
กรณีตัวอย่างรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือ

แนวทางของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

จ านวน 10 กรณี 

กรณีที่ 1  การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งเพศ กรณีกล่าวอ้างว่า โรงแรมและสถานบริการ
ห้ามหญิงข้ามเพศเข้าใช้บริการ 

ประเด็นการร้องเรียน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเร่ืองร้องเรียน กรณีกล่าวอ้างว่า โรงแรม
บริเวณย่านถนนบางลา ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต และสถานบันเทิงบริเวณ
ถนนคนเดินเมืองพัทยา ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ก าหนดเกณฑ์
นโยบาย ในลักษณะที่เลือกปฏิบัติต่อหญิงข้ามเพศแตกต่างจากบุคคลทั่วไป  คือไม่ให้หญิง
ข้ามเพศและบุคคลผิวสีเข้าใช้บ ริการ ผู้ร้องเห็นว่าการกระท าดังกล่าวอาจเป็นการเลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลเพราะเหตุแหง่เพศและสีผิว  

การด าเนินการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีตามการร้อง เ รียน  
ผู้ถูกร้องได้แก้ไขนโยบายห้ามหญิงข้ามเพศเข้าพักแล้ว ส่วนกรณีสถานบริการได้ประสาน  
ท าความเข้าใจในข้อขัดแย้งจนเป็นที่ยุติแล้ว จึงมีมติให้ยุติเร่ือง อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกัน  
มิให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งเพศ และคุ้มครองเกียรติยศ ชื่อเสียง  
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล เพื่อให้ส อดคล้องกับหลักความเสมอภาคและ 
หลักความเท่าเทียมทางเพศตามที่ได้ รับการรับรองและคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่าง เพศ  
พ.ศ. 2558 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทย
เป็นภาคีและมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม และหลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์และกระทรวงมหาดไทย 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก รไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) แล ะ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) และมาตรา 42  

ข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทยร่วมกัน
ในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและพนักงานของสถานประกอบการ  
ทั้งสถานบริการและโรงแรม ให้ตระหนักถึงความส าคัญของการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตลอดจนขับเคลื่อนให้ทุกจังหวัดมีประกาศ
ข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่าง
เพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 



ความส าเร็จ/
ความก้าวหน้าในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

1) กรมการปกครอง แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้แจ้ง
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปยัง ส านักงานต ารวจแห่ งช าติ 
ผู้ประกอบการโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อพิจารณา
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

2) กระทรวงการพัฒนาสังคมแ ละความมั่นคงของมนุษย์ แ จ้งว่า ได้ ร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทยในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและพนักงานของ 
สถานประกอบการ ทั้งสถานบริการและโรงแรมให้ตระห นักถึงคว ามส าคั ญข อ ง  
การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตลอดจน
ขับเคลื่อนให้ทุกจังหวัดมีประกาศข้อปฏบิัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลอืก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
พ.ศ. 2558 เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลให้
ปฏิบัติต่อบุคคลทุกคนอย่างเท่า เทียมไม่ว่าบุคคลน้ันจะมีเพศสภาพใด และมีหนังสือ
ประสานไปยังกระทรวงแรงงานเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและพนักงาน
ของสถานประกอบการทั้งสถานบริการและโรงแรมให้ตระหนักถึงความส าคัญของ 
การให้บริการอย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

 
กรณีที่ 2  สิทธิแรงงานอันเกี่ยวเน่ืองกับความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ กรณีกล่าวอ้างว่า  ลูกจ้างรับเหมา

ค่าแรงไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับสวัสดิการในการท างาน 
ประเด็นการร้องเรียน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเร่ืองร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าว

อ้างว่า ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ท างานอยู่ในบริษัท ก ผู้ถูกร้อง ขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าว
อ้างว่า ผู้ถูกร้องได้จ้างลูกจ้างบางส่วนโดยวิธีการเหมาค่าแรงมาตั้งแต่ประมาณปี 2544 
ปัจจุบันได้จ้างลูกจ้างรับเหมาค่าแรงโดยมอบหมายให้บริษัทรับเหมาค่าแรง 4 แห่ง  
เป็นผู้จัดหาคนเข้ามาท างาน ทั้งน้ี ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงมีลักษณะการท างานเช่นเดียวกัน
กับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของผู้ถูก ร้อง สามารถท างานทดแทนกันได้ในทุกก รณี  
เมื่อได้รับมอบหมาย อีกทั้งอัตราส่วนของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงกับลูกจ้างตามสัญญาจ้าง
โดยตรงน้ันใกล้เคียงกัน แต่สิทธิประโยชน์และสวัสดิการกลับแตกต่างกันมาก กรณีน้ี 
พนักงานตรวจแรงงานได้ตรวจสภาพการจ้างและการท างานของผู้ถูกร้องแล้วมีค าสั่งให้ผู้ถูก
ร้องจัดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกบั
ลูกจ้างที่ผู้ถูกร้องจ้างเองโดยตรง แต่ผู้ถูกร้องได้อุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวดั
ปราจีนบุรี ผู้ ร้องเห็นว่า การที่ผู้ถูก ร้องยังคงเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งพนักงานตรวจ
แรงงานดังกล่าว ท าให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงไม่ได้รับสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมาย 

การด าเนินการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกร้องมิได้จัดให้
ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงซึ่งท างานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง ได้รับ
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยเท่าเทียมกันน้ัน เป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกัน
ต่อบุคคล ซึ่งท างานในลักษณะอย่างเดียวกันด้วยเหตุแห่งสถานะและรูปแบบการจ้าง



แรงงานที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการจ้างแรงงาน ผู้ท างานที่มีคุณค่า
เท่ากันกลับไม่ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เท่าเทียมและเป็นธรรม จึงเป็นการเลือก
ปฏิบัติและลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของแรงงาน อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อ
ลูกจ้างรับเหมาค่าแรง แต่ในระหว่างการตรวจสอบ ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงบางส่วนไ ด้ยื่น
ฟ้องผู้ถูก ร้องต่อศาลแรงง านภ าค 2 ในกรณีที่นายจ้างฝ่าฝื นห รือไ ม่ปฏิบั ติ ต าม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 11/1 วรรคสอง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม  
โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ต่อมาได้มีการไกล่เกลี่ยและ
ยอมความกันในชั้นศาลแล้ว จึงเป็นกรณีที่  กสม. ต้องสั่งยุติเ ร่ืองตามมาตรา 39 (1) 
ประกอบมาตรา 39 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่ าด้ ว ย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจุบันพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 จะบัญญัติรับรองและคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างรับเหมาค่าแรง
ให้ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ แต่บทบัญญัติดังกล่าว
ยังไม่สามารถคุ้มครองและเป็นหลักประกันสิทธิของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ โดยมีข้อสังเกตในเร่ืองบทก าหนดโทษกรณีที่ผู้ประกอบกิจการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายได้บัญญัติให้ระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท แต่หากพิจารณาถึง
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ผู้ประกอบการซึ่งถือเป็นนายจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ลูก จ้ าง
รับเหมาค่าแรงตามความเป็นจริงน้ัน อาจมีมูลค่าสูงกว่าจ านวนเงินค่าปรับที่กฎหมาย
ก าหนด ดังน้ัน กสม. จึงมีมติให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนกรณีขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยช นต่อ
ลูกจ้างรับเหมาค่าแรง ไปยังคณะรัฐมนตรี และบริษัท ก (ผู้ถูกร้อง) เพื่อพิจารณาด าเนินการ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) ประกอบมาตรา 42 

ข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน  

1) บริษัท ก ควรน าหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
( United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights :  UNGPs)  
ในส่วนที่ 2 ซึ่งเกี่ยวกับความรับผิดชอบของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึง
สิทธิขั้นพื้นฐานในการท างานไปเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจที่ต้องเคารพสิทธิมนุษยชน 
โดยค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนในการท าสั ญญาจ้างเหมาค่าแรง และด าเนินการจัด 
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงอย่างเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
อย่างจริงจัง  

2) คณะรัฐมนตรีควรมอบหมายให้กระทรวงแรงงานในฐานะหน่วยงานผู้ รับผิดชอบ  
ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National 
Action Plan on Business and Human Rights : NAP)  ด าเนินการเพื่อให้การบังคับใช้



กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริง ดังน้ี 

2.1) ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานที่ยังมีช่องวา่ง
ระหว่างกฎหมายและทางปฏิบัติ โดยพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 11/1  
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ให้มีความชัดเจนทั้งในเร่ืองลักษณะความสัมพันธ์
ของการจ้างแรงงานในรูปแบบการจ้างเหมาค่าแรง ขอบเขตและมูลเหตุจ าเป็นในการจ้าง
เหมาค่าแรง และหลักเกณฑ์ในทางปฏิบัติ รวมทั้งควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของ 
บทก าหนดโทษ ให้ได้สัดส่วนกับความเสียหายจากการที่ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงไม่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ตามกฎหมาย โดยค านึงถึงความสมดุลระหวา่ง 
การคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงและผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของ 
ผู้ประกอบกิจการ  

2.2) เผยแพร่หลักเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรมในการจัดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 
ที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติตามมาตรา 11/1 แก่ผู้ประกอบกิจการอย่างทั่วถึงเพื่อเป็น
การแก้ไขปัญหาในเชิงป้องกัน 

ความส าเร็จ/
ความก้าวหน้าในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

1) ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)  
สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่งมอบหมายให้กระทรวงแรงงานเป็น
หน่วยงานหลัก รับเร่ืองไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางหรือผลการด าเนินการ
ดังกล่าวในภาพรวมแล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งค าสั่งเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

2) ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 
2564 รับทราบสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเส ริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
ค าสั่ง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน กรณีขอให้ตรวจสอบการล ะ เมิ ด  
สิทธิมนุษยชนต่อลูกจ้างรับเหมาค่าแรง ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ สรุปสาระส าคัญได้ว่า 
กระทรวงแรงงานได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุปว่า ที่ประชุมมีความเห็น
ว่า บทบัญญัติมาตรา 11/1 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีความชัดเจน
และไม่มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการตีความตัวบทกฎหมาย จึงยังไม่ควรปรับปรุงแก้ไข
บทบัญญัติดังกล่าว แต่ควรน ามาตรา 11/1 เข้ าสู่กระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง
กฎหมายต่อไป และให้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิหรือมาตรการให้นายจ้าง ลูกจ้างมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบัญญัติมาต รา 11/1 มากขึ้น อี กทั้ง บทก าหนดโทษที่ก าหนด ไ ว้ มี 
ความเหมาะสมแล้ว เน่ืองจากการก าหนด โทษดังกล่าวสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใน 
การก าหนดโทษทางอาญาตามมติคณะรัฐมนตรีในเร่ืองแนวทางการก าหนดโทษตามมาต รา 



77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และมอบหมายให้ 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ด าเนินการเผยแพร่แนวปฏิบัติตาม
มาตรา 11/1 ให้หน่วยปฏิบัติ นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน 
ภาคประชาสังคม เป็นต้น ได้ทราบอย่างทั่วถึงในการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึง
ให้น าไปเขียนไว้ในคู่มือพนักงานตรวจแรงงาน และหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานตรวจแรงงาน
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

  
กรณีที่ 3  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจจับกุมโดยไม่แสดงหมายจับ ไม่แจ้งสิทธิ

ของผู้ต้องหา และไม่ให้ติดต่อทนายความ 
ประเด็นการร้องเรียน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเร่ืองร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าว

อ้างว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จับกุม
ผู้ร้องและสามีของผู้ร้อง โดยไม่แสดงหมายจับและแจ้งสิทธิของผู้ต้องหา อีกทั้งไม่ให้ติดต่อ
ทนายความและไม่แจ้งให้เอกอัครราชทูตอังกฤษประจ าประเทศไทยทราบถึงการจับกุม 

การด าเนินการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาเร่ืองร้องเรียนดังกล่าวแล้ว  เห็นว่า  
ในชั้นน้ียังไม่อาจรับฟังได้ว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองพัทยาได้กระท าห รือ
ละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้ร้อง จึงมีมติให้ยุติเร่ือง อย่างไรก็ตาม 
กรณีคนต่างด้าวซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาหรือผู้ถูกควบคมุตัวในคดีอื่นที่มิใชค่ดีอาญาถูกควบคุมตวั
ไว้ที่สถานีต ารวจ ควรมีการแจ้งข้อมูลการจับกุมให้สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล
ของประเทศที่ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกควบคุมตัวมีสัญชาติทราบ เพื่อเป็นการคุ้มครอ ง  
สิทธิมนุษยชนแก่ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกควบคุมตัวและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน 
ส่วนที่เป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งช าติ  
จึงเห็นควรเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศั กราช 2560 
มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมก า ร  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3)  

ข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน  

1) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ควรพิจารณาทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติ
กรณีคนต่างด้าวตกเป็นผู้ เสียหายห รือผู้ต้องห าในคดีอาญาหรือถึ งแก่ควา มต าย  
โดยผิดธรรมชาติ เพื่อให้ครอบคลุมกรณีคนต่างด้าวตกเป็นผู้ต้องหาหรือผู้ถูกควบคุมตัวใน
คดีอื่นที่มิใช่คดีอาญา โดยก าหนดให้สถานีต ารวจผู้รับผิดชอบประสานไปยังกองบัญชาการ
ต ารวจท่องเที่ยวเพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ต้องหาหรือผู้ถูกควบคุมตัว เช่น ชื่อ ชื่อสกลุ 
สัญชาติ เชื้อชาติ วันเดือนปีที่ถูกจับกุม ข้อหาหรือฐานความผิด สถานที่ จับกุมและ
พฤติการณ์แห่งคดี เป็นต้น ให้สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของประเทศที่ผู้ต้องหา
หรือผู้ถูกควบคุมตัวมีสัญชาติได้รับทราบและประสานให้ญาติของผู้ต้องหาหรือผู้ถูกควบคุม
ตัวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศได้รับทราบด้วย หรือประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตห รือ
สถานกงสุลของประเทศน้ันโดยตรงเพื่อด าเนินการดังกล่าว แล้วแต่กรณี 



2) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ควรพิจารณาออกระเบียบในการจัดหาล่ามแปลภาษา  
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มีความเป็น
กลาง และควรมีมาตรฐานหรือคุณสมบัติเพียงพอที่จะแปลหรือสื่อสารให้เกิดความเข้าใ จ
ระหว่างผู้ต้องหาหรือผู้ถูกควบคุมตัวกับพนักงานสอบสวน เพื่อให้ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกควบคมุ
ตัวได้ รับการคุ้มครองและมีหลักประกันสิทธิในฐานะที่เป็นผู้ต้องหาหรือผู้ถูกควบคุมตัว 
ตลอดจนเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกควบคุมตัวได้รับ  
การพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม และสามารถต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ อันสอดคล้องกับ  
หลักสิทธิมนุษยชน 

ความส าเร็จ/
ความก้าวหน้าในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

กองคดีอาญา แจ้งว่า ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด
ก าชับเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้มีหน้าที่ เกี่ยวข้องได้ทราบ ในการจัดหาล่ามและแจ้ง ใ ห้  
สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของผู้ต้องหาหรือผู้ถูกควบคุมตัวซึ่งเป็นชาวต่า งชาติ  
ให้ทราบแล้ว 

 

กรณีที่  4   สิทธิในการจัดการที่ ดิน อันเกี่ยวเน่ืองกับสิทธิในการจัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ กรณีกล่าวอ้างว่า การประกาศเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งช าติแม่ยวมฝ่ังซ้าย และ 
กา ร ผนว กพ้ืนที่ เ ขตรักษา พันธ์ุสัตว์ป่า ลุ่ม น้ า ปายและ เขตรักษาพันธ์ุสั ตว์ป่า ดอยเวียงหล้า  
ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 

ประเด็นการร้องเรียน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ รับเร่ืองร้องเรียนกรณีกล่าวอ้างว่ า  
การประกาศเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ยวมฝั่งซ้าย และการผนวกพื้นที่เขตรักษ าพั นธุ์  
สัตว์ป่าลุ่มน้ าปายและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการก าหนดเขตพื้นที่ท ากิน ที่อยู่อาศัย และไม่ได้กันเขตป่าชุมชนออกจากพื้นที่
ประกาศ เป็นเหตุให้ประชาชนที่อยู่อาศัยและท ากินในบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบ  
จึงขอให้ตรวจสอบและให้ชะลอการประกาศเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ยวมฝั่งซ้าย  
การผนวกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ าปายและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวีย งหล้า  
ไว้ก่อน จนกว่าจะมีการสร้างความเข้าใจและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกันเขตพื้นที่ 

การด าเนินการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์  
ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงด าเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของค าสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการพิจารณาส ารวจและก าหนดเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อ
ผนวกเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและพื้นที่คุ้มครอง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับรัฐ
ในขั้นตอนการส ารวจเพื่อก าหนดแนวเขตพื้นที่ ผ่านวิธีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
และจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในแต่ละพื้นที่ อันเป็นกระบวนการที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนแจ้งข้อมูลและข้อห่วงกังวลในประเด็นที่อาจกระทบต่อสิทธิของ
ประชาชนและชุมชนในการใช้สอยและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 43 ในชั้นน้ี จึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่า 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงกระท าการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 



จึงมีมติให้ยุติเ ร่ือง อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในขั้นตอนการก าหนดพื้นที่ การขยายหรือการเพิกถอนพื้นที่อนุรักษ์ให้สามารถ
บังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องต่อการคุ้มครองสิทธิของบุคคลและชุมช น  
ในการจัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ 
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนอย่างเหมาะสมต่อไป จึงมีข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแ นวท างใ นก ารส่ง เสริมและคุ้มค รอ งสิทธิม นุษยช นต่อ กระท รว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นผู้ รักษาการตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 5 
ประกอบมาตรา 8 วรรคสาม และตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ า  
พ.ศ. 2562 มาตรา 5 ประกอบมาตรา 48 วรรคสาม และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่แจ้งข้อสั่งการหรือค าสั่งให้ผู้ถูกร้องซึ่งเป็น
หน่วยงานภายในพื้นที่ด าเนินการตามขั้นตอนหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

ข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน  

1) ควรพิจารณาเร่งรัดจัดท ากฎหมายล าดับรอง ได้แก่ ร่างประกาศการรับฟัง  
ความคิดเห็นในการก าหนดพื้นที่ การขยายหรือการเพิกถอนพื้นที่ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตลอดจนข้อสั่งการหรือค าสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการคุ้มครอง
มาตรฐานเชิงกระบวนการในขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สามารถน ามาใช้ปฏิบัติ
เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไป รวมทั้งในกรณีพื้นที่พิพาทตามค าร้องซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอน  
การก าหนดพื้นที่ให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ยังไม่แล้วเสร็จด้วย 

2) ในการจัดท าร่างประกาศตามข้อ (1) ข้างต้น ควรพิจารณารับรองหลักการส าคัญ
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้อย่างเป็นรูปธรรม อันได้แก่ การจัดให้มีการรับฟัง 
ความคิดเห็นตั้งแต่ในชั้นแรกกล่าวคือ ตั้งแต่ในขั้นตอนการเร่ิมส ารวจพื้นที่ การประกาศแจ้ง
ให้ประชาชนและชุมชนที่ เกี่ยวข้องรับทราบก่อนอย่างทั่วถึง การเข้าถึงและได้รับ ข้อมูล
ข่าวสารอย่างครบถ้วนเพียงพอ และการประกันให้มีการน าผลจากการรับฟังความคิด เห็น
ของประชาชนมาพิจารณาประกอบการด าเนินของหน่วยงาน เป็นต้น 

ความส าเร็จ/
ความก้าวหน้าในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งว่า ได้มอบหมายให้กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด าเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องแล้ว หากมีผลคืบหน้า 
การด าเนินการเป็นประการใด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  จะแจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทราบโดยตรง 

2) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้ งว่า ขณะน้ีอยู่ในขั้นตอ น 
การพิจารณาของคณะก รรมการอุทย านแห่งช าติ ตามที่ได้มีมติในคราวป ร ะชุ ม
คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ คร้ังที่ 2/2563 เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 ให้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการให้พิจารณากลั่ นกรองกฎหมายล าดั บ รอ ง  
แ ห่ งพ ระราชบัญญัติอุ ทยา นแห่งชาติ  พ .ศ .  2562  แ ล ะ ร่างประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มี



ส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการก าหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. .... 
ตามาตรา 48 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 

  

กรณีที่  5   สิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณะ กรณีกล่าวอ้างว่า การไฟฟ้านครหลวง สาขาลาดกระบัง ระงับ  
การให้บริการไฟฟ้าโดยไม่เป็นธรรม 

ประเด็นการร้องเรียน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเร่ืองร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าว
อ้างว่า เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวง สาขาลาดกระบังเข้าท าการติดตั้งเคร่ืองวัด
มาตรฐาน (วัดค่าความเที่ยงตรง) เพื่อเปรียบเทียบหน่วยการใช้ไฟฟ้าของผู้ ร้อง โดยให้
เหตุผลว่าเคร่ืองวัดหน่วยไฟฟ้าของผู้ร้องช ารุด และได้แจ้งให้ผู้ร้องช าระค่าไฟฟ้าเพิ่ม เติม 
จ านวน 5,128.66 บาท โดยไม่ปรากฏรายละเอียดในการคิดค านวณค่าไฟฟ้าที่เ รียกเก็บ
เพิ่มเติม ต่อมาผู้ร้องถูกระงับการใช้ไฟฟ้า เน่ืองจากค้างช าระค่าบริการ เป็นเหตุให้มารดา
ของผู้ร้องซึ่งป่วยเป็นโรคประจ าตัวได้รับผลกระทบจนต้องถูกน าตัวส่งโรงพยาบาล อีกทั้ง 
มีผลให้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเกิดความเสียหาย จึงขอให้ตรวจสอบ  

การด าเนินการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีที่การไฟฟ้านครหลวง 
สาขาลาดกระบัง เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมจากผู้ ร้องเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ของ
การไฟฟ้านครหลวงที่ประกาศใช้เป็นการทั่วไปและพอสมควรแก่กรณีแล้ว จึงไม่ปรากฏว่า
การไฟฟ้านครหลวง สาขาลาดกระบังเรียกเก็บค่าบริการ (ค่าไฟฟ้า) แก่ผู้ร้องจนเป็นภาระ
เกินสมควร อันเป็นการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่
อย่างใด จึงมีมติให้ยุติเร่ือง กรณีที่การไฟฟ้านครหลวง สาขาลาดกระบังระงับการให้บริการ
ไฟฟ้าที่บ้านของผู้ร้องด้วยเหตุที่ผู้ร้องค้างช าระค่าไฟ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ ร้องไม่ได้
ลงทะเบียนขอใช้สิทธิยกเว้นการระงับการให้บริการไฟฟ้ากรณีมีผู้ป่วยต้องพึ่งเคร่ืองมือทาง
การแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล และพยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบยังไม่สามารถ
พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าการไฟฟ้านครหลวง สาขาลาดกระบัง ทราบว่าบ้านผู้ร้องมีผู้ป่วยต้องพึ่ง
เคร่ืองมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล จึงเป็นการด าเนินการตามแ นวปฏิบัต ิ
ที่ เกี่ยวข้อง ยังไม่ปรากฏว่ามีการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิด  
สิทธิมนุษยชน จึงมีมติให้ยุติเ ร่ือง อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ถูก ร้องเป็นรัฐวิสาหกิจและ 
เป็นหน่วยให้บริการสาธารณะไฟฟ้าหลักแก่ประชาชนในพื้นที่ที่กฎหมายก าหนดแต่เพียง
องค์กรเดียว ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าย่อมตกอยู่ในภาวะจ ายอมที่จะต้องยอมรับข้อตกลงใน
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของผู้ถูกร้องโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือต่อรองข้อตกลงเป็นอย่างอื่ นได้  
ผู้ถูก ร้องจึงถือเป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องปกป้องและเคารพ 
หลักสิทธิมนุษยชนในการด าเนินงาน รว มทั้งจะต้องให้การเยียวยาความเสียหาย  
แก่ประชาชนผู้รับบริการเมื่อมีผลกระทบเกิดขึ้นจากการด าเนินกิจการน้ันด้วย ดังน้ันจึงเห็น
ควรมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และ



พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) ต่อคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน และการไฟฟ้านครหลวง 

ข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน  

1) คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานควรพิจารณาทบทวนมาตรการการระงับ 
การให้บ ริการไฟฟ้าด้วยเหตุที่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าไม่สามารถช าระค่าบริการไฟฟ้าได้ 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้รับบริการและครอบครัวอย่ าง
กว้างขวางและรุนแรง โดยเฉพาะต่อประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ยากไร้ทางสังคม เช่น 
ผู้หญิง เด็ก ผู้ย้ายถิ่นฐาน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตาม โดยก าหนดให้ใช้
มาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการสุดท้ายและเท่าที่จ าเป็นอย่างยิ่งในกรณีที่ไม่สามารถหา
มาตรการอื่นทดแทนได้อีกแล้ว และมีผลกระทบน้อยที่สดุ เท่าที่พึงท าได้ 

2) คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานควรพิจารณาแก้ไขประกาศคณะกรรมก าร
ก ากับกิจการพลังง าน เร่ือง มาตรฐานของสัญญาให้บ ริก ารไฟฟ้ า พ.ศ. 2558  
โดยการก าหนดเวลาและช่องทางการอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถโต้แย้งหรือ
แสดงพยานหลักฐานในการคิดค านวณค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บเพิ่มเติมได้  

3) การไฟฟ้านครหลวงควรพิจารณาปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงสัญญา 
ซื้อขายไฟฟ้าแนบท้ายประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 10/2559 เร่ือง มาตรฐานสัญญา
ให้บริการไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559  

4) การไฟฟ้านครหลวงควรอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง กรณีที่มีการคิดค านวณค่าไฟฟ้าไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือเมื่อพบว่า
เคร่ืองวัดหน่วยไฟฟ้ามีความผิดปกติ ทั้งในกรณีที่ต้องเรียกเก็บค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมหรือต้องคืน
เงินส่วนต่างให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร็วและมีมาตรฐานเดียวกัน โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นส าคัญ และควรพิจารณาปรับปรุงมาตรการบังคับ
อื่น ๆ ที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอันเป็นสัญญาส าเร็จรูปอย่างหน่ึงให้เกิดความเป็น
ธรรมและไม่สร้างภาระแก่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้ามากเกินความจ าเป็น  

5) การไฟฟ้านครหลวงควรประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาต รฐาน
ของสัญญาให้บริการไฟฟ้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ด้วยรูปแบบการสื่อสารที่สามารถเข้าใจง่าย
และเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงและต่อเน่ือง ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในการข อ 
ผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้าเมื่อมีเหตุผลและความจ าเป็นที่ท าให้ไม่สามารถช าระค่าไฟฟ้ าได้ 
เช่น กรณีมีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเคร่ืองมือทางการแพทย์เพื่อรักษาพยาบาล 
มาตรการหรือแนวทางในการให้ความช่วยเหลือค่าไฟฟ้าแก่กลุ่มเปราะบางและผู้ย ากไ ร้  
ทางสังคม หลักเกณฑ์การปรับปรุงค่าไฟฟ้าให้ตรงตามความเป็นจริงเป็นเหตุให้ต้องปรับปรุง
ยอดการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมหรือต้องคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า แล้วแต่กรณี  
การชี้แจงรายละเอียดของใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟ้า รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณา  



เร่ืองร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ให้บริการไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างทั่วถงึ  

6) การไฟฟ้านครหลวงซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจควรประกาศนโยบายในเร่ืองการท าธุ รกิ จ  
ที่ เคารพสิทธิมนุษยชน (Policy Announcement on Business and Human Rights) 
โดยก าหนดหลักเกณฑ์มาตรการ หรือตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องกับหลักการ
ชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ( UN Guiding Principles on 
Business and Human Rights: UNGPs) ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลไทยได้รับรองแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ( National Action Plan on Business and 
Human Rights: NAP) ที่สอดคล้องกับหลักการ UNGPs เพื่อให้ภาครัฐและภาคธุรกิ จได้
น าไปปฏิบัติ รวมทั้งควรพิจารณาให้มีการจัดท าการประเมินความเสี่ยงในเร่ืองการละ เมิด
สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ในการด าเนินกิจการไฟฟ้า 
ตลอดจนการพิจารณาจัดให้มีกลไกการเยียวยา (Remedy Mechanism) ทั้งในช่วงก่อน
การด าเนินการ ระหว่างการด าเนินการ และหลังการด าเนินการ หากเกิดผลกระทบใน  
ด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะน าไปสู่การที่การไฟฟ้านครหลวง จะเป็นหน่วยงานชั้นน าที่มี 
การประกอบถึงการที่มีธรรมาภิบาลและเคารพหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวทางของ
สหประชาชาติดังกล่าว 

ความส าเร็จ/
ความก้าวหน้าในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

1) การไฟฟ้านครหลวง แจ้งว่า การไฟฟ้านครหลวงจะมีหนังสือแจ้งส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณาประเด็นดังกล่าวในวาระเร่ือง 
การปรับปรุงสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และจะด าเนินการปรับปรุงสัญญาซื้อขายหลังจากไ ด้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) รวมทั้งด าเนินการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ “ขั้นตอนการรับสิทธิยกเว้นตัดกระแสไฟฟ้า” ผ่านช่องต่าง ๆ  เพิ่มเติม 
ให้ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าทุกกลุ่ม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ  
ด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการประกาศและสื่อสารให้พนักงานภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร 

2) ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน แจ้งว่า แผนงานส าคัญประการหน่ึง
ในการทบทวนและพัฒนามาตรฐานของสัญญาการให้บ ริการไฟฟ้า ได้แก่  การจัดท า 
ค าประกาศสิทธิผู้ใช้บริการไฟฟ้า (Consumer’s Manifestation: Electricity) ซึ่งคาดว่า
จะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2564 โดยหลักการส าคัญประการหน่ึงของค าประก าศ
สิทธิฯ คือ การให้บ ริการสาธารณะของภาครัฐที่ต้องด าเนินการให้สมควรแก่เ ห ตุ
(Proportionate to action) 

  

กรณีที่ 6  สิทธิในการจัดการที่ดิน อันเกี่ยวเน่ืองกับสิทธิชุมชนและสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน กรณีกล่าวอ้างว่า
ราษฎรได้รับผลกระทบจากการเตรียมการประกาศเขตอุทยานแห่งชาตินายูง–น้ าโสม 

ประเด็นการร้องเรียน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเร่ืองร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าว
อ้างว่า ราษฎรได้รับผลกระทบจากการเตรียมการประกาศ เขตอุทยานแห่งชาตินายูง– 



น้ าโสม เน่ืองจากเมื่อวันที่  10 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่ของมณฑลทหารบกที่ 28  
(ค่ายศรีสองรัก) เจ้าหน้าที่กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย เจ้าหน้าที่
ห น่วยป้องกันรักษาป่า ลย.11 (ชมน้อย) และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาตินายูง –น้ าโสม  
ได้เข้าไปในพื้นที่บ้านคอนสา หมู่ที่  4 และบ้านสาธร หมู่ที่ 10 ต าบลเชียงกลม อ าเภอ 
ปากชม จังหวัดเลย เพื่อตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และจะยึดคืนพื้นที่บริเวณหลังป้าย
แนวกันเขตเตรียมการประกาศเขตอุทยานแห่งชาตินายูง–น้ าโสม (เตรียมการ) ซึ่งการรังวัด
ที่ดินให้แก่ประชาชนมีความไม่ชัดเจน ไม่ถูกต้องหลายขั้นตอน ประชาชนบางกลุ่มไม่มีส่วน
ร่วม และไม่ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องในการด าเนินการ รวมทั้งการด าเนินการดังกล่ าว   
อาจเกี่ยวข้องกับการขอสัมปทานส ารวจและท าเหมืองแร่ถ่านหินของห้างหุ้นส่วนจ ากัดไทย
เจริญ ไมน่ิง และบริษัท ซี .เอส.เอ็น ไมน่ิง จ ากัด เน่ืองจากพื้นที่หลังป้ายแนวกันเขตฯ  
เป็นพื้นที่ขอประทานบัตรของบริษัทเอกชนทั้งสองดังกล่าว เพื่อจะท าให้กระบวนการขอ
ประทานบัตรไม่ต้องผ่านการท าประชาคมหมู่ บ้านและมติจากสภาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

การด าเนินการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า เน่ืองจากกรณีตามค าร้อง
ยังอยู่ในขั้นตอนการประกาศเตรียมการอุทยานเท่าน้ัน ยังไม่ได้มีการตราเป็นพระราช
กฤษฎีกาและใช้บังคับเป็นกฎหมาย ในชั้นน้ีจึง ยังไม่ปรากฏว่ามีการกระท าอันเป็น 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน เห็นควรยุติเร่ืองในประเด็นน้ี อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียต่อการประกาศ เขตอุทยานแห่งชาตินายูง–น้ าโสม 
(เตรียมการ) และผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ของบริษัทเอกชนทั้งสอง และ
เป็นแนวทางในการด าเนินโครงการเกี่ยวกับการออกอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือค าขอใด
ตามพระราชบัญญัติแ ร่ พ.ศ. 2560 หรือการด าเนินการตามค าขอก่อนหน้า จึงเห็นควร
เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ
คณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3)  

ข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน  

1) คณะรัฐมนตรีควรทบทวนมติคณะรัฐมนต รีเมื่อวั นที่  11 มิถุนายน 2534  
เร่ืองแนวทางการเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ เขตนิคมสร้างตนเองของ 
กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย และเขตนิคมสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการอนุญาตให้ท าเหมืองแร่ในพื้นที่ป่าโซน C หรือในเขต
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อันส่งผลให้เกิดการอนุญาตให้ท าเหมืองแร่ในเขตป่าลุ่มน้ าชั้น 1  
ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งต้นน้ า หรือในเขตพื้นที่ที่จะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เพรา ะเป็น 
การขัดต่อเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ธรรมชาติที่แท้จริง และไม่เป็นไปตามแผนแม่บท 
การบริหารจัดการแร่ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 



2) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชและอุทยานแห่งชาตินายูง -น้ าโสม  
ควรชะลอการด าเนินการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน โดยใช้แนวทางตามที่คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3)  
ที่  1/2560 และตามรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่  299/2562  
โดยอาจพิจารณาเป็นแนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติในอนาคต  

3) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ควรด าเนินการจัดให้มีการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนที่จะได้รับผลกระทบ โดยเปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่วมตั้งแต่
กระบวนการขอส ารวจแร่ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ
แ ร่ พ.ศ. 2560 อันสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐตามมาต รา 58 ของรัฐธรรม นูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  เพื่อให้ประชาชนและชุมชนสามารถใช้สิทธิของ
ตนตามที่ได้รับรองไว้ในมาตรา 43 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 ในการมีส่วนร่วมกับ รัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และควรทบทวนการขอ
หรือต่ออายุอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือการด าเนินการตามพระราชบัญญัติแ ร่   
พ.ศ. 2560 ที่ได้ด าเนินการในบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือพื้นที่ที่จะมีการประกาศ
เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ 

ความส าเร็จ/
ความก้าวหน้าในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

1) ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)  
สั่ ง แ ล ะป ฏิ บัติ ราช การแ ทนนาย ก รัฐมนต รีไ ด้มี ค าสั่ งมอ บหมาย ให้ กระท รวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลัก รับเร่ืองไปพิจารณาร่วมกับ
กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกร
รม  ก อ งอ านว ย ก าร รัก ษ าคว ามมั่นค งภาย ในราช อาณาจัก ร แ ล ะห น่ว ย ง าน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางหรือผลการด าเนินการดังกล่าวในภาพรวมแล้วส่งให้ส า นัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรี
ต่อไป 

2) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งว่า ได้แ จ้งข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)  
เพื่อสั่งการให้อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ าโสม ชะลอการด าเนินการประกาศเขตอุทยาน
แห่งชาติ และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และ
ประชาชน 

 

 



กรณีที่ 7  สิทธิชุมชน และสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ กรณี
กล่าวอ้างว่ากระบวนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการและก่อสร้างโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงขยะไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน และได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงคัดแยกขยะ  

ประเด็นการร้องเรียน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเร่ืองร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าว
อ้างว่า องค์การบริหารส่วนต าบลบางโทรัด (ผู้ถูกร้องที่ 3) ได้อนุญาตให้บริษัท สมุทรสาคร 
คลีน เอเนอร์จี จ ากัด (ผู้ถูกร้องที่ 1) และบริษัท สมุทรสาคร เนเชอรัล คลีน เอเนอร์จี จ ากัด 
(ผู้ถูก ร้องที่  2) ก่อสร้างอาคารโรงคัดแยกขยะอันเป็นส่วนหน่ึงของโครงการโรงไฟฟ้า
เชื้อเพลิงขยะในพื้นที่หมู่ที่ 3 ต าบลบางโทรัด อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
ทั้งที่มิได้มีการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการให้ประชาชนในพื้นที่ รับทราบอย่างเพีย งพอ 
และมิได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างถูกต้อง ประกอบกับประชาชนใน
พื้นที่จ านวนมากมีความห่วงกังวลว่าการด าเนินโครงการอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
วิถีชีวิต และสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ 

การด าเนินการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีตามค าร้อง  
ไม่ปรากฏการกระท าหรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษ ย ช น   
แต่โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของโครงการจาก  
การประกอบกิจการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะเป็นโรงคัดแยกขยะ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงใน
สิ่งที่เป็นสาระส าคัญ โดยมิได้ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข้อมูลให้แก่ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย
ทราบ แม้ว่ากรณีน้ีผู้ถูกร้องที่ 1 และที่ 2 จะจัดท ารายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการ
ป้ อ ง กั นแ ล ะแก้ไ ขผ ลก ระทบต่ อคุณภาพสิ่ง แวดล้อ มและความปลอดภัยแล้ว   
เพื่อประกอบการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เน่ืองจากเป็นโรงงานล าดับที่ 106  
ตามบัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรมจ าแนกตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แต่ประชาชนมีความเข้าใจ  
ที่คลาดเคลื่อนต่อโครงการฯ และไม่ไว้วางใจผู้ประกอบการ อีกทั้งกิจการรับขนคัดแยก และ
ก าจัด สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เป็นกิจการที่ในความเป็นจริงย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภ าพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมถึงวิถีชีวิตของประชาชนโดยรอบ จึงควรจัดให้มีการรับฟัง  
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียเช่นกัน ดังน้ัน เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชน 
ผู้มีส่วนได้เสียและเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาช น  
ในวงกว้าง กรณีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ จึงมีมติให้มีข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) และ
มาตรา 42 ต่อกระทรวงมหาดไทยและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

ข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการ

1) กระทรวงมหาดไทยควรพิจารณาด าเนินการ ดังน้ี 
1.1) ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตราข้อบัญญัติท้องถิน่

ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกแบบและก่อสร้างสถานที่คัดแยก แปรสภาพ 



ส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน  

และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยก าหนดให้สถานที่ตั้งโครงการอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน
และพื้นที่ เกษตรกรรม ก าหนดวิธีก ารในการคัดแยก เก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลักวชิาการสุขาภิบาลโดยละเอียด และก าหนดให้ผู้ประกอบการจัด
ให้มีแผนการป้องกัน แก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบอันเกิดจากการด าเนินกิจการต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และน ามาตรฐานในการควบคุมการด าเนินกิจการรับท าการคัดแยก 
แปรสภาพ และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามหลักวิชาการของกรมควบคุมมลพิษมาเป็น
เงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

1.2) ควรบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม ด าเนินการตรวจสอบและติดตาม  
การด าเนินกิจการคัดแยก แปรสภาพ และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายก าหนดอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับ
ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริ เวณ
ใกล้เคียง โดยอาจให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันในการตรวจสอบและติดตาม 
การด าเนินกิจการดังกล่าวร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและภาคประชาสังคม  

1.3) ควรมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดหลักสูตรฝึกอบรม 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะใน
เร่ืองการบังคับใช้กฎหมายและการบูรณาการการท างานกับหน่วยงานของรัฐและภาคส่วน  
ที่เกี่ยวข้อง 

1.4) ควรมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บู รณาการกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมและก ากับดูแลให้บริษัทเอกชนซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการโรงงาน  
คัดแยกขยะ น าหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษ ย ช น  
( United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights :  UNGPs)  
ไปใช้ในการด าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด  

2) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาควรเร่งพิจารณาจัดท ากฎหมายเฉ พาะ  
เร่ืองการบริหารจัดการขยะ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยค านึง 
ถึงหลักการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการ
สาธารณะ สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ และ
สิทธิในการด ารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวควรประกอบ  
ไปด้วยหลักการดังต่อไปน้ี 

2.1) ให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และองค์กร 
ภาคประชาสังคม ในด้านการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ ตรวจสอบและ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการและก าจัดขยะ รวมทั้งเป็นผู้เสียหายในการกล่าวโทษห รือ
ฟ้องร้องบุคคล ผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่เป็นผู้ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ



สิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของประชาชนอันเน่ืองมาจากการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณ ฑ์และ
วิธีการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหรือก าจัดขยะ  

2.2) ให้มีบทบัญญัติก าหนดให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรภาคประชาสังคม 
มีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของหน่วยงาน
ของรัฐหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้จัดการหรือก าจัดขยะที่อาจเกิดผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มหรือ
สุขภาพของประชาชน  

2.3) ให้มีบทบัญญัติก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการรับเก็บ รวบรวม เคลื่อนย้าย คัดแยก หรือก าจัดขยะ ด าเนินการจัดให้มี
แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการจัดการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมช นห รือ
สิ่งแวดล้อม รวมตลอดทั้งวิธีการเยียวยาผลกระทบที่ เกิดขึ้น โดยให้ถือเป็นเงื่อนไขใน 
การอนุญาตให้ประกอบกิจการด้วย  

2.4) ให้มีการจัดตั้งหน่วยงานกลางและคณะกรรมการบริหารจัดการขยะแห่ง ชาติ
เพื่อแก้ไขปัญหาความซ้ าซ้อนเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้เกิดเอกภาพ
และคล่องตัวในการบริหารราชการแผ่นดิน และท าให้การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

ความส าเร็จ/
ความก้าวหน้าในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2564 มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการตาม  
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดให้มีกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
จัดการขยะ 

 
กรณีที่ 8  สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่า การประกอบกิจการโรงงานตากและรีดกากแป้งมันส าปะหลังในพ้ืนที่จังหวัด

กาฬสินธ์ุส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของประชาชน
ในชุมชน 

ประเด็นการร้องเรียน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ รับเร่ืองร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบ  กรณ ี
กล่าวอ้างว่า การประกอบกิจการโรงงานตากและรีดกากแป้งมันส าปะหลังของบริษัท  
เจพีอาร์ ไบโอเทค จ ากัด (ผู้ถูกร้อง) ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านโคกศรี หมู่ที่ 3 ต าบลค าบง 
อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนในชุมชน 

การด าเนินการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีการรับฟั ง  
ความคิดเห็นของประชาชนในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผู้ถูก ร้อ งน้ัน 
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผู้ถูกร้องได้ รับฟังความคิดเห็นของประช าชน
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับข้อมูลเพื่อแสดงความคิดเห็นแล้ว  ไม่ปรากฏว่าม ี
การกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงมีมติให้ยุติเร่ือง 
ส าหรับกรณีการก่อสร้างโรงงานตากและรีดกากแป้งมันส าปะหลังของผู้ถูกร้องส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนน้ัน  



เห็นว่า ผู้ถูกร้องได้จัดท ามาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามประเด็นข้อกังวล
ของผู้ร้องและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งได้ด าเนินการตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบ
กิจการโรงงานเพื่อป้องกันปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้ นในอนาคตแล้ว  
จึงยังไม่ปรากฏว่าผู้ถูกร้องได้กระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ต่อผู้ร้อง จึงมีมติให้ยุติเร่ืองเช่นเดียวกัน 

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการประกอบกิจการโรงง าน
ตากและรีดกากแป้งมันส าปะหลังของผู้ถูก ร้องซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
วิถีชีวิต และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จึงเห็นควรให้มี
ข้อเสนอแนะมาตรก ารห รือแ นวท างใ นก ารส่งเส ริมแล ะคุ้ มค รองสิทธิ มนุ ษ ย ช น 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3)  

ข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน  

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ควรติดตาม  
การด าเนินการประกอบกิจการโรงงานของผู้ถูกร้องให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 และเงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน ตามที่ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ได้น าข้อห่วงกังวลของผู้ ร้องและประชาชนในพื้นที่ต าบลค าบง 
อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปก าหนดไว้เพิ่มเติม เพื่อช่วยป้องกันปัญหาผลก ระทบ  
ด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

ความส าเร็จ/
ความก้าวหน้าในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์  และกรมโรงงานอุตสาหกรรม แจ้งว่า 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
(ร.ง.4) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ให้บริษัท เจพีอาร์ ไบโอเทค จ ากัด ประกอบกิจการ
ท าอาหารสัตว์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ต าบลค าบง อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์  
ทะเบียนโรงงานเลขที่  20460214925630 (จ3-15(2)-5/63 กส) และก าหนดเงื่อนไข 
การอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานไว้ในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเพิ่มเติม  
เพื่อช่วยป้องกันปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่เป็นข้อห่วงกังวล
ของผู้ร้องและประชาชนในพื้นที่ต าบลค าบง อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์แล้ว  แต่ยังไม่มี
การติดตามการด าเนินการประกอบกิจการโรงงานของผู้ถูกร้องให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 เน่ืองจากปัจจุบันผู้ประกอบกิจการโรงงานยังไม่แจ้งเร่ิมประกอบกิจการ
โรงงาน 

 

 

 

 



กรณีที่ 9 สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่า ชาวบ้านในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี 
ได้รับความเดือดร้อนจากน้ าเสียซึ่งปล่อยจากฟาร์มเลี้ยงสุกร  

ประเด็นการร้องเรียน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ รับเร่ืองร้องเรียน กรณีกล่าวอ้างว่า ผู้ร้อง  
ทั้งสิบเอ็ดและชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี 
ได้รับความเดือดร้อนจากการปิดกั้นทางสาธารณะ การปิดกั้นเส้นทางน้ าไหล และการปล่อย
น้ าเสียจากฟาร์มเลี้ยงสุกรของบริษัท อุดมเดชฟาร์ม 999 จ ากัด 

การด าเนินการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินโครงการของ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และฟาร์มเลี้ยงสุกรในพื้นที่จังหวัดราชบุรีน้ัน หน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องได้จัดให้การแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนและความเสียหาย
ให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบแล้ว โดยมีการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
ระยะยาวและสามารถแก้ไขปัญหาเร่ืองน้ าเสียให้เสร็จสิ้นอย่างยั่งยืน ถือเป็นการแก้ไข
ปัญหาที่ เหมาะสมแล้ว จึงมีมติให้ยุติเ ร่ือง ส าหรับกรณีก ารหมิ่นประมาทโดยกล่าวหา 
ว่าบริษัท อุดมเดชฟาร์ม 999 จ ากัด ปล่อยน้ าเสียสู่แหล่งน้ าสาธารณะ  ท าให้ชาวบ้าน
ละแวกใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน และมีการฟ้องร้องเป็นคดีที่ศาลจังหวัดราชบุรี  
ตามคดีหมายเลขด าที่ 371/2561 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 โดยอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลจังหวัดราชบุรี กรณีน้ีจึงเป็นประเด็นเดียวกันกับที่ร้องเรียนต่อคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่ง เป็นกรณีตามมาตรา 39 (1) ประกอบมาตรา 39 วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 ซึ่งบัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสั่งยตุิเร่ือง จึงมีมติให้ยุติเร่ือง 

ในส่วนการแก้ไขปัญหาการด าเนินกิจการของบริษัท อุดมเดชฟาร์ม 999 จ ากัด น้ัน 
เห็นว่า ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี และบริษัท อุดมเดชฟาร์ม 999 
จ ากัด และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้จัดให้มีการประชุมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ 
การด าเนินกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรมาอย่างยาวนานและยังคงด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ี 
เป็นระยะ อาจถือได้ว่าส านักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และจังหวัดราชบุรี ได้ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับ  
การประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรในภาพรวมของจังหวัดแล้ว จึงเป็นกรณีที่มีการแก้ไข
ปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว ตามมาตรา 39 (5) ประกอบมาตรา 39 วรรคสอ ง  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 ซึ่งบัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสั่งยุติเร่ือง จึงมีมติให้ยุติเร่ือง
ในประเด็นน้ีเช่นเดียวกัน 

อย่างไรก็ตาม การด าเนินกิจการของบริษัท อุดมเดชฟาร์ม 999 จ ากัด และฟาร์มเลี้ยง
สุกรแห่งอื่นถือเป็นกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย 
คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียอื่นใดของประชาชนหรือชุมชน นอกจากน้ี จากการติดตาม
ข้อเท็จจริงในปัจจุบันพบว่าราษฎรจ านวนมากยังคงคัดค้านและไม่เห็นด้วยกับการด า เนิน
กิจการของบริษัท อุดมเดชฟาร์มฯ และฟาร์มเลี้ยงสุกรในพื้นที่ ดังน้ัน แม้จังหวัดราชบุรี  



ได้แต่งตั้งคณะท างานทั้งสองชุดไว้ในระดับหน่ึงแล้วก็ตาม แต่การด าเนินการของบ ริษัท 
อุดมเดชฟาร์ม 999 จ ากัด และฟาร์มเลี้ยงสุกรแห่งอื่นในพื้นที่อาจก่อปัญหาเกินกว่า 
ที่คณะท างานฯ คาดหมายและมาตรการป้องกันที่ก าหนดไว้ เช่น ยังมีน้ าเสีย ร่ัวไหล 
ลงสู่ล าน้ าสาธารณประโยชน์ที่มีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของประชาชน หรืออาจเกิด
เหตุการณ์สุดวิสัยอื่นใดซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม
และชุมชน จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการในการส่งเสริมและคุ้ มครองสิทธิมนุษยชนต่อ
จั ง ห วั ด ราช บุ รี  จั ง ห วั ด สมุ ทรส งค ราม  แ ล ะ จังหวั ดเพชรบุ รี  ต าม รัฐ ธ รรม นูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3)  

ข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน  

จังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม และเพชรบุรี ด าเนินการ ดังน้ี 
1) ให้พิจารณาก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกร

ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัท อุดมเดชฟาร์ม 999 จ ากัดร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม 
และจังหวัดเพชรบุรี ที่ได้ท าไว้เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ซึ่งต้องกระท าอย่างจริงจังและ
ต่อเน่ืองด้วยมาตรการที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของข้อมูลและการมีส่วนร่วมของ 
ผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตใน
การประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรด้วย รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบั
การประกอบกิจการอย่างเข้มงวด และการก าหนดกลไกภายในจังหวัดและกลไกร่วมกันเพือ่
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทันท่วงท ี

2) ควรพิจารณาด าเนินการประเมินและเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแท นจาก
การประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรในฐานะที่ เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษอย่างเคร่งครัด  
ตามนัยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกอบ
ค าสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ 216/2552 เร่ือง มอบอ านาจในการประเมินและเรียกค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 

3) เสนอให้บริษัท อุดมเดชฟาร์ม 999 จ ากัด  ควรพิจารณาน าหลักการชี้แนะ  
แห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ( United Nations Framework and 
Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGPs) ไปให้ผู้ประกอบกิจการ
ฟาร์มเลี้ยงสุกรในพื้นที่น าไปใช้ประกอบการด าเนินกิจการ โดยเฉพาะการประกอบธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบ เคารพ และค านึงถึงสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาเมื่อ เกิด  
ความเสียหายจากการประกอบธุรกิจอย่างเหมาะสมทันท่วงที 

4) ควรก าชับให้ผู้ประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ค านึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้ น  
แก่ประชาชนโดยรอบ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามกฎหมาย  
อย่างเคร่งครัด ซึ่งหากพบว่าผู้ประกอบการรายใดท าให้เกิดความเสียหายจะต้องมี 
การเยียวยาความเสียหายต่อผลกระทบตามความเหมาะสมด้วย  



ความส าเร็จ/
ความก้าวหน้าในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

1) จังหวัดราชบุรี แจ้งว่า ที่ผ่านมาจังหวัดราชบุรีได้ก าหนดกลไกภายในจังหวัดและ
กลไกร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทันท่วงที โดยแต่งตั้ง 1) คณะท างาน
เฉพาะกิจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี  
จากการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะระดับอ าเภอ 2) คณะกรรมการอ านวยการและ
ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ าเสียในภาพรวมของจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีคณะอนุกรรมการ 3 ด้าน 
รวมทั้งได้มีประกาศจังหวัดราชบุรี เร่ือง ก าหนดมาตรการควบคุมการระบายน้ าทิ้ งจาก
ฟาร์มเลี้ยงสุกรลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกของจังหวัดราชบุรี 
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าเสียภายในพื้นที่ และมีหนังสือถึงอ าเภอ  
ทุกอ าเภอเพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาการขออนุญาตประกอบกิจการ
ฟาร์มเลี้ยงสุกร ให้ด าเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลักเกณฑ์ในการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2561 อย่างเคร่งครัด ให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรอย่างเข้มงวด ก าชับผู้ประกอบการ
ฟาร์มเลี้ยงสุกรให้ค านึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนโดยรอบ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด ซึ่งหากพบว่าผู้ประกอบการรายใด
ท าให้เกิดความเสียหายจะต้องมีการเยียวยาความเสียหายต่อผลกระทบตามความเหมาะสม
ด้วย และแจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการฟา ร์ม
เลี้ยงสุกรในพื้นที่น าหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
( United Nations Framework and Guiding Principles on Business and Human 
Rights: UNGPs) โดยเฉพาะการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ เคารพ และค านึงถึง
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายจากการประกอบธุ รกิจอย่าง
เหมาะสมทันท่วงที มาใช้เพื่อประกอบการด าเนินกิจการ 

2) จังหวัดสมุทรสงคราม แจ้งว่า สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าร่วมกับ  
ภาคประชาชนอย่างจริงจังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุ บัน และเมื่อวันที่   
16 ตุลาคม 2562 นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผผ.) โดยนายบูรณ์ ฐาปนดุล เลขาธิการ ผผ. และคณะตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาน้ าเสียที่เกิดจากฟาร์ม
สุกรในพื้นที่จังหวัดราชบุรี มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี จ านวนประมาณ 80 คน เข้าร่วมประชุมชี้แจง
ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
โดยที่ประชุมได้ส รุปสาเหตุหลักของน้ าเสียที่ เกิดขึ้นในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงคราม  
มาจากฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัดราชบุรีที่ปล่อยน้ าเสียผ่านคลองปากท่อ คลองวันดาวและ
คลองหนองเสือ จังหวัดราชบุรี และคลองห้วยโรง จังหวัดเพชรบุรี ไหลลงสู่คลองวัดประดู่ 
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และไหลลงสู่แม่น้ าแม่กลอง แ ละคลองต่าง  ๆ  
โดยเฉพาะในพื้นที่ต าบลแพรกหนามแดง ต าบลคลองโคน ต าบลยี่สาร แล้วไหลลงสู่อ่าว 



บางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี นอกจากน้ัน ยังมีสาเหตุเกิดจากวัชพืช 
ผักตบชวา ตะกอนเลน โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ การเกษตร (พืช สวน ไร่ 
นา) การปศุสัตว์ การประมง และชุมชน เป็นต้น ส าหรับจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัด
ปลายน้ าและประชาชนได้รับผลกระทบจากความเดือดร้อนมาก ดังน้ัน เพื่อแก้ไขปัญหา
ภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของจังหวัด เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงสาเหตุของน้ าเสีย  
อย่างเป็นระบบ และแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการเฉพาะหน้า 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานแก้ไขปัญหาน้ าเสียคลองวัดประดู่ เน่ืองจากคลอง
วัดประดู่ เป็นคลองหลักที่เกิดปัญหาน้ าเสียและกระทบไปในวงกว้าง ส าหรับน้ าเสียใน 
คลองหรือแหล่งน้ าทั่วไป ยังคงเป็นอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด าเนินการ 
ตามกฎหมายต่อไป โดยคณะกรรมการและคณะท างานดังกล่าว มีภาคราชการและ 
ภาคประชาชนร่วมเป็นองค์ประกอบ ประกอบด้วย คณะกรรมการอ านวยการ มีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธาน และคณะท างาน 6 ด้าน ได้แก่ คณะท างานด้านการติดต าม
และเฝ้าระวังน้ าเสีย  คณะท างานด้านการก าจัดตะกอนเลนที่ตกค้างสะสมในคลอง 
คณะท างานด้านการก าจัดผักตบชวา คณะท างานด้านการตรวจสอบแหล่งก าเนิดน้ าเสีย  
คณะท างานด้านการประชาสัมพันธ์ คณะท างานด้านติดตามและประเมินผล  

 

กรณีที่ 10 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งเพศ และสิทธิในเกียรติยศและช่ือเสียงของบุคคล 
กรณีกล่าวอ้างว่า หน่วยงานภาครัฐไม่จัดห้องสุขาส าหรับบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ และใช้ค า
ว่าคนร้ายในเอกสารราชการ 

ประเด็นการร้องเรียน ผู้ร้องทั้งสองได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวอ้างว่า สถานี
ต ารวจภูธรเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไม่ได้จัดให้มีห้องสุขาส าหรับบุคคลผู้ม ี
ความหลากหลายทางเพศ และเจ้าหน้าที่ต ารวจได้บันทึกข้อความในเอกสารราชการว่า  
“ผู้ ร้องที่  2 เป็นคนร้ายที่ก่อเหตุในคดี” ซึ่งเป็นการตัดสินว่าผู้ร้องที่ 2 เป็นผู้กระท าผิด
คดีอาญาโดยที่ศาลยังไม่มีค าพิพากษา เป็นการละเมิดศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ตาม 
หลักสิทธิมนุษยชน จึงขอให้ตรวจสอบ 

การด าเนินการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า  
ประเด็นที่ 1 กรณีการไม่จัดห้องสุขาส าหรับบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ สถานี

ต ารวจภูธรเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกร้อง) ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ร้องเรียน
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 มาตรา 3 ประกอบ
มาตรา 17 และข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏบิัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัด
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
พ.ศ. 2558 จึงเป็นกรณีตามมาตรา 39 (5) ประกอบมาตรา 39 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 จึงมีมติให้ 
ยุติเร่ือง 



ประเด็นที่ 2 กรณีการเขียนค าว่า “ผู้ร้องที่ 2 เป็นคนร้ายที่ก่อเหตุในคดี” ในส านวน
การสอบสวนหรือเอกสารราชการ เป็นการใช้ถ้อยค าโดยสุจริตเพราะเชื่อว่าเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นตามระเบียบหรือแนวทางการท างานเพื่อบรรยายถึงพฤติการณ์แห่งคดีต าม
ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี และ 
เป็นการด าเนินการในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 327 ดังน้ัน จึงยังไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกร้องกระท าการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ต่อผู้ร้อง จึงมีมติให้ยุติเร่ือง 

อย่างไรก็ตาม เห็นควรมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อส านักงานต ารวจแห่งชาติให้พิจารณาปรับเปลี่ยนการใช้ถ้อยค าใน
ส านวนการสอบสวน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 
247 (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3)  

ข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน  

เมื่อพิจารณาความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  
ตามที่กองคดีอาญา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ น ามาอ้างอิงแล้วเห็นว่า ค าว่า “คนร้าย” 
อาจจะต้องใช้จ ากัดเฉพาะเมื่อมีการวินิจฉัยแล้วว่าบุคคลผู้น้ันเป็นคนไม่มีคุณธรรม คนท าผิด
อาญา อาชญากร เท่าน้ัน เมื่อการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือแม้กระทั่ง 
การพิจารณาสั่งคดีของพนักงานอัยการยังไม่ใช่การวินิจฉัยชี้ขาดคดี อาจต้องใช้ค าอื่นแทน
ค าว่า “คนร้าย” ให้เหมาะสมกับความจริงและสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนมากขึ้ น 
ดังน้ัน จึงเห็นควรให้พิจารณาปรับเปลี่ยนการใช้ถ้อยค าในส านวนการสอบสวน รวมทั้ง
เอกสารราชการในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ จากค าว่า “คนร้าย” เป็น “ผู้ถูก
กล่าวหา” 

ความส าเร็จ/
ความก้าวหน้าในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ แ จ้งว่า พิจารณาค าว่า "คนร้าย" ตามพจนานุกรม  
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึงคนที่ไม่มีคุณธรรม  
คนท าผิดอาญา หรืออาชญากร หากกรณีมีผู้กระท าผิดทางอาญาเกิดขึ้น แต่ยังไม่ทราบว่า
ผู้กระท าความผิดในคดีเป็นผู้ใด จึงต้องมีการสืบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 
เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด การบรรยายพฤติการณ์แห่งคดีในรายงาน 
การสอบสวน โดยใช้สรรพนามแทนตัวผู้กระท าความผิดว่า "คนร้าย" จึงสอดคล้องกับ
ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า "คนท าผิดอาญา" อีกทั้ง ประกาศ
ส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ระเบียบการใช้ตัวสะกด ลงวันที่  27 พฤษภาคม 2556 
คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบด้วย ให้บรรดาหนังสือราชการและการศึกษา
เล่าเรียนให้ใช้ตัวสะกดตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 หากกระทรวง
ทบวง กรมหรือบุคคลใดเห็นสมควรเปลี่ยนอักขระวิธีในค าใดแล้ว ให้ชี้แจงเหตุผลไปยัง
ราชบัณฑิตยสถาน ทั้งน้ี ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 71ง ลงวันที่ 
13 มิถุนายน 2556 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 82 (2) 
ก าหนดไว้ว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎห มาย  



กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบยีบ
แบบแผนของทางราชการ ดังน้ัน ส านักงานต ารวจแห่งชาติจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้บรรดาหนังสือราชการและการศึกษาเล่าเรียนให้ใช้ตัวส ะกด  
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 จึงเป็นกรณีที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยชอบแล้วและเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อความโดยสุจริตในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 329 มิได้มีเจตนาใช้ถ้อยค าที่สร้างความเกลียดชังให้แก่ผู้ใด 

 

 

 
 

 


