
สถานการณ์ของสทิธิที่จะมีชีวติรอดและข้อห้ามต่อ 

การทรมานและการปฏิบตัหิรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ยํ่ายศัีกดิ์ศรี 

ข้อ 2 (3), 6 และ 7 ของกตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 

Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) 

 

เสนอตอ่ 

ท่ีประชมุคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหง่สหประชาชาต ิ

สมยัประชมุท่ี 119 

วนัท่ี 6-29 มีนาคม 2560 

 

จดัสง่รายงานเมือ่วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2560 

 

จดัแปลโดย 

มลูนิธิผสานวฒันธรรม 

 

จดัทําโดย 

มลูนิธิผสานวฒันธรรม 

กลุม่ด้วยใจและเครือขา่ยสทิธิมนษุยชนปาตานี 

 

สรุปย่อ  

 1) ตัง้แตปี่ 2555 มลูนิธิผสานวฒันธรรม กลุม่ด้วยใจและเครือขา่ยสทิธิมนษุยชนปาตานี ได้จดัให้มกีารบนัทกึ

ข้อเท็จจริงเร่ืองการทรมานและการปฏิบตัิอยา่งโหดร้ายในประเทศไทย โดยการใช้แนวคาํสมัภาษณ์จากหลกัการ Istanbul 

Protocol  นบัจากเหตกุารณ์ปี 2547 เราได้บนัทกึข้อเท็จจริงจากผู้ ร้องเรียนจํานวน 167 ราย ก่อนหน้านีเ้ราก็ได้ร่วมกนัสง่

รายงานตอ่คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนตอ่องค์การสหประชาชาติในหลายๆ ครัง้ ได้แก่ UPR 2011, CRC 2011 CERD 

2012 รวมทัง้อนสุญัญาตอ่ต้านการทรมาน 2557 และตอ่กลไกผู้แทนพิเศษทัง้เร่ืองการทรมานและการบงัคบัให้บคุคลสญู

หาย  

 2) จนถึงปัจจบุนั ประเทศไทยยงัไมล่งนามในพิธีสารเลอืกรับของอนสุญัญาต่อต้านการทรมาน และยงัมีรายงาน

เร่ืองการทรมาน การเสยีชีวิตในการควบคมุตวั การควบคมุตวัไม่ชอบ การบงัคบับคุคลให้สญูหาย และยงัคงไม่มีกลไกใน

การติดตามการละเมิดสิทธิมนษุยชนท่ีจะสนบัสนนุให้ผู้ เสียหายร้องเรียนและเร่ืองร้องเรียนเหลา่นัน้ได้รับการตรวจสอบ  

เราพบวา่ยงัคงมกีารทรมานและการปฏิบตัิอยา่งโหดร้ายเกิดขึน้อยา่งกว้างขวางและเป็นระบบในบริบทการปราบปรามการ

ก่อความไม่สงบในจังหวดัชายแดนใต้  การสืบสวนสอบสวนท่ีอาจเกิดขึน้ก็ยงัไม่สามารถนําคนผิดมาลงโทษ  ญาติและ

ผู้ เสยีหายก็มกัถกูขม่ขูค่กุคามรวมทัง้การฟอ้งร้องคดีกลบั   มีความจําเป็นต้องทําความเข้าใจเร่ืองหน้าท่ีของรัฐในหลกัการ

ห้ามการทรมานโดยเด็ดขาดและการปกป้องคุ้มครองสทิธิขัน้พืน้ฐานทัง้ในระดบัเจ้าหน้าท่ีด้านความมัน่คง  ทนายความ 

บคุคลกรทางด้านตุลาการ แพทย์ แพทย์นิติเวช เจ้าหน้าท่ีด้านสาธารณะสขุ นกัจิตวิทยา เพ่ือให้เกิดการจดบนัทึก การ

รายงานและกลไกในการเยียวยาท่ีมีประสทิธิภาพตอ่ผู้ เสยีหายและครอบครัว 

 



สถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนใต้ 

 3) เรากังวลกับข้อกล่าวหาหลายกรณีเก่ียวกับการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้าย ท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์

ฉกุเฉินในจงัหวดัชายแดนใต้ เรามีข้อสงัเกตวา่ การประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินท่ียาวนาน สง่ผลให้มีการจํากดัการใช้สิทธิ

มนุษยชนขัน้พืน้ฐาน กฎอัยการศึกอนุญาตให้ควบคุมตัวบุคคลเจ็ดวันโดยไม่มีข้อกล่าวหาและพระราชกําหนดใน

สถานการณ์ฉุกเฉินอนญุาตให้ควบคมุตวับคุคลโดยไม่มีข้อกล่าวหาไม่เกิน 30 วนั ทัง้นีโ้ดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก

ศาลในพืน้ท่ี กฎหมายทัง้สองฉบบัไม่เคารพข้อห้ามต่อการทรมาน ซึ่งมีลกัษณะเบ็ดเสร็จและไม่อาจเลี่ยงพนัธกรณีได้ 

หมายถึงว่าไม่มีพฤติการณ์ท่ีเป็นข้อยกเว้นใด ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในภาวะสงคราม หรือเสี่ยงท่ีจะมีสงคราม หรือเกิดความไร้

เสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ หรือเกิดสถานการณ์ฉกุเฉินใด ๆ รัฐก็ไมอ่าจใช้ข้ออ้างเหลา่นีเ้พ่ือสร้างความชอบธรรม

ให้กับการทรมานได้ กฎหมายความมั่นคงของไทยให้อํานาจกองทัพในการควบคุมตัวบุคคลไม่เกิน 37 วัน โดยไม่มี

มาตรการปอ้งกนัการปฏิบตัิมิชอบด้านสทิธิอยา่งเป็นผล รวมทัง้ไม่สามารถเข้าถึงทนายความและญาติ   ผู้ ต้อสงสยัในคดี

ก่อความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนใต้ เสีย่งจะถกูปฏิบตัิมิชอบอยา่งร้ายแรงระหวา่งการควบคมุตวัก่อนรับการพิจารณา  

 

เรามีข้อมลูวา่เกิดการสงัหารนอกกระบวนการกฎหมายอยา่งน้อย 13 ครัง้ท่ีเราทํางานเป็นผู้แทนทางกฎหมายใน

คดีไตส่วนการตายในชัน้ศาล จากการเก็บข้อมลูของมลูนิธิผสานวฒันธรรมและมลูนิธิศนูย์ทนายความมสุลิม ในทกุกรณี  

ผู้ถกูควบคมุตวัถกูกลา่วหาวา่เก่ียวข้องกบัการก่อความไมส่งบ และได้ถกูปฏิบตัิมิชอบในระหวา่งปฏิบตัิการต่อต้านการก่อ

ความไมส่งบ คดีสาํคญัท่ีเกิดขึน้คือกรณีตากใบเมื่อเดือนตลุาคม 2547 สง่ผลให้มีผู้ เสียชีวิต 84 ราย ซึ่งแม้จะไม่เกิดซํา้อีก 

แต่การสงัหารนอกกระบวนการกฎหมายยงัคงเกิดขึน้อย่างกว้างขวาง กรุณาดกูรณีต่าง ๆ ในภาคผนวก 1 นอกจากนัน้ 

ในช่วงท่ีเกิดความขดัแย้ง 13 ปีท่ีผา่นมา สง่ผลให้มีผู้ เสยีชีวิตกวา่ 6,000 ราย และบาดเจ็บกวา่ 10,000 ราย โดยเป็นผลมา

จากการความรุนแรงของหลายฝ่าย ทัง้ท่ีเป็นหนว่ยงานของรัฐและไมใ่ชห่นว่ยงานของรัฐ  

 4) จากรายงานฉบบัลา่สดุท่ีช่ือ “การทรมานในปัตตานี” 0

1 มีความชดัเจนว่าข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการทรมานและ

การปฏิบตัิท่ีโหดร้ายได้เกิดขึน้สว่นใหญ่ระหวา่งการควบคมุตวัตามกฎหมายพิเศษและกฎอยัการศกึ ในระดบัประเทศ การ

ควบคมุตวัตามกฎหมายพิเศษเหลา่นี ้รวมทัง้กฎหมายปราบปรามยาเสพติด ซึง่อนญุาตให้ควบคมุตวับคุคลไม่เกินสามวนั

ในสถานท่ีลบัโดยเจ้าพนกังาน (พระราชบญัญตัิปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติด) ภายหลงัรัฐประหาร คําสัง่หวัหน้าคสช.

ท่ี 3/2558 ให้อํานาจในการควบคมุตวับคุคลไม่เกินเจ็ดวนั โดยปราศจากกลไกกํากบัดแูลในระหว่างการควบคมุตวัก่อน

การพิจารณา และมักมีการควบคุมตัวบุคคลในสถานท่ีลบั คณะกรรมการต่อต้านการทรมานระบุว่า ในประเทศไทย 

กฎหมายพิเศษเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจอยา่งกว้างขวางในการควบคมุตวับคุคลโดยไมม่ีการกํากบัดแูลจากศาล

อยา่งเพียงพอ และทําลายหลกัการคุ้มครองสทิธิขัน้พืน้ฐานของบคุคลท่ีถกูควบคมุตวั ตามมาตรา 15 ของพระราชบญัญัติ

กฎอยัการศึก และมาตรา 12 ของพระราชกําหนดในสถานการณ์ฉกุเฉิน ผู้ ต้องสงสยัอาจถกูควบคุมตวัได้นานถึง 37 วนั 

โดยไม่ต้องมีหมายศาลหรือไม่ต้องมีการกํากับดูแลจากศาล ก่อนจะถูกนําตวัไปขึน้ศาล  นอกจากนี ้ยงัไม่มีหลกัเกณฑ์

กําหนดให้ต้องนําตวัผู้ถกูควบคมุตวัไปยงัศาลไม่ว่าในระยะเวลาใดของการควบคมุตวั และมกัไม่มีการเปิดเผยข้อมลูของ

สถานท่ีควบคมุตวั 

 

 

1
 https://voicefromthais.wordpress.com/2016/02/10/press-release-launching-torture-report-pattani-full-report/ 

                                                           



นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

 5) ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา ได้เกิดกรณีการคกุคามและขม่ขูน่กัปกปอ้งสทิธิมนษุยชนเพ่ิมขึน้มาก กรณีท่ีสาํคญั

ได้แก่  

• คดี SPA หรือคดีต่อนายสมชาย หอมลออ (ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย มสผ.) น.ส.พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ (ผู้

อํานวยการมสผ.) และน.ส.อญัชนา หีมมิหน๊ะ (กลุม่ด้วยใจ นกักิจกรรมจากจงัหวดัปัตตานี ตอนใต้ของไทย) ซึ่ง

เป็นผลมาจากการเผยแพร่รายงานการทรมานเมื่อวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2558 ทางกองอํานวยการรักษาความ

มั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของกองทัพบกไทยท่ีดูแลด้านความมั่นคง และอยู่ภายใต้สํานัก

นายกรัฐมนตรี) ได้แจ้งความร้องทุกข์คดีหมิ่นประมาททางอาญาและการละเมิดพระราชบญัญัติว่าด้วยการ

กระทําความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ หลงัมีการเผยแพร่รายงานการทรมานท่ีปัตตานี 1

2 

• นกัเคลือ่นไหวเพ่ือสทิธิท่ีดินกว่า 20 คนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยต้องเผชิญกบัข้อหาบกุรุกท่ีดิน โดย

เป็นผลมาจากข้อพิพาทท่ียงัไมไ่ด้รับการแก้ไขระหวา่งชมุชนกบัหน่วยงานป่าไม้และอทุยานแห่งชาติ ภายใต้การ

บริหารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเดือนสิงหาคม 2559 เจ้าหน้าท่ีทหารจากอําเภอชุม

แพ จงัหวดัขอนแก่น แจ้งความดําเนินคดีต่อนกัเคลื่อนไหวด้านสิทธิท่ีดินสองคนในข้อหาหมิ่นประมาท โดยเป็น

ผลมาจากการโพสต์ข้อความในอินเตอร์เน็ต โดยเป็นข้อมลูเก่ียวกบัการท่ีเจ้าหน้าท่ีทหารได้ไปหาพวกเขาท่ีบ้าน 

ก่อนจะมีการลงประชามติรัฐธรรมนญูในเดือนสงิหาคม 2559 ผลจากการรณรงค์ของมสผ.และเครือข่าย รวมทัง้

สาํนกังานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติ (UNOHCHR)  Front Line Defenders และ

กระทรวงยตุิธรรม กองทพัได้ถอนการแจ้งความเมื่อเดือนธนัวาคม 2559 

 

การติดตามกรณีการบังคับบุคคลให้สูญหาย 

 6) จากการติดตามการเยียวยาช่วยเหลือเหยื่อการบงัคบับุคคลให้สญูหายกว่า 30 คนในจงัหวดัชายแดนใต้ใน

ระหวา่งปี 2545-2551 รวมทัง้อีกสองกรณีในปี 2552 หนึ่งกรณีในปี 2553 และสองกรณีในปี 2554 รวมกนัเป็น 35 กรณี 

เราพบวา่รัฐล้มเหลวในการให้ความช่วยเหลอืครอบครัวของผู้สญูหาย เป็นเหตใุห้พวกเขาไมส่ามารถเข้าถึงความช่วยเหลือ

สาํหรับผู้ได้รับผลกระทบหรือการเยียวยาใด ๆ อนัเป็นผลมาจากการก่อความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนใต้ ซึง่ไม่สอดคล้อง

กบัเนือ้หาของพระราชบญัญตัิคา่ตอบแทนผู้ เสยีหาย และค่าทดแทนและคา่ใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 การ

บงัคบับคุคลให้สญูหายในประเทศไทยยงัคงเกิดขึน้ตอ่ไปในปัจจบุนัโดยไมม่กีารดําเนินคดีและไมม่ีการเยียวยา  

 7) ในวันท่ี 24 มกราคม 2559 นายฟาเดล เสาะหมานถูกลกัพาตัวไปจากโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี 

ครอบครัวได้แจ้งความกบัตํารวจเก่ียวกบัการหายตวัไปเมื่อวนัท่ี 25 มกราคม 2559 แต่ไม่มีการสืบสวนสอบสวนเพ่ิมเติม

แตอ่ยา่งใด ในวนัท่ี 16 เมษายน 2559 นายเด่น คําหล้า อาย ุ65 ปี แกนนําและนกัเคลื่อนไหวด้านสิทธิในท่ีดินของชมุชน

ปากโคกยาว จงัหวดัชยัภมูิ หายตวัไประหวา่งเข้าไปในป่า ซึง่เป็นรอยตอ่ระหวา่งเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าภเูขียวและป่าสงวน

แหง่ชาติภซูําผกัหนาม  

 8) ในเดือนกรกฎาคม 2559 มสผ.ได้ลงพืน้ท่ีหาข้อมูลกรณีหลุมศพ 23 หลมุท่ีพบในอําเภอบ้านผือ จังหวัด

อดุรธานี หลงัได้รับข้อร้องเรียน 40 กรณีจากชาวบ้าน โดยคาดวา่หลมุศพเหลา่นีม้อีายมุากถึง 25 ปี รวมทัง้หลมุศพท่ีจดัทํา

ขึน้ใหม ่ๆ อยา่งไรก็ด ีทางการไทยไมไ่ด้ดําเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมในเร่ืองนีแ้ตอ่ยา่งใด   

2
 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2560 ทางกอรมน.ภาคส่ีได้ขอถอนคําร้องทกุข์คดีหม่ินประมาทตอ่นกัสิทธิมนษุยชนทัง้สามไว้ท่ีสภเมืองปัตตานีแล้ว 

                                                           



 9) ในวนัท่ี 6 มิถุนายน 2553 มีรายงานว่าพลทหารอิสมาแอ นะดารานิง พลทหารในสงักดักองร้อยปืนเล็กท่ี 4 

กองพนัทหารราบท่ี 8 คา่ยกรมหลวงสงขลานครินทร์ สงขลา หายตวัไป หลงัจากนางอาอีเสาะ นะดารานิง แมข่องเขาได้คยุ

โทรศพัท์กบัเขาเป็นครัง้สดุท้าย หลงัผา่นไป 6 ปีคร่ึง จนถงึทกุวนันีย้งัไมม่ีใครทราบชะตากรรมของพลทหารอิสมาแอ  

 10) ผู้ นําชมุชนกะเหร่ียงอาย ุ30 ปีในจงัหวดัเพชรบรีุ ซึง่เป็นพอ่และสามีท่ีดีอยา่งนายพอละจี รักจงเจริญ  (หรือ

บิลลี่) ได้หายตวัไปเมื่อวนัท่ี 17 เมษายน 2557 นางพินนภา ภรรยาของเขา พยายามแจ้งความเพ่ือให้มีการสอบสวน แต่

ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษมีมติไมรั่บเป็นคดีพิเศษเมื่อวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2559  

 11) ในวนัท่ี 24 มิถนุายน 2550 นายมะยาเต็ง มะระนอ นกัการภารโรง โรงเรียนบ้านบางลาง อําเภอบนันงัสตา 

จงัหวดัยะลา ถกูอุ้มหายไปตอ่หน้าภรรยาและลกู ก่อนหายตวัไป นายมะยาเต็งถกูทหารควบคมุตวั และไมม่ีใครทราบขา่ว

เก่ียวกบัเขาเลยหลงัจากนัน้ ตา่งจากหลายกรณี ครอบครัวของเขาได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรีและ

จากการฟอ้งคดีแพง่ สาํหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมโปรดดภูาคผนวก 2 

 12) แม้จะมีการจดัตัง้คณะกรรมการพิเศษของกระทรวงยตุธิรรมนบัแตปี่ 2550 และอีกครัง้ในปี 2557 แตย่งัไมม่ี

การปรับปรุงในแง่การให้ความชว่ยเหลอืเยยีวยากรณีการบงัคบับคุคลให้สญูหาย นอกจากนัน้ ไมม่แีม้แตค่ดีเดยีวท่ีเข้าสู่

การสอบสวน และครอบครัวของผู้ เสยีหายไมส่ามารถเข้าถึงกลไกเพ่ือคุ้มครองสทิธิของผู้สญูหาย  

 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามการทรมาน  

 13) กฎหมายไทยไมม่ข้ีอบทท่ีกําหนดฐานความผิดเก่ียวกบัการทรมาน (แตก่ารประทษุร้ายตอ่บคุคลอ่ืนเป็นโทษ

ทางอาญา) ประเทศไทยให้สตัยาบนัรับรองอนสุญัญาตอ่ต้านการทรมานและลงนามในอนสุญัญาระหว่างประเทศว่าด้วย

การคุ้มครองมิให้บคุคลสญูหาย แตไ่มม่ีกลไกท่ีให้มีการสอบสวนอยา่งเป็นอิสระต่อข้อกลา่วหาว่ามีการทรมาน  ยงัคงเป็น

เร่ืองยากท่ีจะร้องขอให้มีการสอบสวนอย่างเป็นอิสระเมื่อเกิดการทรมานขึน้ และจะยิ่งมีอปุสรรคมากขึน้กรณีท่ีเป็นข้อ

กลา่วหาวา่มีการทรมานในคดีท่ีมีเนือ้หาทางการเมืองหรือเป็นคดีเก่ียวกบับคุคลสาํคญั  

 14)  หน่วยงานภาคประชาสงัคมท่ีมีส่วนร่วมในการจดัทําข้อมูลเก่ียวกับข้อร้องเรียนในการทรมานในจังหวดั

ชายแดนใต้ นบัแตปี่ 2555 กลา่วหาวา่ได้รับข้อร้องเรียนหลายกรณีเก่ียวกบัการทรมาน ซึง่แสดงให้เห็นวา่ ‘การทรมานและ

การปฏิบตัิท่ีโหดร้าย’ อาจเกิดขึน้อยา่งเป็นระบบในจงัหวดัขายแดนใต้ จําเป็นท่ีกฎหมายอาญาของไทยจะต้องกําหนดฐาน

ความผิดเก่ียวกบั ‘การทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้าย’ เป็นการเฉพาะ รวมทัง้ยงัจําเป็นต้องรณรงค์ให้เห็นความสําคญั

ของข้อห้ามอยา่งเด็ดขาดวา่การทรมานต้องไม่เกิดขึน้ไม่ว่าจะสถานการณ์ใดใด  และต้องกําหนดข้อห้ามนีไ้ว้ในกฎหมาย

ในประเทศตามพนัธกรณีของรัฐท่ีมีตอ่อนสุญัญาตอ่ต้านการทรมาน โดยไมค่วรรณรงค์เพียงเฉพาะเจ้าพนกังานผู้บงัคบัใช้

กฎหมาย แต่ยงัรวมถึงแพทย์นิติเวช บุคลากรทางการแพทย์และนกัจิตวิทยา เพ่ือสนบัสนุนให้ผู้ เสียหายและครอบครัว

เข้าถึงการเยียวยาได้ดีขึน้  

 15) กระทรวงยุติธรรม 2

3ของไทยได้จัดทําร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทรมาน ภายหลงัการทบทวนตาม

อนุสญัญาต่อต้านการทรมานเมื่อปี 2557 ร่างพรบ.ฯ นีกํ้าหนดนิยามการทรมานท่ีสอดคล้องกับอนุสญัญาต่อต้านการ

ทรมาน และกําหนดหน้าท่ีในการให้การเยียวยาและการบําบัดฟืน้ฟูทัง้ทางร่างกายและจิตใจ หากผ่านออกมาเป็น

3
 เม่ือต้นเดือนมีนาคม 2560 ร่างพ.ร.บ. ปอ้งกนัและปราบปรามการทรมานและการบงัคบับคุคลให้สญูหาย พ.ศ........ ท่ีได้ผา่นความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และได้สง่ให้สภานิติบญัญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา ไมไ่ด้รับการบรรจเุข้าวาระ แตก่ลบัถกูสง่กลบัมายงั

กระทรวงยติุธรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ โดยไมมี่การชีแ้จงเหตผุลตอ่ประชาชนในทางสาธารณะแตอ่ย่างใด 

                                                           



กฎหมาย พรบ.ฯ นีจ้ะเป็นโครงสร้างทางกฎหมายท่ีนําไปสูก่ารจดัตัง้ศนูย์บําบดัฟืน้ฟู ท่ีผ่านมาหน่วยงานของรัฐบาลไม่ได้

ปฏิบตัิตามข้อสงัเกตเชิงสรุปท่ีได้จากคณะกรรมการต่ออนสุญัญาต่อต้านการทรมานท่ีเผยแพร่ตัง้แต่วนัท่ี 23 พฤษภาคม 

2557 โดยเฉพาะข้อเสนอแนะให้มีการสอบสวน บําบดัฟืน้ฟู และเยียวยาผู้ เสียหายจากการทรมาน และการตรวจสอบ

สถานท่ีควบคมุตวัทัง้ของทหารและตํารวจตามท่ีประกาศใช้ตามกฎหมายพิเศษ และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ทัว่ไป ยงัคงมีอยูอ่ยา่งจํากดั  

 16) ในเดือนพฤศจิกายน 2557 คณะรัฐมนตรีได้สง่ร่างพรบ.ฯ นีก้ลบัไปให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณาแต่ไม่มี

ความคืบหน้าตลอดทัง้ปี 2558 จนกระทัง่เมื่อมีกระบวนการทบทวนสทิธิมนษุยชนตามวาระครัง้ท่ีสอง (UPR) กรณีประเทศ

ไทยในเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งทําให้เกิดแรงกดดัน และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างพรบ.ฯ นี  ้เมื่อวันท่ี 24 

พฤษภาคม 2559 โดยกําหนดให้สง่ไปให้สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาทบทวนก่อน ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 

2559 - กันยายน 2559 มีการพิจารณาเนือ้หาของร่างพรบ.ฯ นี  ้โดยปิดเป็นความลับและไม่มีการปรึกษาหารือกับ

หนว่ยงานภาคประชาสงัคม จนกระทัง่มีการสง่ร่างกลบัไปท่ีคณะรัฐมนตรีอีกครัง้เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2559 และมีการให้

ความเห็นชอบเพ่ือเสนอให้เข้าสูก่ารพิจารณาของสภานิติบญัญตัิแหง่ชาติตอ่ไปโดยเร็ว  

 17) หนว่ยงานภาคประชาสงัคมไมม่ีโอกาสให้ความเห็นตอ่ร่างพรบ.ฯ นี ้หลงัการพิจารณาและแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีความกงัวลว่าร่างฉบบัใหม่ได้ถกูลดทอนเนือ้หา  จึงจําเป็นต้องมีการรณรงค์มากขึน้

เพ่ือประกนัวา่เนือ้หาของกฎหมายนีส้อดคล้องอยา่งเตม็ท่ีกบัอนสุญัญาตอ่ต้านการทรมานและอนสุญัญาระหว่างประเทศ

วา่ด้วยการคุ้มครองมิให้บคุคลสญูหาย ทางการไทยต้องประกนัว่าร่างฉบบัสดุท้ายจะมีความสอดคล้องอย่างชดัแจ้งตรง

กบัข้อบญัญัติของอนุสญัญาต่อต้านการทรมานและอนุสญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลสญูหาย     

ในร่างฉบบัปัจจุบนั มีการนิยามความผิดฐานการทรมานอย่างสอดคล้องกับอนสุญัญาต่อต้านการทรมาน อย่างไรก็ดี 

คณะกรรมการซึง่จะทําหน้าท่ีสอบสวนตามข้อร้องเรียน รวมทัง้การกําหนดและเปลีย่นแปลงพนกังานอยัการในคดีเก่ียวกบั

การทรมานเหลา่นี ้ยงัคงมีประธานเป็นเจ้าหน้าท่ีจากกระทรวงยตุิธรรม และมีกรรมการเป็นข้าราชการพลเรือนระดบัสงู

จํานวนมาก จึงถือวา่องค์ประกอบของคณะกรรมการไมส่อดคล้องกบัข้อกําหนดว่าด้วยความไม่เป็นอิสระในการสอบสวน

ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 12 ของอนสุญัญาตอ่ต้านการทรมาน 

 

การสอบสวนการทรมานและการลอยนวลพ้นผิด  

 18) ทางการยังคงล้มเหลวในการสอบสวนข้อกล่าวหาว่ามีการทรมาน โดยไม่สามารถดําเนินการได้อย่าง

ทนัท่วงที อย่างเป็นอิสระ อย่างไม่ลําเอียง และอย่างเป็นผล เน้นให้เห็นปัญหาการขาดกลไกกํากบัดแูลท่ีเป็นอิสระ ซึ่งมี

อํานาจหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี ทางการยงัคงปล่อยให้ผู้ถูกกล่าวหาว่าทําการทรมานรับราชการปฏิบตัิหน้าท่ีต่อไป โดยไม่มี

กระบวนการทางวินัยกับพวกเขา ข้อบทในกฎหมายพิเศษและคําสัง่คสช. ยังให้ภูมิคุ้ มกันทําให้ไม่สามารถฟ้องร้อง

ดําเนินคดีและยิ่งทําให้บรรยากาศการลอยนวลพ้นผิดรุนแรงขึน้ องค์กรอิสระรวมทัง้คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ

ไม่สามารถดําเนินการสอบสวนและเยียวยาอย่างทนัท่วงที อย่างเป็นอิสระ และอย่างเป็นผล ในขณะท่ีคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ซึ่งรับพิจารณาข้อร้องเรียนว่ามีการทรมาน แต่ในทางปฏิบตัิกลบั

กลายเป็น “สสุาน” ของการสอบสวนข้อกลา่วหาว่ามีการทรมาน ศาลเองก็ไม่สามารถทําหน้าท่ีสอบสวนข้อหาว่ามีการ

ทรมาน รวมทัง้ในคดีไตส่วนการตายท่ีเก่ียวข้องกบัการเสยีชีวิตระหวา่งการควบคมุตวั 

 19) มสผ.มีความเห็นวา่ กระบวนการทางอาญาในคดีท่ีเก่ียวข้องกบัอาชญากรรมร้ายแรงและพฤติการณ์พิเศษ

อยา่งเช่น การทรมานและการเสยีชีวิตระหว่างการควบคมุตวั จําเป็นต้องดําเนินการอย่างตรวจสอบได้และโปร่งใส จนถึง



ปัจจบุนั ระบบยตุิธรรมของไทยได้รับการพฒันาอย่างต่อเน่ือง จนมีมาตรฐานทดัเทียมกบัมาตรฐานระหว่างประเทศและ

หลกัยตุิธรรม  

 

บทบาทของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)  

 20) มสผ.ได้จดัทําข้อมลูและเผยแพร่แถลงการณ์เมื่อวนัท่ี 14 ตลุาคม 2558 กรณีท่ีศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องคดี

ท่ีพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดากล่าวหาว่านายซูดีรือมนั มาเละแจ้งข้อความอนัเป็นเท็จในระหว่างการสอบสวนของกรม

สอบสวนคดีพิเศษและปปช. โดยมีการกลา่วหาว่าผู้ ต้องสงสยัคดีปล้นปืนถกูตํารวจซ้อมทรมาน ใช้เวลาถึงห้าปีกว่าท่ีศาล

ฎีกาจะยกฟ้องคดีท่ีพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ซึ่งปัจจุบนัดํารงตําแหน่งผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ (ในขณะนัน้มียศ 

พล.ต.ต.) ตอ่นายซูดีรือมนั มาเละ ตัง้แตปี่ 2552 ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากการท่ีจําเลยในคดีนีใ้ห้ข้อมลูกบัพนกังานสอบสวนของ

กรมสอบสวนคดีพิเศษและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ (ปปช.) โดยศาลอาญาได้อ่านคํา

พิพากษาของศาลฎีกาท่ี 11720/2557 เมื่อวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 ซึ่งศาลได้สัง่ให้ยกฟ้องคดี เป็นคดีเก่ียวกบักรณีปล้น

ปืนท่ีคา่ยกรมหลวงนราธิวาชราชนครินทร์ (คา่ยปิเหลง็) อําเภอเจาะไอร้อง นราธิวาส เมื่อปี 2547 ซึ่งในเวลาต่อมา ผู้ ต้อง

สงสยัในคดีกล่าวหาว่าพวกเขาถูกปฏิบัติมิชอบทางกายและถูกเจ้าพนักงานสอบสวนบังคับให้รับสารภาพ หลงัการ

สอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นวา่คดีมีมลูและได้สง่เร่ืองตอ่ไปให้กบัปปช.เพ่ือดําเนินการตอ่ไป  

 21) ปปช.เป็นเพียงสุสานของ “การสอบสวนคดีการทรมาน” ระหว่างวันท่ี 19-21 มีนาคม 2551 เป็นเวลา

ตอ่เน่ืองกนั เจ้าหน้าท่ีทหารและตํารวจได้ควบคมุตวันายราย ูดอคอ รวมทัง้อิหม่ามยะผา กาเซ็ง และบคุคลอ่ืน ๆ และนํา

ตวัมายงัท่ีแถลงขา่วโดยตํารวจอ้างวา่บคุคลเหลา่นีเ้ป็นสมาชิกกลุม่ก่อความไมส่งบ ในจงัหวดัชายแดนใต้ ในเวลาต่อมามี

การควบคมุตวับคุคลเหลา่นีใ้นรถบรรทกุท่ีใช้ขงัผู้ ต้องหาซึง่เป็นของสาํนกังานตํารวจแหง่ชาต ิและจอดอยูท่ี่หนว่ยเฉพาะกิจ

นราธิวาส 39 นราธิวาส ในระหวา่งนัน้เจ้าหน้าท่ีทหารหลายนายได้ร่วมกนัทําร้ายร่างกายชายอีกสองรายพร้อมกบัอิหม่าม

ยะผา กาเซ็ง บงัคบัให้พวกเขารับสารภาพวา่เป็นสมาชิกกลุม่ก่อความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนใต้ สง่ผลให้ชายอาย ุ19 ปี

ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจ สว่นอิหม่ามยะผา กาเซ็งเสียชีวิต คําพิพากษาของศาลนราธิวาสได้บรรยายถึงการ

ทรมานท่ีเกิดขึน้ในคดีการไต่สวนการตายเลขท่ี ช. 19/2551 ส่งผลให้อิหม่ามยะผาเสียชีวิต และผู้ ใหญ่อีกสองคนได้รับ

บาดเจ็บสาหสั แตท่ี่ผา่นมาปปช.มีความเห็นให้สัง่ฟอ้งเจ้าพนกังานเพียงคนเดียวตามมติเมื่อวนัท่ี 30 สิงหาคม 2558 โดย

หลกัการแล้ว ปปช.และปปท.ทําหน้าท่ีต่อต้านคอรัปชั่นโดยเป็นหน่วยงานอิสระของไทย โดยปปช.ทําหน้าท่ีสอบสวนข้อ

กลา่วหาวา่มีการคอรัปชัน่กรณีท่ีเก่ียวข้องกบัข้าราชการระดบัสงูและนกัการเมืองท่ีมาจากการเลือกตัง้ สว่นปปท.จะเน้นท่ี

การสอบสวนกรณีของข้าราชการระดบัลา่ง  

 

บทบาทของศาล  

 22) ในวนัท่ี 2 เมษายน 2558 มีการไต่สวนการตายท่ีห้อง 905 ศาลอาญา ในคดีดําหมายเลข ช. 9/2557 

เก่ียวกับการเสียชีวิตของนายสรุกริช ชยัมงคล อาย ุ35 ปี ซึ่งเป็นผู้ ต้องหาในคดีลอบยิงนายสทิุน ธราทิน ซึ่งเป็นแกนนํา

ต่อต้านการเลือกตัง้จนเสียชีวิตเมื่อวนัท่ี 26 มกราคม 2557 นายสุรกิจถูกจับกุมเมื่อวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 โดยอ้าง

อํานาจตามกฎอยัการศึก และต่อมาเขาได้ถกูควบคมุตวัท่ีเรือนจําพิเศษกรุงเทพ ตัง้แต่วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2557 แพทย์ลง

ความเห็นว่าเขาเสียชีวิตเมื่อวนัท่ี 28 สิงหาคม 2557 ระหว่างอยู่ในเรือนจําพิเศษกรุงเทพ โดยเป็นการตายท่ีผิดจาก

ธรรมชาติแต่ไม่ปรากฏสาเหตท่ีุชัดเจน มสผ.ได้สงัเกตกระบวนการพิจารณาคดีไต่สวนการตายของศาล และพบว่าการ

สอบสวนการตายระหวา่งการควบคมุตวักรณีนายสรุกิจเกิดขึน้อยา่งลา่ช้า ไมเ่ป็นผล และอาจมีเจตนาปกปิดความจริง  

 



บทบาทของกสม.  

 23) นอกจากนัน้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังล้มเหลวในการทําหน้าท่ีสอบสวนการละเมิดสิทธิ

มนษุยชนร้ายแรง มสผ.ได้ยื่นข้อร้องเรียนกรณีการทรมานและการตายระหว่างการควบคุมตัวท่ีสําคัญสองกรณีให้กับ

คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาติเมื่อเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 และเมษายน 2559 ตามลําดบั จดหมายตอบจากกสม.

ระบวุา่ จะยตุิการสอบสวนในทัง้สองกรณี และจะมีการสอบสวนใหมอี่กครัง้เมื่อมีข้อเท็จจริงและหลกัฐานเพ่ิมเติม3

4  

 ในจดหมายจากกสม.ลงวนัท่ี 17 สงิหาคม 2559 เก่ียวกบัการสอบสวนการทรมาน 54 กรณี ระบวุา่ 4

5  

 “สํานกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติขอเรียนว่า คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติได้พิจารณา

เร่ืองร้องเรียนของห่านแล้ว เห็นว่า กรณีขอให้ตรวจสอบ การเสียชีวิตของนายอบัดุลลายิบ ดอเลาะ นัน้ คณะกรรมการ

สิทธิมนษุยชนแห่งชาติได้รับเร่ือง ร้องเรียนไว้แล้ว ตามคําร้องที่ 551/2558 ลงวนัที ่2 ธนัวาคม 2558 และจะจดัทํา

รายงานผลการตรวจสอบแยกจากเรืองร้องเรียนนี้ สําหรับกรณีขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามรายงาน สถานการณ์การ

ทรมานและการปฏิบติัอย่างไร้มนษุยธรรมปี 2557-2558 นัน้ เห็นว่า ข้อมูลตามรายงานสถานการณ์ฉบบัดงักล่าวยงัขาด

รายละเอียดข้อเท็จจริงที่เพียงพอต่อการดําเนินการตรวจสอบ การละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามนยัมาตรา 23 แห่ง

พระราชบญัญติัคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 จึงมีมติให้ยุติเรือง ทัง้นี้ หากห่านมีข้อเท็จจริงและ

พยานหลกัฐานที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว และประสงค์ให้ตรวจสอบ ขอให้จัดล่งรายละเอียด ข้อเท็จจริง พร้อม

พยานหลกัฐานทีเ่กี่ยวข้องไปยงัสํานกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งขาติ เพือ่เสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนษุยชน

แห่งขาติพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนา้ทีต่่อไป รายละเอียดปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาดว้ย” 

 ในจดหมายจากกสม.ลงวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2559 เก่ียวกบัการสอบสวนการเสยีชีวติระหวา่งการควบคมุตวั 20 

กรณีระบวุา่ 

 “สํานกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งขาติ ขอเรียนว่า คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งขาติ ในคราว

ประชุมด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนษุยชน ครั้งที่ 16/2559 เมื่อวนัที่ 24 พฤษภาคม 2559 ได้

พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามคําร้องเรียนเป็นภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งขาติที่ได้

ดําเนินการพร้อมทัง้มีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนือ่ง โดยกรณีการเสียชีวิต ในระหว่างควบคมุตวัในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ตามรายงานดงักล่าวนัน้ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนษุยชนในพื้นที่ จังหวดัชายแดนภาคใต้ได้ดําเนินการ

ตรวจสอบแลว้เกือบทกุกรณี และบางกรณีอยู่ระหว่างการดําเนินการตรวจสอบ คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้ยติุเร่ือง ทัง้นี ้

หากท่านมีความประสงค์หรือมีข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมที่จะให้มีการตรวจสอบ การเสียชีวิตจากการทรมานในระหว่างควบคมุ

ตวักรณีใด ท่านสามารถแจ้งความประสงค์มายงัสํานกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งขาติเพือ่พิจารณาดําเนินการ

ตามอํานาจหนา้ทีต่่อไป”  

 

การฟ้องร้องคด:ี ความพยายามของครอบครัวผู้เสียหาย  

 24) ในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 ศาลจงัหวดัปราจีนบรีุรับพิจารณาคดีอาญาของผู้ เสียหายจากการทรมาน กรณี

นายฤทธิรงค์ ช่ืนจิตรฟ้องร้องดําเนินคดีกับตํารวจปราจีนบุรีหลงัจากพยายามแสวงหาความยุติธรรมมากว่าหกปี การ

พิจารณาเร่ิมขึน้ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2558 – ธนัวาคม 2559 (รวมทัง้หมด 12 เดือน) ในปัจจบุนัศาลจงัหวดัปราจีนบรีุ

4
 เม่ือปลายปี 2559 ทางคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนได้เร่ิมการตรวจสอบ 54 กรณีในรายงานการทรมานปัตตานีอีกครัง้หลงัได้รับการ

ยินยอมจากผู้ เสียหายจากการทรมานจํานวนอย่างน้อย 6 รายช่ือเพ่ือการตรวจสอบ 
5
 ภาคผนวก 4 

                                                           



อยูใ่นชัน้ไตส่วนมลูฟอ้งในคดีดาํหมายเลข 925/2558 ซึง่นายฤทธิรงค์ ช่ืนจิตรฟอ้งร้องดําเนินคดีกบัเจ้าพนกังานตํารวจเจ็ด

นาย โดยสองนายมาจากสภ.เมืองปราจีนบุรี และอีกห้านายมาจากกองบังคบัการตํารวจภูธรจังหวดัปราจีนบุรี มีการ

กลา่วหาวา่เจ้าหน้าท่ีตํารวจได้ใช้อํานาจอยา่งมิชอบ ใช้กําลงัเพ่ือประทษุร้ายและลดิรอนเสรีภาพ เป็นความผิดตามมาตรา 

157, 200, 295, 305, 310, 391 ประกอบกบัมาตรา 83 และ 91ของประมวลกฎหมายอาญา โดยมีโทษสงูสดุถึงขัน้

ประหารชีวิต นายฤทธิรงค์ ช่ืนจิตรกลา่วหาว่าเจ้าหน้าท่ีตํารวจได้รุมซ้อมเขาในระหว่างการควบคุมตวัในเดือนมกราคม 

2552 เขายงัได้แจ้งความดําเนินคดีกบัสํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ (ปปท.) ซึ่ง

ปฏิเสธท่ีจะพิจารณากรณีนี ้โดยอ้างวา่ไมม่ีพยานหลกัฐานท่ีชดัเจนท่ีจะใช้จดัการกบัตํารวจ OHCHR ยงัคงแสดงข้อกงัวล

ตอ่ไปเก่ียวกบัการไมต้่องรับผิดในคดีการซ้อมทรมานในไทย ศาลมีความเห็นให้รับพิจารณาคดีนี ้โดยได้พิเคราะห์รายงาน

การตรวจผลทางจิตเวชและทางสขุภาพของผู้ เสยีหายด้วย 

 

การให้เงนิชดเชยกับผู้เสียหายจากการทรมาน  

 25) คดีนายอาดิล สาแม: ศาลปกครองสงูสดุมีความเห็นว่าเจ้าพนกังานมีความผิด และสัง่การให้กอ.รมน. 

(สํานกันายกรัฐมนตรี) จ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ เสียหายจากการทรมานทัง้สองคน วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2559 นบัเป็นวนั

สาํคญัสาํหรับการตอ่สู้กบัการซ้อมทรมานในไทย โดยศาลปกครองสงูสดุจงัหวดัสงขลาอา่นคําพิพากษาสัง่การให้กอ.รมน.

จ่ายเงินจํานวน 101,200 บาทให้กบัผู้ฟอ้งคดีท่ี 1 (โดยให้คํานวณอตัราท่ีดอกเบีย้ 7.5% นบัจากปี 2555) เป็นค่าเสียหาย

สําหรับเหยื่อสองรายซึ่งได้รับการทรมาน/การปฏิบตัิท่ีโหดร้ายระหว่างอยู่ในจงัหวดัยะลา ซึ่งจะส่งผลให้โจทก์ทัง้สองคน

ได้รับคา่เสยีหายประมาณคนละประมาณ 100,000 บาท เป็นคําพิพากษาเก่ียวกบัเหตกุารณ์ซึง่เกิดขึน้เมื่อเจ็ดปีท่ีแล้วในปี 

2552 โดยผู้ เสยีหายในขณะนัน้มีอาย ุ14 และ 20 ปีตามลาํดบั คดีนีน้บัเป็นการกําหนดมาตรฐานสาํคญัโดยให้สิทธิในการ

เรียกร้องคา่เสยีหายนอกจากตวัผู้ เสยีหายจากการทรมานเองแล้ว ยงัรวมถึงครอบครัวของพวกเขาซึง่ได้รับผลกระทบอย่าง

ไมเ่หมาะสมจากการปฏิบตัิมิชอบดงักลา่ว  

 26. นายอิสมาแอ เตะ อดีตนกัศกึษามหาวทิยาลยัจากจงัหวดัยะลา ถกูจบักมุ ควบคมุตวัและทรมานเมื่อปี 2549 

นายอิสมาแอได้เป็นโจทก์ยื่นคําร้องร่วมกบัโจทก์อีกคนหนึ่งต่อศาลปกครองจงัหวดัสงขลา เรียกร้องค่าชดเชยประมาณ 

500,000 บาท เน่ืองจากการทรมาน การปฏิบตัิท่ีโหดร้ายและการควบคมุตวัเป็นเวลานาน แม้จะต้องใช้เวลาอย่างมากใน

กระบวนการศาลถึงแปดปี ก่อนท่ีศาลปกครองสงูสดุจะมีคําพิพากษาในขัน้สดุท้าย แต่ศาลก็มีคําสัง่ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้ เสียหายทัง้สองคน ซึ่งพวกเขาจะได้รับค่าชดเชยเน่ืองจากการทําร้ายร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นการดูหมิ่นศกัดิ์ศรีของ

มนษุย์ คําพิพากษาของศาลปกครองสงูสดุท่ีคล้ายคลงึกนัในคดีของผู้ เสียหายจากการทรมานซึ่งมีอาย ุ19 ปีในขณะนัน้  

(ผู้ ท่ีถกูทําร้ายในเหตกุารณ์เดียวกบัอิหมา่มยะผา  กาเซ็ง ซึง่เสยีชีวิตในระหว่างการควบคมุตวัของทหาร) ในปัจจุบนัเขามี

อาย ุ25 ปีและแตง่งานแล้ว  

 

การทรมานที่ถกูใช้เป็นเคร่ืองมือบังคับให้รับสารภาพ: กรณีของผู้ต้องหาคดปีล้นทรัพย์ 

 27) ในวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2560 เวลาประมาณตีสอง นายโยเซฟ เบนฮายนู และนายออสมาน ทิคซีลีน ได้ถูก

ปล้นทรัพย์ท่ีตําบลสามร้อยยอด อําเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ต่อมาในวนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 ตํารวจได้

จบักมุตวันายณฐัวตัร ธนฎัธิกาญจนา (เจมส์) ร่วมกบัเพ่ือนของเขาอีกสามคนในฐานะผู้ ต้องหาปล้นทรัพย์ เขาถกูนําตวัไป

ท่ีห้องนํา้สาธารณะและถกูซ้อม เจ้าหน้าท่ียงัปิดตาเขา เตะ ตบ และทบุตีเขาอย่างต่อเน่ือง กองทพัให้เขารับสารภาพ และ

กดดนัให้เขาบอกวา่เอาทรัพย์ท่ีปล้นไปซอ่นไว้ท่ีไหน ตํารวจยงัขูฆ่า่ให้ตายด้วยการใช้ปืนจ่อท่ีหน้าผากของเขา และขู่ว่าจะ

ฆ่าเขาถ้าไม่ยอมให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ การกระทําเหล่านีเ้กิดขึน้ระหว่างท่ีเพ่ือนของเขาอีกสี่คนรู้เห็นแต่ไม่สามารถ



ช่วยเหลอืได้ ด้วยความกลวัว่าจะถกูฆ่าตาย นายณฐัวตัรจึงรับสารภาพ และบอกว่าเขากบัเพ่ือนคือนายอภิศกัดิ์ สีละมดุ 

(เจมส์หนองแขม) เป็นผู้ลงมือก่อเหต ุช่วงสายของวนันัน้ ตํารวจได้บกุไปจบันายอภิศกัดิ์ท่ีบ้านต่อหน้าพ่อแม่และปู่ ย่าตา

ยาย และนําตวัมาสอบปากคํา และยงัถกูปฏิบตัิอย่างไร้ศกัดิ์ศรีของมนษุย์ ตํารวจได้ใช้เท้าคลงึท่ีใบหน้าของนายอภิศกัดิ์ 

ตอ่ยเข้าท่ีหวัของเขา และขูจ่ะฆา่เขาเพ่ือบงัคบัให้รับสารภาพ แตเ่ขาไมย่อมรับสารภาพ  

  28) ตรงกนัข้ามกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จริง มีการออกหมายจบัเมื่อวนัท่ี 2 สงิหาคม 2559 และตํารวจได้ลงบนัทึก

ประจําวนัเมื่อวนัท่ี 3 สิงหาคม 2559 โดยระบวุ่านายณฐัวตัร นายอภิศกัดิ์ และนายศรัญ� ูสายนํา้เขียวได้เดินทางมาท่ี

โรงพกัเองเพ่ือรับทราบข้อหาปล้นทรัพย์ จากการแจ้งความของนายโยเซฟ เบนฮายนู และนายออสมาน ทิคซีลีน ทัง้ท่ีใน

ความเป็นจริงมีเพียงนายอภิศกัดิ์ซึ่งมาท่ีโรงพกัในวนัท่ี 3 สิงหาคม 2559 สว่นอีกสองคนยงัคงถกูควบคมุตวั นายอภิศกัดิ์

ปฏิเสธข้อกล่าวหาและให้คลิปวีดิโอจากกล้องวงจรปิดกับตํารวจ โดยระบุว่าในเวลาห้าทุ่มคร่ึงของวนัท่ี 25 กรกฎาคม 

2559 เขาอยูท่ี่โรงแรมกบันายณฐัวตัร และพกัอยู่ในโรงแรมจนถึงตอน 10 โมงเช้าของวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2560 ในคืนวนั

เดียวกนั นายอภิศกัดิ์ยงัออกไปตกปลาในทะเลกบัครอบครัว ตํารวจมีความเห็นให้สัง่ฟ้องนายณฐัวตัรโดยอาศยัหลกัฐาน

จากคําสารภาพของเขา แต่ไม่สัง่ฟ้องนายศรัณยูและนายอภิศักดิ์ ปัจจุบันคดีของนายณัฐวตัรอยู่ในการพิจารณาของ

สาํนกังานอยัการจงัหวดัหวัหิน  

 

การเสยีชีวติระหว่างการควบคุมตัว 

 29) การทรมานเป็นการละเมิดพนัธกรณีระหว่างประเทศ รวมทัง้อนสุญัญาต่อต้านการทรมานซึ่งประเทศไทย

เป็นรัฐภาคี แตก่ารทรมานยงัเกิดขึน้ตอ่ไป โดยเฉพาะในพืน้ท่ีท่ีเจ้าพนกังานและเจ้าหน้าท่ีความมัน่คงปฏิบตัิการ รวมทัง้ใน

ประเด็นพืน้ท่ีท่ีมีความขัดแย้งทางการเมือง โดยมีการประกาศใช้กฎหมายพิเศษและกฎหมายความมั่นคงรวมทัง้

พระราชบญัญัติกฎอยัการศึก พ.ศ. 2457 และพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉิน พ.ศ. 2548 ใน

จงัหวดัชายแดนใต้ หรือในพืน้ท่ีซึ่งมีการใช้กฎหมายความมัน่คงรวมทัง้คําสัง่หวัหน้าคสช.ท่ี 3/2558 และ 13/2559 

กฎหมายพิเศษเช่นนีใ้ห้อํานาจกับเจ้าพนักงานทหารในการควบคุมตัวบุคคลโดยไม่มีข้อกล่าวหาไม่เกินเจ็ดวัน ทัง้ยัง

สามารถควบคมุตวัในสถานท่ีลบัและไมใ่ห้เข้าถึงญาติหรือทนายความ สง่ผลให้ผู้ ท่ีถกูควบคมุตวัมีความเสี่ยงอย่างยิ่งท่ีจะ

ถกูทรมานและปฏิบตัิหรือลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือท่ียํ่ายีศกัดิ์ศรี  

 30) ในบรรดาผู้ เสียหายจากการทรมาน นอกจากผู้ ต้องสงสยัในคดีความมัน่คงในจังหวดัชายแดนใต้แล้ว ยงั

รวมถึงนกักิจกรรมท่ีเคลือ่นไหวตอ่ต้านรัฐประหารหรือตอ่ต้านรัฐบาลทหาร และผู้ ต้องสงสยัคดียาเสพติด รวมทัง้เจ้าหน้าท่ี

ทหารเองด้วย เจ้าหน้าท่ีทหารบางสว่นตกเป็นผู้ เสยีหายเองเน่ืองจากการลงโทษทางวินยัในลกัษณะท่ีเป็นการทรมานและ

การปฏิบตัิท่ีโหดร้าย หรือในระหว่างการฝึกซ้อมของทหาร และบางสว่นได้เสียชีวิต รวมทัง้พลทหารวิเชียร เผือกสม ซึ่ง

เสียชีวิตเมื่อวนัท่ี 5 มิถนุายน 2554 ท่ีค่ายปิเหล็ง จังหวดันราธิวาส พลทหารสมชาย ศรีเอือ้งดอย ค่ายกาวิละ จังหวัด

เชียงใหม ่สบิโทกิตติกร สธีุรพนัธ์ ในเรือนจํา มทบ.25 จ.สริุนทร์ วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2559 และการเสียชีวิตของพลทหาร

ทรงธรรม หมุดหมดั ในวนัท่ี 4 เมษายน 2559 และพลทหารฉัตรพิศุทธ์ ชุมพนัธ์ ค่ายพยคัฆ์ อ.บนันงัสตา จ.ยะลา ฯลฯ 

กรุณาดกูรณีการเสยีชีวิตระหวา่งการควบคมุตวัในภาคผนวก 3 

 31)  ในเดือนกนัยายน 2559 นายธวชัชยั อนกุลู เจ้าพนกังานท่ีดินจงัหวดัภเูก็ต ได้เสยีชีวิตอยา่งมีเง่ือนงําหลงัถกู

กรมสอบสวนคดีพิเศษจบักมุตวัฐานมีสว่นร่วมในการออกโฉนดท่ีดินโดยมิชอบ คิดเป็นมลูค่าเกือบ 10 ล้านบาทในจงัหวดั

ภเูก็ตและพงังา เขาได้ถกูควบคุมตวัท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และโรงพยาบาลมงกุฎวฒันะเปิดเผยว่า ทางโรงพยาบาล

ได้รับการติดตอ่จากกรมฯ ประมาณตีหนึง่ของวนัท่ี 30 สิงหาคม 2559 โดยได้รับแจ้งว่านายธวชัชยั อนกุูลเป็นลมหมดสติ

ไป และตอ่มาแพทย์ได้ประกาศวา่เสยีชีวิตเมื่อตอน 4.45 น. ในวนัเดียวกนั เจ้าหน้าท่ีกรมฯ ได้นําคณะผู้สือ่ขา่วไปยงัชัน้หก



ของอาคาร ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของห้องขังหมายเลข 6008 ซึ่งมีประตูอิเลคทรอนิกส์ทําจากกระจกใส สามารถมองเห็นจาก

ภายนอก และมีการติดตัง้กล้องวงจรปิด ทัง้ยงัตัง้อยูต่ิดกบัห้องของหวัหน้าพนกังานผู้ควบคมุ   

 32) จากการแถลงข่าวของดีเอสไอ นายธวชัชยั อนกุูลถกูจบักุมและควบคมุตวัท่ีห้องขงัของดีเอสไอ ระหว่างรอ

การส่งตวัเพ่ือรับการพิจารณาการขอประกันตวัท่ีศาลในเช้าวนัท่ี 30 สิงหาคม เขาเสียชีวิตในช่วงกลางดึกนัน้ เจ้าหน้าท่ี

รักษาความปลอดภยัเห็นเขาแขวนคอตวัเองจากกลอนประตู โดยใช้เสือ้ของตวัเองเป็นเชือก และเสียชีวิตจากการขาด

อากาศหายใจ ต่อมามีการนําตัวเขาไปส่งโรงพยาบาล และแพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิตแล้ว ทางสถาบันนิติเวช 

โรงพยาบาลตํารวจได้ชนัสตูรพลิกศพ และประกาศว่าเขาเสียชีวิตจากการมีเลือดไหลออกจากในช่องท้อง ตบัถกูทําลาย

โดยเป็นผลมาจากแรงกดเน่ืองจากวตัถไุมม่ีคม รวมทัง้การขาดอากาศหายใจอนัเน่ืองมาจากการแขวนคอ  

 33) การเสียชีวิตในการควบคุมตัวครัง้นีถื้อว่าสําคัญ เน่ืองจากในเดือนพฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการ

กฤษฎีกาได้แก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบญัญตัิปอ้งกนัและปราบปรามการทรมานและการบงัคบับคุคลให้สญูหาย ซึ่งทางดี

เอสไอจะถกูกําหนดให้เป็นหนว่ยงานรับผิดชอบตอ่การสอบสวนการทรมานและการบงัคบับคุคลให้สญูหาย โดยมาตรา 26 

ในพรบ.ฯ นีจ้ะกําหนดให้การทรมานเป็นคดีพิเศษตามพระราชบญัญัติการสอบสวนคดีพิเศษ กรณีท่ีผู้ ต้องสงสยัว่ากระทํา

การทรมานเป็นเจ้าหน้าท่ีจากดีเอสไอเอง ทางพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายอาญาจะมีอํานาจในการสอบสวน

คดี โดยท่ีในหมวด 3 ของพระราชบญัญัติการสอบสวนคดีพิเศษซึ่งเก่ียวข้องกบัการสอบสวน จะมีการนํามาบงัคบัใช้โดย

อนโุลม”  

 

การใช้เคร่ืองพันธนาการ การปฏิบัตทิี่โหดร้ายและสภาพในเรือนจาํ  

 34) มาตรา 14 ของพระราชบญัญัติราชทณัฑ์ พ.ศ. 2479 อนญุาตให้ใช้เคร่ืองพนัธนาการในกรณีท่ีผู้ ต้องขงัมี

ความเสีย่งอยา่งร้ายแรงตอ่ชีวิตของตนเองหรือชีวิตของบคุคลอ่ืน หรือมีความพยายามท่ีจะหลบหนี แต่ไม่อนญุาตให้ใช้ใน

ลกัษณะท่ีเป็นการลงโทษ ผลจากการวินิจฉยัของศาลปกครองสงูสดุ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 ทางกรมราชทณัฑ์อาจใช้

เคร่ืองพนัธนาการถาวรกบันกัโทษในแดนประหารได้ ท่ีผา่นมามีการบนัทกึข้อมลูการใช้เคร่ืองพนัธนาการทัง้ในเรือนจําของ

นกัโทษในคดีอาญา และในสถานบําบดัของผู้ เสพยา  

 35) มสผ.ทําหน้าท่ีเป็นทนายความในคดีไต่สวนการตายของสิบโทกิตติกร จ.สริุนทร์ ในระหว่างเดือนเมษายน-

กรกฎาคม 2559 ผลจากการไต่สวนการตายทําให้ทราบข้อมลูมากขึน้เก่ียวกบัสภาพการควบคมุตวัในเรือนจําทหาร ซึ่งมี

การใสเ่คร่ืองพนัธนาการ 24 ชัว่โมง มีการซ้อมทรมานก่อนมีการนําตวัเข้าเรือนจํา โดยมีเจ้าหน้าท่ีทหารอย่างน้อยสี่นาย

และเจ้าหน้าท่ีเรือนจําหนึง่นายซึง่มีสว่นรับผิดชอบกบัการเสยีชีวิตของเขา โปรดดรูายละเอียดคดใีนภาคผนวก 2 

 

การไม่ส่งกลบั 

 36) ทางการไทยยงัคงบงัคบัสง่กลบับคุคลไปยงัประเทศซึง่มีความเสีย่งอย่างแท้จริงท่ีจะตกเป็นเหยื่อการละเมิด

และการปฏิบตัิมิชอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง รวมทัง้การทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้าย ซึ่งขดักับหลกัการไม่

สง่กลบั (principle of non-refoulement) ผู้ แสวงหาท่ีพกัพิงให้ข้อมลูว่าถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงกระบวนการคดักรองของ

สํานกังานข้าหลวงใหญ่เพ่ือผู้ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR) 

รัฐบาลมีทัง้เนรเทศและสง่กลบัผู้ เข้าเมืองและผู้แสวงหาท่ีพกัพิง โดยเฉพาะชาวโรฮิงญาจากพม่าท่ีเดินทางมาทางเรือ ซึ่ง

เป็นการละเมิดหลกัการไมส่ง่กลบั  

 

การส่งกลับชาวอุยเก๋อให้กับประเทศจีน  



 37) รัฐบาลไทยได้สง่กลบัผู้ลีภ้ยัชาวอยุเก๋อรวมทัง้ผู้หญิงและเด็ก 173 คนไปยงัตรุกีในวนัท่ี 29  มิถนุายน 2558 

และสง่กลบัผู้ลีภ้ยัชาวอยุเก๋ออีก 109 คนซึง่สว่นใหญ่เป็นผู้ชายไปยงัประเทศจีน ในวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2558 เป็นการบงัคบั

สง่กลบัและไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า ในเวลาต่อมา กระทรวงการต่างประเทศได้มีแถลงการณ์อ้างว่า การสง่กลบัครัง้นัน้

เป็นผลมาจากคําร้องขอของรัฐบาลจีน เน่ืองจากบคุคลเหลา่นีอ้าจมีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําท่ีผิดกฎหมายในจีน ชาว

อยุเก๋ออีกประมาณ 60 คนยงัคงถกูควบคมุตวัในไทย การกระทําครัง้นีเ้ป็นการละเมิดสิทธิท่ีจะมีชีวิตรอด และละเมิดข้อ

ห้ามตอ่หลกัการไม่สง่กลบัซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของเนือ้หาของข้อ 3 ของอนสุญัญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบตัิหรือการ

ลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือท่ียํ่ายีศกัดิ์ศรี ซึง่ไทยเป็นรัฐภาคี นอกจากนัน้ การบงัคบัสง่กลบัผู้ เข้าเมืองชาวอยุ

เก๋อ 109 คนไปยงัประเทศจีนยงัเป็นการละเมิดพระราชบญัญัติสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนพ.ศ. 2551 การส่งผู้ ร้ายข้ามแดนซึ่งไม่

สอดคล้องกับขัน้ตอนปฏิบัติทางกฎหมาย ย่อมถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายในประเทศ โดยขัน้ตอนปฏิบตัิดังกล่าว 

กําหนดให้ต้องมีการแทรกแซงของศาล มีกระบวนการทางกฎหมายการทตู และต้องมีบทบาทของสํานกังานอยัการสงูสดุ

ของทัง้สองประเทศ นอกจากนัน้ ระหว่างการให้สมัภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเมื่อวนัท่ี 9 กรกฎาคม มีรายงานว่านายกฯ ระบุ

ในช่วงท้ายของการให้สมัภาษณ์ว่า “เราจะทําอย่างไรได้ ถ้าเราไม่ทําเช่นนัน้ เราจะทําอะไรได้ล่ะ? จะปลอ่ยให้พวกเขา

ออกลกูออกหลานต่อไปเร่ือย ๆ หรือ” ถ้อยแถลงดงักลา่วสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเห็นท่ีไม่เคารพต่อหลกัสทิธิ

มนษุยชน และมีลกัษณะดหูมิ่นศกัดิ์ศรีของบคุคล  

 

การควบคุมตวัตามกฎหมายความม่ันคงพิเศษ 

 38) กฎหมายพิเศษ อยา่งเช่นคําสัง่หวัหน้าคสช.ท่ี 3/2558 พระราชบญัญตัิกฎอยัการศึก และพระราชกําหนดใน

สถานการณ์ฉกุเฉิน ล้วนแต่ให้อํานาจในการควบคมุตวับคุคลโดยไม่มีการกํากบัดแูลของศาล หรือไม่มีมาตรการป้องกัน

การละเมิดสทิธิตามกฎหมาย โดยสามารถควบคมุตวับคุคลได้เป็นเวลาไม่เกิน 7 และ 37 วนั และยงัสนบัสนนุให้เกิดการ

ทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอยา่งเป็นระบบโดยเจ้าหน้าท่ีทหาร ในทางปฏิบตัิแล้ว มกัไม่มีการเปิดเผยสถานท่ีควบคมุ

ตวับคุคลจํานวนมากเหลา่นี ้กรณีการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายท่ีมีการบนัทึกข้อมลูในภาคใต้ สว่นใหญ่มกัเกิดขึน้

ระหวา่งการควบคมุตวัตามกฎหมายเหลา่นี ้ตามพระราชบญัญตัิมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเก่ียวกบัยา

เสพติด เจ้าพนกังานผู้มีอํานาจอาจควบคมุตวับคุคลไว้ในท่ีลบัได้ไม่เกินสามวนั คณะกรรมการตอ่ต้านการทรมานแสดง

ความกงัวล (ในข้อสงัเกตเชิงสรุปเมื่อเดือนมิถนุายน 2557 เก่ียวกบัรายงานฉบบัแรกของไทย) วา่ กฎหมายพิเศษเหลา่นีใ้ห้

อํานาจในการควบคมุตวับคุคลอย่างกว้างขวาง โดยไม่มีการกํากบัดแูลจากศาลอย่างเพียงพอ และเป็นการบ่อนทําลาย

หลกัประกนัขัน้พืน้ฐานสาํหรับบคุคลท่ีถกูควบคมุตวั โดยเป็นผลมาจากกฎหมายพิเศษเหลา่นี ้ 

 39)  กระทรวงยตุิธรรมได้ออกคําสัง่ท่ี 314/2558 ลงวนัท่ี 8 กนัยายน 2558 กําหนดอาณาเขตเรือนจําชัว่คราว

แขวงถนนนครไชยศรี สาํหรับควบคมุตวัผู้ ต้องสงสยัในคดีพิเศษ     ซึ่งควรถกูควบคมุตวัชัว่คราวแยกออกจากผู้ ต้องขงัคน

อ่ืน ๆ สถานท่ีดงักลา่วตัง้อยู่ในมณฑลทหารบกท่ี 11 ถนนพระราม 5 กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นค่ายทหาร อย่างไรก็ดี ในวนัท่ี 23 

ตลุาคม พ.ต.ต.ปรากรม วารุณประภา ผู้ ต้องหาในคดีตามมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา (หรือกฎหมายหมิ่น

พระบรมเดชานภุาพ) ได้เสยีชีวิตลงโดยการแขวนคอตายในห้องขงั การตรวจสอบสถานท่ีคมุขงัทัง้ของทหารและตํารวจท่ี

ตัง้ขึน้ตามกฎหมายพิเศษและขัน้ตอนปรกติของกฎหมายอาญา มีอยูอ่ยา่งจํากดั   

 40) นบัแตม่ีการเลือ่นกําหนดการเข้าเยือนประเทศของผู้รายงานพิเศษแหง่สหประชาชาติวา่ด้วยการทรมานในปี 

2557 ออกไปโดยไม่มีกําหนด จําเป็นต้องมีการรณรงค์และกดดันให้ทางการไทยจัดตัง้กลไกระดบัชาติ เพ่ือให้ความ

ช่วยเหลือในคดีการทรมาน นบัแต่เกิดรัฐประหาร สถานการณ์ความเสี่ยงต่อการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้าย รวมทัง้



การควบคุมตวัโดยพลการในบริบทการเมืองไทยเพ่ิมสงูขึน้ ในขณะท่ีสถาบนัสิทธิมนษุยชนแห่งชาติและหน่วยงานสิทธิ

มนษุยชน (ทัง้ในประเทศและระหวา่งประเทศ) มีพืน้ท่ีในการตรวจสอบจํากดัมาก  

 

การขาดการบาํบัดฟ้ืนฟู  

 41) จากการสงัเกตการณ์สถานในการณ์ในจังหวดัขายแดนใต้ ปัจจุบนัยงัไม่มีผู้ ให้บริการด้านสขุภาพจิตเพ่ือ

ฟืน้ฟผูู้ เสยีหายจากการทรมานในไทย กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุระบวุ่า เจ้าหน้าท่ีด้านสขุภาพจิตไม่เพียงไม่มี 

โครงการบําบดัเป็นการเฉพาะสําหรับผู้ เสียหายจากการทรมาน แต่พืน้ท่ีท่ีผู้ เสียหายและผู้ บําบดัจะดําเนินการได้อย่าง

ปลอดภยัและไว้วางใจกนัมีน้อยมาก เน่ืองจากสถานการณ์ความมัน่คงท่ีเป็นอยู ่แทบไมม่ีสถานท่ีทัง้ของรัฐบาลและเอกชน

เพ่ือบําบดัฟืน้ฟทูัง้ร่างกายและจิตใจของผู้ เสยีหายจากการทรมานเลย ข้อค้นพบสาํคญัของการศกึษาถึงผลกระทบจากการ

ทรมานในจงัหวดัชายแดนใต้ ชีใ้ห้เห็นว่า บคุคลได้รับความทกุข์ในใจท่ีรุนแรงอนัเป็นผลมาจากประสบการณ์การทรมาน 

และความตึงเครียดเช่นนีจ้ะดํารงอยู่สืบไปเป็นเวลาหลายปี ตามข้อมลูของ UNVFTV ผู้ เสียหายอย่างน้อย 50 จาก 167 

กรณีท่ีบนัทกึข้อมลู ได้รับการบําบดัเป็นรายบคุคลโดยความช่วยเหลอืจากผู้ ชํานาญการจากตา่งประเทศ  

 42. นบัแต่ปี 2556 มสผ.ได้ใช้แบบฟอร์มบนัทึกข้อมลูการทรมาน (Proxy Form on Torture Documentation) 

โดยเป็นการสมัภาษณ์ข้อมูลจากผู้ เสียหายจากการทรมาน ตามแบบการประเมินผลทางการแพทย์อย่างเป็นมาตรฐาน 

(Proxy Medical Evaluation) ซึง่อ้างอิงเนือ้หามาจากคูม่ือเพ่ือการสอบสวนและการบนัทกึอยา่งเป็นผลซึ่งการทรมานและ

การปฏิบตัิหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือท่ียํ่ายีศกัดิ์ศรี (Manual on the Effective Investigation and 

Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (นบัแต่นีเ้รียก “พิธี

สารอิสตนับลู”) หนว่ยงานท่ีร่วมมือกบัมสผ. ในจงัหวดัขายแดนใต้ ประกอบด้วยกลุม่ด้วยใจ และเครือข่ายสิทธิมนษุยชน

ปาตานี ได้จัดทําคําให้การฉบบัเต็ม 86 ฉบบันบัแต่ปี 2557 และอีก 30 ฉบบันบัแต่ปี 2558 เป็นโครงการท่ีได้รับความ

สนบัสนุนจาก UNVFTV อย่างไรก็ดี มสผ.ได้ใช้การประเมินแบบปฐมภูมิเพ่ือให้ความช่วยเหลือทัง้ทางกายและใจต่อ

ผู้ เสยีหาย  

 

ข้อเสนอแนะหลกั  

กาํหนดฐานความผิดทางอาญาให้กับการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย 

 1. สนบัสนนุการผา่นร่างพระราชบญัญตัิปอ้งกนัและปราบปรามการทรมานและการบงัคบับคุคลให้สญูหายเป็น

กฎหมาย โดยให้มีเนือ้หาสอดคล้องอยา่งเต็มท่ีกบัอนสุญัญาตอ่ต้านการทรมาน และอนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยการ

คุ้มครองมิให้บคุคลสญูหาย รวมทัง้การนิยามความผิดฐานการทรมานอย่างสอดคล้องกบัข้อ 1(1) ของอนสุญัญาต่อต้าน

การทรมาน และข้อบทเก่ียวกบัการไม่สง่กลบั (ข้อ 3 ของอนสุญัญาต่อต้านการทรมาน) การลงโทษท่ีสอดคล้องกบัความ

รุนแรงของการกระทําผิด (ข้อ 4(2) ของอนุสญัญาต่อต้านการทรมาน) เขตอํานาจศาลสากล (ข้อ 5-9 ของอนสุญัญา

ต่อต้านการทรมาน) การสอบสวนอย่างเป็นอิสระ (ข้อ 12-13 ของอนุสญัญาต่อต้านการทรมาน) การไม่รับฟัง

พยานหลกัฐานท่ีได้มาจากการทรมาน (ข้อ 15 ของอนสุญัญาต่อต้านการทรมาน) และการป้องกนัการปฏิบตัิหรือการ

ลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือท่ียํ่ายีศกัดิ์ศรี (ข้อ 16 ของอนสุญัญาตอ่ต้านการทรมาน) 

 

การสอบสวนตามข้อกล่าวหาว่ามีการทรมาน/การบังคับบุคคลให้สูญหาย และการยุตกิารลอยนวลพ้นผิด 



 2. ประกนัวา่ ร่างพระราชบญัญตัิปอ้งกนัและปราบปรามการทรมานและการบงัคบับคุคลให้สญูหายกําหนดให้มี

หน่วยงานอิสระท่ีเป็นมืออาชีพและทํางานอย่างเป็นผล เพ่ือสอบสวนในคดีอาญาต่อข้อกล่าวหาว่ามีการทรมาน การ

เสยีชีวิตระหวา่งการควบคมุตวั และการบงัคบับคุคลให้สญูหาย 

 (ก) จดัทํามาตรการท่ีเป็นผลเพ่ือปอ้งกนัการทรมาน และสง่เสริมการใช้มาตรการเหลา่นีใ้นบรรดาหน่วยงานของ

รัฐ รวมทัง้ประกนัวา่บคุคลท่ีถกูควบคมุตวัจะสามารถเข้าถึงครอบครัวของตนเองและทนายความได้ เข้าถึงสิทธิท่ีจะได้รับ

การตรวจร่างกาย ตัง้แตช่่วงต้นท่ีถกูควบคมุตวั และมีการตรวจร่างกายอยา่งสมํ่าเสมอหลงัจากนัน้ และเมื่อมีการร้องขอ  

 (ข) แตง่ตัง้เจ้าพนกังานซึง่มีความสามารถในการสอบสวนอยา่งเป็นอิสระและเป็นมืออาชีพ  

 (ค) ลงโทษทางวินยัตอ่เจ้าหน้าท่ีระดบัผู้บงัคบับญัชา ซึง่เพิกเฉยตอ่หน้าท่ี และปลอ่ยให้เจ้าหน้าท่ีภายใต้การ

บงัคบับญัชาของตนกระทําการทรมาน  

 (ง) จดัอบรมให้กบัเจ้าพนกังานผู้บงัคบัใช้กฎหมายและเจ้าหน้าท่ีความมัน่คง ชว่ยให้พวกเขาตระหนกัถึง เลง็เห็น

ความสาํคญั และยดึมัน่อยา่งจริงจงัตอ่พนัธกรณีระหวา่งประเทศ รวมทัง้อนสุญัญาตอ่ต้านการทรมาน     

 (จ) สง่เสริมการใช้องค์ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือสนบัสนนุการสอบสวนทางอาญา  

 (ฉ) ประกาศรายช่ือสถานท่ีควบคมุตวัอยา่งเป็นทางการ และยกเลกิการใช้สถานท่ีควบคมุตวัแบบลบัหรือเซฟ

เฮ้าส์ หรือสถานท่ีควบคมุตวัแบบปกปิดอยา่งอ่ืนซึง่กระทําได้ตามกฎหมายพิเศษฉบบัตา่ง ๆ  

 3. ให้สตัยาบนัรับรองพิธีสารเลอืกรับของอนสุญัญาตอ่ต้านการทรมาน และจดัตัง้กลไกปอ้งกนัระดบัชาติเพ่ือทํา

หน้าท่ีเข้าเยีย่ม รวมทัง้การเข้าเยีย่มโดยไมแ่จ้งลว่งหน้า ยงัสถานท่ีควบคมุตวัทกุแหง่  

 4. ทบทวนบทบาทของปปช.และสาํนกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ (ปปท.) ใน

แง่การสอบสวนคดีการทรมานและการบงัคบับคุคลให้สญูหาย ประกนัให้หนว่ยงานมีความเป็นอิสระ และสามารถ

ดําเนินการได้อยา่งเป็นผล  

 5. สนบัสนนุทัง้หนว่ยงานของรัฐบาลและหนว่ยงานภาคประชาสงัคม ให้ติดตามผลและปฏิบตัิตามข้อสงัเกตเชิง

สรุปเมื่อปี 2557 ของคณะกรรมการตอ่ต้านการทรมาน รวมทัง้ข้อเสนอแนะด้านการสอบสวน การบําบดัฟืน้ฟ ูและการ

เยียวยาผู้ เสยีหายจากการทรมาน 

 

การไม่ส่งกลบั 

 6. ให้ออกร่างพระราชบญัญตัิปอ้งกนัและปราบปรามการทรมานและการบงัคบับคุคลให้สญูหายเป็นกฎหมาย 

และประกนัวา่มีเนือ้หาสอดคล้องกบัหลกัการไมส่ง่กลบั  

 7. ยตุิการสง่กลบับคุคลทัง้ปวงท่ีไมช่อบด้วยกฎหมายโดยทนัที และให้สอบสวนกรณีการสง่กลบัท่ีเกิดขึน้ในชว่งท่ี

ผา่นมา รวมทัง้กรณีผู้ลีภ้ยัชาวโรฮิงญาและอยุเก๋อ  

 

การเสียชีวติระหว่างการควบคุมตัว  

 8. สนบัสนนุหน่วยงานภาคประชาสงัคม/เอ็นจีโอในการตรวจสอบสถานท่ีควบคุมตวัท่ีบริหารงานโดยกองทพั

และ/หรือตํารวจ ทัง้ท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายพิเศษและกฎหมายอาญาตามปรกติ ทัง้นีเ้พ่ือจัดทําข้อมลูและรายงานการ

ละเมิดสทิธิมนษุยชน รวมทัง้การทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอ่ืน ๆ และให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและอ่ืน ๆ กบั

บคุคลท่ีถกูควบคมุตวั  

 

การควบคุมตวับุคคลตามกฎหมายความม่ันคงพิเศษ 



 9. ทบทวนและแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายพิเศษทัง้ปวงท่ีอนุญาตให้ทางการสามารถควบคมุตวับคุคลเกินกว่า 48 

ชัว่โมงก่อนท่ีจะต้องนําตวัไปท่ีศาล และประกนัวา่บคุคลจะได้รับอนญุาตให้ติดตอ่กบัครอบครัว และเข้าถึงทนายความและ

ท่ีปรึกษาด้านการแพทย์อยา่งเป็นอิสระโดยไมช่กัช้า   

 10. ให้นําตวัผู้ถกูควบคมุตวัทกุคน ไมว่า่จะถกูจบักมุในพฤตกิารณ์ใด ไปยงัศาลท่ีเป็นอิสระโดยพลนั  

 11. ประกนัวา่ จะไมม่กีารควบคมุตวัผู้ ต้องสงสยัโดยไมใ่ห้ตดิตอ่กบัโลกภายนอก หรือควบคมุตวัในสถานควบคมุ

ตวัอยา่งไมเ่ป็นทางการ และประกนัให้มีการเปิดเผยข้อมลูสถานควบคมุตวัอยา่งเป็นทางการอยูเ่สมอ  

 

การใช้เคร่ืองพันธนาการ  

 12. ยตุิการใช้เคร่ืองพนัธนาการตอ่นกัโทษประหาร และการใช้ในรูปแบบการลงโทษ รวมทัง้การใช้ในเง่ือนไขอ่ืน 

ๆ ระหวา่งการควบคมุตวัซึง่มีลกัษณะเป็นการปฏิบตัิท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือท่ียํา่ยศีกัดิศ์รี  

 

การขาดการบาํบัดฟ้ืนฟ ู

 13. สนบัสนนุให้จดัตัง้ศนูย์บําบดัฟืน้ฟผูู้ เสยีหายจากการทรมานในจงัหวดัขายแดนใต้ท่ีเป็นอิสระ และการจดัตัง้

ในระดบัชาติด้วย รวมทัง้การจดัตัง้หนว่ยงานบริการสขุภาพจิตท่ีเป็นอิสระสาํหรับผู้ถกูควบคมุตวัในจงัหวดัขายแดนใต้   

 14. ประกนัวา่ ผู้ เสยีหาย ครอบครัว ทนายความ หนว่ยงานภาคประชาสงัคมและเอ็นจีโอ จะสามารถรายงาน

เหตกุารณ์การทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายได้ โดยไมถ่กูคกุคามหรือถกูขม่ขูใ่นรูปแบบใด ๆ  

 15. รณรงค์ให้เกิดการรับรู้เก่ียวกบัพิธีสารอิสตนับลู ในบรรดาแพทย์นิติเวช นกัจิตวิทยา ตาํรวจ ทหาร 

ทนายความ พนกังานอยัการ และศาล และจดัอบรมเก่ียวกบัข้อบทของพิธีสารนี ้ 

 

ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

 16. คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหง่ชาต ิ(กสม.) ควรจดัตัง้คณะผู้ ชํานาญการพิเศษเพ่ือสอบสวนกรณีการ

เสยีชีวติระหวา่งการควบคมุตวั ซึง่นา่สงสยัวา่จะเกิดจากการทรมาน  

 17. เราขอเรียกร้องให้กสม.จัดตัง้คณะทํางานพิเศษประกอบด้วยผู้ ชํานาญการเพ่ือเข้าเยี่ยมสถานควบคุมตวั

รูปแบบตา่ง ๆ ซึง่อยูภ่ายใต้อํานาจของหนว่ยงานท่ีแตกตา่งกนั รวมทัง้กรมราชทณัฑ์ สาํนกังานตํารวจแห่งชาติ สํานกังาน

ตรวจคนเข้าเมือง เรือนจําทหาร สถานควบคมุตวัท่ีจดัตัง้ขึน้โดยใช้อํานาจตามกฎอยัการศึก พระราชกําหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉกุเฉิน ประกาศและคําสัง่ของคสช. รวมทัง้การควบคมุตวัท่ีใช้อํานาจตามกฎหมายยาเสพติด ฯลฯ 

คณะทํางานดงักลา่วควรมีอํานาจหน้าท่ีในการเข้าเยี่ยมสถานควบคมุตวัอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือประกนัว่ามีการปฏิบตัิตาม

มาตรฐานและการปฏิบตัิระหว่างประเทศ ในระหว่างท่ีไทยยังไม่ลงนามในพิธีสารเลือกรับของอนุสญัญาต่อต้านการ

ทรมาน (OPCAT)  


