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รายงานสถานการณ์การทรมานในประเทศไทย 

การปฏิบัติตามข้อ 14 ของรัฐภาคี เรื�องการชดเชยเยียวยา 

  

โดย พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ 

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม 
นําเสนอเวทีนําเสนอสถานการณ์การทรมานในประเทศไทย 

วันที� 25 มิถนุายน 2556 

 

ข้อ 14 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื�นๆ ที�โหดร้าย ไร้

มนุษยธรรม หรือที�ยํ�ายีศกัดิ�ศรี โดยมีข้อกําหนดให้รัฐภาคีทุกแห่ง “ประกันในระบบกฎหมายของตนว่าผู้เสียหายจากการ

ทรมานได้รับการชดใช้ทดแทนและมีสิทธิซึ�งสามารถบังคบัคดีได้  ที�จะได้รับสินไหมทดแทนที�เป็นธรรมและเพียงพอ รวมทั�ง

วิถีทางที�จะไดร้ับการบําบดัฟื�นฟสูภาพอย่างเต็มรูปแบบที�สดุเท่าที�จะเป็นไปได”้ คณะกรรมการเห็นว่า ข้อ 14 มีผลบังคบัใช้กับ

ผูเ้สียหายจากการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื�นๆ ที�โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที�ยํ�ายีศกัดิ�ศรี (นบัจากนี�เรียกว่า 

“การปฏิบติัที�โหดร้าย”)  

 

รายงานฉบับนี �เป็นการวิเคราะห์จากกรณีศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจํานวนทั �งสิ �น 76 กรณีโดยการสัมภาษณ์จากผู้ ได้รับ

ผลกระทบโดยตรง ได้แก่ การปราบปรามยาเสพติด จํานวน 10 กรณีในพื �นที�จังหวัดเชียงใหม่ โดยทนายความอิสระ การ

ปราบปรามอาชญกรรมธรรมดา จํานวน 2 กรณี โดยทนายความและอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน    การปราบปรามการก่อ

ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 60 กรณี  โดยกลุ่มด้วยใจและเครือข่ายสิทธิมนุษยชน HAP การปราบปรามการ

ชุมนุมจํานวน   4 กรณี  รวมทั �งศึกษาจากจํานวนกว่า 300 กรณีสมัภาษณ์จากญาติที�มาร้องเรียนกับหน่วยงานให้ความ

ช่วยเหลอืทางกฎหมายในพื �นที�จงัหวดัชายแดนใต้ จากทํางานของมลูนิธิศนูย์ทนายความมสุลมิ สรุปได้ดงันี � 

 

1. ประเทศไทยไม่มีกฎหมายที�ครอบคลมุการชดใช้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทรมาน เนื�องจากในกฎหมายพรบ.

ค่าชดเชยผู้ เสยีหายในคดีอาญา ระบวุ่าผู้ เสยีหายในคดีอาญาเป็นคดีอาญาตามกฎหมาย ประเทศไทยยังไม่มีข้อหา

การทรมานบญัญัติไว้  ดงันี � “การเยียวยาอย่างเป็นผล” และ “การชดเชย” ในทางกฎหมายไม่มีในประเทศไทย  ทั �งนี �

หมายรวมถึงในระบบกฎหมายไทยยังไม่มีการทําให้กลบัคืนสู่สภาพเดิม การชดใช้สินไหมทดแทน การบําบัดฟื�นฟู

สภาพ  การทําให้พอใจ และประกนัว่าการทรมานจะไม่เกิดขึ �นอีก สาํหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการทรมาน 

2. การทรมาน การปฏิบตัิหรือการลงโทษอื�นๆ ที�โหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือที�ยํ�ายีศักดิ�ศรี ยังไม่เป็นความผิดทางอาญา

ในกฎหมายไทย ร่างการแก้ไขกฎหมายอาญาเพื�อให้มีข้อหาความผิดการทรมานเป็นความผิดอาญาตามที�กระทรวง

ยุติธรรมเสนอตั �งแต่ปีพ.ศ. 2552 (2010) และต่อมาได้มีการพิจารณายกร่างใหม่อีกครั �งระหว่างเดือนมกราคม ถึง

มีนาคม ปีพ.ศ. 2556 ไม่รวมถงึการปฏิบตัิหรือการลงโทษอื�นๆ ที�โหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือที�ยํ�ายีศักดิ�ศรี ตามนิยาม

ในอนสุญัญานี � 

3. ขั �นตอนการร้องเรียนของผู้ ได้รับผลกระทบจากการทรมานในประเทศไทยยังมีข้อจํากัดอยู่มาก  หากผู้ เสียหายจะ

ดําเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษอย่างเป็นทางการต่อเจ้าหน้าที�ตํารวจในท้องที�ที�เกิดเหตุ  เพราะตามกฎหมายอาญา

การเริ�มกระบวนการยตุิธรรมทางอาญาเริ�มที�การร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในเขตพื �นที�ที�เกิดเหตุ ทั �งในกรณีการ

บังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองปกติและกรณีการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่นการปราบปราม

การค้ายาเสพติด ปราบปรามการชุมนุม ปราบปรามการก่อความไม่สงบ ฯลฯ  หรือแม้แต่กรณีที�ทนายความสิทธิ

มุษยชนดําเนินการฟ้องร้องคดีเองก็ไม่สามารถนําผู้ ต้องสงสยัเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้  เช่นกรณี
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อิหม่าม ยะผา เมื�อผู้ ต้องสงสยัเป็นทหาร ต้องเข้าสูก่ระบวนการยุติธรรมของศาลทหารที�ทางญาติผู้ เสียหายไม่มีสิทธิ

เข้าร่วมเป็นโจทก์  เป็นการสง่เสริมภาวะการปล่อยให้คนผิดลอยนวลเนื�องจากข้อจํากัดในการรับเรื�องร้องเรียนและ

การดําเนินคดีอาญาต่อผู้สงสยักระทําผิด เช่นมีตวัอย่างการร้องทกุข์ของญาติ ตํารวจไม่รับแจ้งความ    กรณีศาลระบุ

ว่าการไม่ร้องทกุข์กลา่วโทษเรื�องทรมาน ทําให้ข้ออ้างไม่น่าเชื�อถือ  เป็นต้น 

4. หากเป็นกรณีที�มีข้อสงสยัหรือการพบเห็นว่าผู้ เสยีหายได้รับบาดเจ็บในระหว่างที�ผู้ เสยีหายจากการทรมานยงัอยู่ใน

ระหว่างการควบคุมตวั   ญาติหรือสมาชิกในครอบครัวได้รับรู้เรื�องการทรมานและการปฎิบตัิอย่างโหดร้าย ญาติหรือ

สมาชิกในครอบครัวไม่สามารถแจ้งความร้องทกุข์กบัสถานีตํารวจท้องที�ได้   

5. ในกรณีที�มีการบงัคบัใช้กฎหมายพิเศษ ทนายความไม่สามารถพบกบัผู้ เสียหายเพื�อสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็น

เฉพาะตวัได้  องค์กรอิสระเช่นคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาติหากได้รับเรื�องร้องเรียนก็จะต้องแจ้งและขอ

อนญุาตเพื�อเข้าพบซึ�งอาจใช้เวลานานถงึ 3 วนั  

6. ประเทศไทยมีผู้ เสยีหายได้แก่บคุคลทั �งที�เป็นปัจเจกหรือกลุม่ซึ�งได้รับอนัตรายทั �งในทางกายหรือใจก็ดี ความทุกข์ด้าน

อารมณ์ ความเสยีหายด้านเศรษฐกิจ หรือความเสียหายใหญ่หลวงต่อสิทธิพื �นฐานของตนเองจํานวนมาก โดยจาก

การร้องเรียนต่อคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาติ มีจํานวน 102 กรณี นบัแต่ปีพ.ศ. 2550 ถงึ ปี 2556 

       จากจํานวนเรื�องร้องเรียนที�มูลนิธิศนูย์ทนายความมสุลมิมีจํานวน 300 กรณีนบัแต่ปีพ.ศ. 2550 ถงึปี   2555 

7. ความเสี�ยงในการร้องเรียนกรณีทรมาน  แม้แต่ทนายความที�ให้ความช่วยเหลอืคดีทรมานแก่ผู้ ต้องหาตกเป็นผู้ที�ได้รับ

อนัตราย เช่นกรณีทนายสมชาย ถกูบงัคบัให้หายตวัไป  กลุ่มผู้ เสยีหายที�ร้องเรียนขอความช่วยเหลอืและต้องการ

ดําเนินคดีต่อผู้กระทําผิดการทรมานถกูฟ้องดําเนินคดีกลบัข้อหาแจ้งข้อความอนัเป็นเท็จ  เช่นกรณีนายซูดีรือมนั      

มาเละ กํานนัโต๊ะเด็ง  และกลุม่ผู้ เสยีหายกรณีปล้นปืน ปี พศ. 2547 ตํารวจผู้ถูกกลา่วหาไม่ถูกตั �งข้อหา ไม่ถกูสั�งให้

พกัราชการ แม้จะถกูทางปชช. แจ้งข้อกลา่วหา แต่มาด้วยแรงกดดันทางการเมืองปปช. มีคําสั�ง “ไม่มีมูล” สง่ผลให้

ตํารวจกลุม่ดงักล่าวลอยนวลและเริ�มฟ้องกลบัผู้รอดพ้นจากการทรมาน 

 

การมีสว่นร่วมของผู้ เสยีหายในกระบวนการเยียวยา และการบําบัดฟื�นฟศูกัดิ�ศรีของผู้ เสียหายซึ�งเป็นวตัถุประสงค์สงูสดุของ

ข้อบญัญัติว่าด้วยการเยียวยา 

 

8. ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายหรือกําหนดให้มีกลไกรับข้อร้องเรียนเป็นการเฉพาะ เพื�อกําหนดให้มีหน่วยงานและ

สถาบนัเพื�อสอบสวน รวมทั �งการมีหน่วยงานตุลาการที�เป็นอิสระซึ�งมีความสามารถจําแนกสทิธิและกําหนดให้มีการ

เยียวยากบัผู้ เสยีหายจากการทรมานและการปฏิบตัิที�โหดร้าย และประกนัว่าผู้ เสียหายทุกคนสามารถเข้าถึงกลไก

และหน่วยงานเหลา่นี �อย่างเป็นผล    

9. การตรวจบาดแผลโดยแพทย์มกัเกิดขึ �นเมื�อมีการร้องขอจากหน่วยงานระดับสงูขึ �นไป เช่นการตรวจโดยแพทย์ทหาร

ในค่ายย่อย การตรวจโดยแพทย์โรงพยาบาลทหารในค่ายหลกั หากแต่ญาติและทนายความไม่สามารถเข้าถึง

หลกัฐานการตรวจบาดแผลและอาการเจ็บปวดระหว่างการควบคมุตวัของทหารได้ และอีกทั �งไม่มีความน่าเชื�อถือ 

10. หากมีการขอตรวจร่างกายของผู้ถูกควบคุมตัวตามคําร้องข้อเช่น กรณีผู้ ต้องสงสยัที�เป็นเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่

สองราย เหตุเกิดเดือนเมษายน 2556 เมื�อสถานพินิจอนุญาตให้นําตัวผู้ เสียหายจากการทรมานที�โรงพยาบาล

ภายนอกได้  แต่ผลการตรวจร่ายกายของแพทย์ ซึ�งไม่ใช่ผู้ เชี�ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ มีความละเอียดไม่เพียงพอ

และญาติ ทนายความ อาสาสมคัรไม่ได้รับอนญุาตให้พดูคยุหรือแนะนําการสื�อสารหรือร้องขอให้แพทย์ตรวจร่างกาย

อย่างละเอียด  
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11. ประเทศไทยขาดความเข้าใจเรื�องผลกระทบจากการทรมานในหมู่บคุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสขุเป็นอย่าง

มาก แพทย์ที�ปฎิบตัิหน้าที�ปกติในสถานพยาบาลมกัไม่ให้ความสําคัญกับการตรวจร่างกายและการตรวจรักษาอย่าง

ละเอียด   

12. การย้ายสถานที�ควบคมุตวัในบางครั �งมีการถ่ายรูปเก็บบนัทกึข้อมลูไว้อย่างเป็นระบบเช่น กรณีเรือนจําต่างๆ หากแต่

ข้อมูลดังกล่าวกลบัถูกบันทึกโดยเจ้าหน้าที�ราชทัณฑ์ที�เป็นเพียงเจ้าหน้าที�ราชทัณฑ์ที�ไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื�อง

สาธารณสุขหรือเป็นเจ้าหน้าที�สาธารณสุขที�ไม่ใช่แพทย์  ที�ไม่มีความรู้ชํานาญ อีกทั �งไม่สามารถตรวจรักษาหรือ

บนัทกึรายละเอียดของบาดแผลได้ดีพอ ต่อการรักษา บําบดัฟื�นฟสูภาพ 

 

ข้อจาํกัดของสิทธิที�จะได้รับการเยียวยาภายใต้กลไกปัจจุบัน การเยียวยามีด้วยกันห้ารูปแบบ ได้แก่ การทําให้

กลับคืนสู่สภาพเดิม การชดใช้สินไหมทดแทน  การบําบัดฟื�นฟูสภาพ การทําให้พอใจ และหลักประกันว่าจะไม่

เกิดขึ �นอีก 

 

13. การทําให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ตามหลกัการการทําให้กลบัคืนสู่สภาพเดิมต้องมีจํานวนเพียงพอ เป็นผล และ

ครอบคลมุ  มีการกําหนดมาตรการเยียวยาและชดใช้ค่าเสียหายสําหรับผู้ เสียหายจากการทรมานหรือการปฏิบัติที�

โหดร้าย จะการพิจารณาเงื�อนไขเฉพาะและพฤติการณ์ของแต่ละกรณี  การเยียวยาควรมีความสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ เสยีหาย  และมีสดัสว่นเหมาะสมเมื�อคํานงึถงึความรุนแรงของการละเมิดที�เกิดขึ �น   การทําให้กลบัคืนสู่

สภาพเดิมโดยตวัของมนัเองย่อมมีผลในเชิงป้องกนัและระงบัไม่ให้เกิดการละเมิดขึ �นอีกในอนาคต 

 

14. หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานอื�นที�ทําหน้าที�ในนามของหน่วยงานรัฐทราบ หรือมีเหตุผลอันควรที�เชื�อได้ว่าการกระทําที�

เป็นการทรมานหรือการปฏิบตัิที�โหดร้ายเกิดขึ �นจากผู้ที�ไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ หรือเป็นเอกชน แต่กลบัมิได้ทํา

หน้าที�ตรวจสอบอย่างเหมาะสมเพื�อป้องกนั สอบสวน ฟ้องร้องดําเนินคดี และลงโทษผู้ที�ไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ 

หรือเป็นเอกชนดงักลา่วให้สอดคล้องกบัอนสุญัญาฉบับนี � ย่อมถือได้ว่ารัฐมีความรับผิดชอบต้องจัดให้มีการเยียวยา

สาํหรับผู้ เสยีหาย  

สินไหมทดแทน 

15. สภาพเสี�ยงที�มีอยู่ของเหยื�อที�ถูกทรมานและปฎิบัติย่างไร้มนุษยธรรม ปรากฎในสถานการณ์ต่างๆแบ่งเป็นกลุ่ม

ตัวอย่างจากจํานวนกรณีศึกษาสามสถานการณ์คือการปราบปราบยาเสพติด ปราบปรามการก่อความไม่สงบฯ 

ยกเว้นในกรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการกําหนดการจ่ายสินไหมทดแทนเป็นตัวเงินต่อกรณีการทรมานตาม

ระเบีบบสาํนกันายกฯ และศอบต.   แต่มีผู้ ได้รับค่าชดเชยเป็นตวัเงินเพียง 5 กรณี ณ เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2556  ทั �งๆ 

ที�มีเรื�องร้องเรียนต่อหน่วยงานที�เกี�ยวข้องเช่นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตั �งแต่ปี 2547- ปัจจุบันจํานวน 

102 กรณี   ทั �งนี �ผู้ เสยีหายจากการทรมานฯ ทั�วประเทศยงัไม่สามารถขอรับค่าเสยีหายในฐานะผู้ เสียหายในคดีอาญา

ได้ ตามพรบ. และระเบียบของกรมคุ้มครองสทิธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมได้ เนื�องจากข้อกล่าวหาเรื�องการทรมาน

ยงัไม่เป็นคดีอาญา  นั �นหมายความว่าเหยื�อส่วนใหญ่ทั�วประเทศไม่สามารถเข้าถึงการชดเชยโดยพลนั  การชดเชย

อย่างเป็นธรรม และอย่างเพียงพอ ในเชิงเศรษฐกิจและเป็นผล และไม่สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลแต่อย่างไร 

16. ปัญหาในการประเมินค่าความเสยีหายทั �งที�ประเมินเป็นเงินได้และที�ประเมินไม่ได้ โดยเป็นผลมาจากความเจ็บปวด

ทางกายและจิตใจที�เกิดขึ �น  การสญูเสยีรายได้ที�มีอยู่และรายได้ที�ควรจะได้รับอันเนื�องมาจากความพิการอันเป็นผล

มาจากการทรมานหรือการปฏิบัติที�โหดร้าย และการสญูเสียโอกาสอย่างเช่น โอกาสที�จะมีงานทําและมีการศึกษา   

เหลา่นี �ไม่สามารถประเมินได้   
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ยกตวัอย่างแนวคําสั�งศาลปกครองในคดีแพ่งต่างๆเช่นคดีนายรายูฯ ได้รับค่าค่าเสียหายจากการได้รับทุกขเวทนาต่อ

จิตใจและต่อสทิธิและเสรีภาพในร่างกาย อนามยั และจิตใจ   จํานวน  200,000 บาท และ- ค่าขาดประโยชน์จากการ

ทํามาหาได้ จํานวน 10,800 บาท จากคําสั�งศาลปกครองสงขลา หรือในคดีนศ.ยะลา ศาลปกครองสงขลาตัดสินให้

กองทพับกชดใช้ค่าเสยีหายจากการสญูเสียเสรีภาพ   จํานวน 250,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 5000 บาท  คดี

ทั �งสองคดีผู้ เสยีหายเป็นผู้รอดพ้นจากการทรมานทางอยัการและผู้ เสยีหายอทุธรณ์คําสั�งฯ ทั �งนี � 

17. การให้ความช่วยเหลอืด้านกฎหมายหรือความช่วยเหลือเฉพาะทางอย่างอื�น และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกรณีที�ต้องมี

การฟ้องร้องคดีเพื�อเรียกร้องค่าเสยีหาย  หน่วยงานที�ให้ความช่วยเหลอืคดีหรือข้อร้องเรียนที�เกี�ยวกับการทรมานยังมี

ไม่มากนกัในระดบัประเทศยกเว้นในพื �นที�จงัหวดัชายแดนใต้  สํ า ห รั บ ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลือ จ า ก ส ภ า

ทนายความและการรับเรื�องร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหลายกรณีไม่เป็นคดีความและไม่

สามารถเรียกร้องสทิธิทางศาลได้ 

 

การบําบัดฟื�นฟูสภาพ 

18.  ประเทศไทยยังไม่มีความรู้และการทํางานที�เป็นลกัษณะเป็นองค์รวมและครอบคลมุการดูแลด้านการรักษาและ

จิตใจ รวมทั �งบริการทางกฎหมายและสงัคม การบําบดัฟื�นฟสูมรรถนะหรือการฝึกทักษะใหม่ ๆ เพื�อให้ผู้ เสียหายจาก

การทรมานหรือการปฏิบตัิที�โหดร้ายสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไปได้  เนื�องจากประเทศไทย

ยงัไม่มีการยอมรับว่ามีการทรมานเกิดขึ �นในสงัคมไทยอย่างเป็นทางการจึงไม่มีแผนงานการสนับสนุนให้เกิดให้มีการ

สร้างให้เกิดสมรรถนะทางกาย ใจ สงัคม และอาชีพ และการกลบัเข้าไปมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ�งของสงัคม  แม้

ตามหลกัการคณะกรรมการต่อต้านการทรมานจะยํ �าว่า พันธกรณีของรัฐภาคีที�จะต้องจัดให้มีช่องทางเพื�อ “การ

บําบัดฟื�นฟูสภาพอย่างสมบูรณ์ที�สุดเท่าที�จะเป็นไปได้” หมายถึงความจําเป็นที�จะต้องบําบัดฟื�นฟูและชดเชยต่อ

อนัตรายที�เกิดขึ �นกบัผู้ เสยีหาย  

19. ปัญหาที�ไม่สามารถบําบดัฟื�นฟศูกัดิ�ศรี สขุภาพ และการพึ�งตนเองอย่างเต็มที�ได้ ทั �งนี �โดยเป็นผลมาจากการทรมาน

อย่างรุนแรงเนื�องจากขาดบุคคลากรที�เข้าใจและมีความรู้ความเชี�ยวชาญในด้านการบําบัดฟื�นฟูเหยื�อที�ได้รับ

ผลกระทบจากการทรมาน หลายคดีตวัอย่างจากการทํางานของมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ศูนย์ทนายความมุสลิม กลุ่ม

ด้วยใจ เครือข่ายส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (HAP) พบว่าเหยื�อในกรณีศึกษาทั �ง 76 กรณีไม่ได้รับการบําบัดฟื�นฟูจาก

หน่วยงานใดใด  นอกจากการให้ความช่วยเหลือกันเองจากเพื�อนและญาติ ซึ�งปรากฎว่าหลายกรณีปรากฎว่ามี

อาการ PTSD  โรคซมึเศร้า ฯลฯ  การที�รัฐอ้างว่าไม่มีงบประมาณของรัฐไม่ได้ และไม่ได้กําหนดให้สามารถงดเว้นการ

ให้ความช่วยเหลือบําบัดฟื�นฟูเหยื�อกลุ่มนี �ไปได้ในทางปฏิบัติ  รวมทั �งจากการสมัภาษณ์เหยื�อทั �ง 10 กรณีจาก

สถานการณ์การทรมานในภาคเหนือโดยทนายความอิสระในเรือนจํา แห่งหนึ�งพบว่าเหยื�อทั �ง 10 กรณีไม่เคยได้รับ

การบําบดัฟื�นฟสูภาพแต่อย่างใด 

 

20. ทางคณะทํางานฯศกึษาได้นําแนวทางการใช้คู่มือการสอบสวนและการเก็บข้อมูลอย่างเป็นผล กรณีที�เกิดการทรมาน

และการปฏิบติัหรือการลงโทษอื�นๆ ที�โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที�ยํ�ายีศกัดิ�ศรี พิธีสารอีสตนับูล (Manual on the 

Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment - the Istanbul Protocol) มาใช้ในการสมัภาษณ์กรณีตัวอย่างจํานวนทั �งสิ �น 40 กรณี

ระหว่างเดือน เมษายน 2553 ถึง กรกฎาคม 2553 และ จํานวน  20 กรณีระหว่างเดือนมกราคมพ.ศ. 2556 –

มิถนุายน 2556 
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21. การสมัภาษณ์พบว่าอาการทางจิตใจของผู้ที�ถกูซ้อมทรมานคือ อาการวิตกกงัวล อาการซึมเศร้า รู้สกึผิด หวาดระแวง 

สบัสนนอนไม่หลบั ฝันร้าย และสญูเสยีความทรงจํา ผู้ที�ถกูซ้อมทรมานบ่อยครั �งที�จะไม่เต็มใจเปิดเผยข้อมูลที�เกี�ยวกับ

ประสบการณ์เลวร้าย พวกเขาอาจจะ สงสยั หวาดกลวั หรือ  กังวลใจกับการลืมเหตุการณ์ที�เกิด ความรู้สกึเหล่านี �

เป็นเหตุให้พวกเขาท้อถอยที�จะค้นหาความช่วยเหลือในสิ�งที�ตนเองต้องการผู้ที�ถูกซ้อมทรมานที�ยังคงเป็นผู้ ต้องขัง 

และครอบครัวจะสูญเสียคุณค่า และ ความเชื�อบางอย่าง ที�จะยังคงอยู่กับพวกเขาก่อนที�พวกเขาจะผ่านความ

เจ็บปวด พวกเขาอาจจะไม่สามารถเชื�อคนอื�น และ ทําให้กลายเป็นความเข้าใจผิด นี �คือสิ�งที�เกิดขึ �นอย่างแพร่หลาย

และเป็นผลกระทบระยะยาว ของผู้ที�ถูกซ้อมทรมาน โดยเฉพาะเด็ก ๆ ที�คนในครอบครัวถูกคุมขังที�เผชิญกับความ

ยากลาํบาก อาทิเช่น เด็กต้องยตุิการเรียนก่อนวยัอนัควร และปัญหาความสมัพนัธ์ของเด็ก ๆ กบัสงัคม ชมุชน 

22. การทรมานกรณีการปราบปรามความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้กลายเป็นสิ�งที�ส่งผลกระทบทางจิตใจต่อสงัคม

และสมควรได้รับการเปิดเผยอย่างกว้างขวาง การคุมขังและซ้อมทรมานสามารถใช้เป็นอาวุธทางการเมือง โดย

ผู้ปกครองที�ต้องการปราบปรามผ่านรูปแบบพฤติกรรมของความกลวั นอกจากนี � ยังเป็นไปได้ที�ผลกระทบจากการคุม

ขงั ซ้อมทรมาน  จะขยายความเกลยีดชงั และต่อต้านเจ้าหน้าที� และ การล่าวหาเรื�องการทรมานสามารถทําให้ความ

ขัดแย้งยังคงอยู่ต่อไป ผลกระทบของการคุมขัง ซ้อมทรมาน จะเกิดขึ �นเป็นเวลานาน จะสูญเสียความเป็นผู้ นํา 

ประชาชนต้องต่อสู้ในการเข้าสูส่งัคมในที�สาธารณะ และการขาดความเชื�อใจอย่างลกึซึ �งต่อสงัคม ตํารวจ และ ศาล

 เหลา่นี �คือลกัษณะของการขาดประชาธิปไตย และ ทําลายหลกักฎหมายในสงัคม ประชาชนที�ได้รับความ

การปราบปรามเช่นนี �สามารถที�จะหนัไปสูว่ิธีการใช้ความรุนแรง และกระทําการต่อต้านสงัคม ผู้ถูกคุมขัง ซ้อมทรมาน 

เป็นประชาชนที�อ่อนแอ และต้องการความช่วยเหลอืที�ยั�งยืนเพื�อนําพวกเขาเข้าสูส่งัคมอย่างภูมิใจในตนเอง  

23. บทบาทสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมมีบทบาทในการชันสตูรศพของผู้ ต้องสงสัยที�เสียชีวิตในการ

ควบคมุตวัอย่างน้อยสองกรณีในจังหวัดชายแดนใต้ มีบทบาทในการระบุถึงสภาพศพของผู้ตายที�อาจบ่งบอกได้ถึง

การถกูทําร้ายร่างกายมาก่อนการเสยีชีวิต เช่นกรณีนายยาการียา ปะโอมานิ  กรณีนายยะผา กาเซ็ง เป็นต้น อย่างไร

ก็ดีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมยังไม่ได้เข้ามามีบทบาทในการตรวจรักษาบาดแผลอันเกิดจากการ

ทรมานในพื �นที�จงัหวดัชายแดนใต้ รวมทั �งในพื �นที�อื�นๆ ทั�วประเทศ  

24. กรมสขุภาพจิตที� 15 จงัหวดัปัตตานีอาจเป็นเพียงหน่วยงานรัฐหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที�มีแผนการเยี�ยมเยือน

ผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงซํ �าซ้อนที�รวมถึงเหยื�อที�ถูกทรมาน   ซึ�งเป็นเพียงพื �นที�เดียวที�มีสถานการณ์พิเศษ

อย่างเช่นในจังหวัดชายแดนใต้   ทั �งนี �การบริการของกรมสุขภาพจิตในพื �นที�ทั�วประเทศไทยนั �นยังไม่บริการและ

โครงการบําบดัฟื�นฟสูภาพโดยคํานึงถึงศาสนา วัฒนธรรม บุคลิกภาพ ประวัติและความเป็นมาของผู้ เสียหาย และ

ส่งเสริมให้ผู้ เสียหายเข้าถึงบริการเหล่านี �โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ  เช่นกรณีกลุ่มชายขอบหรือกลุ่มที�เสียเปรียบ 

รวมทั �งผู้ที�เป็นผู้แสวงหาที�พักพิงและผู้ลี �ภัย  ในกรณีที�ถูกควบคุมตัวยาวนานในสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองสวนพลู

กรุงเทพ เป็นต้น 

25. เจ้าหน้าที�ราชทณัฑ์ในระดบับริหารมีความเข้าใจปัญหาความไม่สงบในพื �นที�จังหวัดชายแดนใต้ และเข้าใจผู้ ต้องหา

คดีความมั�นคงทั �งในด้านอดุมการณ์  ปัญหาของกระบวนการยตุิธรรม และเข้าใจในหลกัการของสิทธิมนุษยชน แต่ใน

การดแูลผู้ ต้องหาคดีความมั�นคงในเรือนจํานั �นขึ �นอยู่กบัศกัยภาพของแต่ละเรือนจําอาทิเช่น การจัดการอาหารฮาลาล 

การดแูลผู้ ป่วยในเรือนจํา  หากแต่ในกรมราชทัณฑ์ หรือในเรือนจําเกือบทุกแห่งยังขาดการประเมินของแพทย์ผู้ เป็น

อิสระและมีคณุสมบัติเหมาะสมในสถานที�ควบคุมตัวในกรณีที�พบเห็นสภาพของผู้ เสียหายจากการทรมานหรือการ

ปฏิบัติที�โหดร้าย อาจมีการจัดเก็บภาพถ่ายก่อนและหลังการเข้าสู่กระบวนการกักขังโดยกรมราชทัณฑ์หากแต่ 

ประเทศไทยยงัไม่ได้ให้มีบริการบําบดัฟื�นฟโูดยตรง หรือสนบัสนนุเงินทนุให้หน่วยงานแพทย์ หน่วยงานกฎหมาย และ

หน่วยงานอื�น ๆ ของเอกชนให้บริการเหลา่นี �แทน      
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26. ประเทศไทยควรกําหนดให้มีมาตรการและโครงการอย่างเป็นรูปธรรมเพื�อการบําบัดฟื�นฟูสภาพของผู้ เสียหายจาก

การทรมานหรือการปฏิบัติที�โหดร้าย ผู้ เสียหายจากการทรมานไม่สามารถเข้าถึงโครงการบําบัดฟื�นฟูสภาพโดยเร็ว   

อีกทั �งหน่วยงานทางการแพทย์อาจไม่มีบริการล่ามแปลภาษา ในการรักษาหรือตรวจรักษาอันเกี�ยวกับการทรมาน  

การบริการขององค์กรพฒันาเอกชนเป็นไปเพียงตามกําลงัและศกัยภาพ เช่นในกรณีจงัหวัดชายแดนใต้ ซึ�งรัฐยังไม่ให้

การสนบัสนนุ แม้ว่าจะยงัไม่มีคกุคามต่อหน่วยงานที�ให้ความช่วยเหลอืเหลา่นี �   

 

การทําให้พอใจและสิทธิที�จะเข้าถงึความจริง  

 

27. การสอบสวนและฟ้องร้องคดีทางอาญาโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)  ปปช.  ปปท. สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ  กองทพัฯ  ยงัมีอปุสรรคในการทําให้ความจริงปรากฎในกรณีข้อร้องเรียนเรื�องการทรมาน   ในบางคดี

หน่วยงานดงักลา่วยงัขาดการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการเปิดเผยความจริงที�ค้นพบอย่างเต็มที�ต่อสาธารณะ    

มาตรการลงโทษทางวินัย และทางอาญาต่อบุคคลที�ทําการละเมิด   ไม่มีการขอโทษต่อสาธารณะหรือการ

ยอมรับข้อเท็จจริงที�เกิดขึ �นและยอมรับความรับผิดชอบ    ยกตวัอย่างความล่าช้าของคดีอิหม่ามยะผา   ในส่วน

ที�เกี�ยวกบัปปช.  การไม่ทําการสอบสวน ฟ้องร้องคดี หรือดําเนินการทางแพ่งเมื�อเกิดข้อกล่าวหาว่ามีการทรมาน

ขึ �นโดยทนัที อาจถือเป็นการปฏิเสธไม่ให้มีการเยียวยาในทางพฤตินัย และย่อมถือเป็นการละเมิดต่อพันธกรณี

ข้อ 14  

 

การประกันว่าจะไม่เกิดขึ �นอีก 

28. มาตรการเพื�อแก้ปัญหาการลอยนวลพ้นผิด    อาจหมายรวมถึง คําสั�งการให้เจ้าพนักงานที�เกี�ยวข้องกับข้อบัญญัติ

ทราบอย่างชดัเจน  กรณีโดยเฉพาะข้อห้ามโดยสมบูรณ์ต่อการทรมาน มาตรการอื�น ๆ การส่งเสริมความเป็นอิสระ

ของตุลาการ  การคุ้มครองผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน และผู้ ให้ความช่วยเหลือต่อผู้ เสียหายจากการทรมานทั �งในด้าน

กฎหมาย สขุภาพ และบริการอื�น ๆ  ในปัจจบุนัทางรัฐบาลอนญุาตให้อนญุาตให้ ICRC ตรวจเยี�ยมในเรือนจําในพื �นที�

จังหวัดชายแดนใต้และในพื �นที�อื�นๆ ครอบคลุมกว้างขวางมาขึ �น โดยการกําหนดให้มีระบบการเข้าเยี�ยมเพื�อ

ตรวจสอบสถานคมุขงัทกุแห่งอย่างสมํ�าเสมอและเป็นอิสระ ซึ�งสง่ผลให้เกิดการพฒันาและปรับปรุงสภาพของเรือนจํา

ในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล 

29. นอกจากนี �ยังมีการจัดทําหลักสตูรของกระทรวงยุติธรรม   อบรมเจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมายทั �งทหารและ

หน่วยงานความมั�นคงอย่างต่อเนื�องและจริงจงั  เพื�อให้มีความรู้เกี�ยวกบักฎหมายสทิธิมนษุยชน โดยเฉพาะการอบรม

เรื�องอนุสญัญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน  และช่วยให้เจ้าหน้าที�รัฐเข้าใจถึงความต้องการเฉพาะของกลุ่มชาย

ขอบและกลุม่ผู้ เสยีเปรียบ  

30. แต่หน่วยงานที�ทําหน้าที�ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐเช่น  คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาติ  ดีเอสไอ  ปปช.  ปปท. 

สาํนกังานตํารวจแห่งชาติ   ผู้ตรวจการแผ่นดิน ฯลฯ ยงัไม่มีการจดัอบรมเป็นการเฉพาะโดยใช้คู่มือการสอบสวนและ

การเก็บข้อมลูอย่างเป็นผล กรณีที�เกิดการทรมานและการปฏิบตัิหรือการลงโทษอื�นๆ ที�โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที�

ยํ�ายีศกัดิ�ศรี สําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสขุภาพและกฎหมาย และเจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมาย ทําให้การสืบสวน

สอบสวนต่อการร้องเรียนเรื�องทรมานยงัไม่มีประสทิธิภาพ  ไม่รวดเร็วและไม่เป็นกลาง  

31. อีกทั �งขณะนี �ข้อหาการทรมานยงัไม่เป็นความผิดทางอาญาตามอนุสญัญาฯ  ทําให้ยังไม่มีการส่งเสริมให้ข้าราชการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณทั �งในส่วนของเจ้าหน้าที�ตํารวจ ราชทัณฑ์ การแพทย์ จิตวิทยา บริการด้าน

สงัคม และทหาร การทบทวนและปฏิรูปกฎหมายที�มีสว่นสนับสนุนหรือเปิดให้มีการทรมานและการปฏิบัติที�โหดร้าย 
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เนื�องจากโดยหลกัการแล้วข้าราชการทุกคนที�ปฏิบัติตามกฎหมายต้องถือว่าการทรมานเป็นอาชญกรรมและเป็นข้อ

ห้ามโดยเด็ดขาด  

 

กลไกร้องเรียนและสอบสวนที�เป็นผล  

32. ประเทศไทยยงัขาดกลไกรับข้อร้องเรียนที�เป็นอิสระและอย่างเป็นผล เพื�อให้การเข้าถึงการชดใช้เยียวยาอย่างเต็มที�  

ประชาชนไม่ได้รับรู้ถงึการมีอยู่ของกลไกรับข้อร้องเรียนเป็นกลไกและสามารถเข้าถึงได้ รวมทั �งคนที�ถูกควบคุมตัว ไม่

ว่าจะอยู่ในสถานควบคมุตวั สถานพยาบาล ผู้มีอาการทางจิต หรือที�อื�น ๆ ทั �งนี �การร้องเรียนอาจกระทําผ่านโทรศัพท์

สายด่วน หรือการเปิดตู้รับข้อร้องเรียนในสถานควบคมุตวัและมีการเก็บข้อมลูเป็นความลบั หรือการเปิดโอกาสให้กับ

กลุม่คนชายขอบหรือผู้ เสยีเปรียบ รวมทั �งผู้ที�มีความสามารถจํากดัในการสื�อสารทางภาษาและความรู้ทางกฎหมาย 

33. เมื�อพบว่ามีการทรมานเกิดขึ �นแล้วปัญหาที�ตามมาในการพิสจูน์ผู้กระทําความผิดคือ ผู้ถูกกระทําทรมานมักไม่ทราบ

ตวับคุคลที�กระทํา ผู้กระทํามีหลายราย  หรือมีการอําพรางตวับคุคล อีกทั �งไม่มีพยานบุคคล ส่วนร่างกายที�ถูกทําร้าย

นั �นหากไม่ได้รับการตรวจรักษาอย่างทันท่วงทีร่องรอยเหล่านั �นมักจะหายไป หรือในบางกรณีร่องรอยการทําร้าย

อาจจะไม่ชัดเจนเช่นการใช้ผ้าพันไม้แล้วทุบ การใช้เข็มทิ�มเนื �อเยื�ออ่อนส่วนต่างๆของร่างกาย หรือการทําให้ขาด

อากาศหายใจ เป็นต้น ปัญหาอีกประการคือ หากมีการร้องเรียนแล้วผู้ ร้องเรียนหลายรายได้รับการปฏิเสธไม่รับแจ้ง

ความ หรือเมื�อดําเนินคดีไปก็มักจะติดขัดอยู่ในขั �นตอนใดขั �นตอนหนึ�งทั �งนี �เพราะเจ้าหน้าที�ที�กระทําความผิด กับ

เจ้าหน้าที�ทําการสอบสวนบางครั �งมีความสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิด หรือบางครั �งผู้ที�ร้องเรียนเองอาจได้รับอันตรายจาก

การข่มขู่คกุคาม อนัเป็นเหตใุห้ที�ผ่านมาเจ้าหน้าที�ส่วนใหญ่ที�กระทําทรมานยังคงลอยนวลและไม่ได้รับโทษที�ตนเอง

กระทําผิด  

34. การสอบสวนและตรวจสอบตามข้อกลา่วหาเกี�ยวกบัการร้องเรียนเรื�องการทรมาน นั �นต้องดําเนินการโดยทันที อย่าง

เป็นผล และอย่างเป็นกลาง  ต้องมีมาตรการทางการตรวจนิติเวช  ซึ�งเป็นการตรวจทางนิติเวชอย่างเป็นอิสระ ทั �งทาง

กายและใจ ตามเนื �อหาที�สอดคล้องกบัคู่มือการสอบสวนและการเก็บข้อมูลอย่างเป็นผล กรณีที�เกิดการทรมานและ

การปฏิบัติหรือการลงโทษอื�นๆ ที�โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที�ยํ�ายีศกัดิ�ศรี พิธีสารอีสตันบูล แสดงจํานวนหมอ

นิติเวช  เชี�ยวชาญเรื�องนี �ในประเทศไทย ล้าช้า ไม่เหมาะสมอาจถือว่าละเมิดมาตรา 14  

 
35. แม้ประเทศไทยเราไม่มีกฎหมายที�ห้ามการทรมานโดยเฉพาะเจาะจง แต่เนื�องจากการทําร้ายร่างกายเป็นการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั �นพื �นฐานและเป็นการกระทําที�ผิดกฎหมายอาญา    อีกทั �งการห้ามการทรมานถูกรองรับใน

มาตรา 32 รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550  โดยบัญญัติรับรองให้บุคคลมีสิทธิเสรีภาพในร่างกายและ

ห้ามการทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการที�โหดร้ายไร้มนุษยธรรม    และในกรณีที�มีการกระทําซึ�ง

กระทบต อสทิธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ�งผู เสียหาย พนักงานอัยการหรือบุคคลอื�นใดเพื�อประโยชน ของผู เสียหายมี

สิทธิร องต อศาลเพื�อให สั�งระงับ  หรือเพิกถอนการกระทําเช่นว่านั �นรวมทั �งจะกําหนดวิธีการตามสมควรหรือการ

เยียวยาความ เสยีหายที�เกิดขึ �นด วยก็ได้    นอกจากนี �ยังมีบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาในหมวดความผิด

ต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย ความผิดต่อสิทธิเสรีภาพ และความผิดต่อตําแหน่งหน้าที�ราชการซึ�งสามารถปรับใช้ใน

การนําตวัผู้กระทําผิดมาลงโทษได้ 

36. อย่างไรก็ตามเนื�องจากความผิดฐานกระทําทรมานนั �นไม่ได้เน้นคุ้มครองสิทธิในชีวิตและร่างกายเพียงประการเดียว 

แต่เนื�องจากผู้กระทําความผิดในฐานดงักลา่วต้องเป็นเจ้าหน้าที�ของรัฐหรือผู้ที�กระทําภายใต้อํานาจหน้าที�ของรัฐจึง

เป็นเรื�องความไว้เนื �อเชื �อใจของระบบกระบวนการยุติธรรม ผู้ รักษากฎหมายที�จะไม่เป็นผู้ กระทําความผิดเสียเอง

เพราะไม่เช่นนั �นแล้ว สทิธิและเสรีภาพของประชาชนก็จะไม่สามารถเกิดขึ �นจริง ฐานความผิดดังกล่าวจึงแตกต่างจาก
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ฐานความผิดต่อชีวิตและร่างกายทั�วไป ดังนั �นจึงจําเป็นต้องบัญญัติเป็นฐานความผิดเรื�องการกระทําทรมานแยก

ออกมาต่างหากจากฐานความผิดทางอาญาทั�วไป และกําหนดโทษของผู้กระทําผิดให้สงูขึ �นเนื�องจากเป็นเจ้าหน้าที�ที�

มีอํานาจในการรักษากฎหมายแต่กลบักระทําความผิดเสียเองทั �งนี �เพื�อสร้างความเชื�อมั�นต่อระบบกระบวนการ

ยตุิธรรม 

37. ดเูหมือนว่าประเทศไทยจะมีกรมคุ้มครองสทิธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ซึ�งเป็นสถาบันของรัฐที�มีอํานาจและหน้าที� 

และมีคําตดัสนิที�มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย หากแต่โดยกฎหมายที�ทางกรมคุ้มครองสิทธิใช้ในการเยียวยายังคงไม่

เปิดโอกาสให้ผู้ เสยีหายจากการทรมานเข้าถงึการเยียวยาได้  เนื�องจากพรบ.ดังกล่าวเป็นพรบ.ค่าตอบแทนผู้ เสียหาย

ในคดีอาญา เมื�อการทรมานไม่มีการร้องเรียน ไม่มีการแจ้งข้อหา ไม่มีการดําเนินคดีเป็นคดีอาญา ทําให้กรมคุ้มครอง

สทิธิฯ ไม่สามารถช่วยให้ผู้ เสยีหายจากการทรมานหรือการปฏิบัติที�โหดร้ายเข้าถึงการเยียวยา รวมทั �งค่าชดเชยและ

การบําบดัฟื�นฟสูภาพใดใด 

38. บทสรุป  ปัญหาการทรมานจะสามารถแก้ไขได้ด้วยการเปลี�ยนแปลงทัศนคติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที� การ

กําหนดมาตราการป้องกนัและติดตามตรวจสอบการทํางาน รวมถึงให้ความร่วมมือในการแจ้งเหตุเพื�อให้มีบุคคลที�มี

ศกัยภาพสามารถเข้าถงึเพื�อระงบัการทรมานได้รวดเร็วที�สดุ และหากเกิดการทรมานขึ �นกับตัวเราพยานหลกัฐานใน

การตรวจสอบสภาพร่างกาย จิตใจ สภาพบาดแผลเป็นพยานหลกัฐานสําคัญในลําดับต้นของการนําตัวผู้กระทําผิด

มาลงโทษ อย่างไรก็ตามแม้จะมีกฎหมายเพื�อป้องกันการทรมานในอนาคต การทรมานก็อาจจะดํารงอยู่หากคนใน

สงัคมยงัเพิกเฉยและไม่ตระหนกัถงึปัญหานี �ร่วมกนั  

____________ 

อ้างอิง 

1.  คําถาม คําตอบสาระสาํคญัของร่างพระราชบญัญัติป้องกนัการทรมาน พ.ศ.... 

2. การศกึษาผลกระทบจากการทรมาน โดยกลุม่ด้วยใจ  จงัหวดัสงขลา 

3. ข้อมลูจากการร้องเรียนต่อคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาติ มีจํานวน 102 กรณี นบัแต่ปีพ.ศ. 2550 ถงึ ปี 2556 

4. ข้อมลูจากจํานวนเรื�องร้องเรียนที�มลูนิธิศนูย์ทนายความมสุลมิมีจํานวน 300กรณีนบัแต่ปีพ.ศ. 2550 ถงึปี   2555 

5. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กรณีศึกษาการปราบปรามยาเสพติด จํานวน 10 กรณีในพื �นที�จังหวัดเชียงใหม่ โดย

ทนายความอิสระ  

6. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กรณีศึกษาการปราบปรามอาชญกรรมธรรมดา จํานวน 2 กรณี โดยทนายความและ

อาสาสมคัรนกัสทิธิมนษุยชน     

7. ข้อมลูจากการสมัภาษณ์กรณีศกึษาการปราบปรามการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 60 กรณี  โดย

กลุม่ด้วยใจและเครือข่ายสทิธิมนษุยชน HAP  

8. ข้อมลูจากการสมัภาณ์ กรณีศกึษาการปราบปรามการชมุนมุปีพ.ศ. 2553 จํานวน   4 กรณี   


