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I. บทนํา  

 

1. คณะกรรมการนกันิติศาสตร์สากล (International Commission of 

Jurists - ICJ) ขอยื่นบนัทึกความเห็นทางกฎหมาย (Amicus Curiae 

Brief) ฉบบัน้ีต่อศาลจงัหวดัปัตตานี ประเทศไทย ในคดีท่ีมีนางรอฮีม๊ะ 

อูเซ็ง ผูร้้อง เป็นคดีดาํหมายเลข ทป. 1/2557 เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 

2557 

 

2. คณะกรรมการนกันิติศาสตร์สากลก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 2497 ประกอบดว้ยนกั

นิติศาสตร์สําคญั 60 ท่านจากระบบกฎหมายต่าง ๆ ทัว่โลก มุ่งทาํงาน

สนับสนุนหลกันิติธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้ประเทศต่าง ๆ ปฏิบติัตาม

กฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ คณะกรรมการ

นกันิติศาสตร์สากลทาํงานในจงัหวดัชายแดนใตข้องไทยอย่างต่อเน่ือง

มากวา่ทศวรรษ รวมทั้งการร่วมมือทาํงานกบัรัฐบาลไทย สาํนกังานศาล

ยติุธรรม ภาค 9 นกัวิชาการและผูป้ฏิบติังานดา้นกฎหมาย 
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3. บนัทึกความเห็นทางกฎหมายฉบบัน้ี กล่าวถึงพนัธกรณีของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ รวมทั้งศาล ท่ี

จะตอ้งใช้มาตรการเพ่ือป้องกันการทรมานและการปฏิบติัหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้

มนุษยธรรม หรือท่ีย ํ่ายีศกัด์ิศรี (การปฏิบติัท่ีโหดร้าย) ไม่ว่าจะในพฤติการณ์ใด ๆ และประกนัการ

เขา้ถึงการเยียวยาและการชดเชยท่ีมีประสิทธิภาพสาํหรับผูเ้สียหายซ่ึงเป็นไปตามสนธิสัญญาสิทธิ

มนุษยชนระหวา่งประเทศท่ีไทยเป็นภาคี 

 

4. ในคดีน้ี ผูร้้องอา้งว่าเจา้หน้าท่ีของกองทพัไทยกระทาํการทรมานหรือการปฏิบติัท่ีโหดร้ายต่อ

น้องชายผูร้้องคือ นายฮาซัน อูเซ็ง ระหว่างท่ีถูกควบคุมตวั และร้องขอให้มีมาตรการเยียวยาตาม

มาตรา 32 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ทนายฝ่ายทหารขอใหศ้าลยกคาํร้อง โดย

อา้งว่าเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ไดมี้ประกาศ ให้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกือบทั้ งฉบับส้ินสุดชั่วคราวและต่อมาให้มีผลส้ินสุดลง 

โดยรวมถึงมาตรา 321 

 

5. ดงัจะกล่าวถึงดา้นล่าง กฎหมายระหว่างประเทศท่ีมีผลผกูพนัต่อประเทศไทย มีผลบงัคบัใชต่้อรัฐ

ต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทย ในการท่ีจะตอ้งประกนัให้ผูเ้สียหายจากการทรมานและการปฏิบติัท่ี

โหดร้ายได้รับการเยียวยาและการชดเชยโดยไม่ชักช้าและมีประสิทธิภาพโดยไม่คาํนึงว่า

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 และมาตรา 32 นั้นส้ินสุดลงแลว้หรือไม่ 

 

II. กฎหมาย 

 

ก) กรอบกฎหมายระหวา่งประเทศ  

 

																																																								
1 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5/2557 และ ฉบบัท่ี 11/2557 วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 



6. ประเทศไทยมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศท่ีได้เขา้เป็นภาคีโดยสุจริต2 

นอกจากนั้น ไทยยงัไม่อาจอา้งขอ้บญัญติักฎหมายภายในประเทศเพ่ือใชเ้ป็นเหตุผลท่ีจะไม่ปฏิบติั

ตามพนัธกรณีตามสนธิสญัญาได ้3 

 

7. สนธิสัญญาเหล่าน้ีรวมทั้ งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

(International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) ซ่ึงเป็นสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชน

ระหวา่งประเทศท่ีกาํหนดใหรั้ฐซ่ึงเป็นภาคีตอ้งประกนัสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองประการ

ต่าง ๆ และอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้

มนุษยธรรม หรือท่ีย ํ่ายีศกัด์ิศรี (อนุสัญญาต่อตา้นการทรมาน) ซ่ึงเป็นสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชน

ระหว่างประเทศท่ีมุ่งป้องกนัการกระทาํอนัเป็นการทรมานไม่ให้เกิดข้ึนทัว่โลก และกาํหนดให้รัฐ

ซ่ึงเป็นภาคีตอ้งใชม้าตรการประการต่าง ๆ เพื่อป้องกนั ห้าม สอบสวน และลงโทษผูก้ระทาํการ

ทรมานและการปฏิบติัท่ีโหดร้าย รวมทั้งประกนัใหมี้การเยยีวยาและการชดเชยแก่ผูเ้สียหาย 4 

 

8. นอกจากพนัธกรณีตามสนธิสัญญา ประเทศไทยยงัตอ้งเคารพบรรทัดฐานของกฎหมายจารีต

ประเพณีระหวา่งประเทศ รวมทั้งบรรทดัฐานบงัคบัเดด็ขาดของกฎหมายระหวา่งประเทศโดยทัว่ไป 

																																																								
2 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ความเห็นท่ัวไปฉบับท่ี 31, คุณลักษณะของพันธกรณีตามกฎหมายโดยท่ัวไปสาํหรับรัฐภาคีต่อกติกา - 
Nature of the General Legal Obligation on States Parties to the Covenant, U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004), ยอ่หนา้ 3; ขอ้ 
26 อนุสัญญากรุงเวียนนาวา่ดว้ยกฎหมายสนธิสัญญา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเป็นหน่วยงานของผูช้าํนาญการอิสระ ท่ีจดัตั้งข้ึนตาม
กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มีอาํนาจหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติัตามกติกา ICCPR ของบรรดารัฐภาคี 
การตีความของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและหน่วยงานติดตามการปฏิบัติตามสนธิสัญญาอ่ืน ๆ มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าจะเป็น
คณะกรรมการต่อตา้นการทรมาน ซ่ึงกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามอนุสัญญาต่อตา้นการทรมาน สนธิสัญญาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (รวมทั้งการ
ตีความผ่านความเห็นทัว่ไป ขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อรัฐภาคีภายหลงัการพิจารณารายงานตามวาระว่าดว้ยการปฏิบติัตามสนธิสัญญาและการ
พิจารณาแนวนิติศาสตร์) โปรดดู คาํพิพากษาของศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ - Judgment of the International Court of Justice (30 
พฤศจิกายน 2555)  ยอ่หนา้ 66-68 จาก http://www.icj-cij.org/docket/files/103/16244.pdf  
3 ขอ้ 27 อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าดว้ยกฎหมายสนธิสัญญา รับรองเม่ือพฤษภาคม 2512 ในท่ีประชุมสหประชาชาติว่าดว้ยกฎหมาย
สนธิสัญญา (UN Conference on the Law of Treaties); โปรดดู คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 
(2004), ยอ่หนา้ 4; ขอ้ 26 อนุสญัญากรุงเวยีนนาวา่ดว้ยกฎหมายสนธิสญัญา; ความเห็นทัว่ไปฉบบัท่ี 31, ดูเชิงอรรถ 1 
4ประเทศไทยให้สัตยาบนัรับรองกติกา ICCPR เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2539 และให้ภาคยานุวติัต่ออนุสัญญาต่อตา้นการทรมานเม่ือวนัท่ี 2 
ตุลาคม 2550  



กล่าวคือเป็นบรรทดัฐานท่ีมีการยอมรับและปฏิบติัตามโดยประชาคมระหว่างประเทศของรัฐต่าง ๆ 

โดยรวม5 

 

ข) สิทธิท่ีจะปลอดจากการทรมานและการปฏิบติัหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 

หรือท่ีย ํา่ยศีกัด์ิศรี   

 

9. สิทธิท่ีบุคคลจะไม่ไดรั้บการทรมานและการปฏิบติัท่ีโหดร้าย มีการรับรองในเอกสารสิทธิ

มนุษยชนระหว่างประเทศหลายฉบับ รวมทั้ งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal 

Declaration of Human Rights - UDHR) และสนธิสัญญาท่ีประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นรัฐภาคี ไดแ้ก่ 

กติกา ICCPR อนุสญัญาต่อตา้นการทรมาน และอนุสญัญาเจนีวา พ.ศ. 24816 

 

10. ขอ้ห้ามดงักล่าวเป็นท่ียอมรับอย่างกวา้งขวางในหลายประเทศ โดยถือว่าเป็นบรรทดัฐานบงัคบั

เด็ดขาดของกฎหมายระหว่างประเทศ และจึงเป็นท่ียอมรับของประชาคมระหว่างประเทศของรัฐ

ต่าง ๆ โดยถือเป็นบรรทดัฐานท่ีไม่อนุญาตให้มีการหลีกเล่ียงงดเวน้ และอาจมีการแกไ้ขไดเ้ฉพาะ

เม่ือมีการกาํหนดมาตรฐานกฎหมายระหว่างประเทศโดยทั่วไปฉบับใหม่ซ่ึงมีคุณลักษณะดุจ

เดียวกนั7 

 

11. หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐไทยจึงมีหนา้ท่ีตอ้งเคารพต่อขอ้ห้ามการทรมานและการปฏิบติัท่ีโหดร้าย 

ซ่ึงเป็นไปตามสนธิสญัญาและกฎหมายระหวา่งประเทศทัว่ไป 

 

III. คุณลกัษณะและการบังคบัใช้ของข้อห้ามการทรมานและการปฏิบัติทีโ่หดร้าย 

																																																								
5 บรรทดัฐานเหล่าน้ีไม่อาจมีการหลีกเล่ียงได ้อาจมีการแกไ้ขไดเ้ฉพาะเม่ือมีการกาํหนดมาตรฐานกฎหมายระหวา่งประเทศโดยทัว่ไปฉบบั
ใหม่ซ่ึงมีคุณลกัษณะดุจเดียวกนั โปรดดู ขอ้ 53 อนุสญัญากรุงเวยีนนาวา่ดว้ยกฎหมายสนธิสญัญา 
 
6 ขอ้ 5 ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน; ขอ้ 7 ICCPR; และขอ้ 2 อนุสญัญาต่อตา้นการทรมาน 
7 ขอ้ 53 อนุสญัญากรุงเวยีนนาวา่ดว้ยกฎหมายสนธิสญัญา และโปรดดู ขอ้ 53 อนุสญัญากรุงเวยีนนาวา่ดว้ยกฎหมายสนธิสัญญาระหวา่งรัฐ
กบัหน่วยงานระหวา่งประเทศ หรือระหวา่งหน่วยงานระหวา่งประเทศดว้ยกนัเอง (2529)   



 

12. ลกัษณะบงัคบัเด็ดขาดและหน้าท่ีท่ีตอ้งเคารพปฏิบติัตามขอ้ห้ามต่อการทรมานและการปฏิบติัท่ี

โหดร้ายในทุกกรณี นั้นเป็นผลมาจากคุณลกัษณะของบรรทดัฐานบงัคบัเดด็ขาด8 และเป็นผลมาจาก

ขอ้บญัญติัตามสนธิสญัญา 

 

13. ตวัอยา่งเช่น อนุสญัญาต่อตา้นการทรมานขยายความวา่ (ในขอ้ 2(2)) "ไม่มีพฤติการณ์พิเศษใด" เป็น

ขอ้อา้งท่ีมีเหตุผลสาํหรับการทรมานได ้ 

 

14. นอกจากนั้น แมว้่าขอ้ 4(1) กติกา ICCPR กาํหนดเง่ือนไขใหรั้ฐอาจเล่ียงหรืองดเวน้ (โดยจาํกดัการ

ปฏิบติัตามพนัธกรณีเป็นการชัว่คราวเพื่อใหมี้การคุม้ครองสิทธิบางประการอยา่งเตม็ท่ี) การปฏิบติั

ตามขอ้ประกนัท่ีกาํหนดไวใ้นกติกาน้ีได ้ แต่ทั้งน้ีก็เพื่อให้รัฐสามารถใชม้าตรการท่ีเป็นขอ้ยกเวน้ 

เท่าท่ีจาํเป็น และไดส้ดัส่วนเพื่อแกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีถึงขั้นเป็นการ “คุกคามความอยูร่อดของ

ชาติ” เท่านั้น ขอ้ 4(2) ยงักาํหนดว่าแมใ้นช่วงท่ีมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอยา่งเป็นทางการ 

รวมทั้งในสถานการณ์ท่ีมีการขดักนัดว้ยอาวุธในประเทศหรือระหว่างประเทศ กติกา ICCPR ก็ไม่

อนุญาตใหมี้การงดเวน้พนัธกรณีเร่ืองสิทธิท่ีจะปลอดจากการทรมานและการปฏิบติัท่ีโหดร้าย   

 

15. ขอ้หา้มซ่ึงมีลกัษณะเดด็ขาดและไม่อาจหลีกเล่ียงงดเวน้การปฏิบติัตามได ้เป็นส่ิงท่ีเนน้ย ํ้าหลายคร้ัง

ในมติซ่ึงรับรองโดยท่ีประชุมสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ9 

																																																								
8 ขอ้ 53 อนุสญัญากรุงเวยีนนาวา่ดว้ยกฎหมายสนธิสญัญา 
 
9มติสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติท่ี 67/161 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2555, การทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้
มนุษยธรรม หรือท่ีย ํา่ยีศักด์ิศรี- Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, UN Doc. A/RES/67/161 
[UNGA resolution 67/161]; มติสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติท่ี 65/205 วนัท่ี 28 มีนาคม 2554, การทรมานและการปฏิบัติหรือการ
ลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย ํา่ยีศักด์ิศรี, UN Doc. A/RES/65/205 [UNGA resolution 65/205]; มติสมชัชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติท่ี 64/153 วนัท่ี 26 มีนาคม 2553, การทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย ํา่ยี
ศักด์ิศรี, UN Doc. A/RES/64/153 [UNGA resolution 64/153]; มติสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติท่ี 63/166 วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2552, การ
ทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย ํา่ยีศักด์ิศรี, UN Doc. A/RES/63/166 [UNGA resolution 
63/166]; มติสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติท่ี 62/148 วนัท่ี 4 มีนาคม 2551, การทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้
มนุษยธรรม หรือท่ีย ํา่ยีศักด์ิศรี, UN Doc. A/RES/62/148 [UNGA resolution 62/148]; มติสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติท่ี 61/153 วนัท่ี 



 

IV. นิยามของการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ยํ่ายี

ศักดิ์ศรี  

 

16. มาตรา 32 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 หา้มไม่ใหมี้การทรมานและการปฏิบติัท่ี

โหดร้าย แต่ไม่ไดก้าํหนดคาํนิยามไว ้อยา่งไรก็ดี ขอ้ 1 ของอนุสัญญาต่อตา้นการทรมานกาํหนด

นิยามของการทรมานไวต้ามวตัถุประสงคข์องอนุสัญญาดงักล่าว ประเทศไทยซ่ึงเป็นรัฐภาคีของ

อนุสัญญาต่อตา้นการทรมาน จึงผกูพนัตอ้งให้หลกัประกนัขั้นตํ่าคือ กาํหนดให้การกระทาํตามคาํ

นิยามของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานเป็นความผิดอาญาฐานกระทาํทรมาน และกําหนด

บทลงโทษท่ีสะทอ้นถึงความรุนแรงของความผดินั้น ซ่ึงนิยามไวด้งัน้ี    

 

การกระทาํใดก็ตามโดยเจตนาท่ีทาํใหเ้กิดความเจ็บปวดหรือทุกขท์รมานอยา่งสาหสั ไม่ว่าทาง

ร่างกายหรือทางจิตใจต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง เพื่อความมุ่งประสงคท่ี์จะทาํให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูล

หรือคาํสารภาพจากบุคคลนั้นหรือจากบุคคลท่ีสาม การลงโทษบุคคลนั้น สําหรับการกระทาํ 

ซ่ึงบุคคลนั้นหรือบุคคลท่ีสามกระทาํหรือถูกสงสัยว่าไดก้ระทาํ หรือเป็นการข่มขู่ให้กลวัหรือ

เป็นการบงัคบัขู่เข็ญบุคคลนั้นหรือบุคคลท่ีสาม หรือเพราะเหตุผลใดใด บนพื้นฐานของการ

เลือกปฏิบติั ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด เม่ือความเจบ็ปวดหรือความทุกขท์รมานนั้นกระทาํโดย 

หรือดว้ยการยุยง หรือโดยความยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจของเจา้พนักงานของรัฐ หรือของ

บุคคลอ่ืนซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีในตาํแหน่งทางการ   

																																																																																																																																																																					
14 กุมภาพนัธ์ 2550, การทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย ํา่ยีศักด์ิศรี, UN Doc. 
A/RES/61/153 [UNGA resolution 61/153]; มติสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติท่ี 59/182 วนัท่ี 8 มีนาคม 2548, การทรมานและการปฏิบัติ
หรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย ํา่ยีศักด์ิศรี, UN Doc. A/RES/59/182 [UNGA resolution 59/182]; มติสมชัชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติท่ี 57/200 วนัท่ี 16 มกราคม 2546, การทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย ํา่ยี
ศักด์ิศรี, UN Doc. A/RES/57/200 [UNGA resolution 57/200]; มติสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติท่ี 54/156 วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2543, การ
ทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย ํา่ยีศักด์ิศรี, UN Doc. A/RES/54/156 [UNGA resolution 
54/156]; มติสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติท่ี 53/139 วนัท่ี 1 มีนาคม 2542, การทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้
มนุษยธรรม หรือท่ีย ํา่ยีศักด์ิศรี, UN Doc. A/RES/53/139 [UNGA resolution 53/139] 
 



 

17. ปฏิญญาเพ่ือคุม้ครองบุคคลทุกคนจากการทรมานและการปฏิบติัหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้

มนุษยธรรม หรือท่ีย ํ่ายีศกัด์ิศรี (Declaration on the Protection of All Persons from Being 

Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)  ซ่ึงมีการ

รับรองในท่ีประชุมสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเม่ือปี 2518 ขยายความนิยามของการทรมานวา่  

 

การทรมานเป็นรูปแบบท่ีรุนแรงของการปฏิบติัหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 

หรือท่ีย ํา่ยศีกัด์ิศรี10 

 

18. อยา่งไรก็ตาม เอกสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศต่างๆยงัไม่ไดนิ้ยามคาํว่า การปฏิบติัหรือการ

ลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย ํ่ายีศกัด์ิศรี ซ่ึงเป็นการสอดรับกบัวตัถุประสงคท่ี์มุ่ง

ให้ความคุม้ครองโดยเปิดกวา้งให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดเ้พื่อไม่ให้บุคคลถูกละเมิดสิทธิท่ีจะมี

ความสมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจและการไดรั้บความเคารพต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

 

19. ตวัอยา่งเช่น ชุดหลกัการเพื่อคุม้ครองบุคคลทุกคนท่ีตกอยู่ใตก้ารควบคุมตวัหรือการคุมขงัแบบใด

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

Imprisonment) ระบุไวว้่า คาํว่า “การปฏิบติัหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ี

ย ํ่ายีศกัด์ิศรี” ควรตีความ “อย่างกวา้งท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดเ้พื่อขยายความคุม้ครองไม่ให้เกิดการ

ปฏิบติัมิชอบต่อทั้งร่างกายหรือจิตใจ รวมถึงการบงัคบัให้บุคคลท่ีถูกควบคุมตวัหรือคุมขงัตอ้งอยู่

ในสภาพท่ีไม่สามารถใชป้ระสาทความรู้สึกตามธรรมชาติไดเ้ป็นการชัว่คราวหรือถาวร เช่น การ

มองเห็นหรือการไดย้นิ หรือการรับรู้ถึงสถานท่ีอยูแ่ละการผา่นไปของเวลา”11 

 

																																																								
10 ขอ้ 1(2) ปฏิญญาเพื่อคุม้ครองบุคคลทุกคนจากการทรมานและการปฏิบติัหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย ํ่ายี
ศกัด์ิศรี รับรองในท่ีประชุมสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (9 ธนัวาคม 2518) 
11 ชุดของหลกัการเพื่อคุม้ครองบุคคลทุกคนท่ีตกอยูใ่ตก้ารควบคุมตวัหรือการคุมขงัแบบใดแบบหน่ึง รับรองในท่ีประชุมสมชัชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติ, มติท่ี 43/173 (9 ธนัวาคม 2531), เชิงอรรถของ Principle 6 



20. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติยงักาํหนดขอ้ปฏิบติัเพิ่มเติมเก่ียวกบันิยามของการ

ทรมาน และ “การปฏิบติัท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย ํ่ายีศกัด์ิศรี” โดยมีขอ้สังเกตว่าแมจ้ะไม่

กาํหนดนิยามเป็นการเฉพาะ แต่ขอ้ห้ามน้ีก็มีผลบงัคบัใช้ “ไม่เพียงการกระทาํท่ีก่อให้เกิดความ

เจบ็ปวดทางกายเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการกระทาํท่ีก่อใหเ้กิดความทุกขท์รมานทางใจต่อผูเ้สียหาย”12 

 

21. ประการสุดทา้ย จาํเป็นตอ้งเนน้ย ํ้าว่าพนัธกรณีในการป้องกนัการทรมานและการปฏิบติัท่ีโหดร้าย

ตามอนุสัญญาต่อตา้นการทรมาน นั้นรวมการป้องกนัดว้ยมาตรการต่างๆซ่ึงตอ้งประสานเป็น

กระบวนท่ีกระทาํร่วมและเช่ือมโยงกนั13 

 

V. สิทธิด้านการเยยีวยาและการชดเชยสําหรับผู้เสียหายจากการทรมานและการปฏิบัติทีโ่หดร้าย 

 

22. ขอ้บัญญัติโดยชัดแจ้งของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน รวมทั้ งคาํอธิบายท่ีชัดเจนของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเก่ียวกบัขอ้กาํหนดตามกติกา ICCPR ทาํให้เกิด

ความชดัเจนของหนา้ท่ีของรัฐท่ีจะตอ้งห้ามไม่ให้มีการทรมานและการปฏิบติัท่ีโหดร้าย รวมทั้ง

หนา้ท่ีท่ีจะตอ้งป้องกนัและห้ามไม่ให้เกิดการกระทาํเช่นนั้น การประกนัให้มีการสอบสวนตามขอ้

ร้องเรียน หรือแมจ้ะไม่มีขอ้ร้องเรียนก็ตาม แต่หากหน่วยงานมีเหตุผลท่ีทาํให้น่าเช่ือว่าไดมี้การ

กระทาํเช่นนั้นเกิดข้ึนในสถานท่ีใด ๆ หรือเป็นการกระทาํของบุคคลใด ๆ ท่ีอยูภ่ายใตเ้ขตอาํนาจรัฐ

ของตน การนาํตวัผูก้ระทาํความผดิเขา้สู่กระบวนการยติุธรรม และการประกนัใหผู้เ้สียหายสามารถ

เขา้ถึงการเยยีวยาท่ีมีประสิทธิภาพและไดรั้บการชดเชยอยา่งเพียงพอ 

 

23. ในแง่สิทธิท่ีจะไดรั้บการเยยีวยา กฎหมายระหว่างประเทศกาํหนดใหรั้ฐตอ้งจดัใหมี้การเยยีวยาโดย

พลนัและมีประสิทธิภาพ และใหมี้การชดเชยอยา่งรอบดา้นต่อบุคคลท่ีถูกละเมิดสิทธิ14 การเยยีวยา

																																																								
12 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ความเห็นท่ัวไปฉบับท่ี 20, ข้อ 7 (ข้อห้ามต่อการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนๆ ท่ีโหดร้าย ไร้
มนุษยธรรม หรือท่ีย ํา่ยีศักด์ิศรี), 10 มีนาคม 2535, ยอ่หนา้ 5 
13 คณะกรรมการต่อตา้นการทรมาน, ความเห็นท่ัวไปฉบับท่ี 2, การปฏิบัติตามข้อ 2 ของรัฐภาคี, 24 มกราคม 2551, UN Doc. 
CAT/C/GC/2, ยอ่หนา้ 3 



ดงักล่าวตอ้งเป็นไปโดยเปิดเผย ทั้งน้ีเพื่อใหบุ้คคลทุกคนสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยไม่มีการเลือกปฏิบติั 

เพื่อใหก้ารเยยีวยามีประสิทธิภาพ หน่วยงานท่ีมีอาํนาจตอ้งสอบสวนและวินิจฉยัคดีอยา่งเป็นอิสระ

และอยา่งเป็นกลาง ในทุกกรณี การเยยีวยาตอ้งทาํไดใ้นทางปฏิบติัและมีประสิทธิภาพ ไม่คลุมเครือ 

 

(ก) ตอ้งมีประสิทธิภาพ เกิดข้ึนโดยพลนัและเขา้ถึงได ้

 

(ข) ตอ้งเป็นการเยยีวยาท่ีเกิดจากหน่วยงานท่ีเป็นอิสระ 

 

(ค) ผูเ้สียหายควรสามารถเขา้ถึงตวัแทนดา้นกฎหมาย และหากจาํเป็นควรไดรั้บความช่วยเหลือดา้น

กฎหมายโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  

 

(ง) การเยยีวยาตอ้งสามารถส่งผลใหมี้การบรรเทาปัญหา รวมทั้งการชดเชยและการชดใชต่้าง ๆ 

 

(จ) สิทธิท่ีจะไดรั้บการสอบสวนโดยพลนั มีประสิทธิภาพ และเป็นกลาง เป็นส่วนหน่ึงของสิทธิท่ี

จะไดรั้บการเยยีวยา 

 

(ฉ) การเยยีวยาตอ้งเกิดข้ึนอยา่งทนัท่วงทีและปฏิบติัตามไดโ้ดยหน่วยงานท่ีมีอาํนาจ 

 

(ช) การเยยีวยาตอ้งเป็นผลจากกระบวนการศาล กรณีท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีร้ายแรง 

 

																																																																																																																																																																					
14 คณะกรรมการนกันิติศาสตร์สากล, สิทธิท่ีจะได้รับการเยียวยาและการชดเชยกรณีท่ีเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีร้ายแรง: คู่มือสาํหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน 2549 - The Right to a Remedy and to Reparation for Gross Human Rights Violations: a practitioners’ guide, 2006 หลกัการ
และแนวปฏิบติัขั้นพื้นฐานของการเยยีวยาและการชดเชยต่อผูเ้สียหายจากการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศท่ีรุนแรง และ
การละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศท่ีรุนแรง - 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, UN Doc. 
60/147, (2005) 



(ซ) การชดเชยตอ้งไม่จาํกดัเฉพาะท่ีเป็นเงินสินไหมทดแทน แต่ใหร้วมถึงการชดใชใ้หก้ลบัสู่สภาพ

เดิม การทาํใหพ้อใจ การประกนัไม่ใหก้ระทาํผดิซํ้ า การฟ้ืนฟแูละการชดเชยความเสียหายอยา่งอ่ืน15 

 

ก) คดีการทรมานและการปฏิบติัท่ีโหดร้าย 

 

24. สิทธิของผูเ้สียหายท่ีจะไดรั้บการเยียวยาและการชดเชยท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับกรณีท่ีเกิดการ

ทรมานและการปฏิบติัท่ี โหดร้าย ปรากฏอยูใ่นขอ้ 12, 13, 14 และ 16 ของอนุสัญญาต่อตา้นการ

ทรมาน 

 

25. ขอ้บญัญติัขา้งตน้กาํหนดหนา้ท่ีรัฐใหมี้การสอบสวน “โดยพลนัและเป็นกลาง” และอยา่งถ่ีถว้น เม่ือ

มีขอ้ร้องเรียนว่าเกิดการทรมานหรือการปฏิบติัท่ีโหดร้าย หรือแมจ้ะไม่มีขอ้ร้องเรียน แต่เม่ือ

หน่วยงานรัฐมีเหตุท่ีทาํให้น่าเช่ือไดว้่ามีการกระทาํเช่นนั้นเกิดข้ึนในสถานท่ีใด ๆ หรือเป็นการ

กระทาํของบุคคลใด ๆ ท่ีอยูภ่ายใตเ้ขตอาํนาจรัฐของตน ทั้งยงักาํหนดหนา้ท่ีให้มีการเยียวยาชดเชย

ต่างๆ โดยหนา้ท่ีเหล่าน้ีถือวา่เป็นองคป์ระกอบส่วนหน่ึงของขอ้หา้มการทรมานตามท่ีกาํหนดไวใ้น

ขอ้ 7 ประกอบขอ้ 2 ของกติกา ICCPR ซ่ึงกาํหนดพนัธกรณีรัฐไวอ้ยา่งกวา้งใหมี้ “การเยยีวยาท่ีมี

ประสิทธิภาพ” เม่ือเกิดการละเมิดสิทธิตามท่ีกาํหนดไวใ้นกติกาน้ี และแมว้่าผูถู้กกล่าวหาจะเป็น

เจา้หนา้ท่ีรัฐกต็าม  

 

26. สิทธิท่ีจะไดรั้บการเยียวยาอนัเน่ืองมาจากการทรมานและการปฏิบติัท่ีโหดร้าย เป็นองคป์ระกอบ

ส่วนหน่ึงของขอ้ห้ามการทรมานและเป็นส่ิงท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงงดเวน้ไดต้ามกติกา ICCPR และ

อนุสัญญาต่อตา้นการทรมาน โดยมีผลบงัคบัใช้ต่อผูเ้สียหายทุกคนโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ16 

นอกจากนั้น คณะกรรมการต่อตา้นการทรมานไดเ้น้นย ํ้าเม่ือเร็ว ๆ น้ีว่า สิทธิของผูเ้สียหายท่ีจะ

																																																								
15 หลกัการและแนวปฏิบติัขั้นพื้นฐานของการเยยีวยาและการชดเชยต่อผูเ้สียหายจากการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศท่ี
รุนแรง และการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศท่ีรุนแรง, UN Doc. 60/147, (2005), ขอ้ 19-23 
16ICCPR, ขอ้ 2; อนุสญัญาต่อตา้นการทรมาน ขอ้ 2 



ไดรั้บการเยียวยายงัมีผลบงัคบัใชไ้ม่ว่าจะมีการระบุตวั จบักุม ฟ้องคดีหรือตดัสินลงโทษผูก้ระทาํ

ความผดิหรือไม่กต็าม17 

 

27. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนขยายความว่า พนัธกรณีท่ีจะตอ้งประกนัใหมี้การเยยีวยามีผลบงัคบัใช้

ในทุกสถานการณ์ แมใ้นช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน18 นอกจากนั้น การท่ีรัฐลม้เหลวใหมี้การเยยีวยาท่ีมี

ประสิทธิภาพ โดยตวัของมนัเองอาจถือเป็นการละเมิดกติกา ICCPR อีกกรรมหน่ึง19 

 

ข) หนา้ท่ีในการสอบสวน 

 

28. เม่ือมีขอ้กล่าวหาว่ามีการทรมาน สิทธิเยียวยาประการหน่ึงของผูเ้สียหายคือ  สิทธิท่ีจะไดรั้บการ

สอบสวน “โดยพลนัและเป็นกลาง”20 การท่ีรัฐไม่สามารถสอบสวนตามขอ้กล่าวหาว่ามีการทรมาน

หรือการปฏิบติัท่ีโหดร้าย ถือเป็นการละเมิดสิทธิท่ีจะไดรั้บการเยยีวยาท่ีมีประสิทธิภาพ และสิทธิท่ี

จะไม่ถูกทรมานหรือได้รับการปฏิบติัท่ีโหดร้าย21 ดังท่ีตั้งขอ้สังเกต สิทธิดงักล่าวดาํรงอยู่ไม่ว่า

ผูเ้สียหายจะยืน่ขอ้ร้องเรียนหรือไม่กต็าม22 

 

29. การสอบสวนควรเกิดข้ึนในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการท่ีปรากฏในพิธีสารอิสตนับูล (Istanbul 

Protocol) ซ่ึงกาํหนดเป็นการเฉพาะถึงองคป์ระกอบของการสอบสวนท่ีเป็นผลเม่ือเกิดการทรมาน
																																																								
17 คณะกรรมการต่อตา้นการทรมาน, ความเห็นท่ัวไปฉบับท่ี 3, การปฏิบัติตามข้อ 14 ของรัฐภาคี, 19 พฤศจิกายน 2555, UN Doc. 
CAT/C/GC/3, ยอ่หนา้ 3 
18 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ความเห็นท่ัวไปฉบับท่ี 29: ข้อ 4: การเล่ียงพันธกรณีในสถานการณ์ฉุกเฉิน - Derogations during a State 
of Emergency, 31 สิงหาคม 2544, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, ยอ่หนา้ 14 
19คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ความเห็นท่ัวไปฉบับท่ี 31 [80], คุณลักษณะของพันธกรณีตามกฎหมายโดยท่ัวไปท่ีมีผลบังคับใช้ต่อรัฐ
ภาคีของกติกา - คุณลักษณะของพันธกรณีตามกฎหมายโดยท่ัวไปท่ีมีผลบังคับใช้ต่อรัฐภาคีของกติกา, 26 พฤษภาคม 
2547, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, ยอ่หนา้ 15 
20 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ความเห็นท่ัวไปฉบับท่ี 31 [80], คุณลักษณะของพันธกรณีตามกฎหมายโดยท่ัวไปท่ีมีผลบังคับใช้ต่อรัฐ
ภาคีของกติกา, 26 พฤษภาคม 2547, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, ยอ่หนา้ 15-16; CAT, ขอ้ 12; ICCPR, ขอ้ 2 
21 โปรดดู อยา่งเช่น  Avadanov v Azerbaijan, HRC, UN Doc. CCPR/C/100/D/1633/2007 (2010) §9.3-9.5; Aydin v Turkey (23178/94), 
European Court Grand Chamber (1997) §103 
22 คณะกรรมการต่อตา้นการทรมาน, ความเห็นท่ัวไปฉบับท่ี 3, การปฏิบัติตามข้อ 14 ของรัฐภาคี, 19 พฤศจิกายน 2555, UN Doc. 
CAT/C/GC/3, ยอ่หนา้ 27 



หรือการปฏิบติัท่ีโหดร้าย โดยมีการขยายความว่า “หลกัการพื้นฐานของการสอบสวนท่ีเป็นไปได้

เม่ือเกิดเหตุการณ์ทรมาน ได้แก่ ทักษะความสามารถ ความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ ความ

ทนัท่วงที และความละเอียดรอบคอบ”23 

 

30. พิธีสารอิสตนับูล ยงัระบุถึงหลกัการพิเศษสามประการท่ีเก่ียวกบัการสอบสวนการทรมาน ไดแ้ก่ 

(1) การอธิบายขอ้เทจ็จริงใหช้ดัเจน และการกาํหนดความรับผดิต่อผูเ้สียหาย (2) การหามาตรการใน

การป้องกนัไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดงักล่าวข้ึนอีก และ (3) การสนบัสนุนในการฟ้องร้องดาํเนินคดี24 

โดยควรมีความระมดัระวงัเป็นพิเศษในการสอบขอ้มูลจากพยาน การรวบรวมวตัถุพยาน และการ

ตรวจร่างกายและการตรวจสอบดา้นจิตใจ ทั้งน้ีเพื่อบนัทึกขอ้มูลอยา่งเหมาะสมเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึน และใหน้าํตวัผูก้ระทาํความผดิมาลงโทษ25 

 

31. นอกจากหนา้ท่ีในการสอบสวน หน่วยงานต่าง ๆ ยงัตอ้งประกนัใหมี้การชดเชยในรูปแบบอ่ืน ๆ ต่อ

ผูเ้สียหายจากการทรมานและการปฏิบติัท่ีโหดร้าย รวมทั้งค่าชดเชยและการฟ้ืนฟ ู

 

VI. ความเห็นทางกฎหมายเสนอเพือ่พจิารณา  

 

32. ในกรณีท่ีภายหลงัการไต่สวนอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นกลาง หากศาลพบว่านายฮาซนั อูเซ็งได้

ถูกทรมานหรือไดรั้บการปฏิบติัท่ีโหดร้าย นายฮาซันย่อมมีสิทธิไดรั้บการเยียวยาและการชดเชย

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศดงัท่ีอธิบายขา้งตน้ โดยนายฮาซันมี

สิทธิท่ีจะไดรั้บการเยยีวยา โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงกรณีท่ีศาลอาจมีคาํวินิจฉยัวา่ การระงบัและส้ินสุดลง

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 รวมทั้งมาตรา 32 นั้นส่งผลให้ไม่อาจมีการ

เยยีวยาและการชดเชยตามรัฐธรรมนูญได ้ 

																																																								
23 พิธีสารอิสตันบูล:คู่มือการสืบสวนสอบสวนและบันทึกข้อมลูหลกัฐานอย่างมีประสิทธิภาพกรณีการทรมาน และการปฏิบัติหรือการ
ลงโทษอ่ืน ๆ ท่ีโหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือยํา่ยีศักด์ิศรี , เสนอต่อสาํนกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ, 9 สิงหาคม 2542, 
ยอ่หนา้ 74 
24 อา้งแลว้, ยอ่หนา้ 78 
25 อา้งแลว้, ยอ่หนา้ 83, 99, 102-106 


