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ค ำน ำ 

ตามท่ีประเทศไทยลงนามและใหส้ัตยาบันในอนุสัญญา

ต่อตา้นการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษท่ีโหดรา้ย ไร้

มนุษยธรรม หรือท่ีย า่ยีศักด์ิศรี  เม่ือปี 2550 (CAT) เม่ือไทยเป็นรฐั

ภาคีแลว้ มีหน้าท่ีตอ้งด าเนินมาตรการต่าง ๆ ทางนิติบัญญัติ ทาง

บริหาร ทางตุลาการ หรือมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือป้องกนั

มิให้เกิดการกระท าการทรมานในอาณาเขตใดซ่ึงอยู่ภายใต้เขต

อ านาจรฐัของตน และยงัก าหนดใหป้ระเทศไทยมีหน้าท่ีส่งรายงานต่อ

คณะกรรมการต่อตา้นการทรมาน เพ่ืออธิบายว่า ประเทศไทยได้

ปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีก าหนดไวต้ามอนุสัญญาไปแลว้อย่างไร มี

อุปสรรคอะไรบ้าง  เ ป็นต้น  และในระหว่าง 29 เมษายน-1 

พฤษภาคม 2557 มี ตวัแทนของรฐับาลไทยเสนอรายงานการปฏิบติั

ตามอนุสัญญาต่อตา้นการทรมานฯ ต่อคณะกรรมการต่อตา้นการ

ทรมาน ส านักงานขา้หลวงใหญ่ดา้นสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

(UNOHCHR) ณ กรุงเจนีวา เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

 คณะกรรมการต่อตา้นการทรมาน (CAT) ประกอบดว้ย

ผู้ช านาญการอิสระ 10 ท่าน ซ่ึงคอยตรวจสอบการปฏิบัติตาม

อนุสัญญาต่อตา้นการทรมานและการปฏิบติัหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ี

โหดรา้ย ไรม้นุษยธรรม หรือท่ีย า่ยศีกัด์ิศรี ของรฐัภาคี ซ่ึงจ าเป็นตอ้ง

ส่งมอบรายงานเบ้ืองต้นเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติตาม

อนุสัญญาภายในหน่ึงปี นับแต่อนุสญัญามีผลบังคับใช ้ การส่งมอบ

รายงานครั้งแรกถือเป็นการปฏิบัติท่ีมีเกียรติ เป็นโอกาสใหร้ฐัแสดง
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เห ตุผลว่า เหตุ ใดจึ งปฏิ เสธไม่ ให้มีการซ้อมทรมานต่อหน้ า

คณะกรรมการต่อตา้นการทรมาน แต่ถือวา่ไทยส่งรายงานชา้ไปหา้ปี  

กำรซอ้มทรมำนและกำรป้องกันไม่ใช่ประเด็นทำงกำร

เมือง แตเ่ป็นกำรปฏิบติัมิชอบต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐำนสุดของพลเรือน 

เป็นสิทธิท่ีไม่อำจละเมิดและละท้ิงได ้ไม่ว่ำจะดว้ยแรงจูงใจหรือ

พฤติกำรณอ์ยำ่งใด   

 ในขอ้สงัเกต ลงวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการ

แสดงความกังวล ต่อการประกาศกฎอัยการศึก และเรียกรอ้งใหร้ัฐ

ภาคีแห่งน้ียึดมัน่ในขอ้หา้มมิใหมี้การซอ้มทรมาน และประกันวา่ จะ

ไม่น าประกาศกฎอัยการศึกไปสู่การละเมิดสิทธิใด ๆ ท่ีมีการรบัรอง

ในอนุสญัญาฉบบัน้ี  

 สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน มีความเห็นวา่ควรมีการ

จดัพิมพข์อ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะเชิงสรุปของคณะกรรมการต่อตา้น

การทรมาน จึงได้จัดท าฉบับแปลเป็นไทย เพ่ือเป็นแนวทางท่ีจะ

ช้ีใหเ้ห็นความจ าเป็นเรง่ด่วนท่ีตอ้งปฏิบติั และแกไ้ข อยา่งสรา้งสรรค ์

อันเป็นหนทางท่ีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความ

รบัผิดชอบของรฐัในดา้นสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการแกไ้ขวิกฤตครั้ง

น้ี  ต่อไป 

 

 

มิถุนายน 2557 

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน(สสส.) 
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คณะกรรมกำรตอ่ตำ้นกำรทรมำน 

 

ขอ้สงัเกตส่งทำ้ยส ำหรบัรำยงำนฉบบัแรกของประเทศไทย 

(ฉบบัเผยแพร่ล่วงหนำ้ที่ยงัไม่ผ่ำนบรรณำธิกำร) 

 

1. คณะกรรมการต่อตา้นการทรมานพิจารณารายงานฉบบัแรก

ของประเทศไทย (CAT/C/THA/1) ในการประชุมครั้งท่ี   1214 

และ 1217 เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2557 (CAT/C/SR.1214 

และ 1217) ในการประชุมไดพิ้จารณารบัรองขอ้สงัเกตส่งทา้ย

ในการประชุมครั้งท่ี 1239 วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2557 

(CAT/C/SR.1239) ดงัน้ี 

 

ก.บทน ำ 

2. คณะกรรมการยินดีท่ีไดร้บัรายงานฉบบัแรกของประเทศไทย 

(CAT/C/THA/1) และเอกสารหลกั (HRI/CORE/THA/2012) 

ดว้ยความเสียใจวา่รายงานฉบบัน้ีส่งล่าชา้กล่าก าหนดหา้ปี ซ่ึงท า

ใหค้ณะกรรมการไม่สามารถ ตรวจสอบการด าเนินงานตาม

อนุสัญญาของรัฐภาคี คณะกรรมการยงัตั้งขอ้สงัเกตว่า แม้

รายงานของรฐัโดยทัว่ไป เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนด แต่ขาด

ขอ้มลูสถิติในการด าเนินการตามอนุสญัญา 
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3. คณะกรรมการช่ืนชมการสานสนทนาท่ีเ ปิดกว้างและ

สร้างสรรค์กับคณะผู้แทนระดับสูงของรัฐและการให้ข ้อมูล

เพ่ิมเติมแก่คณะกรรมการในระหวา่งการพิจารณารายงาน 

4. คณะกรรมการมีความกงัวลอย่างยิ่งต่อการประกาศกฎอยัการ

ศึกทัว่ประเทศไทย ตั้งแต่การน าเสนอรายงานดว้ยวาจากบัรัฐ

ภาคี คณะกรรมการเรียกรอ้งใหร้ฐัภาคีปฏิบติั เพ่ือหา้มมิใหม้ี

การทรมานใดๆ เกิดขึ้ น และใหแ้น่ใจว่าการบงัคบัใชก้ฎอยัการ

ศึกทัว่ประเทศไทยจะไม่ละเมิดสิทธิท่ีประกันในอนุสัญญาโดย

เด็ดขาด ในการน้ี คณะกรรมการสนใจความตาม วรรค 11 และ 

12 ของเอกสารปัจจุบันท่ีเก่ียวขอ้งกับสถานการณ์ฉุกเฉินใน

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ รวมทั้งกฎหมายพิเศษในประเทศไทย

สามฉบบัเป็นพิเศษ  

 

ข.ประเด็นเชิงบวก 

5. คณะกรรมการยินดีท่ีรฐัภาคีใหส้ตัยาบนัอนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิ

คนพิการ เมื่อ พ.ศ. 2551  

6. คณะกรรมการยินดีท่ีรัฐภาคีเนินมาตรการทางกฎหมาย

ต่อไปน้ี ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกับอนุสญัญา รวมถึงการยอมรับ

กฎหมาย ดงัน้ี:  

 (ก) พระราชบญัญติัแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบั

ท่ี 19 และ 20) พ.ศ.2550 และ (ฉบบัท่ี 21) พ.ศ. 2551; 
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 (ข) พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายอาญา (ฉบบัท่ี25 และ 26) ใน พ.ศ. 2550 

 (ค) พระราชบัญญัติคุม้ครองผู้ถูกกระท าดว้ยความ

รุนแรงในครอบครวั พ.ศ.2550 

 (ง) พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์

พ.ศ. 2551  

 (จ) พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครวั พ.ศ. 2553  

7. คณะกรรมการตั้งขอ้สงัเกตดว้ยความช่ืนชมค ามัน่สญัญาโดย

สมัครใจและภาระผูกพันภายใต้บ ริบทรายงานทบทวน

สถานการณสิ์ทธิมนุษยชนของประเทศไทยจะแกไ้ขกฎหมาย ให้

สอดคลอ้งกับเคร่ืองมือทางดา้นสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

ซ่ึงรวมถึงการสรา้งความมัน่ใจว่ากฎหมายอาญาสอดคลอ้งกับ

อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน คณะกรรมการยังยินดีต่อ

ก าหนดการเยือนรฐัของผูร้ายงานพิเศษดา้นการทรมานในช่วงปี

น้ี 

 

ค. หวัขอ้หลกัที่น่ำวิตกและขอ้เสนอแนะ 

การประกาศภายใต ้ขอ้ 1 ขอ้ 4 และขอ้ 5 ของอนุสญัญา 

8. คณะกรรมการมีความกังวลเก่ียวกับค าประกาศการแปล

http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538974034&Ntype=19
http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538974034&Ntype=19
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ความหมายท่ีรัฐกระท าในขณะท่ีรฐัภาคยานุวติั เมื่อวนัท่ี 2 

ตุลาคม พ.ศ. 2550  ซ่ึงรฐัตีความค าว่า 'การทรมาน' ในขอ้1 

ขอ้ 4 และ ขอ้ 5 จะตอ้งด าเนินการบังคบัใชใ้หส้อดคลอ้งกบั

ประมวลกฎหมายอาญาท่ีบังคับใชใ้นปัจจุบัน ซ่ึงนิยามไม่ได้

ความหมายของการทรมาน คณะกรรมการตั้งขอ้สงัเกตว่า  รฐั

ประกาศตนมุ่งมัน่ท่ีจะ "ปรบัปรุงกฎหมายภายในประเทศใหม้ี

ความสอดคลอ้งกบัอนุสญัญาขอ้1 ขอ้  4  และ ขอ้ 5 ในโอกาส

แรก" และย ้าความมุ่งมัน่น้ีในรายงาน (ขอ้ 60) และในรายงาน

ดว้ยวาจา และตั้งขอ้สงัเกตว่ารายงานหลกัของรฐัระบุว่า การ

ประกาศท่ีท าในเวลาท่ีใหส้ัตยาบันสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชน

อ่ืนๆ ไดถู้กถอนจากกลไกดา้นสิทธิมนุษยชนอ่ืน ๆ แลว้ เพราะมี

ความมุง่มัน่ท่ีจะด าเนินการตามรายงานทบทวนสถานการณสิ์ทธิ

มนุษยชนของประเทศไทย (ขอ้ 1 ขอ้ 4 และ ขอ้5) 
 

คณะกรรมกำรสังเกตว่ำกำรประกำศดังกล่ำวตั้งค ำถำมต่อ

กำรด ำ เ นินงำนโดยรวมของรัฐตำมภำระผูกพันแห่ง

สนธิสัญญำโดยรวม และดว้ยเห็นคุณค่ำถอ้ยแถลงโดย

ตัวแทนของรัฐภำคีว่ำจะมีควำมเป็นไปไดใ้นกำรถอนขอ้ที่

กล่ำวถึง คณะกรรมกำรจึงขอแนะน ำใหร้ฐัภำคีพิจำรณำถอน

ค ำประกำศ ตำม อนุสญัญำขอ้ 1 ขอ้ 4 และ ขอ้ 5 ทนัที 

เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำจะปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดของอนุสัญญำและ
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ก่อใหเ้กิดผลลพัธต์ำมบทบญัญตัทิั้งหมดของอนุสญัญำ 

 

นิยำมและกำรบญัญตัใิหก้ำรทรมำนเป็นควำมผิดอำญำ 

9. คณะกรรมการสังเกตว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

มาตรา 32 วรรค 2  หา้มการกระท าการทรมาน คณะกรรมการ

มีความกงัวลเก่ียวกบัความหมายของการทรมานท่ีขาดหาย และ

การไมบ่ญัญติัใหก้ารทรมานเป็นการกระท าผิดในระบบกฎหมาย

ของรฐัตามอนุสญัญา นอกจากน้ีคณะกรรมการเป็นห่วงว่า ร่าง

บทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญาเก่ียวกับการทรมาน  (ก) 

สะท้อนให้เห็นถึงจุดประสงค์ท่ีอาจกระท าการทรมานซ่ึงไม่

ครบถว้น และไม่รวมถึงการเลือกปฏิบัติในจุดประสงค์; (ข) 

จะตอ้งระบุมาตรฐานของความเจ็บปวดและความทุกขท์รมานท่ี

สูงกว่าท่ีก าหนดไวใ้น อนุสญัญา ขอ้ 1; (ค) บรรจุความหมาย  

"เจา้พนักงานของรฐั" ท่ีจ ากดัมากกว่าท่ีก าหนดไวใ้นอนุสญัญาน้ี; 

(ง) ไม่หา้มการยืนยนัการป้องกนัอาชญากรรมของการทรมาน

อย่างชดัเจน; และ (จ) ไม่ไดห้า้มการใชก้ฎหมายท่ีเป็นขอ้จ ากดั

อย่างชดัเจน คณะกรรมการช่ืนชมการสรา้งความเช่ือมัน่จาก

คณะผูแ้ทนวา่ร่างกฎหมายยงัคงจะไดร้บัการแกไ้ขอีก 

ขอ้บกพร่องขา้งตน้น้ีขดัขวางการด าเนินการตามอนุสญัญาอย่าง

รุนแรงในมิติการป้องกนัการทรมานและการฟ้องรอ้งในประเทศ

ไทย คณะกรรมการสงัเกตว่ารฐัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะแกไ้ขประมวล
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กฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

รวมทั้งการแก้ไขร่างท่ีจะก าหนดนิยามการทรมานและการ

กระท าความผิดฐานทรมานท่ีสอดคลอ้งกบัอนุสญัญาขอ้ 1 และ 

ขอ้ 4  (ขอ้ 1 และ ขอ้ 4) 

ตำมขอ้เสนอแนะทัว่ไปของคณะกรรมกำร ฉบบัที่ 2  

(พ .ศ .2550) คณะกรรมกำรเรียกร้องให้รัฐภำคีแก้ไข

กฎหมำยโดยมิชกัชำ้ ดงัน้ี:  

(ก) น ำนิยำมกำรทรมำนที่ครอบคลุมองคป์ระกอบทั้งหมดที่

มีอยูใ่นขอ้ 1 ของอนุสญัญำ มำใช ้

(ข) ก ำหนดใหก้ำรทรมำนเป็นอำชญำกรรมแยกต่ำงหำกและ

เฉพำะเจำะจงในกำรออกกฎหมำยและตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำ 

บทลงโทษส ำหรับกำรทรมำนข้ึนอยู่กับควำมรุนแรงตำม

ควำมผิดตำมที่ก  ำหนดไวใ้นอนุสญัญำ ขอ้ 4 วรรค 2  

(ค) ด ำเนินกำรเพื่อใหแ้น่ใจว่ำ กำรกระท ำที่น ำไปสู่กำร

ทรมำนไม่อยูภ่ำยใตข้อ้จ  ำกดัของกฎหมำยใด 

 

ค ำกล่ำวอำ้งว่ำมีกำรทรมำนและกำรปฏิบตัทิี่โหดรำ้ย 

10. คณะกรรมการตั้งขอ้สงัเกตดว้ยความช่ืนชมท่ีรฐัแสดงความ

มุ่งมัน่ต่อสาธารณะต่อคณะกรรมการว่า  รัฐตระหนักถึง

ความส าคญัของของการประชุมอย่างเต็มท่ี และรฐัรบัรูข้อ้วิตก
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ของคณะกรรมการเก่ียวกบัความจ าเป็นส าหรบัการตรวจสอบท่ี

เป็นธรรมและเป็นอิสระ คณะกรรมการยงัคงมีขอ้วิตกอย่างยิ่ง

เก่ียวกบัขอ้กล่าวหาอย่างต่อเน่ืองและแพร่หลายว่า ท่ีการกระท า

ทรมานและการปฏิบติัท่ีโหดรา้ยต่อผูถู้กคุมขงั รวมทั้งการใชก้าร

ทรมานและการปฏิบติัท่ีโหดรา้ยโดยเจา้หน้าท่ีทหาร ต ารวจ และ 

เจา้หน้าท่ีเรือนจ าในภาคใตแ้ละส่วนอ่ืน ๆ ของประเทศเพ่ือให้

ไดม้าซ่ึงค าสารภาพ (ขอ้2 และ ขอ้16) 

 

คณะกรรมกำรเรียกรอ้งใหร้ฐัภำคีใชม้ำตรกำรเร่งด่วนและมี

ประสิทธิภำพในกำรตรวจสอบกำรกระท ำกำรทรมำนและกำร

ปฏิบตัิที่โหดรำ้ยทั้งหมด และฟ้องด ำเนินคดีตลอดจนลงโทษ

ผูท้ี่รบัผิดชอบใหส้อดคลอ้งกบัควำมรุนแรงของกำรกระท ำผิด 

นอกเหนือจำกมำตรกำรเหล่ำน้ี รฐัควรจะยืนยนัขอ้หำ้มมิให้

กระท ำกำรทรมำนอย่ำงชัดแจง้ และประณำมกำรกระท ำ

ทรมำนตอ่สำธำรณชน พรอ้มกบัค ำเตือนที่ชดัเจนว่ำ ทุกคนที่

กระท ำสมคบ หรือมีส่วนร่วมในกำรกระท ำทรมำนจะตอ้ง

รบัผิดชอบและถูกด ำเนินกำรทำงกฎหมำยเป็นรำยบุคคลและ

จะตอ้งมีกำรด ำเนินคดีทำงอำญำและกำรลงโทษที่เหมำะสม 
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สถำนกำรณใ์นจงัหวดัชำยแดนใต ้

11. คณะกรรมการมีความห่วงใยท่ีขอ้กล่าวหาจ านวนมากว่ามี

การกระท าทรมานและการปฏิบติัท่ีโหดรา้ยในระหว่างประกาศ

สถานการณฉุ์กเฉินในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และตั้งขอ้สงัเกตว่า

มีการคงสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลานาน และมีขอ้จ ากดัการใช้

สิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน (ขอ้ 2, 4, 11, 12, 13, 15 และขอ้ 

16) 

 

รฐัภำคีควรด ำเนินกำรใหแ้น่ใจว่ำ สิทธิที่บุคคลจะไม่ไดร้ับ

กำรกระท ำทรมำนเป็นสิทธิสัมบูรณแ์ละไม่สำมำรถท ำกำร

รอนสิทธิจะไดถู้กรวมเขำ้ไปในกำรออกกฎหมำยแห่งรัฐตน 

และรัฐพึงด ำเนินกำรใหแ้น่ใจว่ำ จะด ำเนินกำรบังคับใช้

กฎหมำยอย่ำงเขม้งวด ใหส้อดคลอ้งกับอนุสญัญำ ขอ้ 2 

วรรค 2  ซ่ึงก ำหนดว่ำ ไม่มีพฤติกำรณพ์ิเศษใด ไม่ว่ำจะเป็น

ภำวะสงครำม หรือสภำพคุกคำมที่จะเกิดสงครำม กำรขำด

เสถียรภำพทำงกำรเมืองภำยในประเทศ หรือสภำวะฉุกเฉิน

สำธำรณะอื่นใดที่ยกข้ึนมำเป็นขอ้อำ้งที่มีเหตุผลส ำหรับกำร

ทรมำนไดน้อกจำกน้ีรัฐควรประเมินควำมจ ำเป็นในกำรมี

กฎหมำยพิเศษที่มีอยู่ โดยตระหนักว่ำ เง่ือนไขในกำร

ประกำศสถำนกำรณฉุ์กเฉินและกำรตรำกฎหมำยฉุกเฉินควร



[11] 

เป็นไปดว้ยควำมอย่ำงเคร่งครัดและตีควำมอย่ำงแคบและ

ควรจะจ ำกดัไวส้  ำหรบัสถำนกำรณก์รณีพิเศษเท่ำนั้น 

 

กฎหมำยพิเศษ 

12. ในขณะท่ีคณะผูแ้ทนของรฐัภาคีไดอ้า้งถึงเหตุการณร์ะเบิดใน

ภาคใต ้ 2,889 เหตุการณ์ และจ านวนการบาดเจ็บลม้ตายของ

พลเรือนและบุคลากรทหาร คณะกรรมการยงัมีความกงัวลอย่าง

มาก เก่ียวกบัการจ านวนขอ้กล่าวหาเก่ียวกบัการใชก้ารทรมาน

และการปฏิบัติท่ีโหดรา้ยเป็นปกติวิสัย ท่ีเกิดขึ้ นอย่างมาก 

ต่อเน่ือง และสม า่เสมอ โดยเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยั และ

เจา้หน้าท่ีทหารในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงค า

สารภาพ สถานการณ์เช่นน้ีถูกท าใหเ้ลวรา้ยขึ้ นจากการใช้

กฎหมายพิเศษสามฉบบั คือ  พระราชบญัญติักฎอยัการศึก พ.ศ. 

2457 พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุ์กเฉิน 

พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติรักษาความมัน่คงภายใน

ราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551 ซ่ึงใหอ้ านาจฉุกเฉินในวงกวา้งแก่

ทหารและกองก าลงัรกัษาความมัน่คง นอกการควบคุมภายใต้

กระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยงัเป็นการเสริมสรา้งบรรยากาศของ

การลอยนวลพน้ผิดต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรา้ยแรง 

คณะกรรมการมีความกงัวลอยา่งยิ่ง ดงัน้ี (ขอ้2, 4, 12, 13 และ 

ขอ้ 15) 
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 (ก) กฎหมายพิเศษใหอ้ านาจบริหารขยายการควบคุม

ตวัดว้ยอ านาจฝ่ายบริหารโดยปราศจากการควบคุมจากฝ่ายตุลา

การอย่างเพียงพอ ก่อใหเ้กิดการลดทอนการป้องกนัขั้นพ้ืนฐาน

ส าหรบัผูถู้กท าใหเ้สียไปซ่ึงเสรีภาพตาม กฎอยัการศึกมาตรา 15 

และ พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

มาตรา 12  ซ่ึงผูต้อ้งสงสยัสามารถ ถูกควบคุมตวัไดน้านถึง 37 

วนั โดยไม่มีหมาย หรือก ากับดูแลจากกระบวนการยุติธรรม

ก่อนท่ีจะถูกน าตวัไปท่ีศาล นอกจากน้ีไม่ระบุว่าตอ้งน าตวัผูคุ้มขงั

ถูกมาปรากฏตวัต่อศาลในการควบคุมตวัขั้นตอนใดๆ และมกัไม่

มีการเปิดเผยท่ีตั้งของสถานท่ีควบคุมตวัเสมอไป 

(ข) มีการกล่าวอา้งวา่ มกัไมม่ีการเคารพส่ิงป้องกนัการทรมานท่ี

มีไวใ้นกฎหมายและกฎระเบียบในทางปฏิบติั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผู ้ถูกคุมขังมักจะได้รับการปฏิเสธสิทธิ ท่ีจะติดต่อสมาชิก

ครอบครวัและใหส้มาชิกในครอบครวัเยี่ยมทนัทีท่ีสูญเสียเสรีภาพ 

และขาดการคุม้ครองสิทธิท่ีจ าเป็นบางอย่าง เช่น สิทธิท่ีจะติดต่อ

ทนายความและไดร้ับการตรวจร่างกายโดยแพทย์ท่ีเป็นอิสระ

ทนัทีท่ีสูญเสียเสรีภาพ ซ่ึงไมป่รากฏในกฎหมาย หรือไม่มีการน า

หลกัการน้ีไปปฏิบติั  

 (ค) กฎหมายพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎอยัการศึก 

มาตรา 7 และพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน มาตรา 17 จ ากดัความรบัผิดของเจา้หน้าท่ีผูบ้งัคบัใช้
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สถานการณ์ฉุกเฉิน โดยใหค้วามคุม้ครองมิใหเ้จา้หน้าท่ีถูก

ฟ้องรอ้งในกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรา้ยแรง รวมทั้ง

การกระท าทรมาน ซ่ึงเป็นการละเมิดบทบญัญัติของอนุสญัญา 

คณะกรรมการมีความกงัวลกรณีผูเ้สียชีวิตภายใตก้ารควบคุมตัว 

เช่น อิหม่ามยะผา กาเซ็ง และนายสุไลมาน แนซา ซ่ึงแสดงให้

เห็นอุปสรรคท่ีจะผูก้ระท าผิดเขา้สู่กระบวนการยุติธรรม 

รฐัควรตรวจสอบอย่ำงแข็งขัน โดยมิชักชำ้และพึงถือเป็น

กิจกำรเร่งด่วน ที่จะทบทวนกฎหมำยฉุกเฉินและแนวปฏิบตัิ

ที่มีอยู่ และพึงยกเลิกสิ่งที่ไม่สอดคลอ้งกับพันธกรณีภำยใต้

อนุสญัญำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรด ำเนินกำรเพื่อใหม้ัน่ใจได้

ว่ำ:  

 (ก) ผูถู้กควบคุมตวัโดยไม่มีกำรตั้งขอ้กล่ำวหำภำยใต้

กฎหมำยกำรรกัษำควำมมัน่คง จะไดป้รำกฏตวัตอ่หนำ้ศำล  

 (ข) ผูถู้กคุมขังภำยใตก้ำรควบคุมตวัของเจำ้หนำ้ที่

ไดร้บัอนุญำตใหต้ิดต่อกบัสมำชิกครอบครวั ทนำยควำมและ

แพทยท์ี่เป็นอิสระทันทีหลังสูญเสียเสรีภำพ  ทั้งในทำง

กฎหมำยและในทำงปฏิบตัิ และมีกำรตรวจสอบหลกัประกนั

สิทธิโดยเจำ้หนำ้ที่เหล่ำน้ีอยำ่งมีประสิทธิภำพ  

 (ค) ไม่ใหค้วำมคุม้กนัจำกกำรถูกด ำเนินคดีใดๆ แก่

เจำ้หนำ้ที่ที่กระท ำควำมผิดอันเก่ียวขอ้งกับกำรละเมิดสิทธิ
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มนุษยชน รวมทั้งกำรทรมำนและกำรปฏิบตัิที่โหดรำ้ย รฐั

ภำคีควรด ำเนินกำรสอบสวนทันที เป็นธรรมและละเอียดถี่

ถว้น น ำผูก้ระท ำผิดเขำ้สู่กระบวนกำรควำมยุติธรรม เม่ือผูใ้ด

ไดร้บักำรตดัสินว่ำกระท ำผิดจริง ตอ้งไดร้บัโทษสมควรแก่

ควำมรำ้ยแรงของควำมผิดที่กระท ำนั้น 

 (ง) ไม่พึงมีผูใ้ดถูกบังคบัใหป้ำกค ำปรกัปร ำตนเอง

หรือผูอ้ื่น หรือจะสำรภำพผิด กำรสำรภำพดงักล่ำวตอ้งไม่ได้

รบักำรยอมรบัเป็นหลกัฐำนในศำล ยกเวน้กรณีที่ใชป้รกัปร ำ

ผูถู้กกล่ำวว่ำกระท ำกำรถูกทรมำนหรือกระท ำกำรโหดรำ้ย 

เพ่ือเป็นหลกัฐำนว่ำ มีกำรสรำ้งค ำสำรภำพ หรือค ำใหก้ำรนั้น

ข้ึน 

 

กำรคุม้ครองพ้ืนฐำนทำงกฎหมำย 

13. คณะกรรมการวิตกกงัวลอย่างจริงจงัว่า ในทางปฏิบติัผูถู้ก

จบักุมและถูกกกัตวัไวทุ้กคน ไม่ใหไ้ดร้บัการคุม้ครองพ้ืนฐานทาง

กฎหมายทั้งหมดตั้งแต่เร่ิมสูญส้ินเสรีภาพเสรีภาพ การคุม้ครอง

พ้ืนฐานทางกฎหมายดังกล่าวรวมถึง การบนัทึกทะเบียนผูถู้ก

ควบคุมตวัอย่างเป็นทางการ สิทธิของผูถู้กควบคุมตวัท่ีไดร้บัการ

แจง้ใหท้ราบถึงสิทธิของตน สิทธิท่ีจะไดร้บัความช่วยเหลือทาง

กฎหมายท่ีเป็นอิสระโดยพลนั  สิทธิท่ีจะไดร้บัความช่วยเหลือ
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ทางการแพทยท่ี์เป็นอิสระ สิทธิท่ีจะจะติดต่อญาติ  ความจ าเป็น

ท่ีจะตอ้งสรา้งกลไกการตรวจสอบและเยี่ยมสถานท่ีควบคุมตัว

และสถานท่ีจองจ าท่ีเป็นกลาง  ความพรอ้มท่ีผูถู้กควบคุมตวัและ

บุคคลท่ีมีความเส่ียงว่าจะถูกกระท าทรมานและการปฏิบัติท่ี

โหดรา้ย จะไดร้บัการพิจารณาคดีและการเยียวยาอ่ืน ๆ ซ่ึงช่วย

ใหม้ีการตรวจสอบขอ้รอ้งเรียนของบุคคลดังกล่าวโดยเร็วและ 

เป็นกลาง การตรวจสอบเพ่ือปกป้องสิทธิของบุคคลดังกล่าว

ขา้งตน้และการคดัคา้นกฎหมายการควบคุมตวั หรือการปฏิบติัท่ี

โหดรา้ย นอกเหนือจากมาตรการอ่ืนๆ  คณะกรรมการกงัวลว่า 

ยังไม่ได้รับข ้อมูลท่ีได้ร ้องขอเพ่ือการตรวจสอบการป้องกัน 

รวมทั้ง ขอ้มูลการใชสิ้ทธิในการขอใหศ้าลสัง่ใหน้ าตวัผูถู้กคุมขงั

มาปรากฏตวัต่อหน้าศาล ท่ีเป็นผลส าเร็จดว้ย ( ขอ้ 2 และ ขอ้ 

16 ) 

 

รฐัควรใชม้ำตรกำรที่มีประสิทธิภำพทั้งในทำงกฎหมำยและ

ในทำงปฏิบัติเพ่ือใหแ้น่ใจว่ำผู ้ที่ถูกควบคุมตัวขังทั้งหมด

ไดร้ับกำรคุม้ครองพ้ืนฐำนทำงกฎหมำยทั้งมวล  ตั้งแต่

เริ่มแรกถูกควบคุมตวั ไดแ้ก่ สิทธิที่จะพบทนำยควำมที่เป็น

อิสระทนัที สิทธิที่จะพบแพทยท์ี่เป็นอิสระ สิทธิที่จะแจง้ให้

ญำติ สิทธิที่จะไดร้บัแจง้ถึงสิทธิของตนในขณะที่ถูกควบคุม

ตวั รวมทั้งขอ้หำที่มีต่อตน ผูถู้กควบคุมตัวพึงไดร้ับกำร
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ลงทะเบียน ณ สถำนที่ควบคุมตวั และมีสิทธิที่จะปรำกฏตวั

ต่อหนำ้ผูพ้ิพำกษำภำยในเวลำที่ก  ำหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกับ

มำตรฐำนสำกล รฐัควรใชม้ำตรกำรที่จ  ำเป็นเพื่อใหมี้ระบบ

กำร ช่ ว ย เห ลื อทำ งกฎหมำย โดย ไ ม่ มี ค่ ำ ใ ช้จ่ ำ ยที่ มี

ประสิทธิภำพ  รฐัควรวำงมำตรกำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำน

ของเจำ้หนำ้ที่บังคับใชก้ฎหมำยและเจำ้หนำ้ที่ควำมมัน่คง

เ พ่ือให้แ น่ ใจ ว่ำ มีกำร คุ ้มครอง พ้ืนฐำนในทำงปฏิบัติ

เช่นเดียวกับในทำงกฎหมำยและควรใชม้ำตรกำรทำงวินัย

หรือมำตรกำรอืน่ๆ  ตอ่เจำ้หนำ้ที่ที่เป็นผูก้ระท ำผิด ในกรณีที่

ไม่ใหก้ำรคุม้ครองพ้ืนฐำนแก่บุคคลที่ถูกลิดรอนเสรีภำพ 

 

กำรบงัคบัใหสู้ญหำย 

14. คณะกรรมการยินดีท่ีรัฐภาคีลงนามในอนุสัญญาเพ่ือ

คุม้ครองบุคคลทุกคนจากการบงัคบัใหสู้ญหาย และยินดีท่ีคณะ

ผู้แทนได้ให้ถ้อยแถลงว่าจะให้สัตยาบันในอนาคต ทว่า

คณะกรรมการยงัคงวิตกอย่างยิ่งว่า (ขอ้ 2, 4, 12, 14 และขอ้

16)  

(ก) ยังไม่มี นิยามและฐานความผิดการบังคับสูญหายใน

กฎหมายภายในประเทศ 

(ข) ยงัมีกรณีท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นการบงัคบัใหห้ายตัวต่อเน่ือง
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เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีนักปกป้องสิทธิ

มนุษยชน ดา้นต่อตา้นการทุจริตและดา้นส่ิงแวดลอ้ม และผูท่ี้

เป็นพยานการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ในกรณีล่าสุด ท่ีนายพอ

ละจี รกัจงเจริญ  นักปกป้องสิทธิมนุษยชนมนุษยช์าวปกากะญอ 

ท่ีเป็นท่ีรูจ้กัในนาม บิลล่ี มีรายงานว่า การบงัคบัใหสู้ญหายเป็น

วิธีการคุกคามและการปราบปรามนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดย

เจา้หน้าท่ีความมนัคงและกองก าลงัทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

บริบทท่ีมีปฏิบติัการทางทหารเพ่ือต่อตา้นการแบ่งแยกดินแดน

ในภาคใตข้องประเทศไทยอยา่งเขม้ขน้ 

(ค) ความลม้เหลวในการแกปั้ญหาการบังคับใหสู้ญหายส่วน

ใหญ่ การเยียวยาใหญ้าติของบุคคลท่ีสูญหาย และการด าเนินคดี

กบัผูท่ี้รบัผิดชอบ ดงัท่ีปรากฏในหลายกรณี รวมทั้งการหายตวัไป

ของ นายสมชาย นีละไพจิตร นายจะวะ จาโล (Jahwa Jalo)  

และนายมะยาเต็ง มะรานอ  คณะกรรมการตั้งขอ้สงัเกตดว้ย

ความกงัวลว่า ค ากล่าวอา้งของคณะท างานด่านการบงัคบัใหสู้ญ

หายโดยไม่สมคัรใจหรือบงัคบัใหสู้ญหายกล่าวว่า โดยทัว่ไปแลว้

กรณีท่ีมีการบงัคับใหสู้ญหายไม่ไดน้ าไปสู่การฟ้องรอ้งหรือการ

ตดัสินวา่ผูก้ระท ามีความผิด รวมทั้งการเยียวยา เช่น ค่าชดเชยท่ี

มีอย่างจ ากดัมากในประเทศไทย (A/ HRC / 22/45, ย่อหน้า 

457-466)  
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รัฐภำคีควรใช้มำตรกำรที่จ  ำเป็นทั้งหมดเพ่ือป้องกันกำร

บงัคับใหสู้ญหำย และเพื่อกำรต่อสูก้ับกำรลอยนวลพน้ผิด

เน่ืองจำกควำมผิดฐำนบงัคบัใหสู้ญหำย โดยเฉพำะอยำ่งยิง่: 

 (ก) ใชม้ำตรกำรทำงกฎหมำยเพื่อใหแ้น่ใจว่ำ กำร

บงัคบัใหสู้ญหำยเป็นควำมผิดทำงอำญำ ที่ระบุในกฎหมำย

ภำยในประเทศไทย ร่วมกับกำรลงโทษในอัตรำส่วนที่

เหมำะสมกบัควำมรำ้ยแรงของกำรกระท ำควำมผิด 

 (ข) ใหค้วำมมัน่ใจว่ำกรณีกำรบงัคบัใหสู้ญหำยไดร้บั

กำรสอบสวนอย่ำงละเอียด ทนัที และมีประสิทธิภำพ ผูต้อ้ง

สงสยัจะถูกด ำเนินคดี และในกรณีที่พบว่ำมีควำมผิด พึง

ลงโทษตำมสัดส่วนที่ เหมำะสมกับควำมร้ำยแรงของ

อำชญำกรรมของผูก้ระท ำผิด แมเ้ม่ือไม่พบตวัหรือไม่พบ

ช้ินส่วนศพมนุษย ์คณะกรรมกำรขอเตือนรฐัว่ำ หำกมีเหตุอนั

ควรเช่ือว่ำ มีบุคคลที่ถูกบงัคบัใหสู้ญหำย เจำ้หนำ้ที่จะตอ้ง

ด ำเนินกำรตรวจสอบ แมย้งัไม่มีกำรรอ้งเรียนอย่ำงเป็น

ทำงกำร  

 (ค) ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำบุคคลใดที่ไดร้บัอนัตรำย

อันเป็นผลโดยตรงจำกกำรกำรบังคับใหสู้ญหำยสำมำรถมี

เขำ้ถึงขอ้มูลเก่ียวกับชะตำกรรมของผูถู้กบังคับใหสู้ญหำย 

ไดร้บัค่ำตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ รวมทั้ง ไดร้บักำร
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สนับสนุนทำงจิตใจ ทำงสงัคม และทำงกำรเงินที่จ  ำเป็น 

คณะกรรมกำรขอเตือนรฐัภำคีว่ำ ส ำหรบัสมำชิกครอบครวั

ของผูถู้กบงัคบัใหสู้ญหำย กำรบงัคบัใหบุ้คคลใดสูญหำยอำจ

ก่อใหเ้กิดกำรละเมิดอนุสญัญำ;  

 (ง) รบัมำตรกำรเพ่ือช้ีแจงกรณีผูถู้กบงัคบัใหสู้ญหำย

ที่ยงัคงคำ้งอยู่ และอ ำนวยควำมสะดวกใหค้ ำรอ้งของเยือน

ประเทศของคณะท ำงำนกำรบังคับให้บุคคลสูญหำย 

(A/HRC/22/45,  ยอ่หนำ้ 471) 

 (จ) เร่งรัดกระบวนกำรของรัฐเพื่ อด ำ เ นินกำร

ภำคยำนุวัติอนุสญัญำระหว่ำงประเทศว่ำดว้ยกำรคุม้ครองมิ

ใหบุ้คคลถูกบงัคบัใหสู้ญหำย 

 

กำรลอยนวลพน้ผิด 

15. คณะการรมการทราบว่าจุดยืนของรฐัภาคีว่า กฎหมายไทย

ในปัจจุบันเพียงพอต่อการลงโทษเจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีกระท าการ

ทรมาน คณะกรรมการยังคงห่วงใยประเด็นน้ีอย่างสุดซ้ึง 

เน่ืองจากสภาพบรรยากาศของการลอยนวลพน้ผิดทางพฤตินัย

ต่อการกระท าของการทรมานยงัแพร่หลายในรฐัภาคีในมิติ ดงัน้ี: 

(ขอ้ 2, 4, 12 และ ขอ้ 13)  

 (ก) การขาดการตรวจสอบขอ้กล่าวหาของการทรมาน
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และการปฏิบัติท่ีโหดรา้ยโดยเจา้หน้าท่ีบังคับใชก้ฎหมาย  ท่ี

รวดเร็วและเป็นธรรม เมื่อมีการสอบสวนขอ้กล่าวหาทรมาน 

หน่วยงานของผู้ถูกกล่าวหามักจะด าเนินการตรวจสอบและ

บ่อยครั้งท่ีกรณีเหล่าน้ีถูกยกค ารอ้ง 

 (ข) ความล่าชา้ในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงกรณีการ

กระท าทรมาน  

 (ค) ความแตกต่างระหว่างขอ้กล่าวหาว่ามีการกระท า

การทรมานและการปฏิบติัท่ีโหดรา้ยโดยเจา้หน้าท่ีของรฐัจ านวน

มากเมื่อเทียบกบัจ านวนการรอ้งเรียนท่ีต า่มากต่อเจา้หน้าท่ี ซ่ึง

อาจบ่งบอกว่า มีการขาดความเช่ือมัน่ในการพิจารณาคดีท่ี

ต ารวจและเจา้หน้าท่ียุติธรรม และเหยื่อยงัขาดความตระหนักถึง

สิทธิของตน  

 (ง) การลงโทษทางอาญากบัเจา้หน้าท่ีท่ีรบัผิดชอบแทบ

จะไม่เกิดขึ้ นเลย และในบางโอกาสอยัการและผูพิ้พากษาปฏิเสธ

การเรียกรอ้งของจ าเลยว่าไดร้ับการทรมาน หรือมีการจัด

ประเภทกระท าท่ีตอ้งสงสัยว่าเป็นความผิดอ่ืนท่ีมีความรุนแรง

นอ้ยกวา่  

เน่ืองดว้ยปรำกฏกำรลอยนวลพน้ผิดอย่ำงกวำ้งขวำง รฐัควร

ด ำเนินกำรตำมเหล่ำน้ีโดยเร่งด่วน: 

 (ก) ประณำมกำรกระท ำทรมำนต่อสำธำรณะ ควบคู่

ไปกับกำรเตือนอย่ำงชัดแจง้ว่ำผูก้ระท ำกำรดังกล่ำวหรือ
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สมคบ ยนิยอม มีส่วนร่วมในกำรกระท ำทรมำน จะถูกด ำเนิน

คดีอำญำ หำกมีค ำพิพำกษำว่ำกระท ำผิดจริง จะตอ้งรบัโทษ

ตำมควำมสมควรแก่ควำมผิด 

 (ข) ใชม้ำตรกำรที่จ  ำเป็นทั้งหมดเพ่ือใหแ้น่ใจว่ำขอ้

กล่ำวหำของกำรทรมำน หรือกำรปฏิบัติที่โหดรำ้ยทุกขอ้จะ

ไดร้บักำรสอบสวน ทนัที อย่ำงละเอียด และยุติธรรม โดย

หน่วยงำนพลเรือนที่เป็นอิสระอย่ำงเต็มที่ ผูก้ระท ำผิดจะถูก

ด ำเนินคดี และหำกพบว่ำมีควำมผิดจริงตำมขอ้กล่ำวหำ

จะต้องได้รับกำรลงโทษตำมสมควรแก่พฤติกำรณ์แห่ง

ควำมผิด 

 (ค) พกักำรปฏิบตัิงำนของเจำ้หนำ้ที่ในระหว่ำงกำร

สืบสวนข้อกล่ำวหำกำรกระท ำทรมำนและกำรปฏิบัติที่

โหดรำ้ย 

 (ง) ด ำเนินกำรใหแ้น่ใจว่ำบุคลำกรทำงทหำรจะไดร้บั

กำรพิจำรณำคดีในศำลพลเรือน ส ำหรบัขอ้หำกำรกระท ำกำร

ทรมำนและกำรกระท ำอื่นๆ ที่คลำ้ยคลึงกนั  

 (จ) จดัท ำระบบขอ้รอ้งเรียนที่เป็นอิสระส ำหรบัทุกคน

ที่ถูกลิดรอนเสรีภำพ 
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ควำมรุนแรงอนัมีเหตจุำกเพศสภำพ 

16. คณะกรรมการยินดีท่ีรัฐต่อสูก้ับความรุนแรงต่อสตรี 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยอาชญากรรมต่อสตรี ความรุนแรงใน

ครอบครวั ตามพระราชบัญญัติคุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความ

รุนแรงในครอบครวั พ.ศ.2550 มาตรา 4 ทว่าคณะกรรมการ

ยงัคงกงัวลต่อประเด็นดงัน้ี (ขอ้ 2, 14 และ ขอ้16) 

 (ก) ความรุนแรงอันมีเหตุจากเพศสภาพยังมีความ

แพร่หลายสูง โดยเฉพาะความรุนแรงทางเพศ และความรุนแรง

ในครอบครวัในประเทศไทย 

 (ข) ระดับการด าเนินคดีกับความรุนแรงทางเพศและ

ความรุนแรงในครอบครัวยังต า่ ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้มีสาเหตุ

เน่ืองจากอุปสรรคในกรอบกฎหมายและต ารวจและเจา้หน้าท่ี

ตุลาการท่ีมีทศันคติไม่ตอบสนองต่อการใชค้วามรุนแรงดงักล่าว 

คณะกรรมการยงัมีความกงัวลว่าเป็น ความผิดท่ี "ยอมความได"้ 

เหยื่อจะตอ้งยื่นค ารอ้งเพ่ือด าเนินคดีอาญา  ตามพระราชบญัญติั

คุม้ครองผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครวั พ.ศ.2550 

มาตรา4 และการประนีประนอมยอมความกรณีของความรุนแรง

ในครอบครวัยงัมีการจดัล าดับใหม้ีความส าคญักว่าคุณภาพชีวิต

และความปลอดภยัของเหยื่อตามมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญติั

เดียวกนั เป็นผลใหค้ณะกรรมการรูสึ้กเสียใจท่ีความรุนแรงใน

ครอบครัวถือว่าเป็นเร่ืองส่วนตัวมากกว่าความผิดทางอาญา
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รา้ยแรงต่อสาธารณะ 

 (ค) กฎการพิจารณาพยานหลกัฐานในกระบวนการทาง

กฎหมายกรณีการข่มขืน ส่งผลใหเ้กิดความเหยื่อซ ้าและตราบาป

ของเหยื่อ รวมทั้งขาดการด าเนินคดีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง

ลม้เหลวในการควบคุมการรบัฟังพยานหลกัฐานน้ัน  

 (ง) ปัญหาและอุปสรรคในการเขา้ถึงการคุม้ครองทาง

กฎหมายและการแกไ้ขส าหรบักลุ่มเส่ียง รวมทั้งผูห้ญิงมาเลย์-

มุสลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

รฐัภำคีควรเสริมสรำ้งควำมพยำยำมที่จะแกไ้ขควำมรุนแรง

ทำงเพศและกำรล่วงละเมิดทำงเพศทุกรูปแบบในประเทศ 

โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ มำตรกำรดำ้นนิติบญัญตัิ บริหำรและตุลำ

กำร และมำตรกำรอื่น ๆ รวมทั้งนโยบำยและมำตรกำรทำง

สงัคม โดยเฉพำะอยำ่งยิง่:  

 (ก) กำรแกไ้ขบทบัญญัติที่เก่ียวขอ้งของประมวล

กฎหมำยอำญำ ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ

และพระรำชบญัญตัิคุม้ครองผูถู้กกระท ำดว้ยควำมรุนแรงใน

ครอบครัว พ.ศ.2550 ใหมี้มุมมองในกำรอ ำนวยควำม

สะดวกในกำรรอ้งเรียนโดยเหยื่อ แจง้ใหเ้หยื่อทรำบกำรขอ

ควำมช่วยเหลือที่มีอยู่ และเสริมสรำ้งระบบกำรใหค้วำม

ช่วยเหลือทำงกฎหมำยและกำรคุม้ครองทำงจิต สังคมแก่
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เหยือ่ของควำมรุนแรงในครอบครวั 

 (ข) ตรวจสอบขอ้กล่ำวหำควำมรุนแรงทำงเพศและ

ควำมรุนแรงในครอบครวัทั้งหมดทนัที อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

และยุติธรรม ดว้ยมุมมองที่จะด ำเนินคดีผูท้ี่รบัผิดชอบ   รฐั

ควรจะก ำจัดอุปสรรคในกำรด ำเนินคดีกับผู ้กระท ำควำม

รุนแรงในครอบครวั และด ำเนินกำรใหแ้น่ใจว่ำ เจำ้หนำ้ที่

ต  ำรวจที่ปฏิเสธที่จะลงทะเบียนรับเรื่องรอ้งเรียนดังกล่ำว

ไดร้บักำรด ำเนินกำรทำงวินยัอย่ำงเหมำะสม 

 

กำรคำ้มนุษย ์

17. คณะกรรมการสงัเกตเห็นความพยายามของรฐัภาคีในการ

ป้องกนัและต่อสูก้บัการคา้มนุษย์ รวมทั้งออกการป้องกนัตาม

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการคา้มนุษย์ พ.ศ. 

2551 คณะกรรมการยงัคงวิตกเร่ือง มีรายงานจ านวนมากระบุ

ว่ามีการคา้มนุษยเ์พ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสวงหาประโยชน์ทาง

เพศ หรือการบังคับใชแ้รงงาน คณะกรรมการยงัรูสึ้กวิตก

เน่ืองจากผู้รายงานพิเศษดา้นการคา้มนุษย์ไดย้กปัญหาต่างๆ 

เช่น การขาดความสามารถและความตั้งใจของเจา้หน้าท่ีบงัคบั

กฎหมายในการระบุผูถู้กคา้อย่างเหมาะสม  การจบักุมคุมขงั 

และการรวบรดัผลกัดนัผูถู้กคา้มนุษยอ์อกนอกประเทศ การขาด
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การสนับสนุนการฟ้ืนฟูผูถู้กคา้มนุษยอ์ย่างเพียงพอ ในการใหท่ี้

พกัพิงและอตัราการด าเนินคดีท่ีต า่ รวมทั้งความล่าชา้ในการฟ้อง

คดีการคา้มนุษย ์(ขอ้ 2, 12, 13 และ ขอ้ 16) 

รัฐภำคีควรเพิ่มควำมพยำยำมที่จะป้องกันและต่อสูก้ำรคำ้

มนุษยโ์ดยกำรใหค้วำมคุม้ครองเหยื่อ รวมทั้งกำรปกป้อง

คุม้ครองและใหค้วำมช่วยเหลือดำ้นจิต สังคม อีกทั้ง

ด ำเนินกำรตรวจสอบกำรคำ้มนุษยอ์ย่ำงรวดเร็ว เป็นกลำง

และเป็นธรรม ดว้ยมุมมองในกำรด ำเนินคดีและลงโทษ

ผูก้ระท ำผิดในอัตรำเหมำะสมกับพฤติกำรณข์องควำมผิดที่

ก่อคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรรัฐภำคีใชม้ำตรกำรที่จ  ำเป็น

ทั้งหมดเพ่ือปฏิบตัติำมค ำแนะน ำที่ปรำกฏในรำยงำนกำรกำร

ปฏิบัติภำรกิจของผู ้รำยงำนพิ เศษด้ำนกำรค้ำมนุษย  ์

(A/HRC/20/18/Add.2, ยอ่หนำ้ 77) 

 

ผูป้กป้องสิทธิมนุษยชน 

18. คณะกรรมการวิตกกังวลต่อขอ้กล่าวอา้งจ านวนมากและ

สม า่เสมอว่า มีการกระท าท่ีรา้ยแรงท่ีตอบโตแ้ละเป็นภยัคุกคาม

ต่อผูป้กป้องสิทธิมนุษยชน นักข่าว ผูน้ าชุมชน และญาติๆ 

รวมทั้งการโจมตีดว้ยวาจาและทางการ การบงัคบัใหสู้ญหาย และ
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วิสามญัฆาตกรรม เช่นเดียวกบัการขาดขอ้มูลจากการตรวจสอบ

ใดๆ ต่อขอ้อา้งดงักล่าว (ขอ้ 2, 12, 14 และ ขอ้ 16) 

รฐัภำคีควรใชม้ำตรกำรที่จ  ำเป็นเพื่อ (ก) ยุติกำรคุกคำมและ

กำรโจมตีผูป้กป้องสิทธิมนุษยชน นักข่ำว และผูน้  ำชุมชน

ทนัทีหยุด และ (ข) กำรตรวจสอบรำยงำนกรณีกำรข่มขู่

คุกคำมและกำรโจมตีอย่ำงเป็นระบบ ดว้ยมุมมองในกำร

ด ำเนินคดีและลงโทษผูก้ระท ำผิด และประกนักำรเยียวยำที่มี

ประสิทธิภำพแก่เหยื่อและครอบครวั ในกำรน้ีคณะกรรมกำร

แนะน ำใหเ้จำ้หนำ้ที่ไทยจดักำรเยียวยำใหแ้ก่ครอบครวันำย

สมชำย นีละไพจิตร อย่ำงเต็มรูปแบบและใชม้ำตรกำรที่มี

ประสิทธิภำพมุ่งเป้ำไปที่กำรยุติกำรละเมิดอย่ำงต่อเน่ือง 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งดว้ยกำรใหห้ลักประกันสิทธิที่จะทรำบ

ควำมจริง (CAT/C/GC/3, ยอ่หนำ้ 16)  

 

กำรคุม้ครองเหยือ่และพยำน 

19. ในขณะท่ีคณะกรรมการทราบแลว้ว่า พระราชบัญญัติ

คุม้ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 มีมาตรการการป้องกนั

ทัว่ไป หรือมาตรการพิเศษส าหรบัพยานในคดีอาญา ผ่านกรม

คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้

กระทรวงยุติธรรม คณะกรรมการยงัคงมีความกงัวล ดงัต่อไปน้ี 
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(ขอ้ 2, 11, 12, 13 และ ขอ้15) 

 (ก) มีกรณีหลายกรณี ท่ีปรากฏสม า่เสมอว่ามีการข่มขู่

และการโจมตีของพยานและผู้ท่ีตกเป็นเหยื่อการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน คณะกรรมการแสดงความวิตกอย่างรุนแรง ต่อกรณี

การหายตวัไปของนายอบัดุลลาห์ อาบูคารี ในขณะท่ีอยู่ภายใต้

การคุม้ครองของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซ่ึงมีการกล่าวอา้งว่า เขา

เป็นพยานในคดีการบังคบัใหสู้ญหายและการฆาตกรรม นาย

สมชาย นีละไพจิตร และเขาถูกเจา้หนา้ท่ีต ารวจทรมาน 

 (ข) ขาดกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการการคุม้ครองและ

ขาดหน่วยงานท่ีเป็นอิสระเพ่ือให้การคุ ้มครองและให้ความ

ช่วยเหลือแก่พยานและผูต้กเป็นเหยื่อของการทรมานและการ

ประติบัติท่ีโหดรา้ย นอกจากน้ี รัฐภาคีแสดงความกังวลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัช่องโหว่ในการใหค้วามคุม้ครองกบัผูร้อ้งเรียนกรณี

การทรมาน ตามพระราชบญัญัติปัจจุบนั (CAT/C/THA/1, ย่อ

หนา้144) ยงัมีขอ้กล่าวอา้งอ่ืนๆ ต่อคณะกรรมการ ซ่ึงตั้งค าถาม

เก่ียวกับความเป็นธรรมจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการ

คุม้ครองพยาน ท่ีมีเจา้พนักงานส่วนใหญ่เป็นอดีตเจา้หน้าท่ี

ต ารวจ  

 (ค) ขาดแนวทางและการฝึกอบรมเจา้พนักงานท่ีไดร้บั

มอบหมายใหคุ้ม้ครองพยาน 

 (ง) พระราชบญัญติัปัจจุบนัไมม่ีการคุม้ครองจ าเลย 
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 (จ) มีกรณีหลายกรณีท่ีผูร้อ้งและพยานกรณีการกระท า

ทรมานถูกตั้งขอ้หาหมิ่นประมาททางอาญา 

รัฐภำคีควรแกไ้ขกฎหมำยและแนวปฏิบัติเพื่อใหแ้น่ใจว่ำ 

พยำนและผูต้กเป็นเหยื่อกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง

กำรทรมำนและกำรบังคบัใหสู้ญหำยและสมำชิกครอบครัว

ไดร้ับกำรคุม้ครองและกำรช่วยเหลืออย่ำงมีประสิทธิภำพ 

โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในประเด็นตอ่ไปน้ี 

 (ก) แกไ้ขเพิ่มเติมพระรำชบญัญตัิคุม้ครองพยำนฯ 

เพื่อใหค้รอบคลุมกำรด ำเนินกำรใดๆ รวมทั้งกำรด ำเนินคดี

ทำงแพ่ง คดีปกครอง และกำรขยำยประเภทของบุคคลที่

สำมำรถไดร้บักำรคุม้ครอง 

 (ข) ใหค้วำมมัน่ใจว่ำผูก้ระท ำผิดจะไม่มีอิทธิพลต่อ

กลไกกำรคุม้ครองพยำน และผูก้ระท ำผิดจะตอ้งรบัผิด  

 (ค) ด  ำเนินกำรตำมขั้นตอนเพ่ือแจง้ใหป้ระชำชน

ทรำบว่ำมีพระรำชบญัญตัิคุม้ครองพยำนฯ และใหพ้ยำนใน

กรณีกำรกระท ำทรมำนสำมำรถเรียกรอ้งบริกำรคุม้ครอง

พยำนได ้ 

 (ง) กำรยกเลิกกำรด ำเนินคดีหม่ินประมำททำงอำญำ

หรือกำรใหค้วำมคุม้ครองแก่ผูร้อ้งเรียนและพยำนในกรณีที่

เก่ียวกบักำรกระท ำทรมำนจำกกำรด ำเนินคดีดงักล่ำว 
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กำรไม่ผลกัดนัสู่อนัตรำย (Non-Refoulment) 

20. คณะกรรมการยินดีท่ีรฐัภาคีมีความมุ่งมัน่อย่างต่อเน่ืองใน

การรองรบัผูล้ี้ภยัท่ีตอ้งการการคุม้ครองระหว่างประเทศในอาณา

เขตของรัฐ ทว่าคณะกรรมการยงัมีความวิตกท่ีมีรายงานการ

ผลกัดนัผูแ้สวงหาท่ีล้ีภยัสู่อนัตราย และการท่ีไม่มีกรอบกฎหมาย

ในประเทศควบคุมการผลกัดนักลบั การผลกัดนัสู่อนัตราย และ

การส่งผูร้า้ยขา้มแดนท่ีสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดตามอนุสัญญา 

ขอ้ 3  นอกจากน้ี คณะกรรมการตั้งขอ้สงัเกตจากขอ้มูลเก่ียวกบั

ความพยายามของรัฐภาคี  ท่ีจะให้ความช่วยเหลือด้าน

มนุษยธรรมแก่ผูล้ี้ภยัโรฮิงญาท่ีเขา้มายงัรฐัว่า คณะกรรมการมี

ความห่วงใยต่อกรณีท่ีมีรายงานหลายฉบบักล่าวว่า ชาวโรฮิงญา

บางคนถูกผลักดันออกจากฝั่งไปยังท้องทะเล  นอกจากน้ี 

คณะกรรมการยังรูสึ้กเสียใจท่ีขอ้มูลท่ีไดร้ับจากรัฐภาคียังขาด

จ านวนของกรณีการผลักดันสู่อันตราย การส่งผูร้า้ยขา้มแดน 

และผลกัดันออกนอกประเทศท่ีไดด้ าเนินการ และจ านวนกรณี

และประเภทกรณีท่ีไดร้บัขอ้เสนอและ/หรือไดร้บัการยอมรับการ

รบัรอง หรือการประกนัทางการทูต (ขอ้ 3) 

 

คณะกรรมกำรเสนอแนะว่ำ รัฐภำคีควรน ำกฎหมำยและ

กระบวนกำรตำมหลกัไม่ส่งกลบัสู่อนัตรำยที่เหมำะสมมำใช้ 

ใหส้อดคลอ้งกับหลักกำรน้ี และเพ่ือปกป้องผูล้ี้ภัยและผู ้
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แสวงหำที่ล้ีภยั ที่สอดคลอ้งกบัอนุสญัญำ ขอ้ 3  โดยเฉพำะ

อยำ่งยิง่ ในประเด็นดงัน้ี 

 (ก) กำรแกไ้ขเพิ่มเติมพระรำชบญัญตัิตรวจคนเข้ำ

เมืองและกำรสรำ้งระบบส ำหรบัผู ้แสวงหำที่ล้ีภัยระดบัชำต ิ

เพื่ อสร้ำ งกรอบทำงกฎหมำยที่ จ  ำ เ ป็นต่อกำรรับ มือ

สถำนกำรณข์องผูล้ี้ภยัและผูแ้สวงหำที่ล้ีภยั นอกจำกน้ีรฐัภำคี

ควรใชม้ำตรกำรที่จ  ำเป็นเพื่อร่วมมือกบัส ำนักขำ้หลวงใหญ่ผู ้

ล้ีภยัแห่งสหประชำชำติ (UNHCR) เพ่ือทบทวนขั้นตอนกำร

ตดัสินใหส้ถำนะผูล้ี้ภยั 

 (ข) จดัใหมี้กำรคุม้ครองและกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ 

สนับสนุนใหผู้ป้ระสบภยัไดร้บักำรช่วยเหลือจำกค่ำยลกัลอบ

มนุษยใ์นภำคใตข้องประเทศไทย กำรก ำหนดระบบกำรกำร

คุม้ครองชัว่ครำว และใหส้ิทธิที่เก่ียวขอ้งใหแ้ก่ผูล้ี้ภัยชำว

โรฮิงญำและบุคคลไรส้ัญชำติรวมถึงกำรป้องกันจำกกำรถูก

ผลกัดนัสู่อนัตรำย  

 (ค) ลงนำมอนุสญัญำสถำนะผูล้ี้ภยั ค.ศ. 1951 และ 

พิธีสำร ค.ศ.1967  
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กำรกกัตวัในหอ้งกกัส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมือง 

21.คณะกรรมการกังวลเร่ืองการกักตัวผู้แสวงหาท่ีล้ีภัยและผู้

อพยพท่ียาวนานและบางกรณีเป็นการกักกันโดยไม่มีก าหนด

ระยะเวลาในศูนยก์กักนัส านักงานตรวจคนเขา้เมือง (IDCs) ท่ี

เขา้มาในรฐัภาคีโดยไม่มีเอกสารประจ าตัว และการปราศจาก

ระบบตรวจสอบท่ีเป็นอิสระและเป็นระบบเพ่ือทบทวนค าสัง่กัก 

รวมทั้งการจ ากดัช่องทางเลือกอ่ืนๆ ส าหรบัผูแ้สวงหาท่ีล้ีภยัแทน

การกกักนั (ขอ้ 3, 11 และ ขอ้ 16) 

รฐัภำคีควรทบทวนนโยบำยกำรควบคุมเก่ียวกบัผูแ้สวงหำที่ล้ี

ภยัที่มีและใหค้วำมส ำคญักบัรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นทำงเลือกใน

กำรลงโทษ รฐัภำคีควรจะยุติกกักนัโดยไม่มีก ำหนดปล่อยตวั

ส ำหรบัผูแ้สวงหำที่ล้ีภยัและผูอ้พยพ  รฐั ภำคีพึงประกนัว่ำ

บุคคลดังกล่ำวจะมำรถเข้ำถึงค ำแนะน ำทำงกฎหมำยและ

ตวัแทนทำงกฎหมำยที่เป็นอิสระ มีคุณภำพ และไม่เสีย

ค่ำใชจ้่ำย เพื่อใหแ้น่ใจว่ำบุคคลที่ตอ้งกำรกำรคุม้ครอง

ระหว่ำงประเทศจะได้รับกำรยอมรับและป้องกันมิใหส้่ง

บุคคลเหล่ำนั้นไปสู่อนัตรำย 
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สภำพกำรควบคุมตวั 

22. คณะกรรมการยอมรับว่ารฐัภาคีไดด้ าเนินการมาตรการ

จ านวนหน่ึงเพ่ือปรบัปรุงสภาพในศูนยก์กักนั รวมถึงการจดัสรร

ทรพัยากรเพ่ิมเติมเพ่ือปรบัปรุงสภาพส่ิงอ านวยความสะดวก ณ 

สถานกกักนัตรวจคนเขา้เมือง จงัหวดัสงขลา คณะกรรมการยงัคง

มีความกงัวลอย่างยิ่งว่า สภาพหอ้งกกัมีความแออดัสูงถึงขีดสุด

และมีสภาพแวดลอ้มเลวรา้ย ในสถานกกักนัต่างๆ รวมทั้งหอ้ง

กกัส านักงานตรวจคนเขา้เมือง  ไดแ้ก ่การระบายอากาศและแสง

สว่างไม่เพียงพอ ระบบสุขอนามยัไม่ดี และส่ิงอ านวยความ

สะดวกดา้นสุขอนามยัไม่ดี การเขา้ถึงบริการสุขภาพไม่เพียงพอ  

คณะกรรมการห่วงใยท่ีปรากฏรายงานว่า การขาดบริการทาง

การแพทย์มีส่วนท าใหเ้กิดการโรคแพร่ระบาดและการเสียชีวิต

ระหวา่งถูกกกัตวัในกรณีของชาวโรฮิงญและชาวมง้ลาวในหอ้งกกั

ส านักงานตรวจคนเขา้เมือง ซ่ึงผูร้ายงานพิเศษดา้นการกระท า

ทรมานและผูร้ายงานพิเศษดา้นสิทธิในสุขภาพไดย้กประเด็นน้ี

ขึ้ น รายงานท่ีน าส่งคณะกรรมการแสดงใหเ้ห็นเหตุการณ์ความ

รุนแรงท่ีมีอย่างต่อเน่ืองในสถานกกักนั รวมทั้งความรุนแรงทาง

เพศโดยเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยหอ้งกักหรือนักโทษคน

อ่ืนๆ กระท าดว้ยความยินยอมของเจา้หน้าท่ี คณะกรรมการยงั

รูสึ้กเสียใจท่ียงัขาดขอ้มูลเร่ือง นโยบาย "คุกสีขาว" ซ่ึงเป็นขอ้
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กล่าวอา้งว่า นโยบายน้ีส่งผลใหเ้กิดการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพ

ของผูถู้กคุมขงัยิ่งข้ึนไปอีก (ขอ้ 11 และขอ้ 16)  

รฐัควรเสริมสรำ้งควำมพยำยำมที่จะปรบัปรุงสภำพเรือนจ ำ 

เพื่อยุติใดกำรประติบัติหรือกำรลงโทษที่โหดรำ้ย  ไร ้

มนุษยธรรม หรือย  ำ่ยีศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษย ์ โดยควร

ด ำเนินมำตรกำรดงัน้ีเป็นพิเศษ  

 (ก) กำรใชม้ำตรกำรที่จ  ำเป็นทั้งหมดในกำรแกไ้ข

อตัรำควำมแออัดยดัเยียดในเรือนจ ำที่สูงมำก โดยเฉพำะ

อย่ำงยิ่งโดยกำรจดัทำงเลือกแทนกำรควบคุมตวั  ตำม

มำตรฐำนขั้นต  ำ่ของสหประชำชำติส  ำหรับมำตรกำรที่มิใช่

กำรคุมขัง (ข้อก ำหนดโตเกียว) และข้อก ำหนด

สหประชำชำติว่ำดว้ยกำรปฏิบตัิต่อผูต้อ้งขังหญิงในเรือนจ ำ

และมำตรกำรที่มิใช่กำรคุมขงัส ำหรบัผูก้ระท ำควำมผิดที่เป็น

หญิง (ขอ้ก ำหนดกรุงเทพฯ)  

 (ข) ด ำเนินกำรใหบ้ริกำรที่ตอบสนองควำมตอ้งกำร

ขั้นพ้ืนฐำนแก่บุคคลที่สูญสิ้ นเสรีภำพ ทั้งกำรสุขำภิบำลกำร

รกัษำพยำบำลทำงกำรแพทย ์ อำหำร และน ้ำ  รฐัภำคีควร

พิจำรณำกำรถ่ำยโอนควำมรับผิดชอบปัญหำสุขภำพใน

เรือนจ ำจำกกรมรำชทณัฑใ์หแ้ก่กระทรวงสำธำรณสุข 

(ค) ก ำหนดมำตรกำรเพื่อป้องกันควำมรุนแรงในเรือนจ ำ 
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และตรวจสอบเหตุกำรณด์งักล่ำวทั้งหมด เพื่อใหผู้ต้อ้งสงสยั

ว่ำกระท ำผิดถูกด ำเนินคดีและใหเ้หยื่อไดร้บักำรคุม้ครอง 

 

 

กำรตตีรวนและกำรขงัเดี่ยว 

23. คณะกรรมการตั้งขอ้สงัเกตว่ารฐัภาคีไดท้บทวนและลดการ

ใชต้รวนในสถานกกักัน คณะกรรมการยงัคงมีความห่วงใยใน

ประเด็น ดงัน้ี (ก) การใชเ้คร่ืองพนัธนาการต่างๆ เช่น การตี

ตรวนในฐานะเป็นมาตรการในการลงโทษ และ (ข) การขาดการ

ป้องกันและกลไกการตรวจสอบเ ก่ียวกับการใช้อุปกรณ์

พนัธนาการดงักล่าวอย่างเพียงพอ คณะกรรมการยงัรูสึ้กเสียใจท่ี

พบว่า ยงัมีการขงัเด่ียว ซ่ึงมกัจะอยู่ในสภาพท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะ

และมีการละเลยทางกายภาพสูงถึงสามเดือนในฐานะเคร่ืองมือ

การลงโทษ (ขอ้16) 

รฐัภำคีพึงด ำเนินกำรเพื่อใหม้ัน่ใจไดว่้ำ จะหลีกเล่ียงกำรใช้

เครื่องพันธนำกำรหรือให้น ำไปใช้ภำยใต้กำรดูแลทำง

กำรแพทยท์ี่ เข้มงวด และมีกำรบันทึกกำรใช้เครื่อง

พนัธนำกำรอย่ำงเหมำะสม  รฐัควรยุติกำรตีตรวนถำวร 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกบันักโทษประหำรชีวิต กำรตีตรวนเพื่อ

เป็นกำรลงโทษ และกำรขังเดี่ยวเป็นระยะเวลำนำน 
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นอกจำกน้ีกำรใช้โทษขังเด่ียวควรจะจ  ำกัดเป็นมำตรกำร

สุดทำ้ย และใชเ้ป็นเวลำสั้นที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได ้ ภำยใต้

กำรดูแลอย่ำงเขม้งวด และใหมี้โอกำสทบทวนค ำสัง่โดยตุลำ

กำร 

 

กำรตรวจสอบและกำรตรวจเยี่ยมสถำนที่ คุมขังให้สิ้ น

เสรีภำพ 

24. คณะกรรมการสงัเกตว่า หน่วยงานภาครฐัทุกหน่วยงาน

สามารถเขา้ตรวจเยี่ยมสถานท่ีคุมขงัได้ รวมทั้งองคก์รเอกชน 

และองคก์รระหว่างประเทศ เมื่อมีการรอ้งขอและไดร้บัอนุญาต

ก่อน คณะกรรมการตั้งขอ้สงัเกตว่าถอ้ยแถลงของคณะผูแ้ทนของ

รฐัภาคีแสดงความหวงัว่า จะด าเนินการภาคยานุวติัพิธีสารเลือก

รั บ ข อ ง อ นุ สั ญญ า ภ า ย ใ น  พ .ศ .2557 อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม

คณะกรรมการยงัคงห่วงใยว่า ยงัขาดการตรวจสอบสถานท่ีคุมขงั

ทุกประเภทและทั้งหมดอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเป็น

อิสระ (ขอ้ 2, 11 และ ขอ้ 12) 

รฐัภำคีพึง 

 (ก) ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำมีกำรตรวจเยี่ยมสถำนที่

ควบคุมตวัทั้งหมดอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งโดยกำรตรวจ

เยี่ยมปกติ และกำรตรวจเยี่ยมโดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
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โดยกำรตรวจสอบระดบัชำติและระดับระหว่ำงประเทศ ที่

เป็นอิสระ กำรตรวจสอบยงัรวมถึงกำรตรวจสอบจำกองคก์ร

เอกชน เพื่อป้องกันกำรทรมำนและกำรประติบตัิและกำร

ลงโทษที่โหดรำ้ย ไรม้นุษยธรรม หรือย  ำ่ยศีกัด์ิศร ี  

 (ข) น ำเสนอขอ้เสนอแนะจำกกำรตรวจเยี่ยมเผยแพร่

สู่สำธำรณะ และตดิตำมผลของระบบกำรตรวจสอบดงักล่ำว  

 (ค) เก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัสถำนที่ เวลำ และ

ระยะเวลำ กำรตรวจสอบ รวมถึงกำรตรวจเยี่ยมโดยไม่แจง้

ล่วงหนำ้ ตำมสถำนที่ที่ท  ำใหสู้ญสิ้ นเสรีภำพ ตลอดจนขอ้

คน้พบและกำรตดิตำมผลของกำรตรวจเยี่ยมดงักล่ำว  

 (ง) ใหส้ตัยำบนัพิธีสำรเลือกรบัของอนุสญัญำต่อตำ้น

กำรทรมำนและประติบัติ หรือกำรลงโทษที่โหดรำ้ย ไร ้

มนุษยธรรม หรือย  ำ่ยีศักด์ิศรี และจดัตั้งกลไกป้องกัน

แห่งชำต ิ   

 

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำต ิ

25. คณะกรรมการตั้ งข ้อสังเกตด้วยความสนใจว่า 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประเทศไทย (กสม.) มี

ความสามารถในวงกวา้งในการรบัและตรวจสอบขอ้รอ้งเรียนการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน การด าเนินการตรวจสอบในสถานท่ีกกักนั 
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การตรวจสอบกฎหมายท่ีขดักบัหลักการสิทธิมนุษยชนและการ

ส่งคดีฟ้องต่อเพ่ือการพิจารณาและมีค าพิพากษา ทว่า

คณะกรรมการมีความวิตก เน่ืองจากยงัคงมีรายงานว่า เจา้หน้าท่ี

ยงัไม่ไดติ้ดตามขอ้คน้พบและขอ้เสนอแนะโดย กสม. และเร่ืองท่ี

ปรากฏรายงานวา่ มีกรณีบุคคลท่ีสูญส้ินเสรีภาพท่ีไม่ไดร้อ้งเรียน

ต่อ กสม. เมื่อ กสม. ตรวจเยี่ยมสถานท่ีกกักนั โดยมีรายงานว่าผู้

รอ้งเรียนหวาดกลวัวา่เจา้หนา้ท่ีเรือนจ าจะตอบโต ้(ขอ้2) 

 

รฐัภำคีควรใหแ้น่ใจว่ำ กสม. สำมำรถด ำเนินกำรไดอ้ย่ำงมี

ประสิทธิภำพตำมอำณัติของตน ใหส้อดคลอ้งกับหลกักำร

ปำรีส (มติสมัชชำแห่งสหประชำชำติ ที่ 48/134, โปรด

พิจำรณำ ภำคผนวก ) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโดยกำรเสริมสรำ้ง

บทบำทของกสม. ในกำรด ำเนินกำรตรวจเยี่ยมโดยไม่แจง้ให้

ทรำบล่วงหนำ้ เพื่ออ  ำนวยควำมสะดวกในกำรรบัฟังถอ้ยค ำ

จำกผูถู้กควบคุมตวัเป็นกำรลบั รฐัภำคีควรใชข้อ้เสนอแนะ

ของ กสม.  และใหห้ลกัประกันควำมเป็นอิสระและกำรมี

ตวัแทนจำกองคป์ระกอบที่มีควำมหลำกหลำยของกสม .ใน

ประเด็นน้ี คณะกรรมกำรแนะน ำใหร้ฐัภำคีพิจำรณำทบทวน

ขั้นตอนกำรเลือกสรรคณะกรรมกำร กสม. ที่เคยเป็นมำ ใหมี้

มุมมองที่จะเพิ่มจ  ำนวนของคณะกรรมำธิกำร และเพื่อเปิด
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โอกำสใหผู้แ้ทนองคก์รพัฒนำเอกชนดำ้นสิทธิมนุษยชนมี

ส่วนร่วม 

 

กำรฝึกอบรม 

26. คณะกรรมการไดท้ราบถึงขอ้มูลเร่ืองโครงการการฝึกอบรม

ดา้นสิทธิมนุษยชนส าหรบัเจา้หน้าท่ีของรฐั ดงัปรากฏในรายงาน

ของรฐัและใหใ้นระหวา่งการน าเสนอดว้ยวาจา แต่คณะกรรมการ

รูสึ้กเศรา้ใจว่า (ก) การฝึกอบรมภาคปฏิบติัยงัอยู่ในระดบัท่ีไม่

เพียงพอครอบคลุมทุกอาชีพท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงในการ

สืบสวนและบนัทึกการกระท าทรมาน รวมทั้งบุคลากรทางการ

แพทย์และฝ่ายอ่ืนๆ ท่ีท างานเก่ียวขอ้งกับผู้ถูกคุมขัง หรือผู้

แสวงหาท่ีล้ีภัย ในบทบัญญัติของอนุสัญญาน้ีและขาดการ

ฝึกอบรมด้านวิธีการตรวจสอบและบันทึกผลทางร่างกายและ

จิตใจจากการถูกกระท าทรมาน (ข) ท่ีมาของความกังวลอีก

ประการ คือ ภายใตบ้ริบทของค าสัง่ใหเ้จา้หน้าท่ีรักษาความ

ปลอดภัยยังการขาดการฝึกอบรมให้หา้มกระท าทรมานโดย

เด็ดขาด (ค) ยงัขาดขอ้มลูดา้นการตรวจสอบและการประเมินผล

กระทบโครงการฝึกอบรมในการลดเหตุการณก์ารกระท าทรมาน

และการประติบติัท่ีโหดรา้ย (ขอ้10) 

รฐัภำคีพึง: 

 (ก) จดัใหมี้โครงกำรฝึกอบรมที่จ  ำเป็น เพื่อใหแ้น่ใจ
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ว่ำเจำ้หนำ้ที่ของรัฐทุกคน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เจำ้หนำ้ที่

ต  ำรวจและเจำ้หนำ้ที่รำชทณัฑมี์ควำมตระหนักถึงบทบญัญตัิ

ของอนุสญัญำ และเขำ้ใจว่ำจะไม่ยินยอมใหมี้กำรละเมิดโดย

เด็ดขำด แตจ่ะมีกำรตรวจสอบและน ำผูก้ระท ำผิดไปพิจำรณำ

คดี  

 (ข) จัดให้มีกำรฝึกอบรมเฉพำะทำงด้ำนวิธีระบุ

สญัญำณว่ำมีกำรทรมำนและกำรประติบตัิที่โหดรำ้ย รวมทั้ง

กำรฝึกอบรมกำรใช  ้ คู่มือกำรสืบสวนและกำรบันทึกกำร

กระท ำทรมำนและกำรประติบัติ หรือกำรลงโทษอื่นๆ ที่

โหดรำ้ย ไรม้นุษยธรรม หรือย  ำ่ยศีกัด์ิศรีอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(พิธีสำรอิสตนับูล) ส ำหรบับุคลำกรที่เก่ียวขอ้งทุกคน รวมทั้ง

บุคลำกรกำรแพทย ์ 

 (ค) เสริมสรำ้งควำมพยำยำมที่จะใชวิ้ธีกำรที่มีควำม

อ่อนไหวทำงเพศในกำรฝึกอบรมผูท้ี่เก่ียวขอ้งในกำรดูแลกำร

สอบสวน หรือกำรปฏิบตัติอ่สตรี ที่อยู่ภำยใตก้ำรจบักุมคุมขงั

หรือจองจ  ำรูปแบบใดใด  

 (ง) ประเมินประสิทธิภำพและผลกระทบของ

โครงกำรกำรฝึกอบรมและกำรใหศ้ึกษำต่ออุบัติกำรณก์ำร

ทรมำนและกำรปฏิบตัทิี่โหดรำ้ย 
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กำรเยยีวยำ รวมถึงค่ำชดเชยและกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ 

27. คณะกรรมการสงัเกตว่า เน้ือหามาตรา 420 แห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ ว่าดว้ยการพิจารณาค่าตอบแทนและ

ค่าใชจ้่ายกรณีบุคคลไดร้ับบาดเจ็บและผูท่ี้ถูกกล่าวหาว่า ใน

ฐานะการชดเชยส าหรับการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ทว่า

คณะกรรมการยงัคงกงัวลว่า (ก) ยงัไม่มีบทบญัญติัของรฐัว่าดว้ย

การฟ้ืนฟูและการชดเชยผลกระทบทางร่างกายและจิตใจจากการ

ถูกกระท าทรมานอย่างเป็นระบบ รวมถึงการดูแลทางการแพทย์

และสุขภาพจิตท่ีเหมาะสม (ข) ยงัคงมีอุปสรรคต่อผูต้กเป็นเหยื่อ

การกระท าทรมานและการประติบัติท่ีโหดรา้ยท่ีจะได้รับการ

เยียวยา รวมทั้งการชดเชยและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพอย่าง

เพียงพอ และ (ค) ยงัคงขาดขอ้มูลท่ีเพียงพอดา้นมาตรการของ

รฐัดา้นการเยียวยาและการชดเชยและการฟ้ืนฟู  ขาดค าสัง่จาก

ศาลหรือหน่วยงานภาครฐัอ่ืนๆ ท่ีสัง่ใหด้ าเนินการเยียวยาแก่

เหยื่อการกระท าทรมานหรือครอบครัว ตั้งแต่อนุสัญญามีผล

บงัคบัใชต่้อรฐัภาคี (ขอ้ 14) 

รฐัภำคีควรใชข้ั้นตอนที่จ  ำเป็น เพื่อใหแ้น่ใจว่ำผูท้ี่ตกเป็น

เหยือ่กำรกระท ำทรมำนและกำรประติบตัิที่โหดรำ้ยไดร้บักำร

เยียวยำ รวมถึงค่ำชดเชยที่เป็นธรรมและเพียงพอ ตลอดจน

มีวิธีกำรฟ้ืนฟูอย่ำงเต็มรูปแบบใหม้ำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได ้

คณะกรรมกำรขอใหร้ัฐใหค้วำมสนใจข้อเสนอแนะทัว่ไป 
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ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2555) เพื่อกำรด ำเนินงำนของรฐัตำมขอ้  

14   (CAT/C/GC/3) ซ่ึง ไดร้ะบุลกัษณะและขอบเขตหนำ้ที่

ของรฐัภำคีที่มี 'ภำระหนำ้ที่ ที่จะใหก้ำรเยียวยำผูต้กเป็น

เหยือ่ของกำรทรมำนอยำ่งเตม็รูปแบบ' 

 

กำรรวบรวมขอ้มูล 

28. คณะกรรมการรูสึ้กเสียใจท่ียงัขาดขอ้มูลท่ีครอบคลุมและท่ีมี

การจ าแนกประเภทการรอ้งเรียน การสอบสวน การด าเนินคดี 

และการตัดสินโทษกรณีการกระท าทรมานและการประติบัติท่ี

โหดรา้ย โดยเจา้หน้าท่ีรักษากฎหมายและเจา้หน้าท่ีราชทัณฑ์ 

และขอ้มูลการเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตวั วิสามญัฆาตกรรม 

การบงัคบัใหสู้ญหาย ความรุนแรงอนัมีเหตุแห่งเพศ และการคา้

มนุษย ์ 

รัฐควรรวบรวมขอ้มูลสถิติที่เก่ียวขอ้งกับกำรตรวจสอบกำร

ปฏิบตัิตำมอนุสญัญำในระดบัชำติ รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบักำร

รอ้งเรียน กำรสอบสวน กำรด ำเนินคดี และกำรตดัสินโทษ

กรณีกำรกระท ำทรมำนและกำรประติบัติที่โหดรำ้ย  กำร

เสียชีวิตระหว่ำงถูกควบคุมตัว กำรวิสำมัญฆำตกรรม  

วิสำมัญฆำตกรรม กำรบงัคบัใหสู้ญหำย ควำมรุนแรงอนัมี

เหตแุห่งเพศ กำรคำ้มนุษย ์และขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีกำรเยียวยำ  
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กำรชดเชยและกำรฟ้ืนฟูใหก้ับผูป้ระสบกำรกระท ำทรมำน 

เม่ือรวบรวมแลว้พึงส่งขอ้มูลดงักล่ำวไปยงัคณะกรรมกำร 

 

ประเด็นอื่นๆ 

29. คณะกรรมการเสนอแนะใหร้ฐัภาคีประกาศยอมรับอ านาจ

ของคณะกรรมการในการรบัไวแ้ละพิจารณาค ารอ้งเรียน ตาม

อนุสญัญา ขอ้ 21 และ ขอ้ 22  

30. คณะกรรมการขอให้รัฐภาคีเผยแพร่รายงานท่ีส่งให้

คณะกรรมการพรอ้มสรุปขอ้สังเกตส่งท้ายของคณะกรรมการ

อย่างกวา้งขวาง โดยใชภ้าษาท่ีเหมาะสม ผ่านทางเว็บไซตอ์ย่าง

เป็นทางการ ส่ือและองคก์รพฒันาเอกชน 

31. คณะกรรมการขอให้รัฐภา คีส่ ง ข ้อมู ล สืบ เ น่ื องตาม

ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ ดงัน้ี (ก) การตรวจสอบหรือการ

เสริมสรา้งการคุม้ครองทางกฎหมายส าหรบับุคคลท่ีถูกควบคุม

ตวั (ข) ด าเนินการสอบสวนท่ีเป็นกลาง และมีประสิทธิภาพ โดย

พลนั (ค) การฟ้องคดีผูต้อ้งสงสยัและการลงโทษผูก้ระท าการ

ทรมาน หรือการประติบติัท่ีโหดรา้ยเช่นท่ีระบุในย่อหน้าท่ี 12 

13, 15 และหน้าท่ี 18 ใน ขอ้สงัเกตส่งทา้ยปัจจุบนั ภายใน23 

พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

32. คณะกรรมการขอเชิญใหร้ฐัภาคีส่งรายงานฉบบัต่อไปซ่ึงเป็น

รายงานตามวาระภายในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 เพ่ือ
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จุดประสงคด์งักล่าว คณะกรรมการขอใหร้ฐัภาคีรบัท่ีจะรายงาน

ตามกระบวนการรายงานเลือกรบัภายในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 

2558 ซ่ึงรายงานจะประกอบด้วย การส่ือสารระหว่าง

คณะกรรมการถึงรฐั เพ่ือส่งบญัชีประเด็นก่อนน าเสนอรายงาน 

ทั้งน้ีการตอบบญัชีประเด็นของรฐัถือเป็นรายงานตามวาระ ตาม

ขอ้ 19 ของอนุสญัญา 

 

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

 

 

 



“วัตถุประสงค์ในเชิงต่อต้านของยุทธศาสตร์ต่อต้านการก่อ

การร้าย ควรมุ่งคุ้มครองและรักษาประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม

และหลักนิติธรรม เป็นส่ิงที่ต้องเน้นย ้าอยู่เสมอว่า เป้าหมาย

ดังกล่าวมีความส้าคัญมากกว่าเป้าหมายในการขจัดการก่อ

การร้ายและความรุนแรงทางการเมือง บรรดาทรราชที่

โหดเหี ยมสามารถ “แก้ปัญหา” ความรุนแรงทางการเมืองได้ 

หากเขาพร้อมจะเสียสละความเป็นมนุษย์ของบุคคลทั งปวง 

และพร้อมจะเหยียบย่้าท้าลายสิทธิทางรัฐธรรมนูญและ

กระบวนการยุติธรรมทั งปวง” 


