
เสวนาแลกเปลี่ยน รับฟังความเห็นและแถลงข่าว 

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทาํให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ...... 

วันที่ 29 มกราคม  2563 เวลา 9.00-13.00 น. 

ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสอืพิมพแ์หง่ประเทศ  ตรงข้าม รพ.วชิระ ถนนสามเสน กทม. 

หลักการและเหตุผล 

การทรมานและการบังคับให้สูญหายเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็นอาชญกรรมท่ีรา้ยแรงท่ีกระทาํโดย

เจา้หนา้ท่ีรฐัหรอืโดยการสนบัสนนุหรอืรูเ้ห็นเป็นใจโดยเจา้หนา้ท่ีรฐั ทัง้ตามกฎหมายระหวา่งประเทศ รฐัธรรมนญูและกฎหมาย

ในหลายประเทศ รวมทัง้ประเทศไทย การทรมานและการบังคับให้บุคคลสูญหายเป็นสิ่งตอ้งหา้มโดยเด็ดขาดไม่ว่าใน

สถานการณห์รอืดว้ยเหตผุลใด ๆ   แตถ่ึงกระนัน้ การทรมานและการปฏิบตัิหรอืการลงโทษอ่ืน ๆ ท่ีโหดรา้ย ไรม้นษุยธรรม หรือ

ท่ียํ่ายีศกัดิศ์ร ีรวมทัง้การบงัคบัใหส้ญูหายยงัคงเกิดขึน้เป็นประจาํในหลายประเทศรวมทัง้ในประเทศไทย    

มลูนิธิผสานวฒันธรรมและองคก์รผูร้ว่มจดั ยินดีท่ีประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีอนสุญัญาต่อตา้นการทรมานและการ

ประติบตัิหรอืการลงโทษท่ีโหดรา้ย ไรม้นษุยธรรม หรือท่ียํ่ายีศกัดิ์ศรี พ.ศ. 2527 ตัง้แต่วนัท่ี 2 ตลุาคม 2550  และไดล้ง

นามอนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการคุม้ครองบคุคลทกุคนจากการหายสาบสญูโดยถกูบงัคบั พ.ศ.2549 ตัง้แต่วนัท่ี 9 

มกราคม 2555  แมร้ฐับาลจะกาํหนดนโยบายในการตอ่ตา้นและปอ้งกนัการทรมานฯ และการบงัคบัใหบ้คุคลสญูหาย   

มลูนิธิฯ ไดต้ิดตามและผลกัดนัใหท้างการไทย ออกกฎหมายอนวุตัิการใหเ้ป็นไปตามอนสุญัญาทัง้สองฉบบัดงักลา่ว

ตลอดมา โดยขอช่ืนชมกรมคุม้ครองสทิธิและเสรภีาพ กระทรวงยตุิธรรม และคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ (กสม.) ทกุ

ชดุ ท่ีตลอดสบิกวา่ปีท่ีผา่นมา  ทัง้กระทรวงยตุิธรรมและกระทรวงตา่งประเทศรว่มกบัหน่วยงานดา้นความมั่นคงทัง้ตาํรวจและ

ทหารก็ไดจ้ัดใหม้ีการอบรมเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบตัิงานดา้นความมั่นคงในจังหวดัชายแดนใตต้ิดต่อกันเป็นเวลาหลายปี เพ่ือให้

ตระหนกัรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจการท่ีประเทศไทยโดยเจา้หนา้ท่ีจะตอ้งปฏิบตัิตามพนัธกรณีระหวา่งประเทศดา้นสิทธิมนษุยชน 

รวมทั้งความพยายามทั้งปวงในการระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่จากการติดตาม

สถานการณแ์ละการเก็บขอ้มลูโดยการสมัภาษณข์องผูเ้สยีหายจากการทรมาน องคก์รผูจ้ดัฯและองคก์รเครอืขา่ย พบวา่ในทาง

ปฏิบตัิ ยงัคงมีปัญหาและการรอ้งเรยีนเรือ่งการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดรา้ยไรม้นษุยธรรมหรือท่ียํ่ายีศกัดิ์ศรีอยู่เป็นจาํนวน

มาก รวมทัง้สถานการณ์ท่ีมีรายงานว่ายังมีการบงัคบัใหสู้ญหายในกลุ่มนกักิจกรรมทางการเมืองบางรายท่ียงัไม่สามารถ

สบืสวนสอบสวนไดถ้งึชะตากรรมของพวกเขา เหตผุลสาํคญัประการหนึ่งคือประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายอนวุตัิการเพ่ือปฏิบตั

ตามอนสุญัญาทัง้สองฉบบัดงักลา่ว   



แมร้ฐับาลท่ีผา่นมาไดพ้ยายามออกกฎหมายอนวุตัิการใหเ้ป็นไปตามอนสุญัญาดงักลา่ว โดยไดม้ีกระบวนการในการ

รบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากประชาชน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจากผูถ้กูทรมานและครอบครวัของผูถ้กูบงัคบัใหส้ญูหาย 

และองคก์รสทิธิมนษุยชนต่างๆ โดยพยายามท่ีจะใหม้ีการจดัทาํรา่งกฎหมายท่ีมีเนือ้หาสาระและกระบวนการท่ีสอดคลอ้งกบั

อนุสญัญาทัง้สองฉบบั แมจ้ะตอ้งประสบกบัปัญหาอุปสรรคและการขดัขวางหน่วงเหน่ียว จากหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีบาง

กลุม่ ตลอดมา ทาํใหก้ารตรากฎหมายอนวุตัิการตอ้งลา่ชา้ออกไปนานนบัสบิปี ในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ไดม้ีผูถ้กูทรมานหรือ

ถกูบงัคบัใหส้ญูหายเป็นจาํนวนมาก ทัง้ในจงัหวดัชายแดนใต ้(จชต.) ผูต้อ้งหา ผูต้อ้งสงสยัว่าจะเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด และ

แมแ้ตพ่ลทหาร ในขอบเขตทั่วประเทศ รวมทัง้มีการสง่ผูล้ีภ้ยักลบัไปประเทศตน้ทาง ท่ีตอ้งเผชิญกบัภยัทรมานหรือการกระทาํ

ใหส้ญูหาย โดยท่ีผูไ้ดร้บัความเสียหายในกรณีต่างๆเหล่านัน้ ยงัไม่ไดร้บัการเยียวยาและเจา้หนา้ท่ีผูก้ระทาํผิด ยงัไม่ไดถู้ก

ลงโทษเทา่ท่ีควร 

ในปี 2561  มลูนิธิผสานวฒันธรรม01 ไดใ้หค้วามเห็นกบัการทาํงานของรฐับาลตอ่การทาํใหก้ารทรมานและการอุม้

หายเป็นความผิดทางอาญาไวว้่าตามท่ีรฐับาลโดยกระทรวงยตุิธรรม ไดเ้สนอรา่งพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการ

ทรมานและการกระทาํใหบ้คุคลสญูหาย พ.ศ. ……..  ต่อสภานิติบญัญัติแห่งชาติ (สนช.) เพ่ือตราเป็นกฎหมายอนวุตัิการ ท่ี

จะทาํใหป้ระเทศไทยสามารถปฏิบตัิตามพนัธกรณีระหว่างประเทศตามอนสุญัญาทัง้สองฉบบัได ้โดยทาง สนช.พิจารณารบั

หลกัการรา่งพระราชบญัญตัิฉบบัดงักลา่ว และแตง่ตัง้คณะกรรมาธิการวิสามญัฯจาํนวน 15 คน เพ่ือพิจารณา แต ่สนช. ไมท่นั

ไดพิ้จารณาในวาระท่ีสองและสาม สนช.ก็ยุบเสียก่อน เน่ืองจากการเลือกตัง้ทั่วไปในตน้ปี 2562  กระทรวงยุติธรรมจึงได้

เสนอรา่งกฎหมายฉบบัเดิมของกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ ต่อคณะรฐัมนตรีเพ่ือสง่ใหแ้ก่รฐัสภาเพ่ือพิจารณาอีกครัง้หนึ่ง 

โดยไดจ้ดัประชาพิจารณเ์มื่อเดือนธนัวาคม  2562 เพ่ือนาํเสนอตอ่คณะรฐัมนตรภีายในเดือนมกราคม 2563 นีต้อ่ไป  

อยา่งไรก็ตาม รา่ง พ.ร.บ. ปอ้งกนัและปราบปรามการทรมานและการกระทาํใหบ้คุคลสญูหาย พ.ศ. …….. ฉบบัของ

รฐับาล ยังมีประเด็นท่ีองค์การสิทธิมนุษยชนเห็นว่า ยังมีบทบัญญัติท่ีครบถ้วนตามอนุสญัญาต่อตา้นการทรมานฯและ

อนสุญัญาปอ้งกนับคุคลจากการหายสาบสญูโดยถกูบงัคบัฯ สรา้งระบบความพรอ้มรบัผิด (accountability) และลบลา้ง

วฒันธรรมปล่อยใหค้นผิดลอยนวล (impunity) ตลอดจนมีกลไกสนบัสนนุช่วยเหลือใหผู้ไ้ดร้บัความเสียหายไดร้บัความ

เป็นธรรม ผา่นการช่วยเหลอืทางกฎหมายเพ่ือติดตามตรวจสอบและนาํตวัผูท่ี้เก่ียวขอ้งมาเขา้สูก่ระบวนการยตุิธรรมทางอาญา 

และมาตรการชดเชยฟ้ืนฟแูละเยยีวยาความเสยีหายทางรา่งกาย จิตใจและสงัคม และการปอ้งกนัไมใ่หก้ารละเมิดเกิดขึน้ซ ํา้อีก 

อาทิเช่น  การทรมานเน่ืองจากเหตขุองการเลอืกปฏิบตัิไมว่า่ในดา้นใดจะกระทาํมิได ้หา้มผลกัดนับคุคลออกนอกราชอาณาจกัร

หากบคุคลดงักลา่วอาจตอ้งเผชิญกบัการทรมาน หา้มอา้งเหตผุลหรือสถานการณใ์ดๆรวมทัง้ภาวะสงคราม กฎอยัการศึกหรือ

สถานการณฉ์กุเฉินเพ่ือกระทาํการทรมานหรือกระทาํใหบ้คุคลสญูหาย ความรบัผิดของผูบ้งัคบับญัชาต่อการกระทาํทรมาน

1 https://bit.ly/2R5le1g   
                                                           



หรอืการกระทาํใหบ้คุคลสญูหาย การกาํหนดมาตรการปอ้งกนัโดยใหม้ีการบนัทกึขอ้มลูเก่ียวกบัผูถ้กูจาํกดัเสรีภาพ และการให้

ศาลพลเรือนมีอาํนาจพิจารณาคดีเก่ียวกบัการทรมานและการกระทาํใหบุ้คคลสญูหาย รวมทัง้ใหม้ีอาํนาจตรวจสอบและมี

คาํสั่งเพ่ือระงับการทรมานและเยียวยาความเสียหายเบือ้งตน้ใหแ้ก่ผูเ้สียหายเป็นตน้ ดงันัน้มูลนิธิฯ และองคก์รดา้นสิทธิ

มนษุยชนตา่งๆ จึงไดจ้ดัทาํรา่ง พ.ร.บ. ปอ้งกนัและปราบปรามการทรมานและการกระทาํใหบ้คุคลสญูหาย พ.ศ. …….. ฉบบั

ประชาชนขึน้ 

มลูนิธิผสานวฒันธรรมและเครือข่ายองคก์รสิทธิมนษุยชน จะจดัใหม้ีการแลกเปลี่ยนรบัฟังความเห็นต่อ รา่ง พ.ร.บ. 

ปอ้งกนัและปราบปรามการทรมานและการกระทาํใหบ้คุคลสญูหาย พ.ศ. …….. ฉบบัประชาชนขึน้ในวนัท่ี 29 มกราคม  2563 

เวลา 10.00-13.00 น.หอ้งประชุมชัน้ 3 สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร 

(ตรงขา้มกบั ร.พ.วชิระ ติดกบั สน.สามเสน) เพ่ือรบัฟังถึงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัรา่งกฎหมายดงักลา่วจากนกั

กฎหมาย ภาคประชาสงัคม องคก์รสิทธิมนุษยชน สื่อมวลชน และเจ้าหนา้ท่ีดา้นการทูต และนาํร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและ

ปราบปรามการทรมานและการกระทาํใหบ้คุคลสญูหาย พ.ศ. …….. ฉบบัประชาชน ขอ้มลูและความคิดเห็นท่ีไดจ้ากการ

สมันาไปยื่นต่อพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเพ่ือใหพ้รรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรสนบัสนนุรา่ง

ฉบบัประชาชนตอ่ไป 

กาํหนดการ 

เสวนาแลกเปลีย่น รบัฟังความเห็นและแถลงขา่ว 

รา่ง พ.ร.บ. วา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทรมานและการกระทาํใหบ้คุคลสญูหาย พ.ศ. ...... 

วนัท่ี 29 มกราคม  2563  

ชัน้ 3 สมาคมนกัขา่วนกัหนงัสอืพิมพแ์หง่ประเทศ ถนนสามเสน กทม. (ตรงขา้ม รพ.วชิระ) 

10.00-
10.20 
   
 

กลา่วเปิด (to be confirmed) 
 
ตวัแทนผูเ้สยีหาย นายสมศกัดิ ์ ช่ืนจิตร 

ความจาํเป็นและพนัธกรณีระหวา่งประเทศ 
 
ความจาํเป็นของการมีกฎหมายในประเทศกบั

สถานการณจ์รงิของผูเ้สยีหาย 
10.20-
10.40 
 
 

นาํเสนอ รา่งกฎหมายวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการ

ทรมานและการกระทาํใหบ้คุคลสญูหาย  ภาคประชาชน 
 
 

นกักฎหมายสทิธิมนษุยชน ผูแ้ทนทีมปรบัปรุง

รา่งกฎหมายฯ  
 



11.00-
12.00 

แลกเปลีย่นฟังความเห็น 
• ประสบการณก์ารเรยีกรอ้งสทิธิเสยีหาย 
• การจบักมุ การควบคมุตวั  บาดเจ็บ เสยีขีวติระหวา่ง

ควบคมุตวั สญูหาย  
• การเยียวยา  
• การนาํคนผิดมาลงโทษ 
ถามตอบ 
ผูด้าํเนินรายการ  พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ   

• ตวัแทนไอซีเจ 
• ตวัแทนเอไอ 
• ตวัแทนผูเ้สยีหายจาการทรมาน  
• ตวัแทนผูเ้สยีหายจากจชต. 
• ตวัแทนสมาคมนกักฎหมายสทิธิมนษุยชน 
• ตวัแทนสมาคมสทิธิเสรภีาพประชาชน 
• ตวัแทนเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งฯ 

12.00-
13.00 

กลา่วปิด โดยนายสรุพงษ์ กองจนัทกึ ประธานมลูนิธิผสาน

วฒันธรรม 
 

 


