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1. บทน า 
 สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 2550 เป็นต้นมา มีการเรียกร้องให้เกิด
การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาต่างๆในชุมชน และคัดค้านนโยบายที่มีผลกระทบด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนท าให้เกิดการเคลื่อนไหวภาคประชาชนหลากหลายพ้ืนที่ในประเทศ
อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เกิดความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงและเกิดการชุมนุมเรียกร้องให้มีการ
ปฏิรูประบบการเมืองจนน าไปสู่การรัฐประหารในเวลาต่อมา 
 เมื่อเกิดการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) น าโดย
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไดย้กเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และใช้บังคับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ในระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมา ท าให้การ
ปกครองประเทศในระยะนี้มีการใช้อ านาจของ คสช. เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการออกประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ออกตามความมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการเคลื่อนไหวต่อสู้เรียกร้องของชุมชนหลายด้าน อีกทั้งสภาวะทางการเมืองที่ปกครองโดยทหาร 
ซึ่งใช้มาตรการออกค าสั่งเป็นเครื่องมือในการปราบปรามการเคลื่อนไหวและปิดกั้นการใช้สิทธิและเสรีภาพ 
ของประชาชน รวมถึงการเร่งพิจารณาออกกฎหมายผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยขาดขั้นตอนการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน ท าให้เกิดผลกระทบและการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนโดยทั่วไป 
 ปรากฏการณ์การใช้มาตรการดังกล่าว เช่น การห้ามชุมนุมสาธารณะและห้ามการแสดงความคิดเห็น 
รวมถึงชุมนุมต่อต้านโครงการพัฒนาที่มีผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ถูกเจ้าหน้าที่รัฐ
และทหารห้ามชุมชนด าเนินการจัดเวทีเสวนาหรือการประชุมวิชาการ และถูกควบคุมโดยทหารด้วยวิธีการ 
จับตา ตรวจสอบ และห้ามไม่ให้มีการจัดกิจกรรม เช่น การเรียกแกนน าชาวบ้านไปพูดคุยปรั บทัศนคติ  
ห้ามมีการเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการพัฒนาต่างๆ และให้เซ็นเอกสารข้อตกลงว่าจะหยุดเคลื่อนไหวจากหลาย
กรณี1 ต่อมารัฐบาล คสช. ได้มีมาตรการควบคุมการแสดงออกของประชาชนโดยการออกค าสั่งหัวหน้า คสช. 
ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แม้ปัจจุบัน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประกาศใช้บังคับแล้ว แต่ยังรับรองอ านาจหัวหน้า คสช. ในการ
ออกค าสั่งภายใต้บทบัญญัติมาตราดังกล่าวได้ต่อไป 

                                                        
1 โปรดดูเพ่ิมเติมใน “รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน หนึ่งปีหลังการรัฐประหาร 2557: กระบวนการยุติธรรมลายพราง ภายใต้ คสช.” โดย
ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนษุยชน หน้า 15-17. เข้าถึงได้จาก https://tlhr2014.wordpress.com/2015/06/04/1yraftercoup/  

https://tlhr2014.wordpress.com/2015/06/04/1yraftercoup/
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 จากสถานการณ์ตั้งแต่ช่วงรัฐประหารปี 2557 ที่ผ่านมาจนถึงช่วงก่อนการเลือกตั้งในปี 2562 ได้มกีาร
ออกประกาศ คสช. ค าสั่ง คสช. ค าสั่งหัวหน้า คสช. และการเสนอกฎหมายที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่
การพิจารณาของ สนช. อย่างต่อเนื่อง เพ่ือควบคุมชาวบ้านที่ใช้สิทธิชุมชนหรือสร้างมาตรการที่เป็นการบังคับ
หรือยกเว้นบางเรื่อง ท าให้กฎหมายที่ประกาศโดย คสช. และพระราชบัญญัติต่างๆ เป็นเครื่องมือในการลิดรอน
และเพ่ิมระดับของความขัดแย้งในพ้ืนที่ของชุมชนหลายชุมชน ซึ่งนับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ส าคัญและเป็น
เงื่อนไขทางการเมืองที่มีผลต่อการต่อสู้เรียกร้องสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ในฐานะองค์กรให้ความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนได้ทบทวนและประมวลเนื้อหาของประกาศ คสช. ค าสั่ง คสช. ค าสั่งหัวหน้า คสช. อย่าง
น้อย 17 ฉบับ และตัวอย่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของ สนช. อย่างน้อย 4 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบต่อการใช้สิทธิและเสรีภาพของชุมชนและ
ข้อจ ากัดของขบวนการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นภายใต้การปกครองของ คสช. ในช่วงระยะเวลาเกือบ 5 ปี  หลังการ
รัฐประหารและก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง ดังรายละเอียดต่อไป 
 
2. สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้ คสช. 
 จากการติดตามสถานการณ์และรวบรวมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา พบว่ามีการผลักดัน
นโยบาย การออกกฎหมายใหม่ หรือการกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐที่ปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
อย่างแพร่หลาย มูลนิธินิติธรรมสิ่ งแวดล้อมจึง ได้แบ่งสถานการณ์ที่ เกี่ยวข้องในด้านสิ่ งแวดล้อม 
และทรัพยากรธรรมชาติภายใต้ คสช. ออกเป็น 5 รูปแบบ คือ 1. นโยบายที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
ที่ถูกผลักดันในยุค คสช. 2. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุมที่ถูกปิดกั้น และ  
3. การเสนอกฎหมายที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้ คสช. ที่ไม่มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
4. สิทธิเสรีภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่หายไปจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และ 5. ค าสั่ง คสช. และค าสั่งหัวหน้า 
คสช. ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ดังนี้ 
 

• นโยบายและการออกกฎเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  - การจัดการปัญหาขยะ โดยการส่งเสริมโรงไฟฟ้าขยะ การยกเว้นการท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
  รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐพยายามผลักดันอย่างเร่งรีบให้เกิดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง หรือ “โรงไฟฟ้าขยะ” ในพ้ืนที่หลายจังหวัดทั่วประเทศไทย โดยอ้าง
การด าเนินการตามแผนแม่บทการจัดการขยะมูลของประเทศ โดยมีรู ปธรรมส าคัญคือ การมีมติของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และการออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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(ฉบับที่ 7) พ.ศ.25582 ที่มีผลเป็นการยกเว้นให้โครงการโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยทุกขนาดก าลังการผลิตไม่ต้อง
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA (จากเดิมกรณีมีก าลังการผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ 10 เมกะ
วัตต์ขึ้นไปต้องจัดท ารายงาน EIA) โดยให้ด าเนินการตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice – CoP) 
แทน ซึ่งเป็นมาตรการใหม่ที่ยังไม่มีความชัดเจนและเป็นการลดทอนกระบวนการศึกษาประเมินและพิจารณา
ผลกระทบเพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันให้อ่อนแอลง ท าให้ชุมชนในหลายพ้ืนที่ที่อยู่ในแผนโครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าขยะมีความห่วงกังวลเป็นอย่างมากถึงมาตรการการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพ 
และมาตรฐานการพิจารณาออกใบอนุญาตโรงไฟฟ้าและการก ากับดูแลที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งท่ีโรงไฟฟ้าขยะเป็น
กิจการอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และควรได้รับการ
พิจารณาไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนก่อนการอนุญาตให้ประกอบกิจการ  
 
  - ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ค าสั่งหัวหน้า คสช. และพระราชบัญญัติ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 
  ตามท่ีรัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนา “ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” (Eastern 
Economic Corridor – EEC) เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจต่อยอดจากแผนพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออก (Eastern Seaboard Development Plan, ESB) รัฐบาล คสช. ได้เร่งเดินหน้านโยบายการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยหัวหน้า คสช. อาศัยอ านาจพิเศษตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ออกค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 2/2560 เรื่อง การพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ประกาศและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2560 ครอบคลุม
พ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพ่ือให้การด าเนินการตามนโยบายสามารถด าเนินไปได้
ล่วงหน้าในระหว่างจัดท าร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เนื้อหาส าคัญของค าสั่งหัวหน้า คสช.  
ดังกล่าวคือการตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวั นออกขึ้น โดยมี
นายกรัฐมนตรีซ่ึงคือ หัวหน้า คสช. เป็นประธาน คณะกรรมการชุดนี้มีอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวางทั้งในด้าน
การก าหนดนโยบายและการอนุมัติอนุญาตโครงการหรือแผนพัฒนาต่างๆ ที่ด าเนินการภายใต้ พ้ืนที่พัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
  นอกจากนี้ หัวหน้า คสช. ยังได้ออกค าสั่งเพ่ือเร่งรัดผลักดันนโยบาย EEC อีก 2 ฉบับ ได้แก่ 
ค าสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 28/2560 เรื่อง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ก าหนดให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) 
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการ (คชก.) เพ่ือพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

                                                        
2 ดูเพ่ิมเติมใน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558. เข้าถึงได้จาก 
https://enlawfoundation.org/newweb/wp-content/uploads/MONRE_EIA_Exemption_WastePowerPlant.pdf  

https://enlawfoundation.org/newweb/wp-content/uploads/MONRE_EIA_Exemption_WastePowerPlant.pdf
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สุขภาพของชุมชน (EIA/EHIA) ส าหรับโครงการหรือกิจการในเขต EEC เป็นการเฉพาะ และการพิจารณา
รายงานต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี และค าสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 47/2560 เรื่อง ข้อก าหนดการใช้
ประโยชน์ในที่ดินในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจัดท านโยบายและแผนภาพรวมเพ่ือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
และแผนการด าเนินงาน รวมทั้งก าหนดหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการในแต่ละกรณี เสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2560 
  แม้ว่าที่ผ่านมาประชาชนภาคตะวันออกจะได้แสดงความคิดเห็นข้อห่วงกังวลถึงประเด็น
ปัญหาและข้อเสนอต่อนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก แต่ก็ไม่ได้ถูกรับฟังอย่างแท้จริงจนกระทั่ง 
พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ผ่านออกมามีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 
ซึ่งมีบทบัญญัติหลายเรื่องที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนในพ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนา
ของรัฐบาล เช่น การหายไปของสิทธิในการจัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการก าหนดการพัฒนาใดๆที่จะต้องค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน เพ่ือให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
อย่างแท้จริง 
  ผลกระทบต่อมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการรวมอ านาจการตัดสินใจในเชิง
กระบวนการอนุญาต การออกกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ไว้ที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (มาตรา 9,11,37) เช่น ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าและพิจารณารายงาน EIA ขึ้นเป็นการเฉพาะ
ส าหรับเขต EEC โดยยกเว้นกฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ , ให้ กก.วล. ตั้ง คชก.  
ขึ้นโดยเฉพาะ เพ่ือพิจารณารายงานของโครงการในเขต EEC โดยต้องพิจารณารายงาน EIA ให้เสร็จภายใน 
120 วัน และกรณีที่มี คชก. ไม่เพียงพอ กก.วล. อนุญาตให้มี คชก. เพ่ิมได้ โดยไม่น า พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ มาใช้บังคับ, อนุญาตให้บริษัทที่ปรึกษา ไม่ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยได้ การแย่งชิงฐาน
ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การแย่งยึดที่ดิน และเนื้อหาของพระราชบัญญัติฉบับนี้ขาด
ประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดแผนพัฒนา/นโยบาย ส่งผลให้ไม่มีกลไกการตรวจสอบการ
ด าเนินการในเขต EEC เช่น กลไกการตรวจสอบ ร้องเรียน หากได้รับผลกระทบจากนโยบายและโครงการต่างๆ  
 
  - นโยบายทวงคืนผืนป่า 
  ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 64/2557 และ 66/2557 เป็นค าสั่งที่ออกมา
ภายใต้นโยบายทวงคืนผืนป่า โดยให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ซึ่งเป็น
หน่วยงานของฝ่ายทหาร มีอ านาจเต็มในการสั่งการ ควบคุม จัดระเบียบพ้ืนที่ใหม่ และรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน หลังจากนั้น กอ.รมน. และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันก าหนดยุทธศาสตร์
และจัดท าแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารการ
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จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน วางเป้าหมายให้เจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายต่างๆต้องด าเนินการหาพ้ืนที่ป่าคืน 
กว่า 27.2 ล้านไร่ ค าสั่ง คสช. ทั้งสองฉบับดังกล่าว จึงเป็นการรวมศูนย์อ านาจการจัดการป่าไม้ให้อยู่ในมือ  
ของหน่วยงานทหาร ทั้งในระดับพ้ืนที่-ระดับนโยบาย และอาศัยมาตรการที่รุนแรงเข้าด าเนินการแก้ไขปัญหา
ป่าไม้แทนมาตรการอ่ืนๆ ท าให้เกิดผลกระทบจากปฏิบัติการตามค าสั่ง คสช. ทั้งสองฉบับ ต่อประชาชนและ
ชุมชนในเขตพ้ืนที่ป่า  
  เนื่องจากมาตรการหลักของค าสั่ง คสช. คือการใช้ก าลังเข้าจับกุม และทวงคืนพ้ืนที่เป็นหลัก 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ทับซ้อนเขตป่าและก าลังอยู่ในระหว่างกระบวนการแก้ไขปัญหากับภาครัฐ จึงได้รับ
ผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไปด้วย โดยแบ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในเขตป่าเป็น 3 ลักษณะ 3 คือ 
ลักษณะที่ 1 มีการข่มขู่คุกคาม ไล่รื้อ และด าเนินคดีในพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์/พ้ืนที่สัญญาเช่าเกิดขึ้น  เช่น 
กรณีชุมชนเก้าบาตร อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ กรณีชุมชนเพ่ิมทรัพย์ อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี เป็นต้น ลักษณะ
ที่ 2 มีการไล่รื้อ ตัดฟันท าลายพืชผลอาสินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
โดยใช้ค าสั่งทางปกครอง เช่น เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง เข้าตัดฟันไร่ข้าวและข้าวโพดของชาวบ้าน
ห้วยหก อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เป็นต้น และลักษณะที่ 3 มีการจับกุมด าเนินคดี เช่น กรณีชาวบ้านทุ่งป่าคา  
อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน กรณีบ้านจัดระเบียบ อ.ภูพาน จ.สกลนคร ซึ่งเกิดปัญหาประชาชนผู้ยากจน 
ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ทั้งในเรื่องหลักทรัพย์ในการประกันตัว ทนายความ การมีล่าม
เพ่ือสื่อสารภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์4 เป็นต้น 
   

• เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเสรีภาพในการชุมนุมที่ถูกปิดกั้น 
  - ประกาศ คสช. ฉบับที่ 7/2557 เรื่อง ห้ามชุมนุมทางการเมือง 
  ประกาศฉบับนี้มีเนื้อหาเป็นการสั่งห้ามมิให้มั่วสุม หรือชุมนุมทางการเมือง ตั้งแต่ 5 คนข้ึนไป 
พร้อมก าหนดให้ผู้ฝ่าฝืนต้องรับโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ประกาศฉบับนี้ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนที่ต่อสู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยชุมชนไม่สามารถชุมนุมได้ และถูกเจ้าหน้าที่คุกคาม
โดยการห้ามชุมชนเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆ เช่น กรณีเจ้าหน้าที่ทหารออกหนังสือเรียกแกนน าสมัชชาคนจน
เข้าพบ โดยอ้างว่าสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าความผิดตามประกาศฉบับนี้ในหนังสือดังกล่าว5  

                                                        
3 ข้อมูลในรายงานของกลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน (Land Watch) เร่ือง ผลกระทบปฏิบัติการค าสั่ง คสช. ฉบับที่ 64/2557 ฉบับที่ 66/2557 และ
แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน. ใน 
ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนษุยชน. เข้าถึงได้จาก 
https://tlhr2014.wordpress.com/2015/09/22/landwatch_report/?fbclid=IwAR1Y0XknIj_g9XMcLMCPhCav_5u3yoQ4cJHKGt
rvw47k0rioLHinqHoJ0O 
4 ดูเพ่ิมเติมใน ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน. “รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน หนึ่งปีหลังการรัฐประหาร 2557: กระบวนการ
ยุติธรรมลายพราง ภายใต้ คสช”. หน้า 13. เข้าถึงได้จาก https://www.tlhr2014.com/?wpfb_dl=20  
5 ดูเพ่ิมเติมใน ประชาไท. “ทหารเรียก แกนน าสมัชชาคนจน-เข่ือนปากมูล เข้าพบ เหตุเรียกร้องให้เปิดเข่ือน”. เขา้ถึงได้จาก 
https://prachatai.com/journal/2015/06/60031  

https://tlhr2014.wordpress.com/2015/09/22/landwatch_report/?fbclid=IwAR1Y0XknIj_g9XMcLMCPhCav_5u3yoQ4cJHKGtrvw47k0rioLHinqHoJ0O
https://tlhr2014.wordpress.com/2015/09/22/landwatch_report/?fbclid=IwAR1Y0XknIj_g9XMcLMCPhCav_5u3yoQ4cJHKGtrvw47k0rioLHinqHoJ0O
https://www.tlhr2014.com/?wpfb_dl=20
https://prachatai.com/journal/2015/06/60031
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  - ค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 
ของชาติ 
  ประเด็นที่ส าคัญของค าสั่งนี้ คือ ในข้อ 6 เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยมีอ านาจ
ควบคุมตัวบุคคลได้ไม่เกิน 7 วัน แต่การควบคุมตัวดังกล่าวต้องควบคุมไว้ในสถานที่อ่ืนที่มิใช่สถานีต ารวจ  
ที่คุมขัง ทัณฑสถาน หรือเรือนจ า และจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นในลักษณะเป็นผู้ต้องหามิได้ และข้อ 12 ก าหนดให้
ผู้ที่มั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมือง ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
10,000 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ อย่างไรก็ตามหากผู้ชุมนุมทางการเมืองเข้ารับการอบรมจากเจ้าพนักงานรักษา
ความสงบเรียบร้อยไม่เกิน 7 วัน และเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยเห็นสมควรปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไข 
เช่น การห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร หรือการสั่งระงับธุรกรรมทางการเงิน ความผิดจากการชุมนุม 
ให้ถือว่าเลิกกัน  
  ดังนั้น ค าสั่งหัวหน้า คสช. นี้มีจุดมุ่งหมายและสาระส าคัญหลักคือการควบคุมเสรีภาพในการ
แสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ ท าให้เกิดอุปสรรคต่อกลุ่มประชาชนและภาคประชาสังคมในการ
เรียกร้องให้รัฐแก้ไขปัญหา ตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากการใช้บังคับค าสั่งฉบับนี้เช่น กรณีการจับกุมผู้ชุมนุมต่อต้าน
การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่ หน้าท าเนียบรัฐบาล6 หรือกรณีการด าเนินคดีกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
We walk เดินมิตรภาพ ซึ่งเป็นการเดินรณรงค์เพ่ือสื่อสารประเด็นทางสังคม โดยการเดินเท้าจากกรุงเทพฯ  
ไปจนถึงขอนแก่น7 เป็นต้น แม้ต่อมาจะมีค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 22/2561 ให้ยกเลิกค าสั่งหัวหน้า คสช.  
ที่ 3/2558 เฉพาะขอ้ 12 เพ่ือให้ประชาชนและพรรคการเมืองด าเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ แต่ค าสั่งหัวหน้า 
คสช. ที่ 3/2558 ข้ออ่ืนๆ ซึ่งมีผลต่อการควบคุมเสรีภาพของบุคคลยังถูกใช้บังคับต่อไป 
 
  - ค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 13/2559 การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด 
บางประการที่เป็นภยันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนท าลายระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  สาระส าคัญของค าสั่งนี้คล้ายคลึงกับค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 โดยก าหนดให้ม ี
เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม ซึ่งมาจากทหารชั้นสัญญาบัตรขึ้นไปและได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้า 
คสช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และยังมีผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม ซึ่งมาจากทหารยศต่ ากว่าชั้น
ร้อยตรี หรือเรืออากาศตรี ลงมา รวมถึงทหารประจ าการ ทหารกองประจ าการ และอาสาสมัครทหารพราน  
ซึ่งได้รับแต่ตั้งจากหัวหน้า คสช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
  ค าสั่งนี้ท าให้ประชาชนมีความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงโดยการ 
ถูกควบคุมตัวผู้ที่ไม่ได้กระท าความผิดซึ่งหน้า และข้อ 9 ของค าสั่งนี้  ยังระบุการตัดความรับผิดของเจ้าหน้าที่ 
ที่ด าเนินการใดๆ ไปตามค าสั่งนี้โดยสุจริต ไม่ต้องรับโทษทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัยเป็นการส่วนตัว 

                                                        
6 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน ข่าวสด. เข้าถึงได้จาก https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_224154  
7 ดูประมวลสถานการณ์กิจกรรม We walk เพ่ิมเติมใน ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนษุยชน. เข้าถึงได้จาก 
https://www.tlhr2014.com/?p=5993  

https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_224154
https://www.tlhr2014.com/?p=5993
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แม้ว่าประชาชนทีเ่สียหายยังสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากหน่วยงานได้ ยกเว้นการฟ้องต่อศาลปกครอง 
ซึ่งมีตัวอย่างการคุกคามโดยอ้างค าสั่งนี้ เช่น กรณีทหารใช้อ านาจเรียกแกนน าต่อต้านโครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะเชียงรากเข้าพบที่ว่าการอ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากทหารได้รับรายงานว่า
เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นท่ี8 เป็นต้น 
 
  - พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนร่วมกับองค์กรเครือข่าย 
พบว่านับตั้งแต่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 มีผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาตาม
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะแล้วอย่างน้อย 218 คน แบ่งเป็นคดีความผิดฐานไม่แจ้งการชุมนุม
สาธารณะอย่างน้อย 99 คน ความผิดฐานชุมนุมในรัศมี 150 เมตรจากเขตพระราชวั งอย่างน้อย 52 คน และ
ความผิดอ่ืนๆ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวอย่างน้อย 218 คน มีการร้องขอให้ศาลออกค าบังคับให้เลิกการ
ชุมนุมและศาลได้เรียกมาไต่สวนอย่างน้อย 2 คดี และมีกิจกรรมการรวมตัวรวมกลุ่มของภาคประชาชนอีก
จ านวนมากที่แม้ไม่ได้ถูกด าเนินคดีแต่เจ้าหน้าที่ได้น าเอาเงื่อนไขต่างๆ ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะฯ มาใช้
ปิดกั้นขัดขวางสร้างอุปสรรคในการท ากิจกรรม กรณีตัวอย่างกิจกรรมการแสดงออกหรือการชุมนุมของภาค
ประชาชนในประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ประสบปัญหาจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.การ
ชุมนุมสาธารณะฯ เช่น 

 - กรณีเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน ชุมนุมคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ 
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 บริเวณส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ตรงข้ามท าเนียบ
รัฐบาล ถูกต ารวจอ้างเรื่องการห้ามชุมนุมในระยะรัศมี 50 เมตรจากท าเนียบรัฐบาล โดยไม่มีการออกประกาศ
ของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติตามมาตรา 7 วรรคท้าย เป็นการเฉพาะ 

 - กรณีเครือข่ายประชาชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนชุมนุมยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 บริเวณทางเท้าหน้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต ารวจอ้างว่า
อาจเป็นการกีดขวางทางเข้าออก หรือรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้บริการสถานที่หรือก่อให้เกิดความ 
ไม่สะดวกแก่ประชาชนที่จะใช้สถานที่ ให้จัดตัวแทนยื่นหนังสือ งดใช้เครื่องขยายเสียง งดป้ายผ้ารณรงค์หรือ
ป้ายไวนิลรณรงค์ ห้ามมีการล่วงล้ าไปบนพ้ืนผิวการจราจรหรือกีดขวางทางเท้า 

 - กรณีตัวแทนกลุ่มรักษ์อ าเภอวานรนิวาสที่เคลื่อนไหวคัดค้านโครงการเหมืองแร่โปแตช 
ในพ้ืนที่ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ถูกด าเนินคดีข้อหาจัดให้มีการชุมนุมสาธารณะโดยไม่แจ้งก่อนล่วงหน้า  
24 ชั่วโมง จากกรณีที่ชาวบ้านร่วมกันจัดขบวนแห่เพ่ือเชิญชวนคนเข้าร่วมงาน “สืบชะตาห้วยโทง” เมื่อวันที่ 
12 มีนาคม 2560  

                                                        
8 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน รายงานข่าวนักข่าวพลเมือง ไทยพีบีเอส. เข้าถึงได้จาก https://www.citizenthaipbs.net/node/10182  

https://www.citizenthaipbs.net/node/10182
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  - ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในการคุกคามประชาชนและชุมชน 
  สถานการณ์ในช่วงแรกของการรัฐประหารปี 2557 จนถึงช่วงปัจจุบันก่อนการเลือกตั้ง พบว่า
เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ความมั่นคง มีการคุกคามประชาชนและชุมชนที่คัดค้าน
โครงการพัฒนาของรัฐ รวมถึงโครงการของบริษัทเอกชนที่ เกิดผลกระทบต่อชุมชน โดยปฏิบัติการของ
เจ้าหน้าที่หลายกรณีใช้วิธีการโทรศัพท์ติดต่อขอความร่วมมือไม่ให้จัดกิจกรรม การเข้าเยี่ยมบ้านและปรับ
ทัศนคติ หรือการเชิญแกนน ากลุ่มคัดค้านไปพูดคุยหารือและให้ยินยอมตกลงว่าจะไม่เคลื่อนไหว บางกรณีเช่น
กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จ.เลย คัดค้านเหมืองแร่ทองค า เจ้าหน้าที่ทหารใช้วิธีเข้ามาตั้งศูนย์ปฏิบัติการชั่วคราวและ
จุดตรวจภายในชุมชน เพ่ือไม่ให้ชาวบ้านเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการ หรือการติดตามถ่ายภาพการท ากิจกรรม
ของกลุ่มชุมชนต่างๆ เป็นต้น ซึ่งปฏิบัติการเหล่านี้เป็นการกระท าที่ไม่ได้อ้างอ านาจตามกฎหมาย แต่เป็นการ
กระท าเพ่ือปิดกั้นและแทรกแซงการใช้สิทธิเสรีภาพ โดยข้อมูลของศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชนและ
โครงการอินเทอร์เน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชน พบว่าสถิติ 4 ปี หลังรัฐประหาร มีกลุ่มชาวบ้านและชุมชน 
ถูกคุกคามและปิดกั้นและแทรกแซงการใช้เสรีภาพอย่างน้อย 66 กลุ่ม9 และมีกรณีอ่ืนๆซึ่งเป็นการคุกคาม
ชาวบ้าน/ชุมชนเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน 
 

• การเสนอกฎหมายที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้ คสช.  
  - พระราชบัญญัติโรงงาน 
  ร่างพระราชบัญญัติโรงงานถูกผลักดันโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและผ่านการพิจารณา
เห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติอย่างเร่งด่วนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ท่ามกลางเสียงคัดค้านจาก 
ภาคประชาสังคมจ านวนมาก เนื่องจากร่างกฎหมายดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อการลดทอนมาตรการส าคัญ  
ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการโรงงาน การป้องกัน และการแก้ไขผลกระทบจากการประกอบกิจการของ
โรงงานต่างๆ ทั่วประเทศ และมุ่งเน้นแต่เพียงการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรม ซึ่งจะก่อความเสียหายรุนแรง
ต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยของประชาชนอย่างกว้างขวาง  
  ส าหรับเหตุผลข้อห่วงกังวลส าคัญของเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้แก่ 1) การแก้ไขนิยาม 
ท าให้ผู้ประกอบการสามารถก่อสร้างโรงงานได้ก่อนได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 2) การแก้ไขนิยาม
ท าให้โรงงานขนาดเล็กจ านวนมากหลุดจากการถูกก ากับควบคุมภายใต้ พ.ร.บ.โรงงาน  แม้อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบไม่ต่างจากโรงงานขนาดใหญ่ 3) การแก้ไขให้ใบอนุญาตโรงงานไม่มีวันหมดอายุ ท าให้กระบวนการ
ต่ออายุใบอนุญาตซึ่งต้องมีการตรวจสอบสภาพโรงงานถูกยกเลิกไป 4) การตัดทิ้งข้อเสนอเรื่องการบังคับให้
ผู้ประกอบการต้องท าประกันภัยเพ่ือเยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึง 
ไม่มีการก าหนดมาตรการในการฟ้ืนฟูเยียวยาความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนเพ่ิมเติม
ขึ้นจากกฎหมายฉบับเดิม แม้จะมีบทเรียนปัญหามลพิษโรงงานมากมาย  5) การเปลี่ยนแปลงระบบการ

                                                        
9 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน. “นิติรัฐที่พังทลาย: รายงาน 4 ปี ภายใต้ คสช. สิทธิมนุษยชน และผลพวง
รัฐประหารต่อสังคมไทย.” หน้า 18. เข้าถึงได้จาก https://www.tlhr2014.com/?wpfb_dl=102  
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ตรวจสอบโรงงานให้ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการแทน จะเปิดโอกาสให้เกิดการร่วมกระท าผิดและความ 
ไม่โปร่งใสในระบบการตรวจรับรองสภาพโรงงาน และ 6) บทลงโทษโรงงานที่กระท าผิดยังไม่รุนแรงเพียง
พอที่จะสามารถป้องปรามการกระท าผิดหรือท าให้เกิดความเคารพย าเกรงกฎหมายได้  
 
  - พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
  ในยุครัฐบาล คสช. ได้มีการแก้ไข พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
สองครั้ง ได้แก่ 1. การแก้ไขโดยค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 9/2559 เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยให้หน่วยงานรัฐสามารถเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติให้มีการจัดหาประมูลโครงการหรือผู้รับเหมาได้ ก่อนที่รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจะผ่านความเห็นชอบ 2. การจัดท าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ และมุ่งแก้ไขเฉพาะในส่วนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ประเด็นส าคัญของการแก้ไข คือ การลดทอนขั้นตอนกระบวนการพิจารณาการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA) เพียงส่วนเดียว โดยไม่ได้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวทั้งฉบับเพ่ือให้
สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งนอกจากจะไม่สามารถแก้ปัญหาที่มีอยู่เดิมได้แล้ว ยังเป็นกฎหมาย 
ที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังมีปัญหาข้อบกพร่องในสาระส าคัญ
ทั้งในทางเนื้อหาและกระบวนการยกร่างกฎหมายในหลายประเด็น เช่น 
  1. การเพ่ิมเติมเนื้อหาตามค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 9/2559 และการก าหนดกรอบเวลาเร่งรัด
การพิจารณารายงาน EIA/EHIA เพ่ือเอ้ือให้สามารถด าเนินการโครงการได้รวดเร็วและง่ายขึ้นกว่าเดิม แทนที่จะ
เพ่ิมระบบการกลั่นกรองโครงการที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือปกป้องสิ่งแวดล้อมจากการ 
ถูกท าลาย 
  2. กฎหมายดังกล่าวไม่ได้มีการพัฒนาไปสู่การคุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อม แต่กลับเน้นมิติการ
สนับสนุนการลงทุนโดยลดทอนมาตรการด้านการป้องกันสิ่งแวดล้อม โดยการแก้ไข พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ ไม่ได้
น าไปสู่การแก้ปัญหาที่สั่งสมมาเป็นเวลาหลายปีอย่างแท้จริง  
 
  - พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
  ภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มีข้อถกเถียงและมีประเด็นที่ถูก
คัดค้านจากภาคประชาชนผู้มีส่วนได้เสียหลายประการ เช่น  
  1. ประเด็นสัดส่วนของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ  และสัดส่วน
คณะกรรมการแร่ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากภาครัฐโดยต าแหน่ง ท าให้การตัดสินใจในระดับนโยบาย 
ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมหรือประชาชน ซึ่งอาจกระทบต่อสิทธิในการจัดการชุมชนของตนเอง 
  2. ประทานบัตรแต่ละฉบับมีระยะเวลาในการท าเหมืองเพ่ิมขึ้นจาก 25 ปี เป็น 30 ปี  
โดยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพ้ืนที่ที่ขอประทานบัตร ประเภทที่ 1 
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ระยะห่างไม่เกิน 100 เมตร ประทานบัตรประเภทที่ 2 ระยะห่างไม่เกิน 500 เมตร และประทานบัตรประเภท 
ที่ 3 ระยะห่างไม่เกิน 1 กิโลเมตร ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการอ านวยความสะดวกแก่เจ้าของโครงการ  
โดยลดทอนการมีส่วนร่วมสาธารณะของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยยะส าคัญ  
  3. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) สามารถจัดท าเอกสารที่จ าเป็นในการ
ขอประทานบัตร จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับพ้ืนที่นั้น และอาจน าพ้ืนที่นั้นออก
ประมูลได้ โดยผู้ชนะการประมูลเพียงแต่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานฯ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้
ในประทานบัตร รวมถึงช าระค่าใช้จ่ายที่ กพร. ได้ด าเนินการไป  
  4. บทเฉพาะกาลท้ายพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 บางมาตรา ยังถูกท าให้หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการบริหารจัดการแร่บางประการสิ้นผลใช้บังคับ เช่น ประทานบัตรที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายฉบับ
เก่า (พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510) ไม่ต้องด าเนินการจัดท าแนวพ้ืนที่กันชนการท าเหมือง ไม่ต้องจัดท าข้อมูล
พ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ไม่ต้องฟ้ืนฟูสภาพเหมืองแร่ รวมถึงไม่ต้องวางหลักประกัน
และจัดท าประกันภัย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหลักเกณฑ์ที่ส าคัญต่อการคุ้มครองคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของประชาชนและชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบต่อการท าเหมืองแร่  
  5. ก าหนดยกเว้นให้สัญญาการท าเหมืองแร่ภายใต้พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ยังคงมีผล
ใช้บังคับต่อไปตามข้อผูกพันแห่งสัญญานั้นๆ จนกว่าสัญญาจะสิ้นสุดลง ซึ่งไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากไม่มี
การก าหนดระยะเวลายกเลิกไว้ในสัญญา   
 
  - พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 
  ตามท่ีพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นมานั้น ปรากฏว่ามีปัญหา 
หลายประการทั้งในทางเนื้อหาสารบัญญัติ และในทางการตีความบังคับใช้ของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยมีแนวโน้ม 
ไปในทางจ ากัดหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนยิ่งกว่าการคุ้มครองและอ านวยความสะดวก จนท าให้
ประชาชนไม่สามารถใช้เสรีภาพการชุมนุมเพ่ือเคลื่อนไหวรณรงค์และเรียกร้องสิทธิต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ 
โดยปราศจากความหวาดกลัวหรือความเสี่ยงในการถูกปิดกั้นขัดขวางการชุมนุมและการด าเนินคดี เช่น 
  1. นิยาม “การชุมนุมสาธารณะ” สามารถตีความได้อย่างกว้างขวาง ท าให้ประชาชนไม่อาจ
ทราบได้อย่างชัดแจ้งว่ากิจกรรมของภาคประชาชนเข้าข่ายต้องแจ้งการชุมนุมและปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การชุมนุม
สาธารณะฯ หรือไม่ หรือในบางกรณีเป็นการรวมตัวรวมกลุ่มขนาดเล็ก เช่น การยื่นหนังสือถึงหน่วยงานที่มี
ผู้เข้าร่วมหลายคนและมีการแสดงออกต่อสาธารณะประกอบด้วยโดยมิได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายต่อ
สาธารณะ แต่กลับต้องอยู่ในบังคับกฎหมายดังกล่าวซึ่งเป็นการสร้างภาระเกินสมควร 
  2. การไม่แจ้งการชุมนุมสาธารณะล่วงหน้าก่อนการชุมนุม 24 ชั่วโมง กลายเป็นข้อหาหลักที่
เจ้าหน้าที่ใช้อ้างว่าการชุมนุมไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อสั่งให้เลิกการชุมนุมและด าเนินคดีกับผู้ชุมนุม  
  3. การตีความลักษณะการชุมนุม “รบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้สถานที่” ตามมาตรา 8  
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มีขอบเขตที่กว้างขวางไม่ชัดเจน และมักถูกเจ้าหน้าที่ยกขึ้นอ้างเป็นเงื่อนไขในการสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
สถานที่ชุมนุมหรือห้ามการชุมนุม  
 

• สิทธิเสรีภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่หายไปจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 
 - สิทธิการด ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี (Right to live in healthy environment) 

  รัฐธรรมนูญของไทยที่ผ่านมาแม้จะมิได้มีการบัญญัติถึงสิทธิการด ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
ไว้อย่างโดยตรงชัดแจ้ง แต่ในรัฐธรรมนูญฯ 2550 (ซึ่งพัฒนาต่อเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญฯ 2540) ก็ได้บัญญัติ
รับรองเรื่องนี้ไว้ด้วยถ้อยค าที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งในมาตรา 67 วรรคแรก ว่า 

  “สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษา และการได้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครองส่งเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่ จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม” 

  กับทั้งปัจจุบันยังมีค าพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยอ้างอิงสิทธิตามรัฐธรรมนูญดังกล่ าวว่าเป็น
ฐานทางกฎหมายให้ประชาชนและชุมชนมีสิทธิฟ้องคดีเรียกร้องให้ผู้ก่อมลพิษหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
กระท าการแก้ไขฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมที่เสียหายได้ด้วย (ดูค าพิพากษาฎีกาที่ 15219/2558) โดยศาลฎีกาเห็นว่า
เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่ได้รับการรับรองคุ้มครองสืบต่อเนื่องมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญฯ 2540 รัฐธรรมนูญฯ 
2550 และรัฐธรรมนูญฯ (ชั่วคราว) 2557 มาตรา 4 ในฐานะสิทธิเสรีภาพตามประเพณีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการที่ส าคัญของสิทธิการด ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี 
  แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า รัฐธรรมนูญ 2560 ได้ตัดบทบัญญัติรับรองสิทธิในเรื่องนี้ทิ้งไป  
และไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติมาตราอ่ืนใดที่พอจะตีความเทียบเคียงได้ จึงถือเป็นจุดอ่อนอีกประการหนึ่งของ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้เมื่อเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฯ 2550 และเป็นเสมือนการพรากเอาไปซึ่งสิทธิของ
ประชาชนประการส าคัญอันได้รับการรับรองคุ้มครองสืบต่อเนื่องมาในรัฐธรรมนูญ 

 

 - สิทธิในการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม 

  ตามรัฐธรรมนูญฯ  2560 นั้น นอกจากการตัดถ้อยค ารับรองสิทธิการด ารงชีวิตอยู่ ใน
สิ่งแวดล้อมท่ีดีออกไปแล้ว ยังได้บัญญัติเปลี่ยนแปลงและลดทอนสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อมลงอย่างมีนัยส าคัญ โดยมีการตัดบทบัญญัติรับรอง
สิทธิตามมาตรา 57 ของรัฐธรรมนูญฯ 2550 ออกไปทั้งมาตรา และในส่วนสิทธิตามมาตรา 67 วรรคสองเดิม 
ซึ่งเคยบัญญัติไว้ในหมวดว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยนั้น ก็มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงน าไปบัญญัติไว้
ในหมวดหน้าที่ของรัฐแทนตาม มาตรา 58  
  โดยผลของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ถูกตัดออกและเปลี่ยนแปลงไปนั้น นอกจากจะท าให้สิทธิ
ของประชาชนถูกเปลี่ยนเป็นหน้าที่ของรัฐซึ่งท าให้มีผลสภาพบังคับในการยกขึ้นอ้างสิทธิตามกฎหมายทั้งต่อรัฐ 
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เอกชน และประชาชนทั่วไปที่แตกต่างกันแล้ว ยังท าให้การรับรองกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
เข้าถึงข้อมูลและการแสดงความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจจ ากัดอยู่เพียงโครงการหรือการด าเนินการที่อาจ 
มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่ วนได้เสียส าคัญ
อ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงเท่านั้น ในขณะที่รัฐธรรมนูญฯ 2550 รับรองสิทธิ
ดังกล่าวเอาไว้ส าหรับโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฯ ในทุกระดับ 

  ในส่วนของโครงการหรือการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงฯนั้น ตาม
รัฐธรรมนูญฯ 2560 มาตรา 58 ยังได้ตัดกลไกการให้ความเห็นประกอบก่อนการอนุมัติอนุญาตโครงการ  
โดยองค์การอิสระซึ่ งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่ งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพซึ่งเคยมีบัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญฯ 2550 มาตรา 67 วรรคสองทิ้งไปด้วย 

  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและตัดทอนบทบัญญัติรับรองสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญ 2560 ดังที่กล่าวมานั้นอาจเรียกได้ว่าเป็นการ
ถดถอยลงของสิทธิเสรีภาพด้านสิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญไทย และสะท้อนถึงวิธีคิดของรัฐที่ยังคงพยายาม
ผูกขาดการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อสาธารณะ ไม่จริงใจให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอันเป็นหลักการส าคัญประการหนึ่ งของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย   
 

• ค าสั่ง คสช. และค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

  ค าสั่ง คสช. ในเรื่องนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
  นโยบายในเรื่องการก าหนดพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ 
เชียงราย ตาก กาญจนบุรี สระแก้ว ตราด หนองคาย นครพนม มุกดาหาร สงขลาและนราธิวาส โดยมีค าสั่ง 
คสช. ที่ 72/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และค าสั่ง คสช. ท่ี 3/2558 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินการ
ตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสามารถด าเนินการไปได้โดยสะดวก โดยเฉพาะการเร่งรัดการจัดหาที่ดิน
ส าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายนี้มีผลกระทบที่ส าคัญต่อประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดต่างๆ 
คือ ปัญหาจากการจัดหาที่ดินเพ่ือมาใช้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ ท าให้ราคาที่ดินราคาสูงขึ้นจนรัฐบาล  
ไม่สามารถซื้อที่ดินเอกชนมาท าโครงการได้ จึงต้องไปไล่ยึดและไล่ที่ดินชาวบ้าน โดยมีเสียงสะท้อนจาก
ประชาชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนมว่า มีการด าเนินคดีบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์กับ
ชาวบ้าน โดยที่ไม่ชี้แจงใดๆ และในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก ชาวบ้านไม่เคยรู้ว่าเขตเศรษฐกิจ
พิเศษคืออะไร แต่ชาวบ้านหลายรายสูญเสียที่ดินเพ่ือเอาไปให้นักลงทุน เรียกได้ว่า เป็นนโยบายของรัฐบาล 
ที่พยายามกระตุ้นการลงทุนจากภาคเอกชน มองข้ามผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและชุมชนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษทั้งหลาย โดยที่ประชาชนในพื้นท่ีขาดการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการพัฒนา  
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  ค าสั่งหัวหน้า คสช. ในเรื่องนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
เพื่อโครงการพัฒนา 
  กลุ่มนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  - ค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
และกฎหมายว่ าด้วยการควบคุมอาคารในพ้ืนที่ เขตพัฒน าเศรษฐกิจ พิ เศษ ได้ก าหนดบั งคับให้
กระทรวงมหาดไทยต้องเร่งด าเนินการออกผังเมืองรวมและกฎกระทรวงตามกฎหมายควบคุมอาคาร  
ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยเร็ว เป็นการท าลายคุณค่าและหลักการ  
มีส่วนร่วมของประชาชนและขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายผังเมืองที่ก าหนดให้รัฐต้องรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและน าไปประกอบการพิจารณาก าหนดประเภทและจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้อง
กับเจตจ านงของประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงการคุ้มครองรักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสวัสดิภาพ
ของสังคมด้วย10 ท าให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่ถูกก าหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้นได้รับ
ผลกระทบด้านการเวนคืนที่ดิน เช่น กรณีประชาชนอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก11 เป็นต้น  
 
  - ค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมส าหรับการประกอบกิจการบางประเภท ได้ยกเว้นข้อจ ากัดทางกฎหมายเรื่องพ้ืนที่ตั้งโรงงานหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องการผลิตพลังงานและการจัดการขยะของเสียสิ่งปฏิกูล ตามกฎกระทรวงฯ ผังเมืองรวม 
ที่บังคับใช้อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอหรือจังหวัดนั้นๆ (หรืออยู่ในร่างผังเมืองรวมที่ก าลังจะประกาศบังคับใช้) ซึ่งเดิมอาจ
มีหลักเกณฑ์ข้อห้ามท าให้หน่วยงานรัฐไม่สามารถอนุมัติอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าและโรงงานจัดการ
ขยะหรือกากของเสียในบางพ้ืนที่ ได้ เช่น พ้ืนที่เขตอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมที่มีข้อก าหนดห้ามสร้าง
โรงไฟฟ้า เป็นต้น 
  ค าสั่งฉบับนี้ท าให้หน่วยงานรัฐสามารถพิจารณาอนุมัติอนุญาตโครงการประเภทดังกล่าวได้
โดยไม่ต้องค านึงถึงเงื่อนไขข้อห้ามตามกฎหมายผังเมืองอีกต่อไป ทั้งๆ ที่ผังเมืองเป็นมาตรการคุ้ม ครอง
สิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ที่ส าคัญและเป็นเสมือนเจตจ านงร่วมกันของประชาชนในพ้ืนที่ ค าสั่งฉบับนี้จึงเป็นการ
ละเมิดต่อสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดท าผังเมือง และกระทบต่อสิทธิในสุขภาพและการ
ด ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีท่ีมีบัญญัติรับรองไว้ทั้งในรัฐธรรมนูญและกฎหมายด้วย   
 

                                                        
10 มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม. สรุปค าสั่งหัวหน้า คสช. 3/2559 ยกเว้นผังเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ. เข้าถึงได้จาก 
http://enlawfoundation.org/newweb/?p=2675  
11 ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน. ฟังเสียงจากพ้ืนที่ในเวที ‘เขตเศรษฐกิจพิเศษกับสิทธิชุมชนท้องถิ่น’. เข้าถึงได้จาก 
https://tlhr2014.wordpress.com/2016/01/21/sez_seminar/#more-3132  

http://enlawfoundation.org/newweb/?p=2675
https://tlhr2014.wordpress.com/2016/01/21/sez_seminar/#more-3132
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  - ค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 17/2558 เรื่อง การจัดหาที่ดินเพ่ือใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 74/2559 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติที่ 17/2558  
  ค าสั่งหัวหน้า คสช. สองฉบับดังกล่าวเป็นการการเวนคืนที่ดินให้ตกเป็นที่ดินราชพัสดุ  
ซึ่งบรรดาที่ดินที่ตกเป็นที่ราชพัสดุตามค าสั่งนี้ และท่ีดินอื่นที่คณะกรรมการก าหนดให้ใช้ประโยชน์ในการใช้เป็น
พ้ืนที่พัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไม่อยู่ภายใต้บังคับข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จนกว่าจะมีการจัดท าผังเมืองรวมขึ้นใช้บังคับส าหรับที่ดินอันเป็นพ้ืนที่
พัฒนาหลังจากมีการจัดตั้งพ้ืนที่พัฒนาแล้ว 
  ปัญหาจากการเวนคืนที่ดินตามค าสั่งหัวหน้า คสช . ที่ 17/2558 และที่ 74/2559 ท าให้
ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่หลายจังหวัดที่ถูกก าหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไม่อยู่ภายใต้บังคับ  
ของกฎหมายผังเมือง จนกว่าจะมีการจัดท าผังเมืองรวมขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับที่ ดินที่ถูกแปรสภาพไปเป็น 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแล้ว นอกจากนี้ หน่วยงานรัฐยังมีการยื่นออกโฉนดที่ดินเพ่ือรองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษมีผลให้ที่ดินซ้อนทับกับที่ดินเดิมของชาวบ้านในพ้ืนที่ ท าให้เกิดอุปสรรคต่อการด ารงชีพของ
ประชาชนจนต้องมีการร้องเรียนหน่วยงานรัฐและใช้สิทธิฟ้องต่อศาลปกครอง ตัวอย่างเช่น กรณีชาวบ้าน 
เเม่สอดฟ้องส านักงานธนารักษ์ พ้ืนที่จังหวัดตาก ต่อศาลปกครองพิษณุโลก เหตุออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ 
ตามค าสั่งที่  17/255812  
 
  กลุ่มการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงการเหมืองแร่ 
  - ค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 36/2559 เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดิน 
ในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย เป็นการออกค าสั่งเพ่ือให้ผู้ครอบครองส่งมอบพ้ืนที่คืน
เพ่ือให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมน าไปด าเนินการจัดที่ดินตามกฎหมาย ท าให้ประชาชนที่อยู่
อาศัยและใช้ประโยชน์ที่ดินในการท าเกษตรกรรมมาเป็นเวลานานต้องถูกจัดระบบที่ดินใหม่ เนื่องจากมีบาง
กรณีที่ประชาชนได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยและท ากินในเขตที่ดินของรัฐจนกว่าการด าเนินการฟ้องขับไล่
บริษัทเอกชนที่ได้รับเอกสารสิทธิ์ทับซ้อนกับของชาวบ้านเสร็จสิ้น ต้องได้รับผลกระทบจากการก าหนดผังและ
จัดท าโครงการจัดสรรที่ดินของส านักงานปฏิรูปที่ดิน และโครงการจัดสรรที่ดินดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงตามแผนผังที่เคยส ารวจเดิมอีกด้วย  
  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่ประชาชนใช้ประโยชน์อยู่เป็นที่ดินแปลงใหญ่ที่อยู่ในเป้าหมายของโครงการ
จัดสรร ซึ่งปัจจุบันที่ดินได้อยู่ในกระบวนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมแล้ว เช่น พ้ืนที่เกษตรกรรมของชุมชน
ในสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ อาจได้รับผลกระทบจากการรื้อถอนท าลายผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย 
เป็นต้น  

                                                        
12 ดูเพ่ิมเติมใน ประชาไท. “กลุ่มค้านเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ยื่นฟ้อง กรมธนารักษ์-พนักงานที่ดิน ปมเตรียมออกเอกสิทธิ์ไม่ชอบ.” เข้าถึง
ได้จาก https://prachatai.com/journal/2016/11/68633  

https://prachatai.com/journal/2016/11/68633
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  - ค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 72/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการ
เหมืองแร่ทองค า 
  ปัจจุบันมีเหมืองแร่ทองค าในประเทศไทยสองแห่ง คือ เหมืองแร่ทองค าที่จังหวัดพิจิตร และ
เหมืองแร่ทองค าจังหวัดเลย หลังจากมีข้อร้องเรียนด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ หัวหน้า 
คสช. ได้ออกค าสั่งนี้เพ่ือแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า โดยมีเนื้อหาให้ระงับ
การประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 และให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่ในการฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไม่ว่าพ้ืนที่ประทานบัตร 
จะอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดก็ตาม  
  ค าสั่งดังกล่าวเป็นแนวทางหนึ่งของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบ
กิจการเหมืองแร่ทองค า แต่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบยังคงมองว่าปัญหาเกี่ยวกับเหมืองแร่ทองค าอาจเกิดขึ้น
ใหม่ได้อีกในอนาคต แม้ค าสั่งฉบับนี้อาจมีส่วนที่เป็นผลดีต่อชุมชนในการให้ระงับการประกอบกิจการและเริ่ม
แผนฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม แต่ยังมีส่วนที่เป็นผลเสียคือค าสั่งนี้ คสช. แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยการเสนอจาก
นายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันได้มียุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ทองค าและ 
ให้ด าเนินการต่อไปหลังจากใช้บังคับพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
 
  - ค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 31/2560 เรื่อง การใช้ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ  
  ค าสั่งนี้มีผลให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรมมีอ านาจพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินได้นอกเหนือจากการท า
เกษตรกรรม คือ การประกอบกิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม การส ารวจแร่ การท าเหมือง 
หรือการท าเหมืองใต้ดินตามกฎหมายว่าด้วยแร่ หรือการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ตามระเบียบคณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เรื่อง การให้ความยินยอมในการน าทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้
ประโยชน์ตามกฎหมายอ่ืน พ.ศ. 2541 ที่ศาลปกครองสูงสุดเคยมีค าพิพากษาให้เพิกถอน (ดูค าพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงท่ี อ.1728/2559)  
 
 
3. สรุป 
 ตลอดระยะเวลาการปกครองภายใต้รัฐบาล คสช. ที่ผ่านมา มีการผลักดันนโยบายที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างรวดเร็ว อาทิเช่น การจัดการปัญหาขยะ โดยการส่งเสริมให้มีโครงการ
โรงไฟฟ้าขยะ ซึ่งได้รับยกเว้นการท ารายงาน EIA หรือการผลักดันให้ภาคตะวันออกกลายเป็นพ้ืนที่พัฒนา
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เศรษฐกิจพิเศษ โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ รวมถึงนโยบายทวงคืนผืนป่า ซึ่งมีการปราบปรามผู้กระท าความผิดโดยเพ่ิมก าลังเจ้าหน้าที่และใช้
มาตรการที่รุนแรงเข้าด าเนินการ ท าให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้อาศัยอยู่ในเขตป่าและก าลังอยู่ใน
กระบวนการแก้ไขปัญหากับภาครัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนโยบายต่างๆ ท าให้ประชาชนและชุมชนต่างคัดค้านและใช้สิทธิเรียกร้องให้
หยุดหรือชะลอ เนื่องจากนโยบายต่างๆนั้นขาดการมีส่วนร่วมสาธารณะ ซึ่งประชาชนในชุมชนไม่ได้ร่วมแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความห่วงกังวลใดๆที่จะเกิดขึ้นต่อไป ทั้งการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและ
เสรีภาพในการชุมนุมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ถูกปิดกั้นและถูกคุกคามจนกลุ่มชาวบ้าน/ชุมชน ไม่สามารถ
ด าเนินกิจกรรมได้ โดยทหารใช้วิธีการเข้าเยี่ยมบ้านเพ่ือพูดคุยและปรับทัศนคติ ซึ่งไม่ได้อ้างอ านาจตาม
กฎหมาย รวมถึงการเรียกตัวแกนน าชุมชนเข้าไปพูดคุยกับทหารเพ่ือห้ามปรามการเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการ
พัฒนาต่างๆ และด าเนินคดีในข้อหาที่เกี่ยวกับการชุมนุม เช่น ข้อหาฝ่าฝืนค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558  
ข้อ 12 หรือการด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ เป็นต้น 
 ขณะเดียวกันรัฐบาลยังเสนอกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. และ
เร่งพิจารณาเห็นชอบร่างกฎหมายโดยไม่ได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติ
โรงงาน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติ
แร่ พ.ศ. 2560 หรือพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เป็นต้น ท่ามกลางข้อถกเถียงในเรื่อง
ปัญหาหลายประการ ทั้งเนื้อหาสาระของกฎหมายและการตีความบังคับใช้ของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงการออก
ค าสั่ง คสช. และค าสั่งหัวหน้า คสช. ในเรื่องต่างๆนั้นก็มีผลกระทบทั้งกับประชาชนโดยทั่วไป ในชุมชนเฉพาะ
พ้ืนที่ที่ก าหนด หรือเฉพาะประเด็นที่รัฐบาลต้องการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย โดยปราศจากการ
ตรวจสอบเนื้อหาและกระบวนการออกค าสั่ง 
 ในปัจจุบันหลังการใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยังพบว่าสิทธิเสรีภาพด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญได้หายไป อาทิ สิทธิในการด ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี และสิทธิในการมีส่วนร่วมด้าน
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ท าให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีจุดอ่อนในเรื่องการรับ รองสิทธิประชาชนและลดทอน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็นสิ่งส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ดังนั้น 
ปรากฏการณ์ดังรายละเอียดข้างต้นเป็นสถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ภายใต้รัฐบาล คสช. ที่ผ่านมา นอกจากเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนหรือกลุ่มชุมชนอย่าง
แพร่หลายจากทหาร ฝ่ายความมั่นคง หรือเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายต่างๆแล้ว ยังไม่สามารถตรวจสอบการใช้อ านาจ
หรือการด าเนินการต่างๆของรัฐบาลในทางท่ีกระทบสิทธิของประชาชนได้ 


