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1. บทนาและเนื้ อหาสรุป
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547 ผูก้ ่อความไม่สงบได้บุกเข้าไปในค่ายทหารในจังหวัดนราธิวาส และ
ปล้นสะดมปื นไปหลายร้อยกระบอกและสังหารทหารไปสีน่ าย การโจมตีครัง้ นี้เป็ นสัญญาณถึงการ
กลับมาอีกครัง้ ของความรุนแรงในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ ในรอบศตวรรษทีผ่ ่านมามีเหตุการณ์
ความรุนแรงปะทุขน้ึ เป็ นช่วง ๆ ความรุนแรงในภาคใต้ของไทยสะท้อนถึงการถูกริดลอนสิทธิของ
ประชาชนในพืน้ ทีม่ าเป็ นเวลานาน โดยคนส่วนใหญ่ในพืน้ ทีม่ เี ชือ้ สายมาเลย์ พูดภาษามลายู และนับถือ
ศาสนาอิสลาม พืน้ ทีด่ งั กล่าวจัดว่าเป็ นพืน้ ทีย่ ากจนทีส่ ดุ และได้รบั การพัฒนาน้อยทีส่ ดุ แห่งหนึ่งของ
ประเทศไทย ประชาชนในพืน้ ทีม่ คี วามไม่พอใจมาอย่างยาวนานต่อความพยายามของรัฐบาลไทยและคน
ส่วนใหญ่ซง่ึ เป็ นชาวพุทธทีพ่ ยายามกลืนวัฒนธรรมในพืน้ ที่ การเติบโตของอุดมการณ์ศาสนาทีย่ ดึ
ั บนั นี้
แนวทางรุนแรงในภูมภิ าคนี้ยงั มีสว่ นเกือ้ หนุนการเกิดกลุ่มก่อความไม่สงบทีเ่ คลื่อนไหวอยู่ในปจจุ
ด้วย
ล่วงเข้ามาปีทห่ี กนับจากวันนัน้ ความรุนแรงและปฏิบตั กิ ารปราบปรามการก่อการร้ายรอบใหม่น้ี
เต็มไปด้วยการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยน้ามือของทัง้ สองฝา่ ยอย่างกว้างขวางและมากครัง้ ขึน้ เรือ่ ยๆ
ั บนั ความรุนแรงรอบนี้สง่ ผลให้มผี เู้ สียชีวติ อย่างน้อย 3,500 คน โดยจานวนผูเ้ สียชีวติ ในแต่ละ
จนถึงปจจุ
ปี เพิม่ ขึน้ จนถึงอย่างน้อยในปี 25501 ในเดือนมีนาคม 2551 สถิตอิ ย่างเป็ นทางการชีว้ า่ ร้อยละ 66 ของผู้
ทีถ่ ูกสังหารในภาคใต้นบั แต่ปี 2547 เป็ นพลเรือน และกว่าครึง่ หนึ่งของผูเ้ สียชีวติ เป็ นชาวมุสลิม กอง
กาลังฝา่ ยต่อต้านรัฐบาลได้ปฏิบตั กิ ารอย่างโหดร้าย นับแต่ปี 2548 ผูก้ ่อความไม่สงบได้ระเบิดอาคาร
สถานทีข่ องพลเรือน ตัดศีรษะผูค้ น ขับรถกราดยิงใส่เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยความมันคงและพลเรื
่
อนทัง้ ทีเ่ ป็ นพุทธ
และมุสลิม รวมทัง้ ข้าราชการในพืน้ ทีซ่ ง่ึ ถูกมองว่าร่วมมือกับรัฐ ผูก้ ่อความไม่สงบพุง่ เป้าโจมตีโรงเรียน
และครูของรัฐ และพยายามขูข่ วัญให้ชาวพุทธในพืน้ ทีห่ นีออกไป การกระทาเช่นนัน้ ถือเป็ นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง
รัฐบาลไทยมีสทิ ธิและหน้าทีค่ มุ้ ครองพลเมืองให้ปลอดจากการละเมิดสิทธิเหล่านี้ แต่การตอบโต้
อย่างหนักหน่วงของรัฐบาล โดยมีการตรึงกาลังถึงร้อยละ 45 ของกาลังทหารทัง้ หมดไว้ในภาคใต้ ส่งผล
ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางและสร้างความแปลกแยกให้กบั ประชาชนในพืน้ ที่
รายงานชิน้ นี้มุ่งกล่าวถึงการใช้วธิ กี ารทรมานและการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้ายของเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยความมันคงของ
่
รัฐ ในระหว่างเดือนมีนาคม 2550 - พฤษภาคม 2551 ในสีจ่ งั หวัดซึง่ ประชาชนส่วนใหญ่เป็ นชาวมุสลิม
และได้รบั ผลกระทบจากการก่อการร้ายได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปตั ตานี ยะลา และสงขลา งานวิจยั ของ
แอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลในพืน้ ทีพ่ บว่าเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยความมันคงของไทยได้
่
ใช้การทรมาน และการ
ปฏิบตั หิ รือการลงโทษอื่นทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย่ายีศกั ดิศรี
์ อย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ได้ขอ้ มูล มีการ
บังคับให้รบั สารภาพเพื่อชดเชยข้อบกพร่องในการข่าวและการรวบรวมพยานหลักฐาน และการข่มขูผ่ ูถ้ ูก
ควบคุมตัวและชุมชนของพวกเขาให้ยตุ หิ รือถอนความสนับสนุนทีม่ ใี ห้กลุ่มก่อการร้าย ในหลาย
กรณีศกึ ษาทีร่ วบรวมโดยแอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนล เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยความมันคงทรมานผู
่
ถ้ ูกควบคุมตัว
จนเสียชีวติ
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ชาวมุสลิมในพืน้ ทีท่ างภาคใต้หลายคนให้ขอ้ มูลกับแอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลว่า พวกเขาหรือ
เหยื่อรายอื่นได้ถูกควบคุมตัวโดยกองกาลังผสมระหว่างทหาร-ตารวจจานวนตัง้ แต่ประมาณ 20 ถึง300
นายในตอนเช้ามืด หลังจากทีม่ กี ารประกาศ “ยุทธการพิทกั ษ์ชายแดนใต้” เมื่อเดือนมิถุนายน 2550 แผน
ดังกล่าวกาหนดให้มกี ารจับกุมผูต้ อ้ งสงสัยจานวนมากโดยอาศัยอานาจในการควบคุมตัวบุคคลเพื่อเป็ น
การป้องกันเหตุ ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึกและพระราชกาหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ผูร้ อดชีวติ จากการทรมานและคนอื่นๆ ได้เล่าถึงบรรยากาศแห่งความ
กลัวทีว่ ธิ กี ารเช่นนี้ และการทรมานและการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้ายทีเ่ กิดขึน้ ตามมาในบางครัง้ ได้ก่อขึน้ ใน
หมู่บา้ นของตน เหยื่อบางคนทีใ่ ห้ขอ้ มูลกับแอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลมีอาการเจ็บจาฝงั ใจชัดเจนจาก
การปฏิบตั ทิ ไ่ี ด้รบั ผูท้ ถ่ี ูกทรมานคนหนึ่ง ซึง่ ต้องสูญเสียเพื่อนไปจากการทรมาน ระบุว่า “สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับ
เราเป็ นสิง่ ทีจ่ ะหลอกหลอนเราไปตลอดชีวติ ” ผูห้ ญิงคนหนึ่งซึง่ ถูกทาร้ายทัง้ ทางกายและทางใจระหว่าง
การคุมขัง ได้แต่บอกเล่าอย่างอ้อมๆ ถึงการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้ายซึง่ เกิดขึน้ กับลูกชายวัยเยาว์ทถ่ี ูกคุมขัง
พร้อมกับเธอ ส่วนคนอื่นๆ ทีม่ เี พื่อนหรือญาติทย่ี งั ถูกคุมขังอยูห่ รือได้สารภาพว่ากระทาผิดเพราะทนการ
ทรมานไม่ไหวและถูกคุมขังในเรือนจา ให้ขอ้ มูลกับแอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลด้วยความกังวลและความ
โกรธ
รายงานเกีย่ วกับการทรมานและการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้ายทีก่ ระทาต่อบุคคลและครอบครัวในภาคใต้
เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ยะสาคัญระหว่างกลางปี 2550 ถึงกลางปี 2551 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 นายแพทย์
แวมาฮาดี แวดาโอะ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร (พรรคเพื่อแผ่นดิน) จากจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวในสภา
ว่า ชาวมุสลิมภาคใต้ได้รอ้ งเรียนตัง้ แต่ตน้ ปี ว่าพวกเขาถูกทรมานระหว่างถูกคุมขัง2 ในเดือนเมษายน 2551
ศูนย์ทนายความมุสลิมในจังหวัดยะลาระบุว่าศูนย์ฯได้รบั การรายงานเกีย่ วกับการทรมาน 77 กรณีนบั แต่
เดือนมิถุนายน 25503 ส่วนคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการรณรงค์ต่อต้านการทรมาน คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ซึง่ ตัง้ ขึน้ เมื่อปี 2550 ได้รบั เรื่องร้องเรียนและสืบสวนกรณีการทรมานในภาคใต้จนถึง
เดือนมิถุนายน 2551 จานวน 14 กรณี4 ข้อมูลในข้อร้องเรียนและรายงานเหล่านี้สอดคล้องกับข้อมูลที่แอม
เนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลได้รบั จากงานวิจยั ภาคสนาม และสะท้อนให้เห็นการละเมิดการห้ามกระทาการ
ทรมานและการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้ายอย่างอื่น ซึง่ เป็ นข้อห้ามทีเ่ ด็ดขาดและเป็ นสากล
แอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลไม่ได้รบั ข้อมูลทีย่ นื ยันแน่ชดั ว่าการทรมานหรือการปฏิบตั ทิ ่ี
โหดร้ายทีเ่ กิดขึน้ เป็ นการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือโดยวาจาของกองกาลังฝา่ ย
ความมันคง
่ นอกจากนัน้ กองทัพและรัฐบาลไทยในหลายๆระดับก็มกี ารประณามการทรมานอย่าง
สม่าเสมอ ทัง้ ทีเ่ ป็ นการประณามต่อสาธารณะและในการสนทนากับเจ้าหน้าทีข่ องแอมเนสตีอ้ นิ เตอร์
เนชันแนล มีการพัฒนาเชิงบวกเช่นการออกข้อบังคับทีต่ คี วามพรก.สถานการณ์ฉุกเฉินทีบ่ งั คับใช้อยู่ใน
ภาคใต้ว่าห้ามไม่ให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างโหดร้ายต่อผูถ้ ูกคุมขัง และกองกาลังฝา่ ยความมันคงหลายหน่
่
วยใน
พืน้ ทีก่ ม็ แี นวปฏิบตั ภิ ายในองค์กรทีห่ า้ มการทรมาน (โดยมีการกาหนดบทลงโทษ) และ/หรือได้รบั การ
อบรมด้านสิทธิมนุษยชนก่อนจะถูกส่งตัวไปประจาการ
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อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ในทีอ่ ่นื ๆ ทัวโลกของแอมเนสตี
่
อ้ นิ เตอร์เนชันแนล รัฐต่าง ๆ
ซึง่ กระทาการทรมานและการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้าย มักไม่กระทาการเช่นนัน้ ในรูปแบบทีเ่ ป็ นทางการหรืออยู่ใน
ระบบปกติ และการทรมานก็มกั จะเกิดขึน้ ไปควบคู่กบั การแสดงจุดยืนประณามการทรมานและการสังห้
่ าม
อย่างเป็ นทางการ ประเทศไทยยังไม่ได้ออกกฎหมายซึง่ กาหนดให้การทรมานเป็ นฐานความผิดทาง
อาญา หรือกฎหมายทีบ่ งั คับใช้บทบัญญัตติ ่าง ๆ ของอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานของสหประชาชาติใน
ส่วนทีย่ งั ไม่มกี ฎหมายในประเทศรับรอง5 นอกจากนี้ยงั มีมาตราหนึ่งของพรก.สถานการณ์ฉุกเฉินที่
บัญญัตถิ งึ สถานการณ์ต่างๆ ทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ก่ี ระทาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการทรมานไม่ตอ้ งรับผิด
ั บนั ตามข้อมูลทีแ่ อมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลมีอยู่ ยังไม่มกี ารดาเนินคดีต่อเจ้าหน้าทีใ่ นข้อหา
จนถึงปจจุ
การทรมานหรือการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้ายได้จนสาเร็จเลย แม้วา่ ทีผ่ ่านมาจะมีรายงาน ข้อร้องเรียน และการ
สืบสวนสอบสวนหาผูก้ ระทาผิดอย่างเป็ นทางการเป็ นจานวนมากก็ตาม
แอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลสังเกตเห็นการพัฒนาในเชิงบวกข้างต้นในเรื่องนโยบาย แนว
ปฏิบตั ิ และการอบรมทีเ่ กิดขึน้ แต่จากข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทาให้เชื่อว่ากองกาลังฝา่ ยความมันคงของไทยกระท
่
า
การทรมานและการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้ายในภาคใต้อย่างเป็ นระบบ และทางองค์กรได้บนั ทึกกรณีการทรมาน
และการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้าย (ก) ในสีจ่ งั หวัดทีเ่ กีย่ วข้อง (ข) ทีก่ ระทาโดยทัง้ หน่วยงานตารวจและทหาร (ค)
ทัง้ ในสถานควบคุมตัวอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ และ (ง) ทีม่ กั เกิดขึน้ ในช่วงสามวันแรกของ
การคุมขัง ปจั จัยต่าง ๆ เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าการทรมานและการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้ายเกิดขึน้ อย่างเป็ น
ระบบ
เมื่อใดที่ถอื ว่าเป็ นการทรมาน “อย่างเป็ นระบบ” ?
ข้อ 20 ของอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานฯ ให้อานาจคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน
ใน “การตรวจสอบ” เมื่อได้รบั “ข้อมูลที่เชื่อถือได้ ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีสิ่งบ่งชี้อนั ควรเชื่อได้
ว่ากาลังมีการทรมานอย่างเป็ นระบบในอาณาเขตของรัฐภาคี” คณะกรรมการฯ จึงได้กาหนด
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิ นว่าการทรมานนัน้ เป็ นการทรมานอย่างเป็ นระบบหรือไม่ ดังนี้
“คณะกรรมการฯ เห็นว่าการทรมานอย่างเป็ นระบบเกิดขึน้ เมื่อมีขอ้ มูลชัดเจนว่ากรณีการ
ทรมานทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ไม่ได้เกิดขึน้ โดยบังเอิญในสถานทีห่ นึ่งหรือเวลาหนึ่ง หากเกิดขึน้ เป็ นนิจ เกิดขึน้ อย่าง
กว้างขวาง และเกิดขึน้ อย่างจงใจอย่างน้อยในพืน้ ทีท่ ก่ี ว้างขวางพอสมควรในประเทศนัน้ การทรมานอาจ
มีลกั ษณะทีเ่ กิดขึน้ อย่างเป็ นระบบได้ โดยไม่ได้เกิดจากความตัง้ ใจโดยตรงของรัฐบาลก็ได้ แต่อาจเป็ นผล
ั ยต่างๆ ซึง่ รัฐบาลไม่สามารถควบคุมได้ และการทีม่ กี ารทรมานอยู่อาจจะชีใ้ ห้เห็นถึงช่องว่าง
มาจากปจจั
ระหว่างนโยบายทีก่ าหนดโดยรัฐบาลกลางกับการปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าทีใ่ นท้องถิน่ กรอบกฎหมายทีไ่ ม่
เพียงพอทีใ่ นทางปฏิบตั แิ ล้วเปิ ดโอกาสให้มกี ารทรมาน ก็อาจช่วยส่งเสริมให้เกิดการทรมานอย่างเป็ น
ระบบได้”6
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ข้อมูลในรายงานฉบับนี้แสดงให้เห็นว่า กองกาลังฝา่ ยความมันคงในภาคใต้
่
ของไทยกระทาการ
ทรมานอย่างเป็ นระบบ ตามความหมายทีน่ ิยามในอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานฯ ไม่ใช่ว่าผูถ้ ูกควบคุม
ตัวทุกคนจะถูกปฏิบตั อิ ย่างโหดร้าย และทัง้ หน่วยงานความมันคงและนั
่
กเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนใน
ท้องถิน่ ก็ระบุว่า การปฏิบตั เิ ช่นนี้ได้ลดลงเล็กน้อยนับแต่มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลอย่างกว้างขวางเกีย่ วกับการ
เสียชีวติ ของผูท้ ถ่ี ูกควบคุมตัวรายหนึ่ง ทีค่ าดว่าจะเป็ นผลจากการทรมาน เมื่อเดือนมีนาคม 2551
อย่างไรก็ตาม การทรมานและการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้ายอย่างอื่นยังคงเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ บ่อยครัง้ และกว้างขวาง
ทัง้ ในแง่ภมู ศิ าสตร์และในหมู่กองกาลังฝา่ ยความมันคงหน่
่
วยต่างๆ จนไม่อาจยอมรับการปดั ปฏิเสธว่า
เป็ นการกระทาของเจ้าหน้าทีช่ นั ้ ผูน้ ้อยทีป่ ระพฤติผดิ เพียงบางคน หรือเป็ นกรณีทเ่ี กิดขึน้ เพียงนานๆ ครัง้
ได้เลย
รายงานฉบับนี้เขียนขึน้ จากคาให้การเกีย่ วกับการปฏิบตั ใิ นระหว่างการคุมขังบุคคล 34 คน โดย
แอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลได้สมั ภาษณ์เหยื่อของการทรมานโดยตรง 13 คน และมีโอกาสพูดคุยกับ
ญาติและ/หรือพยานผูร้ เู้ ห็นการทรมานหรือการปฏิบตั อิ ย่างโหดร้ายต่อบุคคลอื่น โดยมีสร่ี ายทีเ่ สียชีวติ
จากการทรมานในระหว่างถูกคุมขัง ข้อมูลชัน้ ปฐมภูมนิ ้เี ป็ นข้อมูลทีแ่ อมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลได้รบั ใน
เดือนมิถุนายน 2551 ในจังหวัดนราธิวาส ปตั ตานี สงขลา และยะลา และมีการเดินทางไปพบกับ
เจ้าหน้าทีร่ ฐั บาลไทยและเจ้าหน้าทีท่ หารทัง้ ทีภ่ าคใต้และกรุงเทพฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2551 เหยื่อ
ทัง้ หมดเป็ นชาวมุสลิม มีอยู่คนเดียวทีเ่ ป็ นผูห้ ญิง ในจานวนนี้มอี ยู่ 20 คนทีม่ อี ายุต่ากว่า 30 ปี ทีม่ อี ายุ
น้อยสุดเป็ นเด็กผูช้ ายอายุหกขวบ ทีอ่ ายุมากสุดอายุ 46 ปี
ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย แอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลจึงปกปิ ดชื่อและข้อมูลส่วนบุคคล
เกือบทัง้ หมด (รวมทัง้ อายุและสถานภาพของครอบครัว) รวมทัง้ ข้อมูลเกีย่ วกับหมู่บา้ น ตาบล และอาเภอ
และรายละเอียดเกีย่ วกับวันทีจ่ บั กุมและคุมขังผูเ้ สียหาย สมาชิกในครอบครัว และพยาน และด้วยเหตุผล
ด้านความปลอดภัยอีกเช่นกัน รายงานฉบับนี้ได้ปกปิ ดข้อมูลเกีย่ วกับสถานทีท่ ผ่ี ถู้ ูกคุมขังถูกนาตัวไปทัง้
ก่อนหน้าและหลังจากถูกทรมาน ทัง้ ปกปิ ดข้อมูลว่ามีผใู้ ดไปเยีย่ มระหว่างถูกคุมขังหรือไม่ ยังถูกคุมขัง
หรือได้รบั การปล่อยตัวแล้ว หรือได้มกี ารสารภาพว่ากระทาผิดหรือไม่ มีเหยื่อการทรมานอย่างน้อย 19
คนทีถ่ ูกผูจ้ บั กุมบอกให้รบั สารภาพ และมีอยูแ่ ปดคนทีก่ ระทาตาม และในเวลาต่อมามีการตัดสินลงโทษ
หลายคนบนฐานคาสารภาพนัน้ และถูกตัดสินจาคุก
แอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลเห็นว่าการทรมานและการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้ายทีเ่ ป็ นระบบในภาคใต้
เป็ นผลโดยจากบทบัญญัตติ ่างๆ ของกฎอัยการศึกและพรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน ทีม่ กี ารบังคับใช้ในพืน้ ที่
ข้อกฎหมายเหล่านี้เอือ้ ให้เกิดการทรมานโดยสร้างสภาพเงื่อนไขทีท่ าให้ผบู้ งั คับบัญชาไม่สามารถตรวจ
พบการทรมานได้ในช่วงเวลาอันสัน้ ทัง้ ยังมีเงื่อนไขงดเว้นการดาเนินคดีเจ้าหน้าทีท่ ก่ี ระทาผิด อนุญาตให้
มี หรือปฏิเสธทีจ่ ะดาเนินการลงโทษการละเมิดสิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ การทรมานและการปฏิบตั ิ
ทีโ่ หดร้าย สภาพเงื่อนไขทีท่ าให้เกิดการทรมานและการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้าย ได้แก่ ระยะเวลาการคุมขังก่อน
ตัง้ ข้อกล่าวหาทีย่ าวนาน การไม่นาตัวผูถ้ ูกควบคุมตัวไปปรากฏตัวทีศ่ าลต่อหน้าผูพ้ พิ ากษา การทีไ่ ม่
สามารถอุทรณ์ได้ในเรื่องการออกหมายจับและการขออนุญาตขยายระยะเวลาควบคุมตัว การปฏิเสธคา
ขอเยีย่ มผูถ้ ูกควบคุมตัว การใช้คุกลับ และการขาดการตรวจสอบสถานควบคุมตัวอย่างสม่าเสมอ ปลอด
จากการจากัดควบคุม และอย่างเป็ นอิสระ
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ปญั หาสาคัญอย่างหนึ่งก็คอื การควบคุมบุคคลในคุกลับ ซึง่ ทาให้เกิดความเสีย่ งทีจ่ ะถูกละเมิด
สิทธิมากขึน้ โดยเฉพาะในช่วงแรก ๆ ของการถูกควบคุมตัว ฝา่ ยความมันคงของไทยยอมรั
่
บว่ามีสถาน
ควบคุมตัวอย่างเป็ นทางการทีใ่ ช้ควบคุมผูต้ อ้ งสงสัยในการก่อความไม่สงบในภาคใต้เพียงสองแห่ง คือ
ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปตั ตานี และศูนย์ปฏิบตั กิ ารสานักงานตารวจแห่งชาติสว่ นหน้า (ศปก.ตร.
สน.) ในจังหวัดยะลา7 แต่มรี ายงานระบุว่ามีสถานควบคุมตัวอย่างไม่เป็ นทางการอีกอย่างน้อย 21 แห่ง
โดย 11 แห่งเป็ นทีก่ กั ขังหรือเป็นทีท่ เ่ี คยกักขังผูถ้ ูกควบคุมตัว (หรือพยานหรือญาติ) ทีแ่ อมเนสตีอ้ นิ เตอร์
เนชันแนลสัมภาษณ์ ทางองค์กรฯได้รบั รายงานจานวนมากเกีย่ วกับการทรมานและการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้าย
ั
ทีค่ ่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปตตานี
ซึง่ แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าทีข่ องไทยต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษใน
การยุตกิ ารกระทาอันละเมิดสิทธิซง่ึ เกิดขึน้ ทีค่ ่ายทหารแห่งนี้
แอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลได้รบั ข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ว่ามีสถานควบคุมตัวอย่างไม่เป็ นทางการใน
ทีต่ ่าง ๆ ดังนี้ ค่ายปิ เหล็ง ค่ายฉก.วัดสวนธรรม (จนถึงกลางปี 2551) ค่ายจุฬาภรณ์ สถานีตารวจภูธรรือ
ั
เสาะ ในจังหวัดนราธิวาส ฉก.ปตตานี
24 วัดช้างให้ หน่วยทหารทีป่ ะการือซง ค่ายเขือ่ นบางลาง ศูนย์
ปฏิบตั กิ ารสานักงานตารวจแห่งชาติสว่ นหน้า (ศปก.ตร.สน.) ค่ายวัดหลักเมือง สถานีตารวจภูธรหนองจิก
ั
ในจังหวัดปตตานี
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 9 ฉก.11 ค่ายทหารพรานเขือ่ นบางลาง ค่ายฉก. 39 (นับ
แต่กลางปี 2551) ค่ายทหารพราน 41 ในจังหวัดยะลา ค่ายรัตนพล หน่วยเฉพาะกิจตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 43 ในจังหวัดสงขลา ค่ายเขตอุดมศักดิในจั
์ งหวัดชุมพร ค่ายรัตนรังสรรค์ในจังหวัดระนอง
และค่ายวิภาวดีรงั สิตในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลเรียกร้องให้รฐั บาลไทยจัดการดูแลโดยทันทีให้กองกาลังของตนยุติ
การทรมานหรือการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้ายไม่วา่ จะในสภาพเงื่อนไขใด ๆ ก็ตาม รวมถึงในกรณีทเ่ี ป็ นปฏิบตั กิ าร
ปราบปรามการก่อความไม่สงบในภาคใต้ดว้ ย โดยเฉพาะอย่างยิง่ แอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลเรียกร้อง
หน่วยงานของไทยให้
- ปิ ดสถานควบคุมตัวอย่างไม่เป็นทางการทุกแห่งโดยทันที และแก้ไขมาตรา 12 ของพระราช
กาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อให้มขี อ้ กาหนดอย่างชัดเจนทีห่ า้ มการ
คุมขังแบบลับและไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- แก้ไขพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อให้มี
ข้อกาหนดอย่างชัดเจนทีอ่ นุญาตให้สมาชิกในครอบครัว ทนายความ และบุคลากรทางการแพทย์
สามารถเข้าถึงตัวผูถ้ ูกควบคุมตัวได้ทนั ทีหลังการควบคุมตัว และอนุญาตให้มกี ารเข้าเยีย่ มเช่นนัน้
- แก้ไขมาตรา 17 ของพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
เพื่อยกเลิกการให้ความคุม้ ครองเจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ ทาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในระหว่างการปฏิบตั หิ น้าที่ โดย
ให้มกี ารฟ้องร้องดาเนินคดีผถู้ ูกกล่าวหาว่ากระทาการทรมานและการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้ายทุกคน
ในส่วนสรุปของรายงานมีขอ้ เสนอแนะอย่างละเอียดมากกว่านี้
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2. ความเป็ นมา
2.1 จังหวัดภาคใต้ของไทย
ั
รัฐสุลต่านปตั ตานีซง่ึ ครอบคลุมจังหวัดปตตานี
นราธิวาส ยะลา และบางส่วนของจังหวัดสงขลา
ในปจั จุบนั ได้ถูกผนวกเป็ นส่วนหนึ่งของประเทศไทย (หรือราชอาณาจักรสยามในขณะนัน้ ) ในปี 2452
หลังมีการตกลงสนธิสญ
ั ญากับจักรวรรดิองั กฤษ ประมาณร้อยละ 80 ของประชากร 1.7 ล้านคนในพืน้ ทีน่ ้ี
เป็ นชาวมุสลิมเชือ้ สายมาเลย์ โดยในประเทศไทยมีประชากรทีเ่ ป็ นมุสลิมเพียงร้อยละ 9 (ทัง้ เชือ้ สาย
มาเลย์และอื่น ๆ) ในขณะทีเ่ กือบร้อยละ 85 ของคนไทยเป็ นผูน้ บั ถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ชาว
มาเลย์มุสมิ ในจังหวัดชายแดนใต้พดู ภาษามาลายูซง่ึ เป็ นภาษาถิน่ อันหนึ่งของภาษาบาฮาซ่า และมีภาษา
เขียนคือยะวีซง่ึ ใช้ตวั อักษรอารบิก ตามข้อมูลของผูน้ าชุมชนชาวมุสลิม ชาวมุสลิมมาเลย์จานวนมากไม่
สามารถพูดหรืออ่านภาษาไทยได้แตกฉาน เนื่องจากพูดภาษามาลายูเป็ นภาษาแม่ พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ในสี่
จังหวัดเป็ นชนบท ประกอบด้วยสวนยางพาราและสวนผลไม้ และเป็ นแหล่งอุตสาหกรรมประมงขนาด
ใหญ่ในบริเวณอ่าวไทย
2.2 ลาดับความเป็ นมาของการก่อความไม่สงบและการปราบปรามการก่อความไม่สงบ
นับแต่มกี ารกาหนดเส้นแบ่งพรมแดนภาคใต้ของไทยกับมาเลเซีย (หรือมลายูในขณะนัน้ )
ในช่วงต้นทศวรรษ 1900 พืน้ ทีบ่ ริเวณนี้เต็มไปด้วยการก่อการขบถและการก่อความไม่สงบ ในช่วงปลาย
ทศวรรษ 1970มีกลุม่ ติดอาวุธหลายสิบกลุ่มปฏิบตั กิ ารอยูใ่ นพืน้ ที่ แต่โดยส่วนใหญ่จะเป็ นลักษณะกลุ่ม
อาชญากรรมทัว่ ๆ ไป ในขณะนัน้ กลุ่มก่อความไม่สงบทีใ่ หญ่และทรงอิทธิพลมากสุดในพืน้ ทีค่ อื องค์กร
เพื่อการปลดแอกปตั ตานีหรือพูโล (Pattani United Liberated Organization: PULO) ซึง่ ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อปี
2511 โดยมีเป้าหมายเพื่อสถาปนารัฐอิสลามทีเ่ ป็ นอิสระ
การก่อความไม่สงบและความรุนแรงได้จางไปในช่วงทศวรรษ 1980 เนื่องจากรัฐบาลเปลีย่ น
ยุทธศาสตร์ทใ่ี ช้ในการจัดการกับปญั หา วิธแี ก้ปญั หาทีส่ าคัญเพือ่ ยุตคิ วามขัดแย้งได้แก่การจัดตัง้
หน่วยงานบริหารและหน่วยงานด้านความมันคงที
่
ม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ในภาคใต้ การกระจาย
งบประมาณการพัฒนาเข้าไปในพืน้ ที่ การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชาวมุสลิมมาเลย์ในรัฐบาล และการ
นิรโทษกรรมกลุ่มแบ่งแยกดินแดนทีย่ อมวางอาวุธทัง้ หมด อย่างไรก็ตาม การก่อความไม่สงบก็ไม่เคยถูก
ขจัดออกไปได้โดยสิน้ เชิง
การก่อความไม่สงบในปจั จุบนั ทีเ่ ริม่ ขึน้ ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2547 จึงถือเป็ นการหวนคืนของ
ความขัดแย้งทีด่ าเนินมาหลายทศวรรษระหว่างประชาชนในพืน้ ทีก่ บั รัฐไทย กลุ่มทีน่ าการก่อความไม่สงบ
ในปจั จุบนั คือ กลุ่ม Barisan Revolusi Nasional-Coordinate (BRN-C) และปี กทหารของ BRN-C คือ
Runda Kumpulan Kecil (RKK) ส่วนกลุ่มอื่น ๆ ประกอบด้วยกลุ่มทีแ่ ยกตัวออกมาจากกลุม่ พูโล (พูโล
ใหม่) ขบวนการเบอร์ซาตู กลุ่มมูจาฮีดนี ปตั ตานี ขบวนการมูจาฮีดนี ปตั ตานี กลุ่มนักสูเ้ พื่ออิสรภาพ
ปตั ตานี (Pattani Freedom Fighters) ขบวนการมูจาฮีดนี มุสลิมปตั ตานี และกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อย
ั
แห่งชาติปตตานี
(Pattani Liberation National Front-BNPP) เนื่องจากความแตกต่างและการขาด
เอกภาพของกลุ่มต่าง ๆ เป็ นเหตุให้ผกู้ ่อความไม่สงบไม่เคยเปิ ดเผยให้เห็นโครงสร้างองค์กร แกนนา
หรือความต้องการของกลุ่มตนอย่างเต็มที่ พวกเขาไม่เคยอ้างความรับผิดชอบในการโจมตี และไม่เคย
แสดงท่าทีทจ่ี ะเจรจากับรัฐบาลไทย8
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เมื่อเดือนมกราคม 2547 ได้เกิดการปะทุของการก่อความไม่สงบของมุสลิมในภาคใต้ขน้ึ มาใหม่
ตามด้วยการเพิม่ ปฏิบตั กิ ารปราบปรามผูก้ ่อความไม่สงบโดยรัฐบาลไทยในพืน้ ทีท่ งั ้ หมดหรือบางส่วนของ
ทัง้ สีจ่ งั หวัด ภายหลังการเข้าปล้นอาวุธปื นทีค่ ่ายทหารในจังหวัดนราธิวาส ซึง่ ถือเป็ นการเริม่ ก่อความไม่
ั
สงบรอบใหม่ รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึกในจังหวัดนราธิวาส ปตตานี
ยะลา และ
9
อีกสีอ่ าเภอในจังหวัดสงขลา ในเดือนเมษายน 2547 ผูก้ ่อความไม่สงบได้โจมตีป้อมตารวจ 11 แห่งใน
จังหวัดปตั ตานี สงขลา และยะลา และสังหารเจ้าหน้าทีต่ ารวจห้านาย เจ้าหน้าทีไ่ ด้ยงิ ปื นใส่ผกู้ ่อความไม่
ั
สงบและสังหารพวกเขาไปมากกว่า 100 คน และยังได้บุกเข้าไปในมัสยิดกรือเซะทีจ่ งั หวัดปตตานี
และ
สังหารผูก้ ่อความไม่สงบทัง้ หมด 32 คนทีห่ นีเข้าไปอยูใ่ นมัสยิด
ในเดือนตุลาคม 2547 หลังจากการจับกุมผูต้ อ้ งสงสัยหกรายทีถ่ กู กล่าวหาว่าจัดหาอาวุธให้กบั
กลุ่มผูก้ ่อความไม่สงบทีห่ มู่บา้ นแห่งหนึ่งในอาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ชาวบ้านคนอื่น ๆ ได้มา
ชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้มกี ารปล่อยตัวผูถ้ ูกจับกุมทีห่ น้าสถานีตารวจซึง่ กักขังตัวพวกเขาไว้ ทหารได้
สนธิกาลังกับตารวจ มีการยิงแก๊สน้าตา ฉีดน้า และยิงปื นใส่ฝงู ชน เป็ นเหตุให้มผี เู้ สียชีวติ เจ็ดคนในทีเ่ กิด
เหตุ มีการจับกุมผูป้ ระท้วงหลายร้อยคนและบังคับให้พวกเขานอนซ้อนกันทีด่ า้ นหลังของรถบรรทุก เป็ น
เหตุให้มผี เู้ สียชีวติ 78 คนเนื่องจากกดทับกันและขาดอากาศหายใจท่ามกลางความร้อน มีการตัง้ ข้อหา
กับผูท้ ถ่ี ูกกล่าวหาว่าเข้าร่วมการประท้วง 58 คน แต่ในปี 2549 มีการถอนฟ้องข้อกล่าวหาดังกล่าว
ภายหลังจากนายกรัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ของรัฐบาลทีม่ าจากการแต่งตัง้ ของทหาร ได้ขอโทษ
อย่างเป็ นทางการต่อการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างรุนแรงของเจ้าหน้าที่
การแก้ปญั หาของรัฐบาลในปี 2548 ซึง่ ประกอบด้วยทัง้ นโยบายและยุทธวิธปี นกันอย่างสับสน
ยังคงดาเนินสืบต่อในปีต่อๆ มา มีการจัดตัง้ คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ซึง่
ต่อมาสรุปว่าเจ้าหน้าทีข่ องรัฐใช้กาลังเกินกว่าเหตุทงั ้ ในกรณีตากใบและกรือเซะ10 มีการขึน้ บัญชีดาผูต้ อ้ ง
สงสัยและการจัดตัง้ กลุม่ พลเรือนติดอาวุธขึน้ ในภาคใต้ (ทัง้ ในกลุม่ ทีเ่ ป็ นพุทธและมุสลิม) ขัน้ ตอนดังกล่าว
ั
เป็ นการปฏิบตั ติ ามวิธแี ก้ปญหาของรั
ฐบาลเมื่อปี 2548 กล่าวคือการนาพระราชกาหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาใช้แทนกฎอัยการศึกและกฎหมายอื่น ๆ ในจังหวัด
นราธิวาส ปตั ตานี และยะลา และมีการขยายเวลาการบังคับใช้มาแล้ว 12 ครัง้ และยังคงมีผลในปจั จุบนั 11
ปี 2549 เกิดการโจมตีของกลุม่ ผูก้ ่อความไม่สงบเกือบทุกวัน โดยเฉพาะการโจมตีโรงเรียนรัฐ
และครู ภายหลังการรัฐประหารในเดือนกันยายนในปี เดียวกัน มีการนากฎอัยการศึกมาประกาศใช้ใหม่ใน
ภาคใต้ และรัฐบาลทหารได้รอ้ื ฟื้นให้มศี นู ย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) เพื่อรับข้อ
ร้องเรียนและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ12
แต่ในปี 2550 รัฐบาลได้เพิม่ กาลังทหารอย่างมากในภาคใต้ และประกาศใช้ “ยุทธการพิทกั ษ์
แดนใต้” ภายในเวลาสามเดือนนับแต่เริม่ แผนปฏิบตั กิ ารเมื่อเดือนมิถุนายน มีการ “กวาดจับ” มากถึง 20
ครัง้ ในภาคใต้ โดยใช้กองกาลังขนาดใหญ่เข้าจับกุมชาวบ้านจานวนมาก และมีการกักขังบุคคลมากกว่า
600 คน13 นอกจากนี้ ในการปฏิบตั ติ ามแผนยุทธการ รัฐบาลได้เพิม่ การใช้ค่ายฝึกอบรมอาชีพแบบ
“สมัครใจ” เป็ นเวลาสีเ่ ดือนในสามจังหวัดอื่น เพื่อรองรับผูต้ อ้ งสงสัยทีถ่ ูกปล่อยตัวจากทีก่ ุมขังเป็นการ
แลกกับการไม่ถูกข้อหาละเมิดกฎอัยการศึกหรือพรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน14 ในขัน้ ตอนสุดท้าย กอง
อานวยการรักษาความมันคงภายในภาค
่
4 ได้มคี าสังตามกฎอั
่
ยการศึกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2550 ห้าม
ไม่ให้บุคคลหลายร้อยคนตามบัญชีรายชื่อเข้าสูพ่ น้ื ทีท่ อ่ี ยู่ภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็ นเวลา
หกเดือนนับแต่วนั ทีม่ คี าสัง่ 15 ทัง้ ค่ายฝึกอาชีพและคาสังห้
่ ามเข้าพืน้ ทีม่ จี ุดประสงค์เพื่อป้องกันมิให้บุคคล
มีสว่ นสนับสนุนการก่อความไม่สงบ แต่ในเวลาต่อมาศาลมีคาสังว่
่ าโครงการฝึกอาชีพไม่ชอบด้วย
กฎหมาย เว้นแต่จะเป็ นการเข้าฝึกอาชีพโดยสมัครใจอย่างแท้จริง ส่วนคาสังห้
่ ามเข้าพืน้ ทีก่ ถ็ ูกยกเลิกไป
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550 อันเป็ นผลมาจากแรงกดดันขององค์กรภาคประชาสังคมและประชาคม
นานาชาติ
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นอกจากนัน้ ในปี 2550 รัฐบาลทีม่ าจากการรัฐประหารได้ขยายโครงการติดอาวุธพลเรือนใน
ภาคใต้ และเริม่ มีการติดอาวุธข้าราชการของกระทรวงมหาดไทย มีการรายงานถึงการบังคับบุคคลให้
สูญหาย การวิสามัญฆาตกรรม การทรมานหรือการปฏิบตั อิ ย่างทารุณโหดร้าย ซึง่ มักเกิดขึน้ กับนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยมีลกั ษณะซับซ้อนและมีความถีม่ ากขึน้ 16
เมื่อเดือนมีนาคม 2551 ร้อยตารวจเอกเฉลิม อยู่บารุง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
ประกาศอย่างเป็ นทางการว่าเขาไม่รเู้ ลยว่าจะยุตกิ ารต่อสูโ้ ดยใช้อาวุธทีภ่ าคใต้ได้อย่างไร17 ในเดือน
ตุลาคม รัฐบาลได้ยุบคณะกรรมการยุทธศาสตร์สนั ติวธิ ี ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ โดยสภาความมันคงแห่
่
งชาติในปี
ั
2544 เพื่อแก้ปญหาความขั
ดแย้งในประเทศไทยรวมทัง้ ในภาคใต้ ในเดือนถัดมา ภายหลังช่วงเวลาทีม่ ี
การโจมตีแบบประปรายเป็ นเวลาหลายเดือน ได้เกิดเหตุระเบิดสองครัง้ ในวันเดียวกันในจังหวัดนราธิวาส
เป็ นเหตุให้มผี ไู้ ด้รบั บาดเจ็บมากกว่า 70 คน รัฐบาลได้ตอบโต้ทนั ทีโดยการประกาศจัดสรรงบประมาณ
เกือบ 8,000 ล้านบาทสาหรับปี 2552 เพื่อปราบปรามการก่อความไม่สงบ ตลอดทัง้ ปี 2551 ในขณะที่
รัฐบาลไทยเน้นความสนใจหลักไปทีก่ ารถูกตัง้ คาถามถึงความชอบธรรมโดยกลุ่มประท้วงทีก่ รุงเทพฯ การ
ก่อความไม่สงบยังดาเนินไปอย่างต่อเนื่องในภาคใต้
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3. การทรมานอย่างเป็ นระบบในภาคใต้ของไทย
3.1 การทรมานในบริบทของการปราบปรามการก่อความไม่สงบ
ในภาคใต้ของไทย มีผทู้ ถ่ี ูกควบคุมตัวทาเรื่องร้องทุกข์ว่ามีการทรมานในภาคใต้ไม่กก่ี รณีมา
ตัง้ แต่ปี 2547 และเริม่ มีการร้องเรียนมากขึน้ ในช่วงต้นปี 2550 ส่วนใหญ่กล่าวหาว่ามีการทรมานเกิดขึน้
18 กรณีแรกทีไ่ ด้รบ
ั
ทีค่ ่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปตตานี
ั ความสนใจจากสาธารณะและเป็ นเหตุให้ทางการ
ั
ต้องออกมาชีแ้ จงเป็ นครัง้ แรก เกิดขึน้ ในเดือนตุลาคม 2549 ทีจ่ งั หวัดปตตานี
นายมูฮมั หมัด อาร์มงิ ยูโซะ
ชาวสวนยาง อายุ 42 ปี บอกว่าตนเองได้ถูกทรมานระหว่างการควบคุมตัวโดยทหารทีจ่ งั หวัดยะลา ใน
เดือนมกราคม 2550 พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบก มีคาสังให้
่ เจ้าหน้าทีส่ อบสวนกรณีน้ี
และระบุว่ารัฐบาลไม่มนี โยบายทีจ่ ะทรมานหรือปฏิบตั อิ ย่างทารุณโหดร้ายต่อผูต้ อ้ งสงสัยในภาคใต้ และ
รับรองว่าเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ดทีก่ ระทาการดังกล่าวจะถูกลงโทษ ศอ.บต.ได้ทาการสอบสวนกรณีน้ตี ามคาสัง่
ของกอ.รมน.ภาค 4 และพบว่าผูต้ อ้ งสงสัยได้ถูกทรมานหรือถูกทารุณจริง ทว่าศอ.บต.มิได้เปิ ดเผยชื่อ
ของผูก้ ระทา และไม่มกี ารฟ้องร้องดาเนินคดีต่อบุคคลใด ไม่มผี ใู้ ดต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดทีเ่ กิดขึน้
แม้จะมีการให้การเยียวยากับผูเ้ สียหายก็ตาม19 ในเดือนมีนาคม 2550 เหยื่อการทรมานอายุ 25 ปี ทีถ่ ูก
ั
ทรมานระหว่างถูกควบคุมตัวทีป่ ตตานี
ได้เข้าร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็ นเหตุ
ให้เจ้าหน้าทีท่ ถ่ี ูกกล่าวหาว่าเกีย่ วข้องถูกสังย้
่ าย20
รายงานเกีย่ วกับการทรมานหรือการปฏิบตั อิ ย่างทารุณโหดร้ายมีเพิม่ ขึน้ อย่างมากตัง้ แต่ชว่ ง
กลางปี 2550 โดยบางครัง้ ก็มกี ารแสดงท่าทีของรัฐบาลไทยในเรื่องนี้ ในเดือนกันยายน 2550 เครือข่าย
นักศึกษาจากเก้ามหาวิทยาลัยเรียกร้องให้รฐั บาลถอนกองกาลังทหารพรานในภาคใต้ โดยระบุวา่ ชาวบ้าน
หลายคนร้องเรียนว่ากองกาลังเหล่านี้ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบ และเป็ นเหตุให้ความขัดแย้งในพืน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้
ตัวแทนของกอ.รมน.ภาค 4 ระบุว่ามีการสังการให้
่
กองกาลังทหารพรานปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างระมัดระวังมาก
ขึน้ ในการควบคุมตัวผูต้ อ้ งสงสัย และหากมีการปฏิบตั โิ ดยมิชอบอีกจะมีการลงโทษสถานหนัก21
ในวันที่ 15 มกราคม 2551 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย (Asian Human Rights
Commission) ออกแถลงการณ์เกีย่ วกับข้อร้องเรียนว่ามีการทรมานผูถ้ ูกควบคุมตัวทีค่ ่ายทหารทีว่ ดั ช้าง
ให้ จังหวัดปตั ตานี และมีการส่งจดหมายร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าทีเ่ ก้านายในรัฐบาลหรือฝา่ ยความมันคง
่ 22
ในเดือนถัดมา สมาชิกสองคนของศูนย์ทนายความมุสลิมในจังหวัดยะลา ซึง่ ให้ความช่วยเหลือด้าน
กฎหมายแก่ผเู้ สียหายจากการทรมาน ได้ถูกข่มขูว่ ่าจะต้องกลายเป็ น “สมชาย นีละไพจิตร คนต่อไป”
หากยังไม่หยุดพูดเกีย่ วกับการทรมาน23 นายสมชายเป็ นทนายความมุสลิมและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ซึง่ หายตัวไปทีก่ รุงเทพฯ ในคืนวันที่ 12 มีนาคม 2547 เชื่อกันว่าเขาเสียชีวติ แล้ว ในขณะนัน้ เขากาลัง
สืบสวนข้อร้องเรียนของชาวมุสลิมภาคใต้สองคนทีถ่ ูกตารวจทรมานระหว่างการควบคุมตัว
ในเดือนมีนาคม 2551 ในสมัยประชุมที่ 7 ของคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนสหประชาชาติทก่ี รุงเจนี
วา องค์กรพัฒนาเอกชนห้าองค์กรมีแถลงการณ์ร่วมทางวาจาต่อคณะมนตรีว่าด้วยการทรมานในเอเชีย
โดยระบุว่า “ในประเทศไทย รายงานในช่วงทีผ่ ่านมาเผยให้เห็นการทรมานอย่างเป็ นระบบและกว้างขวาง
โดยทหารและกองกาลังกึง่ ทหารและหน่วยกองกาลังพิเศษ ตามสถานควบคุมตัวลับโดยเฉพาะใน
ภาคใต้”24 ผูแ้ ทนรัฐบาลไทยในทีป่ ระชุมได้ตอบว่า รัฐบาลไทย “มีเจตนาอย่างเต็มทีท่ จ่ี ะปฏิบตั ติ ามพันธ
สัญญาและพันธกรณีทม่ี ตี ่ออนุสญ
ั ญา (ต่อต้านการทรมาน)” “ไม่เคยปล่อยปละให้มกี ารกระทาในลักษณะ
ทีเ่ ป็ นการทรมานเกิดขึน้ แต่อย่างใด” และการกระทาใด “ทีถ่ ูกกล่าวหาว่าเป็ นการปฏิบตั โิ ดยมิชอบหรือ
เป็ นการละเมิดสิทธิโดยหน่วยงานหรือเจ้าพนักงานของรัฐ จะไม่ถูกปล่อยปละละเลย แต่จะมีการสอบสวน
อย่างเต็มทีต่ ามหลักกระบวนการทีร่ วดเร็วชอบธรรม”25
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ในเดือนเดียวกันนัน้ เอง คาตอบของผูแ้ ทนรัฐบาลก็ถูกทดสอบ เมื่อนายยะผา กาเซ็ง อิหม่าม
จากจังหวัดนราธิวาสได้เสียชีวติ ระหว่างถูกควบคุมตัวทีห่ น่วยฉก.39 ทีว่ ดั สวนธรรม26 ครอบครัวของเขา
ได้แจ้งความและนาคดีเข้าสูศ่ าล ในขณะทีห่ น่วยงานของรัฐรวมทัง้ ทหารพยายามเกลีย้ กล่อมให้ครอบครัว
ไม่ดาเนินคดี โดยมีการไปพบทีบ่ า้ นหลายครัง้ และขอให้ครอบครัวอิหม่ามยอมรับค่าชดเชยเพื่อแลกกับ
การไม่ฟ้องร้องดาเนินคดี แต่ไม่ประสบความสาเร็จ27 ภายหลังพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ผูบ้ ญ
ั ชาการ
ทหารบกและรองผูอ้ านวยการกอ.รมน.ระบุว่าจะมีการจัดการไต่สวนสาธารณะโดยเร็ว จากนัน้ จะมีการ
พิจารณาคดีและลงโทษผูท้ ร่ี บั ผิดชอบ เจ้าหน้าทีอ่ ย่างน้อยสามคนจึงถูกสอบสวนในข้อหาว่าใช้อานาจโดย
มิชอบ การสอบสวนพบว่ามีมลู เพียงพอทีจ่ ะส่งเรื่องให้กบั คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ในระหว่างทีเ่ ขียนรายงานนี้ ปปช.กาลังพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอทีจ่ ะ
ส่งเรื่องฟ้องร้องดาเนินคดีทหารให้กบั อัยการ และ/หรือมีคาสังให้
่ กองทัพบกลงโทษทางวินยั หรือไม่
นอกจากนัน้ ในเดือนเมษายน 2551 ได้มกี ารเริม่ การชันสูตรพลิกศพอิหม่ามขึน้ 28
ในเดือนมิถุนายน 2551 ในสมัยประชุมที่ 8 ของคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนสหประชาชาติ องค์กร
พัฒนาเอกชนระหว่างประเทศองค์กรหนึ่งตัง้ คาถามต่อความมุ่งมันของรั
่
ฐบาลไทยทีจ่ ะนาตัวเจ้าพนักงาน
ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการเสียชีวติ ของอิหม่ามและการเสียชีวติ ระหว่างควบคุมตัวอีกสองรายเมื่อเร็วๆ นี้
เข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม29 ผูแ้ ทนรัฐบาลไทยได้ขอใช้สทิ ธิในการตอบว่า “การสอบสวนคดีเหล่านี้กาลัง
ดาเนินอยู่ และผูม้ สี ว่ นรับผิดชอบจะถูกฟ้องร้องดาเนินคดีตามกฎหมาย รัฐบาลไทยขอเน้นว่าจะไม่ยอม
ปล่อยให้เจ้าพนักงานของรัฐละเมิดสิทธิได้”30 แพทย์ซง่ึ ให้การต่อศาลในเดือนสิงหาคมระหว่างการชันสูตร
พลิกศพเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวติ ระบุวา่ อิหม่ามเสียชีวติ จาก “การกระแทกด้วยของแข็งอย่างรุนแรง”
เป็ นเหตุให้กระดูกซีโ่ ครงหัก ปอดรัว่ มีบาดแผลถลอกตามร่างกายและใบหน้า31
ในอีกกรณีหนึ่งทีม่ กี ารเผยแพร่ต่อสาธารณะ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2551 กลุ่มโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลา ในนามคณะกรรมการยุตธิ รรมเพื่อสันติภาพและสมานฉันท์ ได้ย่นื
เรื่องร้องเรียนแทนนายอมีนูดนี กะจิ ซึง่ ได้ถูกทาร้ายจนบาดเจ็บทัง้ ทางกายและใจ พวกเขาอ้างว่านายอ
มีนูดนี ได้ถูกทรมานระหว่างการควบคุมตัวในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 และเรียกร้องให้มกี ารดาเนินคดีต่อ
ทหารซึง่ ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างไม่ชอบด้วยกฎหมาย32 นายอมีนูดนี ได้รบั ค่าชดเชยไปโดยคดีไม่ได้ขน้ึ สูศ่ าล
3.2 การทรมานหรือการปฏิ บตั ิ อย่างทารุณโหดร้ายในภาคใต้ของไทย
ในเดือนมิถุนายน 2551 แอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลได้รบั บันทึกคาให้การ ดังตัวอย่างทีแ่ สดง
ไว้ดา้ นล่างนี้ อันระบุถงึ การปฏิบตั ทิ เ่ี กิดขึน้ ระหว่างการควบคุมบุคคลอย่างน้อย 34 คน ระหว่างเดือน
มีนาคม 2550 ถึงพฤษภาคม 2551 ทางองค์กรฯได้สมั ภาษณ์เหยื่อของการทรมาน 13 คนโดยตรง และ
พูดคุยกับญาติหรือพยานผูร้ เู้ ห็นการทรมานหรือการปฏิบตั อิ ย่างทารุณโหดร้าย โดยแบ่งจานวนผูใ้ ห้
สัมภาษณ์เหล่านี้อย่างเท่าๆ กันในสามจังหวัดซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากการก่อความไม่สงบ คือ จังหวัด
นราธิวาส ปตั ตานี ยะลา และบางส่วนของจังหวัดสงขลา เหยื่อทัง้ หมดได้ถูกทรมานหรือถูกปฏิบตั อิ ย่าง
โหดร้ายโดยเจ้าหน้าทีท่ ต่ี อ้ งการข้อมูลจากพวกเขา เป็ นการบังคับให้สารภาพมาชดเชยการทางานของ
หน่วยข่าวกรองและการรวบรวมพยานหลักฐานทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ เป็ นการข่มขูเ่ พื่อให้ยตุ หิ รือถอนการ
ให้ความสนับสนุนต่อการก่อความไม่สงบตามความเชื่อของเจ้าหน้าที่ หรือเพื่อลงโทษพวกเขา เทคนิค
การทรมานทีพ่ บมากสุดคือ การทุบตี การเตะ และการกระทืบเหยื่อ การใช้ถุงพลาสติกคลุมศีรษะเพื่อให้
ขาดอากาศหายใจ มีผเู้ สียชีวติ สีร่ ายจากการทรมานในระหว่างการควบคุมตัว
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3.2.1 จังหวัดนราธิ วาส
“ทหารระดับล่างสองนายจับตัวผมไปทีข้่ างสระน้ า และบังคับให้ขดุ หลุม พอเจ้านาย
พวกเขามาถึงก็บอกว่าถ้าผมไม่ยอมให้ขอ้ มูล...ผมจะถูกฝงั อยู่ทนีี ่ ่ จากนัน้ พวกเขาก็ถอดผ้าผม
อีกครัง้ และให้ไปยืนอยู่ในหลุม พวกเขาถมดินขึ้นมาจนเต็มถึงคอ และบังคับให้ผมสารภาพ”
คนงานก่อสร้างวัยกลางคน จากปตั ตานี
นราธิวาสเป็ นหนึ่งในสองจังหวัดทีอ่ ยู่ใต้สดุ ของไทย มีพรมแดนติดกับมาเลเซีย และเป็ นทีต่ งั ้
ของหน่วยทหารทีถ่ ูกปล้นปื นเมือ่ วันที่ 4 มกราคม 2547 ซึง่ ถือเป็ นการก่อความไม่สงบระลอกใหม่
นราธิวาสยังเป็ นจังหวัดทีเ่ กิดเหตุการณ์กรณีตากใบเมื่อเดือนตุลาคม 2551 ซึง่ ผูป้ ระท้วง 78 คนเสียชีวติ
จากการถูกกดทับและหายใจไม่ออกระหว่างนาตัวไปควบคุมตัว และอีกเจ็ดคนเสียชีวติ ระหว่างการ
ปราบปรามการประท้วงอย่างรุนแรง การประท้วงเกิดขึน้ ทีห่ น้าสถานีตารวจในจังหวัดนราธิวาส โดยญาติ
พีน่ ้องได้มารวมตัวกันเรียกร้องให้ปล่อยตัวชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บา้ น (ชรบ.) ทีถ่ ูกควบคุมตัว
เนื่องจากเป็ นผูต้ อ้ งสงสัยว่าจัดหาอาวุธให้กบั ผูก้ ่อความไม่สงบ จังหวัดนี้ยงั เป็ นศูนย์กลางของการก่อ
ความไม่สงบต่างๆ เป็ นเหตุให้กองกาลังของไทยใช้ยทุ ธวิธปี ราบปรามทีค่ ่อนข้างรุนแรง แอมเนสตี้
อินเตอร์เนชันแนลได้บนั ทึกกรณีการทรมานหรือการปฏิบตั อิ ย่างทารุณโหดร้าย 11 รายทีเ่ กิดขึน้ ใน
จังหวัดนี้นบั ตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2550 โดยมีอยู่สามกรณีซง่ึ เป็ นการทรมานทีร่ ุนแรงมากและเป็ นเหตุให้
เกิดการเสียชีวติ แอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลยังพบการละเมิดสิทธิทร่ี ุนแรงโดยเป็ นการทรมานต่อผูห้ ญิง
และบุตรชายอายุหกขวบ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสามีของผูห้ ญิงคนนัน้ เหตุการณ์เหล่านี้บ่งชีว้ ่าการ
ทรมานและการปฏิบตั อิ ย่างทารุณโหดร้ายเกิดขึน้ อย่างเปิ ดเผยทัง้ ในทีต่ งั ้ ของทหารและตารวจ และ
เกิดขึน้ แม้ว่าผูท้ เ่ี กีย่ วข้องจะทราบดีว่าตนกาลังกระทาการละเมิดกฎหมายและนโยบาย และบ่งชีว้ ่าใน
บางครัง้ เจ้าหน้าทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วมในการกระทาทีผ่ ดิ กฎหมายจริงๆ
ในเดือนมิถุนายน 2550 ชายหนุ่มคนหนึ่งจากจังหวัดนราธิวาสเสียชีวติ โดยเป็ นผลจากการ
ทรมานของทหาร เขาถูกทหารไม่ทราบสังกัดไล่ตามและหลบหนีเข้าไปอยู่ในมัสยิดแห่งหนึ่งที่นราธิวาส
ในเวลาประมาณสามทุ่ม เขาเป็นหนึ่งในผูเ้ ดินขบวนทีถ่ ูกทหารสลายการชุมนุมในตอนกลางวัน และต้อง
วิง่ หลบหนีกระสุนปื น พยานแจ้งให้แอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลทราบว่า ทหารได้เข้ามาพูดจ้วงจาบกับผู้
ทีอ่ ยู่ในมัสยิด โดยบอกว่า การให้อาหารสุนขั ยังดีกว่าให้อาหารชาวมุสลิม เป็ นเหตุให้ชายหนุ่มเกิดความ
โกรธจากถ้อยคานี้และจากการกระทาล่วงละเมิดอื่น ๆ ทหารได้กดศีรษะเขาลงไปในอ่างน้าขนาดใหญ่ เท
น้าลงไปในอ่าง แล้วกดศีรษะของเขาให้จมลงไปในน้าหลายครัง้ จากนัน้ ลากตัวเขามาทีพ่ น้ื และกระทืบ
จนกระทังเขาเสี
่
ยชีวติ
ครอบครัวของคนกรีดยางหนุ่มคนหนึ่งแจ้งให้แอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลทราบว่า ในเดือน
ธันวาคม 2550 ตารวจจากสถานีตารวจอาเภอรือเสาะจับกุมตัวเขาหลังมีเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึน้ เจ้า
พนักงานตารวจสิบนายจับตัวเขาไปทีส่ ถานีตารวจอาเภอรือเสาะ มีการใส่กุญแจมือและถามว่าเขา
เกีย่ วข้องกับกลุ่มก่อความไม่สงบอย่างไร ตารวจเอาถุงพลาสติกมาสวมคลุมศีรษะเขาและข่วนทีใ่ บหน้า
เมื่อเขาบอกว่าเขาไม่เกีย่ วข้อง เขาอธิบายกับตารวจว่า ตอนทีเ่ กิดระเบิดขึน้ หนึ่งวันก่อนหน้านัน้ เขาไป
เดินอยู่ใกล้ ๆ ระหว่างทีเ่ กิดระเบิดขึน้ ตารวจจึงบังคับให้เขาสารภาพว่าเป็ นคนวางระเบิดก่อนทีจ่ ะเตะ
เขา ใช้โทรศัพท์ตที ศ่ี รี ษะ และบีบคอให้หายใจไม่ออก หลังจากทีถ่ ูกส่งตัวไปยังค่ายอิงคยุทธบริหาร
จังหวัดปตั ตานีเป็ นการชัวคราว
่
เขาก็ถูกส่งตัวกลับมาทีส่ ถานีตารวจอาเภอรือเสาะ และถูกขังไว้ในห้องที่
ติดเครื่องปรับอากาศทีต่ งั ้ อุณหภูมไิ ว้ให้เย็นจัด
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เดือนกุมภาพันธ์ 2551 ดูเหมือนจะเป็ นช่วงเวลาทีม่ กี ารทรมานเกิดขึน้ อย่างมากในนราธิวาส
คนงานก่อสร้างวัยกลางคนจากปตั ตานีบอกกับแอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลว่า ทหารซึง่ สนธิกาลังกับ
ตารวจกว่า 100 นายได้ไปล้อมบ้านเขาในเดือนนัน้ ระหว่างทีเ่ ขายังหลับอยู่
พวกเขาเคาะประตู แต่ผมกลัวเลยไม่กล้าเปิ ด เจ้าหน้าทีส่ องสามคนปี นเข้ามาทาง
หน้าต่าง พวกเขาบอกว่ามีรายงานว่าผมมีปืนในบ้าน พวกเขาค้นบ้านแต่ไม่พบอาวุธ หลังจาก
ถูกนาตัวไปสถานีตารวจและถามคาถามทัวไป
่ ผมถูกควบคุมตัวไปทีค่ ่ายจุฬาภรณ์ในนราธิวาส
และมีทหารหรือตารวจนอกเครือ่ งแบบสองนายพาตัวผมไปทีร่ า้ นตัดผมในค่ายในตอนเย็นวันนัน้
ประมาณตีหนึง่ เจ้าหน้าทีร่ ะดับผูบ้ งั คับบัญชาสังให้
่ ผมลุกขึ้น เขาต่อยผมทีห่ น้า เรียก
ผมว่าเป็ นผูก้ ่อการร้าย เอาบัตรประชาชนผมไปหักทิ้ง ส่วนทหารอีกคนหนึง่ เตะผมจากข้างหลัง
นอกจากผูบ้ งั คับบัญชายังมีทหารอีกสามนาย ตอนทีผ่ มล้มลงอยูก่ บั พื้น ผูบ้ งั คับบัญชาบอกว่า
เขาต้องการทดสอบรองเท้าแตะคู่ใหม่ แล้วเลยเหยียบลงบนตัวผม ส่วนทหารอีกสามคนเตะที ่
ศีรษะด้วยรองเท้าบู๊ท ทาให้ศรี ษะแตกและผมรูส้ กึ มึนงง จากนัน้ ทหารอนุญาตให้ผมไปอาบน้ า
แต่ผมต้องอาบน้ าเบา ๆ เพราะเจ็บแผล ทาให้ตอ้ งอาบน้ านานจนเป็ นเหตุให้ทหารไม่พอใจ พวก
เขาไม่ให้ผา้ เช็ดตัวผม ผมต้องใช้เสื้อเช็ดตัว ทหารเอาบุหรีม่ าให้สองมวน และบอกให้ผมร้อง
เพลงชาติ แต่เนือ่ งจากผมแทบจะยืนไม่อยู่อยู่แล้ว พวกเขาจึงเตะผมลงไปในร่องน้ าทีเ่ ต็มไปด้วย
สิง่ ปฏิกลู จากนัน้ ทหารถามผมถึงเรือ่ งการระเบิดทีต่ ลาด ผมบอกผมไม่รเู้ รือ่ งเลย พวกเขาก็ตผี ม
ด้วยไม้ไผ่และบังคับให้วดิ พื้น แต่ผมทาไม่ได้ ทหารเลยขึ้นมายืนบนหลังผมประมาณสิบนาที
จากนัน้ บอกให้ผมถอดกางเกงออก แต่ผมไม่อยากถอดเพราะไม่ได้ใส่กางเกงใน แต่พวกเขาก็ยงั
บังคับผมให้ทา และเอาแต่หวั เราะเยาะผม
ทหารถามผมเกีย่ วกับเหตุการณ์ครัง้ นัน้ อีกครัง้ ผมก็ตอบเหมือนเดิม ทาให้ทหารสาม
คนมาจับตัวผมไว้สว่ นอีกคนเอาไฟแช็กมาลนทีเ่ ท้าจนกระทังแก๊
่ สหมด จากนัน้ ใช้รองเท้าบู๊ทเตะ
ผมทีขา
่ ทหารระดับล่างสองนายจับตัวผมไปทีข้่ างสระน้ า และบังคับให้ขดุ หลุม เจ้านายพวกเขา
มาถึงและบอกว่าถ้าผมไม่ยอมให้ขอ้ มูล ผมจะถูกฝงั อยู่ทนี ่ ี ่ จากนัน้ พวกเขาก็ถอดเสื้อผ้าผมอีก
ครัง้ และให้ไปยืนอยู่ในหลุม พวกเขาถมดินขึ้นมาจนเต็มถึงคอ และบังคับให้ผมสารภาพ พวก
เขาปล่อยผมอยู่ในหลุมประมาณ 30 นาที โดยมีสนุ ขั เฝ้ายามมาขูใ่ กล้ ๆ ซึง่ เป็ นการดูหมิน่ ผมใน
ฐานะทีเ่ ป็ นมุสลิม (เนือ่ งจากชาวมุสลิมถือว่าสุนขั เป็ นสัตว์ทไี ่ ม่สะอาด)
จากนัน้ ผมได้ยนิ ทหารพูดกันว่าเจ้าหน้าทีคนอื
่ น่ ทีอ่ ยูใ่ นครัวอาจเห็นสิง่ ทีพ่ วกเขาทา
พวกเขาเลยขุดผมออกจากหลุมและบอกให้ผมไปอาบน้ า พวกเขาไม่ยอมให้ผมทาละหมาด
บอกว่าให้ทาเฉพาะทีบ่ า้ น และถามว่าผมเคยเข้าโรงเรียนศาสนาหรือเปล่า พวกเขาปล่อยให้ผม
นอนอยู่ในร้านตัดผมจนถึงเช้า จากนัน้ ทหารทัง้ สีนายก็
่
เอาหมอมาตรวจผม ในช่วงบ่ายของวัน
นัน้ ทหารนอกเครือ่ งแบบยืน่ จดหมายฉบับหนึง่ ให้ผม จดหมายบอกว่าจะมีการย้ายผมไปทีอ่ กี
แห่งหนึง่ แต่พวกทหารก็กลัวทีจ่ ะให้ผมไปทีอ่ นื ่ เพราะพวกเขาได้ทารุนแรงกับผม พวกเขาจึง
ควบคุมตัวผมไว้ทคี ่ ่ายจุฬาภรณ์อกี สองวัน จากนัน้ ทหารทัง้ สีนายก็
่ นาตัวผมไปทีค่ ่ายอิงคยุทธ
บริหาร และขูจ่ ะฆ่าผมถ้าผมร้องเรียนว่ามีการทรมาน
กรณีน้เี ป็ นตัวอย่างทีช่ ดั เจนแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าทีม่ สี ว่ นร่วมในการทรมาน และใน
ขณะเดียวกันก็ชใ้ี ห้เห็นว่าผูท้ ม่ี สี ว่ นร่วมในการทรมานทราบดีว่าตนเองกาลังทาสิง่ ทีผ่ ดิ กฎหมายและ
พยายามทีจ่ ะปกปิ ดความผิด
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ในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ผูช้ ายอีกคนจากนราธิวาสเสียชีวติ จากการทรมาน จากปากคาของ
พีส่ าวของเขา เขาได้รบั จดหมายเรียกตัวให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกอาชีพเป็ นเวลาสีเ่ ดือน พีส่ าว
บอกว่าหลังจากไปรายงานตัวกับทางการ เขาถูกทุบตีอย่างรุนแรงและถูกยิงทีไ่ หล่ขวา และมีการนาตัวไป
โรงพยาบาล ระหว่างอยู่ทโ่ี รงพยาบาลเขายังถูกใส่กุญแจมือจนกระทังเสี
่ ยชีวติ ในอีกสีเ่ ดือนต่อมาในเดือน
มิถุนายน 2551 ทหารไม่ทราบสังกัดแจ้งเธอว่าเขาเป็ นผูก้ ่อการร้าย
เหตุการณ์ทร่ี ุนแรงอีกครัง้ หนึ่งเกีย่ วข้องกับการทรมานผูห้ ญิงและบุตรอายุหกขวบ เกิดขึน้ เมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ 2551 ทหารจากหน่วยฉก.ในนราธิวาสได้กกั ขังหญิงสาวจากนราธิวาสพร้อมกับบุตรชาย
อายุหกขวบ ผูห้ ญิงคนดังกล่าวแจ้งแอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลให้ทราบว่า ทหารอ้างว่ากาลังตามหาตัว
สามีของเธอ แต่เขาไม่อยู่ พวกเธอจึงถูกจับตัวไปทีค่ ่ายทหาร และในตอนเย็นทหารนาตัวบุตรชายไปจาก
เธอ และไม่ยอมให้เธอทาละหมาดหรือใช้หอ้ งน้าระหว่างทีส่ อบปากคาเกีย่ วกับทีซ่ ่อนตัวของสามี ผูห้ ญิง
คนดังกล่าวรายงานว่าทหารใช้ถอ้ ยคา “จ้วงจาบ” ต่อเธอ ระหว่างทีส่ อบปากคาในกระท่อมด้านหลังของ
ค่ายทหาร หนึ่งชัวโมงผ่
่
านไปทหารนาตัวเธอไปยังทีอ่ กี แห่งหนึ่ง ไม่อนุญาตให้ใช้หอ้ งน้าหรือกินอาหาร
และบังคับให้สารภาพว่ามีสว่ นรูเ้ ห็นกับการก่อความไม่สงบ
ทหารนาตัวบุตรชายกลับมาให้ แต่ไม่ยอมให้เธอแตะต้องตัวบุตรแม้ว่าเห็นชัดว่าเขาปว่ ย
เจ้าหน้าทีห่ ญิงสองคนพาตัวเด็กไปห้องน้า เมื่อออกมาปรากฏว่าตัวเขาเปี ยกโชกทัง้ ตัวเพราะถูกจับกดไป
ในอ่างน้า จากนัน้ เจ้าหน้าทีน่ าภาพถ่ายเด็กชายทีเ่ ปลือยกายพร้อมกับอาวุธปื นและถามว่า “นี่ใช่เธอหรือ
เปล่า” จากนัน้ ก็นาตัวเด็กไปจากแม่อกี ครัง้ สุดท้ายผูห้ ญิงคนดังกล่าวได้รบั อนุญาตให้อาบน้าโดยมีทหาร
พรานหญิงคุมเชิงอยู่ แต่ไม่อนุญาตให้เช็ดตัว แต่นาตัวเธอไปยังห้องซึง่ มีพดั ลมเพดานเปิ ดอยู่ ทหารนา
เข็มเล่มหนึ่งมาวางไว้บนโต๊ะเพือ่ ขูใ่ ห้เธอกลัว และใช้ไม้ตที ด่ี า้ นหลังเธอสามครัง้ และยังคงถามว่าสามีอยู่
ทีไ่ หน
คืนนัน้ ผูห้ ญิงคนดังกล่าวไม่ได้นอนและได้พบลูกอีกครัง้ ประมาณเวลาแปดนาฬิกาในตอนเช้า
ผมของเขาเปี ยกและมีไข้ ผูห้ ญิงคนดังกล่าวบอกว่า แม้จนปจั จุบนั บุตรของเธอก็ยงั เล่าให้เพื่อน ๆ ฟงั
เกีย่ วกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการควบคุมตัว และบอกเธอว่าเขาสามารถจดจาใบหน้าของทหารทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้ทุกคน
อีกครัง้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ทหารจากหน่วยฉก.ทีห่ มู่บา้ นต้นไม้สงู จังหวัดนราธิวาส หรือ
ทีช่ าวบ้านเรียกกันว่า “หน่วยดีแทค” เนื่องจากทีต่ งั ้ ของหน่วยอยูท่ เ่ี ดียวกับเสาสัญญาณโทรศัพท์มอื ถือ
ดีแทค หน่วยฉก.ได้จบั กุมชาวสวนยางหนุ่มคนหนึ่งจากนราธิวาสระหว่างอยูท่ บ่ี า้ น ญาติบอกว่าหน่วย
ฉก. “ร.15111 มว.1” นาตัวเขาไปทีค่ ่ายทหารทีห่ มูบ่ า้ นบาโงฮูมอ ตาบลกาวะ อาเภอสุไหงปาดี ชายคน
ดังกล่าวบอกกับครอบครัวว่าเขาถูกทรมานระหว่างอยู่ทค่ี ่ายทหาร แต่ไม่ได้เล่ารายละเอียดและถูกขังอยู่ท่ี
นันเพี
่ ยงช่วงเวลาสัน้ ๆ
จากนัน้ มีการนาตัวเขาไปทีค่ ่ายทหารปิ เหล็งทีอ่ าเภอเจาะไอร้องในตอนเย็น ทหารพรานสีน่ าย
บอกให้เขาเอาหัวมุดลงไปในน้าครา และขูท่ จ่ี ะทาร้ายเขาถ้าเขาเงยหน้าขึน้ พ้นน้าเป็ นเวลานานหรือหยุด
จากนัน้ เอาตัวเขามาบนพืน้ และให้คลานและนอนบนพืน้ ทีม่ พี ชื หนามแหลม แล้วก็เหยียบบนตัวเขา ทหาร
นายหนึ่งอาไม้มาแทงทวารหนักเขา ส่วนอีกหนึ่งนายเล็งปื นมาทีเ่ ขาและบังคับให้สารภาพว่าเป็ นผูว้ าง
ระเบิดเมื่อเดือนธันวาคม 2540 เขาถูกเตะทีท่ อ้ งจนล้มลง จากนัน้ ทหารเอาถุงพลาสติกดาคลุมศีรษะและ
บังคับให้เขาสารภาพอีก เขาถูกทรมานในลักษณะเดียวกันทุกวันเป็ นเวลาอีกสองสัปดาห์
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แอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลยังได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการทรมานซึง่ เป็ นเหตุให้เสียชีวติ อีกกรณีหนึ่ง
ในเดือนมีนาคม 2551 กาลังทหารและตารวจกว่า 100 นายได้เข้าล้อมบ้านชาวสวนยางแห่งหนึ่งที่
นราธิวาสตอนประมาณตีหา้ ตารวจจากอาเภอรือเสาะได้บุกเข้าไปในบ้าน ส่วนทหารรออยู่ดา้ นนอก ชาย
คนดังกล่าวและชาวสวนยางอีกสองคนถูกบังคับให้นอนลงบนพืน้ เป็ นเวลาประมาณหนึ่งชัวโมง
่ จากนัน้
ถูกนาตัวไปทีส่ ถานีตารวจสองแห่ง และไปทีห่ น่วยฉก.39 ทีอ่ าเภอรือเสาะ พวกเขาถูกควบคุมตัวไว้เป็ น
เวลาสามวัน ไม่มกี ารให้น้าเพื่อทาความสะอาดก่อนทาละหมาด
ครอบครัวของเขาแจ้งกับแอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลว่าในเย็นวันทีส่ าม ชาวสวนยางคน
ดังกล่าวถูกเตะหลายครัง้ ตลอด 90 นาทีจนเดินไม่ได้ จากนัน้ ถูกทิง้ ไว้คนเดียวประมาณสิบนาทีแล้วก็ถูก
ซ้อมอีกประมาณครึง่ ชัวโมง
่ จากนัน้ ก็ถูกทิง้ ไว้อกี สิบนาที สุดท้ายทหารนาตัวเขาไปทีต่ น้ ไม้และเตะเขาจน
ล้มลงกับพืน้ ใช้ท่อนเหล็กตีทศ่ี รี ษะและลาตัวเป็ นเวลาหนึ่งชัวโมง
่ จากนัน้ ก็ลากตัวเขาทัง้ ทีเ่ ปลือยเข้าไป
ในห้องตอนประมาณตีสอง และถูกเตะจนล้มลงอีกครัง้ เขาเสียชีวติ ในคืนนัน้ เอง
ในวันทีส่ องทหารห้านายจากหน่วยฉก.แห่งหนึ่งนาตัวชาวสวนยางอีกคนหนึ่งไปทีห่ อ้ งด้านท้าย
ของค่ายทหาร และถามว่าเขาได้ยงิ ใครมาบ้างหรือเปล่า พวกเขาซ้อมชายคนนัน้ เป็ นเวลาหนึ่งชัวโมง
่ เอา
ถุงพลาสติกคลุมศีรษะและผูกถุงไว้ทาให้หายใจไม่ออก เมื่อชายคนดังกล่าวฉีกถุงทิง้ เขาก็ถูกเตะและมี
การนาถุงพลาสติกใบใหม่มาสวมทีศ่ รี ษะและมัดมือไว้ จากนัน้ ทหารถามว่าเขาเป็ นคนถนัดซ้ายหรือขวา
และขูว่ ่าจะตัดนิ้วถ้าไม่ยอมสารภาพว่ารูเ้ ห็นหรือมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการก่อความไม่สงบ พวกเขายังใช้
ด้ามมีดตีทศ่ี รี ษะอีกสามครัง้ จากนัน้ ก็ปิดตาเขาและนาตัวขึน้ รถบรรทุก เช้าวันต่อมาเขาถูกนาตัวไปทีอ่ กี
แห่งหนึ่งโดยทหาร 15 นายทีก่ าลังดื่มเหล้า คนทีเ่ ป็ นหัวหน้าถามว่าเขาเคยยิงใครหรือเปล่า พอเขาบอก
ว่า “ไม่” เขาก็ถูกแขวนเอาเท้าขึน้ บนโดยไม่ใส่เสือ้ และใช้เสือ้ เป็ นเชือกผูกมือไว้ดา้ นหลัง เมื่อไม่สามารถ
ตอบคาถามให้เป็ นทีพ่ อใจเขาจะถูกเตะในลักษณะการซ้อมมวยไทย การทาร้ายดาเนินไปประมาณ 90
นาที จากนัน้ ก็ปล่อยตัวเขาลงมาโดยทีย่ งั มัดขาไว้
จากนัน้ ทหารได้แทงเข็มเย็บผ้าเข้าไปทีป่ ลายนิ้ว มีการนาตัวเขาไปแขวนเอาหัวลงล่างอีกครัง้
และเอาเข็มทิม่ เข้าไปทีต่ าและแก้มทัง้ สองข้าง จากนัน้ ก็ถอดกางเกงในขณะทีเ่ ขายังห้อยหัวลง และเอา
เข็มแทงเข้าไปในอวัยวะเพศ ทหารตีและเตะเขาด้วยรองเท้าบู๊ททีห่ น้าอกหลายครัง้ เอาน้ามาสาด เอา
สเปรย์พริกไทฉีดใส่หน้าสีค่ รัง้ และเอาเบียร์มาราดใส่ตวั เขาจนเปี ยก ซึง่ เป็ นการลบหลู่ต่อชาวมุสลิมซึง่
มองว่าการบริโภคเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์เป็ นบาป จากนัน้ เขาก็ถกู ทหารอีก 15 นายซ้อมในลักษณะ
เดียวกันประมาณ 30 นาทีในตอนเย็น มีทงั ้ การตี เตะ และห้อยแขวนตัวเขาลงมาอีกครัง้ และถามคาถาม
เดิม ๆ ในช่วงดึกเขาถูกทหารขีเ้ มาทัง้ 15 นายนัน้ พาตัวไปทีต่ น้ ไม้โดยยังถูกผูกมือไว้ดา้ นหลัง แล้วผูกตัว
เขากับต้นไม้ ในขณะทีท่ หารนังเล่
่ นไพ่กนั คนทีแ่ พ้จะไปเตะเขา เขาถูกทาแบบนี้ประมาณสองชัวโมง
่
จนกระทังเช้
่ า ทหารบอกว่า ตัวเขาเคยไปยิงญาติคนหนึ่งของทหาร และชายคนนี้บอกกับแอมเนสตี้
อินเตอร์เนชันแนลว่า เขาได้ยนิ เสียงร้องของชาวสวนยางอีกคนหนึ่งทีถ่ ูกซ้อมจนเสียชีวติ ทีน่ นั ่
ในวันทีส่ องเช่นกัน ทหารบอกกับชาวสวนยางทีเ่ หลืออีกคนหนึ่งว่า เขาจะต้องถูกฆ่าภายในหนึ่ง
สัปดาห์ถา้ ถูกปล่อยตัวไป เขาถูกทรมานแบบเดียวกับเพื่อนบ้านของเขาตามทีบ่ รรยายข้างต้น ทหารใช้
แท่งเหล็กตีทศ่ี รี ษะและใช้เชือกคล้องทีค่ อและลากตัวเขาไปจนหมดสติ จากนัน้ ก็เฉือนทีแ่ ขนและเอาเข็ม
ทิม่ ทีบ่ าดแผล เขาถูกบังคับให้ดม่ื เหล้า (ซึง่ เป็ นการละเมิดกฎของชาวมุสลิม) และถูกถามว่า “พระเจ้าของ
คุณอยู่ทไ่ี หนล่ะ ถ้าพระเจ้ามีจริง ทาไมไม่มาช่วย”
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3.2.2 จังหวัดปัตตานี
“ทหารสีนายเตะผมและบอกให้
่
ผมสารภาพความจริง ผมก็ยอมทาตาม แต่พอผมบอกว่าผมเป็ น
ผูบ้ ริสทุ ธิ์ พวกเขาก็บบี คอดึงผมของผม และบอกให้ผมเลือกทีฝ่ งั ศพตัวเอง ซึง่ ผมก็ทาตาม”
ชายหนุ่มจากปตั ตานี
ั
ค่ายอิงคยุทธบริหารในจังหวัดปตตานี
เป็ นศูนย์กลางการปราบปรามการก่อความไม่สงบทีส่ าคัญ
แห่งหนึ่ง และเป็ นสถานควบคุมตัวทีเ่ ป็ นทางการเพียงหนึ่งในสองแห่งในภาคใต้ของไทย แอมเนสตี้
อินเตอร์เนชันแนลได้พบการละเมิดสิทธิทเ่ี กิดขึน้ หลายครัง้ ทีค่ ่ายอิงคยุทธบริหาร รวมทัง้ ความพยายามที่
จะปกปิ ดการทรมาน หรือการทาให้บาดเจ็บเพียงจากัดเพื่อไม่ให้เหยื่อถึงกับเสียชีวติ ผูถ้ ูกควบคุมตัวถูก
ทรมานหรือถูกปฏิบตั อิ ย่างโหดร้ายอย่างน้อยหนึ่งครัง้ ใน 12 กรณีทเ่ี กิดขึน้ ในปตั ตานี กรณีต่าง ๆ เหล่านี้
เกิดขึน้ ในช่วงเดือนธันวาคม 2550 จนถึงเมษายน 2551
ชายหนุ่มจากปตั ตานีบอกกับแอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลว่าเขาถูกควบคุมตัวในเดือนธันวาคม
2550 โดยกาลังทหารสนธิกบั ตารวจจานวนกว่าร้อยนายทีเ่ ข้ามาล้อมจับกุมเมื่อประมาณตีส่ี
ตอนแรกผมถูกจับไปทีส่ ถานีตารวจ ต่อมาก็ถูกจับไปทีห่ น่วยฉก.24 ทีวั่ ดช้างให้ คา่ วัน
นัน้ ทหารทีเ่ มาอยู่ได้มาสอบสวนผม เมือ่ ผมบอกว่าผมเป็ นผูบ้ ริสทุ ธิพ์ วกเขาโกรธและพาตัวผม
ไปทีม่ ดื ๆ ทหารสีนายเข้
่
ามาเตะและบอกให้ผมพูดความจริง ผมก็ทาเช่นนัน้ และบอกว่าผมเป็ น
ผูบ้ ริสทุ ธิ์ พวกเขาก็บบี คอดึงผมของผม และบอกให้ผมเลือกทีฝ่ งั ศพตัวเอง ซึง่ ผมก็ทาตาม ผม
ถูกจับตัวให้นงเก้
ั ่ าอี้จนถึงตีสอง จากนัน้ ก็ถูกเตะและซ้อมอีกหลายชัวโมง
่ พวกเขาทาแบบนี้เป็ น
เวลาสามวัน ตอนทีท่ หารถามผม พวกเขาใช้รองเท้าบู๊ทเหยียบทีห่ น้า มัดมือผมไว้ทดี ่ า้ นหลัง
และเตะผมถ้าผมตอบคาถามไม่เป็ นทีพ่ อใจของเขา บางทีเขาก็เอาตัวผมไปตากแดดหรือตาก
ฝน ทหารยังเอาอาหารทีมี่ เนื้อหมูมาให้ผมกิน (ซึง่ ขัดกับหลักศาสนาอิสลาม) ผมทาละหมาดดีๆ
ไม่ได้เลยต้องทาในห้องน้ า ทหารมาถีบเต็นท์นอนผมตอนกลางคืนทาให้ผมนอนไม่หลับ ยอมให้
ผมอาบน้ าวันเว้นวัน วันสุดท้าย ทหารตีผมอย่างแรงทีบ่ ริเวณต้นคอด้านล่างและแผ่นหลัง
ส่วนบน
ในเดือนธันวาคม 2550 ชายหนุ่มสามคนจากปตั ตานีกถ็ ูกกาลังทหารและตารวจ 70-80 นาย
จับกุม จากนัน้ ก็ถูกนาตัวแยกไปไว้ยงั สถานทีส่ องแห่ง และต่อมาได้ถูกควบคุมตัวอยูท่ ค่ี ่ายอิงคยุทธ
บริหาร พวกเขาถูกตีทห่ี น้า ไหล่ และหลัง ทหารใช้ไฟฟ้าจีท้ ม่ี อื ของผูถ้ ูกควบคุมตัวรายหนึ่ง เอาเชือกมา
คล้องคอผูถ้ ูกควบคุมตัวอีกรายหนึ่ง และขูว่ ่าจะไปจับตัวน้องชายมาถ้าเขาไม่ยอมสารภาพว่ามีสว่ นรูเ้ ห็น
หรือเกีย่ วข้องกับการก่อความไม่สงบ นอกจากนัน้ ยังเอาถุงพลาสติกคลุมศีรษะเขาไว้ ทัง้ สามคนถูกจับให้
เปลือยกายในห้องแอร์ทต่ี งั ้ อุณหภูมติ ่ามาก ครอบครัวของพวกเขาบอกกับแอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลว่า
ผูถ้ ูกควบคุมตัวถูกบังคับให้ลงนามในหนังสือทีเ่ ขียนว่าพวกเขาไม่ได้ถูกทรมาน แต่ทงั ้ สามคนไม่ยอม
ปฏิบตั ติ าม
ชายวัยกลางคนจากปตั ตานีบอกกับแอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลว่าในเดือนมกราคม 2551
ทหารประมาณ 200 นายจากหน่วยฉก. 4310 หรือทีเ่ รียกว่า “หน่วยฉก.แม่ลาน” หรือ “รทภ. 4310” จาก
อาเภอแม่ลาน ได้มาปิ ดล้อมบ้านเขาประมาณตีหา้
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ทหารประมาณ 20 นายมาล้อมบ้านผม ส่วนเจ้าหน้าทีค่ นอืน่ รออยู่ทถี ่ นนหรือซุ่มอยูใ่ น
่ปา พวกเขาเอาตัวผมไปทีค่ ่ายแม่ลานซึง่ เดิมเป็ นโรงเรียน และบังคับให้ผมสารภาพว่าเป็ นผูว้ าง
ระเบิด ทหารถามว่าผมจะรูส้ กึ อย่างไรถ้าพวกก่อความไม่สงบฆ่าคนในครอบครัวผม และถาม
เกีย่ วกับเพือ่ นของผม จากนัน้ ทหารก็ผกู มือผมไว้ดา้ นหลัง ตบทีกกหู
่ ตีผมทีท่ อ้ งจนผมล้มลง
จากนัน้ ก็เตะผม ทหารสามนายใช้ปืนตีทใบหน้
ี่
าผม และเตะทีด่ า้ นหลัง หนึง่ ชัวโมงผ่
่
านไป
ผูบ้ งั คับบัญชาเดินผ่านมาและพาตัวผมไปทีห้่ องมืดเพือ่ สอบปากคา ตารวจก็มาทีค่ ่ายเพือ่ ถาม
คาถามกับผม ผมถูกควบคุมตัวในห้องมืด และถูกขูว่ ่าจะโดนซ้อมหนักกว่านี้ถา้ ไม่ยอมสารภาพ
ประมาณตีสองผูบ้ งั คับบัญชาพาตัวผมไปทีค่ ่ายอิงคยุทธบริหาร และถูกนาตัวไปทีห้่ องมืดทีต่ ดิ
แอร์และเปิ ดแอร์จนเย็นมาก พวกเขาสอบสวนและบังคับผมให้สารภาพ
ชายหนุ่มสองคนจากปตั ตานีบอกกับแอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลว่าในเดือนมกราคม 2551
ทหาร 15 นายจากหน่วยฉก.11 ได้จบั กุมตัวพวกเขาเพื่อสอบถามว่ามีสว่ นร่วมในการก่อความไม่สงบ
หรือไม่ พวกเขาปฏิเสธ ทหารจึงผูกมือพวกเขาไว้ดา้ นหลัง บังคับให้ยนื ชิดผนังและทัง้ ตีทงั ้ เตะ จากนัน้
ทหารได้นาตัวชายหนุ่มไปหน่วยฉก. มีการตัง้ คาถามทัวไปและถ่
่
ายรูปไว้ ทหารยังใช้ไม้ตพี วกเขา บอก
ให้พวกเขาชีต้ วั ว่าคนทีเ่ ห็นในภาพเป็ นสมาชิกของกลุ่มอาร์เคเค ทหารคนหนึ่งซึง่ ปิ ดตาไว้ขา้ งหนึ่งใช้ปืน
ขูพ่ วกเขา และบังคับให้นงตากแดดเป็
ั่
นเวลาสองชัวโมง
่ พอฝนเริม่ ตกก็มกี ารจับตัวพวกเขาไปนังข้
่ างนอก
และนาอาหารมาให้ตอนฝนตก จากนัน้ ก็ถูกนาตัวไปทีค่ ่ายอิงคยุทธบริหารในเวลาเดียวกัน ทหารเรียก
พวกเขาว่า “ลูกค้ารายใหม่” มีการนาสิง่ มีค่าในตัวไปและถ่ายรูป วันต่อมามีการถอดเสือ้ ชายหนุ่มคนหนึ่ง
แล้วเอาไปผูกมือไว้ดา้ นหลัง จากนัน้ ก็เตะและตี ทหารสอบถามเขาเกีย่ วกับหมู่บา้ นของเขา และบอกให้
สารภาพว่ามีสว่ นรูเ้ ห็นหรือเกีย่ วข้องกับการก่อความไม่สงบ ตอนกลางคืน ทหารนาตัวเขามาข้างนอก
และทุบตีโดยสายดับเพลิง จากนัน้ ก็กดเขาลงไปในน้า ก่อนทีจ่ ะนาตัวมาไว้ในห้องแอร์ทม่ี อี ุณหภูมเิ ย็นจัด
พร้อมกับชายอีกคนหนึ่ง ต่อมาทหารเอาเชือกคล้องคอและผูกเขาติดไว้กบั เก้าอี้ เอาน้ามาราดและใช้
ไฟฟ้าจีท้ เ่ี ท้า ทหารมุสลิมคนหนึ่งบอกให้เขาสารภาพ ส่วนคนอื่นก็ได้ตเี ขาอีก แต่สดุ ท้ายก็ยอมให้เขาทา
ละหมาด ส่วนชายอีกคนหนึ่งก็ถกู ซ้อมเช่นกัน
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ตารวจจับครูหนุ่มคนหนึ่งจากนราธิวาสและพาตัวไปข่มขูท่ ส่ี ถานี
ตารวจ จากนัน้ ก็พาตัวไปทีค่ ่ายอิงคยุทธบริหาร มีการเรียกทหารมา และบอกทหารว่าไม่ตอ้ งทรมาน
จนถึงตาย เขาถูกขังในห้องแอร์เย็นจัดเป็ นเวลาห้าวัน ซึง่ ทาให้เป็ นปญั หามากเพราะเขาเป็ นโรคหอบหืด
ทหารบอกให้เขาสารภาพว่ามีสว่ นเกีย่ วข้องกับการวางระเบิด แม่ของเขาเป็ นผูเ้ ล่าให้แอมเนสตีอ้ นิ เตอร์
เนชันแนลฟงั ถึงการปฏิบตั เิ หล่านี้
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 เช่นกัน กาลังตารวจและทหารประมาณ 30-40 นายได้จบั กุมคนงาน
ั
ก่อสร้างคนหนึ่งจากปตตานี
จากนัน้ พาตัวเขาไปทีส่ ถานีตารวจสองแห่ง ชายหนุ่มเล่าให้แอมเนสตี้
อินเตอร์เนชันแนลฟงั ว่า เขาไม่แน่ใจว่าทหารเหล่านี้มาจากหน่วยฉก.ไหน แต่ว่าเนื่องจากเขาถูกพาตัวไป
ทีก่ องพันทหาร 24 ทีว่ ดั ช้างให้ ก็ค่อนข้างแน่ใจว่าทหารน่าจะมาจากหน่วยฉก.24 ซึง่ ตัง้ อยู่ทน่ี นั ่ ทหาร
หักนิ้วมือของชายหนุ่มไปข้างหลังจนกระทังเขาสู
่
ญเสียความรูส้ กึ ทีน่ ้วิ ใช้ลากล้องปื นตีทศ่ี รี ษะจนกะโหลก
ศีรษะร้าว จากนัน้ ก็เตะและบีบคอเขา และยังตีทท่ี อ้ งอย่างแรงเพือ่ ให้เขารูส้ กึ เจ็บปวดต่อไป การทรมาน
เกิดขึน้ ทุกวันเป็ นเวลาหนึ่งสัปดาห์ และมีจุดมุ่งหมายเพื่อบังคับให้ผชู้ ายคนนี้สารภาพว่ามีสว่ นรูเ้ ห็นหรือ
เกีย่ วข้องกับการก่อความไม่สงบ
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ในเดือนมีนาคม 2551 กาลังตารวจและทหารกว่า 300 นายซึง่ ประกอบด้วยทหารจากหน่วยฉก.
ซึง่ ตัง้ อยู่ทว่ี ดั เลียบ และตารวจจากสถานีตารวจอาเภอสายบุรี ได้กกั ขังชาวสวนยางหนุ่มคนหนึ่งไว้ ทัง้ นี้
ตามข้อมูลของญาติ พวกเขาผูกมือเขาไว้ดา้ นหลัง ทุม่ เขาลงไปบนพืน้ เตะและเหยียบบนตัวเขา ทหาร
อ้างว่าเขาพยายามหลบหนี และใช้พานท้ายปื นตีเขา และยังยิงปืนใส่ใกล้ๆ หู ทาให้หอู อ้ื ไปชัวขณะ
่
ใน
ตอนแรกเขาถูกพาตัวไปทีส่ ถานีตารวจ และถูกซ้อมในขณะทีใ่ ส่กุญแจมือ ในตอนบ่ายเขาถูกพาตัวไปที่
กองพันทหาร 24 ทีว่ ดั ช้างให้ ทหารเอาถุงพลาสติกครอบศีรษะและทุบตีเขา จนกระทังจมู
่ กหัก กุญแจมือ
ทีใ่ ส่กบ็ าดจนเลือดไหลและทาให้แขนชา การทรมานเกิดขึน้ สามวัน เป็ นช่วงทีเ่ ขาแทบไม่ได้กนิ หรือนอน
และไม่ได้รบั อนุญาตให้ทาละหมาด
3.2.3 จังหวัดยะลา
“วันต่อมา พวกเขาบังคับให้ผมนอนเปลือยกับพื้น ส่วนทหารพรานก็ใช้เทียนไขลนตามลาตัวจน
พองไปทัง้ ตัว”
ชายหนุ่มจากยะลา
ใน 14 กรณีทย่ี ะลา ผูถ้ ูกควบคุมตัวถูกทรมานหรือทารุณอย่างน้อยหนึ่งครัง้ ตัวอย่างข้างล่าง
เกิดขึน้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2550 - มกราคม 2551
ในเดือนกรกฎาคม 2550 กาลังตารวจและทหารอย่างน้อย 20 นายได้จบั กุมชายหนุ่มสามคน
จากจังหวัดยะลา พวกเขาถูกใส่กุญแจมือและถูกเตะ จากนัน้ ก็ถกู บังคับให้นอนและมีทหารกับตารวจ
ขึน้ มาเหยียบ และถามว่าพวกเขามีปืนหรือไม่ ชายหนุ่มสองคนถูกจีด้ ว้ ยบุหรี่ และถูกแทงด้วยของมีคมที่
หัวแม่เท้า ทัง้ สองคนต้องนอนราบอยู่บนพืน้ โดยทีม่ อื ถูกผูกด้านหลัง แล้วตารวจและทหารขึน้ มาเหยียบ
บนท้อง พวกเขายังถูกบังคับให้คุกเข่าและถูกเตะทีไ่ หล่จนล้มลง ถ้าพวกเขาอุทานว่า “พระอัลเลาะห์” ก็
จะถูกตีหนักขึน้ ดูเหมือนทหารจะจาชายหนุ่มคนทีส่ ามได้เลยตีเขาจนสลบ ทัง้ สามคนถูกบังคับให้นอนใน
คูทไ่ี ม่มนี ้าเป็ นเวลา 30 นาทีภายใต้แสงแดด แต่เมื่อเห็นว่ากุญแจมือทีใ่ ส่ทาให้เลือดไหลทหารก็ถอดออก
ให้ ทหารขูช่ ายหนุ่มทัง้ สามว่า ถ้าไม่ยอมสารภาพว่ามีสว่ นรูเ้ ห็นหรือเกีย่ วข้องกับการก่อความไม่สงบ
พวกเขาจะสังหารผูช้ ายอีกคนหนึ่งทีถ่ ูกควบคุมตัวตัวไว้ และถูกนาตัวไปผูกทีต่ น้ ไม้โดยมีถุงพลาสติกคลุม
ศีรษะ ชายหนุ่มคนทีถ่ ูกซ้อมจนสลบเสียชีวติ ไปในวันนัน้ หนึ่งในผูร้ อดชีวติ บอกกับแอมเนสตีอ้ นิ เตอร์
เนชันแนลว่า “การทรมานไม่ใช่สงิ่ ทีด่ เี ลย จับตัวพวกเราและพาไปทีศ่ าลสิ เรายอมรับได้ แต่เราไม่อาจ
ยอมรับการทรมานได้ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับเราจะกลายเป็ นสิง่ ทีเ่ ราต้องจดจาไปจนตลอดชีวติ ”
ในเดือนตุลาคม 2550 ตารวจฝา่ ยปราบปรามจังหวัดยะลาจับกุมชายหนุ่มยะลาสองคนบนถนน
ทีบ่ ริเวณใกล้กบั ฐานของตารวจ เจ้าหน้าทีต่ ารวจนอกเครื่องแบบสามนายได้ซอ้ มชายหนุ่มทัง้ สองคน โดย
การใช้ท่อน้าพลาสติกตีทแ่ี ขนและใช้ท่อนเหล็กตีทห่ี ลัง ทัง้ ยังเตะจนกระทังแทบจะเดิ
่
นไม่ได้ การซ้อม
ทรมานเกิดขึน้ นานประมาณสีช่ วโมงในตอนบ่
ั่
าย หลังจากนัน้ ชายหนุ่มก็ได้รบั อนุญาตให้ทาละหมาด แต่ก็
ถูกตารวจเรียกว่าเป็ น “พวกมุสลิมโง่” ตารวจแยกตัวผูถ้ ูกควบคุมตัวทัง้ สองคนไว้คนละห้อง และขูพ่ วก
เขาว่า ถ้าไม่ยอมสารภาพว่าเกีย่ วข้องกับการสังหารทีเ่ พิง่ เกิดขึน้ ก็จะไม่ได้รบั การปล่อยตัว และบอกว่าที่
ทรมานก็ทาไปเพื่อ “สนุกเท่านัน้ แหละ” ประมาณห้าโมงเย็น ตารวจนาถุงพลาสติกครอบศีรษะของทัง้
สองคน และขูว่ ่าถ้าไม่สารภาพจะถูกทรมานเป็ นเวลาสามวันก่อนจะถูกสังหาร ต่อมาตารวจยังเตือนพวก
เขาไม่ให้เล่าให้ใครฟงั เกีย่ วกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ถ้าตอนหลังมีคนมาเยีย่ ม ในช่วงทีใ่ ห้สมั ภาษณ์กบั แอมเนสตี้
อินเตอร์เนชันแนล หนึ่งในชายทัง้ สองคนบอกว่าเขายังคงถ่ายเป็นเลือด ส่วนอีกคนหนึ่งบาดเจ็บทีเ่ ข่า
“ผมเล่าให้คุณฟงั เพื่อประโยชน์ของคนอื่น” เขากล่าว “ถ้าสิง่ นี้จะยังเกิดขึน้ ต่อไป ก็จะไม่มสี นั ติภาพใน
พืน้ ทีน่ ้ี”
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ชาวสวนยางวัยกลางคนจากยะลาคนหนึ่งบอกกับแอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลว่าเมื่อเดือน
ธันวาคม 2550 ทหารพรานและทหารจากหน่วยฉก.41 ได้มาจับกุมตัวเขาทีบ่ า้ น และนาตัวไปทีห่ น่วย 41
ทีต่ าบลวังพญา อาเภอรามัญ
ทหารพรานล้อผมว่า ผมมีทางเลือกแค่สามทางคือ “ตาย ตาย กับตาย” ทหารพราน
และทหารคนอืน่ ถามผมเกีย่ วกับการก่อความไม่สงบ แต่เนือ่ งจากผมพูดได้แต่ภาษามาลายูผม
จึงไม่ค่อยเข้าใจคาถามในภาษาไทย พวกเขาบอกให้ผมสารภาพ ในตอนเทีย่ ง พวกเขาอนุญาต
ให้ผมทาละหมาด แต่เมือ่ ถูกนาตัวไปในห้องเล็กๆ ในตอนบ่าย พวกเขาตีทศี ่ รี ษะ เตะผมและหา
ว่าผมเป็ นพวกก่อการร้าย ระหว่างถูกขังทีน่ นั ่ บางครัง้ ทหารพรานก็แกล้งเอาอาหารมาช้า และ
บอกผมว่า “ดูซวิ ่าพระอัลเลาะห์จะเอาอาหารมาให้คุณหรือเปล่า” อีกสิบวันต่อมา ผมถูกทหาร
พรานสามนายสอบปากคา คนทีมี่ ยศสูงถามผมว่ามีอะไรจะพูดหรือเปล่า พอผมบอกว่า “ไม่”
ทหารทีมี่ ยศสูงก็เดินออกไป ส่วนทีเ่ หลืออีกสองคนก็ซกั ถามผมต่อ พวกเขาบอกว่า อิสลามเป็ น
ศาสนาทีช่ วร้
ั ่ าย สอนให้เราไปฆ่าคนอืน่ พวกเขาบังคับให้ผมถอดเสื้อ จากนัน้ ให้เอามือไพล่หลัง
และผูกไว้ จากนัน้ ก็ต่อยทีท้่ อง แม้ว่าผมจะยอมทาตาม ทหารก็ยงั ต่อยทีท้่ องและแขน และบอก
ว่า ถ้าผมไม่ยอมสารภาพ พวกเขาจะมัดผมไว้ทต้ี ่ นไม้ให้หอ้ ยศีรษะลงกับพื้น และให้ศรี ษะอยู่ใน
น้ า วันต่อมาทหารพาตัวผมไปทีโรงเก็
่ บรถซึง่ ร้อนมาก และบอกให้ผมเตรียมตัวทีจ่ ะถูก
สอบปากคาตอนคา่ อย่างไรก็ตาม คืนนัน้ ไม่เกิดเหตุการณ์ใด ๆ วันต่อมาทหารพรานพาผมไปดู
ผูถ้ ูกควบคุมตัวอีกคนหนึง่ ทีม่ รี ่องรอยถูกซ้อมอย่างชัดเจนและอ้างว่าชายคนนัน้ ยอมรับว่ามีส่วน
เกีย่ วข้องกับการก่อความไม่สงบ จากนัน้ พวกเขาก็เอาเลือ่ ยมือมาขูผ่ ม
ในเดือนมกราคม 2551 กาลังตารวจและทหารกว่า 300 นายจากสถานีตารวจบันนังสตาและ
หน่วยฉก.15 จากตาบลตลิง่ ชัน อาเภอบันนังสตา ได้เข้าล้อมบ้านของชายหนุ่มจากยะลาในเวลาประมาณ
6.30 น. ชายหนุ่มบอกกับแอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลว่าทหารลากตัวเขาและผูช้ ายอีกคนหนึ่งออกมา
และบอกให้คนอื่นหันไปทางอื่น
พวกเขาถามผมว่า รูจ้ กั ชายคนทีพ่ วกเขาต้องการในรูปภาพทีให้
่ ดหู รือไม่ เมือ่ ผมตอบ
ว่ารูจ้ กั แต่ไม่รวู้ ่าเขาเป็ นทีต่ อ้ งการตัว ทหารก็เตะทีก่ า้ นคอ จากนัน้ ก็นาตัวผมไปทีค่ ่ายทหาร
พรานบ้านกลาง ในอาเภอบันนังสตา ในวันทีส่ ามทหารพรานถามว่าผมเป็ นผูก้ ่อการร้ายหรือไม่
พอผมตอบว่า “ไม่” ผมก็ถูกเตะทีศ่ รี ษะและท้องอยู่ประมาณหนึง่ ชัวโมง
่ วันต่อมา พวกเขาบังคับ
ให้ผมนอนเปลือยกับพื้น ส่วนทหารพรานก็ใช้เทียนไขลนตามลาตัวจนพองทัง้ ตัว พวกเขาทา
แบบนี้ประมาณสิบนาที และตลอดเวลาถามผมว่าเคยถูกฝึกจากพวกก่อความไม่สงบหรือไม่ อีก
สีวั่ นต่อมา ทหารพรานปิ ดตาผมและเอาตัวผมไปใส่ไว้ในถังเหล็กทีม่ ขี นาดใหญ่พอทีจะนั
่ งได้
่ แต่
นอนไม่ได้ จากนัน้ ก็ปิดฝา และเจาะช่องทีด่ า้ นข้าง ทหารพรานเอาไฟมาลนทีร่ อบถังและถามว่า
ผมรูจ้ กั คนคนหนึง่ หรือไม่ ผมตอบว่า “รูจ้ กั ” แต่เขาไม่ใช่ผกู้ ่อการร้าย ตอนนัน้ ผมยังสวมรองเท้า
และมีเสื้อผ้าทาให้เท้าผมไม่เป็ นไร แต่แขนและหัวไหล่ถูกความร้อนเผาไหม้ จากนัน้ พวกเขา
บอกให้ผมถอดรองเท้า ทาให้เท้าผมพุพอง ตอนทีผ่ มโผล่ศรี ษะมาทางช่องด้านข้างเพือ่ ขอให้
พวกเขาปล่อย ทหารก็ตผี มด้วยปื น พวกเขาทาแบบนี้ประมาณหนึง่ ชัวโมง
่ จากนัน้ ก็เอาตัวผม
ออกจากถัง และมีการซ้อมต่ออีกครึง่ ชัวโมงโดยไม่
่
มกี ารซักถาม
สองวันต่อมา ทหารพรานเอาตัวผมไปไว้ในถังน้ าแข็งเป็ นเวลา 20 นาที และถามว่าผม
เคยตัดศีรษะใครมาบ้าง พอมันเย็นจัดผมพยายามทีจะหลบหนี
่
ออกมา แต่กถ็ ูกตีจนเป็ นแผล
บริเวณคิ้วด้านขวา และถูกจับกดหัวลงในน้ า แต่ทหารพรานเริม่ ตกใจเมือ่ เห็นว่าผมมีเลือดไหล
และให้การปฐมพยาบาลผม วันต่อมาทหารพรานกลุ่มใหม่พยายามจะทรมานผมอีก แต่คนทีท่ า
เมือ่ วันก่อนห้ามพวกเขาไว้และบอกว่า เจ้านายของพวกเขาคงไม่ยอมให้ทรมานต่อไป ถึงอย่าง
นัน้ ทหารพรานทีมาใหม่
่
คนหนึง่ ก็เตะผมทีท้่ อง และถามว่า “ใครฆ่าพ่อกู”
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ในเดือนมกราคม 2551 ชายหนุ่มสองคนจากยะลาถูกจับกุมตัวตอนประมาณตีสาม โดยทหาร
อย่างน้อย 40 นายจากหน่วยฉก.11 พวกเขาถูกพาตัวไปทีค่ ่ายทหาร และในเบือ้ งต้นถูกตัง้ คาถามทัวไป
่
แต่วนั ต่อมาทหารสีน่ ายถามหนึ่งในสองว่ารูอ้ ะไรเกีย่ วกับระเบิดบ้าง เมื่อเขาตอบว่าไม่รู้ พวกเขาก็บอกว่า
เป็ นไปไม่ได้หรอกและเริม่ เตะเขาและเตะหนักขึน้ ถ้าเขาอุทานพระนามพระอัลเลาะห์ จากนัน้ ทหารก็ถอด
เสือ้ ของเขาออก และต่อยอย่างแรงทีด่ า้ นหลัง ทาให้เขาหายใจลาบาก และเขาสูญเสียการควบคุมการ
ทางานของร่างกายและปสั สาวะราดถึงสองครัง้ จากนัน้ ทหารผูกมือเขาติดกับเก้าอี้ ทหาร 10 คนผลัดกัน
ซ้อมเขา บางทีกต็ ดี ว้ ยปื น เขาบอกแอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลว่า ตอนที่เขาขอน้าดื่ม สิง่ ทีไ่ ด้คอื
น้ามันหล่อลื่นรถยนต์ ทหารเอา “หลักฐาน” มาวางบนโต๊ะและขูว่ า่ ถ้าไม่ยอมสารภาพ พวกเขาจะสร้างข้อ
กล่าวหาว่าเขาพยายามหลบหนีเลยต้องยิงทิง้ จากนัน้ พวกเขาเอาปื นมาวางให้ดู เมื่อชายหนุ่มปฏิเสธว่า
ไม่รจู้ กั ปื นกระบอกนี้ พวกเขาก็เอาปื นตีเข้าทีห่ ลังศีรษะ ทาให้หน้าไปกระแทกกับชามข้าว จากนัน้ คนทีด่ ู
เป็ นหัวหน้าคนอื่นก็เข้ามาและใช้ไม้กอล์ฟตีทเ่ี ข่าและกระดูกต้นคอ จากนัน้ ก็เล็งปื นเอ็ม 16 มาทีเ่ ขาและ
บอกว่า “บางครัง้ ปื นมันก็ลนของมั
ั่
นเองได้” จากนัน้ เขาเอาถุงพลาสติกคลุมศีรษะชายหนุ่มทาให้เขาตก
จากเก้าอี้ ส่วนผูช้ ายอีกคนหนึ่งซึง่ ไม่ได้สวมเครื่องแบบแต่อา้ งตัวเองเป็ นนักมวยไทยได้เข้ามาเตะเขา
อย่างแรงทีแ่ ขน การซ้อมดาเนินต่อไปจนถึงค่า เขาถึงได้รบั อาหาร และได้รบั อนุญาตให้ทาละหมาดเป็ น
ครัง้ แรก
ในทานองเดียวกัน จากข้อมูลของครอบครัวเขา ชายหนุ่มอีกคนหนึ่งก็ถูกตีทห่ี อู ย่างแรง
จนกระทังเขาร้
่ องอุทานพระนามของพระอัลเลาะห์ ทหารสีน่ ายบอกว่าเขามีสว่ นรับผิดชอบกับระเบิด 40
ลูกและอ้างว่าเขาเป็ นหัวหน้ากลุม่ อาร์เคเค แล้วก็ใช้ไม้กอล์ฟตีเขา เขายังถูกเตะจนตกจากเก้าอี้ ทาให้
ศีรษะกระแทกพืน้ จากนัน้ ทหารพูดว่าพวกเขาเองไม่สนุกด้วย และนาตัวเขากลับขึน้ ไปบนเก้าอีแ้ ละตี
ด้วยปื นจนกระทังกะโหลกศี
่
รษะร้าว ในวันทีส่ อง เขาถูกต่อยจนฟนั หัก และถูกดึงผม จากนัน้
ผูบ้ งั คับบัญชาก็นาตัวเขาไปและใช้ปืนเอ็ม 16 ขูเ่ ขา
3.2.4 จังหวัดสงขลา
ในสีอ่ าเภอของจังหวัดสงขลาซึง่ อยู่ตอนเหนือสุดของพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารก่อความไม่สงบ เป็ นพืน้ ทีซ่ ง่ึ มี
การประกาศกฎอัยการศึก เราพบว่ามีผถู้ ูกควบคุมตัวสองคนทีถ่ กู ทรมานหรือทารุณในสองกรณีทจ่ี งั หวัด
สงขลาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2551
ครอบครัวเขาบอกกับแอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลเกีย่ วกับสิง่ ทีช่ าวสวนยางหนุ่มจากสงขลาต้อง
เผชิญ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 กาลังตารวจและทหารกว่า 40 นายซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นทหารพรานได้ปิด
ล้อมบ้านของเขาและนาตัวเขาไปทีห่ น่วยฉก.43 ในตอนค่า ทหารพรานตีทไ่ี หล่ขวาของเขาอย่างแรงจน
ทาให้ยกแขนไม่ได้ จากนัน้ ก็เตะเขา เอาถุงพลาสติกคลุมศีรษะและใช้ผา้ ขนหนูเปี ยกๆ ฟาดเขา ทหาร
พรานบอกให้เขาสารภาพว่าเป็ นผูส้ งั หารชาวบ้าน และไม่ยอมให้เขาทาละหมาด การซ้อมเกิดขึน้ เป็ นช่วง
ๆ ตลอดทัง้ สามวัน
ในทานองเดียวกัน ครูหนุ่มจากสงขลาบอกกับแอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลว่าในเดือน
กุมภาพันธ์ 2551 กาลังตารวจและทหารกว่า 100 นาย ซึง่ ประกอบด้วยทหารจากหน่วยฉก.43 ทหาร
พรานและตารวจ ได้มาจับกุมตัวเขาทีบ่ า้ น เขาปฏิเสธทีจ่ ะเซ็นชือ่ ในแบบฟอร์มยินยอมให้กกั ขัง แต่กถ็ ูก
นาตัวไปกักขังทีห่ น่วยฉก.43 ในตอนค่าอยู่ดี ทหารนอกเครื่องแบบสามนาย หรืออาจจะเป็ นตารวจก็ได้
ได้สอบสวนเขาและอนุญาตให้เขาทาละหมาด แต่ต่อมาก็เตะและซ้อมเขาเมื่อเขาให้คาตอบทีไ่ ม่น่าพอใจ
มีการถามว่าเขาเกีย่ วข้องกับการยิงและวางระเบิดทีเ่ พิง่ เกิดขึน้ หรือไม่ เมื่อตอบว่าไม่ เขาก็ถูกเตะทีค่ อ
สามครัง้ พอเจ้าหน้าทีต่ บเข้าทีห่ เู ขาก็ลม้ ลงไปบนพืน้ จากนัน้ ก็ถูกบังคับให้ลงบนพืน้ เจ้าหน้าทีอ่ กี นาย
หนึ่งมาถึงและขูว่ ่าจะฝงั เขาทัง้ เป็ น เจ้าหน้าทีท่ เ่ี หลือเตะเขาและยื่นปื นให้บอกว่าถ้าหนีได้กจ็ ะเป็นอิสระ
จากนัน้ พวกเขาก็บงั คับถอดเสือ้ ผ้าและปล่อยให้เขานังเปลื
่ อยกายบนพืน้ ก่อนทีจ่ ะเตะและบอกให้เขาถอด
กางเกงออก ชายคนหนึ่งเล็งปื นมาทีศ่ รี ษะของเขาและบอกให้เขาสารภาพ ส่วนทีเ่ หลือใช้ผา้ ห่มม้วนเป็ น
แท่งเพื่อตีเขา โดยมีถุงพลาสติกคลุมรอบศีรษะและผูกทีค่ อ การซ้อมดาเนินต่อไปเป็ นเวลาหลายชัวโมง
่
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4. กรอบกฎหมาย
4.1 การทรมานตามกฎหมายระหว่างประเทศ
กฎหมายระหว่างประเทศมีขอ้ ห้ามการทรมานและการปฏิบตั หิ รือการลงโทษอื่นทีโ่ หดร้าย ไร้
มนุษยธรรม หรือทีย่ ่ายีศกั ดิศรี
์ อย่างเด็ดขาด ไม่มสี ถานการณ์ใดทีอ่ นุญาตให้รฐั สามารถอ้างความชอบ
ธรรมหรืออ้างเป็ นเหตุผลเพื่อกระทาการทรมานได้ ข้อห้ามเช่นนี้ปรากฏอย่างชัดเจนในกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนต่างๆ เช่น ข้อ 7 ของกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) ซึง่ ประเทศไทยได้ให้ภาคยานุวตั ติ งั ้ แต่ปี 2539
อนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานของสหประชาชาติ (UN Convention against Torture - CAT) ซึง่ ประเทศ
ไทยให้สตั ยาบันรับรองเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 255033 เสรีภาพจากการทรมานและการปฏิบตั อิ ย่าง
ทารุณโหดร้ายเป็ นสิทธิมนุษยชนทีไ่ ม่อาจบันทอนได้
่
ไม่อาจละเมิด หรือถูกจากัดได้ “แม้ในภาวะฉุกเฉิน
34
ซึง่ คุกคามความอยู่รอดของชาติ” ความเห็นของสาธารณะต่อการใช้การทรมานก็ไม่มผี ลต่อการชอบ
ด้วยกฎหมายของการทรมาน35
สิทธิดงั กล่าวได้รบั การรับรองในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศหลายฉบับ ซึง่ มีผลบังคับ
ใช้แม้ในสถานการณ์สงครามภายนอกและภายในประเทศ (ความขัดแย้งทีใ่ ช้อาวุธ) รวมทัง้ อนุสญ
ั ญาเจนี
วา พ.ศ.2492 สีฉ่ บับ ซึง่ ประเทศไทยเป็ นรัฐภาคีนบั แต่ปี 2498 ตามกฎหมายระหว่างประเทศทัง้ สอง
สาขา รัฐใดทีม่ บี ุคคลทีร่ บั ผิดชอบต่อการเกิดการทรมานอยูภ่ ายใต้เขตอานาจของตน รัฐนัน้ จะต้อง
ฟ้องร้องดาเนินคดีหรือไม่กส็ ง่ ตัวบุคคลเป็ นผูร้ า้ ยข้ามแดนไปยังรัฐ หรือคณะตุลาการระหว่างประเทศเพื่อ
ทาการฟ้องร้องดาเนินคดี36 หลักฐานใดๆ ทีไ่ ด้มาจากการทรมานและการปฏิบตั อิ ย่างทารุณโหดร้ายไม่
สามารถใช้ในการดาเนินคดีใดๆได้ เว้นแต่จะใช้เป็ นหลักฐานผูกมัดบุคคลทีถ่ ูกกล่าวหาว่าได้กระทาการ
ทรมาน37
คานิ ยามการทรมานตามข้อ 1(1) ของอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานระบุถึงองค์ประกอบ
สาคัญสี่ประการได้แก่
 องค์ประกอบด้านเจตนา การกระทา (ซึง่ ก่อให้เกิดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน) นัน้
เป็ นไปโดยเจตนา
 องค์ประกอบด้านความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส การกระทาทีท่ าให้ผเู้ สียหาย
เกิด “ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส38 ไม่ว่าทางกายหรือทางจิตใจ”
 องค์ประกอบด้านความมุง่ ประสงค์ (หรือการเลือกปฏิบตั )ิ 39 การกระทานัน้ กระทาไปเพื่อความ
มุ่งประสงค์บางประการ คือการได้มาซึง่ ข้อมูล การลงโทษ การข่มขู่ และบังคับขูเ่ ข็ญ
 องค์ประกอบด้านการมีสว่ นร่วมของเจ้าพนักงานของรัฐ การกระทาทีเ่ กิดขึน้ โดยหรือด้วยการยุ
ยงของเจ้าพนักงานของรัฐ หรืออย่างน้อยด้วยความยินยอม หรือรูเ้ ห็นเป็ นใจของเจ้าพนักงาน
ของรัฐ
ในนิยามนี้มกี ารยกเว้น “ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานทีเ่ กิดจากหรืออันเป็ นผลปรกติจาก
หรืออันสืบเนื่องมาจากการลงโทษทัง้ ปวงทีช่ อบด้วยกฎหมาย”

Index: ASA 39/001/2009

Amnesty International January 2009

ประเทศไทย: การทรมานในระหว่างการปราบปรามการก่อความไม่สงบในภาคใต้ 24
แต่ในกฎหมายระหว่างประเทศ กลับไม่มกี ารนิยามความหมายของ “การปฏิบตั หิ รือการลงโทษ
อื่นทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือทีย่ ่ายีศกั ดิศรี
์ ” ไว้อย่างการนิยามการทรมาน อาจจะเพราะไม่ตอ้ งการ
ให้ถูกจากัดอยูใ่ นกรอบคิดทีค่ บั แคบ อย่างไรก็ตาม จากการปฏิบตั ขิ องหน่วยงานติดตามการปฏิบตั ติ าม
หลักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและในระดับภูมภิ าค อาจอธิบายในเชิงลบได้ว่าการกระทาเช่นนี้เป็ น
การกระทาทีโ่ หดร้าย ทีไ่ ม่มอี งค์ประกอบสาคัญครบถ้วนตามนิยามการทรมานทีอ่ ธิบายข้างต้น40 ดังนัน้
สภาพการกักขังทีอ่ าจก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส แต่ปราศจากความมุ่ง
ประสงค์ (หรือการเลือกปฏิบตั )ิ ในลักษณะตามทีป่ รากฏในนิยามการทรมาน ก็ถอื ว่าเป็ นการปฏิบตั ทิ ่ี
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือทีย่ ่ายีศกั ดิศรี
์ ได้41 วิธกี ารสอบปากคาทีล่ ะเมิดสิทธิ ซึง่ มีความมุง่ ประสงค์ท่ี
ต้องห้ามอย่างชัดเจน (“การได้มาซึง่ ...ข้อมูลหรือคาสารภาพ”) แต่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์
ทรมานซึง่ ไม่อาจถือได้ว่า “สาหัส” ก็ถอื ได้ว่าเป็ นการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือทีย่ ่ายีศกั ดิศรี
์
42
ได้ สิง่ ทีต่ อ้ งเน้นอีกประการหนึ่งคือ ตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้ว การทรมาน การปฏิบตั หิ รือการ
ลงโทษอื่นทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือทีย่ ่ายีศกั ดิศรี
์ เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งห้ามในทุกเวลาและในทุกสถานการณ์
อย่างน้อยการกระทาทีจ่ งใจให้เกิดการปฏิบตั อิ ย่างโหดร้าย อย่างเช่น “การปฏิบตั ทิ ไ่ี ร้มนุษยธรรม” ตาม
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ43 ก็ถอื เป็ นอาชญากรรมระหว่างประเทศ
4.2 กฎหมายซึ่งเอือ้ ต่อการทรมานในภาคใต้ของไทย
แอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลไม่มหี ลักฐานทีย่ นื ยันได้ชดั เจนว่า หน่วยงานความมันคงของไทย
่
กาหนดนโยบายให้ทรมานหรือปฏิบตั อิ ย่างโหดร้ายต่อผูถ้ ูกควบคุมตัวในระหว่างปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พื่อ
ปราบปรามการก่อความไม่สงบในภาคใต้ และเชีอ่ ว่านโยบายทีม่ งุ่ ห้ามการทรมานพร้อมกาหนด
บทลงโทษทัง้ ทีเ่ ป็ นการสังการทางลั
่
กษณ์อกั ษรและวาจา เป็ นสิง่ ทีท่ าขึน้ ด้วยความประสงค์ดี อย่างไรก็
ตาม การทรมานและการปฏิบตั อิ ย่างโหดร้ายยังเกิดขึน้ อย่างเป็ นระบบ ซึง่ เป็ นผลสาคัญมาจากข้อบัญญัติ
ในกฎอัยการศึกและพรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน ทีม่ ผี ลบังคับใช้อยูใ่ นภาคใต้ ข้อกฎหมายเหล่านี้เอือ้ ให้เกิด
การทรมานโดยสร้างสภาพเงื่อนไขทีท่ าให้ผบู้ งั คับบัญชาไม่สามารถตรวจพบการทรมานได้ในช่วงเวลาอัน
สัน้ ทัง้ ยังมีเงื่อนไขงดเว้นโทษให้เจ้าหน้าทีท่ ก่ี ระทาผิด อนุญาตให้มี หรือปฏิเสธทีจ่ ะดาเนินการลงโทษ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ การทรมานและการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้าย สภาพเงื่อนไขทีท่ าให้เกิด
การทรมานและการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้าย ได้แก่ ระยะเวลาการคุมขังก่อนตัง้ ข้อกล่าวหาทีย่ าวนาน การไม่นา
ตัวผูถ้ ูกควบคุมตัวไปปรากฏตัวต่อศาลและผูพ้ พิ ากษา การทีไ่ ม่สามารถอุทรณ์ได้ในเรื่องการออก
หมายจับและการขออนุญาตขยายระยะเวลาควบคุมตัว การปฏิเสธคาขอเยีย่ มผูถ้ ูกควบคุมตัว การใช้คุ
กลับ และการขาดการตรวจสอบสถานควบคุมตัวอย่างสม่าเสมอ ปลอดจากการจากัดควบคุม และอย่าง
เป็ นอิสระ
4.2.1 กฎอัยการศึกและพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิ น พ.ศ.
2548
รัฐบาลไทยประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึกในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนราธิวาส ปตั ตานี และยะลา
และสีอ่ าเภอของจังหวัดสงขลาเมื่อเดือนมกราคม 2547 และมีการประกาศใช้อกี ครัง้ ภายหลังเหตุการณ์
รัฐประหารในเดือนกันยายน 2549 หลังจากทีย่ กเลิกประกาศไปเป็ นช่วงเวลา 14 เดือน พระราช
กาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ถูกประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 โดยเข้า
มาแทนทีก่ ฎอัยการศึกเป็ นการชัวคราว
่
และมีผลบังคับใช้ในจังหวัดนราธิวาส ปตั ตานี และยะลา พรก.
ฉบับนี้มรี ะยะเวลาการบังคับใช้สามเดือน ทีผ่ ่านมามีการขยายเวลาบังคับใช้ 12 ครัง้ ทัง้ กฎอัยการศึกและ
ั บนั
พรก.ในสถานการณ์ฉุกเฉินยังมีผลบังคับใช้จนถึงปจจุ
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ตามกฎอัยการศึก หน่วยงานราชการสามารถควบคุมบุคคล “ทีต่ อ้ งสงสัย” เพื่อสอบปากคาเป็ น
เวลาเจ็ดวัน44 ตามพรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน “เจ้าพนักงานตารวจ ข้าราชการพลเรือน หรือทหาร” ทุกคน
(ซึง่ เรียกว่า “พนักงานเจ้าหน้าที”่ )45 สามารถควบคุมบุคคลเพื่อเป็ นมาตรการป้องกันเป็ นระยะเวลา
เบือ้ งต้นได้เจ็ดวัน โดยสามารถขยายระยะเวลาควบคุมตัวได้ทงั ้ หมดไม่เกิน 30 วัน46 ด้วยวิธกี ารนี้
เจ้าหน้าทีจ่ งึ มีอานาจควบคุมบุคคลตามกฎหมายได้สงู สุด 37 วัน อย่างไรก็ตาม มีหลายกรณีทห่ี น่วยงาน
ผูค้ วบคุมตัวเริม่ นับหนึ่งสาหรับช่วงเวลาเจ็ดวันใหม่อกี ครัง้ โดยการเคลื่อนย้ายผูถ้ ูกควบคุมตัวไปยัง
สถานทีต่ ่างๆ ก่อนครบกาหนดเจ็ดวันแรก เป็ นเหตุให้ระยะเวลาควบคุมตัวทัง้ หมดยาวนานกว่า 37 วัน
พรก.สถานการณ์ฉุกเฉินกาหนดว่าหากต้องการควบคุมตัวต่อไปหลังจากการควบคุมตัวตามระยะเวลา
สูงสุด 30 วันสิน้ สุดลง ให้นาประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญามาบังคับใช้
ตามกฎอัยการศึก การจับกุมตัวบุคคลสามารถทาได้โดยไม่ตอ้ งมีหมายจับ และไม่ได้กาหนดให้
ศาลมีอานาจทบทวนการออกหมายได้ แต่ในทางตรงข้าม การจับกุมตามพรก.ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
กระทาได้กต็ ่อเมื่อมีหมายมาจากศาลจังหวัด และศาลจะทาหน้าทีพ่ จิ ารณาการฝากขังในทุกเจ็ดวัน47
อย่างไรก็ตาม ระเบียบซึง่ ออกโดยกอ.รมน.ภาค 4 เมื่อเดือนมกราคม 2550 กาหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ไม่
จาเป็ นต้องมีการนาตัวบุคคลผูถ้ กู ควบคุมตัวไปทีศ่ าล เว้นแต่ให้มกี าร “พิสจู น์” ความจาเป็ นทีต่ อ้ งขยาย
ระยะเวลาการควบคุมตัว48 เนื่องจากมีผถู้ ูกควบคุมตัวเพียงไม่กค่ี นทีม่ ที นายความไปยื่นคาร้องคัดค้านคา
ขอขยายระยะเวลาควบคุมตัว ส่วนใหญ่ได้ทาให้ศาลมักจะอนุมตั ติ ามคาขอ คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชน
สหประชาชาติซง่ึ เป็ นผูก้ ากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(ICCPR) แจ้งให้รฐั บาลไทยทราบในปี 2548 ว่า “การควบคุมตัวโดยปราศจากมาตรการตรวจสอบป้องกัน
ขององค์กรภายนอกเกินกว่า 48 ชัวโมง
่ ควรเป็ นสิง่ ต้องห้าม”49
ข้อ 9 กติ กาสากลว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง (ICCPR)
1. บุคคลทุกคนมีสทิ ธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของร่างกาย บุคคลจะถูกจับกุมหรือควบคุมโดย
อาเภอใจมิได้ บุคคลจะถูกลิดรอนเสรีภาพของตนมิได้ ยกเว้นโดยเหตุและโดยเป็ นไปตามกระบวนการที่
บัญญัตไิ ว้ในกฎหมาย
2. ในขณะจับกุม บุคคลใดทีถ่ ูกจับกุมจะต้องได้รบั แจ้งถึงเหตุผลในการจับกุม และจะต้องได้รบั แจ้งถึง
ข้อหาทีถ่ ูกจับกุมโดยพลัน
3. บุคคลใดทีถ่ ูกจับกุมหรือควบคุมตัวในข้อหาทางอาญา จะต้องถูกนาตัวโดยพลันไปยังศาลหรือ
เจ้าหน้าทีอ่ ่นื ทีม่ อี านาจตามกฎหมายทีจ่ ะใช้อานาจทางตุลาการ และจะต้องมีสทิ ธิได้รบั การพิจารณาคดี
ภายในเวลาอันสมควร หรือได้รบั การปล่อยตัวไป มิให้ถอื เป็ นหลักทัวไปว่
่ าจะต้องควบคุมบุคคลทีร่ อการ
พิจารณาคดี แต่ในการปล่อยตัวอาจกาหนดให้มกี ารประกันว่าจะมาปรากฏตัวในการพิจารณาคดี ใน
ขัน้ ตอนอื่นของกระบวนพิจารณา และจะมาปรากฏตัวเพื่อการบังคับตามคาพิพากษา เมื่อถึงวาระนัน้
4. บุคคลใดทีถ่ ูกลิดรอนเสรีภาพโดยการจับกุมหรือการควบคุม มีสทิ ธินาคดีขน้ึ สูศ่ าลเพื่อให้ตดั สินโดยไม่
ชักช้าถึงความชอบด้วยกฎหมายของการควบคุมผูน้ นั ้ และหากการควบคุมไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ให้ศาล
มีคาสังปล่
่ อยตัวไป
ศาลจังหวัดระบุว่า ตามทฤษฎีแล้วสามารถนาข้อกล่าวหาว่ามีการทรมานมาใช้ในการพิจารณา
ว่าจะอนุญาตให้ควบคุมบุคคล (หรือควบคุมตัวต่อไป) หรือไม่ แต่ตามกระบวนการทีเ่ ป็ นอยู่ ผูถ้ กู ควบคุม
ตัวไม่สามารถร้องเรียนกับศาลได้โดยตรง แต่จะต้องยื่นข้อร้องเรียนผ่านตารวจ กระบวนการดังกล่าวทา
ให้ผถู้ กู ควบคุมตัวต้องยื่นเรื่องร้องเรียนว่ามีการทรมานหรือการปฏิบตั อิ ย่างโหดร้ายอย่างเป็ นทางการใน
ขณะทีถ่ ูกควบคุมตัวอยู่ ซึง่ โดยส่วนใหญ่กม็ กั เป็ นการยื่นข้อร้องเรียนหน่วยงานรัฐทีเ่ ป็ นผูล้ ะเมิดสิทธิ
ตนเอง อีกหนทางเดียวทีม่ คี อื การทีญ
่ าติเป็ นผูร้ อ้ งเรียนแทน50
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ทัง้ กฎอัยการศึกและพรกสถานการณ์ฉุกเฉิน.ต่างไม่หา้ มการเข้าเยีย่ มผูถ้ ูกควบคุมตัว แต่ใน
บางครัง้ มีการปฏิเสธคาขอเข้าเยีย่ ม และไม่อนุญาตให้มกี ารเข้าเยีย่ มในช่วงวันหยุดราชการ (แม้ว่าจะเป็ น
วันทีส่ ะดวกสุดสาหรับผูท้ จ่ี ะมาเยีย่ ม) ระเบียบของกอ.รมน.ภาค 4 ซึง่ กาหนดขึน้ เมื่อเดือนมกราคม 2550
ห้ามไม่ให้มกี ารเข้าเยีย่ มในช่วงสามวันแรกของการควบคุมตัว51 และแม้ว่าระเบียบดังกล่าวจะถูกยกเลิก
ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2551 แต่การปฏิบตั กิ ย็ งั มีความลักลัน่ แม้ว่าจะไม่มรี ะเบียบอย่างชัดเจนทีป่ ฏิเสธ
การเข้าถึงทนายความ แต่มที นายความแจ้งให้แอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลทราบว่า ในทางปฏิบตั แิ ล้ว
พวกเขามักไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าเยีย่ มผูถ้ ูกควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกหรือพรกในสถานการณ์ฉุกเฉิน.
ในทานองเดียวกัน เจ้าหน้าทีด่ า้ นการแพทย์กม็ กั ไม่สามารถเข้าเยีย่ มผูถ้ ูกควบคุมตัวได้เป็ นปรกติ
มาตรา 12 ของพรกในสถานการณ์ฉุกเฉิน. กาหนดให้ตอ้ งอนุญาตให้ญาติและผูเ้ ข้าเยีย่ ม
สามารถเข้าถึงรายงานเกีย่ วกับการจับกุมและควบคุมตัว ทัง้ นี้เพื่อให้พวกเขาทราบว่า “ผูถ้ ูกควบคุมตัวอยู่
ณ สถานทีใ่ ดในช่วงเวลาทีม่ กี ารควบคุมตัว”52 อย่างไรก็ตาม มาตรา 12 ยังกาหนดให้มกี ารควบคุมบุคคล
ไว้ “ในสถานทีท่ ก่ี าหนดซึง่ ไม่ใช่สถานีตารวจ ทีค่ ุมขัง ทัณฑสถาน หรือเรือนจา”53 ในแถลงการณ์ร่วมที่
เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนสหประชาชาติเมื่อเดือนมีนาคม 2550 องค์กรพัฒนาเอกชนห้า
แห่งได้อา้ งว่า ระเบียบดังกล่าว “อนุญาตให้มกี ารควบคุมตัวในสถานทีซ่ ง่ึ ไม่สามารถติดต่อกับโลก
ภายนอก” ในช่วงสามวันแรกของการควบคุมตัว54
ในปี 2548 หลังจากแสดงข้อกังวลต่อ “รายงานว่ามีการใช้การทรมานและการปฏิบตั หิ รือการ
ลงโทษอื่นทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือทีย่ ่ายีศกั ดิศรี
์ ต่อผูถ้ ูกควบคุมตัวโดยเจ้าพนักงานของรัฐ อย่าง
กว้างขวาง” ในประเทศไทย คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนสหประชาชาติมขี อ้ เสนอแนะว่า
รัฐภาคีควรประกันว่าในทางปฏิบตั จิ ะต้องมีการเข้าถึงทีป่ รึกษาด้านกฎหมายและแพทย์โดย
ทันทีโดยไม่มกี ารขัดขวางภายหลังการจับกุมตัวและระหว่างการควบคุมตัว บุคคลผูถ้ ูกจับกุม
ควรมีโอกาสโดยทันทีทจ่ี ะแจ้งให้ครอบครัวทราบถึงการจับกุมและสถานทีค่ วบคุมตัว ควรมี
ข้อกาหนดให้มกี ารตรวจร่างกายในช่วงทีเ่ ริม่ และในช่วงสิน้ สุดการควบคุมตัว ควรมีขอ้ กาหนด
ให้มกี ารเยียวยาโดยทันทีและมีประสิทธิภาพ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ูกควบคุมตัวสามารถใช้
อานาจตามกฎหมายเพื่อคัดค้านการควบคุมตัว บุคคลใดทีถ่ ูกจับกุมหรือควบคุมตัวตามข้อ
หาทางอาญาจะต้องถูกนาตัวไปพบผูพ้ พิ ากษาโดยทันที รัฐภาคีควรประกันว่าข้อกล่าวหาใด ๆ
เกีย่ วกับการทรมาน การปฏิบตั อิ ย่างโหดร้าย การใช้กาลังอย่างไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่
ตารวจและการเสียชีวติ ระหว่างการควบคุมตัว จะต้องได้รบั การสอบสวนอย่างถีถ่ ว้ นและโดย
ทันที และต้องมีการฟ้องร้องดาเนินคดีต่อผูม้ สี ว่ นรับผิดชอบ และให้จดั ให้มกี ารเยียวยาต่อ
ผูเ้ สียหายหรือครอบครัว55
ตามคาสังซึ
่ ง่ ออกโดยกอรม.น4 ภาค. ในเดือนมกราคม 2550 เช่นกัน สถานทีท่ ก่ี าหนดเพื่อการ
ควบคุมผูต้ อ้ งสงสัยว่าก่อความไม่สงบในภาคใต้มเี พียงสองแห่งได้แก่ ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัด
ปตั ตานี และศูนย์ปฏิบตั กิ ารสานักงานตารวจแห่งชาติสว่ นหน้า (ศปก.ตร.สน.) จังหวัดยะลา56 แต่มสี งิ่ ทีด่ ู
เหมือนจะตรงข้ามกับข้อห้ามตามมาตรา 12 เกีย่ วกับการใช้สถานีตารวจเป็ นสถานทีค่ วบคุมตัว เนื่องจาก
มีรายงานระบุว่ามีการใช้สถานทีค่ วบคุมตัวอย่างไม่เป็ นทางการอีก 21 แห่ง โดย 11 แห่งเป็ นสถานทีท่ ่ี
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทงั ้ ทีเ่ ป็ นผูเ้ สียหาย (หรือพยาน หรือญาติ) ระบุต่อแอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลว่า เคยถูก
ควบคุมตัวหรือยังคงถูกควบคุมตัวอยู่
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สถานทีเ่ หล่านี้ได้แก่ ค่ายปิ เหล็ง ค่ายฉก.วัดสวนธรรม (จนถึงกลางปี 2551) ค่ายจุฬาภรณ์
ั
สถานีตารวจภูธรรือเสาะ ในจังหวัดนราธิวาส ฉก.ปตตานี
24วัดช้างให้ หน่วยทหารทีป่ ะการือซง ค่าย
เขือ่ นบางลาง ศูนย์ปฏิบตั กิ ารสานักงานตารวจแห่งชาติสว่ นหน้า (ศปก.ตร.สน.) ค่ายวัดหลักเมือง สถานี
ั
ตารวจภูธรหนองจิก ในจังหวัดปตตานี
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 9 ฉก. 11 ค่ายทหารพรานเขือ่ น
บางลาง ค่ายฉก. 39 (นับแต่กลางปี 2551) ค่ายทหารพราน 41 ในจังหวัดยะลา ค่ายรัตนพล หน่วย
เฉพาะกิจตารวจตระเวนชายแดนที่ 43 ในจังหวัดสงขลา ค่ายเขตอุดมศักดิในจั
์ งหวัดชุมพร ค่ายรัตน
รังสรรค์ในจังหวัดระนอง และค่ายวิภาวดีรงั สิตในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนสหประชาชาติได้ชถ้ี งึ ความสาคัญทีจ่ ะต้องมีสถานทีค่ วบคุมตัวอย่าง
เป็ นทางการ ไว้ในข้อเสนอแนะทัวไป
่ (General Comment) ว่าด้วยการห้ามการทรมานและการปฏิบตั ิ
อย่างโหดร้ายตามกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเรือนและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)57 ในเดือนกันยายน
2550 แพทย์ทโ่ี รงพยาบาลรัฐในสามจังหวัด (ไม่รวมสงขลา) ร้องเรียนว่า ภาพลักษณ์ความเป็ นกลางของ
พวกตนเสียหายอย่างรุนแรง เนื่องจากกองกาลังฝา่ ยความมันคงได้
่
ใช้สถานีอนามัยเป็ นทีค่ วบคุมตัว
58
บุคคลชัวคราว
่
ระเบียบซึง่ ออกโดยกอ4 ภาค.รมน. ในเดือนมกราคม 2550 ประกอบด้วยข้อกาหนดทีห่ า้ มการ
ปฏิบตั อิ ย่างโหดร้ายต่อผูถ้ ูกควบคุมตัว “...ทัง้ นี้ให้หลีกเลีย่ งการกระทารุนแรงใด ๆ ทีจ่ ะก่อให้เกิดผล
เสียหายอื่น ๆ ตามมา” และ “ในระหว่างการควบคุมจะต้องไม่ใส่กุญแจมือ ล่ามโซ่ตรวน ขังในกรงขัง นา
เคลื่อนย้ายในพาหนะทีจ่ ดั ทาเป็นกรงขัง หรือกระทาการอื่นใดทีร่ ุนแรง”59 ทัง้ ยังกาหนดอย่างชัดเจนว่า
ต้องมีการนาอาหารทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับหลักศาสนามาให้กบั ผูถ้ ูกควบคุมตัว และจะต้องให้การ
รักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปว่ ย60 แต่จากข้อค้นพบของแอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนล ข้อกาหนดเหล่านี้มกั
ไม่ได้รบั การปฏิบตั ติ าม
ข้อ 10 กติ กาสากลว่าด้วยสิ ทธิ พลเรือนและสิ ทธิ ทางการเมือง (ICCPR)
1. บุคคลทัง้ ปวงทีถ่ ูกลิดรอนเสรีภาพต้องได้รบั การปฏิบตั ดิ ว้ ยความมีมนุษยธรรม และความเคารพใน
ศักดิศรี
์ แต่กาเนิดแห่งความเป็ นมนุษย์
นอกจากนัน้ มาตรา 17 ของพรก.ในสถานการณ์ฉุกเฉินยังกาหนดอย่างชัดเจนว่าพนักงาน
เจ้าหน้าทีท่ ป่ี ฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพรก.ไม่ตอ้ งรับผิดทัง้ ทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินยั ในกรณีทเ่ี ป็นการ
กระทาทีส่ จุ ริต ไม่เลือกปฏิบตั แิ ละไม่เกินสมควรแก่เหตุ หรือไม่เกินกว่ากรณีจาเป็ น61 แอมเนสตีอ้ นิ เตอร์
เนชันแนลมีขอ้ กังวลอย่างลึกซึง้ ว่า ข้อบัญญัตดิ งั กล่าวได้ถูกใช้ทงั ้ โดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อเป็ นการ
นิรโทษกรรมโดยรวมต่อเจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ ทาการทรมานหรือปฏิบตั อิ ย่างโหดร้ายต่อผูถ้ ูกควบคุมตัวในภาคใต้
ั บนั ยังไม่มกี ารฟ้องร้องดาเนินคดีจนเสร็จ
ของไทย ข้อกังวลนี้ดจู ะเป็ นจริงยิง่ ขึน้ จากข้อมูลทีว่ ่า จนถึงปจจุ
สิน้ กระบวนการต่อบุคคลทีถ่ ูกกล่าวหาว่าทาการทรมานหรือปฏิบตั อิ ย่างโหดร้ายต่อผูถ้ ูกควบคุมตัวใน
ระหว่างการปราบปรามการก่อความไม่สงบในภาคใต้ของไทยเลย
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ทัง้ สถานทีค่ วบคุมตัวอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการต่างไม่ได้รบั การตรวจสอบโดย
หน่วยงานอิสระอย่างสม่าเสมอ แม้ว่าคณะกรรมการด้านความรุนแรงในภาคใต้ทแ่ี ต่งตัง้ โดยสภานิติ
บัญญัตแิ ห่งชาติซง่ึ เกิดขึน้ จากรัฐบาลทหาร จะได้เข้าเยีย่ มสถานทีค่ วบคุมตัวหลายแห่งตัง้ แต่ชว่ งปลาย
เดือนกันยายน 2549 จนถึงต้นปี 2551 แต่กเ็ ป็ นการเข้าเยีย่ มเพือ่ สอบสวนกรณีขอ้ ร้องเรียนการทรมานที่
เกิดขึน้ เป็ นครัง้ คราว ในทานองเดียวกัน คณะอนุกรรมการต่อต้านการทรมานของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ได้เข้าเยีย่ มสถานทีค่ วบคุมตัวอย่างเป็ นทางการสองแห่งในปี 2550 แต่กเ็ ป็ นการเข้า
เยีย่ มเนื่องจากการร้องเรียนของผูถ้ ูกควบคุมตัว ในขณะทีก่ อ.รมน.ภาค 4 ปฏิเสธคาขอเข้าเยีย่ มทัง้ หมด
ในปี 2551 เจ้าหน้าทีท่ หารหลายคนแจ้งกับแอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลว่า ครอบครัวหรือผูน้ าชุมชน
หรือผูน้ าทางศาสนาสามารถเข้าเยีย่ มผูถ้ ูกควบคุมตัวได้ และสามารถอยู่ร่วมในระหว่างการสอบปากคาได้
แต่จากข้อมูลทีอ่ งค์กรฯสารวจทัง้ ข้อมูลโดยตรงและจากเอกสารชัน้ สอง ไม่พบข้อมูลใดสนับสนุนคากล่าว
อ้างดังกล่าว
คณะกรรมการกาชาดสากล (International Committee of the Red Cross-ICRC) ซึง่ มีอาณัติ
สาคัญในการตรวจสอบสถานทีค่ วบคุมตัว มีอานาจในการเข้าถึงทัณฑสถานและเรือนจาในภาคใต้ได้
เฉพาะกรณีทเ่ี ป็ นไปตามระบบยุตธิ รรมทางอาญาทีเ่ กิดขึน้ ก่อนหน้า/กรณีทไ่ี ม่ใช่ภายใต้สถานการณ์
ฉุกเฉิน ในขณะทีผ่ ทู้ เ่ี คยถูกควบคุมตัวอยู่ทท่ี ณ
ั ฑสถานหลังสิน้ สุดเวลาควบคุมตัว 37 วันและในบางกรณี
หลังจากทีถ่ ูกทรมานหรือปฏิบตั อิ ย่างโหดร้าย บุคคลเหล่านี้จะไม่ได้รบั การเข้าเยีย่ มจากคณะกรรมการ
กาชาดสากล จนกระทังช่
่ วงเวลาทีส่ าคัญนัน้ ผ่านไป
ข้อ 2 อนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานกาหนดว่า
1. ให้รฐั ภาคีแต่ละรัฐดาเนินมาตรการต่าง ๆ ทางนิตบิ ญ
ั ญัติ ทางบริหาร ทางตุลาการหรือ
มาตรการอื่น ๆ ทีม่ ปี ระสิทธิผลเพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทาการทรมานในอาณาเขตใดซึง่ อยูภ่ ายใต้
เขตอานาจรัฐของตน
2. ไม่มพี ฤติการณ์พเิ ศษใด ไม่วา่ จะเป็ นภาวะสงคราม หรือสภาพคุกคามทีจ่ ะเกิดสงคราม การ
ขาดเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ หรือสภาวะฉุกเฉินสาธารณะอื่นใดทีย่ กขึน้ มาเป็ นข้ออ้างทีม่ ี
เหตุผลสาหรับการทรมานได้
3. คาสังจากผู
่
บ้ งั คับบัญชาหรือจากทางการ ไม่สามารถยกขึน้ เป็นข้ออ้างทีม่ เี หตุผลสาหรับการ
ทรมานได้
4.2.2 พระราชบัญญัติการรักษาความมันคงภายในราชอาณาจั
่
กร พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมันคงภายในราชอาณาจั
่
กร พ.ศ. 2551 ผ่านการรับรองของสภา
นิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550 และมีผลบังคับใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 นอกจากจะ
กาหนดกรอบกฎหมายใหม่สาหรับกอ.รมน.แล้ว การกาหนดให้โครงสร้างการบังคับบัญชาและกาลังพล
อยู่ภายใต้โครงสร้างของกอ.รมน. ทาให้สง่ ผลกระทบทีส่ บั สนและคลุมเครือต่อการปราบปรามการก่อ
ความไม่สงบในภาคใต้ สิง่ ทีข่ ดั แย้งกับการบังคับใช้กฎหมายได้แก่ขอ้ บัญญัตทิ ก่ี าหนดว่า พรบ.ฉบับนี้จะ
มีผลบังคับใช้ “ในกรณีทป่ี รากฏเหตุการณ์อนั กระทบต่อความมันคงภายในราชอาณาจั
่
กร แต่ยงั ไม่มี
ความจาเป็ นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน” (ตัวเอนโดยผูเ้ ขียน)62 เนื่องจากพรก.ในสถานการณ์
ฉุกเฉินมีผลบังคับใช้จงั หวัดภาคใต้ตงั ้ แต่เดือนกรกฎาคม 2548 เป็ นเหตุให้พรบ.ความมันคงฯ
่
จึงยังไม่มี
ผลบังคับใช้ในตอนนี้ นอกจากนัน้ เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงของกอ.รมน.ภาค 4 แจ้งกับแอมเนสตีอ้ นิ เตอร์
เนชันแนลว่า ในทัศนะของเขา อย่างน้อยต้องมีการยกเลิกกฎอัยการศึกและพรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน
เสียก่อน จึงจะสามารถบังคับใช้พรบ.ความมันคงฯ
่
ในภาคใต้ได้
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อย่างไรก็ตาม มาตรา 21 กาหนดให้มศี นู ย์ฝึกอบรมตามความสมัครใจเป็ นเวลาหกเดือน เพื่อให้
ผูถ้ ูกควบคุมตัวทีถ่ ูกตัง้ ข้อหาและอาจถูกลงโทษต่อความผิดทางอาญาเลือกเข้าฝึกอบรมแทนการรับ
โทษ63 ศูนย์ฝึกอบรมลักษณะดังกล่าวเกิดขึน้ ตัง้ แต่ปี 2548 ในภาคใต้ แต่ในปี 2550 ศาลมีคาสังว่
่ าการ
เข้าฝึกอบรมในลักษณะเช่นนัน้ ไม่ชอบด้วยกฎหมายหากไม่เป็ นไปโดยความสมัครใจอย่างแท้จริง
นอกจากนัน้ มาตรา 25 ของพรบ.ความมันคงฯ
่
ยังระบุไว้ว่า ทัง้ ศอ.บต.และกองบัญชาการผสมพลเรือน
ตารวจ ทหาร (พตท.) เป็ น “ศูนย์อานวยการหรือหน่วยงานทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่น” ซึง่ ตามมาตรา 17 ของ
พรบ.กาหนดให้ “ปฏิบตั ภิ ารกิจอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างเป็ นการเฉพาะก็ได้” ไม่ชดั เจน
บทบัญญัตนิ ้เี พียงแต่สะท้อนโครงสร้างการบังคับบัญชาและการปฏิบตั หิ น้าทีภ่ ายใต้กอ.รมน.ในปจั จุบนั
หรือเป็ นสิง่ ทีจ่ ะยิง่ ขัดขวางการบังคับใช้พรบ.ความมันคงฯ
่
กันแน่
แอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลมีขอ้ กังวลต่อแนวโน้มทีจ่ ะนาพรบ.ความมันคงฯ
่
มาใช้เพื่อ
สนับสนุนการปราบปรามการก่อความไม่สงบในภาคใต้ของกอ.รมน. เนื่องจากมีเนื้อหาทีค่ ่อนข้าง
คลุมเครือและให้อานาจกว้างขวาง ซึง่ จะเป็ นเหตุให้เกิดการทรมานหรือการปฏิบตั อิ ย่างโหดร้ายได้ “...
กอ.รมน.มีอานาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้ (1) ป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยัง้ และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์
ทีก่ ระทบต่อความมันคงภายในราชอาณาจั
่
กร”64 นอกจากนัน้ พรบ.ความมันคงฯ
่
ยังประกอบด้วย
ข้อบัญญัตทิ จ่ี ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึง่ รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทัง้
มาตรา 32 ว่าด้วยการห้ามการทรมาน65
4.3 รัฐบาลไทยกับกองกาลังฝ่ ายความมันคง
่
4.3.1 โครงสร้างการบังคับบัญชาและกาลังพล
ประมาณร้อยละ 45 ของกาลังพลทัง้ หมดของกองทัพบกประจาการอยู่ทจ่ี งั หวัดภาคใต้สจ่ี งั หวัด
นอกจากกาลังพลของสานักงานตารวจแห่งชาติซง่ึ ปฏิบตั หิ น้าทีป่ ราบปรามการก่อความไม่สงบอย่างเป็ น
อิสระในภาคใต้แล้ว ตารวจตระเวนชายแดนซึง่ ประกอบด้วยเจ้าหน้าทีท่ หาร ตารวจ พลเรือน และทหาร
พราน ซึง่ มาจากทัง้ หน่วยงานทีเ่ ป็ นทหารและพลเรือนก็ปฏิบตั กิ ารภายใต้โครงสร้างของกอ.รมน.
นายกรัฐมนตรีมฐี านะเป็ นผูอ้ านวยการกอ.รมน. ซึง่ เป็ นองค์กรทีต่ งั ้ ขึน้ เมื่อปลายคริสตทศวรรษ 1960
และในเวลาต่อมามีการออกกฎหมายกาหนดให้เป็ นองค์กรเฉพาะโดยพระราชบัญญัตกิ ารรักษาความ
มันคงภายในราชอาณาจั
่
กร พ.ศ. 2551 รองผูอ้ านวยการและเลขาธิการกอ.รมน.ได้แก่ ผูด้ ารงตาแหน่งผู้
บัญชาการทหารบกและเสนาธิการทหารบกตามลาดับ ทว่า ในปี 2551 นายกรัฐมนตรีในขณะนัน้ คือนาย
สมัคร สุนทรเวช ได้แต่งตัง้ พลเอกอนุพงศ์ เผ่าจินดา ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบกให้เป็ นผูบ้ งั คับบัญชากอ.รมน.
ในนามของนายกรัฐมนตรี กอ.รมน.อยู่ใต้การกากับดูแลและบริหารของคณะกรรมการอานวยการรักษา
ความมันคงภายในราชอาณาจั
่
กร66 และคณะรัฐมนตรี เลขาธิการกอ.รมน. (ปจั จุบนั คือพลเอกประยุทธ
จันทร์โอชา) รับผิดชอบการบริหารและจัดการกิจการใด ๆ ของกอ.รมน.รวมทัง้ ศอ.บต. พตท.และกอ.
รมน.ภาค67 แต่ละกอ.รมน.ภาคจะอยู่ภายใต้การบริหารของแม่ทพั ภาค ซึง่ ก็จะดารงตาแหน่งเป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาของกอ.รมน.จังหวัดด้วย
กองทัพบกของไทยแบ่งออกเป็ นสีภ่ าคได้แก่ กองทัพภาคที่ 1 ดูแลภาคตะวันตกและภาคกลาง
กองทัพภาคที่ 2 ดูแลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ดูแลภาคเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือ
ั บนั ซึง่ ประกอบด้วย
และกองทัพภาคที่ 4 ดูแลภาคใต้ พลโทพิเชษฐ์ วิสยั จร เป็ นแม่ทพั ภาคที่ 4 คนปจจุ
กองพลทหารราบที่ 5 และกรมทหารราบที่ 15 และกอ.รมน.ภาค 4
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อย่างไรก็ตาม เพื่อรับมือกับความรุนแรงทีเ่ พิม่ ขึน้ ในภาคใต้ มีการจัดตัง้ หน่วยงานเฉพาะกิจสี่
หน่วยโดยอยูใ่ ต้การบังคับบัญชาของรองแม่ทพั ภาคทัง้ สีภ่ าค กองทัพภาคที่ 1 ดูแลหน่วยเฉพาะกิจที่
นราธิวาส กองทัพภาคที่ 2 ดูแลหน่วยเฉพาะกิจทีป่ ตั ตานี กองทัพภาคที่ 3 ดูแลหน่วยเฉพาะกิจทีย่ ะลา
และกองทัพภาคที่ 4 ดูแลหน่วยเฉพาะกิจทีส่ งขลา แต่ละผูบ้ ญ
ั ชาการหน่วยเฉพาะกิจ รวมทัง้ ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดจะดูแลการปฏิบตั งิ านด้านความมันคงในจั
่
งหวัดซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของหน่วยเฉพาะกิจดังกล่าว แต่ละ
หน่วยเฉพาะกิจจะมีรองผูบ้ ญ
ั ชาการสองคน เป็ นตารวจหนึ่งคนและเป็ นเจ้าหน้าทีจ่ ากสานักงานบริหาร
จังหวัดอีกหนึ่งคน
มีรายงานถึงแผนการทีจ่ ะกาหนดให้กองพลทหารราบที่ 15 ซึง่ มีศนู ย์บญ
ั ชาการทีจ่ งั หวัดปตั ตานี
ทาหน้าทีบ่ ริหารงานเพื่อต่อสูก้ บั การก่อความไม่สงบในปี 2552 โดยจะเป็ นหน่วยงานทีด่ แู ลหน่วยเฉพาะ
กิจทีอ่ ยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 1, 2 และ 3 ในขณะทีก่ องทัพภาคที่ 4 จะยังคงมีหน่วย
เฉพาะกิจอยูท่ จ่ี งั หวัดสงขลา
4.3.2 ท่าทีและการปฏิ บตั ิ ของทางการ
แอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลได้พบกับเจ้าหน้าที่ 13 คนจากรัฐบาลไทยและกองกาลังฝา่ ยความ
มันคงในภาคใต้
่
ทุกนายต่างขอให้อา้ งถึงเฉพาะตาแหน่งและหน่วยงานเท่านัน้ เจ้าหน้าทีท่ งั ้ 13 นายระบุ
ตรงกันว่าไม่มนี โยบายให้มกี ารทรมานหรือการปฏิบตั อิ ย่างโหดร้ายต่อผูถ้ ูกควบคุมตัวในปฏิบตั กิ าร
ปราบปรามการก่อความไม่สงบ และอธิบายว่าทีจ่ ริงมีนโยบายทีจ่ ะป้องกันและลงโทษการกระทาทีไ่ ม่ชอบ
ด้วยกฎหมายเช่นนัน้ เจ้าหน้าทีบ่ างรายอธิบายถึงนโยบายและการหลีกเลีย่ งการเผชิญหน้า ซึง่ เป็ นแนว
ทางการปฏิบตั ขิ องรัฐบาลและกองกาลังฝา่ ยความมันคงในการยุ
่
ตกิ ารก่อความไม่สงบ อย่างไรก็ตาม
ยกเว้นเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงของหน่วยทหารพรานสองนาย เจ้าหน้าทีร่ ายอื่นทุกนายต่างระบุหรือยอมรับว่า
ในบางครัง้ ก็เกิดการทรมานและการปฏิบตั อิ ย่างโหดร้ายขึน้
เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงของกองพลทหารราบที่ 15 และหน่วยงานพตท.ภายใต้กอ.รมน.ทีจ่ งั หวัด
ยะลาบอกกับแอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลว่า แม้จะไม่มนี โยบายให้ทรมานหรือปฏิบตั อิ ย่างโหดร้ายต่อผู้
ถูกควบคุมตัว แต่ในอดีตเจ้าหน้าทีก่ เ็ คยทรมานผูถ้ ูกควบคุมตัว เนื่องจากพวกเขามีขอ้ มูลเกีย่ วกับการก่อ
ความไม่สงบน้อยมาก การทรมานผูถ้ ูกควบคุมตัวจึงเป็ นไปเพื่อให้ได้ขอ้ มูลและคารับสารภาพ เขาระบุว่า
ั บนั ดีขน้ึ เนื่องจากเจ้าหน้าทีไ่ ด้เรียนรูค้ วาม
สถานการณ์ของการทรมานหรือปฏิบตั อิ ย่างโหดร้ายในปจจุ
ผิดพลาดจากเหตุการณ์ทม่ี สั ยิดกรือเซะและอาเภอตากใบ และจากการเสียชีวติ ระหว่างการควบคุมตัว
ของอิหม่ามยะผา กาเซ็ง (ซึง่ น่าจะเกิดจากการทรมาน) ทีจ่ งั หวัดนราธิวาส
เจ้าหน้าทีค่ นเดียวกันกล่าวว่า เป็ นเวลาเกือบสองปี มาแล้วทีม่ สี ามช่องทางทีผ่ เู้ สียหายจากการ
ทรมานสามารถร้องเรียนได้ ได้แก่ 1) การโทรศัพท์ไปทีห่ มายเลข “1341” 2) เขียนจดหมายส่งไปยังทีอ่ ยู่
ซึง่ ตีพมิ พ์ตามสือ่ มวลชน และ/หรือ 3) เดินทางมาร้องเรียนทีค่ ่ายสิรนิ ธรในจังหวัดปตั ตานี เขาบอกว่า
ปจั จุบนั มีกรณีทเ่ี จ้าหน้าทีถ่ ูกฟ้องร้องดาเนินคดีในข้อหาการทรมาน โดยยกตัวอย่างคดีของอิหม่ามยะผา
ทีย่ งั ดาเนินอยู่ เพียงแต่คนในท้องถิน่ ไม่ทราบเรื่องนี้ และเป็ นเหตุให้รสู้ กึ โกรธทีผ่ กู้ ระทาผิดลอยนวลและ
กระบวนการยุตธิ รรมเชื่องช้า ในกรณีอ่นื ๆ เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงเลือกทีจ่ ะสังย้
่ ายผูก้ ระทาผิดไปยัง
หน่วยงานอื่น ซึง่ ในความเห็นของเขาแล้วไม่ได้ช่วยให้เกิดการแก้ไขปญั หาอย่างเป็ นธรรม เจ้าหน้าทีค่ น
ดังกล่าวยอมรับว่า การทรมานหรือปฏิบตั อิ ย่างโหดร้ายยังดาเนินต่อไป แต่ระบุว่าเจ้าหน้าทีเ่ องก็พยายาม
ทีจ่ ะทาอย่างลับ ๆ เพราะมีขอ้ ห้ามอย่างเป็ นทางการ และชาวบ้านในท้องถิน่ ก็สามารถล่วงรูแ้ ละเผยแพร่
ข่าวออกไป ส่วนเรื่องทหารพรานนัน้ เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงกล่าวว่าทหารเหล่านี้จะปฏิบตั หิ น้าทีด่ ขี น้ึ ถ้ามี
การอบรมให้ก่อนส่งไปประจาการ
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ผูท้ ใ่ี ห้ความเห็นคล้ายคลึงกันได้แก่ผแู้ ทนระดับสูงจากสานักงานจังหวัดในภาคใต้แห่งหนึ่ง ซึง่
บอกกับแอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลว่า ทหารพรานมีพฤติกรรมดีขน้ึ เนื่องจากได้รบั การอบรมก่อนถูกส่ง
ตัวมาประจาการ
เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงของหน่วยฉก.15 บอกกับแอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลว่า ทหารจะทรมาน
หรือปฏิบตั อิ ย่างโหดร้ายต่อผูถ้ ูกควบคุมตัวทีพ่ ยายามหลบหนีเท่านัน้ เขาระบุว่าข้อร้องเรียนว่ามีการ
ทรมานมักเป็ นเรื่องไม่จริง และบางครัง้ ก็เป็ นการตัง้ ใจโกหก มีนกั ศึกษาหลายคนทีร่ อ้ งเรียนกับสือ่ ว่า
เพื่อนของพวกเขาถูกทรมานระหว่างถูกควบคุมตัว ก็ทาไปเพื่อเรียกร้องความสนใจจากองค์กรพัฒนา
เอกชน แต่สดุ ท้ายก็พบว่าไม่เป็นความจริง
เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงสองนายจากพตท.บอกกับแอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลว่า ไม่มนี โยบายให้
ทรมานหรือปฏิบตั อิ ย่างโหดร้ายต่อผูถ้ ูกควบคุมตัว แต่กไ็ ด้รบั คาร้องทุกข์เกีย่ วกับการทรมานทีเ่ กิดขึน้
โดยเฉพาะทีค่ ่ายอิงคยุทธบริหาร พวกเขายังบอกด้วยว่าพตท.มีแนวทางการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ ูกควบคุมตัวที่
ห้ามการทรมานอย่างชัดเจน และหน่วยงานพลเรือนภายใต้พตท.ทาหน้าทีต่ รวจสอบสถานควบคุมตัว
เพื่อให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ สมาชิกของกลุ่มประชาสังคมและผูพ้ พิ ากษาและอัยการก็ได้รบั
อนุญาตให้เข้าตรวจเยีย่ มสถานควบคุมตัวหากต้องการ โดยเฉพาะทีค่ ่ายอิงคยุทธบริหาร เจ้าหน้าที่
ของพตท.ระบุว่า การทรมานหรือการปฏิบตั อิ ย่างโหดร้ายต่อผูถ้ กู ควบคุมตัวไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อ
พวกเขาเลย แต่เป็ นประโยชน์ต่อการก่อความไม่สงบ และทาให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐและหน่วยงานความ
มันคงอั
่ บอายเท่านัน้ เอง
เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงของตารวจตระเวนชายแดนในภาคใต้บอกกับแอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลว่า
การทรมานหรือปฏิบตั อิ ย่างโหดร้ายต่อผูถ้ ูกควบคุมตัวเป็ นสิง่ ทีเ่ คยเกิดขึน้ ในอดีตแต่ยุตไิ ปแล้วเนื่องจาก
มีระเบียบทีห่ า้ มไว้ และปจั จุบนั มีการใช้เทคนิคด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์มากขึน้ ในภาคใต้เพื่อรวบรวม
หลักฐาน ทีผ่ ่านมาตชด.ต้องทรมานบุคคลเพราะต้องการคาสารภาพ เขายังระบุว่าการก่อความไม่สงบ
ระลอกใหม่ทเ่ี กิดขึน้ ในปี 2547 เป็ นเรื่องทีส่ ร้างความประหลาดใจให้กบั หน่วยงานด้านความมันคง
่ และมี
การสับเปลีย่ นหมุนเวียนกองกาลังบ่อยครัง้ เกินไปจนไม่อาจสร้างความคุน้ เคยกับความอันตรายและรับมือ
กับความเจ็บปวดทีเ่ กิดขึน้ ได้ สภาพการณ์เหล่านี้สง่ ผลให้พวกเขาทรมานหรือปฏิบตั อิ ย่างโหดร้ายกับผู้
ถูกควบคุมตัว หลังจากนัน้ งานด้านข่าวกรองก็ดขี น้ึ กองกาลังฝา่ ยความมันคงก็
่ ประจาอยูใ่ นพืน้ ทีน่ าน
่
ขึน้ เขาบอกต่อไปว่า การทรมานเป็ นสิง่ ทีท่ าให้เกิดผลด้านลบ และทาให้ฝายก่อความไม่สงบเข้มแข็งขึน้
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปฏิบตั กิ ารของหน่วยฉก.ทีจ่ งั หวัดยะลาบอกกับแอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลว่า
เนื่องจากนโยบายทีไ่ ด้รบั จากพตท. พวกเขาไม่ได้รบั อนุญาตให้ทรมานหรือปฏิบตั อิ ย่างโหดร้ายต่อผูถ้ ูก
ควบคุมตัว มีเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสไปตรวจเยีย่ มหน่วยฉก.เดือนละครัง้ เพื่อพูดคุยเกีย่ วกับประเด็นสิทธิ
มนุษยชน และเตือนให้พวกเขาทราบว่าผูท้ ล่ี ะเมิดสิทธิจะถูกลงโทษ ทว่าทีผ่ ่านมาพวกเขาไม่ได้รบั คา
ร้องเรียนเลย เป็ นเหตุให้ไม่มเี จ้าหน้าทีถ่ ูกลงโทษ นอกจากนี้กระทรวงต่างประเทศยังเข้ามาจัดอบรมให้
อย่างเช่นการอบรมเมื่อเร็วๆ นี้ทค่ี ่ายสิรนิ ธร จังหวัดปตั ตานีในเดือนตุลาคม 2551 โดยมีการให้แนว
ปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นทัง้ ทางวาจาและลายลักษณ์อกั ษร เจ้าหน้าทีบ่ อกว่าพวกเขาได้เชิญให้สมาชิกในครอบครัว
หรือผูใ้ หญ่บา้ นมาอยู่รว่ มในการสอบปากคาด้วย และให้มแี พทย์เข้ามาตรวจรักษา ทัง้ นี้เพื่อประกันไม่ให้
เกิดการทรมานหรือปฏิบตั อิ ย่างโหดร้าย

Index: ASA 39/001/2009

Amnesty International January 2009

ประเทศไทย: การทรมานในระหว่างการปราบปรามการก่อความไม่สงบในภาคใต้ 32
เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงของกอ.รมน.ภาค 4 บอกกับแอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลว่า ไม่มนี โยบายให้
ทรมานผูถ้ ูกควบคุมตัวหรือปฏิบตั อิ ย่างโหดร้าย และอันทีจ่ ริงมีนโยบายทีห่ า้ มการทรมาน เขาระบุว่า
สถานควบคุมตัวแต่ละแห่งจะมีหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้ผถู้ ูกควบคุมตัวสามารถโทรศัพท์ไปร้องเรียนได้
ในขณะทีเ่ จ้าหน้าทีร่ ะดับสูงก็ได้ให้เบอร์โทรศัพท์มอื ถือของตนกับผูถ้ ูกควบคุมตัวไว้ดว้ ยจุดประสงค์
เดียวกัน ญาติหรือผูน้ าชุมชนหรือผูน้ าศาสนาจะได้รบั อนุญาตให้เข้าร่วมในการสอบปากคา เพื่อประกัน
ไม่ให้เกิดการทรมานและการปฏิบตั อิ ย่างโหดร้ายขึน้ แต่เขายอมรับว่าสิง่ เหล่านี้จะเกิดขึน้ ก็ต่อเมือ่ ผ่าน
สามวันแรกของการควบคุมตัวไปแล้ว เจ้าหน้าทีค่ นดังกล่าวระบุว่าทีผ่ ่านมามีขอ้ ร้องเรียนจานวนหนึ่ง
เกีย่ วกับการปฏิบตั อิ ย่างโหดร้าย และก็มกี ารสังให้
่ ดาเนินการสอบสวน ในกรณีทม่ี เี หตุผลเชื่อได้ว่าคา
ร้องเรียนเป็ นจริง จะมีการลงโทษผูก้ ระทาผิดทัง้ ตามระเบียบภายในและ/หรือผ่านระบบศาล อย่างไรก็
ตาม แอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีกระบวนการดังกล่าวทีเ่ กิดขึน้ จนประสบ
ความสาเร็จหรือไม่
เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงสองนายซึง่ ดูแลหน่วยทหารพรานในภาคใต้บอกกับแอมเนสตีอ้ นิ เตอร์
เนชันแนลว่า การทรมานหรือปฏิบตั อิ ย่างโหดร้ายเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่อาจกระทาได้ และผูถ้ ูกควบคุมตัวสามารถ
ร้องเรียนได้ถา้ เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึน้ ถ้ามีพยานหลักฐานว่าคาร้องเรียนเป็ นจริง จะมีการลงโทษทหาร
พรานรายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทหารพรานมักเป็ นคนทีม่ าจากในหมู่บา้ น เจ้าหน้าทีบ่ อกว่าจึง
เป็ นเหตุให้ผถู้ ูกควบคุมตัวไม่ค่อยกล้าจะร้องเรียนเนื่องจากจะเป็นการกล่าวหาเพื่อนบ้านตนเอง และอาจ
ทาให้ถูกแก้แค้นได้ เจ้าหน้าทีบ่ อกว่าเสียงสะท้อนทีพ่ วกเขาได้รบั จากผูถ้ ูกควบคุมตัวและชาวบ้านมัก
เป็ นไปในทางทีด่ ี
ท้ายสุด เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงของกรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม ซึง่ เป็ นสานักงานอยู่ท่ี
กรุงเทพฯ บอกกับแอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลว่า บางครัง้ ทหารก็ทรมานหรือปฏิบตั อิ ย่างโหดร้ายต่อผู้
ถูกควบคุมตัวเนื่องจากต้องการแก้แค้นหรืออยู่ภายใต้แรงกดดัน กรมพระธรรมนูญเป็ นหน่วยงานจัด
อบรมด้านสิทธิมนุษยชน หลักนิตธิ รรม และกฎการใช้กาลังให้กบั ทหารหน่วยต่าง ๆ ก่อนทีจ่ ะถูกส่งไป
ประจาการทีภ่ าคใต้ ตามคาร้องขอของหน่วยงานนัน้ ๆ การอบรมครอบคลุมถึงข้อห้ามการทรมานหรือ
การปฏิบตั อิ ย่างโหดร้าย เขาระบุว่าผูถ้ ูกกล่าวหาว่ากระทาผิดจะถูกไต่สวนดาเนินคดีตามสังกัดของคนนัน้
ถ้ากรณีทผ่ี ลู้ ะเมิดประกอบด้วยทัง้ เจ้าหน้าทีท่ หารและพลเรือน ก็จะต้องขึน้ ศาลพลเรือน แต่ถา้ เป็ นทหาร
อย่างเดียว ก็จะขึน้ ศาลทหาร ตามข้อมูลของเจ้าหน้าทีค่ นดังกล่าว จนถึงปจั จุบนั ยังไม่มกี ารไต่สวนคดีต่อ
นายทหารในภาคใต้ทท่ี าหน้าทีป่ ราบปรามการก่อความไม่สงบโดยศาลทหารเลย
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5. บทสรุป
โดยคานึงถึงคายืนยันของคณะกรรมาธิการต่อต้านการทรมานแห่งสหประชาชาติทว่ี ่า “การ
ทรมานอาจมีลกั ษณะทีเ่ กิดขึน้ อย่างเป็ นระบบได้ โดยไม่ได้เกิดจากความตัง้ ใจโดยตรงของรัฐบาลก็ได้”
และทีว่ ่า “การทีม่ กี ารทรมานอยูอ่ าจจะชีใ้ ห้เห็นถึงช่องว่างระหว่างนโยบายทีก่ าหนดโดยรัฐบาลกลางกับ
การปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าทีใ่ นท้องถิน่ ” แอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลสรุปได้ว่า การทรมานหรือปฏิบตั อิ ย่าง
โหดร้ายเป็ นสิง่ ทีถ่ ูกกระทาอยู่อย่างเป็ นระบบต่อผูต้ ้องสงสัยว่าก่อความไม่สงบในจังหวัดภาคใต้ของไทย
และผูก้ ระทาการทรมานก็มกั ปลอดพ้นจากการรับผิด แอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลยอมรับว่า รัฐบาลไทย
ได้มกี ารดาเนินการทีส่ าคัญบางประการเพื่อต่อต้านการทรมานและการปฏิบตั อิ ย่างโหดร้ายในจังหวัด
ภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ นับแต่มกี ารให้สตั ยาบันรับรองอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานของสหประชาชาติ
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550 งานวิจยั ขององค์กรฯไม่ได้พบข้อบ่งชีว้ ่ามีนโยบายอย่างเป็ นลายลักษณ์
อักษรหรือทางวาจาอย่างชัดเจนให้มกี ารทรมานหรือปฏิบตั อิ ย่างโหดร้ายต่อผูถ้ ูกควบคุมตัวในระหว่าง
การปราบปรามการก่อความไม่สงบ และเชื่อว่าเจ้าพนักงานของรัฐทีใ่ ห้ขอ้ มูลกับเจ้าหน้าทีข่ ององค์กรฯว่า
ไม่มนี โยบายอย่างเป็ นทางการให้มกี ารทรมานผูถ้ ูกควบคุมตัว เป็ นการกล่าวอย่างสุจริตใจ อย่างไรก็ตาม
เป็ นทีช่ ดั เจนว่าสิง่ ทีร่ ฐั บาลทาเพือ่ ป้องกัน หยุดยัง้ และลงโทษ(ผูท้ า)การทรมานและการปฏิบตั อิ ย่าง
โหดร้ายนัน้ ยังไม่เพียงพอ
การมีการทรมานอยู่อย่างแพร่หลายส่วนหนึ่งเป็ นผลจากบทบัญญัตใิ นกฎอัยการศึกและพ.ร.ก.
สถานการณ์ฉุกเฉิน ทีเ่ อือ้ ให้เกิดการทรมานโดยสร้างสภาพการณ์ทท่ี าให้สามารถกระทาการทรมานไปได้
โดยแทบไม่สามารถตรวจพบเห็นได้ในช่วงเวลาอันสัน้ ทัง้ ยังมีเงือ่ นไขงดเว้นการดาเนินคดีสาหรับ
เจ้าหน้าทีท่ ก่ี ระทาหรืออนุญาตให้มกี ารทรมาน หรือปฏิเสธทีจ่ ะลงโทษกรณีการปฏิบตั ทิ ผ่ี ดิ กฎหมาย
สภาพเงื่อนไขทีท่ าให้เกิดการทรมานและการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้ายเหล่านี้ ได้แก่ ระยะเวลาการควบคุมตัวที่
ยาวนานก่อนตัง้ ข้อกล่าวหา การไม่นาตัวผูถ้ ูกควบคุมตัวไปปรากฏตัวทีศ่ าลต่อหน้าผูพ้ พิ ากษา การทีไ่ ม่
สามารถอุทรณ์ได้ในเรื่องการออกหมายจับและการขออนุญาตขยายระยะเวลาควบคุมตัว การปฏิเสธคา
ขอเยีย่ มผูถ้ ูกควบคุมตัว การใช้คุกลับ และการขาดการตรวจสอบสถานควบคุมตัวอย่างสม่าเสมอ ปลอด
จากการจากัดควบคุม และอย่างเป็ นอิสระ
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6. ข้อเสนอแนะ
หน่วยงานของไทยต้องดาเนินการโดยทันทีเพื่อยุตกิ ารกระทาทีเ่ ป็ นการทรมานหรือการปฏิบตั ิ
อย่างโหดร้ายอื่นๆในจังหวัดภาคใต้ ในระยะยาว จะต้องมีการใช้มาตรการด้านกฎหมาย การปกครอง
ตุลาการ และอื่นๆ เพื่อป้องกัน หยุดยัง้ ลงโทษ และประกันว่าจะมีการเยียวยาในกรณีการทรมานและการ
ปฏิบตั อิ ย่างโหดร้ายทีเ่ กิดขึน้ มาตรการเหล่านี้ควรสอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมายระหว่างประเทศ
ข้อเสนอแนะโดยละเอียดต่อไปนี้มที ม่ี าจาก “12 วิธกี ารเพื่อป้องกันการทรมานและการปฏิบตั หิ รือการ
ลงโทษอื่นทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือทีย่ ่ายีศกั ดิศรี
์ โดยหน่วยงานของรัฐ” (12-Point Programme for
the Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment by
Agents of the State)68 ซึง่ เป็ นโครงการทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยแอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลจากประสบการณ์
การต่อสูก้ บั การทรมานและการปฏิบตั อิ ย่างโหดร้ายมายาวนานหลายทศวรรษทัวโลก
่
6.1 สาหรับหน่ วยงานของไทย
ประณามการทรมานและการปฏิ บตั ิ อย่างโหดร้าย
 ประณามการทรมานและการปฏิบตั หิ รือการลงโทษอื่นทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือทีย่ ่ายี
ศักดิศรี
์ ทุกประเภทต่อสาธารณะ และประกาศว่าการกระทาในลักษณะเช่นนัน้ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่อาจ
ยอมรับได้ ไม่ว่าจะในสภาพการณ์ใด และผูม้ สี ว่ นรับผิดชอบกับการทรมานหรือความผิดที่
คล้ายคลึงกันจะต้องถูกฟ้องร้องดาเนินคดี










ต้องให้มีการเข้าถึงผูถ้ กู ควบคุมตัว
ต้องให้ศาลพิจารณาทบทวนการออกหมายจับและการขยายระยะเวลาควบคุมตัวได้ตามพ.ร.ก.
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
อนุญาตให้ทนายความสามารถเข้าถึงผูถ้ ูกควบคุมตัวโดยทันทีภายหลังการควบคุมตัว
อนุญาตให้ครอบครัวเข้าเยีย่ มผูถ้ ูกควบคุมตัว
อนุญาตให้ผถู้ ูกควบคุมตัวเข้าถึงการดูแลด้านการแพทย์อย่างเหมาะสม และกรณีทจ่ี าเป็ นให้
สามารถเข้ารับบริการจากแพทย์และหน่วยงานภายนอกทีเ่ ป็ นอิสระ
อนุญาตให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคณะกรรมการกาชาดสากลสามารถเข้าถึง
สถานควบคุมตัวและผูถ้ ูกควบคุมตัวทุกคนโดยทันทีและอย่างเป็นอิสระ
เชิญให้คณะทางานด้านการควบคุมตัวโดยพลการแห่งสหประชาชาติ (UN Working Group on
Arbitrary Detention) ได้มาเยือนประเทศนี้ รวมทัง้ ในภาคใต้
เชิญให้ผรู้ ายงานพิเศษด้านการทรมานแห่งสหประชาชาติ (UN Special Rapporteur on
Torture) ได้มาเยือนประเทศนี้ รวมทัง้ ในภาคใต้
ลงนามและให้สตั ยาบันรับรองพิธสี ารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบตั ิ
หรือการลงโทษอื่นทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือทีย่ ่ายีศกั ดิศรี
์ และกาหนดกลไกป้องกัน
ระดับชาติตามพิธสี ารเลือกรับดังกล่าว

ไม่ให้มีการควบคุมตัวแบบลับ
 ดูแลให้มกี ารสอบสวนกรณีการรายงานว่ามีสถานควบคุมตัวลับของหน่วยงานความมันคงโดย
่
ทันที อย่างเป็ นอิสระ เป็ นกลาง และมีประสิทธิภาพ และถ้าพบว่าเป็ นจริง ให้ดาเนินการโดย
ทันทีเพื่อยุตกิ ารควบคุมตัวลับและไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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 แก้ไขพ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินให้มขี อ้ ห้ามการใช้สถานควบคุมตัวทีไ่ ม่เป็ นทางการไว้อย่าง
ชัดเจน
 ดูแลให้ผถู้ ูกควบคุมตัวทุกคนมีสทิ ธิสมบูรณ์ทจ่ี ะขอให้ศาลไต่สวนว่าการควบคุมตัวชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ (habeas corpus)
 ลงนามและให้สตั ยาบันรับรองอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครองบุคคลทุกคนให้
ปลอดจากการบังคับให้สญ
ู หาย (International Convention for the Protection of All Persons
from Enforced Disappearance)









มีมาตรการป้ องกันระหว่างการควบคุมตัวและการสอบปากคา
ใช้ขนั ้ ตอนตามกฎหมาย ด้านการปกครอง และทีป่ ฏิบตั ไิ ด้จริง เพื่อดูแลให้ว่า ผูต้ อ้ งขังทุกคนจะ
ได้รบั แจ้งโดยทันทีถงึ สิทธิของตน รวมทัง้ สิทธิทจ่ี ะร้องเรียนเกีย่ วกับการปฏิบตั ทิ ไ่ี ด้รบั โดยไม่
ต้องกลัวว่าจะถูกแก้แค้น และให้ผพู้ พิ ากษาพิจารณาตัดสินโดพลันว่าการควบคุมตัวชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่
ดูแลให้ทงั ้ ในทางกฎหมายและในทางปฏิบตั ิ ผูพ้ พิ ากษาสืบสวนหาพยานหลักฐานเกีย่ วกับการ
ทรมานหรือปฏิบตั อิ ย่างโหดร้าย และหากพบว่าการควบคุมตัวไม่ชอบด้วยกฎหมายให้มคี าสัง่
ปล่อยตัว
ดูแลให้ทงั ้ ในทางกฎหมายและในทางปฏิบตั ิ มีทนายความอยู่รว่ มระหว่างการสอบปากคา
ดูแลให้สภาพการควบคุมตัวสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการปฏิบตั ติ ่อ
ผูต้ อ้ งขัง
ดูแลให้ทงั ้ ในกฎหมายและในทางปฏิบตั ิ หน่วยงานรับผิดชอบในการควบคุมตัวเป็ นหน่วยงานที่
แยกจากหน่วยงานทีท่ าหน้าทีส่ อบปากคา

กาหนดให้มีกฎหมายห้ามการทรมานและการปฏิ บตั ิ อย่างโหดร้าย
 ออกกฎหมายทีม่ ขี อ้ ห้ามและป้องกันการทรมานและการปฏิบตั อิ ย่างโหดร้าย โดยรวม
องค์ประกอบสาคัญต่างๆ จากอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานแห่งสหประชาชาติและข้อตกลง
ระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ให้ผ่านกฎหมายซึง่ กาหนดความผิดอย่างชัดเจนต่อการทรมาน และบังคับ
ใช้ขอ้ บทในอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมาน ซึง่ ยังไม่มกี ารบัญญัตไิ ว้ในกฎหมายของไทย
 ดูแลให้ไม่มกี ารชะลอการบังคับใช้ขอ้ ห้ามการทรมานและการปฏิบตั อิ ย่างโหดร้าย และมาตรการ
ป้องกันทีจ่ าเป็ นไม่ว่าในสภาพการณ์ใด รวมทัง้ ในภาวะสงครามหรือในสถานการณ์ฉุกเฉิน
การสอบสวน
 เมื่อได้รบั ข้อร้องเรียนหรือรายงานอื่นใดเกีย่ วกับการทรมานหรือการปฏิบตั อิ ย่างโหดร้าย ให้
ดาเนินการสอบสวนโดยทันที อย่างเป็ นอิสระ เป็ นกลาง และมีประสิทธิภาพ
 ดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเกีย่ วกับขอบเขต วิธกี าร และข้อค้นพบทีไ่ ด้จากการไต่
สวนเช่นนัน้
 สังพั
่ กราชการเจ้าหน้าทีท่ ต่ี อ้ งสงสัยว่าได้กระทาการทรมานหรือการปฏิบตั อิ ย่างโหดร้าย ใน
ระหว่างทีม่ กี ารสอบสวน

Index: ASA 39/001/2009

Amnesty International January 2009

ประเทศไทย: การทรมานในระหว่างการปราบปรามการก่อความไม่สงบในภาคใต้ 36
 ดูแลให้ทงั ้ ในกฎหมายและในทางปฏิบตั ิ ผูร้ อ้ งเรียน พยาน และบุคคลอื่นทีต่ กอยูใ่ นความเสีย่ ง
ได้รบั การคุม้ ครองจากการข่มขูค่ ุกคามและการแก้แค้น
การฟ้ องร้องดาเนิ นคดี
 ดาเนินคดีผมู้ สี ว่ นรับผิดชอบต่อการทรมานและความผิดทีค่ ล้ายคลึงกัน โดยไม่สนใจว่าจะมี
ตาแหน่งใด ทัง้ นี้ให้เป็ นไปตามกระบวนการทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านความยุตธิ รรม
 แก้ไขมาตรา 17 ของพ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อดูแลให้ไม่มกี ารยกเว้นโทษข้าราชการที่
กระทาความผิดเกีย่ วกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรืออาชญากรรมระหว่างประเทศ รวมทัง้ การ
ทรมานและความผิดทีค่ ล้ายคลึงกันทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการปราบปรามการก่อความไม่สงบ จาก
การถูกดาเนินคดี
ไม่รบั พิจารณาข้อมูลที่ได้จากการทรมานหรือการปฏิ บตั ิ อย่างโหดร้าย
 ยุตกิ ารใช้ประโยชน์จากคาสารภาพทีไ่ ด้จากการทรมานและการปฏิบตั อิ ย่างโหดร้าย โดยทันที
และเด็ดขาด โดยไม่นาข้อมูลนัน้ มาใช้เพื่อลงโทษบุคคลในความผิดทางอาญาใด ๆ
 ดูแลให้ไม่มกี ารนาถ้อยคาหรือหลักฐานทีไ่ ด้จากการทรมานหรือการปฏิบตั อิ ย่างโหดร้ายมาใช้ใน
การพิจารณาคดีของศาล เว้นแต่ว่านามาใช้เพื่อเป็ นข้อพิสจู น์ว่ามีการปฏิบตั อิ ย่างโหดร้าย
เกิดขึน้ จริง
จัดอบรมที่มีประสิ ทธิ ภาพ
 ในการอบรมเจ้าหน้าทีท่ ุกคนทีท่ าหน้าทีค่ วบคุมตัว สอบปากคา หรือให้การดูแลด้านการแพทย์
ต่อผูต้ อ้ งขัง ชีแ้ จงให้ทราบชัดเจนว่า การทรมานและการปฏิบตั อิ ย่างโหดร้ายใด ๆ ล้วนเป็ น
ความผิดทางอาญา
 สอนเจ้าหน้าทีว่ ่าตนมีสทิ ธิและหน้าทีท่ จ่ี ะปฏิเสธไม่ยอมทาตามคาสังให้
่ ทรมานหรือปฏิบตั อิ ย่าง
โหดร้าย
ให้การเยียวยา
 ให้การเยียวยาโดยทันทีแก่ผเู้ สียหาย รวมทัง้ ครอบครัวของผูท้ เ่ี สียชีวติ ระหว่างการควบคุมตัว
การเยียวยาควรประกอบด้วยการชดใช้ การชดเชยด้านการเงินทีเ่ ป็ นธรรมและพอเพียง และ
การให้การดูแลด้านการแพทย์และการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเหมาะสม โดยสอดคล้องตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศ
ให้สตั ยาบันรับรองสนธิ สญ
ั ญาระหว่างประเทศ
 นอกเหนือจากอนุสญ
ั ญาต่างๆ ข้างต้น ประเทศไทยควรให้สตั ยาบันรับรองธรรมนูญกรุงโรมว่า
ด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ (Rome Statute of the International criminal Court)
 ประเทศไทยควรช่วยดูแลให้กลไกสิทธิมนุษยชนทีอ่ ยู่ในระหว่างการพัฒนาโดยประชาคม
ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) มีอานาจ ความเชีย่ วชาญ และทรัพยากรที่
ั
จาเป็ นเพื่อแก้ปญหาการละเมิ
ดสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ การทรมานและการ
ปฏิบตั อิ ย่างโหดร้ายในภูมภิ าค
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ประเทศไทย: การทรมานในระหว่างการปราบปรามการก่อความไม่สงบในภาคใต้ 37

เชิงอรรถท้ายบท
1ตามข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

(Deep South Watch) ซึง่ เป็ นหน่วยงานทีน่ ่าเชื่อถือได้ท่ี
ติดตามข้อมูลเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในภาคใต้ มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึน้ 8,443 ครัง้ และมีผเู้ สียชีวติ
3,214 คนนับแต่เดือนมกราคม 2547 ถึงกลางเดือนตุลาคม 2551 http://www.deepsouthwatch.org/
2 โปรดดู Nonviolence International, Southeast Asia, “Charged! Updates from Southern Thailand”,
มกราคม/กุมภาพันธ์ 2551
3 โปรดดู Nonviolence International, Southeast Asia, “Charged! Updates from Southern Thailand”,
มีนาคม/เมษายน 2551
4 โปรดดู พุทธณี กางกัน
้ “Understanding and the Practice of Torture in the Thai Context”, Working
Group on Justice for Peace, มิถุนายน 2551,หน้า 6
5 มาตรา 32 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ระบุว่า “บุคคลย่อมมีสท
ิ ธิและเสรีภาพในชีวติ และ
ร่างกาย... การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธกี ารโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระทามิได้”
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 32
6 รายงานของคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน, UN Doc. A/48/44/Add.1 (1993), para. 39
คณะกรรมการได้ใช้ขอ้ มูลส่วนนี้ประกอบการจัดทารายงานฉบับอื่นในภายหลังด้วย
7 โปรดดู คาสังกองอ
่
านวยการรักษาความมันคงภายในภาค
่
4 ที่ 11/2550 เรื่อง “กาหนดสถานทีค่ วบคุม
บุคคลตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548” วันที่ 24 มกราคม 2550
8 ในเดือนสิงหาคม 2551 กลุ่มซึง่ อ้างตนว่าเป็ นตัวแทนผูก
้ ่อความไม่สงบในภาคใต้ประกาศอย่างเป็ น
ทางการว่าจะเจรจากับกองทัพไทย แต่กถ็ ูกกล่าวหาว่าเป็ นแค่การหลอกลวงโดยทันที ในเดือนกันยายน
2551 ตัวแทนจากภาคใต้หา้ คน (ซึง่ มีรายงานว่าเป็ นสมาชิกกลุม่ แบ่งแยกดินแดน Pattani Malay
Consultative Congress) และพลเอกขวัญชาติ กล้าหาญ อดีตผูบ้ ญ
ั ชาการกองทัพภาคใต้และทีป่ รึกษา
กระทรวงกลางโหม ได้พบกันทีอ่ นิ โดนีเซียเพื่อพูดคุยถึงความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ในภูมภิ าค พร้อมกับนาย
Jusuf Kalla รองประธานาธิบดีของอินโดนีเซีย เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจาประเทศไทย และ
นักวิเคราะห์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการรายงานข่าวเรื่องการเจรจาครัง้ นี้ ทางกระทรวงต่างประเทศ
ระบุว่าพลเอกขวัญชาติไม่ได้ไปทาหน้าทีอ่ ย่างเป็ นทางการในครัง้ นัน้ และรัฐบาลไทยจะไม่ยอมเจรจา
ร่วมกับกลุ่มผูก้ ่อความไม่สงบ การประชุมสองวันนัน้ ไม่ได้ขอ้ สรุปใด ๆ
9 โปรดดูพระราชบัญญัตก
ิ ฎอัยการศึกพุทธศักราช 2457 สีอ่ าเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่ นาทวี สะบ้า
ย้อย เทพา และจะนะ
10 โปรดดู รายงาน “เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์” ของคณะกรรมการอิสระเพื่อความ
สมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ซึง่ มีอดีตนายกรัฐมนตรีอานันท์ ปนั ยารชุน เป็ นประธาน ในรายงานระบุว่า
ระบบและกระบวนการยุตธิ รรมทีเ่ ป็ นอยู่เป็ นสาเหตุของความอยุตธิ รรมและความรุนแรงในภาคใต้ และ
เสนอแนะให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกระบวนการยุตธิ รรมทีส่ อดคล้องกับหลักนิตธิ รรม
11 โปรดดู พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึง่ ได้รบ
ั การขยายเวลา
อีกเป็ นครัง้ ที่ 12 เป็ นเวลาสามเดือนในเดือนตุลาคม 2551 ให้มผี ลบังคับใช้ถงึ มกราคม 2552
12 ภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 มีการนากฎอัยการศึกมาประกาศใช้ใหม่ทงั ้
ประเทศ แม้ว่าในเวลาต่อมามีการยกเลิกกฎอัยการศึกเกือบทัง้ ประเทศ แต่ยงั คงให้มผี ลบังคับใช้ในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้และบางส่วนของจังหวัดสงขลา ศอ.บต.ได้รบั การก่อตัง้ ขึน้ เป็ นครัง้ แรกเมือ่ ปี
2524 แต่มกี ารยุบองค์กรเมื่อเดือนพฤษภาคม 2545
13 โปรดดูคณะทางานยุตธ
ิ รรมเพื่อสันติภาพ เอกสาร “Arbitrary Detention: Four months compulsory
occupations training without consent” 23 สิงหาคม 2550
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ค่ายฝึกอาชีพทัง้ สามแห่งตัง้ อยูท่ จ่ี งั หวัดชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี ซึง่ ไกลเกินกว่า 600 กิโลเมตร
จากสีจ่ งั หวัดชายแดนใต้ โดยเป็นพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารประกาศใช้กฎอัยการศึกบางส่วนหรือทัง้ จังหวัด การจัดทา
ค่ายฝึกอาชีพเป็ นไปตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก
15 คาสังตามมาตรา
่
8 และ 11(7) พระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก
16 โปรดดูรายงาน Human Rights Watch, “’It Was Like Suddenly My Son No Longer Existed’:
Enforced Disappearances in Thailand’s Southern Border Provinces” 20 มีนาคม 2550 จนถึงเดือน
กันยายน 2551 มีรายงานผูส้ ญ
ู หายอย่างน้อย 90 ราย โดยรัฐบาลยอมรับว่าเป็ นจริง 23 ราย โดย 12 ราย
ในนัน้ ได้รบั การรายงานไปยังคณะทางานว่าด้วยการบังคับบุคคลให้สญ
ู หายของสหประชาชาติ (UN
Working Groups on Involuntary and Enforced Disappearances) เมื่อเดือนมกราคม 2547
17 โปรดดู Nonviolence International, “Charged! Updates from Southern Thailand” มีนาคม/
เมษายน 2551
18 โปรดดู คณะทางานยุตธ
ิ รรมเพือ่ สันติภาพ รายงาน “Human Rights under Attack” มีนาคม 2551
หน้า 8
19 โปรดดู อ้างแล้ว และโปรดดู พุทธณี กางกัน
้ “Understanding and the Practice of Torture in the
Thai Context”, Working Group on Justice for Peace มิถุนายน 2551 หน้า 6
20 โปรดดู Nonviolence International, “Charged! Updates from Southern Thailand” กรกฎาคม/
สิงหาคม 2551
21 โปรดดู Nonviolence International, “Charged! Updates on Southern Thailand” กันยายน/ตุลาคม
2550
22 โปรดดู Asian Human Rights Commission, “THAILAND: Alleged torture of two men in southern
Thailand”, Asian Human Rights Commission Urgent Appeals Programme, Urgent Appeal Case:
AHRC-UAC-005- 2008, 14 January 2008, http://www.ahrchk.net/ua/mainfile.php/2008/2715/
23 โปรดดู คณะทางานยุตธ
ิ รรมเพือ่ สันติภาพ, “Human Rights under Attack” มีนาคม 2551 หน้า 10
24 A Joint Oral Statement to the 7th Session of the UN Human Rights Council by the Asian
Legal Resource Centre (ALRC), Lawyers Rights Watch Canada, the Asian Forum for Human
Rights and Development (FORUM-ASIA), and Pax Romana-ICMICA/MIIC, “ASIA: The ongoing
deep divide between discourse and implementation”, ALRC-COS-07-002-2008 13 มีนาคม 2551
25 การใช้สท
ิ ธิเพื่อตอบของนายสีหศักดิ ์ พวกเกตุแก้ว ผูแ้ ทนรัฐบาลไทย ระหว่างสมัยประชุมที่ 7 ของ
คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนสหประชาชาติ 13 มีนาคม 2551
http://www.un.org/webcast/unhrc/archive.asp?go=080313
26 นับแต่นน
ั ้ มามีการย้ายหน่วยฉก.39 ไปทีจ่ งั หวัดยะลา
27 จากการสือ
่ สารกับผูเ้ ข้าร่วมสังเกตการณ์การพิจารณาคดีจากคณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์สากล
(International Commission of Jurists)
28 โปรดดู Nonviolence International, “Charged! Updates from Southern Thailand” มีนาคม/เมษายน
2551 และจากการสือ่ สารส่วนตัวกับเจ้าหน้าทีข่ องมูลนิธผิ สานวัฒนธรรม
29 โปรดดู การแถลงด้วยวาจาของ Asian Legal Resource Centre (ALRC) ระหว่างสมัยประชุมที่ 8 ของ
คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนสหประชาชาติ 3 มิถุนายน 2551
30 การขอใช้สท
ิ ธิเพื่อตอบของผูแ้ ทนรัฐบาลไทย ระหว่างสมัยประชุมที่ 8 ของคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชน
สหประชาชาติ 3 มิถุนายน 2551 http://www.un.org/webcast/unhrc/archive.asp?go=080603
31 โปรดดู Nonviolence International, “Charged! Updates from Southern Thailand” กรกฎาคม/
สิงหาคม 2551
14
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โปรดดู TJA News, “Association of Pondok Schools in Songkhla making complaints in Bangkok
concerning the case of torture of an Uztaz in Chana district”,
http://www.isranews.org/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=3215&Itemid=47 18
กุมภาพันธ์ 2551
33 ตามอนุ สญ
ั ญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบตั หิ รือการลงโทษอื่นทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือทีย่ ่า
ยีศกั ดิศรี
์ สหประชาชาติ (2527) ประเทศไทยได้ให้ภาคยานุวตั ใิ นวันที่ 2 ตุลาคม 2550 โดยมีถอ้ ยแถลง
ตีความข้อ 1, 4 และ 5 และมีขอ้ สงวนตามข้อ 30 นอกจากนี้ประเทศไทยยังประกาศจะไม่ผกู พันตามข้อ
21 และ 22
34 ICCPR ข้อ 4(1) และ 4(2)
35 ผลสารวจของ WorldPublicOpinion.org ซึง่ เผยแพร่เมื่อเดือนมิถุนายน 2551 พบว่าคนไทยจานวน
มาก (ร้อยละ 44) เห็นด้วยว่ารัฐบาลควรอนุญาตให้ใช้การทรมานระดับหนึ่งต่อผูก้ ่อการร้าย
WorldPublicOpinion.org, “World Public Opinion on Torture” 24 มิถุนายน 2551
http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/btjusticehuman_rightsra/496.php?lb=bthr&pnt=496
&nid=&id=
36 โปรดดู อย่างเช่น ข้อ 5-9 ของอนุ สญ
ั ญาต่อต้านการทรมาน ข้อ 146 และ 147 ของอนุสญ
ั ญาเจนีวา
ฉบับที่ 4
37 โปรดดู อย่างเช่น ข้อ 15 ของอนุ สญ
ั ญาต่อต้านการทรมาน
38 สนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศและภูมภิ าคทีส่ าคัญล้วนกาหนดนิยามการทรมานให้ตอ้ งมีองค์ประกอบ
เรื่องความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานที่ “สาหัส” ด้วย ยกเว้นแต่นิยามการทรมานตามข้อ 2 ของ
อนุสญ
ั ญาป้องกันและลงโทษการทรมานแห่งทวีปอเมริกา (Inter-American Convention to Prevent and
Punish Torture)
39 รายการความมุ่งประสงค์ของการทรมานทีไ่ ม่ได้ระบุมาจนหมดนี้ ต่อด้วยวลีทว
่ี ่า “หรือบนพืน้ ฐานของ
การเลือกปฏิบตั ไิ ม่วา่ จะเป็ นในรูปแบบใด”
40 ในกรณีของการลงโทษอื่นทีโ่ หดร้าย ไร้มนุ ษยธรรม หรือทีย
่ ่ายีศกั ดิศรี
์ ความหมายนี้ชดั เจนอยูแ่ ล้ว
เนื่องจากวลีน้คี รอบคลุมถึงความมุ่งประสงค์ของ “การลงโทษ” อยู่แล้ว หากบัญญัตใิ ห้ตรงตามหลักเกณฑ์
ในข้อ 1(1) ทัง้ หมดแล้ว บทบัญญัตนิ ้ีกจ็ ะเป็ นการใช้ถอ้ ยความซา้ ซ้อนและไม่มคี วามหมาย
41 โปรดดูรายงานของผูร้ ายงานพิเศษสหประชาชาติว่าด้วยการทรมานว่าด้วยการเดินทางไปเยีย
่ม
สหพันธรัฐรัสเซีย UN Doc E/CN.4/1995/34/Add.1, 16 พฤศจิกายน 2537 ย่อหน้า 71 โดยผูร้ ายงานให้
ความเห็นต่อสภาพการควบคุมตัวในเรือนจาบางแห่ง โดยระบุวา่ “เป็ นสภาพทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือย่ายีศกั ดิศรี
์ ซึง่ มีลกั ษณะการทรมาน การทีผ่ ตู้ อ้ งสงสัยถูกกักตัวไว้เพื่ออานวยความสะดวกต่อการ
สอบสวน โดยขัดกับความสมัครใจของพวกเขา โดยมุง่ ประสงค์เพื่อให้ได้คาสารภาพและข้อมูลสนเทศ
อาจถือได้ว่าพวกเขากาลังถูกทรมาน” ศ.ท่านเซอร์ Nigel S. Rodley ซึง่ เป็ นผูร้ ายงานพิเศษฯอธิบายใน
ภายหลังว่า หากปราศจากหลักฐานทีช่ ใ้ี ห้เห็นถึงความมุง่ ประสงค์แล้ว เขาไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็ นการ
ทรมาน และจึงบรรยายสภาพนัน้ ตามกฎหมายว่าเป็ นสภาพทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือทีย่ ่ายีศกั ดิศรี
์
คาว่า “มีลกั ษณะการทรมาน” เป็ นการแสดงความเห็นตามความรูส้ กึ ของผูร้ ายงานพิเศษมากกว่าเป็ น
ความเห็นทางกฎหมาย โปรดดู Nigel S. Rodley, “The Definition(s) of Torture in International Law”,
55 Current Legal Problems 465 (2002)
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โปรดดูตวั อย่างเช่น Tomasi v. France, Series A, No. 241-A (1993), คาพิพากษาเมื่อวันที่ 27
สิงหาคม 2535 ย่อหน้า 115 (ในศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป) Toma ผูต้ อ้ งสงสัยว่าก่อการร้ายได้ถูกซ้อม
ระหว่างการสอบปากคา และศาลพบว่าเขาได้ถูก “ปฏิบตั อิ ย่างไร้มนุษยธรรมหรือย่ายีศกั ดิศรี
์ ” ในคดี
ต่อมาซึง่ เกีย่ วข้องกับการซ้อมและการดูหมิน่ ศักดิศรี
์ อย่างรุนแรง ศาลพบว่า “เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว
ความรุนแรงทัง้ ทางกายและทางใจทีก่ ระทาต่อผูร้ อ้ งก่อให้เกิดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานอย่าง
‘สาหัส’ และมีลกั ษณะทีร่ ุนแรงและโหดร้ายเป็ นพิเศษ การกระทาเช่นนัน้ จะต้องถือว่าเป็ นการทรมาน ทัง้ นี้
ตามข้อ 3 ของอนุสญ
ั ญาฯ” โปรดดู Selmouni v. France ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป คาพิพากษาเมื่อ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2542, Reports 1999-V ย่อหน้า 105
43 โปรดดู อย่างเช่น อนุ สญ
ั ญาเจนีวาฉบับที่ 4 ข้อ 147 ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่าง
ประเทศ ข้อ 8(2) (ii) (Rome Statute of the International criminal Court)
44 โปรดดูพระราชบัญญัตก
ิ ฎอัยการศึก 27 สิงหาคม พ.ศ.2457 มาตรา 5 (แก้ไขวันที่ 13 ธันวาคม 2515)
45 พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 5 และ 7 ตามลาดับ
46 โปรดดู อ้างแล้วมาตรา 12
47 ศาลจังหวัดมีเขตอานาจทัง้ ในทางคดีแพ่งและอาญา
48 ระเบียบกองอานวยการรักษาความมันคงภายในภาค
่
4 ว่าด้วยวิธปี ฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ข้อ 3.7 24
มกราคม 2550
49 รายงานคณะมนตรีสท
ิ ธิมนุษยชนสหประชาชาติ UN Doc. A/60/40 (2004-5), Vol. I, para. 95(13)
50 จากการพูดคุยกับมูลนิธผ
ิ สานวัฒนธรรม พฤษภาคมและธันวาคม 2551
51 ระเบียบกองอานวยการรักษาความมันคงภายในภาค
่
4 ว่าด้วยวิธปี ฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ข้อ 3.9.3 และ
3.5 24 มกราคม 2550
52 พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 12
53 เพิง่ อ้าง
54 A Joint Oral Statement to the 7th Session of the UN Human Rights Council by the Asian
Legal Resource Centre (ALRC), Lawyers Rights Watch Canada, the Asian Forum for Human
Rights and Development (FORUM-ASIA), and Pax Romana-ICMICA/MIIC, “ASIA: The ongoing
deep divide between discourse and implementation”, ALRC-COS-07-002-2008 13 มีนาคม 2551
55 รายงานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุ ษยชนแห่งสหประชาชาติ UN Doc. A/60/40 (2004-5), Vol. I, para.
95(15)
56 โปรดดู คาสังกองอ
่
านวยการรักษาความมันคงภายในภาค
่
4 ที่ 11/2550 เรื่อง “กาหนดสถานทีค่ วบคุม
บุคคลตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548” วันที่ 24 มกราคม 2550
57 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุ ษยชนแห่งสหประชาชาติ. ข้อเสนอแนะทัวไปล
่ าดับที่ 20 ว่าด้วยข้อ 7
(เกีย่ วกับการห้ามการทรมานและการปฏิบตั หิ รือการลงโทษทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือทีย่ ่ายีศกั ดิศรี
์ ),
UN Doc. A/47/40, Annex VI, 10 October 1992, para. 11
58 โปรดดู Nonviolence International, “Charged! Updates from Southern Thailand” กันยายน/
ตุลาคม 2550
59 ระเบียบกองอานวยการรักษาความมันคงภายในภาค
่
4 ว่าด้วยวิธปี ฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ข้อ 3.5 24
มกราคม 2550
60 อ้างแล้ว ข้อ 3.9.2 และ 3.9.4 ตามลาดับ
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มาตรา 17 ของพ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน กาหนดไว้ว่า “พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละผูม้ อี านาจเช่นเดียวกับ
พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามพระราชกาหนดนี้ ไม่ตอ้ งรับผิดทัง้ ทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินยั เนื่องจาก
การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการระงับหรือป้องกันการกระทาผิดกฎหมาย หากเป็ นการกระทาทีส่ จุ ริต ไม่เลือก
ปฏิบตั แิ ละไม่เกินสมควรแก่เหตุ หรือไม่เกินกว่ากรณีจาเป็ น”
62 พระราชบัญญัตก
ิ ารรักษาความมันคงภายในราชอาณาจั
่
กร พ.ศ. 2551 มาตรา 15
63 มาตรา 21 ของพ.ร.บ.ความมันคงฯ
่
กาหนดไว้ว่า “หากเห็นสมควรศาลอาจสังให้
่ สง่ ผูต้ อ้ งหานัน้ ให้
ผูอ้ านวยการเพื่อเข้ารับการอบรม ณ สถานทีท่ ก่ี าหนดเป็ นเวลาไม่เกินหกเดือน และปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข
อื่นทีศ่ าลกาหนดด้วยก็ได้
การดาเนินการตามวรรคสอง ให้ศาลสังได้
่ ต่อเมื่อผูต้ อ้ งหานัน้ ยินยอมเข้ารับการอบรมและ
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขดังกล่าว”
64 พระราชบัญญัตก
ิ ารรักษาความมันคงภายในราชอาณาจั
่
กร พ.ศ. 2551 มาตรา 16(1)
65 โปรดดูในหมวด คาปรารภ
66 คณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิก 22 คน อาทิ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผูบ
้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด ผู้
บัญชาการเหล่าทัพต่าง ๆ และเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงจากสานักงานตารวจแห่งชาติ
67 การก่อความไม่สงบในภาคใต้เป็ นเพียงหนึ่งในหกปญ
ั หาหลักทีก่ อ.รมน.ให้ความสนใจ ปญหาอื
ั
น่ ได้แก่
“สงครามปราบปรามยาเสพติด” แรงงานข้ามชาติผดิ กฎหมาย การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ
ั
โครงการในพระราชดาริเพื่อคุม้ ครองและอนุรกั ษ์ปา่ และทรัพยากรธรรมชาติ และปญหาด้
านความมันคง
่
พิเศษ
68 AI Index: ACT 40/001/2005, 22 April 2005
61
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