
รายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเก่ียวกบั 
การปฏิบติัตามอนุสญัญาต่อต้านการทรมาน 

และการประติบติัหรือการลงโทษท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย า่ยีศกัด์ิศรี 
****************** 

 
กฎหมายภายในของประเทศไทยท่ีรองรบับทบญัญติัของอนุสญัญาต่อต้านการทรมานฯ  

1.  รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2550 รบัรองสิทธขิองบุคคลที่จะไม่ถูกกระท า
ทรมาน โดยมาตรา 32 วรรคสอง ของรฐัธรรมนูญฯ ได้บญัญตัิไว้ว่า การทรมาน ทารณุกรรม หรอืการ
ลงโทษดว้ยวธิกีารโหดรา้ยหรอืไรม้นุษยธรรม จะกระท ามไิด ้แต่การลงโทษตามค าพพิากษาของศาลหรอื
ตามทีก่ฎหมายบญัญตัไิมถ่อืว่าเป็นการลงโทษดว้ยวธิกีารโหดรา้ยหรอืไรม้นุษยธรรม  

2.  ประมวลกฎหมายอาญาของไทยทีใ่ชบ้งัคบัในปจัจบุนัไม่มบีทบญัญตัใิหก้ารทรมานตามนิยามในขอ้ 1 
ของอนุสญัญาฯ เป็นฐานความผดิเฉพาะ แต่มบีทบญัญตัเิกีย่วกบัฐานความผดิอื่นทีอ่าจน ามาใชเ้พื่อ
รองรบัการปฏบิตัติามอนุสญัญาฯ ได ้เช่น ความผดิฐานท ารา้ยผูอ้ื่นทีท่ าใหผู้น้ัน้ไดร้บัอนัตรายทางกาย
หรอืใจ (มาตรา 289, 295-298)  การบงัคบัขนืใจผูอ้ื่นโดยการท ารา้ย (มาตรา 309) และการกกัขงัหน่วง
เหนี่ยวและการลกัพาตวัเพื่อเรยีกค่าไถ่ (มาตรา 310 และ 312-313) เป็นตน้ (รายละเอยีดตามเอกสาร
ผนวก)  อยา่งไรกด็ ีประมวลกฎหมายอาญาไมไ่ดร้ะบุเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องการกระท าผดิดงักล่าว
ตามนิยามของการทรมานตามขอ้ 1 ของอนุสญัญาฯ ทีร่ะบุว่า การทรมานตามอนุสญัญาฯ จะตอ้งเป็น
การกระท าทีม่คีวามมุง่ประสงค ์3 ประการ กล่าวคอื (1) เป็นการกระท าเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูหรอืค ารบั
สารภาพของผูถู้กทรมานหรอืบุคคลทีส่าม  (2) เป็นการกระท าเพื่อลงโทษผูน้ัน้จากสิง่ทีผู่น้ัน้หรอืบุคคลที่
สามไดก้ระท าไปหรอืเชื่อว่าไดก้ระท าไป หรอื (3) เป็นการกระท าทีเ่กดิจากการเลอืกปฏบิตัดิว้ยเหตุ
ต่างๆ  ดงันัน้ ประเทศไทยจงึท าค าแถลงตคีวามเขา้ใจความหมายของการกระท าทรมานในขอ้ 1 ของ
อนุสญัญาฯ ตามบทบญัญตัขิองประมวลกฎหมายอาญาทีม่อียู ่ 

3.  บทบญัญตัคิวามผดิทีอ่าจน ามาปรบัใชเ้พื่อรองรบัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามอนุสญัญาฯ ตามขอ้ 2 
ขา้งตน้มไิดเ้ป็นบทบญัญตัทิีใ่ชบ้งัคบัเฉพาะกบัเจา้หน้าทีข่องรฐั ซึง่เป็นความมุง่หมายของอนุสญัญาฯ 
ตามนิยามในขอ้ 1  แต่มผีลใชบ้งัคบักบับุคคลทัว่ไปซึง่รวมถงึเจา้หน้าทีข่องรฐัดว้ย อยา่งไรกด็ ีประมวล
กฎหมายอาญาไดก้ าหนดความผดิส าหรบัเจา้หน้าทีข่องรฐัทีป่ฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบไว้เป็นการเฉพาะใน
มาตรา 157 ซึง่ระบุว่า “ผูใ้ดเป็นเจา้พนกังาน ปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบ เพื่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายแก่ผูห้นึ่งผูใ้ด หรอืปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยทุจรติ ตอ้งระวางโทษจ าคุกตัง้แต่ 
1 – 10 ปี หรอืปรบั ตัง้แต่ 2,000 – 20,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั”  ดงันัน้ หากเจา้หน้าทีร่ฐัใชอ้ านาจ
โดยมชิอบในการทรมานบุคคลใด เจา้หน้าทีผู่น้ัน้ยอ่มต้องรบัโทษตามมาตรา 157 ดว้ย 

4.  ส าหรบับทบญัญตัขิองอนุสญัญาฯ ในขอ้ 2.3 ทีร่ะบุว่าค าสัง่ผูบ้งัคบับญัชาไมส่ามารถน ามาอา้งเป็น
เหตุผลในการทรมานไดน้ัน้ มาตรา 70 ของประมวลกฎหมายอาญาอาจน ามาใชเ้พื่อรองรบัพนัธกรณใีน
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ขอ้นี้ได ้โดยมาตรา 70 ระบุไวว้่า  “ผูใ้ดกระท าตามค าสัง่ของเจา้พนกังาน แมค้ าสัง่นัน้จะมชิอบดว้ย
กฎหมาย ถา้ผูก้ระท ามหีน้าทีห่รอืเชื่อโดยสุจรติว่ามหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติาม ผูน้ัน้ไมต่อ้งรบัโทษเวน้แต่    
จะรูว้่าค าสัง่นัน้เป็นค าสัง่ซึง่มชิอบดว้ยกฎหมาย”   ดงันัน้ เจา้หน้าทีร่ฐัทีก่ระท าทรมานตามค าสัง่ของ
ผูบ้งัคบับญัชา หากกระท าไปโดยรูว้่าเป็นค าสัง่ทีม่ชิอบดว้ยกฎหมาย กต็อ้งรบัผดิในการกระท านัน้    
รวมไปถงึบุคคลอื่นทีก่ระท าทรมานตามค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั หากกระท าไปโดยรูว้่าเป็นค าสัง่ทีม่ชิอบ
ดว้ยกฎหมาย กต็อ้งรบัผดิดว้ยเช่นกนัตามมาตรา 70 นี้  

5.  กฎหมายภายในทีร่องรบับทบญัญตัขิองอนุสญัญาฯ ในขอ้ 4.1 และ 4.2  ไดแ้ก่ ประมวลกฎหมาย
อาญาซึง่มบีทบญัญตัใิหผู้ท้ ีพ่ยายามกระท าความผดิและผูท้ีส่นบัสนุนการกระท าความผดิตอ้งไดร้บัโทษ 
โดยมาตรา 80 วรรค 2 ก าหนดว่าผูท้ีพ่ยายามกระท าความผดิ ตอ้งระวางโทษสองในสามส่วนของโทษ  
ทีก่ฎหมายก าหนดไวส้ าหรบัความผดินัน้ และมาตรา 83 และ 84 ก าหนดว่า ผูท้ีร่ว่มกระท าความผดิและ
ผูท้ีใ่ชห้รอืยุยงส่งเสรมิใหผู้อ้ื่นกระท าความผดิ ถอืว่าผูน้ัน้เป็นผูก้ระท าความผดิและตอ้งรบัโทษตามที่
กฎหมายก าหนดไวส้ าหรบัความผดินัน้  ส าหรบัผูท้ีม่สี่วนช่วยเหลอืหรอืสนบัสนุนการกระท าความผดิ 
มาตรา 86 ของประมวลกฎหมายอาญาก าหนดใหผู้น้ัน้ตอ้งรบัโทษสองในสามส่วนของโทษทีก่ าหนดไว้
ส าหรบัความผดิทีส่นบัสนุนนัน้ 

6.  ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาของไทยมบีทบญัญตัทิีป้่องกนับุคคลจากถูกกระท าทรมาน
โดยเจา้หน้าทีร่ฐัในขัน้ตอนของการตรวจคน้ จบักุม และคุมขงัตามขอ้ 2.1 ของอนุสญัญาฯ โดยการ
ก าหนดใหก้ารตรวจคน้และจบักุมตอ้งมหีมายศาล (มาตรา 57 และ 78) การก าหนดใหเ้จา้หน้าทีต่อ้งน า
ตวัผูถู้กจบักุมไปยงัทีท่ าการของพนกังานสอบสวนโดยทนัท ีการรบัรองสทิธขิองผูถู้กจบักุมในการตดิต่อ
กบัญาตหิรอืผูซ้ึง่ผูถู้กจบัไวว้างใจ (มาตรา 83-84)  การหา้มควบคุมตวัผูถู้กจบันานเกนิกว่าทีจ่ าเป็น และ
การน าตวัผูถู้กจบักุมไปศาลภายใน 48 ชัว่โมงเพื่อขอขยายเวลาการควบคุมตวั (มาตรา 87) สทิธขิอง    
ผูถู้กจบักุมในการขอใหศ้าลไต่สวนการคุมขงัโดยมชิอบ (มาตรา 90)   สทิธขิองผูถู้กจบักุมทีจ่ะให้
ทนายความหรอืผูซ้ึง่ตนไวว้างใจเขา้ฟงัการสอบปากค าตนไดใ้นชัน้สอบสวน ไดร้บัการเยีย่มหรอืตดิต่อ
กบัญาต ิและไดร้บัการรกัษาพยาบาลโดยเรว็เมือ่เจบ็ปว่ย (มาตรา 7/1)  สทิธทิีจ่ะมทีนายความช่วยเหลอื
ในระหว่างการสอบสวน (มาตรา 8 และมาตรา 134/1) สทิธทิีจ่ะไดร้บัการปล่อยตวัชัว่คราว (มาตรา 107) 
และสทิธทิีจ่ะไมถู่กบงัคบัใหร้บัสารภาพ (มาตรา 135)  ส่วนมาตรา 226/1 ของประมวลกฎหมายวธิี
พจิารณาความอาญา เป็นบทบญัญตัทิีร่องรบัพนัธกรณตีามขอ้ 15 ของอนุสญัญาฯ ทีห่า้มมใิหศ้าลรบัฟงั
พยานหลกัฐานทีไ่ดม้าโดยมชิอบ เวน้แต่การรบัฟงัพยานหลกัฐานนัน้จะเป็นประโยชน์ต่อการอ านวยความ
ยตุธิรรม  

7.  ที่ผ่านมา ได้มคีวามพยายามปรบัแก้กฎหมายภายในเพื่อรองรบัการด าเนินการตามอนุสญัญาฯ 
ซึ่งม ี2 แนวทาง แนวทางแรกเป็นแนวทางที่เสนอโดยองค์กรภาคประชาสงัคมบางองค์กรที่เห็นว่า 
การปรบัปรุงกฎหมายควรใช้วธิกีารออกเป็นกฎหมายเฉพาะเพื่อใหส้ามารถบญัญตัขิอ้ก าหนดต่างๆ ที่
ระบุในอนุสญัญาฯ ไวใ้นกฎหมายไดอ้ยา่งครบถว้น รวมทัง้ใหม้กีารจดัตัง้กลไกเพื่อท าหน้าทีส่บืสวน
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สอบสวนคดทีรมานขึน้ใหม่แทนเจา้หน้าทีต่ ารวจเพื่อประกนัความเป็นอสิระในการสบืสวนสอบสวน    
ส่วนอกีแนวทางหนึ่งเป็นแนวทางทีด่ าเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งซึ่งเห็นว่า ประมวลกฎหมาย
อาญาและประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาที่มอียู่สามารถรองรบับทบญัญตัขิองอนุสญัญาฯ 
ได้ในระดบัหนึ่งแล้ว จงึอาจเพยีงปรบัแก้กฎหมายที่มอียู่เพิม่เติมให้ครบถ้วน ในเรื่องนี้ กรมคุ้มครอง   
สทิธแิละเสรภีาพ กระทรวงยุตธิรรม ได้ร่วมกบัคณะกรรมาธกิารกฎหมาย การยตุธิรรม และ       
สทิธมินุษยชน สภาผูแ้ทนราษฎร จดัท ารา่งพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญาและ
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาเพื่อก าหนดใหก้ารทรมานตามนิยามของอนุสญัญาฯ เป็น   
ฐานความผดิเฉพาะและก าหนดบทลงโทษทีเ่หมาะสมกบัความรา้ยแรงของการกระท าความผดิดงักล่าว 
รวมทัง้เพื่อใหผู้ถู้กกระท าทรมานสามารถรอ้งขอต่อศาลเพื่อใหม้กีารยตุกิารกระท าทรมานได้เพื่อ
คุม้ครองบุคคลดงักล่าวตามขอ้ 13 ของอนุสญัญาฯ โดยไดม้กีารจดัการรบัฟงัความเหน็จากภาคส่วน
ต่างๆ รวมทัง้จากองคก์รภาคประชาสงัคมดว้ย  

8.  กสม. มขีอ้สงัเกตในส่วนของรา่ง พ.ร.บ. แกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญาที่จดัท าโดยกรม
คุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพร่วมกบัคณะกรรมาธกิารกฎหมาย การยตุธิรรม และสทิธมินุษยชน        
สภาผูแ้ทนราษฎรว่า ถ้อยค าในร่าง พ.ร.บ. ดงักล่าวอาจยงัไม่สอดคลอ้งกบันิยามของการทรมาน 
ตามอนุสญัญาฯ อย่างครบถ้วน ไดแ้ก่ (1) การก าหนดใหก้ารกระท าความผดิฐานท ารา้ยร่างกายที ่        
เป็นเหตุใหผู้ถู้กกระท าไดร้บัอนัตรายต่อจติใจเป็นการกระท าทรมานทีจ่ ากดัเฉพาะอนัตรายทีส่่งผล      
ในระยะยาว น่าจะยงัไมส่อดคลอ้งกบันิยามของการทรมานตามขอ้ 1 ของอนุสญัญาฯ  (2) รา่ง พ.ร.บ. 
ดงักล่าวยงัไมค่รอบคลุมเจตนาพเิศษของการทรมานทัง้หมดตามอนุสญัญาฯ โดยยงัไมค่รอบคลุมเรือ่ง
การกระท าทรมานทีเ่กดิจากการเลอืกปฏบิตั ิ (3) ประเภทของเจา้พนักงานของรฐัที่ก าหนดไวใ้นร่าง
กฎหมายดงักล่าว อาจยงัไม่ชดัเจนว่าจะครอบคลุมเจา้พนักงานของรฐัทุกประเภทที่ปฏบิตัหิน้าที่ใน
สถานที่ที่มกีารควบคุมบุคคลตามความมุ่งหมายของอนุสญัญาฯ เช่น เจา้พนกังานของรฐัทีป่ฏบิตัหิน้าที่
ในสถาบนัจติเวช เป็นตน้ และ (4) ยงัไมไ่ดม้กีารบญัญตัหิา้มการกระท าอื่นทีโ่หดรา้ย ไรม้นุษยธรรม 
หรอืการปฏบิตั ิหรอืการลงโทษทีย่ ่ายศีกัดิศ์รทีีไ่มถ่งึกบัเป็นการทรมานตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นขอ้ 16 ของ
อนุสญัญาฯ ไวอ้ยา่งชดัแจง้ 

9.  ข้อเสนอแนะ  กสม. เหน็ว่ารฐับาลควรออกกฎหมายเฉพาะเพื่อรองรบัการด าเนินการตาม           
อนุสญัญาฯ โดยใหม้มีาตรการและมาตรฐานขัน้ต ่าสอดคลอ้งกบัอนุสญัญาฯ ทัง้ในส่วนของนิยามของการ
ทรมานและการปฏบิตัหิรอืการลงโทษอื่นทีโ่หดรา้ยฯ และการใหห้ลกัประกนัว่าจะมกีารสบืสวนสอบสวน
คดกีารทรมานโดยพลนัโดยปราศจากความล าเอยีง อย่างไรกด็ ีหากรฐับาลจะใชแ้นวทางปรบัแก้
กฎหมายทีม่อียู ่กค็วรปรบันิยามของการทรมานในร่าง พ.ร.บ. แกไ้ขประมวลกฎหมายอาญาให้
สอดคลอ้งกบัขอ้ 1 ของอนุสญัญาฯ อยา่งครบถว้น ทัง้ในส่วนของเจตนาพเิศษของการทรมานและ
ผลกระทบทางจติใจทีไ่มค่วรมขีอ้จ ากดัว่าตอ้งเป็นผลกระทบในระยะยาวเท่านัน้  นอกจากนี้ ควรมกีาร
ปรบัเนื้อหาในส่วนของเจา้พนกังานของรฐัใหค้รอบคลุม และควรมกีารระบุใหก้ารกระท าอื่นทีโ่หดรา้ย    
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ไรม้นุษยธรรม หรอืการประตบิตั ิหรอืการลงโทษทีย่ ่ายศีกัดิศ์รตีามขอ้ 16 ของอนุสญัญาฯ เป็นความผดิ
อาญาอยา่งชดัแจง้และมบีทโทษทีเ่หมาะสมตามขอ้สงัเกตของ กสม. ทีก่ล่าวแลว้ในขอ้ 8 ขา้งต้น   

10.  แมว้่ารฐับาลจะได้แถลงนโยบายต่อรฐัสภาว่าจะสร้างหลกัประกนัความมัน่คงในศกัดิศ์รแีห่ง
ความเป็นมนุษย์ และจะด าเนินการปฏิรูปกฎหมายรวมถึงการบงัคบัใช้กฎหมายให้เป็นไปตามหลกั
นิติธรรมและหลกัสทิธิมนุษยชน และแมว้่าในแผนสทิธมินุษยชนแห่งชาตฉิบบัที ่2 (พ.ศ. 2552-2556) 
จะไดม้กีารระบุว่า หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจะส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกบั
สนธสิญัญาด้านสิทธิมนุษยชนฉบบัต่างๆ โดยการปรบัปรุงกฎหมาย กลไกทางกฎหมาย และการ
บงัคบัใช้กฎหมาย โดยในส่วนของอนุสญัญาต่อต้านการทรมานฯ จะมกีารเสนอกฎหมายเกี่ยวกับ
การต่อต้านการทรมานเข้าสู่การพิจารณาของรฐัสภา ตลอดจนการปรบัปรุงกฎหมายและระเบียบ  
ที่เกี่ยวข้องกับการเยยีวยาผู้เสียหาย แต่การด าเนินการดงักล่าวค่อนข้างมคีวามล่าช้าเมื่อพิจารณา
ว่าประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคอีนุสญัญาฉบบันี้ตัง้แต่ปี 2550   

11.  ข้อเสนอแนะ  รฐับาลควรให้ความส าคญักับการแก้ไขกฎหมายต่อต้านการทรมานอย่างจรงิจงั 
โดยรฐับาลควรก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินการในเรื่องการปรับปรุงกฎหมายให้ชดัเจนและ
ติดตามให้มกีารแก้ไขกฎหมายให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่ก าหนดเพื่อให้อนุสญัญาฯ มผีลใช้บงัคบั
ในทางปฏิบตัิอย่างแท้จรงิ 
 
ข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการทรมานในจงัหวดัชายแดนภาคใต้  

12.  ตัง้แต่เกดิเหตุการณ์ความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ในปี 2547 จนถงึปจัจุบนั  กสม. ไดร้บั
ขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการกระท าทรมานของเจา้หน้าทีร่ฐัทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตจ้ านวน 
102 ค ารอ้ง  กสม. ได้ท าการตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนเสรจ็สิ้นรวม 71 ค ารอ้งโดยในกาตรวจสอบ กสม. 
ได้รบัฟงัขอ้มูลจากทัง้ญาตผิู้เสยีหายและองคก์รด้านสทิธมินุษยชน การชี้แจงของหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง รวมถงึการตรวจเยีย่มสถานที่ควบคุมตวับุคคลดว้ย ผลจากการตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีนม ี
ขอ้ค้นพบดงันี้1   
 1) มกีารใชก้ารทรมานโดยการซอ้มท ารา้ยรา่งกายและการขูเ่ขญ็ใหก้ลวัอยา่งแพรห่ลาย โดย
เจา้หน้าทีร่ฐัหรอืโดยการรูเ้หน็เป็นใจของเจา้หน้าทีร่ฐั โดยอา้งว่าเป็นปฏบิตักิารเพื่อ “ขยายผล” ทีม่ ี
วตัถุประสงคพ์เิศษเพื่อหาข่าว ขอ้มลูสารสนเทศเกี่ยวกบัการก่อความไมส่งบ หรอืเพื่อเป็นการลงโทษผู้ตอ้ง
สงสยัโดยพลการ เนื่องจากเจา้หน้าทีเ่ชื่อว่าบุคคลเหล่านัน้เป็นผูก้ระท าความผดิต่อความมัน่คงของรฐัจรงิ 
ผูท้ีต่กเป็นเหยือ่ของการทรมานมกัเป็นผูต้อ้งสงสยัทีเ่ป็นชาวไทยมสุลมิเชือ้สายมลาย ูโดยพบว่า
เจา้หน้าทีฝ่่ายความมัน่คงบางคนมทีศันคตเิชงิลบกบักลุ่มบุคคลดงักล่าว ซึง่เหน็ไดจ้ากการเผยแพร่ขา่ว
ตามสื่อมวลชน และการปฏบิตักิารต่างๆ ของเจา้หน้าทีท่ีม่ลีกัษณะของการเลอืกปฏบิตั ิ
                                                           
1 คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ, สทิธใินกระบวนการยุติธรรมในกรณีการตรวจสอบค าร้องทีก่ล่าวหาว่ามกีารกระท าทรมานใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต,้ 2554, หน้า 38-45. 



5 

 2) การทรมานมรีปูแบบทีห่ลากหลายเพื่อใหเ้กดิอนัตรายต่อรา่งกายและจติใจ หรอืเป็นการกระท าที่
ย ่ายศีกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์เช่น การคลุมศรีษะดว้ยถุงพลาสตกิใหห้ายใจไมอ่อก การท ารา้ยรา่งกาย
ดว้ยการเตะ ต่อย การใชไ้ฟฟ้าชอ็ตหรอืใชบุ้หรีจ่ ีต้ามรา่งกาย การใหอ้ยูใ่นทีท่ีม่อุีณหภมูริอ้นหรอืเยน็
เกนิไปเป็นเวลานาน การสอบสวนเป็นเวลานานโดยไมใ่หพ้กัผ่อน และการข่มขูคุ่กคามหรอืกดดนัดา้น
จติใจ เป็นตน้  
 3) ผูท้ีถู่กกล่าวหาว่ากระท าทรมานมกัเป็นเจา้หน้าทีฝ่่ายทหารและต ารวจทีป่ฏบิตักิารจบักุม 
ควบคุมตวั และซกัถามผูต้อ้งสงสยัทีถู่กจบักุมภายใตก้ฎหมายพเิศษ โดยการซอ้มทรมานมกัจะเกดิขึน้
ในขณะหรอืหลงัจากการจบักุม หรอืในสถานทีค่วบคุมตวัของทางราชการทีผู่ถู้กควบคุมตวัไมไ่ดร้บัการ
เยีย่มจากญาตหิรอืไมม่โีอกาสปรกึษากบัทนายความ  ทัง้นี้ หน่วยงานดา้นความมัน่คง โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ทีห่น่วยงานทีป่ฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมายพเิศษ มกีารปฏบิตัทิีไ่มเ่ป็นไปตามมาตรการในการป้องกนั
การซอ้มทรมานอย่างเพยีงพอ เช่น กฎระเบยีบปฏบิตัใินการตรวจคน้จบักุมผูต้อ้งสงสยั เป็นตน้ 
 4) สภาพสถานทีค่วบคุมไม่ไดม้าตรฐานตามเกณฑส์ากล เนื่องจากอ านาจตามพระราชบญัญตั ิ    
กฎอยัการศกึ พ.ศ. 2457 นัน้ ใหเ้จา้หน้าทีฝ่า่ยทหารสามารถกกัตวับุคคลไวใ้นสถานทีใ่ดกไ็ด ้และการ
ควบคุมตวัตามพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นัน้ไมเ่หมาะสม 
เช่น มพีืน้ทีจ่ ากดัไมส่อดคลอ้งกบัจ านวนผูถู้กควบคุมตวัทีม่เีป็นจ านวนมาก และสถานทีคุ่มขงัไมอ่ยู่
ภายใตร้ะบบตรวจสอบโดยหน่วยงานอสิระ 
 5) ผูเ้สยีหายมอุีปสรรคในการเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรม เช่น ผูเ้สยีหายตอ้งไปแจง้ความรอ้งทุกข์
ต่อหน่วยงานทีเ่จา้หน้าทีข่องหน่วยงานนัน้ถูกกล่าวหาว่าท าการซอ้มทรมานเอง ผูเ้สยีหายจากการ
ทรมานมกัหวาดกลวัต่อการคุกคามของเจา้หน้าทีร่ฐัทีเ่กี่ยวขอ้ง จงึไมก่ลา้รอ้งเรยีนหรอืแจง้ความ 

13.  จากการตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีนขา้งตน้ กสม. ไดม้ขีอ้เสนอแนะไปยงัหน่วยงานดา้นความมัน่คงให ้
มกีารวางมาตรการในการป้องกนัการทรมานในทุกขัน้ตอนของการตรวจคน้ ควบคุม จบักุม และคุมขงั
บุคคล เช่น การจดัท าทะเบยีนผูถู้กจบักุมหรอืควบคุมตวั การตรวจร่างกายโดยแพทย ์การบนัทกึขอ้มลู
เมือ่มกีารยา้ยสถานทีค่วบคุม/คุมขงั และการตรวจเยีย่มสถานทีคุ่มขงัโดยกลไกอสิระ เป็นตน้  หากเป็น
การควบคุมหรอืจบักุมตวัตามกฎหมายพเิศษดา้นความมัน่คงทีไ่ม่ตอ้งด าเนินการตามประมวลกฎหมาย
วธิพีจิารณาความอาญา ควรมมีาตรการคุม้ครองสทิธ ิขัน้พืน้ฐานของผูถู้กจบักุมทีส่อดคลอ้งกบัขอ้ 14 
ของกตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง เช่น การไดร้บัแจง้เหตุผลในการ
จบักุม การแจง้การจบักุมให้ครอบครวัและญาตทิราบ  การใหญ้าตสิามารถเขา้เยีย่ม  ผูถู้กจบักุมและมี
โอกาสไดป้รกึษากบัทนาย และการก าหนดใหต้อ้งมกีารน าตวัผูต้อ้งสงสยัมาปรากฏตวัต่อศาลทุกครัง้ที่   
มกีารขอขยายระยะเวลาการควบคุมตวัเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ต้อ้งสงสยัหรอืทนายความคดัคา้นการควบคุม
ตวัต่อศาลได ้รวมทัง้จะท าใหเ้หน็ไดว้่าผูต้อ้งสงสยัมรีอ่งรอยการถูกซอ้มทรมานหรอืไม ่นอกจากนี้  ควรมี
การปรบัปรงุกระบวนการซกัถามผูต้อ้งสงสยัโดยไมใ่ชว้ธิกีารรุนแรงและการซกัถามควรท าโดยพนกังาน
สอบสวนทีม่คีวามเชีย่วชาญเท่านัน้   
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14.  หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งไดแ้จง้ผลการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะของ กสม. ขา้งตน้ โดย
กระทรวงกลาโหมแจง้ว่า ไดด้ าเนินการตามมาตรการและขอ้เสนอแนะของ กสม. เป็นปกตอิยูแ่ลว้ และ
ในการปฏบิตัภิารกจิทุกครัง้ไดค้ านึงถงึความปลอดภยัเป็นส าคญั ส่วนศูนยป์ฏบิตักิารต ารวจจงัหวดั
ชายแดนภาคใตแ้จง้ว่า ไดป้ฏบิตัต่ิอผูท้ีถู่กตอ้งสงสยัในคดคีวามมัน่คงทีถู่กควบคุมตวัตามหลกั        
สทิธมินุษยชน และการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดด้ าเนินการไปตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง  ส าหรบัการ
ตรวจเยีย่มสถานทีคุ่มขงับุคคล ศูนยอ์ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) ไดต้รวจเยีย่ม
เรอืนจ าในจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละพบปะพดูคุยกบัผูต้อ้งขงัและเจา้หน้าทีเ่รอืนจ าอยา่งสม ่าเสมอ ใน
เบือ้งตน้ ยงัไมพ่บความผดิปกตใินการปฏบิตัต่ิอผูต้อ้งขงัทีเ่ป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนแต่อย่างใด 

15.  กสม. ไดจ้ดัการอบรมเพื่อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัอนุสญัญาฯ แก่เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานใน
จงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ านวน 2 ครัง้ ซึง่ท าใหเ้จา้หน้าทีด่า้นความมัน่คงมคีวามเขา้ใจในเนื้อหาของ
อนุสญัญาฯ มากขึน้ และไดม้กีารอนุญาตใหญ้าตเิขา้เยีย่มผูท้ีถู่กจบักุมได ้ อยา่งไรกด็ ียงัมบีางกรณีที่
เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตัทิีบ่างคนขาดความเขา้ใจและไมอ่นุญาตใหม้กีารเขา้เยีย่ม ซึง่ กสม. ไดข้อความรว่มมอื
จากหน่วยงานดา้นความมัน่คงในพืน้ทีว่่า หากมปีญัหาเกีย่วกบัการเขา้เยีย่มของญาต ิขอใหญ้าตขิอง    
ผูถู้กจบักุมโทรศพัทแ์จง้เจา้หน้าที ่กสม. เพื่อประสานต่อไปยงัเจา้หน้าทีผู่ค้วบคุมตวั ซึง่ส่วนใหญ่ 
เจา้หน้าทีจ่ะอนุญาตใหเ้ขา้เยีย่มเมือ่ไดร้บัการประสานงานจาก กสม.  สิง่ทีเ่กดิขึน้สะทอ้นใหเ้หน็ว่า
เจา้หน้าทีร่ะดบัปฏบิตัยิงัขาดความเขา้ใจแมว้่าระดบับรหิารจะเขา้ใจและยอมรบัเรือ่งการเขา้เยีย่มแลว้ 

16.  ข้อเสนอแนะ  แมว้่าหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจะไดย้นืยนัว่าการปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นไปตามกฎหมายและ
หลกัสทิธมินุษยชน แต่เรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการท ารา้ยผูต้อ้งสงสยัในการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าทีร่ฐั
ที ่กสม. ไดร้บัมไิดม้แีนวโน้มลดลง หน่วยงานดงักล่าวจงึควรก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีใ่ห้
เป็นไปตามกฎหมายโดยเคร่งครดั รวมถงึควรมกีารทบทวนว่ากฎระเบยีบทีเ่กีย่วกบัการตรวจคน้ จบักุม 
คุมขงั และการซกัถามขอ้มลูทีใ่ชอ้ยูเ่พยีงพอต่อการประกนัสทิธขิองผูถู้กจบักุมและสามารถป้องกนัการ
ทรมานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพหรอืไม่ ส่วนการตรวจเยีย่มสถานทีคุ่มขงั ควรใหค้รอบคลุมถงึสถานที่
ควบคุมตวับุคคลทีอ่ยูภ่ายใตก้ารดแูลของกระทรวงกลาโหมและศูนยป์ฏบิตักิารต ารวจจงัหวดัชายแดน
ภาคใตด้ว้ย  นอกจากนี้ ไทยควรพจิารณาเขา้เป็นภาคพีธิสีารของอนุสญัญาต่อตา้นการทรมานฯ เพื่อให้
มกีลไกการตรวจสอบสถานทีค่วบคุมหรอืคุมขงับุคคลเป็นระยะๆ ทีเ่ป็นอสิระในระดบัประเทศ ซึง่จะเป็น
มาตรการหน่ึงในการป้องกนัการทรมานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

17.  นอกจากขอ้รอ้งเรยีนที ่กสม. ไดร้บัแลว้ ยงัมกีารรอ้งเรยีนเกี่ยวกบัการซอ้มทรมานไปยงัองคก์ร 
ภาคประชาสงัคมในพืน้ทีอ่กีเป็นจ านวนมาก มกีรณทีีห่น่วยงานมกีารสอบสวนเรือ่งรอ้งเรยีนและลงโทษ
เจา้หน้าทีท่ีก่ระท าผดิอยูบ่า้ง แต่มจี านวนน้อย โดยทัว่ไปเมือ่มกีารรอ้งเรยีนเพื่อขอใหต้รวจสอบกรณีทีม่ ี     
การกล่าวหาว่ามกีารซอ้มทรมาน หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งมกัไมใ่หค้วามส าคญักบัเหยือ่ทีถู่กซอ้มทรมาน 
ไมอ่นุญาตใหค้ณะอนุกรรมการของ กสม. ทีไ่ดร้บัมอบหมายเขา้เยีย่มโดยทนัททีีม่กีารรอ้งขอ โดยมกั
อา้งกฎระเบยีบต่างๆ เพื่อบ่ายเบีย่งการเขา้เยีย่มโดยพลนั ตลอดจนการไมส่ามารถสมัภาษณ์ผูถู้ก
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ควบคุมตวัไดโ้ดยล าพงัและอสิระ มบีางกรณีทีห่น่วยงานไดต้ัง้คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิแต่เป็น
จ านวนน้อยและส่วนใหญ่มกัเป็นบุคคลในหน่วยงานเดยีวกนั จงึขาดความโปรง่ใส ผลการตรวจสอบมกั
สรปุว่าไมม่เีหตุการณ์ซอ้มทรมานตามขอ้กล่าวหาซึง่บางครัง้ขดักบัผลการตรวจร่างกายผูเ้สยีหายของ
แพทยแ์ละผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการของ กสม.  ท าใหไ้มส่ามารถน าไปสู่การลงโทษ
เจา้หน้าทีท่ีก่ระท าความผดิไดท้ัง้ทางวนิยัและทางอาญา 

18.  ข้อเสนอแนะ  รฐัควรเรง่สรา้งความเชื่อมัน่ใหเ้กดิขึน้ต่อการอ านวยความยตุธิรรม โดยเมือ่ไดร้บั
เรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทรมานโดยรฐั รฐัตอ้งด าเนินการสอบสวนขอ้รอ้งเรยีนโดยพลนั โดยทีก่าร
กระท าความผดิฐานทรมานเป็นการกระท าของเจา้หน้าทีร่ฐั จงึควรมหีลกัประกนัว่าการสอบสวน         
ขอ้รอ้งเรยีนการทรมานจะมกีารด าเนินการอยา่งเป็นธรรมโดยไมล่ าเอยีง โดยอาจใหห้น่วยงานทีม่คีวาม
เป็นกลางท าหน้าทีด่งักล่าวหรอืใหพ้นกังานอยัการด าเนินการสอบสวนรว่มกบัเจา้หน้าทีต่ ารวจ หาก
พบว่ามเีจา้หน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทรมาน จะตอ้งมกีารลงโทษทัง้ทางอาญาและทางวนิยัอย่างจรงิจงั ใน
ระหว่างนัน้ รฐัควรใหก้ารคุม้ครองผูเ้สยีหายและพยานจากการถูกข่มขูคุ่กคามโดยเจา้หน้าทีร่ฐั  ทัง้นี้ 
รฐับาลไทยไดย้อมรบัขอ้เสนอแนะจากกระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) ทีจ่ะสอบสวน
คดกีารละเมดิสทิธมินุษยชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละน าตวัผูก้ระท าผดิมาลงโทษ นอกจากนี้ รฐับาล
ยงัไดจ้ดัท านโยบายการบรหิารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พ.ศ. 2555-2557 ทีใ่หค้วามส าคญั
กบัการสรา้งความเป็นธรรมใหแ้ก่ประชาชนในพืน้ทีโ่ดยยดึหลกันิตริฐัและเคารพหลกัสทิธมินุษยชน 
รวมถงึการตรวจสอบการใชอ้ านาจของเจา้หน้าทีร่ฐัใหอ้ยูใ่นกรอบของกฎหมายอยา่งเครง่ครดั และการมี
ความจรงิจงัในการสอบสวนและลงโทษผูก้ระท าผดิหรอืปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบเพื่อขจดัวฒันธรรมการไม่
ตอ้งรบัผดิ ดงันัน้ รฐับาลจงึควรใหค้วามส าคญักบัการด าเนินการในเรือ่งนี้ตามค ามัน่และนโยบายทีไ่ด้
ประกาศไว ้

19.  กสม. พบว่า การที่รฐับาลได้บงัคบัใชก้ฎหมายพเิศษด้านความมัน่คงในพื้นที่ ไดแ้ก่ 
พระราชบญัญตักิฎอยัการศกึ พ.ศ. 2457  และพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 ซึง่เป็นกฎหมายทีม่กีระบวนการตรวจคน้ จบักุม และคุมขงับุคคลทีแ่ตกต่างไปจากประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา อาจเปิดช่องใหเ้กดิการใชอ้ านาจโดยมชิอบโดยเจา้หน้าทีร่ฐั รวมถงึ
การซอ้มทรมานได ้ เช่น พระราชบญัญตักิฎอยัการศกึ พ.ศ. 2457 มาตรา 15 ทว ิใหอ้ านาจเจา้หน้าที่
ความมัน่คงในการกกัตวับุคคลทีม่เีหตุควรสงสยัว่าฝา่ฝืนกฎหมายน้ีไวเ้พื่อสอบถามหรอืตามความจ าเป็น
ของทางราชการไดเ้ป็นเวลา 7 วนัโดยไมต่อ้งมกีารขอหมายจบัต่อศาล ส่วนพระราชก าหนดการบรหิาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ก าหนดใหเ้จา้หน้าทีต่อ้งขอหมายศาลก่อนจบักุมบุคคลผูต้อ้ง
สงสยัตามมาตรา 11 และ 12 แต่เจา้หน้าทีส่ามารถควบคุมตวับุคคลไดน้านถงึ 7 วนั ซึง่เป็นระยะเวลาที่
นานกว่าทีก่ าหนดในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา และหากมคีวามจ าเป็น เจา้หน้าทีอ่าจขอ
ขยายเวลาการควบคุมตวัต่อศาลไดอ้กีครัง้ละ 7 วนั (โดยระเบยีบปฏบิตักิ าหนดว่าไม่ตอ้งน าตวัผูถู้ก
ควบคุมตวัไปศาล) แต่รวมระยะเวลาควบคุมตวัทัง้หมดไมเ่กนิ 30 วนัในสถานทีท่ีม่ใิช่เป็นทีค่วบคุมตวั
ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาโดยไม่มบีทบญัญตัทิีร่บัรองสทิธขิองผูถู้กควบคุมตวั เช่น 
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การไดร้บัการเยีย่มจากญาตหิรอืปรกึษาทนายความ เช่นในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 
เป็นตน้  

20.  ข้อเสนอแนะ  รฐับาลควรทบทวนการประกาศใชพ้ระราชบญัญตักิฎอยัการศกึ พ.ศ. 2457 และ 
พระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้พราะ
กฎหมายดงักล่าวเป็นกฎหมายทีจ่ ากดัสทิธเิสรภีาพของประชาชน จงึควรบงัคบัใชเ้ท่าทีจ่ าเป็นและใน
ระยะเวลาทีจ่ ากดัเท่านัน้  ในพืน้ทีใ่ดทีส่ถานการณ์ดขีึน้ รฐับาลควรลดระดบัการบงัคบัใชก้ฎหมายพเิศษ
ขา้งตน้โดยประกาศใชพ้ระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551 ซึง่
ก าหนดใหก้ารตรวจคน้ การตัง้ขอ้หา การจบักุม การควบคุมตวัผูต้อ้งหา และการสอบสวนคดเีป็นไป 
ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาซึง่มบีทบญัญตัทิีคุ่ม้ครองสทิธแิก่ผูถู้กกล่าวหาทีเ่ป็นไป
ตามมาตรฐานระหว่างประเทศมากกว่าแทน   

21.  กสม. เหน็ว่าพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ไมม่กีลไก
ตรวจสอบการด าเนินการของรฐัและเจา้หน้าทีข่องรฐัทีเ่หมาะสม โดยมาตรา 16 ของพระราชก าหนดฯ 
ยกเวน้ว่าขอ้ก าหนด ประกาศ ค าสัง่ หรอืการกระท าตามพระราชก าหนดฯ ไมอ่ยูใ่นเขตอ านาจของศาล
ปกครอง ในประเดน็นี้ แมว้่าศาลรฐัธรรมนูญจะเคยมคี าวนิิจฉยัที ่9/2553 ว่าผูไ้ดร้บัความเสยีหายจาก
ขอ้ก าหนด ประกาศ ค าสัง่ หรอืการกระท าของเจา้หน้าทีข่องรฐัตามพระราชก าหนดนี้จะสามารถน าคดี
เขา้สู่กระบวนการพจิารณาของศาลยตุธิรรมตามความในมาตรา 218 ของรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 ไดก้ต็าม แต่ กสม. เหน็ว่า โดยทีร่ฐัธรรมนูญไดบ้ญัญตัใิหป้ระเทศ
ไทยใชร้ะบบศาลคู่โดยมกีารจดัตัง้ศาลปกครองขึน้มาเพื่อพจิารณาพพิากษาคดปีกครองโดยเฉพาะแยก
ต่างหากจากศาลยตุธิรรม และไดม้กีารก าหนดใหว้ธิพีจิารณาคดขีองศาลปกครองใชร้ะบบไต่สวน
เพื่อใหคู้่ความฝา่ยเอกชนทีอ่ยูใ่นฐานะทีเ่สยีเปรยีบคู่ความฝ่ายปกครองทัง้ในแง่บุคลากร ผูเ้ชีย่วชาญ
ทางดา้นกฎหมายและความสามารถในการเขา้ถงึเอกสารหลกัฐานหรอืขอ้มลูในความครอบครอบของ
ฝา่ยปกครอง ไดร้บัความเป็นธรรมในการพจิารณาคด ี จงึเหน็ว่าควรใหศ้าลปกครองสามารถตรวจสอบ
การใชอ้ านาจรฐัตามกฎหมายฉบบัน้ีดว้ยเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของการใชร้ะบบศาลคู่ ทัง้นี้ 
การใหศ้าลปกครองมอี านาจตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐัตามพระราชก าหนดฯ ยงัสามารถท าให้
ประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบสามารถรอ้งเรยีนเพื่อขอใหเ้พกิถอนขอ้ก าหนด ประกาศ หรอืค าสัง่ที่    
ออกตามพระราชก าหนดฯ เป็นการทัว่ไปได ้ในขณะทีก่ารรอ้งต่อศาลยตุธิรรมอาจเป็นการแกไ้ข     
ปญัหาการละเมดิสทิธเิฉพาะบุคคลทีไ่ดร้บัความเสยีหายเป็นกรณีๆ  ไปเท่านัน้ 

22.  ข้อเสนอแนะ  รฐัควรพจิารณาปรบัปรุงแกไ้ขมาตรา 16 ของพระราชก าหนดการบรหิารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยใหข้อ้พพิาททีเ่กดิจากการใชอ้ านาจตามพระราชก าหนดการบรหิาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ อยู่ในอ านาจการพจิารณาของศาลปกครองหากเนื้อหาของคดเีป็นเรือ่ง
คดปีกครอง แต่หากเนื้อหาของคดเีป็นเรือ่งการกระท าความผดิอาญากส็มควรใหอ้ยูใ่นอ านาจพจิารณา
ของศาลยตุธิรรม  นอกจากนี้ รฐับาลควรพจิารณาปรบัปรงุกฎหมายฉบบัน้ีในส่วนทีเ่กีย่วกบักลไก
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ตรวจสอบและถ่วงดุลการประกาศใชก้ฎหมายดงักล่าวอกีส่วนหน่ึงดว้ย โดยควรมกีารแกไ้ขมาตรา 5 
ของพระราชก าหนดฯ เพื่อจ ากดัอ านาจของนายกรฐัมนตรใีนการขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน กล่าวคอื เมือ่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของนายกรฐัมนตรคีรัง้แรกสิน้สุดลง 
แต่หากรฐับาลเหน็ว่ายงัมคีวามจ าเป็นตอ้งขยายระยะเวลา ควรก าหนดใหน้ายกรฐัมนตรขีอความ
เหน็ชอบจากรฐัสภาเพื่อใหร้ฐัสภาซึง่เป็นองคก์รนิตบิญัญตัสิามารถตรวจสอบถงึเหตุผลและความจ าเป็น
ในการขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได ้ 

23.  กสม. เหน็ว่าบทบญัญตัใินมาตรา 17 ของพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์       
ฉุกเฉินฯ ทีก่ าหนดว่า พนกังานเจา้หน้าทีท่ีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นการระงบัหรอืป้องกนัการกระท าผดิกฎหมาย
ตามพระราชก าหนดนี้ไมต่อ้งรบัผดิทัง้ทางแพ่ง ทางอาญา หรอืทางวนิยันัน้อาจส่งผลกระทบต่อการ
ละเมดิสทิธมินุษยชนไดน้ัน้  แมว้่าบทบญัญตัดิงักล่าวจะมคีวามมุง่หมายใหพ้นกังานเจา้หน้าทีต่าม    
พระราชก าหนดฯ มคีวามมัน่ใจทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างเตม็ก าลงัและมี
ประสทิธภิาพ และบทบญัญตันิี้ไมไ่ดต้ดัสทิธผิูเ้สยีหายทีจ่ะเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากรฐัตามกฎหมาย      
ว่าดว้ยความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หน้าที่  แต่บทบญัญตันิี้อาจท าใหพ้นกังานเจา้หน้าทีป่ฏบิตัหิน้าที่
ดว้ยความมัน่ใจมากเกนิไปและขาดความระมดัระวงัจนอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพของ
ประชาชนเกนิสมควรได ้ กสม. เหน็ว่าบทบญัญตัดิงักล่าวเป็นหลกักฎหมายโดยทัว่ไปอยูแ่ลว้ กล่าวคอื 
แมก้ฎหมายจะไมไ่ดม้บีทบญัญตัใินเรือ่งนี้ไว ้หากพนกังานเจา้หน้าทีไ่ดป้ฏบิตัหิน้าทีไ่ปโดยสุจรติ ไม่
เลอืกปฏบิตัแิละไมเ่กนิสมควรแก่เหตุหรอืไมเ่กนิกว่ากรณจี าเป็น บุคคลนัน้กไ็ม่จ าต้องรบัผดิแต่อยา่งใด 
ซึง่ในการพจิารณาพพิากษาคด ีศาลกไ็ดว้างแนวและยดึถอืปฏบิตัติามหลกักฎหมายดงักล่าวอยา่ง
เครง่ครดัอยูแ่ลว้ ดงันัน้ บทบญัญตัดิงักล่าวจงึเป็นบทบญัญตัทิีเ่กนิความจ าเป็น อกีทัง้ยงัมผีลอาจท าให้
ประชาชนมทีศันคตดิา้นลบต่อการปฏบิตังิานของพนกังานเจา้หน้าทีต่ามพระราชก าหนดดงักล่าวแมจ้ะ
เป็นการปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อประโยชน์ส่วนรวมและตามความจ าเป็นกต็าม  

24.  ข้อเสนอแนะ  รฐับาลควรยกเลกิมาตรา 17 ของพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉินฯ เนื่องจากแมจ้ะไม่มบีทบญัญตัดิงักล่าวก าหนดไว ้หากพนักงานเจา้หน้าทีต่ามพระราชก าหนดนี้
ไดป้ฏบิตัหิน้าทีไ่ปโดยสุจรติ ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ และไมเ่กนิสมควรแก่เหตุหรอืไมเ่กนิกว่ากรณจี าเป็น 
พนกังานเจา้หน้าทีผู่น้ัน้กไ็ดร้บัความคุม้ครองตามหลกักฎหมายทัว่ไปอยูแ่ลว้ การยกเลกิมาตราดงักล่าว
น่าจะช่วยใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีข่องพนกังานเจา้หน้าทีเ่ป็นไปดว้ยความระมดัระวงัมากขึน้และเป็นไป
อยา่งมปีระสทิธภิาพ บรรลุวตัถุประสงคข์องพระราชก าหนดฯ และท าใหป้ระชาชนมทีศันคตทิีด่ต่ีอการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องพนกังานเจา้หน้าทีต่ามพระราชก าหนดฯ มากยิง่ขึน้ดว้ย 
 
ข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการทรมานอ่ืนๆ 

25.  จากการสอบถามขอ้มลูจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเกีย่วกบัขอ้มลูสถติเิรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการ
ทรมานโดยเจา้หน้าทีร่ฐัทีม่กีารแจง้ความรอ้งทุกขต่์อเจา้หน้าที่ต ารวจและทีม่กีารส่งฟ้องคดไีปยงัศาล 
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พบว่าขอ้มลูทีห่น่วยงานมอียูเ่ป็นคดกีารท ารา้ยร่างกายโดยรวมโดยไมไ่ดม้กีารเกบ็สถติคิดกีารทรมาน
แยกต่างหาก ท าใหไ้มส่ามารถประเมนิภาพรวมปญัหาการทรมานทีเ่กดิขึน้ได ้

26.  ข้อเสนอแนะ  หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งควรมกีารเกบ็ขอ้มลูเชงิสถติเิกีย่วกบัคดกีารทรมานตามนิยาม
ของอนุสญัญาฯ ตัง้แต่ขัน้ตอนของการแจง้ความต่อเจา้หน้าทีต่ ารวจ การสัง่ฟ้องคด ีและผลของการ
พจิารณาคด ีเพื่อใหท้ราบถงึสภาพปญัหาของการทรมานและน าขอ้มลูมาวเิคราะหถ์งึสาเหตุของปญัหา
เพื่อหามาตรการป้องกนัมใิหเ้กดิการทรมานตามเจตนารมณ์ของอนุสญัญาฯ 

27.  ในส่วนของการด าเนินการของ กสม. ทีเ่กี่ยวกบักรณกีารทรมาน ภายใตก้ารด าเนินงานของ กสม. 
ชุดแรกตัง้แต่ปี 2542 จนถงึเดอืนมถุินายน 2552  กสม. ไดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนเกี่ยวกบัการทรมานบุคคล
โดยเจา้หน้าทีร่ฐัจ านวน 35 ค ารอ้ง ส่วนใหญ่เป็นเรือ่งรอ้งเรยีนเกี่ยวกบัการทรมานในจงัหวดัชายแดน
ภาคใตซ้ึง่ กสม. ไดท้ าการตรวจสอบแลว้ดงัมผีลปรากฏในขอ้ 12-13 ขา้งตน้ ส่วนในการด าเนินงานของ 
กสม. ชุดปจัจุบนัทีเ่ขา้รบัหน้าทีเ่มือ่เดอืนมถุินายน 2552 จนถงึปี 2556  กสม. ไดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีน
เกีย่วกบัการทรมานจ านวน 69 เรือ่ง2 ในจ านวนนี้ไดต้รวจสอบเสรจ็แลว้ 47 เรือ่ง และเป็นเรือ่งทีอ่ยู่
ระหว่างด าเนินการ 7 เรือ่ง ส่วนทีเ่หลอื 15 เรือ่งเป็นเรือ่งทีย่ตุกิารตรวจสอบ แบ่งเป็นเรือ่งทีย่ตุเินื่องจาก
อยูใ่นการพจิารณาของศาลและ กสม. ไมม่อี านาจตรวจสอบตามมาตรา 22 ของพระราชบญัญตัิ
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 จ านวน 10 เรือ่ง และเป็นเรือ่งทีย่ตุกิารตรวจสอบดว้ย
เหตุอื่น (ผูร้อ้งขอถอนค ารอ้งและ กสม. มมีตสิ่งใหห้น่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการ) จ านวน 5 เรือ่ง  

28.  ในจ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนทีต่รวจสอบเสรจ็สิน้แลว้ 47 เรือ่ง กสม. ตรวจพบค ารอ้งทีม่กีารทรมาน
จ านวน 7 เรือ่ง เป็นเรือ่งทีเ่ป็นการทรมานโดยเจา้หน้าทีต่ ารวจ 3 เรือ่งและโดยเจา้หน้าทีร่าชทณัฑ ์4 
เรือ่ง การทรมานโดยเจา้หน้าทีต่ ารวจทัง้ 3 กรณเีกดิขึน้ในขัน้ตอนของการจบักุมบุคคลผูต้อ้งสงสยัใน 
คดลีกัทรพัย ์1 คดแีละคดยีาเสพตดิ 2 คด ีโดยกรณหีนึ่งเป็นการท ารา้ยผูต้อ้งสงสยัในขณะทีจ่บักุม    
ส่วนอกี 2 กรณเีกดิขึน้หลงัจากทีเ่จา้หน้าทีจ่บักุมผูต้อ้งสงสยัแลว้ ไดน้ าตวัผูน้ัน้ไปสถานทีอ่ื่นและซอ้ม
ทรมานเพื่อใหร้บัสารภาพก่อนน าตวัผูต้อ้งสงสยัส่งใหพ้นกังานสอบสวนทีท่ีท่ าการของสถานีต ารวจใน
พืน้ที ่ เมือ่ กสม. ไดม้หีนงัสอืขอใหส้ถานีต ารวจทีเ่กีย่วขอ้งชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบักรณทีีเ่กดิขึน้ ก็
ไดร้บัแจง้ว่าไดม้กีารตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิแลว้แต่ไมพ่บว่ามกีารท ารา้ยผูต้อ้งหาแต่อยา่งใด  อยา่งไรกด็ ี
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตรวจสอบเป็นเพยีงการชีแ้จงการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งมากกว่าการ
สอบสวนเพื่อหาขอ้เทจ็จรงิ มกีรณหีนึ่งทีก่ล่าวถงึการตัง้คณะกรรมการเพื่อสอบสวนขอ้เทจ็จรงิโดย
ส านกังานจเรต ารวจ แต่ไม่ปรากฏผลการสอบสวนของคณะกรรมการชุดดงักล่าวแต่อยา่งใด ในการ
พจิารณาเรือ่งรอ้งเรยีน 2 กรณ ีคณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนดา้นสทิธใิน
กระบวนการยตุธิรรมของ กสม. เหน็ว่าผลการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิทีค่ณะอนุกรรมการฯ ไดร้บัแจง้จาก
หน่วยงานไมส่อดคลอ้งกบัผลการตรวจรกัษาทางการแพทยท์ีบ่่งชีว้่าการบาดเจบ็ของผูต้อ้งสงสยัน่าจะ

                                                           
2 ไม่รวมเรื่องรอ้งเรยีนการทรมานทีเ่กดิในจงัหวดัชายแดนภาคใตต้ามขอ้ 12 ของรายงานฉบบันี้ 



11 

เกดิขึน้ในช่วงเวลาทีผู่ต้อ้งหาอยูใ่นการควบคุมตวัของเจา้หน้าทีต่ ารวจ และไดม้ขีอ้เสนอแนะไปยงั
ส านกังานต ารวจแห่งชาตใิหด้ าเนินการตามกฎหมายกบัเจา้หน้าทีต่ ารวจทีท่ ารา้ยรา่งกายผูต้อ้งหาใน   
ทัง้ 2 กรณ ีรวมทัง้ใหเ้ยยีวยาความเสยีหายแก่ผูต้อ้งหาทีถู่กท ารา้ยร่างกายอยา่งเหมาะสม ส่วนอกีกรณี
หนึ่งมผีลการตรวจร่างกายของแพทย ์แต่ในช่วงทีเ่กดิเหตุ ผูร้อ้งไดใ้หข้อ้มลูกบัเจา้หน้าทีท่างการแพทย์
ว่าบาดแผลทีเ่กดิขึน้เกดิจากอุบตัเิหตุ ต่อมาภายหลงัจากเกดิเหตุเป็นเวลา 2 ปี ผูร้อ้งจงึมารอ้งเรยีนและ
ใหข้อ้มลูว่าการบาดเจบ็ของตนเกดิจากการถูกท ารา้ยจากเจา้หน้าทีต่ ารวจ ซึง่กรณีนี้ ผูร้อ้งไดแ้จง้ความ
เพื่อด าเนินคดกีบัเจา้หน้าทีต่ ารวจทีท่ ารา้ยร่างกายผูร้อ้งดว้ยตนเองแลว้ 3  

29.  ข้อเสนอแนะ  จากการตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีนขา้งตน้ กสม. ไดม้ขีอ้เสนอแนะเชงินโยบายไปยงั
ส านกังานต ารวจแห่งชาตโิดยขอใหส้ านกังานต ารวจแห่งชาตใิหค้วามส าคญักบัการก าชบัและดแูลให้
เจา้หน้าทีต่ ารวจทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นการจบักุมผูต้อ้งหาปฏบิตัติามกระบวนการและขัน้ตอนในการจบักุม
ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ใชว้ธิกีารตามกฎหมายในการแสวงหาพยานหลกัฐาน
อยา่งเครง่ครดั และค านึงถงึหลกัสทิธมินุษยชนและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยใ์นการปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อ
ป้องกนัมใิหเ้กดิกรณตีามขอ้รอ้งเรยีนขึน้อกี หากมกีารรอ้งเรยีนในลกัษณะดงักล่าว หน่วยงานควรมี
กระบวนการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิทีใ่หค้วามเป็นธรรมแก่ผูร้อ้งเรยีน  และหากพบว่ามเีจา้หน้าทีต่ ารวจ
กระท าผดิจรงิ ตอ้งมกีารด าเนินการทางอาญาและทางวนิยัอย่างจรงิจงั  โดยทีผู่ก้ระท าผดิในคดกีาร
ทรมานเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐั  รฐัตอ้งมมีาตรการทีป่ระกนัว่าการสบืสวนสอบสวนคดกีารทรมานจะ  
เป็นไปโดยปราศจากความล าเอยีง  

30.  ข้อเสนอแนะ  รฐับาลโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรมกีารเผยแพรค่วามรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจ     
ทัง้กบัเจา้หน้าทีต่ ารวจและเจา้หน้าทีผู่บ้งัคบัใชก้ฎหมายในหน่วยงานอื่นทีป่ฏบิตัหิน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบั    
การตรวจคน้ จบักุม และคุมขงับุคคล เกีย่วกบัอนุสญัญาต่อตา้นการทรมานฯ อยา่งทัว่ถงึ รวมทัง้ควร
พจิารณาเขา้เป็นภาคพีธิสีารของอนุสญัญาต่อตา้นการทรมานฯ ตามทีไ่ดก้ล่าวแลว้ในขอ้ 15 

31.  ส าหรบัค ารอ้งทีเ่กีย่วกบัการทรมานโดยเจา้หน้าทีร่าชทณัฑจ์ านวน 4 เรือ่งนัน้  เป็นการท ารา้ย
รา่งกายผูต้อ้งขงัเพื่อใหย้อมรบัว่าเสพยาเสพตดิหรอืมโีทรศพัทม์อืถอืซึง่เป็นของตอ้งหา้มไวใ้น
ครอบครองรวม 3 กรณ ี ส่วนอกีกรณหีนึ่งเป็นการลงโทษผูต้อ้งขงัเนื่องจากมพีฤตกิรรมไมเ่หมาะสมและ
ไมเ่ชื่อฟงัเจา้หน้าทีข่องเรอืนจ า  จากขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กดิขึน้ ทางเรอืนจ ามกีารตัง้คณะกรรมการสอบสวน
ขอ้เทจ็จรงิหรอืมกีารสอบขอ้เทจ็จรงิโดยผูต้รวจราชการของกรมราชทณัฑใ์นทุกกรณี ผลการสอบสวน
ปรากฏว่ามเีพยีงกรณเีดยีวทีม่กีารลงโทษเจา้หน้าทีร่าชทณัฑโ์ดยใหเ้พิม่เวรยาม 2 วนั แต่เนื่องจาก      
มเีหตุควรปราณ ีจงึลดหยอ่นโทษเป็นว่ากล่าวตกัเตอืน ในอกี 2 กรณผีลการสอบสวนพบว่าไมไ่ดม้กีาร  
ท ารา้ยรา่งกายผูต้อ้งขงัโดยเจา้หน้าที่ ส่วนอกี 1 กรณหีน่วยงานไมแ่จง้สรปุผลการสอบสวน 

                                                           
3
 รายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนที ่474/2556 ลงวนัที ่3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เรือ่งสทิธแิละเสรภีาพในชวีติและ
ร่างกาย กรณกีล่าวหาว่าเจา้หน้าทีต่ ารวจสถานตี ารวจภธูรแมส่อด จงัหวดัตาก ท ารา้ยร่างกายผูต้อ้งหาจนไดร้บับาดเจบ็สาหสั 
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32.  จากขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากหน่วยงานในการชีแ้จงเรือ่งรอ้งเรยีนขา้งต้น กสม. มขีอ้สงัเกตว่า แมว้่า
หน่วยงานจะมกีารตัง้คณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ แต่การด าเนินการมกักระท าโดยเจา้หน้าทีข่อง
เรอืนจ าแห่งนัน้เป็นส่วนใหญ่ การสอบขอ้มลูมกัสอบจากเจา้หน้าทีข่องเรอืนจ า การสอบขอ้มลูจาก
ผูต้อ้งขงัมกัสอบจากผูต้อ้งขงัทีเ่ป็นผูช้่วยปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีใ่นเรอืนจ า  กสม. เหน็ว่าการสอบ
ขอ้มลูจากผูต้อ้งขงัโดยเจา้หน้าทีข่องเรอืนจ าเพื่อใหไ้ดค้วามจรงินัน้เป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไดย้ากเพราะผูต้อ้งขงั
เป็นผูท้ีอ่ยูใ่ตอ้ านาจการควบคุมของเจา้หน้าที ่จงึยอ่มเกรงกลวัถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ต่อตนเองใน
ภายหลงัได ้ดงัเช่นการตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีนกรณหีนึ่งของคณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมดิ   
สทิธมินุษยชนดา้นสทิธใินกระบวนการยตุธิรรมของ กสม. ทีผู่ต้อ้งขงัทีเ่ป็นพยานใหข้อ้มลูแก่
คณะอนุกรรมการฯ ทีแ่ตกต่างไปจากผลการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิของผูต้รวจราชการกรมราชทณัฑ ์4  

33.  ข้อเสนอแนะ  กรมราชทณัฑค์วรใหค้วามรูเ้รือ่งสทิธมินุษยชนแก่เจา้หน้าที ่และก าชบัใหเ้จา้หน้าที่
ปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตัวินิยัขา้ราชการกรมราชทณัฑ ์พ.ศ. 2482 และจรรยาบรรณขา้ราชการ
กรมราชทณัฑ ์รวมทัง้ก าหนดมาตรการควบคุมและก ากบัดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัสทิธมินุษยชน 
กฎระเบยีบและจรรยาบรรณของเจา้หน้าทีร่าชทณัฑอ์ยา่งเครง่ครดั เพื่อป้องกนัมใิหเ้กดิเหตุการณ์
เจา้หน้าทีร่าชทณัฑท์ ารา้ยผูต้อ้งขงัอกี  นอกจากนี้ กรมราชทณัฑอ์าจพจิารณามาตรการอื่นๆ เพื่อ
ป้องกนัการท ารา้ยผูต้อ้งขงั เช่น การตดิกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดในพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งต่อการละเมดิ       
สทิธมินุษยชน และการก าหนดระยะห่างระหว่างผูคุ้มกบัผูต้อ้งขงัตามมาตรฐานสากล เป็นตน้   
 
การตรวจเย่ียมสถานท่ีคมุขงับคุคล 

34.  นอกจากการรบัและตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบักรณกีารทรมานแลว้ กสม. ยงัมกีารตรวจเยีย่ม
สถานทีคุ่มขงับุคคลทัว่ประเทศ ทัง้สถานทีค่วบคุมผูต้อ้งหาในสถานีต ารวจ เรอืนจ า/ทณัฑสถาน  และ
หอ้งกกัของส านกังานตรวจคนเขา้เมอืง  ในปี 2554-2555 คณะอนุกรรมการปฏบิตักิารยุทธศาสตรด์า้น
สทิธใินกระบวนการยตุธิรรมของ กสม. ไดต้รวจเยีย่มสถานีต ารวจ 16 แห่งและเรอืนจ า 17 แห่งในภาค
ต่างๆ เพื่อศกึษาสภาพของสถานทีคุ่มขงัและน ามาใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดัท าขอ้เสนอเชงินโยบายในการ
คุม้ครองสทิธมินุษยชน  ในส่วนของสถานีต ารวจพบว่า สถานีต ารวจส่วนใหญ่มกีารแยกหอ้งควบคุมตวั
ระหว่างหญงิกบัชาย และระหว่างเดก็กบัผูใ้หญ่ สถานีต ารวจส่วนใหญ่ สภาพทางกายภาพโดยทัว่ไปอยู่
ในเกณฑด์ ียกเวน้บางแห่งทีห่อ้งควบคุมผูต้อ้งหาทรุดโทรมหรอืสะอาดไมเ่พยีงพอ กรณผีูต้อ้งหา
เจบ็ปว่ย มกีารใหก้ารรกัษาเบือ้งตน้ดว้ยยาสามญัเน่ืองจากการควบคุมตวัผูต้อ้งหามกัมรีะยะเวลา
ค่อนขา้งสัน้ จงึไมพ่บการเจบ็ปว่ยกรณีรา้ยแรง 

35. ในส่วนของการตรวจเยีย่มเรอืนจ าและทณัฑสถานพบว่า เรอืนจ าส่วนใหญ่มสีภาพแออดั บางแห่งมี
สภาพเก่าและคบัแคบ ไมส่ามารถจดัใหผู้ต้อ้งขงัระหว่างการพจิารณาคดอียูแ่ยกต่างหากจากนกัโทษ

                                                           
4 รายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนที ่760/2555 ลงวนัที ่10 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เรือ่งสทิธแิละเสรภีาพในชวีติและร่างกาย 
กรณเีจา้หน้าทีเ่รอืนจ าจงัหวดัชยัภมูทิ ารา้ยร่างกายผู้ตอ้งขงั 
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เดด็ขาดไดอ้ย่างชดัเจน เรอืนจ าเกอืบทุกแห่งมปีญัหาเรื่องจ านวนเจา้หน้าทีแ่ละงบประมาณไมเ่พยีงพอ  
การทีเ่รอืนจ ามผีูต้อ้งขงัมากเกนิกว่าจ านวนทีร่บัได้ส่งผลกระทบต่อการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที ่ท าให้
เจา้หน้าทีต่อ้งท างานอย่างตรากตร าเพราะรบัภาระมากเกนิกว่ามาตรฐานและเสีย่งภยั นอกจากนี้ ยงั
ส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพการควบคุมดแูลและแกไ้ขฟ้ืนฟูพฤตนิิสยัของผูต้อ้งขงัดว้ย เรอืนจ าที ่  
ตรวจเยีย่มทุกแห่งมกีารจดัอาหารใหแ้ก่ผูต้อ้งขงัตามหลกัโภชนาการ แต่เรอืนจ าบางแห่งอาจมปีญัหา 
น ้าดื่มน ้าใชไ้มส่ะอาดเพยีงพอ รวมทัง้มปีญัหาขาดแคลนน ้าในฤดแูลง้ ซึง่ส่งผลต่อการดแูลสุขอนามยั
ของผูต้อ้งขงั ในดา้นบรกิารดา้นการแพทย ์เรอืนจ าส่วนใหญ่ขาดแคลนแพทยแ์ละบุคลากรดา้นจติเวช
หรอืนกัจติวทิยาส าหรบัใหค้ าปรกึษาแก่ผูต้อ้งขงั บางแห่งมพียาบาลประจ าเรอืนจ ามไีมเ่พยีงพอ เรอืนจ า 
บางแห่งสถานทีไ่มเ่อือ้อ านวยต่อการแยกผูป้ว่ยทีเ่ป็นโรคตดิต่อ เช่น วณัโรคและโรคผวิหนงั ออกจาก
ผูป้ว่ยอื่น  

36.  ในการควบคุมผูต้อ้งขงั เจา้หน้าทีผู่คุ้มสามารถใชก้ าลงับงัคบัหากผูต้อ้งขงัไมเ่ชื่อฟงั ซึง่อาจเป็น  
เหตุใหเ้กดิการกระทบกระทัง่หรอืท ารา้ยผูต้อ้งขงัได ้การลงโทษทางวนิยัต่อผูต้อ้งขงัเป็นไปตาม
พระราชบญัญตัริาชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 และกฎกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมตีัง้แต่การภาคทณัฑ ์การงด
หรอืลดการไดร้บัประโยชน์หรอืรางวลั ไปจนถงึการขงัเดีย่ว และการตดัจ านวนวนัทีไ่ดร้บัการลดโทษ  
เรอืนจ าส่วนใหญ่ลงโทษทางวนิยัต่อผูต้อ้งขงัโดยการแยกขงั ขงัเดีย่ว และการตตีรวน  อยา่งไรกด็ ี
มทีณัฑสถานหญงิทีไ่ปตรวจเยีย่ม 2 แห่งไม่มกีารใชพ้นัธนาการ การขงัเดีย่วและการแยกขงัแลว้ 
เรอืนจ าทุกแห่งมกีารอนุญาตใหญ้าตเิขา้เยีย่มผูต้้องขงั แต่เรอืนจ าบางแห่งมกีารงดรบัฝากของเยีย่ม   
เพื่อป้องกนัการลกัลอบส่งสิง่ของตอ้งหา้มหรอืยาเสพตดิเขา้ไปในเรอืนจ า เนื่องจากการแพรร่ะบาดของ
ยาเสพตดิเป็นปญัหาส าคญัในเรอืนจ าหลายแห่ง ท าใหก้ระทบสทิธขิองผูต้อ้งขงัทัว่ไปทีไ่ม่มสี่วน
เกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ  ในดา้นการฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงั เรอืนจ าทุกแห่งมกีารจดัใหผู้ต้อ้งขงัไดร้บัการศกึษา
จนถงึระดบัอุดมศกึษาและฝึกอาชพี รวมไปถงึการจา้งแรงงานโดยหน่วยงานภายนอก และมกีารให้
ค่าตอบแทนในการท างานแก่ผูต้อ้งขงั ส่วนการรอ้งทุกข ์ผูต้อ้งขงัมสีทิธริอ้งทุกขไ์ดต้ามกฎกระทรวง
มหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบญัญตัริาชทณัฑ ์พ.ศ. 2479 โดยการยื่นเรือ่ง      
รอ้งทุกขใ์หย้ื่นต่อพศัดหีรอืใส่ลงในทีท่ีจ่ดัไว ้หากผูต้อ้งขงัตอ้งการรกัษาเรือ่งรอ้งทุกขเ์ป็นความลบั      
ขอ้ 125 กฎกระทรวงฯ หา้มมใิหเ้จา้หน้าทีเ่รอืนจ าอ่านและใหส้่งหนงัสอืรอ้งทุกขไ์ปยงัผู้รบัต่อไป 

37. ข้อเสนอแนะ  รฐับาลควรใหค้วามส าคญักบัการแก้ไขปญัหาความแออดัของเรอืนจ าโดยใชน้โยบาย
ดา้นกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาทีม่ ัง่เน้นการหนัเหออกจากกระบวนการยตุธิรรม ปรบัเปลีย่นวธิกีาร
ลงโทษตามพฤตกิารณ์ของการกระท าผดิเพื่อลดจ านวนผูต้อ้งขงัในเรอืนจ าและใหเ้รอืนจ าเป็นสถานที ่ 
คุมขงัผูก้ระท าผดิรา้ยแรงเท่านัน้  ในขณะเดยีวกนั รฐับาลควรจดัสรรงบประมาณและบุคลากรส าหรบั
เรอืนจ าต่างๆ รวมทัง้ปรบัปรงุสถานทีใ่หเ้หมาะสมกบัจ านวนผูต้อ้งขงั และเพื่อใหส้ามารถแยกการ
ควบคุมผูท้ีถู่กคุมขงัประเภทต่างๆ ตามหลกัการสากล รวมถงึอาจพจิารณาให้ภาคเอกชนเขา้มาดแูล     
ผูท้ีถู่กคุมขงัระหว่างการด าเนินคด ี กรมราชทณัฑค์วรก ากบัดแูลใหส้ถานทีคุ่มขงัในความรบัผดิชอบ
จดัหาน ้าดื่มน ้าใชท้ีส่ะอาดส าหรบัผูต้อ้งขงั และจดัใหม้รีะบบการรกัษาพยาบาลผูต้อ้งขงัทีเ่จบ็ปว่ยที่
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เหมาะสม  ในเรือ่งของการลงโทษทางวนิัยต่อผูต้อ้งขงั ควรพจิารณาใชเ้ครือ่งพนัธนาการอื่นแทนการ   
ใชโ้ซ่ตรวนซึง่มลีกัษณะเป็นการปฏบิตัทิีย่ ่ายศีกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์นอกจากน้ี กรมราชทณัฑค์วร
พจิารณาค่าตอบแทนส าหรบัเจา้หน้าทีเ่รอืนจ าทีเ่หมาะสมกบัภาระงานและความเสีย่งภยัในการท างาน 
เพื่อสรา้งแรงจงูใจใหเ้จา้หน้าทีท่ างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

38.  กสม. โดยคณะอนุกรรมการปฏบิตักิารยทุธศาสตรด์า้นสทิธเิดก็ สตร ีและความเสมอภาคของบุคคล 
ไดต้รวจเยีย่มสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็ ทณัฑสถานหญงิ และสถานคุม้ครองและพฒันาอาชพีบา้น
เกรด็ตระการ รวม 7 แห่งระหว่างปี 2554-2556 ในส่วนของสถานพนิิจฯ มกีารแนะแนวและใหค้ าปรกึษา
แก่เดก็ มกีารฝึกอาชพี มกีารจดัการศกึษาโดยกรมการศกึษานอกโรงเรยีน การเรยีนรูท้กัษะชวีติและการ
ปรบัตวั การบ าบดัเดก็ทีต่ดิยาเสพตดิ รวมทัง้มกีารจ าแนกเดก็เพื่อใหค้วามช่วยเหลอื กรณทีีเ่ดก็มปีญัหา 
จะมกีารเชญิสหวชิาชพีจากภายนอกเขา้รว่มประชุมดว้ย ส่วนการตรวจเยีย่มทณัฑสถานหญงิ พบว่า 
ทณัฑสถานหญงิกลาง กรงุเทพฯ มสีภาพแออดัเนื่องจากมผีูต้อ้งขงัเกนิกว่าทีจ่ะรบัได ้เดก็ทีต่ดิมารดาที่
ถูกคุมขงัจะอยูก่บัมารดาเป็นเวลา 1 ปี หลงัจากนัน้จะไดร้บัการส่งตวัไปอยูท่ีบ่า้นบุญทรโดยมารดา
สามารถไปเยีย่มไดส้ปัดาหล์ะครัง้  ส่วนทณัฑสถานหญงิเชยีงใหม่และทณัฑสถานบ าบดัพเิศษหญงิ
ธญับุร ีสภาพทัว่ไปค่อนขา้งด ีไมม่คีวามตงึเครยีด แต่ทณัฑสถานหญงิธญับุรขีาดแคลนแพทย์
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการบ าบดัยาเสพตดิ  ส าหรบัสถานคุม้ครองและพฒันาอาชพีบา้นเกรด็ตระการ ซึง่รบั
เดก็หญงิและผูห้ญงิทีม่ปีญัหาครอบครวัหรอืถูกล่อลวงมาบงัคบัใชแ้รงงานหรอืแสวงประโยชน์ในธุรกจิ
บรกิารทางเพศ มกีารสอนอาชพีใหผู้พ้กัพงิในบา้นเพื่อเตรยีมอาชพีและมกีารเยีย่มบา้นและช่วยเหลอื
ครอบครวั 

39.  การตรวจเยีย่มหอ้งกกัของส านกังานตรวจคนเขา้เมอืงเป็นการตรวจเยีย่มทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัปญัหาชาว
โรฮงิญา  ปญัหาความขดัแยง้และความรุนแรงระหว่างเชือ้ชาตใินพม่าท าใหม้ชีาวโรฮงิญาอพยพออก
นอกประเทศพม่าจ านวนมากโดยทางเรอืเพื่อไปยงัประเทศทีส่าม เช่น มาเลเซยีหรอือนิโดนีเซยี  ในการ
เดนิทางอพยพออกนอกประเทศนัน้ มชีาวโรฮงิญาจ านวนหน่ึงถูกจบัในขณะเดนิทางผ่านน่านน ้าของ
ประเทศไทย ซึง่ทางการไทยไดค้วบคุมตวัไวใ้นฐานะผูห้ลบหนีเขา้เมอืงเพื่อรอการส่งกลบัตามกฎหมาย  
โดยทีช่าวโรฮงิญาทีถู่กจบัมจี านวนค่อนขา้งมาก ในขณะทีห่อ้งกกัของส านกังานตรวจคนเขา้เมอืง      
(สตม.) มกัมพีืน้ทีจ่ ากดั และการส่งกลบัไมส่ามารถท าไดใ้นทนัทเีนื่องจากสถานการณ์ในประเทศตน้ทาง
อาจไม่ปลอดภยั จงึเกดิปญัหาในการดแูลชาวโรฮงิญา  ขอ้มลูชาวโรฮงิญาทีถู่กจบักุมในประเทศไทย ณ 
วนัที ่1 พฤษภาคม 2556 มจี านวน 2,026 คน มผีูท้ีห่ลบหนีการควบคุมตวัและเสยีชวีติรวม 92 คน 
คงเหลอืชาวโรฮงิญาในการควบคุมของทางการไทย 1,934 คน ส่วนใหญ่ถูกควบคมุตวัในหอ้งกกัของ  
สตม. ในจงัหวดัต่างๆ ในภาคใต ้และมชีาวโรฮงิญาทีเ่ป็นหญงิและเดก็ทีพ่ านกัอยูใ่นบา้นพกัเดก็และ
ครอบครวัของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยใ์นจงัหวดัต่างๆ 374 คน 

40.  ในปี 2552 กสม. ไดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนกรณีชาวโรฮงิญาในหอ้งกกัของ สตม. ทีจ่งัหวดัระนองเสยีชวีติ 
2 ราย ซึง่คณะอนุกรรมการดา้นสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงของ กสม. ไดต้รวจสอบพบว่า สภาพ
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ของหอ้งกกัของด่านตรวจคนเขา้เมอืง จ. ระนอง ทีแ่ออดั อากาศถ่ายเทไมส่ะดวก กอปรกบัการขาดการ
เอาใจใส่ผูเ้จบ็ปว่ยเรือ้รงัและรนุแรงเป็นปจัจยัทีส่่งผลต่อการเสยีชวีติดงักล่าว  และจากการไดต้รวจเยีย่ม
หอ้งกกัของ สตม. ทีม่กีารควบคุมตวัชาวโรฮงิญาในหลายจงัหวดัของคณะอนุกรรมการดา้นสทิธพิลเมอืง
และสทิธทิางการเมอืงของ กสม. พบว่า ระหว่างเดอืนมนีาคม – กรกฎาคม 2556 มชีาวโรฮงิญาเสยีชวีติ
รวม 8 ราย แมว้่า 7 รายจะเสยีชวีติภายหลงัการส่งตวัไปโรงพยาบาล แต่กเ็ป็นการส่งตวัไปหลงัจากทีม่ ี
อาการปว่ยหนกัแลว้  ชาวโรฮงิญาทีถู่กจบักุมส่วนใหญ่มอีาการขาดสารอาหารและอ่อนเพลยีจากการ
เดนิทางทีย่ากล าบาก การดูแลทางการแพทยข์องชาวโรฮงิญาจะมเีฉพาะเมือ่มกีารรบัตวัชาวโรฮงิญา 
เขา้หอ้งกกัเท่านัน้ โดยเป็นการมาดแูลผูต้อ้งกกัชาวโรฮงิญาเป็นตรวจเพื่อคดัแยกชาวโรฮงิญาทีม่เีชือ้
มาลาเรยี หลงัจากนัน้ ไม่มกีารตรวจรกัษาอย่างต่อเน่ือง ในรายทีม่กีารตรวจรกัษา มปีญัหาขาดแคลน
ล่ามในการสื่อสาร การรกัษาจงึมกัไมไ่ดผ้ลดแีละท าใหผู้ต้อ้งกกัมอีาการหนกัขึน้จนเสยีชวีติในทีสุ่ด       

41. จากระยะเวลาการควบคุมตวัทีท่ีย่าวนานและไมม่กี าหนดชดัเจนเน่ืองจากปญัหาในการส่งกลบั
ประเทศตน้ทางไดส้รา้งแรงกดดนัต่อผูต้อ้งกกัชาวโรฮงิญาจนก่อเหตุความรุนแรงและพยายามหลบหนี
ออกจากสถานทีค่วบคุมหลายแห่ง  นอกจากนี้ มรีายงานว่าทางการไทยไดส้่งกลบัชาวโรฮงิญาโดยเป็น
การน าไปส่งทีช่ายแดนบรเิวณจงัหวดัระนองโดยไมไ่ดส้่งใหเ้จา้หน้าทีข่องพม่า (Soft deportation) มกีาร
ผลกัดนัผูต้อ้งกกัชาวโรฮงิญาจ านวนหนึ่งไปยงับรเิวณชายแดนไทย-มาเลเซยี และมกีารเรยีกเงนิจาก
ญาตขิองผูต้อ้งกกัชาวโรฮงิญาในมาเลเซยีในการพาผูต้้องกกัไปส่งทีช่ายแดนไทย-มาเลเซยี หรอืพาเขา้
ไปในประเทศมาเลเซยี ผูต้อ้งกกัรายใดทีญ่าตไิมม่เีงนิเพยีงพออาจถูกขายต่อใหไ้ปเป็นแรงงานใน
เรอืประมงหรอืถูกท ารา้ยจนเสยีชวีติ    

42.  ข้อเสนอแนะ  รฐับาลไทยควรใหค้วามคุม้ครองสทิธขิ ัน้พืน้ฐานแก่ชาวโรฮงิญาทีถู่กจบักุมใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การดแูลดา้นสุขอนามยัและการรกัษาพยาบาลชาวโรฮงิญาทีเ่จบ็ปว่ย
อยา่งเหมาะสม ในขณะเดยีวกนั รฐับาลควรพจิารณาทางเลอืกอื่นแทนการควบคุมตวัชาวโรฮงิญาไวใ้น
หอ้งกกัของ สตม. โดยการจดัสถานทีพ่กัพงิชัว่คราวใหแ้ก่กลุ่มโรฮงิญาและเปิดโอกาสใหอ้งคก์ารระหว่าง
ประเทศและองคก์รการกุศลเอกชนเขา้ไปใหค้วามช่วยเหลอืตามหลกัมนุษยธรรม หรอือนุญาตใหก้ลุ่ม
โรฮงิญาท างานไดเ้ป็นการชัว่คราวตามมาตรา 13 ของพระราชบญัญตักิารท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 
2551 และควรมกีระบวนการคดักรองเพื่อแยกชาวโรฮงิญาทีเ่ป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยแ์ละมสีถานะ
เป็นผูล้ ีภ้ยัเพื่อใหก้ารคุม้ครองตามความเหมาะสม  ในระดบันโยบาย รฐับาลไทยควรประสานงานกบั
สถานเอกอคัรราชทตูพม่าและบงักลาเทศเพื่อใหร้ฐับาลประเทศทัง้สองเขา้มามบีทบาทในการแกไ้ข
ปญัหาชาวโรฮงิญา ทัง้ปญัหาตน้เหตุในประเทศตน้ทางและปญัหาเฉพาะหน้าส าหรบักลุ่มทีอ่ยูใ่นประเทศ
ไทย รวมทัง้แสวงหาความร่วมมอืจากกลุ่มประชาคมอาเซยีนในการแกป้ญัหาชาวโรฮงิญาอยา่งยัง่ยนื  
นอกจากนี้ รฐับาลไทยควรด าเนินการปราบปรามบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน าชาวโรฮงิญาเขา้ประเทศ
อยา่งเดด็ขาด ทัง้นายหน้าทีเ่ป็นคนไทย พม่าและบงักลาเทศ รวมถงึเจา้หน้าทีข่องไทยทีเ่ขา้ไปมสี่วน
เกีย่วขอ้งกบัขบวนการคา้มนุษย ์
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การคุ้มครองผูเ้สียหายและการเยียวยา 

43.  รฐับาลอยูร่ะหว่างด าเนินการแกไ้ขประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 90 เพื่อ
คุม้ครองบุคคลจากการถูกกระท าทรมานตามขอ้ 13 ของอนุสญัญาฯ โดยใหบุ้คคลที่กล่าวอา้งว่าถูก
กระท าทรมานหรอืบุคคลอื่น ไดแ้ก่ พนกังานอยัการ พนักงานสอบสวน หรอืบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์
ของผูเ้สยีหาย สามารถยื่นค ารอ้งต่อศาลเพื่อไต่สวนกรณดีงักล่าวและใหศ้าลสามารถมคี าสัง่ก าหนด
มาตรการคุม้ครองชัว่คราว รวมทัง้จดัใหม้กีารแกไ้ขเยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ได ้ นอกจากนี้ ไทยมี
พระราชบญัญตัคิุม้ครองพยานในคดอีาญา พ.ศ. 2546 ทีก่ าหนดว่า ในกรณีทีพ่ยานในคดอีาญาอาจไมไ่ด้
รบัความปลอดภยั พนกังานสบืสวนสอบสวน ศาล หรอืส านกังานคุม้ครองพยาน อาจจดัใหพ้ยานอยูใ่น
ความคุม้ครองไดต้ามทีเ่หน็สมควรหรอืตามทีพ่ยานหรอืบุคคลอื่นใดทีม่ปีระโยชน์เกีย่วขอ้งรอ้งขอ 
รวมถงึการใหค้วามคุม้ครองบุคคลอื่นทีม่คีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัพยานทีอ่าจไดร้บัความไม่ปลอดภยั 
จากการทีพ่ยานจะมาใหข้อ้มลูแก่เจา้หน้าทีต่ามทีพ่ยานไดร้อ้งขอ  ปจัจุบนั การคุม้ครองพยานเป็น
ภารกจิทีอ่ยูภ่ายใตก้ารดแูลของกรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ กระทรวงยตุธิรรม  อยา่งไรกด็ ีกสม. 
ไดร้บัทราบว่าจะมกีารโอนภารกจิดา้นการคุม้ครองพยานไปอยู่ภายใตก้ารดแูลของกรมสอบสวนคดี
พเิศษเนื่องจากกรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพมขีอ้จ ากดัดา้นบุคลากร ซึง่ กสม. มขีอ้ห่วงกงัวลว่าการโอน
ภารกจิดา้นการคุม้ครองพยานไปอยูก่บัหน่วยงานทีม่อี านาจหน้าทีใ่นการสบืสวนสอบสวนคดีอาญาอาจ
ส่งผลกระทบต่อสวสัดภิาพและความปลอดภยัในชวีติของพยานในกรณทีีเ่จา้หน้าทีร่ฐัหรอืเจา้หน้าทีข่อง
หน่วยงานนัน้เป็นผูถู้กกล่าวหาว่ากระท าทรมาน  

44.  ข้อเสนอแนะ  รฐับาลควรเรง่รดัการแกไ้ขมาตรา 90 ของประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา
เพื่อใหค้วามคุม้ครองบุคคลทีก่ล่าวอา้งว่าถูกกระท าทรมานโดยเรว็ และควรทบทวนการโอนภารกจิการ
คุม้ครองพยานไปอยูก่บักรมสอบสวนคดพีเิศษ กสม. เหน็ว่าการมอบหมายใหก้รมคุม้ครองสทิธแิละ
เสรภีาพรบัผดิชอบการคุม้ครองพยานมคีวามเหมาะสมแลว้ โดยรฐัควรสนบัสนุนบุคลากรและ
งบประมาณใหแ้ก่กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพอย่างเพยีงพอเพื่อใหส้ามารถคุม้ครองพยานในคดอีาญา
ไดอ้ยา่งเตม็ที ่

45. ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 44/1 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์
มาตรา 420 รบัรองสทิธขิองผูเ้สยีหายในการรอ้งขอต่อศาลตามขอ้ 14 ของอนุสญัญาฯ เพื่อขอรบั       
ค่าสนิไหมทดแทนอนัเน่ืองจากการกระท าความผดิทีท่ าใหเ้กดิอนัตรายแก่ชวีติ รา่งกาย จติใจ หรอืท าให้
ผูเ้สยีหายไดร้บัความเสื่อมเสยีต่อเสรภีาพในร่างกาย ชื่อเสยีง หรอืทรพัยส์นิ  อยา่งไรกด็ ีในทางปฏบิตั ิ
ผูก้ระท าความผดิมกัไมม่คีวามสามารถในการจ่ายค่าสนิไหมทดแทนได ้ จงึไดม้กีารตราพระราชบญัญตัิ
ค่าตอบแทนผูเ้สยีหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดอีาญา พ.ศ. 2544 ขึน้เพื่อรองรบั
สทิธขิองบุคคลทีไ่ดร้บัความเสยีหายจากการกระท าความผดิอาญาของผูอ้ื่นและไม่มโีอกาสไดร้บัการ
บรรเทาความเสยีหายโดยทางอื่น ในการไดร้บัการเยยีวยาความเสยีหาย ซึง่เป็นสทิธทิีร่ฐัธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจกัรไทยทีใ่ชอ้ยูใ่นขณะนัน้รบัรองไวใ้นมาตรา 245 และ 246 และรฐัธรรมนูญฉบบัปจัจบุนั
รบัรองไวใ้นมาตรา 32   

46.  อยา่งไรกด็ ีการรอ้งขอค่าตอบแทนของผูเ้สยีหายในคดอีาญาตามพระราชบญัญตัคิ่าตอบแทน
ผูเ้สยีหายฯ ยงัมขีอ้จ ากดับางประการ บุคคลทีม่สีทิธริอ้งขอค่าตอบแทนตามกฎหมายฉบบัน้ีได้จ ากดัอยู่
เฉพาะผูเ้สยีหายจากการกระท าความผดิบางประเภทในประมวลกฎหมายอาญาเท่านัน้ ไดแ้ก่ ความผดิ
เกีย่วกบัเพศ (มาตรา 276-287) และความผดิต่อชวีติและรา่งกาย (มาตรา 288-308)  ส่วนค่าตอบแทนที่
ผูเ้สยีหายอาจไดร้บัประกอบดว้ย (1) ค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาล รวมถงึค่าการฟ้ืนฟูสภาพทาง
รา่งกายและจติใจเท่าทีจ่า่ยจรงิแต่ไมเ่กนิ 50,000 บาท  (2) ค่าขาดประโยชน์ในการท ามาหาไดร้ะหว่างที่
ไมส่ามารถประกอบการงานไดต้ามปกตวินัละไมเ่กนิ 200 บาท ระยะเวลาไมเ่กนิ 1 ปี  (3) กรณเีสยีชวีติ 
ค่าตอบแทนการเสยีชวีติและค่าจดัการศพไมเ่กนิ 120,000 บาท และค่าขาดอุปการะเลีย้งดไูมเ่กนิ 
30,000 บาท และ (4) ค่าตอบแทนความเสยีหายอื่นตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนผูเ้สยีหาย
ทีไ่ดร้บัการจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัฯิ เหน็สมควรไมเ่กนิ 30,000 บาท 

47.  กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ กระทรวงยตุธิรรม ไดใ้หข้อ้มลูว่า กระบวนการในการเรยีกรอ้ง
ค่าตอบแทนดงักล่าวยงัมปีญัหาทีส่ าคญั 2 ประการซึง่ท าใหผู้เ้สยีหายอาจไมไ่ดร้บัการเยยีวยาตาม
พระราชบญัญตัดิงักล่าวได ้คอื (1) การทีก่ฎหมายดงักล่าวจ ากดัประเภทของความผดิไวเ้ฉพาะความผดิ
เกีย่วกบัเพศและความผดิต่อชวีติและร่างกายดงักล่าวแลว้ในขอ้ 44 ขา้งตน้ และ (2) การจ ากดัว่า
ผูเ้สยีหายตอ้งยื่นค าขอรบัค่าตอบแทนภายในเวลา 1 ปีนบัแต่วนัทีผู่เ้สยีหายไดรู้ถ้งึการกระท าความผดิ 
ซึง่เป็นช่วงระยะเวลาทีผู่เ้สยีหายอาจไมส่ะดวกในการขอรบัค่าตอบแทน ประกอบกบัการขาดการ
ประชาสมัพนัธใ์หผู้เ้สยีหายทราบถงึสทิธขิองตวัเอง ท าใหห้ลายกรณผีูเ้สยีหายไมไ่ดใ้ชส้ทิธดิงักล่าว  
หรอืเมือ่ประสงคจ์ะใชส้ทิธกิ็พบว่าเกนิก าหนดระยะเวลา 1 ปีไปแลว้ นอกจากนี้ ผูเ้สยีหายในคดอีาญา    
ทีไ่ดร้บัค่าตอบแทนตามพระราชบญัญตันิี้บางรายเหน็ว่าอตัราค่าตอบแทนทีก่ าหนดไมส่ะทอ้นสภาวะ   
ค่าครองชพีในปจัจบุนั  

48. ข้อเสนอแนะ  หากมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญาทีเ่พิม่การทรมานเป็นฐานความผดิ
ต่างหาก รฐัควรขยายประเภทความผดิทีผู่เ้สยีหายอาจรอ้งขอค่าตอบแทนตามพระราชบญัญตัิ
ค่าตอบแทนผูเ้สยีหายฯ ใหค้รอบคลุมความผดิฐานทรมานดว้ย และรฐัควรพจิารณาแกไ้ขกฎหมาย
ดงักล่าวโดยขยายระยะเวลาทีผู่เ้สยีหายอาจยืน่ค ารอ้งเพื่อขอค่าตอบแทนใหม้ากกว่า 1 ปี  นอกจากนี้  
รฐัควรประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนไดท้ราบเกี่ยวกบัสทิธขิองผูเ้สยีหายในคดอีาญาในการเรยีกรอ้ง
ค่าตอบแทนในวงกวา้งโดยผ่านช่องทางต่างๆ รวมถงึองคก์รวชิาชพีทนาย และพจิารณาปรบัอตัรา
ค่าตอบแทนแก่ผูเ้สยีหายใหเ้หมาะสมกบัความเสยีหายทีบุ่คคลไดร้บัและสอดคลอ้งกบัสภาวะค่าครองชพี
ทีเ่ป็นจรงิ เช่น อตัราค่าใชจ้่ายในการฟ้ืนฟูสภาพทางร่างกายและจติใจและค่าขาดอุปการะเลีย้งด ู      
ควรค านึงถงึระยะเวลาทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นการฟ้ืนฟูร่างกายและจติใจตามรายงานของแพทยแ์ละระยะเวลา
ที ่  ผูท้ีอ่ยูใ่นความดแูลของผูเ้สยีหายควรไดร้บัการอุปการะอย่างเหมาะสม ซึง่อาจมคี่าใชจ้่ายสงูกว่า
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อตัราทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจบุนั ส่วนค่าขาดประโยชน์ในการท ามาหาไดค้วรมกีารปรบัใหส้อดคลอ้งกบัค่าแรง   
ขัน้ต ่าเป็นอย่างน้อย โดยปจัจบุนัอตัราค่าแรงขัน้ต ่าของประเทศอยู่ที ่300 บาทต่อวนั 

49.  จากการตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทรมานในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ของ กสม. พบว่า 
ผูเ้สยีหายซึง่เป็นเหยือ่ของการถูกซอ้มทรมานไดร้บับาดเจบ็ทัง้ทางรา่งกายและจติใจ บางรายเสยีชวีติ 
แต่ไมม่กีารรกัษาพยาบาลและการตดิตามการรกัษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูร่างกายและสภาพจติใจอย่าง
ต่อเนื่อง  หลงัจากเริม่เกดิเหตุการณ์ความรุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นปี 2547 รฐับาลไดอ้อก
หลกัเกณฑก์ารใหค้วามช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์ความไมส่งบในจงัหวดั
ชายแดนภาคใตใ้นปี  2548 โดยรฐัจะใหเ้งนิช่วยเหลอืประชาชนทีเ่สยีชวีติรายละ 100,000 บาท และ    
ผูท้ีทุ่พพลภาพรายละ 80,000 บาท  ต่อมา ในปี 2555 รฐับาลไดป้รบัปรงุหลกัเกณฑก์ารใหค้วาม
ช่วยเหลอืเยยีวยาแก่ผูไ้ดร้บัผลกระทบจากความรนุแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกบั
หลกัเกณฑส์ าหรบัผูไ้ดร้บัผลกระทบจากความรนุแรงทางการเมอืงในช่วงปลายปี 2548-2553 ตาม
หลกัเกณฑใ์หม่ รฐัจะใหเ้งนิช่วยเหลอืประชาชนทีเ่สยีชวีติจากเหตุการณ์รุนแรงเพิม่ขึน้จากรายละ 
100,000 บาท เป็น 500,000 บาท และผูทุ้พพลภาพจะไดร้บัเงนิช่วยเหลอืเพิม่ขึน้จากรายละ       
80,000 บาท เป็น 500,000 บาท โดยใหม้ผีลยอ้นหลงัไปถงึปี 2547 ดว้ย แต่ในกรณทีีบุ่คคลบาดเจบ็
หรอืเสยีชวีติจากเหตุการณ์เฉพาะทีส่บืเนื่องจากการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที ่เช่น เหตุการณ์ที่
มสัยดิกรอืเซะและเหตุการณ์กรณตีากใบ รฐับาลไดเ้หน็ชอบใหจ้่ายเงนิช่วยเหลอืแก่ทายาทของผูเ้สยีชวีติ
และผูท้ีทุ่พพลภาพรายละ 4,000,000 – 7,500,000 บาท โดยการใหเ้งนิช่วยเหลอืในอตัรานี้ใหใ้ชก้บั
กรณบีุคคลถูกบงัคบัใหส้ญูหายทีม่ขีอ้มลูน่าเชื่อว่ามเีจา้หน้าทีร่ฐัเขา้ไปเกีย่วขอ้งดว้ย ซึง่จากรายงาน 
ของ ศอ.บต. ประจ าปี 2555 มขีอ้มลูว่า รฐัไดใ้หค้วามช่วยเหลอืเยยีวยาผู้ทีเ่สยีชวีติ บาดเจบ็และ   
ทุพพลภาพจากการกระท าของเจา้หน้าทีร่ฐัทีส่บืเนื่องจากเหตุการณ์ความไมส่งบในจงัหวดัชายแดน
ภาคใตแ้ลว้จ านวน 528 ราย เป็นเงนิ 1,112.35 ลา้นบาท แบ่งเป็นผูเ้สยีหายจากเหตุการณ์เฉพาะกรณ ี 
473 ราย และกรณถีูกละเมดิสทิธอิื่นๆ รวมถงึกรณสีญูหาย 55 ราย  อยา่งไรกด็ ีการใหค้วามช่วยเหลอื
ผูเ้สยีหายจากการถูกทรมานโดยเจา้หน้าทีร่ฐัในกรณีทัว่ไปทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จะ
เป็นไปตามพระราชบญัญตัคิ่าตอบแทนผูเ้สยีหาย และค่าทดแทนและค่าใชจ้่ายแก่จ าเลยในคดอีาญา 
พ.ศ. 2544 เท่านัน้ (แต่ผูเ้สยีหายยงัสามารถใชส้ทิธทิางศาลในการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนได)้ ซึง่มี
อตัราการใหค้วามช่วยเหลอืเยยีวยาแก่ผูเ้สยีหายจากการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีร่ฐัทีแ่ตกต่างจากกรณี
ผูไ้ดร้บัผลกระทบในบรบิทของเหตุการณ์รุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยา่งมาก 

50.  ข้อเสนอแนะ  รฐับาลควรพจิารณาทบทวนหลกัเกณฑก์ารใหค้วามช่วยเหลอืและเยยีวยาผูเ้สยีหาย
จากการถูกทรมานโดยเจา้หน้าทีร่ฐัโดยมุง่หมายใหผู้เ้สยีหายไดร้บัการชดเชยและการเยยีวยาทีพ่อเพยีง
และเป็นธรรม เหมาะสมกบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ การก าหนดหลกัเกณฑด์งักล่าวควรค านึงถงึหลกั
ความเสมอภาคและการไมเ่ลอืกปฏบิตั ิเช่น บุคคลใดกต็ามทีถู่กทรมานโดยเจา้หน้าทีร่ฐัจนเสยีชวีติควร
ไดร้บัการชดเชยเยยีวยาในอตัราเดยีวกนัไมว่่าการทรมานนัน้จะเกดิขึน้ในพืน้ทีใ่ดของประเทศ หากรฐัจะ
ก าหนดอตัราการใหค้วามช่วยเหลอืเยยีวยาทีแ่ตกต่างกนั จะตอ้งมเีหตุผลทีส่มควรและอธบิายได้  
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51.  กสม. มขีอ้สงัเกตว่าพระราชบญัญตักิฎอยัการศกึ พ.ศ. 2457 เป็นกฎหมายทีไ่มม่กีารรบัรองสทิธิ
ของผูเ้สยีหาย โดยมาตรา 16 ของพระราชบญัญตัฯิ ก าหนดหา้มมใิหผู้ท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายเรยีกรอ้ง
ค่าเสยีหายหรอืค่าปรบัจากการกระท าของเจา้หน้าทีท่หาร แมว้่าตามพระราชบญัญตักิฎอยัการศกึฯ 
เจา้หน้าทีท่หารจะมอี านาจหลายประการในการด าเนินการทีก่ระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน
อยา่งมาก แต่เมือ่การกระท าของเจา้หน้าทีท่หารดงักล่าวท าใหเ้กดิความเสยีหายขึน้ ผูท้ีไ่ดร้บั
ผลกระทบกลบัไมส่ามารถรอ้งขอค่าเสยีหายหรอืค่าปรบัได้ บทบญัญตัดิงักล่าวจงึขดักบัปฏญิญาสากล
ว่าดว้ยสทิธมินุษยชน ขอ้ 8 และกตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงขอ้ 
2.3 (ก) ทีร่บัรองว่าผูถู้กละเมดิสทิธติามกตกิาฯ จะไดร้บัการชดเชยเยยีวยาทีม่ปีระสทิธผิล 

52. ข้อเสนอแนะ  รฐับาลสมควรแกไ้ขเพิม่เตมิมาตรา 16 ของพระราชบญัญตักิฎอยัการศกึ พ.ศ. 2457 
เพื่อคุม้ครองสทิธขิองผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายจากการบงัคบัใช้กฎหมายดงักล่าวในการไดร้บัการชดเชย
เยยีวยาจากความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ได ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามพนัธกรณีของไทยตามกตกิาระหว่างประเทศ 
ว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง ขอ้ 2.3 (ก) 
 
บทสรปุ 

53.  แมว้่าประเทศไทยจะไดเ้ขา้เป็นภาคอีนุสญัญาต่อตา้นการทรมานฯ ตัง้แต่ปี 2550 แต่การทรมาน
ยงัคงเป็นปญัหาทีส่ าคญัในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เกดิจากการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าทีร่ฐัในการ
ตรวจคน้ ควบคุม จบักุมและคุมขงับุคคลไมเ่ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนดและการขาดความเอาจรงิ   
เอาจงัในการด าเนินการกบัเจา้หน้าทีท่ีก่ระท าผดิทัง้ในทางอาญาและวนิยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพืน้ที่
จงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีม่กีารประกาศใชก้ฎหมายพเิศษดา้นความมัน่คง รฐับาลจงึควรใหค้วามส าคญั
กบัการปรบัปรุงมาตรฐานการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมายอย่างเครง่ครดั ส าหรบั
ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตท้ีม่กีารรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทรมานจ านวนมาก รฐัควรพจิารณา
ประกาศใชก้ฎหมายพเิศษดา้นความมัน่คง ไดแ้ก่ พระราชบญัญตักิฎอยัการศกึ พ.ศ. 2457 และ       
พระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตามความจ าเป็นอย่างแทจ้รงิและ
ในช่วงเวลาทีจ่ ากดั ในบางพืน้ทีท่ีส่ถานการณ์ดขีึน้ รฐัควรพจิารณาประกาศใชพ้ระราชบญัญตักิารรกัษา
ความมัน่คงในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551 ซึง่เป็นกฎหมายทีม่บีทบญัญตักิระทบสทิธน้ิอยกว่ากฎหมาย
พเิศษดา้นความมัน่คงสองฉบบัทีก่ล่าวมาแทน  นอกจากนี้ รฐัควรก าหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองสทิธ ิ  
ขัน้พืน้ฐานของผูถู้กจบักุมและป้องกนัการทรมาน รวมถงึดแูลใหผู้เ้สยีหายจากการทรมานไดร้บัการ
ชดเชยเยยีวยาทีพ่อเพยีงและเป็นธรรมใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกรณขีองไทยในฐานะรฐัภาคอีนุสญัญา
ต่อตา้นการทรมานฯ และกตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงดว้ย   
 

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


