รายงานของคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ เกี่ยวกับ
การปฏิ บตั ิ ตามอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมาน
และการประติ บตั ิ หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ยา่ ยีศกั ดิ์ ศรี
******************
กฎหมายภายในของประเทศไทยที่รองรับบทบัญญัติของอนุสญ
ั ญาต่ อต้านการทรมานฯ
1. รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รับรองสิทธิของบุคคลที่จะไม่ถูกกระทา
ทรมาน โดยมาตรา 32 วรรคสอง ของรัฐธรรมนู ญฯ ได้บญ
ั ญัติไว้ว่า การทรมาน ทารุณกรรม หรือการ
ลงโทษด้วยวิธกี ารโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระทามิได้ แต่การลงโทษตามคาพิพากษาของศาลหรือ
ตามทีก่ ฎหมายบัญญัตไิ ม่ถอื ว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธกี ารโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม
2. ประมวลกฎหมายอาญาของไทยทีใ่ ช้บงั คับในปจั จุบนั ไม่มบี ทบัญญัตใิ ห้การทรมานตามนิยามในข้อ 1
ของอนุสญ
ั ญาฯ เป็นฐานความผิดเฉพาะ แต่มบี ทบัญญัตเิ กีย่ วกับฐานความผิดอื่นทีอ่ าจนามาใช้เพื่อ
รองรับการปฏิบตั ติ ามอนุสญ
ั ญาฯ ได้ เช่น ความผิดฐานทาร้ายผูอ้ ่นื ทีท่ าให้ผนู้ นั ้ ได้รบั อันตรายทางกาย
หรือใจ (มาตรา 289, 295-298) การบังคับขืนใจผูอ้ ่นื โดยการทาร้าย (มาตรา 309) และการกักขังหน่วง
เหนี่ยวและการลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่ (มาตรา 310 และ 312-313) เป็นต้น (รายละเอียดตามเอกสาร
ผนวก) อย่างไรก็ดี ประมวลกฎหมายอาญาไม่ได้ระบุเกีย่ วกับวัตถุประสงค์ของการกระทาผิดดังกล่าว
ตามนิยามของการทรมานตามข้อ 1 ของอนุสญ
ั ญาฯ ทีร่ ะบุว่า การทรมานตามอนุสญ
ั ญาฯ จะต้องเป็น
การกระทาทีม่ คี วามมุง่ ประสงค์ 3 ประการ กล่าวคือ (1) เป็นการกระทาเพื่อให้ได้มาซึง่ ข้อมูลหรือคารับ
สารภาพของผูถ้ ูกทรมานหรือบุคคลทีส่ าม (2) เป็นการกระทาเพื่อลงโทษผูน้ นั ้ จากสิง่ ทีผ่ นู้ นั ้ หรือบุคคลที่
สามได้กระทาไปหรือเชื่อว่าได้กระทาไป หรือ (3) เป็นการกระทาทีเ่ กิดจากการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุ
ต่างๆ ดังนัน้ ประเทศไทยจึงทาคาแถลงตีความเข้าใจความหมายของการกระทาทรมานในข้อ 1 ของ
อนุสญ
ั ญาฯ ตามบทบัญญัตขิ องประมวลกฎหมายอาญาทีม่ อี ยู่
3. บทบัญญัตคิ วามผิดทีอ่ าจนามาปรับใช้เพื่อรองรับการดาเนินการให้เป็ นไปตามอนุสญ
ั ญาฯ ตามข้อ 2
ข้างต้นมิได้เป็ นบทบัญญัตทิ ใ่ี ช้บงั คับเฉพาะกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ซึง่ เป็ นความมุง่ หมายของอนุสญ
ั ญาฯ
ตามนิยามในข้อ 1 แต่มผี ลใช้บงั คับกับบุคคลทัวไปซึ
่ ง่ รวมถึงเจ้าหน้าทีข่ องรัฐด้วย อย่างไรก็ดี ประมวล
กฎหมายอาญาได้กาหนดความผิดสาหรับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบไว้เป็นการเฉพาะใน
มาตรา 157 ซึง่ ระบุว่า “ผูใ้ ดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบ เพื่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผหู้ นึ่งผูใ้ ด หรือปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยทุจริต ต้องระวางโทษจาคุกตัง้ แต่
1 – 10 ปี หรือปรับ ตัง้ แต่ 2,000 – 20,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ” ดังนัน้ หากเจ้าหน้าทีร่ ฐั ใช้อานาจ
โดยมิชอบในการทรมานบุคคลใด เจ้าหน้าทีผ่ นู้ นั ้ ย่อมต้องรับโทษตามมาตรา 157 ด้วย
4. สาหรับบทบัญญัตขิ องอนุสญ
ั ญาฯ ในข้อ 2.3 ทีร่ ะบุว่าคาสังผู
่ บ้ งั คับบัญชาไม่สามารถนามาอ้างเป็ น
เหตุผลในการทรมานได้นนั ้ มาตรา 70 ของประมวลกฎหมายอาญาอาจนามาใช้เพื่อรองรับพันธกรณีใน
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ข้อนี้ได้ โดยมาตรา 70 ระบุไว้ว่า “ผูใ้ ดกระทาตามคาสังของเจ้
่
าพนักงาน แม้คาสังนั
่ น้ จะมิชอบด้วย
กฎหมาย ถ้าผูก้ ระทามีหน้าทีห่ รือเชื่อโดยสุจริตว่ามีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ าม ผูน้ นั ้ ไม่ตอ้ งรับโทษเว้นแต่
จะรูว้ ่าคาสังนั
่ น้ เป็ นคาสังซึ
่ ง่ มิชอบด้วยกฎหมาย” ดังนัน้ เจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีก่ ระทาทรมานตามคาสังของ
่
ผูบ้ งั คับบัญชา หากกระทาไปโดยรูว้ ่าเป็ นคาสังที
่ ม่ ชิ อบด้วยกฎหมาย ก็ตอ้ งรับผิดในการกระทานัน้
รวมไปถึงบุคคลอื่นทีก่ ระทาทรมานตามคาสังของเจ้
่
าหน้าทีร่ ฐั หากกระทาไปโดยรูว้ ่าเป็นคาสังที
่ ม่ ชิ อบ
ด้วยกฎหมาย ก็ตอ้ งรับผิดด้วยเช่นกันตามมาตรา 70 นี้
5. กฎหมายภายในทีร่ องรับบทบัญญัตขิ องอนุสญ
ั ญาฯ ในข้อ 4.1 และ 4.2 ได้แก่ ประมวลกฎหมาย
อาญาซึง่ มีบทบัญญัตใิ ห้ผทู้ พ่ี ยายามกระทาความผิดและผูท้ ส่ี นับสนุนการกระทาความผิดต้องได้รบั โทษ
โดยมาตรา 80 วรรค 2 กาหนดว่าผูท้ พ่ี ยายามกระทาความผิด ต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษ
ทีก่ ฎหมายกาหนดไว้สาหรับความผิดนัน้ และมาตรา 83 และ 84 กาหนดว่า ผูท้ ร่ี ว่ มกระทาความผิดและ
ผูท้ ใ่ี ช้หรือยุยงส่งเสริมให้ผอู้ ่นื กระทาความผิด ถือว่าผูน้ นั ้ เป็นผูก้ ระทาความผิดและต้องรับโทษตามที่
กฎหมายกาหนดไว้สาหรับความผิดนัน้ สาหรับผูท้ ม่ี สี ่วนช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทาความผิด
มาตรา 86 ของประมวลกฎหมายอาญากาหนดให้ผนู้ นั ้ ต้องรับโทษสองในสามส่วนของโทษทีก่ าหนดไว้
สาหรับความผิดทีส่ นับสนุนนัน้
6. ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาของไทยมีบทบัญญัตทิ ป่ี ้ องกันบุคคลจากถูกกระทาทรมาน
โดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในขัน้ ตอนของการตรวจค้น จับกุม และคุมขังตามข้อ 2.1 ของอนุสญ
ั ญาฯ โดยการ
กาหนดให้การตรวจค้นและจับกุมต้องมีหมายศาล (มาตรา 57 และ 78) การกาหนดให้เจ้าหน้าทีต่ อ้ งนา
ตัวผูถ้ ูกจับกุมไปยังทีท่ าการของพนักงานสอบสวนโดยทันที การรับรองสิทธิของผูถ้ ูกจับกุมในการติดต่อ
กับญาติหรือผูซ้ ง่ึ ผูถ้ ูกจับไว้วางใจ (มาตรา 83-84) การห้ามควบคุมตัวผูถ้ ูกจับนานเกินกว่าทีจ่ าเป็น และ
การนาตัวผูถ้ ูกจับกุมไปศาลภายใน 48 ชัวโมงเพื
่
่อขอขยายเวลาการควบคุมตัว (มาตรา 87) สิทธิของ
ผูถ้ ูกจับกุมในการขอให้ศาลไต่สวนการคุมขังโดยมิชอบ (มาตรา 90) สิทธิของผูถ้ ูกจับกุมทีจ่ ะให้
ทนายความหรือผูซ้ ง่ึ ตนไว้วางใจเข้าฟงั การสอบปากคาตนได้ในชัน้ สอบสวน ได้รบั การเยีย่ มหรือติดต่อ
กับญาติ และได้รบั การรักษาพยาบาลโดยเร็วเมือ่ เจ็บปว่ ย (มาตรา 7/1) สิทธิทจ่ี ะมีทนายความช่วยเหลือ
ในระหว่างการสอบสวน (มาตรา 8 และมาตรา 134/1) สิทธิทจ่ี ะได้รบั การปล่อยตัวชัวคราว
่
(มาตรา 107)
และสิทธิทจ่ี ะไม่ถูกบังคับให้รบั สารภาพ (มาตรา 135) ส่วนมาตรา 226/1 ของประมวลกฎหมายวิธ ี
พิจารณาความอาญา เป็ นบทบัญญัตทิ ร่ี องรับพันธกรณีตามข้อ 15 ของอนุสญ
ั ญาฯ ทีห่ า้ มมิให้ศาลรับฟงั
พยานหลักฐานทีไ่ ด้มาโดยมิชอบ เว้นแต่การรับฟงั พยานหลักฐานนัน้ จะเป็นประโยชน์ต่อการอานวยความ
ยุตธิ รรม
7. ที่ผ่านมา ได้มคี วามพยายามปรับแก้กฎหมายภายในเพื่อรองรับ การดาเนินการตามอนุ สญ
ั ญาฯ
ซึ่งมี 2 แนวทาง แนวทางแรกเป็ นแนวทางที่เสนอโดยองค์กรภาคประชาสังคมบางองค์กรที่เห็นว่า
การปรับปรุงกฎหมายควรใช้วธิ กี ารออกเป็ นกฎหมายเฉพาะเพื่อให้สามารถบัญญัตขิ อ้ กาหนดต่างๆ ที่
ระบุในอนุสญ
ั ญาฯ ไว้ในกฎหมายได้อย่างครบถ้วน รวมทัง้ ให้มกี ารจัดตัง้ กลไกเพื่อทาหน้าทีส่ บื สวน
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สอบสวนคดีทรมานขึน้ ใหม่แทนเจ้าหน้าทีต่ ารวจเพื่อประกันความเป็นอิสระในการสืบสวนสอบสวน
ส่วนอีกแนวทางหนึ่งเป็ นแนวทางทีด่ าเนินการโดยหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเห็นว่า ประมวลกฎหมาย
อาญาและประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาที่มอี ยู่สามารถรองรับบทบัญญัตขิ องอนุ สญ
ั ญาฯ
ได้ในระดับหนึ่งแล้ว จึงอาจเพียงปรับแก้กฎหมายที่มอี ยู่เพิม่ เติมให้ครบถ้วน ในเรื่องนี้ กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุตธิ รรม ได้ร่วมกับคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุตธิ รรม และ
สิทธิมนุษยชน สภาผูแ้ ทนราษฎร จัดทาร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญาและ
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาเพื่อกาหนดให้การทรมานตามนิยามของอนุสญ
ั ญาฯ เป็น
ฐานความผิดเฉพาะและกาหนดบทลงโทษทีเ่ หมาะสมกับความร้ายแรงของการกระทาความผิดดังกล่าว
รวมทัง้ เพื่อให้ผถู้ ูกกระทาทรมานสามารถร้องขอต่อศาลเพื่อให้มกี ารยุตกิ ารกระทาทรมานได้เพื่อ
คุม้ ครองบุคคลดังกล่าวตามข้อ 13 ของอนุสญ
ั ญาฯ โดยได้มกี ารจัดการรับฟงั ความเห็นจากภาคส่วน
ต่างๆ รวมทัง้ จากองค์กรภาคประชาสังคมด้วย
8. กสม. มีขอ้ สังเกตในส่วนของร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญาที่จดั ทาโดยกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับ คณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุตธิ รรม และสิทธิมนุษยชน
สภาผูแ้ ทนราษฎรว่า ถ้อยคาในร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวอาจยังไม่สอดคล้องกับนิยามของการทรมาน
ตามอนุ สญ
ั ญาฯ อย่างครบถ้วน ได้แก่ (1) การกาหนดให้การกระทาความผิดฐานทาร้ายร่างกายที่
เป็นเหตุให้ผถู้ ูกกระทาได้รบั อันตรายต่อจิตใจเป็นการกระทาทรมานทีจ่ ากัดเฉพาะอันตรายทีส่ ่งผล
ในระยะยาว น่าจะยังไม่สอดคล้องกับนิยามของการทรมานตามข้อ 1 ของอนุสญ
ั ญาฯ (2) ร่าง พ.ร.บ.
ดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมเจตนาพิเศษของการทรมานทัง้ หมดตามอนุสญ
ั ญาฯ โดยยังไม่ครอบคลุมเรือ่ ง
การกระทาทรมานทีเ่ กิดจากการเลือกปฏิบตั ิ (3) ประเภทของเจ้าพนักงานของรัฐที่กาหนดไว้ในร่าง
กฎหมายดังกล่าว อาจยังไม่ชดั เจนว่าจะครอบคลุมเจ้าพนักงานของรัฐทุกประเภทที่ ปฏิบตั หิ น้าที่ใน
สถานที่ท่มี กี ารควบคุมบุคคลตามความมุ่ง หมายของอนุ สญ
ั ญาฯ เช่น เจ้าพนักงานของรัฐทีป่ ฏิบตั หิ น้าที่
ในสถาบันจิตเวช เป็นต้น และ (4) ยังไม่ได้มกี ารบัญญัตหิ า้ มการกระทาอื่นทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือการปฏิบตั ิ หรือการลงโทษทีย่ ่ายีศกั ดิ ์ศรีทไ่ี ม่ถงึ กับเป็นการทรมานตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในข้อ 16 ของ
อนุสญ
ั ญาฯ ไว้อย่างชัดแจ้ง
9. ข้อเสนอแนะ กสม. เห็นว่ารัฐบาลควรออกกฎหมายเฉพาะเพื่อรองรับการดาเนินการตาม
อนุสญ
ั ญาฯ โดยให้มมี าตรการและมาตรฐานขัน้ ต่าสอดคล้องกับอนุสญ
ั ญาฯ ทัง้ ในส่วนของนิยามของการ
ทรมานและการปฏิบตั หิ รือการลงโทษอื่นทีโ่ หดร้ายฯ และการให้หลักประกันว่าจะมีการสืบสวนสอบสวน
คดีการทรมานโดยพลันโดยปราศจากความลาเอียง อย่างไรก็ดี หากรัฐบาลจะใช้แนวทางปรับแก้
กฎหมายทีม่ อี ยู่ ก็ควรปรับนิยามของการทรมานในร่าง พ.ร.บ. แก้ไขประมวลกฎหมายอาญาให้
สอดคล้องกับข้อ 1 ของอนุ สญ
ั ญาฯ อย่างครบถ้วน ทัง้ ในส่วนของเจตนาพิเศษของการทรมานและ
ผลกระทบทางจิตใจทีไ่ ม่ควรมีขอ้ จากัดว่าต้องเป็นผลกระทบในระยะยาวเท่านัน้ นอกจากนี้ ควรมีการ
ปรับเนื้อหาในส่วนของเจ้าพนักงานของรัฐให้ครอบคลุม และควรมีการระบุให้การกระทาอื่นทีโ่ หดร้าย
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ไร้มนุษยธรรม หรือการประติบตั ิ หรือการลงโทษทีย่ ่ายีศกั ดิ ์ศรีตามข้อ 16 ของอนุ สญ
ั ญาฯ เป็ นความผิด
อาญาอย่างชัดแจ้งและมีบทโทษทีเ่ หมาะสมตามข้อสังเกตของ กสม. ทีก่ ล่าวแล้วในข้อ 8 ข้างต้น
10. แม้ว่ารัฐบาลจะได้แถลงนโยบายต่ อรัฐสภาว่ าจะสร้างหลัก ประกันความมันคงในศั
่
กดิ ์ศรีแห่ง
ความเป็ นมนุ ษย์ และจะดาเนินการปฏิรูปกฎหมายรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายให้เป็ นไปตามหลัก
นิติธ รรมและหลักสิทธิมนุ ษยชน และแม้ว่าในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556)
จะได้มกี ารระบุว่า หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจะส่ งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุ ษ ยชนที่ส อดคล้องกับ
สนธิส ญ
ั ญาด้านสิทธิมนุ ษ ยชนฉบับต่ างๆ โดยการปรับปรุงกฎหมาย กลไกทางกฎหมาย และการ
บังคับใช้ก ฎหมาย โดยในส่วนของอนุ ส ญ
ั ญาต่อต้านการทรมานฯ จะมีการเสนอกฎหมายเกี่ยวกับ
การต่อต้านการทรมานเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาผู้เสียหาย แต่การดาเนินการดังกล่ าวค่อ นข้างมีความล่ าช้าเมื่อพิจารณา
ว่าประเทศไทยได้เข้าเป็ นภาคีอนุ สญ
ั ญาฉบับนี้ตงั ้ แต่ปี 2550
11. ข้อเสนอแนะ รัฐบาลควรให้ความสาคัญกับการแก้ไขกฎหมายต่อต้านการทรมานอย่างจริงจัง
โดยรัฐบาลควรกาหนดกรอบระยะเวลาดาเนินการในเรื่องการปรับปรุงกฎหมายให้ชดั เจนและ
ติดตามให้มกี ารแก้ไ ขกฎหมายให้เ ป็ นไปตามกรอบเวลาที่กาหนดเพื่อให้อ นุ สญ
ั ญาฯ มีผลใช้บงั คับ
ในทางปฏิบตั ิอ ย่างแท้จริง
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทรมานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
12. ตัง้ แต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี 2547 จนถึงปจั จุบนั กสม. ได้รบั
ข้อร้องเรียนเกีย่ วกับการกระทาทรมานของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้จานวน
102 คาร้อง กสม. ได้ทาการตรวจสอบข้อร้องเรียนเสร็จสิ้นรวม 71 คาร้องโดยในกาตรวจสอบ กสม.
ได้รบั ฟงั ข้อมูลจากทัง้ ญาติผู้เสียหายและองค์กรด้านสิทธิมนุ ษยชน การชี้แจงของหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจเยีย่ มสถานที่ควบคุมตัวบุคคลด้วย ผลจากการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนมี
ข้อค้นพบดังนี้1
1) มีการใช้การทรมานโดยการซ้อมทาร้ายร่างกายและการขูเ่ ข็ญให้กลัวอย่างแพร่หลาย โดย
เจ้าหน้าทีร่ ฐั หรือโดยการรูเ้ ห็นเป็นใจของเจ้าหน้าทีร่ ฐั โดยอ้างว่าเป็ นปฏิบตั กิ ารเพื่อ “ขยายผล” ทีม่ ี
วัตถุประสงค์พเิ ศษเพื่อหาข่าว ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการก่อความไม่สงบ หรือเพื่อเป็นการลงโทษผู้ตอ้ ง
สงสัยโดยพลการ เนื่องจากเจ้าหน้าทีเ่ ชื่อว่าบุคคลเหล่านัน้ เป็ นผูก้ ระทาความผิดต่อความมันคงของรั
่
ฐจริง
ผูท้ ต่ี กเป็นเหยือ่ ของการทรมานมักเป็นผูต้ อ้ งสงสัยทีเ่ ป็ นชาวไทยมุสลิมเชือ้ สายมลายู โดยพบว่า
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายความมันคงบางคนมี
่
ทศั นคติเชิงลบกับกลุ่มบุคคลดังกล่าว ซึง่ เห็นได้จากการเผยแพร่ขา่ ว
ตามสื่อมวลชน และการปฏิบตั กิ ารต่างๆ ของเจ้าหน้าทีท่ ม่ี ลี กั ษณะของการเลือกปฏิบตั ิ
1

คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ, สิทธิในกระบวนการยุติธรรมในกรณีการตรวจสอบคาร้องทีก่ ล่าวหาว่ามีการกระทาทรมานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้, 2554, หน้า 38-45.
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2) การทรมานมีรปู แบบทีห่ ลากหลายเพื่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและจิตใจ หรือเป็นการกระทาที่
ย่ายีศกั ดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ เช่น การคลุมศีรษะด้วยถุงพลาสติกให้หายใจไม่ออก การทาร้ายร่างกาย
ด้วยการเตะ ต่อย การใช้ไฟฟ้าช็อตหรือใช้บุหรีจ่ ต้ี ามร่างกาย การให้อยูใ่ นทีท่ ม่ี อี ุณหภูมริ อ้ นหรือเย็น
เกินไปเป็ นเวลานาน การสอบสวนเป็นเวลานานโดยไม่ให้พกั ผ่อน และการข่มขูค่ ุกคามหรือกดดันด้าน
จิตใจ เป็นต้น
3) ผูท้ ถ่ี ูกกล่าวหาว่ากระทาทรมานมักเป็ นเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายทหารและตารวจทีป่ ฏิบตั กิ ารจับกุม
ควบคุมตัว และซักถามผูต้ อ้ งสงสัยทีถ่ ูกจับกุมภายใต้กฎหมายพิเศษ โดยการซ้อมทรมานมักจะเกิดขึน้
ในขณะหรือหลังจากการจับกุม หรือในสถานทีค่ วบคุมตัวของทางราชการทีผ่ ถู้ ูกควบคุมตัวไม่ได้รบั การ
เยีย่ มจากญาติหรือไม่มโี อกาสปรึกษากับทนายความ ทัง้ นี้ หน่วยงานด้านความมันคง
่ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ทีห่ น่วยงานทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายพิเศษ มีการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เป็ นไปตามมาตรการในการป้องกัน
การซ้อมทรมานอย่างเพียงพอ เช่น กฎระเบียบปฏิบตั ใิ นการตรวจค้นจับกุมผูต้ อ้ งสงสัย เป็นต้น
4) สภาพสถานทีค่ วบคุมไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์สากล เนื่องจากอานาจตามพระราชบัญญัติ
กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 นัน้ ให้เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยทหารสามารถกักตัวบุคคลไว้ในสถานทีใ่ ดก็ได้ และการ
ควบคุมตัวตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นัน้ ไม่เหมาะสม
เช่น มีพน้ื ทีจ่ ากัดไม่สอดคล้องกับจานวนผูถ้ ูกควบคุมตัวทีม่ เี ป็นจานวนมาก และสถานทีค่ ุมขังไม่อยู่
ภายใต้ระบบตรวจสอบโดยหน่วยงานอิสระ
5) ผูเ้ สียหายมีอุปสรรคในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม เช่น ผูเ้ สียหายต้องไปแจ้งความร้องทุกข์
ต่อหน่วยงานทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานนัน้ ถูกกล่าวหาว่าทาการซ้อมทรมานเอง ผูเ้ สียหายจากการ
ทรมานมักหวาดกลัวต่อการคุกคามของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีเ่ กี่ยวข้อง จึงไม่กล้าร้องเรียนหรือแจ้งความ
13. จากการตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียนข้างต้น กสม. ได้มขี อ้ เสนอแนะไปยังหน่วยงานด้านความมันคงให้
่
มีการวางมาตรการในการป้องกันการทรมานในทุกขัน้ ตอนของการตรวจค้น ควบคุม จับกุม และคุมขัง
บุคคล เช่น การจัดทาทะเบียนผูถ้ ูกจับกุมหรือควบคุมตัว การตรวจร่างกายโดยแพทย์ การบันทึกข้อมูล
เมือ่ มีการย้ายสถานทีค่ วบคุม/คุมขัง และการตรวจเยีย่ มสถานทีค่ ุมขังโดยกลไกอิสระ เป็นต้น หากเป็ น
การควบคุมหรือจับกุมตัวตามกฎหมายพิเศษด้านความมันคงที
่
ไ่ ม่ตอ้ งดาเนินการตามประมวลกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความอาญา ควรมีมาตรการคุม้ ครองสิทธิ ขัน้ พืน้ ฐานของผูถ้ ูกจับกุมทีส่ อดคล้องกับข้อ 14
ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เช่น การได้รบั แจ้งเหตุผลในการ
จับกุม การแจ้งการจับกุมให้ครอบครัวและญาติทราบ การให้ญาติสามารถเข้าเยีย่ ม ผูถ้ ูกจับกุมและมี
โอกาสได้ปรึกษากับทนาย และการกาหนดให้ตอ้ งมีการนาตัวผูต้ อ้ งสงสัยมาปรากฏตัวต่อศาลทุกครัง้ ที่
มีการขอขยายระยะเวลาการควบคุมตัวเพื่อเปิดโอกาสให้ผตู้ อ้ งสงสัยหรือทนายความคัดค้านการควบคุม
ตัวต่อศาลได้ รวมทัง้ จะทาให้เห็นได้ว่าผูต้ อ้ งสงสัยมีรอ่ งรอยการถูกซ้อมทรมานหรือไม่ นอกจากนี้ ควรมี
การปรับปรุงกระบวนการซักถามผูต้ อ้ งสงสัยโดยไม่ใช้วธิ กี ารรุนแรงและการซักถามควรทาโดยพนักงาน
สอบสวนทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเท่านัน้
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14. หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องได้แจ้งผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของ กสม. ข้างต้น โดย
กระทรวงกลาโหมแจ้งว่า ได้ดาเนินการตามมาตรการและข้อเสนอแนะของ กสม. เป็ นปกติอยูแ่ ล้ว และ
ในการปฏิบตั ภิ ารกิจทุกครัง้ ได้คานึงถึงความปลอดภัยเป็นสาคัญ ส่วนศูนย์ปฏิบตั กิ ารตารวจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้แจ้งว่า ได้ปฏิบตั ติ ่อผูท้ ถ่ี ูกต้องสงสัยในคดีความมันคงที
่
ถ่ ูกควบคุมตัวตามหลัก
สิทธิมนุษยชน และการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ดาเนินการไปตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง สาหรับการ
ตรวจเยีย่ มสถานทีค่ ุมขังบุคคล ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ตรวจเยีย่ ม
เรือนจาในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพบปะพูดคุยกับผูต้ อ้ งขังและเจ้าหน้าทีเ่ รือนจาอย่างสม่าเสมอ ใน
เบือ้ งต้น ยังไม่พบความผิดปกติในการปฏิบตั ติ ่อผูต้ อ้ งขังทีเ่ ป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด
15. กสม. ได้จดั การอบรมเพื่อให้ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับอนุสญ
ั ญาฯ แก่เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้จานวน 2 ครัง้ ซึง่ ทาให้เจ้าหน้าทีด่ า้ นความมันคงมี
่ ความเข้าใจในเนื้ อหาของ
อนุสญ
ั ญาฯ มากขึน้ และได้มกี ารอนุญาตให้ญาติเข้าเยีย่ มผูท้ ถ่ี ูกจับกุมได้ อย่างไรก็ดี ยังมีบางกรณีท่ี
เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั ทิ บ่ี างคนขาดความเข้าใจและไม่อนุญาตให้มกี ารเข้าเยีย่ ม ซึง่ กสม. ได้ขอความร่วมมือ
จากหน่ วยงานด้านความมันคงในพื
่
น้ ทีว่ ่า หากมีปญั หาเกีย่ วกับการเข้าเยีย่ มของญาติ ขอให้ญาติของ
ผูถ้ ูกจับกุมโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ กสม. เพื่อประสานต่อไปยังเจ้าหน้าทีผ่ คู้ วบคุมตัว ซึง่ ส่วนใหญ่
เจ้าหน้าทีจ่ ะอนุญาตให้เข้าเยีย่ มเมือ่ ได้รบั การประสานงานจาก กสม. สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ สะท้อนให้เห็นว่า
เจ้าหน้าทีร่ ะดับปฏิบตั ยิ งั ขาดความเข้าใจแม้ว่าระดับบริหารจะเข้าใจและยอมรับเรือ่ งการเข้าเยีย่ มแล้ว
16. ข้อเสนอแนะ แม้ว่าหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจะได้ยนื ยันว่าการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นไปตามกฎหมายและ
หลักสิทธิมนุษยชน แต่เรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับการทาร้ายผูต้ อ้ งสงสัยในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีร่ ฐั
ที่ กสม. ได้รบั มิได้มแี นวโน้มลดลง หน่วยงานดังกล่าวจึงควรกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีใ่ ห้
เป็นไปตามกฎหมายโดยเคร่งครัด รวมถึงควรมีการทบทวนว่ากฎระเบียบทีเ่ กีย่ วกับการตรวจค้น จับกุม
คุมขัง และการซักถามข้อมูลทีใ่ ช้อยูเ่ พียงพอต่อการประกันสิทธิของผูถ้ ูกจับกุมและสามารถป้องกันการ
ทรมานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ส่วนการตรวจเยีย่ มสถานทีค่ ุมขัง ควรให้ครอบคลุมถึงสถานที่
ควบคุมตัวบุคคลทีอ่ ยูภ่ ายใต้การดูแลของกระทรวงกลาโหมและศูนย์ปฏิบตั กิ ารตารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ดว้ ย นอกจากนี้ ไทยควรพิจารณาเข้าเป็นภาคีพธิ สี ารของอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานฯ เพื่อให้
มีกลไกการตรวจสอบสถานทีค่ วบคุมหรือคุมขังบุคคลเป็ นระยะๆ ทีเ่ ป็ นอิสระในระดับประเทศ ซึง่ จะเป็ น
มาตรการหนึ่งในการป้องกันการทรมานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
17. นอกจากข้อร้องเรียนที่ กสม. ได้รบั แล้ว ยังมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการซ้อมทรมานไปยังองค์กร
ภาคประชาสังคมในพืน้ ทีอ่ กี เป็นจานวนมาก มีกรณีทห่ี น่ วยงานมีการสอบสวนเรือ่ งร้องเรียนและลงโทษ
เจ้าหน้าทีท่ ก่ี ระทาผิดอยูบ่ า้ ง แต่มจี านวนน้อย โดยทัวไปเมื
่
อ่ มีการร้องเรียนเพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีทม่ี ี
การกล่าวหาว่ามีการซ้อมทรมาน หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องมักไม่ให้ความสาคัญกับเหยือ่ ทีถ่ ูกซ้อมทรมาน
ไม่อนุญาตให้คณะอนุกรรมการของ กสม. ทีไ่ ด้รบั มอบหมายเข้าเยีย่ มโดยทันทีทม่ี กี ารร้องขอ โดยมัก
อ้างกฎระเบียบต่างๆ เพื่อบ่ายเบีย่ งการเข้าเยีย่ มโดยพลัน ตลอดจนการไม่สามารถสัมภาษณ์ผถู้ ูก
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ควบคุมตัวได้โดยลาพังและอิสระ มีบางกรณีทห่ี น่วยงานได้ตงั ้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่เป็น
จานวนน้อยและส่วนใหญ่มกั เป็นบุคคลในหน่วยงานเดียวกัน จึงขาดความโปร่งใส ผลการตรวจสอบมัก
สรุปว่าไม่มเี หตุการณ์ซอ้ มทรมานตามข้อกล่าวหาซึง่ บางครัง้ ขัดกับผลการตรวจร่างกายผูเ้ สียหายของ
แพทย์และผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการของ กสม. ทาให้ไม่สามารถนาไปสู่การลงโทษ
เจ้าหน้าทีท่ ก่ี ระทาความผิดได้ทงั ้ ทางวินยั และทางอาญา
18. ข้อเสนอแนะ รัฐควรเร่งสร้างความเชื่อมันให้
่ เกิดขึน้ ต่อการอานวยความยุตธิ รรม โดยเมือ่ ได้รบั
เรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับการทรมานโดยรัฐ รัฐต้องดาเนินการสอบสวนข้อร้องเรียนโดยพลัน โดยทีก่ าร
กระทาความผิดฐานทรมานเป็นการกระทาของเจ้าหน้าทีร่ ฐั จึงควรมีหลักประกันว่าการสอบสวน
ข้อร้องเรียนการทรมานจะมีการดาเนินการอย่างเป็นธรรมโดยไม่ลาเอียง โดยอาจให้หน่วยงานทีม่ คี วาม
เป็นกลางทาหน้าทีด่ งั กล่าวหรือให้พนักงานอัยการดาเนินการสอบสวนร่วมกับเจ้าหน้าทีต่ ารวจ หาก
พบว่ามีเจ้าหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการทรมาน จะต้องมีการลงโทษทัง้ ทางอาญาและทางวินยั อย่างจริงจัง ใน
ระหว่างนัน้ รัฐควรให้การคุม้ ครองผูเ้ สียหายและพยานจากการถูกข่มขูค่ ุกคามโดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทัง้ นี้
รัฐบาลไทยได้ยอมรับข้อเสนอแนะจากกระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) ทีจ่ ะสอบสวน
คดีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และนาตัวผูก้ ระทาผิดมาลงโทษ นอกจากนี้ รัฐบาล
ยังได้จดั ทานโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555-2557 ทีใ่ ห้ความสาคัญ
กับการสร้างความเป็ นธรรมให้แก่ประชาชนในพืน้ ทีโ่ ดยยึดหลักนิตริ ฐั และเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
รวมถึงการตรวจสอบการใช้อานาจของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ให้อยูใ่ นกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด และการมี
ความจริงจังในการสอบสวนและลงโทษผูก้ ระทาผิดหรือปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบเพื่อขจัดวัฒนธรรมการไม่
ต้องรับผิด ดังนัน้ รัฐบาลจึงควรให้ความสาคัญกับการดาเนินการในเรือ่ งนี้ตามคามันและนโยบายที
่
ไ่ ด้
ประกาศไว้
19. กสม. พบว่า การที่รฐั บาลได้บงั คับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมันคงในพื
่
้นที่ ได้แก่
พระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 และพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 ซึง่ เป็นกฎหมายทีม่ กี ระบวนการตรวจค้น จับกุม และคุมขังบุคคลทีแ่ ตกต่างไปจากประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา อาจเปิดช่องให้เกิดการใช้อานาจโดยมิชอบโดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั รวมถึง
การซ้อมทรมานได้ เช่น พระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 มาตรา 15 ทวิ ให้อานาจเจ้าหน้าที่
ความมันคงในการกั
่
กตัวบุคคลทีม่ เี หตุควรสงสัยว่าฝา่ ฝื นกฎหมายนี้ไว้เพื่อสอบถามหรือตามความจาเป็ น
ของทางราชการได้เป็นเวลา 7 วันโดยไม่ตอ้ งมีการขอหมายจับต่อศาล ส่วนพระราชกาหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 กาหนดให้เจ้าหน้าทีต่ อ้ งขอหมายศาลก่อนจับกุมบุคคลผูต้ อ้ ง
สงสัยตามมาตรา 11 และ 12 แต่เจ้าหน้าทีส่ ามารถควบคุมตัวบุคคลได้นานถึง 7 วัน ซึง่ เป็นระยะเวลาที่
นานกว่าทีก่ าหนดในประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา และหากมีความจาเป็ น เจ้าหน้าทีอ่ าจขอ
ขยายเวลาการควบคุมตัวต่อศาลได้อกี ครัง้ ละ 7 วัน (โดยระเบียบปฏิบตั กิ าหนดว่าไม่ตอ้ งนาตัวผูถ้ ูก
ควบคุมตัวไปศาล) แต่รวมระยะเวลาควบคุมตัวทัง้ หมดไม่เกิน 30 วันในสถานทีท่ ม่ี ใิ ช่เป็นทีค่ วบคุมตัว
ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาโดยไม่มบี ทบัญญัตทิ ร่ี บั รองสิทธิของผูถ้ ูกควบคุมตัว เช่น
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การได้รบั การเยีย่ มจากญาติหรือปรึกษาทนายความ เช่นในประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
เป็นต้น
20. ข้อเสนอแนะ รัฐบาลควรทบทวนการประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 และ
พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะ
กฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายทีจ่ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงควรบังคับใช้เท่าทีจ่ าเป็นและใน
ระยะเวลาทีจ่ ากัดเท่านัน้ ในพืน้ ทีใ่ ดทีส่ ถานการณ์ดขี น้ึ รัฐบาลควรลดระดับการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ
ข้างต้นโดยประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมันคงภายในราชอาณาจั
่
กร พ.ศ. 2551 ซึง่
กาหนดให้การตรวจค้น การตัง้ ข้อหา การจับกุม การควบคุมตัวผูต้ อ้ งหา และการสอบสวนคดีเป็นไป
ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาซึง่ มีบทบัญญัตทิ ค่ี ุม้ ครองสิทธิแก่ผถู้ ูกกล่าวหาทีเ่ ป็ นไป
ตามมาตรฐานระหว่างประเทศมากกว่าแทน
21. กสม. เห็นว่าพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ไม่มกี ลไก
ตรวจสอบการดาเนินการของรัฐและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีเ่ หมาะสม โดยมาตรา 16 ของพระราชกาหนดฯ
ยกเว้นว่าข้อกาหนด ประกาศ คาสัง่ หรือการกระทาตามพระราชกาหนดฯ ไม่อยูใ่ นเขตอานาจของศาล
ปกครอง ในประเด็นนี้ แม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเคยมีคาวินิจฉัยที่ 9/2553 ว่าผูไ้ ด้รบั ความเสียหายจาก
ข้อกาหนด ประกาศ คาสัง่ หรือการกระทาของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐตามพระราชกาหนดนี้จะสามารถนาคดี
เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลยุตธิ รรมตามความในมาตรา 218 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ได้กต็ าม แต่ กสม. เห็นว่า โดยทีร่ ฐั ธรรมนูญได้บญ
ั ญัตใิ ห้ประเทศ
ไทยใช้ระบบศาลคู่โดยมีการจัดตัง้ ศาลปกครองขึน้ มาเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีปกครองโดยเฉพาะแยก
ต่างหากจากศาลยุตธิ รรม และได้มกี ารกาหนดให้วธิ พี จิ ารณาคดีของศาลปกครองใช้ระบบไต่สวน
เพื่อให้ค่คู วามฝา่ ยเอกชนทีอ่ ยูใ่ นฐานะทีเ่ สียเปรียบคู่ความฝ่ายปกครองทัง้ ในแง่บุคลากร ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทางด้านกฎหมายและความสามารถในการเข้าถึงเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลในความครอบครอบของ
ฝา่ ยปกครอง ได้รบั ความเป็ นธรรมในการพิจารณาคดี จึงเห็นว่าควรให้ศาลปกครองสามารถตรวจสอบ
การใช้อานาจรัฐตามกฎหมายฉบับนี้ดว้ ยเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการใช้ระบบศาลคู่ ทัง้ นี้
การให้ศาลปกครองมีอานาจตรวจสอบการใช้อานาจรัฐตามพระราชกาหนดฯ ยังสามารถทาให้
ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบสามารถร้องเรียนเพื่อขอให้เพิกถอนข้อกาหนด ประกาศ หรือคาสังที
่ ่
ออกตามพระราชกาหนดฯ เป็นการทัวไปได้
่
ในขณะทีก่ ารร้องต่อศาลยุตธิ รรมอาจเป็นการแก้ไข
ปญั หาการละเมิดสิทธิเฉพาะบุคคลทีไ่ ด้รบั ความเสียหายเป็นกรณีๆ ไปเท่านัน้
22. ข้อเสนอแนะ รัฐควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขมาตรา 16 ของพระราชกาหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยให้ขอ้ พิพาททีเ่ กิดจากการใช้อานาจตามพระราชกาหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ อยู่ในอานาจการพิจารณาของศาลปกครองหากเนื้อหาของคดีเป็นเรือ่ ง
คดีปกครอง แต่หากเนื้อหาของคดีเป็นเรือ่ งการกระทาความผิดอาญาก็สมควรให้อยูใ่ นอานาจพิจารณา
ของศาลยุตธิ รรม นอกจากนี้ รัฐบาลควรพิจารณาปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับกลไก

9
ตรวจสอบและถ่วงดุลการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวอีกส่วนหนึ่งด้วย โดยควรมีการแก้ไขมาตรา 5
ของพระราชกาหนดฯ เพื่อจากัดอานาจของนายกรัฐมนตรีในการขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน กล่าวคือ เมือ่ การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของนายกรัฐมนตรีครัง้ แรกสิน้ สุดลง
แต่หากรัฐบาลเห็นว่ายังมีความจาเป็นต้องขยายระยะเวลา ควรกาหนดให้นายกรัฐมนตรีขอความ
เห็นชอบจากรัฐสภาเพื่อให้รฐั สภาซึง่ เป็ นองค์กรนิตบิ ญ
ั ญัตสิ ามารถตรวจสอบถึงเหตุผลและความจาเป็น
ในการขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้
23. กสม. เห็นว่าบทบัญญัตใิ นมาตรา 17 ของพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉินฯ ทีก่ าหนดว่า พนักงานเจ้าหน้าทีท่ ป่ี ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการระงับหรือป้องกันการกระทาผิดกฎหมาย
ตามพระราชกาหนดนี้ไม่ตอ้ งรับผิดทัง้ ทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินยั นัน้ อาจส่งผลกระทบต่อการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนได้นนั ้ แม้ว่าบทบัญญัตดิ งั กล่าวจะมีความมุง่ หมายให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่ าม
พระราชกาหนดฯ มีความมันใจที
่ จ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างเต็มกาลังและมี
ประสิทธิภาพ และบทบัญญัตนิ ้ไี ม่ได้ตดั สิทธิผเู้ สียหายทีจ่ ะเรียกร้องค่าเสียหายจากรัฐตามกฎหมาย
ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ แต่บทบัญญัตนิ ้ีอาจทาให้พนักงานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั หิ น้าที่
ด้วยความมันใจมากเกิ
่
นไปและขาดความระมัดระวังจนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนเกินสมควรได้ กสม. เห็นว่าบทบัญญัตดิ งั กล่าวเป็นหลักกฎหมายโดยทัวไปอยู
่
แ่ ล้ว กล่าวคือ
แม้กฎหมายจะไม่ได้มบี ทบัญญัตใิ นเรือ่ งนี้ไว้ หากพนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ด้ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ปโดยสุจริต ไม่
เลือกปฏิบตั แิ ละไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีจาเป็น บุคคลนัน้ ก็ไม่จาต้องรับผิดแต่อย่างใด
ซึง่ ในการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลก็ได้วางแนวและยึดถือปฏิบตั ติ ามหลักกฎหมายดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัดอยูแ่ ล้ว ดังนัน้ บทบัญญัตดิ งั กล่าวจึงเป็ นบทบัญญัตทิ เ่ี กินความจาเป็ น อีกทัง้ ยังมีผลอาจทาให้
ประชาชนมีทศั นคติดา้ นลบต่อการปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามพระราชกาหนดดังกล่าวแม้จะ
เป็นการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พื่อประโยชน์ส่วนรวมและตามความจาเป็ นก็ตาม
24. ข้อเสนอแนะ รัฐบาลควรยกเลิกมาตรา 17 ของพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉินฯ เนื่องจากแม้จะไม่มบี ทบัญญัตดิ งั กล่าวกาหนดไว้ หากพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามพระราชกาหนดนี้
ได้ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ปโดยสุจริต ไม่เลือกปฏิบตั ิ และไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีจาเป็ น
พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ นู้ นั ้ ก็ได้รบั ความคุม้ ครองตามหลักกฎหมายทัวไปอยู
่
แ่ ล้ว การยกเลิกมาตราดังกล่าว
น่าจะช่วยให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นไปด้วยความระมัดระวังมากขึน้ และเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวตั ถุประสงค์ของพระราชกาหนดฯ และทาให้ประชาชนมีทศั นคติทด่ี ตี ่อการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามพระราชกาหนดฯ มากยิง่ ขึน้ ด้วย
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทรมานอื่นๆ
25. จากการสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเกีย่ วกับข้อมูลสถิตเิ รือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับการ
ทรมานโดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีม่ กี ารแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตารวจและทีม่ กี ารส่งฟ้องคดีไปยังศาล
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พบว่าข้อมูลทีห่ น่วยงานมีอยูเ่ ป็นคดีการทาร้ายร่างกายโดยรวมโดยไม่ได้มกี ารเก็บสถิตคิ ดีการทรมาน
แยกต่างหาก ทาให้ไม่สามารถประเมินภาพรวมปญั หาการทรมานทีเ่ กิดขึน้ ได้
26. ข้อเสนอแนะ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องควรมีการเก็บข้อมูลเชิงสถิตเิ กีย่ วกับคดีการทรมานตามนิยาม
ของอนุ สญ
ั ญาฯ ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนของการแจ้งความต่อเจ้าหน้าทีต่ ารวจ การสังฟ
่ ้ องคดี และผลของการ
พิจารณาคดี เพื่อให้ทราบถึงสภาพปญั หาของการทรมานและนาข้อมูลมาวิเคราะห์ถงึ สาเหตุของปญั หา
เพื่อหามาตรการป้องกันมิให้เกิดการทรมานตามเจตนารมณ์ของอนุสญ
ั ญาฯ
27. ในส่วนของการดาเนินการของ กสม. ทีเ่ กี่ยวกับกรณีการทรมาน ภายใต้การดาเนินงานของ กสม.
ชุดแรกตัง้ แต่ปี 2542 จนถึงเดือนมิถุนายน 2552 กสม. ได้รบั เรือ่ งร้องเรียนเกี่ยวกับการทรมานบุคคล
โดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั จานวน 35 คาร้อง ส่วนใหญ่เป็นเรือ่ งร้องเรียนเกี่ยวกับการทรมานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ซง่ึ กสม. ได้ทาการตรวจสอบแล้วดังมีผลปรากฏในข้อ 12-13 ข้างต้น ส่วนในการดาเนินงานของ
กสม. ชุดปจั จุบนั ทีเ่ ข้ารับหน้าทีเ่ มือ่ เดือนมิถุนายน 2552 จนถึงปี 2556 กสม. ได้รบั เรือ่ งร้องเรียน
เกีย่ วกับการทรมานจานวน 69 เรือ่ ง2 ในจานวนนี้ได้ตรวจสอบเสร็จแล้ว 47 เรือ่ ง และเป็นเรือ่ งทีอ่ ยู่
ระหว่างดาเนินการ 7 เรือ่ ง ส่วนทีเ่ หลือ 15 เรือ่ งเป็นเรือ่ งทีย่ ตุ กิ ารตรวจสอบ แบ่งเป็ นเรือ่ งทีย่ ตุ เิ นื่องจาก
อยูใ่ นการพิจารณาของศาลและ กสม. ไม่มอี านาจตรวจสอบตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จานวน 10 เรือ่ ง และเป็นเรือ่ งทีย่ ตุ กิ ารตรวจสอบด้วย
เหตุอ่นื (ผูร้ อ้ งขอถอนคาร้องและ กสม. มีมติส่งให้หน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องดาเนินการ) จานวน 5 เรือ่ ง
28. ในจานวนเรือ่ งร้องเรียนทีต่ รวจสอบเสร็จสิน้ แล้ว 47 เรือ่ ง กสม. ตรวจพบคาร้องทีม่ กี ารทรมาน
จานวน 7 เรือ่ ง เป็นเรือ่ งทีเ่ ป็นการทรมานโดยเจ้าหน้าทีต่ ารวจ 3 เรือ่ งและโดยเจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์ 4
เรือ่ ง การทรมานโดยเจ้าหน้าทีต่ ารวจทัง้ 3 กรณีเกิดขึน้ ในขัน้ ตอนของการจับกุมบุคคลผูต้ อ้ งสงสัยใน
คดีลกั ทรัพย์ 1 คดีและคดียาเสพติด 2 คดี โดยกรณีหนึ่งเป็นการทาร้ายผูต้ อ้ งสงสัยในขณะทีจ่ บั กุม
ส่วนอีก 2 กรณีเกิดขึน้ หลังจากทีเ่ จ้าหน้าทีจ่ บั กุมผูต้ อ้ งสงสัยแล้ว ได้นาตัวผูน้ นั ้ ไปสถานทีอ่ ่นื และซ้อม
ทรมานเพื่อให้รบั สารภาพก่อนนาตัวผูต้ อ้ งสงสัยส่งให้พนักงานสอบสวนทีท่ ท่ี าการของสถานีตารวจใน
พืน้ ที่ เมือ่ กสม. ได้มหี นังสือขอให้สถานีตารวจทีเ่ กีย่ วข้องชีแ้ จงข้อเท็จจริงเกีย่ วกับกรณีทเ่ี กิดขึน้ ก็
ได้รบั แจ้งว่าได้มกี ารตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วแต่ไม่พบว่ามีการทาร้ายผูต้ อ้ งหาแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการตรวจสอบเป็นเพียงการชีแ้ จงการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กี่ยวข้องมากกว่าการ
สอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง มีกรณีหนึ่งทีก่ ล่าวถึงการตัง้ คณะกรรมการเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงโดย
สานักงานจเรตารวจ แต่ไม่ปรากฏผลการสอบสวนของคณะกรรมการชุดดังกล่าวแต่อย่างใด ในการ
พิจารณาเรือ่ งร้องเรียน 2 กรณี คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิใน
กระบวนการยุตธิ รรมของ กสม. เห็นว่าผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงทีค่ ณะอนุกรรมการฯ ได้รบั แจ้งจาก
หน่วยงานไม่สอดคล้องกับผลการตรวจรักษาทางการแพทย์ทบ่ี ่งชีว้ ่าการบาดเจ็บของผูต้ อ้ งสงสัยน่าจะ
2

ไม่รวมเรื่องร้องเรียนการทรมานทีเ่ กิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามข้อ 12 ของรายงานฉบับนี้
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เกิดขึน้ ในช่วงเวลาทีผ่ ตู้ อ้ งหาอยูใ่ นการควบคุมตัวของเจ้าหน้าทีต่ ารวจ และได้มขี อ้ เสนอแนะไปยัง
สานักงานตารวจแห่งชาติให้ดาเนินการตามกฎหมายกับเจ้าหน้าทีต่ ารวจทีท่ าร้ายร่างกายผูต้ อ้ งหาใน
ทัง้ 2 กรณี รวมทัง้ ให้เยียวยาความเสียหายแก่ผตู้ อ้ งหาทีถ่ ูกทาร้ายร่างกายอย่างเหมาะสม ส่วนอีกกรณี
หนึ่งมีผลการตรวจร่างกายของแพทย์ แต่ในช่วงทีเ่ กิดเหตุ ผูร้ อ้ งได้ให้ขอ้ มูลกับเจ้าหน้าทีท่ างการแพทย์
ว่าบาดแผลทีเ่ กิดขึน้ เกิดจากอุบตั เิ หตุ ต่อมาภายหลังจากเกิดเหตุเป็นเวลา 2 ปี ผูร้ อ้ งจึงมาร้องเรียนและ
ให้ขอ้ มูลว่าการบาดเจ็บของตนเกิดจากการถูกทาร้ายจากเจ้าหน้าทีต่ ารวจ ซึง่ กรณีน้ี ผูร้ อ้ งได้แจ้งความ
เพื่อดาเนินคดีกบั เจ้าหน้าทีต่ ารวจทีท่ าร้ายร่างกายผูร้ อ้ งด้วยตนเองแล้ว 3
29. ข้อเสนอแนะ จากการตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียนข้างต้น กสม. ได้มขี อ้ เสนอแนะเชิงนโยบายไปยัง
สานักงานตารวจแห่งชาติโดยขอให้สานักงานตารวจแห่งชาติให้ความสาคัญกับการกาชับและดูแลให้
เจ้าหน้าทีต่ ารวจทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการจับกุมผูต้ อ้ งหาปฏิบตั ติ ามกระบวนการและขัน้ ตอนในการจับกุม
ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา ใช้วธิ กี ารตามกฎหมายในการแสวงหาพยานหลักฐาน
อย่างเคร่งครัด และคานึงถึงหลักสิทธิมนุ ษยชนและศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พื่อ
ป้องกันมิให้เกิดกรณีตามข้อร้องเรียนขึน้ อีก หากมีการร้องเรียนในลักษณะดังกล่าว หน่วยงานควรมี
กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงทีใ่ ห้ความเป็ นธรรมแก่ผรู้ อ้ งเรียน และหากพบว่ามีเจ้าหน้าทีต่ ารวจ
กระทาผิดจริง ต้องมีการดาเนินการทางอาญาและทางวินยั อย่างจริงจัง โดยทีผ่ กู้ ระทาผิดในคดีการ
ทรมานเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ รัฐต้องมีมาตรการทีป่ ระกันว่าการสืบสวนสอบสวนคดีการทรมานจะ
เป็นไปโดยปราศจากความลาเอียง
30. ข้อเสนอแนะ รัฐบาลโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรมีการเผยแพร่ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจ
ทัง้ กับเจ้าหน้าทีต่ ารวจและเจ้าหน้าทีผ่ ูบ้ งั คับใช้กฎหมายในหน่วยงานอื่นทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การตรวจค้น จับกุม และคุมขังบุคคล เกีย่ วกับอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานฯ อย่างทัวถึ
่ ง รวมทัง้ ควร
พิจารณาเข้าเป็ นภาคีพธิ สี ารของอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานฯ ตามทีไ่ ด้กล่าวแล้วในข้อ 15
31. สาหรับคาร้องทีเ่ กีย่ วกับการทรมานโดยเจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์จานวน 4 เรือ่ งนัน้ เป็นการทาร้าย
ร่างกายผูต้ อ้ งขังเพื่อให้ยอมรับว่าเสพยาเสพติดหรือมีโทรศัพท์มอื ถือซึง่ เป็ นของต้องห้ามไว้ใน
ครอบครองรวม 3 กรณี ส่วนอีกกรณีหนึ่งเป็นการลงโทษผูต้ อ้ งขังเนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและ
ไม่เชื่อฟงั เจ้าหน้าทีข่ องเรือนจา จากข้อร้องเรียนทีเ่ กิดขึน้ ทางเรือนจามีการตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงหรือมีการสอบข้อเท็จจริงโดยผูต้ รวจราชการของกรมราชทัณฑ์ในทุกกรณี ผลการสอบสวน
ปรากฏว่ามีเพียงกรณีเดียวทีม่ กี ารลงโทษเจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์โดยให้เพิม่ เวรยาม 2 วัน แต่เนื่องจาก
มีเหตุควรปราณี จึงลดหย่อนโทษเป็นว่ากล่าวตักเตือน ในอีก 2 กรณีผลการสอบสวนพบว่าไม่ได้มกี าร
ทาร้ายร่างกายผูต้ อ้ งขังโดยเจ้าหน้าที่ ส่วนอีก 1 กรณีหน่วยงานไม่แจ้งสรุปผลการสอบสวน

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ 474/2556 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เรือ่ งสิทธิและเสรีภาพในชีวติ และ
ร่างกาย กรณีกล่าวหาว่าเจ้าหน้าทีต่ ารวจสถานีตารวจภูธรแม่สอด จังหวัดตาก ทาร้ายร่างกายผูต้ อ้ งหาจนได้รบั บาดเจ็บสาหัส
3
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32. จากข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากหน่วยงานในการชีแ้ จงเรือ่ งร้องเรียนข้างต้น กสม. มีขอ้ สังเกตว่า แม้ว่า
หน่วยงานจะมีการตัง้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง แต่การดาเนินการมักกระทาโดยเจ้าหน้าทีข่ อง
เรือนจาแห่งนัน้ เป็ นส่วนใหญ่ การสอบข้อมูลมักสอบจากเจ้าหน้าทีข่ องเรือนจา การสอบข้อมูลจาก
ผูต้ อ้ งขังมักสอบจากผูต้ อ้ งขังทีเ่ ป็นผูช้ ่วยปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีใ่ นเรือนจา กสม. เห็นว่าการสอบ
ข้อมูลจากผูต้ อ้ งขังโดยเจ้าหน้าทีข่ องเรือนจาเพื่อให้ได้ความจริงนัน้ เป็ นสิง่ ทีเ่ ป็นไปได้ยากเพราะผูต้ อ้ งขัง
เป็นผูท้ อ่ี ยูใ่ ต้อานาจการควบคุมของเจ้าหน้าที่ จึงย่อมเกรงกลัวถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อตนเองใน
ภายหลังได้ ดังเช่นการตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียนกรณีหนึ่งของคณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรมของ กสม. ทีผ่ ตู้ อ้ งขังทีเ่ ป็ นพยานให้ขอ้ มูลแก่
คณะอนุกรรมการฯ ทีแ่ ตกต่างไปจากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผูต้ รวจราชการกรมราชทัณฑ์ 4
33. ข้อเสนอแนะ กรมราชทัณฑ์ควรให้ความรูเ้ รือ่ งสิทธิมนุษยชนแก่เจ้าหน้าที่ และกาชับให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพระราชบัญญัตวิ นิ ยั ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2482 และจรรยาบรรณข้าราชการ
กรมราชทัณฑ์ รวมทัง้ กาหนดมาตรการควบคุมและกากับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชน
กฎระเบียบและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์
เจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์ทาร้ายผูต้ อ้ งขังอีก นอกจากนี้ กรมราชทัณฑ์อาจพิจารณามาตรการอื่นๆ เพื่อ
ป้องกันการทาร้ายผูต้ อ้ งขัง เช่น การติดกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามเสีย่ งต่อการละเมิด
สิทธิมนุษยชน และการกาหนดระยะห่างระหว่างผูค้ ุมกับผูต้ อ้ งขังตามมาตรฐานสากล เป็นต้น
การตรวจเยี่ยมสถานที่คมุ ขังบุคคล
34. นอกจากการรับและตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับกรณีการทรมานแล้ว กสม. ยังมีการตรวจเยีย่ ม
สถานทีค่ ุมขังบุคคลทัวประเทศ
่
ทัง้ สถานทีค่ วบคุมผูต้ อ้ งหาในสถานีตารวจ เรือนจา/ทัณฑสถาน และ
ห้องกักของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ในปี 2554-2555 คณะอนุกรรมการปฏิบตั กิ ารยุทธศาสตร์ดา้ น
สิทธิในกระบวนการยุตธิ รรมของ กสม. ได้ตรวจเยีย่ มสถานีตารวจ 16 แห่งและเรือนจา 17 แห่งในภาค
ต่างๆ เพื่อศึกษาสภาพของสถานทีค่ ุมขังและนามาใช้เป็ นข้อมูลในการจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายในการ
คุม้ ครองสิทธิมนุษยชน ในส่วนของสถานีตารวจพบว่า สถานีตารวจส่วนใหญ่มกี ารแยกห้องควบคุมตัว
ระหว่างหญิงกับชาย และระหว่างเด็กกับผูใ้ หญ่ สถานีตารวจส่วนใหญ่ สภาพทางกายภาพโดยทัวไปอยู
่
่
ในเกณฑ์ดี ยกเว้นบางแห่งทีห่ อ้ งควบคุมผูต้ อ้ งหาทรุดโทรมหรือสะอาดไม่เพียงพอ กรณีผตู้ อ้ งหา
เจ็บปว่ ย มีการให้การรักษาเบือ้ งต้นด้วยยาสามัญเนื่องจากการควบคุมตัวผูต้ อ้ งหามักมีระยะเวลา
ค่อนข้างสัน้ จึงไม่พบการเจ็บปว่ ยกรณีรา้ ยแรง
35. ในส่วนของการตรวจเยีย่ มเรือนจาและทัณฑสถานพบว่า เรือนจาส่วนใหญ่มสี ภาพแออัด บางแห่งมี
สภาพเก่าและคับแคบ ไม่สามารถจัดให้ผตู้ อ้ งขังระหว่างการพิจารณาคดีอยูแ่ ยกต่างหากจากนักโทษ
4

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ 760/2555 ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เรือ่ งสิทธิและเสรีภาพในชีวติ และร่างกาย
กรณีเจ้าหน้าทีเ่ รือนจาจังหวัดชัยภูมทิ าร้ายร่างกายผู้ตอ้ งขัง
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เด็ดขาดได้อย่างชัดเจน เรือนจาเกือบทุกแห่งมีปญั หาเรื่องจานวนเจ้าหน้าทีแ่ ละงบประมาณไม่เพียงพอ
การทีเ่ รือนจามีผตู้ อ้ งขังมากเกินกว่าจานวนทีร่ บั ได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ ทาให้
เจ้าหน้าทีต่ อ้ งทางานอย่างตรากตราเพราะรับภาระมากเกินกว่ามาตรฐานและเสีย่ งภัย นอกจากนี้ ยัง
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมดูแลและแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสยั ของผูต้ อ้ งขังด้วย เรือนจาที่
ตรวจเยีย่ มทุกแห่งมีการจัดอาหารให้แก่ผตู้ อ้ งขังตามหลักโภชนาการ แต่เรือนจาบางแห่งอาจมีปญั หา
น้ าดื่มน้ าใช้ไม่สะอาดเพียงพอ รวมทัง้ มีปญั หาขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง ซึง่ ส่งผลต่อการดูแลสุขอนามัย
ของผูต้ อ้ งขัง ในด้านบริการด้านการแพทย์ เรือนจาส่วนใหญ่ขาดแคลนแพทย์และบุคลากรด้านจิตเวช
หรือนักจิตวิทยาสาหรับให้คาปรึกษาแก่ผตู้ อ้ งขัง บางแห่งมีพยาบาลประจาเรือนจามีไม่เพียงพอ เรือนจา
บางแห่งสถานทีไ่ ม่เอือ้ อานวยต่อการแยกผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นโรคติดต่อ เช่น วัณโรคและโรคผิวหนัง ออกจาก
ผูป้ ว่ ยอื่น
36. ในการควบคุมผูต้ อ้ งขัง เจ้าหน้าทีผ่ คู้ ุมสามารถใช้กาลังบังคับหากผูต้ อ้ งขังไม่เชื่อฟงั ซึง่ อาจเป็ น
เหตุให้เกิดการกระทบกระทังหรื
่ อทาร้ายผูต้ อ้ งขังได้ การลงโทษทางวินยั ต่อผูต้ อ้ งขังเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และกฎกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีตงั ้ แต่การภาคทัณฑ์ การงด
หรือลดการได้รบั ประโยชน์หรือรางวัล ไปจนถึงการขังเดีย่ ว และการตัดจานวนวันทีไ่ ด้รบั การลดโทษ
เรือนจาส่วนใหญ่ลงโทษทางวินยั ต่อผูต้ อ้ งขังโดยการแยกขัง ขังเดีย่ ว และการตีตรวน อย่างไรก็ดี
มีทณ
ั ฑสถานหญิงทีไ่ ปตรวจเยีย่ ม 2 แห่งไม่มกี ารใช้พนั ธนาการ การขังเดีย่ วและการแยกขังแล้ว
เรือนจาทุกแห่งมีการอนุญาตให้ญาติเข้าเยีย่ มผูต้ ้องขัง แต่เรือนจาบางแห่งมีการงดรับฝากของเยีย่ ม
เพื่อป้องกันการลักลอบส่งสิง่ ของต้องห้ามหรือยาเสพติดเข้าไปในเรือนจา เนื่องจากการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดเป็ นปญั หาสาคัญในเรือนจาหลายแห่ง ทาให้กระทบสิทธิของผูต้ อ้ งขังทัวไปที
่ ไ่ ม่มสี ่วน
เกีย่ วข้องกับยาเสพติด ในด้านการฟื้นฟูผตู้ อ้ งขัง เรือนจาทุกแห่งมีการจัดให้ผตู้ อ้ งขังได้รบั การศึกษา
จนถึงระดับอุดมศึกษาและฝึกอาชีพ รวมไปถึงการจ้างแรงงานโดยหน่วยงานภายนอก และมีการให้
ค่าตอบแทนในการทางานแก่ผตู้ อ้ งขัง ส่วนการร้องทุกข์ ผูต้ อ้ งขังมีสทิ ธิรอ้ งทุกข์ได้ตามกฎกระทรวง
มหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 โดยการยื่นเรือ่ ง
ร้องทุกข์ให้ย่นื ต่อพัศดีหรือใส่ลงในทีท่ จ่ี ดั ไว้ หากผูต้ อ้ งขังต้องการรักษาเรือ่ งร้องทุกข์เป็นความลับ
ข้อ 125 กฎกระทรวงฯ ห้ามมิให้เจ้าหน้าทีเ่ รือนจาอ่านและให้ส่งหนังสือร้องทุกข์ไปยังผู้รบั ต่อไป
37. ข้อเสนอแนะ รัฐบาลควรให้ความสาคัญกับการแก้ไขปญั หาความแออัดของเรือนจาโดยใช้นโยบาย
ด้านกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาทีม่ งเน้
ั ่ นการหันเหออกจากกระบวนการยุตธิ รรม ปรับเปลีย่ นวิธกี าร
ลงโทษตามพฤติการณ์ของการกระทาผิดเพื่อลดจานวนผูต้ อ้ งขังในเรือนจาและให้เรือนจาเป็ นสถานที่
คุมขังผูก้ ระทาผิดร้ายแรงเท่านัน้ ในขณะเดียวกัน รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณและบุคลากรสาหรับ
เรือนจาต่างๆ รวมทัง้ ปรับปรุงสถานทีใ่ ห้เหมาะสมกับจานวนผูต้ อ้ งขัง และเพื่อให้สามารถแยกการ
ควบคุมผูท้ ถ่ี ูกคุมขังประเภทต่างๆ ตามหลักการสากล รวมถึงอาจพิจารณาให้ภาคเอกชนเข้ามาดูแล
ผูท้ ถ่ี ูกคุมขังระหว่างการดาเนินคดี กรมราชทัณฑ์ควรกากับดูแลให้สถานทีค่ ุมขังในความรับผิดชอบ
จัดหาน้ าดื่มน้ าใช้ทส่ี ะอาดสาหรับผูต้ อ้ งขัง และจัดให้มรี ะบบการรักษาพยาบาลผูต้ อ้ งขังทีเ่ จ็บปว่ ยที่
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เหมาะสม ในเรือ่ งของการลงโทษทางวินัยต่อผูต้ อ้ งขัง ควรพิจารณาใช้เครือ่ งพันธนาการอื่นแทนการ
ใช้โซ่ตรวนซึง่ มีลกั ษณะเป็ นการปฏิบตั ทิ ย่ี ่ายีศกั ดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ นอกจากนี้ กรมราชทัณฑ์ควร
พิจารณาค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหน้าทีเ่ รือนจาทีเ่ หมาะสมกับภาระงานและความเสีย่ งภัยในการทางาน
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าทีท่ างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
38. กสม. โดยคณะอนุกรรมการปฏิบตั กิ ารยุทธศาสตร์ดา้ นสิทธิเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล
ได้ตรวจเยีย่ มสถานพินิจและคุม้ ครองเด็ก ทัณฑสถานหญิง และสถานคุม้ ครองและพัฒนาอาชีพบ้าน
เกร็ดตระการ รวม 7 แห่งระหว่างปี 2554-2556 ในส่วนของสถานพินิจฯ มีการแนะแนวและให้คาปรึกษา
แก่เด็ก มีการฝึกอาชีพ มีการจัดการศึกษาโดยกรมการศึกษานอกโรงเรียน การเรียนรูท้ กั ษะชีวติ และการ
ปรับตัว การบาบัดเด็กทีต่ ดิ ยาเสพติด รวมทัง้ มีการจาแนกเด็กเพื่อให้ความช่วยเหลือ กรณีทเ่ี ด็กมีปญั หา
จะมีการเชิญสหวิชาชีพจากภายนอกเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนการตรวจเยีย่ มทัณฑสถานหญิง พบว่า
ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพฯ มีสภาพแออัดเนื่องจากมีผตู้ อ้ งขังเกินกว่าทีจ่ ะรับได้ เด็กทีต่ ดิ มารดาที่
ถูกคุมขังจะอยูก่ บั มารดาเป็ นเวลา 1 ปี หลังจากนัน้ จะได้รบั การส่งตัวไปอยูท่ บ่ี า้ นบุญทรโดยมารดา
สามารถไปเยีย่ มได้สปั ดาห์ละครัง้ ส่วนทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่และทัณฑสถานบาบัดพิเศษหญิง
ธัญบุร ี สภาพทัวไปค่
่ อนข้างดี ไม่มคี วามตึงเครียด แต่ทณ
ั ฑสถานหญิงธัญบุรขี าดแคลนแพทย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการบาบัดยาเสพติด สาหรับสถานคุม้ ครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ ซึง่ รับ
เด็กหญิงและผูห้ ญิงทีม่ ปี ญั หาครอบครัวหรือถูกล่อลวงมาบังคับใช้แรงงานหรือแสวงประโยชน์ในธุรกิจ
บริการทางเพศ มีการสอนอาชีพให้ผพู้ กั พิงในบ้านเพื่อเตรียมอาชีพและมีการเยีย่ มบ้านและช่วยเหลือ
ครอบครัว
39. การตรวจเยีย่ มห้องกักของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็ นการตรวจเยีย่ มทีเ่ กี่ยวเนื่องกับปญั หาชาว
โรฮิงญา ปญั หาความขัดแย้งและความรุนแรงระหว่างเชือ้ ชาติในพม่าทาให้มชี าวโรฮิงญาอพยพออก
นอกประเทศพม่าจานวนมากโดยทางเรือเพื่อไปยังประเทศทีส่ าม เช่น มาเลเซียหรืออินโดนีเซีย ในการ
เดินทางอพยพออกนอกประเทศนัน้ มีชาวโรฮิงญาจานวนหนึ่งถูกจับในขณะเดินทางผ่านน่านน้ าของ
ประเทศไทย ซึง่ ทางการไทยได้ควบคุมตัวไว้ในฐานะผูห้ ลบหนีเข้าเมืองเพื่อรอการส่งกลับตามกฎหมาย
โดยทีช่ าวโรฮิงญาทีถ่ ูกจับมีจานวนค่อนข้างมาก ในขณะทีห่ อ้ งกักของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
(สตม.) มักมีพน้ื ทีจ่ ากัด และการส่งกลับไม่สามารถทาได้ในทันทีเนื่องจากสถานการณ์ ในประเทศต้นทาง
อาจไม่ปลอดภัย จึงเกิดปญั หาในการดูแลชาวโรฮิงญา ข้อมูลชาวโรฮิงญาทีถ่ ูกจับกุมในประเทศไทย ณ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 มีจานวน 2,026 คน มีผทู้ ห่ี ลบหนีการควบคุมตัวและเสียชีวติ รวม 92 คน
คงเหลือชาวโรฮิงญาในการควบคุมของทางการไทย 1,934 คน ส่วนใหญ่ถูกควบคุมตัวในห้องกักของ
สตม. ในจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ และมีชาวโรฮิงญาทีเ่ ป็ นหญิงและเด็กทีพ่ านักอยูใ่ นบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ในจังหวัดต่างๆ 374 คน
40. ในปี 2552 กสม. ได้รบั เรือ่ งร้องเรียนกรณีชาวโรฮิงญาในห้องกักของ สตม. ทีจ่ งั หวัดระนองเสียชีวติ
2 ราย ซึง่ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของ กสม. ได้ตรวจสอบพบว่า สภาพ
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ของห้องกักของด่านตรวจคนเข้าเมือง จ. ระนอง ทีแ่ ออัด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก กอปรกับการขาดการ
เอาใจใส่ผเู้ จ็บปว่ ยเรือ้ รังและรุนแรงเป็ นปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการเสียชีวติ ดังกล่าว และจากการได้ตรวจเยีย่ ม
ห้องกักของ สตม. ทีม่ กี ารควบคุมตัวชาวโรฮิงญาในหลายจังหวัดของคณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมืองของ กสม. พบว่า ระหว่างเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2556 มีชาวโรฮิงญาเสียชีวติ
รวม 8 ราย แม้ว่า 7 รายจะเสียชีวติ ภายหลังการส่งตัวไปโรงพยาบาล แต่กเ็ ป็นการส่งตัวไปหลังจากทีม่ ี
อาการปว่ ยหนักแล้ว ชาวโรฮิงญาทีถ่ ูกจับกุมส่วนใหญ่มอี าการขาดสารอาหารและอ่อนเพลียจากการ
เดินทางทีย่ ากลาบาก การดูแลทางการแพทย์ของชาวโรฮิงญาจะมีเฉพาะเมือ่ มีการรับตัวชาวโรฮิงญา
เข้าห้องกักเท่านัน้ โดยเป็ นการมาดูแลผูต้ อ้ งกักชาวโรฮิงญาเป็นตรวจเพื่อคัดแยกชาวโรฮิงญาทีม่ เี ชือ้
มาลาเรีย หลังจากนัน้ ไม่มกี ารตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง ในรายทีม่ กี ารตรวจรักษา มีปญั หาขาดแคลน
ล่ามในการสื่อสาร การรักษาจึงมักไม่ได้ผลดีและทาให้ผตู้ อ้ งกักมีอาการหนักขึน้ จนเสียชีวติ ในทีส่ ุด
41. จากระยะเวลาการควบคุมตัวทีท่ ย่ี าวนานและไม่มกี าหนดชัดเจนเนื่องจากปญั หาในการส่งกลับ
ประเทศต้นทางได้สร้างแรงกดดันต่อผูต้ อ้ งกักชาวโรฮิงญาจนก่อเหตุความรุนแรงและพยายามหลบหนี
ออกจากสถานทีค่ วบคุมหลายแห่ง นอกจากนี้ มีรายงานว่าทางการไทยได้ส่งกลับชาวโรฮิงญาโดยเป็ น
การนาไปส่งทีช่ ายแดนบริเวณจังหวัดระนองโดยไม่ได้ส่งให้เจ้าหน้าทีข่ องพม่า (Soft deportation) มีการ
ผลักดันผูต้ อ้ งกักชาวโรฮิงญาจานวนหนึ่งไปยังบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย และมีการเรียกเงินจาก
ญาติของผูต้ อ้ งกักชาวโรฮิงญาในมาเลเซียในการพาผูต้ ้องกักไปส่งทีช่ ายแดนไทย-มาเลเซีย หรือพาเข้า
ไปในประเทศมาเลเซีย ผูต้ อ้ งกักรายใดทีญ
่ าติไม่มเี งินเพียงพออาจถูกขายต่อให้ไปเป็นแรงงานใน
เรือประมงหรือถูกทาร้ายจนเสียชีวติ
42. ข้อเสนอแนะ รัฐบาลไทยควรให้ความคุม้ ครองสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานแก่ชาวโรฮิงญาทีถ่ ูกจับกุมใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การดูแลด้านสุขอนามัยและการรักษาพยาบาลชาวโรฮิงญาทีเ่ จ็บปว่ ย
อย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกัน รัฐบาลควรพิจารณาทางเลือกอื่นแทนการควบคุมตัวชาวโรฮิงญาไว้ใน
ห้องกักของ สตม. โดยการจัดสถานทีพ่ กั พิงชัวคราวให้
่
แก่กลุ่มโรฮิงญาและเปิดโอกาสให้องค์การระหว่าง
ประเทศและองค์กรการกุศลเอกชนเข้าไปให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม หรืออนุญาตให้กลุ่ม
โรฮิงญาทางานได้เป็นการชัวคราวตามมาตรา
่
13 ของพระราชบัญญัตกิ ารทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.
2551 และควรมีกระบวนการคัดกรองเพื่อแยกชาวโรฮิงญาทีเ่ ป็ นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์และมีสถานะ
เป็นผูล้ ภ้ี ยั เพื่อให้การคุม้ ครองตามความเหมาะสม ในระดับนโยบาย รัฐบาลไทยควรประสานงานกับ
สถานเอกอัครราชทูตพม่าและบังกลาเทศเพื่อให้รฐั บาลประเทศทัง้ สองเข้ามามีบทบาทในการแก้ไข
ปญั หาชาวโรฮิงญา ทัง้ ปญั หาต้นเหตุในประเทศต้นทางและปญั หาเฉพาะหน้าสาหรับกลุ่มทีอ่ ยูใ่ นประเทศ
ไทย รวมทัง้ แสวงหาความร่วมมือจากกลุ่มประชาคมอาเซียนในการแก้ปญั หาชาวโรฮิงญาอย่างยังยื
่ น
นอกจากนี้ รัฐบาลไทยควรดาเนินการปราบปรามบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการนาชาวโรฮิงญาเข้าประเทศ
อย่างเด็ดขาด ทัง้ นายหน้าทีเ่ ป็นคนไทย พม่าและบังกลาเทศ รวมถึงเจ้าหน้าทีข่ องไทยทีเ่ ข้าไปมีส่วน
เกีย่ วข้องกับขบวนการค้ามนุษย์
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การคุ้มครองผูเ้ สียหายและการเยียวยา
43. รัฐบาลอยูร่ ะหว่างดาเนินการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 90 เพื่อ
คุม้ ครองบุคคลจากการถูกกระทาทรมานตามข้อ 13 ของอนุสญ
ั ญาฯ โดยให้บุคคลที่กล่าวอ้างว่าถูก
กระทาทรมานหรือบุคคลอื่น ได้แก่ พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์
ของผูเ้ สียหาย สามารถยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อไต่สวนกรณีดงั กล่าวและให้ศาลสามารถมีคาสังก
่ าหนด
มาตรการคุม้ ครองชัวคราว
่
รวมทัง้ จัดให้มกี ารแก้ไขเยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ได้ นอกจากนี้ ไทยมี
พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ทีก่ าหนดว่า ในกรณีทพ่ี ยานในคดีอาญาอาจไม่ได้
รับความปลอดภัย พนักงานสืบสวนสอบสวน ศาล หรือสานักงานคุม้ ครองพยาน อาจจัดให้พยานอยูใ่ น
ความคุม้ ครองได้ตามทีเ่ ห็นสมควรหรือตามทีพ่ ยานหรือบุคคลอื่นใดทีม่ ปี ระโยชน์เกีย่ วข้องร้องขอ
รวมถึงการให้ความคุม้ ครองบุคคลอื่นทีม่ คี วามสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับพยานทีอ่ าจได้รบั ความไม่ปลอดภัย
จากการทีพ่ ยานจะมาให้ขอ้ มูลแก่เจ้าหน้าทีต่ ามทีพ่ ยานได้รอ้ งขอ ปจั จุบนั การคุม้ ครองพยานเป็ น
ภารกิจทีอ่ ยูภ่ ายใต้การดูแลของกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุตธิ รรม อย่างไรก็ดี กสม.
ได้รบั ทราบว่าจะมีการโอนภารกิจด้านการคุม้ ครองพยานไปอยู่ภายใต้การดูแลของกรมสอบสวนคดี
พิเศษเนื่องจากกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพมีขอ้ จากัดด้านบุคลากร ซึง่ กสม. มีขอ้ ห่วงกังวลว่าการโอน
ภารกิจด้านการคุม้ ครองพยานไปอยูก่ บั หน่วยงานทีม่ อี านาจหน้าทีใ่ นการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาอาจ
ส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวติ ของพยานในกรณีทเ่ี จ้าหน้าทีร่ ฐั หรือเจ้าหน้าทีข่ อง
หน่วยงานนัน้ เป็ นผูถ้ ูกกล่าวหาว่ากระทาทรมาน
44. ข้อเสนอแนะ รัฐบาลควรเร่งรัดการแก้ไขมาตรา 90 ของประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
เพื่อให้ความคุม้ ครองบุคคลทีก่ ล่าวอ้างว่าถูกกระทาทรมานโดยเร็ว และควรทบทวนการโอนภารกิจการ
คุม้ ครองพยานไปอยูก่ บั กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ กสม. เห็นว่าการมอบหมายให้กรมคุม้ ครองสิทธิและ
เสรีภาพรับผิดชอบการคุม้ ครองพยานมีความเหมาะสมแล้ว โดยรัฐควรสนับสนุนบุคลากรและ
งบประมาณให้แก่กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพอย่างเพียงพอเพื่อให้สามารถคุม้ ครองพยานในคดีอาญา
ได้อย่างเต็มที่
45. ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 44/1 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 420 รับรองสิทธิของผูเ้ สียหายในการร้องขอต่อศาลตามข้อ 14 ของอนุสญ
ั ญาฯ เพื่อขอรับ
ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องจากการกระทาความผิดทีท่ าให้เกิดอันตรายแก่ชวี ติ ร่างกาย จิตใจ หรือทาให้
ผูเ้ สียหายได้รบั ความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกาย ชื่อเสียง หรือทรัพย์สนิ อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบตั ิ
ผูก้ ระทาความผิดมักไม่มคี วามสามารถในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ จึงได้มกี ารตราพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ขึน้ เพื่อรองรับ
สิทธิของบุคคลทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากการกระทาความผิดอาญาของผูอ้ ่นื และไม่มโี อกาสได้รบั การ
บรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น ในการได้รบั การเยียวยาความเสียหาย ซึง่ เป็นสิทธิทร่ี ฐั ธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจักรไทยทีใ่ ช้อยูใ่ นขณะนัน้ รับรองไว้ในมาตรา 245 และ 246 และรัฐธรรมนู ญฉบับปจั จุบนั
รับรองไว้ในมาตรา 32
46. อย่างไรก็ดี การร้องขอค่าตอบแทนของผูเ้ สียหายในคดีอาญาตามพระราชบัญญัตคิ ่าตอบแทน
ผูเ้ สียหายฯ ยังมีขอ้ จากัดบางประการ บุคคลทีม่ สี ทิ ธิรอ้ งขอค่าตอบแทนตามกฎหมายฉบับนี้ได้จากัดอยู่
เฉพาะผูเ้ สียหายจากการกระทาความผิดบางประเภทในประมวลกฎหมายอาญาเท่านัน้ ได้แก่ ความผิด
เกีย่ วกับเพศ (มาตรา 276-287) และความผิดต่อชีวติ และร่างกาย (มาตรา 288-308) ส่วนค่าตอบแทนที่
ผูเ้ สียหายอาจได้รบั ประกอบด้วย (1) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมถึงค่าการฟื้นฟูสภาพทาง
ร่างกายและจิตใจเท่าทีจ่ า่ ยจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท (2) ค่าขาดประโยชน์ในการทามาหาได้ระหว่างที่
ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติวนั ละไม่เกิน 200 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี (3) กรณีเสียชีวติ
ค่าตอบแทนการเสียชีวติ และค่าจัดการศพไม่เกิน 120,000 บาท และค่าขาดอุปการะเลีย้ งดูไม่เกิน
30,000 บาท และ (4) ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นตามทีค่ ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผูเ้ สียหาย
ทีไ่ ด้รบั การจัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตฯิ เห็นสมควรไม่เกิน 30,000 บาท
47. กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุตธิ รรม ได้ให้ขอ้ มูลว่า กระบวนการในการเรียกร้อง
ค่าตอบแทนดังกล่าวยังมีปญั หาทีส่ าคัญ 2 ประการซึง่ ทาให้ผเู้ สียหายอาจไม่ได้รบั การเยียวยาตาม
พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวได้ คือ (1) การทีก่ ฎหมายดังกล่าวจากัดประเภทของความผิดไว้เฉพาะความผิด
เกีย่ วกับเพศและความผิดต่อชีวติ และร่างกายดังกล่าวแล้วในข้อ 44 ข้างต้น และ (2) การจากัดว่า
ผูเ้ สียหายต้องยื่นคาขอรับค่าตอบแทนภายในเวลา 1 ปีนบั แต่วนั ทีผ่ เู้ สียหายได้รถู้ งึ การกระทาความผิด
ซึง่ เป็นช่วงระยะเวลาทีผ่ เู้ สียหายอาจไม่สะดวกในการขอรับค่าตอบแทน ประกอบกับการขาดการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผเู้ สียหายทราบถึงสิทธิของตัวเอง ทาให้หลายกรณีผเู้ สียหายไม่ได้ใช้สทิ ธิดงั กล่าว
หรือเมือ่ ประสงค์จะใช้สทิ ธิก็พบว่าเกินกาหนดระยะเวลา 1 ปีไปแล้ว นอกจากนี้ ผูเ้ สียหายในคดีอาญา
ทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัตนิ ้บี างรายเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนทีก่ าหนดไม่สะท้อนสภาวะ
ค่าครองชีพในปจั จุบนั
48. ข้อเสนอแนะ หากมีการแก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญาทีเ่ พิม่ การทรมานเป็นฐานความผิด
ต่างหาก รัฐควรขยายประเภทความผิดทีผ่ เู้ สียหายอาจร้องขอค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผูเ้ สียหายฯ ให้ครอบคลุมความผิดฐานทรมานด้วย และรัฐควรพิจารณาแก้ไขกฎหมาย
ดังกล่าวโดยขยายระยะเวลาทีผ่ เู้ สียหายอาจยืน่ คาร้องเพื่อขอค่าตอบแทนให้มากกว่า 1 ปี นอกจากนี้
รัฐควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบเกี่ยวกับสิทธิของผูเ้ สียหายในคดีอาญาในการเรียกร้อง
ค่าตอบแทนในวงกว้างโดยผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงองค์กรวิชาชีพทนาย และพิจารณาปรับอัตรา
ค่าตอบแทนแก่ผเู้ สียหายให้เหมาะสมกับความเสียหายทีบ่ ุคคลได้รบั และสอดคล้องกับสภาวะค่าครองชีพ
ทีเ่ ป็นจริง เช่น อัตราค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพทางร่างกายและจิตใจและค่าขาดอุปการะเลีย้ งดู
ควรคานึงถึงระยะเวลาทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจตามรายงานของแพทย์และระยะเวลา
ที่ ผูท้ อ่ี ยูใ่ นความดูแลของผูเ้ สียหายควรได้รบั การอุปการะอย่างเหมาะสม ซึง่ อาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า
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อัตราทีใ่ ช้อยูใ่ นปจั จุบนั ส่วนค่าขาดประโยชน์ในการทามาหาได้ควรมีการปรับให้สอดคล้องกับค่าแรง
ขัน้ ต่ าเป็ นอย่างน้อย โดยปจั จุบนั อัตราค่าแรงขัน้ ต่าของประเทศอยู่ท่ี 300 บาทต่อวัน
49. จากการตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับการทรมานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ กสม. พบว่า
ผูเ้ สียหายซึง่ เป็ นเหยือ่ ของการถูกซ้อมทรมานได้รบั บาดเจ็บทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ บางรายเสียชีวติ
แต่ไม่มกี ารรักษาพยาบาลและการติดตามการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูร่างกายและสภาพจิตใจอย่าง
ต่อเนื่อง หลังจากเริม่ เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี 2547 รัฐบาลได้ออก
หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่ส งบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในปี 2548 โดยรัฐจะให้เงินช่วยเหลือประชาชนทีเ่ สียชีวติ รายละ 100,000 บาท และ
ผูท้ ท่ี ุพพลภาพรายละ 80,000 บาท ต่อมา ในปี 2555 รัฐบาลได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ความ
ช่วยเหลือเยียวยาแก่ผไู้ ด้รบั ผลกระทบจากความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์สาหรับผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากความรุนแรงทางการเมืองในช่วงปลายปี 2548-2553 ตาม
หลักเกณฑ์ใหม่ รัฐจะให้เงินช่วยเหลือประชาชนทีเ่ สียชีวติ จากเหตุการณ์รุนแรงเพิม่ ขึน้ จากรายละ
100,000 บาท เป็น 500,000 บาท และผูท้ ุพพลภาพจะได้รบั เงินช่วยเหลือเพิม่ ขึน้ จากรายละ
80,000 บาท เป็ น 500,000 บาท โดยให้มผี ลย้อนหลังไปถึงปี 2547 ด้วย แต่ในกรณีทบ่ี ุคคลบาดเจ็บ
หรือเสียชีวติ จากเหตุการณ์เฉพาะทีส่ บื เนื่องจากการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ เช่น เหตุการณ์ท่ี
มัสยิดกรือเซะและเหตุการณ์กรณีตากใบ รัฐบาลได้เห็นชอบให้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ทายาทของผูเ้ สียชีวติ
และผูท้ ท่ี ุพพลภาพรายละ 4,000,000 – 7,500,000 บาท โดยการให้เงินช่วยเหลือในอัตรานี้ให้ใช้กบั
กรณีบุคคลถูกบังคับให้สญ
ู หายทีม่ ขี อ้ มูลน่าเชื่อว่ามีเจ้าหน้าทีร่ ฐั เข้าไปเกีย่ วข้องด้วย ซึง่ จากรายงาน
ของ ศอ.บต. ประจาปี 2555 มีขอ้ มูลว่า รัฐได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ทเ่ี สียชีวติ บาดเจ็บและ
ทุพพลภาพจากการกระทาของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีส่ บื เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้แล้วจานวน 528 ราย เป็นเงิน 1,112.35 ล้านบาท แบ่งเป็นผูเ้ สียหายจากเหตุการณ์เฉพาะกรณี
473 ราย และกรณีถูกละเมิดสิทธิอ่นื ๆ รวมถึงกรณีสญ
ู หาย 55 ราย อย่างไรก็ดี การให้ความช่วยเหลือ
ผูเ้ สียหายจากการถูกทรมานโดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในกรณีทวไปที
ั ่ ไ่ ม่ได้เกิดขึน้ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะ
เป็นไปตามพระราชบัญญัตคิ ่าตอบแทนผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา
พ.ศ. 2544 เท่านัน้ (แต่ผเู้ สียหายยังสามารถใช้สทิ ธิทางศาลในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้) ซึง่ มี
อัตราการให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผเู้ สียหายจากการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีแ่ ตกต่างจากกรณี
ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบในบริบทของเหตุการณ์รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมาก
50. ข้อเสนอแนะ รัฐบาลควรพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผูเ้ สียหาย
จากการถูกทรมานโดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั โดยมุง่ หมายให้ผเู้ สียหายได้รบั การชดเชยและการเยียวยาทีพ่ อเพียง
และเป็นธรรม เหมาะสมกับความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ การกาหนดหลักเกณฑ์ดงั กล่าวควรคานึงถึงหลัก
ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบตั ิ เช่น บุคคลใดก็ตามทีถ่ ูกทรมานโดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั จนเสียชีวติ ควร
ได้รบั การชดเชยเยียวยาในอัตราเดียวกันไม่ว่าการทรมานนัน้ จะเกิดขึน้ ในพืน้ ทีใ่ ดของประเทศ หากรัฐจะ
กาหนดอัตราการให้ความช่วยเหลือเยียวยาทีแ่ ตกต่างกัน จะต้องมีเหตุผลทีส่ มควรและอธิบายได้
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51. กสม. มีขอ้ สังเกตว่าพระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 เป็นกฎหมายทีไ่ ม่มกี ารรับรองสิทธิ
ของผูเ้ สียหาย โดยมาตรา 16 ของพระราชบัญญัตฯิ กาหนดห้ามมิให้ผทู้ ไ่ี ด้รบั ความเสียหายเรียกร้อง
ค่าเสียหายหรือค่าปรับจากการกระทาของเจ้าหน้าทีท่ หาร แม้ว่าตามพระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึกฯ
เจ้าหน้าทีท่ หารจะมีอานาจหลายประการในการดาเนินการทีก่ ระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
อย่างมาก แต่เมือ่ การกระทาของเจ้าหน้าทีท่ หารดังกล่าวทาให้เกิดความเสียหายขึน้ ผูท้ ไ่ี ด้รบั
ผลกระทบกลับไม่สามารถร้องขอค่าเสียหายหรือค่าปรับได้ บทบัญญัตดิ งั กล่าวจึงขัดกับปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 8 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองข้อ
2.3 (ก) ทีร่ บั รองว่าผูถ้ ูกละเมิดสิทธิตามกติกาฯ จะได้รบั การชดเชยเยียวยาทีม่ ปี ระสิทธิผล
52. ข้อเสนอแนะ รัฐบาลสมควรแก้ไขเพิม่ เติมมาตรา 16 ของพระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก พ.ศ. 2457
เพื่อคุม้ ครองสิทธิของผูท้ ไ่ี ด้รบั ความเสียหายจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวในการได้รบั การชดเชย
เยียวยาจากความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ได้ เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีของไทยตามกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 2.3 (ก)
บทสรุป
53. แม้ว่าประเทศไทยจะได้เข้าเป็ นภาคีอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานฯ ตัง้ แต่ปี 2550 แต่การทรมาน
ยังคงเป็ นปญั หาทีส่ าคัญในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เกิดจากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในการ
ตรวจค้น ควบคุม จับกุมและคุมขังบุคคลไม่เป็นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนดและการขาดความเอาจริง
เอาจังในการดาเนินการกับเจ้าหน้าทีท่ ก่ี ระทาผิดทัง้ ในทางอาญาและวินยั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ทม่ี กี ารประกาศใช้กฎหมายพิเศษด้านความมันคง
่ รัฐบาลจึงควรให้ความสาคัญ
กับการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด สาหรับ
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ทม่ี กี ารร้องเรียนเกีย่ วกับการทรมานจานวนมาก รัฐควรพิจารณา
ประกาศใช้กฎหมายพิเศษด้านความมันคง
่ ได้แก่ พระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 และ
พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตามความจาเป็นอย่างแท้จริงและ
ในช่วงเวลาทีจ่ ากัด ในบางพืน้ ทีท่ ส่ี ถานการณ์ดขี น้ึ รัฐควรพิจารณาประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ ารรักษา
ความมันคงในราชอาณาจั
่
กร พ.ศ. 2551 ซึง่ เป็ นกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตกิ ระทบสิทธิน้อยกว่ากฎหมาย
พิเศษด้านความมันคงสองฉบั
่
บทีก่ ล่าวมาแทน นอกจากนี้ รัฐควรกาหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานของผูถ้ ูกจับกุมและป้องกันการทรมาน รวมถึงดูแลให้ผเู้ สียหายจากการทรมานได้รบั การ
ชดเชยเยียวยาทีพ่ อเพียงและเป็นธรรมให้สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยในฐานะรัฐภาคีอนุสญ
ั ญา
ต่อต้านการทรมานฯ และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองด้วย
-------------------------------

