
กรณีตัวอย่างผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับเป็นค าร้องไว้

ตรวจสอบและจัดท ารายงานผลการพิจารณา รวมทั้งเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางใน  

การป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน จ านวน 3 กรณี 

กรณีที่ 1 เสรีภาพในการชุมนุม อันเกี่ยวเนื่องกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
ร่างกาย สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิเด็ก และเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร กรณีการชุมนุม  
ทางการเมืองในระหว่างเดือนกรกฎาคม–ธันวาคม 2563 

ประเด็นการร้องเรียน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ชุดที่ 3) ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในช่วงการชุมนุมทางการเมืองระหว่างเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2563 กรณีกล่าวอ้างว่า รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องใช้อ านาจ 
โดยมิชอบในการแทรกแซงและจ ากัดเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบของประชาชนในกรณี
การใช้ความรุนแรงเข้าสลายการชุมนุม กรณีการจับกุมและควบคุมตัวแกนน าผู้ชุมนุม  
โดยใช้ความรุนแรงและไม่ค านึงถึงสิทธิตามกฎหมาย กรณีการบังคับใช้กฎหมายพิเศษใน
ระหว่างการชุมนุมและการด าเนินการทางกฎหมายต่อนักศึกษา นักวิชาการ นักเคลื่อนไหว 
และสื่อมวลชน กรณีการใช้ก าลังของเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าควบคุมการชุมนุมขัดต่อ 
หลักสากล โดยปรากฏการฉีดน้ าแรงดันสูงผสมสารที่สร้างความระคายเคืองใส่ผู้ชุมนุมท าให้
ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงกรณีกล่าวอ้างว่ามีการละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัว นอกจากค าร้อง
ดังกล่าว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังได้ประมวลข้อมูลจากการเฝ้าระวังและ
ติดตามสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองระหว่างเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2563  
ซึ่งจากพฤติการณ์ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างและการประมวลข้อมูลสถานการณ์การชุมนุมทาง
การเมืองที่เกิดขึ้น พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจมีการกระท าหรือการละเลยการกระท าอันเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบ 

การด าเนินการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การใช้เสรีภาพของ
บุคคลในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ตลอดจนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
รวมทั้งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Rights:  ICCPR)  จึ ง ย่ อมผู กพันรั ฐ ใ ห้มี หน้ าที่ ใ น 
การปกป้อง คุ้มครอง และเคารพการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งเรื่องดังกล่าว
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights Committee) ประจ ากติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ได้ให้ข้อคิดเห็นทั่วไปในการใช้ การตีความและ
การอธิบายขยายความเกี่ยวกับเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบไว้ในข้อคิดเห็นทั่วไป  
ฉบับที่ 37 (General Comment No. 37 on the right of peaceful assembly) ว่าการรับรอง
สิทธิในการชุมนุมโดยสงบก่อให้เกิดพันธกรณีต่อรัฐในการเคารพและประกันการใช้สิทธิ
ดังกล่าวโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ รัฐยังต้องอนุญาตให้มีการชุมนุมโดยปราศจาก 



การแทรกแซงโดยมิชอบและต้องอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิและคุ้มครอง 
ความปลอดภัยให้แก่ผู้ชุมนุม โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความเห็น ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 การจัดการและการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการชุมนุมสาธารณะ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ (1) 
การบังคับใช้พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 (2) การบั งคับใช้พระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (3) การตรวจยึดสื่อสิ่งพิมพ์
และอุปกรณ์แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ (4) การควบคุมและดูแลการชุมนุมในโรงเรียนหรือ
สถานศึกษา (5) การถูกติดตามและขัดขวางไม่ ให้จัดหรือเข้าร่วมการชุมนุม (6)  
การด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (7) การด าเนินการเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ (8) การด าเนินการเกี่ยวกับบริการด้านโทรคมนาคม (9) การปฏิบัติหน้าที่ของ
สื่อมวลชน จากการตรวจสอบพบว่า การใช้อ านาจของรัฐจับกุมผู้สื่อข่าวที่สวมปลอกแขน
แสดงตนว่าเป็นสื่อมวลชนอย่างชัดเจนและควบคุมตัวด้วยวิธีการมัดมือไพล่หลัง โดยอ้างว่า
เป็นการจับกุมตามกฎหมายและยุทธวิธีที่ใช้ในการควบคุมฝูงชนซึ่งมีผู้กระท าผิดจ านวน
หลายคนเพื่อป้องกันการหลบหนี โดยด าเนินคดีความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368 ซึ่งถือเป็นความผิดที่ไม่มีลักษณะ
ร้ายแรง ย่อมถือเป็นการใช้อ านาจของรัฐที่เป็นการจ ากัดเสรีภาพในการน าเสนอข่าวสาร
ของสื่อมวลชนที่เกินสมควรและเกินกว่าความจ าเป็น จึงเป็นการกระท าอันเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน จึงมีมติให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกัน
หรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ประเด็นที่ 2 การใช้ก าลังของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการควบคุมดูแลการชุมนุม พิจารณา
แล้วเห็นว่า เหตุการณ์การใช้แก๊สน้ าตาและใช้รถควบคุมฝูงชนฉีดน้ าแรงดันสูงที่ผสมแก๊ส
น้ าตาใส่ผู้ชุมนุม ศาลปกครองกลางได้มีค าสั่งรับฟ้องเพื่อตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย
ของการด าเนินการดังกล่าว จึงเป็นกรณีตามมาตรา 39 (1) ประกอบมาตรา 39 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 จึงมีมติให้ยุติเร่ือง 

ประเด็นที่ 3 ด้านกระบวนการยุติธรรม พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐควรใช้การชั่งน้ าหนัก
ระหว่างการรักษาความสงบเรียบร้อยกับการงดเว้นไม่รบกวนการใช้สิทธิและเสรีภาพใน 
การชุมนุมโดยสงบและการแสดงความคิดเห็นจนกระทบต่อสาระส าคัญแห่งสิทธิตาม 
ที่รัฐธรรมนูญได้ให้การรับรองไว้  

กล่าวโดยสรุปแล้ว การชุมนุมทางการเมืองในระหว่างเดือนกรกฎาคม–ธันวาคม 2563 
แม้การควบคุมและดูแลการชุมนุมโดยภาพรวมจะเป็นไปเพื่อความสงบเรียบร้อยตาม
ขั้นตอนและกระบวนการของกฎหมาย แต่ก็ปรากฏประเด็นปัญหาที่กระทบต่อการใช้สิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน ทั้งในเรื่องของการจัดการและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการชุมนุมสาธารณะ การใช้ก าลังของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการควบคุมดูแลการชุมนุม และ
ปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า 



การใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนอันเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองในห้วงเวลา
ดังกล่าวนั้นยังมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลอ่ืน หรือกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันถือ
เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพที่เกินขอบเขตไม่สอดคล้องหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญหรือหนังสือสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนให้การรับรองและคุ้มครองไว้  
มีผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจใช้อ านาจตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจ ากัด
การใช้สิทธิและเสรีภาพที่เกินขอบเขตได้  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่า มีการกระท า
หรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นจากการใช้อ านาจรัฐใน 
การควบคุมดูแลการชุมนุมในระหว่างเดือนกรกฎาคม–ธันวาคม 2563 จึงเห็นควรเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
และข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
ต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมราชทัณฑ์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และ (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) และ (3) ประกอบ
มาตรา 36 และมาตรา 42 และให้มีข้อเสนอแนะต่อผู้ชุมนุมและประชาชนที่เก่ียวข้อง  

มาตรการหรือแนวทาง 
ที่เหมาะสมในการป้องกัน
หรือแก้ไขการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรด าเนินการ ดังนี้  
1) ก าหนดนโยบายหรือมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยในการชุมนุมของ

กลุ่มผู้ชุมนุมทุกฝ่ายโดยไม่เลือกปฏิบัติ และหลีกเลี่ยงการใช้ก าลังในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในการชุมนุม โดยหากมีความจ าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อยุติเหตุการณ์ 
ความรุนแรงอันอาจเกิดขึ้นในการชุมนุมก็จะต้องใช้มาตรการที่สอดคล้องกับหลัก 
ความจ าเป็น หลักความได้สัดส่วน หลักความระมัดระวัง การไม่เลือกปฏิบัติ ตามกฎหมาย
และแผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 
รวมถึงควรน าหลักการที่ระบุอยู่ในข้อคิดเห็นทั่วไป ฉบับที่ 37 (General Comment No. 
37 on the right of peaceful assembly) ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human 
Rights Committee) ประจ ากติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง 
การเมือง ตลอดจนแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติว่าด้วยการใช้อาวุธที่มี
ความร้ายแรงต่ าในการบังคับใช้กฎหมาย (United Nations Human Rights Guidance 
on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement) น ามาปรับใช้เพื่อปรับปรุงวิธีปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจให้สอดคล้องกับหลักสากลด้วย  

2) เร่งรัดด าเนินการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงและให้รายงานผลต่อคณะรัฐมนตรี 
เพื่อพิจารณาเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการใช้ก าลังเข้าควบคุมดูแลการชุมนุมในกรณี
ที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและได้รับผลกระทบ ตลอดห้วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม–
ธันวาคม 2563  



3) เมื่อมีการจับกุมบุคคลในระหว่างที่ไม่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จะต้องเอาตัว 
ผู้ถูกจับไปยังที่ท าการของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับหรือพนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยจะต้องไม่มีการเอาตัวผู้ถูก
จับดังกล่าวไปยังสถานที่อื่น 

ข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน  

1) รัฐสภาควรมีกระบวนการร่วมกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายนิติบญัญัติในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง โดยอาจพิจารณาหากลไกการหารือและเจรจาหาทางออกอันเป็นที่
ยอมรับของทุกฝ่าย และให้หลักประกันว่าข้อเรียกร้ องของผู้ชุมนุมทุกกลุ่มทุกฝ่าย 
โดยเฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้องกับข้อจ ากัดหรือปัญหาที่เกิดมาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จะได้รับการพิจารณาภายใต้กระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อจะได้น าไปสู่การยุติข้อพิพาทโดยเร็ว 

2) คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
2.1) ก าหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนในการรักษาความสงบเรียบร้อยและ

อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ อาทิ การจัด
สถานที่และบริการขั้นพื้นฐาน การจัดการจราจร และการดูแลความปลอดภัยของผู้ชุมนุม 
โดยพึงตระหนักว่าการจ ากัดการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและการแสดงออก 
ซึ่งความคิดเห็นอันเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ควรถือเป็นข้อยกเว้นที่พึงกระท าเฉพาะในกรณีจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้
ภายในกรอบของกฎหมายเท่านั้น และไม่ควรมีการสร้างเงื่อนไขอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความ
รุนแรง ทั้งนี้ อาจน าหลักการบริหารจัดการการชุมนุมอย่างเหมาะสม 10 ประการ ซึ่งจัดท า
โดยผู้รายงานพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมและ
การรวมกลุ่มอย่างสันติมาเป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

2.2) พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ  
พ.ศ. 2558 ในบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งการชุมนุมสาธารณะตามหมวด 2 มาตรา 
10 มาตรา 14 ที่ปัจจุบันมุ่งเน้นระบบการขออนุญาตเป็นหลัก ซึ่งการก าหนดในลักษณะ
ดังกล่าวเป็นการบั่นทอนแนวคิดที่ว่าการชุมนุมเป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ท าให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ านาจในการที่จะสั่งอนุญาตหรือก าหนดเงื่อนไขที่สามารถแทรกแซง
เนื้อหาการชุมนุมได้ 

2.3) หลีกเลี่ยงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในการควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยในการ
ชุมนุม เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการใช้พระราชก าหนดดังกล่าวเป็นไปเพื่อป้องกันภัย
ร้ายแรงที่กระทบต่อความมั่นคง ไม่อาจน าไปใช้ในการชุมนุมทางการเมืองในลักษณะทั่วไป
ได้ เพราะอาจก่อให้เกิดการจ ากัดหรือลดทอนการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ เว้นแต่
การชุมนุมนั้นได้แปรเปลี่ยนไปสู่สถานการณ์วิกฤติ หรือการจลาจลที่กระทบต่อความมั่นคง 



2.4) พิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์การชุมนุม รวมทั้งควรมีการศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบหรือมาตรการ
ที่เก่ียวข้องกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้เป็นมาตรฐานกลางในการพิจารณาช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

3) กระทรวงศึกษาธิการควรพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
3.1) ก าชับให้สถานศึกษาต่าง ๆ เปิดพื้นที่สถานศึกษาให้นักเรียนสามารถด าเนิน

กิจกรรมในการแสดงความคิดเห็นได้และต้องจัดให้มีพื้นที่ปลอดภัย (safety zone) ส าหรับ
นักเรียน เพื่อเป็นหลักประกันว่านักเรียนจะไม่ถูกกระท าด้วยความรุนแรงไม่ว่ากรณีใด ๆ 
อันเนื่องมาจากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว  

3.2) ชี้แจงและสร้างความเข้าใจเพื่อไม่ให้บุคลากรทางการศึกษากระท าการใน
ลักษณะบังคับให้นักเรียนให้ค ามั่นหรือกระท าการใด ๆ เพื่อรับรองว่าจะไม่จัดหรือเข้าร่วม
กิจกรรมแสดงออกทางการเมือง ทั้งนี้ โดยค านึงถึงประสิทธิภาพทางการศึกษา และ
ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญด้วย  

4) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีหน้าที่ในการเฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควรก าหนด
นโยบายที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาการข่มขู่คุกคามระหว่างกันทางสื่อสังคมออนไลน์ 
(Cyber Bully) หรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงหรือ
ความเท็จ โดยจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่ง
ความแตกต่างในเรื่องความเห็นทางการเมือง รวมไปถึงจะต้องไม่กระท าการใด ๆ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมที่เป็นการสกัดกั้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร หรือเป็นการแทรกแซง 
หรือละเมิดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน  

5) ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
5.1) สื่อสารต่อสาธารณะเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนรักษาความสงบ

การชุมนุมสาธารณะ ให้ประชาชน ผู้สังเกตการณ์ สื่อมวลชน บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
รับทราบและเกิดความเข้าใจ รวมทั้งควรให้ความส าคัญกับการชี้แจงโดยระบุเหตุผล ความ
จ าเป็น และความได้สัดส่วน กรณีที่ต้องจ ากัดสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม อันถือเป็น
หลักประกันส าคัญในการรับรองว่าการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะได้รับการ
คุ้มครองและปราศจากการแทรกแซงโดยมิชอบ  

5.2) ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานและก าชับเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเคร่ืองแบบ
เกี่ยวกับการจัดเก็บหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ซึ่งต้องเป็นการปฏิบัติตาม
กฎหมายโดยเคร่งครัด และไม่กระทบต่อสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของประชาชนเกิน
สมควร ตลอดจนพึงระมัดระวังไม่ให้มีการด าเนินการที่เป็นการสร้างความหวาดระแวงและ
ความไม่ไว้วางใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจซึ่งอาจน าไปสู่สถานการณ์ 
ที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น 



5.3) ก าชับให้เจ้าหน้าที่ต ารวจซึ่งบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดี การจับกุม และการควบคุมตัวบุคคลอันสืบเนื่องจากการใช้
สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมและการแสดงออกทางการเมือง โดยให้ด าเนินการอย่าง
ระมัดระวังภายใต้หลักความได้สัดส่วนและพอสมควรแก่เหตุ พึงงดเว้นการใช้วิธีการที่อาจ
น าไปสู่ความรุนแรงและกระทบกระเทือนต่อการใช้สิทธิและเสรีภาพข้างต้น อีกทั้งควร
หลีกเลี่ยงการจับกุมบุคคลในเวลากลางคืน หรือการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลโดย
เจ้าหน้าที่แต่งกายนอกเครื่องแบบ รวมทั้งการใช้ยานพาหนะที่มิใช่ยานพาหนะของราชการ
ในการปฏิบัติการ ระมัดระวังและค านึงถึงความเหมาะสมในการจับกุมด าเนินคดีผู้ชุมนุมใน
กลุ่มความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ กลุ่มความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
สถานการณ์ฉุกเฉิน และกลุ่มความผิดลหุโทษหรือความผิดที่มีโทษเล็กน้อย  

6) กรมราชทัณฑ์ควรก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ในการใช้ดุลพินิจอนุญาตให้
ทนายความเข้าพบเพื่อปรึกษาอรรถคดีเฉพาะในกรณีที่เร่งด่วนและมีผลกระทบต่อคดีความ
ในระหว่างการใช้แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับนโยบายในการป้องกันหรือควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน เพื่อมิให้เกิด
ปัญหาในการพิจารณาใช้ดุลพินิจของเรือนจ าแต่ละแห่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรมของผู้ต้องขังได้ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาด
คลี่ คลายลง ควรพิจารณาอนุญาตให้ญาติหรือทนายความเข้ าพบได้ตามปกติ   
โดยการก าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่เหมาะสมต่อไป 

7) ผู้ชุมนุมและประชาชนทุกฝ่ายควรเคารพในสิทธิและเสรีภาพในความคิด ความเชื่อ 
และการแสดงออกของบุคคลอ่ืน โดยหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากัน การสร้างเงื่อนไข และ  
การสื่อสารด้วยวิธีการใด ๆ ที่สร้างความเกลียดชัง และหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงต่อกัน
ในทุกกรณี เช่น การใช้ก าลังประทุษร้าย การขว้างปาสิ่งของ การท าลายทรัพย์สิน เป็นต้น 
นอกจากนี้ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุมพึงควรระมัดระวังในการชุมนุมหรือจัดกิจกรรมทางการเมือง 
โดยควรปฏิบัติตามมาตรการดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพอย่างเคร่งครัด 

ความส าเร็จ/
ความก้าวหน้าในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

1) ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)  
สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่งมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเป็น
หน่วยงานหลัก รับเรื่องไปพิจารณาร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทาง
หรือผลการด าเนินการดังกล่าวในภาพรวมแล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

2) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แจ้งว่า การด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา  
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการข่มขู่คุกคามระหว่างกันทางสื่อสังคมออนไลน์ (Cyber 
Bully) หรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงหรือความเท็จ 



กระทรวงฯ ได้เผยแพร่ความรู้การระวังภัยจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับประชาชนทุกภาคส่วน ให้สามารถตระหนักและระวังป้องกันภัยที่ เกิดจาก
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้ค าแนะน าเก่ียวกับการรับมือการข่มขู่คุกคาม
ระหว่างกันทางสื่อสังคมออนไลน์ (Cyber Bully) เช่น การหยุดตอบโต้เพื่อไม่ให้เกิด 
การกระท าซ้ าหรือเพิ่มความรุนแรงของเหตุการณ์ การปิดกั้นผู้ที่ระรานไม่ให้สามารถติดต่อ
ได้ อีก การลบภาพหรือข้อความระราน การติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อให้ลบเนื้อหา 
ที่ไม่เหมาะสมบนอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ หากเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายหรือถูก
ข่มขู่คุกคามให้เก็บรวบรวมข้อมูลของผู้กระท าและเหตุการณ์ระรานไปแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจ
หรือพนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินคดีตามกฎหมาย เป็นต้น นอกจากนั้น กระทรวงฯ ยังได้มี
การด าเนินโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News 
Center: AFNC) เพื่อให้มีช่องทางการให้ข้อมูลโดยตรงกับประชาชน รวมถึงการปฏิบัติงาน
ร่วมกับเครือข่ายผู้ประสานงาน ในการรับแจ้งเรื่องที่อาจเป็นข่าวปลอมหรือข่าวบิดเบือน 
ที่มีผลกระทบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศในวงกว้าง ทั้งใน
ด้านภัยพิบัติ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านนโยบายรัฐ และด้านอ่ืน ๆ  
โดยประสานขอข้อมูลที่ถูกต้องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ โดยตรง พร้อมทั้ง
น าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนให้แก่
ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทราบถึงข้อมูลอันเป็นเท็จและข้อมูลที่ถูกต้องในรูปแบบ 
ที่เข้าใจได้ง่าย อาทิ รูปภาพ อินโฟกราฟิก วีดิทัศน์ หรือ สื่อประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ อีกทั้งยังมี
การสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณก่อน
จะเผยแพร่หรือส่งต่อในอินเทอร์เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านการจัดกิจกรรมและ  
การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การจัดแถลงข่าว การจัดท าสื่อ 
การเรียนรู้ออนไลน์ การจัดกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ และการจัดท าสี่อประชาสัมพันธ์
โครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทลั และมีส่วนร่วมในการจัดการ
กับปัญหาข่าวปลอมและการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้สังคมได้รับทราบการด าเนินการ 
หากพบว่าเป็นการกระท าที่อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย กระทรวงฯ จะด าเนินการ
ภายใต้ขอบเขตของหน้าที่และอ านาจ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

3) กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ซึ่ งมีสถานศึกษาในสังกัดและในก ากับเพื่อ ให้ 
แจ้งสถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
สรุปประเด็นได้ดังนี้ (1) ก าชับให้สถานศึกษาต่าง ๆ เปิดพื้นที่สถานศึกษาให้นักเรียน
สามารถด าเนินกิจกรรมในการแสดงความคิดเห็นได้และต้องจัดให้มีพื้นที่ปลอดภัย (Safety 
Zone) ส าหรับนักเรียนเพื่อเป็นหลักประกันว่านักเรียนจะไม่ถูกกระท าด้วยความรุนแรง 



ไม่ว่ากรณีใด ๆ อันเนื่องมาจากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว (2) ชี้แจงและสร้างความเข้าใจ
เพื่อไม่ให้บุคลากรทางการศึกษากระท าการในลักษณะบังคับให้นักเรียนให้ค ามั่นหรือกระท า
การใด ๆ เพื่อรับรองว่าจะไม่จัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมแสดงออกทางการเมือง ทั้งนี้   
โดยค านึงถึงประสิทธิภาพทางการศึกษาและประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ 

4) กรมราชทัณฑ์ แจ้งว่า ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ในการใช้ดุลพินิจอนุญาตให้
ทนายความเข้าพบเพื่อปรึกษาอรรถคดีเฉพาะในกรณีเร่งด่วนและมีผลกระทบต่อคดีความ
ในระหว่างการใช้แนวปฏิบัติเก่ียวกับนโยบายในการป้องกันหรือควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรือนจ าตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนที่สุด ที่ ยธ 0704.1/18548  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การอนุญาตให้ทนายความเข้าพบผู้ต้องขังเกี่ยวกับคดี  
โดยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการใช้ดุลพินิจอนุญาตให้ทนายความเข้าพบเพื่อปรึกษา
อรรถคดีเฉพาะในกรณีที่เร่งด่วนและมีผลกระทบต่อคดีความในระหว่างการใช้แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายในการป้องกันหรือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ในเรือนจ า ดังนี้ กรณีที่จะให้ทนายเข้าพบเนื่องจากเป็นกรณีเร่งด่วนและ  
มีผลกระทบต่อคดีความมีเงื่อนไขการให้เข้าพบ คือ (1) อนุญาตให้ปรึกษาอรรถคดี 
โดยระบบสารสนเทศ เช่น ช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ (Line) หรือแอปพลิเคชันหรือ
โปรแกรมที่เรือนจ าก าหนด แต่จะต้องเป็นการสื่อสารโดยผู้ต้องขังสามารถเว้นระยะห่าง 
จากจอภาพหรืออุปกรณ์สื่อสารเพื่อป้องกันโอกาสติดเชื้อจากอุปกรณ์สื่อสาร และสามารถ
เห็นหน้าได้ทั้งสองฝ่าย (2) กรณีเรือนจ าไม่มีสถานที่ส าหรับพบทนายความส าหรับผู้ต้องขัง
กักโรคโดยเฉพาะ ให้ผู้บัญชาการเรือนจ าพิจารณาอนุญาตให้เจ้าพนักงานเรือนจ าน า
อุปกรณ์สื่อสารเข้าไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการได้ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 (3) กรณีต้องลงลายมือชื่อในเอกสาร ให้มอบเอกสารให้ทางเรือนจ า
เพื่อน าเข้าไปให้ผู้ต้องขังลงลายมือชื่อ 

 
กรณีที่ 2  เสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนา กรณีกล่าวอ้างว่าศูนย์แพทยศาสตรศึกษา 

ชั้นคลินิกห้ามนักศึกษามุสลิมไว้เครา บังคับให้เข้าร่วมพิธีกรรมที่ไม่สอดคล้องกับหลักศาสนา รวมทั้ง 
จัดกิจกรรมทางวิชาการตรงกับเวลาประกอบพิธีละหมาด 

ประเด็นการร้องเรียน ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวอ้างว่า เมื่อปี 2558
ขณะที่ผู้ร้องซึ่งนับถือศาสนาอิสลามก าลังศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4  
อยู่ที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกของผู้ถูกร้องนั้น พบว่าผู้ถูกร้องได้มีการกระท าอัน
เป็นการละเมิดต่อเสรีภาพในการปฏิบัติตามหลักศาสนาของผู้ร้อง ได้แก่ การออกข้อก าหนด
ห้ามนักศึกษาแพทย์ชายไว้หนวดและเครา การก าหนดให้นักศึกษาแพทย์ทุกคนต้องเข้าร่วม
พิธีไหว้ครูและพิธีวันมหิดล และการจัดประชุมเชิงวิชาการ (Friday Conference) ในทุกวัน
ศุกร์ของสัปดาห์ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่ผู้ร้องต้องไปละหมาด 



การด าเนินการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาค าร้องแล้วเห็นว่า กรณีที่ผู้ถูกร้อง
บังคับให้ผู้ร้องเข้าร่วมกิจกรรมที่ขัดต่อความเชื่อทางศาสนา ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกร้องได้
แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยอนุญาตให้นักศึกษาแพทย์มุสลิมสามารถปลีกตัวออกมาจาก
งานพิธี รวมถึงสามารถจัดกิจกรรมทดแทนการเข้าร่วมในช่วงพิธีการที่ขัดกับความเชื่อ 
ทางศาสนาได้ จึงมีมติให้ยุติเรื่อง กรณีที่ผู้ถูกร้องจัดกิจกรรมทางวิชาการตรงกับเวลา
ละหมาดของผู้ร้อง ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกร้องได้บันทึกการประชุมทางวิชาการดังกล่าว
เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ที่ไม่อาจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถรับชมเทปที่บันทึกไว้แทนการเข้า
ร่วมกิจกรรมได้ จึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ถูกร้องได้กระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็น 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงมีมติให้ยุติเรื่อง กรณีที่ผู้ถูกร้องออกข้อก าหนดห้ามนักศึกษา
แพทย์ไว้หนวดและเครา พิจารณาแล้วเห็นว่า สิทธิในเสรีภาพในการนับถือศาสนา และ 
การปฏิบัติหรือการประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รวมถึงยังถูกรับรองไว้ตามกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตาม ดังนัน้ 
การที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา น าระเบียบมหาวิทยาลัย 
แห่งหนึ่งว่าด้วยเรื่องการแต่งกาย เครื่องแบบนักศึกษาและบุคลิกภาพของนักศึกษาแพทย์  
ที่ประกาศใช้เมื่อปี 2559 ซึ่งมีข้อก าหนดให้นักศึกษาแพทย์ชายห้ามไว้หนวดและเครา  
มาบังคับใช้ ตลอดจนการมีหนังสือตักเตือนเรื่องการไว้เคราของผู้ร้องเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยอาศัยข้อก าหนดตามระเบียบดังกล่าว เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนั้น จึงมีมติให้
เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่ เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด  
สิทธิมนุษยชนต่อผู้ถูกร้อง และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) 
ประกอบมาตรา 36 

มาตรการหรือแนวทาง 
ที่เหมาะสมในการป้องกัน
หรือแก้ไขการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน 

โดยเห็นควรให้ผู้ถูกร้องร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในฐานะ
หน่วยงานหลักที่เป็นผู้ก าหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่จะน ามาใช้กับนักศึกษา ด าเนินการ
แก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการแต่งกายและบุคลิกภาพของนักศึกษาแพทย์  
ไม่ว่าจะเป็นระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องการแต่งกาย เครื่องแบบนักศึกษาและ
บุคลิกภาพของนักศึกษาแพทย์ ที่ประกาศใช้เมื่อปี 2559 ซึ่ งผู้ถูกร้องได้น ามาใช้ก ากับ
ควบคุมการแต่งกายของนักศึกษาแพทย์ที่ศึกษาอยู่กับผู้ถูกร้อง หรือระเบียบมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยเครื่องแต่งกายและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ระดับชั้นคลินิก 
พ.ศ. 2561 ด้วยการยกเลิกข้อความในส่วนที่ห้ามไม่ให้นักศึกษาแพทย์ชายไว้หนวดและ
เคราหรืออาจเพิ่มเติมข้อยกเว้นให้มีการไว้เคราได้ หากมีเหตุผลในการปฏิบัติตามหลัก
ศาสนา  



ความส าเร็จ/
ความก้าวหน้าในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

คณะแพทยศาสตร์ แจ้งว่า ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ 
ร่วมกับผู้ เชี่ยวชาญด้านอิสลามศึกษาเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัย  
ว่าด้วยเครื่องแต่งกายและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ ระดับชั้นคลินิก 
พ.ศ. 2561 ข้อ 9 เป็น “นักศึกษาแพทย์ชาย ทรงผมสุภาพ ห้ามท าสีผม ตัดสั้นไม่ปิดหน้า 
ใบหู และห้ามไว้หนวดและเครา ให้ตัดเล็บสั้น ห้ามท าสีเล็บ หรืออ่ืน  ๆ ตามที่สถาน
ปฏิบัติการก าหนด ส าหรับการห้ามไว้เครานั้น ให้พิจารณาตามเหตุผลความจ าเป็นใน 
การปฏิบัติตามหลักศาสนาของตน แต่ไม่ขัดต่อหลักความปลอดภัยหรือสุขอนามัยของ
ตนเองและผู้อื่น” 

  

กรณีที่ 3 สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีกล่าวอ้างว่า นายทหารมีค าสั่งลงโทษทหารกองประจ าการ  
ท าให้ได้รับบาดเจ็บ 

ประเด็นการร้องเรียน ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีกล่าวอ้างว่า ผู้ร้องเคย 
รับราชการทหารกองประจ าการ สังกัดกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่ผู้ร้องปฏิบัติ
หน้าที่เป็นพลพยาบาล แผนกสุขาภิบาล โรงพยาบาลกองบิน 41 ได้ถูกผู้ถูกร้องสั่งลงโทษ
ด้วยเหตุไม่ท าความเคารพโดยสั่งให้วิ่งรอบโรงพยาบาลกองบิน 41 จ านวน 100 รอบ  
ดันพื้น จ านวน 50 ครั้ง และลุกนั่ง จ านวน 50 ครั้ง ผู้ร้องปฏิบัติตามค าสั่งนั้นต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลานาน ท าให้มีอาการหายใจหอบเร็วและลึกอยู่นาน จนเกิดความผิดปกติของ  
ค่าสารเคมีในเลือด เกิดมีภาวะหายใจเกิน (Hyperventilation syndrome) จึงไม่สามารถ
ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ถูกร้องได้ครบถ้วน ผู้ร้องเห็นว่า ผู้ถูกร้องเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด 
แต่ไม่ได้สั่งพักการลงโทษกลับสั่งให้ปฏิบัติต่อไปและห้ามมิให้บุคคลอื่นเข้ามาช่วยเหลือผู้ร้อง 
จนกระทั่งผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ร้องรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ผู้บังคับการกองบิน 
41 ท าให้ผู้บังคับการกองบิน 41 มีค าสั่งให้หยุดการลงโทษ 



การด าเนินการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกร้องสั่งลงโทษ 
ผู้ร้องเป็นการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน แม้การตรวจสอบข้อเท็จจริง  
จะปรากฏว่า กองบิน 41 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ร้องและผู้ถูกร้องจะได้ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และคณะกรรมการสอบวินัยข้าราชการทหารได้สั่ง
ลงโทษผู้ถูกร้องในสถานเบาโดยการภาคทัณฑ์ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงแล้ว แต่การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ดังกล่าวของหน่วยงานเป็นเพียงมาตรการ 
ที่กระท าต่อผู้ถูกร้องเท่านั้น โดยผลของการที่ผู้ถูกร้องได้สั่งลงโทษผู้ร้องอย่างหนักในปริมาณ
มากอย่างต่อเนื่องกันจนเป็นเหตุให้ผู้ร้องได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจนั้น ผู้ถูกร้อง
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องยังมิได้มีการเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ร้องแต่ อย่างใด รวมถึง
หน่วยงานต้นสังกัดยังมิได้ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
ลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงมีมติให้เสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางที่ เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง 
การเยียวยา ผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อกองบิน 41 ซึ่งเป็น
หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกร้องและกองทัพอากาศในฐานะหน่วยงานบังคับบัญชาเหนือขึ้น
ไป ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) และมาตรา 36 เพื่อป้องกันและแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายตามค าร้องนี้และกรณีซึ่งมีลักษณะเดียวกันตามค าร้องนี้  

มาตรการหรือแนวทาง 
ที่เหมาะสมในการป้องกัน
หรือแก้ไขการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน 

1) กองทัพอากาศและกองบิน 41 ควรพิจารณาให้มีการเยียวยาความเสียหายทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจของผู้ร้องตามสมควรแก่กรณี โดยอาจเทียบเคียงกับกรณีผู้เสียหายใน
คดีอาญาซึ่งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากรัฐตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและ
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544  

2)  กองทัพอากาศและกองบิน 41 ควรก าหนดข้อสั่งการหรือข้อห้ามมิให้มีการกระท า
ในลักษณะเช่นเดียวกับค าร้องนี้ เกิดขึ้นอีก โดยให้ถือปฏิบัติ เรื่องการลงทัณฑ์ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช 2476 มาตรา 8 อย่างเคร่งครัด และ 
ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน 
ความส าเร็จ/
ความก้าวหน้าในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

กองทัพอากาศได้พิจารณาเยียวยาความเสียหายทางร่างกายและจิตใจให้แก่ผู้ร้องเป็น
จ านวน 50,000 บาท และสั่งการให้ นขต.บน.41 และก าลังพลสังกัด บน.41 วางตัวและ
แสดงพฤติกรรมให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการแล้ว 

 

 

 


