
Anti-Torture and Enforced 
Disappearance Bill
การผลักดัน พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามการทรมานและอุ้มหาย

โดย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม



เนื้อหาการบรรยาย
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สถานการณ์การทรมานและอุ้มหายใน
ประเทศไทย

ความพยายามที่ผ่านมาของ
ภาคส่วนต่างๆ

ร่างพ.ร.บ.ทรมานอุ้มหาย ฉบับ กมธ.

แชร์ประสบการณ์โดยทีมอาสาสมัคร

ที่มา ความมุ่งหวัง และ 10 สาระสําคัญของร่างฯ

05 กระบวนการเชิงกฎหมายและสังคมใน
ขั้นต่อไป



สถานการณ์การทรมานและการอุ้มหาย
ในประเทศไทย



สถานการณ์การทรมานและการอุ้มหายในประเทศไทย

“การทรมานและการอุ้มหาย” เป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้ความรุนแรงโดยรัฐ
เพ่ือจัดการกับผู้ที่รัฐเห็นว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ (National security) 

ซึ่งหลายครั้งทําใหค้วามมั่นคงของมนุษย์ (Human security) 
ที่เป็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ถูกมองข้ามไป

ความมั่นคงของรัฐไทยมักจะยึดโยงกับ รัฐบาล สถาบัน ทหาร 
ดังนั้น ผู้ที่ท้าทายสถาบันเหล่านี้ จึงมักตกเป็นเป้าของการทรมานและอุ้มหาย



การใช้ความรุนแรงของรัฐต่อประชาชนยังคงปรากฎให้เห็น 
เนื่องจากไม่มีกฎหมายกําหนดให้การกระทําดังกล่าวเป็นอาชญากรรม

เกิดเป็นวัฒนธรรมลอยนวลความผิด (impunity) และ
ปราศจากระบบความพร้อมรับผิดในภาคราชการ (accountability)

สถานการณ์การทรมานและการอุ้มหายในประเทศไทย



แกนนําชาวบ้านที่ต่อสู้เรียกร้องเพ่ือสิทธิของชาวกะเหรี่ยง หายตัวไปในพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน หลังถูกเจ้าหน้าที่อุทยานฯ จับและควบคุมตัวไปแล้วกว่า 5 วัน

 ในวันที่ 3 กันยายน 2562 DSI ได้แถลงความคืบหน้าว่าพบว่าเป็นศพถูกฆ่า 
เผา และถ่วงนํ้าในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

กรณีการทรมานและอุ้มหายที่ผ่านมา

อุ้มหาย “บิลลี่” พอละจี รักจงเจริญ 

ที่มาภาพ: มติชนสุดสัปดาห์



 ถูกกองทัพตั้งข้อสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อ
ความไม่สงบ และถูกควบคุมตัวมาที่

ศูนย์ซักถาม ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี 
แต่เกิดหมดสติในค่าย และเสียชีวิตจาก
ภาวะสมองขาดออกซิเจนและขาดเลือด 

ล่าสุดได้มีการตรวจพยานหลักฐานครั้งแรก
ในคดีไต่สวนการตายของอับดุลเลาะ 

เมื่อ 29 มิ.ย. 2563 และจะนัดสืบพยาน
ครั้งต่อไปในเดือนพ.ย.

กรณีการทรมานและอุ้มหายที่ผ่านมา
กรณีเสียชีวิตระหว่างควบคุม
ตัว”อับดุลเลาะ อีซอมูซอ”



มีพยานหลักฐานว่าถูกกลุ่มชาย
ฉกรรจ์บังคับเอาตัวขึ้นรถยนต์หาย

ไปจากที่พักกรุงพนมเปญ 
ประเทศกัมพูชา หลังจากลี้ภัย
ทางการเมืองจากประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2557

อุ้มหาย “วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์”

กรณีการทรมานและอุ้มหายที่ผ่านมา

ที่มาภาพ: แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย



คดีฤทธิรงค์ ชื่นจิตร

กรณีการทรมานและอุ้มหายที่ผ่านมา

คดีสามร้อยยอด

คดีร้อยตรีสนาน ทองดีนอก คดีวิเชียร เผือกสม



2547 ทนายสมชาย นีละไพจิตร 

2561 สุรชัย แซ่ด่าน 

2553 อิสมาแอ นะดารานิง

กรณีการทรมานและอุ้มหายที่ผ่านมา



ความพยายามในการผลักดัน
พ.ร.บ. ทรมานอุ้มหายที่ผ่านมา

ของภาคส่วนต่าง ๆ





ความพยายามโดยภาคประชาชน

● เขียนรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
● ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย
● เยียวยาผู้เสียหาย ระหว่างรอการเยียวยาจากรัฐ
● ร่วมกันร่างพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและ

การอุ้มหาย ฉบับภาคประชาชน และล่าสุดได้ถูกนําไป
แก้ไขโดยคณะกรรมาธิการ การกฎหมายฯ สภา
ผู้แทนราษฎร

● กมธ. มีมติเห็นชอบร่างดังกล่าวเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 63



ร่าง พ.ร.บ. ป้องและปราบปราม
การทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย 

ฉบับ กมธ. การกฎหมายฯ สภาผู้แทนราษฎร



มีพ้ืนฐานมาจากฉบับของประชาชนที่           
ภาคประชาสังคมได้ร่วมกันร่างและเสนอไปยัง
กรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และ   

สิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร                  
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ร่างพ.ร.บ.ทรมานอุ้มหาย 
ฉบับกมธ. การกฎหมายฯ

กมธ. การกฎหมายฯ มีมติเห็นชอบร่าง
พ.ร.บ. ฉบับที่แก้ไขจากฉบับของ

ประชาชนเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563



สิ่งที่ร่างพ.ร.บ.นี้มุ่งหวัง

● เป็นกฎหมายกลางที่กําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

ของบุคคลเมื่ถูกควบคุมตัว โดยเจ้าหน้าที่รัฐ (หรือโดยคําสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ)

● ป้องกันและปราบปรามการทรมาน การประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือ

ที่ยํ่ายีศักดิ์ศรี และการกระทําให้บุคคลสูญหาย เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการของรัฐธรรมนูญ และ

พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน (CAT, ICPPED)

● บัญญัติหน้าที่ของรัฐอย่างชัดเจน ว่าจะต้องคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ

ในชีวิตและร่างกายของบุคคลโดยไม่เลือกปฏิบัติ

● ให้ดําเนินมาตรการที่มีประสิทธิผลเพ่ือแก้ไขปัญหาการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายที่

เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาที่ผ่านมา

● ให้มีกลไกป้องกัน ปราบปราม ชดเชยและฟื้ นฟูเยียวยาผู้เสียหายอย่างมีประสิทธิผล



10 สาระสําคัญ
ร่าง พ.ร.บ. ป้องและปราบปราม

การทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย 
ฉบับ กมธ. การกฎหมายฯ สภาผู้แทนราษฎร



01

ให้การทรมานและอุ้มหายโดยเจ้าหน้าที่รัฐเป็น
อาชญากรรม เจ้าหน้าที่ที่กระทําและผู้บังคับบัญชาที่

รู้เห็นหรือละเลยต้องถูกลงโทษ 



02

ให้คดีทรมานและอุ้มหายไม่มีอายุความ
ต้องสอบสวนจนกว่าจะรู้ชะตากรรมของผู้ถูกอุ้มหาย



03

ให้มีกลไกป้องกันและตรวจสอบ    เช่น ญาติ  ทนาย
หรือกรรมการมีสิทธิพบผู้ถูกควบคุมตัว ให้บันทึกสถาน

ที่และสภาพร่างกายระหว่างการควบคุมตัว 



04

ให้ศาลตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อํานาจของ
เจ้าหน้าที่รัฐ และมีอํานาจหน้าที่กําหนด

วิธีเยียวยาความเสียหาย



มีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัย และ
ช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วน 
เยียวยาความเสียหายทั้งทางร่างกายและจิตใจ

05



06

ใหพ้นักงานอัยการควบคุมการสอบสวน ไม่ต้องส่งคดี
ให้ ป.ป.ช.และป.ป.ท.  ใหศ้าลพลเรือนเป็น

ผู้พิจารณาคดีโดยใช้ระบบไต่สวน 



07

ตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบข้อร้องเรียน กําหนดนโยบายเยียวยา และ
ป้องกันการละเมิด โดยคณะกรรมการประกอบด้วย อดีตผู้เสียหาย 
ภาคประชาสังคม ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ พิสูจน์หลักฐาน 

กฎหมาย และสิทธิมนุษยชน



08

ให้ สามี ภริยา คู่ชีวิต บุพการี ผู้สืบสันดาน และ
ผู้อยู่ในอุปการะ ทั้งที่จดและไม่จดทะเบียน เป็น “ผู้เสียหาย” 

สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมและได้รับการเยียวยา



09

คุ้มครองผู้เสียหายที่ร้องเรียนและพลเมืองดี
ที่แจ้งกรณีทรมานหรืออุ้มหาย 

หากกระทําโดยสุจริต



10

ให้การทรมานและอุ้มหายเป็นความผิดสากล 
โดยไม่มีเหตุยกเว้น ห้ามส่งบุคคลกลับไปเผชิญอันตราย  
รวมทั้งไม่ให้รับฟงัพยานหลักฐานที่ได้มาจากการทรมาน



ประสบการณ์การเข้าร่วม
กระบวนการตรากฎหมาย   

ในฐานะผู้แทนภาคประชาชน
จากมุมมองนิสิตคณะรัฐศาสตร์

ทีมอาสาสมัคร มูลนิธิผสานวัฒนธรรม



กระบวนการต่อไป
ในเชิงกฎหมายและเชิงสังคม



กระบวนการเชิงกฎหมาย

 ตามมาตรา 133 ของรัฐธรรมนูญ 2560 ร่าง พ.ร.บ. ต้องมีการรับรองผ่าน 1 ใน 3 วิธ ีคือ

● ส.ส. ไม่น้อยกว่า 20 คนลงชื่อ

● ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10,000 คน ลงชื่อ
● คณะรัฐมตรีผ่านในที่ประชุมเป็นมติ จึงจะเสนอร่างกฎหมายต่อสภาฯ ได้ 
● ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับที่ผ่านการพิจารณาจาก กมธ. แล้วนั้น จะถูกส่งไปให้ประธาน

สภาฯ โดยมี ส.ส. ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ร่วมลงชื่อไว้แล้วกว่า 100 ชื่อ



กระบวนการเชิงกฎหมาย
จากนั้น ประธานสภาฯ จะจัดตั้งกรรมาธิการวิสามัญ เพ่ือพิจารณา        

ร่าง พ.ร.บ. 4 ฉบับ คือ

  1. ฉบับ กมธ. การกฎหมายฯ

  2. ฉบับกระทรวงยุติธรรมที่ผ่านมติ ครม.

  3. ฉบับของพรรคประชาชาติ และ

  4. ฉบับของพรรคประชาธิปัตย์ (recheck อีกที)

เพ่ือพิจารณาหลักการของแต่ละฉบับ และร่างเนื้อหาเป็นฉบับใหม่เพ่ือ

บรรจุวาระสภาผู้แทนราษฎร



กระบวนการเชิงกฎหมาย

● ประธานสภาบรรจุ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับ กมธ. วิสามัญศึกษาฯ เข้าวาระประชุม

สภาผู้แทนราษฎร เพ่ือพิจารณาใน 3 วาระ 
● ในวาระที่ 2 จะมีการตั้งคณะ กมธ. เพ่ือศึกษาเนื้อหา เมื่อผ่านทั้ง 3 วาระ

เสนอไปยังวุฒิสภา
● ร่าง พ.ร.บ. ฉบับ ส.ส. ถูกบรรจุเข้าวาระประชุมวุฒิสภา เมื่อผ่านทั้ง        

3 วาระ เสนอให้นายกฯ ทูลเกล้าลงพระปรมาภิไธย แล้วจึงบังคับใช้เป็น
กฎหมาย



● รณรงค์สร้างความเข้าใจกับภาคประชาชนและหน่วยงานรัฐต่าง ๆ โดยเน้นยํ้าถึง

สิทธิอันพึงมีของประชาชนทุกคน และขอบเขต หน้าที่ อํานาจของรัฐ
● สร้างกลไกชุมชนเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทรมานและการอุ้มหาย 
● สร้างกองทุนเยียวยาความเสียหายในระดับพ้ืนที ่พร้อมทั้งให้มีช่องทางเรียกร้อง

ความเป็นธรรม
● พัฒนากลไกดังกล่าวให้กลายเป็นคณะกรรมการในระดับจังหวัด ตาม พ.ร.บ. นี้ 

เพ่ือประสานงานกับคณะกรรมการระดับชาติ

กระบวนการเชิงสังคม
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