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วันที่  ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 

เรื่อง ขอหวงกังวลตอความพยายามของสำนักงานตำรวจแหงชาติที่ผลักดันใหรัฐบาลตราพรก.เลื่อนการบังคับใช

พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหบุคคลสญูหาย พ.ศ. ๒๕๖๕  

เรียน    นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 

อางถึง 1.หนังสือสำนักงานตำรวจแหงชาติ ที่ ตช ๐๐๑๑.๒๔/๖๔ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ 

2. หนังสือคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาติ ที่ สม ๐๙๐๒ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ 

 3. หนังสือคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ วุฒิสภา ที่ สว (กมธ ๓) ๐๐๑๙/๓๙๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ 

4. หนังสือสำนักงานอัยการสงูสุด ที่ อส ๐๐๐๗(พก)/ว๕๒ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 

5. คำสัง่สำนักงานตำรวจแหงชาติ ที่ ๑๗๘/๒๕๖๔ เรื่อง การบันทกึภาพและเสียงการตรวจคน จบักมุ และการ

สอบสวนคดีอาญา 

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเปนองคกรไมแสวงหากำไรและเปนองคกรสิทธิมนุษยชนที่ไดร ับการรับรองโดย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) มูลนิธิฯ ทำงานดานการสงเสรมิและคุมครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิในการ

เขาถึงความยุติธรรมของประชาชน โดยเฉพาะกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจาหนาที่รัฐ โดยการทรมาน และการ

ปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือย้ำยีศักด์ิศรีและการบังคับใหสูญหาย  

หลงัจากที่ พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ ไดประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา และจะมผีลบังคับใชในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ แตสำนักงานตำรวจแหงชาติและพวก ไดใช

ความพยายามอยางเต็มที่ ในการขอเลือ่นการบังคับใช พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการทรมาน ฯ ดังกลาว โดยต้ังแต

เดือนมกราคมทีผ่านมา วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักงานตำรวจแหงชาติ โดย พลตำรวจเอกดำรงศักด์ิ กิตติประภัสร        

ผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ (ผบ.ตร.) ไดทำหนังสือถึง สมศักด์ิ เทพสทุิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม วามีปญหา

ขัดของในการเตรียมการปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาวและไดระบุอปุสรรคและขอขัดของในการปฏิบัติหนาที่ตาม

กฎหมายฉบบัดังกลาว สรปุเปนสามประเด็น ไดแก  

๑. ความไมพรอมเรื่องงบประมาณในการจัดซือ้กลองบันทึกภาพเคลื่อนไหวใหกำลงัพลเพือ่ใชปฏิบัติงาน  

๒. การเตรียมความพรอมของบุคลากรซึ่งยังขาดความรูและทกัษะในการปฏิบัติงานใหสอดคลองตาม พ.ร.บ.  

๓. ความไมชัดเจน หรือคลมุเครือในบทบัญญัติของกฎหมาย และยังไมมีระเบียบหรือแนวทางการปฏิบัติอัน

เปนมาตรฐานกลาง 

มูลนิธิฯ ไมเพียงไดรบัทราบถึงความพยายามของสำนักงานตำรวจแหงชาติและพวกในการผลักดัน รวมทั้งออก

จดหมายดังกลาว เพื่อชะลอการบังคับใช พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการทรมานฯ เทาน้ัน  แตยังไดรับขอมูลจาก

แหลงขาวที่นาเช่ือไดวา บุคคลที่เกี่ยวของในรัฐบาลของทาน อาทิ นายสมศักด์ิ เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ยุติธรรม ไดใหการตอบรบัคำขอของ สตช. แลวดวย ข้ันตอนตอไปคือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม จะไดเสนอให

คณะรัฐมนตรเีห็นชอบเพือ่ตราพระราชกำหนดเลื่อนการบงัคับใชตอไป  
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ขณะเดียวกันคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  และคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการ

คุมครองผูบริโภค วุฒิสภา ไดสงจดหมายถึงกระทรวงยุติธรรมและนายกรัฐมนตรเีนนย้ำถึงความสำคัญในการบังคับใช

กฎหมายตามกำหนด ไมควรขยายเวลาบังคับใช ทั้งยังจัดทำขอเสนอดานการดำเนินงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ ย่ิงไป

กวาน้ันหนวยงานหลักดานกระบวนการยุติธรรมอยางสำนักงานอัยการสูงสุดยังไดจัดทำแนวทางปฏิบัติวาดวยการ

ดำเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหบุคคลสญูหายแลวดวย  

จากขอมลูที่ไดรบัดังกลาว มูลนิธิฯมีขอหวงกังวลเปนอยางย่ิงถึงความพยายามของ สตช. และพวก ในการชะลอ

การบงัคับใชพ.ร.บ.ปองกันแปละปราบปรามการทรมานฯ  ซึ่งเปนกฎหมายสำคัญในการปกปองคุมครองประชาชนจาก

การละเมิดสิทธิมนุษยชนรายแรงโดยเจาหนาที่รฐั ไดแก การทรมาน การกระทำที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรอืย่ำยี

ศักด์ิศรีความเปนมนุษย และการกระทำใหบุคคลสญูหาย และยกระดับมาตรฐานสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะดานพันธกรณี

ที่ไทยมีตออนุสัญญาวาดวยการตอตานการทรมาน และการกระทำอื่นๆ ทีโ่หดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักด์ิศรี 

(CAT) ซึ่งประเทศไทยลงนามและใหสัตยาบันเมื่อป ๒๕๕๐ และอนุสญัญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทกุ

คนจากการหายสาบสญูโดยถูกบงัคับ ค.ศ. ๒๐๐๖  ซึ่งประเทศไทยไดลงนามไวแลว รอการใหสัตยาบันเมื่อพ.ร.บ.ปองกนั

และปราบปรามการทรมานฯ มผีลใชบงัคับ 

มูลนิธิฯ เห็นวาขออางของสำนักงานตำรวจแหงชาติที่ขอใหเลื่อนการบังคับใชพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการ

ทรมานและการกระทำใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ ออกไป ไมชอบดวยขอเทจ็จริงและเหตุผล เพราะสำนักงานตำรวจ

แหงชาติมีเวลาที่ตระเตรียมกำลงัพลและอุปกรณต้ังแตเมื่อป ๒๕๖๔ โดยสำนักงานตำรวจแหงชาติไดออกคำสัง่ ที่ ๑๗๘/

๒๕๖๔ เรื่อง การบันทกึภาพและเสียงการตรวจคน จบักุม และการสอบสวนคดีอาญา มาแลว ซึ่งการบงัคับใช พ.ร.บ.

ปองกันและปราบปรามการทรมานฯ ย่ิงจะชวยใหมีการจัดสรรงบประมาณมาปฏิบัติหนาที่ตามคำสั่งระเบียบภายในของ 

สตช. ไดดีย่ิงข้ึน ทั้งเห็นชัดวาขออางของสำนักงานตำรวจแหงชาติ มิใชกรณีฉุกเฉินเรงดวน ที่รัฐบาลจะเลื่อนการบงัคับใช

กฎหมายระดับพระราชบญัญัติโดยใหตราเปนพระราชกำหนด เพราะมิใชกรณีฉุกเฉิน มีความจำเปนเรงดวนอันมิอาจ

หลีกเลี่ยงได และเงื่อนไขอื่นๆตามที่กำหนดไวใน มาตรา ๑๗๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๒  แต

อยางใด 

 มูลนิธิฯ ขอเรียนตอไปวา นอกจากรัฐบาลไมมีความชอบธรรมและความจำเปนในการเลือ่นการใชบงัคับ พ.ร.บ.

ปองกันและปราบปรามการทรมานฯ ออกไป ไมวาโดยวิธีใดแลว  การเลื่อนการบงัคับใชกฎหมายดังกลาวออกไป จะ

แสดงใหเห็นถึงความ “ไมเต็มใจ” (unwilling) ของรัฐบาลในการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศทีป่ระเทศไทยมีอยู

ตามอนุสัญญาทัง้สองฉบบัดังกลาวขางตนซึ่งลาชามากวาสบิปแลว และเปนการสวนทางกบัเจตนารมณของปวงชนชาว

ไทยที่เรียกรองตองการ พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการทรมานฯ เพื่อขจัดการละเมิดสทิธิมนุษยชนรายแรงโดย

เจาหนาที่ของรัฐ ไดแกการทรมาน การกระทำที่โหดราย ไรมนุษยธรรมและย่ำยีศักด์ิศรีและการกระทำใหบุคคลสูญหาย 

ซึ่งเกิดข้ึนบอยครัง้ โดยเจตนารมณของปวงชนชาวไทยสะทอนใหเห็นจากการรณรงครวมกับองคกรภาคประชาสงัคม

มากวาสิบป และการลงมติเห็นชอบรางกฎหมายดังกลาวของสภาผูแทนราษฎรโดยมติเอกฉันท ดังน้ันรัฐบาล ซึ่งเปนฝาย

บรหิารจึงไมมีความชอบธรรมใดๆ ที่จะเลื่อนการบังคับใชกฎหมายออกไป  

จากขอเท็จจรงิและขอคิดเห็นดังกลาวขางตน มูลนิธิผสานวัฒนธรรม จงึเรียนมายังทาน ไดโปรดตรวจสอบ

หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางย่ิง กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแหงชาติ วามีความพยายามในการ

ชะลอการบังคับใชพ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหบุคคลสญูหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีการใช

อคติทางการเมืองหรือกลไกทางกฎหมายเปนเครื่องมือหรอืไม และขอใหรับรองตอสาธารณชนวาการบังคับใชกฎหมาย
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ดังกลาวจะเปนไปตามกำหนดเดิม คือ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ เพื่อธำรงไวซึ่งความยุติธรรม นิติธรรม และสิทธิ

มนุษยชน สรางบรรทัดฐานและภาพลักษณที่ดีใหกับประเทศไทยในสายตาของประชาคมโลกตอไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

          พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ 

          ผูอำนวยการ 

 

 


