
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  27 ธันวาคม 2564 

สื่อส่ิงพิมพ  
- ภาพขาว...เก็บขอมูล สัญญา แกวธรรมานุกูล  ผอ.ศนูยปาไมอุตรดิตถ สํานักฯ 3 ลําปาง  (แนวหนา 25 ธ.ค. 

64  หนา 8) 

- ‘นาบอน’ กลับบานแลวนายกฯ เซ็นรับขอเสนอ  (ขาวสด  26 ธ.ค. 64  หนา 1,11) 

- BEDO เปดประสบการณ รณรงคสรางการรับรูและเผยแพรขอมูลการพัฒนา  (สยามรัฐ  27 ธ.ค. 64  หนา 5)  

สื่อออนไลน 
- ปาไมแพร สนธิกําลังเปดยุทธการปองกันและปราบปราบการบุกรุกทําลายปา  (บานเมือง 25 ธ.ค. 64) 

- ขอเดนขอดอยดานสิทธิมนุษยชนในป 2564  (มติชนออนไลน  25 ธ.ค. 64) 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14850
วันที่: เสาร์ 25 ธันวาคม 2564
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 8(ล่างขวา)

ภาพข่าว: เก็บข้อมูล

รหัสข่าว: C-211225005064(25 ธ.ค. 64/06:36) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 13.23 Ad Value: 11,907 PRValue : 35,721 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11351
วันที่: อาทิตย์ 26 ธันวาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 11

หัวข้อข่าว: 'นาบอน'กลับบ้านแล้ว นายกฯเซ็นรับข้อเสนอ

รหัสข่าว: C-211226037035(25 ธ.ค. 64/06:23) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 24.18 Ad Value: 37,479 PRValue : 112,437 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24709
วันที่: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 5(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: BEDO เปิดประสบการณ์ รณรงค์สร้างการรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน...

รหัสข่าว: C-211227021034(27 ธ.ค. 64/04:23) หน้า: 1/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 105.55 Ad Value: 89,717.50 PRValue : 269,152.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24709
วันที่: จันทร์ 27 ธันวาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 5(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: BEDO เปิดประสบการณ์ รณรงค์สร้างการรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน...

รหัสข่าว: C-211227021034(27 ธ.ค. 64/04:23) หน้า: 2/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 105.55 Ad Value: 89,717.50 PRValue : 269,152.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 
 
 
วันท ี25 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สํานักจดัการทรัพยากรป่าไมท้ ี3 สาขาแพร ่โดยนายจรีะ ทรง

พฒุ ิผอ.สจป.ท ี3 สาขาแพร ่นายชาตร ีสทัธรรมนุวงศ ์ผอ.สว่นป้องกันรักษาป่าและควบคมุไฟป่า ไดเ้ปิด
ยทุธการปลอ่ยแถวกําลังพลเจา้หนา้ทป่ีาไม ้ฝ่ายปกครอง ตํารวจ และหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง ออกปฏบิตังิานตาม
แผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการบกุรกุทําลายทรัพยากรป่าไม ้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บรเิวณ
ป่าสงวนแหง่ชาต ิพนืทรีอยตอ่ อ.สอง อ.รอ้งกวาง จ.แพร ่และ อ.เวยีงสา จ.น่าน 



 
จะไมข่อเรมิดว้ยขอ้เดน่ แตจ่ะขอเรมิดว้ยขอ้ ‘ฮา’ สกัเล็กนอ้ย เมอืวนัท ี12 ธนัวาคม 2564 มีเยาวชนออกมาชมุนมุ เป็น

ธรรมดาทีพวกเขาอยากไดร้ฐัธรรมนญูใหมแ่ละอยากใหน้ายกรฐัมนตรยีบุสภา เยาวชนกลุม่นมีวีิธีการสอืสารทีนา่สนใจ คือใชก้ารตี

กลองและการโลดเตน้ แลว้เผยแพรก่ารแสดงผา่นคลิป โดยอาศยัทาํนองเพลงเกา่ “ลามะลิลา ขนึตน้เป็นมะลซิอ้น พอแตกใบออ่น

เป็นมะลิลา” ขอนาํเนอืรอ้งใหมข่องเยาวชนกลุม่นีมาเสนอโดยสงัเขปดงัน ี

“ลามะลิลา ขนึตน้อะไรก็ได ้แตค่าํลงทา้ยตอ้งเป็นสระ อา 

ลามะลิลา ขนึตน้ก็เป็นทหาร พออยูน่าน ๆ เขา้ไปนงัในสภา 

ลามะลิลา จงสรา้งรฐัธรรมนญูใหม ่เพอืประชาธิปไตยอนัโสภา 

ลามะลิลา พวกเราไมเ่อาเผด็จการ ขอใหร้ฐับาลโปรดยบุสภา …” 

เลยขอแตง่เติมตามภาษาผมว่า “ลามะลิลา อยากไดข้องขวญัปีใหม ่ขอใหอ้อกไปใหพ้วกเราได ้ฮา” 

บทความนเีป็นการนาํ “รายงานสถานการณด์า้นสทิธิมนษุยชนปี 2564: 10 เด่น 10 ดอ้ย” ของสมาคมสทิธิเสรีภาพของ

ประชาชน (สสส.) ในบางขอ้มาแลกเปลยีน ผมชอบท ีสสส. มีทงัติ ทงัชม หรอืเสนอทงัขา่วดี (ขอ้เดน่) และขา่วรา้ย (ขอ้ดอ้ย) ถึงจะ

ควานหาขอ้เดน่ไดไ้มค่รบ 10 คือไดแ้ค ่7 ขอ้ก็ยงัดีทีมคีวามคืบหนา้ แตผ่มจะขอแลกเปลยีนเพยีง 4 ประเด็น โดยในแตล่ะประเด็นก็

อาจเห็นทงัดา้นความคืบหนา้และถดถอย แตก่่อนอนื จะขอแวะออกนอกเรอืงเพอืเสนอขอ้คิดในการมองขอ้เด่นและขอ้ดอ้ยไป

ดว้ยกนั 

ผมกาํลงันาํหนงัสอืชือ “ง่ายงามในความธรรมดา” ของเพมา่ โชดรนั มาอา่นอีกครงั ครงันีสงิทีมาสะกิดใจคือเรอืงการให้

คาํมนั ซงึเป็นขอ้คิดเพือนาํไปปฏิบตัิ คาํมนัมี 3 ขอ้คือ 1) ตงัมนัไมท่าํรา้ย 2) ตงัมนัดแูลซงึกนัและกนั 3) ตงัมนัโอบรบัโลกดงัทีเป็น 

ดเูหมือนวา่ เพม่าชวนใหเ้ราอธิษฐานจติในสามขอ้น ีขอ้แรกเขา้ใจง่ายหนอ่ย โดยอาศยัคาํสอนของเถรวาทเป็นสาํคญั ขอ้สองอาจ

มองวา่เป็นเรอืงของโพธิจิตของมหายาน สว่นขอ้สามดจูะเป็นเรอืงพนืฐานคือการปลดปลอ่ยตนจากการหลงไปกบัโลกดงัทีอยากให้

เป็น เพมา่ขยายความขอ้แรกวา่เป็นเรอืงของการรกัษาศีล เพอืจะไดไ้มท่าํรา้ยตนเองและผูอื้น อยูก่บัปัจจุบนั และอยูต่รงกลาง 

เพมา่อธิบายเรอืงการอยูต่รงกลางโดยยกโลกธรรม 8 มาวา่กลา่ว อยูต่รงกลางคงหมายถงึการอยูร่ะหวา่งทกุขก์บัสขุ ไมใ่ช่เอาแตห่นี

ทกุขห์าแตส่ขุ อยูร่ะหวา่งลาภกบัเสอืมลาภ ไม่ใชด่ีใจเมอืไดล้าภและเสียใจเมอืเสอืมลาภจนเกินไป อยูร่ะหวา่งเกียรติยศกบัอปัยศ 

ไมใ่ช่ลุม่หลงแตใ่นเกียรติ และสดุทา้ยคืออยูร่ะหวา่งสรรเสรญิและนินทา โดยทงัสองดา้นเป็นเรอืงธรรมดา ไมม่ใีครหนีพน้คาํนินทา 

เป็นตน้ 

ผมคิดวา่การตงัมนัไมท่าํรา้ยเป็นเรอืงเดียวกบัการเคารพสิทธิมนษุยชน และสาเหตหุนงึทีทาํใหก้ารละเมิดสิทธิมนษุยชน

คือการไมอ่ยูต่รงกลาง คือจะมุง่แตข่อ้ดี (สขุ ลาภ เกียรติ สรรเสรญิ) จนจะทาํรา้ยตนเองและผูอ้นืเพอืใหส้มหวงัหรอืเมอืผิดหวงั จงึ

อยากคยุเรอืงสิทธิมนษุยชนว่า “ในรา้ยก็มดี”ี ความคืบหนา้และถดถอยในสายตาเราอาจไมใ่ชใ่นสายตาคนอนืก็เป็นได ้กระนนัก็พอ

มีเกณฑว์ดั นนัคือมาตรฐานสากลดา้นสทิธิมนษุยชน แมจ้ะโตแ้ยง้กนัไดห้รอืเขา้ขา้งกนัไดอ้ยูด่ี แตก็่ตอ้งตงัสติและระวงัเรอืงสดุโตง่

เอาไว ้หรอืระวงัการไมอ่ยู่ตรงกลางในโลกธรรม 8 นนัแหละ 

เรอืงแรกทจีะนาํมาแลกเปลียนคอืเรอืงทีขึนตน้ไว ้คือการแสดงออกของเยาวชนทีมคีวามตืนตวัทางการเมือง มองในแง่

สิทธิมนษุยชนถือเป็นขอ้เดน่ การเป็นพลเมืองทตีืนตวั (active citizen) มีบญัญัติอยูใ่นอนสุญัญาวา่ดว้ยสทิธิเด็ก (Convention on the 

Rights of the Child CRC)  ซงึประเทศไทยไดล้งนามภาคยานวุตัเิมอืวนัที 12 กุมภาพนัธ ์2535 ซงึบญัญตัิไวใ้น มาตรา  

1/3 



12, 13, 15 วา่ เดก็มีสทิธิรวมกลุม่โดยสนัติ มสีทิธิชมุนมุโดยสงบตามหลกัการประชาธิปไตย และมีสทิธิในการแสดงออก 

การที  1/3จะจาํกดัสิทธิเหลา่นตีอ้งมีหลกัเกณฑพื์นฐาน 3 ประการ คือ หลกักฎหมาย หลกัความจาํเป็น และหลกัความไดส้ดัสว่น 

(proportionality) โดยตอ้งคาํนึงว่า รฐัไมใ่ช่ผูท้ ี“ใหส้ทิธิ” แตเ่ป็นผูท้มีีหนา้ที “ประกนัสิทธิ” ใหแ้ก่เด็กและเยาวชน 

การเป็นพลเมืองทตีืนตวัของเด็ก ถกูตอบโตโ้ดยรฐัทีอา้งกฎหมายแตไ่มค่อ่ยคาํนงึถึงหลกัเกณฑพื์นฐาน 3 ประการ

ดงักลา่ว ขอ้มลูของภาคประชาสงัคมระบวุา่ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 ถงึเดือนสงิหาคม 2564 มีการรวมกลุม่หรอืชมุนมุทงัสนิ

กวา่ 1,800 ครงัทวัประเทศ มีประชาชนอยา่งนอ้ย 1,300 คนถกูดาํเนินคดี ในจาํนวนนี มเีด็กอายตุาํกวา่ 18 ปีมากกวา่ 180 คน ซงึ

เด็กอายนุอ้ยทสีดุทถีกูดาํเนินคดตีามมาตรา 112 มีอายเุพยีง 14 ปี และเด็กอายนุอ้ยทสีดุทถีกูฟ้องโดยเจา้หนา้ทภีายใต ้พ.ร.ก. 

ฉกุเฉินฯ มีอาย ุ12 ปี และมีเด็กชายอาย ุ15 ปีคนหนงึตอ้งเสียชีวิตจากเหตปุะทะบรเิวณสามเหลยีมดินแดง เมือวนัที 16 สงิหาคม 

2564 จากกระสนุฝังบรเิวณไขสนัหลงัสว่นบน 

เรอืงทีสองทีขอยกมากลา่วเป็นเรอืงการซอ้มทรมาน ซงึเป็นคดีที พ.ต.อ.ธิติสรรค ์อทุธนผล (สารวตัรโจ)้ อดีตผูก้าํกบั

สถานีตาํรวจภธูรเมืองนครสวรรค ์และเจา้หนา้ทตีาํรวจอกี 6 นาย กระทาํการซอ้มทรมานผูต้อ้งหาโดยใชถ้งุดาํครอบหวัจนเสียชวีิต 

แตมี่การแจง้กบัแพทยป์ระจาํโรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ์วา่ ผูต้อ้งหาเสียชวีิตเพราะเสพยาเสพติดเกินขนาด แพทยน์ิติเวชทาํ

บนัทกึสาเหตกุารตาย โดยระบวุา่ “สนันิษฐานวา่ รบัพิษจากสารแอมเฟตามีน” กระนนั มีคลิปเหตกุารณซ์อ้มทรมานผูต้อ้งหา

ภายในหอ้งทาํงานของตาํรวจ เผยแพรอ่อกสูส่าธารณชนเมอืวนัท ี24 สิงหาคม 2564 ผลการชนัสตูรศพยืนยนัวา่ผูต้ายเสียชีวิตเพราะ

ถกูซอ้มและถกูทรมานโดยใชถ้งุดาํครอบหวัจนตาย การซอ้มทรมานของตาํรวจ ไมใ่ช่เรอืงทกีลา่วหากนัลอย ๆ แตม่เีพยีงนอ้ยกรณี

ทสีามารถหาหลกัฐาน เช่นมีภาพวิดีโอดงัในกรณีน ีขา่วดีคือสามารถดาํเนินคดีกบัตาํรวจไดบ้า้ง ข่าวรา้ยคือวฒันธรรมตาํรวจแมมี้

สว่นดี แตย่งัมีสว่ย มีรดีไถ มียดัเยียดขอ้หา มีซอ้มทรมาน ฯลฯ ทีดาํเนินตอ่ไปอยา่งลอยนวล ความพยายามปฏิรูปตาํรวจก็ยงัเป็น

เพยีงรา่งกฎหมายทอียู่ในการพิจารณาของรฐัสภา 

หลงัจากข่าวของสารวตัรโจ ้ขา่วดีคือความคืบหนา้ของรา่ง พ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปรามการทรมานและการกระทาํให้

บคุคลสญูหาย ทไีดผ้า่นการพิจารณาของสภาผูแ้ทนราษฎรในวาระทีหนงึ (รบัหลกัการ) และสภาไดแ้ตง่ตงัคณะกรรมาธิการ

วิสามญัขนึมาพจิารณาในวาระทสีอง โดยมีตวัแทนองคภ์าคประชาสงัคมทีผลกัดนัเรอืงนีมานานรว่มเป็นกรรมาธิการดว้ย รา่ง

พ.ร.บ. ทคีณะกรรมาธิการกาํลงัแปรญตัติมีอยู ่4 รา่งดว้ยกนั ซงึมสีาระสาํคญัคือ ใหมี้คณะกรรมการระดบัชาติเพอืกาํหนด

มาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการทรมานและการอุม้หาย ใหม้ีการป้องกนัมิใหม้ีการปกปิดขอ้มลูเกียวกบัผูถ้กูจบัหรอื

ควบคมุตวั รวมทงักาํหนดมาตรการในการชว่ยเหลือ ฟืนฟ ูเยียวยาเหยือและผูเ้สยีหาย โดยเจา้หนา้ทีตอ้งจดัทาํบนัทกึรายละเอียด

ตา่ง ๆ เกียวกบัผูถ้กูจบัและควบคมุตวั รวมทงั สภาพรา่งกาย ก่อน ระหวา่งและหลงัคมุขงั โดยใหญ้าติมีสิทธิตรวจขอ้มลูได ้และใน

กรณีทีเชือว่ามีผูถ้กูทรมานหรอือุม้หาย บคุคลใดก็ไดม้ีสทิธิรอ้งต่อศาลใหไ้ต่สวนโดยพลนั ใหศ้าลมอีาํนาจกาํหนดมาตรการเพอื

ป้องกนัไมใ่หบ้คุคลนนัถกูทรมานหรอือุม้หายอีกเช่นใหเ้ปลยีนสถานทีคมุขงั ใหค้ดีทรมานและอุม้หายเป็นคดีพเิศษทกีรมสอบสวน

คดีพิเศษหรอืดีเอสไอมีอาํนาจในการสบืสวน สอบสวน และใหศ้าลอาญาคดีทจุรติและประพฤติมชิอบเป็นผูพิ้จารณาคดี ให้

ผูบ้งัคบับญัชาทีละเลยไมร่ะงบัหรอืปอ้งกนัการทรมานหรอือุม้หายมีความผิดดว้ย 

ถา้จะใหเ้ป็นขา่วดีจรงิ ขอใหร้ฐัสภาออกกฎหมายตามหลกัสากลคือ ในเรอืงการทรมาน ขอใหท้าํตามอนสุญัญาระหวา่ง

ประเทศวา่ดว้ยการต่อตา้นการทรมานและการกระทาํอนื ๆ ทโีหดรา้ยไรม้นษุยธรรม หรอืทียาํยศีกัดิศร ี(CAT) ทปีระเทศไทยไดเ้ขา้

เป็นภาคีดว้ยการภาคยานวุตัิ มีผลตงัแตว่นัท ี1 พฤศจิกายน 2550 สว่นในเรอืงการกระทาํใหบ้คุคลสญูหาย ขอใหท้าํตามอนสุญัญา

ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการคุม้ครองบคุคลทกุคนจากการบงัคบัใหห้ายสาบสญู (CED) ซงึสภานิติบญัญัติแหง่ชาติเห็นชอบใหเ้ขา้

เป็นภาคีเมอืวนัที 10 มีนาคม 2560 แตป่ระเทศไทยยงัไมใ่หส้ตัยาบนัเพอืผกูพนัตนตามอนสุญัญาฯ 

เรอืงทีสามทเีกียวกบัสถานการณส์ิทธิมนษุยชนเป็นเรอืงเกียวกบัศาล ข่าวรา้ยคือคาํวินิจฉยัที 19/2564 ของศาล

รฐัธรรมนญู ทีวา่การปราศรยัของอานนท ์นาํภา ภาณพุงศ ์จาดนอก และปนสัยา สิทธิจิรวฒันกลุ เมอืวนัที 3 และ 10 สิงหาคม 2563 

ในการชมุนมุบรเิวณอนสุาวรยีป์ระชาธิปไตย และการชมุนมุ ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ ซงึเสนอขอ้เรยีกรอ้งให ้
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มีการปฏิรูปสถาบนัพระมหากษัตรยิ ์จาํนวน 10 ขอ้นนั เป็นการใชส้ทิธิและเสรภีาพเพอืลม้ลา้งการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ การแสดงความคิดเห็นดงักลา่วมิใช่เป็นการใชเ้สรภีาพโดยสจุรติหากเป็นไปโดย

มีเจตนาซอ่นเรน้ ทงัยงัเป็นการกระทาํทีเป็นการใชค้วามรุนแรง ขม่ขูบ่งัคบัตอ่บคุคลอนื 

ข่าวไมค่อ่ยดีคือคาํวินิจฉยัที 20/2564 ทวีา่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1448 ซงึอนญุาตใหเ้ฉพาะชายและ

หญิงเทา่นนัสมรสกนัไดไ้มข่ดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญู อยา่งไรก็ดี รฐัควรมมีาตรการทเีหมาะสมและสนบัสนนุใหบ้คุคลผูมี้ความ

หลากหลายทางเพศไดใ้ชชี้วิตรว่มกนั ศาลจงึมขีอ้แนะนาํวา่รฐัสภา คณะรฐัมนตร ีและหน่วยงานของรฐัทีเกียวขอ้ง ดาํเนินการตรา

กฎหมายเพอืรบัรองสทิธิและหนา้ทขีองบคุคลผูมี้ความหลากหลายทางเพศอยา่งเหมาะสมตอ่ไป 

ข่าวดีจากศาลปกครองคือคาํพิพากษาใหเ้พิกถอนสทิธิในทีดิน ไดแ้ก่ น.ส.3 ก. และโฉนดทดีินหลายแปลง ในตาํบลบาง

สวรรค ์อาํเภอพระแสง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี เพราะอยูใ่นเขตพนืทป่ีา การออกเอกสารสิทธิจึงมชิอบดว้ยกฎหมาย พรอ้มทงัสงัให้

กรมป่าไมแ้ละเจา้พนกังานทีดินจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี สาขาพระแสง ดาํเนินการใหบ้รษัิทสหอตุสาหกรรมนาํมนัปาลม์ จาํกดั 

(มหาชน) ออกจากพนืทภีายใน 180 วนั นบัแตค่าํพิพากษาถงึทีสดุ เรอืงนีนบัเป็นชยัชนะของสหพนัธเ์กษตรกรภาคใตท้ตีอ่สูเ้พอืการ

เขา้ถงึสทิธิในทดีินมาโดยตลอด โดยใหร้ฐัหรอืหนว่ยงานทเีกียวขอ้งดาํเนินการจดัสรรทดีินทาํกินใหแ้ก่เกษตรกรหรอืแรงงานไรท้ดีิน 

ซงึในกรณีนี ขอใหน้าํทีดินทเีคยมกีารออกเอกสารสทิธิโดยไมช่อบมาจดัสรรนนัเอง 

เรอืงทีสเีกียวกบัภาคประชาสงัคม ขา่วดีคือบทบาทขององคก์รภาคประชาชนและชุมชน ทีดาํเนินการเพอืการเขา้ถงึ

บรกิารสาธารณสขุในชว่งวิกฤตโควิด- 19 ขอยกตวัอยา่งเพยีงกรณีเดียวคือ มลูนิธิพฒันาทีอยูอ่าศยั เครอืขา่ยสลมัสภีาค มลูนิธิ

เขา้ถงึเอดส ์มลูนิธิสถาบนัเพอืการวิจยัและนวตักรรมดา้นเอชไอวี (IHRI) และภาคีเครอืขา่ยตา่ง ๆ รว่มกบัสาํนกังานกองทนุ

สนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) และสาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ (สปสช.) ไดพ้ฒันาแกนนาํ และสรา้งตน้แบบ

ชมุชน 33 ชมุชนในพืนทกีรุงเทพฯ เชียงใหม ่และปทมุธานี ในการแยกตวัผูป่้วยโควิดทีบา้นและทชีมุชน (Home Isolation, Community 

Isolation) เพอืรอการสง่ตอ่ไปยงัหน่วยบรกิารสาธารณสขุ และตอ่มาไดพ้ฒันาเป็นใหก้ารรกัษาเมอืการสง่ตอ่ไปยงัหนว่ยบรกิาร

สาธารณสขุไมส่ามารถทาํได ้ตลอดจนดแูลในมิติอนื ๆ เช่น เรอืงจิตใจ การทาํมาหากิน การใหผู้ท้มีคีวามเสยีงเขา้ถงึการตรวจคดั

กรอง และทาํงานรว่มกบัชมรมแพทยช์นบทในการตรวจคดักรองเชิงรุกในชมุชนทีมีความเสยีงของกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

จาํนวน 30 ชมุชน 

ข่าวรา้ยคือการเพง่เลง็หรอืความระคายเคืองทรีฐับาลมตีอ่องคก์รภาคประชาสงัคม ทางหนงึบอกวา่ตอ้งการสง่เสรมิ แต่

อีกทางหนงึตอ้งการเขา้มาควบคมุโดยผ่านการออกกฎหมาย โดยทีเมอืวนัที 23 กมุภาพนัธ ์2564 คณะรฐัมนตรมีมีตเิห็นชอบ

หลกัการของรา่งพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการดาํเนินงานขององคก์รทีไมแ่สวงหารายไดห้รอืกาํไรมาแบ่งปันกนั พ.ศ… ทยีกรา่งโดย

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตามการสงัการของนายกรฐัมนตร ีโดยมีเนอืหาทนีา่กงัวลคือ การใหอ้งคก์รภาคประชาสงัคมอยู่

ในการควบคมุของกระทรวงมหาดไทยหลายประการ เช่น บงัคบัใหอ้งคก์รทรีวมตวักนัเป็นกลุม่บคุคลตอ้งจดแจง้กบักรมการ

ปกครองตามหลกัเกณฑว์ิธีการและเงือนไขทีรฐัมนตรมีหาดไทยกาํหนด สว่นองคก์รทีเป็นมลูนิธิ สมาคม และองคก์รทจีดทะเบียน

หรอืจดแจง้กบักฎหมายอนืไมต่อ้งจดแจง้กบักรมการปกครอง แตต่อ้งปฏิบตัิตามกฎหมายน ีและตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ 

และเงือนไขทีรฐัมนตรมีหาดไทยกาํหนด หากองคก์รภาคประชาสงัคมตอ้งทาํ “ตวัลีบ” หรอื “เป็นเดก็ด”ี ในสายตาของรฐับาล จะ

เหลืออะไรกบัเสรภีาพในการรวมกลุม่บา้งเลา่ หรือจะใหเ้หลือเพยีงเสรภีาพในการเขา้แถวขานรบัรฐับาลเทา่นนั 

สิทธิมนษุยชนมีหลกัการอนัเป็นสากลและมีกฎหมายระหวา่งประเทศรองรบั ปี 2564 เป็นอีกปีหนงึทีประเทศไทยอยู่

ภายใตร้ฐับาลทีมาจากหรอืสืบทอดจากการรฐัประหาร การรฐัประหารอนัทจีรงิคือการประหารประชาธิปไตย เสรภีาพของ

ประชาชนตามรฐัธรรมนญูทรีา่งโดยประชาชนตา่งหากทเีป็นสาระสาํคญัของประชาธิปไตย อยา่งไรก็ดี เราตอ้งการการขบัเคลอืน

โดยการทาํความเขา้ใจซงึกนัและกนัใหม้าก ขอบคณุสมาคมสทิธิเสรภีาพของประชาชนทีมีรายงานสถานการณส์ทิธิมนษุยชน: 

ขอ้เดน่และขอ้ดอ้ย เป็นประจาํทกุปี ซงึสาํหรบัผม เป็นรายงานทีชวนใหค้ดิและใหพ้ยายาม “อยูต่รงกลาง” ในโลกธรรม 8 แตแ่มผ้ม

จะพยายามอยูต่รงกลางสกัเทา่ไร ก็ไมเ่ขา้ใจคาํสงัของศาลรฐัธรรมนญูบางคาํสงัอยูด่ ี
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