บทสรุปผู้บริหาร
โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
เรื่อง “การป้องกันการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี ในประเทศไทย”
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
------------------------ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่น
ที่ โหดร้ าย ไร้ มนุ ษยธรรม หรื อที่ ย่ ายี ศั กดิ์ ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment : CAT) โดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ และมีผลบังคับใช้
กับ ประเทศไทยตั้ งแต่วั น ที่ ๑ พฤศจิ กายน ๒๕๕๐ ทั้งนี้ ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการออกกฎหมายใด
มาบังคับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการทรมานให้สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
ซึ่งมีหน้าที่หลักในการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ได้ตระหนักถึงปัญหาการซ้อมทรมานว่า เป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและท่าลายศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างยิ่ง ซึง่ ขัดต่ออนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ
ที่ประเทศไทยเป็นภาคี ประกอบกับ กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงมีการกระท่าทรมาน
และการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่ไร้มนุษยธรรมกับผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ได้ข้อสนเทศในคดีอาญาหรือเพื่อสอบสวนขยายผล อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาดมาตรการ
ที่มีประสิทธิผลในการป้องกันมิให้เกิดการกระท่าทรมานและยังค่านึงถึงพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
ค่อนข้างน้อย ด้วยเหตุผลดังกล่าว กสม. จึงได้ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้
ความเข้าใจเรื่องอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือทีย่ ่ายีศักดิ์ศรี ให้กับบุคลากรภาครัฐในกระบวนการยุติธรรม โดยมีการด่าเนินการ ดังนี้
๑. การด่าเนินงานของคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ระยะเวลา
ด่าเนินการ

พื้นที่ด่าเนินการ

จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการอบรม
(ตามพื้นที่ต่ารวจภูธรภาค)

จ่านวนผู้เข้าร่วม
(คน)

วันพุธที่ ๒๕
กุมภาพันธ์
๒๕๕๘

จังหวัดพิษณุโลก
(โรงแรมท็อปแลนด์)

จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ก่ า แพงเพชร ตาก นครสวรรค์
พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี เพชรบูรณ์
(พื้นที่ต่ารวจภูธร ภาค ๖)

๒๓๘

วันพุธที่ ๑๘
มีนาคม
๒๕๕๘

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า)

จังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต
ระนอง สุราษฎร์ธานี
(พื้นที่ต่ารวจภูธร ภาค ๘)

๓๑๓

วันพุธที่ ๒๙
เมษายน
๒๕๕๘

จังหวัดนครราชสีมา
(โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส
Dusit Princess)

จั ง หวั ด นครราชสี ม า ชั ย ภู มิ บุ รี รั ม ย์ ศรี ส ะเกษ
สุรินทร์ อุบลราชธานี อ่านาจเจริญ ยโสธร
(พื้นที่ต่ารวจภูธร ภาค ๓)

๓๐๙

วันพุธที่ ๒๐
พฤษภาคม
๒๕๕๘

จังหวัดชลบุรี
(โรงแรมชลจันทร์พัทยา
รีสอร์ท)

จั ง หวั ด ชลบุ รี ฉะเชิ ง เทรา ระยอง จั น ทบุ รี
นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ตราด
(พื้นที่ต่ารวจภูธร ภาค ๒)

๒๕๖

ระยะเวลา
ด่าเนินการ

พื้นที่ด่าเนินการ

จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการอบรม
(ตามพื้นที่ต่ารวจภูธรภาค)

จ่านวนผู้เข้าร่วม
(คน)

วันพุธที่ ๑๐
มิถุนายน
๒๕๕๘

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(โรงแรมวรบุรี อโยธยา
คอนเวนชั่น รีสอร์ท)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สระบุรี ชัยนาท
สมุทรปราการ ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี
(พื้นที่ต่ารวจภูธร ภาค ๑)

๒๔๗

วันพุธที่ ๒๔
มิถุนายน
๒๕๕๘

จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
(โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แควร์) ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี

๒๕๕

(พื้นที่ต่ารวจภูธร ภาค ๗)

วันพุธที่ ๒๖
สิงหาคม
๒๕๕๘

จังหวัดเชียงใหม่
(โรงแรมดิเอ็มเพรส)

จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เชี ย งราย พะเยา น่ า น แพร่
แม่ฮ่องสอน ล่าพูน ล่าปาง
(พื้นที่ต่ารวจภูธร ภาค ๕)

๒๑๕

วันพุธที่ ๙
กันยายน
๒๕๕๘

จังหวัดขอนแก่น
(โรงแรมเจริญธานี)

จั ง หวั ด ขอนแก่ น กาฬสิ น ธุ์ นครพนม บึ ง กาฬ
มหาสารคาม มุ ก ดาหาร ร้ อ ยเอ็ ด เลย สกลนคร
หนองคาย หนองบัวล่าภู อุดรธานี
(พื้นที่ต่ารวจภูธร ภาค ๔)

๓๑๘

๒,๑๕๑

คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรมได้ด่าเนินการจัดท่าโครงการ
อบรมเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน เรื่อง “การป้องกันการทรมานและการประติบัติ หรือ การลงโทษอื่น
ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี ในประเทศไทย” ประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งด่าเนินการใน
พื้นที่ต่ารวจภูธรภาค ๑ – ๘ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ จ่านวน ๒,๑๕๑ คน รวม ๖๙ จังหวัด กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ต่ารวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองผู้ก่ากับการฯ และระดับผู้ก่ากับการฯ ขึ้นไป อัยการประจ่า
ส่านักงานอัยการสูงสุดที่รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ผู้บัญชาการ
เรื อนจ่ ากลาง เรื อนจ่ าพิเศษ เรื อนจ่ าจั งหวัด เรือนจ่าอ่าเภอ เรือนจ่าชั่วคราว ผู้ อ่านวยการทัณฑสถาน และ
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ปฏิบัติงานในเรือนจ่า/ทัณฑสถาน ผู้อ่านวยการฯ และเจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัด ผู้อ่านวยการฯ และเจ้าหน้าที่ส่านักงานคุมประพฤติจังหวัด ผู้อ่านวยการฯ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์

๒

ด่ารงธรรมจังหวัด หัวหน้าส่านักงานยุติธรรมจังหวัด ประธานสภาทนายความจังหวัด เจ้าหน้าที่ทหารสังกัดกองทัพ
ภาคที่ ๑ – ๔ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและมีภารกิจหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรม
๒. การด่ าเนินงานของคณะอนุกรรมการปฏิ บัติการยุทธศาสตร์ ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ระยะเวลา
ด่าเนินการ

พื้นที่ด่าเนินการ

ระหว่างวันที่
๒๙ – ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๘

พื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการอบรม
(ตามพื้นที่ต่ารวจภูธรภาค)
จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส

จ่านวนผู้เข้าร่วม
(คน)
๗๖

คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ด่าเนินการ
จัดท่าโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ
หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี ประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งด่าเนินการในพื้นที่
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ จ่านวน ๗๖ คน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร
เจ้าหน้าที่ต่ารวจ และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ที่ปฏิบัติงานด้านการติดตามจับกุม ควบคุมตัว และซักถามผู้ต้องสงสัย
ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส
ความหมายของค่าว่า “การทรมาน” ตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ (CAT) มีองค์ประกอบ ๓ ประการ
ได้แก่ ๑. การกระท่าโดยเจตนาที่ ท่าให้ เกิ ด ความเจ็บ ปวดหรือ ความทุก ข์ ทรมานอย่ างสาหั ส ไม่ว่าทางกาย
หรือทางจิตใจ ๒. โดยที่เจ้าพนักงานของรัฐมีความเกี่ยวข้องไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และ ๓. เพื่อความมุ่งประสงค์
เฉพาะที่จ ะให้ไ ด้ม าซึ่ง ข้อ สนเทศหรือ ค่า สารภาพจากบุค คลนั้น หรือจากบุคคลที่สาม เพื่อลงโทษบุคคลนั้น
ส่าหรับการกระท่าซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สามได้กระท่า หรือถูกสงสัยว่าได้กระท่า เพื่อข่มขู่หรือขู่เข็ญบุคคลนั้น
หรือบุคคลที่สาม อื่นใดบนพื้นฐานของการเลือกปฏิบัติ ส่าหรับค่านิยามของค่าว่า “การทรมาน” นั้น เนื่องจาก
ประมวลกฎหมายอาญาของไทยที่ใช้บังคับ ในปัจจุบัน ไม่มีบทบัญญัติจ่ากัดความโดยเฉพาะ ประเทศไทยจึงตีความ
เข้าใจความหมายของค่าดังกล่าวตามประมวลกฎหมายอาญาที่ใช้บังคับในปัจจุบัน
ปัญหาการทรมานในประเทศไทย สรุปได้ ดังนี้
๑. มีก ารทรมานโดยการซ้อ ม ท่า ร้า ยร่า งกาย และการขู่เ ข็ญ ให้ก ลัว เพื่อ “ขยายผล”
เพราะเชื่อว่าบุคคลนั้นกระท่าผิดจริง
๒. มีรูปแบบหลากหลาย เช่น คลุมศีรษะ เตะ ต่อย ช็อตไฟฟ้า และใช้บุหรี่จี้
๓. ผู้ถูกกล่าวหามักเป็นทหารหรือต่ารวจที่ปฏิบัติการภายใต้กฎหมายพิเศษ โดยเกิดขณะหรือ
หลังการจับกุม และเกิดในสถานที่ควบคุมตัวที่ปกปิดห้ามเยี่ยม
๔. สภาพสถานที่ควบคุมไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์สากล
๓

๕. ผู้เสียหายมีอุปสรรคในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ภาพรวมของการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ และปัญหาอุปสรรค
การด่าเนินการเพื่อปฏิบัติตามอนุสั ญญาฯ ในภาพรวม หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะในระดับ
ผู้บริหารหน่วยงาน เช่น กระทรวงกลาโหม ส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ ได้มีความตื่นตัว
ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ โดยหน่วยงานส่วนใหญ่ได้มีการจัดท่าหนังสือเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
รับทราบและมีแนวทางปฏิบัติที่ไม่ให้มีการก่อให้เกิดการทรมาน หรือทารุณกรรม หรือการเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้
ได้มีการก่าหนดมาตรฐานของการด่าเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ไว้ เพื่อให้ค่านึงถึง
การปฏิบัติตามหลักประกันสิทธิมนุษยชนด้วย นอกจากนี้ ในหลายหน่วยงาน เช่น กองทัพบก ส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ
ได้จัดให้มีวิชาสิทธิมนุษยชนในหลักสูตรที่ใช้อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานได้รับทราบ
เป็นพื้นฐานของการด่าเนินการ อย่างไรก็ตาม ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ยังคงปรากฏอยู่
ผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติและในพื้นที่หลายท่าน ยังไม่มีความรับรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาฯ
และพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ อย่างทั่วถึง อีกทั้งกระบวนการที่ใช้กับการด่าเนินคดีแก่ผู้ที่กระท่า
ความผิดเกี่ยวกับการทรมานยังไม่ได้ก่าหนดไว้เป็นลักษณะเฉพาะ จึงท่าให้การรวบรวมข้อมูลว่ากรณีใดเป็นการกระท่าที่ถือว่า
เป็นการทรมานตามอนุสัญญาฯ ต้องใช้การเทียบเคียงกฎหมายไทยที่มีอยู่ และมีผลให้ไม่มีหน่วยงานใดที่จัดระบบการเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานในการกระท่าที่เข้าข่ายการทรมานตามอนุสัญญาฯ
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในกระบวนการยุติธรรม
๑. ก่อนการจับกุมผู้ต้องหา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสืบสวนหาข่าว หากมีระยะเวลาน้อยเกินไป
ก็อาจจะเกิดการสุ่มเสี่ยงในการทรมาน ในขั้นตอนการจับกุม การหาพยานหลักฐาน การหาข้อมูลเครือข่ายให้ได้มากที่สุด
การสอบสวนเพื่อขยายผล เช่น กรณีคดีการจับกุมยาเสพติด ก็อาจก่อให้เกิดการสุ่มเสี่ยงในการทรมาน ขั้นตอน
การส่งตัวผู้ต้องหาก็อาจเกิดการสุ่มเสี่ยงการทรมานบ้างในบางครั้ง
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในชุดการจับกุม ชุดสืบสวน ชุดสอบสวน ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐานและขอบเขตการทรมาน รวมทั้งอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ในทางปฏิบัติ จึง ท่าให้เกิดปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
๓. เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดอุปกรณ์ในการสืบสวนสอบสวน การแสวงหาข้อเท็จจริง ขาดงบประมาณ
และการสนับสนุนด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน เนื่องจากในปัจจุบันผู้ร้ายใช้เทคโนโลยี
ในการปฏิบัติงาน แต่เจ้าหน้าที่ต่ารวจขาดเครื่องมือในการตรวจค้นที่มีประสิทธิภาพ จึงท่าให้เกิดปัญหาอุปสรรค
ไม่สามารถท่างานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้
๔. ปัญหาในข้อกฎหมายกรณีต่ารวจไม่มีอ่านาจออกหมายค้น ซึ่งต้องขอหมายค้นจากศาล ท่าให้การปฏิบัติงาน
อาจจะประสบปัญหาล่าช้าในการเข้าไปหาพยานหลักฐาน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเจ้าหน้าที่ต่ารวจไม่ได้ ต้องการ
ละเมิดสิทธิของผู้ใด แต่ที่ต้องด่าเนินการก็เพราะต้องปฏิบัติหน้าที่และเพื่อป้องกันสิทธิของผู้เสียหาย เช่น การถูกกระท่า
๔

การถูกฆ่า หรือในกรณีเมื่อท่าจดหมายไปถึงผู้ใหญ่บ้าน ก่านัน และผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น เพื่อขอตรวจค้นบ้านของผู้ต้องสงสัย
แต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับความร่วมมือ
๕. หากเป็นคดีใหญ่และเป็นคดีที่ส่าคัญ ผู้บังคับบัญชา สื่อมวลชน และสังคมจะกดดันเจ้าหน้าที่
ระดับผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นหากผู้ต้องสงสัยไม่ยอมรับสารภาพ จ่าเป็นที่เจ้าหน้าที่จะต้องใช้วิธีการหนึ่งวิธีการใดเพื่อให้ได้มา
ซึ่งค่ารับสารภาพ จึงเป็นเหตุให้อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงกรณีการซ้อมทรมานและการใช้ความรุนแรงต่อผู้ต้องหา
๖. เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ความเห็นว่า กฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนให้การคุ้มครองสิทธิและ
ให้ความส่าคัญในสิทธิของผู้ต้องหา แต่ไม่ค่อยให้ความส่าคัญกับสิทธิของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็น ผู้ปฏิบัติงาน ท่างาน
เพื่อความสงบเรี ยบร้ อยของประเทศชาติบ้ านเมื องและเพื่ อส่ วนรวม ทั้งที่ส่ วนใหญ่กรณี ต่างๆ ที่เกิด ขึ้ น นั้ น
ผู้ต้องหาเป็นผู้กระท่าความผิดและละเมิดสิทธิมนุษยชน
๗. ปัญหาเรื่องศาสนา กรณีการตรวจค้นเรื่องยาเสพติดในชุมชนมุสลิม หากกรณีใช้สุนัขดมกลิ่น
หรือการไม่ถอดรองเท้าในการขึ้นบ้านเมื่อต้องตรวจค้น ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
๘. กรณีปัญหาผู้กระท่าผิดซ้่าซากและไม่รับสารภาพผิด เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจจ่าเป็นต้องใช้วิธีการ
อย่างใดอย่างหนึ่งในการน่ามาซึ่งการรับสารภาพ อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงในการท่าร้ายร่างกายผู้ต้องหาในกรณีที่จ่าเป็น
๙. เจ้าหน้าที่ต่ารวจเป็นอาชีพที่ถูกคาดหวังจากสังคมและประชาชน การสืบสวนสอบสวนคดี
จึงต้องด่าเนินการให้เสร็จอย่างรวดเร็วอย่างช้าไม่เกิน ๕ วัน แต่ในการปฏิบัติจริง กระบวนการสืบสวนสอบสวนมีขั้นตอน
ยกกรณีตัวอย่างคดีเกี่ยวกับการลักทรัพย์ซึ่งมีจ่านวนมากที่สุด ปัจจัยส่าคัญในการท่างานของเจ้าหน้าที่ต่ารวจ คือ
ต้องการให้ผู้เสียหายเจ้าทุกข์ได้รับความยุติธรรมอย่างรวดเร็วที่สุด และเพื่อให้ผู้เสียหายมีความพึงพอใจมากที่สุด
แต่ปัญหาที่พบบ่อยครั้งมากที่สุด คือ ผู้ต้องหาส่วนใหญ่จะท่าผิดซ้่าซากและจะไม่ยอมรับสารภาพ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่รัฐผู้เข้ารับการอบรม
๑. ด้านการปฏิบัติงาน
๑.๑ ผู้บังคับบัญชาควรขยายผลการให้ความรู้และแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องการป้องกันการทรมาน หลังจากได้รับความรู้จากการอบรมแล้ว
๑.๒ ก่าหนดให้มีห้องซักถามผู้ต้องหาโดยเฉพาะ และให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิ ด
บันทึกภาพการซักถามและการสอบสวนทุกขั้นตอน โดยจัดให้มีทนายความร่วมรับฟังในระหว่างการสอบสวนด้วย
๑.๓ จัดให้มีแพทย์ตรวจร่างกายผู้ต้องหาหรือผู้ต้องขัง ทั้งก่อนและหลังการซักถาม
๑.๔ ควรแก้กฎหมายในเรื่องของการขอหมายค้น ให้เจ้าหน้าที่ต่ารวจมีอ่านาจโดยตรง
โดยการให้อ่านาจเจ้าหน้าที่ต่ารวจเข้าไปตรวจค้ นได้ โดยไม่ต้องรอหมายจับจากศาล และควรมีการประชุม
หารื อการท่างานและประสานความร่ ว มมือกันระหว่างบุคลากรในกระบวนการยุติธ รรม เช่น ผู้ พิพากษา
ทนายความ ต่ารวจ อัยการ ฯลฯ
๑.๕ การใช้เครื่องพันธนาการต้องกระท่าในกรณีความจ่าเป็นเพื่อป้องกันการหลบหนี
ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามพฤติการณ์ที่เกิดขึ้น
๕

๒. ด้านการพัฒนาการศึกษาและการฝึกอบรม
๒.๑ ควรให้ความส่าคัญในเรื่องการศึกษาโดยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและ
หน้าที่ของพลเมือง เริ่มตั้งแต่ระดับเยาวชน เช่น วิชาที่เกี่ยวกับหน้าที่พลเมือง ศีลธรรม มนุษยธรรม และ
ศาสนา ซึ่งถูกถอดออกไปจากวิชาหลัก จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท่าให้ในปัจจุบันเด็กและเยาวชนมีปัญหาและไม่กลัว
การกระท่าผิด ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการควรบรรจุเรื่องสิทธิมนุษยชนเข้าไว้ในบทเรียนตั้งแต่ระดับประถม
จนถึงระดับอุดมศึกษา
๒.๒ จัดให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทางตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจริง เช่น สายพนักงาน
สืบสวนควรให้ความรู้เฉพาะทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ สายพนักงานสอบสวน สายต่ารวจตระเวนชายแดน เป็นต้น
ทั้ งนี้ การจั ด อบรมเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ มี ค วามรู้ ค วามช านาญในงานเฉพาะที่ รั บ ผิ ด ชอบควรเป็ น นโยบายที่ ต้ อ ง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น เจ้าหน้าที่ซักถาม มีการอบรมเกี่ยวกับวิธีการซักถาม เจ้าหน้าที่จับกุม อบรม
เกี่ยวกับวิธีการจับกุมสมัยใหม่ ในการจับกุมเราต้องอาศัยวิทยาศาสตร์ที่เราพิสูจน์ได้ว่านี่คือความจริง และไม่สามารถ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ได้
๒.๓ ควรต้องปรับทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับชั้นให้ได้ว่า เจ้าหน้าที่ รัฐมิใช่ผู้ที่
อยู่เหนือผู้อื่น การปรับทัศนคติในเรื่องดังกล่าวจะต้องปรับตั้งแต่ระดับโรงเรียน ต้องให้การศึกษาและการอบรม
ให้ความรู้เรื่องการต่อต้านการทรมานอย่างสม่่าเสมอทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
๒.๔ สร้างหลักสูตรและคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และเพื่อป้องกัน
มิให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องตกเป็นจ่าเลยของสังคม
๓. ด้านการพัฒนาการท่างาน เทคโนโลยี และเครื่องมือ
๓.๑ ควรจะต้องใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยีต่างๆ สมัยใหม่เข้ามาใช้ใน
การจับ กุม การสืบ สวน การสอบสวน และการได้มาซึ่งค่ารับสารภาพมากขึ้น รวมถึงต้องพัฒ นาบุคลากร
ที่ ท่ างานเกี่ ยวข้ องกั บกระบวนการยุ ติ ธรรม ทั้ งด้ านวิ ชาการ กฎหมายต่ างๆ เทคโนโลยี และเครื่ องมื อในการ
ปฏิบัติงานสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน
๓.๒ ควรมีการบูรณาการการฝึกอบรม เช่น การฝึกอบรมร่วมกันของเจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม และควรให้หน่วยงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
แต่ละฝ่ายเรียนรู้งานซึ่งกันและกัน
๓.๓ ควรมีส่านักงานนิติวิทยาศาสตร์ในทุกจังหวัด และเปิดบริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๔. ด้านกฎหมาย
๔.๑ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. ...
ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อร่างกฎหมายดังกล่าวว่า มีผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต่ารวจถือเป็นจ่าเลยแรกของสังคม โดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ต่ารวจถูกมองว่า
๖

กระท่าการเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายก่าหนด ทั้งนี้ อาจเป็นผลมาจากนโยบายของผู้บังคับบัญชา กล่าวคือ
มีนโยบายเน้นจ่านวนในการจับกุมเป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน ซึ่งถ้าหากยังมีนโยบายดังกล่าว เจ้าหน้าที่
ต่ารวจผู้ปฏิบัติงานจะได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้อย่างแน่นอน ดังนั้น ควรจะต้องมีการแก้ไข
เพิ่มเติมปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกรณีการถูกด่าเนินคดี โดยเริ่มตั้งแต่การกระท่า
ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ต่ารวจชุดสืบสวน และเจ้าหน้าที่ต่ารวจชุดจับกุม จะเป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีความสุ่มเสี่ยงมากทีส่ ดุ
ทั้งนี้ เนื่องจากในขณะที่มีการจับกุมผู้ต้องหา การด่าเนินการขั้นต่อไปคือ จะต้องมีการขยายผล หากเกิด กรณี
ผู้ต้องหาไม่รับสารภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจ่าเป็นต้องใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งในการน่ามาซึ่งการรับสารภาพ
อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงในการท่าร้ายร่างกายผู้ต้องหาในกรณีที่จ่าเป็น ดังนั้นเมื่อมีร่างกฎหมายฉบับดังกล่ าว
เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จึงควรมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
เช่น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ว่าเห็นด้วยกับการใช้กฎหมายฉบับนี้หรือไม่
๔.๒ ควรปรั บ ปรุงกฎหมายให้ เอื้ อ อ่า นวยต่ อ การท่า งานของเจ้าหน้า ที่ และเน้ น
กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองผู้ปฏิบัติงาน เช่น ให้เจ้าหน้าที่ต่ารวจมีอ่านาจออกหมายค้นโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ในการท่างานที่รวดเร็วยิ่งขึ้นและเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหาย
๔.๓ เห็นควรก่าหนดให้มีข้อยกเว้นบ้าง เช่น ตัวอย่างกรณีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง
กรณีความผิดเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด ซึ่งการจับกุมกรณี ดังกล่าวจะต้องมีการขยายผลการจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้อง
จึงควรก่าหนดให้มีข้อยกเว้น
๔.๕ ขอให้มีบทบัญญัติใน พ.ร.บ. เป็นข้อยกเว้นส่าหรับเจ้าหน้าที่ต่ารวจในการได้มา
ซึ่งข้อมูลจากคนร้ายหรือผู้ต้องหาคดี ในคดีที่มีภยันตรายใกล้จะถึงตัว ควรให้เจ้าหน้าที่ต่ารวจซักถามคนร้ายอย่างเข้มข้น
เพื่อให้ได้ข้อมูลมาระงับเหตุภยันตรายที่ใกล้จะถึงตัว เช่น กรณีการวางระเบิดในที่ที่มีประชาชนเป็นจ่านวนมาก
และใกล้จะระเบิดในอีกไม่กี่นาที ซึ่งกรณีดังกล่าว วิทยากรได้น่าเสนอเป็นกรณีตัวอย่างว่า เกิดกรณีลักษณะเช่นนี้
ทีป่ ระเทศเยอรมัน ซึ่งศาลสั่งให้รอลงอาญาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ
๔.๖ ควรสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าถึงกฎระเบียบที่ก่าหนดไว้อย่างถูก ต้อ ง
ชัดเจน และสม่่าเสมอ ควรมีการทบทวนกฎหมาย กฎ และระเบียบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพราะถ้าหากเจ้าหน้าที่
ของรัฐไม่ทราบกฎและระเบียบต่างๆ อาจเกิดการสุ่มเสี่ยงที่จะกระท่าความผิดได้
๔.๗ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. ...
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ ให้ความเห็นว่า การปฏิบัติต่อเด็กไม่สามารถใช้มาตรฐานเดียวกันต่อเด็กทุกคนได้
กฎหมายฉบับ นี้จึงท่าให้เจ้าหน้าที่ป ฏิบัติงานยากขึ้น เนื่องจากต้องท่างานด้วยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
อาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติเพิกเฉยต่อการท่างาน (ใส่เกียร์ว่าง) รวมทั้งเจ้าหน้าที่อาจจะขาดขวัญก่าลังใจในการท่างาน
๔.๘ หน่วยงานสังกัด ราชทัณฑ์ให้ความเห็นว่า เมื่อ เทียบเคียงร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... กับ พ.ร.บ. คุ้มครองสิทธิฯ ว่า
ให้สิทธิกับผู้ต้องขังมากเกินไปจนเจ้าหน้าที่เกิดความยากล่าบากในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น กฎหมายควรมี
ข้อยกเว้นบางประการในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วย ควรรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียก่อน
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จะให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ รวมทั้งสัดส่วนจ่านวนเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กับจ่านวนนักโทษไม่สัมพันธ์กัน และ
นักโทษบางส่วนเป็นนักโทษคดีรุนแรงและเป็นนักโทษคดีส่าคัญ หากไม่มีมาตรการบางอย่างในการควบคุม
ผู้ต้องขัง เช่น การใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขัง จะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตาม
เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้เพราะจะถือเป็นกรอบในการท่างานของเจ้าหน้าที่ไม่ให้ กระท่าการละเมิดสิ ทธิ
มนุษยชนต่อบุคคลอื่น แต่ควรมีข้อยกเว้นบางประการเพื่ออ่านวยความสะดวกและคุ้มครองการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และควรมีการสนับสนุนอย่างอื่นจากรัฐด้วย
๔.๙ หน่วยงานทหารสังกัดกองทัพภาค เสนอให้มีการก่าหนดแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในการให้ผู้ต้องหารับสารภาพ กรณีที่มีมูลชี้ชัดว่า หากบุคคลผู้นั้นกระท่าผิดจริง ควรมีแนวปฏิบัติอย่างไร
๔.๑๐ ส่านักงานคุมประพฤติให้ความเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน
และการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... จะไม่กระทบต่อการท่างานของส่านักงานคุมประพฤติ เพราะเป็นหน่วยงานปลายทาง
อย่างไรก็ตาม ได้เสนอให้รัฐมีมาตรการรองรับในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น เพิ่มอัตราก่าลัง งบประมาณ เทคโนโลยี
ที่สนับสนุนในการปฏิบัติงาน การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยก่าหนดกรอบระยะเวลาในการด่าเนินงาน
ก่อนบังคับใช้กฎหมาย
๔.๑๑ ในการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคล
ให้สูญหาย พ.ศ. .... ควรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศ เพื่อท่าให้การบังคับใช้กฎหมาย
ประสบผลส่าเร็จตามความมุ่งหมาย ทั้งนี้รวมไปถึงการให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวด้วย

----------------------------------------------------

๘

