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เหยื�อของความรุนแรงในครอบครวั 
 (ข) ตรวจสอบขอ้กล่าวหาความรุนแรงทางเพศและ
ความรุนแรงในครอบครวัทั"งหมดทันที อย่างมีประสิทธิภาพ 
และยุติธรรม ดว้ยมุมมองที�จะดาํเนินคดีผูท้ี�รบัผิดชอบ   รฐั
ควรจะกําจัดอุปสรรคในการดาํเนินคดีกับผู ้กระทําความ
รุนแรงในครอบครัว และดาํเนินการใหแ้น่ใจว่า เจา้หน้าที�
ตาํรวจที�ปฏิเสธที�จะลงทะเบียนรับเรื�องรอ้งเรียนดังกล่าว
ไดร้บัการดาํเนินการทางวินัยอย่างเหมาะสม 
 
การคา้มนุษย ์
17. คณะกรรมการสังเกตเห็นความพยายามของรัฐภาคีในการ
ป้องกันและต่อสูก้ับการคา้มนุษย์ รวมทั(งออกการป้องกันตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 
2551 คณะกรรมการยงัคงวิตกเรื0อง มีรายงานจาํนวนมากระบุ
ว่ามีการคา้มนุษยเ์พื0อวตัถุประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศ หรือการบังคับใช้แรงงาน คณะกรรมการยังรู ้สึกวิตก
เนื0องจากผู ้รายงานพิเศษด้านการค้ามนุษย์ไดย้กปัญหาต่างๆ 
เช่น การขาดความสามารถและความตั(งใจของเจา้หน้าที0บังคับ
กฎหมายในการระบุผู ้ถูกค้าอย่างเหมาะสม  การจับกุมคุมขัง 
และการรวบรดัผลกัดันผูถู้กคา้มนุษยอ์อกนอกประเทศ การขาด
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คาํนาํ 
ตามที0ประเทศไทยลงนามและให้สัตยาบันในอนุสัญญา

ต่อตา้นการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษที0โหดรา้ย ไร้
มนุษยธรรม หรือที0ยํ 0ายีศักดิ<ศรี  เมื0อปี 2550 (CAT) เมื0อไทยเป็นรฐั
ภาคีแลว้ มีหน้าที0ต้องดําเนินมาตรการต่าง ๆ ทางนิติบัญญัติ ทาง
บริหาร ทางตุลาการ หรือมาตรการอื0น ๆ ที0มีประสิทธิผลเพื0อป้องกนั
มิให้เกิดการกระทําการทรมานในอาณาเขตใดซึ0งอยู่ภายใต้เขต
อาํนาจรฐัของตน และยงักาํหนดใหป้ระเทศไทยมีหน้าที0ส่งรายงานต่อ
คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน เพื0ออธิบายว่า ประเทศไทยได้
ปฏิบัติตามพันธกรณีที0กําหนดไวต้ามอนุสัญญาไปแลว้อย่างไร มี
อุปสรรคอะไรบ้าง เป็นต้น  และในระหว่าง EF เมษายน-H 
พฤษภาคม EJJK มี ตวัแทนของรฐับาลไทยเสนอรายงานการปฏิบตัิ
ตามอนุสัญญาต่อตา้นการทรมานฯ ต่อคณะกรรมการต่อตา้นการ
ทรมาน สาํนักงานขา้หลวงใหญ่ดา้นสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
(UNOHCHR) ณ กรุงเจนีวา เป็นที0เรียบรอ้ยแลว้ 
 คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน (CAT) ประกอบด้วย
ผู ้ชํานาญการอิสระ HR ท่าน ซึ0งคอยตรวจสอบการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาต่อตา้นการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื0นๆ ที0
โหดรา้ย ไรม้นุษยธรรม หรือที0ยํ 0ายีศกัดิ<ศรี ของรฐัภาคี ซึ0งจาํเป็นตอ้ง
ส่งมอบรายงานเบื( องต้นเกี0ยวกับผลสัมฤทธิ< ของการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาภายในหนึ0งปี นับแต่อนุสัญญามีผลบังคับใช ้ การส่งมอบ
รายงานครั(งแรกถือเป็นการปฏิบัติที0มีเกียรติ เป็นโอกาสใหร้ัฐแสดง
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เห ตุผลว่า เห ตุ ใดจึ งป ฏิ เสธ ไม่ ให้มี ก ารซ้อมทรมานต่ อหน้ า
คณะกรรมการต่อตา้นการทรมาน แต่ถือวา่ไทยส่งรายงานชา้ไปหา้ปี  

การซอ้มทรมานและการป้องกันไม่ใช่ประเด็นทางการ
เมือง แต่เป็นการปฏิบตัิมิชอบต่อสิทธิขั"นพื" นฐานสุดของพลเรือน 
เป็นสิทธิที�ไม่อาจละเมิดและละทิ" งได ้ไม่ว่าจะดว้ยแรงจูงใจหรือ
พฤติการณอ์ยา่งใด   
 ในขอ้สงัเกต ลงวนัที0 ES พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการ
แสดงความกังวล ต่อการประกาศกฎอัยการศึก และเรียกรอ้งใหร้ัฐ
ภาคีแห่งนี( ยึดมั 0นในขอ้หา้มมิใหม้ีการซอ้มทรมาน และประกันว่า จะ
ไม่นําประกาศกฎอยัการศึกไปสู่การละเมิดสิทธิใด ๆ ที0มีการรบัรอง
ในอนุสญัญาฉบบันี(   
 สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน มีความเห็นว่าควรมีการ
จดัพิมพข์อ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะเชิงสรุปของคณะกรรมการต่อตา้น
การทรมาน จึงได้จัดทําฉบับแปลเป็นไทย เพื0อเป็นแนวทางที0จะ
ชี( ใหเ้ห็นความจาํเป็นเร่งด่วนที0ตอ้งปฏิบตัิ และแกไ้ข อย่างสรา้งสรรค ์
อันเป็นหนทางที0 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความ
รบัผิดชอบของรฐัในดา้นสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการแกไ้ขวิกฤตครั(ง
นี(   ต่อไป 
 
 

มิถุนายน 2557 
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน(สสส.) 

[23] 

รา้ยแรงต่อสาธารณะ 
 (ค) กฎการพิจารณาพยานหลกัฐานในกระบวนการทาง
กฎหมายกรณีการข่มขืน ส่งผลใหเ้กิดความเหยื0อซํ(าและตราบาป
ของเหยื0อ รวมทั(งขาดการดําเนินคดีตามกฎหมายที0เกี0ยวขอ้ง ซึ0ง
ลม้เหลวในการควบคุมการรบัฟังพยานหลกัฐานนั(น  
 (ง) ปัญหาและอุปสรรคในการเขา้ถึงการคุม้ครองทาง
กฎหมายและการแกไ้ขสําหรับกลุ่มเสี0ยง รวมทั(งผูห้ญิงมาเลย์-
มุสลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
รฐัภาคีควรเสริมสรา้งความพยายามที�จะแกไ้ขความรุนแรง
ทางเพศและการล่วงละเมิดทางเพศทุกรูปแบบในประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ�ง มาตรการดา้นนิติบญัญตัิ บริหารและตุลา
การ และมาตรการอื�น ๆ รวมทั"งนโยบายและมาตรการทาง
สงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง:  
 (ก) การแก้ไขบทบัญญัติที�เกี�ยวข้องของประมวล
กฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และพระราชบญัญัติคุม้ครองผูถู้กกระทาํดว้ยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ.2550 ให้มีมุมมองในการอํานวยความ
สะดวกในการรอ้งเรียนโดยเหยื�อ แจง้ใหเ้หยื�อทราบการขอ
ความช่วยเหลือที�มีอยู่ และเสริมสรา้งระบบการให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการคุม้ครองทางจิต สังคมแก่
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ความรุนแรงอนัมีเหตจุากเพศสภาพ 
16. คณะกรรมการยินดีที0 รัฐต่อสู้กับความรุนแรงต่อสตรี 
โดยเฉพาะอย่างยิ0งโดยอาชญากรรมต่อสตรี ความรุนแรงใน
ครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุม้ครองผูถู้กกระทําดว้ยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 มาตรา 4 ทว่าคณะกรรมการ
ยงัคงกงัวลต่อประเด็นดงันี(  (ขอ้ 2, 14 และ ขอ้16) 
 (ก) ความรุนแรงอันมีเหตุจากเพศสภาพยังมีความ
แพร่หลายสูง โดยเฉพาะความรุนแรงทางเพศ และความรุนแรง
ในครอบครวัในประเทศไทย 
 (ข) ระดับการดําเนินคดีกับความรุนแรงทางเพศและ
ความรุนแรงในครอบครัวยังตํ 0า ซึ0 งส่วนใหญ่แล้วมีสาเหตุ
เนื0องจากอุปสรรคในกรอบกฎหมายและตํารวจและเจา้หน้าที0
ตุลาการที0มีทัศนคติไม่ตอบสนองต่อการใชค้วามรุนแรงดังกล่าว 
คณะกรรมการยงัมีความกงัวลว่าเป็น ความผิดที0 "ยอมความได"้ 
เหยื0อจะตอ้งยื0นคาํรอ้งเพื0อดําเนินคดีอาญา  ตามพระราชบญัญัติ
คุม้ครองผู ้ถูกกระทําดว้ยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 
มาตรา4 และการประนีประนอมยอมความกรณีของความรุนแรง
ในครอบครัวยงัมีการจดัลาํดับใหม้ีความสําคญักว่าคุณภาพชีวิต
และความปลอดภยัของเหยื0อตามมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญตัิ
เดียวกัน เป็นผลใหค้ณะกรรมการรูส้ึกเสียใจที0ความรุนแรงใน
ครอบครัวถือว่าเป็นเรื0องส่วนตัวมากกว่าความผิดทางอาญา
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คณะกรรมการตอ่ตา้นการทรมาน 
 
ขอ้สงัเกตส่งทา้ยสาํหรบัรายงานฉบบัแรกของประเทศไทย 
(ฉบบัเผยแพร่ล่วงหนา้ที�ยงัไม่ผ่านบรรณาธิการ) 
 
1. คณะกรรมการต่อตา้นการทรมานพิจารณารายงานฉบับแรก
ของประเทศไทย (CAT/C/THA/1) ในการประชุมครั(งที0   1214 
และ 1217 เมื0อวันที0 30 เมษายน 2557 (CAT/C/SR.1214 
และ 1217) ในการประชุมไดพ้ิจารณารับรองขอ้สังเกตส่งทา้ย
ในการประ ชุมครั( ง ที0  1239 วัน ที0  16 พ ฤษ ภาคม  2557 
(CAT/C/SR.1239) ดงันี(  
 
ก.บทนาํ 
2. คณะกรรมการยินดีที0ไดร้ับรายงานฉบับแรกของประเทศไทย 
(CAT/C/THA/1) และเอกสารหลัก (HRI/CORE/THA/2012) 
ดว้ยความเสียใจวา่รายงานฉบบันี( ส่งล่าชา้กล่ากาํหนดหา้ปี ซึ0งทํา
ให้คณะกรรมการไม่สามารถ ตรวจสอบการดําเนินงานตาม
อนุสัญญาของรัฐภาคี คณะกรรมการยังตั( งข ้อสังเกตว่า แม้
รายงานของรัฐโดยทั 0วไป เป็นไปตามแนวทางที0กําหนด แต่ขาด
ขอ้มูลสถิติในการดาํเนินการตามอนุสญัญา 
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3. คณะกรรมการชื0นชมการสานสนทนาที0 เปิดกว้างและ
สร้างสรรค์กับคณะผู้แทนระดับสูงของรัฐและการให้ข ้อมูล
เพิ0มเติมแก่คณะกรรมการในระหวา่งการพิจารณารายงาน 
4. คณะกรรมการมีความกงัวลอย่างยิ0งต่อการประกาศกฎอยัการ
ศึกทั 0วประเทศไทย ตั(งแต่การนําเสนอรายงานดว้ยวาจากับรัฐ
ภาคี คณะกรรมการเรียกรอ้งใหร้ัฐภาคีปฏิบัติ เพื0อหา้มมิใหม้ี
การทรมานใดๆ เกิดขึ( น และใหแ้น่ใจว่าการบังคับใชก้ฎอัยการ
ศึกทั 0วประเทศไทยจะไม่ละเมิดสิทธิที0ประกันในอนุสัญญาโดย
เด็ดขาด ในการนี(  คณะกรรมการสนใจความตาม วรรค 11 และ 
12 ของเอกสารปัจจุบันที0เกี0ยวขอ้งกับสถานการณ์ฉุกเฉินใน
จังหวดัชายแดนภาคใต ้รวมทั(งกฎหมายพิเศษในประเทศไทย
สามฉบบัเป็นพิเศษ  
 
ข.ประเด็นเชิงบวก 
5. คณะกรรมการยินดีที0รฐัภาคีใหส้ตัยาบนัอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิ
คนพิการ เมื0อ พ.ศ. 2551  
6. คณะกรรมการยินดีที0รัฐภาคีเนินมาตรการทางกฎหมาย
ต่อไปนี(  ซึ0งมีความเกี0ยวขอ้งกับอนุสัญญา รวมถึงการยอมรับ
กฎหมาย ดงันี( :  
 (ก) พระราชบญัญตัิแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบั
ที0  19 และ 20) พ.ศ.2550 และ (ฉบับที0  21) พ.ศ. 2551; 

[21] 

สมคบ ยินยอม มีส่วนร่วมในการกระทาํทรมาน จะถูกดาํเนิน
คดีอาญา หากมีคาํพิพากษาว่ากระทาํผิดจริง จะตอ้งรบัโทษ
ตามความสมควรแก่ความผิด 
 (ข) ใชม้าตรการที�จาํเป็นทั"งหมดเพื�อใหแ้น่ใจว่าขอ้
กล่าวหาของการทรมาน หรือการปฏิบัติที�โหดรา้ยทุกขอ้จะ
ไดร้ับการสอบสวน ทันที อย่างละเอียด และยุติธรรม โดย
หน่วยงานพลเรือนที�เป็นอิสระอย่างเต็มที� ผูก้ระทาํผิดจะถูก
ดาํเนินคดี และหากพบว่ามีความผิดจริงตามข้อกล่าวหา
จะต้องได้รับการลงโทษตามสมควรแก่พฤติการณ์แห่ง
ความผิด 
 (ค) พักการปฏิบัติงานของเจา้หน้าที�ในระหว่างการ
สืบสวนข้อกล่าวหาการกระทําทรมานและการปฏิบัติที�
โหดรา้ย 
 (ง) ดาํเนินการใหแ้น่ใจว่าบุคลากรทางทหารจะไดร้บั
การพิจารณาคดีในศาลพลเรือน สาํหรบัขอ้หาการกระทาํการ
ทรมานและการกระทาํอื�นๆ ที�คลา้ยคลึงกนั  
 (จ) จดัทาํระบบขอ้รอ้งเรียนที�เป็นอิสระสาํหรบัทุกคน
ที�ถูกลิดรอนเสรีภาพ 
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และการปฏิบัติที0โหดร้ายโดยเจา้หน้าที0บังคับใชก้ฎหมาย ที0
รวดเร็วและเป็นธรรม เมื0อมีการสอบสวนขอ้กล่าวหาทรมาน 
หน่วยงานของผู ้ถูกกล่าวหามักจะดําเนินการตรวจสอบและ
บ่อยครั(งที0กรณีเหล่านี( ถูกยกคาํรอ้ง 
 (ข) ความล่าชา้ในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงกรณีการ
กระทาํทรมาน  
 (ค) ความแตกต่างระหว่างขอ้กล่าวหาว่ามีการกระทํา
การทรมานและการปฏิบตัิที0โหดรา้ยโดยเจา้หน้าที0ของรฐัจาํนวน
มากเมื0อเทียบกับจาํนวนการรอ้งเรียนที0ตํ 0ามากต่อเจา้หน้าที0 ซึ0ง
อาจบ่งบอกว่า มีการขาดความเชื0อมั 0นในการพิจารณาคดีที0
ตํารวจและเจา้หน้าที0ยุติธรรม และเหยื0อยงัขาดความตระหนักถึง
สิทธิของตน  
 (ง) การลงโทษทางอาญากบัเจา้หน้าที0ที0รบัผิดชอบแทบ
จะไม่เกิดขึ( นเลย และในบางโอกาสอยัการและผูพ้ิพากษาปฏิเสธ
การเรียกร้องของจําเลยว่าได้รับการทรมาน หรือมีการจัด
ประเภทกระทําที0ตอ้งสงสัยว่าเป็นความผิดอื0นที0มีความรุนแรง
น้อยกวา่  
เนื�องดว้ยปรากฏการลอยนวลพน้ผิดอย่างกวา้งขวาง รฐัควร
ดาํเนินการตามเหล่านี" โดยเร่งด่วน: 
 (ก) ประณามการกระทาํทรมานต่อสาธารณะ ควบคู่
ไปกับการเตือนอย่างชัดแจง้ว่าผู ้กระทําการดังกล่าวหรือ
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 (ข) พระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ0มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ0มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบบัที025 และ 26) ใน พ.ศ. 2550 
 (ค) พระราชบัญญั ติคุ ้มครองผู ้ถูกกระทําด้วยความ
รุนแรงในครอบครวั พ.ศ.2550 
 (ง) พระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์
พ.ศ. 2551  
 (จ) พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครวั พ.ศ. 2553  
7. คณะกรรมการตั(งขอ้สังเกตดว้ยความชื0นชมคํามั 0นสัญญาโดย
สมัครใจและภาระผูกพันภายใต้บ ริบทรายงานทบทวน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยจะแกไ้ขกฎหมาย ให้
สอดคลอ้งกับเครื0องมือทางดา้นสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
ซึ0งรวมถึงการสรา้งความมั 0นใจว่ากฎหมายอาญาสอดคลอ้งกับ
อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน คณะกรรมการยังยิน ดี ต่อ
กาํหนดการเยือนรฐัของผูร้ายงานพิเศษดา้นการทรมานในช่วงปี
นี(  
 
ค. หวัขอ้หลกัที�น่าวิตกและขอ้เสนอแนะ 
การประกาศภายใต ้ขอ้ 1 ขอ้ 4 และขอ้ 5 ของอนุสญัญา 
8. คณะกรรมการมีความกังวลเกี0ยวกับคําประกาศการแปล
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ความหมายที0รัฐกระทําในขณะที0รัฐภาคยานุวัติ เมื0อวันที0  2 
ตุลาคม พ.ศ. 2550  ซึ0งรัฐตีความคําว่า 'การทรมาน' ในขอ้1 
ขอ้ 4 และ ขอ้ 5 จะต้องดําเนินการบังคับใชใ้ห้สอดคล้องกับ
ประมวลกฎหมายอาญาที0บังคับใชใ้นปัจจุบัน ซึ0งนิยามไม่ได้
ความหมายของการทรมาน คณะกรรมการตั(งขอ้สังเกตว่า  รัฐ
ประกาศตนมุ่งมั 0นที0จะ "ปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศใหม้ี
ความสอดคลอ้งกับอนุสัญญาขอ้1 ขอ้  4  และ ขอ้ 5 ในโอกาส
แรก" และยํ(าความมุ่งมั 0นนี( ในรายงาน (ขอ้ 60) และในรายงาน
ดว้ยวาจา และตั(งขอ้สังเกตว่ารายงานหลักของรัฐระบุว่า การ
ประกาศที0ทําในเวลาที0ใหส้ัตยาบันสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชน
อื0นๆ ไดถู้กถอนจากกลไกดา้นสิทธิมนุษยชนอื0น ๆ แลว้ เพราะมี
ความมุ่งมั 0นที0จะดําเนินการตามรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนของประเทศไทย (ขอ้ 1 ขอ้ 4 และ ขอ้5) 
 

คณะกรรมการสังเกตว่าการประกาศดังกล่าวตั"งคาํถามต่อ
การดําเนินงาน โดยรวมของรัฐตามภาระผูกพันแ ห่ ง
สนธิสัญญาโดยรวม และด้วยเห็นคุณค่าถ้อยแถลงโดย
ตัวแทนของรัฐภาคีว่าจะมีความเป็นไปไดใ้นการถอนขอ้ที�
กล่าวถึง คณะกรรมการจึงขอแนะนาํใหร้ฐัภาคีพิจารณาถอน
คําประกาศ ตาม อนุสัญญาข้อ 1 ข้อ 4 และ ข้อ 5 ทันที 
เพื�อใหม้ั �นใจว่าจะปฏิบัติตามขอ้กาํหนดของอนุสัญญาและ
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สนับสนุนทางจิตใจ ทางสังคม และทางการเงินที�จาํเป็น 
คณะกรรมการขอเตือนรฐัภาคีว่า สาํหรับสมาชิกครอบครัว
ของผูถู้กบังคบัใหสู้ญหาย การบังคบัใหบุ้คคลใดสูญหายอาจ
ก่อใหเ้กิดการละเมิดอนุสญัญา;  
 (ง) รบัมาตรการเพื�อชี" แจงกรณีผูถู้กบงัคบัใหสู้ญหาย
ที�ยังคงคา้งอยู่ และอาํนวยความสะดวกใหค้าํรอ้งของเยือน
ประเทศของคณ ะทํางานการบังคับให้บุคคลสูญ หาย 
(A/HRC/22/45,  ยอ่หนา้ 471) 
 (จ) เร่งรัดกระบวนการของรัฐเพื� อดําเนินการ
ภาคยานุวัติอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการคุม้ครองมิ
ใหบุ้คคลถูกบงัคบัใหสู้ญหาย 
 
การลอยนวลพน้ผิด 
15. คณะการรมการทราบว่าจุดยืนของรัฐภาคีว่า กฎหมายไทย
ในปัจจุบันเพียงพอต่อการลงโทษเจา้หน้าที0ของรัฐที0กระทําการ
ทรมาน คณะกรรมการยังคงห่วงใยประเด็นนี( อย่างสุดซึ( ง 
เนื0องจากสภาพบรรยากาศของการลอยนวลพน้ผิดทางพฤตินัย
ต่อการกระทําของการทรมานยงัแพร่หลายในรฐัภาคีในมิติ ดังนี( : 
(ขอ้ 2, 4, 12 และ ขอ้ 13)  
 (ก) การขาดการตรวจสอบขอ้กล่าวหาของการทรมาน
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รัฐภาคีควรใช้มาตรการที�จาํเป็นทั"งหมดเพื�อป้องกันการ
บังคับใหสู้ญหาย และเพื�อการต่อสูก้ับการลอยนวลพน้ผิด
เนื�องจากความผิดฐานบงัคบัใหสู้ญหาย โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง: 
 (ก) ใชม้าตรการทางกฎหมายเพื�อใหแ้น่ใจว่า การ
บังคับใหสู้ญหายเป็นความผิดทางอาญา ที�ระบุในกฎหมาย
ภายในประเทศไทย ร่วมกับการลงโทษในอัตราส่วนที�
เหมาะสมกบัความรา้ยแรงของการกระทาํความผิด 
 (ข) ใหค้วามมั �นใจว่ากรณีการบงัคับใหสู้ญหายไดร้บั
การสอบสวนอย่างละเอียด ทันที และมีประสิทธิภาพ ผูต้อ้ง
สงสัยจะถูกดาํเนินคดี และในกรณีที�พบว่ามีความผิด พึง
ลงโทษตามสัดส่วนที� เหมาะสมกับความร้ายแรงของ
อาชญากรรมของผูก้ระทําผิด แม้เมื�อไม่พบตัวหรือไม่พบ
ชิ" นส่วนศพมนุษย ์คณะกรรมการขอเตือนรฐัว่า หากมีเหตุอนั
ควรเชื�อว่า มีบุคคลที�ถูกบังคับใหสู้ญหาย เจา้หนา้ที�จะตอ้ง
ดําเนินการตรวจสอบ แม้ยังไม่มีการรอ้งเรียนอย่างเป็น
ทางการ  
 (ค) ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าบุคคลใดที�ไดร้ับอันตราย
อันเป็นผลโดยตรงจากการการบังคับใหสู้ญหายสามารถมี
เขา้ถึงขอ้มูลเกี�ยวกับชะตากรรมของผูถู้กบังคับใหสู้ญหาย 
ไดร้บัค่าตอบแทนที�เป็นธรรมและเพียงพอ รวมทั"ง ไดร้บัการ
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ก่อใหเ้กิดผลลพัธต์ามบทบญัญตัิทั"งหมดของอนุสญัญา 
 
นิยามและการบญัญตัิใหก้ารทรมานเป็นความผิดอาญา 
9. คณะกรรมการสังเกตว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
มาตรา 32 วรรค 2  หา้มการกระทําการทรมาน คณะกรรมการ
มีความกงัวลเกี0ยวกบัความหมายของการทรมานที0ขาดหาย และ
การไม่บญัญตัิใหก้ารทรมานเป็นการกระทาํผิดในระบบกฎหมาย
ของรัฐตามอนุสัญญา นอกจากนี( คณะกรรมการเป็นห่วงว่า ร่าง
บทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญาเกี0ยวกับการทรมาน (ก) 
สะท้อนให้เห็นถึงจุดประสงค์ที0อาจกระทําการทรมานซึ0งไม่
ครบถ้วน และไม่รวมถึงการเลือกปฏิบัติในจุดประสงค์; (ข) 
จะตอ้งระบุมาตรฐานของความเจ็บปวดและความทุกขท์รมานที0
สูงกว่าที0กําหนดไวใ้น อนุสัญญา ขอ้ 1; (ค) บรรจุความหมาย  
"เจา้พนักงานของรฐั" ที0จาํกดัมากกว่าที0กาํหนดไวใ้นอนุสญัญานี( ; 
(ง) ไม่หา้มการยืนยันการป้องกันอาชญากรรมของการทรมาน
อย่างชัดเจน; และ (จ) ไม่ไดห้า้มการใชก้ฎหมายที0เป็นขอ้จาํกัด
อย่างชัดเจน คณะกรรมการชื0นชมการสรา้งความเชื0อมั 0นจาก
คณะผูแ้ทนวา่ร่างกฎหมายยงัคงจะไดร้บัการแกไ้ขอีก 
ขอ้บกพร่องขา้งตน้นี( ขดัขวางการดําเนินการตามอนุสัญญาอย่าง
รุนแรงในมิติการป้องกันการทรมานและการฟ้องรอ้งในประเทศ
ไทย คณะกรรมการสังเกตว่ารัฐมีความมุ่งมั 0นที0จะแกไ้ขประมวล
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กฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
รวมทั( งการแก้ไขร่างที0จะกําหนดนิยามการทรมานและการ
กระทําความผิดฐานทรมานที0สอดคลอ้งกบัอนุสัญญาขอ้ 1 และ 
ขอ้ 4  (ขอ้ 1 และ ขอ้ 4) 
ตามขอ้เสนอแนะทั �วไปของคณะกรรมการ ฉบบัที� 2  
(พ .ศ.2550) คณ ะกรรมการเรียกร้องให้รัฐภาคีแก้ไข
กฎหมายโดยมิชกัชา้ ดงันี" :  
(ก) นาํนิยามการทรมานที�ครอบคลุมองคป์ระกอบทั"งหมดที�
มีอยูใ่นขอ้ 1 ของอนุสญัญา มาใช ้
(ข) กาํหนดใหก้ารทรมานเป็นอาชญากรรมแยกตา่งหากและ
เฉพาะเจาะจงในการออกกฎหมายและตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า 
บทลงโทษสําหรับการทรมานขึ" นอยู่กับความรุนแรงตาม
ความผิดตามที�กาํหนดไวใ้นอนุสญัญา ขอ้ 4 วรรค 2  
(ค) ดําเนินการเพื�อให้แน่ใจว่า การกระทําที�นําไปสู่การ
ทรมานไม่อยูภ่ายใตข้อ้จาํกดัของกฎหมายใด 
 
คาํกล่าวอา้งว่ามีการทรมานและการปฏิบตัิที�โหดรา้ย 
10. คณะกรรมการตั(งขอ้สังเกตดว้ยความชื0นชมที0รฐัแสดงความ
มุ่งมั 0น ต่อสาธารณ ะต่อคณ ะกรรมการว่า รัฐตระหนักถึง
ความสําคัญของของการประชุมอย่างเต็มที0 และรัฐรับรูข้อ้วิตก
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เป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ0 ง กรณี นักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน ดา้นต่อตา้นการทุจริตและดา้นสิ0งแวดลอ้ม และผู ้ที0
เป็นพยานการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ในกรณีล่าสุด ที0นายพอ
ละจี รกัจงเจริญ  นักปกป้องสิทธิมนุษยชนมนุษยช์าวปกากะญอ 
ที0เป็นที0รูจ้กัในนาม บิลลี0 มีรายงานว่า การบังคับใหสู้ญหายเป็น
วิธีการคุกคามและการปราบปรามนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดย
เจา้หน้าที0ความมนัคงและกองกําลังทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ0งใน
บริบทที0มีปฏิบัติการทางทหารเพื0อต่อตา้นการแบ่งแยกดินแดน
ในภาคใตข้องประเทศไทยอยา่งเขม้ขน้ 
(ค) ความล้มเหลวในการแกป้ัญหาการบังคับใหสู้ญหายส่วน
ใหญ่ การเยียวยาใหญ้าติของบุคคลที0สูญหาย และการดําเนินคดี
กบัผูท้ี0รบัผิดชอบ ดังที0ปรากฏในหลายกรณี รวมทั(งการหายตวัไป
ของ นายสมชาย นีละไพจิตร นายจะวะ จาโล (Jahwa Jalo)  
และนายมะยาเต็ง มะรานอ  คณะกรรมการตั(งขอ้สังเกตด้วย
ความกงัวลว่า คํากล่าวอา้งของคณะทํางานด่านการบงัคบัใหสู้ญ
หายโดยไม่สมคัรใจหรือบังคบัใหสู้ญหายกล่าวว่า โดยทั 0วไปแลว้
กรณีที0มีการบังคับใหสู้ญหายไม่ไดน้ําไปสู่การฟ้องรอ้งหรือการ
ตดัสินว่าผูก้ระทํามีความผิด รวมทั(งการเยียวยา เช่น ค่าชดเชยที0
มีอย่างจํากัดมากในประเทศไทย (A/ HRC / 22/45, ย่อหน้า 
457-466)  
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ลงทะเบียน ณ สถานที�ควบคุมตัว และมีสิทธิที�จะปรากฏตัว
ต่อหน้าผู ้พิพากษาภายในเวลาที�กําหนด ซึ�งสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล รัฐควรใชม้าตรการที�จาํเป็นเพื�อใหม้ีระบบ
ก ารช่ วย เห ลื อ ท างก ฎ ห ม าย โด ย ไม่ มี ค่ าใช้จ่ าย ที� มี
ประสิทธิภาพ  รฐัควรวางมาตรการตรวจสอบการปฏิบตัิงาน
ของเจา้หน้าที�บังคับใชก้ฎหมายและเจา้หน้าที�ความมั �นคง
เพื� อให้แ น่ ใจ ว่ามี การ คุ้มครองพื" น ฐานในท างป ฏิบั ติ
เช่นเดียวกับในทางกฎหมายและควรใชม้าตรการทางวินัย
หรือมาตรการอื�นๆ  ตอ่เจา้หนา้ที�ที�เป็นผูก้ระทาํผิด ในกรณีที�
ไม่ใหก้ารคุม้ครองพื" นฐานแก่บุคคลที�ถูกลิดรอนเสรีภาพ 
 
การบงัคบัใหสู้ญหาย 
14. คณะกรรมการยินดีที0 รัฐภาคีลงนามในอนุสัญญาเพื0 อ
คุม้ครองบุคคลทุกคนจากการบังคับใหสู้ญหาย และยินดีที0คณะ
ผู ้แทนได้ให้ถ้อยแถลงว่าจะให้สัตยาบัน ในอนาคต ทว่า
คณะกรรมการยังคงวิตกอย่างยิ0งว่า (ขอ้ 2, 4, 12, 14 และขอ้
16)  
(ก) ยังไม่ มี นิยามและฐานความผิดการบังคับ สูญหายใน
กฎหมายภายในประเทศ 
(ข) ยังมีกรณีที0ถูกกล่าวหาว่าเป็นการบังคับใหห้ายตัวต่อเนื0อง
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ของคณะกรรมการเกี0ยวกับความจาํเป็นสําหรับการตรวจสอบที0
เป็นธรรมและเป็นอิสระ คณะกรรมการยังคงมีขอ้วิตกอย่างยิ0ง
เกี0ยวกบัขอ้กล่าวหาอย่างต่อเนื0องและแพร่หลายว่า ที0การกระทํา
ทรมานและการปฏิบตัิที0โหดรา้ยต่อผูถู้กคุมขงั รวมทั(งการใชก้าร
ทรมานและการปฏิบตัิที0โหดรา้ยโดยเจา้หน้าที0ทหาร ตํารวจ และ 
เจา้หน้าที0เรือนจําในภาคใตแ้ละส่วนอื0น ๆ ของประเทศเพื0อให้
ไดม้าซึ0งคาํสารภาพ (ขอ้2 และ ขอ้16) 
 
คณะกรรมการเรียกรอ้งใหร้ฐัภาคีใชม้าตรการเร่งด่วนและมี
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบการกระทาํการทรมานและการ
ปฏิบตัิที�โหดรา้ยทั"งหมด และฟ้องดาํเนินคดีตลอดจนลงโทษ
ผูท้ี�รบัผิดชอบใหส้อดคลอ้งกบัความรุนแรงของการกระทาํผิด 
นอกเหนือจากมาตรการเหล่านี"  รฐัควรจะยืนยนัขอ้หา้มมิให้
กระทําการทรมานอย่างชัดแจง้ และประณามการกระทํา
ทรมานต่อสาธารณชน พรอ้มกบัคาํเตือนที�ชัดเจนว่า ทุกคนที�
กระทาํสมคบ หรือมีส่วนร่วมในการกระทาํทรมานจะตอ้ง
รบัผิดชอบและถูกดาํเนินการทางกฎหมายเป็นรายบุคคลและ
จะตอ้งมีการดาํเนินคดีทางอาญาและการลงโทษที�เหมาะสม 
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สถานการณใ์นจงัหวดัชายแดนใต ้
11. คณะกรรมการมีความห่วงใยที0ขอ้กล่าวหาจํานวนมากว่ามี
การกระทําทรมานและการปฏิบัติที0โหดรา้ยในระหว่างประกาศ
สถานการณฉ์ุกเฉินในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และตั(งขอ้สงัเกตว่า
มีการคงสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลานาน และมีขอ้จาํกัดการใช้
สิทธิมนุษยชนขั(นพื( นฐาน (ขอ้ 2, 4, 11, 12, 13, 15 และขอ้ 
16) 
 
รัฐภาคีควรดาํเนินการใหแ้น่ใจว่า สิทธิที�บุคคลจะไม่ไดร้ับ
การกระทาํทรมานเป็นสิทธิสัมบูรณ์และไม่สามารถทาํการ
รอนสิทธิจะไดถู้กรวมเขา้ไปในการออกกฎหมายแห่งรัฐตน 
และรัฐพึงดําเนินการให้แน่ใจว่า จะดําเนินการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวด ให้สอดคล้องกับอนุสัญญา ข้อ 2 
วรรค 2  ซึ�งกาํหนดว่า ไม่มีพฤติการณพ์ิเศษใด ไม่ว่าจะเป็น
ภาวะสงคราม หรือสภาพคุกคามที�จะเกิดสงคราม การขาด
เสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ หรือสภาวะฉุกเฉิน
สาธารณะอื�นใดที�ยกขึ" นมาเป็นขอ้อา้งที�มีเหตุผลสาํหรบัการ
ทรมานไดน้อกจากนี" รัฐควรประเมินความจาํเป็นในการมี
กฎหมายพิเศษที� มีอยู่  โดยตระหนักว่า เงื�อนไขในการ
ประกาศสถานการณฉ์ุกเฉินและการตรากฎหมายฉุกเฉินควร
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ทางการแพทยท์ี0เป็นอิสระ สิทธิที0จะจะติดต่อญาติ  ความจาํเป็น
ที0จะตอ้งสรา้งกลไกการตรวจสอบและเยี0ยมสถานที0ควบคุมตัว
และสถานที0จองจาํที0เป็นกลาง  ความพรอ้มที0ผูถู้กควบคุมตัวและ
บุคคลที0มีความเสี0ยงว่าจะถูกกระทําทรมานและการปฏิบัติที0
โหดรา้ย จะไดร้ับการพิจารณาคดีและการเยียวยาอื0น ๆ ซึ0งช่วย
ใหม้ีการตรวจสอบขอ้รอ้งเรียนของบุคคลดังกล่าวโดยเร็วและ 
เป็นกลาง การตรวจสอบเพื0อปกป้องสิทธิของบุคคลดังกล่าว
ขา้งตน้และการคดัคา้นกฎหมายการควบคุมตัว หรือการปฏิบตัิที0
โหดรา้ย นอกเหนือจากมาตรการอื0นๆ  คณะกรรมการกังวลว่า 
ยังไม่ได้รับข้อมูลที0 ได้ร้องขอเพื0อการตรวจสอบการป้องกัน 
รวมทั(ง ขอ้มูลการใชส้ิทธิในการขอใหศ้าลสั 0งใหน้ําตัวผูถู้กคุมขงั
มาปรากฏตัวต่อหน้าศาล ที0เป็นผลสําเร็จดว้ย ( ขอ้ 2 และ ขอ้ 
16 ) 
 
รฐัควรใชม้าตรการที�มีประสิทธิภาพทั"งในทางกฎหมายและ
ในทางปฏิบัติเพื�อให้แน่ใจว่าผู ้ที� ถูกควบคุมตัวขังทั"งหมด
ได้รับการคุ้มครองพื" นฐานทางกฎหมายทั"งมวล  ตั"งแต่
เริ�มแรกถูกควบคุมตัว ไดแ้ก่ สิทธิที�จะพบทนายความที�เป็น
อิสระทันที สิทธิที�จะพบแพทยท์ี�เป็นอิสระ สิทธิที�จะแจง้ให้
ญาติ สิทธิที�จะไดร้บัแจง้ถึงสิทธิของตนในขณะที�ถูกควบคุม
ตัว รวมทั"งข้อหาที� มีต่อตน ผู ้ถูกควบคุมตัวพึงได้รับการ
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มนุษยชน รวมทั"งการทรมานและการปฏิบัติที�โหดรา้ย รัฐ
ภาคีควรดาํเนินการสอบสวนทันที เป็นธรรมและละเอียดถี�
ถว้น นาํผูก้ระทาํผิดเขา้สู่กระบวนการความยุติธรรม เมื�อผูใ้ด
ไดร้ับการตัดสินว่ากระทาํผิดจริง ตอ้งไดร้ับโทษสมควรแก่
ความรา้ยแรงของความผิดที�กระทาํนั"น 
 (ง) ไม่พึงมีผูใ้ดถูกบังคับใหป้ากคาํปรักปราํตนเอง
หรือผูอ้ื�น หรือจะสารภาพผิด การสารภาพดังกล่าวตอ้งไม่ได้
รบัการยอมรบัเป็นหลกัฐานในศาล ยกเวน้กรณีที�ใชป้รกัปราํ
ผูถู้กกล่าวว่ากระทาํการถูกทรมานหรือกระทาํการโหดรา้ย 
เพื�อเป็นหลกัฐานว่า มีการสรา้งคาํสารภาพ หรือคาํใหก้ารนั"น
ขึ" น 
 
การคุม้ครองพื" นฐานทางกฎหมาย 
13. คณะกรรมการวิตกกังวลอย่างจริงจงัว่า ในทางปฏิบัติผูถู้ก
จบักุมและถูกกกัตัวไวทุ้กคน ไม่ใหไ้ดร้บัการคุม้ครองพื( นฐานทาง
กฎหมายทั(งหมดตั(งแต่เริ0มสูญสิ( นเสรีภาพเสรีภาพ การคุม้ครอง
พื( นฐานทางกฎหมายดังกล่าวรวมถึง การบันทึกทะเบียนผู ้ถูก
ควบคุมตัวอย่างเป็นทางการ สิทธิของผูถู้กควบคุมตัวที0ไดร้บัการ
แจง้ใหท้ราบถึงสิทธิของตน สิทธิที0จะไดร้ับความช่วยเหลือทาง
กฎหมายที0เป็นอิสระโดยพลัน  สิทธิที0จะไดร้ับความช่วยเหลือ
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เป็นไปดว้ยความอย่างเคร่งครัดและตีความอย่างแคบและ
ควรจะจาํกดัไวส้าํหรบัสถานการณก์รณีพิเศษเท่านั"น 
 
กฎหมายพิเศษ 
12. ในขณะที0คณะผูแ้ทนของรฐัภาคีไดอ้า้งถึงเหตุการณร์ะเบิดใน
ภาคใต ้2,889 เหตุการณ์ และจาํนวนการบาดเจ็บลม้ตายของ
พลเรือนและบุคลากรทหาร คณะกรรมการยงัมีความกังวลอย่าง
มาก เกี0ยวกับการจาํนวนขอ้กล่าวหาเกี0ยวกับการใชก้ารทรมาน
และการปฏิบัติที0 โหดร้ายเป็นปกติวิสัย ที0 เกิดขึ( นอย่างมาก 
ต่อเนื0อง และสมํ 0าเสมอ โดยเจา้หน้าที0รกัษาความปลอดภัย และ
เจา้หน้าที0ทหารในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื0อให้ได้มาซึ0งคํา
สารภาพ สถานการณ์ เช่นนี( ถูกทําให้เลวร้ายขึ( นจากการใช้
กฎหมายพิเศษสามฉบบั คือ  พระราชบญัญตัิกฎอยัการศึก พ.ศ. 
2457 พระราชกาํหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญั ติรักษาความมั 0นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ซึ0งใหอ้ํานาจฉุกเฉินในวงกวา้งแก่
ทหารและกองกําลังรักษาความมั 0นคง นอกการควบคุมภายใต้
กระบวนการยุติธรรม อีกทั(งยงัเป็นการเสริมสรา้งบรรยากาศของ
การลอยนวลพน้ผิดต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรา้ยแรง 
คณะกรรมการมีความกงัวลอยา่งยิ0ง ดงันี(  (ขอ้2, 4, 12, 13 และ 
ขอ้ 15) 
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 (ก) กฎหมายพิเศษใหอ้ํานาจบริหารขยายการควบคุม
ตัวดว้ยอาํนาจฝ่ายบริหารโดยปราศจากการควบคุมจากฝ่ายตุลา
การอย่างเพียงพอ ก่อใหเ้กิดการลดทอนการป้องกันขั(นพื( นฐาน
สาํหรบัผูถู้กทําใหเ้สียไปซึ0งเสรีภาพตาม กฎอยัการศึกมาตรา 15 
และ พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
มาตรา 12  ซึ0งผูต้อ้งสงสัยสามารถ ถูกควบคุมตัวไดน้านถึง 37 
วัน โดยไม่มีหมาย หรือกํากับดูแลจากกระบวนการยุติธรรม
ก่อนที0จะถูกนําตัวไปที0ศาล นอกจากนี( ไม่ระบุว่าตอ้งนําตัวผูคุ้มขงั
ถูกมาปรากฏตัวต่อศาลในการควบคุมตัวขั(นตอนใดๆ และมกัไม่
มีการเปิดเผยที0ตั(งของสถานที0ควบคุมตวัเสมอไป 
(ข) มีการกล่าวอา้งว่า มกัไม่มีการเคารพสิ0งป้องกนัการทรมานที0
มีไวใ้นกฎหมายและกฎระเบียบในทางปฏิบตัิ โดยเฉพาะอย่างยิ0ง
ผู ้ถูก คุมขังมักจะได้รับการปฏิ เสธสิท ธิที0 จะติดต่อสมาชิก
ครอบครวัและใหส้มาชิกในครอบครวัเยี0ยมทนัทีที0สูญเสียเสรีภาพ 
และขาดการคุม้ครองสิทธิที0จาํเป็นบางอยา่ง เช่น สิทธิที0จะติดต่อ
ทนายความและได้รับการตรวจร่างกายโดยแพทย์ที0เป็นอิสระ
ทนัทีที0สูญเสียเสรีภาพ ซึ0งไม่ปรากฏในกฎหมาย หรือไม่มีการนํา
หลกัการนี( ไปปฏิบตัิ  
 (ค) กฎหมายพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ0ง กฎอัยการศึก 
มาตรา 7 และพระราชกาํหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน มาตรา 17 จํากัดความรับผิดของเจา้หน้าที0ผู ้บังคับใช้
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สถานการณ์ฉุกเฉิน โดยให้ความคุ้มครองมิให้เจ ้าหน้าที0 ถูก
ฟ้องรอ้งในกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรา้ยแรง รวมทั(ง
การกระทําทรมาน ซึ0งเป็นการละเมิดบทบัญญัติของอนุสัญญา 
คณะกรรมการมีความกังวลกรณีผูเ้สียชีวิตภายใตก้ารควบคุมตัว 
เช่น อิหม่ามยะผา กาเซ็ง และนายสุไลมาน แนซา ซึ0งแสดงให้
เห็นอุปสรรคที0จะผูก้ระทาํผิดเขา้สู่กระบวนการยุติธรรม 
รัฐควรตรวจสอบอย่างแข็งขัน โดยมิชักชา้และพึงถือเป็น
กิจการเร่งด่วน ที�จะทบทวนกฎหมายฉุกเฉินและแนวปฏิบัติ
ที�มีอยู่ และพึงยกเลิกสิ�งที�ไม่สอดคลอ้งกับพันธกรณีภายใต้
อนุสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ�งการดาํเนินการเพื�อใหม้ั �นใจได้
ว่า:  
 (ก) ผูถู้กควบคุมตวัโดยไม่มีการตั"งขอ้กล่าวหาภายใต้
กฎหมายการรกัษาความมั �นคง จะไดป้รากฏตวัตอ่หนา้ศาล  
 (ข) ผูถู้กคุมขังภายใตก้ารควบคุมตัวของเจา้หน้าที�
ไดร้บัอนุญาตใหต้ิดต่อกับสมาชิกครอบครวั ทนายความและ
แพทย์ที� เป็นอิสระทันทีหลังสูญเสียเสรีภาพ ทั" งในทาง
กฎหมายและในทางปฏิบตัิ และมีการตรวจสอบหลกัประกัน
สิทธิโดยเจา้หนา้ที�เหล่านี" อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 (ค) ไม่ใหค้วามคุม้กันจากการถูกดาํเนินคดีใดๆ แก่
เจา้หน้าที�ที�กระทาํความผิดอันเกี�ยวขอ้งกับการละเมิดสิทธิ
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การสนับสนุนการฟื( นฟูผูถู้กคา้มนุษยอ์ย่างเพียงพอ ในการใหท้ี0
พกัพิงและอตัราการดาํเนินคดีที0ตํ 0า รวมทั(งความล่าชา้ในการฟ้อง
คดีการคา้มนุษย ์(ขอ้ 2, 12, 13 และ ขอ้ 16) 
รัฐภาคีควรเพิ�มความพยายามที�จะป้องกันและต่อสูก้ารคา้
มนุษยโ์ดยการให้ความคุม้ครองเหยื�อ รวมทั"งการปกป้อง
คุ้มครองและให้ความช่วยเหลือด้าน จิต สังคม อีกทั" ง
ดาํเนินการตรวจสอบการคา้มนุษยอ์ย่างรวดเร็ว เป็นกลาง
และเป็นธรรม ด้วยมุมมองในการดําเนินคดีและลงโทษ
ผูก้ระทาํผิดในอัตราเหมาะสมกับพฤติการณ์ของความผิดที�
ก่อคณะกรรมการส่งเสริมการรัฐภาคีใชม้าตรการที�จาํเป็น
ทั"งหมดเพื�อปฏิบตัิตามคาํแนะนาํที�ปรากฏในรายงานการการ
ปฏิบั ติภ ารกิจของผู ้รายงาน พิ เศษ ด้านการค้าม นุษ ย ์
(A/HRC/20/18/Add.2, ยอ่หนา้ 77) 
 
ผูป้กป้องสิทธิมนุษยชน 
18. คณะกรรมการวิตกกังวลต่อขอ้กล่าวอา้งจํานวนมากและ
สมํ 0าเสมอว่า มีการกระทําที0รา้ยแรงที0ตอบโตแ้ละเป็นภยัคุกคาม
ต่อผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชน นักข่าว ผู ้นําชุมชน และญาติๆ 
รวมทั(งการโจมตีดว้ยวาจาและทางการ การบงัคบัใหสู้ญหาย และ
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วิสามญัฆาตกรรม เช่นเดียวกบัการขาดขอ้มูลจากการตรวจสอบ
ใดๆ ต่อขอ้อา้งดงักล่าว (ขอ้ 2, 12, 14 และ ขอ้ 16) 
รฐัภาคีควรใชม้าตรการที�จาํเป็นเพื�อ (ก) ยุติการคุกคามและ
การโจมตีผูป้กป้องสิทธิมนุษยชน นักข่าว และผูน้ําชุมชน
ทันทีหยุด และ (ข) การตรวจสอบรายงานกรณีการข่มขู่
คุกคามและการโจมตีอย่างเป็นระบบ ดว้ยมุมมองในการ
ดาํเนินคดีและลงโทษผูก้ระทาํผิด และประกันการเยียวยาที�มี
ประสิทธิภาพแก่เหยื�อและครอบครวั ในการนี" คณะกรรมการ
แนะนาํใหเ้จา้หนา้ที�ไทยจดัการเยียวยาใหแ้ก่ครอบครวันาย
สมชาย นีละไพจิตร อย่างเต็มรูปแบบและใชม้าตรการที�มี
ประสิทธิภาพมุ่งเป้าไปที�การยุติการละเมิดอย่างต่อเนื�อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งดว้ยการให้หลักประกันสิทธิที�จะทราบ
ความจริง (CAT/C/GC/3, ยอ่หนา้ 16)  
 
การคุม้ครองเหยื�อและพยาน 
19. ในขณะที0คณะกรรมการทราบแล้วว่า พระราชบัญญั ติ
คุม้ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 มีมาตรการการป้องกัน
ทั 0วไป หรือมาตรการพิเศษสําหรับพยานในคดีอาญา ผ่านกรม
คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้
กระทรวงยุติธรรม คณะกรรมการยงัคงมีความกังวล ดังต่อไปนี(  
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จุดประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการขอใหร้ัฐภาคีรบัที0จะรายงาน
ตามกระบวนการรายงานเลือกรับภายในวันที0 23 พฤษภาคม 
2558 ซึ0 งราย งาน จะป ระกอบ ด้วย  ก ารสื0 อส ารระห ว่า ง
คณะกรรมการถึงรัฐ เพื0อส่งบัญชีประเด็นก่อนนําเสนอรายงาน 
ทั(งนี( การตอบบัญชีประเด็นของรัฐถือเป็นรายงานตามวาระ ตาม
ขอ้ 19 ของอนุสญัญา 
 

---------------------- 
 
 
 



[42] 

การชดเชยและการฟื" นฟูใหก้ับผูป้ระสบการกระทาํทรมาน 
เมื�อรวบรวมแลว้พึงส่งขอ้มูลดงักล่าวไปยงัคณะกรรมการ 
 
ประเด็นอื�นๆ 
29. คณะกรรมการเสนอแนะใหร้ัฐภาคีประกาศยอมรับอํานาจ
ของคณะกรรมการในการรับไวแ้ละพิจารณาคํารอ้งเรียน ตาม
อนุสญัญา ขอ้ 21 และ ขอ้ 22  
30. คณ ะกรรมการขอให้รัฐภาคี เผยแพ ร่รายงานที0 ส่ งให้
คณะกรรมการพรอ้มสรุปขอ้สังเกตส่งท้ายของคณะกรรมการ
อย่างกวา้งขวาง โดยใชภ้าษาที0เหมาะสม ผ่านทางเว็บไซต์อย่าง
เป็นทางการ สื0อและองคก์รพฒันาเอกชน 
31. คณ ะกรรมการขอให้รัฐภ าคี ส่ งข้อ มู ล สืบ เนื0 อ งตาม
ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ดังนี(  (ก) การตรวจสอบหรือการ
เสริมสรา้งการคุม้ครองทางกฎหมายสําหรับบุคคลที0ถูกควบคุม
ตวั (ข) ดําเนินการสอบสวนที0เป็นกลาง และมีประสิทธิภาพ โดย
พลัน (ค) การฟ้องคดีผูต้อ้งสงสัยและการลงโทษผู้กระทําการ
ทรมาน หรือการประติบัติที0โหดรา้ยเช่นที0ระบุในย่อหน้าที0 12 
13, 15 และหน้าที0 18 ใน ขอ้สังเกตส่งทา้ยปัจจุบัน ภายใน23 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
32. คณะกรรมการขอเชิญใหร้ฐัภาคีส่งรายงานฉบบัต่อไปซึ0งเป็น
รายงานตามวาระภายในวันที0  23 พฤษภาคม 2561 เพื0 อ
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(ขอ้ 2, 11, 12, 13 และ ขอ้15) 
 (ก) มีกรณีหลายกรณี ที0ปรากฏสมํ 0าเสมอว่ามีการข่มขู่
และการโจมตีของพยานและผู ้ที0ตกเป็นเหยื0อการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน คณะกรรมการแสดงความวิตกอย่างรุนแรง ต่อกรณี
การหายตัวไปของนายอับดุลลาห์ อาบูคารี ในขณะที0อยู่ภายใต้
การคุม้ครองของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ0งมีการกล่าวอา้งวา่ เขา
เป็นพยานในคดีการบังคับใหสู้ญหายและการฆาตกรรม นาย
สมชาย นีละไพจิตร และเขาถูกเจา้หน้าที0ตาํรวจทรมาน 
 (ข) ขาดกลไกที0มีประสิทธิภาพในการการคุม้ครองและ
ขาดหน่วยงานที0 เป็นอิสระเพื0อให้การคุ้มครองและให้ความ
ช่วยเหลือแก่พยานและผู ้ตกเป็นเหยื0อของการทรมานและการ
ประติบัติ ที0 โหดร้าย นอกจากนี(  รัฐภาคีแสดงความกังวลที0
เกี0ยวขอ้งกับช่องโหว่ในการใหค้วามคุม้ครองกับผูร้อ้งเรียนกรณี
การทรมาน ตามพระราชบัญญัติปัจจุบัน (CAT/C/THA/1, ย่อ
หน้า144) ยงัมีขอ้กล่าวอา้งอื0นๆ ต่อคณะกรรมการ ซึ0งตั(งคาํถาม
เกี0ยวกับความเป็นธรรมจากหน่วยงานที0รับผิดชอบในการ
คุ้มครองพยาน ที0มีเจา้พนักงานส่วนใหญ่เป็นอดีตเจา้หน้าที0
ตาํรวจ  
 (ค) ขาดแนวทางและการฝึกอบรมเจา้พนักงานที0ไดร้ับ
มอบหมายใหคุ้ม้ครองพยาน 
 (ง) พระราชบญัญตัิปัจจุบนัไม่มีการคุม้ครองจาํเลย 
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 (จ) มีกรณีหลายกรณีที0ผูร้อ้งและพยานกรณีการกระทํา
ทรมานถูกตั(งขอ้หาหมิ0นประมาททางอาญา 
รัฐภาคีควรแก้ไขกฎหมายและแนวปฏิบัติเพื�อให้แน่ใจว่า 
พยานและผูต้กเป็นเหยื�อการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั"ง
การทรมานและการบังคับใหสู้ญหายและสมาชิกครอบครัว
ไดร้ับการคุม้ครองและการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในประเด็นตอ่ไปนี"  
 (ก) แกไ้ขเพิ�มเติมพระราชบัญญัติคุม้ครองพยานฯ 
เพื�อใหค้รอบคลุมการดาํเนินการใดๆ รวมทั"งการดาํเนินคดี
ทางแพ่ง คดีปกครอง และการขยายประเภทของบุคคลที�
สามารถไดร้บัการคุม้ครอง 
 (ข) ใหค้วามมั �นใจว่าผูก้ระทาํผิดจะไม่มีอิทธิพลต่อ
กลไกการคุม้ครองพยาน และผูก้ระทาํผิดจะตอ้งรบัผิด  
 (ค) ดําเนินการตามขั"นตอนเพื�อแจง้ให้ประชาชน
ทราบว่ามีพระราชบัญญัติคุม้ครองพยานฯ และใหพ้ยานใน
กรณีการกระทําทรมานสามารถเรียกรอ้งบริการคุ้มครอง
พยานได ้ 
 (ง) การยกเลิกการดาํเนินคดีหมิ�นประมาททางอาญา
หรือการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูร้อ้งเรียนและพยานในกรณีที�
เกี�ยวกบัการกระทาํทรมานจากการดาํเนินคดีดงักล่าว 
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ฉบับที� 3 (พ.ศ. 2555) เพื�อการดาํเนินงานของรัฐตามขอ้  
14   (CAT/C/GC/3) ซึ�ง ไดร้ะบุลักษณะและขอบเขตหนา้ที�
ของรัฐภาคีที�มี 'ภาระหน้าที� ที�จะให้การเยียวยาผูต้กเป็น
เหยื�อของการทรมานอยา่งเต็มรูปแบบ' 
 
การรวบรวมขอ้มูล 
28. คณะกรรมการรูส้ึกเสียใจที0ยงัขาดขอ้มูลที0ครอบคลุมและที0มี
การจําแนกประเภทการรอ้งเรียน การสอบสวน การดําเนินคดี 
และการตัดสินโทษกรณีการกระทําทรมานและการประติบัติที0
โหดรา้ย โดยเจา้หน้าที0รักษากฎหมายและเจา้หน้าที0ราชทัณฑ ์
และขอ้มูลการเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัว วิสามญัฆาตกรรม 
การบงัคบัใหสู้ญหาย ความรุนแรงอนัมีเหตุแห่งเพศ และการคา้
มนุษย ์ 
รฐัควรรวบรวมขอ้มูลสถิติที�เกี�ยวขอ้งกับการตรวจสอบการ
ปฏิบตัิตามอนุสญัญาในระดบัชาติ รวมถึงขอ้มูลเกี�ยวกับการ
รอ้งเรียน การสอบสวน การดาํเนินคดี และการตัดสินโทษ
กรณีการกระทําทรมานและการประติบัติที�โหดรา้ย การ
เสียชี วิตระหว่างถูกควบคุมตัว การวิสามัญฆาตกรรม  
วิสามัญฆาตกรรม การบังคับใหสู้ญหาย ความรุนแรงอันมี
เหตุแห่งเพศ การคา้มนุษย ์และขอ้มูลเกี�ยวกบัวิธีการเยียวยา  
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การเยียวยา รวมถึงค่าชดเชยและการฟื" นฟูสมรรถภาพ 
27. คณะกรรมการสังเกตว่า เนื( อหามาตรา 420 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ว่าดว้ยการพิจารณาค่าตอบแทนและ
ค่าใชจ้่ายกรณีบุคคลได้รับบาดเจ็บและผู ้ที0 ถูกกล่าวหาว่า ใน
ฐานะการชดเชยสําหรับการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ทว่า
คณะกรรมการยงัคงกงัวลวา่ (ก) ยงัไม่มีบทบญัญตัิของรฐัว่าดว้ย
การฟื( นฟูและการชดเชยผลกระทบทางร่างกายและจิตใจจากการ
ถูกกระทําทรมานอย่างเป็นระบบ รวมถึงการดูแลทางการแพทย์
และสุขภาพจิตที0เหมาะสม (ข) ยงัคงมีอุปสรรคต่อผูต้กเป็นเหยื0อ
การกระทําทรมานและการประติบัติที0โหดร้ายที0จะได้รับการ
เยียวยา รวมทั( งการชดเชยและการฟื( นฟูสมรรถภาพอย่าง
เพียงพอ และ (ค) ยงัคงขาดขอ้มูลที0เพียงพอดา้นมาตรการของ
รฐัดา้นการเยียวยาและการชดเชยและการฟื( นฟู  ขาดคําสั 0งจาก
ศาลหรือหน่วยงานภาครัฐอื0นๆ ที0สั 0งใหด้ําเนินการเยียวยาแก่
เหยื0อการกระทําทรมานหรือครอบครัว ตั(งแต่อนุสัญญามีผล
บงัคบัใชต้่อรฐัภาคี (ขอ้ 14) 
รัฐภาคีควรใชข้ั"นตอนที�จาํเป็น เพื�อให้แน่ใจว่าผูท้ี�ตกเป็น
เหยื�อการกระทาํทรมานและการประติบตัิที�โหดรา้ยไดร้บัการ
เยียวยา รวมถึงค่าชดเชยที�เป็นธรรมและเพียงพอ ตลอดจน
มีวิธีการฟื" นฟูอย่างเต็มรูปแบบใหม้ากที�สุดเท่าที�จะเป็นไปได ้
คณะกรรมการขอให้รัฐให้ความสนใจข้อเสนอแนะทั �วไป 
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การไม่ผลกัดนัสู่อนัตราย (Non-Refoulment) 
20. คณะกรรมการยินดีที0รัฐภาคีมีความมุ่งมั 0นอย่างต่อเนื0องใน
การรองรบัผูล้ี( ภยัที0ตอ้งการการคุม้ครองระหวา่งประเทศในอาณา
เขตของรัฐ ทว่าคณะกรรมการยังมีความวิตกที0มีรายงานการ
ผลกัดันผูแ้สวงหาที0ลี( ภยัสู่อนัตราย และการที0ไม่มีกรอบกฎหมาย
ในประเทศควบคุมการผลักดันกลับ การผลกัดันสู่อนัตราย และ
การส่งผูร้า้ยขา้มแดนที0สอดคลอ้งกับขอ้กําหนดตามอนุสัญญา 
ขอ้ 3  นอกจากนี(  คณะกรรมการตั(งขอ้สงัเกตจากขอ้มูลเกี0ยวกับ
ความพยายามของรัฐภ าคี  ที0 จะให้ค วามช่ วย เห ลือด้าน
มนุษยธรรมแก่ผูล้ี( ภัยโรฮิงญาที0เขา้มายงัรัฐว่า คณะกรรมการมี
ความห่วงใยต่อกรณีที0มีรายงานหลายฉบับกล่าวว่า ชาวโรฮิงญา
บางคนถูกผลักดันออกจากฝั0 งไปยังท้องทะเล นอกจากนี(  
คณะกรรมการยังรูส้ึกเสียใจที0ขอ้มูลที0ไดร้ับจากรัฐภาคียังขาด
จํานวนของกรณีการผลักดันสู่อันตราย การส่งผู ้รา้ยขา้มแดน 
และผลักดันออกนอกประเทศที0ไดด้ําเนินการ และจํานวนกรณี
และประเภทกรณีที0ไดร้บัขอ้เสนอและ/หรือไดร้บัการยอมรบัการ
รบัรอง หรือการประกนัทางการทูต (ขอ้ 3) 
 
คณะกรรมการเสนอแนะว่า รัฐภาคีควรนํากฎหมายและ
กระบวนการตามหลักไม่ส่งกลับสู่อันตรายที�เหมาะสมมาใช ้
ให้สอดคล้องกับหลักการนี"  และเพื�อปกป้องผู ้ลี" ภัยและผู ้
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แสวงหาที�ลี" ภัย ที�สอดคลอ้งกับอนุสัญญา ขอ้ 3  โดยเฉพาะ
อยา่งยิ�ง ในประเด็นดงันี"  
 (ก) การแกไ้ขเพิ�มเติมพระราชบัญญัติตรวจคนเขา้
เมืองและการสรา้งระบบสาํหรับผูแ้สวงหาที�ลี" ภัยระดับชาติ 
เพื� อสร้างกรอบท างกฎห ม ายที� จ ํา เป็ น ต่ อการรับ มื อ
สถานการณข์องผูล้ี" ภยัและผูแ้สวงหาที�ลี" ภยั นอกจากนี" รฐัภาคี
ควรใชม้าตรการที�จาํเป็นเพื�อร่วมมือกับสาํนักขา้หลวงใหญ่ผู ้
ลี" ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เพื�อทบทวนขั"นตอนการ
ตดัสินใหส้ถานะผูล้ี" ภยั 
 (ข) จัดใหม้ีการคุม้ครองและการฟื" นฟูสมรรถภาพ 
สนับสนุนใหผู้ป้ระสบภัยไดร้บัการช่วยเหลือจากค่ายลักลอบ
มนุษยใ์นภาคใตข้องประเทศไทย การกาํหนดระบบการการ
คุม้ครองชั �วคราว และใหส้ิทธิที�เกี�ยวขอ้งใหแ้ก่ผูล้ี" ภัยชาว
โรฮิงญาและบุคคลไรส้ัญชาติรวมถึงการป้องกันจากการถูก
ผลกัดนัสู่อนัตราย  
 (ค) ลงนามอนุสัญญาสถานะผูล้ี" ภยั ค.ศ. 1951 และ 
พิธีสาร ค.ศ.1967  
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ว่าเจา้หน้าที�ของรัฐทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ�ง เจา้หน้าที�
ตาํรวจและเจา้หนา้ที�ราชทัณฑม์ีความตระหนักถึงบทบญัญัติ
ของอนุสญัญา และเขา้ใจว่าจะไม่ยินยอมใหม้ีการละเมิดโดย
เด็ดขาด แต่จะมีการตรวจสอบและนาํผูก้ระทาํผิดไปพิจารณา
คดี  
 (ข) จัดให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทางด้านวิธีระบุ
สญัญาณว่ามีการทรมานและการประติบัติที�โหดรา้ย รวมทั"ง
การฝึกอบรมการใช้ คู่มือการสืบสวนและการบันทึกการ
กระทําทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื�นๆ ที�
โหดรา้ย ไรม้นุษยธรรม หรือยํ �ายีศกัดิeศรีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(พิธีสารอิสตนับูล) สาํหรบับุคลากรที�เกี�ยวขอ้งทุกคน รวมทั"ง
บุคลากรการแพทย ์ 
 (ค) เสริมสรา้งความพยายามที�จะใชว้ิธีการที�มีความ
อ่อนไหวทางเพศในการฝึกอบรมผูท้ี�เกี�ยวขอ้งในการดูแลการ
สอบสวน หรือการปฏิบตัิต่อสตรี ที�อยู่ภายใตก้ารจบักุมคุมขงั
หรือจองจาํรูปแบบใดใด  
 (ง) ประเมินประสิท ธิภาพและผลกระทบของ
โครงการการฝึกอบรมและการใหศ้ึกษาต่ออุบัติการณ์การ
ทรมานและการปฏิบตัิที�โหดรา้ย 
 



[38] 

โอกาสใหผู้แ้ทนองค์กรพัฒนาเอกชนดา้นสิทธิมนุษยชนมี
ส่วนร่วม 
 
การฝึกอบรม 
26. คณะกรรมการไดท้ราบถึงขอ้มูลเรื0องโครงการการฝึกอบรม
ดา้นสิทธิมนุษยชนสาํหรบัเจา้หน้าที0ของรฐั ดังปรากฏในรายงาน
ของรฐัและใหใ้นระหวา่งการนําเสนอดว้ยวาจา แต่คณะกรรมการ
รูส้ึกเศรา้ใจว่า (ก) การฝึกอบรมภาคปฏิบัติยังอยู่ในระดับที0ไม่
เพียงพอครอบคลุมทุกอาชีพที0มีส่วนเกี0ยวขอ้งโดยตรงในการ
สืบสวนและบันทึกการกระทําทรมาน รวมทั(งบุคลากรทางการ
แพทย์และฝ่ายอื0นๆ ที0ทํางานเกี0ยวข้องกับผู ้ถูกคุมขัง หรือผู ้
แสวงหาที0 ลี( ภัย ในบทบัญญั ติของอนุสัญญานี( และขาดการ
ฝึกอบรมดา้นวิธีการตรวจสอบและบันทึกผลทางร่างกายและ
จิตใจจากการถูกกระทําทรมาน (ข) ที0มาของความกังวลอีก
ประการ คือ ภายใต้บริบทของคําสั 0งให้เจา้หน้าที0รักษาความ
ปลอดภัยยังการขาดการฝึกอบรมให้ห้ามกระทําทรมานโดย
เด็ดขาด (ค) ยงัขาดขอ้มูลดา้นการตรวจสอบและการประเมินผล
กระทบโครงการฝึกอบรมในการลดเหตุการณ์การกระทาํทรมาน
และการประติบตัิที0โหดรา้ย (ขอ้10) 
รฐัภาคีพึง: 
 (ก) จดัใหม้ีโครงการฝึกอบรมที�จาํเป็น เพื�อใหแ้น่ใจ
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การกกัตวัในหอ้งกกัสาํนักงานตรวจคนเขา้เมือง 
21.คณะกรรมการกังวลเรื0องการกักตัวผู ้แสวงหาที0ลี( ภัยและผู ้
อพยพที0ยาวนานและบางกรณีเป็นการกักกันโดยไม่มีกําหนด
ระยะเวลาในศูนย์กักกันสํานักงานตรวจคนเขา้เมือง (IDCs) ที0
เขา้มาในรัฐภาคีโดยไม่มีเอกสารประจําตัว และการปราศจาก
ระบบตรวจสอบที0เป็นอิสระและเป็นระบบเพื0อทบทวนคําสั 0งกัก 
รวมทั(งการจาํกดัช่องทางเลือกอื0นๆ สาํหรบัผูแ้สวงหาที0ลี( ภยัแทน
การกกักนั (ขอ้ 3, 11 และ ขอ้ 16) 
รฐัภาคีควรทบทวนนโยบายการควบคุมเกี�ยวกบัผูแ้สวงหาที�ลี"
ภยัที�มีและใหค้วามสาํคญักับรูปแบบอื�นๆ ที�เป็นทางเลือกใน
การลงโทษ รฐัภาคีควรจะยุติกักกันโดยไม่มีกาํหนดปล่อยตวั
สาํหรับผูแ้สวงหาที�ลี" ภัยและผูอ้พยพ  รฐั ภาคีพึงประกันว่า
บุคคลดังกล่าวจะมารถเขา้ถึงคาํแนะนําทางกฎหมายและ
ตัวแทนทางกฎหมายที�เป็นอิสระ มีคุณภาพ และไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย เพื�อให้แน่ใจว่าบุคคลที�ต ้องการการคุ้มครอง
ระหว่างประเทศจะได้รับการยอมรับและป้องกันมิให้ส่ง
บุคคลเหล่านั"นไปสู่อนัตราย 
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สภาพการควบคุมตวั 
22. คณะกรรมการยอมรับว่ารัฐภาคีได้ดําเนินการมาตรการ
จาํนวนหนึ0งเพื0อปรับปรุงสภาพในศูนยก์ักกัน รวมถึงการจดัสรร
ทรพัยากรเพิ0มเติมเพื0อปรับปรุงสภาพสิ0งอํานวยความสะดวก ณ 
สถานกกักนัตรวจคนเขา้เมือง จงัหวดัสงขลา คณะกรรมการยงัคง
มีความกังวลอย่างยิ0งว่า สภาพหอ้งกักมีความแออัดสูงถึงขีดสุด
และมีสภาพแวดลอ้มเลวรา้ย ในสถานกักกันต่างๆ รวมทั(งหอ้ง
กกัสาํนักงานตรวจคนเขา้เมือง  ไดแ้ก่ การระบายอากาศและแสง
สว่างไม่เพียงพอ ระบบสุขอนามัยไม่ดี และสิ0งอํานวยความ
สะดวกดา้นสุขอนามยัไม่ดี การเขา้ถึงบริการสุขภาพไม่เพียงพอ  
คณะกรรมการห่วงใยที0ปรากฏรายงานว่า การขาดบริการทาง
การแพทย์มีส่วนทําใหเ้กิดการโรคแพร่ระบาดและการเสียชีวิต
ระหว่างถูกกกัตัวในกรณีของชาวโรฮิงญและชาวมง้ลาวในหอ้งกกั
สํานักงานตรวจคนเขา้เมือง ซึ0งผูร้ายงานพิเศษดา้นการกระทํา
ทรมานและผูร้ายงานพิเศษดา้นสิทธิในสุขภาพไดย้กประเด็นนี(
ขึ( น รายงานที0นําส่งคณะกรรมการแสดงใหเ้ห็นเหตุการณ์ความ
รุนแรงที0มีอย่างต่อเนื0องในสถานกักกัน รวมทั(งความรุนแรงทาง
เพศโดยเจา้หน้าที0รักษาความปลอดภัยหอ้งกักหรือนักโทษคน
อื0นๆ กระทําดว้ยความยินยอมของเจา้หน้าที0 คณะกรรมการยัง
รูส้ึกเสียใจที0ยังขาดขอ้มูลเรื0อง นโยบาย "คุกสีขาว" ซึ0งเป็นขอ้
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การตรวจสอบกฎหมายที0ขดักับหลักการสิทธิมนุษยชนและการ
ส่ งค ดี ฟ้ องต่อ เพื0 อการพิ จารณ าและมีคํ าพิ พ ากษา ท ว่า
คณะกรรมการมีความวิตก เนื0องจากยงัคงมีรายงานวา่ เจา้หน้าที0
ยงัไม่ไดต้ิดตามขอ้คน้พบและขอ้เสนอแนะโดย กสม. และเรื0องที0
ปรากฏรายงานวา่ มีกรณีบุคคลที0สูญสิ( นเสรีภาพที0ไม่ไดร้อ้งเรียน
ต่อ กสม. เมื0อ กสม. ตรวจเยี0ยมสถานที0กกักนั โดยมีรายงานว่าผู ้
รอ้งเรียนหวาดกลวัวา่เจา้หน้าที0เรือนจาํจะตอบโต ้(ขอ้2) 
 
รัฐภาคีควรใหแ้น่ใจว่า กสม. สามารถดาํเนินการไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพตามอาณัติของตน ใหส้อดคลอ้งกับหลักการ
ปารีส (มติสมัชชาแห่งสหประชาชาติ ที�  48/134, โปรด
พิจารณา ภาคผนวก ) โดยเฉพาะอย่างยิ�งโดยการเสริมสรา้ง
บทบาทของกสม. ในการดาํเนินการตรวจเยี�ยมโดยไม่แจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ เพื�ออาํนวยความสะดวกในการรบัฟังถอ้ยคาํ
จากผูถู้กควบคุมตัวเป็นการลับ รัฐภาคีควรใชข้อ้เสนอแนะ
ของ กสม.  และให้หลักประกันความเป็นอิสระและการมี
ตัวแทนจากองค์ประกอบที�มีความหลากหลายของกสม.ใน
ประเด็นนี"  คณะกรรมการแนะนาํใหร้ฐัภาคีพิจารณาทบทวน
ขั"นตอนการเลือกสรรคณะกรรมการ กสม. ที�เคยเป็นมา ใหม้ี
มุมมองที�จะเพิ�มจาํนวนของคณะกรรมาธิการ และเพื�อเปิด
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โดยการตรวจสอบระดับชาติและระดับระหว่างประเทศ ที�
เป็นอิสระ การตรวจสอบยงัรวมถึงการตรวจสอบจากองคก์ร
เอกชน เพื�อป้องกันการทรมานและการประติบัติและการ
ลงโทษที�โหดรา้ย ไรม้นุษยธรรม หรือยํ �ายีศกัดิeศรี   
 (ข) นาํเสนอขอ้เสนอแนะจากการตรวจเยี�ยมเผยแพร่
สู่สาธารณะ และติดตามผลของระบบการตรวจสอบดงักล่าว  
 (ค) เก็บรวบรวมขอ้มูลเกี�ยวกับสถานที� เวลา และ
ระยะเวลา การตรวจสอบ รวมถึงการตรวจเยี�ยมโดยไม่แจง้
ล่วงหน้า ตามสถานที�ที�ท ําให้สูญสิ" นเสรีภาพ ตลอดจนข้อ
คน้พบและการติดตามผลของการตรวจเยี�ยมดงักล่าว  
 (ง) ใหส้ตัยาบนัพิธีสารเลือกรบัของอนุสญัญาต่อตา้น
การทรมานและประติบัติ หรือการลงโทษที�โหดรา้ย ไร ้
มนุษยธรรม หรือยํ �ายีศักดิeศรี  และจัดตั" งกลไกป้องกัน
แห่งชาติ   
 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
25. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ตั( ง ข ้ อ สั ง เก ต ด้ ว ย ค ว า ม ส น ใจ ว่ า 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประเทศไทย (กสม.) มี
ความสามารถในวงกวา้งในการรบัและตรวจสอบขอ้รอ้งเรียนการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน การดําเนินการตรวจสอบในสถานที0กกักัน 
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กล่าวอา้งว่า นโยบายนี( ส่งผลใหเ้กิดการจาํกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของผูถู้กคุมขงัยิ0งขึ( นไปอีก (ขอ้ 11 และขอ้ 16)  
รฐัควรเสริมสรา้งความพยายามที�จะปรบัปรุงสภาพเรือนจาํ 
เพื� อ ยุ ติ ใดการประติบั ติหรือการลงโทษที� โหดร้าย  ไร ้
มนุษยธรรม หรือยํ �ายีศักดิeศรีความเป็นมนุษย์ โดยควร
ดาํเนินมาตรการดงันี" เป็นพิเศษ  
 (ก) การใช้มาตรการที�จาํเป็นทั"งหมดในการแก้ไข
อัตราความแออัดยัดเยียดในเรือนจาํที�สูงมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ�งโดยการจัดทางเลือกแทนการควบคุมตัว  ตาม
มาตรฐานขั"นตํ �าของสหประชาชาติสาํหรับมาตรการที�มิใช่
ก า ร คุ ม ขั ง  (ข้ อ กํ า ห น ด โต เกี ย ว ) แ ล ะ ข้ อ กํ าห น ด
สหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบัติต่อผูต้อ้งขังหญิงในเรือนจาํ
และมาตรการที�มิใช่การคุมขงัสาํหรบัผูก้ระทาํความผิดที�เป็น
หญิง (ขอ้กาํหนดกรุงเทพฯ)  
 (ข) ดาํเนินการใหบ้ริการที�ตอบสนองความตอ้งการ
ขั"นพื" นฐานแก่บุคคลที�สูญสิ" นเสรีภาพ ทั"งการสุขาภิบาลการ
รักษาพยาบาลทางการแพทย ์อาหาร และนํ"า  รัฐภาคีควร
พิจารณาการถ่ายโอนความรับผิดชอบปัญหาสุขภาพใน
เรือนจาํจากกรมราชทณัฑใ์หแ้ก่กระทรวงสาธารณสุข 
(ค) กําหนดมาตรการเพื�อป้องกันความรุนแรงในเรือนจาํ 
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และตรวจสอบเหตุการณด์งักล่าวทั"งหมด เพื�อใหผู้ต้อ้งสงสัย
ว่ากระทาํผิดถูกดาํเนินคดีและใหเ้หยื�อไดร้บัการคุม้ครอง 
 
 
การตีตรวนและการขงัเดี�ยว 
23. คณะกรรมการตั(งขอ้สงัเกตว่ารฐัภาคีไดท้บทวนและลดการ
ใชต้รวนในสถานกักกัน คณะกรรมการยังคงมีความห่วงใยใน
ประเด็น ดังนี(  (ก) การใชเ้ครื0องพันธนาการต่างๆ เช่น การตี
ตรวนในฐานะเป็นมาตรการในการลงโทษ และ (ข) การขาดการ
ป้องกันและกลไกการตรวจสอบ เกี0 ยวกับการใช้อุปกรณ์
พนัธนาการดังกล่าวอย่างเพียงพอ คณะกรรมการยงัรูส้ึกเสียใจที0
พบว่า ยังมีการขงัเดี0ยว ซึ0งมักจะอยู่ในสภาพที0ไม่ถูกสุขลักษณะ
และมีการละเลยทางกายภาพสูงถึงสามเดือนในฐานะเครื0องมือ
การลงโทษ (ขอ้16) 
รฐัภาคีพึงดาํเนินการเพื�อใหม้ั �นใจไดว้่า จะหลีกเลี�ยงการใช้
เครื�องพันธนาการหรือให้นําไปใช้ภายใต้การดูแลทาง
การแพทย์ที� เข้ม งวด  และมีการบัน ทึกการใช้เครื� อง
พันธนาการอย่างเหมาะสม  รัฐควรยุติการตีตรวนถาวร 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งกับนักโทษประหารชีวิต การตีตรวนเพื�อ
เป็นการลงโทษ  และการขังเดี� ยวเป็นระยะเวลานาน 
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นอกจากนี" การใช้โทษขังเดี�ยวควรจะจาํกัดเป็นมาตรการ
สุดทา้ย และใชเ้ป็นเวลาสั"นที�สุดเท่าที�จะเป็นไปได ้ภายใต้
การดูแลอย่างเขม้งวด และใหม้ีโอกาสทบทวนคาํสั �งโดยตุลา
การ 
 
การตรวจสอบและการตรวจเยี�ยมสถานที� คุมขังให้สิ" น
เสรีภาพ 
24. คณะกรรมการสังเกตว่า หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
สามารถเขา้ตรวจเยี0ยมสถานที0คุมขังได้ รวมทั(งองค์กรเอกชน 
และองค์กรระหว่างประเทศ เมื0อมีการรอ้งขอและไดร้ับอนุญาต
ก่อน คณะกรรมการตั(งขอ้สงัเกตว่าถอ้ยแถลงของคณะผูแ้ทนของ
รฐัภาคีแสดงความหวงัวา่ จะดําเนินการภาคยานุวตัิพิธีสารเลือก
รั บ ข อ งอ นุ สั ญ ญ า ภ า ย ใน  พ .ศ .2557 อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม
คณะกรรมการยงัคงห่วงใยวา่ ยงัขาดการตรวจสอบสถานที0คุมขงั
ทุกประเภทและทั(งหมดอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเป็น
อิสระ (ขอ้ 2, 11 และ ขอ้ 12) 
รฐัภาคีพึง 
 (ก) ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตรวจเยี�ยมสถานที�
ควบคุมตัวทั"งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ ทั"งโดยการตรวจ
เยี�ยมปกติ และการตรวจเยี�ยมโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 


