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คํานําหนังสือ 
 

 คูมือสําหรับเจาหนาที่รัฐฉบับนี้ไดนําหลักการในอนุสัญญาตอตานการทรมาน

มาอธิบายเพื่อใหผูปฎิบัติงานสามารถเขาใจหลักการและเหตุผล  รวมถึงการนําไป

ปฏิบัติเปนแนวทางในการรวมกันยุติการทรมานและปฏิบัติตอผูถูกคุมขังดวยการเคารพ

ศักดิ์ศรีของความเปน มนุษย หลักสิทธิมนุษยชน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในหลักการสากล

ที่วา หามการทรมานอยางเด็ดขาด  

 

 ในนาม คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการรณรงคเพื่อตอตานการทรมานใน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ขอขอบคุณ องคกร The Redress Trust ที่จัด

พิมพคูมือภาษาอังกฤษที่เปนประโยชนฉบับนี้  และขอขอบคุณมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชน

และการพัฒนาที่แปลและจัดพิมพเปนภาษาไทย  ดวยการสนับสนุนของ Association 

for the Prevention of Torture (APT)   โดยทุนสนับสนุนจากสถานทูตสวิสเซอรแลนด

ประจําประเทศไทย     

 

 การจัดแปลและพิมพคูมือฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการรณรงคในวันตอตาน

การทรมานสากล 26 มิถุนายน 2550 เพื่อรวมกันยุติการทรมานทั่วโลก    

 

 

 

     วสันต พานิช 

ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการรณรงคเพื่อตอตานการทรมาน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ    

มิถุนายน พ.ศ. 2550 
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สารบัญ 
 

ก.บทนํา 

ข.บททั่วไป 

1.การทรมานคืออะไร 

2.ใครเปนผูทรมาน 

3.ใครเปนเหยื่อที่ถูกทรมาน 

4.เกิดอะไรขึ้นกับเหยื่อที่ถูกทรมาน 

 

ค.กฎหมายระหวางประเทศและการหามทรมานอยางเด็ดขาด 

1.กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ 

2.หลักกฎหมายสิทธิระหวางประเทศพื้นฐานกับการหามทรมานอยางเด็ดขาด 

3.พันธกรณีของรัฐภาคีที่เกิดขึ้นจากหลักการหามทรมานอยางเด็ดขาด 

4.หลักกฎหมายระหวางประเทศมีผลบังคับใชอยางไร 

5.กลไกสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศที่ใชเกี่ยวกับ หลักการหามทรมานอยางเด็ดขาด  ความรับ

ผิดชอบของรัฐ และการรับผิดทางอาญาของผูทรมาน 

 

ง.มาตรฐานสากล  เรื่องการทรมานกับเจาพนักงานของรัฐ 

1.ความรับผิดชอบทางกฎหมายของเจาพนักงานของรัฐในการปองกันและหามทรมาน 

2.มาตรฐานสากลในการหามทรมานที่เหมาะสําหรับเวลาหรือการปฏิบัติหนาที่บางประการ 

3.มาตรฐานสากลพิเศษกับเจาพนักงานของรัฐ 

 

จ.มาตรฐานสากลในเรื่องการหามทรมานอยางเด็ดขาด 

1.มาตรฐานสากลของการปองกันการทรมาน 
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2.สิทธิในการพบทนายความที่ตนเลือก และเจาพนักงานของรัฐจะปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ได

อยางไร 

3.สิทธิในการพบญาติและเพื่อน และเจาพนักงานของรัฐจะปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ไดอยางไร 

4.สิทธิในการรักษาพยาบาลโดยแพทยและการตรวจรางกาย  และเจาพนักงานของรัฐจะปฏิบัติ

ตามมาตรฐานสากลนี้ไดอยางไร 

5.เจาพนักงานของรัฐปฏิบัติอยางไรไดอีกบางที่จะปองกันการทรมาน 

 

ฉ.สิทธิในการรองเรียนเกี่ยวกับการทรมาน  

1.มาตรฐานสากลเรื่องการรองเรียนหมายถึงอะไร 

2.สิทธิในการรองเรียนเกี่ยวกับการทรมานสําคัญอยางไร 

3.ใครควรมีสิทธิในการรองเรียนเรื่องการทรมานและเมื่อไร 

4.ผูถูกคุมขังและบุคคลอื่น ๆ ควรจะรองเรียนเรื่องการทรมานกับใคร 

5.ผูถูกคุมขังและบุคคลอื่นๆ มีสิทธิในการรองเรียนอยางไร 

6.เจาพนักงานของรัฐจะปฏิบัติตามมาตรฐานนี้อยางไรเพื่อใหผูถูกคุมขังไดรับสิทธิในการรอง

เรียน 

7.เจาพนักงานของรัฐจะตองปฏิบัติอยางไรเพื่อใหเรื่องรองเรียนของผูถูกคุมขังเรื่องการทรมานได

นําไปดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ 

8.เจาพนักงานของรัฐจะตองปฏิบัติอยางไรเพื่อใหเหยื่อที่ถูกทรมานสามารถเขาถึงกลไกการรอง

เรียนไดดีขึ้น 

9.เมื่อสิทธิในการรองเรียนถูกละเมิด 

10.อะไรเปนมาตรฐานสากลเมื่อสิทธิในการรองเรียนถูกละเมิด 

 

ช.การสืบสวนสอบสวนเรื่องการทรมาน 

1.มาตรฐานสากลเรื่องพันธกรณีที่รัฐตองสืบสวนสอบสวนเรื่องการทรมาน 
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2.คําวา “โดยพลัน” หมายความวาอยางไร ในการสืบสวนสอบสวนเรื่องการทรมาน 

3.คําวา “โดยไมฝกใฝฝายใด” หมายความวาอยางไร ในการสืบสวนสอบสวนเรื่องการทรมาน 

4.คําวา “ที่มีประสิทธิภาพ” หมายความวาอยางไรในการสืบสวนสอบสวนเรื่องการทรมาน 

5.เจาพนักงานของรัฐจะตองปฏิบัติอยางไรเพื่อใหการสืบสวนสอบสวนมีประสิทธิภาพได

มาตรฐานสากล 

6.เจาพนักงานของรัฐจะตองปฏิบัติอยางไรเพื่อใหเหยื่อที่ถูกทรมานไดรับการปกปองและทํา

อยางไรที่พวกเขาจะไดรับสิทธิในการมีสวนรวมในการสืบสวนสอบสวน 

7.เจาพนักงานของรัฐจะตองมีมาตรการอยางไรเพื่อใหผูตองขังและผูอื่นไดรับสิทธิที่วาเรื่องรอง

เรียนเกี่ยวกับการทรมานไดมีการสืบสวนสอบสวน 

8.มีนโยบายที่สั่งการหรือเปนกฎระเบียบบังคับหรือไมที่ใหเจาพนักงานของรัฐและเจาหนาที่

ระดับบริหารตองสืบสวนสอบสวนการรองเรียนเรื่องทรมานจากเหยื่อ 

 

ฌ.คาชดเชยและคาเยียวยา: สิทธิของเหยื่อที่ถูกทรมาน 

1.มาตรฐานสากลอะไรบางเกี่ยวกับสิทธิของเหยื่อที่ถูกทรมาน 

2.ความสําคัญของการชดเชยเยียวยาสําหรับเหยื่อที่ถูกทรมานคืออะไรตอเหยื่อและตอสังคมโดย

รวม 

3.มาตรฐานสากลบังคับใชอยางไร 

4.สิทธิของเหยื่อที่ถูกทรมานและความรับผิดชอบของเจาพนักงานของรัฐสัมพันธกันอยางไร 

5.ถาเจาพนักงานของรัฐละเมิดสิทธิของเหยื่อที่ถูกทรมานซึ่งเปนหลักการสากลจะเกิดอะไรขึ้น 

6.เหยื่อที่ถูกทรมานที่ไดรับการชดเชยเยียวยาที่เหมาะสมจะเปนกลไกตรวจสอบไดของเจาพนัก

งานของรัฐ    ไดอยางไร 
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ก. บทนํา 
 

 การทรมานเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รายแรงและเปนอาชญากรรมสากล   

หามไมใหมีการทรมานอยางเด็ดขาดไมวาในสถานการณใด ๆ ภายใตกฎหมายระหวาง

ประเทศ    การหามทรมานอยางเด็ดขาดระบุไวในรัฐธรรมนูญของหลายประเทศทั่วโลก   

แตการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่น ๆ ที่โหดราย  ไรมนุษยธรรม หรือที่ยํา

ยีศักดิ์ศรียังคงเกิดขึ้นในหลายประเทศอยางเปนปกติ    และเราทุกคนตองรวมกันยุติ

การทรมานใหหมดสิ้นไป 

 

 คูมือนี้จัดพิมพขึ้นเปนภาษาอังกฤษโดย The Redress Trust โดยจัดแปลและ

พิมพเปนภาษาไทยดวยการสนับสนุนของ Association for the Prevention of Torture 

(APT)  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงประเทศไทย  โดยทุนสนับสนุนจากสถานทูต

สวิสเซอรแลนดประจําประเทศไทย    การจัดแปลและพิมพคูมือฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของ

การรณรงคในวันตอตานการทรมานสากล 26 มิถุนายน 2550 เพื่อรวมกันยุติการ

ทรมานทั่วโลก   โดยมีจุดประสงคเพื่อตอบคําถามหลักๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการทรมานที่

สัมพันธกับเจาพนักงานของรัฐ 

 

 คูมือนี้ใหขอมูลและเปนหลักปฏิบัติตอเจาพนักงานของรัฐ วาจะสามารถยุติ

การทรมานไดอยางไรในการปฏิบัติหนาที่ประจําวันพวกเขา    เจาพนักงานของรัฐที่

กลายเปนผูปฏิบัติตองอยูกับผูถูกคุมขังอยางจําเจทุกเมื่อเชื่อวัน  ทั้งนี้เจาพนักงานของ

รัฐนั้นหมายถึง เจาหนาที่ในเครื่องแบบ นอกเครื่องแบบ ตํารวจ  เจาหนาที่ราชทัณฑ  

หนวยขาวกรอง เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และอัยการ 

 

 เจาพนักงานของรัฐ เชน ตํารวจที่มีหนาที่รับผิดชอบในการรักษาความสงบ
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เรียบรอย  หนาที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือการปกปองคุมครองสิทธิมนุษยชนและเคารพ

ตอสิทธิสวนบุคคล   อยางไรก็ดีพวกเขาก็ตองตอสูกับอาชญกรรมและการกระทําที่ผิด

กฎหมาย   ซึ่งตรงนี้ทําใหพวกเขาตกอยูในภาวะสุมเสี่ยงที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชนตอ

บุคคลได   ตัวอยางคือการใชกําลังอาวุธ  การใชวิธีการนอกกฎหมาย  ซึ่งอาจจะ

เปนการทรมาน  เพื่อใหไดคําสารภาพหรือขอมูลจากผูตองสงสัยในระหวางการการ

สืบสวนสอบสวนคดีอาชญกรรม   ความขัดแยงเกิดขึ้นระหวางการรักษาไวซึ่งกฎหมาย

และอีกดานหนึ่งตองเคารพสิทธิมนุษยชน   เจาพนักงานของรัฐที่ไดรับการฝกฝนและ

สามารถปฏิบัติหนาที่ดวยการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนจึงเปนสิ่งที่สําคัญในการปกปอง

รักษาความสงบเรียบรอยไวไดและในขณะเดียวกันก็ใหการคุมครองสิทธิของประชาชน

ได 

 

ข. บททั่วไป 
 

1.การทรมาณคืออะไร ? 

 

 การทรมานคือการกระทําที่ทําใหไดรับความเจ็บปวดทางรางกายหรือจิตใจ 

หรือความทุกขทรมานของบุคคลโดยการสั่งการหรือการยินยอมโดยเจาพนักงานของรัฐ 

ดวยวัตถุประสงคเพื่อใหไดขอมูล  หรือเพื่อทําโทษหรือการขมขู   ความหมายของการ

ทรมานไดรับการยอมรับในทางสากลแลวในกฎหมายระหวางประเทศและในอนุสัญญา

ระหวางประเทศวาดวยการตอตานการทรมาน และการปฏิบัติอยางโหดราย  ไร

มนุษยธรรมหรือการปฏิบัติหรือลงโทษที่ลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  ดังใหความหมาย

ไวดังนี้ 
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“ การทรมาน หมายถึง การกระทําใดก็ตามโดยเจตนาที่ทําใหเกิดความเจ็บปวด

หรือความทุกขทรมานอยางสาหัสไมวาทางกายหรือทางใจตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  

เพื่อความมุงประสงคที่จะใหไดมาซึ่งขอสนเทศหรือคําสารภาพจากบุคคลนั้นหรือ

จากบุคคลที่สาม  การลงโทษบุคคลนั้น  สําหรับการกระทําซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคล

ที่สามกระทําหรือถูกสงสัยวาไดกระทํา  หรือเปนการขมขูใหกลัวหรือเปนการบังคับ

ขูเข็ญบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม  หรือเพราะเหตุผลใดๆ  บนพื้นฐานของการเลือก

ปฏิบัติ  ไมวาจะในรูปใด  เมื่อความเจ็บปวดหรือความทุกขทรมานนั้นกระทําโดย  

หรือดวยการยุยงหรือโดยความยินยอม  หรือรูเห็นเปนใจของเจาพนักงานของรัฐ  

หรือของบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงทางการ  ทั้งนี้ไมรวมถึงความเจ็บ

ปวดหรือความทุกขทรมานที่เกิดจาก  หรืออันเปนผลปกติจาก หรืออันสืบเนื่องมา

จากการลงโทษทั้งปวงที่ชอบดวยกฎหมาย” 1 

 

 หามทรมานทั้งทางรางกายและทางจิตใจอันเปนสาเหตุใหเกิดความเจ็บปวด   

การกระทําที่ถือวาเปนการทรมาน ไดแก  การตี การดึงถอดเล็บ  การเผารนไฟ การใช

การจี้กระแสไฟฟา  การแขวนรางกาย  การทําใหขาดอากาศหายใจ  การบังคับใหอยูใน

แสงสวาง ในภาวะเสียงดัง  ในที่ที่มีความรอนหรือความหนาว  การละเมิดทางเพศ  เชน

การขมขืน หรือการละเมิดทางเพศอื่น ๆ   การบังคับใหใชยาในระหวางการถูกคุมขัง

หรือสถานบําบัดโรคทางจิตเวช  การบังคับไมใหพัก ใหอดนอน หรือใหอดอาหาร    การ

ขาดสุขอนามัยที่ดีพอ  การไมไดรับการรักษาพยาบาล  การขังเดี่ยว หรือ การทําใหไมมี

ความรูสึก  การควบคุมตัวในสถานที่ไมสามารถระบุได ถึงสถานที่หรือเวลา  การขมขูวา

จะทรมานหรือฆาญาติใหตาย  การปลอยทิ้งหรือการขูดวยการจําลองการถูกฆา 

 

 การกระทําที่ไมถึงกับเปนการทรมานก็หามเชนกัน      เชนการปฏิบัติที่มี

ลักษณะโหดรายไรมนุษยธรรม และเปนการละเมิดหรือการลงโทษที่ลดศักดิ์ศรีความ

 1คําแปล กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ 
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เปนมนุษย     มีความแตกตางกันในระหวางการทรมานกับการปฏิบัติที่โหดราย    

กลาวคือถาเจาพนักงานของรัฐปฏิบัติบางอยางที่ยังไมถือวาเปนการทรมานคือยังไมเปน

สาเหตุใหมีความเจ็บปวดทางดานรางกายและจิตใจในระดับที่ถือวาเปนการทรมาน    

ดังนั้นการปฏิบัติเชนนั้นไมใชการทรมานแตเปนการปฏิบัติหรือลงโทษอื่นที่โหดราย ไร

มนุษยธรรม หรือที่ยํายีศักดิ์ศรี  เชนการบังคับใหมีการนอนลามโซ  ในหองขัง หรือการ

ใสกุญแจมือ  ถาการกระทํานั้นไมใชการทรมาน (เชน เพื่อใหไดคําสารภาพหรือขอมูล   

หรือเพื่อเปนการลงโทษเพื่อใหไดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือการสงสัยหรือการขมขู)   เปนเพียง

การปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดราย      ไรมนุษยธรรม  หรือที่ยํายีศักดิ์ศรีเทานั้น  

ยกตัวอยางเชน  การเปดไฟใหสวางตลอด 24 ชั่วโมง โดยอางวาเปนระเบียบ เปนตน 

 

2.ใครเปนผูทรมาน ? 

 

ในกฎหมายระหวางประเทศ  ความหมายของการทรมานเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการ 

 กระทําที่มีความมุงประสงคของทางการ คือ เจาพนักงานของรัฐที่เปนผูที่กระ

ทําเองหรือปลอยใหเหตุการณเชนนี้เกิดขึ้น  ทั้งๆ ที่กลไกของรัฐตามปกติแลวควรที่จะ

หาม  ปองกัน สอบสวน และฟองดําเนินคดีตอการกระทํานั้นได แตกลับไมดําเนินการ     

ดังนั้นการทรมานจึงไมใชการทํารายรางกายที่เปนการสวนตัว  เชนคดีแกงอาชญกรรม

ทั่วไป   หรือเปนการกระทําระหวางบุคคลหนึ่งกับอีกคนหนึ่งเทานั้น  เจาหนาที่ของรัฐ

เปนบุคคลที่มีภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากรัฐ  เชน เจาหนาที่ตํารวจ เจาหนาที่

ทหาร ขาราชการแพทย  เจาหนาที่ราชทัณฑ  รวมทั้งหมดเรียกวาเจาพนักงานของรัฐ    

 

 อยางไรก็ดี การทรมานสามารถเกิดขึ้นไดในบริบทที่กวางกวา  ยกตัวอยาง

เชน  ผูมีอิทธิพลที่มีอํานาจในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง  หรือภายใตเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งจน

เหมือนมีอํานาจตามกฎหมาย  (เชน ขุนศึกหรือกองกําลังติดอาวุธที่ควบคุมพื้นที่บาง



¬ÿµ‘°“√∑√¡“≥ 

12

สวนในประเทศ)   ถาบุคคลเหลานี้ทําหนาที่เปนเหมือนเจาพนักงานของรัฐ  การกระทํา

ของพวกเขาก็เปนการทรมานที่ถือไดวาเปนการกระทําของเจาพนักงานของรัฐ หรือ

บุคคลที่กระทําไปโดยอํานาจของเจาพนักงานของรัฐ  และสามารถจะเกิดขึ้นไดเมื่อเกิด

ภาวะสงครามหรือกลุมกองกําลังกบฏ ที่สามารถสรางรัฐบาล และมีอํานาจเหมือนดัง

รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือรัฐบาลที่มีอํานาจชอบธรรม 

 

3.ใครเปนเหยื่อที่ถูกทรมาน 

 

 เหยื่อหมายถึงบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ไดรับบาดเจ็บทางรางกายและหรือจิตใจ 

ไดรับความทุกขทรมานใจ  การสูญเสียทรัพย หรือการละเมิดสิทธิทางกฎหมายพื้นฐาน

อันเนื่องมาจากการทรมาน   เหยื่อหมายรวมถึงบริวารและหรือสมาชิกของครอบครัว

หรือบุคคลในบานเดียวกันกับเหยื่อ ที่ไดรับผลทางดานรางกาย จิตใจ และทางเศรษฐกิจ

ไปดวย อาจเรียกเหยื่อวาผูรอดชีวิตจากการทรมานก็ได  จากประสบการณพบวาเหยื่อ

ที่ถูกทรมานอาจเปนใครก็ไดไมวาจะเปนอายุเทาไร เพศอะไร สัญชาติใด หรือมีความคิด

เห็นทางการเมืองแบบใด 

 

4.เกิดอะไรขึ้นกับเหยื่อหรือผูรอดชีวิตจากการถูกทรมาน 

 

 มุมมองที่เลวรายที่สุดของการทรมานคือการที่รัฐมีสวนรวมดวย  รัฐซึ่งควร

เปนกลไกในการคุมครองปกปองสิทธิของบุคคล  แตเจาหนาที่ของรัฐกลับละเมิดการใช

อํานาจของตนเอง  เปนผูกระทําผิดรายแรงดวยตนเอง  สําหรับเหยื่อนั้นประสบการณที่

ไดนั้นคาดไมถึง     และถายิ่งไมมีหนทางที่จะรองเรียนหรือขอความชวยเหลือได  ผูกระ

ทําผิดก็จะกลายเปนบุคคลที่แตะตองไมไดและลอยนวลได   และก็จะเปนสาเหตุใหแกไข

ปญหาการทรมานไมงายนัก 
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 การทรมานเปนการกระทําที่โหดรายที่บอยครั้งแตกลับไมใหความสําคัญ  ทํา

ใหสงผลกระทบอยางรุนแรง ระยะยาวทางดานรางกายและจิตใจอยางแสนสาหัส    ซึ่ง

สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอสภาพรางกายและจิตใจหลังการถูกทรมานอยางมาก  

วิธีการใด ๆ ที่จะรักษาใหผูรอดชีวิตหายจากความทุกขทรมานจึงเปนเรื่องที่ยากมาก 

 

 ในทางกลับกันในการเรียกรองความเปนธรรมเกิดขึ้นไดโดยการสรางความ

เขมแข็งใหกับเหยื่อผูรอดชีวิตจากการทรมานผูที่ทรมานจะตองเปนผูที่อธิบายการกระ

ทําของตนและตองแกไขตนเองดวย    สิ่งที่สําคัญที่สุดในการฟนฟูใหเหยื่อผูรอดชีวิต

จากการทรมานคือการยอมรับผิดตอสาธารณะ  จากเจาพนักงานของรัฐคนนั้นวาไดกระ

ทําสิ่งที่เลวรายลงไป  และผูกระทําควรไดรับการลงโทษ  นํามาสูกระบวนการยุติธรรม  

การมีผูรับผิดชอบตอสิ่งที่เกิดขึ้นจะเปนการเยียวยารักษาจิตใจของผูถูกกระทํา และชวย

ยุติวงจรการทรมานไปไดดวย 

 

ค. กฎหมายระหวางประเทศและการหามทรมาน

อยางเด็ดขาด 
 

1.กฎหมายระหวางประเทศคืออะไร 

 

 กฎหมายระหวางประเทศเปนการสรางกฎระเบียบขึ้นโดยการเขียนเปนกติกา

ที่มีรัฐภาคีสมาชิกเปนผูเห็นชอบ เพื่อรับรองและเคารพสิทธิมนุษยชน  เคารพสิทธิ

ความเปนมนุษย   กฏหมายสิทธิมนุษยชนเปนความรับผิดชอบตามกฎหมายของรัฐที่

จะตองดําเนินการเปนการเฉพาะ  หามไมใหมีการกระทําบางอยางเกิดขึ้น  เชน การ

ทรมาน  และการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดรายไรมนุษยธรรมหรือที่ยํายีศักดิ์ศรี 
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 มาตรฐานหรือหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานนี้เราเรียกวา หลักสิทธิมนุษยชน

สากล 

 

 ทั้งกติการะหวางประเทศและขอตกลงในระดับภูมิภาค   มาตรฐานดานสิทธิ

มนุษยชนเหลานี้ไดรับการพัฒนามาตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ในระดับสากลนั้น

จะเปนการตรวจสอบโดยระบบกลไกขององคการสหประชาชาติ ขณะที่ในระดับภูมิภาค

จะมีกลไกระดับภูมิภาคเชน องคการรัฐอเมริกา  สภายุโรป และสหภาพแอฟริกัน 

เปนตน  

 

2.อะไรคือมาตรฐานสากลที่เกี่ยวกับการหามทรมานอยางเด็ดขาด 

 

 การหามทรมานนั้นถือเปนการหามอยางเด็ดขาด โดยไมมีขอยกเวนใดๆ  

เปนหลักการของกฎหมายระหวางประเทศทั้งในฉบับที่เกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง  ยกตัวอยางเชน  มาตราที่ 5 ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  

มาตรา  7 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง   มาตรา 1 

ของอนุสัญญาตอตานการทรมาน  กติกายุโรปเรื่องการปกปองคุมครองสิทธิมนุษยชน

และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน  มาตราที่ 5 ของกติการะหวางประเทศของภูมิภาคอเมริกาใน

เรื่องสิทธิมนุษยชน   และมาตราที่  5 ของกฎบัตรระหวางประเทศของภูมิภาคแอฟริกา   

ในบรรดาคําตัดสินจํานวนมากของศาลระหวางประเทศมีตัวอยางสองกรณีที่แสดงให

เห็นวา ทรมานนั้นเปนเรื่องที่หามโดยเด็ดขาด  หรือแมแตศาลสิทธิมนุษยชนระหวาง

ประเทศ เชนในศาลสิทธิมนุษยชนของยุโรปกลาววา 

 

 แมในสถานการณที่เลวรายที่สุด เชนการตอสูกับกลุมกอการราย และกลุมอา

ชญกรรม กติกาของสภายุโรป ไดหามไมใหมีการทรมานอยางเด็ดขาด  และการ
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หามปฏิบัติหรือลงโทษอยางโหดราย ไรมนุษยธรรม และยํายีศักดิ์ศรีอยางเด็ดขาด

เชนกัน 

 

 ศาลอาญาระหวางประเทศสําหรับการพิจารณาคดีเหตุการณในอดีตของ

ประเทศยูโกสลาเวีย ไดระบุวา 

 

 เพราะการคุมครองไมใหมีการทรมานนั้นมีความสําคัญซึ่งกลายมาตรฐานขั้น

พื้นฐานของสังคมโลก  ยิ่งไปกวานั้น  การหามทรมานอยางเด็ดขาดนั้นจะสามารถ

สรางความเปลี่ยนแปลงไดอันเปนสัญญาณตอประชาคมโลกวา บุคคลที่มีอํานาจ

หนาที่นั้น ตองดําเนินการหามไมใหมีการทรมานโดยเด็ดขาด  สิ่งนี้เปนสิ่งที่จะไมมี

ใครลิดรอนไปได 

 

 การหามทรมานอยางเด็ดขาดหมายรวมถึงการหามแมในสถานการณที่เจา

หนาที่ระดับผูบังคับการหรือเจาพนักงานของรัฐสั่งใหทํา  คําสั่งการนั้นเปนคําสั่งที่ผิด

กฎหมาย    และไมสามารถที่จะบอกไดวาเปนการปองกันตัว  เพราะการหามทรมาน

เปนหลักกฎหมายระเบียบประเพณีสากลและเปนที่ยอมนรับในกฎหมายระหวาง

ประเทศ  และกฎหมายกติกาในภูมิภาคตาง ๆ  ไมมีใครทีจะสามารถกระทําการทรมาน

ไดอยางถูกกฎหมาย 

 

 ไมเหมือนกับหลักสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพอื่นๆ ที่อาจมีการกําหนดตาม

กฎหมายไววาสามารถจํากัดหรือลิดรอนในเวลาหรือเหตุการณที่ระบุไว  เชนระหวาง

สงคราม หรือระหวางที่ประกาศภาวะฉุกเฉิน   ขอหามการทรมานอยางเด็ดขาดไม

สามารถลิดรอนไดดวยการอางความชอบธรรมใดๆ  การทรมานในทุกเวลาและทุก

สถานการณเปนสิ่งที่จะกระทํามิได    ดวยเหตุผลนี้การหามทรมานจึงตองเด็ดขาด   ใน
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สถานการณสงครามหรือสงครามการเมือง หรือสภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นจนทําใหเกิดเปน

ความชอบธรรมในการจํากัดสิทธิมนุษยชนพื้นฐานอื่น   การหามทรมานก็ไมสามารถที่

จะงดเวนไดหรือยกเลิกไปได 

 

 ในรัฐที่หามทรมาน แตตกอยูในสภาวะที่ไมมั่นคง มีกลุมกบฎหรือประกาศเปน

ภาวะฉุกเฉิน  เจาพนักงานของรัฐอาจแกไขกฎหมายภายใตหรือสรางมาตรการพิเศษ

ใดๆ เพื่อความปลอดภัยหรือดวยเหตุผลในเรื่องความมั่นคงภายใน  หรือในกรณีมี

มาตรการตอตานการกอการราย   แมวากฎหมายภายในจะไมไดรับการแกไขอยางเปน

ทางการ  เจาพนักงานของรัฐก็จะทําเปนไมรูไมเห็นกับการทรมานที่อาจเกิดขึ้นกับผูตอง

สงสัยไมได 

 

 อยางไรก็ตาม  ไมมีขอยกเวนใดๆ ในกฎหมายระหวางประเทศ  ที่ยกเวนใหมี

การทรมานได ไมวาจะในสถานการณใดๆก็ตาม   สิ่งที่ตามมาก็คือผูที่ถูกกลาวหาวามี

สวนรวมในการทรมาน แมวาจะระบุวา “กําลังทําสงครามตอตานการกอการราย” ก็ถูก

ฟองดําเนินคดีได  กฎหมายระหวางประเทศไมยอมรับ “สิทธิในการทรมาน” ไมวาใน

สถานที่ใด เวลาใด ไมวาจะอยูในภาวะสงครามหรือสถานการณไมสงบใดๆ ซึ่งรวมถึง

สถานการณการตอตานการกอการรายดวย 

 

3. พันธกรณีของรัฐภาคีที่เกิดขึ้นจากหลักการหามทรมานอยางเด็ดขาด 

 

 การหามทรมานอยางเด็ดขาดนั้น รัฐภาคีสมาชิกจะตองดําเนินการดังนี้ 

 

 - รัฐภาคีตองปองกันไมใหมีการทรมานในอาณาเขตของรัฐตน  ทุกรัฐจะตอง

ปฏิบัติอยางเครงครัดเพื่อปองกันการทรมาน  ยกตัวอยางเชน ระบุไวอยางชัดเจน



°“√· «ßÀ“°“√™¥‡™¬„Àâ·°àºŸâ√Õ¥™’«‘µ®“°°“√∑√¡“π 

17

ในกฎหมายภายในประเทศและบังคับไมใหมีการทรมานอยางเด็ดขาด  รวมทั้งกฎ

หรือระเบียบขอบังคับตาง ๆ ที่ปองกันไมใหมีการทรมานใหสอดคลองกับหลัก

กฎหมายระหวางประเทศ 

 - เมื่อมีการทรมานเกิดขึ้น  ตองดําเนินการเพื่อใหแนใจวาเรื่องรองเรียนสิ่งที่

เกิดขึ้นนั้น ผูถูกทรมานจะไดรับโอกาสในการรองเรียนขอความเปนธรรมโดยไมถูก

ทําใหตกเปนเหยื่อซําสอง 

 - เมื่อมีการรองเรียนเรื่องการทรมานนั้น  รัฐภาคีตองสืบสวนสอบสวนอยาง

เต็มที่ โดยพลัน เปนอิสระและอยางมีประสิทธิภาพ 

 - เมื่อมีการสืบสวนสอบสวนขอกลาวหาวามีการทรมานเกิดขึ้นแลวนั้น  รัฐ

ภาคีจะตองมีสวนรับผิดชอบทางกฎหมายในการนําคนผิดมาลงโทษอยางเปนธรรม

ตามกฎหมาย และใหเหยื่อสามารถไดรับการชดเชยเยียวยาอยางเหมาะสม 

 

4. หลักกฎหมายระหวางประเทศมีผลบังคับใชอยางไร 

 

 เมื่อรัฐมีสวนรับผิดชอบตอการกระทําที่ผิดกฎหมายของเจาพนักงานของรัฐ  

เจาพนักงานของรัฐไมวาจะกระทําไปโดยนโยบาย หรือความลมเหลวในการปองกันการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน  หากไดเขาไปละเมิดกฎหมายระหวางประเทศ  แลวรัฐตองรับผิด

ชอบตอการกระทําหรือละเวนกระทําโดยบุคคลหรือโดยกลุมเหลานั้น เพราะถือวาเปน

การกระทําของรัฐ    ถาขอเท็จจริงเปนการกระทําในการสั่งการ หรือการชี้แนะหรือการ

ควบคุมของรัฐนั้น  ถารัฐลมเหลวในการปองกันหรือตอบสนองตอกรณีการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนดังนั้นรัฐตองมีความรับผิดชอบดวย 

 

 ดังนั้นรัฐจึงมีพันธกรณีทางกฎหมายในการจัดหาใหมีการชดเชยเยียวยาตอ

เหยื่อที่ถูกละเมิดอยางมีประสิทธิภาพโดยการใหการเยียวยาภายในประเทศทั้งระหวาง
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ชวงเวลาสันติภาพและสงคราม และภาวะฉุกเฉิน  ถาไมมีการเยียวยาหรือรัฐไมสามารถ

จัดหาใหไดอยางทันทีและ ไมมีคาชดเชยอยางเพียงพอรัฐภาคีนั้นไดผิดสัญญาและ

ละเมิดพันธกรณีระหวางประเทศ    อีกทั้งรัฐตองสืบสวนสอบสวนขอกลาวหาที่วามีการ

ทรมานเกิดขึ้น   และตองดําเนินคดีและลงโทษ  ผูถูกกลาวหาวาเปนผูละเมิด   และรัฐ

ตองจัดหาคาชดเชยแกเหยื่อ   ถารัฐลมเหลวที่จะทําตามสัญญาหรือผิดสัญญาเทากับวา

ละเมิดพันธกรณีระหวางประเทศและตอองคการระหวางประเทศดวย    รัฐอื่นสามารถ

แทรกแซงไดภายใตกฎหมายระหวางประเทศ  วิถีทางบางอยางที่รัฐจะรับผิดชอบจะได

กลาวตอไป   

 

 ที่สําคัญคือ  การทรมานนําไปสูการรับผิดชอบทางแพงและทางอาญาของ

บุคคลโดยสวนตัวดวย   บางครั้งรัฐพยายามที่จะคุมครองปกปองการทรมาน โดยกําหน

ดกฎหมายนิรโทษกรรมที่ใหตํารวจ  ทหาร และบุคคลอื่นๆ ไมตองรับผิดในการกระทํา

นั้น ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือ ในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง  อยางไรก็ตาม 

กฎหมายระหวางประเทศไมยอมรับใหมีกฎหมายนิรโทษกรรม เพราะทําใหดูเหมือน

วาการทรมานกลายเปนการกระทําที่ถูกกฎหมาย  หลังจากเกิดเหตุไปแลวรัฐบาลใหม

ไมควรจะยอมรับกฎหมายนิรโทษกรรมใดๆ  ผูกระทําผิดตองถูกนํามาดําเนินคดีตาม

กฎหมายไมวาเวลาเกิดเหตุการทรมานจะผานนานแคไหนก็ตาม ไมมีกฎหมายใดก็ตาม

ที่จะลบลางการกระทําผิดไปได 

 

 ยิ่งไปกวานั้น ไมเหมือนกับการกระทําผิดกฎหมายอื่นๆ รัฐมักจะปลอยใหแต

ละรัฐดําเนินคดีกับการกระทําความผิดเหลานั้นเอง  แตผูถูกกลาวหาวาทรมานสามารถ

ถูกดําเนินคดีไดทุกแหงหนในโลกไมวาบุคคลนั้นจะอยูที่ไหน   การหามทรมานอยางเด็ด

ขาดเปนการสรางเขตอํานาจศาลที่เปนสากล  (Universal Jurisdiction)  การทรมานเปน

อาชญกรรมสากล  และถาผูถูกกลาวหาวาทรมานในประเทศหนึ่ง ถูกพบตัวในอีก
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ประเทศหนึ่ง  เจาพนักงานของรัฐในประเทศที่สองสามารถที่จะฟองรองดําเนินคดีผูกระ

ทําผิดได     แมวาผูที่ถูกกลาวหาจะไมไดกระทําการละเมิดในประเทศนั้นก็ตาม   หลัก

ขอบเขตอํานาจศาลสากลชวยใหหลักการหามทรมานอยางเด็ดขาดเปนจริงได   เพราะ

การยกเวนกฎปกติของเขตอํานาจศาลในเขตดินแดนที่ใหดําเนินคดีของศาลมีในเฉพาะ

อาณาเขตของรัฐตนเทานั้น   หลักการนี้ทําใหผูถูกกลาวหาวาทรมานผูอื่นสามารถถูก

ฟองรองไดในที่ไหนก็ไดที่พบตัว   ถาไมถูกสงกลับเปนผูรายขามแดนมาดําเนินคดีอีกรัฐ

หนึ่ง    

 

 กรณีตัวอยางที่มีชื่อเสียง คือกรณี นายพลปโนเช   ซึ่งถูกจับกุมที่ประเทศ

อังกฤษในขอหาทรมานที่กระทําในประเทศชิลี  เขาถูกสงตัวเปนผูรายขามแดนไปยัง

ประเทศสเปนเพื่อดําเนินคดีตอการทรมานเหยื่อชาวสเปน   หรือในกรณีที่มีการดําเนิน

คดี ตัดสินลงโทษ และจําคุกขุนศึกชาวอัฟกานิสถาน นายฟายาดี ซาดัด ในประเทศ

อังกฤษ ผูซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับการทรมานในประเทศอัฟกานิสถาน  ขณะที่นายฟายาดี 

ซาดัดเขาพักอาศัยอยูในประเทศอังกฤษ  และไมมีประเทศใดขอรับเขากลับไปเปนผูราย

ขามแดน 

 

5.กลไกสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศที่ใชเกี่ยวกับ หลักการหามทรมานอยาง

เด็ดขาด  ความรับผิดชอบของรัฐ และการรับผิดทางอาญาของผูทรมาน 

 

 กลไกระหวางประเทศมีมากมาย  บางกลไกเกิดจากสนธิสัญญาดานสิทธิ

มนุษยชน เพื่อชวยใหเกิดการตรวจสอบ  บังคับใช เพื่อใหมีการคุมครองสิทธิมนุษยชน  

รวมถึงการหามไมใหเจาพนักงานของรัฐทรมานอยางเด็ดขาด  กลไกอื่นๆ เปนกลไกที่

จัดตั้งขึ้นโดยตรง โดยองคการสหประชาชาติ  
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 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ (United Nations 

Commission on Human Rights)    มีการประชุมทุกปเพื่อพิจารณา  ตรวจสอบ และ

รายงานตอสาธารณะในเรื่องเกี่ยวกับสถานการณสิทธิมนุษยชน ในประเทศที่มีการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งมีผูแทนพิเศษฯ รับผิดชอบ หรือมีผูแทนพิเศษฯ ในแตละหัวขอ

รายงานสถานการณสิทธิมนุษยชนในหัวขอหรือประเด็นเฉพาะ   ผูแทนพิเศษฯ เหลานี้

จะจัดทํารายงานใหกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนทั้งในแงกฎหมาย  การบริหาร

จัดการ และการกระทําอันเกี่ยวกับการทรมานดวย 

 

 คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการฯ ตรวจสอบที่ตั้งขึ้นตามกรอบกติกา

ระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน จะทําการตรวจสอบการนํากติการะหวางประเทศ

แตละฉบับไปบังคับใชในรัฐภาคีสมาชิก   คณะกรรมการของกติการะหวางประเทศเหลา

นี้แตละคณะประกอบไปดวยผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการยอมรับในการทํางานดานสิทธิมนุษย

ชน และไดรับการคัดเลือกจากรัฐภาคีสมาชิกของกติการะหวางประเทศฉบับนั้นๆ    มี

คณะกรรมการฯ ที่สําคัญสองชุดในสวนที่เกี่ยวกับการทรมาน คือ คณะกรรมการฯของ

อนุสัญญาวาดวยการตอตานการทรมาน ที่แตงตั้งขึ้นเพื่อตรวจตราการบังคับใช

อนุสัญญาการตอตานการทรมานทุกรูปแบบ (CAT)   และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

ที่ตรวจสอบการบังคับใชกติกาสากลวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  

(ICCPR) คณะกรรมการฯเหลานี้จะตรวจสอบรายงานโดยระบุวาการบังคับใชกฎหมาย

ภายใตอนุสัญญาฉบับนี้ไดผลอยางไร  โดยดูที่กฎหมาย การปฏิบัติของเจาพนักงานของ

รัฐ  และการรองเรียนของผูถูกละเมิด   ซึ่งรัฐภาคีสมาชิกยินยอมใหคณะกรรมการฯมี

อํานาจในการตั้งคําถามในเรื่องเหลานี้   (ในระดับภูมิภาค มีองคกรรัฐในภูมิภาคอเมริกา  

สภายุโรป    และสหภาพแอฟริกา ที่ไดกอตั้งสถาบันดานสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค

เพื่อรับเรื่องรองเรียนรายบุคคลไดดวย 
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 สวนกลไกอื่นๆ นั้นเปนการทํางานในแงความรับผิดชอบทางอาญาที่เกิดขึ้นใน

เหตุการณการละเมิดสิทธิมนุษยชน   เชน ศาลอาญาระหวางประเทศที่ฟองรองดําเนิน

คดีกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รายแรงเปนอาชญกรรมระหวางประเทศ  รวมทั้งการ

ตั้งศาลอาญาพิเศษคดีอดีตยูโกสลาเวีย และกรณีโรวันดา 

 

ง. มาตรฐานสากล  เรื่องการทรมานกับเจาพนัก

งานของรัฐ 
 

1.ความรับผิดชอบทางกฎหมายของเจาพนักงานของรัฐในการปองกันและหาม

การทรมาน 

 

 พันธกรณีขั้นพื้นฐานของรัฐและของเจาพนักงานของรัฐ คือการงดเวนการ

ทรมานโดยไมใหมีการกระทําดังกลาวทั้งโดยรวมกระทําหรือไมดําเนินการเอาผิดผูกระ

ทํา  ยิ่งไปกวานั้นพันธกรณีนั้นมีขอบเขตกาวไปถึงการปองกันไมใหผูสมรูรวมคิด  ผูใต

บังคับบัญชา กระทําการทรมานดวย   ถาการทรมานเกิดขึ้นโดยเจาพนักงานของรัฐ

สมควรที่จะมีการดําเนินการอยางจริงจังกวาการดําเนินการในกรณีอาชญกรรมธรรมดา

อื่นๆ   โดยรัฐมีภาระหนาที่ในการสืบสวนสอบสวน คนหาตัวผูกระทําความผิด และนํา

มาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม  ขอบเขตอํานาจศาลทางสากลยอมใหเจาพนักงาน

ของรัฐในทุกประเทศมีหนาที่คนหาผูถูกกลาวหาวากระทําผิดในขอหาการทรมาน  ใคร

ก็ตามที่มาปรากฏตัวอยูในเขตอํานาจศาลของรัฐภาคี  รัฐภาคีก็มีพันธกรณีในการฟอง

รองคดีและการสงผูรายขามแดนดวย เหมือนกรณีโจรสลัด  ผูทรมานไมควรที่จะมีที่หลบ

หนีไปไดเชนเดียวกัน 
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2. มาตรฐานสากลในการหามทรมานที่เหมาะสําหรับเวลาหรือการปฏิบัติหนาที่

บางประการเทานั้นหรือ 

 

 กฎระเบียบ มาตรฐาน หรือหลักการเกี่ยวกับการหามทรมานอยางเด็ดขาด

ตองบังคับใชในทุกเวลาและกับเจาพนักงานของรัฐทุกหนวย ในทุกสถานการณและ

โอกาส ไมวาจะเจาพนักงานของรัฐหรือบุคลากรตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมาย  

ดังนั้นทหารที่กําลังทําสงครามกับอีกรัฐหนึ่ง  หรือในการตอสูดวยอาวุธในประเทศ ก็ไม

แตกตางจากตํารวจ หรือเจาพนักงานของรัฐที่ทํางานทุกวันในสภาวะปกติ 

 

 การหามทรมานไมสามารถยืดหยุนผอนปรนได และไมสามารถที่จะโนมเอียง

ไปเพื่อใหสอดคลองกับการทําสงครามตอสูกับการกออาชญกรรมหรือตอกลุมติดอาวุธ

ใดๆ   การรักษาความมั่นคงไมควรเปนขออางเพื่อความชอบธรรมในการทรมาน ซึ่ง

หมายรวมถึงการทําสงครามตอตานการกอการรายดวย 

 

3.มาตรฐานสากลพิเศษกับเจาพนักงานของรัฐ 

 

 มีมาตรฐานสากลที่สําคัญอยูหลายประการ  ซึ่งไดยอบรับเปนมาตรฐานใน

ระบบกฎหมายสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ  ซึ่งหมายรวมถึง ประมวลกฎ

ปฏิบัติของเจาพนักงานของรัฐ (Code of Conduct for Law Enforcement Officers) 

หลักเกณฑมาตรฐานขั้นตําสุดของการปฏิบัติตอผูตองขัง (Standard Minimum Rules 

for the Treatment  of Prisoners)  หลักการขั้นตําในการปฏิบัติตอนักโทษในเรือนจํา 

(Basic Principles for the Treatment of Prisoners) หลักการปองกันบุคคลทุกคนจาก

การถูกคุมขังและการจําคุกในทุกกรณี (Body of Principles for the Protection of All 

Persons under any Form of Detention or Imprisonment) และหลักการพื้นฐานใน
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การใชอาวุธหรือใชกําลัง โดยเจาหนาที่บังคับใชกฎหมาย ( Basic Principles on the 

Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officers) 

 

 มาตรฐานสากลเหลานี้จัดทําเพื่อใหรัฐนําไปเปนหลักปฏิบัติในกฎหมายภายใน

และในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานของรัฐ   ประมวลกฎปฏิบัติฯ ระบุวา “เจาพนัก

งานของรัฐจะตองปฎิบัติหนาที่ตามกฎหมาย  โดยการใหบริการแกสาธารณะและ

คุมครองบุคคลจากการกระทําใดๆที่ผิดกฎหมาย”   และระบุอีกวา  “เจาพนักงานของรัฐ

จะตองเคารพและปกปองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและรักษาไวซึ่งสิทธิมนุษยชนของทุก

คน” 

 

 “ไมมีเจาพนักงานของรัฐที่จะรวมหรือยอมใหมีการทรมานและการปฏิบัติหรือ

การลงโทษอื่นที่โหดรายไรมนุษยธรรม หรือที่ยํายีศักดิ์ศรี เกิดขึ้น หรือมีคําสั่งการ

ของผูบังคับบัญชาในภาวะสงคราม  การรักษาความสงบเรียบรอยภายใน  ความ

ไมมั่นคงในทางการเมือง หรือสภาวะฉุกเฉินเพื่อเปนความชอบธรรมในการกระทํา

การทรมานและและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดรายไรมนุษยธรรม หรือที่ยํา

ยีศักดิ์ศรีได” 

 

 มาตรฐานสากล  หลักการ  และแนวทางการปฏิบัติเหลานี้มักอางอิงถึงกติกา

ระหวางประเทศหลายฉบับที่ใชเปนแนวทางการตรวจสอบวามีการทรมานหรือไมในรัฐ

ใดรัฐหนึ่ง  หรือการรับเรื่องรองเรียนรายบุคคล  ดังนั้นแมวา มาตรฐานสากลเหลานี้จะ

ไมเปนกฎหมายระหวางประเทศแตมีความสัมพันธกัน และสามารถใชไดในการตีความ

หมายถึงพันธกรณีที่เกิดขึ้นทั้งโดยรัฐและโดยเจาพนักงานของรัฐ 
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จ. มาตรฐานสากลในเรื่องการปองกันการทรมาน 
 

1. มาตรฐานสากลของการปองกันการทรมาน 

 

 ในหลายประเทศผูถูกคุมขังมักจะไมไดรับการติดตอหรือถูกปฏิเสธไมใหญาติ

เขาพบ หรือไมใหพบกับทนายความคนที่เขาตองการพบ  หรือไมแจงใหญาติทราบวาผู

ถูกคุมขังอยูที่ไหน  และไมใหศาลมีบทบาทในการตรวจสอบความชอบธรรมในการ

ควบคุมตัวตามกฎหมาย หรือหามทําคํารองคัดคานการควบคุมตัวไมชอบตามกฎหมาย   

 

 ผูถูกคุมขังมักไมไดพบแพทยเพื่อรักษาพยาบาล ปฏิเสธการบันทึกการรักษา

จากบาดแผลจากการถูกทรมาน    ขณะที่ผูถูกคุมขังหลายคนอาจจะยังถูกคุมขังของเจา

หนาที่ฝายความมั่นคงอยู  ซึ่งเปนการเสี่ยงเนื่องจากวากฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงมัก

ไมคุมครองสิทธิของผูถูกคุมขังและไมมีการใหความชวยเหลือในกระบวนการยุติธรรม

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

 ปจจัยที่อธิบายถึงสิ่งแวดลอมที่แสดงใหเห็นถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น

หมายถึงสภาพแวดลอมที่อาจเปนเหตุใหมีการกระทําการทรมานได  มาตรฐานสากล

พัฒนาขึ้นเพื่อขจัดสภาพแวดลอมนั้น ๆ  โดยมาตรฐานเหลานี้ประกอบไปดวยหลักการ

ควบคุมตัว  เมื่อนํามาใชปฏิบัติจะพบวาสามารถปองกันไมใหมีการทรมานได และถามี

การทรมานเกิดขึ้นก็ชวยใหรับทราบเรื่องการทรมานรวดเร็วขึ้น  และสามารถหาผูกระ

ทําผิดได    โดยยอหลักการควบคุมตัวประกอบไปดวย 

- สิทธิที่จะไดพบทนายที่ตนเองเลือก 

- สิทธิที่จะไดพบญาติหรือเพื่อนเพื่อใหผูถูกคุมขังไมไดถูกหามติดตอสื่อสาร  และ

บุคคลที่สามไดรับรูวาเขาถูกคุมขังที่ใด 
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- สิทธิที่จะไดพบแพทย  เพื่อใหไดรับการตรวจรางกายและรายงานผลการตรวจ

รางกาย (และเพื่อสามารถนํามาใชในกระบวนการกลาวโทษผูกระทําการทรมาน)  

- ในกรณีที่เปนชาวตางชาติ  สิทธิที่จะไดพบตัวแทนสถานทูตหรือสถานกงสุลที่จะ

สามารถแทรกแซงการปฏิบัติของเจาพนักงานรัฐเพื่อรักษาสิทธิของผูถูกคุมขัง 

 

2. สิทธิในการพบทนายความที่ตนเองเลือก และเจาพนักงานของรัฐจะปฏิบัติ

ตามมาตรฐานนี้ไดอยางไร 

 

 กฎหมายระหวางประเทศคุมครองสิทธิที่บุคคลถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพ   วา

ทุกคนจะตองไดรับสิทธิในการพบทนายความของตนเองโดยพลัน  กลาวคือ  หลักการ

พื้นฐานเรื่องบทบาทของทนายความ  หลักการคุมครองปกปองบุคคลทุกคนที่ถูกคุมขัง 

หรือจําคุก  และะผูแทนพิเศษฯเรื่องการทรมาน  เหลานี้ไดพัฒนาใหเปนมาตรฐานที่

รับรองสิทธิในการพบทนายความ  และซึ่งเจาหนาที่ระดับประเทศตองปกปองคุมครอง

สิทธินี้ 

 

- ผูถูกคุมขังทุกคนตองไดรับแจงวาเขามีสิทธิในการพบทนายความของเขาเองหลัง

การถูกจับกุมและมีการควบคุมตัว 

- โอกาสในการเขาถึงทนายความที่เทาเทียมและมีประสิทธิภาพใหกับทุกคนโดยไม

มีขอยกเวน  การเขาถึงทนายความตองเกิดขึ้นอยางทันทีภายหลังการจับกุมและ

ภายใน 24 ชั่วโมง 

- ผูถูกคุมขังตองไดรับโอกาส เวลา และสิ่งอํานวยความสะดวกในการพบ

ทนายความหรือการติดตอสื่อสารกับทนายความ 

- สิทธิที่จะปรึกษาหารือหรือสื่อสารกับทนายความควรไดรับทันที โดยปราศจาก

การแทรกแซง หรือเซ็นเซอร  และโดยเปนความลับ 
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- ทนายความควรเปนอิสระจากเจาพนักงานของรัฐ 

- บุคคลที่ทําหนาที่เปนทนายความโดยไมมีใบอนุญาตอยางเปนทางการ เชน เจา

หนาที่องคการสิทธิมนุษยชน  ควรจะไดรับอนุญาตใหพบกับผูถูกคุมขังและไดรับ

การปฏิบัติเชนเดียวกับทนายความ 

 

 เจาพนักงานผูจับกุมควรแจงใหบุคคลทราบวาเขามีสิทธิพบทนายความในชวง

ระหวางการจับกุม   ดังนั้นทนายความจึงสามารถเปนตัวแทนทางกฎหมายตั้งแตเริ่มตน   

โดยเฉพาะในระหวางการสอบสวน  ไมควรมีการการสอบสวนผูถูกจับกุมจนกวาจะได

พบทนายความหรือการปรึกษาหารือกับทนายความกอน  ถาไมเชนนั้นเทากับวาสิทธิใน

การพบทนายถูกละเมิดไป 

 

 เจาพนักงานของรัฐตองจัดใหบุคคลสามารถติดตอกับทนายความได โดยการ

อนุญาตใหใชโทรศัพทหรืออนุญาตใหติดตอสื่อสารดวยวิธีอื่นๆ ควรจัดใหมีหองพบปะ

ทนายความที่เหมาะสมเปนการสวนตัว  ไมควรขมขูและคุกคามทนายความเมื่อเขา

ปฏิบัติหนาที่ใหคําปรึกษาทางกฎหมาย 

 

3.สิทธิในการพบญาติและเพื่อน และเจาพนักงานของรัฐจะปฏิบัติตามมาตรฐาน

นี้ไดอยางไร 

 

 ผูที่ถูกจับมีสิทธิที่จะแจงใหครอบครัวหรือเพื่อนรับรูวาเกิดอะไรขึ้นและ

สามารถติดตอกันได เชนเกี่ยวกับ สิทธิในการพบทนายความเปนพันธกรณีวาระหวาง

การถูกจับกุมตัวหรือระหวางที่เจาหนาที่ควบคุมตัว  เจาหนาที่ตองแจงใหทราบวาเขามี

สิทธิในการพบญาติหรือเพื่อน  และไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกเชน โทรศัพท หรือ วิธี

การติดตอสื่อสารอื่นๆ    และบุคคลที่ตองการพบกับผูถูกคุมขังควรไดรับการอํานวย
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ความสะดวดและเวลาที่เหมาะสม  โดยไมมีการขมขู  คุกคาม ทั้งตอญาติและผูถูกคุมขัง 

 

4.สิทธิในการรักษาพยาบาลโดยแพทยและการตรวจรางกาย  และเจาพนักงาน

ของรัฐจะปฏิบัติตามมาตรฐานสากลนี้ไดอยางไร 

 

 หลักสิทธิมนุษยชนสากลคุมครองสิทธิในการไดรับการตรวจรางกายกอนการ

เขาและออกจากสถานที่ควบคุมตัว และ/หรือเมื่อไดรับการรองขอ ซึ่งเปนหลักพื้นฐานใน

การตอตานการทรมาน  มาตรฐานระหวางประเทศประกอบไปดวย หลักเกณฑมาตร

ฐานขั้นตําสุดของการปฏิบัติตอผูตองขัง (Standard Minimum Rules for the 

Treatment  of Prisoners)  หลักการเพื่อปกปองคุมครองบุคคลทุกคนที่ถูกคุมขังและจํา

คุก (Body of Principles for the Protection of All Persons under any Form of 

Detention or Imprisonment) และที่ผูแทนพิเศษวาดวยเรื่องการทรมาน และโดยคณะ

กรรมการยุโรปเพื่อการตอตานการทรมานมักจะเนนยําประเด็นนี้ดวย 

 

ดังนั้นรัฐภาคีทุกรัฐควรที่จะ 

- รับรองสิทธิของผูถูกคุมขังใหสามารถไดรับการตรวจรางกายโดยแพทยหรือถาจํา

เปนตองไดรับการรักษาพยาบาล 

- ใหไดรับการตรวจรางกายโดยทันทีหลักการถูกคุมขัง 

- การตรวจรางกายเกิดขึ้นโดยไมมีเจาพนักงานของรัฐอยูดวย  และถาไมเชนนั้น 

แพทยที่ทําการตรวจตองรองขอใหตรวจโดยพนสายตาของเจาพนักงานของรัฐ 

- ผูถูกคุมขังหรือทนายความของเขาควรไดรับสิทธิในการรองเรียนตอเจาหนาที่ใน

กระบวนการยุติธรรม  เพื่อใหมีการตรวจรางกายครั้งที่สองได 

- ควรมีเจาหนาที่นิติเวชที่ไมไดอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานเดียวกันกับ

ตํารวจและฝายราชทัณฑ  แตอยูภายใตหนวยงานดานยุติธรรมที่เปนอิสระ 
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- ใหผูถูกคุมขังไดรับสิทธิในการพบแพทยที่เปนอิสระ 

 

 เจาพนักงานรัฐควรที่จะจัดระบบการปฏิบัติหนาที่ใหสามารถรับรองสิทธิตาม

มาตรฐานเหลานี้  ผูถูกจับกุมควรไดรับแจงวาเขามีสิทธิที่จะพบแพทยตั้งแตแรกที่เขา

ถูกจับกุม  ถาผูถูกจับกุมตองการเจาพนักงานรัฐจะตองจัดหาใหหรือพาไปยังโรง

พยาบาลที่ใกลที่สุด  และญาติควรไดรับแจงถามีเหตุการณลักษณะนี้เกิดขึ้น   ผูถูก

จับกุมควรจะไดรับการปกปองคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและไมควรไดรับอันตราย

ใดๆทางรางกายและจิตใจ โดยควรจัดใหมีการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม   และควรมีเจา

หนาที่ที่รับผิดชอบโดยตรงในดานการรักษาพยาบาล   การตรวจรางกายโดยพลันและ

โดยเหมาะสมใหกับผูถูกทรมานนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งยวดเพื่อใหแนใจวาเราไดรับขอ

เท็จจริงหรือขอกลาวหาวาอยางไร    ถาการตรวจรางกายเกิดขึ้นลาชา( หลังจากไดรับ

การปลอยตัวแลว) คุณคาความสําคัญของการตรวจรางกายก็จะนอยลง    บาดแผลหรือ

หลักฐานที่มองเห็นไดจะจางลงเมื่อเวลาไดลวงเลยไป 

 

 ควรมีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องมือทางการแพทยในการตรวจ

รางกาย   และแพทยจะตองไมถูกขมขูและคุกคาม   ถาผูถูกคุมขังปรารถนาที่จะไดรับ

การตรวจรักษาโดยแพทยสวนตัวหรือแพทยที่เปนอิสระ  เขาควรจะไดรับอยางที่รองขอ

และควรจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกใหดวย   ถาเปนการปฏิบัติตามตารางทํางานแบบ

ประจํา  ผูถูกคุมขังทุกคนควรไดแจงวาพวกเขามีสิทธิในการไดรับการรักษาพยาบาล

อยางเหมาะสมในเวลาที่เขาและออกจากสถานที่ถูกคุมขัง  และเจาหนาที่ตองปฏิบัติ

ตามหนาที่ในการตรวจรางกายของผูถูกคุมขังทุกครั้งที่เขาและออกจากสถานที่ถูกคุมขัง   

ยิ่งไปกวานั้น  เจาพนักงานรัฐควรใหผูถูกคุมขังไดรับสิทธิในการรักษาพยาบาลอยางที่

เขารองขอในเวลาใดก็ได  และควรเปนการตรวจรางกายในที่ที่เจาหนาที่ไมไดยินและไม

เห็น 
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5.เจาพนักงานของรัฐปฏิบัติอยางไรไดอีกบางที่จะปองกันการทรมาน 

 

 ในประเทศที่มีสถาบันหรือหนวยงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน   เจา

หนาที่บังคับใชกฎหมายสามารถปฏิบัติหนาที่เพื่อหาหนทางที่จะปรับปรุงระบบเพื่อ

ปองกันการทรมาน   และปองกันไมใหผูที่ถูกคุมขังถูกละเมิด    เพราะเจาหนาที่บังคับ

ใชกฎหมายปฏิบัติหนาที่โดยตรงผูถูกคุมขัง  เขาจะรูวาอะไรเปนจุดออนในระบบงาน

ของตน  ที่ไหนเปนสถานที่ที่มักมีการละเมิด  และใครเปนผูรับผิดชอบ   เจาหนาที่

บังคับใชกฎหมายสามารถสามารถทํางานกับเจาหนาที่องคกรพัฒนาเอกชน (ภาค

ประชาสังคม) ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับนานาชาติ เพื่อเยียวยาสถานการณถามีการ

กระทําผิดเกิดขึ้น     ถามีหนวยงานรัฐหรือหนวยงานอิสระที่สามารถเขาตรวจเยี่ยมสวน

ที่ควบคุมตัวได  เจาหนาที่ฯ จึงควรหาวิธีใหความชวยเหลือตามภาระหนาที่อยางมี

ประสิทธิภาพ   และเพื่อจะไดรับการประสานรวมมืออยางเต็มที่เพื่อหาจุดบกพรองใน

ระบบได 

 

ฉ. สิทธิในการรองเรียนเกี่ยวกับการทรมาน  
 

1.มาตรฐานสากลเรื่องการรองเรียนหมายถึงอะไร 

 

 กฎหมายระหวางประเทศรับรองใหสิทธิในการรองเรียนเกี่ยวกับการทรมาน  

(และสิทธิที่จะใหการรองเรียนนั้นตองไดรับการสืบสวนสอบสวน)  ในอนุสัญญาวาดวย

การตอตานการทรมานไดระบุไวถึงสิทธิของทุกคนที่กลาววาตนถูกทรมานสามารถนําคํา

รองเรียนนั้นนําสงเจาหนาที่ได  และตองมีการสืบสวนสอบสวนโดยพลันและเปนอิสระ

โดยเจาพนักงานของรัฐ   ในกติกาเรื่องการปองกันและลงโทษดวยการทรมานของรัฐ
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อเมริกา (Inter-American) ไดระบุไววารัฐควรรับรองใหบุคคลสามารถมีชองทางในการ

ยื่นคํารองเกี่ยวกับการทรมานและคํารองเรียนนั้นตองไดรับการตรวจสอบอยางเปน

อิสระ โดยทันทีตามระบบสืบสวนสอบสวนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา   สิทธิใน

การรองเรียนเกี่ยวกับการทรมานรับรองไวในหลักการสําหรับปกปองทุกคนที่ถูกคุมขัง

และจําคุก   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป   รวมทั้งหนวย

งานดานสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ในระดับภูมิภาคไดรับรองสิทธิในการรองเรียนเกี่ยวกับการ

ทรมานและรวมถึงหนาที่ ในการตอบรับเรื่องรองเรียนใหมีการสืบสวนสอบสวน

ประสิทธิภาพและใหไดผลในแตละกรณีที่ไดรับเรื่องรองเรียนมา 

 

2. สิทธิในการรองเรียนเกี่ยวกับการทรมานสําคัญอยางไร 

 

 การรองเรียนเกี่ยวกับการทรมานเปนสิทธิที่มีความสําคัญสําหรับเหยื่อ   ให

โอกาสที่จะแสดงออกถึงความไมพอใจและไมเห็นดวยที่ตนถูกปฏิบัติเชนนั้น   สิ่งนี้อาจมี

สวนชวยอยางสําคัญเพื่อใหเหยื่อสามารถควบคุมตนเองไดและฟนฟูศักดิ์ศรี  และยังมี

ความหมายในนัยยะที่วามีความเปนไปไดที่เจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดกระทําผิดอาญา   

ดวยเหตุนี้ เรื่องรองเรียนจึงการตั้งเรื่องใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของสามารถเริ่มตนการ

สืบสวนสอบสวนไปได   เพื่อใหผูกระทําการละเมิดรับผิดทางอาญาและในทางปกครอง

ดวย      

 

 การรองเรียนอาจเปนกาวแรกของเหยื่อที่ถูกทรมาน ที่จะไดรับการชดเชย

ทั้งนี้เพราะหากปราศจากซึ่งพยานหลักฐานที่ไดรับจากการสอบสวนอยางจริงจังของเจา

หนาที่แลว  ก็เปนการยากที่จะดําเนินการทางกฎหมายเพื่อเยียวยาใหแกผูเปนเหยื่อ  

เชนการฟนฟูหรือชดเชยความเสียหาย  เปนตนวาการขาดเอกสารดานการแพทยที่

ชัดเจนซึ่งก็จะเปนปญหาสําหรับการเรียกรองใหชดเชยเยียวยา  ดังนั้นการที่มีกลไกการ
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รับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทรมานที่มีประสิทธิภาพจะสงผลดีอยางกวางขวางในการ

ปองกันไมใหมีการทรมานและการลงโทษผูกระทําผิด  รวมทั้งการเขาไปเยียวยาใหแก

เหยื่อของการทรมานดวย 

 

 เมื่อเหยื่อของการทรมานไดใชกลไกการรองเรียนก็เปนเครื่องบงบอกถึง

ลักษณะการปฏิบัติของประเทศนั้น ๆ   การวิเคราะหแบบแผนของการรองเรียนจะชวย

ใหเจาหนาที่สามารถกําหนดการปฏิบัติหรือระบบที่มาใชในการแกไขปญหาของการ

ทรมานได  กลาวอีกแงหนึ่งก็เชนเดียวกันกับมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่ไดจัดตั้งขึ้น  เพื่อ

เปนเครื่องมือในการตอตานการทรมาน   สิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสิทธิในการรองเรียน

การทรมานนี้  เปนมาตรวัดกฎหมายและการปฏิบัติในทุกสวนของโลก  และชี้ใหเห็นวา

รัฐตาง ๆไดดําเนินการจนถึงขั้นที่ควรจะทําหรือยังในการตอตานการทรมาน 

 

3.  ใครควรมีสิทธิในการรองเรียนเรื่องการทรมาน 

 

 มาตรฐานขั้นตําของกฎปฏิบัติตอนักโทษในเรือนจํากําหนดวา 

“นักโทษทุกคนจะตองไดรับโอกาสในแตละสัปดาหที่จะใชสิทธิเรียกรอง หรือรอง

เรียนตอผูอํานวยการของสถาบันหรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหรับเรื่องรอง

เรียน” 

 

 ขอกลาวหาวามีการทรมานจะตองไดรับการสืบสวนสอบสวนโดยพลัน เพื่อที่

จะประกันวาพยานหลักฐานจะไมเสียหาย  และเพื่อปกปองเหยื่อของการทรมานจาก

การถูกทรมานเพิ่มขึ้น   ดังนั้นจึงเปนขอยืนยันวาเหยื่อจะสมควรที่จะมีสิทธิที่จะรอง

เรียนโดยไมชักชาหรือโดยปราศจากอุปสรรคใด ๆ  หลักพื้นฐานฯไดทําใหบทบัญญัติดัง

กลาวขางตนเปดกวางขึ้น  และไดระบุวาทนายความหรือสมาชิกครอบครัว  หรือใคร
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ก็ตามควรมีสิทธิที่จะแจงเรื่องเกี่ยวกับการทรมานหรือการละเมิดอื่นๆ ตามที่กําหนดไว

หลักพื้นฐานฯดังกลาว ตอเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

 

4.ผูถูกคุมขังและบุคคลอื่น ๆ ควรจะรองเรียนเรื่องการทรมานกับใคร 

 

 ตามหลักการแลวระบุวาใหรองเรียนกับเจาหนาที่ที่ควบคุมตัว หรือผูบังคับ

บัญชา และถาจําเปนรองเรียนตอเจาหนาที่มีสวนในการตรวจสอบ หรือเจาหนาที่ที่

มีหนาที่ปรับปรุงแกไข    ในหลักการมาตรฐานขั้นตําสุดฯ ระบุวาผูถูกคุมขังจะสามารถ

ยื่นคํารอง ไดที่ ผูอํานวยการของสถานที่  เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  เจาหนาที่สวน

กลางของสวนงานราชทัณฑ  เจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรม  หรือเจาหนาที่อื่น ๆที่

เหมาะสม    ในอนุสัญญาฯตอตานการทรมานอางถึง “เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่” ขณะ

ที่ผูแทนพิเศษฯ ดานการทรมานระบุวา “เจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมหรือเจา

หนาที่ผูมีอํานาจหนาที่อื่นๆ” มีบทบาทสําคัญในการรับเรื่องรองเรียน 

 

 “(เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่) จะตรวจสอบความชอบธรรมวาการคุมขังชอบ

ดวยกฎหมายหรือไม     พรอม ๆ กับตรวจสอบวาผูถูกคุมขังแตละคนไดรับสิทธิ

ของตนหรือไม   รวมทั้งการควบคุมตัวนั้นปราศจากจากการทรมานหรือรูปแบบ

อื่นๆ ที่เปนการปฏิบัติไมดีหรือไม” 

 

5.ผูถูกคุมขังและบุคคลอี่นๆ ใชสิทธิในการรองเรียนนี้อยางไร 

 

 ในอนุสัญญาฯตอตานการทรมานไมไดกําหนดวาการรองเรียนตองเปนการ

รองเรียนอยางเปนทางการ    การรองเรียนคือการรายงานขอเท็จจริงเกี่ยวกับการ

ทรมานตอเจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาที่  และตอจากนั้นเจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาที่ตองรับ
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ผิดชอบในการพิจารณาวาการกระทําเชนนั้นตามที่ผูรองเรียนแจงมานั้นจะไดรับการ

สืบสวนสอบสวนโดยพลันและเปนอิสระ   หลักการสืบสวนสอบสวนอยางมีประสิทธิภาพ

และการบันทึกขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหด

ราย  ไรมนุษยธรรม หรือยํายีศักดิ์ศรี (เปนที่รูจักกันวา พิธีสารเลือกรับ อิสตันบูล – 

Istanbul Protocol)  ที่ยําวาแมวาจะไมมีเรื่องรองเรียนก็ตาม  ก็ตองมีการสืบสวน

สอบสวนถามีจุดบงชี้อื่นๆ ที่แสดงวานาจะมีการทรมานหรือการปฏิบัติอยางไมชอบเกิด

ขึ้น 

 

 สิ่งที่ตามมาก็คือ  รัฐภาคีมีพันธกรณีที่จะเปดโอกาสใหมีการสืบสวนสอบสวน

โดยรัฐเองแมวาจะไมมีเรื่องรองเรียน  ถามีมูลวามีการทรมานเกิดขึ้น   เหตุผลหนึ่งเปน

เพราะวาในบางกรณีผูถูกทรมานอาจไมอยูในภาวะที่สามารถรองเรียนได  เชนกรณีที่

เสียชีวิต หรือไดรับบาดเจ็บสาหัส ที่ไมสามารถดําเนินการใดๆไดเอง  หรือมีขอจํากัด

ทางภาษา  กรณีกลาวหาตาง ๆ ที่ไดมาจากการทํางานขององคกรพัฒนาเอกชนหรือ

บุคคลตาง ๆ ก็นาจะมีมูลนาเชื่อถือเพียงพอ    

 

 ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของเจาพนักงานรัฐที่จะรายงานกรณีการทรมานหรือการ

ปฏิบัติที่ไมชอบ   เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่ตองเริ่มการสืบสวนสอบสวนโดยพลันไมวา

จะเปนการสอบสวนดวยวิธีใดก็ตาม   เมื่อไดรับรูวามีเรื่องเกิดขึ้น ไมวาจะเกิดขึ้นจาก

การใดก็ตาม พวกเขามีหนาที่ตามกฎหมายที่จะเริ่มดําเนินการสืบสวนสอบสวน   พวก

เขาไมสามารถที่จะรอใหญาติมารองเรียนหรือใหบุคคลอี่นมารองเรียน  โดยรอรับเรื่อง

รองเรียนที่เปนทางการ หรือรอใหมีการจัดตั้งผูรับผิดชอบในการสืบสวนสอบสวนตาม

กระบวนการ 
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6.เจาพนักงานของรัฐจะปฏิบัติตามมาตราฐานนี้อยางไรเพื่อใหผูถูกคุมขังไดรับ

สิทธิในการรองเรียน 

 

 เจาหนาที่บังคับใชกฎหมายควรที่จะดําเนินการเพื่อคุมครองสิทธิของผูถูกคุม

ขัง ดังนี้ 

 

- แจงใหทราบวามีการชดเชยเยียวยาและมีวิธีรองเรียนอยางไร 

- ตองจัดใหพบทนายความ แพทย และสมาชิกของครอบครัว  และในกรณีที่เปน

ชาวตางประเทศ  จัดใหพบผูแทนสถานทูตหรือกงสุล 

- ใหยื่นหนังสือรองเรียนใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเปนความลับ โดยไมลาชา 

- ใหสามารถยื่นหนังสือรองเรียนตอหนวยงานภายนอกได  เชน หนวยงานใน

กระบวนการยุติธรรม และหนวยงานที่ทําหนาที่ตรวจเยี่ยม  รวมทั้งการใหสิทธิใน

การติดตอสื่อสารอยางเสรีกับหนวยงานนั้นๆ  

- บังคับสั่งการใหเจาหนาที่ไดรับมอบหมายทําการสืบสวนสอบสวน 

- มีระบบการสืบสวนสอบสวนอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสิทธิที่จะไดรับการตรวจ

รางกายอยางทันทวงที 

 

 สิทธิเหลานี้ไดรับการพัฒนามาจากการคําวินิจฉัยและรายงานของหนวยงาน

ระหวางประเทศ  ศาลระหวางประเทศ  และองคกรตรวจสอบตามสนธิสัญญาระหวาง

ประเทศ  ตัวบุคคลและกลุมสามารถริเริ่มเปนหนวยงานที่มีภาระหนาที่พิเศษ มีพันธ

กรณี มีความรับผิดชอบตามกฎหมายเพื่อเรงใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามหนาที่ในการ

คุมครองสิทธิเหลานี้    โดยในอีกดานหนึ่งคือการทําใหเกิดความรับผิดชอบแทนที่จะ

เปนการปกปดและงดเวนการปฏิบัติหนาที่   ดังนั้นเจาหนาที่ตองรับทราบภาระหนาที่

ของตน และตองปฏิบัติอยางเปนมืออาชีพตอขอรองเรียนตาง ๆ ในทุกทุกระยะ 
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7.เจาพนักงานของรัฐจะตองปฏิบัติอยางไรเพื่อใหเรื่องรองเรียนของผูถูกคุมขัง

เกี่ยวกับการทรมานไดนําไปแกไขอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 เจาหนาที่บังคับใชกฎหมายตองเขาใจและเคารพตอกติการะหวางประเทศที่

เปนกฎหมายที่ใชเกี่ยวกับการตอตานการทรมาน ทั้งการหามทรมานอยางเด็ดขาด  

และการปองกันสิทธิตามกฎหมายของเหยี่อที่ไดรับความเจ็บปวดจากการทรมาน  รวม

ทั้งสิทธิในการรองเรียน   พวกเขาควรไดรับความรูเกี่ยวกับกฎหมายในประเทศและ

แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวกับประเด็นเหลานี้  และปฏิบัติหนาที่อยางดีที่สุด  สุดความ

สามารถเพื่อใหสอดคลองกับกติการะหวางประเทศ    หรือแมวาถามีขอขัดแยงกัน

ระหวางกฎหมายในประเทศกับกติการะหวางประเทศ  พวกเขาตองไมยอมใหกฎหมาย

ในประเทศ หรือคําสั่งของผูบังคับบัญชามาเบี่ยงเบนแนวทางการปฏิบัติตามกติกา

ระหวางประเทศอยางเครงครัด  

 

8.เจาพนักงานของรัฐจะตองปฏิบัติอยางไรเพื่อใหเหยื่อที่ถูกทรมานสามารถเขา

ถึงกลไกการรองเรียนไดดีขึ้น 

 

 เหยื่อควรไดรับการแจงเรื่องสิทธิในการรองเรียนและไดรับการอธิบายวามีวิธี

การรองเรียนอยางไร   วิธีการรองเรียนควรจะมีขอมูลที่รายละเอียดและเขาใจงาย    

พรอมกับระบุวาเขาจะตองติดตอกับใคร   ควรมีวิธีการสงคํารองเรียนหลาย ๆทาง สงให

กับเจาหนาที่หนวยตาง ๆ ได  และควรสรางสภาพแวดลอมที่ดีเหมาะสมเพื่อใหผูรอง

เรียนมีความพอใจในการนําเรื่องมารองเรียน   ดังนั้นจึงหมายถึงนโยบายที่เปดใหมารอง

เรียนและ  รับรองวาจะเก็บเรื่องรองเรียนนี้เปนความลับ  และใหแนใจวาเจาหนาที่ที่รับ

เรื่องรองเรียนมีความเขาใจในประเด็นบทบาทหญิงชาย  ความแตกตางทางชาติพันธุ 

ศาสนา  และการจัดใหมีกลุมสนับสนุนเหยื่อและการใหคําปรึกษาแกเหยื่อ   
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 ควรมีการพัฒนาใหมีการแกไขกฎระเบียบขอบังคับ  การอบรมเจาหนาที่  

และมีเบอรโทรศัพท  การจัดกลองรับเรื่องรองเรียนที่มีกุญแจลอคในสถานที่คุมขัง  

เปนการสรางวัฒนธรรมของเจาหนาทีรัฐที่ตองยอมรับและจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก

ในการรับเรื่องรองเรียนภายใน   กฎระเบียบและวิธีการที่ชัดเจนและเขาถึงไดโดยจัดให

มีการจดบันทึกและรับเรื่องรองเรียนใหดําเนินไปไดตามกรอบของกฎหมาย 

 

9.เมื่อสิทธิในการรองเรียนถูกละเมิด 

 

 เรื่องรองเรียนทั้งหมดควรจะมีการจดเปนบันทึกประจําวันไวโดยเปนความลับ

และมีระบบการบริหารจัดการโดยผูบังคับบัญชา  ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทรมานและ

การปฏิบัติหรือลงโทษอยางโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือยํายีศักดศรี ควรมีการจัดแยก

ไวเปนการเฉพาะเพื่อจดบันทึกเปนสถิติในการตรวจสอบและการจัดกิจกรรมตอเนื่อง   

เมื่อมีเรื่องรองเรียนเกิดขึ้นหรือแมแตไมมีเรื่องรองเรียนก็ตาม    เจาหนาที่ที่มีอํานาจ

หนาที่ควรจะเริ่มสืบสวนสอบสวนโดยทันที และสงเรื่องตอไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

หรือพนักงานสอบสวนโดยพลัน  ถาไมสามารถดําเนินการไดเจาพนักงานของรัฐควรถูก

สอบวินัยและเอาผิดทางอาญา 

 

 ผูรองเรียนควรไดรับสําเนาคํารองเรียนเก็บไวพรอมทั้งหมายเลขบันทึกรับ     

และควรไดรับแจงความคืบหนาอยางสมําเสมอและมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง   ผู

รองเรียนควรไดรับสิทธิในการอุทธรณ ถาคํารองของเขาไมไดถูกบันทึก (อีกทั้งในการ

รองขอความเปนธรรมกรณีคํารองไมไดรับการพิจารณาใหมีการสืบสวนสอบสวน โดย

อางวาไมมีหลักฐาน) หรือไมไดถูกสงตอใหเจาหนาที่ในระดับที่สูงขึ้นไปหรือสงไปฟอง

ตอศาล  ผูถูกกลาวหาวาทรมานบุคคลอื่นควรถูกสั่งใหพักราชการในระหวางที่มีการ

สืบสวนสอบสวน  ยกเวนถาขอกลาวหาไมมูลนาเชื่อถือ  
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 เจาหนาที่ที่ไดรับเรื่องรองเรียนควรไดรับการฝกอบรมเปนพิเศษเกี่ยวกับการ

กระทบกระเทือนดานจิตใจที่เกิดขึ้นกับเหยื่อ   มาตรการพิเศษสําหรับคนบางกลุมที่มี

ความพิเศษ  มีความยากลําบากในการเขาถึงการรองเรียน  เชนกลุมที่เปนคนชายขอบ 

ชาวตางประเทศ  ผูขอเปนผูลี้ภัย หรือแรงงานขามชาติ  มาตรการตาง ๆ ที่จะจัดใหอาจ

เปน โครงการเขาถึงกลุมคนเหลานี้เพื่อใหองคกรชุมชน หรือผูนํา สรางใหเกิดชอง

ทางในการรองเรียนดวยภาษาอื่น ๆ นอกจากภาษาประจําชาติ  หรือโดยจัดใหมีชอง

ทางพิเศษในการรองเรียน หรือการจัดหาเจาหนาที่ประสานงานทําหนาที่ติดตอกับกลุม

ประชากรกลุมพิเศษเหลานี้ 

 

10.อะไรเปนมาตรฐานสากลเมื่อสิทธิในการรองเรียนถูกละเมิด 

 

 รัฐภาคีควรดําเนินการอยางจริงจังเพื่อใหทุกคนไดรับสิทธิในการรองเรียนตาม

มาตรฐานสากลนี้  การละเมิดทําใหเจาพนักงานของรัฐที่ละเลยการปฏิบัติหนาที่ตองรับ

ผิดทางวินัยและโทษทางอาญาตามกระบวนการยุติธรรมภายในประเทศนั้น   ในรัฐภาคี

ที่ยังมีการทรมานเกิดขึ้นและก็มีแนวโนมวาสิทธิของเหยื่อในการเขาถึงการชดเชย

เยียวยาก็จะถูกละเมิดไปดวย   พวกเขากําลังปฏิบัติตนอยูเหนือกฎหมาย   อยางไร

ก็ตาม พวกเขาควรตองแสดงความโปรงใสตรวจสอบไดโดยรัฐภาคีควรดําเนินการเพื่อ

ใหมีการพัฒนาระบบการคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยการบังคับใชกฎหมายในประเทศ

อยางเขมงวดดวย 

 

ช. การสืบสวนสอบสวนเรื่องการทรมาน 
 

1. มาตรฐานสากลเรื่องพันธกรณีที่รัฐตองสืบสวนสอบสวนเรื่องการทรมาน 
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 รัฐควรดําเนินการสืบสวนสอบสวนขอรองเรียนที่เปนขอกลาวหาเกี่ยวกับการ

ทรมานโดยพลัน  โดยไมฝกใฝฝายใด และอยางมีประสิทธิภาพ    

 

 การสืบสวนสอบสวนไมควรจะเกิดขึ้นถาพบวาเปนขอรองเรียนที่ไมมีมูล หรือ

ไมมีนําหนักนาเชื่อถือใดๆ   ผูแทนพิเศษฯ เรื่องการทรมาน ระบุวา ขอกลาวหาทั้งหมด

ตองมีการสืบสวนสอบสวนและเจาพนักงานของรัฐที่ถูกกลาวหาควรมีคําสั่งใหออกจาก

หนาที่ไวกอน   อยางไรก็ดี การพักราชการไวกอนควรจะเกิดขึ้นเมื่อพบวาขอกลาว

หามีนําหนักนาเชื่อถือพอสมควร   มาตรฐานขั้นตําสุดของหลักการการปฏิบัติตอผูตอง

ขังมีขอกําหนดวาเจาหนาที่ที่ทํางานเกี่ยวกับการรับเรื่องรองเรียนทุกเรื่องถาไมใชเรื่อง

รองเรียนที่ตลก หรือไมมีนําหนักนาเชื่อถือใดๆ   ในหลักการฯ ไดระบุวา เรื่องรองเรียน

ทุกเรื่องควรไดรับการตอบรับและดําเนินการโดยพลันและตอบกลับอยางไมลาชา 

 

 ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปและศาลสิทธิมนุษยชนอเมริกาไดระบุไววารัฐมีหนาที่

แจงใหผูรองเรียนทราบเกี่ยวกับผลการสืบสวนสอบสวนและเผยแพรผลการดําเนินการ

ดวย    รายละเอียดของประเด็นนี้ไดประกาศไวในพิธีสารเลือกรับอิสตันบูล (Istanbul 

Protocol)  อันเกี่ยวของกับคณะกรรมการรับเรื่องรองเรียน ดังนี้ 

 

 รายงานการสืบสวนสอบสวนควรจัดทําขึ้นในเวลาที่เหมาะสม โดยมีแนวทาง

การสืบสวนหาขอเท็จจริง  วิธีการสืบสวนสอบสวน  และวิธีการในการประเมินพยาน

หลักฐาน พรอมกับการเขียนบทสรุปและขอเสนอแนะ โดยอยูบนพื้นฐานขอเท็จจริงและ

วิธีการที่ไดมาตามกฎหมาย  รายงานที่สมบูรณควรจัดทําเผยแพรตอสาธารณะ  ควรมี

รายละเอียดของเหตุการณ  วาเกิดขึ้นเมื่อไร  มีขอเท็จจริงจากการสืบสวนอยางไร  มี

รายชื่อของพยานที่ใหการโดยเปนการปกปดชื่อจริง  ภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม รัฐ

จะตองตอบรายงานสืบสวนสอบสวนนี้และแสดงใหเห็นวามีการดําเนินการตอเรื่องนี้
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อยางไรไปบาง 

 

 คณะกรรมการฯตอตานการทรมานและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (ของสํา

นักงานขาหลวงใหญดานสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ) ไดเรียกรองใหรัฐ

เผยแพรรายงาน   ตัวเลขกรณีทรมาน  และรายละละเอียดเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน  การ

สืบสวนสอบสวนที่เกิดขึ้น และการดําเนินการเพื่อแกไข รวมทั้งการลงโทษผูกระทําผิด  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯไดเรงรัดใหรัฐเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการชดเชยเยียวยา

ตอเหยื่อและมีวิธีการรองเรียนกรณีการทรมานอยางไร  ซึ่งรวมถึงการเผยแพรสถิติของ

เรื่องรองเรียนตาง ๆ และรัฐไดกระทําอะไรไปบางเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนเหลานั้น 

 

2.คําวา “โดยพลัน” หมายความวาอยางไร ในการสืบสวนสอบสวนเรื่องการ

ทรมาน 

 

 อนุสัญญาฯตอตานการทรมานไดแสดงความเห็นวาการสืบสวนสอบสวนตอง

ดําเนินการโดยพลันหรือโดยทันทีหลังไดรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทรมาน  ไมมีหลัก

อะไรกําหนดไววาโดยพลันหรือโดยทันทีหมายถึงอะไร  แตขึ้นอยูกับสถานการณของ

แตละกรณีที่สามารถเขาใจไดวาโดยพลันหมายถึงความหมายในตัวมันเองตามตัวอักษร 

 

 ยกตัวอยางเชน   ผูรองเรียนไดรองเรียนเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 1988  แต

การสืบสวนเริ่มขึ้นในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1990   คณะกรรมการฯ ตอตานการทรมานพบ

วาไมมีเหตุผลใดๆที่ทําใหการสืบสวนลาชา  ในอีกตัวอยางหนึ่ง    ผูรองเรียนกลาวหาวา

เธอถูกทรมานในระหวางถูกกลาวหาในครั้งแรกที่เกี่ยวกับการกอการราย   ซึ่งใชเวลา

อีก 15 วันกอนที่เรื่องรองเรียนของเธอจะถูกนําไปพิจารณาและอีก 4 วันกวาที่จะเริ่มมี

การสืบสวนสอบสวน  การสอบสวนใชเวลาอีก 10 เดือน  และมีชวงเวลาเวนวรรค
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ประมาณ 1-3 เดือนระหวางรอรายงานผลการตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร   คณะ

กรรมการฯตอตานการทรมานพบวา ความลาชาที่นานเกินไปนั้นยอมรับไมได   การดํา

เนินการโดยพลันหมายถึงการเริ่มสืบสวนสอบสวนในเวลาที่เหมาะสมและควรสืบสวน

สอบสวนใหเสร็จในเวลาที่เหมาะสม 

 

 ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปไดมีการตรวจสอบวา “เจาพนักงานของรัฐที่ตอบสน

องตอคํารองเรียนอยางมีประสิทธิภาพภายในเวลาที่เหมาะสม” หรือไม   ในหลายๆ 

กรณีพบวาเจาหนาที่ลมเหลวในการสืบสวนสอบสวนเพราะพวกเขาไมไดดําเนินการ

อยางทันทวงที  มีกรณีหนึ่งพบวาไมมีความพยายามในการแสวงหาขอเท็จจริงไมมี

ความพยายามในการติดตอพยาน สอบถามพยานโดยทันทีหลังเกิดเหตุ  ในขณะที่

พยานยังสามารถจดจําสิ่งตาง ๆไดดีอยู   เจาหนาที่รักษากฎหมายตองปฏิบัติตาม

หนาที่ของตน   คํารองเรียนเกี่ยวกับการทรมานเปนคํารองเรียนที่มีตองใหความสําคัญ  

พนักงานสืบสวนสอบสวนตองไดรับการฝกฝนวิธีการสืบสวนสอบสวน อยางเปนระบบ 

และควรมีทรัพยากรที่เหมาะสมในการดําเนินการสืบสวนสอบสวน  โดยตองมีบุคลากรที่

รับผิดชอบ และมีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหแนใจวาจะตองดําเนินการ

อยางจริงจังอยางเหมาะสม 

 

3.คําวา “ไมฝกใฝฝายใด” หมายความวาอยางไร ในการสืบสวนสอบสวนเรื่อง

การทรมาน 

 

 “ไมฝกใฝฝายใด”เปนกุญแจสําคัญถาไมใชประเด็นที่สําคัญที่สุดในการสืบสวน

สอบสวนเรื่องการทรมาน       “การไมฝกใฝฝายใด” หมายถึงปราศจากความลํา

เอียง   ซึ่งแตกตางจาก “อิสระ”ซึ่งหมายถึงไมเปนการสืบสวนสอบสวนโดยบุคคลที่

ใกลชิดกับผูถูกกลาวหาหรือมีความสัมพันธกับผูถูกกลาวหา  อยางไรก็ตามแนวคิด
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ทั้งสองสวนนี้มีความสัมพันธกัน  ถาไมเปนอิสระ ก็จะเปนการฝกใฝฝายหนึ่งฝาย

ใดไปดวย 

 

 อนุสัญญาฯตอตานการทรมาน และอนุสัญญาประเทศในภูมิภาคอเมริกาใน

การปองกันและลงโทษโดยการทรมาน  ไดแสดงความคิดเห็นไววาการสืบสวนสอบสวน

ไมควรฝกใฝฝายใด   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ระบุวาการสืบสวนสอบสวนโดยไม

ฝกใฝฝายใดตองเปนสิ่งที่ขาดไมไดภายใตการบังคับใชอนุสัญญาฯตอตานการทรมาน   

เหมือนกับในระบบศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป  การไมฝกใฝฝายใดตองสัมพันธกับการดํา

เนินการและความตั้งใจของหนวยงานที่ทําหนาที่สืบสวนสอบสวน หรือมีขอสงสัยถึง

ความอคติที่อาจจะเกิดขึ้น   

 

 ในกรณีหนึ่งคณะกรรมการฯ ของอนุสัญญาตอตานการทรมานไดระบุวา ถา

การสืบสวนสอบสวนไมเปนอิสระอคติตอฝายใดฝายหนึ่ง   ศาลก็จะไมสามารถระบุผูกระ

ทําผิดได  เพราะมีการปฏิเสธไมใหผูรองเรียนยื่นเสนอหลักฐานหรือขอมูลเพื่อสนับสนุน

รายงานนิติเวชของแพทย  ในอีกกรณีหนึ่งศาลที่เปนผูสอบสวนพบวามีอคติเพราะเขา

ไมไดพิจารณาหลักฐานทั้งสองฝายอยางเปนธรรม 

 

 ในรายงานการสังเกตการณ  คณะกรรมการฯของอนุสัญญาตอตานการ

ทรมานไดวิพากษวิจารณกรณีที่การสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการทรมานจะไมเปนอิสระ 

โดยเฉพาะในกรณีที่ตํารวจมีสวนในการทรมาน  และตํารวจก็เปนหนวยงานที่รับผิดชอบ

ในเรื่องการสืบสวนสอบสวนดวย   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไดแสดงความเห็นวา 

ถาการสืบสวนสอบสวนขาดความเปนอิสระ   หรือขาดกลไกที่เปนอิสระนั้น  รัฐควรจัด

ใหมีหนวยงานอิสระที่ไดรับมอบหมายใหรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทรมานและปฏิบัติ

ที่ไมเหมาะสม     เพื่อทําสืบสวนสอบสวนและสรางความยุติธรรมตอกรณีเหลานี้      
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คณะกรรมการปองกันทรมานของยุโรปไดกลาวยําหลายครั้งวาการสืบสวนสอบสวนโดย

ปราศจากอคติไมฝกใฝใดและเปนอิสระนั้นทําใหกลไกคุมครองปกปองสิทธิของผูถูกคุม

ขังเขมแข็งขึ้น   ดังในเอกสารปค.ศ. 2000 ที่ระบุไววา 

 

 “การสืบสวนสอบสวนการทรมานไมใชเพียงแคเขาใจวาเปนอิสระและไมอคติ

เทานั้น แตตองหมายถึงบุคคลที่รับผิดชอบในการสืบสวนสอบสวนกรณีมีขอกลาว

หาตอตํารวจตองดําเนินไปอยางอิสระจริง ๆ จากบุคคลตางๆ ที่อาจมีสวน

เกี่ยวของ” 

 

4.คําวา “ที่มีประสิทธิภาพ” หมายความวาอยางไรในการสืบสวนสอบสวนเรื่อง

การทรมาน 

 

 คณะกรรมการของอนุสัญญาระหวางประเทศหรือองคกรดานสิทธิมนุษยชนได

ระบุวาการสืบสวนสอบสวนตองทําอยางเต็มที่และอยางมีประสิทธิภาพ   ยกตัวอยาง

เชน  ในคณะกรรมการของอนุสัญญาฯตอตานการทรมาน เชื่อวาการสืบสวนสอบสวน

ตองคนหาขอเท็จจริงและสามารถระบุผูที่กระทําผิดได   ในกรณีหนึ่งถารัฐไมสามารถขุด

ศพมาพิสูจนได  หรือถาพบวามีการกีดกันปกปดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของ

เหยื่อ ดังนั้นการสืบสวนสอบสวนจึงไมมีประสิทธิภาพ   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ 

มักจะใหความเห็นวารัฐภาคีมีหนาที่ในการสืบสวนสอบสวนกรณีการทรมานและกรณีคน

หายอยางเต็มที่  และใหรัฐมีกลไกที่ทําใหแนใจวามีประสิทธิภาพอยางจริงจังในการ

สืบสวนสอบสวนขอรองเรียนเรื่องการทรมาน 

 

 ศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป  

 “ความมีประสิทธิภาพของการเยียวยากรณีการทรมาน  หมายถึงการปฎิบัติ
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ตามภาระหนาที่ในการสืบสวนสอบสวนอยางเต็มที่และอยางมีประสิทธิภาพ โดย

ตองดําเนินการใหมีการชี้ตัวผูกระทําผิดและลงโทษผูกระทําผิดที่มีสวนรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติที่ไมถูกตอง  และตองอนุญาตใหผูรองเรียนไดเขาถึงขอมูลใน

กระบวนการสืบสวนสอบสวนดวย” 

 

 การสืบสวนสอบสวนตองมีประสิทธิภาพทั้งในทางปฏิบัติและในทางกฎหมาย  

และตองมีความเปนธรรมโดยไมใหมีการปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติจากรัฐ   ยิ่งไปกวา

นั้น ความมีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยูกับสภาพการณที่แตกตางกันออกไป   แตเจาพนัก

งานของรัฐตองดําเนินการอยางจริงจังเพื่อคนหาวาเกิดอะไรขึ้น  และ “ไมควรที่จะเชื่อใน

ขอมูลที่ไมมีนําหนัก หรือสรุปการสืบสวนสอบสวนไปโดยพลการ”    การสืบสวน

สอบสวนขอกลาวหานั้นควรมีเหตุมีผลและสมควรแกเวลา 

 

- ไมมีอคติ 

- มีทัศนคติของเจาหนาที่ที่ดีตอเหยื่อและผูที่ถูกกลาวหา 

- การสอบถามพยานที่ทันเวลา 

- การคนหาพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ (ยกตัวอยางเชน การคนสถานที่คุม

ขัง  ตรวจสอบบันทึกการควบคุมตัว  หรือการตรวจรางกายโดยแพทยที่มีการ

รับรอง);  

 

ในพิธีสารเลือกรับอิสตันบูล ไดระบุไววา 

 

 “พนักงานสอบสวนที่มีอํานาจหนาที่และมีพันธกรณีในการจัดหาขอมูลรอบ

ดานที่จําเปนสําหรับการสืบสวนสอบสวน   พนักงานสอบสวนจะตองไดรับการ

จัดสรรงบประมานและความเชี่ยวชาญดานบุคคลากรอยางมีประสิทธิภาพ    พวก
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เขามีอํานาจหนาที่อยางเปนทางการในการสืบสวนสอบสวนเพื่อใหมีการใหปากคํา

และขอมูลเกี่ยวกับการทรมานจากทั้งผูถูกกลาวหาและพยานดวย    อํานาจหนาที่

นี้หมายรวมถึงการออกหมายเรียกพยานและหมายเรียกผูถูกกลาวหา และตองจัด

ทําสํานวนรวบรวมพยานหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนดวย” 

 

 ผูแทนพิเศษฯ เรื่องการทรมานไดแสดงความเห็นไววา โดยหลักการตาม

พิธีสารเลือกรับอิสตันบูลนั้น   คลายกับคณะกรรมการยุโรปเพื่อการตอตานการทรมาน

ไดระบุวา ผูถูกคุมขังควรไดรับสิทธิในการพบกับแพทยที่เปนอิสระ  และควรไดรับการ

ตรวจรางกายโดยแพทยที่มีการรับรองเมื่อเริ่มเขาหรือออกจากสถานที่ควบคุมตัว หรือ

ถามีการรองขอโดยไมมีการแทรกแซง ยกตัวอยางเชนมีเจาหนาที่ตํารวจอยูรวมดวย    

ศาลสิทธิมนุษยชนภูมิภาคอเมริกันไดอางถึงมาตการทางกฎหมายที่จําเปนในการจัดให

สามารถชี้ตัว ผูกระทําผิดและลงโทษผูที่กระทําผิดได 

 

5. เจาพนักงานของรัฐจะตองปฏิบัติอยางไรเพื่อใหการสืบสวนสอบสวนมี

ประสิทธิภาพไดมาตราฐานสากล 

 

 เจาหนาที่บังคับใชกฎหมายมีบทบาทสําคัญในการเก็บรักษาหลักฐานและ

คนหาหลักฐานอันเกี่ยวกับขอ     กลาวหาในเรื่องการทรมาน และการปฏิบัติหรือ

ลงโทษอยางโหดราย ไรมนุษยธรรม และยํายีศักดิ์ศรี    บอยครั้งการสืบสวนสอบสวน

กลับลมเหลวไมสอดคลองกับการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญกรรมธรรมดา  ดังนั้นเพื่อที่

จะสามารถขจัดความดอยประสิทธิภาพที่วานี้  กฎระเบียบตางๆ ที่จะตองปฏิบัติ เชน

การตรวจรางกายรวมทั้งสภาพจิตใจของเหยื่อโดยพลัน   ยิ่งไปกวานั้นการสืบสวน

สอบสวนในกรณีที่มีขอกลาวหาการทรมานตองดําเนินการโดยไมลาชา  รวมถึงการให

ปากคําของผูรองเรียน  พยาน และผูถูกกลาวหา  การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ การ
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ตรวจเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร  การถายรูปไวเปนหลักฐาน  การเก็บอาวุธหรือ

อุปกรณไวเปนหลักฐาน  รวมทั้งการตรวจสอบบันทึกการควบคุมตัว  การเสียชีวิตใน

ขณะถูกคุมขังของเจาหนาที่หรือการเสียชีวิตเนื่องจากผลของการถูกทรมานหรือการได

รับการปฏิบัติที่ไมดีนั้น  ตองเปนขอบังคับใหมีการชันสูตรพลิกศพโดยเจาหนาที่นิติเวช

ที่เปนอิสระ    ในพิธิสารเลือกรับอิสตัสบูล ไดจัดทํามาตรฐานการดําเนินการที่เปน

ประโยชนโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนในขอรองเรียนเรื่องการ

ทรมานและการปฏิบัติที่ไมดี  มาตราฐานเหลานี้ควรจัดทําเผยแพรใหกับพนักงาน

สอบสวนและผูเชี่ยวชาญทางการแพทย 

 

6.เจาพนักงานของรัฐจะตองปฏิบัติอยางไรเพื่อใหเหยื่อที่ถูกทรมานไดรับการปก

ปองและทําอยางไรที่พวกเขาจะไดรับสิทธิในการมีสวนรวมในการสืบสวน

สอบสวน 

 

 หลักการเพื่อปกปองคุมครองบุคคลจากการถูกคุมขังและการคุมขัง ไดระบุไว

วาผูถูกคุมขังและผูตองขัง หรือผูรองเรียนเกี่ยวกับการทรมาน ไมควรไดรับผลรายจาก

การรองเรียนนั้น ๆ   ในอนุสัญญาฯการตอตานการทรมานไดแสดงความเห็นไววา รัฐ

ภาคีตองคุมครองผูรองเรียนและพยานไมใหไดรับการขมขูคุกคาม    ศาลอาญาระหวาง

ประเทศไดรับรองสิทธิของผูรองเรียนและสิทธิของพยานใหพวกเขาอยูไดโดยปราศจาก

การขมขูคุกคามใดๆ   โดยไดมีการจัดหนวยงานพิเศษขึ้นเพื่อรับรองสิทธิของเหยื่อและ

ปกปองคุมครองพยาน  โดยเคารพตอความเปนสวนตัวและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  

และจัดหาสถานที่และบริการเพื่อการฟนฟูสภาพของเหยื่อดวย 

 

 คณะกรรมการฯตอตานการทรมาน ไดแสดงความกังวลเกี่ยวกับการขาดซึ่ง

การปกปองคุมครองเหยื่อและพยาน  และเจาหนาที่ที่ละเลยในการปกปองคุมครองพวก
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เขา  โดยการจัดใหมีโครงการคุมครองเหยื่อของการทรมานและพยานขึ้น   ผูแทน

พิเศษฯ เรื่องการทรมาน  ไดแนะนําวา การคุมครองพยานที่จัดขึ้นนั้น ผูถูกกลาวหาวา

กระทําผิดถูกใหออกจากราชการไวกอนระหวางการสืบสวนสอบสวน ถาการรองเรียน

นั้นมีความนาเชื่อถือได    ในศาลยุโรป  พบกรณีที่เจาพนักงานของรัฐขมขูครอบครัว

ของเหยื่อหลังจากยื่นคํารองเรียนเรื่องการทรมาน  ซึ่งเปนการละเมิดสิทธิในการรอง

เรียนโดยปราศจากการแทรกแซง 

 

 “ คํารองเรียนของบุคคลนั้นมีความสําคัญที่จะทําใหระบบมีประสิทธิภาพ ถาผู

รองเรียนสามารถติดตอสื่อสารไดอยางเปนอิสระกับสํานักงานของคณะกรรมการฯ

โดยไมตองตกอยูภายใตการกดดันของเจาหนาที่วาใหถอนคํารองหรือปรับเปลี่ยน

ขอรองเรียนของพวกเขา” 

 

 อีกตัวอยางหนึ่งคือการแทรกแซงที่รวมถึงการขมขูคุกคามโดยตรงหรือการ

บังคับขืนใจ  โดยเจาพนักงานของรัฐในการสอบถามหรือการสอบสวนเหยื่อ  ญาติของ

เหยื่อ หรือผูแทนทางกฎหมาย อันเกี่ยวกับคดีที่ฟองในชั้นศาล   การรองขอใหผูรอง

เรียนลงชื่อในเอกสารเพื่อปฏิเสธ  หรือหักลางขอเรียกรองของตนและขมขูวาดําเนินคดี

อาญาตอบุคคลดังกลาว  เจาหนาที่บังคับใชกฎหมายควรงดเวนพฤติกรรมขมขูผูรอง

เรียน  และเมื่อมีขอมูลวามีการขมขูโดยพฤติกรรมของเจาพนักงานรัฐควรมีการยุติและ

แจงตอผูบังคับบัญชา หรือหนวยงานอิสระอื่นๆ ทราบ  

 

 มาตรฐานสากลและหลักกฎหมายระหวางประเทศรับรองสิทธิของเหยื่อที่จะมี

สวนรวมในการสืบสวนสอบสวนและการไดรับแจงขอมูลเกี่ยวกับความคืบหนาและผล

การสืบสวนสอบสวนรวมถึงการฟองรองคดี    คณะกรรมการฯ ตอตานการทรมาน  ได

ระบุวา ผูรองเรียนมีสิทธิที่จะใหขอมูลหลักฐาน   แตถาไมไดผลก็เทากับวาการสืบสวน
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สอบสวนนั้นขาดซึ่งความไมฝกใฝฝายใด    การที่ผูรองเรียนไมไดรับแจงขอมูลถึงความ

คืบหนาของการสืบสวนสอบสวนนั้นพบวาเปนการละเมิดตอสิทธิในการเขาถึงการ

เยียวยา   ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปไดตัดสินคดีวา ญาติของเหยื่อที่ถูกทรมานนั้นจะตอง

ไดรับอนุญาตในการเขาไปมีสวนรวมในการรักษาสิทธิทางกฎหมายไดในระดับหนึ่ง  ผู

รองเรียนตองสามารถเขาถึงกระบวนการสืบสวนสอบสวน  และควรที่จะไดรับโอกาสใน

การนําเสนอคําใหการ   โดยศาลสิทธิมนุษยชนภูมิภาคอเมริกา ไดระบุไววา 

 

 “ ญาติของเหยื่อและผูรอดชีวิตจากการทรมานตองไดรับสิทธิในการเขาถึงการ

ดําเนินการทุกขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวน  และผลการสืบสวนสอบสวนก็ตอง

ไดรับการเผยแพรตอสาธารณะ ตอสังคมใหรับรูความจริงดวย” 

 

7.เจาพนักงานของรัฐจะตองมีมาตรการอยางไรเพื่อใหเหยื่อที่ถูกทรมานไดรับ

สิทธิที่วาเรื่องรองเรียนของเขามีการสืบสวนสอบสวน 

 

 ความแตกตางของแตละประเทศและแตละภูมิภาคนั้นทําใหบางสิ่งบางอยาง

ปฏิบัติแลวไดผลและบางครั้งไมไดผล   ไมมีคําตอบเดียววาการคุมครองเหยื่อคืออะไร

และอะไรจะเปนหนทางที่ดีที่สุดในการสรางความรูความเขใจในเรื่องนี้     ผูถูกคุมขัง

ควรที่จะไดรับแจงถึงสิทธิระหวางการจับกุม  รวมทั้งสิทธิที่จะรองเรียนเกี่ยวกับการได

รับการปฏิบัติที่ไมดี  และรูวามีกระบวนการอะไรตอไป   ยิ่งไปกวานั้นผูถูกคุมขังควรที่

จะไดรับการตรวจรางกายเมื่อเริ่มเขาหรือออกจากสถานที่ควบคุมตัวและระหวางที่ถูก

คุมขัง หรือตามที่รองขอได   การตรวจรางกายควรกระทําโดยแพทยที่เปนอิสระ หรือ

โดยแพทยของรัฐอยางเปนการลับซึ่งปลอดจากสายตาและการรับรูของเจาพนักงาน 

 

 ผูถูกคุมขังควรไดรับสิทธิในการรองเรียนตอเจาหนาที่ราชทัณฑตลอดเวลา        
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พวกเขาควรไดรับอนุญาตใหยื่นคํารองตอหนวยงานอิสระไดโดยไมถูกลงโทษ   การรอง

เรียนตองกระทําไดโดยทางลับตอหนวยงานภายนอกไดตลอดเวลา    เชนผูตรวจเยี่ยม

ที่เปนอิสระ  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  หรือสถาบันภายนอกที่ทํางานรวม

กับการตรวจสอบภายในที่อนุญาตใหผูถูกคุมขังรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติโดยไมชอบ

ตอผูบังคับบัญชา       ผูซึ่งจะดําเนินการสืบสวนสอบสวนคํารองเรียนเหลานี้อยางมี

ประสิทธิภาพ  ไมใชแตเพียงบางกรณีแตเปนการสรางสถาบันที่ปฏิบัติงานได 

 

8.มีนโยบายที่สั่งการหรือเปนกฎระเบียบบังคับหรือไมที่ใหเจาพนักงานของรัฐ

และเจาหนาที่ระดับบริหารตองทําการสืบสวนสอบสวนการรองเรียนเรื่องทรมาน

จากเหยื่อ 

 

 ผูบัญชาการตํารวจ หรือเจาหนาที่รักษากฎหมายควรรายงานตอรัฐบาลถึง

ความกาวหนาในการปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายและระบุถึงสภาพปญหาที่สําคัญๆ ได   

รายงานควรจะเผยแพรตอสาธารณะ  ขอมูลตาง ๆ ควรจัดทําสถิติของคํารองเรียนเกี่ยว

กับการทรมานและการปฏิบัติหรือลงโทษอยางโหดราย ไรมนุษยธรรมและยํายีศักดิ์ศรี  

รวมทั้งสถิติตางๆ ที่เกี่ยวของดวย  เชน แยกเพศชายหญิง  ภูมิภาค ศาสนา  หรือชาติ

พันธุ ประเภทของการรองเรียน    ยิ่งไปกวานั้นขอมูลดานสถิติควรที่จะระบุถึงหนวย

งานหรือฝายที่รับผิดชอบในกรณีทรมาน  การขมขูการคุกคามตอผูรองเรียน  และผล

ของการสืบสวนสอบสวน  รวมทั้งผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่ไดมา  ขอมูลเหลานี้

ถามีการวิเคราะหอยางสมําเสมอจะสามารถจัดทําเปนรายงานที่เห็นการปฏิบัติอยางเปน

ระบบของตํารวจและเพื่อที่จะจัดทําใหเกิดระบบการรองเรียนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 เหตุผลหลักในการวิเคราะหอยางเปนระบบของการสืบสวนสอบสวนกรณีการ

ทรมานและการฟองรองคดีการทรมาน ตองเกิดจากเจาหนาที่รักษากฎหมายดวยกันเอง 
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ไมวาจะเปนพนักงานสอบสวน อัยการ หรือทางศาลยุติธรรม รวมทั้งรัฐบาล    เจา

หนาที่ที่รับผิดชอบควรมีคณะทํางานที่เปนอิสระและจริงจังกับเรื่องรองเรียนและ

กระบวนวิธีการสืบสวนสอบสวน  ซึ่งหมายถึงการดําเนินการอยางเปนความลับ การ

สัมภาษณอยางเปนความลับตอเหยื่อเพื่อใหเขาใจถึงวิธีการปฏิบัติที่เปนปญหาระหวาง

การปฏิบัติหนาที่ทุกขั้นตอน   ทรัพยากรที่เพียงพอเพื่อใหมีการจัดหาขอมูลในเชิง

คุณภาพใหไดผล และจัดพิมพเผยแพรขอมูลเพื่อใหเกิดการตรวจสอบและปฏิรูปในสิ่งที่

มีความจําเปนตองใหเกิดขึ้น 

 

 ขอรองเรียนเกี่ยวกับพนักงานของรัฐทุกกรณี   โดยเฉพาะเกี่ยวกับตํารวจควร

ไดรับการจดบันทึกทํารายงานตอเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่  ซึ่งในทางกลับกันก็ตองมี

การสอบสวนเจาหนาที่ทุกคนในเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทรมานที่มีความนาเชื่อถือใน

ทุกกรณีดวย     การไมรายงานถึงการกระทําผิดอาญาของเจาหนาที่ตํารวจดวยกันเอง

นั้นเปนความผิดทางวินัยและทางอาญา   ระเบียบการรองเรียนตาง ๆ ควรทบทวนเปน

ระยะเพื่อใหมีการปรับปรุงและทําใหงายขึ้นที่จะยื่นเรื่องรองเรียน  และเขาถึงกลุมเหยื่อ

ไดงายขึ้น สามารถเขามาติดตอไดงายขึ้น   เหยื่อทั้งโดยตรงและโดยออมควรไดรับ

อนุญาตใหยื่นเรื่องรองเรียนได  แตบุคคลอื่น เชนองคกรพัฒนาเอกชนที่ทํางานโดยตรง

กับเหยื่อควรที่จะยื่นเรื่องรองเรียนเรื่องการทรมานโดยตรงไดเนื่องจากเปนการรักษาผล

ประโยชนตอสาธารณะ    การขยายสิทธิในการรองเรียนใหกับองคกรพัฒนาเอกชนนั้น

ทําใหอาจเกิดการขมขูคุกคามกับเหยื่อโดยตรงนอยลง  มาตรการตาง ๆ เหลานี้ควรดํา

เนินการใหเปนความผิดทางกฎหมายเมื่อมีการขมขูคุกคาม หรือใหสินบนเหยื่อในคดีอา

ชญกรรมเพื่องดเวนการฟองรองกลาวหาผูกระทําผิด 
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ฌ. คาชดเชยและคาเยียวยา: สิทธิของเหยื่อที่ถูก

ทรมาน 
 

1.มาตราฐานสากลอะไรบางเกี่ยวกับสิทธิของเหยื่อที่ถูกทรมาน 

 

 สิทธิของเหยื่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นหมายรวมถึงเหยื่อที่ถูกทรมาน

ในการไดรับการชดเชยเยียวยาในความเสียหายและความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการ

ลิดรอนสิทธิพื้นฐานที่รับรองภายใตกฎหมายระหวางประเทศที่รัฐภาคีตองรับผิดชอบใน

สิ่งที่เกิดขึ้น    สิทธิที่วานี้ระบุอยูในกติการะหวางประเทศหลายฉบับ   พันธกรณีของรัฐ

ที่จะตองจัดใหมีการชดเชยเยียวยาตอเหยื่อไดถูกระบุไวในคําตัดสินของศาลสิทธิมนุษย

ชนอยางมากมายทั้งในระดับนานาชาติและในระดับภูมิภาค รัฐควรรับผิดชอบในการ

จัดหาคาชดเชยเยียวยา เมื่อ 

- มีการละเมิดกติการะหวางประเทศ 

- มีความเสียหายในทางทรัพยสินและในทางจิตใจเกิดขึ้น 

 

 กลไกดานสิทธิมนุษยชนสวนมากไดรับรอง สิทธิในกระบวนการเพื่อใหไดรับ

การพิจารณาคดีที่เปนธรรม (ในระบบตุลาการและ/หรือนอกระบบตุลาการ) และสิทธิใน

การรับคาชดเชยเยียวยาอยางเพียงพอ (เชน คาตอบแทน คาชดเชย หรือคาชดใช)  

 

 การเยียวยาดานความยุติธรรมเปนสิ่งที่จําเปนมากขึ้นเพื่อใหเกิดการเคารพ

ตอสิทธิมนุษยชน   ในกฎบัตรแอฟริกาดานสิทธิมนุษยชนและสิทธิของประชาชน  ยก

ตัวอยางการเยียวยาควรเปนการเยียวยาดานความยุติธรรม   ในกฎบัติสิทธิมนุษยชน

ขั้นพื้นฐานของสหภาพยุโรป     อางถึงการชดเชยเยียวยากอนที่จะมีการไตสวนกรณี
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การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รับรองภายใตกฎหมายของสหภาพยุโรป  ในกรณีที่มีการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรงเชนการทรมานที่ระบุวาเปนอาชญกรรมสากล  มี

ความจําเปนที่จะตองจัดใหมีการเยียวยาดานความยุติธรรม   คณะกรรมการสิทธิมนุษย

ชน ไดอธิบายไววา 

 

“การเยียวยาดวยการลงโทษทางวินัยหรือในทางการบริหารนั้นไมเปนการเยียวยา

ที่เพียงพอและเหมาะสม   โดยเฉพาะอยางยิ่งในการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รายแรง 

ที่หมายถึงการละเมิดตอสิทธิในชีวิต” 

 

  ในกรณีการบังคับใหบุคคลหายไป  การฆาตกรรมนอกระบบกฎหมาย  การ

ทรมาน การชดเชยเยียวยาตองเปนการเยียวยาดานความยุติธรรมเทานั้น 

 

2.ความสําคัญของการชดเชยเยียวยาสําหรับเหยื่อที่ถูกทรมานคืออะไรตอเหยื่อ

และตอสังคมโดยรวม 

 

 การทรมานกอใหเกิดผลกระทบตอจิตใจอยางรุนแรง ทั้งทางดานจิตใจและ

รางกายตอเหยื่อ  และมีจุดประสงคเพื่อทํารายความเปนมนุษยของเหยื่อดวย   การ

ทรมานหมายถึงการฆาตกรรมที่ไมไดทําใหเหยื่อเสียชีวิต   ความรับผิดชอบของผูกระ

ทําผิดและการรับรูของสังคมถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับเหยื่อที่ถูกทรมานและกับ

สาธารณะวามีสิ่งที่ผิดเกิดขึ้นจากผูที่ไมควรกระทําความผิด    ผูรอดชีวิตจากการ

ทรมานทั้งหลายที่ไดผานกระบวนการเรียกรองความเปนธรรมและการชดเชยเยียวยา

พบวาสี่งนี้เปนสวนสําคัญในการคนหาศักดิ์ศรีกลับคืนมา  และเปนวิธีที่จะรื้อฟนความ

มั่นใจและความเปนธรรมในกระบวนการยุติธรรมดวย   อดีตผูแทนพิเศษฯ เรื่องการ

ทรมานผูริเริ่มการรางหลักการเบื้องตนและแนวทางการปฏิบัติตอผูถูกคุมขัง อางถึงการ
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ชดเชยเยียวยาวา 

 

“จุดประสงคของการเยียวยาความเจ็บปวดและการไดรับความยุติธรรมของเหยื่อ

โดยการเปลี่ยนแปลงและลดสภาวะที่ทําใหเกิดเหตุการณเหลานี้ขึ้นมาอีก  การ

เยียวยาควรเปนสิ่งที่ตอบสนองตอความตองการและความปรารถนาของเหยื่อ” 

 

3.มาตราฐานสากลบังคับใชอยางไร 

 

 มาตราฐานสากลใชสําหรับการตรวจสอบและทําใหรูวาการละเมิดสิทธิมนุษย

ชนนั้นเกิดขึ้นไดอยางไร  เชนคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน   คณะกรรมการฯตอตาน

การทรมาน  และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เปนตน  ทั้งหมดนี้ใหความสําคัญกับสิทธิ

ของเหยื่อที่ถูกทรมาน และวิธีการที่พวกเขาจะไดรับความเปนธรรมและการชดเชย

เยียวยา    ยิ่งไปกวานั้นยังมีการเคลื่อนไหวของในวงการกฎหมายระหวางประเทศที่จะ

ทําใหสิทธิของเหยื่อเปนจุดศูนยกลางของระบบตุลาการระหวางประเทศ  เชน ศาล

อาญาระหวางประเทศ  ผูกระทําผิดของการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางกวางขวางเปน

ระบบจะถูกนําเขาสูกระบวนการยุติธรรมในศาลอาญาระหวางประเทศที่ตั้งอยางถาวร  

การพิจารณาคดีจะเกิดขึ้นในศาลไมใชในประเทศที่เกิดการละเมิด  การพิจารณาคดีจะ

ใหความสําคัญกับการชดเชยเยียวยาแกเหยื่อและการลงโทษผูกระทําผิด  สี่งนี้เองเปน

ความกาวหนาที่เกิดขึ้นสําหรับเหยื่อ   ขณะเดียวกันการฟองรองคดีมีความสําคัญที่ให

เกิดการปองกันการเกิดอาชญกรรมระหวางประเทศและทําใหเกิดการลงโทษผูกระทําผิด  

และขณะเดียวกันความสําเร็จในการฟองรองคดีก็จะเปนสวนหนึ่งของการเยียวยาดาน

ยุติธรรมใหกับเหยื่อ  ยิ่งไปกวานั้นเหยื่อยังควรจะไดรับสิทธิหลายประการที่ตนเอง

ตองการเพื่อเปนชดเชยกรณีพิเศษได 
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4.สิทธิของเหยื่อที่ถูกทรมานและความรับผิดชอบของเจาพนักงานของรัฐ

สัมพันธกันอยางไร 

 

 โดยหลักการพื้นฐานแลวเจาหนาที่รักษากฎหมายไมควรทรมานและตอง

ปองกันไมใหมีเหตุการณนี้เกิดขึ้น เพื่อไมใหเกิดเหยื่อของการทรมาน  ถาการทรมาน

เกิดขึ้นสิทธิของเหยื่อก็เกิดขึ้นตามมา  รวมทั้งความรับผิดชอบของเจาหนาที่รักษา

กฎหมายก็ตองตามมาดวย ซึ่งประกอบไปดวย 

- การปองกันไมใหมีการทรมานเกิดขึ้น 

- การใหเหยื่อมีโอกาสในการรองเรียน 

- การไดรับการรักษาพยาบาล การรักษาสุขภาพจิต และการไดรับคําแนะนําทาง

กฎหมาย 

- การที่คํารองเรียนจะไดรับการสืบสวนสอบสวนและผูตองสงสัยวากระทําผิดถูกนํา

เขาสูกระบวนการยุติธรรมเหมือนคดีอาชญกรรมอื่นๆ  

 

 โดยยอ  การทรมานกอใหเกิดภาระหนาที่หลายประการของเจาพนักงานของ

รัฐทั้งความรับผิดชอบเมื่อมีการกระทําผิด  และรับผิดชอบในการยุติการทรมานดวย  ใน

ทางกลับกัน ไมใชเปนการปกปดความผิดแตเปนการเปดเผยความจริงและชวยแกไข

ความเสียหายที่เกิดขึ้น (ทางรางกาย  จิตใจ เศรษฐกิจและสังคม) ใหแกเหยื่อ โดยเหยื่อ

ปราศจากความกลัวใดๆ 

 

5.ถาเจาพนักงานของรัฐละเมิดสิทธิของเหยื่อที่ถูกทรมานซึ่งเปนหลักการสากล

อะไรจะเกิดขึ้น 

 

 สถาบัน กลไกและเครื่องมือทางกฎหมายทั้งหลายไดถูกสรางขึ้นเพื่อตรวจ
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สอบและคุมครองใหสิทธิมนุษยชนนั้นเปนความรับผิดชอบของรัฐ  และรวมทั้งเปนความ

รับผิดชอบทางอาญาดวย   แมวาการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นยังคงเกิดขึ้น  มีการ

บันทึก การจัดทํารายงาน  มีการชดเชยเยียวยาโดยรัฐ  มีการดําเนินคดีกับเจาหนาที่ที่

ปฏิบัติหรือละเลยการปฏิบัติหนาที่   เจาพนักงานของรัฐที่ละเลยการปฏิบัติหนาที่และ

ปกปด และสุดทายถูกเรียกรองคาเสียหายทางแพง ทั้งโดยรัฐหรือเอกชน     

 

 กฎหมายและการบังคับใชกฎหมายในประเทศเทศเปนการนํากติการะหวาง

ประเทศมาปรับใชอยูแลว  การละเมิดกติการะหวางประเทศจะสงผลกระทบถึง

กระบวนการยุติธรรมและการบริหารราชการดวย  เจาหนาที่บังคับใชกฎหมายที่ตั้งใจ

หรือโดยไมตั้งใจก็ตามละเลยที่จะปกปองคุมครองเหยื่อที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และให

ไดรับการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพและคาชดเชยที่เพียงพอ   การละเลยไมหามการ

ทรมานอยางเด็ดขาดแทนการปฏิบัติหนาที่อยางถูกตอง  เจาหนาที่รักษากฎหมายตอง

รับผิดชอบตอการทรมานที่เกิดขึ้นโดย 

- จายคาชดเชยเยียวยา 

- ขอโทษตอเหยื่อและหรือครอบครัว 

- การถูกลงโทษทางวินัย เชนการใหออกจากราชการรวมทั้งการรับขอหาทางอาญา 

 

6.เหยื่อที่ถูกทรมานที่ไดรับการชดเชยเยียวยาที่เหมาะสมจะเปนกลไกตรวจสอบ

ไดของเจาพนักงานของรัฐไดอยางไร 

 

 รัฐหลาย ๆ รัฐลงนามและใหสัตยาบันในอนุสัญญาระหวางประเทศมีผลใหเกิด

การรับรองสิทธิในการไดรับการชดเชยเยียวยาในกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่หมาย

รวมถึงการทรมาน   แตการทรมานก็ยังคงดํารงอยูในเกือบทุกประเทศยอมรับหลักการ
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และพันธกรณีของกฏหมายระหวางประเทศแตไดดําเนินการไปเพียงไมมากนักเพื่อจะ

รับรองวาแตละรัฐจะนําไปปฏิบัติในประเทศนั้นๆ ได   การหามทรมานอยางเด็ดขาด

เปนหลักการสากลในการสรางทฤษฎี  แตรัฐยังคงแอบทําอะไรที่ปดมิดเปนความลับ  ถา

เปนความลมเหลวที่เกิดขึ้นจนมีผูกระทําผิดจริง  ควรจะมีวิธีการที่จะนําผูกระทําความ

ผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม และเพื่อใหศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของเหยื่อ

กลับคืนมา 

 

ภาคผนวก - ANNEX 
 

หนังสือชุดนี้เขียนจากการอางอิงจากเอกสารเหลานี้:  

 

African Charter on Human and Peoples’ Rights, (Banjul Charter), Adopted June  

 27, 1981, OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev.5, 21 I.L.M 58 (1982) 

American Convention on Human Rights, O.A.S. Treaty Series No.36 

Basic Principles and Guidelines on the Rights to a Remedy and Reparation for  

 Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and  

 Serious Violations of International Humanitarian Law, E/CN.4/2005/ 

 L.48, 13 April 2005 

Basic Principles on the Role of Lawyers, UN. Doc. A/CONF. 144/28/Rev.I at 118                      

 (1990) 

Basic Principles for the Treatment of Prisoners, G.A. res. 45/111, U.N. Doc. A/ 

 45/49 (1990) 

Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement   
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 Officials, U.N. Doc. A/CONF. 144/28/Rev.I 

Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention                         

 or Imprisonment, G.A.res 43/173, U.N.Doc. A/34/46 (1979) 

Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment  

 or Punishment, G.A. Res 39/46, U.N. Doc.A/39/51 (1984) 

European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental  

 Freedoms, (E.T.S. 5) Rome 4. XI.1950 

Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture, O.A.S. Treaty Series  

 No. 67 

International Covenant on Civil and Political Rights, U.N. Doc. A/6316 (1966),  

 999 U.N.T.S 171 

Principles on the Effective Investigation and Documentation of Torture and  

 Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Istanbul 

 Protocol), Adopted by General Assembly resolution 55/89 Annex, 4  

 December 2000 

Rome Statute for the International Criminal Court, Rome (17 July 1998) 

Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, Adopted August 30,  

 1995, by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime 

 and the Treatment of Offenders, U.N. Doc. A/CONF/611, annex I,  

 E.S.C. res 663 C, 24 U.N. and E.S.C. res. 2076 (LXII) (13 May 1977) 

Universal Declaration of Human Rights, G.A. Res. 217 A (III), U.N.Doc A/810  

 (1948) 

 
 






