
 

 

จดหมายเปิดผนึก 
เรื่อง การยุติการซ้อมทรมานและช่วยเหลือเหยื่อให้ได้รับความเป็นธรรม 
 
เรียน หน่วยงานสหประชาชาติในประเทศไทย  

 วันท่ี 26 มิถุนายนของทุกปี ตามท่ีถูกก าหนดให้เป็น “วันช่วยเหลือเหยื่อจากการทรมาน
สากล” (International Day in Support of Victims of Torture) แต่ในประเทศไทยมักคุ้นเคย
กันในนาม “วันต่อต้านการทรมานสากล”ซึ่งประกาศโดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อสร้างความ
ตระหนักถึงปัญหาและเชิญชวนให้คนในสังคมหันมาช่วยกันยุติการทรมาน หรือการปฏิบัติท่ี
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรี และเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายให้ได้รับความเป็นธรรม 

ประเทศไทยได้ลงนามและเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการซ้อมทรมานฯ ของสหประชาชาติ 
มาตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งเป็นช่วงรัฐบาลทหาร ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ท าให้ไทยมีภารกิจท่ีจะต้องปรับปรุง
กฎหมายของตนเองให้สอดคล้องกับอนุสัญญาตั้งแต่นั้นมา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภายใต้
กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีร่างกฎหมายดังกล่าว โดยเริ่มแรกนั้น มีการแก้ไข
ประมวลกฎหมายอาญา ให้มีเรื่องการซ้อมทรมานอยู่ด้วย แต่ร่างแก้ไขกฎหมายอาญาดังกล่าว ถูก
วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากจากผู้ท่ีท างานต่อต้านการทรมานว่า มีช่องโหว่จ านวนมาก เช่น ให้นิยาม
การซ้อมทรมานไว้แคบมาก รวมถึงจุดมุ่งหมายของการกระท าก็เขียนไว้อย่างแคบ  นิยามนั้นจ ากัด
อยู่แค่การท าร้ายร่างกาย ข่มขืน และล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งใน CAT บทท่ีหนึ่งนั้น ได้ก าหนดว่า 
การซ้อมทรมาน ไม่ใช่แค่การกระท าท่ีท าให้ความเจ็บปวดทางร่างกาย แต่รวมถึงจิตใจด้วย 
นอกจากนี้  ปี 2010 ภาคประชาชนจึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติว่า เรื่องซ้อมทรมานโดยเฉพาะ 
ท่ีครอบคลุมความผิดแบบต่างๆ อย่างกว้างขวางขึ้น และรัดกุมขึ้น ภาคประชาชนมองว่า ต้องมี
กฎหมายแยกออกมาพิเศษ  แค่การแก้กฎหมายอาญา กับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญานั้นไม่พอ เพราะเมื่อไหร่ท่ีมีการประกาศใช้กฎหมายความมั่นคง เช่น กฎอัยการศึก พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน เป็นต้น ถูกบังคับใช้ ก็จะมีการให้อ านาจพิเศษเพิ่มกับเจ้าหน้าท่ี ท่ีละเลยสิ่งท่ีบัญญัติไว้ใน
กฎหมายอาญาได้  ซึ่ งรูปแบบการซ้อมทรมานและการละเมิดสิทธิมนุษยชนระหว่างปี   
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2562 - 2563 สามารถจ าแนกได้ เป็น 8 ประเภท คือ 1. การบังคับให้ยืนเปลือยในห้องแอร์เป็น
เวลานาน 2. การขู่ท าร้ายญาติและ ครอบครัวของเหยื่อ 3. การท าร้ายและการทรมานท่ีท้ิงร่องรอย
บาดแผล 4. การทรมานในลักษณะ waterboarding 5. การห้ามปฏิบัติศาสนกิจ 6. การย่ ายี
เกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์7. การซ้อม ทรมานท่ีสร้างความเสียหายให้กับอวัยวะภายใน
โดยไม่ทิ้งร่อยรอยภายนอก และ 8. การตบกกหู  

 
 ในนามสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย (สนมท.)  ร่วมกับมูลนิธิผสาน
วัฒนธรรมขอเรียกร้องให้มีการยุติการซ้อมทรมานจากเจ้าหน้าท่ีภาครัฐในการปฏิบัติอย่างไม่เป็น
ธรรมระหว่างการถูกควบคุมตัวเพ่ือให้ได้มาซึ่งค ารับสารภาพจากวิธีการท่ีผิดและมีการพิจารณาร่าง 
พ.ร.บ. ดังกล่าวนี้เพื่อเป็นการให้ความเป็นธรรมกับเหยื่อผู้ถูกกระท าจากการถูกซ้อมทรมาน 
 (1) ยกเลิกการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เนื่องจากเป็นกฎหมายท่ีถูกใช้ในการละเมิดสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน ของประชาชนโดยปราศจากการตรวจสอบถ่วงดุล และหมดความจ าเป็นในการป้องกัน
การ ระบาดของโควิด-19 แม้ว่ารัฐได้ประกาศยกเลิกการบังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิวและได้เข้าสู่  
การผ่อนปรนระยะท่ีสี่แล้ว แต่ก็ยังมีการบังคับใช้และคงอ านาจจาก พ.ร.ก. ฉุกเฉินอยู่ ดังนั้นจึง ยัง
มีข้อกังวลต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยอาศัยอ านาจของ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ท้ังนี้รัฐบาลควร  
เลือกใช้มาตรการทางกฎหมายอื่นๆ เพื่อจัดการกับการแพร่ระบาดของโรคแทนท่ี พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 
เ ช่ น ก า ร ใ ช้ พ . ร . บ .  โ ร ค ติ ด ต่ อ  พ . ศ .  2558 เ ป็ น ต้ น 
 (2) ห้ามไม่ให้มีการคุมตัวในสถานท่ีลับ สถานท่ีคุมตัวนั้นต้องเป็นสถานท่ีทางการ ได้รับการ
รับรองอย่างเป็นทางการและสามารถตรวจสอบได้ มีการก าหนดสิทธิให้ผู้ถูกคุมขังสามารถแจ้ง
สถานท่ี สภาพคุมขัง กับญาติหรือทนายได้ นอกจากนี้ เจ้าหน้าท่ีท่ีควบคุมตัวจะต้องบันทึก 
ชื่อ นามสกุล รูปพรรณสัณฐาน วัน เวลา สถานท่ี ของการคุมขัง ค าสั่งท่ีให้มีการจ ากัดเสรีภาพ 
และเหตุแห่งการออกค าสั่งนั้น และวันเวลา สถานท่ีท่ีมีการปล่อยตัว นอกจากนั้น ครอบครัวหรือ
ญาติของผู้ถูกคุมตัวสามารถขอให้ศาลสั่งให้ยุติการทรมานได้ และศาลอาจสั่งให้มีการปล่อยตัว  
ใ ห้ ผู้ เ สี ย ห า ย ไ ป พ บ แ พ ท ย์  แ ล ะ อ อ ก ม า ต ร ก า ร เ ยี ย ว ย า เ บื้ อ ง ต้ น 
 (3) การด าเนินคดีได้ก าหนดให้ผู้ใดก็ตามท่ีพบเห็นการกระท าความผิดมีหน้าท่ีต้องแจ้ง 
และเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีรับการร้องเรียนนั้น ต้องส่งต่อให้กรรมการ ส่วนในการสอบสวนนั้น 
คณะกรรมการตามหมวดท่ี 3 จะเป็นผู้มีอ านาจในการเลือกคณะสอบสวน “โดยค านึงถึงหลัก
ประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงมิให้เกิดความขัดกันของต าแหน่งหน้าท่ีของผู้ถูกกล่าวหา กับผู้เป็น
พนักงานสอบสวน” และยังให้มีนักนิติวิทยาศาสตร์ หรือแพทย์ หรือจิตแพทย์เข้ารวมในการ
สืบสวนสอบสวนอีกด้วย  
 (4) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอให้มีการยกเลิกประกาศใช้ท้ัง กฎอัยการศึก และ 
พ.ร.ก. ฉุกเฉิน โดยสามจังหวัดนั้นอยู่ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2548 และเมื่อ
มีการประกาศกฎอัยการศึกเมื่อเกิดการรัฐประหารปี 2549 ท่ัวประเทศ แม้กฎอัยการศึกจะถูก



ยกเลิกในพื้นท่ีอื่นๆ แต่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กลับไม่มีการยกเลิก สามจังหวัดจึงอยู่ภายใต้
กฎหมายพิเศษทั้งสองฉบับตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน 
 
 สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย (สนมท.) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางหน่วยงาน
สหประชาชาติในประเทศไทยจะพิจารณาปฏิบัติตามข้อเรียกร้องดังกล่าว และตระหนักถึง
ความส าคัญของสิทธิเสรึภาพ สิทธิท่ีมนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน มีศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลท่ีได้รับการรับรอง ทั้งความคิดและการกระท า
ท่ีไม่มีการล่วงละเมิดได้ โดยได้รับการ คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
สนธิสัญญาระหว่างประเทศ 
 
 
 
            
      สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย 
 

 

    

 


