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ก.

มาตรา 7 การรับคํารองทุกขและ/หรือคํากลาวโทษโดยพนักงานสอบสวน
พวกเราขอแสดงความชื่นชมกับมาตรานี้ เพราะเมื่อมาตรานี้ถูกนําไปปฏิบัติใชไดอยางเหมาะสมก็จะทํา
ใหปจเจกชนสามารถเขาถึงกระบวนการยุ ติธ รรมไดดี ยิ่ง ขึ้น โดยมาตราดังกลาวกําหนดหนาที่ของ
พนักงานสอบสวนใหสามารถรั บคํารองทุกขหรือ คํากลาวโทษที่มีผูรองทุกขหรือกลาวโทษตอตน ณ
สถานที่ทําการที่ตนปฏิบัติหนาที่อ ยูได และประกันวาพนักงานสอบสวนตองแจงใหผูรองทุกขหรือผู
กลาวโทษทราบถึงความคืบหนาภายในกรอบระยะเวลาที่คณะกรรมการตํารวจแหงชาติกําหนด โดยการ
แจงดังกลาวจะแจงผานทางอิเล็กทรอนิกสก็ได ทั้งนี้ การอนุญาตใหสามารถแจงความคืบหนาผานทาง
อิเล็กทรอนิกสนั้นจะสามารถชวยใหการแจงความคืบหนาเปนไปอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอยิ่งขึ้น

(คําแปลอยางไมเปนทางการ)
ในการนี้พวกเราจึงขอเนนย้ําวาการแจงพัฒนาการและความคืบหนาของคดีตองเปนไปอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ และพนักงานสอบสวนหรือผูประสานงานที่ไดรับมอบหมายในการนี้ตองดําเนิน การแจง
ความคืบหนาดังกลาวในเชิงรุก โดยไมคํานึงวาผูรองทุกขหรือกลาวโทษจะไดรองขอใหแจงความคืบหนา
ดังกลาวหรือไม1 ทั้งนี้ พวกเราขอเรียกรองใหกรรมการตํารวจแหงชาติคํานึงถึงหลักการดังกลาวในการ
กําหนดกรอบระยะเวลาอัน สมควรเพื่อประกันวาการแจงความคืบหนาจะเปนไปอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ

ข.

ขอเสนอแนะ (ก): ควรขยายความในมาตรานี้ใหครอบคลุมถึงหนาที่ของพนักงานสอบสวนในการแจง
ความคืบหนาอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอภายในกรอบระยะเวลาอันสมควรใหผูรองทุกขหรือกลาวโทษ
ทราบ โดยไมคํานึงวาผูรองทุกขหรือกลาวโทษจะรองขอใหแจงความคืบหนาดังกลาวหรือไมก็ตาม
มาตรา 16 ขอหามการกระทําอันเปนการขัดตอขอสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์
การหามมิ ใ หเผยแพรภาพหรื อ เสี ย ง หามมิ ใ หนํ า ผู ถู ก จั บ และ/หรื อ ผู ตองหาออกแถลงขาวหรื อ ให
สัมภาษณตอสื่อมวลชนในลักษณะที่เปนการเสียหาย
พวกเราขอแสดงความชื่นชมกับมาตรานี้ ในประเด็นที่มาตรานี้คุมครองสิทธิของผูตองหาและ/หรือผูถูก
จับซึ่งตองไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะพิสูจนตามกฎหมายไดวามีความผิดในชั้นศาล
โดยการหามมิใหเจาหนาที่เผยแพรภาพหรือเสียงของผูเสียหาย ผูถูกจับ หรือผูตองหา ตอสาธารณชนใน
ประการที่จะเกิดความเสื่อมเสีย และหามมิใหมีการนําเสนอขาวในประการที่จะทําใหเสื่อมเสีย หรือ
บังคับใหผูตองหาหรือผูถูกจับออกแถลงขาวหรือจัดใหสัมภาษณตอสื่อมวลชน
ขอ 14(2) แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights หรือ ICCPR) ที่ประเทศไทยเปนภาคี ไดใหการคุมครอง
สิทธิไดรับสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์ โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติไดยืนยันใน
ความเห็นทั่วไป (General Comment) เรื่องพันธกรณีของรัฐตามขอ 14 และสิทธิไดรับการพิจารณา
คดีอยางเปนธรรมวา เจาพนักงานของรัฐทุกคนมีหนาที่ละเวนการกระทําที่เปนการดวนสรุปผลการ
พิจารณาคดี อยางเชนโดยการงดเวนการแถลงการณตอสาธารณะเกี่ยวกับความผิดของผูตองหา2
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โปรดดูตัวอยาง กรณีการสอบสวนกรณีที่ตองสงสัยวาเปนการเสียชีวิตโดยมิชอบดวยกฎหมาย, พิธีสารมินนิโซตาวาดวยการ
สอบสวนกรณีที่ตองสงสัยวาเปนการเสียชีวิตที่มิชอบดวยกฎหมาย (ค.ศ.2016), ยอหนา 35.
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ, ‘ความเห็นทั่วไปที 32, ขอ 14, สิทธิไดรับความเสมอภาคตอหนาศาลและ
คณะตุลาการ และไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม’, 23 สิงหาคม ค.ศ.2007, CCPR/C/GC/32, ยอหนา 30. (‘HRC GC
No. 32’) http://www.refworld.org/docid/478b2b2f2.html
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(คําแปลอยางไมเปนทางการ)
นอกจากนี้ ก็เปนเรื่องสําคัญที่บทบัญญัติดั งกลาวจะไมถูกนํามาตีความหรือปรับใชในประการที่ จะเปด
ชองใหเจาหนาที่บังคับใชกฎหมายใชเพื่อปฏิเสธที่จะใหพยานหลักฐานของการปฏิบัติที่ไมสมควร (illtreatment) หรือเพื่อละเมิดสิทธิอื่นๆของผูถูกควบคุมระหวางอยูภายใตการควบคุมตัว ในการไดพบ
ทนายความหรือเพื่อประโยชนอันชอบดวยกฎหมายอื่นๆ หรือเพื่อการจํากัดมิใหบุคคลดังกลาวสื่อสาร
โดยสมัครใจกับบุคคลที่อยูนอกสถานคุมขังเมื่อบุคคลดังกลาวมีสิทธิที่จะติดตอสื่อสารเชนนั้นได
อยางไรก็ตาม ในรางพ.ร.บ.นี้ มาตรา 16 วรรคแรก กําหนดใหหนาที่การสอบสวนผูตองหาดวยความ
รวดเร็ว ตอเนื่อง และเปนธรรมนั้นใชบังคับเฉพาะกับ “พนักงานสอบสวน ในการสอบสวน” เทานั้น
มาตรา 16 วรรคสอง กําหนดหามมิใหนําผูถูกจับหรือผูตองหาออกใหสัมภาษณตอสื่อมวลชน ใชบังคับ
เฉพาะกับ “พนักงานผูจับหรือรับผูถูกจับหรือพนักงานสอบสวน ในชั้น จับกุมหรือระหวางสอบสวน”
และมาตรา 16 วรรคสาม กําหนดหามมิใหเผยแพรภาพหรือเสียงของผูเสียหาย ผูถูกจับ หรือผูตองหา
โดยใชบังคับเฉพาะกับ “เจาพนักงานหรือพนักงานสอบสวน” ความขัดแยงภายในมาตราเดียวกันอาจ
ทําใหเกิด ความไมชัดเจน ทั้งนี้ หลั กประกัน ในการคุ มครองขอสั นนิษฐานวาเปนผู บริ สุ ท ธิ์ควรตอง
กําหนดใหเปนหนาที่ของเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายและเจาพนักงานรัฐทุกคน มิใชจํากัดเพียงแค
เจาหนาทีข่ องบางหนวยงานเทานั้น
การนําผูตองหาไปทําแผนประทุษกรรมตามขอกลาวหาในสถานที่เกิดเหตุ
มาตรา 16 วรรคสาม ระบุวาการนําผูตองหาไปทําแผนประทุษกรรมประกอบคํารับสารภาพในสถานที่
เกิดเหตุเพื่อวัตถุประสงคในการสอบสวนคดีอาญานั้นมิใชพฤติการณที่หามมิใหกระทําตามมาตรานี้
สิทธิในการไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์ สิทธิที่จะไมใหถอยคําหรือกระทําการอันเปนปฏิปกษตอ
ตนเอง สิทธิที่จะนิ่งเฉย (Right to Silence) ผลกระทบตอการดําเนินคดีอยางเปนธรรม และหลักการ
ปกปองชื่อเสียงและความเปนสวนตัว ลวนแตเปนรากฐานที่ สําคัญในการจะพิจารณานําตัวผูตองหาไป
ทําแผนประทุษกรรมเพื่อวัตถุประสงคในการสอบสวนคดีอาญา อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติในประเทศ
ไทยนั้นพบวาการนําผูตองหาไปทําแผนประทุษกรรมไดถูก ดําเนินการในลักษณะที่สงผลกระทบในทาง
ลบตอสิทธิในการไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์ ของผูตองหา ซึ่งรวมถึงสถานการณเมื่อมีการให
ผู ตองหาไปทํ า แผนประทุ ษ กรรมดั ง กลาวตอหนาสื่ อ มวลชน ผู เสี ย หาย ครอบครั ว และเพื่ อ นของ
ผูเสียหาย และสาธารณชน 3 นอกจากนี้ยังมีรายงานถึงกรณีที่มีการใชความรุนแรงโดยสาธารณชนหรือ
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ดูเพื่อการอางอิง Saengpassa, ‘Crime re-enactments: a violation of suspects' rights?’, The Nation, 28 ตุลาคม
2014, http://www.nationmultimedia.com/politics/Crime-re-enactments-a-violation-of-suspects-rights30246398.html ; US Department of State, ‘Thailand 2014 Human Rights Report’,
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(คําแปลอยางไมเปนทางการ)
ฝูงชนตอผูตองหา หรือเจาหนาที่ตํารวจที่มีหนาที่ในการคุมครองบุคคลดังกลาว ระหวางการทําแผน
ประทุษกรรมอีกดวย4
ในประเด็นดังกลาว พวกเราเห็นวาในกรณีใดก็ตามที่ผูตองหาไมไดยินยอมหรือสมัครใจและถูกบังคับให
เขารวมหรือปรากฏตัวในการทําแผนประทุษกรรมนั้นจะเปนการสงผลเสียอยางรายแรงตอขอสันนิษฐาน
วาเปนผูบริสุทธิ์ และควรถูกหามมิใหกระทําอยางไมมีขอยกเวน
โดยเฉพาะเมื่อยังคงมีการกลาวหาวามีการทรมานหรือการใชแนวทางการสอบปากคําหรือการสืบสวน
สอบสวนเชิงบังคับขูเข็ญหรือในทางมิชอบในประเทศไทยอยูอยางตอเนื่อง จึงเปนการยากที่จะใหความ
เชื่อมั่นอยางเต็มที่ในหลักความสมัครใจในการใหการสารภาพหรือการเขารวมในการทําแผนประทุษ
กรรม
ดวยเหตุผลทั้งขางตนนี้ พวกเราคิดเห็นวาประเทศไทยควรยุติแนวปฏิบัติในการทําแผนประทุษกรรมที่
ผูตองหาเขารวมดวยหรือตอหนาผูตองหาในการสอบสวนคดีอาญาในปจจุบัน
นอกจากนี้ ควรมีการแกไขเพิ่มเติม คําสั่ งสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ 855/2548 ใหสอดคลองกับ
ขอเสนอแนะขางตน เนื่องจากคําสั่งปจจุบันยังคงอนุญาตใหสามารถนําผูตองหาไปทําแผนประทุษกรรม
ในสถานที่เกิดเหตุได ทั้งนี้แมวาจะเปนการอนุญาตใหสามารถกระทําไดเฉพาะในบางสถานการณ และ
กําหนดมีมาตรการเชิงปองกันไวในกรณีที่ “ไมสมควร” และหามไมใหกระทําการ “ขมขู” หรือ “ทําราย
รายกาย” ผูตองหา5
http://www.nationmultimedia.com/politics/Crime-re-enactments-a-violation-of-suspects-rights30246398.html
4
ยกตัวอยางเชน ในวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559 ระหวางการทําแผนประกอบคํารับสารภาพชาวบานในพื้นที่เกาะกูดไดเขามา
ทํารายรางกายลูกเรือประมงชาวกัมพูชาทั้ง 5 คน ซึ่งเปนผูตองสงสัยวาไดกระทําการลวงละเมิดและทํารายรางกาย
นักทองเที่ยวชาวฝรั่งเศสสี่คน ดู Waewkraihong, ‘Crowd mobs Trat rape suspects at reenactment’, Bangkok
Post, 29 กุมภาพันธ 2016, https://www.bangkokpost.com/news/general/880488/crowd-mobs-trat-rapesuspects-at-reenactment; ในเดือนมกราคม 2558 ระหวางการแถลงขาวกับสื่อมวลชนและการทําแผนประกอบคํารับ
สารภาพ ชาวบานหลายรอยคนไดพยายามเขามาประชาทัณฑผูตองหาซึ่งตองสงสัยวาไดทําการขมขืนและฆาตกรรมเด็กหญิง
อายุ 9 ป ในจังหวัดนครปฐม ดู ‘Angry mob try to attack rape suspect’, Bangkok Post, 11 January 2015,
https://www.bangkokpost.com/archive/angry-villagers-try-to-attack-suspect-in-girl-rape-and-murder/456015
5
มาตรา 2.4 ของคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ 855/2548 ชี้วามิควรใหมีการทําแผนประกอบคํารับสารภาพการกระทํา
ความผิดตามขอกลาวหาในสถานที่เกิดเหตุเพียงเพื่อพิสูจนการรับสารภาพของผูถูกกลาวหา โดยอางถึงคําพิพากษาศาลฎีกาที่
7562/2537 เพราะการนําชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพดังกลาวมิใชพยานหลักฐานที่จะนํามารับฟงประกอบคํารับ
สารภาพของผูตองหา เพื่อใหเห็นวาผูตองหากระทําผิด คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในรายงานผลการพิจารณาที่
244/2556 เรื่อง ‘สิทธิในกระบวนการยุติธรรม และสิทธิของบุคคลในเกียรติยศและชื่อเสียง กรณีการนําตัวผูตองหาคดีอาญา
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(คําแปลอยางไมเปนทางการ)
อยางไรก็ตาม ถามิไดกระทําตามขอเสนอแนะขางตนและถาประเทศไทยเลือกที่จะคงแนวปฏิบัติในการ
ทําแผนประทุษกรรมในสถานที่เกิดเหตุโดยมีผูตองหาเขารวมดวยหรือตอหนาผูตองหา การดําเนินการ
ดังกลาวจะสามารถกระทําไดแคในกรณีที่ผูตองหาไดใหการรับสารภาพโดยสมัครใจและตกลงที่จะเขา
รวมในการทําแผนประทุษกรรมแลว โดยบุคคลดังกลาวตองไดรับการแจงสิทธิโดยครบถวนและมีโอกาส
ไดเขาถึงทนายความที่เปนอิสระเปนการสวนตัว เพื่อใหมีการประกันอยางมีประสิทธิภาพและมีหลักฐาน
แสดงใหเห็นวาการรับสารภาพและการตกลงเขารวมในการทําแผนประทุษกรรมเปนไปโดยสมัครใจ อีก
ทั้ง ทนายความไดรั บ การบอกกลาวและมี สิ ทธิ ใ นการเขารวมการทํ า แผนประทุ ษ กรรม และเมื่ อ มี
มาตรการเชิงปองกันอยางเหมาะสมเทานั้น เพื่อปองกันสิทธิของผูตองหาที่จะไดรับการสันนิษฐานวา
เปนผูบริสุทธิ์และเพื่อปกปองความเปนสวนตัวและชื่อเสียง และปองกันผูตองหาจากการใชความรุนแรง
โดยสาธารณชนหรือฝูงชน ตามหลักกฎหมายและมาตรฐานระหวางประเทศ
มาตรการในทางปฏิบัติในกรณีนี้รวมถึง การทําใหแนใจวาความเคลื่อนไหวของผูตองหาในการเดินทาง
ไปยังสถานที่เกิดเหตุจะไมถูกเผยแพรสูสาธารณะ และอัตลักษณของบุคคลดังกลาวควรถูกเก็บเปน
ความลับ การทําใหแนใจวาเจาหนาที่บังคับใชกฎหมายและเจาพนักงานรัฐจะไมเปดเผยขอมูลใดๆ
เกี่ยวกับการทําแผนประทุษกรรมตอสาธารณะ การประกันวาการทําแผนประทุษกรรมตองไมกระทําใน
ลักษณะเปนการสาธารณะ เชน ดําเนินการปดลอมหรือใหสาธารณชน ผูเสียหาย ครอบครัวและเพื่อน
ของผูเสียหาย หรือสื่อมวลชน ออกจากพื้นที่
ขอเสนอแนะ (ข)(1): เพื่อคุมครองขอสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์และเพื่อทําใหสอดคลองกับพันธกรณี
ของประเทศไทยภายใต ICCPR มาตรา 16 วรรคแรก วรรคสอง และวรรคสาม ควรไดรับการแกไข
เพิ่มเติมโดยใหใชบังคับกับเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายและเจาพนักงานของรัฐทุกคน ซึ่งรวมถึง
เจาหนาที่ผูมีห นาที่ดํา เนินการสอบสวนและจับกุม และใหสามารถใหใชบังคับไดตลอดเวลาจนกวา
ผูตองหาและ/หรือผูถูกจับจะถูกพิพากษาวามีความผิดในชั้นศาล
นอกจากนี้ยังควรขยายความในมาตรา 16 วรรคสองใหชัดเจนวาเจาพนักงานไมสามารถบังคับ ผูตองหา
หรือผูถูกจับไมวาในกรณีใด ๆ ก็ตาม เพื่อใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนหรือปรากฏตัวในการแถลงขาวอัน
ขัดตอความประสงคของผูนั้น ทั้งนี้ไมวาจะเปน “ขณะการจับกุมหรือการสอบสวน” หรือในเวลาอื่นใด
และในขณะเดี ย วกั น เจาพนั ก งานก็ ไ มมีอํ า นาจในการยั บ ยั้ ง มิ ใ หผู ตองหาที่ ป ระสงคจะสื่ อ สารกั บ

ไปนําชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพและการแถลงขาวตอสื่อมวลชน’, ลงวันที่ 27 มีนาคม 2556 ยืนยันในหลักการ
ดังกลาวเชนเดียวกัน โดยอางถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทยที่ใหการรับรองหลักการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์.
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(คําแปลอยางไมเปนทางการ)
สื่อมวลชนจากการสื่อสารดังกลาว นอกเสียจากการยับยั้งดังกลาวมีความจําเปนและไดสัดสวน เชนใน
กรณีเพื่อความเปนระเบียบรอยและการปฏิบัติงานในสถานที่คุมขังบุคคลผูถูกลิดรอนเสรีภาพ
ขอเสนอแนะ (ข)(2): พวกเราขอเนนย้ําวาการบัญญัติมาตรา 16 วรรคสามเพื่อปองกัน “การกระทําการ
อื่นใดอันมีลักษณะเปนการประจานผูเสียหาย ผูถูกจับหรือผูตองหา” ตองกําหนดใหรวมถึงการมิให
แถลงการณตอสาธารณะอันเปนการดวนสรุปวาผูตองหามีความผิด เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนระหวางประเทศและกฎหมายระหวางประเทศ
ขอเสนอแนะ (ข)(3): ขอยกเวนตามมาตรา 16 วรรคสาม ที่อนุญาตใหสามารถนําผูตองหาไปทําแผน
ประทุษกรรมประกอบการรับสารภาพควรไดรับการแกไขเพิ่มเติม (และคําสั่ง ฯ ที่ 855/2548 สมควร
ไดรับการแกไขเพิ่มเติม) เพื่อใหสอดคลองกับขอเสนอแนะขางตน
ค.

มาตรา 16 วรรคแรก หนาที่ในการดําเนินการสอบสวนอยางรวดเร็วตอเนื่องและเปนธรรม
พวกเราขอแสดงความชื่นชมชื่นชมตอบทบัญญัติในมาตรานี้ เนื่องจากบทบัญญัติดังกลาวไดกําหนดให
พนักงานสอบสวนทุกคนมีหนาที่ตองดําเนินการสอบสวนอยางรวดเร็ว ตอเนื่อง และเปนธรรม และตอง
ละเวนจากการกระทําใดก็ตามอันเปนการขัดตอสิทธิมนุษยชน
พิธีสารมินนิโซตาวาดวยการสอบสวนกรณีที่ตองสงสัยวาเปนการเสียชีวิตที่มิชอบดวยกฎหมาย (ค.ศ.
2016) ซึ่งเปดตัวในประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ไดรวบรวมมาตรฐานสําหรับการ
เยียวยาอยางมีประสิทธิภาพภายใตกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ทั้งนี้ ไดระบุวาการสอบสวน
ตองเปนไปอยางรวดเร็ ว มีป ระสิ ทธิภาพ ละเอีย ดถี่ถวน อิส ระ เปนกลาง และโปรงใส 6 นอกจากนี้
มาตรฐาน หลักการและแนวทางระหวางประเทศที่เกี่ยวของอีกหลายฉบับก็สามารถนํามาใชเปนแนว
ทางการดําเนินการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวน เจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมาย และเจาพนักงาน
ของรัฐ ได เชน คูมือสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติหนาที่สําหรับเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมาย ค.ศ.
1979 และหลักการขั้นพื้นฐานวาดวยการใชกําลังและอาวุธปนโดยเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมาย ค.ศ.
1990 ปฏิญญาสหประชาชาติวาดวยหลักความยุติธรรมพื้นฐานสําหรับผูเสียหายจากอาชญากรรมและ
การใชอํานาจโดยมิชอบ ค.ศ.1985 แนวปฏิบัติของคณะกรรมาธิการแสวงหาขอเท็จจริงสํานักงาน
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โปรดดูพิธสี ารมินนิโซตาวาดวยการสอบสวนกรณีที่ตองสงสัยวาเปนการเสียชีวิตที่มิชอบดวยกฎหมาย (ค.ศ.2016), ยอหนา
22 ถึง 33. โปรดดูเอกสารทั่วไป, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ความเห็นทั่วไปที่ 31, ลักษณะโดยทั่วไปของพันธกรณีที่มีตอรัฐ
ภาคีของอนุสัญญา (ค.ศ.2001), ยอหนา 15 และ 18; และหลักการและแนวทางพื้นฐานของสหประชาชาติวาดวยสิทธิไดรับ
การเยียวยาและชดเชยสําหรับผูเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศอยางรายแรงและการละเมิดกฎหมาย
มนุษยธรรมระหวางประเทศอยางรายแรง เห็นชอบและประกาศในมติสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติที่ 60/147 เมื่อวันที่ 16
ธันวาคม ค.ศ.2005, ยอหนา 3(b).
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ขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ขอกําหนดขั้นต่ําสหประชาชาติในการปฏิบัติตอผูตองขัง
ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2015 หลักการขั้นพื้นฐานวาดวยความเปนอิสระของผูพิพากษา ค.ศ.1985 หลักการ
สหประชาชาติวาดวยบทบาทของทนายความ ค.ศ. 1990 และแนวปฏิบัติสหประชาชาติวาดวยบทบาท
ของอัยการ ค.ศ.19907
ขอเสนอแนะ (ค)(1): เพื่อประกันใหการสอบสวนเปนไปตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนซึ่งใหการรับรอง
สิทธิของผูตองหาและ/หรือผูถูกจับที่จะไดรับการเยียวยาอยางมีประสิทธิภาพ บทบัญญัติในมาตรานี้ควร
ไดรับการขยายความใหใชบังคับรวมไปถึง เจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายและเจาพนักงานของรัฐผูมี
สวนเกีย่ วของในกระบวนการสอบสวนทุกคน ไดแก พนักงานสอบสวน พนักงานสืบสวน และอัยการ
นอกจากนี้ ควรขยายความในมาตรานี้ใหมีบทบัญญัติกําหนดหนาที่ของเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมาย
และเจาพนักงานของรัฐทุกคนใหดําเนินการสอบสวนอยางรวดเร็ว ตอเนื่อง และเปนธรรม อีกทั้งยังตอง
เปนไปอยางอิสระ เปนกลาง โปรงใสและมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะ (ค)(2): พวกเราขอเสนอใหแกไขเพิ่มเติมมาตรานี้โดยกําหนดใหเจาพนักงานผูบังคับใช
กฎหมายและเจาหนาที่ของรัฐทุกคนควร “ตองไมกระทําการใดอันเปนการขัดตอสิทธิมนุษยชน รวมถึง
มาตรฐาน หลั กการและแนวปฏิบัติระหวางประเทศตาง ๆ ที่เกี่ย วของกับการปฏิบัติห นาที่ของเจา
พนักงานของรัฐและเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมาย”
นอกจากจะเปนหลักประกันวาการดําเนินการสอบสวนจะดําเนินไปโดยสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน
แลว แนวปฏิบัติและหลักการระหวางประเทศที่กลาวถึงขางตนซึ่งไดรับการยกรางโดยกลุมผูเชี่ยวชาญ
ทั่วโลกยังสามารถชี้ แนะแนวทางอันสําคัญเพื่อ ชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานบังคับใช
กฎหมายและเจาพนักงานของรัฐในประเทศไทยไดอีกดวย
ง.

มาตรา 17 ขอหามมิใหบุคคลที่ไมมีหนาที่ในการปฏิบัติการคนเขาไปในสถานที่ที่คนและหามมิให
บันทึกภาพและเสียงระหวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน
มาตรานี้เมื่อนํามาใชในการคนเคหสถานจะชวยเปนหลักประกันมิใหเกิดการละเมิดสิทธิของผูตองหา
และ/หรือผูถูกจับที่ตองไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์ และเปนการปกปองความเปนสวนตัวและ
ชื่อเสียงของบุคคลดังกลาว โดยกําหนดหามมิใหเจาพนักงานหรือพนักงานสอบสวนแจงหรือเผยแพรให
บุคคลอื่นใดที่ไมมีหนาที่ในการปฏิบัติการคนทราบหรือยินยอมใหบุคคลที่ไมมีหนาที่ดังกลาวเขาไปใน
สถานที่ที่คน ทั้งนี้ กรณีที่นาเปนกังวลอยางยิ่งในประเด็นนี้ คือกรณีเชนการที่เจาพนักงานหรือพนักงาน

7

โปรดดูพิธสี ารมินนิโซตาวาดวยการสอบสวนกรณีที่ตองสงสัยวาเปนการเสียชีวิตที่มิชอบดวยกฎหมาย (ค.ศ.2016), ยอหนา
34.
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(คําแปลอยางไมเปนทางการ)
สอบสวนแจงและเชิญสื่อโทรทัศนใหเขามาในพื้นที่เคหสถานและบันทึกภาพผูคนและสิ่งของที่ถูกตรวจ
คน และตอมาทําการเผยแพรภาพดังกลาวออกไปสูสาธารณะ ซึ่งเปนการกระทําในลักษณะชี้แนะกับสา
ธารชนวาบุคคลและสิ่งของดังกลาวมีความผิด
อยางไรก็ตาม มาตรานี้ยังไดระบุอีกวาการบันทึกเสียงและ/หรือภาพการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานผู
บังคับใชกฎหมายระหวางการคนไมควรกระทําโดยบุคคลที่ไมไดรับอนุญาต
ในการนี้พวกเราขอเนนย้ําวาตามหลักแลว การบันทึกภาพและเสียงควรตองกระทําระหวางการคนทุก
ครั้ง (รวมถึงระหวางการสอบปากคําและการสัมภาษณ)8 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการสอบสวน โดยตอง
เปดเผยบันทึกภาพและเสียงดังกลาวใหแกผูตองหาและที่ปรึกษากฎหมายของบุคคลดังกลาวเพื่อเปน
การประกันวาการสอบสวนนั้นเปนไปอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
ในขณะเดียวกันขอหามอยางกวางที่กําหนดมิให “บุคคลอื่นใดที่ไมมีหนาที่ในการปฏิบัติการคน” ทําการ
บันทึกภาพหรือเสียงของการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ ซึ่งอาจตีความใหใชบังคับ กับบุคคลใดก็ตาม
(เชนผูอยูอาศัยหรือเจาของหรือผูที่ถูกตรวจคน) ที่อยูในสถานที่ที่คน ตลอดจนสาธารณชนผูพบเห็นการ
คนที่เกิดขึ้นตอหนาธารกํานัล เปนขอหามที่มีลักษณะที่ขัดตอเสรีภาพในการแสดงออก โดยเฉพาะเมื่อ
การบันทึกภาพและเสียงโดยผูถูกละเมิดสิทธิหรือ โดยสาธารณชนมีบทบาทสําคัญในการเปดเผยการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาทีต่ ํารวจในสถานการณดังกลาว อีกทั้งยังทําใหเกิดการแกไขปรับปรุง
พฤติกรรมดังกลาวอยางเหมาะสม ประเด็นขางตนในมาตรานี้จึงควรไดรับการแกไขเพิ่มเติมหรือตัดออก
8

การบันทึกภาพและ/หรือเสียงนั้นมิควรจํากัดอยูเพียงแคการคนเทานั้น แตควรขยายความรวมไปถึงกรณีการสอบปากคําและ
การสัมภาษณในขั้นตอนการสอบสวน เนื่องจากการบันทึกภาพและเสียงดังกลาวเปนมาตรการเชิงปองกันที่สําคัญจากการ
ละเมิดสิทธิของผูตองหาหรือผูถูกจับกุม โดยเฉพาะอยางยิ่ง จากการการทรมาน การประติบตั ิที่ทารุณโหดราย การใชกําลังโดย
เจาหนาที่ที่เปนการบังคับขูเข็ญหรือเปนการไมเหมาะสม ดู คณะกรรมการตอตานการทรมาน, ‘ความเห็นทั่วไปที่ 2,
อนุสัญญาวาดวยการตอตานการทรมาน และการประติบตั ิหรือการลงโทษอื่น ที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี’, 24
มกราคม ค.ศ. 2008, CAT/C/GC/2, ยอหนา 14,
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhskvE%2BTuw1m
w%2FKU18dCyrYrZhDDP8yaSRi%2Fv43pYTgmQ5n7dAGFdDalfzYTJnWNYOXxeLRAIVgbwcSm2ZXH%2BcD%2
B%2F6IT0pc7BkgqlATQUZPVhi; ผูรายงานพิเศษวาดวยการปองกันการทรมาน และการประติบัตหิ รือการลงโทษอื่นที่
โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ยา่ํ ยีศักดิ์ศรี, ‘รายงานระหวางรอบปของผูรายงานพิเศษวาดวยการปองกันการทรมาน และการ
ประติบตั ิหรือการลงโทษอื่นที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี’, 10 สิงหาคม ค.ศ. 2010, UN Doc. A/65/273, ยอ
หนา 75, http://www2.ohchr.org/english/issues/torture/rapporteur/docs/A.65.273.pdf; ผูรายงานพิเศษวาดวยการ
ปองกันการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี, ‘รายงานของผูรายงาน
พิเศษวาดวยการปองกันการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี ตามมติ
ของคณะกรรมาธิการที2่ 002/38’, 17 ธันวาคม ค.ศ. 2002, E/CN.4/2003/68, ยอหนา 26(g),
https://undocs.org/E/CN.4/2003/68
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(คําแปลอยางไมเปนทางการ)
เพื่ อปกปองสิ ท ธิ ตาง ๆ ของสาธารณชนในกรณี ที่ก ารปฏิบั ติก ารบั ง คั บใชกฎหมายเกิ ดขึ้ นตอหนา
ธารกํานัล และสิทธิของผูที่ถูกตรวจคนหรือบุคคลใดๆที่อยูในเคหสถาน อันรวมไปถึงเสรีภาพในการ
แสดงออก อีกทั้งเปนการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ
ขอเสนอแนะ (ง)(1): มาตรานี้ควรไดรับการแกไขเพิ่มเติมโดยบัญญัติ ใหชัดเจนวาตองทําการบันทึกภาพ
และ/หรือเสียงระหวางการคนที่เปนสวนหนึ่งของการสอบสวนทุกครั้ง โดยการบันทึกภาพและ/หรือ
เสี ย งสามารถกระทํ าโดยเจาพนั ก งานผู บั งคั บ ใชกฎหมายหรื อ เจาพนั ก งานของรั ฐ ที่ ไดรั บ อนุ ญ าต
ตลอดจนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการคน หรือเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายอื่นๆ หรือเจาพนักงานของ
รัฐที่เปนอิสระไมเกี่ยวของเกี่ยวกับการสอบสวนดังกลาว
ขอเสนอแนะ (ง)(2): มาตรานี้สมควรบัญญัติอนุมาตราที่กําหนดไวอยางชัดแจงวา “บทบัญญัติแหง
มาตรานี้ไมมีผลเปนการลบลางความจําเปนในการใชมาตรการเชิงปองกันอื่น ซึ่งรวมถึงการจัดใหมีการ
ฝกอบรมที่เพียงพอสําหรับเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมาย ในเรื่องการใชกําลังที่สอดคลองกับกฎเกณฑ
ที่กฎหมายกําหนด รวมถึงการปองกันมิใหมีการทรมานและการประทุษรายระหวางการกระทําการคน”
ราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ
พวกเรามีความประสงคแสดงความคิดเห็นตอราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ ในมาตราหนึ่งที่สรางความกังวล
เกี่ยวกับการใชอาวุธปนและกําลังบังคับของเจาหนาที่ตํารวจ
จ.

มาตรา 105 การใชอาวุธปนและ/หรือกําลังบังคับกับเจาหนาที่ตํารวจในกรณีที่เจาหนาที่ตํารวจละทิ้ง
หนาที่เมื่อมีความจําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได
พวกเราชื่นชมที่บทบัญญัติในมาตรานี้กําหนดเงื่อนไขที่จํากัดการใชกําลังและ/หรืออาวุธปนกับเจาหนาที่
ตํารวจในกรณีที่เจาหนาที่ตรวจละทิ้งหนาที่ โดยกรณีดังกลาวจะชอบดวยกฎหมายไดนั้นตองครบ
องคประกอบทั้งสาม คือ “มีความจําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได” “กระทําโดยสุจริต” และ “ตามสมควร
แกเหตุ”
ในการนี้หลักการขั้นพื้นฐานสหประชาชาติวาดวยการใชกําลังและอาวุธปนโดยเจาพนักงานผูบังคับใช
กฎหมาย ค.ศ.1990 (UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law
Enforcement Officials หรือ UN Basic Principles) บัญญัติไวอยางชัดเจนวาเจาพนักงานผูบังคับใช
กฎหมายควรใชวิธีการที่ไมใชความรุนแรงเปนลําดับแรกในการปฏิบัติห นาที่ตราบเทาที่จะสามารถ
กระทํ า ได แลวคอยหั น ไปสู การใชกํ า ลั ง หรื อ อาวุ ธ ปน แมวาเงื่อ นไขดาน “ความจํ า เปนอัน ไมอาจ
หลี กเลี่ ย งได” จะสามารถตีความโดยนั ย ใหหมายความรวมถึง หลักการขางตนนี้ก็ตาม มาตรานี้จะ
สมบูรณยิ่งขึ้นถาบัญญัติหลักการนี้ไวใหชัดเจนในกฎหมาย
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(คําแปลอยางไมเปนทางการ)
อีกทั้ง หลักการขั้นพื้นฐานสหประชาชาติดังกลาวยังไดกําหนดแนวทางหามมิใหใชอาวุธปนเวนแตเปน
การใชเพื่อปกปองสิทธิ ในชีวิต อยางเชนในกรณีการปองกันตัวหรือปองกันผูอื่นจากภยันตรายที่ใกลจะ
ถึง ตอชีวิตหรื อหรื อการถูกทําใหบาดเจ็บ สาหั ส เพื่อปองกันการกออาชญากรรมที่รายแรงและเปน
ภยันตรายตอชีวิต เพื่อจับกุมบุค คลผูกอภยันตรายดังกลาวแลวขัดขืนเจาพนักงาน หรือเพื่อปองกันการ
หลบหนีของบุคคลดังกลาว และตองปรากฏวาหนทางอื่นที่มีความรุนแรงนอยกวาไมเพียงพอที่จะทําให
บรรลุวัตถุประสงคขางตนได
หลักการดังกลาวยังกําหนดใหสามารถใชอาวุธปนโดยเจตนาทําใหถึงตายไดเฉพาะในกรณีที่มีความ
จําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงไดเพื่อปกปองชีวิตเทานั้น และแมวาเงื่อนไข “ตามสมควรแกเหตุ” อาจจะ
สามารถตีความโดยนัยใหหมายความรวมถึงขอจํากัดดังกลาวมาดานตนนี้ก็ตาม แตมาตรานี้จะสมบูรณ
ยิ่งขึ้นถาบัญญัติหลักการนี้ไวใหชัดเจนในกฎหมาย
ขอเสนอแนะ (จ)(1): มาตรานี้สมควรไดรับการแกไขเพิ่มเติม โดยกําหนดใหชัดเจนวาจะสามารถใชอาวุธ
ปนไดก็ตอเมื่อมีความจําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงไดเพื่อ “การปองกันตัวหรือปองกันผูอื่นจากภยันตราย
ที่ใกลจะถึงตอชีวิตหรือหรือการถูกทําใหบาดเจ็บสาหัส เพื่อปองกันการกออาชญากรรมที่รายแรงและ
เปนภยันตรายตอชีวิต เพื่อจับกุมบุคคลผูกอภยันตรายดังกลาวแลวขัดขืนเจาพนักงาน หรือเพื่อปองกัน
การหลบหนีของบุคคลดังกลาว และตองปรากฏวาหนทางอื่นที่มีความรุนแรงนอยกวาไมเพียงพอที่จะทํา
ใหบรรลุวัตถุประสงคขางตนได” และ “การใชอาวุธปนโดยเจตนาทําใหถึงตาย” จะชอบดวยกฎหมาย
“เมื่อมีความจําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงไดเพื่อปกปองชีวิต”
นอกจากนี้มาตรานี้ควรไดรับการแกไขเพิ่มเติม โดยกําหนดหลักประกัน ที่จําเปนเพื่อกําหนดใหการใช
กําลังและ/หรืออาวุธปนไดเฉพาะ “เมื่อมีความจําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได” และเจาหนาที่ตํารวจตอง
ไดใชความพยายาม “เทาที่สามารถกระทําได ในการใชวิธีการที่ไมใชความรุนแรงกอนหันไปใชกําลัง
และ/หรืออาวุธ”
ขอเสนอแนะ (จ)(2): มาตรานี้จึงควรไดรับการแกไขเพิ่มเติมหรือ กําหนดบทบัญญัติใหมที่ขยายขอบเขต
ใหหลักการขางตนใชบังคับ กับแกกรณีที่เจาพนักงานผูบั งคับใชกฎหมายใดใชกําลังและอาวุธปนกับ
บุคคลใดก็ตาม9
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เราทราบถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการใชกําลังและอาวุธปนในเอกสารประกอบการฝกอบรมสําหรับเจาหนาที่
ตํารวจ เชน ‘คูมือการฝกยุทธวิธีประจําสถานีตํารวจ ฉบับป 2556’ อยางไรก็ตามหลักการดังกลาวนี้ควรไดรับ
การบัญญัติไวใหชัดเจนในกฎหมาย และแมมาตรา 83 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
มาตรา 68 ของประมวลกฎหมายอาญา จะไดวางแนวทางการใชกําลังและอาวุธปนในกรณีการจับกุมตัวและ
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(คําแปลอยางไมเปนทางการ)
พวกเราอยากจะใหทานพิจารณาขอคิดเห็นขางตนในการแกไขเพิ่มเติมใหราง พ.ร.บ.การสอบสวน
คดีอาญาและราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติมีความสมบูรณยิ่งขึ้น เราขอเนนย้ําวา ในภาพรวม การพิจารณาการ
แกไขเพิ่มเติมรางกฎหมายทั้งสองนี้ควรจะมุงเนนใหบทบัญญัติตางๆใหมีความสอดคลองกับหลักกฎหมายและ
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศซึ่งไดวางมาตรฐานการสืบสวนสอบสวนและการปฏิบัติหนาที่โดยชอบ
ดวยกฎหมายของเจาพนักงานบังคับใชกฎหมายไว ทั้งนี้การปรับหลักกฎหมายและมาตรฐานระหวางประเทศ
ดังกลาวนั้นมิไดจํากัดเพียงบทมาตราที่ระบุในจดหมายนี้เทานั้น แตยังรวมไปถึงบทมาตราอื่นๆในรางกฎหมาย
ดวย
ICJ มุ งมั่น ที่จ ะสนั บ สนุ น ความพยายามของรั ฐ บาลไทยในการเสริ มสรางความเขมแข็ง ใหกั บ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย เพื่อใหสอดรับกับการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนใน
ประเทศไทย และเพื่อประกันวาประเทศไทยจะปฏิบัติตามกฎหมายระหวางประเทศ
หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมหรือคําแนะนําประการใด โปรดติดตอมายังขอมูลติดตอ
ขางตน

ขอแสดงความนับถือ
(ลงลายมือชื่อ)
คิงสลี่ย แอบบ็อต
ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส
คณะกรรมการนักนิติศาสตรสากล

การปองกันตนเองไวแลว แตมาตราดังกลาวก็ยังไมเพียงพอที่จะอธิบายองคประกอบดาน “ในกรณีจําเปนอันไม
อาจหลีกเลี่ยงได” และ “ความไดสัดสวน”
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