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สรุปผลการประชุมเพ่ือพิจารณาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีการป้องกันการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ท่ีมีลักษณะเป็นการทรมานบุคคล  

วันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Cisco Webex Meetings) 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

- ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการประชุมฯ 

ประธาน (อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) ด้วยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๐๒๘๕ 

ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ แจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีการป้องกันการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีลักษณะ เป็นการทรมานบุคคล  

ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั ่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้มีคําสั ่งให้กระทรวงยุติธรรม 

เป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณา

หรือผลการดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวในภาพรวม พร้อมท้ังจัดทําความเห็นเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป  

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ืองเพ่ือทราบ 

- ข้อร้องเรียน กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทหารทําร้ายร่างกายผู้ต้องสงสัยจนได้รับบาดเจ็บสาหัส

และเสียชีวิตในระหว่างการควบคุมตัว 

ข้อเท็จจริง : มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (ผู้ร้อง) ได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ตามคําร้องที่ ๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กล่าวอ้างว่า ผู้ร้องทราบข้อเท็จจริง จากการนําเสนอข่าวของสื่อมวลชน

และเครือข่ายสิทธิมนุษยชนว่า เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓ นายนิวัฒน์ ซ้ายซา และนางป่าน ซ้ายซา ได้นําพยานหลักฐาน

เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรธาตุพนม  โดยกล่าวอ้างว่า เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ทหาร 

ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ผู้ถูกร้อง) ซึ่งตั้งฐานปฏิบัติการ

อยู่ที่บ้านต้อง ตําบลฝ่ังแดง อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวภาคประชาชนว่ามีการลักลอบซื้อขาย

และมั่วสุมเสพยาเสพติดบริเวณกระท่อมนาท้ายหมู่บ้านยางคํา หมู่ที่ ๖ ตําบลอุมเหม้า อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

จากนั้นในเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. ผู้ถูกร้องจึงได้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง พบนายยุทธนา ช้ายซา และนายนัตพงศ์ ซ้ายซา  

จึงได้ขอตรวจค้น แต่นายยุทธนาฯ และนายนัตพงศ์ฯ ขัดขืนและพยายามหลบหนี ผู้ถูกร้องได้ติดตามจับกุมจนสามารถควบคุม

ตัวบุคคลทั้งสองไว้ได้ ผลการตรวจค้นไม่พบยาเสพติด พบเพียงอุปกรณ์เสพยาเสพติดอยู่ในกระเป๋าสะพายของนายนัตพงศ์ฯ  
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ผู้ถูกร้องจึงได้ควบคุมตัวบุคคลทั้งสองมาไว้ที่ฐานปฏิบัติการภายในวัดกันตศิลาวาส ตําบลฝั่งแดง อําเภอธาตุพนม จังหวัด

นครพนม เพื่อสอบถามข้อมูลและขยายผล ในระหว่างควบคุมตัวนายยุทธนาฯ และนายนัตพงศ์ฯ กล่าวว่าถูกเจ้าหน้าที่ทําร้าย

ร่างกาย และในเวลาต่อมานายยุทธนาฯ ถึงแก่ความตาย โดยผลชันสูตรลงความเห็นว่า สภาพศพภายนอกพบบาดแผลถลอก 

ที่หน้า มือ เข่า และขา พบบาดแผลฟกชํ้าที่ไหล่ หลัง คาง ลําตัว ขา อก และหน้า ส่วนสภาพศพภายในพบว่า บริเวณใต้หนัง

ศีรษะฟกชํ้า สมองชํ้าบวม กระดูกซี่โครงด้านซ้ายที่ ๓-๕ หัก พบเลือดออกในช่องอก กล้ามเนื้อระหว่างซ่ีใครงด้านหลังฟกชํ้า 

ปอดชํ้าทั้งสองข้าง แพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าบาดเจ็บที่สมองและปอด ส่วนนายนัตพงษ์ฯ ได้ถูกส่งตัวเข้ารับการตรวจ

รักษาอาการบาดเจ็บ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ปรากฏตามแบบบันทึกประวัติและการตรวจร่างกายว่า 

ถูกทําร้ายร่างกายก่อนมาโรงพยาบาล ๑๙ ชั่วโมง มีอาการปวดศีรษะและแน่นหน้าอก ปรากฏบาดแผลภายนอก เป็นแผลฟกชํ้า

ที่บริเวณศีรษะด้านขวา ขอบตาทั้งสองข้าง ริมฝีปาก ลําคอ หน้าอก แผ่นหลัง และท่อนแขนส่วนที่ติดกับข้อมือทั้งสองข้าง  

ต้องนอนรักษาตัวถึง ๘ วัน  

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ : เมื่อพิจารณาจาก ข้อเท็จจริงและ

พยานหลักฐานทําให้เชื่อได้ว่า บาดแผลตามร่างกายของนายยุทธนาฯ (ผู้ตาย) ทั้งสภาพภายนอก และผลการชันสูตรภายใน 

รวมทั้งบาดแผลของนายนัตพงศ์ฯ เป็นผลที่เกิดจากการทําร้ายร่างกายโดยเจ้าหน้าที่จริง และการทําร้ายร่างกายนั้นเป็นไป 

ในลักษณะการซ้อมหรือรุมทําร้ายจนเป็นเหตุให้นายยุทธนาฯ ถึงแก่ความตาย และนายนัตพงศ์ฯ ได้รับบาดเจ็บสาหัสอันเป็น

การกระทําที่เกินสมควรแก่เหตุ แม้ผู้ถูกร้องจะอ้างว่าในระหว่างการจับกุมบุคคลทั้งสองได้ต่อสู้ขัดขืนและพยายามหลบหนี  

แต่การใช้กําลังเพื่อการระงับยับยั้งการต่อสู้ขัดขืนจะต้องกระทําเพียงเท่าที่จําเป็นและพอสมควรแก่เหตุ นอกจากนี้ การซ้อม

ทรมานหรือการทําร้ายร่างกายบุคคลจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตซึ่งเกิดจากการกระทําหรือการรู้เห็นยินยอมของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงตามกฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง

และสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 

หรือที่ยํ่ายีศักดิ์ศรี (CAT) ตลอดจนเป็นการกระทําที่ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ นอกจากน้ี 

คณะกรรมการฯ ยังมีข้อสังเกตว่า คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๕๘ เร่ือง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และคําส่ัง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๕๙ เรื ่อง การป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดบางประการ 

ที่เป็นภยันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนทําลายระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙  

ซึ่งให้อํานาจแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เช่นเดียวกับเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญานั้น ถือเป็นกฎหมายพิเศษที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนท่ีตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่า 

มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดจนเกินสมควรและไม่สอดคล้องกับหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม เนื่องจากเปิดโอกาส 

ให้เจ้าหน้าท่ีทหารใช้ดุลพินิจอย่างกว้างขวาง  

ประธาน   ขอให้ฝ่ายเลขานุการเพิ่มเติมข้อมูลความคืบหน้าที่เกิดขึ้น เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบข้อเท็จจริง

อย่างครบถ้วน 
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ฝ่ายเลขานุการ  เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นคดีอาญาหมายเลข ๑๙๔/๒๕๖๓ ซึ่งได้ตั้งข้อกล่าวหาว่า ผู้ถูกร้องร่วมกัน

ทําร้ายร่างกายนายยุทธนาฯ เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสและถึงแก่ความตาย และเป็นเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหรือละเว้น 

การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้หารือและมีมติส่งเรื่องให้พนักงาน

สอบสวนเพื่อดําเนินการสอบสวนต่อไป และพนักงานสอบสวนได้ส่งรายงานผลการสอบสวนให้คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบแล้ว โดยผลการสอบสวนและชันสูตรพลิกศพ ทราบว่าเป็นการกระทําของเจ้าพนักงาน 

ซ่ึงอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี  

   ในด้านวินัยทางทหาร ศูนย์อํานวยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ ได้มีคําสั่งย้ายผู้ถูกร้องทั้งเจ็ดออกจากพื้นที่ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง นอกจากนั้นยังมี

คําสั่งลงทัณฑ์โดยการกักบริเวณและขัง งดบําเหน็จ และมีมาตรการทางปกครองกับผู้ถูกร้องทั้งเจ็ดโดยสํารองราชการไว้  

ณ มณฑลทหารบกท่ี ๒๑ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

   ในด้านการเยียวยาผู้เสียหาย ศูนย์อํานวยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือตอนบน กองกําลังสุรศักดิ์มนตรี ได้มีการเยียวยาผู้เสียหายแล้ว รวมถึงผู้บังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๓  

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี ๒๙ ได้ร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียหาย 

ผู้แทนกระทรวงกลาโหม (พ.อ. เสนีย์ พรหมวิวัฒน์ กรมพระธรรมนูญ) ขอให้ข้อมูลเพิ ่มเติมต่อท่ีประชุม ในกรณีน้ี 

มีการดําเนินคดีอาญากับผู้ต้องหาด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาสํานวนของอัยการศาลมณฑลทหารบกที่ ๒๔ 

และคาดว่ามีการส่ังให้เจ้าพนักงานสอบสวนเจ้าของสํานวนสอบสวนเพ่ิมเติม 

ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (พล.ต.ต. คมกฤษ ไวสืบข่าว สํานักงานกฎหมายและคดี)         โดยทั่วไป หากเป็นกรณีท่ี

เจ้าหน้าที่ตํารวจยิงต่อสู้กับคนร้ายและคนร้ายเสียชีวิต สํานวนจะต้องมีการไต่สวน เรียกว่า สํานวนชันสูตร ซึ่งในสํานวน

ชันสูตรนั้น การตายที่ผิดธรรมชาติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๔๘ จะต้องมีเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วม 

การชันสูตร ทั้งโดยแพทย์ พนักงานฝ่ายปกครอง และพนักงานอัยการ และสํานวนวิสามัญนั้น อัยการจะต้องเข้าร่วมสอบสวน  

และเม่ือสอบสวนเสร็จแล้วจะต้องส่งสํานวนดังกล่าวให้ศาลไต่สวนว่าผู้ตายเป็นใคร ตายโดยการกระทําของใคร สาเหตุการตาย

คืออะไร โดยสํานวนที่ส่งจะมีทั้งหมด ๓ สํานวน ได้แก่ (๑) สํานวนที่ผู้กระทําความผิดถึงแก่ความตาย (๒) สํานวนชันสูตร  

และ (๓) สํานวนที่เจ้าพนักงานตํารวจถูกกล่าวหาว่าฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา ทั้งสามสํานวนนี้จะต้องนําส่งให้สํานักงานอัยการ

สูงสุดเป็นผู้สั่ง ดังน้ัน ที่ผู้แทนกระทรวงกลาโหมแจ้งว่าขณะนี้สํานวนนี้ถูกส่งไปยังอัยการทหาร จึงขอสอบถามเพิ่มเติมว่า 

เป็นการดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกล่าวมาน้ีหรือไม่ 

ผู้แทนกระทรวงกลาโหม สํานวนที่อยู่ที่อัยการ มณฑลทหารบกที่ ๒๔ จ.อุดรธานี เป็นคดีร่วมกันทําร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้

ผู้อ่ืนถึงแก่ความตายและได้รับอันตรายสาหัส แต่สํานวนชันสูตรน้ันไม่น่าอยู่ในศาลทหาร 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

   

 

 



 ๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองเพ่ือพิจารณา  

- ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีการป้องกันการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีลักษณะเป็นการทรมานบุคคล  

ข้อเสนอแนะที่ ๑ คณะรัฐมนตรีควรพิจารณายกเลิกคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ที่ ๒๓/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ 

ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และคําสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๙ เรื ่อง การป้องกันและ

ปราบปรามการกระทําความผิดบางประการที่เป็นภยันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนทําลายระบบเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ ลงวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงได้ให้อํานาจแก่เจ้าหน้าท่ีทหารให้มีอํานาจเช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือ

ตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการสืบสวนการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดทางอาญาอ่ืน 

เพ่ือให้การสืบสวนสอบสวนการกระทําผิดกฎหมายอาญาเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติ โดยให้เป็นหน้าท่ีและ

อํานาจของพนักงานฝ่ายปกครองและตํารวจ รวมถึงเจ้าพนักงานตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายปกติ  

ฝ่ายเลขานุการ  ขอให้ที่ประชุมให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ในประเด็นน้ี 

ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เมื่อครั้งท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติยึดอํานาจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีอํานาจ

เทียบเท่ารัฏฐาธิปัตย์ ดังน้ัน ประกาศหรือคําส่ังของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงอาจเป็นกฎหมายได้ทุกระดับ ต้ังแต่

ระดับพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ตลอดจนเรื่องการบริหารทั่วไป ขึ้นอยู่กับว่าประกาศหรือคําสั่งฉบับนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

เรื่องอะไร ตัวอย่างเช่น คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๕/๒๕๕๘ ที่ให้ทหารตั้งแต่ร้อยตรี เรืออากาศตรี เรือตรี 

เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจ และทหารชั้นประทวนเป็นผู้ช่วย เพราะฉะนั้น คําสั่งฉบับดังกล่าวเมื่อเทียบแล้ว

จะอยู่ในระดับเดียวกับพระราชบัญญัติ เนื่องจากมีเน้ือหาเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๒ (๑๖) คําว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ ดังนั้น หากจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายฉบับน้ีก็จะต้องดําเนินการ 

ในสภาผู ้แทนราษฎร เพราะเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ในประเด็นคําสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

ที่ ๒๓/๒๕๕๘ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี ๑๓/๒๕๕๙ ซึ่งเป็นประเด็นพิจารณานั้น มีสาระสําคัญในการ 

ให้อํานาจเจ้าหน้าท่ีฝ่ายทหารในเร่ืองเก่ียวกับยาเสพติด จึงต้องพิจารณาว่าคําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติสองฉบับน้ี 

มีฐานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติหรือไม่ เนื่องจาในกระบวนการปกติทั่วไป การจับกุมหรือการดําเนินการภายในประเทศเป็น

หน้าที่ของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจะมีอํานาจตามแนวชายแดน หรือในจังหวัดที่ประกาศ

กฎอัยการศึก เพราะฉะนั้น หากคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติสองฉบับนี้มีฐานะเท่ากับพระราชบัญญัติ การยกเลิก

หรือแก้ไขก็จะต้องดําเนินการตามกระบวนการโดยผ่านสภาผู้แทนราษฎร 

ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (นางสาวจรวยพร พงศาวสีกุล) เห็นด้วยกับผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติว่า 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๕๘ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๕๙  

มีเนื้อหาสาระที่ให้อํานาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในการเข้าจับกุม เข้าไปในเคหสถานเพื่อตรวจค้น ซึ่งมาตรการต่าง ๆ เหล่านี้เป็น

มาตรการที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้ว การดําเนินการดังกล่าวจะต้องมีกฎหมายให้อํานาจ 



 ๕ 

เพราะฉะนั้น คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทั้งสองฉบับจึงมีลักษณะเป็นกฎหมาย หากจะแก้ไขเพิ่มเติมจึงต้อง 

มีการออกเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ อย่างไรก็ดี ควรจะต้องพิจารณาว่า ในปัจจุบันคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติทั้งสองฉบับยังคงมีความจําเป็นอยู่หรือไม่ เนื่องจากขณะที่ออกคําสั่งดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่าสถานการณ์ของประเทศ

อาจอยู่ในภาวะที่มีความสุ่มเสี่ยง จึงจําเป็นต้องใช้มาตรการพิเศษ โดยให้ข้าราชการทหารเข้ามามีอํานาจบางประการในการ

แก้ไขปัญหาของประเทศในขณะนั ้น แต่ในปัจจุบัน สถานการณ์กลับเข้าสู ่ภาวะปกติ จึงต้องพิจารณาทบทวนว่า 

ยังจะต้องให้เจ้าหน้าท่ีทหารมีอํานาจหน้าท่ีดังกล่าวหรือไม่ ซ่ึงในคําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๒๓/๒๕๕๘ น้ัน 

มีสาระสําคัญในลักษณะเดียวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ส่วนคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ ที่ ๑๓/๑๕๕๙ ให้อํานาจเจ้าหน้าที่ทหารมากกว่าอํานาจตามกฎหมายโดยปกติทั่วไป กล่าวคือ ให้เจ้าหน้าที่ทหาร 

มีอํานาจในการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเป็นระยะเวลา ๗ วัน ซึ่งหากเทียบกับมาตรการตามกฎหมายที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน จะมี

กําหนดไว้ในพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษที่มองว่าประเทศจําเป็นต้อง

คุ้มครองประโยชน์สาธารณะยิ่งกว่าสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จึงใช้มาตรการที่เข้มไปกว่ากฎหมายโดยทั่วไป อย่างไรก็ดี 

ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน การที่เจ้าหน้าที่จะใช้อํานาจดังกล่าว จะต้องมีการขออนุญาต

โดยยื่นคําร้องขอต่อศาล แต่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๕๙ น้ันไม่ได้ระบุให้ขออํานาจจากศาล 

แต่อย่างใด จึงมีความเห็นว่า อาจมีปัญหาว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน การกําหนดมาตรการเช่นนี้จะขัดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 

จํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินสมควรหรือไม่ จึงต้องรับฟังความเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้

คําส่ังดังกล่าวโดยตรง 

ฝ่ายเลขานุการ  ขอสอบถามผู้แทนคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า หากจะมีการยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงคําส่ังหัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๕๘ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๕๙ หน่วยงานใด 

จะเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 

ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา        เนื่องจากคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๕๙ ไม่ได้กล่าวถึง

เพียงแค่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเท่านั้น แต่ยังมีมาตรการที่กล่าวถึงพระราชบัญญัติอื่น ๆ อีกหลายฉบับ 

มีความเห็นว่า เมื่อกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักที่รับข้อเสนอมาพิจารณา หากเสนอรายงานต่อคณะรัฐมนตรีและได้รับ

ความเห็นชอบแล้ว ก็สามารถรับมาดําเนินการในฐานะหน่วยงานกลางได้ 

ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด            มีประเด็นพิจารณา ๒ ประเด็น ประเด็นแรกคือ  

ต้องตรวจสอบสถานะของคําสั่งทั้งสองฉบับนี้ เพราะเมื่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ ได้มีการให้หน่วยงานต่าง ๆ 

สํารวจว่า มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับใดที่จะต้องยกเลิกหรือไม่ เข้าใจว่าคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติสองฉบับนี้ได้มีการเสนอขอให้ยกเลิกไปแล้ว ในครั้งนั้นได้มีผู้แทนคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมพิจารณาทบทวน

ความจําเป็นของคําส่ังดังกล่าวด้วย จึงขอเรียนสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 

ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สถานะของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทั้งสองฉบับนี้ยังไม่ได้

ถูกยกเลิกและไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๖๒ เรื่อง การยกเลิกประกาศ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บางฉบับท่ี



 ๖ 

หมดความจําเป็น ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า เหตุที่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติสองฉบับข้างต้นไม่ได้ 

ถูกยกเลิกในครั้งนั้น เนื่องจากมีหน่วยงานเห็นว่าคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทั้งสองฉบับยังคงจําเป็น เนื่องจาก

การให้เจ้าหน้าท่ีทหารมีอํานาจหน้าท่ีบางประการ ทําให้การปฏิบัติตามกฎหมายในขณะน้ันมีประสิทธิภาพ 

ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ประเด็นท่ีสอง คือ แนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน 

เห็นว่า แต่ละหน่วยงานจะต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไปปฏิบัติ จะต้องมีคําสั่งมอบหมายให้มีการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด้วย ซึ่งไม่ทราบว่าในกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้มีคําสั่งมอบหมายหรือไม่ หรือทําการ 

โดยพลการนอกกรอบอํานาจคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือนอกคําสั่งผู้บังคับบัญชา เพราะแม้จะมีคําส่ัง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้อํานาจไว้ ก็จะต้องมีคําสั่งของผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าท่ีเป็นการ

เฉพาะเจาะจงด้วย 

ประธาน   ขอให้ฝ่ายเลขานุการให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 

ฝ่ายเลขานุการ  ผู้ถูกร้องทั้งเจ็ดได้รับแต่งตั้งและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจําศูนย์อํานวยการฯ และมีหน้าท่ี

ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามคําส่ัง

ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ ๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งข้อเท็จจริงมีว่า มีการตั้งฐาน

ปฏิบัติการท่ีอําเภอธาตุพนม เม่ือได้รับข่าวจึงได้ตรวจติดตามตามท่ีได้รับข่าวและเข้าจับกุมผู้ต้องหา 

ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ในทางคดี หากผู้ถูกร้องได้รับแต่งตั้งให้เป็นชุดยาเสพติด และดําเนินการตามอํานาจที่มี

ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ถือว่าไปในฐานะเจ้าพนักงาน และได้ทําร้ายผู้ต้องหาถึงแก่ความตาย เห็นว่า 

คดีนี้จะต้องส่งไปยังอัยการสูงสุด เพราะจะต้องมีสํานวนชันสูตร สํานวนที่ศาลไต่สวนการชันสูตร รวมกับสํานวนที่แจ้งข้อหา

เจ้าพนักงานฐานทําร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและแจ้งข้อหาผู้ต้องหาในเรื่องที่ได้กระทําความผิด อีกทั้งผู้ที่ส่ัง

สํานวนนั้นจะต้องส่งไปยังอัยการสูงสุด โดยอัยการสูงสุดจะเป็นผู้ช้ีว่า ความตายอันเกิดจากเจ้าพนักงานนั้น เป็นการป้องกัน 

หรือไม่ใช่ป้องกัน และสํานวนน้ันจะกลับไปตามช่องทางตามระบบ แต่การแยกส่วนดําเนินการน้ันไม่น่าจะถูกต้อง 

ประธาน   ขอถามความเห็นของที่ประชุมว่า แต่ละหน่วยงานเห็นว่าคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๕๘ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๕๙ ยังมีความจําเป็นต้องใช้เพื่อปฏิบัติ

ภารกิจให้สําเร็จหรือไม่ เพ่ือจะได้รวบรวมและสรุปเป็นแนวทางในการเสนอคณะรัฐมนตรี 

ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ขอให้ความเห็นในฐานะส่วนตัว (ไม่ใช่ความเห็นของหน่วยงาน) ว่า กฎหมายเกี่ยวกับ

การใช้อํานาจของเจ้าพนักงาน จะต้องมีการฝึกอบรม การใช้อาวุธ ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ตํารวจจะมีการอบรมเรื่องการตรวจ

ค้น การจับกุม ตลอดจนเรื่องสิทธิมนุษยชน แต่เจ้าหน้าที่ทหารมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนจึงอาจมีความสุ่มเสี่ยง และในเรื่อง

ความจําเป็นนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเองมีความต้องการอํานาจหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติเป็นกฎหมายที่มีอํานาจพิเศษ หากมีการประสานความร่วมมือกับเจ้าพนักงานที่มีอํานาจพิเศษก็จะเกิดความสะดวก 

ในการปฏิบัติการ เช่น การตรวจค้น การควบคุมที่เกินจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นสาเหตุท่ีก่อนหน้าน้ี 

มีหน่วยงานให้ความเห็นว่าคําสั่งท้ังสองฉบับยังมีความจําเป็นอยู่ แต่หากพิจารณาอีกแง่มุมหน่ึงในประเด็นการคุ้มครองสิทธิของ



 ๗ 

ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ เจ้าพนักงานตํารวจได้รับการฝึกอบรมโดยเฉพาะเรื่องการตรวจค้น จับกุม และเรื่องสิทธิมนุษยชน 

จึงเห็นว่าในภาวะปกติเจ้าหน้าท่ีตํารวจสามารถดําเนินการได้ 

ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด กรณีกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด มีพระราชบัญญัติซึ่งให้อํานาจพิเศษแก่เจ้าหน้าท่ี 

บางหน่วยอยู่แล้ว เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แม้เจ้าหน้าท่ียศร้อยตํารวจตรี หากมีบัตรประจําตัว 

ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ก็สามารถเข้าจับกุมหรือตรวจค้นโดยไม่มีหมายจับหรือหมายค้นได้  

และกรณีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทั้งสองฉบับนั้น เป็นกรณีที่ประเทศอยู่ในภาวะที่ต้องการความมั่นคง 

เป็นการออกกฎหมายมาใช้เฉพาะ เมื่อหมดความจําเป็นแล้วก็เห็นควรให้มีการยกเลิกไป ส่วนประเด็นว่าหน่วยใดจะเป็น 

ผู้พิจารณานั้น ก็เห็นด้วยว่าคําสั่งทั้งสองฉบับมีศักดิ์เป็นพระราชบัญญัติ จึงจะต้องผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร 

อย่างไรก็ดี เข้าใจว่ามีคณะกรรมการพิจารณากฎหมายว่ากฎหมายที่ออกโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับใดที่ไม่มีความ

จําเป็นแล้ว ตลอดจนกฎหมายทั่วไปที่มีความล้าสมัยที่ควรยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุง ก็จะเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือ

พิจารณา และหากจะมีการเสนอให้ยกเลิกคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทั้งสองฉบับข้างต้น เห็นว่ากระทรวง

ยุติธรรมควรเป็นผู้รับผิดชอบหลัก เนื่องจากมีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายอยู่แล้ว จึงสามารถทําความเห็น

เสนอไปยังคณะรัฐมนตรี หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็สามารถเสนอต่อไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณายกเลิกหรือแก้ไข

คําส่ังดังกล่าวต่อไป 

ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการที่เคยตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาทบทวนประกาศ-คําสั่งของคณะรักษา

ความสงบแห่งชาตินั้นไม่ได้จัดตั้งขึ้นอย่างถาวร เมื่อได้ดําเนินงานจัดทําคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อยกเลิก

ประกาศ-คําสั่งที่หมดความจําเป็นแล้วเสร็จก็ยุติบทบาทไป แต่ในคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๕๘ 

และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๕๙ ที่กําลังพิจารณานั้น หากคณะรัฐมนตรีได้มอบให้กระทรวง

ยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการรับข้อสังเกตในประเด็นดังกล่าวมาพิจารณาร่วมกัน กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

จึงสามารถทําข้อเสนอแนะและรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีได้ ซึ่งโดยส่วนตัวเห็นว่ากระทรวงยุติธรรมมีความเหมาะสมในการ

ดําเนินการดังกล่าวเน่ืองจากมีอํานาจหน้าท่ีในการพิจารณากฎหมายเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมท้ังหมด 

ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  โดยที่นโยบายของรัฐบาลยังมุ่งเน้นการสกัดก้ัน

ยาเสพติดบริเวณชายแดน ซึ่งประเทศไทยมีเขตแดนติดต่อกับหลายประเทศทั้งทางบกและทางนํ้า โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีเขตแดนที่ติดกับแม่นํ้าโขงด้วย นโยบายเช่นนี้จะมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงาน 

ที่ดูแลด้านชายแดน คือหน่วยงานทางทหาร ดังนั้นจึงเห็นว่าคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทั้งสองฉบับยังมี

ความจําเป็นอยู่ เพราะยังคงมีการลักลอบขนย้ายยาเสพติดจากต่างประเทศเข้ามาและผ่านประเทศไทยเพื่อส่งออก ในกรณี 

ที่มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ถูกต้องหรือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็น่าจะเป็นเพียงส่วนน้อย และส่วนใหญ่ปฏิบัติได้ดีมาก 

เพราะหลายหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานทางทหารสามารถสกัดก้ันยาเสพติดจํานวนมหาศาลไว้ได้ 

ผู้แทนกระทรวงกลาโหม  เห็นว่าขึ้นอยู่กับตามนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติดของประเทศว่าจะมอบภารกิจให้อย่างไร 

ในฐานะท่ีเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายตามท่ีได้รับมอบหมาย หากมีกฎหมายรองรับก็จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 



 ๘ 

ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (ผู้แทนกรมการปกครอง) ในขณะที่มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทั้งสองฉบับน้ัน 

มีการตรึงกําลังของหน่วยทหารในพื้นที่ระดับตําบล (ชุดตําบล) จึงมีคําสั่งให้อํานาจสองฉบับดังกล่าวข้างต้นเพื่อความสะดวก 

ในการรักษาความสงบเรียบร้อย แต่ในปัจจุบันไม่มีเจ้าหน้าที่ทหารชุดตําบลแล้ว ในการดําเนินงานทั้งด้านยาเสพติดและ 

การบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ ฝ่ายปกครอง ตํารวจ และทหาร ก็ได้มีการบูรณาการร่วมกันในหลายกรณี ดังนั้น แม้เจ้าหน้าท่ี

ทหารจะไม่มีอํานาจตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติสองฉบับนี้ก็ยังสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ ในประเด็น

เร่ืองความจําเป็นขอให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาต่อไป 

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  ควรให้ความสําคัญกับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้คําสั่งหัวหน้า 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติทั้งสองฉบับเป็นหลักว่ายังมีความจําเป็นต้องใช้อํานาจตามคําสั่งดังกล่าวหรือไม่ หากยังมี 

ความจําเป็น จะมีมาตรการในการความคุมการฝ่าฝืนคําสั่ง หรือการละเมิดคําสั่งของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของตนอย่างไร 

หากหน่วยงานยืนยันว่ามีความจําเป็นและมีมาตรการที่รัดกุมเพียงพอ มีความเห็นว่าหากคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติทั้งสองฉบับนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็ควรที่จะคงไว้ แต่หากที่ประชุมเห็นว่าอํานาจ

หน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ให้อํานาจไว้เพียงพอแล้ว และฝ่ายทหาร

ประสงค์จะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็อาจประสานกับหน่วยงานเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจตามกฎหมาย 

ซ่ึงการดําเนินการเช่นว่าสามารถทําได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว จึงเห็นว่าควรยกเลิกคําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

สองฉบับข้างต้น ท้ังน้ี มีข้อเสนอว่า หากเน้ือหาท่ีให้อํานาจในคําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท้ังสองฉบับน้ันยังเป็น

ประโยชน์ ควรมีการผลักดันแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้สอดคล้องกับเนื้อหาของคําสั่ง น่าจะ

เหมาะสมกว่าท่ีจะยังคงบังคับใช้คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท้ังสองฉบับซ่ึงออกในสภาวการณ์ท่ีไม่ปกติต่อไป 

ข้อเสนอแนะที่ ๒ คณะรัฐมนตรีควรจัดความสําคัญในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ไว้เป็นลําดับแรกเพื่อให้มีการพิจารณาให้ ความเห็นชอบ

และประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไปโดยเร็ว โดยนําหลักการและสาระสําคัญตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและ 

การประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ยํ่ายีศักดิ์ศรี และอนุสัญญา ระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอง

บุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญไปบรรจุไว้ในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยเฉพาะการกําหนดความรับผิดทาง

อาญาแก่ผู้บังคับบัญชาที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทําการซ้อมทรมาน ไม่ดําเนินการ

ป้องกันหรือระงับการกระทําของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือปกปิดข้อเท็จจริงไม่ส่งเรื่องให้เจ้าพนักงานผู้มีอํานาจตามกฎหมาย 

เพื่อสอบสวนดําเนินคดี รวมทั้งการกําหนดให้มีกลไกพิเศษในการสืบสวนสอบสวนคดีทรมานและคดีที่เกี่ยวกับการกระทําให้

บุคคลสูญหายโดยองค์กรหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ เป็นกลาง และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีมาตรการหรือแนวทาง 

ในการป้องกัน และปราบปรามการกระทําผิดแบบบูรณาการเชื่อมโยงการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีอํานาจสืบสวน

สอบสวน ท่ีเป็นอิสระและเป็นกลาง องค์กรอัยการ หน่วยงานแพทย์ท่ีเป็นอิสระและมีความเช่ียวชาญและภาคประชาชน  

ประธาน   ขอเรียนว่า ขณะน้ีร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคล

สูญหาย พ.ศ. .... ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในช้ันรอการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎร 



 ๙ 

ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่องท่ีรับผิดชอบ

ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว นอกจากประเด็นเรื่องการให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกแล้ว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติยังได้มีข้อสังเกตว่าควรนําหลักการในอนุสัญญามากําหนดไว้ในร่าง ในประเด็นนี้อยากเสนอให้ฝ่ายเลขานุการเพิ่มเติม

ประเด็นว่า ร่างที่จะเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรได้นําหลักการตามอนุสัญญามากําหนดไว้ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติได้มีข้อสังเกตอยู่แล้ว เช่น การกําหนดความรับผิดทางอาญา ตามร่างมาตรา ๓๔ การสืบสวนโดยองค์กรที่เป็นอิสระ 

ตามร่างมาตรา ๒๖ จึงอาจเพ่ิมเติมรายละเอียดเหล่าน้ีเพ่ือความชัดเจน 

ข้อเสนอแนะที่ ๓ คณะรัฐมนตรีควรมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จัดทําแนวทางในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมทุกฝ่าย เช่น พนักงาน อัยการ 

เจ้าหน้าที่ตํารวจ เจ้าหน้าที่ทหาร พนักงานฝ่ายปกครอง แพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ให้มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสืบสวนสอบสวนการกระทําผิดในกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องการซ้อมทรมานบุคคล กรณีที่มีการ

ตายเกิดขึ้นในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงาน รวมถึงกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการกระทําให้ บุคคลสูญหาย พร้อมท้ัง

จัดทําโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยนําหลักการตามคู่มือการสืบสวน สอบสวนและบันทึกข้อมูล

หลักฐานอย่างมีประสิทธิผลกรณีการกระทําทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอย่างโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และยํ่ายี

ศักดิ์ศรี หรือพิธีสารอิสตันบูล มาใช้ในการจัดทําแนวทางการสืบสวนสอบสวน และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อเป็นหลักประกันในการป้องกันและปราบปรามการกระทําทรมาน และสอบสวนดําเนินคดีแก่ผู้กระทําผิดอย่างเด็ดขาด 

มิให้เกิดกรณีการลอยนวลพ้นผิด  

ประธาน   กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ดําเนินการตามที่เสนอแนะนี้อยู่แล้ว ทั้งในด้านการอบรม  

ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ี การตั้งกลไกระหว่างท่ียังไม่มีพระราชบัญญัติบังคับใช้ การลงพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยได้

เข้าพบผู้บัญชาการทหารสูงสุด เพื่อปลูกต้นกล้าสิทธิมนุษยชนตั้งแต่ชั้นโรงเรียนเตรียมทหาร และจะดําเนินการให้ครบ 

ทุกเหล่าทัพ จึงขอเรียนให้ท่ีประชุมทราบภาพรวมของการดําเนินการเหล่าน้ี 

ในข้อเสนอแนะท่ี ๒ และ ๓ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะรับไปเพ่ือช้ีแจงต่อคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนต่อไป 

มติท่ีประชุม  ในข้อเสนอแนะที่ ๑ ให้พิจารณาความทบทวนจําเป็นของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๕๘ และ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๕๙ อีกครั้ง (ระบุความเห็นตามจริงเป็น

รายหน่วยงาน) และรับทราบข้อเสนอแนะท่ี ๒ และ ๓ รวมถึงแนวทางการดําเนินการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

 

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๔๐ น. 


