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บทคดัย่อ 

ประเทศไทยลงนามและให้สัตยา บันในอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและ 

การประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่ โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย ่ายีศักด์ิศรี (Convention 

Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) ห รื อ

เรียกโดยย่อว่า CAT ในปี พ.ศ. 2550 เมื่อประเทศไทยเป็นรัฐภาคีแล้ว มีหน้าที่ต้องด าเนิน

มาตรการต่างๆ ทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร ทางตุลาการ หรือมาตรการอื่นๆ ที่มีประสิทธิผลเพ่ือ

ป้องกันและต่อต้านการทรมานได้มีการรับรองไว้ในอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ โดยที่การ

ทรมานเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ทั้งเป็นการละเมิดหลักการพ้ืนฐานในปฏญิญา

สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  

ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รับรองสิทธิของบุคคลที่จะไม่ถูกกระท า

ทรมาน โดยมาตรา 32 วรรคสอง ได้บัญญัติไว้ว่า การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วย

วิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระท ามิได้ แต่การลงโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือ

ตามที่ กฎหมายบัญญัติใ ห้อ านาจไ ว้ ไ ม่ถือ ว่ า เ ป็นการลงโทษด้วย วิธีการโหดร้ายหรือ 

ไร้มนุษยธรรม จึงจ าเป็นที่รัฐต้องให้ความเคารพและพร้อมกันน้ัน ต้องให้ความคุ้มครองและ

ป้องกันไม่ให้มีการละเมิดเกิดขึ้น โดยที่ฐานความผิดเกี่ยวกับการทรมานน้ัน ประเทศไทยยังไม่มี

กฎหมายภายในบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง มีเพียงบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาที่

สามารถน ามาใช้เทียบเคียงได้เพียงแต่ปรับบทกฎหมายบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการกระท า

ทรมานในประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติอยู่ในฐานความผิดต่อชีวิต จากบทบัญญัติถ้าผู้กระท า

ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นเหตุฉกรรจ์เป็นลักษณะการฆ่าผู้อื่น โดยทรมานหรือโดยทารุณโหดร้าย  

ตาม (มาตรา 289 (5) ให้อยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม

เช่น พนักงานต ารวจ ผู้พิพากษาว่า เสมือนเป็นการบังคับใช้และมีอยู่ของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

น้ันเป็นการเฉพาะ กอปรมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาในเร่ืองน้ีอย่างต่อเน่ืองโดยตลอด  

สภาพปัญหาการทรมานในสงัคมไทยยังคงเป็นปัญหาในกระบวนการยุติธรรมท าให้เกดิปัญหา เช่น

การทรมานโดยการซ้อมท าร้ายร่างกายและการขู่เขญ็ให้กลัวอย่างแพร่หลาย โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ

                                                                                              

* นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

** ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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หรือการประท าการรู้เหน็เป็นใจของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยอ้างว่าเป็นปฏิบัติการเพ่ือขยายผลในการ

จับกุม ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเพ่ือหาข่าว ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการก่อความไม่สงบ หรือ 

เพ่ือเป็นการลงโทษผู้ต้องสงสยัโดยไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายบัญญัติให้อ านาจไว้ 

การต่อต้านการทรมานของประเทศแคนาดา ฟิลิปปินส์ ประเทศนิวซีแลนด์มักมีการ

บัญญัติกฎหมายการต่อต้านการห้ามกระท าการทรมานซ่ึงเป็นความผิดโดยเฉพาะ  ซ่ึงประเทศ

เหล่าน้ีมีนิติวิธีในการบัญญัติกฎหมายในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) มีการ

ป้องกนัการกระท าทรมาน มีเจตนารมณ์เพ่ือให้สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าว โดยมีเจตนารมณ์ 

และการนิยามความหมายของการทรมาน การกระท าอันโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม ย ่ายีศักด์ิศรี 

หลักการว่าด้วยการต่อต้านการทรมานอย่างชัดเจน ในส่วนของการคุ้มครองผู้เสียหายจากการ

ทรมานของประเทศฝร่ังเศสมีนิติวิธีในการบัญญัติกฎหมายที่เป็นระบบซีวิลลอว์ (Civil Law)  

มีการบัญญัติกฎหมายห้ามการทรมานเป็นการเฉพาะเจาะจงเพ่ือรับรองรับประกันในศักด์ิศรีของ

บุคคลอย่างสูงสุด โดยห้ามกระท าการใดๆ โดยมิชอบ ซ่ึงเป็นการละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์

ด้วยกนั ทั้งชีวิตและร่างกายของแต่ละคน 

ด้วยเหตุน้ี จึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาภายใน           

ของประเทศไทยให้มีการบังคับว่าด้วยการต่อต้านการทรมานโดยบัญญัติเป็นมาตราตามประมวล

กฎหมายโดยเฉพาะเจาะจงเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสากล  และให้ตรงตามเจตนารมณ์                

ของอนุสญัญาในระดับสากลโดยให้ยึดแนวทางในส่วนของการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการต่อต้าน

การทรมานของประเทศฝร่ังเศสที่มีการบัญญัติกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะ ซ่ึงมีนิติวิธีในการบัญญัติ

กฎหมายที่เป็นระบบซีวิลลอว์ (Civil Law) เพ่ือให้สอดคล้องกับอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน 

และ การประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย ่ายีศักด์ิศรี 

 

1.  บทน า 

การทรมาน (Torture) ตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการ

ลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย ่ายีศักด์ิศรี หมายถึง การกระท าใดกต็ามโดยเจตนาที่ท  าให้

เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส ไม่ว่าทางกายหรือทางจิตใจ ต่อบุคคลใด

บุคคลหน่ึง เพ่ือความมุ่งประสงค์ที่จะให้ได้มาซ่ึงข้อสนเทศหรือค าสารภาพจากบุคคลน้ันหรือ 

จากบุคคลที่สาม 

การทรมาน หมายถึง การกระท าใดกต็ามโดยเจตนาที่ท  าให้เกิดความเจ็บปวดหรือ

ความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส ไม่ว่าทางกายหรือทางจิตใจต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพ่ือมุ่งประสงค์ที่

จะให้ได้มาซ่ึงข้อสนเทศหรือค าสารภาพจากบุคคลน้ันหรือจากบุคคลที่สาม การลงโทษบุคคลน้ัน 

ส าหรับการกระท า ซ่ึงบุคคลน้ันหรือบุคคลที่สามกระท าหรือถูกสงสยัว่าได้กระท า หรือเป็นการข่มขู่

ให้กลัวหรือเป็นการบังคับขู่เขญ็บุคคลน้ันหรือบุคคลที่สามหรือเพราะเหตุผลใดใด บนพ้ืนฐานของ

การเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นในรูปใด เมื่อความเจ็บปวดหรือ ความทุกข์ทรมานน้ันกระท าโดย 
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หรือด้วยการยุยง หรือโดยความยินยอม หรือรู้เหน็เป็นใจของ เจ้าพนักงานของรัฐ หรือของบุคคล

อื่นซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งทางการ ทั้งน้ีไม่รวมถึงความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานที่              

เกดิจาก หรืออนัเป็นผลปกติจากหรืออนัสบืเน่ืองมาจากการลงโทษทั้งปวงที่ชอบด้วยกฎหมาย 

นอกจากน้ีการทรมานถือว่าเป็นความผิดทางศีลธรรมทุกอย่าง  ไม่สามารถอ้าง

ข้อยกเว้นได้ ถือเป็นสทิธทิี่จะไม่ถูกทรมานอย่างเดด็ขาด ไม่ว่ากฎหมายภายในประเทศที่ใช้มาก่อน

หรือหลังกข็ัดไม่ได้ การทรมานถือเป็นอาชญากรรมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และหากมี

ความกว้างขวางและประทุษร้ายต่อประชาชน จะถือว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ซ่ึงเช่ือมโยง

กับศาลอาญาระหว่างประเทศ หากเกิดการทรมานในสงคราม ถือว่าเป็นอาชญากรรมในสงคราม 

ทุกรัฐจะต้องยอมรับในกรอบสากลน้ัน 

ในประเทศไทยไม่มีกฎหมายที่บัญญัติให้การทรมานเป็นความผิดอย่างชัดเจนเพ่ือ               

เป็นแนวทางลงโทษผู้กระท าความผิดและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการทรมาน เน่ืองจาก

ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังไม่มีบทบัญญัติชัดเจนในเร่ืองการ

ทรมานส่วนกฎหมายที่ให้ความช่วยเหลือมีเพียงพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่า

ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ระบุว่าผู้เสยีหายในคดีอาญาเป็นคดีอาญา

ตามกฎหมาย ประเทศไทยยังไม่มีข้อหาการทรมานบัญญัติไว้ ดังน้ี “การเยียวยาอย่างเป็นผล” 

และ “การชดเชย” ในทางกฎหมายไม่มีในประเทศไทยแต่มีความผิดที่ใกล้เคียงที่สามารถน ามาปรับ

ใช้ไปพลางก่อนได้และประเทศไทยได้แถลงตีความเข้าใจโดยให้ค ามั่นว่าจะแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย

ภายในให้สอดคล้องกบัอนุสญัญาฯ ซ่ึงในการแก้ไขปรับปรุงน้ันกจ็ะต้องปรับปรุงไปถึงการก าหนด

โทษส าหรับการกระท าความผิดโดยการทรมานให้เหมาะสมกับความร้ายแรงของความผิดน้ันๆ 

ด้วย 

ทั้งน้ีหมายรวมถึงในระบบกฎหมายไทยยังไม่มีการท าให้กลับคืนสู่สภาพเดิม การชดใช้

ค่าสินไหมทดแทน การบ าบัดฟ้ืนฟูสภาพ การท าให้พอใจ และประกันว่าการทรมานจะไม่เกิดขึ้ นอีก 

ส าหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการทรมาน การปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม

หรือที่ย ่ายีศักด์ิศรี ยังไม่เป็นความผิดทางอาญาในกฎหมายไทยท าให้มี การด าเนินการจัดท าร่าง

การแก้ไขกฎหมายอาญาเพ่ือให้มีข้อหาความผิดการทรมานเป็นความผิดอาญาตามที่กระทรวง

ยุติธรรมเสนอตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2010) และต่อมาได้มีการพิจารณายกร่างใหม่อีกคร้ัง

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมีนาคม ปี พ.ศ. 2556 ไม่รวมถึงการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ  

ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย ่ายีศักด์ิศรี เพ่ือให้สอดคล้องกับเน้ือหาตามนิยามในอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่ โหดร้าย  

ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย ่ายีศักด์ิศรี ค.ศ 1984 โดยมีขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ได้รับผลกระทบ

จากการทรมานในประเทศไทยยังมีข้อจ ากดัอยู่มาก หากผู้เสียหายจะด าเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ 

อย่าง เ ป็นทางการ ต่อเ จ้ าหน้าที่ ต า รวจในท้องที่ ที่ เกิด เหตุเพราะตามกฎหมายอาญา                          

การเร่ิมกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเร่ิมที่การร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในเขตพ้ืนที่ที่เกิด
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เหตุ ทั้งในกรณีการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองปกติและกรณีการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ  

ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การปราบปรามการค้ายาเสพติด ปราบปรามการชุมนุม ปราบปรามการ

ก่อความไม่สงบ ฯลฯ หรือแม้แต่กรณีที่ทนายความสิทธิมนุษยชนด าเนินการฟ้องร้องคดีเอง 

กไ็ม่สามารถน าผู้ต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้  เช่น กรณีอิหม่าม ยะผา  

เมื่อผู้ต้องสงสัยเป็นทหาร ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของศาลทหารที่ทางญาติผู้เสียหายไม่มี

สิทธิเข้าร่วมเป็นโจทก์ เป็นการส่งเสริมภาวการณ์ปล่อยให้คนผิดลอยนวลเน่ืองจากข้อจ ากัด      

ในการรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินคดีอาญาต่อผู้ต้องสงสัยที่กระท าผิด เช่นมีตัวอย่างการร้อง

ทุกข์ของญาติ ต ารวจไม่รับแจ้งความ กรณีศาลระบุว่าการไม่ร้องทุกข์กล่าวโทษเร่ืองทรมาน                  

ท าให้ข้ออ้างไม่น่าเช่ือถือ หากเป็นกรณีที่มีข้อสงสัยหรือการพบเห็นว่าผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บ           

ในระหว่างที่ ผู้ เสียหายจากการทรมานยังอยู่ในระหว่างการควบคุมตัว ญาติหรือสมาชิก              

ในครอบครัวได้รับรู้เร่ืองการทรมานและการปฏิบัติอย่างโหดร้าย ญาติหรือสมาชิกในครอบครัว    

ไม่สามารถแจ้งความร้องทุกข์กบัสถานีต ารวจท้องที่ได้ 

ดังจะเห็นได้ว่าการก าหนดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวข้องกับการทรมาน  

ตามประมวลกฎหมายอาญา กรณีศึกษามาตรา 289 (5) เพ่ือให้สามารถบังคับใช้กฎหมายลงโทษ

ผู้กระท าความผิดและส่งผลการชดเชยเยียวยาของผู้ที่ได้รับผลกระทบอันเกิดจากการทรมาน และ

หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่ท  าหน้าที่ในนามของหน่วยงานรัฐทราบหรือมีเหตุผลอันควร 

เช่ือได้ว่าการกระท าที่เป็นการทรมานหรือการปฏบัิติที่โหดร้ายเกดิข้ึนจากผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าพนักงาน

ของรัฐ หรือเป็นเอกชน แต่กลับมิได้ท าหน้าที่ตรวจสอบอย่างเหมาะสมเพ่ือป้องกัน สอบสวน 

ฟ้องร้องด าเนินคดี และลงโทษผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือเป็นเอกชนดังกล่าวและ 

หาแนวทางการเยียวยาส าหรับผู้เสยีหายยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอในหลายประการดังต่อไปนี้  

ประการแรก ประเทศไทยไม่มีกฎหมายสารบัญญัติว่าด้วยความผิดอย่างชัดเจนและ 

ไม่มีบทบัญญัติลงโทษผู้กระท าความผิด 

ประการที่สอง ไม่มีกฎหมายที่ครอบคลุมการชดใช้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก 

การทรมาน 

ประการที่สาม การทรมาน การปฏบัิติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 

หรือที่ย ่ายีศักด์ิศรี ยังไม่เป็นความผิดทางอาญาในกฎหมายไทย 

ประการที่สี่ การด าเนินการตามกฎหมายกบัผู้ต้องสงสยัว่ากระท าผิดว่าด้วยการทรมาน 

และการลงโทษผู้กระท าความผิดอนัเป็นโครงสร้างของความผิดว่าด้วยการทรมาน 

ซ่ึงเป็นไปตามภารกจิของกรมคุ้มครองสทิธแิละเสรีภาพ ในด้านการคุ้มครองสิทธิ และ

เสรีภาพ ในปี พ.ศ. 2550 มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซ่ึงมีบทบัญญัติคุ้มครองความ

เสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศ ในลักษณะเดียวกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ               

พ.ศ. 2540 ทั้งยังมีการเสนอบทบัญญัติใหม่ๆ ที่มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมโดยทั่วไป

และโดยเฉพาะส าหรับการต่อต้านการด าเนินการกระท าการทรมานย ่ายีศักด์ิศรีรวมทั้งการทารุณ
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โหดร้ายซ่ึงเป็นหลักประกันสิทธิที่เสมอภาคระหว่างชายและหญิงที่มีอยู่เดิม ความเสมอภาคเบ้ือง

หน้ากฎหมายและการคุ้มครองที่เสมอภาคภายใต้กฎหมายคดีอาญาเป็นไปตามหลักกติกาสากล

ด้านสิทธิมนุษยชน อีกด้วย ไม่ว่าจะท าการศึกษากฎหมายอาญาของประเทศฝร่ังเศส ประเทศ

ฟิลิปปินส ์ประเทศแคนาดา ประเทศนิวซีแลนด์ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวข้องกับ

การมาตรการในการควบคุมต่อต้านการทรมานอย่างเป็นระบบและมีความชัดเจนในการ

ด าเนินการเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏบัิติอย่างมีประสทิธภิาพ 

จากการศึกษากฎหมายว่าด้วยการกระท าผิดทรมานประเทศฟิลิปปินส์ได้มีกฎหมาย

ต่อต้านการกระท าการทรมาน ค.ศ. 2005 (Anti-Torture Act of 2005) โดยประเทศฟิลิปปินส์ 

(เข้าเป็นภาคีเม่ือวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2529) แนวทางอนุวัติโดยใช้การบัญญัติกฎหมายขึ้ น

โดยเฉพาะ เรียกว่า พระราชบัญญัติต่อต้านการทรมาน พ.ศ. 2548 (Anti – Torture Act 2005) 

ประกาศเป็นกฎหมาย 

เจตนารมณ์ และการนิยามความหมายของการทรมาน การกระท าอันโหดร้าย  

ไร้มนุษยธรรม ย ่ายีศักด์ิศรี หลักการว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน ในส่วนที่ 3 ข้อก าหนด  

การก าหนดนิยาม การทรมานและค าอื่นๆ โดยชัดแจ้งหรือความเจ็บปวดหรือเกี่ยวกับร่างกาย 

จิตใจ หรือการปฏิบัติทดลองทางการแพทย์ เพ่ือเจตนาเป้าหมายท าให้ได้รับความทุกข์ โดยการ  

ยุยง ส่งเสริม ยินยอม น่ิงเฉย โดยเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลอื่นที่อยู่ในอ านาจเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้ง

เจ้าหน้าที่ รัฐอื่นๆ การกระท าทางการทหาร เจ้าหน้าที่ต ารวจและการบังคับใช้กฎหมายโดย

เจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆ ต่อบุคคลเพ่ือการน้ันๆ โดยมุ่งประสงค์ให้ได้มาโดยบุคคลน้ัน หรือบุคคล          

ที่สามเกี่ยวกับข้อมูลหรือการสารภาพผิดและยอมรับตามค าบังคับโดยการทรมานต่อผู้น้ันและ

บุคคลน้ันยอมที่จะสารภาพข้อมูลที่ต้องการหรือการท าให้กลัวการคุกคามและการบีบบังคับน้ัน

หรือบุคคลที่สามหรือส าหรับข้อมูลพ้ืนฐานบนการวินิจฉัยแล้วแต่ละประเทศ 

1)  การทรมาน ให้หมายความรวมถึงผู้มีส่วนร่วมในการกระท าผิดด้วย 

 (1)  การทรมานเกี่ ยวกับร่ายกาย จากความหมายน้ันพิจารณาได้  ดัง น้ี 

หลักเกณฑ์การลงโทษการทุบตีบริเวณส่วนศีรษะ การเตะ ชกต่อยตีทุบ ตอก โดยใช้ตระบอง  

อาวุธปืนท าร้ายส่วนต่างๆ ของร่างกาย การให้อดอาหาร หรือการใช้ก าลังโน้มน้าวจิตใจ โดยการ

ลดอาหาร การใช้สัตว์ หรือ สิ่งที่เป็นของเสียที่ถูกขับถ่าย เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ หรืออาหารหรือ

สิ่งของอื่นๆ ที่ไม่สามารถรับประทานได้ ตามปกตินิยม ได้เป็นปกติ 

รวมไปถึงการกระท าอื่นๆ เพ่ือให้เกิดผลกระทบและโดยลักษณะทารุณโหดร้าย 

การทรมานและการปฏบัิติหรือการลงโทษอย่างโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือท าลายความเป็นมนุษย์

มาตรา 2 (1) 
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 (2)  การทรมานจิตวิทยา 

การปิดตาสืบสวนสอบสวน การบังคับขู่ เข็ญเหย่ือหรือบุคคลภายในครอบครัว            

โดยการกระท าเป็นภัยอนัตรายต่อร่างกาย หรือการกระท าอื่นๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การหน่วง

เหน่ียวกักขังตัวเหย่ือเพ่ือมิให้มีการติดต่อกับบุคคลในครอบครัว การน าตัวเข้าไปกักขังไว้ใน

สถานที่เร้นลับหรือสถานที่กกัขังอื่นๆ การกกัขังเด่ียวในห้องขังนักโทษเด่ียว หรือการกักขังเด่ียวได้

เกิดขึ้ นในเรือนจ า การกักขังเด่ียวผู้ต้องขังจะกระท ามิได้เว้นแต่ถ้าไม่มีการกระท าเช่นน้ันแล้ว  

จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความปลอดภัย การซักถามเหย่ือโดยใช้เชือกที่มีตะขอที่ปลายหน่ึง

และข้อศอกหรือสลักที่อีกปลายหน่ึงเม่ือปฏิเสธ โดยมีลักษณะของพฤติการณ์ในการกระท า

ความผิดตั้งแต่มาตรา 2 (2) ถึงมาตรา 8 

2)  การลงโทษผู้กระท าการทรมาน 

ในส่วนของบทลงโทษ การทรมานเป็นผลให้เกิดการสูญเสียชีวิตของบุคคลใดกต็าม 

และจะถูกลงโทษจ าคุกตลอดชีวิต การทรมานโดยการข่มขืนจะถูกลงโทษจ าคุกตลอดชีวิต  

การทรมานโดยท าให้เกิดการพิการจะถูกลงโทษโดยการจ าคุกตลอดชีวิต  ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับฐาน

ความผิดอันส่งผลท าให้สามารถลงโทษผู้กระท าผิดทรมาน น้ันๆ ทั้งน้ีปรากฏตามมาตรา 9               

ถึงมาตรา 14 

ประเทศแคนาดา มีการก าหนดว่าด้วยฐานความผิดทรมานตามประมวลกฎหมาย

อาญา ส่วนที่ 111 (Criminal Code Paert VIII: Offences Against the Person and Reputation. 

Assaults Torture 269.1) บัญญัติกฎหมายเพ่ือป้องกันสิทธิในการถูกทรมานโดยเจ้าหน้าที่รัฐ     

ตามมาตรา “269.1 โดยมีการกระท าผิดต่อบุคคลหรือช่ือเสียงการทรมาน โดยการข่มขืนใจมี

รายละเอยีดดังน้ี 

1)  ความหมาย “การทรมาน” หมายถึง การกระท าใดๆ หรือการละเลยโดยท าให้

เกิดความเจบ็ปวดหรือทุกข์ทรมานต่อร่างกายและจิตใจเป็นการสร้างความเจบ็ปวดให้บุคคลอื่น 

ตาม 111 (Criminal Code Paert ส่วนที่ 111 ว่าด้วยความผิดทรมานรวมหมายถึงการกระท าหรือ

การละเลยโดยที่มีอาการปวดอย่างรุนแรงหรือความทุกข์ทรมานไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจ

บาดแผลของคน เพ่ือวัตถุประสงค์รวมทั้งที่ได้รับจากบุคคลหรือจากข้อมูลของบุคคลที่สามหรือ

ค าสั่ง การลงโทษบุคคลน้ันส าหรับการกระท าที่บุคคลหรือบุคคลที่สามมีความมุ่งม่ัน หรือเป็นผู้

ต้องสงสัยของการมีความมุ่งมั่นและท าการ ข่มขู่หรือบีบบังคับบุคคลหรือบุคคลที่สามหรือ  

ด้วยเหตุผลใดกต็ามขึ้นอยู่กับการเลือกปฏิบัติชนิดใด แต่ไม่รวมถึงการกระท าใดๆ ที่เกิดข้ึนหรือ

การละเลยเฉพาะจากธรรมชาติที่มีอยู่ในหรือเกี่ยวเน่ืองกบักฎหมาย 

2)  เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดที่กระท าการที่ก่อให้เกิดหรือด้วยการยินยอมหรือรู้เห็น

ของเจ้าหน้าที่โดยการทรมานต่อบุคคลอื่นเป็นความผิดสามารถฟ้องร้องได้และมีอัตราโทษจ าคุก 
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ไม่เกิน 14 ปีตามมาตรา 269.1“(1) ซ่ึงเป็นการบัญญัติกฎหมายเพ่ือป้องกันสิทธิในการ 

ถูกทรมานโดยเจ้าหน้าที่รัฐและฐานความผิดว่าด้วยการทรมาน” 

3)  ความหมายของการกระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 269.1 (2) ค านิยาม 

“เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ เจ้าหน้าที่รัฐกองก าลังแคนาดาหรือ บุคคลใด               

ที่อาจปฏิบัติอ านาจหน้าที่กระบวนการบังคับใช้ทางกฎหมาย ให้รวมถึงบุคคลที่ได้รับแต่งต้ัง

เหล่านั้นจะปฏบัิติอ านาจอยู่ในหรือนอกราชอาณาจักรแคนาดา 

ส าหรับวัตถุประสงค์ ได้แก่ ได้มาซ่ึงถ้อยค าหรือข้อมูลจากบุคคลหรือบุคคลที่สาม 

หรือการลงโทษบุคคลอื่นส าหรับการกระท าต่อบุคคลอื่นหรือบุคคลที่สามได้กระท าความผิดหรือ

ต้องสงสยัว่าได้มีความผิดและการข่มขู่หรือคุกคามหรือบุคคลที่สาม หรือ 

ส าหรับเหตุผลที่อยู่กับการแบ่งแยกเช้ือชาติในลักษณะใดๆ แต่ไม่รวมถึงการกระท า

ใดๆ หรือการละเลยที่เกดิข้ึนมาจากการเป็นผลมาจากการลงโทษตามกฎหมายไม่มีการแก้ต่าง 

4)  ไม่มีการแก้ต่างต่อข้อกล่าวหาภายใต้มาตราน้ันที่ ถูกกล่าวหา ที่ ถูกสั่ งโดย 

ผู้ที่เหนือกว่าหรืออ านาจรัฐต่อการปฏิบัติการกระท าหรือการละเลยในลักษณะน้ันสาระส าคัญ            

ของการกล่าวหาหรือการกระท าน้ันหรือการละเลยน้ันถูกกล่าวหาต่อการได้พิสูจน์ให้เห็น              

โดยสถานการณ์ที่พิเศษรวมทั้งในช่วงสงครามภายใน การถูกคุกคามโดยสงคราม ความไม่แน่นอน

ทางการเมือง หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ  

5)  ในกระบวนการท าใดๆ โดยที่ทางรัฐสภาได้มีขอบเขตอ านาจที่ศาลและกฎหมาย

ควบคุมไปถึงหรือถ้อยค าใดๆ ที่ได้หรือเป็นผลมาจากภาระของการกระท าผิดภายใต้มาตราน้ีซ่ึงไม่

สามารถจะยอมรับได้ในหลักฐานที่ข้อความน้ันถูกได้รับ 

ประเทศนิวซีแลนด์ มีการบัญญัติใช้กฎหมายขึ้ นโดยเฉพาะ เรียกว่าพระราชบัญญัติ

อาชญากรรมจากการทรมาน พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) เพ่ือสอดคล้องตามอนุสัญญา CAT และ

พิธีสารเลือกรับแห่งอนุสัญญาฯ โดยมีสาระส าคัญ กฎหมายการทรมาน ค.ศ.1989 (Crimes of 

Torture Act 1989) น้ีมีสาระส าคัญดังน้ี 

(1)  “การทรมาน” หมายถึง การกระท าใดๆ หรือการละเว้นโดยที่ก่อให้เกิดความ

เจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจน้ันถูกลงโทษในบุคคลใดบุคคลหน่ึง           

อย่างเจตนา ซ่ึงด้วยจุดมุ่งหมายดังน้ี การทรมานเพ่ือวัตถุประสงค์ที่ได้จากบุคคลใดหรือจากข้อมูล

ของบุคคลใดหรือการยอมรับสารภาพ หรือ การลงโทษที่บุคคลน้ันส าหรับการกระท าใดๆ หรือ 

การละเลยที่ซ่ึงบุคคลน้ันหรือบางบุคคลอื่นๆ ต้องรับผิดชอบหรือต้องสงสัยของการรับผิดชอบ 

ทุกอย่างหรือการข่มขู่หรือบังคับบุคคลน้ันหรือบุคคลอื่นๆ หรือ 

(2)  ส าหรับเหตุผลใดๆ ที่ ข้ึนอยู่กับการตัดสินอย่างรอบคอบของทุกๆ ประเภท  

แต่ไม่รวมการกระท าใดๆ หรือการละเลยที่เกดิข้ึนมาจากหรือ โดยไม่เจตนาหรือโดยประมาท การ

ลงโทษที่ถูกต้องตามกฎหมายใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับมาตราของอนุสัญญาระหว่างประเทศ ใน
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เร่ืองสิทธิพลเรือนและสิทธิเกี่ยวกับการเมืองการละเมิดกฎหมายการทรมานน้ี รวมทั้งในเขตและ

นอกเขตราชอาณาจักรนิวซีแลนด์ 

 

“เจ้าหน้าที่” หมายถึง 

(a)  บุคคลใดที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในสิทธิของประเทศนิวซีแลนด์รวมทั้งสมาชิก

ของกองก าลังติดอาวุธของประเทศนิวซีแลนด์ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความหมาย

อยู่ในกฎหมายทดแทน ค.ศ.2004 และสมาชิกและลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือส่วนของรัฐ 

(b)  บุคคลใดกต็ามที่อาจท าหน้าที่ด้วยอ านาจใดๆ การด าเนินงานต่อกฎหมายใดๆ 

ในการบังคับใช้ในรัฐต่างประเทศน้ันจะถูกท าหน้าที่ในนิวซีแลนด์โดยบุคคลใดๆ ที่ได้กล่าวไว้ใน

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(3)  บุคคลทุกคนต้องรับผิดชอบตามกฎหมายถ้าพิสูจน์ได้ว่ากระท าผิด ตามข้อ

กล่าวหาจะต้องจ าคุกเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 ปี บุคคลใดที่ได้ใช้หรือสมรู้ร่วมคิดกับการกระท า 

ใดๆ ที่เป็นการกระท าหรือโดยการอนุญาตหรือการยอมตามของบุคคลน้ันไม่ว่าจะในหรือ 

นอกอาณาจักรกต็าม 

(1)  ท าความผิดต่อกฎหมายของการทรมานหรือ 

(2)  ท าหรือละเลยต่อกฎหมายส าหรับจุดประสงค์ในการช่วยบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

ที่จะท าผิดกฎหมายของการทรมาน 

(3)  ช่วยเหลือบุคคลใดกต็ามในการกระท าความผิดต่อกฎหมายของการทรมาน 

หรือ 

(4)  การยุยง สนับสนุน หรือ จัดหามาให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงกระท าความผิดต่อ

กฎหมายการทรมาน 

(4)  เมื่อมีการพิสูจน์ว่ากระท าผิดตามข้อกล่าวหา ส าหรับบุคคลใดก็ตามที่เป็น

ผู้กระท าหรือยั่วยุหรืออนุญาตหรือการยอมตามของบุคคลน้ันไม่ว่าจะเกิดภายในเขตหรือนอกเขต

ราชอาณาจักร ต้องรับโทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปี ผู้ใดพยายามที่จะกระท าผิด หรือร่วมกันวางแผน

หรือ สมรู้ร่วมคิดมีความผิดต้องรับโทษ 

(5)  ขอบเขตอ านาจการบังคับใช้กฎหมายการทรมาน 

 (1)  บุคคลใดที่ถูกกล่าวหา หรือ ประชาชนของนิวซีแลนด์หรือ 

 (2)  บุคคลที่ถูกกล่าวหาที่ปัจจุบันอยู่ในนิวซีแลนด์ 

 (3)  การกระท าหรือความละเลยประกอบไปด้วยการกล่าวหาการกระท าผิด

กฎหมาย การกล่าวหาที่ได้เกิดข้ึนในนิวซีแลนด์หรือบนเรือหรืออากาศยานที่จดทะเบียน            

ในนิวซีแลนด์ 

 (4)  อัยการสูงสุดกับการพิจารณาค่าสินไหมการถูกละเมิด โดยการทรมาน 

บุคคลใดที่ได้รับการพิสจูน์ว่า ได้รับความเสยีหายการกระท าความผิดของกฎหมายน้ี อัยการสูงสุด
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จะพิจารณาความเหมาะสมส าหรับที่จะชดใช้ค่าสินไหมต่อบุคคลใดที่ได้รับผลความเสียหาย  

จากการกระท าผิดกฎหมายน้ันถูกท าความผิดหรือ (ถ้าบุคคลน้ันได้เสียชีวิตอันเป็นผลมาจากการ

กระท าผิดกฎหมายน้ัน) ต่อครอบครัวของบุคคลน้ัน 

 (5)  ข้อปฏบัิติสนธสิญัญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน ในการบังคับใช้ภายใต้ของกฎหมาย

ฉบับน้ี  ได้มีการก าหนดจุดประสงค์  ระเบียบ กฎหมาย วิธีปฏิบั ติส าหรับเจ้าหน้าที่ รัฐ                          

ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ถ้าการปฏบัิติใดที่ไม่ได้อยู่ในกรอบในสนธสิญัญาน้ัน ให้สันนิษฐานว่าเป็น

การกระท าผิดกฎหมายที่ถูกบัญญัติไว้ในสนธสิญัญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ใช้บังคับระหว่างนิวซีแลนด์

และประเทศใดๆ แต่ถ้าภายใต้การกระท าผิดเป็นการกระท าผิดกฎหมายโดยบัญญัติไว้                

ในสนธสิญัญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ไม่มีบุคคลใดอาจถูกส่งมอบส าหรับความผิดของกฎหมายการ

ก่อให้เกดิความเจบ็ปวดขึ้น 

 (6)  ข้อยับยั้งของการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน ปราศจากข้อจ ากัดของเหตุผลในที่ซ่ึง

การส่งมอบตัวต้องหรืออาจจะถูกปฏิเสธภายใต้กฎหมายการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 1999                     

ศาลในนิวซีแลนด์ต้องไม่สั่งให้ส่งตัวผู้ร้ายหรือเจตนาส าหรับวัตถุประสงค์ของการส่งมอบผู้ร้ายของ

บุคคลใดบุคคลหน่ึงไปประเทศอื่นๆ ในประเด็นของการกระท าหรือการละเลยที่กลายเป็น

ความผิด ถ้าอัยการสูงสุดมีการรับรองว่าการถูกกระท าหรือเกี่ยวกับที่ถูกพิจารณาในการถูกระบุ

หรือไม่ด าเนินการจะถูกน าในนิวซีแลนด์ต่อบุคคลน้ัน ในประเดน็ของการกระท าและการละเลย        

ถ้าในกรณีใดๆ ว่าการด าเนินคดีจะไม่ถูกน ามาในนิวซีแลนด์ต่อบุคคลในประเดน็ของการกระท า

ความผิดและการละเลยอัยการสูงสุดจะแนะน าศาลตามข้อก าหนดและศาลต้องด าเนินการตาม

สาระส าคัญเสมือนหน่ึงว่าการรับรองของอยัการสงูสดุน้ันไม่ได้ 

 (7)  การใช้บทของกฎหมายอาญา 1961 การบังคับใช้ของกฎหมายอาญา 

1961 ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัขอบเขตอ านาจศาลและกฎหมาย ครอบคลุมไปถึงการกระท าผิดบนเรือหรือ

อากาศยานที่อยู่เหนือว่าประเทศนิวซีแลนด์ (ซ่ึงต้องการการอนุญาตจากอัยการสูงสุดในการ

ด าเนินการในกรณีที่ส าหรับผู้กระท าผิดบนเรือหรืออากาศยาน) จะใช้กับประเดน็ที่การด าเนินการ

ใดๆ ภายใต้มาตรา 3 ของกฎหมายฉบับน้ี 

ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศสมีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการห้ามกระท าความผิดว่า

ด้วยทรมานซ่ึงเป็นการละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ด้วยกัน ทั้งชีวิตและร่างกายของแต่ละคน

และประมวลกฎหมายอาญาฝร่ังเศสมาตรา 222-1-222-6-2 มีบทบัญญัติกฎหมายห้ามทรมาน

ดังน้ี 

(1)  Article 222-1 ทั้งน้ีความหมายว่าด้วยการกระท าทรมานเป็นการกระท าผิด

อาญาที่เกี่ยวข้องกับการทรมาน ทารุณและโหดร้ายมีการกระท าให้เกิดผลความพิการอย่างถาวร

และ มีเจตนาท าร้ายร่างกายท าให้เกิดความพิการอย่างถาวร กรณีบุคคลที่บังคับกระท าการทารุณ

และโหดร้ายต้องถูกลงโทษทางอาญาจ าคุก 15 ปี และภายใต้วรรคสองบทบังคับว่าด้วยการ

ควบคุมความปลอดภัย ตามมาตรา 132-23 ตามบทบัญญัติของกฎหมายน้ี 
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(2)  Article 222-2 การกระท าที่ เกี่ยวข้องกับการทรมานตามมาตรา 222-1  

ต้องระวางโทษจ าคุกทางอาญาตลอดชีวิตถ้ามีการกระท าอย่างใดอย่างหน่ึงทางอาญานอกเหนือ  

จากการฆ่าหรือข่มขืน และภายใต้วรรคสองบทบังคับว่าด้วยการควบคุมความปลอดภัย              

ตามมาตรา 132-23 ตามบทบัญญัติของกฎหมายน้ี 

(3)  Article 222-3 การกระท าผิดว่าด้วยการทรมานตามมาตรา 222-1 ต้องถูก

ลงโทษจ าคุกทางอาญา 20 ปี ถ้าได้กระท าต่อ 

 1)  กระท าต่อผู้เยาว์ที่เป็นเหย่ืออายุต ่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ 

 2)  การกระท าต่อบุคคลที่อ่อนแอทางกายภาพ ความพิการ ทางจิตใจหรือ 

ผู้ที่ต้ังครรภ์ ที่ได้รับผลการกระท าโดยชัดเจนหรือผู้ที่ได้พบได้รู้จักกบัผู้กระท าผิด 

 3)  การกระท าต่อบุคคลที่เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของ

บิดาหรือมารดา 

 4)  กระท าต่อผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ เจ้าหน้าที่ทางกฎหมาย เจ้าหน้าที่

ของรัฐสมาชิก ข้าราชการต่างๆ เจ้าหน้าที่ศุลกากร พนักงานดับเพลิงไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพหรือ

สมัครเล่น เจ้าหน้าที่เรือนจ า ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลอาคารในนามผู้เช่าหรือผู้อยู่อาศัย ในสถานที่ก่อสร้าง

หรือที่อยู่อาศัย หรือในสถานที่ออกก าลังกายหรือผู้มีหน้าที่ นักบัญชี เม่ือผู้ที่ได้พบได้รู้จัก           

กบัผู้กระท าผิด 

4)  ทวิ การกระท าต่อบุพการี คู่สมรสและบุตรโดยตรงของตามข้อ 4 บุคคลที่มีหน้าที่

หรือบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านเพราะมีหน้าที่ด าเนินการโดยบุคคลเหล่าน้ัน 

4)  ตรี การกระท าต่อบุคคลที่รับจ้างขนส่งสาธารณะหรือบุคคลที่ให้บริการสาธารณะ 

ผู้มีหน้าที่ประกอบอาชีพบริการทางด้านสุขภาพ ในสถานที่ออกก าลังกายเม่ือผู้ที่ได้พบได้รู้จักกับ

ผู้กระท าผิด 

5)  กระท าต่อพยาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ประณามการกระท า หรือผู้ร้องเรียนหรือ 

ผู้ท าเอกสารขึ้นก่อนศาล เพราะการให้ปากค าในการร้องเรียนการกระท าของตน 

5)  ทวิ กระท าต่อผู้ที่เป็นเหย่ือในการเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกของสัญชาติ  

เช้ือชาติของประเทศ หรือศาสนา 

5)  ตรี เพราะรสนิยมทางเพศของเหย่ือ 

6)  โดยกระท าต่อคู่สมรส หรือผู้ที่ไปกบัเหย่ือ 

7)  โดยบุคคลที่มีอ านาจให้บริการประชาชน ในสถานออกก าลังกายหรือผู้มีหน้าที่ 

ในการปฏบัิติหน้าที่ 

8)  มีผู้สมรู้ร่วมคิดในการกระท าผิดมากกว่า 2 คนขึ้นไป 

9)  มีการคิดไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า 

             10)  มีอาวุธปืนในการข่มขู่ 
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ความผิดที่อยู่ภายใต้มาตรา 222-1 ต้องถูกลงโทษจ าคุกทางอาญา 20 ปี ถ้ามีการ

กระท าความผิดท าร้ายร่างกายทางเพศอื่นนอกเหนือจากการกระท าความผิดข่มขืน กรณีมีการเพ่ิม

โทษจ าคุกทางอาญา 20 ปี ถ้ากระท าผิดที่ก  าหนดไว้ตามมาตรา 222-1 ที่กระท าต่อผู้เยาว์ที่เป็น

เหย่ือที่อายุต ่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ หรือผู้ที่อยู่ภายใต้ปกครองที่มีอ านาจเหนือกว่า และอยู่ภายใต้ 

บทบังคับว่าด้วยการควบคุมความปลอดภัย ตามมาตรา 132-23 ตามบทบัญญัติของกฎหมายน้ี 

(4)  Article 222-4 ศาลสามารถเพ่ิมโทษในความผิดฐานกระท าทรมานภายใต้           

บทบังคับมาตรา 222-1 ต้องระวางโทษจ าคุกทางอาญา 30 ปีถ้าได้กระท าโดยมีจุดมุ่งหมายโดย

การด าเนินการต่อผู้เยาว์ที่เป็นเหย่ืออายุต ่ากว่า 15 ปี หรือต่อบุคคลโดยเฉพาะที่มีความเสี่ยงเร่ือง

อายุ การเจบ็ป่วย อันเกิดจากการพิการของร่างกายหรือจิตใจหรือการตั้งครรภ์ ผู้ที่ได้พบได้รู้จัก

กับผู้กระท าผิดและอยู่ภายใต้บทบังคับว่าด้วยการควบคุมความปลอดภัย ตามมาตรา 132-23 

ตามบทบัญญัติของกฎหมายน้ี 

(5)  Article 222-5 การกระท าความผิดที่ก  าหนดไว้ตามมาตรา 222-1 ต้องจ าคุก

ทางอาญา 30 ปี ถ้ามีการกระท าที่น ามาซ่ึงความพิการ หรือทุพพลภาพอย่างถาวรสิ้ นเชิงและ            

อยู่ภายใต้บทบังคับว่าด้วยการควบคุมความปลอดภัย ตามมาตรา 132-23 ตามบทบัญญัติของ

กฎหมายน้ี มาตรา 132-23 บัญญัติมีหลักว่า “ในกรณีที่มีโทษคุมขัง 10 ปี หรือมากกว่า 10 ปี  

มีการก าหนดโทษไว้พิเศษออกโดยพระราชบัญญัติบุคคลไม่มีสิทธิจะได้รับประโยชน์ว่าด้วย

บทบัญญัติการระงับโทษหรือไม่ได้รับความคุ้มครองว่าด้วยการคุ้มครองช่ัวคราวในสถานกักขัง

หรือรอลงอาญา ในระยะเวลาเพ่ือความปลอดภัยในสถานที่คุมขังหรือกรณีการลงโทษทางอาญา

จ าคุกตลอดชีวิตจ าคุก 18 ปี ศาลอาจมีการพิจารณาขยายระยะเวลา 2 ใน 3 บุคคลที่ถูกคุมขังหรือ

จ าคุกเพ่ิมขึ้ นอีก 22 ปี ในกรณีการลงโทษทางอาญาจ าคุกตลอดชีวิต ศาลอาจะลงโทษในกรณี

อื่นๆ ได้ ไม่สามารถระงับโทษคุมขังเกินกว่า 5 ปี ศาลอาจจะตรวจสอบความปลอดภัยไม่เกิน 2 

ใน 3 ของโทษที่ก  าหนดหรือ 22 ปี ในกรณีลงโทษทางอาญาจ าคุกตลอดชีวิต การลงโทษที่อยู่ใน

ระยะเวลาความปลอดภัยจะถูกหักออกจากโทษที่เกนิระยะเวลา” 

(6)  Article 222-6 การกระท าความผิดภายใต้ มาตรา 222-1 ต้องถูกลงโทษ

จ าคุกตลอดชีวิต ถ้ากระท าให้เหย่ือตายโดยไม่เจตนาและอยู่ภายใต้บทบังคับว่าด้วยการควบคุม

ความปลอดภัย ตามมาตรา 132-23 ตามบทบัญญัติของกฎหมายน้ี 

(7)  Article 222-6-1 บุคคลตามกฎหมายอาจก่อให้เกิดความรับผิดทางอาญาตาม

เง่ือนไขที่ก  าหนดไว้ในบทความ 121 -2 ส าหรับความผิด ที่ก  าหนดไว้ในวรรคปัจจุบัน บทลงโทษ

ที่ใช้บังคับกบับุคคลตามกฎหมายคือ  

 (1)  ปรับตามเง่ือนไขที่ก  าหนดไว้ตามมาตรา 131-38 

 (2)  ลงโทษแจกแจงอายุต ่ากว่า 238 และ 9 ของมาตราที่ 131-39 โดยม ี

ข้อห้าม ที่ก  าหนดต ่ากว่า 2 ของมาตราที่ 131-39 จะน าไปใช้กับกิจกรรมการออกก าลังกาย 

ในโอกาสของการออกก าลังกายที่กระท าผิดกฎหมายกมุ่็งม่ันที่กระท าต่อ 
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(8)  Article 222-6-2 บุคคลที่กระท าความผิดโดยมหันตโทษ (โทษที่ รุนแรง)  

อาจได้รับยกเว้นโทษ ถ้าได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันการกระท าความผิดและ

เกี่ยวข้องสมรู้ร่วมคิดกบัผู้กระท าผิด โทษคุมขังที่ผู้สมรู้ร่วมคิดได้กระท าความผิดจะลงโทษกึ่งหน่ึง 

ถ้าได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่กฎหมายที่มีอ านาจให้หยุดการกระท าความผิดป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสีย

ชีวิตทุพพลภาพถาวร ถ้าการกระท าความผิดจ าคุกตลอดชีวิตลดโทษจ าคุกเหลือ 20 ปี 

 

2.  บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

แม้ประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดว่าด้วย

ทรมาน แต่จากบทบัญญัติถ้าผู้กระท าความผิดฐานฆ่าผู้อื่นที่มีเหตุฉกรรจ์โดยการฆ่าผู้อื่นโดย

ทรมานหรือโดยทารุณโหดร้ายตามมาตรา 289 (5) แต่กอ็ยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเช่น พนักงานต ารวจ ผู้พิพากษาว่า เป็นการกระท าหรือเข้า

เง่ือนไขการกระท าทรมานหรือทารุณกรรมหรือไม่ หรือมีความผิดฐานความผิดฐานอื่นเช่นท าร้าย

ร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติไว้ว่าการท าร้ายร่างกายที่ไม่ถึงรับอันตรายสาหัส 

มาตรา 295 และการท าร้ายร่างกายถึงกับได้รับอันตรายสาหัส มาตรา 297 แต่เมื่อการกระท าน้ัน

เป็นการกระท าทรมานตามมาตรา 289 (5) กต้็องรับโทษหนักขึ้นตามเหตุฉกรรจ์ แต่กฎหมาย               

ไม่รวมถึงความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานที่เกิดจาก หรืออันเป็นผลปกติจาก หรืออันสืบ

เน่ืองมาจากการลงโทษทั้งปวงที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การประหารชีวิต การจ าคุก กักขัง ตามที่มี

บทบัญญัติกฎหมายก าหนดไว้ให้สามารถด าเนินการได้ เป็นต้น 

อย่างไรกด็ี ประมวลกฎหมายอาญาที่บังคับใช้ในหมวดความผิดต่อชีวิต มาตรา 289 

(5) ยังไม่สามารถปรับใช้ในการน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษได้อย่างแท้จริงเน่ืองจากความผิดฐาน

กระท าทรมานนั้นไม่ได้เน้นคุ้มครองสทิธใินชีวิตและร่างกายเพียงประการเดียว ซ่ึงในกฎหมายไทย

น้ัน ใช้เป็นบทเพ่ิมโทษ ตามมาตรา 289 (5) “ฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระท าทารุณโหดร้าย” 

ซ่ึงมีโทษประหารชีวิตสถานเดียว รวมถึงการท าร้ายร่างกายตามมาตรา 295 ซ่ึงมาตรา 296 หาก

เป็นการกระท าที่เข้าข่ายการทรมาน น้ันจะได้รับโทษหนักขึ้น ส่วนการเรียกค่าไถ่ ตามมาตรา 313 

หากเป็นการทรมานและโหดร้ายแล้ว ย่อมได้รับโทษประหารชีวิต  

จากการศึกษาและพิจาณาปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวข้องกับ

การทรมานตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย ผู้เขียนเหน็ว่า ในปัจจุบันในประเทศไทย

ยังไม่ได้มีบทบัญญัติและบทลงโทษว่าด้วยการทรมานโดยตรง เมื่อไทยเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญา

ระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย  

ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย ่ายีศักด์ิศรี (Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment : CAT) แล้ว จึงควรที่ จะปรับหรือจัดให้มีกฎหมาย

ภายในประเทศที่ระบุถึงการทรมานโดยตรงโดยมีเน้ือหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการทรมานเพ่ือให้

สอดคล้องกับ กฎหมายรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2550 มาตรา 32 ได้บัญญัติข้อห้ามและ
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ข้อยกเว้นไว้คล้ายคลึงกบัข้อบทที่ 1 ของอนุสัญญาฯ คือ ห้ามการทรมาน ซ่ึงเจตนารมณ์ในการให้

ความคุ้มครองผู้ถูกกระท าทรมานนั้นไม่ได้เน้นคุ้มครองสิทธิในชีวิตและร่างกายเพียงประการเดียว

แต่เน่ืองจากผู้กระท าความผิดในการกระท าทรมานมักมีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ที่กระท าภายใต้

อ านาจหน้าที่ของรัฐจึงเป็นเร่ืองความไว้เน้ือเช่ือใจของระบบกระบวนการยุติธรรมผู้รักษากฎหมาย

ที่จะไม่เป็นผู้กระท าความผิดเองเพราะไม่เช่นน้ันแล้วไม่สามารถให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชนอย่างแท้จริง ดังน้ันฐานความผิดว่าด้วยทรมานที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐจ าเป็นต้อง

บัญญัติเป็นฐานความผิดเร่ืองการกระท าทรมานแยกออกมาต่างหากจากฐานความผิดทางอาญา

ทั่วไป และก าหนดโทษของผู้กระท าผิดให้สงูข้ึนเพ่ือป้องกนัและปราบปรามเน่ืองจากเป็นเจ้าหน้าที่

ที่มีอ านาจในการรักษากฎหมายแต่กลับกระท าความผิดเสียเองทั้งน้ีเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นต่อ

ระบบกระบวนการยุติธรรมและให้ความคุ้มครองผู้เสียหายด้วย ดังน้ัน ผู้เขียนจึงเหน็ควรให้มีการ

แก้ไขบทบัญญัติกฎหมายในประมวลกฎหมายอาญา โดยเพ่ิมเติม “ลักษณะ 10 ความผิดต่อชีวิต

และร่างกายเพ่ิมเติมหมวด 5 ว่าด้วยการกระท าทรมาน” โดยมีเน้ือหาดังต่อไปนี้  

มาตรา.... “ผู้ใดกระท าการใดกต็ามโดยเจตนาที่ท  าให้เกิดความเจบ็ปวดหรือความ

ทุกข์ทรมานอย่างสาหัส ไม่ว่าทางกายหรือทางจิตใจ ต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง เพ่ือมุ่งประสงค์ที่จะ

ให้ได้มาซ่ึงข้อสนเทศหรือค าสารภาพจากบุคคลน้ันหรือจากบุคคลที่สามส าหรับการกระท าซ่ึง

บุคคลน้ันหรือบุคคลที่สามกระท า หรือถูกสงสยัว่าได้กระท า หรือเป็นการข่มขู่ให้กลัว หรือเป็นการ

บังคับขู่เขญ็บุคคลน้ันหรือบุคคลที่สาม หรือเพราะเหตุผลใดๆ บนพ้ืนฐานของการเลือกปฏบัิติ ไม่

ว่าจะเป็นในรูปใด ผู้น้ันมีความผิดฐานกระท าทรมานต้องระวางโทษจ าคุก 15 -30 ปี ” 

ถ้าการกระท าทรมานตามวรรคหน่ึงกระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องระวางโทษจ าคุก 

30 ปี” 

มาตรา.... “การกระท าทรมานตามมาตรา.... ต้องระวางโทษจ าคุกทางอาญา 30 ปีขึ้ นไป

จนถึงจ าคุกตลอดชีวิต ถ้าได้กระท าต่อ 

1)  กระท าต่อผู้เยาว์ที่เป็นเหย่ืออายุต ่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ 

2)  การกระท า ต่อบุคคลที่อ่อนแอทางกายภาพ ความพิการ ทางจิตใจหรือ 

ผู้ที่ต้ังครรภ์ ที่ได้รับผลการกระท าโดยชัดเจนหรือผู้ที่ได้พบได้รู้จักกบัผู้กระท าผิด 

3)  การกระท าต่อบุคคลที่เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของบิดา

หรือมารดา 

4)  กระท าต่อผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ เจ้าหน้าที่ทางกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของ

รัฐสมาชิก ข้าราชการต่างๆ เจ้าหน้าที่ศุลกากร พนักงานดับเพลิงไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพหรือสมัครเล่น 

เจ้าหน้าที่เรือนจ า ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลอาคารในนามผู้เช่าหรือผู้อยู่อาศัย ในสถานที่ก่อสร้างหรือที่อยู่

อาศัย  

5)  การกระท าต่อบุพการี คู่สมรสและบุตรโดยตรงของตามข้อ 4 บุคคลที่มีหน้าที่

หรือบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านเพราะมีหน้าที่ด าเนินการโดยบุคคลเหล่าน้ัน 

424
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6)  การกระท าต่อบุคคลที่รับจ้างขนส่งสาธารณะหรือบุคคลที่ให้บริการสาธารณะ  

ผู้มีหน้าที่ประกอบอาชีพบริการทางด้านสุขภาพ ในสถานที่ออกก าลังกายเม่ือผู้ที่ได้พบได้รู้จักกับ

ผู้กระท าผิด 

7)  กระท าต่อพยาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ประณามการกระท า หรือผู้ร้องเรียนหรือ 

ผู้ท าเอกสาร ขึ้นก่อนศาล เพราะการให้ปากค าในการร้องเรียนการกระท าของตน 

8)  กระท าต่อผู้ที่เป็นเหย่ือในการเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกของสัญชาติ เช้ือชาติ

ของประเทศ หรือศาสนา 

9)  เพราะรสนิยมทางเพศของเหย่ือ 

10)  โดยกระท าต่อคู่สมรส หรือผู้ที่ไปกบักบัเหย่ือ 

11)  โดยบุคคลที่มีอ านาจให้บริการประชาชน ในสถานออกก าลังกายหรือผู้มีหน้าที่

ในการปฏบัิติหน้าที่ 

12)  มีผู้สมรู้ร่วมคิดในการกระท าผิดมากกว่า 2 คนขึ้นไป 

13)  มีการคิดไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า 

14) มีอาวุธปืนในการข่มขู่ 

15)  บุคคลอื่นนอกจากข้อ 1-14” 

มาตรา.... “ถ้าการกระท าทรมานเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวางโทษ

ประหารชีวิต” 

ทั้งน้ีการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยกระท าทรมานเป็นรูปธรรมจะท าให้สามารถบังคับ

ใช้ได้อย่างมีประสทิธภิาพ เพ่ือให้เกิดการป้องกันการทรมานอย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหา

ได้จริง และสอดคล้องตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและ 

การประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย ่ายีศักด์ิศรี (Convention against 

Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT) เป็นกฎหมาย

สทิธมินุษยชนระหว่างประเทศที่ครอบคลุมเร่ืองทรมานในทุกด้าน 
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