมีความส าคัญและถือเป็นแนวนโยบายแห่งรัฐที่รัฐบาลจะต้องเร่งรัดให้มีการตรากฎหมายว่ าด้วยการส่งเสริม 
และอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ เพ่ือคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรมของชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ตามรัฐธรรมนูญ 

ประการที่สอง ความส าคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติทั้งในยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงที่ให้ความส าคัญกับการสร้างกลไกภาคประชาชนในการเสริม
ความมั่นคงของชาติการมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ถือเป็นกลไกหนึ่งเพราะเป็นอยู่
ในแผนสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งที่จะเป็นรากฐานให้เกิดความมั่นคงของรัฐขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมโดยมีประเด็นในการสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งการจัดท าพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิต
กลุ่มชาติพันธุ์ถือเป็นกลไกที่ส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ให้มีความเสมอภาคและ 
เท่าเทียม  

ประการสุดท้าย จากความส าคัญทั้งสองประการข้างต้นของการจัดท าพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
อนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ รัฐบาลชุดปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์โดยก าหนดเป็นนโยบาย
หลัก ๑๒ ด้าน ในด้านที่  ๓ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ๓.๔ สร้างความรู้ ความเข้าใจ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของ  
กลุ่มชาติพันธุ์ และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลายในลักษณะพหุสังคมที่อยู่ร่วมกันโดยสนับสนุนการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศควบคู่กับการส่งเสริม สร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมโลก และในด้านที่ ๗ การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากที่ให้ความส าคัญกับการสร้างฐาน
เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง  

ทั้งนี้ รูปธรรมที่ชัดเจนว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันให้ความส าคัญกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์ 
วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์คือการก าหนดให้พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นร่างกฎหมายที่ส าคัญที่คณะรัฐมนตรีจะตราขึ้น 
เพ่ือด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ โดยระบุไว้ใน
ภาคผนวก ข ของเอกสารค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่  ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

อย่างไรก็ดีในปัจจุบันศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรได้ยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิต
กลุ่มชาติพันธุ์ โดยประกอบด้วย ๖ องคป์ระกอบ (รายละเอียดดูที่ภาคผนวก ข ) ได้แก่  

- หมวด ๑ บททั่วไป ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ (๑) ขอบเขตและความหมายของกลุ่มชาติพันธุ์  
(๒) สิทธิของชาวกลุ่มชาติพันธุ์ (๓) หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ 

- หมวดที่ ๒ การส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วย ๔ ส่วน คือ (๑) การจัดท า
ข้อมูลและบันทึกประวัติศาสตร์ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ (๒) การก าหนดเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิทธิในวิถีชีวิตของกลุ่ม 
ชาติพันธุ์ (๓) การคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาในวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ (๔) การจัดท า
ธรรมนูญของพ้ืนที่คุ้มครองสิทธิในวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ 

- หมวด ๓ คณะกรรมการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และสมัชชาพัฒนาวิถีชีวิต 
กลุ่มชาติพันธุ์ 

- หมวด ๔ การเพิกถอนพื้นที่ทับซ้อนพื้นที่ส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ 
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- หมวด ๕ กองทุนส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ 
- หมวด ๖บทลงโทษ 

๔.๓ แนวทางเสริมสร้างกฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองชนเผ่าพื้นเมือง/กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย 
นายกิตติศักดิ์  รัตนกระจ่างศรี ประธานสภาชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงกลไก

ท างานที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของชนเผ่าพ้ืนเมืองที่เป็นกลไกความร่วมมือของภาครัฐกับกลุ่มชนเผ่าพ้ืนเมือง
นั่นคือนโยบายรัฐบาลเพ่ือเสริมสร้างความเท่าเทียมกัน และการเข้าถึงสวัสดิการ และกลุ่มชนเผ่าพ้ืนเมืองในนาม
ภาคประชาชนมีเครือข่ายชนเผ่าพ้ืนเมืองต่าง ๆ ความร่วมมือนี้ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ และหากกระท า
ส าเร็จก็จะออกมาเป็นกฎหมายชุดต่าง ๆ แนวทางที่ออกมาประกอบไปด้วยความพยายามในสองประการ ประการแรก
การร่างเนื้อหาให้สอดคล้องกันกับทั้งวิถีชีวิต วัฒนธรรม สภาพปัญหาของชุมชนชนเผ่าพ้ืนเมือง และพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่ ได้ลงนามไว้  (UNDRIP, ICERD, ILO ๑๖๙ , ICCPR, ICESCR และอ่ืน ๆ) ทั้งนี้ ต้องเน้นย้ า 
ความคล่องตัวและประสิทธิภาพของการปฏิบัติใช้กฎหมายดังกล่าว และส่วนร่วมของหลายภาคส่วนในการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการบัญญัติกฎหมาย อีกประการหนึ่งอยู่ในเชิงการสร้างความเหนียวแน่นของเครือข่าย หรือขบวนการ
ภาคประชาชนโดยได้เสนอความเป็นไปได้ของการผนวกรวมร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพ้ืนเมืองเข้ากับร่าง 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์กลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน 

นายยงยุทธ  สืบทายาท อดีตเลขานุการคณะยกร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพ้ืนเมือง 
แห่งประเทศไทยได้อภิปรายถึงร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศไทยโดยขอความร่วมมือจาก
ศูนย์มานุษวิทยาสิรินธรในกระบวนการร่างกฎหมายอันประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทั้งในทางกฎหมาย  การเมือง 
สังคมวิทยาในส่วนของร่างในหมวดที่ ๒ ได้เสนอให้หน้าที่และอ านาจของสภาชนเผ่าพ้ืนเมืองฯ คือการส่งเสริม 
การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ประสานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเครือข่าย 
ชนเผ่าพ้ืนเมืองหรือกับหน่วยงานในรัฐอ่ืน ๆ โดยในอนาคตให้มีการร่างกฎหมายที่เจาะจงในประเด็นการคุ้มครอง
วัฒนธรรมของชนเผ่าพ้ืนเมืองเป็นการเฉพาะ นอกจากนี้ยังเสนอประเด็นของการมีต าแหน่งผู้อาวุโสในสภาเพ่ือให้
เป็นไปตามประเพณีดั้งเดิม และให้มีกองทุนช่วยเหลือเป็นการเฉพาะ 

ดร. ประเสริฐ  ตระการศุภกร นายกสมาคมปกาเกอะญอเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อภิปรายว่า 
ปัญหาการไม่ได้เข้าถึงสิทธิของชนเผ่าพ้ืนเมืองมาจากระบบกฎหมายไทยที่ไม่รองรับสิทธิในเขตป่าเสนอให้กฎหมาย
ต้องเน้นสิทธิที่คุ้มครองวัฒนธรรม จารีตประเพณี ดังเช่นกรณีของอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีในปี 
๒๕๕๓ เป็นจุดตั้งต้นที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการออกจากกรอบกฎหมายเดิมที่จ ากัดสิทธิไว้  จากนั้น 
ได้กล่าวถึงประเด็นพหุนิยมที่ควรปกป้องโดยกฎหมาย และประเด็นการท าไร่หมุนเวียนที่เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านที่รัฐ
ไทยไม่เข้าใจจึงออกกฎหมายที่ห้ามการเกษตรในรูปแบบดังกล่าวประเด็นกรณีศึกษาการประกาศพ้ืนที่วัฒนธรรม
พิเศษ คล้ายเขตสงวนของชนเผ่าพ้ืนเมืองในแคนาดาที่ให้สิทธิในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ ดังนั้นหากน ามาเป็น
แบบอย่างก็จะออกมาเป็นกฎหมายที่คุ้มครองมาก 

นายสุรพงษ์  กองจันทึก ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้อภิปรายถึงเป้าประสงค์ของกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ว่าเป็นการดูแลเพ่ิมเติมจากบุคคลทั่วไปจากเหตุของความด้อยโอกาสผ่านการให้สิทธิ  
และการคุ้มครองพิเศษในประเด็นที่ชนเผ่าพ้ืนเมืองต้องการ ดังนั้นร่างกฎหมายเกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ต้องมี
หลักการประกอบในการยกร่าง ๙ ประเด็น คือ 

๑) รัฐธรรมนูญ ในฐานะกฎหมายสูงสุดที่ได้วางหลักให้รัฐมีหน้าที่คุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ 



๑๙๒ 

๒) ยึดหลักการตามรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐, ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๗ ประกอบด้วย 
๓) หลักการตาม ICERD ให้กฎหมายดังกล่าวเป็นการอนุวัติตามอนุสัญญานี้ 
๔) วางหลักให้น าอคติออกไปผ่านการน าค าว่า พหุชาติพันธุ์  พหุวัฒนธรรม บัญญัติไว้ในร่างกฎหมาย 
๕) หลักการที่รับรองตัวตนและคุ้มครองสิทธิ 
๖) หลักการตาม ๒ มติคณะรัฐมนตรีในปี ๒๕๕๓ 
๗) หลักการที่สืบเนื่องจากค าพิพากษาของศาล 
๘) มีกลไกสองระดับ คือ กลไกลที่มีอ านาจบังคับในระดับชาติ และกลไกในระดับท้องถิ่นเชิงปฏิบัติ

ใช้นโยบายและ 
๙) หลักให้กฎหมายชุดดังกล่าวมีลักษณะเชิงบังคับคือการระบุถึงโทษในทางอาญา 
นายไพสิฐ  พาณิชย์กุล นักวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อภิปรายว่าจะน า

หลักการตามที่คุณสุรพงษ์ร่างลงเป็นกฎหมายได้อย่างไรนั้น  จึงเสนอแนวทางการเข้าชื่อ ๑๐,๐๐๐ คนจะเป็น
หนทางที่ดีเพราะใช้เครือข่ายต่าง ๆ กดดันรัฐบาลได้ แนวทางการผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒๐ คน ก็จะท าให้
ผ่านความเห็นชอบในสภาผู้แทนราษฎรและเข้าสู่กระบวนการทางการเมืองแต่แนวทางการน าเสนอร่างกฎหมาย
โดยรัฐบาลมีความส าคัญที่สุดในเชิงเนื้อหานั้นนอกจากหลักการ  ๙ ข้อที่คุณสุรพงษ์เสนอยังคงต้องมีองค์กร 
ที่ขับเคลื่อน ดูแล คุ้มครอง ส่งเสริม เพ่ือน าไปสู่การส่งเสริมการจัดการตนเองเพ่ือให้เกิดการกระจายอ านาจ 
การปกครอง ดังนั้น จึงเสนอให้ใช้กฎหมายที่สื่อในทางว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ชนเผ่าพ้ืนเมืองช่วยเหลือตัวเอง 

ดร.นฤมล  หิญชีระนันทน์  อรุโณทัย ผู้อาวุโสสภาชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศไทยได้อภิปรายถึง
ปัญหาของวัฒนธรรมระบบราชการที่ไม่เปิดโอกาสให้มีหลากหลายความเห็นจึงไม่เปิดรับความต่างกันของจารีต  
ประเพณีและเสนอให้ชาวบ้านร่วมกันนิยามค าว่าชาติพันธุ์ความเป็นชุมชนของตน  และเนื้อหาอ่ืน ๆ ในร่าง
กฎหมาย อีกประเด็นคือ ปัญหาการสื่อสารกับหน่วยงานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะจากค านิยามเรื่องเขต
วัฒนธรรมพิเศษจึงเสนอให้หาค าอ่ืน ๆ แทน และคงต้องมีมาตรการอ่ืน ๆ ประกอบกันกับการยกร่างกฎหมาย 
ในการปกป้องสิทธิฯ ทั้งเรื่องกฎหมายลูก ระเบียบ ค าสั่ง และรวมไปถึงมาตรการการปฏิบัติใช้จริง 

๔.๔ การระดมแผนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง/กลุ่มชาติพันธุ์ 
กลุ่ม ๑ : คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

และการลอบประทุษร้ายประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ผลจากการระดมแผนขับเคลื่อนงานส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิชนเผ่าพ้ืนเมือง/กลุ่มชาติพันธุ์ ได้ข้อสรุปดังนี้: 

๑. เขตคุ้มครองทางวัฒนธรรม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนและผลักดันให้เกิด
ประสิทธิผล 

๒. มีกลไกทางการที่มีพ้ืนที่ชนเผ่าพ้ืนเมืองอยู่ในทุกมิติทั้งการพัฒนา แก้ไข การเฝ้าระวัง
และป้องกัน และครอบคลุมในระดับพ้ืนที่ย่อยไปถึงใหญ่ 

๓. การเสริมศักยภาพแกนน าในระดับพ้ืนที่ ส ารวจข้อมูล การเผยแพร่สื่อสาร และการ
หนุนเสริมจากรัฐ 

๔. เข้าถึงสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของพ้ืนที่กลุ่มชาติพันธุ์ในป่าอนุรักษ์ 
๕. กฎหมาย ประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อเนื่องไปยังพ่ีน้องกลุ่มชาติพันธุ์ และต้องไม่ตกหล่น

ด้านต่าง ๆ ทั้งการมีส่วนร่วม เยาวชน และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ด้วยการอ้างอิงข้อมูลในระดับต่าง ๆ 



๑๙๓ 

กลุ่ม ๒ : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ผลจากการระดมแผนขับเคลื่อนงาน
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชนเผ่าพ้ืนเมือง/กลุ่มชาติพันธุ์ ได้ข้อสรุปดังนี้ : 

เรื่องสัญชาติ มีการคุ้มครองชนเผ่าพ้ืนเมืองอย่างไรได้บ้าง 
๑. อ านวยความสะดวกให้กลุ่มชาวเขาผู้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ 
๒. การติดตามคดีกรณีพิพาทภาครัฐมีช่องทางร้องทุกข์เพ่ือติดตามคดีให้ได้โดยส่งเรื่องต่อ

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งผล 
๓. ล่ามภาษาชนเผ่าพ้ืนเมืองเมื่อชนเผ่าพ้ืนเมืองเข้าสู่กระบวนการศาลมักมีปัญหา 

การสื่อสาร จึงเสนอสภาชนเผ่าพ้ืนเมืองฯ ก าหนดออกแบบล่ามภาษาให้เกิดการท างานร่วมกัน 
๔. การส่งเสริมอาสาสมัครกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะ อบรม สร้างศักยภาพการท างาน

ส่งเสริม คุ้มครองสิทธิ การท างานร่วมกันกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

ข้อเสนอของกลุ่ม: 
อยากให้มีงานวิจัยสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ สร้างกลไก (ศูนย์ยุติธรรมชุมชนชนเผ่าพ้ืนเมือง) ให้ท างาน 

มีประสิทธิภาพ ท าอย่างไรน าไปสู่นโยบาย โดยก าหนดให้อยู่ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการที่จะมา
เป็นอนุกรรมการกระทรวงยุติธรรม โดยกลุ่มชาติพันธุ์เข้าไปมีส่วนร่วมให้นักวิชาการที่มีองค์ความรู้เข้ามาเป็น
อนุกรรมการร่วม นักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้มีหลักเกณฑ์คุ้มครองความเสี่ยง นักปกป้องสิทธิมนุษยชนอยากให้มี
กฎหมายคุ้มครอง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองชนเผ่าพ้ืนเมืองอยากให้มีการเสริมหนุนร่างกฎหมาย
เลือกปฏิบัติเข้าไปครอบคลุมหลักการสิทธิมนุษยชน และ FPIC, UNDRIP รวมถึงบทลงโทษที่ชัดเจน 

กลุ่ม ๓ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ผลจากการระดมแผนขับเคลื่อนงาน
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชนเผ่าพ้ืนเมือง/กลุ่มชาติพันธุ์ ได้ข้อสรุปดังนี้: 

ข้อเสนอต่อแผนงานและบทบาทศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรในการด าเนินการดังนี้ : 
๑) การนิยามชาติพันธุ์ที่มีความชัดเจนเพ่ือให้มีวิชาการที่ชัดเจนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
๒) ฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ เก็บข้อมูลในมิติต่าง ๆ ที่มีการเคลื่อนไหวระดับ Big Data 
๓) การท างานกับกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมถึงสตรีชนเผ่าพ้ืนเมืองให้มีศักยภาพมากข้ึน 
๔) การพัฒนาหลักสูตรชาติพันธุ์ที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม  เพ่ือเป็น

พ้ืนฐานส าคัญต่อการต่อรากเหง้า 
๕) ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มชาติพันธุ์ 
๖) ติดตามส ารวจสภาพปัญหาระดับพื้นท่ี 
โดยเสนอให้ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ ต้องส่งเสริมกระบวนการจัดท าร่าง พระราชบัญญัติ

ให้กลุ่มชาติพันธุ์ได้รับรู้และมีศักยภาพต่อการเสนอแนะให้กฎหมายมีคุณต่อตนเอง 
กลุ่ม ๔: สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ผลจากการระดมแผนขับเคลื่อนงานส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิชนเผ่าพ้ืนเมือง/กลุ่มชาติพันธุ์ ได้ข้อสรุปดังนี้  
องค์กรที่จะมาส่งเสริมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชนเผ่าพ้ืนเมือง/ 

กลุ่มชาติพันธุ์ จะต้องประกอบด้วย 
๑. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ

คุ้มครองนักปกป้องสิทธิฯ 



๑๙๔ 

๒. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยวิชาการด้านชาติพันธุ์ และการ
จัดท าแผนพัฒนาต่าง ๆ ขับเคลื่อนให้ถูกต้อง ตรงกันในการสื่อสาร  

๓. คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นหน่วยเปิดประเด็นปัญหากลุ่มชาติพันธุ์  
โดยลงพ้ืนที่น าข้อมูลที่เป็นการศึกษาเข้าสู่กระบวนการน าเสนอต่อรัฐบาลให้พัฒนาเป็นนโยบาย 

๔. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นหน่วยจัดการด้านกลไกการคุ้มครองสิทธิฯ  
โดยมีคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับต่าง ๆ 

๕. สภาชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศไทย เป็นกลไกและหน่วยข้อมูล ขับเคลื่อนผ่าน
โครงสร้างกรรมการสภาฯ  

๖. องค์กรอ่ืน ๆ ที่มีการสื่อสารเกี่ยวกับชนเผ่าพ้ืนเมือง/กลุ่มชาติพันธุ์ เป็นหน่วย
ตรวจสอบข้อมูล และพิจารณาถึงความเปราะบางที่กระทบต่อกลุ่มชาติพันธุ์ 

๔.๕ ภาพรวมสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของชนเผ่าพื้นเมือง/กลุ่มชาติพันธุ์ 
นายแกม อวุงชิ ชิมเรย์ เลขาธิการมูลนิธิเพ่ือการประสานความร่วมมือของชนเผ่าพื้นเมืองเอเชีย 
ชนเผ่าพ้ืนเมืองในทวีปเอเชียมีอยู่ราว ๔๑๑ ล้านคน พบปัญหาการนิยามในกฎหมายในหลาย

ประเทศ ส่วนใหญ่พยายามใช้ตามบริบทของตน  ตัวอย่างกัมพูชา เรียกตามภาษากฎหมายว่า indigenous 
minority ญี่ปุ่น เรียก Indigenous people มีเพียงชาวไอนุ การตีความเช่นนี้มุ่งแสดงว่ากลุ่มคนพวกนี้แตกต่าง
จากกลุ่มอ่ืน ๆ และให้ความยอมรับทางกฎหมายตามที่เขาเรียกร้องที่เป็นเช่นนี้เป็นการเคารพตาม UNDRIP  
ในทวีปเอเชียสถานการณ์ของสิทธิชนเผ่าพ้ืนเมืองมีลักษณะคล้ายคลึงกันคือมีการเหยียดเชื้อชาติจากความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมและความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชนกลุ่มใหญ่รวมถึงการยืนยันอัตลักษณ์ของตนเอง และความ
พยายามในการปกป้องสิทธิในที่ดิน เขตแดน และทรัพยากร เป็นผลให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนของชนเผ่าพ้ืนเมือง
โดนลอบประทุษร้ายและฆาตกรรมสถานการณ์เช่นนี้ก็เหมือนกันกับบริบทของประเทศไทยด้วย 

มีกฎหมายในประเทศของทวีปเอเชีย และกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น UNDRIP ที่มุ่งศึกษาและ
ปกป้องสิทธิของชนเผ่าพ้ืนเมืองในส่วนของ UNDRIP มุ่งปกป้อง ๑. การปกครองตนเอง ๒. การให้ฉันทานุมัติ 
โดยอิสระล่วงหน้าได้และรับการบอกแจ้ง ๓. กฎระเบียบ สถาบัน และจารีต ๔. ที่ดิน เขตแดน ทรัพยากร ๕. การมี
สัญชาติ ๖ . การเข้าถึงการศึกษา ๗ . การข้ามพรมแดน และยังมีเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  
และอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (The Convention on Biological Diversity - CBD)  
ที่ประเทศไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากทั้งสองให้ความส าคัญกับการเป็นกรรมสิทธิ์ของที่ดินของตนเอง 

กฎหมายที่เกี่ยวกับป่าไม้ มีกฎหมายป่าไม้ของอินเดีย คือ กฎหมายสิทธิในป่าไม้ (Forest Rights 
Act) ที่ให้สิทธิชุมชนในการจัดการป่าไม้ที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เน้นย้ าสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของผู้คน 
ในพ้ืนที่กฎหมายดังกล่าวมีความส าคัญที่เชื่อมโยงกฎหมายระดับท้องถิ่นเข้ากับกฎหมายระดับชาติมีมาตรการ
ปกป้องสิทธิสตรีชาติพันธุ์กล่าวถึงสิทธิในการได้ฉันทานุมัติโดยอิสระ ล่วงหน้า และได้รับการบอกแจ้ง (FPIC) และมี
การคุ้มครองสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์กฎหมายดังกล่าวเหมาะกับบริบทของประเทศไทย ซึ่งควรมีการตั้งกลไก
ระดับชาติในการให้มีการศึกษาโดยละเอียดถึงบริบทของแต่ละพ้ืนที่และ AIPP สามารถสนับสนุนประเทศไทยได้ทั้ง
ฝั่งของกลุ่มชาติพันธุ์ และฝั่งหน่วยงานของรัฐเนื่องจากองค์กรของตนเป็นองค์กรทางเทคนิคภายใต้สังกัด
สหประชาชาติ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงภาคส่วนในประเทศกับภาคส่วนในระดับระหว่างประเทศได้ 

 



๑๙๕ 

๔.๖ ร่างกฎหมายเพื่อสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ 
๔.๖.๑ ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... 

หลังจากท่ีสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ ๙ สิงหาคม ของทุกปีเป็น วันสากลแห่งชนเผ่า
พ้ืนเมืองโลก เมื่อปี ๒๕๓๗ และในเวลาต่อมาได้ประกาศปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพ้ืนเมือง 
(UNDRIP) เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ และในปีนี้เองที่ได้มีการประกาศจัดตั้ง “เครือข่ายชนเผ่าพ้ืนเมือง 
แห่งประเทศไทย” (คชท.) พร้อมกับร่วมกันประกาศให้ วันที่ ๙ สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันชนเผ่าพ้ืนเมือง 
แห่งประเทศไทย” นับแต่นั้นมา และได้มีการจัดงานมหกรรมวันชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศไทยขึ้นติดต่อกันทุกปี 
ต่อมาในปี ๒๕๕๓ เครือข่ายชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศไทย (ค.ช.ท.) ได้ประกาศเจตนารมณ์จัดตั้ง “สภาชนเผ่า
พ้ืนเมืองแห่งประเทศไทย” (สชพ.) ขึ้น จากนั้น ในปี ๒๕๕๕ สชพ. ได้แต่งตั้งคณะยกร่าง พระราชบัญญัติสภาชน
เผ่าพ้ืนเมืองขึ้นเป็นครั้งแรก และเมื่อร่างกฎหมายฉบับแรกแล้วเสร็จได้มีการแต่งตั้งคณะท างานประชาพิจารณ์
เดินสายไปยังภาคต่าง ๆ เพื่อรับฟังความเห็นของบรรดาสมาชิกในภาคนั้น ๆ ซึ่งแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๖ ร่างกฎหมาย
นี้ได้รับความเห็นชอบจาก คชท. ในปี ๒๕๕๗ และในปีเดียวกันร่างกฎหมายนี้ได้ส่งให้คณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย (คปก.) ซึ่งได้ช่วยปรับแก้ให้มีความรัดกุมและชัดเจนมากขึ้น ในปีรุ่งขึ้น ๒๕๕๘ ร่าง พ.ร.บ. นี้ได้ถูกส่งไป
ยังนายกรัฐมนตรี สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ทั้งนี้โปรดดูรายละเอียดของ  
เค้าโครงโดยสังเขปของร่างพระราชบัญญัติชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศไทย  พ.ศ. .... ที่ ภาคผนวก ข 

๔.๖.๒ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการ

ยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ และได้พัฒนาเค้าโครงของร่างกฎหมายดังกล่าว
โดยมีสถานภาพเป็นกฎหมายส่งเสริมสิทธิทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะให้สิทธิพิเศษแก่
กลุ่มชาติพันธุ์หากแต่เป็นกฎหมายที่มุ่งส่งเสริมสิทธิทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์โดยเน้นการคุ้มครองวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ตามหลักสิทธิทางวัฒนธรรมอันเป็นหลักพ้ืนฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้
หลักการส าคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ประกอบไปด้วยหลักการที่ส าคัญ ๓ ประการ ได้แก่  

ประการแรก คุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรมอันหมายถึงการให้ความคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ 
ในการเลือกด ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมของตนโดยไม่ถูกคุกคามหรือถูกเลือกปฏิบัติจากเดิมที่กลุ่มชาติพันธุ์ถูกมอง
ในฐานะที่เป็น “คนชายขอบ” เกิดปัญหาอคติทางวัฒนธรรมที่เกิดจากความไม่เข้าใจวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ 
ท าให้กลุ่มชาติพันธุ์ต้องถูกละเมิดสิทธิในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางวัฒนธรรมที่อาจเป็น
รากฐานความรุนแรงในสังคมไทย ดังนั้นการให้การคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรมจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการรักษา
ดุลยภาคทางสังคม 

ประการที่สอง ส่งเสริมการจัดการตนเองบนฐานวัฒนธรรมที่เน้นให้ส่งเสริมศักยภาพ 
ของกลุ่มชาติพันธุ์ให้มีความสามารถในการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นเครือมือในการจัดการตนเองหรือมี
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ในการจัดการปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ จากเดิมที่
เน้นการให้การสงเคราะห์กลุ่มชาติพันธุ์ในฐานะที่เป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมท าให้กลุ่มชาติพันธุ์ต้องสูญเสีย
ความสามารถในการจัดการตนเองมาเป็นการเสริมศักยภาพให้กลุ่มชาติพันธุ์มี “พลัง” ในการจัดการตนเองบนฐาน
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมซึ่งเป็นแนวทางของการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่จะเป็นพ้ืนฐานในการ



๑๙๖ 

สร้างความมั่นคงให้กับประเทศสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีด้านความมั่นคงในประเด็นการสร้างกลไก 
ภาคประชาชนในการเสริมความม่ันคงของชาติ 

ประการที่สาม สร้างความเสมอภาคบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้มุ่งลดความเหลื่อมล้ าในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดปัญหาความเหลื่อมล้ าที่กลุ่มชาติพันธุ์ในฐานะคนชายขอบ
ต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบันในแง่นี้การมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถี ชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์จึงถึงเป็นแนวทาง 
การพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติในเป้าหมายที่ ๑๐ การลดความ
เหลื่อมล้ าภายใต้หลักการของความเสมอภาคทีมีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรที่สอดคล้องกับศักยภาพของคน  
ที่มีความหลากหลาย  

นอกจากนี้กฎหมายฉบับนี้ยังก าหนดเป้าหมายส าคญัไว้ ๕ ประการ ได้แก่ 
๑. เพ่ือให้มีการส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง  ๆ และให้มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๐ นอกจากนั้นยังมีมาตราอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้องเช่น มาตรา ๔๓ “บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ฟ้ืนฟูหรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ”  และมาตรา ๕๗ “รัฐต้องอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่ นและ 
ของชาติ”   

๒. เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศที่รัฐบาลไทยได้รับรองไว้ เช่น อนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of 
all Forms of Racial Discrimination หรือ CERD) และปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพ้ืนเมือง 
(United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples หรือ UNDRIP)  

๓. เพ่ือให้เป็นกฎหมายที่มีอ านาจบังคับใช้กับทุกภาคส่วนไม่จ ากัดเฉพาะบางกระทรวง 
เช่นที่ปรากฏในมติคณะรัฐมนตรีฯ และเพ่ือให้เจ้าหน้าที่รัฐท างานได้สะดวกคล่องตัวมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยมีความเข้าใจเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์และวัฒนธรรมว่า เป็นองค์ประกอบส าคัญส าหรับสังคมพหุวัฒนธรรมของไทย 

๔. เพ่ือให้มีกฎหมายที่คุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยไม่เฉพาะแต่กลุ่มกะเหรี่ยง 
และชาวเลเท่านั้นโดยกฎหมายนี้มุ่งที่การปกป้องคุ้มครองวัฒนธรรมพร้อมกับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การสนับสนุนให้กลุ่มชาติพันธุ์มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับรัฐโดยอาศัยหลักการและ
ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่เคยอยู่อาศัยและท ากินอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ 

๕. เพ่ือสนับสนุนหลักการเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกัน 
อย่างสงบสุข และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่อง “สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน” (SDG #๑๖ Peace, justice, strong institutions) อันจะเป็นตัวอย่างอันดีให้แก่สังคมโลก 

ส าหรับการด าเนินงานเพ่ือจัดท าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่ม 
ชาติพันธุ์ และกระบวนการในการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัตินี้รัฐบาลได้มอบหมายให้ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) หรือ ศมส. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการท างานเนื่องจากมีฐานะเป็นหน่วยงานวิชาการที่ท างาน
ด้านชาติพันธุ์โดยตรงมีข้อมูลและประสบการณ์การท างานกับเครือข่ายชาติพันธุ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดท า
ร่างพระราชบัญญัติฯ ในแง่การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมหลายภาคส่วนในการรับฟังความคิดเห็นและจัดท าร่าง 



๑๙๗ 

ทั้งนี้ในศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้จะท าโครงร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วย ๖ หมวด ซึ่งจะใช้เป็นกรอบในการยกร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๓ และน าเข้าพิจารณาตามกระบวนการ 
นิติบัญญัติเพื่อประกาศเป็นกฎหมายภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕  (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค) 

๔.๖.๓ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ 
คณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาศึกษาด้านผู้ สู งอ ายุ  ผู้ พิ การ และกลุ่ มชาติ พันธุ์ 

ในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ 
สภาผู้แทนราษฎร ได้ยกร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ (รายละเอียดดูในภาคผนวก ง) 

๔.๗ การประมวลสรุปผลในภาพรวม 
นายชูพินิจ  เกษมณี ประธานมูลนิธิเพ่ือการประสานความร่วมมือของชนเผ่าพ้ืนเมืองเอเชีย (AIPP) 

ได้สรุปว่าความส าคัญของการมีกฎหมายเพ่ือคุ้มครองสิทธิของชนเผ่าพ้ืนเมืองนั้นเนื่องจากประเทศไทยมีกฎหมาย  
ที่มีผลกระทบต่อชนเผ่าพ้ืนเมือง/กลุ่มชาติพันธุ์ในปัจจุบัน ซึ่งการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมเหล่านี้
มิได้เป็นไปตามหลักการพื้นฐานทางจริยธรรม ๒ ประการ 

หลักการประการแรกคือ หลักจริยธรรมที่ชี้ว่าการบัญญัติกฎหมายพึงพัฒนาขึ้นจากวิถีชีวิตตาม
จารีตประเพณีอันดีของสังคมแต่กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติทุกฉบับมิได้มองเห็นการมีอยู่ของชุมชน 
จารีตประเพณีที่อยู่ร่วมกับป่ามาหลายชั่วอายุคนจึงไม่เคารพต่อพ้ืนที่ของบรรพชนที่เป็นมรดกส่งทอดต่อให้ลูกหลาน 
ซ้ ากลับมองว่าชุมชนเหล่านี้เป็นผู้บุกรุกฝ่าฝืนกฎหมายทั้งยังไม่ค านึงด้วยว่าป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดคือป่าที่มีชุมชน
ชนเผ่าพ้ืนเมืองเหล่านี้อาศัยอยู่ซึ่งเป็นความจริงที่สอดคล้องกันในหลายประเทศ 

หลักการประการที่สองคือ หลักจริยธรรมทางกฎหมายที่ถือกันเป็นสากลว่าการประกาศกฎหมายใหม่
ไม่พึงมีผลย้อนหลังไปกล่าวโทษผิดต่อบุคคลหรือชุมชนที่อยู่และปฏิบัติกันมาก่อนกฎหมาย พระราชบัญญัติป่าไม้ 
พ.ศ. ๒๔๘๔ ที่มีอายุเก่าแก่กว่าฉบับอ่ืน ๆ ยังมีอายุเพียง ๗๙ ปี พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔  
มีอายุเพียง ๕๙ ปี แต่กลับมีอ านาจขับไล่จับกุมและเผาท าลายยุ้งฉางของชาวบ้านที่เกิด เติบโต และตายอยู่ในพ้ืนที่
ของตนกันมาหลายชั่วอายุคนไม่น้อยกว่าร้อยปีนี่เป็นค าถามส าหรับนักกฎหมายที่มีจรรยาบันให้ช่วยกันหาค าตอบ 
นอกจากนี้ ยังได้พบว่าบรรดากฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ยังมิได้ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับ
พันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าผูกพันไว้แล้วอีกด้วย  อาทิเช่น อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ และความตกลงปารีส เป็นต้น 

การปรับเปลี่ยนทัศนคติของเจ้าหน้าที่ผู้ถือกฎหมายมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าทัศนคติของผู้คน  
ในสังคมทั่วไป การปรับแก้อคติทางชาติพันธุ์นับเป็นเรื่องใหญ่ที่มีความละเอียดอ่อนที่รัฐพึงให้ความส าคัญในฐานะที่
ประเทศไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมประเทศหนึ่งเช่นกัน รวมทั้งบทบาทของนักสิทธิมนุษยชนที่มุ่งเดินตามแนวทาง
สันติวิธีจ าเป็นต้องมีมาตรการคุ้มครองทางกฎหมายเช่นเดียวกับนานาอารยะประเทศ 

ปัญหาคนไร้รัฐเป็นอีกปัญหาเร่งด่วนที่จ าเป็นต้องมีการแก้ไขอย่างจริงจังเพ่ือยุติปัญหาอ่ืน ๆ  
ที่ตามมาอีกหลายด้าน ที่ส าคัญคือการหยิบยื่นคืนความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองไทยที่มีศักดิ์ศรีให้แก่พวกเขา 
 



บทที่ ๕ 
บทสรุป 

 
๕.๑ บทสรุป 

๕.๑.๑ ที่ดิน เขตแดน และทรัพยากร 

 
แผนภูมิที่ ๑ แสดงความสัมพันธ์อันซับซ้อนของปัญหาที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 

 
ดังได้กล่าวแล้วว่ากฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติทุกฉบับมองข้ามวิถีชีวิตชุมชนชนเผ่าพ้ืนเมือง  

และชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ร่วมกับป่ามาช้านาน ซึ่งรวมถึงวิถีชีวิตชาวเลในภาคใต้ที่ท าประมงพ้ืนบ้านด้วยเครื่องมือ
ขนาดเล็ก และกลุ่มเคลื่อนย้ายอยู่ในพ้ืนที่ป่า ได้แก่ มานิ และมละบริที่มีชีวิตผูกพันกับป่าอย่างที่สุด และเป็น
กฎหมายที่สามารถเอาผิดทั้งคนและชุมชนที่อยู่กันมาก่อนกฎหมายได้สมทบกับนโยบายป่าไม้แห่งชาติและ 
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่โน้มเอียงไปในทางเป็นโทษต่อชุมชนที่พ่ึงพิงป่าทั้ง ๆ ที่มีหลักฐาน
เชิงประจักษ์มากมายที่แสดงให้เห็นว่าชุมชนที่มีวิถีชีวิตตามจารีตประเพณี สามารถรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่า
โดยรอบได้อย่างดี 

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) มีข้อบัญญัติหลายประการที่เอ้ือและเป็นคุณต่อ
ชุมชนชนเผ่าพ้ืนเมืองและชุมชนท้องถิ่นด้วยการเชิดชูภูมิปัญญาตามประเพณีที่เกี่ยวข้องกับป่า (TFRK) การมีส่วนร่วม
ของชุมชนชนเผ่าพ้ืนเมืองและชุมชนท้องถิ่นในการจัดการพ้ืนที่คุ้มครองอันหมายถึงป่าอนุรักษ์ประเภทต่าง ๆ 
สนับสนุนการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน การหนุนให้ชุมชนมีฉันทามติโดยอิสระ 
ล่วงหน้าและได้รับการบอกแจ้ง รวมทั้งการส่งเสริมการเก็บหาผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช่ไม้ซุงมิใช่เพียงเพ่ืออุปโภค  -
บริโภคในครัวเรือนและชุมชนเท่านั้นแต่ยังสามารถจ าหน่ายเป็นแหล่งรายได้เสริม ทั้งนี้ ด้วยวิธีการเชิงอนุรักษ์และ
มีลักษณะยั่งยืน ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพ้ืนเมือง (UNDRIP) มีข้อบัญญัติรับรองสิทธิของ 



๑๙๙ 

ชนเผ่าพ้ืนเมืองในที่ดินเขตแดนและทรัพยากรยิ่งไปกว่านั้นในเวทีป่าไม้โลกได้มีมติในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติจากการผูกขาดโดยรัฐไปสู่การจัดการแบบพหุภาคีที่หลายประเทศได้น าไป 
ปรับใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของตน หลายประเทศจึงมีการแจกแจงล าดับของป่าครอบครัว ป่าชุมชน 
และป่าของรัฐ ประเทศเหล่านี้จึงมีป่ากระจายกันอยู่ทั่วประเทศและโดยที่รัฐไม่จ าเป็นต้องทุ่มเทงบประมาณ  
ให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบเพียงล าพัง 

การบริหารจัดการป่าด้วยกระบวนทัศน์เก่าของการผูกขาดโดยรัฐจึงเป็นสาเหตุส าคัญยิ่งของการละเมิด
สิทธิมนุษยชนของชนเผ่าพ้ืนเมืองและการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติร่วมกันไปด้วยรูปธรรมของการแสดงออกโดยการ
ประกาศเขตป่าคุ้มครองทับซ้อนกับพ้ืนที่ของชุมชนชาติพันธุ์ดั้งเดิม การข่มขู่คุกคาม การท าลายทรัพย์สิน  
การบังคับอพยพ การจับกุม – คุมขัง - ปรับไหม และการประทุษร้ายไปจนถึงการวิสามัญฆาตกรรม และน่าแปลก
ที่หน่วยงานของรัฐใช้มาตรการที่เข้มงวดรุนแรงต่อชุมชนชนเผ่าพ้ืนเมืองและชุมชนท้องถิ่นแต่กลับเอ้ือประโ ยชน์
ให้แก่กลุ่มทุนได้อย่างง่ายดายทั้งในการให้สัมปทานเพ่ือการลงทุนในด้านต่าง ๆ 

๕.๑.๒ สถานการณ์ของผู้ไร้รัฐ 

 
แผนภูมิที่ ๒ แสดงสภาพปัญหาที่รุมล้อมบุคคลผู้ไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ 

 
ถึงแม้ประเทศไทยได้เปิดโอกาสให้เด็กในวัยเรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่รัฐจัดให้แต่เด็ก

ที่อยู่ในภาวะไร้สัญชาติยังไม่อาจได้รับค่าใช้จ่ายรายหัว ซึ่งท าให้โรงเรียนหลายแห่งไม่ประสงค์จะรับเด็กไร้สัญชาติ 
เพราะต้องน าค่าใช้จ่ายรายหัวมาเฉลี่ยให้แก่กัน นอกจากนี้ เด็กไร้สัญชาติไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้เพ่ือการศึกษา  
และถึงแม้บุคคลไร้สัญชาติจะสามารถศึกษาส าเร็จแต่ไม่สามารถน าวุฒิบัตรการศึกษาไปสมัครงานที่ไหนได้ 
ไม่สามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ การออมทรัพย์ในสถาบันการเงิน การท านิติกรรม ธุรกรรมต่าง ๆ 
ไม่สามารถท าได้ไม่มีสิทธิในที่ดินและทรัพยากรใด ๆ แม้แต่การเดินทางภายในประเทศยังมีความยากล าบากโดย 
ไม่ต้องกล่าวถึงการเดินทางต่างประเทศไม่สามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 



๒๐๐ 

ด้วยเหตุนี้การตกอยู่ในภาวะคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติย่อมกระทบกระเทือนต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างรุนแรง
ถึงแม้จะมีระเบียบที่เปิดโอกาสให้บุคคลไร้รัฐสามารถยื่นขอพิสูจน์สิทธิการมีสัญชาติไทยแต่เกณฑ์บางประการ 
ที่ก าหนดไว้ให้ยื่นค าขอได้ถูกตั้งไว้สูงเกินกว่าจะมีผู้ยื่นค าขอได้ เช่น ผู้ยื่นขอพิสูจน์สิทธิต้องมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปแต่ส าหรับบุคคลไร้รัฐจะสามารถเรียนถึงระดับปริญญาตรีได้อย่างไรเมื่อตนหรือผู้ ปกครอง 
ไม่สามารถประกอบอาชีพโดยเปิดเผยเพ่ือจะจ่ายค่าเล่าเรียนได้อีกทั้งยังไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้ยืมจากกองทุนเงิน  
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ได้ ดังนั้น ผู้ที่อ่อนไหวต่อปัญหาที่รุมเร้าเช่นนี้ ย่อมมีแนวโน้มที่จะต้องหันไปพ่ึงพา
อาชีพที่ไม่สุจริตในที่สุดและการใช้ชีวิตที่เหมือนต้องหลบๆ ซ่อนๆ 

๕.๑.๓ ทัศนคติเชิงลบต่อชนเผ่าพื้นเมือง/กลุ่มชาติพันธุ์ 

 
แผนภูมิที่ ๓ แสดงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของการมีทัศนคติเชิงลบ 

 
การแพร่ขยายความคิดแบบลัทธิชาตินิยมจากตะวันตกเข้ามายังประเทศไทยในช่วงทศวรรษท่ี ๔๐ – ๕๐ 

มาพร้อมกับความคิดของการสร้างชาติให้เป็นเอกสังคม (Homogeneous Society) ที่มีหนึ่งวัฒนธรรมส าหรับ 
หนึ่งประชาชาติท าให้เกิดวัฒนธรรมที่ครอบง าเป็นวัฒนธรรมกระแสหลัก ดังนั้น ภายใต้สภาพแวดล้อมทางความคิด
เช่นนี้จึงน้อมน าให้พัฒนาอคติและความล าเอียงในลักษณะที่เป็นลัทธิหลงใหลทางชาติพันธุ์ (Ethnocentrism)  
ที่มีการสร้างภาพแบบเหมารวม (Stereotype) เหล่านี้เป็นปัจจัยที่หล่อหลอมทัศนคติเชิงลบโดยผ่านกระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ดังนั้น ความสัมพันธ์ทางสังคมจึงแสดงออกมาในรูปของการกดทับ 
ทางวัฒนธรรม การกีดกัน/กันออก ความเหนือกว่า - ด้อยกว่า การปิดล้อมทางวัฒนธรรม (Cultural Enclosure) 
และน าสู่นโยบายในการผสมกลมกลืน (Assimilation) 

ดังนั้น การปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบจึงจ าเป็นต้องปลดล็อกปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ร่วมกันไปด้วย 
และจ าเป็นต้องเริ่มปลูกฝังวิธีคิดใหม่ตั้งแต่ปฐมวัยด้วยบรรยากาศของการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 



๒๐๑ 

๕.๑.๔ คุณค่าและคุณลักษณะท่ีจ าเป็น 

 
แผนภูมิที่ ๔ แสดงคุณลักษณะที่ต้องการเพื่อสังคมธรรมาภิบาล 

 
เริ่มจากความเป็นองค์กรที่ต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งเพ่ือเกาะเกี่ยวกันเป็นเครือข่ายที่มีกิจกรรม 

เชิงสร้างสรรค์ร่วมกันแล้วยกระดับขึ้นเป็นองค์กรภาคประชาสังคมโดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมเป็น
ยุทธศาสตร์ส าคัญโดยค านึงถึงความส าคัญของเพศสภาวะสัมพันธ์ในมิติต่าง ๆ และไม่ว่าความเป็นองค์กรจะเล็ก
หรือใหญ่จะต้องเน้นการบริหาร - จัดการตนเอง (Self-Governance) เพ่ือยกระดับขึ้นสู่การปกครองแบบธรรมาภิบาล 
(Good Governance) 

การขับเคลื่อนสังคมไปในแนวนี้มีปัจจัยส าคัญหลายประการที่ต้องให้ความส าคัญ ได้แก่ การเน้นความ
เสมอภาค (Equality) และความเป็นธรรม (Equity) การพัฒนาบนฐานของหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปกับฐาน
วัฒนธรรมที่เชิดชูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การเคารพต่อพ้ืนที่บรรพบุรุษและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืนด้วยการ
ขับเคลื่อนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงบนฐานการใช้ทรัพยากรเชิงอนุรักษ์เพ่ือความยั่งยืนให้น าไปสู่ระบบนิเวศ 
ที่มีสมดุล การขับเคลื่อนสู่สังคมธรรมาภิบาลจ าเป็นต้องมีความคิดและการปฏิบัติในแนวทางสันติวัฒนธรรม 
(Culture of Peace) เพ่ือการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน 

 
 
 
 
 
 
 



๒๐๒ 

๕.๑.๕ การพัฒนากฎหมายเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองวิถีวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง/กลุ่มชาติพันธุ์ 

 
แผนภูมิที่ ๕ แสดงข้อพึงพิจารณาเพื่อพัฒนากฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองชนเผ่าพื้นเมือง/กลุ่มชาติพันธุ์ 

 
แนวคิดในการพัฒนากฎหมายเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองชนเผ่าพ้ืนเมือง/กลุ่มชาติพันธุ์ ควรที่จะเริ่มต้น

จากปัญหาและความต้องการของประชาชนกลุ่มที่จะได้รับผลของการบังคับใช้กฎหมายนั้นการทบทวนกฎหมาย
ภายในประเทศว่าฉบับใดเป็นคุณและเป็นโทษต่อกลุ่มเป้าหมายคือชนเผ่าพ้ืนเมืองพร้อมไปกับการศึกษา
สถานการณ์ระหว่างประเทศของกลุ่มเป้าหมายประเภทเดียวกันที่ขาดไม่ได้คือการศึกษารวบรวมเครื่องมือ 
ทางกฎหมายที่เป็นพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับเครื่องมือเหล่านั้นการมอง
หาตัวอย่างจากประเทศอ่ืน ๆ จะมีประโยชน์อย่างยิ่งที่เราจะได้ศึกษาทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของเครื่องมือเหล่านั้น 
ส่วนส าคัญที่ไม่อาจละเลยได้คือการก าหนดกลไกในการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย และกลไกเหล่านี้จักต้องมี
หน้าที่และอ านาจในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชนเผ่าพ้ืนเมือง/กลุ่มชาติพันธุ์ ที่จะต้องส่งเสริม
สิทธิในการจัดการตนเอง (Self-Determination) ในรูปของสภาท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การให้การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนมาตรการในการส่งเสริมสิทธิของชนเผ่าพ้ืนเมืองอีกประการหนึ่งที่มี
ความส าคัญคือการส่งเสริมการพัฒนาเขตพ้ืนที่วัฒนธรรมพิเศษหรือเขตพ้ืนที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมที่ผนวกรวม
พ้ืนที่ทางจิตวิญญาณหรือพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์เข้าไว้ด้วยพร้อมไปกับอ านาจในการเพิกถอนออกจากพ้ืนที่คุ้มครองที่เป็น
ป่าอนุรักษ์ประเภทต่าง ๆ และหน้าที่ในการก ากับติดตามการด าเนินงานตามกฎหมาย การก าหนดบทลงโทษ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนและการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบของชนเผ่าพ้ืนเมือง และการเยียวยา  
ความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดสิทธิของชนเผ่าพ้ืนเมืองในช่วงของการเตรียมยกร่างกฎหมายควรมีการรวบรวม
กรณีตัวอย่างทั้งในด้านกฎหมาย นโยบาย กลไก และวิธีด าเนินการจากประเทศอ่ืน ๆ ที่มีประสบการณ์ที่ดี 
ในกิจการเกี่ยวกับชนเผ่าพ้ืนเมืองเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการยกร่างกฎหมาย 



๗.๔ ประเด็นการพิจารณาที่ ๔ 
รายงานข้อเสนอในการด าเนินการให้มีกฎหมายกลางเรื่องการเยียวยาผู้เสียหายจากกรณี 

การละเมิดสิทธิ 
บทที่ ๑ 
บทน า 

 
รายงานฉบับนี้มีประเด็นการศึกษาถึงรูปแบบ มาตรการหรือมาตรฐานสากลของการคุ้มครองผู้เสียหาย

กรณีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งผู้เสียหายจากอาชญากรรมธรรมดาและที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือกระท าที่อาจมี
แรงจูงใจทางการเมือง โดยจะศึกษาถึงการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระท าผิดทางอาญาทุกกลุ่มทุกฝ่าย
ที่ผ่านมา โดยศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการคุ้มครองผู้เสียหายทั้งที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและที่ยัง
ไม่ได้รับการคุ้มครองเพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอแนะรูปแบบ มาตรการ กลไกหรือเครื่องมือการช่วยเหลือผู้เสียหายจาก
อาชญากรรมธรรมดาและที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือกระท าที่อาจมีแรงจูงใจทางการเมืองให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมายและเป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ผู้เสียหายฯ ที่อาจได้รับสิทธิตามกฎหมายไทยทั้งทางอาญา 
ทางแพ่ง และตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย  
ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรมก็ยังคงมีอุปสรรคในทางปฏิบัติยิ่งเป็นผู้เสียหายจากอาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือกระท าที่อาจ มี
แรงจูงใจทางการเมืองในสังคมไทยก็ยิ่งมีปัญหาในการการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายกล่าวคือเมื่อพิจารณา 
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ ได้ให้ค าจ ากัดความของ “ผู้เสียหาย” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับความเสียหาย 
ถึงแก่ชีวิตหรือร่างกาย หรือจิตใจเนื่องจากการกระท าความผิดอาญาของผู้อ่ืน โดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
กระท าความผิดนั้น (มาตรา ๓)  

ในเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองนั้นมักไม่ปรากฏว่ามีการด าเนินคดีอาญากับผู้ใช้ความรุนแรงอีกท้ัง
ยังมีประเพณีปฏิบัติที่จะมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมแบบเหมารวมหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  
ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยมาโดยตลอดประชาชนผู้ตกเป็นผู้เสียหายจากอาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดยตรง 
หรือกระท าที่อาจมีแรงจูงใจทางการเมืองจึงไม่อาจได้รับการช่วยเหลือประการใดจากภาครัฐเพราะพวกเขายังไม่ใช่
ผู้ เสียหายในคดีอาญา ดังนั้นเมื่อขอบเขตความเป็นผู้ เสียหายตามกฎหมายไทยยังไม่อาจท าให้ผู้ เสียหาย 
ในอาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือกระท าที่อาจมีแรงจูงใจทางการเมืองได้รับการคุ้มครองสิทธิได้ดังวัตถุประสงค์
ของมาตรฐานสากลกฎหมายกลางเพ่ือการเยียวยาผู้เสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นจึงมีวัตถุประสงค์หลัก
เพ่ือให้การด าเนินการเยียวยาและฟ้ืนฟูบุคคล สังคม องค์กร และสถาบันที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์  
ความรุนแรงทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเป็นไปตามหลักการเรื่องความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านความยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ และความยุติธรรมทางสังคมตามมาตรฐานสากลเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความปรองดองและป้องกันมิให้
เกิดความรุนแรงและความสูญเสียขึ้นอีกในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม 

กฎหมายกลางเพ่ือการเยียวยานี้ควรมีหลักการส าคัญโดยเป็นหลักการเยียวยาหลัก ๆ ในเรื่องของการ
ช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้เสียหาย (Victim Support) โดยการเข้าถึงผู้เสียหายและชุมชนที่เป็นผู้เสียหายจากเหตุการณ์
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยตรงที่เกี่ยวข้อง โดยความช่วยเหลือทางกฎหมาย สังคม จิตวิทยา รักษาพยาบาล และ
เสนอแนะมาตรการ ชดเชยเยียวยาผู้เสียหาย (Reparations) การใช้หลัก “ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์” 



๒๐๔ 

(Restorative Justice) ที่ให้ความส าคัญในเรื่องการเยียวยาผู้เสียหาย/ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง 
เปิดโอกาสให้ผู้กระท าผิด ผู้เสียหาย/ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงเข้ามามีส่วนร่วมกระบวนการต่าง ๆ 
ที่จะก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ทุกฝ่ายซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้กระท าผิด ผู้เสียหาย/
ผู้เสียหายชุมชนและหน่วยงานภาครัฐและการจัดเวทีสาธารณะส าหรับผู้เสียหาย (Victim Hearing) เพ่ือเปิดโอกาส
ให้ผู้เสียหายได้บอกเล่าเหตุการณ์ในมุมมองของตน ตลอดจนระบายออกถึงความรู้สึกนึกคิดความคับแค้นใจ (Airing 
of Grievances) ซึ่งเป็นกระบวนการเยียวยาในเชิงจิตวิทยา(Healing Process) ไปในตัวโดยมีข้อเสนอแนะต่อ 
สภาผู้แทนราษฎรกล่าวคือ 

๑) ให้ตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติเพ่ือคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายกรณีที่มีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนเป็นการเฉพาะให้ครอบคลุมถึงผู้เสียหายจากอาชญากรรมธรรมดาและที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือกระท าที่อาจ
มีแรงจูงใจทางการเมืองให้สามารถรองรับกลุ่มผู้เสียหายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมในการเยียวยาช่วยเหลือผู้เสียหาย 
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สิน โดยพระราชบัญญัติเพ่ือคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายกรณีที่มีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน 

๒) ให้กฎหมายนี้ก าหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานกลางที่ท าหน้าที่รับเรื่องจากผู้เสียหายจาก
อาชญากรรมในลักษณะของศูนย์ที่มีลักษณะเป็น one stop service เพ่ือให้ผู้เสียหายที่มาติดต่อได้รับการแจ้งสิทธิ
ในการได้รับการช่วยเหลือตามกฎหมายทุกฉบับที่ตนมีสิทธิในรูป Checklist  

๓) ให้สร้างระบบฐานข้อมูลผู้เสียหายที่สามารถเชื่อมต่อกันระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือป้องกันปัญหาความซ้ าซ้อนเนื่องจากมีองค์กรหรือหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องกับการช่วยเหลือผู้เสียหายหลายองค์กรทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 

๑.๑ วัตถุประสงค์การศึกษา 
๑) เพ่ือศึกษารูปแบบ มาตรการ กลไก กฎหมายทั้ งภายในและระหว่างประเทศ ตลอดจน 

มาตรฐานสากลที่ช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับความเสียหายในคดีอาญาผู้เสียหายจากอาชญากรรมธรรมดาและ  
ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือกระท าท่ีอาจมีแรงจูงใจทางการเมืองตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่มีอยู่ของประเทศไทย 

๒) เพ่ือเสนอแนะรูปแบบ มาตรการ กลไกหรือเครื่องมือการช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา ผู้เสียหาย
จากอาชญากรรมธรรมดาและที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือกระท าที่อาจมีแรงจูงใจทางการเมืองตามบทบัญญัติของ
กฎหมายและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

๑.๒ ขอบเขตการศึกษา 
๑) แนวคิด กฎหมาย มาตรการ กลไกภายในประเทศ ระหว่างประเทศและมาตรฐานสากล  

ที่เก่ียวข้องกับการช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญารวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๒) สภาพปัญหาอุปสรรคตลอดจนการด าเนินงานในการช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญาผู้เสียหาย

จากอาชญากรรมธรรมดาและที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือกระท าท่ีอาจมีแรงจูงใจทางการเมืองในประเทศไทย 
๓) วิเคราะห์เสนอแนะรูปแบบ มาตรการ กลไกหรือเครื่องมือการช่วยเหลือ ประชาชนซึ่งได้รับ

ความเสียหายในคดีอาญาผู้เสียหายจากอาชญากรรมธรรมดาและที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือกระท าที่อาจมีแรงจูงใจ  
ทางการเมือง 

 
 



๒๐๕ 

๑.๓ วิธีการศึกษาทางเอกสาร 
๑) รายงานฉบับสมบูรณ์คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ

(คอป.) กรกฎาคม ๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
๒) รายงานการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยให้เป็นไป

ตามมาตรฐานสากล โดยนางสาวเอมอร  เสียงใหญ่ 
๓) คู่มือการเยียวยา จังหวัดชายแดนใต้ โดยศูนย์บริหารราชการจังหวัดชายแดนใต้ 



บทที่ ๒ 
ทฤษฎี แนวคิด กฎหมาย มาตรการ กลไกภายในประเทศ ระหว่างประเทศและมาตรฐานสากล  

ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้เสียหายในกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและผู้เสียหายในคดีอาญา 

๒.๑ ทฤษฎี แนวคิด กฎหมาย มาตรการ กลไกภายในประเทศ ระหว่างประเทศและมาตรฐานสากล  
ที่เก่ียวข้องกับการช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญารวมทั้งมติครม. ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๒.๑.๑ ทฤษฎีแนวคิด มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง 
๑) ปฏิญญาว่าด้วยหลักความยุติธรรมขั้นพ้ืนฐานส าหรับผู้เสียหายในคดีอาญาและการใช้

อ าน าจ โด ยมิ ช อบ  (Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of  Crime and Abuse of 
Power, ๑๙๘๕)เพ่ือก าหนดหลักการที่เจ้าหน้าที่พึงปฏิบัติต่อผู้เสียหายจากอาชญากรรมตั้งแต่เริ่มด าเนินคดีจนถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจ าแบ่งเป็น 

๑.๑) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม (Access to 
justice and fair treatment) วัตถุประสงค์ของการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาคือ “ความยุติธรรม”  
ที่รัฐจะต้องมีมาตรการให้ความคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของระบบ  
ความยุติธรรมทางอาญามิใช่เพราะเหตุผลทางมนุษยธรรมเพียงอย่างเดียวแต่ที่ส าคัญยังเป็นการสร้างหลักประกัน
ให้กับประชาชนว่ารัฐซึ่งเป็นผู้อ านวยความยุติธรรมต้องท าหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมโดยที่ปฏิญญาสากลว่าด้วย
หลักความยุติธรรมขั้นพ้ืนฐานของผู้เสียหายหรือผู้เสียหายจากอาชญากรรมและการใช้อ านาจโดยมิชอบได้ก าหนด
มาตรฐานการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและปฏิบัติอย่างเป็นธรรม (Access to Justice and fair Treatment) 
ไว้ดังนี้ 

ก.ผู้เสียหายหรือผู้เสียหายจากอาชญากรรมควรได้รับการปฏิบัติด้วยความรู้สึก
เมตตา เคารพถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีสิทธิเข้าถึงกลไกของกระบวนการยุติธรรม และได้รับ การเยียวยา 
ตามกฎหมายของประเทศเพ่ือความบรรเทาความเสียหายที่ผู้เสียหายหรือผู้เสียหายจากอาชญากรรมได้รับ 

ข. กลไกของฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบริหารทั้งที่มีการด าเนินการอย่างเป็นทางการและ 
ไม่เป็นทางการควรเอ้ืออ านวยให้ผู้เสียหายหรือผู้เสียหายจากอาชญากรรมให้ได้รับการเยียวยาผ่านกระบวนการต่าง ๆ 
ที่ เป็นทางการและไม่เป็นทางการด้วยความรวดเร็ว ยุติธรรม ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และสามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้ทั้งนี้ผู้เสียหายหรือผู้เสียหายจากอาชญากรรมควรได้รับการบอกกล่าวถึงสิทธิในการได้รับ
การเยียวยาโดยผ่านกลไกลนั้น 

ค. กระบวนการทางฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบริหาร ที่จะตอบสนองความต้องการของ
ผู้เสียหายหรือผู้เสียหายจากอาชญากรรมควรปฏิบัติ ดังนี้  

(๑) แจ้งให้ผู้เสียหาย หรืออาชญากรรมทราบถึงบทบาท (Role) สิทธิของตน  
และขอบเขต (Scope) ก าหนดเวลา (Timing) และการด าเนินการในคดีโดยเฉพาะความผิดอาญาที่ร้ายแรง 
(serious Crimes) ซึ่งผู้เสียหายหรือผู้เสียหายจากอาชญากรรมได้ขอทราบข้อมูลข่าวสารนั้น 

(๒) ในกระบวนการพิจารณาต้องพิจารณาเกี่ยวกับทัศนคติและความกังวลใจ 
โดยเฉพาะที่กระทบต่อผลประโยชน์สิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียหายโดยไม่กระทบต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา
หรือจ าเลยเมื่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียหาย หรือผู้เสียหายจากอาชญากรรมถูกกระทบกระเทือนจึงควรให้
ผู้เสียหายหรือผู้เสียหายจากอาชญากรรมได้แสดงทัศนคติเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของตน 



๒๐๗ 

(๓) การจัดให้มีการช่วยเหลือผู้ เสียหาย หรือผู้ เสียหายจากอาชญากรรม 
(Assistance) ตามสมควรตลอดกระบวนการทางกฎหมาย 

(๔) ก าหนดมาตรการที่จ าเป็นต่าง ๆ โดยลดความไม่สะดวกของผู้เสียหาย 
หรือผู้เสียหายจากอาชญากรรมเพ่ือป้องกันสิทธิส่วนบุคคลและให้หลักประกันในความปลอดภัย (Safety) จากการ
ข่มขู่และการล้างแค้นตลอดจนบุคคลในครอบครัวของผู้เสียหายหรือผู้เสียหายจากอาชญากรรมและพยาน  
ที่เกี่ยวข้อง เช่น จ่ายค่าตอบแทนที่ผู้เสียหายมาเป็นพยานในศาล กรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กหรือสตรีในความผิด
เกี่ยวกับเพศหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับผู้กระท าผิด 

(๕) หลีกเลี่ยงความล่าช้าในการพิจารณาคดีการสั่งการใด ๆ และการพิพากษา
คดีส าหรับผู้เสียหายหรือผู้เสียหายจากอาชญากรรม 

ง. ควรจัดให้มีกลไกในการระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการ รวมถึง  
การไกล่เกลี่ยอนุญาโตตุลาการ และความยุติธรรมตามจารีตประเพณีท้องถิ่นควรท าให้เป็นประโยชน์ ตลอดจน 
การแก้ไขเยียวยาแก่ผู้เสียหายหรือผู้เสียหายจากอาชญากรรม 

ด้วยเหตุนี้รัฐต้องจัดให้มีการบริหารงานยุติธรรมทางอาญาโดยมีกลไก 
ที่หลากหลายเพ่ือให้ผู้เสียหายหรือผู้เสียหายจากอาชญากรรม สิทธิเข้าถึงกลไกในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ยุติธรรม ความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร การได้รับการเอาใจใส่จากบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม  
การด าเนินคดีด้วยความรวดเร็ว และเป็นธรรม การได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเป็นไปของคดีในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่กระทบถึงสิทธิในชีวิตและความปลอดภัยของผู้เสียหาย หรือ
ผู้เสียหายจาก อาชญากรรม รวมทั้งโอกาสในการที่ได้รับการช่วยเหลือจากการบริการ และได้รับการเยียวยาจากรัฐ
ในทุกกรณ ี

๑.๒) การได้รับการชดเชยความเสียหายโดยผู้กระท าความผิด (Restitution) การชดใช้
ค่าเสียหายมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ กล่าวคือ เพ่ือเป็นการลงโทษผู้กระท าความผิดรวมทั้งการให้ผู้กระท าความผิด
ได้รับการบรรเทาโทษหรือการให้มาตรการผ่อนปรนอ่ืน ๆ แก่ผู้กระท าความผิด นอกจากนี้ ยังถือว่าเป็นภาระ
ส่วนตัวของผู้กระท าความผิดโดยให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกระท าของตนที่ได้กระท าต่อผู้เสียหายหรือ
ผู้เสียหายจากอาชญากรรมและสังคมส่วนรวมในขณะเดียวกันยังเป็นการให้โอกาสผู้กระท าความผิดได้รับ 
การเยียวยาและอยู่ในสังคมได้ต่อไปตามปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักความยุติธรรมพ้ืนฐานของผู้เสียหายหรือ
ผู้เสียหายจากอาชญากรรม และการใช้อ านาจโดยมิชอบได้ก าหนดมาตรฐานการชดใช้ความเสียหายโดยผู้กระท าผิด 
ดังนี้ 

ก. ผู้กระท าความผิดหรือบุคคลที่สาม ซึ่งต้องรับผิดในการกระท าของเขาควร
ด าเนินการเพ่ือเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายหรือผู้เสียหายจากอาชญากรรม ครอบครัว หรือทายาทของ
ผู้เสียหายหรือผู้เสียหายจากอาชญากรรมนอกจากนี้การชดเชยความเสียหายควรรวมถึงการคืนทรัพย์สินมูลค่า
ความเสียหายหรือการสูญเสีย รวมถึงการชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เสียไปเนื่องจากการตกเป็นผู้เสียหายหรือผู้เสียหายจาก
อาชญากรรม การจัดให้มีการช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายหรือผู้เสียหายจากอาชญากรรมและการชดเชยสิทธิที่เสียไป 

ข. รัฐต้องทบทวนการด าเนินการการบังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ 
โดยให้การชดเชยความเสียหายมีความเป็นไปได้ในการตัดสินคดีอาญาเพ่ือเป็นมาตรการในการลงโทษทางอาญา
ประการอื่น 



๒๐๘ 

ค. ในคดีที่ เป็นการกระท าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมการชดเชยความเสียหาย 
ยังรวมถึงการท าให้สภาวะแวดล้อมกลับสู่สภาพเดิมการสร้างสิ่งที่เป็นโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานขึ้นมาใหม่ทดแทน  
ความสะดวกที่ชุมชนต้องเสียไป และค่าใช้จ่ายในการหาที่อยู่ใหม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้เมื่อความเสียหายนั้ น
เป็นผลให้ชุมชนต้องเคลื่อนย้ายออกจากที่อยู่เดิม 

ง. หากว่าการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร และเจ้าพนักงานของรัฐตามกฎหมายนั้น 
ได้ฝ่าฝืนกฎหมายอาญา และได้สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เสียหายหรือผู้เสียหายจากอาชญากรรม  
ในกรณีนี้ต้องได้รับการชดเชยจากรัฐ 

๑.๓) การชดเชยความเสียหายโดยรัฐ (Compensation) สิทธิของผู้เสียหายหรือผู้เสียหาย
จากอาชญากรรมในคดีอาญาได้ถูกกระบวนการยุติธรรมและสังคมต่างได้ละเลยแต่กลับให้ความส าคัญ  
และพยายามหาวิธีแก้ไขผู้กระท าความผิดตลอดจนให้ความคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ฉะนั้นในทางกลับกันกระบวนการ
ยุติธรรมและสังคมก็ให้ความส าคัญแก่ผู้เสียหายหรือผู้เสียหายจากอาชญากรรมด้วยเหตุนี้ปฏิญญาสากลว่าด้วย  
หลักความยุติธรรมขั้นพ้ืนฐานของผู้ เสียหายหรือผู้ เสียหายจากอาชญากรรมและการใช้อ านาจโดยมิชอบ  
จึงได้ก าหนดกรอบและมาตรฐานขั้นต่ าให้ประเทศสมาชิกเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนิ นการในการสร้าง
หลักประกันสิทธิอันเป็นพ้ืนฐานของผู้เสียหายหรือผู้เสียหายจากอาชญากรรมในคดีอาญาภายใต้ระบบกฎหมาย 
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของแต่ละประเทศ ประกอบกับเหตุเนื่องจากรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกัน
อาชญากรรม ดังนั้นรัฐควรต้องรับผิดชอบในการชดเชยตอบแทนความเสียหายแก่ผู้เสียหายเพราะรัฐไม่สามารถ
คุ้มครองพลเมืองของตนให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมนั้นได้ และการชดเชยความเสียหายจ่ายค่าตอบแทนโดยรัฐนี้
ยังเป็นการขยายบริการทางด้านสวัสดิการสังคมด้วยแนวคิดท่ีว่ารัฐสมควรที่จะต้องให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้ตกเป็นผู้เสียหายจากหรือผู้เสียหายซึ่งได้รับความเสียหายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
ซึ่งในปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับการอ านวยความยุติธรรมแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจาก
อาชญากรรม “ผู้เสียหายจากอาชญากรรม” และการใช้อ านาจโดยมิชอบได้ก าหนดหลักการชดเชยตอบแทน 
ความเสียหายโดยรัฐแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาไว้ว่าเมื่อการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายไม่สามารถได้รับ  
ช าระเต็มจ านวนจากผู้กระท าความผิดหรือโดยทางอ่ืนรัฐต้องพยายามจัดให้มีการชดเชยความเสียหายทางการเงินโดย 

ก. ผู้เสียหายที่ได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือได้รับความเสียหายแก่ร่างกายหรือ
จิตใจอันเป็นผลจากการกระท าผิดอาญาที่ร้ายแรงและบุคคลดังกล่าวต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระท าผิด 

ข. ครอบครัวของผู้เสียหายเฉพาะผู้ที่อยู่ในความอุปการะของบุคคลที่ต้องเสียชีวิต
หรือไร้ความสามารถอันเนื่องมาจากการตกเป็นผู้เสียหายรัฐต้องสนับสนุนส่งเสริมให้มีกองทุนส าหรับชดเชย 
ความเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาระดับชาติ 

๑.๔) การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายหรือผู้เสียหายจากอาชญากรรม (Assistance) 
ในขณะที่สังคมมุ่งให้การปฏิบัติพัฒนาฟ้ืนฟูจิตใจ รวมทั้งการฝึกอาชีพให้แก่ผู้กระท าผิดเพ่ือให้กลับตนเป็นคนดี 
และอยู่ในสังคมได้ต่อไปส่วนผู้เสียหายหรือผู้เสียหายจากอาชญากรรมซึ่งเป็นผู้ได้รับผลร้ายจากผู้กระท าผิด ดังนั้น
ชุมชนหรือองค์กรต่าง ๆ จึงต้องร่วมมือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายหรือผู้เสียหายจากอาชญากรรมไม่ว่าทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สิน อุปกรณ์ด ารงชีพ 

ดังนั้นปฏิญญาฯ ได้วางหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ เสียหายหรือผู้เสียหายจาก
อาชญากรรมดังนี้ ก. ผู้เสียหายหรือผู้เสียหายจากอาชญากรรมควรได้รับสิ่งของที่จ าเป็นการได้รับการช่วยเหลือ 



๒๐๙ 

ด้านการแพทย์ ด้านสังคมโดยองค์กรของรัฐ ตลอดจนอาสาสมัครชุมชนและท้องถิ่น ข.ผู้เสียหายหรือผู้เสียหายจาก
อาชญากรรมควรได้รับการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณสุข บริการทางสังคมและบริการอื่น ๆ ที่จัดไว้แล้ว 

ค. ต ารวจ บุคลากรในระบบความยุติธรรมและทางการแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ 
รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องควรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้บริการแก่ผู้เสียหายหรือผู้เสียหายจากอาชญากรรม 
ตามความเหมาะสมและรวดเร็ว  

ง. ในการจัดให้บริการและช่วยเหลือแก่ผู้ เสียหายควรได้รับการสงเคราะห์ 
โดยเฉพาะผู้เสียหายหรือผู้ เสียหายจากอาชญากรรมที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเพราะเหตุที่ได้รับ  
ความทุกข์ทรมานจากความเสียหายหรือเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ 

๒) หลักการเรื่องความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านเครือข่ายเอเชียเพ่ือความเป็นธรรม 
ในระยะเปลี่ยนผ่าน (Asia Justice and Rights- AJAR)๒๗๔ ได้น าเสนอทฤษฎีแนวคิดเรื่องความเป็นธรรมในระยะ
เปลี่ยนผ่านไว้ดังนี้ 

ในช่วงที่ประเทศต้องตกอยู่ในความมืดมิดภายใต้เผด็จการและความขัดแย้งการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงกว้างขวางโดยที่ความจริงจะถูกปิดบังซ่อนเร้นและถูกบิดเบือนแม้หลังจากการเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่ประชาธิปไตยผู้กระท าความผิดจ านวนมากยังมักได้รับการปกป้องให้ลอยนวลพ้นผิดในหลายกรณีพวกเขายังคง
อยู่ในอ านาจและใช้อ านาจในการบิดเบือนเรื่องราวของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

สถาบันที่มีอ านาจหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
ก็อ่อนแอหรือพิกลพิการดังนั้นเพ่ือที่จะสร้างประชาธิปไตยที่เสรีและมีความรับผิดชอบจะต้องมีการสอบสวนและ
เผยแพร่ความจริงว่าได้เกิดอะไรขึ้นและต้องน าตัวผู้กระท าความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ผู้เสียหายต้องได้รับ
การช่วยเหลือและเชิดชู ทั้งต้องมีการปฏิรูปกฎหมายและสถาบันต่าง ๆ เพ่ือว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
อย่างร้ายแรงกว้างขวางจะไม่เกิดขึ้นซ้ าอีก 

กรอบความคิดเรื่องความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้เกิด
การจัดท าและน ายุทธศาสตร์ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพกับประวัติศาสตร์ของการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง
กว้างขวาง โดยทั่วไปสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ๔ ด้านคือ ๑) การค้นหาความจริง ๒) การน าผู้กระท า
ความผิดมาลงโทษ ๓) การช่วยซ่อมสร้างชีวิตและศักดิศรีของผู้เสียหาย (การชดใช้เยียวยา) และ ๔) การสร้าง
หลักประกันว่าการละเมิดสิทธิ์เหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นซ้ าอีก (การปฏิรูปเชิงสถาบัน) 

ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านั้นต่างเชื่อมโยงและส่งผลต่อกันและกัน ดังนั้นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
ประการหนึ่งคือการพิจารณาจากองค์รวมแล้วตามมาด้วยการพิจารณาจากด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เหมาะสมกับแต่ละ
บริบท เช่น การพิจารณาถึงความอ่อนไหวทางเพศสภาวะ (Gender) มีความจ าเป็นส าหรับการท าความเข้าใจว่า
การละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นส่งผลที่แตกต่างกันอย่างไรต่อผู้หญิงและผู้ชาย และท าให้แน่ใจถึงการมีส่วนร่วมของ  
ผู้ที่ด้อยโอกาสและคนชายขอบด้วยเป็นต้น 

๒.๑ TRUTH ความจริง 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดข้ึนอย่างร้ายแรงกว้างขวางนั้นมิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

แล้วจบบริบูรณ์ไปได้ แต่มักจะเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าในสถานที่ เดียวกันเป็นวงจรของความรุนแรงปัจจัยหลัก 

                                                           
๒๗๔ https://asia-ajar.org/  

https://asia-ajar.org/
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ที่ท าให้เกิดการละเมิดซ้ าแล้วซ้ าอีกคือการปฏิเสธที่จะเผชิญหน้าอย่างกล้าหาญและตรงไปตรงมากับความจริงของ
เหตุการณ์เกิดขึ้น 

การเปลี่ยนผ่านไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยตัวของมันเองไม่ได้ 
ขจัดรากเหง้าและเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิชนอย่างร้ายแรงกว้างขวางนั้นให้ยุติลง หรือสามารถ
คิดบัญชีเอากับผู้กระท าความผิดทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในวงจรของความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้ บุคคลดังกล่าวยังคงมี
อ านาจอยู่อย่างล้นเหลือจึงเป็นไปไม่ได้ที่สังคมจะท าให้วงจรอุบาทยุติลงได้โดยปราศจากการเผชิญหน้าและเรียนรู้
ความจริงว่าได้เกิดอะไรขึ้น ใครเป็นผู้ต้องรับผิดชอบ ผลกระทบต่อผู้เสียหาย รวมทั้งปัญหารากเหง้าของความ
รุนแรงที่เกิดข้ึนด้วย 

รัฐบาลและภาคประชาสังคมอาจมีวิธีการที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการหาความจริงของ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงกว้างขวางที่เกิดขึ้น การค้นหาความจริงอาจท าได้ทั้งที่เป็นทางการและ  
ไม่เป็นทางการ การค้นหาความจริงอย่างเป็นทางการอาจท าโดยคณะกรรมการตรวจสอบค้นหาความจริงและ  
การปรองดองหรือคณะกรรมการค้นหาความจริง การสืบสวนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การค้นหา
ความจริง การสืบสวนสอบสวนคดีทางอาญา และคณะกรรมการสอบสวนที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาล เป็นต้น 

การค้นหาความจริงอย่างไม่เป็นทางการนั้น รวมถึงการจดบันทึกการละเมิดสิทธิ 
ในระดับรากหญ้าของรายงานของภาคประชาสังคม รายงานเชิงสืบสวนของสื่อมวลชน ภาพยนตร์สารคดี รายงาน
ของสถานีวิทยุ และงานวิจัยทางวิชาการ ในบางสถานการณ์ที่รัฐบาลไม่ด าเนินการภาคประชาสังคมอาจจัดตั้ง
คณะกรรมการอย่างไม่เป็นทางการขึ้น การจัดศาลจ าลองหรือศาลประชาชน เช่น การด าเนินการที่กรุงโตเกียว  
เมื่อปีค.ศ. ๒๐๐๐ ที่มีการพิจารณาคดีการข่มขืนสตรีจ านวนมากโดยทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒  
ที่เรียกว่า Comfort Woman หรือศาลจ าลองที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในปีค.ศ. ๒๐๑๕ ที่มีการพิจารณา
คดีการสังหารหมู่ประชาชนที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางจ านวนมากถึง ๕ แสนคนในประเทศอินโดนีเซียเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๖๕ 

๒.๒) PROSECUTIONS การด าเนินคดีอาญาต่อผู้กระท าผิด 
ในประวัติศาสตร์มนุษยชาตินั้นการที่บรรดาผู้น าประเทศตัดสินใจที่จะละเมิด 

สิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงกว้างขวางก็เพราะมั่นใจว่าพวกเขาจะไม่ถูกด าเนินการในทางกฎหมายต่ออาชญากรรม
ที่ เขาก่อขึ้น การปล่อยให้คนผิดลอยนวลพ้นผิดกลายเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้การละเมิดสิทธิมนุษยชน  
อย่างร้ายแรงเกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าอีกในหลาย ๆ ที่ การด าเนินคดีทางอาญาต่อผู้ ที่ต้องรับผิดชอบต่อการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง หมายรวมถึงการด าเนินคดีผู้ที่ละเมิดกฎหมายอาญาระหว่างประเทศนั้นมีส่วนส าคัญ  
ในการท าให้การก่ออาชญากรรมละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลง และเป็นการส่งเสริมหลักนิติธรรม/นิติรัฐให้กลับมามี
ความน่าเชื่อถืออีกครั้ง รวมทั้งเป็นการส่งสัญญาณที่ส าคัญให้กับสังคมโดยเฉพาะชนชั้นน าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความ
มั่นคงและประชาชนทั่วไปว่าทุกคนจะถูกด าเนินคดีอย่างเสมอหน้ากัน ถ้าได้มีส่วนร่วมในการกระท าละเมิด  
สิทธิมนุษยชน 

อาชญากรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงกว้างขวางตามกฎหมายอาญาระหว่าง
ประเทศท่ีส าคญัได้แก่ : - 

ก. อาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์ : คือการกระท าอาชญากรรมที่มีเจตนาที่จะท าลาย
ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของกลุ่มชนชาติ ชาติพันธุ์ เชื้อชาติหรือกลุ่มศาสนา การกระท าเหล่านั้นไม่จ ากัดอยู่แต่
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เฉพาะการฆาตกรรม การท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างร้ายแรง การพรากเด็กไปเสียจากครอบครัวโดยการบังคับ
หรือมาตรการอ่ืนใดที่น ามาใช้โดยเจตนาที่จะกีดกันไม่ให้มีการเกิดในกลุ่มชนชาติ ชาติพันธุ์ เชื้อชาติหรือกลุ่มศาสนา 

ข. อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ : เป็นการกระท าอาชญากรรมที่เกิดข้ึนอย่างกว้างขวาง
หรืออย่างเป็นระบบต่อกลุ่มประชากรที่เป็นพลเรือน การกระท าเหล่านั้นไม่จ ากัดอยู่แต่เฉพาะการฆาตกรรม  
การควบคุมตัว การทรมาน การข่มขืนกระท าช าเรา การบังคับให้เป็นทาสบ าเรอกาม และการบังคับให้สูญหาย 

ค. อาชญากรรมสงคราม : เป็นการกระท าอาชญากรรมที่ เกิดขึ้นในภาวะที่มี 
ความขัดแย้งทางอาวุธซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายและจารีตประเพณีของการท าสงคราม การกระท าเหล่านั้น 
ไม่จ ากัดอยู่แต่เฉพาะการฆาตกรรมหมายรวมถึงการตัดอวัยวะ การทรมาน การปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรม  
การข่มขืนกระท าช าเรา และการเอาคนลงเป็นทาส  

ง. อาชญากรรมรุกราน : เป็นการวางแผน เตรียมการ ริเริ่ม และการใช้ก าลังอาวุธ  
โดยรัฐใดรัฐหนึ่งต่ออธิปไตย อาณาเขตหรือความเป็นอิสระในทางการเมืองของอีกรัฐหนึ่งหรือในลักษณะ 
ที่ไม่สอดคล้องกับกฎบัตรองค์การสหประชาชาติผู้ที่จะก่ออาชญากรรมลักษณะนี้ซึ่งอาจรวมถึงประมุขของรัฐ
จะต้องเป็นผู้ที่มีอ านาจควบคุมทางการเมืองและทางทหารของรัฐนั้นนั้น 

ผู้ก่ออาชญากรรมเหล่านี้อาจจะถูกด าเนินคดีได้ทั้งโดยศาลอาญาระหว่างประเทศ 
ศาลผสมระหว่างประเทศและในประเทศนั้นหรือโดยศาลในประเทศ เช่น ศาลอาญาระหว่างประเทศ ( ICC)  
เป็นศาลอาญาระหว่างประเทศที่ตั้งอย่างถาวร อยู่ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ๒๐๐๒ 
ภายหลังจากที่ประเทศต่าง ๆ ๑๒๐ ประเทศได้ลงนามในธรรมนูญกรุงโรมที่ให้จัดตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศนี้
ขึ้นก่อนที่จะมีการตั้งศาลอาญาระหว่างนี้ได้มีการจัดตั้งศาลเฉพาะกิจขึ้นมาสองแห่ง คือ ศาลอาญาระหว่างประเทศ
ส าหรับอดีตยูโกสลาเวีย (ICTY) และศาลอาญาระหว่างประเทศส าหรับรวันดา ( ICTR) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมติของ 
คณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ ศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) มีเขตอ านาจเหนืออาชญากรรมต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นภายในอาณาเขตของรัฐภาคีธรรมนูญกรุงโรมและภายใต้เงื่อนไขบางประการที่เกิดขึ้นในอาณาเขตของ
ประเทศที่ไม่ได้เป็นภาคีด้วย โดยมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ของศาลอาญาระหว่างประเทศรวมทั้งหลักการที่ส าคัญดังนี้ 

• เป็นศาลทดแทน : กล่าวคือศาลอาญาระหว่างประเทศจะท าหน้าที่ก็ต่อเมื่อรัฐ
หนึ่ง ๆ นั้นไม่เต็มใจ (unwilling) หรือไม่สามารถ (unable) ที่จะสืบสวนสอบสวนและฟ้องร้องด าเนินคดีผู้กระท า
ผิดอาชญากรรมทั้งสี่ดังกล่าวข้างต้น  

• ไม่ด าเนินคดีความผิดย้อนหลัง : กล่าวคือมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาคดี
เฉพาะอาชญากรรมที่ เกิดขึ้นหลังจากการจัดตั้งศาลในปี ๒๐๐๒ หรือส าหรับรัฐที่ เข้าร่วมศาลในภายหลัง  
คืออาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนเมื่อรัฐภาคีได้ให้สัตยาบันธรรมนูญกรุงโรมแล้ว 

• เข้าเป็นภาคีด้วยความสมัครใจ : อ านาจหน้าที่ของศาลอาญาระหว่างประเทศ 
จะมีเฉพาะต่อประเทศที่สมัครใจเข้าเป็นภาคีของธรรมนูญกรุงโรมแต่ก็มีข้อยกเว้นกฎดังกล่าวนี้ เช่นกัน  
หากในสภาวการณ์ที่แน่นอนหนึ่งคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอาจขอให้ศาลอาญาระหว่างประเทศ  
ท าการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมที่เกิดขึ้น แม้ว่าประเทศที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมดังกล่าวจะไม่ได้เป็น
ภาคีของธรรมนูญกรุงโรมก็ตาม อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าวประเทศสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคง
ประเทศใดประเทศหนึ่ง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน สหราชอาณาจักรหรือฝรั่งเศสก็อาจใช้สิทธิยับยั้ง 
มติดังกล่าวได้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งประเทศได้ใช้  



๒๑๒ 

สิทธิยับยั้งไม่ให้มีการด าเนินคดีกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงบางคดีแล้ว ศาลผสมระหว่างประเทศและ  
ในประเทศ คือ ศาลที่มีทั้งผู้พิพากษา อัยการและพนักงานสอบสวนระหว่างประเทศร่วมกับของประเทศนั้น 
ยกตัวอย่างเช่นศาลพิเศษส าหรับประเทศเซียรา ลีโอน ศาลพิเศษในกรณีกัมพูชาศาลพิเศษส าหรับเลบานอนและ
ศาลพิเศษในติมอร์ตะวันออก  

ศาลในประเทศ : อาจพิจารณาคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศทั้งสี่ดังกล่าว
ข้างต้นด้วยหากอาชญากรรมเหล่านั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของประเทศตนด้วย ตัวอย่างได้แก่อินโดนีเซีย และ
บังคลาเทศ ที่ได้ตรากฎหมายในประเทศและจัดตั้งศาลในประเทศข้ึนเพ่ือที่จะพิจารณาคดีอาชญากรรมที่ร้ายแรง 

ข้อดีบางประการของศาลระหว่างประเทศคือ มีความเชี่ยวชาญสูงในด้าน
กฎหมายและมีความเป็นภาวะวิสัยอย่างไรก็ตามการด าเนินงานมีค่าใช้จ่ายสูงมากและด าเนินคดีในสถานที่ 
ที่ห่างไกลจากผู้ที่ถูกละเมิดซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นส่วนศาลผสมและศาลในประเทศ
สามารถที่จะด าเนินคดี ณ สถานที่ที่อาชญากรรมนั้นเกิดขึ้นและสามารถให้ประชาชนเข้าม ามีส่วนเกี่ยวข้อง 
ได้มากกว่าทั้งค่าใช้จ่ายไม่สูงนัก อย่างไรก็ตามศาลในประเทศมักจะต้องต่อสู้กับอิทธิพลทางการเมืองทั้งศักยภาพ
ของระบบการอ านวยความยุติธรรมยังต่ าไม่เพียงพอที่จะด าเนินคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อนได้ 

เขตสากลของศาล คือ อ านาจของรัฐต่าง ๆ ที่จะฟ้องร้องด าเนินคดีต่อผู้กระท า
ผิดร้ายแรงไม่ว่าจะเกิดขึ้น ณ ที่ใด หรือต่อใคร รัฐที่มีกฎหมายของประเทศที่ให้ศาลมีเขตอ านาจสากลสามารถ  
ที่จะจับกุมและฟ้องร้องด าเนินคดีผู้ต้องหาว่าเป็นผู้กระท าผิดได้ แม้ว่าการกระท าผิดนั้นจะเกิดขึ้นนอกเขตแดนของ
ประเทศนั้นก็ตาม  

๒.๓) REPARATIONS การชดใช้เยียวยา  
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางรุนแรงและการปกครองโดยระบอบ 

อ านาจนิยมเป็นเวลาหลาย ๆ ปี ได้ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนเสียหายการที่จะฟ้ืนฟูความสัมพันธ์
กลับมาได้รัฐบาลจะต้องส่งสารแสดงออกถึงความห่วงใยและยอมรับผิดที่รัฐล้มเหลวในการท าหน้าที่อันส าคัญของ
รัฐในการปกป้องคุ้มครองประชาชนของตนจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงกว้างขวางสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ส าคัญ
มากยิ่งขึ้นในกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องโดยเป็นผู้ละเมิดเสียเองกุญแจส าคัญในการท าหน้าที่นี้ของรัฐ 
คือ การด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือช่วยบูรณะผู้เสียหายและครอบครัวหรือชดใช้เยียวยาพวกเขา 

โครงการที่จัดให้ส าหรับการชดใช้เยียวยา อาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้  
• ค่าชดเชยความสูญเสียหรือเสียหายต่อชีวิตของผู้เสียหาย 
• การท าให้กลับสู่สถานเดิม คือ ความช่วยเหลือที่จะให้ผู้เสียหายสามารถกลับไปสู่

สถานดังเดิมเช่นเดียวกับก่อนที่จะมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดข้ึน 
• การฟ้ืนฟูเยียวยาซึ่งรวมถึงการจัดให้มีการรักษาพยาบาล การเยียวยาทางด้าน

จิตใจ การช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและการให้บริการทางสังคมอ่ืน ๆ 
• การท าให้พึงพอใจ ซึ่งหมายรวมถึงการยอมรับรู้ในความเศร้าโศก และการร าลึก 
• การปฏิรูปอย่างได้ผลเพ่ือเป็นหลักประกันผู้เสียหายว่าเหตุการณ์อันเลวร้ายนั้นจะไม่

เกิดซ้ ารอย 
การชดใช้เยียวยาอาจหมายถึงในด้านวัตถุ ในเชิงสัญลักษณ์ การชดเชยเยียวยาต่อ

บุคคลหรือต่อกลุ่มคน 



๒๑๓ 

• การชดใช้เยียวยาด้านวัตถุรวมทั้งการจ่ายเงิน การให้เงินบ านาญ การจัดให้มีการ
รักษาพยาบาลฟรี ทุนการศึกษา การอบรมอาชีพ หรือแม้แต่การให้สินเชื่อขนาดย่อม 

• การ เยี ยวยา เชิ งสัญ ลั กษณ์ นั้ น แสดงให้ เห็ น ว่ าส าธารณ ะชนยอมรับ รู้ 
ในประสบการณ์ที่เลวร้ายของผู้เสียหายโดยอาจรวมถึงการสร้างอนุสรณ์สถานเพ่ือระลึกถึง การตั้งชื่อสาธารณะ
สถานเพื่อร าลึกถึง การขอโทษโดยรัฐและผู้ละเมิด รวมทั้งการจัดให้มีวันร าลึกถึงเหตุการณ์นั้น ๆ 

• การชดใช้เยียวยาบุคคลเป็นการรับรู้ถึงความเจ็บปวดที่ เกิดขึ้นต่อผู้ เสียหาย 
เป็นรายบุคคลและจัดให้มีการชดใช้เยียวยาโดยให้สิทธิประโยชน์ทางสังคมและทางเศรษฐกิจแก่พวกเขา 

• การชดใช้เยียวยาเป็นกลุ่มเป็นการจัดให้มีสิทธิประโยชน์แก่กลุ่มประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะเป็นกลุ่มของบุคคลที่ประสบชะตากรรมในลักษณะเดียวกัน 

โครงการชดใช้เยียวยาจะต้องให้ผู้เสียหายเข้ามามีส่วนร่วมและมีลักษณะเป็นการ
เสริมสร้างพลังของพวกเขาซึ่งไม่ใช่แค่การให้สิทธิประโยชน์โดยที่ไม่มีการยอมรับความจริงว่ามีเหตุการณ์ละเมิด
สิทธิเกิดขึ้นจริงรัฐมีพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศที่จะจัดให้มีการชดใช้เยียวยา อย่างไรก็ตาม  หากรัฐ
ล้มเหลวที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีดังกล่าวภาคประชาสังคมก็อาจจะริเริ่มที่จะจัดให้มีโครงการชดใช้เยียวยาในระดับ
ชุมชนเพ่ือที่จะแสวงหาการยอมรับและความช่วยเหลือต่อผู้เสียหายได้ 

๒.๔) GUARANTEES OF NON-REPETITION (INSTITUTIONAL REFORM) การประกัน
ว่าจะไม่เกิดการละเมิดซ้ าอีก (การปฏิรูปเชิงสถาบัน) 

องค์ประกอบสามเรื่องของความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านไป คือ การค้นหา
ความจริงของการละเมิดสิทธิมนุษยชน การฟ้องร้องด าเนินคดีผู้ละเมิดและการชดใช้เยียวยาผู้เสียหายของการ
ละเมิดเป็นการด าเนินการต่อเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นแล้วในอดีตองค์ประกอบที่สี่เน้นที่การปฏิรูปเชิงสถาบัน ซึ่งเป็น
เรื่องที่เกี่ยวกับอนาคต การเปิดเผยความจริงเก่ียวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตจะต้องถูกน ามาใช้เป็นพื้นฐานในการ
ปฏิรูปเชิงกฎหมายและสถาบันที่จ าเป็นเพ่ือที่จะประกันว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ทั้งต่อบุคคลหรือ
ชุมชนจะไม่เกิดซ้ าอีก 

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอันเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือประกันว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชน
จะไม่เกิดซ้ าอีกนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับบริบทต่าง ๆ สถาบันหรือระบบที่มีความจ าเป็นที่จะต้องปฏิรูป อาทิเช่น 
รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง หน่วยงานด้านความมั่นคง เช่น กองทัพ ต ารวจ และหน่วยงานข่าวกรอง 
สถาบันการศึกษา ระบบการเมือง สถาบันตุลาการ สื่อมวลชน เป็นต้น 

ทุกภาคส่วนมีความจ าเป็นต้องผลักดัน โดยห้ามไม่ให้ผู้มีส่วนร่วมในการกระท าผิด
ด ารงต าแหน่งหน้าที่สาธารณะอีกต่อไปขั้นตอนต่าง ๆ ที่ขจัดการเลือกปฏิบัติหรืออคติที่มีต่อผู้ที่ได้ถูกกดขี่ข่มเหง
เป็นการเสริมสร้างรากฐานให้แก่การสร้างสังคมใหม่ที่ทุกคนมีเสรีภาพและความเสมอภาค 

กล่าวโดยสรุปการเยียวยาตามหลักการความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน 
เป็นการด าเนินการเยียวยาและฟ้ืนฟูบุคคลสังคมองค์กร และสถาบันที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงหรือเป็น
ผู้เสียหายจากอาชญากรรมธรรมดาและที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือกระท าที่อาจมีแรงจูงใจทางการเมืองเป็นหน้าที่ของรัฐ 
รัฐมีความรับผิดชอบในการประกันให้พลเมืองทุกคนในเขตแดนของตนเข้าถึงสิทธิมนุษยชน และประกันว่าผู้ที่  
ถูกละเมิดทุกคนจะได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมหน้าที่ดังกล่าวอาจเป็นผลมาจากทั้งตัวบทกฎหมายที่ก าหนดไว้



๒๑๔ 

หรือเป็นผลมาจากความเป็นธรรมในขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อผู้เสียหายซึ่งควรได้รับการปฏิบัติเสมอเหมือนกันไม่ว่า
ผู้กระท าผิดจะเป็นใครเนื่องจากอยู่ในการควบคุมของรัฐ๒๗๕  

โดยเฉพาะในช่วงเวลาความขัดแย้งหรือการใช้อ านาจรัฐที่ ไม่ เป็นธรรมจาก 
บางหน่วยงานของรัฐเมื่อรัฐในบางห้วงเวลาหรือบางหน่วยงานเลือกใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอาจเกิดขึ้นให้เกิดผู้เสียหายจากอาชญากรรมธรรมดาและที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือกระท า  
ที่อาจมีแรงจูงใจทางการเมืองเป็นหน้าที่ของรัฐผู้เสียหายเหล่านี้อาจเสียชีวิตไป บาดเจ็บร่างกาย จิตใจ ความทุกข์
ทรมานทางอารมณ์ หรือร่างกายพิการ ถูกจับกุมด าเนินคดี ไม่ได้รับการประกันตัว การสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ
หรือสูญเสียสิทธิขึ้นพ้ืนฐานอ่ืน ๆ อาจเกิดจากการกระท าหรือละเว้นการกระท าที่เป็นการละเมิดกฎหมาย  
สิทธิมนุษยชนขั้นต้นหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรงส่งผลต่อครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ในการดูแลอุปการะ
ของผู้เสียหายโดยตรง และบุคคลผู้ได้รับความเดือดร้อนอันตรายจากการแทรกแซงช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหาย
หรือจากการปกป้องผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหาย๒๗๖ค าถามทางทฤษฎีที่ส าคัญของการเยียวยาคือเราจะฟ้ืนฟูผู้เสียหาย 
ได้อย่างไร? เราจะคืนความไว้วางใจได้อย่างไร? เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก 

คอป. ได้เสนอแนวทางการเยียวยาบุคคลที่เข้าข่ายได้รับการชดเชยทั้งผู้เสียหายจาก
อาชญากรรมธรรมดาและที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือกระท าที่อาจมีแรงจูงใจทางการเมืองเป็นหน้าที่ของรัฐโดยแบ่งเป็น 
๒ ลักษณะด้วยกันคือ๒๗๗ 

๑. แบบเป็นรายบุคคลมาตรการแบบรายบุคคลจะต้องอาศัยการจ าแนกบุคคล 
อย่างแม่นย า ทั้งนี้ เพ่ือให้ทั้งบุคคลดังกล่าวได้เข้าถึงความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม มาตรการรายบุคคล  
มีความส าคัญเนื่องจากมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมักจะก าหนดการเยียวยารายบุคคลเป็นหลั ก
เนื่องจากเป็นการเน้นย้ าถึงคุณค่าของมนุษย์แต่ละคนและสถานภาพของความเป็นผู้ทรงสิทธิหลีกเลี่ยงการมอง
อย่างเหมารวมต่อผู้เสียหายที่อาจเป็นการลดทอนคุณค่าของการเยียวยาแต่ในอีกแง่หนึ่งเนื่องจากสภาพการณ์  
ที่แตกต่างกันในแต่ละกรณีและแนวทางการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน มาตรการรายบุคคลอาจท าให้เกิดการเลือก
ปฏิบัติได้เป็นเหตุให้ผู้เสียหายบางกลุ่มหรือบางชุมชนอาจได้รับการเยียวยา ในขณะที่ผู้เสียหายหรือสมาชิกชุมชน
คนอ่ืน ๆ อาจไม่ได้รับการเยียวยาซึ่งอาจท าให้เกิดความตึงเครียดในชุมชนเพ่ิมมากข้ึนได้ 

๒. แบบเป็นกลุ่ม มาตรการแบบกลุ่มมุ่งให้ประโยชน์ต่อบุคคลที่ได้รับผลกระทบจาก
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในข้อจ ากัดที่ไม่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้ชัดเจนหรือมีจ านวนมาก ยกตัวอย่างเช่น 
มาตรการเยียวยาแบบกลุ่มอาจมุ่งแก้ปัญหาเชิงอัตลักษณ์อันเนื่องมาจากการละเมิดของบุคคล หรือการละเมิด  
บางประเภทที่ไม่สามารถตีมูลค่าความเสียหายเป็นตัวบุคคลได้มีการท าลายกลุ่ม เช่น องค์กรหรือหมู่บ้านในบริบท
เช่นนี้การเยียวยาแบบกลุ่มอาจเป็นการแก้ปัญหาที่ดีต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในลักษณะของการคืนโครงสร้าง
พ้ืนฐานของชุมชน การฟ้ืนคืนความเสียหายที่มีต่ออัตลักษณ์และความเชื่อมั่น อย่างไรก็ตาม การเยียวยาแบบกลุ่ม
พบว่ามีปัญหาในหลายกรณีเพราะไม่สามารถตอบสนองความต้องการภายในอันเป็นผลมาจากการละเมิดและ  
ความทุกข์ที่เกิดขึ้นและบ่อยครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจ าแนกว่าชุมชนใดจะได้รับประโยชน์หรือจะหาเหตุผลที่เลือกให้
บางชุมชนหรือชุมชนอ่ืน นอกจากนั้นวิธีการเยียวยาเช่นนี้ยังอาจถูกใช้เพ่ือประโยชน์ทางการเมือง อย่างไรในด้าน

                                                           
๒๗๕ หน้า ๒๒๑ รายงาน คอป. 
๒๗๖ หน้า ๒๒๐ รายงาน คอป. 
๒๗๗ หน้า ๒๒๐ รายงานคอป. 



๒๑๕ 

กลับกันในบางกรณีของการเยียวยาแบบกลุ่มอาจช่วยส่งเสริมความสามัคคีในชุมชนและลดความตึงเครียดลงได้จาก
การศึกษาพบว่าการผสมผสานมาตรการเยียวยาทั้งแบบตรงและแบบกลุ่มตามสถานการณ์เป็นกรณีไปจะเป็น
วิธีการที่ดทีี่สุดภายใต้สถานการณ์ท่ีหลากหลายและงบประมาณในการเยียวยามีอยู่จ ากัด 

การเยียวยาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้เสียหาย สังคมและรัฐ 
ยกตัวอย่างเช่นในเอเชียมีเพียงไม่กี่ประเทศที่ในเรื่องโครงการเยียวยาอย่างในประเทศไทยเท่าที่ที่ทบทวนเอกสาร
และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องประเทศไทยมีออกกฎหมายเฉพาะในเรื่องการช่วยเหลือผู้เสียหายจากอาชญากรรม
ธรรมดาอย่างน้อยสองฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย  
ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ) และพระราชบัญญัติ
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ (พรบ.กองทุนยุติธรรม) เป็นต้น และมีแนวนโยบายการปฏิบัติของรัฐในการแก้ไข
เหตุการณ์ทางการเมืองส าคัญหลายเหตุการณ์เพ่ือให้ความช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยทางการเงินที่ผ่านมาอย่างมี
นัยส าคัญ เช่น นโยบายต่อสู้เพ่ือการเอาชนะคอมมิวนิสต์ มติคณะรัฐมนตรี ๖๖/๒๕๒๓๒๗๘  นโยบายต่อเหตุการณ์
พฤษภา พ.ศ. ๒๕๓๕ นโยบายต่อการปราบปรามยาเสพติด ปี ๒๕๔๓ นโยบายต่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ 
ภายใต้มติคณะรัฐมนตรีปี ๒๕๕๕ และนโยบายต่อเหตุการณ์ทางการเมืองระหว่างปี ๒๕๔๘-๒๕๕๓ เป็นต้น 

ตัวอย่างในประเทศฟิลิปปินส์  แทนคณะกรรมการตรวจสอบค้นหาความจริง 
ตัวอย่างเช่น ในประเทศฟิลิปปินส์ที่ก่อตั้งขึ้นเป็นคณะกรรมการเรื่องธรรมาภิบาลที่จัดตั้งโดยอ านาจประธานาธิบดี 
ซึ่งมีหน้าที่หลักในการหาทรัพย์สมบัติที่ปล้นไปโดยนายมาร์กอสและพวกพ้อง ผู้ร้องเรียนหลายพันราย ผู้เสียหาย
จากผู้เสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสมัยของมาร์กอสได้ยื่นค าร้องแล้วพวกเขาให้ถ้อยค า พร้อมให้
เอกสารต่าง ๆ ไปหมดแล้ว ดังนั้นจึงมีองค์ประกอบค้นหาความจริงแต่วัตถุประสงค์หลักของคณะกรรมการ
เรียกร้องคือการเยียวยาเท่านั้นคือมอบเงินชดเชยต่อผู้เสียหายจากการละเมิดต่าง ๆ 

ในบางประเทศที่ไม่มีโครงการเยียวยาภาคประชาสังคมและผู้เสียหายได้เป็นผู้น าเราได้ 
ACbit เพ่ือสนับสนุนผู้เสียหายหลังจากกระบวนการตรวจสอบค้นหาความจริงและด าเนินการผลักดันให้เกิดการ
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ เช่น โครงการในประเทศติมอร์ตะวันออกหรือติมอร์ - เลสเต วัตถุประสงค์หลักของ ACbit 
คือการช่วยเหลือผู้หญิงที่รอดชีวิตจากความขัดแย้งในอดีต รวมถึงช่วยลูก ๆ ของพวกเธอด้วย และท างาน  
เป็นสะพานเชื่อมและผู้แนะน าพวกเขาในการหาทางแก้ปัญหาของตัวเอง ความกดดันจาก ACbit และผู้รอดชีวิต
น าไปสู่การจัดตั้งสถาบันเพ่ือการติดตามผลจากเหตุการณ์ความรุนแรงไปแล้ว ๑๑ ปีหลังจากที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบค้นหาความจริงได้ท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสมบูรณ์แล้วโครงการ Centro Chega! ถูกก่อตั้งที่ติมอร์ - 
เลสเต เพ่ือจะรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบค้นหาความจริง ที่จะดูแลรักษาผู้ได้รับความเสียหาย
จากเหตุการณ์ความรุนแรงช่วง ๑๙๗๔ - ๑๙๙๙ และผู้ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือใด ๆ จากรัฐในที่สุดแล้วแม้โครงการ
เยียวยาไม่สามารถท าเวลาให้หวนกลับมาได้แต่ท าให้ผู้เสียหายผู้ เสียหายไม่ถูกลืมทั้งเขาและครอบครัวเขา  
ต้องได้รับการยอมรับถึงเหตุการณ์อันโหดร้ายที่ไม่อาจพรรณนาได้ที่พวกเขาต้องทนมา พวกเขาต้ องไม่ถูกทอดทิ้ง 
ให้เผชิญกับผลของความขัดแย้งและสงคราม  

 

                                                           
๒๗๘ นายกรัฐมนตรี . (๒๓  เมษ ายน ๒ ๕๒๓ ) ค าสั่ งนายกรัฐมนตรีที่  ๖๖ /๒๕๒ ๓  น โยบายการต่ อสู้ เพื่ อ เอาชนะคอมมิ วนิ สต์ , จาก 
http://prachatai.org/journal/๒๐๑๗/๐๑/๖๙๗๙๐  

http://prachatai.org/journal/2017/01/69790


๒๑๖ 

๒.๒ ประเทศไทยกับการคุ้มครองทางกฎหมายและรัฐธรรมนูญ๒๗๙กรณีคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายใน
คดีอาญาในปัจจุบัน 

ส่วนที่หนึ่ง : กฎหมายที่ใช้คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญาในปัจจุบัน 
การเยียวยาผู้เสียหายจากอาชญากรรมธรรมดาและที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือกระท าที่อาจมีแรงจูงใจ

ทางการเมืองในประเทศไทยได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๔๕ และมาตรา 
๒๔๖ 

มาตรา ๒๔๕ บุคคลซึ่งเปนผูเสียหายในคดีอาญามีสิทธิไดรับความคุมครองการปฏิบัติที่เหมาะสม 
และคาตอบแทนที่จ าเปนและสมควรจากรัฐ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติบุคคลใดไดรับความเสียหายถึงแกชีวิตหรือ
แกรางกายหรือจิตใจเนื่องจากการกระท าความผิดอาญาของผูอ่ืนโดยตนมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการกระท าความผิดนั้น 
และไมมีโอกาสไดรับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืนบุคคลนั้นหรือทายาทยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือ 
จากรัฐทั้งนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๔๖ บุคคลใดตกเปนจ าเลยในคดีอาญา และถูกคุมขังระหวางการพิจารณาคดีหากปรากฏ
ตามค าพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้น วาขอเท็จจริงฟงเปนยุติวาจ าเลยมิไดเปนผูกระท าความผิด หรือการกระท า
ของจ าเลยไมเปนความผิด บุคคลนั้นยอมมีสิทธิไดรับคาทดแทนและคาใชจายตามสมควร ตลอดจนบรรดาสิทธิ 
ที่เสียไปเพราะการนั้นคืน ทั้งนี้ตามเง่ือนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ รัฐสภาในสมัยนั้นจึงได้ตราพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม โดยได้ให้ค าจ ากัดความของ “ผู้ เสียหาย” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิต 
หรือร่างกายหรือจิตใจเนื่องจากการกระท าความผิดอาญาของผู้อ่ืน  โดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การกระท า
ความผิดนั้น (มาตรา ๓) และให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้เสียหายหรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหายที่มาร้องทุกข์
ดังกล่าวทราบถึงสิทธิการได้รับค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัตินี้ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์และศาลมีค าสั่ง
อนุญาตให้ถอนฟ้องหรือศาลมีค าพิพากษายกฟ้องให้พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ปล่อยตัวจ าเลย
บันทึกรายละเอียดการแจ้งนั้นไว้ในส านวนคดีหรือทะเบียนประวัติของจ าเลยซึ่งตนรับผิดชอบด้วย แล้วแต่กรณี 
(มาตรา ๖/๑) ส่วนค่าตอบแทนที่ผู้เสียหาย อันอาจขอรับค่าตอบแทนได้ต้องเป็นความผิดตามรายการที่ระบุไว้ท้าย
พระราชบัญญัตินี้ โดยค่าตอบแทนตาม ได้แก่ (๑ ) ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการรักษาพยาบาลรวมทั้งค่าฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ (๒) ค่าตอบแทนในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตายจ านวนไม่เกินที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง (๓ ) ค่าขาดประโยชนท ามาหาได้ในระหว่ างที่ ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ  
(๔) ค่าตอบแทนความเสียหายอ่ืนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง คณะกรรมการจะก าหนดให้ผู้เสียหายได้รับค่าตอบแทนเพียงใดหรือไม่ก็ได้ โดยค านึงถึงพฤติการณ์
และความร้ายแรงของการกระท าความผิดและสภาพความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ รวมทั้งโอกาสที่ผู้เสียหาย 
จะได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืนด้วย  

                                                           
๒๗๙ หน้า ๑๑ รายงานการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยนางสาวเอมอร  

เสียงใหญ่  



๒๑๗ 

กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทน ผู้เสียหาย และค่า
ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา (ฉบับที่  ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการพิจารณา 
จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหายในคดีอาญา ดังต่อไปนี้  

กรณีท่ัวไป 
(๑) ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการรักษาพยาบาล จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท  
(๒) ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท  
(๓) ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ ให้จ่าย 

ในอัตราค่าจ้างขั้นต่ าในท้องที่จังหวัดที่ประกอบการงาน ณ วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้เป็นระยะเวลา  
ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ  

(๔ ) ค่าตอบแทนความเสียหายอ่ืนนอกจาก (๑ ) (๒ ) และ (๓ ) จ่ายเป็น เงินตามจ านวนที่
คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท  

ค่าตอบแทนตาม (๑) และ (๒) ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าห้องและค่าอาหารในอัตราวันละ
ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

กรณีเสียชีวิต 
(๑) ค่าตอบแทน จ่ายเป็นเงินจานวนตั้งแต่ ๓๐ ,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

(๒) ค่าจัดการศพ จ่ายเป็นเงินจานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๓) ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูจ่ายเป็นเงินจานวนไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท  
(๔) ค่าเสียหายอ่ืนนอกจาก (๑) (๒) และ (๓) จ่ายเป็นเงินตามจานวนที่คณะกรรมการ 

เห็นสมควร แต่ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท  
นอกจากนี้ในปี ๒๕๕๘ ยังมีกฎหมายที่ส าคัญเกี่ยวกับการเยียวยาของประเทศไทย นั่นคือ

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงยุติธรรม เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพ่ือกิจการ ดังต่อไปนี้  
(๑) การช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี (๓) การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบ
จากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน (๔) การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน (มาตรา ๙) โดยการช่วยเหลือ
ประชาชนในการด าเนินคดี ประกอบด้วยค่าจ้างทนายความ ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ในการด าเนินคดี หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ให้ เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนด (มาตรา ๒๖ และ ๒๗ ) มาตรา ๒๘ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดีและการให้
ความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือหรือคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) พฤติกรรมและข้อเท็จจริงของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 
(๒) ฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 
(๓) โอกาสที่ผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนจะได้รับการช่วยเหลือหรือบรรเทา 

ความเสียหายตามกฎหมายอื่น 
นอกจากนี้ยังมีระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี พ.ศ.๒๕๕๙ 



๒๑๘ 

ข้อ ๙ ผู้ขอรับความช่วยเหลือในการด าเนินคดีจากกองทุน อาจขอรับความช่วยเหลือได้ 
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ค่าจ้างทนายความ 
(๒) ค่าที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายในการด าเนินคดี หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
(๓) ค่าฤชาธรรมเนียม 
(๔) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดี เช่น ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

ค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่าย
ในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม การอ่าน แปล 
ตีความ หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย 

(๕) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดี ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อ ๙ ผู้ขอรับความช่วยเหลือจากการกระท าในกรณีดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือ 

(๑) เป็นผู้เสียหายจากการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ข้อ ๑๐ ผู้ขอรับความช่วยเหลืออาจได้รับเงินช่วยเหลือเพ่ือความเสียหายที่ตนได้รับซึ่งเป็นผล

โดยตรงจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการรักษาพยาบาล 
(๒) ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ 
(๓) ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 
(๔) เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีที่ผู้ถูกละเมิด

สิทธิมนุษยชนถึงแก่ความตาย 
(๕) เงินช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายอ่ืนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
กฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ มีลักษณะที่ส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรม 

เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๖ โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 
ให้ความคุ้มครองความปลอดภัยของพยาน โดยการคุ้มครองให้พยานได้รับความปลอดภัยให้รวมถึงการจัดให้พยาน
อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย เว้นแต่พยานจะไม่ให้ความยินยอมและการปกปิดมิให้มีการเปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ 
ภาพ หรือข้อมูลอย่างอ่ืนที่สามารถระบุตัว พยานได้ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมแก่สถานะและสภาพของพยานและ
ลักษณะของคดีอาญาที่เกี่ยวข้อง กรณีมาตรการพิเศษส านักงานคุ้มครองพยานด าเนินการเพ่ือคุ้มครองพยาน 
ตามมาตรการ พิเศษอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ย้ายที่อยู่ หรือจัดหาที่พักอันเหมาะสม 
(๒) จ่ายค่าเลี้ยงชีพที่สมควรแก่พยานหรือบุคคลที่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของ

พยานเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีเว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอาจขอขยายระยะเวลาครั้งละไม่เกินสามเดือนแต่ไม่เกินสองปี 
(๓) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และ 

หลักฐานทางทะเบียนที่สามารถระบุตัวพยาน รวมทั้งการด าเนินการเพ่ือกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามค าขอของพยาน
ด้วย 



๒๑๙ 

(๔) ด าเนินการเพ่ือให้มีอาชีพหรือให้มีการศึกษาอบรมหรือด าเนินการใดเพ่ือให้พยาน
สามารถด ารงชีพอยู่ได้ตามที่เหมาะสม 

(๕) ช่วยเหลือในการเรียกร้องสิทธิที่พยานพึงได้รับ 
(๖) ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยในระยะเวลาที่จ าเป็น 
(๗) ด าเนินการอ่ืนใดให้พยานได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับความคุ้มครองตามที่

เห็นสมควร 
ในกรณีที่ได้มีการด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามค าขอ

ดังกล่าวโดยให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับและห้ามมิให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลนั้นเว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รายละเอียดตามกฎหมายแนบท้าย 

ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ภริยา  
ผู้บุพการีผู้สืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ค่าตอบแทนให้จ่ายในอัตราดังต่อไปนี้ 

(๑) พยานผู้ที่มีที่พักอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดที่มาให้ข้อเท็จจริงยังที่ท าการพนักงาน 
ผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญาหรือศาลได้รับ
ค่าตอบแทนครั้งละสองร้อยบาท  

(๒) พยานผู้ที่มีที่พักอาศัยอยู่นอกเขตจังหวัดที่เดินทางมาให้ข้อเท็จจริงยังที่ท าการ 
พนักงานผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจฟ้อง คดีอาญาหรือ
ศาลได้รับค่าตอบแทนครั้งละห้าร้อยบาท 

ข้อ ๑๘ ให้ส านักงานคุ้มครองพยานจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี 
ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอ่ืนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในอัตราดังต่อไปนี้ (๑) กรณีเกิดความ
เสียหายแก่ชีวิต (ก) ค่าตอบแทนตั้งแต่สามหมื่นบาทแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท (ข) ค่าจัดการศพสองหมื่นบาท  
(ค) ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูตามพฤติการณ์ในขณะที่เสียชีวิตไม่เกินสามหมื่นบาท (ง) ค่าอุปการะด้านการศึกษา  
แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพยานให้จ่ายเป็นรายเดือน ๆ ละไม่เกินสามพันบาทจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ 
เว้นแต่เมื่อบรรลุนิติภาวะแล้วก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าจนถึงระดับปริญญาตรีในประเทศ 
ให้ได้รับการอุปการะต่อไปจนถึงอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีบริบูรณ์  

(๒) กรณีเกิดความเสียหายแก่ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ (ก) ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสามหมื่นบาท (ข) ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ให้ จ่าย
เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินห้าหมื่นบาท (ค) ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ในระหว่างการรักษาพยาบาลให้จ่ายในอัตรา
วันละไม่เกินสองร้อยบาทนับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ (ง) ค่าเสียหายอ่ืนนอกจากที่กล่าว
ข้างต้นให้จ่ายตามจ านวนที่สมควรแต่ไม่เกินสามหมื่นบาท 

(๓) กรณีเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด 
ให้จ่ายตามที่สามารถประเมินหรือเทียบเคียงได้แต่ไม่เกินห้าหมื่นบาท หากความเสียหายนั้นเป็นผลโดยตรง  
จากการกระท าผิดอาญาโดยเจตนาการจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบ 

นอกจากนี้ยังมีการเยียวยาค่าเสียหายตามกฎหมายไทยยังประกอบไปด้วย
กฎหมายหลายฉบับและหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบอีกไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยงาน เช่น 



๒๒๐ 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ก าหนดความหมายของ
ผู้เสียหาย อ านาจการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนและศาลการฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับ
คดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา การฟ้องคดีอาญาและไต่สวนตลอดจนพยานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหาย
ได้ แม้ว่าอาจจะมีความยุ่งยากและเป็นภาระของผู้เสียหายเองก็ตามประเทศไทยก็ยังการอ านวยความยุติธรรม 
โดยได้มีพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงยุติธรรม เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพ่ืออ านวย 
ความยุติธรรมด้วยกิจการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี (๓) การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน (๔) การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
(มาตรา ๙) โดยการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี ประกอบด้วยค่าจ้างทนายความ ค่าฤชาธรรมเนียม และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดี หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด (มาตรา ๒๖) 

มาตรา ๒๘ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดีและการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะอนุกรรมการ 
ให้ความช่วยเหลือหรือคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัดต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) พฤติกรรมและข้อเท็จจริงของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 
(๒) ฐานะของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน  
(๓) โอกาสที่ผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนจะได้รับการช่วยเหลือหรือ

บรรเทาความเสียหายตามกฎหมายอื่น 
โดยได้ก าหนดระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  

ในการช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี พ.ศ.๒๕๕๙ 
ข้อ ๙ ผู้ขอรับความช่วยเหลือในการด าเนินคดีจากกองทุนอาจขอรับความช่วยเหลือได้ในกรณี

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าจ้างทนายความ  
(๒) ค่าที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายในการด าเนินคดีหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้าน 
(๓) ค่าฤชาธรรมเนียม  
(๔) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดี เช่น ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 

ค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสารค่าใช้จ่าย  
ในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม การอ่าน แปล 
ตีความหรือวิเคราะห์ภาพถ่าย 

(๕) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดี ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ ๙ ผู้ขอรับความช่วยเหลือจากการกระท าในกรณีดังต่อไปนี้ เป็นผู้ มีสิทธิขอรับความ

ช่วยเหลือ  



๒๒๑ 

(๑) เป็นผู้เสียหายจากการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ข้อ ๑๐ ผู้ขอรับความช่วยเหลืออาจได้รับเงินช่วยเหลือเพ่ือความเสียหายที่ตนได้รับซึ่งเป็นผล

โดยตรงจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการรักษาพยาบาล 
(๒) ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ 
(๓) ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 
(๔) เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีที่ 

ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงแก่ความตาย 
(๕) เงินช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายอื่นตามทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร 

- พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๖ โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรมให้ความคุ้มครองความปลอดภัยของพยาน โดยการคุ้มครองให้พยานได้รับความปลอดภัย 
ให้รวมถึงการจัดให้พยานอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยเว้นแต่พยานจะไม่ให้ความยิ นยอมและการปกปิดมิให้มี 
การเปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอย่างอ่ืนที่สามารถระบุตัวพยานได้ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม  
แก่สถานะและสภาพของพยานและลักษณะของคดีอาญาที่เกี่ยวข้อง กรณีมาตรการพิเศษส านักงานคุ้มครองพยาน
ด าเนินการเพ่ือคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

(๑) ย้ายที่อยู่หรือจัดหาที่พักอันเหมาะสม 
(๒) จ่ายค่าเลี้ยงชีพที่สมควรแก่พยานหรือบุคคลที่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของพยาน 

เป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีเว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอาจขอขยายระยะเวลาครั้งละไม่เกินสามเดือนแต่ไม่เกินสองปี 
(๓) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และหลักฐาน

ทางทะเบียนที่สามารถระบุตัวพยานรวมทั้งการด าเนินการเพ่ือกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามค าขอของพยานด้วย  
(๔) ด าเนินการเพ่ือให้มีอาชีพหรือให้มีการศึกษาอบรม หรือด าเนินการใดเพ่ือให้พยาน

สามารถด ารงชีพอยู่ได้ตามที่เหมาะสม 
(๕) ช่วยเหลือในการเรียกร้องสิทธิที่พยานพึงได้รับ 
(๖) ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยในระยะเวลาที่จ าเป็น 
(๗) ด าเนินการอ่ืนใดให้พยานได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับความคุ้มครองตามท่ีเห็นสมควร 

ในกรณีที่ได้มีการด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามค าขอ
ดังกล่าวโดยให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ และห้ามมิให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลนั้น เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รายละเอียดตามกฎหมายแนบท้าย 

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี
ผู้สืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอ่ืนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗ 
ค่าตอบแทนให้จ่ายในอัตราดังต่อไปนี้  

(๑) พยานผู้ที่มีที่พักอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดที่มาให้ข้อเท็จจริงยังที่ท าการพนักงานผู้มีอ านาจ
สืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา หรือ ศาลได้รับ
ค่าตอบแทนครั้งละสองร้อยบาท  



๒๒๒ 

(๒) พยานผู้ที่มีที่พักอาศัยอยู่นอกเขตจังหวัดที่เดินทางมาให้ข้อเท็จจริงยังที่ท าการ พนักงาน
ผู้มีอ านาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญาหรือศาลได้รับ
ค่าตอบแทนครั้งละห้าร้อยบาท 

ข้อ ๑๘ ให้ส านักงานคุ้มครองพยานจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี 
ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอ่ืนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในอัตราดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวิต (ก) ค่าตอบแทนตั้งแต่สามหมื่นบาทแต่ไม่ เกิน
หนึ่งแสนบาท (ข) ค่าจัดการศพสองหมื่นบาท (ค) ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูตามพฤติการณ์ในขณะที่เสียชีวิต  
ไม่เกิน สามหมื่นบาท (ง) ค่าอุปการะด้านการศึกษาแก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพยานให้จ่ายเป็นรายเดือน ๆ 
ละไม่เกินสามพันบาทจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ เว้นแต่เมื่อบรรลุนิติภาวะแล้ว ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
หรือเทียบเท่าจนถึงระดับปริญญาตรีในประเทศให้ได้รับการอุปการะต่อไปจนถึงอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีบริบูรณ์  

(๒) กรณีเกิดความเสียหายแก่ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ (ก) ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสามหมื่นบาท (ข) ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้จ่าย
เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินห้าหมื่นบาท (ค) ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ในระหว่างการรักษาพยาบาลให้จ่ายในอัตรา
วันละไม่เกินสองร้อยบาท นับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ (ง) ค่าเสียหายอ่ืนนอกจากที่กล่าว
ข้างต้นให้จ่ายตามจ านวนที่สมควรแต่ไม่เกินสามหมื่นบาท 

(๓) กรณีเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด 
ให้จ่ายตามท่ีสามารถประเมินหรือเทียบเคียงได้แต่ไม่เกินห้าหมื่นบาท หากความเสียหายนั้นเป็นผลโดยตรงจากการ
กระท าผิด อาญาโดยเจตนา การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบ ๒.๖ หน่วยงานที่ให้ความ
ช่วยเหลือผู้เสียหาย  

ส่วนที่สอง : กลไกการช่วยเหลือผู้เสียหายของรัฐในปัจจุบัน 
นอกจากกฎหมายระเบียบต่าง ๆ การศึกษาพบว่ามีกลไกการช่วยเหลือผู้เสียหายของรัฐในปัจจุบัน

หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบอีกไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยงาน ปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ เสียหายจากอาชญากรรมซึ่งท าหน้าที่ ให้ความคุ้มครองช่วยเหลือผู้ เสียหายจากอาชญากรรม  
หรือผู้เสียหาย เช่น ผู้เสียหายจากความรุนแรงในครอบครัว ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากคดี
อาชญากรรมโดยที่หน่วยงานของรัฐบาลเหล่านี้มีการท างานตามบทบาทและหน้าที่ของตน ดังนี้  

๑. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ท าหน้าที่ 
๑. ให้ค าปรึกษาประชาชนด้านกฎหมาย 
๒. จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของประชาชนที่ได้ถูกละเมิดสิทธิ (ตามระเบียบ 

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๒ 
๓. สนับสนุนเงินรางวัลให้แก่ทนายความและค่าป่วยการแก่ที่ปรึกษากฎหมายในชั้น สอบสวน

คดีเยาวชนและครอบครัวที่เข้าร่วมรับฟังการสอบสวน (ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
๑๓๔/๑ และพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๗๕ วรรคสอง) 

๔. ส่งเสริมสนับสนุนจัดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระดับชุมชน 



๒๒๓ 

๕. จ่ายเงินตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่ จ าเลย 
ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบ กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

๖. ด าเนินการคุ้มครองพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ประกอบ ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน
ของพยานหรือบุคคลอ่ืนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข เพ่ิมเติม 

๒. ส านักงานกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม  
๑. ช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี เช่น ค่าจ้างทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดี เช่น ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าที่พัก ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ คณะกรรมการฯ 
เห็นสมควรช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือจ าเลยในการขอปล่อยชั่วคราว ทั้งในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศาล 
หรือหน่วยงานใดที่มีอ านาจควบคุม หรือคุมขังบุคคลตามกฎหมาย 

๒. ให้ความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตรา ๒๖, มาตรา 
๒๘ และมาตรา ๓๑) ประกอบระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
ประกาศคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการให้ความช่วยเหลือผู้ถู กละเมิด 
สิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

๓. กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
๑. พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 

อย่างเหมาะสมในเรื่องอาหาร ที่พัก การรักษาพยาบาล การบ าบัดฟ้ืนฟูทางร่างกายและจิตใจ การให้การศึกษา 
การฝึกอบรม การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การส่งกลับไปยังประเทศเดิมและการด าเนินคดีเพ่ือเรียกร้อง  
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

๒. สิทธิประโยชน์ส าหรับเด็กและเยาวชน การสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เช่น การดูแล
เด็ก เด็กอ่อนในสถานแรกรับ / สถานสงเคราะห์ / สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ / สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู และการ
จัดบริการที่พักชั่วคราวแก่เด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหา 

๓. การสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและพัฒนาเด็กในครอบครัว ชุมชน โดยการ ช่วยเหลือ 
เป็นเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์การศึกษา 

๔. สิทธิประโยชน์ส าหรับสตรีการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตในศูนย์สงเคราะห์ และ
ฝึกอาชีพสตรี การคุ้มครอง และพัฒนาอาชีพเด็กและสตรี ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ การอบรมให้ความรู้เพ่ือป้องกันการถูกล่อลวง 
และประสานให้ความช่วยเหลือทางคดีแก่สตรีและเด็กที่ประสบปัญหาการค้าประเวณีหรือถูกล่อลวงไปค้าประเวณี
ในและต่างประเทศหรือถูกละเมิดสิทธิต่างๆ  

๕. สิทธิประโยชน์ส าหรับคนพิการ 
- การสงเคราะห์และฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านร่างกาย ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และ 

ด้าน สังคมในสถาบัน  



๒๒๔ 

- การจัดบริการในศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน 
- การฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพคนพิการ  
- การให้การสงเคราะห์ครอบครัว  
- การให้การสงเคราะห์กายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการ 
- การจัดหางานให้ท าหรือส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระ/บริการให้กู้ยืมเงินทุน

ประกอบอาชีพ  
- การจัดบริการล่ามภาษามือส าหรับคนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย – 

ให้บริการปรับสภาพที่อยู่อาศัยส าหรับคนพิการ  
๖. สิทธิประโยชน์ส าหรับผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการ

สนับสนุนในด้านต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑  
๗. สิทธิประโยชน์ส าหรับคนเร่ร่อน คนไร้ที่พ่ึง คนขอทาน การอุปการะในสถานสงเคราะห์  

คนไร้ที่พ่ึง ให้ค าแนะน าด้านบริการ และการช่วยเหลือจากหน่วยส ารวจและช่วยเหลือคนเร่ร่อน ขอทาน 
๘. สิทธิประโยชน์ส าหรับผู้ตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิล าเนา คนไทยผู้ตกทุกข์ได้ยากในประเทศ และ 

นอกประเทศ จะได้รับการส่งกลับภูมิล าเนาเดิม โดยการช่วยเหลือเป็นค่าพาหนะ และค่าอาหาร ระหว่างเดินทาง 
๙. สิทธิประโยชน์ส าหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  

- ช่วยเหลือ บ าบัด ฟ้ืนฟู คุ้มครอง และพัฒนาอาชีพ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทั้งเด็ก 
สตรี ผู้ชาย ที่เป็นคนไทย และต่างชาติและอบรมให้ความรู้เพ่ือป้องกันการถูกล่อลวง – ประสานให้ความช่วยเหลือ 
ทางคดีแก่ผู้ที่ประสบปัญหาจากการค้ามนุษย์ หรือถูกล่อลวง ไปค้าประเวณี ในหรือต่างประเทศ หรือถูกแสวง
ประโยชน์โดยมิชอบในรูปแบบอื่น ๆ 

๑๐. สิทธิประโยชน์ส าหรับผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
- สิทธิในการได้รับบริการตรวจรักษาและให้ค าปรึกษา  
- สิทธิในการร้องทุกข์ด าเนินคดี  
- สิทธิในการร้องขอรับการคุ้มครองสวัสดิภาพ  
- สิทธิในการยอมความ เป็นต้น  

๔. ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ส านักงานอัยการสูงสุด 
๑. การจัดท าค าร้องหรือยื่นค าร้อง หรือแต่งตั้งทนายอาสา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา ๔๔/๑ (ตามหนังสือเวียน ที่  อส ๐๐๒๗ (ปผ)/ว ๕๔ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  
เรื่องแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการเพ่ือขอให้จ าเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๔๔/๑ และมาตรา ๔๔/๒) 

๒. การแต่งตั้งทนายความอาสาในการเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่ง  
และพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ (ตามระเบียบกรมอัยการว่าด้วยการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ. ๒๕๓๓) 

๓. ในคดีค้ามนุษย์ให้พนักงานอัยการแจ้งให้ผู้เสียหายทราบถึงสิทธิในการเรียกค่าสินไหม
ทดแทน (ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๑๓) 

๔. ส่งเสริมสนับสนุนการประนอมและระงับข้อพิพาทในระดับท้องถิ่น 
๕. ส านักงานประกันสังคม 



๒๒๕ 

ผู้ประกันตน หมายความว่า ผู้ซึ่งจ่ายเงินสมทบอันก่อให้เกิดสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน 
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

กรณีที่ผู้ประกันตน*ถึงแก่ความตายอันมิใช่เนื่องจากการท างาน เมื่อจ่ายสมทบมาแล้ว ๑ เดือน 
ภายในระยะเวลา ๖ เดือน ก่อนถึงแก่ความตาย มีสิทธิดังนี้  

- ได้รับค่าท าศพ ๔๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายให้แก่ผู้จัดการศพได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย 
โดยให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ประกันตนท าหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์นั้น แต่ถ้าผู้ประกันตนมิได้มี 
หนังสือระบุไว้ก็ให้น ามาเฉลี่ยจ่ายให้แก่ สามีหรือภริยา บิดามารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนในจ านวนที่เท่ากัน 

- ถ้าผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ ๓๖ เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๑๒๐ เดือน ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ 
เป็นจ านวนเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย ๒ เดือน  

- ถ้าผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ ๑๒๐ เดือนขึ้นไป ให้จ่ายเงินเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย ๖ เดือน 
- ทายาทของผู้ประกันตนมีสิทธิรับเงินบ าเหน็จชราภาพประโยชน์ทดแทนทุกกรณีสามารถ 

ยื่นขอรับได้ภายใน ๒ ปี นับแต่วันที่มีสิทธิ 
กรณี “ทุพพลภาพ” หมายถึงการสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของ

ร่างกายหรือสูญเสียภาวะปกติของจิตใจ จนท าให้ความสามารถในการท างานลดลงถึงขนาดไม่อาจประกอบการงาน
ตามปกติได้ ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการแพทย์ก าหนดมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 

กรณีทุพพลภาพรุนแรง ได้รับในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้างเป็นรายเดือน ตลอดชีวิตกรณี
ทุพพลภาพไม่รุนแรงได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาตามประกาศฯ ก าหนด  
กรณีบาดเจ็บหรือบาดเจ็บสาหัสในกรณีที่ผู้ประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่ เนื่องจากการท างาน 
ต่อเมื่อภายในระยะเวลา ๑๕ เดือน ก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๓ เดือนให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างตามมาตรา ๕๗ 
ส าหรับการที่ผู้ประกันตนต้องหยุดงานเพ่ือการรักษาพยาบาลตามค าสั่งของแพทย์ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๙๐ วัน และ 
ในระยะเวลาหนึ่งปีปฏิทินต้องไม่เกิน ๑๘๐ วัน เว้นแต่การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
ก็ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เกิน ๑๘๐ วัน แต่ไม่เกิน ๓๖๕ วัน  

๖. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
นักท่องเที่ยว หมายความว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ถือหนังสือเดินทางพร้อมหลักฐาน  

การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง เว้นแต่กรณีที่ไม่ต้อง  
มีการตรวจลงตราส าหรับคนต่างด้าวบางประเภทเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้ามาด้วยการสมัครใจและ
วัตถุประสงค์อันมิใช่เพ่ือการประกอบอาชีพหรือหารายได้  ซึ่งหมายรวมถึงผู้รับบริการหรือความสะดวกจาก 
ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวโดยเสียค่าบริการด้วย 

การช่วยเหลือเยียวยา หมายความว่า การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าชดเชยให้แก่ 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ถือ
กรมธรรม์ประกันภัย และการจ่ายเงินช่วยเหลือในส่วนที่เกินความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ตามระเบียบ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าด้วยการบริหารกองทุนช่วยเหลือเยียวยา นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗  
และระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือเยียวยา นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการใช้จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘  



๒๒๖ 

๑. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรืออันตรายสาหัส  
ซึ่งรวมถึง ค่าใช้จ่ายในการปลงศพนอกประเทศภูมิล าเนาหรือค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรือกระดูกของนักท่องเที่ยว
กลับภูมิล าเนา ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท/คน 

๒. กรณีบาดเจ็บ ค่ารักษาพยาบาลทางการแพทย์ รวมถึงค่าเคลื่อนย้ายภายในประเทศ  
ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท/คน  

๓. ความสูญเสียหรือความเสียหายจากการหยุดชะงักของการเดินทาง ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท/
คน/วัน ทั้งนี้ ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท/คน  

๔. การฟ้ืนฟูสภาพจิตใจจากการประสบเหตุจลาจล การก่อการร้าย การประสบเหตุจากภัย 
ธรรมชาติและการถูกข่มขืน ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท/คน  

๕. ความสูญเสียหรือเสียหายจากการถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์สิ น ท าให้ขาดปัจจัยในการ
ด ารงชีวิตให้เหมาจ่าย ๖,๐๐๐ บาท/คน  

๖. จัดหาล่ามและอ านวยความสะดวกเพ่ือช่วยเหลือประสานงานให้กับนักท่องเที่ยว 
๗. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

ผู้ประสบภัย หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัย เนื่องจากรถท่ีใช้หรือ
อยู่ในทางหรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้น และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย  
ซึ่งถึงแก่ความตายด้วย  

ค่าเสียหายเบื้องต้น* ผู้ประสบภัย ต้องร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นจากส านักงานกองทุนทดแทน 
ผู้ประสบภัยจากรถ หรือบริษัทที่ รับประกันภัย ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น 
โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด 

ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด** ผู้ประสบภัย ขอรับค่าสินไหมทดแทนได้จากบริษัทรับประกันภัย  
ฝ่ายที่ต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ทั้งนี้ หากผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่ และเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ หรือไม่มีผู้ใด
ต้องรับผิดตามกฎหมายให้ผู้ประสบภัยที่เป็นผู้ขับข่ีได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนเท่ากับค่าเสียหายเบื้องต้น  

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ ดังนี้  
๑. กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพอย่างถาวร จ่าย ๓๐๐,๐๐๐ บาท/คน  
๒. กรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) จ่ายค่าชดเชย ๒๐๐บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน ๒๐วัน 
๓. สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพอย่างถาวร และเสียหายต่อชีวิต ๓๕,๐๐๐ บาท/คน  
๔. กรณีสูญเสียอวัยวะ (เป็นไปตามเงื่อนไขตามอัตราที่ก าหนด) ๒๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ บาท/คน 
๕. กรณีบาดเจ็บ จ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าเสียหายอย่างอ่ืนที่ผู้ประสบภัยสามารถเรียกร้อง

ได้ตามมูลละเมิดตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท/คน 
๖. ค่าเสียหายเบื้องต้นค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บตามท่ีจ่ายจริงไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท  

๘. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ผู้ประสบภัยพิบัติ หมายความว่า ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

แต่ไม่รวมถึงส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
ภัยพิบัติ หมายความว่า สาธารณภัยอันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง 

ฝนทิ้งช่วง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟป่า ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลง หรือศัตรูพืช ทุกชนิด  



๒๒๗ 

ภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์ อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม และภัยอัน เนื่องมาจาก  
การกระท าของผู้ก่อการร้าย กองก าลังจากนอกประเทศ ตลอดจนภัยอื่น ๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีบุคคลหรือ
สัตว์ท าให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
ของประชาชนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

กรณีผู้ประสบภัยพิบัติเสียชีวิตค่าจัดการศพ ๒๕,๐๐๐ บาท เงินสงเคราะห์ครอบครัว ๒๕,๐๐๐ บาท 
กรณีผู้ประสบภัยพิบัติพิการ ทุพพลภาพ เงินช่วยเหลือเบื้องต้น ๑๐,๐๐๐ บาท (ไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติได้) 
เงินและหรือสิ่งของปลอบขวัญ ๒,๐๐๐ บาท (กรณีสาธารณภัยขนาดใหญ่ หรือรุนแรงเป็นที่สะเทือนขวัญของประชาชน
ทั่วไป) 

กรณีผู้ประสบภัยพิบัติบาดเจ็บสาหัส เงินช่วยเหลือเบื้องต้น ๓ ,๐๐๐ บาท (รักษาตัว 
ในสถานพยาบาล ๓ วันขึ้นไป) เงินและหรือสิ่งของปลอบขวัญ ๒,๐๐๐ บาท (กรณีสาธารณภัยขนาดใหญ่หรือรุนแรง
เป็นที่สะเทือนขวัญของประชาชนทั่วไป) 

๙. กรมบัญชีกลาง  
ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของ

ชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือประชาชนทั่วไปที่กระท าการ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

- ช่วยเหลือราชการด้วยความสมัครใจหรือทางราชการร้องขอโดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ  
จากทางราชการ 

- ปฏิบัติงานของชาติในระดับงานที่เป็นนโยบายของรัฐบาล 
- ปฏิบัติการตามหน้าที่ท่ีกฎหมายก าหนด 
- ปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองดี เช่น การช่วยเหลือคนตกน้ า ช่วยสกัดคนร้าย เป็นต้น จนเป็นเหตุ

ให้ถูกท าร้ายหรือได้รับอันตรายถึงสูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพในการท างานหรือพิการทุพพลภาพหรือ 
ถึงแก่ความตาย ทั้งนี้ การกระท าดังกล่าวต้องไม่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือเกิดจาก
ความผิดของตนเอง 

• กรณีถึงแก่ความตาย ทายาทจะได้รับเงินชดเชย ๓๐ เท่าของอัตราเงินเดือน ค่าจัดการศพ 
๒๐,๐๐๐ บาท  

• กรณีถึงทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะหรือพิการ บาดเจ็บ ค่ารักษาพยาบาล (ตามสิทธิเหมือน
ข้าราชการ) 

• เงินชดเชย ๓๐ เท่าของอัตราเงินเดือน  
• เงินด ารงชีพในอัตราร้อยละห้าสิบต่อเดือนของอัตราเงินเดือน  

๑๐. ส านักนายกรัฐมนตรี  
สาธารณภัย หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีมาเป็นสาธารณะ

ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ท าให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชนหรือก่อให้เกิด 
ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ  

ผู้ประสบสาธารณภัย หมายความว่า ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย  



๒๒๘ 

การให้ความช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ตามระเบียบส านัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(๑ ) ค่าจัดการศพ หรือค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือกรณีศพสูญหายไม่พบศพ (ตามมติ
คณะกรรมการฯ) 

(๒) ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยทั้งหมดหรือบางส่วนตามความจ าเป็นแก่การด ารงชีพ 
(๓) ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค เครื่องมือประกอบอาชีพและเครื่องใช้อื่น ๆ ที่จ าเป็น

แก่ครอบครัว 
(๔) ค่าใช้จ่ายในการบรรจุหีบห่อและค่าขนส่งวัสดุสิ่งของส าหรับช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 
(๕) เงินทุนเลี้ยงชีพ  
(๖) ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของภัยที่เกิดข้ึน 
(๗) รายจ่ายอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอนุมัติ  
๑๑. กรมการจัดหางานให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้านจัดหางาน แนะแนวอาชีพ และอบรม

อาชีพเสริม 
๑๒. กระทรวงสาธารณสุข ให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้านสาธารณสุข (โดยการประสาน 

เป็นรายกรณีไปยังส านักงาน สาธารณสุขจังหวัด) 
๑๓. กระทรวงศึกษาธิการ 



บทที่ ๓ 
สภาพปัญหาและอุปสรรคตลอดจนการด าเนินงานในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากอาชญากรรมธรรมดา 

และท่ีเกิดขึ้นโดยตรงหรือกระท าที่อาจมีแรงจูงใจทางการเมือง 
 

การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคตลอดจนการด าเนินงานในการช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา  
จะแบ่งเป็นการศึกษาสภาพปัญหาสองส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งการเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายหรือผู้เสียหาย
จากอาชญากรรมธรรมดา และส่วนที่สองผู้เสียหายจากอาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือกระท าที่อาจมีแรงจูงใจ
ทางการเมือง 

๓.๑ การเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายหรือผู้เสียหายจากอาชญากรรมธรรมดา๒๘๐ 
สรุปปัญหา 
จากผลการศึกษาถึงแม้จะมีหน่วยงานให้การคุ้มครอง ช่วยเหลือที่หลากหลายครบทั้ง ๔ ด้าน  

ตามมาตรฐานสากล แต่ยังพบปัญหาของผู้ เสียหายหรือผู้ เสียหายจากอาชญากรรมไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ  
ตาม กฎหมายได้ดังนี้  

๑. ด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม (Access to justice and 
fair treatment) ในด้านนี้ ยังพบปัญหาการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ ผู้เสียหายในคดีอาญาดังนี้ 

๑.๑ ปัญหาการแจ้งสิทธิให้ผู้เสียหายในคดีอาญารับทราบปัญหาที่ท าให้ประเทศไทย ไม่สามารถ
ด าเนินการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายได้นั้นเกิดจากปัญหาส าคัญประการหนึ่ง คือ ผู้เสียหายไม่ทราบว่า 
ตนมีสิทธิตามกฎหมายประการใดบ้างเมื่อตกเป็นผู้เสียหายจากของการกระท าความผิดอาญาเพราะในระบบ 
การด าเนินคดีของประเทศไทยไม่มีกฎหมายก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานใด
ในการแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ผู้เสียหายรับทราบตั้งแต่เริ่มต้นด าเนินคดีอาญา ทั้งในกรณีของความผิดอาญา
แผ่นดิน และความผิดอาญาต่อส่วนตัว จึงส่งผลให้ผู้เสียหายไม่สามารถใช้สิทธิตามกฎหมายของตนเพ่ือประโยชน์  
ในการเยียวยาฟ้ืนฟูความเสียหายที่ได้รับหรือเพ่ือให้ได้รับการคุ้มครองและการบริการช่วยเหลือจากหน่วยงาน 
ของรัฐที่เก่ียวข้องได้ 

ถึงแม้ว่าในเวลาต่อมาจะมีการก าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เจ้าพนักงานแจ้งสิทธิให้ผู้เสียหาย  
ในคดีอาญาทราบตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดในมาตรา ๖/๑ ในคดีที่มีการร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้เสียหายหรือทายาทซึ่งได้รับ
ความเสียหายที่มาร้องทุกข์ดังกล่าวทราบถึงสิทธิการได้รับค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัติ นี้ในคดีที่พนักงาน
อัยการเป็นโจทก์และศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้องหรือศาลมีค าพิพากษายกฟ้องให้พนักงานสอบสวนหรือ  
เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ปล่อยตัวจ าเลย บันทึกรายละเอียดการแจ้งนั้นไว้ในส านวนคดีหรือทะเบียนประวัติของจ าเลย
ซึ่งตนรับผิดชอบด้วยแล้วแต่กรณี ดังนั้น จึงเห็นว่าสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามท่ีก าหนดไว้
ในมาตรฐานสากลมีความส าคัญมากเช่นเดียวกับการแจ้งสิทธิให้ผู้เสียหายทราบว่าผู้เสียหายมีสิทธิประการใดบ้าง
ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการที่ผู้เสียหายสามารถด าเนินการใช้สิทธิดังกล่าวในการปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัว
และได้รับการเยียวยาความเสียหายได้การแจ้งสิทธิให้ผู้เสียหายทราบจึงเป็นเรื่องที่ต้องกระท าก่อนและควรเป็น
                                                           
๒๘๐ รายงานการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยนางสาวเอมอร  เสียงใหญ่ 



๒๓๐ 

สิทธิในกระบวนการด าเนินคดีอาญาประการหนึ่ง เช่นเดียวกับการก าหนดให้มีการแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลย
ทราบเพราะหากผู้เสียหายไม่มีสิทธิการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในประการอื่นย่อมไม่สามารถบรรลุผลได้ รวมถึง
สิทธิต่าง ๆ ที่ผู้เสียหายที่มีอยู่จะไม่เกิดประโยชน์ประการใดถ้าผู้เสียหายไม่สามารถรับรู้ได้ว่าตนมีสิทธิดังกล่าว 
หรือไม่ อย่างไร และโดยวัตถุประสงค์ของการแจ้งสิทธิให้ผู้ เสียหายทราบ ดังที่กล่าวมานี้มีความแตกต่า ง  
กับวัตถุประสงค์ของการแจ้งสิทธิในกรณีของผู้ต้องหาหรือจ าเลย ดังนั้น 

การแจ้งสิทธิให้ผู้เสียหายทราบหรือไม่ จึงไม่กระทบต่อการด าเนินคดีอาญาดังเช่นกรณีของการ
แจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยทราบแต่การไม่แจ้งสิทธิให้ผู้เสียหายทราบอาจท าให้เกิดความรับผิดในทางปกครองได้ 
จึงอาจกล่าวได้ว่าหากสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม (Access to 
Justice and Fair Treatment) ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานสากลมีความส าคัญมาก 

๑.๒ การได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ความยุติธรรมที่ผู้เสียหายได้รับนั้นบางครั้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
จ านวนเงินที่ได้รับแต่เป็นความรู้สึกที่ผู้เสียหายรู้สึกว่าตนได้รับความยุติธรรมได้รับการปฏิบัติที่ดีจากบุคคลากร  
ในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งกระบวนการยุติธรรมดั้งเดิมนั้นถือว่าผู้เสียหายคือหัวใจคือตัวชี้วัดว่ากระบวนการ
ยุติธรรมมีประสิทธิภาพแค่ไหนในอดีตตั้งแต่สมัยโบราณนั้นยึดถือหลักการท าให้ผู้เสียหายพึงพอใจมาโดยตลอด 
ต่อมาภายหลังเห็นว่าความผิดนั้นเป็นความผิดที่รัฐได้รับผลกระทบไม่ได้เสียหายเฉพาะผู้เสียหายเท่านั้น และรัฐควร
มีหน้าที่ในการด าเนินคดีอาญาแทนที่จะให้ผู้เสียหายและผู้กระท าความผิดไปตกลงกันเองท าให้กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาหลงลืมสิทธิของผู้เสียหายไปด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิดว่าผู้เสียหายควรมีส่วนในกระบวนการยุติธรรม
ในทุกขั้นตอน ปัจจุบันมีหลายประเทศที่ให้สิทธิผู้เสียหายมีส่วนร่วมกับกระบวนการยุติธรรมและมาตรฐาน  
การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในระดับสากลด้วย 

๑.๓ ปัญหาเรื่องสิทธิที่ส าคัญของผู้เสียหายที่ประเทศไทยยังไม่มีอีกประการคือการแจ้งข้อมูล 
ความคืบหน้าในคดีให้ผู้เสียหายทราบในทุกขั้นตอน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อจ าเลยขอปล่อยตัวชั่วคราว ผู้เสียหาย
สามารถคัดค้านได้แต่ในความเป็นจริงไม่มีการแจ้งให้ผู้เสียหายทราบถึงสิทธิดังกล่าว นอกจากนี้หลายครั้งที่มีการน า
ผู้เสียหายและฝ่ายผู้ต้องหามาพูดคุยกันถึงการแก้ไขเยียวยาผู้เสียหาย เช่น ต้องสอบถามทุกข์สุขของผู้เสียหาย  
การให้ชุมชนช่วยดูแลผู้เสียหายในชุมชนของตนเอง 

๑.๔. ปัญหาทัศนคติของเจ้าหน้าที่ ในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยก็เป็นเรื่องที่ควร
ปรับเปลี่ยนในหลายด้านบางกรณีท าให้ผู้เสียหายตกเป็นผู้เสียหายจากเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมเสียเอง 
เช่น อาจถูกซ้อมทรมานบังคับให้สารภาพ ทนายความหลอกลวงให้ต่อสู้คดีผิดไปจากข้อเท็จจริง อาจถูกเจ้าหน้าที่
ต ารวจสอบปากค าแบบไม่เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในกรณีหญิงถูกข่มขืนกระท าช าเรา หากมีการปรับ
ทัศนคติของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมร่วมกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจะท าให้ การคุ้มครองผู้เสียหาย  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๒. การได้รับการชดเชยความเสียหายโดยผู้กระท าความผิด (Restitution) ในด้านนี้ยังพบปัญหาเรื่อง
ผู้เสียหายสามารถยื่นค าร้องก่อนสืบพยานหรือก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาด เรียกค่าสินไหมทดแทนเข้ามาในคดีอาญาได้
แม้ประเทศไทยมีการคุ้มครองผู้เสียหายซึ่งปรากฏอยู่ใน มาตรา ๔๔/๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญาตามหลักการชดเชยค่าสินไหมจากการละเมิดในกฎหมายแพ่ง โดยผู้กระท าผิดควรจ่ายค่าเสียหายให้กับ
ผู้เสียหายและจ่ายเพ่ิมอีกส่วนหนึ่ง (Criminal surcharge) ให้กับรัฐในรูปของค่าปรับหรือการถูกลงโทษในรูปแบบอื่น 
แนวคิดนี้แม้จะสอดคล้องกับความเป็นธรรมอยู่มาก คือ ความเสียหายที่เกิดข้ึนได้รับการชดเชยโดยผู้ที่กระท าความ



๒๓๑ 

เสียหายเอง จึงเป็นเรื่องระหว่างบุคคลสองฝ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดภาระทางการคลังกับสังคมโดยรวม แต่ในทางปฏิบัติ
แล้วมักไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้กระท าความผิดในคดีอาญาที่เกี่ยวกับ
ร่างกายและทรัพย์สิน ซึ่งผู้กระท าผิดมักเป็นผู้มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับล่างและไม่มีศักยภาพเพียงพอ 
ที่จะชดเชยผู้เสียหายซึ่งมักมีสถานะทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงกว่าได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ กระบวนการ
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายซึ่งหากให้ผู้เสียหายเป็นผู้รับผิดชอบเองยังมีค่าใช้จ่ายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินที่สูง 
นอกจากนี้ กระบวนการยุติธรรมซึ่งมักใช้ระยะเวลานานยังเป็นสาเหตุส าคัญที่ผู้เสียหายไม่สามารถได้รับการชดเชย
ความเสียหายในเวลาที่เหมาะสมบ่อยครั้งผู้เสียหายจึงจ าต้องยอมแบกรับความเสียหายที่เกิดขึ้นไว้เองเพราะไม่
คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับหากเป็นฝ่ายฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเองหรือต่อให้ผู้พิพากษาตัดสินให้จ าเลย 
ใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่กระบวนการบังคับคดีนั้นกลับอยู่ในส่วนของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งการบังคับคดี
ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนั้นต้องมีค่าธรรมเนียมซึ่งถ้าผู้เสียหายไม่ช าระค่าธรรมเนียมพนักงานบังคับคดี 
ก็ไม่ด าเนินการขายทอดตลาด 

๓. การชดเชยความเสียหายโดยรัฐ (Compensation) ในด้านนี้ ยังพบปัญหาการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของผู้เสียหายในคดีอาญา ดังนี้ 

๑) ปัญหาขอบเขตและความหมายของผู้เสียหายในทางกฎหมาย ตามกฎหมายไทยก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้เสียหายไว้ว่า “เป็นผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด” ดังนั้น การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย 
ในคดีอาญาตามมาตรฐานของสากลในประเทศไทยจึงเกิดปัญหาในทางปฏิบัติเพราะว่าการพิจารณาว่าใครเป็น
ผู้เสียหายหรือไม่เป็นสิ่งที่ต้องมาก่อน ประชาชนผู้ตกเป็นผู้เสียหายและได้รับความเสียหาย 

ตามความเป็นจริงไม่อาจได้รับการช่วยเหลือประการใดจากภาครัฐเพราะยังไม่ใช่ผู้เสียหาย ดังนั้น 
ขอบเขตความเป็นผู้ เสียหายตามกฎหมายไทยยังไม่อาจท าให้ผู้ เสียหายในคดีอาญาได้รับการคุ้มครองสิทธิ  
ได้ดังวัตถุประสงค์ของมาตรฐานสากลได้  

๒) การจ่ายค่าตอบแทนความเสียหายแก่ผู้เสียหายโดยรัฐ ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย 
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไข เพ่ิมเติมปีพ.ศ. ๒๕๕๙ การให้รัฐเป็น 
ผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการชดเชยความเสียหายแก่ผู้ เสียหายจากอาชญากรรมเป็นแนวคิดที่ผสมผสาน  
เรื่องสวัสดิการเข้าด้วยกับแนวคิดในเรื่องละเมิดโดยจากมุมมองหนึ่งนั้นการชดเชยความเสียหายจากอาชญากรรม
เป็นสวัสดิการประเภทหนึ่งที่รัฐจัดสรรให้กับประชาชนผู้เสียภาษีในลักษณะเดียวกับบริการสาธารณะทั่วไป เช่น 
การรักษาพยาบาลและการศึกษา และจากอีกมุมมองหนึ่งการชดเชยความเสียหายจากอาชญากรรมก็ยังสามารถ  
จัดได้ว่าเป็นการชดเชยค่าเสียหายที่รัฐซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชน ต้องจ่ายให้กับ
ประชาชนผู้เสียภาษีแนวทางการให้รัฐเป็นผู้ชดเชยความเสียหายโดยตรงมีข้อดี คือ สามารถรับรองได้ว่าผู้เสียหาย
จะได้รับการชดเชยความเสียหาย แม้ในกรณีที่ไม่สามารถบังคับเอาจากผู้กระท าผิดที่ไม่สามารถชดเชยได้  
แต่มีประเด็นส าคัญที่ต้องค านึง คือ ประเด็นในเรื่องความเป็นธรรม เนื่องจากแหล่งที่มาของเงินชดเชยมาจาก
งบประมาณของประเทศ ซึ่งไม่ได้จัดเก็บจากผู้กระท าผิดโดยตรง อีกทั้งยังต้องค านึงถึงประเด็นในเรื่องความยั่งยืน
ทางการคลัง เนื่องจากเป็นรายจ่ายงบประมาณที่ไม่แน่นอนและปริมาณที่สามารถจัดสรรได้ขึ้นอยู่กับสถานะภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลัก ซึ่งอาจได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ อัตราการขยายตัว  
ทางเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในระดับต่ า ซึ่งในทุกปีที่ผ่านมากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพซึ่งเป็นผู้รับ ผิดชอบ 
ได้รับงบประมาณจัดสรรไม่เพียงพอมาโดยตลอด ดังนี้  



๒๓๒ 

๔. การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายหรือผู้เสียหายจากอาชญากรรม (Assistance) ในด้านนี้ยังพบ
ปัญหาการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้เสียหายในคดีอาญาคือการช่วยเหลือผู้ เสียหายจากอาชญากรรม 
ในปัจจุบันไม่ได้อยู่ที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่มีหลายหน่วยงานปัญหาที่พบคือมีความซ้ าซ้อนและขาดการบูรณาการ
ที่มีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันและภาคเอกชน เนื่องจากลักษณะการท างานต่างท าหน้าที่ของ
แต่ละหน่วยงานท าให้การส่งต่อการช่วยเหลือผู้เสียหายจากอาชญากรรมในบางเรื่องยังมีปัญหาอุปสรรค อีกทั้ง
ความซ้ าซ้อนในการให้ความช่วยเหลือต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ การประสานงานไม่มีรูปแบบแนวทางที่ชัดเจน 
ต้องอาศัยความช านาญเฉพาะตัวของเจ้าหน้าที่ขาดความต่อเนื่องเชื่อมโยงให้ระบบการช่วยเหลืออยู่ในระบบ
เดียวกัน 

ในช่วงปี ๒๕๖๒ สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) ได้น าเสนอข้อเสนอแนะที่ส าคัญ๒๘๑

เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรมโดยให้เหตุผลว่า สมควรการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรมในปัจจุบันยังมีอุปสรรคปัญหาที่ท าให้ประชาชน
ไม่เข้าถึงกองทุนยุติธรรมอย่างถ้วนหน้าและยังไม่สอดคล้องกับหลักการและแนวทางของสหประชาชาติว่าด้วย  
การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายครบถ้วน จึงมีข้อเสนอต่อการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้ 

๑) แก้ไขและก าหนดค านิยามเพิ่มเติมเพ่ือให้มีความชัดเจนและครอบคลุมมากข้ึน 
๒) แยกส านักงานกองทุนยุติธรรมออกมาจากส านักปลัดกระทรวงยุติธรรมและก าหนดให้บริหารงาน

เป็นอิสระ 
๓) เพ่ิมรายรับของกองทุนจากค่าธรรมเนียมเงินทอดตลาดหลักทรัพย์และแก้ไขรายได้จากเงินที่ศาลสั่ง

บังคับจากอัตราไม่เกินร้อยละห้ามาเป็นไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าแทน 
๔) แกไ้ขเงินใช้จ่ายของกองทุนให้มีการด าเนินกิจการที่ครอบคลุมตามค านิยามของ “ความช่วยเหลือ

ทางกฎหมาย” เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางของสหประชาชาติว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน 
ทางกฎหมายกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

๕) ปรับปรุงโครงสร้างของส านักงานและการช่วยเหลือทางกฎหมาย และโครงการคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ 

สสส. ให้ความส าคัญกับการช่วยเหลือทางกฎหมายต่อประชาชนเพราะเชื่อว่าจะเป็นแนวทางที่ท าให้
ประชาชนหรือผู้เสียหายจากคดีอาญาทุกประเภทสามารถเข้าถึงความเป็นธรรมได้แม้ว่าจะมีกฎหมายและกลไก
ช่วยเหลือต่าง ๆ จากรัฐอยู่แล้วก็ตาม หากประชาชนไม่สามารถมีผู้แทนทางกฎหมายหรือกลไกให้ประชาชนเข้าถึง
ความยุติธรรม เช่น ช่วยเก็บข้อมูลพยานหลักฐานถึงความเสียหาย ยื่นหนังสือร้องเรียนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เป็นต้น ได้น าเสนอว่า “การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย (the right to legal aid) นอกจากหมายถึงสิทธิที่จะมี
ทนายความเป็นตัวแทนทางกฎหมายในคดีแล้ว ยังหมายรวมถึงการให้ค าปรึกษาทางกฎหมายการช่วยเหลือและ
ด าเนินการใดเพ่ือช่วยเหลือทางกฎหมาย เช่น การจัดหาล่าม การระงับข้อพิพาท การให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี
บทบาทช่วยเหลือทางกฎหมาย ได้แก่องค์กรเอกชนที่มีบทบาทช่วยเหลือทางกฎหมาย เป็นต้น ดังนั้นการให้กองทุน
ยุติธรรมสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายได้อย่างทั่วถึง เสมอภาค เป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ า

                                                           
๒๘๑ สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) ข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นเจ้าพนกังานและกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม. 

๒๕๖๒  



๒๓๓ 

ของประชาชนจ าเป็นต้องด าเนินการตามหลักการและแนวทางของสหประชาชาติอย่างครบถ้วน โดยกองทุน
ยุติธรรมสนับสนุนหน่วยช่วยเหลือทางกฎหมายทุกภาคส่วนที่มีบทบาทการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  
ขยายขอบเขตการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม และการบริหารกองทุนให้มี
ความเป็นนิติบุคคลที่มีความอิสระโดยแยกส านักงานออกจากส านักปลัดกระทรวงยุติธรรม และไปสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมโดยตรง” 

๓.๒ การเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายหรือผู้เสียหายจากอาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือ
กระท าที่อาจมีแรงจูงใจทางการเมือง 

ในประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติกฎหมายรองรับสิทธิการเยียวยาความเสียหายของผู้ได้รับความเสียหาย
ผู้เสียหายหรือผู้เสียหายจากอาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือกระท าที่อาจมีแรงจูงใจทางการเมืองไว้โดยตรง 
อาศัยแต่เพียงมติคณะรัฐมนตรีและอาศัยบทบัญญัติโดยเทียบเคียงจากพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและ
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องใช้มาตรการพิเศษที่ไม่ติดยึด 
อยู่กับสิทธิที่มีอยู่ตามกรอบของกฎหมายและแนวปฏิบัติของหน่วยงานและองค์กรที่ด าเนินการในกรณีปกติ ทั้งนี้
เพ่ือให้การเยียวยามีผลในการป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรงในอนาคตและสร้างความปรองดองในชาติ 

ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมาประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองอย่างต่อเนื่องจาก
การแตกแยกทางความคิดและการต่อสู้ช่วงชิงอ านาจทางการเมืองในหมู่ชนชั้นปกครอง การต่อต้านทางการเมือง  
ที่มีต่อรัฐบาลและนโยบายท าให้ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะของการแบ่งขั้วแบ่ งฝ่ายขาดความไว้วางใจและเกิดการ
เผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงระหว่างรัฐกับประชาชนและในหมู่ประชาชนด้วยกันเองประเทศชาติต้องเสียหายจาก  
วังวนของการใช้อ านาจรัฐโดยมิชอบ การต่อต้าน การปฏิบัติการทางทหารที่รุนแรง การรัฐประหารโดยกองทัพ  
การทุจริตคอรัปชั่น การฟ้องร้องด าเนินคดี และการจัดท ารัฐธรรมนูญซ้ าแล้วซ้ าอีก 

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่ได้สร้างความเจ็บปวดขมข่ืนทั้งในด้านร่างกายและจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจสังคมในระยะยาว ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์ด้วย ดังนั้นหาก
ความขัดแย้งยังคงด าเนินต่อไปโดยไม่ได้รับการแก้ไขก็มีความเป็นไปได้สูงที่สังคมไทยจะไม่สามารถฟ้ืนฟูความสงบสุข 
และบรรลุการพัฒนาที่ควรจะเป็นได้ในอนาคต 

รายงานความเสียหายจากความขัดแย้งในเหตุการณ์ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ ระบุในรายงาน
คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ๒๘๒ ว่าความรุนแรงส่งผลให้
มีผู้เสียชีวิต ๑๓๓ คน บาดเจ็บกว่า ๒,๐๐๐ ราย มีผู้ที่ทรัพย์สินเสียหายกว่า ๓,๐๐๐ ราย มีผู้ถูกฟ้องร้องด าเนิน
คดีอาญากว่า ๑๘๘๓ คน โดยทั้งรัฐและ กลุ่มอ านาจนอกรัฐ (non state actors) เป็นผู้รับผิดชอบในผลกระทบ
ดังกล่าว ซึ่งบาดแผลดังกล่าวท าให้ความขัดแย้งทางการเมืองและความรุนแรงยังคงด าเนินต่อไปและเลวร้ายยิ่งขึ้น 

นอกจากนั้น ประเทศไทยก าลังเผชิญกับความขัดแย้งทางด้านอาวุธ ซึ่งมีรากเหง้ามาตั้งแต่ศตวรรษท่ี ๑๙ 
จากการก่อความไม่สงบเพ่ือแบ่งแยกดินแดนโดยกลุ่มชนเชื้อสายมลายูในภูมิภาคปัตตานีในภาคใต้ของประเทศ 
ปัญหาดังกล่าวสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นจากการที่ความรุนแรงทวียิ่งขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ โดยฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวัง
สถานการณ์เปิดเผยสถิติความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะเวลา  ๑๖ ปีนับตั้งแต่ ๔ มกราคม๒๕๔๗  

                                                           
๒๘๒รายงานฉบับสมบูรณ์คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ(คอป.) กรกฎาคม ๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๕ 



๒๓๔ 

ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีเหตุความรุนแรง ๒๐,๕๑๒ ครั้ง มีผู้เสียชีวิต ๗,๐๘๕ คน บาดเจ็บ ๑๓,๒๓๓ คน  
รวมผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ๒๐,๓๑๘ คน๒๘๓ 

เมื่อไม่นานมานี้ ขบวนการทางสังคมและสื่อมวลชนไทยได้พยายามช่วยกันสร้างพ้ืนที่ทางการเมืองเพ่ือให้
มีการพูดคุยถกเถียงกันในเรื่องนโยบายสาธารณะขึ้นมาอีกครั้ง ท่ามกลางความหลากหลายของภาคประชาสังคม  
ในประเทศไทยเครือข่ายการกระจายอ านาจที่ท างานเกี่ยวข้องกับประเด็นที่หลากหลายยังคงมีกิจกรรมอย่าง 
แข็งขันตลอดเวลาแต่การให้ภาคประชาสังคมเข้าไปเกี่ยวข้องถูกจ ากัดลงอย่างมากภายหลังจากการรัฐประหาร  
โดยกองทัพในปี ๒๕๕๗ ซึ่งก่อนหน้าที่จะเกิดความขัดแย้งแบ่งขั้วในเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองนั้น เครือข่าย  
ภาคประชาสังคมในระดับรากหญ้ามีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากในการผลักดันให้มีการคุ้มครองสิทธิของชุมชน
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการแบ่งปันทรัพยากร 

ตัวอย่างของอ านาจและความเป็นเอกภาพของขบวนการภาคประชาสังคมมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดท ารัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ความส าเร็จในประเด็นส าคัญของเรื่องนี้คือ 
การเปลี่ยนผันจากการเมืองของชนชั้นน าไปสู่ประชาธิปไตยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participatory 
Democracy) เนื่องจากองค์กรประชาธิปไตยที่น าโดยเอ็นจีโอได้ผลักดันจนเกิดรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนขึ้น 
โดยในชั้นแรกคณะกรรมการที่เกิดจาก ๑๕ องค์กรและเครือข่ายที่ผลักดันเรื่องประชาธิปไตย เช่น เครือข่ายผู้หญิง
กับรัฐธรรมนูญ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย องค์กรด้านแรงงาน กลุ่มธุรกิจเพ่ือประชาธิปไตย  
สภาหอการค้า และกลุ่มองค์กรประชาธิปไตยอ่ืน ๆ รวมพลังกันได้ถึง ๓๐ องค์กรในเดือนธันวาคม ๒๕๓๙  
โดยขบวนการนี้พุ่งเป้าไปที่ความต้องการของประชาชนในการมีส่วนร่วม และการเสริมสร้างพลัง โดยเฉพาะ  
อย่างยิ่งแก่ประชาชนในระดับรากหญ้าได้ก่อตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนขึ้นมีการรณรงค์ 
ต่อสาธารณะคู่ขนานไปกับสภาร่างรัฐธรรมนูญโดยมีกิจกรรมบางอย่างที่ท าโดยการประสานงานกับสภาร่าง
รัฐธรรมนูญด้วยส าหรับในภาคใต้ของประเทศ องค์การภาคประชาสังคม และเอ็นจีโอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสตรี
และกลุ่มที่ได้จัดตั้ง “สภาประชาชน (People Council)” ขึ้น มีส่วนเช่นกันในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่
ดังกล่าว 

สถานการณ์ของผู้เสียหายจากอาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือกระท าที่อาจมีแรงจูงใจทางการเมือง 
ในสังคมไทยจึงมีอยู่จ านวนมากในหลาย ๆ เหตุการณ์ความรุนแรง เช่น 

๑) เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ 
๒) เหตุการณ์ความรุนแรงในยุคถังแดงในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ และพ้ืนที่อ่ืนๆ  
๓) เหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ 
๔) การปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์และมติครม. ๖๖/๒๕๒๓ 
๕) เหตุการณ์พฤษภาคม ๒๕๓๕ 
๖) การปราบปรามยาเสพติด ปี ๒๕๔๖ 
๗) การเสียชีวิตของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน๒๑ รายระหว่างปี ๒๕๔๑-๒๕๔๕ 
๘) การปราบปรามการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ 
๙) เหตุการณ์ความขัดแย้ง ปี ๒๕๕๓ เป็นต้นมาถึงป ี๒๕๕๗ 
๑๐) เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองหลังรัฐประหารปี ๒๕๔๙ และป ี๒๕๕๗ จนปัจจุบัน 

                                                           
๒๘๓ https://deepsouthwatch.org/th/node/11958 สืบค้นเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

https://deepsouthwatch.org/th/node/11958


๒๓๕ 

๑๑) กรณีการบังคับให้สูญหายทั้งสิ้น ๗๕ รายตามบันทึกขององค์การสหประชาชาติ 
๑๒) กรณีการร้องเรียนเรื่องการทรมานทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็นต้น 
เหตุการณ์เหล่านี้เป็นตัวอย่างของผู้เสียหายจากอาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือกระท าที่อาจมี

แรงจูงใจทางการเมืองในสังคมไทยโดยทุกเหตุการณ์ความรุนแรงข้างต้นนี้มีปัญหาในการการคุ้มครองสิทธิ 
ของผู้เสียหายในคดีอาญาในในทางปฏิบัติกล่าวคือเมื่อพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่พระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมได้ให้ค าจ ากัดความของ “ผู้เสียหาย” หมายความว่า บุคคล 
ซึ่งได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือร่างกายหรือจิตใจเนื่องจากการกระท าความผิดอาญาของผู้อ่ืน โดยตนมิได้ 
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดนั้น (มาตรา ๓) 

ในเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองนั้นมักไม่ปรากฏว่ามีการด าเนินคดีอาญากับผู้ใช้ความรุนแรงอีกท้ัง
ยังมีประเพณีปฏิบัติที่จะมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมแบบเหมารวมหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยมาโดยตรง อีกทั้งมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนบางประเภทที่ยังไม่เป็นความผิด  
ทางอาญาในกฎหมายไทยเช่นการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย เป็นต้น ประชาชนผู้ตกเป็นผู้เสียหาย
จากผู้เสียหายหรือผู้เสียหายจากอาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือกระท าที่อาจมีแรงจูงใจทางการเมืองจึงไม่อาจ
ได้รับการช่วยเหลือประการใดจากภาครัฐเพราะยังไม่ใช่ผู้เสียหายในคดีอาญา ดังนั้น ขอบเขตความเป็นผู้เสียหาย
ตามกฎหมายไทยยังไม่อาจท าให้ผู้ เสียหายในอาชญากรรมที่ เกิดขึ้นโดยตรงหรือกระท าที่อาจมีแรงจูงใจ  
ทางการเมอืงได้รับการคุ้มครองสิทธิได้ดังวัตถุประสงค์ของมาตรฐานสากลได้ 

ในบางเหตุการณ์ผู้ เสียหายบางรายหรือญาติของพวกเขา ได้จัดตั้งเครือข่ายหรือจัดตั้งเป็นมูลนิธิ  
เพ่ือผลักดันให้ได้รับความยุติธรรม ตัวอย่างเช่น จากเหตุการณ์ “พฤษภาทมิฬ” ในปี ๒๕๓๕ หรือการสลาย 
การชุมนุมโดยก าลังทหารในปี ๒๕๕๓ เป็นแรงผลักดันให้ก่อตั้งขบวนการหรือเครือข่ายเรียกร้องความยุติธรรม 
และความรับผิดชอบของรัฐบาลมีการน าผู้เสียหายบางรายเข้าสู่ช่องทางที่เป็นทางการ เช่น คณะกรรมการอิสระ
ค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ส าหรับความขัดแย้งในระดับชาติและคณะกรรมการอิสระ 
เพ่ือความสมานฉันท์แห่งชาติ หรือ กอส. ส าหรับความขัดแย้งในภาคใต้และมีมติคณะรัฐมนตรีมารองรับการเข้าถึง
การเยียวยาได้เป็นบางเหตุการณ์ เป็นต้น 

ส าหรับในภาคใต้นอกจากจะมีการจ่ายเงินชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายตามโครงการที่จัดตั้งขึ้น
โดยเฉพาะแล้วผู้เสียหายบางคนยังได้จัดตั้งมูลนิธิเพ่ือช่วยเหลือผู้เสียหายรายอื่น ๆ มหาวิทยาลัยในภูมิภาคดังกล่าว
ได้พัฒนาฐานข้อมูลผู้เสียหายของความรุนแรงที่ได้บันทึกเหตุการณ์ความรุนแรงไว้ด้วยโดยหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานอื่น ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันซึ่งนบัว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งองค์กรสตรีก็ได้รวบรวม
เสียงเรียกร้องต้องการของผู้เสียหายและเผยแพร่ออกไปสู่สังคมในรูปของหนังสื่อ สิ่งพิมพ์ การกระจายเสียง  
ทางวิทยุเพ่ือเสริมสร้างพลังให้แก่ผู้ที่ยังรอดชีวิต มูลนิธิบางแห่งท างานกับหน่วยงานภาครัฐด้านสาธารณะสุข 
เพ่ือติดตามพัฒนาการและส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูผู้เสียหายของความรุนแรงขึ้น 

การด าเนินการเกี่ยวกับตามมาตรฐานสากลและการด าเนินการของรัฐตามหลักความเป็นธรรมในระยะ
เปลี่ยนผ่านในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาท าให้หลายภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมเช่นองค์กรเอกชน และวิชาการ ได้ศึกษา
เกี่ยวกับรากเหง้าของความขัดแย้งพร้อมทั้ งมีข้อเสนอแนะในการสร้างความปรองดอง แต่น่าเสียดาย  
ที่ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รวบรวมน าเสนอนั้น ไม่ได้ถูกน าไปใช้ในการสร้างความเข้าใจยิ่งขึ้นในสังคม  



๒๓๖ 

หรือเพ่ือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีส่วนผลักดันให้มีการด าเนินการของภาครัฐในช่วงกว่าสิบปีที่ผ่านมา 
สังคมไทยเริ่มคุ้มเคยกับความคิดที่จะจัดตั้ งคณะกรรมการเพ่ือติดตามสอดส่องเหตุการณ์ความรุนแรง  
เช่นคณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการค้นหาความจริง ซึ่งมีข้อเสนอแนะมากมายในการสร้างความปรองดอง 

หนึ่งในคณะกรรมการที่เป็นที่รู้จักดันคือ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบค้นหาความจริงเพ่ือความ
ปรองดองแห่งชาติหรือ คอป. ที่ได้จัดตั้งขึ้นในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี โดยให้มี
อ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบค้นหาความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์การชุมนุมต่อต้านรัฐบาลและการสลายการชุมนุม
ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม  ๒๕๕๓ คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาห้าคณะเพ่ือการดังกล่าว 
คือฝ่ายบริหารจัดการ ตรวจสอบค้นหาความจริง เยียวยา วิจัยรากเหง้าของปัญหา และยุทธศาสตร์/ข้อเสนอแนะ
ในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเช่นนั้นอีก ผู้เสียหายของความรุนแรงและฝ่ายต่อต้านรัฐบาลจ านวน
มากไม่เชื่อม่ันใน คอป. เนื่องจากแต่งตั้งข้ึน โดยฝ่ายบริหารคือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

หลังจากเหตุการณ์ความรุนแรงกรณีมัสยิดกรือเซะในภาคใต้ของไทยในปี ๒๕๕๗ รัฐบาลก็ได้จัดตั้ง
คณะกรรมการอิสระขึ้นมาชุดหนึ่งเพ่ือสืบสวนกรณีสังหารหมู่ผู้ต้องสงสัยว่ าเป็นกลุ่มติดอาวุธที่อยู่ในในมัสยิด 
การเคลื่อนไหวที่ส าคัญของรัฐบาลเกิดขึ้นในปี ๒๕๔๙ เมื่อผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารสูงสุด  
พลเอกสรยุทธ์  จุฬานนท์ ที่ได้ปฏิญาณตนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี ได้ออกอากาศกล่าวค าขอโทษชาวมุสลิมมลายู
ปัตตานี โดยยอมรับว่า ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้ในอดีตเป็นความผิดของรัฐเป็นส่วนใหญ่ 
และในช่วงดังกล่าว ก็ได้มีการเปิดให้มีการเจรจาอย่างไม่เปิดเผยระหว่างตัวแทนของรัฐบาลและตัวแทนของกลุ่ม  
ติดอาวุธ 

รวมทั้งการด าเนินการของภาคประชาสังคม องค์กรภาคประชาสังคมก็ได้ด าเนินการสืบสวนหาความจริง
ด้วยตนเองควบคู่ไปกับการด าเนินการของทางการทั้งโดยการติดตามสอดส่องการด าเนินการและตรวจสอบข้อมูล
ของกลไกที่เป็นทางการดังกล่าว เช่น ศูนย์ข้อมูลประชาชน (People’s Information Center) ซึ่งเป็นกลุ่ม
นักวิชาการและอาสาสมัครซึ่งได้ด าเนินการตรวจสอบหาความจริงด้ว ยตนเองคู่ขนานไปกับ คอป. และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเหตุการณ์ความรุนแรงในปี ๒๕๕๓ โดยได้จัดท ารายงานที่รวมสิ่งที่ค้นพบ
และข้อเสนอแนะด้วยเช่นกันอีกตัวอย่างหนึ่งได้แก่ การวิจัยเกี่ยวกับการเยียวยาผลกระทบที่มีต่อสังคมโดยสถาบัน
สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ยิ่งไปกว่านั้น ตัวแทนภาคประชาสังคมยังได้รับการแต่งตั้งให้อยู่
ในบางโครงการเกี่ยวกับความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านเช่นในคณะกรรมการตรวจสอบ องค์กรภาค 
ประชาสังคมบางแห่งได้ท างานประสานงานกับรัฐบาลอย่างใกล้ชิด เช่น มูลนิธิผสานวัฒนธรรมที่ท างานร่วมกับ
องค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัดชายแดนใต้เพ่ือร่วมมือกับรัฐบาลในการน านโยบายใหม่เพ่ือจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟู
ผู้เสียหายของการทรมาน เป็นต้น 

สิ่งท้าทายส าหรับจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทยสิ่งท้าทายเร่งด่วน คือ การท าความเข้าใจเรื่อง  
ความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านให้แก่ประชาชน สิ่งท้าทายอีกประการหนึ่ง คือ การก าหนดบทบาทของหุ้นส่วน
ซึ่งจะท าให้พวกเขาสามารถที่จะท างานเรื่องความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านได้อย่างเข้มข้นและรอบด้านยิ่งขึ้น 
สิ่งท้าทายในระยะยาว คือ การกล่าวถึงการขาดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการด าเนินคดีต่อผู้ละเมิดสิทธิ  
การตรวจสอบ และปัญหาผู้ละเมิดลอบนวลพ้นผิด และการพัฒนาหนทางที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้นอีก 
สิ่งท้าทายอีกประการหนึ่ง คือ เรื่องที่ เกี่ยวกับว่าจะใช้กลไกความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านอย่างไร 
เพ่ือประโยชน์ในกระบวนการสันติภาพที่ก าลังด าเนินอยู่โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อกระบวนการนั้น 



๒๓๗ 

๘. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
คณะกรรมาธิการได้ร่วมกันเสนอข้อสังเกตสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
๘.๑ กรณีความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงจากความขัดแย้งทางการเมือง  

๘.๑.๑ การป้องกันมิให้มีการกระท ารัฐประหารในอนาคต 
มาตรการทางกฎหมาย 
๑) ในอนาคตหากมีการกระท ารัฐประหารรัฐบาลพลเรือนภายหลังรัฐประหาร  

ควรประกาศให้บทบัญญัตินิรโทษกรรมให้กับรัฐประหารเป็นโมฆะส่งผลให้ไม่มีการรัฐประหารเกิดขึ้น และการ  
ยึดอ านาจจะเป็นความผิดทางกฎหมายเพื่อด าเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๓ ต่อไป ทั้งนี้ตามท่ีมี
หลายประเทศที่ได้ด าเนินคดีตามกฎหมายกับคณะรัฐประหารให้กลับมารับผิดทางกฎหมายได้๒๘๔ 

๒) ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพ่ือยกเลิก
มาตรา ๒๗๙ ซ่ึงเป็นการรับรองความชอบด้วยกฎหมายในการออกประกาศค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
การกระท าตามอ านาจดังกล่าวไม่อาจถูกการตรวจสอบได้ 

๓) รัฐสภาควรพิจารณาด าเนินการปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีบทบัญญัติให้การรับรอง
ข้อบทในอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีพร้อมทั้งบัญญัติให้ศาลรับรองข้อบท
ต่าง ๆ ตามอนุสัญญาฯ เพ่ือให้ประชาชนสามารถอ้างข้อบทตามอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนในศาลกรณีเกิดการ
ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

๔) ทบทวนประกาศ ค าสั่ งของคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ  ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่ งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่ วคราว พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตามมาตรา ๔๔ โดยให้ประกาศ ค าสั่ งที่ มี 
ความจ าเป็นต้องใช้อยู่ ในปัจจุบันนั้น ออกเป็นกฎหมายปกติ เช่น พระราชบัญญัติ  กฎหมายล าดับรอง  
ประกาศกระทรวง กฎกระทรวง แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

๕) บัญญัติกฎหมายรับรองสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทย โดยให้บุคคลมีสิทธิและ
หน้าที่ในการต่อต้านการล้มล้างการปกครองด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม โดยสันติวิธี (usurpation)  

๖) ให้ผู้มีสิทธิในการเลือกตั้งอดีตหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสียหายจากการ
รัฐประหารเพื่อให้สามารถฟ้องคดีอาญาตามกฎหมายได้ 

๗) ห้ ามมิ ให้ศาล องค์การตุลาการทั้ งหลาย พิพากษาตัดสินคดีรับรองอ านาจ 
คณะรัฐประหารเป็น “รัฏฐาธิปัตย์” (Sovereignty) โดยรับรองไว้ในหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ 

การปฏิรูปกองทัพ 
๑) ควรบัญญัติรับรองหลักการรัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือกองทัพทหารไว้ในบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
๒) เสริมสร้างสวัสดิการให้นายทหารชั้นผู้น้อย และเปิดช่องทางให้ทหารชั้นผู้น้อยได้มี

โอกาสร้องทุกข์ กล่าวโทษ เพ่ือตรวจสอบการกระท าผิดของผู้บังคับบัญชาได้ 
๓) การปลูกฝั่งความคิดประชาธิปไตยในการศึกษาของโรงเรียนกิจการพลเรือนทหาร 

                                                           
๒๘๔ “การประกาศให้การนิรโทษกรรมการรัฐประหารเป็นโมฆะเช่นนี้ ไม่เป็นการใช้กฎหมายย้อนหลังเป็นโทษแตอ่ย่างใด เพราะไม่ได้มีการตรากฎหมาย

ก าหนดฐานความผิดใหม่แล้วย้อนไปใชก้ลับการกระท าที่เกิดขึ้นไปแลว้ แต่เป็นเพียงกรณีประกาศให้การนิรโทษกรรมเป็นโมฆะ สว่นกฎหมายที่
ก าหนดฐานความผิดฐานกบฏในราชอาณาจักรนั้น ก็มอียู่ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๓ อยู่แล้ว” ค าชี้แจง ปยิบุตร แสงกนกกุล ต่อคณะ
อนุกรรมาธกิารฯ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๒๓๘ 

๔) รับรองสิทธิและหน้าที่ของทหาร ต ารวจผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิเสธและไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และผิดกฎหมายอย่างชัดเจน 

๕) ให้ทหารไม่เกี่ยวข้องกับงานการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคธุรกิจ 

๖) ให้มีคณะกรรมาธิการประจ าสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ตรวจสอบกองทัพในการใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดิน ตรวจสอบทหารชั้นผู้น้อยในการร้องเรียนผู้บังคับบัญชา 

๘.๑.๒ การอ านวยการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
๑) รัฐบาลควรด าเนินการปฏิรูปองค์กรต ารวจโดยให้มีความเป็นวิชาชีพพิจารณา

ด าเนินการเพ่ือให้มีการกระจายอ านาจต ารวจและประชาชนสามารถตรวจสอบการท าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ 
ทั้งนี ้ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิรูป 

๒) พิจารณาแยกอ านาจสอบสวนออกจากอ านาจการสืบสวนเพ่ือเป็นการตรวจสอบ
ถ่วงดุลการท าหน้าที่ของต ารวจโดยอาจให้อัยการหรือหน่วยงานอิสระอ่ืนท าหน้าที่แทน 

๓) ควรปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวดที่  ๑๐ ส่วนที่  ๔  
ศาลทหาร และ พระราชบัญญัติศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ เพ่ือประกันให้ศาลทหารไทยสอดคล้องอย่างเต็มที่กับหลัก
สิทธิมนุษยชนที่ได้รับการคุ้มครองในระดับสากล (ICCPR) โดยการจัดตั้งศาลทหารต้องเป็นไปตามหลักการสากล 
ว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมในศาลทหาร๒๘๕  

๔) แก้ไขพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ โดยก าหนดให้ผู้มีอ านาจประกาศใช้ 
กฎอัยการศึกมีอ านาจประกาศให้ศาลทหารพิจารณาพิพากษาคดีตามที่ระบุไว้ในบัญชีต่อท้ายพระราชบัญญัติ  
กฎอัยการศึกเฉพาะการประกาศใช้กฎอัยการศึกเนื่องจากภาวะสงครามเท่านั้น 

๕) ให้มีหน่วยงานกลางในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐโดยการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน 

๖) คณะรัฐมนตรีและกระทรวงยุติธรรมควรยกร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ ง 
ศาลสิทธิมนุษยชน แห่งประเทศไทยหรือ TCHR (Thailand Court on Human Rights) ขึ้นเพ่ือเป็นการสร้าง
หลักประกันสูงสุดในการที่ประชาชนพลเมืองจะได้มีหลักประกันสมบูรณ์ในด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน  
ให้เป็นศาลช านาญการพิเศษเฉพาะด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน 

๘.๒ กรณีการบังคับบุคคลสูญหาย 
๑) ในระหว่างที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายภายในประเทศด้านการทรมานและการบังคับ

บุคคลให้สูญหายประเทศไทยควรรีบเร่งในการให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคล  

                                                           
๒๘๕ CIVIL AND POLITICAL RIGHTS, INCLUDING THE QUESTION OF INDEPENDENCE OF THE JUDICIARY, ADMINISTRATION OF JUSTICE, 

IMPUNITY,  Issue of the administration of justice through military tribunals, Report submitted by the UN Special 
Rapporteur of the Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, Emmanuel Decaux. Economic and 
Social Council, HRC- Sixty-second session. ๑๓ January ๒๐๐๖. (https://www.icj.org/wp-content/uploads/2014/10/Decaux-
Principles-military-tribunals.pdf)  

 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2014/10/Decaux-Principles-military-tribunals.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2014/10/Decaux-Principles-military-tribunals.pdf


๒๓๙ 

ทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ( International Convention for the Protection of All Person 
from Enforced Disappearance - ICCPED) หลังจากที่ประเทศไทยได้ลงนามไว้แล้วเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๕ 
เพ่ือแสดงเจตจ านงในการยุติการบังคับสูญหายในประเทศไทย 

๒) ควรตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและกระท าให้บุคคลสูญหาย 
พ.ศ. ... ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูก
บังคับ (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance – 
ICPED) 

๓) กรณีพลเมืองไทยที่ถูกบังคับสูญหายในต่างประเทศเพ่ืออ านวยความยุติธรรมให้แก่ผู้เสียหาย
และครอบครัวพนักงานสอบสวนควรน าส่งพยานหลักฐานทางคดีที่ปรากฏโดยประสานความร่วมมือกับส านักงาน
อัยการสูงสุดตามหลักการช่วยเหลือคดีความทางอาญา (MLAT) ตามสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกัน 
และกันในเรื่องทางอาญาในภูมิภาคอาเซียน 

๔) ควรพิจารณาให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย ๑๙๕๑ ขององค์การ
สหประชาชาติ (Convention Relating to The Status of Refugees ๑๙๕๑) 

๘.๓ การด าเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ (Strategic 
Lawsuits Against Public Participation - SLAPP) หรือ  การคุกคามโดยการใช้กฎหมาย (Judicial 
Harassment)  

๑) การแก้ไขปัญหาระยะสั้นควรแก้ไขกฎหมาย เช่น การฟ้องคดีหมิ่นประมาทให้ฟ้องคดีได้
เฉพาะค่าสินไหมทดแทนเท่านั้นและยกเลิกความผิดทางอาญา  

๒) รัฐสภาควรด าเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดอ านาจของศาล และกฎหมายอาญามาตรา 
๑๑๖ เพ่ือมิให้มีการน ามาฟ้องร้องเพ่ือคุกคามนักสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรมทางการเมือง 

๓) ควรปรับปรุงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้สอดคล้องกับกติกาสากล
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อบทที่  ๒๑๒๘๖ และควรน าความเห็นทั่วไป ที่  ๓๗ (General 
Comment No. ๓๗)๒๘๗ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สหประชาชาติ (UN Human Rights Committee)  
ซึ่งเป็นค าแนะน าทางกฎหมายที่มีเนื้อหาครอบคลุมกว้างขวาง ที่คณะกรรมการมีต่อมาตรา ๒๑ ของกติกาสากล 
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) 
เกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานของการชุมนุมโดยสงบที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สหประชาชาติมาเป็นแนวทางในการ
คุ้มครองการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชน 

๑) เจ้าหน้าที่รัฐไม่ควรน าประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๖ มาใช้ด าเนินคดีต่อผู้เห็นต่าง 
ทางการเมืองที่ใช้สิทธิในการชุมนุมโดยสงบเนื่องจากกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๖ เป็นกฎหมายที่มีฐานความผิด 

                                                           
๒๘๖ ข้อบทที่ ๒๑ กตกิาสากลวา่ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง “สิทธิในการชุมนุมโดยสงบย่อมได้รับการรับรอง การจ ากัดการใช้สิทธินีจ้ะกระท า

มิได้นอกจากจะก าหนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าที่จ าเป็นส าหรับสังคมประชาธิปไตย เพื่อประโยชนแ์ห่งความมั่นคงของชาติหรือความปลอดภัย 
ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชนหรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น” 
http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/International_HR/2557/tran_ICCPR-2.pdf  

๒๘๗ อ้างแล้ว. 

http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/International_HR/2557/tran_ICCPR-2.pdf


๒๔๐ 

ทางอาญาที่มีโทษหนักแม้กฎหมายจะคุ้มครองการกระท าโดยสุจริตของประชาชนแต่ก็เป็นการยากและใช้เวลานาน
ในการพิสูจน์ 

๒) การป้องกันการด าเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือระงับการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ 
ในมาตรการระยะยาว กระทรวงยุติธรรมควรเร่งหามาตรการแก้ไขปัญหาการใช้กระบวนการฟ้องร้องด าเนินคดี 
เพ่ือตอบโต้การท างานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน นักกิจกรรมด้านประชาธิปไตยหรือ “การด าเนินคดี 
เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือระงับการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ (Strategic Lawsuits Against Public Participation 
- SLAPP)” โดยการผลักดันเพ่ือให้มีเกิดการแก้ไขกฎหมายเพ่ือป้องกันปัญหาการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหรือเพ่ือ 
กลั่นแกล้งหรือการตั้งข้อกล่าวหาที่ไม่ได้สัดส่วนกับการกระท าผิดรวมถึงการให้มีหรือการบัญญัติกฎหมายฉบับใหม่
ที่มีเนื้อหาในการเพ่ือป้องกันการด าเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือระงับการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะของ
ประชาชน (Anti – SLAPP Law) 

๓) ควรแก้ไขระเบียบกองทุนยุติธรรมให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและหลักสิทธิมมนุษยชนสากล 
เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้โดยง่าย และมิให้คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมใช้ดุลยพินิจตัดสินว่า  
นักสิทธิมนุษยชนหรือนักกิจกรรมทางการเมืองเป็นผู้กระท าผิดก่อนที่ศาลจะมีค าพิพากษา (presumption of 
innocent) 

๘.๔ ความรุนแรงเชิงโครงสร้างทางสังคม และความรุนแรงที่เกี่ยวกับเพศสภาพ 
๑) รัฐบาลควรเร่งรัดให้มีการประเมินผลเชิงลึกประสิทธิภาพการด าเนินงานของกลไกระดับชาติ

เพ่ือความก้าวหน้าของสตรีและกลไกระดับหน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
แผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของหน่วยราชการต่าง  ๆ และแผนพัฒนาสตรีในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงโครงสร้างกลไกระดับชาติตามความจ าเป็ น 
ให้สามารถส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศได้อย่างมีประสิทธิผล 

๒) รัฐบาลควรเร่งรัดให้คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรี
แห่งชาติซึ่งเป็นกลไกหลักระดับชาติด้านสตรี๒๘๘ เป็นองค์กรหลักที่ก าหนดนโยบายการพัฒนาสตรีในภาพรวม 
ให้เชื่อมโยงการท างานกับคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเพ่ือน าไปสู่การบูรณาการมิติระหว่างเพศ
ในหน่วยงานทุกภาคส่วน และรัฐควรบัญญัติกฎหมายเพ่ือจัดตั้งสภาพัฒนาศักยภาพสตรีแห่งชาติที่มีกลไก  
การด าเนินงานในระดับชุมชน 

๓) รัฐบาลควรเร่งรัดการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสตรีภาคประชาสังคมอย่ างต่อเนื่อง 
และให้สตรีจากกลุ่มต่าง ๆ มีส่วนร่วมในกลไกระดับชาติและในการเสนอแนะการด าเนินนโยบายและมาตรการ  
ที่สอดคล้องกับความต้องการและการแก้ไขปัญหาของตนโดยค านึงถึงความหลากหลายแตกต่างทางชาติพันธุ์ 
ภูมิภาคต่าง ๆ และกลุ่มตามสถานการณ์ปัญหา 

๔) รัฐควรปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การด าเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ครอบคลุม
ถึงการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสตรีด้านต่าง ๆ และควรพิจารณาบัญญัติกฎหมายเพ่ือให้กองทุนดังกล่าว
สามารถด าเนินงานได้อย่างยั่งยืนโดยให้ผู้หญิงและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ท างานด้านสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง
สามารถเข้าถึงกองทุนได้อย่างทั่วถึงเพ่ือให้กองทุนเป็นกลไกส าคัญในการช่วยให้สตรีที่อยู่ในภาวะล าบากและ 

                                                           
๒๘๘ ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



๒๔๑ 

ขาดโอกาสในด้านต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมสถานภาพและคุ้มครองสิทธิของตนเองได้ และช่วยส่งเสริมให้เกิดความ 
เท่าเทียมทางเพศในทางปฏิบัติ 

๕) ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรจัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ (International 
Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women - CEDAW) รวม ถึ ง
เรื่องเกี่ยวกับความอ่อนไหวทางเพศสภาพ (gender sensitivity) ในโรงเรียนต ารวจ และควรให้มีพนักงาน
สอบสวนหญิงที่เพียงพอในทุกสถานีต ารวจ และจัดให้มีสถานที่เฉพาะในการร้องเรียนและการสอบสวนด้านความ
รุนแรงที่เกี่ยวกับเพศสภาพ 

๖) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรท างานเชิงรุกเพ่ือให้ความคุ้มครอง
ผู้หญิง เด็ก และกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ 

๗) กรณีหญิงที่เป็นผู้เสียหายจากการถูกกระท าความรุนแรง และต่อมาเป็นฝ่ายท าให้สามี
เสียชีวิตและถูกด าเนินคดีอาญา (Battered Women Syndrome) พนักงานสอบสวนไม่ควรตั้งข้อหา “เจตนาฆ่า”
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๘๘ และหากมีหลักฐานชัดเจนบ่งชี้ว่าเป็นการต่อสู้ป้องกันตัวเพ่ือให้ 
การพิจารณาคดีมีกระบวนการสืบเสาะและพินิจโดยพนักงานคุมประพฤติควรน าประเด็นประวัติความรุนแรง 
ที่ผู้หญิงได้รับในอดีต และผลกระทบจากความรุนแรงที่ได้รับสะสมมาพิจารณา (Battered Women Syndrome) 
ซึ่งเป็นอาการที่แสดงออกถึงสัญญาณความผิดปกติทางจิตจากการถูกกระท ารุนแรงสั่งสมเป็นเวลานานเพ่ือให้ 
ผู้พิพากษาสามารถใช้ประกอบดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาเหตุบรรเทาโทษ และเป็นเหตุยกเว้นความผิด 
หรือเหตุลดโทษอีกทั้งให้มีการน าข้อวินิจฉัยจากจิตแพทย์เป็นส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานในเหตุการณ์กระท าผิ ด
เพ่ือใช้ประกอบการก าหนดบทลงโทษ และให้มีนักสังคมสงเคราะห์ หรือนักจิตวิทยาและทนายความร่วมในการ
สอบปากค าในชั้นพนักงานสอบสวน 

๘) ควรมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว  
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยอาจเพ่ิมมาตรา ๔/๑ ระบุให้ผู้ถูกกระท าถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวซ้ าหลายครั้ง 
หรือถูกข่มขู่ท าให้ผู้ถูกกระท าตกอยู่ในสภาพจ ายอม (Battered Women Syndrome) ไม่สามารถจะหลีกหนี 
ให้พ้นจากการถูกกระท าความรุนแรงได้เพ่ือให้ศาลพิจารณาพิพากษาลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้เพียงใดก็ได้ 

๙) กระทรวงยุติธรรมในฐานะหน่วยงานหลักตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ควรด าเนินการออกกฎกระทรวงเพ่ือรองรับการด าเนินการน า
รูปแบบการท างานของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย)  บ้านกาญจนาภิเษกเพ่ือเป็นต้นแบบในการจัดตั้ง
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กท่ีเคยก้าวพลาดในชีวิตเพ่ือปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของเด็กท่ีเคยก่ออาชญากรรมให้ส านึกผิดและ
กลับตัวเป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 

ยุติวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิด (Impunity) 
๑) รัฐบาลควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 

ที่ประเทศไทยเป็นภาคีแก่เจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคงเพ่ือให้มีความรู้ 
ความเข้าใจหลักสิทธิมนุษยชนสากล และป้องกันมิให้มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน  



๒๔๒ 

๒) กรณีหากเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐควรให้มีหน่วยงานกลาง 
ที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนร่วมในการสืบสวนสอบสวนพร้อมทั้งจัดท ารายงานกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
โดยให้มีการเปิดเผยความจริงต่อสาธารณะ 

๓) รัฐสภาควรปรับปรุงกฎหมายพิเศษต่าง ๆ ที่ให้อ านาจเจ้าหน้าที่ต้องโดยไม่ต้องรับผิด เช่น 
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗, พระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ที่ตัดอ านาจศาลปกครองในการตรวจสอบการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงพระราชบัญญัติศาลทหาร  
พ.ศ. ๒๔๙๘ เพ่ือให้สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) รวมถึง
หลักการสากลว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมในศาลทหาร (Decaux Principles)๒๘๙และหลักการบังกาลอร์ว่าด้วย
จริยธรรมของตุลาการ (Bangalore Principles of Judicial Conduct)  

๔) กรณีที่ผู้กระท าผิดเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ รัฐต้องด าเนินการทุกวิธีทางในการอ านวยความยุติธรรม
แก่ผู้เสียหาย เปิดเผยความจริง พร้อมรับผิดชอบ (accountability) และน าผู้กระท าผิดมาลงโทษตามกระบวนการ
ยุติธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ  

การเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
๑) รัฐสภาควรตราพระราชบัญญัติเพ่ือการชดเชยและเยียวยากลางกรณีผู้เสียหายจากการ

ชุมนุมทางการเมือง และการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรง 
๒) ควรน าแนวคิดการเยียวยาที่ไม่ใช่ค่าสินไหมทดแทนมาใช้ เช่น การคืนศักดิ์ศรี การขอโทษ

สาธารณ ะ (public apology) การ เยี ย วยาท างกฎห มาย  (judicial remedy) ก ารสร้ างสถานที่ ร าลึ ก 
(memorization) การปฏิรูปกฎหมาย หรือการปฏิรูปหน่วยงานความมั่นคง เป็นต้น 

๓) ในการให้การเยียวยาความเสียหายต่อเหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน ต้องไม่มีข้อผูกพัน
ในการตัดสิทธิผู้เสียหายในการด าเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาต่อผู้กระท าผิด 

๘.๕ กรณีการละเมิดสิทธิในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๘.๕.๑ กรณีนโยบายการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่บังคับใช้อยู่ใน

ปัจจุบัน 
๑) ยกเลิกการบังคับใช้กฎอัยการศึก 
๒) ก าหนดให้พ้ืนที่เป้าหมายหนึ่ง ๆ อยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงฉบับใด

ฉบับหนึ่งเพียงฉบับเดียวตามระดับความร้ายแรง และพลวัตรของสถานการณ์ในพื้นที่ 
๓) ให้การปฏิบัติการตาม พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและ 

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงฯ เป็นการปฏิบัติการร่วม ๓ ฝ่าย โดยให้เจ้าพนักงานต ารวจเป็นหัวหน้าชุด 
ทั้งในภารกิจด้านความมั่นคง และภารกิจเกี่ยวกับการด าเนินการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

๔) บังคับใช้กฎหมายความม่ันคงในกรอบพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
๕) ก าหนดและวางหลักประกันสิทธิเสรีภาพที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนได้ 
๖) ปรับทัศนคติ และสร้างกระบวนทัศน์เจ้าหน้าทีผู่้บังคับใช้กฎหมาย 
๗) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

๘.๕.๒ แนวทางปรับปรุงระบบกฎหมายความม่ันคงของประเทศไทย 
                                                           
๒๘๙ เร่ืองเดียวกัน, อา้งแล้ว 



๒๔๓ 

- แยกกฎหมายความมั่นคงทางการเมือง ออกจากความมั่นคงหรือภัยสาธารณะในทาง
เศรษฐกิจ และภัยธรรมชาติ พร้อมทั้งวางหลักนิติธรรมเป็นมาตรฐานก ากับระบบกฎหมายความมั่นคงทั้งระบบ  
ไว้ในรัฐธรรมนูญ 

๑) การปรับปรุงระบบกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญ 
๑.๑ บัญญัติวางหลักนิติธรรมเป็นมาตรฐานก ากับกฎหมายความมั่นคงทั้งระบบไว้ใน

รัฐธรรมนูญ 
๑.๒ ก าหนดนิยามของสถานการณ์ที่ เป็นภัยต่อความมั่นคงอันจะน าไปสู่การใช้ 

กฎอัยการศึก 
๑.๓ ระบุข้อก าหนดในการจ ากัด (รูปแบบอ านาจและระยะเวลา) การประกาศใช้ของ

กฎหมายความม่ันคงทุกฉบับ 
๑.๔ ระบุถึงสิทธิ เสรีภาพอันไม่อาจถูกยกเลิกเพิกถอนได้แม้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
๑.๕ ก าหนดกลไกตรวจสอบ ถ่วงดุลตลอดกระบวนการ (การประกาศ , การขยาย,  

การใช้อ านาจของหน่วยงานในทางปฏิบัติ) 
๒) การปรับปรุงระบบกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ 

๒.๑) ทบทวนและจัดระบบกฎหมายความม่ันคงใหม่ 
๒.๒) จัดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ที่เป็นภัยให้ชัดเจน มีความเป็นภาวะวิสัย

ภายใต้บทนิยามที่รัดกุม 
๒.๓) มีการตรวจสอบและควบคุมจากหน่วยงานอ่ืน และไม่ปลอดจากความรับผิด 

ทางอาญา ทางแพ่ง หรือทางปกครอง 
๘.๕.๓ กรณกีารบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความม่ันคงตามหลักการสากล 

๑) พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน๒๙๐ 
๑.๑) รัฐสภาควรมีบทบาทส าคัญในการประกาศและก ากับดูแลสถานการณ์ฉุกเฉิน

และพฤติการณ์ที่น าไปสู่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานภาวะฉุกเฉินที่ “คุกคาม 
ความอยู่รอดของชาติ” ตามท่ีก าหนดไว้ใน ICCPR 

๑.๒) การนิยามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นข้ออ้างเพ่ือประกาศภาวะฉุกเฉินจะต้อง
สอดคล้องกับ ICCPR 

๑.๓) ควรมีขั้นตอนปฏิบัติเพ่ือแจ้งให้องค์กรสหประชาชาติทราบเมื่อมีการประกาศ
ภาวะฉุกเฉินรวมถึงการยกเว้นพันธกรณีระหว่างประเทศใดที่อาจกระท าได้ตามบทบัญญัติของ ICCPR 

๑.๔) การจ ากัดหรือยกเว้นการปฏิบัติตามสิทธิที่ได้รับการรับรองระหว่างประเทศ 
ควรกระท าในช่วงเวลาที่จ ากัด เท่าท่ีจ าเป็น และได้สัดส่วนเหมาะสมกับภัยคุกคามที่เป็นอยู่  

๑.๕) ควรมีการแถลงอย่างชัดเจนว่าเจ้าพนักงานมีบังคับใช้บทบัญญัติตามกฎหมาย 
ในภาวะฉุกเฉินมีอ านาจและความรับผิดอย่างไรบ้าง และไม่ควรให้อ านาจอย่างกว้างขวางและไร้ข อบเขตต่อ 

                                                           
๒๙๐ คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล, อ านาจมากขึ้น ความรับผิดชอบน้อยลง พระราชก าหนดสถานการณ์ฉุกเฉินฉบบัใหม่ของประเทศไทย, สิงหาคม 

๒๕๔๘, และคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล, การบังคับใช้พระราชก าหนดบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉินในประเทศไทย, กรกฎาคม 
๒๕๕๐, เข้าถึงได้ที่ https://www.icj.org/wp-content/uploads/2005/08/Thailand-accountability-advocacy-2005-thai.pdf และ 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2005/08/Thailand-accountability-advocacy-2005-thai.pdf


๒๔๔ 

เจ้าพนักงานดังเช่นการให้อ านาจตามมาตรา ๙ และ ๑๑ ของพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉินในปัจจุบัน 

๑.๖) ยกเลิกมาตรา ๑๑ (๖) ที่เปิดโอกาสให้ตีความได้กว้างขวางโดยมอบอ านาจให้
นายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระท าอะไรก็ได้ 

๑.๗) ยกเลิกมาตรา ๑๗ ของพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉินซึ่งผู้ที่ใช้อ านาจตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินได้รับการคุ้มครองจากการ 
ถูกฟ้องร้องด าเนินคดีทั้งในกรณีความผิดอาญาทางแพ่งหรือทางวินัย 

๑.๘) กระบวนการยุติธรรมยังต้องสามารถพิจารณาถึงความชอบด้วยกฎหมายของ
การออกประกาศภาวะฉุกเฉินและมาตรการต่าง ๆ ของค าประกาศภาวะฉุกเฉินได้ ปัจเจกชนใดก็ตามที่ได้รับ
ผลกระทบจากการใช้อ านาจตามประกาศภาวะฉุกเฉินสามารถขอรับความเป็นธรรมจากศาลที่เป็นอิสระได้ทุกเวลา 

๑.๙) บทบาทของกองก าลังต่าง ๆ ของประเทศมีบทนิยามที่แน่ชัดและมีกรอบ 
ที่ชัดเจน อีกท้ังควรก าหนดไว้ว่าฝ่ายทหารจะไม่ท าหน้าที่หรือปฏิบัติการแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน นอกเสียจากว่า 
เป็นกรณีที่จ าเป็นอย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่นเป็นกรณีที่จ าเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
หรือภารกิจของตนตามปกติได้ 

๑.๑๐) จ ากัดเหตุผลข้ออ้างที่บุคคลหนึ่งใดจะถูกควบคุมตัวในกรณีที่มีภัยคุกคามต่อ
ความมั่นคงที่มีลักษณะเป็นการชั่วคราว และจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้มาตรการดังกล่าว 

๑.๑๑) ควรมีการแก้ไขกฎหมายเพ่ือยืนยันว่าบุคคลใดก็ตามที่ถูกควบคุมตัวภายใต้
ภาวะฉุกเฉินจะต้องถูกน าตัวไปปรากฏต่อหน้าศาลโดยเร็วเพ่ือจะได้มีสิทธิโต้แย้งต่อหน้าศาลว่าการควบคุมตัว
ดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

๑.๑๒) ผู้ถูกควบคุมตัวควรถูกควบคุมตัวในสถานที่กักขังที่ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
เท่านั้นโดยมีระเบียบขั้นตอนและมาตรการคุ้มครองป้องกันผู้ถูกควบคุมตัวชั่วคราวที่เหมาะสมโดยต้องถือว่า  
ผู้ถูกควบคุมตัวชั่วคราวยังเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากความผิดทางอาญาใด ๆ อีกทั้งต้องบัญญัติให้ชัดเจนว่าผู้ใด  
ที่ถูกควบคุมตัวชั่วคราวมีสิทธิที่จะมีทนายความโดยทันทีโดยเป็นทนายความที่ตนได้เลือกและแต่งตั้งมีสิทธิแจ้งให้
ครอบครัวทราบด้วยว่าตนถูกจับกุมและถูกควบคุมตัวอยู่ที่ใด และมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์รวมทั้ง
มีสิทธิให้ครอบครัวเข้าเยี่ยมได้ 

๑.๑๓) ตัดทอนหรือแก้ไขบทบัญญัติมาตรา ๙ (๒) และ(๓) ในพระราชก าหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่อนุญาตให้มีบทบัญญัติที่ตีความได้อย่างกว้างขวางว่าด้วยการจ ากัดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและในการชุมนุม 

๑.๑๔) การใช้อ านาจตามมาตรา ๑๑ (๗) และ(๘) ของพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ที่มีผลกระทบ
ต่อสิทธิเสรีภาพในการเดินทางหรือเคลื่อนย้าย สิทธิในความเป็นส่วนตัว และในทรัพย์สินของตนเอง ต้องเป็นไป
อย่างเข้มงวดและเป็นแค่เท่าที่จ าเป็น และไม่ว่าในกรณีใดก็ตามก็ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้เกิดการใช้อ านาจ 
ตามอ าเภอใจอีกทั้งการตรวจค้นและแทรกแซงใด ๆ ต่อสิ่งของบุคคลที่พึงมีความเป็นส่วนตัวจะต้องอยู่ภายใต้  
การควบคุมของฝ่ายตุลาการ 

 



๒๔๕ 

๒) พระราชบัญญัติความม่ันคง๒๙๑ 
๒.๑) ควรมีการก าหนดให้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามข้อ ๔ ของ ICCPR  

เป็นเงื่อนไขการใช้อ านาจภายใต้หมวด ๒ ของพระราชบัญญัติความมั่นคงฯ 
๒.๒) พระราชบัญญัติความมั่นคงฯ ควรระบุอย่างชัดแจ้งถึงประเภทของสิทธิและ

เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่ไม่อาจถูกระงับหรือจ ากัดภายใต้พระราชบัญญัตินี้ในกรณีของสิทธิและเสรีภาพ 
บางประการที่อาจถูกระงับหรือจ ากัดภายใต้พระราชบัญญัตินี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการระงับ
หรือจ ากัดสิทธิและเสรีภาพเหล่านั้นจะต้องถูกระบุอย่างชัดแจ้งในพระราชบัญญัติ อีกทั้งยังต้องมีความชอบ 
ด้วยรัฐธรรมนูญ และ ICCPR และต้องอยู่ภายใต้หลักความจ าเป็นและหลักความได้สัดส่วน 

๒.๓) พระราชบัญญัติความมั่นคงฯ ควรห้ามมิให้นายกรัฐมนตรีมอบอ านาจ 
ตามกฎหมายในฐานผู้อ านวยการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)  
ให้แก่ข้าราชการทหาร และควรให้อ านาจแก่ศาลปกครองหรือ 

๒.๔) เว้นแต่กรณีมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเหมาะสมภายใต้กฎหมาย
ระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่พลเรือนที่ผ่านการอบรมมาอย่างดีควรเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการรักษากฎหมายและ
การรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชน 

๒.๕) พระราชบัญญัติความมั่นคงฯ ควรก าหนดให้การอบรมตามมาตรา ๒๑  
ของพระราชบัญญัติความมั่นคงฯ อยู่ภายใต้การตรวจสอบโดยกระบวนการยุติธรรมโดยบุคคลที่อาจเข้ารับ 
การอบรมหรือบุคคลที่ถูกควบคุมตัวภายใต้พระราชบัญญัตินี้จะต้องได้รับประกันสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดี
อย่างเป็นธรรม รวมถึงสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ สิทธิที่จะมีทนายความ สิทธิที่จะได้
ปรากฏตัวต่อหน้าศาล สิทธิที่จะยื่นค าร้องต่อศาล และสิทธิที่จะเข้าถึงหลักฐานที่ใช้ในการฟ้องคดี แม้ว่า  พ.ร.บ.
ความมั่นคงฯ จะก าหนดให้การเข้ารับการอบรมจะเกิดขึ้นต่อเมื่อได้รับความยินยอมของผู้เข้ารับการอบรมเท่านั้น 
แต่ผู้พิพากษาควรมีอ านาจในการตรวจสอบว่าความยินยอมของบุคคลในการเข้ารับการอบรมนั้นเกิดจากการ
ตัดสินใจโดยเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม มีความตระหนักถึงเนื้อหาและระยะเวลาของการอบรม และโดย
ปราศจากการบังคับขู่เข็ญ 

ดังนั้น รัฐควรพิจารณาทบทวนกฎหมายความมั่นคง เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้สอดรับกับ
หลักการแบ่งแยกอ านาจและหลักสิทธิมนุษยชน โดยก าหนดให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจจากองค์กรฝ่าย 
นิติบัญญัติและองค์กรฝ่ายตุลาการอย่างเหมาะสม เพ่ือไม่ให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจบัญญัติกฎหมายและบังคับใช้เสียเอง
เบ็ดเสร็จ และก าหนดให้ศาลปกครองมีอ านาจตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎ ค าสั่งและการกระท าของ
ฝ่ายบริหารในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือป้องกันมิให้มาตรการพิเศษท่ีมีนั้นก่อให้เกิดภาระเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควร
แก่เหตุเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมและได้รับการชดเชยเยียวยาที่เหมาะสม 

 
 
 

                                                           
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2005/08/Thailand-accountability-recomm-advocacy-2005-thai.pdf ตามล าดับ 
๒๙๑ คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล, พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจกัรของประเทศไทย: หลักนิติธรรมบนเส้นด้าย?, 

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓, เขา้ถึงได้ที่ https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/05/Thailand-Internal-Security-Act-thematic-report-
2010-THA.pdf  

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2005/08/Thailand-accountability-recomm-advocacy-2005-thai.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/05/Thailand-Internal-Security-Act-thematic-report-2010-THA.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/05/Thailand-Internal-Security-Act-thematic-report-2010-THA.pdf


๒๔๖ 

๘.๖ กรณีการละเมิดสิทธิชนเผ่าและชาติพันธุ์ 
๘.๖.๑ ข้อสังเกตระดับนโยบาย 

๑) สภาผู้แทนราษฎร 
๑.๑) ผลักดันให้ประเทศไทยมีกฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองวิถีวัฒนธรรมของ 

กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพ้ืนเมือง 
๑.๒) ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ 

ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าผูกพันแล้ว  และรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑.๓) สนับสนุนการจัดตั้งสภาชนเผ่าพ้ืนเมืองระดับชาติสอดคล้องกับหลักสิทธิ 
ในการก าหนดตนเอง (Self-Determination) และสิทธิในการอภิบาลตนเอง (Self-Governance) เพ่ือให้เป็นกลไก
จัดการตนเองของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพ้ืนเมืองทั้งในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่บนฐานของวิถี
วัฒนธรรม 

๑.๔) จัดตั้งกลไกระดับสภาผู้แทนราษฎรให้มีหน้าที่และอ านาจในการก ากับติดตาม
การด าเนินงานและให้ค าปรึกษาหารือการปฏิบัติตามกฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์/
ชนเผ่าพ้ืนเมืองที่ด าเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ 

๑.๕) หากพิจารณาจากร่างกฎหมายเกี่ยวกับชนเผ่าพ้ืนเมือง/กลุ่มชาติพันธุ์  
อาจกล่าวได้ว่า “ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ” ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  
เป็นหน่วยงานหลักในการยกร่าง และ “ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ ” ของ 
คณะอนุกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาศึกษาด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มชาติพันธุ์มีความคล้ายคลึงกันในลักษณะที่
เนื้อหาส่วนใหญ่เน้นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐในการคุ้มครองและส่งเสริม ในขณะที่  
“ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศไทย” ของสภาชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศไทย มุ่งเน้น 
ความเป็นองค์กรร่วมของชนเผ่าพ้ืนเมือง/กลุ่มชาติพันธุ์ที่ต้องการใช้สิทธิในการก าหนดตนเอง (Rights to Self-
Determination) และสิทธิในการอภิบาลตนเอง (Rights to Self-Governance) อันเกิดจากประสบการณ์ของ
กระแสการพัฒนาของรัฐและโดยรัฐที่ไม่ตรงกับปัญหาและความต้องการของชนเผ่าพ้ืนเมือง/กลุ่มชาติพันธุ์เอง  
โอกาสของกระบวนการบัญญัติกฎหมายอาจจะเกิดได้ในสองแนวทาง คือ แนวทางที่หนึ่ง แยกบัญญัติกฎหมาย
เป็นสองฉบับ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตชนเผ่าพ้ืนเมือง/กลุ่มชาติพันธุ์ที่ผนวกรวม 
ร่างกฎหมายทั้งของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรและคณะอนุกรรมาธิการฯ เข้าด้วยกัน เพ่ือเน้นถึงบทบาทหน้าที่ของ
รัฐในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิให้แก่ประชาชน และกฎหมายสภาชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศไทย ที่เน้นการ
จัดการตนเองของชนเผ่าพ้ืนเมือง/กลุ่มชาติพันธุ์ แนวทางที่สอง สามารถน าร่างกฎหมายทั้งสามฉบับดังกล่าวมา
ผนวกรวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวกันโดยครอบคลุมบทบาทหน้าที่ของรัฐในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิให้แก่
ประชาชน ขณะที่ส่งเสริมให้ชนเผ่าพ้ืนเมือง/กลุ่มชาติพันธุ์สร้างกลไกร่วมเพ่ือการจัดการตนเอง ทั้งในเชิงการ
พัฒนาและในการแก้ปัญหาของตนเอง 

๑.๖) สิ่งส าคัญท่ีจะต้องค านึงถึงในการร่างกฎหมายดังกล่าว ได้แก่ : 
 นิยาม “กลุ่มชาติพันธุ์” ต้องแจกแจงว่ากฎหมายนี้มุ่งหมายที่จะส่งเสริม

และคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตกอยู่ในความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่มิใช่ 



๒๔๗ 

กลุ่มครอบง าทางสังคม ดังตัวอย่างนิยาม เช่น ‘กลุ่มชาติพันธุ์ หมายถึง 
กลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์ทางภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี
ร่วมกัน โดยวัฒนธรรมสร้างสมและพัฒนามาจากการอยู่อาศัยในพ้ืนที่ใด
พ้ืนที่หนึ่ งมาอย่างยาวนานมีการท ามาหากินส่วนใหญ่ พ่ึงพาอาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่นั้น มีส านึกและความภูมิใจการสืบทอดแบบ
แผนทางวัฒนธรรมที่ถือเป็นทุนทางสังคมที่ส าคัญของชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ 
ในที่นี้ เป็นกลุ่มที่มีประชากรจ านวนน้อยท่ามกลางประชากรหลัก 
ในประเทศ ไม่ใช่กลุ่มครอบง า (dominant) ทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม  นอกจากนี้ยังเป็นกลุ่มที่ยึดถือแนวทางสันติวัฒนธรรม (culture of 
peace)  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการสูญหาย/เสียหายทางภาษา
และวัฒนธรรม และ/หรือได้รับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนา หรือจาก
นโยบายการอนุรักษ์ในพื้นที่ ส าหรับ นิยาม “ชนเผ่าพื้นเมือง” มีปรากฏอยู่
แล้วในเวทีของสหประชาชาติ 
กลุ่มชาติพันธุ์ตามกฎหมายนี้ จึงพึงมีลักษณะร่วม ๕ ประการ ดังนี้  
เป็นกลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์ทางภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ

ประเพณีร่วมกัน 
ก. มีวัฒนธรรมที่สร้างสมและพัฒนามาจากการอยู่อาศัยในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง 

รวมถึงประวัติการอพยพเคลื่อนย้ายในภูมิภาคมาอย่างยาวนาน มีการ
ท ามาหากินส่วนใหญ่พึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่นั้น 

ข. มีส านึกและความภูมิใจการสืบทอดแบบแผนทางวัฒนธรรมที่ถือเป็นทุน
ทางสังคมที่ส าคัญของชาติ 

ค. เป็นกลุ่มที่มีประชากรจ านวนน้อยท่ามกลางประชากรหลักในประเทศ  
และไม่ใช่กลุ่มครอบง า (Dominant Group) ทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม และเป็นกลุ่มที่รักษาสันติวัฒนธรรม (culture of peace) 

ง. เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการสูญหาย/เสียหายทางภาษาและวัฒนธรรม และ/
หรือได้รับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนา หรือนโยบายการอนุรักษ์
ทรัพยากรในพ้ืนที่ 

 แนวคิดเรื่อง “เขตพ้ืนที่ วัฒนธรรมพิเศษ” หรือ “เขตคุ้มครอง
วัฒนธรรม” ควรบรรจุอยู่ ในกฎหมาย เพ่ือให้มีนิติธรรมในการ
ด าเนินงาน 

 จากแนวคิดข้างต้นจ าเป็นต้องมีการถอนสภาพพ้ืนที่ดังกล่าวออกจาก
พ้ืนที่อนุรักษ์ เพ่ือให้ชุมชนสามารถบริหาร-จัดการตนเองได้อย่างเต็มที ่

 การจัดตั้ง “สภาชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศไทย” จ าเป็นที่รัฐจักต้อง
ให้การสนับสนุนทั้งในทางการเงินงบประมาณ และในทางเทคนิค -
วิชาการ 



๒๔๘ 

๘.๖.๒ ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติ 
๑) รัฐบาล 

๑.๑) มาตรการเร่งด่วน : 
๑.๑.๑) ยังมีชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมหลายแห่งติดคดีถูกฟ้องร้อง ทั้งที่มีและไม่มี

บุคคลที่ตกเป็นจ าเลยด้วยข้อหาบุกรุกพ้ืนที่อนุรักษ์ ซึ่งชุมชนเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้ตั้งถิ่นฐานท ามาหากินก่อนการ
ประกาศเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ ดังนั้น เพ่ือให้มีการทบทวนและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเป็นธรรม 
ต่อประชาชนตามนัยของกฎหมายระหว่างประเทศและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรตามประเพณีที่ยั่งยืนและเป็นธรรม จึงจ าเป็นต้องมีค าสั่งระงับ
การจับกุมและด าเนินคดีเหล่านี้ เพ่ือรอการพิสูจน์สิทธิในการอยู่มาก่อนการประกาศเป็นเขตพ้ืนที่อนุรักษ์  
และจนกว่าจะได้มีการปรับปรุงข้อกฎหมายและนโยบายที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อประชาชน 

๑.๑.๒) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดแก้ไขปัญหาของบุคคลไร้รัฐ ไร้สัญชาติ 
ในประเทศไทย อันเป็นต้นเหตุให้บุคคลเหล่านั้นไม่สามารถเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐานของรัฐและเสียสิทธิในการ
เดินทางโดยเสรี ตลอดจนสิทธิในการเลือกประกอบอาชีพและการมีส่ วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นและระดับชาติ  
อันไม่สอดคล้องอย่างยิ่งกับ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยได้เข้าร่วม
ผูกพันเป็นภาคีแล้ว และเพ่ือการนี้เสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการพหุภาคีท าหน้าที่ก ากับติดตามการแก้ไขปัญหาของ
บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทยให้เกิดประสิทธิภาพจนกว่าการแก้ปัญหาจะเสร็จสิ้นลงโดยเน้นเรื่องการลด
ขั้นตอนและเงื่อนไขของการพิจารณาให้สัญชาติ และการกระจายอ านาจตัดสินใจลงสู่ระดับจังหวัดในการให้
สัญชาติแก่บุคคลไร้รัฐ ไร้สัญชาติในประเทศ ทั้งนี้ ในระหว่างการแก้ไขปัญหาของบุคคลไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ก าหนดให้
มีมาตรการพิเศษเพ่ือเอ้ือให้บุคคลเหล่านี้สามารถเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ ของรัฐ รวมทั้งการศึกษาทุกระดับ 
สาธารณสุข และการประกอบอาชีพสุจริต 

๑.๒) จัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถปฏิบัติตาม
กฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์/ชนเผ่าพ้ืนเมืองได้จริง 

๑.๓) แต่งตั้งคณะกรรมการพหุภาคีระดับชาติและระดับจังหวัดเพ่ือท าหน้าที่
เอ้ืออ านวยและหนุนเสริมให้การปฏิบัติตามกฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์/ชนเผ่าพ้ืนเมือง  
โดยหน่วยงานต่าง ๆ มีความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

๑.๔) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานของสภาชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่ง
ประเทศไทย และติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโดยประหยัด 

๑.๕) ก าหนดกลไกของรัฐในการประสานความร่วมมือกับสภาชนเผ่าพ้ืนเมือง 
แห่งประเทศไทย 

๑.๖) ก าหนดให้ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มีบทบาทต่อไปนี้: 
๑.๖.๑) ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และการวิจัยประยุกต์

เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับชนเผ่าพื้นเมืองและกับรัฐ 
๑.๖.๒) ร่วมมือกับสภาชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศไทยจัดท าระบบ

ฐานข้อมูลชนเผ่าพ้ืนเมืองของประเทศไทย และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 



๒๔๙ 

๑.๖.๓) พัฒนาพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงวิถีชีวิตชนเผ่าพ้ืนเมืองกลุ่มต่าง ๆ  
เพ่ือการเรียนรู้และหอสมุดเพ่ือการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับชนเผ่าพ้ืนเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

๑.๖.๔) ร่วมมือกับสภาชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมเปิดพ้ืนที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมส าหรับหลายกลุ่มเพศและวัย ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 

๒) กระทรวงวัฒนธรรม 
๒.๑) ร่วมกับสภาชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศไทยพัฒนาแผนปฏิบัติการเพ่ือการ

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
๒.๒) ขึ้นทะเบียนจารึกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชนเผ่าพ้ืนเมืองให้เป็น

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ และคัดสรรเพ่ือน าขึ้นจารึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
ของ UNESCO พร้อมกับพัฒนามาตรการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วที่ปฏิบัติได้จริง 

๒.๓) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเขตพ้ืนที่วัฒนธรรมพิเศษเป็นประจ าทุกปี 
๒.๔) ร่วมกับสภาชนเผ่าพ้ืนเมืองพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมที่มี 

การควบคุมคุณภาพ รวมทั้งการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และโดยความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
๒.๕) สนับสนุนงบประมาณช่วยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชนเผ่า

พ้ืนเมือง 
๒.๖) พัฒนาสื่อเพ่ือการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์คุณค่าของการเป็นสังคม 

พหุวัฒนธรรมผ่านช่องทางสื่อประเภทต่าง ๆ 
๒.๗) เสริมสร้างพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชนเผ่าพ้ืนเมืองในระดับภาค 

ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศ 
๓) กระทรวงศึกษาธิการ 

๓.๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาของรัฐร่วมกับชุมชนชนเผ่าพ้ืนเมือง
พัฒนาหลักสูตรวิถีวัฒนธรรมชนเผ่าพ้ืนเมือง และการสนับสนุนครูภูมิปัญญาของท้องถิ่น โดยให้การเรียนรู้ของ
นักเรียนตามหลักสูตรดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานั้น 

๓.๒) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรวิถีวัฒนธรรม
ชนเผ่าพ้ืนเมือง รวมทั้งการพัฒนาสื่อที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อใช้ในการเรียนรู้ของนักเรียน 

๓.๓) พัฒนานโยบายส่งเสริมการศึกษาทวิภาษา/พหุภาษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓.๔) พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาสิทธิมนุษยชน (Human Rights 

Education) ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๓.๕) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนชนเผ่าพ้ืนเมืองจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ด้วยตนเอง โดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกลและทุระกันดาร 
๔) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๔.๑) สนับสนุนงบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับชาติพันธุ์
สัมพันธ์ การศึกษาพหุวัฒนธรรม 
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๔.๒) สนับสนุนให้องค์กรชนเผ่าพ้ืนเมืองที่มีศักยภาพพัฒนาสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาด้วยตนเอง 

๕) กระทรวงมหาดไทย 
๕.๑) จัดท าแผนและด าเนินการเร่งรัดแก้ไขภาวะคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติโดยความ

ร่วมมือกับองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
๕.๒) ร่วมกับองค์กรเอกชนจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เข้าสู่พ้ืนที่ของชนเผ่าพ้ืนเมือง

เพ่ือให้บริการทางทะเบียนราษฎร์ 
๖) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๖.๑) เร่งทบทวนและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ให้สอดคล้อง
กับพันธกรณีระหว่างประเทศโดยจัดให้มีการประชาพิจารณ์อย่างกว้างขวางโดยเน้นกลุ่มผู้ที่จะได้รับผลของ
กฎหมายเป็นส าคัญ โดยให้ครอบคลุมหลักการส าคัญต่างๆ ได้แก่ การจัดการร่วมในพ้ืนที่คุ้มครอง สิทธิและโอกาส
ในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน  สิทธิของชุมชนในการมีฉันทานุมัติ 
โดยอิสระ ล่วงหน้าและได้บอกแจ้ง สิทธิในการเก็บหาของป่าที่ไม่ใช่ไม้ซุง และสิทธิในการใช้ภูมิปัญญาตาม
ประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับป่า 

๖.๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสั งคมและชุมชนที่มีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในการก าหนดนโยบาย การวางแผน การด าเนินงาน การก ากับติดตามและการประเมินผล
แผนงานและโครงการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

๖.๓) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เนื้อหาและสาระส าคัญของสนธิสัญญาและ
ข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีให้แก่สาธารณชนผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ 

๗) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๗.๑) ส่งเสริมเกษตรกร กลุ่มและเครือข่ายเกษตรกรยั่งยืนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้ง

ระบบไร่หมุนเวียนตามประเพณีเพ่ือการผลิตผลผลิตเกษตรที่สะอาดและปลอดภัยกับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค 
๗.๒) พัฒนานโยบายและมาตรการส่งเสริมพันธุ์พืชพ้ืนบ้านที่มีความหลากหลาย 

และการจัดตั้งธนาคารพันธุ์พืชระดับชุมชนเพื่อการรวบรวมและการแพร่ขยายพันธุ์ 
๗.๓) สนับสนุนการจัดการด้านการตลาดให้แก่กลุ่มและเครือข่ายสตรีชนเผ่า

พ้ืนเมือง รวมทั้งการสนับสนุนพื้นที่ค้าขายในระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัด 
๘) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

๘.๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชนชนเผ่าพ้ืนเมือง 
เครือข่ายสตรีชนเผ่าพ้ืนเมือง เครือข่ายผู้สูงอายุและผู้พิการที่เป็นชนเผ่าพ้ืนเมือง 

๘.๒) สนับสนุนการพัฒนาอาชีพนอกการเกษตรให้แก่กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ชนเผ่าพ้ืนเมือง 

๘.๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนโดยชุมชนให้ครอบคลุมบุคคล 
ไร้รัฐไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ร่วมในชุมชน 

๙) กระทรวงสาธารณสุข 
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- จัดบริการสาธารณสุขให้แก่บุคคลไร้รัฐ ไร้สัญชาติในประเทศให้เกิดความเท่าเทียม
กับบุคคลอ่ืน ๆ ในระหว่างที่บุคคลเหล่านี้รอการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไป 

๑๐) กระทรวงยุติธรรม 
๑๐.๑) เร่งรัดคลี่คลายและด าเนินคดี การจับกุมและฆาตกรรมนายพอละจี  รักจงเจริญ 

และคดีวิสามัญฆาตกรรมนายชัยภูมิ  ปะแส ให้เกิดความเป็นธรรมเป็นที่ประจักษ์ของสาธารณชน 
๑๐.๒) จัดให้มีหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่เพ่ือออกเผยแพร่ความรู้และให้ค าปรึกษา

แนะน าด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องและอยู่ในความสนใจของชุมชน 
๑๐.๓) จัดให้มีระบบล่ามแปลภาษาส าหรับผู้ใช้ภาษาแม่ที่ไม่ใช่ภาษาไทย เมื่อต้อง

เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
๑๐.๔) จัดให้มีกลไกรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ในเรื่องที่มีประเด็นทางกฎหมาย

ส าหรับชนเผ่าพ้ืนเมืองและบุคคลทั่วไป 
๑๐.๕) จัดให้มีการเยียวยาผู้เสียหายหรือผู้เคราะห์ร้ายที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองจากการ

กระท าของผู้อื่น 
๘.๗ กรณีการด าเนินการให้มีกฎหมายกลาง เรื่องการเยียวยาผู้เสียหายจากกรณีการละเมิดสิทธิ 

๘.๗.๑ กรณีการคุ้มครองผู้เสียหายทุกกลุ่มทุกฝ่าย 
การคุ้มครองผู้เสียหายเพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอแนะรูปแบบ มาตรการ กลไกหรือเครื่องมือ 

การช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญาที่เป็นอาชญากรรมธรรมดาและที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือกระท าที่อาจมีแรงจูงใจ
ทางการเมืองตามบทบัญญัติของกฎหมายและเป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากผู้เสียหายที่อาจได้รับสิทธิ 
ตามกฎหมายไทยทั้งทางอาญาทางแพ่ง และตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม ก็ยังมีอุปสรรคในทางปฏิบัติ ยิ่งเป็นผู้เสียหายจากอาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือกระท าที่อาจ มี
แรงจูงใจทางการเมืองในสังคมไทยก็ยิ่งมีปัญหาในการการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญาในในทางปฏิบัติ 
กล่าวคือเมื่อพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ได้ให้ค าจ ากัดความของ “ผู้เสียหาย” หมายความว่า บุคคล 
ซึ่งได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือร่างกายหรือจิตใจเนื่องจากการกระท าความผิดอาญาของผู้อ่ืน โดยตนมิได้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดนั้น (มาตรา ๓) ในเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองนั้นมักไม่ปรากฏว่า 
มีการด าเนินคดีอาญากับผู้ใช้ความรุนแรงอีกทั้งยังมีประเพณีปฏิบัติที่จะมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมแบบ  
เหมารวมหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประวัติศาสตร์การเมืองไทยมาโดยตรงประชาชนผู้ตกเป็นผู้เสียหาย
จากอาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือกระท าที่อาจมีแรงจูงใจทางการเมืองจึงไม่อาจได้รับการช่วยเหลือประการใด
จากภาครัฐเพราะยังไม่ใช่ผู้เสียหายในคดีอาญา ดังนั้น ขอบเขตความเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายไทยยังไม่อาจท าให้
ผู้เสียหายในอาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือกระท าที่อาจมีแรงจูงใจทางการเมืองได้รับการคุ้มครองสิทธิได้ดัง
วัตถุประสงค์ของมาตรฐานสากลได้น าเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 

อีกทั้งในทางปฏิบัติมีหลายหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ
ได้รับผลกระทบทั้งในรายบุคคลและรายกลุ่มตามบทบาทหน้าที่ของกระทรวง กรมและกองต่าง ๆ หลายหน่วยงาน  
เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาโดยเฉพาะปัญหาที่พบคือความซ้ าซ้อนของหน่วยงานต่าง ๆ การไม่มีรูปแบบแนวทาง 
ที่ชัดเจนในการประสานงานและล่าช้าขาดการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ตลอดจนแต่ละหน่วยงานต้องด าเนินการ
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ตามโครงสร้างทางกฎหมายและกลไกที่มีอยู่แล้ว นอกจากนี้ผู้เสียหายไม่รับรู้ถึงสิทธิของตนอย่างครบถ้วน ตามที่
กฎหมายแต่ละฉบับเนื่องจากกฎหมายมีความกระจัดกระจายแต่ละหน่วยงาน  

ข้อสังเกต 
๑. ควรมีการตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติเพ่ือคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายกรณีที่

มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นการเฉพาะให้ครอบคลุมถึงผู้เสียหายจากอาชญากรรมธรรมดาและที่เกิดขึ้นโดยตรง
หรือกระท าที่อาจมีแรงจูงใจทางการเมืองให้สามารถรองรับกลุ่มผู้เสียหายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมในการเยียวยา
ช่วยเหลือผู้เสียหายทั้งทางร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สิน โดยพระราชบัญญัติเพ่ือคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายกรณี
ที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนควรครอบคลุม ดังนี้  

๒. กฎหมายก าหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานกลางที่ท าหน้าที่รับเรื่องจาก
ผู้เสียหายจากอาชญากรรมในลักษณะของศูนย์ที่มีลักษณะเป็น one stop service เพ่ือให้ผู้เสียหายที่มาติดต่อ
ได้รับการแจ้งสิทธิในการได้รับการช่วยเหลือตามกฎหมายทุกฉบับที่ตนมีสิทธิในรูปChecklist ตลอดจน การให้
ค าปรึกษา แนะน าและประสานงานช่วยเหลือกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เสียหาย ได้รับการเยียวยา
โดยเร็ว เพื่อเสริมการท าหน้าที่ในการแจ้งสิทธิให้แก่ผู้เสียหายของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มี  

แนวปฏิบัติด าเนินการอยู่แล้วในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนแจ้งให้ผู้เสียหาย
ทราบถึงขั้นตอนของการด าเนินการพิจารณาและการพิพากษาคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีร้ายแรง (Serious-
Crimes) 

ภาพที่ ๒ แสดง Checklist สิทธิตามกฎหมายที่ควรได้รับตลอดจนหน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการได้รับการ ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 
(Access Of Justice)  

 การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย (สคช./สกย./กคส./ ศอ.บต./กสร.)  
 การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ (กคส./ศอ.บต./กสร.)  การช่วยเหลือทาง
อรรถคดี(สคช./สกย./กคส./ศอ.บต./ พม.)  
 ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทางคดี/เงินประกันการปล่อยชั่วคราว (สกย./ ศอ.บต.)  
 การช่วยเหลือพยานในคดีอาญา (กคส. )  
 จดัหาล่ามและอ านวยความสะดวก (กคส.กก.พม)   

๒. การได้รับชดเชยค่าเสียหายโดยผู้กระท าความผิด (Restitution)  
 การด าเนินคดีตามกฎหมาย (สคช.) 
 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (สคช./กคส./คปภ./ กสร.) 

๓. การได้รับชดเชยความเสียหายโดยรัฐ 
๔. การได้รับความช่วยเหลือหรือสิทธิอ่ืน ๆ 

(Compensation)  
 ผู้เสียหาย/จ าเลยในคดีอาญา (กคส./สกย.)   
 ผู้ถูกละเมิดหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิ มนุษยชน (สกย.) 



๒๕๓ 

 ผู้ประสบภัยจากรถ (คปภ.)  
 ผู้ประกันตน ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ (สปส.) 
 เยียวยานักท่องเที่ยว (กก.) 
 ผู้ประสบภัยพิบัติ/สาธารณภัย(ปภ./นร.)  
 ผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบอันสืบเนื่องมาจาก  สถานการณ์ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต./พม.)   

(Assistance) 
 การรักษาพยาบาลด้านร่างกายและจิตใจ (สธ)  ที่พักพิงชั่วคราว (พม.) 
 จัดหางาน ฝึกอาชีพ (กกจ.)   
 ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน (สปส.) สิทธิสวัสดิการสังคม เบี้ยยังชีพ
คนชรา  คนพิการ ผู้ป่วยโรค เอดส์ (พม./สถ.)  
 ทุนการศึกษา (ศธ.)  
 เครือข่ายอ านวยความเป็นธรรม (ศอ.บต.)  
 การช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษา เบื้องต้น (ศธ.) 

**หมายเหตุ : (๑) สคช. คือ ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 
แก่ประชาชน, (๒) กคส. คือ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ,  (๓) สกย. คือ ส านักงานกองทุนยุติธรรม, (๔) คปภ. 
คือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย , (๕) กสร. คือ กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน , (๖) พม. คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , (๗) สธ. คือ กระทรวง 
สาธารณสุข, (๘) ศอ.บต. คือ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ , (๙) กกจ. คือ กรมการจัดหางาน, 
(๑๐) ศธ. คือ  กระทรวงศึกษาธิการ, (๑๑) กก. คือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, (๑๒) ปภ. คือ กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย, (๑๓) สปส. คือ  ส านักงานประกันสังคม , (๑๔) สถ. คือ กรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (๑๕) นร. คือ ส านักนายกรัฐมนตรี  

๓. การสร้างระบบฐานข้อมูลผู้ เสียหายที่สามารถเชื่อมต่อกันระหว่างองค์กรหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการกับการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือป้องกันปัญหาความซ้ าซ้อน
เนื่องจากมีองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้เสียหายหลายองค์กรทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 
นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์ต่อการส่งผ่านข้อมูลระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้การช่วยเหลือ
ผู้เสียหายมีประสิทธิภาพและในบางกรณียังหมายถึงการลดโอกาสในการซ้ าเติมผู้เสียหายจาการด าเนินงานด้วย 
เช่น การขอให้เล่าข้อเท็จจริงหรือข้อมูลการถูกละเมิดซ้ า ๆ ตลอดจนมีการน าสถิติข้อมูลมาใช้ในการพิจา รณา
ทบทวนเพ่ือแก้ไขข้อจ ากัด ตลอดจนปรับปรุงข้อบกพร่องของการด าเนินการเยียวยาผู้เสียหายทั้งในกระบวนการ
ของการช่วยเหลือที่เป็นตัวเงินและในรูปแบบอ่ืนที่มิใช่ตัวเงินเพ่ือสร้างระบบและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เสียหายตามประเภท ของผู้เสียหาย  

๓.๑ การพยายามสร้างความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาภาคเอกชน (NGOs) ผู้น าชุมชน 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มูลนิธิ และกลุ่มอาสาสมัครเพ่ือให้เข้ามาท าหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากอาชญากรรม



๒๕๔ 

ธรรมดาและที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือกระท าที่อาจมีแรงจูงใจทางการเมือง ทั้งนี้ด้วยข้อจ ากัดทั้งในด้านของก าลังคน  
ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ งบประมาณ สถานที่ตั้ง ตลอดจนความผิดบางประเภทที่ต้องอาศัยความใกล้ชิดของคน 
ในชุมชน หรือ กลไกในการช่วยเหลือที่ไม่เป็นทางการท าหน้าที่ช่วยด าเนินการช่วยเหลืออย่างครบวงจรต่อเนื่อง  
จนสิ้นสุดคดีหรือให้ฟื้นฟูสภาพกลับมาใกล้เคียงปกติให้มากท่ีสุด  

๓.๒ การช่วยเหลือในเชิงป้องกันไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนซ้ า 
๓.๒.๑ การจัดให้การมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายของ

ผู้เสียหาย ด้วยวิธีการและรูปแบบการใช้ภาษาที่เหมาะสมในรูปแบบต่าง ๆ โดยค านึงถึงกลุ่มของบุคคลที่เป็น
ผู้เสียหาย ตลอดจนโอกาสและข้อจ ากัดในการเข้าถึงของผู้เสียหาย 

๓.๒.๒ สร้างระบบหรือกลไกท่ีท าให้ผู้เสียหายสามารถรับรู้และเข้าถึงสิทธิของตน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดท าคู่มือแจกหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้เสียหายทราบเกี่ยวกับสิทธิของตน
ตั้งแต่ต้นทางจนสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรม   

๓.๓.๓ มีการด าเนินการในเชิงรุกมากขึ้นโดยการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง 
สิทธิของ ผู้เสียหายในระดับต าบล หมู่บ้านให้มากขึ้น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงโดยเฉพาะระดับชุมชน 

๓.๓ ปัญหาหลักอีกประการ คือ การให้รัฐเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการชดเชย 
ความเสียหายแก่ผู้เสียหายมีงบประมาณที่ได้รับมีอย่างจ ากัด อีกทั้งยังต้องค านึงถึงประเด็นในเรื่องความยั่งยืน 
ทางการคลัง เนื่องจากเป็นรายจ่ายงบประมาณที่ไม่แน่นอน และปริมาณที่สามารถจัดสรรได้ขึ้นอยู่กับสถานะภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลัก เงินงบประมาณได้รับไม่เพียงพอ นอกจากนี้มีประเด็นส าคัญที่ต้องค านึง  
คือประเด็นในเรื่องความเป็นธรรม เนื่องจากแหล่งที่มาของเงินชดเชยมาจากงบประมาณของประเทศซึ่งไม่ได้
จัดเก็บจากผู้กระท าผิดโดยตรง 

ข้อสังเกต 
- รัฐควรมีการจัดตั้งกองทุนชดเชยผู้เสียหายจากอาชญากรรมโดยแหล่งที่มาของ

กองทุน ให้เป็นเงินค่าปรับจากผู้กระท้าความผิดในคดีอาญา ซึ่งการจัดตั้งกองทุนชดเชยผู้เสียหายจากอาชญากรรม 
เมื่อเทียบกับการตั้งงบประมาณเพ่ือชดเชยผู้เสียหายเป็นรายปีนั้นมีข้อดี ประเด็นท้าทาย ที่สามารถจ าแนก 
วิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

ข้อดี 
๑. ข้อดีในมุมมองของแหล่งที่มาของเงิน (Source of fund) การจัดตั้งกองทุน 

เพ่ือชดเชยผู้เสียหายโดยเน้นแหล่งที่มาหลักของเงินกองทุน เสนอให้เป็น เงินค่าปรับจากผู้กระท าความผิด 
ในคดีอาญา  

นอกจากนี้ ยังมีข้อดีในแง่ของความเป็นธรรมเนื่องจากเป็นการก าหนดให้เงินที่ใช้ไป
กับการช่วยเหลือผู้ เสียหายมาจากเงินที่ เก็บเอาจากผู้ที่กระท าความผิดต่อผู้ เสียหาย โดยลดการพ่ึงพา  
เงินงบประมาณซึ่งเป็นเงินที่จัดเก็บเอาจากคนทั้ งประเทศ จึงเป็นการช่วยให้รัฐสามารถใช้เงินภาษีไปกับ 
การให้บริการสินค้าและบริการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เสียภาษีโดยตรง และเน้นให้เงินที่ต้องน ามา
ชดเชยและช่วยเหลือผู้เสียหายเป็นความรับผิดชอบหลักของผู้กระท าความผิดเอง  

๒. ข้อดีในมุมมองของการใช้เงิน (Use of fund) ได้แก่การใช้กองทุนเป็นกลไกการ 
ผันเงิน ไปสู่ผู้เสียหายแทนวิธีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ือชดเชยและช่วยเหลือผู้เสียหายเป็นรายปีซึ่งมีประโยชน์  



๒๕๕ 

ในแง่ของประสิทธิภาพในการใช้เงิน คือ สามารถช่วยเพ่ิมความคล่องตัวในการด าเนินงานเพ่ือชดเชยและช่วยเหลือ
ผู้เสียหายซึ่งช่วยให้ 

๒.๑ ผู้เสียหายสามารถรับเงินได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนื่องจากการเบิกจ่ายจากกองทุน 
มักมีความคล่องตัวสูงเมื่อเทียบกับการเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ  

๒.๒ ผู้เสียหายสามารถได้รับเงินในปริมาณที่สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
จริง เนื่องจากในการจัดตั้งงบประมาณมักตั้งอยู่บนฐานของการประมาณการจ านวนผู้เสียหายโดยคร่าว ๆ ในแต่ละปี
ซึ่งมักมีความคลาดเคลื่อนจากจ านวนผู้เสียหายที่แท้จริงและสภาพความเสียหายที่แตกต่างกันตามแต่ละบุคคล  
การจัดตั้งกองทุนเพื่อเบิกจ่ายจึงช่วยสร้างความยืดหยุ่นให้ผู้เสียหายได้รับการชดเชยตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
มากกว่าการเบิกจ่ายจากงบประมาณ 

๒.๓ ผู้เสียหายสามารถขอรับเงินชดเชยได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับ
ข้อก าหนด ของกองทุนต่างจากการเบิกจ่ายจากงบประมาณซึ่งมักมีข้อจ ากัดว่าจะต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 
ปีงบประมาณ  

๒.๔ เงินจากกองทุนสามารถน าไปลงทุนเพ่ือสร้างดอกผลให้เกิดเงินหมุนเวียนเข้าสู่
กองทุนได้ซึ่งสร้างประโยชน์ให้เกิดกับกองทุนเป็นการเฉพาะ อีกทั้งเงินจากกองทุนยังมีความอ่อนไหวต่อ  
สภาพเศรษฐกิจของประเทศน้อยกว่าเงินจากงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่รัฐบาลมีโครงการที่ต้องใช้เงิน
เป็นจ านวนมาก ซึ่งมักประสบปัญหาการจัดสรรงบประมาณระหว่างโครงการท าให้อาจมีเงินที่ได้รับจัดสรร  
เพ่ือชดเชยผู้เสียหายจากอาชญากรรมไม่เพียงพอในบางปี  

ประเด็นท้าทาย  
ในการจัดตั้งกองทุนเพ่ือชดเชยและช่วยเหลือผู้เสียหายนั้น ใช่ว่าจะสามารถกระท าได้

โดยปราศจากข้อควรระมัดระวังเลยทีเดียวเนื่องจากการจัดตั้งกองทุนเป็นภารกิจที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเปลี่ยนผ่านจากการใช้เงินภาษีในการชดเชยผู้เสียหายไปสู่การจัดตั้งกองทุน ในระยะ
เริ่มแรกโดยมีข้อควรระมัดระวังที่ส าคัญ คือ  

๑. ควรลดความซ้ าซ้อนของกองทุน โดยอาจต้องมีการก าหนดให้ภารกิจของกองทุน
อ่ืนที่ใกล้เคียงกับภารกิจของกองทุนชดเชยเยียวยาผู้เสียหายที่จะได้จัดตั้งขึ้นใหม่ ถ่ายโอนมาเป็นภารกิจของ
กองทุน ทั้งนี้ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนและลดความสับสนของสาธารณชนในการขอรับ 
การชดเชย หากตกเป็นผู้เสียหายจากอาชญากรรมธรรมดาและที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือกระท าที่อาจมีแรงจูงใจ 
ทางการเมือง 

๒. การบริหารกองทุนให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวเป็นเรื่องยากและซับซ้อน
เนื่องจาก จะต้องอาศัยผู้บริหารกองทุนที่มีความรู้ผสมผสานกันทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์และอาชญาวิทยา  
เพ่ือก าหนดค่าปรับจากอาชญากรรม (Crime surcharge) และเงินในการชดเชยผู้เสียหายในระดับที่เหมาะสม 
ตลอดจนแนวทางการลงทุนของเงินกองทุนให้เป้าหมายของกองทุนในทุกด้านเกิดความสมดุล ทั้งในด้านของความ
ยั่งยืนของกองทุนในเชิงการคลัง ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายที่จะได้รับเงินในระดับที่เหมาะสมและประสิทธิภาพ
ของกองทุนในการลดปัญหาอาชญากรรมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังต้องอาศัยผู้มี ความรู้ในเชิงการประมาณการ 
(Forecast) สภาพเศรษฐกิจและอัตราอาชญากรรมของประเทศ เพ่ือช่วยให้สามารถวางแผนการจัดสรรเงินทุน  
ในกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  



๒๕๖ 

๓. ในการจัดตั้งกองทุนในระยะเริ่มต้นอาจต้องพ่ึงพาเงินจากงบประมาณเป็นหลัก 
เนื่องจากแหล่งรายได้ของกองทุนจากการจัดเก็บค่าปรับจากการก่ออาชญากรรมอาจยังไม่เพียงพอ จึงเป็นประเด็น
ท้าทายส าคัญของผู้บริหารกองทุนที่จะต้องเร่งปรับให้แหล่งรายได้ของกองทุนจากการจัดเก็บ ค่าปรับเพิ่มขึ้นภายใน
เวลาที่ก าหนดเพ่ือป้องกันไม่ให้กองทุนอยู่ในสภาพที่ต้องพ่ึงพางบประมาณในระยะยาว ทั้งนี้ อาจต้องปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทษทางอาญา ส าหรับฐานความผิดแต่ละประเภทที่อาจ
ต้องใช้แนวทางการเน้นการปรับแทนการจ าคุก  

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
๑. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในเรื่องการสอบสวนในการพิจารณาความผิด

เกี่ยวกับเพศหรือความรุนแรงในครอบครัว ให้พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมใช้สหวิชาชีพ
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนพนักงานสอบสวนที่ควรเป็นผู้หญิงและการใช้ถ้อยค าในค าถามควรค านึงถึงจิตใจของ
ผู้เสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือด้านสภาวะทางอารมณ์ และจิตใจของผู้เสียหายในคดีความผิด
เกี่ยวกับเพศ เจ้าหน้าที่ต ารวจ พนักงานอัยการจะต้องรวบรวม พยานหลักฐานทุกชนิด ที่เกี่ยวกับคดีเพ่ือให้ได้
ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่ เกี่ยวกับการกระท าความผิดและผลกระทบที่ เกิดขึ้ นต่อผู้ เสียหาย 
ในคดีอาญา (Victim impact statements or victim  statements of opinion)  

๒. ก าหนดมาตรการที่จ าเป็น เพ่ือลดความไม่สะดวกแก่ผู้เสียหาย เพ่ือปกป้องสิทธิ 
ส่วน บุคคล (Privacy) และให้หลักประกันในความปลอดภัยจากการข่มขู่และการล้างแค้นผู้เสียหายใน คดีอาญา 
ครอบครัว และพยานที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินของผู้เสียหายใน คดีอาญา การจ่าย
ค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายที่มาเป็นพยานในศาล หลีกเลี่ยงความล่าช้าโดยไม่จ าเป็น ในการพิจารณาคดีและ  
การบังคับตามคาสั่ง และ ค าพิพากษาของศาลในการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหาย   

๓. ควรมีกลไกในการระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการรวมถึง การไกล่เกลี่ย 
(Mediation) อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) และการอ านวยความยุติธรรมตามจารีตประเพณีท้องถิ่น  
ที่ควรน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์และเยียวยาแก่ผู้เสียหาย
ในคดีอาญาทั้งผู้เสียหายอาชญากรรมธรรมดาและที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือกระท าที่อาจมีแรงจูงใจทางการเมือง  

๔. มีการก าหนดขอบเขตผู้เสียหายที่ชัดเจนว่าเป็นกรณีใดบ้างที่ได้รับการช่วยเหลือ 
มีการก าหนด “กรอบ”ที่ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ได้รับความเสียหายในคดีอาญามีสิทธิได้รับการคุ้มครองป้องกันและ
ช่วยเหลือ ดังนี้ (ก) สิทธิที่จะเข้ามีส่วนร่วมในคดีอาญาตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และในชั้นบังคับ โทษทางอาญาหรือ  
ค าสั่งศาลที่เกี่ยวกับค่าเสียหาย (ข) สิทธิที่จะได้รับแจ้งข้อมูลความคืบหน้าของคดี ในทุกขั้นตอนของการด าเนินคดี 
(ค) สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองความปลอดภัย การปฏิบัติที่เหมาะสม (ง) สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาความเสียหาย
ทางร่างกาย จิตใจ อย่างเหมาะสม รวดเร็วและเป็นธรรมทั้งจากผู้กระท าความผิดและตามที่กฎหมายบัญญัติ  
(จ) สิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมาย และ สวัสดิการอ่ืนที่จ าเป็นก่ อนและระหว่างการด าเนินคดี  
และในชั้นบังคับคดี (ฉ) ได้รับการคุ้มครอง ช่วยเหลืออ่ืนใดในการด าเนินชีวิตและในชุมชน 

บทเรียนส าคัญๆท่ีผ่านมา 
๑. การมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการที่จริงใจและร่วมส่วนมีความจ าเป็น 

อย่างยิ่งในการสร้างความรู้สึกของการเป็นเจ้าของระหว่างหุ้นส่วนต่างๆ 



๒๕๗ 

๒. การให้อภัยเป็นสิ่งที่เกิดได้ยากหากประชาชนไม่อาจเข้าใจได้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด โดยจะไม่สามารถก้าวพ้นจากอดีตและก้าวไปข้างหน้าได้หากไม่มีการแก้ไขปัจจัยอันเป็นรากเหง้า  
ของปัญหา 

๓. สิ่งท้าทายประการหนึ่งคือ การก าหนดว่าจะใช้ความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน
โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาซับซ้อนขึ้นได้อย่างไร เราสามารถเรียนรู้จากประเทศอ่ืนๆในภูมิภาคว่าได้จัดการเรื่องนี้  
ได้อย่างไร ทั้งนี้เพราะแต่ละประเทศไม่ได้ใช้แบบแผนเดียวกันในเรื่องความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน 

๔. การมีข้อเสนอแนะที่ครบถ้วนชุดหนึ่งเป็นเรื่องที่ดี แต่หากไม่ได้แปลเป็นการ
กระท า กระบวนการก็ล้มเหลว และผู้ที่มีส่วนในการท าข้อเสนอแนะก็จะขาดความเชื่อถือในกระบวนการ 

๕. การรัฐประหารโดยกองทัพในปีพ.ศ. ๒๕๔๙ และ พ.ศ. ๒๕๕๗ ท าให้กระบวนการ
ของทางการหยุดชะงักและท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งยิ่งขึ้น บทบาทของกองทัพ ทั้งในระดับชาติและในจังหวัด
ชายแดนใต้ แม้ท าให้เกิดความสงบบางส่วน แต่ในขณะเดียวกันก็ท าให้การพัฒนาประชาธิปไตยมีความซับซ้อน
ยิ่งขึ้น และล้มเหลวในการแก้ปัญหาข้อข้องใจหรือการร้องเรียนในอดีต 

๖. เนื่องจากการขาดการมีส่วนร่วมในงานของรัฐบาล ภาคประชาสังคมจึงไม่ได้ช่วย
ทางการในเรื่องความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านเท่าที่ควร ท าให้ขาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย ส่วนหนึ่งก็
เนื่องจากการขาดเสรีภาพในการแสดงออก การชุมนุม และการสมาคม รวมทั้งการจ ากัดสิทธิเสรีภาพอ่ืน ๆ ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับกระบวนการในการสานเสวนาและรับฟัง อันเป็นปัจจัยส าคัญของความเป็นธรรม 
ในระยะเปลี่ยนผ่าน ในขณะเดียวกันการที่ภาคประชาสังคมก็ขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาล ก็เป็นอุปสรรคในการเข้า
ไปมีส่วนร่วม แม้ในโครงการที่พยายามแสวงหาความจริงเช่น คอป. และการตั้งคณะกรรมการค้นหาความจริง  
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น  แต่ยังคงมีเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองเป็นจ านวนมากทั้งที่ได้มีการจด
บันทึกไว้ และไม่มีการจดบันทึกไว้ แม้จะมีการจดบันทึกไว้ก็ไม่มีความครบถ้วนรอบด้านและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

สรุป 
กฎหมายกลางเพ่ือการเยียวยาผู้ เสี ยหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้ น 

มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้การด าเนินการเยียวยาและฟ้ืนฟูบุคคล สังคม องค์กร และสถาบันที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความรุนแรงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เป็นไปตามแนวทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และความ
ยุติธรรมทางสังคมเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความปรองดองและป้องกันมิให้เกิดความรุนแรงและ ความสูญเสียขึ้นอีก 
ในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรมนั้นการด าเนินการเยียวยาและฟ้ืนฟู บุคคล สังคม องค์กรและสถาบันที่ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความรุนแรงทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามแนวทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และความ
ยุติธรรมทางสังคมเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความปรองดองและป้องกันมิให้เกิดความรุนแรงและความสูญเสียขึ้นอีก 
ในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม 

กฎหมายกลางเพ่ือการเยียวยานี้ควรมีหลักการส าคัญโดยเป็นหลักการเยียวยาหลัก ๆ 
ในเรื่องของการช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ เสียหาย (Victim Support) โดยการเข้าถึงผู้ เสียหายและชุมชนที่เป็น
ผู้เสียหายจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยตรงที่เกี่ยวข้องโดยความช่วยเหลือทางกฎหมาย สังคม จิตวิทยา 
รักษาพยาบาล และเสนอแนะมาตรการ ชดเชยเยียวยาผู้เสียหาย(Reparations) การใช้หลัก“ความยุติธรรม 
เชิงสมานฉันท์” (Restorative Justice) ที่ให้ความส าคัญในเรื่องการเยียวยาผู้เสียหาย/ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบ
จากความรุนแรง เปิดโอกาสให้ผู้กระท าผิด ผู้เสียหาย/ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงเข้ามามีส่วนร่วม



๒๕๘ 

กระบวนการต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ทุกฝ่าย ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องอาศัย ความร่วมมือจาก
ผู้กระท าผิด ผู้เสียหาย/ผู้เสียหาย ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐและการจัดเวทีสาธารณะส าหรับผู้เสียหาย (Victim 
Hearing) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายได้บอกเล่าเหตุการณ์ในมุมมองของตน ตลอดจนระบายออกถึงความรู้สึก  
นึกคิดความคับแค้นใจ(Airing of Grievances) ซึ่งเป็น กระบวนการเยียวยาในเชิงจิตวิทยา(Healing Process)  
ไปในตัว 

คณะกรรมาธิการวิสามัญได้จัดท ารายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทาง 
การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการลอบประทุษร้ายประชาชน และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
มาเพ่ือได้โปรดพิจารณาและน าเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
สถานการณ์การลอบท าร้ายร่างกายนักกิจกรรม

เพื่อประชาธปิไตยและสทิธิมนุษยชน 
ภายหลังรัฐประหาร ๒๕๕๗ 



ภาคผนวก ก 
 

สถานการณ์การลอบทําร้ายร่างกายนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนภายหลังรัฐประหาร ๒๕๕๗ 
๑) การท าร้ายร่างกายนายอนุรักษ์  เจนตวนิชย์  

(๑) เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นายอนุรักษ์  เจนตวนิชย์ ถูกท าร้ายร่างกายขณะเดินทางกลับบ้าน
หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมคัดค้านการโกงเลือกตั้งที่บริเวณราชประสงค์ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น  
ในยามวิกาล โดยมีคนร้ายสองคนสวมหมวกกันน็อคปกปิดใบหน้าใช้ไม้หน้าสามฟาดที่ศีรษะของนายอนุรักษ์  
จนได้รับบาดเจ็บ จากนั้นนายอนุรักษ์ได้เดินทางไปแจ้งความที่  สภ.เมืองสมุทรปราการ ปัจจุบันคดีดังกล่าว 
ไม่มีความคืบหน้า 

(๒) เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลาเช้าตรู่ นายอนุรักษ์  เจนตวนิชญ์ ถูกท าร้ายร่างกาย 
ขณะเดินทางออกจากที่พักเพ่ือเดินทางไปจัดกิจกรรมคัดค้านการเปิดสภาผู้แทนราษฎร โดยมีคนร้ายประมาณ ๖ คน 
สวมหมวกกันน็อคปกปิดใบหน้า ขับมอเตอร์ไซค์มาสามคันพุ่งชนและใช้แท่งเหล็กรุมตีบริเวณศีรษะและล าตัวได้รับ
บาดเจ็บสาหัสก่อนหลบหนีไป เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดบริเวณหน้าป้อมต ารวจ หน้าโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
นายอนุรักษ์ได้แจ้งความที่ สภ.เมืองสมุทรปราการ ปัจจุบันคดีดังกล่าวไม่มีความคืบหน้า 
๒) การท าร้ายร่างกายนายสิรวิชญ์  เสรีธวิัฒน ์

(๑) เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๒.๐๐ น. นายสิรวิชญ์  เสรีธิวัฒน์ ได้ถูกทหารในเครื่องแบบ 
ใส่ผ้าปิดจมูกปิดบังใบหน้า บุกอุ้มควบคุมตัวนายสิรวิชญ์ ขณะเดินทางกลับเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับเพ่ือน 
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยด้านประตูเชียงราก โดยเพ่ือนของนายสิรวิชญ์ได้ให้ข้อมูลว่า  
การควบคุมตัวดังกล่าวไม่มีการแจ้งหมายจับ ไม่มีการแจงสถานที่คุมตัว และรถยนต์สองคันที่ใช้ปฏิบัติการยังปิดบัง
ป้ายทะเบียน ต่อมานายสิรวิชญ์ได้เปิดเผยข้อมูลว่ากลุ่มทหารดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ทหารจาก ร.๒ พัน ๒ รอ.  
เมื่อเขาถูกควบคุมตัวขึ้นไปบนรถแล้วได้ถูกคลุมหน้าด้วยหมวกไหมพรมและใช้ผ้ามัดตาอีกที ชายชุดทหาร 
นั่งประกบและถูกล็อกแขนไว้ และขับรถพาไปเป็นเวลานาน เมื่อรถจอด นายสิรวิชญ์ถูกน าตัวลงจากรถในขณะที่
ยังคงถูกปิดตาอยู่จึงไม่ทราบว่าเป็นที่ใด เพียงแต่รู้สึกว่าพ้ืนที่เหยียบเป็นป่าหญ้าสูง นายสิรวิชญ์ถูกบังคับให้นั่งลง
แต่เขาไม่ยอม จึงถูกถีบจากด้านหลังและทุบที่กลางศีรษะและทุบที่หลังอีก ๑ ครั้งโดยหนึ่งในชายที่ควบคุมตัว 
ได้พูดกับนายสิรวิชญ์ว่าจะไปตรวจสอบอุทยานราชภักดิ์อีกไหม สมคบกับนักข่าวให้เป็นประเด็นใช่ไหม ไม่มีศาสนา
ใช่ไหม ไม่มีศรัทธามึงมันไร้ค่า ท าไมไม่ไปตรวจสอบเรื่องรับจ าน าข้าว หลังจากนั้นนายสิรวิชญ์ได้ถูกน าตัวมาที่
สถานีต ารวจนครบาลนิมิตรใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ต ารวจน าหมายจับมาแสดงให้ดู พร้อมทั้งท าบันทึกการจับกุม  
เมื่อนายสิรวิชญ์ถามว่าได้รวมขั้นตอนของทหารหรือไม่ ต ารวจตอบว่าไม่เกี่ยว เป็นเฉพาะของต ารวจ โดยทหาร  
เป็นคนเชิญตัวมา นายสิรวิชญ์จึงถามต่อว่าหมวกไหมพรมที่คลุมหัวเขามาอยู่ที่ไหนแล้วให้เก็บเป็นหลักฐานด้วย  
แต่ต ารวจก็ตอบว่าให้ลืม ๆ ไป รู้กันอยู่ว่าใครมีอ านาจ จากนั้นต ารวจได้น าตัวนายสิรวิชญ์ไปขึ้นรถและพาตัวไปส่ง
ให้พนักงานสอบสวนที่สถานีต ารวจรถไฟธนบุรี พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหา หลังจากเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าว นายสิรวิชญ์ได้เดินทางเข้าแจ้งความต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ป.ป.ท.) จากการที่เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการดังกล่าว ในข้อหาละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ  
เจ้าพนักงาน (ม.๑๕๗) และข้อหาท าร้ายร่างกาย อย่างไรก็ตาม คดีความดังกล่าวไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด 



๒ 
 

(๒) เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายสิรวิชญ์ ได้ถูกกลุ่มคนไม่ทราบจ านวนดักท าร้ายร่างกาย  
บริเวณย่านห้วยขวาง โดยได้รับบาดเจ็บที่หู และศีรษะแตก เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากที่นายสิรวิชญ์  
ได้จัดกิจกรรมตั้งโต๊ะล่ารายชื่อเรียกร้องให้ ส.ว. งดออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี ในช่วงกลางวันของวันดังกล่าว 
ภายหลังเหตุการณ์นายสิรวิชญ์ได้แจ้งความไว้ที่ สน.ห้วยขวาง ปัจจุบันคดีดังกล่าวไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด 

(๓) เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ช่วงเวลา ๑๑.๐๐ นายสิรวิชย์ได้ถูกกลุ่มบุคคลไม่ทราบชื่อ  
จ านวนประมาณ ๔ คน ท าร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัส ขณะเดินทางกลับบ้าน เหตุเกิดบริเวณหน้าปากซอย
พระยาสุเรนทร์ ซอย ๒ เหตุการณ์ท าร้ายร่างกายดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตทางการเมือง  
ซึ่งน าโดยนายสิรวิชญ์ ในวันถัดไป ปัจจุบันคดีดังกล่าวไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด 
๓) กรณีท าร้ายร่างกายนายเอกชัย  หงส์กังวาน 

(๑) เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ นายฤทธิไกร  ชัยวรรณศาสตร์ ได้ปาแก้วน้ าใส่นายเอกชัย หงส์กังวาน 
บริเวณท าเนียบรัฐบาล ขณะที่นายเอกชัยจัดกิจกรรมมอบนาฬิกา ๒๕ เรือนให้พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ  
พร้อมทั้งเรียกร้องให้ตรวจสอบพลเอกประวิตรในประเด็นทุจริตคอร์รัปชั่น ภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบว่า  
นายฤทธิไกรพกพาอาวุธมีดพับความยาว ๓ นิ้วมาด้วย เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาพกพาอาวุธมีดไปใน 
ที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร โดยศาลมีค าพิพากษาปรับ ๑,๐๐๐ บาท 

(๒) เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ นายฤทธิไกร  ชัยวรรณศาสตร์ ได้ดักท าร้ายร่างกาย ชกที่ใบหน้าของ
นายเอกชัย  หงส์กังวานเป็นครั้งที่สอง เหตุเกิดขึ้นในขณะที่นายเอกชัยก าลังเดินทางกลับบ้านที่ลาดพร้าว  
ซอย ๑๐๗ หลังจากท่ีนายเอกชัยและนายโชคชัย  ไพบูลย์รัชตะ เดินทางกลับจากการจัดกิจกรรมมอบนาฬิกาและ
เรียกร้องให้ตรวจสอบ พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ ณ ท าเนียบรัฐบาล ภายหลังจากถูกโจมตี นายเอกชัย 
ได้เดินทางไปแจ้งความที่สน.ลาดพร้าว ข้อหาท าร้ายร่างกาย ต่อมาศาลได้พิพากษาลงโทษจ าคุก ๖ เดือน  
ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท โทษจ าคุกให้รอลงอาญา 

(๓) เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ชายนิรนาม ๒ คนได้ดักท าร้ายนายเอกชัย  หงส์กังวาน โดยการ 
สาดน้ าปลาร้าใส่นายเอกชัย ขณะที่เขาก าลังเดินทางไปติดตามความคืบหน้าประเด็นเรื่องนาฬิกาหรูของ  
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นที่ป้ายรถเมล์ใกล้ท าเนียบรัฐบาล ต่อมานายเอกชัยเดินทาง 
ไปแจ้งความที่ สน.นางเลิ้ง แต่จนถึงปัจจุบันเหตุการณ์ดังกล่าวยังไม่มีความคืบหน้าใด ๆ 

(๔) เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ชายนิรนาม ๓ คนได้ขับรถจักรยานยนต์เพ่ือดักท าร้ายนายเอกชัย  
หงส์กังวาน โดยใช้หมวกกันน็อคและไม้ทุบตีนายเอกชัยจนได้รับบาดเจ็บกระดูกนิ้วมือหัก แพทย์จึงให้ใส่เฝือก 
ในการรักษาเป็นเวลาประมาณ ๑ เดือน โดยเหตุการณ์ลอบท าร้ายนายเอกชัยในครั้งนี้ เกิดขึ้นระหว่างที่นายเอกชัย
ก าลังเดินทางกลับบ้านจากการจัดกิจกรรมติดตามความคืบหน้ากรณีนาฬิกาหรูของ พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 
ต่อมาเจ้าหน้าที่ต ารวจได้จับกุมคนร้ายได้ ๑ คนคือนายก าธร  ธรรมขันธ์ แต่นายก าธรให้การว่าตนได้รับว่าจ้าง 
ให้ขับรถจักรยานยนต์เท่านั้น แต่ไม่ยอมให้ข้อมูลว่าใครเป็นผู้ว่าจ้าง ปัจจุบันคดีดังกล่าวไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด 

(๕) เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ชายนิรนาม ๔ คนได้ดักลอบท าร้าย โดยการต่อยบริเวณใบหน้าและ
เตะบริเวณศีรษะนายเอกชัย  หงส์กังวาน ขณะที่เขาก าลังเดินทางกลับจากการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ไม่เลื่อน
เลือกตั้ง เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภายหลังนายเอกชัย  
ได้เดินทางไปแจ้งความไว้ที่ สน.ชนะสงคราม ปัจจุบันคดีดังกล่าวไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด และเจ้าหน้าที่ยังคง
ไม่สามารถน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้ 
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(๖) เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๓.๐๐ น. ชายนิรนาม ๒ คนได้ลอบเผารถยนต์ของ
นายเอกชัย  หงส์กังวาน ที่จอดไว้บริเวณหน้าบ้าน ต่อมานายเอกชัยได้แจ้งความไว้ที่  สน.ลาดพร้าว ปัจจุบัน 
คดีดังกล่าวไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด และเจ้าหน้าที่ยังคงไม่สามารถน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้ 

(๗) เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ชายนิรนาม ๒ คนได้ลอบท าร้ายร่างกาย โดยใช้ไม้ทุบตีบริเวณศีรษะ
ของนายเอกชัย  หงส์กังวาน จนได้รับบาดเจ็บ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่นายเอกชัยได้เดินทางไปให้การ
หลังจากที่เขาได้ยื่นเรื่องให้มีการตรวจสอบจริยธรรมของ พล.ต.นพ.เหรียญทอง  แน่นหนา ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลพระมงกุฎวัฒนะ ณ ส านักงานเลขาแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข ต่อมานายเอกชัยได้เข้าแจ้งความ
ที่ สภ. ท่าน้ านนท์ ปัจจุบันคดีดังกล่าวไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด และเจ้าหน้าที่ยังคงไม่สามารถน าตัวผู้กระท า
ความผิดมาลงโทษได ้

(๘) เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑.๑๕ น. ชายนิรนาม ๔ คนได้ลอบเผารถยนต์ของ 
นายเอกชัย  หงส์กังวาน ซึ่งจอดไว้บริเวณหน้าบ้านเป็นครั้งที่สอง ในครั้งนี้รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจ
ซ่อมแซมได้ อีกทั้งเอกสารจากการล่ารายชื่อถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็ได้รับความเสียหาย
เช่นกัน ต่อมานายเอกชัยได้เดินทางแจ้งความที่  สน.ลาดพร้าว ปัจจุบันคดีดังกล่าวไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด 
และเจ้าหน้าที่ยังคงไม่สามารถน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้ 

(๙) เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ชายนิรนาม ๔ คนได้ขับรถจักรยานยนต์ลอบดักท าร้ายร่างกายของ
นายเอกชัย  หงส์กังวาน เหตุเกิดข้ึนบริเวณป้ายรถเมล์หน้าศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ท าให้
เขาต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลา ๖ วันด้วยกัน ต่อมานายเอกชัยได้เดินทางไปแจ้งความไว้ที่   
สน.พหลโยธิน ปัจจุบันคดีดังกล่าวไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด และเจ้าหน้าที่ยังคงไม่สามารถน าตัวผู้กระท า
ความผิดมาลงโทษได ้

 
สถานการณ์นักกิจกรรมการเมืองท่ีหายตัวไปขณะแสวงหาที่พักพิงในประเทศเพื่อนบ้าน ช่วงรัฐบาล คสช. 

กรณีนายอิทธิพล  สุขแป้น (ดีเจซุนโฮ/ดีเจเบียร์) แกนน ากลุ่มรักเชียงใหม่ ๕๑ ได้เดินทางลี้ภัยไปยัง
ประเทศลาวภายหลังจากที่มีประกาศค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติเรียกให้เขาเข้ารายงานตัว (หรือการปรับ
ทัศนคติในค่ายทหาร) ต่อมาปรากฏรายงานข่าวว่านายอิทธิพลหายตัวไปในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ขณะที่ 
ลี้ภัยอยู่ในประเทศลาว ท่ามกลางกระแสข่าวลือว่านายอิทธิพลถูกเจ้าหน้าที่ทหารจากฝ่ายทหารมณฑลทหารบก  
ที่ ๓๖ (มทบ.๓๖) จ.เพชรบูรณ์ ควบคุมตัวไว้ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ทหาร ต ารวจและรัฐบาลไทยภายใต้การน าของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติต่างออกมาปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของนายอิทธิพล สุขแป้น 

กรณีนายวุฒิพงศ์  กชธรรมคุณ (โกตี๋) นายวุฒิพงศ์เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีอาญามาตรา ๑๑๒ 
ก่อนเดินทางลี้ภัยไปยังต่างประเทศ โดยคาดว่านายวุฒิพงศ์ลี้ภัยอยู่ในประเทศลาว ต่อมาปรากฏรายงานข่าวว่า 
นายวุฒิพงศ์ได้หายตัวไปในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ท่ามกลางกระแสข่าวลือว่าถูกโดนควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่รัฐ 
ถูกอุ้มหาย หรือบางกระแสข่าวว่านายวุฒิพงศ์ได้เสียชีวิตไปแล้ว ต่อมานายจอม  เพชรประดับ สื่อมวลชนอิสระ 
ที่ลี้ภัยไปยังต่างประเทศ ได้รายงานผ่านเฟสบุ๊คของตนว่า ตนได้รับค ายืนยันจากคนใกล้ชิดของนายวุฒิพงศ์ว่า  
นายวุฒิพงศ์ได้ถูกกลุ่มชายชุดด าพูดภาษาไทยประมาณสิบคน เข้ามาควบคุมตัวไปในระหว่างที่นายวุฒิพงศ์ก าลัง  
จะเดินเข้าบ้านพักในประเทศลาวพร้อมเพ่ือนอีก ๒ คน ก่อนที่ชายชุดด าจะจับนายวุฒิพงศ์แยกขึ้นรถไปและ 
จับเพ่ือนทั้ง ๒ คนของนายวุฒิพงศ์ขังไว้ในบ้านก่อนจะหลบหนีไป ต่อมาทั้ง ๒ คนได้แจ้งให้ต ารวจในพื้นที่ทราบแล้ว 



๔ 
 

แต่อย่างไรก็ตามไม่มีความคืบหน้าใดจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลลาว มีเพียงการออกมาปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
จาก พล.อ.เฉลิมชัย  สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ในขณะนั้น 

กรณีนายสุรชัย  ด่านวัฒนานุสรณ์ (สุรชัย  แซ่ด่าน) นายชัชชาญ  บุปผาวัลย์ (ภูชนะ) และ 
นายไกรเดช  ลือเลิศ (กาสะลอง) ทั้งสามคนคือนักเคลื่อนไหวทางการเมืองกลุ่มแดงสยาม ซึ่งเรียกร้อง 
การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ ทั้งสามคนได้ลี้ภัย  
ออกจากเมืองไทยไปยังประเทศลาวภายหลังการท ารัฐประหาร ๒๕๕๗ และยังคงจัดรายการวิทยุออนไลน์
วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไทยและสถาบันอย่างต่อเนื่อง ปรากฏรายงานข่าวว่าทั้งสามคนได้ถูกพบเห็นเป็นครั้งสุดท้าย
ที่เมืองเวียงจันท์ ประเทศลาว เมื่อช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ต่อมาวันที่ ๒๗ และ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
มีการพบสองศพถูกทารุณอย่างโหดเหี้ยมริมฝั่งแม่น้ าโขง บริเวณจังหวัดนครพนม ประเทศไทย ก่อนผลตรวจสอบ 
ดีเอ็นเอของสองศพที่พบในแม่น้ าโขงนั้นตรงกับผู้ลี้ภัยไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศลาวคือ นายไกรเดช  ลือเลิศ 
และนายชัชชาญ  บุปผาวัลย์ ภายหลังผลชันสูตรศพออกมา ญาติของนายไกรเดชและนายชัชชาญได้ด าเนินการ  
แจ้งความไว้ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม แต่อย่างไรก็ตามกลับไม่ได้รับความคืบหน้าในการสอบสวนคดีความแต่อย่างใด 
ในขณะที่คุณปราณ ี ด่านวัฒนานุสรณ์ ภรรยาของนายสุรชัย  ด่านวัฒนานุสรณ์ได้ด าเนินการแจ้งความถึงกรณีของ
นายสุรชัยที่ สภ. ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม คุณปราณีได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติและ
คณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระท าทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ กระทรวงยุติธรรม 

กรณีนายชูชีพ  ชีวะสุทธิ์ (ลุงสนามหลวง) นายสยาม  ธีรวุฒ ิ(ข้าวเหนียวมะม่วง) และนายกฤษณะ  ทัพไทย 
(ยังบลัด) ทั้งสามคนคือนักเคลื่อนไหวทางการเมืองกลุ่มสหพันธรัฐไท ซึ่งเดินทางลี้ภัยไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน  
หลังการท ารัฐประหาร ๒๕๕๗ โดยพวกเขาทั้งสามคนยังคงจัดรายการวิทยุออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์
อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดร. เสน่ห์ ถิ่นแสน (หรือ ดร. เพียงดิน  รักไทย)  
ประธานบอร์ดของภาคีไทยเพ่ือสิทธิมนุษยชน ได้รายงานแก่สาธารณะผ่านทางช่องยูทิวบ์ว่านักกิจกรรมทั้งสามคน
ได้ถูกรัฐบาลเวียดนามส่งตัวกลับมายังประเทศไทยเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พร้อมทั้งได้แสดงรูปหนังสือ
เดินทางที่อ้างว่าเป็นของปลอมที่นักกิจกรรมทั้งสามคนใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศ  แต่อย่างไรก็ตาม 
พล.ต.อ. ศรีวราห์  รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่มีการจับกุมตัวทั้งสามคน
แต่อย่างใด ในขณะเดียวกันส านักข่าว BBC ก็ได้สอบถามไปยังรัฐบาลเวียดนามและได้รับค าตอบจาก น.ส.เล ที ทู ฮัง 
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามว่า “เราไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้” ด้านคุณกัญญา ธีรวุฒิ  มารดา
ของนายสยาม  ธีรวุติที่หายตัวไป ได้พยายามติดต่อไปยังสถานทูตเวียดนาม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  
และคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระท าทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ กระทรวงยุติธรรม 
แต่ก็ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด นอกจากนั้นแล้วยังมีรายงานเพ่ิมเติมว่าครอบครัวของผู้ลี้ภัยบางคนถูกเจ้าหน้าที่รัฐ
คุกคามและขัดขวางการจัดกิจกรรม/ด าเนินการตามหาญาติของตนที่สูญหาย ได้แก่ กรณีมารดาของนายสยาม  ธีรวุฒิ
ถูกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพบอกว่าไม่ให้ไปรายงานต่อ UN เพราะกลัวเสียภาพลักษณ์ประเทศ ต่อมา 
ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนได้รายงานเพ่ิมเติมว่าในระหว่างที่เจ้าหน้าที่รัฐไทยท าการกวาดล้างขบวนการ
เคลื่อนไหวในนาม “สหพันธรัฐไท” ในประเทศไทย ช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น ภรรยาและบุตรชายของ 
นายชูชีพ  ชีวะสุทธิ์ (ลุงสนามหลวง) ได้ถูกควบคุมตัวในค่ายทหารเป็นเวลา ๗ วัน ถึงแม้ภรรยาและบุตรชายของ
นายชูชีพจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวดังกล่าวก็ตาม 
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กรณีวันเฉลิม  สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ นายวันเฉลิมเป็นนักกิจกรรมทางสังคมที่เคลื่อนไหวเพ่ือความเท่าเทียม
ทางเพศ สุขอนามัยทางเพศและประชาธิปไตย ภายหลังการท ารัฐประหารของคณะรั กษาความสงบแห่งชาติ  
นายวันเฉลิมได้ตัดสินใจลี้ภัยทางการเมือง เนื่องจากปรากฏรายชื่อของตนในประกาศเรียกบุคคลเข้ารายงานตัวของ 
คสช. นายวันเฉลิมได้ลี้ภัยและพักอาศัยอยู่ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ต่อมาวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ช่วงเวลาพลบค่ า ขณะที่นายวันเฉลิมก าลังซื้อของและคุยโทรศัพท์กับพ่ีสาวอยู่นั้น ได้มีกลุ่มชายพร้อมอาวุธ  
บังคับน าตัวนายวันเฉลิมขึ้นรถหายไป พ่ีสาวของนายวันเฉลิมระบุว่าวันเฉลิมพูดค าสุดท้ายว่า “หายใจไม่ออก” 
ก่อนที่สายโทรศัพท์จะตัดไปและไม่สามารถติดต่อนายวันเฉลิมได้หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว คนใกล้ชิดของ  
นายวันเฉลิมได้เปิดเผยว่า ก่อนที่นายวันเฉลิมจะถูกลักพาตัวไปนั้น ได้มีเจ้าหน้าที่ต ารวจได้เดินทางมาสอบถาม
ข้อมูลว่านายวันเฉลิมอยู่ท่ีใด จากครอบครัวของนายวันเฉลิมที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
นอกจากนั้นแล้ว นายวันเฉลิมยังเคยส่งภาพถ่ายบุคคลที่ เขาคาดว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบไทยที่ติดตาม
สอดแนมเขาในประเทศกัมพูชาให้แก่คนใกล้ชิดอีกด้วย 

นายวันเฉลิมถูกแจ้งความด าเนินคดี ๓ คดีด้วยกัน คือ ๑.ข้อหาไม่ไปรายงานตัวตามค าสั่งเรียกของ คสช. 
ซึ่งถูกก าหนดให้เป็นความผิดตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๔๑/๒๕๕๗ ๒.ข้อหาความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย 
การกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จากคดีแอดมินเพจเฟซบุ๊ก “กูต้องได้ ๑๐๐ ล้าน จากทักษิณแน่ ๆ” และ  
๓.ข้อหาความผิดตามมาตรา ๑๑๖ (ยุยงปลุกปั่น) 

ย้อนกลับไปเมื่อ มิ.ย. ๒๕๕๘ ส านักข่าวอิศราน าข้อมูลผู้ต้องหาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและประเทศ
ที่คาดว่าใช้หลบหนีจากหน่วยงานความมั่นคงที่คอยติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ต้องหา โดยระบุว่าวันเฉลิมคือ  
๑ ใน ๑๔ ผู้ต้องหาที่หลบหนีอยู่ในลาว ผังข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางในสาธารณะ แต่อย่างไรก็ตาม 
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ภายหลังการประชุมกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน 
สภาผู้แทนราษฎร ในประเด็นเรื่องการอุ้มหายนายวันเฉลิม กรรมาธิการการกฎหมายฯ ได้สอบถามเรื่องที่มาของ  
ผังล้มเจ้าดังกล่าว โดยผู้แทนผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ และพลตรีบุรินทร์  ทองประไพ ผู้อ านวยการส านักงาน
พระธรรมนูญทหารบก ได้กล่าวปฏิเสธว่าตนไม่เคยเห็นและไม่ทราบที่มาของผังล้มเจ้าที่มีชื่อของนายวันเฉลิมอยู่  
แต่อย่างใด 

นอกจากกรณีที่นักกิจกรรมไทยซึ่งแสวงหาที่พักพิง ณ ประเทศเพ่ือนบ้านสูญหายและถูกฆาตกรรม 
อย่างโหดร้ายทารุณแล้วนั้น เราพบว่า มีกรณีที่นักกิจกรรมด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนจากประเทศ 
เพ่ือนบ้าน ซึ่งลี้ภัยอยู่ในประเทศไทยได้สูญหายและกรณีถูกส่งตัวกลับประเทศด้วยเช่นกัน ได้แก่ 

กรณีนายอ๊อด  ไชยวงศ์ อายุ ๓๔ ปี นักรณรงค์เพ่ือประชาธิปไตยชาวลาว ซึ่งลี้ภัยในประเทศไทยถูกพบเห็น
เป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในบ้านพักเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ในขณะที่เขารอการเดินทาง
ไปประเทศที่สาม ตั้งแต่ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ประจ าประเทศไทย ได้ลงทะเบียนให้เป็น
หนึ่งในบุคคลในความห่วงใย (Person of concern) ตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี ๒๕๖๐  

กรณีนายเจือง  ซุย  เยิด บล็อกเกอร์ชาวเวียดนาม ได้หายตัวไปจากห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯ  
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ ก่อนมีรายงานตามมาภายหลังว่าเขาถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจ าที่เมืองฮานอย 
ประเทศเวียดนาม๑ 

                                                           
๑ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : เวปไซต์ FIDH “การสืบสวนการหายตัวไปของนกัเคลื่อนไหวและผู้ขอลีภ้ัยชาวลาว” เผยแพร่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ 
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สถานการณ์การข่มขู่ คุกคามและขัดขวางการจัดกิจกรรมโดยเจ้าหน้าที่รัฐ นับตั้งแต่หลังรัฐประหารเป็นต้นมา 
บริบท 
หลังการท ารัฐประหาร เจ้าหน้าที่รัฐได้ใช้มาตรการข่มขู่ คุกคามและขัดขวางการจัดกิจกรรมของ

ประชาชน และนักกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การที่เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าพบครอบครัวของนักกิจกรรมนักศึกษา
เพ่ือข่มขู่ให้ยกเลิกการจัดกิจกรรม การที่มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษากดดันและข่มขู่นักศึกษาไม่ให้เคลื่อนไหว
หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น  
กรณีตัวอย่าง 

กรณีการคุกคามนักกิจกรรมทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เข้าร่วมงานมหกรรมการประชุมภาคประชาสังคม
อาเซียน/เวทีภาคประชาชนอาเซียน (ACSC/APF) ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต  
ในวันที่ ๑๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ โดยคุณศิริศักดิ์  ไชยเทศ นักกิจกรรมอิสระด้านความหลากหลายทางเพศและ
พนักงานบริการ ได้รับอีเมลนิรนาม มีใจความกังวลว่าการแสดงความเห็นในเวทีภาคประชาชนอาเซียน อาจส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ประเทศและความขัดแย้งระหว่างประเทศ และเป็นห่วงในความปลอดภัยของเขาและผู้เข้าร่วม  
และนายซายิด  อาลัม ประธานสมาคมชาวโรฮิงญาในประเทศไทย รายงานมีเจ้าหน้าที่สันติบาลมาสอบถามข้อมูล
ของคนในรายชื่อชาวโรฮิงญาที่จะเข้าร่วมประชุมเวทีภาคประชาชนอาเซียน รวมถึงการโทรศัพท์มานัดคุยและ  
ขอถ่ายภาพบัตรเลข ๐ (บัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน) ของเขาด้วย นอกจากนั้นแล้ว นายอนุรักษ์  เจนตวนิชย์ 
นักกิจกรรมด้านการเมืองได้มีการนัดหมายเดินทางไปยื่นหนังสือถึงผู้น าอาเซียนที่กระทรวงการต่างประเทศ
เกี่ยวกับการโกงการเลือกตั้งและการคุกคามนักกิจกรรมในไทย โดยได้นัดสัมภาษณ์สื่อมวลชนที่สี่แยกเพลินจิต  
ในเวลา ๑๐.๐๐ น. ก่อน แต่เจ้าหน้าที่ต ารวจได้น าตัวนายอนุรักษ์จากบ้านไปยังกองบัญชาการสันติบาล ก่อนถูกน าตัว
ไปยื่นหนังสือที่กระทรวงการต่างประเทศโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อตามที่ได้วางแผนไว้แต่ต้น๒ ในขณะที่ประชาชน
กลุ่มคนอยากเลือกตั้งกว่า ๑๐ คน ถูกเจ้าหน้าที่รัฐติดตาม คุกคามเพ่ือสอบถามและห้ามปรามไม่ให้เข้าร่วมงานเวที
ดังกล่าว การคุกคามและขัดขวางการเข้าร่วมกิจกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพในการ
แสดงออก และสร้างบรรยากาศแห่งความกลัวในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนและการเมือง 
สถานการณ์การข่มขู่ ละเมิดความเป็นส่วนตัว คุกคามทางเพศในออนไลน์ต่อนักกิจกรรมทางการเมือง 

บริบท 
พบข้อสังเกตว่า ในปัจจุบัน นักกิจกรรม องค์กรภาคประชาชนที่ท างานเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน  

และประชาธิปไตยได้กลายเป็นกลุ่มเป้าหมายของการถูกโจมตีด้วยข้อมูลข่าวสาร ( Information Operation)  
และการล่าแม่มด (Witch Hunt) อย่างต่อเนื่อง เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดการท าลายชื่อเสียงและสร้างความเกลียดชัง  
ต่อนักกิจกรรมด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน จากการคุกคามทางออนไลน์ดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการใช้  
ความรุนแรงทางกายภาพต่อนักกิจกรรมในหลายๆกรณีตามมา เนื่องจากมีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว/ที่อยู่อาศัย
ของนักกิจกรรมลงออนไลน์ และการกล่าวโจมตีนักกิจกรรมด้วยข้อหาล้มล้างสถาบันกษัตริย์ ในขณะที่รัฐบาล  
มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมอย่างแข็งขัน แต่กลับพบช่องโหว่ว่า การสร้างข่าวปลอม การใช้

                                                           
๒ อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ : ประชาไท “นกักิจกรรม LGBT-ชาวโรฮิงญาถูกข่มขู-่ตามเช็คก่อนร่วมงานอาเซียนภาคประชาชน” เผยแพร่วนัท่ี ๙ 
กนัยายน ๒๕๖๒ 



๗ 
 

ถ้อยค ายุยงปลุกปั่นให้เกิดการใช้ความรุนแรงต่อนักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน
กลับไม่ถูกหยิบยกข้ึนมาแก้ปัญหาอย่างจริงจังแต่อย่างใด เช่น 

กรณีนางสาวชลธิชา แจ้งเร็ว ภายหลังการสวรรคตของรัชกาลที่ ๙ นางสาวชลธิชา  แจ้งเร็ว  
นักกิจกรรมด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนถูกผู้ใช้บัญชีเฟสบุ๊คตัดต่อภาพพร้อมกล่าวโจมตีว่านางสาวชลธิชา
สวมใส่เสื้อสีส้มแทนสีด านั่งอยู่หน้าโต๊ะลงนามถวายอาลัยฯ ภายหลังการเผยแพร่ภาพตัดต่อดังกล่าว มีการน าข้อมูล
ส่วนตัวของนางสาวชลธิชาและครอบครัวออกมาเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย พร้อมทั้งข้อความข่มขู่คุกคามเพ่ือสร้าง
ความโกรธแค้น เกลียดชัง และพยายามยุยงให้เกิดการใช้ความรุนแรงต่อนางสาวชลธิชาและครอบครัว 

กรณีนางสาวณัฏฐา  มหัทธนา นางสาวณัฏฐา  มหัทธนา เป็นนักกิจกรรมทางการเมืองที่เคลื่อนไหว
เพ่ือเรียกร้องประชาธิปไตยหลังจากการท ารัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช .) ที่ผ่านมา ต่อมา
ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ปรากฏคลิปวิดีโอแอบถ่ายอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของนาวสาวณัฎฐาเผยแพร่
ทางออนไลน์ จากนั้นมีการโจมตี คุกคามออนไลน์ด้วยถ้อยค าที่มีเนื้อหาคุกคามทางเพศ ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว  
การยุยงให้เกิดความเกลียดชังและความรุนแรงต่อนางสาวณัฎฐาทางออนไลน์จ านวนมาก ต่อมานางสาวณัฏฐา  
ได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  
ต่อกรณีที่มีผู้เผยแพร่คลิปวิดีโอแอบถ่ายของตน แต่อย่างไรก็ตามนางสาวณัฎฐาได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในภายหลังว่า 
คดีดังกล่าวไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด และตนยังไม่เคยได้รับการเรียกสอบจากเจ้าพนักงานต ารวผู้รับผิดชอบ  
คดีความดังกล่าว 

กรณีนางสาวสิรินทร์  มุ่งเจริญ นางสาวสิรินทร์  มุ่งเจริญ นักกิจกรรมหญิงเคลื่อนไหวแสดงจุดยืน 
ด้านสิทธิความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิทางการเมืองได้ถูกผู้ใช้โซเชียลมีเดีย (ทวิตเตอร์และเฟสบุ๊ค) น ารูปภาพ
และข้อมูลส่วนบุคคลของนางสาวสิรินทร์ไปโพสต์ คอมเม้นท์และแชร์ด้วยข้อความที่มีเนื้อหาคุกคามทางเพศ  
สร้างความเกลียดชัง ยุยงให้เกิดการใช้ความรุนแรงและการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ การคุกคามและโจมตีนางสาว
สิรินทร์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสภาพจิตใจของเธอเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นแล้ว 
สถานการณ์ดังกล่าวยังส่งผลให้เกิดบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวต่อการใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของ
นักกิจกรรมหญิง๓ 

กรณีนายพริษฐ์  ชิวารักษ์ นายพริษฐ์  ชิวารักษ์ นักกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เป็นหนึ่งในนักกิจกรรมที่ลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวเรียนร้องประชาธิปไตยในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
โดยนายพริษฐ์ได้ถูกด าเนินคดีจากการใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก รวมทั้งสิ้น ๔ คดี ได้แก่ การกระท า
ความผิดตาม พรบ.ชุมนุมสาธารณะจากการเข้าร่วมการชุมนุม และความผิดหมิ่นประมาทจากการปราศรัย
วิพากษ์วิจารณ์การท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต. 

นอกจากการถูกด าเนินคดีแล้วนั้น นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ ยังถูกส านักข่าวออนไลน์และผู้ใช้โซเชียลมีเดีย
โจมตีด้วยข้อความข่มขู่คุกคามเพ่ือสร้างความเกลียดชังและความรุนแรง ภายหลังจากที่นายพริษฐ์ได้โพสต์ข้อความ
แสดงความคิดเห็นต่อการเสียชีวิตของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี รวมทั้งถูกกลุ่มบุคคล  

                                                           
๓ สามารถอา่นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในแถลงการณ์ต่อกรณีของคุณสิรินทร์ มุ่งเจริญ ทางเฟสบุ๊คเพจ : 

Thaiconsent)https://www.facebook.com/thaiconsent/photos/a.๒๑๔๑๖๓๓๑๕๗๗๑๒๔๔/๘๓๙๗๐๙๑๖๙๘๘๓๓๑๙/?type=๓&theater  



๘ 
 

ไม่ทราบฝ่ายน าข้อมูลส่วนบุคคลมาเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย และมีบุคคลไม่ทราบชื่อโทรศัพท์มาขู่ท าร้ายร่างกาย
นายพริษฐ์อีกด้วย 

ต่อมาในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายพริษฐ์  ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน ได้เดินทางเข้าแจ้งความกับ  
ร.ต.อ.ธนศักดิ์  พ้องเสียง รอง สว. (สอบสวน) สน.บางเขน หลังถูกข่มขู่ทางโทรศัพท์โดยกลุ่มชายนิรนาม ในการนี้
นายพริษฐ์ได้น าหลักฐานการแชร์ข้อความทางทวิตเตอร์ของนายอุทัย  ยอดมณี อดีตแกนน าเครือข่ายนักศึกษา
ประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ซึ่งมีเนื้อหาในเชิงข่มขู่ คุกคามตน พร้อมกับการที่นายอุทัยได้ทวิตข้อความ
ระบุที่พักและจ านวนผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านของนายพริษฐ์ต่อสาธารณะ ท าให้นายพริษฐ์กังวลเรื่องความปลอดภัย  
ของตนเองและครอบครัว จึงได้เข้ามาแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน โดยนายอุทัยได้ปฏิเสธไม่ได้เป็นคนโพสต์น่าจะถูก
แฮ็กข้อมูล และเตรียมไปแจ้งความ ที่ บก.ปอท.เพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุมาด าเนินคดี 

 
สถานการณ์การดําเนินคดีประชาชนจากการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกหลัง
รัฐประหาร ๒๕๕๗ 

บริบท 
นับตั้งแต่การท ารัฐประหารเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ได้เข้าควบคุมสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขัดขวาง/
ควบคุมเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบของประชาชนอันเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองได้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกประกาศบังคับใช้ค าสั่งคสช .ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘ (ห้ามชุมนุม 
ทางการเมืองตั้งแต่ ๕ คนข้ึนไป) การประกาศใช้ พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ ๒๕๕๘ ซึ่งมีปัญหาในการตีความกฎหมาย
และสร้างความยุ่งยากแก่ประชาชนในการจัดกิจกรรมชุมนุม กฎหมายและค าสั่งคสช .ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นท าให้
ประชาชนและนักกิจกรรมถูกด าเนินคดีตั้งข้อกล่าวหาอันเนื่องจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง 

ภายหลังการเลือกตั้ง มรดกทางกฎหมายและค าสั่งของ คสช.จ านวนมากที่ขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกยังคงมีผลบังคับใช้ เช่น พรบ.ชุมนุมสาธารณะที่ถูกใช้เป็น
เครื่องมือในการควบคุม/ปิดกั้นการชุมนุมโดยสงบของประชาชน พรบ.คอมพิวเตอร์ (มีการแก้ไขในยุคคสช .)  
ที่มีการเพ่ิมการตีความอย่างคลุมเครือและมักถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปิดกั้นการแสดงออกทางออนไลน์ของ
ประชาชน นอกจากมรดกทางกฎหมายของคสช.แล้วนั้น ยังมีการน ากฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖ (sedition), 
กฎหมายหมิ่นประมาท และละเมิดอ านาจศาล เป็นต้น มาใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินคดีกับประชาชนและ 
นักกิจกรรมหลังการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยุติการแสดงออกและการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือ Strategic 
lawsuits against public participation (SLAPP) การด าเนินคดีในหลายคดีความแม้จะถูกยกฟ้องไปแล้วนั้น  
แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการถูกด าเนินคดีได้สร้างความยุ่งยาก ภาระค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีความ
ของประชาชน  
กรณีตัวอย่าง 

คดีคนอยากเลือกตั้ง : ประชาชนกว่า ๑๓๐ คนที่ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องการเลือกตั้งด้วยการชุมนุม
อย่างสันติตามกฎหมายเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถูกด าเนินคดีตั้งข้อกล่าวหา
ถึง ๖ คดีด้วยกัน ได้แก่ คดีชุมนุมหน้าห้างมาบุญครอง หรือ #MBK๓๙,คดีชุมนุมที่ถนนราชด าเนิน หรือ #RDN๔๙,
คดีชุมนุมที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,คดีชุมนุมที่ห้างเซ็นทรัลพัทยา,คดีเดินขบวนไปหน้ากองทัพบก หรือ #ARMY๕๗ 



๙ 
 

และคดีชุมนุมท่ีหน้าสหประชาชาติหรือ #UN๖๒ โดยในการตั้งข้อกล่าวหาต่อกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนั้นถูกแบ่งเป็น 
๒ กลุ่มด้วยกันคือ กลุ่มแกนน าซึ่งถูกด าเนินคดีด้วยมาตรา ๑๑๖ (ยุยงปลุกปั่น) และขัดค าสั่ง คสช.ฉบับที่๓/๒๕๕๘ 
(ชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป) ในขณะที่กลุ่มผู้เข้าร่วมถูกด าเนินคดีด้วยข้อหาขัด พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ 
และขัดค าสั่งคสช.ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘ กลุ่มฟ้ืนฟูประชาธิปไตยได้เผยแพร่เอกสารจากหนึ่งในคดีที่ส าคัญของกลุ่ม 
แกนน าคนอยากเลือกตั้งที่ได้กลายเป็นหนึ่งในตัวอย่างส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงการใช้คดีความเป็นเครื่องมือในการ
ปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กรณีคนอยากเลือกตั้งราชดําเนิน (RDN๕๐) มีประชาชนถูกด าเนินคดี
จากการชุมนุมอย่างสงบมากถึง ๕๐ คน และ ๗  คนถูกด าเนินคดีด้วยข้อหาร้ายแรงด้วยมาตรา ๑๑๖  
โดยในระหว่างการต่อสู้ทางชั้นศาล มีหลักฐานชิ้นส าคัญคือพยานเอกสารโจทย์ (เอกสารหมายจ.๑๔) ที่ฝ่ายโจทก์
และผู้กล่าวหา (ผู้แทนฝ่ายกฎหมายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ)  ได้ส่งเข้ามาเป็นหลักฐานในคดี  
หัวข้อเอกสารชื่อ “ข้อพิจารณา กรณี กลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้าน คสช. ที่บริเวณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อ ๑๐ ก.พ. ๖๑” 
แต่ไม่ปรากฏชื่อและหน่วยงานผู้จัดท าเอกสาร เอกสารดังกล่าวมีเนื้อหาส าคัญท่ีกล่าวถึงการวิเคราะห์ข้อดี - ข้อเสีย
ของการแจ้งความด าเนินคดีต่อกลุ่มแกนน าทั้ง ๖ คนในคดีดังกล่าว ข้อความตัวอย่างจากเอกสาร๔ ดังต่อไปนี้ 

ในส่วนข้อดี เอกสารระบุว่า“การปฏิบัติของฝ่ายเราที่ผ่านมาตลอด ๓ ปีกับกลุ่มต่อต้าน คสช. พบว่า 
เมื่อฝ่ายรัฐบาลแจ้งความด าเนินคดีไปแล้ว แต่กลุ่มต่อต้าน คสช. ยังคงเคลื่อนไหวต่อไม่ยุติการเคลื่อนไหว แต่ทาง
ฝ่ายรัฐบาลกลับไม่เคยแจ้งความซ้ าในทันทีแต่อย่างใด ดังนั้น หากครั้งนี้ฝ่ายรัฐบาลด าเนินการแจ้งความซ้ า  
และจะแจ้งความซ้ าทุกครั้งที่กลุ่มต่อต้าน คสช. ออกมาเคลื่อนไหว ก็อาจจะส่งผลท าให้แกนน ากลุ่มฯ เกิดความ
กดดัน และเป็นการจ ากัดเสรีในการปฏิบัติของฝ่ายต่อต้าน คสช. ท าให้ระดับความรุนแรงในการปราศรัยปลุกระดม
ถูกลดระดับลง” 

“ยกตัวอย่างกรณีการชุมนุมปราศรัยเมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๑ เมื่อเปรียบเทียบกับการชุมนุมเมื่อ ๒๗ ม.ค. ๖๑ 
จะเห็นได้ว่าลดความรุนแรงในการปราศรัยโจมตีลงไปมาก อีกทั้งการแจ้งความฯ ในลักษณะดังกล่าวยังอาจเป็น
สาเหตุส าคัญที่ท าให้ฝ่ายต่อต้าน คสช. ต้องทิ้งช่วงระยะเวลาในการนัดการชุมนุมครั้งต่อไปให้ห่างออกไปมากขึ้น 
ดังเช่นล่าสุด ที่ฝ่ายต่อต้าน คสช. ไม่นัดวันเวลาชุมนุมล่วงหน้า ทั้งนี้การแจ้งความด าเนินคดีซ้ านั้น ควรที่จะมุ่งหวัง
เพียงเพ่ือเพ่ิมความกดดันและสร้างความยุ่งยากสับสนให้กับแกนน าฯ มากกว่าที่จะมุ่งหวังเพ่ือควบคุมตัวแกนน า  
ไปขังไว้ในเรือนจ า เนื่องจากที่ผ่านมาการคุมขังแกนน านั้นมักเป็นจุดล่อแหลมของฝ่ายรัฐบาลที่จะถูกกลุ่ม 
สิทธิมนุษยชนในไทย และต่างประเทศ หรือนักวิชาการ สื่อต่างๆ รวมตัวกันออกมากดดันรัฐบาลให้ปล่อยตัว  
ในภายหลัง อันจะส่งผลเสียกับฝ่ายรัฐบาลมากกว่า” 

ในส่วนข้อเสีย เอกสารระบุว่า “หากฝ่ายรัฐบาลเร่งด าเนินการแจ้งความด าเนินคดีกับกลุ่มแกนน า 
และขยายถึงผู้ร่วมชุมนุมบางส่วนรวดเร็วจนเกินไป อาจเป็นการกระตุ้นให้ฝ่ายต่อต้าน คสช. และมวลชนแนวร่วม
สามารถสร้างกระแสต่อต้าน รวมทั้งการปฏิบัติการข่าวสาร (IO) เพ่ือปลุกระดมมวลชนให้ลุกฮือในวงกว้างได้อย่าง
รวดเร็วและง่ายขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมวลชนกลุ่มเสื้อแดงเดิมที่ยังไม่แสดงท่าทีและประชาชนที่ยังวางตัวเป็นกลาง
ก าลังติดตามท่าทีของรัฐบาล และคสช. ว่าจะด าเนินการอย่างไรกับการชุมนุมในครั้งนี้ ดังนั้น การแจ้งความฯ  

                                                           
๔ https://prachatai.com/journal/2019/11/85335 
 

https://prachatai.com/journal/2019/11/85335


๑๐ 
 

จึงควรต้องดึงระยะเวลาออกไป เพ่ือให้มวลชนกลุ่มดังกล่าวซึ่งมีจ านวนมากหันไปสนใจข่าวสารอ่ืนๆ แทนก่อน  
แล้วจึงค่อยเริ่มแจ้งความด าเนินคดีต่อไป” 

อย่างไรก็ตาม ร.ต.อ.สุวิทย์  มันหาท้าว พนักงานสอบสวน สน.นางเลิ้ง พนักงานสอบสวนได้เบิกความ 
ในระหว่างการสืบพยานว่าพลตรีบุรินทร์ ทองประไพได้มอบเอกสารดังกล่าวมาให้พร้อมกับพยานหลักฐานชิ้นอ่ืน ๆ 
ในคด ี

 
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง  นายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์  และ 

นางสาวณัฏฐา  มหัทธนา ในข้อหา หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา อันเนื่องมาจากการรายงานสถานการณ์การ
เลือกตั้ง ๒๕๖๒ นอกจากนั้นแล้ว ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่า นายพริษฐ์  ชิวารักษ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
นายสิรวิชญ์  เสรีธิวัฒน์ นักกิจกรรมทางการเมืองและนางพะเยาว์ อัคฮาด (หรือแม่น้องเกด มารดาพยาบาลอาสา
ที่เสียชีวิตจากเหตุล้อมปราบปี ๒๕๕๓) ได้ถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นโจทย์ยื่นฟ้องหมิ่นประมาทจากการ
วิพากษ์วิจารณ์การท างานและเข้าร่วมกิจกรรมล่ารายชื่อถอดถอน กกต. 

กรณีสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ออกหนังสือเรียก รศ.โกวิท  วงศ์สุรวัฒน์ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ 
พบเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒  ภายหลังจากที่มีทวิตเตอร์ชื่อ 
kovitw@kovitw๑ พร้อมรูปถ่ายของ รศ.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์  ได้โพสต์ข้อความวิพากษณ์วิจารณ์การท างานของ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 



๑๑ 
 

กรณีสฤณี  อาชวานันทกุล เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ สฤณี อาชวานันทกุล นักเขียน นักแปล 
นักวิจัย และนักวิชาการอิสระได้เปิดเผยผ่านเฟสบุ๊คของตนว่า ได้รับหมายเรียกเข้าให้การในฐานะผู้ถูกกล่าวหา
ละเมิดอ านาจศาล จากแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา จากการเขียนบทความเรื่อง “อันตรายของภาวะ “นิติศาสตร์
นิยมล้นเกิน” (อีกที) กรณีหุ้นสื่อของผู้สมัคร ส.ส.” ซึ่งเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเมื่อเดือนพฤษภาคม 
ที่ผ่านมา 

กรณีการแจ้งความต่อตัวแทนพรรคฝ่ายค้านและนักวิชาการ  โดยพล.ต.บุรินทร์  ทองประไพ  
ได้รับมอบอ านาจจากแม่ทัพภาคที่ ๔ ในฐานะผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ ให้แจ้งความร้องทุกข์ 
ด าเนินคดีในข้อหายุยงปลุกปั่น (มาตรา ๑๑๖) กับบุคคลรวม ๑๒ คน อันประกอบด้วยตัวแทนพรรคฝ่ายค้าน 
และนักวิชาการที่เข้าร่วมเสวนาในงาน “พลวัตแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่นับหนึ่งรัฐธรรมนูญใหม่”  
ที่บริเวณลานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี โดยกล่าวหาว่าการพูดเชิงวิชาการของนางชลิตา  บัณทุวงศ์ อาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นการพูดท่ียุยง บิดเบือนข้อมูลเพื่อให้เกิดการแบ่งแยกดินแดน๕ 

กรณีนายดนัย  อุสมา ศิลปินชาวภูเก็ต ถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจจับกุมตัวและถูกแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา 
๑๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐ “น าเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์  
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน” เมื่อวันที่  
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า(โควิด๑๙) ภายหลังจากที่นายดนัยได้โพสต์
ข้อความในเฟสบุ๊คว่า ระหว่างที่ตนเดินทางกลับจากต่างประเทศเข้าผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ โดยที่ไม่มีการตรวจ
คัดกรองผู้โดยสารที่สนามบินสุวรรณภูมิ การด าเนินคดีต่อนายดนัยได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากองค์กรณ์ด้าน 
สิทธิมนุษยชน เช่น แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ว่าเป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน๖  

กรณีการดําเนินคดีต่อนักกิจกรรมและประชาชนตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯจากการชุมนุมทางการเมือง 
ภายหลังจากที่พบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย รัฐบาลได้มีการประกาศใช้พระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ .ศ.๒๕๔๘ (พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา และมีการขยายระยะเวลา 
การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเรื่อยมา แม้จะไม่พบการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางของโควิด-19 ในประเทศไทย
แล้วก็ตาม นอกจากนั้นแล้ว ที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจะไม่ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯกับการชุมนุม 
ทางการเมืองของประชาชน แต่อย่างไรก็ตาม จากการเก็บสถิติข้อมูลคดีความของศูนย์ทนายความเพ่ือ 
สิทธิมนุษยชน พบว่า “ตั้งแต่มีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา จนถึงวันที่ 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีการน ากฎหมายฉบับนี้มาใช้กล่าวหาด าเนินคดีกับประชาชนซึ่งแสดงออกทางการเมือง  
ไปแล้วอย่างน้อยใน ๑๗ คดี คิดเป็นผู้ถูกกล่าวหาจ านวน ๖๓ คน”๗ และถึงแม้ว่าต่อมาจะมีการออกข้อก าหนด 
พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯฉบับที่ ๑๓๘ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งระบุให้สามารถจัดการชุมนุมได้ตามกฎหมายว่าด้วย
การชุมนุมสาธารณะ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค แต่อย่างไรก็ตาม พบว่ายังคงมีประชาชนและ 

                                                           
๕ อ่านรายชื่อผู้ถกูด าเนินคดีทั้ง ๑๒ คนได้ที่ : มติชนสุดสัปดาห์ “‘วันนอร’์ ชี้ อาจารย์พูดวิชาการ เล็งฟ้องกลับกอ.รมน. ยันฝ่ายค้านไม่แตะรธน.หมวด 

๑,๒” เผยแพร่วันที ่วันศุกร์ที ่๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
๖https://www.amnesty.or.th/latest/news/777/ 
๗ https://www.tlhr2014.com/?p=20836 
๘ https://news.thaipbs.or.th/content/295086 
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๑๒ 
 

นักกิจกรรมถูกด าเนินคดดี้วยข้อหาฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เช่น ๑.กรณีการชุมนุมธรรมศาสตร์จะไม่ทน ณ ธรรมศาสตร์รังสิต 
(๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓) และ ๒.คดีแฮร์รี่พอตเตอร์ ณ อณุสาวรีย์ประชาธิปไตย(๓สิงหาคม๒๕๖๓) ซึ่งในคดีนี้มีการ
ด าเนินคดดี้วยข้อหาทั้ง พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะและ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ แก่ประชาชน 

กรณีเพนกวิน พริษฐ์  ชิวารักษ์ถูกดําเนินคดีในข้อหาละเมิดอํานาจศาล คดีดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์ที่เพนกวิน พริษฐ์  ชิวารักษ์ ได้จัดกิจกรรมให้ก าลังใจนายอานนท์  น าภาและนายภาณุพงศ์  จาดนอก 
ที่ถูกควบคุมตัวและถูกน าตัวมาขออ านาจศาลอาญาฝากขัง เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ บริเวณศาลอาญา  
ถนนรัชดาภิเษก โดยนายพริษฐ์ได้ถูกศาลอาญาแจ้งข้อกล่าวหาละเมิดอ านาจศาลจากเหตุการณ์ดังกล่าว 

กรณีการดําเนินคดีและออกหมายจับนักกิจกรรมที่จั ดชุมนุมทางการเมือง นับจากการชุมนุม 
แฟลชม็อบทางการเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา พบว่ามีการชุมนุมอย่างน้อยสามครั้ง
ที่มีการด าเนินคดีตั้งข้อกล่าวหา “ยุยงปลุกปั่น” ตามประมวลกฎหมายอาญา ๑๑๖ ได้แก่ การชุมนุมของกลุ่ม
เยาวชนปลดแอกในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓, การชุมนุมแฮรี่พอตเตอร์ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓, และการ
ชุมนุมธรรมศาสตร์จะไม่ทนในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งจากรายงานข่าวเบื้องต้นพบว่ามีนักกิจกรรมและ
ประชาชนอย่างน้อย ๑๔ คนถูกจับกุมตามหมายจับในข้อหา “ยุยงปลุกปั่น” โดยบางคน อาทิอานนท์  น าภา 
และภาณุพงศ์  จาดนอก ถูกจับกุมตามหมายจับในหลายคดีด้วยกัน การออกหมายจับซึ่งน าไปสู่การจับกุม 
นักกิจกรรมดังกล่าว ถูกตั้งข้อสังเกตหลายประการด้วยกัน เช่น การที่ต ารวจออกหมายจับแทนหมายเรียก  
แม้จะเป็นการออกหมายจับตามมาตรา ๑๑๖ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถออกหมายจับได้ แต่พนักงานสอบสวน
สามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณากรณีที่ผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและไม่มีพฤติการณ์หลบหนี นอกจากนั้น
ยังมีประเด็นเรื่องความเหมาะสมในกระบวนการจับกุม เช่น การจับกุมแกนน าก่อนขึ้นปราศรัยกิจกรรม  
การมีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบคอยติดตามแกนน า เป็นต้น 

นอกจากการด าเนินคดีต่อประชาชนและนักกิจกรรมที่ใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกแล้วนั้น 
พบว่า ในช่วงหลังการรัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ได้ออกค าสั่งที่เป็นทางการ เรียกบุคคลให้ไปรายงานตัวจ านวน ๔๗๒ รายชื่อ๙ ต่อมามีการก าหนดให้การ 
ไม่ไปรายงานตัวตามค าสั่งเรียกของคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้น เป็นความผิดตามประกาศ คสช. ฉบับที่  
๔๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยก าหนดโทษทางอาญาให้ผู้ฝ่าฝืนต้องโทษจ าคุกไม่เกิน ๒ ปี  
หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ซึ่งผู้ที่ไม่เข้ารายงานตัวตามค าสั่งดังกล่าว ได้ถูกฝ่ายกฎหมาย
ของคสช. เข้าแจ้งความด าเนินคดี และออกหมายจับโดยศาลทหาร ในขณะที่บุคคลที่ยินยอมเข้ารายงานตัวตาม
ค าสั่งดังกล่าวได้ถูกควบคุมตัวในค่ายทหารและถูกบังคับให้ลงนามในเงื่อนไขข้อกตกลงว่าจะไม่เคลื่อนไหวทาง  
การเมืองอีก 

จากการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้ลี้ภัยการเมืองไทยจ านวน ๙ คนที่สูญหายและฆาตกรรม พบว่ามีถึง  
๖ คนด้วยกันที่ถูกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เรียกรายงานตัวหลังการท ารัฐประหาร แต่บุคคลทั้ง ๖ คน 
ได้ตัดสินใจไม่เข้ารายงานตัวตามค าสั่งเรียกของ คสช. ซึ่งรายชื่อทั้ง ๖ คน ประกอบด้วย๑๐ 

                                                           
๙ https://www.tlhr2014.com/?p=18422 
๑๐ พบ ๖ ผู้ลี้ภัยที่ถูกอุ้มหายเคยถูก คสช บอกไม่รู้จัก .หัวหน้า คสช - เรียกรายงานตวั.'วันเฉลิม' https://prachatai.com/journal/2020/06/88077 

https://www.tlhr2014.com/?p=18422
https://prachatai.com/journal/2020/06/88077
https://prachatai.com/journal/2020/06/88077


๑๓ 
 

๑. วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ถูกคณะรักษาความสงบแห่งชาติเรียกให้ไปรายงานตัวตามค าสั่งที่ ๔๔/ 
๒๕๕๕๗ 

๒. ชูชีพ ชีวะสุทธิ์ ถูกคณะรักษาความสงบแห่งชาติเรียกให้ไปรายงานตัวตามค าสั่งที่ ๔๙/ ๒๕๕๗ 
๓. ชัชชาญ บุปผาวัลย์ ถูกคณะรักษาความสงบแห่งชาติเรียกให้ไปรายงานตัวตามค าสั่งที่ ๖๑/ ๒๕๕๗ 
๔. อิทธิพล สุขแป้น ถูกคณะรักษาความสงบแห่งชาติเรียกให้ไปรายงานตัวตามค าสั่งที่ ๒๕/ ๒๕๕๗ 
๕. พุฒิพงษ์ กชธรรมคุณ ถูกคณะรักษาความสงบแห่งชาติเรียกให้ไปรายงานตัวตามค าสั่งที่ ๕๗/ ๒๕๕๗ 
๖. สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ ถูกคณะรักษาความสงบแห่งชาติเรียกให้ไปรายงานตัวตามค าสั่งที่ ๕๗/ 

๒๕๕๗ 
ปัญหาของการนําพลเรือนขึ้นศาลทหารในยุคคสช. 

ศาลทหาร ด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีที่พิพากษาคดีภายใต้พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร  
พ.ศ.๒๔๙๘ สังกัดอยู่ในกระทรวงกลาโหม โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้รับผิดชอบ โดยเหตุผล 
ในการต้องมีศาลทหารตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.๒๔๙๘ ระบุว่าเพ่ือ หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา 
ความเคร่งครัดในการลงโทษและเพ่ือความเป็นระเบียบวินัยของทหาร ความสงบเรียบร้อย รวดเร็ว เด็ดขาด และ
การที่ศาลพลเรือนมเีขตอ านาจไม่ครอบคลุมในบางพ้ืนที่ โดยศาลทหารมี ๓ ประเภทด้วยกัน ดังนี้ 

๑. ศาลทหารในเวลาปกติ คือ ศาลทหารที่ต้ังประจ าอยู่แล้วในสถานการณ์บ้านเมืองปกติ และแยกออก
จากศาลยุติธรรม 

๒. ศาลทหารในเวลาไม่ปกติ ท าหน้าที่ในเวลาที่มีการรบหรือมีการประกาศใช้กฎอัยการศึก 
๓. ศาลอาญาศึก คือ ศาลทหารที่ตั้งเฉพาะกิจเมื่อมีสงครามหรือการรบเกิดขึ้น มีอ านาจอยู่เฉพาะเขต

พ้ืนที่ที่กองก าลังทหารตั้งอยู ่
หลังการประกาศยึดอ านาจโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้มีการ

ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗  
พร้อมออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติก าหนดให้คดีความผิดบางประเภทต้องอยู่ในอ านาจพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลทหาร โดยมีคดีดังต่อไปนี้ 

๑. ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทและผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา ๑๐๗-๑๑๒ 

๒. ความผิดต่อความม่ันคงของรัฐภายในราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๓ - ๑๑๘ 
๓. ความผิดตามประกาศหรือค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
๔. คดีท่ีมีข้อหาว่ากระท าความผิดฐานมีหรือใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่ใช้เฉพาะแต่

การสงครามที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน  
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ไม่ว่าจะมีข้อหาว่ากระท าผิด 
อย่างอ่ืนด้วยหรือไม่ ที่กระท าตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ เป็นต้นไป 

ซึ่งจากประกาศดังกล่าวท าให้พลเรือนที่กระท าความผิดตาม ๔ ประเด็นด้านต้นนั้นต้องถูกน าตัว 
ขึ้นพิจารณาคดีในศาลทหาร ต่อมาวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติได้ใช้มาตรา ๔๔ ออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๕๕/๒๕๕๙ ยกเลิกการน า 
พลเรือนขึ้นศาลทหารเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นหลังวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ แต่ไม่มีผลย้อนหลังและไม่รวมคดี 



๑๔ 
 

ที่ด าเนินอยู่ในศาลทหาร จึงท าให้ยังคงมีคดีความของพลเรือนที่ค้างอยู่ในการพิจารณาคดีของศาลทหาร๑๑ อย่างไร
ก็ตาม การน าพลเรือนข้ึนศาลทหารได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

 ปัญหาเรื่องการขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลางของผู้พิพากษาศาลทหาร ศาลทหารไทย 
ไม่เป็นอิสระจากหน่วยงาน่ายบริหารเนื่องจากศาลทหารเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้กระทรวงกลาโหม 
โดยตุลาการในศาลทหารคือนายทหารที่ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนในการพิจารณาคดี
ของจ าเลย ท าให้ขาดความเป็นอิสระจากคู่ความ ในบางคดีศาลพิจารณาคดีโดยไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะ 

 ประสิทธิภาพของตุลาการพระธรรมนูญ โดยในพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ .ศ.๒๔๙๘  
ไม่ปรากฏเงื่อนไขว่า ตุลาการพระธรรมนูญต้องผ่านการสอบเนติบัณฑิตไทย ต้องผ่านการสอบเป็นผู้
พิพากษาหรือต้องมีประสบการณ์ด้านคดีความ โดยศาลทหารชั้นต้นประกอบด้วยผู้พิพากษาสามคน 
มีเพียงคนเดียวที่ต้องจบการด้านกฎหมาย ส่วนอีกสองคนเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรและเข้าร่วม 
ในองค์คณะในฐานะตัวแทนของผู้บังคับบัญชา๑๒ 

                                                           
๑๑ https://prachatai.com/journal/2016/09/67883 
๑๒ https://prachatai.com/journal/2016/09/67883 
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ภาคผนวก ข 
เค้าโครงโดยสังเขปของรา่งพระราชบญัญัติ 
ชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 



 
 

ภาคผนวก ข 
เค้าโครงโดยสังเขปของร่างพระราชบัญญัติชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 

 
๑) สาระส าคัญของร่าง พ.ร.บ. สภาฯ (มี ๓๙ มาตรา) 

 อารัมภบท (ชื่อกฎหมาย นิยาม และผู้รักษาการฯ) ม. ๑ - ๕ 
 หมวด ๑ สภาชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศไทย ม. ๖ - ๑๗ 
 หมวด ๒ อ านาจ หน้าที่ ม. ๑๘ 
 หมวด ๓ คณะกรรมการสภาฯ ม. ๑๙ - ๒๓ 
 หมวด ๔ ผู้อาวุโสสภาฯ ม. ๒๔ - ๒๖ 
 หมวด ๕ ส านักงานสภาฯ ม. ๒๗ - ๒๙ 
 หมวด ๖ กองทุนสภาฯ ม. ๓๐ - ๓๗ 
 บทเฉพาะกาล ม. ๓๘ - ๓๙ 

๒) โครงสร้างสภาฯ 
 สภาชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยผู้แทนไม่เกิน ๕ คนต่อกลุ่มชาติพันธุ์ และจาก

สภาชนเผ่าพ้ืนเมืองระดับท้องถิ่น จึงครบองค์ประชุมประมาณ ๒๐๐ คนเศษ ถือเป็นกลไกที่มี
อ านาจตัดสินใจสูงสุด 

 คณะผู้อาวุโส ประกอบด้วยผู้อาวุโสชนเผ่าพ้ืนเมือง และผู้ที่ชนเผ่าพ้ืนเมืองให้ความเคารพนับถือ 
จ านวน ๑๕ คน 

 คณะกรรมการสภาฯ ประกอบด้วย ประธานสภา ๑ คน รองประธานสภา ๕ คน จาก ๕ ภาค
และอนุภาค และกรรมการ ๑๖ คน จาก ๕ ภาคและอนุภาค รวมทั้งผู้แทนเครือข่ายสตรีชนเผ่า
พ้ืนเมือง ผู้แทนเครือข่ายเยาวชนต้นกล้า รวมทั้งสิ้น จ านวน ๒๓ คน 

 ส านักงานสภา ท าหน้าที่เป็นกองเลขานุการให้แก่สภาฯ และคณะกรรมการสภาฯ 
 คณะอนุกรรมการสภาฯ และคณะท างานสภาฯ แต่งตั้งโดยมติของสภาฯ 

๓) หน้าที่และอ านาจโดยสรุปของสภาฯ 
 เป็นศูนย์กลางประสานงาน-แลกเปลี่ยน 
 ส่งเสริมวัฒนธรรม ภาษาแม่ และอาชีพที่รักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาศักยภาพ 
 พิทักษ์สิทธิชนเผ่าพ้ืนเมือง 
 ติดตามและประเมินผลกระทบจากนโยบายรัฐ 
 เสนอปัญหาและการแก้ไขต่อรัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
 ร่วมมือกับทุกฝ่ายในการพัฒนาชนเผ่าพ้ืนเมือง 

๔) หลักการส าคัญของสภาฯ 
 สิทธิในการก าหนดตนเอง และการจัดการตนเอง (Rights to Self-Determination and Self-

Governance) 
 การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและความเสมอภาค 
 พิทักษ์สิทธิชนเผ่าพ้ืนเมืองตาม UNDRIP 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
กรอบร่างพระราชบัญญัตสิ่งเสริมและ 
อนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาตพิันธุ์ พ.ศ. .... 

(ฉบับยกร่าง โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร) 



 
 

ภาคผนวก ค 
กรอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... 

(ฉบับยกร่าง โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร) 
 
หมวด ๑ บททั่วไป 

ส่วนที่ ๑ ขอบเขตและความหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ 
- ขอบเขตของกลุ่มชาติพันธุ์ 
- ความหมายของกลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่ม  
- การเพ่ิมเติมขอบเขตของกลุ่มชาติพันธุ์ 

ส่วนที่ ๒ สิทธิของชาวกลุ่มชาติพันธุ์ 
- หลักการพ้ืนฐานของการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการส่งเสริมการสร้าง 

ความเสมอภาคแก่กลุ่มชาติพันธุ์ 
- สิทธิของชนชาวกลุ่มชาติพันธุ์ (เฉพาะคนที่เกิดและมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยมาแต่

ดั้งเดิม) 
- สิทธิของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ 
- สิทธิคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ในกระบวนการยุติธรรม 
- สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางเลือกส าหรับกลุ่มชาติพันธุ์ 

ส่วนที่ ๓  หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ 
- หน้าที่ในการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่กลุ่มชาติพันธุ์เช่นเดียวกับกลุ่ม      

ชาติพันธุ์อ่ืน 
- หน้าที่ในการคุ้มครองที่อยู่อาศัย ที่หากิน และท่ีท ากิน 
- หน้าที่ในการคุ้มครองภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ของกลุ่มชาติพันธุ์ 
- หน้าที่ในการกันเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์จากเขตพ้ืนที่สงวนเพ่ือประโยชน์

ของรัฐในด้านต่าง ๆ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการคุ้มครองสิทธิของกลุ่ม     
ชาติพันธุ์ 

 
หมวด ๒ การส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ 

ส่วนที่ ๑ การจัดท าข้อมูลและบันทึกประวัติศาสตร์ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ 
- คณะกรรมการจัดท าข้อมูลและบันทึกประวัติศาสตร์ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ 
- ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มีหน้าที่เสนอข้อมูลและเป็นกรรมการ 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๕ คน 
- กรรมการจากสมัชชาจ านวน ๕ คน 

ส่วนที่ ๒ การก าหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิทธิในวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ 
- การก าหนดเขตพื้นท่ีการประกาศเขต และการบริหารเขตพ้ืนที่ 
- คณะกรรมการประจ าเขตพ้ืนที่  
- สิทธิและหน้าที่ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
- การคุ้มครองประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตพ้ืนที่ 
- การจัดท าโฉนดชุมชนในพ้ืนที่คุ้มครองสิทธิในวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ 



๒ 
 

ส่วนที่ ๓ การคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาในวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ 
ส่วนที่ ๔ การจัดท าธรรมนูญของเขตพื้นที่คุ้มครองสิทธิในวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ 

 
หมวด ๓ คณะกรรมการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และสมัชชาพัฒนาวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ 

ส่วนที่ ๑ องค์ประกอบ อ านาจและหน้าที่คณะกรรมการ 
ก) องค์ประกอบ 

(๑) นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมที่ดินปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ อธิบดีกรมอุทยานฯ อธิบดีกรมป่าไม้   
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว  ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและ  
ความมั่นคงมนุษย์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกองทัพบก ผู้แทนกองทัพเรือ เลขาธิการสภาความมั่นค งฯ 
ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้อ านวยศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๐ คน  
(๔) กรรมการผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ จ านวน ๑๐ คน  
(๕) กรรมการผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม จ านวน ๕ คน  

ข) อ านาจหน้าที่ 
(๑) ก าหนดมาตรการและนโยบายการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีกลุ่มชาติพันธุ์ 
(๒) หลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ิมเติมขอบเขตของกลุ่มชาติพันธุ์ 
(๓)  ก าหนดพ้ืนที่และการใช้พ้ืนที่การส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีกลุ่มชาติพันธุ์ 
(๔) การช่วยเหลือประชาชนทางสังคมและกฎหมายแก่กลุ่มชาติพันธุ์ 
(๕) ก าหนดระเบียบและวิธีการท างานสมัชชาพัฒนาวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์  

ส่วนที่ ๒ สมัชชาพัฒนาวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ 
ก) องค์ประกอบ  

- ผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มชาติพันธุ์ละสามคน เป็นสมาชิก 
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านชาติพันธุ์ที่ได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยซึ่งผู้แทนกลุ่มชาติ

พันธุ์เลือก จ านวน ๑๐ คน เป็นสมาชิก 
- ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนที่ท างานด้านกลุ่มชาติพันธุ์ที่ผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์เลือก

จ านวน ๑๐ คนเป็นสมาชิก 
ข) อ านาจหน้าที่ 

- เลือกสมาชิกสมัชชาเป็นกรรมการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ทุก
ประเภทเว้นแต่กรรมการโดยต าแหน่ง 

- เสนอแนะการส่งเสริมและการอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ต่อคณะกรรมการส่งเสริม
และอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ 

- เสนอแนะพ้ืนที่และการใช้พ้ืนที่การส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีกลุ่มชาติพันธุ์ 
 
ส่วนที่ ๓ ส านักงานส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ 

- จัดตั้งส านักงานส่งเสริมและอนุรักษ์ เป็นองค์การมหาชน  
- เลขาธิการและรองเลขาธิการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านชาติพันธุ์ มีวาระ ๔ ปี  
- บุคลากรภายในส านักงานมีฐานะเป็นพนักงานในองค์การมหาชน 



๓ 
 
หมวด ๔ การเพิกถอนพื้นที่ทับซ้อนพื้นที่การส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ 

ส่วนที่ ๑ การเพิกถอนที่ดินป่าไม้ อุทยานฯ และเขตสงวนต่างๆ 
ส่วนที่ ๒ การเพิกถอนโฉนดที่ดินในเขตพ้ืนที่การส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ 
 

หมวด ๕ กองทุนส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ 
- เงินประเดิม 
- เงินประจ าปีจากงบประมาณ 
- เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่การส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ 
- เงินค่าปรับจากการกระท าความผิดเกี่ยวกับธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

 
บทก าหนดโทษ 



 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
กรอบร่างพระราชบัญญัตสิ่งเสริมและ 
คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... 
(ฉบับยกร่าง โดยคณะอนุกรรมาธิการ 

เพื่อพิจารณาศึกษาด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
และกลุ่มชาติพันธุ์) 



 
 

ภาคผนวก ง 
กรอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... 

(ฉบับยกร่าง โดยคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มชาติพันธุ์) 
 

หมวดบทท่ัวไป 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ....” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับใด ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วซึ่งขัดหรือแย้งกับ 

บทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“กลุ่มชาติพันธุ์” หมายความว่า กลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ

ความเชื่อร่วมกัน  ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงชนเผ่าพื้นเมืองด้วย 
“พหุชาติพันธุ์” หมายความว่า กลุ่มคนที่มี อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่หลากหลาย กลมกลืน 

และแตกต่างกัน ที่อยู่ร่วมกันในสังคม โดยแต่ละชาติพันธุ์มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และได้รับ
การคุ้มครองอย่างเสมอภาค 

“พหุวัฒนธรรม” หมายความว่า ความหลากหลายของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ความเชื่อ ของกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันในสังคม โดยแต่ละวัฒนธรรมมีคุณค่าทัดเทียมกัน 

“การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ” หมายความว่า การจ าแนก การกีดกัน การจ ากัด หรือการเลือก  
โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของเชื้อชาติ สีผิว เชื้อสายหรือชาติก าเนิดหรือเผ่าพันธุ์ก าเนิด ซึ่งมีเจตนาหรือมีผลให้  
เกิดการระงับหรือปิดก้ันการเคารพสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคล  

มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพ
ได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน  หรือเพ่ือคุ้มครองหรืออ านวยความสะดวกให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์  ย่อมไม่ถือว่าเป็นการ
เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์แห่งชาติ 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ
และประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น 
 
หมวดการส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ 

มาตรา ๖  ประเทศไทยเป็นประเทศพหุชาติพันธุ์และพหุวัฒนธรรม 
มาตรา ๗  การส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ต้องสอดคล้องกับพันธะกรณีท่ีประเทศไทยผูกพัน 
มาตรา ๘  ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการเหยียดหยาม สร้างความเกลียดชัง หรือเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ

ต่อกลุ่มชาติพันธุ์ 
มาตรา ๙  การก าหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานรัฐ 

องค์กรเอกชน หรือองค์กรใดในลักษณะที่เป็นการเหยียดหยาม สร้างความเกลียดชัง หรือเลือกปฏิบัติทาง  
เชื้อชาติต่อกลุ่มชาติพันธุ์จะกระท ามิได้ 



๒ 
 

การกระท าในลักษณะที่เป็นการเหยียดหยาม สร้างความเกลียดชัง หรือเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ทางเชื้อชาติต่อกลุ่มชาติพันธุ์ตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการกระท าหรืองดเว้นกระท าการ ที่แม้จะมิได้
มุ่งหมายให้เป็นการเหยียดหยาม สร้างความเกลียดชัง หรือเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติต่อกลุ่มชาติพันธุ์โดยตรง  
แต่ผลของการกระท านั้นท าให้กลุ่มชาติพันธุ์ต้องเสียสิทธิที่ควรได้รับเพราะเหตุแห่งการเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ด้วย 

มาตรา ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใด อันเป็น
การเหยียดหยาม สร้างความเกลียดชัง หรือเลือกปฏิบัติโดยทางเชื้อชาติต่อกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ก่อให้เกิด 
ความเสียหายแก่ เกียรติยศ ชื่อเสียง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ 

มาตรา ๑๑ กลุ่มชาติ พันธุ์มีสิทธิอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู และส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม 

กลุ่มชาติพันธุ์มีสิทธิใช้ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาด้านภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ ตลอดจน 
มีหลักสูตรการศึกษาที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 

มาตรา ๑๒ กลุ่มชาติพันธุ์มีสิทธิจัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน ตามวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 

มาตรา ๑๓ กลุ่มชาติพันธุ์มีสิทธิได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
มาตรา ๑๔ กลุ่มชาติพันธุ์มีสิทธิได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ของชุมชน 

และกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนและวิถีชาติพันธุ์  รวมทั้งได้รับการคุ้มครองในการเข้าร่วมและด าเนิน
กิจกรรม 

มาตรา ๑๕  กลุ่มชาติพันธุ์มีสิทธิได้รับการส่งเสริมในการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางสังคม  
โดยได้รับการจัดสรรที่ค านึงถึงสัดส่วนของกลุ่มชาติพันธุ์ 

มาตรา ๑๖  กลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองในการเข้าถึงเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานและ 
สิทธิมนุษยชน 

มาตรา ๑๗  กลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการคุ้มครอง มีสิทธิครอบครองและสิทธิในการจัดการ พ้ืนที่ชุมชน
และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม พ้ืนที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ท ากิน พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ 
 
หมวดคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ 

มาตรา ๑๘  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์แห่งชาติ ประกอบด้วย 
(๑)  นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ  
(๒)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นรองประธานกรรมการ  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม(๔) เลือกกันเอง  
๑ คน เป็นรองประธานกรรมการ 

(๓)  กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน ๗ คน ได้แก่  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล ะ
สิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกรรมการ 

(๔)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๗ คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากการสรรหาของสภากลุ่ม 
ชาติพันธุ์และชนเผ่าพ้ืนเมือง  แบ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านกลุ่มชาติพันธุ์ จ านวน 
๕ คน และผู้แทนองค์กรที่ท างานด้านกลุ่มชาติพันธุ์ จ านวน ๒ คน 

(๕)  กรรมการผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ จ านวน ๗ คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากการสรรหาของ 
สภากลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพ้ืนเมือง 



๓ 
 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ  และมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการในกรมจ านวนไม่เกินสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๑๙  ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
มาตรา ๒๐  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์มีวาระการด ารงต าแหน่ง 

คราวละสามปี 
เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการ

ผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ขึ้นใหม่  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งพ้นจากต าแหน่ง  
ในวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์
ซึ่งได้รับต าแหน่งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งพ้นจากต าแหน่งเพราะครบวาระอาจ
ได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

มาตรา ๒๑  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
และกรรมการผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่  
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

มาตรา ๒๒  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์พ้นจากต าแหน่ง 
ก่อนครบวาระ ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันเป็นกรรมการแทน และให้ผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

ในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์แทนต าแหน่งที่ว่าง 
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

มาตรา ๒๓ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม หากรองประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละสามครั้ง 
มาตรา ๒๔ คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบาย มาตรการ ระเบียบและแผนปฏิบัติงานเพ่ือส่ง เสริมและคุ้มครอง
กลุ่มชาติพันธุ์ในทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 

(๒) เสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ 
ต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) เสนอความเห็นและให้ค าปรึกษาต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย 
โครงการ หรือการด าเนินการอื่นใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อกลุ่มชาติพันธุ์ 



๔ 
 

(๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือ
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

(๕) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมและ
คุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัด รวมทั้ง  
ให้ค าแนะน าและเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ในกรุงเทพมหานครและระดับจังหวัด 

(๖) ด าเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวกับการส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ 
มาตรา ๒๕ คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติการตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย 
ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือ

คณะท างาน โดยอนุโลม 
มาตรา ๒๖ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 

(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) 
เลือกกันเอง ๑ คน เป็นรองประธานกรรมการ 

(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน ๗ คน ได้แก่  ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน ผู้แทน
กรมการปกครอง ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้แทนส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ผู้แทนศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
เป็นกรรมการ 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๗ คน ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจาก 
ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านกลุ่มชาติพันธุ์ จ านวน ๕ คน และ
ผู้แทนองค์กรที่ท างานด้านกลุ่มชาติพันธุ์ จ านวน ๒ คน 

(๕) กรรมการผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ จ านวน ๗ คน ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
แต่งตั้ง 

ให้ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสังคม เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้คณะกรรมการส่งเสริมและ
คุ้มครองกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการในส านักจ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัด ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นรองประธาน

กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) เลือกกันเอง ๑ คน เป็นรองประธาน
กรรมการ 

(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน ๗ คน ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พัฒนาการจังหวัด ยุติธรรมจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด เป็นกรรมการ 



๕ 
 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๗ คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านกลุ่มชาติพันธุ์ จ านวน ๕ คน และผู้แทน
องค์กรที่ท างานด้านกลุ่มชาติพันธุ์ จ านวน ๒ คน 

(๕) กรรมการผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ จ านวน ๗ คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง 
ให้ผู้ อ านวยการศูนย์ประสานงานส่ง เสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติ พันธุ์จั งหวัด  

เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้คณะกรรมการส่ งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดแต่งตั้ง
ข้าราชการในจังหวัดจ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๘  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับในการด ารง
ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การแต่งตั้งกรรมการแทน  และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ โดยอนุโลม  เว้นแต่อ านาจของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๑ (๓) และมาตรา ๒๒ 
ให้เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๒๙  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับกับการประชุมและการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานของคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์กรุงเทพมหานครและ
คณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัด โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๐ คณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการ
ส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัด มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับก าหนดนโยบาย มาตรการ ระเบียบและ
แผนปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์  

(๒)  ให้ค าปรึกษา แนะน า และประสานงาน แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการ
ด าเนินการที่เก่ียวกับกลุ่มชาติพันธุ์หรืออาจมีผลกระทบต่อกลุ่มชาติพันธุ์ 

(๓)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานกลุ่มชาติพันธุ์ รวมทั้งจัดท าแผนส่งเสริมและ
คุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ระดับจังหวัด 

(๔)  ปฏิบัติการ อ่ืนใดตามที่ กฎหมายก าหนดให้ เป็นอ านาจหน้าที่หรือตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 

(๕)  ด าเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวกับการส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ 
มาตรา ๓๑  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้กรรมการและอนุกรรมการเป็น 

เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
(ยังอยู่ในระหว่างยกร่าง) 
 
 


