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เปิดข้อเสนอแนะ กสม.  
ด้านสิทธิในท่ีดินและการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒
กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๒*

ส�านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

	 ท่ีดินเป็นทรัพยากรพื้นฐานในการผลิตและสร้างสรรค	์
อาหาร	 ท่ีอยู่อาศัย	 เครื่องนุ่งห่ม	 และยารักษาโรค	ซึ่งเป็นปัจจัย
ส�าคัญในการด�ารงชีวิตและความผาสุกของมนุษย์	 โดยในทาง 
สิทธิมนุษยชนน้ัน	ท่ีดนิมักจะเชือ่มโยงถงึสิทธิหลายส่วน	ต้ังแต่สิทธิ 
พื้นฐานในการมีชีวิตของมนุษย์	 อันได้แก่ สิทธิในการเข้าถึง
อาหาร น�า้ ทีอ่ยูอ่าศยั อย่างเพยีงพอ (Rights to adequate food, 
water and housing) สิทธิเสรภีาพในการเคล่ือนย้ายถิน่และ 
ตัง้ถิน่ฐาน (Rights to freedom of movement and residence) 
และยังเชื่อมโยงไปถึงสิทธิอื่น	 ๆ	ด้วย	 เช่น สิทธท่ีิจะมส่ีวนร่วม 
ในวถีิชวีติทางวฒันธรรม (Rights to take part in cultural life) 
สิทธขิองชนพืน้เมืองในดนิแดนด้ังเดมิ อาณาเขต และทรพัยากร 
(Rights of indigenous peoples to their traditional lands,  
territories	and	resources	including	water)	เป็นต้น 

 ขณะเดียวกันท่ีดินก็เช่ือมโยงกับความอุดมสมบูรณ์ของ
ป่าไม้ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมที่ดีส�าหรับทุกคนในประเทศ 
โดยท่ีดินเป็นทรัพยากรท่ีมีจ�ากัด รัฐจึงต้องการท่ีจะสงวนรักษา
ท่ีดินเอาไว้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ดังน้ัน ในทางกฎหมาย
ท่ีดินจึงเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินหรือเป็นของรัฐเป็นล�าดับแรก  
โดยก�าหนดโทษทางอาญาส�าหรบัผู้ใช้ทีดิ่นของรฐัโดยไม่รับอนญุาต 
ไว้ในพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาต่าง ๆ  เว้นแต่ประชาชนจะ
ได้สิทธิในรูปของกรรมสิทธิ์ (ownership) หรือสิทธิครอบครอง  
(civil possession) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ประกอบประมวลกฎหมายทีด่นิ หรอืกฎหมายเฉพาะอืน่ ๆ  ประชาชน
จะได้รบัการรบัรองสทิธใินทรพัย์สนิ (Rights to property) สามารถ
จ�าหน่าย สร้างภาระผูกพัน หรืออาจถูกเอกชนด้วยกันครอบครอง
ปรปักษ์และถูกแย่งการครอบครองที่ดินได้ แล้วแต่ชนิดของท่ีดิน  
โดยท่ีรัฐไม่อาจยดึหรอืเวนคนืท่ีดนิซ่ึงประชาชนมกีรรมสทิธิห์รอืสทิธิ
ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายได้โดยพลการ เว้นแต่จะอาศยัอ�านาจ
ตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายทีต่ราขึน้เพือ่การอนัเป็นสาธารณปูโภค 
การป้องกนัประเทศ หรอืการได้มาซึง่ทรพัยากรธรรมชาต ิ หรือเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น และต้องชดใช้ค่าทดแทนทีเ่ป็นธรรม 
ภายในเวลาอนัควรแก่เจ้าของและผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความ
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 “ทีด่นิ” และ “ป่าไม้” เป็นทรพัยากรส�าคัญของชาติ
และเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดิน อย่างไรกดี็ ยงัมปีระชาชน
จ�านวนไม่น้อยทีม่ข้ีอพพิาทกบัรฐัด้วยเหตุแห่งการครอบครอง 
ที่ดินหรือเข้าท�าประโยชน์ในพื้นที่ป่าโดยไม่มีกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองโดยเฉพาะในพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย  
ซึ่งน�าไปสู่การถูกไล่รื้อที่อาศัยและถูกด�าเนินคดีอาญา แม้จะ
กล่าวอ้างว่าตนเองหรอืบรรพบรุษุได้ครอบครองท�าประโยชน์
ในที่ดินพิพาทน้ันมาก่อนการประกาศเขตสงวนหวงห้าม 
ตามกฎหมายต่าง ๆ ก็ตาม ด้วยเหตุน้ี คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จึงได้รับเร่ืองร้องเรียนจาก
ประชาชนในหลายพืน้ทีใ่ห้ตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชน 
จากกรณีพิพาทลักษณะดังกล่าวจ�านวนมาก มุมมองสิทธิ ์
ฉบับนี้จึงขอหยิบยกข้อเสนอแนะของ กสม. ต่อรัฐบาลกรณ ี
ข้อพิพาทเรื่องที่ดินและป่าไม้ ระหว่าง ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  
ซ่ึงเป็นแนวทางการแก้ปัญหาทีส่อดคล้องตามหลกัสทิธมินษุยชน 
 ต่อเนื่องด้วยบทความให้ความรู้เรื่องการคุ้มครอง
สิทธิชาวกะเหรี่ยงซึ่งได้รับผลกระทบจากนโยบายการจัดการ
ป่าไม้และที่ดินของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่  
๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง “แนวนโยบายฟื ้นฟูวิถีชีวิต 
ชาวกะเหรี่ยง” ซึ่งยังต้องมีการผลักดันให้มติ ครม. ดังกล่าว 
น�าสูก่ารปฏบิตัจิรงิทีส่ามารถคุม้ครองกลุม่ชาตพินัธุช์าวกะเหรีย่ง 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามด้วยข่าวสารกรณี กสม. การหารือ
ร่วมภาคประชาสังคมเพื่อติดตามแก้ไขปัญหาผลกระทบจาก
โครงการท่าเรือน�า้ลึกและเขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย และความ
เคลื่อนไหวของเครือข่ายสิทธิความหลากหลายทางเพศ กรณี
ขอให้กระทรวงยตุธิรรมยกเลกิ “ร่างพระราชบัญญตัคิูช่วีติ” 
รวมทัง้แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งฯ เพือ่ขยายสทิธกิารสมรส
และสิทธิในการใช้ชีวิตคู่ให้แก่คนทุกเพศอย่างเท่าเทียมกัน 
  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
ประธานกรรมการ  : นายวัส ติงสมิตร
กรรมการ : นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง 
 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์   
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เลขาธิการ  : นายโสพล จริงจิตร
รองเลขาธิการ : นายบุญเกื้อ สมนึก 
 นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์
 นางสาวอัจฉรา ฉายากุล

“มุมมองสิทธิ์” เป ็นจดหมายข ่าวของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดท�าเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสิทธมินุษยชน การน�าข้อความหรือเร่ืองราว 
บางส่วนหรือท้ังหมดไปเผยแพร่โปรดอ้างถงึแหล่งข้อมูล

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ใน
จดหมายข่าว “มมุมองสทิธิ”์ ได้ตลอดท้ังปี ทัง้น้ีเรือ่งท่ีได้รับ
การพิจารณาตีพิมพ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อความ
เพือ่ความเหมาะสม

บทความ/ข้อความ หรือความคิดเห็นใด ๆ  ท่ีปรากฏอยู่
ในจดหมายข่าว “มุมมองสิทธิ์” เป็นความคิดเห็นส่วนตัว 
ของผู้เขียน ซ่ึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ 
กองบรรณาธกิารไม่จ�าเป็นต้องเหน็พ้องด้วย

มุมสะท้อน
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ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เสียหายจากการเวนคืน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๓๗ 
 อย่างไรก็ตาม แม้ประชาชนจะไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครอง ประชาชนก็สามารถใช้สอยที่ดินที่เป็นของรัฐบาง
ประเภทได้ตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ตามที่รัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๓ ได้รับรองให้
บุคคลหรือชุมชนมีสิทธิจัดการ บ�ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาต ิส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งเป็นสิทธิล�าดับรองตามกฎหมายภายใน
 จากข้างต้น เมื่อที่ดินส่วนใหญ่ในประเทศเป็นของรัฐ และ
รัฐท�าการตรวจสอบการถือครองที่ดินของประชาชน จึงพบว่ามี
ประชาชนที่ถือครองที่ดินของรัฐโดยไม่มีเอกสารสิทธิและไม่ได้รับ

อนุญาตตามกฎหมาย กล่าวคอื ประชาชนครอบครองท่ีดนิโดยไม่มี
กรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง เพือ่ใช้ท�าการเกษตรและสร้างท่ีอยู่
อาศยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ดินที่เป็นพื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่อนุรักษ์
ตามกฎหมาย และท่ีดินท่ีเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน รฐัจงึมี 
นโยบายทวงคืนที่ดินให้กลับมาอยู่ในความดูแลของรัฐ โดยไล่ร้ือ
และด�าเนนิคดอีาญากบัผูค้รอบครองที่ดินที่ถูกก�าหนดให้เป็นพ้ืนท่ี
อนุรักษ์และที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ท�าให้เกิด 
ข้อพิพาทกับประชาชน 
 ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติ 
(กสม.) จึงได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในหลายพื้นท่ีให้
ตรวจสอบ โดยมักกล่าวอ้างว่า ถูกภาครัฐขับไล่ให้ออกจาก
ที่ดินซึ่งตนครอบครองท�าประโยชน์มาเป็นเวลานาน บางส่วน
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ถูกจบักุมด�าเนนิคดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงทีภ่าครฐัด�าเนนิการ
ตามมาตรการทวงคนืผนืป่าตามค�าสัง่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๖๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ และที่ ๖๖/๒๕๕๗ 
ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยส่วนมากกล่าวอ้างว่าตนเอง
หรือบรรพบุรุษได้ครอบครองท�าประโยชน์ในที่ดินพิพาทมาก่อน
การประกาศสงวนหวงห้ามกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งสามารถจ�าแนก
ปัญหาที่ดินทับซ้อนที่มีการร้องเรียนได้เป็น ๓ กลุ่มหลัก ได้แก่  
(๑) กลุ่มปัญหาที่ดินท�ากินทับซ้อนกับเขตป่าไม้ตามกฎหมายและ
พื้นที่อนุรักษ์ (๒) กลุ่มปัญหาที่ดินของชุมชนชาติพันธุ ์ดั้งเดิม 
(Ethnic and Local Traditional Group) และ (๓) กลุ่มปัญหา
การครอบครองที่สาธารณสมบติัของแผ่นดิน 
 จากการตรวจสอบของ กสม. พบว่า ปัญหาในพื้นที่ป่าไม้
และพ้ืนที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย ทั้งในส่วนที่ทับซ้อนกับพื้นท่ีท�า
กินและในส่วนที่เป็นที่ดินของชุมชนชาติพันธุ์ดั้งเดิม มีสาเหตุหลัก
มาจากกฎหมายภายในของประเทศไทยก�าหนดให้ท่ีดินที่ไม่มี
เอกชนได้กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินเป็น “ป่าไม้” ทั้งหมด โดยไม่ได้พิจารณาสภาพความเป็น
จรงิของท่ีดนิ นอกจากนัน้ บทบญัญติัของกฎหมายทีเ่กีย่วกบัพืน้ท่ี
อนุรักษ์ซึ่งมีโทษทางอาญา ยังมี “ข้อกฎหมายปิดปาก” ที่ไม่ยอม
ให้น�าพยานหลักฐานพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลว่า ประชาชน
ที่ถือครองที่ดินอยู่มาก่อนการประกาศเขตป่าและไม่ได้บุกรุก
ที่ดินของรัฐ โดยก�าหนดว่า กรณีประชาชนถือครองที่ดินมาก่อน
การก�าหนดเขตป่าไม้แต่ไม่แจ้งการถือครองภายในก�าหนดระยะ
เวลา ให้ถือว่าประชาชนสละสิทธิในที่ดินนั้น โดยไม่พิจารณาว่า
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งในอดีตการคมนาคมและการ
ติดต่อสือ่สารไม่สะดวก ไม่มีไฟฟ้า และประชาชนไม่รูห้นังสอืหรอืรู้
ภาษาราชการไทย โดยเฉพาะชุมชนชาติพันธุ์ที่อยู่ในป่าจะทราบถึง
การก�าหนดเขตดังกล่าวหรือไม่ จึงกระทบต่อสิทธิของประชาชน 
และในส่วนที่ดินท่ีสงวนหวงห้ามไว้เป็นที่สาธารณะ ซึ่งเป็นพื้นท่ี
ส่วนกลางส�าหรับใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือสงวนไว้เพือ่ใช้
ประโยชน์ร่วมกนั กสม. พบว่ามีปัญหาแนวเขตไม่ชัดเจน เนือ่งจาก
การสงวนหวงห้ามในอดตีก�าหนดแต่เพยีงแนวเขตคร่าว ๆ  ไม่มกีาร
รังวัดพื้นที่และจัดท�าแผนที่ไว้ 
 ดังน้ัน กสม. จึงพิจารณาจัดท�าข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
จ�านวน ๓ เรื่อง เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามหลัก 
สิทธิมนุษยชน สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. ข้อเสนอในการแก้ไขปรบัปรงุกฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรอื
ค�าส่ังใด ๆ เพือ่ให้สอดคล้องกบัหลักสทิธมินุษยชน ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓)  
ท่ี ๑/๒๕๖๐ ลงวันที ่๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เรือ่ง ข้อเสนอแนะมาตรการ 
หรอืแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรงุกฎหมายเพือ่แก้ไขปัญหา

เขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติกับที่ดินเอกชน 
ทบัซ้อนกนั และกรณรีาษฎรได้รบัความเดือดร้อนจากมาตรการ
ทวงคืนผืนป่าตามค�าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
๖๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ และที่ ๖๖/๒๕๕๗ ลง
วนัท่ี ๑๗ มถุินายน ๒๕๕๗
 ข้อเสนอแนะฯ ท่ี ๑/๒๕๖๐ เป็นเรือ่งเก่ียวกับแนวทางการ
แก้ปัญหาพืน้ท่ีทบัซ้อน กรณรีาษฎรจากหลายพื้นที่กล่าวอ้างว่า
พื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย พื้นที่อนุรักษ์ และที่ดินที่ประชาชน 
ถือครอง ทับซ้อนกัน และกล่าวอ้างว่ามกีารจบักมุด�าเนนิคดีและ
การขบัไล่ราษฎรโดยไม่ได้มกีารพสิจูน์ข้อเทจ็จรงิเบือ้งต้น ซ่ึง กสม. 
ได้เสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
ให้ก�าหนดพืน้ทีป่่าตามสภาพความเป็นจรงิ แก้ไขกฎหมายปิดปาก
ในพระราชบัญญตัป่ิาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เพือ่ให้ประชาชน
มีสิทธิน�าพยานหลักฐานพิสูจน์ว่าถือครองพ้ืนท่ีก่อนก�าหนดเขต
พืน้ทีอ่นรุกัษ์ และมไิด้บกุรกุพืน้ที ่และแก้ไขพระราชบญัญัตอิทุยาน
แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้มบีทบญัญตัทิีส่ามารถน�าพยานหลกัฐานมาพิสจูน์ 
การถอืครองพืน้ทีไ่ด้เช่นเดยีวกนั รวมถึงเสนอแนะให้ภาครฐัพสิจูน์
สทิธใินท่ีดนิตามเกณฑ์ท่ีเป็นมาตรฐานเดยีวกันก่อนไล่รือ้และด�าเนนิ 
คดีอาญา และควรสนับสนุนสิทธิเชิงกลุ่ม (Collective Rights)  
สิทธิร่วมของชุมชน (Common property) ในการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรในพื้นที่ป่าไม้โดยไม่ต้องออกเอกสารสทิธิ
 ๒. ข้อเสนอในการแก้ไขปรบัปรงุกฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรอื
ค�าสัง่ใดๆ เพือ่ให้สอดคล้องกบัหลักสิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) 
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ที่ ๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือค�าสั่ง กรณีการก�าหนดเขตพื้นที่ในการท�ากิน การอยู่อาศัย 
และการด�าเนินวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและชุมชน
ท้องถิ่นดั้งเดิมในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ 
 ข้อเสนอแนะฯ ท่ี ๓/๒๕๖๑ เป็นปัญหาพื้นที่ทับซ้อน 
สบืเนือ่งจากข้อเสนอแนะฯ ที ่๑/๒๕๖๐ โดยเน้นเสนอแนะแก้ปัญหา
พื้นที่ทับซ้อนของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
ซ่ึงอยู่อาศัยบนพื้นที่สูงของประเทศไทยในหลายพื้นที่ ซ่ึงกล่าว
อ้างว่า ได้ตั้งถิ่นฐานมาก่อนการประกาศสงวนหวงห้ามเป็นป่าไม้
ตามกฎหมาย และพื้นที่อนุรักษ์ และการสงวนหวงห้ามพื้นที่ของ 
ภาครัฐท�าให้สมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและชุมชนท้องถิ่น
ดั้งเดิมได้รับผลกระทบต่อวิถีชีวิตด้ังเดิมที่สืบทอดจนถึงปัจจุบัน 
และประสบปัญหาขาดแคลนพ้ืนที่ท�ากิน จนน�าไปสู ่การจับกุม 
ไล่ร้ือ ท�าลายทรัพย์สิน และด�าเนินคดีในชั้นศาล โดยเจ้าหน้าที่
ด�าเนินการไม่สอดคล้องตามมตคิณะรฐัมนตรเีม่ือวนัที ่๓ สิงหาคม 
๒๕๕๓ เรื่อง แนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟื้นฟูวิถีชีวิต 
ชาวกะเหรี่ยง กสม. จึงเห็นควรเสนอแนะให้มุ ่งเน้นนโยบาย 
เชิงป ้องกันเพื่อการอนุรักษ ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและชุมชนเป็นหลกัในทกุขัน้ตอน ให้มกีารยกระดับมาตรฐาน 
เชิงกระบวนการเพ่ือพิสูจน์สทิธกิารถอืครองทีดิ่นโดยผ่านกลไกการ
มีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งมีส่วนได้เสียโดยตรง เพ่ือจัดการปัญหา 
ข้อพพิาทร่วมกับหน่วยงานของรัฐในเชงิสร้างสรรค์ (Constructive 
Dialogue) การเสนอแนะให้น�าหลักการให้ฉันทานุมัติที่เป็นอิสระ
แจ้งล่วงหน้า และโดยความยินยอม (Free, Prior and Informed 
Consent – FPIC) มาใช้เป็นขัน้ตอนก่อนด�าเนนิกจิกรรมของรฐั 
ทีม่ผีลเปลีย่นแปลง โยกย้าย หรือสญูเสยีท่ีดินหรือทรัพยากรอืน่ ๆ  
จนอาจกระทบอย่างรุนแรงต่อวิถีชีวิตและมาตรฐานการด�ารงชีพ
ของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิม ตลอดจน 
เสนอแก้ไขพระราชบญัญัติอทุยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยเพิม่ 
หลกัการมส่ีวนร่วมของชุมชนในการก�าหนดเขตอุทยานแห่งชาติ 
และการจ�าแนกเขตการจัดการส�าหรับพ้ืนที่คุ้มครอง (Zoning)  
โดยเฉพาะประเภทเขตการใช้ประโยชน์แบบวิถีดั้งเดิม

 ๓. ข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือค�าสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา 
๒๔๗ (๓) ท่ี ๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เร่ือง  
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ หรือค�าสั่ง กรณีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ไข
ปัญหาการออกหนังสือส�าคัญส�าหรับที่หลวง (นสล.) ทับที่อยู่
อาศัยและที่ดินท�ากินของประชาชน  
 ข้อเสนอแนะฯ ท่ี ๔/๒๕๖๑ สืบเนื่องมาจาก กสม.  
เล็งเห็นปัญหาเกี่ยวกับท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
ซึง่เป็นสาธารณสมบตัส่ิวนกลางส�าหรบัใช้เพือ่ประโยชน์สาธารณะ 
หรอืสงวนไว้เพือ่ใช้ประโยชน์ร่วมกนั จงึมกีฎหมายบญัญตัใิห้ความ
คุม้ครองป้องกนัและก�าหนดโทษแก่ผูบ้กุรกุทีดิ่นสาธารณประโยชน์
ท�าให้เกิดปัญหากับประชาชนในพื้นที่ด้วยการขับไล่ประชาชน
จากที่ดินซึ่งอยู่อาศัยและท�ากิน รวมถึงการจับกุมและด�าเนินคด ี
แก่ประชาชนในฐานะผู้บุกรุกท่ีดินของรัฐ ประเด็นข้อขัดแย้ง
ดังกล่าว ท�าให้เกิดกรณีพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชนมา 
อย่างยาวนาน แม้ว่าจะมกีระบวนการเพือ่แก้ไขปัญหาดงักล่าวแล้วก็ตาม  
แต่ข้อเท็จจริง พบว่าการออก นสล. ยังคงมีปัญหาและหน่วยงาน 
ภาครัฐยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนผู ้ที่ได ้รับ
ความเดือดร้อนจากการถูกกระทบสิทธิในการมีที่อยู ่อาศัย
อย่างเพียงพอและสิทธิในการท�ากินเพื่อการครองชีพเพียง
เท ่าท่ีจ�าเป ็น อันเป ็นสิทธิ ข้ันพื้นฐานของมนุษย ์ได ้  กสม.  
จึงเห็นควรให้มีการพิจารณาศึกษา รวบรวมข้อเท็จจริง และ
วิเคราะห์กรณีการออก นสล. ทับท่ีอยู ่อาศัยและที่ดินท�ากิน 
ของประชาชน เพื่อส ่ง เสริมและคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน  
โดยเสนอแนะว่า หน่วยงานภาครัฐควรให้ความส�าคัญต่อการ 
มส่ีวนร่วมของประชาชนในพืน้ท่ีท้ังในกระบวนการส�ารวจตรวจสอบ 
แนวเขต การดูแลรักษาท่ีสาธารณประโยชน์ รวมถึงหากมี 
กรณีพิพาทระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน หน่วยงานรัฐควร
ด�าเนินการตามมาตรการทางปกครองกับประชาชน โดยต้องเป็น 
การด�าเนินการอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและควรด�าเนิน
มาตรการบงัคบัแก่ประชาชนอย่างรอบคอบเพือ่ป้องกนัการกระท�าท่ี 
อาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิของประชาชน
 ท้ังนี้ ข้อเสนอแนะบางส่วนได้มีการรับฟังความคิดเห็น
ขององค์กรภาคประชาสังคมร่วมด้วย และปัจจุบันคณะรัฐมนตรี
ได้รับข้อเสนอแนะทั้งสามเรื่องนี้ไปพิจารณาและเตรียมพร้อม 
ในการแก้ไขปัญหา เป็นการแสดงถึงความร่วมมือระหว่างสถาบัน
สิทธิมนุษยชน รัฐบาล และองค์กรภาคประชาสังคม ในการที่จะ
มุ่งแก้ไขปัญหาด้านสิทธิในที่ดินและป่าไม้ของประเทศไทย

* ขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๒  
ส�านกัคุม้ครองสทิธมินษุยชน สรปุโดย กลุม่งานสือ่สารองค์กร ส�านกัส่งเสรมิ
การเคารพสทิธมินษุยชน (ข้อมลู ณ วนัท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒)



5ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

 ในปี ๑๙๙๔ ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้มีมติให้
วนัที ่๙ สงิหาคม เป็น “วนัชนเผ่าพืน้เมอืงโลก” และในปี ๒๐๐๗ ได้มกีาร
รบัรองปฏญิญาว่าด้วยสทิธชินเผ่าพ้ืนเมือง เพือ่เป็นมาตรฐานในการส่งเสรมิ 
ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกลุ่มชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งสหประชาชาต ิ
ประเมินว่ามีประชากรชนเผ่าพื้นเมืองประมาณ ๓๗๐ ล้านคน ใน ๙๐ 
ประเทศทั่วโลก ส�าหรับประเทศไทย จากการรวบรวมข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์
โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ปี ๒๕๕๘) พบว่า 
มีกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งสิ้น ๗๒ กลุ่ม อาศัยอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย
 รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ ระบุว่า ท่ามกลางการพัฒนาไปสู่ยุค
ไทยแลนด์ ๔.๐ กลุ่มชาติพันธุ ์ยังต้องตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ความ
ไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ท�ากิน พื้นที่ทางจิตวิญญาณ การสืบทอด
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและภาษา โดยเฉพาะชุมชนกะเหร่ียงดั้งเดิม
ในพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทยและบริเวณอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน ที่ต้องเผชิญกับนโยบายการประกาศเขตอุทยานของรัฐ  
การทวงคืนผืนป่า การกันพื้นที่ไร่หมุนเวียนและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้
 กลุ ่มชาติพันธุ ์กะเหรี่ยงเป ็นกลุ ่มชาติพันธุ ์ขนาดใหญ่ใน
ประเทศไทย กระจายตัวอยู่ใน ๑๕ จังหวัดภาคเหนือ ภาคกลางและ 
ภาคตะวันตก มีวิถีชีวิตผูกพันกับป่า โดยเฉพาะการท�าไร่หมุนเวียน ซึ่ง
มิใช่เพียงรูปแบบการเกษตร แต่ยังเป็นอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา  
ความเชื่อ จติวญิญาณ รวมถึงความสัมพนัธ์ระหว่างระบบนเิวศกับกะเหรีย่ง  
แต่ท่ีผ่านมาชมุชนกะเหร่ียงต้องเผชญิกบัปัญหาข้อพพิาททีด่นิกบัเจ้าหน้าทีร่ฐั 
อยู ่บ่อยครั้ง จนน�าไปสู ่การด�าเนินคดี การรื้อถอนพืชผลการเกษตร  
การห้ามใช้ที่ดิน อันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจในวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยง 
และนโยบายในการจัดการป่าไม้ทีด่นิของรฐั จนเกิดการเรยีกร้องให้รฐับาล 
หลายยุคหลายสมัยแก้ไขปัญหา น�ามาสู่การออกมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)  
เมื่อวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง “แนวนโยบายฟื ้นฟูวิถีชีวิต 
ชาวกะเหรี่ยง” เพื่อเป็นทางออกเชิงนโยบายในเรื่องดังกล่าว
 มติคณะรฐัมนตรี เรือ่ง “แนวนโยบายฟ้ืนฟวูถิชีวีติชาวกะเหรีย่ง”  
เป็นมาตรการในการฟื้นฟูและช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง โดยมีการ
ก�าหนดเป็นมาตรการด�าเนินการระยะสั้น ๖ - ๑๒ เดือน และระยะยาว  
๑ - ๓ ปี โดยแบ่งเป็น ๕ ประเด็น ได้แก่ ๑) การส่งเสริมอัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ 

และวฒันธรรม  ๒) การจดัการทรพัยากร เช่น การยตุกิารจับกมุและให้ความ
คุ้มครองในพื้นที่พิพาท การส่งเสริมและยอมรับไร่หมุนเวียน การเพิกถอน 
พื้นที่ป่าที่ซ้อนทับกับที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัย ๓) สิทธิในสัญชาติ เช่น  
การให้สัญชาติแก่เด็กที่เกิดในประเทศไทย การดูแลเรื่องหลักประกัน
สขุภาพ ๔) การสืบทอดมรดกทางวฒันธรรม เช่น การก�าหนดเขตวฒันธรรม
พิเศษ และ ๕) การศึกษา เช่น การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการก�าหนด
หลักสูตรการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต เป็นต้น โดยมีการก�าหนด 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบอย่างชัดเจน มติดังกล่าวถือเป็นหมุดหมายส�าคัญ 
ในการรับรองสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของชนเผ่าพื้นเมือง
 อย่างไรก็ดี ล่วงมากว่า ๙ ปี นับแต่มีมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว 
ตัวแทนเครือข่ายชนเผ่าพ้ืนเมืองได้สะท้อนในเวทีเสวนาเรื่อง “ตัวตน 
ชนเผ่าพื้นเมืองและการยกระดับมติ ครม. แนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิต
กะเหรี่ยงและชาวเล” ในงานวันชนเผ่าพื้นเมืองโลก เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ณ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ จงัหวดัเชยีงใหม่ สรปุว่า ทีผ่่านมา มต ิครม. นี้  
สามารถเป็นเคร่ืองมือในการท�างานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ได้ใน 
บางพื้นที่และเป็นเครื่องมือในการต่อรองทางนโยบาย รวมทั้งเป็น
เอกสารอ้างอิงในการพิจารณาคดีในชั้นศาล เช่น กรณีคดีของปู่คออี้  
แต่ยังพบอุปสรรค คือ การรับรู้และความเข้าใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
รวมทั้งการไม่มีแผนการด�าเนินการทั้งในระดับพื้นที่และระดับกระทรวง 
ที่ชัดเจน ท�าให้การขับเคลื่อนงานตามมติดังกล่าวเป็นไปด้วยความล่าช้า  
และยังเกิดข้อพิพาทในพื้นที่เ ร่ือยมา จึงมีข้อเสนอให้ยกระดับมติ  
ครม. เป ็นกฎหมายเพ่ือให ้การคุ ้มครองสิทธิชาวกะเหรี่ยงและ 
กลุ ่มชาติพันธุ์เกิดขึ้นได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังการก�าหนด 
เขตวัฒนธรรมพิเศษ เพื่อให้เกิดการคุ้มครองการท�าไร่หมุนเวียนซึ่งเป็น
มรดกทางภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยง
 ข้อเสนอของเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองข้างต้นสอดคล้องกับ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (๒๕๖๐) ที่เสนอ 
ให้มกีารยกระดบัการด�าเนนิการตามมต ิครม. ดงักล่าว ให้มีผลเป็นรูปธรรม  
โดยพฒันาและรบัรองกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งเสริมคุม้ครองสทิธขิอง
ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม เพื่อให้เกิดการปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ 
ชนเผ่าพืน้เมอืงตามเจตนารมย์ทีบ่ญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยเฉพาะมาตรา ๗๐ (รัฐพึงส ่งเสริมและ 
ให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิด�ารงชีวิตในสังคม 
ตามวฒันธรรม ประเพณ ีและวถิชีวีติดัง้เดมิตามความสมคัรใจได้อย่างสงบสขุ  
ไม่ถูกรบกวน) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และปฏิญญาว่าด้วย
สิทธิชนเผ่าพื้นเมือง

เอกสารอ้างอิง
- รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ปี ๒๕๖๐
- รายงานวิจัย เรื่อง สิทธิของชุมชนชาวกะเหร่ียง (ปกาเกอะญอ) กับการด�าเนินเขต

วฒันธรรมพเิศษไร่หมนุเวยีนในพืน้ทีย่ทุธศาสตร์การแก้ไขปัญหาข้อพพิาทกรณทีีด่นิท�ากนิ
และทีอ่ยู่อาศยัของชุมชนกะเหรีย่งในพ้ืนทีป่่าภาคเหนอื โดยไพสิฐ พาณชิย์กลุ และคณะ, 
สนับสนุนโดยส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

- มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง
- ข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) สืบค้น

จาก www.sac.or.th
- ส�านักข่าวชายขอบ. การจัดงานวันชนเผ่าพื้นเมืองโลก ปี ๒๕๖๒ สืบค้นจาก  

www.transbordernews.in.th
- International Day of the World’s Indigenous Peoples 9 August สืบค้นจาก 

www.un.org

มติคณะรัฐมนตรี	๓	สิงหาคม	๒๕๕๓	
กับการคุ้มครองสิทธิชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยง

นิภาวรรณ แก้วแสนทิพย์ 
นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ



6 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

 วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะก�ากับดูแลงานด้านสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ประชุมรับฟังความเห็นจากคณะท�างาน
ติดตามความรับผิดชอบข้ามพรมแดน (ETO Watch Coalition) และ
องค์กรภาคประชาสังคมท่ีเกี่ยวข้องในไทยและเมียนมา เรื่อง ขอให ้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ติดตามกรณีโครงการ 
ท่าเรือน�้าลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และการจัดท�าแผนปฏิบัติ
การระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP) เป็นการเฉพาะ  
ณ ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ผู้แทนคณะท�างานติดตามความรับผิดชอบข้ามพรมแดน
และผู้แทนชาวบ้านเมียนมาที่ได้รับผลกระทบ น�าเสนอปัญหาและ 
ความคืบหน้าสรุปว่า โครงการท่าเรือน�้าลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 
เป็นโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย
และรฐับาลเมยีนมา มาตัง้แต่ปี ๒๕๕๑ ปัจจบุนัมกีารร่วมลงทุนโดยบริษทั
สัญชาติไทย เมียนมา และญี่ปุ่น ขนาดโครงการครอบคลุมพ้ืนที่ ๑๙๖ 
ตารางกิโลโมตร หรือราว ๘ – ๙ เท่า ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ประกอบด้วยพืน้ทีส่ามส่วนหลกั ได้แก่ นคิมอตุสาหกรรมและท่าเรอืน�า้ลกึ  
เข่ือน และถนนเชื่อมต่อพรมแดนไทย-เมียนมา โดยที่ผ่านมาระหว่างที่
มีการด�าเนินโครงการได้ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
แก่ชุมชนในหลายมิติ เช่น ปัญหาการขาดแคลนน�้า การขาดท่ีดินท�ากิน  
และสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมถึงการอพยพย้ายท่ีอยู่อาศัย โดยที่การ
ด�าเนินโครงการขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย ท�าให้ปัญหาของประชาชนไม่ได้รับการแก้ไขและยังคงได้รับ 
ความเดือดร้อนมาต่อเนื่อง
 อย่างไรก็ดี เมื่อปี ๒๕๕๘ กสม. ได้มีรายงานผลการตรวจสอบ
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) และหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้อง กรณโีครงการท่าเรอืน�า้ลกึและเขตเศรษฐกิจทวาย กระทัง่ ครม. 
มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รับทราบข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ของ กสม. ในเรื่องดังกล่าว โดยสรุปสาระส�าคัญได้ว่า ควรมีการแก้ไข
ปัญหาการละเมิดสิทธมินุษยชนและสทิธิชุมชนในโครงการ และสนับสนุน
ให้มีกลไกก�ากบัดูแลและส่งเสรมิให้ผูล้งทุนสญัชาตไิทยเคารพต่อหลกัการ 
พืน้ฐานด้านสทิธมินษุยชน แต่จากการตดิตามการด�าเนนิการตามมต ิครม. นี้  
พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบางส่วนยังไม่ทราบและไม่ได้น�ามติ ครม. ไป

กสม. ประชุมร่วมภาคประชาสังคม 
กรณีการแก้ปัญหาผลกระทบ  “เขตเศรษฐกิจทวาย” ตามมติ ครม. 
เสนอบรรจุประเด็น การลงทุนข้ามพรมแดน ไว้ในแผนปฏิบัติการชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิฯ

ปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้ จึงร้องมายัง กสม. เพื่อขอให้ติดตามการปฏิบัติตาม 
มติ ครม. ของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งติดตามการด�าเนินการของบริษัท 
ผู้พัฒนาโครงการให้ปฏิบัติตามมติ ครม. ดังกล่าวด้วย
 นางประกายรัตน์ กล่าวว่า รายงานผลการตรวจสอบกรณ ี
ดังกล่าวของ กสม. เมือ่ปี ๒๕๕๘ ได้มข้ีอเสนอให้บริษัทไทยผูพั้ฒนาโครงการ 
ด�าเนินการชดเชยและเยยีวยาความเสยีหายทีเ่กิดขึน้ต่อประชาชนทีไ่ด้รบั
ผลกระทบอย่างเป็นธรรมด้วยกระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่วม และ
เสนอให้ ครม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งกลไกในการก�ากับดูแลการ
ลงทนุในต่างประเทศของผูล้งทนุสญัชาติไทยและน�าหลกัการชีแ้นะว่าด้วย
ธรุกจิกบัสทิธมินุษยชนของสหประชาชาต ิ(The United Nations Guiding 
Principles on Business and Human Rights : UNGPs) มาเป็นกรอบ
ในการด�าเนินการ ซึ่ง ครม. ตอบรับข้อเสนอแนะดังกล่าวของ กสม.
 อย่างไรก็ดี นับแต่ปี ๒๕๖๐ กสม. ได้ผลักดันให้ หน่วยงาน 
ภาครฐัและภาคธรุกจิไทยลงนามในปฏญิญาขบัเคลือ่นหลกัการชีแ้นะว่าด้วย 
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฯ ร่วมกัน เพื่อให้การเคารพ คุ้มครอง และเยียวยา 
ผลกระทบด้านสทิธมินุษยชนอนัเกดิจากภาคธรุกจิเกดิผลปฏบิติัอย่างเป็น
รูปธรรม แม้ปัจจุบัน การตรวจสอบเรื่องผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจ
ข้ามพรมแดนจะเกินขอบเขตอ�านาจของ กสม. แต่ กสม. ได้ด�าเนินการ 
ผลักดันให้รัฐบาลมีกลไกหรือมาตรการในการก�ากับดูแลและส่งเสริม 
ให้ผู้ลงทุนสัญชาติไทยที่ไปลงทุนในต่างแดนเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน 
และบรรจุมาตรการดังกล่าวไว้ในร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and 
Human Rights : NAP) ซ่ึงรัฐบาลไทยอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการจัดท�าและ 
น�าไปปฏิบัติใช้ อันนับเป็นความก้าวหน้าของไทยในด้านธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชน
 “ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเริ่มตอบรับและ
เข้าใจประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนมากขึ้น โดย กสม. ได้ให้ความ
ส�าคัญและด�าเนินงานขับเคล่ือนประเด็นนี้มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้  
ตนหวงัว่าประชาชนในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาต่าง ๆ  จะได้รบัการคุม้ครอง
และการเยียวยาผลกระทบอย่างเสมอหน้า แม้ว่าหลายรายอาจต้อง 
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น สละที่ดินท�ากิน แต่สมควรต้อง 
ได้รับการชดเชยความเสียหายอย่างเป็นธรรม เพื่อให้สามารถใช้ชีวิต
อย่างเป็นปกตสุิขร่วมไปกับการพัฒนาทีย่ัง่ยืนได้” นางประกายรตัน์ กล่าว
 นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ กล่าวปิดท้ายว่า ส�านักงาน กสม. จะประสานกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือติดตามเรื่องการด�าเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที ่ 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กรณีโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย  
และจะหารือประเด็นผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจข้ามพรมแดน 
จากโครงการดังกล่าวในเวทีระดับสากลผ่านกลไกสถาบันสิทธิมนุษยชน
ในระดับภูมิภาคและคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย 
สิทธิมนุษยชน (AICHR) ต่อไป
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 วนัที ่ ๑๒ สงิหาคม ๒๕๖๒ ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีส่�านกังาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรถวาย
เป็นพระราชกุศล ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะและ 
จดุเทยีนถวายพระพรชยัมงคล เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง 
ประจ�าปี ๒๕๖๒ ณ มณฑลพิธท้ีองสนามหลวง 

   วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  
นางฉตัรสดุา จันทร์ดีย่ิง กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดการ
สัมมนาวิชาการเรื่อง “สิทธิเด็ก 
สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ กับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ 
ตั้ งครรภ ์ ในวัยรุ ่ น” จัดโดย  
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ โดยศูนย์ศึกษา

และประสานงานด้านสทิธมินษุยชน ภาคตะวนัตก ร่วมกบัมหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี ตามโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษา 
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ กิจกรรมการส่งเสริม 
สทิธมินษุยชนร่วมกับสถาบนัอุดมศกึษาภาคตะวนัตก โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อส ่งเสริมความรู ้และสร ้างความตระหนักเก่ียวกับสิทธิ เด็ก  
สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ รวมถึงแลกเปลี่ยนให้ข้อเสนอแนะแนวทาง  
กับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ ่นในพื้นที่  
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดกิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์ 
ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการ
ประกวดในกจิกรรมต่าง ๆ   ประกอบด้วย โครงการประกวดสนุทรพจน์
เพื่อสิทธิมนุษยชน โครงการประกวดศิลปะเพื่อสิทธิมนุษยชน  
และ โครงการประกวดรณรงค ์ เพื่ อสิ ทธิ มนุษยชน จั ด โดย  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์ศึกษาและประสาน
งานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องในวันอาเซียน  
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 วนัที ่ ๑๕ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส�านกังานคณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแห่งชาตจิดัการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่การพฒันาองค์กร 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ : รวมพลังความคดิ เพือ่ขบัเคลือ่น 
องค์กรตามยุทธศาสตร์และภารกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร
ของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ทราบถึง
นโยบายและทศิทางการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานตามแผนยทุธศาสตร์ 
คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ พร้อมทัง้ 
ทบทวนผลการขับเคลื่อนการด�าเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางการ 
ขับเคลื่อนการด�าเนินงานในอนาคตให้บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยมี 
นายวสั ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางฉัตรสดุา 
จนัทร์ดยีิง่ และนางประกายรตัน์ ต้นธรีวงศ์ กรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาต ิพร้อมด้วยผูบ้รหิารส�านกังานฯ เข้าร่วม ณ โรงแรมการ์เด้นท์ ซีววิ  
รสีอร์ท พทัยา จงัหวดัชลบรุี 

กสม.	ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กสม.	ฉัตรสุดา	เปิดการสัมมนาสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์	
ตามกิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคตะวันตก	

กสม.	ประกายรัตน์	เปิดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชน	
ณ	ศูนย์ฯ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส�านกังาน	กสม.	จดัสัมมนาเพือ่การพฒันาและขบัเคล่ือนองค์กร
ตามยุทธศาสตร์และภารกิจ	ให้กับเจ้าหน้าที่

ภาพกิจกรรม
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ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ช้ัน ๖-๗ เลขท่ี ๑๒๐ หมู่ท่ี ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย   ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
หากต้องการข้อมูล ข้อแนะน�าและบอกรับมุมมองสิทธิ์ ฟรี! ติดต่อ : 

ส�านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๖ และ ๗ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๓๒, ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๒๐    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๗๕ 

รู้สิทธิ รักสิทธิ ไม่ละเมิดสิทธิ

ขอความกรุณาตอบแบบประเมินออนไลน์

อ่านมุมมองสิทธิ์ฉบับออนไลน์

ช�าระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ  
ใบอนุญาตเลขที่ ๙/๒๕๕๒ 

ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

 ๒๒ สงิหาคม ๒๕๖๒ คณะท�างานเพือ่การสมรสทีเ่ท่าเทียม 
ส�าหรับทุกคน ร่วมกับองค์กรและบุคคลที่ด�าเนินงานด้านสิทธิ
ความหลากหลายทางเพศ จ�านวน ๘๐ รายชื่อ ออกจดหมาย
เปิดผนกึ ถงึ รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม เพือ่ขอให้พจิารณา
ยกเลกิ “ร่างพระราชบญัญัตคิูชี่วติ พ.ศ...” โดยจดหมายเปิดผนกึ
ดังกล่าวมใีจความสรปุได้ว่า ปัจจบุนัสงัคมไทยมคีูช่วีติเพศเดยีวกนั
และคนข้ามเพศจ�านวนมากท่ีใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวเฉก
เช่นคู่รักชายหญิงทั่วไป แต่สถานภาพของคู่ชีวิตเพศเดียวกันและ 
คนข้ามเพศกลับไม่มีกฎหมายรับรอง ท�าให้บุคคลดังกล่าวไม่ได้รับ 
ความคุ้มครองตามกฎหมายทั้งในเรื่องสิทธิและหน้าที่ท่ีจะพึงมี
พึงได้ ภาคประชาสังคมโดยคณะท�างานเพื่อการสมรสเท่าเทียมฯ  
จึงเสนอให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(ปพพ.) บรรพ ๕ และ ๖ ทั้งนี้ด้วยเหตุที่ ปพพ. มีเงื่อนไขแห่ง
การสมรสในมาตรา ๑๔๔๘ ว่า  “การสมรสจะท�าได้ต่อเมื่อชาย
และหญงิมีอายุสบิเจด็ปีบรบิรูณ์...” ซึง่เป็นเงือ่นไขหวงห้ามต่อกลุม่ 
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศมิให้เข้าถึงสิทธิการสมรส 
ตาม ปพพ. ส่งผลให้กลุ ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 
ไม่ได้รับสิทธิ หน้าท่ี และศักด์ิศรีที่เกิดจากการเป็นคู ่สมรส  
ทั้งจาก ปพพ. และกฎหมายอื่นเช่นคู ่สมรสชายหญิงทั่วไป  
จึงขอเสนอให้เปล่ียนแปลงถ้อยค�าท่ีเป ็นกลางทางเพศ   

(Gender Neutral) โดยเปลี่ยนค�าว่า  
“ชายและหญงิ” เป็น “บคุคลสองคน”  
“สามีภริยา” เป็น “คู่สมรส” 
“บิดามารดา” เป็น “บุพาการี” 

 ขณะเดียวกัน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม ได้จัดท�าร ่าง พ.ร.บ. คู ่ชีวิต ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวแล้ว และอยู่ระหว่างการ
พิจารณาปรับบปรุงแก้ไขร่างโดยคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น 
ปรากฏว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวมุ่งเน้นให้ความส�าคัญในเรื่อง 
การจัดการทรัพย์สินมรดกและการฟ้องแทนในคดีอาญา 
ได้เท่านั้น และยังไม่ครอบคลุมสิทธิทั้งหมดของการใช้ชีวิตคู่ เช่น  
สิทธิในการรักษาพยาบาลและการได้รับสวัสดิการ (กรณีที่อีกฝ่าย
มีสิทธิที่ได้รับจากการท�างาน) สิทธิในกรณี คู ่ชีวิต 
ฝ ่ายหนึ่งตาย สิทธิในการ 
รับบุตรบุญธรรม
ร่วมกัน เป็นต้น จึงขอเสนอให้
รัฐมนตรีว ่าการกระทรวง
ยุติธรรม พิจารณา 
ยกเลิก ร่าง พ.ร.บ. 
คู่ชีวิต พ.ศ... ด้วย 

เครือข่ายสิทธิความหลากหลายทางเพศออกจดหมายเปิดผนึกถึง รมว. ยุติธรรม

ขอให้ยกเลิกร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต 
แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งฯ เพื่อขยายสิทธิการสมรส-ใช้ชีวิตคู่


