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คำนำ 

 

 

 คณะนิติศาสตร, จุฬาลงกรณ,มหาวิทยาลัย ได;ร<วมกับสถาบันพระปกเกล;า ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง 

“บทบัญญัติทางกฎหมายเพื่อการปLองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย” ภายใต;

โครงการสนับสนุนสารสนเทศเพื่อการทำงานของสมาชิกรัฐสภาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค,เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎี 

หลักสากล ความตกลงระหว<างประเทศ กฎหมายต<างประเทศ ท่ีเกี่ยวข;องกับการปLองกันและปราบปรามการ

ทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย เพื่อให;ได;บทวิเคราะห,และข;อเสนอแนะต<อร<างพระราชบัญญัติปLองกันและ

ปราบปรามการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... และได;เริ่มดำเนินการศึกษาวิจัยตั้งแต<วันท่ี 10 

มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป_นต;นมา 

ที่จริงแล;ว ประเทศไทยได;มีการนำร<างพระราชบัญญัติฯ เกี่ยวกับประเด็นดังกล<าวเข;าสู<การพิจารณาใน

รัฐสภาตั้งแต< พ.ศ. 2561 แต<ไม<ได;รับการพิจารณาต<อในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 จนกระทั่งต<อมาได;มีการยกร<าง

พระราชบัญญัติปLองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ขึ้นอีกครั้งอย<างน;อย 

4 ร<าง และทุกร<างได;ผ<านการรับฟeงความคิดเห็นของประชาชนแล;ว แต<ด;วยปรากฏว<าในระหว<างการจัดทำรายงาน

วิจัยฉบับนี้ ได;มีเหตุการณ,ที่ทำให;ประเด็นการปLองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย

กลับมาเป_นที่สนใจของสาธารณชนทั่วไป จึงทำให;สภาผู;แทนราษฎรนำร<างพระราชบัญญัติฯ เข;าสู<การพิจารณาอีก

ครั้ง และเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 ได;มีมติเป_นเอกฉันท,รับหลักการโดยให;ยึดตามร<างพระราชบัญญัติฯ 

ฉบับเสนอโดยกรมคุ;มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป_นหลัก 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ผู;วิจัยได;มีโอกาสนำเสนอข;อมูลจากรายงานวิจัยฉบับน้ีใน

โครงการสัมมนาสาธารณะ หัวข;อ “การปLองกันและปราบปรามการทรมานและบังคับให;สูญหาย: บทบัญญัติทาง

กฎหมายและความเป_นไปได;จริงในสังคมยุติธรรมไทย” จัดโดยสำนักส<งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล;า 

ร<วมกับคณะนิติศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, และคณะนิติศาสตร, จุฬาลงกรณ,มหาวิทยาลัย  

การนี้ ผู;วิจัยขอขอบพระคุณข;อคิดเห็นและข;อเสนอแนะเพิ่มเติมอันเป_นประโยชน,อย<างยิ่ง ทั้งจากวิทยากร

และผู;เข;าร<วมสัมมนา ตลอดจนจากผู;ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท<านที่กรุณารับเป_นผู;ประเมินรายงานวิจัยฉบับน้ี โดยผู;วิจัย

ได;นำข;อคิดเห็นและข;อเสนอแนะดังกล<าวมาปรับปรุงพัฒนาจนกลายเป_นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ,น้ี และในโอกาส

น้ี ผู;วิจัยขอกราบขอบพระคุณครูอาจารย,ทุกท<านท่ีได;ประสิทธิประสาทวิชาความรู;ให;แก<ผู;วิจัยตลอดมา  
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ในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังพิจารณาร<างพระราชบัญญัติปLองกันและปราบปรามการทรมานและการ

กระทำให;บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... เพื่ออนุวัติการให;เป_นไปตามพันธกรณีระหว<างประเทศนั้น ผู;วิจัยหวังเป_นอย<างย่ิง

ว<าข;อมูลที่ปรากฏในรายงานวิจัยฉบับนี้จะเป_นประโยชน,ต<อการพิจารณาร<างพระราชบัญญัติฯ ซึ่งกำลังดำเนินการ

อยู<ในขณะนี้ และเมื่อร<างพระราชบัญญัติฯ ได;รับการประกาศใช;เป_นกฎหมายภายในแล;ว จะทำหน;าท่ีเป_นเสาหลัก

สำคัญในการคุ;มครองผู;เสียหาย ปLองกันและปราบปรามผู;กระทำความผิด และในขณะเดียวกันเพิ่มความน<าเชื่อถือ

ของกระบวนการยุติธรรมของไทยและส<งเสริมภาพลักษณ,และการดำเนินการด;านสิทธิมนุษยชนของไทยให;เป_นไป

ตามมาตรฐานระหว<างประเทศมากย่ิงข้ึน  

 

 

 

        ผู;วิจัย 

         7 พฤศจิกายน 2564 
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บทท่ี 1 

บทนำ 
 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

การทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย เป_นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย<างร;ายแรงและเป_นความผิด

ทางอาญาตามกฎหมายระหว<างประเทศ โดยประเทศไทยได;ภาคยานุวัติเข;าเป_นภาคีในอนุสัญญาต<อต;านการ

ทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร;าย ไร;มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention against 

Torture and Other Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) หรือ “อนุสัญญา CAT” เมื่อวันท่ี 

2 ตุลาคม พ.ศ. 2550 และเข;าลงนามในอนุสัญญาว<าด;วยการคุ;มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให;หายสาบสูญ 

(Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance) หรือ “อนุสัญญา CED” 

เม่ือวันท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2555 ดังน้ัน มีเพียงอนุสัญญา CAT เท<าน้ันท่ีมีผลใช;บังคับกับประเทศไทยในฐานะท่ีเป_น

ภาคี และประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต;องตรากฎหมายภายในเพื่ออนุวัติการให;เป_นไปตามอนุสัญญา CAT ในขณะ

ที่การลงนามในอนุสัญญา CED ยังไม<ถือเป_นการแสดงเจตนาให;อนุสัญญานี้มีผลผูกพันกับประเทศไทยจนกว<าจะได;

ภาคยานุวัติเข;าเป_นภาคี 

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมพร;อมก<อนการเข;าเป_นภาคีในอนุสัญญา CED และเพื่อทำให;การปฏิบัติตามพันธกรณีของ

ไทยภายใต;อนุสัญญา CAT สอดคล;องกับหลักการในอนุสัญญาดังกล<าวมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยได;มีการนำร<าง

กฎหมายเกี่ยวกับประเด็นดังกล<าวเข;าสู<การพิจารณาในรัฐสภาตั้งแต< พ.ศ. 2561 โดยในการประชุมสภานิติบัญญัติ

แห<งชาติ ครั้งที่ 86/2561 ที่ประชุมได;มีมติรับหลักการ “ร<างพระราชบัญญัติปLองกันและปราบปรามการทรมาน

และการกระทำให;บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....” อย<างไรก็ตาม ร<างพระราชบัญญัติดังกล<าวไม<ได;รับการพิจารณาต<อใน

วาระที่ 2 และวาระที่ 3 จนกระทั่งปeจจุบัน ได;มีการยกร<างพระราชบัญญัติปLองกันและปราบปรามการทรมานและ

การกระทำให;บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ขึ้นอีกครั้ง อย<างน;อย 4 ร<าง ซึ่งได;ผ<านการรับฟeงความคิดเห็นของประชาชน

ซึ่งเป_นการดำเนินการตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห<งราชอาณาจักรไทย มาตรา 77 แล;ว และในขณะที่เร่ิม

ดำเนินการโครงการศึกษาวิจัยน้ี ได;มีการคาดว<าอาจจะมีการพิจารณาร<างพระราชบัญญัติดังกล<าวในรัฐสภาต<อไป 

ด;วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป_นต;องวิเคราะห,ร<างพระราชบัญญัติดังกล<าว โดยนำเสนอข;อมูลเกี่ยวกับแนวคิด

ทฤษฎี หลักสากล ความตกลงระหว<างประเทศ ตลอดจนกฎหมายต<างประเทศที่เกี่ยวข;อง เพื่อนำมาประกอบการ

วิเคราะห,ร<างพระราชบัญญัติปLองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... สำหรับ

ใช;ประกอบการพิจารณาของรัฐสภาต<อไป 
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1.2 วัตถุประสงค)ของการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักสากล ความตกลงระหว<างประเทศที่เกี ่ยวข;องกับการปLองกันและ

ปราบปรามการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหายท่ีประเทศไทยเป_นภาคี 

2) เพื่อศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายต<างประเทศที่เกี่ยวข;องกับการปLองกันและปราบปรามการทรมาน

และการกระทำให;บุคคลสูญหาย 

3) เพ่ือให;ได;บทวิเคราะห,และข;อเสนอแนะต<อร<างพระราชบัญญัติปLองกันและปราบปรามการทรมานและ

การกระทำให;บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... 

 

1.3 ประโยชน)ที่คาดวAาจะไดFรับ 

รายงานวิจัยนี้สามารถนำไปใช;เป_นข;อมูลประกอบการพิจารณาของรัฐสภาในการยกร<างพระราชบัญญัติ

ปLองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... 

 

1.4 รายละเอียดขอบเขตการดำเนินงาน 

รายงานวิจัยนี้เป_นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งมุ<งศึกษาและวิเคราะห,ในประเด็น

ต<อไปน้ี 

1) แนวคิดทฤษฎี และสาระสำคัญของบทบัญญัติของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว<างประเทศที่เกี่ยวข;อง

กับการปLองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย ซ่ึงประเทศไทยได;เข;าเป_นภาคีหรือได;ลง

นาม คือ อนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED 

2) บทบัญญัติของกฎหมายต<างประเทศ (ศึกษาบางประเทศ) ที่เกี่ยวข;องกับการปLองกันและปราบปราม

การทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย 

3) บทวิเคราะห,และข;อเสนอแนะต<อร<างพระราชบัญญัติปLองกันและปราบปรามการทรมานและการ

กระทำให;บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

 

1.5 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ;าง (10 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 
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บทท่ี 2 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการทรมานและการกระทำให=บุคคลสูญหาย 
 

 

การทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย เป_นการกระทำที่เป_นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย<างร;ายแรงท่ี

รัฐต<าง ๆ ควรดำเนินการอย<างเร<งด<วนเพ่ือปราบปรามและปLองกันไม<ให;บุคคลใดต;องตกเป_นผู;เสียหายหรือเหย่ือจาก

การกระทำดังกล<าว โดยในทางระหว<างประเทศ ได;มีตราสารหลักอยู< 2 ฉบับที่ทำหน;าที่วางกรอบและกำหนด

พันธกรณีของรัฐภาคีในการดำเนินการเพ่ือแก;ไขปeญหาน้ี คือ อนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED  

ประเทศไทยในฐานะที่เป_นรัฐภาคีอนุสัญญา CAT และมีแผนจะเข;าเป_นภาคีอนุสัญญา CED จึงมีความ

จำเป_นที่จะต;องดำเนินการในหลายประการเพื่อให;เป_นไปตามพันธกรณีที่มีอยู<แล;วหรือพันธกรณีที่มีแผนจะแสดง

เจตนาให;มีผลผูกพัน ไม<ว<าจะเป_นการปรับปรุงกฎหมายภายในหรือการพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข;อง 

อย<างไรก็ดี แม;ประเทศไทยจะได;ดำเนินการไปบางส<วนเพ่ือให;สอดคล;องกับพันธกรณีระหว<างประเทศ แต<ยังปรากฏ

ข;อกังวลและข;อเสนอจากนานาประเทศ ตามที่ได;มีการให;ถ;อยแถลงในกระบวนการ Universal Periodic Review 

ของสหประชาชาติ รอบท่ี 2 เม่ือวันพุธท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ว<ายังมีประเด็นบางประการท่ีประเทศไทยควร

พิจารณาดำเนินการ เป_นต;นว<า 

1) เดนมาร,กแสดงความกังวลถึงกรณีการจับกุมและการกักขังบุคคลโดยไม<อนุญาตให;ติดต<อสื่อสาร 

(incommunicado detention)1  

2) เนเธอร,แลนด,แสดงความกังวลถึงกรณีการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกของบุคคล และกรณีการ

กักขัง คุมขัง ทรมาน หรือทำให;เสียชีวิตอันเน่ืองมาจากการใช;เสรีภาพในการแสดงออกอย<างสันติ2 

3) สเปน สโลวาเกีย และแคนาดาเสนอให;แก;ไขปรับปรุงกฎหมายอาญาโดยบรรจุคำนิยาม “การ

ทรมาน” ที่สอดคล;องกับที่ปรากฏในข;อบทที่ 1 ของอนุสัญญา CAT และระบุให;ชัดเจนว<าเป_นสิ่งที่มิ

อาจเล่ียงไม<ปฏิบัติตามได; (Non-derogable)3 

4) นิวซีแลนด,และชิลีเสนอให;เร<งเข;าเป_นภาคีอนุสัญญา CED และแก;ไขปรับปรุงกฎหมายอาญาเพื่อให;

สอดคล;องกับพันธกรณีภายใต;อนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED4 

 
1 United Nations Human Rights Council, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review – Thailand, 

A/HRC/33/16, 15 July 2016 (UPR Thailand), para. 20. 
2 Ibid, UPR Thailand, para. 62. 
3 Ibid, UPR Thailand, para. 158.12, 158.30, 158.33. 
4 Ibid, UPR Thailand, para. 158.19, 158.78 
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5) แคนาดาเสนอให;มีหน<วยงานอิสระ (Independent Body) เพ่ือทำหน;าท่ีสืบสวนกรณีท่ีมีการกล<าวหา

ว<ามีการกระทำการทรมาน โดยเฉพาะอย<างยิ่งในบริเวณชายแดนภาคใต; และนำผู;กระทำผิดเข;าสู<

กระบวนการยุติธรรม5 

หลังจากที่ได;รับฟeงข;อกังวลและข;อเสนอดังกล<าว ประกอบกับมีเหตุการณ,ต<าง ๆ ท่ียังคงส<งผลกระทบต<อ

ประสิทธิผลและความเชื่อม่ันต<อกระบวนการยุติธรรมของไทย เช<น กรณีการสูญหายของนายสมชาย นีละไพจิตร6 

ประเทศไทยได;แสดงความมุ<งมั่นโดยสมัครใจที่จะเข;าเป_นภาคีอนุสัญญา CED และพิธีสารเลือกรับอนุสัญญา CAT7 

เพื่อให;คณะอนุกรรมาธิการด;านการทรมานสามารถเข;าตรวจกรณีที่มีการกล<าวหาว<ามีการทรมานในประเทศไทย

ได;8 ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล<าวของประเทศไทย รายงานวิจัยฉบับนี้จึงมีเปLาหมายที่จะให;ข;อมูล

เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และพันธกรณีภายใต;อนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED และเสนอบทวิเคราะห,เกี่ยวกับ

การจัดทำร<างพระราชบัญญัติปLองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  

ในบทนี้ ผู;วิจัยจะกล<าวถึงแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย โดยแบ<งกรอบ

การศึกษาออกเป_น 2 มุมมองด;วยกัน คือ 

1) มุมมองด;านการคุ;มครอง (Protection) โดยศึกษาจากกรอบการคุ;มครองสิทธิมนุษยชน 

2) มุมมองด;านการปLองกันและปราบปราม (Prevention and Suppression) โดยศึกษาจากกรอบการ

บังคับใช;กฎหมายอาญา 

 

2.1 แนวคิดทฤษฎีภายใตFกรอบการคุFมครองสิทธมินุษยชน 

สำนักงานข;าหลวงใหญ<สิทธิมนุษยชนแห<งสหประชาชาติ ได;อธิบายว<า สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิและเสรีภาพ

ข้ันพ้ืนฐานท่ีมีรากฐานมาจากการเคารพศักด์ิศรีแห<งความเป_นมนุษย, เป_นสิทธิธรรมชาติท่ีมนุษย,ทุกคนมีติดตัวมาแต<

กำเนิดโดยไม<จำต;องมีใครมอบสิทธิให; มีลักษณะที่เป_นสากลและไม<สามารถถ<ายโอนให;กันได; ไม<สามารถแยกส<วน

เพื่อระบุว<าสิทธิใดมีความสำคัญเหนือสิทธิใดได; และตั้งอยู<บนฐานของความเสมอภาคและการไม<เลือกปฏิบัติไม<ว<า

 
5 Ibid, UPR Thailand, para. 159.17. 
6 อังคณา นีละไพจิตร, บังคับให'สูญหาย สมชาย นีละไพจิตร: ความเลวร'ายในนามของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม, สถาบันปรีดี 

พนมยงค2 [online] Available from: https://pridi.or.th/th/content/2021/09/820 [19 November 2021]. 
7 Supra Note 1, UPR Thailand, para 161 (on Voluntary Pledges and Commitments). 
8 United Nations General Assembly, Optional Protocol to the Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman 

and Degrading Treatment or Punishment, A/RES/57/199, 2003, (OP-CAT), Art. 1. 
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เพราะเหตุใด9 โดยหลักการด;านสิทธิมนุษยชนได;ปรากฏในตราสารระหว<างประเทศที่จัดทำขึ้นโดยองค,การระหว<าง

ประเทศต<าง ๆ ท้ังในระดับสากลและระดับภูมิภาคเป_นจำนวนมาก  

กรอบการคุ;มครองสิทธิมนุษยชน มองเรื่องการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหายจากมิติของการ

คุ;มครอง และมีรากฐานมาจากการเคารพศักดิ์ศรีแห<งความเป_นมนุษย, โดยหลักการนี้ปรากฏชัดเจนในอารัมภบท

ของปฏิญญาสากลว<าด;วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ ปฏิญญา UDHR) ซ่ึง

แม;จะเป_นตราสารระหว<างประเทศท่ีไม<มีผลผูกพันในทางกฎหมายระหว<างประเทศเนื่องจากมีรูปแบบเป_นเพียง

ปฏิญญา แต<ก็ได;รับการยอมรับว<าเป_นตราสารที่สร;างบรรทัดฐานและเป_นรากฐานของกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ระหว<างประเทศ โดยปฏิญญา UDHR “ยอมรับนับถือศักดิ์ศรีแห<งความเป_นมนุษย,ที่ติดตัวมาแต<กำเนิด และสิทธิ

เท<าเทียมกันและไม<สามารถถ<ายโอนให;กันได;ของบรรดาสมาชิกทั้งหลายแห<งครอบครัวมนุษย, เป_นรากฐานแห<ง

เสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพในโลก” 10 

นอกจากปฏิญญา UDHR แล;ว ยังปรากฏว<ามีตราสารระหว<างประเทศอีกหลายฉบับ ทั้งในระดับสากลและ

ระดับภูมิภาค ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับการเคารพศักด์ิศรีแห<งความเป_นมนุษย,และการคุ;มครองบุคคลจากการทรมานและ

การกระทำให;บุคคลสูญหาย อย<างไรก็ดี โดยผู;วิจัยจะกล<าวถึงเฉพาะตราสารสิทธิมนุษยชนระหว<างประเทศท่ี

ประเทศไทยได;เข;าเป_นภาคีหรือท่ีได;เข;าลงนามแล;ว ประกอบด;วย 

1) กติการะหว<างประเทศว<าด;วยสิทธิพลเรือนและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on 

Civil and Political Rights – กติกา ICCPR)11 เข;าเป_นภาคีเม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2539 

2) อนุสัญญาต<อต;านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร;าย ไร;มนุษยธรรม หรือที่ย่ำ

ย ีศ ักด ิ ์ศรี (Convention against Torture and Other Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment – อนุสัญญา CAT)12 เข;าเป_นภาคีเม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

3) อนุสัญญาว<าด;วยการคุ;มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให;หายสาบสูญ (Convention for the 

Protection of All Persons from Enforced Disappearance – อนุสัญญา CED)13 เข;าลงนาม

เม่ือวันท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2555 

 
9 United Nations Office of the High Commissioner on Human Rights (OHCHR), What are Human Rights? [online] Available 

from: https://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx [1 July 2021]. 
10 United Nations General Assembly, Universal Declaration of Human Rights, 217 A (III), 1958 (UDHR). 
11 United Nations General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, UNTS Vol. 999, 1966, p. 171, 

(ICCPR). 
12 United Nations General Assembly, Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 

or Punishment, UNTS Vol. 1465, 1984, p. 85, (CAT). 
13 United Nations General Assembly, International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance, UNTS Vol. 2716, 2006, p. 3, (CED). 
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ดังที ่ได;กล<าวไปข;างต;น ปeจจุบันประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต;ตราสารระหว<างประเทศดังกล<าวใน 2 

ลักษณะ กล<าวคือ ประการแรก ประเทศไทยในฐานะที่เป_นรัฐภาคีกติกา ICCPR และอนุสัญญา CAT มีพันธกรณีท่ี

จะต;องปฏิบัติตามข;อบทที่ประเทศไทยมิได;ตั้งข;อสงวนไว;ในตราสารทั้ง 2 ฉบับนี้ และต;องปรับปรุงกฎหมายภายใน

ที่มีอยู<เดิมหรือตรากฎหมายภายในขึ้นมาใหม<เพื่ออนุวัติการให;เป_นไปตามพันธกรณี และประการที่สอง ประเทศ

ไทยในฐานะที่เป_นรัฐที่เข;าลงนามในอนุสัญญา CED มีพันธกรณีที่จะหลีกเลี่ยงไม<กระทำการใด ๆ ในลักษณะที่ขัด

หรือแย;งต<อความมุ <งประสงค,และวัตถุประสงค, (Object and Purpose) ของอนุสัญญา CED14 อย<างไรก็ดี 

เนื่องจากประเทศไทยกำลังอยู<ในกระบวนการจัดทำร<างพระราชบัญญัติปLองกันและปราบปรามการทรมานและการ

กระทำให;บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... (ร<างพระราชบัญญัติฯ) เพื่อเตรียมพร;อมก<อนการเข;าเป_นภาคีในอนุสัญญา CED 

นั้น การวิเคราะห,พันธกรณีของไทยจะดำเนินการบนพื้นฐานเสมือนหนึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต;อนุสัญญา 

CED ในฐานะรัฐภาคีแล;ว  

การวิเคราะห,พันธกรณีของไทยภายใต;ตราสารทั้ง 3 ฉบับนี้ จะต;องแบ<งการพิจารณาออกเป_น 2 ประเด็น

ด;วยกัน คือ  

1) พันธกรณีด;านสิทธิมนุษยชนในเชิงรูปแบบ  

2) พันธกรณีด;านสิทธิมนุษยชนในเชิงเน้ือหา  

2.1.1 พันธกรณีด.านสิทธิมนุษยชนในเชิงรูปแบบ 

พันธกรณีด;านสิทธิมนุษยชนในเชิงรูปแบบ แบ<งออกเป_น 3 รูปแบบ หรือที ่เรียกว<ารูปแบบไตรภาคี 

(Tripartite typology)15 อันประกอบด;วย 1) พันธกรณีในการเคารพสิทธิมนุษยชน 2) พันธกรณีในการคุ;มครอง

สิทธิมนุษยชน และ 3) พันธกรณีในการเติมเต็มการอุปโภคสิทธิมนุษยชน โดยรัฐจะต;องปฏิบัติตามพันธกรณีทั้ง 3 

รูปแบบนี้อย<างไม<เลือกปฏิบัติด;วยเหตุแห<งเชื้อชาติ เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สัญชาติ สังคม 

หรือเหตุอื่น ๆ16 ทั้งน้ี ที่มาของการแบ<งรูปแบบพันธกรณีด;านสิทธิมนุษยชนในลักษณะน้ีเป_นผลมาจากการที่เนื้อหา

ในตราสารระหว<างประเทศด;านสิทธิมนุษยชนมีลักษณะกึ่งรัฐธรรมนูญ (Quasi-constitutional)17 และมีเนื้อหาท่ี

 
14 United Nations, Vienna Convention on the Law of Treaties, UNTS Vol. 1155, 1969, p. 331 (VCLT), Art. 18.  

“A State is Obliged to refrain from acts which would defeat the object and purpose of a treaty when: (a) it has signed 

the treaty or has exchanged instruments constituting the treaty subject to ratification, acceptance, approval, until it shall have 

made its intention clear not to become a party to the treaty;” 
15 Lisa Ott, Enforced Disappearance in International Law (Intersentia, 2011), p. 41. 
16 Walter Kalin and Jorg Kunzli, The Law of International Human Rights Protection, (Oxford University Press 2nd ed., 

2019), p. 97. 
17  Alec Stone Sweet, “On the Constitutionalisation of the Convention: The European Court of Human Rights as a 

Constitutional Court,” in Revue trimestrielle des droits de l’homme (50th Anniversary of the European Court of Human Rights, 

2009).  
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กว;างและซับซ;อน ดังนั้น เพื่อให;การบังคับใช;เป_นไปในรูปแบบเดียวกัน ผู;ร<างอนุสัญญาด;านสิทธิมนุษยชนจึงเห็นว<า

ไม<ควรใช;แนวทางทั่วไปท่ีรัฐภาคีสามารถตัดสินใจออกแบบพันธกรณีของตนได;เองตามหลัก laissez-faire ดังท่ี

กระทำในความตกลงระหว<างประเทศอื่น ๆ มาปรับใช;ในบริบทด;านสิทธิมนุษยชน18 และส<งผลให;ประเทศไทยมี

พันธกรณีภายใต;ตราสารระหว<างประเทศด;านสิทธิมนุษยชนท้ัง 3 ฉบับข;างต;นในรูปแบบดังน้ี 

2.1.1.1 พันธกรณีในการเคารพสิทธิมนุษยชน (Duty to Respect) 

พันธกรณีในการเคารพสิทธิมนุษยชนเป_นพันธกรณีเชิงลบ (Negative Obligations) ที่ห;ามมิให;รัฐ

แทรกแซง กระทำการ หรือมีมาตรการใด ๆ ที่ส<งผลเป_นการไม<ประกันสิทธิมนุษยชนตามที่ตราสารระหว<างประเทศ

รับรอง ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีพันธกรณีที่จะไม<ละเมิดสิทธิมนุษยชนภายใต;ตราสารระหว<างประเทศทั้ง 3 ฉบับ 

และหากมีการละเมิดพันธกรณีเกิดขึ้นแล;วพิสูจน,ได;ว<าการละเมิดนั้นได;กระทำขึ้นโดยหน<วยงานของรัฐ (State 

Organs) หรือบุคลากรของรัฐ (State Agents) เช<น ข;าราชการ ตำรวจ หรือทหาร ไม<ว<าการละเมิดนั้นจะได;กระทำ

นอกขอบอำนาจหรือไม<ก็ตาม19 การกระทำดังกล<าวก็จะถือเป_นความรับผิดชอบในทางระหว<างประเทศของ

ประเทศไทย  

2.1.1.2 พันธกรณีในการคุ.มครองสิทธิมนุษยชน (Duty to Protect) 

พันธกรณีในการคุ;มครองสิทธิมนุษยชนเป_นพันธกรณีเชิงบวก (Positive Obligations) ที่กำหนดให;

รัฐต;องกระทำการ หรือมีมาตรการใด ๆ เพื่อคุ;มครองสิทธิมนุษยชนของปeจเจกชนให;พ;นจากการละเมิดโดยฝ�ายท่ี

สามหรือเอกชน หรือให;พ;นจากการถูกกระทบด;วยเหตุอื่น เช<น ภัยพิบัติ หรือโรคระบาด อย<างไรก็ดี แม;รัฐไม<ควร

ต;องรับผิดในทุกการกระทำที่เป_นการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเอกชน แต<รัฐยังคงมีความรับผิดอยู<หากพิสูจน,ได;ว<า

รัฐล;มเหลวหรือบกพร<องในการคุ;มครองสิทธิมนุษยชนของปeจเจกชน ซึ่งไม<ควรจะถูกละเมิดหากรัฐมิได;ล;มเหลวหรือ

บกพร<องในการคุ;มครอง20 ในเรื่องนี้ ได;มีคดีตัวอย<างที่ตัดสินโดยศาลสิทธิมนุษยชนแห<งภูมิภาคอเมริกา (Inter-

American Court of Human Rights - IACtHR) คือ คดี Velasques Rodriguez v. Honduras ที่ศาลได;ตัดสิน

ว<า Honduras มีความผิด โดยแม;ว<าผู;ที่กระทำการบังคับให;นาย Rodriguez หายสาบสูญนั้นคือปeจเจกชนซึ่งเป_น

ฝ�ายเอกชน แต<การที่รัฐล;มเหลวในการปLองกันมิให;เกิดการบังคับให;หายสาบสูญเกิดขึ้นในดินแดนหรือเขตอำนาจ

ของรัฐ และส<งผลให;สิทธิมนุษยชนของปeจเจกชนมิได;รับความคุ;มครองอย<างที่ควรจะเป_น รัฐจึงละเมิดพันธกรณีใน

การคุ;มครองสิทธิมนุษยชนและมีความรับผิดชอบในทางระหว<างประเทศภายใต;อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห<ง

 
18 Frederic Megret, “Nature of Obligation,” in International Human Rights Law, eds. Daniel Moeckli, Sangeeta Shah and 

Sandesh Sivakumaran (Oxford University Press, 2018), p. 97. 
19 Velásquez Rodríguez Case, Inter-Am.Ct.H.R. (Ser. C) No. 4 (1988), para. 169; International Law Commission, Draft Articles 

on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, November 2001, Supplement No. 10 (A/56/10), chp.IV.E.1, Art. 7. 
20 Supra Note 18, pp. 97-98. 
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ภูมิภาคอเมริกา (Inter-American Convention on Human Rights)21 ดังนั้น เมื่อพิจารณาภายใต;พันธกรณีใน

การคุ;มครองสิทธิมนุษยชน ประเทศไทยจะมีความรับผิดชอบในทางระหว<างประเทศหากพบว<ามีการทรมานหรือ

การกระทำให;บุคคลสูญหายในประเทศไทยโดยผู;กระทำเป_นฝ�ายเอกชน และพิสูจน,ได;ว<าประเทศไทยล;มเหลวหรือ

บกพร<องในการปLองกันมิให;เกิดการกระทำดังกล<าวในดินแดนหรือเขตอำนาจของประเทศไทย  

2.1.1.3 พันธกรณีในการเติมเต็มการอุปโภคสิทธิมนุษยชน (Duty to Fulfil) 

พันธกรณีในการเติมเต็มการอุปโภคสิทธิมนุษยชนเป_นพันธกรณีเชิงบวก (Positive Obligations) 

อีกประเภทหนึ่ง ที่กำหนดให;รัฐต;องกระทำการ หรือมีมาตรการใด ๆ เพื่อทำให;การอุปโภคสิทธิมนุษยชนนั้นเติม

เต็มได;สมบูรณ,ยิ่งขึ้น เป_นต;นว<า รัฐมีการออกกฎหมายหรือออกมาตรการที่เหมาะสมในการคุ;มครองสิทธิมนุษยชน 

รัฐจัดให;มีการฝ�กอบรมบุคลากรของรัฐให;มีความรู;ความเข;าใจเกี่ยวกับการคุ;มครองสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น หรือรัฐ

จัดให;มีกระบวนการเยียวยาผู;ที่ได;รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน สำหรับในการจัดให;มีกระบวนการ

เยียวยานั้น ศาล IACtHR ในคดี Velasques Rodriguez v. Honduras ได;ระบุชัดเจนว<ารัฐมีหน;าที่ในการไต<สวน

และสืบสวนทุกเหตุการณ,ที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และหากรัฐไม<ดำเนินการนำตัวผู;ที่กระทำการละเมิดมาเข;าสู<

กระบวนการยุติธรรมจนทำให;ผู;เสียหายไม<ได;รับการเยียวยา รัฐเองจะเป_นฝ�ายที่ละเมิดพันธกรณีในการเติมเต็มการ

อุปโภคสิทธิมนุษยชน22 ดังน้ัน ในบริบทการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย ประเทศไทยมีพันธกรณีในการ

เติมเต็มในเรื่องนี้ได;หลายประการ เป_นต;นว<า การออกมาตรการเพื่อปLองกันและลงโทษการทรมานและการกระทำ

ให;บุคคลสูญหาย การดำเนินคดีผู;กระทำผิด23 การลงโทษผู;กระทำผิด24 การเยียวยาผู;เสียหายอย<างเพียงพอ25 การ

ฝ�กอบรมเจ;าหน;าที่ของรัฐ เช<น ตำรวจ ทหาร พัศดี ให;มีความรู;ความเข;าใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น หรือการไม<ยอมรับ

พยานหลักฐานท่ีได;มาจากการทรมาน26 

2.1.2 พันธกรณีด.านสิทธิมนุษยชนในเชิงเน้ือหา 

การพิจารณาพันธกรณีด;านสิทธิมนุษยชนในเชิงเนื้อหาตั้งอยู<บนพื้นฐานที่ว<า แม;ตราสารระหว<างประเทศจะ

ได;กำหนดให;การทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหายเป_นสิทธิมนุษยชนเฉพาะเรื่อง (Specific Rights) กล<าวคือ 

รับรอง 1) สิทธิที่จะไม<ถูกทรมาน (Rights not to be subjected to torture)27 และ 2) สิทธิที่จะไม<ถูกบังคับให;

 
21 Supra Note 19, paras. 172, 176.  
22 Ibid, para. 176. 
23 United Nations Human Rights Committee (HRC), General Comment No. 31 [80], The nature of the general legal 

obligation imposed on States Parties to the Covenant, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 2004, para. 15. 
24 Bulacio v. Argentina Case, Inter-Am.Ct.H.R. (Ser. C) No. 100 (2003), para. 117. 
25 Supra Note 23, para. 16. 
26 Supra Note 18, p. 98.  
27 Supra Note 10, UDHR, Art. 5; Supra Note 11, ICCPR, Art. 7. 
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หายสาบสูญ (Rights not to be subjected to enforced disappearance)28 แต<ในความเป_นจริง การทรมาน

และการกระทำให;บุคคลสูญหายมีประเด็นเนื้อหาที่เกี่ยวข;องหรือมีรากฐานมาจากสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ และในการ

พิจารณาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเร่ืองน้ี ก็ควรท่ีจะพิจารณาโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนอ่ืนท่ีเก่ียวข;องด;วย29  

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากแนวทางการตีความขององค,คณะหรือศาลด;านสิทธิมนุษยชนต<าง ๆ ประกอบ

กับสาระสำคัญในอนุสัญญา CED แล;ว จะพบว<าการบังคับให;หายสาบสูญไม<เพียงแต<เป_นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ของบุคคลที่ถูกกระทำให;สูญหายเท<านั้น แต<ยังพบว<าการกระทำให;บุคคลสูญหายสามารถส<งผลกระทบและเป_นการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่เกี่ยวข;องกับบุคคลที่ถูกกระทำให;สูญหายด;วย30 โดยเฉพาะอย<างย่ิงบุคคลที่เป_น

ครอบครัวหรือญาติ (Next of Kin) ของบุคคลที่ถูกกระทำให;สูญหาย ทั้งนี้ เนื่องจากบุคคลดังกล<าวย<อมได;รับความ

ทุกข,ใจอันเกิดขึ ้นจากสถานการณ,ที ่ เต ็มไปด;วยความไม<แน<นอน (Uncertainty) และความหวาดระแวง 

(Apprehension) เพราะไม<ทราบว<าบุคคลที่ถูกกระทำให;สูญหายมีชะตากรรมหรือตกอยู<ในสภาพอย<างไร31 และ

เมื่อยิ่งพบว<ารัฐมีท<าทีที่ดูเฉยเมยต<อเหตุการณ, ก็อาจส<งผลซ้ำเติมให;บุคคลที่เป_นครอบครัวหรือญาติต;องตกอยู<ใน

ความหวาดกลัว (Intimidation) หรือได;รับความอับอาย (Humiliation) จากสังคมด;วยได;32 และยังอาจส<งผล

กระทบทางด;านการเงินของครอบครัวอย<างรุนแรงในระยะยาว หากบุคคลท่ีถูกกระทำให;สูญหายไปนั้นโดยปกติ

แล;วเป_นผู;หาเล้ียงหลักของครอบครัว33 

ด;วยเหตุนี้ การพิจารณาพันธกรณีของประเทศไทยเกี่ยวกับการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย

ภายใต;ตราสารระหว<างประเทศทั้ง 3 ฉบับ จึงจำเป_นต;องพิจารณาประเด็นเนื้อหาแห<งสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุม

นอกเหนือจากสิทธิที่จะไม<ถูกทรมานและสิทธิที่จะไม<ถูกบังคับให;หายสาบสูญ โดยผู;วิจัยแบ<งการพิจารณาประเด็น

เนื้อหาแห<งสิทธิมนุษยชนออกเป_น 2 กลุ<ม ซึ่งได;แบ<งตามประเภทของบุคคลที่ได;รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน คือ 1) การคุ;มครองบุคคลที่ถูกทรมานหรือถูกกระทำให;สูญหาย และ 2) การคุ;มครองบุคคลที่ได;รับความ

ทุกข,ทรมานจากภัยอันเป_นผลโดยตรงจากการทรมานหรือการกระทำให;บุคคลสูญหาย ดังน้ี 

 
28 Supra Note 13, CED, Art. 1. 
29 Goiburú et al. v. Paraguay, Inter-Am.Ct.H.R. (Ser. C) No. 153 (2006), para. 81. 
30 Kurt v. Turkey, Appl. No. 15/1997/799/1002, Council of Europe: European Court of Human Rights, (1998).  
31 La Rosa Anne-Marie, “The Right to Know the Truth and the Fight Against Impunity,” in Advisory Service on the 

International Humanitarian Law: Legal Measures and Mechanisms to Prevent Disappearances, to Establish the Fate of Missing 

Persons, and to Assist Their Families, (ICRC, 2007), p. 155. 
32 Supra Note 15, p. 36. 
33  Andreu-Guzman Federico, “The Draft International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearances,” in The Review/International Commission of Jurists (2001), p. 76. 
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2.1.2.1 การคุ.มครองบุคคลท่ีถูกทรมานหรือถูกกระทำให.สูญหาย 

บุคคลท่ีถูกทรมานหรือกระทำให;สูญหาย เป_นผู;ท่ีได;รับผลกระทบด;านสิทธิมนุษยชนโดยตรงจากการ

ทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย โดยมีกรอบความคิดด;านสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวข;อง ดังต<อไปน้ี 

1) สิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของรcางกาย 

บุคคลที่ถูกทรมานหรือถูกกระทำให;สูญหายย<อมได;รับผลกระทบต<อสิทธิในเสรีภาพและความ

ปลอดภัยของร<างกาย โดยกติกา ICCPR บัญญัติไว;ชัดเจนในข;อ 9(1) ว<า “บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความ

ปลอดภัยของร<างกาย บุคคลจะถูกจับกุมโดยอำเภอใจมิได; บุคคลจะถูกจำกัดเสรีภาพของตนมิได; ยกเว;นโดยเหตุ

และโดยเป_นไปตามกระบวนการที่บัญญัติไว;ในกฎหมาย”34 และในข;อ 10(1) ว<า “บุคคลทั้งปวงที่ถูกจำกัดเสรีภาพ

ต;องได;รับการประติบัติด;วยความมีมนุษยธรรม และความเคารพในศักดิ์ศรีแต<กำเนิดแห<งความเป_นมนุษย,”35 โดย

ผู;วิจัยจะแยกอธิบายเป_น 2 ส<วน ดังน้ี 

สิทธิในเสรีภาพของร<างกาย (Right to Liberty of a Person) ทำหน;าที ่ประกันเสรีภาพของ

ร<างกายบุคคลในลักษณะที ่ตีความอย<างแคบที ่สุด คือ เสรีภาพในการเคลื ่อนไหวเนื ้อตัวร<างกาย (Bodily 

Movement)36 โดยสิทธิในเสรีภาพของร<างกายสามารถถูกกระทบได;จากการที่บุคคลถูกกระทำการใด ๆ โดยมิ

ชอบด;วยกฎหมายเพ่ือมิให;สามารถเคล่ือนไหวร<างกายได; เช<น การถูกจับกุมหรือคุมขังโดยอำเภอใจ37 การถูกดำเนิน

คดีอาญาโดยมิชอบด;วยกฎหมาย38 หรือการปฏิบัติต<อบุคคลที่ถูกคุมขังที่ไม<เป_นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำ39 ในกรณี

การทรมาน บุคคลที่ถูกทรมานมักถูกจับมัดหรือสั่งมิให;เคลื่อนไหวร<างกายเป_นเวลานานเพื่อให;ร<างกายเกิดความล;า 

หรือที่เรียกว<า Stress Position ดังที่เคยมีตัวอย<าง เช<น การใช;เทคนิค Wall Standing ด;วยการสั่งให;บุคคลกาง

แขนเหนือศีรษะ กางขากว;าง พร;อมให;ยื่นเขย<งขาเป_นเวลานาน40 ส<วนกรณีการกระทำให;บุคคลสูญหายนั้น แม;มิ

อาจพิสูจน,ให;แน<ชัดได;ว<าบุคคลนั้นถูกจำกัดเสรีภาพในการเคลื่อนไหวร<างกาย แต<ก็อาจอนุมานได;ว<าการที่บุคคลน้ัน

สูญหายไปก็เป_นเพราะถูกคุมขังในสถานที่แห<งหนึ่งก็ได; ซึ่งในบริบทนี้สอดคล;องกับหลักการที่บุคคลไม<พึงถูกจับกุม

หรือคุมขังโดยอำเภอใจ ทั้งนี้ การตีความคำว<า “อำเภอใจ” (Arbitrary) ควรกระทำในลักษณะกว;างและควร

คำนึงถึงลักษณะท่ี “ไม<เหมาะสม อยุติธรรม คาดหมายไม<ได; และไม<เป_นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย”41 ดังน้ัน 

 
34 Supra Note 11, ICCPR, Art. 9(1). 
35 Ibid, ICCPR, Art. 10(1). 
36 Manfred Nowak, United Nations Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary, (Kehl 2nd ed., 2005), p. 

212, para. 3. 
37 Supra Note 11, ICCPR, Art. 9(1). 
38 Ibid, ICCPR, Art. 14. 
39 Ibid, ICCPR, Art. 10. 
40 Ireland v. The United Kingdom, 5310/71, Council of Europe: European Court of Human Rights, (1977), para. 96. 
41 Mukong v. Cameroon, Communication No. 458/1991, UN Human Rights Committee (HRC), (1994), para. 9.8. 
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การจับกุมหรือคุมขังท่ีมีลักษณะอำเภอใจ คือ การจับกุมหรือคุมขังที่ไม<เป_นไปตามกระบวนการและเหตุผลที่ชอบ

ด;วยกฎหมายตามที่กฎหมายภายในกำหนด ซึ่งเป_นการกำหนดโดยจากการที่อนุวัติการให;เป_นไปตามมาตรฐานทาง

กฎหมายระหว<างประเทศ42 ตัวอย<างที่พบเห็นได;บ<อยในกรณีการกระทำให;บุคคลสูญหาย คือ การจับกุมหรือคุมขัง

บุคคลใดที่ไม<เป_นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อได;ว<าเป_นไปเพื่อปราบปรามการ

แสดงความคิดเห็นทางการเมืองของฝ�ายตรงข;าม43 ด;วยเหตุนี ้ เมื ่อพิจารณาประกอบกับพันธกรณีด;านสิทธิ

มนุษยชนในเชิงรูปแบบของรัฐ ประเทศไทยโดยหน<วยงานหรือตัวแทนของรัฐ จึงมีพันธกรณีในการเคารพสิทธิใน

เสรีภาพของร<างกายด;วยการไม<กระทำการใด ๆ ที่ส<งผลเป_นการทรมานหรือการกระทำให;บุคคลสูญหาย ตลอดจน

มีพันธกรณีในการคุ;มครองสิทธิในเสรีภาพของร<างกายด;วยการกระทำการใด ๆ เพื่อปLองกันมิให;บุคคลได;รับ

ผลกระทบจากการทรมานหรือการกระทำให;บุคคลสูญหายที่กระทำโดยเอกชน และมีพันธกรณีในการออก

มาตรการหรือดำเนินการต<าง ๆ เพ่ือเติมเต็มให;บุคคลสามารถอุปโภคสิทธิในเสรีภาพของร<างกายได;  

สำหรับสิทธิในความปลอดภัยของร<างกาย (Right to Security of a Person) เป_นสิทธิท่ีมีลักษณะ

และเนื้อหาที่เกี่ยวโยงกับสิทธิในเสรีภาพของร<างกายอย<างมาก จนมีความเห็นขององค,คณะบางแห<ง เช<น ศาลสิทธิ

มนุษยชนแห<งยุโรป ท่ีเห็นว<าไม<สามารถแยกสิทธิทั ้งสองออกจากกันได;44 อย<างไรก็ดี คณะกรรมาธิการสิทธิ

มนุษยชน (Human Rights Committee) ได;รับรองว<า สิทธิในความปลอดภัยของร<างกายเป_นสิทธิท่ีสามารถแยก

พิจารณาได; และหมายถึงพันธกรณีของรัฐท่ีจะคุ;มครองศักด์ิศรีในเน้ือตัวร<างกายของบุคคล ด;วยการดำเนินการหรือ

ออกมาตรการต<าง ๆ เพื่อมิให;รัฐหรือเอกชนกระทำการใด ๆ อันเป_นผลให;เกิดการละเมิดต<อศักดิ์ศรีในเนื้อตัว

ร<างกายของบุคคล45 ดังน้ัน ประเทศไทยจึงมีพันธกรณีในการเคารพและคุ;มครองสิทธิในความปลอดภัยของร<างกาย

บุคคลในลักษณะดังกล<าวด;วย  

2) สิทธิท่ีจะมีชีวิต 

บุคคลที่ถูกทรมานหรือถูกกระทำให;สูญหายอาจได;รับผลกระทบต<อสิทธิที่จะมีชีวิต โดยกติกา 

ICCPR บัญญัติไว;ชัดเจนในข;อ 6 ว<า “มนุษย,ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตมาแต<กำเนิด สิทธินี้ต;องได;รับการคุ;มครองโดย

กฎหมาย บุคคลจะต;องไม<ถูกทำให;เสียชีวิตโดยอำเภอใจ”46  

สิทธิที่จะมีชีวิต (Right to Life) ได;รับการยอมรับว<าเป_นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่สุดที่บรรจุไว;ใน

ตราสารระหว<างประเทศด;านสิทธิมนุษยชน เนื่องจากความสามารถในการอุปโภคสิทธิที่จะมีชีวิตเป_นปeจจัยพื้นฐาน

 
42 Supra Note 15, p. 444. 
43 Sarma v. Sri Lanka, Communication No.950/2000, UN Human Rights Committee (HRC), (2000), para. 9.4. 
44 Supra Note 30, para. 123. 
45 Mojica v. Dominican Republic, Communication No.449/1991, UN Human Rights Committee (HRC), (1991), paras 5.3-5.4. 
46 Supra Note 11, ICCPR, Art. 6. 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ2 “บทบัญญัติทางกฎหมายเพื่อการป@องกนัและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหFบุคคลสญูหาย” สถาบันพระปกเกลFา 

 

 22 

ในการที่มนุษย,คนหนึ่งจะสามารถอุปโภคสิทธิมนุษยชนด;านอื่น ๆ ได;47 โดยสิทธิที่จะมีชีวิต คือ สิทธิของบุคคลใน

การไม<ถูกพรากชีวิตไปอย<างอำเภอใจ และสามารถดำรงชีวิตอยู<โดยปราศจากเงื่อนไขใด ๆ ที่อาจส<งผลกระทบต<อ

ความสามารถในการดำรงชีวิตอยู< เช<น ไม<ถูกฆ<าหรือทำให;ตกอยู<ในสถานการณ,ที่ก<อให;เกิดความยากลำบากหรือ

ความทนทุกข,ทรมานในการดำรงชีวิต อย<างไรก็ดี แม;สิทธิที่จะมีชีวิตสามารถถูกจำกัดได;ด;วยเงื่อนไขบางประการ 

เช<น การสังหารหรือวิสามัญฆาตกรรมบุคคลอันเป_นผลมาจากปฏิบัติการเพื่อจับกุมหรือปLองกันมิให;บุคคลน้ัน

หลบหนี หรือเพื่อปราบปรามการก<อจลาจล48 แต<การจำกัดเช<นว<าจะต;องตั้งอยู<บนพื้นฐานของวัตถุประสงค,ที่ชอบ

ด;วยกฎหมายและต;องได;สัดส<วนอย<างย่ิงกับพฤติการณ, เพ่ือให;เป_นไปตามวัตถุประสงค,ดังกล<าวเท<าน้ัน49  

ในกรณีการทรมาน บุคคลที่ถูกทรมานอาจถูกกระทำด;วยวิธีการต<าง ๆ ที่ส<งผลกระทบในระยะยาว

ต<อร<างกายและจิตใจ เช<น การสั่งให;อดนอน หรือการถูกจำกัดการให;อาหาร50 ซึ่งการกระทำเหล<านี้เป_นการสร;าง

เงื่อนไขที่ทำให;การดำรงชีวิตของบุคคลที่ถูกทรมานเป_นไปอย<างยากลำบากและอาจส<งผลให;บุคคลนั้นเสียชีวิตใน

เวลาต<อมาได; ส<วนกรณีการกระทำให;บุคคลสูญหายนั้น แม;มิอาจพิสูจน,ให;แน<ชัดได;ว<าบุคคลนั้นมีสภาพชีวิตความ

เป_นอยู<อย<างไรหรือเสียชีวิตไปแล;วหรือไม< แต<ก็อาจอนุมานได;ว<าการที่บุคคลนั้นหายสาบสูญไปก็เป_นเพราะได;

เสียชีวิตลงแล;ว ซึ่งสอดคล;องกับหลักการที่บุคคลไม<พึงถูกพรากชีวิตไปอย<างอำเภอใจ ด;วยเหตุนี้ เมื่อพิจารณา

ประกอบกับพันธกรณีด;านสิทธิมนุษยชนในเชิงรูปแบบของรัฐ ประเทศไทยโดยหน<วยงานหรือตัวแทนของรัฐ มี

พันธกรณีในการเคารพสิทธิที่จะมีชีวิตด;วยการไม<กระทำการใด ๆ ที่ส<งผลเป_นการทรมานหรือการกระทำให;บุคคล

สูญหายจนทำให;บุคคลเสียชีวิต ตลอดจนมีพันธกรณีในการคุ;มครองสิทธิในเสรีภาพของร<างกายด;วยการกระทำการ

ใด ๆ เพื่อปLองกันมิให;บุคคลได;รับผลกระทบจากการทรมานหรือการกระทำให;บุคคลสูญหายจนเสียชีวิตที่กระทำ

โดยเอกชน และรวมไปถึงการไม<สร;างข;อจำกัดหรือกำหนดเหตุยกเว;นความผิดหรือเหตุยกเว;นโทษที่มีลักษณะกว;าง

จนส<งผลให;การดำเนินคดีผู;กระทำความผิดเป_นไปได;ยาก51 นอกจากน้ี ประเทศไทยมีพันธกรณีในการออกมาตรการ

หรือดำเนินการต<าง ๆ เพื่อเติมเต็มให;บุคคลสามารถอุปโภคสิทธิที่จะมีชีวิตได; เช<น การดำเนินคดีผู;กระทำความผิด 

หรือการอบรมบุคลากรของรัฐให;มีความรู;ความเข;าใจมาตรฐานด;านสิทธิมนุษยชน52 เพื่อมิให;กระทำการใด ๆ ใน

ลักษณะท่ีเป_นการทรมานหรือถูกกระทำให;สูญหายจนอาจทำให;บุคคลเสียชีวิตได;  

 
47 Cakici v. Turkey, App No 23657/94, Council of Europe: European Court of Human Rights, (1999), para. 86. 
48 Supra Note 15, p. 276. 
49 Ilhan v. Turkey, App No 22277/93, Council of Europe: European Court of Human Rights, (2000), para. 74. 
50 Supra Note 40, para. 96. 
51 Supra Note 15, p. 291. 
52 United Nations Human Rights Committee (HRC), General Comment No. 6, The Right to Life, 1982, para. 5. 
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3) สิทธิท่ีจะได.รับการยอมรับวcาเปfนบุคคลตามกฎหมาย 

บุคคลที่ถูกทรมานหรือถูกกระทำให;สูญหายย<อมได;รับผลกระทบต<อสิทธิที่จะได;รับการยอมรับว<า

เป_นบุคคลตามกฎหมาย โดยกติกา ICCPR บัญญัติไว;ชัดเจนในข;อ 16 ว<า “บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะได;รับการยอมรับ

ว<าเป_นบุคคลตามกฎหมาย”53 

สิทธิที ่จะได;ร ับการยอมรับว<าเป_นบุคคลตามกฎหมาย (Right to Recognition of a Person 

Before the Law) เป_นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอีกสิทธิหนึ่งที่เกี่ยวข;องกับการดำรงอยู<ของบุคคล54 เนื่องจาก

ระบบกฎหมายต<าง ๆ มักกำหนดให;การมีสถานะตามกฎหมายของบุคคล เป_นเงื่อนไขเบ้ืองต;นในการที่บุคคลหน่ึง

จะได;รับความคุ;มครองจากรัฐและมีความสามารถที่จะอุปโภคสิทธิมนุษยชน อื่น ๆ ได;55 ในอดีตพบว<ามีเหตุการณ,

จำนวนมากท่ีมีการกระทำในลักษณะท่ีปฏิเสธการมีสถานะตามกฎหมายของบุคคล เช<น การเอาบุคคลลงเป_นทาส 

การเหยียดสีผิว หรือการนำตัวบุคคลไปเป_นนักโทษในค<ายกักกัน ซึ่งบุคคลที่ตกอยู<ในสภาพดังกล<าวล;วนไม<มีสถานะ

ตามกฎหมายในฐานะที่เป_นบุคคล แต<มีสถานะเป_นเพียงทรัพย,สินหรือสถานะอื่น ๆ เท<านั้น56 นอกจากนี้ การท่ี

บุคคลหน่ึงต;องตกอยู<ในสถานะที่เป_นคนไร;สัญชาติ กล<าวคือ ไม<อาจถือสัญชาติใดได;เพราะมิได;รับการยอมรับว<าเป_น

คนชาติของรัฐใดเลย ก็อาจทำให;การเข;าถึงการอุปโภคสิทธิมนุษยชนของบุคคลนั้นถูกจำกัดได; ดังนั้น การที่บุคคล

หนึ่งได;รับการยอมรับว<าเป_นบุคคลตามกฎหมาย จะทำให;บุคคลนั้นมีสถานะเป_น “ผู;ทรงสิทธิและหน;าที่” (Bearer 

of Rights and Duties)57 ท้ังน้ี Hannah Arendt ผู;เขียนหนังสือ The Origin of Totalitarianism ได;สรุปไว;อย<าง

น<าสนใจว<า สิทธิที่จะได;รับการยอมรับว<าเป_นบุคคลตามกฎหมาย คือ “สิทธิในการที่จะมีสิทธิ” (Rights to Have 

Rights)58  

ในกรณีการทรมาน บุคคลที่ถูกทรมานมักไม<อยู<ในสถานะที่จะอุปโภคสิทธิมนุษยชนใด ๆ ในฐานะท่ี

เป_นมนุษย,คนหนึ่งได; เพราะต;องตกอยู<ภายใต;การควบคุมหรือการสั่งการของผู;ทรมานและอาจไม<ได;รับการยอมรับ

ว<าเป_นบุคคลตามกฎหมายอีกต<อไป ส<วนกรณีการกระทำให;บุคคลสูญหายนั้น แม;มิอาจพิสูจน,ให;แน<ชัดได;ว<าบุคคล

นั้นมีสภาพชีวิตความเป_นอยู<อย<างไรหรือเสียชีวิตไปแล;วหรือไม< แต<การที่บุคคลสูญหายไปก็อาจทำให;บุคคลน้ัน

ได;รับการสันนิษฐานว<าได;ถึงแก<ความตายแล;ว ส<งผลให;บุคคลนั้นไม<ได;รับการยอมรับว<าเป_นบุคคลตามกฎหมายอีก

ต<อไป ในเรื่องนี้ ประมวลกฎหมายแพ<งและพาณิชย,ของไทยวางหลักไว;ว<า หากบุคคลใดได;ไปจากภูมิลำเนาหรือถ่ิน

ที่อยู< และไม<มีใครรู;แน<ว<าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู<หรือไม<ตลอดระยะเวลา 5 ป§ ผู;มีส<วนได;เสียหรือพนักงานอัยการจะ

 
53 Supra Note 11, ICCPR, Art. 16. 
54 Supra Note 18, p. 83. 
55 Supra Note 36, p. 369, para. 1 
56 Ibid, para. 2. 
57 Ibid, para. 2. 
58 Hannah Arendt, The Origin of Totalitarianism (Harcourt, Brace, Jovanovich), 1973), p. 420. 
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ร;องขอให;ศาลสั่งให;บุคคลนั้นเป_นบุคคลสาบสูญได;59 ผลของการที่เป_นบุคคลสาบสูญ คือ กฎหมายสันนิษฐานว<า

บุคคลนั้นถึงแก<ความตายแล;ว ด;วยเหตุนี้ เมื่อพิจารณาประกอบกับพันธกรณีด;านสิทธิมนุษยชนในเชิงรูปแบบของ

รัฐ ประเทศไทยโดยหน<วยงานหรือตัวแทนของรัฐ มีพันธกรณีในการเคารพสิทธิที่จะได;รับการยอมรับว<าเป_นบุคคล

ตามกฎหมายด;วยการไม<กระทำการใด ๆ ที่ส<งผลเป_นการทรมานหรือการกระทำให;บุคคลสูญหายจนทำให;บุคคลไม<

อาจอุปโภคสิทธิมนุษยชนได; ตลอดจนมีพันธกรณีในการออกมาตรการหรือดำเนินการต<าง ๆ เพื่อเติมเต็มให;บุคคล

สามารถอุปโภคสิทธิที่จะได;รับการยอมรับว<าเป_นบุคคลตามกฎหมายได; เช<น การดำเนินคดีผู;กระทำความผิด หรือ

การอบรมบุคลากรของรัฐให;มีความรู;ความเข;าใจมาตรฐานด;านสิทธิมนุษยชน60 ตลอดจนจัดให;มีกระบวนการเพ่ือ

จดทะเบียนบุคคลและออกเอกสารเพ่ือเป_นหลักฐานรับรองสถานะตามกฎหมายของบุคคล61 

2.1.2.2 การคุ.มครองบุคคลท่ีได.รับความทุกขhทรมานจากภัยอันเปfนผลโดยตรงจากการ

ทรมานหรือการกระทำให.บุคคลสูญหาย 

นอกจากบุคคลที่ถูกทรมานหรือถูกกระทำให;สูญหายจะเป_นผู;ที่ได;รับผลกระทบจากการทรมานและ

การกระทำให;บุคคลสูญหายแล;ว บุคคลอื่น เช<น ครอบครัวหรือญาติของบุคคลนั้น ก็อาจได;รับความทุกข,ทรมานอัน

เป_นผลโดยตรงจากการทรมานหรือการบังคับให;หายสาบสูญเช<นกัน การคุ;มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่มิได;

เป_นผู;ได;รับผลกระทบโดยตรงเป_นแนวคิดใหม<ท่ีพัฒนามาจากคำพิพากษาหรือความเห็นต<าง ๆ ของนักวิชาการและ

องค,การระหว<างประเทศ โดยมีกรอบความคิดด;านสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวข;อง ดังต<อไปน้ี 

1) สิทธิท่ีจะไมcถูกแทรกแซงความเปfนสcวนตัวและชีวิตครอบครัว 

ครอบครัวหรือญาติของบุคคลที่ถูกทรมานหรือบังคับให;หายสาบสูญอาจได;รับผลกระทบต<อสิทธิท่ี

จะไม<ถูกแทรกแซงความเป_นส<วนตัวและชีวิตครอบครัว โดยกติกา ICCPR บัญญัติไว;ชัดเจนในข;อ 17(1) ว<า “บุคคล

จะถูกแทรกแซงความเป_นส<วนตัว ครอบครัว เคหสถาน หรือการติดต<อสื่อสารโดยพลการหรือไม<ชอบด;วยกฎหมาย

มิได; และจะถูกลบหลู<เกียรติและช่ือเสียงโดยไม<ชอบด;วยกฎหมายมิได;”62 

สิทธิที ่จะไม<ถูกแทรกแซงความเป_นส<วนตัวและชีวิตครอบครัว (Right to Privacy and Family 

Life) ทำหน;าที่ประกันสิทธิของครอบครัวในฐานะที่เป_นหน<วยทางสังคมที่สำคัญที่สุดหน<วยหนึ่ง ให;พ;นจากการถูก

แทรกแซงจากรัฐโดยอำเภอใจหรือโดยมิชอบด;วยกฎหมาย (Arbitrary or Unlawful Interference)63 ทั ้งน้ี 

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน อธิบายคำว<า “โดยอำเภอใจ” ว<าต;องมีลักษณะที่แสดงให;เห็นถึงความอยุติธรรม 

 
59 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย2 มาตรา 61. 
60 Supra Note 52. 
61 Monaco v. Argentina, Communication No. 400/1990, UN Human Rights Committee (HRC), (1990), paras 10.2. 
62 Supra Note 11, ICCPR, Art. 17(1). 
63 Ucar v. Turkey, App No 52392/99, Council of Europe: European Court of Human Rights, (2006), para. 133. 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ2 “บทบัญญัติทางกฎหมายเพื่อการป@องกนัและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหFบุคคลสญูหาย” สถาบันพระปกเกลFา 

 

 25 

การคาดหมายไม<ได; และไม<มีเหตุผลรองรับ64 และคำว<า “โดยมิชอบด;วยกฎหมาย” ว<าต;องไม<มีกฎหมายรองรับการ

แทรกแซงดังกล<าว65 นอกจากนี้ การละเมิดสิทธิที่จะไม<ถูกแทรกแซงความเป_นส<วนตัวและชีวิตครอบครัว สามารถ

เกิดขึ้นได;ใน 4 บริบทตามที่กติกา ICCPR ได;ระบุ กล<าวคือ 1) ความเป_นส<วนตัว 2) ชีวิตครอบครัว 3) เคหสถาน 

และ 4) การติดต<อส่ือสาร  

ในกรณีการทรมาน ครอบครัวหรือญาติของบุคคลที่ถูกทรมานอาจได;รับผลกระทบจากการถูก

เป�ดเผยข;อมูลของครอบครัวและการถูกห;ามมิให;ติดต<อส่ือสารกับบุคคลท่ีถูกทรมาน66 ตลอดจนการท่ีเกียรติยศและ

ศักดิ์ศรีของครอบครัวในบางวัฒนธรรมอาจถูกทำลายลงเพราะบุคคลในครอบครัวถูกนำไปทรมาน67 ส<วนกรณีการ

กระทำให;บุคคลสูญหายนั้น แม;มิอาจพิสูจน,ให;แน<ชัดได;ว<าบุคคลนั้นมีสภาพชีวิตความเป_นอยู<อย<างไรหรือเสียชีวิตไป

แล;วหรือไม< แต<การที่บุคคลถูกกระทำให;สูญหายไปก็อาจทำให;ครอบครัวหรือญาติของบุคคลที่ถูกกระทำให;สูญ

หายไปน้ันต;องดำเนินชีวิตอย<างหวาดกลัวหรือหวาดระแวง โดยเฉพาะอย<างย่ิงเม่ือข;อมูลของสมาชิกในครอบครัวถูก

เป�ดเผยออกไป หรือการที่มีเจ;าหน;าที่หรือบุคคลอื่นใดล<วงล้ำเข;ามาในเคหสถานเพื่อค;นหาบุคคลท่ีถูกกระทำให;สูญ

หายไป หรือแม;กระทั่งการที่ไม<สามารถติดต<อสื่อสารกับบุคคลที่ถูกกระทำให;สูญหายได;เนื่องจากไม<ทราบชะตา

กรรมและช<องทางติดต<อ68 ด;วยเหตุนี้ เมื่อพิจารณาประกอบกับพันธกรณีด;านสิทธิมนุษยชนในเชิงรูปแบบของรัฐ 

ประเทศไทยโดยหน<วยงานหรือตัวแทนของรัฐ มีพันธกรณีในการเคารพสิทธิที่จะไม<ถูกแทรกแซงความเป_นส<วนตัว

และชีวิตครอบครัวของครอบครัวหรือญาติของบุคคลที่ถูกทรมานหรือถูกกระทำให;สูญหายด;วยการงดเว;นไม<กระทำ

การใด ๆ ท่ีมีลักษณะเป_นการแทรกแซงโดยอำเภอใจและโดยมิชอบด;วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการแทรกแซงการ

ติดต<อสื่อสารระหว<างบุคคลในครอบครัว69 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีพันธกรณีในการคุ;มครองมิให;เกิดการ

แทรกแซงเช<นว<าโดยเอกชน70 และมีพันธกรณีในการออกมาตรการหรือดำเนินการต<าง ๆ เพื่อเติมเต็มให;ทุกฝ�าย

สามารถอุปโภคสิทธิที่จะไม<ถูกแทรกแซงความเป_นส<วนตัวและชีวิตครอบครัวได;ดียิ่งขึ้น เช<น การจัดให;มีมาตรการ

ทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพเพื่อปLองกันและคุ;มครองมิให;ครอบครัวหรือญาติของบุคคลที่ถูกทรมานหรือถูก

กระทำให;สูญหายได;รับผลกระทบจากการถูกแทรกแซงความเป_นส<วนตัว ชีวิตครอบครัว เคหสถาน หรือการ

ติดต<อส่ือสาร 

 
64 Supra Note 36, p. 383, para. 12. 
65 Ibid, p. 382, para. 11. 
66 Ovey Clare and White Robin C.A., The European Convention on Human Rights, (Oxford, New York, Auckland, 4th ed., 

2006), p. 278. 
67 Ibid, p. 249. 
68 Supra Note 15, p. 103. 
69 Ibid, p. 104. 
70 Moldovan v. Romania, App No 41138/98 and 64320/01, Council of Europe: European Court of Human Rights, (2005), 

para. 109. 
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2) สิทธิท่ีจะรู.ความจริง 

ครอบครัวหรือญาติของบุคคลที่ถูกทรมานหรือถูกกระทำให;สูญหายอาจได;รับผลกระทบจากการท่ี

ไม<สามารถรู;ความจริงได;ว<าชะตากรรมหรือสภาพของบุคคลในครอบครัวนั้นเป_นอย<างไร โดยกติกา ICCPR มีข;อบท

ที่ใกล;เคียงเรื่องนี้คือข;อ 19(2) ซึ่งเป_นข;อบทที่กล<าวถึงเสรีภาพในการแสดงออก ว<า “บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพ

แห<งการแสดงออก สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพที่จะแสวงหา รับและเผยแพร<ข;อมูลข<าวสารและความคิดทุกประเภทโดย

ไม<คำนึงถึงพรมแดน ทั้งนี้ ไม<ว<าด;วยวาจา เป_นลายลักษณ,อักษรหรือการตีพิมพ, ในรูปของศิลปะหรือโดยอาศัยส่ือ

ประการอ่ืนตามท่ีตนเลือก”71  

สิทธิที่จะรู;ความจริง (Right to the Truth) เป_นสิทธิมนุษยชนที่ยังคงได;รับการถกเถียงว<าเป_นสิทธิ

เดียวกันกับสิทธิที่จะรู;ข<าวสาร (Right to Know) ตามที่กติกา ICCPR รับรองหรือไม< เพราะสิทธิที่จะรู;ความจริงน้ัน

มีแนวคิดและบริบทที่เกี่ยวข;องกับการรู;ความเป_นไปของบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย<างร;ายแรง ในเรื่องน้ี 

สำนักงานข;าหลวงใหญ<ด;านสิทธิมนุษยชนแห<งสหประชาชาติได;รับรองว<าสิทธิที่จะรู;ความจริงคือ “สิทธิที่มิอาจ

แบ<งแยกได;ในการที ่จะรู ;ความจริงอันเกี ่ยวข;องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย<างร;ายแรงและการละเมิด

อาชญากรรมร;ายแรงภายใต;กฎหมายระหว<างประเทศ”72 ซึ่งสอดคล;องกับหลักการภายใต;กฎหมายมนุษยธรรม

ระหว<างประเทศที่ว<าครอบครัวมีสิทธิที่จะรู;ความจริงเกี่ยวกับชะตากรรมของบุคคลในครอบครัวที่ได;รับผลกระทบ

จากการขัดกันทางอาวุธ73 และหลักการเกี่ยวกับผู;พลัดถิ่น (Internally Displaced Person) ที่ว<าผู;พลัดถิ่นมีสิทธิท่ี

จะรู;ความจริงว<าครอบครัวหรือญาติของตนมีชะตากรรมอย<างไรหรือดำรงชีวิตอยู< ณ ท่ีใด74 

ในกรณีการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย ครอบครัวหรือญาติของบุคคลที่ถูกทรมานหรือ

ถูกกระทำให;สูญหายมีสิทธิที่จะรู;ความจริงว<าชะตากรรมหรือสภาพของบุคคลในครอบครัวนั้นเป_นอย<างไร ซ่ึง

สอดคล;องกับอนุสัญญา CED75 และกลุ<มหลักการว<าด;วยการคุ;มครองและส<งเสริมสิทธิมนุษยชนผ<านการกระทำท่ี

ต<อต;านการได;รับยกเว;นโทษ (The Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights 

through Action to Combat Impunity) ที่รับรองว<าเหยื่อและครอบครัวของเหยื่อมีสิทธิที่ไม<อาจพรากไปได; 

(Imprescriptible Right) ในการที่จะรู;ความจริงเกี่ยวกับพฤติการณ,ที่มีการละเมิด ตลอดจนชะตากรรมของเหย่ือ

 
71 Supra Note 11, ICCPR, Art. 19(2). 
72 United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), Promotion and Protection of Human Rights: Study on the 

Right to the Truth, Report of the Office of the United Nations High Commissioner on Human Rights, UN Doc E/CN.4/2006/91 

(2006) 
73 International Committee of the Red Cross (ICRC), Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, 

and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 1125 UNTS 3 (1977), Art. 32. 
74  United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), Guiding Principles on Internal Displacement, UN Doc 

E/CN.4/1998/53Add.2 (1998), Principle 16. 
75 Supra Note 13, CED, Art. 24(2). 
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ในกรณีที่มีการเสียชีวิตหรือสูญหาย ไม<ว<าจะอยู<ในขั้นตอนใดของกระบวนการทางกฎหมาย76 ด;วยเหตุนี้ เม่ือ

พิจารณาประกอบกับพันธกรณีด;านสิทธิมนุษยชนในเชิงรูปแบบของรัฐ ประเทศไทยโดยหน<วยงานหรือตัวแทนของ

รัฐ มีพันธกรณีในการเคารพสิทธิที่จะรู;ความจริงด;วยการไม<กีดขวางการใช;สิทธิที่จะรู;ความจริงของครอบครัวหรือ

ญาติของบุคคลที่ถูกทรมานหรือถูกกระทำให;สูญหาย และในขณะเดียวกันก็มีพันธกรณีในการอำนวยความสะดวก

หรือมีมาตรการใด ๆ ที่ช<วยให;ได;รู;ความจริงเกี่ยวกับชะตากรรมหรือสภาพของบุคคลในครอบครัว เพื่อเติมเต็มให;

ครอบครัวหรือญาติของบุคคลดังกล<าวสามารถอุปโภคสิทธิท่ีจะรู;ความจริงได;ดีย่ิงข้ึน 

 

2.2 แนวคิดทฤษฎีภายใตFกรอบการปcองกันและปราบปรามดFวยกฎหมายอาญา 

กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่บัญญัติว<า “การกระทำหรือไม<กระทำการอย<างใดเป_นความผิดและกำหนด

โทษที่จะลงแก<ผู;กระทำความผิดไว;ด;วย”77 และรวมถึง “วิธีการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการบังคับทางอาญา

อื่น”78 จากข;อความนี้แสดงให;เห็นว<ากฎหมายอาญามีวัตถุประสงค,เพื่อกำหนดว<าการกระทำใดเป_นความผิดในทาง

อาญาและเพื่อกำหนดโทษซ่ึงเป_นสภาพบังคับให;แก<ผู;ที่กระทำความผิด79 อย<างไรก็ดี เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค,ของ

กฎหมายอาญาดังกล<าวประกอบกับแนวคิดด;านสิทธิมนุษยชน สามารถอธิบายเพิ่มเติมได;ว<า กฎหมายอาญาเป_น

กฎหมายที่มุ<งประสานความมุ<งหมาย 2 ประการเข;าด;วยกัน คือ การธำรงไว;ซึ่งความสงบเรียบร;อยของบ;านเมือง

และการคุ;มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลให;ปราศจากการละเมิดโดยการใช;อำนาจเกินควรของรัฐ ดังนั้น กฎหมาย

อาญาจึงทำหน;าท่ีจำกัดขอบเขตการใช;อำนาจของรัฐผ<านกฎหมายอาญา โดยรัฐจะต;องมีวัตถุประสงค,และเหตุผล

อันสมควรที่จะบัญญัติว<าการกระทำใดเป_นความผิดในทางอาญาและรูปแบบโทษที่จะลงจะเป_นแบบใด80 และทำ

หน;าที่ประกันและคุ;มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลเพื่อมิให;บุคคลใดต;องรับผิดหรือรับโทษในทางอาญาหากมิได;มี

กฎหมายอาญาใดบัญญัติไว;ก<อนแล;ว81  

การศึกษาแนวคิดทฤษฎีการทรมานและการบังคับให;หายสาบสูญภายใต;กรอบการปLองกันและปราบปราม

ด;วยกฎหมายอาญา มีความจำเป_นเนื ่องจากอนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED ต<างกำหนดให;รัฐภาคีต;อง

กำหนดให;การกระทำการทรมานและการบังคับให;หายสาบสูญเป_นความผิดอาญาและมีโทษทางอาญาภายใต;

 
76 United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), Principles to Combat Impunity, UN Doc E/CN.4/2005/102/Add 

(2005), Principle 4. 
77 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, กฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป, หนFา 1. 
78 คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป, หนFา 49. 
79 คณพล จันทน2หอม, รากฐานกฎหมายอาญา, หนFา 51-52. 
80 George P. Fletcher, Rethinking Criminal Law (Oxford University Press, 2000), p. xix. 
81 Lindsay Farmer, The Boundaries of the Criminal Law: Criminal Law, Legal Theory and History (Cambridge University 

Press, 2010), p. 5. 
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กฎหมายภายในของตน โดยอนุสัญญา CAT บัญญัติไว;ในข;อ 4 ว<า “ให;รัฐภาคีแต<ละรัฐประกันว<าการกระทำทรมาน

ทั้งปวงเป_นความผิดตามกฎหมายอาญาของตน ให;ใช;หลักการเดียวกันนี้บังคับสำหรับการพยายามกระทำการ

ทรมาน และสำหรับการกระทำโดยบุคคลใดที่เป_นการสมรู;ร<วมคิด หรือการมีส<วนร<วมในการทรมานด;วย”82 และ 

“ให;รัฐภาคีแต<ละรัฐทำให;ความผิดเหล<านี้เป_นความผิดที่มีโทษ ซึ่งมีระวางโทษที่เหมาะสมกับความร;ายแรงของการ

กระทำเหล<านั้น”83 ในขณะที่อนุสัญญา CED บัญญัติไว;ในข;อ 4 ว<า “ให;รัฐภาคีแต<ละรัฐต;องดำเนินมาตรการท่ี

จำเป_นเพื่อประกันว<าการบังคับให;หายสาบสูญเป_นฐานความผิดภายใต;กฎหมายอาญาของตน”84 และในข;อ 7(1) 

ว<า “ให;รัฐภาคีแต<ละรัฐต;องกำหนดให;การบังคับให;หายสาบสูญเป_นความผิดที่ลงโทษได;โดยมีบทลงโทษที่เหมาะสม 

และโดยคำนึงถึงความร;ายแรงอย<างย่ิงของความผิดดังกล<าว”85 

อย<างไรก็ดี เพื่อมิให;เกินขอบเขตการดำเนินงานของรายงานวิจัยฉบับนี้ และเนื่องจากได;มีรายงานวิจัยท่ี

ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข;องกับการกำหนดความผิดและโทษในทางอาญาอย<างละเอียดแล;ว86 ผู;วิจัยจะขอสรุปทฤษฎีท่ี

เก่ียวข;องในเรื่องน้ีอย<างย<อ ในฐานะท่ีเป_นกรอบการปLองกันและปราบปรามการทรมานหรือการกระทำให;บุคคลสูญ

หาย ดังน้ี 

2.2.1 การกำหนดความผิดในทางอาญา 

เนื ่องจากประเทศไทยมีพันธกรณีที ่จะต;องกำหนดให;การทรมานหรือการกระทำให;บุคคลสูญหายเป_น

ความผิดในทางอาญาอยู<แล;ว จึงไม<พึงต;องพิจารณาความเหมาะสมว<าการนำกฎหมายอาญามาใช;กับการปLองกัน

และปราบปรามการทรมานหรือการกระทำให;บุคคลสูญหายจะมีลักษณะเป_นการใช;กฎหมายอาญาเฟLอ 

(Overcriminalization) จนทำให;เกิดปeญหาในการบริหารงานยุติธรรมหรือไม< อย<างไรก็ดี การกำหนดการกระทำ

ดังกล<าวให;เป_นความผิดอาญานั้น ควรจะต;องจัดให;เป_นระบบและสอดคล;องกับความผิดอาญาอื่น87 และควร

คำนึงถึงหลักความถูกต;องตามกฎหมายด;วย ในเรื่องนี้ ได;เคยมีการนำหลักความถูกต;องตามกฎหมาย (Legality 

Principle) มาใช;ในการพิจารณาประกอบการกำหนดความผิดอาญาระหว<างประเทศภายใต;ธรรมนูญกรุงโรม

มาแล;ว โดยผู;ร<างเห็นตรงกันว<า อาชญากรรมภายใต;เขตอำนาจศาลอาญาระหว<างประเทศจะต;องได;รับการนิยาม

อย<างชัดเจน แน<นอน และเฉพาะเจาะจง เพื่อให;เป_นไปตามหลักความถูกต;องตามกฎหมาย88 นอกจากนี้ ในการ

 
82 Supra Note 12, CAT, Art. 4(1). 
83 Ibid, CAT, Art. 4(2). 
84 Supra Note 13, CED, Art. 4(2). 
85 Ibid, CED, Art. 7(1). 
86 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ2การกำหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย” (2560). 
87 คเณศ เต็งสุวรรณ2, วิทยานิพนธ2 เรื่อง “ป�ญหาการจัดระบบกฎหมายที่กำหนดความผิดอาญาในประเทศไทย”, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร2 

(2558). 
88 United Nations General Assembly, Report of the Preparatory Committee on the Establishment of an International 

Criminal Court (Vol.1), UN GAOR, 51th Session, Session Supplement No.22A (A/51/22) (1996), para. 52. 
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พิจารณาคดีของศาลอาญาระหว<างประเทศในคดี Lubanga ศาลได;อ;างถึงหลักความถูกต;องตามกฎหมายเพ่ือ

โต;แย;งข;อต<อสู;ของฝ�ายจำเลยที่ว<าจำเลย (Thomas Lubanga) ไม<อาจคาดหมายได;ว<าการใช;ทหารเด็กเป_นความผิด

อาญาโดยสภาพ โดยศาลได;กล<าวว<าศาลมิได;ละเมิดหลักความถูกต;องตามกฎหมายเนื่องจากศาลได;พิจารณา

พฤติการณ,แห<งคดีนี้บนพื้นฐานของกฎหมายลายลักษณ,อักษรที่รัฐภาคีได;เห็นชอบให;มีอยู<ในธรรมนูญกรุงโรมแล;ว

ในขณะท่ีมีการกระทำผิดเกิดข้ึน89 

ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรกำหนดให;การทรมานหรือการบังคับให;หายสาบสูญเป_นความผิดในทางอาญาใน

ลักษณะที่สอดคล;องกับหลักความถูกต;องตามกฎหมายซึ่งประกอบด;วยเงื่อนไข 4 ประการ คือ 1) ต;องบัญญัติเป_น

ลายลักษณ,อักษรให;เป_นความผิดในทางอาญา (Lex scripta) 2) ต;องไม<มีผลบังคับใช;ย;อนหลัง (Lex praevia) 3) 

ต;องกำหนดองค,ประกอบความผิดและโทษให;ชัดเจน (Lex certa) และ 4) ต;องตีความอย<างเคร<งครัด (Lex stricta) 

ดังน้ี 

2.2.1.1 ต.องบัญญัติเปfนลายลักษณhอักษรให.เปfนความผิดในทางอาญา 

หลัก Lex scripta ทำหน;าที่ห;ามการบังคับใช;กฎหมายอาญาที่มิได;บัญญัติไว;เป_นลายลักษณ,อักษร 

(Non-statutory) ไว;ก<อนแล;วในขณะที่มีการกระทำ ดังนั้น ในการกำหนดให;การทรมานหรือการบังคับให;หาย

สาบสูญเป_นความผิดในทางอาญา รัฐจะต;องบัญญัติเป_นลายลักษณ,อักษรให;การกระทำดังกล<าวเป_นความผิดภายใต;

กฎหมายอาญาเสียก<อนจึงจะสามารถเอาผิดผู;ที่กระทำการดังกล<าวได; ซึ่งตรงกับหลักการ nullum crimen sine 

lege หรือ “ไม<มีความผิดถ;าไม<มีกฎหมายกำหนด” โดยกติกา ICCPR ได;บัญญัติรับรองหลักการนี้ไว;ชัดเจนในข;อ 

15(1) ว<า “บุคคลย<อมไม<ต;องรับผิดทางอาญา เพราะกระทำหรืองดเว;นกระทำการใด ซึ่งในขณะที่กระทำไม<เป_น

ความผิดอาญาตามกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหว<างประเทศ”90 และสอดคล;องกับธรรมนูญกรุงโรมข;อ 22(1) 

ว<า “บุคคลไม<ต;องรับผิดในทางอาญาภายใต;ธรรมนูญนี้ เว;นแต<ในขณะที่กระทำการดังกล<าว การกระทำนั้นเป_น

อาชญากรรมภายใต;เขตอำนาจศาลแล;ว”91  

2.2.1.2 ต.องไมcมีผลบังคับใช.ย.อนหลัง 

หลัก Lex praevia ทำหน;าที่ห;ามการบังคับใช;กฎหมายอาญาในลักษณะที่มีผลย;อนหลังไปก<อนท่ี

กฎหมายอาญานั้นจะมีผลใช;บังคับ ดังนั้น ในการบังคับใช;กฎหมายอาญาในฐานความผิดเกี่ยวกับการทรมานหรือ

การบังคับให;หายสาบสูญ รัฐจะต;องคำนึงถึงวันที่กฎหมายอาญานั้นมีผลใช;บังคับ และไม<ย;อนหลังไปบังคับใช;กับ

การกระทำที่เกิดขึ้นก<อนวันดังกล<าว โดยนอกจากจะสอดคล;องกับกติกา ICCPR ข;อ 15(1) แล;ว ยังสอดคล;องกับ

 
89 Situation in the Democratic Republic of the Congo, in the case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-

01/06, International Criminal Court (ICC) (2012), para. 303. 
90 Supra Note 11, ICCPR, Art. 15(1). 
91 United Nations General Assembly, Rome Statute of the International Criminal Court (last amended 2010) (1998), 

(Rome Statute), Art. 22(1). 
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แนวทางของธรรมนูญกรุงโรมข;อ 24(1) ว<า “บุคคลไม<ต;องรับผิดในทางอาญาภายใต;ธรรมนูญนี้ จากการกระทำท่ี

เกิดข้ึนก<อนท่ีธรรมนูญน้ีมีผลใช;บังคับ”92 อย<างไรก็ดี ได;มีความเห็นว<าการกระทำให;บุคคลสูญหายน้ันมีลักษณะเป_น

อาชญากรรมต<อเนื่อง (Continuing crime) ที่ถือว<าการกระทำยังคงมีอยู<ตลอดเวลาที่บุคคลนั้นสูญหายอยู< หาก

ในช<วงเวลาดังกล<าวได;มีการบัญญัติกฎหมายอาญาขึ้นเพื่อให;การกระทำให;บุคคลสูญหายเป_นความผิดในทางอาญา 

การกระทำน้ันก็สามารถเป_นความผิดอาญาภายใต;กฎหมายอาญาท่ีถูกบัญญัติข้ึนใหม<ได;93 

2.2.1.3 ต.องกำหนดองคhประกอบความผิดและโทษให.ชัดเจน 

หลัก Lex certa ทำหน;าที่กำหนดให;รัฐต;องระบุองค,ประกอบความผิดและโทษทางอาญาให;ชัดเจน 

เพ่ือมิให;เกิดความคลุมเครือในการบังคับใช; ในเร่ืองน้ี ได;เคยมีการนำหลักน้ีมาใช;ในระหว<างการร<างธรรมนูญกรุงโรม

เพื่อพิจารณากำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับความผิดฐานอาชญากรรมต<อมนุษยชาติด;วยการเอาคนลงเป_นทาสในทาง

เพศ (Sexual slavery)94 มาแล;ว โดยสหรัฐอเมริกาได;แสดงความกังวลว<าการนำคำจำกัดความของความผิดฐาน

เอาคนลงเป_นทาส (Enslavement) มาใช;โดยตรงอาจมีลักษณะที่กว;างและคลุมเครือเกินไป ไม<สะท;อนปeจจัยหรือ

พฤติการณ,เฉพาะของความผิดฐานเอาคนลงเป_นทาสในทางเพศได;ชัดเจนนัก95 ที่ประชุมจึงได;ระบุองค,ประกอบ

ความผิดและตัวอย<างของการกระทำที่เป_นความผิดฐานดังกล<าวไว;ในเอกสาร Elements of Crimes เช<น มีการ

กระทำท่ีมีลักษณะเป_นการถือกรรมสิทธิ์ในตัวบุคคลด;วยการซื้อ ขาย หรือให;ยืมเพ่ือประโยชน,ทางเพศ96 เพ่ือให;เกิด

ความชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้น ในการกำหนดให;การทรมานหรือการกระทำให;บุคคลสูญหายเป_นความผิดในทางอาญา 

รัฐจะต;องกำหนดองค,ประกอบความผิดและโทษให;ชัดเจน  

2.2.1.4 ต.องตีความอยcางเครcงครัด 

หลัก Lex stricta ทำหน;าที่กำหนดให;รัฐต;องตีความกฎหมายอาญาอย<างเคร<งครัด รัฐไม<สามารถ

ตีความกฎหมายอาญาในลักษณะที่อนุมานให;เป_นผลร;ายแก<ผู;กระทำได; ดังที่ศาสตราจารย, Roelof Haveman ได;

กล<าวไว;ว<า แม;ว<าการกระทำของบุคคลนั้นจะชั่วร;ายเพียงใด ศาลก็ต;องหลีกเลี่ยงไม<ลงโทษบุคคลจากการกระทำน้ัน 

ตราบใดที่รัฐยังไม<ได;บัญญัติให;อยู<ในเขตอำนาจของศาล97 โดยหลักการนี้สอดคล;องกับธรรมนูญกรุงโรม ข;อ 22(2) 

ว<า “คำนิยามของอาชญากรรมจะต;องถูกตีความอย<างเคร<งครัดและไม<ใช;การอนุมานเพื่อตีความขยาย ในกรณีที่มี

 
92 Ibid, Rome Statute, Art. 24(1). 
93 Gabriel Orlando Vera Navarrete, Constitutional Court. Case No. 2798-04-HC/TC. (Lima, 2004), para. 8. 
94 Supra Note 91, Rome Statute, Art.7(1)(g). 
95 Iris Haenen, “International Criminalization”, in A Tale of Two Theories: Criminalisation on the Level of National Law and 

International Law (Cambridge, 2017), p. 154. 
96 International Criminal Court (ICC), Elements of Crimes (2011), Art. 7(1)(g)-2. 
97 Roelof Haveman, Olga Kavran, Julian Nicholls, Supranational Criminal Law: A System Sui Generis (Intersentia, 2003), 

p. 61. 
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ความคลุมเครือ ให;ตีความคำนิยามนั้นในลักษณะที่เป_นผลดีแก<บุคคลที่ถูกสอบสวน ดำเนินคดี หรือถูกตั้งข;อหา”98 

ดังนั้น หากการกำหนดความผิดฐานการทรมานหรือการกระทำให;บุคคลสูญหายมีลักษณะคลุมเครือและต;อง

ตีความ รัฐต;องตีความอย<างเคร<งครัดและไม<อนุมานให;เป_นผลร;ายแก<ผู;กระทำ 

2.2.2 การกำหนดโทษในทางอาญา 

เนื ่องจากประเทศไทยมีพันธกรณีที ่จะต;องกำหนดให;การทรมานหรือการกระทำให;บุคคลสูญหายเป_น

ความผิดที่มีโทษและมีระวางโทษที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความร;ายแรงของการกระทำ99 จึงไม<พึงต;องพิจารณา

ความเหมาะสมว<าควรกำหนดโทษทางอาญาแก<การกระทำความผิดฐานการทรมานหรือการบังคับให;หายสาบสูญ

หรือไม< อย<างไรก็ดี การกำหนดโทษในทางอาญาควรอยู<ภายใต;กรอบคุณลักษณะตามที่ศาสตราจารย, Herbert L. 

Packer ได;อธิบายไว;100 โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค,หรือการแสวงประโยชน,จากการลงโทษบนพื้นฐานของทฤษฎีการ

ลงโทษในทางอาญา 2 ทฤษฎีหลัก คือ 1) ทฤษฎีการแก;แค;นทดแทน (Retributive theory) และ 2) ทฤษฎี

อรรถประโยชน, (Utilitarian theory) โดยการกำหนดจำนวนหรือรูปแบบของโทษท่ีผู;กระทำผิดจะได;รับ ต;องได;

สัดส<วน (Proportionality of punishment) กับความเสียหายหรือความร;ายแรงที่เกิดขึ้นต<อผู;เสียหายและสังคม 

ท้ังน้ี รายละเอียดเพ่ิมเติมผู;สนใจสามารถศึกษาได;จากรายงานวิจัยท่ีเก่ียวข;อง101 

 

กล<าวโดยสรุป ในบทที่ 2 นี้ ผู;วิจัยได;อธิบายแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญ

หายทั้งในกรอบการคุ;มครองสิทธิมนุษยชน ที่ได;กล<าวถึงลักษณะรูปแบบพันธกรณีด;านสิทธิมนุษยชนของรัฐ

ตลอดจนสิทธิมนุษยชนด;านต<าง ๆ ที่เกี่ยวข;อง และในกรอบการปLองกันและปราบปรามผ<านการบังคับใช;กฎหมาย

อาญา เพื่อเป_นฐานในการทำความเข;าใจพันธกรณีระหว<างประเทศภายใต;อนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED ซ่ึง

ผู;วิจัยจะได;กล<าวถึงในบทต<อ ๆ ไป 

  

 
98 Supra Note 91, Rome Statute, Art. 22. 
99 โปรดดเูชิงอรรถ 82-85. 
100 Herbert L. Packer, The Limits of Criminal Sanction, (Stanford University Press, 1968), p. 296. 
101 ปราโมทย2 เสริมศีลธรรม, หลักเกณฑ2ในการกำหนดโทษทางอาญา (ภายใตFโครงการสนับสนุนสารสนเทศเพื่อการทำงานของสมาชิกรัฐสภา)  

สถาบันพระปกเกลFา (2564). 
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บทท่ี 3 

พันธกรณีของรัฐภาคีในเชิงเน้ือหา 
 

 

ประชาคมระหว<างประเทศให;ความสำคัญกับการคุ;มครองบุคคลจากการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญ

หายเป_นอย<างมาก ดังจะเห็นได;ว<าในปeจจุบันมีตราสารระหว<างประเทศในเรื ่องนี ้จำนวนมาก ทั้งในรูปแบบ

อนุสัญญาระดับสากลและระดับภูมิภาค และที่อยู<ในรูปแบบปฏิญญาที่ไม<มีผลผูกพันแต<มีน้ำหนักในการสร;าง

บรรทัดฐานในทางระหว<างประเทศ โดยในบทนี้ ผู;วิจัยมุ<งอธิบายสาระสำคัญของพันธกรณีระหว<างประเทศภายใต;

อนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED ในส<วนท่ีเก่ียวกับเชิงเน้ือหาหรือด;านสารบัญญัติ ดังน้ี 

1) ความเบื้องต;นเกี่ยวกับตราสารระหว<างประเทศด;านสิทธิมนุษยชนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข;องกับการทรมาน

และการกระทำให;บุคคลสูญหาย ซ่ึงรวมถึงอนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED ด;วย 

2) พันธกรณีภายใต;อนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED ในการกำหนดให;คำนิยามของการทรมานและ

การกระทำให;บุคคลสูญหายของกฎหมายภายในต;องเป_นไปตามท่ีอนุสัญญากำหนด 

3) พันธกรณีภายใต;อนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED ในการกำหนดให;การทรมานและการกระทำให;

บุคคลสูญหายเป_นความผิดอาญาและมีโทษในทางอาญา 

 

3.1 ความเบื้องตFนเกี่ยวกับตราสารระหวAางประเทศที่เกี่ยวขFอง 

ในส<วนน้ี ผู;วิจัยได;รวบรวมตราสารระหว<างประเทศด;านสิทธิมนุษยชนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข;องกับการทรมานและ

การกระทำให;บุคคลสูญหาย โดยแบ<งอธิบายดังน้ี 

3.1.1 ตราสารระหวcางประเทศท่ีเก่ียวข.องกับการตcอต.านการทรมาน  

วิวัฒนาการของตราสารระหว<างประเทศที่เกี่ยวข;องกับการต<อต;านการทรมาน เริ่มต;นมาจากความพยายาม

ที่จะทำให;การทรมาน ซึ่งเป_นการกระทำที่มีที่มาจากการลงโทษในสมัยโบราณโดยอาชญากร นักรบ เจ;าหน;าที่ของ

รัฐ หรือแม;แต<นักบวชในยุคกลาง102 ที ่มีลักษณะโหดร;ายด;วยการกระทำต<อเนื ้อตัวร<างกายของบุคคลเพ่ือ

วัตถุประสงค,ต<าง ๆ เช<น การบังคับให;สารภาพ ให;ข;อมูล หรือเพื่อลงโทษให;เป_นที่เกรงกลัวแก<บุคคลอื่น เป_นการ

กระทำที่ผิดในทางกฎหมายระหว<างประเทศ โดยในการประมวลและสร;างกรอบความคิดเกี่ยวกับการกระทำ

ความผิดฐานการทรมานในทางกฎหมายระหว<างประเทศ มีการตั้งข;อสังเกตว<าลักษณะของการทรมานดังที่ปฏิบัติ

 
102 Edwards Peters, Torture (Wiley & Sons, Incorporated, John, New York, 1985), p. 65. 
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มาตั้งแต<ในอดีตนั้น ไม<ใช<เป_นสิ่งที่สามารถกระทำโดยบุคคลใดก็ได; แต<มักเป_นการกระทำของเจ;าหน;าที่รัฐ (State 

Officials) หรือของผู;ที ่ใช;อำนาจรัฐ (Authorized Persons) และล;วนมีจุดเกาะเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

ทั้งสิ้น103 ดังนั้น เพื่อคุ;มครองปeจเจกชนให;พ;นจากการกระทำดังกล<าว จึงได;เริ่มมีการรับรอง “สิทธิที่จะไม<ถูก

ทรมาน” ข้ึนในบัญญัติเรื่องสิทธิพ้ืนฐาน (Bills of Rights) ของประเทศต<าง ๆ โดยเฉพาะอย<างยิ่งที่ได;รับการอ;างอิง

ถึงอย<างมาก คือ บัญญัติเรื ่องสิทธิพื ้นฐานของสหราชอาณาจักร104 และของสหรัฐอเมริกา105 ต<อมาในช<วง

สงครามโลกคร้ังที่สอง ได;ปรากฏว<ามีการทรมานอย<างกว;างขวางโดยกองทัพนาซี โดยเฉพาะอย<างยิ่ง การทดลอง

ทางวิทยาศาสตร,หรือการแพทย,บนตัวมนุษย,ในค<ายกักกันที่สร;างความเจ็บปวดทรมานให;แก<เหยื่อเป_นอย<างมาก106 

จนอาจกล<าวได;ว<าเป_นการกระทำที่เขย<าขวัญมโนสำนึกของมนุษยชาติอย<างยิ่ง107 เหตุนี้เองที่เป_นปeจจัยผลักดันให;

สหประชาชาติต;องบรรจุสิทธิที่จะไม<ถูกทรมานเข;าไปอยู<ในปฏิญญา UDHR108 เมื่อ ค.ศ. 1948 เพื่อรับรองสิทธิ

ดังกล<าวและปLองกันไม<ให;มีการกระทำเช<นน้ีอีกในอนาคต 

หลังจากท่ีปฏิญญา UDHR ได;รับรองสิทธิที่จะไม<ถูกทรมานแล;ว ในเวลาต<อมาก็ได;มีพัฒนาการของการ

รับรองสิทธินี้ในตราสารระหว<างประเทศท่ีได;จัดทำขึ้นในภายหลังอีกด;วย โดยในปeจจุบัน มีตราสารระหว<างประเทศ

ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวข;องกับการทรมานหลายฉบับ ทั้งในรูปแบบอนุสัญญา ปฏิญญา หลักการชี้แนะ มาตรฐานขั้นต่ำ 

ฯลฯ โดยผู;วิจัยรวบรวมตราสารบางส<วนเพ่ือเป_นข;อมูล ดังน้ี 

ตราสารสิทธิมนุษยชนทั่วไปที่มีข5อบทเกี่ยวกับการรับรองสิทธทิี่จะไม=ถูกทรมาน 

ระดับสากล 

1) กติการะหว1างประเทศว1าด7วยสิทธิพลเรือนและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political 

Rights – ICCPR) ข7อ 7 และ 10109 

ระดับภูมิภาค 

1) อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป (European Convention on Human Rights – ECHR) ข7อ 3110 

 
103 Ibid, p. 4. 
104 United Kingdom, An Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Settling the Succession of the Crown (Bills 

of Rights), 1 William & Mary Sess 2 c 2.  
105 United States Constitution Amendments 1 to 10 (Bills of Rights), 1789. 
106 Auschwitz-Birkenau State Museum, Josef Mengele [online] Available from: http://auschwitz.org/en/history/medical-

experiments/josef-mengele [23 July 2021]. 
107 Nigel S. Rodley, “Integrity of the Person”, in International Human Rights Law, eds. Daniel Moeckli, Sangeeta Shah and 

Sandesh Sivakumaran (Oxford University Press, 2018), p. 166. 
108 Supra Note 10, UDHR, Art. 5. 
109 Supra Note 11, ICCPR, Art. 7, 10. 
110 Council of Europe, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as 

amended by Protocols Nos. 11 and 14, 4 November 1950, ETS 5, (ECHR), Art. 3. 
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2) อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห1งอเมริกา (American Convention on Human Rights – ACHR) ข7อ 5111 

3) กฎบัตรแอฟริกันว1าด7วยสิทธิมนุษยชนและปวงชน (African Charter on Human and Peoples’ Rights – ACHPR) ข7อ 

5112 

ตราสารสิทธิมนุษยชนเฉพาะด5านการต=อต5านการทรมาน 

ระดับสากล 

1) อนุสัญญาต1อต7านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร7าย ไร7มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี 

(Convention against Torture and Other Inhuman or Degrading Treatment or Punishment – CAT)113 

ตราสารด5านอาญาระหว=างประเทศ 

1) ธรรมนูญกรุงโรมว1าด7วยศาลอาญาระหว1างประเทศ (Rome Statute of the International Criminal Court) ข7อ 7 

และ 8114 

ตราสารในสถานะ Soft Law 

1) Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment (1975)115 

2) The Code of Conduct for Law Enforcement Officials (1979)116 

3) The Principles of Medical Ethics relevant to the Role of Health Personnel, particularly Physicians, in 

the Protection of Prisoners and Detainees against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment (1982)117 

 
111 Organization of American States (OAS), American Convention on Human Rights, "Pact of San Jose", Costa Rica, 22 

November 1969, (ACHR), Art. 5. 
112 Organization of African Unity (OAU), African Charter on Human and Peoples' Rights, "Banjul Charter", 27 June 1981, 

CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), (ACHPR), Art. 5. 
113 Supra Note 12, CAT. 
114 Supra Note 91, Rome Statute, Art. 7-8. 
115 United Nations General Assembly, Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture 

and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 9 December 1975, A/RES/3452(XXX). 
116  United Nations Office of the High Commissioner on Human Rights (OHCHR), The Code of Conduct for Law 

Enforcement Officials, adopted by General Assembly resolution 34/169 of 17 December 1979 [online] Available from: 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/codeofconduct.pdf [17 July 2021]. 
117 United Nations Office of the High Commissioner on Human Rights (OHCHR), Principles of Medical Ethics relevant to 

the Role of Health Personnel, particularly Physicians, in the Protection of Prisoners and Detainees against Torture and 

Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, adopted by General Assembly resolution 37/194 of 18 

December 1982 [online] Available from: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/medicalethics.aspx [17 July 2021]. 
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4) The Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or 

Imprisonment (1988)118 

5) The Principles on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman 

or Degrading Treatment or Punishment (Istanbul Principles) (2000)119 

6) The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules) Revised (2015)120 

 

จากตาราง จะเห็นได;ว<า อนุสัญญา CAT เป_นตราสารเฉพาะด;านในระดับสากลท่ีมีผลผูกพันรัฐภาคีเพียงฉบับ

เดียวท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวข;องกับการทรมานเป_นการเฉพาะ โดยสมัชชาใหญ<แห<งสหประชาชาติได;รับเอาตัวบทของ

อนุสัญญา CAT เมื ่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2527 โดยมีรัฐร<วมลงนามจำนวน 83 รัฐ และหลังจากที่มีรัฐให;

สัตยาบันจำนวน 20 รัฐ อนุสัญญา CAT จึงมีผลบังคับใช;เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2530 ปeจจุบันมีรัฐภาคีทั้งส้ิน 

171 รัฐ โดยประเทศไทยได;ภาคยานุวัติเข;าเป_นภาคีในอนุสัญญา CAT เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2550  

3.1.2 ตราสารระหวcางประเทศท่ีเก่ียวข.องกับการปmองกันปราบปรามและคุ.มครองบุคคลทุกคนจากการ

กระทำให.บุคคลสูญหาย 

วิวัฒนาการของตราสารระหว<างประเทศที่เกี่ยวข;องกับการปLองกันปราบปรามและคุ;มครองบุคคลทุกคนจาก

การกระทำให;บุคคลสูญหาย เริ่มต;นมาจากความพยายามที่จะขจัดการกระทำของเจ;าหน;าที่ของรัฐหรือผู;ใช;อำนาจ

ของรัฐที่มีการนำบุคคลไปกักขังในที่ลับ (Secret Detention) เพื่อปกป�ดมิให;ทราบชะตากรรมของบุคคลนั้น121 

โดยมีวัตถุประสงค,ต<าง ๆ เช<น การปLองกันมิให;เผยแพร<ข;อมูลบางประการ หรือเพื่อทำให;ครอบครัว ญาติสนิท หรือ

สังคมโดยรวมเกิดความหวาดกลัว ทั้งนี้ เหตุการณ,ที่ได;รับการยอมรับว<าเป_นกรณีการกระทำให;บุคคลสูญหาย

เหตุการณ,แรกในประวัติศาสตร,ยุคปeจจุบัน คือ การท่ีกองทัพนาซีออกกฎหมายมาจับกุมตัวบุคคลท่ีกองทัพนาซีมอง

ว<า “เป_นอันตรายต<อความมั่นคงของเยอรมนี” โดยหลังจากที่กองทัพนาซีได;จับกุมและนำตัวบุคคลเข;ามาใน

 
118 United Nations Office of the High Commissioner on Human Rights (OHCHR), Body of Principles for the Protection of 

All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, adopted by General Assembly resolution 43/173 of 9 December 

1988 [online] Available from: https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/bodyprinciples.pdf [17 July 2021]. 
119 United Nations Office of the High Commissioner on Human Rights (OHCHR), Principles on the Effective Investigation 

and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Recommended by 

General Assembly resolution 55/89 of 4 December 2000 [online] Available from: 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/EffectiveInvestigationAndDocumentationOfTorture.aspx [17 July 2021]. 
120 United Nations Office on Drugs and Crime (ODC), Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the 

Nelson Mandela Rules) [online] Available from: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-

reform/Nelson_Mandela_Rules-E-ebook.pdf [17 July 2021]. 
121 María Clara Galvis Patiño, “Rights Related to Enforced Disappearance,” in The Cambridge Handbook of New Human 

Rights Recognition, Novelty, Rhetoric (Cambridge University Press, 2020). 
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เยอรมนีแล;วก็ไม<มีผู;ใดทราบชะตากรรมของบุคคลเหล<านี้อีกต<อไป122 และต<อด;วยยุคเผด็จการในภูมิภาคอเมริกา

กลางและอเมริกาใต; ในช<วง ค.ศ. 1960-1980 ที่มีบุคคลผู;เห็นต<างทางการเมืองจำนวนมากถูกกระทำให;สูญหาย

ด;วยเหตุผลด;านความมั่นคง123 ดังนั้น จึงปฏิเสธไม<ได;เลยว<าการกระทำให;บุคคลสูญหายเป_นการกระทำที่เขย<าขวัญ

มโนสำนึกของมนุษยชาติอย<างยิ่งเช<นเดียวกับการทรมาน 124 และทำให;สหประชาชาติต;องบรรจุสิทธิในการไม<ถูก

จับกุมหรือคุมขังโดยอำเภอใจเข;าไปอยู<ในปฏิญญา UDHR125 ด;วย เพื่อรับรองสิทธิดังกล<าวและปLองกันไม<ให;มีการ

กระทำเช<นน้ีอีกในอนาคต 

หลังจากที่ปฏิญญา UDHR ได;รับรองสิทธิในการไม<ถูกจับกุมหรือคุมขังโดยอำเภอใจแล;ว ในเวลาต<อมาก็ได;มี

พัฒนาการของการรับรองสิทธินี้ในตราสารระหว<างประเทศที่ได;จัดทำขึ้นในภายหลังอีกด;วย โดยในปeจจุบัน มีตรา

สารระหว<างประเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวข;องกับการรับรองสิทธิในการไม<ถูกจับกุมหรือคุมขังโดยอำเภอใจ และการ

กระทำให;บุคคลสูญหายหลายฉบับ ทั้งในรูปแบบอนุสัญญา ปฏิญญา หลักการชี้แนะ มาตรฐานขั้นต่ำ ฯลฯ โดย

ผู;วิจัยรวบรวมตราสารบางส<วนเพ่ือเป_นข;อมูล ดังน้ี 

ตราสารสิทธิมนุษยชนทั่วไปที่มีข5อบทเกี่ยวกับการรับรองสิทธิในการไม=ถูกจับกุมหรือคุมขังโดยอำเภอใจ 

ระดับสากล 

1) กติการะหว1างประเทศว1าด7วยสิทธิพลเรือนและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political 

Rights – ICCPR) ข7อ 9126 

2) อนุสัญญาว1าด7วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD) ข7อ 14127 

3) อนุสัญญาว1าด7วยการคุ7มครองสิทธิของแรงงานโยกย7ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว (International Convention on 

the Protection of the Rights of Migrants Workers and Member of their Families – CMW) ข7อ 16128 

ระดับภูมิภาค 

1) อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป (European Convention on Human Rights – ECHR) ข7อ 5(1)129 

2) อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห1งอเมริกา (American Convention on Human Rights – ACHR) ข7อ 7(3)130 

 
122 Encyclopaedia Britannica, Nacht-und-Nebel-Erlass (Night and Fog Decree), 7 December 1941 [online] Available from: 

https://www.britannica.com/topic/Night-and-Fog-Decree [18 July 2021]. 
123  Marthe Lot Vermeulen, Enforced Disappearance: Determining State Responsibility under the International 

Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, (Intersentia, 2012), p. 5. 
124 Supra Note 107, p. 166. 
125 Supra Note 10, UDHR, Art. 9. 
126 Supra Note 11, ICCPR. 
127 United Nations General Assembly, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, UNTS Vol. 2515, 2007, p. 3, 

(CRPD). 
128 United Nations General Assembly, International Convention on the Protection of the Rights of Migrants Workers 

and Member of their Families, UNTS Vol. 2220, 1990, p. 3, (CMW). 
129 Supra Note 110, ECHR, Art. 3. 
130 Supra Note 111, ACHR, Art. 5. 
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3) กฎบัตรแอฟริกันว1าด7วยสิทธิมนุษยชนและปวงชน (African Charter on Human and Peoples’ Rights – ACHPR) ข7อ 

6131 

ตราสารเฉพาะด5านการบังคับให5หายสาบสูญ 

ระดับสากล 

1) อนุสัญญาว1าด7วยการคุ7มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให7หายสาบสูญ (Convention for the Protection of All 

Persons from Enforced Disappearance – CED)132 

ตราสารด5านอาญาระหว=างประเทศ 

1) ธรรมนูญกรุงโรมว1าด7วยศาลอาญาระหว1างประเทศ (Rome Statute of the International Criminal Court) ข7อ 7 

และ 8133 

ตราสารในสถานะ Soft Law 

1) The Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or 

Imprisonment (1988)134 

2) The UN Basic Rules for the Treatment of Prisoners (1990)135 

3) The UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty (1990)136 

4) The UN Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (1992)137 

5) The UN Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women 

Offenders (2011)138 

6) The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules) Revised (2015)139 

 
131 Supra Note 112, ACHPR, Art. 5. 
132 Supra Note 13, CED. 
133 Supra Note 91, Rome Statute, Art. 7-8. 
134 Supra Note 118. 
135 United Nations Office of the High Commissioner on Human Rights (OHCHR), Basic Principles for the Treatment of 

Prisoners, adopted and proclaimed by General Assembly resolution 45/111 of 14 December 1990 [online] Available from: 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/basicprinciplestreatmentofprisoners.aspx [19 July 2021]. 
136 United Nations Office of the High Commissioner on Human Rights (OHCHR), United Nations Rules for the Protection 

of Juveniles Deprived of their Liberty, adopted by General Assembly resolution 45/113 of 14 December 1990 [online] Available 

from: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/juvenilesdeprivedofliberty.aspx [19 July 2021]. 
137 United Nations Office of the High Commissioner on Human Rights (OHCHR), Declaration on the Protection of all 

Persons from Enforced Disappearance, adopted by General Assembly resolution 47/133 of 18 December 1992 [online] Available 

from: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/enforceddisappearance.aspx [19 July 2021]. 
138 United Nations Office on Drugs and Crime (ODC), United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and 

Non-custodial Measures for Women Offenders with their Commentary (The Bangkok Rules), adopted by General Assembly 

resolution 47/133 of 18 December 1992 [online] Available from: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-

reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015.pdf [19 July 2021]. 
139 Supra Note 120. 
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จากตาราง จะเห็นได;ว<า อนุสัญญา CED เป_นตราสารเฉพาะด;านในระดับสากลท่ีมีผลผูกพันรัฐภาคีเพียงฉบับ

เดียวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการกระทำให;บุคคลสูญหายเป_นการเฉพาะ โดยสมัชชาใหญ<แห<งสหประชาชาติได;รับเอาตัว

บทของอนุสัญญา CED เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2549 โดยมีรัฐร<วมลงนามจำนวน 98 รัฐ และหลังจากที่มีรัฐให;

สัตยาบันจำนวน 20 รัฐ อนุสัญญา CED จึงมีผลบังคับใช;เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ปeจจุบันมีรัฐภาคีทั้งส้ิน 

62 รัฐ โดยประเทศไทยได;ลงนามในอนุสัญญา CED เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2550 แต<ยังมิได;แสดงเจตนาเข;า

ผูกพันเป_นภาคี 

 

3.2 คำนิยาม 

รัฐภาคีมีพันธกรณีที่จะต;องกำหนดคำนิยามให;เป_นไปตามที่อนุสัญญากำหนด โดยอนุสัญญา CAT และ

อนุสัญญา CED ได;ให;นิยามคำว<า “การทรมาน” “การกระทำการที่โหดร;าย ไร;มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี” 

และ “การบังคับให;หายสาบสูญ” ไว;อย<างชัดเจน ดังน้ี 

3.2.1 การทรมาน 

อนุสัญญา CAT นิยามคำว<า “ทรมาน” (Torture) ไว;ในข;อ 1 ดังน้ี 

CAT 

ข7อ 1 

“1. เพื่อความมุ1งประสงค�ของอนุสัญญานี้ คำว1า “ทรมาน” หมายถึง การกระทำใดก็ตามโดยเจตนาที่ทำให7เกิดความ

เจ็บปวดหรือความทุกข�ทรมานอย1างร7ายแรง ไม1ว1าทางกายหรือจิตใจต1อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อความมุ1งประสงค�ที่จะให7ได7มาซึ่ง

ข7อสนเทศหรือคำสารภาพของบุคคลนั้นหรือจากบุคคลที่สาม การลงโทษบุคคลนั้น สำหรับการกระทำซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลที่

สามกระทำหรือถูกสงสัยว1าได7กระทำ หรือเป�นการข1มขู1ให7กลัวหรือเป�นการบังคับขู1เข็ญบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม หรือเพราะ

เหตุผลใด ๆ บนพื้นฐานของการเลือกประติบัติ ไม1ว1าจะเป�นในรูปแบบใด เมื่อความเจ็บปวดหรือความทุกข�ทรมานนั้นกระทำโดย 

หรือด7วยการยุยง หรือโดยความยินยอม หรือรู7เห็นเป�นใจของเจ7าพนักงานของรัฐ หรือของบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหน7าที่ในตำแหน1ง

ทางการ ทั้งนี้ ไม1รวมถึงความเจ็บปวดหรือความทุกข�ทรมานที่เกิดจาก หรืออันเป�นผลปกติจาก หรืออันสืบเนื่องมาจากการ

ลงโทษทั้งปวดที่ชอบด7วยกฎหมาย  

2. ข7อนี้ไม1มีผลกระทบต1อตราสารระหว1างประเทศหรือกฎหมายภายในใดที่มี หรืออาจจะมีบทบัญญัติที่ใช7บังคับได7ใน

ขอบเขตที่กว7างกว1า”140 

 
140 Supra Note 12, CAT, Art. 1 

“1. For the purposes of this Convention, the term "torture" means any act by which severe pain or suffering, whether 

physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or 

a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or 

coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by 
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จากคำนิยามน้ี แสดงให;เห็นว<า “การทรมาน” จะต;องประกอบด;วยองค,ประกอบท้ัง 3 ประการ คือ 

(1) ต;องปรากฏความเจ็บปวดหรือความทุกข,ทรมานอย<างร;ายแรง  

(2) ต;องปรากฏความมุ<งประสงค,  

(3) ต;องปรากฏความเก่ียวข;องกับรัฐ 

โดยแต<ละองค,ประกอบมีรายละเอียด ดังน้ี 

3.2.1.1 ต.องปรากฏความเจ็บปวดหรือความทุกขhทรมานอยcางร.ายแรง 

ความเจ็บปวดหรือความทุกข,ทรมานอย<างร;ายแรง (Severe Pain or Suffering) เป_นองค,ประกอบ

ที่ทำหน;าที่แยกการทรมานออกจากการกระทำอื่น ๆ ที่ส<งผลกระทบที่รุนแรงน;อยกว<า โดยอนุสัญญา CAT ระบุว<า

ความเจ็บปวดหรือความทุกข,ทรมานนั้น ไม<ว<าจะเกิดขึ้นต<อร<างกายหรือจิตใจ จะต;องมีลักษณะที่ “อย<างร;ายแรง” 

(Severe) ทั้งนี้ ในระหว<างการเจรจาได;เคยมีการเสนอให;ใช;คำว<า “อย<างร;ายแรงยิ่ง” หรือ “Extremely severe” 

แต<ผู;ร<างฯ ได;ตัดคำว<า “ยิ่ง” หรือ “Extreme” ออกไป เนื่องจากเห็นว<า การกระทำที่จะถือเป_นการทรมานได;น้ัน

หากปรากฏว<าส<งผลกระทบและมีความรุนแรงในระดับเข;มข;นมากกว<าการกระทำทั่วไปในระดับหนึ่ง (Certain 

Gravity) ก็เพียงพอแล;ว141 ดังนั้น การกระทำเพียงครั้งเดียวแต<หากก<อให;เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข,ทรมาน

อย<างร;ายแรง ก็สามารถเข;าองค,ประกอบน้ีได;แล;ว 

การกระทำที่เข;าข<ายเป_นการสร;างความเจ็บปวดหรือความทุกข,ทรมานอย<างร;ายแรง สามารถ

เกิดขึ้นได;หลายรูปแบบ กล<าวคือ ประการแรก คือ การกระทำท่ีกระทำต<อเนื้อตัวร<างกายของเหยื่อโดยตรง เช<น 

การทุบตี เตะ หรือต<อย โดยอาจมีการใช;อุปกรณ,เสริมต<าง ๆ เช<น มีด บุหรี่ ด;ามเหล็ก หรือเครื่องส<งกระแสไฟฟLา 

ร<วมด;วยก็ได;142 ประการที่สอง คือ การกระทำท่ีกระทำต<อจิตใจหรือความรู;สึกนึกคิดของเหยื่อโดยตรง ซึ่งอาจไม<

ปรากฏว<ามีการกระทำต<อเน้ือตัวร<างกายเลยก็ได; เช<น การขู<ว<าจะฆ<าเหย่ือหรือบุคคลในครอบครัวท้ิงหากไม<ให;ความ

ร<วมมือ หรือการบังคับให;ดูการทรมานที่กระทำต<อบุคคลอื่นหรือต<อบุคคลในครอบครัว143 หรือประการที่สาม คือ 

 
or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does 

not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.  

2. This article is without prejudice to any international instrument or national legislation which does or may contain 

provisions of wider application.” 
141 J. Herman Burgers and Hans Danelius, The United Nations Convention against Torture. A Handbook on the 

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, (International Studies in 

Human Rights, Martinus Nijhoff Publishers), p. 117, (CAT Handbook). 
142 Ibid, CAT Handbook, p. 117. 
143 Ibid, CAT Handbook, p. 118. 
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การกระทำที่พรากไปซึ่งปeจจัยขั้นพื้นฐานในการดำรงชีพ เช<น การงดอาหารหรือน้ำ การบังคับไม<ให;นอน หรือการ

ขังเด่ียวในท่ีมืดเป_นเวลานาน อาจเข;าข<ายเป_นการสร;างความเจ็บปวดหรือความทุกข,ทรมานอย<างร;ายแรงได;  

นอกจากน้ี ผู;ร<างฯ ยังอธิบายรายละเอียดการตีความองค,ประกอบน้ีเพ่ิมเติม ดังน้ี 

(1) การสร;างความเจ็บปวดหรือความทุกข,ทรมานอย<างร;ายแรง สามารถเกิดขึ้นได;ทั้งในลักษณะท่ี

เป_นการกระทำ (Action) ของผู;กระทำ และการงดเว;นกระทำ (Omission) ของผู;กระทำก็ได; โดยผู;ร<างฯ เห็นว<าไม<

ตัดความเป_นไปได;ท่ีการสร;างความเจ็บปวดหรือความทุกข,ทรมานอย<างร;ายแรงจะเกิดขึ้นในลักษณะที่เป_นการงด

เว;นกระทำ เช<น การไม<ให;อาหารหรือน้ำแก<นักโทษหรือเหยื่อ หรือการปล<อยให;อยู<ในสภาพแวดล;อมที่ไม<เหมาะสม

ต<อการดำรงชีวิตเป_นเวลานาน144 

(2) ผู;กระทำจะต;องมีเจตนาที่จะสร;างความเจ็บปวดหรือความทุกข,ทรมานอย<างร;ายแรง ดังน้ัน 

การกระทำท่ีเกิดข้ึนโดยอุบัติเหตุหรือประมาทเลินเล<อ จึงไม<เข;าองค,ประกอบน้ี145 

(3) แม;อนุสัญญา CAT จะเป_นตราสารที่สนองตอบต<อการกระทำอันโหดร;ายในอดีต ซึ่งรวมถึงการ

กระทำของกองทัพนาซีที่มีการทดลองทางวิทยาศาสตร,หรือการแพทย,บนตัวมนุษย,146 แต<ผู;ร<างฯ ได;ตัดข;อความ 

“medical or scientific experiments” ออกจากตัวบท เพราะหากการกระทำเช<นว<านี้ก<อให;เกิดความเจ็บปวด

หรือความทุกข,ทรมานอย<างร;ายแรงต<อร<างกายหรือจิตใจ ก็สามารถเข;าองค,ประกอบนี้ได;แล;ว147 อย<างไรก็ดี กรณีน้ี

ไม<รวมถึงผลข;างเคียงที ่ก<อให;เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข,ทรมานอย<างร;ายแรง อันเป_นผลมาจากการ

รักษาพยาบาล ที่มีเหตุผลอันสมควรรองรับ และพิสูจน,ได;ว<าแพทย,ได;ใช;ความพยายามเท<าที่เป_นไปได;ในการลด

ความรุนแรงของอาการแล;ว148 

3.2.1.2 ต.องปรากฏความมุcงประสงคh 

ความมุ<งประสงค, (Purpose) เป_นองค,ประกอบที่ทำหน;าที่แยกการทรมานออกจากการกระทำอ่ืน 

ๆ ที่กระทำเพื่อความสะใจโดยปราศจากความมุ<งประสงค,ใด ๆ และสะท;อนที่มาทางประวัติศาสตร,ที่การทรมานมัก

ถูกใช;เพื่อให;ได;ข;อสนเทศหรือคำสารภาพจากเหยื่อ โดยอนุสัญญา CAT ระบุว<าการทรมานนั้นจะต;องเป_นการ

กระทำที่ปรากฏความมุ<งประสงค, ทั้งนี้ ในระหว<างการเจรจาเคยมีการถกเถียงกันอย<างกว;างขวางว<าควรกำหนด

ความมุ<งประสงค,ให;เป_นส<วนหนึ่งขององค,ประกอบการทรมานหรือไม< เนื่องจากบางฝ�ายเกรงว<าการกำหนดความมุ<ง

ประสงค,อย<างชัดเจนอาจเป_นการสร;างเงื่อนไขที่สูงเกินไปจนทำให;การพิจารณาว<าการกระทำใดเป_นการทรมาน

หรือไม<นั้น ในทางปฏิบัติจริงจะทำได;ยาก อย<างไรก็ดี เพื่อประสานประโยชน,ระหว<างความเห็นสองฝ�าย ผู;ร<างฯ ได;

 
144 Ibid, CAT Handbook, p. 118. 
145 Ibid, CAT Handbook, p. 118. 
146 Supra Note 106. 
147 Supra Note 141, CAT Handbook, p. 118. 
148 Ibid, CAT Handbook, p. 119. 
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แก;ปeญหานี้ด;วยการเพิ่มเติมคำว<า “for such purposes as” ที่สามารถระบุตัวอย<างของความมุ<งประสงค,ที่ชัดเจน

ได; เช<น การให;ได;มาซึ ่งข;อสนเทศหรือคำสารภาพของบุคคลนั ้นหรือจากบุคคลที ่สามซึ ่งเป_นเหตุผลทาง

ประวัติศาสตร, ตลอดจนการข<มขู<ให;กลัวหรือการบังคับขู<เข็ญ และในขณะเดียวกันก็เป�ดช<องให;เกิดความยืดหยุ<นว<า

ในความเป_นจริงอาจมีความมุ<งประสงค,อื่น ๆ อีกก็เป_นได;149 ซึ่งแนวทางนี้เป_นแนวทางเดียวกันกับที่ปรากฏในตรา

สารระหว<างประเทศอ่ืน ๆ เช<น อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห<งยุโรป และอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนอเมริกา150 

นอกจากน้ี ผู;ร<างฯ ยังอธิบายรายละเอียดการตีความองค,ประกอบน้ีเพ่ิมเติม ดังน้ี 

(1) ความมุ<งประสงค,ตามที่กำหนดในอนุสัญญา CAT ไม<จำเป_นต;องเป_นความมุ<งประสงค,ท่ีไม<ชอบ

ด;วยกฎหมายในตัวเอง เพราะหากพิจารณาจากตัวอย<างความมุ<งประสงค, จะพบว<าบางตัวอย<างก็อาจเป_นสิ่งที่ชอบ

ด;วยกฎหมายก็ได;หากได;กระทำอย<างถูกต;องตามกระบวนการ เช<น การให;ได;มาซ่ึงข;อสนเทศหรือคำสารภาพ151 

(2) ความมุ<งประสงค,ตามที่กำหนดในอนุสัญญา CAT อาจมีจุดเกาะเกี ่ยวกับนโยบายของรัฐ 

(State Policy) หรือไม<ก็ได; อย<างไรก็ดี การทรมานที่ได;กระทำโดยเจ;าหน;าที่ของรัฐ แม;จะได;กระทำด;วยความมุ<ง

ประสงค,ส<วนตัว ก็อาจอนุมานได;ว<ารัฐมีนโยบายท่ียอมให;มีการกระทำดังกล<าวเกิดข้ึน152 

3.2.1.3 ต.องปรากฏความเก่ียวข.องกับรัฐ 

ความเกี่ยวข;องกับรัฐในอนุสัญญา CAT สื่อมาจากคำในภาษาอังกฤษว<า “public” และ “official” 

เป_นองค,ประกอบที่ทำหน;าที่กำหนดให;ชัดเจนว<า การทรมานที่อยู<ภายใต;ของเขตการบังคับใช;ของอนุสัญญา CAT 

จะต;องปรากฏความเกี่ยวข;องกับรัฐ กล<าวคือ ประการแรก เป_นการกระทำโดยเจ;าพนักงานของรัฐ เช<น ตำรวจ 

หรือเจ;าพนักงานที่ทำหน;าที่สืบสวนสอบสวน หรือประการที่สอง เป_นการกระทำโดยบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหน;าที่ใน

ตำแหน<งทางการ เช<น บุคคลที่รัฐจ;างให;ช<วยหาข;อสนเทศ หรือบุคคลที่กระทำการโดยที่รัฐรู;เห็นและยินยอมให;

กระทำการ ดังนั้น หากไม<ปรากฏความเกี่ยวข;องกับรัฐ การกระทำนั้นอาจเข;าข<ายเป_นความผิดตามกฎหมายอาญา

ท่ัวไปและเป_นไปตามกระบวนการยุติธรรมปกติของรัฐน้ัน153 

 

 

 

 
149 Ibid, CAT Handbook, p. 118. 
150 Supra Note 107, p. 170. 
151 Supra Note 141, CAT Handbook, p. 118. 
152 Ibid, CAT Handbook, p. 119. 
153 Ibid, CAT Handbook, p. 120. 
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นอกจากน้ี ผู;ร<างฯ ยังอธิบายรายละเอียดการตีความองค,ประกอบน้ีเพ่ิมเติม ดังน้ี 

(1) แม;ว<าอนุสัญญา CAT จะกำหนดชัดเจนว<าผู;กระทำต;องปรากฏความเกี่ยวข;องกับรัฐ แต<ไม<

กำหนดว<าเหยื่อจะต;องปรากฏความเกี่ยวข;องกับรัฐด;วยหรือไม< เพราะตัวบทใช;คำว<า “บุคคล” (Person) เม่ือ

กล<าวถึงผู;ท่ีได;รับผลกระทบจากความเจ็บปวดหรือความทุกข,ทรมานอย<างร;ายแรง154  

(2) เมื่อพิจารณาจากเหตุผลทางประวัติศาสตร,และตราสารในอดีต เช<น Declaration on the 

Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 1975 ที่ระบุชัดเจนว<ามีขึ้นเพื่อคุ;มครองบุคคลทุกคนคนที่ถูกกักขังและจำคุกทุก

รูปแบบ (“all persons subjected to any form of detention or imprisonment”)155 ประกอบกับอนุสัญญา 

CAT ข;อที่ 10 และ 11 จะพบว<า เหยื่อของการทรมานคือบุคคลที่ถูกพรากไปซึ่งเสรีภาพ หรือที่อยู<ภายใต;การ

ควบคุมโดยผู;ที่มีความเกี่ยวข;องกับรัฐ ไม<ว<าจะเป_นการถูกจับกุม คุมขัง หรือจำคุก156 ดังนั้น บุคคลทุกคนอาจเป_น

เหยื่อของการทรมานภายใต;อนุสัญญา CAT ได; โดยไม<จำเป_นว<าบุคคลนั้นจะต;องปรากฏความเกี่ยวข;องกับรัฐ

หรือไม< 

(3) อนุสัญญา CAT ได;ระบุข;อยกเว;นว<า หากความเจ็บปวดหรือความทุกข,ทรมานนั้นเป_นผลมา

จาก หรืออันสืบเนื่องมาจากการลงโทษทั้งปวงที่ชอบด;วยกฎหมาย (Lawful Sanctions) ก็จะไม<ถือเป_นการทรมาน

ภายใต;อนุสัญญานี้ อย<างไรก็ดี แม;ว<าข;อยกเว;นนี้จะถูกวิจารณ,อย<างมากว<าเป_นข;อยกเว;นที่กว;างเกินไปและอาจเป�ด

ช<องให;รัฐอาศัยข;อยกเว;นนี้เพื่อทำให;การกระทำซึ่งอาจเข;าข<ายเป_นการทรมานภายใต;อนุสัญญานี้เป_นการกระทำท่ี

ชอบด;วยกฎหมายภายใน แต<ก็มีความเห็นว<า การตีความข;อยกเว;นนี้ควรสอดคล;องกับพันธกรณีภายใต;ตราสาร

ระหว<างประเทศด;านสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ด;วย ซึ่งตราสารเหล<านี้ได;กำหนดกรอบการคุ;มครองสิทธิมนุษยชนของ

บุคคลไว;อยู<แล;ว157  

 

 

 

 

 

 
154 Ibid, CAT Handbook, p. 120. 
155 Supra Note 115, 1975 Declaration. 
156 Supra Note 141, CAT Handbook, p. 121. 
157 Ibid, CAT Handbook, p. 121. 
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3.2.2 การกระทำให.บุคคลสูญหาย 

เดิมที คำว<า Enforced Disappearance ได;รับการแปลเป_นภาษาไทยว<า “การบังคับให;หายสาบสูญ” แต<

ต<อมาในการจัดทำร<างพระราชบัญญัติฯ ได;มีการปรับให;ใช;คำว<า “การกระทำให;บุคคลสูญหาย” แทน อย<างไรก็ดี 

ผู;วิจัยจะใช;คำว<า “การบังคับให;หายสาบสูญ” เฉพาะการแปลตัวบทของอนุสัญญา CED เท<านั้น โดยอนุสัญญา 

CED ให;นิยามคำว<า “การบังคับให;หายสาบสูญ” (Enforced Disappearance) ไว;ในข;อ 2 ดังน้ี 

CED 

ข7อ 2 

“เพื่อความมุ1งประสงค�ของอนุสัญญานี้ “การบังคับให7หายสาบสูญ” หมายถึง การจับกุม กักขัง ลักพาตัว หรือการกระทำ

ในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม ที่เป�นการลิดรอนเสรีภาพโดยเจ7าพนักงานของรัฐ หรือบุคคลหรือกลุ1มบุคคลซึ่งดำเนินการโดยได7รับ

อนุญาต สนับสนุนหรือรู7เห็นเป�นใจของรัฐ และตามด7วยการปฏิเสธที่จะยอมรับว1าได7มีการลิดรอนเสรีภาพ หรือการปกป�ดชะตา

กรรมหรือที่อยู1ของบุคคลที่หายสาบสูญ อันส1งผลให7บุคคลดังกล1าวตกอยู1ภายนอกการคุ7มครองของกฎหมาย”158 

 

จากคำนิยามนี้ แสดงให;เห็นว<า “การกระทำให;บุคคลสูญหาย” จะต;องประกอบด;วยองค,ประกอบทั้ง 3 

ประการ คือ 

(1) ต;องปรากฏการจำกัดเสรีภาพของบุคคล  

(2) ต;องปรากฏการปฏิเสธที่จะยอมรับว<าได;มีการจำกัดเสรีภาพหรือการปกป�ดชะตากรรมของ

บุคคลท่ีถูกกระทำให;สูญหาย 

(3) ต;องปรากฏความเก่ียวข;องกับรัฐ 

โดยแต<ละองค,ประกอบมีรายละเอียด ดังน้ี 

3.2.2.1 ต.องปรากฏการจำกัดเสรีภาพของบุคคล 

การจำกัดเสรีภาพของบุคคล (Deprivation of Liberty) เป_นองค,ประกอบที่ทำหน;าที่เป_นตัวชี้วัด

ด<านแรกของการกระทำให;บุคคลสูญหาย ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได;หลายรูปแบบ โดยอนุสัญญา CED ได;ระบุตัวอย<าง

 
158 Supra Note 13, CED, Art. 2 

“For the purposes of this Convention, "enforced disappearance" is considered to be the arrest, detention, abduction or 

any other form of deprivation of liberty by agents of the State or by persons or groups of persons acting with the authorization, 

support or acquiescence of the State, followed by a refusal to acknowledge the deprivation of liberty or by concealment of the 

fate or whereabouts of the disappeared person, which place such a person outside the protection of the law.” 
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ของการกระทำอันเป_นการจำกัดเสรีภาพของบุคคลไว; 3 รูปแบบ คือ การจับกุม กักขัง ลักพาตัว และได;เป�ดช<องให;

สามารถรวมถึงการกระทำในรูปแบบอ่ืนใดท่ีส<งผลให;เกิดการจำกัดเสรีภาพของบุคคลด;วย159  

นอกจากน้ี ผู;ร<างฯ ยังอธิบายรายละเอียดการตีความองค,ประกอบน้ีเพ่ิมเติม ดังน้ี 

(1) การจำกัดเสรีภาพสามารถเกิดขึ้นได; ทั้งในกรณีท่ีการกระทำนั้นไม<ชอบด;วยกฎหมายมาตั้งแต<

แรก และในกรณีที่ในขณะกระทำเป_นการกระทำที่ชอบด;วยกฎหมายแต<ต<อมาก็ได;มีพฤติการณ,ที่ทำให;การจำกัด

เสรีภาพนั้นมิชอบด;วยกฎหมาย เช<น ในขณะที่ทำการจับกุมหรือกักขังนั้นเป_นการกระทำที่ชอบด;วยกฎหมาย แต<

ต<อมามีการปฏิเสธที่จะให;ข;อมูลเกี่ยวกับการกักขังให;แก<ครอบครัวหรือญาติของบุคคลนั้นซึ่งเป_นการกระทำที่มิชอบ

ด;วยกฎหมาย160 

(2) องค,ประกอบนี้พิจารณาเพียงว<าได;มีการจำกัดเสรีภาพเกิดขึ้นหรือไม<เท<านั้น ดังนั้น ไม<ว<า

หลังจากท่ีบุคคลถูกจำกัดเสรีภาพ บุคคลน้ันจะถูกนำตัวไปคุมขังต<อ ณ สถานท่ีลับ หรือถูกสังหารทันที ก็ยังคงทำให;

กรณีน้ีอาจเป_นกรณีการกระทำให;บุคคลสูญหาย หากเข;าเง่ือนไขในองค,ประกอบอ่ืนด;วย161 

3.2.2.2 ต.องปรากฏการปฏิเสธท่ีจะยอมรับวcาได.มีการจำกัดเสรีภาพหรือการปกปtดชะตา

กรรมของบุคคลท่ีถูกกระทำให.สูญหาย 

การปฏิเสธ (Refusal) และการปกป�ด (Concealment) เป_นองค,ประกอบที่ทำหน;าที ่แยกการ

กระทำให;บุคคลสูญหายออกจากการกระทำอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป_นการจำกัดเสรีภาพของบุคคล เช<น การจับกุมคุม

ขังโดยอำเภอใจในกรณีปกติ โดยอนุสัญญา CED ได;ระบุว<าการกระทำให;บุคคลสูญหายจะต;องปรากฏว<ามีการ

ปฏิเสธที่จะยอมรับว<าได;มีการจำกัดเสรีภาพเกิดขึ้น หรือมีการปกป�ดชะตากรรมของบุคคลท่ีถูกกระทำให;สูญหาย 

เพื่อมิให;บุคคลอื่น โดยเฉพาะอย<างยิ่งครอบครัวหรือญาติ ทราบชะตากรรมหรือที่อยู<ของบุคคลนั้น162 เช<น การท่ี

ครอบครัวหรือญาติไปสอบถามเจ;าหน;าที่ตำรวจถึงความเป_นไปของบุคคลที่ถูกจับกุมไป แต<ได;รับการปฏิเสธว<าไม<มี

การจับกุมบุคคลนั้น หรือยอมรับว<ามีการจับกุมบุคคลนั้นจริงแต<ปฏิเสธที่จะเป�ดเผยรายละเอียดว<าบุคคลนั้นตอนน้ี

อยู<ที่ใดและมีชะตากรรมเป_นอย<างไร163 ซึ่งจากพฤติการณ,นี้ แสดงให;เห็นว<าการกระทำให;บุคคลสูญหายไม<เพียงแต<

เป_นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่ถูกกระทำให;สูญหายเท<านั้น แต<ยังเป_นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ

 
159  Federico Andreu-Guzman, “The Draft International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance,” in The Review/International Commission of Jurists Vol. 62, 2001, p. 82. 
160 Supra Note 15, p. 197. 
161 Tullio Scovazzi and Gabriella Citroni, The Struggle against Enforced Disappearance and the 2007 United Nations 

Convention, (Leiden, 2007), p. 272. 
162 Sangeeta Shah, “Detention and Trial”, in International Human Rights Law, eds. Daniel Moeckli, Sangeeta Shah and 

Sandesh Sivakumaran (Oxford University Press, 2018), p. 262. 
163 Solla Maria Fernanda Perez, “Enforce Disappearance,” in International Human Rights: A Comparative Analysis (Vienna, 

2004), p. 20. 
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ครอบครัวหรือญาติของบุคคลดังกล<าวด;วย ตัวอย<างของการกระทำให;บุคคลสูญหาย คือ การท่ีสำนักข<าวกรองกลาง

สหรัฐได;ถูกกล<าวหาและปฏิเสธว<าได;มีการกระทำให;บุคคลจำนวนมากสูญหายและนำไปคุมขังใน “black sites” 

ท่ัวโลกในช<วงบริบทสงครามต<อต;านการก<อการร;าย164 

3.2.2.3 ต.องปรากฏความเก่ียวข.องกับรัฐ 

ความเก่ียวข;องกับรัฐในอนุสัญญา CED ส่ือมาจากคำในภาษาอังกฤษว<า “State” เป_นองค,ประกอบ

ที่ทำหน;าที่กำหนดให;ชัดเจนว<า การกระทำให;บุคคลสูญหายที่อยู<ภายใต;ของเขตการบังคับใช;ของอนุสัญญา CED 

จะต;องปรากฏความเกี่ยวข;องกับรัฐ กล<าวคือ เป_นการกระทำโดยเจ;าพนักงานของรัฐ เช<น ตำรวจ ทหาร หรือเป_น

การกระทำของบุคคลอื่นซึ่งดำเนินการโดยได;รับอนุญาต สนับสนุนหรือรู;เห็นเป_นใจของรัฐ ดังนั้น หากไม<ปรากฏ

ความเกี่ยวข;องกับรัฐ การกระทำนั้นอาจเข;าข<ายเป_นความผิดตามกฎหมายอาญาทั่วไปและเป_นไปตามกระบวนการ

ยุติธรรมปกติของรัฐน้ัน165 ในลักษณะเดียวกับการทรมานภายใต;อนุสัญญา CAT 

นอกจากน้ี ผู;ร<างฯ ยังอธิบายรายละเอียดการตีความองค,ประกอบน้ีเพ่ิมเติม ดังน้ี 

(1) เมื่อพิจารณาจากเหตุผลทางประวัติศาสตร,จะพบว<า การกระทำให;บุคคลสูญหายมักกระทำ

โดยเจ;าพนักงานของรัฐ เช<น ตำรวจ ทหาร หรือกองกำกังกึ่งทหาร (Paramilitary) หรือกลุ<มบุคคลอื่นที่ได;รับการ

สนับสนุนจากรัฐทั้งสิ้น นอกจากนี้ ตราสารของสหประชาชาติ เช<น UN Declaration on the Protection of All 

Persons from Enforced Disappearance Declaration 1992166 และตราสารระดับภูมิภาค เช<น อนุสัญญา

สิทธิมนุษยชนแห<งอเมริกาก็ต<างมีข;อบทท่ีได;ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อขจัดการการกระทำให;บุคคลสูญหายที่ได;กระทำโดย

เจ;าพนักงานของรัฐท้ังส้ิน167 

(2) การพิจารณาว<ากลุ<มบุคคลอื่นหรือเอกชนจะมีความเกี่ยวข;องกับรัฐ เช<น เพราะได;ดำเนินการ

โดยได;รับอนุญาต หรือได;รับการสนับสนุนหรือรู ;เห็นเป_นใจของรัฐ หรือไม<นั ้น ควรพิจารณาจากหลักความ

รับผิดชอบในทางระหว<างประเทศของรัฐ ตามที ่ปรากฏในร<างข;อบท Draft Articles on Responsibility of 

States for Internationally Wrongful Acts168 ที ่ระบุหลักการพิจารณาว<าการกระทำของเอกชนอาจถือเป_น

ความรับผิดชอบของรัฐได;หลายกรณี เช<น ในกรณีท่ีเอกชนได;กระทำไปโดยใช;อำนาจรัฐ (Exercise Elements of 

 
164 United Nations Human Rights Council, Joint study on global practices in relation to secret detention in the context 

of countering terrorism of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms while Countering Terrorism, 19 February 2010, A/HRC/13/42. 
165 Supra Note 15, p. 3. 
166 Supra Note 137.. 
167 Supra Note 15, p. 22. 
168  International Law Commission, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 

November 2001, Supplement No. 10 (A/56/10), chp.IV.E.1, (ARSIWA). 
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Governmental Authority)169 หรือได;กระทำไปโดยที่รัฐเป_นผู;กำกับหรือควบคุม (Directed or Controlled by 

a State)170 

(3) แม;ว<าในความเป_นจริงจะพบว<ามีหลายกรณีท่ีการกระทำให;บุคคลสูญหายได;กระทำโดยเอกชน 

โดยที่ไม<มีความเกี่ยวข;องกับรัฐแต<อย<างใดเลย เช<น กลุ<มผู;มีอิทธิพล มาเฟ§ย แต<อนุสัญญา CED ยังไม<รวมกรณีนี้ให;

อยู <ภายใต;ขอบเขตของอนุสัญญา เนื่องจากในทางปฏิบัติอาจประสบปeญหาในการกำหนดคำนิยามของคำว<า 

“เอกชน” (Private Actors) หรือ “ตัวกระทำการที่มิใช<รัฐ” (Non-state Actors)171 และกรณีนี้มักตกอยู<ภายใต;

บังคับของกฎหมายอาญาภายในอยู<แล;ว นอกจากน้ี ในเม่ือความเป_นจริงแล;ว เอกชนมิได;มีหน;าท่ีเฉกเช<นเดียวกับรัฐ

ในการที่จะต;องให;ข;อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ตนได;จับกุม กักขัง หรือคุมขังไว; จึงทำให;หากอนุสัญญา CED รวมการ

กระทำของเอกชนที่ไม<มีความเกี่ยวข;องกับรัฐแต<อย<างใดเข;าในขอบเขตของอนุสัญญาด;วย จะทำให;ผู;ร<างฯ ประสบ

ปeญหาในการกำหนดหน;าที่ในการให;ข;อมูลของเอกชน และกระทบต<อหลักการแนวคิดของอนุสัญญาที่มุ<งแก;ไข

ปeญหาการกระทำให;บุคคลสูญหายโดยรัฐอีกด;วย172 

(4) แม;ว<าในระหว<างการยกร<างอนุสัญญา CED จะได;มีความเห็นจากหลายรัฐท่ีเห็นว<าการปLองกัน

และลงโทษการกระทำให;บุคคลสูญหายซึ่งรวมถึงกรณีที่ได;กระทำโดยตัวกระทำการที่มิใช<รัฐด;วย เป_นหน;าที่หลัก

ของรัฐซึ่งรัฐต;องจัดให;มีการเยียวยาอย<างเหมาะสม173 และเป_นการยอมรับว<าการกระทำให;บุคคลสูญหายสามารถ

กระทำโดยเอกชนโดยท่ีไม<มีความเก่ียวข;องกับรัฐแต<อย<างใดเลยได; แต<ด;วยข;อพิจารณาดังท่ีได;กล<าวไปแล;วก<อนหน;า

น้ี อนุสัญญา CED จึงไม<รวมประเด็นนี้ไว;ในคำจำกัดความ แต<ได;นำไปกล<าวถึงในข;อ 3 แทน โดยกำหนดให;เป_น

หน;าที่ของรัฐภาคีในการที่จะดำเนินมาตรการอย<างเหมาะสมเพื่อสืบสวนการกระทำให;บุคคลสูญหายที่กระทำโดย

บุคคลหรือกลุ <มบุคคลที่มิได;รับอนุญาต สนับสนุนหรือรู ;เห็นเป_นใจของรัฐ และนำตัวผู ;ที ่ต;องรับผิดชอบมา

ดำเนินคดี174 

 

 
169 Ibid, ARSIWA, Art. 5. 
170 Ibid, ARSIWA, Art. 8. 
171 Supra Note 161, p. 278. 
172 Supra Note 15, p. 23. 
173 United Nations Commission on Human Rights (CHR), Report of the intersessional open-ended working group to 

elaborate a draft legally binding normative instrument for the protection of all persons from enforced disappearance, UN 

Doc. E/CN.4/2003/71, para. 35. 
174 Supra Note 13, CED, Art. 3. 
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3.3 การกำหนดความผิดและโทษในทางอาญา 

อนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED ต<างกำหนดให;รัฐภาคีจะต;องดำเนินการเพื่อประกันว<าการทรมานและ

การกระทำให;บุคคลสูญหายเป_นความผิดอาญาตามกฎหมายภายในของตน ดังน้ี  

CAT CED 

ข7อ 4(1) 

“ให7รัฐภาคีแต1ละรัฐประกันว1า การกระทำทรมานทั้งปวง

เป�นความผิดตามกฎหมายอาญาของตน ให7ใช7หลักการเดียวกัน

นี้บังคับสำหรับการพยายามกระทำการทรมาน และสำหรับ

การกระทำโดยบุคคลใดที่เป�นการสมรู7ร1วมคิด หรือการมีส1วน

ร1วมในการทรมานด7วย”175 

ข7อ 4 

“รัฐภาคีแต1ละรัฐต7องดำเนินมาตรการที ่จำเป�นเพื่อ

ประกันว1าการบังคับให7หายสาบสูญเป�นฐานความผิดภายใต7

กฎหมายอาญาของตน”176 

 

ในประเด็นรูปแบบของกฎหมาย ผู;ร<างฯ ไม<ได;สร;างเงื่อนไขว<าจะต;องกำหนดความผิดและบทลงโทษในทาง

อาญาในรูปแบบที่ต;องตราขึ้นใหม<เป_นกฎหมายเฉพาะ หรือในรูปแบบการแก;ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา177 

อย<างไรก็ดี ทั้งสองอนุสัญญาฯ มีความแตกต<างในประเด็นการกำหนดฐานความผิด โดยอนุสัญญา CAT ใช;คำว<า 

“all acts of torture are offences under its criminal law” หรือ “การกระทำทรมานทั้งปวงเป_นความผิด

ตามกฎหมายอาญาของตน” ซึ่งให;อิสระแก<รัฐในการที่จะกำหนดให;การทรมานเป_นฐานความผิดเฉพาะ (Specific 

offence) หรือจะรวมเข;ากับฐานความผิดอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันในประมวลกฎหมายอาญาก็ได; โดยที่ผลของ

การกำหนดความผิดและบทลงโทษในทางอาญาจะต;องไม<หย<อนไปกว<ามาตรฐานที่อนุสัญญา CAT กำหนด178 

ในขณะที่อนุสัญญา CED ใช;คำว<า “enforced disappearance constitutes an offence under its criminal 

law” หรือ “การบังคับให;หายสาบสูญเป_นฐานความผิดภายใต;กฎหมายอาญาของตน” ซึ ่งระบุให;รัฐจะต;อง

 
175 Supra Note 12, CAT, Art. 4(1). 

“Each State Party shall ensure that all acts of torture are offences under its criminal law. The same shall apply to an 

attempt to commit torture and to an act by any person which constitutes complicity or participation in torture.” 
176 Supra Note 13, CED, Art. 4. 

“Each State Party shall take the necessary measures to ensure that enforced disappearance constitutes an offence under 

its criminal law.” 
177 Supra Note 141, CAT Handbook, p. 129. 
178 Ibid, CAT Handbook, p. 129. 
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กำหนดให;การกระทำให;บุคคลสูญหายเป_นฐานความผิดเฉพาะ เนื่องจากผู;ร<างฯ เห็นว<าฐานความผิดอื่นไม<อาจ

ครอบคลุมหรือส่ือถึงองค,ประกอบเฉพาะท่ีทำให;การกระทำหน่ึงอาจเป_นการกระทำให;บุคคลสูญหายได;ท้ังหมด179 

ในการกำหนดความผิดและโทษในทางอาญาของการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย อนุสัญญาท้ัง 

2 ฉบับได;กำหนดประเด็นปลีกย<อยลงไปอีกหลายประการ ซึ่งผู;วิจัยจะแยกอธิบายแต<ละประเด็น ประกอบด;วย 1) 

การกำหนดความรับผิดทางอาญาของบุคคล 2) การกำหนดเขตอำนาจเหนือความผิด 3) การกำหนดให;เป_น

ความผิดที่มีอายุความยาวและเป_นความผิดที่มีลักษณะต<อเนื่อง และ 4) การกำหนดโทษโดยคำนึงถึงความร;ายแรง

อย<างย่ิงของความผิด  

3.3.1 การกำหนดความรับผิดทางอาญาของบุคคล 

การกำหนดความรับผิดทางอาญาของบุคคลน้ัน สามารถแบ<งพิจารณาได;ดังน้ี 

3.3.1.1 บุคคลผู.กระทำผิดและบุคคลท่ีมีสcวนเก่ียวข.องกับการกระทำผิด 

อนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED กำหนดให;บุคคลที่เป_นผู;กระทำผิดหลักและบุคคลที่มีส<วน

เก่ียวข;องกับการกระทำของผู;กระทำผิดหลักมีความรับผิดทางอาญา ดังน้ี  

CAT CED 

ข7อ 4(1) 

“ให7รัฐภาคีแต1ละรัฐประกันว1า การกระทำทรมานทั้งปวง

เป�นความผิดตามกฎหมายอาญาของตน ให7ใช7หลักการเดียวกัน

นี้บังคับสำหรับการพยายามกระทำการทรมาน และสำหรับ

การกระทำโดยบุคคลใดที่เป�นการสมรู7ร1วมคิด หรือการมีส1วน

ร1วมในการทรมานด7วย”180 

ข7อ 6(1)(a) 

“รัฐภาคีแต1ละรัฐต7องดำเนินมาตรการที่จำเป�นเพื่ออย1าง

น7อยที่สุดให7บุคคลต1อไปนี้มีความผิดทางอาญา  

(a) บุคคลใดก็ตามที่กระทำ สั่งการ ชักจูง หรือโน7มน7าวให7

กระทำการ พยายามที่จะทำกระทำการ เป�นผู7สมรู7ร1วมคิด หรือ

มีส1วนร1วมในการกระทำการบังคับให7หายสาบสูญ”181 

 

 
179 United Nations Commission on Human Rights (CHR), Report of the Working Group on Enforced or Involuntary 

Disappearances, UN Doc. E/CN.4/1996/38, para. 54; United Nations Commission on Human Rights (CHR), Report of the Working 

Group on Enforced or Involuntary Disappearances, UN Doc. E/CN.4/2006/56. 
180 Supra Note 12, CAT, Art. 4(1) 

“Each State Party shall ensure that all acts of torture are offences under its criminal law. The same shall apply to an 

attempt to commit torture and to an act by any person which constitutes complicity or participation in torture.” 
181 Supra Note 13, CED, Art. 6(1)(a) 

“Each State Party shall take the necessary measures to hold criminally responsible at least:  

(a) Any person who commits, orders, solicits or induces the commission of, attempts to commit, is an accomplice to or 

participates in an enforced disappearance.” 
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อนุสัญญา CAT กำหนดชัดเจนว<าความรับผิดทางอาญาจากการกระทำที่เป_นการทรมาน นอกจาก

จะรวมถึงการพยายามกระทำการทรมานของบุคคลท่ีกระทำการโดยตรงแล;ว ยังให;รวมถึงการกระทำโดยบุคคลใดท่ี

เป_นการสมรู;ร<วมคิด หรือการมีส<วนร<วมในการทรมานด;วย เนื่องจากผู;ร<างฯ ตระหนักดีว<าการทรมานนั้น ผู;กระทำ

ผิดมักมิได;กระทำเพียงคนเดียวแต<มักได;รับการสนับสนุนหรือจูงใจให;กระทำการทรมานด;วย และในหลายกรณี

พบว<าผู;กระทำผิดเป_นเพียงเครื่องมือของบุคคลอื่นเท<านั้น182 ดังนั้น เพื่อให;ความรับผิดทางอาญาครอบคลุมการ

กระทำของบุคคลที่มีส<วนเกี่ยวข;องทั้งหมด ซ่ึงรวมถึงการกระทำของบุคคลที่ยุยง ให;ความยินยอมหรือรู;เห็นเป_นใจ 

ตามที ่ปรากฏในคำจำกัดความ183 ผู ;ร <างฯ จึงเลือกใช;คำที ่ม ีความหมายกว;าง คือคำว<า “complicity or 

participation” หรือ “การสมรู;ร<วมคิดหรือการมีส<วนร<วม”184  

สำหรับการกระทำให;บุคคลสูญหาย ผู;ร<างอนุสัญญา CED ตระหนักเช<นเดียวกับกรณีการทรมานว<า 

ในกรณีการกระทำให;บุคคลสูญหายนั้น ผู ;กระทำผิดมักมิได;กระทำเพียงคนเดียวแต<ร<วมมือกันหลายคนเป_น

ขบวนการหรือมีโครงสร;างการจัดการชัดเจน185 จึงได;ระบุความรับผิดทางอาญาของบุคคลในแนวทางคล;ายกับ

ธรรมนูญกรุงโรม186 โดยการใช;คำว<า “commits, orders, solicits or induces the commission of, attempts 

to commit, is an accomplice to or participates in” หรือ “กระทำ ส่ังการ ชักจูง หรือโน;มน;าวให;กระทำการ 

พยายามท่ีจะทำกระทำการ เป_นผู;สมรู;ร<วมคิด หรือมีส<วนร<วมในการกระทำการ” เพ่ือให;ครอบคลุมลักษณะของการ

มีส<วนร<วมให;ได;มากท่ีสุด 

3.3.1.2 ผู.บังคับบัญชา 

นอกจากบุคคลที่เป_นผู;กระทำผิดหลักและบุคคลที่มีส<วนเกี่ยวข;องกับการกระทำของผู;กระทำผิด

หลักจะมีความรับผิดทางอาญาภายใต;อนุสัญญาแล;ว อนุสัญญา CED ยังได;กำหนดให;ผู;บังคับบัญชาอาจมีความรับ

ผิดทางอาญาด;วยหากมีพฤติการณ,เข;าเงื่อนไขตามที่อนุสัญญากำหนด ซึ่งหลักการเร่ืองความรับผิดทางอาญาของ

 
182 Supra Note 141, CAT Handbook, p. 129-130. 
183 Supra Note 12, CAT, Art. 1(1). 
184 Supra Note 141, CAT Handbook, p. 130. 
185 Supra Note 15, p. 208. 
186 Supra Note 91, Rome Statute, Art. 25(3)(a)-(b) 

“3. In accordance with this Statute, a person shall be criminally responsible and liable for punishment for a crime within 

the jurisdiction of the Court if that person: 

(a) Commits such a crime, whether as an individual, jointly with another or through another person, regardless of whether 

that other person is criminally responsible;  

(b) Orders, solicits or induces the commission of such a crime which in fact occurs or is attempted” 
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ผู;บังคับบัญชานี้ เป_นหลักการที่ปรากฏเฉพาะในอนุสัญญา CED โดยได;รับอิทธิพลมาจากธรรมนูญกรุงโรม187 โดย

อนุสัญญา CED ได;กำหนดไว;ในข;อ 6(1)(b)-(c) ดังน้ี 

CAT CED 

ไม1มีข7อบทในเรื่องนี ้ ข7อ 6(1)(b)-(c) 

“1. รัฐภาคีแต1ละรัฐต7องดำเนินมาตรการที่จำเป�นเพื่อ

อย1างน7อยที่สุดให7บุคคลต1อไปนี้มีความผิดทางอาญา  

(b) ผู7บังคับบัญชา ซึ่ง  

(i) ทราบหรือเจตนาละเลยข7อมูลซึ่งระบุอย1างชัดเจน

ว1า ผ ู 7 ใต 7บ ังค ับบัญชาภายใต 7อำนาจและการควบคุมที ่มี

ประสิทธิภาพของตน ได7กระทำหรือจะกระทำความผิดฐาน

บังคับให7หายสาบสูญ 

(ii) ได7ใช7อำนาจความรับผิดชอบอย1างมีประสิทธิภาพ

สำหรับและเพื่อควบคุมกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข7องกับความผิดฐาน

บังคับให7หายสาบสูญ 

(iii) ล7มเหลวในการดำเนินมาตรการต1าง ๆ ทั้งหมดที่

จำเป�นและมีเหตุผลภายใต7อำนาจของตนเพื ่อป�องกันหรือ

ระง ับการบังค ับให 7หายสาบสูญ หร ือเพ ื ่อเสนอเร ื ่องต1อ

เจ7าหน7าที่ที่มีอำนาจเพื่อดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดี  

(c) วรรค (b) ข7างต7น ไม1มีผลกระทบต1อมาตรฐานความ

รับผิดชอบที่สูงกว1าซึ่งใช7บังคับต1อผู7บังคับบัญชาทางทหารหรือ

บุคคลซึ่งปฏิบัติหน7าที ่เสมือนเป�นผู 7บังคับบัญชาทางทหาร 

ภายใต7กฎหมายระหว1างประเทศที่เกี่ยวข7อง”188 

 
187 Supra Note 91, Rome Statute, Art. 28. 
188 Supra Note 13, CED, Art. 6(1)(b)-(c). 

“(b) A superior who:  

(i) Knew, or consciously disregarded information which clearly indicated, that subordinates under his or her 

effective authority and control were committing or about to commit a crime of enforced disappearance;  

(ii) Exercised effective responsibility for and control over activities which were concerned with the crime of 

enforced disappearance; and  

(iii) Failed to take all necessary and reasonable measures within his or her power to prevent or repress the 

commission of an enforced disappearance or to submit the matter to the competent authorities for investigation and 

prosecution. 

(c) Subparagraph (b) above is without prejudice to the higher standards of responsibility applicable under relevant 

international law to a military commander or to a person effectively acting as a military commander.” 
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ความรับผิดทางอาญาของผู;บังคับบัญชาตั้งอยู<บนฐานความคิดที่ว<า ผู;บังคับบัญชาเป_นผู;อยู<ใน

สถานะที่สามารถใช;อำนาจบังคับบัญชาของตนในการปLองกันมิให;ผู;ใต;บังคับบัญชาของตนกระทำความผิด ซึ่งหาก

ผู;บังคับบัญชาล;มเหลวที่จะใช;อำนาจเพื่อการนี้ ผู;บังคับบัญชาย<อมมีความรับผิดทางอาญาเฉพาะตนด;วย แยกจาก

ความรับผิดทางอาญาของผู;ใต;บังคับบัญชาท่ีเป_นผู;กระทำผิด189 ท้ังน้ี แม;อนุสัญญา CED มิได;ให;คำจำกัดความคำว<า 

“ผู;บังคับบัญชา” ซึ่งมาจากคำในภาษาอังกฤษว<า “superior” ไว; แต<ก็มีนักวิชาการให;ความเห็นว<าต;องพิจารณา

เรื่องนี้เป_นรายกรณีไปโดยคำนึงถึงกรอบความรับผิดทางอาญาในกฎหมายภายในและตราสารระหว<างประเทศ

ประกอบกับบริบทของแต<ละรัฐ190 

ดังนั้น ภายใต;อนุสัญญา CED ผู;บังคับบัญชาจะมีความรับผิดทางอาญาก็ต<อเมื่อเข;าองค,ประกอบ

ต<อไปน้ี 

(1) มีข;อมูลอย<างชัดเจนว<าผู;ใต;บังคับบัญชาได;กระทำหรือจะกระทำความผิดฐานบังคับให;หาย

สาบสูญ และผู;บังคับบัญชาทราบหรือมีเจตนาละเลยข;อมูลดังกล<าว 

(2) ผู;บังคับบัญชามีอำนาจและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพเหนือผู;ใต;บังคับบัญชาและได;ใช;

อำนาจความรับผิดชอบอย<างมีประสิทธิภาพ (Effective Responsibility) สำหรับและเพื่อควบคุมกิจกรรมซ่ึง

เก่ียวข;องกับความผิดฐานบังคับให;หายสาบสูญ 

(3) ผู;บังคับบัญชาล;มเหลวในการดำเนินมาตรการต<าง ๆ ทั้งหมดที่จำเป_นและมีเหตุผลภายใต;

อำนาจของตนเพื่อปLองกันหรือระงับการบังคับให;หายสาบสูญ หรือเพื่อเสนอเรื่องต<อเจ;าหน;าที่ที่มีอำนาจเพ่ือ

ดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดี 

นอกจากนี้ อนุสัญญา CED ยังได;ระบุว<ามาตรฐานของการกำหนดความรับผิดทางอาญาของ

ผู;บังคับบัญชาภายใต;อนุสัญญา CED นั้น ไม<มีผลกระทบต<อมาตรฐานความรับผิดชอบที่สูงกว<าภายใต;กฎหมาย

ระหว<างประเทศที่เกี่ยวข;อง ซึ่งผู;ร<างฯ ต;องการให;หมายความรวมถึงธรรมนูญกรุงโรม191 ทั้งนี้ เนื่องจากธรรมนูญ

กรุงโรมนั้น ได;กำหนดให;การกระทำให;บุคคลสูญหายเป_นการกระทำหนึ่งที ่อาจเข;าข<ายเป_นอาชญากรรมต<อ

มนุษยชาติ192 และได;กำหนดมาตรฐานในการพิจารณาความรับผิดทางอาญาของผู;บังคับบัญชาไว;สูงกว<าอนุสัญญา 

CED กล<าวคือ ธรรมนูญกรุงโรมกำหนดมาตรฐานความรับรู;ของผู;บังคับบัญชาไว;เพียงว<า ผู;บังคับบัญชา “ควรได;รู;” 

มาจากคำในภาษาอังกฤษว<า “should have known” ถึงการกระทำของผู ;ใต;บังคับบัญชาก็เพียงพอแล;วท่ี

 
189 Supra Note 91, Rome Statute, Art. 28. 
190 Susan McCrory, “The International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance,” in 

Human Rights Law Review Vol. 7/3, 2007, p. 553. 
191 United Nations Commission on Human Rights (CHR), Report of the Intersessional Open-ended Working Group to 

elaborate a draft legally binding normative instrument for the protection of all persons from enforced disappearance, UN 

Doc. E/CN.4/2005/66, para. 43 
192 Supra Note 91, Rome Statute, Art. 7(1)(i). 
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ผู;บังคับบัญชาจะมีความรับผิดทางอาญาเฉพาะของตนได;193 ซึ่งถือเป_นการกำหนดหน;าที่ความรับผิดชอบของ

ผู;บังคับบัญชาที่จะต;องรับรู;การกระทำของผู;ใต;บังคับบัญชาไว;สูงมาก ในขณะที่อนุสัญญา CED กำหนดมาตรฐาน

ความรับรู;ของผู;บังคับบัญชาว<า ผู;บังคับบัญชาจะต;องรับรู;ถึงขนาดว<ามีเจตนาละเลย มาจากคำในภาษาอังกฤษว<า 

“consciously disregard” ซึ่งข;อมูลเกี่ยวกับการบังคับให;หายสาบสูญที่กระทำโดยผู;ใต;บังคับบัญชา ดังนั้น เพื่อมิ

ให;เกิดความสับสนในการเลือกนำมาตรฐานมาใช; อนุสัญญา CED จึงได;กำกับไว;ชัดเจนว<ามาตรฐานภายใต;

อนุสัญญา CED จะไม<กระทบต<อมาตรฐานความรับผิดชอบที่สูงกว<าซึ่งใช;บังคับต<อผู;บังคับบัญชาทางทหารหรือ

บุคคลซึ่งปฏิบัติหน;าที่เสมือนเป_นผู;บังคับบัญชาทางทหาร “ภายใต;กฎหมายระหว<างประเทศที่เกี่ยวข;อง” ซ่ึง

หมายความรวมถึงธรรมนูญกรุงโรมน่ันเอง 

3.3.2 การกำหนดเขตอำนาจเหนือความผิด 

การกำหนดเขตอำนาจเหนือความผิด (Jurisdiction over the Offences) มีวัตถุประสงค,หลักเพื่อเป_นฐาน

ให;รัฐภาคีสามารถดำเนินคดีเกี่ยวกับการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหายให;ได;มากที่สุดเพื่อมิให;ผู;กระทำผิด

สามารถใช;ช<องโหว<ของกฎหมายเพื่อหลบหนีและส<งผลให;ผู ;เสียหายมิได;รับการอำนวยความยุติธรรม ดังน้ัน 

อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับจึงได;กำหนดพันธกรณีให;รัฐภาคีจะต;องดำเนินมาตรการต<าง ๆ เพื่อให;ตนมีเขตอำนาจเหนือ

ความผิด ดังน้ี 

CAT CED 

ข7อ 5 

“1. ให7รัฐภาคีแต1ละรัฐดำเนินมาตรการต1าง ๆ ที่อาจ

จำเป�นเพื่อให7ตนมีเขตอำนาจเหนือความผิดที่อ7างถึงในข7อ 4 

ในกรณีต1าง ๆ ดังต1อไปนี้  

(a) เมื่อความผิดเหล1านั้นเกิดขึ้นในอาณาเขตใดที่อยู1ภายใต7

เขตอำนาจของตน หรือบนเรือ หรืออากาศยานที่จดทะเบียน

ในรัฐนั้น  

(b) เมื่อผู7ถูกกล1าวหาเป�นคนชาติของรัฐนั้น 

(c) เมื่อผู7เสียหายเป�นคนชาติของรัฐนั้น หากรัฐนั้นเห็นเป�น

การสมควร 

2. ในทำนองเด ียวก ัน ให 7ร ัฐภาค ีแต 1ละร ัฐดำเนิน

มาตรการเท1าที่จำเป�น เพื่อให7ตนมีเขตอำนาจเหนือความผิดทั้ง

ปวงเช1นว1า ในกรณีที ่ผู 7ถูกกล1าวหาอยู 1ในอาณาเขตใดที ่อยู1

ภายใต7เขตอำนาจรัฐของตน และรัฐนั้นไม1ยอมส1งบุคคลนั้นเป�น

ผู7ร7ายข7ามแดนตามข7อ 8 ให7แก1รัฐที่ระบุไว7ในวรรค 1 ของข7อนี้  

ข7อ 9 

“1. ให7รัฐภาคีแต1ละรัฐดำเนินมาตรการต1าง ๆ ที่อาจ

จำเป�นเพื่อให7ตนมีเขตอำนาจเหนือความผิดฐานบังคับให7หาย

สาบสูญ 

(a) เมื่อความผิดเหล1านั้นเกิดขึ้นในอาณาเขตใดที่อยู1ภายใต7

เขตอำนาจของตน หรือบนเรือ หรืออากาศยานที่จดทะเบียน

ในรัฐนั้น 

(b) เมื่อผู7ถูกกล1าวหาเป�นคนชาติของรัฐนั้น  

(c) เมื ่อผู 7ถูกบังคับให7หายสาบสูญเป�นคนชาติของรัฐนั้น 

หากรัฐนั้นเห็นเป�นการสมควร  

2. ในทำนองเด ียวก ัน ให 7ร ัฐภาค ีแต 1ละร ัฐดำเนิน

มาตรการเท1าที่จำเป�น เพื่อให7ตนมีเขตอำนาจเหนือความผิด

ฐานบังคับให7หายสาบสูญ ในกรณีที่ผู7ถูกกล1าวหาอยู1ในอาณา

เขตใดที่อยู1ภายใต7เขตอำนาจรัฐของตน เว7นแต1รัฐนั้นส1งบุคคล

นั้นเป�นผู7ร7ายข7ามแดนหรือส1งมอบบุคคลนั้นให7รัฐอื่นภายใต7

 
193 Supra Note 91, Rome Statute, Art. 28. 
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3. อนุสัญญานี้มิได7ยกเว7นเขตอำนาจทางอาญาใดที่ใช7

ตามกฎหมายภายใน”194 

พันธกรณีระหว1างประเทศ หรือส1งมอบบุคคลนั้นให7แก1ศาล

อาญาระหว1างประเทศซึ่งตนได7ยอมรับเขตอำนาจ  

3. อนุสัญญานี้มิได7ยกเว7นเขตอำนาจทางอาญาใดที่ใช7

ตามกฎหมายภายใน”195 

 

จากข;อบททั้ง 2 ข;อ จะเห็นได;ว<าพันธกรณีของรัฐภาคีในการกำหนดเขตอำนาจเหนือความผิดเป_นไปใน

ลักษณะเดียวกัน และต้ังอยู<บนพ้ืนฐานของการกำหนดเขตอำนาจในทางอาญาของรัฐ ดังน้ี 

3.3.2.1 หลักดินแดนและหลักธง 

อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ กำหนดให;รัฐภาคีมีเขตอำนาจเหนือความผิดภายใต;หลักดินแดน (Territorial 

Principle) หากการกระทำผิดนั้นได;เกิดขึ้นในดินแดนภายใต;เขตอำนาจของตน โดยอนุสัญญาใช;คำว<า “any 

territory under its jurisdiction” ซึ่งนอกจากจะหมายถึงดินแดนทางบก ทางทะเล หรือห;วงอากาศที่เป_นอาณา

เขตของรัฐแล;ว ยังกินความขยายไปถึงดินแดนที่รัฐมีความควบคุมในทางความเป_นจริง (de facto control) 

 
194 Supra Note 12, CAT, Art. 5 

“1. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences referred 

to in article 4 in the following cases:  

(a) When the offences are committed in any territory under its jurisdiction or on board a ship or aircraft registered in that 

State; 

(b) When the alleged offender is a national of that State;  

(c) When the victim is a national of that State if that State considers it appropriate.  

2. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over such offences 

in cases where the alleged offender is present in any territory under its jurisdiction and it does not extradite him pursuant to 

article 8 to any of the States mentioned in paragraph I of this article.  

3. This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance with internal law.” 
195 Supra Note 13, CED, Art. 9 

“1. Each State Party shall take the necessary measures to establish its competence to exercise jurisdiction over the offence 

of enforced disappearance:  

(a) When the offence is committed in any territory under its jurisdiction or on board a ship or aircraft registered in that 

State;  

(b) When the alleged offender is one of its nationals;  

(c) When the disappeared person is one of its nationals and the State Party considers it appropriate.  

2. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its competence to exercise 

jurisdiction over the offence of enforced disappearance when the alleged offender is present in any territory under its jurisdiction, 

unless it extradites or surrenders him or her to another State in accordance with its international obligations or surrenders him or 

her to an international criminal tribunal whose jurisdiction it has recognized.  

3. This Convention does not exclude any additional criminal jurisdiction exercised in accordance with national law.” 
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ด;วย196 ทั้งนี้ เขตอำนาจนี้ต;องอยู<ภายใต;ข;อยกเว;นด;านความคุ;มกันตามกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหว<าง

ประเทศที่มีให;แก<บุคคลบางประเภท เช<น นักการทูตหรือผู;แทนของรัฐต<างชาติ ด;วย197 นอกจากนี้ อนุสัญญายัง

กำหนดให;ใช;หลักธง (Flag Principle) เพื่อให;รัฐสามารถมีเขตอำนาจเหนือเรือหรืออากาศยานที่จดทะเบียนในรัฐ

ตนได; เช<น หากพบว<ามีการขนส<งบุคคลที่ถูกกระทำให;สูญหายบนเที่ยวบิน รัฐภาคีที่อากาศยานนั้นจดทะเบียนมี

เขตอำนาจเหนือความผิดดังกล<าว198 

3.3.2.2 หลักสัญชาติ 

อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ กำหนดให;รัฐภาคีมีเขตอำนาจเหนือความผิดภายใต;หลักการเกี่ยวกับสัญชาติ 

2 หลักการ กล<าวคือ ประการแรก หลักสัญชาติผู ;กระทำผิด (Nationality Principle) โดยรัฐเจ;าของสัญชาติ

ผู;กระทำผิดมีเขตอำนาจ หากการกระทำผิดนั้นได;กระทำโดยคนชาติของตน และประการที่สอง หลักสัญชาติของ

ผู ;เสียหาย (Passive Personality Principle) โดยรัฐเจ;าของสัญชาติผู ;เสียหายมีเขตอำนาจเหนือความผิดน้ัน 

อย<างไรก็ดี เนื่องจากหลักสัญชาติของผู;เสียหายยังไม<ได;รับถูกยอมรับเป_นการทั่วไปเท<ากับหลักการอื่นที่อนุสัญญา

ระบุ ผู ;ร <างฯ จึงได;มีข;อความกำกับว<า “หากรัฐน้ันเห็นเป_นการสมควร” หรือ “if that State considers it 

appropriate” เพ่ือสร;างความยืดหยุ<นและสนองตอบต<อข;อกังวลดังกล<าว199 

3.3.2.3 หลักสากลแบบมีเง่ือนไข 

อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ กำหนดให;รัฐภาคีมีเขตอำนาจเหนือความผิดหากพบตัวผู;กระทำความผิดใน

ดินแดนของตนและตัดสินใจไม<ส<งตัวบุคคลดังกล<าวเป_นผู;ร;ายข;ามแดน ซึ่งเป_นไปตามหลักการ Aut Dedere Aut 

Iudicare หรือ “either extradite or prosecute” ตามกฎหมายอาญาระหว<างประเทศ ที่ว<าหากรัฐไม<ส<งผู;ร;าย

ข;ามแดนก็ต;องดำเนินคดีด;วยตนเอง200 การที ่อนุสัญญาฯ กำหนดเขตอำนาจเหนือความผิดในลักษณะนี้ มี

วัตถุประสงค,เพื่อปLองกันมิให;ผู;กระทำผิดรอดพ;นจากการถูกดำเนินคดีไม<ว<าจะหลบหนีไปยังรัฐใด201 โดยได;เคยมี

นักวิชาการบางรายเสนอให;มีการนำหลักสากล (Universal Jurisdiction) มาใช;ในอนุสัญญาฯ ด;วย แต<ก็ได;ถูกตีตก

ไป อย<างไรก็ดี เพื่อประสานประโยชน,ระหว<างความเห็นต<าง ๆ ผู;ร<างฯ จึงได;กำหนดว<าให;รัฐภาคีอาจมีเขตอำนาจ

เหนือความผิดที่ตนมิได;มีจุดเกาะเกี่ยวใด ๆ เลยก็ได; เช<นในกรณีที่การกระทำความผิดได;เกิดขึ้นในรัฐอื่น ได;กระทำ

 
196 Manfred Nowak and Elizabeth McArthur, The United Nations Convention Against Torture: A Commentary (Oxford, 

New York, Auckland, 2008), p. 309, para. 145. 
197 United Nations, Vienna Convention on Diplomatic Relations, UNTS Vol. 500, 1969, p. 95 (VCDR), Art. 31 

“1. A diplomatic agent shall enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the receiving State.”.  
198 Supra Note 196, p. 309, para. 146. 
199 Supra Note 141, CAT Handbook, p. 132. 
200 Robert Cryer, Darryl Robinson and Sergey Vasiliev, An Introduction to International Criminal Law and Procedure, 

(Cambridge University Press 4th ed., 2019), p. 74. 
201 Supra Note 141, CAT Handbook, p. 132. 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ2 “บทบัญญัติทางกฎหมายเพื่อการป@องกนัและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหFบุคคลสญูหาย” สถาบันพระปกเกลFา 

 

 55 

โดยคนชาติรัฐอื่น และมีผู;เสียหายเป_นคนชาติของรัฐอื่นได; ดังนั้น หากในกรณีเช<นนี้รัฐภาคีได;พบตัวผู;กระทำผิดใน

ดินแดนของตนก็สามารถมีเขตอำนาจเหนือความผิดนั้นได; จึงอาจถือได;ว<า การประสานประโยชน,นี้ เป_นการนำ

หลักสากลมาใช;แบบมีเง่ือนไข (Conditional Universal Jurisdiction)202 

3.3.3 การกำหนดให.เปfนความผิดท่ีมีอายุความยาวและเปfนความผิดท่ีมีลักษณะตcอเน่ือง 

การกำหนดให;เป_นความผิดที่มีอายุความยาวและเป_นความผิดที่มีลักษณะต<อเนื่อง เป_นหลักการที่พบใน

อนุสัญญา CED เท<าน้ัน โดย อนุสัญญา CED กำหนดพันธกรณีในเร่ืองน้ี ไว;ในข;อ 8 ดังน้ี 

CAT CED 

ไม1มีข7อบทในเรื่องนี ้ ข7อ 8 

“โดยไม1กระทบต1อข7อ 5  

1. รัฐภาคีซึ่งกำหนดให7มีอายุความสำหรับความผิดฐาน

บังคับให7หายสาบสูญ ต7องดำเนินมาตรการที่จำเป�นต1าง ๆ เพื่อ

ประกันว1าอายุความในการพิจารณาคดีอาญานั้น  

(a) มีกำหนดเวลาที่ยาวและได7สัดส1วนกับความร7ายแรงของ

ความผิด  

(b) เริ่มนับตั้งแต1ได7มีการกระทำความผิดฐานบังคับให7หาย

สาบสูญได7ยุติลง โดยคำนึงถึงลักษณะต1อเนื่องของความผิด

ดังกล1าว  

2. รัฐภาคีแต1ละรัฐต7องประกันสิทธิของเหยื่อการบังคับ

ให7หายสาบสูญในการที่จะได7รับการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ

ภายในระยะเวลาอายุความ”203 

 

 

 
202 Antonio Cassese and Paola Gaeta, Cassese's International Criminal Law, (Oxford University Press, 2013), p. 338; See 

also Supra Note 173, para. 57. 
203 Supra Note 13173, CED, Art. 8 

“Without prejudice to article 5, 1. A State Party which applies a statute of limitations in respect of enforced disappearance 

shall take the necessary measures to ensure that the term of limitation for criminal proceedings:  

(a) Is of long duration and is proportionate to the extreme seriousness of this offence;  

(b) Commences from the moment when the offence of enforced disappearance ceases, taking into account its continuous 

nature.  

2. Each State Party shall guarantee the right of victims of enforced disappearance to an effective remedy during the term 

of limitation.” 
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ในการกำหนดอายุความสำหรับความผิดฐานการกระทำให;บุคคลสูญหายนั้น ผู;ร<างฯ คำนึงถึงข;อเท็จจริงที่ว<า

การไม<กำหนดอายุความใด ๆ เลย ก็จะเป_นการขจัดอุปสรรคในด;านวิธีพิจารณาความอาญาได;อย<างดี เนื่องจาก

ผู;กระทำผิดก็ยังคงสามารถถูกดำเนินคดีได;ไม<ว<าเวลาจะผ<านไปนานเท<าใด เพราะโดยลักษณะของการกระทำให;

บุคคลสูญหายนั้นมักใช;ระยะเวลาที่ยาวนานกว<าจะทราบข;อเท็จจริงว<าได;มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นตลอดจนกว<า

จะพบตัวผู;กระทำผิด และนอกจากนี้ หากการกระทำให;บุคคลสูญหายเป_นส<วนหนึ่งของอาชญากรรมต<อมนุษยชาติ 

ก็จะเข;าลักษณะเป_นการกระทำที่ร;ายแรงและเป_นอาชญากรรมระหว<างประเทศภายใต;ธรรมนูญกรุงโรมซึ่งทำให;

เป_นความผิดท่ีไม<อาจกำหนดอายุความได;เลย204 

อย<างไรก็ดี หากการกระทำให;บุคคลสูญหายมิได;เป_นส<วนหนึ่งของอาชญากรรมต<อมนุษยชาติภายใต;

ธรรมนูญกรุงโรมแต<เป_นความผิดภายใต;อนุสัญญา CED ผู;ร<างฯ เห็นว<ารัฐภาคีอาจประสงค,ที่จะกำหนดให;มีอายุ

ความสำหรับความผิดฐานการบังคับให;หายสาบสูญก็ได; เพราะอนุสัญญา CED ไม<ได;ระบุให;เป_นพันธกรณีที่รัฐต;อง

กำหนดให;มีอายุความ205 แต<หากรัฐภาคีเลือกที่จะกำหนดอายุความแล;ว อายุความนั้นก็จะต;องมีลักษณะที่ยาวและ

ได;สัดส<วนกับความร;ายแรงของความผิด ทั้งนี้ ระยะเวลาจะยาวนานเท<าใดให;ขึ้นอยู<กับการตีความของแต<ละรัฐ

เอง206 และรัฐมีพันธกรณีจะต;องประกันสิทธิของเหยื่อการกระทำให;บุคคลสูญหายในการที่จะได;รับการเยียวยาที่มี

ประสิทธิภาพภายในระยะเวลาอายุความน้ัน 

ในการเร่ิมนับอายุความ อนุสัญญา CED ระบุให;เร่ิมนับต้ังแต<การกระทำความผิดฐานการกระทำให;บุคคลสูญ

หายได;ยุติลง ปeญหาในทางปฏิบัติคือจะพิจารณาว<าการกระทำให;บุคคลสูญหายนั้นได;ยุติลงเมื่อใด ในเรื่องน้ี 

อนุสัญญา CED มิได;ระบุแนวทางไว;ชัดเจนจึงขึ้นอยู<กับการตีความของแต<ละรัฐ207 แต<รัฐก็สามารถพิจารณาตาม

แนวทางของสหประชาชาติและอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนอเมริกาที่ได;กล<าวถึงประเด็นนี้ไว;ว<า ตราบใดที่ผู;กระทำผิด

ยังคงปกป�ดชะตากรรมและที่อยู<ของบุคคลที่ถูกกระทำให;สูญหาย และข;อเท็จจริงต<าง ๆ ยังมิได;ถูกทำให;กระจ<าง 

การกระทำให;บุคคลสูญหายนั้นยังคงเป_นความผิดต<อเนื่อง208 ส<งผลให;ความผิดฐานการกระทำให;บุคคลสูญหาย

ยังคงไม<ยุติลง และอายุความก็ยังไม<อาจเร่ิมนับได; 

สำหรับคำว<า “ความผิดที่มีลักษณะต<อเนื่อง” นั้น คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว<างประเทศให;ความหมาย

ของความผิดที่มีลักษณะต<อเนื่อง หรือ “continuous nature” ไว;ว<า เป_นการกระทำที่เกิดขึ้นเพียงคร้ังหนึ่งแต<

ขยายผลไปเป_นระยะเวลาหนึ่งและมีลักษณะที่ยืดเยื ้อ (“a single act but extends over a period of time 

 
204 Supra Note 91, Rome Statute, Art. 29. 
205 Supra Note 15, p. 216. 
206 Supra Note 161, p. 308. 
207 Ibid, p. 313. 
208 Supra Note 137, Art. 17(1); UN Declaration, Supra Note 111, ACHR, Art. III.  
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and is of a lasting nature”)209 โดยการกำหนดให;การกระทำให;บุคคลสูญหายเป_นความผิดที่มีลักษณะต<อเนื่อง 

นอกจากจะทำให;ไม<อาจเริ่มนับอายุความได;แล;วน้ัน ยังส<งผลให;รัฐภาคีสามารถมีเขตอำนาจด;านเวลา (Jurisdiction 

ratione temporis) เหนือการกระทำให;บุคคลสูญหายได;เกิดขึ้นก<อนที่รัฐจะเข;าเป_นภาคีได;210 เนื่องจากโดยหลัก

แล;วพันธกรณีภายใต;อนุสัญญาจะไม<มีผลบังคับใช;ย;อนหลังไปถึงช<วงเวลาก<อนที่รัฐนั้นจะเข;าเป_นภาคี211 และหาก

มิได;กำหนดให;เป_นความผิดที่มีลักษณะต<อเนื่อง รัฐก็จะไม<มีเขตอำนาจเหนือการกระทำให;บุคคลสูญหายที่ได;เกิดข้ึน

ก<อนที่รัฐจะเข;าเป_นภาคีอนุสัญญา CED ดังนั ้น การกำหนดให;ความผิดฐานการกระทำให;บุคคลสูญหายเป_น

ความผิดที่มีลักษณะต<อเนื่อง จึงทำให;รัฐมีเขตอำนาจเหนือการกระทำที่เกิดขึ้นก<อนที่รัฐจะเข;าเป_นภาคีอนุสัญญา 

CED แต<ยังคงดำเนินอยู<หรือมีผลจนกระทั่งภายหลังที่รัฐเข;าเป_นภาคีแล;ว212 เช<น การจับกุมบุคคลได;เกิดขึ้นก<อนท่ี

รัฐเข;าเป_นภาคี แต<ในขณะท่ีรัฐเข;าเป_นภาคี บุคคลน้ันก็ยังคงถูกกระทำให;สูญหายโดยถูกปกป�ดชะตากรรมอยู<น่ันเอง 

3.3.4 การกำหนดโทษโดยคำนึงถึงความร.ายแรงอยcางย่ิงของความผิด 

การกำหนดโทษโดยคำนึงถึงความร;ายแรงของความผิด มีที่มาจากฐานความคิดที่ว<าการทรมานและการ

กระทำให;บุคคลสูญหายเป_นการกระทำที่มีความร;ายแรงกว<าความผิดทางอาญาทั่วไป ดังนั้น โทษที่ผู;กระทำผิดจะ

ได;รับก็ควรท่ีจะต;องได;สัดส<วน (Proportionality of Punishment) กับความร;ายแรงดังกล<าวด;วย ดังน้ี 

3.3.4.1 ความได.สัดสcวนกับความร.ายแรงอยcางย่ิงของความผิด 

อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ ต<างกำหนดให;รัฐมีพันธกรณีที่จะกำหนดโทษโดยคำนึงถึงความร;ายแรงของ

การกระทำผิด ดังน้ี 

CAT CED 

ข7อ 4(2) 

“ให7รัฐภาคีแต1ละรัฐทำให7ความผิดเหล1านี้เป�นความผิดที่

มีโทษ ซึ่งมีระวางโทษที่เหมาะสมกับความร7ายแรงของการ

กระทำเหล1านั้น”213 

ข7อ 7(1) 

“ให7รัฐภาคีแต1ละรัฐทำให7การบังคับให7หายสาบสูญเป�น

ความผิดที่มีโทษ ซึ่งมีระวางโทษที่เหมาะสมกับความร7ายแรง

อย1างยิ่งของการกระทำนี”้214 

 
209 International Law Commission, Commentary on the Draft Articles on the Origin of State Responsibility, Report of 

the International Law Commission on the work of its twenty-eighth session, 3 May - 23 July 1976, Official Records of the 

General Assembly, Thirty-first session, Supplement No. 10, UN Doc. A/31/10, p. 73. 
210 Alan Nissel, “Continuing Crimes in the Rome Statute,” in Michigan Journal of International Law Vol. 35 (2004), p. 655. 
211 Supra Note 14, VCLT, Art. 28. 
212 Beate Rudolf, “Louizidou v Turkey,” in American Journal of International Law Vol. 91 (1997), p. 534. 
213 Supra Note 12, CAT, Art. 4(2) 

“Each State Party shall make these offences punishable by appropriate penalties which take into account their grave 

nature.” 
214 Supra Note 13, CED, Art.7(1) 
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ในการสื่อถึงความร;ายแรงของการกระทำ อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับใช;คำในภาษาอังกฤษที่แตกต<างกัน 

โดยอนุสัญญา CAT ใช;คำว<า “grave nature” ในขณะที่อนุสัญญา CED ใช;คำว<า “extreme seriousness” โดย

มิได;กำหนดให;ชัดเจนว<าโทษระดับใดจึงจะถือว<าเหมาะสมและได;สัดส<วนกับความร;ายแรงของการกระทำทรมาน

และการกระทำให;บุคคลสูญหาย ในเรื่องนี้ อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับให;แต<ละรัฐเป_นฝ�ายตีความ เนื่องจากแนวทางการ

กำหนดโทษของแต<ละรัฐมีความแตกต<างกันจนไม<อาจกำหนดให;ชัดเจนในอนุสัญญาได;215 อย<างไรก็ดี การกำหนด

โทษของรัฐสำหรับการกระทำทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหายจะต;องเท<ากับหรือใกล;เคียงกับโทษที่กำหนด

ไว;สำหรับฐานความผิดอาญาร;ายแรงอื่นภายใต;กฎหมายอาญาภายในของรัฐ216 ทั้งนี้ สำหรับกรณีการกระทำให;

บุคคลสูญหาย ซึ่งเป_นการกระทำที่ร;ายแรงและกระทบต<อทั้งบุคคลที่ถูกกระทำให;สูญหายและครอบครัวหรือญาติ

ของบุคคลดังกล<าว คณะทำงานด;านการบังคับให;หายสาบสูญของสหประชาชาติ (UN Working Group on 

Enforced or Involuntary Disappearances) ได;แนะนำว<าโทษท่ีเหมาะสม คือ การจำคุก 25-40 ป§217  

3.3.4.2 เหตุบรรเทาโทษและเหตุฉกรรจh 

การกำหนดเหตุบรรเทาโทษและเหตุฉกรรจ, เป_นหลักการที่พบในอนุสัญญา CED เท<านั้น โดย 

อนุสัญญา CED กำหนดพันธกรณีในเร่ืองน้ี ไว;ในข;อ 7(2) ดังน้ี 

CAT CED 

ไม1มีข7อบทในเรื่องนี ้ ข7อ 7(2) 

“รัฐภาคีแต1ละรัฐอาจกำหนด  

(a) เหตุบรรเทาโทษ โดยเฉพาะสำหรับบุคคลซึ่งถูกกล1าวหา

ว1าเกี่ยวข7องกับการบังคับให7หายสาบสูญ แต1ได7มีส1วนช1วยอย1าง

มีประสิทธิภาพให7ค7นพบบุคคลที่หายสาบสูญโดยยังมีชีวิตอยู1 

หรือช1วยให7สามารถคลี่คลายคดีการบังคับให7หายสาบสูญ หรือ

ชี้ตัวผู7กระทำผิด 

(b) เหตุฉกรรจ� โดยเฉพาะในกรณีที ่บุคคลที่หายสาบสูญ

เสียชีวิต หรือการบังคับให7หายสาบสูญที่กระทำต1อสตรีมคีรรภ� 

 
“Each State Party shall make the offence of enforced disappearance punishable by appropriate penalties which take into 

account its extreme seriousness.” 
215 Supra Note 141, CAT Handbook, p. 129. 
216 Ibid, CAT Handbook, p. 129. 
217  United Nations Human Rights Council (HRC), Report of the Working Group on Enforced or Involuntary 

Disappearances - Addendum - Best practices on enforced disappearances in domestic criminal legislation, UN Doc. 

A/HRC/16/48/Add.3, p. 12 para. 40. 
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ผู7เยาว� ผู7พิการ หรือบุคคลที่อ1อนแออื่น ๆ ทั้งนี้ ไม1กระทบต1อ

กระบวนวิธีพิจารณาความอาญาอื่น ๆ”218 

 

การกำหนดเหตุบรรเทาโทษและเหตุฉกรรจ, เป_นแนวทางใหม<ซึ่งอนุสัญญา CED เป_นอนุสัญญาแรก

ที่นำแนวทางนี้มาใช; โดยระบุให;เป_นทางเลือกว<ารัฐอาจใช;ดุลพินิจกำหนดเหตุบรรเทาโทษและเหตุฉกรรจ,ใน

กฎหมายอาญาภายในของตนก็ได; หากพบว<าพฤติการณ,แห<งคดีนั้นสอดคล;องกับที่อนุสัญญาได;ระบุ219 โดยในกรณี

เหตุบรรเทาโทษนั้น อนุสัญญา CED ระบุว<ารัฐภาคีอาจกำหนดให;บุคคลซึ่งถูกกล<าวหาว<าเกี่ยวข;องกับการกระทำให;

บุคคลสูญหาย แต<ต<อมากลับได;เข;ามามีส<วนช<วยอย<างมีประสิทธิภาพให;สามารถค;นพบบุคคลท่ีถูกกระทำให;สูญหาย

โดยที่บุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู< หรือช<วยให;สามารถคลี่คลายคดีการกระทำให;บุคคลสูญหาย หรือชี้ตัวผู;กระทำผิด ให;

สามารถได;รับการบรรเทาโทษได; อย<างไรก็ดี เนื่องจากอนุสัญญา CED ระบุเพียงตัวอย<าง (Non-exhaustive List) 

เท<านั้น รัฐภาคีจึงอาจระบุพฤติการณ,อื่นเพิ่มเติมก็ได; หรืออาจกำหนดเงื่อนไขให;เคร<งครัดขึ้นก็ได; เช<น กำหนดให;

ผู ;กระทำผิดโดยตรง (Direct Perpetrator) ไม<อาจได;ประโยชน,จากเหตุบรรเทาโทษ220 แต<ผู ;สมรู;ร<วมคิดหรือ

ผู;สนับสนุนอาจได;รับประโยชน,จากเหตุบรรเทาโทษได; โดยรัฐภาคีจะต;องระมัดระวังว<าการกำหนดเหตุบรรเทาโทษ

น้ันจะเป_นข;อยกเว;นท่ีจะต;องได;รับการพิจารณาเป_นกรณีพิเศษเท<าน้ัน และต;องไม<กระทบต<อวัตถุประสงค,และความ

มุ<งประสงค,ของอนุสัญญา221 

สำหรับในกรณีเหตุฉกรรจ,นั้น อนุสัญญา CED ระบุว<ารัฐภาคีอาจกำหนดให;บุคคลซึ่งถูกกล<าวหาว<า

เกี่ยวข;องกับการกระทำให;บุคคลสูญหายต;องได;รับโทษหนักขึ้น หากบุคคลท่ีถูกกระทำให;สูญหายเสียชีวิต หรือการ

กระทำให;บุคคลสูญหายที่กระทำต<อสตรีมีครรภ, ผู;เยาว, ผู;พิการ หรือบุคคลที่อ<อนแออื่น ๆ ซึ่งรัฐภาคีอาจระบุ

พฤติการณ,อ่ืนเพ่ิมเติมก็ได; หรือไม<กำหนดให;มีเหตุฉกรรจ,เลยก็ได; 

 
218 Supra Note 13, CED, Art.7(2) 

“Each State Party may establish:  

(a) Mitigating circumstances, in particular for persons who, having been implicated in the commission of an enforced 

disappearance, effectively contribute to bringing the disappeared person forward alive or make it possible to clarify cases of 

enforced disappearance or to identify the perpetrators of an enforced disappearance;  

(b) Without prejudice to other criminal procedures, aggravating circumstances, in particular in the event of the death of 

the disappeared person or the commission of an enforced disappearance in respect of pregnant women, minors, persons with 

disabilities or other particularly vulnerable persons.” 
219 Supra Note 15, p. 213. 
220 OAS Doc, OEC/Ser.L/V/II.74 doc. 10 rev. 1, para II. 
221 United Nations Commission on Human Rights (CHR), Report of the Intersessional Open-ended Working Group to 

elaborate a draft legally binding normative instrument for the protection of all persons from enforced disappearance, UN 

Doc. E/CN.4/2006/57, para. 12 
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3.3.5 การกำหนดความผิดและโทษในกรณีเฉพาะ 

นอกจากที่รัฐภาคีจะมีพันธกรณีในการดำเนินการเพื่อประกันว<าการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย

เป_นความผิดอาญาตามกฎหมายภายในของตน และจะต;องกำหนดฐานความผิดให;สอดคล;องกับคำนิยามท่ี

อนุสัญญาได;กำหนดไว;แล;ว ยังพบว<าในอนุสัญญา CED ได;มีการกำหนดเพิ่มเติมให;รัฐภาคีจะต;องดำเนินการเพ่ือ

ประกันว<าการกระทำเฉพาะเร่ืองบางประการจะต;องเป_นความผิดและมีโทษทางอาญาด;วย ดังน้ี  

3.3.5.1 ความผิดเก่ียวกับเด็ก 

การกำหนดความผิดเกี่ยวกับเด็ก เป_นหลักการที่พบในอนุสัญญา CED เท<านั้น โดย อนุสัญญา CED 

กำหนดพันธกรณีในเร่ืองน้ี ไว;ในข;อ 25 ดังน้ี  

CAT CED 

ไม1มีข7อบทในเรื่องนี ้ ข7อ 25 

“1. รัฐภาคีแต1ละรัฐจะต7องดำเนินมาตรการที่จำเป�นใน

การป�องกันและลงโทษภายใต7กฎหมายอาญาของตน 

(a) การขนย7ายเด็กผู7ซึ ่งถูกบังคับให7หายสาบสูญ เด็กผู7ซึ่ง

บิดามารดาหรือผู 7ปกครองตามกฎหมายถูกบังคับให7หาย

สาบสูญ หรือเด็กที่เกิดในระหว1างการถูกคุมขังของมารดาที่ถูก

บังคับให7หายสาบสูญ อย1างมิชอบด7วยกฎหมาย 

(b) การบิดเบือน ป�ดบัง หรือทำลายเอกสารพิสูจน�อัต

ลักษณ�ที่แท7จริงของเด็กที่ได7ระบุไว7ในวรรค (a) ข7างต7น 

2. รัฐภาคีแต1ละรัฐจะต7องดำเนินมาตรการที่จำเป�นใน

การค7นหาและบ1งชี ้เด็กที่ได7ระบุไว7ตามวรรค 1(a) ของข7อนี้ 

และส1งเด็กคืนสู1ครอบครัว โดยสอดคล7องกับกระบวนการตาม

กฎหมายและความตกลงระหว1างประเทศที่เกี่ยวข7อง 

3. รัฐภาคีจะต7องช1วยเหลือซึ่งกันและกันในการค7นหา 

บ1งชี้ และระบุตำแหน1งของเด็กที่ได7ระบุไว7ตามวรรค 1(a) ของ

ข7อนี้ 

4. ด7วยความจำเป�นที่จะต7องปกป�องผลประโยชน�สูงสุด

ของเด็กที่ได7ระบุไว7ในวรรค 1(a) ของข7อนี้ และสิทธิของเด็กที่

จะคงไว7หรือสร7างขึ้นมาใหม1ซึ่งอัตลักษณ�ของเด็ก อันรวมถึง

สัญชาติ ชื่อ และความสัมพันธ�ทางครอบครัวที่กฎหมายรับรอง 

รัฐภาคีที่ยอมรับระบบการรับบุตรบุญธรรมหรือการอุปการะ

เด็กในรูปแบบอื่น จะต7องมีขั้นตอนทางกฎหมายที่ทบทวนการ

รับเด็กเป�นบุตรบุญธรรมหรือการอุปการะเช1นว1าได7 และหาก
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เหมาะสม ก็ให7ยกเลิกการรับเด็กเป�นบุตรบุญธรรมหรือการ

อุปการะอื่นใดที่มีจุดเริ่มต7นมาจากการบังคับให7หายสาบสูญ 

5. ในทุกกรณี และโดยเฉพาะอย1างยิ่งกรณีที่เกี่ยวข7อง

กับข7อบทนี้ ผลประโยชน�สูงสุดของเด็กเป�นสิ ่งที ่รัฐพึงต7อง

คำนึงถึงเป�นลำดับแรก และเด็กที ่มีความสามารถในการมี

ความคิดเห็นเป�นของตนเองแล7วจะต7องมีสิทธิที ่จะแสดง

ความเห็นนั้นได7อย1างเสรี และความเห็นของเด็กเช1นว1านั้น

จะต7องได7รับการพิจารณาตามสมควรโดยคำนึงถึงอายุและวุฒิ

ภาวะของเด็กนั้น222 

 

การกำหนดความผิดเกี ่ยวกับเด็กนั ้น มีที ่มาจากความพยายามในการปLองกันและปราบปราม

ขบวนการลักพาตัวเด็กข;ามชาติ (Transnational Abduction of Children) ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ โดยเฉพาะ

อย<างยิ่งในภูมิภาคอเมริกา โดยอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนอเมริกาก็ได;มีข;อบทที่เกี่ยวข;องกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ223 

อย<างไรก็ดี นอกจากความพยายามเพื่อปLองกันและปราบปรามขบวนการลักพาตัวเด็กข;ามชาติแล;ว การกำหนด

ความผิดเกี่ยวกับเด็กยังมีขึ ้นเพื่อช<วยเหลือให;เด็กที่ได;รับผลกระทบจากการกระทำให;บุคคลสูญหายสามารถ

 
222 Supra Note 13, CED, Art.25 

“1. Each State Party shall take the necessary measures to prevent and punish under its criminal law:  

(a) The wrongful removal of children who are subjected to enforced disappearance, children whose father, mother or 

legal guardian is subjected to enforced disappearance or children born during the captivity of a mother subjected to enforced 

disappearance;  

(b) The falsification, concealment or destruction of documents attesting to the true identity of the children referred to in 

subparagraph (a) above.  

2. Each State Party shall take the necessary measures to search for and identify the children referred to in paragraph 1 (a) 

of this article and to return them to their families of origin, in accordance with legal procedures and applicable international 

agreements.  

3. States Parties shall assist one another in searching for, identifying and locating the children referred to in paragraph 1 

(a) of this article.  

4. Given the need to protect the best interests of the children referred to in paragraph 1 (a) of this article and their right 

to preserve, or to have re-established, their identity, including their nationality, name and family relations as recognized by law, 

States Parties which recognize a system of adoption or other form of placement of children shall have legal procedures in place 

to review the adoption or placement procedure, and, where appropriate, to annul any adoption or placement of children that 

originated in an enforced disappearance.  

5. In all cases, and in particular in all matters relating to this article, the best interests of the child shall be a primary 

consideration, and a child who is capable of forming his or her own views shall have the right to express those views freely, the 

views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of the child.” 
223 Supra Note 111, ACHR, Art. XII. 
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ค;นพบอัตลักษณ,ที่แท;จริง (True Identity) ของตนเองได;ในวันหนึ่ง224 ซึ่งจะทำให;เด็กคนนี้สามารถเข;าถึงการ

อุปโภคสิทธิมนุษยชนได;อย<างสมบูรณ,ย่ิงข้ึน 

ด;วยความมุ<งประสงค, 2 ประการนี้ อนุสัญญา CED จึงกำหนดให;การกระทำดังต<อไปนี้เป_นความผิด

เก่ียวกับเด็กภายใต;อนุสัญญา 

(1) การขนย;ายเด็กท่ีได;รับผลกระทบจากการกระทำให;บุคคลสูญหายอย<างมิชอบด;วยกฎหมาย 

(2) การบิดเบือน ป�ดบัง หรือทำลายเอกสารท่ีพิสูจน,อัตลักษณ,ท่ีแท;จริงของเด็ก 

ในกรณีแรก แม;ผู;ร<างฯ จะมีความมุ<งประสงค,เพื่อปLองกันและปราบปรามขบวนการลักพาตัวเด็ก

ข;ามชาติ แต<ผู;ร<างฯ เลือกใช;คำว<า “wrongful removal” หรือ “การขนย;ายอย<างมิชอบด;วยกฎหมาย” แทนที่จะ

เจาะจงใช;คำว<า “การลักพาตัว” (Abduction) ก็เพื่อให;การบังคับใช;ฐานความผิดนี้มีความยืดหยุ<นและสามารถกิน

ความถึงพฤติการณ,อื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันได;ด;วย นอกจากนี้ อนุสัญญา CED ได;แบ<งประเภทของเด็กที่อาจตก

เป_นเหยื่อภายใต;ข;อบทนี้ออกเป_น 3 ประการ คือ 1) เด็กที่เป_นเหยื่อการกระทำให;บุคคลสูญหายเอง 2) เด็กผู;ซ่ึง

บิดามารดาหรือผู;ปกครองตามกฎหมายเป_นเหยื่อการกระทำให;บุคคลสูญหาย และ 3) เด็กที่เกิดในระหว<างการถูก

คุมขังของมารดาท่ีถูกกระทำให;สูญหาย เพ่ือให;เกิดความชัดเจนและครอบคลุมถึงพฤติการณ,ต<าง ๆ ได;มากข้ึน225 

อีกกรณีหนึ่งคือการดำเนินการเพื่อช<วยเหลือให;เด็กสามารถค;นพบอัตลักษณ,ที่แท;จริงของตนเองได; 

อนุสัญญา CED จึงกำหนดให;การกระทำที่เป_นการบิดเบือน ป�ดบัง หรือทำลายเอกสารพิสูจน,อัตลักษณ,ที่แท;จริง

ของเด็กเป_นความผิดอาญา โดยรัฐภาคีมีพันธกรณีที่จะต;องพิจารณาว<าเอกสารใดเข;าข<ายเป_นเอกสารพิสูจน,อัต

ลักษณ,ท่ีแท;จริงของเด็กตามข;อบทน้ี226 

นอกจากการกำหนดการกระทำที่เป_นความผิดเกี่ยวกับเด็กแล;ว อนุสัญญา CED ยังได;กำหนด

พันธกรณีเก่ียวกับเด็กเพ่ิมเติมให;แก<รัฐภาคี ดังน้ี 

(1) พันธกรณีในการให;ความร<วมมือระหว<างรัฐภาคีด;วยกันในการดำเนินการที่จำเป_นเพื่อค;นหา

บ<งช้ีและระบุตำแหน<งเด็กที่เป_นเหยื่อ และดำเนินการส<งกลับคืนครอบครัวของเด็กหรือจัดหาที่อยู<ให;แก<เด็ก ในเรื่อง

นี้ ศาลสิทธิมนุษยชนแห<งอเมริกาเคยวางหลักไว;ในคดี Serrano Cruz v. El Salvador ว<าการดำเนินการตาม

พันธกรณีนี ้อาจกระทำได;ด;วยการตั ้งคณะกรรมการค;นหาเด็ก (National Tracing Commission) หรือการ

 
224 Supra Note 173, para. 90. 
225 Supra Note 161, p. 38. 
226 Supra Note 191, para. 116. 
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จัดทำเว็ปไซต,และฐานข;อมูลกลางที่เก็บรวบรวมข;อมูลเกี่ยวอัตลักษณ,และพันธุกรรมของเด็ก ที่สาธารณชนสามารถ

เข;าถึงข;อมูลเหล<าน้ีได; โดยคำนึงถึงพันธกรณีด;านสิทธิมนุษยชนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข;องด;วย227 

(2) พันธกรณีในการประกันให;มีมาตรการทางกฎหมายที่จะตรวจสอบและทบทวนความชอบด;วย

กฎหมายของการรับเด็กเป_นบุตรบุญธรรมหรือการอุปการะในรูปแบบอื่น และหากตรวจพบว<าการรับเด็กเป_นบุตร

บุญธรรมหรือการอุปการะในรูปแบบอื่นนั้นมีที่มาจากการที่เด็กถูกกระทำให;สูญหาย รัฐภาคีจะต;องยกเลิกการรับ

เด็กเป_นบุตรบุญธรรมหรือการอุปการะในรูปแบบอื่นเช<นว<านั้น228 ทั้งนี้ วิธีการหนึ่งที่รัฐภาคีอาจดำเนินการได; คือ

การทบทวนกฎหมายครอบครัวภายใน ว<ามีบทบัญญัติท่ีรองรับพันธกรณีในเร่ืองน้ีหรือไม<229 

(3) พันธกรณีในการประกันว<าการดำเนินการใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับเด็กจะต;องคำนึงถึงหลักผลประโยชน,

สูงสุดของเด็ก (Best Interest of the Child) เป_นสำคัญและเป_นลำดับแรก โดยเฉพาะอย<างยิ่งหากเด็กคนนั้นมี

ความสามารถในการมีความคิดเห็นเป_นของตนเองได;แล;วก็จะต;องมีสิทธิที่จะแสดงความเห็นนั้นได;อย<างเสรี และ

ความเห็นนั้นก็จะต;องได;รับการพิจารณาตามสมควรโดยคำนึงถึงอายุและวุฒิภาวะของเด็ก ทั้งนี้ จะเห็นได;ว<า

พันธกรณีในข;อนี้สอดคล;องกับพันธกรณีภายใต;อนุสัญญาว<าด;วยสิทธิเด็ก ซึ่งมีวัตถุประสงค,เพื่อให;เด็กสามารถ

เติบโตในสภาพแวดล;อมท่ีเอ้ือให;เกิดการพัฒนาจนสามารถอยู<รอดเป_นผู;ใหญ<ได;ในอนาคต230 

3.3.5.2 โทษเก่ียวกับการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม 

การกำหนดโทษเกี่ยวกับการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป_นหลักการที่พบในอนุสัญญา CED 

เท<าน้ัน โดย อนุสัญญา CED กำหนดพันธกรณีในเร่ืองน้ี ไว;ในข;อ 22 ดังน้ี 

CAT CED 

ไม1มีข7อบทในเรื่องนี ้ ข7อ 22 

“โดยคำนึงถึงข7อ 6 รัฐภาคีแต1ละรัฐต7องดำเนินมาตรการ

ที ่จำเป�นในการป�องกันและกำหนดการลงโทษสำหรับการ

กระทำต1อไปนี้ 

(a) การทำให7การเยียวยาล1าช7าหรือการขัดขวางการเยียวยา

ตามที่ระบุไว7ในข7อ 17 วรรค 2(f) และข7อ 20 ย1อหน7า 2 

(b) การไม1บันทึกข7อมูลการลิดรอนเสรีภาพของบุคคลใด ๆ 

หรือการบันทึกข7อมูลที ่เจ7าพนักงานผู 7ร ับผิดชอบเรื ่องการ

ลงทะเบียนรู7หรือควรจะรู7ว1าไม1ถูกต7อง 

 
227 Serrano-Cruz Sisters v. El Salvador, Serie C No. 118, Inter-American Court of Human Rights (IACrtHR), 23 November 2004, 

para. 183, 189, 192. 
228 Supra Note 191, para. 118. 
229 Supra Note 190, p. 560. 
230 United Nations General Assembly, Convention on the Rights of the Child, UNTS Vol. 1577, 1989, p. 3, Art. 6(2). 
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(c) การปฏิเสธที ่จะจัดเตรียมข7อมูลเกี ่ยวกับการลิดรอน

เสรีภาพของบุคคล หรือการจัดเตรียมข7อมูลที่ไม1ถูกต7อง แม7ว1า

จะปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมายภายในในการจัดเตรียม

ข7อมูลอย1างครบถ7วนแล7วก็ตาม”231 

 

ในเรื่องนี้ อนุสัญญา CED กำหนดพันธกรณีให;รัฐภาคีต;องทำให;ระบบและกระบวนการยุติธรรมของ

ตนนั้นมีประสิทธิภาพและต;องกำหนดโทษสำหรับกรณีท่ีเจ;าพนักงานของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข;องกับรัฐ ได;

กระทำการในลักษณะที่ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เช<น การทำให;การเยียวยาล<าช;าหรือขัดขวางการเยียวยา 

การไม<บันทึกข;อมูล การปฏิเสธที่จะเตรียมข;อมูลหรือเตรียมข;อมูลไม<ถูกต;องเกี่ยวกับการจำกัดเสรีภาพ ทั้งที่ได;

กระทำโดยเจตนาและประมาทเลินเล<อ โดยโทษดังกล<าวจะต;องได;สัดส<วนกับความร;ายแรงของความผิดด;วย232 

กล<าวโดยสรุป ในบทที่ 3 นี้ ผู;วิจัยได;อธิบายพันธกรณีระหว<างประเทศภายใต;อนุสัญญา CAT และอนุสัญญา 

CED ในส<วนที่เกี่ยวกับเชิงเนื้อหาหรือด;านสารบัญญัติ ไม<ว<าจะเป_นการกำหนดให;คำนิยามของการทรมานและการ

กระทำให;บุคคลสูญหายของกฎหมายภายในต;องเป_นไปตามที่อนุสัญญากำหนด และการกำหนดให;การทรมานและ

การกระทำให;บุคคลสูญหายเป_นความผิดอาญาและมีโทษในทางอาญา โดยในบทถัดไป ผู;วิจัยจะอธิบายพันธกรณี

ระหว<างประเทศภายใต;อนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED ในส<วนที่เกี่ยวกับเชิงกระบวนการยุติธรรมหรือด;านส

บัญญัติเพ่ือปLองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย 

  

 
231 Supra Note 13, CED, Art. 22 

“Without prejudice to article 6, each State Party shall take the necessary measures to prevent and impose sanctions for 

the following conduct:  

(a) Delaying or obstructing the remedies referred to in article 17, paragraph 2 ( f ), and article 20, paragraph 2;  

(b) Failure to record the deprivation of liberty of any person, or the recording of any information which the official 

responsible for the official register knew or should have known to be inaccurate;  

(c) Refusal to provide information on the deprivation of liberty of a person, or the provision of inaccurate information, 

even though the legal requirements for providing such information have been met.” 
232 Supra Note 191, para. 97-99. 
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บทท่ี 4 

พันธกรณีของรัฐภาคีในเชิงกระบวนการยุติธรรม 
 

 

รัฐภาคีอนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED นอกจากจะมีพันธกรณีในเชิงเน้ือหาหรือด;านสารบัญญัติแล;ว ยัง

มีพันธกรณีในเชิงกระบวนการยุติธรรมหรือด;านสบัญญัติอีกด;วย เพ่ือให;การปLองกันและปราบปรามการทรมานและ

การกระทำให;บุคคลสูญหายเป_นไปอย<างมีประสิทธิภาพสมตามวัตถุประสงค,และความมุ<งประสงค,ของอนุสัญญา 

โดยในบทน้ี ผู;วิจัยมุ<งอธิบายสาระสำคัญของพันธกรณีระหว<างประเทศภายใต;อนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED 

ในส<วนท่ีเก่ียวกับเน้ือหาเชิงกระบวนการยุติธรรมหรือด;านสบัญญัติ ดังน้ี 

1) หลักการพ้ืนฐานในเชิงกระบวนการยุติธรรม 

2) พันธกรณีในการพิจารณาข;อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิด ทั้งในกรณีเมื่อพบตัวผู;ถูกกล<าวหาว<าได;

กระทำความผิดในอาณาเขตของรัฐ กับกรณีเม่ือได;รับข;อมูลเก่ียวกับการกระทำผิด 

3) พันธกรณีในการประกันสิทธิของบุคคลท่ีถูกดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม 

4) พันธกรณีในการดำเนินการสำหรับเหย่ือการกระทำให;บุคคลสูญหาย ท้ังเหย่ือท่ีเป_นบุคคลท่ีถูกกระทำ

ให;สูญหายเองและเหยื่อที่เป_นบุคคลที่ได;รับความทุกข,ทรมานจากภัยอันเป_นผลโดยตรงจากการ

กระทำให;บุคคลสูญหาย 

5) พันธกรณีเก่ียวกับการชดใช;ทดแทนและสินไหมทดแทน 

 

4.1 หลักการพื้นฐาน 

ในการดำเนินการเพื่อให;บรรลุวัตถุประสงค,และความมุ<งประสงค,ของอนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED 

นั้น จำเป_นต;องคำนึงถึงคุณลักษณะของอนุสัญญาในฐานะที่เป_นตราสารระหว<างประเทศด;านสิทธิมนุษยชน ซ่ึง

กำหนดรูปแบบพันธกรณี 3 ไว;รูปแบบ คือ พันธกรณีในการเคารพสิทธิมนุษยชน พันธกรณีในการคุ;มครองสิทธิ

มนุษยชน และพันธกรณีในการเติมเต็มการอุปโภคสิทธิมนุษยชน233 ดังนั้นจะเห็นได;ว<า นอกจากรัฐภาคีจะต;อง

เคารพสิทธิมนุษยชนโดยการไม<กระทำการใด ๆ ที่เป_นความผิดตามอนุสัญญาแล;ว รัฐภาคียังต;องคุ;มครองสิทธิ

มนุษยชนโดยการปLองกันมิให;เกิดการกระทำผิดในเขตอำนาจของตนและต;องดำเนินคดีผู;กระทำผิดอีกด;วย  

 
233 โปรดดูหัวขFอ 2.1.1. 
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ด;วยเหตุนี ้ อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับจึงได;มีข;อบทที่สอดคล;องกับพันธกรณีในการคุ;มครองสิทธิมนุษยชน 

กล<าวคือ กำหนดให;รัฐมีหน;าที่ในการปLองกันมิให;เกิดการกระทำผิดในเขตอำนาจของตน หน;าที่ในการปฏิเสธไม<รับ

ฟeงการอ;างเหตุใด ๆ เพื่อสนับสนุนการกระทำผิด และหน;าที่ในการดำเนินคดีผู;กระทำผิดในฐานะที่เป_นความผิด

ธรรมดาท่ีมีลักษณะร;ายแรง ดังน้ี 

4.1.1 หน.าท่ีของรัฐในการปmองกันมิให.เกิดการกระทำความผิดในเขตอำนาจของตน 

อนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED ต<างกำหนดให;รัฐภาคีมีหน;าท่ีต;องปLองกันมิให;เกิดการกระทำความผิด

ในเขตอำนาจของตน ดังน้ี 

CAT CED 

ข7อ 2(1) 

“ให7รัฐภาคีแต1ละรัฐดำเนินมาตรการต1าง ๆ ทางนิติ

บัญญัติ ทางบริหาร ทางตุลาการ หรือมาตรการอื่น ๆ ที ่มี

ประสิทธิผลเพื ่อป�องกันมิให7เกิดการกระทำการทรมานใน

อาณาเขตใดซึ่งอยู1ภายใต7เขตอำนาจรัฐของตน”234 

ข7อ 1 

“บุคคลจะถูกบังคับให7หายสาบสูญไม1ได7”235 

ข7อ 3 

“ให7รัฐภาคีแต1ละรัฐดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อ

สืบสวนการกระทำที่นิยามไว7ในข7อ 2 ซึ่งดำเนินการโดยบุคคล

หรือกลุ1มบุคคลโดยไม1ได7รับอนุญาต การสนับสนุนหรือการ

ยอมรับโดยปริยายจากรัฐ และนำตัวผู 7ที ่ต7องรับผิดชอบมา

ดำเนินคดี”236 

 

ในการดำเนินมาตรการต<าง ๆ เพ่ือปLองกันมิให;เกิดการกระทำความผิดตามอนุสัญญาในเขตอำนาจของรัฐน้ัน 

อนุสัญญามิได;กำหนดชัดเจนว<ามาตรการเช<นว<าคืออะไร โดยให;ถือเป_นดุลพินิจของรัฐภาคีแต<ละรัฐในการที่จะ

กำหนดได;เอง237 อย<างไรก็ดี อนุสัญญาได;กำหนดคุณลักษณะของมาตรการเช<นว<าเพื่อเป_นแนวทางให;แก<รัฐภาคี 

โดยอนุสัญญา CAT กำหนดว<ามาตรการปLองกันนั้นจะต;องมีประสิทธิผล (Effective) ในการปLองกัน ดังนั้น หาก

มาตรการของรัฐเป_นเพียงการออกนโยบายส่ังห;ามเจ;าหน;าท่ีของรัฐมิให;กระทำการทรมานเท<าน้ัน มาตรการเช<นน้ียัง

ถือว<าไม<เพียงพอที ่จะปLองกัน เพราะการสั ่งห;ามเพียงอย<างเดียวยังไม<สามารถประกันได;อย<างเต็มที ่และมี

 
234 Supra Note 12, CAT, Art. 2(1) 

“Each State Party shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in 

any territory under its jurisdiction.” 
235 Supra Note 13, CED, Art. 1(1) 

“No one shall be subjected to enforced disappearance.” 
236 Supra Note 13, CED Art. 3 

“Each State Party shall take appropriate measures to investigate acts defined in article 2 committed by persons or groups 

of persons acting without the authorization, support or acquiescence of the State and to bring those responsible to justice.” 
237 Supra Note 141, CAT Handbook, p. 123. 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ2 “บทบัญญัติทางกฎหมายเพื่อการป@องกนัและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหFบุคคลสญูหาย” สถาบันพระปกเกลFา 

 

 67 

ประสิทธิผลว<าการทรมานนั้นจะไม<เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ238 ในขณะที่อนุสัญญา CED กำหนดคุณลักษณะของ

มาตรการปLองกันแตกต<างไปจากอนุสัญญา CAT กล<าวคือ ใช;คำว<ามาตรการที่เหมาะสม (Appropriate) แทน 

อย<างไรก็ดี แม;การใช;คำจะต<างกัน แต<ก็ได;มีความเห็นว<าคำว<ามาตรการที่เหมาะสมตามที่อนุสัญญา CED ใช;น้ัน 

แท;จริงแล;วหมายถึง หน;าที่ของรัฐภาคีในการดำเนินมาตรการที่มีประสิทธิผลเพื่อที่จะดำเนินคดีต<อผู;กระทำผิด

น่ันเอง239 จึงอาจสรุปได;ว<าอนุสัญญาท้ัง 2 ฉบับกำหนดคุณลักษณะของมาตรการปLองกันในทิศทางเดียวกัน 

นอกจากนี้ พันธกรณีในเรื่องนี้ไม<ได;กำหนดว<ารัฐภาคีจะต;องประกันว<าจะไม<เกิดการกระทำผิดใด ๆ เลยใน

เขตอำนาจของตน แต<ดังที่ได;กล<าวไปแล;วข;างต;น240 รัฐภาคีจะมีความรับผิดหากพิสูจน,ได;ว<ารัฐล;มเหลวหรือ

บกพร<องในการปLองกันมิให;เกิดการกระทำความผิดตามอนุสัญญาในเขตอำนาจของรัฐ241 ไม<ว<าการกระทำนั้นจะได;

กระทำโดยเจ;าพนักงานของรัฐ เอกชนท่ีมีความเก่ียวข;องกับรัฐ หรือเอกชนอ่ืน ๆ242 

4.1.2 การไมcอาจอ.างเหตุเพ่ือเล่ียงไมcปฏิบัติตามพันธกรณี 

โดยหลักแล;ว อนุสัญญาด;านสิทธิมนุษยชนหลายฉบับมีบทบัญญัติท่ีเป�ดช<องให;รัฐภาคีสามารถอ;างพฤติการณ,

พิเศษบางประการเพื่อเลี่ยงไม<ปฏิบัติตามพันธกรณีด;านสิทธิมนุษยชนได; หรือที่เรียกว<า “derogation” แต<การ

เลี่ยงไม<ปฏิบัติตามพันธกรณีดังกล<าว จะต;องเข;าเงื่อนไขที่ว<า 1) เป_นพฤติการณ,ที่อนุสัญญายอมรับให;สามารถเลี่ยง

ไม<ปฏิบัติตามพันธกรณีได; และ 2) เป_นพันธกรณีท่ีอนุสัญญาระบุให;สามารถเล่ียงไม<ปฏิบัติตามพันธกรณีได; 

ในกรณีการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ กำหนดตรงกันว<าสิทธิที่จะไม<ถูก

ทรมานและสิทธิที่จะไม<ถูกกระทำให;สูญหายเป_นสิทธิสมบูรณ, (Absolute Right)243 ซึ่งสอดคล;องกับแนวทางท่ี

ปรากฏในอนุสัญญาด;านสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ด;วย เช<น กติกา ICCPR244 และอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห<งยุโรป245 

ดังน้ัน พันธกรณีในการคุ;มครองสิทธิท้ัง 2 ประเภทน้ีจึงเป_นพันธกรณีท่ีไม<อาจอ;างเหตุเพ่ือเล่ียงไม<ปฏิบัติตามได; โดย

เหตุเช<นว<าที่ปรากฏในอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับนั้น สามารถแบ<งออกพิจารณาได; 2 ประเภท คือ เหตุอันเกิดจาก

พฤติการณ,พิเศษ และเหตุอันเกิดจากคำส่ังผู;บังคับบัญชาหรือจากทางการ 

 
238 Ibid, p. 123. 
239 Supra Note 15, p. 201. 
240 โปรดดูหัวขFอ 2.1.1.2. 
241 Supra Note 141, CAT Handbook, p. 123. 
242 Kirsten Anderson, “How Effective is the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance Likely to be in Holding Individuals Responsible for Acts of Enforced Disappearance?,” in Melbourne Journal of 

International Law Vol. 7/2 (2006), p. 274. 
243 Supra Note 18, p. 99. 
244 Supra Note 11, ICCPR, Art. 4. 
245 Supra Note 110, ECHR, Art. 15. 
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4.1.2.1 พฤติการณhพิเศษ 

อนุสัญญาท้ัง 2 ฉบับ ต<างห;ามมิให;รัฐอ;างพฤติการณ,พิเศษใด ๆ เพ่ือเป_นข;ออ;างในการเล่ียงไม<ปฏิบัติ

ตามพันธกรณี ดังน้ี 

CAT CED 

ข7อ 2(2) 

“ไม1มีพฤติการณ�พิเศษใด ไม1ว1าจะเป�นภาวะสงคราม 

หรือสภาพคุกคามที่จะเกิดสงคราม การขาดเสถียรภาพทาง

การเมืองภายในประเทศ หรือสภาวะฉุกเฉินสาธารณะอื่นใดที่

ยกขึ้นมาเป�นข7ออ7างที่มีเหตุผลสำหรับการทรมานได7”246 

ข7อ 1(2) 

“ไม1มีพฤติการณ�พิเศษใด ไม1ว1าจะเป�นภาวะสงคราม 

หรือสภาพคุกคามที่จะเกิดสงคราม การขาดเสถียรภาพทาง

การเมืองภายในประเทศ หรือสภาวะฉุกเฉินสาธารณะอื่นใดที่

ยกขึ ้นมาเป�นข7ออ7างที ่ม ีเหตุผลสำหรับการบังคับให7หาย

สาบสูญได7”247 

 

เม่ือพิจารณาเน้ือความของข;อบทน้ี จะเห็นว<าการท่ีอนุสัญญาท้ัง 2 ฉบับใช;คำว<า “no exceptional 

circumstances whatsoever” หรือ “พฤติการณ,พิเศษใด” ทำให;ข;อบทนี้สามารถปรับใช;กับพฤติการณ,พิเศษได;

ทุกรูปแบบ อันเป_นการยืนยันความเป_นสิทธิสมบูรณ,ของสิทธิที่จะไม<ถูกทรมานและสิทธิที่จะไม<ถูกกระทำให;สูญ

หาย248 อย<างไรก็ดี อนุสัญญาทั ้ง 2 ฉบับได;ยกตัวอย<างพฤติการณ,พิเศษเพื ่อเป_นแนวทางในการปรับใช; 

ประกอบด;วย ภาวะสงครามหรือสภาพคุกคามที่จะเกิดสงคราม การขาดเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ 

และสภาวะฉุกเฉินสาธารณะ ทั้งนี้ การปรับใช;ข;อบทนี้สามารถกระทำได;ทั้งในกรณีที่มีการขัดกันทางอาวุธที่มี

ลักษณะระหว<างประเทศ (International Armed Conflict) และการขัดกันทางอาวุธที ่ไม<มีลักษณะระหว<าง

ประเทศ (Non-International Armed Conflict)249 

4.1.2.2 คำส่ังผู.บังคับบัญชาหรือจากทางการ 

นอกจากพฤติการณ,พิเศษแล;ว อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ ต<างห;ามมิให;มีการอ;างคำสั่งผู;บังคับบัญชาหรือ

จากทางการเพ่ือเล่ียงไม<ปฏิบัติตามพันธกรณี ดังน้ี 

 
246 Supra Note 12, CAT, Art. 2(2) 

“No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal political instability or any 

other public emergency, may be invoked as a justification of torture.” 
247 Supra Note 13, CED Art. 1(2) 

“No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal political instability or any 

other public emergency, may be invoked as a justification for enforced disappearance.” 
248 Supra Note 18, p. 99. 
249 International Committee of the Red Cross (ICRC), Derogations [online] Available from: 

https://casebook.icrc.org/glossary/derogations [1 August 2021]. 
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CAT CED 

ข7อ 2(3) 

“คำสั่งจากผู7บังคับบัญชาหรือจากทางการ ไม1สามารถ

ยกขึ้นเป�นข7ออ7างที่มีเหตุผลสำหรับการทรมานได7”250 

ข7อ 6(2) 

“คำสั่งหรือการสั่งการจากทางการ พลเรือน ทหารหรือ

อื่น ๆ ไม1สามารถยกขึ้นเป�นข7ออ7างที่มีเหตุผลสำหรับการบังคับ

ให7หายสาบสูญได7”251 

 

การห;ามมิให;อ;างคำสั่งผู;บังคับบัญชาหรือจากทางการ เกิดจากข;อเท็จจริงในทางปฏิบัติที่พบว<าผู;ท่ี

กระทำความผิดนั้น ส<วนใหญ<มักเป_นเจ;าพนักงานของรัฐที่ได;รับคำสั่งจากผู;บังคับบัญชาหรือจากทางการ252 ดังน้ัน 

หากอนุสัญญาเป�ดช<องให;ผู;กระทำผิดสามารถอ;างในเรื่องนี้ได; ก็อาจเป_นช<องโหว<สำคัญที่ทำให;การปLองกันและ

ปราบปรามการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหายมีประสิทธิผลที่ลดลง อย<างไรก็ดี ในระหว<างการเจรจาได;

เคยมีความเห็นว<า การกระทำผิดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามคำสั่งผู;บังคับบัญชาหรือจากทางการน<าจะเป_นเหตุ

บรรเทาโทษได; แต<ความเห็นนี้ก็ได;ถูกปeดตกไปเนื่องจากผู;ร<างฯ เห็นว<า หากยอมให;มีเหตุบรรเทาโทษในเรื่องนี้ได; 

โทษที่เบาก็อาจไม<สอดคล;องกับลักษณะความร;ายแรงของการกระทำความผิดภายใต;อนุสัญญาน้ี และอาจเป_นการ

ขัดต<อวัตถุประสงค,และความมุ<งประสงค,ของอนุสัญญาได;253 

4.1.3 หน.าท่ีของรัฐในการฟmองร.องดำเนินคดีบนมาตรฐานเดียวกันกับความผิดธรรมดาท่ีมีลักษณะ

ร.ายแรง 

อนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED ต<างกำหนดให;รัฐภาคีมีหน;าที่ต;องฟLองร;องดำเนินคดีการทรมานและ

การกระทำให;บุคคลสูญหายบนมาตรฐานเดียวกันกับความผิดธรรมดาท่ีมีลักษณะร;ายแรง ดังน้ี  

CAT CED 

ข7อ 7(1), 7(2) 

“1. ในกรณีต1าง ๆ ที่ระบุไว7ในข7อ 5 ให7รัฐภาคีซึ่งพบตัว

บุคคลที่ถูกกล1าวหาว1าได7กระทำผิดใดที่อ7างถึงในข7อ 4 อยู1ใน

อาณาเขตซึ่งอยู1ภายในเขตอำนาจรัฐของตน มอบเรื่องให7เจ7า

พนักงานผู 7ม ีอำนาจของตน เพื ่อความมุ 1งประสงค�ในการ

ข7อ 11(1), 11(2) 

“1. รัฐภาคีซึ่งพบตัวบุคคลที่ถูกกล1าวหาว1าได7กระทำผิด

อยู1ในอาณาเขตซึ่งอยู1ภายในเขตอำนาจรัฐของตน มอบเรื่องให7

เจ7าพนักงานผู7มีอำนาจของตน เพื่อความมุ1งประสงค�ในการ

ฟ�องร7องดำเนินคดี หากรัฐนั้นไม1ยอมส1งบุคคลดังกล1าวเป�น

 
250 Supra Note 12, CAT, Art. 2(3) 

“An order from a superior officer or a public authority may not be invoked as a justification of torture.” 
251 Supra Note 13, CED, Art. 6(2)  

“No order or instruction from any public authority, civilian, military or other, may be invoked to justify an offence of 

enforced disappearance.” 
252 Supra Note 141, CAT Handbook, p. 124. 
253 Ibid. 
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ฟ�องร7องดำเนินคดี หากรัฐนั้นไม1ยอมส1งบุคคลดังกล1าวเป�น

ผู7ร7ายข7ามแดน 

2. ให7เจ7าพนักงานผู7มีอำนาจนั้นทำคำวินิจฉัยของตนใน

ลักษณะเดียวกันกับในกรณีของความผิดธรรมดาที่มีลักษณะ

ร7ายแรงตามกฎหมายของรัฐนั้น ในกรณีต1าง ๆ ที่อ7างถึงในข7อ 

5 วรรค 2 มาตรฐานทั้งปวงของพยานหลักฐานที่จำเป�นต7องมี

สำหรับการฟ�องร7องดำเนินคดีและการพิพากษาว1ามีความผิด 

ต7องไม1เข7มงวดน7อยกว1ามาตรฐานทั้งปวงที่ใช7บังคับสำหรับ

กรณีต1าง ๆ ที่อ7างถึงในข7อ 5 วรรค 1”254 

ผู7ร7ายข7ามแดน หรือส1งมอบให7กับรัฐอื่นตามพันธกรณีระหว1าง

ประเทศ หรือส1งมอบต1อศาลอาญาระหว1างประเทศที่มีเขต

อำนาจเป�นที่ยอมรับของรัฐนั้น 

2. ให7เจ7าพนักงานผู7มีอำนาจนั้นทำคำวินิจฉัยของตนใน

ลักษณะเดียวกันกับในกรณีของความผิดธรรมดาที่มีลักษณะ

ร7ายแรงตามกฎหมายของรัฐนั้น ในกรณีต1าง ๆ ที่อ7างถึงในข7อ 

9 วรรค 2 มาตรฐานทั้งปวงของพยานหลักฐานที่จำเป�นต7องมี 

ต7องไม1เข7มงวดน7อยกว1ามาตรฐานทั้งปวงที่ใช7บังคับสำหรับ

กรณีต1าง ๆ ที่อ7างถึงในข7อ 9 วรรค 1”255 

 

ในเรื่องนี้ มีประเด็นพิจารณาหลัก 2 ประเด็นคือ 1) หน;าที่ของรัฐในการฟLองร;องดำเนินคดี กับ 2) การ

ดำเนินคดีบนมาตรฐานเดียวกันกับความผิดธรรมดาท่ีมีลักษณะร;ายแรง 

สำหรับประเด็นหน;าที่ของรัฐในการฟLองร;องดำเนินคดี อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ นำหลักการในทางกฎหมาย

อาญาระหว<างประเทศ คือ หลัก Aut Dedere Aut Iudicare (Either Extradite or Prosecute) มาปรับใช; โดย

กำหนดให;รัฐภาคีจะต;องดำเนินการอย<างใดอย<างหนึ่งเมื่อพบตัวผู;กระทำผิดในเขตอำนาจของตนเพื่อมิให;ผู;กระทำ

ความผิดลอยนวลหลบหนีกระบวนการยุติธรรมไปได;256 ดังนั้น ในกรณีที่รัฐพบตัวบุคคลที่ถูกกล<าวหาว<าได;กระทำ

ความผิดในอาณาเขตซึ่งอยู<ภายในเขตอำนาจของตน และปรากฏว<ารัฐอื่นได;ร;องขอให;ส<งตัวบุคคลนั้นเป_นผู;ร;ายข;าม

 
254 Supra Note 12, CAT, Art. 7(1), 7(2)  

“1. The State Party in the territory under whose jurisdiction a person alleged to have committed any offence referred to 

in article 4 is found shall in the cases contemplated in article 5, if it does not extradite him, submit the case to its competent 

authorities for the purpose of prosecution.  

2. These authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any ordinary offence of a serious nature 

under the law of that State. In the cases referred to in article 5, paragraph 2, the standards of evidence required for prosecution 

and conviction shall in no way be less stringent than those which apply in the cases referred to in article 5, paragraph 1.” 
255 Supra Note 13, CED, Art. 11(1), 11(2)  

“1. The State Party in the territory under whose jurisdiction a person alleged to have committed an offence of enforced 

disappearance is found shall, if it does not extradite that person or surrender him or her to another State in accordance with its 

international obligations or surrender him or her to an international criminal tribunal whose jurisdiction it has recognized, submit 

the case to its competent authorities for the purpose of prosecution.  

2. These authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any ordinary offence of a serious nature 

under the law of that State Party. In the cases referred to in article 9, paragraph 2, the standards of evidence required for 

prosecution and conviction shall in no way be less stringent than those which apply in the cases referred to in article 9, paragraph 

1.” 
256 Ahcene Boulesbaa, The U.N. Convention on Torture and the Prospects for Enforcement, (The Hague, 1999), p. 206. 
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แดนตามสนธิสัญญาส<งผู;ร;ายข;ามแดนที่มีระหว<างกันหรือตามพันธกรณีระหว<างประเทศอื่น ๆ หรือปรากฏว<าศาล

อาญาระหว<างประเทศได;ขอให;ส<งมอบตัวบุคคลนั้นให;กับศาลสำหรับเฉพาะกรณีการกระทำให;บุคคลสูญหาย รัฐท่ี

พบตัวผู;กระทำความผิดจะต;องเลือกว<าจะส<งตัวบุคคลนั้นเป_นผู;ร;ายข;ามแดนหรือไม< หากรัฐตัดสินใจไม<ส<งผู;ร;ายข;าม

แดน รัฐนั้นก็มีหน;าท่ีในการฟLองร;องดำเนินคดีต<อผู;กระทำผิดรายนั้นเอง ไม<สามารถละเว;นหน;าที่นี้ได;257 ทั้งนี้ หาก

แม;ไม<ปรากฏว<ามีการร;องขอให;ส<งผู;ร;ายข;ามแดน รัฐที่พบตัวผู;กระทำผิดก็ยังคงมีหน;าท่ีในการฟLองร;องดำเนินคดีต<อ

ผู;กระทำผิดรายนั้น เพราะหากกำหนดให;หน;าที่ดังกล<าวขึ้นอยู<กับว<าได;มีการร;องขอให;ส<งผู;ร;ายข;ามแดน ก็จะทำให;มิ

อาจปรับใช;หลัก Aut Dedere Aut Iudicare ได;อย<างเต็มที่ และกระทบต<อประสิทธิผลของการบังคับใช;อนุสัญญา

อย<างมาก258 

เมื่อรัฐตัดสินใจที่จะฟLองร;องดำเนินคดีต<อผู;กระทำผิดรายนั้นเสียเอง เจ;าพนักงานของรัฐจะต;องทำคำวินิจฉัย

บนมาตรฐานเดียวกันกับความผิดธรรมดาที่มีลักษณะร;ายแรงภายใต;กฎหมายภายในของรัฐ ซึ่งอนุสัญญาทั้ง 2 

ฉบับใช;คำว<า “any ordinary offence of a serious nature” ดังนั้น รัฐจะต;องประกันว<ากระบวนการยุติธรรม

ในคดีที่เกี่ยวข;องกับการทรมานหรือการกระทำให;บุคคลสูญหายจะต;องมีมาตรฐานเดียวกันหรือไม<น;อยไปกว<า

มาตรฐานที่ใช;บังคับกับความผิดธรรมดาที่มีลักษณะร;ายแรงอื่น ๆ ที่ปรากฏในกฎหมายภายในของรัฐนั้น259 

นอกจากนี้ มาตรฐานที่เกี่ยวข;องกับพยานหลักฐาน ไม<ว<าจะเป_นการค;นหาหรือรับฟeงพยานหลักฐาน จะต;องมีความ

เข;มงวดไม<น;อยไปกว<ามาตรฐานที่ใช;กับคดีอื่นทั่วไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู;ร<างฯ เห็นว<าแม;รัฐบางรัฐจะอ;างเขตอำนาจ

สากล (Universal Jurisdiction) เพื่อเป_นฐานในการดำเนินคดี แต<ในทางปฏิบัติจริง รัฐเช<นว<ามักประสบปeญหา

และความยากลำบากในการเข;าถึงพยานหลักฐานเพราะการกระทำผิดมิได;เกิดขึ้นในดินแดนของตน จนอาจทำให;

รัฐเลือกที่จะใช;มาตรฐานที่หย<อนไปกว<ามาตรฐานปกติเพื่อให;สามารถดำเนินคดีผู;กระทำผิดได; เพื่อปLองกันข;อครหา

นี้ อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับจึงกำหนดชัดเจนว<ามาตรฐานที่เกี่ยวข;องกับพยานหลักฐานจะต;องมีความเข;มงวดไม<น;อยไป

กว<ามาตรฐานท่ีใช;กับคดีอ่ืนท่ัวไป260 

 

4.2 การพิจารณาขFอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิด 

เนื่องจากการดำเนินมาตรการทางกฎหมายเพื่อปLองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให;บุคคล

สูญหายเป_นส<วนหนึ่งของพันธกรณีของรัฐภาคีในการคุ;มครองสิทธิมนุษยชน ดังนั้น อนุสัญญา CAT และอนุสัญญา 

 
257 Supra Note 196, p. 345. 
258 Supra Note 141, CAT Handbook, p. 137. 
259 Supra Note 15, p. 230. 
260 Supra Note 141, CAT Handbook, p. 138. 
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CED จึงกำหนดให;รัฐภาคีต;องประกันว<าจะดำเนินมาตรการทางกฎหมายตามกระบวนการยุติธรรมภายในของตน

เพ่ือวัตถุประสงค,น้ี  

โดยทั่วไปแล;ว เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมมักเริ่มมาจากการพิจารณาเมื่อพบข;อเท็จจริงเกี่ยวกับการ

กระทำผิด ดังนั้น อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับจึงกำหนดให;รัฐภาคีมีพันธกรณีที่จะต;องพิจารณาข;อเท็จจริงเกี่ยวกับการ

กระทำผิดไม<ว<าจะเป_นในกรณีเมื่อพบตัวผู;ถูกกล<าวหาว<าได;กระทำความผิดในอาณาเขตของรัฐ หรือเมื่อได;รับข;อมูล

เกี่ยวกับการกระทำผิด นอกจากนี้ ในกรณีการทรมาน รัฐภาคีจะต;องประกันว<าคำให;การใดที่พิสูจน,ได;ว<าได;ให;โดย

เป_นผลจากการทรมาน รัฐจะไม<ยอมรับการอ;างคำให;การดังกล<าวเป_นหลักฐานในการดำเนินคดี โดยแบ<งอธิบายแต<

ละประเด็นได; ดังน้ี 

4.2.1 กรณีเม่ือพบตัวผู.ถูกกลcาวหาวcาได.กระทำความผิดในอาณาเขตของรัฐ 

อนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED ต<างกำหนดให;รัฐภาคีจะต;องดำเนินมาตรการทางกฎหมายในกรณีเม่ือ

พบตัวผู;ถูกกล<าวหาว<าได;กระทำผิดในอาณาเขตของตน ดังน้ี 

CAT CED 

ข7อ 6(1)-(2) 

“1. เมื่อเป�นที่พอใจ หลังจากการตรวจสอบข7อสนเทศที่

ตนมีอยู1แล7วว1า พฤติการณ�แวดล7อมบังคับให7ต7องดำเนินการ

เช1นนั้น รัฐภาคีใดที่ผู7ถูกกล1าวหาว1าได7กระทำความผิดใดที่อ7าง

ถึงในข7อ 4 อยู1ในอาณาเขตของตน ต7องนำตัวบุคคลนั้นไปคุม

ขังไว7 หรือดำเนินมาตรการทางกฎหมายอื่นที่จะประกันการคง

อยู1ของบุคคลนั้น การควบคุมตัวและมาตรการทางกฎหมายอื่น

ต7องเป�นไปตามที่บัญญัติไว7ในกฎหมายของรัฐนั้น แต1สามารถ

ควบคุมตัวและดำเนินมาตรการนั้นต1อไปได7ในระยะเวลาเพียง

เท1าที่จำเป�นที่จะทำให7การดำเนินกระบวนการทางอาญาหรือ

กระบวนพิจารณาสำหรับการส1งตัวเป�นผู7ร7ายข7ามแดนสามารถ

กระทำได7เท1านั้น  

2. รัฐเช1นว1าต7องดำเนินการไต1สวนเบื ้องต7นในด7าน

ข7อเท็จจริงโดยทันท”ี 261 

ข7อ 10(1)-(2) 

“1. เมื่อเป�นที่พอใจ หลังจากการตรวจสอบข7อสนเทศที่

ตนมีอยู1แล7วว1า พฤติการณ�แวดล7อมบังคับให7ต7องดำเนินการ

เช1นนั้น รัฐภาคีใดที่ผู 7ถูกกล1าวหาว1าได7กระทำความผิดฐาน

บังคับให7หายสาบสูญอยู1ในอาณาเขตของตน ต7องนำตัวบุคคล

นั ้นไปคุมขังไว7 หรือดำเนินมาตรการทางกฎหมายอื ่นที่จะ

ประกันการคงอยู1ของบุคคลนั้น การควบคุมตัวและมาตรการ

ทางกฎหมายอื่นต7องเป�นไปตามที่บัญญัติไว7ในกฎหมายของรัฐ

นั้น แต1สามารถควบคุมตัวและยังคงดำเนินมาตรการนั้นต1อไป

ได7ในระยะเวลาเพียงเท1าที ่จำเป�นที ่จะทำให7การดำเนิน

กระบวนการทางอาญาหรือกระบวนพิจารณาสำหรับการส1งตวั

เป�นผู7ร7ายข7ามแดนสามารถกระทำได7เท1านั้น  

2. รัฐภาคีซึ่งได7ดำเนินมาตรการตามที่อ7างถึงในวรรค 1 

ของข7อนี้ ต7องดำเนินการไต1สวนหรือสืบสวนเบื้องต7นในด7าน

 
261 Supra Note 12, CAT, Art. 6(1)-(2) 

1. Upon being satisfied, after an examination of information available to it, that the circumstances so warrant, any State 

Party in whose territory a person alleged to have committed any offence referred to in article 4 is present shall take him into 

custody or take other legal measures to ensure his presence. The custody and other legal measures shall be as provided in the 

law of that State but may be continued only for such time as is necessary to enable any criminal or extradition proceedings to 

be instituted. 2. Such State shall immediately make a preliminary inquiry into the facts. 
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ข7อเท็จจริงโดยทันที รัฐภาคีซึ่งได7ดำเนินมาตรการตามที่อ7างถึง

ในวรรค 1 ของข7อนี ้ ต7องดำเนินการไต1สวนหรือสอบสวน

เบื้องต7นในด7านข7อเท็จจริงโดยทันที นอกจากนี้ รัฐดังกล1าวต7อง

แจ7งให7บรรดารัฐภาคีที่อ7างถึงในข7อ 9 วรรค 1 ทราบเกี่ยวกับ

มาตรการที่ได7ดำเนินการตามวรรค 1 ของข7อนี้ รวมถึงการคุม

ขังและพฤติการณ�แวดล7อมทั้งหลายที่ทำให7จำเป�นต7องกักตัว

บุคคลนั้นไว7 ตลอดจนผลการไต1สวนหรือสอบสวนเบื้องต7น โดย

ระบุว1าตนประสงค�จะใช7อำนาจศาลเหนือคดีนี้หรือไม1”262 

 

จากข;อบททั้ง 2 ข;อ จะเห็นได;ว<าพันธกรณีของรัฐภาคีในการดำเนินมาตรการทางกฎหมายเมื่อพบตัวผู;ถูก

กล<าวหาว<าได;กระทำผิดในอาณาเขตของตน มีประเด็นพิจารณาดังน้ี 

4.2.1.1 การพิจารณาข.อมูลจนเปfนท่ีพอใจ 

อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับระบุในทางเดียวกันว<า รัฐมีพันธกรณีต;องนำตัวบุคคลผู;ถูกกล<าวหาว<าได;กระทำ

ความผิดไปคุมขังไว; หรือดำเนินมาตรการทางกฎหมายใด ๆ เพื่อปLองกันมิให;บุคคลนั้นหลบหนีไปได; อย<างไรก็ดี 

อนุสัญญาเป�ดช<องให;รัฐสามารถใช;ดุลพินิจในการพิจารณาได;ว<าพฤติการณ,แวดล;อมนั ้นมีลักษณะท่ีบังคับ 

(Warrant) ให;ต;องดำเนินการดังกล<าวหรือไม< โดยมาตรฐานการใช;ดุลพินิจดังกล<าวปรากฏในข;อความที่ว<า “เม่ือ

เป_นที่พอใจ” ซึ่งมาจากคำภาษาอังกฤษว<า “upon being satisfied” ว<าข;อมูลท่ีรัฐได;รับมานั้นสมควรที่รัฐจะต;อง

ดำเนินการเพื่อนำตัวบุคคลผู;ถูกกล<าวหาว<าได;กระทำความผิดไปคุมขังไว; หรือดำเนินมาตรการทางกฎหมายใด ๆ 

เพ่ือปLองกันมิให;บุคคลน้ันหลบหนีไปได;หรือไม< 

อย<างไรก็ดี มีข;อสังเกตว<ามาตรฐานที่ยึดโยงกับ “ความพอใจ” นั้น เป_นขอบเขตการใช;ดุลพินิจท่ี

ค<อนข;างกว;างมาก263 หากใช;เกณฑ,ที่หย<อนเกินไปก็จะทำให;อาจเข;าข<ายเป_นการจับกุมคุมขังโดยอำเภอใจก็ได; และ

 
262 Supra Note 13, CED, Art. 10(1)-(2)  

“1. Upon being satisfied, after an examination of the information available to it, that the circumstances so warrant, any 

State Party in whose territory a person suspected of having committed an offence of enforced disappearance is present shall take 

him or her into custody or take such other legal measures as are necessary to ensure his or her presence. The custody and other 

legal measures shall be as provided for in the law of that State Party but may be maintained only for such time as is necessary 

to ensure the person's presence at criminal, surrender or extradition proceedings.  

2. A State Party which has taken the measures referred to in paragraph 1 of this article shall immediately carry out a 

preliminary inquiry or investigations to establish the facts. It shall notify the States Parties referred to in article 9, paragraph 1, of 

the measures it has taken in pursuance of paragraph 1 of this article, including detention and the circumstances warranting 

detention, and of the findings of its preliminary inquiry or its investigations, indicating whether it intends to exercise its jurisdiction.” 
263 Supra Note 141, CAT Handbook, p. 134. 
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และในทางกลับกัน หากใช;เกณฑ,ที่สูงเกินไปก็อาจส<งผลให;เกิดข;อครหาว<าเป_นการช<วยเหลือเจ;าพนักงานของรัฐ

ด;วยกันเองด;วยการไม<ดำเนินมาตรการทางกฎหมาย ดังนั้น ผู;ร<างฯ จึงอธิบายเพิ่มเติมว<ารัฐควรพิจารณาพฤติการณ,

แวดล;อมโดยเทียบเคียงกับเงื่อนไขหรือทางปฏิบัติในกฎหมายภายในเพื่อประกอบการตัดสินใจว<าจะคุมขังหรือ

ดำเนินมาตรการทางกฎหมายใด ๆ แก<ตัวบุคคลนั้นหรือไม< ทั้งนี้ มาตรการอื่น ๆ นอกจากการคุมขังอาจทำได;หลาย

ประการ เช<น การให;ประกันตัว การยึดเอกสารเดินทาง การกำหนดให;ต;องรายงานตัวต<อเจ;าพนักงานของรัฐเป_น

ระยะ264 โดยจะต;องไม<กระทบต<อกระบวนพิจารณาสำหรับการส<งตัวเป_นผู;ร;ายข;ามแดน265 

4.2.1.2 สามารถดำเนินมาตรการทางกฎหมายได.ในระยะเวลาเพียงเทcาท่ีจำเปfน 

อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับระบุในทางเดียวกันว<า ในกรณีที่รัฐใช;ดุลพินิจแล;วตัดสินใจนำตัวบุคคลผู;ถูก

กล<าวหาว<าได;กระทำความผิดไปคุมขังไว; หรือดำเนินมาตรการทางกฎหมายใด ๆ เพื่อปLองกันมิให;บุคคลนั้นหลบหนี

ไปได; รัฐจะสามารถดำเนินมาตรการเช<นว<าได; “ในระยะเวลาเพียงเท<าที่จำเป_น” ซึ่งมาจากคำภาษาอังกฤษว<า “for 

such time as is necessary” เพื่อวัตถุประสงค, 2 ประการ คือ เพื ่อดำเนินกระบวนการทางอาญา หรือเพ่ือ

ดำเนินกระบวนพิจารณาสำหรับการส<งผู;ร;ายข;ามแดนเท<านั้น อย<างไรก็ดี อนุสัญญาไม<ได;กำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน

ไว; แต<ผู;ร<างฯ มีความเห็นว<าควรเป_นระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท<าที่จะเป_นไปได; (as short as possible)266 เพื่อให;

สอดคล;องกับมาตรฐานการคุ;มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของบุคคลดังกล<าว 

4.2.1.3 ต.องดำเนินการค.นหาข.อเท็จจริงทันที 

อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับระบุในทางเดียวกันว<า ในกรณีที่รัฐใช;ดุลพินิจแล;วตัดสินใจนำตัวบุคคลผู;ถูก

กล<าวหาว<าได;กระทำความผิดไปคุมขังไว; หรือดำเนินมาตรการทางกฎหมายใด ๆ เพื่อปLองกันมิให;บุคคลนั้นหลบหนี

ไปได; รัฐจะต;องดำเนินการไต<สวนข;อเท็จจริงเบื้องต;น (Preliminary Inquiry) ทันทีเพื่อมิให;เกิดความล<าช;าใน

กระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ อนุสัญญา CED ได;กำหนดพันธกรณีเพิ่มเติมไปจากอนุสัญญา CAT คือ รัฐภาคี

จะต;องทำการสืบสวนเพ่ิมเติมบนพ้ืนฐานของข;อมูลท่ีได;รับจากเหย่ือหรือแหล<งข;อมูลอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการดำเนินการ

เชิงรุกเพื่อค;นหาข;อเท็จจริงด;วยเพื่อให;ได;ข;อมูลที่รอบด;านมากยิ่งขึ้น เช<น การสอบสวนบุคคลผู;ถูกกล<าวหาว<าได;

กระทำความผิด การค;นหาพยานหลักฐาน การสอบถามข;อเท็จจริง ณ สถานที่เกิดเหตุ267 ทั้งนี้ เนื่องจากโดยสภาพ

ของการกระทำให;บุคคลสูญหายนั้น การได;มาซึ่งข;อมูลและพยานหลักฐานจำเป_นที่จะต;องอาศัยความร<วมมือจาก

หลายฝ�ายเพื่อนำข;อมูลมาประกอบกัน โดยเฉพาะอย<างยิ่งความร<วมมือในการค;นหาเหยื่อการกระทำให;บุคคลสูญ

หาย 

 
264 Supra Note 196, p.339, para. 29. 
265 Supra Note 141, CAT Handbook, p. 135. 
266 Ibid, p. 134. 
267 Supra Note 196, p. 340, para. 33. 
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4.2.2 กรณีเม่ือได.รับข.อมูลเก่ียวกับการกระทำผิด 

การกำหนดให;รัฐภาคีต;องดำเนินมาตรการทางกฎหมายเมื่อได;รับข;อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิด เป_นความ

ตั้งใจของผู;ร<างฯ ที่เล็งเห็นว<าลำพังเพียงการกำหนดว<าการกระทำใดเป_นความผิดย<อมไม<เพียงพอที่จะคุ;มครอง

บุคคลให;รอดพ;นจากการถูกละเมิด แต<ต;องมีการดำเนินการปLองกันและปราบปรามอย<างจริงจังจากรัฐด;วย268 

ดังนั้น อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับจึงกำหนดในลักษณะเดียวกันว<า เมื่อรัฐได;รับข;อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิด รัฐจะต;อง

ดำเนินมาตรการทางกฎหมายด;วยการดำเนินการสืบสวนข;อเท็จจริง โดยมีประเด็นพิจารณาดังน้ี 

4.2.2.1 ต.องดำเนินการสืบสวนเม่ือมีมูลเหตุอันสมเหตุสมผลท่ีจะเช่ือได.แม.มิได.มีการร.องทุกขh

อยcางเปfนทางการ 

อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ ต<างกำหนดให;รัฐมีพันธกรณีที่จะต;องดำเนินการสืบสวนเมื่อมีมูลเหตุอัน

สมเหตุสมผลท่ีจะเช่ือได;ว<ามีการกระทำผิดเกิดข้ึนแม;มิได;มีการร;องทุกข,อย<างเป_นทางการ ดังน้ี 

CAT CED 

ข7อ 12 

“ให7รัฐภาคีแต1ละรัฐประกันว1า เจ7าพนักงานผู7มีอำนาจ

ของตนดำเนินการสืบสวนโดยพลันและโดยปราศจากความ

ลำเอียง เมื่อใดก็ตามที่มีมูลเหตุอันสมเหตุสมผลที่จะเชื่อได7ว1า 

ได7มีการกระทำการทรมานเกิดขึ้นในอาณาเขตที่อยู1ภายใต7เขต

อำนาจของตน”269 

ข7อ 12(2) 

“2. เมื่อใดก็ตามที่มีมูลเหตุอันสมเหตุสมผลที่จะเชื่อได7

ว1า ได7มีการบังคับบุคคลให7หายสาบสูญ เจ7าหน7าที่ที่อ7างถึงใน

วรรค 1 ของข7อนี้ ต7องดำเนินการสืบสวน แม7จะมิได7มีการร7อง

ทุกข�อย1างเป�นทางการก็ตาม”270 

 

ในเรื่องนี้ ผู;ร<างอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ คำนึงถึงข;อเท็จจริงในทางปฏิบัติว<าเหยื่อของการกระทำผิด

อาจไม<อยู<ในสถานะที่จะร;องทุกข,อย<างเป_นทางการได;เพราะอาจกำลังถูกทรมานหรืออยู<ระหว<างการกระทำให;

บุคคลสูญหาย271 หรือเหยื่ออาจปฏิเสธที่จะร;องทุกข,เพราะถูกข<มขู<ว<าจะเอาชีวิตหรือทำร;ายตัวเหยื่อเองหรือ

ครอบครัวของเหยื่อ ดังนั้น อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับจึงไม<กำหนดให;การร;องทุกข,อย<างเป_นทางการเป_นเงื่อนไขในการ

เริ่มกระบวนการยุติธรรม หากแต<กำหนดให;เป_นพันธกรณีของรัฐโดยตรงที่จะต;องดำเนินการสืบสวนเมื่อรัฐได;รับ

 
268 Supra Note 141, CAT Handbook, p. 144. 
269 Supra Note 12, CAT, Art. 12 

“Each State Party shall ensure that its competent authorities proceed to a prompt and impartial investigation, wherever 

there is reasonable ground to believe that an act of torture has been committed in any territory under its jurisdiction.” 
270 Supra Note 13, CED, Art. 12(2)  

“2. Where there are reasonable grounds for believing that a person has been subjected to enforced disappearance, the 

authorities referred to in paragraph 1 of this article shall undertake an investigation, even if there has been no formal complaint.” 
271 Supra Note 15, p. 234. 
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ข;อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดและพิจารณาแล;วเห็นว<า “มีมูลเหตุอันสมเหตุสมผลที่จะเชื่อได;ว<า” ซึ่งมาจากคำ

ภาษาอังกฤษว<า “where there are reasonable grounds for believing that” ได;มีการกระทำการทรมาน

หรือบังคับบุคคลให;หายสาบสูญเกิดข้ึน ท้ังน้ี เจ;าพนักงานของรัฐไม<ควรใช;มาตรฐานในการตีความคำว<า “มูลเหตุอัน

สมเหตุสมผล” ที่สูงจนเกินไป แต<ควรตีความเพื่อให;ไม<เป_นอุปสรรคต<อการเริ่มกระบวนการสืบสวนข;อเท็จจริง 

ดังนั้น จึงได;มีนักวิชาการให;ความเห็นว<า แม;เพียงเจ;าพนักงานของรัฐพิจารณาแล;วสงสัย (Suspicious) ว<าจะมีการ

กระทำผิดก็ถือว<ามีมูลเหตุอันสมเหตุสมผลที่จะเริ่มกระบวนการสืบสวนข;อเท็จจริงได;แล;ว272 ไม<จำเป_นต;องเรียก

พยานหลักฐานอ่ืนเพ่ิมเติมอีกในช้ันน้ี 

นอกจากนี้ เฉพาะอนุสัญญา CAT ได;ระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมว<าการดำเนินการสืบสวนต;องกระทำโดย

พลันและโดยปราศจากความลำเอียง เพื ่อปLองกันมิให;เกิดการกระทำผิดซ้ำอีกในเวลาอันใกล; และเพื ่อเป_น

หลักประกันว<าการดำเนินการสืบสวนจะดำเนินการโดยบุคคลที่ไม<มีสายสัมพันธ,หรือส<วนเกี่ยวข;องกับเจ;าพนักงาน

ของรัฐที่ถูกกล<าวหาว<ากระทำผิด273 ในขณะที่เฉพาะอนุสัญญา CED ได;ระบุเพื่อให;เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ

การร;องทุกข, ว<าการร;องทุกข,อย<างเป_นทางการ (Formal Complaint) ไม<เป_นเงื่อนไขในการดำเนินการสืบสวนของ

เจ;าพนักงานของรัฐ274 

4.2.2.2 ต.องรับรองสิทธิท่ีจะร.องทุกขhและคุ.มครองผู.ร.องทุกขh 

อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ ต<างกำหนดให;รัฐมีพันธกรณีที่จะต;องรับรองสิทธิที่จะร;องทุกข,ต<อเจ;าพนักงาน

ของรัฐ และจะต;องดำเนินการเพ่ือคุ;มครองผู;ร;องทุกข,ให;รอดพ;นจากภยันตรายอันเป_นผลมาจากการร;องทุกข, ดังน้ี 

CAT CED 

ข7อ 13 

“ให7รัฐภาคีแต1ละรัฐประกันว1า ป�จเจกบุคคลที่อ7างว1าตน

ถูกทรมานในอาณาเขตใดก็ตามที่อยู1ภายใต7เขตอำนาจของรัฐ

นั้น มีสิทธิที่จะร7องทุกข�ต1อเจ7าพนักงานผู7มีอำนาจของรัฐ และ

ที่จะทำให7กรณีของตนได7รับการพิจารณาตรวจสอบโดยพลัน

และโดยปราศจากความลำเอียงโดยเจ7าพนักงานผู7มีอำนาจของ

รัฐนั้น ให7ดำเนินขั้นตอนทั้งปวงเพื่อประกันว1าผู7ร7องทุกข�และ

พยานได7รับความคุ7มครองให7พ7นจากการประทุษร7ายหรือการ

ข1มขู1ให7หวาดกลัวทั้งปวงอันเป�นผลจากการร7องทุกข�หรือการให7

พยานหลักฐานของบุคคลนั้น”275 

ข7อ 12(1) และ 12(4) 

“1. ให7รัฐภาคีแต1ละรัฐประกันว1า ป�จเจกบุคคลที่กล1าว

อ7างว1ามีการบังคับให7หายสาบสูญของบุคคลใด จะต7องมีสิทธิที่

จะรายงานข7อเท็จจริงต1อเจ7าพนักงานที่มีอำนาจ ซึ่งจะต7อง

พิจารณาข7อกล1าวอ7างนั ้นโดยพลันและโดยปราศจากความ

ลำเอียง และเมื่อจำเป�นก็ต7องดำเนินการสืบสวนอย1างละเอียด

และปราศจากความลำเอียงโดยพลัน ให7ดำเนินขั ้นตอนที่

เหมาะสมทั้งปวงหากจำเป�นเพื่อประกันว1าผู7ร7องทุกข� พยาน 

ญาติของบุคคลที่หายสาบสูญ และทนายของบุคคลดังกล1าว 

ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ ที่มีส1วนร1วมในการสอบสวน ได7รับความ

 
272 Supra Note 141, CAT Handbook, p. 144. 
273 Ibid, p. 145. 
274 Supra Note 15, p. 235. 
275 Supra Note 12, CAT, Art. 13 
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คุ7มครองให7พ7นจากการประทุษร7ายหรือการข1มขู1ให7หวาดกลัว

ทั้งปวงอันเป�นผลจากการร7องทุกข�หรือการให7พยานหลักฐาน

ของบุคคลนั้น  

4. ให7รัฐภาคีแต1ละรัฐต7องดำเนินมาตรการที่จำเป�นเพื่อ

ป�องกันและห7ามการกระทำซึ่งขัดขวางการสืบสวน โดยเฉพาะ

อย1างยิ่งจะต7องประกันว1าบุคคลที่ต7องสงสัยว1าได7กระทำผิดฐาน

บังคับให7หายสาบสูญไม1อยู1ในตำแหน1งที่จะสามารถมีอิทธิพล

เหนือความคืบหน7าในการสืบสวนโดยวิธีการกดดันหรือการ

กระทำอันเป�นการข1มขู1หรือตอบโต7ผู7ร7องเรียน พยาน ญาติของ

บุคคลที่หายสาบสูญหรือทนายของบุคคลดังกล1าว หรือบุคคล

ที่มีส1วนร1วมในการสืบสวน”276 

 

ในเรื่องนี้ แม;อนุสัญญาจะไม<ได;กำหนดเงื่อนไขว<าต;องได;มีการร;องทุกข,อย<างเป_นทางการเสียก<อน 

เจ;าพนักงานของรัฐจึงจะดำเนินการสืบสวนข;อเท็จจริงได; แต<หากในความเป_นจริงได;มีการร;องทุกข,อย<างเป_น

ทางการหรือได;มีรายงานข;อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต<อเจ;าพนักงานของรัฐ อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับก็ได;กำหนดให;รัฐภาคีมี

พันธกรณีในการประกันสิทธิของปeจเจกบุคคลที่จะร;องทุกข,ซึ่งเป_นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน อย<างไรก็ดี อนุสัญญา 

CAT รับรองสิทธิน้ีให;แก<บุคคลท่ีอ;างว<าตนเป_นเหย่ือการทรมานเท<าน้ัน ในขณะท่ีอนุสัญญา CED รับรองสิทธิน้ีให;แก<

บุคคลเป_นการทั่วไป โดยไม<จำเป_นว<าบุคคลนั้นจะต;องมีส<วนเกี่ยวข;องเป_นการส<วนตัวกับบุคคลที่ถูกกระทำให;สูญ

 
“Each State Party shall ensure that any individual who alleges he has been subjected to torture in any territory under its 

jurisdiction has the right to complain to, and to have his case promptly and impartially examined by, its competent authorities. 

Steps shall be taken to ensure that the complainant and witnesses are protected against all ill-treatment or intimidation as a 

consequence of his complaint, or any evidence given.” 
276 Supra Note 13, CED, Art. 12(1), 12(4)  

“1. Each State Party shall ensure that any individual who alleges that a person has been subjected to enforced 

disappearance has the right to report the facts to the competent authorities, which shall examine the allegation promptly and 

impartially and, where necessary, undertake without delay a thorough and impartial investigation. Appropriate steps shall be 

taken, where necessary, to ensure that the complainant, witnesses, relatives of the disappeared person and their defence counsel, 

as well as persons participating in the investigation, are protected against all ill-treatment or intimidation as a consequence of the 

complaint or any evidence given. 

4. Each State Party shall take the necessary measures to prevent and sanction acts that hinder the conduct of an 

investigation. It shall ensure in particular that persons suspected of having committed an offence of enforced disappearance are 

not in a position to influence the progress of an investigation by means of pressure or acts of intimidation or reprisal aimed at the 

complainant, witnesses, relatives of the disappeared person or their defence counsel, or at persons participating in the 

investigation.” 
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หาย โดยคำว<า “บุคคล” (Individual) นั ้นควรตีความให;รวมไปถึงองค,กรที ่ม ิใช<ร ัฐ (Non-governmental 

organizations – NGOs) ด;วย277 

เมื่อได;มีการร;องทุกข,อย<างเป_นทางการแล;ว อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับกำหนดให;เจ;าพนักงานของรัฐมี

หน;าที่เช<นเดียวกับกรณีที่เจ;าพนักงานของรัฐทราบข;อเท็จจริงเอง คือ ต;องดำเนินการสืบสวนโดยพลันและโดย

ปราศจากความลำเอียง เพื่อปLองกันมิให;เกิดการกระทำผิดซ้ำอีกในเวลาอันใกล; และเพื่อเป_นหลักประกันว<าการ

ดำเนินการสืบสวนจะดำเนินการโดยบุคคลที่ไม<มีสายสัมพันธ,หรือส<วนเกี่ยวข;องกับเจ;าพนักงานของรัฐที่ถูกกล<าวหา

ว<ากระทำผิด278  

นอกจากน้ี เนื่องจากการร;องทุกข,อาจทำให;ผู;ร;องทุกข,ตกอยู<ในความเสี่ยงที่จะถูกทำร;ายหรือตกอยู<

ในภยันตรายทั้งที่อาจเกิดจากผู;กระทำผิดเองหรือจากเครือข<ายของผู;กระทำผิด ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให;ผู;ที่ทราบ

ข;อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดกล;าที่จะนำข;อเท็จจริงนั้นมาร;องทุกข,เพื่อให;มีการดำเนินคดีต<อผู;กระทำผิด 

อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับกำหนดให;รัฐภาคีจะต;องดำเนินขั้นตอนทั้งปวงเพื่อประกันว<าผู;ร;องทุกข,และพยานได;รับความ

คุ;มครองให;พ;นจากการประทุษร;ายหรือการข<มขู <ให;หวาดกลัวทั้งปวงอันเป_นผลจากการร;องทุกข,หรือการให;

พยานหลักฐานของบุคคลน้ัน เช<น การนำตัวผู;ร;องทุกข,ไปอยู<ท่ีอ่ืน การเปล่ียนเจ;าพนักงานท่ีทำหน;าท่ีดูแลผู;ร;องทุกข,

ในขณะที่ถูกคุมขัง279 นอกจากนี้ อนุสัญญา CED ได;กำหนดเพิ่มเติมว<ารัฐภาคีมีพันธกรณีที่จะต;องดำเนินมาตรการ

ท่ีจำเป_นเพ่ือปLองกันและห;ามการกระทำใด ๆ ท่ีอาจทำให;บุคคลท่ีมีอิทธิพล เช<น ผู;บังคับบัญชา นักการเมือง เข;ามา

ขัดขวางหรือมีอิทธิพลเหนือความคืบหน;าในการสอบสวนไม<ว<าด;วยวิธีการใด ๆ ซึ่งรวมถึงการโยกย;ายตำแหน<งให;

ผู;บังคับบัญชาน้ันไม<อยู<ในสถานะหรือสายบังคับบัญชาท่ีอาจมีอิทธิพลต<อการดำเนินคดีได;อีกต<อไป280 

4.2.3 การไมcรับฟzงคำให.การท่ีได.ให.โดยเปfนผลจากการทรมาน 

อนุสัญญา CAT ได;กำหนดให;รัฐมีพันธกรณีที่จะไม<รับฟeงคำให;การที่ได;ให;โดยเป_นผลจากการทรมาน 

เพ่ือเป_นหลักประกันในการปLองกันและปราบปรามการทรมานให;มีประสิทธิผลย่ิงข้ึน ดังน้ี 

CAT CED 

ข7อ 15 

“ให7ร ัฐภาคีแต1ละรัฐประกันว1า จะยกคำให7การใดที่

พิส ูจน�ได7ว 1าได7ให7โดยเป�นผลจากการทรมาน ขึ ้นอ7างเป�น

หลักฐานในการดำเนินคดีใดมิได7 เว7นแต1จะใช7เป�นหลักฐาน

ไม1มีข7อบทในเรื่องนี ้

 
277 Supra Note 161, p. 304. 
278 Supra Note 141, CAT Handbook, p. 145. 
279 Ibid, p. 146. 
280 Supra Note 15, p. 235. 
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ผูกมัดบุคคลที่ถูกกล1าวหาว1าได7กระทำการทรมาน ในฐานะเป�น

หลักฐานว1าคำให7การได7มาโดยวิธีนั้น”281 

 

ในการดำเนินมาตรการทางกฎหมายเมื่อได;รับข;อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิด ไม<ว<าข;อมูลนั้นจะได;

รับมาจากการร;องทุกข,หรือได;มาโดยเหตุอื่นซึ่งเจ;าพนักงานพิจารณาแล;วเห็นว<ามีมูลเหตุอันสมเหตุสมผลท่ีจะเชื่อได;

ว<ามีการกระทำผิดเกิดขึ้น เจ;าพนักงานของรัฐในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมจะต;องพิจารณาว<าข;อมูลน้ัน

เป_นข;อมูลหรือคำให;การที่ได;มาจากการทรมานหรือไม< และจะต;องปฏิเสธไม<รับฟeงคำให;การที่ได;ให;โดยเป_นผลจาก

การทรมาน โดยหลักการนี้สอดคล;องกับกติกา ICCPR อีกด;วย282 ทั้งนี้ การกำหนดพันธกรณีมีวัตถุประสงค,หลัก 2 

ประการ คือ ประการแรก คำให;การใด ๆ ท่ีได;มาจากการทรมานบุคคลย<อมมีน้ำหนักท่ีรับฟeงได;น;อยหรือรับฟeงไม<ได;

เลยและขัดต<อหลักการพิจารณาคดีอย<างเป_นธรรม (Fair Trial) เพราะมีความเป_นไปได;อย<างยิ่งที่ผู;ให;การซึ่งถูก

ทรมานอยู<นั้น มีแนวโน;มที่จะรับสารภาพ ซัดทอด หรือให;การใด ๆ ตามที่ผู;ทรมานต;องการให;กล<าวเพื่อให;ตนพ;น

จากการถูกทรมานโดยเร็ว และประการที่สอง เมื่อคำให;การที่ได;ให;โดยเป_นผลจากการทรมานเป_นคำให;การที่ยกข้ึน

อ;างเป_นหลักฐานในการดำเนินคดีไม<ได; ก็จะทำให;การทรมานเพ่ือให;ได;คำให;การนั้นไม<เกิดประโยชน,ใด ๆ และยัง

เป_นผลโดยอ;อมท่ีจะปLองกันมิให;เกิดการกระทำทรมานได;อีกทางหน่ึงด;วย283 

อย<างไรก็ดี มีข;อยกเว;นเกี ่ยวกับการพิจารณาคำให;การที่ได;ให;โดยเป_นผลจากการทรมาน ว<า

คำให;การเช<นว<านี้อาจนำมาอ;างเป_นหลักฐานในการดำเนินคดีได;ในกรณีเดียว คือ เมื่อนำมาใช;เป_นหลักฐานเพ่ือ

ผูกมัดบุคคลที่ถูกกล<าวหาว<าได;กระทำการทรมานในฐานะที่เป_นหลักฐานว<าคำให;การนั้นได;มาโดยการทรมาน ทั้งน้ี

เป_นเพราะการพิจารณาคำให;การเพื่อวัตถุประสงค,นี้ ไม<ได;พิจารณาว<าคำให;การมีเนื้อหาสาระที่เป_นจริงหรือไม< แต<

เป_นการพิจารณาว<าได;มีการทรมานเกิดข้ึนจริงหรือไม<284 

 

 

 

 
281 Supra Note 12, CAT, Art. 15 

“Each State Party shall ensure that any statement which is established to have been made as a result of torture shall not 

be invoked as evidence in any proceedings, except against a person accused of torture as evidence that the statement was 

made..” 
282 Supra Note 11, ICCPR, Art. 7. 
283 Supra Note 141, CAT Handbook, p. 148. 
284 Ibid. 
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4.3 การประกันสิทธิของบุคคลที่ถูกดำเนินคดตีามกระบวนการยุติธรรม 

การคุ;มครองสิทธิมนุษยชนในบริบทการปLองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย

นั้น จำเป_นอย<างยิ่งที่จะต;องดำเนินการให;ครบทุกมิติแห<งการคุ;มครอง กล<าวคือ นอกจากจะต;องดำเนินการเพ่ือ

คุ;มครองสิทธิมนุษยชนของเหยื่อการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหายแล;ว รัฐภาคีจะต;องดำเนินการเพ่ือ

คุ;มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลท่ีถูกดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมอีกด;วย 

ในการคุ;มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่ถูกนำตัวเข;าสู<กระบวนการยุติธรรมนั้น รัฐมีพันธกรณีด;านสิทธิ

มนุษยชนในการเคารพสิทธิที่จะได;รับการพิจารณาคดีอย<างเป_นธรรม (Right to a Fair Trial) ของบุคคลเช<นว<า 

ตามที่ตราสารสิทธิมนุษยชนระหว<างประเทศต<าง ๆ รับรอง285 และได;รับการยอมรับว<าเป_นจารีตประเพณีระหว<าง

ประเทศ286 ดังนั ้น เพื่อกำหนดให;รัฐภาคีต;องดำเนินการให;สอดคล;องกับหลักการนี้ อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับจึง

กำหนดให;รัฐภาคีต;องประกันสิทธิต<าง ๆ ให;แก<บุคคลเมื่อถูกดำเนินคดีและถูกจำกัดเสรีภาพตามกระบวนการ

ยุติธรรม ดังน้ี 

4.3.1 หลักประกันพ้ืนฐานวcาจะได.รับการประติบัติท่ีเปfนธรรม 

โดยหลักแล;ว เมื่อบุคคลถูกกล<าวหาว<าได;กระทำผิด บุคคลนั้นยังคงต;องถูกอนุมานไว;ก<อนว<ายังเป_นผู;บริสุทธ์ิ 

จนกว<าจะได;รับการพิสูจน,อย<างแน<ชัดว<าได;กระทำผิดจริง ตามหลัก “Presumption of Innocence” ที่ได;รับการ

รับรองโดยตราสารสิทธิมนุษยชนระหว<างประเทศหลายฉบับ287 ดังนั้น อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับจึงกำหนดพันธกรณีให;

รัฐภาคีต;องประกันสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานว<าบุคคลจะต;องได;รับการประติบัติที่เป_นธรรม (Fair Treatment) 

ตลอดกระบวนการยุติธรรม ดังน้ี  

CAT CED 

ข7อ 7(3) 

“3. ให7บุคคลใดที่ถูกดำเนินคดีที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดที่

อ7างถึงในข7อ 4 ได7รับการประกันว1าจะได7รับการประติบัติที่เป�น

ธรรมในทุกขั้นตอนของการดำเนินคดี”288 

ข7อ 11(3) 

“3. ให7บุคคลใดที่ถูกดำเนินคดีในความผิดฐานการบังคับ

ให7หายสาบสูญ ได7รับการประกันว1าจะได7รับการประติบัติที่เป�น

ธรรมในทุกขั ้นตอนของการดำเนินคดี และบุคคลใดที ่ถูก

ดำเนินคดีในความผิดฐานบังคับให7หายสาบสูญจะต7องได7รับ

 
285 Supra Note 10, UDHR, Art. 10; Supra Note 11, ICCPR, Art. 11. 
286 United Nations Human Rights Committee (HRC), General Comment No. 29, Article 4: Derogations during a State of 

Emergency, 2001, para. 11. 
287 Supra Note 11, ICCPR, Art. 14(2); Supra Note 111, ACHR, Art. 8(2); Supra Note 110, ECHR, Art. 6(2). 
288 Supra Note 12, CAT, Art. 7(3) 

“3. Any person regarding whom proceedings are brought in connection with any of the offences referred to in article 4 

shall be guaranteed fair treatment at all stages of the proceedings.” 
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การพิจารณาคดีอย1างเป�นธรรมต1อหน7าศาลหรือองค�คณะที่มี

อำนาจ อิสระและเป�นกลาง ที่จัดตั้งตามกฎหมาย”289 

 

บุคคลจะสามารถอุปโภคสิทธิที่จะได;รับการพิจารณาคดีอย<างเป_นธรรมได;อย<างมีประสิทธิผลก็ต<อเมื่อบุคคล

นั้นได;รับการประติบัติอย<างเป_นธรรมในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม ดังนั้น อนุสัญญาจึงกำหนดให;รัฐภาคี

จะต;องประกันว<าบุคคลที่ถูกดำเนินคดีหรือถูกจำกัดเสรีภาพตามกระบวนการทางกฎหมายจะต;องได;รับการประ

ติบัติอย<างเป_นธรรม เช<น ไม<ถูกนำตัวไปทรมานหรือกระทำให;สูญหาย และต;องได;รับการเข;าสู<กระบวนการยุติธรรม

ที่เป_นธรรมต<อหน;าองค,คณะท่ีมีอำนาจ อิสระและเป_นกลาง ท่ีจัดตั้งตามกฎหมาย ทั้งนี้ ลักษณะขององค,คณะที่มี

อำนาจ (Competent) นั้น ต;องเป_นองค,คณะที่สามารถตัดสินให;คุณให;โทษและผลการตัดสินมีผลผูกพันบุคคล

เท<านั้น หากผลการพิจารณาขององค,คณะมีผลเป_นเพียงข;อเสนอแนะ เช<น ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพัก

การลงโทษ (Parole Board) ก็ย<อมไม<ถือเป_นองค,คณะที่มีอำนาจตามความหมายของอนุสัญญา290 นอกจากนี้ องค,

คณะจะต;องมีความเป_นอิสระและเป_นกลาง (Independence and Impartial) โดยจะต;องมีโครงสร;างที่ออกแบบ

เพื่อปLองกันมิให;มีการแทรกแซงจากฝ�ายหนึ่งฝ�ายใด เช<น การกำหนดองค,ประกอบของตุลาการที่มีพ้ืนเพท่ี

หลากหลาย จนถึงวิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกตุลาการที่โปร<งใสและตรวจสอบได; และองค,คณะดังกล<าว

จะต;องจัดตั้งตามกฎหมาย (Established by Law) โดยการจัดตั้งนั้นเป_นไปตามหลักการพื้นฐานว<าด;วยเขตอำนาจ 

โครงสร;าง และรับรองโดยกฎหมาย291 

อย<างไรก็ดี ในระหว<างการจัดทำต;นร<างอนุสัญญา CED ได;มีความเห็นว<าในประเด็นองค,คณะที่ทำหน;าท่ี

พิจารณาคดีนั้น ควรกำหนดห;ามอย<างชัดแจ;งมิให;มีการดำเนินคดีในศาลทหารหรือองค,คณะที่ดำเนินการโดยฝ�าย

ทหารเลยหรือไม< เนื่องจากเห็นว<าในทางปฏิบัติแล;วการบังคับให;หายสาบสูญมักกระทำโดยบุคคลที่อยู<ในกองทัพ292 

และการไม<ห;ามพิจารณาคดีในศาลทหารหรือองค,คณะที่ดำเนินการโดยฝ�ายทหาร อาจเป_นช<องโหว<สำคัญที่ทำให;

ผู;กระทำผิดซึ่งมักเป_นผู;มีอิทธิพลในกองทัพได;รับการปกปLองหรือไม<ถูกดำเนินคดี293 แต<ความเห็นนี้ก็ได;ถูกโต;แย;งว<า

อาจเป_นการเหมารวมจนเกินไป สุดท;ายในเรื่องนี้ ผู;ร<างฯ ได;ตัดสินใจประนีประนอมด;วยการนำข;อห;ามนี้ออกและ

 
289 Supra Note 13, CED, Art. 11(3) 

“3. Any person against whom proceedings are brought in connection with an offence of enforced disappearance shall be 

guaranteed fair treatment at all stages of the proceedings. Any person tried for an offence of enforced disappearance shall benefit 

from a fair trial before a competent, independent and impartial court or tribunal established by law.” 
290 Supra Note 162, p. 268. 
291 Ibid. 
292 Supra Note 15, p. 231. 
293 Manfred Nowak, Commission on Human Rights, Report, Independent Expert Charged with Examining the Existing 

International Criminal and Human Rights Framework for the Protection of Persons from Enforced or Involuntary Disappearances, 

pursuant to paragraph 11 of Commission resolution 2001/46, p. 35, para. 82. 
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ใช;คำที่กลางมากกว<า294 คือ “ศาลหรือองค,คณะที่มีอำนาจ อิสระและเป_นกลาง ที่จัดตั้งตามกฎหมาย” เพื่อให;เกิด

ความยืดหยุ<นในทางปฏิบัติ และหากพิสูจน,ได;ว<าศาลทหารหรือองค,คณะที่ดำเนินการโดยฝ�ายทหารของรัฐใดไม<เข;า

ลักษณะดังกล<าว ก็จะไม<เข;าเง่ือนไขตามท่ีอนุสัญญากำหนดไว;295 

4.3.2 หลักประกันเม่ือบุคคลถูกจำกัดเสรีภาพโดยเง่ือนไขตามกฎหมาย 

ในการดำเนินกระบวนการยุติธรรม หากบุคคลถูกตัดสินให;ต;องถูกคุมขังซึ่งเป_นการจำกัดเสรีภาพของบุคคล

นั้น อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ จึงกำหนดพันธกรณีให;รัฐภาคีต;องประกันว<าการจำกัดเสรีภาพจะต;องเป_นไปโดยเงื่อนไข

ตามกฎหมาย และต;องประกันสิทธิต<าง ๆ ตลอดระยะเวลาท่ีถูกจำกัดเสรีภาพ ดังน้ี 

4.3.2.1 ต.องประกันความชอบด.วยกฎหมายของการจำกัดเสรีภาพ 

อนุสัญญา CED มีข;อบทที่กำหนดพันธกรณีให;รัฐภาคีจะต;องประกันว<าจะไม<มีบุคคลใดถูกขังในที่ลับ

และหากจะต;องมีการจำกัดเสรีภาพของบุคคล ก็จะต;องดำเนินการอย<างชอบด;วยกฎหมาย ดังน้ี 

CAT CED 

ไม1มีข7อบทในเรื่องนี ้ ข7อ 17(1), 17(2)(a)-(c)  

“1. จะไม1มีบุคคลใดถูกขังในที่ลับ 

2. โดยเคารพต1อพันธกรณีระหว1างประเทศของรัฐภาคี

เกี ่ยวกับการลิดรอนเสรีภาพ ให7รัฐภาคีแต1ละรัฐจะต7อง ใน

กฎหมายของตน 

(a) กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับคำสั่งให7ทำการลิดรอนเสรีภาพ 

(b) กำหนดเจ7าพนักงานที่จะเป�นผู7ออกคำสั่งลิดรอนเสรีภาพ 

(c) รับประกันว1าบุคคลที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ จะต7องถูกคุม

ขังในสถานที ่ซ ึ ่งได7ร ับการยอมรับและตรวจตราอย1างเป�น

ทางการเท1านั้น 

(f) รับประกันว1าบุคคลที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ หรือในกรณี

ต7องสงสัยว1าบุคคลนั้นเป�นเหยื่อจากการบังคับให7หายสาบสูญ

รับประกันว1าบุคคลใดที่มีส1วนได7เสีย เช1น ญาติ ผู7แทน หรือที่

ปรึกษา จะสามารถดำเนินกระบวนการทางศาล เพื่อศาลจะได7

ตัดสินโดยพลันว1าการลิดรอนเสรีภาพนั้นถูกต7องตามกฎหมาย

 
294 United Nations Commission on Human Rights (CHR), Report of the intersessional open-ended working group to 

elaborate a draft legally binding normative instrument for the protection of all persons from enforced disappearance, UN 

Doc. E/CN.4/2004/59, para. 89. 
295 Supra Note 161, p. 320. 
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หรือไม1 และจะได7มีคำสั ่งปล1อยตัวบุคคลดังกล1าวหากการ

ลิดรอนเสรีภาพนั้นไม1ถูกต7องตามกฎหมาย”296 

 

การประกันความชอบด;วยกฎหมายของการจำกัดเสรีภาพ สอดคล;องกับหลักประกันตามกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา คือ สิทธิในการส<งตัวผู;ถูกคุมขังมายังศาลเพื่อให;ศาลพิจารณาว<าการคุมขังนั้นชอบด;วย

กฎหมายหรือไม< (Right of Habeas Corpus)297 เพื่อปLองกันมิให;มีการจำกัดเสรีภาพของบุคคลโดยมิชอบด;วย

กฎหมายหรือตามอำเภอใจ รวมถึงการปLองกันมิให;มีการคุมขังในที่ลับ (Secret Detention) อันเป_นการขัดต<อ

วัตถุประสงค,และความมุ<งประสงค,ของอนุสัญญา CED โดยส้ินเชิง298  

ดังนั้น อนุสัญญา CED จึงกำหนดห;ามชัดเจนว<าจะไม<มีบุคคลใดถูกขังในที่ลับ และหากจะต;องมีการ

ดำเนินการเพื่อจำกัดเสรีภาพของบุคคล อนุสัญญา CED ก็ได;กำหนดหลักการเพื่อประกันความชอบด;วยกฎหมาย

ของการจำกัดเสรีภาพไว; 4 ประการ คือ ประการแรก เจ;าพนักงานของรัฐจะต;องกำหนดเง่ือนไขให;ชัดเจนในการทำ

คำสั่งให;ทำการจำกัดเสรีภาพและแจ;งต<อบุคคลที่จะถูกจำกัดเสรีภาพ รวมทั้งต;องเป�ดโอกาสให;บุคคลนั้นสามารถ

โต;แย;งความชอบด;วยกฎหมายของการจำกัดเสรีภาพได;299 ประการที่สอง รัฐต;องมีการกำหนดเจ;าพนักงานท่ี

สามารถเป_นผู;ออกคำสั่งจำกัดเสรีภาพไว;อย<างชัดเจน เพื่อปLองกันมิให;มีออกคำสั่งโดยที่ไม<มีอำนาจและเป_นการ

จำกัดจำนวนและควบคุมมาตรการการออกคำสั่งจำกัดเสรีภาพด;วย ประการที่สาม รัฐจะต;องรับประกันว<าบุคคลท่ี

 
296 Supra Note 13, CED, Art. 17(1), Art.17(2)(a)-(c) 

“1. No one shall be held in secret detention.  

2. Without prejudice to other international obligations of the State Party with regard to the deprivation of liberty, each 

State Party shall, in its legislation:  

(a) Establish the conditions under which orders of deprivation of liberty may be given;  

(b) Indicate those authorities authorized to order the deprivation of liberty;  

(c) Guarantee that any person deprived of liberty shall be held solely in officially recognized and supervised places of 

deprivation of liberty;. 

(f) Guarantee that any person deprived of liberty or, in the case of a suspected enforced disappearance, since the person 

deprived of liberty is not able to exercise this right, any persons with a legitimate interest, such as relatives of the person deprived 

of liberty, their representatives or their counsel, shall, in all circumstances, be entitled to take proceedings before a court, in order 

that the court may decide without delay on the lawfulness of the deprivation of liberty and order the person's release if such 

deprivation of liberty is not lawful.” 
297 United Nations Commission on Human Rights (CHR), Report of the intersessional open-ended working group to 

elaborate a draft legally binding normative instrument for the protection of all persons from enforced disappearance, UN 

Doc. E/CN.4/2003/71, para. 73. 
298 Supra Note 190, p. 555. 
299 Jonathan Hafetz, “Habeas Corpus, Judicial Review, and Limits on Security in Detentions at Guantanamo,” in Cardozo 

Public Law Policy and Ethics Journal (2005), p. 150. 
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ถูกจำกัดเสรีภาพ จะต;องถูกคุมขังในสถานที่ซึ่งได;รับการยอมรับและตรวจตราอย<างเป_นทางการเท<านั้น เพื่อเป_น

หลักประกันอีกขั้นหนึ่งว<าสถานที่ที่คุมขังบุคคลจะต;องเป_นสถานที่ที่เป�ดเผยและเป_นไปตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชน

เกี่ยวกับคุณภาพของสถานที่คุมขังบุคคล และประการสุดท;าย รัฐจะต;องรับประกันว<าบุคคลที่ถูกจำกัดเสรีภาพหรือ

บุคคลใดที่มีส<วนได;เสีย เช<น ญาติ ผู;แทน หรือที่ปรึกษา จะสามารถดำเนินกระบวนการทางศาล เพื่อศาลจะได;

ตัดสินโดยพลันว<าการจำกัดเสรีภาพนั้นถูกต;องตามกฎหมายหรือไม< และจะได;มีคำสั่งปล<อยตัวบุคคลดังกล<าวหาก

การจำกัดเสรีภาพน้ันไม<ถูกต;องตามกฎหมาย 

4.3.2.2 ต.องอนุญาตให.ติดตcอส่ือสารกับผู.แทนท่ีเหมาะสมทันทีท่ีถูกจำกัดเสรีภาพ 

เมื่อบุคคลถูกจำกัดเสรีภาพโดยเงื่อนไขของกฎหมาย อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ ต<างกำหนดให;รัฐมี

พันธกรณีท่ีจะต;องจัดให;บุคคลดังกล<าวสามารถติดต<อกับผู;แทนท่ีเหมาะสมได; ดังน้ี 

CAT CED 

ข7อ 6(3) 

“3. บุคคลใดที่ถูกคุมขังตามวรรค 1 ของข7อนี้ ต7องได7รับ

ความช1วยเหลือในการติดต1อโดยทันทีกับผู7แทนที่เหมาะสมซึ่ง

อยู1ใกล7ที่สุดของรัฐที่ตนเป�นคนชาติ หรือกับผู7แทนของรัฐที่ตน

พำนักอยู1เป�นปกติ หากบุคคลนั้นเป�นบุคคลไร7สัญชาต”ิ300 

ข7อ 10(3) 

“3. บุคคลใดที่ถูกคุมขังตามวรรค 1 ของข7อนี้ อาจติดต1อ

โดยทันทีกับผู7แทนที่เหมาะสมซึ่งอยู1ใกล7ที่สุดของรัฐที่ตนเป�น

คนชาติ หรือกับผู 7แทนของรัฐที ่ตนพำนักอยู 1เป�นปกติ หาก

บุคคลนั้นเป�นบุคคลไร7สัญชาต”ิ301 

 

พันธกรณีของรัฐในการประกันสิทธิของผู;ถูกคุมขังให;สามารถติดต<อกับผู;แทนที่เหมาะสมได; เป_น

พันธกรณีท่ีใช;ในบริบทที่ผู;ถูกคุมขังเป_นคนชาติของรัฐอื่นที่ไม<ใช<รัฐท่ีจำกัดเสรีภาพหรือเป_นคนไร;สัญชาติ และ

สอดคล;องกับพันธกรณีภายใต;ข;อ 36 แห<งอนุสัญญากรุงเวียนนาว<าด;วยความสัมพันธ,ทางกงสุล ค.ศ. 1963 

(อนุสัญญา VCCR) ว<าด;วยการสื่อสารและการติดต<อกับคนชาติของรัฐผู;ส<ง302 โดยอนุสัญญา VCCR กำหนดให;คน

ชาติของรัฐผู;ส<ง (Sending State) สามารถติดต<อกับเจ;าพนักงานกงสุลของรัฐผู;ส<งได; และในกรณีที่เจ;าพนักงาน

กงสุลของรัฐผู;ส<งร;องขอมายังรัฐผู;รับ (Receiving State) เจ;าพนักงานของรัฐผู;รับจะต;องแจ;งให;เจ;าพนักงานกงสุล

 
300 Supra Note 12, CAT, Art. 6(3) 

“3. Any person in custody pursuant to paragraph I of this article shall be assisted in communicating immediately with the 

nearest appropriate representative of the State of which he is a national, or, if he is a stateless person, with the representative of 

the State where he usually resides.” 
301 Supra Note 13, CED, Art. 10(3) 

“3. Any person in custody pursuant to paragraph 1 of this article may communicate immediately with the nearest 

appropriate representative of the State of which he or she is a national, or, if he or she is a stateless person, with the representative 

of the State where he or she usually resides.” 
302 United Nations, Vienna Convention on Consular Relations, UNTS Vol. 596, 1967, p. 261 (VCCR), Art. 36. 
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ของรัฐผู;ส<งทราบโดยไม<ชักช;าเกี่ยวกับข;อมูลการจับกุมคุมขังของคนชาติของรัฐผู;ส<ง ไม<ว<าจะเป_นสถานที่หรือสถานะ

ของการคุมขัง รวมถึงต;องอนุญาตให;เจ;าพนักงานกงสุลของรัฐผู;ส<งเข;าเยี่ยม สนทนาและติดต<อทางหนังสือกับคน

ชาติของรัฐผู;ส<งท่ีถูกคุมขังอยู<303 

ดังนั้น เมื่อพิจารณาประกอบกับข;อ 36 แห<งอนุสัญญา VCCR แล;ว คำว<า “ผู;แทนที่เหมาะสม” 

(Appropriate Representative) โดยท่ัวไปแล;วน<าจะหมายถึงเจ;าพนักงานกงสุลของรัฐผู;ส<งท่ีบุคคลน้ันเป_นคนชาติ

นั่นเอง ทั้งนี้ การที่ผู;ร<างฯ ใช;คำว<า “ผู;แทนที่เหมาะสม” แทนคำว<า “เจ;าพนักงานกงสุลของรัฐผู;ส<ง” เนื่องจาก

เพื่อให;สามารถตีความได;กว;างและยืดหยุ<นขึ้น รวมถึงสามารถตีความเพื่อให;ครอบคลุมไปถึงกรณีที่บุคคลที่ถูกคุมขัง

เป_นคนไร;สัญชาติได;ด;วย โดยในกรณีคนไร;สัญชาติ ผู;แทนที่เหมาะสมที่บุคคลนั้นอาจติดต<อได;อาจเป_นผู;แทนจากรัฐ

ท่ีบุคคลน้ันพำนักอยู<เป_นปกติ (Usually Reside) ซ่ึงอาจไม<จำเป_นต;องเป_นเจ;าพนักงานกงสุลของรัฐน้ันก็ได;304 

อย<างไรก็ดี การติดต<อสื่อสารกับผู;แทนที่เหมาะสมนั้น เป_นสิทธิของบุคคลผู;ถูกคุมขังที่จะเลือกใช;

สิทธินี้หรือไม<ก็ได; และทั้งอนุสัญญา VCCR CAT และ CED ต<างก็บัญญัติเร่ืองน้ีในทางเดียวกัน ดังนั้น เจ;าพนักงาน

ของรัฐผู;รับจะต;องสอบถามความสมัครใจจากผู;ที่ถูกคุมขังว<าประสงค,จะติดต<อสื่อสารกับผู;แทนที่เหมาะสมหรือไม< 

หากบุคคลนั้นไม<ประสงค,โดยการแสดงเจตนาคัดค;านอย<างชัดแจ;ง เจ;าพนักงานของรัฐผู;รับก็ไม<อาจฝ¯นความ

ประสงค,น้ันได;305 

4.3.2.3 ต.องอนุญาตให.ติดตcอส่ือสารระหวcางท่ีถูกจำกัดเสรีภาพ 

เมื่อบุคคลถูกจำกัดเสรีภาพโดยเงื่อนไขของกฎหมาย อนุสัญญา CED กำหนดให;รัฐมีพันธกรณีท่ี

จะต;องจัดให;บุคคลดังกล<าวสามารถติดต<อส่ือสารกับครอบครัว ท่ีปรึกษา หรือบุคคลใดก็ได;ตามท่ีต;องการ ดังน้ี 

CAT CED 

ไม1มีข7อบทในเรื่องนี ้ ข7อ 17(2)(d)-(e)  

“2. โดยเคารพต1อพันธกรณีระหว1างประเทศของรัฐภาคี

เกี ่ยวกับการจำกัดเสรีภาพ ให7รัฐภาคีแต1ละรัฐจะต7อง ใน

กฎหมายของตน 

(d) รับประกันว1าบุคคลที่ถูกลิดรอนเสรีภาพจะต7องได7รับ

การอนุญาตให7ติดต1อสื่อสารและได7รับการเยี่ยมจากครอบครัว 

ที่ปรึกษา หรือบุคคลใดก็ตามที่ตนต7องการ ทั้งนี้ จะต7องเป�นไป

ตามเงื ่อนไขที ่กำหนดไว7ภายใต7กฎหมาย หากบุคคลที ่ถูก

ลิดรอนเสรีภาพเป�นชาวต1างชาติ ก็จะต7องได7รับการอนุญาตให7

 
303 Ibid, VCCR, Art. 36 (a)-(c). 
304 Supra Note 141, CAT Handbook, p. 135. 
305 Supra Note 302, VCCR, Art. 36(c). 
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ติดต1อกับเจ7าหน7าที่กงสุล ทั้งนี้ จะต7องเป�นไปตามกฎหมาย

ระหว1างประเทศที่เกี่ยวข7อง 

(e) รับประกันว1าเจ7าหน7าที่ของรัฐและสถาบันที่เกี่ยวข7อง

สามารถเข7าถึงสถานที่ที ่บุคคลถูกลิดรอนเสรีภาพ และหาก

จำเป�นก็ต7องได7รับอนุญาตล1วงหน7าจากหน1วยงานด7านการ

ศาล”306 

 

พันธกรณีท่ีจะต;องจัดให;บุคคลดังกล<าวสามารถติดต<อส่ือสารกับครอบครัว ท่ีปรึกษา หรือบุคคลใดก็

ได;ตามที่ต;องการนั้น มีวัตถุประสงค,หลัก 3 ประการ คือ ประการแรก เพื่อเป_นหลักประกันว<าบุคคลที่ถูกจำกัด

เสรีภาพนั้นจะยังคงถูกคุมขังในลักษณะท่ีครอบครัว ญาติ หรือบุคคลอื่นใดสามารถติดต<อเข;าถึงได; ไม<หายสาบสูญ

หรือถูกคุมขังในที่ลับจนขาดการติดต<อไป ประการที่สอง เพื่อเป_นหลักประกันว<าบุคคลที่ถูกจำกัดเสรีภาพนั้นจะ

ยังคงมีชีวิตอยู<โดยไม<มีร<องรอยการถูกทรมาน หรือการประติบัติอย<างโหดร;าย ไร;มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี307 

และประการสุดท;าย เพื่อเป_นหลักประกันสิทธิในการได;รับความสะดวกเพียงพอแก<การเตรียมการเพื่อต<อสู;คดี 

(Right to an Adequate Defence) ซึ ่งเป_นสิทธิที ่ได;รับการรับรองในกติกา ICCPR308 โดยบุคคลที ่ถูกจำกัด

เสรีภาพต;องสามารถติดต<อส่ือสารกับท่ีปรึกษาหรือทนายความท่ีตนเลือกได;309 เพ่ือประโยชน,สูงสุดในการต<อสู;คดี 

ในกรณีที่ผู;ถูกจำกัดเสรีภาพเป_นคนชาติของรัฐอื่นที่ไม<ใช<รัฐท่ีจำกัดเสรีภาพหรือเป_นคนไร;สัญชาติ 

บุคคลน้ันก็จะต;องได;รับอนุญาตให;ติดต<อกับผู;แทนท่ีเหมาะสมในระหว<างท่ีถูกคุมขังด;วย เช<น เจ;าพนักงานกงสุลของ

รัฐท่ีตนเป_นคนชาติ หรือผู;แทนของรัฐท่ีตนพำนักอยู<เป_นปกติ เช<นเดียวกันกับกรณีการได;รับอนุญาตให;ติดต<อส่ือสาร

โดยทันทีเม่ือถูกคุมขัง310 

นอกจากนี้ รัฐภาคียังมีพันธกรณีที่จะต;องรับประกันว<าเจ;าหน;าท่ีของรัฐและสถาบันที่เกี่ยวข;อง

สามารถเข;าถึงสถานที่ที่บุคคลถูกจำกัดเสรีภาพได; และหากจำเป_นก็จะต;องได;รับอนุญาตล<วงหน;าจากหน<วยงาน

 
306 Supra Note 13, CED, Art. 17(2)(d)-(e) 

“2. Without prejudice to other international obligations of the State Party with regard to the deprivation of liberty, each 

State Party shall, in its legislation:  

(d) Guarantee that any person deprived of liberty shall be authorized to communicate with and be visited by his or her 

family, counsel or any other person of his or her choice, subject only to the conditions established by law, or, if he or she is a 

foreigner, to communicate with his or her consular authorities, in accordance with applicable international law;  

(e) Guarantee access by the competent and legally authorized authorities and institutions to the places where persons 

are deprived of liberty, if necessary with prior authorization from a judicial authority;.” 
307 Ibrahim and others v. UK, App Judgment of 13 September 2016.  
308 Supra Note 11, ICCPR, Art. 14(3)(b). 
309 Supra Note 162, p. 273. 
310 Supra Note 302, VCCR, Art. 36. 
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ด;านการศาล (Judicial Authority) เช<น การได;รับหมายศาลล<วงหน;า ทั้งนี้ ในขณะที่ร<างอนุสัญญา CED มีการ

ถกเถียงกันว<า ในกรณีที่เป_นการคุมขังในสถานที่ที่ดำเนินการโดยเอกชน (Private Detention) 311เจ;าหน;าท่ีของรัฐ

และสถาบันที่เกี่ยวข;องสามารถขออนุญาตจากหน<วยงานอื่นนอกจากหน<วยงานด;านการศาลได;หรือไม< ในเรื่องนี้ ผู;

ร<างฯ เห็นว<าไม<ควรจำกัดเพียงแค<หน<วยงานด;านการศาลแต<อาจหมายความถึงหน<วยงานอ่ืนในกระบวนการยุติธรรม

ก็ได;312 

4.3.2.4 ต.องเก็บรวบรวมและเปtดเผยข.อมูลของบุคคลท่ีถูกจำกัดเสรีภาพ 

การเก็บรวบรวมและเป�ดเผยข;อมูลของบุคคลที่ถูกจำกัดเสรีภาพ เป_นอีกหลักประกันหนึ่งเพ่ือ

คุ;มครองมิให;บุคคลถูกคุมขังในที่ลับหรือกระทำให;สูญหาย ดังนั้น จึงมีเพียงอนุสัญญา CED เท<านั้นท่ีมีข;อบทใน

ประเด็นน้ี โดยอนุสัญญา CED กำหนดให;รัฐภาคีจะต;องดำเนินการดังต<อไปน้ี 

(1) ต;องรวบรวมข;อมูลของบุคคลที่ถูกจำกัดเสรีภาพ และเป�ดเผยข;อมูลดังกล<าวเมื่อได;รับการร;อง

ขอจากเจ;าพนักงานของรัฐท่ีมีอำนาจ (ข;อ 17(3)) 

(2) ต;องประกันว<าข;อมูลส<วนบุคคลของบุคคลที่ถูกจำกัดเสรีภาพจะต;องไม<ถูกนำมาใช;หรือเป�ดเผย

โดยมิชอบ (ข;อ 19) 

CED 

ข7อ 17(3) 

“3. ให7รัฐภาคีแต1ละรัฐรวบรวมและเก็บทะเบียนและ/

หรือประวัติของบุคคลที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ ซึ่งจะต7องเป�ดเผย

ได7โดยพลันหากมีคำร7องขอต1อเจ7าหน7าที่หรือสถาบันตุลาการ 

และเจ7าหน7าที่หรือสถาบันอื่นที่มีอำนาจในการนั้น โดยได7รับ

การรับรองโดยกฎหมายของรัฐภาคีที่เกี่ยวข7องหรือกฎหมาย

ระหว1างประเทศที ่เกี ่ยวข7องซึ ่งรัฐเป�นภาคี ข7อมูลนั ้นควร

ครอบคลุมถึง เป�นอย1างน7อย 

(a) ข7อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ 

(b) วัน เวลาและสถานที่ซึ่งบุคคลถูกลิดรอนเสรีภาพ และ

ข7อมูลเกี ่ยวกับเจ7าพนักงานซึ ่งลิดรอนเสรีภาพของบุคคล

ดังกล1าว 

(c) เจ7าพนักงานที่มีคำสั่งให7มีการลิดรอนเสรีภาพและเหตุ

สำหรับการลิดรอนเสรีภาพ 

ข7อ 19 

“1. ข7อมูลส1วนบุคคล รวมทั้งข7อมูลทางด7านการแพทย�

และพันธุกรรม ซึ ่งได7ร ับการรวบรวมและ/หรือส1งผ1านใน

ระหว1างการค7นหาบุคคลที่หายสาบสูญ จะต7องไม1ถูกนำมาใช7

หรือเป�ดเผยเพื่อจุดประสงค�อื่นใด นอกเหนือไปจากการค7นหา

บุคคลที่หายสาบสูญนั้น ทั้งนี ้ โดยไม1มีผลกระทบต1อการใช7

ข7อมูลนี ้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เกี ่ยวเนื ่องกับ

ความผิดการบังคับให7หายสาบสูญหรือในการใช7สิทธิที่จะได7รับ

ชดใช7ค1าเสียหาย 

2. การรวบรวม การดำเนินขั ้นตอน การใช7และการ

จัดเก็บข7อมูลส1วนบุคคล อันหมายรวมถึงข7อมูลทางด7าน

การแพทย�และพันธุกรรม จะต7องไม1ละเมิดหรือมีผลก1อให7เกิด

การละเมิดสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั้นพื้นฐานหรือศักดิ์ศรีความ

เป�นมนุษย�ของบุคคล”314 

 
311 Supra Note 221, para. 131. 
312 Supra Note 191, para.78 
314 Supra Note 13, CED, Art. 19 
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(d) เจ7าพนักงานซึ่งรับผิดชอบต1อการตรวจตราการลิดรอน

เสรีภาพ 

(e) สถานที่ของการลิดรอนเสรีภาพ วันและเวลาของการ

นำส1งบุคคลดังกล1าวสู1สถานที่ซึ ่งใช7ลิดรอนเสรีภาพ และเจ7า

พนักงานที่รับผิดชอบสถานที่ทำการลิดรอนเสรีภาพ 

(f) ข7อมูลเกี ่ยวกับสภาพร1างกายของบุคคลที่ถูกลิดรอน

เสรีภาพ 

(g) ในกรณีที ่มีการเสียชีวิตระหว1างการลิดรอนเสรีภาพ 

พฤติการณ�แวดล7อมและสาเหตุของการเสียชีวิต และจุดหมาย

ปลายทางของศพ 

(h) วันและเวลาที่ปล1อยหรือโอนตัวบุคคลไปยังสถานกักกัน

อื่น จุดหมายปลายทางและเจ7าพนักงานที่รับผิดชอบเรื่องการ

โอนตัว”313 

 

 
1. Personal information, including medical and genetic data, which is collected and/or transmitted within the framework 

of the search for a disappeared person shall not be used or made available for purposes other than the search for the disappeared 

person. This is without prejudice to the use of such information in criminal proceedings relating to an offence of enforced 

disappearance or the exercise of the right to obtain reparation.  

2. The collection, processing, use and storage of personal information, including medical and genetic data, shall not 

infringe or have the effect of infringing the human rights, fundamental freedoms or human dignity of an individual. 
313 Supra Note 13, CED, Art. 17(3) 

“3. Each State Party shall assure the compilation and maintenance of one or more up-to-date official registers and/or 

records of persons deprived of liberty, which shall be made promptly available, upon request, to any judicial or other competent 

authority or institution authorized for that purpose by the law of the State Party concerned or any relevant international legal 

instrument to which the State concerned is a party. The information contained therein shall include, as a minimum:  

(a) The identity of the person deprived of liberty;  

(b) The date, time and place where the person was deprived of liberty and the identity of the authority that deprived the 

person of liberty;  

(c) The authority that ordered the deprivation of liberty and the grounds for the deprivation of liberty;  

(d) The authority responsible for supervising the deprivation of liberty;  

(e) The place of deprivation of liberty, the date and time of admission to the place of deprivation of liberty and the 

authority responsible for the place of deprivation of liberty;  

(f) Elements relating to the state of health of the person deprived of liberty;  

(g) In the event of death during the deprivation of liberty, the circumstances and cause of death and the destination of 

the remains;  

(h) The date and time of release or transfer to another place of detention, the destination and the authority responsible 

for the transfer.” 
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ในขั้นแรก รัฐภาคีจะต;องรวบรวมข;อมูลและเก็บทะเบียนในลักษณะที่เป_นปeจจุบัน (Up-to-date 

Register) ของบุคคลที่ถูกจำกัดเสรีภาพ เพื่อเป_นหลักประกันว<าบุคคลดังกล<าวยังคงถูกคุมขังตามกระบวนการ

ยุติธรรมที่ชอบด;วยกฎหมาย โดยอนุสัญญา CED ข;อ 17(3) ได;ระบุข;อมูลที่รัฐภาคีจะต;องจัดเก็บอย<างน;อย 8 

ประการ ทั้งนี้ รัฐภาคีมีพันธกรณีที่จะต;องเป�ดเผยข;อมูลดังกล<าวเมื่อได;รับการร;องขอจากเจ;าพนักงานของรัฐที่มี

อำนาจ โดยการเป�ดเผยข;อมูลนั้นจะต;องกระทำในลักษณะที่ “เป�ดเผยได;โดยพลัน” ซึ่งมาจากคำภาษาอังกฤษว<า 

“made promptly available” เพื่อประกันว<าข;อมูลที่เป�ดเผยนั้นเป_นข;อมูลที่เก็บไว;อยู<แล;ว มิได;เกิดจากการแต<ง

เติมข้ึนให;ผิดไปจากความจริง และเพ่ือมิให;กระบวนการเข;าถึงข;อมูลเป_นไปอย<างล<าช;า315 

อย<างไรก็ดี หากเป_นกรณีที่บุคคลที่ถูกจำกัดเสรีภาพนั้นยังคงถูกกระทำให;สูญหาย รัฐมีหน;าท่ี

ประกันว<าข;อมูลส<วนบุคคล (Personal Data) ซึ่งรวมถึงข;อมูลทางการแพทย,และพันธุกรรมของบุคคลที่รัฐได;

รวบรวมและเก็บทะเบียนนั้น จะต;องนำมาใช;เพื่อวัตถุประสงค,ในการค;นหาบุคคลท่ีถูกกระทำให;สูญหายเท<าน้ัน 

และจะต;องไม<ใช;หรือเป�ดเผยเพ่ือการใดนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค,น้ี ท้ังน้ี เพ่ือเป_นการคุ;มครองสิทธิในความเป_น

ส<วนตัว (Right to Privacy) ของบุคคลนั้น316 เว;นแต<ว<าข;อมูลดังกล<าวจะถูกนำไปใช;สำหรับกระบวนการพิจารณา

คดีทางอาญาหรือคดีเก่ียวกับการชดใช;ค<าเสียหาย 

4.3.2.5 ต.องประกันให.บุคคลท่ีมีฐานประโยชนhอันชอบธรรมสามารถเข.าถึงข.อมูลของบุคคล

ท่ีถูกจำกัดเสรีภาพได.เว.นแตcในกรณีท่ีกฎหมายจำกัด 

การประกันให;สามารถเข;าถึงข;อมูลของบุคคลที่ถูกจำกัดเสรีภาพได; เป_นอีกหลักประกันหนึ่งเพ่ือ

คุ ;มครองมิให;บุคคลถูกคุมขังในที่ลับหรือถูกกระทำให;สูญหาย โดยอนุสัญญา CED กำหนดให;รัฐภาคีจะต;อง

ดำเนินการดังต<อไปน้ี 

(1) ต;องประกันว<าบุคคลท่ีมีฐานประโยชน,อันชอบธรรมกับบุคคลท่ีถูกจำกัดเสรีภาพสามารถเข;าถึง

ข;อมูลของบุคคลท่ีถูกจำกัดเสรีภาพได; (ข;อ 18) 

(2) ต;องประกันว<าการจำกัดการเข;าถึงข;อมูลส<วนบุคคลของบุคคลท่ีถูกจำกัดเสรีภาพจะกระทำได;

ก็ต<อเม่ือเข;ากรณีท่ีอนุสัญญากำหนดไว;เท<าน้ัน (ข;อ 20) 

CED 

ข7อ 18 

“1. โดยขึ้นอยู 1กับข7อ 19 และ 20 ให7รัฐภาคีแต1ละรัฐ

ต7องรับประกันต1อบุคคลใด ๆ ที่มีฐานประโยชน�อันชอบธรรม

ข7อ 20 

“1. ต1อเมื่อบุคคลอยู1ภายใต7การคุ7มครองของกฎหมาย

และการลิดรอนเสรีภาพอยู1ในการควบคุมของฝ¡ายตุลาการ

เท1านั้น สิทธิที่จะได7รับข7อมูลตามที่ระบุไว7ในข7อ 18 จึงถูกจำกัด

 
315 Supra Note 190, p. 556. 
316 Supra Note 15, p. 256-257. 
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กับบุคคลที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ เช1น ญาติ ผู7แทนหรือที่ปรึกษา 

ในการเข7าถึงข7อมูลดังต1อไปนี ้

(a) เจ7าพนักงานที่ออกคำสั่งให7มีการลิดรอนเสรีภาพ  

(b) วัน เวลาและสถานที่ซึ่งบุคคลถูกลิดรอนเสรีภาพ 

(c) เจ7าพนักงานที่มีคำสั่งให7มีการลิดรอนเสรีภาพและเหตุ

สำหรับการลิดรอนเสรีภาพ 

(d) สถานที่ที่บุคคลถูกลิดรอนเสรีภาพ รวมทั้งในกรณีที่มี

การเคลื่อนย7ายไปยังสถานที่กักกันอื่น จุดหมายปลายทาง และ

เจ7าพนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเคลื่อนย7าย 

(e) วัน เวลาและสถานที่ของการปล1อยตวั 

(f) ข7อมูลเกี ่ยวกับสภาพร1างกายของบุคคลที ่ถูกลิดรอน

เสรีภาพ 

(g) ในกรณีที ่มีการเสียชีวิตระหว1างการลิดรอนเสรีภาพ 

พฤติการณ�แวดล7อมและสาเหตุของการเสียชีวิต และจุดหมาย

ปลายทางของศพ 

2. จะมีการดำเนินมาตรการที่เหมาะสมในการคุ7มครอง

บุคคลที่ได7รับการกล1าวถึงในวรรค 1 ของข7อนี้ เช1นเดียวกับ

บุคคลที่มีส1วนร1วมในการสอบสวนจากการปฏิบัติที ่เลวร7าย 

ได7 บนพื้นฐานเฉพาะกรณีพิเศษ เมื่อมีความจำเป�นอย1างยิ่ง

หรือเมื่อกฎหมายกำหนดให7กระทำได7 และถ7าการส1งต1อข7อมูล

นี ้จะมีผลกระทบในทางลบต1อสิทธิส 1วนบุคคลหรือความ

ปลอดภัยของบุคคล เป�นอุปสรรคต1อการสืบสวนทางอาญา 

หรือจะด7วยเหตุผลประการใดตามกฎหมายและกฎหมาย

ระหว1างประเทศที่ใช7บังคับและวัตถุประสงค�ของอนุสัญญานี้ 

อย1างไรก็ดี การจำกัดสิทธิที่จะได7รับข7อมูลตามที่ระบุไว7ในข7อ 

18 อันจะก1อให7เกิดการกระทำตามที่ได7ให7คำจำกัดความไว7ใน

ข7อ 2 หรือถือเป�นการละเมิดข7อ 17 วรรค 1 ย1อมไม1สามารถ

กระทำได7 

2. โดยเคารพต1อความถูกต7องทางกฎหมายของการ

ลิดรอนเสรีภาพของบุคคล รัฐภาคีจะต7องรับประกันต1อบุคคลที่

ได7รับการกล1าวถึงในข7อ 18 วรรค 1 ถึงสิทธิที่จะได7รับการ

เยียวยาทางตุลาการโดยรวดเร็วและอย1างมีประสิทธิภาพใน

ฐานะที่เป�นวิธีหนึ่งที่จะได7รับข7อมูลตามข7อ 18 โดยเร็ว ทั้งนี้ 

สิทธิที่จะได7รับการเยียวยาจะต7องไม1ได7รับการยกเลิกหรือจำกัด

ในสถานการณ�ใด ๆ318 

 
318 CED Art.20 

1. Only where a person is under the protection of the law and the deprivation of liberty is subject to judicial control may 

the right to information referred to in article 18 be restricted, on an exceptional basis, where strictly necessary and where provided 

for by law, and if the transmission of the information would adversely affect the privacy or safety of the person, hinder a criminal 

investigation, or for other equivalent reasons in accordance with the law, and in conformity with applicable international law and 

with the objectives of this Convention. In no case shall there be restrictions on the right to information referred to in article 18 

that could constitute conduct defined in article 2 or be in violation of article 17, paragraph 1.  

2. Without prejudice to consideration of the lawfulness of the deprivation of a person's liberty, States Parties shall 

guarantee to the persons referred to in article 18, paragraph 1, the right to a prompt and effective judicial remedy as a means of 

obtaining without delay the information referred to in article 18, paragraph 1. This right to a remedy may not be suspended or 

restricted in any circumstances. 
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การข1มขู1หรือการตอบโต7อันเป�นผลเนื่องมาจากเสาะหาข7อมูล

เกี่ยวกับบุคคลที่หายสาบสูญ”317 

 

การเข;าถึงข;อมูลของบุคคลที่ถูกจำกัดเสรีภาพนั้น นอกจากเจ;าพนักงานของรัฐจะสามารถร;องขอได;

แล;ว อนุสัญญา CED ยังกำหนดให;รัฐภาคีต;องประกันว<าบุคคลที่มีฐานประโยชน,อันชอบธรรม (Legitimate 

Interest) กับบุคคลที่ถูกจำกัดเสรีภาพ เช<น ญาติ ผู;แทนหรือที่ปรึกษา ก็สามารถเข;าถึงข;อมูลของบุคคลนั้นได; เพ่ือ

เป_นหลักประกันถึงความโปร<งใสในการคุมขังบุคคลดังกล<าว โดยอนุสัญญา CED ข;อ 18 ได;ระบุข;อมูลที่รัฐภาคี

จะต;องจัดเก็บไว;อย<างน;อย 7 ประการ 

อย<างไรก็ดี การเข;าถึงข;อมูลตามข;อ 18 นั้น อาจถูกจำกัดได; หากพฤติการณ,เข;าเงื ่อนไขตามท่ี

อนุสัญญากำหนด โดยในระหว<างการร<างอนุสัญญา ได;เคยมีการเสนอให;ใช;คำว<า “ความยืดหยุ<นที่เหมาะสม” ซึ่งมา

จากภาษาอังกฤษคำว<า “considerable leeway” เพื ่อให;รัฐใช;เป_นฐานในการจำกัดสิทธิของบุคคลที่มีฐาน

ประโยชน,อันชอบธรรมในการเข;าถึงข;อมูลของบุคคลที่ถูกจำกัดเสรีภาพ แต<คำน้ีก็ได;ถูกปeดตกไปเนื่องจากว<าเป_นคำ

ที่มีความหมายกว;างและเป�ดช<องให;รัฐตีความได;มาก319 ซึ่งมีผู;ให;ความเห็นว<าอาจถูกตีความขยายไปรวมถึงเหตุผล

ด;านความมั่นคงของรัฐ (National Security) ซึ่งเป_นเหตุผลที่รัฐที่มีรายงานว<ามีการกระทำให;บุคคลสูญหายมักใช;

เป_นข;ออ;างก็เป_นได;320 ในที่สุด ผู;ร<างฯ ก็ได;ข;อสรุปที่คำว<า “จำเป_นอย<างยิ่ง” (Strictly Necessary) และ “เม่ือ

กฎหมายกำหนดให;กระทำได;” (Where Provided for by Law) เพื่อถ<วงดุลระหว<างการคุ;มครองบุคคลจากการ

 
317 Supra Note 13, CED, Art. 18 

“1. Subject to articles 19 and 20, each State Party shall guarantee to any person with a legitimate interest in this 

information, such as relatives of the person deprived of liberty, their representatives or their counsel, access to at least the 

following information:  

(a) The authority that ordered the deprivation of liberty;  

(b) The date, time and place where the person was deprived of liberty and admitted to the place of deprivation of liberty;  

(c) The authority responsible for supervising the deprivation of liberty;  

(d) The whereabouts of the person deprived of liberty, including, in the event of a transfer to another place of deprivation 

of liberty, the destination and the authority responsible for the transfer;  

(e) The date, time and place of release;  

(f) Elements relating to the state of health of the person deprived of liberty;  

(g) In the event of death during the deprivation of liberty, the circumstances and cause of death and the destination of 

the remains.  

2. Appropriate measures shall be taken, where necessary, to protect the persons referred to in paragraph 1 of this article, 

as well as persons participating in the investigation, from any ill-treatment, intimidation or sanction as a result of the search for 

information concerning a person deprived of liberty.” 
319 Supra Note 294, para. 124. 
320 Supra Note 161, p. 339. 
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ถูกกระทำให;สูญหายในด;านหนึ่ง และความจำเป_นในการปกป�ดข;อมูลส<วนบุคคลเพื่อประโยชน,ในการสืบสวนทาง

อาญาในอีกด;านหน่ึง321  

ดังนั้น การจำกัดสิทธิของบุคคลที่มีฐานประโยชน,อันชอบธรรมในการเข;าถึงข;อมูลของบุคคลที่ถูก

จำกัดเสรีภาพ จะกระทำได;ก็ต<อเมื่อเข;าเงื่อนไข 4 ประการ คือ ประการแรก บุคคลที่ถูกจำกัดเสรีภาพจะต;องอยู<

ภายใต;การคุ;มครองของกฎหมายและการควบคุมของฝ�ายตุลาการ ประการที่สอง การจำกัดสิทธิดังกล<าวจะต;องมี

เหตุที่เป_นกรณีพิเศษเท<านั้น โดยเหตุนั้นจะต;องจำเป_นอย<างยิ่งและกฎหมายกำหนดให;กระทำได; ประการที่สาม 

เหตุแห<งการจำกัดจะต;องเป_นเหตุที่สมเหตุสมผล เช<น หากไม<ปกป�ดข;อมูลจะทำให;กระทบและเป_นผลเสียต<อการ

สืบสวนทางอาญา และประการสุดท;าย การจำกัดสิทธิจะต;องสอดคล;องกับกฎหมายระหว<างประเทศท่ีใช;บังคับและ

วัตถุประสงค,ของอนุสัญญา CED ทั้งนี้ การจำกัดสิทธิดังกล<าวนี้จะกระทำไม<ได;เลยหากผลของการจำกัดสิทธิจะทำ

ให;บุคคลนั้นถูกกระทำให;สูญหายหรือถูกคุมขังในที่ลับ และไม<ตัดสิทธิบุคคลที่มีฐานประโยชน,อันชอบธรรมในการท่ี

จะใช;สิทธิทางศาลเพ่ือขอรับการเยียวยาอันเน่ืองมาจากการถูกปฏิเสธไม<ให;เข;าถึงข;อมูลเช<นว<าน้ี 

4.3.2.6 ต.องประกันวcาบุคคลได.รับการปลcอยตัวแล.วจริง 

อนุสัญญา CED มีข;อบทที่กำหนดพันธกรณีให;รัฐภาคีจะต;องประกันว<าบุคคลที่ถูกจำกัดเสรีภาพน้ัน

ได;รับการปล<อยตัวแล;วจริง เพ่ือเป_นหลักประกันว<าบุคคลน้ันยังคงไม<ถูกคุมขังในท่ีลับหรือถูกกระทำให;สูญหาย ดังน้ี 

CAT CED 

ไม1มีข7อบทในเรื่องนี ้ ข7อ 21 

“รัฐภาคีแต1ละรัฐจะต7องดำเนินมาตรการที่จำเป�นที่จะ

ประกันว1าบุคคลที่ถูกลิดรอนเสรีภาพได7รับการปล1อยตัวใน

ลักษณะที่สามารถตรวจสอบอย1างเชื่อถือได7ว1าบุคคลดังกล1าว

ได7รับการปล1อยตัวแล7วจริง และรัฐภาคีแต1ละรัฐจะต7องดำเนิน

มาตรการที่จำเป�นในการรับรองศักดิ์ศรีทางกายภาพของบุคคล

นั้นและความสามารถของบุคคลดังกล1าวในการใช7สิทธิอย1าง

เต็มที่ ณ เวลาที่ได7รับการปล1อยตัว โดยเคารพต1อพันธกรณี

ตามกฎหมายภายในซึ่งบังคับใช7กับบุคคลดังกล1าว”322 

 

 
321 Supra Note 191, para. 92. 
322 Supra Note 13, CED, Art. 21 

“Each State Party shall take the necessary measures to ensure that persons deprived of liberty are released in a manner 

permitting reliable verification that they have actually been released. Each State Party shall also take the necessary measures to 

assure the physical integrity of such persons and their ability to exercise fully their rights at the time of release, without prejudice 

to any obligations to which such persons may be subject under national law.” 
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การประกันว<าบุคคลที่ถูกจำกัดเสรีภาพนั้นได;รับการปล<อยตัวแล;วจริง มีวัตถุประสงค,เพื่อแสดงถึง

ความโปร<งใสในการดำเนินการปล<อยตัวบุคคลดังกล<าว และเพื่อปLองกันการเกิดกรณีที่รัฐอ;างว<าบุคคลที่ถูกจำกัด

เสรีภาพได;รับการปล<อยตัวแล;วแต<ในความเป_นจริงยังไม<ได;รับการปล<อยตัว หรือกรณีที่รัฐอ;างว<าบุคคลนั้นหายตัวไป

หลังจากที่ได;รับการปล<อยตัวจากที่คุมขังแล;ว323 โดยอนุสัญญา CED กำหนดมาตรฐานของหลักประกันนี้ว<าต;อง

ตั้งอยู<บนพื้นฐานของ “การตรวจสอบที่เชื่อถือได;” ซึ่งมาจากคำภาษาอังกฤษว<า “reliable verification” อย<างไร

ก็ดี แม;อนุสัญญาจะมิได;ระบุชัดเจนว<าการตรวจสอบที่เชื่อถือได;ต;องประกอบด;วยคุณลักษณะอย<างไร แต<ก็สามารถ

อนุมานได;ว<าผู;ร<างฯ หมายความถึงพันธกรณีในการรวบรวมและเก็บทะเบียนของบุคคลที่ถูกจำกัดเสรีภาพใน

ประเด็นท่ีเก่ียวข;องกับการระบุวันและเวลาท่ีปล<อยตัวบุคคล324 และการเป�ดเผยข;อมูลเก่ียวกับวัน เวลาและสถานท่ี

ของการปล<อยตัวบุคคลท่ีถูกจำกัดเสรีภาพเพ่ือให;บุคคลท่ีมีฐานประโยชน,อันชอบธรรมทราบ325 

 

4.4 การดำเนินการสำหรับเหยื่อการกระทำใหFบุคคลสูญหาย 

ดังที่ได;กล<าวมาแล;วในหัวข;อ 2.1.2 นอกจากการกระทำให;บุคคลสูญหายจะส<งผลกระทบและเป_นการละเมิด

สิทธิมนุษยชนโดยตรงต<อบุคคลที่ถูกกระทำให;สูญหายแล;ว แต<ยังพบว<าการกระทำให;บุคคลสูญหายสามารถส<งผล

กระทบและเป_นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่เกี่ยวข;องกับบุคคลที่ถูกกระทำให;สูญหายด;วย326 โดยเฉพาะ

อย<างยิ่งบุคคลที่เป_นครอบครัวหรือญาติ (Next of Kin) ของบุคคลที่ถูกกระทำให;สูญหายด;วย ดังนั้น อนุสัญญา 

CED จึงได;บัญญัติชัดเจนเก่ียวกับคำจำกัดความคำว<า “เหย่ือ” ดังน้ี 

CAT CED 

ไม1มีข7อบทในเรื่องนี ้ ข7อ 24(1) 

“เพื่อความมุ1งประสงค�แห1งอนุสัญญานี้ เหยื่อ หมายถึง

บุคคลที่หายสาบสูญและบุคคลที่ได7รับความทุกข�ทรมานจาก

ภัยอันเป�นผลโดยตรงจากการบังคับให7หายสาบสูญ”327 

 

 
323 Supra Note 15, p. 260. 
324 Supra Note 13, CED, Art. 17(3)(h). 
325 Supra Note 13, CED, Art. 18(1)(e). 
326 Supra Note 30. 
327 Supra Note 13, CED, Art. 24(1) 

“1. For the purposes of this Convention, "victim" means the disappeared person and any individual who has suffered harm 

as the direct result of an enforced disappearance.” 
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จะเห็นได;ว<า อนุสัญญา CED ระบุชัดเจนว<าคำว<า “เหย่ือ” ในความหมายเพ่ือความมุ<งประสงค,แห<งอนุสัญญา

น้ี หมายถึงบุคคล 2 กลุ<ม คือ 

(1) บุคคลท่ีถูกกระทำให;สูญหาย 

(2) บุคคลท่ีได;รับความทุกข,ทรมานจากภัยอันเป_นผลโดยตรงจากการกระทำให;บุคคลสูญหาย 

แม;ว<าบุคคลที่เกี่ยวข;องกับบุคคลที่ถูกกระทำให;สูญหายส<วนใหญ<มักเป_นครอบครัวหรือญาติของบุคคล

ดังกล<าว ไม<ว<าจะเป_นบิดามารดา สามีภรรยา พี่น;อง คู<หมั้น คู<ชีวิต ฯลฯ328 แต<ผู;ร<างฯ ได;เลือกที่จะใช;คำว<า “บุคคล

ที่ได;รับความทุกข,ทรมานจากภัยอันเป_นผลโดยตรงจากการกระทำให;บุคคลสูญหาย” ซึ่งมาจากคำภาษาอังกฤษว<า 

“individual who has suffered harm as the direct result of an enforced disappearance” เพื่อทำให;ผู;

ตีความมีขอบเขตการใช;ดุลพินิจที่กว;างมากขึ้น โดยสามารถตีความคำดังกล<าวให;หมายความรวมไปถึงทนายความ

หรือนักปกปLองสิทธิมนุษยชน (Human Rights Defenders) ได;อีกด;วย329 หากพิสูจน,ได;ว<าบุคคลเหล<านั้นมีภัย 

“อันเป_นผลโดยตรง” (Direct Result) จากการกระทำให;บุคคลสูญหาย ซึ่งการพิจารณาในประเด็นนี้ขึ้นอยู<กับ

ข;อเท็จจริงเป_นรายกรณีไป 

ในการอธิบายการดำเนินการสำหรับเหยื่อการกระทำให;บุคคลสูญหายน้ัน ผู;วิจัยจะแบ<งอธิบายตามประเภท

ของเหย่ือ ดังน้ี 

4.4.1 กรณีเหย่ือคือบุคคลท่ีถูกกระทำให.สูญหาย 

ในกรณีท่ีเหย่ือคือบุคคลท่ีถูกกระทำให;สูญหาย วัตถุประสงค,หลักของการดำเนินการ คือ การค;นหาตัวบุคคล

ดังกล<าวเพื่อปล<อยตัวและนำบุคคลนั้นกลับเข;ามาสู<ภายใต;ความคุ;มครองของรัฐอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น อนุสัญญา CED 

จึงกำหนดให;มีการดำเนินการเพ่ือค;นหาตัวบุคคลท่ีถูกกระทำให;สูญหายใน 2 ประเด็นหลัก คือ การดำเนินมาตรการ

ที่เหมาะสมโดยรัฐเพื่อค;นหาและการปล<อยตัวบุคคลดังกล<าว และการเป�ดโอกาสให;เอกชนมีส<วนร<วมค;นหาบุคคลท่ี

ถูกกระทำให;สูญหาย ดังน้ี 

4.4.1.1 การดำเนินมาตรการท่ีเหมาะสมโดยรัฐเพ่ือค.นหาและปลcอยตัว 

อนุสัญญา CED กำหนดให;รัฐต;องดำเนินมาตรการที่เหมาะสมโดยรัฐเพื่อค;นหาและการปล<อยตัว

บุคคลท่ีถูกกระทำให;สูญหาย ดังน้ี 

 

 

 
328 Supra Note 297, para. 83. 
329 Supra Note 161, p. 346. 
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CAT CED 

ไม1มีข7อบทในเรื่องนี ้ ข7อ 24(3) 

“รัฐภาคีแต1ละรัฐจะต7องดำเนินมาตรการที่เหมาะสมใน

การค7นหา ระบุตำแหน1งที ่อยู1 และปล1อยตัวบุคคลที ่หาย

สาบสูญ และในกรณีที่เสียชีวิตให7ดำเนินมาตรการในการระบุ

ตำแหน1งที่อยู1 เคารพและคืนศพของผู7เสียชีวิต”330 

 

ในเรื่องนี้ อนุสัญญา CED ไม<ได;ระบุเจาะจงว<า “มาตรการที่เหมาะสม” (Appropriate Measures) 

คืออะไรเพื่อให;รัฐเป_นผู;ใช;ดุลพินิจพิจารณาเอง แต<อย<างน;อยที่สุด รัฐภาคีควรจะใช;มาตรการที่จำเป_นทั้งหมดที่รัฐมี 

(All Necessary Means)331 เพ่ือดำเนินการให;เป_นไปตามวัตถุประสงค,ท่ีอนุสัญญากำหนด กล<าวคือ เพ่ือการค;นหา 

ระบุตำแหน<งท่ีอยู< และปล<อยตัวบุคคลท่ีถูกกระทำให;สูญหาย ท้ังน้ี พันธกรณีตามข;อบทน้ีสอดคล;องกับพันธกรณีใน

การร<วมมือและให;ความช<วยเหลือต<างตอบแทนกันระหว<างรัฐภาคีเพื่อเพื่อการค;นหา ระบุตำแหน<งที่อยู< และปล<อย

ตัวบุคคลที่ถูกกระทำให;สูญหาย และพันธกรณีในการยังคงต;องดำเนินการสืบสวนต<อไปจนกว<าจะทราบชะตากรรม

ของบุคคลดังกล<าว332 

ในกรณีที่พบว<าบุคคลที่ถูกกระทำให;สูญหายได;เสียชีวิตลงแล;ว ซึ่งโดยมากมีรายงานว<าผู;กระทำผิด

ได;ปฏิบัติต<อศพของบุคคลที่ถูกกระทำให;สูญหายอย<างไม<เคารพ เช<น การแยกชิ้นส<วน เผา โยนลงทะเลหรือโยนลง

หลุมฝeงศพรวม เพื่อปLองกันมิให;สามารถระบุตัวบุคคลได; หรือเพื่อเพิ่มความหวาดกลัวให;กับสังคม333 ดังน้ัน 

อนุสัญญา CED จึงได;กำหนดพันธกรณีในเรื่องนี้โดยคำนึงถึงความสำคัญของการดำเนินการต<อศพของผู;เสียชีวิต

อย<างให;เกียรติและให;ความเคารพ (Respect of Mortal Remains)334 และเพื่อเป_นการกอบกู;ชื่อเสียงทางจิตใจ

และทางสังคม (Moral and Social Rehabilitation) ให;แก<เหยื่ออีกด;วย335 ดังนั้น รัฐภาคีจึงมีพันธกรณีที่จะต;อง

ระบุตำแหน<งที่อยู< เคารพและคืนศพผู;เสียชีวิตให;ครอบครัวหรือญาติเพื่อนำไปประกอบพิธีตามศาสนาหรือความ

เชื่อของตน ทั้งนี้ พันธกรณีในเรื่องนี้สอดคล;องกับพันธกรณีในการประกันสิทธิของบุคคลที่ได;รับความทุกข,ทรมาน

 
330 Supra Note 13, CED, Art. 24(3) 

“3. Each State Party shall take all appropriate measures to search for, locate and release disappeared persons and, in the 

event of death, to locate, respect and return their remains.” 
331 Supra Note 15, p. 270. 
332 Supra Note 13, CED, Art. 15, 24(6). 
333 Supra Note 161, p. 360. 
334 Supra Note 15, p. 270. 
335 Supra Note 293, p. 37. 
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จากภัยอันเป_นผลโดยตรงจากการกระทำให;บุคคลสูญหายในการที่จะรู;ความจริงเกี่ยวกับชะตากรรมของบุคคลท่ีถูก

กระทำให;สูญหายอีกด;วย336 

4.4.1.2 การเปtดโอกาสให.ฝ}ายเอกชนมีสcวนรcวมค.นหาบุคคลท่ีถูกกระทำให.สูญหาย 

อนุสัญญา CED กำหนดให;รัฐต;องเป�ดโอกาสให;ฝ�ายเอกชนมีส<วนร<วมในการค;นหาบุคคลที่ถูกกระทำ

ให;สูญหาย ดังน้ี 

CAT CED 

ไม1มีข7อบทในเรื่องนี ้ ข7อ 24(7) 

“รัฐภาคีแต1ละรัฐจะต7องประกันสิทธิที่จะจัดตั้งและมี

ส1วนร1วมอย1างเสรีในองค�กรหรือสมาคมที่พยายามจะสืบหา

สถานการณ�การบังคับให7หายสาบสูญและชะตากรรมของผู7

หายสาบสูญ ตลอดจนช1วยเหลือเหยื ่อการบังคับให7หาย

สาบสูญ”337 

 

วัตถุประสงค,หลักของการกำหนดพันธกรณีให;รัฐต;องเป�ดโอกาสให;ฝ�ายเอกชนมีส<วนร<วมในการ

ค;นหาบุคคลท่ีถูกกระทำให;สูญหาย คือ เพ่ือเพ่ิมโอกาสท่ีจะประสบความสำเร็จในการค;นหาบุคคลดังกล<าวเน่ืองจาก

มีทรัพยากรและบุคลากรในการดำเนินการค;นหาเพิ่มมากขึ้น และในขณะเดียวกันก็เพื่อประกันความโปร<งใสของรัฐ

ภาคีว<าจะต;องไม<ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะท่ีเป_นการกีดกันมิให;การดำเนินค;นหาน้ันประสบความสำเร็จ โดยท่ีฝ�าย

เอกชนนั้น อนุสัญญา CED ใช;คำที่มีความหมายกว;าง คือคำว<า “องค,กรหรือสมาคม” (Organizations and 

Associations) ซึ่งสามารถหมายความรวมถึงครอบครัวหรือญาติที่จัดตั้งกลุ<มข้ึนมาเพื่อค;นหา หรืออาจหมายความ

รวมถึงนักปกปLองสิทธิมนุษยชนหรือองค,กรสิทธิมนุษยชนต<าง ๆ ที่ทำงานเพ่ือวัตถุประสงค,ในการให;ความช<วยเหลือ

และค;นหาเหยื ่อการกระทำให;บุคคลสูญหาย338 นอกจากนี้ หากรัฐปฏิเสธมิให;ฝ�ายเอกชนเข;าถึงข;อมูลเพ่ือ

ดำเนินการในเร่ืองน้ี ฝ�ายเอกชนในฐานะบุคคลท่ีมีฐานประโยชน,อันชอบธรรมสามารถใช;สิทธิทางศาลเพ่ือขอรับการ

เยียวยาอันเน่ืองมาจากการถูกปฏิเสธไม<ให;เข;าถึงข;อมูลเช<นว<าน้ีได;339 

 
336 Supra Note 13, CED, Art. 24(2). 
337 Supra Note 13, CED, Art. 24(7) 

“7. Each State Party shall guarantee the right to form and participate freely in organizations and associations concerned 

with attempting to establish the circumstances of enforced disappearances and the fate of disappeared persons, and to assist 

victims of enforced disappearance.” 
338 Supra Note 191, para. 114. 
339 Supra Note 13, CED, Art. 20(2) 
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4.4.2 กรณีเหย่ือคือบุคคลท่ีได.รับความทุกขhทรมานจากภัยอันเปfนผลโดยตรงจากการกระทำให.บุคคล

สูญหาย 

ในกรณีที่เหยื่อคือบุคคลที่ได;รับความทุกข,ทรมานจากภัยอันเป_นผลโดยตรงจากการกระทำให;บุคคลสูญหาย 

วัตถุประสงค,หลักของการดำเนินการ คือ การช<วยบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ,ดังกล<าว ดังนั้น อนุสัญญา CED 

จึงกำหนดให;มีการดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการกระทำให;บุคคลสูญหายใน 2 ประเด็นหลัก คือ การ

ประกันสิทธิท่ีจะรู;ความจริง และการจัดการเก่ียวกับสถานะทางกฎหมายของบุคคลท่ีถูกกระทำให;สูญหาย ดังน้ี 

4.4.2.1 การประกันสิทธิท่ีจะรู.ความจริงเก่ียวกับสถานการณhการกระทำให.บุคคลสูญหาย 

ดังที่ได;กล<าวมาแล;วในหัวข;อ 2.1.1.2 ว<าบุคคลที่ได;รับความทุกข,ทรมานจากภัยอันเป_นผลโดยตรง

จากการกระทำให;บุคคลสูญหาย มีสิทธิที ่จะรู ;ความจริงว<าชะตากรรมหรือสภาพของบุคคลนั ้นเป_นอย<างไร 

อนุสัญญา CED จึงเป_นอนุสัญญาด;านสิทธิมนุษยชนอนุสัญญาแรกท่ีกำหนดให;รัฐต;องประกันสิทธิที่จะรู;ความจริง

ให;แก<บุคคลท่ีได;รับผลกระทบ340 ดังน้ี 

CAT CED 

ไม1มีข7อบทในเรื่องนี ้ ข7อ 24(2) 

“เหย ื ่อแต 1ละรายม ีส ิทธ ิท ี ่จะร ู 7ความจร ิงเก ี ่ยวกับ

สถานการณ�การบังคับให7หายสาบสูญ ความคืบหน7าและผล

ของการสืบสวน และชะตากรรมของบุคคลที่หายสาบสูญ รัฐ

ภาคีแต1ละรัฐจะต7องดำเนินมาตรการที่เหมาะสมในเรื่องนี้”341 

 

การประกันสิทธิที่จะรู;ความจริงภายใต;ข;อบทแห<งอนุสัญญา CED นี้ มีคุณลักษณะที่พัฒนาเพิ่มเติม

มาจากการประกันสิทธินี้ภายใต;ตราสารด;านกฎหมายมนุษยธรรมระหว<างประเทศอยู< 2 ประการ คือ สามารถ

บังคับใช;ได;ในทุกสถานการณ,โดยไม<จำกัดว<าจะต;องมีการขัดกันทางอาวุธ และผู;ได;รับผลกระทบไม<จำกัดอยู<เพียง

สมาชิกในครอบครัวแต<สามารถหมายความรวมถึงบุคคลอื่นที่ได;รับผลกระทบจากการกระทำให;บุคคลสูญหายได;

ด;วย342 ทั้งนี้ ข;อมูลหรือ “ความจริง” (Truth) ที่รัฐภาคีมีพันธกรณีต;องเป�ดเผยนั้น มีทั้งที่กำหนดโดยข;อบทน้ี 

 
340 Supra Note 15, p. 269. 
341 Supra Note 13, CED, Art. 24(2) 

“2. Each victim has the right to know the truth regarding the circumstances of the enforced disappearance, the progress 

and results of the investigation and the fate of the disappeared person. Each State Party shall take appropriate measures in this 

regard.” 
342 Supra Note 190, p. 557. 
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กล<าวคือ สถานการณ,การกระทำให;บุคคลสูญหาย ความคืบหน;าของการสืบสวน ผลของการสืบสวน และชะตา

กรรมของบุคคลท่ีถูกกระทำให;สูญหาย และท่ีกำหนดโดยข;อบทท่ี 18-20 ดังท่ีได;อธิบายแล;วในหัวข;อ 4.3.2.5 

4.4.2.2 การจัดการเก่ียวกับสถานะทางกฎหมายของบุคคลท่ีถูกกระทำให.สูญหาย 

การที่ชะตากรรมของบุคคลที่ถูกกระทำให;สูญหายยังไม<เป_นที่ประจักษ,ชัด ทำให;บุคคลที่เกี่ยวข;อง

อาจเกิดความสับสนและไม<แน<ใจว<าจะดำเนินการเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของบุคคลที่ถูกกระทำให;สูญหาย

อย<างไร อนุสัญญา CED จึงกำหนดให;รัฐภาคีต;องดำเนินการเก่ียวกับการจัดการสถานะทางกฎหมายของบุคคลท่ีถูก

กระทำให;สูญหาย ดังน้ี 

CAT CED 

ไม1มีข7อบทในเรื่องนี้ ข7อ 24(6) 

“โดยไม1กระทบต1อพันธกรณีที่จะต7องดำเนินการสืบสวน

ต1อไปจนกว1าจะทราบชะตากรรมของบุคคลที่หายสาบสูญโดย

แน1ชัด รัฐภาคีแต1ละรัฐจะต7องดำเนินมาตรการที่เหมาะสม

เกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของบุคคลที่หายสาบสูญซึ่งชะตา

กรรมยังไม1เป�นที่ประจักษ�ชัดและสถานะทางกฎหมายของญาติ

ของบุคคลดังกล1าวในด7านต1าง ๆ เช1น สวัสดิการสังคม การเงิน 

กฎหมายครอบครัว และสิทธิในทรัพย�สิน”343 

 

เนื ่องจากสถานะทางกฎหมาย (Legal Status) ของบุคคลเป_นเครื่องยืนยันสิทธิที ่จะได;รับการ

ยอมรับว<าเป_นบุคคลตามกฎหมายและทำให;บุคคลนั้นมีสถานะเป_นผู;ทรงสิทธิในด;านต<าง ๆ344 เช<น สิทธิในการ

เข;าถึงสวัสดิการทางสังคม การจัดการด;านการเงิน การจัดการด;านครอบครัว และสิทธิในทรัพย,สิน โดยการใช;สิทธิ

เช<นว<าน้ีมักมีความเกี่ยวข;องกับครอบครัวและญาติของบุคคลดังกล<าวด;วย ดังนั้น การที่บุคคลนั้นยังถูกกระทำให;

สูญหายโดยที่ชะตากรรมยังไม<เป_นท่ีประจักษ,ชัด นอกจากจะส<งผลกระทบต<อความสามารถในการใช;สิทธิตาม

กฎหมายของบุคคลน้ันแล;ว ยังอาจส<งผลกระทบต<อบุคคลท่ีมีส<วนเก่ียวข;องกับการใช;สิทธิน้ันอีกด;วย  

ด;วยเหตุนี้ อนุสัญญา CED จึงได;กำหนดให;รัฐภาคีต;องดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการสถานะทาง

กฎหมาย ทั้งของบุคคลที่ถูกกระทำให;สูญหายและของบุคคลที่เกี่ยวข;องกับบุคคลดังกล<าว โดยบุคคลที่เกี่ยวข;องใน

 
343 Supra Note 13, CED, Art. 24(6) 

“6. Without prejudice to the obligation to continue the investigation until the fate of the disappeared person has been 

clarified, each State Party shall take the appropriate steps with regard to the legal situation of disappeared persons whose fate 

has not been clarified and that of their relatives, in fields such as social welfare, financial matters, family law and property rights.” 
344 Supra Note 36, p. 369, para. 1. 
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ประเด็นนี้ ผู;ร<างฯ เจาะจงใช;คำว<า “ญาติ” (Relatives) ซึ่งสื่อให;เห็นว<าบุคคลที่เกี่ยวข;องจะต;องเป_นบุคคลใน

ครอบครัวหรือญาติซึ่งมีความใกล;ชิดอย<างยิ่งกับบุคคลที่ถูกกระทำให;สูญหาย ด;วยเหตุที่การใช;สิทธิอันเนื่องมาจาก

สถานะทางกฎหมายของบุคคลที่ถูกกระทำให;สูญหายมักเป_นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ,ทางสายโลหิต 

เช<น ประเด็นทางกฎหมายครอบครัว ประเด็นการถือครองทรัพย,สินซึ่งอาจมีส<วนเกี่ยวกับการพิจารณาด;านมรดก 

ตลอดจนประเด็นด;านการเงิน  

แนวทางหนึ่งที่อาจนำมาใช;จัดการเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายในเรื่องนี้ คือ การเพิ่มสถานะ 

“บุคคลที่ถูกกระทำให;สูญหาย” เป_นการเฉพาะซึ่งเพิ่มเติมจากสถานะ “บุคคลสาบสูญ” ที่มีอยู<แล;วในกฎหมาย

ภายใน345 เพื่อที่จะสามารถปรับเงื่อนไขบางประการให;สอดคล;องกับบริบทการกระทำให;บุคคลสูญหายได;มาก

ยิ่งขึ้น เช<น การปรับระยะเวลาที่จะสันนิษฐานว<าบุคคลได;ถึงแก<ความตายแล;วให;ยาวนานมากขึ้น ดังตัวอย<างท่ี

ปรากฏใน Principles Concerning Missing Persons and the Presumption of Death ที่ออกโดยสภายุโรป 

(Council of Europe)346 ท่ีแนะนำให;รัฐควรกำหนดระยะเวลาที่จะสันนิษฐานว<าบุคคลที่ถูกกระทำให;สูญหายได;ถึง

แก<ความตายแล;วไว;ท่ี 7 ป§347 ซึ่งยาวนานกว<าบุคคลสาบสูญในกรณีปกติซึ่งกฎหมายภายในมักกำหนดไว;ที่ 5 ป§348 

และแนะนำให;รัฐควรมีมาตรการในการให;ความช<วยเหลือในกรณีที่บุคคลที่ถูกกระทำให;สูญหายได;รับการปล<อยตัว

หรือกลับคืนสู<ความคุ;มครองของกฎหมาย349 

 

4.5 การชดใชFทดแทนและไดFรับสินไหมทดแทน 

สิทธิที่จะได;รับการชดใช;ทดแทน (Right to Redress or Reparation) และสิทธิที่จะได;รับสินไหมทดแทน

อย<างเป_นธรรมและเพียงพอ (Right to Fair and Adequate Compensation) เป_นสิทธิมนุษยชนด;านสิทธิพล

เรือนที่รัฐมีพันธกรณีต;องเคารพและประกันให;ทุกคน เพื่อให;การคุ;มครองสิทธิมนุษยชนในบริบทการปLองกันและ

ปราบปรามการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหายครอบคลุมทุกมิติแห<งการคุ;มครอง โดยกติกา ICCPR 

กำหนดหลักการพื้นฐานเพื่อให;รัฐภาคีจะต;องประกันว<า “บุคคลใดที่สิทธิหรือเสรีภาพของตนซึ่งรับรองไว;ในกติกาน้ี

ถูกละเมิดจะต;องได;รับการเยียวยาอย<างเป_นผลจริงจัง โดยไม<ต;องคำนึงว<าการละเมิดนั้นจะถูกกระทำโดยบุคคลผู;

 
345 Supra Note 190, p. 559. 
346  Council of Europe, Principles Concerning Missing Persons and the Presumption of Death, Recommendation 

CM/Rec(2009)12 [online] Available from: https://rm.coe.int/16807096bd [15 August 2021]. 
347 Ibid, Principle 4.  
348 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย2 มาตรา 61. 
349 Supra Note 346, Principle 7. 
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ปฏิบัติการตามหน;าที่”350 และจะต;องประกันว<า “บุคคลใดที่ถูกจับกุมหรือถูกควบคุมตัวโดยไม<ชอบด;วยกฎหมายมี

สิทธิได;รับค<าสินไหมทดแทน”351 

เพื่อให;สอดคล;องกับพันธกรณีดังกล<าว อนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED จึงได;กำหนดให;รัฐภาคีต;อง

ประกันว<าบุคคลที่ได;รับผลกระทบจากการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหายจะต;องได;รับการชดใช;ทดแทน

และได;รับสินไหมทดแทน ดังน้ี 

CAT CED 

ข7อ 14 

1. ให7รัฐภาคีแต1ละรัฐประกันในระบบกฎหมายของตน

ว1าผู 7ถ ูกทำร7ายจากการกระทำการทรมานได7ร ับการชดใช7

ทดแทนและมีสิทธิซึ ่งสามารถบังคับคดีได7ที่จะได7รับสินไหม

ทดแทนที่เป�นธรรมและเพียงพอ รวมทั้งวิถีทางที่จะได7รับการ

บำบัดฟ¢£นฟูอย1างเต็มรูปแบบที่สุดเท1าที่จะเป�นไปได7 ในกรณีที่ผู7

ถูกทำร7ายเสียชีวิตอันเป�นผลมาจากการกระทำการทรมาน ให7

ผู7อยู1ในอุปการะของบุคคลนั้นมีสิทธิที่จะได7รับสินไหมทดแทน 

2. ไม1มีความใดในข7อนี ้ที ่ม ีผลกระทบต1อสิทธิใดของ

ผู7เสียหายหรือบุคคลอื่นในอันที่จะได7รับสินไหมทดแทนซึ่งอาจ

มีอยู1ตามกฎหมายภายใน”352 

ข7อ 24(4), 24(5) 

“4. รัฐภาคีแต1ละรัฐจะต7องรับรองในระบบกฎหมายของ

ตนว1าเหยื่อจากการบังคับให7หายสาบสูญมีสิทธิที่จะได7รับการ

ชดใช7ทดแทนและสินไหมทดแทนอย1างเป�นธรรม เพียงพอ 

และโดยพลัน 

5. สิทธิที่จะได7รับการชดใช7ทดแทนตามวรรค 4 ของข7อ

นี ้ครอบคลุมความเสียหายทั้งที ่เป�นรูปธรรมและนามธรรม 

และหากเหมาะสม การชดใช7ค1าเสียหายในรูปแบบอื่น อาท ิ

(a) การทำให7กลับคืนสู1สภาพเดิม 

(b) การฟ¢£นฟ ู

(c) การทำให7พอใจ รวมถึงการคืนศักดิ์ศรีและชื่อเสียง 

(d) การประกันว1าจะไม1ให7เกิดการกระทำขึ้นอีก”353 

 
350 Supra Note 11, ICCPR, Art. 2(3)(a). 
351 Ibid, ICCPR, Art. 9(5). 
352 Supra Note 12, CAT, Art. 14 

“1. Each State Party shall ensure in its legal system that the victim of an act of torture obtains redress and has an 

enforceable right to fair and adequate compensation, including the means for as full rehabilitation as possible. In the event of 

the death of the victim as a result of an act of torture, his dependants shall be entitled to compensation.  

2. Nothing in this article shall affect any right of the victim or other persons to compensation which may exist under 

national law.” 
353 Supra Note 13, CED, Art. 24(4), 24(5) 

“4. Each State Party shall ensure in its legal system that the victims of enforced disappearance have the right to obtain 

reparation and prompt, fair and adequate compensation.  

5. The right to obtain reparation referred to in paragraph 4 of this article covers material and moral damages and, where 

appropriate, other forms of reparation such as:  

(a) Restitution;  

(b) Rehabilitation;  

(c) Satisfaction, including restoration of dignity and reputation;  

(d) Guarantees of non-repetition.” 
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สำหรับการประกันสิทธิที่ได;จะได;รับการชดใช;ทดแทน (Redress or Reparation) อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ 

ระบุในทางเดียวกันว<าผู;ที่ได;รับผลกระทบจากการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหายจะต;องได;รับการชดใช;

ทดแทน ซึ่งสามารถดำเนินการได;หลายรูปแบบทั้งที่เป_นรูปธรรมและนามธรรม ทั้งนี้ แม;อนุสัญญา CAT จะไม<ได;

ระบุตัวอย<างรูปแบบการชดใช;ทดแทน แต<อนุสัญญา CED ได;ระบุตัวอย<างไว; 4 ประการซึ่งสอดคล;องกับหลักการ

ชดใช;ทดแทนที่ปรากฏตราสารระหว<างประเทศ อาทิ หลักการพื้นฐานแห<งสหประชาชาติว<าด;วยการชดใช;ทดแทน 

(Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation)354 ดังน้ี 

(1) การทำให;กลับคืนสู<สภาพเดิม (Restitution) ควรมีลักษณะที่ทำให;เหยื่อได;กลับคืนสู<สภาพเดิม

ก<อนที่มีการกระทำให;บุคคลสูญหาย โดยอาจกระทำได;หลายรูปแบบ เป_นต;นว<า การคืนเสรีภาพและความสามารถ

ในการอุปโภคสิทธิมนุษยชน การมีชีวิตครอบครัว การได;กลับคืนสู<สัญชาติหรือได;สัญชาติใหม< การได;กลับคืนสู<ถิ่นท่ี

อยู<หรือถิ่นพำนักเดิม การได;ทรัพย,สินของตนเองกลับคืนมา355 หรือในกรณีที่บุคคลนั้นถึงแก<ความตายแล;ว ก็อาจ

กระทำได;ด;วยการนำศพหรืออัฐิไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือฝeงไว;ใกล;กับหลุมศพของคนรักหรือครอบครัว

เพ่ือเป_นการให;เกียรติ356  

(2) การฟ¯ °นฟู (Rehabilitation) มักหมายถึง การรักษาพยาบาลทั ้งทางกายและทางใจ357 

เนื่องจากเหยื่อการกระทำให;บุคคลสูญหายมักประสบความทุกข,ทรมานจากโรคหรืออาการผิดปกติทางจิตใจ

หลังจากประสบสถานการณ,รุนแรง (Post-Traumatic Stress Disorder: PTSD) ซึ ่งเป_นภาวะป�วยทางจิตใจ

หลังจากที่บุคคลนั้นรวมถึงบุคคลที่ได;รับความทุกข,ทรมานจากภัยอันเป_นผลโดยตรงจากการกระทำให;บุคคลสูญ

หาย ต;องเผชิญกับเหตุการณ,ท่ีกระทบกระเทือนจิตใจอย<างรุนแรง หรือสถานการณ,อันตรายท่ีคุกคามต<อชีวิต358  

(3) การทำให;พอใจ (Satisfaction) สามารถกระทำได;หลายรูปแบบ เป_นต;นว<า การเป�ดเผย

ข;อเท็จจริงท้ังหมดต<อสาธารณชน การยอมรับผิดและขอโทษอย<างเป_นทางการต<อสาธารณชน การจัดพิธีรำลึกเหย่ือ

การกระทำให;บุคคลสูญหาย การบันทึกเหตุการณ,การละเมิดสิทธิมนุษยชนในครั้งนี้ลงในตำราและแบบเรียนทุก

ระดับช้ันการศึกษา และการกระทำการอ่ืนใดเพ่ือกอบกู;ศักด์ิศรีของเหย่ือการกระทำให;บุคคลสูญหายกลับคืนมา359 

 
354 United Nations General Assembly, Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for 

Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, 

adopted and proclaimed by General Assembly resolution 60/147 of 21 March 2006 [online] Available from: 

https://www.un.org/ruleoflaw/files/BASICP~1.PDF [19 August 2021]. 
355 Ibid, Basic Principles No.19. 
356 Supra Note 163, p. 140. 
357 Supra Note 354, Basic Principles No.21. 
358 Supra Note 293, p. 37, para. 87. 
359 Supra Note 354, Basic Principles No.22. 
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(4) การประกันว<าจะไม<ให;เกิดการกระทำขึ ้นอีก (Non-Repetition) เริ ่มได;ด;วยการหยุดการ

กระทำผิดโดยสิ้นเชิง และการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายภายใน ตลอดจนมาตรการ ระเบียบ 

ข;อบังคับและแนวปฏิบัติของเจ;าพนักงานของรัฐเพ่ือปLองกันมิให;เกิดการกระทำผิดเช<นน้ีอีก360 

ในขณะท่ีสิทธิที่จะได;รับสินไหมทดแทน (Compensation) เป_นการเยียวยาที่มีลักษณะที่เกี่ยวข;องกับตัวเงิน 

(Pecuniary) โดยผู;ร<างฯ ได;อธิบายรายละเอียดเก่ียวกับสิทธิท่ีจะได;รับสินไหมทดแทน ดังน้ี 

(1) แม;ว<าอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับจะไม<ได;กำหนดวิธีการหรือสูตรในการคำนวณสินไหมทดแทนไว;

อย<างชัดเจน แต<ก็วางกรอบคุณลักษณะการคำนวณสินไหมทดแทนให;แก<เหย่ือไว;ว<าจะต;องเป_นธรรมและเพียงพอ361 

นอกจากนี้ อนุสัญญา CED กำหนดเพิ่มเติมว<าการให;สินไหมทดแทนนั้นจะต;องกระทำโดยพลัน และรัฐไม<อาจอ;าง

กฎหมายภายในเพ่ือเป_นเหตุให;ไม<จ<ายสินไหมทดแทนแก<เหย่ือได;362 

(2) การพิจารณาว<าสินไหมทดแทนน้ันเป_นธรรมและเพียงพอหรือไม< อาจจำเป_นต;องคำนึงถึงความ

แตกต<างทางด;านระดับเศรษฐกิจ ปริมาณรายรับ และค<าครองชีพของรัฐต<าง ๆ ตลอดจนแนวคำวินิจฉัยในการ

คำนวณสินไหมทดแทนของแต<ละรัฐเม่ือเทียบเคียงกับความเสียหายจากการกระทำผิดในบริบทอ่ืน  

(3) การคำนวณปริมาณสินไหมทดแทนเพื่อให;เกิดความเป_นธรรมและเพียงพอนั้น จะต;องไม<

รวมถึงการให;ค<าสินไหมทดแทนในเชิงสัญลักษณ, (Symbolic)363 หรือในลักษณะที่ให;ด;วยความกรุณา (Ex Gratia 

Compensation)364 เนื่องจากปริมาณสินไหมทดแทนอาจไม<สะท;อนหรือไม<ได;สัดส<วนกับความร;ายแรงของการ

กระทำผิด ดังนั้น สินไหมทดแทนควรจะมีปริมาณที่มากอย<างมีนัยสำคัญ โดยการคำนวณควรจะต;องคำนึงถึง

ค<าใช;จ<ายต<าง ๆ ที่ต;องใช;สำหรับการรักษาพยาบาลและการบำบัดฟ¯°นฟูทั้งทางกายและทางจิตอย<างเต็มรูปแบบ

ที่สุดเท<าที่จะเป_นไปได; และรวมถึงความเสียหายอื่น ๆ ที่เหยื่อได;รับอันเป_นผลมาจากการทรมานหรือการกระทำให;

บุคคลสูญหาย365 

(4) มาตรฐานในการคำนวณสินไหมทดแทนของบุคคลที่มีความเกี่ยวข;องกับเหยื่อมีความแตกต<าง

กันระหว<างอนุสัญญา 2 ฉบับ กล<าวคือ อนุสัญญา CED ใช;มาตรฐานการคำนวณสำหรับบุคคลที่ได;รับความทุกข,

ทรมานจากภัยอันเป_นผลโดยตรงจากการกระทำให;บุคคลสูญหายเดียวกันกับบุคคลที่ถูกกระทำให;หายสาบสูญ คือ

จะต;องเป_นธรรมและเพียงพอ เนื่องจากอนุสัญญา CED ถือว<าบุคคลประเภทนี้เป_นเหยื่อการกระทำให;บุคคลสูญ

หายด;วย ในขณะที่อนุสัญญา CAT มิได;ระบุเงื่อนไขนี้ในการคำนวณสินไหมทดแทนสำหรับ “ผู;อยู<ในอุปการะ” 

(Dependents) ของเหยื่อการทรมาน ซึ่งผู;อยู<ในอุปการะอาจหมายถึงสามีภรรยา บุตรท่ีเป_นผู;เยาว, หรือญาติท่ีต;อง

 
360 Ibid, Basic Principles No.23. 
361 Supra Note 141, CAT Handbook, p. 146. 
362 Supra Note 161, p. 380. 
363 Supra Note 141, CAT Handbook, p. 147. 
364 Ibid, CAT Handbook, p. 146. 
365 Ibid, CAT Handbook, p. 147. 
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พึ่งพิงความช<วยเหลือทางการเงินจากเหยื่อการทรมานก็ได;366 ดังนั้น จึงอาจอนุมานได;ว<ารัฐมีขอบเขตการใช;

ดุลพินิจท่ีกว;างกว<าในการคำนวณสินไหมทดแทนในกรณีการทรมาน 

(5) อนุสัญญา CAT ระบุเพิ่มเติมว<าในกรณีที่กฎหมายภายในมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสินไหมทดแทน

ที่เป_นคุณมากกว<าที่กำหนดในอนุสัญญา เป_นต;นว<า วิธีการคำนวณเป_นผลให;ได;สินไหมทดแทนมากกว<า หรือบุคคล

ที่ช<วยเหลือเหยื่อการทรมานสามารถเรียกร;องสินไหมทดแทนสำหรับค<าใช;จ<ายที่ตนได;ใช;ไปเพื่อช<วยเหลือเหยื่อการ

ทรมานน้ันได; บทบัญญัติเช<นว<าจะไม<ถูกกระทบโดยข;อบทแห<งอนุสัญญาน้ี367 

 

กล<าวโดยสรุป ในบทที่ 4 นี้ ผู;วิจัยได;อธิบายพันธกรณีระหว<างประเทศภายใต;อนุสัญญา CAT และอนุสัญญา 

CED ในส<วนที่เกี่ยวกับเชิงกระบวนการยุติธรรมหรือด;านสบัญญัติเพื่อปLองกันและปราบปรามการทรมานและการ

กระทำให;บุคคลสูญหาย ไม<ว<าจะเป_นหลักการพื้นฐานในเชิงกระบวนการยุติธรรม การพิจารณาข;อเท็จจริงเกี่ยวกับ

การกระทำผิด ทั้งในกรณีเมื่อพบตัวผู;ถูกกล<าวหาว<าได;กระทำความผิดในอาณาเขตของรัฐกับกรณีเมื่อได;รับข;อมูล

เกี่ยวกับการกระทำผิด การประกันสิทธิของบุคคลที่ถูกดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม การดำเนินการสำหรับ

เหยื่อการกระทำให;บุคคลสูญหาย และการชดใช;ทดแทนและได;รับสินไหมทดแทน โดยในบทถัดไป ผู;วิจัยจะอธิบาย

พันธกรณีระหว<างประเทศภายใต;อนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED ในส<วนที่เกี่ยวกับความร<วมมือระหว<างรัฐ

ภาคีด;วยกัน และในประเด็นอ่ืน ๆ  

 

  

 
366 Ibid. 
367 Ibid. 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ2 “บทบัญญัติทางกฎหมายเพื่อการป@องกนัและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหFบุคคลสญูหาย” สถาบันพระปกเกลFา 

 

 104 

บทท่ี 5 

ความรSวมมือระหวSางรัฐภาคีและพันธกรณีอ่ืน ๆ 
 

 

การปLองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหายจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเม่ือ

ประชาคมระหว<างประเทศให;ความร<วมมือระหว<างกันและช<วยเหลือซึ่งกันและกันในการปLองกันมิให;บุคคลผู;กระทำ

ผิดหรือถูกกล<าวหาว<ากระทำผิดสามารถหลบเลี่ยงการถูกดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมได; ด;วยเหตุน้ี 

อนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED จึงได;กำหนดพันธกรณีเกี่ยวกับความร<วมมือระหว<างรัฐภาคีในรูปแบบต<าง ๆ 

และพันธกรณีอื่น ๆ เพื่อเสริมให;การปLองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหายเป_นไป

อย<างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค,และความมุ<งประสงค,ของอนุสัญญา โดยในบทนี้ ผู;วิจัยมุ<งอธิบายสาระสำคัญ

ของพันธกรณีระหว<างประเทศภายใต;อนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED ในส<วนท่ีเก่ียวกับความร<วมมือระหว<างรัฐ

ภาคีในรูปแบบต<าง ๆ และด;านอ่ืน ๆ ดังน้ี 

1) พันธกรณีในการส<งผู;ร;ายข;ามแดนหากรัฐภาคีท่ีพบตัวผู;กระทำผิดไม<ประสงค,ดำเนินคดี 

2) พันธกรณีในการมีมาตรการช<วยเหลือกันและกันระหว<างรัฐภาคี 

3) พันธกรณีอ่ืน ๆ เพ่ือเติมเต็มให;การคุ;มครองสิทธิมนุษยชนภายใต;อนุสัญญาน้ีสมบูรณ,ย่ิงข้ึน 

4) พันธกรณีอ่ืน ๆ เก่ียวกับการกระทำภายใต;อนุสัญญาฯ 

 

5.1 การสAงผูFรFายขFามแดน 

การส<งผู;ร;ายข;ามแดน (Extradition) เป_นความร<วมมือระหว<างประเทศในทางอาญาประเภทหนึ่งที่สามารถ

นำมาใช;เป_นเครื่องมือในการปLองกันการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหายได;อย<างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก

เป_นกระบวนการท่ีปLองกันมิให;บุคคลสามารถหลบเล่ียงการถูกดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมได;368 และเป_นไป

ตามวัตถุประสงค,ของประชาคมระหว<างประเทศในการสร;างความมั่นคงและคุ;มครองสิทธิมนุษยชนของทุกคน369 

โดยรัฐที่พบตัวผู;ที่ถูกกล<าวหาว<ากระทำผิดและได;รับคำร;องขอสามารถส<งตัวบุคคลดังกล<าวไปยังรัฐผู;ร;องขอเพื่อนำ

ตัวไปดำเนินคดีภายใต;กระบวนการยุติธรรมของรัฐนั้นได; หรือในกรณีที่เป_นนักโทษผู;หลบหนีการลงโทษ รัฐที่พบตัว

 
368 Supra Note 200, p. 79. 
369  Lyal S. Sunga, The Emerging System of International Criminal Law: Developments in Codification and 

Implementation, (Springer, 1997), p. 257. 
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นักโทษคนดังกล<าวก็สามารถส<งตัวให;กลับไปรับโทษที่รัฐผู;ร;องขอและที่ได;มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกนักโทษคน

ดังกล<าวแล;วได; 

เนื่องจากกฎหมายระหว<างประเทศยังไม<ปรากฏว<าได;มีสนธิสัญญาหรือจารีตประเพณีระหว<างประเทศใด ๆ 

ท่ีกำหนดพันธกรณีให;รัฐทุกรัฐจะต;องส<งผู;ร;ายข;ามแดน แม;กระทั่งว<าความผิดนั้นจะร;ายแรงถึงขนาดเป_นความผิด

อาชญากรรมสงครามหรืออาชญากรรมต<อมนุษยชาติก็ตาม370 การส<งผู;ร;ายข;ามแดนจึงเป_นหลักการท่ีต้ังอยู<ฐานของ

การเคารพอธิปไตยที่เท<าเทียมกันระหว<างรัฐ (Sovereign Equality)371 หลักปฏิบัติต<างตอบแทน (Reciprocity)372 

และหลักอัธยาศัยไมตรีระหว<างประเทศ (Comity)373 อย<างไรก็ดีในทางปฏิบัติ รัฐต<าง ๆ มักเข;าทำสนธิสัญญาส<ง

ผู;ร;ายข;ามแดนระหว<างกันเพื่อใช;เป_นฐานทางกฎหมายในกรณีที่มีการร;องขอให;ส<งผู;ร;ายข;ามแดนขึ้น แต<หากไม<

ปรากฏสนธิสัญญาเช<นว<า รัฐผู;ถูกร;องขออาจพิจารณาว<าจะปฏิบัติตามหรือไม<ปฏิบัติตามคำร;องดังกล<าวโดยคำนึงถึง

หลักปฏิบัติต<างตอบแทนก็ได;374 สำหรับประเทศไทยในเรื่องน้ี พระราชบัญญัติส<งผู;ร;ายข;ามแดน พ.ศ. 2551 มาตรา 

9(2) ได;ระบุชัดเจนว<ารัฐบาลไทยอาจพิจารณาส<งบุคคลข;ามแดนเพื่อการฟLองร;องหรือรับโทษตามคำพิพากษาของ

ศาลในความผิดทางอาญา ซึ่งอยู<ภายใต;อำนาจดำเนินคดีของประเทศผู;ร;องขอให;แก<ประเทศนั้น ๆ ตามคำร;องขอได; 

“กรณีที่มิได;มีสนธิสัญญาส<งผู;ร;ายข;ามแดนระหว<างกัน เมื่อประเทศผู;ร;องขอได;แสดงโดยชัดแจ;งว<าจะส<งผู;ร;ายข;าม

แดนให;แก<ประเทศไทยในทำนองเดียวกัน เม่ือประเทศไทยร;องขอ”375 

สนธิสัญญาส<งผู;ร;ายข;ามแดน (Extradition Treaty) สามารถเป_นได;ทั้งในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี โดย

ประเทศไทยได;เข;าทำสนธิสัญญาส<งผู;ร;ายข;ามแดนในรูปแบบทวิภาคีแล;วกับประเทศอังกฤษ เบลเยียม อินโดนีเซีย 

ฟ�ลิปป�นส, สหรัฐอเมริกา จีน กัมพูชา บังคลาเทศ ลาว และเกาหลีใต;376 อย<างไรก็ดี แม;ในการทำสนธิสัญญาส<ง

ผู;ร;ายข;ามแดนนั้น รัฐภาคีจะสามารถออกแบบพันธกรณีระหว<างกันได;เอง แต<สหประชาชาติก็ได;ออกเอกสาร 

“สนธิสัญญาต;นแบบว<าด;วยการส<งผู ;ร ;ายข;ามแดน” (Model Treaty on Extradition)377 เพื ่อให;รัฐสมาชิก

 
370 David H. Kennedy et al, “The Extradition of Mohammed Hamadi,” in Harvard International Law Journal Vol. 31 (1990), 

p. 12. 
371 Kenneth S. Gallant, “Securing the Presence of Defendants before the International Tribunal for the Former Yugoslavia: 

Breaking with Extradition,” in Criminal Law Forum Vol. 5, p. 557. 
372 Ibid, p. 567. 
373 Hersch Lauterpacht, International Law: Being the Collected Papers of Hersch Lauterpacht Vol. 3 (E. Lauterpacht ed., 

1977), p. 223. 
374 David A. Sadoff, Extradition and its Impediments in Bringing International Fugitives to Justice, (Cambridge University 

Press, 2016), p. 138. 
375 พระราชบัญญัตสิ�งผูFรFายขFามแดน พ.ศ. 2551, มาตรา 9(2). 
376 ต�อศักดิ์ บูรณะเรืองโรจน2, คำอธิบายพระราชบัญญัติส�งผู'ร'ายข'ามแดน พ.ศ. 2551, (สำนักพิมพ2วิญ¬ูชน, พ.ศ. 2557), p. 186. 
377 United Nations General Assembly, Model Treaty on Extradition: resolution / adopted by the General Assembly, 14 

December 1990, A/RES/45/116, amended by A/RES/52/88, (Model Treaty). 
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สหประชาชาติพิจารณาใช;เป_นต;นแบบในการร<างสนธิสัญญาส<งผู;ร;ายข;ามแดนที่จะได;จัดทำขึ้นในอนาคต หรือใน

การแก;ไขสนธิสัญญาส<งผู;ร;ายข;ามแดนที่มีผลบังคับใช;ในปeจจุบัน378 โดยสามารถสรุปคุณลักษณะสำคัญเกี่ยวกับการ

ส<งผู;ร;ายข;ามแดนบนฐานของสนธิสัญญาส<งผู;ร;ายข;ามแดนในบริบทการทรมานและการบังคับให;หายสาบสูญได; 4 

ประการ ดังน้ี 

(1) ความคงอยู<ของสนธิสัญญาส<งผู;ร;ายข;ามแดน 

(2) ความผิดท่ีสามารถส<งผู;ร;ายข;ามแดนได; 

(3) เหตุท่ีเป_นข;อยกเว;นเพ่ือปฏิเสธการผู;ร;ายข;ามแดน 

(4) เหตุท่ีไม<เป_นข;อยกเว;นเพ่ือปฏิเสธการส<งผู;ร;ายข;ามแดน 

5.1.1 ความคงอยูcของสนธิสัญญาสcงผู.ร.ายข.ามแดน 

อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ ได;มีข;อบทเกี่ยวกับความคงอยู<ของสนธิสัญญาส<งผู;ร;ายข;ามแดนเพื่อเป_นฐานทาง

กฎหมายในการดำเนินการ ดังน้ี 

CAT CED 

ข7อ 8(2) 

“2. หากรัฐภาคีรัฐใดรัฐหนึ่งซึ่งกำหนดให7การส1งผู7ร7าย

ข7ามแดนขึ ้นอยู 1กับเงื ่อนไขของความคงอยู 1ของสนธิสัญญา 

ได7รับการร7องขอให7ส1งผู7ร7ายข7ามแดนจากรัฐภาคีอีกรัฐหนึ่ง รัฐ

ภาคีซึ่งมิได7มีสนธิสัญญาส1งผู7ร7ายข7ามแดนด7วยกับรัฐภาคีนั้น มี

สิทธิที่จะถือเอาอนุสัญญานี้เป�นพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับ

การส1งผู7ร7ายข7ามแดนที่เกี่ยวกับความผิดเช1นว1าได7 การส1งผู7ร7าย

ข7ามแดนต7องอยู1ภายใต7เงื่อนไขอื่น ๆ ที่บัญญัติไว7ตามกฎหมาย

ของรัฐที่ได7รับการร7องขอ”379 

ข7อ 13(4) 

“4. หากรัฐภาคีรัฐใดรัฐหนึ่งซึ่งกำหนดให7การส1งผู7ร7าย

ข7ามแดนขึ ้นอยู 1กับเงื ่อนไขของความคงอยู 1ของสนธิสัญญา 

ได7รับการร7องขอให7ส1งผู7ร7ายข7ามแดนจากรัฐภาคีอีกรัฐหนึ่ง รัฐ

ภาคีซึ่งมิได7มีสนธิสัญญาส1งผู7ร7ายข7ามแดนด7วยกับรัฐภาคีนั้น มี

สิทธิที่จะถือเอาอนุสัญญานี้เป�นพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับ

การส1งผู 7ร7ายข7ามแดนที่เกี ่ยวกับความผิดฐานบังคับให7หาย

สาบสูญได7”380 

 

 
378 Ibid, Preamble, para. 2. 
379 Supra Note 12, CAT, Art. 8(1), 8(2) 

“2. If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from 

another State Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention as the legal basis for extradition in 

respect of such offences. Extradition shall be subject to the other conditions provided by the law of the requested State.” 
380 Supra Note 13, CED, Art. 13(2), 13(3), 13(4) 

“4. If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from 

another State Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention as the necessary legal basis for 

extradition in respect of the offence of enforced disappearance.” 
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ดังที่ได;กล<าวมาแล;ว การจะส<งผู;ร;ายข;ามแดนได;นั้นควรพิจารณาก<อนว<ารัฐผู;ร;องขอกับรัฐผู;รับคำร;องขอมี

สนธิสัญญาการส<งผู;ร;ายข;ามแดนระหว<างกันหรือไม< ถ;ามี การดำเนินการก็จะเป_นไปตามพันธกรณีที่รัฐภาคีแห<ง

สนธิสัญญาน้ันได;ตกลงกัน อย<างไรก็ดี ในกรณีท่ีไม<มีสนธิสัญญาส<งผู;ร;ายข;ามแดนระหว<างกัน และรัฐใดรัฐหน่ึง ไม<ว<า

จะเป_นรัฐผู;ร;องขอหรือรัฐผู;รับคำร;องขอ ได;กำหนดให;การส<งผู;ร;ายข;ามแดนขึ้นอยู<กับความคงอยู<ของสนธิสัญญา 

อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับได;กำหนดเป�ดช<องให;รัฐภาคี “มีสิทธิที ่จะถือเอา” ซึ่งมาจากคำภาษาอังกฤษว<า “may 

consider” อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับนี้ (แล;วแต<กรณี) เป_นฐานทางกฎหมายในการส<งผู;ร;ายข;ามแดนแทนความคงอยู<

ของสนธิสัญญาส<งผู;ร;ายข;ามแดนในระดับทวิภาคีก็ได;381  

นอกจากนี้ ในกรณีที่ไม<มีสนธิสัญญาส<งผู;ร;ายข;ามแดนระหว<างกัน และไม<มีรัฐใด ไม<ว<าจะเป_นรัฐผู;ร;องขอหรือ

รัฐผู;รับคำร;องขอ ได;กำหนดให;การส<งผู;ร;ายข;ามแดนข้ึนอยู<กับความคงอยู<ของสนธิสัญญา อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ

กำหนดให;รัฐเหล<านั้นต;องยอมรับว<าความผิดฐานการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหายเป_นความผิดที่ส<ง

ผู;ร;ายข;ามแดนระหว<างกันได; ดังจะได;กล<าวในหัวข;อต<อไป 

5.1.2 ความผิดท่ีสามารถสcงผู.ร.ายข.ามแดนได. 

การจะส<งผู;ร;ายข;ามแดนได;นั้น ต;องพิจารณาด;วยว<าความผิดที่บุคคลนั้นได;กระทำเป_นความผิดที่สามารถส<ง

ผู;ร;ายข;ามแดนได; (Extraditable Offences) หรือไม< ในเรื่องนี้อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับได;กำหนดชัดเจนให;ความผิด

ฐานการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหายเป_นความผิดท่ีสามารถส<งผู;ร;ายข;ามแดนได; ดังน้ี 

CAT CED 

ข7อ 8(1), 8(3) 

“1. ความผิดที ่อ 7างถ ึงในข 7อ 4 ให 7ถ ือว 1ารวมอยู 1 ใน

ความผิดทั ้งปวงที ่ส 1งต ัวบ ุคคลเป�นผ ู 7ร 7ายข 7ามแดนได7ใน

สนธิสัญญาส1งผู7ร7ายข7ามแดนใดที่มีอยู1ระหว1างรัฐภาคี รัฐภาคี

รับที่จะรวมเอาความผิดเช1นว1าเข7าไปอยู1ในสนธิสัญญาส1งผู7ร7าย

ข7ามแดนทุกฉบับที่จะทำขึ้นมาระหว1างกันในอนาคต ในฐานะ

ความผิดต1าง ๆ ที่ส1งตัวบุคคลเป�นผู7ร7ายข7ามแดนได7 

3. รัฐภาคีทั้งปวงซึ่งมิได7กำหนดให7การส1งผู7ร7ายข7ามแดน

ขึ้นอยู1กับเงื่อนไขของความคงอยู1ของสนธิสัญญา ต7องยอมรับ

ว1าความผิดเช1นว1านั้นเป�นความผิดที่ส1งผู7ร7ายข7ามแดนระหว1าง

กันได7 ภายใต7เงื่อนไขต1าง ๆ ที่บัญญัติไว7ตามกฎหมายของรัฐที่

ได7รับการร7องขอ ”382 

ข7อ 13(2), 13(3), 13(5), 13(6) 

“2. ความผิดฐานการบังค ับให7หายสาบสูญจะต7อง

รวมอยู1ในบรรดาความผิดที่สามารถส1งผู 7ร7ายข7ามแดนได7ใน

สนธิสัญญาส1งผู 7ร7ายข7ามแดนซึ่งมีอยู 1ระหว1างรัฐภาคีก1อนที่

อนุสัญญานี้จะมีผลใช7บังคับ 

3. ให7รัฐภาคีต1าง ๆ ดำเนินการเพื่อรวมให7ความผิดฐาน

บังคับให7หายสาบสูญเป�นความผิดที่ส1งผู 7ร7ายข7ามแดนได7ใน

สนธิสัญญาส1งผู7ร7ายข7ามแดนซึ่งจะจัดทำระหว1างกันต1อไป 

5. รัฐภาคีทั้งปวงซึ่งมิได7กำหนดให7การส1งผู7ร7ายข7ามแดน

ขึ้นอยู1กับเงื่อนไขของความคงอยู1ของสนธิสัญญา ต7องยอมรับ

ว1าความผิดฐานบังคับให7หายสาบสูญเป�นความผิดที่ส1งผู7ร7าย

ข7ามแดนระหว1างกันได7 

 
381 Supra Note 141, CAT Handbook, p. 139. 
382 Supra Note 12, CAT, Art. 8(1), 8(3) 
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6. ในทุกกรณี การส1งผู 7ร7ายข7ามแดนจะต7องขึ้นอยู1กับ

เงื่อนไขที่บัญญัติตามกฎหมายของรัฐภาคีที่ได7รับการร7องขอ 

หรือสนธิสัญญาส1งผู7ร7ายข7ามแดนที่ใช7บังคับ โดยเฉพาะอย1างยิ่ง 

รวมถึงเงื่อนไขที่เกี่ยวข7องกับโทษขั้นต่ำสุดที่กำหนดสำหรับการ

ส1งผู7ร7ายข7ามแดน และมูลเหตุที่รัฐภาคีซึ่งได7รับการร7องขออาจ

ปฏิเสธการส1งผู 7ร 7ายข7ามแดนหรือกำหนดเงื ่อนไขในการส1ง

ตัว”383 

 

เนื่องจากอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับได;กำหนดชัดเจนให;ความผิดฐานการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย

เป_นความผิดท่ีสามารถส<งผู;ร;ายข;ามแดนได; รัฐภาคีจึงควรดำเนินการดังกล<าวโดยคำนึงถึงคุณลักษณะของความผิดท่ี

สามารถส<งผู;ร;ายข;ามแดนได; ตามท่ีสนธิสัญญาต;นแบบว<าด;วยการส<งผู;ร;ายข;ามแดนได;แนะนำ ดังน้ี 

(1) เป_นความผิดอาญาที่ผิดกฎหมายทั้งสองฝ�าย (Double Criminality)384 กล<าวคือ ความผิดท่ี

จะขอให;ส<งผู;ร;ายข;ามแดนนั้น จะต;องเป_นความผิดที่ผิดกฎหมายอาญาของทั้งรัฐผู;ร;องขอและรัฐผู;รับคำร;องขอ หาก

กรณีใดที่เป_นความผิดอาญาของรัฐหนึ่งแต<เป_นความผิดทางแพ<งในอีกรัฐหนึ่ง ก็จะไม<สามารถส<งผู;ร;ายข;ามแดนได; 

ดังนั้น ในเรื่องนี้จึงสอดคล;องกับพันธกรณีที่อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับกำหนดให;รัฐภาคีประกันว<าการทรมานและการ

กระทำให;บุคคลสูญหายเป_นความผิดตามกฎหมายอาญาของตน 

 
“1. The offences referred to in article 4 shall be deemed to be included as extraditable offences in any extradition treaty 

existing between States Parties. States Parties undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition 

treaty to be concluded between them. 

3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize such offences as 

extraditable offences between themselves subject to the conditions provided by the law of the requested State.” 
383 Supra Note 13, CED, Art. 13(2), 13(3), 13(5), 13(6) 

“2. The offence of enforced disappearance shall be deemed to be included as an extraditable offence in any extradition 

treaty existing between States Parties before the entry into force of this Convention.  

3. States Parties undertake to include the offence of enforced disappearance as an extraditable offence in any extradition 

treaty subsequently to be concluded between them. 

5. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offence of 

enforced disappearance as an extraditable offence between themselves.  

6. Extradition shall, in all cases, be subject to the conditions provided for by the law of the requested State Party or by 

applicable extradition treaties, including, in particular, conditions relating to the minimum penalty requirement for extradition and 

the grounds upon which the requested State Party may refuse extradition or make it subject to certain conditions.” 
384 Supra Note 377, Model Treaty, Art. 2(1). 
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(2) เป_นความผิดอาญาที่มีโทษจำคุกหรือการจำกัดเสรีภาพอื่นตั้งแต<หนึ่งป§หรือสองป§ขึ้นไป385 

กล<าวคือ ความผิดที่จะขอให;ส<งผู;ร;ายข;ามแดนนั้น จะต;องไม<เป_นความผิดเล็กน;อย (Non-Petty Offence) โดยใช;

อัตราโทษจำคุกหรือการจำกัดเสรีภาพอื่น เช<น กักกัน กักขัง เป_นมาตรวัดในการพิจารณา ทั ้งนี ้ เนื ่องจาก

กระบวนการส<งผู;ร;ายข;ามแดนเป_นกระบวนการที่ใช;ทรัพยากรด;านเวลาและค<าใช;จ<ายเป_นจำนวนมาก เช<น ค<าขนส<ง 

ค<าแปลเอกสาร ค<าธรรมเนียมการศาลและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข;อง จึงได;มีการกำหนดอัตราโทษขั้นต่ำไว;เพื่อให;ได;สัดส<วน

กับการใช;ทรัพยากรและค<าใช;จ<ายดังกล<าว386 ดังนั้น ในเรื่องนี้จึงสอดคล;องกับพันธกรณีที่อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ

กำหนดให;รัฐภาคีประกันว<าการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหายเป_นความผิดที่มีโทษ ซึ่งมีระวางโทษท่ี

เหมาะสมกับความร;ายแรงของการกระทำ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากความร;ายแรงของการทรมานและการกระทำให;

บุคคลสูญหายแล;ว อัตราโทษจำคุกควรกำหนดให;มากกว<าหน่ึงป§ 

(3) เป_นการเทียบเคียงความผิดอาญาในลักษณะองค,รวม (Totality)387 กล<าวคือ ในการพิจารณา

เทียบเคียงว<าความผิดอาญาของรัฐผู;ร;องขอและรัฐผู;รับคำร;องขอเป_นความผิดอาญาที่กำหนดในลักษณะที่ใกล;เคียง

กันหรือได;สัดส<วนกันหรือไม< ควรพิจารณาเทียบเคียงในลักษณะองค,รวม ดังนั้น แม;ว<าจะองค,ประกอบความผิดจะ

แตกต<างกันเล็กน;อยหรือการจัดกลุ<มฐานความผิดจะแตกต<างกัน แต<ถ;าสาระสำคัญเทียบเคียงกันได;ก็ถือว<าเป_น

ความผิดอาญาที่ผิดกฎหมายทั้งสองฝ�ายและเป_นความผิดที่สามารถส<งผู;ร;ายข;ามแดนได; อย<างไรก็ดี ในเรื่องน้ี

อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับได;กำหนดชัดเจนเกี่ยวกับองค,ประกอบความผิดฐานการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญ

หาย จึงน<าจะช<วยลดความจำเป_นและความสับสนในการเทียบเคียงความผิดอาญาในฐานความผิดนี้ระหว<างรัฐภาคี

ท้ังสองฝ�าย 

5.1.3 เหตุท่ีเปfนข.อยกเว.นเพ่ือปฏิเสธการสcงผู.ร.ายข.ามแดน 

โดยท่ัวไป สนธิสัญญาส<งผู;ร;ายข;ามแดนมักกำหนดเหตุที่เป_นข;อยกเว;นเพื่อปฏิเสธการส<งผู;ร;ายข;ามแดนไว;เพ่ือ

เป_นหลักประกันในการคุ;มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลดังกล<าว โดยข;อยกเว;นก็จะแตกต<างกันไปตามท่ีแต<ละรัฐจะ

ได;กำหนดในสนธิสัญญาทวิภาคีหรือกฎหมายภายใน ทั้งนี้ สนธิสัญญาต;นแบบว<าด;วยการส<งผู;ร;ายข;ามแดนได;

แนะนำให;รัฐกำหนดเหตุท่ีอาจใช;เป_นข;อยกเว;นเพ่ือปฏิเสธการส<งผู;ร;ายข;ามแดนไว; 2 ประเภท คือ ประการแรก เหตุ

ที ่ต;องกำหนดให;มีเพื ่อปฏิเสธการส<งผู ;ร;ายข;ามแดน (Mandatory Grounds for Refusal) เช<น ความผิดทาง

การเมือง388 ความผิดภายใต;กฎหมายทหาร389 ความผิดที่ได;มีคำพิพากษาตัดสินแล;ว390 หรือกรณีที่บุคคลได;รับ

 
385 Ibid. 
386 Supra Note 376, p. 38. 
387 Supra Note 377, Model Treaty, Art. 2(2). 
388 Ibid, Model Treaty, Art. 3(a). 
389 Ibid, Model Treaty, Art.3(c). 
390 Ibid, Model Treaty, Art.3(d). 
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ความคุ;มกันจากการดำเนินคดีอาญา391 และประการที่สอง เหตุที่รัฐอาจเลือกกำหนดให;มีเพื่อปฏิเสธการส<งผู;ร;าย

ข;ามแดน (Optional Grounds for Refusal) เช<น กรณีที่บุคคลที่ถูกร;องขอให;ส<งตัวนั้นเป_นคนชาติของรัฐผู;รับคำ

ร;องขอ392 กรณีอัตราโทษของความผิดอาญาในรัฐผู;ร;องขอมีโทษถึงประหารชีวิต393 หรือกรณีที่รัฐผู;รับคำร;องขอ

พิจารณาแล;วเห็นว<าไม<ควรส<งตัวบุคคลดังกล<าวเป_นผู;ร;ายข;ามแดนด;วยเหตุผลทางมนุษยธรรมโดยคำนึงถึงอายุ 

สุขภาพ และพฤติการณ,ส<วนตัวของบุคคลน้ัน394 

ในบริบทการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับจึงได;กำหนดเหตุที่เป_นข;อยกเว;น

เพื่อปฏิเสธการส<งผู;ร;ายข;ามแดนไว; 2 ประการ คือ 1) มีเหตุอันควรเชื่อได;ว<าบุคคลจะตกอยู<ภายใต;อันตราย และ 2) 

มีเหตุอันควรเชื่อได;ว<าบุคคลจะถูกดำเนินคดีหรือลงโทษเพราะเหตุเฉพาะตน ทั้งนี้ ไม<กระทบต<อเหตุอื่นที่รัฐภาคี

อาจระบุเพ่ิมเติมโดยคำนึงถึงมาตรฐานระหว<างประเทศท่ีเก่ียวข;อง ดังน้ี 

5.1.3.1 มีเหตุอันควรเช่ือได.วcาบุคคลจะตกอยูcภายใต.อันตราย 

อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับกำหนดในทิศทางเดียวกันว<ารัฐภาคีจะต;องไม<ส<งตัวบุคคลเป_นผู;ร;ายข;ามแดน

หากมีเหตุอันควรเช่ือได;ว<าบุคคลจะตกอยู<ภายใต;อันตราย ดังน้ี 

CAT CED 

ข7อ 3 

“1. รัฐภาคีต7องไม1ขับไล1 ส1งกลับ (ผลักดันกลับออกไป) 

หรือส1งบุคคลเป�นผู7ร7ายข7ามแดนไปยังอีกรัฐหนึ่ง เมื่อมีเหตุอัน

ควรเชื่อได7ว1าบุคคลนั้นจะตกอยู1ภายใต7อันตรายที่จะถูกทรมาน 

2. เพื่อความมุ1งประสงค�ที่จะวินิจฉัยว1ามีเหตุอันควรเชื่อ

เช1นว1าหรือไม1 เจ7าพนักงานผู7มีอำนาจต7องคำนึงถึงข7อพิจารณา

ทั้งปวงที่เกี่ยวข7อง รวมทั้งการที่มีรูปแบบที่ต1อเนื่องของการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนในรัฐนั้นอย1างร7ายแรง โดยซึ่งหน7า หรือ

อย1างกว7างขวางด7วย หากมี”395 

ข7อ 16 

“1. รัฐภาคีต7องไม1ขับไล1 ส1งกลับ (ผลักดันกลับออกไป) 

หรือส1งบุคคลเป�นผู7ร7ายข7ามแดนไปยังอีกรัฐหนึ่ง เมื่อมีเหตุอัน

ควรเชื่อได7ว1าบุคคลนั้นจะตกอยู1ภายใต7อันตรายที่จะถูกบังคับ

ให7หายสาบสูญ 

2. เพื่อความมุ1งประสงค�ที่จะวินิจฉัยว1ามีเหตุอันควรเชื่อ

เช1นว1าหรือไม1 เจ7าพนักงานผู7มีอำนาจต7องคำนึงถึงข7อพิจารณา

ทั้งปวงที่เกี่ยวข7อง รวมทั้งการที่มีรูปแบบที่ต1อเนื่องของการ

ละเม ิดส ิทธ ิมน ุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมระหว1าง

 
391 Ibid, Model Treaty, Art.3(e). 
392 Ibid, Model Treaty, Art.4(a). 
393 Ibid, Model Treaty, Art.4(d). 
394 Ibid, Model Treaty, Art.4(h). 
395 Supra Note 12, CAT, Art. 3. 

“1. No State Party shall expel, return ("refouler") or extradite a person to another State where there are substantial grounds 

for believing that he would be in danger of being subjected to torture.  

2. For the purpose of determining whether there are such grounds, the competent authorities shall take into account all 

relevant considerations including, where applicable, the existence in the State concerned of a consistent pattern of gross, flagrant 

or mass violations of human rights.” 
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ประเทศในร ัฐน ั ้นอย 1างร 7ายแรง โดยซึ ่งหน7า หร ืออย 1าง

กว7างขวางด7วย”396 

 

ข;อยกเว;นในเรื่องนี้ มีที่มาจากหลักการไม<ผลักดันบุคคลกลับไปสู<อันตราย (Non Refoulement) 

ตามที่ปรากฏในข;อบทที่ 33 ของอนุสัญญาว<าด;วยสถานภาพผู;ลี้ภัย ค.ศ. 1951 ซึ่งกำหนดว<ารัฐภาคี “จะต;องไม<ขับ

ไล< ส<งกลับ (ผลักดันกลับออกไป) ผู;ลี้ภัยไม<ว<าจะโดยลักษณะใด ๆ ไปยังชายเขตแห<งดินแดนซึ่ง ณ ที่นั้น ชีวิตหรือ

อิสรภาพของผู;ลี้ภัยอาจได;รับการคุกคามด;วยสาเหตุทางเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ สมาชิกภาพในกลุ<มใดกลุ<มหน่ึง 

ไม<ว<าทางสังคมหรือทางความคิดด;านการเมือง”397 อย<างไรก็ดี จะเห็นได;ว<าผู;ที่ได;รับความคุ;มครองตามอนุสัญญาน้ี

คือผู;ที่ได;รับการรับรองสถานะเป_นผู;ลี้ภัยเท<านั้น กล<าวคือ ผู;ที่หลบหนีการถูกประหัตประหารจากรัฐต;นทาง บน

พื้นฐานของเหตุต<าง ๆ ที่อนุสัญญาระบุ398 นอกจากนี้ ยังสอดคล;องกับสนธิสัญญาต;นแบบว<าด;วยการส<งผู;ร;ายข;าม

แดนที่กำหนดให;รัฐผู;รับคำร;องขอจะต;องปฏิเสธการส<งผู;ร;ายข;ามแดนเมื่อพิจารณาแล;วเห็นว<ามีเหตุอันควรเชื่อได;ว<า

บุคคลน้ันจะถูกทรมานหรือไม<ได;รับการประกันสิทธิข้ันต่ำในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา399 

ดังนั้น เมื่อนำมาพิจารณาในบริบทการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย ผู;ร<างฯ จึงได;ปรับ

ข;อความให;สอดคล;องกับบริบทแห<งอนุสัญญามากขึ้น โดยกำหนดห;ามรัฐภาคีมิให;ขับไล< ส<งกลับ (ผลักดันกลับ

ออกไป) บุคคลใด ๆ ไม<ว<าจะโดยฐานของการส<งผู;ร;ายข;ามแดนหรือโดยเหตุอื่น หากมีเหตุอันควรเชื่อได;ว<าบุคคลน้ัน

จะตกอยู<ภายใต;อันตรายที่จะถูกทรมานหรือที่ถูกกระทำให;สูญหาย400 เน่ืองจากหากปล<อยให;มีการดำเนินการที่ฝ�า

ฝ¯นข;อห;ามนี้จนส<งผลให;บุคคลนั้นตกอยู<ในอันตราย ก็จะเป_นการดำเนินการที่ไม<สอดคล;องกับวัตถุประสงค,และ

ความมุ<งประสงค,ของอนุสัญญา 

อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับกำหนดมาตรฐานการพิจารณาว<าต;องมี “เหตุอันควรเชื่อได;ว<า” ซึ่งมาจากคำ

ภาษาอังกฤษว<า “substantial grounds for believing that” ว<าบุคคลนั้นจะตกอยู<ภายใต;อันตราย โดยการ

 
396 Supra Note 13, CED, Art. 16. 

“1. No State Party shall expel, return ("refouler"), surrender or extradite a person to another State where there are 

substantial grounds for believing that he or she would be in danger of being subjected to enforced disappearance.  

2. For the purpose of determining whether there are such grounds, the competent authorities shall take into account all 

relevant considerations, including, where applicable, the existence in the State concerned of a consistent pattern of gross, flagrant 

or mass violations of human rights or of serious violations of international humanitarian law.” 
397 United Nations General Assembly, Convention Relating to the Status of Refugees, UNTS Vol. 189 (1951), p. 137, Art. 

33. 
398 Supra Note 141, CAT Handbook, p. 125. 
399 Supra Note 377, Model Treaty, Art. 3(f). 
400 Supra Note 141, CAT Handbook, p. 126. 
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พิจารณาพฤติการณ,นั้นต;องกระทำเป_นเฉพาะรายกรณีไป401 อย<างไรก็ดี ผู;ร<างฯ ได;อธิบายเพิ่มเติมว<าการพิจารณา

ในเรื่องน้ี รัฐผู;รับคำร;องขออาจคำนึงถึงสถานะของบุคคลดังกล<าวว<าเป_นสมาชิกของกลุ<มใดกลุ<มหนึ่งที่อาจถือได;ว<า

เป_นกลุ<มท่ีมีความเส่ียงท่ีจะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม< ไม<ว<าจะเป_นด;านศาสนา ความเช่ือ ความคิดเห็นทางการ

เมือง402 นอกจากนี้ อนุสัญญาท้ัง 2 ฉบับยังได;ระบุแนวทางการพิจารณาเหตุดังกล<าว โดยให;รัฐผู;รับคำร;องขอ

พิจารณาจากสถานการณ,ทั่วไปด;านสิทธิมนุษยชนของรัฐผู;ร;องขอด;วยว<ามีความเป_นไปได;หรือไม<ที่บุคคลนั้นจะตก

อยู<ภายใต;อันตรายภายหลังจากที่ได;มีการส<งตัวบุคคลนั้นเป_นผู;ร;ายข;ามแดนไปยังรัฐผู;ร;องขอแล;ว และเฉพาะ

อนุสัญญา CED ก็ได;ระบุเพิ่มเติมว<ารัฐผู;รับคำร;องขออาจพิจารณาสถานการณ,การละเมิดกฎหมายมนุษยธรรม

ระหว<างประเทศในรัฐผู;ร;องได;ด;วยก็ได; 

ทั้งนี้ ในอดีตได;เคยมีการถกเถียงกันว<าการที่รัฐผู;ร;องขอ “ให;การรับรองทางการทูต” (Diplomatic 

Assurance) สามารถใช;เป_นเคร่ืองยืนยันว<าจะไม<มีการดำเนินการท่ีฝ�าฝ̄นข;อห;ามน้ีได;หรือไม<403 เน่ืองจากเคยมีกรณี

ที่อิยิปต,ร;องขอให;สวีเดนส<งตัวนาย Mohammed Alzery เป_นผู;ร;ายข;ามแดนโดยให;การรับรองว<าจะไม<มีการ

ทรมานเกินข้ึน แต<ภายหลังพบว<าอียิปต,ก็ได;ฝ�าฝ̄นการรับรองดังกล<าวด;วยการกระทำการทรมานนาย Mohammed 

Alzery เสียเอง404 ในเรื่องนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห<งกติกา ICCPR และคณะกรรมการว<าด;วยการต<อต;าน

การทรมานภายในอนุสัญญา CAT ได;มีความเห็นว<า ไม<ตัดความเป_นไปได;ที่จะอาศัยการรับรองทางการทูตเป_น

เครื่องยืนยันว<าจะไม<มีการดำเนินการที่ฝ�าฝ¯นพันธกรณีภายใต;อนุสัญญาที่เกี่ยวข;อง แต<รัฐผู;รับคำร;องขอมีหน;าที่ใน

การพิจารณาอย<างถี่ถ;วนและระมัดระวังว<าจะพอใจกับการรับรองทางการทูตท่ีรัฐผู;ร;องขอได;ให;มาหรือไม< โดย

คำนึงถึงสถานการณ,และพฤติการณ,ด;านสิทธิมนุษยชนในทุกมิติของรัฐน้ัน405 

5.1.3.2 มีเหตุอันควรเช่ือได.วcาบุคคลจะถูกดำเนินคดีหรือลงโทษเพราะเหตุเฉพาะตน 

นอกจากเหตุอันควรเชื ่อได;ว<าบุคคลจะตกอยู<ภายใต;อันตรายแล;ว อนุสัญญา CED ได;กำหนด

เพิ่มเติมให;รัฐภาคีจะต;องไม<ส<งผู;ร;ายข;ามแดน หากมีเหตุอันควรเชื่อได;ว<าบุคคลจะถูกดำเนินคดีหรือลงโทษเพราะ

เหตุเฉพาะตน ดังน้ี 

 

 

 
401 Ibid, CAT Handbook, p. 127. 
402 Ibid. 
403  Human Rights Watch (HRW), Diplomatic Assurance No Safeguard Against Torture [online] Available from: 

https://www.hrw.org/report/2005/04/14/still-risk/diplomatic-assurances-no-safeguard-against-torture [20 August 2021]. 
404 Mohammed Alzery v. Sweden, CCPR/C/88/D/1416/2005, UN Human Rights Committee (HRC) (2006), para. 11. 
405 Supra Note 141, CAT Handbook, p. 128. 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ2 “บทบัญญัติทางกฎหมายเพื่อการป@องกนัและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหFบุคคลสญูหาย” สถาบันพระปกเกลFา 

 

 113 

CAT CED 

ไม1มีข7อบทในเรื่องนี ้ ข7อ 13(7) 

“ไม1มีความใดในอนุสัญญานี้ที่จะตีความได7ว1าเป�นการ

กำหนดพันธกรณีให7ต7องส1งบุคคลเป�นผู7ร7ายข7ามแดน หากรัฐ

ภาคีที่ได7รับการร7องขอมีเหตุอันควรเชื่อได7ว1า คำขอนั้นกระทำ

โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อดำเนินคดีหรือลงโทษบุคคลเพราะเหตุ

แห1งเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ชาติพันธุ� ความคิดเห็นทางการเมือง

หรือการเป�นสมาชิกกลุ1มสังคมบางกลุ1ม หรือการปฏิบัติตามคำ

ขอนั้นจะก1ออันตรายให7แก1บุคคลดังกล1าวเพราะเหตุนี้”406 

 

ข;อยกเว;นในเรื่องนี้ มีที่มาจากหลักการไม<ผลักดันบุคคลกลับไปสู<อันตราย (Non Refoulement) 

ตามที่ปรากฏในข;อบทที่ 33 ของอนุสัญญาว<าด;วยสถานภาพผู;ลี ้ภัย ค.ศ. 1951 เช<นกัน และยังสอดคล;องกับ

สนธิสัญญาต;นแบบว<าด;วยการส<งผู;ร;ายข;ามแดนที่กำหนดให;รัฐผู;รับคำร;องขอจะต;องปฏิเสธการส<งบุคคลเป_นผู;ร;าย

ข;ามแดนเมื่อพิจารณาแล;วเห็นว<ามีเหตุอันควรเชื่อได;ว<าคำขอให;ส<งบุคคลนั้นเป_นผู;ร;ายข;ามแดนมีขึ้นเพื่อความมุ<ง

ประสงค,ในการดำเนินคดีหรือลงโทษบุคคลเพราะเหตุแห<งเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ ชาติพันธ, กำเนิด ความคิดเห็น

ทางการเมือง เพศ หรือสถานะใด ๆ ของบุคคลน้ัน407 

ดังนั้น เมื่อนำมาพิจารณาในบริบทการกระทำให;บุคคลสูญหาย แม;จะเห็นได;ว<าข;อความที่ปรากฏใน

อนุสัญญา CED มีความคล;ายคลึงกับข;อความในสนธิสัญญาต;นแบบว<าด;วยการส<งผู;ร;ายข;ามแดนอย<างยิ่ง แต<ผู;ร<างฯ 

ก็มิได;ใช;ถ;อยคำในลักษณะที่เป_นข;อห;ามอย<างชัดเจนดังเช<นที่ปรากฏในสนธิสัญญาต;นแบบว<าด;วยการส<งผู;ร;ายข;าม

แดน เพียงแต<ปรับเปลี่ยนเพื่อให;เกิดความยืดหยุ<นมากขึ้น โดยระบุในลักษณะที่ห;ามมิให;รัฐภาคีนำไปอ;างได;ว<าการ

ดำเนินการดังกล<าวเป_นไปตามพันธกรณีภายใต;อนุสัญญา CED ในการส<งตัวบุคคลดังกล<าวเป_นผู;ร;ายข;ามแดน แม;

จะเป_นที่ประจักษ,ว<ามีความเสี่ยงอย<างยิ่งที่บุคคลนั้นจะถูกดำเนินคดีหรือถูกลงโทษเพราะเหตุแห<งเชื้อชาติ ศาสนา 

สัญชาติ ชาติพันธ, กำเนิด ความคิดเห็นทางการเมือง เพศ หรือสถานะใด ๆ ของบุคคลนั้นก็ตาม408 อย<างไรก็ดี แม;

รัฐผู;รับคำร;องขอจะได;ส<งตัวบุคคลเป_นผู;ร;ายข;ามแดนโดยอ;างฐานทางกฎหมายอื่น แต<รัฐนั้นยังคงมีพันธกรณีในการ

ท่ีไม<ส<งตัวบุคคลดังกล<าวหากมีเหตุอันควรเช่ือได;ว<าบุคคลน้ันจะตกอยู<ภายใต;อันตราย ดังท่ีได;กล<าวในหัวข;อ 5.1.3.1 

 
406 Supra Note 13, CED, Art. 13(7) 

“7. Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite if the requested State Party has 

substantial grounds for believing that the request has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account 

of that person's sex, race, religion, nationality, ethnic origin, political opinions or membership of a particular social group, or that 

compliance with the request would cause harm to that person for any one of these reasons.” 
407 Supra Note 377, Model Treaty, Art. 3(b). 
408 Supra Note 15, p. 240. 
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5.1.4 เหตุท่ีไมcเปfนข.อยกเว.นเพ่ือปฏิเสธการสcงผู.ร.ายข.ามแดน 

ดังที่ได;กล<าวไปแล;ว สนธิสัญญาส<งผู;ร;ายข;ามแดนมักกำหนดเหตุที่เป_นข;อยกเว;นเพื่อปฏิเสธการส<งผู;ร;ายข;าม

แดนไว;เพื่อเป_นหลักประกันในการคุ;มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลดังกล<าว อย<างไรก็ดี ข;อยกเว;นบางประการน้ัน 

หากบังคับใช;โดยเคร<งครัดก็อาจเป_นการเป�ดช<องให;รัฐผู;รับคำร;องขอนำมาใช;เป_นข;ออ;างในการไม<ส<งผู;ร;ายข;ามแดน

เพื่อไปดำเนินคดีหรือถูกลงโทษในรัฐผู;ร;องขอได; โดยที่รัฐผู;รับคำร;องขออาจไม<มีศักยภาพหรือไม<เต็มใจที่จะ

ดำเนินคดีเสียเอง ในเรื่องนี้ อนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED จึงได;มีข;อบทเพื่อกำหนดให;เหตุบางประการไม<

อาจนำมาอ;างเพ่ือเป_นข;อยกเว;นในการปฏิเสธการส<งผู;ร;ายข;ามแดน ดังน้ี  

5.1.4.1 การไมcถือเปfนความผิดทางการเมือง 

อนุสัญญา CED ได;กำหนดให;รัฐภาคีไม<อาจปฏิเสธการส<งผู ;ร;ายข;ามแดนด;วยเหตุความผิดทาง

การเมืองได; ดังน้ี  

CAT CED 

ไม1มีข7อบทในเรื่องนี ้ ข7อ 13(1) 

“1. เพื่อวัตถุประสงค�ของการส1งตัวบุคคลเป�นผู7ร7ายข7าม

แดนระหว1างรัฐภาคี ความผิดฐานบังคับให7หายสาบสูญไม1ถือ

เป�นความผิดทางการเมือง หรือเกี่ยวข7องกับความผิดทางการ

เมือง หรือความผิดที่กระทำเพราะจุดมุ1งหมายทางการเมือง 

ด7วยเหตุนี้ คำขอส1งผู7ร7ายข7ามแดนซึ่งตั้งอยู1บนความผิดดังกล1าว

ไม1สามารถได7ร ับการปฏิเสธเพราะเหตุผลดังกล1าวเพียง

เท1านั้น”409 

 

การอ;างความผิดทางการเมืองเพื่อปฏิเสธการส<งผู;ร;ายข;ามแดนเป_นเหตุผลที่ได;รับการยอมรับทั่วไป

ในทางระหว<างประเทศและมักมีการบรรจุข;อยกเว;นนี้ไว;ในสนธิสัญญาส<งผู;ร;ายข;ามแดนหรือกฎหมายภายในว<าด;วย

การส<งผู;ร;ายข;ามแดน และสนธิสัญญาต;นแบบว<าด;วยการส<งผู;ร;ายข;ามแดนก็ได;ระบุให;ความผิดทางการเมืองเป_น

ตัวอย<างของเหตุที ่ต;องกำหนดให;มีเพื ่อปฏิเสธการส<งผู ;ร ;ายข;ามแดนด;วย410 สำหรับประเทศไทยในเรื ่องน้ี 

พระราชบัญญัติส<งผู;ร;ายข;ามแดน พ.ศ. 2551 มาตรา 9(1) ได;ระบุชัดเจนว<ารัฐบาลไทยอาจพิจารณาส<งบุคคลข;าม

 
409 Supra Note 13, CED, Art. 13(1) 

“1. For the purposes of extradition between States Parties, the offence of enforced disappearance shall not be regarded 

as a political offence or as an offence connected with a political offence or as an offence inspired by political motives. Accordingly, 

a request for extradition based on such an offence may not be refused on these grounds alone.” 
410 Supra Note 377, Model Treaty, Art. 3(a). 
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แดนเพื่อการฟLองร;องหรือรับโทษตามคำพิพากษาของศาลในความผิดทางอาญา ซึ่งอยู<ภายใต;อำนาจดำเนินคดีของ

ประเทศผู;ร;องขอให;แก<ประเทศนั้น ๆ ตามคำร;องขอได; “กรณีเป_นความผิดที่จะส<งผู;ร;ายข;ามแดนได; และไม<เข;า

ลักษณะต;องห;ามตามกฎหมายไทยหรือมิใช<ความผิดท่ีมีลักษณะทางการเมืองหรือเป_นความผิดทางทหาร”411 

อย<างไรก็ดี สนธิสัญญาต;นแบบว<าด;วยการส<งผู;ร;ายข;ามแดนก็ได;ระบุเพิ่มเติมว<าเหตุความผิดทาง

การเมืองจะไม<สามารถนำมาใช;เป_นข;อยกเว;นเพื่อปฏิเสธการส<งผู;ร;ายข;ามแดนได; หากรัฐนั้นมีพันธกรณีภายใต;

อนุสัญญาพหุภาคีอ่ืน412 ดังน้ัน ในกรณีการกระทำให;บุคคลสูญหาย อนุสัญญา CED จึงได;กำหนดชัดเจนว<าความผิด

ฐานการกระทำให;บุคคลสูญหายจะไม<ถือเป_นความผิดทางการเมือง หรือเกี่ยวข;องกับความผิดทางการเมือง หรือ

ความผิดที่กระทำเพราะจุดมุ<งหมายทางการเมือง เพื่อวัตถุประสงค,ของการส<งผู;ร;ายข;ามแดนระหว<างรัฐภาคี จึง

ส<งผลให;รัฐภาคีผู;รับคำร;องขอไม<อาจปฏิเสธการส<งผู;ร;ายข;ามแดนด;วยเหตุความผิดทางการเมืองได; ทั้งนี้ เพื่อเป_น

การขจัดอุปสรรคในการดำเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญา413 

5.1.4.2 การยกเว.นเง่ือนไขวcาการกระทำความผิดต.องได.เกิดข้ึนในอาณาเขตของรัฐ 

อนุสัญญา CAT ได;กำหนดให;รัฐภาคีไม<อาจปฏิเสธการส<งผู;ร;ายข;ามแดนด;วยเหตุที่รัฐผู;รับคำร;องขอ

มีเงื่อนไขที่กำหนดว<าการกระทำความผิดต;องได;เกิดขึ้นไม<ว<าทั้งหมดหรือบางส<วนในอาณาเขตของรัฐผู;รับคำร;อง 

ดังน้ี  

CAT CED 

ข7อ 8(4) 

“4. เพื ่อความมุ 1งประสงค�ของการส1งผู 7ร 7ายข7ามแดน

ระหว1างรัฐภาคีทั้งปวง ให7ถือเสมือนว1าความผิดเช1นว1า มิได7

เพียงแต1กระทำ ณ ที่ซึ่งความผิดนั้นเกิดเท1านั้น แต1ได7กระทำใน

อาณาเขตของรัฐซึ่งมีพันธกรณีที่จะต7องทำให7ตนมีเขตอำนาจ

เหนือการกระทำความผิดนั้น ตามข7อ 5 วรรค 1 ด7วย”414 

ไม1มีข7อบทในเรื่องนี ้ 

 

 
411 Supra Note 375, พระราชบัญญัติส�งผูFรFายขFามแดน พ.ศ. 2551, มาตรา 9(1). 
412 Supra Note 377, Model Treaty, Art. 3(a). 
413 Geoff Gilbert, “Transnational Fugitive Offenders in International Law, Extradition and Other Mechanisms, (The Hague, 

1998), p. 27. 
414 Supra Note 12, CAT, Art. 8(4). 

“4. Such offences shall be treated, for the purpose of extradition between States Parties, as if they had been committed 

not only in the place in which they occurred but also in the territories of the States required to establish their jurisdiction in 

accordance with article 5, paragraph 1.” 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ2 “บทบัญญัติทางกฎหมายเพื่อการป@องกนัและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหFบุคคลสญูหาย” สถาบันพระปกเกลFา 

 

 116 

เน่ืองจากรัฐบางรัฐได;นำหลักดินแดน (Territoriality Principle) มาเป_นส<วนหน่ึงของเงื่อนไขในการ

พิจารณาส<งผู;ร;ายข;ามแดน ประกอบกับสนธิสัญญาต;นแบบว<าด;วยการส<งผู;ร;ายข;ามแดนก็ได;รับรองว<ารัฐผู;รับคำร;อง

ขออาจปฏิเสธการส<งผู;ร;ายข;ามแดนได; หากปรากฏว<าการกระทำความผิดนั้นไม<ได;กระทำขึ้นไม<ว<าบางส<วนหรือ

ทั้งหมดภายในอาณาเขตของรัฐผู;รับคำร;องขอ415 ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกและเป_นการขจัดอุปสรรคในการ

ส<งผู;ร;ายข;ามแดนอันเกิดขึ้นจากเงื่อนไขนี้ อนุสัญญา CAT จึงได;กำหนดให;การกระทำความผิดนั้น นอกจากจะได;

กระทำข้ึน ณ สถานท่ีจริงแล;ว ยังถือว<าได;กระทำข้ึนในอาณาเขตของรัฐซ่ึงมีพันธกรณีท่ีจะต;องทำให;ตนมีเขตอำนาจ

เหนือการกระทำความผิดนั้นด;วย เพื่อให;เงื่อนไขนี้ไม<เป_นอุปสรรคในการส<งผู;ร;ายข;ามแดนระหว<างรัฐภาคีอนุสัญญา 

CAT416 

 

5.2 การดำเนินมาตรการใหFความชAวยเหลือกันและกันระหวAางรัฐภาค ี

การดำเนินมาตรการช<วยเหลือกันและกันระหว<างรัฐภาคี มีวัตถุประสงค,ที่มุ<งเสริมสร;างการดำเนินการเพ่ือ

ปLองกันการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหายให;มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด;วยผู;ร<างฯ ตระหนักดีว<าการ

ดำเนินการโดยรัฐใดรัฐหนึ่งอาจไม<เพียงพอที่จะปLองกันการกระทำผิดหรือคุ;มครองผู;ที่ได;รับผลกระทบจากการ

กระทำผิดได;อย<างเต็มที่ ดังนั้น อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับจึงได;กำหนดให;รัฐภาคีมีพันธกรณีที่จะต;องดำเนินมาตรการให;

ความช<วยเหลือกันและกัน ดังน้ี 

(1) ความช<วยเหลือท่ีเก่ียวเน่ืองกับการดำเนินคดีอาญา 

(2) การแจ;งให;ทราบถึงการกักตัวบุคคล 

(3) การช<วยเหลือทางมนุษยธรรมให;แก<เหย่ือการบังคับให;หายสาบสูญ 

5.2.1 ความชcวยเหลือท่ีเก่ียวเน่ืองกับการดำเนินคดีอาญา 

อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ ได;กำหนดพันธกรณีให;รัฐภาคีต;องให;ความช<วยเหลือระหว<างกันที่เกี่ยวเนื่องกับการ

ดำเนินคดีอาญา ดังน้ี  

CAT CED 

ข7อ 9 

“1. รัฐภาคีทั้งปวงต7องเสนอมาตรการให7ความช1วยเหลือ

กันและกันให7มากที่สุดในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินคดี

อาญาที่เกี ่ยวกับความผิดที่อ7างถึงในข7อ 4 รวมทั้งการจัดส1ง

ข7อ 14 

“1. รัฐภาคีทั้งปวงต7องเสนอมาตรการให7ความช1วยเหลือ

กันและกันให7มากที่สุดในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินคดี

อาญาที่เกี่ยวกับความผิดฐานบังคับให7หายสาบสูญ รวมทั้งการ

 
415 Supra Note 377, Model Treaty, Art. 4(e). 
416 Supra Note 141, CAT Handbook, p. 140. 
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พยานหลักฐานทั ้งปวงที ่ตนมีอยู 1เท1าที ่จำเป�นสำหรับการ

ดำเนินคดีนั้นให7ด7วย 

2. รัฐภาคีทั้งปวงต7องปฏิบัติตามพันธกรณีของตนตาม

วรรค 1 ของข7อนี ้โดยสอดคล7องกับสนธิสัญญาว1าด7วยการ

ช1วยเหลือซึ่งกันและกันทางการศาลที่อาจมีอยู1ระหว1างกัน”417 

จัดส1งพยานหลักฐานทั้งปวงที่ตนมีอยู1เท1าที่จำเป�นสำหรับการ

ดำเนินคดีนั้นให7ด7วย 

2. ความช1วยเหลือดังกล1าวจะต7องเป�นไปตามเงื่อนไขที่

บัญญัติภายใต7กฎหมายภายในของรัฐที่ได7รับการร7องขอ หรือ

สนธิสัญญาว1าด7วยการช1วยเหลือซึ่งกันและกันทางการศาลที่

อาจมีอยู 1ระหว1างกัน โดยเฉพาะอย1างยิ ่งรวมถึงเงื ่อนไขที่

เกี่ยวข7องกับเหตุผลที่รัฐภาคีที่ได7รับการร7องขออาจปฏิเสธที่จะ

ให7ความร1วมมือทางกฎหมายหรืออาจตั ้งเงื ่อนไขในการให7

ความร1วมมือ”418 

 

ความช<วยเหลือที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินคดีอาญา (Mutual Legal Assistance) เป_นสิ่งจำเป_นอย<างยิ่งใน

กรณีที่การกระทำผิดมีจุดเกาะเกี่ยวตั้งแต< 2 รัฐขึ้นไป เช<น กรณีที่การทรมานหรือการกระทำให;บุคคลสูญหายได;

เกิดขึ้นในอาณาเขตของรัฐหนึ่งแต<พบตัวผู;กระทำผิดในอีกรัฐหนึ่ง หากในกรณีนี้รัฐที่พบตัวผู;กระทำความผิดไม<ได;

รับคำร;องขอให;ส<งผู;ร;ายข;ามแดนหรือได;ปฏิเสธการส<งผู;ร;ายข;ามแดน รัฐนั้นมีพันธกรณีที่จะต;องดำเนินคดีอาญาเอง

ตามหลัก Aut Dedere Aut Iudicare419  

อย<างไรก็ดี การดำเนินคดีโดยรัฐที่การกระทำผิดมิได;เกิดขึ้นในอาณาเขตของตนย<อมประสบปeญหาในทาง

ปฏิบัติหลายประการ ไม<ว<าจะเป_นการแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐาน ตลอดจนการรวบรวมเอกสารและข;อมูล

อื่นที่จำเป_น420 ดังนั้น อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับจึงกำหนดพันธกรณีให;รัฐภาคีต;องให;ความช<วยเหลือระหว<างกันท่ี

เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินคดีอาญา โดยที่รัฐภาคีจะต;อง “เสนอมาตรการให;ความช<วยเหลือกันและกันให;มากที่สุด” 

 
417 Supra Note 12, CAT, Art. 9 

“1. States Parties shall afford one another the greatest measure of assistance in connection with criminal proceedings 

brought in respect of any of the offences referred to in article 4, including the supply of all evidence at their disposal necessary 

for the proceedings.  

2. States Parties shall carry out their obligations under paragraph I of this article in conformity with any treaties on mutual 

judicial assistance that may exist between them.” 
418 Supra Note 13, CED, Art. 14 

“1. States Parties shall afford one another the greatest measure of mutual legal assistance in connection with criminal 

proceedings brought in respect of an offence of enforced disappearance, including the supply of all evidence at their disposal 

that is necessary for the proceedings.  

2. Such mutual legal assistance shall be subject to the conditions provided for by the domestic law of the requested 

State Party or by applicable treaties on mutual legal assistance, including, in particular, the conditions in relation to the grounds 

upon which the requested State Party may refuse to grant mutual legal assistance or may make it subject to conditions.” 
419 โปรดดหูัวขFอ 4.1.3. 
420 Supra Note 141, CAT Handbook, p. 140. 
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ซึ่งมาจากคำภาษาอังกฤษว<า “afford one another the greatest measure of assistance” ซึ่งสามารถสื่อได;

ว<ารัฐภาคีจะต;องทำทุกวิถีทางที่จะไม<ทำให;กฎเกณฑ,หรือกฎหมายภายในของตนเป_นอุปสรรคในการให;ความ

ช<วยเหลือหรือส<งผลให;ความช<วยเหลือแทบจะเป_นไปไม<ได;เลย (Virtually Impossible)421 ตัวอย<างของการให;

ความช<วยเหลือที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินคดีอาญา เช<น การขอให;ช<วยสืบพยานในเบื้องต;น และการขอให;ช<วย

รวบรวมและส<งพยานหลักฐานมาให; 

นอกจากน้ี อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับได;กำหนดเพิ่มเติมว<า ในกรณีที่รัฐผู;รับคำร;องขอกับรัฐผู;ร;องขอมีสนธิสัญญา

ว<าด;วยความช<วยเหลือที ่เกี ่ยวเนื ่องกับการดำเนินคดีอาญาระหว<างกันอยู <แล;ว ให;คำนึงถึงพันธกรณีภายใต;

สนธิสัญญาเช<นว<านั้นก<อน โดยการดำเนินการให;ความช<วยเหลือใด ๆ ก็ต;องเคารพบทบัญญัติภายใต;สนธิสัญญา

ดังกล<าวด;วย ท้ังน้ี อนุสัญญา CED ได;ระบุเพ่ิมเติมให;ชัดเจนข้ึนว<าบทบัญญัติท่ีต;องเคารพน้ันรวมถึงเงื่อนไขหรือเหตุ

ในการปฏิเสธ (Grounds for Refusal) ที่จะให;ความร<วมมือด;วย แม;ว<าผู;ร<างฯ จะตระหนักดีว<า เหตุในการปฏิเสธ

นั้นอาจรวมถึงเหตุผลด;านการธำรงไว;ซึ่งอธิปไตย ความมั่นคงและความสงบเรียบร;อยของสังคม หรือจากเหตุอื่นใด

ก็ได;422 ซ่ึงอาจเป�ดช<องให;บางรัฐสามารถไม<ปฏิบัติตามพันธกรณีในเร่ืองน้ีได; 

5.2.2 การแจ.งให.ทราบถึงการคุมขังผู.ถูกกลcาวหาวcากระทำผิด 

เฉพาะอนุสัญญา CAT ได;กำหนดพันธกรณีให;รัฐภาคีต;องแจ;งรัฐภาคีอื่นท่ีมีเขตอำนาจเหนือความผิดว<าตนได;

ทำการคุมขังบุคคลผู;ถูกกล<าวหาว<ากระทำผิด ดังน้ี 

CAT CED 

ข7อ 6(4) 

“4. เมื่อรัฐใดรัฐหนึ่งได7นำตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปขังไว7

ตามข7อนี้ ให7รัฐนั้นแจ7งให7บรรดารัฐที่อ7างถึงในข7อ 5 วรรค 1 

ทราบโดยทันที ถึงข7อเท็จจริงที่ว1าบุคคลเช1นว1าตกอยู1ภายใต7

การคุมขังและเกี่ยวกับพฤติการณ�แวดล7อมทั้งปวง ที่ทำให7ต7อง

กักตัวบุคคลนั้นไว7 ให7รัฐซึ่งทำการไต1สวนเบื้องต7นที่ระบุไว7ใน

วรรค 2 ของข7อนี้ รายงานผลการไต1สวนของตนให7รัฐดังกล1าว

ทราบโดยพลันและให7ระบุด7วยว1าตนตั้งใจที่จะใช7เขตอำนาจนั้น

หรือไม1”423 

ไม1มีข7อบทในเรื่องนี ้ 

 
421 Ibid, CAT Handbook, p. 141. 
422 Supra Note 294, para. 113. 
423 Supra Note 12, CAT, Art. 6(4) 

“4. When a State, pursuant to this article, has taken a person into custody, it shall immediately notify the States referred 

to in article 5, paragraph 1, of the fact that such person is in custody and of the circumstances which warrant his detention. The 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ2 “บทบัญญัติทางกฎหมายเพื่อการป@องกนัและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหFบุคคลสญูหาย” สถาบันพระปกเกลFา 

 

 119 

ประเด็นนี้เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการในการพิจารณาข;อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดในกรณีที่พบตัวผู;ถูก

กล<าวหาว<าได;กระทำผิดในอาณาเขตของรัฐ ดังนั้น เมื่อรัฐที่พบตัวบุคคลดังกล<าวได;นำตัวบุคคลนั้นไปคุมขังไว;

ระหว<างที่ดำเนินการไต<สวนเบื้องต;น รัฐนั้นมีพันธกรณีที่จะต;องแจ;งรัฐภาคีอื่นที่มีเขตอำนาจเหนือความผิดเช<นกัน 

ไม<ว<าจะเป_นรัฐที่การกระทำผิดได;เกิดขึ้นในอาณาเขตของรัฐนั้น หรือรัฐที่ผู ;ถูกกล<าวหาเป_นคนชาติ หรือรัฐท่ี

ผู;เสียหายเป_นคนชาติเพื่อให;ทราบโดยพลัน และในการแจ;งนั้นรัฐที่ดำเนินการคุมขังบุคคลดังกล<าวจะต;องระบุให;

ชัดเจนด;วยว<าตั้งใจจะใช;เขตอำนาจหรือไม< ทั้งนี้ เพื่อให;รัฐภาคีอื่นที่มีเขตอำนาจเหนือความผิดเช<นกันทราบข;อมูล

ความเป_นมาและความคืบหน;า ตลอดจนพิจารณาว<าจะมีคำร;องมายังรัฐที่ดำเนินการคุมขังบุคคลดังกล<าวอยู<เพ่ือ

ขอให;ส<งตัวบุคคลน้ันเป_นผู;ร;ายข;ามแดนหรือไม<424 

5.2.3 การชcวยเหลือด.านมนุษยธรรมให.แกcเหย่ือการกระทำให.บุคคลสูญหาย 

เฉพาะอนุสัญญา CED ได;กำหนดพันธกรณีให;รัฐภาคีต;องร<วมมือในการช<วยเหลือด;านมนุษยธรรมให;แก<เหย่ือ

การกระทำให;บุคคลสูญหาย ดังน้ี 

CAT CED 

ไม1มีข7อบทในเรื่องนี ้ ข7อ 15 

“รัฐภาคีต1าง ๆ ต7องร1วมมือกันและให7ความช1วยเหลือ

ต1างตอบแทนให7มากที่สุด เพื่อช1วยเหลือเหยื่อการบังคับให7หาย

สาบสูญ และในการค7นหา ระบุตำแหน1งและปลดปล1อยผู7ที่

หายสาบสูญ ตลอดจนการขุดศพและระบุตัวบุคคลและส1งคืน

ซากศพ ในกรณีที่บุคคลดังกล1าวเสียชีวิตแล7ว”425 

 

อนุสัญญา CED กำหนดให;รัฐภาคีต;องการร<วมมือและให;ความช<วยเหลือต<างตอบแทนกันระหว<างรัฐภาคีเพ่ือ

เพื่อการค;นหา ระบุตำแหน<งที่อยู < และปล<อยตัวบุคคลที่ถูกกระทำให;สูญหาย ทั้งนี ้ การดำเนินการตามข;อน้ี

สอดคล;องกับพันธกรณีที่รัฐต;องดำเนินการเพื่อประโยชน,ของรัฐเองตามข;อ 24(3) และพันธกรณีในเรื่องเดียวกัน

สำหรับกรณีเหย่ือการกระทำให;บุคคลสูญหายท่ีเป_นเด็กตามข;อ 25(3) 

 
State which makes the preliminary inquiry contemplated in paragraph 2 of this article shall promptly report its findings to the said 

States and shall indicate whether it intends to exercise jurisdiction.” 
424 Supra Note 141, CAT Handbook, p. 135. 
425 Supra Note 13, CED, Art. 15 

“States Parties shall cooperate with each other and shall afford one another the greatest measure of mutual assistance 

with a view to assisting victims of enforced disappearance, and in searching for, locating and releasing disappeared persons and, 

in the event of death, in exhuming and identifying them and returning their remains.” 
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5.3 พันธกรณีอื่น ๆ เพื่อเติมเต็มใหFการคุFมครองสิทธิมนุษยชนภายใตFอนุสญัญานี้สมบูรณ)ยิ่งขึ้น 

ดังที่ได;กล<าวมาแล;วในหัวข;อ 2.1.1.3 รัฐภาคีอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับมีพันธกรณีในการเติมเต็มการอุปโภคสิทธิ

มนุษยชนที่ได;รับการรับรองภายใต;อนุสัญญา กล<าวคือ สิทธิที่จะไม<ถูกทรมานและถูกกระทำให;สูญหาย ให;ได;

สมบูรณ,ยิ่งขึ้น แนวทางหนึ่งที่สามารถดำเนินการเพื่อให;สามารถบรรลุวัตถุประสงค,ดังกล<าวได; คือ การสร;างความ

ตระหนักรู;ในแง<ของการคุ;มครองสิทธิมนุษยชนและการไม<กระทำผิดเอง และการเพิ่มศักยภาพของเจ;าพนักงานของ

รัฐในการปLองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย ด;วยเหตุน้ี อนุสัญญาท้ัง 2 ฉบับ จึงได;

ระบุพันธกรณีเพ่ิมเติมเพ่ือเติมเต็มให;การคุ;มครองสิทธิมนุษยชนภายใต;อนุสัญญาน้ีสมบูรณ,ย่ิงข้ึน ดังน้ี 

(1) การทบทวนแนวปฏิบัติของรัฐเพ่ือปLองกันมิให;เจ;าพนักงานของรัฐกระทำความผิด 

(2) การฝ�กอบรมบุคลากรท่ีเก่ียวข;อง 

(3) การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ;าพนักงานของรัฐ 

5.3.1 การทบทวนแนวปฏิบัติของรัฐเพ่ือปmองกันมิให.เจ.าพนักงานของรัฐกระทำความผิด 

อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ กำหนดให;รัฐภาคีมีการดำเนินการเพื่อทบทวนแนวปฏิบัติต<าง ๆ ของรัฐเพื่อปLองกันมิ

ให;เจ;าพนักงานของรัฐกระทำความผิด ดังน้ี 

CAT CED 

ข7อ 11 

“ให7รัฐภาคีแต1ละรัฐพิจารณาทบทวนอย1างเป�นระบบ

สำหรับกฎเกณฑ� คำสั่ง วิธีการและแนวทางปฏิบัติในการไต1

สวน ตลอดจนการจัดระเบียบทั้งปวงสำหรับการควบคุมและ

การประติบัติต1อบุคคลที่ตกอยู1ใต7ภาวะของการจับ การกักขัง 

และการจำคุกไม1ว1าในรูปแบบใด ในอาณาเขตที่อยู1ภายใต7เขต

อำนาจของตน เพื่อที่จะป�องกันมิให7เกิดมีกรณีการทรมานใด

ขึ้น”426 

ข7อ 23(3) 

“ให7รัฐภาคีแต1ละรัฐดำเนินมาตรการที่จำเป�นที่จะรับรอง

ว1าบุคคลที่ระบุไว7ในวรรค 1 ของข7อนี้ ผู7ซึ่งมีเหตุผลในการเชื่อ

ว1ามีการบังคับให7หายสาบสูญหรือมีการวางแผนในเรื ่อง

ดังกล1าว สามารถรายงานต1อผู7บังคับบัญชา และหากจำเป�น 

รายงานแก1เจ7าพนักงานหรือองค�กรที่เหมาะสมที่มีอำนาจใน

การทบทวนหรือเยียวยา”427 

 

 
426 Supra Note 12, CAT, Art. 11 

“Each State Party shall keep under systematic review interrogation rules, instructions, methods and practices as well as 

arrangements for the custody and treatment of persons subjected to any form of arrest, detention or imprisonment in any territory 

under its jurisdiction, with a view to preventing any cases of torture.” 
427 Supra Note 13, CED, Art. 23(3) 

“3. Each State Party shall take the necessary measures to ensure that the persons referred to in paragraph 1 of this article 

who have reason to believe that an enforced disappearance has occurred or is planned report the matter to their superiors and, 

where necessary, to the appropriate authorities or bodies vested with powers of review or remedy.” 
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ในการทบทวนแนวปฏิบัติของรัฐ อนุสัญญา CAT เน;นที่การปรับปรุงและพัฒนาแนวปฏิบัติในการไต<สวนซ่ึง

สอดคล;องกับคำจำกัดความ “การทรมาน” เพราะโดยส<วนใหญ<แล;ว การทรมานมักเกิดขึ้นระหว<างการไต<สวนโดย

เจ;าพนักงานของรัฐเพ่ือความมุ<งประสงค,ท่ีจะให;ได;มาซ่ึงข;อมูลหรือคำสารภาพจากบุคคลท่ีถูกทรมาน428 ท้ังน้ี การท่ี

อนุสัญญา CAT กำหนดให;รัฐภาคีจะต;องดำเนินการ “ทบทวนอย<างเป_นระบบ” ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษคำว<า 

“systematic review” เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการไต<สวนก็เพื่อให;รัฐภาคีจะต;องดำเนินการดังกล<าวอย<างจริงจัง 

ดังนั้น การดำเนินการที่เพียงแค<ออกกฎและคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการไต<สวนที่ห;ามการกระทำทรมานหรือการประติบัติ

อย<างโหดร;าย ไร;มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีจึงไม<เพียงพอ หากแต<รัฐภาคีจะต;องจัดให;การติดตามการดำเนินการ

ให;เป_นไปตามกฎและคำส่ังเช<นว<าด;วย และหากพบการกระทำผิด รัฐจะต;องมีมาตรการ กลไกและข้ันตอนเพ่ือแก;ไข

กฎและคำส่ังเช<นว<าอย<างเป_นระบบในอนาคตด;วย429  

ในขณะที่อนุสัญญา CED เน;นที่การปรับปรุงและพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนให;เจ;าพนักงานของรัฐที่พบ

หรือได;รับรายงานข;อเท็จจริงและพิจารณาแล;วเห็นว<ามีเหตุอันควรเชื่อได;ว<ามีการกระทำให;บุคคลสูญหายเกิดข้ึน 

สามารถรายงานต<อผู;บังคับบัญชาได; เพราะโดยส<วนใหญ<แล;ว การกระทำให;บุคคลสูญหายมักเกิดข้ึนจากการกระทำ

ของผู;บังคับบัญชาที่อยู<ในสายการบังคับบัญชาที่สูงกว<าของเจ;าพนักงานของรัฐที่มีข;อมูล ดังนั้น อนุสัญญา CED จึง

ได;กำหนดให;รัฐภาคีจะต;องดำเนินมาตรการที่จำเป_นในการสร;างหลักประกันและความคุ;มครองให;แก<เจ;าพนักงาน

ของรัฐภายหลังจากที่ได;มีการรายงานข;อมูลต<อผู;บังคับบัญชาหรือองค,กรที่มีอำนาจ เพื่อสร;างความมั่นใจและ

สนับสนุนให;เจ;าพนักงานของรัฐผู;นั้นตัดสินใจที่จะรายงานมูล เพื่อให;การปLองกันและปราบปรามการกระทำให;

บุคคลสูญหายมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน430 

5.3.2 การฝ~กอบรมบุคลากรท่ีเก่ียวข.อง 

อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ กำหนดให;รัฐภาคีมีการดำเนินการเพื่อฝ�กอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข;อง เพื่อส<งเสริมให;เกิด

ความรู;ความเข;าใจและมีการดำเนินมาตรการท่ีถูกต;องและสอดคล;องกับพันธกรณีภายใต;อนุสัญญา ดังน้ี 

CAT CED 

ข7อ 10 

“1. ร ัฐภาคีแต1ละรัฐต7องประกันว1า การศึกษาและ

ข7อสนเทศเกี ่ยวกับการห7ามการทรมานเข7าไปบรรจุอย1าง

สมบูรณ�ในหลักสูตรการฝ¥กอบรมบุคลากรที่มีหน7าที่บังคับใช7

กฎหมาย ทั้งที่เป�นพลเรือนหรือทหาร พนักงานทางการแพทย� 

เจ7าหน7าที ่ของรัฐและบุคคลอื ่น ๆ ที ่อาจเกี ่ยวข7องกับการ

ข7อ 23(1), 23(2) 

“รัฐภาคีแต1ละรัฐต7องประกันว1า การฝ¥กอบรมบุคลากรที่

มีหน7าที่บังคับใช7กฎหมาย ข7าราชการ เจ7าหน7าที่ทหารและ

แพทย� เจ7าหน7าที่ของรัฐและบุคคลอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข7องกับ

การควบคุมตัว หรือการปฏิบัติต1อบุคคลที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ

 
428 Supra Note 141, CAT Handbook, p. 143. 
429 Ibid, CAT Handbook, p. 144. 
430 Supra Note 15, p. 265. 
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ควบคุมตัว การสอบสวน หรือการประติบัติต1อป�จเจกบุคคลที่

ตกอยู1ภายใต7ภาวะของการถูกจับ การกักขัง หรือการจำคุก ไม1

ว1าจะในรูปแบบใด 

2. ให7รัฐภาคีแต1ละรัฐนำข7อห7ามนี ้เข7าไปบรรจุอยู 1ใน

กฎเกณฑ�หรือคำสั่งที่ออกมาเกี่ยวกับหน7าที่และภารกิจของ

บุคคลเช1นว1า”431 

นั ้น จะรวมถึงการให7การศึกษาและข7อสนเทศที่จำเป�นและ

เกี่ยวข7องกับข7อบทของอนุสัญญานี้ เพื่อที่จะ 

(a) ป�องกันมิให7เจ7าหน7าที่เหล1านั้นมีส1วนร1วมกับการบังคับให7

หายสาบสูญ 

(b) เน7นย้ำความสำคัญของการป�องกันและการสืบสวนการ

บังคับให7หายสาบสูญ 

(c) ประกันความจำเป�นอย1างเร1งด1วนในการแก7ไขคดีการ

บังคับให7หายสาบสูญ 

2. รัฐภาคีแต1ละรัฐต7องประกันว1าจะห7ามมิให7มีคำสั่งหรือ

การสั่งการใด ๆ ที่อนุญาต ให7อำนาจ หรือส1งเสริมการบังคับให7

หายสาบสูญ และรัฐภาคีแต1ละรัฐต7องประกันว1าบุคคลที่ปฏิเสธ

ที่จะเชื่อฟ�งคำสั่งเช1นว1าจะไม1ถูกลงโทษ”432 

 

อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ ให;ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อฝ�กอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข;องเป_นอย<างมาก 

เพราะเป_นวิธีการท่ีสามารถช<วยลดการกระทำผิดลงได;ในระยะยาวหากบุคลากรท่ีเก่ียวข;องมีความรู;ความเข;าใจและ

มีการดำเนินมาตรการที่ถูกต;องและสอดคล;องกับพันธกรณีภายใต;อนุสัญญา433 โดยกำหนดให;รัฐภาคีจะต;องบรรจุ

เนื้อหาและสาระสำคัญของพันธกรณีภายใต;อนุสัญญาเข;าไปในการศึกษาและการฝ�กอบรมของบุคลากรที่เกี่ยวข;อง 

ไม<ว<าจะเป_นเจ;าพนักงานของรัฐที่บังคับใช;กฎหมาย หน<วยข<าวกรอง พัศดี ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย,และ

บุคลากรที่เกี่ยวข;องกับกระบวนการยุติธรรม โดยเน;นไปที่แนวปฏิบัติในการไต<สวน การสืบสวน และการคุมขังหรือ

 
431 Supra Note 12, CAT, Art. 10 

“1. Each State Party shall ensure that education and information regarding the prohibition against torture are fully included 

in the training of law enforcement personnel, civil or military, medical personnel, public officials and other persons who may be 

involved in the custody, interrogation or treatment of any individual subjected to any form of arrest, detention or imprisonment.  

2. Each State Party shall include this prohibition in the rules or instructions issued in regard to the duties and functions of 

any such person.” 
432 Supra Note 13, CED, Art. 23(1), 23(2) 

“1. Each State Party shall ensure that the training of law enforcement personnel, civil or military, medical personnel, 

public officials and other persons who may be involved in the custody or treatment of any person deprived of liberty includes 

the necessary education and information regarding the relevant provisions of this Convention, in order to:  

(a) Prevent the involvement of such officials in enforced disappearances;  

(b) Emphasize the importance of prevention and investigations in relation to enforced disappearances;  

(c) Ensure that the urgent need to resolve cases of enforced disappearance is recognized.  

2. Each State Party shall ensure that orders or instructions prescribing, authorizing or encouraging enforced disappearance 

are prohibited. Each State Party shall guarantee that a person who refuses to obey such an order will not be punished.” 
433 Supra Note 141, CAT Handbook, p. 142. 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ2 “บทบัญญัติทางกฎหมายเพื่อการป@องกนัและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหFบุคคลสญูหาย” สถาบันพระปกเกลFา 

 

 123 

การลิดรอนเสรีภาพของบุคคล434 อย<างไรก็ดี การที่อนุสัญญา CAT ใช;คำว<า “ถูกบรรจุอย<างสมบูรณ,” ซึ่งมาจากคำ

ภาษาอังกฤษว<า “fully included” และอนุสัญญา CED ใช;คำว<า “การศึกษาและข;อสนเทศที่จำเป_น” ซึ่งมาจาก

คำภาษาอังกฤษว<า “necessary education and information” ก็เพื ่อเป_นการเน;นย้ำว<ารัฐภาคีจะต;องไม<

ดำเนินการในเรื่องนี้ในลักษณะเชิงรูปแบบ (Formality) หรืออย<างรวบรัด (Brevity) เท<านั้น แต<จะต;องดำเนินการ

อย<างสม่ำเสมอและอาจขยายไปถึงการฝ�กอบรมบุคคลที่ไม<ใช<บุคลากรของรัฐด;วย เช<น องค,กรที่มิใช<รัฐ (NGOs)435 

นอกจากนี้ เนื้อหาที่จะถูกบรรจุและสอดแทรกในคู<มือการฝ�กอบรมควรจะต;องครอบคลุมไปถึงความร<วมมือต<าง ๆ 

ในทางระหว<างประเทศเกี่ยวกับการปLองกันและปราบปรามการกระทำผิด รวมไปถึงหลักการชี้แนะและแนวปฏิบัติ

ในทางระหว<างประเทศที่สหประชาชาติรับรองและในต<างประเทศ436 เป_นต;นว<า จรรยาบรรณของเจ;าพนักงานของ

ร ัฐผ ู ;บ ั งค ับใช ;กฎหมาย (Code of Conduct for Law Enforcement Officials)437 และหล ักการเก ี ่ยวกับ

จรรยาบรรณทางการแพทย, (Principles of Medical Ethics)438 

เพื่อให;เกิดความชัดเจนว<าในการออกกฎเกณฑ,หรือคำสั่งเกี่ยวกับหน;าที่และภารกิจของเจ;าพนักงานของรัฐ

จะต;องไม<มีส<วนใดท่ีขัดหรือละเมิดพันธกรณีภายใต;อนุสัญญาเลย อนุสัญญาท้ัง 2 ฉบับ จึงกำหนดให;รัฐจะต;องบรรจุ

ข;อห;ามเข;าไปในกฎเกณฑ,หรือคำส่ังเช<นว<า โดยการบรรจุจะต;องเป_นไปในลักษณะท่ีชัดเจน (Unequivocal) และลง

รายละเอียด และไม<ใช<เป_นเพียงการบรรจุในอารัมภบทอย<างกว;าง ๆ เท<านั้น439 เพื่อให;ผู;บังคับบัญชาและเจ;า

พนักงานของรัฐทุกคนทราบหน;าที่ของตนอย<างชัดเจนอันจะช<วยปLองกันมิให;มีการออกคำสั่งที่ขัดหรือละเมิด

พันธกรณีภายใต;อนุสัญญา นอกจากนี้ อนุสัญญา CED ยังได;กำหนดเพิ่มเติมว<า ในกรณีที่ผู;บังคับบัญชาออกคำสั่งท่ี

ขัดหรือละเมิดพันธกรณีภายใต;อนุสัญญา รัฐภาคีจะต;องรับรองแก<ผู;ที่อยู<ใต;บังคับบัญชาว<าตนมีหน;าที่ที่จะปฏิเสธ

การปฏิบัติตามคำสั่งดังกล<าว และจะต;องประกันว<าบุคคลที่ปฏิเสธที่จะเชื่อฟeงคำสั่งเช<นว<าจะไม<ถูกลงโทษใน

ภายหลัง440 

5.3.3 การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ.าพนักงานของรัฐ 

เฉพาะอนุสัญญา CED กำหนดให;รัฐภาคีมีการดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ;า

พนักงานของรัฐ เพ่ือส<งเสริมให;การดำเนินมาตรการภายใต;อนุสัญญามีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ดังน้ี  

 

 
434 Supra Note 191, para. 101. 
435 Supra Note 196, p. 397, para. 23. 
436 Supra Note 141, CAT Handbook, p. 142. 
437 Supra Note 116. 
438 Supra Note 117. 
439 Supra Note 141, CAT Handbook, p. 143. 
440 Supra Note 297, para. 80. 
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CAT CED 

ไม1มีข7อบทในเรื่องนี ้ ข7อ 12(3) 

“ให7รัฐภาคีแต1ละรัฐต7องประกันว1าเจ7าพนักงานที่อ7างถึง

ในวรรค 1 ของข7อนี ้

(a) มีอำนาจและทรัพยากรที่จำเป�นที่จะดำเนินการสืบสวน

อย1างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสามารถเข7าถึงเอกสารและ

ข7อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข7องกับการสืบสวน 

(b) สามารถเข7าถึงสถานที่กักขังหรือสถานที่ใด ๆ ที่มีเหตุอัน

ควรเชื่อได7ว1าบุคคลที่หายสาบสูญอาจอยู1 ณ ที่นั้น โดยได7รับ

การอนุญาตล1วงหน7าจากศาลซึ่งต7องดำเนินการอนุญาตโดย

พลัน”441 

 

การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ;าพนักงานของรัฐเป_นเครื่องมือที่สำคัญและเป_นประโยชน,

อย<างยิ่งในการเติมเต็มให;การอุปโภคสิทธิมนุษยชนที่ได;รับการรับรองภายใต;อนุสัญญาสมบูรณ,ยิ่งขึ้น เพื่อที่เจ;า

พนักงานของรัฐจะได;มีเครื่องมือที่จำเป_นและเพียงพอใจการดำเนินมาตรการต<าง ๆ ที่อนุสัญญากำหนดได;อย<างมี

ประสิทธิภาพ442 อย<างไรก็ดี แม;การดำเนินมาตรการเพื่อการนี้จะสามารถกระทำได;ในรูปแบบที่หลากหลาย แต<

อนุสัญญา CED ได;กำหนดมาตรการ 2 ประการให;รัฐภาคีจะต;องประกันให;มี คือ ประการแรก ด;านอำนาจและ

ทรัพยากร (Powers and Resources) โดยรัฐภาคีจะต;องอำนวยความสะดวกให;เจ;าพนักงานของรัฐมีอำนาจและ

ทรัพยากรที่จำเป_นในการดำเนินการสืบสวน ซึ่งจะต;องรวมถึงการอำนวยความสะดวกในการเข;าถึงเอกสารและ

ข;อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข;องกับการสืบสวนนั้นด;วย และประการที่สอง ด;านการเข;าถึงสถานที่ (Access) โดยรัฐภาคี

จะต;องอำนวยความสะดวกให;เจ;าพนักงานของรัฐสามารถเข;าถึงสถานที่กักขังหรือสถานที่ใด ๆ ที่มีเหตุอันควรเช่ือ

ได;ว<าบุคคลท่ีถูกกระทำให;สูญหายอาจอยู<ที่นั่น และหากจะต;องได;รับการอนุญาตจากศาลก็จะต;องประกันว<าศาลจะ

ดำเนินการพิจารณาและอนุญาตโดยไม<ชักช;า  

 

 
441 Supra Note 13, CED, Art. 12(3) 

“3. Each State Party shall ensure that the authorities referred to in paragraph 1 of this article:  

(a) Have the necessary powers and resources to conduct the investigation effectively, including access to the 

documentation and other information relevant to their investigation;  

(b) Have access, if necessary with the prior authorization of a judicial authority, which shall rule promptly on the matter, 

to any place of detention or any other place where there are reasonable grounds to believe that the disappeared person may 

be present.” 
442 Supra Note 294, para. 170(c). 
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5.4 พันธกรณีอื่น ๆ เกีย่วกับการกระทำภายใตFอนุสัญญาฯ 

นอกจากพันธกรณีที่ได;กล<าวมาทั้งหมดแล;ว ยังปรากฏว<ามีพันธกรณีอีก 2 ประการที่อนุสัญญาแต<ละฉบับได;

กำหนดให;รัฐภาคีต;องดำเนินการ โดยแบ<งอธิบายได; ดังน้ี 

(1) การปLองกันมิให;มีการกระทำอื่นที่โหดร;าย ไร;มนุษยธรรม หรือการประติบัติ หรือการลงโทษท่ี

ย่ำยีศักด์ิศรีท่ีไม<ถึงกับเป_นการทรมาน 

(2) การรับรองการกระทำให;บุคคลสูญหายในฐานะท่ีเป_นอาชญากรรมต<อมนุษยชาติ 

5.4.1 การปmองกันมิให.มีการกระทำอ่ืนท่ีโหดร.าย ไร.มนุษยธรรม หรือการประติบัติ หรือการลงโทษท่ีย่ำ

ยีศักด์ิศรีท่ีไมcถึงกับเปfนการทรมาน 

เฉพาะอนุสัญญา CAT ได;กำหนดให;รัฐภาคีต;องดำเนินการเพื่อปLองกันมิให;มีการกระทำอื่นที่โหดร;าย ไร;

มนุษยธรรม หรือการประติบัติ หรือการลงโทษท่ีย่ำยีศักด์ิศรีท่ีไม<ถึงกับเป_นการทรมาน ดังน้ี 

CAT CED 

ข7อ 16 

“1. ให7รัฐภาคีแต1ละรัฐรับที่จะป�องกันมิให7มีการกระทำ

อื่นที่โหดร7าย ไร7มนุษยธรรม หรือการประติบัติ หรือการลงโทษ

ที่ย่ำยีศักดิ์ศรีที่ไม1ถึงกับเป�นการทรมานตามที่นิยามไว7ในข7อ 1 

เกิดขึ ้นในอาณาเขตภายใต7เขตอำนาจรัฐของตน เมื ่อการ

กระทำเช1นว1าได7กระทำโดย หรือด7วยการยุยง หรือความ

ยินยอม หรือความรู7เห็นเป�นใจของเจ7าหน7าที่ของรัฐหรือบุคคล

อื่นซึ ่งปฏิบัติหน7าที่ในตำแหน1งทางการ โดยเฉพาะอย1างยิ่ง 

พันธกรณีทั ้งปวงในข7อ 10 ข7อ 11 ข7อ 12 และข7อ 13 ให7

นำมาใช7บังคับ โดยการใช7แทนที่การกล1าวถึงการทรมาน หรือ

การกล1าวถึงการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที ่โหดร7าย ไร7

มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี 

2. บทบัญญัติต1าง ๆ ของอนุสัญญานี้ ไม1มีผลกระทบต1อ

บทบัญญัติทั้งปวงของตราสารระหว1างประเทศหรือกฎหมาย

ภายใน ที่ห7ามมิให7มีการประติบัติ หรือการลงโทษที่โหดร7าย ไร7

มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี หรือที่เกี่ยวกับการส1งผู7ร7ายข7าม

แดนหรือการขับไล1ออกนอกประเทศ”443 

ไม1มีข7อบทในเรื่องนี ้

 
443 Supra Note 12, CAT, Art. 16 

“1. Each State Party shall undertake to prevent in any territory under its jurisdiction other acts of cruel, inhuman or 

degrading treatment or punishment which do not amount to torture as defined in article I, when such acts are committed by or 
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แม;ชื่ออย<างเป_นทางการของอนุสัญญา CAT จะมีการกล<าวถึงการกระทำในลักษณะที่เป_นการกระทำอื่นท่ี

โหดร;าย ไร;มนุษยธรรม หรือการประติบัติ หรือการลงโทษที่ย่ำยีศักดิ์ศรีที่ไม<ถึงกับเป_นการทรมานด;วย แต<เนื่องจาก

ผู;ร<างฯ ประสบปeญหาในการให;คำจำกัดความและเห็นว<าเป_นไปไม<ได;ที่จะกำหนดคำจำกัดความคำว<า “การกระทำ

ในลักษณะที่เป_นการกระทำอื่นที่โหดร;าย ไร;มนุษยธรรม หรือการประติบัติ หรือการลงโทษที่ย่ำยีศักดิ์ศรีที่ไม<ถึงกับ

เป_นการทรมาน” ในลักษณะที่ครบถ;วน ชัดเจน และเป_นที่ยอมรับทั่วไปได; โดยเฉพาะอย<างยิ่งหากอนุสัญญา CAT 

ประสงค,จะกำหนดให;รัฐภาคีมีพันธกรณีต;องทำให;การกระทำดังกล<าวเป_นความผิดอาญาตามกฎหมายภายใน ก็

จะต;องระบุคำจำกัดความพร;อมองค,ประกอบความผิดที่ชัดเจนไว;ด;วย เพื่อให;สอดคล;องกับหลักการพื้นฐานของ

กฎหมายอาญา444 ด;วยเหตุนี้ จึงทำให;ผู;ร<างฯ ตัดสินใจไม<กำหนดคำจำกัดความและกำหนดพันธกรณีในเรื่องนี้อย<าง

เคร<งครัดเม่ือเทียบกับกรณีการทรมาน 

อย<างไรก็ดี ผู;ร<างฯ ได;ตัดสินใจกำหนดพันธกรณีในเรื่องนี้ไว;อย<างกว;าง เพื่อให;รัฐภาคีดำเนินการให;เป_นไป

ตามวัตถุประสงค,และความมุ<งประสงค,ของอนุสัญญา CAT โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

(1) รัฐภาคีจะต;องดำเนินมาตรการเพื่อปLองกันมิให;มีการกระทำอื่นที่โหดร;าย ไร;มนุษยธรรม หรือ

การประติบัติ หรือการลงโทษที่ย่ำยีศักดิ์ศรีที่ไม<ถึงกับเป_นการทรมานตามท่ีอนุสัญญา CAT ได;ให;คำจำกัดความไว; 

เกิดขึ้นในอาณาเขตภายใต;เขตอำนาจรัฐของตน อย<างไรก็ดี ผู;ร<างฯ ไม<ได;ระบุชัดเจนว<ามาตรการดังกล<าวคืออะไร 

จึงข้ึนอยู<กับดุลพินิจของรัฐภาคีแต<ละรัฐ โดยคำนึงถึงและเทียบเคียงกับการดำเนินการในบริบทการทรมาน 

(2) อนุสัญญา CAT ยังคงกำหนดคุณลักษณะของผู ;กระทำผิดว<าต;องมีความเกี ่ยวข;องกับรัฐ 

กล<าวคือ ต;องได;กระทำโดย หรือด;วยการยุยง หรือความยินยอม หรือความรู;เห็นเป_นใจของเจ;าหน;าที่ของรัฐหรือ

บุคคลอ่ืนซ่ึงปฏิบัติหน;าท่ีในตำแหน<งทางการ ท้ังน้ี ผู;ร<างฯ มิได;กำหนดคุณลักษณะของเหย่ือว<าต;องมีความเก่ียวข;อง

กับรัฐหรือไม<ในแนวทางเดียวกันกับการทรมาน ดังนั้น จึงอนุมานได;ว<าเหยื่อของการกระทำอื่นที่โหดร;าย ไร;

มนุษยธรรม หรือการประติบัติ หรือการลงโทษที่ย่ำยีศักดิ์ศรีที่ไม<ถึงกับเป_นการทรมานสามารถเป_นใครก็ได; ที่ถูก

ลิดรอนเสรีภาพหรืออยู<ภายใต;การควบคุมในทางความเป_นจริงของผู;กระทำผิด445 

(3) อนุสัญญา CAT ไม<ได;กำหนดว<าการกระทำอื่นที่โหดร;าย ไร;มนุษยธรรม หรือการประติบัติ 

หรือการลงโทษที่ย่ำยีศักดิ์ศรีที่ไม<ถึงกับเป_นการทรมานจะต;องปรากฏความมุ<งประสงค,เหมือนกับที่ได;กำหนดไว;

 
at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. In 

particular, the obligations contained in articles 10, 11, 12 and 13 shall apply with the substitution for references to torture of 

references to other forms of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.  

2. The provisions of this Convention are without prejudice to the provisions of any other international instrument or 

national law which prohibits cruel, inhuman or degrading treatment or punishment or which relates to extradition or expulsion.” 
444 Supra Note 141, CAT Handbook, p. 149. 
445 Ibid, CAT Handbook, p. 150. 
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สำหรับกรณีการทรมาน ดังนั้น การพิจารณาการกระทำนี้จึงไม<ต;องคำนึงถึงความมุ<งประสงค,ในการกระทำดังกล<าว

ได;กระทำไปเพราะเหตุใด446 

(4) ด;วยข;อจำกัดหลายประการดังที่ได;กล<าวไป ทำให;ผู;ร<างฯ ไม<อาจกำหนดให;พันธกรณีทุกข;อ

ภายใต;อนุสัญญา CAT สามารถบังคับใช;กับการกระทำอื่นที่โหดร;าย ไร;มนุษยธรรม หรือการประติบัติ หรือการ

ลงโทษที่ย่ำยีศักดิ์ศรีที่ไม<ถึงกับเป_นการทรมานได;ทั้งหมด อย<างไรก็ดี ผู;ร<างฯ ได;พิจารณาแล;วเห็นว<าพันธกรณีบาง

เรื่อง กล<าวคือ ในข;อ 10-13 สามารถนำมาปรับใช;ในบริบทนี้ได; กล<าวคือ พันธกรณีในการฝ�กอบรมบุคลากร 

พันธกรณีในการทบทวนแนวปฏิบัติของรัฐเพื่อปLองกันมิให;เจ;าพนักงานของรัฐกระทำความผิด พันธกรณีในการ

ดำเนินการพิจารณาข;อเท็จจริงเมื่อมีมูลเหตุอันสมเหตุสมผลที่จะเชื่อได;ว<าได;มีการกระทำดังกล<าวจริงหรือเมื่อได;รับ

การร;องทุกข,อย<างเป_นทางการ เนื่องจากพันธกรณีเหล<านี้ล;วนแล;วแต<เป_นพันธกรณีที่ช<วยในการคุ;มครองและเติม

เต็มสิทธิมนุษยชนให;สมบูรณ,ย่ิงข้ึน447  

(5) ผู;ร<างฯ ตระหนักดีกว<าอาจมีตราสารระหว<างประเทศฉบับอื่นหรือกฎหมายภายในที่ห;ามห;ามมิ

ให;มีการประติบัติ หรือการลงโทษที่โหดร;าย ไร;มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี ดังนั้น จึงได;กำหนดให;ชัดเจนว<าข;อ

บทใดท่ีอนุสัญญา CAT กำหนดน้ี จะไม<กระทบต<อการดำเนินการตามพันธกรณีภายใต;ตราสารอ่ืนท่ีเก่ียวข;อง 

5.4.2 การยืนยันการกระทำให.บุคคลสูญหายในฐานะท่ีเปfนอาชญากรรมตcอมนุษยชาติ 

เฉพาะอนุสัญญา CED ได;มีข;อบทยืนยันการกระทำให;บุคคลสูญหายในฐานะอาชญากรรมต<อมนุษยชาติ ดังน้ี 

CAT CED 

ไม1มีข7อบทในเรื่องนี ้ ข7อ 5 

“การกระทำบังคับให7หายสาบสูญซึ่งดำเนินการอย1าง

กว7างขวางหรือเป�นระบบถือเป�นอาชญากรรมต1อมนุษยชาติ 

ตามที่นิยามภายใต7กฎหมายระหว1างประเทศที่ใช7บังคับ และ

จะต7องนำมาซึ่งผลลัพธ�ตามที่กำหนดภายใต7กฎหมายระหว1าง

ประเทศที่ใช7บังคับดังกล1าว”448 

 

ข;อบทนี้มีไว;เพื่อยืนยันว<าการกระทำให;บุคคลสูญหายนั้น หากได;มีการกระทำขึ้นในลักษณะที่กว;างขวาง 

(Widespread) หร ือเป _นระบบ (Systematic) ก ็จะถ ือเป _นอาชญากรรมต <อมน ุษยชาต ิ  (Crimes Against 

 
446 Ibid. 
447 Ibid. 
448 Supra Note 13, CED, Art. 5 

“The widespread or systematic practice of enforced disappearance constitutes a crime against humanity as defined in 

applicable international law and shall attract the consequences provided for under such applicable international law.” 
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Humanity) ตามที่นิยามโดยธรรมนูญกรุงโรมว<าด;วยศาลอาญาระหว<างประเทศ449 และสอดคล;องกับอำนาจหน;าท่ี

ของคณะกรรมการว<าด;วยการขจัดการกระทำให;บุคคลสูญหายที่สามารถรายงานไปยังสมัชชาใหญ<แห<งสหประชา

ชาติผ<านเลขาธิการสหประชาติเกี่ยวกับการกระทำให;บุคคลสูญหายที่อาจเข;าข<ายเป_นอาชญากรรมต<อมนุษยชาติ

ได;450 

 

กล<าวโดยสรุป ในบทที่ 5 นี้ ผู;วิจัยได;อธิบายพันธกรณีระหว<างประเทศภายใต;อนุสัญญา CAT และอนุสัญญา 

CED ในส<วนที่เกี่ยวกับความร<วมมือระหว<างรัฐภาคีในรูปแบบต<าง ๆ และด;านอื่น ๆ ไม<ว<าจะเป_นพันธกรณีในการส<ง

ผู;ร;ายข;ามแดนหากรัฐภาคีที่พบตัวผู;กระทำผิดไม<ประสงค,ดำเนินคดี พันธกรณีในการมีมาตรการช<วยเหลือกันและ

กันระหว<างรัฐภาคี พันธกรณีอื่น ๆ เพื่อเติมเต็มให;การคุ;มครองสิทธิมนุษยชนภายใต;อนุสัญญานี้สมบูรณ,ยิ่งขึ้น และ

พันธกรณีอื่น ๆ เกี่ยวกับการกระทำภายใต;อนุสัญญาฯ ซึ่งเป_นการเสร็จสิ้นในส<วนการอธิบายสาระสำคัญของ

พันธกรณีของรัฐภาคีภายใต;อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ โดยในบทถัดไป ผู;วิจัยจะอธิบายแนวปฏิบัติของต<างประเทศใน

การดำเนินการบัญญัติกฎหมายภายในเพ่ือให;เป_นไปตามพันธกรณีของอนุสัญญาท้ัง 2 ฉบับน้ี 

  

 
449 Supra Note 91, Rome Statute. 
450 Supra Note 13, CED, Art. 34 

“If the Committee receives information which appears to it to contain well-founded indications that enforced 

disappearance is being practised on a widespread or systematic basis in the territory under the jurisdiction of a State Party, it may, 

after seeking from the State Party concerned all relevant information on the situation, urgently bring the matter to the attention 

of the General Assembly of the United Nations, through the Secretary-General of the United Nations.” 
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บทท่ี 6 

แนวทางการอนุวัติการกฎหมายภายในของตSางประเทศ 
 

 

การอนุวัติการกฎหมายภายในเป_นการดำเนินการที่รัฐภาคีแต<ละรัฐต;องดำเนินการเพื่อให;เป_นไปตาม

พันธกรณีภายใต;อนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED โดยเฉพาะอย<างยิ่งรัฐภาคีที่ใช;ระบบทวินิยม (Dualism) 

สำหรับการพิจารณาความสัมพันธ,ระหว<างกฎหมายระหว<างประเทศและกฎหมายภายใน อย<างไรก็ดี การ

ดำเนินการในเร่ืองน้ีของรัฐภาคีแต<ละรัฐย<อมมีแนวทางการดำเนินการท่ีแตกต<างกันออกไปด;วยเหตุปeจจัยและบริบท

เฉพาะของแต<ละรัฐ ดังนั้น เพื่อประโยชน,ในการจัดทำร<างพระราชบัญญัติฯ ของประเทศไทย การศึกษาแนวทาง

การอนุวัติการกฎหมายภายในของต<างประเทศจะเป_นประโยชน,อย<างย่ิงในการใช;เป_นข;อมูลประกอบการจัดทำ โดย

ในบทนี้ ผู;วิจัยจะอธิบายเหตุผลในการเลือกรัฐภาคีที่นำมาเป_นกรณีศึกษาและอธิบายผลการศึกษาแนวทางการอนุ

วัติการกฎหมายภายในของรัฐนั ้นเป_นรายประเด็น โดยเลือกเฉพาะประเด็นสำคัญที่ได;มีการอภิปรายอย<าง

กว;างขวางในการประชุมหรือการรับฟeงความคิดเห็นต<อร<างพระราชบัญญัติฯ ในระยะเวลาท่ีผ<านมา 

 

6.1 รัฐภาคีที่นำแนวทางการอนุวัติการกฎหมายภายในมาเปgนกรณีศึกษา 

ในการเลือกรัฐภาคีเพื่อนำแนวทางการอนุวัติการกฎหมายภายในมาเป_นกรณีศึกษานั้น ผู;วิจัยได;เลือกรัฐมา

จำนวน 5 รัฐ ประกอบด;วย สวิตเซอร,แลนด, บราซิล ญ่ีปุ�น ไนจีเรีย และกัมพูชา ด;วยเหตุผลดังต<อไปน้ี 

(1) รัฐภาคีท้ัง 5 รัฐ เป_นรัฐภาคีท้ังอนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED451:  

เพื่อให;สอดคล;องกับแนวทางของประเทศไทยที่มีแผนจะเข;าเป_นภาคีอนุสัญญา CED ซึ่งจะ

ส<งผลให;ประเทศไทยเป_นรัฐภาคีอนุสัญญาท้ัง 2 ฉบับในอนาคต ดังน้ี 

รัฐภาคี 
CAT CED 

ปTที่ลงนาม (ค.ศ.) ปTที่เข5าเปYนภาค ี(ค.ศ.) ปTที่ลงนาม (ค.ศ.) ปTที่เข5าเปYนภาค ี(ค.ศ.) 

สวิตเซอร�แลนด� 1985 1986 2006 2016 

บราซิล 1985 1989 2007 2010 

ญี่ปุ¡น - 1999 2007 2009 

ไนจีเรีย 1988 2001 - 2009 

กัมพูชา - 1992 - 2013 

 
451 Status of Ratification Interactive Dashboard, [online] Available from: https://indicators.ohchr.org/ [19 Aug 2021]. 
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(2) รัฐภาคีท้ัง 5 รัฐ มาจากภูมิภาคท่ีหลากหลาย 

เพ่ือสะท;อนให;เห็นถึงการบังคับใช;อนุสัญญาท้ัง 2 ฉบับในภูมิภาคต<าง ๆ ดังน้ี 

 ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชีย อาเซียน 

สวิตเซอร�แลนด� ü     

บราซิล  ü    

ญี่ปุ¡น    ü  

ไนจีเรีย   ü   

กัมพูชา    ü ü 

 

(3) รัฐภาคีท้ัง 5 รัฐ มีระดับการพัฒนาท่ีหลากหลาย452 

เพื่อแสดงให;เห็นถึงการบังคับใช;อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับในรัฐภาคีที่มีระดับการพัฒนาที่แตกต<าง

กัน โดยใช;ตัวชี้วัด 2 ประการที่กำหนดโดยโครงการพัฒนาแห<งสหประชาชาติ (United Nations Development 

Program – UNDP) ประกอบด;วย 1) Human Development Index (HDI) หมายถึง ผลสรุปจากค<าเฉล่ีย

ความสำเร็จในการบังคับใช;มาตรการต<าง ๆ ที่เกี่ยวข;องกับการพัฒนามนุษย, เช<น การมีสุขภาพที่ดีและยืนยาว การ

มีความรู; และการมีมาตรฐานการครองชีพท่ีเพียงพอ453 และ 2) Gross National Income (GNI) per capita หรือ 

“รายได;ประชาชาติรวม” หมายถึง ผลสรุปของข;อมูลที่แสดงมูลค<ารวมของเงินและรายได;ทั้งหมดที่ผลิตในประเทศ

โดยผู;ท่ีอาศัยอยู<ในรัฐน้ัน และท่ีผลิตในต<างประเทศโดยคนชาติของรัฐน้ันในช<วงป§งบประมาณหน่ึง454 ดังน้ี 

อันดับ

ของโลก 
รัฐ 

Human Development Index (HDI) 

ค.ศ. 2019 (ข5อมูลล=าสุดที่เผยแพร=) 

Gross National Income (GNI) 

per capita (PPP $) 

3 สวิตเซอร�แลนด� 0.955 69,394 

19 ญี่ปุ¡น 0.919 42,932 

79 ไทย 0.777 17,781 

84 บราซิล 0.765 14,263 

144 กัมพูชา 0.594 4,246 

161 ไนจีเรีย 0.539 4,910 

 

 
452 United Nations Development Program (UNDP), Latest Human Development Index Ranking [online] Available from: 

http://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking [19 August 2021]. 
453  United Nations Development Program (UNDP), Human Development Index, [online] Available from: 

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi [19 August 2021]. 
454 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Gross National Income [online] Available from: 

https://data.oecd.org/natincome/gross-national-income.htm [19 August 2021]. 
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(4) รัฐภาคีแต<ละรัฐมีการกำหนดรูปแบบความสัมพันธ,ระหว<างกฎหมายระหว<างประเทศและ

กฎหมายภายใน ตลอดจนความเก่ียวข;องกับธรรมนูญกรุงโรมว<าด;วยศาลอาญาระหว<างประเทศท่ีแตกต<างกัน 

เพื่อแสดงให;เห็นถึงแนวทางการอนุวัติการกฎหมายภายในตามรูปแบบความสัมพันธ,ระหว<าง

กฎหมายระหว<างประเทศและกฎหมายภายในที่แตกต<างกันของแต<ละรัฐ และแสดงให;เห็นถึงความเกี่ยวข;อง

ระหว<างรัฐภาคีกับธรรมนูญกรุงโรมว<าด;วยศาลอาญาระหว<างประเทศ ดังน้ี 

รัฐภาคี รูปแบบความสัมพันธwระหว=าง 

กฎหมายระหว=างประเทศและกฎหมายภายใน 

การเปYนภาคีธรรมนูญกรุงโรม 

ว=าด5วยศาลอาญาระหว=างประเทศ 

สวิตเซอร�แลนด� เอกนิยม เป�น 

บราซิล เอกนิยม (เฉพาะตราสารสิทธิมนุษยชน) เป�น 

ญี่ปุ¡น เอกนิยม เป�น 

ไนจีเรีย ทวินิยม เป�น 

กัมพูชา เอกนิยม เป�น 

 

(5) กัมพูชาเป_นรัฐเดียวในภูมิภาคอาเซียนท่ีเป_นภาคีอนุสัญญาท้ัง 2 ฉบับ455 

สำหรับรัฐในภูมิภาคอาเซียน ผู;วิจัยเลือกกัมพูชามาเป_นกรณีศึกษาเนื่องจากกัมพูชาเป_นเพียง

รัฐเดียวในภูมิภาคอาเซียนท่ีเป_นภาคีอนุสัญญาท้ัง 2 ฉบับ ดังน้ี  

รัฐอาเซียน 
CAT CED 

ปTที่ลงนาม (ค.ศ.) ปTที่เข5าเปYนภาค ี(ค.ศ.) ปTที่ลงนาม (ค.ศ.) ปTที่เข5าเปYนภาค ี(ค.ศ.) 

บรูไน 2015 - - - 

กัมพูชา - 1992 - 2013 

อินโดนีเซีย 1985 1998 2010 - 

ลาว 2010 2012 2008 - 

มาเลเซีย - - - - 

พม1า - - - - 

ฟ�ลิปป�นส� - 1986 - - 

สิงคโปร� - - - - 

ไทย - 2007 2012 - 

เวียดนาม 2013 2015 - - 

 
455 Supra Note 451, Interactive Dashboard. 
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(6) ไนจีเรียเป_นรัฐเดียวท่ีใช;ระบบ Common Law และเป_นภาคีอนุสัญญาท้ัง 2 ฉบับ456 

ในการเลือกรัฐมาเป_นกรณีศึกษาโดยใช;เกณฑ,ระบบกฎหมาย ผู ;วิจัยเลือกไนจีเรียมาเป_น

กรณีศึกษา เนื่องจากไนจีเรียเป_นรัฐเดียวที่ใช;ระบบ Common Law และเป_นภาคีอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ โดยรัฐอ่ืน

ที ่ใช;ระบบ Common Law และมักได;รับการเลือกมาเป_นกรณีศึกษา เช<น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา 

ออสเตรเลีย สิงคโปร, ต<างยังไม<เป_นภาคีอนุสัญญา CED 

รัฐภาคี ระบบ Civil Law ระบบ Common Law 

สวิตเซอร�แลนด� ü  

บราซิล ü  

ญี่ปุ¡น ü  

ไนจีเรีย  ü 
กัมพูชา ü  

 

ด;วยเหตุผลดังกล<าวมานี้ ผู;วิจัยจึงได;เลือกรัฐภาคีทั้ง 5 รัฐ ซึ่งประกอบด;วย สวิตเซอร,แลนด, บราซิล ญี่ปุ�น 

ไนจีเรีย และกัมพูชา มาเป_นกรณีศึกษาในรายงานวิจัยฉบับน้ี457 โดยผู;วิจัยจะอธิบายข;อมูลเบื้องต;นเกี่ยวกับ

โครงสร;างระบบกฎหมายและการเข;าเป_นภาคีอนุสัญญาท้ัง 2 ฉบับของแต<ละรัฐ ดังน้ี 

6.1.1 สวิตเซอรhแลนดh 

สวิตเซอร,แลนด, หรือสมาพันธรัฐสวิส (Swiss Confederation) ตั้งอยู<ใจกลางทวีปยุโรป ใช;ระบบกฎหมาย

แบบ Civil Law มีรัฐธรรมนูญสวิส (Federal Constitution – SR101) เป_นกฎหมายสูงสุดของประเทศและมีศักด์ิ

เหนือกฎหมายระดับรัฐ (Federal Acts) กฎหมายระดับแคว;น (Cantonal Acts) และกฎหมายระดับท;องถ่ิน 

(Communal Acts)458 โดยรัฐธรรมนูญสวิสมีบทบัญญัติหลายมาตราท่ีรับรองการประกันสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษย,

ที่เกี่ยวข;องกับการคุ;มครองและปLองกันปราบปรามการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย เช<น การคุ;มครอง

 
456  U.S. Department of Justice, Nigerian Legal System [online] Available from: https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-

library/abstracts/nigerian-legal-system [23 August 2021]. 
457 สำหรับกรณีศึกษา สหรัฐอเมริกา ฟ¯ลิปป¯นส2 และฝรั่งเศส, โปรดดู ถนอมจิต วนวัฒนากุล, วิทยานิพนธ2 เรื่อง “แนวทางการกำหนดมาตรการ

ทางกฎหมายอาญาที่สอดคลFองกับการต�อตFานการทรมานโดยเจFาหนFาทีข่องรัฐในกระบวนการยุติธรรม”, จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย (2552). 
458 Federal Constitution of the Swiss Confederation of 18 April 1999 [Switzerland], 18 April 1999, (Swiss Constitution). 
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จากการจับกุมโดยอำเภอใจ459 สิทธิที่จะมีชีวิตและเสรีภาพส<วนบุคคล460 สิทธิในการได;รับการพิจารณาคดีอย<าง

เป_นธรรม461 และสิทธิท่ีจะไม<ถูกทรมานหรือถูกประติบัติอย<างโหดร;าย ไร;มนุษยธรรม หรือท่ีย่ำยีศักด์ิศรี462  

สวิตเซอร,แลนด,เข;าเป_นภาคีตราสารระหว<างประเทศในด;านสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ โดยในบริบทการ

ปLองกันปราบปรามการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหายนั้น สวิตเซอร,แลนด,เข;าเป_นภาคีอนุสัญญา CAT 

โดยมีผลใช;บังคับกับสวิตเซอร,แลนด,ตั้งแต<วันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1987 รวมถึงเข;าเป_นภาคีพิธีการเลือกรับ 

OPCAT โดยมีผลใช;บังคับกับสวิตเซอร,แลนด,ต้ังแต<วันท่ี 24 ตุลาคม ค.ศ. 2009 โดยรัฐบาลสวิสได;ต้ังคณะกรรมการ

แห<งชาติว<าด;วยการปLองกันการทรมาน (National Commission for the Prevention of Torture) ทำหน;าท่ี

กำกับดูแลการกระทำของเจ ;าหน;าที ่ของรัฐในเร ื ่องน้ีต ั ้งแต<ว ันที ่  1 มกราคม ค.ศ. 2010463 นอกจากน้ี 

สวิตเซอร,แลนด,เข;าเป_นภาคีอนุสัญญา CED โดยมีผลใช;บังคับกับสวิตเซอร,แลนด,ตั้งแต<วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 

2017464 ทั้งนี้ สวิตเซอร,แลนด,แสดงเจตนาเข;าเป_นภาคีธรรมนูญกรุงโรมว<าด;วยศาลอาญาระหว<างประเทศเมื่อวันท่ี 

12 ตุลาคม ค.ศ. 2001 และธรรมนูญฯ มีผลใช;บังคับกับสวิตเซอร,แลนด,ตั้งแต<วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2002 ซ่ึงเป_น

วันแรกท่ีธรรมนูญฯ มีผลใช;บังคับ เป_นต;นมา465 

เนื่องจากสวิตเซอร,แลนด,ใช;ระบบเอกนิยม (Monism) อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ ในฐานะที่เป_นตราสารระหว<าง

ประเทศที่ได;รับการรับรองโดยสวิตเซอร,แลนด, จะเข;าเป_นส<วนหนึ่งของกฎหมายสวิสในฐานะที่เป_นกฎหมายระดับ

รัฐทันที466 และทำให;ศาลและหน<วยงานของรัฐและท;องถิ่นต;องบังคับใช;และ/หรือปฏิบัติตามความในอนุสัญญาท้ัง 

2 ฉบับในลักษณะเดียวกันกับที่ปฏิบัติกับกฎหมายระดับรัฐอื่น ๆ467 นอกจากนี้ ในขณะเดียวกันปeจเจกชนสามารถ

อ;างถึงบทบัญญัติในอนุสัญญาท้ัง 2 ฉบับได;โดยตรงในการร;องทุกข,อันเก่ียวเน่ืองกับบทบัญญัติในอนุสัญญาฯ468 

 
459 Ibid, Swiss Constitution, Art. 9. 
460 Ibid, Swiss Constitution, Art.10(1), 10(2). 
461 Ibid, Swiss Constitution, Art.29-32. 
462 Ibid, Swiss Constitution, Art.10(3). 
463 Committee on Enforced Disappearances, Report submitted by Switzerland under Article 29(1) of the Convention, 

UN Doc. CED/C/CHE/1 (2019), (Swiss Report), para. 13(d). 
464 Ibid, Swiss Report, para. 1. 
465 International Criminal Court, Switzerland, [online] Available from: https://asp.icc-

cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/western%20european%20and%20other%20states/Pages/switzerland.aspx [24 August 

2021]. 
466 Supra Note 463, Swiss Report, para. 14. 
467 Supra Note 458, Swiss Constitution, Art. 190. 
468 Swiss Federal Supreme Court Judgement, ATF 124 III 90, p. 257. 
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6.1.2 บราซิล 

บราซิล ตั้งอยู<ทวีปอเมริกาใต; ใช;ระบบกฎหมายแบบ Civil Law มีรัฐธรรมนูญบราซิล (Brazilian Federal 

Constitution of 1988 – CF88) เป_นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ทำหน;าที่สร;างระบบกฎหมายสำหรับหลักนิติ

ธรรมและการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยรัฐธรรมนูญบราซิลมีบทบัญญัติรับรองการประกันสิทธิขั้นพื้นฐาน

ของมนุษย,ที่เกี่ยวข;องกับการคุ;มครองและปLองกันปราบปรามการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย เช<น การ

ประกันการดำเนินกระบวนการที่ถูกต;องตามกฎหมาย (Due Process of Law) สิทธิที่จะมีชีวิตและเสรีภาพส<วน

บุคคล ตลอดจนการคุ;มครองศักด์ิศรีแห<งความเป_นมนุษย,ของนักโทษ469 

บราซิลเข;าเป_นภาคีตราสารระหว<างประเทศในด;านสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ โดยในบริบทการปLองกัน

ปราบปรามการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหายน้ัน บราซิลเข;าเป_นภาคีอนุสัญญา CAT โดยมีผลใช;บังคับ

กับบราซิลตั้งแต<วันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 1989 รวมถึงเข;าเป_นภาคีพิธีการเลือกรับ OPCAT โดยมีผลใช;บังคับกับ

บราซิลตั้งแต<วันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2007 นอกจากนี้ บราซิลเข;าเป_นภาคีอนุสัญญา CED โดยมีผลใช;บังคับกับ

บราซิลต้ังแต<วันท่ี 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010470 ท้ังน้ี บราซิลแสดงเจตนาเข;าเป_นภาคีธรรมนูญกรุงโรมว<าด;วยศาล

อาญาระหว<างประเทศเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 2002 และธรรมนูญฯ มีผลใช;บังคับกับบราซิลตั้งแต<วันที่ 1 

กรกฎาคม ค.ศ. 2002 ซ่ึงเป_นวันแรกท่ีธรรมนูญฯ มีผลใช;บังคับ เป_นต;นมา471 

ในการอนุวัติการกฎหมายภายในน้ัน อาจกล<าวได;ว<าบราซิลใช;ระบบผสมเน่ืองจากบราซิลมีการแบ<งกฎหมาย

ระหว<างประเทศออกเป_น 2 ประเภท คือ Supra-legal Treaties และ Infra-legal Treaties ขึ้นอยู<กับเนื้อหาของ

ตราสารระหว<างประเทศรายฉบับ472 ทั้งนี้ เนื่องจากตราสารระหว<างประเทศด;านสิทธิมนุษยชนถูกจัดให;เป_น 

Supra-legal Treaties จึงส<งผลให;บทบัญญัติในตราสารเช<นว<าจะมีสถานะเหนือกฎหมายภายในของบราซิลโดย

อัตโนมัติซึ่งเป_นลักษณะของระบบเอกนิยม (Monism) ในขณะที่ตราสารอื่น ๆ ถูกจัดให;เป_น Infra-legal Treaties 

จึงทำให;ต;องมีการอนุวัติการกฎหมายภายในเพื่อรองรับการปฏิบัติตามพันธกรณีในทางระหว<างประเทศเฉพาะเรื่อง

ซึ่งเป_นลักษณะของระบบทวินิยม (Dualism)473 ดังนั้น ในบริบทอนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED ซึ่งเป_นตรา

 
469 Constitution of Brazil [Brazil], 5 October 1988 (Brazil Constitution CF88), Art. 5. 
470 Committee on Enforced Disappearances, Report submitted by Brazil under Article 29(1) of the Convention, UN 

Doc. CED/C/BRA/1 (2019), (Brazil Report), para. 3. 
471 International Criminal Court, Brazil, [online] Available from: https://asp.icc-

cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/latin%20american%20and%20caribbean%20states/Pages/brazil.aspx [24 August 2021]. 
472 Alex Silva Oliveira, “The Normative Hierarchy of Treaties in Brazilian Legal System,” in Panor. Brazil Law Year 6 No. 9 

and 10 (2018), p. 254. 
473 Ibid, p. 256.  
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สารระหว<างประเทศด;านสิทธิมนุษยชนและได;รับการจัดประเภทเป_น Infra-legal Treaties ปeจเจกชนจึงสามารถ

อ;างถึงบทบัญญัติในอนุสัญญาท้ัง 2 ฉบับได;โดยตรงในการร;องทุกข,อันเก่ียวเน่ืองกับบทบัญญัติในอนุสัญญาฯ474 

6.1.3 ญ่ีปุ}น 

ญี่ปุ�น ตั้งอยู<ในทวีปเอเชีย ใช;ระบบกฎหมายแบบ Civil Law มีรัฐธรรมนูญญี่ปุ�น (Constitution of Japan) 

(หรือที่ได;รับการเรียกว<า “Post-War Constitution” เนื่องจากเป_นการร<างภายใต;การควบคุมของสหรัฐอเมริกา

ภายหลังที่ญี่ปุ�นแพ;สงครามโลกครั้งที่สอง) เป_นกฎหมายสูงสุดของประเทศ โดยรัฐธรรมนูญญี่ปุ�นมีบทบัญญัติหลาย

มาตราท่ีรับรองการประกันสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษย,ท่ีเก่ียวข;องกับการคุ;มครองและปLองกันปราบปรามการทรมาน

และการกระทำให;บุคคลสูญหาย เช<น การประกันว<าจะไม<มีบุคคลใดถูกพรากไปซึ่งชีวิตและเสรีภาพเว;นแต<เป_นไป

ตามกระบวนการทางกฎหมาย475 การประกันว<าจะไม<มีบุคคลใดถูกจับกุมโดยไม<มีหมายศาลหรือการอนุญาตจาก

เจ;าหน;าที่ทางการศาล476 และการประกันว<าจะไม<มีบุคคลใดถูกจับกุมและกักขังโดยไม<ได;รับการแจ;งข;อหาและสิทธิ

และโดยไม<ได;รับเอกสิทธ์ิในการติดต<อกับทนาย477 

ญี ่ปุ �นเข;าเป_นภาคีตราสารระหว<างประเทศในด;านสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ โดยในบริบทการปLองกัน

ปราบปรามการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหายนั้น ญี่ปุ�นเข;าเป_นภาคีอนุสัญญา CAT โดยมีผลใช;บังคับกับ

ญี่ปุ�นตั้งแต<วันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1999478 นอกจากนี้ ญี่ปุ�นเข;าเป_นภาคีอนุสัญญา CED โดยมีผลใช;บังคับกับ

ญี่ปุ�นตั้งแต<วันที่ 23 ธันวาคม ค.ศ. 2010479 ทั้งนี้ ญี่ปุ�นแสดงเจตนาเข;าเป_นภาคีธรรมนูญกรุงโรมว<าด;วยศาลอาญา

ระหว<างประเทศเม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม ค.ศ. 2007 และธรรมนูญฯ มีผลใช;บังคับกับญ่ีปุ�นต้ังแต<วันน้ันเป_นต;นมา480 

เนื่องจากญี่ปุ�นใช;ระบบเอกนิยม (Monism) อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ ในฐานะที่เป_นตราสารระหว<างประเทศท่ี

ได;รับการรับรองโดยญี่ปุ�น จึงได;รับการยอมรับให;บังคับใช;ได;ในรัฐและมีผลเสมือนหนึ่งเป_นกฎหมายภายใน481 

อย<างไรก็ดี ในทางปฏิบัติการอ;างบทบัญญัติในตราสารระหว<างประเทศในการพิจารณาคดีภายในมักกระทำเป_นราย

 
474 Supra Note 470, Brazil Report, para. 20. 
475 Constitution of Japan [Japan], 3 November 1946, (Japan Constitution), Art. 31. 
476 Ibid, Japan Constitution, Art. 33. 
477 Ibid, Japan Constitution, Art. 34. 
478 Committee on Enforced Disappearances, Consideration of Reports submitted by State Parties under Article 29(1) 

of the Convention: Japan, UN Doc. CED/C/JPN/1 (2016), (Japan Report), para. 12. 
479 Ibid, Japan Report, para. 1. 
480 International Criminal Court, Japan, [online] Available from: https://asp.icc-

cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/asian%20states/Pages/japan.aspx [24 August 2021]. 
481 Supra Note 475, Japan Constitution, Art. 98. 
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กรณีไป และส<วนใหญ<คู<ความมักจะอ;างกฎหมายภายในซึ่งมีเนื้อหาสอดคล;องกับเนื้อความในตราสารระหว<าง

ประเทศมากกว<าการอ;างตราสารระหว<างประเทศโดยตรง482 

6.1.4 ไนจีเรีย 

ไนจีเรีย ตั้งอยู<ในทวีปแอฟริกา ใช;ระบบกฎหมายแบบ Common Law ซึ่งเป_นผลมาจากการที่ไนจีเรียตก

เป_นรัฐในอารักขาของอังกฤษ (British Protectorate) ในป§ ค.ศ. 1901 จนกระท่ังได;รับอิสรภาพในป§ ค.ศ. 1960 มี

รัฐธรรมนูญไนจีเรีย (Constitution of Nigeria) เป_นกฎหมายสูงสุดของประเทศ โดยรัฐธรรมนูญไนจีเรียมี

บทบัญญัติหลายมาตราท่ีรับรองการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย,ที่เกี่ยวข;องกับการคุ;มครองและปLองกัน

ปราบปรามการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหายบรรจุไว;ในหมวดที่ 4 (Chapter IV) เช<น การคุ;มครอง

บุคคลจากการถูกลิดรอนเสรีภาพโดยอำเภอใจ483 และในกรณีที่มีการกักขังก็ระบุมาตรการคุ;มครองขั้นพื้นฐานท่ี

เจ;าหน;าท่ีของรัฐต;องปฏิบัติตาม484  

ไนจีเรียเข;าเป_นภาคีตราสารระหว<างประเทศในด;านสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ โดยในบริบทการปLองกัน

ปราบปรามการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหายนั้น ไนจีเรียเข;าเป_นภาคีในอนุสัญญา CAT โดยมีผลใช;

บังคับกับไนจีเรียต้ังแต<วันท่ี 28 มิถุนายน ค.ศ. 2001485 นอกจากน้ี ไนจีเรียเข;าเป_นภาคีอนุสัญญา CED โดยมีผลใช;

บังคับกับไนจีเรียตั้งแต<วันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 2009486 ทั้งนี้ ไนจีเรียแสดงเจตนาเข;าเป_นภาคีธรรมนูญกรุงโรมว<า

ด;วยศาลอาญาระหว<างประเทศเมื่อวันที่ 27 กันยายน ค.ศ. 2001 และธรรมนูญฯ มีผลใช;บังคับกับไนจีเรียตั้งแต<

วันท่ี 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2002 ซ่ึงเป_นวันแรกท่ีธรรมนูญฯ มีผลใช;บังคับ เป_นต;นมา487 

เนื่องจากไนจีเรียใช;ระบบทวินิยม (Dualism) รัฐธรรมนูญไนจีเรียจึงกำหนดให;รัฐบาลจะต;องอนุวัติการ

กฎหมายภายในเสียก<อนจึงจะสามารถบังคับใช;เน้ือหาแห<งบทบัญญัติในตราสารระหว<างประเทศในฐานะกฎหมาย

ภายในได;488 สำหรับในกรณีการทรมานนั้น รัฐบาลไนจีเรียได;มีการออกพระราชบัญญัติต<อต;านการทรมาน ค.ศ. 

2017 (Anti-Torture Act of 2017) เป_นการเฉพาะ แต<ในกรณีการกระทำให;บุคคลสูญหายยังไม<ปรากฏว<ารัฐบาล

ไนจีเรียได;มีการอนุวัติการกฎหมายภายในฉบับใดเป_นการเฉพาะ อย<างไรก็ดี รัฐบาลไนจีเรียระบุว<าเนื้อหาแห<ง

 
482 Supra Note 478, Japan Report, para. 13. 
483 Constitution of the Federal Republic of Nigeria [Nigeria], Act No. 24, 5 May 1999, (Nigerian Constitution), Section 35. 
484 Ibid, Nigerian Constitution, Section 36. 
485 Supra Note 451.  
486 Committee on Enforced Disappearances, Reports submitted by Nigeria under Article 29(1) of the International 

Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances, (Nigeria Report), para. 2. 
487 International Criminal Court, Nigeria, [online] Available from: https://asp.icc-

cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/african%20states/Pages/nigeria.aspx [25 August 2021]. 
488 Supra Note 483, Nigerian Constitution, Art. 12(1). 
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พันธกรณีภายใต;อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับได;ถูกบรรจุอยู<ในกฎหมายภายในอื่น ๆ อยู<แล;ว489 เช<น ประมวลกฎหมาย

อาญา ทั้ง Penal Code ที่ใช;บังคับกับรัฐทางตอนเหนือของไนจีเรีย490 และ Criminal Code ที่ใช;บังคับกับรัฐท่ี

เหลือท้ังหมด491 กฎหมายเก่ียวกับการปLองกันการก<อการร;าย และกฎหมายเก่ียวกับการปราบปรามการลักพาตัว492 

6.1.5 กัมพูชา 

กัมพูชา ตั้งอยู<ในภูมิภาคอาเซียน ใช;ระบบกฎหมายแบบ Civil Law เป_นหลัก เนื่องจากได;รับอิทธิพลจาก

ระบบกฎหมายฝรั่งเศสในฐานะที่กัมพูชาเคยเป_นอาณานิคมของฝรั่งเศสตั้งแต< ค.ศ. 1853-1953 มีรัฐธรรมนูญ

กัมพูชา (Constitution of the Kingdom of Cambodia) เป_นกฎหมายสูงสุดของประเทศ493 โดยรัฐธรรมนูญ

กัมพูชามีบทบัญญัติรับรองการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย,ที่เกี่ยวข;องกับการคุ;มครองและปLองกันปราบปราม

การทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย เช<น สิทธิท่ีจะมีชีวิต และสิทธิในความเป_นส<วนตัว494 

กัมพูชาเข;าเป_นภาคีตราสารระหว<างประเทศในด;านสิทธิมนุษยชนจำนวนมาก และนับว<ามากที่สุดในภูมิภาค

อาเซียน โดยในบริบทการปLองกันปราบปรามการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหายนั้น กัมพูชาเข;าเป_นภาคี

ในอนุสัญญา CAT โดยมีผลใช;บังคับกับกัมพูชาตั้งแต<วันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 1992495 นอกจากนี้ กัมพูชาเข;าเป_น

ภาคีอนุสัญญา CED โดยมีผลใช;บังคับกับกัมพูชาตั้งแต<วันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ. 2013496 ทั้งนี้ กัมพูชาแสดงเจตนา

เข;าเป_นภาคีธรรมนูญกรุงโรมว<าด;วยศาลอาญาระหว<างประเทศเมื่อวันที่ 11 เมษายน ค.ศ. 2002 และธรรมนูญฯ มี

ผลใช;บังคับกับกัมพูชาต้ังแต<วันท่ี 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2002 ซ่ึงเป_นวันแรกท่ีธรรมนูญฯ มีผลใช;บังคับ เป_นต;นมา497 

เนื่องจากกัมพูชาใช;ระบบเอกนิยม (Monism) อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ ในฐานะที่เป_นตราสารระหว<างประเทศ

ที่ได;รับการรับรองโดยกัมพูชาจะต;องได;รับการยอมรับให;บังคับใช;ได;ในรัฐและมีผลเสมือนหนึ่งเป_นกฎหมาย

ภายใน498 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญกัมพูชายังระบุชัดเจนว<ากัมพูชาจะต;องยอมรับและเคารพสิทธิมนุษยชนตามท่ี

 
489 Supra Note 486, Nigeria Report, para. 23. 
490 Penal Code (Northern States) Federal Provisions Act 1960. 
491 Nigeria: Criminal Code Act [Nigeria], Cap C38 LFN 2004, 1 June 1916 (amended version of 1990), (Nigeria Criminal Code). 
492 Supra Note 486, Nigeria Report, para. 26. 
493 Kong Phallack, Overview of the Cambodian Legal and Judicial System and Recent Efforts at Legal and Judicial 

Reform [online] Available from: http://www.khmerlex.com/Site/images/library_file/10-

Overview%20of%20the%20Cambodian%20Legal%20and%20Judicial.pdf [26 August 2021]. 
494 Constitution of the Kingdom of Cambodia [Cambodia], 21 September 1993, (Cambodian Constitution), Art. 32. 
495 Supra Note 451. 
496 Committee on Enforced Disappearances, Draft First National Report on the Implementation of International 

Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances, (Cambodia Report), para. 2. 
497 International Criminal Court, Cambodia, [online] Available from: https://asp.icc-

cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/asian%20states/Pages/cambodia.aspx [27 August 2021]. 
498 Supra Note 494, Cambodia Constitution, Art. 26. 
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บัญญัติไว;ในกฎบัตรสหประชาชาติ ปฏิญญา UDHR ตลอดจนตราสารระหว<างประเทศด;านสิทธิมนุษยชนต<าง ๆ อีก

ด;วย499  

 

6.2 ประเด็นศึกษา 

การอนุวัติการกฎหมายภายในของรัฐภาคีเพื่อให;เป_นไปตามพันธกรณีของอนุสัญญา CAT และอนุสัญญา 

CED ของรัฐภาคีแต<ละรัฐนั้นมีลักษณะและรูปแบบที่แตกต<างกัน ไม<ว<าจะในประเด็นรูปแบบ เนื้อหาหรือหลักการ

สำคัญ ตลอดจนความร<วมมือระหว<างประเทศที่อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับกำหนด อย<างไรก็ดี ในการศึกษาแนวทางการ

อนุวัติการกฎหมายภายในของรัฐภาคีท่ีเลือกมาเป_นกรณีศึกษาน้ัน ผู;วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะประเด็นสำคัญท่ีได;มีการ

อภิปรายอย<างกว;างขวางในการประชุมหรือการรับฟeงความคิดเห็นต<อร<างพระราชบัญญัติฯ ในระยะเวลาที่ผ<านมา 

ดังน้ี 

6.2.1 การกำหนดฐานความผิดทางอาญาและรูปแบบกฎหมาย 

รัฐภาคีอนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED มีพันธกรณีที่จะต;องประกันว<าการทรมานและการกระทำให;

บุคคลสูญหายเป_นฐานความผิดภายใต;กฎหมายอาญาของตน จากการศึกษาพบว<ารัฐภาคีมีแนวทางการดำเนินการ

ตามพันธกรณีในเร่ืองน้ีอยู< 4 แนวทางด;วยกัน ดังน้ี 

6.2.1.1 การกำหนดให.เปfนฐานความผิดใหมcในประมวลกฎหมายอาญา 

แนวทางแรก คือ รัฐภาคีกำหนดให;การทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหายเป_นฐานความผิด

ใหม<ในประมวลกฎหมายอาญา และกำหนดองค,ประกอบของฐานความผิดให;สอดคล;องกับคำจำกัดความของ

อนุสัญญา โดยรัฐที่ใช;แนวทางนี้ คือ สวิตเซอร,แลนด, สำหรับกรณีการกระทำให;บุคคลสูญหาย โดยรัฐบาลสวิสระบุ

ว<า สวิตเซอร,แลนด,ได;กำหนดให;การกระทำให;บุคคลสูญหายเป_นฐานความผิดใหม<ในประมวลกฎหมายอาญาสวิส 

(Swiss Criminal Code/Strafgesetzbuch SR 311.0) และได;นำองค,ประกอบของฐานความผิดตามที่อนุสัญญา 

CED กำหนดมาบรรจุในบทบัญญัติในเรื ่องนี้อย<างครบถ;วน500 กล<าวคือ ประมวลกฎหมายอาญาสวิส มาตรา 

185bis หัวข;อ Enforced Disappearance วางหลักว<า ผู ;ใดโดยที่มีเจตนาเพื่อทำให;บุคคลอื่นตกอยู<นอกการ

คุ;มครองของกฎหมายเป_นระยะเวลานาน ผู;น้ันจะต;องรับโทษหากได;กระทำ 1) ในฐานะท่ีเป_นตัวแทนหรือได;รับการ

รู;เห็นเป_นใจจากรัฐหรือองค,กรทางการเมือง จำกัดเสรีภาพของบุคคลนั้นและปฏิเสธที่จะให;ข;อมูลเกี่ยวกับชะตา

กรรมหรือที่อยู<ของบุคคลนั้น หรือ 2) ในฐานะที่เป_นตัวแทนหรือได;รับการรู;เห็นเป_นใจจากรัฐหรือองค,กรทาง

 
499 Supra Note 494, Cambodia Constitution, Art. 31. 
500 Supra Note 463, Swiss Report, para. 23. 
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การเมือง หรือโดยที่ละเมิดต<อหน;าที่ตามกฎหมาย ปฏิเสธที่จะให;ข;อมูลเกี่ยวกับชะตากรรมหรือที่อยู<ของบุคคลน้ัน 

ผู;น้ันจะต;องรับโทษ501 ซ่ึงเป_นการวางหลักท่ีครบถ;วนตามองค,ประกอบท่ีอนุสัญญา CED กำหนด  

6.2.1.2 การกำหนดให.เปfนฐานความผิดใหมcในกฎหมายท่ีออกเปfนการเฉพาะ 

แนวทางที่สอง คือ รัฐภาคีกำหนดให;การทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหายเป_นฐานความผิด

ใหม<ในกฎหมายท่ีออกเป_นการเฉพาะ และกำหนดองค,ประกอบของฐานความผิดให;สอดคล;องกับคำจำกัดความของ

อนุสัญญา โดยรัฐท่ีใช;แนวทางน้ี มีดังน้ี 

(1) บราซิล (การทรมาน) บราซิลได;กำหนดให;การทรมานเป_นฐานความผิดใหม<ในกฎหมายท่ี

ออกเป_นการเฉพาะ502 โดย ข;อบัญญัติท่ี 9,455/1997 เรื่อง การให;คำจำกัดความการทรมานและบทบัญญัติอื่น ๆ 

(Lei Nº 9.455/1997 – “Define os crimes de tortura e dá outras providências”)503 มาตรา 1 วางหลักว<า 

การทรมาน เป_นการกระทำที่จำกัดเสรีภาพของบุคคลด;วยการใช;ความรุนแรงหรือการข<มขู<อย<างร;ายแรง การ

กระทำให;เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข,ทรมานอย<างร;ายแรงต<อร<างกายหรือจิตใจ หรือทำให;บุคคลตกอยู<ภายใต;

การควบคุมของอีกฝ�ายที่มีอำนาจด;วยการใช;ความรุนแรงหรือการข<มขู<อย<างร;ายแรงเพื่อบังคับใช;การลงโทษหรือ

มาตรการอื่น ๆ เพื่อให;ได;มาซึ่งข;อมูล คำให;การ หรือคำสารภาพ หรือเพื่อให;กระทำหรืองดเว;นกระทำความผิด

อาญา หรือเพราะเหตุแห<งการเลือกปฏิบัติโดยไม<เป_นธรรมทางเชื้อชาติหรือศาสนา504 ซึ่งเป_นการวางหลักที่ครบ

องค,ประกอบท่ีอนุสัญญา CAT กำหนด  

 
501 Swiss Criminal Code of 21 December 1937 (Status as of 1 July 2021), (Swiss Criminal Code), Art. 185bis 

“1 Any person who with the intention of removing a person from the protection of the law for a prolonged period of 

time:  

a. on behalf of or with the acquiescence of a State or political organisation, deprives that person of their liberty, and 

thereafter refuses to give information as to their fate or whereabouts; or  

b. on behalf of or with the acquiescence of a State or political organisation or in violation of a legal duty refuses to give 

information as to the fate or whereabouts of the person concerned. 

shall be liable to a custodial sentence of not less than one year.” 
502 Supra Note 470, Brazil Report, para. 45. 
503 Lei Nº 9.455, de 7 de Abril de 1997 Define os crimes de tortura e dá outras providências (Definition of Crimes of Torture 

and Other Measures), (Brazil Torture Act). 
504 Ibid, Brazil Torture Act, Art. 1 

“The crime of torture is: I - embarrass someone with violence or serious threat, causing them physical suffering or mental:  

a) for the purpose of obtaining information, statement or confession from the victim or a third person;  

b) to provoke criminal action or omission;  

c) due to racial or religious discrimination;” 
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(2) ไนจีเรีย (การทรมาน) ไนจีเรียได;กำหนดให;การทรมานเป_นฐานความผิดใหม<ในกฎหมายท่ี

ออกเป_นการเฉพาะ505 โดยพระราชบัญญัติต<อต;านการทรมาน ค.ศ. 2017 (Anti-Torture Act of 2017)506 มาตรา 

2(1) วางหลักว<า การทรมาน คือการกระทำที่เจตนาก<อให;เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข,ทรมาน ไม<ว<าแก<กาย

หรือจิตใจ เพื่อให;ได;มาซึ่งข;อมูลหรือคำสารภาพจากผู;ถูกกระทำหรือบุคคลที่สาม เพื่อลงโทษจากการที่ผู;ถูกกระทำ

หรือบุคคลที่สามได;กระทำ หรือเพื่อข<มขู<หรือขู<เข็ญผู;ถูกกระทำหรือบุคคลที่สามเพราะเหตุแห<งการเลือกปฏิบัติโดย

ไม<เป_นธรรมทั้งปวง โดยที่การกระทำดังกล<าวได;กระทำโดย หรือด;วยการยุยง หรือโดยความยินยอม หรือรู;เห็นเป_น

ใจของเจ;าหน;าที่ของรัฐ หรือของบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหน;าที่ในตำแหน<งทางการ ทั้งนี้ ไม<รวมถึงความเจ็บปวดหรือ

ความทุกข,ทรมานที่สอดคล;องกับการลงโทษโดยชอบด;วยกฎหมาย507 ซึ่งเป_นการวางหลักที่ครบองค,ประกอบท่ี

อนุสัญญา CAT กำหนด นอกจากนี้ เพื่อความชัดเจนในการบังคับใช; มาตรา 2(2) ได;ระบุตัวอย<างการกระทำที่เข;า

ลักษณะเป_นการทรมานไว;จำนวนมาก ทั้งทางกาย เช<น การทุบตี ชก เตะต<อยหรือทุบด;วยด;ามป¯น508 การให;อด

อาหารหรือบังคับให;ทานอาหารที่ปกติมนุษย,ไม<ทาน เช<น อาหารเน<า มูลคนหรือมูลสัตว,509 การมัดหรือบังคับให;

คงไว;ซึ่งท<าทางหนึ่งเป_นระยะเวลานาน510 และการข<มขืนหรือล<วงละเมิดทางเพศ โดยรวมถึงการสอดใส<วัตถุหรือ

ร<างกายแปลกปลอมเข;าไปในอวัยวะเพศของบุคคล511 และทางจิตใจ เช<น การป�ดตา512 และการข<มขู<ว<าจะทำร;าย

หรือสังหารบุคคลท่ีรู;จัก513 ซ่ึงเป_นการวางหลักท่ีเพ่ิมเติมไปจากท่ีอนุสัญญา CAT กำหนด 

 
505 Supra Note 486, Nigeria Report, para. 64. 
506 Nigeria Anti-Torture Act 2017. 
507 Ibid, Nigeria Anti-Torture Act 2017, Art. 2(1). 

“Torture is deemed committed when an act by which pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally 

inflected on a person to –  

(a) obtain information or a confession from him or a third person 

(b) punish him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed; or 

(c) intimidate or coerce him or a third person for any reason based on discrimination of any kind, 

When such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official 

or other person acting in an official capacity provided that it does not include pain or suffering in compliance with lawful 

sanctions.” 
508 Supra Note 506, Nigeria Anti-Torture Act 2017, Art. 2(2)(a)(i) – ‘systematic beatings, head-bangings, punching, kicking, 

striking with rifle butts and jumping on the stomach’ 
509 Ibid, Nigeria Anti-Torture Act 2017, Art. 2(2)(a)(ii) – ‘food deprivation or forcible feeding with spoiled food, animal or 

human excreta or other food not normally eaten’ 
510 Ibid, Nigeria Anti-Torture Act 2017, Art. 2(2)(a)(vi) – ‘being tied or forced to assume fixed and stressful bodily positions’ 
511 Ibid, Nigeria Anti-Torture Act 2017, Art. 2(2)(a)(vii) – ‘rape and sexual abuse, including the insertion of foreign bodies into 

the sex organs or rectum or electrical torture of the genitals’ 
512 Ibid, Nigeria Anti-Torture Act 2017, Art. 2(2)(b)(i) – ‘blindfolding’ 
513 Ibid, Nigeria Anti-Torture Act 2017, Art. 2(2)(b)(ii) – ‘threatening a person such persons related or known to him with 

bodily harm, execution or other wrongful acts’ 
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6.2.1.3 การอ.างถึงฐานความผิดท่ีมีอยูcเดิมแตcองคhประกอบไมcสอดคล.องท้ังหมดกับคำจำกัด

ความท่ีอนุสัญญากำหนด 

แนวทางท่ีสาม คือ รัฐภาคีใช;วิธีการอ;างถึงฐานความผิดที่มีอยู<เดิมในประมวลกฎหมายอาญาหรือ

กฎหมายเฉพาะอื่น ๆ ที่กล<าวถึงการทรมานหรือการกระทำให;บุคคลสูญหายเป_นการเฉพาะ แต<องค,ประกอบของ

ฐานความผิดดังกล<าวยังไม<สอดคล;องท้ังหมดกับคำจำกัดความท่ีอนุสัญญากำหนด โดยรัฐท่ีใช;แนวทางน้ี มีดังน้ี  

(1) สวิตเซอร,แลนด, (การทรมาน) สวิตเซอร,แลนด,ได;กำหนดฐานความผิดที่เกี ่ยวข;องกับการ

ทรมานไว;ในประมวลกฎหมายอาญาสวิสอยู< 2 ฐานความผิดภายใต;บริบท 2 บริบทด;วยกัน กล<าวคือ 1) บริบทท่ี

เกี่ยวข;องกับการกระทำที่เป_นอาชญากรรมต<อมนุษยชาติ โดยประมวลกฎหมายอาญาสวิสมาตรา 264a วางหลักว<า 

จะต;องมีการลงโทษในกรณีที่มีการกระทำที่สร;างความเจ็บปวดหรือความทุกข,ทรมานอย<างร;ายแรง ไม<ว<าแก<กาย

หรือจิตใจ ต<อบุคคลที่อยู<ภายใต;การควบคุมซึ่งเป_นส<วนหนึ่งของการโจมตีอย<างกว;างขวางหรืออย<างเป_นระบบที่มุ<ง

กระทำต<อประชากรพลเรือน514 และ 2) ในบริบทท่ีเกิดขึ้นในช<วงระหว<างสถานการณ,ที่มีการขัดกันทางอาวุธ โดย

ประมวลกฎหมายอาญาสวิส มาตรา 264c วางหลักว<า จะต;องมีการลงโทษในกรณีที่มีการกระทำที่สร;างความ

เจ็บปวดหรือความทุกข,ทรมานอย<างร;ายแรง ไม<ว<าแก<กายหรือจิตใจ โดยการทรมาน การประติบัติอย<างโหดร;าย 

หรือการทดลองทางชีวภาพในมนุษย,515 อย<างไรก็ดี แม;บทบัญญัติทั้ง 2 ฐานความผิดจะได;กำหนดให;การกระทำท่ี

เข;าลักษณะการทรมานนั้นจะต;องมีการสร;างความเจ็บปวดหรือความทุกข,ทรมานอย<างร;ายแรง (Severe Pain or 

Suffering) ซึ่งสอดคล;องกับแนวทางของอนุสัญญา CAT แต<องค,ประกอบอื่น กล<าวคือ เพื่อความมุ<งประสงค,ให;

ได;มาซึ่งข;อมูลหรือคำสารภาพ และการได;กระทำโดยเจ;าหน;าที่ของรัฐ ยังไม<ปรากฏในองค,ประกอบของฐาน

ความผิดท่ีได;กล<าวถึงข;างต;น 

(2) กัมพูชา (การทรมาน) กัมพูชาได;กำหนดฐานความผิดที่เกี่ยวข;องกับการทรมานไว;ในประมวล

กฎหมายอาญากัมพูชา โดยประมวลกฎหมายอาญากัมพูชา มาตรา 210 วางหลักว<า การทรมานหรือการกระทำท่ี

 
514 Supra Note 501, Swiss Criminal Code, Art. 264a 

“1 The penalty is a custodial sentence of not less than five years for any person who, as part of a widespread or systematic 

attack directed against any civilian population:  

f. inflicts severe pain or suffering or serious injury, whether physical or mental, on a person in his or her custody or under 

his or her control” 
515 Ibid, Swiss Criminal Code, Art. 264c 

“1  The penalty is a custodial sentence of not less than five years for any person who commits a serious violation of the 

Geneva Conventions of 12 August 1949287 in connection with an international armed conflict by carrying out any of the following 

acts against persons or property protected under the Conventions:  

c. causing severe pain or suffering or serious injury, whether physical or mental, in particular by torture, inhuman treatment 

or biological experiments” 
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โหดร;ายที่ได;กระทำต<อบุคคลอื่นเป_นความผิดและมีโทษจำคุก 7-15 ป§516 ซึ่งเป_นการบัญญัติในลักษณะที่กว;างและ

ไม<ปรากฏคำอธิบายเพิ่มเติม อย<างไรก็ดี ในเรื่องน้ีประมวลกฎหมายอาญากัมพูชาได;ระบุอย<างชัดเจนในอารัมภบท

ว<า คำว<า “การทรมาน” และ “การกระทำท่ีโหดร;าย” ยังไม<มีการให;คำจำกัดความไว;แต<อย<างใด517  

6.2.1.4 การอ.างถึงฐานความผิดอ่ืนท่ีอาจเทียบเคียงได. 

แนวทางที่สี่ คือ รัฐภาคีใช;วิธีการอ;างถึงฐานความผิดอื่นที่อาจเทียบเคียงได;และมีอยู<เดิมในประมวล

กฎหมายอาญาหรือกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะของการกระทำหรือองค,ประกอบความผิดที่ใกล;เคียงกับการ

ทรมานหรือการกระทำให;บุคคลสูญหาย แต<ยังไม<สอดคล;องทั้งหมดกับคำจำกัดความที่อนุสัญญากำหนด โดยรัฐท่ี

ใช;แนวทางน้ี มีดังน้ี  

(1) บราซิล (การกระทำให;บุคคลสูญหาย) ในปeจจุบันบราซิลยังไม<มีฐานความผิดเกี่ยวกับการ

กระทำให;บุคคลสูญหายเป_นการเฉพาะ แต<สามารถปรับใช;ฐานความผิดอื่นที่อาจเทียบเคียงได;และได;มีการบัญญัติ

อยู<แล;วในประมวลกฎหมายอาญาบราซิล (Codigo Penal Brasil/Decreto-Lei Nº 2.848) เป_นต;นว<า 1) การฆ<า

ผู;อื่นโดยมีการวางเเผนไตร<ตรองมาก<อนเพื่อปกป�ดการกระทำผิดอื่น (Concealment of Other Crime)518 2) การ

ทำลาย ขโมยหรือปกป�ดแหล<งซ<อนศพ519 3) การใช;อำนาจ สั่งหรือบังคับใช;มาตรการอย<างอำเภอใจเพื่อจำกัด

เสรีภาพของบุคคลอื่นโดยไม<ชอบด;วยกฎหมาย520 และ 4) การลักพาตัวบุคคลเพื่อประติบัติต<อบุคคลดังกล<าวอย<าง

โหดร;าย521 ทั้งน้ี ได;เคยมีการเสนอร<าง Bill No.6240/2013 เพื่อแก;ไขประมวลกฎหมายอาญาบราซิลเพื่อเพิ่มฐาน

 
516 Cambodian Criminal Code [online] Available from: 

https://www.ajne.org/sites/default/files/resource/laws/7195/criminal-code-cambodia-en-kh.pdf  [28 August 2021], Art. 210 

“Torture and acts of cruelty committed against another person shall be punishable by imprisonment from seven to fifteen 

years.” 
517 Ibid, Cambodian Criminal Code, Preamble 

“Torture and acts of cruelty’ are prescribed in Article 210 of the Code. However, ‘torture’ or ‘acts of cruelty’ itself is not 

individually defined.” 
518 Codigo Penal Brasil/Decreto-Lei Nº 2.848, (Brazil Criminal Code), Art. 121 V 

“V - to ensure the execution, concealment, impunity or advantage of another crime:” 
519 Ibid, Brazil Criminal Code, Art. 211 

“Destroy, subtract or hide a corpse or part of it” 
520 Ibid, Brazil Criminal Code, Art. 350 

“Order or execute a measure depriving individual liberty, without legal formalities or with abuse of power:” 
521 Ibid, Brazil Criminal Code, Art. 353 

“Abducting or arresting a person, in order to ill-treat such a person, from the power of whoever has him in custody or 

guard:” 
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ความผิดเกี่ยวกับการกระทำให;บุคคลสูญหาย522 โดยร<างกฎหมายฉบับนี้ วางหลักไว;ว<าการกระทำให;บุคคลสูญหาย

จะต;องเป_นการกระทำที่ลักพากัก คุมขังโดยมิชอบ หรือจำกัดเสรีภาพของบุคคลด;วยวิธีอื่นใด ซึ่งได;กระทำโดย

เจ;าหน;าที่ของรัฐ องค,กรของรัฐ หรือกลุ<มติดอาวุธหรือกึ่งทหาร และมีการปฏิเสธหรือปกป�ดการจำกัดเสรีภาพของ

บุคคลนั้นหรือปกป�ดข;อมูลเกี่ยวกับชะตากรรมหรือที่อยู<ของบุคคลนั้นต<อบุคคลซึ่งมีสิทธิที่ควรจะรู;ได; อย<างไรก็ดี 

พบว<าในปeจจุบันร<างกฎหมายฉบับน้ียังอยู<ในขั้นตอนการพิจารณาและยังไม<ประกาศใช; ซึ่งหากสามารถประกาศใช;

เมื่อใดก็จะเป_นการวางหลักเกี่ยวกับฐานความผิดการกระทำให;บุคคลสูญหายที่ครบองค,ประกอบตามที่อนุสัญญา 

CED กำหนด523 

(2) ญ่ีปุ�น (การทรมาน) ในปeจจุบันญ่ีปุ�นยังไม<มีฐานความผิดเก่ียวกับการทรมานเป_นการเฉพาะ แต<

สามารถปรับใช;ฐานความผิดอื่นที่อาจเทียบเคียงได;และมีการบัญญัติอยู<แล;วในประมวลกฎหมายอาญาญี่ปุ�น 

(Penal Code Act No.45 of 1907)524 เป_นต;นว<า 1) การกระทำของเจ;าหน;าที่ของรัฐที่ใช;อำนาจรัฐโดยมิชอบทำ

ให;บุคคลอื่นต;องกระทำการในการที่บุคคลนั้นไม<มีหน;าที่ต;องกระทำหรือทำให;บุคคลอื่นไม<อาจอุปโภคสิทธิได;525 2) 

การกระทำของเจ;าหน;าที่พิเศษของรัฐผู;ทำหน;าที่เกี่ยวกับทางการศาล อัยการหรือตำรวจ ได;ใช;อำนาจรัฐโดยมิชอบ

ในการประทุษร;ายหรือประติบัติอย<างโหดร;ายต<อผู;ถูกกล<าวหา ผู;ต;องสงสัยหรือบุคคลอ่ืน526 และ 3) การกระทำของ

เจ;าหน;าที่พิเศษของรัฐผู;ทำหน;าที่เกี่ยวกับทางการศาล อัยการหรือตำรวจ ได;ใช;อำนาจรัฐโดยมิชอบอันส<งผลให;

บุคคลถึงแก<ความตายหรือบาดเจ็บ527 อย<างไรก็ดี มีข;อสังเกตว<าแม;บทบัญญัติในฐานความผิดทั้ง 3 ฐานจะได;

กำหนดลักษณะการกระทำท่ีอาจเข;าลักษณะการทรมาน กล<าวคือ มีการประทุษร;ายหรือการประติบัติอย<างโหดร;าย 

และได;กำหนดชัดเจนว<าการกระทำเหล<านี้เป_นการกระทำของเจ;าหน;าที่ของรัฐ แต<ยังไม<มีการกล<าวถึงองค,ประกอบ

 
522 Bill No. 6240/2013 [online] Available from: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=589982 [29 August 2021]. 
523 Supra Note 470, Brazil Report, para. 42. 
524 Penal Code (Act No.45 of 1907), (Japan Penal Code). 
525 Ibid, Japan Penal Code, Art. 193 

“When a public officer abuses his or her authority and causes another to perform an act which the person has no obligation 

to perform, or hinders another from exercising such person's right, imprisonment with work or imprisonment without work for not 

more than 2 years shall be imposed.” 
526 Ibid, Japan Penal Code, Art. 195 

“(1) When a person performing or assisting in judicial, prossecutorial or police duties commits, in the performance of his 

or her duties, an act of assault or physical or mental cruelty upon the accused, suspect or any other person, imprisonment with 

or without work for not more than 7 years shall be imposed.” 
527 Ibid, Japan Penal Code, Art. 196 

“A person who commits a crime proscribed under the preceding two Articles and thereby causes the death or injury of 

another shall be dealt with by the punishment prescribed for the crimes of injury or the preceding two Articles whichever is 

greater.” 
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สำคัญที่อนุสัญญา CAT กำหนด นั้นคือการสร;างความเจ็บปวดหรือความทุกข,ทรมานอย<างร;ายแรง (Severe Pain 

or Suffering) และการมีความมุ<งประสงค,ให;ได;มาซ่ึงข;อมูลหรือคำสารภาพ  

(3) ญี่ปุ�น (การกระทำให;บุคคลสูญหาย) ในปeจจุบันญี่ปุ�นยังไม<มีฐานความผิดเกี่ยวกับการกระทำ

ให;บุคคลสูญหายเป_นการเฉพาะ แต<สามารถปรับใช;ฐานความผิดอ่ืนที่อาจเทียบเคียงได;และมีการบัญญัติอยู<แล;วใน

ประมวลกฎหมายอาญาญี่ปุ �น โดยฐานความผิดที ่ใกล;เคียงนั ้นถูกจัดอยู <ในหมวด 31 (Chapter XXXI) “ฐาน

ความผิดเก่ียวกับการจับกุมคุมขังโดยมิชอบด;วยกฎหมาย” (Crimes of Unlawful Capture and Confinement) 

เป_นต;นว<า 1) กระทำของบุคคลท่ีจับกุมหรือคุมขังบุคคลอ่ืนโดยมิชอบด;วยกฎหมาย และ 2) การกระทำของบุคคลท่ี

จับกุมหรือคุมขังบุคคลอื่นโดยมิชอบด;วยกฎหมายส<งผลให;บุคคลอื่นถึงแก<ความตายหรือบาดเจ็บเป_นความผิดท่ีต;อง

รับโทษหนักขึ้น นอกจากนี้ ยังมีหมวด 33 (Chapter XXXIII) “ฐานความผิดเกี่ยวกับการลักพาและซื้อขายมนุษย,” 

(Crimes of Kidnapping and Buying or Selling of Human Beings) เป_นต;นว<า 1) การลักพาตัวเด็กโดยใช;

กำลัง528 2) การลักพาโดยใช;กำลังเพื่อหากำไร อนาจาร แต<งงานหรือเป_นภัยคุกคามต<อชีวิตหรือร<างกาย529 และ 3) 

การลักพาโดยใช;กำลังเพื่อนำตัวบุคคลออกจากประเทศ530 และหมวด 7 (Chapter VII) “ฐานความผิดเกี่ยวกับการ

ให ;ท ี ่อย ู <แก <อาชญากรและปกป �ดพยานหล ักฐาน” (Crimes of Harboring Criminals and Suppressing 

Evidence) เป_นต;นว<า 1) การให;ที่อยู<แก<อาชญากรหรือช<วยให;อาชญากรหลบหนี531 และ 2) การปกป�ด ทำลาย 

ปลอมแปลงหรือเปลี่ยนแปลงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข;องกับคดีอาญาของบุคคลอื่น หรือใช;พยานหลักฐานที่ถูก

ปลอมแปลงหรือเปลี่ยนแปลงนั้น532 อย<างไรก็ดี มีข;อสังเกตว<าแม;บทบัญญัติที่กล<าวมาจะได;กำหนดลักษณะการ

 
528 Ibid, Japan Penal Code, Art. 224 

“A person who kidnaps a minor by force or enticement shall be punished by imprisonment with work for not less than 3 

months but not more than 7 years.” 
529 Ibid, Japan Penal Code, Art. 225 

“A person who kidnaps another by force or enticement for the purpose of profit, indecency, marriage or threat to the life 

or body shall be punished by imprisonment with work for not less than 1 year but not more than 10 years.” 
530 Ibid, Japan Penal Code, Art. 226 

“A person who kidnaps another by force or enticement, for the purpose of causing the kidnapped person's relatives or 

any other person who would be concerned about the kidnapped person's safety to deliver any property, taking advantage of such 

concern, shall be punished by imprisonment with work for life or for a definite term of not less than 3 years.” 
531 Ibid, Japan Penal Code, Art. 103 

“A person who harbors or enables the escape of another person who has either committed a crime punishable with a 

fine or greater punishment or has escaped from confinement shall be punished by imprisonment with work for not more than 2 

years or a fine of not more than 200,000 yen.” 
532 Ibid, Japan Penal Code, Art. 104 

“A person who suppresses, damages, counterfeits or alters evidence relating to a criminal case of another person, or who 

uses counterfeit or altered evidence, shall be punished by imprisonment with work for not more than 2 years or a fine of not 

more than 200,000 yen.” 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ2 “บทบัญญัติทางกฎหมายเพื่อการป@องกนัและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหFบุคคลสญูหาย” สถาบันพระปกเกลFา 

 

 145 

กระทำบางประการที่อาจเข;าลักษณะการกระทำให;บุคคลสูญหาย กล<าวคือ มีการจับกุมคุมขังโดยมิชอบด;วย

กฎหมาย การลักพาโดยใช;กำลังซึ่งเป_นการจำกัดเสรีภาพของบุคคล หรือการปกป�ดพยานหลักฐาน แต<ยังไม<มีฐาน

ความผิดใดที่ระบุองค,ประกอบสำคัญบางประการที่อนุสัญญา CED กำหนดไว;อย<างชัดเจน กล<าวคือ การปฏิเสธท่ี

จะยอมรับว<าได;มีการจำกัดเสรีภาพ หรือการปกป�ดชะตากรรมหรือที่อยู<ของบุคคล ทั้งนี้ ในส<วนของการกระทำโดย

เจ;าหน;าที่ของรัฐนั้น ประมวลกฎหมายอาญาญ่ีปุ�นไม<กำหนดในบทบัญญัติเหล<านี้ว<าต;องได;กระทำโดยเจ;าหน;าที่ของ

รัฐหรือไม< จึงสามารถตีความได;ว<าการกระทำความผิดในบทบัญญัติเหล<านี้สามารถกระทำโดยใครก็ได; ไม<ว<าจะเป_น

บุคคลธรรมดาหรือเจ;าหน;าท่ีของรัฐ533  

(4) ไนจีเรีย (การกระทำให;บุคคลสูญหาย) ในปeจจุบันไนจีเรียยังไม<มีฐานความผิดเกี่ยวกับการ

กระทำให;บุคคลสูญหายเป_นการเฉพาะ แต<สามารถปรับใช;ฐานความผิดอื่นที่อาจเทียบเคียงได;และมีการบัญญัติอยู<

แล;วในประมวลกฎหมายอาญาไนจีเรีย (ทั้ง Penal Code และ Criminal Code) ได; โดยฐานความผิดที่ใกล;เคียง

นั้นถูกจัดอยู<ในหมวด 31 (Chapter 31) “ฐานความผิดต<อเสรีภาพ – การค;าทาส” (Offences against Liberty – 

Slave Dealing) เป_นต;นว<า 1) การจำคุกบุคคลอื ่นโดยมิชอบด;วยกฎหมายเพื ่อปLองกันมิให;บุคคลนั ้นเข;าถึง

กระบวนการยุติธรรมหรือถูกค;นพบ534 และ 2) การคุมขังบุคคลอื่นโดยมิชอบด;วยกฎหมายส<งผลให;บุคคลอื่นถูก

จำกัดเสรีภาพ535 นอกจากนี้ ไนจีเรียได;ออกกฎหมายฉบับใหม<เป_นการเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติต<อต;านการทำ

ร;ายบุคคลอื่น ค.ศ. 2015 (Violence Against Persons (Prohibition) Act of 2015)536 เพื่อกำหนดห;ามการทำ

ร;ายบุคคลอื่นในทุกรูปแบบทั้งในทางส<วนตัวและต<อหน;าสาธารณะ โดยมีฐานความผิดบางประการที่อาจนำมาปรับ

ใช;กับการกระทำให;บุคคลสูญหายได; เป_นต;นว<า 1) การจำกัดเสรีภาพของบุคคล537 และ 2) การบังคับให;บุคคลต;อง

แยกจากครอบครัวและมิตร538 อย<างไรก็ดี มีข;อสังเกตว<าแม;บทบัญญัติที่กล<าวมาจะได;กำหนดลักษณะการกระทำ

 
533 Supra Note 478, Japan Report, para. 17. 
534 Supra Note 491, Nigeria Criminal Code, Art. 364; Supra Note 490, Nigeria Penal Code, Art. 255 

“Any person who unlawfully imprisons any person within Nigeria in such a manner as to prevent him from applying to a 

court for his release or from discovering to any other person the place where he is imprisoned, or in such a manner as to prevent 

any person entitled to have access to him from discovering the place where he is imprisoned; is guilty of a felony, and is liable 

to imprisonment for ten years.” 
535 Supra Note 491, Nigeria Criminal Code, Art. 365; Supra Note 490, Penal Code Art. 271 

“Any person who unlawfully confines or detains another in any place against his will, or otherwise unlawfully deprives 

another of his personal liberty, is guilty of a misdemeanour, and is liable to imprisonment for two years.” 
536 Supra Note 503, Brazil Torture Act. 
537 Violence Against Persons (Prohibition) Act of 2015 [Nigeria], Nigeria Violence Act, Art. 10 

“A person who deprives another of his or her liberty, except pursuant to a court order, commits an offence and is liable 

on conviction to a term of imprisonment not exceeding 2 years or to a fine not exceeding N500,000.00 or both.” 
538 Ibid, Nigeria Violence Act, Art. 13 

“A person who forcefully isolates or separates another from family and friends commits an offence and is liable on 

conviction to a term of imprisonment not exceeding 6 months or to a fine not exceeding N100,000.00 or both.” 
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บางประการท่ีอาจเข;าลักษณะการกระทำให;บุคคลสูญหาย กล<าวคือ มีการจับกุมคุมขังโดยมิชอบด;วยกฎหมาย การ

บังคับให;บุคคลต;องแยกจากครอบครัวหรือมิตร หรือการปLองกันมิให;ผู ;ถูกกระทำสามารถเข;าถึงกระบวนการ

ยุติธรรมหรือถูกค;นพบ แต<ไม<อาจปฏิเสธได;ว<าในการอ;างฐานทางกฎหมายนั้น จะต;องอ;างกฎหมายภายในท่ี

เก่ียวข;องเป_นจำนวนมาก จึงจะครบองค,ประกอบตามท่ีอนุสัญญา CED กำหนด 

(5) กัมพูชา (การกระทำให;บุคคลสูญหาย) ในปeจจุบันกัมพูชายังไม<มีฐานความผิดเกี่ยวกับการ

กระทำให;บุคคลสูญหายเป_นการเฉพาะ แต<สามารถปรับใช;ฐานความผิดอื่นที่อาจเทียบเคียงได;และมีการบัญญัติอยู<

แล;วในประมวลกฎหมายอาญากัมพูชาได; โดยฐานความผิดที่ใกล;เคียงนั้นถูกจัดอยู<ในบรรพ 3 (Title 3) “การ

ละเมิดต<อการบริหารงานของรัฐ” (Infringement of the Functioning of Public Administration) เป_นต;นว<า 

1) การกระทำที่ละเมิดต<อเสรีภาพส<วนบุคคลโดยอำเภอใจที่ได;กระทำโดยเจ;าหน;าที่ของรัฐหรือผู;ดำรงตำแหน<ง

ทางการที่ได;รับเลือกตั้งมาและได;กระทำไปในขอบเขตทางการนั้น539 2) การจำกัดเสรีภาพของบุคคลอื่นโดย

อำเภอใจ หรือการล;มเหลวที่จะหยุดการจำกัดเสรีภาพดังกล<าวทั้งที่ตนมีอำนาจ หรือการจงใจที่จะไม<แทรกแซงโดย

เจ;าหน;าที่ของรัฐหรือผู;ดำรงตำแหน<งทางการที่ได;รับเลือกตั้งมาผู;มีข;อมูลว<าการจำกัดเสรีภาพนั้นมีขึ้นภายใต;

ขอบเขตงานของตน540 และ 3) การรับเอาหรือคงไว;ซึ่งบุคคลโดยเจ;าหน;าที่ของรัฐที่ทำหน;าที่บริหารเรือนจำ โดยไม<

มีหมายศาล คำพิพากษา คำสั่งให;คุมขัง หรือคำสั่งให;ปล<อยตัวที่ชอบด;วยกฎหมาย541 อย<างไรก็ดี มีข;อสังเกตว<า แม;

บทบัญญัติที่กล<าวมาจะได;กำหนดลักษณะการกระทำบางประการที่อาจเข;าลักษณะการกระทำให;บุคคลสูญหาย 

กล<าวคือ มีการจำกัดเสรีภาพของบุคคล และกำหนดชัดเจนว<าเป_นฐานความผิดที่กระทำโดยเจ;าหน;าที่ของรัฐหรือผู;

ดำรงตำแหน<งทางการท่ีได;รับเลือกต้ังมา แต<ยังไม<มีบทบัญญัติใดท่ีระบุชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิเสธท่ีจะยอมรับว<าได;มี

การจำกัดเสรีภาพหรือการปกป�ดชะตากรรมของบุคคลที่ถูกคุมขัง ซึ่งเป_นองค,ประกอบหนึ่งตามที่อนุสัญญา CED 

กำหนด 

 
539 Supra Note 516, Cambodian Criminal Code, Art. 588 

“The arbitrary act of violation of personal freedom committed by a public official or a holder of public elected office, 

acting in the exercise or on the occasion of his or her function, shall be punishable by imprisonment from two to five years and 

a fine from four million to ten million Riels.” 
540 Ibid, Cambodian Criminal Code, Art. 589 

“The unlawful deprivation of liberty, the wilful failure either to put an end to such deprivation when he or she has the 

power, or the wilful failure to bring about the intervention of a competent authority, by a public official or a holder of public 

elected office who has knowledge of such deprivation in the course of or on the occasion of his or her function, shall be punishable 

by imprisonment from one to three years and a fine from two million to six million Riels.” 
541 Ibid, Cambodian Criminal Code, Art. 590 

“The reception or retention of a person by an agent of the prison administration, without a warrant, a judgment, a 

detention order or a release order drafted in conformity with the law shall be punishable by imprisonment from two to five years 

and a fine from four million to ten million Riels.” 
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6.2.2 การกำหนดโทษทางอาญา 

รัฐภาคีอนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED มีพันธกรณีที่จะต;องกำหนดโทษทางอาญาให;เหมาะสมกับความ

ร;ายแรงของการกระทำผิดฐานการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย ซึ่งโดยลักษณะแล;วควรจะเป_นฐาน

ความผิดท่ีมีระวางโทษหนักกว<าฐานความผิดอ่ืน จากการศึกษาพบว<ารัฐภาคีมีแนวทางการกำหนดระวางโทษ ดังน้ี 

6.2.2.1 ระวางโทษสำหรับฐานความผิดเก่ียวกับการทรมาน 

รัฐภาคีแต<ละรัฐได;กำหนดระวางโทษสำหรับฐานความผิดการทรมานหรือฐานความผิดอื่นที่อาจ

เทียบเคียงได;และมีบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอ่ืนในปริมาณท่ีแตกต<างกัน โดยผู;วิจัยได;รวบรวม

ระวางโทษของฐานความผิดการทรมานหรือฐานความผิดอื่นที่อาจเทียบเคียงได;กับการทรมาน และนำมาเทียบกับ

ระวางโทษของฐานความผิดอ่ืนท่ีมีลักษณะเทียบเคียงกันได;กับการทรมานแต<มีความร;ายแรงน;อยกว<า ดังน้ี 

รัฐภาคี 

ฐานความผิดเกี่ยวกับ 

การล=วงละเมิด 

ร=างกายหรือจิตใจของผู5อื่น 

เกี่ยวกับการทรมาน 

ฐานความผิดการทรมาน 

ตามอนุสัญญา CAT 

ฐานความผิดอื่น 

ที่เทียบเคียงได5กับการทรมาน 

สวิตเซอรwแลนดw ประมวลกฎหมายอาญาสวิส 

Art.123 Common Assault 

จำคุกไม=เกิน 3 ปT 

 ประมวลกฎหมายอาญาสวิส 

Art.264a(1)(f) Torture (CAH) 

จำคุกไม=ต่ำกว=า 5 ปT 

บราซิล ประมวลกฎหมายอาญาบราซิล 

Art.140 Injury 

จำคุก 1-6 เดือน 

Law No. 9,455/1997 

Art. 1 Torture 

จำคุก 2-8 ปT 

 

ญี่ปุ�น ประมวลกฎหมายอาญาญี่ปุ¡น 

Art.208 Assault 

จำคุกไม=เกิน 2 ปT  

หรือปรับไม=เกิน 300,000 เยน 

 ประมวลกฎหมายอาญาญี่ปุ¡น 

Art.195 Assault or Cruelty by 

Special Public Officers 

จำคุกไม=เกิน 7 ปT 

ไนจีเรีย ประมวลกฎหมายอาญาไนจีเรีย 

Art.351 Assault 

จำคุกไม=เกิน 1 ปT 

Anti-Torture Act of 2017 

Art. 9 Punishment/Torture 

จำคุกไม=เกิน 25 ปT 

 

กัมพูชา ประมวลกฎหมายอาญากัมพูชา 

Art.236 Bodily Harm 

จำคุก 6 เดือน – 2 ปT  

และปรับ 1-4 ล5านเรียล 

 ประมวลกฎหมายอาญากัมพูชา 

Art.210 Torture/Cruelty 

จำคุก 7-15 ปT 
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จะเห็นได;ว<า รัฐภาคีกำหนดระวางโทษของฐานความผิดที่มีลักษณะเป_นการล<วงละเมิดร<างกายหรือ

จิตใจของผู;อ่ืน เช<น การประทุษร;าย (Assault) การทำร;ายร<างกาย (Bodily Harm) หรือการทำให;บาดเจ็บ (Injury) 

ในปริมาณที่ต่ำว<าฐานความผิดการทรมานหรือฐานความผิดอื่นที่เทียบเคียงได;กับการทรมาน ซึ่งสอดคล;องกับ

แนวทางท่ีอนุสัญญา CAT กำหนด 

6.2.2.2 ระวางโทษสำหรับฐานความผิดเก่ียวกับการกระทำให.บุคคลสูญหาย 

เช<นเดียวกับกรณีการทรมาน รัฐภาคีแต<ละรัฐได;กำหนดระวางโทษสำหรับฐานความผิดการกระทำ

ให;บุคคลสูญหายหรือฐานความผิดอื่นที่อาจเทียบเคียงได;และมีบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอ่ืน

ในปริมาณที่แตกต<างกัน โดยผู;วิจัยได;รวบรวมระวางโทษของฐานความผิดการกระทำให;บุคคลสูญหายหรือฐาน

ความผิดอื่นท่ีอาจเทียบเคียงได;กับการกระทำให;บุคคลสูญหาย และนำมาเทียบกับระวางโทษของฐานความผิดอื่นท่ี

มีลักษณะเทียบเคียงกันได;กับการกระทำให;บุคคลสูญหายแต<มีความร;ายแรงน;อยกว<า ดังน้ี 

 

รัฐภาคี 
ฐานความผิดเกี่ยวกับ 

การจำกัดเสรีภาพของผู5อื่น 

เกี่ยวกับการกระทำให5บุคคลสูญหาย 

ฐานความผิด 

การกระทำให5บุคคลสูญหาย 

ตามอนุสัญญา CED 

ฐานความผิดอื่น 

ที่เทียบเคียงได5กับ 

การกระทำให5บุคคลสูญหาย 

สวิตเซอรwแลนดw ประมวลกฎหมายอาญาสวิส 

Art.183 False Imprisonment 

จำคุกไม=เกิน 5 ปT 

ประมวลกฎหมายอาญาสวิส 

Art.185bis Enforced 

Disappearance 

จำคุก 1-20 ปT 

 

 ประมวลกฎหมายอาญาสวิส 

Art.264a(1)(e) Enforced 

Disappearance (CAH) 

จำคุก 5-20 ปT 

 

บราซิล ประมวลกฎหมายอาญาบราซิล 

Art..148 Kidnapping and 

False Imprisonment 

จำคุก 1-3 ปT 

 ประมวลกฎหมายอาญาบราซิล 

Art.121 Killing Others to 

Conceal Other Crime 

จำคุก 12-30 ปT 

  Bill No.6240/2013 (เสนอ) 

เหตุฉกรรจ� 

จำคุก 8-15 ปT (กรณีบาดเจ็บ) 

จำคุก 12-20 ปT (กรณีเสียชีวิต) 
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ญี่ปุ�น ประมวลกฎหมายอาญาญี่ปุ¡น 

Art.220 Unlawful Capture 

and Confinement 

จำคุก 3 เดือน – 7 ปT 

 ประมวลกฎหมายอาญาญี่ปุ¡น 

Art.221 (Art.204) Unlawful 

Capture and Confinement 

(กรณีเสียชีวิต) 

จำคุกไม=เกิน 15 ปT 

ไนจีเรีย ประมวลกฎหมายอาญาไนจีเรีย 

Art.365 Deprivation/Liberty 

จำคุกไม=เกิน 2 ปT 

 ประมวลกฎหมายอาญาไนจีเรีย 

Art.364 Kidnapping 

จำคุกไม=เกิน 10 ปT 

กัมพูชา ประมวลกฎหมายอาญากัมพูชา 

Art.253 Arrest/Detention 

จำคุก 1-3 ปT 

 ประมวลกฎหมายอาญากัมพูชา 

Art.588 Freedom/Officials 

จำคุก 2-5 ปT  

และปรับ 4-10 ล5านเรียล 

 

จะเห็นได;ว<า รัฐภาคีกำหนดระวางโทษของฐานความผิดที่มีลักษณะเป_นการจำกัดเสรีภาพของผู;อ่ืน 

เช<น การจำคุกโดยมิชอบด;วยกฎหมาย (False Imprisonment) การลักพาตัว (Kidnapping) การจับกุมโดยมิชอบ

ด;วยกฎหมาย (Unlawful Arrest) หรือการจำกัดเสรีภาพ (Deprivation of Liberty) ในปริมาณที ่ต่ำว<าฐาน

ความผิดการกระทำให;บุคคลสูญหายหรือฐานความผิดอ่ืนท่ีเทียบเคียงได;กับกระทำให;บุคคลสูญหาย หรือกำหนดให;

คุณลักษณะที่เทียบเคียงได;กับการกระทำให;บุคคลสูญหายเป_นเหตุฉกรรจ,ที่ผู;กระทำผิดจะต;องรับโทษหนักขึ้น ซ่ึง

สอดคล;องกับแนวทางท่ีอนุสัญญา CED กำหนด 

6.2.3 การกำหนดอายุความ 

อนุสัญญา CED ไม<ระบุให;รัฐภาคีจะต;องกำหนดให;ฐานความผิดการกระทำให;บุคคลสูญหายเป_นความผิดที่มี

อายุความ แต<หากรัฐภาคีประสงค,จะกำหนด อายุความนั้นจะต;องมีลักษณะที่ยาวและได;สัดส<วนกับความร;ายแรง

ของความผิด จากการศึกษาพบว<ารัฐภาคีมีแนวทางการดำเนินการตามพันธกรณีในเรื่องนี้อยู< 3 แนวทางด;วยกัน 

ดังน้ี 

6.2.3.1 กำหนดอายุความท่ียาว 

แนวทางแรก คือ รัฐภาคีกำหนดให;ฐานความผิดการกระทำให;บุคคลสูญหายหรือฐานความผิดอื่นท่ี

อาจเทียบเคียงได;และมีอยู<เดิมในประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ มีอายุความที่ยาว เมื่อเทียบกับ

โครงสร;างการกำหนดอายุความท่ีประมวลกฎหมายอาญามักกำหนดให;สอดคล;องกับปริมาณของระวางโทษ ดังน้ี 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ2 “บทบัญญัติทางกฎหมายเพื่อการป@องกนัและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหFบุคคลสญูหาย” สถาบันพระปกเกลFา 

 

 150 

(1) สวิตเซอร,แลนด, สวิตเซอร,แลนด,กำหนดอายุความสำหรับความผิดฐานการกระทำให;บุคคลสูญ

หายด;วยการอ;างอิงตามโครงสร;างการกำหนดอายุความท่ีประมวลกฎหมายอาญาสวิสกำหนด โดยประมวล

กฎหมายอาญาสวิส มาตรา 97 กำหนดอายุความโดยแบ<งตามระวางโทษ คือ 1) อายุความ 30 ป§ สำหรับฐาน

ความผิดที่มีโทษจำคุกตลอดชีวิต 2) อายุความ 15 ป§ สำหรับฐานความผิดที่มีโทษจำคุกตั้งแต< 3 ป§ขึ้นไป 3) อายุ

ความ 10 ป§ สำหรับฐานความผิดที่มีโทษจำคุกไม<เกิน 3 ป§ และ 4) อายุความ 7 ป§ สำหรับฐานความผิดที่มีโทษ

ประเภทอื่น542 โดยอายุความเริ่มนับตั้งแต<วันท่ีมีการกระทำความผิด วันที่การกระทำครั้งสุดท;ายในกรณีที่เป_นการ

กระทำหลายวาระ และวันที่การกระทำความผิดสิ้นสุดลงในกรณีที่เป_นความผิดต<อเนื่อง543 ดังนั้น เนื่องจาก

ความผิดฐานการกระทำให;บุคคลสูญหายมีระวางโทษจำคุกตั้งแต< 1 ป§ขึ้นไป544 จึงเป_นความผิดที่มีอายุความ 15 ป§ 

ซึ่งถือว<าเป_นอายุความที่ยาวและได;สัดส<วนกับความร;ายแรงของความผิด นอกจากนี้ หากการกระทำให;บุคคลสูญ

หายเป_นส<วนหน่ึงของอาชญากรรมต<อมนุษยชาติ มาตรา 101 ก็กำหนดให;กลายเป_นความผิดท่ีไม<มีอายุความ545 

(2) บราซิล บราซิลกำหนดอายุความสำหรับฐานความผิดอื่นที่อาจเทียบเคียงได;กับการกระทำให;

บุคคลสูญหาย เช<น การฆ<าผู;อื่นโดยมีการวางเเผนไตร<ตรองมาก<อนเพื่อปกป�ดการกระทำผิดอื่น โดยอ;างอิงตาม

โครงสร;างการกำหนดอายุความท่ีประมวลกฎหมายอาญาบราซิลกำหนด โดยประมวลกฎหมายอาญาบราซิล 

มาตรา 109 กำหนดอายุความโดยแบ<งตามระวางโทษ คือ 1) อายุความ 20 ป§ สำหรับฐานความผิดที่มีโทษตั้งแต< 

12 ป§ขึ้นไป 2) อายุความ 16 ป§ สำหรับฐานความผิดที่มีโทษจำคุกตั้งแต< 8-12 ป§ 3) อายุความ 12 ป§ สำหรับฐาน

ความผิดที่มีโทษจำคุกตั้งแต< 4-8 ป§ 4) อายุความ 8 ป§ สำหรับฐานความผิดที่มีโทษจำคุกตั้งแต< 2-4 ป§ 5) อายุความ 

4 ป§ สำหรับฐานความผิดที่มีโทษจำคุกตั้งแต< 1-2 ป§ และ 6) อายุความ 2 ป§ สำหรับฐานความผิดที่มีโทษจำคุกไม<

เกิน 1 ป§546 ดังนั้น เนื่องจากความผิดฐานฆ<าผู;อื่นโดยมีการวางเเผนไตร<ตรองมาก<อนเพื่อปกป�ดการกระทำผิดอื่นมี

 
542 Supra Note 501, Swiss Criminal Code, Art. 97 

“1. The right to prosecute is subject to a time limit of: a. 30 years if the offence carries a custodial sentence of life; b. 15 

years if the offence carries a custodial sentence of more than three years; c. 10 years if the offence carries a custodial sentence 

of three years; d. seven years if the offence carries a different penalty.” 
543 Ibid, Swiss Criminal Code, Art. 98 

“The limitation period begins: a. on the day on which the offender committed the offence; b. on the day on which the 

final act was carried out if the offence consists of a series of acts carried out at different times; c. on the day on which the criminal 

conduct ceases if the criminal conduct continues over a period of time.” 
544 Ibid, Swiss Criminal Code, Art. 185bis. 
545 Ibid, Swiss Criminal Code, Art. 101 

“There is no statue of limitations for the offences of: b. crimes against humanity.” (โปรดดู Art. 264a para. 1 and 2) 
546 Supra Note 518, Brazil Criminal Code, Art. 109 

“The statute of limitations, before the final sentence becomes final, except as provided for in paragraphs 1 and 2 of art. 

110 of this Code, it is regulated by the maximum of the private penalty of freedom bound to crime, verifying: I - in 20 (twenty) 

years, if the maximum sentence is greater than 12 (twelve); II - in 16 (sixteen) years, if the maximum sentence is greater than 8 

(eight) years and does not exceed to 12 (twelve); III - in 12 (twelve) years, if the maximum sentence is greater than 4 (four) years 
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ระวางโทษจำคุก 12-30 ป§ จึงเป_นความผิดที่มีอายุความ 20 ป§ ซึ่งถือว<าเป_นอายุความที่ยาวและได;สัดส<วนกับความ

ร;ายแรงของความผิด นอกจากนี้ ร<าง Bill No.6240/2013547 ซึ่งปeจจุบันอยู<ในขั้นตอนการพิจารณาและยังไม<

ประกาศใช; วางหลักไว;ว<าความผิดฐานการกระทำให;บุคคลสูญหายเป_นความผิดเฉพาะที่ไม<มีอายุความและไม<

จัดเป_นความผิดท่ีอาจได;รับการอภัยโทษได;548 

6.2.3.2 กำหนดอายุความท่ีอาจยังถือวcาไมcยาว 

แนวทางที่สอง คือ รัฐภาคีกำหนดให;ฐานความผิดการกระทำให;บุคคลสูญหายหรือฐานความผิดอ่ืน

ที่อาจเทียบเคียงได;และมีอยู<เดิมในประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ มีอายุความ แต<อายุความน้ัน

อาจมีระยะเวลาที่ถือว<ายังไม<ยาวเพียงพอและอาจยังไม<ได;สัดส<วนกับความร;ายแรงของความผิด เมื่อเทียบกับ

โครงสร;างการกำหนดอายุความท่ีประมวลกฎหมายอาญามักกำหนดให;สอดคล;องกับปริมาณของระวางโทษ ดังน้ี 

(1) ญี่ปุ�น ญี่ปุ�นกำหนดอายุความสำหรับฐานความผิดอื่นที่อาจเทียบเคียงได;กับการกระทำให;

บุคคลสูญหาย เช<น การจับกุมและคุมขังโดยมิชอบด;วยกฎหมาย และการจับกุมและคุมขังโดยมิชอบด;วยกฎหมาย

ส<งผลให;บุคคลอื่นถึงแก<ความตายหรือบาดเจ็บ โดยอ;างอิงจากโครงสร;างการกำหนดอายุความตามท่ีประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุ�นกำหนด โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุ�น มาตรา 250(2) 

กำหนดอายุความโดยแบ<งตามระวางโทษ คือ 1) อายุความ 25 ป§ สำหรับฐานความผิดที่มีโทษประหารชีวิต 2) อายุ

ความ 15 ป§ สำหรับฐานความผิดที่มีโทษจำคุกตลอดชีวิต 3) อายุความ 10 ป§ สำหรับฐานความผิดที่มีโทษจำคุก

ตั้งแต< 15 ป§ขึ้นไป 4) อายุความ 7 ป§ สำหรับฐานความผิดที่มีโทษจำคุกไม<เกิน 15 ป§ 5) อายุความ 5 ป§ สำหรับฐาน

ความผิดที่มีโทษจำคุกไม<เกิน 10 ป§ 6) อายุความ 3 ป§ สำหรับฐานความผิดที่มีโทษจำคุกไม<เกิน 5 ป§หรือมีโทษปรับ 

และ 7) อายุความ 1 ป§ สำหรับฐานความผิดที่มีโทษกักขังหรือปรับ549 ดังนั้น เนื่องจากความผิดฐานการจับกุมและ

 
and does not exceed to 8 (eight); IV - in 8 (eight) years, if the maximum sentence is greater than 2 (two) years and does not exceed 

4 (four); V - in 4 (four) years, if the maximum penalty is equal to 1 (one) year or, if greater, does not exceed 2 (two); VI - in 2 (two) 

years, if the maximum penalty is less than 1 (one) year.” 
547 Supra Note 522, Bill No. 6240/2013. 
548 Supra Note 470, Brazil Report, para. 71. 
549 The Code of Criminal Procedure (Act No. 131 of 1948) [Japan], (Japan Criminal Procedure Code), Art. 250(2) 

“(2) The statute of limitations is completed upon the lapse of the following time periods with regard to crimes other than 

crimes causing the death of a person and punishable with imprisonment without work or a greater punishment: (i) 25 years for 

offenses punishable by the death penalty; (ii) 15 years for offenses punishable with life imprisonment or life imprisonment without 

work; (iii) 10 years for offenses punishable with imprisonment or imprisonment without work whose maximum term is 15 years or 

more; (iv) 7 years for offenses punishable with imprisonment or imprisonment without work whose maximum term is less than 15 

years; (v) 5 years for offenses punishable with imprisonment or imprisonment without work whose maximum term is less than 10 

years; (vi) 3 years for offenses punishable with imprisonment or imprisonment without work whose maximum term is less than 5 

years or with a fine; (vii) 1 year for offenses punishable with penal detention or with a petty fine.” 
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คุมขังโดยมิชอบด;วยกฎหมายส<งผลให;บุคคลอ่ืนถึงแก<ความตายหรือบาดเจ็บมีระวางโทษจำคุกไม<เกิน 15 ป§ จึงเป_น

ความผิดท่ีมีอายุความ 7 ป§ ในเร่ืองน้ี มีข;อสังเกตว<าอายุความเพียง 7 ป§ อาจเป_นอายุความท่ีอาจยังถือว<าไม<ยาวและ

ไม<ได;สัดส<วนกับความร;ายแรงของความผิดเม่ือเทียบกับการกำหนดอายุความของรัฐภาคีอ่ืน 

(2) กัมพูชา กัมพูชากำหนดอายุความสำหรับฐานความผิดอื่นที่อาจเทียบเคียงได;กับการกระทำให;

บุคคลสูญหาย เช<น การใช;อำนาจทางกฎหมายโดยมิชอบต<อบุคคล หรือการจำกัดเสรีภาพของบุคคลอื่นโดย

อำเภอใจ หรือการล;มเหลวที่จะหยุดการจำกัดเสรีภาพดังกล<าวทั้งที่ตนมีอำนาจ หรือการจงใจที่จะไม<แทรกแซงโดย

เจ;าหน;าที่ของรัฐหรือผู;ดำรงตำแหน<งทางการที่ได;รับเลือกตั้งมาผู;มีข;อมูลว<าการจำกัดเสรีภาพนั้นมีขึ้นภายใต;

ขอบเขตงานของตน โดยอ;างอิงจากโครงสร;างการกำหนดอายุความตามท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

กัมพูชากำหนด โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากัมพูชา มาตรา 10 กำหนดอายุความโดยแบ<งตาม

ประเภทของความผิด550 คือ 1) อายุความ 15 ป§ สำหรับความผิดอาญาที่มีโทษร;ายแรงประเภท Felony ซ่ึง

หมายถึงความผิดที่มีโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือมีโทษจำคุกตั้งแต< 5 ป§แต<ไม<เกิน 30 ป§551 2) อายุความ 5 ป§ สำหรับ

ความผิดอาญาที่มีโทษร;ายแรงน;อยกว<าประเภท Misdemeanor ซึ่งหมายถึงความผิดที่มีโทษจำคุกตั้งแต< 6 วัน แต<

ไม<เกิน 5 ป§552 และ 3) อายุความ 1 ป§ สำหรับความผิดลหุโทษ553 ดังนั้น เนื่องจากความผิดฐานการใช;อำนาจทาง

กฎหมายโดยมิชอบต<อบุคคล554 มีโทษจำคุก 2-5 ป§ จึงเป_นความผิดประเภท Misdemeanor ซึ่งมีอายุความเพียง 

5 ป§ และความผิดฐานการจำกัดเสรีภาพของบุคคลอื่นโดยอำเภอใจ หรือการล;มเหลวที่จะหยุดการจำกัดเสรีภาพ

ดังกล<าวทั้งที่ตนมีอำนาจ หรือการจงใจที่จะไม<แทรกแซงโดยเจ;าหน;าที่ของรัฐหรือผู;ดำรงตำแหน<งทางการที่ได;รับ

เลือกตั้งมาผู;มีข;อมูลว<าการจำกัดเสรีภาพนั้นมีขึ้นภายใต;ขอบเขตงานของตน555 มีโทษจำคุก 1-3 ป§ จึงเป_นความผิด

ประเภท Misdemeanor ซึ่งมีอายุความเพียง 5 ป§เช<นกัน ในเรื่องนี้ มีข;อสังเกตว<าการกำหนดอายุความเพียง 5 ป§ 

 
550 Criminal Procedure Code of Kingdom of Cambodia [Cambodia], (Cambodia Criminal Procedure Code), Art. 10 

“Except as provided in Article 9 (Crimes without Statute of Limitations) of this code, the time limitation for bringing a 

criminal action is as follows: fifteen (15) years for a felony; five (5) years for misdemeanor; and one (1) year for a petty offense.” 
551 Supra Note 516, Cambodia Criminal Code, Art. 46 

“A felony is an offence for which the maximum sentence of imprisonment incurred is: (1) life imprisonment; (2) 

imprisonment for more than five years, but no more than thirty years.” 
552 Ibid, Cambodia Criminal Code, Art. 47 

“A misdemeanor is an offence for which the maximum sentence of imprisonment incurred is more than six days, but no 

more than five years.” 
553 Ibid, Cambodia Criminal Code, Art. 48 

“A petty offence is an offence: (1) for which the maximum sentence of imprisonment incurred is six days or less. A fine 

may be imposed in addition to imprisonment; (2) punishable by a fine.” 
554 Ibid, Cambodia Criminal Code, Art. 588. 
555 Ibid, Cambodia Criminal Code, Art. 589. 
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อาจเป_นอายุความที่อาจยังถือว<าไม<ยาวและไม<ได;สัดส<วนกับความร;ายแรงของความผิดเมื่อเทียบกับการกำหนดอายุ

ความของรัฐภาคีอ่ืน 

6.2.3.3 ไมcกำหนดอายุความ 

แนวทางท่ีสาม คือ รัฐภาคีไม<กำหนดอายุความสำหรับฐานความผิดการกระทำให;บุคคลสูญหายหรือ

ฐานความผิดอื่นที่อาจเทียบเคียงได;และมีอยู<เดิมในประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ โดยรัฐที่ใช;

แนวทางนี้ คือ ไนจีเรีย โดยไนจีเรียไม<กำหนดอายุความสำหรับฐานความผิดอื่นที่อาจเทียบเคียงได;กับการกระทำให;

บุคคลสูญหาย556 นอกจากนี ้ ศาลฎีกาไนจีเรียได;เคยพิพากษาในคดี Paul Yabugbe v. Commissioner of 

Police ว<าอายุความในฐานความผิดที่กระทำโดยเจ;าหน;าที่ของรัฐภายใต; Public Officers Protection Act ไม<

สามารถบังคับใช;ในคดีอาญาท่ีเจ;าหน;าท่ีของรัฐเป_นจำเลยได;557 

6.2.4 การห.ามอ.างพฤติการณhพิเศษหรือสถานการณhฉุกเฉินฯ 

รัฐภาคีอนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED มีพันธกรณีที ่จะต;องไม<ยกพฤติการณ,พิเศษใด ๆ รวมถึง

สถานการณ,ฉุกเฉินขึ้นเป_นข;ออ;างในการทรมานหรือการกระทำให;บุคคลสูญหาย จากการศึกษาพบว<ารัฐภาคีมีการ

ดำเนินการในเร่ืองน้ีอยู< 3 แนวทางด;วยกัน ดังน้ี 

6.2.4.1 ท่ีมาจากบทบัญญัติในตราสารระหวcางประเทศ 

แนวทางแรก คือ รัฐภาคีใช;วิธีอ;างอิงตราสารระหว<างประเทศท่ีเป_นภาคีและมีบทบัญญัติเกี่ยวข;อง

กับหลักการห;ามเลี่ยงไม<ปฏิบัติตามพันธกรณีด;านสิทธิมนุษยชน (Non-Derogation) โดยตรงในฐานะที่มาของการ

ปฏิบัติตามพันธกรณีในเรื่องน้ี ซึ่งรัฐที่สามารถใช;แนวทางนี้ได;มักเป_นรัฐที่ใช;ระบบเอกนิยม (Monist) โดยรัฐที่ใช;

แนวทางนี้ คือ สวิตเซอร,แลนด, ท่ีรัฐบาลสวิสระบุอย<างชัดเจนว<ารัฐบาลสวิสตลอดจนหน<วยงานของรัฐและท;องถิ่นมี

หน;าท่ีจะต;องปฏิบัติตามหลักการน้ี558 ตามบทบัญญัติท่ีอนุสัญญา CAT559 อนุสัญญา CED560 และกติกา ICCPR561 

กำหนด  

6.2.4.2 ท่ีมาจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 

แนวทางที่สอง คือ รัฐภาคีมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข;องหลักการห;ามเลี่ยงไม<ปฏิบัติตาม

พันธกรณีด;านสิทธิมนุษยชน (Non-Derogation) หรือหลักการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐาน (Restriction of 

 
556 Supra Note 486, Nigeria Report, para. 89. 
557 Paul Yabugbe v. Commissioner of Police, (1992) LCN/2485(SC) In the Supreme Court of Nigeria Friday, April 10, 1992. 
558 Supra Note 463, Swiss Report, para. 21. 
559 Supra Note 12, CAT, Art. 2(2). 
560 Supra Note 13, CED, Art. 1(2). 
561 Supra Note 11, ICCPR, Art. 4(2). 
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Fundamental Rights) อยู<แล;ว และสามารถนำมาใช;อ;างอิงในฐานะที่มาของการปฏิบัติตามพันธกรณีในเรื่องน้ี 

โดยรัฐท่ีใช;แนวทางน้ี มีดังน้ี 

(1) สวิตเซอร,แลนด, นอกจากการอ;างอิงตราสารระหว<างประเทศโดยตรงแล;ว สวิตเซอร,แลนด,ยัง

สามารถอ;างอิงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญได;อีกด;วย โดยรัฐธรรมนูญสวิส มาตรา 36 รับรองว<าการจำกัดสิทธิข้ัน

พ้ืนฐานจะต;องมีฐานทางกฎหมายและการจำกัดสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีสำคัญจะต;องมีฐานจากกฎหมายกลาง โดยจะต;อง

มีเหตุผลเพื่อประโยชน,สาธารณะหรือเพื่อคุ;มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลอื่น ต;องได;สัดส<วน และแก<นของสิทธิ

ขั้นพื้นฐานจะเป_นอันละเมิดมิได;562 ดังนั้น ในเรื่องนี้ รัฐบาลสวิสรับรองว<าการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญ

หายเป_นแก<นของสิทธิขั้นพื้นฐานอันสมบูรณ, (Absolute) และไม<มีกฎหมายใดจะมาจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานหรือทำให;

เกิดการเล่ียงไม<ปฏิบัติตามพันธกรณีได;563 

(2) บราซิล รัฐธรรมนูญบราซิลมีบทบัญญัติที่กำหนดขอบเขตการกระทำของรัฐใน “สถานการณ,ท่ี

เป_นข;อยกเว;น” (State of Exception/State of Siege) โดยรัฐธรรมนูญบราซิล มาตรา 137 นิยาม “สถานการณ,

ที่เป_นข;อยกเว;น” ว<าจะต;อง 1) มีลักษณะท่ีกระทบอย<างร;ายแรงทั้งประเทศหรือเป_นที่ประจักษ,ชัดว<ามาตรการ

ปLองกันของรัฐไม<มีประสิทธิภาพ หรือ 2) มีการประกาศสงครามหรือตอบโต;การรุกรานจากรัฐต<างชาติ564 อย<างไรก็

ดี ในการดำเนินการของรัฐบาลภายใต;สถานการณ,เช<นว<า รัฐธรรมนูญบราซิล มาตรา 139 กำหนดกรอบการ

ดำเนินการว<ารัฐบาลสามารถดำเนินการได;เฉพาะกรณีดังต<อไปนี้เท<านั้น คือ การกำหนดให;อยู<แต<ในสถานที่ การ

กักขังในสถานที่ที่ไม<ถูกจัดไว;สำหรับผู;ถูกกล<าวหาว<ากระทำผิดหรือผู;ต;องหาคดีอาญา การจำกัดการติดต<อสื่อสาร

และเสรีภาพของสื่อ การระงับเสรีภาพในการรวมกลุ<ม การค;นและยึดของในเคหสถาน การแทรกแซงในองค,กร

สาธารณูปโภค และการเรียกสินค;า565 ดังนั้น จะเห็นได;ว<าแม;แต<ในสถานการณ,ที่เป_นข;อยกเว;น รัฐธรรมนูญบราซิล

 
562 Supra Note 458, Swiss Constitution, Art. 36 

“1 Restrictions on fundamental rights must have a legal basis. Significant restrictions must have their basis in a federal act. 

The foregoing does not apply in cases of serious and immediate danger where no other course of action is possible.  

2 Restrictions on fundamental rights must be justified in the public interest or for the protection of the fundamental rights 

of others. 

3 Any restrictions on fundamental rights must be proportionate.  

4 The essence of fundamental rights is sacrosanct.” 
563 Supra Note 463, Swiss Report, para. 20. 
564 Supra Note 469, Brazil Constitution, Art. 137 

“The President of the Republic may, after hearing the Council of the Republic and the National Defense Council, request 

authorization from the National Congress to decree the state of siege in the event of: 

I – serious disturbance with nationwide effects or occurrence of facts that evidence the ineffectiveness of a measure taken 

during the state of defense;  

II – declaration of state of war or response to foreign armed aggression.” 
565 Ibid, Brazil Constitution, Art. 139 
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ยังไม<อนุญาตให;รัฐบาลอ;างพฤติการณ,เช<นว<าเพื ่อเป_นเหตุในการทรมานหรือการกระทำให;บุคคลสูญหายได; 

เน่ืองจากไม<อยู<ในรายการท่ีรัฐธรรมนูญรับรอง 

(3) ไนจีเรีย รัฐธรรมนูญไนจีเรียมีบทบัญญัติที่กำหนดขอบเขตการกระทำของรัฐใน “ระยะเวลา

ฉุกเฉิน” (Period of Emergency)566 ซ่ึงหมายถึงระยะเวลาในระหว<างท่ีประธานาธิบดีประกาศสถานการณ,ฉุกเฉิน 

โดยรัฐธรรมนูญไนจีเรีย มาตรา 305 วางหลักว<า เมื่อประเทศอยู<ในสภาวะสงคราม มีภยันตรายจากการรุกรานท่ี

ใกล;จะถึง มีการล<มสลายหรือมีความเป_นไปได;อย<างชัดเจนที่จะมีการล<มสลายซึ่งความสงบเรียบร;อยและความ

ปลอดภัยสาธารณะซึ่งจำเป_นจะต;องมีมาตรการพิเศษเพื่อทำให;กลับคืนสู<สันติภาพและความสงบ หรือมีภยันตราย

จากภัยพิบัติหรือมหันตภัยท่ีใกล;จะถึง567 รัฐบาลสามารถเล่ียงไม<ปฏิบัติตามบทบัญญัติบางประการในรัฐธรรมนูญได;

เม่ือการเล่ียงไม<ปฏิบัติตามน้ัน “เป_นไปอย<างสมเหตุสมผลภายใต;สังคมประชาธิปไตย” (reasonably justifiable in 

a democratic society) ทั้งนี้ เนื่องจากไม<ปรากฏว<า “บทบัญญัติบางประการ” ในมาตราดังกล<าวได;มีการรวมถึง

กรณีตามมาตรา 33-35 ด;วย กล<าวคือ 1) มาตรา 33 ว<าด;วยการรับรองสิทธิท่ีจะมีชีวิต568 2) มาตรา 34 ว<าด;วยการ

เคารพศักดิ์ศรีแห<งความเป_นมนุษย,569 และ3) มาตรา 35 ว<าด;วยการคุ;มครองสิทธิในเสรีภาพเว;นแต<การจำกัด

 
“During the period in which the state of siege decreed under article 137, I, is in force, only the following measures may 

be taken against persons:  

I – obligation to remain at a specific place; II – detention in a building not intended for persons accused of or convicted 

for common crimes; III – restrictions regarding the inviolability of correspondence, the secrecy of communications, the rendering 

of information and the freedom of press, radio broadcasting and television, as established by law; IV – suspension of freedom of 

assembly; V – home search and seizure; VI – intervention in public utility companies; VII – requisitioning of property.” 
566 Supra Note 483, Nigeria Constitution, Art. 45(3) 

“(3) In this section, a " period of emergency" means any period during which there is in force a Proclamation of a state of 

emergency declared by the President in exercise of the powers conferred on him under section 305 of this Constitution.” 
567 Ibid, Nigeria Constitution, Art. 305 

“The President shall have power to issue a Proclamation of a state of emergency only when –  

(a) the Federation is at war; (b) the Federation is in imminent danger of invasion or involvement in a state of war; (c) there 

is actual breakdown of public order and public safety in the Federation or any part thereof to such extent as to require 

extraordinary measures to restore peace and security; (d) there is a clear and present danger of an actual breakdown of public 

order and public safety in the Federation or any part thereof requiring extraordinary measures to avert such danger; (e) there is 

an occurrence or imminent danger, or the occurrence of any disaster or natural calamity, affecting the community or a section of 

the community in the Federation; (f) there is any other public danger which clearly constitutes a threat to the existence of the 

Federation; or (g) the President receives a request to do so in accordance with the provisions of subsection (4) of this section.” 
568 Ibid, Nigeria Constitution, Section 33(1) 

“(1) Every person has a right to life, and no one shall be deprived intentionally of his life, save in execution of the sentence 

of a court in respect of a criminal offence of which he has been found guilty in Nigeria.” 
569 Ibid, Nigeria Constitution, Section 34(1) 
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เสรีภาพนั้นชอบด;วยกฎหมาย570 ซึ่งล;วนแต<เป_นบทบัญญัติท่ีเป_นพื้นฐานแห<งการคุ;มครองสิทธิที่จะไม<ถูกทรมาน

หรือกระทำให;สูญหายด;วย571 จึงอาจอนุมานได;ว<ามาตรา 305 นั้นไม<นำมาใช;บังคับกับกรณีตามมาตรา 33-35 

อย<างไรก็ดี มาตรา 45 วรรคสอง เป�ดช<องให;รัฐบาลไนจีเรียอาจเลี่ยงไม<ปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา 33 และ

มาตรา 35 ได; หากมาตรการนั้น “เป_นไปอย<างสมเหตุสมผลเพื่อจัดการกับสถานการณ,ที่เกิดขึ้นในช<วงระยะเวลา

ฉุกเฉิน” (reasonably justifiable for the purpose of dealing with the situation that exists during the 

period of emergency)572 ซึ่งทำให;มีข;อสังเกตว<าข;อยกเว;นนี้อาจไม<เป_นไปตามพันธกรณีภายใต;อนุสัญญา CAT 

และอนุสัญญา CED 

(4) กัมพูชา รัฐธรรมนูญกัมพูชามีบทบัญญัติที่เป�ดช<องให;พระมหากษัตริย,โดยความเห็นชอบอย<าง

เป_นเอกฉันท,ของนายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห<งชาติและประธานวุฒิสภา สามารถประกาศสถานการณ,

ฉุกเฉินในประเทศได;เมื ่อประเทศประสบกับอันตราย573 อย<างไรก็ดี เนื ่องจากไม<ปรากฏว<ามีบทบัญญัติใดใน

รัฐธรรมนูญกัมพูชาที่กล<าวถึงหลักเกณฑ, เงื่อนไขหรือข;อยกเว;นท่ีเกี่ยวกับการเลี่ยงไม<ปฏิบัติตามบทบัญญัติใน

รัฐธรรมนูญในสถานการณ,ฉุกเฉิน จึงยังไม<อาจประกันได;ว<าบทบัญญัติบางประการ อาทิ มาตรา 31 วรรคแรก ท่ี

รับรองสิทธิที่จะมีชีวิต เสรีภาพส<วนบุคคลและความมั่นคง574 จะอยู<ในข;อยกเว;นการเลี่ยงไม<ปฏิบัติตามบทบัญญัติ

ในรัฐธรรมนูญในสถานการณ,ฉุกเฉินหรือไม< แม;รัฐบาลกัมพูชาจะระบุว<าไม<มีสถานการณ,ฉุกเฉินใดที่จะทำให;

สามารถเล่ียงไม<ปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตราดังกล<าวได;ก็ตาม575 

 
“(1) Every individual is entitled to respect for the dignity of his person, and accordingly - (a) no person shall be subject to 

torture or to inhuman or degrading treatment; (b) no person shall he held in slavery or servitude; and (c) no person shall be 

required to perform forced of compulsory labour.” 
570 Ibid, Nigeria Constitution, Section 35(1) 

“Every person shall be entitled to his personal liberty and no person shall be deprived of such liberty save in the following 

cases and in accordance with a procedure permitted by law.” 
571 Supra Note 486, Nigeria Report, para. 52. 
572 Supra Note 483, Nigeria Constitution, Section 45(2) 

“(2) An act of the National Assembly shall not be invalidated by reason only that it provides for the taking, during periods 

of emergency, of measures that derogate from the provisions of section 33 or 35 of this Constitution; but no such measures shall 

be taken in pursuance of any such act during any period of emergency save to the extent that those measures are reasonably 

justifiable for the purpose of dealing with the situation that exists during that period of emergency.” 
573 Supra Note 494, Cambodia Constitution, Art. 22 

“When the nation faces danger, the King shall make a public proclamation placing the country in a state of emergency, 

after unanimous agreement from the Prime Minister, the President of the National Assembly and the President of the Senate.” 
574 Ibid, Cambodia Constitution, Art.31(1) 

“Everyone has the right to life, liberty and security of person.” 
575 Supra Note 496, Cambodia Report, para. 3. 
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6.2.4.3 ไมcมีระบุในกฎหมายภายใน 

แนวทางที่สาม คือ รัฐภาคีไม<มีบทบัญญัติใดในกฎหมายภายใน ไม<ว<าจะในระดับรัฐธรรมนูญหรือ

ประมวลกฎหมาย ที่กล<าวถึงหลักการห;ามเลี่ยงไม<ปฏิบัติตามพันธกรณีด;านสิทธิมนุษยชน (Non-Derogation) หรือ

หลักการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐาน (Restriction of Fundamental Rights) จึงต;องอาศัยการตีความว<า

การไม<มีบทบัญญัติที่ให;กระทำได;หมายความว<ารัฐบาลไม<สามารถจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานได; โดยรัฐที่ใช;แนวทางนี้ คือ 

ญี่ปุ�น โดยรัฐบาลญี่ปุ�นระบุว<าประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของญี่ปุ�น ไม<มี

บทบัญญัติใดที่ยกเว;นความรับผิดทางกฎหมายที่เกิดจากการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย อันมีสาเหตุ

มาจากสภาวะสงคราม ความไม<สงบทางการเมืองภายในประเทศ หรือสถานการณ,ฉุกเฉินสาธารณะอื่น ๆ576 จึง

สามารถตีความได;ว<าเมื่อไม<มีบทบัญญัติให;ยกเว;นได;หมายความว<าผู;กระทำผิดฐานการทรมานหรือการกระทำให;

บุคคลสูญหายจะมีความรับผิดในทุกกรณี อย<างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญญี่ปุ�น มาตรา 13 

ซึ่งวางหลักว<า สิทธิที่จะมีชีวิต เสรีภาพและการแสวงหาความสุขเป_นสิ่งที่ควรคำนึงถึงอย<างสูงสุดในการออก

กฎหมายและการดำเนินการของรัฐ ภายใต;ขอบเขตเท<าที่ไม<กระทบต<อสวัสดิการสังคม577 ทำให;อาจตั้งข;อสังเกตได;

ว<ามาตรา 13 อาจเป_นการสร;างข;อจำกัดในการอุปโภคสิทธิซึ่งอาจไม<เป_นไปตามพันธกรณีภายใต;อนุสัญญา CAT 

และอนุสัญญา CED 

6.2.5 การไมcรับฟzงคำให.การท่ีได.ให.โดยเปfนผลมาจากการทรมาน 

รัฐภาคีอนุสัญญา CAT มีพันธกรณีที่จะต;องประกันว<าจะไม<รับฟeงคำให;การที่ได;ให;โดยเป_นผลมาจากการ

ทรมาน กล<าวคือ คู<กรณีจะยกคำให;การใดที่พิสูจน,ได;ว<าได;ให;โดยเป_นผลจากการทรมานขึ้นอ;างเป_นหลักฐานในการ

ดำเนินคดีไม<ได; เว;นแต<จะใช;เป_นหลักฐานผูกมัดบุคคลที่ถูกกล<าวหาว<าได;กระทำการทรมานในฐานะเป_นหลักฐานว<า

คำให;การได;มาโดยวิธีนั ้น จากการศึกษาพบว<ารัฐภาคีมีแนวทางการดำเนินการตามพันธกรณีในเรื ่องนี้อยู < 2 

แนวทางด;วยกัน ดังน้ี 

6.2.5.1 ท่ีมาจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 

แนวทางแรก คือ รัฐภาคีมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเพื่อรับรองหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการพิจารณา

คดีอย<างเป_นธรรม (Fair Trial) และมีบทบัญญัติชัดเจนเก่ียวกับการไม<ยอมรับพยานหลักฐานท่ีได;มาจากคำสารภาพ

ท่ีบุคคลได;ให;โดยไม<สมัครใจ เช<น การถูกข<มขู<หรือการทรมาน โดยรัฐท่ีใช;แนวทางน้ี มีดังน้ี 

 
576 Supra Note 478, Japan Report, para. 15. 
577 Supra Note 475, Japan Constitution, Art. 13 

“All of the people shall be respected as individuals. Their right to life, liberty, and the pursuit of happiness shall, to the 

extent that it does not interfere with the public welfare, be the supreme consideration in legislation and in other governmental 

affairs.” 
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(1) บราซิล รัฐธรรมนูญบราซิลมีบทบัญญัติรับรองหลักความเสมอภาคของบุคคลภายใต;กฎหมาย

และความละเมิดมิได;ของสิทธิท่ีจะมีชีวิต เสรีภาพ เสมอภาค และความม่ันคงในชีวิตและทรัพย,สิน ตลอดจนประกัน

ว<าบุคคลจะต;องไม<ถูกทรมานหรือประติบัติอย<างโหดร;าย578 และเพื ่อให;สอดคล;องกับหลักการดังกล<าวน้ี 

รัฐธรรมนูญบราซิล มาตรา 5 LVI ระบุชัดเจนว<าพยานหลักฐานที่ได;มาโดยการกระทำที่มิชอบด;วยกฎหมายจะไม<

สามารถยอมรับได;579 

(2) ญี่ปุ�น รัฐธรรมนูญญี่ปุ�น มาตรา 38 รับรองว<าบุคคลไม<อาจให;การที่เป_นปรปeกษ,แก<ตนเองได; 

และคำสารภาพที่ได;ให;โดยการบังคับ ทรมานหรือข<มขู< หรือภายหลังจากจับกุมหรือคุมขังมาเป_นระยะเวลานาน มิ

อาจยอมรับเป_นพยานหลักฐานได; นอกจากนี้ บุคคลไม<อาจมีความผิดหรือถูกลงโทษในกรณีที่พยานหลักฐานช้ิน

เดียวท่ีมีคือคำสารภาพของบุคคลน้ัน580 

(3) ไนจีเรีย รัฐธรรมนูญไนจีเรีย มาตรา 36 รับรองว<าบุคคลทุกคนมีสิทธิได;รับการพิจารณาคดี

อย<างเป_นธรรม581 และบุคคลที่ถูกดำเนินคดีอาญาไม<สามารถถูกบังคับให;ต;องแสดงพยานหลักฐานในระหว<างการ

ดำเนินคดีได;582 ทำให;สามารถอนุมานได;ว<าพยานหลักฐานใดที่ได;มาโดยการบังคับ เช<น คำให;การที่ได;ให;จากการ

บังคับหรือการทรมาน จะไม<สามารถใช;ในการดำเนินคดีได; 

(4) กัมพูชา รัฐธรรมนูญกัมพูชา มาตรา 38 วรรค 5 รับรองว<าคำสารภาพที่ได;ให;เป_นผลมาจาก

การทรมานหรือการกดดันจากจิตใจ ไม<อาจยอมรับเป_นพยานหลักฐานแห<งการกระทำผิดได;583 

 
578 Supra Note 469, Brazil Constitution, Art. 5 III 

“All persons are equal before the law, without any distinction whatsoever, Brazilians and foreigners residing in the country 

being ensured of inviolability of the right to life, to liberty, to equality, to security and to property, on the following terms: III – no 

one shall be submitted to torture or to inhuman or degrading treatment.” 
579 Ibid, Brazil Constitution, Art. 5 LVI 

“LVI – evidence obtained through illicit means are unacceptable in the process.” 
580 Supra Note 475, Japan Constitution, Art. 38 

“No person shall be compelled to testify against himself. Confession made under compulsion, torture or threat, or after 

prolonged arrest or detention shall not be admitted in evidence. No person shall be convicted or punished in cases where the 

only proof against him is his own confession.” 
581 Supra Note 483, Nigeria Constitution, Art. 36(1) 

“In the determination of his civil rights and obligations, including any question or determination by or against any 

government or authority, a person shall be entitled to a fair hearing within a reasonable time by a court or other tribunal 

established by law and constituted in such manner as to secure its independence and impartiality.” 
582 Ibid, Nigeria Constitution, Art. 36(11) 

“No person who is tried for a criminal offence shall be compelled to give evidence at the trial.” 
583 Supra Note 494, Cambodia Constitution, Art. 38(5) 

“Confessions obtained by physical torture or mental pressure shall not be admissible as evidence of guilt.” 
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6.2.5.2 ท่ีมาจากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

แนวทางที่สอง คือ รัฐภาคีมีบทบัญญัติเพื่อรับรองหลักการไม<ยอมรับพยานหลักฐานที่ได;มาจากคำ

สารภาพที่บุคคลได;ให;โดยไม<สมัครใจในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยบางรัฐได;บัญญัติไว;ใน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงแห<งเดียว ในขณะท่ีบางรัฐได;บัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาเพ่ิมเติมจากท่ีได;มีบัญญัติไว;แล;วในรัฐธรรมนูญ โดยรัฐท่ีใช;แนวทางน้ี มีดังน้ี 

(1) สวิตเซอร,แลนด, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสวิส มาตรา 3 รับรองหลักการ

พื้นฐานว<าหน<วยงานด;านการยุติธรรมทางอาญาจะต;องเคารพศักดิ์ศรีแห<งความเป_นมนุษย,ของบุคคลที่ได;รับ

ผลกระทบจากการดำเนินคดีอาญาในทุกขั้นตอน และจะต;องห;ามใช;วิธีการใด ๆ ที่ละเมิดศักดิ์ศรีแห<งความเป_น

มนุษย,ในการได;มาซึ่งพยานหลักฐาน584 ประกอบมาตรา 140 ท่ีระบุห;ามมิให;ใช;วิธีการในลักษณะที่เป_นการขู<เข็ญ 

ใช;ความรุนแรง ข<มขู< ให;คำมั่น หลอกลวงหรือวิธีการอื่นใดที่อาจกระทบต<อความสามารถของบุคคลที่จะคิดหรือ

ตัดสินใจได;อย<างอิสระในการสืบหาพยานหลักฐาน แม;ว<าบุคคลนั้นจะได;ยินยอมให;ใช;วิธีการเช<นว<าแล;วก็ตาม585 

ดังนั้น เพื่อให;สอดคล;องกับหลักการดังกล<าว มาตรา 141 จึงระบุห;ามมิให;รับฟeงพยานหลักฐานที่ได;มาโดยวิธีการ

ตามมาตรา 140 ไม<ว<าจะด;วยสถานการณ,ใด ๆ เว;นแต<เพ่ือใช;เป_นหลักฐานเอาผิดผู;ถูกกล<าวหาว<าได;กระทำผิด586 

(2) ญ่ีปุ�น นอกจากท่ีมีบัญญัติไว;ในรัฐธรรมนูญญ่ีปุ�นแล;ว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ญี่ปุ�น มาตรา 319(1) รับรองว<าคำสารภาพท่ีบุคคลได;ให;ภายใต;การขู<เข็ญ ทรมานหรือข<มขู< หรือภายหลังจากคุมขัง

มาเป_นระยะเวลานาน หรือในกรณีที ่สงสัยว<าคำสารภาพเช<นว<าไม<ได;ให;โดยสมัครใจ ไม<อาจยอมรับเป_น

พยานหลักฐานได;587 

 
584 Swiss Criminal Procedure Code of 5 October 2007 (Status as of 1 July 2021), (Swiss Criminal Procedure Code), Art. 3 

“1. The criminal justice authorities shall respect the dignity of the persons affected by the proceedings at all stages of the 

proceedings. 2 They shall in particular comply with: a. the principle of good faith; b. the requirement not to abuse the rights of 

others; c. the requirement to treat all persons involved in the proceedings equally and fairly.” 
585 Ibid, Swiss Criminal Procedure Code, Art. 140 

“1. The use of coercion, violence, threats, promises, deception and methods that may compromise the ability of the 

person concerned to think or decide freely are prohibited when taking evidence. 2 Such methods remain unlawful even if the 

person concerned consents to their use.” 
586 Ibid, Swiss Criminal Procedure Code, Art. 141 

“1. Evidence obtained in violation of Article 140 is not admissible under any circumstances. The foregoing also applies 

where this Code declares evidence to be inadmissible. 2 Evidence that criminal justice authorities have obtained by criminal 

methods or by violating regulations on admissibility is inadmissible unless it is essential that it be admitted in order to secure a 

conviction for a serious offence.” 
587 Supra Note 549, Japan Criminal Procedure Code, Art. 319(1) 

“Confession under coercion, torture, threats, after unduly prolonged detention or when there is doubt about said 

confession being voluntary may not be admitted as evidence.” 
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(3) ไนจีเรีย นอกจากที่มีบัญญัติไว;ในรัฐธรรมนูญไนจีเรียแล;ว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาไนจีเรีย มาตรา 124(1) รับรองหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการดำเนินการสืบสวนโดยกำหนดห;ามตำรวจหรือ

เจ;าหน;าที่ของรัฐดำเนินการในลักษณะข<มขู<หรือให;คำมั่นในระหว<างการให;พยานหลักฐาน588 และมาตรา 125(3) 

กำหนดห;ามมิให;ผู;พิพากษารับฟeงหรือบันทึกคำสารภาพจนกว<าจะเป_นที่พอใจว<าบุคคลได;ให;คำสารภาพโดยสมัคร

ใจ589 ทำให;สามารถอนุมานได;ว<าพยานหลักฐานใดที่ได;มาโดยไม<สมัครใจ เช<น คำให;การที่ได;ให;จากการบังคับหรือ

การทรมาน จะไม<สามารถรับฟeงหรือถูกบันทึกเพ่ือใช;ในการดำเนินคดีได; 

(4) กัมพูชา นอกจากที่มีบัญญัติไว;ในรัฐธรรมนูญกัมพูชาแล;ว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญากัมพูชา มาตรา 321 วรรค 3 กำหนดว<าคำสารภาพจะต;องส<งมายังศาลในลักษณะเดียวกับพยานหลักฐาน

ประเภทอื่น และรับรองว<าคำตอบหรือคำสารภาพท่ีบุคคลได;ให;ภายใต;การข<มขู<ไม<ว<าทางกายหรือจิตใจจะไม<มี

คุณค<าในทางพยานหลักฐาน590 

6.2.6 ความรับผิดทางอาญาของผู.บังคับบัญชา 

รัฐภาคีอนุสัญญา CED มีพันธกรณีที่จะต;องดำเนินมาตรการที่จำเป_นเพื่อให;ผู;บังคับบัญชามีความรับผิดทาง

อาญาจากการที่ผู;ใต;บังคับบัญชาที่อยู<ภายใต;อำนาจและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพของตน (Effective Control) 

ได;กระทำให;บุคคลสูญหาย จากการศึกษาพบว<ารัฐภาคีที่นำมาเป_นกรณีศึกษาไม<มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ “ความรับผิด

ทางอาญาของผู;บังคับบัญชา” เป_นการเฉพาะแต<อย<างใด แต<ได;มีการนำหลักการทั่วไปเกี่ยวกับความรับผิดในทาง

อาญา โดยเฉพาะอย<างที่ในส<วนที่เกี่ยวข;องกับผู;กระทำผิดหลายคนตามท่ีได;มีบัญญัติอยู<แล;วในประมวลกฎหมาย

อาญาของตนมาปรับใช;เพื่อกำหนดความรับผิดทางอาญาของผู;บังคับบัญชาในสถานะหรือรูปแบบที่แตกต<างกัน 

ทั้งนี้ ผู;วิจัยตระหนักดีว<าแต<ละประเทศรวมถึงประเทศไทยมีการแบ<งประเภทความรับผิดทางอาญาโดยใช;ทฤษฎีท่ี

แตกต<างกันและทำให;มีการใช;คำเรียกสถานะหรือรูปแบบที่แตกต<างกัน ดังนั้น ในการจัดกลุ<มอธิบายนี้ผู;วิจัยจึงได;

เลือกใช;คำกลางที่เน;นอธิบายลักษณะของประเภทความรับผิดทางอาญาแทนการใช;คำเฉพาะ โดยสามารถแบ<งกลุ<ม

อธิบายได; 4 ประเภท ดังน้ี 

 
588 Criminal Procedure Act Chapter 80 Laws of the Federation of Nigeria 1990, (Nigeria Criminal Procedure Code), Art. 124(1) 

“No police officer or person in authority shall make use of any threat or of any promise of an advantage towards any 

person in an investigation under this chapter in order to influence the evidence he may give.” 
589 Ibid, Nigeria Criminal Procedure Code, Art. 125(3) 

“No justice of the peace shall record any such confession unless after questioning the person making it he is satisfied that 

it is made voluntarily.” 
590 Supra Note 550, Cambodia Criminal Procedure Code, Art. 321(3) 

“A confession shall be submitted to the court for consideration in the same manner as other evidence. Answers given 

under the physical or mental duress shall have no evidentiary value.” 
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6.2.6.1 ในฐานะผู.กระทำความผิดหลัก 

ประเภทแรก ผู;บังคับบัญชาสามารถมีความรับผิดทางอาญาในฐานะผู;กระทำผิดหลักได; โดยรัฐที่ใช;

แนวทางนี้ คือ ไนจีเรีย โดยไนจีเรียกำหนดให;การกระทำความผิดของผู;บังคับบัญชาปรับใช;กับการกระทำความผิด

ในฐานะท่ีเป_นผู;กระทำผิดหลัก (Principal Offenders)591 ในเรื่องน้ี ประมวลกฎหมายอาญาไนจีเรีย มาตรา 7 วาง

หลักว<า เม่ือมีการกระทำความผิดเกิดข้ึน บุคคลแต<ละคนเหล<าน้ีถือว<าได;มีส<วนในการกระทำความผิดและต;องรับผิด

จากการกระทำดังกล<าวในฐานะผู;กระทำผิดหลัก คือ 1) ผู;กระทำความผิดทุกรายไม<ว<าเป_นการกระทำหรืองดเว;น

กระทำ 2) ผู;ที ่กระทำหรืองดเว;นกระทำเพื่อช<วยเหลือผู;อื ่นให;กระทำความผิด 3) ผู;ที ่ช<วยเหลือผู;อื ่นให;กระทำ

ความผิด และ 4) ผู;ที่ให;คำปรึกษาหรือจัดให;ผู;อื่นกระทำความผิด592 ซึ่งถือเป_นรูปแบบการกำหนดความรับผิดทาง

อาญาท่ีกว;างและครอบคลุมการกระทำผิดของผู;มีส<วนร<วมทุกรายรวมถึงผู;บังคับบัญชาด;วย 

6.2.6.2 ในฐานะผู.ท่ีกcอให.เกิดการกระทำความผิด 

ประเภทที่สอง ผู;บังคับบัญชาสามารถมีความรับผิดทางอาญาในฐานะผู;ที ่ก<อให;เกิดการกระทำ

ความผิดอาญาได; ไม<ว<าจะด;วยการส่ังการ ยุยง จูงใจ ฯลฯ โดยรัฐท่ีใช;แนวทางน้ี มีดังน้ี 

(1) สวิตเซอร,แลนด, สวิตเซอร,แลนด,กำหนดให;การกระทำของผู;บังคับบัญชาที่ได;ใช;อำนาจความ

รับผิดชอบอย<างมีประสิทธิภาพสำหรับและเพื่อควบคุมกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข;องกับการกระทำให;บุคคลสูญหาย ปรับใช;

กับการกระทำความผิดในฐานะผู;ท่ีทำการ “ยุยง” (Incitement) ให;เกิดการกระทำความผิด593 โดยประมวล

กฎหมายอาญาสวิส มาตรา 24 วางหลักว<า ผู;ใดที่เจตนายุยงให;ผู ;อื ่นกระทำความผิดต;องรับโทษเช<นเดียวกับ

ผู;กระทำความผิด และผู;ที่พยายามยุยงให;ผู;อื่นกระทำความผิดต;องรับโทษเช<นเดียวกันด;วย594 นอกจากนี้ หากเป_น

ผู;บังคับบัญชาทางทหาร ประมวลกฎหมายอาญาทหารสวิส (Swiss Military Criminal Code) มาตรา 20 วางหลัก

 
591 Supra Note 486, Nigeria Report, para. 76. 
592 Supra Note 491, Nigeria Criminal Code, Art. 7 

“Principal offenders When an offence is committed, each of the following persons is deemed to have taken part in 

committing the offence and to be guilty of the offence, and may be charged with actually committing it-  
(a) every person who actually does the act or makes the omission which constitutes the offence; (b) every person who 

does or omits to do any act for the purpose of enabling or aiding another person to commit the offence; (c) every person who 

aids another person in committing the offence; (d) any person who counsels or procures any other person to commit the offence.” 
593 Supra Note 463, Swiss Report, para 42. 
594 Supra Note 501, Swiss Criminal Code, Art. 24 

“1. Any person who has wilfully incited another to commit a felony or a misdemeanour, provided the offence is 

committed, incurs the same penalty as applies to the person who has committed the offence.  

2 Any person who attempts to incite someone to commit a felony incurs the penalty applicable to an attempt to commit 

that felony.” 
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ว<าในกรณีที่การปฏิบัติตามคำสั่งทางการนั้นเป_นความผิดอาญา ผู;บังคับบัญชาที่สั่งการอาจมีความผิดในฐานะ

ผู;กระทำความผิดโดยอ;อม (Indirect Perpetrator) ได;595  

(2) บราซิล บราซิลกำหนดให;การกระทำของผู;บังคับบัญชาที่ได;ใช;อำนาจความรับผิดชอบอย<างมี

ประสิทธิภาพสำหรับและเพื่อควบคุมกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข;องกับการกระทำให;บุคคลสูญหาย ปรับใช;กับเหตุที่ทำให;

ต;องรับโทษหนักขึ้น (Aggravating Circumstances) เนื่องจากเป_นผู;ก<อให;เกิดการกระทำความผิดนั้น596 โดย

ประมวลกฎหมายอาญาบราซิล มาตรา 62 วางหลักว<า ผู;ที่กระทำการดังต<อไปนี้ต;องรับโทษหนักขึ้น กล<าวคือ 1) 

ส<งเสริมหรือจัดให;มีความร<วมมือในการกระทำความผิด หรือกำกับการทำกิจกรรมของผู;กระทำความผิดรายอื่น 2) 

ข<มขู<หรือจูงใจอย<างมีนัยสำคัญให;ผู;อื่นกระทำความผิด 3) ยุยงหรือสั่งการให;ผู;อื่นที่อยู<ภายใต;อำนาจให;กระทำ

ความผิด 4) ให;คำมั่นว<าจะให;รางวัลหรือสินจ;างหากมีการกระทำความผิด597 ซึ่งเป_นการกำหนดความรับผิดทาง

อาญาของผู;บังคับบัญชาท่ีกระทำการเข;าข<ายเหตุเหล<าน้ีในฐานะท่ีเป_นเหตุท่ีทำให;ต;องรับโทษหนักข้ึน 

(3) ญี่ปุ�น ญ่ีปุ�นกำหนดให;การกระทำของผู;บังคับบัญชาที่ได;ใช;อำนาจความรับผิดชอบอย<างมี

ประสิทธิภาพสำหรับและเพื่อควบคุมกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข;องกับการกระทำให;บุคคลสูญหาย ปรับใช;กับการกระทำ

ความผิดใน 2 ฐานะด;วยกัน คือ 1) ในฐานะผู;ที่เป_น “ตัวการร<วม” (Co-Principal)598 โดยประมวลกฎหมายอาญา

ญ่ีปุ�น มาตรา 60 วางหลักว<า บุคคลต้ังแต<สองคนข้ึนไปท่ีกระทำความผิดร<วมกันล;วนเป_นตัวการ599 และ 2) ในฐานะ

ผู;ท่ีทำการ “จูงใจ” (Inducement) ให;เกิดการกระทำความผิด600 โดยประมวลกฎหมายอาญาญี่ปุ�น มาตรา 61 

วางหลักว<า ผู;ที่จูงใจให;ผู;อื่นกระทำความผิดต;องรับผิดเสมือนตัวการ และให;รวมถึงกรณีบุคคลที่จูงใจให;บุคคลหน่ึง

ไปจูงใจบุคคลอีกคนหน่ึงด;วย601 

 
595 Swiss Military Criminal Code of 13 June 1927 (Status as of 1 July 2021), (Swiss Military Criminal Code), Art. 20 

“If the execution of an official order constitutes a criminal offence, the commander or superior officer who gave the order 

may be punished as the indirect perpetrator of the offence.” 
596 Supra Note 470, Brazil Report, para. 61. 
597 Supra Note 518, Brazil Criminal Code, Art. 62. 

“The penalty will be further aggravated in relation to the agent who: 

I - promotes or organizes cooperation in crime or directs the activity of others agents; II - coerces or induces others to 

carry out the crime material; III - instigates or determines to commit the crime someone subject to its authority or not punishable 

by virtue of personal condition or quality; IV - executes the crime, or participates in it, upon payment or promise of reward.” 
598 Supra Note 478, Japan Report, para. 23. 
599 Supra Note 524, Japan Penal Code, Art. 60. 

“Two or more persons who commit a crime in joint action are all principals.” 
600 Supra Note 478, Japan Report, para. 23. 
601 Supra Note 524, Japan Penal Code, Art. 61 

“(1) A person who induces another to commit a crime shall be dealt with in sentencing as a principal. (2) The same shall 

apply to a person who induces another to induce.” 
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(4) กัมพูชา กัมพูชากำหนดให;การกระทำของผู;บังคับบัญชาที่ได;ใช;อำนาจความรับผิดชอบอย<างมี

ประสิทธิภาพสำหรับและเพื่อควบคุมกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข;องกับการกระทำให;บุคคลสูญหาย ปรับใช;กับการกระทำ

ความผิดในฐานะผู;ที่ทำการ “ริเริ่ม” (Instigation) ให;มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น602 โดยประมวลกฎหมายอาญา

กัมพูชา มาตรา 28 วางหลักว<า ผู;ที่ให;แนวทางหรือออกคำสั่งให;กระทำความผิด หรือกระตุ;นให;กระทำความผิดโดย

การให;ของขวัญ คำมั่น ข<มขู< จูงใจ หรือใช;อำนาจโดยมิชอบ ผู;นั้นเป_นผู;ริเริ่มให;มีการกระทำความผิดและรับโทษ

เช<นเดียวกันกับผู;กระทำความผิด603 

6.2.6.3 ในฐานะผู.ท่ีสนับสนุนให.เกิดการกระทำความผิด 

ประเภทท่ีสาม ผู;บังคับบัญชาสามารถมีความรับผิดทางอาญาในฐานะผู;ที ่สนับสนุนให;เกิดการ

กระทำความผิดได; โดยรัฐท่ีใช;แนวทางน้ี มีดังน้ี 

(1) สวิตเซอร,แลนด, สวิตเซอร,แลนด,กำหนดให;การกระทำของผู;บังคับบัญชาที่ได;ทราบหรือเจตนา

ละเลยข;อมูลซึ่งระบุอย<างชัดเจนว<าผู;ใต;บังคับบัญชาได;กระทำหรือจะกระทำความผิด หรือล;มเหลวในการดำเนิน

มาตรการต<าง ๆ เพื่อปLองกันหรือระงับไม<ให;มีการกระทำความผิด ปรับใช;กับการกระทำความผิดในฐานะผู;ท่ีทำการ 

“ช<วยเหลือ” (Assistance) ให;เกิดการกระทำความผิด604 โดยประมวลกฎหมายอาญาสวิส มาตรา 25 วางหลักว<า 

ผู;ใดท่ีเจตนาช<วยเหลือให;ผู;อ่ืนกระทำความผิดต;องรับโทษแต<เป_นโทษท่ีลดลง605 

(2) ญี่ปุ�น ญี่ปุ�นกำหนดให;การกระทำของผู;บังคับบัญชาที่ได;ทราบหรือเจตนาละเลยข;อมูลซึ่งระบุ

อย<างชัดเจนว<าผู;ใต;บังคับบัญชาได;กระทำหรือจะกระทำความผิด ปรับใช;กับการกระทำความผิดในฐานะผู;ที่ทำการ 

“สนับสนุน” (Accessoryship) ให;เกิดการกระทำความผิด606 โดยประมวลกฎหมายอาญาญี่ปุ�น มาตรา 62 วาง

หลักว<า ผู;ท่ีช<วยเหลือตัวการในการกระทำความผิดเป_นผู;สนับสนุน และให;รวมถึงผู;ที่จูงใจให;บุคคลหนึ่งช<วยเหลือ

บุคคลอีกคนหน่ึงด;วย607 

 
602 Supra Note 496, Cambodia Report, para. 12. 
603 Supra Note 516, Cambodia Criminal Code, Art. 28 

“An instigator of a felony or a misdemeanour shall be any person who: (1) gives instructions or order to commit a felony 

or misdemeanour; (2) provokes the commission of a felony or misdemeanour by means of a gift, promise, threat, instigation, 

persuation or abuse of authority or power. An instigator may only be punishable if the felony or misdemeanour was committed 

or attempted. An instigator of a felony or misdemeanour shall incur the same penalties as the perpetrator.” 
604 Supra Note 463, Swiss Report, para. 42. 
605 Supra Note 501, Swiss Criminal Code, Art. 25 

“Any person who wilfully assists another to commit a felony or a misdemeanour shall be liable to a reduced penalty.” 
606 Supra Note 478, Japan Report, para. 23. 
607 Supra Note 524, Japan Penal Code, Art .62. 

“(1) A person who aids a principal is an accessory. (2) A person who induces an accessory shall be dealt with in sentencing 

as an accessory.” 
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(3) กัมพูชา กัมพูชากำหนดให;การกระทำของผู;บังคับบัญชาที่ได;ทราบหรือเจตนาละเลยข;อมูลซ่ึง

ระบุอย<างชัดเจนว<าผู;ใต;บังคับบัญชาได;กระทำหรือจะกระทำความผิด ปรับใช;กับการกระทำความผิดในฐานะผู;ที่ทำ

การ “สนับสนุน” (Accomplice) ให;เกิดการกระทำความผิด608 โดยประมวลกฎหมายอาญากัมพูชา มาตรา 29 

วางหลักว<า ผู;ที่เจตนาช<วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการกระทำความผิด ผู;นั้นเป_นผู;สนับสนุนและรับโทษ

เช<นเดียวกันกับผู;กระทำความผิด609 

6.2.6.4 ในฐานะผู.กระทำความผิดโดยงดเว.น 

ประเภทที่ส่ี ผู;บังคับบัญชาสามารถมีความรับผิดทางอาญาในฐานะผู;ที่กระทำความผิดโดยงดเว;น

เน่ืองจากตนมีหน;าท่ีท่ีจะต;องปLองกันมิให;เกิดการกระทำความผิดข้ึน โดยรัฐท่ีใช;แนวทางน้ี มีดังน้ี 

(1) บราซิล บราซิลกำหนดให;การกระทำของผู;บังคับบัญชาที่ล;มเหลวในการดำเนินมาตรการต<าง 

ๆ เพื่อปLองกันหรือระงับไม<ให;มีการกระทำความผิด ปรับใช;กับการกระทำความผิดในฐานะผู;กระทำความผิดโดย 

“งดเว;น” (Omission)610 โดยประมวลกฎหมายอาญาบราซิล มาตรา 13 วรรคสอง วางหลักว<า การกระทำ

ความผิดโดยงดเว;นหมายถึงกรณีที่ผู;ที่งดเว;นควรและอยู<ภายใต;ความสามารถที่จะกระทำการใด ๆ เพื่อหลีกเลี่ยง

ไม<ให;เกิดการกระทำความผิดนั้นได; เนื่องจากผู;นั้นมีหน;าที่ต;องกระทำ (Duty to Act) ไม<ว<าหน;าที่นั้นจะเกิดขึ้นตาม

กฎหมาย รับเอาหน;าท่ีน้ันไว;เอง หรือด;วยการกระทำก<อนหน;าท่ีทำให;เกิดผลดังกล<าว611  

(2) กัมพูชา กัมพูชากำหนดให;การกระทำของผู;บังคับบัญชาที่ล;มเหลวในการดำเนินมาตรการต<าง 

ๆ เพื่อปLองกันหรือระงับไม<ให;มีการกระทำความผิด ปรับใช;กับการกระทำความผิดในฐานะผู;กระทำความผิดโดย 

“งดเว;น” (Omission)612 โดยประมวลกฎหมายอาญากัมพูชา มาตรา 529 วางหลักว<า ผู;ใดรู;ว<าจะมีการกระทำ

ความผิดเกิดขึ้นและอยู<ในสถานะที่อาจปLองกันหรือจำกัดการกระทำความผิดนั้น และงดเว;นไม<แจ;งต<อเจ;าหน;าท่ี

ทางการศาลหรือเจ;าหน;าที่ผู;มีอำนาจอื่น ๆ เป_นความผิดและมีโทษจำคุก 1 เดือนถึง 1 ป§ และปรับตั้งแต< 100,000 

ถึง 2,000,000 เรียล613 

 
608 Supra Note 496, Cambodia Report, para. 13. 
609 Supra Note 516, Cambodia Criminal Code, Art. 29 

“An accomplice shall be any person who knowingly, by aiding or abetting, facilitates an attempt to commit a felony or a 

misdemeanour, or its commission. An accomplice may only be punishable if the felony or misdemeanour was committed or 

attempted. An accomplice to a felony or a misdemeanour shall incur the same penalties as the perpetrator.” 
610 Supra Note 470, Brazil Report, para. 58. 
611 Supra Note 518, Brazil Criminal Code, Art. 13(2) 

“The omission is criminally relevant when the issuer should and could act to avoid the result. The duty to act rests with 

who: a) has an obligation of care, protection or surveillance by law; b) otherwise assumed responsibility for preventing the 

outcome; c) with its previous behavior, it created the risk of the occurrence of the result.” 
612 Supra Note 496, Cambodia Report, para. 11. 
613 Supra Note 516, Cambodia Criminal Code, Art. 529 
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6.2.6.5 ในฐานะผู.ท่ีมีความมุcงประสงคhรcวมกันในการกระทำความผิด 

ประเภทที่ห;า ผู;บังคับบัญชาสามารถมีความรับผิดทางอาญาในฐานะผู;ที่มีความมุ<งประสงค,ร<วมกัน 

(Common Purpose) ในการกระทำความผิด ซึ ่งเป_นแนวความคิดที ่สอดคล;องกับหลักการ Joint Criminal 

Enterprise (JCE) ในธรรมนูญกรุงโรมว<าด;วยศาลอาญาระหว<างประเทศ โดยรัฐที่ใช;แนวทางนี้ คือ ไนจีเรีย โดย

ไนจีเรียกำหนดให;การกระทำของผู;บังคับบัญชา ไม<ว<าจะได;กระทำในลักษณะใดตามที่อนุสัญญา CED กำหนด หาก

พบว<ามีคุณลักษณะท่ีบ<งชี้ได;ว<าผู;กระทำทุกรายมีความมุ<งประสงค,ร<วมกัน ปรับใช;กับการกระทำความผิดในฐานะท่ี

เป_นผู;ที่มีความมุ<งประสงค,ร<วมกันในการกระทำความผิด (Prosecution of Common Purpose)614 โดยประมวล

กฎหมายอาญาไนจีเรีย มาตรา 8 วางหลักว<า เม่ือบุคคลต้ังแต< 2 คนข้ึนไปก<อเจตนาร<วมกันท่ีจะกระทำความผิดโดย

มีความมุ<งประสงค,ท่ีมิชอบด;วยกฎหมายร<วมกัน และความผิดน้ันได;เกิดข้ึนในลักษณะท่ีเป_นผลธรรมดาท่ีอาจเกิดข้ึน

ได;จากการกระทำความผิดเพ่ือความมุ<งประสงค,น้ัน บุคคลทุกรายต<างมีความรับผิดของตนในการกระทำดังกล<าว615 

6.2.7 การบันทึกข.อมูลของบุคคลท่ีถูกจำกัดเสรีภาพ 

รัฐภาคีอนุสัญญา CED มีพันธกรณีที่จะต;องรวบรวมและเก็บข;อมูลของบุคคลที่ถูกจำกัดเสรีภาพ เพื่อให;

เจ;าหน;าที่ของรัฐสามารถเข;าถึงข;อมูลได; และเพื่อเป_นหลักประกันว<าบุคคลนั้นจะไม<ถูกขังในที่ลับหรือถูกกระทำให;

สูญหาย จากการศึกษาพบว<ารัฐภาคีมีแนวทางการดำเนินการตามพันธกรณีในเร่ืองน้ีอยู< 2 แนวทางด;วยกัน ดังน้ี 

6.2.7.1 จัดเก็บในฐานข.อมูลกลาง 

แนวทางแรก คือ รัฐภาคีจัดเก็บข;อมูลของบุคคลท่ีถูกจำกัดเสรีภาพในฐานข;อมูลกลางท่ีรัฐบาลกลาง

ได;จัดทำข้ึน และเป�ดให;หน<วยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวข;องสามารถเข;าถึงได; ดังน้ี 

(1) สวิตเซอร,แลนด, สวิตเซอร,แลนด,มีการจัดเก็บข;อมูลของบุคคลที ่มีประวัติอาชญากรใน

ฐานข;อมูลกลาง คือ ฐานข;อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรสวิส VOSTRA (Swiss Register of Criminal Records / 

 
“Any person who, having knowledge of a felony the consequences of which is still possible to prevent or limit, omits to 

inform the judicial authority or other competent authorities, shall be punishable by imprisonment from one month to one year 

and a fine from one hundred thousand to two million Riels.” 
614 Supra Note 486, Nigeria Report, para. 76. 
615 Supra Note 491, Nigeria Criminal Code, Art. 8. 

“8. Offences committed in prosecution of common purpose When two or more persons form a common intention to 

prosecute an unlawful purpose in conjunction with one another, and in the prosecution of such purpose an offence is committed 

of such a nature that its commission was a probable consequence of the prosecution of such purpose, each of them is deemed 

to have committed the offence.” 
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Vollautomatisiertes Strafregister - VOSTRA)616 โดยประมวลกฎหมายอาญาสวิส มาตรา 366(1) กำหนดให;

ต;องมีการบันทึกและจัดเก็บข;อมูลของบุคคลที่กระทำความผิดในอาณาเขตของสวิตเซอร,แลนด,และคนชาติสวิสท่ี

กระทำความผิดในต<างประเทศ617 และประมวลกฎหมายอาญาสวิส มาตรา 367(1) กำหนดให;หน<วยงานต<าง ๆ 

ประกอบด;วย 1) สำนักงานยุติธรรมกลาง (Federal Office of Justice – FOJ) 2) หน<วยงานด;านการยุติธรรมของ

พลเรือนและของทหาร 3) หน<วยงานที ่ร ับผิดชอบเกี ่ยวกับมาตรการจำคุก และ 4) หน<วยงานระดับแคว;น 

(Cantonal Authorities) มีหน;าที่จัดเก็บและบันทึกข;อมูล618 นอกจากนี้ กรมตำรวจ (Federal Office of Police) 

มีหน;าที่เป_นหน<วยงานประสานงานกลาง (Federal Coordination Service) ระหว<างหน<วยงานต<าง ๆ เมื่อมีการ

ร;องขอข;อมูลเก่ียวกับบุคคลท่ีถูกจำกัดเสรีภาพหรือเม่ือมีการร;องทุกข,ว<ามีบุคคลอาจถูกกระทำให;สูญหาย619 

(2) บราซิล บราซิลมีการจัดเก็บข;อมูลบุคคลท่ีถูกออกหมายจับไว;ในฐานข;อมูลกลาง คือ ฐานข;อมูล

เกี่ยวกับการกำกับดูแลเรือนจำ (National Database for the Monitoring of Prisons) และฐานข;อมูลเกี่ยวกับ

ลงทะเบียนบุคคลที่ถูกจับกุม (National Register of Arrested Individuals) ซึ่งควบคุมดูแลโดยคณะมนตรีด;าน

การยุติธรรมแห<งชาติ CNJ (National Justice Council / Conselho Nacional de Justiça) ซ่ึงเป_นหน<วยงาน

ด;านการยุติธรรมที่ตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญเมื่อ ค.ศ. 2004 เพื่อทำหน;าที่ควบคุมดูแลด;านการบริหารและการเงิน 

ตลอดจนการกำหนดหน;าที่และกำกับดูแลผู;พิพากษา620 นอกจากนี้ CNJ ยังมอบหมายให;กรมการกำกับดูแลและ

ตรวจสอบระบบการคุมขังและระบบการบังคับใช;มาตรการด;านสังคมและการศึกษา (Department of 

Monitoring and Inspection of the Prison System and the Socio-Educational System of the CNJ – 

DMF) ซึ ่งเป_นหน<วยงานภายใต; CNJ ทำหน;าที ่ควบคุมและตรวจสอบความชอบด;วยกฎหมายของการออก

 
616 Federal Department of Justice and Police (FDJP), FAQ on the Swiss Register of Criminal Records [online] Available 

from: https://www.bj.admin.ch/dam/bj/en/data/publiservice/service/strafregister/faq-strafregister-e.pdf.download.pdf/faq-

strafregister-e.pdf [1 September 2021] 
617 Supra Note 501, Swiss Criminal Code, Art. 366(1) 

“(1) The register lists persons who have been convicted on the territory of the Confederation, together with Swiss nationals 

who have been convicted abroad.” 
618 Ibid, Swiss Criminal Code, Art. 367 

“1. The following authorities process personal data on convictions in the register in accordance with Article 366 paragraphs 

1–3:496 a. the Federal Office of Justice; b. the authorities responsible for the administration of civilian criminal justice; c. the 

authorities responsible for the administration of military criminal justice; d. the authorities responsible for the execution of 

sentences and measures; e. the cantonal coordination offices.” 
619 Supra Note 463, Swiss Report, para. 106. 
620 Supra Note 470, Brazil Report, para. 119. 
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หมายจับ621 และการดำเนินงานของเรือนจำเพื่อปLองกันมิให;มีการคุมขังในที่ลับ ทั้งนี้ CNJ ได;จัดทำเว็ปไซต,เพ่ือ

เป�ดเผยและสามารถตรวจสอบความเคล่ือนไหวและสภาพของนักโทษในเรือนจำเพ่ือให;เกิดความโปร<งใสอีกด;วย622 

(3) ไนจีเรีย ไนจีเรียมีการจัดเก็บข;อมูลบุคคลที ่ถูกออกหมายจับไว;ในฐานข;อมูลกลาง โดย

พระราชบัญญัติการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ค.ศ. 2015 (Administration of Criminal Justice 

Act of 2015 – ACJA) มาตรา 16 ได;กำหนดให;มีฐานข;อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรกลาง (Central Criminal 

Records Registry) ที่อยู<ภายใต;การดูแลของกรมตำรวจไนจีเรีย (Nigeria Police Force)623 โดยเมื่อมีการจับกุม

บุคคลโดยไม<ว<าจะได;มีหมายจับหรือไม< มาตรา 15 ของ ACJA วางหลักว<า เจ;าหน;าที่ตำรวจที่จับกุมจะต;องบันทึก

ข;อมูลของบุคคลตามที่ ACJA กำหนด ประกอบด;วย 1) ฐานความผิด 2) วันที่และพฤติการณ,ที่จับกุม 3) ชื่อเต็ม 

อาชีพและท่ีอยู< 4) ส<วนสูง รูปถ<าย ลายพิมพ,น้ิวมือหรือส่ิงบ<งช้ีในรูปแบบอ่ืน เพ่ือประโยชน,ในการระบุตัว624 

6.2.7.2 จัดเก็บในฐานข.อมูลของสถานท่ีคุมขังบุคคลแตcละแหcง 

แนวทางที่สอง คือ รัฐภาคีจัดเก็บข;อมูลของบุคคลที่ถูกจำกัดเสรีภาพในฐานข;อมูลของสถานที่คุมขัง

บุคคลแต<ละแห<ง ซ่ึงเป_นแนวทางท่ีมีลักษณะลดความเป_นศูนย,กลาง (Decentralized) ดังน้ี 

(1) ญี่ปุ�น ญี่ปุ�นมีการจัดเก็บข;อมูลของบุคคลที่ถูกจำกัดเสรีภาพในฐานข;อมูลของสถานที่คุมขัง

บุคคลแต<ละแห<งในลักษณะของการตรวจสุขภาพ (Medical Examination)625 โดยพระราชบัญญัติว<าด;วยการคุม

ขังบุคคลในคดีอาญาและการประติบัติต<อผู ;ถูกคุมขัง ค.ศ. 2005 (Act on Penal Detention Facilities and 

Treatment of Inmates and Detainees 2005) มาตรา 61 วางหลักว<า สถานที่คุมขังบุคคลจะต;องดำเนินการ

ตรวจสุขภาพของผู;ถูกคุมขังเมื่อรับตัวเข;ามาและจะต;องตรวจอย<างสม่ำเสมออย<างน;อยป§ละ 1 ครั้ง และเมื่อพบว<าผู;

 
621 Ibid, Brazil Report, para. 119. 
622 United Nations Office on Drugs and Crime (ODC), CNJ launches Web site that reveals prison movement [online] 

Available from: https://www.unodc.org/lpo-brazil/en/frontpage/2011/04/06-cnj-lanca-site-que-revela-a-movimentacao-

carceraria.html [1 September 2021] 
623 Nigeria Administration of Criminal Justice Act 2015 [Nigeria], (Nigeria Administration Act), Section 16 

“(1) There shall be established at the Nigeria Police Force a Central Criminal Records Registry.” 
624 Ibid, Nigeria Administration Act, Section 15 

“When a suspect is arrested, whether with or without a warrant, and taken to a police station or any other agency effecting 

the arrest, the police officer making the arrest or the officer in charge shall cause to be taken immediately, in the prescribed form, 

the following record of the suspect arrested: (a) the alleged offence; (b) the date and circumstances of his arrest; (3) his full name, 

occupation and residential address; and (d) for the purpose of identification (i) his height, (ii) his photograph, (iii) his full fingerprint 

impressions, or (iv) such other means or his identification.” 
625 Supra Note 478, Japan Report, para. 76. 
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ถูกคุมขังมีอาการเจ็บป�วยหรือติดเชื้อ626 ซึ่งการกำหนดให;มีการตรวจสุขภาพอย<างสม่ำเสมอในลักษณะนี้เป_นการ

ประกันว<าบุคคลจะอยู<ภายใต;การควบคุมดูแลอย<างชอบด;วยกฎหมายและไม<ถูกคุมขังในท่ีลับ 

(2) กัมพูชา กัมพูชามีการจัดเก็บข;อมูลของบุคคลที่ถูกจำกัดเสรีภาพในฐานข;อมูลของเรือนจำและ

สถานที่คุมขังแต<ละแห<ง627 โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความกัมพูชา มาตรา 505 วางหลักว<า เรือนจำและ

สถานท่ีคุมขังบุคคลทุกแห<งจะต;องมีการบันทึกข;อมูลในระบบทะเบียน อันประกอบด;วย ข;อมูลท่ีระบุตัวบุคคล วันท่ี

รับเข;าและวันที่ปล<อยตัว โดยระบบทะเบียนดังกล<าวจะต;องได;รับการตรวจสอบอย<างสม่ำเสมอและประทับลงตรา

ในทุกหน;าของบันทึกโดยสำนักงานอัยการ นอกจากนี้ เจ;าพนักงานเรือนจำหรือสถานที่คุมขังบุคคลจะต;องส<งมอบ

ข;อมูลในระบบทะเบียนนี้ให;แก<ผู;พิพากษาเมื่อมีคำสั่งศาลให;ดำเนินการเช<นนั้น และจะต;องแสดงข;อมูลให;เจ;าหน;าท่ี

ตำรวจท่ีได;ดำเนินการตามคำส่ังศาล628 

6.2.8 การเข.าถึงสถานท่ีคุมขังบุคคล 

รัฐภาคีอนุสัญญา CED มีพันธกรณีที่จะต;องรับประกันว<าเจ;าหน;าที่ของรัฐและสถาบันที่เกี่ยวข;องสามารถ

เข;าถึงสถานท่ีคุมขังบุคคล และหากจำเป_นก็ต;องได;รับอนุญาตล<วงหน;าจากหน<วยงานด;านการศาล และเพื่อเป_น

หลักประกันว<าบุคคลดังกล<าวยังคงอยู<ภายใต;การคุ;มครองตามกฎหมายและไม<ถูกขังในที่ลับหรือถูกกระทำให;สูญ

หาย จากการศึกษาพบว<ารัฐภาคีมีแนวทางการดำเนินการตามพันธกรณีในเร่ืองน้ีอยู< 2 แนวทางด;วยกัน ดังน้ี  

6.2.8.1 โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย 

แนวทางแรก คือ การที่เจ;าหน;าที่ของรัฐหรือหน<วยงานต<าง ๆ อาศัยอำนาจตามกฎหมายในการ

เข;าถึงสถานท่ีคุมขังบุคคล โดยมีรัฐท่ีใช;รูปแบบน้ี ดังน้ี 

(1) สวิตเซอร,แลนด, การเข;าถึงสถานที่คุมขังบุคคลในสวิตเซอร,แลนด,ขึ้นอยู<กับกฎหมายของแต<ละ

แคว;น (Cantonal Laws) โดยแต<ละแคว;นจะออกกฎหมายเพื่อให;อำนาจแก<หน<วยงานรูปแบบต<าง ๆ ในการเข;าถึง

และตรวจสอบสถานที่คุมขังบุคคล เช<น 1) แคว;น Basel กำหนดให;เป_นอำนาจของหน<วยงานศาล  2) แคว;น 

 
626 Act on Penal Detention Facilities and Treatment of Inmates and Detainees 2005 [Japan], Article 61(1). 

“The warden of the penal institution shall conduct health examinations for inmates promptly after the commitment of 

the inmate to the penal institution and regularly at the frequency of once a year or more. The warden of the penal institution 

shall conduct the same if there exists necessity so to do in terms of the hygiene inside the penal institution.” 
627 Supra Note 496, Cambodia Report, para. 54. 
628 Supra Note 550, Cambodia Criminal Procedure Code, Art. 505 

“All prisons and detention centers shall have a register in which a detainee’s identity, date of detention, and date of 

release shall be recorded. The register shall be inspected frequently by a prosecutor's department. Visa shall be granted by the 

prosecutor's department on each page.  

All agents of the prison and detention center administrations shall submit this register to a judge upon his/her request 

and shall show judicial police officers who perform their duties through a delegation of power by the court authority.” 
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Solothurn กำหนดให;เป_นอำนาจของเจ;าหน;าที่ผู ;บังคับใช;กฎหมาย 3) แคว;น Zurich, Lucerne, Ticino และ 

Jura กำหนดให;เป_นอำนาจของคณะกรรมาธิการรัฐสภาแห<งแคว;น (Parliamentary Commission) และ 4) แคว;น 

Schaffhausen กำหนดให;เป_นอำนาจของหน<วยงานคุ ;มครองเด็กและผู ;ใหญ< (Child and Adult Protection 

Authority)629  

(2) ญ่ีปุ�น การเข;าถึงสถานท่ีคุมขังบุคคลในญ่ีปุ�นน้ัน มีกฎหมายให;อำนาจ “ผู;ตรวจ” (Inspectors) 

ในการเข;าตรวจสถานที่คุมขังบุคคล โดยพระราชบัญญัติว<าด;วยการคุมขังบุคคลในคดีอาญาและการประติบัติต<อผู;

ถูกคุมขัง ค.ศ. 2005 มาตรา 5 วางหลักว<า เพื ่อประโยชน,ในการบังคับใช;พระราชบัญญัตินี ้ รัฐมนตรีว<าการ

กระทรวงยุติธรรมจะต;องแต<งตั้งผู;ตรวจจากผู;ใต;บังคับบัญชาของตนและสั่งให;การผู;ตรวจเข;าตรวจสถานที่คุมขัง

บุคคลโดยไม<ต;องแจ;งให;ทราบล<วงหน;าอย<างน;อย 1 ครั้งต<อป§ หรืออาจถี่กว<านั้นได;630 และมาตรา 11 วางหลักเป�ด

ช<องให;ผู ;พิพากษาหรืออัยการสามารถสังเกตการณ,การดำเนินงานของสถานที่คุมขังบุคคลได;631 นอกจากน้ี 

รัฐมนตรีว<าการกระทรวงยุติธรรมยังได;ตั ้งคณะกรรมการว<าด;วยผู;ตรวจเยี ่ยมสถานที่คุมขังบุคคล (Board of 

Visitors for Inspection of Penal Institutions) ประจำสถานที่คุมขังบุคคลแต<ละแห<ง โดยคณะกรรมการจะถูก

เลือกจากบุคคลที่มีความสนใจอย<างยิ่งเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสถานที่คุม

ขังแห<งนั้น และส<วนมากในความเป_นจริงคณะกรรมการที่ถูกเลือกมักมาจากอาชีพทนายความ แพทย, เจ;าหน;าท่ี

ของหน<วยงานท;องถิ่น และชาวบ;านในท;องถิ่นนั้นเอง ทั้งนี้ คณะกรรมการดังกล<าวมีหน;าที่สอดส<องดูแลพฤติการณ,

การดำเนินงานของสถานที่คุมขังบุคคลด;วยการเข;าตรวจเยี่ยมและสัมภาษณ,ผู;ถูกคุมขัง ตลอดจนให;ข;อเสนอแนะ

และรายงานไปท่ีรัฐมนตรีว<าการกระทรวงยุติธรรมโดยตรงอย<างน;อยป§ละ 1 คร้ัง โดยรายงานดังกล<าวจะถูกเผยแพร<

ให;สาธารณชนด;วย632 

(3) ไนจีเรีย การเข;าถึงสถานที่คุมขังบุคคลในไนจีเรียนั้น มีกฎหมายให;อำนาจ “ผู;บังคับการ” 

(Chief Magistrate) ในการเข;าตรวจสถานีตำรวจหรือสถานที่คุมขังบุคคล633 โดยพระราชบัญญัติการบริหาร

กระบวนการย ุต ิธรรมทางอาญา ค.ศ. 2015 (Administration of Criminal Justice Act of 2015 – ACJA) 

มาตรา 34(1) กำหนดให;ประธานศาลฎีกา (Chief Judge) แต<งต้ังผู;บังคับการหรือเจ;าหน;าท่ีอ่ืนในกรณีท่ีในพ้ืนท่ีน้ัน

 
629 Supra Note 463, Swiss Report, para. 104. 
630 Act on Penal Detention Facilities and Treatment of Inmates and Detainees 2005 [Japan], (Act on Penal Detention 

Facilities), Art. 5. 

“In the interests of the appropriate enforcement of this Act, the Minister of Justice shall designate inspectors from among 

his/her staff and order the inspectors to conduct on-the-spot inspections at each penal institution at least once per annum or 

more frequently.” 
631 Ibid, Act on Penal Detention Facilities, Art. 11 

“Judges and public prosecutors may observe the penal institutions.” 
632 Supra Note 478, Japan Report, para. 72. 
633 Supra Note 486, Nigeria Report, para. 70. 
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ไม<มีผู;บังคับการ ในการเข;าตรวจสถานีตำรวจหรือสถานที่คุมขังบุคคลที่ไม<ใช<เรือนจำ634 และมาตรา 34(2) กำหนด

ว<าในการตรวจนั้น ผู;บังคับการอาจเรียกข;อมูลเก่ียวกับการจับกุมเพ่ือตรวจสอบ อำนวยความสะดวกในการฟLองร;อง

ดำเนินคดี หรือมีคำส่ังให;ประกันตัวในกรณีท่ีคำขอให;ประกันตัวเคยถูกปฏิเสธ635  

(4) กัมพูชา การเข;าถึงสถานที่คุมขังบุคคลในกัมพูชานั้น มีเพียงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 509 ที่กำหนดเพียงหลักการทั่วไป โดยกำหนดให;อัยการแห<งศาลอุทธรณ, อัยการ หัวหน;าฝ�าย

สืบสวน และผู;พิพากษาท่ีทำหน;าท่ีสืบคดีจะต;องตรวจสอบเรือนจำอย<างสม่ำเสมอ636  

6.2.8.2 โดยอาศัยการทำความตกลงรcวมมือระหวcางหนcวยงาน 

แนวทางที่สอง คือ การที่เจ;าหน;าที่ของรัฐหรือหน<วยงานต<าง ๆ อาศัยอำนาจจากการทำความตกลง

ร<วมมือระหว<างหน<วยงานในการเข;าถึงสถานที่คุมขังบุคคล โดยรัฐที่ใช;แนวทางนี้ คือ สวิตเซอร,แลนด, ท่ีมีการ

ดำเนินการในรูปแบบนี้ในบางพื้นที่ของประเทศ ดังตัวอย<างเช<น แคว;น Neuchâtel ที่รายงานว<าได;มีการทำความ

ตกลงร<วมมือระหว<างแคว;นที่ใช;ภาษาฝรั่งเศสและอิตาเลียนเป_นภาษาพูด หรือที่เรียกว<า “Concordat latin” 

เกี่ยวกับการอนุญาตให;หน<วยงานของแคว;นภาคีสามารถเข;าตรวจเยี่ยมในสถานที่คุมขังบุคคลของแคว;นภาคีอื่นได;

ทุกเวลา (At all times)637 แต<ไม<ได;มีการระบุเง่ือนไขว<าจะต;องแจ;งให;ผู;ดูแลสถานท่ีทราบล<วงหน;าหรือไม< 

6.2.9 หลักการห.ามผลักดันกลับ 

รัฐภาคีอนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED มีพันธกรณีที่จะต;องรับประกันว<าจะปฏิบัติตามหลักการห;าม

ผลักดันกลับ (Non Refoulement) โดยการไม<ขับไล< ส<งกลับ หรือส<งบุคคลเป_นผู;ร;ายข;ามแดนไปยังอีกรัฐหนึ่ง เม่ือ

มีเหตุอันควรเชื่อได;ว<าบุคคลนั้นจะตกอยู<ภายใต;อันตราย จากการศึกษาพบว<ารัฐภาคีได;มีการรับรองว<าจะปฏิบัติ

ตามพันธกรณีในเร่ืองน้ีโดยอ;างฐานทางกฎหมายอยู< 3 แนวทางด;วยกัน ดังน้ี 

 
634 Supra Note 623, Nigeria Administration Act, Art. 34(1) 

“The Chief Magistrate, or where there is no Chief Magistrate within the police division, any Magistrate designated by the 

Chief Judge for that purpose, shall, at least every month, conduct an inspection of police stations or other places of detention 

within his territorial jurisdiction other than the prison.” 
635 Ibid, Nigeria Administration Act, Art.34(2) 

“During a visit, the Magistrate may: (a) call for, and inspect, the record of arrests; (b) direct the arraignment of a suspect; 

(c) where bail has been refused, grant bail to any suspect where appropriate if the offence for which the suspect is held is within 

the jurisdiction of the Magistrate.” 
636 Supra Note 550, Cambodia Criminal Procedure Code, Art. 509 

“The Prosecutor General of the Court of Appeal, the Prosecutor, the President of the Investigation Chamber and the 

Investigating Judge shall inspect prisons regularly.” 
637 Supra Note 463, Swiss Report, para. 104. 
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6.2.9.1 เปfนไปตามพันธกรณีภายใต.กฎหมายระหวcางประเทศ 

แนวทางแรก คือ รัฐภาคีระบุว<ารัฐเคารพหลักการห;ามผลักดันกลับในฐานะที่เป_นพันธกรณีภายใต;

กฎหมายระหว<างประเทศ โดยรัฐที่ใช;แนวทางนี้ คือ กัมพูชา โดยรัฐบาลกัมพูชาระบุว<า ในฐานะที่กัมพูชาเป_นรัฐ

ภาคีตราสารระหว<างประเทศด;านสิทธิมนุษยชน กัมพูชาจึงมีพันธกรณีที่จะต;องเคารพพันธกรณีภายใต;กฎหมาย

สิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมระหว<างประเทศในการใช;ดุลพินิจพิจารณาการขับไล< โยกย;าย ส<งมอบ หรือ

ส<งตัวบุคคลเป_นผู;ร;ายข;ามแดนไปยังรัฐอื่น638 ซึ่งรวมถึงพันธกรณีเกี่ยวกับหลักการห;ามผลักดันกลับด;วย ทั้งนี้ ไม<

ปรากฏว<ากัมพูชาได;มีบทบัญญัติในเร่ืองน้ีเป_นการเฉพาะในกฎหมายภายในแต<อย<างใด 

6.2.9.2 เปfนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

แนวทางที่สอง คือ รัฐภาคีมีการบัญญัติรับรองการเคารพหลักการห;ามผลักดันกลับไว;ในรัฐธรรมนูญ 

โดยรัฐที่ใช;แนวทางนี้ คือ สวิตเซอร,แลนด, โดยรัฐบาลสวิสระบุว<า รัฐธรรมนูญสวิส มาตรา 25(3) ได;รับรองหลักการ

ห;ามผลักดันกลับในฐานะที่เป_นหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาด (Preemptory Norm – Jus Cogens)639 ว<าจะไม<มี

บุคคลใดถูกส<งตัวไปยังรัฐที่ซึ่งบุคคลนั้นอาจเผชิญความเสี่ยงที่จะถูกทรมานหรือถูกประติบัติหรือลงโทษอย<าง

โหดร;ายไร;มนุษยธรรม640 ทั้งนี้ รัฐบาลสวิสอธิบายเพิ่มเติมว<าหลักการภายใต;มาตรา 25(3) นี้ใช;บังคับรวมถึงกรณี

การกระทำให;บุคคลสูญหายด;วย นอกจากน้ี ในกรณีการส<งตัวผู;ล้ีภัยไปยังรัฐอ่ืน ไม<ว<าจะเป_นรัฐท่ีสามหรือรัฐต;นทาง 

รัฐธรรมนูญสวิส มาตรา 25(2) กำหนดข;อจำกัดไว;ว<ารัฐบาลสวิสจะไม<สามารถส<งตัวผู;ลี้ภัยหรือส<งผู;ร;ายข;ามแดนไป

ยังรัฐท่ีบุคคลน้ันจะถูกประหัติประหารได;641 

6.2.9.3 เปfนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายภายใน 

แนวทางที่สาม คือ รัฐภาคีมีการบัญญัติรับรองการเคารพหลักการห;ามผลักดันกลับไว;ในกฎหมาย

ภายในเฉพาะเร่ือง โดยรัฐท่ีใช;แนวทางน้ี มีดังน้ี 

(1) บราซิล รัฐบาลบราซิลระบุว<า หลักการห;ามผลักดันกลับ ได;ถูกบัญญัติไว;ในกฎหมายภายในว<า

คนเข;าเมือง642 โดยพระราชบัญญัติว<าด;วยคนเข;าเมืองบราซิล ค.ศ. 2017 (Immigration Law of 2017) มาตรา 

 
638 Supra Note 496, Cambodia Report, para. 46/ 
639 Supra Note 463, Swiss Report, para. 91. 
640 Supra Note 458, Swiss Constitution, Art. 25(3) 

“No person may be deported to a state in which they face the threat of torture or any other form of cruel or inhumane 

treatment or punishment.” 
641 Ibid, Swiss Constitution, Art. 25(2) 

“Refugees may not be deported or extradited to a state in which they will be persecuted.” 
642 Supra Note 470, Brazil Report, para. 105. 
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62 วางหลักว<ารัฐบาลบราซิลไม<สามารถส<งตัวหรือขับไล<บุคคลไปยังรัฐอื่นได;เมื่อมีเหตุผลอันควรเชื่อได;ว<าการ

ดำเนินการน้ันอาจกระทบต<อชีวิตหรือศักด์ิศรีความเป_นมนุษย,ของบุคคลน้ัน643  

(2) ญี่ปุ�น รัฐบาลญี่ปุ�นระบุว<า หลักการห;ามผลักดันกลับ ได;ถูกบัญญัติไว;ในกฎหมายภายในว<าด;วย

คนเข;าเมืองและผู;ลี้ภัย644 โดยพระราชบัญญัติว<าด;วยการควบคุมการเข;าเมืองและการรับรองสถานะผู;ลี้ภัยญี่ปุ�น 

ค.ศ. 1951 (Immigration Control and Refugee Recognition Act of 1951) มาตรา 53 วรรค 1-2 กำหนด

กรอบในการขับไล<บุคคลว<าจะต;องขับไล<บุคคลไปยังรัฐที่บุคคลนั้นเป_นคนชาติ หรือหากส<งตัวไปยังรัฐที่บุคคลน้ัน

เป_นคนชาติไม<ได; ให;ส<งตัวบุคคลน้ันไปยังรัฐต<อไปนี้ตามความประสงค,ของบุคคลนั้น 1) รัฐที่บุคคลนั้นเคยพำนักอยู<

เป_นรัฐสุดท;ายก<อนที่จะเดินทางเข;ามาในญี่ปุ�น 2) รัฐที่บุคคลนั้นเคยพำนักอยู<ในอดีตก<อนที่จะเดินทางเข;ามาใน

ญี่ปุ�น 3) รัฐที่บุคคลนั้นได;เดินทางขึ้นอากาศยานหรือเรือและมุ<งหน;ามายังญ่ีปุ�น 4) รัฐที่เป_นสถานที่เกิดของบุคคล

นั้น 5) รัฐที่สถานที่เกิดของบุคคลนั้นตั้งอยู<ขณะที่บุคคลนั้นเกิด หรือ 6) รัฐอื่น ๆ นอกเหนือจากรัฐที่กล<าวมา

ข;างต;น645 นอกจากนี้ มาตรา 53 วรรค 3 ได;กำหนดชัดเจนว<ารัฐบาลญี่ปุ�นไม<สามารถส<งตัวบุคคลไปยังรัฐต<าง ๆ ท่ี

ได;ระบุมาในวรรค 1-2 นี้ หากพบว<ามีพฤติการณ,ที่สอดคล;องกับที่อนุสัญญาว<าด;วยสถานภาพผู;ลี้ภัย ข;อ 33(1) 

กำหนด646 กล<าวคือ ดินแดนที่ชีวิตและเสรีภาพของบุคคลนั้นจะถูกกระทบด;วยเหตุแห<งเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ 

การเป_นสมาชิกของกลุ<มใดกลุ<มหน่ึง หรือความคิดเห็นทางการเมือง647 

 
643 Lei Nº 9.199, de 7 de Novembro de 2017, (Brazil Immigration Act), Art. 62 

“No repatriation, deportation, or expulsion of any person shall occur when there are reasons to believe that such measures 

may jeopardize the life or personal integrity of any person.” 
644 Supra Note 478, Japan Report, para. 50. 
645 Japan Immigration Control and Refugee Recognition Act 1951 [Japan], (Japan Immigration Act), Art. 53(1)-(2) 

“1. Any person subject to deportation shall be deported to a country of which he is a national or citizen.  

2 .  If the person cannot be deported to such country as provided for in the preceding paragraph, such person shall be 

deported to one of the following countries in accordance with his wishes: (1) A country in which he had been residing immediately 

prior to his entry into Japan. (2) A country in which he once resided before his entry into Japan. (3) A country to which the port, 

where he boarded the vessel or aircraft departing for Japan, belongs. (4 )  A country where his place of birth is located. (5 )  A 

country to which his birthplace belonged at the time of his birth. (6) Any country other than those given in the preceding items.” 
646 Ibid, Japan Immigration Act, Art. 53(3) 

“3. Except for cases where the Minister of Justice finds it considerably detrimental to the interests and security of Japan, 

the countries provided for in the preceding two paragraphs shall not include the territories of countries stipulated in the Refugee 

Convention, Article 33, Paragraph 1.” 
647 Supra Note 397, Refugee Convention, Art. 33(1) 

“1. No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories 

where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social 

group or political opinion.” 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ2 “บทบัญญัติทางกฎหมายเพื่อการป@องกนัและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหFบุคคลสญูหาย” สถาบันพระปกเกลFา 

 

 173 

(3) ไนจีเรีย รัฐบาลไนจีเรียระบุว<า หลักการห;ามผลักดันกลับ ได;ถูกบัญญัติไว;ในกฎหมายภายในว<า

ด;วยการส<งผู;ร;ายข;ามแดน648 โดยพระราชบัญญัติว<าด;วยการส<งผู;ร;ายข;ามแดนไนจีเรีย ค.ศ. 2004 (Extradition Act 

of 2004) มาตรา 3 วรรค 2 กำหนดว<าบุคคลไม<สามารถถูกส<งเป_นผู ;ร;ายข;ามแดนได;หากอัยการสูงสุดหรือผู;

พิพากษาในคดีที่เกี่ยวข;องมีความเห็นว<า 1) คำขอให;ส<งผู;ร;ายข;ามแดนนั้น ในความเป_นจริงแล;วมีขึ้นเพื่อจะนำตัว

บุคคลนั้นไปประหัตประหารหรือลงโทษในรัฐผู;ร;องขอ ด;วยเหตุแห<งเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ หรือความเห็นทาง

การเมืองของบุคคลนั้น หรือเห็นว<าคำขอให;ส<งผู;ร;ายข;ามแดนนั้นไม<ได;มีขึ้นโดยสุจริตหรือเพื่อประโยชน,แห<งความ

ยุติธรรม หรือ 2) หากส<งตัวบุคคลน้ันเป_นผู;ร;ายข;ามแดน จะมีความเป_นไปได;ท่ีการดำเนินคดีบุคคลน้ันในรัฐผู;ร;องขอ

จะมีลักษณะที่ไม<เป_นธรรม หรือบุคคลนั้นจะถูกลงโทษ กักขัง หรือจำกัดเสรีภาพ ด;วยเหตุแห<งเชื้อชาติ ศาสนา 

สัญชาติ หรือความเห็นทางการเมืองของบุคคลนั้น649 ทั้งนี้ มีข;อสังเกตว<า หากเป_นกรณีอื่นที่อยู<ภายนอกบริบทการ

ส<งผู;ร;ายข;ามแดนแล;ว บุคคลจะได;รับการคุ;มครองตามหลักการห;ามผลักดันกลับด;วยหรือไม< 

 

กล<าวโดยสรุป ในบทที่ 6 น้ี ผู;วิจัยได;การศึกษาแนวทางการอนุวัติการกฎหมายภายในของต<างประเทศ

จำนวน 5 รัฐ ประกอบด;วย สวิตเซอร,แลนด, บราซิล ญ่ีปุ�น ไนจีเรีย และกัมพูชา โดยเลือกเฉพาะประเด็นสำคัญท่ีได;

มีการอภิปรายอย<างกว;างขวางในการประชุมหรือการรับฟeงความคิดเห็นต<อร<างพระราชบัญญัติฯ ในระยะเวลาท่ี

ผ<านมา ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว<าในแต<ละประเด็น รัฐมีแนวทางการดำเนินการที่แตกต<างกันออกไปตามบริบทของ

แต<ละแห<งซึ ่งประเทศไทยอาจพิจารณาความเหมาะสมของแต<ละแนวทางเพื ่อประโยชน,ในการจัดทำร<าง

พระราชบัญญัติฯ ของประเทศไทยต<อไป โดยในบทถัดไป ผู;วิจัยจะอธิบายแนวทางบัญญัติกฎหมายภายในของไทย 

เพ่ือให;เป_นไปตามพันธกรณีของอนุสัญญาท้ัง 2 ฉบับน้ี 

 

  

 
648 Supra Note 486, Nigeria Report, para. 155 
649 Nigeria Extradition Act [Nigeria], Art. 3(2) 

“(2) A fugitive criminal shall not be surrendered if it appears to the Attorney-General or a court dealing with the case (a) 

that the request for his surrender, although purporting to be made in respect of an extradition crime, was in fact made for the 

purpose of prosecuting or punishing him on account of his race, religion, nationality or political opinions or was otherwise not 

made in good faith or in the interest of justice; or (b) that, if surrendered, he is likely to be prejudiced at his trial, or to be punished, 

detained or restricted in his personal liberty, by reason of his race, religion, nationality or political opinions.” 
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บทท่ี 7 

แนวทางการบัญญัติกฎหมายภายในของไทย 
 

 

ประเทศไทยได;มีความพยายามที่จะตรากฎหมายภายในเพื่ออนุวัติการให;เป_นไปตามพันธกรณีภายใต;

อนุสัญญา CAT และเพื่อเตรียมพร;อมก<อนการเข;าเป_นภาคีในอนุสัญญา CED มาเป_นระยะเวลาหนึ่งแล;ว โดยพบว<า

ตั้งแต<ป§ พ.ศ. 2552 กรมคุ;มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได;จัดทำ “โครงการศึกษาความพร;อมของ

ประเทศไทยต<อการเข;าเป_นภาคีอนุสัญญาระหว<างประเทศว<าด;วยการคุ;มครองมิให;บุคคลถูกบังคับให;สูญหาย”650 

จนกระทั่งในป§ พ.ศ. 2561 ได;มีการนำร<างพระราชบัญญัติฯ เข;าสู<การพิจารณาในรัฐสภาเป_นวาระที่ 1 แต<ในวาระ

ต<อมาก็ไม<ได;รับการพิจารณาต<อในป§นั้น ต<อมาในป§ พ.ศ. 2564 ที่ประเด็นการปLองกันและปราบปรามการทรมาน

และการกระทำให;บุคคลสูญหายกลับมาเป_นที่สนใจของสาธารณชนอีกครั้งภายหลังจากที่มีเหตุการณ,ในลักษณะน้ี

เกิดขึ้นอยู<เป_นระยะ โดยร<างพระราชบัญญัติฯ ที่ได;รับการจัดทำขึ้นและผ<านการรับฟeงความคิดเห็นของประชาชน

ซ่ึงเป_นการดำเนินการตามบทบัญญัติแห<งรัฐธรรมนูญแห<งราชอาณาจักรไทย มาตรา 77 มีจำนวน 4 ร<างด;วยกัน คือ 

1) ร<างพระราชบัญญัติฯ ฉบับเสนอโดย กรมคุ;มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม651 

2) ร<างพระราชบัญญัติฯ ฉบับเสนอโดย คณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภา

ผู;แทนราษฎร652 

3) ร<างพระราชบัญญัติฯ ฉบับเสนอโดย นายวันมูหะมัดนอร, มะทา และคณะ653 

4) ร<างพระราชบัญญัติฯ ฉบับเสนอโดย นายสุทัศน, เงินหม่ืน และคณะ654 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 สภาผู;แทนราษฎรได;มีมติเป_นเอกฉันท,รับหลักการ โดยให;ยึดตาม

ร<างพระราชบัญญัติฯ ฉบับเสนอโดยกรมคุ;มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป_นหลัก  

 
650 ปกป@อง ศรีสนิท และคณะ, รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาความพรFอมของประเทศไทยต�อการเขFาเป¹นภาคีอนุสัญญาระหว�าง

ประเทศว�าดFวยการคุFมครองมิใหFบุคคลถูกบังคับใหFสูญหาย, กรมคุFมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม (2552). 
651 ร�างพระราชบัญญัติป@องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหFบุคคลสูญหาย พ.ศ. .... เสนอโดย กรมคุFมครองสิทธิและเสรีภาพ 

กระทรวงยุติธรรม 
652 ร�างพระราชบัญญัติป@องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหFบุคคลสูญหาย พ.ศ. .... เสนอโดย คณะกรรมาธิการกฎหมาย การ

ยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผูFแทนราษฎร 
653 ร�างพระราชบัญญัติป@องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหFบุคคลสูญหาย พ.ศ. .... เสนอโดย นายวันมูหะมัดนอร2 มะทา และ

คณะ 
654 ร�างพระราชบัญญัติป@องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหFบุคคลสูญหาย พ.ศ. .... เสนอโดย นายสุทัศน2 เงินหมื่น และคณะ 
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ดังน้ัน ในรายงานวิจัยน้ี ผู;วิจัยจะแบ<งอธิบายออกเป_นประเด็นศึกษาเฉพาะท่ีพบในร<างพระราชบัญญัติฯ ของ

ไทยและประเด็นศึกษาอ่ืนโดยเทียบเคียงกับแนวทางของรัฐท่ีนำมาเป_นกรณีศึกษา ดังน้ี 

 

7.1 ประเด็นศึกษาเฉพาะที่พบในรAางพระราชบัญญัติฯ ของไทย 

ในหัวข;อนี้ มีประเด็นพิจารณา 2 ประเด็น คือ การตั้งคณะกรรมการปLองกันและปราบปรามการทรมานและ

การกระทำให;บุคคลสูญหาย และ การกำหนดกระบวนการดำเนินคดี ดังน้ี  

7.1.1 คณะกรรมการปmองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให.บุคคลสูญหาย 

อนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED ต<างกำหนดให;รัฐภาคีมีหน;าท่ีต;องดำเนินมาตรการต<าง ๆ ที่เหมาะสม

และมีประสิทธิผล ไม<ว<าจะเป_นมาตรการทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร ทางตุลาการ หรือมาตรการอ่ืน ๆ เพ่ือปLองกันมิ

ให;เกิดการกระทำความผิดในเขตอำนาจของตน655 ซึ่งอนุสัญญามิได;กำหนดชัดเจนว<ามาตรการเช<นว<าต;องมีลักษณะ

หรือรูปแบบใด โดยให;ถือเป_นดุลพินิจของรัฐภาคีแต<ละรัฐในการที่จะกำหนดได;เอง656 อย<างไรก็ดี มาตรการหนึ่งท่ี

สามารถกระทำได; คือ การตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเป_นการเฉพาะที่มีอำนาจหน;าที่ดำเนินการให;เป_นไปตาม

วัตถุประสงค,และความมุ <งประสงค,ของอนุสัญญา โดยร<างพระราชบัญญัติฯ ทุกร<างมีบทบัญญัติที ่จ ัดต้ัง 

“คณะกรรมการปLองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย” (คณะกรรมการฯ) เพ่ือ

ดำเนินการในเรื่องนี้ แต<ในแต<ละร<างมีรายละเอียดต<างกันอยู<บ;าง ซึ่งสามารถแบ<งอธิบายได; 2 ประเด็น คือ ประเด็น

เก่ียวกับองค,ประกอบของคณะกรรมการฯ และประเด็นเก่ียวกับอำนาจหน;าท่ีของคณะกรรมการฯ ดังน้ี 

7.1.1.1 องคhประกอบคณะกรรมการฯ 

ร<างพระราชบัญญัติฯ ท้ัง 4 ร<าง กำหนดองค,ประกอบของคณะกรรมการฯ ดังน้ี 

ฉบับกระทรวงยุติธรรม ฉบับคณะกรรมาธิการฯ ฉบับนายวนัมูหะมัดนอรwฯ ฉบับนายสุทัศนwฯ 

§ จำนวนกรรมการ รวม 19 

คน 

§ ภาครัฐ (รวม 13 คน) 

– รมว.ยุติธรรม 

(ประธาน)  

– ปลัด ก.ยุติธรรม 

§ จำนวนกรรมการ รวม 11 

คน 

§ ภาครัฐ (รวม 2 คน) 

– รมว.ยุติธรรม 

(ประธาน) 

§ จำนวนกรรมการ รวม 15 

คน 

§ ภาครัฐ (รวม 8 คน) 

– รมว.ยุติธรรม 

(ประธาน)  

§ จำนวนกรรมการ รวม 16 

คน 

§ ภาครัฐ (รวม 8 คน) 

– รมว.ยุติธรรม 

(ประธาน)  

 
655 Supra Note 12, CAT, Art. 2(1); Supra Note 13, CED Art. 3 

“Each State Party shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in 

any territory under its jurisdiction.” 
656 Supra Note 141, CAT Handbook, p. 123. 
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– ปลัด ก.กลาโหม 

– ปลัด ก.การ

ต1างประเทศ 

– ปลัด ก.การพัฒนา

สังคมฯ 

– ปลัด ก.มหาดไทย 

– ปลัด ก.สาธารณสุข 

– อธิบดีกรมสอบสวนคดี

พิเศษ 

– ผู7บัญชาการตำรวจ

แห1งชาต ิ

– เลขาธิการสำนักงาน

ศาลยุติธรรม 

– อัยการสูงสุด 

– สภาทนายความ 

– อธิบดีกรมคุ7มครอง

สิทธิฯ (กก./เลขาฯ) 

§ ภาคประชาชน/ผู7เชี่ยวชาญ 

(รวม 6 คน) 

– ด7านสิทธิมนุษยชน (4 

คน) 

– ด7านการแพทย� (1 คน) 

– ด7านจิตวิทยา (1 คน) 

– อธิบดีกรมคุ7มครองสิทธิ

ฯ (กก./เลขาฯ) 

§ ภาคประชาชน/ผู7เชี่ยวชาญ 

(รวม 7 คน) 

– ผู7มีประสบการณ�เป�นที่

ประจักษ� (2 คน) 

– ผู7เสียหายหรือผู7แทน (2 

คน) 

– ผู7ทรงคุณวุฒิด7าน

กฎหมาย พิสูจน�

หลักฐาน นิติเวช (3 

คน) 

§ ภาคประชาสังคม (รวม 2 

คน) 

– ผู7แทนองค�กรภาค

ประชาสังคม (2 คน) 

§ มีคณะกรรมการสรรหาฯ 

– ปลัด ก.ยุติธรรม (รอง

ประธาน) 

– ปลัด ก.กลาโหม 

– ปลัด ก.มหาดไทย 

– อธิบดีกรมสอบสวนคดี

พิเศษ 

– ผู7บัญชาการตำรวจ

แห1งชาติ 

– นายกสภาทนายความ 

– อธิบดีกรมคุ7มครอง

สิทธิฯ (กก./เลขาฯ) 

§ ภาคประชาชน/ผู7เชี่ยวชาญ 

(รวม 5 คน) 

– ผู7แทนผู7เสียหาย

คัดเลือกกันเอง (2 คน) 

– ผู7ทรงคุณวุฒิด7าน

พิสูจน�หลักฐาน (1 คน) 

– ผู7ทรงคุณวุฒิด7าน

นิติเวชศาสตร� (1 คน) 

– ผู7ทรงคุณวุฒิด7าน

จิตวิทยา (1 คน) 

§ ภาคประชาสังคม (รวม 2 

คน) 

– ผู7แทนองค�กรภาค

ประชาสังคมคัดเลือก

กันเอง (2 คน) 

– ปลัด ก.ยุติธรรม (รอง

ประธาน) 

– ปลัด ก.กลาโหม 

– ปลัด ก.มหาดไทย 

– อธิบดีกรมสอบสวนคดี

พิเศษ 

– ผู7บัญชาการตำรวจ

แห1งชาต ิ

– นายกสภาทนายความ 

– อธิบดีกรมคุ7มครอง

สิทธิฯ (กก./เลขาฯ) 

§ ภาคประชาชน/ผู7เชี่ยวชาญ 

(รวม 5 คน) 

– ผู7แทนผู7เสียหาย

คัดเลือกกันเอง (2 คน) 

– ผู7ทรงคุณวุฒิด7าน

พิสูจน�หลักฐาน (1 คน) 

– ผู7ทรงคุณวุฒิด7าน

นิติเวชศาสตร� (1 คน) 

– ผู7ทรงคุณวุฒิด7าน

จิตวิทยา (1 คน) 

§ ภาคประชาสังคม (รวม 3 

คน) 

– ผู7แทนองค�กรภาค

ประชาสังคมคัดเลือก

กันเอง (3 คน) 

สัดส=วน 

ภาครัฐ : ภาคประชาชน/ผู7เชี่ยวชาญ : ภาคประชาสังคม 

13 : 0 : 6 2 : 7 : 2 8 : 5 : 2 8 : 5 : 3 

 

จะเห็นได;ว<า ร<างพระราชบัญญัติฯ แต<ละร<างกำหนดองค,ประกอบของคณะกรรมการฯ ที่มีสัดส<วน

ระหว<างภาครัฐ ภาคประชาชน/ผู;เช่ียวชาญ และภาคประชาสังคมท่ีแตกต<างกัน ในเร่ืองน้ีผู;วิจัยมีข;อสังเกตดังน้ี 
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1) ควรพิจารณากำหนดจำนวนคณะกรรมการให;มีความสมดุลระหว<างภาครัฐฝ�ายหนึ ่ง และภาค

ประชาชน/ผู;เช่ียวชาญ/ภาคประชาสังคมอีกฝ�ายหน่ึง 

2) ควรพิจารณากำหนดให;มีผู;แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด (เช<น อัยการสูงสุด) เป_นกรรมการด;วย 

เน่ืองจากในกรณีท่ีต;องมีการดำเนินการด;านความร<วมมือระหว<างประเทศในทางอาญา โดยเฉพาะอย<างย่ิงการส<งตัว

บุคคลเป_นผู;ร;ายข;ามแดน และการช<วยเหลือรัฐภาคีอื่นในการรวบรวมและแสวงหาพยานหลักฐาน จำเป_นจะต;อง

อาศัยความรู;ความชำนาญและการดำเนินการของสำนักงานอัยการสูงสุด 

3) ควรพิจารณากำหนดให;มีผู;แทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (เช<น อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ) เป_น

กรรมการด;วย เน่ืองจากต;องอาศัยความรู;ความเช่ียวชาญด;านการสอบสวน 

7.1.1.2 อำนาจหน.าท่ีของคณะกรรมการฯ 

ร<างพระราชบัญญัติฯ ท้ัง 4 ร<าง กำหนดอำนาจหน;าท่ีของคณะกรรมการฯ ดังน้ี 

อำนาจหน.าท่ี 

ฉ.
 ย

ธ.
 

ฉ.
 ก

มธ
. 

ฉ.
 ว

ันฯ
 

ฉ.
 ส

ุทัศ
น�ฯ

 

1. เสนอความเห็นต1อคณะรัฐมนตรีให7มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือมาตรการอื่นที่

จำเป�นตามพระราชบัญญัตินี ้
P P P P 

2. กำหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการเพื่อป�องกันและปราบปรามการทรมาน การกระทำ

หรือการลงโทษที่โหดร7าย ไร7มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี และการกระทำให7บุคคลสูญหาย 
P P P P 

2.1. ส1งเสริมให7เจ7าหน7าที่ของรัฐตระหนักถึงความสำคัญของศักดิ์ศรีความเป�นมนุษย� และ

การป�องกันการทรมาน การกระทำที่โหดร7ายไร7มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรีความ

เป�นมนุษย�หรือการบังคับให7บุคคลสูญหายในหน1วยงานของตน 
  P  

3. กำหนดนโยบายและมาตรการฟ¢£นฟูและเยียวยาด7านร1างกายและจิตใจแก1ผู7ได7รับความ

เสียหาย 
P P P P 

3.1. ซึ่งหมายรวมถึงการทำให7กลับสู1สภาพเดิม การชดใช7ค1าสินไหมทดแทนที่เพียงพอ การ

บำบัดและฟ¢£นฟูสภาพร1างกายและจิตใจให7สมบูรณ�ที่สุดเท1าที่จะเป�นไปได7 
 P P P 

4. กำหนดหลักเกณฑ�และวิธีการการช1วยเหลือและเยียวยาผู7ได7รับความเสียหายทั้งทางการเงิน

และทางจิตใจตลอดรวมถึงการฟ¢£นฟูระยะยาวทางการแพทย�ให7กับผู7เสียหาย โดยได7รับความ

เห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
P P P P 

5. กำหนดมาตรการเพื่อป�องกันมิให7มีการปกป�ดการควบคุมตัวบุคคล P P P P 

5.1. กำหนดมาตรการเพื่อป�องกันมิให7เกิดการละเมิดซ้ำ และมาตรการคุ7มครองพยาน

ให7กับผู7แจ7งข7อมูลในคดีที่เกี่ยวข7องกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินนี ้
 P   

6. แต1งตั้งที่ปรึกษา อนุกรรมการ หรือเจ7าหน7าที่ เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย P P P P 
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7. วางระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับค1าใช7จ1ายในการปฏิบัติหน7าที่ รวมทั้งค1าใช7จ1ายอื่น โดย

ได7รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
P P P P  

8. วางระเบียบอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ P P P P 

เพิ่มเติมจาก ร,างพระราชบัญญัติฯ ฉบับเสนอโดยกระทรวงยุติธรรม 

9. ติดตามตรวจสอบข7อร7องเรียนเกี่ยวกับการทรมาน การกระทำที่โหดร7ายไร7มนุษยธรรมหรือที่

ย่ำยีศักดิ์ศรีความเป�นมนุษย� และการกระทำให7บุคคลสูญหาย สนับสนุนช1วยเหลือผู7เสียหาย

ด7วยการให7คำปรึกษาแนะนำทางกฎหมาย ด7านทนายความ ด7านการตรวจทางการแพทย�เพื่อ

ประโยชน�ทางคดี ด7านการติดตามความคืบหน7าของคดี ด7านการฟ¢£นฟูเยียวยาความเสียหาย

ทางร1างกายและจิตใจ และป�องกันไม1ให7เกิดขึ้นซ้ำ 

 P P P 

10. ติดตามดูแล อำนวยการและประสานงานกับหน1วยงานที่เกี่ยวข7องเพื่อให7เกิดการสืบสวน

สอบสวนที่รวดเร็วและเป�นธรรม ขอให7เปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนผู7รับผิดชอบเพื่อ

ประโยชน�แห1งความยุติธรรม รวมถึงมีอำนาจร7องขอให7มีการยุติการทรมานตามนัย

พระราชบัญญัตินี้และร7องขอให7มีการปล1อยตัวผู7ถูกคุมขังโดยมิชอบด7วยกฎหมายตามนัย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 P P P 

11. แจ7งให7หน1วยงานหรือเจ7าหน7าที่ของรัฐหรือบุคคลรายงานชี้แจงส1งข7อมูลหรือเอกสาร

พยานหลักฐานที่เกี่ยวข7องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายนี้ เพื่อประโยชน�ในการ

ป�องกันปราบปรามการทรมานและการกระทำให7บุคคลสูญหาย 

 P   

12. ขอให7หน1วยงานของรัฐหรือเจ7าหน7าที่อื่นของรัฐให7ความช1วยเหลือ สนับสนุนหรือเข7าร1วม

ปฏิบัติหน7าที่ได7ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน�ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี ้
  P P 

13. ตรวจเยี่ยมหน1วยงานหรือสถานที่ที่เกี่ยวข7องกับการควบคุมตัวได7โดยไม1จำต7องแจ7งให7ทราบ

ล1วงหน7า รวมถึงให7คำแนะนำแก1หน1วยงานที่รับผิดชอบเพื่อประโยชน�ในการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี ้

 P P P 

14. ติดตามตรวจสอบการทรมาน การกระทำที่โหดร7ายไร7มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรีความ

เป�นมนุษย� และการกระทำให7บุคคลสูญหายแม7ไม1มีผู7ร7องเรียน และสามารถรับเรื่องร7องเรียน

ที่ไม1ระบุชื่อผู7ร7องได7 

 P P  

15. รวบรวมข7อมูลสถิติคดี จัดทำรายงานสถานการณ� รายงานผลการดำเนินการประจำป©

เกี่ยวกับการทรมาน การกระทำที่โหดร7ายไร7มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรีความเป�นมนุษย� 

และการกระทำให7บุคคลสูญหาย พร7อมทั้งแนวทางแก7ไขป�ญหา เสนอต1อคณะรัฐมนตรี 

รัฐสภา และเผยแพร1ต1อสาธารณชน 

 P P P 

16. ปฏิบัติหน7าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให7เป�นอำนาจหน7าที่ของคณะกรรมการป�องกันและ

ปราบปรามการทรมานและการกระทำให7บุคคลสูญหาย 
 P P P 

 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ2 “บทบัญญัติทางกฎหมายเพื่อการป@องกนัและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหFบุคคลสญูหาย” สถาบันพระปกเกลFา 

 

 179 

จะเห็นได;ว<า ร<างพระราชบัญญัติฯ แต<ละร<างกำหนดอำนาจหน;าท่ีของคณะกรรมการฯ ในลักษณะท่ี

เป_นไปในทางเดียวกัน โดยร<างพระราชบัญญัติฯ ฉบับเสนอโดยกระทรวงยุติธรรมจะกำหนดอำนาจหน;าที่ของคณะ

กรรมการฯ ในประเด็นท่ีมีจำนวนน;อยกว<าร<างพระราชบัญญัติฯ ฉบับอ่ืน โดยในเร่ืองน้ีผู;วิจัยมีข;อสังเกตดังน้ี 

1) แม;อนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED จะกำหนดพันธกรณีหลายประการเพื ่อเติมเต็มให;การ

คุ;มครองสิทธิมนุษยชนภายใต;อนุสัญญาทั้งสองฉบับนั้นสมบูรณ,ยิ่งขึ้น เช<น การทบทวนแนวปฏิบัติของรัฐเพ่ือ

ปLองกันมิให;เจ;าพนักงานของรัฐกระทำความผิด การฝ�กอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข;อง และการอำนวยความสะดวกใน

การปฏิบัติงานของเจ;าพนักงานของรัฐ แต<ในการนำประเด็นเหล<าน้ีมากำหนดให;เป_นอำนาจหน;าที่ของคณะ

กรรมการฯ ควรจะต;องตรวจสอบด;วยว<ามีหน<วยงานอื่นใดของรัฐที่มีอำนาจหน;าที่ตามที่อนุสัญญาฯ ระบุอยู<แล;ว

หรือไม< เพื่อปLองกันปeญหาความซ้ำซ;อนของการดำเนินงาน ทั้งนี้ อาจกำหนดให;คณะกรรมการฯ มีหน;าที่ติดตาม

และรายงานผลการดำเนินงานของหน<วยงานนั้น ๆ แทนที่จะเป_นอำนาจหน;าที่โดยตรงของคณะกรรมการฯ ในการ

ดำเนินงานเองก็ได; 

2) คณะกรรมการฯ ควรมีอำนาจหน;าที่ในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของหน<วยงานอื่น ๆ 

เพื่อให;การคุ;มครองสิทธิมนุษยชนภายใต;ร<างพระราชบัญญัติฯ มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพราะผู;เสียหายอาจไม<มี

ศักยภาพเพียงพอในการดำเนินการติดตามข;อร;องเรียนได;ด;วยตนเอง ดังน้ัน คณะกรรมการฯ ควรมีอำนาจหน;าท่ีใน

การติดตามและตรวจสอบข;อร;องเรียนเกี ่ยวกับการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหายจากหน<วยงานท่ี

เก่ียวข;อง เพ่ือมิให;ข;อร;องเรียนถูกเพิกเฉย 

3) คณะกรรมการฯ ควรมีอำนาจหน;าที่เชิงรุกในการติดตามตรวจสอบการทรมานและการกระทำให;

บุคคลสูญหาย ซึ่งรวมถึงกรณีที่ไม<มีผู;ร;องเรียนหรือกรณีที่มีการร;องเรียนแต<ไม<ปรากฏชื่อผู;ร;อง เพราะในบริบทน้ี 

ผู;เสียหายมักไม<กล;าท่ีจะร;องเรียนการกระทำความผิดเพราะกลัวว<าจะเกิดภัยแก<ตนหรือครอบครัว  

4) คณะกรรมการฯ ควรมีอำนาจหน;าที่เชิงรุกในการกำหนดนโยบายและติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับ

มาตรการในการสอบสวน การคุ;มครองพยานหรือผู;เสียหาย และการควบคุมตัวบุคคล ซึ่งรวมถึงการขอให;รายงาน

หรือส<งพยานหลักฐานเกี่ยวกับการควบคุมตัวบุคคล และการตรวจเยี่ยมสถานที่ที่เกี่ยวข;องกับการควบคุมตัว เพ่ือ

เป_นหลักประกันว<าบุคคลดังกล<าวไม<ถูกทรมานหรือถูกกระทำให;บุคคลสูญหาย 

5) คณะกรรมการฯ ควรมีอำนาจหน;าที ่เชิงรุกในการเป�ดโอกาสให;หรือทำงานร<วมกับภาคประชา

สังคม657 หรือภาคเอกชน ในการติดตามตรวจสอบเก่ียวกับการกระทำให;บุคคลสูญหาย 

 
657 ปณิธาน พิมลวิชยากิจ, วิทยานิพนธ2 เรื่อง “การบังคับสูญหายในประเทศไทย: ประสบการณ2และมุมมองในเชิงกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา”, จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย (2562). 
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7.1.2 รูปแบบกระบวนการดำเนินคดี 

อนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED มิได;กำหนดรูปแบบกระบวนการดำเนินคดีอย<างชัดเจน เช<น หน<วยงาน

ภายในของรัฐหน<วยงานใดจะต;องมีหน;าที่ในการดำเนินคดี โดยให;ถือเป_นดุลพินิจของรัฐภาคีแต<ละรัฐในการที่จะ

กำหนดได;เองเช<นเดียวกับประเด็นการต้ังคณะกรรมการฯ658 ไม<ว<าจะเป_นหน<วยงานท่ีมีอยู<แล;ว หรือก<อต้ังหน<วยงาน

อิสระที่มีความเป_นกลางขึ้นมาใหม<เป_นกรณีเฉพาะ659 สำหรับประเทศไทยนั้น ในประเด็นอำนาจสืบสวนและ

สอบสวน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 17 กำหนดเก่ียวกับการให;พนักงานปกครองหรือตำรวจ

มีอำนาจทำการสอบสวนคดีอาญาได;660 และพนักงานอัยการสามารถทำการสอบสวนร<วมกับพนักงานสอบสวนได;

ในบางกรณี661 และในประเด็นเขตอำนาจศาลในคดีอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 22 

กำหนดหลักทั่วไปให;ศาลที่ความผิดเกิดขึ้นเป_นศาลท่ีมีเขตอำนาจ662 อย<างไรก็ดี ร<างพระราชบัญญัติฯ ได;มีการ

กำหนดให;แตกต<างจากหลักท่ัวไปท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากำหนด ดังน้ี 

 

รูปแบบกระบวนการดำเนินคดี 

ฉ.
 ย

ธ.
 

ฉ.
 ก

มธ
. 

ฉ.
 ว

ันฯ
 

ฉ.
 ส

ุทัศ
น�ฯ

 

1. ลักษณะคดี 

1.1. คดีพิเศษตามกฎหมายว1าด7วยการสอบสวนคดีพิเศษ  

(สอบสวนโดยเจ7าหน7าที่ในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ) 
P    

1.2. คดีพิเศษตามกฎหมายว1าด7วยการสอบสวนคดีพิเศษ 

(สอบสวนโดยพนักงานอัยการ) 
  P P 

1.3. คดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  P   

2. ศาลที่มีเขตอำนาจ 

2.1. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ P P   

2.2. ศาลอาญา (โดยให7นำบทบัญญัติว1าด7วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบมา

บังคับใช7โดยอนุโลม) 
  P P 

 

 
658 Supra Note 141, CAT Handbook, p. 123. 
659 ปรเมศวร2 สุขกมลอนันต2, วิทยานิพนธ2 เรื่อง “การดำเนินคดีทรมาน: ศึกษารูปแบบการสอบสวนที่เหมาะสม”, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร2 

(2558). 
660 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 17. 
661 Ibid, มาตรา 20. 
662 Ibid, มาตรา 22. 
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จะเห็นได;ว<า ร<างพระราชบัญญัติฯ แต<ละร<างกำหนดรูปแบบกระบวนการดำเนินคดีที่แตกต<างกัน โดยใน

ประเด็นลักษณะคดีนั้น ร<างพระราชบัญญัติฯ ฉบับกระทรวงยุติธรรมได;ระบุให;ความผิดตามร<างพระราชบัญญัติฯ 

เป_นคดีพิเศษตามกฎหมายว<าด;วยการสอบสวนคดีพิเศษ และให;อยู<ในเขตอำนาจการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในเร่ืองน้ีผู;วิจัยมีข;อสังเกตดังน้ี 

1) เนื่องจากความผิดตามร<างพระราชบัญญัติฯ เป_นความผิดที่กระทำโดยเจ;าหน;าที่ของรัฐซึ่งอาจมี

อิทธิพลเหนือคดีหรืออาจทำให;การสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีประสบความยากลำบาก นอกจากนี้ ผู;เสียหาย

มักประสบปeญหาในการแสวงหาหรือเข;าถึงพยานหลักฐานซ่ึงเป_นส่ิงท่ีเจ;าหน;าท่ีของรัฐมีอยู<ได; ดังน้ัน การกำหนดให;

เป_นคดีพิเศษตามกฎหมายว<าด;วยการสอบสวนคดีพิเศษจึงน<าจะเป_นสิ่งที่เหมาะสมแล;ว เพราะกรมสอบสวนคดี

พิเศษเป_นหน<วยงานที่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ความพร;อม และมีศักยภาพในการแสวงหาพยานหลักฐาน

มากกว<าผู;เสียหายท่ีเป_นประชาชนท่ัวไป  

2) การกำหนดให;อยู<ในเขตอำนาจการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 

จะทำให;กระบวนการยุติธรรมในเร่ืองน้ีดำเนินการได;อย<างรวดเร็ว เน่ืองจากกระบวนการพิจารณาของศาลอาญาคดี

ทุจริตและประพฤติมิชอบมีเพียง 2 ชั้นศาล และใช;กระบวนการตามแบบระบบไต<สวนที่ผู;พิพากษาจะมีบทบาทใน

การแสวงหาพยานหลักฐานและข;อเท็จจริงเอง ซึ่งต<างจากระบบกล<าวหาในคดีอาญาทั่วไปที่ผู;เสียหายจะต;องเป_นผู;

แสวงหาข;อเท็จจริงอันอาจเป_นอุปสรรคในการดำเนินคดี นอกจากนี้ ผู;พิพากษาในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ

มิชอบจะเป_นกลุ<มที่ได;รับการแต<งตั้งจากผู;พิพากษาซึ่งปฏิบัติหน;าที่มาแล;วไม<น;อยกว<า 10 ป§ จึงเป_นหลักประกันว<า

การพิจารณาคดีตามร<างพระราชบัญญัติฯ น้ี จะกระทำโดยผู;พิพากษาท่ีมีประสบการณ, 

 

7.2 ประเด็นศึกษาอื่นโดยเทียบเคียงกับแนวทางของรัฐที่นำมาเปgนกรณีศึกษา 

ในหัวข;อนี้ ผู;วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะประเด็นสำคัญที่ได;มีการอภิปรายอย<างกว;างขวางในการประชุมหรือการ

รับฟeงความคิดเห็นต<อร<างพระราชบัญญัติฯ ในระยะเวลาท่ีผ<านมา ดังน้ี 

7.2.1 การกำหนดฐานความผิดทางอาญาและรูปแบบกฎหมาย 

อนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED ต<างกำหนดให;รัฐภาคีมีหน;าท่ีต;องกำหนดให;การทรมานและการกระทำ

ให;บุคคลสูญหายเป_นความผิดทางอาญาตามคำนิยามที่อนุสัญญากำหนด663 โดยอนุสัญญาฯ มิได;สร;างเงื่อนไขว<า

จะต;องกำหนดความผิดและบทลงโทษในทางอาญาในรูปแบบที่ต;องตราขึ้นใหม<เป_นกฎหมายเฉพาะ หรือในรูปแบบ

การแก;ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา664 ในประเด็นน้ี ผู;วิจัยแบ<งอธิบายออกเป_นประเด็นย<อย ดังน้ี 

 
663 Supra Note 12, CAT, Art. 1; Supra Note 13, CED Art. 2 
664 Supra Note 141, CAT Handbook, p. 129. 
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7.2.1.1 รูปแบบกฎหมาย 

รัฐที ่นำมาเป_นกรณีศึกษาได;กำหนดรูปแบบกฎหมายที่มีเนื ้อหาเป_นการกำหนดความผิดและ

บทลงโทษในทางอาญา ดังน้ี 

รัฐภาคี กรณ ี แก5ไขเพิ่มเติม ป.อ. ออกกฎหมายเฉพาะ 

อ5างถึงฐานความผิด

เรื่องนี้ใน ป.อ. แต=

องคwประกอบไม=ครบ 

อ5างฐานความผิดอื่น

ที่อาจเทียบเคียงได5 

สวิตเซอร�แลนด� ทรมาน   P  

สูญหาย P    

บราซิล ทรมาน  P   

สูญหาย    P 

ญี่ปุ¡น ทรมาน    P 

สูญหาย    P 

ไนจีเรีย ทรมาน  P   

สูญหาย    P 

กัมพูชา ทรมาน   P  

สูญหาย    P 

 

ในประเด็นน้ี จะเห็นได;ว<ารัฐภาคีมีแนวทางการกำหนดรูปแบบกฎหมายออกเป_น 4 แนวทางด;วยกัน 

คือ 1) การแก;ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาให;มีฐานความผิดตามที่อนุสัญญากำหนด 2) ออกกฎหมายใหม<

เป_นการเฉพาะเพื่อกำหนดฐานความผิดตามที่อนุสัญญากำหนด 3) อ;างถึงฐานความผิดในประมวลกฎหมายอาญา

ซ่ึงเป_นฐานความผิดตามท่ีอนุสัญญากำหนดแต<องค,ประกอบความผิดไม<ครบถ;วน และ 4) อ;างถึงฐานความผิดอ่ืนท่ีมี

อยู<เดิมในประมวลกฎหมายอาญาท่ีอาจทำมาเทียบเคียงได;  

สำหรับประเด็นการทรมาน มีเพียงบราซิลและไนจีเรียเท<านั้นที่มีการออกกฎหมายเฉพาะ และรัฐ

ภาคีที่เหลือใช;แนวทางการอ;างถึงฐานความผิดในประมวลกฎหมายอาญาที่อาจนำมาเทียบเคียงได; และสำหรับ

ประเด็นการกระทำให;บุคคลสูญหาย ยังไม<ปรากฏว<ามีรัฐใดออกกฎหมายเฉพาะ แต<เป_นการดำเนินการอนุวัติการ

กฎหมายภายในในลักษณะที่เป_นการแก;ไขประมวลกฎหมายอาญา หรือ อ;างฐานความผิดอื่นที่มีอยู<แล;วในประมวล

กฎหมายอาญาท่ีอาจนำมาเทียบเคียงได; ท้ังน้ี แต<ละแนวทางมีข;อดีข;อเสีย ดังน้ี 
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 การจัดทำร=างพระราชบัญญัติฯ การแก5ไขประมวลกฎหมายอาญา 

ข7อดี 1) ผู7ใช7กฎหมายและหน1วยงานที่รับผิดชอบสามารถ

นำไปใช7งานได7สะดวกเนื่องจากร1างพระราชบัญญัติ

ฯ สามารถรวบรวมรายละเอียดและมาตรการที่ไทย

ต7องอนุวัติการตามพันธกรณีอนุสัญญาฯ ทุกเรื่องไว7

สมบูรณ�อยู1ในเอกสารฉบับเดียวได7 

2) สามารถจัดทำรายงานต1อสหประชาชาติหรือองค�

คณะด7านสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข7องได7สะดวก

และเข7าใจง1าย เนื่องจากเป�นกฎหมายฉบับเดียว 

1) ไม1ต7องออกร1างพระราชบัญญัติฯ ขึ้นมาใหม1 อัน

เป�นการป�องกันการออกกฎหมายเฟ�อ 

2) สามารถใช7กลไกของประมวลกฎหมายอาญาได7

เลย เช1น ความรับผิดทางอาญา โทษ อายุความ 

ข7อเสีย 1) หลักการบางประการ เช1น ฐานความผิด สามารถ

บรรจุเพิ่มเติมในประมวลกฎหมายอาญาได7อยู1แล7ว 

โดยไม1จำเป�นต7องออกกฎหมายเฉพาะใหม1 

2) หลักการบางประการซ้ำซ7อนกับหลักการที่ปรากฏ

ในกฎหมายอื่นอยู1แล7ว เช1น รัฐธรรมนูญ 

พระราชบัญญัติส1งผู7ร7ายข7ามแดน ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงอาจทำให7เกิด

ภาวะกฎหมายเฟ�อหรือการซ้ำซ7อนของกฎหมายได7 

1) เนื้อหาพันธกรณีบางประการไม1สามารถบรรจุไว7

ในประมวลกฎหมายอาญาได7 เช1น การเยียวยา

ผู7เสียหาย การบันทึกข7อมูลผู7เสียหาย การ

ฝ¥กอบรมเจ7าหน7าที่ของรัฐ ตลอดจนมาตรการเชิง

ป�องกันอื่น ๆ  

2) ในการบังคับใช7กฎหมายให7เป�นไปตามพันธกรณี 

จะต7องอ7างอิงกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งอาจทำให7

ผู7ใช7กฎหมายและหน1วยงานที่เกี่ยวข7องเกิดความ

สับสนและเป�นอุปสรรคในการบังคับใช7ได7 

 

สำหรับประเทศไทย เคยมีผู;เสนอให;แก;ไขเพิ่มเติมความผิดฐาน “การทรมาน” ในประมวลกฎหมาย

อาญา665 อย<างไรก็ดี ได;มีการหารือและประชุมกันอย<างกว;างขวาง โดยที่ประชุมหลายวาระต<างมีความเห็นเป_นไป

ในแนวทางที่ให;มีการออกกฎหมายเฉพาะขึ้นมาใหม< คือ ร<างพระราชบัญญัติฯ เพื่อให;กฎหมายมีความสมบูรณ,ใน

ฉบับเดียวและสามารถกำหนดหน<วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ได;อย<างชัดเจนด;วย ทั้งนี้ ควรพิจารณาว<าหลักการท่ี

ปรากฏในร<างพระราชบัญญัติฯ มีปรากฏในกฎหมายอื่นอยู<แล;วหรือไม< เพื่อให;เกิดความชัดเจนและปLองกันการ

ซ้ำซ;อน/ทับซ;อนในการบังคับใช; 

 

 

 

 
665 คมสัน ปานดำ, วิทยานิพนธ2 เรื่อง “มาตรการทางกฎหมายในการนำตัวพนักงานผูFกระทำการทรมานมาลงโทษ: ศึกษากรณีตามอนุสัญญา

ต�อตFานการทรมาน”, มหาวิทยาลยัรามคำแหง (2557), หนFา 187. 
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7.2.1.2 คำนิยาม “การทรมาน” 

รัฐท่ีนำมาเป_นกรณีศึกษามีแนวทางการกำหนดคำนิยาม “การทรมาน” ในกฎหมายภายใน ดังน้ี 

รัฐภาคี ฐานความผิดเกี่ยวกับการทรมาน 

สวิตเซอร�แลนด� ป.อ. “ทำให7ผู7อื่นเกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข�ทรมานอย1างร7ายแรงหรือการบาดเจ็บอย1าง

ร7ายแรง ไม1ว1าแก1ร1างกายหรือจิตใจ”666 

บราซิล กม.เฉพาะ “การกระทำที่จำกัดเสรีภาพของบุคคลด7วยการใช7ความรุนแรงหรือการข1มขู1อย1างร7ายแรง การ

กระทำให7เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข�ทรมานอย1างร7ายแรงต1อร1างกายหรือจิตใจ หรือทำ

ให7บุคคลตกอยู1ภายใต7การควบคุมของอีกฝ¡ายที่มีอำนาจด7วยการใช7ความรุนแรงหรือการข1มขู1

อย1างร7ายแรงเพือ่บังคับใช7การลงโทษหรือมาตรการอื่น ๆ เพื่อให7ได7มาซึ่งข7อมูล คำให7การ หรือ

คำสารภาพ หรือเพื่อให7กระทำหรืองดเว7นกระทำความผิดอาญา หรือเพราะเหตุแห1งการเลือก

ปฏิบัติโดยไม1เป�นธรรมทางเชื้อชาติหรือศาสนา”667 

ญี่ปุ¡น กม.อื่น ใช7ฐานความผิดอื่น668 

ไนจีเรีย กม.เฉพาะ “การกระทำที่เจตนาก1อให7เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข�ทรมาน ไม1ว1าแก1กายหรือจิตใจ 

เพื่อให7ได7มาซึ่งข7อมูลหรือคำสารภาพจากผู7ถูกกระทำหรือบุคคลที่สาม เพื่อลงโทษจากการที่

ผู7ถูกกระทำหรือบุคคลที่สามได7กระทำ หรือเพื่อข1มขู1หรือขู1เข็ญผู7ถูกกระทำหรือบุคคลที่สาม

เพราะเหตุแห1งการเลือกปฏิบัติโดยไม1เป�นธรรมทั้งปวง โดยที่การกระทำดังกล1าวได7กระทำโดย 

หรือด7วยการยุยง หรือโดยความยินยอม หรือรู7เห็นเป�นใจของเจ7าหน7าที่ของรัฐ หรือของบุคคล

อื่นซึ่งปฏิบัติหน7าที่ในตำแหน1งทางการ ทั้งนี้ ไม1รวมถึงความเจ็บปวดหรือความทุกข�ทรมานที่

สอดคล7องกับการลงโทษโดยชอบด7วยกฎหมาย”669 

กัมพูชา ป.อ. “การทรมานหรือการกระทำที่โหดร7ายทีได7กระทำต1อบุคคลอื่นเป�นความผิดและมีโทษจำคุก 7-

15 ป©” แต1ยังไม1มีคำนิยาม670 

 

ในประเด็นนี้ จะเห็นได;ว<ามีเพียงบราซิลและไนจีเรียเท<านั้นที่มีการให;คำนิยาม “การทรมาน” ใน

กฎหมายเฉพาะที่สอดคล;องกับอนุสัญญา CAT ในขณะที่สวิตเซอร,แลนด,ได;ระบุองค,ประกอบเฉพาะลักษณะของ

การกระทำที่ต;องส<งผลให;เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข,ทรมานอย<างร;ายแรงเท<านั้น โดยไม<ระบุองค,ประกอบ

เก่ียวกับความมุ<งประสงค,และการกระทำโดยเจ;าหน;าที่ของรัฐ และกัมพูชาไม<ได;อธิบายองค,ประกอบความผิดฐาน 

“การทรมาน” ไว;แต<อย<างใด 

 
666 Supra Note 501, Swiss Criminal Code, Art. 264a. 
667 Supra Note 503, Brazil Torture Act, Art. 1. 
668 โปรดดูหัวขFอ 6.1.2.4 (2). 
669 Supra Note 506, Nigeria Anti-Torture Act 2017, Art. 2(1). 
670 โปรดดูหัวขFอ 6.1.2.3 (2). 
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สำหรับประเทศไทย ประมวลกฎหมายอาญาไม<กำหนดฐานความผิด “การทรมาน” ไว;เป_นการ

เฉพาะ จะมีเพียงการกล<าวถึงการกระทำที่มีลักษณะเป_นการ “ทรมาน” ในฐานะที่เป_นเหตุฉกรรจ,ของความผิดฐาน

ฆ<าผู;อ่ืน ความผิดฐานเรียกค<าไถ< และความผิดฐานปล;นทรัพย, ดังน้ี 

(1) กรณีการฆ<าโดยทรมาน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(5)671 วางหลักว<า ผู;ใดฆ<าผู;อ่ืน

โดยทรมาน ต;องระวางโทษประหารชีวิต ซึ่งเป_นเหตุฉกรรจ,ของความผิดฐานฆ<าผู;อื่น672 โดยศาสตราจารย,หยุด แสง

อุทัย และศาสตราจารย,จิตติ ติงศภัทิย, ได;อธิบายว<า “โดยทรมาน” หมายความว<า ทำให;ผู;ถูกฆ<าได;รับทุกข,ทรมาน

จนถึงแก<ความตายด;วยความยากลำบาก673 จึงไม<ใช<การฆ<าเพื่อให;บุคคลนั้นตายในทันที674 เช<น การจับกดน้ำเมื่อฆ<า

ให;ตาย โดยการกดแล;วปล<อยให;ข้ึนมาหายใจและกดน้ำซ้ำแล;วซ้ำอีก หรือการยิงให;ตายอย<างช;า ๆ   

(2) กรณีการเรียกฆ<าไถ<โดยทรมาน ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 313675 วางหลักว<า ผู;ใดเอา

ตัว หน<วงเหนี่ยว หรือกักขังบุคคลใด เพื่อให;ได;มาซ่ึงค<าไถ< ในลักษณะท่ีเป_นการกระทำโดยทรมาน ต;องระวางโทษ

ประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต ซ่ึงเป_นเหตุฉกรรจ,ของความผิดฐานเรียกค<าไถ<676 โดยเมื่อเทียบเคียงกับคำว<า 

“โดยทรมาน” ในบริบทการฆ<าโดยทรมาน677 จะพบว<า การเรียกค<าไถ<โดยทรมาน คือ การเอาตัว หน<วงเหน่ียว หรือ

กักขังบุคคลใด ในลักษณะท่ีเจตนาให;บุคคลนั้นได;รับทุกข,ทางกายอย<างสาหัส678 เช<น การจับคนไปเรียกค<าไถ<โดย

เอาโซ<ล<ามข;อเท;าไว;กับเสา 10 วัน แล;วพาไปล<ามโซ<ไว;กับต;นไม;ในป�าบนร;านใต;ผ;าเต็นท,อีก 4 วัน เป_นการเรียกค<าไถ<

โดยทรมาน679  

(3) กรณีการปล;นทรัพย,โดยทรมาน ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 340680 วางหลักว<า ผู;ใดปล;น

ทรัพย,โดยกระทำทรมาน ต;องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต< 15 ป§ถึง 20 ป§ โดยเมื่อเทียบเคียงกับคำ

ว<า “โดยทรมาน” ในบริบทการฆ<าโดยทรมาน681 จะพบว<า การปล;นทรัพย,โดยทรมาน คือ การปล;นทรัพย,ใน

ลักษณะที่เจตนาให;บุคคลที่ถูกปล;นทรัพย,ได;รับทุกข,ทางกายอย<างสาหัส เช<น การใช;น้ำกรดราดผู;เสียหายเพื่อปล;น

ทรัพย,จากผู;เสียหาย 

 
671 ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 289(5). 
672 Ibid, ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 288. 
673 หยุด แสงอุทัย, กฎหมายอาญา ภาค 2-3, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร2 (2538), หนFา 189; จิตติ ติงศภัทิย2, กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 2 

และภาค 3, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห�งเนติบัณฑิตยสภา (2553), หัวขFอ 1008. 
674 คณพล จันทน2หอม, คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล�ม 2, สำนักพิมพ2วิญ¬ูชน (2564), หนFา 46. 
675 Supra Note 671, ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 313 วรรค 2. 
676 Ibid, ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 313 วรรคแรก. 
677 Supra Note 673. 
678 คณติ ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคความผิด, หนFา 288. 
679 คำพิพากษาฎีกาที่ 2209/2521. 
680 Supra Note 671, ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 340 วรรค 4. 
681 Supra Note 673. 
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เมื่อพิจารณาจากแนวทางการกำหนดความผิดในลักษณะที่มีการกระทำโดยทรมานของประมวล

กฎหมายอาญาแล;วน้ัน จะเห็นได;ว<ามีลักษณะท่ีไม<สอดคล;องกับอนุสัญญา CAT อยู<บางประการ ดังน้ี 

1) การกระทำ “โดยทรมาน” ตามประมวลกฎหมายอาญามีความมุ<งหมายเพื่อเป_นเหตุฉกรรจ,

ของฐานความผิดท่ีมีอยู<แล;ว ในขณะที่ “การทรมาน” ตามอนุสัญญา CAT มีความมุ<งหมายให;เป_นฐานความผิด

เฉพาะ 

2) ไม<ปรากฏคำนิยามของการกระทำ “โดยทรมาน” ในประมวลกฎหมายอาญา จึงต;องอาศัย

ความเห็นของนักวิชาการและแนวคำพิพากษาฎีกาพิจารณาประกอบกัน ในขณะที่อนุสัญญา CAT ระบุคำนิยาม 

“การทรมาน” ไว;อย<างชัดเจน 

3) ไม<ปรากฏความมุ<งประสงค,ดังตัวอย<างที่อนุสัญญา CAT ระบุ เช<น การให;ได;มาซึ่งข;อสนเทศ

หรือคำสารภาพของบุคคลน้ันหรือจากบุคคลท่ีสาม การข<มขู<ให;กลัว หรือการลงโทษ 

4) ไม<ปรากฏการระบุว<าผู;กระทำความผิดจะต;องเป_นเจ;าหน;าที่ของรัฐ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติ

หน;าท่ีในตำแหน<งทางการ หรือบุคคลท่ีกระทำการโดยท่ีรัฐรู;เห็นและยินยอมให;กระทำการ 

ด;วยเหตุนี้ จึงต;องมีการบัญญัติฐานความผิด “การทรมาน” ขึ้นมาใหม< ตามแนวทางของอนุสัญญา 

CAT โดยร<างพระราชบัญญัติฯ แต<ละฉบับมีแนวทางการกำหนด ดังน้ี  

ฉบับกระทรวงยุติธรรม ฉบับคณะกรรมาธิการฯ ฉบับนายวันมูหะมัดนอรwฯ ฉบับนายสุทัศนwฯ 

§ “การทรมาน” หมายความว�า 

การกระทำดFวยประการใดใหFผูFอื่น

เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข2

ทรมานอย�างรFายแรงแก�ร�างกาย

หรือจิตใจ 

§ ผูFใดเป¹นเจFาหนFาที่ของรัฐ 

กระทำดFวยประการใดใหFผูFอื่นเกิด

ความเจ็บปวดหรือความทุกข2

ทรมานอย�างรFายแรงแก�ร�างกาย

หรือจิตใจ เพื่อวัตถุประสงค2อย�าง

หนึ่งอย�างใด ดังต�อไปนี ้

(1) ใหFไดFมาซึ่งขFอมูลหรือคำรับ

สารภาพจากผูFถูกกระทำหรือ

บุคคลที่สาม 

(2) ลงโทษผูFถูกกระทำ โดยมีเหตุ

จากการกระทำซึ่งผูFนั้นหรือ

บุคคลที่สามไดFกระทำหรือถูก

สงสัยว�าไดFกระทำ 

(3) ข�มขู�หรือขู�เข็ญผูFถูกกระทำ

หรือบุคคลที่สาม หรือ 

§ “การทรมาน” หมายความว�า 

การกระทำไม�ว�าดFวยประการใดอัน

ก�อใหFเกิดความเจ็บปวดหรือความ

ทุกข2ทรมานอย�างรFายแรงแก�กาย

หรือจิตใจต�อบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

เพื่อ 

(1) ใหFไดFมาซึ่งขFอมูลหรือคำรับ

สารภาพจากบุคคลนั้นหรือ

บุคคลที่สาม หรือ 

(2) ลงโทษบุคคลนั้นสำหรับการ

กระทำซึ่งบุคคลนั้นหรือ

บุคคลที่สามไดFกระทำหรือ

ถูกสงสัยว�าไดFกระทำ หรือ 

(3) ข�มขู�หรือขู�เข็ญบุคคลนั้นหรือ

บุคคลที่สาม หรือ 

(4) เพราะเหตุผลอื่นใดบน

พื้นฐานของการเลือกปฏิบัติ

ไม�ว�ารปูแบบใด 

ทั้งนี้ไม�รวมถึงความเจ็บปวดหรือ

ความทุกข2ทรมานอันเป¹นผลปกติ

§ “การทรมาน” หมายความ

ว�า การกระทำโดยเจตนาไม�ว�า

ดFวยประการใดอันก�อใหFเกิดความ

เจ็บปวดหรือความทุกข2ทรมาน

อย�างรFายแรงแก�กายหรือจิตใจต�อ

บุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อ

วัตถุประสงค2 เช�น 

(1) ใหFไดFมาซึ่งขFอมูลหรือคำรับ

สารภาพจากบุคคลนั้นหรือ

บุคคลที่สาม 

(2) ลงโทษบุคคลนั้นสำหรับการ

กระทำซึ่งบุคคลนั้นหรือ

บุคคลที่สามไดFกระทำหรือถูก

สงสัยว�าไดFกระทำ  

(3) ข�มขู�หรือขู�เข็ญบุคคลนั้นหรือ

บุคคลที่สาม หรือ 

(4) เพราะเหตุผลอื่นใดบน

พื้นฐานของการเลือกปฏิบัติ

ไม�ว�ารูปแบบใด 

§ “การทรมาน” หมายความว�า 

การที่เจFาหนFาที่ของรัฐกระทำดFวย

ประการใดใหFผูFอื่นเกิดความ

เจ็บปวดหรือความทุกข2ทรมาน

อย�างรFายแรงแก�ร�างกายหรือจิตใจ 

เพื่อวัตถุประสงค2รวมทั้งอย�างหนึ่ง

อย�างใด ดังต�อไปนี ้

(1) ใหFไดFมาซึ่งขFอมูลหรือคำรับ

สารภาพจากผูFถูกกระทำหรือ

บุคคลที่สาม 

(2) ลงโทษผูFถูกกระทำ โดยมีเหตุ

จากการกระทำซึ่งผูFนั้นหรือ

บุคคลที่สามไดFกระทำหรือถูก

สงสัยว�าไดFกระทำ  

(3) ข�มขู�หรือขู�เข็ญผูFถูกกระทำ

หรือบุคคลที่สาม หรือ 

(4) เพราะเหตุผลใด ๆ บน

พื้นฐานของการเลือกปฏิบัติ

ไม�ว�าจะเป¹นในรูปแบบใด 
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(4) เลือกปฏิบัติโดยไม�เป¹นธรรม 

ผูFนั้นกระทำความผิดฐานกระทำ

ทรมาน 

จาก หรือสืบเนื่องจากการลงโทษ

ทั้งปวงที่ชอบดFวยกฎหมาย 

§ ผูFใดเป¹นเจFาหนFาที่ของรัฐ

กระทำดFวยประการใดต�อผูFอื่นอัน

เป¹นการกระทำในลักษณะการ

ทรมานตามกฎหมายนี้ ผูFนั้น

กระทำความผิดฐานกระทำทรมาน 

ทั้งนี้ไม�รวมถึงความเจ็บปวดหรือ

ความทุกข2ทรมานอันเป¹นผลปกติ

จาก หรือสืบเนื่องจากการลงโทษ

ทั้งปวงที่ชอบดFวยกฎหมาย 

§ ผูFใดเป¹นเจFาหนFาที่ของรัฐ

กระทำดFวยประการใดต�อผูFอื่นอัน

เป¹นการกระทำในลักษณะการ

ทรมานตามกฎหมายนี้ ผูFนั้น

กระทำความผิดฐานกระทำ

ทรมาน 

แต�ทั้งนี้ไม�รวมถึงการลงโทษตาม

คำพิพากษาของศาลหรือตามที่

กฎหมายบัญญัติ และตาม

พันธกรณีและมาตรฐานระหว�าง

ประเทศที่ประเทศไทยมีอยู� 

§ ผูFใดเป¹นเจFาหนFาที่ของรัฐ

กระทำดFวยประการใดใหFผูFอื่นเกิด

ความเจ็บปวดหรือความทุกข2

ทรมานอย�างรFายแรงแก�ร�างกาย

หรือจิตใจ เพื่อวัตถุประสงค2

รวมทั้งอย�างหนึ่งอย�างใด 

ดังต�อไปนี ้

(1) ใหFไดFมาซึ่งขFอมูลหรือคำรับ

สารภาพจากผูFถูกกระทำหรือ

บุคคลที่สาม 

(2) ลงโทษผูFถูกกระทำ โดยมีเหตุ

จากการกระทำซึ่งผูFนั้นหรือ

บุคคลที่สามไดFกระทำหรือถูก

สงสัยว�าไดFกระทำ 

(3) ข�มขู�หรือขู�เข็ญผูFถูกกระทำ

หรือบุคคลที่สาม หรือ 

(4) เพราะเหตุผลใด ๆ บนพื้นฐาน

ของการเลือกปฏิบัติต�อบุคคล 

ผูFนั้นกระทำความผิดฐานกระทำ

ทรมาน 

 

จะเห็นได;ว<า ร<างพระราชบัญญัติฯ แต<ละร<างกำหนดคำนิยาม “การทรมาน” ในทางเดียวกัน คือ 

การนำเอาคำนิยามของอนุสัญญา CAT มาแปลเพ่ือเก็บความให;ครบถ;วนตามพันธกรณีให;ได;มากท่ีสุด ซ่ึงรวมถึงการ

แปลคำว<า “ความเจ็บปวดหรือความทุกข,ทรมานอย<างร;ายแรง” ด;วย แต<ก็มิได;ให;คำนิยามของคำน้ีแต<อย<างใดแม;จะ

มีผู;เสนอว<าควรกำหนดคำนิยามของคำน้ีก็ตาม682 

นอกจากนี้ ในประเด็นความมุ<งประสงค,นั้น ผู;วิจัยมีข;อสังเกตคือ แม;ร<างพระราชบัญญัติฯ จะระบุ

ความมุ<งประสงค,ที่อนุสัญญา CAT กำหนดอย<างครบถ;วน กล<าวคือ 1) การให;ได;มาซึ่งข;อสนเทศหรือคำสารภาพ

ของบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม 2) การลงโทษผู;ถูกกระทำโดยมีเหตุจากการกระทำซึ่งผู;นั้นหรือบุคคลที่สามได;

กระทำหรือถูกสงสัยว<าได;กระทำ 3) การข<มขู<หรือขู<เข็ญผู;ถูกกระทำหรือบุคคลท่ีสาม และ 4) การเลือกปฏิบัติโดยไม<

 
682 วิรัตน2 นาทิพเวทย2, “ร�างพระราชบัญญัติป@องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหFบุคคลสูญหาย พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน) 

ศึกษากรณี โครงสรFางความรับผิดทางอาญาฐานกระทำทรมาน,” ใน วารสารกระบวนการยุติธรรม ป¾ที่ 13 (2563). 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ2 “บทบัญญัติทางกฎหมายเพื่อการป@องกนัและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหFบุคคลสญูหาย” สถาบันพระปกเกลFา 

 

 188 

เป_นธรรม มาระบุไว;อย<างชัดเจนในร<างพระราชบัญญัติฯ แต<ส<วนใหญ<จะกำกับด;วยคำว<า “ดังต<อไปนี้” หรือ “เพื่อ” 

ส<งผลให;เป_นการจำกัดการบังคับใช;กฎหมายว<าจะต;องปรากฏความมุ<งประสงค, 4 ประการ อย<างใดอย<างหน่ึง 

เท<านั้น ซึ่งเป_นการระบุตัวอย<างอย<างครบถ;วนในตัว (Exhaustive List) ทั้งท่ีต;นฉบับอนุสัญญา CAT ได;ระบุความ

มุ<งประสงค,ในลักษณะที่เป_น “ตัวอย<าง” ดังเห็นได;จากการใช;คำว<า “for such purposes as” ดังนั้น จึงแสดงว<า

นอกจากความมุ<งประสงค,ท่ีอนุสัญญา CAT ยกตัวอย<างมาแล;วน้ัน รัฐภาคียังสามารถเป�ดช<องให;ตีความรวมถึงความ

มุ<งประสงค,อ่ืน ๆ อีกได;683  

สำหรับประเด็นนี้ มีข;อพิจารณาคือ หากระบุในร<างพระราชบัญญัติฯ ในลักษณะที่เป_น “ตัวอย<าง” 

ตามแนวทางของอนุสัญญา CAT อาจมีประเด็นที่ไม<สอดคล;องกับหลักกฎหมายอาญาที่ต;องกำหนดองค,ประกอบ

ความผิดและโทษให;ชัดเจน (Lex certa)684 ดังนั้น เพื่อให;สะท;อนถึงเจตนารมณ,ของผู;ร<างฯ ให;ได;มากที่สุดโดยไม<

กระทบต<อหลักกฎหมายอาญา อาจพิจารณากำหนดให;คณะกรรมการปLองกันและปราบปรามการทรมานและการ

กระทำให;บุคคลสูญหายมีอำนาจหน;าที่ในการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงพัฒนากฎหมายนี้ ซึ่งรวมถึงการศึกษาความ

เป_นไปได;ในการระบุความมุ<งประสงค,อ่ืนเพ่ิมเติมในการปรับปรุงแก;ไขกฎหมายในอนาคต 

7.2.1.3 คำนิยาม “การกระทำให.บุคคลสูญหาย” 

รัฐที ่นำมาเป_นกรณีศึกษามีแนวทางการกำหนดคำนิยาม “การกระทำให;บุคคลสูญหาย” ใน

กฎหมายภายใน ดังน้ี 

รัฐภาคี ฐานความผิดเกี่ยวกับการกระทำให5บุคคลสูญหาย 

สวิตเซอร�แลนด� ป.อ. “ผู7ใดโดยที่มีเจตนาเพื่อทำให7บุคคลอื่นตกอยู1นอกการคุ7มครองของกฎหมายเป�นระยะเวลานาน 

ผู7นั้นจะต7องรับโทษหากได7กระทำ  

1) ในฐานะที่เป�นตัวแทนหรือได7รับการรู7เห็นเป�นใจจากรัฐหรือองค�กรทางการเมือง จำกัด

เสรีภาพของบุคคลนั้นและปฏิเสธที่จะให7ข7อมูลเกี่ยวกับชะตากรรมหรอืที่อยู1ของบุคคลนั้น หรือ  

2) ในฐานะที่เป�นตัวแทนหรือได7รับการรู7เห็นเป�นใจจากรัฐหรือองค�กรทางการเมือง หรือโดยที่

ละเมิดต1อหน7าที่ตามกฎหมาย ปฏิเสธที่จะให7ข7อมูลเกี่ยวกับชะตากรรมหรือที่อยู1ของบุคคลนั้น 

ผู7นั้นจะต7องรับโทษ”685 

บราซิล ป.อ. ใช7ฐานความผิดอื่น686 

ญี่ปุ¡น กม.อื่น ใช7ฐานความผิดอื่น687 

 
683 โปรดดูหัวขFอ 3.2.1.2. 
684 โปรดดูหัวขFอ 2.2.1.3. 
685 Supra Note 501, Swiss Criminal Code, Art. 185bis. 
686 โปรดดูหัวขFอ 6.1.2.4 (1) 
687 โปรดดูหัวขFอ 6.1.2.4 (3) 
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ไนจีเรีย กม.เฉพาะ ใช7ฐานความผิดอื่น688 

กัมพูชา ป.อ. ใช7ฐานความผิดอื่น689 

 

ในประเด็นนี้ จะเห็นได;ว<ามีเพียงสวิตเซอร,แลนด,เท<านั้น ที่มีการกำหนดฐานความผิด “การกระทำ

ให;บุคคลสูญหาย” ไว;เป_นการเฉพาะและเป_นการดำเนินการในรูปแบบการแก;ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 

ในขณะท่ีรัฐภาคีอ่ืนจะใช;วิธีการอ;างอิงฐานความผิดอ่ืนท่ีเก่ียวข;องกับการจำกัดเสรีภาพของบุคคล 

สำหรับประเทศไทย ประมวลกฎหมายอาญาไม<กำหนดฐานความผิด “การกระทำให;บุคคลสูญ

หาย” เป_นการเฉพาะ แต<มีบทบัญญัติท่ีใกล;เคียงเรื่องน้ีซึ่งเกี่ยวกับความผิดต<อเสรีภาพ ได;แก< ความผิดฐานหน<วง

เหน่ียวหรือกักขัง และความผิดฐานเรียกค<าไถ< ดังน้ี 

(1) กรณีความผิดฐานหน<วงเหนี่ยวหรือกักขัง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 310690 วางหลัก

ว<า ผู;ใดหน<วงเหนี่ยวหรือกักขังผู;อื่น หรือกระทำด;วยประการใดให;ผู;อื่น ปราศจากเสรีภาพในร<างกาย ต;องระวาง

โทษจำคุกไม<เกิน 3 ป§ หรือปรับไม<เกิน 60,000 บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ โดยแต<ละการกระทำมีลักษณะ ดังน้ี 

(ก) กรณีการหน<วงเหนี่ยว ศาสตราจารย, ดร.คณพล จันทน,หอม อธิบายว<า “หน<วง

เหนี่ยว” หมายถึง การจำกัดเสรีภาพในลักษณะที่ “รั้งตัวไว; ดึงถ<วงไว; กักไว;” ทำให;ผู;เสียหายไม<อาจเคลื่อนไหว

ร<างกายได;โดยอิสระ691 เช<น ดึงแขนไว;ไม<ให;เดินเข;าไป อันเป_นความหมายตามรูปศัพท,จากพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน นอกจากนี้ ศาสตราจารย, ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และผู;ช<วยศาสตราจารย, ดร.รณกรณ, บุญมี 

อธิบายว<าสามารถหมายถึง การจำกัดเสรีภาพไม<ให;บุคคลเข;าไปยังท่ีท่ีบุคคลน้ันมีสิทธิจะเข;าไปได;692 เช<น การป�ดก้ัน

มิให;ผู;เช<าเข;าไปยังห;องเช<า  

(ข) กรณีการกักขัง หมายถึง การบังคับให;อยู<ในที่จำกัด693 ไม<ให;ออกไปไหน อันเป_น

ลักษณะการตัดเสรีภาพของบุคคลน้ัน694 เช<น การบังคับให;อยู<แต<ในบ;าน ขังไว;ในลัง  

(ค) กรณีการกระทำด;วยประการใดให;ผู;อื่นปราศจากเสรีภาพในร<างกาย หมายถึง การทำ

ให;บุคคลไม<สามารถเคลื่อนไหวส<วนต<าง ๆ ของร<างกายได;ตามใจชอบ695 ไม<ว<าจะด;วยวิธีใด ๆ ในทำนองเดียวกับการ

 
688 โปรดดูหัวขFอ 6.1.2.4 (4) 
689 โปรดดูหัวขFอ 6.1.2.4 (5) 
690 Supra Note 671, ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 310. 
691 Supra Note 674, หนFา 174. 
692 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และ รณกรณ2 บุญมี, คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ, สำนักพิมพ2วิญ¬ูชน (2564), หนFา 291. 
693 Supra Note 674, หนFา 174. 
694 Supra Note 692, หนFา 290. 
695 Supra Note 692, หนFา 292. 
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หน<วงเหนี่ยวกักขัง696 เช<น การใส<กุญแจมือ การเอาเสื้อผ;าของบุคคลท่ีถอดเสื้อผ;าลงเล<นน้ำในคลองไปและทำให;

บุคคลน้ันไม<กล;าข้ึนจากคลอง 

(2) กรณีความผิดฐานเรียกค<าไถ< ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 313697 วางหลักว<า ผู;ใดเอาตัว

เด็กอายุไม<เกิน 15 ป§ไป หรือเอาตัวบุคคลบุคคลอายุกว<า 15 ป§ขึ ้นไป โดยใช;อุบายหลอกลวง ขู<เข็ญ ใช;กำลัง

ประทุษร;าย ใช;อำนาจครอบงำผิดทำนองคลองธรรม หรือใช;วิธีข<มขืนใจด;วยประการอื่นใด หรือ หน<วงเหนี่ยวหรือ

กักขังบุคคลใด เพื่อให;ได;มาซ่ึงค<าไถ< ต;องระวางโทษจำคุกตั้งแต< 15-20 ป§ และปรับตั้งแต< 300,000-400,000 บาท 

หรือจำคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต ดังนั้น การกระทำที่เป_นความผิดฐานน้ีจะต;องปรากฏเจตนาพิเศษ คือ 

“เพื ่อให;ได;มาซึ ่งค<าไถ<” ซึ ่งคำว<า “ค<าไถ<” หมายถึง ทรัพย,สินประเภทใดก็ได; ไม<ว<าจะเป_นอสังหาริมทรัพย, 

สังหาริมทรัพย, หรือทรัพย,สินทางปeญญา หรืออาจหมายถึงประโยชน,อย<างอ่ืนที่ผู;กระทำต;องการ ไม<ว<าจะเป_น

ประโยชน,ทางทรัพย,สินหรือลักษณะอ่ืนท่ีมิใช<ทรัพย,สินก็ได;698 

เมื่อพิจารณาจากฐานความผิดข;างต;นแล;ว จะเห็นได;ว<ามีลักษณะท่ีไม<สอดคล;องกับความผิดฐาน 

“การกระทำให;บุคคลสูญหาย” ตามท่ีอนุสัญญา CED กำหนดอยู<บางประการ ดังน้ี 

1) ความผิดฐานหน<วงเหนี่ยวหรือกักขังและความผิดฐานเรียกค<าไถ<ตามประมวลกฎหมายอาญา 

แม;จะมีลักษณะเป_นการจำกัดเสรีภาพของบุคคลเช<นเดียวกับความผิดฐานการกระทำให;บุคคลสูญหาย แต<ไม<

ปรากฏว<ามีองค,ประกอบเกี่ยวกับการปฏิเสธที่จะยอมรับว<าได;มีการจำกัดเสรีภาพหรือการปกป�ดชะตากรรมของ

บุคคลที่ถูกกระทำให;สูญหาย ซ่ึงเป_นองค,ประกอบสำคัญของความผิดฐานการกระทำให;บุคคลสูญหาย ภายใต;

อนุสัญญา CED 

2) ฐานความผิดข;างต;น ผู;กระทำความผิดสามารถเป_นบุคคลใดก็ได; แต<ความผิดฐานการกระทำ

ให;บุคคลสูญหาย จะต;องเป_นการกระทำโดยเจ;าหน;าที่ของรัฐ หรือบุคคลซึ่งกระทำการโดยได;รับอนุญาต สนับสนุน 

หรือรู;เห็นเป_นใจของรัฐ เนื่องจากเจ;าหน;าที่ของรัฐหรือบุคคลเช<นว<ามีอำนาจและความสามารถในการดำเนินการใน

ลักษณะท่ีจำกัดเสรีภาพของบุคคลได;สะดวกกว<าบุคคลธรรมดา 

3) ฐานความผิดข;างต;น เป_นความผิดอาญาที่ผู;ถูกกระทำเท<านั้นสามารถเป_นผู;เสียหาย ในขณะ

ท่ีความผิดฐานการกระทำให;บุคคลสูญหาย ผู;เสียหายสามารถเป_นได;ทั้งบุคคลที่ถูกกระทำให;สูญหายเองและบุคคล

ที่ได;รับความทุกข,ทรมานจากการกระทำให;บุคคลสูญหาย เช<น ครอบครัวหรือญาติของบุคคลนั้น ดังจะเห็นได;จาก

การที่ร<างพระราชบัญญัติฯ ได;ระบุอย<างชัดเจนว<าคดีความผิดฐานการกระทำให;บุคคลสูญหาย ให;สามี ภริยา ผู;

บุพการี และผู;สืบสันดานของผู;ได;รับความเสียหาย (บุคคลผู;ถูกกระทำให;สูญหาย) เป_นผู;เสียหายตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด;วย ดังนั้น จึงสรุปได;ว<า ครอบครัวหรือญาติของบุคคลผู;ถูกกระทำให;สูญหาย

 
696 Supra Note 674, หนFา 175. 
697 Supra Note 671, ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 313. 
698 Supra Note 674, หนFา 198-199. 
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สามารถเป_นโจทก,ฟLองคดีอาญาในความผิดฐานกระทำให;บุคคลสูญหายได; ในขณะที่ไม<สามารถดำเนินการได;ใน

ลักษณะเดียวกันกับความผิดฐานหน<วงเหน่ียวหรือกักขังและความผิดฐานเรียกค<าไถ<ตามประมวลกฎหมายอาญา 

4) ความผิดฐานหน<วงเหนี่ยวหรือกักขัง มีระวางโทษท่ีค<อนข;างต่ำ กล<าวคือ มีเพียงจำคุกไม<เกิน 

3 ป§ หรือปรับไม<เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งอาจมีลักษณะท่ีไม<ได;สัดส<วนกับความร;ายแรงของการ

กระทำผิด และโดยเฉพาะอย<างยิ่ง เมื่อเทียบเคียงกับระวางโทษที่ร<างพระราชบัญญัติฯ ทุกร<างได;กำหนดไว;ที่ จำคุก 

5-15 ป§ และปรับ 100,000-300,000 บาท จะเห็นได;ว<ามีอัตราท่ีแตกต<างกันอย<างมาก 

5) ความผิดฐานเรียกค<าไถ< แม;จะมีระวางโทษที่ค<อนข;างสูงและอาจกล<าวได;ว<ามีความได;สัดส<วน

กับความร;ายแรงของการกระทำผิด กล<าวคือ จำคุกตั้งแต< 15-20 ป§ และปรับตั้งแต< 300,000-400,000 บาท หรือ

จำคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต แต<จะต;องปรากฏเจตนาพิเศษ คือ “เพื่อให;ได;มาซ่ึงค<าไถ<” ด;วย ซึ่งอาจเป_น

อุปสรรคต<อการพิสูจน,ในการดำเนินคดีจริง และไม<จำเป_นท่ีผู;กระทำให;บุคคลสูญหายจะมีเจตนาเพื่อให;ได;มาซ่ึงค<า

ไถ<ในทุกกรณี 

6) ความผิดฐานหน<วงเหนี่ยวหรือกักขัง เฉพาะวรรคแรก (กรณีไม<มีเหตุฉกรรจ,ที่ทำให;บุคคลถึง

แก<ความตายหรือได;รับอันตรายสาหัส) เป_นความผิดที่ยอมความได;ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 321 

ในขณะท่ีความผิดฐานการกระทำให;บุคคลสูญหายไม<มีการระบุในลักษณะดังกล<าว ดังนั้น หากปรับใช;ความผิดฐาน

หน<วงเหน่ียวหรือกักขัง อาจทำให;ผู;เสียหายถูกกดดันให;ยอมความก็ได; 

ด;วยเหตุนี ้ จึงต;องมีการบัญญัติฐานความผิด “การกระทำให;บุคคลสูญหาย” ขึ ้นมาใหม< ตาม

แนวทางของอนุสัญญา CED โดยร<างพระราชบัญญัติฯ แต<ละฉบับมีแนวทางการกำหนด ดังน้ี 

ฉบับกระทรวงยุติธรรม ฉบับคณะกรรมาธิการฯ ฉบับนายวันมูหะมัดนอรwฯ ฉบับนายสุทัศนwฯ 

§ “การกระทำใหFบุคคลสูญ

หาย” หมายความว�า การจับ ขัง 

ลักพา หรือกระทำดFวยประการใด

ใหFผูFอื่นปราศจากเสรีภาพใน

ร�างกาย โดยผูFกระทำปฏิเสธว�า

มิไดFกระทำการดังกล�าวหรือไม�ใหF

ทราบว�าบุคคลนั้นเป¹นตายรFายดี

อย�างไร 

§ ผูFใดเป¹นเจFาหนFาที่ของรัฐจับ 

ขัง ลักพา หรือกระทำดFวย

ประการใดใหFผูFอื่นปราศจาก

เสรีภาพในร�างกายโดยเขFาหนFาที่

ของรฐัผูFนั้นปฏิเสธว�ามิไดFกระทำ

ดังกล�าว หรือไม�ใหFทราบว�าบุคคล

นั้นเป¹นตายรFายดีอย�างไร หรืออยู�

ที่ใด  

§ “การกระทำใหFบุคคลสูญ

หาย” หมายความว�า การควบคุม

ตัวหรือการกระทำดFวยประการใด 

โดยเจFาหนFาที่ของรัฐ หรือโดย

บุคคลหรือคณะบคุคลที่ไดFรับคำสั่ง 

การสนับสนุน หรือรูFเห็นเป¹นใจ

จากเจFาหนFาที่ของรัฐ และไดFมีการ

ปฏิเสธว�ามิไดFกระทำการดังกล�าว 

หรือปกป¯ดชะตากรรมหรือที่อยู�

ของบุคคลนั้น หรือกระทำดFวย

ประการอื่นใดในทำนองเดียวกัน 

§ “ควบคุมตัว” หมายความ

รวมถึง การจับ คุม ขัง ลักพา กัก

ตัว คุมขัง กกัขัง เรียกตัว หรือเชิญ

ตัวบุคคลไปสอบถามหรือซักถาม 

หรือกระทำดFวยประการอื่นใดใน

§ “การบังคับบุคคลใหFสูญ

หาย” หมายความว�า การควบคุม

ตัวหรือการกระทำดFวยประการใด 

โดยเจFาหนFาที่ของรัฐ หรือโดย

บุคคลหรือคณะบุคคลที่ไดFรับ

คำสั่ง การสนับสนุน หรือรูFเห็น

เป¹นใจจากเจFาหนFาที่ของรัฐ และ

ไดFมีการปฏิเสธว�ามิไดFกระทำการ

ดังกล�าว หรือปกป¯ดชะตากรรม

หรือที่อยู�ของบุคคลนั้น หรือ

กระทำดFวยประการอื่นใดใน

ทำนองเดียวกัน 

§ “ควบคุมตัว” หมายความ

รวมถึง การจับ คุม ขัง ลักพา กัก

ตัว คุมขัง กักขัง เรียกตัว หรือ

เชิญตัวบุคคลไปสอบถามหรือ

§ “การกระทำใหFบุคคลสูญ

หาย” หมายความว�า การที่

เจFาหนFาที่ของรัฐควบคุมตัวบุคคล 

โดยเจFาหนFาที่ของรัฐที่เกี่ยวขFอง

หรือผูFกระทำปฏิเสธว�ามิไดFมีการ

กระทำดังกล�าว หรือปกป¯ดชะตา

กรรมหรือที่อยู�ของบุคคลนั้น หรือ

ไม�ใหFทราบว�าบุคคลนั้นเป¹นตาย

รFายดีอย�างไรหรืออยู�ที่ใด 

§ “ควบคุมตัว” หมายความ

รวมถึง การจับ คุม ขัง ลักพา กกั

ตัว คุมขัง กักขัง เรียกตัว หรือ

เชิญตัวบุคคลไปสอบถามหรือ

ซักถาม หรือกระทำดFวยประการ

อื่นใดอันเป¹นการจำกัดเสรีภาพใน

ร�างกาย 
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ผูFนั้นกระทำความผิดฐานกระทำ

ใหFบุคคลสูญหาย 

ทำนองเดียวกันอันเป¹นการจำกัด

เสรีภาพในร�างกาย 

§ ผูFใดเป¹นเจFาหนFาที่ของรัฐ

กระทำดFวยประการใดต�อผูFอื่นอัน

เป¹นการกระทำในลักษณะการ

กระทำใหFบุคคลสูญหายตาม

กฎหมายนี้ ผูFนั้นกระทำความผิด

ฐานกระทำใหFบุคคลสูญหาย 

ซักถาม หรือกระทำดFวยประการ

อื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป¹น

การจำกัดเสรีภาพในร�างกาย 

§ ผูFใดเป¹นเจFาหนFาที่ของรัฐ

กระทำดFวยประการใดต�อผูFอื่นอัน

เป¹นการกระทำในลักษณะการ

บังคับใหFบุคคลสูญหายตาม

กฎหมายนี้ ผูFนั้นกระทำความผิด

ฐานบังคับใหFบุคคลสูญหาย 

§ ผูFใดเป¹นเจFาหนFาที่ของรัฐ จับ 

ขัง ลักพา ควบคุมตัว หรือกระทำ

ดFวยประการใดใหFผูFอื่นปราศจาก

เสรีภาพในร�างกาย โดยเจFาหนFาที่

ของรัฐที่เกี่ยวขFองหรือผูFกระทำ

ปฏิเสธว�ามิไดFมีกระทำการนั้น 

หรือปกป¯ดชะตากรรมหรือที่อยู�

ของบุคคลนั้น หรือไม�ใหFทราบว�า

บุคคลนั้นเป¹นตายรFายดีอย�างไร

หรืออยู�ที่ใด ผูFนั้นกระทำความผิด

ฐานกระทำใหFบุคคลสูญหาย 

 

เช<นเดียวกับประเด็น “การทรมาน” จะเห็นได;ว<า ร<างพระราชบัญญัติฯ แต<ละร<างกำหนดคำนิยาม 

“การกระทำให;บุคคลสูญหาย” ในทางเดียวกัน คือ การนำเอาคำนิยามของอนุสัญญา CED มาแปลเพื่อเก็บความ

ให;ครบถ;วนตามพันธกรณีให;ได;มากที่สุด อย<างไรก็ดี ในเรื่องนี้ผู;วิจัยมีข;อสังเกตคือ ในการเลือกใช;คำเพื่อสื่อถึงชะตา

กรรมของบุคคล อาจพิจารณาใช;คำว<า “หรือปกป�ดชะตากรรมหรือที่อยู<ของบุคคลนั้น” ซึ่งมาจากคำในอนุสัญญา 

CED ท่ีว<า “concealment of the fate or whereabouts” เพื่อขจัดปeญหาการตีความคำว<า “เป_นตายร;ายดี” 

ว<ารวมถึงที่อยู<ของบุคคลนั้นด;วยหรือไม< และอาจพิจารณาตัดบทนิยาม “ควบคุมตัว” ออก เพื่อความกระชับ และ

การกระทำการใด ๆ อันเป_นการลิดรอนเสรีภาพ มีความหมายครอบคลุมตัวอย<างต<าง ๆ อยู<แล;ว 

7.2.2 การกำหนดโทษทางอาญา 

อนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED ต<างกำหนดให;รัฐภาคีมีหน;าท่ีต;องกำหนดโทษสำหรับความผิดฐานการ

ทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหายโดยคำนึงถึงและต;องได;สัดส<วนกับความร;ายแรงของความผิด699 โดยรัฐท่ี

นำมาเป_นกรณีศึกษามีแนวทางการกำหนดโทษในกฎหมายภายใน ดังน้ี 

รัฐภาคี (เทียบเคียง)การทรมาน (เทียบเคียง)การกระทำให5บุคคลสูญหาย 

สวิตเซอรwแลนดw จำคุกไม1ต่ำกว1า 5 ป© จำคุก 1-20 ป© 

บราซิล จำคุก 2-8 ป© จำคุก 12-30 ป© 

ญี่ปุ�น จำคุกไม1เกิน 7 ป© จำคุกไม1เกิน 15 ป© 

ไนจีเรีย จำคุกไม1เกิน 25 ป© จำคุกไม1เกิน 10 ป© 

กัมพูชา จำคุก 7-15 ป© จำคุก 2-5 ป© และปรับ 4-10 ล7านเรียล 

 

 
699 โปรดดูหัวขFอ 3.3.4. 
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ในประเด็นนี้ จะเห็นได;ว<ารัฐภาคีที่นำมาศึกษาแต<ละรัฐกำหนดระวางโทษท่ีมีอัตราแตกต<างกันอย<างมาก แต<

เมื่อเทียบเคียงกับฐานความผิดอื่นที่ประมวลกฎหมายอาญาของแต<ละรัฐกำหนดจะพบว<าโทษที่กำหนดสำหรับฐาน

ความผิดการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหายมีอัตราท่ีสูงกว<าฐานความผิดอ่ืน700 

สำหรับประเทศไทย ร<างพระราชบัญญัติฯ ทุกฉบับได;กำหนดระวางโทษไว;ในลักษณะเดียวกัน ดังน้ี 

ร=างพระราชบัญญัติฯ การทรมาน การกระทำให5บุคคลสูญหาย 

ฉบับกระทรวงยุติธรรม จำคุก 5-15 ป© และปรับ 1-3 แสนบาท จำคุก 5-15 ป© และปรับ 1-3 แสนบาท 

ฉบับคณะกรรมาธิการฯ จำคุก 5-15 ป© และปรับ 1-3 แสนบาท จำคุก 5-15 ป© และปรับ 1-3 แสนบาท 

ฉบับนายวันมูหะมัดนอรwฯ จำคุก 5-15 ป© และปรับ 1-3 แสนบาท จำคุก 5-15 ป© และปรับ 1-3 แสนบาท 

ฉบับนายสุทัศนwฯ จำคุก 5-15 ป© และปรับ 1-3 แสนบาท จำคุก 5-15 ป© และปรับ 1-3 แสนบาท 

 

จะเห็นได;ว<า เมื่อเทียบเคียงกับฐานความผิดอื่นที่ใกล;เคียง เช<น ความผิดฐานทำร;ายร<างกายจนเป_นเหตุให;

เกิดอันตรายแก<กายหรือจิตใจ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 กำหนดระวางโทษไว;ที่จำคุกไม<เกิน 2 ป§ หรือ

ปรับไม<เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือ ความผิดฐานหน<วงเหนี่ยวหรือกักขังผู;อื ่น หรือกระทำด;วย

ประการใดให;ผู;อื่นปราศจากเสรีภาพในร<างกาย ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 310 กำหนดระวางโทษไว;ที่จำคุก

ไม<เกิน 3 ป§ หรือปรับไม<เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งจะเห็นได;ว<าความผิดทั้ง 2 ฐานนี้ มีระวางโทษที่ต่ำ

กว<าระวางโทษที่ร<างพระราชบัญญัติฯ กำหนดไว;อย<างมีนัยสำคัญ ซึ่งระวางโทษที่ร<างพระราชบัญญัติฯ กำหนด

สอดคล;องกับพันธกรณีตามอนุสัญญา อย<างไรก็ดี อาจพิจารณากำหนดเพิ่มเติมให;ชัดเจนว<าผู;กระทำความผิดตาม

ร<างพระราชบัญญัติฯ นี้ จะไม<ได;รับประโยชน,จากการนิรโทษกรรมในอนาคต ไม<ว<าจะในโอกาสใด ๆ ก็ตาม701 เพ่ือ

ตัดความเป_นไปได;ในการท่ีผู;กระทำความผิดตามร<างพระราชบัญญัติฯ จะได;รับโทษน;อยลงในความเป_นจริง 

7.2.3 การกำหนดอายุความ 

แม;อนุสัญญา CED ไม<ได;กำหนดว<ารัฐภาคีมีพันธกรณีที่จะต;องกำหนดอายุความ แต<หากรัฐภาคีประสงค,จะ

กำหนด ก็จะต;องกำหนดให;อายุความนั้นมีลักษณะที่ยาวและได;สัดส<วนกับความร;ายแรงของความผิด702 โดยรัฐท่ี

นำมาเป_นกรณีศึกษามีแนวทางการกำหนดโทษในกฎหมายภายใน ดังน้ี 

รัฐภาคี (เทียบเคียง)การทรมาน (เทียบเคียง)การกระทำให5บุคคลสูญหาย 

สวิตเซอรwแลนดw - อายุความ 15 ป© 

บราซิล - อายุความ 20 ป© (อนาคต: ไม1มีอายุความ) 

 
700 โปรดดูหัวขFอ 6.2.2. 
701 ธานิศ เกศวพิทักษ2, เอกสารวิชาการส�วนบุคคล เรื่อง “การดำเนินการทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร และทางตุลาการ ตามพันธกรณีที่ประเทศ

ไทยเป¹นรัฐภาคีของอนุสัญญาระหว�างประเทศเกี่ยวกับการต�อตFานการทรมานและบังคับบุคคลใหFสูญหาย”, สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. 
702 โปรดดูหัวขFอ 3.3.3. 
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ญี่ปุ�น - อายุความ 7 ป© 

ไนจีเรีย - ไม1มีอายุความ 

กัมพูชา - อายุความ 5 ป© 

 

ในประเด็นนี้ จะเห็นได;ว<ารัฐภาคีที่นำมาศึกษาแต<ละรัฐมีแนวทางแตกต<างกัน โดยมีเฉพาะไนจีเรียเท<านั้นท่ี

กฎหมายปeจจุบันไม<กำหนดอายุความ และบราซิลที่กฎหมายปeจจุบันกำหนดอายุความไว;ยาวถึง 20 ป§ โดยใน

อนาคตอาจไม<มีอายุความหากร<างกฎหมายในเร่ืองน้ีผ<านการพิจารณา แต<สำหรับรัฐภาคีอ่ืนได;กำหนดอายุความไว;ท่ี

ความยาวแตกต<างกัน703 

สำหรับประเทศไทย ร<างพระราชบัญญัติฯ แต<ละฉบับได;กำหนดอายุความไว;แตกต<างกัน ดังน้ี 

ร=างพระราชบัญญัติฯ การทรมาน การกระทำให5บุคคลสูญหาย 

ฉบับกระทรวงยุติธรรม ไม1ระบุ (ใช7 ป.อ. และ ป.วิ.อ.) 

ป.อ. มาตรา 95 

(1) อายุความ 15 ป© (จำคุก 7-20 ป©) 

(2) อายุความ 20 ป© (จำคุก 20 ป©-ตลอด

ชีวิต) 

ไม1ระบุ (ใช7 ป.อ. และ ป.วิ.อ.) 

ป.อ. มาตรา 95 

(1) อายุความ 15 ป© (จำคุก 7-20 ป©) 

(2) อายุความ 20 ป© (จำคุก 20 ป©-ตลอด

ชีวิต) 

ฉบับคณะกรรมาธิการฯ ไม1มีอายุความ ไม1มีอายุความ 

ฉบับนายวันมูหะมัดนอรwฯ อายุความ 50 ป© (ไม1มีอายุความกรณี CAH) อายุความ 50 ป© (ไม1มีอายุความกรณี CAH) 

ฉบับนายสุทัศนwฯ อายุความ 50 ป© (ไม1มีอายุความกรณี CAH) อายุความ 50 ป© (ไม1มีอายุความกรณี CAH) 

 

จะเห็นได;ว<า มีเพียงร<างพระราชบัญญัติฯ ฉบับกระทรวงยุติธรรมเท<านั้นที่ไม<ระบุประเด็นอายุความ จึงทำให;

ต;องปรับใช;หลักท่ัวไปตามท่ีประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 กำหนด คือ อายุความ 15 ป§ สำหรับการกระทำผิด

ฐานการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย และอายุความ 20 ป§ สำหรับการกระทำผิดดังกล<าวที่ส<งผลให;

ผู;ถูกกระทำได;รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก<ความตาย แต<ในร<างพระราชบัญญัติฯ ฉบับอื่น ไม<มีการกำหนดอายุความ

ไว; หรือหากกำหนดก็มีความยาวถึง 50 ป§ ท้ังน้ี ในเร่ืองน้ีผู;วิจัยมีข;อสังเกต ดังน้ี 

1) การกำหนดอายุความ โดยหลักจะส<งผลให;เมื่อเวลาผ<านไประยะหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนดก็จะไม<

สามารถนำตัวบุคคลผู;กระทำความผิดมาดำเนินคดีได; ยิ่งผู;กระทำความผิดเป_นเจ;าหน;าที่ของรัฐด;วยแล;วยิ่งมีความ

เป_นไปได;ที่จะอาศัยช<องทางหรือความช<วยเหลือที่ทำให;ยังไม<ถูกนำตัวมาดำเนินคดีจนกว<าจะหมดอายุความ ดังน้ัน 

ผู;วิจัยจึงเห็นว<าไม<ควรกำหนดอายุความสำหรับการกระทำความผิดตามร<างพระราชบัญญัติฯ เพื่อเป_นหลักประกัน

ให;แก<ผู;ได;รับความเสียหายว<าผู;กระทำความผิดจะไม<สามารถหลบหนีการดำเนินคดีได;ด;วยเหตุผลด;านอายุความ 

 
703 โปรดดูหัวขFอ 6.2.3. 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ2 “บทบัญญัติทางกฎหมายเพื่อการป@องกนัและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหFบุคคลสญูหาย” สถาบันพระปกเกลFา 

 

 195 

2) การไม<กำหนดอายุความเป_นการสะท;อนถึงเจตนารมณ,ดั้งเดิมของผู;ร<างอนุสัญญา CED โดยสังเกตได;

จากการใช;คำในตัวบทที่ระบุว<า “รัฐภาคีซึ่งกำหนดให;มีอายุความ” (“A State Party which applies a statute 

of limitations”) อันหมายความว<า หลักการพื้นฐานคือการไม<กำหนดอายุความ แต<หากรัฐภาคีจะกำหนด ก็

จะต;องกำหนดภายใต;กรอบที่อนุสัญญา CED กำหนด คือ ต;องมีความยาวและได;สัดส<วนกับความร;ายแรงของ

ความผิด  

7.2.4 การห.ามอ.างพฤติการณhพิเศษหรือสถานการณhฉุกเฉินฯ 

อนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED ต<างกำหนดห;ามมิให;มีการอ;างพฤติการณ,พิเศษใด ๆ ซึ ่งรวมถึง

สถานการณ,ฉุกเฉินเพื่อเป_นข;ออ;างในการกระทำความผิด ซึ่งเป_นการยืนยันการเคารพหลักการที่ว<าสิทธิที่จะไม<ถูก

ทรมานและสิทธิที่จะไม<ถูกกระทำให;สูญหายนั้นเป_นสิทธิสมบูรณ,และไม<อาจถูกรอนสิทธิได; (Non-Derogable 

Rights)704 โดยรัฐที่นำมาเป_นกรณีศึกษามีแนวทางการระบุห;ามอ;างพฤติการณ,พิเศษหรือสถานการณ,ฉุกเฉินใน

กฎหมายภายใน ดังน้ี 

รัฐภาคี ที่มาของกฎหมาย 

สวิตเซอรwแลนดw อ7างอิงอนุสัญญา และ อ7างอิงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 

บราซิล อ7างอิงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 

ญี่ปุ�น ไม1มีบทบัญญัติในเรื่องนี ้

ไนจีเรีย อ7างอิงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ (แต1มีเงื่อนไขยกเว7น) 

กัมพูชา อ7างอิงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ (แต1ยังไม1ชัดเจน) 

 

ในประเด็นนี้ จะเห็นได;ว<ารัฐภาคีที่นำมาศึกษาส<วนใหญ<จะระบุบทบัญญัติในเรื่องน้ีไว;ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งมี

ความชัดเจนแตกต<างกันออกไป ยกเว;นไนจีเรียท่ีไม<มีบทบัญญัติในเร่ืองน้ีระบุในกฎหมายภายในใด ๆ เลย  

สำหรับประเทศไทย ร<างพระราชบัญญัติฯ แต<ละฉบับได;กล<าวถึงประเด็นน้ีไว; ดังน้ี 

ร=างพระราชบัญญัติฯ ที่มาของกฎหมาย 

ฉบับกระทรวงยุติธรรม “สถานการณ�ฉุกเฉิน สงคราม ความไม1มั่นคงของรัฐ หรือสถานการณ�พิเศษใด ไม1อาจนำมาอ7าง

เพื่อให7การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป�นการกระทำที่ชอบด7วยกฎหมาย” 

ฉบับคณะกรรมาธิการฯ “สถานการณ�ฉุกเฉิน สงคราม ความไม1มั่นคงของรัฐ หรือสถานการณ�พิเศษใด ไม1อาจนำมาอ7าง

เพือ่ให7การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป�นการกระทำที่ชอบด7วยกฎหมาย” 

ฉบับนายวันมูหะมัดนอรwฯ “สถานการณ�ฉุกเฉิน สงคราม ความไม1มั่นคงของรัฐ หรือสถานการณ�พิเศษใด ไม1อาจนำมาอ7าง

เพื่อให7การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป�นการกระทำที่ชอบด7วยกฎหมาย” 

ฉบับนายสุทศันwฯ ไม1มีบทบัญญัติในเรื่องนี ้

 
704 โปรดดูหัวขFอ 4.1.2. 
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จะเห็นได;ว<า ร<างพระราชบัญญัติฯ ส<วนใหญ<ระบุประเด็นน้ีไว;อย<างชัดเจน แม;ว<าในการประชุมท่ีผ<านมาอาจมี

บางครั้งที่มีความเห็นจากหน<วยงานของรัฐบางหน<วยงานที่เสนอให;ตัดข;อความในเรื่องนี้ออกไป โดยให;เหตุผลว<าไม<

มีความจำเป_น เพราะเมื่อมีการกำหนดให;การทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหายเป_นความผิดจึงทำให;การ

กระทำของเจ;าหน;าที่รัฐในทุกกรณีที่เป_นความผิดตามร<างพระราชบัญญัติฯ เป_นการกระทำที่ไม<ชอบด;วยกฎหมาย

และไม<อาจอ;างเหตุใดมาสนับสนุนเป_นข;ออ;างในการกระทำความได;อยู<แล;ว ท้ังน้ี ในเร่ืองน้ีผู;วิจัยมีข;อสังเกต ดังน้ี 

1) ควรกำหนดประเด็นน้ีไว;อย<างชัดเจนในร<างพระราชบัญญัติฯ เพื่อให;เจ;าหน;าที่ของรัฐทราบตั้งแต<ต;น

ว<าไม<สามารถอ;างพฤติการณ,พิเศษหรือสถานการณ,ฉุกเฉินเพื่อให;การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป_นการ

กระทำท่ีชอบด;วยกฎหมายได;  

2) เมื ่อพิจารณาเทียบเคียงกับแนวทางของรัฐภาคีที ่นำมาศึกษา จะพบว<ารัฐธรรมนูญของไทยไม<มี

บทบัญญัติกล<าวถึงเรื่องนี้ไว;อย<างชัดเจน และแม;มาตรา 28 แห<งรัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ

ร<างกายของบุคคลจะไม<มีข;อความระบุกรณีหรือพฤติการณ,ที่อาจใช;เป_นข;อยกเว;นในการรับรองสิทธิและเสรีภาพ

เช<นว<าได;705 ซึ่งอาจทำให;ตีความได;ว<าเป_นสิทธิสมบูรณ,และไม<อาจถูกรอนสิทธิได; แต<การที่ระบุประเด็นนี้อย<าง

ชัดเจนในร<างพระราชบัญญัติฯ จะช<วยลดปeญหาการตีความในอนาคตได; 

7.2.5 การไมcรับฟzงคำให.การท่ีได.ให.โดยเปfนผลมาจากการทรมาน 

อนุสัญญา CAT กำหนดให;รัฐภาคีต;องประกันว<าจะไม<รับฟeงคำให;การที่ได;ให;โดยเป_นผลมาจากการทรมาน 

ซึ่งเป_นประเด็นสำคัญที่จะช<วยลดเหตุจูงใจในการทรมานบุคคลเพื่อให;ได;มาซึ่งข;อสนเทศหรือคำสารภาพของบุคคล

นั้นหรือบุคคลที่สาม706 โดยรัฐที่นำมาเป_นกรณีศึกษามีแนวทางการระบุห;ามอ;างพฤติการณ,พิเศษหรือสถานการณ,

ฉุกเฉินในกฎหมายภายใน ดังน้ี 

รัฐภาคี ที่มา เนื้อหาบทบัญญัต ิ

สวิตเซอรwแลนดw ป.วิ.อ. “ห7ามมิให7ใช7วิธีการในลักษณะที่เป�นการขู1เข็ญ ใช7ความรุนแรง ข1มขู1 ให7คำมั่น หลอกลวงหรือ

วิธีการอื่นใดที่อาจกระทบต1อความสามารถของบุคคลที่จะคิดหรือตัดสินใจได7อย1างอิสระใน

การสืบหาพยานหลักฐาน แม7ว1าบุคคลนั้นจะได7ยินยอมให7ใช7วิธีการเช1นว1าแล7วก็ตาม” 

“ห7ามมิให7รับฟ�งพยานหลักฐานที่ได7มาโดยวิธีการตามมาตรา 140 (ข7างต7น) ไม1ว1าจะด7วย

สถานการณ�ใด ๆ เว7นแต1เพื่อใช7เป�นพยานหลักฐานเอาผิดผู7ถูกกล1าวหาว1าได7กระทำผิด” 

บราซิล รัฐธรรมนูญ “พยานหลักฐานที่ได7มาโดยการกระทำที่มิชอบด7วยกฎหมายจะไม1สามารถยอมรับได7” 

 
705 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย, มาตรา 28 

“บุคคลย�อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร�างกาย การจับและการคุมขังบุคคลจะกระทำมิไดF เวFนแต�มีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย�าง

อื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติ การคFนตัวบุคคลหรือการกระทำใดอันกระทบกระเทือนต�อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือร�างกาย จะกระทำมิไดF เวFนแต�มีเหตุ

ตามที่กฎหมายบัญญัติ  

การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดFวยวิธีการโหดรFายหรือไรFมนุษยธรรมจะกระทำมิไดF” 
706 โปรดดูหัวขFอ 4.2.3. 
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ญี่ปุ�น รัฐธรรมนูญ “บุคคลไม1อาจให7การที่เป�นปรป�กษ�แก1ตนได7 และคำสารภาพที่ได7ให7โดยการบังคับ ทรมาน

หรือข1มขู1 หรือภายหลักจากจับกุมคุมขังมาเป�นระยะเวลานา มิอาจยอมรับเป�น

พยานหลักฐานได7” 

ป.วิ.อ.  “คำสารภาพที่ได7ให7ภายใต7โดยการบังคับ ทรมานหรือข1มขู1 หรือภายหลังจากคุมขังมาเป�น

ระยะเวลานาน หรือในกรณีที่สงสัยว1าคำสารภาพเช1นว1าไม1ได7ให7โดยสมัครใจ ไม1อาจยอมรับ

เป�นพยานหลักฐานได7” 

ไนจีเรีย รัฐธรรมนูญ “บุคคลที่ถูกดำเนินคดีอาญาไม1สามารถถูกบังคับให7ต7องแสดงพยานหลักฐานในระหว1างการ

ดำเนินคดีได7” 

ป.วิ.อ. “ห7ามมิให7ผู7พิพากษารับฟ�งหรือบันทึกคำสารภาพจนกว1าจะเป�นที่พอใจว1าบุคคลได7ให7คำ

สารภาพโดยสมัครใจ” 

กัมพูชา รัฐธรรมนูญ “คำสารภาพที่ได7ให7เป�นผลมาจากการทรมานหรือการกดดันทางจิตใจ ไม1อาจยอมรับเป�น

พยานหลักฐานแห1งการกระทำผิดได7” 

ป.วิ.อ. “รับรองว1าคำตอบหรือคำสารภาพที่บุคคลได7ให7ภายใต7การข1มขู1ไม1ว1าทางการหรือจิตใจจะไม1

มีคุณค1านทางพยานหลักฐาน” 

 

ในประเด็นนี้ จะเห็นได;ว<ารัฐภาคีที่นำมาศึกษาได;ระบุบทบัญญัติในเรื่องนี้ไว;เป_นการทั่วไปในรัฐธรรมนูญหรือ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอยู<แล;ว โดยส<วนใหญ<จะปรากฏในท้ัง 2 รูปแบบ ในขณะท่ีสวิตเซอร,แลนด,

ระบุเฉพาะในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ และบราซิลบัญญัติรับรองหลักการน้ีในรัฐธรรมนูญเท<าน้ัน 

สำหรับประเทศไทย ร<างพระราชบัญญัติฯ แต<ละฉบับได;กล<าวถึงประเด็นน้ีไว; ดังน้ี 

ร=างพระราชบัญญัติฯ ที่มาของกฎหมาย 

ฉบับกระทรวงยุติธรรม ไม1มีบทบัญญัติในเรื่องนี ้

ฉบับคณะกรรมาธิการฯ “ในกรณีที่ปรากฏต1อศาลว1าพยานหลักฐานใดเป�นพยานหลักฐานที่ได7มาโดยอาศัยข7อมูลที่

เกิดขึ้น หรือได7มาเนื่องจากการทรมาน การกระทำที่โหดร7ายไร7มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี

ความเป�นมนุษย� หรือการกระทำให7บุคคลสูญหาย ห7ามมิให7ศาลรับฟ�งพยานหลักฐานนั้น เว7น

แต1เป�นการรบัฟ�งพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู7กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้” 

ฉบับนายวันมูหะมัดนอรwฯ “ในกรณีที่ปรากฏต1อศาลว1าพยานหลักฐานใดเป�นพยานหลักฐานที่ได7มาโดยอาศัยข7อมูลที่

เกิดขึ้น หรือได7มาเนื่องจากการทรมาน การกระทำที่โหดร7ายไร7มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี

ความเป�นมนุษย� หรือการกระทำให7บุคคลสูญหาย ห7ามมิให7ศาลรับฟ�งพยานหลักฐานนั้น เว7น

แต1เป�นการรับฟ�งพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู7กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้” 

ฉบับนายสุทัศนwฯ “ในกรณีที่ปรากฏต1อศาลว1าพยานหลักฐานใดเป�นพยานหลักฐานที่ได7มาโดยอาศัยข7อมูลที่

เกดิขึ้น หรือได7มาเนื่องจากการทรมาน การกระทำที่โหดร7ายไร7มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี

ความเป�นมนุษย� หรือการกระทำให7บุคคลสูญหาย ห7ามมิให7ศาลรับฟ�งพยานหลักฐานนั้น เว7น

แต1เป�นการรับฟ�งพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู7กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้” 
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จะเห็นได;ว<า ร<างพระราชบัญญัติฯ ส<วนใหญ<ระบุประเด็นนี้ไว;อย<างชัดเจน มีเพียงร<างพระราชบัญญัติฯ ฉบับ

กระทรวงยุติธรรมเท<านั้นที่ไม<มีบทบัญญัติในเรื่องนี้ อย<างไรก็ดี การไม<ระบุในร<างพระราชบัญญัติฯ อาจไม<ส<งผล

กระทบใด ๆ ต<อการปฏิบัติตามพันธกรณี เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยมีบทบัญญัติ

รับรองประเด็นไว;เป_นการทั่วไปอยู<แล;วซึ่งสอดคล;องกับแนวทางของรัฐภาคีที่นำมาศึกษา โดยมาตรา 135 บัญญัติ

เก่ียวกับวิธีการถามคำให;การผู;ต;องหาว<า “ในการถามคำให;การผู;ต;องหา ห;ามมิให;พนักงานสอบสวนทำหรือจัดให;ทำ

การใด ๆ ซึ่งเป_นการให;คำมั่นสัญญา ขู<เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช;กำลังบังคับ หรือกระทำโดยมิชอบประการใด ๆ 

เพื ่อจูงใจให;เขาให;การอย<างใด ๆ ในเรื ่องที ่ต;องหานั ้น” และมาตรา 226 บัญญัติเกี ่ยวกับการห;ามรับฟeง

พยานหลักฐานที่ได;มาโดยมิชอบด;วยกฎหมายว<า “พยานวัตถุพยานเอกสาร หรือพยานบุคคลซึ่งน<าจะพิสูจน,ได;ว<าจ

ไเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ให;อ;างเป_นพยานหลักฐานได; แต<ต;องเป_นพยานชนิดที่มิได;เกิดขึ้นจากการจูงใจ มีคำมั่นสัญญา 

ขู<เข็ญ หลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอื่น และให;สืบตามบทบัญญัติแห<งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นอัน

ว<าด;วยการสืบพยาน” ดังนั้นในเรื่องนี้ ผู;วิจัยจึงเห็นว<าหลักการที่ปรากฏในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาของไทยสอดคล;องกับพันธกรณีภายใต;อนุสัญญา CAT อยู <แล;ว จึงไม<จำเป_นต;องกำหนดไว;ในร<าง

พระราชบัญญัติฯ อีกแต<อย<างใด 

7.2.6 ความรับผิดทางอาญาของผู.บังคับบัญชา 

อนุสัญญา CED กำหนดให;รัฐภาคีต;องประกันว<าผู;บังคับบัญชาสามารถมีความรับผิดทางอาญาได;ด;วยหากมี

พฤติการณ,ท่ีเข;าเง่ือนไขตามท่ีอนุสัญญากำหนด คือ ผู;บังคับบัญชาน้ันมีข;อมูลอย<างชัดเจน มีอำนาจและการควบคุม

ที่มีประสิทธิภาพเหนือผู;ใต;บังคับบัญชา และได;ล;มเหลวในการดำเนินมาตรการเพื่อปLองกันหรือระงับไม<ให;มีการ

กระทำความผิด707 โดยรัฐที่นำมาเป_นกรณีศึกษามีแนวทางการกำหนดความรับผิดทางอาญาของผู;บังคับบัญชา 

ดังน้ี 

รัฐภาคี 
รูปแบบ 

ผู5กระทำผิดหลัก ก=อให5ทำผิด สนับสนุนให5ทำผิด ทำผิดโดยงดเว5น ประสงคwร=วมกัน 

สวิตเซอรwแลนดw  - เจตนายุยง

ผู7อื่น 

- ช1วยเหลือผู7อื่น   

บราซิล  - ส1งเสริม จัดให7

มีความร1วมมือ 

หรือกำกับการ

ทำกิจกรรม 

 

-  

- งดเว7นและอยู1

ภายใต7

ความสามารถ

ที่จะกระทำ

การใด ๆ เพื่อ

หลีกเลี่ยง 

 

 
707 โปรดดูหัวขFอ 3.3.1.2. 
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- ข1มขู1หรือจูงใจ

อย1างมี

นัยสำคัญ 

- ยุยงหรือสั่ง

การ 

- ให7คำมั่นว1าจะ

ให7รางวัลหรือ

สินจ7าง 

ญี่ปุ�น  - ตัวการร1วม 

- จูงใจ 

- ช1วยเหลือ

ตัวการ 

  

ไนจีเรีย - ถือว1าได7มีส1วน

ในการกระทำ

ความผิด  

   - ก1อเจตนา

ร1วมกัน โดยมี

ความมุ1ง

ประสงค�ที่มิ

ชอบด7วย

กฎหมาย

ร1วมกัน 

กัมพูชา  - ให7แนวทาง

หรือออกคำสั่ง 

- กระตุ7นโดย

การให7

ของขวัญ 

คำมั่น ข1มขู1 

จูงใจ หรือใช7

อำนาจโดยมิ

ชอบ 

- ช1วยเหลือหรือ

อำนวยความ

สะดวก 

- รู7ว1าจะมีการ

กระทำ

ความผิดและ

ไม1แจ7ง

เจ7าหน7าที ่

 

 

ในประเด็นนี้ จะเห็นได;ว<ารัฐภาคีที่นำมาศึกษาได;มีรูปแบบการกำหนดความรับผิดของผู;บังคับบัญชาโดย

อ;างอิงจากรูปแบบการกำหนดความรับผิดที่มีอยู<เดิมในประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งไม<ได;ระบุชัดเจนว<าเป_นการ

กำหนดความรับผิดในบริบทของผู;บังคับบัญชา 
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สำหรับประเทศไทย ร<างพระราชบัญญัติฯ แต<ละฉบับได;กล<าวถึงประเด็นน้ีไว; ดังน้ี 

ร=างพระราชบัญญัติฯ ที่มาของกฎหมาย 

ฉบับกระทรวงยุติธรรม “ผู7บังคับบัญชาผู7ใดทราบว1าผู7ใต7บังคับบัญชาที่อยู1ภายใต7การบังคับบัญชาโดยตรงของตนจะ

กระทำหรือได7กระทำความผิดตามมาตรา 28 มาตรา 29 หรือมาตรา 30 และไม1ดำเนินการที่

จำเป�นและเหมาะสมเพื่อป�องกันหรือระงับการกระทำความผิด หรือไม1ดำเนินการหรือส1งเรื่อง

ให7ดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมาย ต7องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว7

สำหรับความผิดนั้น” 

ฉบับคณะกรรมาธิการฯ “ผู7ใดเป�นผู7บังคับบัญชาของผู7กระทำความผิดตามมาตรา 18 มาตรา 19 หรือมาตรา 20 และ

ไม1ดำเนินการที่จำเป�นและเหมาะสมตามอำนาจของตน เพื่อป�องกันหรือยุติการกระทำ

ความผิดหรือไม1ดำเนินการ หรือส1งเรื่องให7ดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีอาญาตาม

กฎหมาย ต7องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว7สำหรับความผิดนั้น 

ผู7บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งจะต7องเป�นผู7ซึ่งมีหน7าที่รับผิดชอบ และมีอำนาจควบคุมดูแลการ

กระทำซึ่งเกี่ยวข7องกับการควบคุมตัวของบุคคล 

ผู7บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง ไม1ต7องรับผิด หากพิสูจน�ได7ว1าตนไม1ทราบหรือควรจะทราบ หรือ

มิได7ละเลยเพิกเฉยต1อการกระทำความผิดของผู7อยู1ใต7อำนาจบังคับบัญชาของตน” 

ฉบับนายวันมูหะมัดนอรwฯ “ผู7ใดเป�นผู7บังคับบัญชาของผู7กระทำความผิดตามมาตรา 17 มาตรา 18 หรือมาตรา 19 และ

ไม1ดำเนินการที่จำเป�นและเหมาะสมตามอำนาจของตน เพื่อป�องกันหรือยุติการกระทำ

ความผิดหรือไม1ดำเนินการ หรือส1งเรื่องให7ดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีอาญาตาม

กฎหมาย ต7องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว7สำหรับความผิดนั้น 

ผู7บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งจะต7องเป�นผู7ซึ่งมีหน7าที่รับผิดชอบ และมีอำนาจควบคุมดูแลการ

กระทำซึ่งเกี่ยวข7องกับการควบคุมตัวของบุคคล 

ผู7บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง ไม1ต7องรับผิด หากพิสูจน�ได7ว1าตนไม1ทราบหรือควรจะทราบ หรือ

มิได7ละเลยเพิกเฉยต1อการกระทำความผิดของผู7อยู1ใต7อำนาจบังคับบัญชาของตน” 

ฉบับนายสุทัศนwฯ “ผู7ใดเป�นผู7บังคับบัญชาของผู7กระทำความผิดตามมาตรา 8 มาตรา 9 หรือมาตรา 10 และไม1

ดำเนินการที่จำเป�นและเหมาะสมตามอำนาจของตน เพือ่ป�องกันหรือยุติการกระทำความผิด

หรือไม1ดำเนินการ หรือส1งเรื่องให7ดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีอาญาตามกฎหมาย ต7อง

ระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว7สำหรับความผิดนั้น 

ผู7บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งจะต7องเป�นผู7ซึ่งมีหน7าที่รับผิดชอบ และมีอำนาจควบคุมดูแลการ

กระทำซึ่งเกี่ยวข7องกับการควบคุมตัวของบุคคล 

ผู7บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง ไม1ต7องรับผิด หากพิสูจน�ได7ว1าตนไม1ทราบหรือควรจะทราบ หรือ

มิได7ละเลยเพิกเฉยต1อการกระทำความผิดของผู7อยู1ใต7อำนาจบังคับบัญชาของตน” 
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จะเห็นได;ว<า ร<างพระราชบัญญัติฯ ทุกฉบับระบุประเด็นนี้ไว;อย<างชัดเจน โดยเป_นการกำหนดรูปแบบความ

รับผิดทางอาญาของผู;บังคับบัญชาเป_นการเฉพาะ ซึ่งแตกต<างจากแนวทางที่รัฐภาคีอื่นที่นำมาศึกษาได;ถือปฏิบัติ 

อย<างไรก็ดี การกำหนดความรับผิดทางอาญาของผู;บังคับบัญชาเป_นประเด็นที่ยากและละเอียดอ<อนเนื่องจากต;อง

คำนึงถึงหลักการหลายประการพร;อมกัน โดยในเร่ืองน้ีผู;วิจัยมีข;อสังเกต ดังน้ี 

1) ในการประชุมท่ีผ<านมา มีความเห็นว<าควรกำหนดความรับผิดทางอาญาของผู;บังคับบัญชาเฉพาะกรณี

การกระทำให;บุคคลสูญหายเนื่องจากมีเพียงอนุสัญญา CED เท<านั้นที่กำหนดพันธกรณีในเรื่องนี้ อย<างไรก็ดีใน

ประเด็นน้ี ผู;วิจัยเห็นว<าแม;อนุสัญญา CAT จะไม<ได;กำหนดพันธกรณีในเร่ืองน้ี แต<รัฐภาคีสามารถกำหนดให;มากกว<า

มาตรฐานขั้นต่ำอันเป_นคุณต<อการปLองกันและปราบปรามการทรมานได; ดังนั้น เพื่อให;การดำเนินมาตรการตามร<าง

พระราชบัญญัติฯ สอดคล;องกับความมุ<งประสงค,ในการคุ;มครองบุคคลจากการกระทำทรมานและการกระทำให;

บุคคลสูญหายซึ่งโดยลักษณะของความผิดนั้นมีความร;ายแรงเช<นกัน จึงควรพิจารณากำหนดความรับผิดทางอาญา

ของผู;บังคับบัญชาให;ครอบคลุมการกระทำความผิดทุกรูปแบบภายใต;ร<างพระราชบัญญัติฯ 

2) เนื่องจากอนุสัญญา CED กำหนดมาตรฐานความรับรู;ของผู;บังคับบัญชาไว; 2 รูปแบบ คือ ได;ทราบ 

(Knew) หรือ ได;จงใจละเลย (Consciously disregarded) เช<น เพิกเฉยต<อข;อมูลท่ีแสดงอย<างชัดเจนถึงการกระทำ

ของผู;ใต;บังคับบัญชา708 จึงควรเพ่ิมเติมให;ครบถ;วน 

3) อนุสัญญา CED ระบุว<าผู ;บังคับบัญชาจะต;องมีการควบคุมที ่มีประสิทธิผลของตน (Effective 

Authority) หรือมีอำนาจควบคุมการกระทำของผู ;ใต;บังคับบัญชาด;วย เนื ่องจากมีความเป_นไปได;ท่ีแม;ว<า

ผู;บังคับบัญชาจะมีอำนาจตามสายบังคับบัญชาต<อผู;ใต;บังคับบัญชา แต<ในความเป_นจริงอาจไม<สามารถควบคุมการ

กระทำของผู;ใต;บังคับบัญชาของตนได;ด;วยเหตุบางประการ ดังนั้น เพื่อคุ;มครองผู;บังคับบัญชาในบริบทนี้จึงควร

เพ่ิมเติมประเด็นน้ีให;ครบถ;วนด;วย 

4) การกำหนดความรับผิดทางอาญาของผู;บังคับบัญชาเฉพาะกรณีการกระทำของผู;ใต;บังคับบัญชา

โดยตรงนั้น อาจเป_นอุปสรรคในการบังคับใช;เพราะในทางปฏิบัติอาจมีผู;บังคับบัญชาอื่นที่อาจไม<ได;อยู<ในสายการ

บังคับบัญชาของผู ;ใต ;บ ังคับบัญชานั ้นโดยตรงแต<ในความเป_นจริงอาจมีอำนาจควบคุมการกระทำของ

ผู;ใต;บังคับบัญชาน้ันได; จึงควรตัดคำว<า “โดยตรง” ออก เพ่ือให;กินความกว;างข้ึน 

7.2.7 การบันทึกข.อมูลของบุคคลท่ีถูกจำกัดเสรีภาพ 

อนุสัญญา CED กำหนดให;รัฐภาคีต;องรวบรวบและเก็บข;อมูลของบุคคลที ่ถูกจำกัดเสรีภาพเพื ่อเป_น

หลักประกันในการคุ;มครองว<าบุคคลที่ถูกคุมขังนั้นจะไม<ถูกกระทำให;สูญหาย709 โดยรัฐที่นำมาเป_นกรณีศึกษามีแนว

ทางการบันทึกข;อมูลของบุคคลท่ีถูกจำกัดเสรีภาพ ดังน้ี  

 
708 ปกป@อง ศรีสนิท, คำอธิบายกฎหมายอาญาระหว�างประเทศ (2556), หนFา 164. 
709 โปรดดูหัวขFอ 4.3.2.4. 
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รัฐภาคี 
แนวทาง 

จัดเก็บในฐานข5อมูลกลาง จัดเก็บในฐานข5อมูลของแต=ละสถานที่คุมขังบุคคล 

สวิตเซอรwแลนดw ฐานข7อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรสวิส VOSTRA 

บันทึกโดย  

1) สำนักงานยุติธรรมกลาง  

2) หน1วยงานด7านการยุติธรรมของพลเรือนและ

ทหาร  

3) หน1วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับมาตรการจำคุก 

4) หน1วยงานระดับแคว7น 

 

บราซิล ฐานข7อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลเรือนจำ และ

ฐานข7อมูลเกี่ยวกับลงทะเบียนบุคคลที่ถูกจับกุม 

 

ญี่ปุ�น  ฐานข7อมูลของสถานที่คุมขังบุคคลแต1ละแห1ง ใน

รูปแบบการตรวจสุขภาพประจำป© 

ไนจีเรีย ฐานข7อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรกลาง บันทึก

โดยเจ7าหน7าที่ตำรวจที่จับกุม 

 

กัมพูชา  ฐานข7อมูลของเรือนจำและสถานที่คุมขังบุคคลแต1ละ

แห1ง บันทึกโดยเจ7าหน7าที่ตำรวจหรือเจ7าพนักงาน

เรือนจำ 

 

ในประเด็นนี้ จะเห็นได;ว<ารัฐภาคีที่นำมาศึกษาได;มีรูปแบบการบันทึกข;อมูลของบุคคลที่ถูกจำกัดเสรีภาพอยู< 

2 รูปแบบ คือ การจัดเก็บในฐานข;อมูลกลาง และการจัดเก็บในฐานข;อมูลของสถานท่ีคุมขังบุคคลแต<ละแห<ง 

สำหรับประเทศไทย ร<างพระราชบัญญัติฯ แต<ละฉบับได;กล<าวถึงประเด็นน้ีไว; ดังน้ี 

ร=างพระราชบัญญัติฯ ที่มาของกฎหมาย 

ฉบับกระทรวงยุติธรรม “ในการควบคุมผู7ถูกจำกัดเสรีภาพตามกฎหมาย เจ7าหน7าที่ของรัฐผู7มีหน7าที่ในการควบคุม

บุคคลผู7ถูกจำกัดเสรีภาพต7องจัดให7มีการบันทึกข7อมูลเกี่ยวกับผู7ถูกจำกัดเสรีภาพ ...” 

ฉบับคณะกรรมาธิการฯ “ในการควบคุมตัวบุคคล เจ7าหน7าที่ของรัฐผู7มีหน7าที่รับผิดชอบต7องแจ7งการควบคุมดังกล1าวต1อ

นายอำเภอและพนักงานอัยการแห1งท7องที่ที่มีการควบคุมตัวทราบทันที โดยให7นำตัวบุคคล

ดังกล1าวไปยังที่ทำการของผู7ควบคุมตัวทันที และจัดให7มีการบนัทึกข7อมูลเกี่ยวกับผู7ถูกควบคุม

ตัว ...” 

ฉบับนายวันมูหะมัดนอรwฯ “ในการควบคุมตัวบุคคล เจ7าหน7าที่ของรัฐผู7มีหน7าที่ในการควบคุมตัวบุคคลต7องจัดให7มีการ

บันทึกข7อมูลเกี่ยวกับผู7ถูกควบคุมตัว ...” 

ฉบับนายสุทัศนwฯ “ในการควบคุมตัวบุคคล ให7เจ7าหน7าที่ของรัฐผู7มีหน7าที่ในการควบคุมตัวบุคคลต7องจัดให7มีการ

บันทึกข7อมูลเกี่ยวกับผู7ถูกควบคุมตัว ...” 
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จะเห็นได;ว<า ร<างพระราชบัญญัติฯ ระบุประเด็นนี้ไว;อย<างชัดเจนว<าเจ;าหน;าที่ของรัฐผู;มีหน;าที่ในการควบคุม

ตัวจะต;องจัดให;มีการบันทึกข;อมูล โดยรายละเอียดข;อมูลที่ต;องบันทึกนั้น ร<างพระราชบัญญัติฯ กำหนดประเภท

ของข;อมูลท่ีต;องบันทึกซ่ึงเป_นไปตามท่ีอนุสัญญา CED กำหนด710 อันรวมถึง  

(1) ชื่อ นามสกุล รูปถ<าย ตำหนิรูปพรรณ รวมทั้งข;อมูลอื่นที่ใช;ระบุตัวบุคคล และสภาพร<างกายของผู;

ถูกควบคุมตัว 

(2) วัน เวลา สถานที่ของการถูกควบคุมตัวและข;อมูลเกี่ยวกับเจ;าหน;าที่ของรัฐผู;ทำการควบคุมตัว 

ตลอดจนสถานท่ีปลายทางท่ีรับตัวและเจ;าหน;าท่ีของรัฐผู;รับผิดชอบการย;ายสถานท่ีควบคุมตัว 

(3) คำส่ังท่ีให;มีการควบคุมตัว และเหตุแห<งการออกคำส่ัง 

(4) เจ;าหน;าท่ีของรัฐผู;ออกคำส่ังให;มีการควบคุมตัว 

(5) วัน เวลา สถานท่ีของการปล<อยตัว ผู;รับผิดชอบในการปล<อยตัว และญาติหรือบุคคลท่ีมารับตัว หรือ

พยานในการปล<อยตัว 

(6) ข;อมูลเก่ียวกับสภาพร<างกายของบุคคลผู;ถูกควบคุมตัว ท้ังก<อนควบคุมตัวและก<อนการปล<อยตัว 

(7) ข;อมูลเก่ียวกับสาเหตุแห<งการเสียชีวิตและสถานท่ีเก็บศพ (กรณีผู;ถูกควบคุมตัวเสียชีวิต) 

(8) ข;อมูลเพ่ือใช;ในการติดต<อญาติหรือบุคคลท่ีผู;ถูกควบคุมตัวไว;วางใจ และทนายความ (ถ;ามี) 

(9) ข;อมูลเก่ียวกับการดำเนินการเพ่ือรับประกันสิทธิของผู;ถูกควบคุมตัว 

อย<างไรก็ดี ในการบันทึกข;อมูลบุคคลนั้น ร<างพระราชบัญญัติฯ ส<วนใหญ<กำหนดเพียงหลักประกันว<า

เจ;าหน;าที่ของรัฐผู;มีหน;าที่ในการควบคุมตัวจะต;องจัดให;มีการบันทึกข;อมูล แต<มีร<างพระราชบัญญัติฯ ฉบับ

คณะกรรมาธิการฯ เพียงฉบับเดียว ที่เพิ่มเงื่อนไขให;เจ;าพนักงานผู;น้ันต;องแจ;งการควบคุมดังกล<าวต<อนายอำเภอ

และพนักงานอัยการแห<งท;องท่ีท่ีมีการควบคุมตัวทราบทันที โดยในเร่ืองน้ีผู;วิจัยมีข;อสังเกต ดังน้ี 

1) ในการประชุมที่ผ<านมา มีความเห็นว<าการเพิ่มเงื่อนไขให;เจ;าพนักงานผู;ปฏิบัติหน;าท่ีต;องแจ;งการ

ควบคุมดังกล<าวต<อนายอำเภอและพนักงานอัยการแห<งท;องที่ที่มีการควบคุมตัวทราบทันทีนั้น อาจเป_นการสร;าง

ภาระและเพิ่มงานให;แก<เจ;าพนักงานผู;ปฏิบัติหน;าที่ ในเรื่องนี้ผู;วิจัยมีความเห็นว<าหากเป_นเพียงการแจ;งเพื่อทราบ

เท<านั ้น โดยไม<เป_นเงื ่อนไขบังคับก<อนหรือต;องได;รับอนุมัติจากนายอำเภอและพนักงานอัยการก<อนจะที่จะ

ดำเนินการในขั้นตอนต<อไป ก็น<าจะยังพอสามารถดำเนินการได;ในทางปฏิบัติ โดยหน<วยงานที่เกี่ยวข;องอาจพัฒนา

กระบวนการแจ;งให;สามารถดำเนินการได;ง<ายและอาจนำระบบอิเล็กทรอนิกส,เข;ามาสนับสนุนด;วย ทั้งนี้ เพื่อเป_น

หลักประกันอีกช้ันหน่ึงว<านายอำเภอและพนักงานอัยการจะทราบข;อมูลเก่ียวกับการควบคุมตัว 

2) ในอนาคตเมื่อประเทศไทยจะต;องจัดทำรายงานประเทศเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็ควรจะต;องจัดเตรียมข;อมูล

เกี่ยวกับระบบการบันทึกข;อมูลของบุคคลที่ถูกจำกัดเสรีภาพ โดยอาจอ;างถึงระบบสารสนเทศข;อมูลอาชญากรรม

 
710 Supra Note 13, CED, Art. 17(3). 
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สำนักงานตำรวจแห<งชาติ (Criminal Record Information Management Enterprise System: CRIMES) ซ่ึง

เป_นระบบกลางในการจัดเก็บข;อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมทั้งหมดซึ่งรวมถึงข;อมูลเกี่ยวกับการจับกุมหรือควบคุมตัว 

และข;อมูลของผู;ถูกควบคุมตัวด;วย711 โดยระบบ CRIMES ในปeจจุบันกำหนดให;เจ;าหน;าที่ของรัฐผู;มีหน;าที่ในการ

ควบคุมตัวจะต;องบันทึกข;อมูลสำคัญของผู ;ถูกควบคุมตัว เช<น ชื ่อ-สกุล วันที ่จับกุม สถานที ่จับกุม บันทึก

รายละเอียดการจับกุม ชั้นการตัดสินคดี พนักงานสอบสวนผู;รับผิดชอบ ซึ่งเป_นข;อมูลขั้นต;น ในอนาคตอาจต;องเพ่ิม

ประเด็นในการกรอกให;ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช<น ข;อมูลเกี่ยวกับสภาพร<างกายของบุคคลผู;ถูกควบคุมตัว ทั้งก<อน

ควบคุมตัวและก<อนการปล<อยตัว 

7.2.8 การเข.าถึงสถานท่ีคุมขังบุคคล 

อนุสัญญา CED กำหนดให;รัฐภาคีต;องรับประกันว<าเจ;าหน;าที่ของรัฐและสถาบันที่เกี่ยวข;องสามารถเข;าถึง

สถานที่คุมขังบุคคล และหากจำเป_นก็ต;องได;รับอนุญาตล<วงหน;าจากหน<วยงานด;านการศาล ซึ่งเป_นพันธกรณีท่ี

สร;างหลักประกันว<าบุคคลที่ถูกควบคุมตัวจะยังคงอยู<ภายใต;การคุ;มครองของกฎหมาย โดยไม<ถูกขังในที่ลับหรือถูก

กระทำให;สูญหาย712 โดยรัฐท่ีนำมาเป_นกรณีศึกษามีแนวทางในเร่ืองน้ี ดังน้ี 

รัฐภาคี ที่มาของกฎหมาย 

สวิตเซอรwแลนดw ขึ้นอยู1กับกฎหมายแต1ละแคว7น (Cantonal Law) ให7อำนาจหน1วยงานในการเข7าเยี่ยมสถานที่

ควบคุมตัว เช1น ศาล (Basel) คณะกรรมาธิการรัฐสภาแห1งแคว7น (Zurich, Lucerne) 

หน1วยงานคุ7มครองเด็กและผู7ใหญ1 Schaffhausen) 

บราซิล - 

ญี่ปุ�น มีกฎหมายเฉพาะให7รัฐมนตรีว1าการกระทรวงยุติธรรมแต1งตั้งผู7ตรวจ (Inspectors) โดยให7มี

อำนาจในการเข7าตรวจสถานที่คุมขังบุคคลโดยไม1ต7องแจ7งให7ทราบล1วงหน7าอย1างน7อยป©ละ 1 

ครั้ง และต7องจัดทำข7อเสนอแนะและรายงานไปยังรัฐมนตร ี

ไนจีเรีย มีกฎหมายเฉพาะให7อำนาจผู7บังคับการ (Chief Magistrate) ในการเข7าตรวจสถานีตำรวจหรือ

สถานที่คุมขังบุคคล โดยอาจเรียกข7อมูลเกี่ยวกับการจับกุมเพื่อตรวจสอบ อำนวยความสะดวก

ในการฟ�องร7องดำเนินคดี หรือมีคำสั่งให7ประกันตัวในกรณีที่คำขอให7ประกันตัวเคยถูกปฏิเสธ 

กัมพูชา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากัมพูชากำหนดเพียงหลักการทั่วไปว1าผู7พิพากษาที่ทำ

หน7าที่สืบคดีจะต7องตรวจสอบเรือนจำอย1างสม่ำเสมอ 

 

 
711 อัศวณุต แสงทองดี, “ฐานขFอมูลของตำรวจและการจัดการสารสนเทศอาชญากรรม,” ใน วารสารนวัตกรรมและการจัดการ ป¾ที่ 5 ประจำป¾ 

2563 (2020), p. 153 
712 โปรดดูหัวขFอ 4.3.2.3. 
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ในประเด็นนี้ จะเห็นได;ว<ารัฐภาคีที่นำมาศึกษาเกือบทุกรัฐ (ยกเว;นบราซิล) มีกฎหมายเฉพาะที่ให;มีการเข;า

เย่ียมสถานท่ีควบคุมตัว ซ่ึงดำเนินการโดยหน<วยงานภายในท่ีแตกต<างกันออกไป  

สำหรับประเทศไทย ร<างพระราชบัญญัติฯ แต<ละฉบับได;กล<าวถึงประเด็นน้ีไว; ดังน้ี 

ร=างพระราชบัญญัติฯ ที่มาของกฎหมาย 

ฉบับกระทรวงยุติธรรม อำนาจคณะกรรมการฯ  

“กำหนดมาตรการเพื่อป�องกันมิให7มีการปกป�ดการควบคุมตัวบุคคล” 

ฉบับคณะกรรมาธิการฯ อำนาจคณะกรรมการฯ  

“ตรวจเยี่ยมหน1วยงานหรือสถานที่ที่เกี่ยวข7องกับการควบคุมตัวได7โดยไม1จำต7องแจ7งให7ทราบ

ล1วงหน7า รวมถึงให7คำแนะนำแก1หน1วยงานที่รับผิดชอบเพื่อประโยชน�ในการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้” 

ฉบับนายวันมูหะมัดนอรwฯ อำนาจคณะกรรมการฯ  

“ตรวจเยี่ยมหน1วยงานหรือสถานที่ที่เกี่ยวข7องกับการควบคุมตัวได7โดยไม1จำต7องแจ7งให7ทราบ

ล1วงหน7า รวมถึงให7คำแนะนำแก1หน1วยงานที่รับผิดชอบเพื่อประโยชน�ในการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้” 

ฉบับนายสุทัศนwฯ อำนาจคณะกรรมการฯ  

“ตรวจเยี่ยมหน1วยงานหรือสถานที่ที่เกี่ยวข7องกับการควบคุมตัวได7โดยไม1จำต7องแจ7งให7ทราบ

ล1วงหน7า รับเรื่องร7องเรียนที่ไม1ระบุชื่อผู7ร7อง รวมถึงให7คำแนะนำแก1หน1วยงานที่รับผิดชอบเพื่อ

ประโยชน�ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้” 

 

จะเห็นได;ว<า ร<างพระราชบัญญัติฯ ทุกฉบับยกเว;นฉบับของกระทรวงยุติธรรม ได;กำหนดให;คณะกรรมการฯ 

มีอำนาจตรวจเยี่ยมหน<วยงานหรือสถานที่ที่เกี่ยวข;องกับการควบคุมตัวได;โดยไม<จำต;องแจ;งให;ทราบล<วงหน;า ซ่ึง

เป_นประเด็นท่ีละเอียดอ<อนสำหรับหน<วยงานท่ีเก่ียวข;องกับการควบคุมตัว โดยในเร่ืองน้ีผู;วิจัยมีข;อสังเกต ดังน้ี 

1) การตรวจเย่ียมสถานท่ีท่ีเก่ียวข;องกับการควบคุมตัวเป_นการสร;างหลักประกันว<าบุคคลท่ีถูกควบคุมตัว

จะยังคงอยู<ภายใต;การคุ;มครองของกฎหมาย โดยไม<ถูกขังในที่ลับหรือถูกกระทำให;สูญหาย รัฐภาคีที่นำมาศึกษา

หลายรัฐจึงมีกฎหมายท่ีกล<าวถึงเร่ืองน้ีเป_นการเฉพาะ  

2) ประเทศไทยเคยให;คำมั่นในเวทีระหว<างประเทศ ซึ่งรวมถึง Universal Periodic Review713 ว<าจะ

สมัครใจเข;าเป_นภาคีพิธีสารเลือกรับอนุสัญญา CAT (พิธีสาร OP-CAT)714 ซึ่งมีวัตถุประสงค,ในการสร;างระบบการ

ตรวจเยี่ยมอย<างสม่ำเสมอ (“to establish a system of regular visits”)715 โดยรัฐภาคีมีหน;าที่ต;องสร;างกลไก

 
713 Supra Note 1, UPR Thailand, para. 161. 
714 Supra Note 8. 
715 Ibid, Art. 1. 
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การปLองกันการทรมานระดับรัฐ (National Preventive Mechanism – NPM)716 และจะต;องอนุญาตให;มีการ

ตรวจเยี่ยม717 โดยไม<อาจคัดค;านได;เว;นแต<กรณีที่มีพฤติการณ,ร;ายแรงอันไม<อาจเข;าตรวจเยี่ยมได;718 ดังนั้น เพ่ือ

เตรียมพร;อมสำหรับการเข;าเป_นภาคีพิธีสาร OP-CAT และเพื่อให;สอดคล;องกับนโยบายที่มุ<งคุ;มครองเหยื่อของ

ไทย719 จึงควรกล<าวถึงประเด็นนี้ในร<างพระราชบัญญัติฯ ด;วย โดยในขั้นต;นอาจกำหนดให;เป_นอำนาจหน;าที่ของ

คณะกรรมการฯ ดังแนวทางที่ร<างพระราชบัญญัติฯ ฉบับอื่นได;กำหนดไว;แล;ว หรือกำหนดให;คณะกรรมการฯ มี

อำนาจหน;าท่ีในการวางกฎเกณฑ,ในเร่ืองน้ีเพ่ือบังคับใช;ในอนาคต 

3) แม;อนุสัญญา CED จะไม<ได;ระบุชัดเจนว<าในการเข;าถึงสถานที่ที่บุคคลถูกจำกัดเสรีภาพสามารถไม<

ต;องแจ;งล<วงหน;าได; เพราะถูกกำกับด;วยถ;อยคำที่ว<า “หากจำเป_นก็ต;องได;รับอนุญาตล<วงหน;าจากหน<วยงานด;าน

การศาล” แต<ในทางหลักการแล;ว การไม<แจ;งให;ทราบล<วงหน;าจะทำให;การดำเนินการตรวจเยี่ยมเป_นไปตามความ

มุ<งประสงค,ในการคุ;มครองบุคคลตามที่อนุสัญญา CED มุ<งหมายมากที่สุด เพราะจะช<วยลดโอกาสที่เจ;าหน;าที่ของ

รัฐประจำสถานที่ควบคุมตัวบุคคลอาจดำเนินการปกป�ดหรือเคลื่อนย;ายตัวบุคคลเมื่อได;รับแจ;งว<าจะมีการเข;ามา

ตรวจเย่ียม  

4) รูปแบบการดำเนินการในเรื่องนี้ อาจพิจารณาจากแนวทางของสวิตเซอร,แลนด,ที่มีการทำความตกลง

ร<วมมือระหว<างหน<วยงานที่เกี่ยวข;องในการอนุญาตให;หน<วยงานที่เข;าร<วมในความตกลงสามารถเข;าตรวจเยี่ยม

สถานที่คุมขังบุคคลของกันและกันได;ทุกเวลา (At all times)720 อย<างไรก็ดี รูปแบบการทำความร<วมมือในลักษณะ

น้ีอาจมีประเด็นสภาพบังคับทางกฎหมายเม่ือปรับใช;ในบริบทประเทศไทยได; 

7.2.9 หลักการห.ามผลักดันกลับ 

อนุสัญญา CAT และอนุสัญญา CED กำหนดให;รัฐภาคีต;องรับประกันว<าจะไม<ขับไล< ส<งกลับ หรือส<งบุคคล

เป_นผู;ร;ายข;ามแดนไปยังอีกรัฐหนึ่งเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได;ว<าบุคคลนั้นจะตกอยู<ภายใต;อันตราย ซึ่งเป_นการยืนยัน

หลักการห;ามผลักดันกลับ (Non Refoulement) 721 โดยรัฐท่ีนำมาเป_นกรณีศึกษามีแนวทางในเร่ืองน้ี ดังน้ี 

 

 

 

 
716 Ibid, Art. 1. 
717 Ibid, Art. 3. 
718 Ibid, Art. 4. 
719 กิตติพงศ2 กิตยารักษ2 และคณะกองบรรณาธิการ, การคุ'มครอง “เหยื่อ” ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, หนังสือชุดโครงการเวที

ความคิดเพื่อการปฏริูปกระบวนการยุติธรรมไทย (Thai Criminal Justice Reform Forum) (2552). 
720 โปรดดูหัวขFอ 6.2.8.2. 
721 โปรดดูหัวขFอ 5.1.3.1. 
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รัฐภาคี 

แนวทาง 

เปYนไปตามพันธกรณีภายใต5

กฎหมายระหว=างประเทศ 

เปYนไปตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญ 

เปYนไปตามบทบัญญัติของ

กฎหมายภายใน 

สวิตเซอรwแลนดw  รับรองหลักการนี้ในฐานะหลัก

กฎหมายบังคับเด็ดขาด (Jus 

Cogens)  

 

บราซิล   กฎหมายว1าด7วยคนเข7าเมือง

กำหนดห7าม 

ญี่ปุ�น   กฎหมายว1าด7วยคนเข7าเมือง

กำหนดห7าม 

ไนจีเรีย   กฎหมายว1าด7วยการส1งผู7ร7ายข7าม

แดนกำหนดห7าม 

กัมพูชา ไม1ปรากฏบทบัญญัติในเรื่องนี้ใน

กฎหมายภายใน แต1ระบุว1าเคารพ

หลักการนี้ในฐานะที่เป�นพันธกรณี

ภายใต7กฎหมายระหว1างประเทศ  

  

 

ในประเด็นนี้ จะเห็นได;ว<ารัฐภาคีที่นำมาศึกษาเกือบทุกรัฐ (ยกเว;นกัมพูชา) มีบทบัญญัติที่รับรองการปฏิบัติ

ตามหลักการห;ามผลักดันกลับไว;อย<างชัดเจน ในท้ังรูปแบบท่ีระบุในรัฐธรรมนูญและท่ีระบุในกฎหมายภายในต<าง ๆ 

ในขณะที่กัมพูชาอาศัยการอ;างถึงหลักการนี้ในฐานะกฎหมายระหว<างประเทศ โดยเฉพาะอย<างยิ่ง กฎหมายสิทธิ

มนุษยชนระหว<างประเทศและกฎหมายอาญาระหว<างประเทศ 

สำหรับประเทศไทย ร<างพระราชบัญญัติฯ แต<ละฉบับได;กล<าวถึงประเด็นน้ีไว; ดังน้ี 

ร=างพระราชบัญญัติฯ แนวทาง 

ฉบับกระทรวงยุติธรรม “ห7ามมิให7หน1วยงานของรัฐหรือเจ7าหน7าที่ของรัฐส1งตัวบุคคลใดออกไปนอกราชอาณาจักร หาก

มีเหตุอันควรเชื่อได7ว1าการส1งบุคคลดังกล1าวออกไปจะส1งผลให7บุคคลนั้นถูกกระทำทรมานหรือ

ถูกกระทำให7สูญหาย” 

ฉบับคณะกรรมาธิการฯ “ห7ามมิให7หน1วยงานของรัฐหรือเจ7าหน7าที่ของรัฐส1งตัวบุคคลใดออกไปนอกราชอาณาจักร หาก

มีเหตุอันควรเชื่อได7ว1าการส1งบุคคลดังกล1าวออกไปจะส1งผลให7บุคคลนั้นต7องตกอยู1ในความเสี่ยง

จากการถูกทรมาน ถูกกระทำการที่โหดร7ายไร7มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรีความเป�นมนุษย�

หรือถูกกระทำให7สูญหาย” 

ฉบับนายวันมูหะมัดนอรwฯ “ห7ามมิให7หน1วยงานของรัฐหรือเจ7าหน7าที่ของรัฐส1งตัวบุคคลใดออกไปนอกราชอาณาจักร หาก

มีเหตุอันควรเชื่อได7ว1าการส1งบุคคลดังกล1าวออกไปจะส1งผลให7บุคคลนั้นต7องตกอยู1ในความเสี่ยง
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จากการถูกทรมาน ถูกกระทำการที่โหดร7ายไร7มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรีความเป�นมนุษย�

หรือถูกบังคับให7สูญหาย” 

ฉบับนายสุทัศนwฯ “ห7ามมิให7หน1วยงานของรัฐหรือเจ7าหน7าที่ของรัฐส1งตัวบุคคลใดออกไปนอกราชอาณาจักร หาก

มีเหตุอันควรเชื่อได7ว1าการส1งบุคคลดังกล1าวออกไปจะส1งผลให7บุคคลนั้นต7องตกอยู1ในความเสี่ยง

จากการถูกทรมาน การกระทำหรือลงโทษที่โหดร7ายไร7มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี หรือการ

กระทำให7บุคคลสูญหาย” 

 

จะเห็นได;ว<า ร<างพระราชบัญญัติฯ ทุกฉบับ มีบทบัญญัติห;ามมิให;หน<วยงานของรัฐหรือเจ;าหน;าท่ีของรัฐส<งตัว

บุคคลใดออกไปนอกราชอาณาจักร หากมีเหตุอันควรเชื่อได;ว<าการส<งบุคคลดังกล<าวออกไปจะส<งผลให;บุคคลนั้นถูก

กระทำทรมานหรือถูกกระทำให;สูญหาย แม;ว<าในการประชุมที่ผ<านมาอาจมีบางครั้งที่มีความเห็นจากหน<วยงานของ

รัฐบางหน<วยงานที่เสนอให;ตัดข;อความในเรื่องนี้ออกไป โดยให;เหตุผลว<าไม<มีความจำเป_น เพราะประเทศไทยมี

กฎหมายที่ให;ดุลพินิจแก<ฝ�ายบริหารในการพิจารณาว<าจะผลักดันบุคคลออกไปจากประเทศหรือไม<ไว;อยู<แล;ว ทั้งน้ี 

ในเร่ืองน้ีผู;วิจัยมีข;อสังเกต ดังน้ี 

1) แม;ฝ�ายบริหารจะมีดุลพินิจในการพิจารณาเกี่ยวกับการผลักดันบุคคลออกไปจากประเทศ แต<ยังไม<

ปรากฏว<ามีการกำหนดกรอบการใช;ดุลพินิจในเรื่องนี้ไว;ในกฎหมายไทยแต<อย<างใด ทำให;ยังคงมีความเป_นไปได;ท่ี

ฝ�ายบริหารอาจมีการพิจารณาผลักดันบุคคลออกไปยังประเทศแม;ว<ามีเหตุอันควรเชื่อว<าบุคคลนั้นจะประสบ

อันตรายในรัฐปลายทางก็ตาม 

2) การระบุประเด็นนี้ไว;อย<างชัดเจนในร<างพระราชบัญญัติฯ จะเป_นการสร;างหลักประกันและรับรองต<อ

ประชาคมระหว<างประเทศว<าประเทศไทยมีความมุ<งม่ันอย<างแท;จริงในการปฏิบัติตามหลักการในเร่ืองน้ี 

3) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวทางของรัฐภาคีที่นำมาศึกษา จะพบว<ากฎหมายภายในของไทย ไม<

ว<าจะเป_นรัฐธรรมนูญ กฎหมายว<าด;วยคนเข;าเมือง และกฎหมายว<าด;วยการส<งผู;ร;ายข;ามแดน ยังไม<มีบทบัญญัติท่ี

รับรองหลักการน้ีแต<อย<างใด จึงเห็นควรให;ระบุหลักการน้ีในร<างพระราชบัญญัติฯ ด;วย 

4) แม;ร<างพระราชบัญญัติฯ จะไม<มีบทบัญญัติที่กำหนดโทษทางอาญาแก<เจ;าหน;าที่ของรัฐในกรณีที่มีการ

ฝ�าฝ̄นหลักการในเรื่องนี้ แต<ก็น<าจะสามารถปรับใช;หลักทั่วไปเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของเจ;าพนักงานได; โดย

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 บัญญัติว<า “ผู;ใดเป_นเจ;าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว;นการปฏิบัติหน;าที่โดยมิ

ชอบเพื่อให;เกิดความเสียหายแก<ผู;หนึ่งผู;ใด” มีโทษทางอาญา ดังนั้น การระบุหลักการในเรื่องนี้ไว;อย<างชัดเจนก็จะ

ทำให;สามารถปรับใช;หลักทั่วไปได; ในทางกลับกัน หากไม<ระบุหลักการนี้ไว;เลย ก็จะทำให;ไม<มีกลไกใด ๆ ในการ

ลงโทษเจ;าหน;าท่ีของรัฐท่ีดำเนินการฝ�าฝ̄นหลักการน้ี 
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กล<าวโดยสรุป ในบทที่ 7 น้ี ผู;วิจัยได;ดำเนินการศึกษาแนวทางการบัญญัติกฎหมายภายในของไทย โดย

เปรียบเทียบแนวทางการอนุวัติการกฎหมายภายในของต<างประเทศจำนวน 5 รัฐ กับแนวทางที่ระบุในร<าง

พระราชบัญญัติฯ ทั้ง 4 ร<าง ที่ได;รับการจัดทำขึ้นและผ<านการรับฟeงความคิดเห็นของประชาชนแล;ว โดยได;แบ<ง

อธิบายออกเป_นประเด็นศึกษาเฉพาะท่ีพบในร<างพระราชบัญญัติฯ ของไทยและประเด็นศึกษาอื่นโดยเทียบเคียงกับ

แนวทางของรัฐที่นำมาเป_นกรณีศึกษา ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว<าแนวทางของร<างพระราชบัญญัติฯ แต<ละฉบับมี

เนื้อหาส<วนใหญ<เป_นไปในแนวทางเดียวกัน หากแต<มีบางประเด็นที่กำหนดแนวทางแตกต<างกัน ซึ่งผู;วิจัยได;ทำ

ตารางเปรียบเทียบไว;แล;ว โดยในบทถัดไป ผู;วิจัยจะสรุปเนื้อหาบทบัญญัติทางกฎหมายเพื่อการปLองกันและ

ปราบปรามการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหายเพื่อเป_นข;อมูลในการอนุวัติการกฎหมายภายในของไทยใน

เร่ืองน้ีต<อไป 
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บทท่ี 8 

สรุป 
 

 

ตามที่ประเทศไทยได;เข;าเป_นภาคีอนุสัญญา CAT และมีแผนจะเข;าเป_นภาคีอนุสัญญา CED ประกอบกับ

เหตุการณ,มีปรากฏว<ามีการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหายเกิดขึ้นเป_นระยะ ทำให;สังคมกลับมาให;ความ

สนใจประเด็นการอนุวัติการกฎหมายภายในให;เป_นไปตามพันธกรณีระหว<างประเทศของประเทศไทยอีกครั้ง เพ่ือ

ผลักดันให;เกิดการคุ;มครองบุคคลจากการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย ซึ่งเป_นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

อย<างร;ายแรงและเป_นความผิดทางอาญาตามกฎหมายระหว<างประเทศ อย<างเป_นระบบภายใต;กฎหมายไทย แม;

สภานิติบัญญัติแห<งชาติจะได;รับหลักการร<างพระราชบัญญัติฯ ต้ังแต< พ.ศ. 2561 แล;วก็ตาม 

ปeจจุบัน (ตุลาคม 2564) สภาผู;แทนราษฎรกำลังดำเนินการพิจารณาร<างพระราชบัญญัติฯ โดยให;ยึดตามร<าง

พระราชบัญญัติฯ ฉบับเสนอโดยกรมคุ;มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป_นหลัก โดยในทางปฏิบัติก็ได;มี

การนำร<างพระราชบัญญัติฯ ฉบับเสนอโดย คณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภา

ผู;แทนราษฎร เข;าร<วมพิจารณาด;วย เพื่อให;การยกร<างพระราชบัญญัติฯ เป_นไปอย<างสมบูรณ, ครอบคลุม และ

สอดคล;องกับพันธกรณีภายใต;กฎหมายระหว<างประเทศของไทย 

รายงานวิจัยฉบับน้ี ผู;วิจัยได;ดำเนินการตามวัตถุประสงค,ของการวิจัย คือ  

วัตถุประสงคw การดำเนินการ 

1) เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักสากล ความตกลง

ระหว1างประเทศที่เกี่ยวข7องกับการป�องกันและ

ปราบปรามการทรมานและการกระทำให7บุคคล

สูญหายที่ประเทศไทยเป�นภาค ี

ผู7วิจัยได7ศึกษา 

- แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการทรมานและการกระทำให7บุคคลสูญหาย 

(บทที่ 2) 

- หลักสากล ความตกลงระหว1างประเทศ โดยเฉพาะ กติกา ICCPR 

อนุสัญญา CAT อนุสัญญา CED (บทที่ 3-5) 

2) เพื่อศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายต1างประเทศที่

เกี่ยวข7องกับการป�องกันและปราบปรามการ

ทรมานและการกระทำให7บุคคลสูญหาย 

ผู7วิจัยได7ศึกษา 

- บทบัญญัติของกฎหมายต1างประเทศ 5 ประเทศ ประกอบด7วย 

สวิตเซอร�แลนด� บราซิล ญี่ปุ¡น ไนจีเรีย และกัมพูชา (บทที่ 6) 

3) เพื่อให7ได7บทวิเคราะห�และข7อเสนอแนะต1อร1าง

พระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการ

ทรมานและการกระทำให7บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... 

ผู7วิจัยได7ศึกษา 

- บทวิเคราะห�และข7อเสนอแนะต1อร1างพระราชบัญญัติฯ (บทที่ 7) 
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จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักสากล ความตกลงระหว<างประเทศ บทบัญญัติของกฎหมายต<างประเทศท่ี

เก่ียวข;องกับการปLองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย ผู;วิจัยมีข;อเสนอแนะ ดังน้ี  

ประเด็นการกำหนดคำนิยาม 

1) ร<างพระราชบัญญัติฯ ได;กำหนดคำนิยาม “การทรมาน” ในลักษณะที่นำเอาคำนิยามของอนุสัญญา 

CAT มาแปลเพื่อเก็บความให;ครบถ;วนตามพันธกรณีให;ได;มากที่สุด อย<างไรก็ดี เนื่องจากอนุสัญญา CAT ระบุ

ประเภทของความมุ<งประสงค,ในลักษณะเป_นการให;ตัวอย<าง ดังเห็นได;จากการใช;คำว<า “for such purposes as” 

ดังนั้น จึงแสดงว<ารัฐภาคียังสามารถเป�ดช<องให;ตีความรวมถึงความมุ<งประสงค,อื่น ๆ อีกได; ดังนั้น เพื่อให;สะท;อนถึง

เจตนารมณ,ของอนุสัญญา CAT ให;ได;มากที่สุดโดยไม<กระทบต<อหลักกฎหมายอาญาต;องกำหนดองค,ประกอบ

ความผิดและโทษให;ชัดเจน อาจพิจารณากำหนดให;คณะกรรมการปLองกันและปราบปรามการทรมานและการ

กระทำให;บุคคลสูญหายมีอำนาจหน;าที่ในการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงพัฒนากฎหมายนี้ ซึ่งรวมถึงการศึกษาความ

เป_นไปได;ในการระบุความมุ<งประสงค,อ่ืนเพ่ิมเติมในการปรับปรุงแก;ไขกฎหมายในอนาคต 

2) ร<างพระราชบัญญัติฯ ได;กำหนดคำนิยาม “การกระทำให;บุคคลสูญหาย” ในลักษณะท่ีนำเอาคำนิยาม

ของอนุสัญญา CED มาแปลเพ่ือเก็บความให;ครบถ;วนตามพันธกรณีให;ได;มากท่ีสุด เช<นเดียวกับกรณีอนุสัญญา CAT 

อย<างไรก็ดี ผู;วิจัยเห็นว<าในการเลือกใช;คำเพื่อสื่อถึงชะตากรรมของบุคคล อาจพิจารณาใช;คำว<า “หรือปกป�ดชะตา

กรรมหร ือท ี ่อย ู <ของบ ุคคลน ั ้น” ซ ึ ่ งมาจากคำในอน ุส ัญญา CED ท่ีว <า “concealment of the fate or 

whereabouts” เพื่อขจัดปeญหาการตีความคำว<า “เป_นตายร;ายดี” ว<ารวมถึงที่อยู<ของบุคคลนั้นด;วยหรือไม< และ

อาจพิจารณาตัดบทนิยาม “ควบคุมตัว” ออก เพื่อความกระชับ และการกระทำการใด ๆ อันเป_นการลิดรอน

เสรีภาพ มีความหมายครอบคลุมตัวอย<างต<าง ๆ อยู<แล;ว 

ประเด็นการกำหนดโทษ 

1) ร<างพระราชบัญญัติฯ ฉบับกระทรวงยุติธรรม ได;กำหนดระวางโทษสำหรับการกระทำความผิดภายใต;

ร<างพระราชบัญญัติฯ ไว;สูงมาก โดยกำหนดไว;ท่ีจำคุกตั ้งแต< 5 ป§ถึง 15 ป§ และปรับตั ้งแต< 100,000 บาทถึง 

300,000 บาท และในกรณีที่การกระทำความผิดนั้นเป_นเหตุให;ผู;ถูกกระทำรับอันตรายสาหัส ระวางโทษจะเพิ่มข้ึน

เป_นจำคุกต้ังแต< 10 ป§ถึง 25 ป§ และปรับต้ังแต< 200,000 บาทถึง 500,000 บาท และถ;าผู;ถูกกระทำถึงแก<ความตาย 

ระวางโทษจะเพ่ิมข้ึนเป_นจำคุกต้ังแต< 15 ป§ถึง 30 ป§ และปรับต้ังแต< 300,000 บาทถึง 1,000,000 บาท 

2) เมื่อเทียบเคียงระวางโทษตามร<างพระราชบัญญัติฯ กับฐานความผิดอื่นที่ใกล;เคียง เช<น ความผิดฐาน

ทำร;ายร<างกายจนเป_นเหตุให;เกิดอันตรายแก<กายหรือจิตใจ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 กำหนดระวาง

โทษไว;ที่จำคุกไม<เกิน 2 ป§ หรือปรับไม<เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือ ความผิดฐานหน<วงเหนี่ยวหรือ

กักขังผู;อื่น หรือกระทำด;วยประการใดให;ผู;อื่นปราศจากเสรีภาพในร<างกาย ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 310 

กำหนดระวางโทษไว;ที่จำคุกไม<เกิน 3 ป§ หรือปรับไม<เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งจะเห็นได;ว<าความผิด
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ทั้ง 2 ฐานนี้ มีระวางโทษที่ต่ำกว<าระวางโทษที่ร<างพระราชบัญญัติฯ กำหนดไว;อย<างมีนัยสำคัญ ซึ่งสอดคล;องกับ

พันธกรณีตามอนุสัญญา 

3) รัฐภาคีที่นำมาศึกษาแต<ละรัฐกำหนดระวางโทษที่มีอัตราแตกต<างกันกันอย<างมาก แต<เมื่อเทียบเคียง

กับฐานความผิดอื่นที่ประมวลกฎหมายอาญาของแต<ละรัฐกำหนดจะพบว<าโทษที่กำหนดสำหรับฐานความผิดการ

ทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหายมีอัตราท่ีสูงกว<าฐานความผิดอ่ืนเช<นกัน 

ประเด็นการกำหนดอายุความ 

1) ร<างพระราชบัญญัติฯ ฉบับกระทรวงยุติธรรม ไม<ระบุประเด็นอายุความ จึงต;องปรับใช;หลักทั่วไป

ตามที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 กำหนด คือ อายุความ 15 ป§ สำหรับการกระทำผิดฐานการทรมานและ

การกระทำให;บุคคลสูญหาย และอายุความ 20 ป§ สำหรับการกระทำผิดดังกล<าวที่ส<งผลให;ผู ;ถูกกระทำได;รับ

อันตรายสาหัสหรือถึงแก<ความตาย แต<ในร<างพระราชบัญญัติฯ ฉบับอื่น ไม<มีการกำหนดอายุความไว; หรือหาก

กำหนดก็มีความยาวถึง 50 ป§ 

2) อนุสัญญา CED ไม<กำหนดให;รัฐภาคีต;องกำหนดอายุความ โดยสังเกตได;จากการใช;คำในตัวบทที่ระบุ

ว <า “ร ัฐภาคีซ ึ ่งกำหนดให;ม ีอาย ุความ” (“A State Party which applies a statute of limitations”) อัน

หมายความว<า หลักการพื้นฐานคือการไม<กำหนดอายุความ แต<หากรัฐภาคีจะกำหนด ก็จะต;องกำหนดภายใต;กรอบ

ที่อนุสัญญา CED กำหนด คือ ต;องมีความยาวและได;สัดส<วนกับความร;ายแรงของความผิด ดังนั้น จึงควรพิจารณา

ไม<กำหนดอายุความสำหรับการกระทำความผิดตามร<างพระราชบัญญัติฯ เพื่อเป_นหลักประกันให;แก<ผู;ได;รับความ

เสียหายว<าผู;กระทำความผิดจะไม<สามารถหลบหนีการดำเนินคดีได;ด;วยเหตุผลด;านอายุความ 

3) รัฐภาคีที่นำมาศึกษาแต<ละรัฐมีแนวทางแตกต<างกัน โดยมีเฉพาะไนจีเรียเท<านั้นที่กฎหมายปeจจุบันไม<

กำหนดอายุความ และบราซิลที่กฎหมายปeจจุบันกำหนดอายุความไว;ยาวถึง 20 ป§ โดยในอนาคตอาจไม<มีอายุความ

หากร<างกฎหมายในเร่ืองน้ีผ<านการพิจารณา แต<สำหรับรัฐภาคีอ่ืนได;กำหนดอายุความไว;ท่ีความยาวแตกต<างกัน 

ประเด็นการห.ามอ.างพฤติการณhพิเศษหรือสถานการณhฉุกเฉิน 

1) ร<างพระราชบัญญัติฯ ฉบับกระทรวงยุติธรรม ระบุประเด็นน้ีไว;อย<างชัดเจน แม;ว<าในการประชุมท่ีผ<าน

มาอาจมีบางครั้งที่มีความเห็นจากหน<วยงานของรัฐบางหน<วยงานที่เสนอให;ตัดข;อความในเรื่องนี้ออกไป โดยให;

เหตุผลว<าไม<มีความจำเป_น 

2) ควรกำหนดประเด็นนี้ไว;อย<างชัดเจนในร<างพระราชบัญญัติฯ เพื่อให;เจ;าหน;าที่ของรัฐทราบตั้งแต<ต;น

ว<าไม<สามารถอ;างพฤติการณ,พิเศษหรือสถานการณ,ฉุกเฉินเพื่อให;การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป_นการ

กระทำท่ีชอบด;วยกฎหมายได; 

3) รัฐภาคีที่นำมาศึกษามีการระบุรับรองหลักการนี้ในรัฐธรรมนูญ แต<รัฐธรรมนูญไทยไม<มีบัญญัติไว; 

ดังน้ัน การท่ีระบุประเด็นน้ีอย<างชัดเจนในร<างพระราชบัญญัติฯ จะทำให;เกิดความชัดเจนในการนำไปปฏิบัติ 
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ประเด็นการไมcรับฟzงคำให.การท่ีได.ให.โดยเปfนผลมาจากการทรมาน 

1) ร<างพระราชบัญญัติฯ ฉบับกระทรวงยุติธรรม ไม<ระบุประเด็นนี้ แต<เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาของไทยมีบทบัญญัติรับรองประเด็นไว;เป_นการทั่วไปอยู<แล;วในมาตรา 135 และมาตรา 226 

ซ่ึงสอดคล;องกับแนวทางของรัฐภาคีท่ีนำมาศึกษา จึงไม<จำเป_นต;องกำหนดไว;ในร<างพระราชบัญญัติฯ อีกแต<อย<างใด 

2) รัฐภาคีที่นำมาศึกษาได;ระบุบทบัญญัติในเรื่องนี้ไว;เป_นการทั่วไปในรัฐธรรมนูญหรือประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา โดยส<วนใหญ<จะปรากฏในทั้ง 2 รูปแบบ ในขณะที่สวิตเซอร,แลนด,ระบุเฉพาะในประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความ และบราซิลบัญญัติรับรองหลักการน้ีในรัฐธรรมนูญเท<าน้ัน 

ประเด็นความรับผิดทางอาญาของผู.บังคับบัญชา 

1) ร<างพระราชบัญญัติฯ ทุกฉบับระบุประเด็นนี้ไว;อย<างชัดเจน โดยเป_นการกำหนดรูปแบบความรับผิด

ทางอาญาของผู;บังคับบัญชาเป_นการเฉพาะ ซ่ึงแตกต<างจากแนวทางของรัฐภาคีท่ีนำมาศึกษา กล<าวคือ ได;มีรูปแบบ

การกำหนดความรับผิดของผู;บังคับบัญชาโดยอ;างอิงจากรูปแบบการกำหนดความรับผิดที่มีอยู<เดิมในประมวล

กฎหมายอาญา ซ่ึงไม<ได;ระบุชัดเจนว<าเป_นการกำหนดความรับผิดในบริบทของผู;บังคับบัญชา 

2) แม;จะมีความเห็นว<าควรกำหนดความรับผิดทางอาญาของผู;บังคับบัญชาเฉพาะกรณีการกระทำให;

บุคคลสูญหายเนื่องจากมีเพียงอนุสัญญา CED เท<านั้นที่กำหนดพันธกรณีในเรื่องนี้ แต<กฎหมายระหว<างประเทศไม<

ห;ามที่รัฐจะกำหนดมาตรฐานให;สูงกว<าที่กฎหมายระหว<างประเทศกำหนด ดังนั้น เพื่อให;การดำเนินมาตรการตาม

ร<างพระราชบัญญัติฯ สอดคล;องกับความมุ<งประสงค,ในการคุ;มครองบุคคลจากการกระทำทรมานและการกระทำให;

บุคคลสูญหายซึ่งโดยลักษณะของความผิดนั้นมีความร;ายแรงเช<นกัน จึงควรพิจารณากำหนดความรับผิดทางอาญา

ของผู;บังคับบัญชาให;ครอบคลุมการกระทำความผิดทุกรูปแบบภายใต;ร<างพระราชบัญญัติฯ 

3) เนื่องจากอนุสัญญา CED กำหนดมาตรฐานความรับรู;ของผู;บังคับบัญชาไว; 2 รูปแบบ คือ ได;ทราบ 

(Knew) หรือ ได;จงใจละเลย (Consciously disregarded) จึงควรเพ่ิมเติมให;ครบถ;วน 

4) อนุสัญญา CED ระบุว<าผู ;บังคับบัญชาจะต;องมีการควบคุมที ่มีประสิทธิผลของตน (Effective 

Authority) หรือมีอำนาจควบคุมการกระทำของผู ;ใต;บังคับบัญชาด;วย เนื ่องจากมีความเป_นไปได;ที ่แม;ว<า

ผู;บังคับบัญชาจะมีอำนาจตามสายบังคับบัญชาต<อผู;ใต;บังคับบัญชา แต<ในความเป_นจริงอาจไม<สามารถควบคุมการ

กระทำของผู;ใต;บังคับบัญชาของตนได;ด;วยเหตุบางประการ ดังนั้น เพื่อคุ;มครองผู;บังคับบัญชาในบริบทนี้จึงควร

เพ่ิมเติมประเด็นน้ีให;ครบถ;วนด;วย 

5) การกำหนดความรับผิดทางอาญาของผู;บังคับบัญชาเฉพาะกรณีการกระทำของผู;ใต;บังคับบัญชา

โดยตรงนั้น อาจเป_นอุปสรรคในการบังคับใช;เพราะในทางปฏิบัติอาจมีผู;บังคับบัญชาอื่นที่อาจไม<ได;อยู<ในสายการ

บังคับบัญชาของผู ;ใต ;บ ังคับบัญชานั ้นโดยตรงแต<ในความเป_นจริงอาจมีอำนาจควบคุมการกระทำของ

ผู;ใต;บังคับบัญชาน้ันได; จึงควรตัดคำว<า “โดยตรง” ออก เพ่ือให;กินความกว;างข้ึน 
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ประเด็นการบันทึกข.อมูลของบุคคลท่ีถูกจำกัดเสรีภาพ 

1) ร<างพระราชบัญญัติฯ ฉบับกระทรวงยุติธรรม ระบุประเด็นนี้ไว;อย<างชัดเจนว<าเจ;าหน;าที่ของรัฐผู;มี

หน;าท่ีในการควบคุมตัวจะต;องจัดให;มีการบันทึกข;อมูล โดยรายละเอียดข;อมูลท่ีต;องบันทึกน้ัน ร<างพระราชบัญญัติฯ 

ได;กำหนดประเภทของข;อมูลท่ีต;องบันทึกซ่ึงเป_นไปตามท่ีอนุสัญญา CED กำหนด  

2) การกำหนดให;เจ;าพนักงานผู;ปฏิบัติหน;าท่ีต;องแจ;งการควบคุมดังกล<าวต<อนายอำเภอและพนักงาน

อัยการแห<งท;องที่ที่มีการควบคุมตัวทราบทันที ดังที่ร<างพระราชบัญญัติฯ ฉบับคณะกรรมาธิการฯ ได;เสนอไว; อาจ

เป_นการสร;างหลักประกันอีกชั้นหนึ่งว<านายอำเภอและพนักงานอัยการจะทราบข;อมูลเกี่ยวกับการควบคุมตัว เพ่ือ

ปLองกันมิให;เกิดการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย  

3) รัฐภาคีที่นำมาศึกษาได;มีรูปแบบการบันทึกข;อมูลของบุคคลที่ถูกจำกัดเสรีภาพอยู< 2 รูปแบบ คือ การ

จัดเก็บในฐานข;อมูลกลาง และการจัดเก็บในฐานข;อมูลของสถานที่คุมขังบุคคลแต<ละแห<ง ในขณะที่ระบบการ

บันทึกข;อมูลของบุคคลที ่ถูกจำกัดเสรีภาพของไทยในปeจจุบันใช;ระบบกลาง คือ ระบบสารสนเทศข;อมูล

อาชญากรรมสำนักงานตำรวจแห<งชาติ ซึ่งในอนาคตอาจต;องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมข;อมูลที่จะต;องบันทึกเพื่อให;

เป_นไปตามที่ร<างพระราชบัญญัติฯ กำหนด เช<น ข;อมูลเกี่ยวกับสภาพร<างกายของบุคคลผู;ถูกควบคุมตัว ทั้งก<อน

ควบคุมตัวและก<อนการปล<อยตัว 

ประเด็นการเข.าถึงสถานท่ีคุมขังบุคคล 

1) ร<างพระราชบัญญัติฯ ฉบับกระทรวงยุติธรรม ไม<ระบุประเด็นนี้ เนื่องจากเป_นประเด็นที่ละเอียดอ<อน

สำหรับหน<วยงานที่เกี่ยวข;องกับการควบคุมตัว อย<างไรก็ดี การตรวจเยี่ยมสถานที่ที่เกี่ยวข;องกับการควบคุมตัวเป_น

การสร;างหลักประกันว<าบุคคลที่ถูกควบคุมตัวจะยังคงอยู<ภายใต;การคุ;มครองของกฎหมาย โดยไม<ถูกขังในที่ลับหรือ

ถูกกระทำให;สูญหาย 

2) เมื่อพิจารณาประกอบกับการท่ีประเทศไทยเคยให;คำมั่นในเวทีระหว<างประเทศว<าจะเข;าเป_นภาคีพิธี

สาร OP-CAT จึงอาจพิจารณาให;มีบทบัญญัติในเรื่องนี้เตรียมพร;อมไว;เลย หรือในขั้นต;นอาจกำหนดให;เป_นอำนาจ

หน;าที่ของคณะกรรมการฯ ดังแนวทางที่ร<างพระราชบัญญัติฯ ฉบับอื่นได;กำหนดไว;แล;ว หรือกำหนดให;คณะ

กรรมการฯ มีอำนาจหน;าท่ีในการวางกฎเกณฑ,ในเร่ืองน้ีเพ่ือบังคับใช;ในอนาคต 

3) แม;อนุสัญญา CED จะไม<ได;ระบุชัดเจนว<าในการเข;าถึงสถานที่ที่บุคคลถูกจำกัดเสรีภาพสามารถไม<

ต;องแจ;งล<วงหน;าได; เพราะถูกกำกับด;วยถ;อยคำที่ว<า “หากจำเป_นก็ต;องได;รับอนุญาตล<วงหน;าจากหน<วยงานด;าน

การศาล” แต<ในทางหลักการแล;ว การไม<แจ;งให;ทราบล<วงหน;าจะทำให;การดำเนินการตรวจเยี่ยมเป_นไปตามความ

มุ<งประสงค,ในการคุ;มครองบุคคลตามที่อนุสัญญา CED มุ<งหมายมากที่สุด เพราะจะช<วยลดโอกาสที่เจ;าหน;าที่ของ

รัฐประจำสถานที่ควบคุมตัวบุคคลอาจดำเนินการปกป�ดหรือเคลื่อนย;ายตัวบุคคลเมื่อได;รับแจ;งว<าจะมีการเข;ามา

ตรวจเย่ียม  
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ประเด็นหลักการห.ามผลักดันกลับ 

1) ร<างพระราชบัญญัติฯ ทุกฉบับ มีบทบัญญัติห;ามมิให;หน<วยงานของรัฐหรือเจ;าหน;าที่ของรัฐส<งตัว

บุคคลใดออกไปนอกราชอาณาจักร หากมีเหตุอันควรเชื่อได;ว<าการส<งบุคคลดังกล<าวออกไปจะส<งผลให;บุคคลนั้นถูก

กระทำทรมานหรือถูกกระทำให;สูญหาย ซึ่งเป_นการสร;างหลักประกันและรับรองต<อประชาคมระหว<างประเทศว<า

ประเทศไทยมีความมุ<งม่ันอย<างแท;จริงในการปฏิบัติตามหลักการในเร่ืองน้ี 

2) แม;ว<าในการประชุมที่ผ<านมาอาจมีบางครั้งที่มีความเห็นจากหน<วยงานของรัฐบางหน<วยงานที่เสนอให;

ตัดข;อความในเรื่องนี้ออกไป โดยให;เหตุผลว<าไม<มีความจำเป_น เพราะประเทศไทยมีกฎหมายที่ให;ดุลพินิจแก<ฝ�าย

บริหารในการพิจารณาว<าจะผลักดันบุคคลออกไปจากประเทศหรือไม<อยู<แล;ว แต<ยังไม<ปรากฏว<ามีการกำหนดกรอบ

การใช;ดุลพินิจในเรื่องนี้ไว;ในกฎหมายไทยแต<อย<างใด ทำให;ยังคงมีความเป_นไปได;ที่ฝ�ายบริหารอาจมีการพิจารณา

ผลักดันบุคคลออกไปยังประเทศแม;ว<ามีเหตุอันควรเช่ือว<าบุคคลน้ันจะประสบอันตรายในรัฐปลายทางก็ตาม 

3) รัฐภาคีที่นำมาศึกษาเกือบทุกรัฐ (ยกเว;นกัมพูชา) มีบทบัญญัติที่รับรองการปฏิบัติตามหลักการห;าม

ผลักดันกลับไว;อย<างชัดเจน ในทั้งรูปแบบที่ระบุในรัฐธรรมนูญและที่ระบุในกฎหมายภายในต<าง ๆ เมื่อพิจารณา

เทียบกับกฎหมายไทย จะพบว<ากฎหมายภายในของไทย ไม<ว<าจะเป_นรัฐธรรมนูญ กฎหมายว<าด;วยคนเข;าเมือง และ

กฎหมายว<าด;วยการส<งผู;ร;ายข;ามแดน ยังไม<มีบทบัญญัติที่รับรองหลักการนี้แต<อย<างใด จึงเห็นควรให;ระบุหลักการน้ี

ในร<างพระราชบัญญัติฯ ด;วย 

4) แม;ร<างพระราชบัญญัติฯ จะไม<มีบทบัญญัติที่กำหนดโทษทางอาญาแก<เจ;าหน;าท่ีของรัฐในกรณีที่มีการ

ฝ�าฝ̄นหลักการในเรื่องนี้ แต<ก็น<าจะสามารถปรับใช;หลักทั่วไปเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของเจ;าพนักงานได; โดย

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 บัญญัติว<า “ผู;ใดเป_นเจ;าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว;นการปฏิบัติหน;าที่โดยมิ

ชอบเพื่อให;เกิดความเสียหายแก<ผู;หนึ่งผู;ใด” มีโทษทางอาญา ดังนั้น การระบุหลักการในเรื่องนี้ไว;อย<างชัดเจนก็จะ

ทำให;สามารถปรับใช;หลักทั่วไปได; ในทางกลับกัน หากไม<ระบุหลักการนี้ไว;เลย ก็จะทำให;ไม<มีกลไกใด ๆ ในการ

ลงโทษเจ;าหน;าท่ีของรัฐท่ีดำเนินการฝ�าฝ̄นหลักการน้ี 

 

รายงานวิจัยฉบับนี้ได;ศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักสากล ความตกลงระหว<างประเทศ บทบัญญัติของกฎหมาย

ต<างประเทศที่เกี่ยวข;องกับการปLองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย เพื่อวิเคราะห,

และเสนอแนะการจัดทำร<างพระราชบัญญัติฯ ซึ่งผู;วิจัยหวังว<าข;อมูลจากรายงานวิจัยฉบับนี้จะช<วยเป_นส<วนหน่ึงใน

การจัดทำร<างพระราชบัญญัติฯ และผลักดันให;มีการประกาศใช;กฎหมายในที่สุด เพื่อให;บรรลุวัตถุประสงค,ในการ

คุ ;มครองผู ;เสียหาย ปLองกันและปราบปรามผู ;กระทำความผิด และในขณะเดียวกันเพิ ่มความน<าเชื ่อถือของ

กระบวนการยุติธรรมของไทยและภาพลักษณ,ด;านสิทธิมนุษยชนของไทยให;เป_นไปตามมาตรฐานระหว<างประเทศ

มากย่ิงข้ึน
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กิตติพงศ, กิตยารักษ, และคณะกองบรรณาธิการ, การคุ;มครอง “เหยื่อ” ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, 

หนังสือชุดโครงการเวทีความคิดเพ่ือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย (Thai Criminal Justice 

Reform Forum) (2552) 

คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญา ภาคท่ัวไป 

คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคความผิด 

คณพล จันทน,หอม, รากฐานกฎหมายอาญา 

คณพล จันทน,หอม, คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล<ม 2, สำนักพิมพ,วิญÃูชน (2564) 
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จิตติ ติงศภัทิย,, กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 2 และภาค 3, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห<งเนติบัณฑิตย

สภา (2553) 

ต<อศักดิ์ บูรณะเรืองโรจน,, คำอธิบายพระราชบัญญัติส<งผู;ร;ายข;ามแดน พ.ศ. 2551, (สำนักพิมพ,วิญÃูชน, 

พ.ศ. 2557) 

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และ รณกรณ, บุญมี, คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ, สำนักพิมพ,

วิญÃูชน (2564) 

ธานิศ เกศวพิทักษ,, เอกสารวิชาการส<วนบุคคล เรื่อง “การดำเนินการทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร และทาง

ตุลาการ ตามพันธกรณีที่ประเทศไทยเป_นรัฐภาคีของอนุสัญญาระหว<างประเทศเกี่ยวกับการ

ต<อต;านการทรมานและบังคับบุคคลให;สูญหาย”, สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

ปกปLอง ศรีสนิท, คำอธิบายกฎหมายอาญาระหว<างประเทศ (2556) 

วิรัตน, นาทิพเวทย,, “ร<างพระราชบัญญัติปLองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย 

พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน) ศึกษากรณี โครงสร;างความรับผิดทางอาญาฐานกระทำทรมาน,” ใน 

วารสารกระบวนการยุติธรรม ป§ท่ี 13 (2563) 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ,การกำหนดโทษอาญาใน

การตรากฎหมาย” (2560) 

หยุด แสงอุทัย, กฎหมายอาญา ภาค 2-3, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, (2538) 

อังคณา นีละไพจิตร, บังคับให;สูญหาย สมชาย นีละไพจิตร: ความเลวร;ายในนามของกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม, สถาบันปรีดี พนมยงค, [online]  

 

วิจัย/วิทยานิพนธ, 

คเณศ เต็งสุวรรณ,, วิทยานิพนธ, เรื่อง “ปeญหาการจัดระบบกฎหมายที่กำหนดความผิดอาญาในประเทศ

ไทย”, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, (2558) 

คมสัน ปานดำ, วิทยานิพนธ, เรื่อง “มาตรการทางกฎหมายในการนำตัวพนักงานผู;กระทำการทรมานมา

ลงโทษ: ศึกษากรณีตามอนุสัญญาต<อต;านการทรมาน”, มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2557) 

ปกปLอง ศรีสนิท และคณะ, รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาความพร;อมของประเทศไทยต<อ

การเข;าเป_นภาคีอนุสัญญาระหว<างประเทศว<าด;วยการคุ;มครองมิให;บุคคลถูกบังคับให;สูญหาย, 

กรมคุ;มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม (2552) 

ปณิธาน พิมลวิชยากิจ, วิทยานิพนธ, เรื่อง “การบังคับสูญหายในประเทศไทย: ประสบการณ,และมุมมองใน

เชิงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา”, จุฬาลงกรณ,มหาวิทยาลัย (2562) 
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ปราโมทย, เสริมศีลธรรม, หลักเกณฑ,ในการกำหนดโทษทางอาญา (ภายใต;โครงการสนับสนุนสารสนเทศเพ่ือ

การทำงานของสมาชิกรัฐสภา)  สถาบันพระปกเกล;า (2564) 

ปรเมศวร, สุขกมลอนันต,, วิทยานิพนธ, เรื ่อง “การดำเนินคดีทรมาน: ศึกษารูปแบบการสอบสวนท่ี

เหมาะสม”, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, (2558) 

ถนอมจิต วนวัฒนากุล, วิทยานิพนธ, เรื่อง “แนวทางการกำหนดมาตรการทางกฎหมายอาญาที่สอดคล;อง

กับการต<อต;านการทรมานโดยเจ;าหน;าที ่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม”, จุฬาลงกรณ,

มหาวิทยาลัย (2552) 

 

กฎหมายไทย/ร<างกฎหมาย 

ประมวลกฎหมายแพ<งและพาณิชย, 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ประมวลกฎหมายอาญา 

พระราชบัญญัติส<งผู;ร;ายข;ามแดน พ.ศ. 2551 

รัฐธรรมนูญแห<งราชอาณาจักรไทย 

ร<างพระราชบัญญัติปLองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... เสนอโดย 

กรมคุ;มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

ร<างพระราชบัญญัติปLองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... เสนอโดย 

คณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู;แทนราษฎร 

ร<างพระราชบัญญัติปLองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... เสนอโดย 

นายวันมูหะมัดนอร, มะทา และคณะ 

ร<างพระราชบัญญัติปLองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให;บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... เสนอโดย 

นายสุทัศน, เงินหม่ืน และคณะ 

 


