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การปกป้องสิทธิพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อป้องกันการทรมานระหว่างการควบคุมตัวในประเทศไทย 

เอกสาร ฉบับยุทธศาสตร ์

 

 

สมาคมป้องกันการทรมาน (The Association for the Prevention of Torture’s -APT) ก าลัง

ด าเนินการโครงการเป็นระยะเวลาสามปีเพื่อพัฒนาให้มีการปกป้องสิทธิพื้นฐานของผู้ถูกจับเพื่อ

ป้องกันไม่ให้เกิดการทรมานระหว่างการควบคุมตัวในประเทศไทย   เอกสารชุดนี้เป็นฉบับย่อจาก

ข้อค้นพบจากการศึกษาเชิงปริมาณในระยะเวลา 1 ปีแรก  การศึกษาครั้งนี้ได้ตรวจสอบการ

ปกป้องสิทธิพื้นฐานของผู้ถูกจับว่าเป็นมาตรการในการลดความเสี่ยงของการทรมานและการ

ปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมในประเทศไทยหรือไม่  การศึกษาครั้งนี้เป็นการน ากรอบกฎหมายมาใช้

วิเคราะห์รวมท้ังศึกษาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติอีกท้ังศึกษาในเรื่องโอกาสท่ีจะท าให้

เกิดการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและข้อจ ากัดของการปกป้องสิทธิพื้นฐานท่ีขาดประสิทธิภาพ 

กลไกปกป้องสิทธิพื้นฐานของผู้ถูกจับสามประการท่ีเน้นในโครงการนี้คือ ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้

ถูกจับ   การแจ้งญาติ  และการเข้าถึงทนายความ 
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บทน ำ  

โครงการนีม้สีมมุตฐิานที่ส าคัญ คือความเส่ียงที่จะเกิดการทรมานนั้นเกิดขึ้นอย่าง บ่อยครั้งระหว่างชั่วโมงแรกของการควบคุมโดยต ารวจและขัน้ตอน 

การปกป้องสิทธิพื้นฐานท้ังตามกฎหมายและวิธีปฏิบัติตามขั้นตอนนั้นเป็นกุญแจส าคัญท่ีจะท าให้

เกิดการป้องกันการทรมานและการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ การปฏิรูป

ประเทศและการริเริ่มท่ีเกิดขึ้นโดยรัฐบาลและเจ้าหน้าท่ีรัฐโดยเฉพาะเรื่องการ ปฏิรูปด้าน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปิดช่องให้มีโอกาสในการท างานส าหรับ APT กับผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียในระดับชาติรวมท้ังภาคประชาสังคม   ท าให้เกิดการสนับสนุนโครงการและสร้างให้เกิด

มาตรการเพิ่มเติมในเรื่องของการป้องกันการทรมานในประเทศไทย   แนวทางของงานวิจัยนี้มาใช้

ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มท่ีจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายกลุ่มในประเทศไทย  และหลาย

กลุ่มเป็นผูท่ี้ท างานกับ   APT มาเป็นระยะเวลายาวนาน   การร่วมมือกันท าให้ไดข้้อมูลที่หาค่ามิได้

และเป็นข้อมูลเชิงลึกท่ีส าคัญส าหรับโครงการนี้ 

 

ข. ข้อค้นพบที่ส ำคัญ  

ข้อค้นพบท่ีส าคัญในรายงานนี้ระบุถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้อย่างชัดเจนคือ  

 ความเสี่ยงของบุคคลท่ีถูกจ ากัดเสรีภาพนั้นเกิดขึ้นจากการปฏิเสธสิทธิ ท่ีจะได้รับการ

คุ้มครองตามกฎหมายอันเกิดขึ้นท้ังในกรณีท่ีเป็นการควบคุมตัวภายใต้กฎหมายอาญาและ

กฎหมายของทหาร  รวมท้ังกฎหมายพิเศษอื่น ๆ  ความเส่ียง เกิดขึ้นโดยเฉพาะบุคคลท่ีอยู่

ในสถานะพิเศษ เช่นกลุ่มท่ีมีความเปราะบาง เด็ก ผู้หญิง แรงงานท่ีไม่ได้จดทะเบียน ผู้ถูก

กล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้าย หรือกลุ่มบุคคลท่ีเป็นชายขอบทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ 

“Effective Implementation of Safeguards to Prevent Torture during Custody in Thailand” is made possible with 

the support from Geneva Canton. 
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 แม้ว่ากลไกปกป้องสิทธิพื้นฐานของผู้ถูกจับท่ีส าคัญจะมีระบุไว้ในกฎหมายประมวลวิธี

พิจารณาความอาญา แต่นั่นกลับเป็นช่องว่างท่ีส าคัญระหว่างกฎหมายและแนวทางในการ

ปฏิบัติ   มีความสับสนขึ้นอีกด้วยว่า มีการใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงนั้นอนุญาตให้

เจ้าหน้าท่ีปฏิเสธสิทธิผู้ท่ีถูกจ ากัดเสรีภาพจากกลไกปกป้องสิทธิพื้นฐานของผู้ถูกจับตาม

กฎหมายปกติ  

  APT ได้ระบุด้วยว่าช่องว่างของการบังคับใช้กลไกปกป้องสิทธิพื้นฐานเหล่านี้เกิดขึ้นจาก  

 ประชาชนท่ีถูกจับกุมควบคุมตัวไม่มีความรู้เรื่องสิทธิของพวกเขา และแม้ว่าเมื่อเขา

ได้รับการแจ้งสิทธิแต่พวกเขาก็ไม่ได้รับค าอธิบายท่ีชัดเจน ผลท่ีเกิดขึ้นคือผู้ถูกควบคุม

ตัวไม่เข้าใจว่าสิทธิของพวกเขาและไม่รู้ว่าจะใช้สิทธิเหล่านั้นได้อย่างไร  

 ผู้ท่ีถูกจ ากัดเสรีภาพท่ีถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดทางอาญาบ่อยครั้งไม่สามารถท่ี

จะแจ้งญาติว่าพวกเขาถูกจับหรือถูกควบคุมตัวท่ีใด ดูเหมือนจะเป็นปกติท่ีผู้ท่ีถูก

ควบคุมตัวภายใต้กฎหมายพิเศษจะได้รับประสบการณ์เช่นนั้น  เมื่อมีการแจ้งญาติ

เกิดขึ้นก็เกิดความล่าช้า และมักจะเกิดขึ้นหลังจากการถูกสอบสวนแล้ว  

 ผู้ถูกควบคุมตัวส่วนใหญ่ไม่สามารถท่ีจะติดต่อทนายความระหว่างชั่วโมงแรกๆหรือวัน

แรกๆของการควบคุมตัวซึ่งอาจจะหมายถึง 14-21 วันโดยเฉลี่ย   ภายใต้กฎหมาย

พิเศษทางด้านความมั่นคง สิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น ผู้ถูกควบคุมตัวไม่

รู้เขามีสิทธิอะไรบ้างเพราะเจ้าหน้าท่ีไม่ได้แจ้งว่าท าได้  หรือมีทนายความให้ความ

ช่วยเหลือไม่เพียงพอท่ีจะจัดให้พบในช่วงเวลานั้น  มากไปกว่านั้น เมื่อผู้ถูกจับถูก

ควบคุมตัวแล้วได้ปรึกษาทนายความ การพบทนายความก็ไม่เป็นส่วนตัว ได้พบเป็น

เพียงเวลาสั้นเกินไป ดุลพินิจขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในขณะนั้น 

 ในกรณีท้ังหมดนี้ เจ้าหน้าท่ีท่ี   APT ได้ท างานร่วมได้แสดงให้เห็นว่า  มีข้อความ

ลักษณะเช่นนี้แล้วในแบบเรียน ในตัวบทกฎหมายท่ีจะคุ้มครองสิทธิของประชาชน  

อย่างไรก็ตามหากดูท่ีคุณภาพแล้วนั้น พวกเขากลับแสดงตนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของ

องค์กร และการขาดแคลนเครื่องมือ อุปกรณ์ และการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ 

ท้ังหมดนี้เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพของการปกป้องสิทธิพื้นฐานของผู้ถูกจับ  อีกท้ัง

เมื่อมีค าสั่งหรือระเบียบให้ปฏิบัติชัดเจน เช่น การแจ้งสิทธิของผู้ถูกจับต้องเป็นภาท่ี
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เข้าใจได้ แต่มีประเด็นเรื่องการไม่รู้หนังสือหรือ ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ก็

กลายเป็นอุปสรรคเพ่ิมอีก 

 การน าการปกป้องสิทธิตามกฎหมายไปใช้ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพนั้นท าให้

เกิดผลบวก ไม่ใช่แต่กับเฉพาะผู้ท่ีถูกจับแต่หมายถึงเป็นผลบวกต่อครอบครัวของพวก

เขาด้วย  ยกตัวอย่างเช่น ผู้หญิงท่ีเราได้สัมภาษณ์รายงานว่าเมื่อได้รู้ว่าคนในครอบครัว

ถูกจับไปท่ีใดสิ่งนี้ช่วยให้สภาพจิตใจของเธอดีขึ้น เพราะเธอสามารถไปช่วยเหลือญาติ

ของเธอได้จากข้อมูลที่เธอได้รับ 

 โครงการนี้ได้เน้นเรื่องความส าคัญของโอกาสและจังหวะในการท างานในประเทศไทย

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ในระดับพื้นท่ี  ในการท างานเพื่อรณรงค์ให้การทรมานเป็น

ความผิดทางอาญาและการน าคนผิดมาลงโทษนั้น APT และเครือข่ายท างานได้พบว่ามี

ความจ าเป็นท่ีต้องจัดเตรียม สร้างความเข็มแข็ง และเดินไปพร้อมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการท างานปกป้อง

สิทธิพื้นฐานนี้ในทางปฏิบัติได้จริง 
 

ค. ข้อเสนอแนะในทำงยุทธศำสตร์  

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน APT ได้ระบุถึงข้อเสนอแนะท่ีเป็นเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับเจ้าหน้าท่ีท้ัง
ในรัฐบาลระดับรัฐมนตรี  ผู้ก าหนดนโยบาย  เจ้าหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
ประเทศไทยเพ่ือพิจารณาถึงแนวทางการปกป้องสิทธิพื้นฐานของผู้ถูกจับให้มีประสิทธิภาพ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ท าให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของการปกป้องสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐานในการคุ้มครองผู้ถูกควบคุมตัวและสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นให้ได้กับเจ้าหน้าท่ี
บังคับใช้กฎหมายในเร่ืองหลักนิติธรรมและสร้างความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานรัฐที่ท างานให้
และเพ่ือสาธารณะ 

 ให้ผู้ปฏิบัติและเจ้าหน้าท่ีมีเคร่ืองมือท่ีเป็นความรู้อย่างแท้จริงและทักษะในการน าไป
ปฏิบัติ โดยเฉพาะผ่านการอบรมการสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจรวมท้ังการให้ความ
ช่วยเหลือด้านเทคนิคต่างๆ 
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 สร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อสาธารณชนเกี่ยวกับสิทธิและการปกป้องสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐานหมายรวมถึงประชาชนท่ีอยู่ในสถานะที่อ่อนไหวและประชาชนท่ีเป็นกลุ่มชาย
ขอบ 

 สร้างให้เกิดการถกเถียงในทางสาธารณะเกี่ยวกับความส าคัญของการปกป้องสิทธิขั้น
พื้นฐานและสิทธิมนุษย์ชนของผู้ถูกควบคุมตัว 

 สนับสนุนและช่วยเหลือให้เกิดการพัฒนากลไกพิเศษ แนวปฏิบัติที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติและ
เจ้าหน้าท่ีสสามารถปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถูกจับไปใช้ได้ เช่นการระเบียบการ
ปฏิบัติในเรื่องของการแจ้งญาติ  มีเคร่ืองมือท่ีใช้หรือน าเอา Application ทางโทรศัพท์
มาใช้เพื่อท่ีจะแจ้งสิทธิของผู้ถูกจับกลไกในการจัดหาล่ามและ/หรือผู้ท่ีจะสนับสนุน
บุคคลท่ีอยู่ในสถานการณ์ท่ีเปราะบางการ รวมท้ังจัดให้มีการเข้าถึงการช่วยเหลือทาง
กฎหมาย 

 สร้างมาตรการท่ีจะช่วยแก้ไขข้อบกพร่องหรืออุปสรรคเช่นการขาดซึ่งทุนสนับสนุนและ
ทรัพยากรต่างๆ และการส่งเสริมให้ระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมท้ังตุลาการ
และสถาบันท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ มีความเป็นอิสระ  

 สร้างให้มีมาตรการท่ีจะปรับปรุงสถานท่ีท างานของเจ้าหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมายและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมท้ังลดการประเมินผลในเชิงปริมาณของเจ้าหน้าท่ี
เหล่านั้น 

 สร้างนโยบายท่ีมีแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้สถาบันต ารวจและ
สถาบันด้านความมั่นคงมีการปฏิรูปและช่วยให้พวกเขาเข้าใจเรื่องสิทธิในการร้องเรียน
และมีวัฒนธรรมนี้ร่วมกันในสถาบันด้านการบังคับใช้กฎหมาย 

 ส่งเสริมให้มีการปฏิรูปกฎหมายท่ีสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งทางกฎหมายและ
กระบวนการพิจารณาคดีท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิของคนที่ถูกจับและถูกควบคุมตัว 

 จัดให้มีการแสดงความสนใจต่อประชาชนประชากรท่ีมีสถานะที่เปราะบาง เช่น กลุ่มชาติ
ติพันธ์กลุ่มศาสนาท่ีเป็นชนกลุ่มน้อยเด็กชาวต่างชาติแรงงานข้ามชาติผู้ลี้ภัยและกลุ่มท่ีมี
หลากหลายทางเพศ  
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ง. แนวคิดหลักในการท างานของ APT 
 
สมาคมป้องกันการทรมานท างานกับผู้มีส่วนร่วมในการท างานที่มีความหลากหลายและมียุทธศาสตร์จากการ
ท างานในพ้ืนที ่การท างานรูปแบบนี้ท าให้เห็นข้อเท็จจริงว่าการสร้างให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและการ
เปลี่ยนแปลงทีม่ีประสิทธิภาพนั้นต้องการการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ และสร้างให้เกิดความพยายามที่มุ่งมั่น
ชัดเจนในหลายระดับโดยผู้น าไปปฏิบัติที่มีส่วนส าคัญ   แผนภาพนี้แสดงให้เห็นถึงผู้มีส่วนร่วมกับ APT ใน
ระดับพ้ืนที่รวมทั้งยุทธศาสตร์การท างานร่วมกันของพวกเรา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
          
          
   

สมาคมป้องกันการทรมาน The Association for the Prevention of Torture (APT) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีเป็นอิสระ มี

ส านักงานอยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  ท างานท่ัวโลกเพื่อป้องกันการทรมานและการปฏิบัติอย่างไรม้นุษยธรรม   

นักการธนาคารและทนายความชาวสวิสช่ือ Jean-Jacques Gautier เป็นผู้ก่อตั้ง APT เมื่อปี 2520   APT   มสี่วนส าคัญในการ

สร้างมาตรฐานสากลและมาตรฐานระดับภูมิภาคเรื่องการป้องกันการทรมาน รวมทั้งเอกสารที่ส าคัญคือ พิธีสารเลือกรับต่อ

อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน the Optional Protocol to the UN Convention against Torture หรือท่ีเรียกกันว่า   OPCAT 

เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

ใช้เวลา หกเดือนในการเก้บข้อมลูที่ศกึษาจาก

เจ้าหน้าที่รัฐ คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาติ 

ทนายความ ภาคประชาสงัคม อดีตผู้ ต้องขังและ

ครอบครัว 

แนวคิดหลักในการ

ท างานของ APT 

สร้างความเชื่อม่ันและเข้าใจเนือ้หา 

ท า MoU กบักรมคุ้มครองสทิธิเสรีภาพของประชาชน มลูนิธิผสาน

วฒันธรรม และพบปะกบัคคณะกรรมการปอ้งกนัการทรมาน 

สร้างยุทธศาสตร์การส่ือสารและการ
รณรงค์ระดับนโยบาย 

ท ากบัสื่อ และผลิตเอกสาร รู้สิทธิของ

เรา เป็นเคร่ืองมือส าหรับการรณรงค์ 

 

ท าให้เกิดเครือข่ายกว้างขวางและเข้าถึงให้มากขึน้ 

สร้างเครือข่ายท างานกับมหาวิทยาลยัพายพั และภาค

ประชาสงัคมท างานในด้านสทิธิมนษุยชนในเชียงใหม่และ

กรุงเทพ 

จัดให้มีผู้เช่ียวชาญทัง้ทางกฎหมายและ
ทางเทคนิค 

เขียนแบบเรียนเร่ืองการน าคู่มือการปกปอ้ง

สิทธิเพื่อการต่อต้านการทรมานให้กบักรม

คุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน 

 

  

เป็นสะพานของการท างานระดับ
ท้องถ่ินสู่สากล 

ผลลพัธ์ของโครงการน าสูก่ารพฒันา

แนวปฏิบติัระดบัสากล 

ปลูกสร้างความเป็นเจ้าของในระดับท้องถ่ิน 

พิจารณาความจ าเป็น ทรัพยากร ผู้ปฏิบติังาน

ร่วม ภาษาระดบัท้องถ่ินเป็นล าดบัแรก ในการ

ท างานโครงการนี ้


