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สัถานที่่� : 

จุัดโดย : 

วิที่ยากร : 

ผ่้้สัรุป :  

“การป้้องกันและป้ราบป้รามการทรมานและบังคัับให้้สููญห้าย : 

บทบัญญัติิทางกฎห้มายและคัวามเป็้นไป้ได้้จริงในสัูงคัมยุติิธรรมไทย” 

จััดข้ึ้�นเพ่ื่�อแลกเปล่�ยนความคิดเห็็นในประเด็นเก่�ยวกับแนวทาง 

ในการป้องกันและปราบปรามการทรมานและบังคับให้็สููญห็ายภายใต้้

ห็ลักกฎห็มายสิูทธิิมนุษยชน และห็ลักกฎห็มายอาญา รวมถ้ึงข้ึ้อพ้ื่งระวัง 

และประเด็นพิื่จัารณาในการต้รากฎห็มาย เพ่ื่�อให้็ร่างกฎห็มายท่�กำาลัง 

ม่การพิื่จัารณานั�นไม่สู่งผลกระทบต่้อสิูทธิิเสูร่ภาพื่และความปลอดภัย 

ในช่วิต้และทรัพื่ย์สิูนขึ้องประชาชน ในขึ้ณะเด่ยวกันต้้องเกิดประโยชน์ 

สัูมฤทธิิ�ผล และสูามารถึบังคับใช้ได้ต้ามเจัต้นารมณ์ 

สััมมนาเวที่่สัาธารณะ ครั�งที่่� 1 

การป้้องกันและป้ราบป้ราม
การทรมานและบังคัับให้้สููญห้าย : 

บทบัญญัติิทางกฎห้มายและคัวามเป้็นไป้ได้้จริงในสูังคัมยุติิธรรมไทย
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 ก่อนเริ�มการอภิปราย ศาสูต้ราจัารย์วุฒิิสูาร ตั้นไชย 

เลขึ้าธิิการสูถึาบันพื่ระปกเกล้า ในฐานะประธิานเปิดงานได้

กล่าวถ้ึงความสูำาคัญในประเด็นการป้องกันและปราบปราม

การทรมานและบังคับให้็สููญห็าย โดยช่�ให้็เห็็นว่าเสูาห็ลักท่�

ทำาให้็สัูงคมอยู่ร่วมกันอย่างสัูนติ้ ปรองดองและสูมานฉัันท์ ค่อ 

คัวามรู้สึูกท่�เทา่เท่ยมกันในกระบวนการยุติธิรรม อันเป็นห็น้าท่�

ห็ลักขึ้องรัฐท่�จัะต้้องจััดให้็เกิดกระบวนการยุติ้ธิรรมท่�ม่

ประสูิทธิิภาพื่และไม่เล่อกปฏิิบัติ้ เพ่ื่�อเป็นห็ลักประกันว่า 

ทุกคนจัะอยู่ภายใต้้กฎห็มายอย่างเท่าเท่ยมและเสูมอภาคกัน 

อย่างไรก็ต้ามในปัจัจุับันสูภาพื่การณ์การเขึ้้าถ้ึงกระบวนการ

ยุติ้ธิรรมท่�ม่ประสิูทธิิภาพื่ยังคงเป็นปัญห็าให็ญ่ขึ้องสัูงคมไทย 

 ห็ลายประเทศมุ่งให้็ความสูนใจักับการปราบปราม

การก่อการร้ายเพ่ื่�อรักษาความมั�นคงขึ้องประเทศ โดยอาจัม่

การยอมรบัการทรมานในบางรปูแบบเพ่ื่�อให็ไ้ด้ข้ึ้อมูลท่�จัำาเปน็

ต่้อการปราบปรามห็ร่อป้องกันการก่อการร้าย แม้ว่าปัจัจุับัน

จัะม่การยอมรับเร่�องการคุ้มครองสิูทธิิเสูร่ภาพื่ขึ้องประชาชน

ในกระบวนการยุติ้ธิรรมซ้ึ่�งทำาให้็ม่การต้รวจัสูอบกระบวนการ

สู่บสูวนสูอบสูวนห็ร่อการควบคุมตั้วผู้ท่�ถูึกคุมขัึ้งมากยิ�งข้ึ้�น 

แต่้ด้วยวิกฤต้โรคระบาดท่�เกิดข้ึ้�นและดำารงอยู่ต่้อเน่�องยาวนาน

มาตั้�งแต่้ต้้น พื่.ศ. 2563 กระบวนการยุติ้ธิรรมในประเทศไทย

จ้ังยังคงได้รับผลกระทบจัากวิกฤต้น่� โดยเห็็นได้จัากการเล่�อน

การพิื่จัารณาคด่ ห็ร่อการไม่อนุญาต้ให้็ ผู้ ท่� ถูึกคุมขัึ้ง 

ได้เย่�ยมญาติ้ อันเน่�องมาจัากเห็ตุ้ผลขึ้องโรคระบาด 

 อย่างไรก็ต้าม ท่� ผ่านมาการใช้การทรมานใน 

บางสูถึานการณ ์เช่น การสู่บสูวนสูอบสูวนห็ร่อในการควบคุม

ตั้วผู้ต้้องห็า มักจัะพื่บในบริเวณสูามจัังห็วัดชายแดนภาคใต้้ท่�

ยังคงม่ความขัึ้ดแย้งอยู่ และการทรมานนั�นบางครั�งไม่ได้เกิด

จัากการทรมานทางร่างกายห็ากแต่้เป็นการทรมานทางจิัต้ใจั 

ป้ระเด้็นสูำาคััญจากการสูัมมนา

ไม่ว่าจัะเป็นกระบวนการขึ้องการสูอบสูวน กระบวนการขึ้อง

การกล่าวโทษ ห็ร่อกระบวนการขึ้องการสัู�งฟ้้อง เห็ล่าน่�ล้วน

เป็นความท้าทายขึ้องสูังคมไทย และห็ากทำาให้็กระบวนการ

ยุติ้ธิรรมเป็นท่�ไว้วางใจัได้ อย่างน้อยท่�สุูดจัะช่วยลดปัญห็า

ความเคล่อบแคลงขึ้องสัูงคมท่�ม่ต่้อกระบวนการยุติ้ธิรรม 

ด้งันั�น การจดั้สัูมมนาในคัรั�งน่�จงึม่คัวามสูำาคััญติอ่การพัฒันา
ระบบของกระบวนการยติุิธรรมท่�จะทำาให้ก้ระบวนการยติุิธรรม
ทั� งห้มด้เด้ิน ไ ด้้อย่ าง เป้็นท่� ไ ว้ วาง ใจของคันในสูั งคัม 
เพัราะสูังคัมท่�จะเป้็นสูังคัมนิติิรัฐได้้นั�น รัฐจะติ้องทำาห้น้าท่�
คุ้ัมคัรองสิูทธิเสูรีภาพัของป้ระชาชน กฎห้มายต้ิองคุ้ัมคัรอง
สูิทธิและไม่ละเมิด้สูิทธิของป้ระชาชน 

ภาพัรวมของสูถานการณ์์กระบวนการยุติิธรรมเก่�ยวกับ
การทรมานและการบังคัับให้้สููญห้ายในป้ระเทศไทย
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ทั�งน่� Pérez-Sales ได้เคยนิยามคำาว่า “การทรมานและ 

การปฏิิบัติ้ท่�โห็ดร้ายทางจิัต้ใจั” ว่าห็มายถ้ึง “การใช้เทคนิค

เพ่ื่�อทำาร้ายทางความคิด อารมณ์ ห็ร่อความรู้สู้ก โดยม่ 

ข้อติกลงระห้ว่างป้ระเทศท่�ป้ระเทศไทยได้้ร่วมเป้็นภาคั่
และสู่งผลให้้ติ้องป้ฏิิบัติิติาม 

 ปัจัจุับัน อนุสัูญญาระห็ว่างประเทศท่�เก่�ยวข้ึ้องกับ

ประเด็นการปราบปรามการทรมานและการบังคับให้็สููญห็าย

ม่ 2 ฉับับ ค่อ อนุสัูญญาระห็ว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอง

บุคคลทุกคนจัากการสููญห็ายโดยการถูึกบังคับ (International 

Convention for the Protection of All Persons from 

Enforced Disappearance – CED ซ้ึ่�งต่้อไปจัะขึ้อเร่ยกสัู�น ๆ  

ว่า CED) และอนสัุูญญาต้อ่ต้้านการทรมานและการประต้บัิติ้

ห็ร่อการลงโทษท่�โห็ดร้ายไร้มนุษยธิรรม ห็ร่อท่�ยำ�าย่ศักดิ�ศร่ 

(Convention against Torture and other cruel, 

inhuman, or degrading Treatment or Punishment 

– CAT ซ้ึ่�งต่้อไปจัะขึ้อเร่ยกสัู�น ๆ ว่า CAT) โดยประเทศไทย 

ได้เข้ึ้าเป็นภาค่ขึ้อง CAT ตั้�งแต่้ ค.ศ. 2007 สู่วน CED นั�น 

ประเทศไทยได้ลงนามใน ค.ศ. 2012 แต่้ยังไม่ได้เข้ึ้าร่วมเป็น

ภาค่

 ทั� ง น่�  การเ ข้ึ้าเ ป็นภาค่ในอนุสัูญญาจัะทำาให้็

ประเทศไทยม่พัื่นธิกรณ่ ค่อ 

 1) ประเทศไทยม่ห็น้าท่�ต้้องต้รากฎห็มายห็ร่อแก้ไขึ้

กฎห็มายภายในเพ่ื่�ออนุวัติ้การให้็เป็นไปต้ามพัื่นธิกรณ่ภายใต้้

อนุสัูญญา โดยจัะต้้องทำาภายใน 2 ปี ห็ลังจัากท่�เข้ึ้าเป็นภาค่ 

และคณะกรรมการ CED สูามารถึรอ้งขึ้อให็ช่้�แจังเพิื่�มเติ้มได้ 2 

 2) ประเทศไทยต้้องจััดทำารายงานประเทศ (Universal 

Periodic Review – UPR) เพ่ื่�อเสูนอวา่ได้ดำาเนนิการอะไรไป

แล้วบ้างเพ่ื่�อให้็สูอดคล้อง ห็ร่อสู่งเสูริมการปฏิิบัติ้ต้าม

อนุสัูญญา และ 

 3) ในกรณ่ท่�ม่การรอ้งเร่ยนไปยังคณะกรรมการ CAT 

ห็ร่อคณะกรรมการ CED โดยอาจัเป็นการร้องเร่ยนจัากบุคคล

ภายในประเทศเอง ห็ร่อร้องเร่ยนจัากรัฐสูมาชิก ถ้ึาห็าก

ประเทศไทยได้ยอมรับอำานาจัขึ้องคณะกรรมการดังกล่าวนั�น 

ก็ม่ห็น้าท่�จัะต้้องให้็ความร่วมม่อ ซ้ึ่�งต้รงน่�สูะท้อนให้็เห็็นว่า 

เม่�อได้ต้กลงเป็นภาค่แล้ว ประเทศไทยม่ห็น้าท่�ต้้องปฏิิบัติ้ 

ต้ามท่�ต้กลงไว้ และถ้ึาห็ากไม่ปฏิิบัติ้ต้าม ก็อาจัม่โอกาสูถูึก

ร้องเร่ยนได้ โดยเม่�อม่การร้องเร่ยนแล้ว คณะกรรมการ

สูามารถึรายงานและปฏิิบัติ้การฉุักเฉิัน (Urgent Action) ได้ 

เป้าห็มายเป็นจิัต้เห็น่อสูำาน้ก และก่อให้็เกิดความทุกข์ึ้ทรมาน

ทางจิัต้ใจั ความเสู่ยห็าย และ/ห็ร่อ การทำาลายอัต้ลักษณ์ขึ้อง

ผู้ต้กเป็นเห็ย่�อ อาจัเป็นการใช้เฉัพื่าะเทคนิคเห็ล่าน่� ห็ร่อใช้ร่วม

กับเทคนิคอ่�น ๆ  เพ่ื่�อให้็เกิดผลกระทบเชิงสูะสูม”1 โดยรูปแบบ

การทรมานทางจิัต้ใจัท่�เคยเกิดข้ึ้�นในประเทศไทย ได้แก่ 

การทำาร้ายทางอารมณ์ และความรู้สู้ก ห็ร่อการข่ึ้มขู่ึ้ โดยอาจั

รวมไปถ้ึงการข่ึ้มขู่ึ้บุคคลในครอบครัว ห็ร่อบุคคลท่�รัก ห็ร่ออาจั

จัะเป็นการบังคับไม่ให้็สิูทธิิพ่ื่�นฐานแก่ผู้ต้้องขัึ้งบางประการ เช่น 

การบังคับไม่ให้็พื่บปะ ห็ร่อไม่ให้็เย่�ยมญาติ้ ซ้ึ่�งทำาให้็ 

การสู่บสูวนสูอบสูวนห็ร่อการห็าห็ลักฐานเพ่ื่�อพิื่สููจัน์ว่า 

ผู้เสู่ยห็ายถูึกทรมานนั�นทำาได้ยากมาก 

1 Pau Pérez-Sales. 2016. Psychological Torture : Definition, Evaluation, and Measurement. New York : Routledge, p. 8
2 CED, Article 29

2.
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ข้อห้่วงกังวลติ่อร่างพัระราชบัญญัติิป้้องกันและป้ราบป้ราม
การทรมานและการกระทำาให้้บุคัคัลสููญห้าย พั.ศ. .... 

 ม่ข้ึ้อสัูงเกต้ท่�สูำาคัญบางประการต่้อร่างพื่ระราชบัญญัติ้ 

ดังกล่าว ค่อ เป็นการนำาอนุสัูญญาสูองฉับับท่�กล่าวถ้ึงข้ึ้างต้้น 

มาบัญญัติ้ไว้ด้วยกัน ในขึ้ณะท่�อนุสัูญญาทั�งสูองฉับับอาจัม่แนวคิด

บางประการท่�แต้กต่้างกัน และเม่�อพิื่จัารณากับกฎห็มายภายใน 

ท่�บังคับใช้อยู่ ก็อาจัทำาให้็เกิดข้ึ้อห่็วงกังวลในการต่้ความได้ใน

ประเด็นต่้าง ๆ

 1) การนิยามคำาว่า “เจ้ัาห็น้าท่�ขึ้องรัฐ” 

 2) การกำาห็นดฐานความผิดเร่�อง “การทรมาน”  

 3) การกำาห็นดเร่�อง การห้็ามอ้างสูถึานการณ์ฉุักเฉิัน 

 4) อำานาจัในการดำาเนินคด่ 

 5) ประเด็นเก่�ยวกับอายุความ

 6) การลดโทษในกรณ่ท่�ช่วยให้็ข้ึ้อมูล

 7) การลงโทษผู้บังคับบัญชา

 8) ประเด็นท่�ปรากฏิในอนุสัูญญา แต่้ไม่ปรากฏิใน 

ร่างพื่ระราชบัญญัติ้ 

 จัากท่�ได้กล่าวมาทั�งห็มดข้ึ้างต้้น ปรากฏิว่าม่บทบัญญัติ้ 

บางประการท่�ปรากฏิในอนุสัูญญา แต่้ยังไม่บัญญัติ้ในร่างกฎห็มาย

ดังกล่าว ได้แก่ 

• บทบัญญัติ้เก่�ยวกับการห้็ามสู่งกลับ : ซ้ึ่�งคณะกรรมการ CAT 

ได้ต่้ความวา่ จัะต้้องบญัญัติ้ไว้อย่างชัดแจ้ัง แม้จัะไม่เคยปรากฏิ

ว่าม่การสู่งบุคคลกลับและบุคคลดังกล่าวถูึกทรมานก็ต้าม 

• บทบัญญัติ้เก่�ยวกับการเย่ยวยา โดยเฉัพื่าะการเย่ยวยาในกรณ่

ท่�ถูึกประทุษร้ายทางจิัต้ใจั 

• บทลงโทษในกรณ่ท่�เจ้ัาห็น้าท่�ไม่บันท้กข้ึ้อมูล      

3.

 การลงนามในอนุสัูญญาดังกล่าวแสูดงให้็เ ห็็นว่า

ประเทศไทยม่ข้ึ้อผูกมัดท่�ต้้องปฏิิบัติ้ต้าม ต้้องคุ้มครองสิูทธิิพื่ลเม่อง

ในประเทศขึ้องต้ัวเองต้ามห็ลักสูากล เพื่ราะเร่�องการทรมานและ

การบังคับให้็สููญห็ายเก่�ยวข้ึ้องกับทุกคน ไม่ควรจัะเกิดข้ึ้�นกับใคร 

ไม่ว่าจัะเป็นฝ่่ายต้รงกันข้ึ้ามห็ร่อเห็็นไม่ต้รงกัน
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