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รายงานคู่ขนานการปฎบิติัตามพนัธกรณีของรฐับาลไทยต่ออนุสญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยการต่อตา้นการทรมานและ

การปฏบิติัหรือการลงโทษอื่นๆ ท่ีโหดรา้ย ไรม้นุษยธรรม หรือท่ีย า่ยศีกัด์ิศรี 

  

แปลและสรุปโดย พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ 

 

 

ขอ้ 14 ของอนุสญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยการต่อตา้นการทรมานและการปฏิบติัหรือการลงโทษอื่นๆ ท่ีโหดรา้ย ไร้

มนุษยธรรม หรือท่ีย า่ยีศกัด์ิศรี โดยมีขอ้ก าหนดใหร้ฐัภาคีทุกแห่ง “ประกนัในระบบกฎหมายของตนว่าผู้เสียหายจาก

การทรมานไดร้ับการเยียวยาและมีสิทธิสามารถบังคับคดีได้เพื่อจะไดร้ับสินไหมทดแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ 

รวมทั้งวิถีทางท่ีจะไดร้บัการฟ้ืนฟูสภาพอยา่งสมบรูณท่ี์สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได”้ คณะกรรมการเห็นว่า ขอ้ 14 มีผลบงัคบั

ใชก้บัผูเ้สียหายจากการทรมานและการปฏิบติัหรือการลงโทษอื่นๆ ท่ีโหดรา้ย ไรม้นุษยธรรม หรือท่ีย า่ยีศกัด์ิศรี (นับ

จากน้ีเรียกว่า “การปฏบิติัท่ีโหดรา้ย”)  

 

รายงานฉบบัน้ีเป็นการวิเคราะหจ์ากกรณีศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างจ านวนทั้งส้ิน 92 กรณีโดยการสมัภาษณ์จากผูไ้ดร้บั

ผลกระทบโดยตรง รวมทั้งศึกษาจากจ านวนกว่า 300 กรณีสมัภาษณ์จากญาติท่ีมารอ้งเรียนกบัหน่วยงานใหค้วาม

ช่วยเหลือทางกฎหมายในพื้ นท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้ โดยเป็นการด าเนินการร่วมกนักบัองคก์รเครือข่ายไดแ้ก่ มูลนิธิ

ผสานวฒันธรรม, มลูนิธิศูนยท์นายความมุสลิม,กลุ่มดว้ยใจ จ. สงขลา, เครือข่ายผดุงธรรมเพื่อสนัติ จชต., เครือข่าย

สิทธิมนุษยชนปาตานี,มลูนิธิไทยเพื่อคนมีปัญหาสิทธิและสถานะบุคคล และมีองคก์รท่ีสนับสนุนการจดัท ารายงานและ

การจดัส่งรายงานต่อคณะกรรมการฯไดแ้ก่ เครือข่ายแรงงานแม่โขง, สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน, ศูนยพ์ิทกัษ์

และฟ้ืนฟสิูทธิชุมชนทอ้งถ่ิน เชียงใหม่, สถาบนัวิจยัและพฒันาเพื่อเฝ้าระวงัคนไรร้ฐั, มลูนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการ

พฒันา, สถาบนัพฒันานักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน,  ศูนยป์ฎิบติัการร่วมเพื่อแกไ้ขปัญหาประชาชนบนพื้ นท่ีสูง 

(ศปส.) สมาคมศูนยร์วมการศึกษาและวฒันธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย และมลูนิธิส่งเสริมและคุม้ครอง

สิทธิมนุษยชน  จดัท าเป็นเอกสารภาษาองักฤษ 44 หน้า น าเสนอเป็นจ านวน 8 บท และมีเอกสารแนบทั้งส้ินจ านวน 

91 หน้า เป็นกรณีศึกษาทั้งส้ิน 92 กรณีและเป็นตารางผลกระทบทางดา้นจิตใจจากการทรมาน และแบบการ

สมัภาษณผ์ูไ้ดร้บัผลกระทบจากการทรมาน  โดยสรุปไดด้งัน้ี 

 
1) รายงานน าเสนอทั้งหมดเป็น 8 บท ว่าดว้ย บทท่ี 1 เร่ืองนิยามความหมายของการทรมานในกฎหมายไทย 

บทท่ี 2 การจบักุมควบคุมตวัในการใชก้ฎอยัการศึกและสถานการณ์ฉุกเฉิน บทท่ี 3 การทรมาน การปฏิบติั

หรือการลงโทษอื่นๆ ท่ีโหดรา้ย ไรม้นุษยธรรม หรือท่ีย า่ยีศักด์ิศรี และการบังคบัใหส้ารภาพ บทท่ี 4 การ

รอ้งเรียน การสืบสวนสอบสวน และการฟ้องรอ้งของผูไ้ดร้บัผลกระทบจากการทรมานในประเทศไทย บทท่ี 5 

การบงัคบัส่งกลบั บทท่ี 6 การปฏิบติัหรือการลงโทษอื่นๆ ท่ีโหดรา้ย ไรม้นุษยธรรม หรือท่ีย า่ยีศกัด์ิศรีต่อ

กรณีโรฮิงยา บทท่ี 7 การควบคุมตวัตามกฎหมายคนเขา้เมือง บทท่ี 8 สิทธิในการไดร้บัการชดเชยเยยีวยา 

 

2) ในรายงานน าเสนอวา่มีผู้ถกูควบคมุตวัที่ถกูทรมานบงัคบัให้สารภาพหรือให้ข้อมลูจริง จ านวน 86 รายจากทัง้สิน้ 
92 รายถกูละเมิดด้วยการทรมานระหวา่งการควบคมุตวั 

3) ผู้กระท าการทรมานมีทัง้เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่ทหารพราน และอาสาสมคัร การทรมานและ
การปฏิบตัิอย่างไร้มนษุยธรรมต่อผู้ถกูควบคมุตวัหนึ่งคนอาจเกิดขึน้ในหลายๆ สถานที่โดยผู้กระท าการทรมาน
จากหลายหน่วยงาน เนื่องจากมีการย้ายการควบคุมตวัไปหลายแห่ง   แต่ก็มีแนวโน้มว่าการทรมานและการ
ปฎิบตัิอย่างไร้มนษุยธรรมเกิดขึน้ในค่ายทหารและหน่วยควบคุมตวับางแห่งเท่านัน้ มิได้เกิดขึน้ทัว่ๆป เช่น ใน
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กรณีศกึษาจ านวน 86 ราย มีผู้ ได้รับผลกระทบจากการทรมานระบวุา่ตนถกูท าร้าย ทรมานท่ีคา่ยอิงคยทุธบริหาร 
จ านวน 21 ราย  ที่ศปกตร. จ านวน 8 ราย  และจ านวน 31 รายระบวุ่าตนถกูท าร้าย ทรมาน ที่หน่วยเฉพาะกิจ
ต่างๆ ในพืน้ที่จงัหวดัชายแดนใต้  การทรมานและการปฏิบตัิอย่างไร้มนษุยธรรมเกิดขึน้ระหว่างการจบักุมและ
ระหวา่งการเดินทางบนยานพาหนะด้วย  

4) มีกรณีศกึษา 58 กรณีที่ระบวุา่ตนถกูท าร้าย ทรมานและปฏิบตัิอยา่งไร้มนษุยธรรมในวนัท่ีถกูจบักมุวนัแรก  
มีกรณีศกึษา 37 กรณีทีร่ะบวุา่ตนถกูท าร้าย ทรมานและปฏิบตัิอยา่งไร้มนษุยธรรมในวนัท่ีถกูจบักุมในระยะเวลา
สามวนัแรกของการจบักมุควบคมุตวั และมีกรณีศกึษา 19 กรณีที่ระบวุา่ตนถกูท าร้าย ทรมานและปฏิบตัิอย่างไร้
มนษุยธรรมในวนัท่ีถกูจบักมุและควบคมุตวัภายในระยะเวลา 7 วนัแรก  และมีกรณีศกึษา 8 กรณีที่ระบวุ่าตนถกู
ท าร้าย ทรมานและปฏิบตัิอยา่งไร้มนษุยธรรมหลงัจากการควบคมุตวัผา่นไปแล้ว 7 วนั 

5) รูปแบบการทรมาน เป็นการมดัมือ มดัเท้า การท าให้เหมือนจมน า้ การบงัคบักดหน้าในน า้ การเตะ การชกต่อย 
การตีที่ท้อง การตีด้วยไม้พนัด้วยผ้า การกระแทกหวัใสก่ าแพง การใช้ไฟฟ้าซ๊อค  การทรมานในบางครัง้มีร่องราย
บาดแผลให้เห็น แตม่ีการทรมานและการปฏิบตัิอยา่งไร้มนษุยธรรมที่ไมป่รากฎให้เห็นร่องรอย เช่นการควบคมุตวั
ห้องเย็น ร้อน ห้องมืด และห้องที่สวา่งตลอด 24 ชม.  การขูฆ่า่ การแสดงการขูฆ่า่ด้วยอาวธุหรือการใช้ไฟฟ้าซ๊อค 
การขูว่า่จะท าร้ายบคุคลในครอบครัว การบงัคบัให้กินหรือฉีดสารเพื่อให้สลบหรือหมดสติ การใช้ถงุด าคลมุศีรษะ 
เป็นต้น 

6) การทรมาน การปฏิบตัิหรือการลงโทษอื่นๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือท่ีย ่ายีศกัดิ์ศรี ยงัไม่เป็นความผิดทาง
อาญาในกฎหมายไทย ร่างการแก้ไขกฎหมายอาญาเพื่อให้มีข้อหาความผิดการทรมานเป็นความผิดอาญาตามที่
กระทรวงยตุิธรรมเสนอตัง้แต่ปีพ.ศ. 2552 (2010) และต่อมาได้มีการพิจารณายกร่างใหม่อีกครัง้ระหว่างเดือน
มกราคม ถึงมีนาคม ปีพ.ศ. 2556 ไม่รวมถึงการปฏิบตัิหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือที่ย ่ายี
ศกัดิ์ศรี ตามนิยามในอนสุญัญานี ้

7) คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหง่ชาติได้รับเร่ืองร้องเรียนเร่ืองการทรมานไว้ 134 กรณีมีผู้ ร้องเรียนเป็นรายบคุคล 
188 คนตัง้แตปี่ 2550-2556 ทัว่ประเทศ มี 93 กรณีเป็นเร่ืองร้องเรียนที่มาจากพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนใต้ 

8) มลูนิธิศนูย์ทนายความมุสลิมตัง้แต่ปี 2550 ถึงปี 2546 ได้รับเร่ืองร้องเรียนทัง้สิน้ 3456 กรณี แต่เป็นกรณีที่
ร้องเรียนวา่ถกูท าร้าย ทรมานและปฏิบตัิอยา่งไร้มนษุยธรรม 393 กรณี 

9) ขัน้ตอนการร้องเรียนของผู้ ได้รับผลกระทบจากการทรมานในประเทศไทยยงัมีข้อจ ากดัอยูม่าก  หากผู้ เสียหายจะ
ด าเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษอย่างเป็นทางการต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ  เพราะตามกฎหมาย
อาญาการเร่ิมกระบวนการยตุิธรรมทางอาญาเร่ิมที่การร้องทกุข์ตอ่พนกังานสอบสวนในเขตพืน้ที่ที่เกิดเหต ุทัง้ใน
กรณีการบงัคบัใช้กฎหมายบ้านเมืองปกติและกรณีการบงัคบัใช้กฎหมายพิเศษในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่นการ
ปราบปรามการค้ายาเสพติด ปราบปรามการชุมนุม ปราบปรามการก่อความไม่สงบ ฯลฯ  หรือแม้แต่กรณีที่
ทนายความสิทธิมุษยชนด าเนินการฟ้องร้องคดีเองก็ไม่สามารถน าผู้ ต้องสงสยัเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาได้  เช่นกรณีอิหมา่ม ยะผา เมื่อผู้ ต้องสงสยัเป็นทหาร ต้องเข้าสูก่ระบวนการยตุิธรรมของศาลทหารที่ทาง
ญาติผู้ เสยีหายไมม่ีสทิธิเข้าร่วมเป็นโจทก์  เป็นการสง่เสริมภาวะการปลอ่ยให้คนผิดลอยนวลเนื่องจากข้อจ ากดั
ในการรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินคดีอาญาตอ่ผู้สงสยักระท าผิด เช่นมีตวัอยา่งการร้องทกุข์ของญาติ ต ารวจ
ไมรั่บแจ้งความ    กรณีศาลระบวุา่การไมร้่องทกุข์กลา่วโทษเร่ืองทรมาน ท าให้ข้ออ้างไมน่า่เช่ือถือ  เป็นต้น 
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10) หากเป็นกรณีที่มีข้อสงสยัหรือการพบเห็นวา่ผู้ เสยีหายได้รับบาดเจ็บในระหวา่งที่ผู้ เสยีหายจากการทรมานยงัอยู่
ในระหวา่งการควบคมุตวั   ญาตหิรือสมาชิกในครอบครัวได้รับรู้เร่ืองการทรมานและการปฎิบตัิอยา่งโหดร้าย 
ญาติหรือสมาชิกในครอบครัวไมส่ามารถแจ้งความร้องทกุข์กบัสถานีต ารวจท้องที่ได้   

11) ในกรณีที่มีการบงัคบัใช้กฎหมายพิเศษ ทนายความไมส่ามารถพบกบัผู้ เสยีหายเพื่อสอบข้อเทจ็จริงอยา่งเป็น
เฉพาะตวัได้  องค์กรอิสระเช่นคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหง่ชาติหากได้รับเร่ืองร้องเรียนก็จะต้องแจ้งและขอ
อนญุาตเพื่อเข้าพบซึง่อาจใช้เวลานานถงึ 3 วนั  

12) ความเสีย่งในการร้องเรียนกรณีทรมาน  แม้แต่ทนายความที่ให้ความชว่ยเหลอืคดีทรมานแก่ผู้ ต้องหาตกเป็นผู้ที่
ได้รับอนัตราย เช่นกรณีทนายสมชาย ถกูบงัคบัให้หายตวัไป  กลุม่ผู้ เสยีหายที่ร้องเรียนขอความชว่ยเหลอืและ
ต้องการด าเนินคดีตอ่ผู้กระท าผดิการทรมานถกูฟ้องด าเนินคดกีลบัข้อหาแจ้งข้อความอนัเป็นเทจ็ เช่นกรณีนายซู
ดีรือมนั มาเละ ก านนัโต๊ะเด็ง  และกลุม่ผู้ เสยีหายกรณีปล้นปืน ปี พศ. 2547 ต ารวจผู้ถกูกลา่วหาไมถ่กูตัง้ข้อหา 
ไมถ่กูสัง่ให้พกัราชการ แม้จะถกูทางปชช. แจ้งข้อกลา่วหา แตม่าด้วยแรงกดดนัทางการเมืองปปช. มีค าสัง่ “ไมม่ี
มลู” สง่ผลให้ต ารวจกลุม่ดงักลา่วลอยนวลและเร่ิมฟ้องกลบัผู้รอดพ้นจากการทรมาน 

13) ประเทศไทยยงัไมม่ีกฎหมายหรือก าหนดให้มีกลไกรับข้อร้องเรียนเป็นการเฉพาะ เพื่อก าหนดให้มีหนว่ยงานและ
สถาบนัเพื่อสอบสวน รวมทัง้การมีหนว่ยงานตลุาการท่ีเป็นอิสระซึง่มีความสามารถจ าแนกสทิธิและก าหนดให้มี
การเยียวยากบัผู้ เสยีหายจากการทรมานและการปฏิบตัิที่โหดร้าย และประกนัวา่ผู้ เสยีหายทกุคนสามารถเข้าถงึ
กลไกและหนว่ยงานเหลา่นีอ้ยา่งเป็นผล    

14) การตรวจบาดแผลโดยแพทย์มกัเกิดขึน้เมื่อมีการร้องขอจากหน่วยงานระดบัสงูขึน้ไป เช่นการตรวจโดยแพทย์
ทหารในค่ายย่อย การตรวจโดยแพทย์โรงพยาบาลทหารในค่ายหลกั หากแต่ญาติและทนายความไม่สามารถ
เข้าถึงหลกัฐานการตรวจบาดแผลและอาการเจ็บปวดระหวา่งการควบคมุตวัของทหารได้  

15) ประเทศไทยขาดความเข้าใจเร่ืองผลกระทบจากการทรมานในหมู่บคุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสขุเป็น
อย่างมาก แพทย์ที่ปฎิบตัิหน้าที่ปกติในสถานพยาบาลมกัไม่ให้ความส าคญักบัการตรวจร่างกายและการตรวจ
รักษาอยา่งละเอียด   

16) การย้ายสถานที่ควบคุมตวัในบางครัง้มีการถ่ายรูปเก็บบนัทึกข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบเช่น กรณีเรือนจ าต่างๆ 
หากแต่ข้อมลูดงักลา่วกลบัถกูบนัทึกโดยเจ้าหน้าที่ราชทณัฑ์ที่เป็นเพียงเจ้าหน้าที่ราชทณัฑ์ที่ไม่มีความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองสาธารณสขุหรือเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสขุที่ไมใ่ช่แพทย์  ที่ไม่มีความรู้ช านาญ อีกทัง้ไม่สามารถตรวจ
รักษาหรือบนัทกึรายละเอียดของบาดแผลได้ดีพอ ตอ่การรักษา ฟืน้ฟสูภา 

17) ประเทศไทยยงัไมม่ีความรู้และการท างานที่เป็นลกัษณะเป็นองค์รวมและครอบคลมุการดแูลด้านการรักษาและ
จิตใจ รวมทัง้บริการทางกฎหมายและสงัคม การฟืน้ฟูสมรรถนะหรือการฝึกทกัษะใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้ เสียหายจาก
การทรมานหรือการปฏิบตัิที่โหดร้ายสามารถปรับตวัเข้ากบัสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้  เนื่องจากประเทศ
ไทยยงัไมม่ีการยอมรับวา่มีการทรมานเกิดขึน้ในสงัคมไทยอยา่งเป็นทางการจึงไมม่ีแผนงานการสนบัสนนุให้เกิด
ความเป็นอิสระ สมรรถนะทางกาย ใจ สงัคม และอาชีพ และการกลบัเข้าไปมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของ
สงัคม  แม้ตามหลกัการคณะกรรมการตอ่ต้านการทรมานจะย า้วา่ พนัธกรณีของรัฐภาคีที่จะต้องจดัให้มีช่องทาง
เพื่อ “การฟืน้ฟูสภาพอย่างสมบรูณ์ที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได้” หมายถึงความจ าเป็นที่จะต้องฟืน้ฟูและชดเชยต่อ
อนัตรายที่เกิดขึน้กบัผู้ เสยีหาย  
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18) ปัญหาท่ีไม่สามารถฟืน้ฟูศกัดิ์ศรี สขุภาพ และการพึ่งตนเองอย่างเต็มท่ีได้ ทัง้นีโ้ดยเป็นผลมาจากการทรมาน
อย่างรุนแรงเนื่องจากขาดบุคคลากรที่เข้าใจและมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านการบ าบดัฟืน้ฟูเหยื่อที่ได้รับ
ผลกระทบจากการทรมาน หลายคดีตวัอย่างจากการท างานของมลูนิธิผสานวฒันธรรม ศนูย์ทนายความมสุลิม 
กลุม่ด้วยใจ เครือขา่ยสง่เสริมสทิธิมนษุยชน (HAP) พบวา่เหยื่อในกรณีศกึษาทัง้ 92 กรณีไมไ่ด้รับการบ าบดัฟืน้ฟู
จากหนว่ยงานใดใด  นอกจากการให้ความช่วยเหลือกนัเองจากเพื่อนและญาติ ซึ่งปรากฎว่าหลายกรณีปรากฎ
วา่มีอาการ PTSD  โรคซมึเศร้า ฯลฯ  การท่ีรัฐอ้างวา่ไมม่ีงบประมาณของรัฐไมไ่ด้ และไมไ่ด้ก าหนดให้สามารถงด
เว้นการให้ความช่วยเหลอืบ าบดัฟืน้ฟเูหยื่อกลุม่นีไ้ปได้ในทางปฏิบตัิ 

19) การบนัทึกการสมัภาษณ์กรณีศึกษาและบนัทึกที่ได้จากการสมัภาษณ์โดยตรงจากผู้ ได้รับผลกระทบจากการ
ทรมานได้น าแนวทางการใช้คู่มือการสอบสวนและการเก็บข้อมูลอย่างเป็นผล กรณีที่เกิดการทรมานและการ
ปฏิบติัหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือที่ย ่ายีศกัด์ิศรี พิธีสารอีสตนับูล (Manual on the 
Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment - the Istanbul Protocol) มาใช้ในการสมัภาษณ์กรณีตวัอย่างจ านวนทัง้สิน้ 92
กรณีระหว่างเดือน เมษายน 2553 ถึง กรกฎาคม 2553 และ เดือนมกราคมพ.ศ. 2556 –ธันวาคม2556  
เหตกุารณ์เกิดขึน้ระหวา่งปี 2550- ปี 2556 

20) การศกึษาพบวา่อาการทางจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการทรมาน ได้แก่ อาการวิตกกงัวล อาการซึมเศร้า 
รู้สกึผิด หวาดระแวง สบัสนนอนไมห่ลบั ฝันร้าย และสญูเสยีความทรงจ า ผู้ที่ถกูซ้อมทรมานบ่อยครัง้ที่จะไม่เต็ม
ใจเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวกับประสบการณ์เลวร้าย พวกเขาอาจจะ สงสยั หวาดกลวั หรือ  กังวลใจกับการลืม
เหตกุารณ์ที่เกิด ความรู้สกึเหลา่นีเ้ป็นเหตใุห้พวกเขาท้อถอยที่จะค้นหาความช่วยเหลือในสิ่งที่ตนเองต้องการผู้ที่
ถกูซ้อมทรมานที่ยงัคงเป็นผู้ ต้องขงั และครอบครัวจะสญูเสียคณุค่า และ ความเช่ือบางอย่าง ที่จะยงัคงอยู่กับ
พวกเขาก่อนที่พวกเขาจะผ่านความเจ็บปวด พวกเขาอาจจะไม่สามารถเช่ือคนอื่น และ ท าให้กลายเป็นความ
เข้าใจผิด นีค้ือสิง่ที่เกิดขึน้อยา่งแพร่หลายและเป็นผลกระทบระยะยาว ของผู้ที่ถกูซ้อมทรมาน โดยเฉพาะเด็ก ๆ 
ที่คนในครอบครัวถกูคมุขงัที่เผชิญกบัความยากล าบาก อาทิเช่น เด็กต้องยตุิการเรียนก่อนวยัอนัควร และปัญหา
ความสมัพนัธ์ของเด็ก ๆ กบัสงัคม ชมุชน 

21) การทรมานกรณีการปราบปรามความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนใต้กลายเป็นสิง่ที่สง่ผลกระทบทางจิตใจตอ่สงัคม
และสมควรได้รับการเปิดเผยอยา่งกว้างขวาง การคมุขงัและซ้อมทรมานสามารถใช้เป็นอาวธุทางการเมือง โดย
ผู้ปกครองที่ต้องการปราบปรามผ่านรูปแบบพฤติกรรมของความกลวั นอกจากนี ้ยงัเป็นไปได้ที่ผลกระทบจาก
การคมุขงั ซ้อมทรมาน  จะขยายความเกลยีดชงั และตอ่ต้านเจ้าหน้าที่ และ การลา่วหาเร่ืองการทรมานสามารถ
ท าให้ความขดัแย้งยงัคงอยูต่อ่ไป ผลกระทบของการคมุขงั ซ้อมทรมาน จะเกิดขึน้เป็นเวลานาน จะสญูเสียความ
เป็นผู้น า ประชาชนต้องต่อสู้ ในการเข้าสู่สงัคมในที่สาธารณะ และการขาดความเช่ือใจอย่างลึกซึง้ต่อสงัคม 
ต ารวจ และ ศาล เหลา่นีค้ือลกัษณะของการขาดประชาธิปไตย และ ท าลายหลกักฎหมายในสงัคม ประชาชนที่
ได้รับความการปราบปรามเช่นนีส้ามารถที่จะหนัไปสูว่ิธีการใช้ความรุนแรง และกระท าการตอ่ต้านสงัคม ผู้ถกูคมุ
ขงั ซ้อมทรมาน เป็นประชาชนที่อ่อนแอ และต้องการความช่วยเหลือที่ยัง่ยืนเพื่อน าพวกเขาเข้าสู่สงัคมอย่าง
ภมูิใจในตนเอง  

22) กรมสุขภาพจิตที่ 15 จังหวัดปัตตานี  เป็นเพียงหน่วยงานรัฐหน่วยงานเดียวที่มีแผนการเยี่ยมเยือนผู้ ได้รับ
ผลกระทบจากความรุนแรงซ า้ซ้อน ที่รวมถึงเหยื่อที่ได้รับการทรมาน   และเป็นเพียงพืน้ที่เดียวที่มี สถานการณ์
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พิเศษอยา่งเช่นในจงัหวดัชายแดนใต้   ทัง้นีก้ารบริการของกรมสขุภาพจิตในพืน้ท่ีทัว่ประเทศไทยนัน้ยงัไม่บริการ
และโครงการฟืน้ฟสูภาโดยค านงึถึงวฒันธรรม บคุลกิภาพ ประวตัิและความเป็นมาของผู้ เสยีหาย และสง่เสริมให้
ผู้ เสยีหายเข้าถึงบริการเหลา่นีโ้ดยไม่มีการเลือกปฏิบตัิ  เช่นกรณีกลุม่ชายขอบหรือกลุม่ที่เสียเปรียบ รวมทัง้ผู้ที่
เป็นผู้แสวงหาที่พกัพิงและผู้ลีภ้ยั  ในกรณีที่ถกูควบคมุตวัยาวนานในส านกังานตรวจคนเข้าเมือง สวนพลกูรุงเทพ 
เป็ต้น 

23) เจ้าหน้าที่ราชทณัฑ์ ในระดบับริหารมีความเข้าใจปัญหาความไม่สงบในพืน้ที่ จังหวัดชายแดนใต้ และเข้าใจ
ผู้ ต้องหาคดีความมัน่คงทัง้ในด้านอดุมการณ์ ปัญหาของกระบวนการยตุิธรรม และเข้าใจในหลกัการของสิทธิ
มนษุยชน แตใ่นการดแูลผู้ ต้องหาคดีความมัน่คงในเรือนจ านัน้ขึน้อยูก่บัศกัยภาพของแตล่ะเรือนจ าอาทิเช่น การ
จดัการอาหารฮาลาล การดแูลผู้ ป่วยในเรือนจ า  หากแตใ่นกรมราชทณัฑ์ หรือในเรือนจ าเกือบทกุแห่งยงัขาดการ
ประเมินของแพทย์ผู้ เป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมในสถานที่ควบคุมตัวในกรณีที่พบเห็นสภาพของ
ผู้ เสยีหายจากการทรมานหรือการปฏิบตัิที่โหดร้าย อาจมีการจดัเก็บภาพถ่ายก่อนและหลงัการเข้าสูก่ระบวนการ
กกัขงัโดยกรมราชทณัฑ์หากแต่ ประเทศไทยยงัไม่ได้ให้มีบริการฟืน้ฟูโดยตรง หรือสนบัสนนุเงินทนุให้หน่วยงาน
แพทย์ หนว่ยงานกฎหมาย และหนว่ยงานอื่น ๆ ของเอกชนให้บริการเหลา่นีแ้ทน     ประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมาย
ของรัฐภาคีควรก าหนดให้มีมาตรการและโครงการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการฟืน้ฟูสภาพของผู้ เสียหายจากการ
ทรมานหรือการปฏิบตัิที่โหดร้าย ผู้ เสยีหายจากการทรมานไม่สามารถเข้าถึงโครงการฟืน้ฟูสภาพโดยเร็ว   อีกทัง้
หนว่ยงานทางการแพทย์อาจไมม่ีบริการลา่มแปลภาษา ในการรักษาหรือตรวจรักษาอนัเก่ียวกบัการทรมาน  การ
บริการขององค์กรพฒันาเอกชนเป็นไปเพียงตามก าลงัและศกัยภาพ เช่นในกรณีจงัหวดัชายแดนใต้ ซึง่รัฐยงัไมใ่ห้
การสนบัสนนุ แม้วา่จะยงัไมม่ีคกุคามตอ่หนว่ยงานท่ีให้ความช่วยเหลอืเหลา่นี ้  
 

ความพอใจและสิทธิที่จะเข้าถงึความจริง  
 
24) การสอบสวนและฟ้องร้องคดีทางอาญาโดยดีเอสไอ  ปปช.  ปปท. ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ    อปุสรรคในการ 

ท าให้เกิดมาตรการที่เป็นผลที่มุ่งให้การละเมิดยุติลง การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการเปิดเผยความจริงที่ค้นพบอย่าง
เต็มที่ต่อสาธารณะ    มาตรการลงโทษทางตลุาการและด้านบริหารต่อบคุคลที่ท าการละเมิด มีการขอโทษต่อสาธารณะ 
โดยให้ยอมรับข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้และยอมรับความรับผิดชอบของตนเอง   ยกตวัอยา่งความลา่ช้าของคดีอิหมา่ม ยะผา ใน
สว่นที่เก่ียวกบัปปช.  การไม่ท าการสอบสวน ฟ้องร้องคดี หรือด าเนินการทางแพ่งเมื่อเกิดข้อกลา่วหาว่ามีการทรมานขึน้
โดยทนัที อาจถือเป็นการปฏิเสธไมใ่ห้มีการเยียวยาในทางพฤตินยั และยอ่มถือเป็นการละเมิดตอ่พนัธกรณีข้อ 14 ของรัฐ 
 
ประกันว่าจะไม่เกิดซ า้ 

25) มาตรการเพื่อแก้ปัญหาการลอยนวลพ้นผิด    อาจหมายรวมถงึ ค าสัง่การให้เจ้าพนกังานท่ีเก่ียวข้องกบั
ข้อบญัญตัิทราบอยา่งชดัเจน  กรณีโดยเฉพาะข้อห้ามโดยสมบรูณ์ตอ่การทรมาน มาตรการอื่น ๆ  
การส่งเสริมความเป็นอิสระของตุลาการ  การคุ้มครองผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน และผู้ ให้ความช่วยเหลือต่อ
ผู้ เสียหายจากการทรมานทัง้ในด้านกฎหมาย สุขภาพ และบริการอื่น ๆ  ในปัจจุบันทางรัฐบาลอนุญาตให้
อนญุาตให้ ICRC ตรวจเยี่ยมในเรือนจ าในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนใต้และในพืน้ท่ีอื่นๆ ครอบคลมุกว้างขวางมาขึน้ 
โดยการก าหนดให้มีระบบการเข้าเยีย่มเพื่อตรวจสอบสถานคมุขงัทกุแหง่อยา่งสม า่เสมอและเป็นอสิระ ซึง่สง่ผล
ให้เกิดการพฒันาและปรับปรุงสภาพของเรือนจ าในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล 
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26) นอกจากนีย้งัมีการจดัท าหลกัสตูรของกระทรวงยตุธิรรม   อบรมเจ้าพนกังานผู้บงัคบัใช้กฎหมายทัง้ทหารและ
หนว่ยงานความมัน่คงอยา่งตอ่เนือ่งและจริงจงั  เพื่อให้มีความรู้เก่ียวกบักฎหมายสทิธิมนษุยชน โดยเฉพาะการ
อบรมเร่ืองอนสุญัญาวา่ด้วยการตอ่ต้านการทรมาน  และช่วยให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าใจถงึความต้องการเฉพาะของ
กลุม่ชายขอบและกลุม่ผู้ เสยีเปรียบ  

27) แต่หน่วยงานที่ท าหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐเช่น  คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ  ดีเอสไอ  ปปช.  
ปปท. ส านกังานต ารวจแห่งชาติ   ผู้ตรวจการแผ่นดิน ฯลฯ ยงัไม่มีการจดัอบรมเป็นการเฉพาะโดยใช้คู่มือการ
สอบสวนและการเก็บข้อมลูอยา่งเป็นผล กรณีที่เกิดการทรมานและการปฏิบตัิหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้
มนุษยธรรม หรือท่ีย ่ายีศักดิ์ศรี ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพและกฎหมาย และเจ้าพนักงานผู้บังคับใช้
กฎหมาย ท าให้การสืบสวนสอบสวนต่อการร้องเรียนเร่ืองทรมานยงัไม่มีประสิทธิภาพ  ไม่รวดเร็วและไม่เป็น
กลาง  

28) อีกทัง้ขณะนีข้้อหาการทรมานยงัไมเ่ป็นความผิดทางอาญาตามอนสุญัญาฯ  ท าให้ยงัไมม่กีารสง่เสริมให้
ข้าราชการปฏิบตัิตามมาตรฐานและจรรยาบรรณทัง้ในสว่นของเจ้าหน้าทีต่ ารวจ ราชทณัฑ์ การแพทย์ จิตวิทยา 
บริการด้านสงัคม และทหาร การทบทวนและปฏิรูปกฎหมายที่มีสว่นสนบัสนนุหรือเปิดให้มีการทรมานและการ
ปฏิบตัิที่โหดร้าย เนื่องจากโดยหลกัการแล้วข้าราชการทกุคนท่ีปฏิบตัิตามกฎหมายต้องถือวา่การทรมานเป็น
อาชญกรรมและเป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาด  
 
กลไกร้องเรียนและสอบสวนที่เป็นผล  

29) กลไกรับข้อร้องเรียนอย่างไม่ล าเอียงและอย่างเป็นผล การเข้าถึงการเยียวยาอย่างเต็มที่  ประชาชนไม่ได้รับรู้
ถึงการมีอยู่ของกลไกรับข้อร้องเรียนเป็นกลไกและสามารถเข้าถึงได้ รวมทัง้คนที่ถูกควบคุมตวั ไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานควบคมุตวั สถานพยาบาล ผู้มีอาการทางจิต หรือที่อื่น ๆ ทัง้นีก้ารร้องเรียนอาจกระท าผ่านโทรศพัท์สาย
ดว่น หรือการเปิดตู้ รับข้อร้องเรียนในสถานควบคมุตวัและมีการเก็บข้อมลูเป็นความลบั หรือการเปิดโอกาสให้กบั
กลุ่มคนชายขอบหรือผู้ เสียเปรียบ รวมทัง้ผู้ ที่มีความสามารถจ ากัดในการสื่อสารทางภาษาและความรู้ทาง
กฎหมาย 

30) ดเูหมือนว่าประเทศไทยจะมีกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยตุิธรรม ซึ่งเป็นสถาบนัของรัฐที่มีอ านาจและ
หน้าที่ และมีค าตดัสนิท่ีมีผลบงัคบัใช้ทางกฎหมาย หากแตโ่ดยกฎหมายที่ทางกรมคุ้มครองสทิธิใช้ในการเยียวยา
ยังคงไม่เปิดโอกาสให้ผู้ เสียหายจากการทรมานเข้าถึงการเยียวยาไ ด้  เนื่องจากพรบ.ดังกล่าวเป็นพรบ.
ค่าตอบแทนผู้ เสียหายในคดีอาญา เมื่อการทรมานไม่มีการร้องเรียน ไม่มีการแจ้งข้อหา ไม่มีการด าเนินคดีเป็น
คดีอาญา ท าให้กรมคุ้มครองสิทธิฯ ไม่สามารถช่วยให้ผู้ เสียหายจากการทรมานหรือการปฏิบตัิที่โหดร้ายเข้าถึง
การเยียวยา รวมทัง้คา่ชดเชยและการฟืน้ฟสูภาพใดใด 

31)  การสอบสวนและตรวจสอบตามข้อกลา่วหาเก่ียวกบัการร้องเรียนเร่ืองการทรมาน นัน้ต้องด าเนินการโดยทนัที 
อย่างเป็นผล และอย่างเป็นกลาง  ต้องมีมาตรการทางการตรวจนิติเวช  ซึ่งเป็นการตรวจทางนิติเวชอย่างเป็น
อิสระ ทัง้ทางกายและใจ ตามเนือ้หาที่สอดคล้องกบัคู่มือการสอบสวนและการเก็บข้อมูลอย่างเป็นผล กรณีที่เกิด
การทรมานและการปฏิบติัหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือที่ย ่ายีศกัด์ิศรี พิธีสารอีสตนับูล 
แสดงจ านวนหมอนิติเวช  เช่ียวชาญเร่ืองนีใ้นประเทศไทย ล้าช้า ไมเ่หมาะสมถือวา่ละเมิดมาตรา 14  
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ค าแปลอยา่งไมเ่ป็นทางการข้อเสนอแนะตอ่รัฐบาลไทย 

Chapter  1 Recommendations ข้อเสนอแนะ 
1. ถ้าร่างกฎหมายเฉพาะเร่ืองการตอ่ต้านการทรมานของภาคประชาชนไมไ่ด้รับการพิจารณาวา่เหมาะสม 

อยา่งน้อยที่สดุการแก้ไขกฎหมายอาญาและกฎหมายป.วิอาญาควรจะเป็นการแก้ไขให้มีข้อหาทรมานท่ีแยก
จากความผิดอาญาฐานอื่นเป็นการเฉพาะ 

2. ขอให้ระบวุตัถปุระสงค์ของ “การกระท าการทรมานโดยเหตผุลที่เป็นการเลอืกปฎิบตัใิดๆ “ ในนิยามของการ
กระท าทรมาน เพื่อแสดงวตัถปุระสงค์ตา่งๆ ของการกระท าทรมาน ตามที่ปรากฏใน อนสุญัญาตอ่ต้านการ
ทรมานฯ ข้อ  1 

 
3. ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของข้อความวา่ "บงัคบัให้ผู้อื่นกระท าหรืองดเว้นการกระท า ” ตาม วรรค 3 ของร่าง

กฎหมายปัจจบุนั มาตรา 166/1   หรืออาจใช้ข้อความนีเ้เทนส าหรับ "การคกุคามหรือบงัคบับคุคลผู้นัน้หรือ
บคุคลที่สาม"  เพื่อแสดงวตัถปุระสงค์ตา่งๆ ของการกระท าทรมาน  ตามที่ปรากฏใน อนสุญัญาตอ่ต้านการ
ทรมานฯ ข้อ  1 

 
4. ให้นิยามการทรมานรวมการประติบตัิที่โหดร้ายทารุณ เพื่อให้ตวับทสอดคล้องกบัอนสุญัญาฯ  การกระท า

ความผิดตามกฎหมายไมค่วรจ ากดัเฉพาะการท าร้ายร่างกาย การขม่ขืนกระท าช าเรา เเละการคกุคามทาง
เพศเทา่นัน้ นิยามการกระท าทรมานควรครอบคลมุการกระท าใดๆ ที่ท าให้บคุคลผู้ใดเกิดความเจ็บปวดหรือ
ความทกุข์ทรมาน ไมว่า่จะทางร่างกายหรือจิตใจ 

 
5. นิยามของผู้กระท าความผิดต้องไมจ่ ากดัเฉพาะเจ้าหน้าที่บางประเภทเทา่นัน้ นิยามควรครอบคลมุบคุคลอื่น 

ที่ได้รับการเเตง่ตัง้หรือปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหนง่ทางการ กฎหมายใหมต้่องระบขุ้อบทวา่ด้วยการลงโทษการ
กระท าทรมานด้วย 

 
6. จดัการอบรมเรือง1อนสุญัญาตอ่ต้านการทรมานฯ เเละเร่ืองข้อเสนอเเนะทัว่ไปของคณะกรรมาธิการ ที่ 2 

และ 3 ส าหรับเจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่ราชทณัฑ์ เจ้าหน้าที่ด้านความมัน่คง เจ้าหน้าที่สาธารณสขุ 
เจ้าหน้าที่ยตุธิรรม เข้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เเละเจ้าหน้ที่อื่นๆ ที่ท าหน้าที่จบักมุเเละควบคมุตวั หลกัสตูร
การอบรมควรผนวกเนือ้หาเร่ืองการสอบสวนข้อกลา่วหาวา่มกีารกระท าทรมานและการประติบตัิที่โหดร้าย
ทารุณอยา่งเป็นระบบ เเละวิธีการเก็บข้อมลูตามพิธีสารอิสตนับลู (Istanbul Protocol)2  

 

 Chapter 2 Recommendations 
 

                                                           
1   อนุสญัญาต่อตา้นการทรมานฯ , ขอ้ 10. 
2   พธิสีารอสิตนับลู, ย่อหน้า.77. ย่อหน้านี้ก าหนดวตัถุประสงคข์องการสอบสวนการกระท าทรมาน 
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7. พิจารณายกเลกิกฎหมายความมัน่คงในบางพืน้ท่ี หากกฎหมายนัน้ไมเ่ป็นไปตามหลกัแหง่คงามจ าเป็นเเละความ
สมควรแกเ่หต ุ หลกีเลีย่งการใช้อ านาจจากกฎหมายหลายฉบบัทบัซ้อนกนัเเละในเวลาเดียวกนั เพื่อกกัตวับคุคลโดยไมม่ี
ความจ าเป็นเป็นระยะเวลานาน 
 

8. ใช้มาตรการท่ีมีประสทิธิภาพโดยมิชกัช้า เพื่อให้ผู้อยูภ่ายใต้การควบคมุตวัทกุคนได้รับการคุ้มครองทาง
กฎหมายขัน้พืน้ฐานทนัทีที่ตกอยูภ่ายใต้การควบคมุตวั  ผู้ที่อยูภ่ายใต้การควบคมุตวัในทางปกครอง
ต้องได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายทกุประการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสทิธิทีจ่ะปรากฏตวัตอ่หน้าผู้
พิพากษา เเละสทิธิทีจ่ะมีทนายความตามที่ตนเลอืก ศาลพงึสามารถประเมินวา่การควบคมุตวัภายใต้
กฎหมานพิเศษ (กฎอยัการศกึเเละพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉิน) นัน้มี
ความชอบด้วยกฎหมายหรือไม ่ และให้มีการจา่ยคา่ชดเชยหากมกีารละเมดิเกิดขึน้ 

 
9. จดัท าบญัชีสถานท่ีควบคมุตวัอยา่งเป็นทางการเเละเปิดเผยตอ่สาธารณะ ด าเนินการเพื่อสร้างความมัน่ใจวา่ 

ระเบียบเเละเเนวทางในการบงัคบัใช้กฎหมายพเิศษสอดคล้องกบัมาตรฐานนานาชาติ เเละมีการปฏิบตัิตาม
ระเบียบเเละเเนวทางดงักลา่ว เปิดเผยระเบียบเเละเเนวทางตอ่สาธารณะเพื่อสร้างความตระหนกัเเละความเข้าใจ
เเก่สาธารณชน 

 
10. กติการะหวา่งประเทศวา่ด้วยสทิธิพลเมืองเเละสทิธิทางการเมือง ข้อ 4 ก าหนดการด าเนินการใน

สถานการณ์ฉกุเฉิน3 ซึง่จะต้องเเจ้งให้เลขาธิการองค์การสหประชาชาติทราบ เมื่อมีการประกาศภาวะ
ฉกุเฉิน เเละชีเ้เจงเหตทุี่จ าเป็นต้องใช้กฎหมายพิเศษหลายฉบบัควบคูก่นัในบางพืน้ท่ีของประเทศ 
โดยเฉพาะในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนใต้ 

11. ให้การภาคยานุวัติพิธีสารเลือกรับอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯเพื่อสร้างระบบให้ผู้ ตรวจสอบ
สถานการณ์ระดบัประเทศเเละระดบันานาชาติสามารถเข้าตรวจสอบสถานการณ์โดยไม่เเจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า เพื่อป้องกนัการทรมานเเละการประติบตัิที่โหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือย ่ายีศกัดิ์ศรี 

Chapter 3 Recommendations 

 
12. ก าหนดหลกัประกันว่าจะไม่ใช้ค าสารภาพที่ได้จากการกระท าทรมานหรือการประติบัติด้วยความ

โหดร้ายทารุณเป็นหลกัฐานในศาลโดยไมม่ีข้อยกเว้นใดๆ ทัง้สิน้ ควรทบทวนการตดัสนิลงโทษที่ผา่นมา 
หากตดัสินโดยอาศยัค าสารภาพของผู้ ต้องสงสยัเพียงประการเดียว รัฐควรสอบสวนและน าผู้กระท า
การทรมานเข้าสูก่ระบวนการยตุิธรรม หากพบวา่ค าสารภาพได้มาจากการกระท าทรมานด้วย 

 

13. จดัให้มีบคุลากรเเละสถานท่ีปฏิบตัิการตรวจสอบด้านนิตวิิทยาศาสตร์อยา่งเพียงพอส าหรับรองรับ
ความจ าเป็นตามสถานการณ์ จดัการฝึกอบรมสม า่เสมอ เพื่อให้บคุลากรทีมีความรู้ด้านเทคโนโลยนีิติ
วิทยาศาสตร์ท่ีีลา่สดุ เพ่ือประโยชน์ของผู้ พิพากษา อยัการเ จ้าหน้าท่ีสบืสวน เจ้าหน้าท่ีความมัน่คง 

                                                           
3   โปรดพจิารณา: CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, para.17. 
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และ / หรือผู้มีสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้อง นอกจากนีห้นว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรพฒันาแนวทางการด าเนินงาน
เพื่อท างานร่วมกนั 

 

Chapter 4 Recommendations 

 

14. สร้างกลไกรับเร่ืองร้องเรียนเฉพาะทางและเป็นอิสระด้านการกระท าทรมานและการประติบตัิที่โหดร้าย
ทารุณ เพื่อให้มกีารตรวจสอบข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและเป็นธรรม ควรจดัการคุ้มครองและให้ความ
ช่วยเหลอืแก่ผู้ ร้องเรียนและพยานด้วย 

15. ด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อให้มีการสอบสวนข้อกลา่วหาการกระท าทรมานและการปฏิบตัิที่
โหดร้ายทารุณอยา่งรวดเร็วและทัว่ถึงโดยหนว่ยงานท่ีเป็นอิสระ 

16. น าผู้ถกูกลา่วหาวา่กระท าการทรมานหรือการประติบตัิที่โหดร้ายทารุณเข้าสูก่ารพิจารณาคดี หาก
พบวา่กระท าผิดจริงต้องลงโทษให้เหมาะสมกบัความรุนแรงของความผิดทีก่่อ และจา่ยคา่ชดเชยเเก่ผู้
ตกเป็นเหยื่อ 

17. ในกรณีที่มีกลา่วหาวา่กระท าการทรมานหรือการประติบตัิที่โหดร้ายทารุณ ต้องให้ผู้ ต้องสงสยัพกัการ
ปฏิบตัิหน้าที่ทนัทีจนกวา่การสอบสวนสิน้สดุ โดยเฉพาะกรณีที่มคีวามเสีย่งวา่ผู้ ต้องสงสยัอยูใ่นสถานะ
ที่อาจสามารถกระท าการตามที่ถกูกวา่หาซ า้หรือขดัขวางการสอบสวน 

18. .ใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อเปิดเผยความจริง ลงโทษผู้กระท าผดิ เเละให้คา่ชดเชยแก่ผู้ตกเป็นเหยื่อ
การกระท าทรมาน เพื่อยตุิการลอยนวลพ้นผิด ค าสัง่การไตส่วนการตายควรระบสุาเหตเุเละ
พฤติการณ์การเสยีชีวิตอยา่งชดัเจน ตลอดจนระบตุวัผู้กระท าผิดเทา่ที่จะเป็นไปได้ อยัการควรท า
หน้าที่ในการค้นหาความจริงผา่นกลไกการไตส่วนด้วยความเป็นวตัถวุิสยัเเละเป็นอิสระ ในกรณีที่
จ าเป็น ควรด าเนินการการสอบสวนเพิ่มเติมหลงัศาลมีค าสัง่ เพื่อน าตวัผู้กระท าผิดเข้าสูก่ระบวนการ
ยตุิธรรม 

19. ในกรณีที่ผู้ถกูควบคมุตวัเสยีชีวิตระหวา่งอยูภ่ายใต้การควบคมุตวัของเจ้าหน้าที่ ควรด าเนินการ
สอบสวนโดยพลนั ด้วยความเป็นกลาง เเละถ่ีถ้วน เพื่อหาสาเหตกุารเสยีชีวิต ญาติของผู้ถกูควบคมุตวั
ควรได้รับบริการให้ค าปรึกษา เพือ่ให้สามารถเข้าถงึกระบวนการยตุิธรรมผา่นกลไกการไตส่วนการ
ตาย ผู้ ร้องควรได้รับความช่วยเหลอื เพื่อมิให้ต้องเเบกภาระคา่ใช้จ่าย เพื่อลดอปุสรรคเในการเข้าถงึ
กระบวนการยตุิธรรมส าหรับการค้นหาความจริง เพือ่ประโยชน์เเหง่ความยตุิธรรม 

20. ควรแก้ไขพระราชบญัญตักิารบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉิน มาตรา 16 เพื่อลดความยากล าบาก
เเละชว่ยให้เหยื่อการกระท าทรมานสามารถด าเนินการทางกฎหมายผา่นกระบวนการในศาลได้ทนัที 

21. ยกเลกิกฎอยัการศกึมาตรา 16 เเละ พระราชบญัญตัิการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉิน มาตรา 
17  เนื่องจากท าให้เกิดความสบัสน ที่ดเูหมือนวา่เป็นการปกป้องเจ้าหน้าทีจ่ากการรับผิดทัง้ทางเเพง่
เเละทางอาญา 

22. ศาลทหารไมค่วรมีอ านาจในการพิจารณาคดเีก่ียวกบัการละเมดิสทิธิมนษุยชนเเละความผิดที่
เจ้าหน้าที่ทหารกระท าการละเมดิตอ่พลเรือนท่ีเจ้าหน้าที่ทหารเก่ียวข้อง 
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Chapter 5 : Recommendations 

23.ประเทศไทยต้องมีจดุยืนที่ชดัเจนเเละต้องยดึหลกัการไมส่ง่กลบับคุคลไปสูอ่นัตราย ตามอนสุญัญาตอ่ต้านการทรมาน
ฯ ข้อ 3 ซึง่เป็นหลกักฎหมายมลูนติิธรรมประเพณีระหวา่งประเทศ 

  
24. ในการสง่กลบัผู้ลีภ้ยัหรือผู้แสวงหาที่ลีภ้ยักลบัประเทศต้นทาง ประเทศไทยไมค่วรถือวา่ค ามัน่ทางการทตูเป็นการ

รับรองที่เพียงพอ เนื่องจากมีความเป็นไปได้สงูวา่ รัฐบาลประเทศนัน้ๆ ที่ท าให้ประชาชนของตนถกูประหตัประหาร
เเละจนบางคนต้องกลายเป็นผู้ลีภ้ยัหรือผู้แสวงหาที่ลีภ้ยัในเบือ้งเเรก 

  
25. เจ้าหน้าที่ไทยต้องคดักรองผู้อพยพทนัทีที่ท าได้ เพื่อระบกุลุม่ผู้อพยพที่มีความเปราะบาง ซึง่ต้องการความช่วยเหลอื 

ผู้ที่มีโอกาสจะได้รับสถานะผู้ลีภ้ยั เเละผู้ที่อาจถกูละเมิดสทิธิมนษุยชน เช่น ผู้ถกูบงัคบัใช้แรงงาน เเละสง่ตอ่ผู้
อพยพไปยงัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ส านกัข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาติ ควรด าเนินการสมัภาษณ์ผู้
อพยพโดยเร็วที่สดุเทา่ที่ท าได้ ก่อนท่ีเจ้าหน้าที่จะน าตวัผู้กระท าความผิดฐานการเข้าเมอืงผิดกฎหมายเข้าสูศ่าล 

Chapter 6 Recommendations 

26. ด าเนินการเพื่อกวาดล้างเครือขา่ยเจ้าหน้าที่ท่ีทจุริต ซึง่เก่ียวพนักบัขบวนการค้ามนษุย์ เเละกวาดล้างเครือขา่ค้า
มนษุย์ 

Chapter 7 Recommendations 

 
27. ยตุิการกกัตวัผู้ลีภ้ยัเเละผู้ เเสวงหาที่ลีภ้ยัในสถานท่ีกกักนัของส านกังานตรวจคนเข้าเมือง โดยเร่ิมยตุิการกกัตวัเดก็ 

สตรี เเละผู้ออ่นแอ รวมทัง้หาทางเลอืกอื่นๆ ที่เเสดงถงึการเคารพกฎหมายสทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศมาใช้แทน
การกกัตวั 

28. ประเทศไทยต้องใช้วิธีการอื่นๆ แทนการจบักมุ กกัตวั เเละสง่กลบัประชากรที่อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายอยา่ง
จริงจงั ประเทศไทยต้องปฏิรูปกระบวนการจบักมุ กกัตวั เเละสง่กลบั ให้เป็นไปตามหลกัมนษุยธรรม โปร่งใส เเละมี
การตรวจสอบในระบบตลุาการท่ีเป็นอิสระ ซึง่ต้องน ามาใช้เฉพาะกรณีที่จ าเป็นเเละไมส่ามารถหลกีเลีย่งการบงัคบั
ใช้กฎหมายได้เทา่นัน้  

29. เจ้าหน้าที่ควรใช้มาตรการการย้ายเด็กเเละสตรีชาวโรฮิงญาจากห้องกกัส านกังานตรวจคนเข้าเมืองจงัหวดัไปอยูท่ี่
บ้านพกัของกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ พ.ศ. 2556 ตอ่ไป นโยบายนีค้วรใช้กบัผู้ ต้องกกั
สญัชาติอื่นๆ ที่มคีรอบครัวเเละมบีตุรในวยัเยาว์ทีถ่กูกกัตวัในห้องกกัส านกังานตรวจคนเข้าเมืองทีก่รุงเทพฯ เเละ
ห้องกกัของส านกังานตรวจคนเข้าเมืองในจงัหวดัอื่นๆ ด้วย 

30.ในระยะยาวประเทศไทยควรพฒันากรอบกฎหมายเเละนโยบายในประเทศ ให้ค านงึถึงสถานะเเละสทิธิของของผู้ลี ้
ภยัเเละผู้ เเสวงหาที่ลีภ้ยั ซึง่จะท าให้สามารถยตุิการกกัตวัเเละการบงัคบัสง่กลบับคุคลท่ีเปราะบางเหลา่นีไ้ปสูอ่ันตราย 
เเละต้องยกเลกิการกกัตวัโดยไมม่ีก าหนดในภาษากฎหมาย เนื่องจากเป็นการให้อ านาจโดยไมม่ีข้อจ ากดัแกเ่จ้าหน้าที่ 

 

31.  ประเทศไทยควรให้สตัยาบนัอนสุญัญาวา่ด้วยสถานภาพผู้ลีภ้ยั ค.ศ. 1951 และพิธีสาร ค.ศ. 1967 
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32. ก่อนการเเสวงหามาตรการอื่นๆ เพื่อใช้แทนการกักตัว เเละสร้างกรอบกฎหมายเเละนโยบายในประเทศ 
ประเทศไทยต้องด าเนินการปรับปรุงสถานท่ีกกักนัตามกฎหมายคนเข้าเมือง ดงันี ้ 

33. ปรับปรุงสภาพห้องกกัโดยรวมทัว่ประเทศ ผู้ ต้องกกัทกุคนต้องสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสขุที่เพียงพอเเละ
ทนัทว่งที 

34. สร้างกลไกเพื่อคดักรองผู้ลีภ้ยัเเละผู้แสวงหาที่ลีภ้ยั เเละเเยกกลุม่บคุคลดงักลา่วจากผู้ เข้าเมืองผิดกฎหมาย
ทัว่ไป เพื่อให้บคุคลเหลา่นัน้ได้รับสทิธิอนัพงึได้ให้มากที่สดุเทา่ทีจ่ะท าได้ระหวา่งที่ถกูกกัตวัอยูท่ี่สถานท่ีกกัตวั
ตามกฎหมายคนเข้าเมือง 

35. ให้บริการสนบัสนนุด้านจิตใจเเละสงัคมแก่ผู้ลีภ้ยัและผู้แสวงหาทีล่ีภ้ัยที่ต้องกกั เนื่องจากกลุม่บคุคลเหลา่นีม้ี
ความเสีย่งด้านความเครียดเเละความบอบช า้ทางจิตใจสงูจากประสบการณ์ที่ต้องหลบหนีการประหตัประหาร 
เเละมกัถกูกกัตวัเป็นระยะเวลานานระหวา่งที่ส านกัข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัเเหง่สหประชาชาติด าเนินการพิสจูน์
เเละรับรองสถานะ เเละบคุคลเหลา่นีย้งัเผชิญความไมเ่เนน่อนวา่จะได้รับสถานะหรือไม่ 

Chapter8  Recommendations 

36. ประเทศไทยควรด าเนินการเยียวยาผู้ เสยีหายจากการกระท าทรมานอยา่งมีประสทิธิภาพ ด้วยความยตุิธรรม 
โดยทนัที การเยยีวยาต้องเป็นไปตามมาตรฐานระหวา่งประเทศ เเละตามข้อเสนอแนะทัว่ไป ฉบบัท่ี  3ของ
คณะกรรมาธิการ  วา่ด้วยการปฏิบตัิให้สอดคล้องกบัอนสุญัญาตอ่ต้านการทรมานฯ ข้อ 14 

37. ต้องมกีารเเทรกแซงโดยพลนั เมือ่มีเหตอุนัพงึเช่ือได้วา่มีการการกระท าทรมานหรือการประติบตัิที่โหดร้าย
ทารุณ เพื่อให้เหยื่อได้รับการเยยีวยา แม้จะยงัไมม่กีารร้องเรียน 

38. ประกาศวา่ประเทศไทยยอมรับอ านาจของคณะกรรมธิการตอ่ต้านการทรมานฯ ในการรับไว้เเละพจิารณาข้อ
ร้องเรียน ภายใต้อนสุญัญาตอ่ต้านการทรมานฯ ข้อ 22 เพื่อให้เหยือ่การกระท าทรมานสามารถสง่ข้อร้องเรียน
เเละร้องขอให้คณะกรรมาธิการพิจารณาการละเมิดอนสุญัญาฯ ท่ีเกิดขึน้ 

 
 


