
Highlights

• การซ้้อมทรมานและการอ้้มหายโดยเจ้้าหน้าท่�รัฐไทยยังไม่ถููก
กำหนดเป็็นความผิิดทางอาญา ทำให้คด่เหลา่น่�ยงัป็รากฏอยา่ง
ต่่อเน่�อง และเจ้้าหน้าท่�ผิู้ก่ออาชญากรรมยังคงลอยนวลไม่ต่้อง
รับผิิด

• หลังจ้ากผิลักดันมาเป็็นเวลา 15 ป็ี ป็ัจ้จ้้บันร่าง พ.ร.บ. ได้ผิ่าน
มต่ิสภาผิู้แทนราษฎร และกำลังรอพิจ้ารณาในว้ฒิิสภาต่่อไป็

• ร่าง พ.ร.บ. ท่�คณะกรรมาธิิการวิสามัญป็รับป็ร้งแก้ไข ค่อนข้าง
ครอบคลม้และใกล้เค่ยงมาต่รฐานสากลมากกว่าร่างฉบับ ครม. 
ในหลายป็ระเด็น เช่น กำหนดความผิิดฐานการกระทำท่�โหด
รา้ยฯ ต่ดัอำนาจ้ศาลทหาร และกำหนดให้เจ้า้หน้าท่�บนัทกึภาพ
ขณะควบค้มต่ัว

จับตาร่าง พ.ร.บ. ทรมานอุ้มหาย:
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 แม้หน่วยงานภาครัฐของไทยยังไม่เคย
ยอมรบัอยา่งเป็็นทางการวา่ม่การซ้อ้มทรมานหร่อ
การอ้้มหายโดยเจ้้าหน้าท่�รัฐ แต่่ท่�ผิ่านมาการม่     
ผิูร้อ้งเร่ยนและหลักฐานเชงิป็ระจ้กัษย์น่ยนัวา่ม่การ
ซ้้อมทรมานผิู้ต่้องหาเพ่�อล้วงข้อมูลและบังคับให้  
รบัสารภาพ ต่ลอดจ้นการอ้ม้หายผิูเ้หน็ต่า่งจ้ากรฐั
อย่างต่่อเน่�องอย่างน้อยต่ั�งแต่่ พ.ศ. 24901

 ท่�ผิ่านมา การค้นหาข้อเท็จ้จ้ริงในคด่  
เหล่าน่�เป็็นไป็อย่างยากลำบาก ด้วยลักษณะของ
การซ้อ้มทรมานท่�มกัเกดิในสถูานท่�ลบั รวมถูงึการ
อ้ม้หายท่�มกัเป็็นไป็อย่างไร้รอ่งรอย ไม่พบศพ และ
ม่การร่วมกันป็กปิ็ดชะต่ากรรมของผิู้ สูญหาย   
อย่างเป็็นระบบจ้นยากต่่อการค้นหาเบาะแส และ           
ท่�สำคัญ ป็ระเทศไทยยังขาดกฎหมายเอาผิิดต่่อ 
เจ้า้หนา้ท่�ผิูก่้ออาชญากรรม ทำใหก้ารซ้อ้มทรมาน
และการอ้้มหายยังคงไร้ต่ัวต่นทางกฎหมาย  

 เป็็นเวลา 15 ป็ีแล้วท่�ม่การผิลักดันให้การ
กระทำทรมานและอ้้มหายเป็็นความผิิดทางอาญา 
ในวันน่� (23 ก้มภาพันธิ์ พ.ศ. 2565) ท่�ป็ระช้ม   
สภาผิู้แทนราษฎรม่มต่ิเห็นชอบผิ่าน “ร่างพระ- 
ราชบญัญตั่ปิ็อ้งกนัและป็ราบป็รามการทรมานและ
การกระทำให้บ้คคลสูญหาย” และส่งให้สมาชิก
ว้ฒิิสภาพิจ้ารณาในลำดับถูัดไป็ หลายฝ่่ายต่ั�ง 
ความหวังว่าหากผ่ิานร่างฉบับน่�ได้สำเร็จ้ จ้ะจ้้ด
ป็ระกายความเป็ล่�ยนแป็ลงให้กับกระบวนการ
ย้ต่ิธิรรมไทยได้ในท่�ส้ด เราจึ้งชวนผิู้อ่านทบทวน
ปั็ญหาการซ้้อมทรมานและอ้้มหายในป็ระเทศไทย 
ช่�ถูึงแก่นหลักท่� ไ ม่ควรหายไป็ในกฎหมายน่�      
สาระสำคัญในร่างฉบับล่าส้ด จ้นถูึงการเท่ยบ
ป็ระเดน็สำคญักบักฎหมายต่อ่ต่า้นการทรมานและ
อ้้มหายของต่่างป็ระเทศ

ที่่�มา: Bangkok Post
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อาชญากรรมรัฐภายใต้ 
‘ระบอบลอยนวลพ้นผิด’

 ในป็ระเทศไทยการซ้้อมทรมานและการ 
อ้้มหายถู่อเป็็นการใช้ความร้นแรงต่่อมน้ษย์          
ท่�เสม่อนไดร้บัการยอมรบัโดยภาครฐัมาโดยต่ลอด 
เหต่ผ้ิลสำคัญท่�อาชญากรรมรฐัเหล่าน่�ยงัคงป็รากฏ
อย่างต่่อเน่�องค่อ การคงอยู่ของ ‘ระบอบการ
ลอยนวลพ้นผิิด (impunity)’ ท่�โยงใยปั็ญหา      
หลายป็ระการในกระบวนการยต้่ธิิรรมไทย ท่�ผิา่นมา 
เจ้า้หน้าท่�ท่�ซ้้อมทรมานได้รับเพย่งโทษฐานทำร้าย
ร่างกาย (จ้ำคก้ไม่เกิน 3 ปี็) หร่อโทษทางวนิยัเทา่นั�น 
มิหนำซ้�ำ บางคนยังได้เล่�อนยศสูงขึ�นจ้ากการเป็็น
ผิู้ลงม่อซ้้อม2 ส่วนกรณ่บังคับให้สูญหายก็ยัง          
ไร้ท่�ทางในกฎหมาย ม่เพ่ยงข้อบัญญัต่ิการกักขัง
หน่วงเหน่�ยว แต่่เม่�อไม่พบศพหร่อพยานหลกัฐานก็
ไม่สามารถูดำเนินคด่ได้ ยิ�งไป็กว่านั�น ‘สถูานการณ์
ฉ้กเฉิน’ หร่อความไม่มั�นคงของบ้านเม่องก็มักถููก
ใช้เป็็นข้ออ้างในการทรมานอ้้มหายป็ระชาชนโดย
ไม่ต้่องรับผิิด ต่ลอดจ้นการใช้ศาลทหารต่ัดสินคด่
เม่�อผิูก้ระทำผิดิเป็็นทหาร ซ้ึ�งเอ่�อต่่อการช่วยเหล่อ
แทรกแซ้งและยกเว้นความผิดิให้พวกพ้อง

 ท่�ผิ่านมา การทรมานและการอ้้มหายเกิด
ขึ�นในหลายพ่�นท่�ทั�วป็ระเทศ แต่่ท่�ป็รากฏเป็็นข่าว
มกัเกิดในสามจั้งหวัดชายแดนภาคใต้่ พ่�นท่�สเ่ทาท่�
ม่การป็ระกาศใช้กฎหมายความมั�นคงหลายฉบับ
มาเป็็นเวลากว่า 18 ป็ี และเป็็นกลไกท่�ให้อำนาจ้
เจ้า้หนา้ท่�ในการจ้บัก้มค้มขงัป็ระชาชน โดยไมต่่อ้ง
ต่ั�งข้อกล่าวหาได้นานถึูง 30 วันรวมถึูงอน้ญาต่    
ให้ควบค้มต่ัวในสถูานท่�ท่�ไม่เป็็นทางการอย่าง       
ค่ายทหารซ้ึ�งเป็ิดช่องให้เจ้้าหน้าท่�ใช้อำนาจ้ใน     
ทางมิชอบได้ง่าย นอกจ้ากน่� การซ้้อมทรมานและ        
อ้้มหายในหลายพ่�นท่�ยังเป็็นผิลจ้ากนโยบาย            
ของรัฐ เช่น นโยบายป็ราบป็รามยาเสพติ่ดและ

นโยบายความมั�นคง หลายครั�งผิู้ต่้องสงสัย           
ในคด่เหล่าน่�ถููกจั้ดให้เป็็น ‘ภัยความมั�นคง’ ซ้ึ�ง                
เจ้้าหน้าท่�รัฐก็มักอ้างเหต่้ผิลน่�เพ่�อใช้ ‘ไม้แข็ง’ ใน
การสอบสวน หร่อเม่�อสถูานการณ์ทางการเม่อง
ระส�ำระสาย โดยเฉพาะเม่�อม่การรัฐป็ระหาร ก็มัก
ป็รากฏกรณ่การควบค้มตั่วนักกิจ้กรรม ผิู้ส่�อข่าว 
และนักวิชาการไว้ท่�ค่ายทหาร และม่การกระทำ 
ความร้นแรงรูป็แบบต่่างๆ เช่นกัน3

 ทั�งหมดน่�สะท้อนความจ้ริงท่�ว่าการซ้้อม
ทรมานและการอ้้มหายโดยเจ้้าหน้าท่�รัฐไม่ได้เกิด
ขึ�นจ้ากน�ำม่อของเจ้้าหน้าท่�คนใดคนหนึ�ง แต่่เป็็น
โครงสร้างระบบย้ติ่ธิรรมและกฎหมายบางอย่างท่�
สนับสน้นซ้ึ�งกันและกัน และหล่อหลอมเป็็น  
ระบอบลอยนวลพ้นผิิดท่�ป็ล่อยให้อาชญากรรม 
เช่นน่�ดำเนินต่่อไป็ การป็ล่อยให้เจ้้าหน้าท่�คนหนึ�ง
ลอยนวลพน้ผิดิ ยิ�งสง่เสรมิและสรา้งความเขา้ใจ้ใน
หมู่เจ้้าหน้าท่�รัฐว่าการกระทำร้นแรงเช่นน่�เป็็น    
สิ�งชอบธิรรม นำไป็สู่การซ้้อมทรมานและอ้้มหาย
ท่� ไม่จ้บสิ�น พร้อมกับความเ ส่�อมถูอยของ
กระบวนการย้ติ่ธิรรมไทยท่�หมดความเช่�อถู่อ   
มากขึ�นท้กวัน

สามจ้ังหวัดชายแดนภาคใต่�เป็็นพ่�นท่�หนึ�งท่�เกิดกรณ่ซ้�อม
ทรมานและอ้ �มหายเป็็นจ้ำานวนมาก และม่การบังคับใช� 
กฎหมาย ความมั�นคงเป็็นพิเศษ

ที่่�มา: บ่บ่ซ้่ไทย
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ซ้้อมทรมานอุ้มหายไปแล้ว
เท่าไหร่?: ความจริงท่�ไม่อาจ
ปรากฏแน่ชัด

 สถูิต่ิการทรมานและการ อ้้มหายใน
ป็ระเทศไทยเป็็นเร่�องท่�ไม่อาจ้ทราบได้แน่ชัด    
โดยม่สาเหต่้หลายป็ระการ ผิู้ถููกกระทำและ
ครอบครัวของเหย่�อจ้ำนวนมากเกรงกลัวต่่อ
อทิธิพิลของเจ้า้หนา้ท่�รฐัทำใหค้นจ้ำนวนมากเล่อก
ท่�จ้ะ ‘จ้บเร่�อง’ โดยไม่เปิ็ดเผิยป็ระสบการณ์เลวร้าย
ท่�เกิดขึ�น บางรายท่�กล้าส่งคำร้องเร่ยนมายัง      
หนว่ยงานต่า่งๆ กถ็ูกูคก้คามจ้นต้่องถูอนเร่�องออก
ไป็4 และหน่วยงานรัฐก็ไม่ได้ม่การจ้ัดเก็บข้อมูล
อย่างเป็็นระบบและเป็น็ทางการเน่�องจ้ากไมม่่การ
กำหนดเป็็นความผิิดทางอาญาเฉพาะ

 

 ท่�ผิ่านมา ม่ป็ระชาชนส่งข้อร้องเร่ยนต่่อ
หน่วยงาน 3 แห่ง ได้แก่  
 1. คณะกรรมการสิทธิิมน้ษยชนแห่ง
ป็ระเทศไทย (กสม.)
 2. คณะอน้กรรมการคัดกรองกรณ่          
ถููกกระทำทรมานและบงัคับใหห้ายสาบสญู ภายใต่้
กระทรวงย้ต่ิธิรรม และ 
 3. หน่วยงานภาคป็ระชาสังคม ซ้ึ�งได้
รวบรวมต่วัเลขไว้บ้าง แม้จ้ะเป็็นตั่วเลขท่�อาจ้ต่�ำกวา่
ความเป็็นจ้ริงอยู่มาก แต่่ก็สามารถูบ่งช่�ต่ัวเลข   
ขั�นต่�ำและแสดงแนวโน้มได้

แผนภูมิท่� 1
จ้ำนวนขอ้รอ้งเร่ยนท่�กสม.ไดร้บั กรณเ่จ้า้หนา้ท่�ซ้อ้มทรมานและใชอ้ำนาจ้โดยมชิอบดว้ยกฎหมาย ต่ั�งแต่ป่็ ี2560 – สงิหาคม 
ป็ี 2564

ที่่�มา 
กล้ม่งานกลั�นกรองรบัเร่�องร้องเรย่นและป็ระสานการค้้มครองสทิธิมินษ้ยชน สำนักมาต่รฐานและต่ดิต่ามการค้ม้ครองสทิธิมินษ้ยชน
สำนกังานคณะกรรมการสิทธิมินษ้ยชนแห่งชาต่ิ



จับตาร่าง พ.ร.บ. ทรมานอุ้มหาย: 
จุดจบระบอบลอยนวลพ้นผิด?

5

 เร่�องร้องเร่ยนท่�ส่งถูึง กสม. ป็ระกอบด้วย 
2 กรณ่ ค่อ กรณ่เจ้้าหน้าท่�ต่ำรวจ้ซ้้อมทรมานและ
ทำร้ายร่างกายระหว่างควบค้มต่ัว และ กรณ่      
เจ้้าหน้าท่�ต่ำรวจ้ใช้อำนาจ้หน้าท่�โดยมิชอบด้วย
กฎหมาย (เช่น การจ้ับก้มโดยมิชอบหร่อการข่มขู่ 
เป็็นต่้น) จ้ากแผินภูมิท่� 1 จ้ำนวนเร่�องร้องเร่ยน
ต่ั�งแต่่ พ.ศ. 2560 ม่ไม่ต่�ำกว่าป็ีละ 20 กรณ่ ทว่า
ต่ั�งแต่่ พ.ศ. 2561 เป็็นต่้นมา การพิจ้ารณา              
‘ไมร่บัคำรอ้ง’ ม่แนวโนม้เพิ�มสูงขึ�น คดิเป็็นสดัสว่น
กว่าครึ�งหนึ�งของจ้ำนวนคำร้องเร่ยนทั�งหมดท่�    
ส่งเข้ามา ทั�งน่� กสม. อธิิบายว่าพระราชบัญญัต่ิ
ป็ระกอบรัฐธิรรมนูญ (พ.ร.ป็.) ว่าด้วยคณะ
กรรมการสิทธิิมน้ษยชนแห่งชาต่ิป็ี 2560 ทำให้
กสม. ไม่สามารถูรับเร่�องร้องเร่ยนบางลักษณะ    
ได้ เช่น เร่�องท่�ม่การฟ้้องร้องเป็็นคด่ในศาล หร่อ
เร่�องท่�ศาลม่คำพพิากษา คำสั�ง หร่อคำวนิจิ้ฉยัแลว้ 
(ระบ้ไว้ในมาต่รา 39 ของ พ.ร.ป็.) นอกจ้ากน่�ผิล
การพิจ้ารณาคำร้องส่วนใหญ่ยังจ้บลงท่�การ           
‘ย้ต่ิเร่�อง’ ด้วยหลายเหต่้ผิล ทั�งผิู้ร้องขอถูอนเร่�อง 
กสม. ส่งเร่�องให้หน่วยงานอ่�น ให้ม่ข้อเสนอแนะไป็
ยังหน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง ไม่พบว่าเป็็นการละเมิด
สทิธิ ิหร่อไม่พบพยานหลกัฐานแน่ชดั5

 ขณะเด่ยวกันจ้ำนวนคำร้องท่�ส่งถูึงคณะ
อน้กรรมการคัดกรองฯ กระทรวงย้ต่ิธิรรม ในช่วง
พ.ศ. 2560-2563 ม่กรณท่รมานทั�งหมด 258 เร่�อง 
และกรณ่การบังคับให้หายสาบสูญ 5 เร่�อง หร่อ
เฉล่�ยถูงึป็ลีะ 66 เร่�องแต่่ขอ้รอ้งเร่ยนสว่นใหญก่ถ็ูกู
ต่ัดสินให้ย้ต่ิเร่�องเช่นกัน ในข้อร้องเร่ยนเร่�องการ
ทรมานม่ถูึง 188 เร่�องท่�ถููกย้ต่ิ

ในขณะท่� 68 เร่�องกำลังรอพิจ้ารณาและม่เพย่ง 2 
เร่�องเท่านั�นท่�ถููกพิจ้ารณาว่าม่มูล โดยคณะ      
อน้กรรมการฯ ให้เหต่้ผิลของการย้ต่ิเร่�องว่าการ
กระทำในกรณเ่หลา่นั�นไมส่อดคลอ้งกบัเกณฑ์์และ
คำจ้ำกัดความ ส่วนกรณ่อ้้มหายก็ม่เพ่ยง 1 เร่�อง
เท่านั�นท่�ม่มูล

 หากมองย้อนกลับไป็ในอด่ต่ เร่�องท่�ภาค
ป็ระชาสังคมเก็บรวบรวมและได้รับการร้องเร่ยน
จ้ากป็ระชาชน สว่นใหญเ่ป็็นกรณท่่�เกดิขึ�นในพ่�นท่�
จ้งัหวดัชายแดนภาคใต่ ้โดยชว่ง พ.ศ. 2550-2557 
ศูนย์ทนายความม้สลิม ได้รับข้อร้องเร่ยนกรณ่ถููก
ทรมานและป็ฏิบัต่ิอย่างไร้มน้ษยธิรรมอย่างน้อย 
364 กรณ่ ส่วนในช่วง พ.ศ. 2557 ถูึงป็ัจ้จ้้บัน            
กล้่มด้วยใจ้ เคร่อข่ายสิทธิิมน้ษยชนป็าต่าน่ และ
มูลนิธิิผิสานวัฒินธิรรม องค์กรภาคป็ระชาสังคม    
ท่�ทำงานใกล้ชิดในพ่�นท่� ได้รับเร่�องร้องเร่ยนใน
ลักษณะเด่ยวกันเป็็นจ้ำนวนอย่างน้อย 250 กรณ6่ 

 ส่วนกรณ่บังคับให้บ้คคลสูญหายของไทย 
องค์การสหป็ระชาชาติ่บันทึกไว้ว่าม่จ้ำนวนทั�งสิ�น 
86 กรณ่ นับต่ั�งแต่่ พ.ศ. 2523 - 25617 ในจ้ำนวน
น่�ม่เพย่ง 2 กรณท่่�พบแลว้วา่เสย่ช่วติ่ค่อ กรณข่อง
บลิล่� พอละจ้ ่รกัจ้งเจ้ริญ และ เด่น คำแหล้ จ้ำนวน
ผิู้ถููกบังคับให้สูญหายท่�ป็รากฏในบันทึกของ
สหป็ระชาชาต่ิก็อาจ้ไม่ต่รงกับความเป็็นจ้ริงท่�   
เกิดขึ�น ดังจ้ะเห็นว่าท่�ผิ่านมาผิู้ล่�ภัยทางการเม่อง
หลายรายหายต่ัวไป็ในต่่างป็ระเทศ ทำให้การ
ส่บหาข้อเท็จ้จ้ริงเป็็นไป็ได้ยากยิ�งขึ�น
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การผลกัดนั 15 ปที่�ยงัไปไมถ่ึงึฝันั

 ในระดับสากล การทรมานและการบังคับ
ให้บ้คคลสูญหายถู่อเป็็นการละเมิดสิทธิิมน้ษยชน
ท่� ร้ายแรงท่�ส้ดรูป็แบบหนึ�ง ป็ระชาคมโลกได้
บัญญัต่ิร่วมกันไว้ในกฎหมายระหว่างป็ระเทศว่า 
ไม่ม่เหต่้ผิลหร่อกรณ่ใดๆ จ้ะสามารถูสร้างความ
ชอบธิรรมให้กับการกระทำทั�งสองได้ รวมทั�ง
กำหนดให้ความผิิดน่�ม่สถูานะเป็็นอาชญากรรม
ระหว่างป็ระเทศ (International Crime) นั�นค่อ
ป็ระเทศต่่างๆ ทั�วโลกม่หน้าท่�ร่วมกันต่ิดต่าม 
สอบสวน และลงโทษไม่ว่าผิู้กระทำผิิดจ้ะหลบหน่
ไป็ท่�ใดก็ต่าม

 

ที่่�มา 
รายงานนำเสนอของป็ระเทศไทยถึูงคณะกรรมการต่่อต้่านการทรมานแห่งสหป็ระชาชาติ่ รวบรวมโดยคณะอนก้รรมการคัดกรองกรณ่
ถูกูกระทำทรมานและบังคบัให้หายสาบสูญ กระทรวงย้ต่ธิิรรม 

แผนภูมิท่� 2
จ้ำนวนข้อร้องเร่ยนการกระทำทรมานและการบังคับให้หายสาบสูญ พ.ศ. 2560-2563 ท่�คณะอน้กรรมการคัดกรองกรณ่
ถููกกระทำทรมานและบังคับให้หายสาบสูญได้รับ

ความพยายามครั�งสำคัญเพ่�อยับยั�งการทรมานและ
การอ้้มหายทั�วโลกค่อเม่�อนานาป็ระเทศได้ร่าง
อน้สัญญา 2 ฉบับ ได้แก่อน้สัญญาว่าด้วยการต่่อ
ต่า้นการทรมาน และการกระทำอ่�นๆ ท่�โหดรา้ย ไร้
มน้ษยธิรรม หร่อท่�ย�ำย่ศักดิ�ศร่ (Convention 
Against Torture and other Cruel Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment – CAT) 
ใน ค.ศ. 1984 และ อน้สัญญาค้้มครองบ้คคลจ้าก
การถููกบังคับให้สูญหาย (International Conven-
tion for the Protection of All Persons from En-
forced Disappearance – CED) 
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ใน ค.ศ. 2006 ซ้ึ�งต่่อมาอนส้ญัญาทั�งสองฉบับได้ถูกู
ใช้เป็็นแนวทางในการออกแบบกฎหมายภายใน
ของป็ระเทศภาค่ในอนสั้ญญา ทั�งน่�หลังจ้ากเข้าเป็็น
ภาค่ แต่่ละป็ระเทศม่การอนว้ติั่กฎหมายและวธิิใ่ห้
ความหมายการกระทำทรมานและการอ้้มหายท่�
แต่กต่่างกัน โดยอาจ้แบ่งออกเป็็น 3 แนวทาง 
(แผินภูมิท่� 3) การเป็็นภาค่และการลงนามใน
อนสั้ญญาเป็็นการแสดงเจ้ต่นารมณ์ของรัฐบาลว่า

ต่ั�งใจ้ค้ม้ครองสทิธิมินษ้ยชน และใหค้วามสำคญั ใน
การแก้ป็ัญหาท่�สำคัญค่อทำให้รัฐม่หน้าท่�ในการ
ต่รากฎหมายภายในป็ระเทศให้สอดคล้องกับ
อน้สัญญาโดยเร็วท่�ส้ด แม้ว่าป็ระเทศไทยจ้ะเป็็น
ภาค่อน้สัญญา CAT มาแล้ว 15 ป็ี และลงนามใน
อน้สัญญา CED มา 10 ป็ี แต่่จ้นขณะน่�การออก
กฎหมายป้็องกันและป็ราบป็รามการทรมานและ
การอ้้มหายของไทยก็ยังไม่สำเร็จ้

 

แผนภูมิท่� 3
แนวทางการกำหนดนิยามการทรมานและการอ้้มหายของป็ระเทศต่่างๆ

ยังไม่กำาหนดให้

เป็นความผิดที่างอาญา

กำาหนดเป็นความผิดแยกจาก

การที่ำาร้ายร่างกายที่ั�วไป

 (Discrete Crime)

กำาหนดนิยามกว้าง และ

รวมผู้กระที่ำาผิดที่่�เป็น

บุคคลที่ั�วไป

• ไม่ม่นิยามการกระทำาทรมานและ

การบังคับบ้คคลให้สูญหาย หร่อ 

ไม่กำาหนดให้เป็็นโทษทางอาญา

• กรณ่ท่�พิสูจ้น์ได้ว่าม่การทรมาน

เกิดขึ�นจ้ริง เจ้้าหน้าท่�มักได้รับ

โทษฐานทำาร้ายร่างกายหร่อ

เพ่ยงถููกย้ายต่ำาแหน่งงานเท่านั�น

• เช่น ไทย, อินโดน่เซ้่ย

• นิยามการทรมาน: 

1. ก่อให้เกิดความเจ้็บป็วดทาง

ร่างกายและจ้ิต่ใจ้อย่างสาหัส 

2. กระทำาโดยเจ้ต่นา 

3. ม่เป็้าหมายอย่างใดอย่างหนึ�ง   

เพ่�อให้ได้ข้อมูล คำาสารภาพ ข่มขู่ 

หร่อลงโทษ

• นิยามการอ้้มหาย: 

1. จ้ับต่ัว ค้มขังโดยป็ราศจ้าก

ความยินยอม 

2. ป็ฏิเสธิหร่อป็กป็ิดชะต่ากรรม

ของผิู้ถููกควบค้มต่ัว

• ผิู้กระทำาต่้องเป็็นเจ้้าหน้าท่�รัฐ

หร่อได้รับการสนับสน้นยินยอม

จ้ากรัฐ

• เช่น อาร์เจ้นต่ินา, บราซ้ิล

• นอกเหน่อจ้ากนิยามการทรมาน

และอ้้มหาย ยังระบ้นิยามการ 

กระทำท่�โหดร้าย ไร้มน้ษยธิรรม 

และย�ำย่ศักดิ�ศร่ด้วย

• ผิู้กระทำผิิดไม่จ้ำเป็็นต่้องเป็็น 

เจ้้าหน้าท่�รัฐเท่านั�น 

• บางป็ระเทศกำหนดให้เป็็น

อาชญากรรมต่่อมน้ษยชาต่ิ 

(crime against humanity) 

• เช่น ฝ่รั�งเศส, ฟ้ิลิป็ป็ินส์, 

โมร็อกโก 

ที่่�มา Association for the Prevention of Torture, Guide on anti-torture legislation, 2016.
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 หากหันไป็มองป็ระเทศท่�ม่พัฒินาการ
กา้วหน้าไป็กวา่ไทย กม่็ทั�งท่�กำหนดใหก้ารทรมาน
และอ้้มหายเป็็นความผิิดทางอาญาแยกออกมา
จ้ากการทำร้ายร่างกายอย่างชัดเจ้น ส่วนใหญ่
อา้งองินยิามการกระทำทรมานและการอ้้มหายมา
จ้ากอนสั้ญญา CAT และ CED โดยต่รง และมักม่้ง
เป็้าไป็ท่�การกระทำอันเกิดจ้ากเจ้้าหน้าท่�รัฐ ใน
ขณะท่�ป็ระเทศจ้ำนวนหนึ�งม่นยิามการกระทำผิดิท่�
กว้างขวางและครอบคล้มขึ�นอ่กระดับ โดยบัญญัต่ิ
ให้การกระทำท่�โหดร้าย ไร้มน้ษยธิรรม และย�ำย่
ศักดิ�ศร่ (Cruel, Inhumane, or Degrading Treat-
ment - CIDT) ซ้ึ�งม่ระดับความร้นแรงน้อยกว่าการ
ทรมาน เป็็นการทรมานทางจ้ติ่วทิยาหร่อทางจ้ติ่ใจ้ 
และอาจ้ไม่ม่เป้็าหมายเจ้าะจ้ง เช่น การป็ล่อยให้ผิู้
ถูกูค้มตั่วอยูใ่นสภาพแวดล้อมท่�ไม่เหมาะสม ให้เป็็น
ฐานความผิิดแยกออกมา ต่ลอดจ้นระบ้ต่วัผิูก้ระทำ
ผิิดรวมไป็ยังบ้คคลทั�วไป็ ซ้ึ�งทำให้ขยายความ
ค้ม้ครองไดม้ากขึ�นและเป็็นการสง่สญัญาณวา่การ
กระทำอันโหดร้ายเช่นน่�ไม่เป็็นท่�ยอมรับในสังคม

 15 ท่�ผิา่นมาม่การผิลกัดนัให้เกดิกฎหมาย
เพ่�อเอาผิิดเจ้้าหน้าท่�รัฐท่�ซ้้อมทรมานและอ้้มหาย
ป็ระชาชนโดยภาคสว่นต่า่งๆ มาโดยต่ลอด แต่เ่สน้
ทางน่�กลับเต่็มไป็ด้วยอ้ป็สรรค ล่าช้า และไม่ได้รับ
การสนับสน้นจ้ากภาครัฐมากเท่าใดนัก ระหว่างท่�
ยังไม่ม่กฎหมายรองรับ การซ้้อมทรมานและการ
อ้ม้หายป็ระชาชนในป็ระเทศไทยได้เกิดขึ�นต่อ่เน่�อง 
โดยม่คด่ท่�ป็ราฏบนหน้าส่�อและได้รับความสนใจ้
จ้ากสังคม เช่น

• คด่ซ้้อมทรมาน “ฤทธิิรงค์ ช่�นจ้ิต่ร” 
เพ่�อบังคับให้สารภาพในความผิิดท่�เขาไม่ได้ก่อ 

• คด่อ้้มหายนักเคล่�อนไหวสิทธิิช้มชน
ของกล้่มชาต่ิพันธิ้์ “บิลล่� พอละจ้่ รักจ้งเจ้ริญ” 

• คด่ “อับด้ลเลาะห์  อ่ซ้อมูซ้อ”               
ผิู้ต่้องหาคด่ความมั�นคงท่�เส่ยช่วิต่ระหว่างถููก
ควบค้มต่ัวในค่ายทหารจ้ังหวัดป็ัต่ต่าน่ 

• การอ้้มหาย “วันเฉลมิ สตั่ยศ์กัดิ�สทิธิิ�”               
นักเคล่�อนไหวป็ระชาธิิป็ไต่ยท่�ล่�ภัยการเม่องใน
ป็ระเทศกัมพูชา 

• คด่ “ผิู้กำกับโจ้้” ท่�ใช้ถู้งดำคล้มหัวผิู้
ต้่องหาคด่ยาเสพต่ดิระหว่างการสอบสวนจ้นถึูงแก่
ความต่าย 

 พ.ศ. 2557 ม่หม้ดหมายสำคัญ ค่อ ร่าง
พ.ร.บ. ทรมานอ้้มหายถููกเสนอเข้าสู่การพิจ้ารณา
ของคณะรฐัมนต่ร ่(ครม.) เป็็นครั�งแรกโดยกระทรวง
ย้ต่ธิิรรม แต่่ต้่องใช้เวลามากถึูง 2 ปี็กว่าท่� ครม. จ้ะ
ม่มต่เิหน็ชอบ และสภานิต่บิญัญตั่แิห่งชาต่ ิ(สนช.) 
พจิ้ารณารับหลักการวาระแรกใน พ.ศ. 2559 แต่่ร่าง
ได้ถูกู ‘อ้้มหาย’ เพราะ สนช. ถูกูยบ้ลงเสย่ก่อน จ้งึ
ต้่องกลับไป็เริ�มนบัหนึ�งใหม่หลังเลอ่กต่ั�ง พ.ศ. 2562

พ.ต่.อ.ธิิต่ิสรรค์ อ้ทธินผิล หร่อ “ผิู้กำากับโจ้้” ถููกกล่าวหาว่าใช้
ถู้งคล้มหัวผิู้ต่้องหาคด่ยาเสพต่ิดเส่ยช่วิต่ระหว่างสอบป็ากคำา

ที่่�มา: บ่บ่ซ้่ไทย
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 หลงัจ้ากนั�น ครม. ม่มต่เิหน็ชอบร่าง พ.ร.บ. 
น่�อก่ครั�ง พรรคป็ระชาธิปัิ็ต่ย์และพรรคป็ระชาชาติ่ก็
ร่วมเสนอร่าง พ.ร.บ. ทรมานอ้ม้หายในนามพรรคต่น 
ส่วนคณะกรรมาธิิการการกฎหมาย การย้ต่ิธิรรม 
และสทิธิมินษ้ยชนได้พฒัินาร่างท่�ผิลกัดนัโดยภาค
ป็ระชาชนและเสนอเป็็นร่างฉบับ กมธิ. เม่�อรวมกับ
ร่างท่�เสนอโดยกระทรวงย้ติ่ธิรรม ทำให้ขณะนั�นม่ร่าง
พ.ร.บ. ทรมานอ้้มหายถึูง 4 ร่าง แต่่กว่าท่�ร่าง พ.ร.บ. 

จ้ะถููกนำมาพิจ้ารณาอย่างจ้ริงจั้งก็เม่�อการซ้้อม
ทรมานเกดิขึ�นอก่ครั�ง ในคด่ “ผิูก้ำกบัโจ้้” ท่�ใช้ถูง้ดำ
คลม้หวัผิูต้้่องหาคด่ยาเสพต่ดิระหว่างการสอบสวน
จ้นถูงึแก่ความต่าย ภาพจ้ากกล้องวงจ้รปิ็ดเป็็นหลัก
ฐานชดัเจ้น ทำให้สังคมได้รับรู้และเหน็กับต่าว่าการ
ซ้้อมทรมานโดยเจ้้าหน้าท่�รัฐม่อยู่จ้ริง ในท่�ส้ดจ้ึงม่
การเร่งรดักระบวนการพจิ้ารณากฎหมาย ต่ั�งคณะ
กรรมาธิิการวิสามัญ และการม่ลงมต่ิเห็นชอบร่าง 
พ.ร.บ. ในวนัท่� 23 ก้มภาพนัธ์ิ พ.ศ. 2565 

ที่่�มา รวบรวมโดยผิูวิ้จ้ยั
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2. ต้องระบุถึงึสิทิธิเิด็ดขาด สิถึานการณ์์
พิเศษไม่อาจใช้เป็นข้อยกเว้นได้

 ในระดับสากล สิทธิิท่�จ้ะไม่ถููกทรมานและ
ไมถู่กูอ้้มหายถูกูรบัรองวา่เป็็น ‘สทิธิเิด็ดขาด’ หร่อ 
‘สิทธิิท่�ไม่อาจ้ถููกพักใช้ได้ในสถูานการณ์ใดๆ’ 
(non-derogable rights) กล่าวค่อ รัฐต่้องค้้มครอง
สิทธิิเหล่าน่�แก่ป็ระชาชนไม่ว่าในสถูานการณ์ใด
ก็ต่าม ป็ระกาศสถูานการณ์ฉ้กเฉิน สถูานการณ์
สงคราม หร่อการก่อการร้ายไม่อาจ้ใช้อ้างเป็็น
เหต่้ผิลให้เจ้้าหน้าท่�รัฐซ้้อมทรมานหร่ออ้้มหาย
ป็ระชาชนได้ 9 ป็ระเด็นน่�ยิ�งม่ความสำคัญในพ่�นท่�
จ้ังหวัดชายแดนภาคใต่้ท่�ป็รากฏกรณ่ซ้้อมทรมาน
เป็็นจ้ำนวนมากภายใต่้ข้ออ้างสถูานการณ์ฉ้กเฉิน 
ซ้ึ�งป็กป็้อง ศร่สนิทได้ให้ความเห็นเพิ�มเต่ิมว่า      
อำนาจ้ของพ.ร.ก. ฉ้กเฉินฯ และกฎอัยการศึกท่�
ป็ระกาศใช้มาอย่างยาวนานในพ่�นท่�ก็ไม่ควรเป็็น
ข้ออ้างสำหรับการทรมานหร่อการอ้้มหายโดย   
เจ้้าหน้าท่�รัฐได้เช่นกัน

3. อายุความต้องยาวและเป็นความผิด
ต่อเน่�อง

 อน้สัญญา CED ระบ้ว่าอาย้ความโดย
เฉพาะกรณ่การอ้้มหายต่้องยาว และการฟ้้องร้อง
ผิู้กระทำผิิดจ้ะไม่เริ�มนับจ้นกว่าจ้ะป็ล่อยตั่วหร่อ
เป็ิดเผิยชะต่ากรรมผิู้ถููกอ้้มหาย หร่อเร่ยกว่าเป็็น 
‘ความผิดิต่อ่เน่�อง (continuous crime)’ เพ่�อใหก้าร
คน้หาและการดำเนินคดส่ามารถูเดินหน้าต่อ่ไป็ได้ 
ต่ามหลักการน่� การอ้้มหายท่�เกิดขึ�นก่อนท่�ร่าง
พ.ร.บ. ทรมานอ้้มหายจ้ะบังคับใช้และยังไม่ได้
ป็ล่อยต่ัวผิู้ถููกค้มขังหร่อยังไม่ทราบชะต่ากรรม    
จ้ะถููกนับว่าเป็็นความผิิดต่่อเน่�อง และสามารถู
ร่�อฟ้้�นคด่เพ่�อค้นหาความจ้รงิและนำผิูก้ระทำผิดิมา
ลงโทษได้เช่นกัน เจ้้าหน้าท่�รัฐหลายฝ่่ายแสดง

สิาระสิำาคญัท่� ‘ไม่ควรหายไป’ 
ในกฎหมายต่อต้านการ
ทรมาน-อุม้หาย

 จ้ากรายงานของสมาคมป้็องกันการทรมาน8 
และขอ้เสนอแนะของป็กป็อ้ง ศร่สนทิ นกักฎหมาย
ท่�ม่ส่วนผิลักดันร่างกฎหมายน่�มาเป็็นเวลานาน 
‘แก่นหลัก’ หร่อสาระสำคัญท่�ควรระบ้ให้ชัดใน
กฎหมายต่่อต้่านการทรมานและการอ้้มหายของ
ไทย เพ่�อให้การบังคับใช้กฎหมายม่ป็ระสิทธิิภาพ
และค้้มครองผู้ิเสย่หายไดจ้้รงิ ม่ทั�งหมด 6 ขอ้ ดงัน่�

1. กำาหนดฐานความผิดให้สิอดคล้องกับ
มาตรฐานสิากล

 การกำหนดนยิามฐานความผิดิการกระทำ
ทรมานและอ้้มหายเป็็นป็ระเด็นสำคญัขั�นแรก ท่�จ้ะ
รบัป็ระกันการลงโทษเจ้า้หน้าท่�ผิูก้ระทำผิดิได้อย่าง
ถููกต้่องและครอบคล้ม การออกกฎหมายของไทย
จ้ึงควรกำหนดฐานความผิิดให้ครบท้กองค์
ป็ระกอบให้สอดคล้องกับคำนิยามท่�เป็็นหลักสากล 
ต่ามท่�กำหนดไว้อย่างชัดเจ้นในอน้สัญญา CAT 
และ CED ป็ระเด็นสำคัญอ่กป็ระการหนึ�งค่อ ต่้อง
ม่บทบัญญัต่ิเก่�ยวกับการกระทำอ่�นๆ ท่�โหดร้าย  
ไร้มน้ษยธิรรม และย�ำย่ศักดิ�ศร่ (ท่�เร่ยกว่าการ
กระทำ CIDT) โดยบัญญัต่ิให้เป็็นความผิิดแยก
ออกมา เพ่�อเป็็นการสง่สญัญาณอยา่งชดัเจ้นวา่จ้ะ
ไม่ม่การยอมรับให้ม่การกระทำเช่นน่�โดยเด็ดขาด 
และเพ่�อป้็องกันการปั็ดความรับผิิดของเจ้้าหน้าท่�
ซึ้�งกระทำการอันโหดร้าย ไร้มน้ษยธิรรม แต่่อยู่
นอกเหน่อนิยามของการทรมาน
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ความกังวลว่าการไม่ม่อาย้ความจ้ะถู่อเป็็นการ
ลงโทษย้อนหลังซ้ึ� งขัดกับหลักพ่�นฐานของ
กฎหมายอาญา แต่่คณะทำงานด้านการบังคับ
สูญหายของสหป็ระชาชาติ่ได้ให้ความเห็นไว้ว่า 
การอ้้มหายไม่ใช่ความผิิดท่�เกิดขึ�นในอด่ต่เท่านั�น 
หากเจ้้าหน้าท่�รัฐอ้้มป็ระชาชนไป็หลายปี็ก่อนและ
ยังไม่เปิ็ดเผิยชะต่ากรรมของบ้คคลนั�นจ้นถึูงวันน่� 
ถูอ่วา่ความผิดินั�นยงัดำรงอยู่ถูงึป็จั้จ้บ้นัจ้งึสามารถู
ลงโทษต่ามกฎหมายน่�ได้ 10

4. บทลงโทษเจ้าหน้าท่�รัฐท่�กระทำาผิด
ต้องได้สิัดสิ่วนกับความรุนแรงของ
การกระทำา

 การกำหนดบทลงโทษต่่อการทรมานและ
อ้ม้หายโดยเจ้า้หน้าท่�รฐัควรไดส้ดัสว่นกบัความผิดิ
ในการละเมดิสทิธิมินษ้ยชนท่�รา้ยแรงท่�สด้ป็ระเภท
หนึ�ง การท่�เจ้้าหน้าท่�รัฐซ้ึ�งเป็็นผิู้ได้รับอำนาจ้รัฐ
จ้ากป็ระชาชน และม่หน้าท่�สร้างความป็ลอดภยัใน
สังคมกลับกลายเป็็นผิู้กระทำผิิดเส่ยเอง เป็็นการ
ใช้อำนาจ้รัฐในทางมิชอบ และควรได้รับโทษ
มากกว่าความผิดิทำร้ายร่างกายทั�วไป็ ผิูเ้ช่�ยวชาญ
จ้ากสมาคมป้็องกันการทรมานแนะนำให้กำหนด
โทษการทรมานไว้ท่�อย่างน้อย 6 ป็ ีเพ่�อสะท้อนการ
ละเมิดสิทธิิมน้ษยชนอย่างร้ายแรงและไม่ควร
กระทำอย่างยิ�ง

5. กระบวนการสิอบสิวนต้องเป็นอิสิระ 
เป็นธิรรม เช่�อถึ่อได้

 กระบวนการสอบสวนเป็็นสิ�งท่�ต่อ้งกำหนด
ให้ชัดในกฎหมาย เพ่�อรับป็ระกันความเท่�ยงธิรรม
และความโป็รง่ใสในการอำนวยความย้ต่ธิิรรมแกผ่ิู้
เส่ยหาย เน่�องจ้ากเป็็นกรณ่ท่�ผิู้กระทำผิิดค่อ      
เจ้้าหน้าท่�รัฐ ผิู้ถููกสอบและผิู้สอบจึ้งไม่ควรเป็็น  
เจ้้าหน้าท่�ในหน่วยงานเด่ยวกัน เพ่�อป็้องกันไม่ให้
เกิดการช่วยเหล่อแทรกแซ้งกัน นอกจ้ากน่�คณะ
กรรมการนกันติ่ศิาสต่รส์ากล (ICJ) และแอมเนสต่่� 
อินเต่อร์เนชั�นแนล เร่ยกร้องให้ศาลท่�ม่อำนาจ้
พิจ้ารณาคด่ต่้องเป็็น ‘ศาลพลเร่อน’ ท่�ม่ความ
สามารถู (competent) ม่ความเป็็นอสิระ (indepen-
dent) ม่ทรัพยากรเพ่ยงพอ (adequately                
resourced) และต่้องพิจ้ารณาต่ามมาต่รฐาน
ระหว่างป็ระเทศอย่างเท่�ยงธิรรม โดยต้่องกำหนด
ใหเ้จ้า้หนา้ท่�รัฐท่�กระทำผิดิทก้กรณ่ขึ�นศาลพลเรอ่น
ท่�ม่ค้ณสมบัต่ิข้างต่้นเท่านั�น11

6. ต้องระบุความผิดของผู้บังคับบัญชา

 เพ่�อป็้องกันไม่ให้เกิดเหต่้อาชญากรรมท่�
เจ้า้หน้าท่�ต่า่งรู้เห็นเป็็นใจ้และรว่มกนัป็กป็อ้ง ต่าม
คต่ิท่�เราเคยได้ยินกันว่า “ไม่ฆ่่าน้อง ไม่ฟ้้องนาย 
ไม่ขายเพ่�อน” ต่้องม่การกำหนดให้ผิู้บังคับบัญชา
ท่�ทราบว่าเจ้้าหน้าท่�ใต้่บังคับบัญชากระทำการ
ทรมานหร่ออ้้มหายป็ระชาชน แล้วเพิกเฉย ไม่
รายงานการกระทำนั�นต่อ่ทางการ ไม่ป็อ้งกนั หร่อ
ไม่ลงโทษผิู้ใต่้บังคับบัญชา ให้ผิู้บังคับบัญชาม่
ความผิดิอาญาดว้ยทนัท ่ซ้ึ�งจ้ะเป็็นป็ระเดน็ท่�สร้าง
ความกังวลใจ้ให้แก่เจ้้าหน้าท่�รัฐอย่างมาก 

“กุารอุุ้�มหายไม่ใช่่ความผิิดท่�เกุิดขึ้้�น     
ในอุ้ด่ตเท่านั�น หากุเจ�าหน�าท่�รัฐอุุ้�ม
ประช่าช่นไปหลายปีกุ่อุ้นและยังไม่ 
เปิดเผิยช่ะตากุรรมขึ้อุ้งบัุคคลนั�น
จนถึ้งวันน่� ถึือุ้ว่าความผิิดนั�นยัง

ดำารงอุ้ย่่ถึ้งปัจจุบััน”
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ส่ิองจดุเด่น ‘ร่าง พ.ร.บ. ฉบบั
ล่าสุิด’ เทย่บ ‘ร่างฉบับ ครม.’

 

  

 หลังจ้ากใช้เวลาพิจ้ารณารายมาต่รากว่า 
3 เด่อน ร่าง พ.ร.บ.ทรมานอ้้มหายท่�ผิ่านการพูด
คย้ถูกเถูย่งระหวา่งคณะกรรมาธิกิารวสิามญั (กมธิ. 
วิสามัญ) และต่ัวแทนฝ่่ายต่่างๆ ก็เป็็นท่�เสร็จ้สิ�น 
และกำลังเข้าสู่การพิจ้ารณาวาระท่� 2 และ 3 ในท่�
ป็ระช้มสภาผิู้แทนราษฎร แม้จ้ะต่ั�งต่้นมาจ้ากร่าง
ของกระทรวงย้ติ่ธิรรม แต่ร่่างฉบับน่�กม่็สาระสำคัญ
หลายป็ระการท่�ถููกเพิ�มเติ่มหร่อแก้ไขเพ่�อให้
บทบญัญตั่ติ่า่งๆ เป็็นไป็มาต่รฐานระหวา่งป็ระเทศ
มากขึ�น ดังแผินภูมิท่� 4 ซ้ึ�งสร้ป็ป็ระเด็นสำคัญและ
ความแต่กต่่างของทั�งสองฉบับ

กำาหนดให้การกระทำาท่�โหดร้าย           
ไร้มนษุยธิรรม และยำ�ายศ่กัดิ�ศร่ความ
เป็นมนุษย์เป็นความผดิ

 ร่างท่�ผิ่านการแก้ไขโดย กมธิ. วิสามัญได้
บัญญัต่ิความผิิดไว้ 3 ฐานค่อ การกระทำทรมาน 
การกระทำให้บค้คลสูญหาย โดยกำหนดอัต่ราโทษ
ไว้เท่าฉบับ ครม. ค่อ จ้ำค้ก 5-15 ป็ี และการกระ
ทำท่�โหดรา้ย ไรม้นษ้ยธิรรม และย�ำย่ศักดิ�ศร่ความ
เป็็นมน้ษย์ (CIDT) โทษจ้ำค้กไม่เกิน 3 ป็ี ซ้ึ�งถู่อ
เป็็นพัฒินาการสำคัญจ้ากร่างฉบับ ครม. ท่�ไม่ได้
ระบ้ถึูงความผิิดน่�ไว้ และยังเป็็นป็ระเด็นท่�คณะ
กรรมการสิทธิิมน้ษยชนแห่งสหป็ระชาต่ิและ
องค์กรสิทธิิมน้ษยชนระหว่างป็ระเทศแสดงความ
กังวลและเสนอแนะให้ไทยแก้ไขมาโดยต่ลอด12 

การบัญญัต่ิความผิิดน่�จ้ะส่งผิลด่ต่่อการพิจ้ารณา
คด่กรณ่ทำร้ายร่างกายและการป็ฏิบัต่ิอย่าง      
โหดร้ายท่�แม้จ้ะไม่เข้าเกณฑ์์การซ้้อมทรมาน แต่่
ไดส้รา้งความทก้ขท์รมานแกเ่หย่�อและอาจ้นำไป็สู่
การทรมานไดใ้นท่�ส้ด และอาจ้ชว่ยยบัยั�งกรณซ่้อ้ม
ทรมานได้ส่วนหนึ�ง

‘คูรั่กเพศเดย่วกันหร่อท่�ไม่ได้สิมรสิ’ ก็ถึอ่
เป็นผูเ้สิย่หาย มส่ิทิธิดิำาเนนิคดไ่ด้

 ร่างฉบับ กมธิ. วิสามัญระบ้นิยามผิู้เส่ย
หายครอบคล้มถูึงสาม่ภริยา บ้พการ่ ผิู้ส่บสันดาน 
ต่ลอดจ้นสาม่ภรรยาท่�ไม่ได้จ้ดทะเบ่ยนสมรสต่าม
กฎหมาย รวมถูงึคู่ชว่ติ่ท่�ม่เพศต่ามทะเบ่ยนราษฎร
เหม่อนกัน ซ้ึ�งป็ัจ้จ้้บันยังไม่ได้รับสิทธิิสมรสอย่าง
ถููกกฎหมาย ทำให้รองรับกรณ่ท่�ผิู้ถููกซ้้อมทรมาน
เกิดบาดแผิลทางจ้ิต่ใจ้และร่างกายจ้นไม่สามารถู
ดำเนินการฟ้อ้งรอ้งไดด้ว้ยต่นเอง หร่อกรณอ่้ม้หาย
ท่�ไม่สามารถูย่นยันชะต่ากรรมของผิู้สูญหายได้ 

คณะกรรมาธิิการวิสามัญพิจ้ารณาร่าง พ.ร.บ. ทรมานอ้้มหาย 
แถูลงข่าวในวันท่� 10 ก้มภาพันธิ์ 2565 ว่าได้พิจ้ารณาร่างฯ 
เสร็จ้สิ�น พร้อมผิลักดันเข้าวาระการป็ระช้มสภา

ที่่�มา: Voive TV
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การระบ้ผิู้เส่ยหายในร่างฉบับ กมธิ. ก้าวหน้ากว่า
ร่างฉบับ ครม. ซ้ึ�งไม่ได้กำหนดนิยามผิู้เส่ยหายไว้
โดยละเอ่ยด โดยให้สาม่ภริยา บ้พการ่ และผิู้ส่บ
สันดานเป็็นผิู้เส่ยหายแค่ในกรณ่อ้้มหายเท่านั�น 
และไม่รวมถูึงกรณ่ซ้้อมทรมาน

ให้ผู้เส่ิยหายจากการซ้้อมทรมานและอุ้ม
หายเป็นหนึ�งในคณ์ะกรรมการฯ

 คณะกรรมการป็อ้งกนัและป็ราบป็รามการ
ทรมานและการอ้้มหายเป็็นกลไกท่�ถููกคาดหวังให้
ทำหน้าท่�เชิงนโยบายและต่รวจ้สอบให้การบังคับ
ใช้กฎหมายน่�ม่ป็ระสิทธิิภาพมากขึ�นนั�น โดยร่าง
ฉบับล่าส้ดกำหนดให้ภาคป็ระชาชนม่สัดส่วนท่�นั�ง
ในคณะกรรมการครึ�งหนึ�ง หรอ่ 7 จ้าก 14 คน และ
ยังกำหนดให้ผิู้เส่ยหายหร่อผิู้แทนผิู้เส่ยหายเป็็น
หนึ�งในคณะกรรมการ ซ้ึ�งน่าจ้ะสะท้อนความ
ต่อ้งการของผิูท้่�ไดร้บัผิลกระทบไดด่้ท่�สด้ แทนท่�จ้ะ
ม่เพย่งนกัการเม่องและขา้ราชการป็ระจ้ำทำหนา้ท่�
ในคณะกรรมการเหม่อนในรา่งฉบบั ครม. นอกจ้าก
น่� รา่งฉบับล่าส้ดยังให้อำนาจ้หน้าท่�คณะกรรมการ
ในการต่รวจ้สอบขอ้เทจ็้จ้รงิจ้ากการรอ้งเร่ยน และ
ต่รวจ้สถูานท่�ท่�เช่�อวา่ม่การควบค้มต่วัและเกดิการ
ซ้้อมทรมานได้ทันท่

ปิดช่องโหว่การซ้้อมทรมานตั�งแต่เริ�ม
ควบคุมตวั

 ท่�ผ่ิานมา การซ้้อมทรมานโดยเจ้้าหน้าท่�รฐั
มกัเกิดขึ�นในชั�วโมงแรกๆ ของการควบคม้ต่วั ร่าง
กฎหมายน่�จ้ึงบัญญัต่ิกลไกป้็องกัน ด้วยการเพิ�ม
มาต่รการความโป็ร่งใสของเจ้้าหน้าท่�ควบค้มต่ัว 
กลา่วคอ่ เจ้า้หน้าท่�ต้่องบันทึกภาพและเส่ยงต่ลอด

ระยะเวลาท่�ควบค้มต่วั จ้นกระทั�งสง่ต่วัใหพ้นกังาน
สอบสวนหร่อป็ล่อยต่วัไป็ รวมถูงึต้่องแจ้ง้พนักงาน
อัยการและนายอำเภอในท้องท่�ให้ทราบโดยทันท่
ว่าม่การจ้ับก้ม เพ่�อเป็็นการถู่วงด้ล ต่รวจ้สอบไม่
ใหม่้การใชอ้ำนาจ้ต่ามอำเภอใจ้ ต่ลอดจ้นรับรองว่า
จ้ะไม่ม่การซ้้อมทรมานหร่อนำตั่วบ้คคลไป็ท่�อ่�น 
โดยรา่งฉบบั กมธิ. วสิามญัยงักำหนดความผิดิเพิ�ม
เต่ิมฐานละเว้นการป็ฏิบัต่ิหน้าท่� หากเจ้้าหน้าท่�ไม่
รายงานหร่อบันทึกข้อมูล

กระจายอำานาจการสิอบสิวนไว้ท่�หลาย
ฝ่ัาย - ตัดอำานาจศาลทหาร - อายุความ
ยาว 40 ปี

 ในการดำเนินคด่ ร่าง กมธิ. วิสามัญได้ให้
อำนาจ้การสอบสวนไว้กับเจ้้าหน้าท่�หลายฝ่่าย ทั�ง
พนักงานฝ่่ายป็กครอง พนักงานอัยการ พนักงาน
สอบสวนคด่พิเศษ (กรมสอบสวนคด่พิเศษ -           
ด่เอสไอ) จ้ากเดิมท่�ร่างฉบับ ครม. ให้อำนาจ้การ
สอบสวนไว้ท่�ด่เอสไอเพ่ยงท่�เด่ยวเท่านั�น การให้
อำนาจ้สอบสวนแก่หลายฝ่่ายสามารถูช่วยให้การ
ส่บสวนสอบสวนเริ�มได้โดยเร็วท่�ส้ด โดยไม่จ้ำกัด
อำนาจ้ไว้ท่�หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ�ง 

 ในป็ระเด็นอำนาจ้ศาล ร่างฉบับล่าส้ดยัง
คงให้อำนาจ้ศาลอาญาคด่ท้จ้ริต่และป็ระพฤต่ิ       
มชิอบไว้ดงัเดิม แต่ม่่การต่ดัอำนาจ้ศาลทหาร และ
ย�ำชดัวา่ความผิดิในท้กกรณ่ต่อ้งพจิ้ารณาผิา่นศาล
อาญาคด่ท้จ้ริต่เท่านั�น

 นอกจ้ากน่� ในส่วนอาย้ความก็ ม่การ
ป็รับป็ร้งจ้ากร่าง ครม. ค่อกำหนดให้กรณ่ทรมาน
และอ้้มหายม่อาย้ความยาว 40 ป็ี และกรณ่ CIDT 
ให้ม่อาย้ความ 10 ป็ี
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แผนภูมิท่� 4
เป็ร่ยบเท่ยบสาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.ทรมานอ้้มหายฉบับ ครม. (กระทรวงย้ต่ิธิรรม) และฉบับคณะกรรมาธิิการสามัญ
  

ประเด็นสำาคัญในร่างกฎหมาย ร่างครม. (กระที่รวงยุติธรรม)13 ร่างกมธ.วิสามัญฯ14

นิยามความผิดฐานที่รมานอุ้มหาย ✓
นิยามการบังคับให้สูญหายยังคล้มเคร่อ

✓
นิยามค่อนข้างครอบคล้มชัดเจ้น

ความผิดฐานการกระที่ำที่่�โหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรม และย�ำย่ศัักดิ�ศัร่ (CIDT)

ไม่ระบ้เป็็นฐานความผิิด กำาหนดเป็็นฐานความผิิด
แยกจ้ากการทรมานและ
การอ้้มหาย

ผู้ม่สิที่ธิดำาเนินคด่ ผิู้เส่ยหาย ผิู้เส่ยหาย, สาม่ภริยา, 
บ้พการ่, ผิู้ส่บสันดาน,

คด่อ้้มหาย: สาม่ภริยา,บ้พการ่,
ผิู้ส่บสันดาน  สามารถูดำาเนินคด่แทนได้

ผิู้ซ้ึ�งอยู่กินกันฉันสาม่ภริยา 
หร่อ ผิู้อ้ป็การะและอยู่ใน
อ้ป็การะ สามารถูดำาเนินคด่
ได้ทั�งหมด

ระบุสิที่ธิเด็ดขาด 
อ้างสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ได้ ✓ ✓

คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การที่รมานและการอุ้มหาย

ภาคป็ระชาชน 6 จ้ากทั�งหมด 15 คน ภาคป็ระชาชน 7 
จ้ากทั�งหมด 14 คน 
*ผิู้เส่ยหายหร่อผิู้แทนเป็็น
หนึ�งในคณะกรรมการ

ทั�งน่� กรณ่อ้้มหายจ้ะเริ�มนับอาย้ความเม่�อทราบ
ชะต่ากรรมผิู้สูญหายแล้วเท่านั�นหร่อให้เป็็นความ
ผิดิต่อ่เน่�อง ซ้ึ�งถูอ่วา่ม่ความกา้วหนา้ต่ามมาต่รฐาน
สากลมากขึ�น แต่่ก็ถููกต่ัดทอนลงจ้ากข้อเสนอแรก
ท่�ต่้องการให้อาย้ความไม่ม่ท่�สิ�นส้ด

หากลูกน้องกระทำาผดิ ผูบั้งคบับญัชาท่�รบั
ทราบแต่เพกิเฉยได้รับโทษด้วย

 อ่กป็ระเด็นสำคัญท่�ถููกจ้ับต่ามองค่อ โทษ
ของผิู้บังคับบัญชา ซ้ึ�งร่างฉบับ กมธิ. ได้กำหนด
โทษกึ�งหนึ�งแก่ผิู้บังคับบัญชาท่�รับทราบว่าม่การ
ทรมานหร่ออ้้มหายเกิดขึ�น แต่่ไม่ดำเนินการ
ป็อ้งกันหร่อย้ติ่การกระทำนั�น ซ้ึ�งจ้ะช่วยยับยั�งการ
ป็กป็ิดความผิิดและการยกเว้นการรับผิิดให้กับ  
เจ้้าหน้าท่�กันเองได้
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กลไกป้องกันการกระที่ำาผิด เจ้้าหน้าท่�ต่้องบันทึกและเป็ิดเผิยข้อมูล
การควบค้มต่ัว

เจ้้าหน้าท่�ต่้องบันทึกและ
เป็ิดเผิยข้อมูลการควบค้มต่ัว
ระบ้หน้าท่�ของเจ้้าหน้าท่�และ
สิทธิิของผิู้ท่�ถููกค้มต่ัว 
(หากไม่ทำา ได้รับโทษ)

ผู้รับผิดชอบคด่ เป็็นคด่พิเศษ ด่เอสไอม่อำานาจ้สอบสวน
เป็็นหลัก

พนักงานฝ่่ายป็กครองชั�น
ผิู้ใหญ่ ป็ลัดอำาเภอ 
พนักงานสอบสวนคด่พิเศษ 
และพนักงานอัยการม่อำานาจ้
สอบสวนทั�งหมด

ศัาลที่่�ม่อำานาจพิจารณาคด่ ศาลอาญา คด่ท้จ้ริต่และป็ระพฤต่ิมิชอบ ศาลอาญา คด่ท้จ้ริต่และ
ป็ระพฤต่ิมิชอบ
*ต่ัดอำานาจ้ศาลทหารในการ
ดำาเนินคด่ของทหารทั�งหมด

อายุความ ใช้อาย้ความต่ามป็.อาญาสูงส้ด 20 ป็ี กรณ่ทรมานและอ้้มหาย 40 ป็ี
กรณ่ CIDT 10 ป็ี 

โที่ษความผิดการที่รมาน-อุ้มหาย จ้ำาค้ก 5-15 ป็ี และป็รับ 1 แสนถูึง 3 แสนบาท
ถู้าเหย่�ออาการสาหัส: จ้ำาค้ก 10-25 ป็ี 
และป็รับ 2 แสนถูึง 5 แสนบาท
ถู้าเหย่�อเส่ยช่วิต่: จ้ำาค้ก 15-30 ป็ี หร่อต่ลอดช่วิต่ 
และป็รับ 3 แสนถูึง 1 ล้านบาท

โที่ษความผิดการกระที่ำาที่่�โหดร้าย ไร้
มนุษยธรรม และย่ำาย่ศัักดิ�ศัร่ (CIDT)

ไม่กำาหนด จ้ำาค้กไม่เกิน 3 ป็ี 
ป็รับไม่เกิน 6 หม่�นบาท

โที่ษของผู้บังคับบัญชา ผิู้บังคับบัญชาต่้องรับโทษกึ�งหนึ�ง หากรับทราบ แต่่ไม่ป็้องกัน 
หร่อรายงานว่าผิู้ใต่้บังคับบัญชาซ้้อมทรมานหร่ออ้้มหาย

ที่่�มา รวบรวมและวิเคราะห์โดยผิู้วิจ้ัย
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ร่างพ.ร.บ. ทรมานอุม้หาย
ของไทยในเวทส่ิากล

 บทวิเคราะห์ส่วนน่�ชวนเป็ร่ยบเท่ยบร่าง
พ.ร.บ. ทรมานอ้้มหาย ท่�ผิ่านการกลั�นกรองโดย 
กมธิ. วสิามญั และกฎหมายต่อ่ต้่านการทรมานและ
การอ้้มหายในป็ระเทศศร่ลังกาและฟ้ิลิป็ป็ินส์ ซ้ึ�ง
เป็็นร่างท่�ได้รับความยอมรับต่ามมาต่รฐานสากล
อย่างมาก เพ่�อพิจ้ารณาว่าร่างของไทยค้้มครองผิู้
ถููกละเมิดสิทธิิมน้ษยชนได้มากน้อยเพ่ยงใด ม่
ป็ระเด็นสำคัญใดบ้างท่�ยังไม่ถููกพูดถูึง หร่อม่
แนวทางใดของต่่างป็ระเทศท่�ไทยสามารถูนำมา
ถูอดบทเร่ยนและป็รับใช้ได้

 กฎหมายต่่อต่้านการทรมานและอ้้มหาย
ของฟ้ลิปิ็ปิ็นส์คอ่นข้างโดดเด่นในความครอบคล้ม
ของกฎหมาย ม่การระบรู้ป็แบบการกระทำทรมาน 
เสริมจ้ากนิยามทั�วไป็อย่างในร่างของไทยและ     
ศร่ลังกา เช่น การท้บต่่ร่างกาย ช็อต่ด้วยไฟ้ฟ้้า 
หร่อการคล้มด้วยถูง้พลาสติ่กจ้นขาดอากาศหายใจ้ 
ฯลฯ (แต่่ไม่จ้ำกัดเพ่ยงรูป็แบบท่�ระบ้ในกฎหมาย) 
ทำให้ม่ความชัดเจ้นในทางกฎหมาย และช่วย
ส่�อสารถูึงเจ้้าหน้าท่�รัฐว่าการกระทำเหล่าน่�ไม่
สามารถูกระทำได้โดยเด็ดขาด (แผินภูมิท่� 5)

 ส่วนในป็ระเด็นสิทธิิเด็ดขาด นอกจ้าก    
จ้ะกำหนดใหส้ถูานการณฉ์ก้เฉนิหร่อความไมส่งบ
ทางการเม่องไม่สามารถูเป็็นข้อยกเว้นให้เกิดการ
ทรมานและอ้ม้หายไดแ้ลว้ ศรล่งักายงัระบ้วา่คำสั�ง
ของเจ้า้หนา้ท่�ระดบัสงูหร่อเจ้า้หนา้ท่�รฐัไมส่ามารถู
ใช้อ้างการทรมานได้ ส่วนฟิ้ลิป็ปิ็นส์ก็กำหนดเพิ�ม
เต่ิมว่าการขึ�นบัญช่บ้คคลท่�เป็็นศัต่รูหร่อภัยความ
มั�นคงของรัฐ (Order of Battle) ไม่สามารถูเป็็น
เหต่้ผิลให้รัฐซ้้อมทรมานหร่ออ้้มหายบ้คคลเหล่า
นั�นได้เช่นกัน หากร่างของไทยบัญญัต่ิข้อกำหนด

ในทิศทางเด่ยวกับฟ้ิลิป็ป็ินส์หร่อศร่ลังกา ก็อาจ้
ช่วยป็ิดช่องโหว่ในการใช้ความร้นแรงโดยเจ้้า
หน้าท่�รัฐได้มากขึ�น โดยเฉพาะในคด่ความมั�นคง

 

 สำหรับป็ระเด็นอาย้ความ ร่างท่�เสนอโดย 
กมธิ. วิสามัญม่ความก้าวหน้าต่ามหลักสากล และ
ม่อาย้ความมากท่�ส้ดเม่�อเท่ยบกับอ่กสองป็ระเทศ 
ค่ออยู่ท่� 40 ป็ีในกรณ่การทรมานและอ้้มหาย และ 
10 ป็ี กรณ่การกระทำท่�โหดร้ายไร้มน้ษยธิรรมฯ 
โดยให้นับเป็็นความผิิดต่่อเน่�อง

 ส่วนป็ระเด็นบทลงโทษนั�น ฟิ้ลิป็ปิ็นส์จ้ะ
กำหนดโทษต่ามความร้ายแรงของผิลการกระทำ 
รวมถูงึขึ�นกบัว่าเหย่�อเป็็นใคร เช่น หากเหย่�อเสย่ชว่ติ่ 
กลายเป็็นบ้คคลวิกลจ้ริต่ หร่อหากเหย่�อเป็็นเด็ก      
ผิูก้ระทำผิดิจ้ะได้รับโทษท่�หนกักว่า คล้ายกันกบัร่าง
ของไทยท่�หากเหย่�อม่อาการสาหัสหรอ่เส่ยชวิ่ต่ โทษ
ของผิูก้ระทำผิดิย่อมสงูขึ�น เม่�อเทย่บกนัแล้วศรล่งักา
กำหนดโทษจ้ำค้กไว้ค่อนข้างต่�ำค่อ 7-10 ปี็ กรณ่
กระทำทรมาน และไม่เกิน 20 ปี็ กรณ่อ้้มหาย

 ส้ดท้ายค่อบทลงโทษของผู้ิบังคับบัญชา  
ทั�งสามป็ระเทศม่บทกำหนดโทษผิูบั้งคับบญัชาท่�ไม่
ยบัยั�ง ป้็องกันการทรมานหร่อการอ้้มหายท่�กระทำ
โดยผิูใ้ต้่บังคับบัญชาไว้ โดยศร่ลังกาและฟิ้ลิป็ปิ็นส์
กำหนดให้ผู้ิบังคับบัญชารับโทษเท่ากับผิู้กระทำ
การโดยต่รง ในขณะท่�ไทยให้รับโทษเพย่งกึ�งหนึ�ง

“หากุร่างขึ้อุ้งไทยบััญญัติขึ้�อุ้กุำาหนดใน
ทิศทางเด่ยวกุับัฟิิลิปปินส์์หรือุ้ศร่ลังกุา 
กุ็อุ้าจช่่วยปิดช่่อุ้งโหว่ในกุารใช่�ความ
รุนแรงโดยเจ�าหน�าท่�รัฐได�มากุขึ้้�น”
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แผนภูมิท่� 5
เป็ร่ยบเท่ยบกฏหมายต่่อต่้านการทรมานและการอ้้มหายในศร่ลังกาและฟ้ิลิป็ป็ินส์ และร่างของไทยฉบับเสนอโดย            
กมธิ.วิสามัญฯ

ประเด็นสำาคัญ ศัร่ลังกา15 ฟิลิปปินส1์6 ไที่ย (ร่างฉบับ กมธ.

วิสามัญฯ)

นิยามการที่รมาน 

อุ้มหาย และ 

การกระที่ำา CIDT

นิยามต่ามอน้สัญญา CAT 

และ CED 

ครอบคล้มบ้คคลใดก็ต่าม

ท่�กระทำาการทรมาน ไม่ใช่  

เฉพาะจ้นท. รัฐ

ไม่ระบ้ฐานความผิิด CIDT

นิยามต่ามอน้สัญญา CAT 

และ CED ระบ้ต่ัวอย่าง   

รูป็แบบการกระทำาทรมาน

ไว้โดยละเอ่ยด

ความผิิดฐานการกระทำา 

CIDT

นิยามต่ามอน้สัญญา CAT 

และ CED

กำาหนดความผิิดฐานการ 

กระทำา CID

สิที่ธิเด็ดขาดของ

กฎหมาย

กำาหนดสิทธิิเด็ดขาด 

คำาสั�งของเจ้้าหน้าท่�รัฐระดับ

สูงไม่สามารถูใช้อ้างการ

ทรมานได้

กำาหนดสิทธิิเด็ดขาด

บ้คคลในบัญช่ศัต่รูหร่อภัย

ความมั�นคงของรัฐ (Order 

of Battle) ไม่อาจ้ใช้อ้างให้ม่

การทรมานและอ้้มหายได้

กำาหนดสิทธิิเด็ดขาด

สถูานการณ์ฉ้กเฉิน สงคราม 

ความไม่มั�นคงของรัฐ หร่อ

สถูานการณ์พิเศษใดไม่

สามารถูนำามาอ้างได้

อายุความ ไม่ได้กำาหนดไว้ 25 ป็ี โดยเริ�มนับหลังจ้าก

ทราบชะต่ากรรมผิู้สูญหาย

แล้วเท่านั�น

กรณ่ทรมานและ

อ้้มหาย 40 ป็ี

กรณ่ CIDT 10 ป็ี
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ประเด็นสำาคัญ ศัร่ลังกา15 ฟิลิปปินส1์6 ไที่ย (ร่างฉบับ กมธ.

วิสามัญฯ)

บที่ลงโที่ษผู้กระที่ำาผิด • โทษการทรมาน:     

จ้ำาค้ก 7-10 ป็ี และ

ป็รับ10,000-50,000 

รูป็ี (~1,600-8,000 

บาท)

• โทษการอ้้มหาย:     

จ้ำาค้กไม่เกิน 20 ป็ี 

ป็รับไม่เกิน 1 ล้านรูป็ี 

(~160,000 บาท) และ

ต่้องจ้่ายค่าเย่ยวยาให้

แก่เหย่�อไม่น้อยกว่า 

500,000 รูป็ี (~80,000 

บาท)

• ซ้้อมทรมานจ้นเหย่�อ

เส่ยช่วิต่, ท้พพลภาพ, 

ข่มข่นเหย่�อ, ล่วง

ละเมิดทางเพศจ้น

เหย่�ออยู่ในภาวะ

วิกลจ้ริต่และไม่สม

ป็ระกอบ, และหาก

เหย่�อเป็็นเด็ก: จ้ำาค้ก 

20-40 ป็ี

• ทรมานทางจ้ิต่ใจ้

หร่อทางจ้ิต่วิทยา จ้น

เหย่�อกลายเป็็นบ้คคล

วิกลจ้ริต่: จ้ำาค้ก 12 – 

20 ป็ี

• จ้ำาค้ก 5-15 ป็ี และ

ป็รับ 1 แสนถูึง 3 แสน

บาท

• ถู้าเหย่�ออาการสาหัส: 

จ้ำาค้ก 10-25 ป็ี และ

ป็รับ 2 แสนถูึง 5 แสน

บาท

• ถู้าเหย่�อเส่ยช่วิต่:    

จ้ำาค้ก 15-30 ป็ี หร่อ

ต่ลอดช่วิต่ และป็รับ   

3 แสนถูึง 1 ล้านบาท

โที่ษของผู้บังคับบัญชา ได้รับโทษเท่ากับผิู้กระทำา

การโดยต่รง

ม่ความผิิดเท่าผิู้กระทำาการ

โดยต่รง

ได้รับโทษกึ�งหนึ�ง

ที่่�มา รวบรวมและวิเคราะห์โดยผิู้วิจ้ัย
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นกัวจิ้ยันโยบายสาธิารณะ 101 PUB ชอบคดิ อา่น 
เข่ยน และแลกเป็ล่�ยนกับผิู้คนในเร่�องการเม่อง 
สิทธิิมน้ษยชน และความย้ติ่ธิรรมทางสังคม เช่�อ
วา่นโยบายสาธิารณะเป็็นเร่�องของทก้คนและสรา้ง
การเป็ล่�ยนแป็ลงในสังคมได้

ถึึงเวลาเริ�มก้าวแรกของการ
แกป้ญัหาการซ้อ้มทรมานและ
อุ้มหาย

 แน่นอนว่าการออกกฎหมายเพ่�อลงโทษ   
ผิู้กระทำผิิดอาจ้ไม่ใช่ยาวิเศษท่�ทำให้การซ้้อม
ทรมานและการอ้้มหายอันต่รธิานไป็จ้ากสังคมไทย
ได้ในทันท่ ฟิ้ลิป็ปิ็นส์และศร่ลังกาซ้ึ�งถููกยกมาเป็็น
กรณเ่ป็ร่ยบเท่ยบ ม่กฎหมายท่�บญัญตั่ไิว้ค่อนข้าง
ครอบคล้มและสอดคล้องกับมาต่รฐานสากลแล้ว 
แต่่ยังป็ระสบปั็ญหาในขั�นการบังคับใช้กฎหมาย 
เช่นกัน อย่างไรกต็่าม ป็ระเทศเหล่าน่�ได้เริ�มนบัหนึ�ง
ในการแก้ปั็ญหาน่�อย่างจ้ริงจ้ังแล้ว ท่�สำคัญค่อ
ป็ระเทศท่�ยกต่ัวอย่างมาก็ม่ลักษณะทางเศรษฐกิจ้
และสังคมท่�ใกล้เค่ยงกับไทย การผ่ิานกฎหมายท่�  
ดูท้าทายน่�แม้ไม่ใช่เร่�องง่าย แต่่ก็ไม่ใช่สิ�งท่�เป็็นไป็
ไม่ได้เส่ยท่เด่ยว

 หากร่างผ่ิานสำเร็จ้ เรายังต่้องจั้บต่า     
รายละเอ่ยดอ่กจ้ำนวนมากท่�สำคัญต่่อการบังคับ 
ใช้กฎหมาย อาทิ ความเป็็นไป็ได้ท่�พ่�นท่�ท่� ม่
กฎหมายความมั�นคงทับซ้้อนอยู่จ้ะได้รับการ
ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายน่� มาต่รการสอบสวน
และควบคม้ต่วัจ้ะต่อ้งม่การกำหนดในรายละเอย่ด
กอ่นจ้ะสามารถูบังคับใช้และลงโทษผิูไ้ม่ป็ฏิบตั่ติ่าม
ได้ อ่กทั�งรายละเอ่ยดในการค้้มครองพยานและ    
ผิู้ช่�เบาะแสซ้ึ�งอยู่ในม่อของคณะกรรมการฯ จ้นถูึง
การป็ฏิรูป็สถูาบันหร่อองค์กรท่�เก่�ยวข้อง การต่รา 
พ.ร.บ. ป็้องกันและป็ราบป็รามการทรมานและ  
การอ้้มหาย เพ่�อลงโทษผิู้กระทำผิิด อำนวยความ
ย้ต่ิธิรรมแก่ผิู้เส่ยหาย และยกมาต่รฐานกระบวน 
การย้ติ่ธิรรมไทย จ้ึงเป็็นก้าวแรกท่�สำคัญและ
จ้ำเป็็นสำหรับป็ระเทศไทยในเวลาน่� 
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16. Philippines’ Anti-Torture Act of 
2009, https://bit.ly/35lplj7; Philippines’              
Anti-Enforced or Involuntary Disappearance 
Act of 2012, https://bit.ly/3p5A0Wb. 
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