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 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทรมานพ.ศ....คืออะไร 

ร่างพระราชบญัญัติป้องกันการทรมานพ.ศ.... เกิดขึ �นภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายนัก

กฎหมายสิทธิมนุษยชน มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ�งเป็นร่าง

กฎหมายฉบบัภาคประชาชนที�จัดทําขึ �นมาเพื�อเป็นอีกทางเลือกคูข่นานกับข้อเสนอของภาครัฐ ในการ

อนุวตัิการกฎหมายภายในตามอนุสญัญาตอ่ต้านการทรมานและการประตบิตัหิรือการลงโทษอื�นที�โหก

ร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที�ยํ�ายีศกัดิ�ศรี (Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment :CAT ) ซึ�งประเทศไทยได้เข้าเป็นประเทศสมาชิกและมีหน้าที�

ในการออกกฎหมายตามอนุสญัญาดงักล่าว  โดยทางภาครัฐมีแนวโน้มในการเสนอแก้ไขกฎหมาย

ดงักล่าวโดยการเพิ�มเติมประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

อย่างไรก็ตามคณะผู้จัดทําเห็นว่าข้อเสนอดังกล่าวยังไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาจึงได้จัดทําร่าง

กฎหมายฉบบันี �ขึ �นมาโดยเสนอให้มีกลไกการบงัคับใช้ที�แตกต่างออกไปจากประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา ซึ�งจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นและลา่รายชื�อประชาชน 10,000 รายชื�อ เพื�อ

เสนอกฎหมายตอ่ไป โดยหลกัการสําคญัๆของร่างกฎหมายมีสาระสําคัญดงัตอ่ไปนี � 

 นิยามของการทรมาน 

หากเราพดูถึงการทรมาน บุคคลทั�วไปคงรับรู้รับทราบว่าการทรมานเป็นการทําให้ได้รับความ

เจ็บปวด ความลําบากจากบางสิ�งบางอย่าง แต่การทรมานตามความหมายของอนุสญัญาต่อต้านการ

ทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื�นที� โหกร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที�ยํ�ายีศักดิ�ศรี ซึ�งเป็น

อนุสญัญาด้านสิทธิมนุษยชนที�รัฐภาคีได้ให้สตัยาบนัถึง 149 รัฐ มีความหมายที�แคบหรือจํากดัลงกว่า

การทรมานตามความหมายโดยทั�วไป โดยอนุสญัญาตอ่ต้านการทรมานได้นิยามว่า 

“ การทรมาน1 หมายถึง การกระทําใดก็ตามโดยเจตนาที�ทําให้เกิดความเจ็บปวดหรือความ

ทุกข์ทรมานอยา่งสาหัส ไมว่่าทางกายหรือทางจิตใจต่อบุคคลใดบุคคลหนึ�ง เพื�อความมุ่งประสงค์ที�จะ

ให้ได้มาซึ�งข้อสนเทศหรือคํารับสารภาพจากบุคคลนั �นหรือจากบุคคลที�สาม การลงโทษบุคคลนั �น 

สําหรับการกระทํา ซึ�งบุคคลนั �นหรือบุคคลที�สาม กระทําหรือถูกสงสยัว่าได้กระทํา หรือเป็นการข่มขูใ่ห้

กลวัหรือเป็นการบงัคบัขูเ่ข็ญบุคคลนั �นหรือบุคคลที�สาม หรือเพราะเหตุใดๆ บนพื �นฐานของการเลือก

                                                   
1 ข้อบทที� 1 อนุสญัญาตอ่ต้านการทรมานและการประตบิัตหิรือการลงโทษอื�นที�โหดร้ายไร้มนษุยธรรม หรือที�ยํ�ายีศกัดิ�ศรี 



ประติบตัิไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด เมื�อความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานนั �นกระทําโดยหรือด้วยการยุ

ยง หรือโดยความยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจของเจ้าพนกังานของรัฐหรือของบุคคลอื�นซึ�งปฏิบตัิหน้าที�ใน

ตําแหน่งทางการ ทั �งนี �ไมร่วมถึงความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานที�เกิดจาก หรืออนัเป็นผลปกติจาก 

หรืออนัสืบเนื�องมาจากการลงโทษทั �งปวงที�ชอบด้วยกฎหมาย” กล่าวคือ การทรมานตามความหมายนี �

มุง่คุ้มครองบุคคลทุกคนจากการกระทําของเจ้าหน้าที�รัฐ หรือจากบุคคลซึ�งกระทําโดยอาศยัอํานาจรัฐ 

ไมว่่าจะเป็นการกระทําโดยตรงหรือการกระทําทางอ้อมอยา่งการยยุง ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจ ซึ�งต้อง

เป็นการกระทําโดยมีเจตนาให้ทุกข์ทรมานอย่างสาหสัไมว่่าทางกายหรือทางจิตใจ ทั �งนี �โดยไมค่ํานึงถงึ

ผลที�ได้รับว่าจะสาหัสตามเจตนาหรือไม ่และต้องเป็นการกระทําที�มุง่ประสงค์ 

1. เพื�อให้ได้มาซึ�งข้อสนเทศหรือคํารับสารภาพจากบุคคลนั �นหรือจากบุคคลที�สาม หรือ 

2. เพื�อลงโทษบุคคลนั �น สําหรับการกระทํา ซึ�งบุคคลนั �นหรือบุคคลที�สาม กระทําหรือถูก

สงสยัว่าได้กระทํา  หรือ 

3. เพื�อขม่ขูใ่ห้กลวัหรือเป็นการบงัคบัขูเ่ข็ญบุคคลนั �นหรือบุคคลที�สาม หรือ 

4. เพราะเหตใุดๆ บนพื �นฐานของการเลือกประติบตัิไมว่่าจะเป็นรูปแบบใด 

ดงันั �นความผิดดงักลา่วจึงเป็นความผิดซึ�งกระทําเจ้าหน้าที�รัฐหรือเจ้าหน้าที�รัฐมสีว่นเกี�ยวข้อง

ด้วยเท่านั �น หากเป็นการทําร้ายร่างกายโดยไมม่ีเจ้าหน้าที�รัฐเข้ามาเกี�ยวข้อง หรือเป็นการกระทําของ

เจ้าหน้าที�รัฐโดยไมไ่ด้มีเจตนาดงักลา่วข้างต้นจะไมเ่ข้าหลกัเกณฑ์การกระทําความผิดดงักล่าว 

 

 เหตุใดเราต้องคุ้มครองการทรมานไม่ให้เกิดขึ �น                                                                                                        

การทรมานเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนอกจากจะรับรองไว้ในอนุสัญญา

ตอ่ต้านการทรมานแล้ว การห้ามทรมานยงัเป็นหลกัการพื �นฐานในปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธิมนษุยชน 

กติกาสากลระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  รวมถึงรัฐธรรมนุญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย ทั �งนี �เนื�องจากสิทธิเสรีภาพ และศกัดิ�ศรีความเป็นมนุษย์เป็นสิ�งสําคญัขั �นพื �นฐานใน

การดํารงชีวิต ไมม่ีใครสามารถมาพราก หรือทําลายสิทธิดงักล่าวไปจากเราได้ รัฐจึงมีหน้าที�ในการ

เคารพ คุ้มครองป้องกันและสง่เสริมไมใ่ห้เกิดการละเมิดดงักล่าวขึ �น โดยเฉพาะอย่างยิ�งหน้าที�ในการ

เคารพและไม่กระทําการละเมิดโดยรัฐเอง เพราะหากรัฐละเมิดสิทธิดงักล่าวเสียเองแล้ว  ประชาชนใน

ประเทศยอ่มไม่ได้รับการประกนัสิทธิ ทําให้ขาดความเชื�อถือต่อกระบวนการยุติธรรมทั �งระบบ อันจะ

สง่ผลต่อความเป็นนิติรัฐและประชาธิปไตยตอ่ไป   

ด้วยเหตุดงักล่าวการทรมานจึงแยกออกมาจากฐานความผิดในการทําร้ายร่างกายทั�วไป 

เนื�องจากความผิดดงักล่าวกระทําโดยเจ้าหน้าที�รัฐที�มีอํานาจซึ�งมีหน้าที�คุ้มครองประชาชน มอํีานาจใน



การจบักุมคมุขงัผู้ ต้องหาว่ากระทําความผิด แต่กลบักระทําละเมิดเองนบัเป็นการละเมิดขั �นร้ายแรงต่อ

ประชาชนซึ�งยินยอมมอบอํานาจในการคุ้มครองดูแลให้แก่รัฐไป  จึงไม่สามารถยอมรับการกระทํา

ดงักลา่ว 

 สภาพปัญหาการทรมานของประเทศไทย 

การทรมานในประเทศไทย แม้ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของประเทศว่ามีการ

ทรมานเกิดขึ �นเพียงใด แตม่กัพบการร้องเรียนว่ามีการทรมานกบักลุม่บุคคคลตา่งๆทั�วไปทั �งภาคเหนือ  

อีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ ทั �งนี �บางสว่นที�ไม่ต้องการร้องเรียนเนื�องจากกลัวว่าจะมีปัญหาตามมา

หลังการร้องเรียน 

 โดยเฉพาะในสถานการณ์ที�มีความสุ่มเสี�ยงในการบังคับใช้นโยบาย หรือกฎหมายใน

สถานการณ์พิเศษ เช่น ในช่วงรัฐบาลนายกรัฐมนตรีทักษิณประกาศสงครามยาเสพติด2 ในช่วงปี 2553 

ซึ�งมีการประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินในเขตกรุงเทพมหานครเนื�องจากความรุนแรงทางการเมือง 3 ใน

พื �นที�สามจังหวัดชายแดนใต้ซึ�งการประกาศใช้กฎอัยการศึกซึ�งให้อํานาจเจ้าหน้าที�ทหารควบคุมตวั

บุคคลได้ 7 วันโดยไม่ต้องมีข้อกล่าวหา หรือมีหมายในการจับกุม คุมขังแต่อย่างใด และยังมี

ประกาศใช้พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉินซึ�งทําให้เจ้าหน้าที�มอํีานาจควบคมุ

ตวัตามหมายได้อีก 30 วนัโดยไมมี่ข้อกลา่วหา ช่วงเวลาในการบงัคบัใช้กฎหมายดงักลา่วเป็นช่วงเวลา

ที�มีการร้องเรียนว่ามีการทรมานเกิดขึ �น โดยตามข้อมูลสถิติการร้องเรียนของมูลนิธิศูนย์ทนายความ

มสุลิมพบว่าปี 2550-2551 มีการร้องเรียนว่าถกูทรมานเพื�อให้รับสารภาพ 113 กรณี ปี 2552-2553 มี

การร้องเรียนว่าถกูทรมานเพื�อให้รับสารภาพ 130 คดี  รูปแบบในการทรมานที�พบจะมีทั �งการเตะ ต่อย 

ทุบตีทําร้ายร่างกาย การใช้เข็มทิ�มภายในเล็บหรือบริเวณอวัยวะเพศ การใช้เชือกรัดไว้ให้อยูใ่นท่าใดทา่

หนึ�งเป็นเวลานาน การให้อยู่ในห้องซึ�งมีอากาศหนาวจดั การใช้นํ �าหยดอยา่งตอ่เนื�องบริเวณหน้าผาก 

การใช้ถงุพลาสติกคลมุศีรษะเพื�อให้ขาดอากาศหายใจเป็นระยะๆ เป็นต้น 

เมื�อพบว่ามีการทรมานเกิดขึ �นแล้วปัญหาที�ตามมาในการพิสูจน์ผู้ กระทําความผิดคือ 

ผู้ถูกกระทําทรมานมกัไมท่ราบตวับุคคลที�กระทํา ผู้กระทํามีหลายราย  หรือมีการอําพรางตวับุคคล อีก

ทั �งไมม่ีพยานบุคคล ส่วนร่างกายที�ถูกทําร้ายนั �นหากไม่ได้รับการตรวจรักษาอย่างทันท่วงทีร่องรอย

                                                   

2 ข้อมลูเพิ�มเตมิ เสวนาไอลอว์: เสนอยกเลกิ 3 กม.ความมั�นคง-ยกร่าง กม.ต้านการซ้อมทรมาน 

http://www.prachatai.com/journal/2009/11/26645 
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เหลา่นั �นมกัจะหายไป หรือในบางกรณีร่องรอยการทําร้ายอาจจะไมช่ดัเจนเช่นการใช้ผ้าพนัไม้แล้วทุบ 

การใช้เข็มทิ�มเนื �อเยื�ออ่อนสว่นตา่งๆของร่างกาย หรือการทําให้ขาดอากาศหายใจ เป็นต้น ปัญหาอีก

ประการคือ หากมีการร้องเรียนแล้วผู้ ร้องเรียนหลายรายได้รับการปฏิเสธไม่รับแจ้งความ หรือเมื�อ

ดําเนินคดีไปก็มกัจะติดขดัอยู่ในขั �นตอนใดขั �นตอนหนึ�งทั �งนี �เพราะเจ้าหน้าที�ที�กระทําความผิด กับ

เจ้าหน้าที�ทําการสอบสวนบางครั �งมีความสมัพนัธ์กันอย่างใกล้ชิด หรือบางครั �งผู้ ที�ร้องเรียนเองอาจ

ได้รับอันตรายจากการข่มขูค่กุคาม อันเป็นเหตุให้ที�ผ่านมาเจ้าหน้าที�ส่วนใหญ่ที�กระทําทรมานยงัคง

ลอยนวลและไมไ่ด้รับโทษที�ตนเองกระทําผิด  

กรณีตวัอยา่งที�ชี �ให้เห็นได้ชดัถึงการนําตวัผู้กระทําผิดมาลงโทษ คือ คดีของนายซูดีรือมนั มา

และ ซึ�งเป็นหนึ�งในเหยื�อถกูซ้อมทรมานในคดีปล้นปืนคา่ยปิเหล็ง จังหวัดนราธิวาส  ปี 2547 ได้มีการ

ร้องเรียนว่าตนถกูทรมานโดยเจ้าหน้าที� แต่นายซูดีรือมนักลบัถกูดําเนินคดีในข้อหาแจ้งความเท็จเสีย

เอง นอกจากกลไกรัฐที�ไมอ่าจนําตวัผู้กระทําผิดมาลงโทษได้แล้ว ยงัไมส่ามารถคุ้มครองผู้ ร้องเรียนโดย

สจุริตได้ 

 

 ประเทศเรามีกฎหมายเพื�อป้องกันการทรมานหรือไม่  

แม้ประเทศไทยเราไมม่ีกฎหมายที�ห้ามการทรมานโดยเฉพาะเจาะจง แตเ่นื�องจากการทรมาน

เป็นเรื�องพื �นฐานของสิทธิมนุษยชน การห้ามการทรมานจึงถูกรองรับในมาตรา 32 รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550  โดยบญัญัติรับรองให้บุคคลมีสิทธิเสรีภาพในร่างกายและห้ามการ

ทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการที�โหดร้ายไร้มนุษยธรรม    และในกรณีที�มีการกระทําซึ�ง

กระทบต อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ�งผู เสียหาย พนกังานอัยการหรือบคุคลอื�นใดเพื�อประโยชน ของ

ผ ูเสียหายมีสิทธิร องต อศาลเพื�อให สั�งระงบั  หรือเพิกถอนการกระทําเช นว านั �นรวมทั �งจะกําหนดวิธีการ

ตามสมควรหรือการเยียวยาความ เสียหายที�เกิดขึ �นด วยก็ได      นอกจากนี �ยงัมีบทบญัญัติในประมวล

กฎหมายอาญาในหมวดความผิดตอ่ชีวิต ความผิดตอ่ร่างกาย ความผิดตอ่สิทธิเสรีภาพ และความผิด

ตอ่ตําแหน่งหน้าที�ราชการซึ�งสามารถปรับใช้ในการนําตวัผู้กระทําผิดมาลงโทษได้ 

อย่างไรก็ตามเนื�องจากความผิดฐานกระทําทรมานนั �นไม่ได้เน้นคุ้มครองสิทธิในชีวิตและ

ร่างกายเพียงประการเดียว แต่เนื�องจากผู้กระทําความผิดในฐานดงักล่าวต้องเป็นเจ้าหน้าที�ของรัฐหรือ

ผู้ที�กระทําภายใต้อํานาจหน้าที�ของรัฐจึงเป็นเรื�องความไว้เนื �อเชื �อใจของระบบกระบวนการยุติธรรม 

ผู้ รักษากฎหมายที�จะไม่เป็นผู้ กระทําความผิดเสียเองเพราะไม่เช่นนั �นแล้ว สิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนก็จะไมส่ามารถเกิดขึ �นจริง ฐานความผิดดงักลา่วจึงแตกต่างจากฐานความผิดต่อชีวิตและ

ร่างกายทั�วไป ดังนั �นจึงจําเป็นต้องบญัญัติเป็นฐานความผิดเรื� องการกระทําทรมานแยกออกมา



ต่างหากจากฐานความผิดทางอาญาทั�วไป และกําหนดโทษของผู้กระทําผิดให้สูงขึ �นเนื�องจากเป็น

เจ้าหน้าที�ที�มีอํานาจในการรักษากฎหมายแต่กลบักระทําความผิดเสียเองทั �งนี �เพื�อสร้างความเชื�อมั�น

ตอ่ระบบกระบวนการยตุิธรรม 

 ทาํไมเราต้องการกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติ 

คําถามต่อมาเมื�อเราพิจารณาแล้วว่าควรมีฐานความผิดที�แยกออกมาตา่งหากวิธีการแก้ไขจงึ

มีสองแนวทางคือ 

1. ตรากฎหมายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา โดยการเพิ�มฐานความผิดในเรื�องการทรมาน 

ข้อดีของวิธีการนี �คือ การใช้กลไกที�มีอยู่เดิม บุคคลากรเดิม ไม่ต้องจัดตั �งองค์กรใหม่ และไม่

เป็นการสิ �นเปลืองงบประมาณ 

ข้อเสียของวิธีการดงักล่าวคือ เมื�อใช้กลไกเดิม ย่อมมีความเสี�ยงต่อระบบอุปถัมภ์เนื�องจาก

บุคคลที�กระทําความผิดเป็นเจ้าหน้าที� บุคคลที�ต้องดําเนินการสืบสวนสอบสวนก็เป็นเจ้าหน้าที� ทํา

ให้อาจมีเรื�องความเป็นกลางและความเป็นอิสระในการสืบสวนสอบสวน การพิสูจน์การกระทํา

ความผิด และการเยียวยา การเข้าถึงตัวผู้ เสียหาย หากยังใช้กลไกเดิมโดยไม่มีการแก้ไข

เปลี�ยนแปลงจากประสบการณ์ที�ผ่านมาก็ย่อมเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่ากลไกที�มีอยู่เดิมไม่อาจนําตัว

ผู้กระทําความผิดมาลงโทษได้และไม่สามารถเยียวยาผู้ เสียหายได้อยา่งมปีระสิทธิภาพหรือทนัท่วง

ที� 

นอกจากนี �ตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานยงัมีพนัธกรณีในเรื� องอื�นๆ เช่น หลกัการไม่

ผลกัดนักลบับุคคล หรือสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนไปยงัอีกรัฐหนึ�งเมื�อมีเหตุอนัควรเชื�อได้ว่าบคุคลนั �นจะตก

อยู่ภายใต้อนัตรายที�จะถกูทรมาน ซึ�งแม้หลกัการดงักลา่วรัฐสามารถปฏิบตัิได้โดยไม่ต้องบญัญํติ

เป็นกฎหมายภายในและเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศแล้วก็ตาม แต่การบญัญัติให้ชัดเจน

เป็นกฎหมายภายในย่อมสามารถมีผลบงัคบัว่ารัฐต้องปฏิบตัิตามได้ยิ�งกว่า  

2. ตรากฎหมายเป็นพระราชบญัญัติตา่งหากออกจากประมวลกฎหมายอาญา 

ข้อดีของวิธีการนี �คือสามารถกําหนดหลกัการและกลไกตา่งๆในพระราชบญัญัตดิงักลา่วได้เลย 

ซึ�งตามร่างพระราชบญัญัติป้องกนัการทรมาน พ.ศ......ซึ�งทางเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนษุยชน 

มลูนิธิผสานวัฒนธรรม และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน เห็นว่าควรใช้กลไลการสืบสวน

สอบสวนแยกเป็นองค์กรต่างหากจากกลไกเดิมทั �งนี �เพื�อความเป็นอิสระและเป็นกลางในการ

สืบสวนสอบสวน โดยมีคณะกรรมการป้องกนัการทรมานเป็นองค์กรในการป้องกัน ดําเนินคดีและ

เยียวยาคดีที�เกี�ยวข้องกบัการทรมาน และยงัสามารถกําหนดกลไกการป้องกันและหลักการต่างๆ

เพื�อเป็นการรับรองตามอนุสญัญาตอ่ต้านการทรมานได้อยา่งครบถ้วน 



ข้อเสียของวิธีการนี �คือ การจัดตั �งกลไกใหม ่ซึ�งต้องเพิ�มองค์กร เพิ�มงบประมาณ หน่อยงานที�

ทําหน้าที�ต่างๆในประเทศมีเป็นจํานวนมากอยู่แล้ว อาจจะทําให้เจ้าหน้าที�สบัสนและมีปัญหา

ในทางปฏิบตัิ 

เมื�อพิจารณาข้อดีและข้อเสียทั �งสองประการแล้วทางเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

มลูนิธิผสานวัฒนธรรม และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงได้เลือกที�ตราตรากฎหมายเป็น

พระราชบญัญัติต่างหากออกจากประมวลกฎหมายอาญา ทั �งนี �โดยมุง่หวงัเพื�อให้เกิดการป้องกัน

การทรมานอย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาได้จริงไม่ใช่เพียงเพิ�มเติมฐานความผิดใน

ประมวลกฎหมายอาญาแตใ่ช้กลไกเดิมซึ�งไมอ่าจแก้ไขปัญหาดงักลา่วได้ 

 ใครจะเป็นผู้ดูแลไม่ให้เกิดการทรมาน 

หน้าที�ในการป้องกนัการทรมานเป็นของทุกคน มาตรา 37 ร่างพระราชบญัญัติป้องกันการ

ทรมาน กําหนดให้ผู้ ใดรู้ถึงการกระทําทรมานแล้ว แต่กลบัไม่แจ้งเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจเพื�อป้องกัน

การทรมาน ต้องระวางโทษจําคกุไม่เกินหนึ�งเดือน หรือ ปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือ ทั �งจําทั �งปรับ  

ทั �งนี �เนื�องจากการทรมานอาจเกิดขึ �นได้ในทุกสถานการณ์และส่วนใหญ่จะไม่มีใครทราบจนกว่าการ

ทรมานจะสิ �นสดุไปแล้ว หากประชาชนเพิกเฉยยอ่มจะทําให้เกิดการทรมานมากยิ�งขึ �น 

อย่างไรก็ตาม มาตรา  18 ของร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทรมานได้กําหนดให้ให้

คณะกรรมการป้องกันการทรมาน4มีอํานาจและหน้าที�ที�สําคญัเช่น 

   (2) กําหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการเพื�อป้องกนัการทรมาน  

(3) ตรวจเยี�ยมสถานที�ควบคุมตวั สถานที�กกัขงั เรือนจํา ทณัฑสถาน อย่างสมํ�าเสมอ 

(4) ดําเนินการสืบสวน และสอบสวนความผิดตามพระราชบญัญัตินี �  

(5) ดําเนินการศกึษา วิจยั และเผยแพร่ความรู้เกี�ยวกับการป้องกนัการทรมาน 

                                                   
4 ที�มาของคณะกรรมการ มาตรา 11  ให้มีคณะกรรมการป้องกันการทรมาน เรียกโดยยอ่ว่า    “ก.ป.ท.” 

จํานวนสิบสองคน ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุิธรรมเป็นประธานคณะกรรมการ ปลดักระทรวง

ยตุิธรรมเป็นรองประธานคณะกรรมการ ปลดักระทรวงพฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนุษย์ อัยการสูงสุด 

นายกสภาทนายความ และผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยผู้ ซึ�งมีความรู้และประสบการณ์เป็นที�ประจักษ์ซึ�งเป็น

ตวัแทนองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนสองคน ด้านการแพทย์สองคน   นักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนสองคน   

ผู้ เชี�ยวชาญด้านจิตวิทยาหนึ�งคน   
 



(6) ติดตามตรวจสอบ และประสานงานการปฏิบตัิหน้าที�ของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมาย

การป้องกนัการทรมาน 

(7) กําหนดนโยบาย และมาตรการฟื�นฟู และเยียวยาทั �งด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ถกูทรมาน 

ทายาทหรือผู้อยูใ่นอุปการะของผู้ถูกทรมาน  

 (10) จัดทํารายงานสถานการณ์และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการทรมานประจําปี 

เสนอต่อรัฐสภา 

(11) กําหนดมาตราการในการคุ้มครองพยานที�เหมาะสมให้แก่ผู้ ร้องเรียน  ผู้ เสียหาย โจทก์ 

พยานในคดีทรมาน 

โดยในระดับปฏิบัติการร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทรมานได้กําหนดให้มีสํานักงาน

คณะกรรมการป้องกันการทรมาน ภายใต้สงักัดกระทรวงยุติธรรม ตามมาตรา 20 โดยมีอํานาจ

หน้าที�ดแูลในเรื�องธุรการ 

นอกจากนี �ในส่วนการดําเนินคดี มาตรา 26 ยงักําหนดให้มีพนักงานสอบสวนคดีทรมานมี

อํานาจสืบสวนสอบสวนคดีและควบคุมตัวผู้ ต้องหาคดีทรมาน และมีอํานาจหน้าที�เช่นเดียวกับเจ้า

พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา  รวมถึงมีอํานาจในการควบคมุตวัแทนเจ้าพนกังานตามกฎหมาย

อื�นได้ชั�วคราวในกรณีผู้ เสียหายอยู่ระหว่างการควบคมุตวัของเจ้าหน้าที�นั �น ตามมาตรา 28 ร้องขอต่อ

ศาลให้กําหนดมาตราการใดๆเพื�อระงบัหรือเพิกถอนการกระทําทรมาน ตามมาตรา 32 

 

 

 เราจะเยียวยาผู้เสียหายอย่างไร 

การเยียวยาผู้ เสียหายในที�นี �มีทั �งการเยียวยาในด้านร่างกาย การเยียวยาจิตใจรวมถึงการนํา

ตวัผู้กระทําความผิดมาลงโทษซึ�งเป้นอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการตามมาตรา 18 และศาลยัง

สามารถกําหนดมาตราการเยียวยาตามที�ศาลเห็นสมควรได้ตามมาตรา 32  กล่าวคือเมื�อมีการอ้างว่า

บุคคลใดถกูละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือร่างกาย สิทธิที�จะไม่ถูกทรมาน ทารุณกรรมหรือการ

ลงโทษด้วยวิธีการที�โหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม บุคคลดงัต่อไปนี �มีสิทธิยื�นคําร้องต่อศาลที�มีเขตอํานาจ 

เพื�อให้มีคําสั�งระงบัและเพิกถอนการกระทําเช่นนั �น 

(1) ผู้ เสียหาย 

(2) พนกังานอัยการ 

  (3) พนกังานสอบสวน 

            (4) บุคคลอื�นใดเพื�อประโยชน์ของผู้ เสียหาย 



เพื�อเป็นการระงับ เพิกถอนและเยียวยาผลจากการกระทําตามวรรคแรก ศาลอาจกําหนด

มาตรการหรือการเยียวยาตามที�เห็นสมควร ดงัตอ่ไปนี � 

(1) ปลอ่ยตวัจากการควบคุมหรือกกัขงั 

(2) ย้ายไปสถานที�กกัขงัหรือฑนัทสถานอื�นๆ 

(3) กําหนดให้ผู้ เสียหายได้พบสมาชิกครอบครัว ทนายความหรือบุคคลอื�นที�ไว้วางใจเป็นการ

สว่นตวั 

(4) ชดเชยด้านการเงิน 

(5) รักษาทางการแพทย์ 

(6) ฟื�นฟูทางร่างกายหรือจิตใจ 

(7) เปิดเผยเอกสาร บนัทึกหรือข้อมลูอื�นๆ  

(8) มาตรการหรือการเยียวยาอื�นๆ ที�เห็นว่าเหมาะสม 

มาตรการที�ศาลกําหนดตามวรรคสองไมต่ดัสิทธิผู้ เสียหายในการฟ้องร้องเรียกคา่เสียหายจาก

ผู้กระทําความผิด 

 โทษที�เหมาะสมสําหรับผู้ที�กระทาํการทรมาน 

ในสว่นโทษสําหรับผู้กระทําความผิดนั �นร่างพระราชบญัญัติป้องกันการทรมานยึดตามหลัก

สากลในกรอบกว้างๆกล่าวคือ ควรเป็นโทษที�หนกักว่าการทําร่างกายปกติ และไม่มีโทษประหารชีวิต 

โดยได้กําหนดไว้ในแตล่ะฐานความผิดดงันี � 

ฐานความผิด โทษจําคกุ โทษปรับ 

 กระทําทรมาน 

 กระทําทรมานเป็นเหตุให้ได้ รับ

อนัตรายสาหัส  

 กระทําทรมานเป็นเหตใุห้ตาย 

 กระทําทรมานโดยการข่มขืนหรือทํา

กบัเด็กอายุตํ�ากว่า 18 ปี  

สามปีถึงยี�สิบปี 

 เจ็ดปีถึงตลอดชีวิต  

 

 ตลอดชีวิต   

 เจ็ดปีถึงตลอดชีวิต  

 

ห้าหมื�นบาทถึงหนึ�งแสนบาท 

หนึ�งแสนบาทถึงห้าแสนบาท 

 

-  

ห้าหมื�นบาทถึงหนึ�งแสนบาท 

 

พยายามกระทําความผิดฐานทรมาน สามปีถึงยี�สิบปี 

 

ห้าหมื�นบาทถึงหนึ�งแสนบาท 



ยยุง ยินยอม รู้เห็นเป็นใจ หรือสนับสนุนใน

การกระทําความผิดฐานทรมาน 

เช่นเดียวกบัตวัการ  

 

เช่นเดียวกบัตวัการ  

 

ผู้บังคับบัญชาทราบหรือควรทราบว่าผู้ซึ�ง

อยู่ในบงัคบับญัชาของตน จะกระทําหรือได้

กระทําความผิดตามมาตรา 33 และไม่

ดําเนินการทั �งหลายที�จําเป็นและเหมาะสม

ตามอํานาจของตนเพื�อป้องกนัหรือระงบัการ

กระ ทําควา มผิดหรื อไม่ส่ง เ รื� อง ให้ เ จ้ า

พนกังานผู้มีอํานาจตามกฎหมายดาํเนินการ

สอบสวนและดําเนินคดีตามกฎหมาย  

เช่นเดียวกบัตวัการ  

 

เช่นเดียวกบัตวัการ  

 

รู้ถึงการกระทําทรมานแล้ว แต่กลับไม่แจ้ง

เจ้าพนักงานผู้มีอํานาจเพื�อป้องกันการ

ทรมาน 

ไมเ่กินหนึ�งเดือน  

 

ไม่เกินหนึ�งพันบาทหรือ ทั �งจํา

ทั �งปรับ  

 

ไม่มาให้ถ้อยคํา หรือไม่ส่งเอกสาร หรือ

หลกัฐาน หรือไมด่ําเนินการใดๆ ตามมาตรา 

38 โดยไม่มีเหตุอนัสมควร  

ไมเ่กินหกเดือน  

 

ไม่เกินหนึ�งหมื�นบาท หรือ ทั �ง

จําทั �งปรับ  

 

 เราจะมีส่วนในการแก้ไขปัญหานี �อย่างไร 

ปัญหาการทรมานจะสามารถแก้ไขได้ด้วยการเปลี�ยนแปลงทศันคตใินการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าที� 

การกําหนดมาตราการป้องกันและติดตามตรวจสอบการทํางาน รวมถึงให้ความร่วมมือในการแจ้งเหตุ

เพื�อให้มีบุคคลที�มีศกัยภาพสามารถเข้าถึงเพื�อระงบัการทรมานได้รวดเร็วที�สุด และหากเกิดการทรมาน

ขึ �นกบัตวัเราพยานหลฐัานในการตรวจสอบสภาพร่างกาย จิตใจ สภาพบาดแผลเป็นพยานหลกัฐานสาํคญั

ในลําดบัต้นของการนําตวัผู้กระทําผิดมาลงโทษ อย่างไรก็ตามแม้จะมีกฎหมายเพื�อป้องกันการทรมานใน

อนาคต การทรมานก็อาจจะดํารงอยู่หากคนในสงัคมยงัเพิกเฉยและไม่ตระหนกัถึงปัญหาดงักลา่ว 

การป้องกันทรมานสามารถเริ� มต้นได้ตั �งแต่วันนี �โดยการร่วมสนับสนับ ร่วมเป็นหนึ� ง

รายชื�อของ 10,000 คนเพื�อเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อต้านการทรมานพ.ศ....... 
ติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ� ม เ ติม ร่ วมลงชื� อไ ด้ที�  antitorture.thailand@gmail.com  

www.naksit.org 


