
การอุม้หายในสงัคมไทย



ผลกระทบจากกรณีการทรมาน บังคับใหสู้ญหาย

สถานการณก์ารละเมิดสิทธิในชีวิตและรา่งกายในรูปแบบการ

ทรมาน/ บงัคบัใหสู้ญหาย มีความรุนแรงมาก และถา้เกิดข้ึน
อยา่งเป็นระบบอาจหมายถึงการกระท าท่ีเป็นอาชญกรรมตอ่
มนุษยชาติที่ส่งผลตอ่

➢หลกันิติรฐั นิติธรรม

➢หลกัการตามกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายไทย

➢หลกัสิทธิมนุษยชน

➢ส่งผลตอ่สงัคม เช่น การเลือกปฏิบตัิทางเช้ือชาติ วฒันธรรม 

และศาสนา

➢มากกว่าเรื่องกฎหมายเทา่นั้น  เป็นเรื่องของศิลธรรมและ
ความเป็นมนุษยผ์ลกระทบตอ่สงัคม ชุมชน และบุคคล

➢ญาติของผูสู้ญหายถือว่าเป็นเหยื่อของการทรมานดว้ย





ธนรัตน์  ทัง่ทอง

ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์                 ประจ าส านักประธานศาลฎีกา



การเชิญตัวบุคคล/ การไปรายงานตัว

การเชิญตวับุคคลดว้ยอ านาจดงักล่าว แมจ้ะมีการก าหนดใหไ้ปรายงานแต่

การก าหนดใหร้ายงานตวัน้ันหากไม่ไปมีบทโทษทางอาญา จึงเท่ากบัว่า ไม่ใช่การ

เชิญตวั แต่เป็นการไปมอบตวัตามกฎหมายอาญาท าใหเ้กิดสิทธิของผูถู้กจับตาม

มาตรา 7 (1) ในทนัที โดยจะอา้งกฎหมายหรือค าสัง่ของตนเองอีกไม่ได้ เพราะไม่มี

รายละเอียดของการก าหนดสิทธิในกระบวนการยุติธรรมไวด้งัน้ี

ผูถู้กเชิญตวัทุกคนตอ้งไดร้บัสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเท่าเทียมกนัอย่าง

เสมอหนา้ตามหลกักฎหมายสากล

การจ ากดัสิทธิผูถู้กเชิญตวั (ผูถู้กจบั) ในการไม่ใหพ้บทนายความ แพทยห์รือบุคคลท่ี

รอ้งขอจึงเป็นการละเมิดกฎหมายภายในประเทศท่ียงัมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หากมีการใช้

วิธีการบงัคบัขู่เข็ญใหไ้ป (abduction) หรือการจบักุมควบคุมตวั (arresting)
ดว้ยเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการปรบัทศันคติตามอ านาจคสช. ย่อมก่อใหเ้กิดสิทธิใน

กระบวนการยุติธรรมตามมาตรา 7 (1) ดว้ยเช่นกนั



ม. 7 /1 

1.มาตรา 7/1

ผูถู้กจบัหรือผูต้อ้งหาซึ่งถูกควบคุมหรือขงัมีสิทธิแจง้หรือขอใหเ้จา้พนักงาน

แจง้ใหญ้าติ หรือผูซ่ึ้งผูถู้กจบัหรือผูต้อ้งหาไวว้างใจทราบถึงการถูกจบักุม

และสถานท่ีท่ีถูกควบคุมในโอกาสแรก และใหผู้ถู้กจบั หรือผูต้อ้งหามีสิทธิ

ดงัต่อไปน้ีดว้ย

(1) พบและปรึกษาผูซ่ึ้งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตวั

(2) ใหท้นายความหรือผูซ่ึ้งตนไวว้างใจเขา้ฟังการสอบปากค าตนไดใ้นชั้น

สอบสวน

(3) ไดร้บัการเยีย่มหรือติดต่อกบัญาติไดต้ามสมควร

(4) ไดร้บัการรกัษาพยาบาลโดยเร็วเม่ือเกิดการเจ็บป่วย



การควบคุมตัวบุคคล

การควบคุมตัวบุคคลไวเ้พื่อการปรับทัศนคติ 7 วนัอาจเขา้ข่าย

การควบคุมตวัไมช่อบ ในท่ีน่ีตามหลกัสิทธิมนุษยชนน้ัน “ทุกคน

มีสิทธิท่ีจะไดร้ับเสรีภาพและความปลอดภัยในตัวบุคคล ไม่มี

ใครสมควรถูกจับกุมหรือกักขังโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย” และ

เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้ นฐานท่ีระบุวา่การควบคุมตวั

บุคคลโดยไม่ใหต้ิดต่อกับโลกภายนอกเป็นการควบคุมตัวไม่

ชอบ เพราะเป็นการละเมิดกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมืองและเส่ียงต่อการละเมิดสิท ธิ

มนุษยชนในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การทรมาน การปฏิบัติหรือ

ลงโทษอย่างไรม้นุษยธรรม ย ้ายีศักด์ิศรี การบังคับใหสู้ญหาย 

เป็นตน้



การควบคุมตัวตามอ าเภอใจ

•การควบคุมตัวตามอ าเภอใจ (การควบคุมตัวไม่ชอบ)หมายถึง การ

กระท าท่ีเป็นการควบคุมตวัท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายและ/หรือ โดยไม่อาจ

คาดคะเนได ้โดยไม่มีหลักเกณฑ ์หรือโดยปราศจากมูลอนัจะอา้งได้ตาม

กฎหมาย

• โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีการกระท าใดๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากเจา้พนักงานของ
รัฐ หรือบุคคลอื่นท่ีกระท าในฐานะของเจา้พนักงานของรัฐหรือโดยการ   

ยุยงส่งเสริม ความยนิยอม หรือการน่ิงเฉยของเจา้พนักงานของรฐั

•หรือท่ีเป็นการพรากเสรีภาพไปจากบุคคลหน่ึงโดยการจบับุคคลน้ันไปขงั
ในเรือนจ าหรือในสถานท่ีใดท่ีมีลกัษณะการคุมขงัเหมือนเรือนจ า

•โดยปราศจากเหตุผลของการกกับริเวณท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมาย , ไม่มี

เหตุอนัควรหรือ ไม่จ าเป็นในพฤติการณ์ของคดีและ/หรือการปฏิบติัตาม

กระบวนการต่างๆ ซ่ึงไดก้ าหนดไวโ้ดยกฎหมายวา่ดว้ยกระบวนการจับกุม

และการคุมขงั



การควบคุมตัวลับ หรือในสถานท่ีลับ

▪ยอมรบัวา่มีการจบักุม ควบคุมตวั

▪แต่ไมเ่ปิดเผยสถานท่ีควบคุมตวั

▪(ไมใ่หเ้ยีย่ม ขาดการติดต่อจากโลกภายนอก)

▪เป็นระยะเวลายาวนาน เช่น เกิน 24 ชม. 48
ชม. หรือมากกวา่น้ัน



นักโทษทางความคิด / นักโทษทางการเมือง
▪บุคคลท่ีแสดงออกทางความคิดเห็นโดยไม่ไดใ้ชค้วามรุนแรงและไม่มีลกัษณะท่ีเป็น

การสรา้งความเกลียดชงัดว้ยพ้ืนฐานของการเลือกปฏิบติั 

▪แมค้สช.จะอา้งกฎหมายของตนในการใชอ้ านาจเชิญตวั และต่อมาควบคุมตวัน้ันก็

พิจารณาไดว้่าไม่มีอนัควร หรือไม่จ าเป็น เน่ืองจากการเชิญตวัพึงกระท าไดบ่้อยครั้ง

โดยไม่จ าเป็น  จึงเป็นการควบคุมตวัเกินจ าเป็น  

▪การควบคุมตวับุคคลท่ีการแสดงออกทางความคิดเห็นทางการเมืองเป็นไปใน

แนวทางสนัติวิธีท่ีควรไดร้บัการเคารพน้ันเป็นการบงัคบัใชก้ฎหมายค าสัง่ท่ีเกินความ

จ าเป็นและไม่สมควร

▪ดงัท่ีองคก์รสิทธิมนุษยชนไดร้ะบุรบัรองถึงสถานะของผูถู้กควบคุมตัวอนัเน่ืองมาจาก

การแสดงความคิดเห็นของตนว่า “นักโทษทางความคิด” หรือท่ีเรียกว่า Prisoners 
of Conscience ขอ้เรียกรอ้งต่อนักโทษทางความคิดแมจ้ะถูกบงัคบัใชก้ฎหมายใน
ประเทศน้ันๆ คือการเรียกรอ้งใหมี้การปล่อยตวัโดยไม่มีเง่ือนไข



การอุม้หาย / ENFORCED 
DISAPPEARANCES

❑จบักุม คุมขงั ลกัพา หรือกระท าการดว้ยประการใดใดท่ีเป็น

การลิดรอนเสรีภาพในร่างกายบุคคล

❑โดยจนท.รฐั หรือบุคคล กลุ่มบุคคลท่ีไดร้บัค าสัง่ สนับสนุน    

รูเ้ห็นเป็นใจของจนท.รฐั

❑มีการปฏิเสธวา่มิไดม้ีการจบักุม คุมขงั ลกัพา หรือกระท าการ

ใดใดท่ีเป็นการลิดรอนเสรีภาพในร่างกาย 

❑หรือมีการปกปิดชะตากรรมหรือท่ีอยูข่องบุคคลน้ัน



รูปแบบการทรมานท่ีพบ

▪การทุบต ีแตะ ตอ่ย ตบหนา้ ทุบท่ีทา้ยทอย ดว้ยมือ

หรือ ปืน

▪การตบที่บอ้งหู กดท่ีติง่หูจนท าใหไ้ม่สามารถขยบักรามหรือ

คางได ้และไม่สามารถรบัประทานอาหารได้

▪การข่มขู่ดว้ยการเอาปืนจี้ หวั หรือ ขู่ท  ารา้ยบุคคลใน

ครอบครวั การท าใหห้ายไป

▪การใหเ้ปลือยตอ่หนา้เพศตรงขา้ม เหยยีบ , ขยี้  หรือ ดึง 

อวยัวะเพศอยา่งแรง 



รูปแบบการซอ้มทรมานท่ีพบ

▪การท าใหข้าดอากาศหายใจทั้งครอบดว้ยถุงพลาสตกิ การรดัคอ การจุม่ศีรษะ

ลงในอ่างน ้าหรือโยนลงในบ่อน ้า

▪การชอ๊ตดว้ยไฟฟ้า

▪การใหส้ิ่งแปลกปลอมเขา้สูร่่างกายเช่นการวางรงัมดแดงบนศีรษะ การฉีด

สารบางอยา่งสูร่่างกาย และการบงัคบัใหด่ื้มสารบางอยา่งที่มีกล่ินน ้ามนั

▪ใหน้อนในหลมุขนาดท่ีว่าไม่คบัแคบและลึกมากนัก หวัอยูเ่หนือพื้ นดิน 

จากน้ันก็เอาดินทรายมาถมในหลมุจนมิด และก็เอาน ้ามาราดบนทรายท่ีถม

ตอ่มาทหารก็รุมการท ารา้ยทรมานสารพดั (เตะ ตบ ตอ่ย ทุบดว้ยเทา้ มือ ปาก 

และดา้มปืนยาวM16)

▪ใหน้อนคว า่ราบไปกบัพ้ืนท่ีเป็นคูน ้าและเจา้หนา้ท่ีเดินบนหลงั

▪การจี้ ตามร่างกายดว้ยบุหร่ีท่ีมีไฟ





การส่งเสริมสิทธิในการรอ้งเรียน

เก่ียวกับการทรมาน /การอุม้หาย(1 )

▪อธิบายถึงมาตรฐานสากลเร่ืองการรอ้งเรียนหมายถึงอะไร  หากมี

การรอ้งเรียนแลว้ตอ้งมีการสืบสวนสอบสวน

▪ส่งเสริมสิทธิในการรอ้งเรียนเก่ียวกบัการทรมานวา่มีความส าคญั

อยา่งไร  เชน่ ท าใหเ้ร่ิมตน้การสืบสวนสอบสวน  เร่ิมตน้การหา

พยานหลกัฐาน  เรียกคืนศกัด์ิศรี   ไดร้บัการเยยีวยา น าคนผิดมา

ลงโทษ ป้องกนัไม่ใหเ้กิดกบับุคคลอ่ืนอีก เป็นตน้

▪ชี้ แจง้วา่ใครควรมีสิทธิในการรอ้งเรียนเร่ืองการทรมานและเม่ือไร  

ผูเ้สียหาย ญาติ  ทนายความ อาสาสมคัร  หน่วยบงัคบับญัชา

องคก์รในประเทศ  องคก์รระหวา่งประเทศต่างๆ 



การส่งเสริมสิทธิในการรอ้งเรียน

เก่ียวกับการทรมาน (2 )

▪แสวงหาช่องทางการส่งต่อเร่ืองรอ้งเรียนเพื่อการแกไ้ขเหตุการณ์

เฉพาะ  การสืบสวนสอบสวน การด าเนินคดี แพ่ง อาญา ปกครอง

▪หลกัการรอ้งเรียน ใหร้อ้งเรียนกบัเจา้หน้าท่ีท่ีควบคุมตวั หรือ

ผูบ้งัคบับญัชา และถา้จ าเป็นรอ้งเรียนต่อเจา้หน้าท่ีมีส่วนในการ

ตรวจสอบ หรือเจา้หน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีปรบัปรุงแกไ้ข  หรือการยืน่ต่อ

องคก์ารสหประชาชาติ

▪ลดขอ้จ ากดัผูถู้กคุมขงัและบุคคลอ่ืนๆ มีสิทธิในการรอ้งเรียน 

▪เพิ่มประสิทธิภาพในการแสวงหาพยานหลกัฐาน การจดบนัทึก

การใชห้ลกัการอิสตนับูล นิติวทิยาศาสตร ์จิตวทิยา ฯลฯ



การส่งเสริมการหา้มทรมานอย่างเด็ดขาด 

รณรงค์ใหป้ระเทศไทยตอ้งด าเนินการดังน้ี (1)

▪ประเทศไทยตอ้งป้องกนัไมใ่หม้ีการทรมาน  ออกกฎหมายหา้ม

ใหก้ารทรมานเป็นขอ้หาอาญา   มีโทษท่ีเหมาะสมทั้งผูก้ระท า

และผูยุ้ยง รูเ้ห็นเป็นใจ

▪เม่ือมีการทรมานเกิดขึ้ น  ตอ้งด าเนินการเพื่อใหแ้น่ใจวา่เร่ือง

รอ้งเรียนส่ิงท่ีเกิดขึ้ นน้ัน ผูถู้กทรมานจะไดร้บัโอกาสในการ

รอ้งเรียนขอความเป็นธรรมโดยไมถู่กท าใหต้กเป็นเหยื่อซ ้าสอง



การส่งเสริมการหา้มทรมาน/อุม้หายอย่างเด็ดขาด 
รณรงค์ใหป้ระเทศไทยตอ้งด าเนินการดังน้ี (2)

•เม่ือมีการรอ้งเรียนเร่ืองการทรมานน้ัน  ประเทศไทยตอ้ง
สืบสวนสอบสวนอยา่งเต็มท่ี โดยพลนั เป็นอิสระและอยา่งมี

ประสิทธิภาพ

•เม่ือมีการสืบสวนสอบสวนขอ้กล่าวหาวา่มีการทรมานเกิดขึ้ น
แลว้น้ัน  รฐัภาคีจะตอ้งมีส่วนรบัผิดชอบทางกฎหมายในการน า

คนผิดมาลงโทษอยา่งเป็นธรรมตามกฎหมาย และใหเ้หยือ่

สามารถไดร้บัการชดเชยเยยีวยาอยา่งเหมาะสม



มาตรฐานสากลเรื่องพันธกรณีท่ีรัฐตอ้ง

ด าเนินการสืบสวนสอบสวนเรื่องการทรมาน

ค าวา่ “โดยพลนั” หมายความวา่อยา่งไร ในการสืบสวน
สอบสวนเร่ืองการทรมาน

ค าวา่ “เป็นกลาง” หมายความวา่อยา่งไร ในการสืบสวน
สอบสวนเร่ืองการทรมาน

ค าวา่ “ท่ีมีประสิทธิภาพ” หมายความวา่อยา่งไรในการสืบสวน
สอบสวนเร่ืองการทรมาน



โดยพลัน

•โดยทนัทีหลงัไดร้บัเร่ืองรอ้งเรียนเก่ียวกบัการทรมาน

•การสืบสวนสอบสวนไม่ควรจะเกิดขึ้ นถา้พบวา่เป็นขอ้รอ้งเรียนท่ีไม่มีมลู หรือไม่
มีน ้าหนักน่าเช่ือถือใดๆ   

•ขอ้กล่าวหาทั้งหมดตอ้งมีการสืบสวนสอบสวนและเจา้พนักงานของรฐัท่ีถูก
กล่าวหาควรมีค าสัง่ใหอ้อกจากหนา้ท่ีไวก้่อน  อยา่งไรก็ดี การพกัราชการไว ้

ก่อนควรจะเกิดขึ้ นเม่ือพบวา่ขอ้กล่าวหามีน ้าหนักน่าเช่ือถือพอสมควร   

•เร่ืองรอ้งเรียนทุกเร่ืองถา้ไม่ใช่เร่ืองรอ้งเรียนท่ีตลก หรือไม่มีน ้าหนักน่าเช่ือถือ
ใดๆ   ในหลกัการฯ ไดร้ะบุวา่ เร่ืองรอ้งเรียนทุกเร่ืองควรไดร้บัการตอบรบัและ

ด าเนินการโดยพลนัและตอบกลบัอยา่งไม่ล่าชา้



“โดยเป็นกลาง” IMPARTIAL

•“ความเป็นกลาง”เป็นกุญแจส าคญัท่ีส าคญัท่ีสุดในการสืบสวนสอบสวน
เรื่องการทรมาน      

• “ความเป็นกลาง” หมายถึงปราศจากความล าเอียง

• ไมใ่ช ่ความเป็น“อิสระ”ซ่ึงหมายถึงไมเ่ป็นการสืบสวนสอบสวนโดย

บุคคลท่ีใกลชิ้ดกบัผูถู้กกล่าวหาหรือมีความสมัพนัธก์บัผูถู้กกล่าวหา  

(อาจไมรู่จ้กัใกลชิ้ดกนั แต่ฝักใฝ่ก็ได)้

•มีอคติเพราะเขาไมไ่ดพ้ิจารณาหลกัฐานทั้งสองฝ่ายอยา่งเป็นธรรม

•มีความจ าเป็นท่ีรฐัควรจดัใหมี้หน่วยงานอิสระท่ีไดร้บัมอบหมายใหร้บั
เรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกบัการทรมานและปฏิบติัท่ีไมเ่หมาะสม  เพื่อท า

สืบสวนสอบสวนและสรา้งความยุติธรรม



“ท่ีมีประสิทธิภาพ”

•รายงานการสืบสวนสอบสวนควรจดัท าขึ้ นในเวลาท่ีเหมาะสม โดยมีแนว
ทางการสืบสวนหาขอ้เท็จจริง  

•วธีิการสืบสวนสอบสวน  

•วธีิการในการประเมินพยานหลกัฐาน พรอ้มกบัการเขียนบทสรุปและ
ขอ้เสนอแนะ 

•โดยอยูบ่นพื้ นฐานขอ้เท็จจริงและวธีิการท่ีไดม้าตามกฎหมาย รายงานท่ี

สมบูรณค์วรจดัท าเผยแพร่ต่อสาธารณะ



แนวทางของศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป 

การสืบสวนสอบสวนกรณีทรมาน

“ความมีประสิทธิภาพของการเยยีวยากรณีการทรมาน  

หมายถึงการปฏิบติัตามภาระหนา้ท่ีในการสืบสวนสอบสวน

อยา่งเต็มท่ีและอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยตอ้งด าเนินการใหม้ีการ

ชี้ ตวัผูก้ระท าผิดและลงโทษผูก้ระท าผิดท่ีมีส่วนรบัผิดชอบในการ

ปฏิบติัท่ีไมถู่กตอ้ง  และตอ้งอนุญาตใหผู้ร้อ้งเรียนไดเ้ขา้ถึงขอ้มลู

ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนดว้ย”



เจา้พนักงานของรัฐจะตอ้งปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้

การสืบสวนสอบสวนมีประสิทธิภาพได้

มาตรฐานสากล

•เจา้พนักงานของรฐัจะตอ้งปฏิบติัเพื่อใหเ้หยือ่ท่ีถูกทรมานไดร้บั
การปกป้องและท าอยา่งไรท่ีพวกเขาจะไดร้บัสิทธิในการมีส่วน

ร่วมในการสืบสวนสอบสวน

•เจา้พนักงานของรฐัจะตอ้งมีมาตรการเพื่อใหผู้ต้อ้งขงัและผูอ่ื้น
ไดร้บัสิทธิรอ้งเรียนเกี่ยวกบัการทรมานและจดัใหม้ีการสืบสวน

สอบสวน

•มีนโยบายท่ีสัง่การหรือเป็นกฎระเบียบบงัคบัหรือไม่ท่ีใหเ้จา้
พนักงานของรฐัและเจา้หนา้ท่ีระดบับริหารตอ้งสืบสวนสอบสวน

การรอ้งเรียนเร่ืองทรมานจากเหยือ่ 



วิธีการท่ีดี ไดแ้ก่

•การสืบสวนสอบสวนขอ้กล่าวหาน้ันควรมีเหตุมีผลและสมควร
แกเ่วลา

• ไมม่ีอคติ

•มีทศันคติของเจา้หนา้ท่ีท่ีดีต่อเหยือ่และผูท่ี้ถูกกล่าวหา

•การสอบถามพยานท่ีทนัท่วงที/โดยพลนั

•การคน้หาพยานหลกัฐานในสถานท่ีเกิดเหตุ (ยกตวัอยา่งเชน่ 
การคน้สถานท่ีคุมขงั  ตรวจสอบบนัทึกการควบคุมตวั  หรือการ

ตรวจร่างกายโดยแพทยท่ี์มีการรบัรอง); 



ขอ้เสนอเพิ่มเติม การสืบสวนสอบสวน

•เป็นไปไดห้รือไมท่ี่ประเทศไทยจะเปิดโอกาสใหมี้การสืบสวนสอบสวนโดย
รฐัเองแมว้า่จะไมมี่เรื่องรอ้งเรียน  ถา้มีมลูวา่มีการทรมานเกิดขึ้ น  

•เหตุผลหน่ึงเป็นเพราะวา่ในบางกรณีผูถู้กทรมานอาจไมอ่ยูใ่นภาวะท่ี
สามารถรอ้งเรียนได ้ เชน่กรณีท่ีเสียชีวติ หรือไดร้บับาดเจ็บสาหสั ท่ีไม่

สามารถด าเนินการใดๆไดเ้อง  หรือมีขอ้จ ากดัทางภาษา  ไมรู่ก้ฎหมาย 

ไมมี่ทนายสิทธิฯ

•กรณีกล่าวหาต่าง ๆ ท่ีไดม้าจากการท างานขององคก์รพฒันาเอกชนหรือ
บุคคลต่าง ๆ ก็น่าจะมีมลูน่าเช่ือถือเพียงพอ 



เจา้หน้าท่ีบังคับใชก้ฎหมายควรท่ีจะด าเนินการ

เพื่อคุม้ครองสิทธิของผูต้กเป็นเหยื่อการทรมาน/
อุม้หาย ดังน้ี

1. แจง้ใหท้ราบวา่มีการชดเชยเยียวยาและมีวธีิรอ้งเรียนอยา่งไร

2. ตอ้งจดัใหพ้บทนายความ แพทย ์และสมาชิกของครอบครวั  และในกรณีท่ีเป็นชาว

ต่างประเทศ  จดัใหพ้บผูแ้ทนสถานทูตหรือกงสุล

3. ใหย้ื่นหนังสือรอ้งเรียนใหก้บัหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งอยา่งเป็นความลบั โดยไมล่่าชา้

4. ใหส้ามารถยื่นหนังสือรอ้งเรียนต่อหน่วยงานภายนอกได ้ เช่น หน่วยงานในกระบวนการ

ยุติธรรม และหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีตรวจเยี่ยม  รวมทั้งการใหสิ้ทธิในการติดต่อส่ือสารอยา่ง

เสรีกบัหน่วยงานน้ันๆ 

5. บงัคบัสัง่การใหเ้จา้หน้าท่ีไดร้บัมอบหมายท าการสืบสวนสอบสวน

6. มีระบบการสืบสวนสอบสวนอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสิทธิท่ีจะไดร้บัการตรวจรา่งกาย

อยา่งทนัท่วงที



ขอ้เสนอของยูเอ็นต่อประเทศไทยกรณี

ทรมาน (1)

1. ขอใหแ้กไ้ขกฎหมายใหก้ารทรมานเป็นความผิดอาญาโดยไมช่กัชา้

2. ทบทวนการใชก้ฎหมายพิเศษดา้นความมัน่คง เชน่ไมค่วรควบคุมตวั

โดยไมต่ั้งขอ้หา ไมใ่หติ้ดต่อญาติทนายความ หา้มไมใ่หย้กเวน้

ความผิดจนท. หา้มใชค้ าสารภาพท่ีไดจ้ากการทรมานเป็นหลกัฐาน

ในชั้นศาล

3. รฐัภาคีควรใชม้าตรการท่ีจ าเป็นทั้งหมดเพื่อป้องกนัการบงัคบัให้

สูญหาย และเพื่อการต่อสูก้บัการลอยนวลพน้ผิดเน่ืองจากความผิด

ฐานบงัคบัใหสู้ญหายยงัไมมี่



ขอ้เสนอของยูเอ็นต่อประเทศไทยกรณี

ทรมาน (2)

4. ป้องกนัไมใ่หผู้ก้ระท าผิดกรณีทรมานลอยนวลรฐัควรด าเนินการตามเหลา่น้ีโดยเรง่ดว่น:

(ก) ประณามต่อสาธารณะ ควบคู่ไปกบัการเตือนอย่างชดัแจง้ว่าผูก้ระท าการดงักล่าวหรือยินยอม รู ้
เห็นเป็นใจในการกระท าทรมาน จะถูกด าเนินคดีอาญา หากมีค าพิพากษาว่ากระท าผิดจริงจะตอ้งรบั

โทษตามความสมควรแก่ความผิด

(ข) ใชม้าตรการท่ีจะไดร้บัการสอบสวน ทนัที อย่างละเอียด และยุติธรรม โดยหน่วยงานพลเรือนท่ีเป็น
อิสระอย่างเต็มท่ี ผูก้ระท าผิดจะถูกด าเนินคดี และหากพบว่ามีความผิดจริงตามขอ้กล่าวจะตอ้งไดร้บั

การลงโทษตามสมควรแก่พฤติการณแ์ห่งความผิด

(ค) พกัการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่ในระหว่างการสืบสวนขอ้กล่าวอา้งว่ามีการกระท าทรมานและการ
ปฏิบติัท่ีโหดรา้ย

(ง) ด าเนินการใหแ้น่ใจว่าบุคลากรทางทหารจะไดร้บัการพิจารณาคดีในศาล       พลเรือน ส าหรบั
ขอ้หาการกระท าการทรมานและการกระท าอื่นๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนั

(จ) จดัท าระบบรบัขอ้รอ้งเรียนท่ีเป็นอิสระส าหรบัทุกคนท่ีถูกลิดรอนเสรีภาพ



ขอ้เสนอของยูเอ็นต่อประเทศไทยกรณี

ทรมาน (3)

5. การคุม้ครองพยานและผูต้กเป็นเหยือ่ รวมถึง ญาติ

(ก) แกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญตัิคุม้ครองพยานฯ เพื่อใหค้รอบคลุมการด าเนินการ
ใดๆ รวมทั้งการด าเนินคดีทางแพ่ง คดีปกครอง และการขยายประเภทของบุคคลที่

สามารถไดร้บัการคุม้ครอง

(ข) ใหค้วามมัน่ใจว่าผูก้ระท าผิดจะไม่มีอิทธิพลต่อกลไกการคุม้ครองพยาน และ
ผูก้ระท าผิดจะตอ้งรบัผิด

(ค) ด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อแจง้ใหป้ระชาชนทราบว่ามีพระราชบญัญตัิคุม้ครอง
พยานฯ และใหพ้ยานในกรณีการกระท าทรมานสามารถเรยีกรอ้งบรกิารคุม้ครองพยาน

ได้

(ง) การยกเลิกการด าเนินคดีหม่ินประมาททางอาญาหรอืการใหค้วามคุม้ครองแก่ผู ้
รอ้งเรยีนและพยานในกรณีที่เก่ียวกบัการกระท าทรมานจากการด าเนินคดีดงักล่าว



ขอ้เสนอของยูเอ็นต่อประเทศไทยกรณี

ทรมาน (4)

การป้องกนัการทรมานและการประติบตัิและการลงโทษท่ีโหดรา้ย ไรม้นุษยธรรม หรือย า่ยี

ศกัด์ิศรี

(ก) ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามีการตรวจเยี่ยมสถานท่ีควบคมุตวัทั้งหมดอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งโดย

การตรวจเยี่ยมปกติ และการตรวจเยี่ยมโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยการตรวจสอบ

ระดบัชาติและระดบัระหว่างประเทศ ท่ีเป็นอิสระ การตรวจสอบยงัรวมถึงการตรวจสอบจาก

องคก์รพฒันาเอกชน 

(ข) น าเสนอขอ้เสนอแนะจากการตรวจเยี่ยมเผยแพร่สู่สาธารณะ และติดตามผลของระบบการ
ตรวจสอบดงักลา่ว

(ค) เก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ี เวลา และระยะเวลา การตรวจสอบ รวมถึงการตรวจ
เยี่ยมโดยไม่แจง้ลว่งหนา้ ตามสถานท่ีท่ีควบคมุบุคคลท่ีสูญส้ินเสรีภาพ ตลอดจนขอ้คน้พบและ

การติดตามผลของการตรวจเยี่ยมดงักลา่ว

(ง) ใหส้ตัยาบนัพิธีสารเลือกรบัของอนุสญัญาตอ่ตา้นการทรมานและประติบตัิ หรือการลงโทษท่ี
โหดรา้ย ไรม้นุษยธรรม หรือย  า่ยีศกัดิ์ศรี และจดัตัง้กลไกป้องกนัการทรมานแห่งชาติ



ขอ้เสนอของยูเอ็นต่อประเทศไทยกรณี

ทรมาน (5)

รฐัภาคีควรใหแ้น่ใจว่า กสม. สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตาม
อาณตัิของตน ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการปารีส (มติสมชัชาแห่งสหประชาชาติ 
ท่ี 48/134, โปรดพิจารณา ภาคผนวก ) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโดยการเสริมสรา้ง
บทบาทของกสม. ในการด าเนินการตรวจเยี่ยมโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการรบัฟังถอ้ยค าจากผูถู้กควบคมุตวัเป็นการลบั

รฐัภาคีควรน าขอ้เสนอแนะของ กสม. มาปฏิบตัิ และใหห้ลกัประกนัความเป็น
อิสระและการมีตวัแทนจากองคป์ระกอบท่ีมีความหลากหลายของกสม.

คณะกรรมการฯแนะน าใหร้ฐัภาคีพิจารณาทบทวนขั้นตอนการเลือกสรร

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) ท่ีเคยเป็นมา ใหมี้มุมมองท่ีจะเพ่ิม
จ  านวนของคณะกรรมาธิการ และเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้แ้ทนองคก์รพฒันาเอกชน

ดา้นสิทธิมนุษยชนมีสว่นรว่ม



ขอ้เสนอของยูเอ็นต่อประเทศไทยกรณี

ทรมาน (6)

การอบรมเจา้หนา้ที่รฐั

(ก) จดัใหม้ีโครงการฝึกอบรมโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง เจา้หน้าท่ีต ารวจและเจา้หน้าท่ีราชทณัฑม์ีความ
ตระหนักถึงบทบญัญติัของอนุสญัญา และเขา้ใจวา่จะไมย่ินยอมใหม้ีการละเมิดโดยเด็ดขาด แต่จะมี

การตรวจสอบและน าผูก้ระท าผิดเขา้สู่กระบวนการยุติธรรม

(ข) จดัใหม้ีการฝึกอบรมเฉพาะทางดา้นวธีิตรวจสอบวา่มีการทรมานและการประติบติัท่ีโหดรา้ย
หรือไม ่ รวมทั้งการฝึกอบรมการใช ้คู่มือการสืบสวนและการบนัทึกการกระท าทรมานและการประ

ติบติั หรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดรา้ย ไรม้นุษยธรรม หรือย า่ยีศกัด์ิศรีอยา่งมีประสิทธิภาพ (พิธี
สารอิสตนับลู) ส าหรบับุคลากรท่ีเกี่ยวขอ้งทุกคน รวมทั้งบุคลากรการแพทย์

(ค) เสริมสรา้งความพยายามท่ีจะใชว้ธีิการท่ีมีความอ่อนไหวทางเพศในการฝึกอบรมผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง
ในการดูแลการสอบสวน หรือการปฏิบติัต่อสตรี ท่ีอยูภ่ายใตก้ารจบักุมคุมขงัหรือจองจ าในทุก

รูปแบบ

(ง) ประเมินประสิทธิภาพและผลกระทบของโครงการการฝึกอบรมและการใหศึ้กษาต่อเหตุการณ์
การทรมานและการปฏิบติัท่ีโหดรา้ย



ขอ้เสนอของยูเอ็นต่อประเทศไทยกรณี

ทรมาน (7)

ประเทศไทยควรรวบรวมขอ้มูลสถิตทิี่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบการ

ปฏิบตัติามอนุสญัญาในระดบัชาต ิรวมถึง(1)ขอ้มูลเก่ียวกบัการ
รอ้งเรียน การสอบสวน การด าเนินคดี และการตดัสินลงโทษกรณีการ

กระท าทรมานและการประตบิตัทิี่โหดรา้ย (2)การเสียชีวิตระหว่าง
ถูกควบคุมตวั การวิสามญัฆาตกรรม การบงัคบัใหบุ้คคลสูญหาย 

ความรุนแรงอนัมีทางเพศ การคา้มนุษย ์

(3)และขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการชดเชย การชดใชแ้ละการฟ้ืนฟู

เยยีวยาใหก้บัผูป้ระสบการกระท าทรมาน เม่ือรวบรวมแลว้พึงสง่

ขอ้มูลดงักลา่วไปยงัคณะกรรมการ CAT


