
สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

๗๓

โดยท่ีปญหาเก่ียวกับ “การบังคับบุคคลใหสูญหาย” หรือที่เรียกกันทั่วไปวา “การอุมหาย” 
ไดปรากฏเปนขาวตามหนาหนังสือพิมพและส่ือออนไลนตาง ๆ มาอยางตอเน่ือง และสาเหตุสําคัญ
ของปญหาจะเก่ียวของกับเรื่องความสงบเรียบรอยของสังคมหรือประเทศและปญหาทางการเมือง 
รวมท้ังผูกระทําผิดเปนผูใชอํานาจรัฐ หรือบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีกระทําตามอํานาจส่ังการหรือ
การสนบัสนนุของรฐั ตลอดจนกรณทีีร่ฐัรบัรูการกระทาํผดิแตมไิดหาทางแกไขอยางจรงิจัง อนัมผีลทาํให
บุคคลผูตกเปนเหย่ืออยูนอกเหนือการคุมครองของกฎหมายและอาจถูกละเมิดสิทธิตาง ๆ ไดโดยงาย 
ซึง่สรางความสงสยัแกสงัคมโดยทัว่ไปวาเหตใุดบคุคลผูตกเปนเหยือ่จงึไมไดรบัความคุมครอง ทัง้ ๆ  ทีร่ฐั
มีหนาที่ในการรับรอง สงเสริม และคุมครองสิทธิตาง ๆ  ของประชาชนโดยตรง แตกลับเปนผูพราก
สิทธิเหลานั้นและเปนผูกระทําผิดเสียเอง จนมีคํากลาววา “การสูญหายของบุคคล คือ การสูญหาย
ของความยุติธรรม”๒ ประกอบกับปญหาเก่ียวกับการบังคับบุคคลใหสูญหายถือเปนการละเมิดสิทธิ
มนษุยชนอยางรายแรง จงึกอใหเกดิกระแสเรยีกรองและผลกัดนัใหทกุประเทศทัว่โลกหนัมาดาํเนนิการ
หรือตระหนักถึงความสําคัญของการแกไขปญหาดังกลาว โดยมีการจัดทํา “อนุสัญญาตอตาน
การทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นท่ีโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือท่ียํ่ายีศักดิ์ศรี” 
(Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment : CAT) ขึน้ เพือ่ปองกันไมใหเกิดการทรมาน หรอืหากมีการทรมานหรือการลงโทษอ่ืน
ที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือยํ่ายีศักด์ิศรีเกิดข้ึนจะตองมีกระบวนการยุติธรรมท่ีสามารถอํานวย
ความยุตธิรรมใหแกทกุฝายไดอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ มขีัน้ตอนและกระบวนการในการนําตวัผูกระทํา
ความผดิมาลงโทษ และการเยียวยาหรือฟนฟูผูเสียหายหรือเหยื่อผูถูกทรมานอยางเหมาะสม เปนตน 

๑จัดโดย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง ในการเสวนาวิชาการ เรื่อง “กฎหมายวาดวยหนาท่ีของ
รัฐไทยกับสิทธิในความเปนคนไทย กรณีอาชญากรรมการบังคับบุคคลใหสูญหายโดยรัฐ : ความเปนไปไดหรือความหวังที่เลื่อนลอย” 
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬกา ทางระบบ Facebook Live ผาน Facebook Page คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง.

๒เมธาวี คงพิกุล, “กฎหมายและมาตรการทางอาญาในกรณีเจาหนาที่รัฐบังคับใหบุคคลสูญหาย,” (วิทยานิพนธนิติศาสตร 
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), น.๒.

¹Ò§ÊÒÇà¾ÅÔ¹μÒ  μÑ¹ÃÑ§ÊÃÃ¤� 
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑๑

กฎหมายวาดวยหนาที่ของรัฐไทยกับสิทธิในความเปนคนไทย กฎหมายวาดวยหนาที่ของรัฐไทยกับสิทธิในความเปนคนไทย 
กรณีอาชญากรรมกรณีอาชญากรรม การบังคับบุคคลใหสูญหายโดยรัฐ : การบังคับบุคคลใหสูญหายโดยรัฐ : 

ความเปนไปไดหรือความหวังที่เลื่อนลอย ความเปนไปไดหรือความหวังที่เลื่อนลอย 
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กฎหมายว�าด�วยหน�าท่ีของรัฐไทยกับสิทธิในความเป�นคนไทย กรณีอาชญากรรม
การบังคับบุคคลให�สูญหายโดยรัฐ : ความเป�นไปได�หรือความหวังท่ีเล่ือนลอย

๗๔

ซึ่งประเทศไทยไดภาคยานุวัติเขาเปนภาคีแลวเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ อันเปนผลทําใหประเทศไทย
ตองผกูพนัหรือมีพันธกรณีในการอนุวัติกฎหมายภายใน โดยตองปรับปรุงหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย
กฎ ระเบยีบ และนโยบาย รวมทัง้มาตรการตาง ๆ  ใหสอดคลองกบัหลกัการและสาระสาํคญัของอนสุญัญา
ดังกลาว นอกจากน้ี ยังมี “อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุ มครองบุคคลทุกคนจาก
การหายสาบสญูโดยถกูบงัคบั” (International Convention for the Protection of All Persons 
from Enforced Disappearance : ICPPED) เพื่อกําหนดมาตรฐานสากลในการปองกันมิใหบุคคล
ตองสูญหาย และกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดทางอาญา ซึ่งประเทศไทยก็ไดลงนามแลว
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ แตยังมิไดใหสัตยาบัน๓ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา โดยเฉพาะฉบับปจจุบันก็ไดสรางหลักประกันหรือรับรองสิทธิเสรีภาพ
ในชีวิตและรางกายของบุคคลไวอยางชัดเจนในฐานะที่เปนส่ิงที่ติดตัวมนุษยทุกคนมาตั้งแตกําเนิด 
โดยกาํหนดไวในมาตรา ๒๘ วา “บคุคลยอมมสีทิธิและเสรภีาพในชวีติและรางกาย การจบัและการคมุขัง
บุคคลจะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอยางอื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติ และ
การทรมาน ทารณุกรรม หรอืการลงโทษดวยวธิกีารโหดรายหรอืไรมนษุยธรรมจะกระทาํมไิด” บทบญัญตัิ
ดังกลาวนอกจากจะเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนแลว ยังเปนการควบคุมการกระทํา
ของเจาหนาทีร่ฐัไมใหละเมดิสิทธเิสรีภาพของประชาชน ดงันัน้ การทีเ่จาหนาทีร่ฐักระทาํการอยางหนึง่
อยางใด เพ่ือใหประชาชนสูญเสียสิทธิเสรีภาพโดยวิธีการบังคับใหสูญหายจึงไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ

อยางไรกต็าม แมประเทศไทยจะมีพนัธกรณีตออนุสญัญา และหนวยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน
จะมคีวามพยายามในการสงเสรมิ ปกปอง และคุมครอง รวมทัง้แกไขปญหาท่ีเกีย่วของกบัการบังคบับคุคล
ใหสูญหายมาอยางตอเน่ืองก็ตาม แตสภาพปญหาดังกลาวก็ยังเกิดข้ึนในสังคมไทยและเปนปญหา
ทีส่าํคญัประการหน่ึงในกระบวนการยุตธิรรมของไทยดวย ดงัน้ัน เพือ่เปนการเผยแพรและเปดโอกาสให
ทกุภาคสวนท่ีเกีย่วของไดมคีวามรู ความเขาใจ และรวมแลกเปล่ียนความคิดเหน็ ตลอดจนใหขอเสนอแนะ
ในประเด็นเกี่ยวกับการบังคับบุคคลใหสูญหาย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง 
จึงไดจัดใหมีการเสวนาวิชาการ เรื่อง “กฎหมายวาดวยหนาท่ีของรัฐไทยกับสิทธิในความเปนคนไทย 
กรณอีาชญากรรมการบังคับบคุคลใหสญูหายโดยรัฐ : ความเปนไปไดหรอืความหวงัทีเ่ลือ่นลอย” ข้ึน 
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ผานมา ซึ่งการเสวนาวิชาการในคร้ังนี้ รองศาสตราจารย ดร.มุนินทร 
พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดเปนประธานและกลาวเปดการเสวนา 
รวมทั้งมีการเสวนาในหัวขอเรื่องดังกลาว โดยอาจารยประจําศูนยกฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งประกอบดวย รองศาสตราจารย ดร.ปกปอง ศรีสนิท  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รณกรณ บุญมี และอาจารยยศสุดา หรายเจริญ รวมทั้งนางสาวนรีลักษณ 
แพไชยภมู ิผูอาํนวยการกองสิทธิมนษุยชนระหวางประเทศ กรมคุมครองสิทธแิละเสรีภาพ กระทรวงยุตธิรรม 
เปนวิทยากรรวมเสวนา

๓เพลินตา ตนัรงัสรรค, “หลักการและสาระสาํคญัของรางพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการทรมานและการบงัคบั
บุคคลใหสูญหาย พ.ศ. ....”, จุลนิติ, ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ เดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๕๘, น.๗๙ - ๘๐.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

๗๕

โดยการเสวนาวชิาการในหวัขอ “กฎหมายวาดวยหนาทีข่องรฐัไทยกบัสทิธิในความเปนคนไทย 
กรณีอาชญากรรมการบังคับบุคคลใหสูญหายโดยรัฐ : ความเปนไปไดหรือความหวังที่เลื่อนลอย” นั้น 
ผูเขียนขอนําเสนอเฉพาะประเด็นทางกฎหมายที่นาสนใจซึ่งมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้๔

รองศาสตราจารย ดร.ปกปอง ศรสีนทิ  
อาจารยประจําศูนยกฎหมายอาญาและ
อาชญาวิทยา คณะนิตศิาสตร มหาวิทยาลยั
ธรรมศาสตร ไดแสดงความคิดเห็นวา
เม่ือพิจารณาอนุสัญญาระหวางประเทศ
วาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการ
หายสาบสูญโดยถูกบังคับ ซึ่งตอไปนี้จะ
เรียกวา “อนุสัญญาฯ” แลว พบวาในขอ ๒ 
ของอนุสัญญาฯ ไดใหความหมายของคําวา 
“การบังคับบุคคลใหสูญหาย” หมายถึง 
การจับกุม กักขัง ลักพาตัว หรือการกระทําในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม ที่เปนการลิดรอนเสรีภาพ
โดยเจาหนาที่รัฐ หรือบุคคลหรือกลุมบุคคลซ่ึงดําเนินการโดยไดรับการอนุญาต การสนับสนุนหรือ
การยอมรับโดยปริยายของรัฐ ตามมาดวยการปฏิเสธท่ีจะยอมรับวาไดมกีารลิดรอนเสรีภาพ หรือการปกปด
ชะตากรรมหรือที่อยูของบุคคลที่หายสาบสูญ ซึ่งสงผลใหบุคคลดังกลาวตกอยูภายนอกการคุมครอง
ของกฎหมาย๕ จากความหมายดังกลาวสามารถแยกองคประกอบของการบังคับบุคคลใหสูญหาย
ออกไดเปน ๓ ประการ ไดแก๖

๔โปรดดู สาระสําคัญของการเสวนาทั้งหมดในเว็บไซต (http://www.law.tu.ac.th) และเฟซบุกของคณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (https://www.facebook.com/Thammasatlaw).

๕รางคําแปลอยางไมเปนทางการของอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ
โดยถกูบงัคบั แปลโดยกระทรวงการตางประเทศ สบืคนจาก https://www.law.cmu.ac.th/law2011/journale1475149784.pdf.

๖ปกปอง ศรสีนิท, “การบงัคบับคุคลใหสญูหาย : มาตรฐานสากล Vs มาตรฐานแบบไทย ๆ”, สบืคนจาก https://www.
the101.world/enforced-disappearance/.

การจับตัว คุมขัง โดยปราศจากความยินยอม

ปฏิเสธวาไมไดกระทํา หรือปกปดชะตากรรม

การกระทําโดยเจาหนาที่รัฐหรือไดรับการยอมรับจากรัฐ

การบังคับ

บุคคล

ใหสูญหาย
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กฎหมายว�าด�วยหน�าท่ีของรัฐไทยกับสิทธิในความเป�นคนไทย กรณีอาชญากรรม
การบังคับบุคคลให�สูญหายโดยรัฐ : ความเป�นไปได�หรือความหวังท่ีเล่ือนลอย

๗๖

ประการท่ีหนึ่ง ตองมีการจับตัว คุมขัง หรือพรากเสรีภาพโดยปราศจากความยินยอม 
เนือ่งจากการบงัคบับุคคลใหสญูหายเปนการนาํตวัไปโดยผูถกูเอาตวัไปไมยนิยอม ดงันัน้ การพาตวัไป

โดยความยนิยอมของผูถกูเอาตวัไปและอยูภายใตการคุมครองของกฎหมาย เชน การทีบ่คุคลหนึง่เขาสู
การคุมครองพยานตามโครงการคุมครองพยาน ตามพระราชบัญญตัคิุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ไมถอืวาเปนการบงัคบับุคคลใหสญูหาย ทัง้นี ้ “ความยินยอม” ตองเปนความยินยอมท่ีบรสิทุธิ ์ดงันัน้ 
หากเปนความยินยอมเพราะถูกบงัคับหรือขูเขญ็ แมจะมลีายเซ็นหรอืการลงลายมือชือ่ของผูถกูเชิญตวั
วายินยอมไปกับเจาหนาที่เองก็ตาม ไมอาจถือไดวาเปนความยินยอมท่ีบริสุทธิ์

ประการท่ีสอง ตองเปนการกระทําโดยเจาหนาท่ีรัฐ หรือไดรับการยอมรับจากรัฐ
การทีเ่จาหนาทีอุ่มประชาชนหายสาบสญูไป ยอมเปนการบงัคบับคุคลใหสญูหายอยางแนนอน 

แตถาหาก นาย ก. ซึ่งเปนประชาชนคนหนึ่ง อุม นาย ข. ประชาชนอีกคนหนึ่งไปขังไวดวยเร่ืองสวนตัว
ของนาย ก. เชนนีไ้มถอืวาเปนการบงัคบับุคคลใหสญูหายตามความหมายของอนสุญัญาฯ คงเปนความผดิ
หนวงเหน่ียวกักขังทั่วไปตามท่ีไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๑๐ อยางไรก็ดี 
หากการกระทําของนาย ก. ดงักลาว เกิดจากการส่ังการของเจาหนาทีร่ฐัหรอืการยอมรับโดยรฐั ยอมเปน
การบังคับบุคคลใหสูญหายไดเชนกัน

ประการท่ีสาม ตองมีการปฏิเสธวาไมไดกระทาํ หรอืปกปดชะตากรรมของคนท่ีถกูเอาตวัไป
ตัวอยางเชน หากเจาหนาที่เห็นวานาย ก. คือปญหาเพราะคอยเปดโปงพฤติกรรมที่มิชอบ

ของเจาหนาที่ เจาหนาที่รัฐจึงจับตัวนาย ก. ไปขังไวในสถานท่ีแหงหนึ่ง เมื่อญาติของนาย ก. มาตาม 
กป็ฏเิสธวาไมไดเอาตัวไป เชนนีถ้อืเปนการบังคบับคุคลใหสญูหายซ่ึงเปนความผิดอาญาและตองถูกลงโทษ
ตามท่ีอนุสัญญาฯ กําหนด หากตอมาเจาหนาที่รัฐฆานาย ก. ก็เปนอีกความผิดหนึ่ง คือ การฆาตกรรม
นอกกฎหมาย (Extra-Judicial Killing) อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีรายแรงอีกรูปแบบหน่ึง 
นอกจากน้ี หากเจาหนาทีจ่บักมุตัวประชาชนไปขังไวในสถานทีท่ีไ่มเปดเผย และยอมรบัวาไดเอาตวัไปจริง 
แตปกปดชะตากรรมไมบอกท่ีอยูหรือความเปนไปของผูถูกเอาตัวไป ก็เปนการบังคับบุคคลใหสูญหาย
ตามอนุสญัญาฯ เชนเดยีวกนั เพราะเปนลกัษณะของการปกปดชะตากรรมหรือทีอ่ยูของบุคคลท่ีหายสาบสูญ

ทั้งนี้ การจับกุมหรือคุมขังบุคคลจะเริ่มจากการกระทําท่ีชอบหรือไมชอบดวยกฎหมายก็ได 
กลาวคอื การจบักมุหรอืคมุขงัตามกฎหมาย ไมวาจะเปนการดาํเนินการตามกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา
หรือตามกฎหมายอื่น รวมทั้งกฎหมายพิเศษที่ใชในสถานการณฉุกเฉินตาง ๆ โดยท่ัวไปแลวไมถือ
เปนการบังคับบุคคลใหสูญหาย เพราะเปนการยอมรับโดยเจาหนาที่รัฐและมิไดปกปดชะตากรรม
ของผูถูกคุมตัว แตอยางไรก็ตาม หากการจับกุมหรือคุมขังตามหมายศาลหรือตามกฎหมายไดเร่ิมตน
จากการจับกมุโดยชอบดวยกฎหมาย แลวตอมาเจาหนาทีร่ฐัปกปดชะตากรรม ทรมาน หรอืฆาผูถกูคมุขัง 
จะเปนการกระทําทีเ่ปนการบงัคบับคุคลใหสญูหายทนัที ประกอบกับอนุสญัญาฯ ไมไดกาํหนดระยะเวลา
ของการคมุขังไววาตองนานเทาใดถึงจะเปนการบังคับบุคคลใหสูญหาย ดังนั้น แมจะคุมขังไมนาน 
แตหากการคมุขงันัน้เปนการกระทาํนอกเหนอือาํนาจของกฎหมายหรอืทาํใหผูถกูคมุขงัอยูนอกการคุมกนั
ของกฎหมายแลว ก็เปนการบังคับบุคคลใหสูญหายท้ังสิ้น
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๗๗

นอกจากน้ี การบงัคบับคุคลใหสญูหายถอืเปนความผดิตอเนือ่ง (Continuous Crime) กลาวคือ 
อายุความในการฟองคดีผูกระทําความผิดจะยังไมเริ่มนับจนกวาจะปลอยตัวหรือเปดเผยชะตากรรม
ของผูถูกนําตัวไป ดังนั้น หากในอนาคตประเทศไทยมีการตรากฎหมายกําหนดใหการบังคับบุคคล
ใหสูญหายเปนความผิดออกมาใชบังคบัแลว การอุมหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกอนกฎหมายดังกลาวประกาศ
ใชบงัคบัและยงัไมไดปลอยตัวผูถกูคมุขงั หรอืยงัไมไดเปดเผยชะตากรรมของผูถกูคมุขงั ยอมเปนความผดิ
ตอเนือ่งอยูตลอดเวลาท่ีกฎหมายใหมเริม่มผีลใชบงัคบั ซึง่ไมมปีญหาขัดกบัเรือ่งกฎหมายอาญายอนหลัง
เปนผลรายตามหลักความชอบดวยกฎหมายอาญา (Principle of Legality) แตอยางใด

อนึ่ง การที่เจาหนาที่รัฐบังคับบุคคลใหสูญหายหรืออุ มประชาชนหายไปซึ่งเปนความผิด
ฐานบังคับบุคคลใหสูญหายตามความหมายของอนุสัญญาฯ นั้นจะใชกลไกของศาลภายในประเทศ
เปนผูพิจารณาพิพากษา แตหากการบังคับบุคคลใหสูญหายเกิดจากการสั่งการโดยนโยบายของรัฐบาล 
(Policy) ทาํกบัประชาชนอยางเปนระบบ (Systematic) หรืออยางกวางขวาง (Widespread) ผูมสีวน
เกีย่วของในการกระทาํดงักลาวจะมคีวามผดิฐาน “อาชญากรรมตอมวลมนษุยชาต”ิ (Crimes Against 
Humanity) ซึง่อยูในเขตอาํนาจของศาลอาญาระหวางประเทศ (International Criminal Court : ICC) 
และเมื่อเปนอาชญากรรมตอมวลมนุษยชาติแลวจะทําใหอาชญากรรมนั้น “ไมมีอายุความ” หรือเปน
อาชญากรรมสากลที่ทั่วโลกรวมมือกันปราบปราม โดยกรณีดังกลาว มีบางคนเห็นวาเปนเรื่องที่ไกล
จากประเทศไทย เพราะประเทศไทยไมไดเปนภาคีของธรรมนูญกรุงโรมวาดวยศาลอาญาระหวาง
ประเทศ (Rome Statute of the International Criminal Court) จงึไมตองผูกพันกบัศาลอาญาระหวาง
ประเทศ แตความจริงแลวศาลอาญาระหวางประเทศมีเขตอํานาจท่ัวโลก ภายใตเงือ่นไขวา หากคณะมนตรี
ความมัน่คงแหงสหประชาชาติ (United Nations Security Council : UNSC) มีมติใหศาลอาญา
ระหวางประเทศดําเนินคดีในเหตุการณใด ศาลอาญาระหวางประเทศก็จะมีเขตอํานาจทันที ซึ่งเคย
เกิดข้ึนแลวกับเหตุการณในประเทศลเิบยีและประเทศซดูาน ซึง่ทัง้สองประเทศดงักลาวไมไดเปนรฐัภาคี
ผกูพนักบัศาลอาญาระหวางประเทศแตอยางใด 

สาํหรบักฎหมายไทยในปจจบุนัยงัไมมคีวามผดิฐานบงัคบับคุคลใหสญูหาย แตกม็คีวามพยายาม
ทีจ่ะกําหนดความผิดฐานบังคบับคุคลใหสญูหายและการกระทําทรมานไวใน “รางพระราชบัญญัติ
ปองกนัและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบคุคลสูญหาย พ.ศ. ….” ทีเ่สนอโดยคณะรัฐมนตรี
แตรางพระราชบญัญตัดิงักลาวสภานติบิญัญตัแิหงชาตกิพ็จิารณาไมทนัเพราะหมดวาระลงเสยีกอน๗

๗รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  เสนอโดยคณะรัฐมนตรี
ชุดท่ีมี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี ตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ 
เพื่อใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดรับการบรรจุ
เขาระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนเร่ืองดวน ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ คร้ังท่ี ๘๖/๒๕๖๑ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาและลงมติในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ โดยที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ไดลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติดังกลาวไวพิจารณา และมีมติใหต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญข้ึนคณะหน่ึงเพ่ือพิจารณา
ในวาระที่สอง ขั้นคณะกรรมาธิการ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมาน
และการกระทําใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ฉบับนี้ ไดพิจารณาเสร็จแลว และเสนอรายงานการพิจารณาตอประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ แตสภานิติบัญญัติแหงชาติไดหมดวาระลงกอน รางพระราชบัญญัติฯ จึงยังไมผาน
การพจิารณาใหความเหน็ชอบของสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิ(สบืคนจาก “การพจิารณารางพระราชบญัญตัสิมยัสภานติบิญัญติัแหงชาต”ิ,
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, http://web.senate.go.th/w3c/senate/lawdraft/).
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กฎหมายว�าด�วยหน�าท่ีของรัฐไทยกับสิทธิในความเป�นคนไทย กรณีอาชญากรรม
การบังคับบุคคลให�สูญหายโดยรัฐ : ความเป�นไปได�หรือความหวังท่ีเล่ือนลอย

๗๘

ดังนัน้ หากมกีารบงัคบับคุคลใหสญูหายเกดิขึน้ในประเทศไทยในชวงเวลานี ้สามารถลงโทษเจาหนาทีรั่ฐ
ผูกระทําความผิดดงักลาวไดแคความผิดฐานหนวงเหนีย่วกกัขงัตามประมวลกฎหมายอาญาเทานัน้ 
ซึง่มีอตัราโทษเบา และไมสอดคลองกับเจตนารมณของอนุสญัญาฯ ท่ีประสงคใหมกีารกําหนดความผิด
ฐานบังคับบุคคลใหสูญหายเปนความผิดรายแรง และเปนเอกเทศจากความผิดฐานหนวงเหนี่ยว
กักขังหรือลักพาตัวโดยท่ัวไป ดวยเหตุนี้ การมีกฎหมายปองกันและปราบปรามการทรมานและ
การบังคับบุคคลใหสูญหาย จึงไมเพียงแตเปนการคุมครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนไทยใหได
มาตรฐานสากลแลวยงัมสีวนชวยเสริมสรางภาพลักษณท่ีดใีหแกประเทศไทยในสายตาประชาคมโลก
อกีดวย นอกจากนี ้การใชอาํนาจรฐัโดยเจาหนาทีร่ฐันอกจากจะตองคาํนงึถงึวตัถปุระสงค (Objective) 
ทีช่อบดวยกฎหมาย ยงัตองกระทาํการดวยวธีิการ (Means) ทีช่อบดวยกฎหมายดวย ดงันัน้ การอุมหาย
หรอืการทรมานประชาชน จงึเปนวธิกีารทีม่ชิอบดวยกฎหมาย แมจะอางวามวีตัถปุระสงคเพือ่บานเมอืง 
ก็ไมอาจยอมรับไดในระดับสากล 

ทัง้นี ้เมือ่มกีารจดัตัง้รัฐบาลชดุใหมขึน้ รัฐมนตรวีาการกระทรวงยุตธิรรม (นายสมศกัดิ ์เทพสทุนิ) ไดยนืยนัรางพระราชบัญญตัฯิ 
แกคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีไดมีมติรองขอตอรัฐสภาเพ่ือใหพิจารณารางพระราชบัญญัติท่ีรัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบ
ตามมาตรา ๑๔๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งรวมถึงรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและ
การกระทําใหบุคคลสญูหาย พ.ศ. .... ดงักลาวดวย อยางไรกด็ ีเนือ่งจากรางพระราชบัญญตัฯิ ทีผ่านการพจิารณาของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติฯ ไดมีการแกไขในประเด็นตาง ๆ จึงตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย
ตามมาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย และพระราชบญัญติัหลักเกณฑการจดัทาํรางกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนเสนอเขาสูการพิจารณาตามลําดับตอไป กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
จงึไดขอถอนรางพระราชบัญญตัฯิ ดงักลาว และเม่ือวนัที ่๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะรฐัมนตรไีดมมีตเิหน็ชอบใหถอนรางพระราชบัญญติัฯ 
ออกจากการพิจารณาของรัฐสภาตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ และใหเรงดําเนินการเพื่อเสนอรางพระราชบัญญัติฉบับใหม
ตามขั้นตอนตอไป

โดยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ
ปองกนัและปราบปรามการทรมานและการกระทาํใหบคุคลสูญหาย พ.ศ. .... ซึง่มสีาระสําคญัเปนการคุมครองบุคคลจากการทรมาน
และการกระทําใหบคุคลสูญหายซ่ึงกระทําโดยเจาหนาทีข่องรฐั และปองกนัปราบปรามและเยียวยาผูไดรบัความเสียหายจากการกระทํา
ดังกลาว ซึ่งเปนไปตามพันธกรณีที่กําหนดไวในสนธิสัญญาระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนภาคีหรือรวมลงนาม ตามท่ีกระทรวง
ยตุธิรรมเสนอ และใหสงสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาอกีครัง้หนึง่ โดยใหพิจารณาในประเดน็ความจาํเปนในการใชระบบ
คณะกรรมการ ตามหมวด ๒ คณะกรรมการ โดยเห็นควรตัดออก เนื่องจากเปนภารกิจของกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพอยูแลว 
ไมจําเปนตองใชระบบคณะกรรมการอกี ตามความเหน็ของสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา และใหรับความเหน็ของกระทรวงการตางประเทศ
และสํานักงานตํารวจแหงชาติที่เห็นควรบรรจุประเด็นเรื่องการหามทรมานหรือกระทําใหบุคคลสูญหายในสถานการณฉุกเฉิน
และการหามผลักดันกลับไปยังสถานที่ที่มีเหตุอันควรเชื่อวาบุคคลนั้นจะถูกทรมานหรือถูกกระทําใหบุคคลสูญหาย รวมทั้งเห็นควร
กาํหนดนยิามคาํวา “ทรมาน” ใหชดัเจน ไปประกอบการพจิารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพจิารณา
กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป (สืบคนจาก สรุปมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓, สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(http://www.cabinet.soc.go.th).
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

๗๙

นางสาวนรลีกัษณ แพไชยภมู ิผูอาํนวยการ
กองสทิธมินษุยชนระหวางประเทศ กรมคุมครองสทิธิ
และเสรีภาพ กระทรวงยุตธิรรม ไดแสดงความคิดเหน็วา 
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานหลักรับผิดชอบ
อนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรือ
การลงโทษอ่ืนที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ยํ่ายี
ศกัดิศ์ร ี (CAT) และอนุสญัญาระหวางประเทศวาดวย
การคุ มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ 

(ICPPED) ซึง่ประเทศไทยไดเขาเปนภาคแีละลงนามแลว อนัสงผลใหประเทศไทยตองปฏบิตัติามพนัธกรณี
ที่กาํหนดไว โดยเฉพาะอยางยิง่ การสรางหลกัประกันใหเกดิสทิธติามอนสุญัญา เชน การแกไขกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ และมาตรการตาง ๆ  ใหสอดคลองกบัหลกัการและสาระสําคญัของอนุสญัญา โดยทีผ่านมา 
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดมีการเสนอใหมีการแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายอาญาเก่ียวกบัฐานความผิดในเร่ืองการทรมานและการบังคบับคุคลใหสญูหาย รวมท้ังแกไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในสวนท่ีเก่ียวของ แตก็ยังไมผานการพิจารณาของรัฐสภา
เพราะเหตุที่มีการยุบสภาผูแทนราษฎรเสียกอน ประกอบกับไดรับขอเสนอแนะจากสหประชาชาติวา
การแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายดังกลาวยังไมเพียงพอท่ีจะแกไขปญหาไดอยางครบวงจร แตควรจัดทําเปน
กฎหมายฉบบัใหมแยกออกมาตางหากเปนการเฉพาะ ดงันัน้ จงึไดพจิารณายกรางพระราชบญัญตัปิองกนั
และปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบคุคลสญูหาย พ.ศ. .... ขึน้ และไดเสนอเขาสูการพจิารณา
ของสภานติบิญัญตัแิหงชาตแิลว แตภายหลงัเมือ่คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณารางพระราชบญัญตัฯิ 
ไดพิจารณาเสร็จแลว สภานิติบัญญัติแหงชาติไดหมดวาระลงเสียกอน๘ แตอยางไรก็ตาม คณะรัฐมนตรี
ที่ตั้งขึ้นใหมไดมีมติรองขอตอรัฐสภาเพื่อใหพิจารณารางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การทรมานและการกระทําใหบคุคลสญูหาย พ.ศ. .... ทีค่ณะกรรมาธิการวสิามญัพจิารณารางพระราชบัญญตัฯิ 
พิจารณาเสร็จแลวแตยังมิไดรับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแหงชาติดังกลาว แมกระน้ันก็ตาม 
เนื่องจากมีการแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติฯ ในหลายประเด็น และมีปญหาเก่ียวกับการตีความ
วาจะใหถือวารางพระราชบัญญัติฉบับนี้อยูในกระบวนการใดของรัฐสภา กระทรวงยุติธรรมจึงได
ขอถอนรางพระราชบญัญตัอิอกจากการพจิารณาและเสนอรางพระราชบญัญตัฉิบบัใหมตอคณะรฐัมนตรี
อีกครั้ง ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลวเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ผานมา

ก

ไ
อ

่

๘โปรดด ูขอมลูการพจิารณารางพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการทรมานและการกระทาํใหบคุคลสญูหาย พ.ศ. .... 
ในเชิงอรรถท่ี ๗.
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กฎหมายว�าด�วยหน�าท่ีของรัฐไทยกับสิทธิในความเป�นคนไทย กรณีอาชญากรรม
การบังคับบุคคลให�สูญหายโดยรัฐ : ความเป�นไปได�หรือความหวังท่ีเล่ือนลอย

๘๐

โดย “รางพระราชบัญญัตปิองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบคุคลสูญหาย 
พ.ศ. ....” ทีไ่ดรบัความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรดีงักลาว ไดผานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
และหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน พรอมทั้งมีการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
โดยไดเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหผลกระทบตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย และพระราชบญัญตัหิลกัเกณฑการจัดทาํรางกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธ์ิ
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบรอยแลว นั้น ประกอบดวย ๕ หมวด ๓๑ มาตรา มีสาระสําคัญ ดังน้ี

๑. อารมัภบท (มาตรา ๑ ถงึมาตรา ๔) เปนการกาํหนดคํานยิามทีส่าํคญัตาง ๆ  คอื การทรมาน 
การกระทําใหบคุคลสูญหาย เจาหนาทีข่องรฐั คณะกรรมการ และผูไดรบัความเสียหาย รวมทัง้กาํหนดให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๒. หมวด ๑ บททั่วไป (มาตรา ๕ ถึงมาตรา ๑๐) กําหนดฐานความผิดการกระทําทรมานและ
การกระทําใหบุคคลสูญหาย การกําหนดใหไมเปนความผิดทางการเมือง และกําหนดใหสามี ภรรยา 
บุพการี และผูสืบสันดานของผูเสียหายในคดีความผิดฐานกระทําใหบุคคลสูญหายเปนผูเสียหาย
ที่สามารถดําเนินการฟองรองคดีได

๓. หมวด ๒ คณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทรมานและการกระทาํใหบคุคลสญูหาย  
(มาตรา ๑๑ ถึงมาตรา ๑๘) กําหนดใหจัดต้ังคณะกรรมการฯ ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
เปนประธาน ปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนรองประธาน และอธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
เปนเลขานกุาร อกีทัง้ยงัประกอบดวยสมาชกิจากหนวยงานทีเ่กีย่วของและผูทรงคณุวฒิุดานสทิธมินษุยชน 
แพทย และจติวิทยา รวมท้ังสิน้ ๑๙ คน โดยมหีนาท่ีและอาํนาจเชิงนโยบายเพ่ือวางแผนเก่ียวกบัการปองกนั
และการเยยีวยาการทรมานและการกระทาํใหบคุคลสญูหาย นอกจากนี ้ไดกาํหนดใหกรมคุมครองสทิธิ
และเสรีภาพเปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการฯ

๔. หมวด ๓ การปองกนัการทรมานและการกระทําใหบคุคลสญูหาย (มาตรา ๑๙ ถงึมาตรา ๒๓)  
กําหนดใหทุกหนวยงานท่ีมีการจํากัดสิทธิเสรีภาพบุคคลตองจัดทําบันทึกขอมูลเก่ียวกับผูถูกจํากัด
เสรีภาพ และกําหนดเกี่ยวกับเกณฑในการเปดเผยขอมูลของผูถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพ รวมทั้งกําหนดให
มีมาตรการระงับการทรมานและเยียวยาความเสียหายเบื้องตน 

๕. หมวด ๔ การดําเนนิคด ี(มาตรา ๒๔ ถงึมาตรา ๒๕) กาํหนดใหความผดิตามพระราชบัญญตัิ
ฉบับนี้เปนคดีพิเศษตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ และใหกรมสอบสวนคดีพิเศษมีหนาท่ี
และอาํนาจสบืสวนสอบสวนเปนหลัก ยกเวนกรณทีีเ่จาหนาทีข่องกรมสอบสวนคดีพเิศษตกเปนผูถกูกลาวหา
ใหพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือตํารวจเปนผูมีอํานาจสืบสวน
สอบสวนแทน และหากเจาหนาที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษและตํารวจตกเปนผูถูกกลาวหาใหอัยการ
สูงสุดเปนผูมีอํานาจสืบสวนสอบสวนแทน รวมทั้งกําหนดใหศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
เปนศาลที่มีเขตอํานาจ

๖. หมวด ๕ บทกําหนดโทษ (มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๑) กําหนดระวางโทษความผิดฐาน
กระทาํทรมานและกระทําใหบคุคลสูญหาย ซ่ึงมโีทษจําคกุตัง้แต ๑ - ๑๐ ป และปรบัตัง้แต ๒๐,๐๐๐ - 
๒๐๐,๐๐๐ บาท แตถาเปนเหตุใหผูถูกกระทําถึงแกความตาย ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต ๑๐ - ๒๐ ป 
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๘๑

หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต ๒๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งกําหนดเหตุบรรเทาโทษ
กรณชีวยใหมีการคนพบผูถกูกระทาํใหสญูหายโดยผูน้ันมไิดรบัอันตรายสาหสัหรอืตกอยูในภาวะอนัใกล
จะเปนอนัตรายตอชีวิต หรอืใหขอมลูทีส่าํคญัและเปนประโยชนในการดาํเนนิคด ีตลอดจนกาํหนดความผดิ
ฐานสมคบคิด ฐานผูมีสวนรวมในการกระทําผิด และกําหนดโทษแกผูบังคับบัญชาท่ีทราบการกระทํา
ความผดิฐานกระทาํใหบคุคลสญูหายของผูใตบงัคบับญัชาแลวไมดาํเนินการปองกนัหรอืระงบัการกระทาํ
ความผิดนั้น

หากจะกลาวโดยสรุปแลว ผูเขยีนมคีวามคดิเหน็วา หลกัการในการปองกนัและปราบปรามการทรมาน
และการบงัคบับคุคลใหสญูหาย ตาม “อนสุญัญาตอตานการทรมานและการประติบตัหิรอืการลงโทษอ่ืน
ทีโ่หดราย ไรมนษุยธรรม หรอืทีย่ํา่ยศีกัดิศ์ร”ี และ “อนสุญัญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคล
ทกุคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบงัคบั” ซึง่ประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคีและลงนามในอนุสญัญาแลวนัน้ 
ทาํใหประเทศไทยมีพนัธกรณทีีจ่ะตองปรบัปรงุหรอืแกไขเพิม่เตมิกฎหมาย รวมทัง้ดาํเนนิมาตรการตาง ๆ 
ใหสอดคลองกับหลกัการและสาระสําคัญของอนุสญัญาดังกลาว นอกจากน้ี การทรมานและการบังคับ
บคุคลใหสญูหายยังเปนการละเมิดสทิธมินษุยชนอยางรายแรงท่ีไมอาจยกเวนใหกระทําไดไมวาสถานการณใด ๆ  
ไมวาจะเปนสภาวะสงคราม การขาดเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ หรือสภาวะฉุกเฉินสาธารณะ
อื่นใด ถือไดวาเปนการกระทําที่เปนการละเมิดหลักการพ้ืนฐานในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนษุยชน
(Universal Declaration of Human Rights : UDHR) และกตกิาระหวางประเทศวาดวยสทิธพิลเมอืง
และสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) 
รวมทั้งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศดวย  

ดงันัน้ หาก “รางพระราชบัญญัตปิองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคล
สญูหาย พ.ศ. ....” ไมกอใหเกดิภาระแกประชาชน และไมเปนอปุสรรคในการดําเนนิงานของหนวยงาน
และเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของจนเกนิสมควรแลว กม็คีวามจาํเปนตองตราขึน้เปนกฎหมายเพือ่ใชบงัคบั
โดยทั่วไป เนื่องจากเปนความผูกพันตามพันธกรณีที่เกิดขึ้นและปจจุบันยังไมมีการกําหนดความผิด 
บทลงโทษ รวมถึงมาตรการปองกันและการเยียวยากรณีกระทําทรมานและกระทําใหบุคคลสูญหาย
ไวในกฎหมายเปนการเฉพาะ ซึ่งหากพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวตราข้ึนและมีการบังคับใชอยางมี
ประสิทธิภาพแลว จะทําใหการปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย 
รวมทัง้การเยยีวยาผูไดรบัผลกระทบมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ อนัจะทาํใหการทรมานและการกระทาํ
ใหบุคคลสูญหายโดยเจาหนาที่รัฐซึ่งเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรงลดลงหรือหมดไป 
และสงผลใหสงัคมไทยมหีลกัประกนัความปลอดภยัใหแกประชาชน รวมทัง้เปนการพฒันากระบวนการ
ยตุธิรรมและยกระดับการคุมครองสิทธมินษุยชนใหเปนไปตามมาตรฐานสากลเพ่ิมมากข้ึน ตลอดจน
สงเสริมภาพลักษณที่ดีแกประเทศโดยแสดงใหเห็นวาประเทศไทยมีเจตนารมณและความตั้งใจจริง
ที่จะเคารพสิทธิมนุษยชนเทียบเทากับระดับสากล อันจะชวยใหประเทศไทยไดรับการยอมรับและ
ความเชื่อถือจากประชาคมระหวางประเทศไดในที่สุด.
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