
กรณีตัวอย่างรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีข้อ เสนอแนะมาตรการหรือ

แนวทางของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

จ านวน 10 กรณ ี

กรณีที่ 1  สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่า โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชน  

ประเด็นการร้องเรียน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าว
อ้างว่า โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาด
มหาราช อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดของ
ประชาชน กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชน โดยขอให้จัดท ารายงาน  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างเพียงพอ 

การด าเนินการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า หาดมหาราชเป็นหาด
ทรายสาธารณะจังหวัดสงขลา มีอัตราการกัดเซาะชายฝั่ง 0.59-2.68 เมตรต่อปี ประกอบ
กับประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการกัดเซาะถนนในช่วงฤดูมรสุม กรมโยธา 
ธิการและผังเมืองจึงด าเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลเพื่อป้องกันทรัพย์สิน
ของทางราชการและประชาชนไม่ให้ได้รับความเสียหายจากคลื่นกัดเซาะ จากการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น (IEE) พบว่า ภายหลังการก่อสร้างเสร็จ ชายฝั่งบริเวณจุดสิ้นสุดของเขื่อนคอนกรีต
ขั้นบันไดดังกล่าว ด้านทิศเหนืออาจเกิดการกัดเซาะเพิ่มขึ้น และในช่วงระยะการก่อสร้าง
พบปัญหาผลกระทบในเรื่องของอากาศ เสียง การจราจร วิถีชีวิต และการท าประมง 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ประชาชนในพื้นที่และ  
ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ และไม่ได้รับทราบ
รายละเอียดของโครงการและข้อมูลที่ส าคัญอย่างครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบการแสดง 
ความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และการตัดสินใจตามเจตนารมณ์ที่แท้จริง รวมทั้งมีการด าเนิน
โครงการที่อาจไม่สอดคล้องกับแนวทางและมาตรการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งใน
ปัจจุบัน และไม่สอดคล้องกับการท าหน้าที่ของรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ประชาชนและชุมชนใน
ท้องถิ่นที่เก่ียวข้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินการและได้รับประโยชน์จากการด าเนินการ
ดังกล่าวตามสิทธิที่ ได้มีการรับรองและคุ้มครองไว้ จึงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
แม้ว่าคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 จะได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการภายใต้กรอบแผนบูรณาการงบประมาณการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การกัดเซาะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2559 และ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ที่ให้ความเห็นชอบแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการจัดท า
แผนแม่บทป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งร่วมกัน แต่ในทางปฏิบัติพบว่ายังไม่



เป็นผลในรูปธรรม จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือ
แก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องตามรั ฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และ (3) และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 
(1)  และ (3)  ประกอบมาตรา 36 และมาตรา 42 ต่อคณะรัฐมนตรี  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรม 
โยธาธิการและผังเมือง (ผู้ถูกร้อง)  

มาตรการหรือแนวทาง 
ที่เหมาะสมในการป้องกัน
หรือแก้ไขการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน 

1) กรมโยธาธิการและผังเมือง (ผู้ถูกร้อง) ควรชะลอโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน  
ตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์หาดมหาราช จังหวัดสงขลา ระยะที่  2 เพื่อ
ปรึกษาหารือร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการประเมินผลกระทบจาก
โครงการดังกล่าวว่ามีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาในพื้นที่และควรด าเนินการต่อไป
หรือไม่ ซึ่งในการด าเนินการดังกล่าวจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์โดยตรง 
จากหาดมหาราช มีส่วนร่วมในการด าเนินการและแสดงความคิดเห็นอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ 
ในการด าเนินการจะต้องเป็นไปโดยกระบวนการมีส่วนร่วมและเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชน 
ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างครบถ้วน 

2) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งควรด าเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มาตรา 16 โดยการสนับสนุน
องค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะปัญหา 
การกัดเซาะชายฝั่งให้กับชุมชนชายฝั่งบริเวณหาดมหาราช เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องดังกล่าว และเข้าถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งในท้องถิ่นของตนได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการที่จะเกิดขึ้น 

3) กรมโยธาธิการและผังเมือง (ผู้ถูกร้อง) ควรชะลอการด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์หาดมหาราชในระยะ
ที่ 3 รวมถึงโครงการที่มีลักษณะเดียวกันนี้ในพื้นที่อ่ืนออกไปก่อน จนกว่ากฎกระทรวง
ก าหนดเขตพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จะมีผลใช้บังคับ  

ทั้งนี้ ให้ด าเนินการภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบับนี้ 
ข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน  

1) คณะรัฐมนตรีควรพิจารณามอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด าเนินการปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาความจ าเป็นต่อการก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณ
หรือในทะเล ได้แก่ ก าแพงริมชายฝั่ง ติดแนวชายฝั่ง หรือโครงการ กิจกรรม ที่มีลักษณะ
เดียวกัน ให้ต้องจัดท า EIA ตามขนาดหรือระยะทางที่ใช้ข้อมูลในทางวิชาการซึ่งสามารถ



คาดการณ์ได้ล่วงหน้า เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนิน
โครงการในลักษณะดังกล่าว  

2) คณะรัฐมนตรีควรพิจารณามอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงคมนาคม ร่วมกันพิจารณาก าหนดแนว
ทางการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งให้เกิดกลไก
การปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์
และกลไกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
พ.ศ. 2558 ที่มุ่งหวังให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง การบูรณาการ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น  

3) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมควรเร่งการพิจารณาออก
กฎกระทรวงก าหนดเขตพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ส าหรับ 
การด าเนินโครงการก่อสร้างก าแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล 
เพื่อให้มีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน และเหมาะสมกับสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง 
รวมทั้งสามารถป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและหน่วยงาน
ราชการต่อไป 

ความส าเร็จ/
ความก้าวหน้าในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

1) ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)  
สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้มีค าสั่งมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงคมนาคม 
กระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  
เพื่ อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอดังกล่าว โดยให้กระท รวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการเกี่ยวกับ
เร่ืองดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งค าสั่งเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

2) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งว่า ได้มอบหมายให้กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง น าข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ไปพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไปแล้ว  

3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แจ้งว่า ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 5 ซึ่งรับผิดชอบบริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้จัดท าโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้
การกัดเซาะสู่ชุมชนชายฝั่ง เรียบร้อยแล้ว แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การด าเนินงานถูกชะลอไป ทั้งนี้  
เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะแจ้งผลการด าเนินการให้ทราบ ต่อไป 

4) ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 
2564 รับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



เสนอ และอยู่ระหว่างด าเนินการยกร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อผลักดันการจัดท ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) เชิงพื้นที่: แผนพัฒนาชายฝัง่
ทะเล ซึ่งการด าเนินการทั้งหมดจะเป็นกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง 23 จังหวัดแบบบูรณาการในภาพรวมของประเทศไทย และเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
พ.ศ. 2558 

 

กรณีที่ 2  สิทธิพลเมือง กรณีกล่าวอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม
ทางการเมืองเมื่อปี 2553 

ประเด็นการร้องเรียน ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีกล่าวอ้างว่า ผู้ร้องเป็น
ผู้ได้รับผลกระทบจากการเข้ากระชับพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ทหารในเหตุการณ์สลายการชุมนุม
ของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาต ิ(นปช.) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารได้ระดมยิงอาวุธสงครามจากบริเวณสะพานชิดลม เข้าไปในบ้านพักของ 
ผู้ร้องที่อยู่บริเวณเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยผู้ร้องไม่ได้เป็นผู้เข้าร่วมการชุมนุมแต่
อย่างใด จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผู้ร้องถูกยิงได้รับบาดเจ็บบริเวณไหล่ขวาและ
บ้านพักได้รับความเสียหาย โดยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ผู้ร้องได้เข้ารับการบ าบัดรักษาและ
เป็นผู้มีรายชื่อได้รับค่าเยียวยากลุ่มที่ 1 โดยมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องผ่านทาง 
ผู้ถูกร้อง จนกระทั่งปี 2557 ผู้ร้องได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกร้องทางโทรศัพท์ 
ว่าไม่สามารถอนุมัติจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ร้องได้ เนื่องจากมีเหตุการณ์รัฐประหาร
และเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารประเทศใหม่ ผู้ร้องเห็นว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกรณี
ดังกล่าว  

การด าเนินการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้พิจารณาค าร้อง ข้อเท็จจริงฝ่ายผู้ร้อง  
ฝ่ายผู้ถูกร้อง และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายและหลัก 
สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นสมควรเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) ประกอบมาตรา 42  

ข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน  

1) คณะรัฐมนตรีควรพิจารณามอบหมายกระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี รวมถึงหน่วยงานอ่ืน 
ที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง พิจารณาหาแนวทางหรือมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยา 
ผู้ได้รับผลกระทบที่ยังคงค้างการพิจารณาเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้สอดคล้องกับมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวง
ยุติธรรมพิจารณาด าเนินการในเบื้องต้นแล้ว   



2) คณะรัฐมนตรีควรพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งด าเนินการศึกษา 
หรือปรับปรุงกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 
ความรุนแรงทางการเมืองเพื่อจัดท าเป็นแนวปฏิบัติหรือมาตรฐานกลางในการพิจารณา
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
ให้ครอบคลุมถึงประชาชนทุกกลุ่ม 

ความส าเร็จ/
ความก้าวหน้าในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  
ได้มีค าสั่งมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของ
ข้อเสนอดังกล่าว โดยให้กระทรวงยุติธรรมสรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการ
ดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งค าสั่งเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

  
กรณีที่ 3  สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทหารท าร้ายร่างกายจนท าให้ได้รับ

บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต 
ประเด็นการร้องเรียน ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีกล่าวอ้างว่า เมื่อวันที่ 

17 เมษายน 2563 เวลากลางคืน นาย ก และนาย ข บุตรชายของผู้ร้อง ถูกผู้ถูกร้องจับกุม
ในขณะที่พักผ่อนอยู่ที่กระท่อมนาใกล้สวนยางท้ายหมู่บ้าน แล้วถูกน าตัวไปควบคุมเพื่อ
ซักถามข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ต าบลฝั่งแดง อ าเภอธาตุพนม  
จังหวัดนครพนม โดยมีการซ้อมทรมานผู้ถูกควบคุมทั้งสองจนได้รับบาดเจ็บสาหัส และ
ต่อมานาย ก ได้เสียชีวิตภายหลังจากที่ถูกส่งตัวไปรักษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ธาตุพนม ในสภาพร่างกายคล้ายถูกท าร้ายสมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนัก 
หน้าอกเขียวช้ า จึงขอให้ตรวจสอบ 

การด าเนินการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้พิจารณาค าร้อง ข้อเท็จจริงจากฝ่ายผู้ร้อง 
ฝ่ายผู้ถูกร้อง ผู้เสียหาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายและ  
หลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงสมควรมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 
ที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ต่อรัฐสภา และคณะรัฐมนตรี  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และ (3)  
รวมถึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) ประกอบมาตรา 42  

มาตรการหรือแนวทาง 
ที่เหมาะสมในการป้องกัน

กองทัพบก และศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ   
ควรก าหนดมาตรการและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรมแก่เจ้าหน้าที่ทหาร
ในสังกัดซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 



หรือแก้ไขการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน 

ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการซ้อมทรมานผู้ถูกจับ
หรือผู้ต้องสงสัยในระหว่างท าการจับกุมและควบคุมตัว โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาที่มีสว่น
เกี่ยวข้อง รู้เห็นเป็นใจ หรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าการซ้อมทรมาน
บุคคล จะต้องถูกลงโทษทางวินัยและด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้   
โดยให้ด าเนินการภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน  

1) คณะรัฐมนตรีควรพิจารณายกเลิกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด พ.ศ. 2519 และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การป้องกัน
และปราบปรามการกระท าความผดิบางประการที่เป็นภยันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
บ่อนท าลายระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งได้ให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ทหาร 
มีอ านาจเช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาในการสืบสวนการกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดทางอาญาอ่ืน 
เพื่อให้การสืบสวนสอบสวนการกระท าผิดกฎหมายอาญาเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาปกติ โดยให้เป็นหน้าที่และอ านาจของพนักงานฝ่ายปกครองและต ารวจ รวมถึง
เจ้าพนักงานตามกฎหมายที่เก่ียวข้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายปกติ 

2) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีควรจัดความส าคัญในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ไว้เป็นล าดับ
แรกเพื่อให้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไปโดยเร็ว 
โดยน าหลักการและสาระส าคัญตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติ หรือ
การลงโทษอ่ืนที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี (CAT) และอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ ( ICPPED) ไปบรรจุ
ไว้ในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญาทั้งสองฉบับ 
โดยเฉพาะการก าหนดความรับผิดทางอาญาแก่ผู้บังคับบัญชาที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือปล่อย
ปละละเลยให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าการซ้อมทรมาน ไม่ด าเนินการป้องกันหรือระงับการ
กระท าของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือปกปิดข้อเท็จจริง ไม่ส่งเร่ืองให้เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจตาม
กฎหมายเพื่อสอบสวนด าเนินคดี รวมทั้งการก าหนดให้มีกลไกพิเศษในการสืบสวนสอบสวน
คดีทรมานและคดีที่เกี่ยวกับการกระท าให้บุคคลสูญหายโดยองค์กรหรือหน่วยงานที่มีความ
เป็นอิสระเป็นกลาง และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีมาตรการหรือแนวทางในการป้องกัน
และปราบปรามการกระท าผิดแบบบูรณาการ เชื่อมโยงการท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่มีอ านาจสืบสวนสอบสวนที่เป็นอิสระ  

3) คณะรัฐมนตรีควรมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดท าแนวทางในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการ
ยุติธรรมทุกฝ่าย เช่น พนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่ทหาร พนักงานฝ่าย
ปกครอง แพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการสืบสวนสอบสวนการกระท าผิดในกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องการซ้อม



ทรมานบุคคล กรณีที่มีการตายเกิดขึ้นในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงาน รวมถึงกรณี 
ที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการกระท าให้บุคคลสูญหาย พร้อมทั้งจัดท าโครงการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยน าหลักการตามคู่มือการสืบสวนสอบสวนและบันทึก
ข้อมูลหลักฐานอย่างมีประสิทธิผล กรณีการกระท าทรมาน และการปฏิบัติหรือการลงโทษ
อ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และย่ ายีศักดิ์ศรี หรือพิธีสารอิสตันบูล ( Istanbul Protocol: 
Manuel onthe Effective Investigation and Documentation of Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) มาใช้ในการจัดท าแนว
ทางการสืบสวนสอบสวนและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นหลักประกันใน
การป้องกันและปราบปรามการกระท าทรมานและสอบสวนด าเนินคดีแก่ผู้กระท าผิด 
อย่างเด็ดขาดมิให้เกิดกรณีการลอยนวลพ้นผิด (Impunity) 

ความส าเร็จ/
ความก้าวหน้าในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)  
สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่งมอบหมายให้กระทรวงการยุติธรรมเป็น
หน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานอัยการสูงสุด และหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอดังกล่าว โดยให้กระทรวง
ยุติธรรมสรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม  
แล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งเพื่อ
น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

 

กรณีที่ 4  สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวและเสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร กรณีกล่าวอ้างว่า มีบุคคลลักลอบบันทึกเสียง 
ในสถานที่ท างาน และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการสอบสวนทางวินัย 

ประเด็นการร้องเรียน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกร้อง
ซึ่งเป็นพนักงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกันลักลอบ
บันทึกเสียงการสนทนาภายในห้องพักอาจารย์ โดยมีมูลเหตุจากการด าเนินการทางวินัยกับ
ผู้บังคับบัญชา ต่อมาได้มีค าสั่งให้ด าเนินการสอบสวนทางวินัยกรณีร่วมกันลักลอบ
บันทึกเสียงการสนทนา ภายหลังได้มีค าสั่งยุติการด าเนินการ ผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับ 
ความเป็นธรรม จึงขอให้ตรวจสอบ 

การด าเนินการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า  
ประเด็นที่  1 กรณีการลักลอบติดตั้งเครื่องบันทึกเสียงภายในห้องพักอาจารย์  

แม้การตรวจสอบจะไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนว่ามีการร่วมกันลักลอบติดตั้ง
เครื่องบันทึกเสียงภายในห้องพักอาจารย์ แต่สถานที่เกิดเหตุเป็นห้องพักของอาจารย์  
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งสามารถเข้า-ออกได้เฉพาะบุคลากรหรือผู้เกี่ยวข้องของ
หน่วยงานเท่านั้น โดยขณะพบเครื่องบันทึกเสียงอยู่ระหว่างการใช้งาน แต่กลับไม่มีบุคคล
แสดงตัวเป็นเจ้าของ อีกทั้งไฟล์เสียงในเครื่องบันทึกเสียงดังกล่าวมีบทสนทนาเกี่ยวกับ 



การน าเครื่องบันทึกเสียงไปวางไว้ในสถานที่ใดที่หนึ่ง จึงเชื่อว่าเป็นการลักลอบติดตั้งเครื่อง
บันทึกเสียง เพื่อบันทึกเสียงของบุคคลโดยปราศจากการยินยอม มีผลให้ฝ่ายผู้ร้องซึ่งอยู่ใน
ห้องพักอาจารย์ดังกล่าวถูกแทรกแซงสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวและเสรีภาพใน 
การติดต่อสื่อสาร จึงถือเป็นการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ประเด็นที่ 2 กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการสอบสวนทางวินัย ข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
หาข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตาม
ขั้นตอนการด าเนินการทางวินัย โดยผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า 
กรณีตามที่กล่าวหาไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนได้ว่าเครื่องบันทึกเสียงดังกล่าว
เป็นของใคร อีกทั้งไม่อาจทราบได้ว่าใครเป็นผู้น าเครื่องบันทึกเสียงไปวางไว้หลังโซฟา
ห้องพักอาจารย์ตามที่มีการกล่าวอ้าง จึงมีค าสั่งให้ยุติเรื่อง จากข้อเท็จจริงดังกล่าว 
แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้ด าเนินการตามหน้าที่และ
อ านาจเพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องทั้งแปดตามสมควรแล้ว ในชั้นนี้  
จึงไม่อาจรับฟังได้ว่า มีการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
จึงมีมติให้ยุติเร่ือง 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงมีมติว่า การลักลอบติดตั้งเครื่องบันทึกเสียง
ภายในห้องพักอาจารย์เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และให้เสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
มาตรา 247 (1)  และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) ประกอบมาตรา 36  

มาตรการหรือแนวทาง 
ที่เหมาะสมในการป้องกัน
หรือแก้ไขการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิควรก าหนดมาตรการป้องกันที่เป็น
รูปธรรมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีก และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคารพใน
สิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวแก่บุคลากรในสังกัด 

ความส าเร็จ/
ความก้าวหน้าในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ แจ้งว่า ได้แจ้งรายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนไปยังคณะศิลปศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นเรื่องให้ทราบ  
เพื่อด าเนินการจัดให้มีมาตรการหรือแนวทางป้องกันให้บุคลากรมีความปลอดภัยจาก 
การแทรกสอดในความเป็นอยู่ส่วนตัวในมหาวิทยาลัย โดยให้คณบดีคณะศิลปศาสตร์ก าชับ
บุคคลากรในสังกัดให้เคารพในสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลากรของมหาวิทยาลัย 
และห้ามมิให้กระท าการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามกรณีการร้องเรียนอีก และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิได้มีหนังสือแจ้งการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเคารพสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวในมหาวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด และผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนปลอดจาก 
การแทรกสอดในความเป็นอยู่ส่วนตัว ท าให้ได้รับความอับอาย เดือดร้อน ร าคาญใจ หรือ



น าภาพหรือชื่อเสียงไปใช้ประโยชน์ในทางแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ โดยให้ผู้บริหาร
ก ากับ ดูแลและก าชับบุคลากรให้เคารพในสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และห้ามมิให้กระท าการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 

กรณีที่ 5  สิทธิชุมชน กรณีคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ขนาด 150 เมกะวัตต์ 
ประเด็นการร้องเรียน ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีคัดค้านการที่บริษัท  

ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ขอก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ขนาด 150  
เมกะวัตต์ต่อคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน โดยเห็นว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง 

การด าเนินการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาค าร้อง ข้อเท็จจริงฝ่ายผู้ร้อง ฝ่ายผู้ 
ถูกร้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน  
ที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นสมควรเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือ
แก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) คณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และ (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) และ (3) ประกอบ
มาตรา 36 และมาตรา 42 เพื่อด าเนินการ 

มาตรการหรือแนวทาง 
ที่เหมาะสมในการป้องกัน
หรือแก้ไขการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน 

กระทรวงอุตสาหกรรมต้องก าหนดให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการในการติดตาม 
ตรวจสอบการปฏิบัติตามค าสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
โดยเฉพาะค าสั่งที่ให้ระงับการด าเนินการใดที่ได้ด าเนินการก่อนได้รับอนุญาตในระยะเวลา
และความถี่ที่เหมาะสม เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดความสัมฤทธิ์ผลโดยป้องกันไม่ให้มี
การฝ่าฝืนค าสั่งกระท าความผิดซ้ าเป็นเวลานาน อันอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสิทธิเสรีภาพของประชาชน และควรก าชับให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานปฏิบัติหน้าที่ควบคุม และตรวจสอบ 
การกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยโรงงานโดยเคร่งครัด 

ข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน  

1) บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ควรประกอบธุรกิจให้เป็นไปตาม
กฎหมายซึ่งได้ให้การปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยระมัดระวังไม่ให้เกิดกรณี  
การละเมิดกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในลักษณะดังกล่าวอีก ประกอบกับควรน าหลักการ
เคารพสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจที่ก าหนดไว้ในหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human 
Rights: UNGPs) ในเสาหลักที่ 2 การเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect) อาทิ การแสดง 
เจตน์จ านงเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบขององค์กรต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนด้วย  
การจัดให้มีการประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due 
Diligence: HRDD) และในเสาหลักที่  3 การเยียวยา (Remedy) ควรจัดให้มีกลไก 



การร้องเรียนและมาตรการเยียวยาบุคคลและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนอันเป็นผลสืบเนื่องจากการประกอบธุรกิจ อาทิ การจัดให้มีหรือเข้าไปมี  
ส่วนร่วมในกลไกร้องทุกข์เยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีประสิทธิภาพ มาใช้เพื่อเป็น
แนวทางในการประกอบกิจการภายใต้การเคารพสิทธิมนุษยชน  

2) คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ควรปกป้องและคุ้มครองประชาชน หรือชุมชน
ในพื้นที่ต่อการถูกละเมิดสิทธิจากองค์กรธุรกิจภายใต้การก ากับดูแล ตามที่ก าหนดไว้ 
ในหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations 
Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) เสาหลักที่ 1 การคุ้มครอง 
(Protect) โดยควรบังคับใช้กฎหมาย และทบทวนกฎหมายที่ให้การปกป้อง คุ้มครอง  
สิทธิมนุษยชนของประชาชนอันเกิดจากการด าเนินธุรกิจเป็นระยะเพื่อแก้ปัญหาช่องว่าง  
ที่อาจจะกระทบต่อสิทธิมนุษยชน อีกทั้งควรก าหนดความคาดหวัง รวมถึงสื่อให้ทราบถึง
ความคาดหวัง และให้ค าแนะน าที่มีประสิทธิภาพแก่องค์กรธุรกิจภายใต้การก ากับดูแลให้
ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดกระบวนการ 

ความส าเร็จ/
ความก้าวหน้าในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) แจ้งว่า ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
สิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์ ซึ่งมีคณะกรรมการจากผู้เห็นต่างเพื่อที่จะได้ร่วมแสดง 
ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน โดยจัดประชุมปีละ 2 ครั้ง ตลอดอายุ
โครงการ เผยแพร่ข้อมูลผลการด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการให้คณะกรรมการ
รับทราบ และให้คณะกรรมการช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนในชุมชนรับทราบ ถ้าหากคน
ในชุมชนมีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นก็สามารถเสนอผ่านคณะกรรมการ เพื่อเป็นแนวทาง
ให้บริษัทฯ น าไปปรับปรุงต่อไป และจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ในหลากหลาย
ช่องทาง รวมทั้งจัดให้มีกองทุนประกันสุขภาพโดยมีการน าเงินเข้ากองทุนในปีแรก 1 ล้าน
บาท และปีต่อ ๆ ไปทุกปี ปีละ 5 แสนบาท ปัจจุบันมีเงินในบัญชีกองทุนฯ ทั้งสิ้น 2 ล้าน
บาท โดยหากมีผู้ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพอันเนื่องมาจากการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะพิจารณาช่วยเหลือตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 

  
กรณีที่ 6  การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ กรณีกล่าวอ้างว่าสถานศึกษาเอกชนมีข้อสั่งการที่อาจน าไปสู่

การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 
ประเด็นการร้องเรียน ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวอ้างว่า การเผยแพร่

หนังสือกองอ านวยการโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ที่ กอ. 73/2562 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2563 ในสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแจ้งนโยบายของประธานอ านวยการ
โรงเรียนในเครือสารสาสน์ในเรื่องการอภิบาลนักเรียน ซึ่งมีข้อความที่อาจก่อให้เกิดความ 
ไม่เข้าใจต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ผู้ร้องเห็นว่าข้อความดังกล่าว
อาจเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนเข้าใจผิดต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และอาจเป็น
การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ จึงขอให้ตรวจสอบ 



การด าเนินการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาจากค าร้อง ข้อเท็จจริงฝ่ายผู้ร้อง 
ฝ่ายผู้ถูกร้อง บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมาย และ  
หลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงมีมติว่าการกระท าของผู้ถูกร้องเป็นการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน และให้เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไข
การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้ถูกร้อง และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อกระทรวงศึกษาธิการ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และ (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) และ (3) ประกอบ
มาตรา 36 และมาตรา 42  

มาตรการหรือแนวทาง 
ที่เหมาะสมในการป้องกัน
หรือแก้ไขการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน 

ผู้ถูกร้องควรปรับปรุงแก้ไขเรื่องการมอบนโยบายในการอภิบาลนักเรียน ตามหนังสือ 
ที่ กอ. 73/2562 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ในเรื่องการแสดงออกของบุคคลที่มีเพศ
สภาพไม่ตรงกับเพศก าเนิด รวมทั้งมีการสื่อสารอย่างเป็นทางการและชัดเจนเพื่อสร้าง  
ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้บริหาร ผู้อ านวยการ รวมทั้งบุคลากรของโรงเรียนในเครือ 
สารสาสน์ โดยพิจารณาตามแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศในประกาศเจตนารมณ์ “การส่งเสริมความเสมอภาค
และขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558” ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการอภิบาลนักเรียน
ที่ได้มีการชี้แจงต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน  

กระทรวงศึกษาธิการควรด าเนินการ ดังนี้ 
1) ก ากับดูแลและก าชับสถาบันการศึกษาที่อยู่ภายใต้สังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนให้

ระมัดระวังเร่ืองการก าหนดนโยบายหรือการปฏิบัติที่อาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็น
ธรรม โดยเฉพาะในประเด็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องเพศ เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน และแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและ 
ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามประกาศเจตนารมณ์ “การส่งเสริม
ความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558” ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

2) เร่งรัดการน าหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงเรื่องความหลากหลายและความเท่าเทียม
ระหว่างเพศตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติ
ความเท่ า เทียมระหว่ าง เพศ พ .ศ .  2558 และหนั งสื อสัญญาระหว่า งประเทศ 
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามที่ได้รับรองไว้ 
ไปประกอบการพิจารณาในการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
โดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งทางด้านวิชาการและการปลูกฝัง
ทัศนคติ การยอมรับความแตกต่าง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการเคารพสิทธิมนุษยชน 



ทั้งนี้ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

ความส าเร็จ/
ความก้าวหน้าในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

โรงเรียนในเครือสารสาสน์ แจ้งว่า กองอ านวยการโรงเรียนในเครือสารสาสน์  
ได้พัฒนาการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในนโยบายด้านการการส่งเสริมความเสมอภาค
และขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่ เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามประกาศเจตนารมณ์ 
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน โดยได้มีแนวปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม โดยจัดให้มีการประชุมในระดับผู้บริหารเพื่อท าความเข้าใจ และมอบหมาย
นโยบายในการอภิบาลนักเรียน โดยค านึงถึงการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
พ.ศ. 2558 รวมถึงแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในเรื่อง 
ความหลากหลายทางเพศ เรียนรู้เพศสภาพตามก าเนิด เพื่อให้เกิดการเลือกด าเนินชีวิต 
ที่สร้างความสุขและปฏิบัติตนต่อกันด้วยความเข้าใจและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตาม
กาลเทศะ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ เพื่อให้สามารถน า
องค์ความรู้ด้านสิทธิ บทบาท หน้าที่ และเสรีภาพบูรณาการเข้าสู่การเรียนการสอน และ
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียนและ กิจกรรมของโรงเรียนในแต่ละบริบทได้ 

 

กรณีที่ 7  สิทธิชุมชนอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน กรณีกล่าวอ้างว่าโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา 
ปล่อยน  าเสียท าให้ได้รับความเสียหาย 

ประเด็นการร้องเรียน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีกล่าวอ้างว่า  
เมื่อประมาณเดือนมิถุนายน 2563 โรงงานของผู้ถูกร้องทั้งสาม ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ต าบล
นาท่ามเหนือ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ได้ปล่อยน้ าเสียที่ไม่ผ่านการบ าบัดและมีสารเคมี
จากการอบไม้มายังที่ดินของผู้ร้องซึ่งอยู่ติดกับโรงงานของผู้ถูกร้องทั้งสาม น้ าเสียดังกล่าว
ส่งผลให้ต้นปาล์มน้ ามันของผู้ร้องได้รับความเสียหายและดินเสื่อมสภาพลง นอกจากนี้  
น้ าเสียดังกล่าวยังได้ไหลไปสู่แหล่งน้ าสาธารณะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  
ผู้ร้องได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาและไม่ได้รับ
การชดเชยเยียวยาความเสียหาย 

การด าเนินการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า การปนเปื้อนสารโบรอนใน
พื้นที่สวนปาล์มน้ ามันของผู้ร้องซึ่งอยู่ติดกับแนวเขตพื้นที่โรงงานของผู้ถูกร้องทั้งสาม
ตามล าดับ ได้แก่ บริษัท ศรีสุภาพ พาราวู้ด จ ากัด บริษัท ซี.ที.เอ็ม.วู้ด จ ากัด และบริษัท 
เมกก้าวู้ด จ ากัด มีสาเหตุส าคัญมาจากการที่ผู้ถูกร้องทั้งสามไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 
การประกอบกิจการโรงงานซึ่งก าหนดให้ผู้ถูกร้องทั้งสามต้องมีระบบการจัดการของเสีย
อันตรายจากกระบวนการผลิต และข้อก าหนดที่ห้ามระบายน้ าทิ้งออกนอกบริเวณโรงงาน 
เมื่อผู้ถูกร้องทั้งสามไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวอย่างครบถ้วน จึงเกิด
เหตุการณ์น้ าเสียและของเสียปนเปื้อนสารโบรอนออกนอกบริเวณโรงงานไปยังสวนปาล์ม



น้ ามันของผู้ร้อง ส่งผลให้ผู้ ร้องได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย อันกระทบต่อ 
สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน สิทธิ ในการจัดการบ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสิทธิที่จะอยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งได้รับ  
การรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม กรณีดังกล่าวจึงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

อย่างไรก็ตาม ในชั้นการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ภายหลังจากที่ผู้ร้องได้ร้องเรียน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตามอ านาจหน้าที่  
โดยส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรังได้ด าเนินคดีต่อบริษัท ศรีสุภาพ พาราวู้ด จ ากัด และ
บริษัท ซี.ที.เอ็ม.วู้ด จ ากัด ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 
จังหวัดภู เก็ต รวมทั้ งส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจั งหวัดตรั ง  
ได้มีข้อเสนอแนะและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการจัดการน้ าเสีย
และของเสียเพื่อป้องกันปัญหาด้านมลพิษตามกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมต่อผู้ถูกร้อง 
ทั้งสาม ซึ่งต่อมาผู้ถูกร้องทั้งสามได้มีการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน โดยได้มีการถมคันดิน 
ขอบบ่อกักเก็บน้ าเสีย/น้ าทิ้ง และจัดท าแนวป้องกันไม่ให้น้ าไหลออกนอกบริเวณพื้นที่
โรงงาน รวมทั้งมีการแก้ไขปรับปรุงระบบการจัดการของเสีย โดยมีการเฝ้าระวังและแจ้งผล
การตรวจสอบปริมาณสารโบรอนในพื้นที่โรงงานให้แก่ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ทราบทุกเดือน โดยความคืบหน้าในการแก้ไขปรับปรุงโรงงานอยู่ระหว่างการติดตามของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ประเด็นความเสียหายต่อที่ดินและต้นปาล์มน้ ามันของผู้ร้อง 
ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ร้อง ผู้ถูกร้องทั้งสามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเจรจา
ไกล่เกลี่ยเรื่องค่าชดเชยความเสียหาย โดยผู้ถูกร้องที่ 2 และผู้ถูกร้องที่ 3 ยินดีที่จะร่วม
เจรจาเพื่อชดเชยเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ร้อง แต่ผู้ถูกร้องที่ 1 ยังไม่ประสงค์จะร่วม
เจรจา และต่อมาได้มีการตกลงร่วมกันอีกครั้งเพื่อรอผลการยืนยันค่าสารโบรอนจาก 
การตรวจวิเคราะห์ดินและต้นปาล์มน้ ามัน ซึ่งปัจจุบันผลการตรวจวิเคราะห์ต้นปาล์มน้ ามัน
ของภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่ามีการสะสมของ 
สารโบรอนในใบปาล์มน้ ามันของผู้ร้องจริง แต่ปัจจุบันผู้ถูกร้องทั้งสามและผู้ร้องยังไม่ได้ 
ข้อยุติร่วมกันในประเด็นเร่ืองค่าชดเชยความเสียหาย 

นอกจากนี้ แม้ประเด็นตามข้อร้องเรียนจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการก ากับดูแล  
การประกอบกิจการโรงงาน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และการจัดการปัญหา
มลพิษที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แต่การจัดการเหตุเดือดร้อนร าคาญและ 
การควบคุมกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 ก็เป็นอีกหนึ่งกลไกในการก ากับดูแลการประกอบกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งกฎหมายได้ให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการระงับ ก าจัด และควบคุมเหตุเดือดร้อนร าคาญ รวมถึงการก ากับ
ดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งในชั้นของการตรวจสอบข้อเท็จจริง



พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลนาท่ามเหนือได้มีหนังสือไปยังผู้ถูกร้องทั้งสามเพื่อขอความ
ร่วมมือในการระงับเหตุเดือดร้อนร าคาญแล้ว แต่องค์การบริหารส่วนต าบลนาท่ามเหนือยัง
ไม่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้น เพื่อเป็น  
การแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก 
และเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงในทุกด้านของสุขลักษณะทางสิ่ งแวดล้อมและ 
การประกอบกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับการรับรองและคุ้มครองสิทธิ  
ที่อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
จึงเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง  
สิทธิมนุษยชนต่อบริษัท ศรีสุภาพ พาราวู้ด จ ากัด (ผู้ถูกร้องที่ 1) บริษัท ซี.ที.เอ็ม.วู้ด จ ากัด 
(ผู้ถูกร้องที่ 2) บริษัท เมกก้าวู้ด จ ากัด (ผู้ถูกร้องที่ 3) จังหวัดตรัง องค์การบริหารส่วนต าบล
นาท่ามเหนือ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง และส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 จังหวัดภูเก็ต ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และ (3) และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 
(1) และ (3) ประกอบมาตรา 36 และมาตรา 42  

มาตรการหรือแนวทาง 
ที่เหมาะสมในการป้องกัน
หรือแก้ไขการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน 

1) จังหวัดตรังเร่งรัดการประสานบริษัท ศรีสุภาพ พาราวู้ด จ ากัด (ผู้ถูกร้องที่ 1) 
บริษัท ซี.ที.เอ็ม.วู้ด จ ากัด (ผู้ถูกร้องที่ 2) และบริษัท เมกก้าวู้ด จ ากัด (ผู้ถูกร้องที่ 3)  
ให้ด าเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายอันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์น้ าเสียและ/หรือของเสีย
จากโรงงานของผู้ถูกร้องทั้งสามปนเปื้อนออกนอกบริเวณโรงงานส่งผลกระทบต่อที่ดินและ
ต้นปาล์มน้ ามันของผู้ร้อง ตามนัยมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ
มีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายจากการรั่วไหลหรือแพร่กระจาย
ของมลพิษ โดยอาจน าหลักเกณฑ์การชดเชยความเสียหายตามที่ได้เคยจัดท าข้อตกลง
ร่วมกันตามค าชี้แจงของจังหวัดตรัง มาเป็นแนวทางในการพิจารณาให้เหมาะสมกับสัดส่วน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงให้กับผู้ร้องอย่างเป็นธรรม 

2) ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดตรัง และส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 จังหวัดภูเก็ตร่วมกันติดตามการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการน้ าเสียและ/หรือของเสียจากการประกอบกิจการโรงงานของผู้ถูก
ร้องทั้งสามอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ในฐานะพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ควรติดตามและเร่งรัดการด าเนินคดีต่อ
บริษัท ศรีสุภาพ พาราวู้ด จ ากัด (ผู้ถูกร้องที่ 1) และก ากับดูแลการประกอบกิจการโรงงาน
ของผู้ถูกร้องทั้งสามให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน และกฎหมายที่ก าหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ต่อไป  



ข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน  

1) บริษัท ศรีสุภาพ พาราวู้ด จ ากัด (ผู้ถูกร้องที่ 1) บริษัท ซี.ที.เอ็ม.วู้ด จ ากัด (ผู้ถูกร้อง
ที่ 2) และบริษัท เมกก้าวู้ด จ ากัด (ผู้ถูกร้องที่ 3) เพิ่มมาตรการที่จ าเป็นในการเฝ้าระวังและ
รับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีน้ าในบ่อกักเก็บน้ าเสีย/น้ าทิ้ง มีปริมาณมากเกินความจ ุ
บ่อและอาจไหลออกสู่ภายนอกบริเวณโรงงาน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหรือช่วงที่มีฝนตกชุก 
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกับค าร้องนี้ และควรน าหลักการชี้แนะ  
แห่งสหประชาชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน: การปฏิบัติตามกรอบการคุ้มครอง เคารพ 
และเยียวยา (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: 
Implementing the Protect, Respect and Remedy Framework (2011) :  UNGPs)  
ที่มุ่งเน้นการเคารพและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจของภาคเอกชน  
มาปรับใช้ในการประกอบกิจการโรงงาน เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันผลกระทบต่อ 
สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของชุมชนหรือประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง
ต่อไป  

2) องค์การบริหารส่วนต าบลนาท่ามเหนือในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพิ่มมาตรการที่จ าเป็นในการตรวจสอบและ
ก ากับดูแลการประกอบกิจการโรงงานของผู้ถูกร้องทั้งสาม ไม่ให้สร้างผลกระทบหรือ 
เหตุเดือดร้อนร าคาญต่อประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในลักษณะเดียวกับค าร้องนี้อีก 
และควรเร่งรัดการจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งนี้  
เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่อยู่ภายใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบต่อไป 

ความส าเร็จ/
ความก้าวหน้าในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 จังหวัดภูเก็ต แจ้งว่า เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 
ร่วมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดตรัง องค์การบริหารส่วนต าบลนาท่ามเหนือ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตรัง ประชุม
ติดตามมาตรการป้องกันของเสียอันตรายสารโบรอนจากกระบวนอัดน้ ายารักษาเนื้อไม้ของ
โรงงานจ านวน 3 แห่ง เพื่อระงับยับยั้งมิให้เกิดการรั่วไหลมลพิษเพิ่มเติมและสร้าง 
ความเดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม และสรุปผลการตรวจวิเคราะห์ดิน
และใบปาล์มน้ ามันของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตรัง ณ องค์การบริหารส่วนต าบลนาท่าม
เหนือ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สรุปได้ว่า โรงงานของบริษัท ศรีสุภาพ พาราวู้ด จ ากัด 
และโรงงานของบริษัท ซี.ที.เอ็ม. จ ากัด ยังด าเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
รั่วไหลปนเปื้อนสารโบรอนไม่แล้วเสร็จ และปริมาณสารโบรอนที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในระดับ
ที่ เป็นพิษต่อต้นปาล์มน้ ามันของประชาชน ส านักงานฯ จึงมีหนังสือถึงส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง แจ้งจังหวัดตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก ากับดูแลโรงงาน กรณีโรงงานบางแห่งด าเนินมาตรการป้องกันการร่ัวไหลของเสียอันตราย
ไม่เพียงพอและอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือความเดือดร้อนของประชาชน
อีกได้ และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) มีความรุนแรงเพิ่มข้ึน  



อนึ่งจังหวัดภูเก็ตมีค าสั่งห้ามมิให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐเดินทางออกนอกเขต
พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ส านักงานฯ จึงไม่สามารถร่วมด าเนินการ
ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ และส านักงานฯ มีหนังสือแจ้งส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง พิจารณาประสานส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดตรัง ซึ่งมีหน้าที่ โดยตรงในการก ากับดูแลการประกอบกิจการโรงงาน ทั้งนี้   
หากสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ  ส านักงานฯ จะเร่งติดตามผลการด าเนินการตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากโรงงานต่อไป 

 

กรณีที่ 8  สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีกล่าวอ้างว่าผู้บังคับบัญชาท าร้ายร่างกายและจิตใจต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและเยาวชนที่อยู่ในการควบคุม 

ประเด็นการร้องเรียน ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกร้อง
มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับต าแหน่ง และมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงต่อเยาวชน  
ที่อยู่ในการควบคุม และผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีการท าร้ายร่างกาย พูดจาหยาบคาย  
ใช้วาจาดุด่าว่าเด็กและเยาวชนด้วยถ้อยค าที่รุนแรง ไม่ให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชา และ  
ใช้อ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการสถานพินิจฯ เกินขอบเขต 

การด าเนินการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีที่ผู้ถูกร้องมีพฤติกรรม
การใช้ความรุนแรงที่เกิดจากภาวะอารมณ์ฉุนเฉียวไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้  
จนเกิดเหตุการณ์การท าร้ายร่างกายและจิตใจต่อเด็กหรือเยาวชนที่อยู่ในการควบคุมนั้น  
เป็นสิ่งที่จะกระท ามิได้ เนื่องจากขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 28 อีกทั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ 
เป็นสถานฝึกอบรมแบบปิดจะต้องด า เนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ าของ
สหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวแกคดีเด็กและเยาวชน (กฎแห่งกรุง
ปักกิ่ง: The Beijing Rules) ดังนั้น เมื่อผู้ถูกร้องซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ใน 
การควบคุมตัวเด็กและเยาวชนไม่ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานขั้นต่ า
ด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง ย่อมถือว่าผู้ถูกร้องกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็น  
การละเมิดสิทธิมนุษยชน แม้จะมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว  
กลับพบว่าเป็นปัญหาในเชิงระบบ เนื่องจากจ านวนบุคลากรในหน่วยงานสังกัดสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีจ านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับจ านวนเด็กและเยาวชนที่อยู่ 
ในความดูแล ท าให้บุคลากรในพื้นที่ดังกล่าวมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตและอารมณ์ รวมถึง
ปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์ ดังนั้น จึงมีมติให้เสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 
ที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และ (3) 



และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) และ (3) ประกอบมาตรา 36 และมาตรา 42  

มาตรการหรือแนวทาง 
ที่เหมาะสมในการป้องกัน
หรือแก้ไขการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน 

1) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนต้องก าหนดหลักเกณฑ์และเพิ่ม 
ความเข้มงวดในการประเมินคุณลักษณะและการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะขึ้นด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  

2) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนควรท าบันทึกความเข้าใจ หรือเอ็มโอยู 
(Memorandum Of Understanding: MOU) กับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
ให้เข้ามามีบทบาทในการช่วยบ าบัดฟื้นฟูเจ้าหน้าที่ที่อาจมีปัญหาด้านสุขภาพจิต เช่น  
มีภาวะอารมณ์ฉุนเฉียว ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้
เกิดพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะนี้ขึ้นอีก 

3) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนต้องมีมาตรการเยียวยาเด็กและเยาวชน 
ที่ถูกกระท าการตามที่ได้มีการร้องเรียนหรือกรณีอื่นในท านองเดียวกันนี้ด้วย   

ข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน  

1) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนควรพิจารณาเพิ่มอัตราก าลังเจ้าหน้าที่
โดยเฉพาะนักจิตวิทยาประจ าศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนทั่วประเทศอย่างน้อย  
1 คนต่อศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 1 แห่ง 

2) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนควรก าหนดระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่  
ทุกระดับกับเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัวในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
ตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่เหมาะสม และห้ามมิให้มีการสัมผัสร่างกาย เว้นแต่มี
เหตุจ าเป็นเพื่อการรักษาพยาบาลหรือการรักษาความสงบเรียบร้อย อันเป็นการค านึงถึง
หลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและพันธกรณี
ระหว่างประเทศ 

3) กรณีมีเหตุเจ้าหน้าที่ท าร้ายร่างกายเด็กและเยาวชนหรือเจ้าหน้าที่คนอ่ืนภายใน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อันเป็นการกระท าความผิดอาญา กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลเด็กและ
เยาวชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัด ควรมีการด าเนินคดีหรืออ านวยความสะดวกใน  
การด าเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อให้มีการลงโทษผู้กระท าผิดตาม
กฎหมายต่อไป 

ความส าเร็จ/
ความก้าวหน้าในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน แจ้งว่าการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก พ. ก าหนดตามหนังสือส านักงาน ก.พ.  
ที่ นร. 1006/ว 16 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร. 0708/ว 9 
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 และคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
ตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น 
ซึ่งการคัดเลือกผู้ที่จะด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 



หลังเกิดเหตุกรณีดังกล่าวนั้น กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึง
เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น จึงก าหนดข้อก าหนดส าคัญในการสอบคัดเลือกให้มีการมุ่งเน้น
คุณลักษณะส าคัญของผู้ที่จะด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโดยเฉพาะสมรรถนะต าแหน่ง
ทางการบริหารที่ส าคัญต่อการเป็นหัวหน้าหน่วยงาน และน าไปสู่การพิจารณาคัดเลือก 
ผู้ที่จะด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ 
ยังได้จัดท าบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับกรมสุขภาพจิต เรื่อง ประสานความร่วมมือใน
การด าเนินการช่วยเหลือบ าบัดและฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม เมื่อวันที่ 
13 กรกฎาคม 2552 โดยบันทึกดังกล่าวมีขอบเขตความร่วมมือในงานด้านวิชาการ และงาน
บริการ รวมทั้งงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลของทั้งสองหน่วยงาน ทั้งในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติการ 

 

กรณีที่ 9  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดปราบปรามยาเสพติดเข้าตรวจค้นกุฏิ
โดยไม่มีหมายค้น 

ประเด็นการร้องเรียน ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกร้อง
แต่งกายนอกเครื่องแบบ จ านวนประมาณ 10 นาย เข้าตรวจค้นกุฏิของผู้ร้อง ซึ่งขณะนั้น 
ผู้ร้องบวชเป็นพระภิกษุจ าพรรษาที่วัดทุ่งเคล็ดสามัคคีธรรม หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเคล็ด ต าบล
เกาะหลัก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อค้นหายาเสพติดและ
อาวุธปืน โดยไม่แสดงหมายค้นและบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ระหว่างการค้นกุฏิ 
ผู้ถูกร้องบังคับให้ผู้ร้องนั่งอยู่กับที่และน าตัวพระภิกษุและสามเณรรูปอ่ืนไปตรวจหาสาร  
เสพติดในปัสสาวะ การตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย ผู้ร้องเห็นว่าเป็นการกระท าที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายและท าให้สิ่งของภายในกุฏิกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบได้รับความเสียหาย 
อีกทั้งในระหว่างการเข้าตรวจค้น ผู้ถูกร้องไม่ถอดรองเท้าอันถือว่าเป็นการดูหมิ่นและไม่ให้
เกียรติสถานที่ด้วย 

การด าเนินการ ประเด็นที่ 1 การตรวจค้นกุฏิและการตรวจหรือทดสอบปัสสาวะผู้ร้องและพระภิกษุ
สามเณรภายในวัดทุ่งเคล็ดสามัคคีธรรม จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า การเข้าตรวจ
ค้นกุฏิของผู้ร้อง ผู้ถูกร้องไม่ได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่คณะกรรมการก าหนดทั้งในชั้น 
ก่อนการเข้าตรวจค้นและภายหลังการตรวจค้นอันถือเป็นการกระท าที่กระทบกระเทือนต่อ
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการครอบครองเคหสถาน ด้วยเหตุผลดังกล่า วข้างต้น 
จึงถือได้ว่า การตรวจค้นกุฏิและการตรวจหรือทดสอบปัสสาวะของผู้ร้องและพระภิกษุ
สามเณร วัดทุ่งเคล็ดสามัคคีธรรมเป็นการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ประเด็นที่ 2 บันทึกค าให้การของผู้ร้องที่จัดท าโดยเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธร
เมืองประจวบคีรีขันธ์ ไม่ตรงตามที่ผู้ร้องให้ไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และลายมือชื่อที่ปรากฏ
ตามบันทึกค าให้การทั้งสองฉบับก็ไม่ใช่ลายมือชื่อของผู้ร้อง พิจารณาแล้วเห็นว่า  
กรณีดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานต ารวจ  



จึงเห็นควรส่งเรื่องในประเด็นดังกล่าวไปยังส านักงานจเรต ารวจ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
และอ านาจโดยตรงเพื่อด าเนินการตรวจสอบต่อไป 

ดังนั้น จึงมีมติว่าการตรวจค้นกุฏิและการตรวจหรือทดสอบปัสสาวะเพื่อหาสารเสพตดิ 
ในร่างกายของผู้ร้องและพระภิกษุสามเณรวัดทุ่งเคล็ดสามัคคีธรรมเป็นการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือ
แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) 
ประกอบมาตรา 36 และเห็นควรส่งประเด็นข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์ไปยังส านักงานจเรต ารวจ ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่และอ านาจโดยตรง 

มาตรการหรือแนวทาง 
ที่เหมาะสมในการป้องกัน
หรือแก้ไขการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน 

1) ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการตรวจข้อเท็จจริง และหากพบว่าเจ้าหน้าที่
คนใดกระท าความผิดควรด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
ต่อไป 

2) ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าชับเจ้าหน้าที่ต ารวจให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและถือปฏิบัติตาม
ค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ 419/2556 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การอ านวย
ความยุติธรรมในคดีอาญา การท าส านวนการสอบสวนและมาตรการควบคุม ตรวจสอบ 
เร่งรดัการสอบสวนคดีอาญา โดยเคร่งครัด 

ความส าเร็จ/
ความก้าวหน้าในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

กองคดีอาญาแจ้งว่า ได้แจ้งให้กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนแล้ว 

 

กรณีที่ 10 สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทหารท าร้ายร่างกายผู้ต้องสงสัยจนได้รับ
บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในระหว่างการควบคุมตัว 

ประเด็นการร้องเรียน ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีกล่าวอ้างว่า ผู้ร้องเป็น
องค์กรสิทธิมนุษยชนได้ทราบข้อเท็จจริงจากการน าเสนอข่าวของสื่อมวลชนและเครือข่าย
สิทธิมนุษยชนว่า สองสามีภรรยาซึ่งอาศัยอยู่ที่บ้านยางค า ต าบลอุ่มเหม้า อ าเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม ได้น าพยานหลักฐานเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจภูธร
ธาตุพนม เนื่องจากบุตรชายถูกผู้ถูกร้องจับกุมในขณะที่พักผ่อนอยู่ที่กระท่อมนาใกล้สวน
ยางท้ายหมู่บ้าน แล้วถูกน าตัวไปควบคุมเพื่อซักถามข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดที่วัดแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ต าบลฝั่ งแดง อ า เภอธาตุพนม โดยมีการซ้อมทรมานผู้ถูกควบคุมทั้งสอง 
จนได้รับบาดเจ็บสาหัส และต่อมานายยุทธนาเสียชีวิตภายหลังจากที่ถูกส่งตัวไปรักษา  
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ในสภาพร่างกายคล้ายถูกท าร้าย สมองได้รับ
ความกระทบกระเทือนอย่างหนัก หน้าอกเขียวช้ า ส่วนนายนัตพงศ์ได้รับการช่วยเหลือใน



เวลาต่อมาและได้เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเดียวกัน ผู้ร้องเห็นว่า การซ้อม
ทรมานหรือการท าร้ายร่างกายบุคคลจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตซึ่งเกิดจาก 
การกระท าหรือการรู้เห็นยินยอมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรง 
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะภายใต้อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และ 
การประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี ซึ่งประเทศไทย
ได้เข้าเป็นภาคีตั้งแต่ปี 2550 แต่จากการติดตามข้อมูลข่าวสารพบว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
มีการซ้อมทรมานบุคคลโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ แต่ผู้กระท าผิด 
มักลอยนวล เนื่องจากได้รับการช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชา ท าให้การกระท าทรมานบุคคล
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐยังคงเกิดขึ้นบ่อยครั้งในท้องที่ต่าง ๆ ของประเทศ 

การด าเนินการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า จากข้อเท็จจริงตาม
พยานหลักฐานและพฤติการณ์ดังกล่าว จึงเป็นเหตุที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องน่าจะกระท า
การที่เข้าข่ายเป็นการทรมานนายยุทธนาและนายนัตพงศ์ด้วยการซ้อม รุมท าร้ายหรือ  
ใช้ก าลังท าร้ายร่างกายหลายคร้ังหลายคราวติดต่อกัน ตั้งแต่ในระหว่างการจับกุมจนกระทั่ง
ควบคุมตัวเพื่อซักถามข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมุ่งประสงค์ให้ผู้ถูกควบคุมตัวทั้งสอง  
รับสารภาพหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของยาเสพติดเพื่อขยายผลไปถึงเครือข่ายผู้ค้ายา 
เสพติดหรือผู้เสพยาเสพติดรายอ่ืน ๆ อันเป็นการก่อให้เกิดความเจ็บปวดทางร่างกายและ
จิตใจอย่างรุนแรง ตามนิยามของการทรมาน และยังเป็นการกระท าทารุณโหดร้าย  
ไร้มนุษยธรรม ตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติ หรือการลงโทษอ่ืน 
ที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT) อีกทั้งการกระท า
ของผู้ถูกร้องเป็นการละเมิดสิทธิในชีวิตและร่างกายของนายยุทธนาและนายนัตพงศ์  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 28 วรรคหนึ่งและวรรคสี่ 
และขัดต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Covenant on Civil, and Political Rights: ICCPR) ข้อ 6 และข้อ 7 ดังที่ได้ยกมากล่าวไว้
แล้ว จึงถือได้ว่า ผู้ถูกร้องกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่
นายยุทธนาและนายนัตพงศ์  ดังนั้น จึงมีมติ ให้เสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 
ที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี กองทัพบก 
และศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และ (3) และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 
(1) และ (3) ประกอบมาตรา 36 และมาตรา 42  

มาตรการหรือแนวทาง 
ที่เหมาะสมในการป้องกัน

กองทัพบก และศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติควรก าหนด
มาตรการและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรมแก่เจ้าหน้าที่ทหารในสังกัด 
ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบาย



หรือแก้ไขการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน 

ของรัฐบาลเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการซ้อมทรมานผู้ถูกจับหรือ  
ผู้ต้องสงสัยในระหว่างท าการจับกุมและควบคุมตัวโดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาที่มี 
ส่วนเก่ียวข้อง รู้เห็นเป็นใจ หรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าการซ้อมทรมาน
บุคคล จะต้องถูกลงโทษทางวินัยและด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  

ทั้งนี้ โดยให้ด าเนินการภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานนี้ 
ข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน  

1) คณะรัฐมนตรีควรพิจารณายกเลิกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ 23/2558 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ลงวันที่  24 กรกฎาคม 2558 และค าสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  13/2559 เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการกระท า
ความผิดบางประการที่เป็นภยันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนท าลายระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559 ซึ่งได้ให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่
ทหารมีอ านาจเช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมาย  
วิธีพิจารณาความอาญาในการสืบสวนการกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดทาง
อาญาอ่ืน เพื่อให้การสืบสวนสอบสวนการกระท าผิดกฎหมายอาญาเป็นไปตามกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาปกติ โดยให้เป็นหน้าที่และอ านาจของพนักงานฝ่ายปกครองและต ารวจ 
รวมถึงเจ้าพนักงานตามกฎหมายที่เก่ียวข้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายปกติ 

2) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีควรจัดความส าคัญในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ไว้เป็น  
ล าดับแรกเพื่อให้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป
โดยเร็ว โดยน าหลักการและสาระส าคัญตามอนุสญัญาตอ่ต้านการทรมาน และการประตบิตัิ 
หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี (CAT) และอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ ( ICPPED) ไปบรรจุ
ไว้ในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญาทั้งสองฉบับ 
โดยเฉพาะการก าหนดความรับผิดทางอาญาแก่ผู้บังคับบัญชาที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือปล่อย
ปละละเลยให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าการซ้อมทรมานไม่ด าเนินการป้องกันหรือระงับ 
การกระท าของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือปกปิดข้อเท็จจริง ไม่ส่งเรื่องให้เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจ
ตามกฎหมายเพื่อสอบสวนด าเนินคดี รวมทั้งการก าหนดให้มีกลไกพิเศษในการสืบสวน
สอบสวนคดีทรมานและคดีที่เก่ียวกับการกระท าให้บุคคลสูญหายโดยองค์กรหรือหน่วยงาน
ที่มีความเป็นอิสระเป็นกลาง และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีมาตรการหรือแนวทางใน 
การป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดแบบบูรณาการ เชื่อมโยงการท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่มีอ านาจสืบสวนสอบสวนที่เป็นอิสระ และเป็นกลาง องค์กรอัยการ 
หน่วยงานแพทย์ที่เป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญและภาคประชาชน 

3) คณะรัฐมนตรีควรมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดท าแนวทางในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการ
ยุติธรรมทุกฝ่าย เช่น พนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่ทหาร พนักงาน 



ฝ่ายปกครอง แพทย์ จิตแพทย์  นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ให้มีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสืบสวนสอบสวนการกระท าผิดในกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่อง
การซ้อมทรมานบุคคล กรณีที่มีการตายเกิดขึ้นในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงาน 
รวมถึงกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการกระท าให้บุคคลสูญหาย พร้อมทั้งจัดท าโครงการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยน าหลักการตามคู่มือการสืบสวนสอบสวนและ
บันทึกข้อมูลหลักฐานอย่างมีประสิทธิผล กรณีการกระท าทรมานและการปฏิบัติหรือ  
การลงโทษอย่างโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมและย่ ายีศักดิ์ศรี หรือพิธีสารอิสตันบูล ( Istanbul 
Protocol: Manuel on the Effective Investigation and Documentation of Torture 
and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)  ม า ใ ช้ ใ น 
การจัดท าแนวทางการสืบสวนสอบสวนและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
หลักประกันในการป้องกันและปราบปรามการกระท าทรมานและสอบสวนด าเนินคดีแก่
ผู้กระท าผิดอย่างเด็ดขาดมิให้เกิดกรณีการลอยนวลพ้นผิด (Impunity) 

ความส าเร็จ/
ความก้าวหน้าในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

1) ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่งมอบหมายให้กระทรวงการยุติธรรมเป็น
หน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานอัยการสูงสุด และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอดังกล่าว โดยให้กระทรวง
ยุติธรรมสรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม  
แล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ งเพื่อ
น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

2) ส านักงาน ป.ป.ส. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอ านวยการศูนย์
อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ แจ้งว่า การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
ได้มีระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการแต่งตั้ง การปฏิบัติ
หน้าที่ และการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2545 ก าหนด
แนวทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน เช่น การตรวจค้น การจับกุม การควบคุมผู้ถูกจับไว้เพื่อท า
การสอบสวนได้เป็นเวลาไม่เกิน 3 วัน เป็นต้น โดยส านักงาน ป.ป.ส. ได้มีหนังสือไปยัง
กองทัพบกเพื่อขอทราบมาตรการและแนวทางในการปฏิบัติเรื่องดังกล่าวด้วยแล้ว  
อยู่ระหว่างรอการตอบกลับ หากได้ความเป็นประการใดจะรายงานไปยังศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติเพื่อพิจารณา  

3) คณะรัฐมนตรี มีมติ เมื่อวันที่  30 สิงหาคม 2564 รับทราบรายงานสรุปผล 
การพิจารณาต่อข้อเสนอแนะกรณีการป้องกันการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีลักษณะ
เป็นการทรมานบุคคล ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้ การออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติทั้ง 2 ฉบับ เป็นไปเพื่อการป้องกัน ระงับ ปราบปรามการบ่อนท าลาย 



เศรษฐกิจ สังคม ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งเพื่อคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของสุจริตชน โดยในปัจจุบันการใช้อ านาจพิเศษตามค าสั่งดังกล่าว 
แก่เจ้าหน้าที่ยังมีความจ าเป็นต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน อย่างไรก็ตาม 
การปฏิบัติหน้าที่โดยอาศัยอ านาจจากค าสั่งดังกล่าว มีความเสี่ยงสูงที่อาจก่อให้เกิด 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
และเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพได้ยกร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้
บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ขึ้นตามหลักการของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ
หรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญซึ่งสาระส าคัญของ
พระราชบัญญัติฯ มีความสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติแล้ว  

 

 
 


