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กฎหมายวาดวยหนาที่ของรัฐไทยกับสิทธิในความเปนคนไทย
กรณีอาชญากรรม การบังคับบุคคลใหสูญหายโดยรัฐ :
๑
ความเปนไปไดหรือความหวังที่เลื่อนลอย
โดยที่ปญหาเกี่ยวกับ “การบังคับบุคคลใหสูญหาย” หรือที่เรียกกันทั่วไปวา “การอุมหาย”
ไดปรากฏเปนขาวตามหนาหนังสือพิมพและสื่อออนไลนตาง ๆ มาอยางตอเนื่อง และสาเหตุสําคัญ
ของปญหาจะเกี่ยวของกับเรื่องความสงบเรียบรอยของสังคมหรือประเทศและปญหาทางการเมือง
รวมทั้งผูกระทําผิดเปนผูใชอํานาจรัฐ หรือบุคคลหรือกลุมบุคคลที่กระทําตามอํานาจสั่งการหรือ
การสนับสนุนของรัฐ ตลอดจนกรณีทรี่ ฐั รับรูก ารกระทําผิดแตมไิ ดหาทางแกไขอยางจริงจัง อันมีผลทําให
บุคคลผูตกเปนเหยื่ออยูนอกเหนือการคุมครองของกฎหมายและอาจถูกละเมิดสิทธิตาง ๆ ไดโดยงาย
ซึง่ สรางความสงสัยแกสงั คมโดยทัว่ ไปวาเหตุใดบุคคลผูต กเปนเหยือ่ จึงไมไดรบั ความคุม ครอง ทัง้ ๆ ทีร่ ฐั
มีหนาที่ในการรับรอง สงเสริม และคุมครองสิทธิตาง ๆ ของประชาชนโดยตรง แตกลับเปนผูพราก
สิทธิเหลานั้นและเปนผูกระทําผิดเสียเอง จนมีคํากลาววา “การสูญหายของบุคคล คือ การสูญหาย
ของความยุติธรรม”๒ ประกอบกับปญหาเกี่ยวกับการบังคับบุคคลใหสูญหายถือเปนการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนอยางรายแรง จึงกอใหเกิดกระแสเรียกรองและผลักดันใหทกุ ประเทศทัว่ โลกหันมาดําเนินการ
หรือตระหนักถึงความสําคัญของการแกไขปญหาดังกลาว โดยมีการจัดทํา “อนุสัญญาตอตาน
การทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ยํ่ายีศักดิ์ศรี”
(Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment : CAT) ขึน้ เพือ่ ปองกันไมใหเกิดการทรมาน หรือหากมีการทรมานหรือการลงโทษอืน่
ที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือยํ่ายีศักดิ์ศรีเกิดขึ้นจะตองมีกระบวนการยุติธรรมที่สามารถอํานวย
ความยุตธิ รรมใหแกทกุ ฝายไดอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ มีขนั้ ตอนและกระบวนการในการนําตัวผูก ระทํา
ความผิดมาลงโทษ และการเยียวยาหรือฟนฟูผูเสียหายหรือเหยื่อผูถูกทรมานอยางเหมาะสม เปนตน
จัดโดย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง ในการเสวนาวิชาการ เรื่อง “กฎหมายวาดวยหนาที่ของ
รัฐไทยกับสิทธิในความเปนคนไทย กรณีอาชญากรรมการบังคับบุคคลใหสูญหายโดยรัฐ : ความเปนไปไดหรือความหวังที่เลื่อนลอย”
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬกา ทางระบบ Facebook Live ผาน Facebook Page คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง.
๒
เมธาวี คงพิกุล, “กฎหมายและมาตรการทางอาญาในกรณีเจาหนาที่รัฐบังคับใหบุคคลสูญหาย,” (วิทยานิพนธนิติศาสตร
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), น.๒.
๑

๗๓

กฎหมายวาดวยหนาทีข่ องรัฐไทยกับสิทธิในความเปนคนไทย กรณีอาชญากรรม
การบังคับบุคคลใหสญ
ู หายโดยรัฐ : ความเปนไปไดหรือความหวังทีเ่ ลือ่ นลอย

ซึ่งประเทศไทยไดภาคยานุวัติเขาเปนภาคีแลวเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ อันเปนผลทําใหประเทศไทย
ตองผูกพันหรือมีพันธกรณีในการอนุวัติกฎหมายภายใน โดยตองปรับปรุงหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย
กฎ ระเบียบ และนโยบาย รวมทัง้ มาตรการตาง ๆ ใหสอดคลองกับหลักการและสาระสําคัญของอนุสญ
ั ญา
ดังกลาว นอกจากนี้ ยังมี “อนุ สั ญ ญาระหว า งประเทศว า ด ว ยการคุ  ม ครองบุ ค คลทุ ก คนจาก
การหายสาบสูญโดยถูกบังคับ” (International Convention for the Protection of All Persons
from Enforced Disappearance : ICPPED) เพื่อกําหนดมาตรฐานสากลในการปองกันมิใหบุคคล
ตองสูญหาย และกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดทางอาญา ซึ่งประเทศไทยก็ไดลงนามแลว
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ แตยังมิไดใหสัตยาบัน๓ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ในชวงระยะเวลาที่ผานมา โดยเฉพาะฉบับปจจุบันก็ไดสรางหลักประกันหรือรับรองสิทธิเสรีภาพ
ในชีวิตและรางกายของบุคคลไวอยางชัดเจนในฐานะที่เปนสิ่งที่ติดตัวมนุษยทุกคนมาตั้งแตกําเนิด
โดยกําหนดไวในมาตรา ๒๘ วา “บุคคลยอมมีสทิ ธิและเสรีภาพในชีวติ และรางกาย การจับและการคุมขัง
บุคคลจะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอยางอื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติ และ
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธกี ารโหดรายหรือไรมนุษยธรรมจะกระทํามิได” บทบัญญัติ
ดังกลาวนอกจากจะเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนแลว ยังเปนการควบคุมการกระทํา
ของเจาหนาทีร่ ฐั ไมใหละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ดังนัน้ การทีเ่ จาหนาทีร่ ฐั กระทําการอยางหนึง่
อยางใด เพื่อใหประชาชนสูญเสียสิทธิเสรีภาพโดยวิธีการบังคับใหสูญหายจึงไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
อยางไรก็ตาม แมประเทศไทยจะมีพนั ธกรณีตอ อนุสญั ญา และหนวยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
จะมีความพยายามในการสงเสริม ปกปอง และคุม ครอง รวมทัง้ แกไขปญหาทีเ่ กีย่ วของกับการบังคับบุคคล
ใหสูญหายมาอยางตอเนื่องก็ตาม แตสภาพปญหาดังกลาวก็ยังเกิดขึ้นในสังคมไทยและเปนปญหา
ทีส่ าํ คัญประการหนึง่ ในกระบวนการยุตธิ รรมของไทยดวย ดังนัน้ เพือ่ เปนการเผยแพรและเปดโอกาสให
ทุกภาคสวนทีเ่ กีย่ วของไดมคี วามรู ความเขาใจ และรวมแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ตลอดจนใหขอ เสนอแนะ
ในประเด็นเกี่ยวกับการบังคับบุคคลใหสูญหาย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง
จึงไดจัดใหมีการเสวนาวิชาการ เรื่อง “กฎหมายวาดวยหนาที่ของรัฐไทยกับสิทธิในความเปนคนไทย
กรณีอาชญากรรมการบังคับบุคคลใหสญ
ู หายโดยรัฐ : ความเปนไปไดหรือความหวังทีเ่ ลือ่ นลอย” ขึน้
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ผานมา ซึ่งการเสวนาวิชาการในครั้งนี้ รองศาสตราจารย ดร.มุนินทร
พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดเปนประธานและกลาวเปดการเสวนา
รวมทั้งมีการเสวนาในหัวขอเรื่องดังกลาว โดยอาจารยประจําศูนยกฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งประกอบดวย รองศาสตราจารย ดร.ปกปอง ศรีสนิท
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รณกรณ บุญมี และอาจารยยศสุดา หรายเจริญ รวมทั้งนางสาวนรีลักษณ
แพไชยภูมิ ผูอ าํ นวยการกองสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ กรมคุม ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุตธิ รรม
เปนวิทยากรรวมเสวนา
เพลินตา ตันรังสรรค, “หลักการและสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับ
บุคคลใหสูญหาย พ.ศ. ....”, จุลนิติ, ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ เดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๕๘, น.๗๙ - ๘๐.
๓

๗๔
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โดยการเสวนาวิชาการในหัวขอ “กฎหมายวาดวยหนาทีข่ องรัฐไทยกับสิทธิในความเปนคนไทย
กรณีอาชญากรรมการบังคับบุคคลใหสูญหายโดยรัฐ : ความเปนไปไดหรือความหวังที่เลื่อนลอย” นั้น
ผูเขียนขอนําเสนอเฉพาะประเด็นทางกฎหมายที่นาสนใจซึ่งมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้๔
รองศาสตราจารย ดร.ปกปอง ศรีสนิท
อาจารยประจําศูนยกฎหมายอาญาและ
อาชญาวิทยา คณะนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ได แ สดงความคิ ด เห็ น ว า
เมื่ อ พิ จ ารณาอนุ สั ญ ญาระหว า งประเทศ
วาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการ
หายสาบสู ญ โดยถู ก บั ง คั บ ซึ่ ง ต อ ไปนี้ จ ะ
เรียกวา “อนุสัญญาฯ” แลว พบวาในขอ ๒
ของอนุสัญญาฯ ไดใหความหมายของคําวา
“การบังคับบุคคลใหสูญหาย” หมายถึง
การจั บ กุ ม กั ก ขั ง ลั ก พาตั ว หรื อ การกระทํ า ในรู ป แบบใด ๆ ก็ ต าม ที่ เ ป น การลิ ด รอนเสรี ภ าพ
โดยเจาหนาที่รัฐ หรือบุคคลหรือกลุมบุคคลซึ่งดําเนินการโดยไดรับการอนุญาต การสนับสนุนหรือ
การยอมรับโดยปริยายของรัฐ ตามมาดวยการปฏิเสธทีจ่ ะยอมรับวาไดมกี ารลิดรอนเสรีภาพ หรือการปกปด
ชะตากรรมหรือที่อยูของบุคคลที่หายสาบสูญ ซึ่งสงผลใหบุคคลดังกลาวตกอยูภายนอกการคุมครอง
ของกฎหมาย๕ จากความหมายดังกลาวสามารถแยกองคประกอบของการบังคับบุคคลใหสูญหาย
ออกไดเปน ๓ ประการ ไดแก๖
การจับตัว คุมขัง โดยปราศจากความยินยอม
การกระทําโดยเจาหนาที่รัฐหรือไดรับการยอมรับจากรัฐ

การบังคับ
บุคคล
ใหสญ
ู หาย

ปฏิเสธวาไมไดกระทํา หรือปกปดชะตากรรม

โปรดดู สาระสําคัญของการเสวนาทั้งหมดในเว็บไซต (http://www.law.tu.ac.th) และเฟซบุกของคณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (https://www.facebook.com/Thammasatlaw).
๕
รางคําแปลอยางไมเปนทางการของอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ
โดยถูกบังคับ แปลโดยกระทรวงการตางประเทศ สืบคนจาก https://www.law.cmu.ac.th/law2011/journale1475149784.pdf.
๖
ปกปอง ศรีสนิท, “การบังคับบุคคลใหสญ
ู หาย : มาตรฐานสากล Vs มาตรฐานแบบไทย ๆ”, สืบคนจาก https://www.
the101.world/enforced-disappearance/.
๔

๗๕

กฎหมายวาดวยหนาทีข่ องรัฐไทยกับสิทธิในความเปนคนไทย กรณีอาชญากรรม
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ประการที่หนึ่ง ตองมีการจับตัว คุมขัง หรือพรากเสรีภาพโดยปราศจากความยินยอม
เนือ่ งจากการบังคับบุคคลใหสญู หายเปนการนําตัวไปโดยผูถ กู เอาตัวไปไมยนิ ยอม ดังนัน้ การพาตัวไป
โดยความยินยอมของผูถ กู เอาตัวไปและอยูภ ายใตการคุม ครองของกฎหมาย เชน การทีบ่ คุ คลหนึง่ เขาสู
การคุม ครองพยานตามโครงการคุม ครองพยาน ตามพระราชบัญญัตคิ มุ ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖
ไมถอื วาเปนการบังคับบุคคลใหสญ
ู หาย ทัง้ นี้ “ความยินยอม” ตองเปนความยินยอมทีบ่ ริสทุ ธิ์ ดังนัน้
หากเปนความยินยอมเพราะถูกบังคับหรือขูเ ข็ญ แมจะมีลายเซ็นหรือการลงลายมือชือ่ ของผูถ กู เชิญตัว
วายินยอมไปกับเจาหนาที่เองก็ตาม ไมอาจถือไดวาเปนความยินยอมที่บริสุทธิ์
ประการที่สอง ตองเปนการกระทําโดยเจาหนาที่รัฐ หรือไดรับการยอมรับจากรัฐ
การทีเ่ จาหนาทีอ่ มุ ประชาชนหายสาบสูญไป ยอมเปนการบังคับบุคคลใหสญ
ู หายอยางแนนอน
แตถาหาก นาย ก. ซึ่งเปนประชาชนคนหนึ่ง อุม นาย ข. ประชาชนอีกคนหนึ่งไปขังไวดวยเรื่องสวนตัว
ของนาย ก. เชนนีไ้ มถอื วาเปนการบังคับบุคคลใหสญ
ู หายตามความหมายของอนุสญ
ั ญาฯ คงเปนความผิด
หนวงเหนี่ยวกักขังทั่วไปตามที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๑๐ อยางไรก็ดี
หากการกระทําของนาย ก. ดังกลาว เกิดจากการสัง่ การของเจาหนาทีร่ ฐั หรือการยอมรับโดยรัฐ ยอมเปน
การบังคับบุคคลใหสูญหายไดเชนกัน
ประการทีส่ าม ตองมีการปฏิเสธวาไมไดกระทํา หรือปกปดชะตากรรมของคนทีถ่ กู เอาตัวไป
ตัวอยางเชน หากเจาหนาที่เห็นวานาย ก. คือปญหาเพราะคอยเปดโปงพฤติกรรมที่มิชอบ
ของเจาหนาที่ เจาหนาที่รัฐจึงจับตัวนาย ก. ไปขังไวในสถานที่แหงหนึ่ง เมื่อญาติของนาย ก. มาตาม
ก็ปฏิเสธวาไมไดเอาตัวไป เชนนีถ้ อื เปนการบังคับบุคคลใหสญ
ู หายซึง่ เปนความผิดอาญาและตองถูกลงโทษ
ตามที่อนุสัญญาฯ กําหนด หากตอมาเจาหนาที่รัฐฆานาย ก. ก็เปนอีกความผิดหนึ่ง คือ การฆาตกรรม
นอกกฎหมาย (Extra-Judicial Killing) อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รายแรงอีกรูปแบบหนึ่ง
นอกจากนี้ หากเจาหนาทีจ่ บั กุมตัวประชาชนไปขังไวในสถานทีท่ ไี่ มเปดเผย และยอมรับวาไดเอาตัวไปจริง
แตปกปดชะตากรรมไมบอกที่อยูหรือความเปนไปของผูถูกเอาตัวไป ก็เปนการบังคับบุคคลใหสูญหาย
ตามอนุสญั ญาฯ เชนเดียวกัน เพราะเปนลักษณะของการปกปดชะตากรรมหรือทีอ่ ยูข องบุคคลทีห่ ายสาบสูญ
ทั้งนี้ การจับกุมหรือคุมขังบุคคลจะเริ่มจากการกระทําที่ชอบหรือไมชอบดวยกฎหมายก็ได
กลาวคือ การจับกุมหรือคุมขังตามกฎหมาย ไมวา จะเปนการดําเนินการตามกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
หรือตามกฎหมายอื่น รวมทั้งกฎหมายพิเศษที่ใชในสถานการณฉุกเฉินตาง ๆ โดยทั่วไปแลวไมถือ
เปนการบังคับบุคคลใหสูญหาย เพราะเปนการยอมรับโดยเจาหนาที่รัฐและมิไดปกปดชะตากรรม
ของผูถูกคุมตัว แตอยางไรก็ตาม หากการจับกุมหรือคุมขังตามหมายศาลหรือตามกฎหมายไดเริ่มตน
จากการจับกุมโดยชอบดวยกฎหมาย แลวตอมาเจาหนาทีร่ ฐั ปกปดชะตากรรม ทรมาน หรือฆาผูถ กู คุมขัง
จะเปนการกระทําทีเ่ ปนการบังคับบุคคลใหสญ
ู หายทันที ประกอบกับอนุสญ
ั ญาฯ ไมไดกาํ หนดระยะเวลา
ของการคุมขังไววาตองนานเทาใดถึงจะเปนการบังคับบุคคลใหสูญหาย ดังนั้น แมจะคุมขังไมนาน
แตหากการคุมขังนัน้ เปนการกระทํานอกเหนืออํานาจของกฎหมายหรือทําใหผถู กู คุมขังอยูน อกการคุม กัน
ของกฎหมายแลว ก็เปนการบังคับบุคคลใหสูญหายทั้งสิ้น
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

นอกจากนี้ การบังคับบุคคลใหสญ
ู หายถือเปนความผิดตอเนือ่ ง (Continuous Crime) กลาวคือ
อายุความในการฟองคดีผูกระทําความผิดจะยังไมเริ่มนับจนกวาจะปลอยตัวหรือเปดเผยชะตากรรม
ของผูถูกนําตัวไป ดังนั้น หากในอนาคตประเทศไทยมีการตรากฎหมายกําหนดใหการบังคับบุคคล
ใหสูญหายเปนความผิดออกมาใชบังคับแลว การอุมหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกอนกฎหมายดังกลาวประกาศ
ใชบงั คับและยังไมไดปลอยตัวผูถ กู คุมขัง หรือยังไมไดเปดเผยชะตากรรมของผูถ กู คุมขัง ยอมเปนความผิด
ตอเนือ่ งอยูต ลอดเวลาทีก่ ฎหมายใหมเริม่ มีผลใชบงั คับ ซึง่ ไมมปี ญ
 หาขัดกับเรือ่ งกฎหมายอาญายอนหลัง
เปนผลรายตามหลักความชอบดวยกฎหมายอาญา (Principle of Legality) แตอยางใด
อนึ่ง การที่เจาหนาที่รัฐบังคับบุคคลใหสูญหายหรืออุมประชาชนหายไปซึ่งเปนความผิด
ฐานบังคับบุคคลใหสูญหายตามความหมายของอนุสัญญาฯ นั้นจะใชกลไกของศาลภายในประเทศ
เปนผูพิจารณาพิพากษา แตหากการบังคับบุคคลใหสูญหายเกิดจากการสั่งการโดยนโยบายของรัฐบาล
(Policy) ทํากับประชาชนอยางเปนระบบ (Systematic) หรืออยางกวางขวาง (Widespread) ผูม สี ว น
เกีย่ วของในการกระทําดังกลาวจะมีความผิดฐาน “อาชญากรรมตอมวลมนุษยชาติ” (Crimes Against
Humanity) ซึง่ อยูใ นเขตอํานาจของศาลอาญาระหวางประเทศ (International Criminal Court : ICC)
และเมื่อเปนอาชญากรรมตอมวลมนุษยชาติแลวจะทําใหอาชญากรรมนั้น “ไมมีอายุความ” หรือเปน
อาชญากรรมสากลที่ทั่วโลกรวมมือกันปราบปราม โดยกรณีดังกลาว มีบางคนเห็นวาเปนเรื่องที่ไกล
จากประเทศไทย เพราะประเทศไทยไมไดเปนภาคีของธรรมนูญกรุงโรมวาดวยศาลอาญาระหวาง
ประเทศ (Rome Statute of the International Criminal Court) จึงไมตอ งผูกพันกับศาลอาญาระหวาง
ประเทศ แตความจริงแลวศาลอาญาระหวางประเทศมีเขตอํานาจทัว่ โลก ภายใตเงือ่ นไขวา หากคณะมนตรี
ความมัน่ คงแหงสหประชาชาติ (United Nations Security Council : UNSC) มีมติใหศาลอาญา
ระหวางประเทศดําเนินคดีในเหตุการณใด ศาลอาญาระหวางประเทศก็จะมีเขตอํานาจทันที ซึ่งเคย
เกิดขึ้นแลวกับเหตุการณในประเทศลิเบียและประเทศซูดาน ซึง่ ทัง้ สองประเทศดังกลาวไมไดเปนรัฐภาคี
ผูกพันกับศาลอาญาระหวางประเทศแตอยางใด
สําหรับกฎหมายไทยในปจจุบนั ยังไมมคี วามผิดฐานบังคับบุคคลใหสญ
ู หาย แตกม็ คี วามพยายาม
ทีจ่ ะกําหนดความผิดฐานบังคับบุคคลใหสญ
ู หายและการกระทําทรมานไวใน “รางพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบคุ คลสูญหาย พ.ศ. ….” ทีเ่ สนอโดยคณะรัฐมนตรี
แตรา งพระราชบัญญัตดิ งั กลาวสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติกพ็ จิ ารณาไมทนั เพราะหมดวาระลงเสียกอน๗
รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี
ชุ ด ที่ มี พลเอก ประยุ ท ธ จั น ทร โ อชา เป น นายกรั ฐ มนตรี ต อ ประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เพื่อใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดรับการบรรจุ
เขาระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนเรื่องดวน ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๘๖/๒๕๖๑
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาและลงมติในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ โดยที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ไดลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติดังกลาวไวพิจารณา และมีมติใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา
ในวาระที่สอง ขั้นคณะกรรมาธิการ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมาน
และการกระทําใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ฉบับนี้ ไดพิจารณาเสร็จแลว และเสนอรายงานการพิจารณาตอประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ แตสภานิติบัญญัติแหงชาติไดหมดวาระลงกอน รางพระราชบัญญัติฯ จึงยังไมผาน
ั ญัตแิ หงชาติ (สืบคนจาก “การพิจารณารางพระราชบัญญัตสิ มัยสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ”,
การพิจารณาใหความเห็นชอบของสภานิตบิ ญ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, http://web.senate.go.th/w3c/senate/lawdraft/).
๗
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กฎหมายวาดวยหนาทีข่ องรัฐไทยกับสิทธิในความเปนคนไทย กรณีอาชญากรรม
การบังคับบุคคลใหสญ
ู หายโดยรัฐ : ความเปนไปไดหรือความหวังทีเ่ ลือ่ นลอย

ดังนัน้ หากมีการบังคับบุคคลใหสญ
ู หายเกิดขึน้ ในประเทศไทยในชวงเวลานี้ สามารถลงโทษเจาหนาทีร่ ฐั
ผูก ระทําความผิดดังกลาวไดแคความผิดฐานหนวงเหนีย่ วกักขังตามประมวลกฎหมายอาญาเทานัน้
ซึง่ มีอตั ราโทษเบา และไมสอดคลองกับเจตนารมณของอนุสญ
ั ญาฯ ทีป่ ระสงคใหมกี ารกําหนดความผิด
ฐานบังคับบุคคลใหสูญหายเปนความผิดรายแรง และเปนเอกเทศจากความผิดฐานหนวงเหนี่ยว
กักขังหรือลักพาตัวโดยทั่วไป ดวยเหตุนี้ การมีกฎหมายปองกันและปราบปรามการทรมานและ
การบังคับบุคคลใหสูญหาย จึงไมเพียงแตเปนการคุมครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนไทยใหได
มาตรฐานสากลแลวยังมีสว นชวยเสริมสรางภาพลักษณทดี่ ใี หแกประเทศไทยในสายตาประชาคมโลก
อีกดวย นอกจากนี้ การใชอาํ นาจรัฐโดยเจาหนาทีร่ ฐั นอกจากจะตองคํานึงถึงวัตถุประสงค (Objective)
ทีช่ อบดวยกฎหมาย ยังตองกระทําการดวยวิธกี าร (Means) ทีช่ อบดวยกฎหมายดวย ดังนัน้ การอุม หาย
หรือการทรมานประชาชน จึงเปนวิธกี ารทีม่ ชิ อบดวยกฎหมาย แมจะอางวามีวตั ถุประสงคเพือ่ บานเมือง
ก็ไมอาจยอมรับไดในระดับสากล

ทัง้ นี้ เมือ่ มีการจัดตัง้ รัฐบาลชุดใหมขนึ้ รัฐมนตรีวา การกระทรวงยุตธิ รรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทนิ ) ไดยนื ยันรางพระราชบัญญัตฯิ
แกคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีไดมีมติรองขอตอรัฐสภาเพื่อใหพิจารณารางพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบ
ตามมาตรา ๑๔๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งรวมถึงรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและ
การกระทําใหบคุ คลสูญหาย พ.ศ. .... ดังกลาวดวย อยางไรก็ดี เนือ่ งจากรางพระราชบัญญัตฯิ ทีผ่ า นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติฯ ไดมีการแกไขในประเด็นตาง ๆ จึงตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย
ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนเสนอเขาสูการพิจารณาตามลําดับตอไป กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
จึงไดขอถอนรางพระราชบัญญัตฯิ ดังกลาว และเมือ่ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีไดมมี ติเห็นชอบใหถอนรางพระราชบัญญัตฯิ
ออกจากการพิจารณาของรัฐสภาตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และใหเรงดําเนินการเพื่อเสนอรางพระราชบัญญัติฉ บั บ ใหม
ตามขั้นตอนตอไป
โดยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบคุ คลสูญหาย พ.ศ. .... ซึง่ มีสาระสําคัญเปนการคุม ครองบุคคลจากการทรมาน
และการกระทําใหบคุ คลสูญหายซึง่ กระทําโดยเจาหนาทีข่ องรัฐ และปองกันปราบปรามและเยียวยาผูไ ดรบั ความเสียหายจากการกระทํา
ดังกลาว ซึ่งเปนไปตามพันธกรณีที่กําหนดไวในสนธิสัญญาระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนภาคีหรือรวมลงนาม ตามที่กระทรวง
ยุตธิ รรมเสนอ และใหสง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครัง้ หนึง่ โดยใหพจิ ารณาในประเด็นความจําเปนในการใชระบบ
คณะกรรมการ ตามหมวด ๒ คณะกรรมการ โดยเห็นควรตัดออก เนื่องจากเปนภารกิจของกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพอยูแลว
ไมจาํ เปนตองใชระบบคณะกรรมการอีก ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และใหรบั ความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ
และสํานักงานตํารวจแหงชาติที่เห็นควรบรรจุประเด็นเรื่องการหามทรมานหรือกระทําใหบุคคลสูญหายในสถานการณฉุกเฉิน
และการหามผลักดันกลับไปยังสถานที่ที่มีเหตุอันควรเชื่อวาบุคคลนั้นจะถูกทรมานหรือถูกกระทําใหบุคคลสูญหาย รวมทั้งเห็นควร
กําหนดนิยามคําวา “ทรมาน” ใหชดั เจน ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแ ทนราษฎรพิจารณา
กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป (สืบคนจาก สรุปมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓, สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(http://www.cabinet.soc.go.th).
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นางสาวนรีลกั ษณ แพไชยภูมิ ผูอ าํ นวยการ
กกองสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ กรมคุม ครองสิทธิ
และเสรีภาพ กระทรวงยุตธิ รรม ไดแสดงความคิดเห็นวา
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ได
ไ รั บ มอบหมายให เ ป น หน ว ยงานหลั ก รั บ ผิ ด ชอบ
อนุ
อ สัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรือ
การลงโทษอื่นที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ยํ่ายี
ศักดิศ์ รี (CAT) และอนุสญ
ั ญาระหวางประเทศวาดวย
การคุ  ม ครองบุ ค คลทุ ก คนจากการหายสาบสู ญ
(ICPPED) ซึง่ ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีและลงนามแลว อันสงผลใหประเทศไทยตองปฏิบตั ติ ามพันธกรณี
ที่กาํ หนดไว โดยเฉพาะอยางยิง่ การสรางหลักประกันใหเกิดสิทธิตามอนุสญ
ั ญา เชน การแกไขกฎหมาย
กฎ ระเบียบ และมาตรการตาง ๆ ใหสอดคลองกับหลักการและสาระสําคัญของอนุสญ
ั ญา โดยทีผ่ า นมา
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดมีการเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญาเกีย่ วกับฐานความผิดในเรือ่ งการทรมานและการบังคับบุคคลใหสญู หาย รวมทัง้ แกไขเพิม่ เติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในสวนที่เกี่ยวของ แตก็ยังไมผานการพิจารณาของรัฐสภา
เพราะเหตุที่มีการยุบสภาผูแทนราษฎรเสียกอน ประกอบกับไดรับขอเสนอแนะจากสหประชาชาติวา
การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกลาวยังไมเพียงพอที่จะแกไขปญหาไดอยางครบวงจร แตควรจัดทําเปน
กฎหมายฉบับใหมแยกออกมาตางหากเปนการเฉพาะ ดังนัน้ จึงไดพจิ ารณายกรางพระราชบัญญัตปิ อ งกัน
และปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบคุ คลสูญหาย พ.ศ. .... ขึน้ และไดเสนอเขาสูก ารพิจารณา
ของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติแลว แตภายหลังเมือ่ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัตฯิ
ไดพิจารณาเสร็จแลว สภานิติบัญญัติแหงชาติไดหมดวาระลงเสียกอน๘ แตอยางไรก็ตาม คณะรัฐมนตรี
ที่ตั้งขึ้นใหมไดมีมติรองขอตอรัฐสภาเพื่อใหพิจารณารางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การทรมานและการกระทําใหบคุ คลสูญหาย พ.ศ. .... ทีค่ ณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัตฯิ
พิจารณาเสร็จแลวแตยังมิไดรับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแหงชาติดังกลาว แมกระนั้นก็ตาม
เนื่องจากมีการแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติฯ ในหลายประเด็น และมีปญหาเกี่ยวกับการตีความ
วาจะใหถือวารางพระราชบัญญัติฉบับนี้อยูในกระบวนการใดของรัฐสภา กระทรวงยุติธรรมจึงได
ขอถอนรางพระราชบัญญัตอิ อกจากการพิจารณาและเสนอรางพระราชบัญญัตฉิ บับใหมตอ คณะรัฐมนตรี
อีกครั้ง ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลวเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ผานมา

โปรดดู ขอมูลการพิจารณารางพระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบคุ คลสูญหาย พ.ศ. ....
ในเชิงอรรถที่ ๗.
๘

๗๙

กฎหมายวาดวยหนาทีข่ องรัฐไทยกับสิทธิในความเปนคนไทย กรณีอาชญากรรม
การบังคับบุคคลใหสญ
ู หายโดยรัฐ : ความเปนไปไดหรือความหวังทีเ่ ลือ่ นลอย

โดย “รางพระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบคุ คลสูญหาย
พ.ศ. ....” ทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีดงั กลาว ไดผา นการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
และหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน พรอมทั้งมีการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
โดยไดเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหผลกระทบตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบรอยแลว นั้น ประกอบดวย ๕ หมวด ๓๑ มาตรา มีสาระสําคัญ ดังนี้
๑. อารัมภบท (มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔) เปนการกําหนดคํานิยามทีส่ าํ คัญตาง ๆ คือ การทรมาน
การกระทําใหบคุ คลสูญหาย เจาหนาทีข่ องรัฐ คณะกรรมการ และผูไ ดรบั ความเสียหาย รวมทัง้ กําหนดให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
๒. หมวด ๑ บททั่วไป (มาตรา ๕ ถึงมาตรา ๑๐) กําหนดฐานความผิดการกระทําทรมานและ
การกระทําใหบุคคลสูญหาย การกําหนดใหไมเปนความผิดทางการเมือง และกําหนดใหสามี ภรรยา
บุพการี และผูสืบสันดานของผูเสียหายในคดีความผิดฐานกระทําใหบุคคลสูญหายเปนผูเสียหาย
ที่สามารถดําเนินการฟองรองคดีได
๓. หมวด ๒ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบคุ คลสูญหาย
(มาตรา ๑๑ ถึงมาตรา ๑๘) กําหนดใหจัดตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
เปนประธาน ปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนรองประธาน และอธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
เปนเลขานุการ อีกทัง้ ยังประกอบดวยสมาชิกจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของและผูท รงคุณวุฒดิ า นสิทธิมนุษยชน
แพทย และจิตวิทยา รวมทัง้ สิน้ ๑๙ คน โดยมีหนาทีแ่ ละอํานาจเชิงนโยบายเพือ่ วางแผนเกีย่ วกับการปองกัน
และการเยียวยาการทรมานและการกระทําใหบคุ คลสูญหาย นอกจากนี้ ไดกาํ หนดใหกรมคุม ครองสิทธิ
และเสรีภาพเปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการฯ
๔. หมวด ๓ การปองกันการทรมานและการกระทําใหบคุ คลสูญหาย (มาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓)
กําหนดใหทุกหนวยงานที่มีการจํากัดสิทธิเสรีภาพบุคคลตองจัดทําบันทึกขอมูลเกี่ยวกับผูถูกจํากัด
เสรีภาพ และกําหนดเกี่ยวกับเกณฑในการเปดเผยขอมูลของผูถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพ รวมทั้งกําหนดให
มีมาตรการระงับการทรมานและเยียวยาความเสียหายเบื้องตน
๕. หมวด ๔ การดําเนินคดี (มาตรา ๒๔ ถึงมาตรา ๒๕) กําหนดใหความผิดตามพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้เปนคดีพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ และใหกรมสอบสวนคดีพิเศษมีหนาที่
และอํานาจสืบสวนสอบสวนเปนหลัก ยกเวนกรณีทเี่ จาหนาทีข่ องกรมสอบสวนคดีพเิ ศษตกเปนผูถ กู กลาวหา
ใหพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือตํารวจเปนผูมีอํานาจสืบสวน
สอบสวนแทน และหากเจาหนาที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษและตํารวจตกเปนผูถูกกลาวหาใหอัยการ
สูงสุดเปนผูมีอํานาจสืบสวนสอบสวนแทน รวมทั้งกําหนดใหศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
เปนศาลที่มีเขตอํานาจ
๖. หมวด ๕ บทกําหนดโทษ (มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๑) กําหนดระวางโทษความผิดฐาน
กระทําทรมานและกระทําใหบคุ คลสูญหาย ซึง่ มีโทษจําคุกตัง้ แต ๑ - ๑๐ ป และปรับตัง้ แต ๒๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ บาท แตถาเปนเหตุใหผูถูกกระทําถึงแกความตาย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๑๐ - ๒๐ ป
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หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต ๒๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งกําหนดเหตุบรรเทาโทษ
กรณีชว ยใหมกี ารคนพบผูถ กู กระทําใหสญ
ู หายโดยผูน นั้ มิไดรบั อันตรายสาหัสหรือตกอยูใ นภาวะอันใกล
จะเปนอันตรายตอชีวติ หรือใหขอ มูลทีส่ าํ คัญและเปนประโยชนในการดําเนินคดี ตลอดจนกําหนดความผิด
ฐานสมคบคิด ฐานผูมีสวนรวมในการกระทําผิด และกําหนดโทษแกผูบังคับบัญชาที่ทราบการกระทํา
ความผิดฐานกระทําใหบคุ คลสูญหายของผูใ ตบงั คับบัญชาแลวไมดาํ เนินการปองกันหรือระงับการกระทํา
ความผิดนั้น
หากจะกลาวโดยสรุปแลว ผูเ ขียนมีความคิดเห็นวา หลักการในการปองกันและปราบปรามการทรมาน
และการบังคับบุคคลใหสญ
ู หาย ตาม “อนุสญ
ั ญาตอตานการทรมานและการประติบตั หิ รือการลงโทษอืน่
ทีโ่ หดราย ไรมนุษยธรรม หรือทีย่ าํ่ ยีศกั ดิศ์ รี” และ “อนุสญ
ั ญาระหวางประเทศวาดวยการคุม ครองบุคคล
ทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ” ซึง่ ประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคีและลงนามในอนุสญั ญาแลวนัน้
ทําใหประเทศไทยมีพนั ธกรณีทจี่ ะตองปรับปรุงหรือแกไขเพิม่ เติมกฎหมาย รวมทัง้ ดําเนินมาตรการตาง ๆ
ใหสอดคลองกับหลักการและสาระสําคัญของอนุสญ
ั ญาดังกลาว นอกจากนี้ การทรมานและการบังคับ
บุคคลใหสญู หายยังเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรงทีไ่ มอาจยกเวนใหกระทําไดไมวา สถานการณใด ๆ
ไมวา จะเปนสภาวะสงคราม การขาดเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ หรือสภาวะฉุกเฉินสาธารณะ
อื่นใด ถือไดวาเปนการกระทําที่เปนการละเมิดหลักการพื้นฐานในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
(Universal Declaration of Human Rights : UDHR) และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR)
รวมทั้งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศดวย
ดังนัน้ หาก “รางพระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคล
สูญหาย พ.ศ. ....” ไมกอ ใหเกิดภาระแกประชาชน และไมเปนอุปสรรคในการดําเนินงานของหนวยงาน
และเจาหนาทีท่ เี่ กีย่ วของจนเกินสมควรแลว ก็มคี วามจําเปนตองตราขึน้ เปนกฎหมายเพือ่ ใชบงั คับ
โดยทั่วไป เนื่องจากเปนความผูกพันตามพันธกรณีที่เกิดขึ้นและปจจุบันยังไมมีการกําหนดความผิด
บทลงโทษ รวมถึงมาตรการปองกันและการเยียวยากรณีกระทําทรมานและกระทําใหบุคคลสูญหาย
ไวในกฎหมายเปนการเฉพาะ ซึ่งหากพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวตราขึ้นและมีการบังคับใชอยางมี
ประสิทธิภาพแลว จะทําใหการปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย
รวมทัง้ การเยียวยาผูไ ดรบั ผลกระทบมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ อันจะทําใหการทรมานและการกระทํา
ใหบุคคลสูญหายโดยเจาหนาที่รัฐซึ่งเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรงลดลงหรือหมดไป
และสงผลใหสงั คมไทยมีหลักประกันความปลอดภัยใหแกประชาชน รวมทัง้ เปนการพัฒนากระบวนการ
ยุตธิ รรมและยกระดับการคุม ครองสิทธิมนุษยชนใหเปนไปตามมาตรฐานสากลเพิม่ มากขึน้ ตลอดจน
สงเสริมภาพลักษณที่ดีแกประเทศโดยแสดงใหเห็นวาประเทศไทยมีเจตนารมณและความตั้งใจจริง
ที่จะเคารพสิทธิมนุษยชนเทียบเทากับระดับสากล อันจะชวยใหประเทศไทยไดรับการยอมรับและ
ความเชื่อถือจากประชาคมระหวางประเทศไดในที่สุด.

๘๑

