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บทนํา 

 

 

 
การทรมานเป็นการละเมิดสทิธมินุษยชนที�ร้ายแรงและเป็นอาชญกรรมสากล   ห้ามไม่ให้มีการทรมาน

อย่างเด็ดขาดไมว่่าในสถานการณ์ใด ๆ ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ    การห้ามทรมานอยา่งเด็ดขาดระบุไว้ใน

รัฐธรรมนูญของหลายประเทศทั �วโลก   แต่การทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื�น ๆ ที�โหดร้าย ไร้

มนุษยธรรม หรอืที�ยํ�ายศีักดิ �ศรยีังคงเกิดขึ�นในหลายประเทศอย่างเป็นปกติ    และเราทุกคนต้องร่วมกันยุติการ

ทรมานให้หมดสิ�นไป 

 

 คู่มือนี�จ ัดพมิพ์ขึ�นเป็นภาษาอังกฤษโดย The Redress Trust โดยจัดแปลและพิมพ์เป็นภาษาไทยด้วย
การสนับสนุนของ Association for the Prevention of Torture (APT) คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งประเทศ

ไทย  โดยทุนสนับสนุนจากสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ประจําประเทศไทย    การจดัแปลและพมิพ์คู่มือฉบับนี�เป็น

สว่นหนึ�งของการรณรงค์ในวนัต่อต้านการทรมานสากลวันที� 26 มถุินายน พ.ศ. 2550 เพื�อร่วมกันยุติการทรมาน

ทั �วโลก   โดยมจีุดประสงคเ์พื�อตอบคําถามหลกัๆ ที�เกดิขึ�นเกี�ยวกับการทรมานที�สมัพนัธก์บัเจ้าพนักงานของรฐั 

 

 คูม่อืนี�ให้ข้อมลูและเป็นหลกัปฏบิตัิต่อเจา้พนักงานของรฐั ว่าจะสามารถยุติการทรมานได้อย่างไรในการ

ปฏบิตัหิน้าที�ประจาํวนัพวกเขา    เจ้าพนักงานของรฐัที�กลายเป็นผู้ปฏิบตัิต้องอยู่กับผู้ถูกคุมขงัอย่างจําเจทุกเมื�อ
เชื�อวนั  ทั �งนี�เจ้าพนักงานของรฐันั �นหมายถงึ เจา้หน้าที�ในเครื�องแบบ นอกเครื�องแบบ ตํารวจ  เจ้าหน้าที�ราชทัณฑ ์ 

หน่วยข่าวกรอง เจา้หน้าที�รกัษาความปลอดภยั และอยัการ 

 

เจา้พนักงานของรฐั เช่น ตํารวจที�มหีน้าที�รบัผดิชอบในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย  หน้าที�สําคญัอกี

ประการหนึ�งคอืการปกป้องคุ้มครองสิทธมินุษยชนและเคารพต่อสิทธสิ่วนบุคคล   อย่างไรก็ดีพวกเขาก็ต้องต่อสู้

กับอาชญกรรมและการกระทําที�ผดิกฎหมาย   ซึ�งตรงนี�ทําให้พวกเขาตกอยู่ในภาวะสุ่มเสี�ยงที�จะละเมิดสิทธิ

มนุษยชนต่อบุคคลได้   ตัวอย่างคือการใช้กําลังอาวุธ  การใช้วธิกีารนอกกฎหมาย  ซึ�งอาจจะเป็นการทรมาน  
เพื�อให้ได้คําสารภาพ หรอืข้อมูลจากผู้ต้องสงสัยในระหว่างการสบืสวนสอบสวนคดีอาชญกรรม   ความขัดแย้ง

เกดิขึ�นระหว่างการรกัษาไว้ซึ�งกฎหมายและอกีด้านหนึ�งต้องเคารพสทิธมินุษยชน   เจา้พนักงานของรัฐที�ได้รับการ

ฝึกฝนและสามารถปฏบิตัหิน้าที�ด้วยการเคารพหลกัสทิธมินุษยชนจงึเป็นสิ�งที�สาํคญัในการปกป้องรกัษาความสงบ

เรยีบรอ้ยไวไ้ด้และในขณะเดยีวกนักใ็ห้การคุ้มครองสทิธขิองประชาชนได้ 
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ข. บททั �วไป 

 

1. การทรมานคอืการกระทําที�ทําให้ได้รบัความเจบ็ปวดทางร่างกายหรอืจิตใจ หรอืความทุกข์ทรมานของบุคคล

โดยการสั �งการหรอืการยินยอมโดยเจ้าพนักงานของรฐั ด้วยวัตถุประสงค์เพื�อให้ได้ข้อมูล  หรอืเพื�อทําโทษ
หรอืการขม่ขู่   ความหมายของการทรมานได้รบัการยอมรบัในทางสากลแล้วในกฎหมายระหว่างประเทศและ

ในอนุสญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการปฏบิัต ิอย่างโหดร้าย  ไร้มนุษยธรรมหรอื

การปฏบิตัิหรอืลงโทษที�ลดศกัดิ �ศรคีวามเป็นมนุษย์  ดงัให้ความหมายไว้ดงันี� 

 

 

“ การทรมาน หมายถึง การกระทําใดก็ตามโดยเจตนาที�ทําให้เก ิดความเจบ็ปวดหรอืความทุกข์ทรมาน

อย่างสาหัสไม่ว่าทางกายหรือทางใจต่อบุคคลใดบุคคลหนึ�ง  เพื�อความมุ่งประสงค์ที�จะให้ได้มาซึ�ง
ขอ้สนเทศหรอืคาํสารภาพจากบุคคลนั �นหรอืจากบุคคลที�สาม  การลงโทษบุคคลนั �น  สําหรบัการกระทํา

ซึ�งบุคคลนั�นหรอืบุคคลที�สามกระทําหรอืถูกสงสยัว่าได้กระทํา  หรอืเป็นการข่มขู่ให้กลัวหรอืเป็นการ

บงัคบัขู่เขญ็บุคคลนั �นหรอืบุคคลที�สาม  หรอืเพราะเหตุผลใดๆ  บนพื�นฐานของการเลือกปฏบิตัิ  ไม่ว่าจะ

ในรูปใด  เมื�อความเจ็บปวดหรอืความทุกข์ทรมานนั �นกระทําโดย  หรอืด้วยการยุยงหรอืโดยความ

ยนิยอม  หรอืรูเ้ห็นเป็นใจของเจ้าพนักงานของรฐั  หรอืของบุคคลอื�นซึ�งปฏบิตัิหน้าที�ในตําแหน่งทางการ  

ทั �งนี�ไม่รวมถึงความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานที�เกิดจาก  หรืออันเป็นผลปกติจาก หรืออันสืบ

เนื�องมาจากการลงโทษทั �งปวงที�ชอบด้วยกฎหมาย” 
1
 

 

 ห้ามทรมานทั �งทางรา่งกายและทางจติใจอนัเป็นสาเหตุให้เกดิความเจบ็ปวด   การกระทําที�ถือว่าเป็นการ

ทรมาน ได้แก่  การต ีการดึงถอดเลบ็  การเผา่รนไฟ การใชก้ารจี�กระแสไฟฟ้า  การแขวนรา่งกาย  การทําให้ขาด
อากาศหายใจ  การบงัคบัให้อยูใ่นแสงสว่าง ในภาวะเสยีงดัง  ในที�ที�มคีวามรอ้นหรอืความหนาว  การละเมดิทาง

เพศ  เช่นการข่มขนื หรอืการละเมดิทางเพศอื�น ๆ   การบงัคบัให้ใชย้าในระหวา่งการถูกคุมขงัหรอืสถานบําบัดโรค

ทางจิตเวช  การบังคับไม่ให้พัก ให้อดนอน หรือให้อดอาหาร    การขาดสุขอนามัยที�ด ีพอ  การไม่ได้รับการ

รกัษาพยาบาล  การขงัเดี�ยว หรอื การทําให้ไม่มคีวามรูส้กึ  การควบคุมตวัในสถานที�ไม่สามารถระบุได้ ถึงสถานที�

หรอืเวลา  การขม่ขูว่า่จะทรมานหรอืฆา่ญาตใิห้ตาย  การปล่อยทิ�งหรอืการขูด่้วยการจาํลองการถูกฆา่ 

 

การกระทําที�ไม่ถงึกับเป็นการทรมานกห็้ามเชน่กัน      เชน่การปฏบิัต ิที�มีลักษณะโหดร้ายไร้มนุษยธรรม 
และเป็นการละเมดิหรอืการลงโทษที�ลดศกัดิ �ศรคีวามเป็นมนุษย์     มคีวามแตกต่างกันในระหว่างการทรมานกับ

การปฏบิตัิที�โหดรา้ย    กล่าวคอืถ้าเจ้าพนักงานของรฐัปฏบิตัิบางอย่างที�ยงัไม่ถือว่าเป็นการทรมานคอืยังไม่เป็น

สาเหตุให้มคีวามเจบ็ปวดทางด้านรา่งกายและจติใจในระดับที�ถือว่าเป็นการทรมาน    ดังนั �นการปฏิบตัิเช่นนั �น

ไมใ่ช่การทรมานแต่เป็นการปฏบิตัิหรอืลงโทษอื�นที�โหดร้าย ไรม้นุษยธรรม หรอืที�ยํ�ายศีักดิ �ศร ี เช่นการบงัคับให้มี

การนอนล่ามโซ่  ในห้องขงั หรอืการใส่กุญแจมือ  ถ้าการกระทํานั �นไม่ใช่การทรมาน (เช่น เพื�อให้ได้คําสารภาพ

หรอืข้อมลู   หรอืเพื�อเป็นการลงโทษเพื�อให้ได้สิ�งใดสิ�งหนึ�ง หรอืการสงสยัหรอืการข่มขู่)   เป็นเพยีงการปฏบิตัิหรอื

                                                             
1
  คาํแปล กรมสนธิสญัญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ 



 6

การลงโทษอื�นที�โหดรา้ย      ไรม้นุษยธรรม  หรอืที�ยํ�ายศีกัดิ �ศรเีท่านั �น  ยกตวัอย่างเช่น  การเปิดไฟให้สว่างตลอด 

24 ชั �วโมง โดยอ้างวา่เป็นระเบยีบ เป็นต้น 

 

2. ใครเป็นผูท้รมาน? 
 

ในกฎหมายระหว่างประเทศ  ความหมายของการทรมานเชื�อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการกระทําที�มคีวามมุ่งประสงค์

ของทางการ คอื เจา้พนักงานของรฐัที�เป็นผู้ที�กระทําเองหรอืปล่อยให้เหตุการณ์เช่นนี�เกิดขึ�น  ทั �งๆ ที�กลไกของรฐั

ตามปกติแล้วควรที�จะห้าม  ป้องกัน สอบสวน และฟ้องดําเนินคดีต่อการกระทํานั �นได้ แต่กลับไม่ดําเนินการ     

ดงันั �นการทรมานจงึไม่ใชก่ารทํารา้ยรา่งกายที�เป็นการส่วนตวั  เช่นคดีแก๊งอาชญกรรมทั �วไป   หรอืเป็นการกระทํา

ระหว่างบุคคลหนึ�งกับอกีคนหนึ�งเท่านั �น  เจ้าหน้าที�ของรฐัเป็นบุคคลที�มภีาระหน้าที�ที�ได้รบัมอบหมายจากรฐั  เช่น 

เจา้หน้าที�ตํารวจ เจ้าหน้าที�ทหาร ขา้ราชการแพทย์  เจา้หน้าที�ราชทณัฑ ์ รวมทั �งหมดเรยีกวา่เจา้พนักงานของรฐั    
 

อย่างไรกด็ ีการทรมานสามารถเกดิขึ�นได้ในบรบิทที�กว้างกว่า  ยกตัวอย่างเช่น  ผู้มอีิทธพิลที�มีอํานาจในพื�นที�ใด

พื�นที�หนึ�ง  หรอืภายใต้เงื�อนไขใดเงื�อนไขหนึ�งจนเหมอืนมอีํานาจตามกฎหมาย  (เชน่ ขุนศกึหรอืกองกําลังติดอาวุธ

ที�ควบคุมพื�นที�บางส่วนในประเทศ)   ถ้าบุคคลเหล่านี�ทําหน้าที�เป็นเหมอืนเจ้าพนักงานของรฐั  การกระทําของ

พวกเขาก็เป็นการทรมานที�ถอืได้ว่าเป็นการกระทําของเจ้าพนักงานของรฐั หรอืบุคคลที�กระทําไปโดยอํานาจของ

เจา้พนักงานของรฐั  และสามารถจะเกิดข ึ�นได้เมื�อเกดิภาวะสงครามหรอืกลุ่มกองกําลงักบฏ ที�สามารถสรา้งรัฐบาล 

และมอีาํนาจเหมอืนดงัรฐับาลที�มาจากการเลอืกตั �งหรอืรฐับาลที�มอีาํนาจชอบธรรม 
 

3. ใครเป็นเหยื�อที�ถูกทรมาน 

 

เหยื�อหมายถึงบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลที�ได้รบับาดเจบ็ทางรา่งกายและหรอืจติใจ ได้รบัความทุกข์ทรมานใจ  การ

สญูเสยีทรพัย ์หรอืการละเมดิสทิธทิางกฎหมายพื�นฐานอนัเนื�องมาจากการทรมาน   เหยื�อหมายรวมถึงบรวิารและ

หรอืสมาชกิของครอบครวัหรอืบุคคลในบา้นเดียวกนักับเหยื�อ ที�ได้รบัผลทางด้านรา่งกาย จติใจ และทางเศรษฐกิจ

ไปด้วย      อาจเรยีกเหยื�อว่าผู้รอดชีวติจากการทรมานก็ได้  จากประสบการณ์พบว่าเหยื�อที�ถูกทรมานอาจเป็น
ใครก็ได้ไม่วา่จะมอีายุเท่าไร เพศอะไร สญัชาติใด หรอืมคีวามคดิเหน็ทางการเมอืงแบบใด 

 

4. เกดิอะไรขึ�นกบัเหยื�อหรอืผู้รอดชวีติจากการถูกทรมาน 

 

มุมมองที�เลวรา้ยที�สุดของการทรมานคอืการที�รฐัมสี่วนร่วมด้วย  รฐัซึ�งควรเป็นกลไกในการคุ้มครองปกป้องสทิธิ

ของบุคคล  แต่เจ้าหน้าที�ของรฐักลับละเมดิการใชอ้ํานาจของตนเอง  เป็นผู้กระทําผดิรา้ยแรงด้วยตนเอง  สําหรบั

เหยื�อนั �นประสบการณ์ที�ได้นั �นคาดไม่ถึง     และถ้ายิ�งไม่มีหนทางที�จะร้องเรียนหรอืขอความช่วยเหลือได้  

ผูก้ระทําผดิกจ็ะกลายเป็นบุคคลที�แตะต้องไมไ่ด้และลอยนวลได้   และกจ็ะเป็นสาเหตุให้แก้ไขปญัหาการทรมานไม่

งา่ยนัก 
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การทรมานเป็นการกระทําที�โหดร้ายที�บ่อยครั �งแต่กลับไม่ให้ความสําคัญ  ทําให้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ระยะ

ยาวทางด้านรา่งกายและจติใจอยา่งแสนสาหสั    ซึ�งส่งผลให้เกิดการเปลี�ยนแปลงต่อสภาพร่างกายและจติใจหลัง

การถูกทรมานอย่างมาก  วธิกีารใด ๆ ที�จะรกัษาให้ผูร้อดชวีติหายจากความทุกขท์รมานจงึเป็นเรื�องที�ยากมาก 

 
ในทางกลบักันในการเรยีกรอ้งความเป็นธรรมเกดิขึ�นได้โดยการสรา้งความเข้มแขง็ให้กับเหยื�อผู้รอดชีวติจากการ

ทรมานผูท้ี�ทรมานจะต้องเป็นผูท้ ี�อธบิายการกระทําของตนและต้องแก้ไขตนเองด้วย    สิ�งที�สําคญัที�สุดในการฟื�นฟู

ให้เหยื�อผูร้อดชวีติจากการทรมานคอืการยอมรบัผดิต่อสาธารณะ  จากเจ้าพนักงานของรฐัคนนั �นว่าได้กระทําสิ�งที�

เลวรา้ยลงไป  และผู้กระทําควรได้รบัการลงโทษ  นํามาสู่กระบวนการยุติธรรม  การมีผู้รบัผดิชอบต่อสิ�งที�เกิดข ึ�น

จะเป็นการเยยีวยารกัษาจติใจของผูถู้กกระทํา และชว่ยยุติวงจรการทรมานไปได้ด้วย 

 

ค. กฎหมายระหว่างประเทศและการห้ามทรมานอย่างเด็ดขาด 
 

1. กฎหมายระหว่างประเทศคอือะไร 

 

กฎหมายระหว่างประเทศเป็นการสรา้งกฎระเบยีบขึ�นโดยการเขยีนเป็นกตกิาที�มรีฐัภาคสีมาชกิเป็นผูเ้ห็นชอบ เพ ื�อ

รบัรองและเคารพสทิธมินุษยชน  เคารพสทิธคิวามเป็นมนุษย์   กฏหมายสทิธิมนุษยชนเป็นความรบัผิดชอบตาม

กฎหมายของรฐัที�จะต้องดําเนินการเป็นการเฉพาะ  ห้ามไม่ให้มีการกระทําบางอย่างเกิดขึ�น  เช่น การทรมาน  

และการปฏบิตัหิรอืการลงโทษอื�นที�โหดรา้ยไรม้นุษยธรรมหรอืที�ยํ�ายศีกัดิ �ศร ี
 

มาตรฐานหรอืหลักสทิธมินุษยชนขั �นพื�นฐานนี�เราเรยีกว่า หลักสทิธมินุษยชนสากล 

 

ทั �งกตกิาระหวา่งประเทศและข้อตกลงในระดับภูมภิาค   มาตรฐานด้านสทิธิมนุษยชนเหล่านี�ได้รบัการพฒันามา

ตั �งแต่สมัยสงครามโลกครั �งที�สอง   ในระดับสากลนั �นจะเป็นการตรวจสอบโดยระบบกลไกขององค์การ

สหประชาชาต ิ   ขณะที�ในระดบัภมูภิาคจะมกีลไกระดับภมูภิาคเช่น  องคก์ารรฐัอเมรกิา  สภายุโรป   และสหภาพ

แอฟรกินั เป็นต้น  
 

2. อะไรคอืมาตรฐานสากลที�เกี�ยวกับการห้ามทรมานอยา่งเดด็ขาด 

 

การห้ามทรมานนั�นถือเป็นการห้ามอย่างเด็ดขาด โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ  เป็นหลักการของกฎหมายระหว่าง

ประเทศทั �งในฉบบัที�เกี�ยวกับสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง  ยกตัวอยา่งเช่น  มาตรา 5 ของปฏญิญาสากลว่า

ด้วยสทิธมินุษยชน  มาตรา  7 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมืองและสทิธิทางการเมอืง   มาตรา 1 ของ

อนุสญัญาต่อต้านการทรมาน  กติกายุโรปเรื�องการปกป้องคุ้มครองสิทธมินุษยชนและเสรภีาพขั �นพื�นฐาน  มาตรา 

5 ของกติการะหว่างประเทศของภูมภิาคอเมรกิาในเรื�องสิทธิมนุษยชน   และมาตรา  5 ของกฎบัตรระหว่าง

ประเทศของภมูภิาคแอฟรกิา   ในบรรดาคาํตดัสนิจํานวนมากของศาลระหว่างประเทศมตีัวอย่างสองกรณีที�แสดง

ให้เหน็ว่า ทรมานนั �นเป็นเรื�องที�ห้ามโดยเด็ดขาด  หรอืแม้แต่ศาลสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ เช่นในศาลสิทธิ

มนุษยชนของยุโรปกล่าววา่ 
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แม้ในสถานการณ์ที �เลวร้ายที �สุด เช่นการต่อสู้ก ับกลุ่มก่อการรา้ย และกลุ่มอาชญกรรม กติกาของสภา

ยุโรป ได้ห้ามไม่ให้มีการทรมานอย่างเด็ดขาด  และการห้ามปฏิบัติหรอืลงโทษอย่างโหดร้าย ไร้
มนุษยธรรม และยํ �ายศีกัดิ�ศรอียา่งเดด็ขาดเชน่กนั 

 
ศาลอาญาระหวา่งประเทศสาํหรบัการพจิารณาคดเีหตุการณ์ในอดีตของประเทศยโูกสลาเวยี ได้ระบุวา่ 

 

เพราะการคุม้ครองไมใ่ห้มกีารทรมานนั�นมคีวามสาํคญัซึ �งกลายมาตรฐานขั �นพื�นฐานของสังคมโลก  ย ิ �งไป

กว่านั�น  การห้ามทรมานอย่างเด็ดขาดนั �นจะสามารถสร้างความเปลี �ยนแปลงได้อนัเป็นสัญญาณต่อ
ประชาคมโลกว่า บุคคลที �มอีาํนาจหน้าที �นั �น ต้องดําเนินการห้ามไมใ่ห้มกีารทรมานโดยเด็ดขาด  สิ �งนี� เป็น

สิ �งที �จะไมม่ใีครลดิรอนไปได้ 
 

การห้ามทรมานอย่างเด็ดขาดหมายรวมถึงการห้ามแม้ในสถานการณ์ที�เจ้าหน้าที�ระดับผู้บังคับการหรือเจ้า

พนักงานของรฐัสั �งให้ทํา  คําสั �งการนั �นเป็นคําสั �งที�ผดิกฎหมาย    และไมส่ามารถที�จะบอกได้ว่าเป็นการป้องกันตัว  

เพราะการห้ามทรมานเป็นหลักกฎหมายระเบยีบประเพณีสากลและเป็นที�ยอมรบัในกฎหมายระหวา่งประเทศ  และ

กฎหมายกติกาในภูมภิาคต่าง ๆ  ไม่มใีครที�จะสามารถกระทําการทรมานได้อยา่งถูกกฎหมาย 

 
ไม่เหมอืนกับหลักสิทธิขั �นพื�นฐานและเสรภีาพอื�นๆ ที�อาจมีการกําหนดตามกฎหมายไว้ว่าสามารถจํากัดหรอื

ลิดรอนในเวลาหรอืเหตุการณ์ที�ระบุไว้  เช่นระหว่างสงคราม หรอืระหว่างที�ประกาศภาวะฉุกเฉิน   ข้อห้ามการ

ทรมานอย่างเด็ดขาดไม่สามารถลิดรอนได้ด้วยการอ้างความชอบธรรมใดๆ  การทรมานในทุกเวลาและทุก

สถานการณ์เป็นสิ�งที�จะกระทํามไิด้    ด้วยเหตุผลนี�การห้ามทรมานจงึต้องเด็ดขาด   ในสถานการณ์สงครามหรอื

สงครามการเมอืง หรอืสภาวะฉุกเฉินที�เกดิขึ�นจนทําให้เกดิเป็นความชอบธรรมในการจํากัดสิทธมินุษยชนพื�นฐาน

อื�น   การห้ามทรมานกไ็มส่ามารถที�จะงดเว้นได้หรอืยกเลกิไปได้ 

 
ในรฐัที�ห้ามทรมาน แต่ตกอยูใ่นสภาวะที�ไม่มั �นคง มีกลุ่มกบฎหรอืประกาศเป็นภาวะฉุกเฉิน  เจ้าพนักงานของรฐั

อาจแก้ไขกฎหมายภายใต้หรอืสรา้งมาตรการพเิศษใดๆ เพ ื�อความปลอดภยัหรอืด้วยเหตุผลในเรื�องความมั �นคง

ภายใน  หรอืในกรณีมีมาตรการต่อต้านการก่อการรา้ย   แม้ว่ากฎหมายภายในจะไม่ได้รบัการแก้ไขอย่างเป็น

ทางการ  เจา้พนักงานของรฐักจ็ะทําเป็นไมรู่ไ้มเ่หน็กบัการทรมานที�อาจเกดิขึ�นกบัผูต้้องสงสยัไม่ได้ 

 

อย่างไรก็ตาม  ไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ในกฎหมายระหว่างประเทศ  ที�ยกเว้นให้มีการทรมานได้ ไม่ว่าจะใน

สถานการณ์ใดๆก็ตาม   สิ�งที�ตามมาก็คอืผู้ที�ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนรว่มในการทรมาน แม้ว่าจะระบุว่า “กําลังทํา

สงครามต่อต้านการก่อการรา้ย” กถู็กฟ้องดําเนินคดไีด้  กฎหมายระหว่างประเทศไม่ยอมรบั “สทิธใินการทรมาน” 

ไม่ว่าในสถานที�ใด เวลาใด ไม่ว่าจะอยู่ในภาวะสงครามหรอืสถานการณ์ไม่สงบใดๆ ซึ�งรวมถึงสถานการณ์การ

ต่อต้านการก่อการรา้ยด้วย 

 

 

 

 



 9

3. พนัธกรณีของรฐัภาคทีี�เกดิขึ�นจากหลกัการห้ามทรมานอย่างเด็ดขาด 

 

การห้ามทรมานอยา่งเดด็ขาดนั �น รฐัภาคสีมาชกิจะต้องดําเนินการดังนี� 

 

 รฐัภาคตี้องป้องกนัไมใ่ห้มกีารทรมานในอาณาเขตของรฐัตน  ทุกรฐัจะต้องปฏิบตัิอย่างเคร่งครดัเพื�อป้องกัน

การทรมาน  ยกตัวอย่างเช่น ระบุไวอ้ยา่งชดัเจนในกฎหมายภายในประเทศและบงัคบัไมใ่ห้มกีารทรมานอย่าง
เดด็ขาด  รวมทั �งกฎหรอืระเบยีบข้อบงัคบัต่าง ๆ ที�ป้องกันไม่ให้มีการทรมานให้สอดคล้องกับหลักกฎหมาย

ระหว่างประเทศ 

 เมื�อมีการทรมานเกิดขึ�น  ต้องดําเนินการเพื�อให้แน่ใจว่าเรื�องรอ้งเรยีนสิ�งที�เก ิดขึ�นนั�น ผู้ถูกทรมานจะได้รบั
โอกาสในการรอ้งเรยีนขอความเป็นธรรมโดยไมถู่กทําให้ตกเป็นเหยื�อซํ�าสอง 

 เมื�อมกีารรอ้งเรยีนเรื�องการทรมานนั �น  รฐัภาคตี้องสบืสวนสอบสวนอย่างเต็มที� โดยพลัน เป็นอสิระและอย่าง
มปีระสทิธภิาพ 

 เมื�อมีการสบืสวนสอบสวนข้อกล่าวหาว่ามีการทรมานเกิดขึ�นแล้วนั �น  รฐัภาคีจะต้องมสี่วนรบัผิดชอบทาง
กฎหมายในการนําคนผดิมาลงโทษอย่างเป็นธรรมตามกฎหมาย และให้เหยื�อสามารถได้รับการชดเชย

เยยีวยาอยา่งเหมาะสม 

 

4. หลักกฎหมายระหว่างประเทศมผีลบงัคบัใชอ้ย่างไร 
 

 เมื�อรฐัมสีว่นรบัผดิชอบต่อการกระทําที�ผดิกฎหมายของเจ้าพนักงานของรฐั  เจ้าพนักงานของรฐัไม่ว่าจะ

กระทําไปโดยนโยบาย หรอืความล้มเหลวในการป้องกันการละเมดิสิทธมินุษยชน  หากได้เข้าไปละเมิดกฎหมาย

ระหว่างประเทศ  แล้วรฐัต้องรบัผดิชอบต่อการกระทําหรอืละเวน้กระทําโดยบุคคลหรอืโดยกลุ่มเหล่านั�น เพราะถือ

วา่เป็นการกระทําของรฐั    ถ้าข้อเท็จจรงิเป็นการกระทําในการสั �งการ หรอืการชี�แนะหรอืการควบคุมของรฐันั �น  

ถ้ารฐัล้มเหลวในการป้องกนัหรอืตอบสนองต่อกรณีการละเมดิสทิธมินุษยชนดังนั �นรฐัต้องมคีวามรบัผดิชอบด้วย 

 

ดังนั �นรฐัจึงมีพนัธกรณีทางกฎหมายในการจัดหาให้มีการชดเชยเยยีวยาต่อเหยื�อที�ถูกละเมิดอย่างมี

ประสทิธภิาพโดยการให้การเยยีวยาภายในประเทศทั �งระหว่างช่วงเวลาสันติภาพและสงคราม และภาวะฉุกเฉิน  

ถ้าไม่มกีารเยยีวยาหรอืรฐัไมส่ามารถจดัหาให้ได้อย่างทันทแีละไม่มคีา่ชดเชยอย่างเพยีงพอรฐัภาคนีั �นได้ผิดสญัญา

และละเมดิพนัธกรณีระหวา่งประเทศ    อกีทั �งรฐัต้องสืบสวนสอบสวนข้อกล่าวหาที�ว่ามกีารทรมานเกิดขึ�น   และ

ต้องดําเนินคดแีละลงโทษ  ผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผู้ละเมดิ   และรฐัต้องจดัหาคา่ชดเชยแก่เหยื�อ   ถ้ารฐัล้มเหลวที�จะ

ทําตามสญัญาหรอืผดิสญัญาเท่ากับว่าละเมดิพนัธกรณีระหว่างประเทศและต่อองค์การระหว่างประเทศด้วย    รฐั

อื�นสามารถแทรกแซงได้ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ  วถิทีางบางอย่างที�รฐัจะรบัผดิชอบจะได้กล่าวต่อไป   

 

ที�สําคัญคือ  การทรมานนําไปสู่การรับผิดชอบทางแพ่งและทางอาญาของบุคคลโดยส่วนตัวด้วย   

บางครั �งรฐัพยายามที�จะคุ้มครองปกป้องการทรมาน โดยกําหนดกฎหมายนิรโทษกรรมที�ให้ตํารวจ  ทหาร และ
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บุคคลอื�นๆ ไม่ต้องรับผิดในการกระทํานั �น ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ�งหรือ ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ� ง  

อย่างไรกต็าม กฎหมายระหว่างประเทศไมย่อมรบัให้มกีฎหมายนิรโทษกรรม เพราะทําให้ดูเหมือนว่าการทรมาน

กลายเป็นการกระทําที�ถูกกฎหมาย  หลังจากเกิดเหตุไปแล้วรฐับาลใหม่ไม่ควรจะยอมรบักฎหมายนิรโทษกรรม

ใดๆ  ผูก้ระทําผดิต้องถูกนํามาดําเนินคดตีามกฎหมายไมว่า่เวลาเกดิเหตุการทรมานจะผา่นนานแค่ไหนกต็าม ไม่มี
กฎหมายใดกต็ามที�จะลบล้างการกระทําผิดไปได้ 

 

ยิ�งไปกว่านั �น ไม่เหมอืนกับการกระทําผิดกฎหมายอื�นๆ รฐัมกัจะปล่อยให้แต่ละรฐัดําเนินคดีกับการ

กระทําความผดิเหล่านั �นเอง  แต่ผู้ถูกกล่าวหาวา่ทรมานสามารถถูกดําเนินคดีได้ทุกแห่งหนในโลกไม่ว่าบุคคลนั �น

จะอยู่ที�ไหน   การห้ามทรมานอย่างเด็ดขาดเป็นการสรา้งเขตอํานาจศาลที�เป็นสากล  (Universal Jurisdiction)  

การทรมานเป็นอาชญกรรมสากล  และถ้าผูถู้กกล่าวหาวา่ทรมานในประเทศหนึ�ง ถูกพบตัวในอกีประเทศหนึ�ง  เจ้า

พนักงานของรฐัในประเทศที�สองสามารถที�จะฟ้องร้องดําเนินคดีผู้กระทําผดิได้     แม้ว่าผู้ที�ถูกกล่าวหาจะไม่ได้
กระทําการละเมดิในประเทศนั �นกต็าม   หลกัขอบเขตอํานาจศาลสากลช่วยให้หลักการห้ามทรมานอย่างเด็ดขาด

เป็นจรงิได้   เพราะเป็นการยกเว้นกฎปกติของเขตอํานาจศาลในเขตดินแดนที�ให้ดําเนินคดีของศาลมีในเฉพาะ

อาณาเขตของรฐัตนเท่านั �น   หลกัการนี�ทําให้ผูถู้กกล่าวหาว่าทรมานผูอ้ื�นสามารถถูกฟ้องรอ้งได้ในที�ไหนกไ็ด้ที�พบ

ตวั   ถ้าไมถู่กส่งกลับเป็นผู้รา้ยขา้มแดนมาดําเนินคดีอกีรฐัหนึ�ง    

 

 กรณีตัวอย่างที�ม ีชื�อเสียง คือกรณี นายพลปิโนเช่   ซึ�งถูกจับกุมที�ประเทศอังกฤษในข้อหาทรมานที�

กระทําในประเทศชลิ ี เขาถูกส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปยงัประเทศสเปนเพื�อดําเนินคดีต่อการทรมานเหยื�อชาว
สเปน   หรอืในกรณีที�มกีารดําเนินคดี ตัดสนิลงโทษ และจําคุกขุนศกึชาวอฟักานิสถาน นายฟายาดี ซาดัด ใน

ประเทศองักฤษ ผู้ซึ�งมีส่วนเกี�ยวข้องกับการทรมานในประเทศอัฟกานิสถาน  ขณะที�นายฟายาดี ซาดัดเข้าพัก

อาศยัอยูใ่นประเทศองักฤษ  และไมม่ปีระเทศใดขอรบัเขากลบัไปเป็นผู้ต้องหาขา้มแดน 

 

5. กลไกสทิธมินุษยชนระหวา่งประเทศที�ใชเ้กี�ยวกบั หลกัการห้ามทรมานอยา่งเดด็ขาด  ความรบัผดิชอบของรฐั 

และการรบัผดิทางอาญาของผูท้รมาน 

 
กลไกระหวา่งประเทศมมีากมาย  บางกลไกเกดิจากสนธิสญัญาด้านสทิธิมนุษยชน เพื�อช่วยให้เกิดการตรวจสอบ  

และการบังคับใช้ เพื�อให้มีการคุ้มครองสิทธมินุษยชน  รวมถึงการห้ามไม่ให้เจ้าพนักงานของรฐัทรมานอย่าง

เดด็ขาด  กลไกอื�นๆ เป็นกลไกที�จดัตั �งขึ�นโดยตรง โดยองคก์ารสหประชาชาติ  

 

คณะกรรมาธิการสทิธมินุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Commission on Human Rights)    

มกีารประชุมทุกปีเพื�อพจิารณา  ตรวจสอบ และรายงานต่อสาธารณะในเรื�องเกี�ยวกับสถานการณ์สทิธิมนุษยชน 

ในประเทศที�มกีารละเมดิสทิธมินุษยชนซึ�งมผีูแ้ทนพเิศษฯ รบัผดิชอบ หรือมผีู้แทนพเิศษฯ ในแต่ละหัวข้อรายงาน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในหัวข้อหรือประเด็นเฉพาะ   ผู้แทนพิเศษฯ เหล่านี� จะจัดทํารายงานให้กับ

คณะกรรมาธกิารสทิธมินุษยชนทั �งในแงก่ฎหมาย  การบรหิารจดัการ และการกระทําอนัเกี�ยวกับการทรมานด้วย 
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คณะกรรมาธกิารสทิธมินุษยชน ตรวจสอบที�ตั �งข ึ�นตามกรอบกติการะหว่างประเทศด้านสิทธมินุษยชน จะทําการ

ตรวจสอบการนํากติการะหวา่งประเทศแต่ละฉบบัไปบงัคบัใช้ในรฐัภาคีสมาชกิ   คณะกรรมการของกติการะหว่าง

ประเทศเหล่านี�แต่ละคณะประกอบไปด้วยผู้เชี�ยวชาญที�ได้รบัการยอมรับในการทํางานด้านสิทธมินุษยชน และ

ได้รบัการคดัเลือกจากรฐัภาคีสมาชกิของกติการะหว่างประเทศฉบบันั �นๆ  มคีณะกรรมการฯ ที�สําคัญสองชุดใน
สว่นที�เกี�ยวกับการทรมาน คอื คณะกรรมการของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน ที�แต่งตั �งขึ�นเพื�อตรวจ

ตราการบังคับใช้อนุสญัญาการต่อต้านการทรมานทุกรูปแบบ (CAT)   และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที�

ตรวจสอบการบงัคบัใช้กตกิาสากลวา่ด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง  (ICCPR) คณะกรรมการฯเหล่านี�จะ

ตรวจสอบรายงานโดยระบุว่าการบังคบัใช้กฎหมายภายใต้อนุสญัญาฉบบันี�ได้ผลอย่างไร  โดยดูที�กฎหมาย การ

ปฏบิตัขิองเจ้าพนักงานของรฐั  และการรอ้งเรยีนของผู้ถูกละเมดิ   ซึ�งรฐัภาคสีมาชิกยนิยอมให้คณะกรรมการฯมี

อาํนาจในการตั �งคําถามในเรื�องเหล่านี�   (ในระดับภูมภิาค มอีงค์กรรฐัในทวปีอเมรกิา  สภายุโรป    และสหภาพ

แอฟรกิา ที�ได้ก่อตั �งสถาบนัด้านสทิธมินุษยชนระดบัภูมภิาคเพื�อรบัเรื�องรอ้งเรยีนรายบุคคลได้ด้วย) 
 

สว่นกลไกอื�นๆ นั �นเป็นการทํางานในแงค่วามรบัผดิชอบทางอาญาที�เกิดขึ�นในเหตุการณ์การละเมดิสทิธิมนุษยชน   

เช่น ศาลอาญาระหว่างประเทศที�ฟ้องร้องดําเนินคดีกรณีการละเมิดสิทธ ิมนุษยชนที�ร้ายแรงเป็นอาชญกรรม

ระหว่างประเทศ  รวมทั �งการตั �งศาลอาญาพเิศษคดอีดีตยโูกสลาเวยี และกรณีรวนัดา 

 

ง. มาตรฐานสากล  เรื�องการทรมานกบัเจ้าพนักงานของรฐั 

1. ความรบัผดิชอบทางกฎหมายของเจ้าพนักงานของรฐัในการป้องกนัและห้ามการทรมาน 
 

 

พนัธกรณีขั �นพื�นฐานของรฐัและของเจา้พนักงานของรฐั คอืการงดเว้นการทรมานโดยไมใ่ห้มกีารกระทําดังกล่าวทั �ง

โดยรว่มกระทําหรอืไม่ดําเนินการเอาผดิผู้กระทํา  ยิ�งไปกว่านั �นพนัธกรณีนั �นมีขอบเขตก้าวไปถึงการป้องกันไม่ให้

ผูส้มรูร้ว่มคดิ  ผูใ้ต้บงัคบับญัชา กระทําการทรมานด้วย   ถ้าการทรมานเกดิขึ�นโดยเจ้าพนักงานของรฐัสมควรที�จะ

มกีารดําเนินการอย่างจรงิจังกว่าการดําเนินการในกรณีอาชญกรรมธรรมดาอื�นๆ   โดยรฐัมภีาระหน้าที�ในการ

สบืสวนสอบสวน คน้หาตวัผูก้ระทําความผดิ และนํามาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม  ขอบเขตอํานาจศาลทาง
สากลยอมให้เจ้าพนักงานของรฐัในทุกประเทศมหีน้าที�ค้นหาผูถู้กกล่าวหาว่ากระทําผดิในข้อหาการทรมาน  ใครก็

ตามที�มาปรากฏตัวอยู่ในเขตอาํนาจศาลของรฐัภาคี  รฐัภาคกี็มีพนัธกรณีในการฟ้องรอ้งคดีและการส่งผู้รา้ยข้าม

แดนด้วย เหมอืนกรณีโจรสลดั  ผูท้รมานไมค่วรที�จะมทีี�หลบหนีไปได้เชน่เดียวกัน 

 

2.  มาตรฐานสากลในการห้ามทรมานที�เหมาะสําหรบัเวลาหรอืการปฏบิตัหิน้าที�บางประการเท่านั �นหรอื 

 

กฎระเบียบ มาตรฐาน หรอืหลักการเกี�ยวกับการห้ามทรมานอย่างเด็ดขาดต้องบังคบัใช้ในทุกเวลาและกับเจ้า

พนักงานของรัฐทุกหน่วย ในทุกสถานการณ์และทุกโอกาส ไม่ว่าจะเจ้าพนักงานของรฐัหรือบุคลากรต่าง ๆ ที�

เกี�ยวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย  ดงันั �นทหารที�กําลงัทําสงครามกบัอกีรฐัหนึ�ง  หรอืในการต่อสู้ด้วยอาวุธในประเทศ 

กไ็มแ่ตกต่างจากตํารวจ หรอืเจ้าพนักงานของรฐัที�ทํางานทุกวนัในสภาวะปกต ิ
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การห้ามทรมานไม่สามารถยดืหยุ่นผ่อนปรนได้ และไม่สามารถที�จะโน้มเอียงไปเพื�อให้สอดคล้องกับการทํา

สงครามต่อสู้ก ับการก่ออาชญกรรมหรอืต่อกลุ่มติดอาวุธใดๆ   การรักษาความมั �นคงไม่ควรเป็นข้ออ้างเพื�อ

ความชอบธรรมในการทรมาน ซึ�งหมายรวมถงึการทําสงครามต่อต้านการก่อการร้ายด้วย 

 
3. มาตรฐานสากลพเิศษกบัเจ้าพนักงานของรฐั 

 

มมีาตรฐานสากลที�สาํคญัอยูห่ลายประการ  ซึ�งยอมรบัเป็นมาตรฐานในระบบกฎหมายสิทธิมนุษยชนขององค์การ

สหประชาชาติ  ซึ�งหมายรวมถึง ประมวลกฎปฏิบตัิของเจ้าพนักงานของรฐั (Code of Conduct for Law 

Enforcement Officers) หลักเกณฑ์มาตรฐานขั �นตํ�าสุดของการปฏิบตัิต่อผู้ต้องขัง (Standard Minimum Rules for 

the Treatment  of Prisoners)  หลักการขั �นตํ�าในการปฏิบตัิต่อนักโทษในเรอืนจํา (Basic Principles for the 

Treatment of Prisoners) หลักการป้องกันบุคคลทุกคนจากการถูกคุมขงัและการจําคุกในทุกกรณี (Body of 
Principles for the Protection of All Persons under any Form of Detention or Imprisonment) และหลักการ

พื�นฐานในการใชอ้าวุธหรอืใช้กําลงั โดยเจ้าหน้าที�บังคบัใช้กฎหมาย ( Basic Principles on the Use of Force and 

Firearms by Law Enforcement Officers) 

 

มาตรฐานสากลเหล่านี�จดัทําเพื�อให้รฐันําไปเป็นหลักปฏิบตัิในกฎหมายภายในและในการปฏบิัติหน้าที�ของเจ้า

พนักงานของรฐั   ประมวลกฎปฏิบตัิฯ ระบุว่า “เจ้าพนักงานของรฐัจะต้องปฎิบตัิหน้าที�ตามกฎหมาย  โดยการ

ให้บรกิารแก่สาธารณะและคุม้ครองบุคคลจากการกระทําใดๆที�ผดิกฎหมาย”   และระบุอกีว่า  “เจ้าพนักงานของรฐั
จะต้องเคารพและปกป้องศกัดิ �ศรคีวามเป็นมนุษย์และรกัษาไวซ้ึ�งสทิธมินุษยชนของทุกคน” 

 

“ไม่มีเจ้าพนักงานของรัฐที �จะร่วมหรอืยอมให้มีการทรมานและการปฏิบ ัติ

หรอืการลงโทษอื �นที �โหดรา้ยไรม้นุษยธรรม หรอืที �ยํ �ายศีกัดิ�ศร ีเกิดขึ�น หรอืมี
คาํสั �งการของผู้บงัคบับญัชาในภาวะสงคราม  การรักษาความสงบเรยีบรอ้ย

ภายใน  ความไม่มั �นคงในทางการเมือง หรือสภาวะฉุกเฉินเพื �อเป็น
ความชอบธรรมในการกระทําการทรมานและและการปฏิบตัิหรอืการลงโทษ

อื �นที �โหดรา้ยไรม้นุษยธรรม หรอืที �ยํ �ายศีกัดิ�ศรไีด้” 

 
มาตรฐานสากล  หลกัการ  และแนวทางการปฏบิตัิเหล่านี�มกัอ้างองิถึงกติการะหว่างประเทศหลายฉบับที�ใช้เป็น

แนวทางการตรวจสอบว่ามีการทรมานหรอืไม่ในรฐัใดรฐัหนึ�ง  หรอืการรบัเรื�องรอ้งเรยีนรายบุคคล  ดังนั �นแม้ว่า 

มาตรฐานสากลเหล่านี� จะไม่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศแต่มีความสัมพันธ์กัน และสามารถใช้ได้ในการ

ตคีวามหมายถึงพนัธกรณีที�เกดิขึ�นทั �งโดยรฐัและโดยเจา้พนักงานของรฐั 
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จ. มาตรฐานสากลในเรื�องการป้องกนัการทรมาน 

 

1. มาตรฐานสากลของการป้องกันการทรมาน 

 
ในหลายประเทศผูถู้กคุมขงัมกัจะไมไ่ด้รบัการตดิต่อหรอืถูกปฏเิสธไม่ให้ญาติเข้าพบ หรอืไม่ให้พบกับทนายความ

คนที�เขาต้องการพบ  หรอืไม่แจ้งให้ญาติทราบว่าผู้ถูกคุมขังอยู่ที�ไหน  และไม่ให้ศาลมบีทบาทในการตรวจสอบ

ความชอบธรรมในการควบคุมตัวตามกฎหมาย หรอืห้ามทําคํารอ้งคดัคา้นการควบคุมตัวไมช่อบตามกฎหมาย   

 

ผู้ถูกคุมขงัมกัไม่ได้พบแพทย์เพื�อรักษาพยาบาล ปฏิเสธการบันทึกการรกัษาจากบาดแผลจากการถูกทรมาน    

ขณะที�ผู้ถูกคุมขงัหลายคนอาจจะยังถูกคุมขังของเจ้าหน้าที�ฝ่ายความมั �นคงอยู่  ซึ�งเป็นการเส ี�ยงเนื�องจากว่า

กฎหมายเกี�ยวกับความมั �นคงมกัไม่คุ้มครองสทิธิของผู้ถูกคุมขงัและไม่มีการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการ
ยุติธรรมอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

ปจัจยัที�อธบิายถงึสิ�งแวดล้อมที�แสดงให้เหน็ถงึการละเมดิสทิธมินุษยชนนั �นหมายถึงสภาพแวดล้อมที�อาจเป็นเหตุ

ให้มกีารกระทําการทรมานได้  มาตรฐานสากลพฒันาขึ�นเพื�อขจดัสภาพแวดล้อมนั�น ๆ  โดยมาตรฐานเหล่านี�

ประกอบไปด้วยหลักการควบคุมตัว  เมื�อนํามาใช้ปฏบิตัิจะพบว่าสามารถป้องกันไม่ให้มีการทรมานได้ และถ้ามี

การทรมานเกดิขึ�นก็ชว่ยให้รบัทราบเรื�องการทรมานรวดเรว็ขึ�น  และสามารถหาผู้กระทําผิดได้    โดยย่อหลักการ

ควบคุมตวัประกอบไปด้วย 

 สทิธทิี�จะได้พบทนายที�ตนเองเลือก 

 สทิธทิี�จะได้พบญาติหรอืเพื�อนเพื�อให้ผูถู้กคุมขงัไมไ่ด้ถูกห้ามตดิต่อสื�อสาร  และบุคคลที�สามได้รบัรู้ว่าเขา
ถูกคุมขงัที�ใด 

 สทิธทิี�จะได้พบแพทย ์ เพื�อให้ได้รบัการตรวจรา่งกายและรายงานผลการตรวจรา่งกาย (และเพื�อสามารถ

นํามาใช้ในกระบวนการกล่าวโทษผูก้ระทําการทรมาน)  

 ในกรณีที�เป็นชาวต่างชาต ิ สทิธทิี�จะได้พบตัวแทนสถานทูตหรอืสถานกงสุลที�จะสามารถแทรกแซงการ
ปฏบิตัขิองเจ้าพนักงานรฐัเพื�อรกัษาสทิธขิองผู้ถูกคุมขงั 

 

2. สทิธใินการพบทนายความที�ตนเองเลือก และเจ้าพนักงานของรฐัจะปฏิบตัิตามมาตรฐานนี�ได้

อย่างไร 

 

กฎหมายระหว่างประเทศคุ้มครองสทิธทิี�บุคคลถูกลิดรอนสิทธเิสรีภาพ   ว่าทุกคนจะต้องได้รบัสทิธใินการพบ

ทนายความของตนเองโดยพลัน  กล่าวคอื  หลักการพื�นฐานเรื�องบทบาทของทนายความ  หลักการคุ้มครอง
ปกป้องบุคคลทุกคนที�ถูกคุมขงั หรอืจาํคุก  และะผูแ้ทนพเิศษฯเรื�องการทรมาน  เหล่านี�ได้พัฒนาให้เป็นมาตรฐาน

ที�รบัรองสทิธใินการพบทนายความ  และซึ�งเจา้หน้าที�ระดบัประเทศต้องปกป้องคุ้มครองสทิธนิี� 
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 ผูถู้กคุมขงัทุกคนต้องได้รบัแจ้งว่าเขามสีทิธใินการพบทนายความของเขาเองหลังการถูกจับกุมและมกีาร

ควบคุมตวั 

 โอกาสในการเขา้ถงึทนายความที�เท่าเทยีมและมปีระสทิธภิาพให้กบัทุกคนโดยไมม่ขี้อยกเว้น  การเข้าถึง
ทนายความต้องเกดิขึ�นอยา่งทนัทภีายหลังการจบักุมและภายใน 24 ชั �วโมง 

 ผูถู้กคุมขงัต้องได้รบัโอกาส เวลา และสิ�งอํานวยความสะดวกในการพบทนายความหรอืการติดต่อสื�อสาร
กบัทนายความ 

 สทิธิที�จะปรกึษาหารอืหรือสื�อสารกับทนายความควรได้รับทันที โดยปราศจากการแทรกแซง หรอื
เซน็เซอร ์ และโดยเป็นความลบั 

 ทนายความควรเป็นอสิระจากเจ้าพนักงานของรฐั 

 บุคคลที�ทําหน้าที�เป็นทนายความโดยไม่มีใบอนุญาตอย่างเป็นทางการ เช่น เจ้าหน้าที�องค์การสิทธิ
มนุษยชน  ควรจะได้รบัอนุญาตให้พบกับผูถู้กคุมขงัและได้รบัการปฏบิตัเิชน่เดยีวกับทนายความ 

 

เจ้าพนักงานผู้จ ับกุมควรแจ้งให้บุคคลทราบว่าเขามีส ิทธิพบทนายความในช่วงระหว่างการจับกุม   ดังนั �น

ทนายความจงึสามารถเป็นตวัแทนทางกฎหมายตั �งแต่เริ�มต้น   โดยเฉพาะในระหว่างการสอบสวน  ไม่ควรมกีาร
สอบสวนผู้ถูกจบักุมจนกวา่จะได้พบทนายความหรอืการปรกึษาหารอืกบัทนายความก่อน  ถ้าไม่เช่นนั �นเท่ากับว่า

สทิธใินการพบทนายถูกละเมดิไป 

 

เจา้พนักงานของรฐัต้องจดัให้บุคคลสามารถตดิต่อกบัทนายความได้ โดยการอนุญาตให้ใชโ้ทรศพัท์หรอือนุญาตให้

ตดิต่อสื�อสารด้วยวธิอีื�นๆ ควรจัดให้มหี้องพบปะทนายความที�เหมาะสมเป็นการส่วนตัว  ไม่ควรข่มขู่และคุกคาม

ทนายความเมื�อเขาปฏบิตัหิน้าที�ให้คําปรกึษาทางกฎหมาย 

 
3. สทิธใินการพบญาติและเพื�อน และเจ้าพนักงานของรฐัจะปฏบิตัิตามมาตรฐานนี�ได้อย่างไร 

ผูท้ี�ถูกจบัมสีทิธทิี�จะแจง้ให้ครอบครวัหรอืเพ ื�อนรบัรู้ว่าเกิดอะไรขึ�นและสามารถติดต่อกันได้ เช่นเกี�ยวกับ สทิธิใน

การพบทนายความเป็นพนัธกรณีวา่ระหว่างการถูกจบักุมตวัหรอืระหว่างที�เจา้หน้าที�ควบคุมตวั  เจ้าหน้าที�ต้องแจ้ง

ให้ทราบว่าเขามสีิทธ ิในการพบญาติหรอืเพื�อน  และได้รับสิ�งอํานวยความสะดวกเช่น โทรศพัท์ หรอื วิธ ีการ

ตดิต่อสื�อสารอื�นๆ    และบุคคลที�ต้องการพบกับผูถู้กคุมขงัควรได้รบัการอํานวยความสะดวกและเวลาที�เหมาะสม  

โดยไมม่กีารขม่ขู่  คุกคาม ทั �งต่อญาตแิละผูถู้กคุมขงั 

 
4. สทิธใินการรกัษาพยาบาลโดยแพทย์และการตรวจรา่งกาย  และเจ้าพนักงานของรฐัจะปฏิบตัิ

ตามมาตรฐานสากลนี�ได้อย่างไร 

 

หลักสทิธมินุษยชนสากลคุม้ครองสทิธใินการได้รบัการตรวจร่างกายก่อนการเข้าและออกจากสถานที�ควบคุมตัว 

และ/หรอืเมื�อได้รบัการรอ้งขอ ซึ�งเป็นหลกัพื�นฐานในการต่อต้านการทรมาน  มาตรฐานระหว่างประเทศประกอบไป

ด้วย หลักเกณฑม์าตรฐานขั �นตํ�าสุดของการปฏิบตัิต่อผู้ต้องขัง (Standard Minimum Rules for the Treatment  of 

Prisoners)  หลักการเพื�อปกป้องคุ้มครองบุคคลทุกคนที�ถูกคุมขังและจําคุก (Body of Principles for the 
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Protection of All Persons under any Form of Detention or Imprisonment) และที�ผู้แทนพเิศษว่าด้วยเรื�องการ

ทรมาน และโดยคณะกรรมการยุโรปเพื�อการต่อต้านการทรมานมกัจะเน้นยํ�าประเด็นนี�ด้วย 

 

ดงันั �นรฐัภาคทุีกรฐัควรที�จะ 

 รบัรองสทิธขิองผูถู้กคุมขงัให้สามารถได้รบัการตรวจร่างกายโดยแพทย์หรอืถ้าจําเป็นต้องได้รบัการ

รกัษาพยาบาล 

 ให้ได้รบัการตรวจรา่งกายโดยทนัทหีลกัการถูกคุมขงั 

 การตรวจรา่งกายเกิดขึ�นโดยไม่มเีจา้พนักงานของรฐัอยู่ด้วย  และถ้าไมเ่ชน่นั �น แพทยท์ี�ทําการตรวจ

ต้องรอ้งขอให้ตรวจโดยพน้สายตาของเจา้พนักงานของรฐั 

 ผู้ถูกคุมขังหรอืทนายความของเขาควรได้รบัสิทธิในการร้องเรยีนต่อเจ้าหน้าที�ในกระบวนการ
ยุติธรรม  เพื�อให้มกีารตรวจรา่งกายครั �งที�สองได้ 

 ควรมีเจ้าหน้าที�นิติเวชที�ไม่ได้อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานเดียวกันกับตํารวจและฝ่าย
ราชทัณฑ ์ แต่อยู่ภายใต้หน่วยงานด้านยุตธิรรมที�เป็นอสิระ 

 ให้ผูถู้กคุมขงัได้รบัสทิธใินการพบแพทยท์ี�เป็นอสิระ 
 

เจ้าพนักงานรฐัควรที�จะจัดระบบการปฏิบตัิหน้าที�ให้สามารถรบัรองสิทธติามมาตรฐานเหล่านี�  ผู้ถูกจบักุมควร

ได้รบัแจ้งวา่เขามสีทิธทิี�จะพบแพทย์ตั �งแต่แรกที�เขาถูกจบักุม  ถ้าผู้ถูกจบักุมต้องการเจ้าพนักงานรฐัจะต้องจัดหา

ให้หรอืพาไปยงัโรงพยาบาลที�ใกล้ที�สุด  และญาติควรได้รบัแจ้งถ้ามเีหตุการณ์ลักษณะนี�เกิดขึ�น   ผู้ถูกจบักุมควร

จะได้รบัการปกป้องคุม้ครองศกัดิ �ศรคีวามเป็นมนุษย์และไม่ควรได้รบัอนัตรายใดๆทางร่างกายและจิตใจ โดยควร

จดัให้มกีารรกัษาพยาบาลที�เหมาะสม   และควรมเีจา้หน้าที�ที�รบัผิดชอบโดยตรงในด้านการรกัษาพยาบาล   การ

ตรวจรา่งกายโดยพลนัและโดยเหมาะสมให้กับผู้ถูกทรมานนั �นมคีวามสําคญัอย่างยิ�งยวดเพื�อให้แน่ใจว่าเราได้รบั
ขอ้เท็จจรงิหรอืขอ้กล่าวหาวา่อย่างไร    ถ้าการตรวจรา่งกายเกิดขึ�นล่าชา้( หลังจากได้รบัการปล่อยตัวแล้ว) คุณค่า

ความสาํคญัของการตรวจรา่งกายกจ็ะน้อยลง    บาดแผลหรอืหลักฐานที�มองเห็นได้จะจางลงเมื�อเวลาได้ล่วงเลย

ไป 

 

ควรมกีารจดัสิ�งอาํนวยความสะดวกและเครื�องมอืทางการแพทยใ์นการตรวจรา่งกาย   และแพทย์จะต้องไม่ถูกข่มขู่

และคุกคาม   ถ้าผูถู้กคุมขงัปรารถนาที�จะได้รบัการตรวจรกัษาโดยแพทย์ส่วนตัวหรอืแพทย์ที�เป็นอิสระ  เขาควร

จะได้รบัอย่างที�ร้องขอและควรจัดหาสิ�งอํานวยความสะดวกให้ด้วย   ถ้าเป็นการปฏบิัติตามตารางทํางานแบบ
ประจํา  ผูถู้กคุมขงัทุกคนควรได้แจง้วา่พวกเขามสีทิธใินการได้รบัการรกัษาพยาบาลอย่างเหมาะสมในเวลาที�เข้า

และออกจากสถานที�ถูกคุมขงั  และเจา้หน้าที�ต้องปฏบิตัิตามหน้าที�ในการตรวจรา่งกายของผูถู้กคุมขงัทุกคร ั �งที�เข้า

และออกจากสถานที�ถูกคุมขงั   ย ิ�งไปกว่านั �น  เจ้าพนักงานรฐัควรให้ผู้ถูกคุมขังได้รบัสทิธิในการรกัษาพยาบาล

อย่างที�เขารอ้งขอในเวลาใดก็ได้  และควรเป็นการตรวจรา่งกายในสถานที�ที�เจ้าหน้าที�ไม่ได้ยินและไม่เห็นขณะทํา

การตรวจรา่งกาย 
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5. เจา้พนักงานของรฐัปฏบิตัอิยา่งไรได้อกีบา้งที�จะป้องกันการทรมาน 

 

ในประเทศที�มสีถาบันหรอืหน่วยงานตรวจสอบการละเมิดสิทธมินุษยชน   เจ้าหน้าที�บงัคบัใช้กฎหมายสามารถ

ปฏบิตัหิน้าที�เพื�อหาหนทางที�จะปรบัปรุงระบบเพื�อป้องกันการทรมาน   และป้องกันไม่ให้ผู้ที�ถูกคุมขงัถูกละเมิด    
เพราะเจา้หน้าที�บงัคบัใช้กฎหมายปฏบิตัหิน้าที�โดยตรงผูถู้กคุมขงั  เขาจะรูว้า่อะไรเป็นจุดอ่อนในระบบงานของตน  

ที�ไหนเป็นสถานที�ที�มกัมีการละเมดิ  และใครเป็นผู้รบัผิดชอบ   เจ้าหน้าที�บังคับใช้กฎหมายสามารถทํางานกับ

เจ้าหน้าที�องค์กรพัฒนาเอกชน (ภาคประชาสังคม) ทั �งในระดับท้องถิ�นและระดับนานาชาติ เพื�อเย ียวยา

สถานการณ์ถ้ามกีารกระทําผิดเกิดขึ�น     ถ้ามีหน่วยงานรฐัหรอืหน่วยงานอิสระที�สามารถเข้าตรวจเยี�ยมส่วนที�

ควบคุมตวัได้  เจ้าหน้าที�ฯ จงึควรหาวธิใีห้ความชว่ยเหลือตามภาระหน้าที�อย่างมปีระสทิธิภาพ   และเพื�อจะได้รบั

การประสานรว่มมอือย่างเต็มที�เพื�อหาจุดบกพรอ่งในระบบได้ 

 
ฉ. สทิธใินการรอ้งเรยีนเกี�ยวกับการทรมาน  

 

1. มาตรฐานสากลเรื�องการรอ้งเรยีนหมายถงึอะไร 

 

กฎหมายระหว่างประเทศรบัรองให้สทิธใินการรอ้งเรยีนเกี�ยวกบัการทรมาน  (และสิทธทิี�จะให้การรอ้งเรยีนนั �นต้อง

ได้รบัการสบืสวนสอบสวน)  ในอนุสญัญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานได้ระบุไว้ถึงสิทธขิองทุกคนที�กล่าวว่าตน

ถูกทรมานสามารถนําคาํรอ้งเรยีนนั �นนําส่งเจา้หน้าที�ได้  และต้องมกีารสบืสวนสอบสวนโดยพลันและเป็นอิสระโดย
เจา้พนักงานของรฐั   ในกติกาเรื�องการป้องกนัและลงโทษด้วยการทรมานของรฐัอเมรกิา (Inter-American) ได้ระบุ

ไวว้า่รฐัควรรบัรองให้บุคคลสามารถมีช่องทางในการยื�นคําร้องเกี�ยวกับการทรมานและคําร้องเรยีนนั�นต้องได้รบั

การตรวจสอบอย่างเป็นอสิระ โดยทันทีตามระบบสบืสวนสอบสวนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา   สทิธิใน

การรอ้งเรยีนเกี�ยวกับการทรมานรบัรองไว้ในหลักการสําหรบัปกป้องทุกคนที�ถูกคุมขังและจําคุก   คณะกรรมการ

สทิธมินุษยชนและศาลสทิธมินุษยชนยุโรป   รวมทั �งหน่วยงานด้านสทิธิมนุษยชนอื�นๆ ในระดับภูมภิาคได้รบัรอง

สทิธใินการร้องเรยีนเกี�ยวกับการทรมานและรวมถึงหน้าที�ในการตอบรบัเร ื�องร้องเรยีนให้มีการสบืสวนสอบสวน

ประสทิธภิาพและให้ได้ผลในแต่ละกรณีที�ได้รบัเรื�องรอ้งเรยีนมา 
 

2. สทิธใินการรอ้งเรยีนเกี�ยวกับการทรมานสําคญัอยา่งไร 

 

การรอ้งเรยีนเกี�ยวกับการทรมานเป็นสทิธทิี�มคีวามสาํคญัสําหรบัเหยื�อ   ให้โอกาสที�จะแสดงออกถึงความไม่พอใจ

และไมเ่หน็ด้วยที�ตนถูกปฏบิตัเิชน่นั �น   สิ�งนี�อาจมสี่วนช่วยอย่างสําคญัเพื�อให้เหยื�อสามารถควบคุมตนเองได้และ

ฟื�นฟูศกัดิ �ศร ี และยงัมคีวามหมายในนัยยะที�ว่ามคีวามเป็นไปได้ที�เจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้องได้กระทําผดิอาญา   ด้วย

เหตุนี� เรื�องรอ้งเรยีนจงึต้องสง่ให้เจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้องสามารถเริ�มต้นการสบืสวนสอบสวนไปได้   เพ ื�อให้ผู้กระทํา

การละเมดิรบัผดิทางอาญาและในทางปกครองด้วย      

 

การร้องเรียนอาจเป็นก้าวแรกของเหยื�อที�ถูกทรมาน ที�จะได้รับการชดเชยทั �งนี� เพราะหากปราศจากซึ�ง

พยานหลกัฐานที�ได้รบัจากการสอบสวนอยา่งจรงิจงัของเจ้าหน้าที�แล้ว  กเ็ป็นการยากที�จะดําเนินการทางกฎหมาย

เพื�อเยยีวยาให้แก่ผูเ้ป็นเหยื�อ  เชน่การฟื�นฟูหรอืชดเชยความเสยีหาย  เป็นต้นว่าการขาดเอกสารด้านการแพทย์ที�
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ชดัเจนซึ�งกจ็ะเป็นปญัหาสาํหรบัการเรยีกรอ้งให้ชดเชยเยยีวยา  ดังนั �นการที�มีกลไกการรบัเร ื�องร้องเรยีนเกี�ยวกับ

การทรมานที�มปีระสทิธภิาพจะส่งผลดอียา่งกว้างขวางในการป้องกนัไมใ่ห้มกีารทรมานและการลงโทษผู้กระทําผดิ  

รวมทั �งการเขา้ไปเยยีวยาให้แก่เหยื�อของการทรมานด้วย 

 
เมื�อเหยื�อของการทรมานได้ใช้กลไกการร้องเรยีนก็เป็นเครื�องบ่งบอกถึงลักษณะการปฏบิัติของประเทศนั�น ๆ   

การวิเคราะห์แบบแผนของการร้องเรยีนจะช่วยให้เจ้าหน้าที�สามารถกําหนดการปฏบิัติหรอืระบบที�มาใช้ในการ

แก้ไขปญัหาของการทรมานได้  กล่าวอีกแง่หนึ�งก็เช่นเดียวกันกับมาตรฐานสากลอื�นๆ ที�ได้จดัตั �งขึ�น  เพื�อเป็น

เครื�องมอืในการต่อต้านการทรมาน   สิ�งต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัสทิธใินการรอ้งเรยีนการทรมานนี�  เป็นมาตรวดัการ

บงัคบัใชก้ฎหมายและการปฏบิตัติามกฎหมายในทุกส่วนของโลก  และชี�ให้เห็นวา่รฐัต่าง ๆ ได้ดําเนินการจนถึงขั �น

ที�ดีพอหรอืยงัในการต่อต้านการทรมาน 

 
3.  ใครควรมสีทิธใินการรอ้งเรยีนเรื�องการทรมาน 

 

มาตรฐานขั �นตํ�าของกฎปฏบิตัติ่อนักโทษในเรอืนจาํกําหนดว่า 

“นักโทษทุกคนจะต้องได้รบัโอกาสในแต่ละสปัดาห์ที�จะใช้สทิธิเรยีกร้อง หรอื

รอ้งเรยีนต่อผูอ้ํานวยการของสถาบนัหรอืเจ้าหน้าที�ที�ได้รบัมอบหมายให้รบั

เรื�องรอ้งเรยีน” 

 
ข้อกล่าวหาว่ามกีารทรมานจะต้องได้รบัการสบืสวนสอบสวนโดยพลัน เพื�อที�จะประกันว่าพยานหลักฐานจะไม่

เสยีหาย  และเพื�อปกป้องเหยื�อของการทรมานจากการถูกทรมานเพิ�มขึ�น   ดังนั �นจึงเป็นข้อยนืยันว่าเหยื�อจะ

สมควรที�จะมีสทิธิที�จะรอ้งเรยีนโดยไม่ชักช้าหรอืโดยปราศจากอุปสรรคใด ๆ  หลักพื�นฐานฯได้ทําให้บทบญัญตัิ

ดงักล่าวข้างต้นเปิดกว้างขึ�น  และได้ระบุว่าทนายความหรอืสมาชิกครอบครวั  หรอืใครก็ตามควรมสีทิธทิี�จะแจ้ง

เรื�องเกี�ยวกบัการทรมานหรอืการละเมดิอื�นๆ ตามที�กําหนดไวห้ลกัพื�นฐานฯดังกล่าว ต่อเจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวขอ้ง 

 

4. ผูถู้กคุมขงัและบุคคลอื�น ๆ ควรจะรอ้งเรยีนเรื�องการทรมานกับใคร 
 

ตามหลักการแล้วระบุว่าให้ร้องเรยีนกับเจ้าหน้าที�ที�ควบคุมตัว หรือผู้บังคับบัญชา และถ้าจําเป็นร้องเรียนต่อ

เจา้หน้าที�มสี่วนในการตรวจสอบ หรอืเจา้หน้าที�ที�มหีน้าที�ปรบัปรุงแก้ไข    ในหลักการมาตรฐานขั �นตํ�าสุดฯ ระบุว่า

ผูถู้กคุมขงัจะสามารถยื�นคาํรอ้ง ได้ที� ผู้อาํนวยการของสถานที�  เจ้าหน้าที�ที�ได้รบัมอบหมาย  เจ้าหน้าที�ส่วนกลาง

ของส่วนงานราชทัณฑ์  เจ้าหน้าที�ในกระบวนการยุติธรรม  หรอืเจ้าหน้าที�อื�น ๆที�เหมาะสม    ในอนุสัญญาฯ

ต่อต้านการทรมานอา้งถึง “เจา้หน้าที�ที�มอีํานาจหน้าที�” ขณะที�ผู้แทนพเิศษฯ ด้านการทรมานระบุว่า “เจ้าหน้าที�ใน

กระบวนการยุตธิรรมหรอืเจ้าหน้าที�ผู้มอีาํนาจหน้าที�อื�นๆ” มบีทบาทสาํคญัในการรบัเรื�องรอ้งเรยีน 

 

“(เจ้าพนักงาน) จะตรวจสอบความชอบธรรมว่าการคุมขังชอบด้วยกฎหมายหรอืไม่     พร้อม ๆ กับ

ตรวจสอบวา่ผูถู้กคุมขงัแต่ละคนได้รบัสิทธขิองตนหรอืไม่   รวมทั �งการควบคุมตัวนั �นปราศจากจากการ
ทรมานหรอืรปูแบบอื �นๆ ที �เป็นการปฏบิตัิไม่ดหีรอืไม”่ 
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5. ผูถู้กคุมขงัและบุคคลอี�นๆ ใชส้ทิธใินการรอ้งเรยีนนี�อย่างไร 

 

ในอนุสญัญาฯต่อต้านการทรมานไม่ได้กําหนดว่าการร้องเรยีนต้องเป็นการร้องเรยีนอย่างเป็นทางการ    การ

รอ้งเรยีนคอืการรายงานขอ้เท็จจรงิเกี�ยวกับการทรมานต่อเจา้หน้าที�ผูม้อีํานาจหน้าที�  และต่อจากนั�นเจ้าหน้าที�ผู้มี
อาํนาจหน้าที�ต้องรบัผดิชอบในการพจิารณาว่าการกระทําเช่นนั�นตามที�ผู้รอ้งเรยีนแจ้งมานั �นจะได้รบัการสบืสวน

สอบสวนโดยพลนัและเป็นอสิระ   หลักการสบืสวนสอบสวนอยา่งมปีระสทิธภิาพและการบนัทึกข้อเท็จจรงิเกี�ยวกับ

การทรมานและการปฏบิตัหิรอืการลงโทษอื�นที�โหดรา้ย  ไรม้นุษยธรรม หรอืยํ�ายีศกัดิ �ศร ี(เป็นที�รูจ้กักันว่า พธิีสาร

เลอืกรบั อสิตนับลู – Istanbul Protocol)  ที�ยํ�าว่าแม้วา่จะไมม่เีรื�องรอ้งเรยีนก็ตาม  ก็ต้องมกีารสืบสวนสอบสวนถ้า

มจีุดบง่ชี�อื�นๆ ที�แสดงวา่น่าจะมกีารทรมานหรอืการปฏบิตัิอย่างไมช่อบเกดิขึ�น 

 

สิ�งที�ตามมากค็อื  รฐัภาคมีพีนัธกรณีที�จะเปิดโอกาสให้มกีารสบืสวนสอบสวนโดยรฐัเองแม้ว่าจะไม่มีเรื�องรอ้งเรยีน  
ถ้ามมีูลว่ามกีารทรมานเกิดขึ�น   เหตุผลหนึ�งเป็นเพราะว่าในบางกรณีผู้ถูกทรมานอาจไม่อยู่ในภาวะที�สามารถ

รอ้งเรยีนได้  เช่นกรณีที�เสยีชวีติ หรอืได้รบับาดเจบ็สาหัส ที�ไมส่ามารถดําเนินการใดๆได้เอง  หรอืมขี้อจํากัดทาง

ภาษา  กรณีกล่าวหาต่าง ๆ ที�ได้มาจากการทํางานขององค์กรพัฒนาเอกชนหรือบุคคลต่าง ๆ ก็น่าจะมีมูล

น่าเชื�อถือเพยีงพอ    

 

ดงันั �นจงึเป็นหน้าที�ของเจา้พนักงานรฐัที�จะรายงานกรณีการทรมานหรอืการปฏบิตัิที�ไมช่อบ   เจ้าหน้าที�ที�มอีํานาจ

หน้าที�ต้องเริ�มการสบืสวนสอบสวนโดยพลนัไม่ว่าจะเป็นการสอบสวนด้วยวธิใีดกต็าม   เมื�อได้รบัรู้ว่ามเีรื�องเกิดขึ�น 
ไมว่า่จะเกิดขึ�นจากการใดก็ตาม พวกเขามหีน้าที�ตามกฎหมายที�จะเร ิ�มดําเนินการสบืสวนสอบสวน   พวกเขาไม่

สามารถที�จะรอให้ญาตมิารอ้งเรยีนหรอืให้บุคคลอี�นมารอ้งเรยีน  โดยรอรบัเรื�องรอ้งเรยีนที�เป็นทางการ หรอืรอให้มี

การจดัตั �งผูร้บัผดิชอบในการสบืสวนสอบสวนตามกระบวนการ 

 

6. เจา้พนักงานของรฐัจะปฏบิตัติามมาตรฐานนี�อยา่งไรเพื�อให้ผู้ถูกคุมขงัได้รบัสทิธใินการรอ้งเรยีน 

 

เจา้หน้าที�บงัคบัใชก้ฎหมายควรที�จะดําเนินการเพื�อคุม้ครองสทิธขิองผู้ถูกคุมขงั ดงันี� 
 

 แจ้งให้ทราบวา่มกีารชดเชยเยยีวยาและมวีธิรีอ้งเรยีนอย่างไร 

 ต้องจัดให้พบทนายความ แพทย์ และสมาชกิของครอบครวั  และในกรณีที�เป็นชาวต่างประเทศ  จดัให้พบ
ผูแ้ทนสถานทูตหรอืกงสุล 

 ให้ยื�นหนังสอืรอ้งเรยีนให้กบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งอยา่งเป็นความลบั โดยไมล่่าช้า 

 ให้สามารถยื�นหนังสือร้องเรียนต่อหน่วยงานภายนอกได้  เช่น หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และ
หน่วยงานที�ทําหน้าที�ตรวจเยี�ยม  รวมทั �งการให้สทิธใินการติดต่อสื�อสารอย่างเสรกีับหน่วยงานนั �นๆ  

 บงัคบัสั �งการให้เจ้าหน้าที�ได้รบัมอบหมายทําการสบืสวนสอบสวน 

 มรีะบบการสบืสวนสอบสวนอยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมทั �งสทิธทิี�จะได้รบัการตรวจรา่งกายอยา่งทนัท่วงท ี
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สทิธเิหล่านี�ได้รบัการพฒันามาจากการคาํวนิิจฉัยและรายงานของหน่วยงานระหวา่งประเทศ  ศาลระหว่างประเทศ  

และองค์กรตรวจสอบตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ  ตัวบุคคลและกลุ่มสามารถริเริ�มเป็นหน่วยงานที�มี

ภาระหน้าที�พิเศษ มีพันธกรณี มีความรับผิดชอบตามกฎหมายเพื�อเร่งให้เจ้าหน้าที�ปฏิบัติตามหน้าที�ในการ

คุม้ครองสทิธเิหล่านี�    โดยในอกีด้านหนึ�งคอืการทําให้เกดิความรบัผดิชอบแทนที�จะเป็นการปกปิดและงดเว้นการ
ปฏบิตัหิน้าที�   ดงันั�นเจา้หน้าที�ต้องรบัทราบภาระหน้าที�ของตน และต้องปฏบิัต ิอย่างเป็นมอือาชพีต่อข้อรอ้งเรยีน

ต่าง ๆ ในทุกระยะ 

 

7. เจ้าพนักงานของรฐัจะต้องปฏิบตัิอย่างไรเพื�อให้เรื�องร้องเรยีนของผู้ถูกคุมขังเกี�ยวกับการทรมานได้นําไป

แก้ไขอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

เจา้หน้าที�บงัคบัใชก้ฎหมายต้องเข้าใจและเคารพต่อกตกิาระหว่างประเทศที�เป็นกฎหมายที�ใช้เก ี�ยวกับการต่อต้าน
การทรมาน ทั �งการห้ามทรมานอย่างเด็ดขาด  และการป้องกันสทิธติามกฎหมายของเหยี�อที�ได้รบัความเจบ็ปวด

จากการทรมาน  รวมทั �งสทิธใินการร้องเรียน   พวกเขาควรได้รบัความรูเ้กี�ยวกับกฎหมายในประเทศและแนว

ทางการปฏบิัติที�เก ี�ยวกับประเด็นเหล่านี�  และปฏิบตัิหน้าที�อย่างดีที�สุด  สุดความสามารถเพื�อให้สอดคล้องกับ

กติการะหวา่งประเทศ    หรอืแม้ว่าถ้ามขีอ้ขดัแย้งกันระหว่างกฎหมายในประเทศกับกติการะหว่างประเทศ  พวก

เขาต้องไม่ยอมให้กฎหมายในประเทศ หรือคําสั �งของผู้บังคับบญัชามาเบี�ยงเบนแนวทางการปฏบิัต ิตามกติกา

ระหว่างประเทศอยา่งเครง่ครดั  

 
8. เจา้พนักงานของรฐัจะต้องปฏบิตัอิยา่งไรเพื�อให้เหยื�อที�ถูกทรมานสามารถเขา้ถงึกลไกการรอ้งเรยีนได้ดขีึ�น 

 

เหยื�อควรได้รบัการแจ้งเรื�องสิทธิในการร้องเรยีนและได้รับการอธบิายว่ามีวิธกีารร้องเรยีนอย่างไร   วิธีการ

รอ้งเรยีนควรจะมขีอ้มลูที�รายละเอยีดและเขา้ใจงา่ย    พรอ้มกับระบุว่าเขาจะต้องตดิต่อกับใคร   ควรมวีิธกีารส่งคํา

ร้องเรยีนหลาย ๆทาง ส่งให้กับเจ้าหน้าที�หน่วยต่าง ๆ ได้  และควรสรา้งสภาพแวดล้อมที�ดีเหมาะสมเพื�อให้ผู้

รอ้งเรยีนมคีวามพอใจในการนําเรื�องมารอ้งเรยีน   ดังนั �นจึงหมายถึงนโยบายที�เปิดให้มาร้องเรยีนและ  รับรองว่า

จะเกบ็เรื�องรอ้งเรยีนนี�เป็นความลบั  และให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที�ที�รบัเรื�องรอ้งเรยีนมคีวามเข้าใจในประเด็นบทบาท
หญงิชาย  ความแตกต่างทางชาตพินัธุ์ ศาสนา  และการจดัให้มกีลุ่มสนับสนุนเหยื�อและการให้คาํปรกึษาแก่เหยื�อ   

 

ควรมกีารพฒันาให้มกีารแก้ไขกฎระเบยีบข้อบังคบั  การอบรมเจ้าหน้าที�  และมเีบอร์โทรศพัท์  การจดักล่องรบั

เรื�องรอ้งเรยีนที�มกุีญแจล๊อคในสถานที�คุมขงั  เป็นการสรา้งวฒันธรรมของเจ้าหน้าที�รัฐที�ต้องยอมรบัและจดัให้มสีิ�ง

อาํนวยความสะดวกในการรบัเรื�องรอ้งเรยีนภายใน   กฎระเบียบและวธิกีารที�ชดัเจนและเข้าถึงได้โดยจดัให้มกีาร

จดบนัทึกและรบัเรื�องรอ้งเรยีนให้ดําเนินไปได้ตามกรอบของกฎหมาย 

 

9. เมื�อสทิธใินการรอ้งเรยีนถูกละเมิด 

 

เรื�องร้องเรียนทั �งหมดควรจะมีการจดเป็นบนัทึกประจําวันไว้โดยเป็นความลับและมีระบบการบรหิารจดัการโดย

ผูบ้งัคบับญัชา  ข้อร้องเรียนเกี�ยวกับการทรมานและการปฏบิัติหรอืลงโทษอย่างโหดร้าย ไรม้นุษยธรรม หรอืยํ�า

ยศีกัด์ศร ีควรมกีารจดัแยกไว้เป็นการเฉพาะเพื�อจดบนัทึกเป็นสถิติในการตรวจสอบและการจดักิจกรรมต่อเนื�อง   
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เมื�อมีเรื�องร้องเรยีนเกิดขึ�นหรอืแม้แต่ไม่มเีร ื�องรอ้งเรยีนก็ตาม    เจ้าหน้าที�ที�มอีํานาจหน้าที�ควรจะเริ�มสืบสวน

สอบสวนโดยทันที และส่งเร ื�องต่อไปยังหน่วยงานที�เกี�ยวข้องหรือพนักงานสอบสวนโดยพลัน  ถ้าไม่สามารถ

ดําเนินการได้เจา้พนักงานของรฐัควรถูกสอบวนิัยและเอาผดิทางอาญา 

 
ผู้ร้องเรยีนควรได้รบัสําเนาคํารอ้งเรยีนเก็บไว้พรอ้มทั �งหมายเลขบันทึกรบั     และควรได้รับแจ้งความคืบหน้า

อย่างสมํ�าเสมอและมกีารดําเนินการอย่างต่อเนื�อง   ผู้รอ้งเรยีนควรได้รบัสทิธใินการอุทธรณ์ ถ้าคําร้องของเขา

ไม่ได้ถูกบันทึก (อกีทั �งในการรอ้งขอความเป็นธรรมกรณีคําร้องไม่ได้รบัการพจิารณาให้มกีารสืบสวนสอบสวน 

โดยอ้างวา่ไมม่หีลกัฐาน) หรอืไมไ่ด้ถูกสง่ต่อให้เจา้หน้าที�ในระดบัที�สงูขึ�นไปหรอืส่งไปฟ้องต่อศาล  ผูถู้กกล่าวหาว่า

ทรมานบุคคลอื�นควรถูกสั �งให้พกัราชการในระหว่างที�มกีารสบืสวนสอบสวน  ยกเว้นถ้าขอ้กล่าวหาไมม่ลูน่าเชื�อถอื  

 

เจ้าหน้าที�ที�ได้รบัเรื�องร้องเรยีนควรได้รับการฝึกอบรมเป็นพเิศษเกี�ยวกับการกระทบกระเทือนด้านจิตใจที�เก ิด
ขึ�นกบัเหยื�อ   มาตรการพเิศษสําหรบัคนบางกลุ่มที�มคีวามพเิศษ  มคีวามยากลําบากในการเข้าถึงการร้องเรยีน  

เชน่กลุ่มที�เป็นคนชายขอบ ชาวต่างประเทศ  ผู้ขอเป็นผู้ลี�ภยั หรอืแรงงานข้ามชาติ  มาตรการต่าง ๆ ที�จะจัดให้

อาจเป็น โครงการเข้าถึงกลุ่มคนเหล่านี� เพื�อให้องค์กรชุมชน หรือผู้นํา สร้างให้เกิดช่องทางในการรอ้งเรยีนด้วย

ภาษาอื�น ๆ นอกจากภาษาประจําชาติ  หรอืโดยจดัให้มีช่องทางพเิศษในการรอ้งเรยีน หรอืการจัดหาเจ้าหน้าที�

ประสานงานทําหน้าที�ตดิต่อกับกลุ่มประชากรกลุ่มพเิศษเหล่านี� 

 

10. อะไรเป็นมาตรฐานสากลเมื�อสทิธใินการรอ้งเรยีนถูกละเมดิ 
 

รฐัภาคคีวรดําเนินการอย่างจรงิจงัเพื�อให้ทุกคนได้รบัสทิธใินการร้องเรยีนตามมาตรฐานสากลนี�  การละเมดิ

ทําให้เจ้าพนักงานของรฐัที�ละเลยการปฏบิัติหน้าที�ต้องรบัผดิทางวนัิยและโทษทางอาญาตามกระบวนการ

ยุติธรรมภายในประเทศนั �น   ในรฐัภาคทีี�ยงัมกีารทรมานเกดิขึ�นและกม็แีนวโน้มวา่สทิธขิองเหยื�อในการเข้าถึง

การชดเชยเยยีวยากจ็ะถูกละเมดิไปด้วย   พวกเขากําลังปฏบิตัิตนอยูเ่หนือกฎหมาย   อย่างไรกต็าม พวกเขา

ควรต้องแสดงความโปรง่ใส่ตรวจสอบได้โดยรฐัภาคคีวรดําเนินการเพื�อให้มกีารพฒันาระบบการคุ้มครองสทิธิ

มนุษยชนโดยการบงัคบัใชก้ฎหมายในประเทศอยา่งเขม้งวดด้วย 
 

 

ช. การสบืสวนสอบสวนเรื�องการทรมาน 

 

1. มาตรฐานสากลเรื�องพนัธกรณีที�รฐัต้องสบืสวนสอบสวนเรื�องการทรมาน 

 

รฐัควรดําเนินการสบืสวนสอบสวนขอ้รอ้งเรยีนที�เป็นข้อกล่าวหาเกี�ยวกับการทรมานโดยพลนั  โดยไม่ฝกัใฝ่ฝ่ายใด 

และอยา่งมปีระสทิธภิาพ    

 

การสบืสวนสอบสวนไมค่วรจะเกิดขึ�นถ้าพบว่าเป็นข้อรอ้งเรยีนที�ไม่มมีูล หรอืไม่มนํี� าหนักน่าเชื�อถือใดๆ   ผู้แทน

พเิศษฯ เรื�องการทรมาน ระบุว่า ข้อกล่าวหาทั �งหมดต้องมีการสืบสวนสอบสวนและเจ้าพนักงานของรฐัที�ถูก

กล่าวหาควรมคีําสั �งให้ออกจากหน้าที�ไว้ก่อน   อย่างไรก็ดี การพักราชการไว้ก่อนควรจะเกิดขึ�นเมื�อพบว่าข้อ
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กล่าวหามีนํ�าหนักน่าเช ื�อถือพอสมควร   มาตรฐานขั �นตํ�าสุดของหลักการการปฏิบตัิต่อผู้ต้องขังมีข้อกําหนดว่า

เจา้หน้าที�ที�ทํางานเกี�ยวกับการรบัเรื�องรอ้งเรยีนทุกเรื�องถ้าไม่ใช่เรื�องรอ้งเรยีนที�ตลก หรอืไม่มนํี� าหนักน่าเชื�อถือ

ใดๆ   ในหลักการฯ ได้ระบุว่า เรื�องร้องเรยีนทุกเรื�องควรได้รบัการตอบรบัและดําเนินการโดยพลันและตอบกลับ

อย่างไม่ล่าช้า 
 

ศาลสทิธมินุษยชนยุโรปและศาลสทิธิมนุษยชนอเมรกิาได้ระบุไว้ว่ารฐัมีหน้าที�แจ้งให้ผู้ร้องเรยีนทราบเกี�ยวกับผล

การสบืสวนสอบสวนและเผยแพรผ่ลการดําเนินการด้วย    รายละเอยีดของประเด็นนี�ได้ประกาศไว้ในพธิีสารเลือก

รบัอสิตนับูล (Istanbul Protocol)  อนัเกี�ยวข้องกบัคณะกรรมการรบัเรื�องรอ้งเรยีน ดังนี� 

 

รายงานการสบืสวนสอบสวนควรจัดทําขึ�นในเวลาที�เหมาะสม โดยมแีนวทางการสบืสวนหาข้อเท็จจรงิ  วิธกีาร

สบืสวนสอบสวน  และวธิกีารในการประเมนิพยานหลักฐาน พร้อมกับการเขยีนบทสรุปและข้อเสนอแนะ โดยอยู่
บนพื�นฐานข้อเทจ็จรงิและวธิกีารที�ได้มาตามกฎหมาย  รายงานที�สมบูรณ์ควรจัดทําเผยแพร่ต่อสาธารณะ  ควรมี

รายละเอยีดของเหตุการณ์  ว่าเกิดขึ�นเม ื�อไร  มขี้อเท็จจรงิจากการสืบสวนอย่างไร  มีรายชื�อของพยานที�ให้การ

โดยเป็นการปกปิดชื�อจรงิ  ภายในกรอบเวลาที�เหมาะสม รฐัจะต้องตอบรายงานสบืสวนสอบสวนนี�และแสดงให้เห็น

วา่มกีารดําเนินการต่อเรื�องนี�อย่างไรไปบา้ง 

 

คณะกรรมการฯต่อต้านการทรมานและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (ของสํานักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิ

มนุษยชนขององคก์ารสหประชาชาติ) ได้เรยีกรอ้งให้รฐัเผยแพรร่ายงาน   ตัวเลขกรณีทรมาน  และรายละละเอยีด
เกี�ยวกบัเรื�องรอ้งเรยีน  การสบืสวนสอบสวนที�เกิดขึ�น และการดําเนินการเพื�อแก้ไข รวมทั �งการลงโทษผู้กระทําผดิ  

คณะกรรมการสทิธ ิมนุษยชนฯได้เร่งรดัให้รฐัเผยแพร่ข้อมูลเกี�ยวกับการชดเชยเยยีวยาต่อเหยื�อและมีวิธกีาร

รอ้งเรยีนกรณีการทรมานอย่างไร  ซึ�งรวมถึงการเผยแพรส่ถิติของเรื�องรอ้งเรยีนต่าง ๆ และรฐัได้กระทําอะไรไป

บา้งเกี�ยวกบัเรื�องรอ้งเรยีนเหล่านั �น 

 

2. คาํวา่ “โดยพลัน” หมายความวา่อย่างไร ในการสบืสวนสอบสวนเรื�องการทรมาน 

 
อนุสญัญาฯต่อต้านการทรมานได้แสดงความเหน็วา่การสบืสวนสอบสวนต้องดําเนินการโดยพลนัหรอืโดยทันทีหลัง

ได้รบัเรื�องรอ้งเรยีนเกี�ยวกับการทรมาน  ไม่มหีลักอะไรกําหนดไว้ว่าโดยพลันหรอืโดยทันทีหมายถึงอะไร  แต่

ขึ�นอยูก่ับสถานการณ์ของแต่ละกรณีที�สามารถเข้าใจได้วา่โดยพลันหมายถึงความหมายในตัวมนัเองตามตัวอกัษร 

 

ยกตวัอยา่งเช่น   ผู้รอ้งเรยีนได้ร้องเรยีนเมื�อวนัที� 5 ธนัวาคม ค.ศ. 1988  แต่การสืบสวนเริ�มข ึ�นในเดือนมนีาคม 

ค.ศ. 1990   คณะกรรมการฯ ต่อต้านการทรมานพบว่าไม่มเีหตุผลใดๆที�ทําให้การสบืสวนล้าช้า  ในอีกตัวอย่าง

หนึ�ง    ผู้ร้องเรยีนกล่าวหาว่าเธอถูกทรมานในระหว่างถูกกล่าวหาในครั �งแรกที�เก ี�ยวกับการก่อการร้าย   ซึ�งใช้

เวลาอกี 15 วนัก่อนที�เรื�องรอ้งเรยีนของเธอจะถูกนําไปพจิารณาและอกี 4 วนักว่าที�จะเริ�มมีการสบืสวนสอบสวน  

การสอบสวนใช้เวลาอีก 10 เดือน  และมชี่วงเวลาเว้นวรรคประมาณ 1-3 เดือนระหว่างรอรายงานผลการตรวจ

หลักฐานทางนิตวิทิยาศาสตร ์  คณะกรรมการฯต่อต้านการทรมานพบวา่ ความล้าชา้ที�นานเกินไปนั �นยอมรบัไม่ได้   

การดําเนินการโดยพลันหมายถึงการเริ�มสบืสวนสอบสวนในเวลาที�เหมาะสมและควรสบืสวนสอบสวนให้เสรจ็ใน

เวลาที�เหมาะสม 
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ศาลสทิธมินุษยชนยุโรปได้มกีารตรวจสอบว่า “เจา้พนักงานของรฐัที�ตอบสนองต่อคําร้องเรยีนอย่างมีประสิทธภิาพ

ภายในเวลาที�เหมาะสม” หรอืไม ่  ในหลายๆ กรณีพบวา่เจ้าหน้าที�ล้มเหลวในการสืบสวนสอบสวนเพราะพวกเขา

ไมไ่ด้ดําเนินการอยา่งทนัท่วงท ี มกีรณีหนึ�งพบว่าไมม่คีวามพยายามในการแสวงหาขอ้เท็จจรงิไม่มีความพยายาม
ในการติดต่อพยาน สอบถามพยานโดยทันทีหลังเกิดเหตุ  ในขณะที�พยานยงัสามารถจดจําสิ�งต่าง ๆได้ดีอยู ่  

เจา้หน้าที�รกัษากฎหมายต้องปฏบิตัติามหน้าที�ของตน   คํารอ้งเรยีนเกี�ยวกับการทรมานเป็นคําร้องเรยีนที�ต้องให้

ความสําคัญ  พนักงานสืบสวนสอบสวนต้องได้รบัการฝึกฝนวิธ ีการสืบสวนสอบสวน อย่างเป็นระบบ และควรมี

ทรัพยากรที�เหมาะสมในการดําเนินการสืบสวนสอบสวน  โดยต้องมีบุคลากรที�รับผิดชอบ และมีระบบการ

ตรวจสอบการปฏบิตัหิน้าที�เพื�อให้แน่ใจวา่จะต้องดําเนินการอย่างจรงิจงัอยา่งเหมาะสม 

 

3. คาํวา่ “ไมฝ่กัใฝฝ่่ายใด” หมายความว่าอย่างไร ในการสบืสวนสอบสวนเรื�องการทรมาน 
 

“ไม่ฝกัใฝ่ฝ่ายใด”เป็นกุญแจสําคัญถ้าไม่ใช่ประเด็นที�สําคัญที�สุดในการสืบสวนสอบสวนเรื�องการทรมาน       

“การไม่ฝกัใฝ่ฝ่ายใด” หมายถึงปราศจากความลําเอียง   ซึ�งแตกต่างจาก “อิสระ”ซึ�งหมายถึงไม่เป็นการ

สบืสวนสอบสวนโดยบุคคลที�ใกล้ชิดกับผู้ถูกกล่าวหาหรอืมีความสัมพันธ์กับผู้ถูกกล่าวหา  อย่างไรก็ตาม

แนวคดิทั �งสองสว่นนี�มคีวามสมัพนัธก์นั  ถ้าไม่เป็นอสิระ ก็จะเป็นการฝกัใฝฝ่า่ยหนึ�งฝา่ยใดไปด้วย 

 

อนุสัญญาฯต่อต้านการทรมาน และอนุสัญญาประเทศในทวีปอเมริกาในการป้องกันและลงโทษโดยการ
ทรมาน  ได้แสดงความคดิเหน็ไวว้่าการสบืสวนสอบสวนไมค่วรฝกัใฝ่ฝ่ายใด   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ 

ระบุว่าการสบืสวนสอบสวนโดยไม่ฝกัใฝฝ่่ายใดต้องเป็นสิ�งที�ขาดไม่ได้ภายใต้การบังคับใช้อนุสญัญาฯต่อต้าน

การทรมาน   เหมอืนกบัในระบบศาลสทิธมินุษยชนยุโรป  การไม่ฝกัใฝ่ฝ่ายใดต้องสมัพันธ์กับการดําเนินการ

และความตั �งใจของหน่วยงานที�ทําหน้าที�สบืสวนสอบสวน หรอืมขี้อสงสยัถงึความอคตทิี�อาจจะเกิดขึ�น   

 

ในกรณีหนึ�งคณะกรรมการฯ ของอนุสญัญาต่อต้านการทรมานได้ระบุว่า ถ้าการสบืสวนสอบสวนไม่เป็นอิสระ

อคตติ่อฝา่ยใดฝา่ยหนึ�ง   ศาลก็จะไมส่ามารถระบุผู้กระทําผดิได้  เพราะมกีารปฏเิสธไม่ให้ผู้รอ้งเรยีนยื�นเสนอ
หลักฐานหรอืข้อมูลเพื�อสนับสนุนรายงานนิตเิวชของแพทย ์ ในอกีกรณีหนึ�งศาลที�เป็นผู้สอบสวนพบว่ามีอคติ

เพราะเขาไม่ได้พจิารณาหลักฐานทั �งสองฝา่ยอยา่งเป็นธรรม 

 

ในรายงานการสงัเกตการณ์  คณะกรรมการฯของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานได้วิพากษ์วจิารณ์กรณีที�การ

สบืสวนสอบสวนเกี�ยวกับการทรมานจะไม่เป็นอสิระ โดยเฉพาะในกรณีที�ตํารวจมสี่วนในการทรมาน  และ

ตํารวจก็เป็นหน่วยงานที�รบัผดิชอบในเรื�องการสบืสวนสอบสวนด้วย   คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนได้แสดง

ความเห็นว่า ถ้าการสืบสวนสอบสวนขาดความเป็นอิสระ   หรอืขาดกลไกที�เป็นอสิระนั �น  รฐัควรจ ัดให้มี

หน่วยงานอสิระที�ได้รบัมอบหมายให้รบัเรื�องรอ้งเรยีนเกี�ยวกบัการทรมานและปฏิบตัิที�ไม่เหมาะสม     เพื�อทํา

สบืสวนสอบสวนและสรา้งความยุติธรรมต่อกรณีเหล่านี�      คณะกรรมการป้องกันทรมานของยุโรปได้กล่าว

ยํ�าหลายครั �งว่าการสืบสวนสอบสวนโดยปราศจากอคติไม่ฝกัใฝ่ใดและเป็นอิสระนั �นทําให้กลไกคุ้มครอง

ปกป้องสทิธขิองผู้ถูกคุมขงัเข้มแขง็ขึ�น   ดงัในเอกสารปีค.ศ. 2000 ที�ระบุไว้วา่ 
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“การสบืสวนสอบสวนการทรมานไม่ใช่เพยีงแค่เข้าใจว่าเป็นอสิระและไม่อคติเท่านั �น 

แต่ต้องหมายถึงบุคคลที�รบัผิดชอบในการสืบสวนสอบสวนกรณีมีข้อกล่าวหาต่อ

ตํารวจต้องดําเนินไปอยา่งอสิระจรงิ ๆ จากบุคคลต่างๆ ที�อาจมสีว่นเกี�ยวขอ้ง” 

 
4. คาํวา่ “ที�มปีระสทิธภิาพ” หมายความวา่อย่างไรในการสบืสวนสอบสวนเร ื�องการทรมาน 

 

คณะกรรมการของอนุสญัญาระหว่างประเทศหรอืองค์กรด้านสทิธมินุษยชนได้ระบุว่าการสืบสวนสอบสวนต้องทํา

อย่างเต็มที�และอยา่งมปีระสทิธภิาพ   ยกตวัอยา่งเชน่  ในคณะกรรมการของอนุสญัญาฯต่อต้านการทรมาน เชื�อว่า

การสบืสวนสอบสวนต้องคน้หาขอ้เท็จจรงิและสามารถระบุผู้ที�กระทําผิดได้   ในกรณีหนึ�งถ้ารฐัไม่สามารถขุดศพ

มาพสิจูน์ได้  หรอืถ้าพบวา่มกีารกีดกนัปกปิดขอ้เท็จจรงิเกี�ยวกับการเสยีชวีติของเหยื�อ ดังนั �นการสืบสวนสอบสวน

จงึไม่มปีระสทิธภิาพ   คณะกรรมการสทิธมินุษยชนฯ มกัจะให้ความเห็นว่ารฐัภาคมีหีน้าที�ในการสบืสวนสอบสวน
กรณีการทรมานและกรณีคนหายอย่างเต็มที�  และให้รฐัมกีลไกที�ทําให้แน่ใจว่ามีประสิทธภิาพอย่างจรงิจังในการ

สบืสวนสอบสวนขอ้รอ้งเรยีนเรื�องการทรมาน 

 

 ศาลสทิธมินุษยชนแห่งยุโรป  

 “ความมปีระสทิธภิาพของการเยยีวยากรณีการทรมาน  หมายถึงการปฎิบัติ

ตามภาระหน้าที�ในการสบืสวนสอบสวนอยา่งเต็มที�และอย่างมปีระสทิธิภาพ โดยต้อง

ดําเนินการให้มกีารชี�ตัวผู้กระทําผดิและลงโทษผู้กระทําผดิที�มสี่วนรบัผ ิดชอบในการ
ปฏิบัติที�ไม่ถูกต้อง  และต้องอนุญาตให้ผู้ร้องเรยีนได้เข้าถึงข้อมูลในกระบวนการ

สบืสวนสอบสวนด้วย” 

 

 การสบืสวนสอบสวนต้องมปีระสทิธภิาพทั �งในทางปฏบิตัิและในทางกฎหมาย  และต้องมคีวามเป็นธรรม

โดยไมใ่ห้มกีารปฏบิตัหิรอืงดเวน้การปฏบิตัจิากรฐั   ยิ�งไปกว่านั �น ความมปีระสทิธภิาพนั �นขึ�นอยู่กับสภาพการณ์ที�

แตกต่างกันออกไป   แต่เจ้าพนักงานของรฐัต้องดําเนินการอยา่งจรงิจงัเพื�อคน้หาว่าเกดิอะไรขึ�น  และ “ไม่ควรที�จะ

เชื�อในข้อมูลที�ไม่มนํี� าหนัก หรอืสรุปการสืบสวนสอบสวนไปโดยพลการ”    การสืบสวนสอบสวนข้อกล่าวหานั �น
ควรมเีหตุมผีลและสมควรแก่เวลา 

 

 ไมม่อีคต ิ

 มทีัศนคตขิองเจา้หน้าที�ที�ดีต่อเหยื�อและผู้ที�ถูกกล่าวหา 

 การสอบถามพยานที�ทนัท่วงท/ีโดยพลัน 

 การค้นหาพยานหลักฐานในสถานที�เกิดเหตุ (ยกตัวอย่างเช่น การค้นสถานที�คุมขงั  ตรวจสอบบนัทึกการ
ควบคุมตวั  หรอืการตรวจรา่งกายโดยแพทยท์ี�มกีารรบัรอง);  
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ในพธิสีารเลอืกรบัอสิตันบลู ได้ระบุไว้ว่า 

 

 “พนักงานสอบสวนที�มอีํานาจหน้าที�และมพีนัธกรณีในการจัดหาข้อมูลรอบด้านที�จําเป็นสําหรบัการสบืสวน
สอบสวน   พนักงานสอบสวนจะต้องได้รบัการจดัสรรงบประมานและความเชี�ยวชาญด้านบุคคลากรอย่างมี

ประสทิธภิาพ    พวกเขามอีาํนาจหน้าที�อยา่งเป็นทางการในการสืบสวนสอบสวนเพื�อให้มีการให้ปากคําและ

ข้อมูลเกี�ยวกับการทรมานจากทั �งผู้ถูกกล่าวหาและพยานด้วย    อํานาจหน้าที�นี�หมายรวมถึงการออก
หมายเรยีกพยานและหมายเรยีกผู้ถูกกล่าวหา และต้องจดัทําสํานวนรวบรวมพยานหลักฐานในการสบืสวน

สอบสวนด้วย” 

 

ผูแ้ทนพเิศษฯ ขององค์กรสหประชาชาติ เรื�องการทรมานได้แสดงความเห็นไว้ว่า โดยหลักการตามพธิีสาร

เลอืกรบัอสิตันบูลนั �น   คล้ายกับคณะกรรมการยุโรปเพื�อการต่อต้านการทรมานที�ได้ระบุว่า ผู้ถูกคุมขงัควร

ได้รบัสทิธใินการพบแพทย์ที�เป็นอิสระ  และควรได้รบัการตรวจรา่งกายโดยแพทย์ที�มีการรบัรองเมื�อเริ�มเข้า

หรอืออกจากสถานที�ควบคุมตัว หรอืถ้ามีการร้องขอโดยไม่มีการแทรกแซง ยกตัวอย่างเช่นไม่มเีจ้าหน้าที�
ตํารวจอยู่รว่มด้วย    ศาลสิทธมินุษยชนทวปีอเมรกิันได้อ้างถึงมาตการทางกฎหมายที�จําเป็นในการจัดให้

สามารถชี�ตวั ผู้กระทําผดิและลงโทษผูท้ี�กระทําผดิได้ 

 

5.  เจา้พนักงานของรฐัจะต้องปฏบิตัอิยา่งไรเพื�อให้การสบืสวนสอบสวนมปีระสทิธภิาพได้มาตราฐานสากล 

 

เจา้หน้าที�บงัคบัใชก้ฎหมายมบีทบาทสําคญัในการเก็บรกัษาหลักฐานและค้นหาหลักฐานอนัเกี�ยวกับข้อกล่าวหา 

ในเรื�องการทรมาน และการปฏิบัติหรือลงโทษอย่างโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และยํ�ายศีักดิ �ศร ี   บ่อยครั �งการ
สบืสวนสอบสวนกลับล้มเหลวไมส่อดคล้องกับการสบืสวนสอบสวนคดอีาชญกรรมธรรมดา  ดงันั �นเพื�อที�จะสามารถ

ขจดัความด้อยประสทิธภิาพที�ว่านี�  กฎระเบยีบต่างๆ ที�จะต้องปฏบิตั ิเชน่การตรวจรา่งกายรวมทั �งสภาพจิตใจของ

เหยื�อโดยพลัน   ยิ�งไปกวา่นั �นการสบืสวนสอบสวนในกรณีที�มขี ้อกล่าวหาการทรมานต้องดําเนินการโดยไม่ล้าช้า  

รวมถึงการให้ปากคําของผู้ร้องเรยีน  พยาน และผู้ถูกกล่าวหา  การตรวจสอบสถานที�เกิดเหตุ การตรวจเก็บ

หลักฐานทางนิตวิทิยาศาสตร ์ การถ่ายรปูไวเ้ป็นหลกัฐาน  การเก็บอาวุธหรอือุปกรณ์ไว้เป็นหลักฐาน  รวมทั �งการ

ตรวจสอบบนัทึกการควบคุมตวั  การเสยีชวีติในขณะถูกคุมขงัของเจ้าหน้าที�หรอืการเสยีชีวติเนื�องจากผลของการ

ถูกทรมานหรอืการได้รบัการปฏบิตัทิี�ไม่ดนีั �น  ต้องเป็นข้อบงัคบัให้มกีารชนัสตูรพลิกศพโดยเจ้าหน้าที�นิติเวชที�เป็น
อสิระ    ในพธิสิารเลอืกรบัอสิตสับลู ได้จดัทํามาตรฐานการดําเนินการที�เป็นประโยชน์โดยเฉพาะในส่วนที�เก ี�ยวกับ

การสืบสวนสอบสวนในข้อร้องเรยีนเร ื�องการทรมานและการปฏิบตัิที�ไม่ดี  มาตรฐานเหล่านี�ควรจัดทําเผยแพร่

ให้กบัพนักงานสอบสวนและผู้เชี�ยวชาญทางการแพทย ์

 

6. เจา้พนักงานของรฐัจะต้องปฏบิตัอิยา่งไรเพื�อให้เหยื�อที�ถูกทรมานได้รบัการปกป้องและทําอยา่งไรที�พวกเขาจะ

ได้รบัสทิธใินการมสี่วนรว่มในการสบืสวนสอบสวน 

 
หลักการเพื�อปกป้องคุ้มครองบุคคลจากการถูกคุมขงัและการจาํคุกในทุกกรณี ได้ระบุไว้ว่าผู้ถูกคุมขงัและผู้ต้องขงั 

หรอืผู้รอ้งเรยีนเกี�ยวกับการทรมาน ไม่ควรได้รบัผลรา้ยจากการรอ้งเรยีนนั �น ๆ   ในอนุสญัญาฯการต่อต้านการ
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ทรมานได้แสดงความเหน็ไวว้่า รฐัภาคตี้องคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนและพยานไม่ให้ได้รบัการข่มขู่คุกคาม    ศาลอาญา

ระหว่างประเทศได้รบัรองสทิธิของผู้ร้องเรยีนและสทิธิของพยานให้พวกเขาอยู่ได้โดยปราศจากการข่มขู่คุกคาม

ใดๆ   โดยได้มกีารจดัหน่วยงานพเิศษขึ�นเพื�อรบัรองสทิธขิองเหยื�อและปกป้องคุ้มครองพยาน  โดยเคารพต่อความ

เป็นส่วนตัวและศกัดิ �ศรคีวามเป็นมนุษย ์ และจดัหาสถานที�และบรกิารเพื�อการฟื�นฟูสภาพของเหยื�อด้วย 
 

คณะกรรมการฯต่อต้านการทรมาน ได้แสดงความกังวลเกี�ยวกับการขาดซึ�งการปกป้องคุ้มครองเหยื�อและพยาน  

และเจา้หน้าที�ที�ละเลยในการปกป้องคุม้ครองพวกเขา  โดยการจดัให้มีโครงการคุ้มครองเหยื�อของการทรมานและ

พยานขึ�น   ผูแ้ทนพเิศษฯ เรื�องการทรมาน  ได้แนะนําว่า การคุ้มครองพยานที�จดัขึ�นนั �น ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําผดิ

ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนระหวา่งการสบืสวนสอบสวน ถ้าการรอ้งเรยีนนั �นมคีวามน่าเชื�อถือได้    ในศาลยุโรป  

พบกรณีที�เจ้าพนักงานของรฐัขม่ขู่ครอบครวัของเหยื�อหลงัจากยื�นคําร้องเรยีนเรื�องการทรมาน  ซึ�งเป็นการละเมิด

สทิธใินการรอ้งเรยีนโดยปราศจากการแทรกแซง 
 

“ คาํรอ้งเรยีนของบุคคลนั �นมคีวามสําคญัที�จะทําให้ระบบมีประสทิธภิาพ ถ้าผู้รอ้งเรยีนสามารถ

ตดิต่อสื�อสารได้อย่างเป็นอิสระกับสํานักงานของคณะกรรมการฯโดยไม่ต้องตกอยู่ภายใต้การ

กดดนัของเจ้าหน้าที�ว่าให้ถอนคํารอ้งหรอืปรบัเปลี�ยนขอ้รอ้งเรยีนของพวกเขา” 

 

อกีตวัอยา่งหนึ�งคอืการแทรกแซงที�รวมถงึการขม่ขูคุ่กคามโดยตรงหรอืการบงัคบัขนืใจ  โดยเจ้าพนักงานของรฐัใน

การสอบถามหรอืการสอบสวนเหยื�อ  ญาติของเหยื�อ หรอืผู้แทนทางกฎหมาย อันเกี�ยวกับคดีที�ฟ้องในชั �นศาล   
การรอ้งขอให้ผู้รอ้งเรยีนลงชื�อในเอกสารเพื�อปฏเิสธ  หรอืหกัล้างข้อเรยีกรอ้งของตนและข่มขู่ว่าจะดําเนินคดีอาญา

ต่อบุคคลดงักล่าว  เจา้หน้าที�บงัคบัใชก้ฎหมายควรงดเว้นพฤตกิรรมขม่ขู่ผูร้อ้งเรยีน  และเมื�อมีข้อมูลว่ามกีารข่มขู่

โดยพฤตกิรรมของเจา้พนักงานรฐัควรมกีารยุติและแจ้งต่อผูบ้งัคบับญัชา หรอืหน่วยงานอสิระอื�นๆ ทราบ  

 

มาตรฐานสากลและหลกักฎหมายระหว่างประเทศรบัรองสทิธิของเหยื�อที�จะมสี่วนร่วมในการสบืสวนสอบสวนและ

การได้รบัแจ้งข้อมลูเกี�ยวกับความคบืหน้าและผลการสบืสวนสอบสวนรวมถึงการฟ้องรอ้งคดี    คณะกรรมการฯ 

ต่อต้านการทรมาน  ได้ระบุว่า ผู้รอ้งเรยีนมีสิทธทิี�จะให้ข้อมูลหลักฐาน   แต่ถ้าไม่ได้ผลก็เท่ากับว่าการสบืสวน
สอบสวนนั �นขาดซึ�งความไม่ฝกัใฝ่ฝ่ายใด    การที�ผู้รอ้งเรยีนไม่ได้รบัแจ้งข้อมูลถึงความคบืหน้าของการสบืสวน

สอบสวนนั �นพบว่าเป็นการละเมดิต่อสทิธใินการเขา้ถงึการเยยีวยา   ศาลสทิธิมนุษยชนยุโรปได้ตัดสนิคดีว่า ญาติ

ของเหยื�อที�ถูกทรมานนั �นจะต้องได้รบัอนุญาตในการเข้าไปมีส่วนรว่มในการรกัษาสทิธทิางกฎหมายได้ในระดับ

หนึ�ง  ผู้ร้องเรยีนต้องสามารถเข้าถึงกระบวนการสืบสวนสอบสวน  และควรที�จะได้รับโอกาสในการนําเสนอ

คาํให้การ   โดยศาลสทิธมินุษยชนทวปีอเมรกิา ได้ระบุไวว้่า 

 

“ ญาติของเหยื�อและผู้รอดชีวิตจากการทรมานต้องได้รับสิทธิในการเข้าถึงการ

ดําเนินการทุกขั �นตอนของการสืบสวนสอบสวน  และผลการสบืสวนสอบสวนก็ต้อง

ได้รบัการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ต่อสงัคมให้รบัรูค้วามจรงิด้วย” 
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7. เจา้พนักงานของรฐัจะต้องมมีาตรการอย่างไรเพื�อให้เหยื�อที�ถูกทรมานได้รบัสทิธิที�ว่าเรื�องรอ้งเรยีนของเขา

ต้องมกีารสบืสวนสอบสวน 

 

ความแตกต่างของแต่ละประเทศและแต่ละภูมภิาคนั �นทําให้บางสิ�งบางอย่างปฏบิัติแล้วได้ผลและบางครั �งไม่ได้ผล   
ไม่มคีําตอบเดียวว่าการคุ้มครองเหยื�อคืออะไรและอะไรจะเป็นหนทางที�ด ีที�สุดในการสรา้งความรูค้วามเข้าใจใน

เรื�องนี�     ผูถู้กคุมขงัควรที�จะได้รบัแจ้งถงึสทิธริะหว่างการจับกุม  รวมทั �งสทิธทิี�จะร้องเรยีนเกี�ยวกับการได้รบัการ

ปฏบิตัทิี�ไมด่ี  และรูว้า่มกีระบวนการอะไรต่อไป   ย ิ�งไปกว่านั�นผู้ถูกคุมขงัควรที�จะได้รบัการตรวจรา่งกายเมื�อเร ิ�ม

เขา้หรอืออกจากสถานที�ควบคุมตวัและระหวา่งที�ถูกคุมขงั หรอืตามที�รอ้งขอได้   การตรวจร่างกายควรกระทําโดย

แพทยท์ี�เป็นอสิระ หรอืโดยแพทยข์องรฐัอยา่งเป็นการลบัซึ�งปลอดจากสายตาและการรบัรูข้องเจา้พนักงาน 

 

ผูถู้กคุมขงัควรได้รบัสทิธใินการรอ้งเรยีนต่อเจา้หน้าที�ราชทัณฑ์ตลอดเวลา        พวกเขาควรได้รบัอนุญาตให้ย ื�น
คาํรอ้งต่อหน่วยงานอสิระได้โดยไม่ถูกลงโทษ   การร้องเรยีนต้องกระทําได้โดยทางลับต่อหน่วยงานภายนอกได้

ตลอดเวลา    เชน่ผู้ตรวจเยี�ยมที�เป็นอสิระ  คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ  หรอืสถาบนัภายนอกที�ทํางาน

ร่วมกับการตรวจสอบภายในที�อนุญาตให้ผู้ถูกคุมขงัร้องเรยีนเกี�ยวกับการปฏิบตัิโดยไม่ชอบต่อผู้บงัคบับัญชา       

ผู้ซึ�งจะดําเนินการสืบสวนสอบสวนคําร้องเรยีนเหล่านี�อย่างมีประสิทธภิาพ  ไม่ใช่แต่เพยีงบางกรณีแต่เป็นการ

สรา้งสถาบนัที�ปฏบิตังิานได้ 

 

8. มนีโยบายที�สั �งการหรอืเป็นกฎระเบยีบบงัคบัหรอืไม่ที�ให้เจ้าพนักงานของรฐัและเจา้หน้าที�ระดับบรหิารต้องทํา
การสบืสวนสอบสวนการรอ้งเรยีนเรื�องทรมานจากเหยื�อ 

 

ผูบ้ญัชาการตํารวจ หรอืเจา้หน้าที�รกัษากฎหมายควรรายงานต่อรฐับาลถึงความก้าวหน้าในการปฏบิตัิหน้าที�ตาม

นโยบายและระบุถงึสภาพปญัหาที�สาํคญัๆ ได้   รายงานควรจะเผยแพรต่่อสาธารณะ  ข้อมูลต่าง ๆ ควรจดัทําสถิติ

ของคําร้องเรียนเกี�ยวกับการทรมานและการปฏบิัติหรอืลงโทษอย่างโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมและยํ�ายีศักดิ �ศร ี 

รวมทั �งสถิตติ่างๆ ที�เกี�ยวข้องด้วย  เชน่ แยกเพศชาย เพศหญงิ  ภมูภิาค ศาสนา  หรอืชาติพนัธุ์ ประเภทของการ

รอ้งเรยีน    ยิ�งไปกวา่นั �นขอ้มูลด้านสถติคิวรที�จะระบุถึงหน่วยงานหรอืฝ่ายที�รบัผดิชอบในกรณีทรมาน  การข่มขู่
การคุกคามต่อผูร้อ้งเรยีน  และผลของการสบืสวนสอบสวน  รวมทั �งผลการปฏิบตัิตามข้อเสนอแนะที�ได้มา  ข้อมูล

เหล่านี�ถ้ามกีารวเิคราะห์อย่างสมํ�าเสมอจะสามารถจดัทําเป็นรายงานที�เห็นการปฏิบตัิอย่างเป็นระบบของตํารวจ

และเพื�อที�จะจดัทําให้เกดิระบบการรอ้งเรยีนที�มปีระสทิธภิาพมากยิ�งขึ�น 

 

เหตุผลหลักในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบของการสบืสวนสอบสวนกรณีการทรมานและการฟ้องรอ้งคดีการ

ทรมาน ต้องเกิดจากเจ้าหน้าที�รกัษากฎหมายด้วยกันเอง ไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวน อยัการ หรอืทางศาล

ยุติธรรม รวมทั �งรัฐบาล    เจ้าหน้าที�ที�รบัผิดชอบควรมคีณะทํางานที�เป็นอสิระและจรงิจงักับเร ื�องร้องเรยีนและ

กระบวนวธิกีารสบืสวนสอบสวน  ซึ�งหมายถึงการดําเนินการอย่างเป็นความลับ การสัมภาษณ์อย่างเป็นความลับ

ต่อเหยื�อเพื�อให้เข้าใจถึงวิธีการปฏิบตัทิี�เป็นปญัหาระหว่างการปฏิบัติหน้าที�ทุกขั �นตอน   ทรพัยากรที�เพยีงพอ

เพื�อให้มกีารจดัหาข้อมลูในเชงิคุณภาพให้ได้ผล และจดัพมิพ์เผยแพรข่อ้มูลเพื�อให้เกิดการตรวจสอบและปฏริูปใน

สิ�งที�มคีวามจําเป็นต้องให้เกดิขึ�น 
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ขอ้รอ้งเรยีนเกี�ยวกับพนักงานของรฐัทุกกรณี   โดยเฉพาะเกี�ยวกับตํารวจควรได้รบัการจดบนัทึกทํารายงานต่อ

เจา้หน้าที�ที�มอีํานาจหน้าที�  ซึ�งในทางกลับกันก็ต้องมีการสอบสวนเจ้าหน้าที�ทุกคนในเรื�องร้องเรยีนเกี�ยวกับการ

ทรมานที�มีความน่าเชื�อถือในทุกกรณีด้วย     การไม่รายงานถึงการกระทําผดิอาญาของเจ้าหน้าที�ตํารวจด้วย

กนัเองนั �นเป็นความผดิทางวนิัยและทางอาญา   ระเบียบการรอ้งเรยีนต่าง ๆ ควรทบทวนเป็นระยะเพื�อให้มีการ
ปรบัปรุงและทําให้ง่ายขึ�นที�จะยื�นเร ื�องร้องเรยีน  และเข้าถึงกลุ่มเหยื�อได้ง่ายขึ�น สามารถเข้ามาติดต่อได้ง่ายขึ�น   

เหยื�อทั �งโดยตรงและโดยอ้อมควรได้รบัอนุญาตให้ยื�นเรื�องร้องเรยีนได้  แต่บุคคลอื�น เช่นองค์กรพฒันาเอกชนที�

ทํางานโดยตรงกบัเหยื�อควรที�จะยื�นเรื�องรอ้งเรยีนเรื�องการทรมานโดยตรงได้เนื�องจากเป็นการรกัษาผลประโยชน์

ต่อสาธารณะ    การขยายสิทธใินการร้องเรยีนให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนนั �นทําให้อาจเกิดการข่มขู่คุกคามกับ

เหยื�อโดยตรงน้อยลง  มาตรการต่าง ๆ เหล่านี�ควรดําเนินการให้เป็นความผดิทางกฎหมายเมื�อมีการข่มขู่คุกคาม 

หรอืให้สนิบนเหยื�อในคดีอาชญกรรมเพื�องดเว้นการฟ้องรอ้งกล่าวหาผู้กระทําผดิ 

 
ช. คา่ชดเชยและค่าเยยีวยา: สทิธขิองเหยื�อที�ถูกทรมาน 

 

1. มาตราฐานสากลอะไรบา้งเกี�ยวกบัสทิธขิองเหยื�อที�ถูกทรมาน 

 

สทิธขิองเหยื�อการถูกละเมดิสทิธมินุษยชนนั �นหมายรวมถงึเหยื�อที�ถูกทรมานในการได้รบัการชดเชยเยยีวยา

ในความเสียหายและความเจ็บปวดที�เกิดขึ�นจากการลิดรอนสทิธพิื�นฐานที�รับรองภายใต้กฎหมายระหว่าง

ประเทศที�รฐัภาคีต้องรับผิดชอบในสิ�งที�เกิดขึ�น    สิทธิที�ว่านี�ระบุอยู่ในกติการะหว่างประเทศหลายฉบับ   
พนัธกรณีของรฐัที�จะต้องจดัให้มีการชดเชยเยยีวยาต่อเหยื�อได้ถูกระบุไว้ในคําตัดสินของศาลสิทธมินุษยชน

อย่างมากมายทั �งในระดับนานาชาติและในระดับภูมิภาค        รัฐควรรับผิดชอบในการจัดหาค่าชดเชย

เยยีวยา เมื�อ 

 มกีารละเมดิกติการะหวา่งประเทศ 

 มคีวามเสยีหายในทางทรพัยส์นิและในทางจติใจเกดิขึ�น 
 

กลไกด้านสทิธมินุษยชนสว่นมากได้รบัรอง สทิธใินกระบวนการเพื�อให้ได้รบัการพจิารณาคดีที�เป็นธรรม (ใน

ระบบตุลาการและ/หรือนอกระบบตุลาการ) และสิทธิในการรบัค่าชดเชยเยียวยาอย่างเพียงพอ (เช่น 

คา่ตอบแทน คา่ชดเชย หรอืค่าชดใช้)  

 
การเยยีวยาด้านความยุติธรรมเป็นสิ�งที�จําเป็นมากขึ�นเพื�อให้เกิดการเคารพต่อสิทธมินุษยชน   ในกฎบตัร

แอฟรกิาด้านสทิธิมนุษยชนและสทิธิของประชาชน  ยกตัวอย่างการเยียวยาควรเป็นการเยยีวยาด้านความ

ยุติธรรม   ในกฎบตัรสทิธมินุษยชนขั �นพื�นฐานของสหภาพยุโรป     อ้างถึงการชดเชยเยียวยาก่อนที�จะมีการ

ไต่สวนกรณีการละเมดิสทิธมินุษยชนที�รบัรองภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรป  ในกรณีที�มีการละเมดิสิทธิ

มนุษยชนอย่างรา้ยแรงเช่นการทรมานที�ระบุว่าเป็นอาชญกรรมสากล  มคีวามจําเป็นที�จะต้องจัดให้มกีาร

เยยีวยาด้านความยุตธิรรม   คณะกรรมการสทิธมินุษยชน ได้อธบิายไวว้่า 
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“การเยยีวยาด้วยการลงโทษทางวนิัยหรอืในทางการบรหิารนั �นไม่เป็นการเยียวยาที�

เพยีงพอและเหมาะสม   โดยเฉพาะอย่างยิ�งในการละเมดิสิทธมินุษยชนที�ร้ายแรง ที�

หมายถึงการละเมิดต่อสทิธใินชวีติ” 

 ในกรณีการบงัคบัให้บุคคลหายไป  การฆาตกรรมนอกระบบกฎหมาย  การทรมาน การชดเชยเยยีวยาต้องเป็น
การเยยีวยาด้านความยุตธิรรมเท่านั �น 

 

2. ความสําคัญของการชดเชยเยียวยาสําหรบัเหยื�อที�ถูกทรมานคอือะไรต่อเหยื�อและต่อสังคม

โดยรวม 

 

การทรมานก่อให้เกิดผลกระทบต่อจติใจอยา่งรุนแรง ทั �งทางด้านจติใจและรา่งกายต่อเหยื�อ  และมจุีดประสงค์

เพื�อทําร้ายความเป็นมนุษย์ของเหยื�อด้วย   การทรมานหมายถึงการฆาตกรรมที�ไม่ได้ทําให้เหยื�อเสียชวีิต   
ความรบัผดิชอบของผู้กระทําผดิและการรบัรูข้องสงัคมถึงความเจบ็ปวดที�เกิดขึ�นกับเหยื�อที�ถูกทรมานและกับ

สาธารณะวา่มสีิ�งที�ผิดเกิดขึ�นจากผู้ที�ไม่ควรกระทําความผดิ    ผู้รอดชวีติจากการทรมานทั �งหลายที�ได้ผ่าน

กระบวนการเรยีกรอ้งความเป็นธรรมและการชดเชยเยยีวยาพบว่าสี�งนี� เป็นส่วนสําคญัในการค้นหาศกัดิ �ศรี

กลับคนืมา  และเป็นวิธทีี�จะรื�อฟื� นความมั �นใจและความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมด้วย   อดีตผู้แทน

พเิศษฯ เรื�องการทรมานผู้ริเริ�มการรา่งหลักการเบื�องต้นและแนวทางการปฏิบตัิต่อผู้ถูกคุมขงั อ้างถึงการ

ชดเชยเยยีวยาวา่ 

 
“จุดประสงคข์องการเยยีวยาความเจบ็ปวดและการได้รบัความยุติธรรมของเหยื�อโดย

การเปลี�ยนแปลงและลดสภาวะที�ทําให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี�ขึ�นมาอกี  การเยยีวยา

ควรเป็นสิ�งที�ตอบสนองต่อความต้องการและความปรารถนาของเหยื�อ” 

 

3. มาตรฐานสากลบงัคบัใชอ้ย่างไร 

 

มาตรฐานสากลใช้สําหรบัการตรวจสอบและทําให้รู้ว่าการละเมดิสิทธมินุษยชนนั�นเกิดขึ�นได้อย่างไร  เช่น
คณะกรรมาธกิารสทิธมินุษยชน   คณะกรรมการฯต่อต้านการทรมาน  และคณะกรรมการสทิธมินุษยชน เป็น

ต้น  ทั �งหมดนี�ให้ความสาํคญักบัสทิธขิองเหยื�อที�ถูกทรมาน และวิธกีารที�พวกเขาจะได้รบัความเป็นธรรมและ

การชดเชยเยยีวยา    ยิ�งไปกวา่นั �นยงัมกีารเคลื�อนไหวของในวงการกฎหมายระหว่างประเทศที�จะทําให้สทิธิ

ของเหยื�อเป็นจุดศนูยก์ลางของระบบตุลาการระหว่างประเทศ  เช่น ศาลอาญาระหว่างประเทศ  ผู้กระทําผดิ

ของการละเมดิสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางเป็นระบบจะถูกนําเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในศาลอาญา

ระหว่างประเทศที�ตั �งอย่างถาวร  การพจิารณาคดีจะเกิดข ึ�นในศาลไม่ใช่ในประเทศที�เกิดการละเมิด  การ

พิจารณาคดีจะให้ความสําคัญกับการชดเชยเยียวยาแก่เหยื�อและการลงโทษผู้กระทําผิด  ส ิ�งนี� เองเป็น

ความก้าวหน้าที�เกดิขึ�นสําหรบัเหยื�อ   ขณะเดียวกนัการฟ้องรอ้งคดีมคีวามสาํคญัที�ให้เกดิการป้องกันการเกิด

อาชญกรรมระหว่างประเทศและทําให้เกิดการลงโทษผู้กระทําผิด  และขณะเดียวกันความสําเร็จในการ

ฟ้องรอ้งคดกี็จะเป็นสว่นหนึ�งของการเยยีวยาด้านยุตธิรรมให้กบัเหยื�อ  ยิ�งไปกว่านั �นเหยื�อยงัควรจะได้รบัสทิธิ

หลายประการที�ตนเองต้องการเพื�อเป็นชดเชยกรณีพเิศษได้ 
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4. สทิธขิองเหยื�อที�ถูกทรมานและความรบัผดิชอบของเจ้าพนักงานของรฐัสมัพนัธก์ันอย่างไร 

 

โดยหลกัการพื�นฐานแล้วเจ้าหน้าที�รกัษากฎหมายไม่ควรทรมานและต้องป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์นี�เกิดข ึ�น 

เพื�อไม่ให้เกิดเหยื�อของการทรมาน  ถ้าการทรมานเกิดขึ�นสิทธิของเหยื�อก็เกิดขึ�นตามมา  รวมทั �งความ
รบัผดิชอบของเจ้าหน้าที�รกัษากฎหมายก็ต้องตามมาด้วย ซึ�งประกอบไปด้วย 

 การป้องกนัไมใ่ห้มกีารทรมานเกิดขึ�น 

 การให้เหยื�อมโีอกาสในการรอ้งเรยีน 

 การได้รบัการรกัษาพยาบาล การรกัษาสุขภาพจติ และการได้รบัคําแนะนําทางกฎหมาย 

 การที�คําร้องเรยีนจะได้รบัการสืบสวนสอบสวนและผู้ต้องสงสัยว่ากระทําผิดถูกนําเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมเหมอืนคดอีาชญกรรมอื�นๆ  

 

โดยย่อ  การทรมานก่อให้เกิดภาระหน้าที�หลายประการของเจ้าพนักงานของรฐัทั �งความรบัผิดชอบเมื�อมีการ

กระทําผิด  และรบัผิดชอบในการยุติการทรมานด้วย  ในทางกลับกัน ไม่ใช่เป็นการปกปิดความผิดแต่เป็นการ

เปิดเผยความจรงิและชว่ยแก้ไขความเสยีหายที�เกดิขึ�น (ทางร่างกาย  จติใจ เศรษฐกิจและสงัคม) ให้แก่เหยื�อ โดย

เหยื�อปราศจากความกลัวใดๆ 

 

5. ถ้าเจ้าพนักงานของรฐัละเมดิสทิธขิองเหยื�อที�ถูกทรมานซึ�งเป็นหลักการสากลอะไรจะเกิดขึ�น 
 

สถาบนั กลไกและเครื�องมอืทางกฎหมายทั �งหลายได้ถูกสร้างขึ�นเพื�อตรวจสอบและคุ้มครองให้สทิธมินุษยชน

นั �นเป็นความรับผิดชอบของรัฐ  และรวมทั �งเป็นความรบัผิดชอบทางอาญาด้วย   แม้ว่าการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนนั �นยงัคงเกดิขึ�น  มกีารบนัทกึ การจดัทํารายงาน  มกีารชดเชยเยียวยาโดยรฐั  มกีารดําเนินคดีกับ

เจา้หน้าที�ที�ปฏบิตัหิรอืละเลยการปฏบิตัหิน้าที�   เจ้าพนักงานของรฐัที�ละเลยการปฏบิัต ิหน้าที�และปกปิด และ

สุดท้ายถูกเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทางแพง่ ทั �งโดยรฐัหรอืเอกชน     

 
กฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายในประเทศเป็นการนํากติการะหวา่งประเทศมาปรบัใช้อยู่แล้ว  การละเมดิ

กติการะหวา่งประเทศจะสง่ผลกระทบถึงกระบวนการยุติธรรมและการบรหิารราชการด้วย  เจ้าหน้าที�บงัคบัใช้

กฎหมายที�ตั �งใจหรอืโดยไม่ตั �งใจก็ตามละเลยที�จะปกป้องคุ้มครองเหยื�อที�ถูกละเมิดสทิธิมนุษยชน และให้

ได้รบัการเยยีวยาที�มปีระสทิธภิาพและคา่ชดเชยที�เพยีงพอ   การละเลยไมห่้ามการทรมานอย่างเด็ดขาดแทน

การปฏบิตัิหน้าที�อย่างถูกต้อง  เจา้หน้าที�รกัษากฎหมายต้องรบัผดิชอบต่อการทรมานที�เกดิขึ�นโดย 

 จา่ยค่าชดเชยเยยีวยา 

 ขอโทษต่อเหยื�อและหรอืครอบครวั 

 การถูกลงโทษทางวนิัย เชน่การให้ออกจากราชการรวมทั �งการรบัขอ้หาทางอาญา 
 

6. เหยื�อที�ถูกทรมานที�ได้รบัการชดเชยเยยีวยาที�เหมาะสมจะเป็นกลไกตรวจสอบได้ของเจ้าพนักงานของรฐัได้

อย่างไร 
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รฐัหลาย ๆ รฐัลงนามและให้สตัยาบนัในอนุสญัญาระหว่างประเทศมผีลให้เกิดการรบัรองสิทธใินการได้รบัการ

ชดเชยเยยีวยาในกรณีการละเมดิสทิธมินุษยชนที�หมายรวมถงึการทรมาน   แต่การทรมานก็ยงัคงดํารงอยู่ในเกือบ

ทุกประเทศยอมรบัหลักการและพนัธกรณีของกฏหมายระหว่างประเทศแต่ได้ดําเนินการไปเพยีงไม่มากนักเพื�อจะ

รบัรองว่าแต่ละรฐัจะนําไปปฏบิตัิในประเทศนั �นๆ ได้   การห้ามทรมานอย่างเด็ดขาดเป็นหลกัการสากลในการสรา้ง
ทฤษฎ ี แต่รฐัยงัคงแอบทําอะไรที�ปิดมดิเป็นความลับ  ถ้าเป็นความล้มเหลวที�เกิดขึ�นจนมีผู้กระทําผิดจรงิ  ควรจะ

มวีธิกีารที�จะนําผู้กระทําความผดิมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม และเพื�อให้ศกัดิ �ศรคีวามเป็นมนุษย์ของเหยื�อ

กลับคนืมา 
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