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เรียน  ประธานวุฒิสภาและประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

เรื ่อง วันสากลแหAงการสนับสนุนผู Jเสียหายซึ ่งไดJรับผลกระทบจากการทรมาน (International Day In 
Support of Victims of Torture) 

พวกเรา ซึ่งเปKนองคMกรที่มีรายชื่อดOานทOาย เขียนจดหมายถึงทRานในโอกาสหลังจากวันสากลแหRงการ
สนับสนุนผูOเสียหายซึ่งไดOรับผลกระทบจากการทรมานประจำปYพ.ศ. 2565 เพื่อแสดงความกังวลอยRางจริงจังตRอ
ความลRาชOาอยRางตRอเนื่องในการพิจารณาและรับรองรRางกฎหมายที่มีเป̂าหมายเพื่อป̂องกันไมRใหOเกิดการทรมาน การ
ประติบัติที่โหดรOายอื่น ๆ และการบังคับใหOสูญหาย เราขอเรียกรOองใหOคณะกรรมาธิการวิสามัญ และวุฒิสภา เรRงรัด
กระบวนการพิจารณาและผRานรRางพระราชบัญญัติน้ีโดยไมRชักชOาและประกันวRากฎหมายดังกลRาวสอดคลOองกับ
พันธกรณีของประเทศไทยตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวRางประเทศ เรายังเรียกรOองใหOมีการอภิปรายอยRาง
โปรRงใสและมีการช้ีแจงความคืบหนOาของกระบวนการพิจารณาของวุฒิสภา  

ในวันที่ 28 กุมภาพันธM พ.ศ. 2565 วุฒิสภาไดOลงมติรับรRางพระราชบัญญัติป^องกันและปราบปรามการ
ทรมานและการกระทำใหOบุคคลสูญหาย พ.ศ. .... (“รRางพระราชบัญญัติ”) ในการพิจารณาวาระแรก โดยมีเสียง
สนับสนุน 197 เสียง คัดคOาน 2 เสียง และงดออกเสียง 4 เสียง ในเวลาตRอมา มีการแตRงต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
25 คนเพ่ือพิจารณารRางพระราชบัญญัติภายใน 15 วัน กRอนเสนอเขOาสูRท่ีประชุมวุฒิสภาในวาระตRอไป อยRางไรก็ตาม 
เปKนที่นRาเสียดายที่มีการขยายกรอบเวลาดังกลRาว และในชRวงสี่เดือนที่ผRานมา คณะกรรมาธิการไดOประชุมกันเพียง 
13 ครั้ง เพื่อพิจารณากฎหมายที่สำคัญยิ่งฉบับนี้ นอกจากนั้น ยังไมRมีการเปlดเผยบันทึกการประชุมครบท้ังหมดใน



 
 

เว็บไซตMของวุฒิสภา ทำใหOประชาชนประสบความยากลำบากในการติดตามการอภิปรายของคณะกรรมาธิการ
เกี่ยวกับรRางพระราชบัญญัติน้ี อีกทั้งผูOเสียหายและหนRวยงานภาคประชาสังคมยังรายงานเพิ่มเติมวRาการเขOาถึง
กระบวนการพิจารณาดังกลRาวเปKนไปอยRางจำกัด 

นับแตRเขOาเปKนรัฐภาคีของอนุสัญญาตRอตOานการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นท่ีโหดรOาย ไรO
มนุษยธรรม หรือที ่ย่ำยีศักดิ ์ศรี แหRงสหประชาชาติ (UN Convention against Torture and Other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment หรือ “UNCAT”) ในปY 2550 ประเทศไทยไดOใหOคำม่ัน
สัญญาทั้งในระดับระหวRางประเทศและในประเทศหลายครั้งท่ีจะทำใหOการทรมานและการบังคับใหOสูญหายเปKน
ความผิดทางอาญา ในระหวRางกระบวนการทบทวนสถานการณMสิทธิมนุษยชนตามระยะ (Universal Periodic 
Review หรือ UPR) คร้ังท่ีสอง ในปYพ.ศ. 2559 รัฐบาลยังใหOคำม่ันโดยสมัครใจวRาจะใหOสัตยาบันรับรองพิธีสารเลือก
รับของ UNCAT เพื่อสRงเสริมพันธกรณีของประเทศไทยตRอการป^องกันการทรมานและการประติบัติที่โหดรOายใหO
สอดคลOองตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวRางประเทศมากยิ่งขึ้น แตRแมOจะมีการใหOคำมั่นเหลRาน้ีมามากวRา 15 ปY 
และมีการจัดทำรRางกฎหมายหลายฉบับเพื่อทำใหOการทรมานและการบังคับใหOสูญหายเปKนความผิดทางอาญา แตR
รRางกฎหมายเหลRาน้ีกลับถูกถอนออกไปโดยหนRวยงานของรัฐตRาง ๆ ในชRวงหลายปYท่ีผRานมา  

ยกตัวอยRางเชRน รRางพระราชบัญญัติน้ีเกือบไดOรับการประกาศใชOเมื่อปYพ.ศ. 2561 หลังจากไดOรับความ
เห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแหRงชาติ (“สนช.”) ในการพิจารณาวาระแรก อยRางไรก็ดี ภายหลังสนช.ไดOทำการขอ
ขยายกรอบเวลาหลายคร้ังเพ่ือใหOมีการทบทวนรRางพระราชบัญญัติน้ีอยRางสมบูรณM ทำใหOรRางพระราชบัญญัติถูกถอน
ออกไปกRอนการเลือกต้ังท่ัวไป ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 และมีการสRงรRางพระราชบัญญัติกลับไปใหO
กระทรวงยุติธรรม ทำใหOเกิดความลRาชOาอยRางมากในกระบวนการน้ี 

นอกจากนั้น เนื้อหาของรRางพระราชบัญญัติน้ีกลับถูกทำใหOอRอนแอลงและถูกลดทอนในหลายโอกาส ทำใหO
ไมRสอดคลOองกับ UNCAT กติการะหวRางประเทศวRาดOวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Rights หรือ “ICCPR”) และอนุสัญญาระหวRางประเทศวRาดOวยการคุOมครอง
บุคคลทุกคนจากการบังคับใหOหายสาบสูญ (International Convention for the Protection of All Persons 
from Enforced Disappearances หรือ “ICPPED”) แมOจะมีเสียงเรียกรOองจากองคMกรของพวกเรา รวมท้ัง
ผู Oเชี ่ยวชาญดOานสิทธิมนุษยชนระหวRางประเทศ ใหOจัดทำเนื ้อหากฎหมายที่สอดคลOองกับพันธกรณีดOานสิทธิ
มนุษยชนระหวRางประเทศของไทยก็ตาม ขOอบกพรRองของรRางพระราชบัญญัติฉบับกRอนหนOานี้ครอบคลุมถึงประเด็น
คำนิยามของอาชญากรรมของการทรมานและการบังคับใหOสูญหาย ซึ่งไมRสมบูรณMและไมRสอดคลOองกับกฎหมาย
ระหวRางประเทศ การไมRกำหนดขOอบทเกี่ยวกับการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดรOาย ไรOมนุษยธรรม หรือที่ย่ำยี
ศักดิ์ศรี ขOอบกพรRองของขOอบทวRาดOวยหนRวยงานที่ตOองทำการดำเนินคดี ขOอบกพรRองของขOอบทวRาดOวยการไมRรับฟèง
คำใหOการและขOอมูลที่ไดOมาจากการทรมาน การประติบัติที่โหดรOายอื่น ๆ และการบังคับใหOสูญหาย เปKนหลักฐานใน



 
 

กระบวนการยุติธรรม ขOอบกพรRองของขOอบทวRาดOวยรูปแบบความรับผิดทางอาญาตามที ่กำหนดในรRาง
พระราชบัญญัติน้ี และขOอบกพรRองของขOอบทวRาดOวยหลักประกันเพื่อป^องกันการทรมาน การประติบัติที่โหดรOาย
อื่นๆ และการบังคับใหOสูญหาย รRางพระราชบัญญัติดังกลRาวยังกำหนดอายุความของอาชญากรรมการทรมานและ
การบังคับใหOสูญหาย ซึ่งไมRสอดคลOองกับอนุสัญญา UNCAT และ ICPPED มากนัก ทั้งยังไมRมีบทบัญญัติกำหนดใหO
อาชญากรรมการบังคับใหOสูญหายเปKนความผิดตRอเนื่องตราบที่ยังไมRสามารถทราบชะตากรรมหรือถิ่นที่อยูRของผูOถูก
บังคับใหOสูญหายไดO  

เราทราบวRาไดOมีการแกOไขขOอบกพรRองท่ีสำคัญเหลRาน้ีหลายประการในรRางกฎหมายฉบับท่ีผRานการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารRางพระราชบัญญัติป^องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหO
บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ของสภาผูOแทนราษฎรแลOว โดยตRอมาสภาผูOแทนราษฎรไดOใหOความเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 
กุมภาพันธM พ.ศ. 2565 และมีการเสนอเขOาสูRการพิจารณาของวุฒิสภา รRางกฎหมายฉบับปèจจุบันที่อยูRระหวRางการ
พิจารณาของวุฒิสภายังคงมีเนื้อหาบางสRวนท่ีไมRสอดคลOองอยRางเต็มที่ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวRางประเทศ 
ยกตัวอยRางเชRน ในการนิยามการ “ทรมาน” รRางพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีนัยวRามีเพียงวัตถุประสงคMสี่ขOอที่กRอใหOเกิด
ความรับผิดฐานกระทำการทรมาน ในขณะท่ีภาษาที ่ใชOใน UNCAT ประกอบกับการตีความกฏหมายโดย
คณะกรรมการตRอตOานการทรมานแหRงสหประชาชาติและหนRวยงานอื่นๆ ระบุไวOอยRางชัดเจนวRาวัตถุประสงคM
ดังกลRาวเปKนเพียงแคRตัวอยRาง และไมRใชRวัตถุประสงคMทั ้งหมดที่กRอใหOเกิดความรับผิดฐานกระทำการทรมาน 
นอกจากนี้ นิยามของ “การบังคับใหOสูญหาย” ในภาษาของรRางพระราชบัญญัติดูเหมือนจะตOองมีองคMประกอบของ
การปฏิเสธการกระทำความผิดอยRางชัดเจนโดยเจOาหนOาที่รัฐ แมOวRากฎหมายระหวRางประเทศจะระบุไวOวRา การ
ปฏิเสธที่จะยอมรับการกระทำความผิด ซึ่งอาจอยูRในรูปแบบของการเงียบหรือเพิกเฉยนั้น ถือวRาเปKนการบังคับใหO
สูญหายไดOเชRนกัน 

ความเปjนมา 

ตามที่ระบุไวOในบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรRางพระราชบัญญัติน้ี พระราชบัญญัติน้ีจำเปKนตOองตรา
ขึ้น “เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใชOกฎหมาย รวมทั้งการคุOมครองสิทธิมนุษยชนของประเทศ
ไทย...ใหOสอดคลOองกับอนุสัญญา UNCAT และอนุสัญญา ICPPED”  

ประเทศไทยไดOเขOาเปKนรัฐภาคีของ UNCAT ในปYพ.ศ. 2550 ในปYพ.ศ. 2555 ประเทศไทยยังไดOลงนามใน
อนุสัญญา ICPPED สะทOอนถึงเจตจำนงคMที่จะป̂องกันและปราบปรามอาชญากรรมการบังคับใหOสูญหาย อยRางไรก็ดี 
การใหOภาคยานุวัติของประเทศไทยตRออนุสัญญา ICPPED ยังคงอยูRระหวRางการดำเนินการจนถึงทุกวันน้ี  

ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557 คณะกรรมการตRอตOานการทรมานแหRงสหประชาชาติ (UN Committee 
against Torture) ไดOเผยแพรRขOอสังเกตเชิงสรุป (Concluding Observations) ตRอรายงานสถานการณMสิทธิ



 
 

มนุษยชนฉบับแรกของประเทศไทย โดยในบรรดาประกาศข;อสงวนต?าง ๆ คณะกรรมการฯ ได;แสดงความ

กังวลเกี่ยวกับการไม?กำหนดคำนิยามของการทรมาน และมีข;อสังเกตว?าการทรมานยังคงไม?เปJนความผิดตาม

กฎหมายในประเทศไทย  

ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห?งสหประชาชาชาติ (UN Human Rights 

Committee) ยังได;เผยแพร?ข;อสังเกตเชิงสรุปต?อรายงานสถานการณgสิทธิมนุษยชนฉบับท่ี 2 ของประเทศไทย คณะ

กรรมการฯ ได;แสดงข;อกังวลเกี่ยวกับความล?าช;าในการตราร?างพระราชบัญญัติปiองกันและปราบปรามการทรมาน

และการกระทำให;บุคคลสูญหายในประเทศไทย และเรียกร;องให;ประเทศไทยดำเนินการอย?างเร?งด?วนเพื่อผ?านร?าง

กฎหมายท่ีมีเน้ือหาสอดคล;องกับกฎหมายและมาตรฐานระหว?างประเทศโดยสมบูรณg  

ในระหว?างกระบวนการ UPR ครั้งที่สาม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ประเทศไทยยังยอมรับ

ข;อเสนอแนะจากประเทศอื่นที่จะตรากฎหมายเพื่อทำให;การทรมานและการบังคับให;สูญหายเปJนความผิดทาง

อาญา และประกันให;มีเน้ือหาสอดคล;องกับพันธกรณีของประเทศไทยตามกฎหมายระหว?างประเทศ  

เรายังคงมุ?งมั่นที่จะร?วมมือกับวุฒิสภาประเทศไทย ในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับร?างพระราชบัญญัติน้ี 

และยินดีหากจะมีโอกาสได;เข;าพบ อภิปราย และรับฟvงความเห็นหรือคำถามใด ๆ ที่ท?านมีต?อประเด็นใด ๆ ใน

จดหมายนี้ สำหรับข;อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต?อ คุณสัณหวรรณ ศรีสด ที่ปรึกษาด;านกฎหมาย คณะกรรมการนัก

นิติศาสตรgสากล (ICJ) (+66 (0)2 619 8477/8478) หรือคุณชนาธิป ตติยการุณวงศg นักวิจัยระดับภูมิภาค        

แอมเนสต้ี อินเตอรgเนช่ันแนล (+66 (0)98 754 3995) 

ขอแสดงความนับถือ 

แอมเนสต้ี อินเตอร-เนช่ันแนล (Amnesty International) 

กลุCมสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพ่ือสิทธิมนุษยชน (ASEAN Parliamentarians for Human Rights) 

ฮิวแมนไรท-วอทช- (Human Rights Watch) 

คณะกรรมการนักนิติศาสตร-สากล (International Commission of Jurists) 

สหพันธ-เพ่ือสิทธิมนุษยชนสากล (International Federation for Human Rights) 

องค-กรตCอตgานการทารุณกรรมโลก (World Organisation Against Torture) 

 

 


