รายงานที่ ๑๐๕๘/๒๕๕๘ เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
กรณีการดาเนินนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ.
๒๕๔๖ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและส่งผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในวงกว้าง
 ประเด็นคาร้อง
ผู้ ร้ อ งจ ำนวนมำกได้ ร้ อ งเรี ย นต่ อ คณะกรรมกำรสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชำติ เ พื่ อ ขอให้
ตรวจสอบกรณีกล่ำวอ้ำงว่ำ ได้รับควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย ควำมเสียหำยจำกกำรถูกยึดและอำยัด
ทรัพย์สิน ควำมเสียหำยต่อเสรีภำพ เช่น ถูกอุ้มหำยตัวไป หำยสำบสูญ เป็นต้น รวมทั้งควำมเสียหำยต่อ
เกียรติยศชื่อเสียงของครอบครัว อันเนื่องมำจำกกำรดำเนินนโยบำยปรำบปรำมยำเสพติดในสมัยพันตำรวจโท
ทักษิณ ชินวัตร เป็นนำยกรัฐมนตรี
 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พิจำรณำคำร้องแล้วมีประเด็นที่ต้องพิจำรณำว่ำ
กำรกำหนดและประกำศนโยบำยในกำรทำสงครำมขั้นแตกหักกับยำเสพติด ในสมัยพันตำรวจโท ทักษิณ
ชิน วัตร เป็น นำยกรั ฐมนตรี และกำรที่ห น่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่รัฐ นำนโยบำยดังกล่ ำวไปสู่ กำรปฏิบัติ
ก่อให้เกิดผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชนหรือไม่ อย่ำงไร ซึ่งคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ตรวจสอบ
แล้วเห็นว่ำ กำรที่พันตำรวจทักษิณ ชินวัตร อดีตนำยกรัฐมนตรี ได้ ประกำศนโยบำยทำสงครำมต่อสู้เพื่อ
เอำชนะยำเสพติดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ถือได้ว่ำเป็นกำรกำหนดนโยบำยของผู้บริหำรประเทศซึ่งเป็นกำรจูงใจ
ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ปฏิบัติหน้ำที่เข้ำใจว่ำมีอำนำจที่จะจัดกำรทุกรูปแบบแม้แต่กำรใช้ควำมรุนแรงเพื่อให้
ปัญหำยำเสพติดหมดสิ้นไป และหำกผู้ปฏิบัติไม่สำมำรถดำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยได้ย่อมต้องได้รับ
ผลกระทบต่อตำแหน่งหน้ำที่รำชกำร อันนำมำซึ่งเหตุกำรณ์ที่เจ้ำหน้ ำที่ของรัฐได้นำนโยบำยดังกล่ำวไป
ปฏิบัติต่อประชำชนเกินสมควรแก่เหตุ จนเกิดควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย และทรัพย์สินของประชำชน
เป็นจำนวนมำก ซึ่งควำมสูญเสียดังกล่ำวถือเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและเสรีภำพของประชำชนที่
รัฐธรรมนูญให้กำรรับรองและคุ้มครองไว้ อันเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่ำงรุนแรงและเกิดขึ้นเป็นวงกว้ำง
อย่ำงเป็นระบบ เข้ำข่ำยกำรกระทำที่เป็น “อำชญำกรรมต่อมนุษยชำติ ” ตำมธรรมนูญกรุงโรมว่ำด้วย
ศำลอำญำระหว่ำงประเทศ อีกทั้งกำรใช้ควำมรุนแรงในลักษณะดังกล่ำวโดยไม่มีกำรนำเข้ำสู่กระบวนกำร
ยุติธรรม มิได้มีกำรเปิ ดเผยควำมจริ ง ผู้ กระทำไม่ต้องรับผิดชอบ และปรำศจำกกำรแก้ไขเยียวยำจำก
ภำครัฐอย่ำงจริงจัง เป็นสำเหตุสำคัญประกำรหนึ่งของควำมแตกแยกของคนในชำติ สมควรที่รัฐบำลและ
หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินกำรเพื่อให้เกิดกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกรณีต่ำงๆ อำวุธ
จึงเห็นควรมีข้อเสนอแนะนโยบำยหรือข้อเสนอในกำรปรับปรุงกฎหมำยไปยังคณะรัฐมนตรี ดังนี้

 ข้อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
(๑) คณะรัฐมนตรีโดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง สมควรดำเนินกำรเพื่อ คืนควำมเป็นธรรม
ให้แก่ผู้เสียหำยและครอบครัวหรือญำติของผู้เสียหำย มีแนวทำงดำเนินกำร ๓ ประกำรได้แก่ (๑) กำรทำ
ควำมจริงในเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นให้ปรำกฏ (๒) กำรเยียวยำควำมเสียหำยให้แก่ผู้เสียหำยและครอบครัว
และ (๓) กำรนำตัวผู้กระทำควำมผิดมำลงโทษ ได้แก่ เสนอผลกำรตรวจสอบกรณีนี้ให้ ป.ป.ช. ดำเนินกำร
ไต่สวนข้อเท็จจริงตำมอำนำจหน้ำที่ รื้อฟื้นกำรสอบสวนคดีที่เกิดขึ้น พิจำรณำควำมเป็นไปได้ในกำรเสนอ
เรื่องดังกล่ำวไปสู่ศำลอำญำระหว่ำงประเทศ (International Criminal Court)
(๒) คณะรั ฐ มนตรี โ ดยหน่ว ยงำนที่เกี่ ยวข้อง และรั ฐ สภำ ควรดำเนินกำรในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ได้รับผลกระทบจำกนโยบำยของรัฐ และเพื่อป้องกันมิให้เกิดนโยบำยที่
อำจเปิ ดโอกำสให้มีกำรละเมิดสิทธิมนุ ษยชนหรือเป็นสำเหตุของกำรละเมิดสิ ทธิมนุษยชนในลักษณะ
เดียวกันนี้ขึ้นอีกในอนำคต ได้แก่ กำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในกระบวนกำร
ยุติธรรมทำงอำญำ กำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับกระบวนกำรยุติธรรมซึ่งเป็นกฎหมำยวิธีสบัญญัติ
เพื่อปรับปรุงระบบกำรสืบสวนสอบสวนของพนักงำนสอบสวนในคดีเกี่ยวกับกำรกระทำอันเป็นกำรละเมิด
สิทธิมนุษยชน กำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยค่ำตอบแทนผู้เสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่
จ ำเลยในคดีอำญำ กำรแก้ไขปรั บ ปรุ ง กฎหมำยว่ำ ด้ว ยมำตรกำรในกำรปรำบปรำมผู้ กระทำควำมผิ ด
เกี่ยวกับยำเสพติด และกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ที่ทำหน้ำที่ดูแลป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมให้มี
ควำมเข้ำใจและมีจิตสำนึกที่เคำรพต่อสิทธิมนุษยชน
(๓) คณะรัฐมนตรีโดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และรัฐสภำ ควรดำเนินกำรเพื่อพัฒนำ
มำตรฐำนกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจำกกำรกระทำของเจ้ำหน้ ำที่ของรัฐ ได้แก่ พิจำรณำดำเนินกำรให้
สัตยำบันธรรมนูญกรุงโรมว่ำด้วยศำลอำญำระหว่ำงประเทศ กำรเข้ำเป็นภำคีอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วย
กำรคุ้มครองบุคคลทุกคนจำกกำรหำยสำบสูญโดยกำรถูกบังคับโดยเร็ว เร่งรัดกำรออกกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรบังคับให้บุคคลสูญหำย และทบทวนกฎหมำย กฎหมำยลำดับรอง
คำสั่ง และวิธีกำร/แนวปฏิบัติในควำมรับผิดชอบที่อำจขัดหรือแย้งกับกำรคุ้มครองบุคคลจำกกำรถูกกระทำ
ทรมำนโดยเจ้ ำหน้ ำที่ของรั ฐ และกำรคุ้มครองมิให้ บุคคลถูกบังคับให้สู ญหำย ตำมอนุสั ญญำระหว่ำง
ประเทศที่เกี่ยวข้อง
(๔) คณะรัฐมนตรีโดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ควรดำเนินกำรเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อ
ภำพลักษณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนและกระบวนกำรยุติธรรมของประเทศไทยในเวทีระหว่ำงประเทศ ได้แก่
เสนอข้อมูลกำรดำเนินกำรของรัฐบำลในกำรแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่ำงรุนแรงในกรณีก ำร
ทำสงครำมขั้นแตกหักกับยำเสพติดในกำรจัดทำรำยงำนของประเทศไทยตำมกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง และในรำยงำนประเทศตำมกระบวนกำร UPR ของคณะมนตรีสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชำชำติ

 ผลดาเนินการของคณะรัฐมนตรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๘ ธันวำคม ๒๕๕๘ รับทรำบรำยงำนผลกำรพิจำรณำคำร้อง
เพื่อเสนอแนะนโยบำยหรือข้อเสนอในกำรปรับปรุงกฎหมำยของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
และมอบหมำยให้ ก ระทรวงยุ ติ ธ รรมเป็ น หน่ ว ยงำนหลั ก รั บ ไปพิ จ ำรณำร่ ว มกั บ กระทรวงมหำดไทย
สำนักงำนอัยกำรสูงสุด สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ และสำนักงำนศำลยุติธรรม เพื่อพิจำรณำศึกษำแนวทำง
และควำมเหมำะสมของข้อเสนอดังกล่ำวและสรุปผลกำรพิจำรณำหรือผลกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่ำวในภำพรวม
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๑ มี น ำคม ๒๕๕๙ รั บ ทรำบสรุ ป ผลกำรพิ จ ำรณำ
ดำเนินกำรตำมที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ สรุปสำระสำคัญได้ว่ำ คณะกรรมกำรอิสระตรวจสอบ ศึกษำ และ
วิเครำะห์กำรกำหนดนโยบำยปรำบปรำมยำเสพติดและกำรนำนโยบำยไปปฏิบัติจนเกิดควำมเสียหำยต่อ
ชีวิต ร่ ำงกำย ชื่ อเสี ย ง และทรั พย์ สิ น ของประชำชน (คตน.) ได้มีกำรเปิด เผยข้อมูล จำกรำยงำนกำร
ตรวจสอบต่อสำธำรณชนแล้วเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรสิทธิ มนุษยชน
แห่ งชำติ ที่จ ะให้มีกำรแก้ไขปรับ ปรุ งกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจำรณำจ่ำยค่ำเสี ยหำยให้ แก่ผู้ เสียหำย
ครอบครัวหรือญำติของผู้เสี ยหำย กำรดำเนินคดีอำญำทั่วไปกับผู้เกี่ยวข้อง หรือควำมผิ ดเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๕๗ สำมำรถดำเนินกำรได้ หำกมี
พยำนหลักฐำนเพียงพอ สำหรับกำรพิจำรณำให้รื้อฟื้นกำรสอบสวนคดีที่เกิดขึ้นในคดีที่พนักงำนสอบสวน
ได้สรุปสำนวนคดีเสนอให้งดกำรสอบสวน หำกมีพยำนหลักฐำนใหม่ก็สำมำรถรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจำรณำใหม่
ได้ตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนด นอกจำกนี้ กรณีให้เสนอเรื่องดังกล่ำวซึ่งเกี่ยวกับกำรก่ออำชญำกรรม
ต่อมนุษยชำติไปสู่ศำลอำญำระหว่ำงประเทศ ข้อเสนอดังกล่ำวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเกี่ยวข้องกับควำม
มั่นคงของชำติ เห็นควรให้คณะรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมกำรขึ้นมำกพิจำรณำโดยเฉพำะ เพื่อให้เกิด ควำม
รอบคอบในทุกด้ำน เห็นควรให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรอนุญำตให้คัดสำเนำสำนวน
กำรสอบสวนทั้ งส ำนวน และกำรมอบหมำยให้ พนั กงำนอั ยกำรเข้ำ ร่ว มทำกำรสอบสวนกับพนัก งำน
สอบสวนในคดีร้ ำยแรงเกี่ย วกั บ กำรละเมิดสิ ท ธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิ ทธิแ ละเสรี ภ ำพรับ ข้อเสนอ
ดังกล่ำวไว้พิจำรณำปรับปรุงพระรำชบัญญัติ ค่ำตอบแทนผู้เสียหำย ค่ำทดแทน และค่ำใช้จ่ำยแก่จำเลยใน
คดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๔ มำตรำ ๒๐ (๓) และมำตรำ ๒๒ สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
ยำเสพติดได้ยกร่ำงประมวลกฎหมำยยำเสพติดในส่วนที่เกี่ยวกับมำตรกำรกำรริบทรัพย์สินคดียำเสพติ ดแล้ว
รัฐ บำลไทยได้ล งนำมในอนุ สั ญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้ว ยกำรคุ้มครองบุคคลจำกทุกคนจำกกำรหำย
สำบสูญโดยถูกบังคับ ซึ่งอยู่ระหว่ำงเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำให้สัตยำบัน กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภำพได้ดำเนินกำรจัดทำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทรมำนกำรกำรบังคับให้สูญหำย
รวมทั้งกฎหมำยระดับรอง แนวปฏิบัติต่ำง ๆ และกำรอบรมเผยแพร่ควำมรู้ ซึ่งได้ผ่ำนกำรพิจำรณำของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแล้ว และได้เสนอร่ำงดังกล่ำวให้คณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจำรณำต่อไป และรำยงำน ICCPR มีกำรนำเสนอและจัดส่งให้ UN เรียบร้อยแล้ว สำหรับรำยงำน

UPR เป็นกรอบกว้ำงและมีหลำยเรื่องที่จะต้องรำยงำน และมีข้อจำกัดว่ำรำยงำนจะต้องมีเนื้อหำไม่เกิน
๒๐ หน้ำ จึงต้องคัดเลือกเฉพำะประเด็นสำคัญ และรำยงำนจะต้องเป็นสถำนกำรณ์ปัจจุบัน

