
 

เผยแพร่ 10 กพ.  2559    แถลงการณ์  

การเปิดรายงานสถานการณ์การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย 

ไร้มนุษยธรรมหรือย่่ายีศักดิ์ศรี ในจังหวัดชายแดนใต้ 

เมื่อวันที่ 10 กพ.  2559   ได้มีการจัดการเสวนาพร้อมกับเปิดตัวรายงานจ่านวนรวม 120 หน้า ทั้งที่เป็นการ
รวบรวมบทสัมภาษณ์ของผู้เสียหายจากการทรมานทั้งสิ้นจ่านวน 54 รายและบทวิเคราะห์เรื่องการป้องกันการ
ทรมาน  รายงานฉบับนี้เกิดจากการท่างานของสามองค์กรคือมูลนิธิผสานวัฒนธรรม องค์กรเครือข่ายสิทธิ
มนุษยชนปาตานี และกลุ่มด้วยใจ โดยการสัมภาษณ์ผู้เสียหายจากการทรมานโดยตรงด้วยแบบสอบถามที่เขียน
ขึ้นมาจากหลักการสืบสวนสอบสวนเรื่องการทรมาน ที่เรียกว่า Istanbul Protocol   

ในปี 2557-2558 คณะท่างานฯได้จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือย่่ายีศักดิ์ศรี ที่เกิดจากการกระท่าของเจ้าหน้าที่หรือโดยการรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่ได้ทั้งสิ้น 54 กรณี 
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2558 จ่านวน 15 กรณี ปี 2557 จ่านวน 17 กรณี อีก 22 กรณีเป็นเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนในระหว่างปี 2547-2556  ผู้เสียหายทั้งหมดเป็นคนมุสลิมสัญชาติไทยเชื้อสายมลายู 

เมื่อปี 2555-2557 ทางคณะท่างานฯ ได้เคยจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทรมานฯ ได้ทั้งสิ้นจ่านวน 92 กรณีและ
ได้จัดท่ารายงานภาษาอังกฤษ (ไม่มีการเผยแพร่รายงานเป็นภาษาไทยต่อสาธารณะ)น่าเสนอต่อคณะท่างาน
ต่อต้านการทรมาน องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนเมษายน 2557 ซึ่งทางองค์การสหประชาชาติก็ได้มี
ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลไทยให้แก้ไขและป้องกันไม่ให้มีการทรมานและปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมโดยเจ้าหน้าที่
อีก แต่ก็ไม่เป็นผลให้การทรมานลดลงแต่อย่างใด  โดยมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวมากขึ้นในช่วงปี 
2557-2558 และเรื่องร้องเรียนล่าสุดคือการเสียชีวิตในระหว่างการควบคุมตัวของนายอับดุลลายิบ ดอเลาะ
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 

“การเผยแพร่รายงานในครั้งนี้ เราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงแต่
อย่างใด หลังจากท่ีเราเคยเสนอปัญหาแก่เจ้าหน้าที่ ออกแถลงการณ์ และจัดท่ารายงานมาแล้วหลายครั้งแต่ไม่
ได้ผล การเสนอรายงานครั้งนี้จึงต้องการย้่าให้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายนโยบาย มีความเข้าใจว่าการ
ทรมานและการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมหรือย่่ายีศักดิ์ศรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังไม่ได้รับการแก้ไข และ
ต้องการเรียกร้องให้หน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับการจับกุม ควบคุมตัว สืบสวนสอบสวนผู้ต้องสงสัย  
ยุติการทรมานในทันท ี รัฐบาลต้องลงโทษเจ้าหน้าที่ท่ีกระท่าผิด ให้ผู้เสียหายและครอบครัวได้รับความยุติธรรม 
มิเช่นนั้นเรื่องนี้จะส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้”  นายสมชาย หอมลออ 
หนึ่งในกองบรรณาธิการกล่าว 

อนึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ได้มีการส่งรายงานนี้ให้ พลโทอักษรา  เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุย
สันติสุข ซึ่งได้รับมอบหมายโดยตรงจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลโทวิวรรธน์ ปฐม
ภาคย์  แม่ทัพภาคท่ี 4 รวมทั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัจจุบันยัง
ไม่ทราบความคืบหน้าของการตรวจสอบแต่อย่างใด 

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่ พรเพ็ญ คงขจรเกยีรติ   Tel. 02-6934939 (พร้อมเอกสารแนบและรายงาน) 



 

ใบแจ้งข่าว เผยแพร่วันที่ 8 มกราคม 2559 

ขอให้หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขและแม่ทัพภาค 4 

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทรมานปี 2557-2558 

และเปลี่ยนโต๊ะซักถามในค่ายทหารเป็นโต๊ะเจรจา 

วันที่ 8 มกราคม 2559  ตัวแทนคณะจัดท่ารายงานสถานการณ์การทรมานและการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรม 
ปี 2557-2558 จ่านวน 59 หน้า ได้น่าส่งรายงานฉบับนี้พลโท อักษรา   เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขซึ่ง
ได้รับมอบหมายโดยตรงจากนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทรโอชา และพลโทวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ แม่ทัพภาค 4 
เพ่ือขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ได้รวบรวมมาจากการสัมภาษณ์ผู้เสียหายจากการทรมานจ่านวน 54 ราย 
พบว่าเป็นผู้เสียหายจากการทรมานระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในปีพ.ศ.  2558 
จ่านวน 15 รายและในปี 2557 จ่านวน 17 ราย และเหตุการณ์ระหว่างปี 2547-2556 จ่านวน 22 ราย รวม 
54 ราย 

ในรายงานระบุว่าผู้ร้องเรียนทั้งหมดเป็นชายชาวมลายูมุสลิมนับถือศาสนาอิสลาม ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 19 -
38 ปี จ่านวน  45 คน และช่วงอายุ 39-49 ปี จ่านวน 5 คนจากผู้เสียหายจากการทรมาน 52 คน  การทรมาน
และการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และมีรายงานว่าเกิดขึ้นในสถานที่เดิม และมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือค่ารับสารภาพจากเหยื่อโดยเจ้าหน้าที่รัฐทั้งต่ารวจและทหาร  เหตุการณ์
การทรมานและการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมเกิดข้ึนทั้งในข้ันตอนการจับกุม  การเดินทางอยู่ในการควบคุมตัว
บนยานพาหนะ   ระหว่างการควบคุมตัวในค่ายย่อยและในค่ายใหญ่ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์ซักถาม  การทรมาน
และการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบในระหว่างการซักถามและการสอบสวน  จากบันทึกที่
ได้รับมีการกล่าวอ้างว่าเป็นการกระท่าของเจ้าหน้าที่ทหาร  48 รายและเป็นการกระท่าของเจ้าหน้าที่ต่ารวจ 
13 ราย 

นับเป็นเวลา 12 ปีเต็มที่ประเทศไทยได้ใช้เวลากับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้มาด้วย
น้่าพักน้่าแรงและชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีและบุคคลากรหลายฝ่ายเพ่ือน่าความสุขสงบกลับคืนสู่พ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  การเจรจาสันติภาพก่าลังจะเกิดขึ้นใหม่โดยการน่าของฝ่ายทหารที่มีอ่านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ในการบริหารจัดการประเทศในรอบใหม่นี้    ผู้จัดท่ารายงานต้องการให้ผู้ก่าหนดนโยบายเชื่อมโยงให้ได้ว่าการ
ทรมานและการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมย้่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยที่เกิดขึ้นมาตลอด 12 ปีนั้นเป็นอุปสรรค
ส่าคัญในการน่าพาไปสู่สันติภาพและต้องการให้ผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อเรื่องการเจรจาแก้ไขโดยเร่งด่วน 

ลักษณะการทรมานและการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมมีรูปแบบทั้งการท่าให้เกิดการเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส
ทางด้านร่างกายและจิตใจในรูปแบบต่างๆ จากบันทึกของผู้เสียหายจ่านวน 54 ราย อย่างเช่น 

• การท่าร้ายร่างกายด้วยการทุบตี เตะ ต่อย ตบหัว ถีบหลัง บริเวณใบหน้า หน้าท้อง ล่าตัว ฯลฯ 

• การเอาน้่าสาดหัวและตัว โดยการใช้น้่าเย็น  

• การบังคับให้ถอดเสื้อผ้า อยู่ในห้องแอร์ 

• การท่าให้ส่าลักน้่า หรือบีบคอ  



• การบดหรือขยี้ตามร่างกาย และอวัยวะส่าคัญบางจุดเช่นศีรษะ อวัยวะเพศ หน้าอก  

• การท่าให้จมน้่า จุ่มน้่า และการท่า Water Boarding 

• การให้อยู่ในห้องท่ีมีอุณหภูมิต่่าหรือร้อน 

• การใช้ไม้ หรืออุปกรณ์อ่ืนในการตี เฆี่ยน  

• การท่าให้วิ่ง ออกก่าลังกายโดยเท้าเปล่า ตอนกลางวันจนได้รับบาดเจ็บสาหัส 

• การใช้ไฟฟ้าซ๊อต  

• การบังคับให้ดื่มหรือกิน 

• การท่าให้บาดเจ็บที่เข่า 

• การใช้เสียงดังรบกวน 

• การท่าให้ขาดอากาศหายใจ เช่นการบังคับจุ่มหัวในถังน้่า การใช้ถุงด่าคลอบศีรษะ 

• การล่วงละเมิดทางเพศ เช่นการดึงหรือบีบอวัยวะเพศ 

• การเปลือยกาย  

• การกระท่ารุนแรงกับอวัยวะเพศ 

• การใช้ไฟฟ้าช๊อตที่อวัยวะเพศ 

• การบังคับให้ท่าท่าต่างๆ เช่น บังคับให้ยืน ให้นั่งในท่าท่ีไม่สะดวก  

• การบังคับให้ท่าท่าทางต่างๆ ขณะเปลือยกายเป็นเวลานาน เช่น ให้ยืนขาเดียว ให้ลุกนั่งจนกว่าจะ
หมดแรง ให้ยืนก้มหัวลง 

แม้ว่าเรื่องร้องเรียนเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ และมีลักษณะคล้ายคลึงกับเรื่องร้องเรียนที่ได้จัดส่งให้คณะกรรมการ
ต่อต้านการทรมานขององค์การสหประชาชาติจ่านวน 92 กรณีแล้วเมื่อปีพ.ศ. 2557  การสืบค้นและการ
ด่าเนินการทางกฎหมายที่ผ่านมามีข้อจ่ากัดมากมายท่าให้การด่าเนินการไม่สามารถระบุถึงผู้กระท่าความผิด
รายบุคคลได้ เป็นเหตุให้ไม่มีการด่าเนินการทางอาญาต่อผู้กระท่าความผิด  เรื่องร้องเรียนในช่องทางปกติเช่น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก็ไม่น่าพาไปสู่การสืบสวนสอบสวนที่เพียงพอที่จะระบุตัวผู้กระท่า
ความผิดได้ อีกทั้งไม่มีข้อมูลว่ามีการสอบสวนภายในของทางหน่วยงานหรือไม่เพ่ือเป็นการค้นหาความจริ งต่อ
ข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 12 ปี  ค่ากล่าวที่ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดเลยถูกลงโทษทั้งทางวินัยและ
ทางอาญาในข้อหาเรื่องการทรมานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเป็นค่ากล่าวที่ไม่มีค่าปฏิเสธ (เท่าที่
ติดตามคงมีแต่กรณีอิหม่ามยะผาที่มีเจ้าหน้าที่จ่านวนหนึ่งถูกลงโทษทางวินัย)   ยังคงมีแต่เพียงค่าปฏิเสธว่า 
“เรื่องร้องเรียนเหล่านี้ไม่เป็นจริงและไม่มีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเลย” จากผู้บังคับบัญชาทั้งระดับสูงจนถึงระดับ
ปฏิบัติ 

การยื่นรายงานต่อหน่วยงานระดับสูงที่รับผิดชอบโดยตรงเพ่ือขอให้มีการตรวจสอบและค้นหาความจริงนั้ นยัง
เป็นความหวังของคนท่างานกลุ่มนี้ที่จะยุติการทรมานและขอให้การเสียชีวิตของนายอับดุลดายิบ ดอเลาะ ใน



การควบคุมตัวในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีสุดท้าย  ถ้าการยุติการทรมานเป็นไปได้จริงทางปฏิบัติ มี
ค่าสั่งห้ามโดยตรงต่อสาธารณะว่าไม่ใช่นโยบาย และมีการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นธรรมและเอาผิดเอาโทษ
กับผู้กระท่าผิดที่เป็นเพียงเจ้าหน้าที่ส่วนน้อย นั้นเองเป็นจุดเริ่มต้นของการเจรจาสันติภาพที่แท้จริงระหว่างคู่
ขัดแย้งที่แท้จริงทั้งในห้องซักถามและบนโต๊ะเจรจาสันติภาพที่เราอยากให้เกิดข้ึน 
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