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1. บทนำ�

ประเด็นเชื้อชาติและศาสนาเป็นปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งใน
จงัหวดัชายแดนใต้ทีม่ปีระวตัศิาสตร์ของความขดัแย้งต้ังแต่เมือ่คร้ังอาณาจักร
สยามมาท�าสงครามกบัอาณาจกัรปัตตานโีดยอาณาจักรสยามได้เอาอาณาจักร
ปัตตานแีละอาณาจักรมสุลมิมลายใูนภาคใต้เป็นประเทศราชโดยเฉพาะในสมยั
รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และต่อมาได้ผนวกดินแดนดังกล่าวเป็น 
ส่วนหนึง่ของราชอาณาจกัรสยาม ในปี พ.ศ. 2445 ในสมยัของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในขณะที่ดินแดนอื่นๆ ในแหลมมลายูทางใต้  
ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษตาม เหตุการณ์ดังกล่าว ได้เกิดกลุ่มเคลื่อนไหว
ต่อสู ้รัฐไทยเพื่อเอกราชหรือสิทธิในการปกครองตนเองเพื่อสถาปนา  
“รัฐปัตตานี” ตลอด มาจนถึงปัจจุบัน การต่อต้านขัดขืนการปกครองของ 
รัฐไทยโดยกลุ่มขบวนการเอกราช และการควบคุมปราบปรามโดยรัฐไทย  
ได้ก่อให้เกดิเหตกุารณ์ความรนุแรงอยูเ่ป็นระยะๆ โดยเฉพาะเมือ่การปกครอง
ของรัฐไทย หรือเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในความอ่อนไหวทางด้าน 
เชื้อชาติ ศาสนาในพื้นที่ดังกล่าว 

หากมองว่าสถานการณ์ความรนุแรงระลอกใหม่ในปัจจบุนั มจีดุเริม่ต้น
จากเหตการณ์ปล้นปืน ค่ายปิเหล็ง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 4 มกราคม 
2547 จนถึงปัจจัจจุบัน เวลาได้ก็ล่วงเลยมากว่า 11 ปีแล้ว ก็ยังไม่มีทีท่า 
ว่าความรุนแรงในพื้นท่ีดังกล่าวจะลดลงในระยะเวลาอันใกล้น้ีแต่อย่างใด  
จากรายงานของศนูย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้พบว่ามเีหตกุารณ์ความรนุแรง
ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปี 2557 จ�านวน 14,688 ครั้ง ส่งผลให้ม ี
ผูเ้สยีชวีติทัง้สิน้ถงึ 6,286 ราย เฉล่ียแล้วมีผูเ้สยีชวีติจากเหตกุารณ์ความรนุแรง
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ปีละ 571 รายและมผีูไ้ด้รบับาดเจ็บทัง้สิน้ 11,366 ราย เฉลีย่ปีละ 1,033 ราย1 

จากความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนท�าให้รัฐบาลไทยพยายามด�าเนินมาตรการ
ต่างๆ รวมทั้งการใช้และการออกกฎหมายพิเศษหลายฉบับ คือ การประกาศ
ใช้มาตรการในการตรวจค้น ห้าม ยึด จับกุม กักหรือควบคุมตัวบุคคล  
โดยไม่ต้องมีหมายของศาล ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457  
(กฎอัยการศีก) การตราพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความ
ร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น  
เจ้าหน้าทีส่ามารถปิดล้อม ตรวจค้น จบักมุและกกัตวัผูต้้องสงสยัโดยใช้อ�านาจ
ตามกฎอัยการศึกไว้ในค่ายทหารได้เป็นเวลาไม่เกิน 7 วัน และควบคุมตัวใน
สถานที่พิเศษ ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินได้อีกไม่เกิน 7 วัน และขยายการควบคุมตัว
ได้คราวละไม่เกิน 7 วัน รวมทั้งหมดไม่เกิน 30 วันโดยได้รับอนุญาตจากศาล 
ทั้งนี้โดยไม่ต้องมีข้อกล่าวหาว่าได้กระท�าผิดอาญาแต่อย่างใด 

แม้จะยอมรับกันในทางกฎหมายว่า บุคคลที่ถูกจับกุมและควบคุมตัว
ตามกฎหมายพเิศษ เป็นเพยีงผูต้้องสงสัยไม่ใช่ผูก้ระท�าความผิดหรือผู้ต้องหา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่สิทธิของบุคคลเหล่านั้น 
กลับถูกจ�ากัดเสียยิ่งกว่าผู้ต้องหาในคดีอาญาเสียอีก 

กล่าวคือ ไม่สามารถพบญาตหิรอืทนายความได้ ไม่มกีารประกนัตวัหรอื
ปล่อยตัวชั่วคราว ถูกจ�ากัดเวลาในการเยี่ยม บางกรณีมีการปกปิด หรือย้าย
สถานที่ควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้ญาติทราบ บุคคลที่ถูกจับกุมหรือ
ควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษ จะต้องเข้าสู่กรรมวิธีในการซักถามข้อมูลโดย
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระบวนการซักถามดังกล่าวเป็นการแสวงหาข้อมูล

1 http://www.deepsouthwatch.org/node/6596
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เอาจากตัวผู้ต้องสงสัยเองว่ามีส่วนเก่ียวข้องกับการก่อความไม่สงบหรือกลุ่ม
ก่อความไม่สงบหรือไม่ อันเป็นวิธีการรวบรวมพยานหลักฐานที่นอกเหนือไป
จากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ทั้งนี้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาตรา 11 (1) ให้อ�านาจแก่เจ้าหน้าที่ในการที่จะ
จับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่สงสัยว่าจะเป็นผู ้ร ่วมกระท�าการให้เกิด
สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเป็นผู้ใช้ ผู้โฆษณา ผู้สนับสนุนการกระท�าเช่นว่านั้น 
หรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการกระท�าให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ เท่าที่มี
เหตุจ�าเป็นเพื่อป้องกันมิให้บุคคลน้ันกระท�าการหรือร่วมมือกระท�าการใดๆ 
อันจะท�าให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง หรือเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการระงับ
เหตุการณ์ร้ายแรง2 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าในสถานการณ์พิเศษ ตามกฎหมายพิเศษจะให้
อ�านาจเจ้าหน้าที่ในการจ�ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้มากกว่าในภาวะ
ปกตกิต็าม แต่กไ็ม่มกีฎหมายใด ทัง้กฎหมายในประเทศ และกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ที่ได้ให้อ�านาจเจ้าหน้าที่กระท�าทรมาน หรือปฏิบัติต่อบุคคลใด 
อย่างโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ายีศักด์ิศรี (ต่อไปน้ีจะเรียกรวมกันว่า”  
ทรมานฯ”) ได้ 

ยิ่งไปกว่านั้น ยังถือว่าการกระท�าทรมานเป็นความผิดทางอาญาที่ 
เจ้าหน้าที่จะต้องรับโทษอีกด้วย ส�าหรับการกระท�าที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 
หรือย�่ายีศักดิ์ศรีนั้น เจ้าหน้าที่ที่กระท�าผิด อาจถูกลงโทษในทางวินัย หรือใน
ทางอาญาแล้วแต่กรณี ทั้งหน่วยงานรัฐต้นสังกัด ก็ต้องรับผิดทางละเมิดต่อ 
ผูท้ีต่กเป็นเหย่ือของการทรมานฯ ด้วย ยิง่ไปกว่านัน้ เพ่ือป้องกนัไม่ให้เจ้าหน้าที่

2 http://www.deepsouthwatch.org/node/349 ปัญหาการใช้กฎหมายพเิศษในชายแดน
ใต้, อนุกูล อาแวปูเตะ
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กระท�าทรมานหรือกระท�าการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยวิธีการต่างๆ 
พ.ร.ก.ฉุกเฉินเอง ในมาตรา 12 วรรคแรก ก�าหนดว่า “......โดยจะปฏิบัติต่อ
บุคคลนั้นในลักษณะเป็นผู้กระท�าผิดมิได้....” ทั้งในวรรคสองยังก�าหนดว่า  
ในการจับกุมและควบคุมตัว “ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีจัดท�ารายงานเกี่ยวกับ 
การจับกมุและควบคมุตวับคุคลนัน้เสนอต่อศาลท่ีมีค�าส่ังอนุญาตตามวรรคหน่ึง 
และจัดท�าส�าเนารายงานนั้นไว้ ณ สถานท่ีท�าการของพนักงานเจ้าหน้าที่  
เพื่อให้ญาติของบุคคลนั้นสามารถขอดูรายงานดังกล่าวได้ตลอดระยะเวลาที่
ควบคุมตัวบุคคลนั้นไว้” 

การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ โดยอ้างการใช้อ�านาจตามกฎหมายพิเศษ  
ทั้งกฎอัยการศึกและ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ดังกล่าวที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย
ได้เป็นเวลา 37 วัน ในสถานท่ีพิเศษ โดยก�าหนดข้อห้ามและสร้างอุปสรรค 
และการกีดกันนานบัประการ เพือ่ไม่ให้มกีารตรวจสอบจากกลุม่องค์กรต่างๆ 
และ การเยี่ยมของญาติและทนายความโดยอิสระ เป็นเงื่อนไขส�าคัญที่ท�าให้
ผู้ถูกจับกุม กัก หรือควบคุมตัว ถูกทรมานฯ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง 
บางคน หรือโดยการรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาบางคน และ
หน่วยงานของรัฐบางแห่ง 

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และองค์กรเครือข่าย ได้รับข้อร้องเรียนจาก 
ผู้ที่เคยถูกจับกุมและควบคุมตัว ว่าถูกกระท�าทรมาน หรือถูกปฏิบัติอย่าง 
โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย�่ายีศักดิ์ศรี หลายกรณีด้วยกัน ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิ
ผสานวัฒนธรรม ร่วมกับกลุ่มด้วยใจ องค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี 
ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อเหยื่อการทรมานแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Fund for Victims of Torture) จึงได้เก็บรวบรวมข้อมูล 
และให้ความช่วยเหลอืเหยือ่จากการทรมานฯ เพือ่บรรเทาความเจบ็ปวดเสยีหาย 
ทัง้ทางกายและจติใจ ฟ้ืนฟแูละสนบัสนนุให้กลบัมาใช้ชวีติได้ปกติเหมอืนเดิม 
และได้ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถเข้าถึง



  9  

ความยุติธรรมและการเยียวยาจากรัฐ และเพื่อเสนอแนะต่อเจ้าหน้าท่ีและ
หน่วยงานของรัฐ ให้ด�าเนินการทั้งในทางนโยบาย กฎหมาย และการปฏิบัติ 
เพื่อป้องกันและขจัดการทรมาน และการปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม  
หรือย�่ายีศักดิ์ศรี ซึ่งยังด�ารงอยู่อย่างกว้างขวางในจังหวัดชายแดนภาคใต้

2. คำ�นำิยาม

2.1 “การทรมาน” 

ตามข้อบทท่ี 1 (1) แห่งอนสัุญญาต่อต้านการทรมานและการประติบติั 
หรือการลงโทษที่โหดร้าย ได้มนุษยธรรม หรือย�่ายีศักดิ์ศรี ค.ศ. 1984 
(อนสุญัญาต่อต้านการทรมานฯ) ซึง่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคสีมาชกิโดยการ
ภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 “การทรมาน” หมายถึง 

การกระท�าใดกต็าม โดยเจตนาท่ีท�าให้เกดิความเจบ็ปวดหรอืความทกุข์
ทรมานอย่างสาหัส ไม่ว่าทางกายหรือทางจิตใจต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมี
เจตนาพิเศษเพื่อความมุ่งประสงค์ที่จะให้ได้มาซึ่ง 

(1) ข้อสนเทศหรอืค�าสารภาพจากบคุคลทีถ่กูทรมานหรือจากบคุคลอืน่

(2) การลงโทษบุคคลที่ถูกทรมาน ส�าหรับการกระท�าที่บุคคลนั้น หรือ
บุคคลที่สามกระท�าหรือถูกสงสัยว่าได้กระท�า 

(3) เป็นการข่มขูใ่ห้กลวั หรอืบงัคบัขูเ่ข็นผูถ้กูทรมาน หรือบคุคลทีส่าม 
หรือ

(4) เพราะเหตใุดๆ บนพืน้ฐานของการเลอืกปฏิบตั ิไม่ว่าจะเป็นในรปูใด 

โดยการกระท�านั้นเป็นการกระท�า (หรืองดเว้นการที่จักต้องกระท�า) 
โดยเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคลอื่นโดยการยุยง หรือโดยความยินยอม หรือรู้เห็น
เป็นใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคลใดที่ใช้อ�านาจรัฐ
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ตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ข้อบทที่ 4 (1) 
ประเทศภาคี รวมทัง้ประเทศไทย จะต้องประกนัว่าการกระท�าทรมานทัง้ปวง
เป็นความผิดตามกฎหมายอาญาของประเทศตน ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มี
ข้อหาความผิดฐานกระท�าทรมาน โดยในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้าน
การทรมานฯ ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกโดยมีถ้อยแถลง (Declaration)  
ข้อสงวนในการตีความ (Reservation) ค�านิยามของค�าว่า “การทรมาน” 
ให้การกระท�าทรมานสามารถลงโทษได้ตามกฎหมายอาญาของไทยที่มีอยู่
เท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ประเทศทีเ่ข้าเป็นภาคีอนสุญัญารวมทัง้ประเทศไทยโดย
มีข้อสงวนน้ัน ในที่สุดก็จะต้องยกเลิกข้อสงวนดังกล่าว โดยการแก้ไขหรือ 
ตรากฎหมาย ก�าหนดให้การกระท�าทรมานเป็นความผิดอาญา โดยมอีงค์ประกอบ 
ความผดิ ตามค�านยิามทีก่�าหนดไว้ในอนสุญัญาต่อต้านการทรมานฯ ซึง่ในเรือ่งนี้  
ส�านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม ก�าลังด�าเนินการอยู่ 

2.2 “การประตบิตั ิหรอืการลงโทษอ่ืนทีโ่หดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือ
ย�่ายีศักดิ์ศรี” 

อนุสัญญาต่อต ้านการทรมานไม่ได ้ก�าหนดค�านิยามของค�าว ่า  
“การประตบิตั ิหรอืการลงโทษอืน่ทีโ่หดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรอืย�า่ยศีกัดิศ์ร”ี 
(ซึ่งต่อไปนี้ค�าว่า “การประติบัติ” จะใช้เป็น “การปฏิบัติ”) ไว้ เนื่องจากการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะดังกล่าว มีความสัมพันธ์กับบริบททางสังคม
และวัฒนธรรมของแต่ละสังคม การก�าหนดนิยามไว้ อาจท�าให้เกิดข้อจ�ากัด
ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนยิ่งกว่า และอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ  
ก็ไม่ได้ก�าหนดว่ารัฐภาคีจะต้องด�าเนินการให้ “การปฏิบัติหรือการลงโทษ 
ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ายีศักดิ์ศรี” เป็นความผิดทางอาญา 
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ถึงกระนั้นก็ตาม แม้รัฐภาคีบางรัฐแห่งอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ 
มิได้ก�าหนดให้การปฏิบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ายี
ศักดิศ์ร ีเป็นความผดิอาญา แต่เมือ่มกีารละเมดิในลกัษณะดงักล่าว รฐัภาคยีงั
มคีวามรบัผดิชอบตามพนัธกรณด้ีานต่างๆ ทีก่�าหนดไว้ในอนสัุญญา ดังทีร่ะบุ
ไว้ในข้อบทที่ 16 ของอนุสัญญา

กล่าวส�าหรับประเทศไทย แม้ขณะที่ประเทศไทยจะไม่ได้ก�าหนดให้ 
“การประติบัติ หรือการลงโทษท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ายีศักด์ิศรี” 
เป็นความผิดทางอาญา แต่เมื่อมีการกระท�าโดยเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคลอื่น
โดยการยุยง หรือโดยความยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ
บคุคลทีใ่ช้อ�านาจรฐัในลักษณะดงักล่าว ผูก้ระท�ายังอาจต้องรับผิดชอบในทาง
อาญาและทางปกครอง หรือทั้งทางวินัยแล้วแต่กรณี

3. สถานำการณ์การทรมานำและการปฏบิตัทิีโ่หดร้าย ไร้มนุำษยธรรม 
หรือย�่ายีศักดิ์ศรีในำจังหวัดชายแดนำใต้

มลูนธิผิสานวฒันธรรม กลุม่ด้วยใจ และองค์กรเครือข่ายสทิธมินษุยชน
ปาตานี ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ถูกทรมานฯ ญาติ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
และจากการลงพ้ืนที่เพื่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริง และเก็บรวบรวมข้อมูล  
โดยใช้แบบประเมนิผลกระทบจากการทรมานฯ เพือ่ประกอบการวนิจิฉัยของ
แพทย์ ซึ่งด�าเนินการออกแบบโดย Physicians for Human Rights (PHR) 
และ American Bar Association Rule of Law Initiative (ABAROLI) โดย
แบบสอบถามดงักล่าวได้น�าหลกัการสากลท่ีชือ่ว่า “พธีิสารอสิตันบลู” มาเป็น
แนวทางในการตั้งกรอบค�าถามและแนวทางการบันทึกผลกระทบจาก 
การทรมาน
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พิธีสารอิสตันบูล เป็นคู่มือสืบสวนสอบสวนและบันทึกข้อมูลหลักฐาน
อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีการทรมาน และ การปฏิบัติหรือการลงโทษอื่น  
ทีโ่หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรอืย�า่ยศีกัดิศ์รี (Istanbul Protocol: Manual on 
the Effective Investigation and Documentation of Torture and 
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) นัน้
เกิดจากความร่วมมือของนักนิติวิทยาศาสตร์ แพทย์ นักจิตวิทยา ผู้รายงาน
พิเศษด้านสิทธิมนุษยชนและนักกฎหมายในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อวาง
หลักเกณฑ์มาตรฐานในการบันทึกรวบรวมพยานหลักฐานกรณีการทรมานฯ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางให้ความช่วยเหลือเหยื่อ 
ผู้เสียหายจากการถูกทรมานฯ เพื่อการคุ้มครองและเยียวยา และสามารถน�า
เสนอพยานหลกัฐานอนัเกิดจากการได้รบับาดเจบ็ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรอื
จิตใจต่อศาลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

การน�านิติวิทยาศาสตร์ (Forensic science) และนิติจิตเวชศาสตร์ 
(Forensic psychiatry) เป็นเคร่ืองมือและกลไกหนึ่งท่ีเข้ามาสนับสนุนให้
กระบวนการยุติธรรมต่อเหยื่อผู้รอดพ้นจากการทรมานฯจะเกิดประสิทธิผล 
อนัท�าให้เหยือ่ผูเ้สยีหายได้รบัความคุม้ครองทางกฎหมายและได้รบัการเยยีวยา
ได้ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทุกฝ่าย 

ส�าหรับนิติจิตเวชศาสตร์เป็นองค์ความรู้ใหม่ในสังคมไทยที่จะน�ามาใช้
กับเหยื่อผู้เสียหายจากการถูกทรมานฯ ไม่ว่าจะเกิดจากการกระท�าของ 
ผูก่้อความไม่สงบและจากฝ่ายเจ้าหน้าทีร่ฐั นติวิทิยาศาสตร์และนติจิติเวชศาสตร์ 
เป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการยตุธิรรมท่ีจะสามารถคุม้ครองเหยือ่ผูถู้กละเมดิ
สิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะเหยื่อผู้เสียหายจากการทรมานและการปฏิบัติ 
อย่างไร้มนุษยธรรมควรได้รับความรู้ ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและ
การเยยีวยาความเสยีหายอย่างมปีระสทิธิภาพ รวมไปถงึมสีทิธไิด้รบัค่าชดเชย
เยียวยาที่เหมาะสมด้วย
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3.1 ข้อมูลเบื้องต้น 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นที่ด�าเนินการในปี 2557-2558  
มีผู้ร้องเรียนและได้มีการตรวจสอบเบื้องต้น เกี่ยวกับผู้ถูกกระท�าทรมานและ
การปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ายีศักดิ์ศรี (ต่อไปจะเรียกรวมกัน
ว่า “ผู้ถูกทรมาน”) โดยมีผู้ร้องเรียนที่ถูกทรมานฯ ระหว่างปี 2547 จนถึง
ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 54 ราย แยกเป็นรายปี ดังนี้

ปี จ�านวน

2547 ไม่ร้องเรียน 

2548 ไม่ร้องเรียน

2549 1

2550 4

2551 ไม่ร้องเรียน

2552 2

2553 3

2554 2

2555 ไม่ร้องเรียน

2556 7

2557 17

2558 15

ไม่ระบุ 2

รวม 54



14  

เกี่ยวกับผู้ถูกทรมานฯ 

จากการประมวลข้อมลูท่ีได้จากการร้องเรยีนและการตรวจสอบเบ้ืองต้น 
โดยมูลนิธิผสานวัฒนธรรมและองค์กรเครือข่าย พบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
การกระท�าทรมานและการปฎิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ายีศักดิ์ศรี 
ดังนี้

อายุผู้ถูกทรมาน

ผู้ถูกทรมานฯ ทั้งหมด หรือร้อยละ 100 เป็นผู้ที่มีเชื้อชาติ มลายูและ
นับถือศาสนาอิสลาม มีอายุส่วนใหญ่อยู่ในวัยฉกรรจ์ โดยจ�านวนมากท่ีสุด 
เป็นผู้มีอายุอยู่ในช่วง 29-38 ปี มีจ�านวนถึง 28 คน คิดเป็นร้อยละ 51.85  
รองลงมาคือช่วงอายุ 19-28 ปี จ�านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 38.89 

ช่วงอายุ (ปี) จ�านวน (คน) ร้อยละ

19-28 ปี 21 38.89

29-38 ปี 28 51.85

39-48 ปี 5 9.26

รวมทั้งสิ้น 54 100.0

ภูมิล�าเนา

ผู้ที่ถูกทรมานฯ มีภูมิล�าเนาอยู่ในจังหวัดปัตตานีมากที่สุด คือจ�านวน 
31 คน คิดเป็นร้อยละ 57.41 รองลงมาคือจังหวัดนราธิวาสจ�านวน 13 คน  
คิดเป็นร้อยละ 24.07 และจังหวัดยะลา 10 คน คิดเป็น 18.52 %
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จังหวัด จ�านวน (คน) ร้อยละ

ปัตตานี 31 57.41

ยะลา 10 18.52

นราธิวาส 13 24.07

รวมทั้งสิ้น 54 100.0

เชื้อชาติ

ผูท้ีร้่องเรยีนเรือ่งการถกูทรมานร้อยละ 100 คอืผู้ท่ีนับถือศาสนาอสิลาม 
และมเีชือ้ชาตมิลาย ูซึง่ประเดน็เชือ้ชาตศิาสนาเป็นรากเหง้าของความขดัแย้ง
ในจังหวัดชายแดนใต้ท่ีมีประวัติศาสตร์ตั้งแต่ครั้งราชอาณาจักรสยามมาท�า
สงครามกับอาณาจักรปัตตานี ยึดครองเป็นประเทศราชและผนวกเป็น 
ส่วนหนึง่ของรัฐสยามในยคุสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว  
และจากการปกครองทีข่าดความรูค้วามเข้าใจทางด้าน เชือ้ชาติ ศาสนา ท�าให้
เกดิกลุม่เคลือ่นไหวเพือ่เอกราชของรฐัปาตานต่ีอสูก้บัรฐับาลไทยจนถงึปัจจบุนั 
และ ด้วยประวัติศาสตร์ดังกล่าวผู้ท่ีถูกกล่าวหาในคดีความมั่นคงต่อรัฐไทย 
ก็คือชาวมลายูมุสลิม

3.2 ลักษณะของการกระท�าทรมานฯ 

(1) การกระท�าทรมานอย่างเป็นระบบ

การกระท�าทรมานฯ ท่ีเกดิข้ึนในจงัหวดัชายแดนใต้เป็นการกระท�าอย่าง
เป็นระบบ จากค�านยิาม3 หมายถงึการกระท�าทรมานทีก่ระท�าเป็นประจ�า แพร่

3 https://books.google.co.th/books?id=c3RQURYh1bMC&pg=PA89&lpg=PA89& 
dq=systematic+torture+definiti on&source=bl&ots=NLinZW1Tvx&sig=kqT3h_I4HJ 
qoM0MNk0IR80SOhM4&hl=th&sa=X&ved=0ahUKEwjb443Y mt7JAhUJBI4KHfrpDaY4 
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หลาย และ ตั้งใจ ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า เรื่องการทรมานใน
จังหวัดชายแดนใต้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2547 จนถึง
ปัจจุบันในสถานที่เดิม และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลหรือค�ารับ
สารภาพจากผูถ้กูทรมานฯ โดยเจ้าหน้าทีร่ฐั ทัง้ต�ารวจและทหาร ท้ังๆ ท่ีมกีาร
โต้แย้ง ร้องเรยีน ร้องทกุข์ และรณรงค์ต่อต้านการทรมานฯ โดยผูถ้กูทรมานฯ 
ญาติ และกลุ่มองค์กรต่างๆ ทั้งในท้องถิ่น ระดับชาติ และองค์กรระหว่าง
ประเทศ แต่รัฐยังไม่ได้ด�าเนินการอย่างมีนัยส�าคัญในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการกระท�าทรมานฯ และในการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ 
การกระท�าผิด

(2) เงื่อนไขที่เปิดโอกาสให้เกิดการกระท�าทรมานฯ

สถานที่ที่เป็นโอกาสให้เกิดการกระท�าทรมานฯ มีจุดเริ่มต้นต้ังแต่  
จุดที่การควบคุมตัว ระหว่างการเดินทางขณะอยู่บนรถ ห้องสอบสวนหรือ 
ซกัถาม หรอืสถานท่ีควบคมุตวั รวมทัง้ระหว่างการปิดล้อม ตรวจค้นและจบักมุ 

(2.1) ระหว่างการจับกุม

ในระหว่างการจับกุมได้มีการท�าร้ายร่างกายเกิดขึ้น และมีภาพอาการ
บาดเจ็บจากการจับกุมให้เห็นได้ โดยเจ้าหน้าที่มักอ้างว่า ร่องรอยบาดแผล
ต่างๆ หรือการใช้ก�าลงั เกิดจากการชลุมนุหรอืผูต้้องสงสยัขดัขนืการจบักมุจงึ
เกิดบาดแผลต่างๆ ตามร่างกายของเหยื่อ แต่จากการบันทึกข้อมูล มีทั้งกรณี
ทีก่�าลงัจะหลบหนกีารจับกมุหรอืมกีารยนิยอมให้จบักมุแล้ว แต่เจ้าหน้าท่ีกย็งั
ท�าร้ายร่างกายผู้ที่ถูกจับกุม ซึ่งมีทั้งข่มขู่ ท�าร้ายร่างกาย จ�าลองการประหาร
ชวีติเป็นต้น โดยมตีวัอย่างจากการบนัทกึการสมัภาษณ์ผู้ท่ีถูกกระท�าทรมานฯ 
เช่น

ChDoAQhLMAg#v=onepage&q=systematic%20torture%20definition&f=false
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DJ.04.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 30ปี เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2556 

“ทหารพราน หน่วยสลาตันได้น�าก�าลังประมาณ 13 คันรถ 
ประมาณ 50-60 คน มาปิดล้อมที่และ ได้มีการจับกุมวัยรุ่น  
6 คน จากนั้นเข้าไปค้นทุกบ้านในละแวกนั้น แล้วไปค้นที่บ้าน
ที่ผมอยู่ ช่วงนั้นผมก�าลังท�ากับข้าวอยู่กับเพื่อน 5 คน พร้อม
เจ้าของบ้าน แล้วเจ้าหน้าทีก่จ็บัผม 2 คน คือเพ่ือนกบัผมทีเ่ป็น
คนนอกพ้ืนท่ี แล้วก็ท�าการค้นบ้าน จากนั้นก็จับผม มัดมือ 
ไขว่หลัง มัดด้วยสายรัดสีขาว แล้วเจ้าหน้าท่ี 4-5 คนร่วมกัน
กระทบืข้างหลงั สข้ีาง หลายครัง้ แล้วลากออกมาข้างนอกบ้าน
(มีการมอบตัวแล้ว โดยยกมือทั้งสองข้าง) อยู่นอกบ้านโดยให้
ยืน่ขาออกให้ตรง เจ้าหน้าท่ียนืเหยยีบบนขา น่อง โดยทีค่ว�า่หน้า
ลงพื้น มีการตี ทุบ บนหลัง หลายครั้ง บนศีรษะ เจ้าหน้าที่ 
ค้นในบ้านเจอปืน ซึง่เป็นของเพือ่น เจ้าหน้าทีถ่ามผม แล้วมกีาร
ตบหัว แล้วเจ้าหน้าที่ก็จับผมเข้าไปในบ้านคนเดียว เจ้าหน้าที่
ประมาณ 13 คน ร่วมกระทืบ แล้วถามว่าปืนอยูไ่หนอกี ผมตอบ
ว่าไม่มี ไม่รู้ เจ้าหน้าที่ขู่ว่าถ้าไม่บอกจะยิงทิ้ง ผมตอบว่าถ้าเจอ
ปืนยิงได้เลย เจ้าหน้าที่ก็เลย ทุบ ตบ ตี ตามตัว ด้าน ด้านหลัง 
หลายครั้ง จนมึน รู้สึกตัวบ้าง ไม่รู้สึกตัวบ้าง” 

DJ.05.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 34 ปี ถูกควบคุมตัวในปี 2556 
ในการจับกุมเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืน 

“หน่วยสลาตัน มาที่บ้านที่ท�างาน ซ่ึงอยู่ในหมู่บ้าน ปลุกให้
เจ้าของบ้านตืน่ ให้เจ้าของบ้านลงจากบ้าน และแยกผมออกจาก
คนในบ้าน ถามชื่อว่าเขาชื่อนี้หรือเปล่า ตอบว่าใช่ มือไขว้หลัง



18  

และใส่กญุแจมอื พาไปทีร่ถ ถามว่าปืนอยูท่ีไ่หน ผมตอบว่าไม่มี 
เจ้าหน้าท่ีหน่วยสลาตัน เตะด้วยเท้าท่ีสวมใส่รองคอมแบท  
ด้านหน้า และถ่ายภาพ และตรวจดูว่ามีบาดแผลหรือไม่ เตะ 
ถาม เหยียบที่ข้อมือ เอาปากปืนแหย่ใส่ในปาก 3-4 ครั้ง รู้สึก
เจ็บ เหนื่อยจนชา ถอดรองเท้าและเอาเท้ามารูดหน้า 1 ครั้ง 
ประมาณ อยู่ที่ด้านนอกรถประมาณ 2 ชม. แล้วพาขึ้นรถ 
ใส่กุญแจมือพลาสติก” 

DJ.07.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 29 ปี 

“เวลา 22.30 น. เมื่อวันที่13 กุมภาพันธ์ 2557 ผมอยู่ที่ร้านน�้า
ชากลางหมูบ้่าน สกัพกัประมาณ 5 นาท ีทหาร/ต�ารวจเข้าล้อม
มัสยิด ซึ่งที่มัสยิดไม่มีคน เจ้าหน้าที่ก็เลยไปท่ีร้านน�้าชา เจ้า
หน้าที่ยิงปืนแถวร้านน�้าชา ผมหนีออกไป เจ้าหน้าที่ก็เลยไล่จับ 
พอเจ้าหน้าที่จับได้ก็ลากผมไปบนถนนคอนกรีตเข้าไปที่มัสยิด 
เจ้าหน้าท่ีไม่ให้ใส่ผ้าโสร่ง เขาจับผมคว�่าหน้ากับพื้นโดยที่ 
ใส่กุญแจมือและถูกมัดมือด้วยเชือกขาว ถูกซ้อม แตะ ต่อย  
ตบ บริเวณหลัง ไหล่ ล�าตัว เหยียบหัว และทั้งตัว เจ้าหน้าที่ 
พาไปทีบ้่านโดยใส่เพยีงเสือ้ตวัเดยีว มกีารค้นบ้านช่วงทีบ้่านผม
ได้รับอนุญาตให้ใส่ผ้าโสร่ง” 

H.05.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 29 ปี 

“เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 หลังละหมาดเสร็จก่อนออกไป
กรีดยางผมก�าลังนอนเล่นและดูทีวีในบ้าน ก�าลังผสม 3 ฝ่าย
พร้อมอาวธุครบมอืกว่าร้อยนายมทีัง้ ทหาร ต�ารวจ ฝ่ายปกครอง 
ได้กระจายก�าลงักนัปิดล้อมในหมูบ้่านของผม ทันใดน้ันเจ้าหน้าท่ี
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ก็เข้าชาร์ตตัวผมขณะนั้นผมเสียหลักล้มลงในโคลนที่เป็นทาง
ระบายน�า้ประกอบกบัแขนขนอ่อนแรงเพราะตกใจกลวัเจ้าหน้าที่ 
จากน้ันเจ้าหน้าที่จ�านวน 4 คน ใช้เท้าเหยียบที่หลัง ที่คอ ที่
ศีรษะ ถัดมาเจ้าหน้าที่ได้ลากตัวของผมข้ึนไปบนเนินดินหลัง
บ้าน เจ้าหน้าทีท่ัง้ 4 นายมกีลิน่เหล้าคละคลุ้งสีหน้าอยูใ่นอาการ
เมาอย่างเหน็ได้ชดั ลงมอืรมุเตะทีล่�าตวัผมอย่างนบัไม่ถ้วน จาก
นั้นมีญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างบ้านพยายามเข้ามาห้ามไม่ให้เจ้าท่ี
ท�าร้ายผม แต่ญาติคนนั้นก็ถูกไล่กลับให้เข้าไปในบ้าน จากนั้น
เจ้าหน้าที่จึงลากตัวผมเข้าไปหลังบ้านลึกเข้าไปอีก เจ้าหน้าที ่
ทั้ง 4 คนชุดเดิม ก็ลงมือเตะที่ล�าตัวที่ศีรษะอีกหลายครั้ง จาก
น้ันเจ้าหน้าที่จึงล้มตัวผมลงในท่านอนหงายและใช้เท้ากระทืบ
อย่างแรงหลายครั้งติดต่อกันพร้อมทั้งใช้มือบีบที่คอหอยดึงเข้า
ดึงออกจนกว่าผมใกล้จะหมดลมหายใจเขาท�าอย่างนั้น 2 ครั้ง
ตดิต่อกัน ผมอ่อนเพลยีและหมดแรงอย่างเหน็ได้ชดัแต่พวกเขา
ก็ยังเตะผมอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ได้ใช้สายรัดข้อมือพลาสติก
รัดข้อมือทั้งสองข้างไขว้หลังจัดผมให้นอนหงายพร้อมใช้เท้า
เหยยีบล�าตวัผมแช่ไว้จากน้ันจงึใช้ปลายปากกระบอกปืนเอม็ 16 
ยดัเข้าไปในปากและกระแทกอย่างแรงจนฟันกรามด้านล่างของ
ผมแตก ปลายกระบอกปืนถูกยัดเข้าไปจนเลยล้ินไก่จนท�าให้ 
ล�าคออกัเสบจนผมไม่สามารถกลนืน�า้ลายได้เพราะเจ็บปวดมาก” 

H.06.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 44 ปี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 
2558 เวลา 18:00 

“เจ้าหน้าที่ทหาร ต�ารวจและก�าลัง 3 ฝ่ายประมาณกว่า 100 
นายได้เข้าล้อมบ้านของผม ซึง่ขณะน้ันผมก�าลงัจะออกจากบ้าน
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ไปละหมาดมัฆริบ และเจ้าหน้าที่ก็จับตัวไม่ให้เข้าบ้าน และ 
ขณะน้ันในบ้านมภีรรยาและลกู 2 คน (ลกูชายทีโ่ดนตบ) ลกูชาย
อายุ 17 ปี และลูกสาวอายุ 15 ปี และมีแขก 2 คนที่เป็นผู้ตาย 
1 คน และโดนจับ 1 คน วันนั้นที่บ้านมีเพื่อนอยู่ 2 คน จากนั้น
เจ้าหน้าทีล้่อมและจบักมุคนในบ้านด้วย 1 คน และมกีารปะทะกัน 
ระหว่างเจ้าหน้าทีก่บัคนท่ีอยูใ่นบ้านขณะน้ัน ท�าให้มีคนเสียชวีติ 
1 คนและถูกจับกุม 1 คนและตนก็ถูกจับกุมด้วย ในขณะที่
เหตุการณ์ก�าลังชุลมุนทางเจ้าหน้าที่ได้ลากตัวลูกชายของผม 
ออกมานอกบ้าน (ขณะนัน้ลกูชายอยูใ่นบ้าน)และทางเจ้าหน้าที่
ก็ตบหัว เตะ และถีบลูกชายของผมหลายครั้งด้วยกัน ซ่ึงผม 
ก็เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับลูกชาย ระหว่างอยู่บนรถ
ผมและเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ถูกซ้อมด้วยการ เตะ ตบหน้า ตบหัว
หลายครั้งและก็ขู่มขู่ว่าจะฆ่าทิ้งซะ ขณะนั้นผมเจ็บตามตัวและ
เสียใจมากที่ถูกกระท�าอย่างโหดร้าย” 

(2.2) ระหว่างการเดินทางขณะอยู่บนรถ

หลังการจับกุมเจ้าหน้าท่ีจะน�าผู้ต้องสงสัยไปยังสถานที่ที่ได้ก�าหนดให้
เป็นสถานท่ีควบคุมตัวหรือซักถามซ่ึงอาจจะมีการเคลื่อนย้ายหลายครั้ง เช่น
การส่งต่อ หรอืการน�าตวัไปชีท้ีเ่กิดเหต ุซ่ึงขณะทีอ่ยูบ่นรถเจ้าหน้าท่ีกม็โีอกาส
ที่จะท�าร้ายผู้ต้องสงสัยซึ่งอาจใช้การบดขยี้บนตัว ศีรษะ หรือใช้ด้ามปืนทุบตี

DJ.02.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 30 ปี 

“ผมถูกควบคุมตัวในปี 2549 ประมาณ เวลา 02.00 น.  
เจ้าหน้าที่ทหาร 2 คน ต�ารวจ 2 คน อาสาสมัครรักษาดินแดน 
1 คัน เจ้าหน้าที่ นอกเครื่องแบบ 5 คน ต�ารวจมุสลิมให้สลาม 
แล้วถามหาผมว่าอยูไ่หม พ่อบอกว่าอยู ่เรยีกให้ออกมา และเอา
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มือไขว้หลัง ใส่กุญแจมือ บอกว่าเป็นผู้ต้องสงสัยคดีวางระเบิด
ที่ยะลา พาขึ้นรถตู้ ในรถตู้มี จนท.นอกเครื่องแบบ 7 คน เรียก
ผมว่า “ไอ้เหี้ย” ข่มขู่ให้รับสารภาพ ผม ตอบว่า ผมไม่ทราบ  
วันเกิดเหตผุมไม่ได้อยูท่ีย่ะลา ปฏเิสธ “มงึอยากเจอของดไีหม” 
และเอาถงุพลาสตกิสดี�า มาคลมุหวั 2-3 นาท ีจนหายใจไม่ออก 
ถ้าไม่สารภาพ “มึงตาย” ผมปฎิเสธตลอด เจ้าหน้าที่ด้านหน้า 
2 คน เอาไม้ยาว 3 ศอก พันด้วยผ้า ตีด้านหลัง และตีด้านหน้า 
10 กว่าครั้ง หายใจไม่ทัน เจ็บปวดข้างใน ทนไม่ไหว จึงยกมือ 
2 ข้าง ขอให้เจ้าหน้าที่หยุดตี จนท.บอกว่า” หยุดได้ไง มึงต้อง
สารภาพก่อน กูจะหยุด” ถ้ามึงไม่สารภาพก็จะท�าอย่างนี้ ขู่จะ
เอาชีวิตคนในครอบครัว รู้สึกกังวล และหวาดกลัวมาก กลัวว่า
จะเกิดอะไรกับครอบครัว” 

DJ.04.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 30 ปี 

“ผมถูกควบคุมตัวในปี 2556 เจ้าหน้าที่ได้พาผมข้ึนรถ โดยท่ี 
ผมนอนตะแคงข้าง เจ้าหน้าท่ีล้อม คนข้างบนเหยียบศีรษะ  
ด้านข้างทั้งสองเหยียบไหล่ เจ้าหน้าที่ให้ผมรับสารภาพ แต่ผม 
ไม่ยอมรบั เจ้าหน้าทีท่ีเ่หยยีบศรีษะนัน้เหยยีบหลายครัง้จนศรีษะ
แตก ด้านข้างท่ีอยู่หน้าเหยียบด้วยร้องเท้าคอมแบท ข้างหลัง
เหยียบหลัง เจ้าหน้าท่ีไม่ท�าอะไรมากเพราะบาดเจ็บหนักแล้ว 
กลัวว่าจะเจ็บมากกว่านี้ (มีรูปแผลที่หลัง 1 อาทิตย์) เจ้าหน้าที่
ท�าจนผมยอมรับ พอได้ถึงท่ีวัดศรีสาคร เจ้าหน้าที่ให้สารภาพ 
ในคดี ผมยอมรับสารภาพ จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็พาไปที่วังพญา 
ช่วงระหว่างทางโดนเจ้าหน้าที่ทุบตรงหน้าอก ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีมี 
การใส่แหวนแหลม ท�าการทุบเรื่อยๆ และขู่ว่าจะท�าร้ายคนใน
ครอบครัว (พ่อ แม่ ภรรยา) เพื่อให้รับสารภาพ” 
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DJ.15.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 27 ปี 

“เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2557 เวลา 06.00 น. มาที่บ้านผม  
รถประมาณ 29 คัน ขณะนั้นแม่ของภรรยาเปิดประตูก�าลังจะ
ลงไปจัดของหน้าบ้านเพื่อขาย อส.ถามว่าคนในครอบครัวมีชื่อ
อะไรบ้าง หลงัจากน้ันจบัผมลงจากบ้านไปไว้ด้านหลงัรถกระบะ
อีซูซุของเจ้าหน้าที่ข้างนอกบ้าน มัดมือไขว้หลังด้วยกุญแจมือ
เหลก็ เจ้าหน้าทีต่�ารวจถามว่ารูจ้กั 4 คน ไหม ผมตอบว่า ไม่รูจ้กั  
รูจ้กัแต่คนนี ้ส่วนคนอืน่ไม่ ค้นในบ้านสกัพกัไม่เจออะไร ส่วนผม  
เจ้าหน้าที่ลากให้ไปอยู่ท่ีหลังรถ เตะท่ีตา ที่ปาก 2-3 ครั้ง  
ปากแตก เตะที่อก 7-8 ครั้ง พอปากแตกมีเลือดไหล เจ้าหน้าที่
อีกคนบอกว่าหยุด มีคนอื่นดูอยู่ ขู่ด้วยปืน เวลา 07.00 น. พา
ไปขึ้นรถ และเวียนรอบในตลาดนัด ซึ่งมีคนเยอะมาก และ 
หยุดรถให้ประชาชนดูผม และไปท่ีเกิดเหตุที่ทหารพรานถูกยิง 
ก็หยดุรถ เจ้าหน้าทีต่�ารวจบอกว่าให้หน ีถ้ามงึหนรีอด มงึกร็อด 
กูจะนับ 1-10 ตอนนัน้ผมคดิว่าท�าไมต้องหน ีเพราะเราไม่ได้ท�า
อะไรผิด ผมเงียบ เจ้าหน้าที่โกรธ เอาปืนยาวจี้ที่สะโพก กดที่
สะโพกอย่างแรง รู้สึกเจ็บ บวม เดินไม่ได้ และถามอีกว่า ท�าไม
มงึไม่หน ีผมบอกว่าหนที�าไม ไม่ได้ท�าอะไรผดิ เจ้าหน้าทีต่�ารวจ
พดูต่อว่า เสยีดายไม่หน ีถ้างัน้กจูะส่งมงึไปอยูก่บัพ่อมงึ ตอนนัน้
ผมรู้สึกเจ็บใจและแค้นเจ้าหน้าที่มาก แต่เงียบไว้” 

(2.3) ระหว่างการซักถาม

ในระหว่างการซักถามที่ต้องใช้เวลานาน บางคนถูกซักถามเป็นเวลา 
20 กว่าวัน หรือบางคนอาจถูกซักถามเพียง 3-4 วัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มี 
การกระท�าทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย�่ายีศักด์ิศรี 
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ด้วยหลากหลายวธิกีารและไม่ได้แตกต่างจากสถานการณ์การทรมานฯ ทีเ่กดิ
ขึ้นทั่วโลกเลย

DJ.06.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 29 ปี 

“เมือ่วนัท่ี17 ธนัวาคม 2556 เจ้าหน้าท่ีพาผมมาที ่ศปก.ตร.สน. 
คืนแรก เมื่อเวลา 02.30 น. เจ้าหน้าที่ข้างนอก แต่งกายนอก
เครื่องแบบ สีด�าท้ังชุด สวมรองเท้าคอมแบท เป็นเจ้าหน้าที่  
ที่ได้ไปจับกุมท่ีห้องพัก บางส่วน มีท้ังเป็นมุสลิมและพุทธ มา
เบกิตวัเพือ่ซกัถาม และพาไปทีส่นามยงิปืน ในพ้ืนท่ี ศปก.ตร.สน. 
จนท. ทั้งหมด 10 คน ตอนนั้นผมนั่งยองๆ เจ้าหน้าที่สอบถาม
ค�าถามเดมิๆ และหาว่าเราพูดโกหก จากน้ันก็กระทืบแตะบริเวณ 
ต่อยทีป่ากจนฟันแตกด้านในและเอาด้ามท้ายปืนทบุทีต่า ท�าให้
ตาพร่ามัว บวม ช�า้เขยีว รู้สกึเจบ็มาก ตามองไม่ชดั มีเลอืดออก
ทางจมูก โดนท�าร้ายจนสลบ เจ็บที่ตา และปาก เจ็บที่ช่องท้อง
และบรเิวณหน้าอก คนืทีส่าม ละเมอรูส้กึตัวบ้าง เจ้าหน้าทีก็่ได้
เบิกตัวเพื่อซักถามข้อมูลต่อ ขณะซักถาม ผมนั่งอยู่บนเก้าอี ้
ในห้อง มีเจ้าหน้าที่ซักถามเอาเท้าเตะไปมาท่ีขาท่อนล่าง 
หลายคร้ัง เจ็บมาก จนซักถามเสร็จ การซักถามจะมีทุกคืน  
ทุกวัน เป็นเวลา เช้า เที่ยง เย็น กลางคืนตั้งแต่เวลา สองทุ่ม 
ถึงห้าทุ่ม สอบถามตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 2556-8 ม.ค. 2557 เมื่อ
วันที่ 7 ม.ค. 2557 และวันที่ 8 ม.ค. 2557 เจ้าหน้าที่มาเบิกตัว
ซกัถามและได้ขูภ่รรยา ว่า “ถ้ามงึไม่ยอมพดู กจูะเอาภรรยามงึ
ไปข่มขืนและพูดขู่จะท�าร้ายและไม่ยอมให้ครอบครัวมีชีวิต 
ต่อไป” นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังบอกว่า เขามีวิธีที่จะท�าให้เรา
ตายได้ ถ้าไม่บอกข้อมูลมา สถานที่ควบคุมตัวที่ ศปก ตร สน 
ไม่มีการปิดไฟทั้งกลางวันและกลางคืน” 
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DJ.07.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 29 ปี “เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2557 

“เจ้าหน้าท่ีพาไปท่ีค่ายองิคยทุธ โดยพาไปทีโ่กดังคอนเทนเนอร์ 
คืนแรกเจ้าหน้าทีท่หารพรานซ้อมให้รับสารภาพ โดยมเีจ้าหน้าที่ 
10 คน ตบหน้า แตะท้อง ถีบ ต่อยหลัง จากนั้นก็ปิดตาสองข้าง
ทหารพรานเอาปืนจ่อในปาก แล้วก็ทุบ ตบ เอาสายไฟรัดคอ 
พอหายใจไม่ออกก็ปล่อยประมาณ 5 ครั้ง น�าถุงด�าคลุมศีรษะ 
3-4 ครั้ง แล้วเอาน�้าสาดบนหัวจนถึงเช้า พอเช้าก็พาไปตรวจ
ร่างกายในค่าย แต่หมอไม่ได้ตรวจแค่ให้ใบรบัรองแพทย์ว่าไม่มี 
ไม่ได้โดนท�าร้ายร่างกาย ถกูซ้อมในลกัษณะเดิม 3 วนั อยูท่ีค่่าย 
7 วัน มีการเซ็นเอกสาร มีการขู่ว่าจะเผาบ้าน ท�าร้ายคน 
ในครอบครัว ไปที่ค่ายอิงคยุทธ 28 วัน อยู่ในห้องเย็น แช่แอร์ 
ตัง้แต่ 11 โมงเช้าจนถึงเท่ียงคนื กส่็งตวัไปทีน่อน ไม่มนี�า้ละหมาด 
ละหมาดไม่ได้ ห้องก็แคบ ถูกแช่เย็น 5 วัน ไม่ได้ละหมาด 5 วัน 
มีการให้เซ็นเอกสารอีกครั้ง ผมไม่เซ็น เจ้าหน้าที่ก็กักขังไม่ให้
เจอกบัครอบครวั/ญาต ิในทีส่ดุผมกเ็ซน็เอกสาร เพราะเจ้าหน้าท่ี
ท�าร้ายร่างกายเจบ็หมดท้ังตวั มกีารขูจ่ะท�าร้ายภรรยา เผาบ้าน 
ท�าร้ายพ่อ แม่ มีการข่มขู่ว่า ถ้าไม่ยอมรับ กูท�าได้ให้ติดคุก” 

DJ.10.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นชายอายุ 30 ปี 

“เม่ือวันที ่13 เมษายน 2557 ตอนทีอ่ยูค่่ายองิคยทุธ เจ้าหน้าที่
มีการบีบที่ไหล่ ข่มขู่ไว้ก่อน มึงต้องบอกข้อมูลให้หมด วันที่ 2 
ผมบอกว่าไม่รู ้เจ้าหน้าท่ีกเ็ลยโกรธ มกีารท�าร้ายร่างกาย ตบหน้า  
ปากแตก ถีบขาอ่อน 2 ครั้ง ให้ซิทอัพแล้วแต่ 50-100 คร้ัง  
ลุกนั่ง 200-300 ครั้ง เดิน วิ่งบนถนนคอนกรีตตอนเที่ยงด้วย
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เท้าเปล่าตอนกลางวัน จนฝ่าเท้าพองเพราะโดนความร้อนของ
พื้นอิฐ สถานท่ีท่ีสอบสวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บางครั้งใน
ห้อง บางครัง้กท็ีศ่นูย์ บางครัง้กใ็ต้ต้นไม้ มกีารสอบสวนช่วงเวลา
กลางคืนต้ังแต่ เวลา 20.30 น.-22.30 น. ถูกท�าร้ายร่างกาย 
ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 1 อาทิตย์ เจ้าหน้าที่ให้ผมได้ทานยา 
เป็นยาคลายกล้ามเนือ้เพราะร่างกายเจด็ปวดจากการทีเ่จ้าหน้าที่ 
ให้ท�าลุกนั่ง ซิทอัพ และให้ทายาน�้ามันคลายกล้ามเนื้อ” 

H.02.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 29ปี 

“เมือ่14 ตลุาคม 2557 ในระหว่างการสอบสวน ผมถกู ชกต่อย 
เตะ ตบ หน้าอก ท้อง บนหัว 15 ครั้ง ภายในหนึ่งชั่วโมงขณะที่
ก�าลังอยู่ในท่านอนจนมีรอยฟกช�้า และท�าให้หมดสติ ชา อ่อน
แรง มกีารบงัคบัให้อยูใ่นท่านัง่อยูใ่นเก้าอีห้รือนัง่อยูใ่ต้เก้าอี ้2-3 
ครั้ง เป็นเวลา 2-3 นาที ท�าให้เหมื่อยแขนขาและชาอยู่ตลอด 
อยู่ในที่อากาศหนาว 1 ครั้งเป็นเวลา 4 ชั่วโมงจนมีอาการเจ็บ
หน้าอก และใช้ปืนสอดเข้าปาก 1-2 ครัง้เป็นเวลา 2-3 นาทตีอน
ทีน่ัง่อยูบ่นเก้าอี ้ท�าให้เป็นแผลในปากและปากจะกนิอะไรไม่ได้ 
ตอนแรกจับกุม ถูก ถอดเสื้อผ้า บังคับให้เปลือย 1 ครั้ง เป็น
เวลา 4 ชั่วโมง ขณะยื่นและนัง่บนเก้าอี ้การสอบสวนเพือ่ให้รบั
สารภาพเรื่องการเผาโรงเรียน” 

H.03.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 39 ปี 

“เมื่อ20 ตุลาคม 2557 เจ้าหน้าที่ได้พาผมไปยังค่ายอิงคยุธ
บริหาร อ.บ่อทอง จ.ปัตตานี ในช่วงเวลาประมาณ 04.30 น. 
ทางเจ้าหน้าทีถ่ามว่าตนเกบ็ปืนสองกระบอกนัน้ไว้ทีไ่หน ซึง่ตน
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ก็ปฎิเสธและบอกว่าไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับปืนดังกล่าวนั้น เมื่อตน 
ได้ตอบไปอย่างนัน้ทางเจ้าหน้าทีก่ไ็ด้ เหยยีบบนหน้าอก ตบและ
ตีไปที่หน้าของตนหลายครั้ง และทางเจ้าที่ได้ถีบที่ไหล่ของตน
อย่างแรง ทางเจ้าหน้าทีจ่ะถามเกีย่วกบัประเด็นปืนท่ีหายไปนัน้
ทุกวันที่ตนอยู่ท่ีนี่ซึ่งในระยะเวลาประมาณ 5 วันที่ผมอยู่ที่นี่  
ผมจะถูกตบตีที่ใบหน้าเกือบทุกวันเมื่อตอบปฎิเสธเกี่ยวกับ 
เรื่องนั้น บางวันทางเจ้าหน้าที่ทหารที่นี้ก็จะให้แก้ผ้าและให้อยู่
ในห้องขังนี้ และให้ลุกนั่งจนกว่าจะหมดแรง ถูกควบคุมตัว
ทั้งหมด 26 วัน ถูกตบใบหน้า ท่ีจมูกและหน้าอก อยู่ในห้อง
อุณหภูมิต�่า ระยะเวลา 23 วันจนรู้สึก เน่าทั้งตัว สั่นทั้งตัว ถอด
เสื้อผ้า บังคับให้เปลือย บีบอวัยวะเพศ อย่างแรง 5 นาทีและ
ถูกใช้ค�าพูดว่าพวกมึงโง่, โดนหลอก ขู่ว่าจะฆ่าทิ้ง” 

H.05.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 36 ปี 

“เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2558 เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวข้าพเจ้าไป
ที่ค่ายทหาร ฉก.41 (ฉก.วังพญา) จ.ยะลา เมื่อเวลา 20:00 ทาง
เจ้าหน้าที่ท�าการสอบสวนและข่มขู่ข้าพเจ้าสารพัดจนถึงตอน
เช้า แต่ข้าพเจ้าก็ยังปฎิเสธ หลังจากนั้นเวลา 22:00 น. และ
ท�าการซ้อมเลยโดยไม่ได้ซักถามอะไรเลย และโดยทางเจ้าหน้าที่
ซ้อมโดยวธีิการให้ข้าพเจ้านอนหงายและใช้มอืมาตทีีค่ออย่างแรง 
จากนั้นก็กรอกน�้าเข้าปากและจับตัวของข้าพเจ้าหมุนอยู่หลาย
รอบ จนถึงเวลาตี 02:30 น. ข้าพเจ้าก็สลบและดึงมานั่งที่เก้าอี้
และขู่ว่าจะท�าอีกหลาย 10 เท่าหากยังปฎิเสธ ข้าพเจ้าก็ยัง 
ปฎิเสธว่าไม่รู้” 
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(3) การกระท�าทรมานฯ เกิดขึ้นอย่างไร

(3.1) ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระท�าทรมานฯ

ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นและขยายอย่างรวดเร็วในปี 2547 จนมี
การประกาศใช้กฎอัยการศึกและต่อมาในปี 2548 รัฐบาลในขณะนั้นได้ออก
กฎหมายพิเศษอีกฉบับหนึ่งเพื่อควบคุมสถานการณ์คือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ 
ได้มีการก�าหนดสถานที่ที่ใช้ในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายดังกล่าว  
การใช้บังคับกฎหมายทั้งสองฉบับ ท�าให้ผู้ต้องสงสัยว่าเก่ียวข้องกับความ 
ไม่สงบในจงัหวดัชายแดนใต้ หลงัจากถูกจบักมุ ส่วนใหญ่จะถกูควบคมุตัวด้วย
กฎอัยการศึกที่หน่วยทหารในพื้นที่เป็นเวลา 3-7 วัน หลังจากนั้นจะถูกส่งไป
ควบคมุตวั ตาม พ.ร.ก.ฉกุเฉนิ ทีศ่นูย์เสรมิสร้างความสมานฉันท์ ค่ายองิคยทุธ
บรหิาร จงัหวัดปัตตาน ีศนูย์พทิกัษ์สนัต ิศนูย์ปฏบิติัการต�ารวจจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ จังหวัดยะลา หรือหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 41 อ�าเภอรามัน 
จังหวัดยะลา เป็นเวลาอีกไม่เกิน 30 วัน ก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัว หรือ 
ถูกอายัดตัวเพื่อด�าเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ดังนั้นผู ้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�าทรมาน หรือปฏิบัติอย่างโหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรมหรือย�่ายีศักดิ์ศรี ในเบ้ืองต้นคือเจ้าหน้าที่ที่เข้าปิดล้อม จับกุม 
ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายคือ ทหาร ต�ารวจ และ พลเรือน แต่ก็เกิด
ข้อกล่าวหาในขั้นตอนการจับกุมและในระหว่างการควบคุมตัวเพ่ือซักถาม  
โดยเจ้าหน้าที่ทหาร โดยมีการร้องเรียนถึงจ�านวน 48 ราย และโดยเจ้าหน้าที่
ต�ารวจจ�านวน 13 ราย คือผู้ที่ถูกส่งตัวไปควบคุมที่ ศูนย์พิทักษ์สันติ ศูนย์
ปฏิบัติการต�ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา 

H.03.2015 ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 39 ปี 

“เมือ่วันจันทร์ที ่20 เดอืนตลุาคม 2557 เวลาประมาณ 00.24 น.  
เหตุเกิดที่ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ได้มีเจ้าหน้าที่จากหลาย 
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หน่วยงาน (ทหารพราน, ทหารเกณฑ์, ต�ารวจนอกเครื่องแบบ) 
มาที่บ้านดังกล่าวและได้น�าตัวผมไปยังหน่วยเฉพาะกิจ ที่ 25 
อ�าเภอทุง่ยางแดง เป็นเวลานานประมาณ 1 ชัว่โมง หลังจากนัน้
ทางเจ้าที่ได้พาผมไปยังโรงพัก (อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี) ทาง
เจ้าหนา้ที่ได้ท�าการบนัทึกประจ�าวนั. และเวลาประมาณชัว่โมง
ครึง่ทางเจ้าหน้าทีไ่ด้พาผมไปยงัค่ายองิคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี
ในช่วงเวลาประมาณ 04.30 น. ทางเจ้าหน้าท่ีได้ท�าการ 
ซักประวัติส่วนตัว หลังจากน้ันได้ซักถามเกี่ยวกับเรื่องของปืน 
ที่ถูกปล้นที่อ�าเภอมายอ จ.ปัตตานี 2 กระบอกที่หายไป ทาง 
เจ้าหน้าท่ีถามว่าผมเก็บปืนสองกระบอกนั้นไว้ที่ไหน (ซึ่งผม 
ก็ปฏิเสธและบอกว่าไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับปืนดังกล่าวนั้น) เมื่อผม 
ได้ตอบไปอย่างนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ เริ่มท�าร้ายร่างกายผม” 

(1.2) การกระท�าทรมาน เกิดที่ไหน และเมื่อไร

การกระท�าทรมานฯ โดยส่วนใหญ่เกดิข้ึนในขัน้ตอนกระบวนการซกัถาม  
รองลงมาคอืระหว่างการจบักมุและระหว่างการเดนิทางจากบ้านไปยงัสถานท่ี 
ควบคมุตวั หรอืระหว่างย้ายจากสถานทีค่วบคมุตวัทีห่นึง่ไปยงัอกีทีห่นึง่ สถาน
ที่ถูกกล่าวหาว่ามีการกระท�าทรมานฯ มากที่สุดในช่วงการเก็บบันทึกข้อมูล
คือศูนย์เสริมสร้างความสมานฉันท์ ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี รอง
ลงมาคอืหน่วยเฉพาะกจิทหารพรานที ่41 อ�าเภอรามนั จงัหวดัยะลา นอกจาก
นี้ก็มีข้อร้องเรียนการกระท�าทรมานฯในหน่วยเฉพาะกิจในพ้ืนที่ เช่น หน่วย
เฉพาะกิจที่ 41, 43, 46, 47 หน่วยเฉพาะกิจในวัดช้างไห้ วัดเลียบ อ�าเภอ
สายบุรี จังหวัดปัตตานี และวัดสุทธิกาวาส(วัดสักขี) ต�าบลละหาร อ�าเภอ
สายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นสถานท่ีต้ังของหน่วยเฉพาะกิจของทหาร  
ซึง่เป็นช่วงเวลาในการควบคมุตัวด้วยกฎอยัการศกึทีมี่อ�านาจควบคมุตัวได้ 7 วนั
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(1.3) ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นเหยื่อของการกระท�าทรมาน 

สาเหตหุนึง่ของความขดัแย้งคอืประวตัศิาสตร์ในอดตีก่อนทีอ่าณาจกัร
สยามจะมาปกครองและด้วยเชือ้ชาติและศาสนาของประชากรในพืน้ทีจ่งัหวดั
ชายแดนใต้โดยส่วนใหญ่เป็นชนเชื้อสายมลายูที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมี
ความแตกต่างจากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ผูท้ีม่โีอกาสทีจ่ะถกูควบคมุ
ตัวและน�าไปสู่การกระท�าทรมานฯ คือ ชาวมลายู-มุสลิม ทั้งที่เป็นเด็กหรือ
ผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ชายที่อยู่ในวัยฉกรรจ์ และผู้ที่ปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่าง
เคร่งครัด เพราะมีมายาคติท่ีว่า ผู้ท่ีปฏิบัติตามหลักศานาอย่างเคร่งครัด  
มักเป็นสมาชิกกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชปาตานี 

กรณีเด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี ในปี 2558 พบว่ามีเด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี 
จ�านวน 3 คน ที่ถูกควบคุมตัวด้วยกฎหมายพิเศษเป็นเวลา 3 วัน และ 1 คน
ถูกควบคุมตัว 7 วัน ภายในห้องที่เปิดไฟสว่างตลอดเวลา ทั้งในเวลากลางวัน
และกลางคืน นอกจากนี้ในระหว่างการจับกุมก็มีการท�าร้ายโดยเจ้าหน้าที่  
ซึ่งได้กระท�าต่อหน้าพ่อและแม่ของเด็ก

H.06.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 44 ปี 

“เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2558 เวลา 18:00 เจ้าหน้าที่ทหาร ต�ารวจ
และก�าลงั 3 ฝ่ายประมาณกว่า 100 นายได้เข้าล้อมบ้านของผม 
ซึ่งขณะนั้นผมก�าลังจะออกจากบ้านไปละหมาดมัฆริบ และ 
เจ้าหน้าทีก็่จับตัวไม่ให้เข้าบ้าน และขณะน้ันในบ้านมภีรรยาและ
ลูก 2 คน (ลูกชายที่โดนตบ) ลูกชายอายุ 17 ปี และลูกสาวอายุ 
15 ปี และมีเพื่อน 2 คนที่ วันนั้นที่บ้านของข้าพเจ้ามีเพื่อนอยู่ 
2 คน. จากนั้นเจ้าหน้าที่ล้อมและจับกุมคนในบ้านด้วย 1 คน
และมีการปะทะกนัระหว่างเจ้าหน้าทีก่บัคนทีอ่ยูใ่นบ้านขณะนัน้  
ท�าให้มคีนเสยีชวีติ 1 คนและถกูจับกมุ 1 คนและผมกถ็กูจับกมุ
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ด้วย ในขณะท่ีเหตุการณ์ก�าลังชุลมุนทางเจ้าหน้าที่ได้ลากตัว
ลูกชายอายุ 17 ปีของผมออกมานอกบ้าน (ขณะนั้นลูกชายอยู่
ในบ้าน) และทางเจ้าหน้าที่ก็ ตบหัว เตะ และถีบลูกชายของ
ข้าพเจ้าหลายครั้งด้วยกัน ซึ่งข้าพเจ้าก็เห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง
ที่เกิดขึ้นกับลูกชาย ระหว่างอยู่บนรถผมและเพื่อนอีกคนหนึ่ง 
ก็ถูกซ้อมด้วยการ เตะ ตบหน้า ตบหัวหลายครั้งและก็ข่มขู่ว่า
จะฆ่าทิง้ซะ ขณะนัน้ผมเจบ็ตวัและเจบ็ใจมากท่ีถกูกระท�าอย่าง
โหดร้าย” 

4. วิธีการกระท�ทรมานำ

การกระท�าทรมานฯ ท่ีท�าให้เจ็บปวดอย่างแสนสาหัสตามนิยามของ
อนสัุญญาต่อต้านการทรมานฯ ไม่เพยีงเฉพาะความเจ็บปวดทางร่างกายเพยีง
อย่างเดยีวแต่ยงัรวมถงึความเจบ็ปวดทางด้านจติใจด้วย วธิกีารกระท�าทรมานฯ 
ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่าประกอบไปด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

4.1 การกระท�าทรมานทางจติใจ (Psychological torture methods)

• การข่มขู่ Blackmailing 

การข่มขู่เป็นการกระท�าที่ง่ายที่สุดท่ีสามารถกระท�าได้และมีผลเมื่อ 
มกีารควบคมุตวัเป็นเวลานานและท�าให้ผูท่ี้ถูกซักถามตอบรบัหรอืยอมรบัหรอื
ให้ข้อมูลตามที่ผู้ซักถามต้องการ โดยส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จะข่มขู่ว่าจะท�าร้าย
บุคคลอันเป็นที่รักเช่น พ่อ แม่ ภรรยา หรือ ลูก ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

DJ.06.2014 ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 29 ปี 

“ถ้ามึงไม่ยอมพดู กจูะเอาเมยีมงึไปข่มขนื” และพดูขูจ่ะท�าร้าย
และไม่ยอมให้ครอบครวัมชีีวติต่อไป (ขณะทีเ่ล่าเขามกีารร้องไห้
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ออกมา เพราะรู้สึกเจ็บใจ กังวล กลัวกับค�าขู่ที่เจ้าหน้าที่ขู่ไว้) 
นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังบอกว่า เขามีวิธีที่จะท�าให้เราตายได้ 
ถ้าไม่บอกข้อมูลมา

DJ.15.2015 ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 29 ปี 

“เจ้าหน้าทีข่่มขู่ตัง้แต่ตอนจบักมุว่า บอกว่าเดีย๋วมงึโดนหนกัแน่ 
เจ้าหน้าที่พยายามซักถามและให้ข้าพเจ้ารับสารภาพ โดยบอก
ว่าถ้าข้าพเจ้าปกปิดข้อมูลหรือไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ 
ภรรยาและครอบครวั ข้าพเจ้าจะได้รบัความเดือดร้อน เจ้าหน้าที่
จะท�าร้ายภรรยาของข้าพเจ้า ตอนนั้นภรรยาของข้าพเจ้าก�าลัง
ตั้งท้องอยู่ ข้าพเจ้าเป็นห่วงภรรยามาก จึงยอมรับสารภาพ” 

นอกจากนีผู้ท้ีถ่กูควบคมุตวัส่วนใหญ่นบัถอืศาสนาอสิลาม การให้สุนขั
มาใกล้ๆ ผู้ถูกควบคุมตัวก็เป็นเรื่องของการข่มขู่ได้เช่นกัน

• การใช้ประโยชน์จากความหวาดกลวั เช่นจ�าลองวธิกีารประหาร
ชีวิต 

วธิกีารจ�าลองการประหารชวีติเป็นการกระท�าท่ีท�าให้เหยือ่การทรมานฯ 
เกดิความหวาดกลัว ซึง่มกีารจ�าลองหลายวธิด้ีวยกนั คอื การใช้ปืนจ่อทีศ่รีษะ 
หรือการยิงในระยะใกล้ การท�าร้ายคนอื่นให้เห็นหรือท�าให้ได้ยินเสียง 
การท�าร้ายบคุคลใกล้ชดิ การเอาพลาสติกด�ามาคลมุศรีษะแล้วบบีคอ การกระท�า 
เหล่านี้ท�าให้เหยื่อรู้สึกว่าอยู่ใกล้ความตายแค่เอื้อม หรือมีคนก�าลังจะตาย  
ซึง่ผลของการกระท�านีจ้ะส่งผลต่อสภาพจติใจอย่างรนุแรงเพราะไม่มร่ีองรอย
บาดแผล อาการบาดเจ็บทางจิตใจหลังเหตุการณ์จ�าลองการประหารชีวิตนั้น
ส่งผลต่อความเจบ็ป่วยทางด้านจติใจ เกดิอาการภาวะวติกกงัวล ซึมเศร้า และ
ความเครียด ตัวอย่างของอาการภาวะวิตกกังวลคือ เหยื่อมีความกลัว ร้องไห้ 
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ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ และการร้องขอชีวิต การใช้
วิธีนี้ไม่ท�าให้เหยื่อเสียชีวิตแต่ท�าให้เหยื่อใช้ชีวิตกับความทรงจ�าที่เลวร้ายนั้น

DJ.03.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชาย อายุ 33 ปี 

“เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550 ตอนเบิกตัวเจ้าหน้าที่ให้ผมลง 
ข้างล่างเป็นเวลามืดค�่า เจ้าหน้าที่ให้ใส่ชุดทหารลงข้างล่าง  
พอลงข้างล่างเจ้าหน้าที่ก็จับมือผมไขว่หลังใส่กุญแจมือ ปิดตา
ทั้งสองข้างแล้ว พาไปขึ้นรถ เจ้าหน้าที่บอกว่าจะพาผมไปหา
อัลลอฮฺ ไม่มีใครช่วยผมได้ ลมหายใจผมอยู่ที่เขา ผมไม่รู้ว่าเขา
พาไปทีไ่หน ช่วงลงจากรถเจ้าหน้าทีท่ีล่งไป มเีจ้าหน้าทีรั่บอกีที่
หนึ่ง ผมก็เดินลงไป เจ้าหน้าที่ถามว่าจะฝากอะไรถึงครอบครัว 
(ผมมึนอยู่) ผมบอกว่าจะให้ท�าอะไรก็บอก ยอมแล้วแค่อย่าพา
ไปฆ่า ผมรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่กดหัวบนโต๊ะปูน แล้วเอาปืนกดท่ี
ศีรษะ แล้วมีเสียงปืนดังหลายนัด เจ้าหน้าที่ก็หัวเราะกัน ผมได้
แค่นึกถึงพระเจ้า” 

DJ.15.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 27ปี 

“เมือ่ 10 เมษายน 2557 เจ้าหน้าทีใ่ช้ปืนจีห้ลงั แล้วพาไปข้ึนรถ  
และเวียนรอบในตลาดนัด ซึ่งมีคนเยอะมาก และหยุดรถให้
ประชาชนดูผม และไปที่เกิดเหตุที่ทหารพรานถูกยิง ก็หยุดรถ 
เจ้าหน้าที่ต�ารวจบอกว่าให้หนี ถ้ามึงหนีรอด มึงก็รอด กูจะนับ 
1-10 ปืนยาวจี้ท่ีสะโพก กดท่ีสะโพกอย่างแรง รู้สึกเจ็บ บวม 
เดินไม่ได้ เจ้าหน้าที่เอาสุนัขเห่าหน้าห้องทุกคืน” 
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H.05.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 29 ปี 

“เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 เจ้าหน้าที่ใช้ปลายปากกระบอก
ปืนเอม็ 16 ยดัเข้าไปในปากและกระแทกอย่างแรงจนฟันกราม
ด้านล่างของผมแตก ปลายกระบอกปืนถูกยัดเข้าไปจนเลยล้ิน
ไก่จนท�าให้ล�าคออักเสบจนผมไม่สามารถกลืนน�้าลายได้เพราะ
เจ็บปวดมาก” 

• การซักถามที่ใช้เวลานาน 

จากการบันทึกข้อมูลเวลาในการซักถามไม่สามารถระบุได้และไม่มี
ก�าหนดเวลาที่แน่นอนโดยส่วนใหญ่การซักถามจะใช้เวลาไม่ต�่ากว่า 2 ชั่วโมง 
บางครัง้เป็นช่วงเช้าคอื 9:00-12:00 น และในช่วงบ่ายขึน้อยูก่บัว่าในช่วงบ่าย
พวกเขาจะมีญาติมาเยี่ยมหรือไม่ หลังจากนั้นจึงเป็นการสวบสวนในเวลา 
กลางคืนเริ่มตั้งแต่ 20:00 เป็นต้นไป บางคนก็สิ้นสุดในตอนเช้าเลยทีเดียว 

H.07.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 29 ปี เหตุเกิด 

“เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ท�าประวัติพร้อมซักถาม ตรวจ
ร่างกาย ตรวจ DNA ถึงเวลาเที่ยงคืน (โดยที่ผมไม่สามารถที่จะ
ได้นอนตั้งแต่โดนจับตัววันแรก) ประมาณบ่ายโมง เริ่มซักถาม 
ถามว่าเป็นแนวร่วมไหม เคยสะสมอาวธุไหม ในช่วงแรกได้ถาม
เรือ่งราวท่ีเกีย่วข้องกบัพีช่าย (เพราะพีช่ายมคีดอียูแ่ล้ว) ในตลอด
ระยะเวลา 7 วันแรกโดนบังคับให้ยืนนานๆ ตั้งแต่เวลา 23:00 
จนถึง เวลา 07:00 น. ” 
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DJ.13.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 26ปี 

“เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เจ้าหน้าที่มาเคาะประตูแล้ว
ให้ผมเปิดประตู เปิดไฟ ให้ออกมาหน้าบ้านตอนตี 2 เจ้าหน้าที่
จับเราให้นอนคว�่าหน้าไปที่พื้น วันที่ 2 ของการควบคุมตัว  
เจ้าหน้าที่ เขามาเรียกตอน 9 โมงเช้า ไปที่สอบสวน มีถีบ ตบตี 
จนถงึเทีย่ง กนิข้าวแล้วละหมาด บ่ายโมงกเ็รยีกไปสอบ ไปจนถงึ 
17:00 น ให้เรากางแขนนาน จนเม่ือย วันท่ี 3-4 ก็โดนตบต ี
แต่ไม่มาก ข่มขู่ ถ้าไม่บอกก็เจ็บตัวอีกนะ ใช้ค�าไม่สุภาพ มึง กู  
ไอ้เหี้ย ให้อัลลอฮ์มาช่วยสิ จนครบ 7 วัน” 

DJ.11.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 26ปี 

“เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ต่อมาเวลาประมาณ 19.00 
นาฬิกา เจ้าหน้าท่ีเรยีกผมมาด้วย เจ้าหน้าทีซั่กถามพาไปทีบ้่าน
พักของผู้การ ท�าร้ายร่างกายโดยการเตะบริเวณล�าตัว เมื่อใกล้
สว่างจึงพาผมไปส่งที่ห้องพัก มีเจ้าหน้าที่ประมาณ 4-5 คน  
มีลักษณะอาการมึนเมา เอาน�้าดื่มขวดมาไว้ตรงหน้า จับให้นั่ง
บนเก้าอี้ ใส่กุญแจมือไขว้หลัง นั่งแช่น�้าแข็ง 2 กระสอบถึง
ประมาณเข่า เปิดพัดลม เอาเสื้อคลุมปิดหน้าจับผมกรอกน�้าใส่
ปากรู้สึกว่ารสชาติของน�้าแปลกๆ แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นน�้าอะไร  
จบัผมนอนคว�า่หน้า เหยยีบบรเิวณหน้าอก เหยยีบอวยัวะเพศ” 
(กรณีนี้อธิบายในเรื่องการทรมานด้วยการละเมิดทางเพศ)

การกระท�าทรมานทางด้านจิตใจเป็นการท�าลายระบบประสาท และ 
บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล แต่หลายๆ วิธีที่ใช้ในการซักถาม อาจไม่ใช ่
การทรมานทางด้านจิตใจ แต่เป็นการกระท�าที่อันตรายมากขึ้น เมื่อใช้ระยะ
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เวลาทีย่าวนานในการกระท�า และวิธีการพเิศษเหล่านีส้ามารถท�าให้สถานการณ์ 
ของการข่มขู่เป็นรูปแบบของการกระท�าที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 

• การรบกวนการนอน Sleep Deprivation 

การรบกวนการนอน ในความเป็นจริงการอดนอนเป็นเวลานานเป็น 
รูปแบบหน่ึงของการกระท�าทรมานเพราะการอดนอนเป็นเวลานานเป็น 
การไปท�าลายลึกของการท�างานทางชีวภาพที่เป็นใจกลางสุขภาพจิตและ 
กายของบุคคล มันเป็นความรุนแรงน้อย แต่ก็สามารถสร้างความเสียหาย 
มากขึ้นและเจ็บปวดถ้ามีการท�าให้ไม่ได้นอนเป็นระยะเวลานาน 

การนอนหลบัเป็นความจ�าเป็นทางชวีภาพขัน้พืน้ฐานส�าหรบัมนษุย์ทกุคน  
โดยธรรมชาติร่างกายจะสามารถปรับตัวและมีความยืดหยุ่นในการนอนหลับ 
ด้วยเหตนุีผู้ค้นสามารถไป 24 ชัว่โมงหรอืมากกว่าโดยไม่ต้องนอนในสถานการณ์ 
ที่เหมาะสมโดยไม่เป็นอันตรายใดๆ เป็นเวลานานและสามารถท�าให้ร่างกาย
ฟื้นกลับคืนมาได้ การ นอนหลับได้ในครั้งต่อไปพวกเขาจะสามารถที่จะนอน
หลับได้ตามปกติ แต่ถ้าเป็นคนที่ถูกลิดรอนของการนอนหลับนานกว่า 24 
ช่ัวโมง ก็จะเกิดปัญหาทางด้านจติใจและร่างกายขึน้ สญัญาณแรกของการอด
นอนจะเกดิความรูส้กึทีไ่ม่พงึประสงค์ มีความเหนือ่ยล้าหงุดหงิดและไม่มสีมาธิ 
จากนั้นจะมีปัญหากับการอ่านและการพูดอย่างชัดเจน การตัดสินที่ไม่ดี 
อุณหภูมิของร่างกายลดลงและการเพิม่ขึน้อย่างมากในความอยากอาหาร หาก
การไม่ได้นอนเพิ่มข้ึน จะส่งผลกระทบต่อการรับรู้ การก�าหนดการรับรู้ที่ผิด
ไป ขาดความกระตือรือร้น ซึมรุนแรงและการแยกตัวออกจากสังคม4

4 https://www.psychologytoday.com/blog/dreaming-in-the-digital-age/201412/
why-sleep-deprivation-is- torture
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DJ.06.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 29 ปี 

“เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2556 เจ้าหน้าที่มาจับกุมเมื่อเวลา
ประมาณ 17.00 น. และถามผมว่า “เป็นคนวางระเบดิหรอืเปล่า 
เคยก่อระเบิดหรือเปล่า” เจ้าหน้าที่หาว่าผมโกหก เลยเตะหัว
เข่าให้ล้มนั่งลงงอเข่า การสอบสวนเริ่ม ตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็น
จนถึงเวลา 6 โมงเย็น ผมรู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อตอนที่อยู่ที่ กรม
ทหารพรานที ่41 ค่ายวังพญา อ.รามนั จ.ยะลา เมือ่เวลา 20.00 น.  
และมาเบิกตัวเมื่อเวลา 21.00 น. และเร่ิมมีการซักถาม เจ้า
หน้าทีท่หารพรานทีซ่กัถามตบหวัทีท้่ายทอยอย่างแรง รู้สึกเจ็บ 
ต่อมา ได้ส่งตัวจากกรมทหารพรานที่ 41 ค่ายวังพญา อ.รามัน 
จ.ยะลา แล้ว ไปที่ ศปก.ตร.สน. และพาไปอยู่ที่ ฉก.32 จ�านวน 
1 คืน หลังจากนั้นก็ได้พาไปที่ ศปก.ตร.สน. คืนแรก เมื่อเวลา 
02.30 น. เจ้าหน้าท่ีข้างนอก แต่งกายนอกเครื่องแบบ สีด�า 
ทัง้ชุด สวมรองเท้าคอมแบค คนืท่ีสอง ผม มอีาการชกั เจ้าหน้าที่
พาไปที่โรงพยาบาลยะลา ให้ยา 2 เม็ด เป็นยาเฉพาะของคน 
มีอาการโรคชัก และกลับมานอนพักที่ ศปก.ตร.สน. คืนที่สาม 
ละเมอรู้สึกตัวบ้าง เจ้าหน้าท่ีก็ได้เบิกตัวเพื่อซักถามข้อมูลต่อ 
ขณะซักถาม ผมนั่งอยู่บนเก้าอี้ในห้อง มีเจ้าหน้าที่ซักถามเอา
เท้าเตะไปมาที่ขาท่อนล่างหลายครั้ง เจ็บมาก จนซักถามเสร็จ 
การซักถามจะมีทุกคืน ทุกวัน เป็นเวลา เช้า เที่ยง เย็น กลาง
คนืตัง้แต่เวลา สองทุ่มถึงห้าทุ่ม สอบสวนแบบนีเ้ป็นเวลา 21 วนั 
นอกจากนี้สถานที่ควบคุมตัวที่ ศปก ตร สน เปิดไฟทั้งกลางวัน
และกลางคืน” 
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DJ.09.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 32 ปี 

“เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลาประมาณ 13.00 น.  
เจ้าหน้าที่มา เมื่อเวลา 15.00 น. แล้วยกปืนจี้ที่ตัวของผม  
เป็นลกัษณะปืนเลเซอร์เพราะมแีสงเลก็ๆ อยูท่ีตั่ว และอก เพราะ
เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลว่า ผมพกอาวุธปืนสั้น ปืนยาว 357 และ M 
16 ต่อมาเวลา 16.00 น. ได้พาครอบครัวภรรยา ประกอบด้วย 
แม่ยาย พ่อตา เพื่อนที่มาเลย์ ภรรยา พี่เขย ให้ไปรอที่ ฉก.16 
และพาไปท่ี สภอ. ธารโต น�าตัวพ่อตา พี่สาว พี่เขยขึ้นไป
สอบสวน เจ้าหน้าท่ีเร่ิมการสอบสวนเมือ่เวลา 15.00-19.30 น. 
ขอละหมาดไม่ให้ละหมาด มีการตบหน้าด้วยมือ เคาะหัว ดีดหู 
10 กว่าครัง้ รูสึ้กร่างกายเหน่ือย เมือ่ย อ่อนล้าไปหมด เจ้าหน้าที่
พูดว่า ถ้าสารภาพง่ายก็ไม่ต้องมีคดี จะกันไว้เป็นพยาน ขู่ว่าถ้า
ไม่สารภาพ ขู่ว่าคนในครอบครัวไม่สามารถออกได้ ขู่ว่า “มึง
ตายแน่นอน” ถ้าไม่ท�าตาม เจ้าหน้าทีจ่ีด้้วยปืนทีศ่รีษะ เป็นปืน
สั้น ตบหน้า 2-3 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 17.30-03.00 น. เจ้าหน้าที่
คุมปืนที่จี้ที่ศีรษะตลอดเวลา และถ้ามึงสารภาพ กูจะให้เงิน 
5,000 บาท จากนั้นก็ให้กลับไปที่พัก ระหว่างเดินทางไปที่พัก 
เจ้าหน้าที่ ที่เดินมาด้วย บอกว่า “มึงตายแน่นอน” โดยท�ามือ
เป็นสัญลักษณ์ปืนชี้ไปทางตัวผม พอถึงท่ีพักก็ละหมาดอีซา  
นอนพักผ่อน 5 นาที แล้วเจ้าหน้าที่พาไปบ้านภรรยา กลับออก
มาจากบ้านภรรยาเวลา 05.30 น. พักที่ฉก.16 ให้ทานข้าว  
พากลับไปที่ ฉก.41 พาไปสอบสวนต่อ สอบสวนท้ัง 7 วัน  
เช้า กลางวัน เย็น กลางดึก” 
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DJ.15.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 27 ปี 

“เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ถูกจับเป็นผู้ต้องสงสัย ในตอนเช้า
เวลา 06.00 น. และได้ถูกส่งมาที่ กรมทหารพรานที่ 47 เวลา 
09.00 และเริ่มซักถามเวลา 13.00 น. พอเวลา เวลา 22.00 น. 
ก็พกันอน วนัที ่ 2 เริม่น�าตวัมาสอบสวนต้ังแต่เวลา 08.00 น.- 
13.00 น. ทุกคืนที่อยู ่พักท่ีพัก จะมีเสียงรบกวนตลอดคืน  
เอาไม้ขูดตรงบริเวณผนังห้อง เอาสุนัขเห่าหน้าห้องทุกคืน  
เปิดไฟตลอด 24 ชม. อยู่ที่ ฉก.4 7เป็นเวลา 6 วัน” 

• ขังเดี่ยว Solitary confinement

ในการควบคุมตัวด้วยกฎหมายพิเศษ ในทุกสถานที่ผู้ที่ถูกควบคุมตัว 
จะถูกขังเดี่ยวในห้องที่มีขนาดเล็กประมาณ 2x3 เมตร และมีบริเวณส�าหรับ
ขบัถ่ายทีม่เีพยีงผนังกัน้ ไม่ได้แยกส่วนชัดเจนกับทีน่อน และ มแีสงสว่างตลอด
เวลาทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งการควบคุมตัวด้วยกฎหมายพิเศษมีอ�านาจ
ควบคุมตัวได้ถึง 37 วัน โดยไม่มีข้อกล่าวหา 

• การท�าให้สูญเสียประสาทสัมผัส Sensory deprivation 

การกีดกันทางประสาทสัมผัส (Sendep) หรอืแยกการรับรู้ คือการลด
ลงโดยเจตนาหรือการก�าจัดของสิ่งเร้าจากหนึ่งหรือมากกว่าของความรู้สึก 
อุปกรณ์ง่ายๆ เช่นผ้าปิดตาสามารถตัดสายตาการการท�าให้สุญเสียประสาท
สัมผัสระยะสั้นจะมีผลต่อการผ่อนคลายและการท�าสมาธิ แต่หากถูกบังคับ
กดีกนัทางประสาทสมัผสัมากขึน้สามารถท�าให้เกดิความวติกกงัวลมากข้ึนภาพ
หลอน ความคิดที่แปลกประหลาดและภาวะซึมเศร้า วิธีการที่ใช้บ่อยในการ
ท�าให้สูญเสียประสาทสัมผัสคือการใช้ถุงพลาสติกคลุมศีรษะ การใช้ผ้าพันคอ
ปิดตาแล้วพาไปยังสถานที่อื่นๆ การตบที่หูทั้งสองข้างท�าให้สุญเสียการได้ยิน
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บางคนอาจเกิดขึ้นระยะสั้น บางคนอาจสูญเสียการได้ยินตลอดชีวิต 

H.08.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 24 ปี 

“เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ในช่วงเวลา 21.00–23.00 น. 
เจ้าหน้าท่ีได้สอบสวนผม และผมก็ปฎิเสธทุกข้อกล่าวหาว่า 
ไม่ได้กระท�าในทุกข้อกล่าวหา แต่เมื่อผมปฏิเสธทางเจ้าหน้าท่ี 
ก็ตบไปที่ใบหูของผมรู้สึกหูอื้อ และเจ็บมาก” 

DJ.11.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 26 ปี 

“เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาเตะ
บรเิวณซีโ่คร่ง ต่อยบริเวณใบหน้า ถบีบรเิวณหน้าอก เจ้าหน้าที่
จับผมมัดมือผูกติดกับเก้าอี้ จับถอดเสื้อคลุมใบหน้าแล้วเอาน�้า
กรอกปาก เปิดพัดลมให้เย็น ถอดเสื้อออกทางศีรษะ แล้วคลุม
ถุงพลาสติกครอบศีรษะจนสลบ พอผมฟื้นจากการสลบ ต่อมา
เวลาประมาณ 14.00 นาฬิกา เจ้าหน้าที่ให้ผมไปยืนตากแดด 
ถอดรองเท้ายกแขนข้ึนทั้งสองข้าง และยืนเท้าข้างเดียว หลัง
จากนั้นเจ้าหน้าที่เข้ามาบิดแขนให้ผมรู้สึกเจ็บปวด ประมาณ 
2-3 ช่ัวโมง ต่อมาได้มีเจ้าหน้าท่ีซักถามเบิกตัวต่อ พร้อมได้ม ี
เจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาท�าร้ายร่างกาย เตะบริเวณล�าตัว ตบ
บรเิวณใบหน้า ใช้ผ้าพนัคอปิดตา มเีจ้าหน้าทีป่ระมาณ 4-5 คน 
มีลักษณะอาการมึนเมา เอาน�้าดื่มขวดมาไว้ตรงหน้าผม จับให้
นั่งบนเก้าอี้ ใส่กุญแจมือไขว้หลัง นั่งแช่น�้าแข็ง 2 กระสอบถึง
ประมาณเข่า เปิดพัดลม เอาเสื้อคลุมปิดหน้ากรอกน�้าใส่ปาก 
รู้สึกว่ารสชาติของน�้าแปลกๆ แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นน�้าอะไร จับผม
นอนคว�า่หน้า เหยยีบบรเิวณหน้าอก เหยยีบอวยัวะเพศ” (กรณนีี ้
บรรยายในรูปแบบการบังคับให้ดื่มน�้าในปริมาณที่มากด้วย)
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4.2 การกระท�าทรมานทางร่างกาย (Physical torture methods)

การกระท�าทรมานมหีลายวธีิด้วยกนัทัง้ทีส่ามารถพบเหน็ร่องรอยหรือ
ไม่สามารถมองเห็นร่องรอยได้โดยส่วนใหญ่ที่พบมีดังนี้

• การทุบตี และการท�าร้ายร่างกาย Beatings and physical  
violence

จากการสัมภาษณ์เหยื่อจ�านวน 54 คน พบว่าโดยส่วนใหญ่มีการทุบตี
และท�าร้ายร่างกาย ไม่ว่าจะใช้มือ เท้าที่สวมรองเท้าคอมแบท ด้ามปืน ไม้ที่
หุ้มด้วยผ้า เหยื่อส่วนใหญ่ได้รับความเจ้บปวดทางร่างกายและได้พบแพทย ์
ที่โรงพยาบาลในค่ายทหาร แต่ไม่ได้รับการบันทึกสาเหตุของอาการเจ็บป่วย 
หรือร่องรอยตามร่างกายของเหยื่อ

DJ.07.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 28 ปี 

“เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558 พอผมเดินออกไปที่ถนนก็โดน
เจ้าหน้าที่เตะจนล้มแล้วเหยียบที่หลัง และโดนเตะ ตบหัว เจ้า
หน้าที่ก็จับผมเหวี่ยงขึ้นรถแล้วเจ้าหน้าที่เอาเท้ายันที่กุญแจมือ
แล้วขูว่่ามงึตาย อยูบ่นรถเจ้าหน้าทีเ่หยยีบทีห่ลัง และเอาเท้าไป
เหยยีบทีก่ญุแจมอื พอขยบัตวักจ็ะเพิม่น�า้หนกัเท้า ขูว่่ามึงตายแน่  
ตอนนั้นก็ใส่กุญแจมือนั่งบนเก้าอี้ เจ้าหน้าที่เตะเก้าอี้ล้ม มีการ
ตบ เตะ ชก ต่อย บริเวณท้อง ขา น่อง ถูกท�าอยู่ 4 วัน ก็มีเตะ
บรเิวณหวัเข่าหลายครัง้ ชก ต่อยบรเิวณท้องและหลงันบัไม่ถ้วน 
ตบหัวที่คอท้ายทอยหลายครั้ง ใส่กุญแจมือไขว่หลังตลอด โดน
ซ้อมมาหลายวันก็เลยอาเจียน ฉี่ อุจจาระเป็นเลือด อกช�้า บวม
และแดง เจ้าหน้าท่ีพาไปโรงพยาบาล ท่ีโรงพยาบาลพอผมจะ
ให้หมอดูแผล เจ้าหน้าที่ก็ให้ออกลงไป หมอให้ยาพาราฯ และ
ฉีดยา 1 เข็ม สลบไป 1 วัน ไม่รู้สึกตัว มีเอกสารที่ทหารให้เซ็น 



  41  

เสร็จก็มีต�ารวจมาให้เซ็น ผมจะอ่านก็ไม่ให้อ่าน ก็เลยไม่เซ็น  
จึงโดนเตะอก ต่อยหลัง ตบหัวแล้วกดลง ถีบหลัง หลายคร้ัง
สุดท้ายผมก็เลยเซ็น

H.07.2014 ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 27 ปี 

“เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2555 ตอนที่ผมอยู่บนรถกับเจ้าหน้าที่
ทหารผมได้ถูกท�าร้ายร่างกายเช่น ตบที่ใบหน้า ต่อยที่หน้าท้อง 
และเตะที่ล�าตัวหลายๆ ครั้งท�าให้ผม ไม่มีแรง เจ้าหน้าทีได้พา
ไปทีหอพกัข้างในค่าย ฉก 47 (ห้องสีเ่หลยีมเหมอืนตู้คอนเทนเนอร์)  
อยูท่ีสั่กพักเจ้าหน้าท่ีได้มาเรยีกตวัอกีไปสอบสวน ตอนทีส่อบสวน 
มีเจ้าหน้าทีประมาณเกือบสิบกว่าคนอยู ่ในห้องสอบสวน  
สองคนท�าหน้าทีส่อบสวนและคนทีเ่หลอืได้ท�าร้ายร่างกาย เช่น 
เตะ ตบ ต่อย ที่บริเวณใบหน้าและล�าตัวอย่างรุนแรง ท�าให้ผม
หายใจไม่ออก เจ้าหน้าที่ได้สอบสวนจนถึงเวลา 20.30 น. จาก
นั้นปล่อยตัวอยู่ในห้องสอบสวนคนเดียวจนถึงเทียงคืน จากนั้น
เจ้าหน้าทีคนอื่นประมาณ 5-7 คน มาสอบสวนต่อในเรื่องเดิม 
และได้ท�าร้ายร่างกายเช่น เตะ ตบ ต่อย และเอามือบีบที่คอ
ท�าให้ผมหายใจไม่ออกอีกครั้ง เจ้าหน้าที่ให้ผมยอมรับสารภาพ
ในเรื่องนั้น เจ้าหน้าทีได้สอบสวนและท�าร้ายร่ายกายเรื่อยๆ 
จนถึงเวลาตีสีกว่าๆ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ปล่อยตัวไปที่เดิมต่อ  
ในวนัถดัมาเมือ่เวลา 09.00 เจ้าหน้าทีไ่ด้มาเรยีกตัวไปสอบสวน
ต่อกรณเีดมิๆ กบัเจ้าหน้าท่ีสอบสวนจนถึงเทีย่ง จากนัน้เมือ่เวลา 
16.30 น. มเีจ้าหน้าท่ีมาเรียกตวัเพือ่มาสอบสวนต่อในกรณเีดยีว 
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ เตะ ตบ ต่อย และเอามือทั้งสองข้างมา
ตบที่หูทั้งสองข้างหลายๆ ครั้งท�าให้รู้สึกมึนมากๆ และเวียนหัว
ผิดปกติท�าให้ผมหกล้ม” 
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• นกัโทษจะถกูมดั และใช้น�า้เยน็/อุน่หยดลงตรงจดุๆ หน่ึงในร่างกาย 
อย่างช้าๆ ทีละหยด ส่วนมากเป็นหน้าผาก Chinese water torture

วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ท�าให้เหยื่อรู้สึกกดดันอย่างมาก บางคนถูกราด
ด้วยน�า้ทัง้ตวัในขณะท่ีมเีสือ้ผ้าหรอืเปลอืยกาย หรือราดเฉพาะทีบ่รเิวณใบหน้า 
และยิง่เพิม่ความเจบ็ปวดมากข้ึนเมือ่การกระท�านัน้กระท�าในห้องทีม่อีณุหภมูติ�า่  
และเป็นวิธีการที่กระท�าต่อร่างกายที่ไม่สามารถพบเห็นร่องรอยได้

DJ.07.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 29 ปี 

“เมือ่วนัที ่13 กมุภาพนัธ์ 2557 ในระหว่างการซกัถาม มเีจ้าหน้าที่  
10 คน ตบหน้า แตะท้อง ถีบ ต่อยหลัง จากนั้นก็ปิดตาสองข้าง
ทหารพรานเอาปืนจ่อในปาก แล้วก็ทุบ ตบ เอาสายไฟรัดคอ 
พอหายใจไม่ออกกป็ล่อยประมาณ 5 ครัง้ น�าถงุด�ามาคลมุศรีษะ 
3-4 ครัง้ แล้วเอาน�า้สาดบนหวัจนถึงเช้า ถูกซ้อมในลกัษณะเดิม 
3 วนั อยูท่ีค่่าย 7 วนั มกีารขูว่่าจะเผาบ้าน ท�าร้ายคนในครอบครัว 
 ไปที่ค่ายอิงคยุทธ 28 วัน อยู่ในห้องเย็น แช่แอร์ ตั้งแต่ 11 โมง
เช้าจนถึงเที่ยงคืน” 

H.07.2015, ผูใ้ห้สมัภาษณ์ ชายอาย ุ29 ปี เหตุเกิด เมือ่วนัท่ี 17 มนีาคม 
2558 

“ตลอดระยะเวลา 7 วันแรกโดนบังคับให้ยืนนานๆ ตั้งแต่เวลา 
23:00-07:00 เช้า. และให้เราถอดเสื้อ และให้อยู่ในห้องแอร์ 
แล้วราดน�้าเย็น ตบใบหน้า 4-5 ครั้ง ในระยะเวลา 7 วันที่อยู่ที่
ค่ายองิคยทุธบรหิาร หลงัจากครบ 7 วันตามกฎอยัการศกึ (พ.รก.
ฉุกเฉิน) ในวันที่ 3 ที่อยู ่ที่ในตอนกลางคืน เวลาประมาณ 
00:00น.เจ้าหน้าที่สั่งให้ถอดเส้ือและมัดมือที่เอวหลัง ปิดตา  
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ถีบลงจากเก้าอี้ มีเจ้าหน้าที่ประมาณ 5 คน และจับหัว 1 คน 
จับตัว 1 คน จับขา 1 คน หลังจากนั้นใช้ผ้าขนหนูปิดใบหน้า
และราดน�า้ บบีจมกู 4-5 ครัง้หลงัจากนัน้จบัผมคว�า่หน้าและได้
เอาน�้าที่ใส่ภาชนะกดหัวลงในน�้า และได้ชกท้อง เตะหลายครั้ง 
และดึงขึ้นชั้นบนและเปิดตาแกะเชือกมือและเปิดแอร์ราดน�้า 
โดนเตะ ถบี ชก เตะ ตบและได้คลมุหวัด้วยพลาสติกด�า อยูสั่กพัก 
ก็สว่าง ซึง่เจ้าหน้าทีไ่ด้ทรมานผมเป็นเวลา 3-4 วนั หลงัจากนัน้
ก็ซกัถาม ข่มขูเ่ป็นปกต.ิ ซึง่ผมอยูท่ีค่่ายองิคยทุธบรหิารเป็นเวลา 
28 วนั” (กรณนีีอ้ธิบายในเรือ่งการทรมานแบบ water bording  
ในหน้าที่ 49)

§	ท�าให้ส�าลักหรอืบีบคอ Choking/Strangling Choking/Strangling

H.07.2015, ผูใ้ห้สมัภาษณ์ ชายอาย ุ29 ปี เหตุเกดิเมือ่วนัที ่17 มนีาคม 
2558 

“หลังจากนั้นใช้ผ้าขนหนูปิดใบหน้าและราดน�้า บีบจมูก 4-5 
ครัง้หลงัจากนัน้ได้จบัผมคว�า่หน้าและได้เอาน�า้ทีใ่ส่ภาชนะกดหัว
ผมลงในน�า้ และได้ชกท้อง เตะหลายครัง้ และด่ึงขึน้ชัน้บนและ
เปิดตาแกะเชือกมือและเปิดแอร์ราดน�้า โดนเตะ ถีบ ชก เตะ 
ตบและได้คลมุหวัด้วยพลาสตกิด�า อยูส่กัพกักส็ว่าง ซ่ึงเจ้าหน้าที่
ได้ทรมานผมเป็นเวลา 3-4 วัน หลังจากนั้นก็ซักถาม ขมขู่ 
เป็นปกติ ซึ่งผมอยู่ที่ค่ายอิงคยุทธบริหารเป็นเวลา 28 วัน” 

DJ.15.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 29 ปี 

“เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เจ้าหน้าที่ทหารพรานหลายคน
เข้ามาซักถามและท�าร้ายร่างกายผม อีกคนหนึ่งถาม ผมไม่ทัน
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ได้ตอบก็ถูกท�าร้ายร่างกาย และอีกคนก็ถามต่อ ไม่ทันได้พูด
อะไร ก็ถกูเจ้าหน้าที ่เตะบรเิวณล�าตวั ต่อยบรเิวณใบหน้า ตเีข่า
ทีท้่อง และเข้ามาบบีคอ ตบบรเิวณใบหน้า และการซ�า้ๆ อย่างนี้ 
สามวัน จะท�าร้ายในเวลากลางคืน โดยการเตะบริเวณล�าตัว 
ต่อยบรเิวณใบหน้า เหยยีบหน้าอก ให้นอนลงแล้วข้ึนไปเหยยีบ 
ใช้ไม้หุม้ผ้าตบีรเิวณหน้าอก บบีคอ จ�าไม่ได้ว่าเจ้าหน้าทีท่�ากีค่ร้ัง 
จนรู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้ว” 

• บด ขยี้ Crushing

การบดขยี ้ในการบันทึกพบว่าการบดขย้ีสามารถกระท�าได้ทัง้ในระหว่าง
การจับกุม ในระหว่างการเดินทาง และในระหว่างการสอบสวน ซักถาม  
การบดขยีเ้จ้าหน้าทีส่่วนใหญ่จะสวมใส่รองเท้าคอมแบทท�าให้เมือ่เหยยีบ หรอื
บดขยี้ไปในส่วนไหนของร่างกายก็จะเพิ่มความเจ็บปวดมากขึ้น บางคนถูก
บดขยี้ที่ศีรษะ บริเวณหลัง หรือที่อวัยวะเพศ 

DJ.04.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 30 ปี 

“เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556เจ้าหน้าท่ีจับผม มัดมือไขว่
หลงัมดัด้วยสายรดัสขีาว แล้วเจ้าหน้าที ่4-5 คนร่วมกนักระทืบ
ข้างหลัง สีข้าง หลายครั้ง อยู่นอกบ้านโดยให้ยื่นขาออกให้ตรง 
เจ้าหน้าที่ยืนเหยียบบนขา น่อง โดยที่ผมนอนคว�า่หน้าลงพื้น  
มกีารต ีทบุ บนหลงั หลายครัง้ บนศรีษะ แล้วมกีารตบ เจ้าหน้าท่ี 
พาผมขึ้นรถ และมีเจ้าหน้าที่ 3 คนด้านหลังรถ โดยที่ผมนอน
ตะแคงข้าง เจ้าหน้าที่ล้อม คนข้างบนเหยียบศีรษะ ด้านข้างทั้ง
สองเหยยีบไหล่ เจ้าหน้าทีใ่ห้ผมรบัสารภาพ เจ้าหน้าทีท่ี่เหยยีบ
ศีรษะนั้นเหยียบหลายครั้งจนศีรษะแตก ด้านข้างท่ีอยู่หน้า
เหยียบด้วยคอมแบท” 
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H.08.2014 ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 28ปี 

“ปลายเดือนกันยายน 2553 ตรงกับเดือนรอมฎอนหรือเดือน
ถอืศีลอด ขณะผมนอนพกัผ่อนในบ้านญาตท่ีิสายบรุ ีได้มเีจ้าหน้าที่  
3 ฝ่าย ทหาร ต�ารวจ ฝ่ายปกครอง เดนิทางด้วยรถยนต์ จ�านวน
กว่า 7 คัน ขณะนั้นผมอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวจึงเดินออกมา
เปิดประต ูเจ้าท่ีจงึลอ็คตวัผมและใช้กญุแจมลีอ็คทีข้่อมือทัง้สอง
ไพล่หลงั จากนัน้เจ้าหน้าทีจ่งึให้ผมเดนิน�าหน้าเจ้าหน้าทีน่ายหนึง่ 
ใช้ปืนจี้ที่แผ่นหลังและเจ้าหน้าที่อีก 5 นายถือโล่ป้องกันพร้อม
มืออีกข้างหนึ่งถืออาวุธปืนพร้อมยิง เจ้าหน้าที่จึงพาผมไปที ่
สวนยางหลงับ้านโดยเมือ่ไปถึงท่ีนัน่เขาให้ผมนัง่คกุเข่าลงจากนัน้ 
เจ้าหน้าที่ที่ยืนรอบๆ ตัวผมกว่าสิบนายได้หันปากกระบอกปืน
มารอบๆ ตัวผมตอนนั้นผมกลัวมากเพราะคงคิดว่าเจ้าท่ีน่าจะ
ยิงผมทิ้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่สองถึงสามนายได้รุมเตะเข้าที่สีข้าง
ที่หน้าท้องและแผ่นหลังพร้อมๆ กับการก่นด่าไม่หยุด จากนั้น
บางนายได้ใช้หมัดต่อยเข้าท่ีหน้าท้องและทุบเข้าที่แผ่นหลัง
พร้อมๆ กับการด่าทอว่าเป็นโจรใต้ จากนั้นเจ้าหน้าที่นายหนึ่ง
ได้ผลกัตวัผมจนล้มหน้าคว�า่กบัพืน้ดนิเจ้าหน้าท่ีได้ใช้เท้าเหยยีบ
และขยี้ที่หัวจ�านวน 3 ครั้ง” 

DJ.11.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 26 ปี 

“เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 มีเจ้าหน้าที่ประมาณ 4-5 คน 
จับผมนอนคว�่าหน้า เหยียบบริเวณหน้าอก เหยียบอวัยวะเพศ 
เมือ่ผมทนไม่ไหว จงึบอกเจ้าหน้าท่ีว่าจะยอมพดูคุยแล้ว ขณะนัน้ 
เวลาประมาณตสีาม เจ้าหน้าท่ีเอากาแฟมาให้ผมด่ืม และพาผม
ไปทีห้่องพกั ผมเดนิไม่ไหวหกล้ม หายใจไม่ออก เจ้าหน้าทีพ่ยายาม 
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นวดหน้าอกของผม พาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลค่าย 
อิงคยุทธบริหาร ผมแจ้งกับหมอท่ีโรงพยาบาลว่าผมถูกซ้อม
ทรมาน เพราะมีบาดแผลด้วย แต่ผมไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่จะ 
บันทึกข้อมูลหรือไม่อย่างไร” 

• การท�าให้จมน�า้ Drowning, การจุม่น�า้ Dunking, Water boarding

Water boarding เป็นรูปแบบของการทรมานที่ใช้น�้าเทราดลงบนผ้า
ที่ครอบคลุมใบหน้าและทางเดินหายใจของเหยื่อและจับตัวไว้ท�าให้เหยื่อ 
ได้สัมผัสกับความรู้สึกของการจมน�้า water boarding ท�าให้เกิดอาการปวด
ที่รุนแรงที่เหมือนจมน�้า ท�าให้เกิดความเสียหายให้กับปอดสมองได้ อาจเกิด
การขาดออกซิเจน บาดเจ็บทางร่างกายอื่นๆ รวมท้ังกระดูกหักเนื่องจาก 
การดิน้รนต่อสูกั้บพนัธนาการ และความเสยีหายทางด้านจติใจ หรอืแม้กระทัง่
ถึงแก่ความตาย ผลกระทบทางกายภาพจะพบได้ในเวลา 1 เดือน หลังจาก 
ทีเ่ผชญิ เหตกุารณ์ในขณะท่ีผลกระทบทางจติวทิยาจะเกดิขึน้เป็นเวลายาวนาน
กว่า 1 ปี 

ในวิธีการที่พบมากที่สุดของ water boarding คือใบหน้าเหยื่อจะถูก
ปกคลุมด้วยผ้าหรือวัสดุบางอื่นๆ และถูกตรึงและเทน�้าบนใบหน้า ท�าให้ 
ทางเดินหายใจท�าให้เกิดการสะท้อนปิดปากเกือบจะทันทีและการสร้าง 
ความรูส้กึทีจ่มน�า้ส�าหรบัเหยือ่ จนอาเจียนออกมาทางหลอดอาหารซึง่อาจจะ
สูดดม ผู้ประสบภัยจาก water boarding มีความเสี่ยงมากในการเสียชีวิต
อย่างกะทันหันเนื่องจากการอาเจียนออกมา 
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H.03.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นชายอายุ 35 ปี เหตุเกิดเมื่อเมื่อวันที่ 
29 กุมภาพันธ์ 2550 

“ในการซักถามเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งท�าร้ายร่างกาย เช่น เตะ 
ต่อย ตบ และ ขูด้่วยปืน ถ้าผม ไม่ยอมรบัผดิจะฆ่าทิง้ เจ้าหน้าที่
สอบสวนและท�าร้ายร่างกายจนถึงเวลา 18.30 น. มีเจ้าหน้าที่ 
7 คนมาสอบสวนครั้งนั้น เจ้าหน้าที่สอบสวนพลางๆ และได้
ท�าร้ายร่างร้ายอีกด้วย เช่น ตบ เตะ ต่อย และมีเจ้าหน้าที่  
3 ใน 7 คนนั้น ได้พาผมไปที่บ่อปลาแห่งหนึ่งในบริเวณหน่วย
เฉพาะกิจ เจ้าหน้าที่ได้เอาหัวผม ถ่วงน�้าในบ่อปลา ท�าให้ผม 
จมน�้าและน�้าเข้าจมูกและในหู เจ้าหน้าที่ท�าอย่างนั้นหลายๆ 
ครั้งท�าให้ผม ไม่มีแรงอ่อนเพลีย จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้สอบสวน
ต่อและท�าร้ายร่างกายพลางๆ ผมก็ได้ปฎิเสธทุกๆ ข้อกล่าวหา
ที่เจ้าหน้าที่กล่าวหา เจ้าหน้าที่สอบสวนถึงเวลา 04. 00 น. ใน
คนืนัน้ จากนัน้เจ้าหน้าทีป่ล่อยตวัให้ไปพกัผ่อนในเต็นท์เหมอืน
เดิม” 

DJ.03.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นชายอายุ 33 ปี เหตุเกิดเมื่อวันท่ี  
30 มีนาคม 2550 

“เจ้าหน้าที่พาไปที่ศูนย์ซักถาม มีเจ้าหน้าที่พาไป 3 คน เจ้า
หน้าที่มีการเตะตามตัว ให้ผมยอมรับ ผมนั่งรอในห้องเป็นเวลา
นาน อากาศเย็น ผมก็เลยนอน เจ้าหน้าที่เข้ามาก็ตบโต๊ะดังปัง 
ผมก็เลยตืน่ เจ้าหน้าทีก่เ็ตะตรงหน้าอกจนผมล้มพร้อมกบัเก้าอี้ 
เจ้าหน้าที่ก็เตะตามตัว เจ้าหน้าท่ีก็มีการเตะตลอด แล้วให้ผม
เปลือยกาย แล้วมีเจ้าหน้าท่ีอีกชุดเข้ามาอีก เอาเอกสารเปล่า 
มีวงเล็บเซ็นชื่อ ผมก็ไม่เซ็นเพราะเห็นว่าแปลก เจ้าหน้าที่ก็เลย
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โกรธ กเ็ลยตกีบัฆ้อนหวัยางตามข้อต่างๆ ช่วงล�าตัว จุม่ศรีษะใน
ถงัน�า้หลายครัง้ คลมุถุงด�าเปียก เปลอืยกายคลานพร้อมส่งเสยีง
เหมือนวัว ดีดยางที่อวัยวะเพศ ตบบ่องหูจนหูอื้อ” 

H.07.2015, ผูใ้ห้สมัภาษณ์ ชายอาย ุ29 ปี เหตุเกดิเมือ่วนัที ่17 มนีาคม 
2558 

“เขาบงัคบัให้ผมถอดเสือ้ และให้อยูใ่นห้องแอร์ แล้วราดน�า้เยน็ 
ตบใบหน้า 4-5 ครัง้ ในระยะเวลา 7วนัทีอ่ยูท่ีค่่ายองิคยทุธบรหิาร
แห่งนี้ หลังจากครบ 7 วันตามหมายอัยการศึกก็มีการต่อเป็น 
(พ.รก.ฉกุเฉนิ) ในวนัที ่3 ทีอ่ยูท่ีใ่นตอนกลางคนื เวลาประมาณ 
00:00 น. เจ้าหน้าที่สั่งให้ถอดเสื้อและมัดมือที่เอวหลัง ปิดตา 
ถีบลงจากเก้าอี้ มีเจ้าหน้าที่ประมาณ 5 คน และจับหัว 1 คน 
จับตัว 1 คน จับขา 1 คน. หลังจากนั้นใช้ผ้าขนหนูปิดใบหน้า
และราดน�า้ บบีจมกู 4-5ครัง้หลงัจากนัน้คว�า่หน้าและได้เอาน�า้
ที่ใส่ภาชนะกดหัวลงในน�้า และได้ชกท้อง เตะหลายครั้ง และ 
ดึงข้ึนช้ันบนและเปิดตาแกะเชือกมือและเปิดแอร์ราดน�้า โดน
เตะ ถีบ ชก เตะ ตบและได้คลุมหัวด้วยพลาสติกด�า อยู่สักพัก 
ก็สว่าง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทรมานเป็นเวลา 3-4 วัน หลังจากนั้น 
กซ็กัถาม ขมขู่เป็นปกต ิซึง่ผมอยูท่ี่ค่ายอิงคยทุธบรหิารเป็นเวลา 
28 วัน” 

DJ.07.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 29 ปี เหตุเกิดเมื่อวันท่ี 13 
กุมภาพันธ์ 2557 

“เจ้าหน้าที่ น�าถุงด�าคลุมศีรษะ 3-4 ครั้ง แล้วเอาน�้าสาดบนหัว
จนถึงเช้า ถูกซ้อมในลักษณะเดิม 3 วัน อยู่ที่ค่าย 7 วัน มีการขู่
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ว่าจะเผาบ้าน ท�าร้ายคนในครอบครวั ไปทีค่่ายองิคยทุธ 28 วนั 
อยูใ่นห้องเยน็ แช่แอร์ ตัง้แต่ 11 โมงเช้าจนถงึเทีย่งคืน กน็�า้ไม่มี
ละหมาดไม่ได้ ห้องก็แคบ ถูกแช่เย็น 5 วัน” 

• การให้อยู่ในอุณหภูมิสุดขั้ว (Temperature extreme) 

การใช้อณุหภมูสุิดขัว้เป็นรปูแบบหนึง่ของการทรมานได้ถกูน�ามาใช้เป็น
เวลาหลายปีทีป่ระเทศบราซลิ โดยเปลีย่นจากการห้องท่ีมคีวามร้อนไปยงัห้อง
ที่มีความเย็น ในประเทศเวียดนาม การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ท่ีเหลือโดย 
กองก�าลงัอเมรกัินถกูน�ามาใช้ในการทรมานคนในความร้อนทีร่นุแรงของสภาพ
ภูมอิากาศเขตร้อน เทคนคิเดยีวกนัได้ถกูน�ามาใช้ในกวนตานาโม การสืบสวน
สอบสวน การสัมผัสความร้อนหรือเย็นอาจท�าอันตรายต่อกาย และจิตใจ  
ดังนั้น การ สัมผัสกับความร้อนเป็นเวลานานท�าให้ร่างกายขาดน�้า จะท�าให้มี
อาการสับสน ง่วง เชื่องซึม สูญเสียสติ บุคคลจริง หากสัมผัสความร้อนนาน
เกินไปอาจส่งผลในภาวะไข้สูง ที่อุณหภูมิร่างกายหลักสามารถรับได้และอาจ
เป็นอนัตรายถงึชวีติ ในท�านองเดยีวกันการสมัผสักบัสดุขัว้ของความหนาวเยน็
จะส่งผลอนัตรายต่อร่างกายและจติใจ เช่นทีร่่างกายมอีณุหภมูสูิง นอกจากนี้
จะให้รู้สึกไม่สบายตัวส่งผลในการลดลงของอุณหภูมิของร่างกายซึ่งจะส่งผล
ในภาวะการเต้นของหัวใจผิดจังหวะหรือแม้กระท่ังอาจท�าให้ตายได้ ส�าหรับ 
ผูท้ีไ่ด้สมัผสักับขัว้ของความร้อนหรอืสมัผสักบัสดุขัว้ของความหนาวเยน็ไม่ว่า
จะกีเ่ดอืนหรือปีต่อมา เมือ่พวกเขาก�าลงันกึถึงสิง่เหล่านีม้คีวามทรงจ�าทีน่่ากลวั  
ดงันัน้ผลกระทบของความเสีย่งต่อความร้อนและเยน็เป็นทัง้ทางร่างกายและ
จิตใจ5

5 http://nsarchive.gwu.edu/torturingdemocracy/interviews/allen_keller.html
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DJ.12.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 30 ปี เหตุเกิดเมื่อวันท่ี 26 
ธันวาคม 2556 

“จากนัน้ลากไปทีม่ดื และเตะด้วยเท้าคอมแบค็ 4-5 คร้ัง จะเข้า
ห้องน�า้ยงัมเีจ้าหน้าท่ีคมุอกี ไม่ให้เปลีย่นผ้าโสร่งให้ใส่ตัวท่ีใส่มา
ตั้งแต่วันแรกจนถึง วันที่เจ็ด และไม่ให้ละหมาด และได้ต่อย  
ตบบนศีรษะ และบนท้ายทอย จนอยากโต้ตอบ และไปเอา 
สายรัดมือแบบพลาสติก มัดมือไหว้หลัง ให้นั่งบนเก้าอี้ และถีบ
ลงจากเก้าอี้ ไม่ให้อาบน�้า พาไปตากแดด นอนคว�่าในสนาม 
ตัง้แต่เวลา 10.00-14.00 น. ถกูท�าร้ายร่างกายแบบเดิมๆ ต้ังแต่
หัวค�่าจนถึงตอนเช้ารุ่ง ทุกวันเป็นเวลา 7 วัน

H.10.2014, ผูใ้ห้สมัภาษณ์ ชายอายุ 27 ปี เหตเุกดิเมือ่วนัที ่19 สงิหาคม 
2556 

“เจ้าหน้าที่ได ้มาเรียกตัวมาสอบสวนเจ้าหน้าที่ได ้พาไป 
ห้องสอบสวนในห้องนัน้เจ้าหน้าทีไ่ด้เปิดแอร์อณุหภูมติ�า่มากโดย
ท�าให้ผมหนาวจัด เจ้าหน้าท่ีได้สอบสวนเรื่องเดิมๆ โดยบีบ 
ให้รับสารภาพ เจ้าหน้าท่ีได้สอบสวนใช่เวลาเกือบ 4 ชั่วโมง 
อยูใ่นห้องนัน้ ท�าให้ผมเจบ็บาดแผลท่ีกระดกูสันหลงั เจ้าหน้าที่
ได้สอบสวนทั้งหมด3 คืนติดต่อกันเวลาเหมือนเดิมและได้ 
เปิดแอร์เช่นกัน” 

H.12.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 41 ปี เหตุเกิดเมื่อปี 2550 

“เจ้าหน้าทีเ่ริม่สอบสวนต้ังแต่เวลา 21.00น.–ถงึเวลา 05.00 น. 
ในการท�าการสอบสวนมีเจ้าหน้าที่ 3 คนซึ่งได้ผลัดกันถาม  
การสอบสวนนั้นเจ้าหน้าที่ได้น�าตัวไปสอบสวนในห้องท่ีมี
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อุณหภูมิต�่าโดยสั่งให้ผม เปลือยกายและให้ยืนขาเดียว และใช้
ค�าพูดที่ไม่เหมาะสมกระทบจิตใจและดูหมิ่นศาสนา ได้ใช้นิ้ว 
จิ้มตรงที่หน้าอกและได้เอาที่เขี่ยบุหรี่ท�าท่าจะปาใส่หน้า การ
สอบสวนในลักษณะแบบนี้เป็นเวลา 7 วัน” (กรณีนี้บรรยายใน
เรื่องการทรมานโดยการให้อยู่ในอุณภูมิสุดขั้ว การล่วงละเมิด
ทางเพศ และการบังคับให้ท�าท่าทางต่างๆ)

H.03.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 39 ปี เหตุเกิด เมื่อเดือนตุลาคม 
2557 

“ตลอดระยะเวลาท่ีผมถูกควบคุมตัวท่ีค่ายอิงธยุทธบริหาร  
ผมจะโดนท�าร้ายร่างการสารพดัเช่น บางวนัทางเจ้าหน้าทีท่หาร
ทีน่ีก้จ็ะให้ผมแก้ผ้าและให้อยูใ่นห้องขังนี ้และให้ผมลกุนัง่จนกว่า
ผมจะหมดแรง ถูกควบคุมตัวทั้งหมด 26 วัน ถูกตบใบหน้า  
ที่จมูกและหน้าอก อยู่ในห้องแอร์ระยะเวลา 23 วัน จนรู้สึก  
เน่าทัง้ตวั สัน่ทัง้ตวั ถอดเสือ้ผ้า บงัคบัให้เปลือย บบีอวยัวะเพศ 
อย่างแรง 5 นาทีและถูกใช้ค�าพูดว่าพวกมึงโง่ โดนหลอก ขู่ว่า
จะฆ่าทิ้ง” (กรณีนี้บรรยายในรูปแบบการทรมานโดยการล่วง
ละเมิดทางเพศด้วย)

§	การเฆี่ยน การตี การลงแส้ Flagellation

วิธีการตีเกิดขึ้นในระหว่างการจับกุม การเดินทาง และกระบวนการ 
ซักถาม วัสดุท่ีใช้ในการตีมีท้ังปืน ไม้โดยเฉพาะไม้นั้นจะหุ้มด้วยผ้าเพื่อไม่ให้
ปรากฏร่องรอยหลังการตี เหยื่อจะถูกตีตั้งแต่ศีรษะ ล�าตัว ไปจนถึงขาทั้งสอง
ข้าง โดยส่วนใหญ่เหยื่อที่ได้บันทึกพบว่ามีการทุบตี 
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DJ.02.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นชาย อายุ 30 ปี 

“หลังจากถูกส่งตัวไปที่เรือนจ�า เจ้าหน้าที่เรือนจ�าก็ ดูว่าคดีผม
เป็นคดีเกี่ยวกับอะไร เมื่อรู้ว่าเป็น คดีกบฏ คดีความมั่นคง  
เจ้าหน้าที่เรือนจ�า ก็พาไปท่ีไม่มีคน ตีด้วยกระบองด้านหลัง  
2 ครั้ง ด้านหน้า 2 ครั้ง ตอนนั้นไม่ได้ใส่เสื้อ ใส่เฉพาะผ้าโสร่ง 
พาไปทีห้่องพยาบาล พกัฟ้ืนท่ีห้องพยาบาลในเรือนจ�าประมาณ 
2 ชั่วโมง ให้ยาช�้าใน ตอนนี้มีอาการหูอื้อ เจ็บอก นานๆ ครั้ง” 

DJ.15.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 29 ปี

“เจ้าหน้าที่ได้เตะบริเวณล�าตัว ต่อยบริเวณใบหน้า เหยียบ
หน้าอก ให้ผมนอนลงแล้วขึ้นไปเหยียบ ใช้ไม้หุ้มผ้าตีบริเวณ
หน้าอก บีบคอ ผมจ�าไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่ท�ากี่ครั้ง จนรู้สึกว่า 
ทนไม่ไหวแล้ว” 

§	การเอาแผ่นร้อนมาจี้ที่เท้า Foot roasting ตัวอย่างเช่น

DJ.10.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นชายอายุ 30 ปี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 
เมษายน 2557 มีการซักถามและสอบสวน เวลาประมาณ 24.00 น. และ 
พาไปที่พัก วันที่ 2 กลางคืนสอบสวนต่อเวลา 20.30 น.-22.30 น. อยู่ในกฏ
อัยการศึกครบ 7 วัน หลังจากนั้นพาไปที่อีกที่หนึ่งในศูนย์ของค่ายอิงคยุทธ 
เป็นช่วงของ พรก.ฉุกเฉิน 

“เจ้าหน้าทีม่กีารบบีทีไ่หล่ ข่มขูไ่ว้ก่อน มึงต้องบอกข้อมลูให้หมด 
มีการท�าร้ายร่างกาย ตบหน้า ปากแตก ถีบขาอ่อน 2 ครั้ง ให้ 
ซทิอพัแล้วแต่ 50-100 ลุกนัง่ 200-300 เดนิ วิง่บนถนนคอนกรตี
ตอนเที่ยงด้วยเท้าเปล่าตอนกลางวันจนฝ่าเท้าพองเพราะ 
โดนความร้อนของพืน้อฐิ มกีารสอบสวนช่วงเวลากลางคนืตัง้แต่ 
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เวลา 20.30 น.-22.30 น. ถูกท�าร้ายร่างกายต่อเนื่องกันเป็น
เวลา 1 อาทิตย์” (กรณีนี้บรรยายในรูปแบบการทรมานโดย 
การบังคับให้ท�าท่าทางต่างๆ ด้วย)

§	การใช้ไฟฟ้าช๊อต (Electric shock)

การชอ็ตด้วยไฟฟ้า เป็นท�าให้กระแสไฟฟ้าผ่านร่างกาย (มนษุย์) จะเกิดขึน้ 
เมื่อมีการติดต่อของส่วนร่างกาย (มนุษย์) กับทุกแหล่งที่มาของกระแสไฟฟ้า
ผ่านผิวหนัง กล้ามเนื้อ หรือผม กระแสไฟต�่ามากจะไม่สามารถสัมผัสได้  
กระแสไฟสูงผ่านร่างกายอาจไม่ท�าให้เหยื่อเกิดช็อต แต่การใช้กระแสไฟสูง
ผ่านร่างกายเป็นระยะเวลาหนึง่อาจท�าให้เกดิภาวะของหวัใจและความเสยีหาย 
ให้กับเนื้อเยื่อ ความตายที่เกิดจากไฟฟ้าช็อตเรียกว่า การตายด้วยไฟฟ้า ซึ่ง
เหยื่อจะมีอาการแปลกๆ และมีอาการเจ็บปวดทางร่างกาย 

DJ.07.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 28 ปี เหตุเกิดเมื่อวันท่ี 11 
มกราคม 2558 

“เจ้าหน้าท่ีใส่กญุแจมอืให้เขานัง่บนเก้าอี ้เจ้าหน้าทีเ่ตะเก้าอีล้้ม 
มีการตบ เตะ ชก ต่อย บริเวณท้อง ขา น่อง ถูกท�าอยู่ 4 วัน  
ก็มีเตะบริเวณหัวเข่าหลายครั้ง ชก ต่อยบริเวณท้องและหลัง 
นับไม่ถ้วน ตบหัวที่คอท้ายทอยหลายครั้ง ใส่กุญแจมือไขว่หลัง
ตลอด วันที่ 2-3 โดนจี้เหล็กร้อน 1 ครั้ง ปิดตากับผ้าคล้องคอ 
สีแดงแล้วซ้อม มีขู่เอาปืนออกมาแล้วชักปืนตรียมยิงมาทางเรา
ให้รับสารภาพ วันที่ 4 โดนช็อตไฟ 1 ครั้ง ปิดตาอยู่ก็รู้สึกเจ็บ 
ทีล่กูอณัฑะไม่รู้เขาท�ายงัไงเพราะมองไม่เหน็ จับ ดึง บบี อวัยวะ
เพศ ไม่มีความรู้สกึทางเพศ (ตอนน้ีกย็งัหดตวัอยู)่ โดนให้เปลอืย
กายในห้องเยน็ ต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีทหารหญงิ และโดนเจ้าหน้าที่
ทหารหญงิเอาหน้าอกมาแนบทีห่น้า โดนซ้อมมาหลายวนักเ็ลย
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อาเจยีน ฉี ่อจุจาระเป็นเลอืด อกช�า้ บวมและแดงเมือ่เจ้าหน้าที่
พาไปหาหมอ หมอก็ได้ให้ยาพาราเซตามอล และฉีดยา 1 เข็ม 
สลบไป 1 วัน ไม่รู้สกึตวั ยอมรบัสารภาพในวนัท่ี 4 เพราะไม่ไหว 
โดนช๊อตไฟ” 

§	การบังคับให้กิน/ดื่ม Force-feeding

การบังคับให้กิน/ดื่ม เกิดข้ึนน้อยครั้งในการกระท�าทรมานต่อผุ้ที่ถูก
ควบคุมตัวด้วยกฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนใต้ แต่ก็มีเกิดขึ้นในกรณี 
ที่บังคับให้กินดื่มสิ่งของต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลาม หรือผู้ที่ถูกควบคุม
ตัวไม่ต้องการกินข้าวที่จัดโดยเจ้าหน้าที่ แต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ยอมจึงเกิดการ
บงัคบัให้กนิ ซึง่เป็นวธิทีีแ่ตกต่างจากการบงัคบัให้กนิ ด่ืม ในประเทศอสิราเอล 
หรือ ที่กวนตานาโมซึ่งใช้วิธีการใส่อาหารเข้าไปในท่อและสอดใส่ไปทางจมูก

DJ.02.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 30 ปี เหตุเกิด เมื่อวันที่ 13 
กันยายน 2549 

“ผมขอเจ้าหน้าท่ีทานข้าว เจ้าหน้าท่ีพาไปที่ร้านคนไทยพุทธ  
ที่พรุบาโก ถามว่าจะทานอะไร แล้วเจ้าหน้าที่ก็ส่งเหล้าให้  
และบังคับให้ดื่มเหล้า บอกว่าถ้ามึงไม่ดื่ม กูก็ไม่รู้ ให้กินก็ไม่กิน 
(กรณีเหยื่อนับถือศาสนาอิสลามซึ่งข้อห้ามหนึ่งของศาสนาคือ
การห้ามดื่มเหล้าหรือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์)” 

DJ.07.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 28 ปี เหตุเกิดเมื่อวันท่ี 11 
มกราคม 2558 

“ในระหว่างท่ีผมอยู ่ในท่ีควบคุมตัวท่ีค่ายอิงคยุทธบริหาร  
ผมโดนบังคับให้สูบบุหรี่และกินข้าว” 
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• การท�าให้บาดเจ็บที่เข่า Kneecapping

DJ.03.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นชายอายุ 33 ปี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 30 
มีนาคม 2550 

“เจ้าหน้าทีพ่าไปทีศ่นูย์ซักถาม มเีจ้าหน้าท่ีพาไป 3 คน เจ้าหน้าท่ี 
มกีารเตะตามตวั เจ้าหน้าทีก็่เตะตรงหน้าอกจนมะสือดีล้มพร้อม
กับเก้าอี้ บอกให้ยอมรับความผิด พอเจ้าหน้าที่หยุดก็ให้ผมยืน
ให้ผมยอมรับว่าท�าอะไรผิด ผมไม่ได้บอกเพราะไม่รู้ เจ้าหน้าที่
กม็กีารเตะตลอด ผมไม่มกีารยอมรับเพราะไม่รู้ว่าให้ยอมรบัเร่ือง
อะไร สดุท้ายเจ้าหน้าทีบ่อกว่ามกีารซกัทอดมาว่าผมท�าความผดิ  
แล้วให้ผมเปลอืยกาย เมือ่ผมไม่เซน็เอกสารเจ้าหน้าทีก่เ็ลยโกรธ 
ก็เลยตีกับฆ้อนหัวยางตามข้อต่างๆ ช่วงล�าตัว” 

§	เสียงดัง Noise (see Sound entry)

การทรมานด้วยเสียงในจังหวัดชายแดนใต้คือการท�าเสียงดังในเวลา
กลางคืนทีเ่หยือ่ต้องการพกัผ่อนแต่กจ็ะมผีูท้ีส่ร้างหรอืท�าให้เกดิเสยีงและท�าให้
เหยื่อไม่สามารถนอนหลับได้สนิท และเมื่อถูกควบคุมตัวเป็นเวลานานก็จะ
ท�าให้เกิดผลกระทบทัง้ทางร่างกายและจติใจ โดยเฉพาะการไม่ได้นอนหลับสนทิ  
เป็นเวลา 7 วนัตดิต่อกนัผลจากการไม่ได้นอนอาจท�าให้เกดิอาการมากมายทัง้
มอีาการปวดกล้ามเน้ือ, สายตาพร่ามวั, ซมึเศร้า, ตาบอดส,ี ขาดสมาธ ิภมูคิุม้กนั
ร่างกายบกพร่อง เวียนศีรษะ หน้ามือ,, เวียนหัว, ความหมองคล�้าของดวงตา, 
เป็นลม สับสน มีอาการหลอน อาการมึนเมา อาการสั่น, ปวดหัว ไส้เลื่อน,  
อยู่ไม่สุข ใจร้อน, หงุดหงิดง่าย, สูญเสียความจ�า, คลื่นไส้, โรคจิต ปฏิกิริยาช้า 
พูดเลาะเลือน, น�้าหนักเพิ่มหรือลด มีอาการง่วงนอนตลอดเวลา
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DJ.15.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 27 ปี 

“ทุกคืนที่อยู่พักที่พัก จะมีเสียงรบกวนตลอดคืน เอาไม้ขูดตรง
บริเวณผนังห้อง เอาสุนัขเห่าหน้าห้องทุกคืน เปิดไฟตลอด 24 
ชม. อยูท่ี ่ฉก.47 เป็นเวลา 6 วนั คนืวันสดุท้าย ลากผมออกจาก
ห้องไปที่สนามหญ้ามืด ชก ต่อย จ�านวน 10 กว่าครั้ง รู้สึกเจ็บ
อกมาก ทุบด้วยสันปีนบนหน้าข้างขวา เลือดไหล ทุบที่สะโพก
โดยสันปืน” 

H.14.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 26 ปี 

“ผมได้ยินห้องข้างหนึ่งๆ เจ้าหน้าที่ได้สอบสวน พี่เขยกับ 
น้องชาย แต่น้องชายห้องข้างๆ ได้ยนิทีเ่จ้าหน้าทีซ้่อมและท�าร้าย
ร่างกายพีช่าย น้องชายได้ยนิว่า ช่วยด้วยและได้ยนิเสยีงตะโกน
และตบ เตะ ต่อย ในห้องข้างๆ เจ้าหน้าทีส่อบสวนในคนืน้ันและ
ได้ท�าร้ายร่างกายพลางๆ จนถึง เวลา 04.00 น. เช้า หลงัจากนัน้ 
เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวให้ไปพักผ่อนที่หอพักชั่วคราว จากนั้นเวลา 
20.30 น. เจ้าหน้าท่ีมาเรียกตัวมาสอบสวนต่อ ในคืนนั้น 
เจ้าหน้าทีไ่ด้สอบสวนเรือ่งเดมิๆ นายสกุรีก็ได้ปฎเิสธเช่นเดียวกนั 
อยู่ที่ค่ายอิงคยุทธ 7 คืน คืนเดียวเจ้าหน้าที่ไม่ได้สอบสวนเลย
อีก 6 คืนสอบสวนทุกๆ คืน และได้ท�าร้ายพลางๆ จนถึงเวลา 
เกือบตีสี่ ทุกคืน อยู่ที่ค่ายอิงคยุทธฯ ครบ 7 วัน” 

§	การท�าให้ขาดอากาศ Oxygen deprivation

อาการบาดเจบ็ทีเ่กดิจากระบบควบคุมจติใจเกดิจากการกระท�าทรมาน
ที่ท�าให้ความสามารถในการกระบวนการควบคุมสติถูกท�าให้หยุดท�างานโดย
หลากหลายวธีิหนึง่ในนัน้คือการท�าให้ขาดออกซิเจนวตัถปุระสงค์เพือ่ให้เหยือ่
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ตามค�าสั่ง ไม่มีสติรับรู้ รวมถึงการกระท�าในการละเมิดที่ชัดเจนของเหยื่อ  
คือ จริยธรรม หลักการ ความเชื่อมั่นทางจิตวิญญาณและความปรารถนา

DJ.03.2014, ผู้ให้สมัภาษณ์ ชายอาย ุ33ปี เหตเุกดิเมือ่วนัท่ี 30 มนีาคม 
2558 

“หลังจากที่ผมไม่ยอมเซ็นเอกสารเจ้าหน้าที่ก็โกรธ ก็เลยตีกับ
ฆ้อนหัวยางตามข้อต่างๆ ช่วงล�าตัว จุ่มศีรษะในคูลเลอร์น�้า 
หลายครั้ง คลุมถุงด�าเปียก เปลือยกายคลานพร้อมส่งเสียง
เหมือนวัว ดีดยางที่อวัยวะเพศ ตบบ่องหูจนอื้อ ผมก็เลยเซ็น” 

DJ.05.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นชายอายุ 34 ปี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2556 

“เจ้าหน้าที่ได้เอามือผมไปไว้ข้างหลังและใส่กุญแจมือ เตะด้วย
เท้าที่สวนใส่รองคอมแบค ด้านหน้า เตะ ถาม เหยียบที่ข้อมือ 
เอาปากปืนแหย่ใส่ในปาก 3-4 ครั้ง รู้สึกเจ็บ เหนื่อยจนชา  
ถอดรองเท้าและเอาเท้ามารูดหน้า 1 ครั้ง ให้ถอดเสื้อ เปลือย 
มือมัดด้วยเชือกให้ลุก นั่ง 40-50 ครั้ง เอาพลาสติกสีด�าคลุม
ศรีษะ 4-6 ครัง้ จนหายใจไม่ออก ตัง้แต่เวลา 24.00 น.-01.00 น.” 

DJ.07.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 29 ปี เหตุเกิดเมื่อวันท่ี 13 
กุมภาพันธ์ 2557 

“เจ้าหน้าที่ 10 คน ตบหน้า แตะท้อง ถีบ ต่อยหลัง จากนั้นก็
ปิดตาสองข้างทหารพรานเอาปืนจ่อในปาก แล้วก็ทุบ ตบ เอา
สายไฟรัดคอ พอหายใจไม่ออกก็ปล่อยประมาณ 5 ครั้ง น�าถุง
ด�าคลุมศีรษะ 3-4 ครั้ง แล้วเอาน�้าสาดบนหัวจนถึงเช้า ถูกซ้อม
ในลักษณะเดิม 3 วัน อยู่ที่ค่าย 7 วัน มีการขู่ว่าจะเผาบ้าน 
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ท�าร้ายคนในครอบครวั ไปทีค่่ายองิคยทุธ 28 วนั อยูใ่นห้องเยน็ 
แช่แอร์ ตั้งแต่ 11 โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืน น�้าไม่มีละหมาดไม่ได้ 
ห้องก็แคบ ถูกแช่เย็น 5 วัน ไม่ได้ละหมาด 5 วัน ผมไม่เซ็น  
เจ้าหน้าทีก่ก็กัขงัไม่ให้เจอกบัครอบครัว/ญาต ิมกีารขูจ่ะท�าร้าย
ภรรยา เผาบ้าน ท�าร้ายพ่อแม่” 

DJ.11.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 25ปี เหตุเกิดเม่ือวันท่ี 29 
พฤษภาคม 2552 

“เจ้าหน้าที่เอาข้าวมาให้ แต่ไม่ได้ให้ทาน เทข้าวลงในโถส้วม มี
เจ้าหน้าที่มาสอบสวน 4 คน วันที่ 2 ถามค�าถามเดิม เมื่อไม่ได้
ค�าตอบที่ต้องการ ทุบที่ท้อง ตีที่ศีรษะ และต่อยที่หน้าอก  
เอาถุงด�ามาคลอบหัว ขู่ช็อตไฟ รู้สึกเจ็บข้างใน” 

H.01.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 33 ปี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 21 
มิถุนายน 2553 

“เจ้าหน้าท่ีใส่กุญแจมือไพล่หลังบนเก้าอี้จากนั้นจึงใช้การ  
ชก ต่อย ตบ เตะ สลบักับการสอบสวนและบงัคบัให้รบัสารภาพ 
เจ้าหน้าที่ท�าอย่างนั้นต่อเนื่องประมาณ 4 ชม. หลังจากนั้นเจ้า
หน้าทีไ่ด้เอาถงุด�าครอบหวัถงึล�าตัวและท�าการบบีถงุตรงล�าคอ
เพือ่ไม่ให้อากาศเข้าเป็นเวลาหลายวนิาทจีนกว่าจะถงึทีสุ่ดของ
ลมหายใจ ท�าให้ตนขาดอากาศหายใจเป็นพักๆ หลายครั้งจน
เกอืบสลบหมดสตเิจ้าหน้าทีท่�าอย่างนัน้ต่อเนือ่งประมาณ 1 ชม. 
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบสวนและบังคับให้รับสารภาพสลับกับ 
ซ้อมทรมานประมาณครึ่งวัน” 
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DJ.02.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 36 ปี เหตุเกิดเมื่อวันท่ี 22 
มกราคม 2557 

“เจ้าหน้าท่ีซักถามตั้งแต่เวลา 20.00 นาฬิกา ถึงเวลา 03.00 
นาฬิกา วธิกีารทรมาน เจ้าหน้าท่ีจะตบโต๊ะกับแฟ้มให้มเีสยีงดงั 
ตบเก้าอี้ ให้นอนในห้องที่เปิดพัดลม 24 ชั่วโมง มีเจ้าหน้าที่ 4 
คนเข้ามาซักถาม ใช้ผ้าพันคอรัดคอ ระยะเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง 
ข่มขู่ว่า ถ้ามีหลักฐานจะด�าเนินคดี ข่มขู่ จะท�าร้ายชีวิตของ
สมาชิกภายในครอบครัวด้วย เจ้าหน้าที่ทหารเขียว ตบบริเวณ
ท้ายทอย 2-3 ครั้ง” 

DJ.11.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 26 ปี เหตุเกิดเมื่อวันท่ี 27 
กุมภาพันธ์ 2558 

“เจ้าหน้าที่จับผมมัดมือผูกติดกับเก้าอี้ จับถอดเสื้อคลุมใบหน้า
แล้วเอาน�า้กรอกปาก เปิดพดัลมให้เยน็ ถอดเส้ือออกทางศรีษะ 
แล้วคลมุถงุพลาสตกิครอบศรีษะจนสลบ พอผมฟ้ืนจากการสลบ 
ผมดิ้นรนจนกุญแจมือขาด เจ้าหน้าที่ใส่กุญแจมือใหม่ ผมหาย
ไม่ใจไม่ออก เจ้าหน้าที่กรอกน�้าใส่ปากจนส�าลัก สักพักผมบอก
กับเจ้าหน้าท่ีว่าจะยอมให้ข้อมูลแล้ว เจ้าหน้าที่ให้ผมด่ืมน�้า  
2 ขวด เวลาประมาณ 05.00 นาฬิกา ผมได้นอนประมาณ  
2-3 ชัว่โมง” (กรณีนีบ้รรยายในเรือ่งการล่วงละเมดิทางเพศด้วย)

H.07.2015, ผูใ้ห้สมัภาษณ์ ชายอาย ุ29 ปี เหตุเกดิเมือ่วนัที ่17 มนีาคม 
2558

“ในตอนกลางคนื เวลาประมาณ 00:00 น. เจ้าหน้าทีส่ัง่ให้ถอด
เสื้อและมัดมือท่ีเอวหลัง ปิดตา ถีบลงจากเก้าอี้ มีเจ้าหน้าท่ี
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ประมาณ 5 คน และจับหัว 1 คน จับตัว 1 คน จับขา 1 คน 
หลงัจากนัน้ใช้ผ้าขนหนปิูดใบหน้าและราดน�า้ บบีจมกู 4-5 ครัง้
หลังจากนั้นคว�่าหน้าและได้เอาน�้าที่ใส่ภาชนะกดหัวลงในน�้า 
และได้ชกท้อง เตะหลายครั้ง และดึ่งขึ้นชั้นบนและเปิดตาแกะ
เชือกมือและเปิดแอร์ราดน�้า โดนเตะ ถีบ ชก เตะ ตบและ 
ได้คลุมหัวด้วยพลาสติกด�า อยู่สักพักก็สว่าง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้
ทรมานเป็นเวลา 3-4วัน หลังจากนั้นก็ซักถาม ขมขู่เป็นปกติ  
ซึ่งผมอยู่ที่ค่ายอิงคยุทธบริหารเป็นเวลา 28 วัน”  

จากการเก็บข้อมูลจะเห็นได้ว่าการท�าให้ขาดอากาศหายใจเป็นวิธีการ
ที่มีการใช้ในการกระท�าทรมานบ่อยครั้งมากเกือบทุกคนที่ถูกควบคุมตัวจะ 
ถูกท�าให้ขาดอากาศหายใจซึ่งแล้วแต่ว่าผู้กระท�าจะใช้วิธีการไหน 

§	การล่วงละเมิดทางเพศ Sexual assault 

การกระท�าทรมานทางเพศเริ่มต้นด้วยการบังคับให้เปลือยกาย บุคคล
ที่ไม่เคยมีความเสี่ยงเมื่อถูกบังคับให้เปลือยกายก็จะท�าอะไรไม่ถูกและไม่มี
ความหวงั การเปลอืยกายได้เพิม่ความหวาดกลวัทางจติวทิยาเพราะท�าให้รูส้กึ
ว่าอาจถูกข่มขืนหรือล่วงละเมิดทางเพศได้ นอกจากนี้ภัยคุกคามทางเพศ  
การละเมดิทางวาจาและเยาะเย้ยยงัเป็นส่วนหนึง่ของการทรมานทางเพศด้วย 
เช่นทีพ่วกเขาสร้างความอัปยศอดสใูห้กบัเหยือ่ การละเมดิทางเพศไม่เพียงแต่
เป็นการท�าร้ายร่างกาย แต่ในหลายกรณีก็เป็นการคุกคามทางจิตวิทยาที่เป็น
อันตรายมากที่สุด ส�าหรับผู้ชายนอกจากก่อให้เกิดความเจ็บปวดแล้ว ยังอาจ
คุกคาม เหยื่อจนกลายเป็นหมัน ซึ่งการละเมิดทางเพศในจังหวัดชายแดนใต้
มีการกระท�า เช่นการเปลือยกาย การกระท�ารุนแรงกับอวัยวะเพศ การใช้ไฟ
ฟ้าช๊อตที่อวัยวะเพศ เป็นต้น
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DJ.03.2014, ผู้ให้สมัภาณ์ ชายอาย ุ33ปี เหตเุกดิเมือ่วันท่ี 30 มนีาคม 
2550 

“เจ้าหน้าทีบ่อกว่ามกีารซกัทอดมาว่าผมท�าความผดิ แล้วให้ผม
เปลือยกาย แล้วมีเจ้าหน้าท่ีอีกชุดเข้ามาอีก เอาเอกสารเปล่า 
มีวงเล็บเซ็นชื่อ ผมก็ไม่เซ็นเพราะเห็นว่าแปลก เจ้าหน้าที่ก็เลย
โกรธ กเ็ลยตกีบัฆ้อนหวัยางตามข้อต่างๆ ช่วงล�าตัว จุม่ศรีษะใน
คุลเลอร์น�้าหลายครั้ง คลุมถุงด�าท่ีศรีษะ ให้ เปลือยกายแล้ว
คลานพร้อมให้ส่งเสียงเหมือนเสียงร้องชองวัว ดีดยางที่อวัยวะ
เพศ ตบบ้องหูจนอื้อ ผมก็เลยเซ็น” 

DJ.05.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 34 ปี เหตุเกิดเมื่อวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2556 

“เจ้าหน้าที่จับมือผมมือไว้ข้างหลังหลังและใส่กุญแจมือ เตะด้วยเท้าที่
สวมใส่รองเท้าคอมแบคทีด้่านหน้า เตะ ถาม เหยยีบทีข้่อมอื เอาปากปืนแหย่
ใส่ในปาก 3-4 ครั้ง จนผมรู้สึกเจ็บ เหนื่อยจนชา ถอดรองเท้าและเอาเท้า 
มารูดหน้า 1 ครั้ง ให้ถอดเสื้อ เปลือย มือมัดด้วยเชือกให้ลุก-นั่ง 40-50 ครั้ง 
เอาพลาสติกสีด�าคลุมศีรษะ 4-6 ครั้ง จนหายใจไม่ออกตั้งแต่เวลา 24.00 น.-
01.00 น. ขู่ให้รับสารภาพ เมื่อไม่สารภาพ เตะด้วยรองเท้าบูท “มึงบอกมา” 
ถ้ามึงไม่พูดก็จะโดนอีก เจ้าหน้าที่ซักถาม 1 คน และมีเจ้าหน้าที่ล้อมรอบตัว
ผมอีก 4 คน” 

DJ.11.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 25ปี เหตุเกิดเม่ือวันท่ี 29 
พฤษภาคม 2552 

“เจ้าหน้าที่ เอาข้าวมาให้ ไม่ให้ทานแต่ เทข้าวลงในโถส้วม  
มีเจ้าหน้าที่สอบสวน 4 คน ไม่ได้ให้อาหาร ดื่มน�้าในห้องน�้า  
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ไม่ได้ให้ข้าวให้โรตี กับน�้า ไม่ให้เจอคนอื่น เปิดไฟตลอดเวลา 
นอนไม่หลับถูกรบกวนตลอดเวลา ถ้านอนหลับก็จะปลุกให้ตื่น 
ไม่รูเ้วลา ว่าสว่างหรอืมดื ไม่รูเ้วลาจะละหมาด ให้อยูใ่นห้องแอร์ 
และเจ้าหน้าที่เอาเสื้อผ้าไปหมด ไม่มีเหลือ ละหมาดโดยไม่ใส่
เสือ้ผ้า และหนาวมาก มอืชา ไม่รูส้กึตวัหลายครัง้ เพราะอากาศ
หนาวมาก ห้องทึบ ไม่มช่ีองว่าง หายใจไม่ออก ขาดอากาศหายใจ 
หน้าอกหายใจไม่ออก จุกที่ลิ้นปี่” 

H.12.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 41 ปี เหตุเกิดเมื่อปี 2550 

“เจ้าหน้าท่ีพาผมไปยงัห้องสอบสวนและได้ท�าการเริม่สอบสวน
ตัง้แต่เวลา 21.00 น.–ถึงเวลา 05.00 น. ในการท�าการสอบสวน
มีเจ้าหน้าที่ 3 คนซึ่งได้ผลัดกันถาม การสอบสวนนั้นเจ้าหน้าที่
ได้น�าตวัไปสอบสวนในห้องท่ีมอุีณหภูมติ�า่โดยสัง่ให้ผมปลอืยกาย
และให้ยนืขาเดยีว และใช้ค�าพดูทีไ่ม่เหมาะสมกระทบจิตใจและ
ดูหมิ่นศาสนา ได้ใช้นิ้วจิ้มตรงที่หน้าอกและได้เอาที่เขี่ยบุหรี ่
ท�าท่าจะปาใส่หน้า การสอบสวนในลกัษณะแบบนีเ้ป็นเวลา 7 วนั” 

DJ.07.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 28 ปี เหตุเกิดเมื่อวันท่ี 11 
มกราคม 2558 

“วันที่ 4 ของการควบคุมตัวผมโดนช็อตไฟ 1 ครั้ง ปิดตาอยู่ 
ก็รู้สึกเจ็บที่ลูกอัณฑะไม่รู้เขาท�ายังไงเพราะมองไม่เห็น จับ ดึง 
บีบ อวัยวะเพศ ไม่มีความรู้สึกทางเพศ (ตอนนี้ก็ยังหดตัวอยู่) 
โดนให้เปลอืยกายในห้องเยน็ ต่อหน้าเจ้าหน้าทีท่หารหญงิ และ
โดนเจ้าหน้าที่ทหารหญิงเอาหน้าอกมาแนบที่หน้า โดนซ้อมมา
หลายวนัก็เลยอาเจียน ฉี ่อุจจาระเป็นเลอืด อกช�า้ บวมและแดง 
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เจ้าหน้าที่พาไปโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาลพอผมจะให้หมอดู
แผล เจ้าหน้าท่ีก็ให้ออกลงไป หมอให้ยาพาราเซตามอล และ
ฉีดยา 1 เข็ม สลบไป 1 วัน ไม่รู้สึกตัว ยอมรับสารภาพในวันที่ 
4 เพราะไม่ไหวโดนช๊อตไฟ” (กรณีนี้อธิบายในเรื่องการทรมาน
โดยการช๊อตไฟฟ้าด้วย)

DJ.11.2015 ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 26 ปี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2558 

“ระหว่างการซักถามเจ้าหน้าที่ได้ท�าร้ายร่างกาย โดยใช้มือตบ
ศรีษะ ใช้ฝ่ามอืฟันลูกกระเดอืกทีล่�าคอ จบัถอดเสือ้ผ้า ประมาณ 
4-5 ชัว่โมง ใช้เส้นยางดดีลกูอณัฑะ ใช้มอืเคาะปากบน เจ้าหน้าที่
ทหารเข้ามาเตะบริเวณซี่โคร่ง ต่อยบริเวณใบหน้า ถีบบริเวณ
หน้าอก เจ้าหน้าที่จับมือผมมัดผูกติดกับเก้าอี้ จับถอดเสื้อคลุม
ใบหน้าแล้วเอาน�า้กรอกปาก เปิดพดัลมให้เยน็ ถอดเส้ือออกทาง
ศีรษะ แล้วคลมุถงุพลาสตกิครอบศรีษะจนสลบ พอฟ้ืนจากการ
สลบ ผมดิน้จนกญุแจมอืขาด เจ้าหน้าทีใ่ส่กญุแจมอืใหม่ ผมหาย
ไม่ใจไม่ออก” (กรณนีีอ้ธบิายในรปูแบบการทรมานทีม่กีารท�าให้
ขาดอากาศหายใจ)

DJ.14.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 32 ปี 

“เดือนเมษายน 2558 ผมถูกเชิญตัวไปที่ ฉก. 22 ซึ่งไปกับน้อง
สาว เวลา 09.00 น. ไปถึงให้กรอกประวัติทั้งครอบครัว จนถึง
เวลา 18.00 น. พาไปที่อิงคยุทธบริหารเวลา 19.00 น วันที่ 4 
ของการซกัถาม มเีจ้าหน้าท่ีจ�านวน 6 คน มาล้อม ขูใ่ห้รบัสารภาพ  
รู้จักเพื่อนที่ก่อเหตุ เพราะเขาถูกเพื่อนซัดทอดว่าเป็นคนให้ปืน
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กับเขา ไม่สารภาพ ให้ถอดเสื้อ พอไม่ตอบให้ถอดกางเกง พอ 
ไม่ตอบให้ลุกนั่ง 10 ครั้ง สักพักให้ใส่เสื้อ ให้ใส่กางเกง ให้นั่ง 
บนเก้าอี้” 

H.02.2015, ผูใ้ห้สมัภาษณ์ ชายอาย ุ29 ปี เหตเุกดิเม่ือวนัที ่14 ตลุาคม 
2557 

“ผมถูก ชกต่อย เตะ ตบ หน้าอก ท้อง บนหัว 15 ครั้ง ภายใน
หนึ่งชั่วโมงขณะที่ก�าลังอยู่ในท่านอนจนมีรอยฟกช�้า และท�าให้
หมดสติ ชา อ่อนแรง มีการบังคับให้อยู่ในท่านั่งอยู่ในเก้าอี้หรือ
นั่งอยู่ใต้เก้าอี้ 2-3 ครั้งเป็นเวลา 2-3 นาที ท�าให้เหมื่อยแขนขา
และชาอยูต่ลอด อยูใ่นทีอ่ากาศหนาว 1 คร้ังเป็นเวลา 4 ชัว่โมง
จนมีอาการเจ็บหน้าอก และใช้ใช้ปืนสอดเข้าปาก 1-2 คร้ัง 
เป็นเวลา 2-3 นาที ตอนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ท�าให้เป็นแผลในปาก
และปากจะกนิอะไรไม่ได้ตอนแรกจบักมุ ถกู ถอดเสือ้ผ้า บงัคบั
ให้เปลือย 1 ครั้งเป็นเวลา 4 ชั่วโมง ขณะยืนและนั่งบนเก้าอี้ 
การสอบสวนเพื่อให้รับสารภาพเรื่องการเผาโรงเรียน” (กรณีนี้
อธบิายในรปูแบบการทรมานแบบการบงัคบัให้ท�าท่าทางต่างๆ
ด้วย)

H.03.2015, ผูใ้ห้สมัภาษณ์ ชายอาย ุ39 ปี เหตเุกดิเม่ือวนัที ่20 ตลุาคม 
2557 

“ในระยะเวลาประมาณ 5 วนัทีผ่มอยูที่น่ีผ่มจะถกูตบตทีีใ่บหน้า
เกือบทกุวนัเม่ือผมตอบปฎิเสธเกีย่วกบัเร่ืองนัน้. ซึง่ตลอดระยะ
เวลาที่ผมถูกควบคุมตัวที่ค่ายอิงธยุทธบริหาร (บ่อทอง) แห่งนี้
ผมจะโดนท�าร้ายร่างการสารพดั เช่น บางวนัทางเจ้าหน้าทีท่หาร
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ทีน่ีก้จ็ะให้ผมแก้ผ้าและให้อยูใ่นห้องขังนี ้และให้ผมลกุนัง่จนกว่า
ผมจะหมดแรง ถกูควบคมุตวัทัง้หมด 26 วนั และได้ถกูตบใบหน้า 
ทีจ่มกูและหน้าอก ในห้องแอร์ระยะเวลา 23 วนัจนรู้สกึ เน่าทัง้
ตัว สั่นทั้งตัว ถอดเสื้อผ้า บังคับให้เปลือย บีบอวัยวะเพศ อย่าง
แรง 5 นาทีและถูกใช้ค�าพูดว่าพวกมึงโง่ โดนหลอก ขู่ว่าจะ 
ฆ่าท้ิง” (กรณีนี้อธิบายในรูปแบบการทรมานแบบการบังคับ 
ให้ท�าท่าทางต่างๆด้วย)

H.04.2015, ผูใ้ห้สมัภาษณ์ ชายอาย ุ42 ปี เหตเุกดิเม่ือวนัที ่17 ตลุาคม 
2557 

“เจ้าหน้าที่ไม่ให้เยี่ยม ไม่ให้พบตัว เจ้าหน้าที่อ้างว่า นายไม่ให้
พบ “เพราะเจ้าหน้าที่ก�าลังสอบสวนอยู่” วันแรกที่ถูกควบคุม
ตัว ทางครอบครัวได้ไปเยี่ยม ก็ได้เจอกันแค่ 2 นาที ซึ่งช่วง 
ที่ได้พบลูกชายนั้น เจ้าหน้าที่ได้ประชิดตัว โดยเจ้าหน้าที่ได้ตั้ง
เครื่องอัดเสียง ผมถูกควบคุมตัว เป็นเวลา 35 วัน ในระหว่าง
การซักถาม ได้ถูกตีด้วยเก้าอี้ ท�าให้เก้าอี้หักเป็นเวลา 1 วัน 1 
คืน ให้นั่งบนเก้าอี้ ยืนนานๆ ถูกมัดมือไว้ที่บริเวณด้านหลังของ
ร่างกายถูกบังคับให้ ถอดเสื้อผ้า บังคับให้เปลือย 1 วันเอาหัว
ก้มพื้น รู้สึกเจ็บที่อวัยวะเพศ”  

• การบังคับให้ท�าท่าต่างๆ Stress positions

การบังคับให้ท�าท่าทางต่างๆ เป็นการบังคับให้ผู้ท่ีถูกควบคุมตัวได้รับ
ความเจ็บปวดทางร่างกายในต�าแหน่งต่างๆ เช่นการบังคับให้ยืน ให้นั่งใน
ท่าทางที่ไม่สะดวกหรือร่างกายถูกแขวนเป็นเวลานาน การถูกบังคับให้ท�าท่า
ทางต่างๆ ส่งผลระยะยาวหรือความเสียหายรุนแรงรวมไปถึงเส้นประสาท  
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ข้อต่อ ระบบไหลเวียนเสียหาย และ กล้ามเน้ือและข้อต่อและความรูส้กึอปัยศ
อดสมูพีลงัมากพอทีจ่ะท�าให้เกิดความรู้สกึอยากออกจากการควบคมุ การบงัคบั 
ให้ท�าท่าทางต่างๆ หมายถึงการท�าให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดหรือถูกลงโทษ 
เช่นการให้เขย่ามือเหนอืศรีษะซึง่จะท�าให้จติใจของเหยือ่เกดิความรูสึ้กต่อต้าน 
ต�าหนิตัวเอง ในการไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งนั้นๆ 

DJ.10.2014, ผู้ถูกสัมภาษณ์ เป็นชายอายุ 30 ปี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 
เมษายน 2557 มีการซักถามและสอบสวน เวลาประมาณ 24.00 น. และ 
พาไปที่พัก วันที่ 2 กลางคืนสอบสวนต่อเวลา20.30 น.-22.30 น. อยู่ในกฏ
อัยการศึกครบ 7 วัน หลังจากนั้นพาไปที่อีกที่หนึ่งในศูนย์ของค่ายอิงคยุทธ 
เป็นช่วงของพรก.ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่มีการบีบที่ไหล่ ข่มขู่ไว้ก่อน มึงต้องบอก
ข้อมูลให้หมด มีการท�าร้ายร่างกาย ตบหน้า ปากแตก ถีบขาอ่อน 2 ครั้ง  
ให้ซิทอัพ 50-100 ครั้ง ลุกนั่ง 200-300 ครั้ง เดิน วิ่งบนถนนคอนกรีตตอน
เท่ียงด้วยเท้าเปล่าตอนกลางวนัจนฝ่าเท้าพองเพราะโดนความร้อนของพืน้อฐิ 
มีการสอบสวนช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่ เวลา 20.30 น.-22.30 น. ถูกท�าร้าย
ร่างกายต่อเนื่องกันเป็นเวลา 1 อาทิตย์

H.12.2014, ผู้ถูกสัมภาษณ์ ชายอายุ 41ปี เหตุเกิดเมื่อปี 2550 

“การสอบสวนนั้นเจ้าหน้าท่ีได้น�าตัวไปสอบสวนในห้องที่มี
อุณหภูมิต�่าโดยสั่งให้ผม เปลือยกายและให้ยืนขาเดียว และใช้
ค�าพูดที่ไม่เหมาะสมกระทบจิตใจและดูหมิ่นศาสนา ได้ใช้นิ้ว 
จิ้มตรงที่หน้าอกและได้เอาที่เขี้ยบุหรี่ท�าท่าจะปาใส่หน้า  
การสอบสวนในลักษณะแบบนี้เป็นเวลา 7 วัน” 

H.02.2015 ผูถ้กูสมัภาษณ์ ชายอาย ุ29 ปี เหตุเกดิ เมือ่วนัที ่14 ตลุาคม 
2557 ถูกชกต่อย เตะ ตบ หน้าอก ท้อง บนหัว 15 ครั้งภายในหนึ่งชั่วโมง 
ขณะที่ก�าลังอยู่ในท่านอนจนมีรอยฟกช�้า และท�าให้หมดสติ ชา อ่อนแรง  
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มกีารบงัคบัให้อยูใ่นท่านัง่อยูใ่นเก้าอีห้รอืนัง่อยูใ่ต้เก้าอี ้2-3 คร้ัง เป็นเวลา 2-3 
นาที ท�าให้เหมื่อยแขนขาและชาอยู่ตลอด อยู่ในที่อากาศหนาว 1 ครั้ง 
เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง จนมอีาการเจบ็หน้าอก และใช้ใช้ปืนสอดเข้าปาก 1-2 ครัง้
เป็นเวลา 2-3 นาที ตอนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ ท�าให้เป็นแผลในปากและปาก 
จะกินอะไรไม่ได้ตอนแรกจับกุม ถูก ถอดเสื้อผ้า บังคับให้เปลือย 1 ครั้ง เป็น
เวลา 4 ชั่วโมง ขณะยืนและนั่งบนเก้าอี้ การสอบสวนเพื่อให้รับสารภาพเรื่อง
การเผาโรงเรียน

H.03.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 39 ปี เหตุเกิด เมื่อเดือนตุลาคม 
2557 

“บางวันทางเจ้าหน้าท่ีทหารที่นี้ก็จะให้ผมแก้ผ้าและให้อยู่ใน
ห้องขังนี้ และให้ผมลุกนั่งจนกว่าผมจะหมดแรง ถูกควบคุมตัว
ทั้งหมด 26 วัน” 

H.04.2015, ผูใ้ห้สมัภาษณ์ ชายอาย ุ42 ปี เหตเุกดิ เม่ือวนัที ่17 เดอืน
ตุลาคม 2557 

“ในระหว่างการซักถาม ผมได้ถูกตีด้วยเก้าอี้ ท�าให้เก้าอี้หัก  
เป็นเวลา 1 วัน 1 คืน และนั่งบนเก้าอี้ ยืนนานๆ ถูกมัดมือไว้ 
ที่บริเวณด้านหลังของร่างกายถูกบังคับให้ถอดเสื้อผ้า บังคับ 
ให้เปลือย 1 วัน เอาหัวก้มไปที่พื้นรู้สึกเจ็บที่อวัยวะเพศ” 

• การบังคับให้ดื่มน�้าในปริมาณที่มาก

เป็นรปูแบบหนึง่ของการทรมานโดยการบังคบัให้เหยือ่ดืม่น�า้ในปรมิาณ
ที่มากในระยะเวลาอันสั้น เป็นผลให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหารหรือท้องเกิด
อาการป่องพอง ภาวะน�า้ในร่างกายมากผดิปกตจินเกดิเป็นพิษและอาจท�าให้
เสียชีวิตได้ 
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DJ.11.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 26 ปี เหตุเกิด เมื่อวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2558 

“เจ้าหน้าที่จับผมมัดมือผูกติดกับเก้าอี้ จับถอดเสื้อคลุมใบหน้า
แล้วเอาน�า้กรอกปาก เปิดพดัลมให้เยน็ ถอดเส้ือออกทางศรีษะ 
แล้วคลมุถงุพลาสตกิครอบศรีษะจนสลบ พอผมฟ้ืนจากการสลบ 
ผมด้ินจนกุญแจมือขาด เจ้าหน้าที่ใส่กุญแจมือใหม่ ผมหายใจ
ไม่ออก เจ้าหน้าท่ีกรอกน�้าใส่ปากข้าพเจ้าจนส�าลัก สักพัก 
ผมบอกกับเจ้าหน้าท่ีว่าจะยอมให้ข้อมูลแล้ว เจ้าหน้าที่ให้ผม 
ดืม่น�า้ 2 ขวด เวลาประมาณ 05.00 นาฬิกา ผมได้นอนประมาณ 
2-3 ชั่วโมง วันต่อมามีเจ้าหน้าที่ประมาณ 4-5 คน มีลักษณะ
อาการมึนเมา เอาน�า้ดืม่ขวดมาไว้ตรงหน้าข้าพเจ้า จับให้ผมนัง่
บนเก้าอี้ ใส่กุญแจมือไขว้หลัง นั่งแช่น�้าแข็ง 2 กระสอบ 
ถงึประมาณเข่า เปิดพดัลม เอาเส้ือคลมุปิดหน้าผมแล้วกรอกน�า้
ใส่ปาก ผมรู้สึกว่ารสชาติของน�้าแปลกๆ แต่ไม่แน่ใจว่าเป็น 
น�้าอะไร” (กรณีนี้บรรยายในเรื่องการท�าให้สูญเสียประสาท
สัมผัสด้วย)

H.05.2015, ผูใ้ห้สมัภาษณ์ ชายอาย ุ36 ปี เหตุเกดิเมือ่วนัที ่22 มนีาคม 
2558

“หลังจากเวลา 22.00 น. เจ้าหน้าที่ก็ท�าการซ้อมผมเลยโดย 
ไม่ได้ซักถามอะไรเลย และโดยทางเจ้าหน้าที่ซ้อมโดยวิธีการ 
ให้นอนหงายและใช้มือมาตีที่คออย่างแรง. จากนั้นก็ครอบน�้า
เข้าปากและจับตัวหมุนอยู่หลายรอบ จนถึงเวลาตี 02.30 น. 
ข้าพเจ้าก็สลบและดึงมานั่งที่เก้าอี้และขู่ว่าจะท�าอีกหลาย  
10 เท่าหากยังปฎิเสธ” 
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4.3 การปฏิบัติที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมต่างๆ 

วิธีการการปฏิบัติที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย�่ายีศักดิ์ศรี บางวิธีการ
อาจดเูป็นเรือ่งปกต ิธรรมดา แต่เม่ือประกอบกบัการถกูบงัคับ การควบคมุตวั 
สถานที ่จ�านวนครัง้ และ ประกอบกับการถูกกระท�าหลายๆ ครัง้เป็นเวลานาน
การปฏิบัตินั้นได้ก่อให้เกิดความเจ็บปวดทางจิตใจอย่างร้ายแรงหรือลดทอน
คณุค่า ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ จงึเป็นกระบวนการทรมานอย่างหนึง่และอาจ
มผีลร้ายแรงกว่าการทรมานทีก่่อให้เกดิความเจบ็ปวดทางร่างกาย ซ่ึงมหีลาก
หลายวิธีทั้งการให้ส่งเสียงร้องเหมือนสัตว์ ดีดหู เคาะหัว ดูถูกศาสนา ให้ดื่ม
น�า้สกปรก การกระท�าดหูมิน่ต่างๆ การเอาปลายปืนเข้าไปในปาก การประจาน 
และการท�าร้ายบุคคลในครอบครัวต่อหน้าเหยื่อ ดังกรณีที่เกิดขึ้นกับเหยื่อ

§	DJ.03.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 33 ปี “เปลือยกายคลาน
พร้อมส่งเสียงเหมือนวัว ดีดยางที่อวัยวะเพศ “

§	DJ.05.2014, ผูใ้ห้สมัภาษณ์ ชายอาย ุ34 ปี “เจ้าหน้าที ่ถอดรองเท้า
และเอาเท้ามารูดหน้า 1 ครั้ง ให้ลุก-นั่ง 40-50 ครั้ง” 

§	DJ.07.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 29 ปี “ผมถูกปิดตาสองข้าง
ทหารพราน เอาปืนจ่อในปาก อยู่ในห้องเย็น แช่แอร์ ตั้งแต่ 11 โมงเช้า
จนถึงเที่ยงคืน น�้าไม่มีละหมาดไม่ได้ ห้องก็แคบ ถูกแช่เย็น 5 วัน ไม่ได้
ละหมาด 5 เวลา ตามหลักปฏิบัติทางศาสนา” 

§	DJ.09.2014,ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 32 ปี “เมื่อขอละหมาดก็ไม่
ให้ละหมาด มีการตบหน้าด้วยมือ เคาะท่ีศีรษะ ดดีห ู10 กว่าครัง้ รูส้กึร่างกาย
เหนือ่ย เมือ่ย อ่อนล้าไปหมด ขู่ว่าถ้าไม่สารภาพ ขู่ว่าคนในครอบครวัไม่สามารถ
ออกได้ ขู่ว่า “มึงตายแน่นอน” 
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§	DJ.11.2014,ผูใ้ห้สมัภาษณ์ ชายอาย ุ25 ปี “เมือ่เจ้าหน้าทีเ่อาข้าว
มาให้ แต่ไม่ให้ทาน เทข้าวลงในโถส้วม กดด้วยเล็บที่บริเวณล�าตัว ห 
ลายครั้ง มีรอยนิ้ว 2 นิ้ว” 

§	DJ.15.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 27 ปี “เจ้าหน้าที่พาไปขึ้น
รถ และเวยีนรอบในตลาดนดั ซึง่มคีนเยอะมาก และหยดุรถให้ประชาชนดูผม 
ทกุคนืทีอ่ยูพ่กัทีพ่กั จะมเีสยีงรบกวนตลอดคนื เอาไม้ขดูตรงบรเิวณผนงัห้อง 
เอาสุนัขเห่าหน้าห้องทุกคืน” 

§	H.05.2014, ผูใ้ห้สมัภาษณ์ ชายอาย ุ29 ปี “เจ้าหน้าทีไ่ด้ใช้สายรัด
ข้อมือพลาสติกรัดข้อมือทั้งสองข้างไขว้หลังจัดผมให้นอนหงายพร้อม ใช้เท้า
เหยยีบล�าตวัผมแช่ไว้จากนัน้จึงใช้ปลายปากกระบอกปืนเอม็ 16 ยัดเข้าไป
ในปากและกระแทกอย่างแรงจนฟันกรามด้านล่างของผมแตก ปลาย
กระบอกปืนถกูยดัเข้าไปจนเลยลิน้ไก่จนท�าให้ล�าคออกัเสบจนผมไม่สามารถ
กลืนน�้าลายได้เพราะเจ็บปวดมาก” 

§	DJ.10.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 26 ปี “พอถึง ฉก.30  
เจ้าหน้าที่ก็ตัดสายรัดข้อมือเปลี่ยนมาใส่กุญแจมือแทน แล้วก็เช็คร่างกายกับ
หมอ ตอนนั้นก็บอกว่ามีอาการหูอื้อ เจ็บ ปวดตามตัว คอและแก้มบวมทั้ง  
2 ข้าง และมีรอยช�้า จ�้า จากสายรัดข้อมือ หมอเห็นรอยช�้าก็บอกว่าไม่มีอะไร 
ลงบันทึกที่เคยมีมาก่อน (แผลเป็นท่ีข้อศอกขวาจากการล้มรถจักรยานยนต์) 
ไม่ได้ให้ยาอะไร ให้กินน�้าบนโต๊ะก็กิน เวลากินน�้าคุมตัวเองไม่ได้ เพราะเรา
โดนซ้อมจนถงึเทีย่งคนืไม่ได้กนิอะไรจนหวิก็ต้องด่ืมน�าทีใ่ห้อยูไ่ด้ พอหลังจาก
กินน�้าก็เซ็น อยู่ที่ค่ายครบ 7 วัน ก็ มีการเปิดไฟทั้งคืน อยู่คนเดียว อยู่ ศชต. 
28 วัน” 



  71  

§	DJ.11.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 26 ปี “ระหว่างการซักถาม
เจ้าหน้าที่ได้ท�าร้ายร่างกายของข้าพเจ้า โดยใช้มือตบศีรษะ ใช้ฝ่ามือฟันลูก
กระเดอืกทีล่�าคอ จบัถอดเสือ้ผ้า ประมาณ 4-5 ชัว่โมง ใช้เส้นยางดีดลกูอณัฑะ 
ใช้มือเคาะปากบน ต่อมาเวลาประมาณ 14.00 นาฬิกา เจ้าหน้าที่ให้ข้าพเจ้า
ไป ยนืตากแดด ถอดรองเท้ายกแขนขึน้ทัง้สองข้าง และยนืเท้าข้างเดียว หลัง
จากนัน้เจ้าหน้าทีเ่ข้ามาบดิแขนให้ข้าพเจ้ารูส้กึเจบ็ปวด ประมาณ 2-3 ชัว่โมง 
เจ้าหน้าที่จับให้ข้าพเจ้านั่งบนเก้าอี้ ใส่กุญแจมือไขว้หลัง นั่งแช่น�้าแข็ง 2 
กระสอบถึงประมาณเข่า เปิดพัดลม เอาเสื้อคลุมปิดหน้าข้าพเจ้ากรอกน�้าใส่
ปาก จับข้าพเจ้านอนคว�่าหน้า เหยียบบริเวณหน้าอก เหยียบอวัยวะเพศ” 

§	DJ.12.2015,ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 23 ปี “ช่วงสอบถามมีตบหัว 
ตหีลงัด้วยมือ ดดีห ูท�าหลายครัง้ และเอาผ้าพนัคอทีใ่ส่รดัคอจนหายใจไม่ออก 
1 ครั้ง” 

§	DJ.13.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 26 ปี “ตอนที่อยู่บนรถก็ถูก
ตีกับหมวกเหล็ก ที่ท้ายทอย หนึ่งครั้ง และแยกทุกคน และเอาหมวกที่เขาตี
มาครอบทีศ่รีษะเรา และเอามอืมาเคาะทีศ่รีษะเหมือนตีกลอง ใช้ค�าไม่สุภาพ 
มึง กู ไอ้เหี้ย ให้อัลเลาะห์มาช่วยสิ” 

§	H.06.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 44 ปี “ในขณะที่เหตุการณ์
ก�าลงัชลุมนุทางเจ้าหน้าทีไ่ด้ลากตวัลกูชายของข้าพเจ้าออกมานอกบ้าน (ขณะ
นั้นลูกชายอยู่ในบ้าน) และทางเจ้าหน้าท่ีก็ ตบหัว เตะ และถีบลูกชายของ
ข้าพเจ้าหลายครั้งด้วยกัน ซึ่งข้าพเจ้าก็เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดข้ึนกับ
ลกูชาย ระหว่างอยูบ่นรถข้าพเจ้าและเพือ่นอกีคนหนึง่กถ็กูซ้อมด้วยการ เตะ 
ตบหน้า ตบหัวหลายครั้งและก็ข่มขู่ว่าจะฆ่าทิ้งซะ ขณะสอบสวนก็ได้บีบแขน
ของตนและใช้ไม้จิ้มไปที่ท้องของตน ไม้ไม่แหลมคม แต่เจ็บมาก” 
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5. ผลกระทบจากการทรมานำฯ 

5.1 ผลกระทบทางด้านร่างกาย 

ผลกระทบทางด้านร่างกายมักจะไม่ปรากฏหลังจากที่ได้รับการปล่อย
ตัวเมื่อครบก�าหนดการควบคุมตัวครบก�าหนดท่ีมีระยะเวลา 35 วัน ท�าให้
บาดแผล ร่องรอย ที่เกิดจากขึ้นจากการกระท�าทรมานด้วยการทุบตี ต่อย  
แตะ ล้ม หรือหัวแตก ไม่ปรากฏ ให้เห็น จึงไม่สามารถน�าไปเป็นหลักฐาน 
ในการร้องเรียนหรือด�าเนินคดีทางกฎหมายได้อีกท้ังการกระท�าทรมานเป็น 
การกระท�าที่พยายามไม่ให้ปรากฏร่องรอยบาดแผลเกิดขึ้นตามร่างกาย 
แต่กระนั้นก็ตามเหยื่อบางคนก็ปรากฏอาการให้เห็นดังนี้

DJ.02.2014  “ผมมีอาการไอเลือดออกรู้สึกเจ็บ และช�้าเลือด  
ที่ข้อมือเป็นรอยกุญแจมือ” 

DJ.06.2014  “รูส้กึว่าตาพร่ามวั บวม โรคลมชกัก�าเรบิถงึ 4 ครัง้ 
ต่อยที่ปากจนฟันแตกด้านในและเอาด้ามท้ายปืน
ทบุทีต่า ท�าให้ตาพร่ามวั บวม ช�า้เขยีว รูส้กึเจบ็มาก  
ตามองไม่ชัด มีเลือดออกทางจมูก โดนท�าร้าย 
จนสลบ” 

DJ.08.2014 “อาการยังมีอยู่เรื่อยๆ คอเป็นเม็ดใหญ่” 

DJ.10.2014 “ปากแตก ฝ่าเท้าพองเพราะโดนความร้อนของ 
พืน้อฐิท่ีสถานทีท่ีส่อบสวนเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 
ต้องรบัประทานยายาคลายกล้ามเนือ้เพราะร่างกาย
เจ็ดปวดจากการที่เจ้าหน้าที่ให้ท�าลุกนั่ง ซิทอัพ” 
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DJ.11.2014  “มบีาดแผลทีส่ะโพก ทีต่า เลือดไหล รู้สึกเจ็บปวด
ทีน่่อง กดด้วยเลบ็ทีบ่ริเวณล�าตัว หลายคร้ัง มรีอย
นิว้ 2 นิว้ มอืชา ไม่รูส้กึตวัหลายครัง้ เพราะอากาศ
หนาวมาก ห้องทึบ ไม่มช่ีองว่าง หายใจไม่ออก ขาด
อากาศหายใจ หน้าอกหายใจไม่ออก จุกที่ลิ้นปี่” 

DJ.14.2014 “มือท�างานหนักไม่ได้ เพราะรู้สึกเจ็บ ปวดตลอด
เวลา มีอาการเจ็บหน้าอก และได้เข้ารักษาที ่
โรงพยาบาลในเรือนจ�า” 

DJ.15.2014  “ปากแตก รูส้กึเจบ็อกมาก ทบุด้วยสนัปีนบนหน้า
ข้างขวา เลือดไหล” 

H.05.2014 “ล�าคออักเสบจนผมไม่สามารถกลนืน�า้ลายได้เพราะ
เจ็บปวดมาก” 

DJ.07.2015 “ไม่มีความรู้สึกทางเพศ (ตอนนี้อวัยวะเพศก็ยัง 
หดตัวอยู่)” 

H.04.2015 “เจ็บที่อวัยวะเพศ” 

5.2 ผลกระทบทางด้านจิตใจ

ผลกระทบทางด้านจิตใจจากการศึกษาของ Daniel Kramer เร่ือง  
THE EFFECTS OF PSYCHOLOGICAL TORTURE 2010 ศาสตราจารย์ 
Almerindo Ojeda อธิบายว่า ผลกระทบทางด้านจิตใจจากการถูกทรมาน
ทัง้ทางร่างกายและจติใจส่งผลต่ออาการบาดเจบ็ทางด้านจิตใจ คอื โรคภาวะ
วิตกกังวล (Anxiety) โรคซึมเศร้า (Depression) และอาการบาดเจ็บอย่าง
ร้ายแรงหลงัประสบเหตกุารณ์หรอื PTSD (Post traumatic stress disorder) 
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และทีส่�าคัญคือ สมองไม่สามารถมภีาวะเหมอืนเดมิได้อกีแล้ว ทัง้นีก้ารเยยีวยา 
รักษา ทางด้านจิตใจ Dr. LAIFUNGBAM DEBRBA ROY, ประธานองค์กร 
CORE และผูอ้�านวยการ H2H สมาชิกองค์กร International Rehabilitation 
Council for Torture Victims ได้กล่าวในการอบรมการดูแลเยียวยาเหยื่อ
จากการถูกทรมานเมื่อวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2558 ว่า การเยียวยารักษา
ทางด้านจิตใจไม่สามารถท�าให้เหยื่อมีความรู้สึกกลับคืนมาเหมือนเดิมได้แต่
ท�าให้เขามคีวามสขุและใช้ชวีติในปัจจุบันและอนาคตกบัครอบครวัและสงัคม
ได้อย่างไร เหยือ่จาการถกูทรมานฯ ในจงัหวดัชายแดนใต้กไ็ม่แตกต่างไปจาก
เหยือ่ทีถ่กูทรมานท่ัวโลก จากรายงานพบว่าอาการทีพ่บโดยส่วนใหญ่มอีาการ
ดังนี้

5.3 ผลกระทบต่อบุคคล

เหยือ่มอีาการฝันร้าย หลอน นกึถงึเหตกุารณ์ทีเ่คยเกดิขึน้ เครียด กงัวล
ตลอดเวลา เจบ็ใจ ซมึเศร้า อยากอยูค่นเดยีวไม่อยากพบใคร ท้อแท้ ไม่มีความ
หวังในอนาคต มีความกังวลตลอดเวลาว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ�้าอีก สมาธิสั้น 
หรือไม่มีสมาธิ 

DJ.01.2014  “เครียด กังวล ท�าไมถึงจับซ�้าๆ ในขณะที่เราไม่ได้
ท�า รู้สึกเจ็บใจ รู้สึกแค้น ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากรัฐ ความคิด ความรู้สึก ยากท่ีจะท�าให้หาย  
แต่ก็ต้องอดทนเท่าที่ท�าได้ 

DJ.04.2014  “รู้สึกเครียด มีอาการซึม ไม่อยากพูดคุยกับใคร  
นั่งคิด เหม่อคนเดียว ไม่อยากเจอใคร อยากอยู่ 
คนเดียว” 

H.01.2014  “ในตอนแรกๆ ที่ถูกจับตัวมีความกังวลเป็นอย่าง
มากโดยเฉพาะเป็นห่วงลูกเมียและคนอื่นๆ ใน
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ครอบครัวท่ีบ้านลูกเมียจะกินจะอยู่อย่างไรในเม่ือ
เราที่เป็นเสาหลักของครอบครัวถูกจับไม่สามารถ
ปกป้องคุ้มครองพวกเขาได้ในระหว่างที่ถูกซ้อม
ทรมานตนมีความท ้อแท ้หมดก� าลั ง ใจ กับ
กระบวนการสอบสวนที่ใช้ความรุนแรงท�าเหมือน
กับตนไม่ใช่คนเขาท�าร้ายย่ิงกว่าสัตว์บางครั้งก็คิด
อยากแก้แค้นอยากท�าเขากลับเหมือนกับที่เขาท�า
กับตนแต่ก็เป็นความคิดชั่ววูบเท่านั้นในบางทีมี
อาการใจสัน่นอนไม่หลบัแต่พอนานๆ ไปกเ็ริม่ปลง
ในเรื่องที่เขาท�าร้ายเราแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
สมควรปล่อยละเลยให้เจ้าหน้าที่ท�าแบบนี้ต่อไป
ควรมกีารเอาผดิกบัเจ้าหน้าทีท่ีม่กีารซ้อมทรมาน” 

DJ.10.2015 “ขณะถูกจับกุมรู้สึกโกรธ เจ็บใจ หากว่ามีอุปกรณ์
หรือสามารถท�าอะไรได้ก็ท�าไปแล้ว เพราะเจ็บไป
หมด เหมอืนว่าเราไม่ใช่คน มนัรูส้กึสดุท้ายของชวีติ 
คิดว่าสู้เพื่อให้รอด แต่ก็ท�าไม่ได้ พอถูกปล่อยตัว
ออกมาก็รู้สึกระแวง ต้องระมัดระวังตัวเองตลอด 
กงัวล พะวงหน้าหลงัตลอด ถ้าขบัรถเห็นเจ้าหน้าที่
ก็จะรู้สึกกลัว เจ็บใจ พยายามหลีกเลี่ยงไม่เจอ 
เจ้าหน้าที่ให้ได้มากที่สุด

5.4 ผลกระทบต่อครอบครัว

อยากอยู่คนเดียว รู้สึกโดดเดี่ยวไม่อยากพบใคร กลัว และกลัวว่า
ครอบครัวจะไม่ปลอดภัย หรือจะท�าให้ครอบครัวต้องล�าบากอีก ผลกระทบ
ทางด้านจติใจจะส่งผลต่อการใช้ชวิีตในครอบครวัทัง้ต่อภรรยา และลูก เพราะ
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เหยือ่มีอาการหงุดหงิดง่าย โกรธง่ายเมือ่มสีิง่เร้าหรอืสิง่กระตุน้ และอาจน�าไป
สูก่ารใช้ความรนุแรงภายในครอบครวั และหากภรรยาไม่เข้าใจอาการของสามี 
ก็อาจท�าให้เกิดปัญหาหย่าร้างได้ในที่สุดก็จะเกิดผลกระทบต่อเด็ก

DJ.07.2014 “ความรู้สึกตอนนั้นโกรธ แค้น ร้อน เพราะเรา 
ไม่ได้ท�า เหมือนเป็นแพะ กังวลกับครอบครัว พ่อ 
แม่ ลูก เมีย จะอยู่ยังไงเพราะไม่มีเราอยู่ด้วย รู้สึก
แค้นเพราะไม่ได้ท�า หากท�าจะไม่โกรธเลย ญาติก็
รู้สึกเหมือนกัน “

DJ.13.2015  “เจบ็ใจเพราะเราไม่ได้ท�าอะไร ไม่มีความยติุธรรม 
ถ้ามีความยุติธรรมหายไปไหน เอาเรายัดคุก เมื่อ
เราติดคุกสังคมก็มองว่าเราเป็นขี้คุกมาก่อนถูกตี
ตราว่าเป็นคนไม่ดี อย่างไรซะเจ้าหน้าที่/คนทั่วไป
กม็องเราไม่ด ีเรากต้็องท�างานของเราไป กพ็ยายาม
ไม่ให้เขาดูเราผิดๆ โดยการท�างานใช้ชีวิตปกติ เรา
ไม่เคยโดนใครถบี วนัหนึง่เรามาโดนแบบนีก้เ็จ็บใจ” 

5.5 ผลกระทบทางด้านสังคมและความมั่นคง 

หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าผลกระทบจากการทรมานจะส่งผลต่อ
โครงสร้างของประเทศได้อย่างไร และหลายคนอาจจะคาดไม่ถงึ แต่การทีเ่หยือ่
ถูกกระท�าทรมานโดยเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งในความหมายของประชาชนทั่วไป 
เจ้าหน้าท่ีรัฐคือตัวแทนของรัฐบาลและประเทศ เพราะเมื่อเหยื่อถูกกระท�า
และเกิดความรู้สึกโกรธ ต้องการแก้แค้นการกระท�าของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งส่ง
ผลให้เกิดความรู้สึกเป็นลบต่อเจ้าหน้าที่ และเป็นการท�าลายความเชื่อมั่น
โครงสร้างของรฐัทัง้ความรูส้กึการยอมรบัการปกครอง ความไม่เชือ่มัน่ในระบบ
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กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ท้ายที่สุดอาจถูกชักจูงให้เข้าร่วมในการต่อสู้
หรือใช้ความรุนแรง

DJ.08.2014 “กลัวสังคมไม่ยอมรับและไม่เข้าใจ” 

H.04.2014 “รู้สึกเจ็บปวดมากการของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้ รู้สึก
อยากแก้แค้นกบัเจ้าหน้าทีก่ระท�ามารูส้กึไม่ไว้วางใจ 
กบัเจ้าหน้าทีท่ีม่าปฏบัิตงิานในพืน้ที ่รูส้กึไม่ปลอดภัย 
กับชีวิตและทรัพย์สิน รู ้สึกไม่มีความหมายที ่
เจ้าหน้าที่มาดูแลประชาชนในพื้นที่” 

DJ.05.2014  “ตอนนี้ยังมีความรู้สึกเจ็บใจ แค้น ท�าไมถึงท�ากับ
เราอย่างนี้” 

H.02.2014 “รูส้กึโกรธแค้นเจ้าหน้าทีท่ีท่�ากบัตนอย่างเจบ็ปวด
ท�าให้เสียความรูส้กึ เจ้าหน้าทีท่�าเหมอืนกบัตนเป็น
แค่เพียงสิ่งของที่ไม่มีความรู้สึกทั้งๆ ที่ตนไม่เคย
ท�าร้ายผูอ้ืน่ รูส้กึเสยีเปรยีบในการเกดิเป็นคนมลายู
ปัตตานท่ีีถูกย�า่ยศีกัดิศ์รมีาโดยตลอด แม้แต่ตอนนี้
ความแค้นกย็งัคงฝังแน่นในใจ ตนจดจ�าการกระท�า
ท่ีเจ ้าหน้าท่ีกระท�าเกือบทุกขั้นตอนและภาพ 
เหล่านั้นยังหลอนตนเองมาโดยตลอด” 

H.06.2014  “รูส้กึแค้นกบัเจ้าหน้าทีเ่ราไม่ได้ท�าอะไรผดิเป็นแค่
ผูต้้องสงสยั และรูส้กึมคีวามหวาดระแวงและหวาด
กลวัต่อเจ้าหน้าที ่รูส้กึไม่ไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที ่รู้สึก
ว่าถ้าเป็นไปได้อยากฟ้องกลับต่อกับเจ้าหน้าที ่
ท่ีท�าร้ายร่างกายเรา เราไม่ได้ท�าผดิอะไรเลย ถ้าเรา
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ผิดจริงเราไม่ได้อยู่ท่ีบ้านแล้วหนีออกจากบ้านเลย
หรือหนีไปข้ึนภูเขาจับอาวุธสงครามตอบโต้กับ 
เจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนไปเลย” 

H.11.2014 “รูส้กึโกรธแค้นมากๆ รูส้กึหวาดระแวงต่อเจ้าหน้าท่ี 
รู้สึกไม่ไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่อีกเลย” 

H.13.2014 “ในสายตาสังคมหนึ่งมองเราว่าเป็นโจรก่อความ 
ไม่สงบสามจังหวัดชายแดนใต้ ดังนั้นเราจะอยู่ใน
สงัคมได้อย่างไร ความรูสึ้กเจ็บแค้นกบัการกระท�า
ของเจ้าหน้าที่ ที่โหดร้ายขาดมนุษยธรรมกับเรา 
ตอนนี้ก็มีหวาดระแวงบ้างในบางครั้ง ก็คิดถึงเรื่อง
ราวที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นกับตัวเองและเพื่อนๆ” 

H.14.2014  “แค้นต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เสียใจในส่ิงท่ีเกิดข้ึน  
ไม่คดิว่าจะโดนเหมอืนกบัคนอืน่ทัง้ๆ ทีไ่ม่ได้กระท�า
ความผิด” 

DJ.01.2015 “รู้สึกโกรธแค้น อยากต่อสู้ แก้แค้น ผิดหวังกับเจ้า
หน้าทีท่ีไ่ม่ช่วยห้ามปรามตอนทีม่กีารซ้อมทรมาน” 

DJ.15.2015 “รู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก่อนหน้าที่จะ
ถูกจบักมุตนเองให้ความร่วมมอืกบัเจ้าหน้าทีม่าโดย
ตลอดขาดความเช่ือมัน่ต่อเจ้าหน้าทีใ่นกระบวนการ
ยุติธรรม ในอนาคตอาจไม่ให้ความร่วมมือกับ 
เจ้าหน้าที่อีก” 

โดยสรปุผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการทรมานไม่เพยีงแต่จะเกดิขึน้ต่อทาง
ร่างกาย จิตใจของเหยื่อท่ีถูกทรมานแต่ยังส่งผลไปยังหน่วยต่างๆ ของสังคม
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ตั้งแต่ครอบครัว ญาติ สังคม จนกระทั่งความมั่นคงของรัฐ เพียงแต่เรา 
มองข้ามเพราะเข้าใจไปเองว่าการทรมานกระท�าต่อบคุคลเพียงคนเดียว และ 
กระท�ากับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งเป็น
เรือ่งทีค่วรเปลีย่นแปลงความคิดนีเ้พือ่สร้างรากฐานของความมัน่คงปลอดภยั
ของประเทศผ่านความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน

6. การด�เนำินำการต่อผู้ที่กระท�ทรมานำฯ

6.1 กระบวนการยุติธรรม: กรณีการทรมาน 

ตัง้แต่มข้ีอร้องเรยีนเรือ่งการทรมานในกรณเีหตคุวามไม่สงบในจงัหวดั
ชายแดนใต้ไม่ปรากฏมผีูท้ีก่ระท�าทรมานได้รบัโทษถึงข้ันต้องถูกคมุขังในเรือน
จ�า แม้แต่กรณีเดียว มีเพียงกรณี ของเด็กชายอาดิล สาแม ซึ่งเมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2553 ศาลทหารจังหวัดปัตตานี มีค�าพิพากษาในคดีหมายเลขด�าที่ 
11 ก./2553 โดยพนักงานอัยการศาลจังหวัดทหารบกปัตตานีเป็นโจทก์ฟ้อง
สบิเอก ขวญัชยั สนีลิ ในข้อหาท�าร้ายร่างกายเดก็ชาย อาดลิ สาแม อาย ุ14 ปี  
และนายมะเซาฟี แขวงบู อายุ 20 ปี ซึ่ โดยจ�าเลยให้การรับสารภาพว่าได้
กระท�าผิดจริง ศาลจึงพิพากษาลงโทษกึ่งหน่ึง จากจ�าคุกจ�าเลย 1 ปี เหลือ  
6 เดือน และปรับ 4,000 บาท เหลือ 2,000 บาท และเนื่องจาก จ�าเลยไม่เคย
กระท�าความผดิมาก่อน และมคีวามประพฤตดิ ีโทษจ�าคกุจึงให้รอการลงโทษ 
(ลงอาญา) 2 ปี แต่บังคับโทษปรับ 

ในกรณีรายอื่นๆ เมื่อการต่อสู้ด�าเนินไปในระยะเวลาหนึ่งครอบครัว 
ผู้ที่ถูกทรมานจนเสียชีวิตก็ยอมรับในการเยียวยาหรือการจ่ายเงินค่าเสียหาย
จากฝ่ายจ�าเลยหลังผ่านกระบวนการในศาลปกครองเช่นกรณีของอิหม่าม  
ยะผา กาเซ็งซึ่งได้รับค่าเสียหายททางละเมิดเป็นเงินจ�านวนหนึ่งและได้ยุต ิ
การต่อสู้ในการน�าคนผิดมาลงโทษ ในขณะที่กรณีของนายฮัสอารี วันนี้ที่ 21 
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สิงหาคม 2558 ศาลปกครองสงขลา ได้พิพากษาคดีด�า ที่ นางแบเดาะ สะมา
แอ ผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายทางละเมิดจากกระทรวงกลาโหม  
เป็นจ�าเลยที่ 1 กองทัพบก จ�าเลยที่ 2 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ จ�าเลยที่ 3 
และส�านักนายกรัฐมนตรี จ�าเลยที่ 4 เป็นผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากเจ้าหน้าที่ 
ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสี่ ได้กระท�าละเมิดในระหว่างปฏิบัติหน้าท่ี โดย 
ใช้อ�านาจตามกฎอัยการศึก ควบคุมตัวนายอัสฮารี สะมาแอ บุตรชายของ 
ผูฟ้้องคดกัีบพวก และได้ซ้อมทรมานท�าร้ายร่างกายในระหว่างการควบคุมตวั 
จนเป็นเหตุให้ นายอัสฮารี สะมาแอ เสียชีวิตในเวลาต่อมา จากการอ่า 
นค�าพพิากษาศาลปกครองสงูสดุได้ตดัสนิ ให้ผูถ้กูฟ้องคดี ส�านกันายกรฐัมนตรี 
จ�าเลยที่ 4 จ่ายค่าสินไหมทดแทน เป็นจ�านวนเงิน 534,301 บาท พร้อม
ดอกเบี้ย 7.5 % นับจากวันที่ 17 ก.ค. 2551 และยกฟ้องผู้ถูกฟ้องจ�าเลยที่ 1, 
2 และ 3 ทั้งนี้ไม่นับรวมกับเงินจ�านวน 7.5 ล้านบาท ที่รัฐบาลเคยจ่ายเป็น
เงินเยียวยา ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ แต่เป็นเงินค่าสินไหม ที่ส�านักนายก
รัฐมนตรี ต้องจ่ายเพิ่มเติมให้กับครอบครัวของนาย อัสอาร6ี

7. การเยียวยาเหยื่อที่ถูกทรมานำ

การเยียวยาเหยื่อที่ถูกทรมานฯในประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมใน
หลายด้าน ทั้งนี้ทางมูลนิธิผสานวัฒนธรรม กลุ่มด้วยใจ และองค์กรเครือข่าย
สทิธมินษุยชนปาตาน ีได้พยายามในการด�าเนนิโครงการการจัดต้ังศนูย์ให้ความ
ช่วยเหลือเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากการทรมานฯ โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญ
จากต่างประเทศทัง้นกัจติวิทยา และ จติแพทย์ทีม่คีวามเชีย่วชาญในการรกัษา

6 http://www.benarnews.org/thai/news/TH-court-deepsouth-08212015144859.
html ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้ส�านักนายกรัฐมนตรีจ่ายสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต
จากการซ้อมทรมาน
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อาการบาดเจ็บทางด้านจิตใจอย่างร้ายแรงจากการถูกทรมานฯ ซึ่งได้เสนอ
เกี่ยวกับการเยียวยาดังนี้

7.1 วิธีการเยียวยา

(1) การเยียวยาแบบ Group therapy

ผูท่ี้ถกูทรมานฯ จะมีความคดิหนึง่ตลอดเวลาหลังจากผ่านประสบการณ์
การถูกทรมานฯ คือไม่มีใครเข้าใจฉันนอกจากตัวฉันเอง โดยเฉพาะผู้ที่ถูก
กระท�าทรมานเป็นเวลานานและเหตุการณ์เพ่ิงผ่านพ้นไป พวกเขาต้องการ
หลกีเลีย่งการพบปะผูค้น เพราะไม่ไว้ใจผูค้นและท�าให้นึกถึงเหตุการณ์ท่ีผ่านมา 
และเกิดสิ่งเร้ากระตุ้นความทรงจ�าที่เลวร้าย ความกลัวความทรงจ�านั้นส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเหยื่อและน�าไปสู่ปัญหาในการเข้าสังคม 

จิตบ�าบัดกลุ่ม (Group Psychotherapy) เป็นการบ�าบัดทางจิตชนิด
หนึง่ในผูท้ีม่ปัีญหาทางจติใจ อารมณ์ และพฤตกิรรม ด้วยการใช้กระบวนการ
ของกลุ่มที่มีการวางแผน โดยบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทาง กระบวนการกลุ่ม
เน้นการสนทนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็ การให้ข้อเสนอแนะเพือ่การปรบัปรงุ
เปลีย่นแปลงเจตคต ิและการแก้ปัญหาทีบ่กพร่องของผู้ป่วยในกลุ่ม หวัใจหลัก
ของกลุม่จติบ�าบดักค็อื การให้ผูป่้วยช่วยกนัเองในกลุม่ และสร้างความเชือ่มัน่  
ไว้วางใจซ่ึงกนัและกัน ผ่อนคลายความเครยีด แก้ไขความคบัข้องใจและอปุสรรค 
ในใจของผูป่้วยในกลุม่ ซึง่จะมส่ีวนในการร่วมความทกุข์ซ่ึงกนัและกนั รูจ้กัใช้
กลไกทางของจติทีถ่กูต้องและเหมาะสม รูจ้กัการควบคมุอารมณ์ การแสดงออก
พฤติกรรมที่เหมาะสม รู้จักสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในกลุ่ม เพิ่มพูน 
ความภาคภูมิใจในตนเอง พัฒนาความเข้าใจตนเองให้ถูกต้อง

การฟ้ืนฟจูากเหตกุารณ์ท่ีเจบ็ปวดด้วยการท�ากจิกรรมกลุ่มบ�าบดั ท�าให้
เหยื่อมีโอกาสที่จะรับรู้อารมณ์เข้าใจสถานการณ์บาดแผลและบูรณาการ 
การท�างานใหม่ที่ผ่านประสบการณ์ทางอารมณ์ที่ถูกต้อง ซ่ึงเน้นความส�าคัญ
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ของชีวติ “ทีน่ี่และตอนนี”้ เป็นสิง่ท่ีจ�าเป็นต่อสขุภาพจติ เช่นปรชัญาการรกัษา
ด้วยวิธีการใช้การด�าเนินการในกลุ่มที่แสดงถึงสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยจาก
สภาพที่เคยบอบช�้าและเป็นโอกาสดีท่ีจะก้าวออกจากจิตใจที่ตัวเองได้ปิดกั้น
มาโดยตลอด

ในกระบวนการการประเมินอาการที่เกิดจากผลกระทบการทรมานฯ 
หรือTrauma และ การบ�าบัด นั้น ผู้เช่ียวชาญคือ ดร Hyunjung Choi,  
clinical psychologist จากประเทศเกาหลีใต้ ได้ด�าเนินจัดท�ากลุ่มบ�าบัด  
2 กลุม่คอื กลุม่ที ่1 เหยือ่ทีถ่กูทรมานฯ และกลุม่ที ่2 คอื ครอบครัวของเหยือ่
ทีถ่กูทรมานฯ โดยใช้วธิกีารพดูคยุซักถามอาการและใช้ค�าถามเพือ่ให้ผู้เข้าร่วม
ได้เกิดการแลกเปลี่ยนให้มากที่สุด 

กลุ่มที่ 1 เหยื่อ ได้สะท้อนปัญหาดังนี้
1. รู้สึกเหมือนถูกสังคมรอบข้างรังเกียจ
2. กลัวการลอบสังหาร 
3. ไม่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ 
4. เกิดอาการง่วงนอนง่ายกว่าปกติ
5. เกิดอาการไม่สามารถนอนหลับลึกได้
6. หนีทุกครั้งเมื่อเห็นทหารมาเยี่ยมที่บ้าน
7. ความสามารถในการตัดสินใจลดลง ไม่สามารถตอบค�าถาม

เฉียบพลันได้ 
8. คิดหนัก คิดไม่ตก และหงุดหงิดง่ายเมื่อหาค�าตอบไม่ได้
9. ไม่ไว้วางใจใครง่ายๆ นอกจากตัวเองเพราะคนอืน่อาจจะเป็นสายลบั

เพื่อหาข้อมูลให้ทางการ
10. ไม่กล้าเข้าสังคมกับผู้อื่น
11. กังวลว่าจะถูกจับตามองอีก ถ้ากลับมามีบทบาทในสังคม
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ผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่า อาการที่พบเป็นอาการ Trauma ซึ่งเป็นความ
สมเหตสุมผลทีเ่หยือ่อาจจะเกิดความกงัวล เพราะเหตุการณ์ทีย่งัคงรุนแรงยงั
รุมเร้าอยู่นั้นยังไม่สามารถประเมินได้ว่าใช่อาการของTraumaหรือไม่ และ
อาการนี้แตกต่างจากผู้เหยื่อโรคประสาท หรือ (Mental disease) เนื่องจาก 
Trauma เป็นอาการท่ีเกดิข้ึนหลงัจากการถูกทรมานฯ ไม่ได้เป็นมาโดยก�าเนดิ 
แต่เป็นอาการที่เกิดจากความกระทบกระเทือนของร่างกายอันเนื่องจาก 
ถูกกระท�าอย่างรุนแรง แล้วส่งผลต่อภาวะจิตใจจนเกิดความเปล่ียนแปลง 
บางอย่างต่อจิตใจและพฤติกรรมของเหยื่อ ซึ่งอาการเหล่านี้ต้องรักษาด้วย
ความเข้าใจและความอดทนของผูอ้ยูร่อบข้างโดยเฉพาะครอบครวัเป็นอย่างสงู

กลุ่มที่ 2 ครอบครัว

ฝ่ายภรรยา ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับสามีหลังจากออกมาจากเรือนจ�า
• สามีอารมณ์เสียง่าย อารมณ์ ฉุนเฉียว 
• คิดช้า และหมกมุ่นกับการงานจนไม่ห่วงสุขภาพ ท�างานชิ้นหนึ่งๆ 

จนเสร็จ 
• สามีเริ่มใช้ความรุนแรงในบ้าน โดยการตีลูกเมื่ออารมณ์ฉุนเฉียว 
• ไม่คบค้าสมาคมกับคนอื่นๆ 

เมื่อประเมินจากค�าบอกเล่าของญาติ ผู้เชี่ยวชาญได้พบว่า มีอาการที่
ส่อว่าเกดิจากผลกระทบของการทรมานอยูฯ่ เช่น การไม่สามารถอยูใ่นทีม่ดืได้  
และไม่สามารถเห็นสัญลักษณ์ที่ท�าให้นึกถึงวันที่ถูกทรมานฯได้ เช่น สีเขียว 
ที่ท�าให้นึกถึงทหารเป็นต้น สิ่งเหล่านี้คือตัวกระตุ้นที่ท�าให้อารมณ์ของเหยื่อ
พุ่งสูงขึ้นรุนแรง และส่งผลต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป 

จากกจิกรรมพบว่า ภรรยาของเหยือ่มอีาการตึงเครียดเน่ืองจากไม่ทราบ
จะขจัดปัญหาที่สามารถตนประสบอยู่อย่างไร แต่ก็พอเข้าใจบ้างว่า ที่สาม ี
ของตนเป็นเช่นนี้เพราะอะไร 
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หลงัจากการแลกเปลีย่นทัง้กบัเหยือ่และครอบครวัผูเ้ชีย่วชาญจงึเสนอ
แนวทางในการดูแลเหยื่อดังนี้

• ท่ากายบริหารเพื่อผ่อนคลายความเครียด และอธิบายให้ฟังว่า 
• ความเครียดท�าให้ร่างกายเจ็บปวดมากขึ้นและมีผลกระทบต่อ

ร่างกาย แต่การรกัษาความเครียดคือการพยายามเข้าใจสาเหตุของ
มนั นัน้คอื ปัญหาเร่ือง ’สามท่ีีเปลีย่นไปหลังถูกจับกมุ’ ต้องท�าความ
เข้าใจและช่วยเหลือ เหยื่อที่เคยถูกกระท�าทรมานฯ จะเกิดความ
เปลีย่นแปลงของนสิยั พฤตกิรรม แต่ไม่ได้เกิดจากความผิดปกติทาง
จิตของเหยื่อเช่น จากผู้ที่เคยใจเย็นกลับเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียว 
หมกมุ่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง บางคนร่างกายอ่อนล้า บางคนนอน
หลบัลกึแล้วจะสะดุง้ตืน่ หรอือยูใ่นภาวะไม่สามารถตดัสนิใจในเรือ่ง
ปัจจุบนัได้ในเวลาอนัสัน้ ซึง่พฤตกิรรมท่ีเปลีย่นไปนัน้จะส่งผลกระทบ 
ต่อร่างกายและจิตใจครอบครัวเหยื่อไปด้วย หรือเรียกว่า เป็น 
ความรุนแรงต่อมนุษย์ที่เกิดจากที่เหยื่อถูกกระท�าจนไร้ศักดิ์ศรี 
ความเป็นมนุษย์แล้วเหยื่อจะท�าเช่นนั้นต่อผู้อื่นด้วย 

• เข้าใจว่า ผลจากการถูกทรมานฯ คือร่างกายสูญเสียการควบคุม 
ตัวเอง อ่อนล้า อ่อนแรง ไม่ขัดขืนต่อสู้ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของ 
การซ้อมทรมานอยูแ่ล้ว อาการข้างเคยีงท่ีส่งผลต่อร่างกายและจติใจ 
เช่น ความเครยีดทีท่�าให้กล้ามเนือ้ปวด เกรง็ ความเหน่ือยล้า คิดได้ 
ช้าลง ไม่กระปรี่กระเปร่า จิตใจฉุนเฉียวหรือแม้กระทั่งง่วงนอน
ตลอดเวลา ล้วนมีผลมาจากการที่ร่างกายถูกกระท�าอย่างรุนแรง 
ซึ่งขณะท่ีร่างกายถูกท�าร้าย จะส่งผลต่อความคิดและจิตใจให้เกิด
แรงขัดขืน อยากกระท�าสองอย่างในเวลาเดียวกันคือ ตอบโต้ หรือ
ไม่ก็คิดหนีไปให้ไกล เมื่อร่างกายหนีจากการกระท�าอันเจ็บปวดไม่
ได้ ท�าให้ส่งผลต่อจติใจเหนือ่ยล้า และเสยีการควบคมุตวัเองในทีสุ่ด 
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• อาการที่กระทบหนักส่วนหนึ่งคือ การท่ีเหยื่ออยู่ในความคิดของ
อดีตและอนาคตมากกว่าปัจจุบัน ท�าให้เสียความสามารถในการ
ตดัสนิใจในเรือ่งทีก่�าลงัคดิอยู ่ยิง่คดิมากเท่าไหร่กจ็ะยิง่ไม่มทีางออก
เพราะความสามารถในการตดัสนิใจของคนท่ีหมกมุน่ในเรือ่งทีผ่่าน
มาแล้วและเรือ่งท่ียงัไม่เกดิข้ึนนัน้ ท�าให้ไม่มสีมาธใินการจะคดิหรอื
จะตัดสินกับเรื่องที่อยู่ในปัจจุบัน

ยกตวัอย่างเช่น เมือ่ภรรยาพบว่า สามกี�าลงัมอีารมณ์ฉุนเฉียวเนือ่งจาก
พบกับแรงกระตุน้บางอย่างทีท่�าให้ย้อนความคดิไปในอดตีอกีครัง้ ภรรยาต้อง
พยายามเข้าไปช่วยท�าให้อารมณ์ของสามีผ่อนคลายลง เนื่องจากสามีก�าลัง 
ตกหล่มของความทรงจ�าในอดีต ต้องช่วยคลี่คลายให้เขากลับมาสู่ความจริง 
ในปัจจุบันอีกครั้ง โดยการพยายามสัมผัสร่างกาย มือ เพื่อให้เขารู้สึกว่า มีคน
ก�าลงัเข้าใจและให้ก�าลงัใจเขาอยู ่อาการเหล่านีจ้ะรกัษาได้ในท่ีสุด หากครอบครัว 
เข้าใจสาเหตทุีท่�าให้เหยือ่ใจร้อน หรอืเปลีย่นไป จะสามารถรกัษาอาการเหล่านี ้
ของเหยื่อได้

ทัง้นีก้ไ็ด้มกีารแลกเปลีย่นวธีิการทีจ่ะท�าให้เหยือ่ได้รบัการเยยีวยาฟ้ืนฟู
จิตใจ เช่นสถานที่ที่ด�าเนินกิจกรรมมีผลต่อสภาพจิตใจของผู้ที่เคยถูกทรมาน 
หรือผู้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาควรมีการพบปะหรือติดตามผู้ที่ถูกทรมานฯ 
เป็นประจ�าจะท�าให้เขามีความกังวลลดลง รวมทั้งการเปลี่ยนสถานที่ช่วย 
ลดความตึงเครียดของสภาพจิตใจที่เขาเผชิญอยู่ทุกวัน

(2) การเยียวยาแบบ Movement therapy

การถูกทรมานฯ เกิดขึ้นในทั่วโลกและผู้กระท�าเป็นผู้ที่มีอ�านาจ เป็น
เจ้าหน้าที ่ต�ารวจ ทหาร เพือ่ท�าให้สารภาพ ท�าให้ผูค้นรูส้กึกลวั และการกระท�า 
เหล่านี้เกิดขึ้นในที่ลับ ไม่มีใครรับรู้ สิ่งนี้เริ่มถูกตระหนักมากขึ้น การข่มขู่เกิด
โดยการมาเยีย่มบ้านบ่อยของเจ้าหน้าท่ีรฐั การใช้โทรศพัท์ข่มขู ่เป็นการท�าร้าย
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ทางจิตใจ ส่งผลต่อร่างกาย เช่นนอนไม่หลับ กินอาหารน้อยลงหรือไม่อยาก
อาหาร กระสบักระส่าย และไม่อยากส่งลกูให้ออกนอกบ้าน หวาดกลวัไปหมด 
เหยื่อมีปัญหาซับซ้อน มากมาย บางครั้งชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เช่น  
ส่งผลต่อรายได้ ส่งผลให้เกิดความยากจน จึงจ�าเป็นต้องฟื้นฟูผู้ที่ผ่านการถูก
ทรมานฯ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีเพื่อให้เกิดความเช่ือม่ันทั้งสองฝ่าย  
ต้องเริม่จากการรบัฟังเรือ่งราวทีเ่กดิข้ึน เพือ่ท�าความเข้าใจและท�างานร่วมกนั
ต่อไป

การท�างานเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเหยื่อคนท�างานจะต้อง 
ด�าเนินการดังนี้

• การท�างานต้องเปิดเผย
• สร้างความตระหนักรู้ในสังคม
• สร้างเครือข่ายครอบครัวเหยื่อในชุมชน

และการรกัษาฟ้ืนฟเูหยือ่ทีถู่กทรมานฯ จะต้องด�าเนนิการ ทัง้การรักษา
ฟ้ืนฟทูางร่างกายและจติใจไปพร้อมๆ กนั รวมไปถงึมสีามส่วนส�าคญัทีจ่�าเป็น
ต้องได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆ กันอาทิเช่น

• ความต้องการทางสังคม 
• ความต้องการด้านเศรษฐกิจ
• ความต้องการด้านจิตใจ 

ในการเยียวยาทางด้านจิตใจทางองค์กร H2H ได้น�าเสนอการเยียวยา
ฟื้นฟูโดยกระบวนการ Movement therapy การบ�าบัดด้วยการเคลื่อนไหว 
ซึง่ประโยชน์ทางกายภาพของการรกัษาด้วยการเคลือ่นไหวคอื การเคลือ่นไหว
มีการพัฒนาที่ดีขึ้น เพิ่มความสมดุล ความแข็งแรงและความยืดหยุ ่น  
กล้ามเนื้อดีขึ้นและการมีความยืดหยุ่นดีขึ้น, ข้อต่อมีความยืดหยุ่นดี เพิ่มการ 
กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต การป้องกันการบาดเจ็บที่ยืนยาวมากขึ้น
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บรรเทาอาการปวด และบรรเทาโรคไขข้อระบบประสาทไขสันหลังความเครียด
ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจและ การรักษาด้วยการเคล่ือนไหว
นอกจากนี้ยังสามารถน�ามาใช้เป็นฝึกสมาธิเพื่อสงบจิตใจอุปถัมภ์ความรู ้
ด้วยตนเองและเพิ่มการรับรู้ นอกจากนี้การรักษาด้วยการเคลื่อนไหวที่เป็น
ประโยชน์ในการบรรเทาทุกข์  ทางอารมณ์ที่แสดงออกผ่านร่างกาย เงื่อนไข
เหล่านี้รวมถึงความผิดปกติ ข องการรับประทานอาหาร, ยึดมั่นกับผู้อื่นมาก
เกินไปและอาการวิตกกังวล เ นื่องจากการเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องกับความคิด
และความรู้สึก การรักษาด้ว ย การเคลื่อนไหวนอกจากนี้ยังสามารถน�ามา 
เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงในทศันคตแิละอารมณ์ ยงัมรีายงานว่าการรกัษาด้วย
การเคลื่อนไหวเป็นการเพิ่ม ขึ้นของความนับถือตนเองและการรู้จักตนเอง 
สามารถเพิ่มทักษะการสื่อสารและมีความอดทนต่อคนอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น รักษา
ด้วยการเคล่ือนไหวทีจ่ะน�าไปสู ่ การเปิดกว้างมากขึน้ทางอารมณ์และความคดิ
สร้างสรรค์

7.2 ความท้าทายการเยียวยาเหยื่อที่ถูกทรมานฯในประเทศไทย

1. ผู้ที่ถูกทรมานฯขาดความไว้เนื้อเชื่อใจองค์กรท่ีด�าเนินการให้การ
ดูแลเยียวยา และปฏิเสธว่าตนเองมีความเป็นปกติ

2. ขาดผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการรกัษาหรอืดูแลสภาพจิตใจผูท้ีถ่กูทรมานฯ  
และครอบครัว

3. ขาดสถานที่หรือศูนย์ในการเยียวยารักษาผู้ที่ถูกทรมานฯ

4. ขาดแพทย์ผู้เช่ียวชาญในประเทศท�าให้มีค่าใช้จ่ายในการเยียวยา
รักษาสูง

5. ควรมกีารประชมุร่วมระหว่างแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญและแพทย์ในพ้ืนท่ี
เพื่อแลกเปลี่ยนการดูแลผู้ที่ถูกทรมานฯ
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8. การชดเชยคำ่าเสียหาย

การชดเชยค่าเสยีหายให้กบัเหยือ่ทีถ่กูทรมานฯเป็นไปได้ยากนอกจาก
ปรากฏหลกัฐานทางร่างกายทีม่กีารตรวจสอบโดยแพทย์ผุเ้ชีย่วชาญ หรอืเกดิ
การเสียชีวิตโดยปรากฏร่องรอยในระหว่างการควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่รัฐ 
กรณีอิม่าม ยะผา กาเซ็ง นายอัสฮารี สะมะแอ หรือ นักศึกษามหาวิทยาลัย 
ก็มีค�าส่ังศาลปกครองให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องจ่ายเงินเยียวยากับเหยื่อการทรมานฯ 
ซึ่งกระท�าภายใต้กฎหมายพิเศษที่ใช้ในจังหวัดชายแดนใต้ แต่ในกรณีที่จะน�า
ผูก้ระท�าผิดมาลงโทษนัน้ส่วนใหญ่มกีารไต่สวนการตายเรยีบร้อยแล้วจงึอยูใ่น
ขั้นตอนของอัยการที่จะด�าเนินการต่อไป นอกจากนี้ยังมีการทรมานอีกหลาย
กรณีที่ทางศูนย์อ�านวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนใต้ด�าเนินการ 
ช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินในช่วงปี 2556 

กรณีตัวอย่าง

(1) กรณีศึกษานาย รายู ดอคอ

มลูนธิผิสานวฒันธรรมได้เสนอใบแจ้งข่าวโดยระบ ุเมือ่วนัท่ี 20 มกราคม 
2558 เวลา 10.15 น. ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก  
คดีหมายเลขด�าท่ี อ. 464/2555 ณ ห้องพิจารณาคดีที่ 12 ชั้น 3 อาคาร 
ศาลปกครอง ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ ในคดีระหว่างนายรายู ดอคอ  
ผู้ฟ้องคดี กับกระทรวงกลาโหม กองทัพบก ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และ
ส�านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ถึง ที่ 4 ตามล�าดับ เรื่อง คดี
พิพาทเกี่ยวกับการกระท�าละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อ�านาจตามกฎหมาย ตุลาการผู้แถลงคดีเชื่อตาม 
ข้อเท็จจริงในส�านวนซึ่งผู ้ถูกฟ้องคดีไม่มีการโต้แย้งข้อเท็จจริงดังกล่าว  
โดยเชื่อว่ามีการควบคุมตัวผู้ฟ้องคดีไปแถลงข่าวที่ปราศจากความจริง มีการ
ท�าร้ายร่างกายและจิตใจผู้ฟ้องคดีอย่างสาหัส ขณะอายุเพียง 18 ปี ซึ่งยงัเป็น
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เยาวชน ทัง้ยงัน�าตวัไปควบคมุรวมกนักับผูใ้หญ่ มผีลการตรวจร่างกายปรากฏ
เป็นหลกัฐานตามใบรบัรองแพทย์ทัง้แพทย์จากโรงพยาบาลค่ายองิคยทุธบรหิาร 
และจากองค์กรระหว่างประเทศการฟื้นฟูผู้เสียหายจากการทรมาน (IRCT)  
จึงเห็นสมควรให้ผู้ถูกฟ้องที่ 4 คือส�านักนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานที่
ก�ากับดูแลกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 
ต้องรบัผดิชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนแก่ผูฟ้้องคด ีในความผดิต่อร่างกาย อนามยั 
จิตใจ และสิทธิเสรีภาพค่าสินไหมทดแทนค่าเสียหายอันท�าให้เสียชื่อเสียง 
จากการน�าตัวไปแถลงข่าว เป็นค่าขาดประโยชน์ ท�ามาหาได้ จากการรับจ้าง 
กรีดยางและรับจ้างท่ัวไป เป็นจ�านวนเงินรวมท้ังสิ้น 233,036 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 202,640 บาท นับถัดจากวันฟ้อง
เป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสร็จแก่โจทก์ 

(2) กรณีศึกษานายอิสมาแอล เตะ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 ศาลปกครองสูงสุดนัดนั่งพิจารณาคด ี
ครัง้แรก ทีศ่าลปกครองสงูสดุ ชัน้ 3 ห้องพจิารณาคดท่ีี 12 ในคดรีะหว่างนาย
อสิมาแอ เตะ ผูฟ้้องคด ีที ่1 และนายอามซี ีมานาก ผูฟ้้องคดทีี ่2 กบั กองทพั
บก ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 และกระทรวงกลาโหม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 กรณีการใช้
อ�านาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 ของเจ้าหน้าที่ทหาร 
ในการควบคุมตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฎยะลา ประเด็นที่ 2  
ค่าเสยีหายตามรฐัธรรมนญูมาตรา 32 ทีผู่ฟ้้องคดยีงัไม่เหน็ด้วยกบัค�าพพิากษา
ของศาลปกครองสงขลา ตุลาการวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ชดใช้ค่าเสียหาย
ที่เกิดจากการซ้อมทรมานตามมาตรา 32 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ด้วย โดยตุลาการได้ยก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ 
ประกอบกบักฎกระทรวงก�าหนดหลกัเกณฑ์วธีิการจ่ายค่าตอบแทนผูเ้สยีหายฯ 
มาก�าหนดเพดานการจ่ายค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ท�าให้ผู้ฟ้องคดีจะได้รับค่า
ตอบแทนรายละ 45,400 บาท จากเดิมที่ศาลปกครองสงขลามีค�าตัดสินให้
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ต้องจ่ายค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นจ�านวนเงิน 255,000 บาท และ 
250,000 บาทตามล�าดับ ส�าหรับรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนประกอบ
ด้วย ค่ารักษาพยาบาล รวมกับค่าฟื้นฟูร่างกายและจิตใจคนละ 30,000 บาท 
ค่าเสียหายตามรัฐธรรมนูญมาตรา 32 คนละ 15,000 บาท ค่าขัดประโยชน์
ในการท�ามาหาได้ 200 บาท/วัน เป็นเงินคนละ 400 บาท 

จากกรณีตัวอย่างของการน�าคดีเรื่องการทรมานฯ เข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมและการเยียวยาท่ีเหมาะสมน้ัน ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้น ได้แสดงให้เห็นถึง
ความล้มเหลวของกระบวนการยตุธิรรมและการเยยีวยาต่อกรณกีารทรมานฯ 
ไม่ว่าจะเป็นการน�าผู้กระท�าผิดมาลงโทษ การเยียวยาทางการสูญเสียโอกาส
ในการประกอบอาชีพ ท่ีเหมาะสม และการเยียวยาทางด้านจิตใจที่ยังไม่ม ี
ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์

9. แนำวทางในำการป้องกันำการทรมานำฯ

1.1 กฎหมาย
(1) การยกเลกิการบงัคบัใช้กฎหมายทีเ่อือ้ให้เกดิการกระท�าทรมานฯ 

เช่น กฎอยัการศึก พระราชบัญญตักิารบริหารราชการในสถานการณ์ 
ฉุกเฉิน 

(2) การก�าหนดกฎหมายทีส่อดคล้องกบัอนสัุญญาต่อต้านการทรมาน
และการประตบิตัหิรือการลงโทษอ่ืนทีโ่หดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรอื
ย�่ายีศักดิ์ศรี ที่ได้ก�าหนดให้รัฐภาคีแต่ละรัฐประกันว่าการกระท�า
ทรมานทั้งปวงเป็นความผิดตามกฎหมายอาญากฎหมายอาญา 
ในประเทศ 
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(3) ปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายหรอืกฎระเบยีบท่ีเป็นอปุสรรคต่อการป้องกนั 
การกระท�าทรมานฯ เช่น กฎระเบียบที่ห้ามผู้ถูกควบคุมตัวพบ
ญาตแิละทนายความ กฎหมายหรอืกฎระเบยีบทีต้่องส่งคดทีรมาน
ให้ ปปช. หรือ ปปท. ไต่สวน

1.2 ในทางปฏิบัติ
(1) เจ้าหน้าที่ในทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตัว ดูแล ผู้ที่ถูก

กล่าวหาควรมคีวามเข้าใจในหลกัสิทธมินษุยชนโดยเฉพาะอนสุญัญา 
ต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย  
ไร้มนุษยธรรม

(2) ควรมกีารตรวจสอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใสในกระบวนการ สถานที่  
ที่ถูกกล่าวหาว่ามีการกระท�าทรมานฯ โดยองค์กร หน่วยงานที่ได้
รับการยอมรับเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ

(3) ควรมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการให้เยี่ยมหรือพบปะญาติของผู้ที่ถูก
ควบคุมตัวในสถานที่ต่างๆ เช่นควรยกเลิกการมีเจ้าหน้าท่ีมายืน
เฝ้าประจ�าโต๊ะที่เป็นที่พบปะของญาติและผู้ที่ถูกควบคุมตัว

(4) เมือ่มกีารร้องเรยีนเรือ่งการทรมานฯควรมกีารให้หน่วยงาน องค์กร
ที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายเข้าไปตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม 
สถานที่ควบคุมตัว และ รับประกันว่าเหยื่อจะไม่ถูกกระท�าซ�้า

(5) ส่งเสริมงานนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชศาสตร์ที่เป็นอิสระ  
ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ในกรณกีารตรวจร่างกาย ศพ หรอืวตัถพุยานเกีย่วกับการทรมานฯ
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12 ปี การท�งานำ 
เรื่องการยุติการทรมานำ และการปฏิบัติ 

อย่างไร้มนำุษยธรรมในำปัตตานำี

มกราคม 2559 
พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ 

ผู้อ�านวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม

12 ปีกลับมาวนำอยู่ที่เดิมเหมือนำไม่ได้ไปไหนำเลย

12 ปีที่ผ่านมาจากเด็กก็กลายเป็นผู้ใหญ่ จากต้นไม้ต้นเล็กก็จะเป็นต้น
ไม้ต้นใหญ่ 12 ปีนับเป็นเวลายาวนานพอท่ีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้แต่ 
การท�างานเร่ืองยุติการทรมานและการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมในปัตตานี
พบว่ากลับมาวนอยู่ท่ีเดิมเหมือนไม่ได้ไปไหนเลยเมื่อมีเหตุการณ์การเสียชีวิต
ของนายอบัดลุลายบิ ดอเลาะในระหว่างการควบคมุตวัทีค่่ายองิคยทุธบรหิาร 
จังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558

วันที่ได้รับทราบข่าวตอนเช้าวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ว่ามีผู้ต้องสงสัย
เสียชีวิตในค่ายอิงคยุทธบริหาร นับเป็นวันที่เศร้าอีกวันของการรับรู้เรื่องราว
ต่างๆ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เศร้าสร้อยไม่ต่างจากวันที่ทนาย
สมชาย นลีะไพจติรได้มาหายไปจากการเปิดเผยเร่ืองการทรมานต่อผูต้้องสงสยั
คดีปล้นปืนเมื่อเดือนมกราคม 2547 สิบสองปีเต็มๆ ที่เรื่องราวความรุนแรง
ภายใต้เสยีงแผ่วเบาของเหยือ่ถูกกระตกุเตอืนด้วยสภาพศพของนายอบัดลุลายบิ 
ที่ค่ายอิงคยุทธ และกระตุกต่อมการรับรู้เรื่องความไม่เป็นธรรมอีกครั้งใน 
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ค�าพพิากษาฎกีาของการหายตวัไปของทนายสมชาย ทุกคนทราบดีว่าทีท่นาย
สมชายหายไปเพราะการเรียกร้องเรื่องการทรมานและการปฏิบัติอย่างโหด
ร้ายต่อลูกความทั้ง 5 คน เมื่อ 12 ปีที่แล้ว

ส�าหรับพวกเราคนท�างานในช่วงเวลาที่ผ่านมาติดต่อกันสิบสองปี  
เราได้พฒันาการท�างานเพือ่ยตุกิารทรมานมาเป็นล�าดับต้ังแต่ไม่มใีครกล้าพูด
กล้าเล่า จนเมือ่ในปี 2549 มอีดตีนักศกึษา มอ.ปัตตานท่ีีถูกจับและถูกควบคมุ
ตัวที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี ค่ายเดียวกับท่ีนายอับดุลลายิบ 
เสียชีวิตเมื่อเดือนธันวาคม 2558 อดีตนักศึกษาคนนั้นเป็นนักศึกษากฎหมาย
ที่เป็นศิษย์ของทนายความในพื้นที่ นับเป็นกรณีแรกท่ีเราได้รับรู้โดยญาติ 
ได้น�าเรือ่งทีเ่ขาถกูท�าร้ายร่างกายในค่ายทหารมาร้องเรยีน ต่อนายวสนัต์ พานชิ  
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในขณะน้ัน จนน�าไปสู่การขอเข้าเยี่ยมเป็น 
การส่วนตัวพร้อมแพทย์อิสระ 

กรณีที่ผู้เสียหายจากการทรมานำเสียชีวิต

บันทึกเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกรณีส�าคัญในจังหวัดชายแดนใต้ 
เท่าทีมู่ลนิธผิสานวฒันธรรมได้เข้าไปมส่ีวนร่วมในการช่วยเหลอืคดีร่วมกบัศนูย์
ทนายความมุสลิม หลักฐานของการทรมานเกิดขึ้นและปรากฎมากที่สุดเมื่อ 
ผู้เสียหายจากการทรมานเสียชีวิตในระหว่างการควบคุมตัว เราได้เรียนรู้การ
ปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บังคับกฎหมายพิเศษ จากคดีความทั้งการไต่สวน
การตายและการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย หลักฐานต่างๆ ที่ปรากฎในชั้นศาล
เป็นข้อมูลทีใ่ช้ในการพิจารณาคด ีคดเีหล่านีไ้ด้แก่ เหตกุารณ์การเสยีชวิีตของ
นายอัสอารี สามะแอ ที่จังหวัดยะลา เสียชีวิต 22 กรกฎาคม 2550 การเสีย
ชีวิตของนายยาการียา ปะโอมานิ จังหวัดยะลาที่ทั้งสองรายมีลักษณะของ 
การทรมานก่อนการเสียชีวิต ในปี 2551 มีเหตุการณ์เสียชีวิตของอิหม่าม 
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ยะผา กาเซ็ง เสียชีวิต 21 มีนาคม 2551 ที่ค่ายเฉพาะกิจ 30 วัดสวนธรรม 
อ�าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และต่อมาก็มีรายงานการแขวนคอตาย 
เสียชีวิต นายสุไลมาน แนซา เสียชีวิตในที่ศูนย์เสริมสร้างความสมานฉันท์ 
(ศสฉ.) ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2553 
กรณีพลทหารวิเชียร เผือกสม เสียชีวิต 5 มิถุนายน 2554 เสียชีวิตที ่
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ถูกส่งตัวมารักษาจากค่ายปิเหล็ง จังหวัดนราธิวาส  
รวมทั้งกรณีนายอับดุลอาซิส สาและเสียชีวิต 15 ตุลาคม 2556 ภายหลัง 
การถกูจบักมุโดยเจ้าหน้าทีฝ่่ายความมัน่คงโดยมร่ีองรอยการถกูท�าร้ายร่างกาย
ในพ้ืนที่บ้านน�้าด�า จ.ปัตตานี รายละเอียดในคดีมีมากพอที่จะเชื่อได้ว่ามี 
การทรมานและปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมเกิดขึ้นระหว่างการจับกุม ควบคุม
ตัว การซักถามและการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ 

รวมทั้งกรณีนายอับดุลลายิ ดอเลาะ เสียชีวิต 4 ธันวาคม 2558  
ศูนย์เสริมสร้างความสมานฉันท์ (ศสฉ.) ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี 
ที่ยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนสาเหตุการตายและรอขั้นตอนการพิจารณา
คดีในชั้นศาลเป็นคดีไต่สวนการตาย

กรณีผู้เสียหายจากการทรมานำไม่เสียชีวิต

กรณีที่ผู ้เสียหายจากการทรมานไม่เสียชีวิต การท�างานยิ่งมีความ 
ยากล�าบากในการหาพยานหลักฐาน แต่ตั้งแต่ปี 2554 โดยการสนับสนุน
ของกองทนุเพือ่ช่วยเหลอืผูเ้สยีหายจากการทรมานขององค์การสหประชาชาติ 
(UN Voluntary Fund for Torture victims) มูลนิธิผสานวัฒนธรรม กลุ่ม
ด้วยใจ และเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปัตตานี ได้ท�างานร่วมกันในภาระกิจ 
ทีส่�าคญัคอืการจดบันทึกการสมัภาษณ์ผูเ้สยีหายจากการทรมานในพืน้ทีจ่งัหวดั
ชายแดนภาคใต้อย่างเป็นระบบมากขึน้ เราได้รบัฟังเรือ่งราวผ่านการเล่าเรือ่ง
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ของผู้เสยีหายจากการทรมานทัง้ส้ิน 146 ราย ทัง้หมดเป็นชายชาวมลายมูสุลิม
มีภูมิล�าเนาในจังหวัดชายแดนใต้ 

จุดตั้งต้นของการจดบันทึกอย่างละเอียดจากการสัมภาษณ์ผู้เสียหาย
จากการทรมานโดยตรงก็เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน 
ในวาระที่ที่ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีจะพิจารณารายงานสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายน 2557

การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์โดยใช้แบบฟอร์มที่มีมาตรฐาน  
ผู้สัมภาษณ์ได้รับการอบรมและท�าความเข้าใจกับแบบฟอร์ม 34 หน้า มีการ
จัดอบรมท�าความเข้าใจในเรือ่งกฎหมายและความเข้าใจเรือ่งการทรมานและ
ปฏิบัตอิย่างไร้มนษุยธรรม รวมทัง้ความรูเ้ร่ืองนติวิทิยาศาสตร์และสขุภาพจติ
ของผูเ้สยีหายจากการทรมานตามล�าดบัเพือ่เพิม่พนูทักษะของผู้ท�าการสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ใช้ภาษามลายูเป็นภาษาหลักในการสัมภาษณ์
รับฟัง ส่วนการจดบันทึกเนื่องจากจะต้องมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษดังนั้น
จึงท�าการจดบนัทกึเป็นภาษาไทย ท้ังนีก้เ็พือ่ประโยชน์ในการใช้เพือ่การด�าเนนิ
คดี การร้องเรียนตามกลไกทางกฎหมายของไทย รวมทั้งการส่งต่อเพื่อให้มี
การเยยีวยาบ�าบดัรกัษาผูเ้สยีหายจากการทรมานทัง้ทางด้านร่างกายและจติใจ 

อาสาสมคัรจากกลุม่ด้วยใจและองค์กรเครอืขา่ยสทิธมินุษยชนปาตานี
เป็นก�าลังส�าคัญในการเข้าถึงผู้เสียหายผ่านการท�างานทางสังคมในด้านอื่นๆ 
และการสร้างความเช่ือมัน่เพือ่ให้ผูเ้สยีหายกล้าทีจ่ะพูดและเล่าเร่ืองราวท่ีโหด
ร้ายทั้งในขั้นตอนการจับกุม การควบคุมตัว การถูกซักถาม สอบสวน การถูก
ท�าร้ายร่างกาย การถูกปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมในหลายๆ รูปแบบ รวมทั้ง
การถูกคุมขังในกรณีถูกด�าเนินคดี ซึ่งหลายกรณีกว่าที่ผู้เสียหายจะกล้าที่จะ
เล่าและระบายความรู้สึกเหล่านั้นออกมาเป็นภาษาพูดต่อหน้าบุคคลอื่นนั้น
อาจใช้เวลานานเป็นปี เชื่อว่ามีผู้เสียหายจากการทรมานอีกหลายรายท่ีอาจ
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จะยงัไม่เคยเล่าหรอืบอกเรือ่งราวทัง้หมดหรอืเพยีงแค่บางส่วนแม้แต่ต่อสมาชกิ
ในครอบครัวตนเอง แต่เรื่องราวความเลวร้ายทั้งหมดกลับวนเวียนอยู่ใน 
ความคิด จิตใต้ส�านึก และในฝันร้ายๆ ของพวกเขาตลอดเวลา 

บทเรียนำเรื่องการช่วยเหลือผู ้เสียหายจากการทรมานำในำ
ประเทศไทยและในำจังหวัดชายแดนำใต้

อุปสรรค์ในการให้ความช่วยเหลือยังคงมีอยู่มากมายหลายประการ  
โดยสรุปบทเรียนเรื่องการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการทรมานในประเทศไทย
และในจงัหวดัชายแดนใต้ อุปสรรค์ส�าคญัทางกฎหมายคอืการทรมาน ยงัไม่เป็น 
ความผดิทางอาญาในกฎหมายไทย ขัน้ตอนการร้องเรยีนของผู้ได้รบัผลกระทบ 
จากการทรมานในประเทศไทยยังมีข้อจ�ากัดอยู่มาก ท้ังเรื่องความปลอดภัย
ของผู้ร้อง กลไกในการตรวจสอบ และการด�าเนินคดี การน�าคนผิดมาลงโทษ 
การสอบสวนและฟ้องร้องคดีทางอาญาโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) 
ปปช. ปปท. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กองทัพฯ ปรากฎว่ายังมีอุปสรรค 
ในการท�าให้ความจรงิปรากฎในกรณร้ีองเรยีนเรือ่งการทรมาน เมือ่กลไกกฎหมาย 
และกลไกการร้องเรยีนในปัจจบัุนของสทิธทิีจ่ะได้รบัการเยยีวยาภายใต้กลไก
ที่มีอยู่จึงมีจ�ากัด การเยียวยาที่มีประสิทธิภาพมีด้วยกันห้ารูปแบบจึงยังไม่มี
ประสิทธิภาพ การเยียวยาที่ได้ผลนั้นได้แก่ การท�าให้กลับคืนสู่สภาพเดิม  
การชดใช้สนิไหมทดแทน การบ�าบดัฟ้ืนฟูสภาพ การท�าให้พอใจ และหลักประกนั 
ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีก 

ไม่มีกฎหมายแล้วยังขาดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ประเทศไทยยังขาดความเข้าใจเรื่องผลกระทบจากการทรมานในหมู่
บคุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสขุเป็นอย่างมาก แพทย์ทีป่ฎบิตัหิน้าที่
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ปกตใินสถานพยาบาลมกัไม่ให้ความส�าคญักบัการตรวจร่างกายและการตรวจ
รักษาอย่างละเอียด หรือไม่มีโอกาสในเข้าถึงผู้เสียหายในระยะเวลาแรกๆ  
หรือกลัวหรือเกรงว่าจะต้องมีบทบาทในชั้นศาลหรือขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ความมั่นคง ทั้งๆ ที่อยากจะปฏิบัติหน้าที่บุคคลกรทางการแพทย์อย่างเป็น 
กลางและมีจรรยาบรรณ 

ประเทศไทยยังไม่มีความรู้และการท�างานที่เป็นลักษณะเป็นองค์รวม
และครอบคลุมการดูแลด้านการรักษาและจิตใจ รวมทั้งบริการทางกฎหมาย
และสงัคม การบ�าบัดฟ้ืนฟสูมรรถนะหรอืการฝึกทักษะใหม่ๆ เพือ่ให้ผูเ้สยีหาย
จากการทรมานหรือการปฏิบัติท่ีโหดร้ายสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพการณ์
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปได้ เนือ่งจากประเทศไทยยงัไม่มกีารยอมรับว่ามกีารทรมาน
เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างเป็นทางการจึงไม่มีแผนงานการสนับสนุนให้เกิดให้
มกีารสร้างให้เกดิสมรรถนะทางกาย ใจ สงัคม และอาชพี และการกลับเข้าไป
มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึง่ของสงัคม แม้ตามหลกัการคณะกรรมการต่อต้าน
การทรมานจะย�้าว่า พันธกรณีของรัฐภาคีที่จะต้องจัดให้มีช่องทางเพื่อ “การ
บ�าบดัฟ้ืนฟสูภาพอย่างสมบรูณ์ทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได้” หมายถงึความจ�าเป็น
ที่จะต้องบ�าบัดฟื้นฟูและชดเชยต่ออันตรายที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหาย

ประเทศไทยควรก�าหนดให้มมีาตรการและโครงการอย่างเป็นรปูธรรม
เพ่ือการบ�าบดัฟ้ืนฟสูภาพของผู้เสยีหายจากการทรมานหรอืการปฏบิติัทีโ่หดร้าย  
ผูเ้สยีหายจากการทรมานไม่สามารถเข้าถงึโครงการบ�าบดัฟ้ืนฟูสภาพโดยเร็ว 
อีกทั้งหน่วยงานทางการแพทย์อาจไม่มีบริการล่ามแปลภาษา ในการรักษา
หรือตรวจรักษาอันเกี่ยวกับการทรมาน การบริการขององค์กรพัฒนาเอกชน
เป็นไปเพียงตามก�าลังและศักยภาพ เช่นในกรณีจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งรัฐยัง
ไม่ให้การสนับสนุน แม้ว่าจะยังไม่มีคุกคามต่อหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ
เหล่านี้
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การป้องกันมิให้มีการทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม 
และการเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ที่ถูกทรมานถือได้ว่าล้มเหลวเมื่อพบ
ว่าการทรมานยังคงเกดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง เพยีงแต่ไม่ได้ปรากฏในข่าวตามช่อง
ทางต่างๆ ทั้งข่าวกระแสหลัก และข่าวกระแสรอง อีกทั้งยังไม่ปรากฏการน�า
ผู้กระท�าผิดมาลงโทษได้ จึงท�าให้ผู้กระท�าผิดไม่เกรงกลัวใดๆ ดังนั้นจึงควรมี
การรณรงค์ และ สื่อสารเรื่องปัญหาและผลกระทบจากการกระท�าทรมาน 
และควรสร้างแนวคดิเรือ่งการทรมานเป็นเรือ่งต้องห้ามทัง้ในระดบัสงัคมและ
ส�าหรับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย 

ในปัจจุบันองค์กรพัฒนาเอกชนได้ริเริ่มที่จะดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการทรมานอย่างเป็นระบบมากขึ้น ทั้งนี้ เราได้ศึกษาถึงกลไกในการดูแล 
ช่วยเหลือ เหยื่อจากการท�างานขององค์กร H2H หรือ The Human to 
Humane Transcultural Centre for Torture Victims (H2H) แบบองค์รวม  
ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ การรับเรื่องร้องเรียน/การไปเยี่ยมเพื่อเก็บข้อมูล และ 
ข้อเท็จจริงต่างๆ/การประชุมทีมเพื่อก�าหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
อย่างเหมาะสม/การเยียวยาฟื้นฟูตามความต้องการของเหยื่อซึ่งมีหลาย
ประเภทดังนี้ทางด้านร่างกาย/ทางด้านจิตใจ/ทางกฎหมาย/ทางสังคม/ 
การติดตามประเมินผล

พันำธกรณีระหว่างประเทศเรื่องการต่อต้านำการทรมานำ

ประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติและประเทศไทย
กไ็ด้สมคัรใจลงนามในอนสุญัญาต่อต้านการทรมานและการประติบติัหรือการ
ลงโทษอืน่ทีโ่หดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรอืทีย่�า่ยศีกัดิศ์รี (Convention against 
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment-CAT) มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550 การลงนาม
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และให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาส�าคัญฉบับนี้เกิดขึ้นขณะที่รัฐบาลเป็นรัฐบาล
ทหารภายหลังการรัฐประหารเมื่อปี 2549 

ตั้งแต่ประเทศไทยเป็นสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยการทรมานฯ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต่อพันธกรณีได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะให้
ประเทศไทยยตุกิารทรมานทัง้ทางกฎหมายและในทางปฏบิติัเกดิขึน้มากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นการร่างกฎหมายแก้ไขกฎหมายอาญาเพื่อให้มีข้อหาการทรมาน 
การจัดการอบรมอนุสัญญาฉบับนี้อย่างกว้างขวางในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้
ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงและในบริบททั่วประเทศโดยทั้งทางกระทรวงต่างประเทศ 
กระทรวงยุติธรรมหรือแม้แต่ทางฝ่ายกองก�าลัง ทางกรมทหารพระธรรมนูญ 
รวมทั้งของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ได้จัดต้ังให้มีอนุกรรมการ 
ต่อต้านการทรมานตั้งแต่ปี 2549 หนึ่งปีก่อนที่จะมีการลงนามในอนุสัญญาฯ 
และได้ท�างานต่อเนื่องเรื่องการรับเรื่องร้องเรียนรวมทั้งตรวจสอบ และม ี
ข้อเสนอแนะในประเด็นเรื่องการห้ามและยุติการควบคุมตัวที่จะส่งผลให้มี
ความเสีย่งต่อการทรมาน การเน้นย�า้เรือ่งการปฏบิตัติามหลกัการสทิธมินษุยชน 
ตามกฎหมายและรฐัธรรมนญูของไทยแม้จะมกีารใช้กฎหมายพิเศษหลายฉบับ
พร้อมๆ กันในการปฏิบัติการปราบปรามการก่อความไม่สงบพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้ รวมท้ังการตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวพื้นที่เสี่ยงเป็นระยะๆ 
เพือ่ให้แน่ใจว่าการตรวจเยีย่มสถานทีท่ีจ่�ากดัสทิธเิสรภีาพของบคุคลโดยบุคคล
ภายนอก จะเป็นแนวทางในการป้องกันการทรมานและการปฏิบัติอย่าง 
ไร้มนุษยธรรม ซ่ึงต่อมาก็พัฒนาเป็นแนวทางท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาตยินิดทีีจ่ะเป็นคณะกรรมการตรวจเยีย่มสถานทีค่วบคมุตัว (National 
Preventive Mechanism) หาประเทศไทยได้ลงนามในพิธีสารเลือกรับ 
ว่าด้วยการตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัว หรือที่เรียกกันว่า OPCAT
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เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี คณะ
รัฐมนตรีได้รับทราบรายงานของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ที่
เสนอแนะนโยบายหรอืข้อเสนอในการปรบัปรงุกฎหมาย เรือ่งสทิธใินกระบวนการ 
ยุติธรรม กรณีค�าร้องท่ีมีการกล่าวอ้างว่ามีการกระท�าทรมานและการปฏิบัติ
หรือการลงโทษอื่นที่ไร้มนุษยธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซ่ึง กสม. 
ได้รับการร้องเรียนที่ขอให้ตรวจสอบกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ความมั่นคงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ซ้อมทรมาน ปฏิบัติหรือใช้วิธีการ
ลงโทษอ่ืนทีไ่ร้มนษุยธรรม ซึง่กสม.เคยพิจารณาค�าร้องจากประชาชนในพืน้ที่
จ�านวน 33 ค�าร้อง โดยกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าท่ีฝ่ายความมัน่คงในพืน้ทีฯ่ กระท�า
ทรมาน ปฏิบัติหรือใช้วิธีลงโทษอย่างโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมต่อผู้ท่ีอยู่ใน
ระหว่างควบคุมตัวเพื่อมุ่งประสงค์ทีจะให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือค�ารับสารภาพ
จากบุคคลนั้น 

กสม. จึงเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาต่อรัฐบาลและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องโดยในด้านกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รัฐ ต้องสร้างระบบ
และว่างมาตรการในการป้องกนัการทรทานทกุขัน้ตอน มกีารท�าทะเบยีนการ
ตรวจบนัทกึการตรวจร่างกายโดยแพทย์ สร้างระบบให้โปร่งใสและตรวจสอบ
ซึง่กนัและกนัได้ รวมทัง้ก�าหนดหน่วยงานทีค่มุขงัให้แยกต่างหากจากหน่วยงาน
ทีท่�าการจับกุม สอบสวนหรอืซกัถามต้องเป็นคนละหน่วยงาน และต้องก�าหนด 
ระยะเวลาการควบคุมตัวของแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน 

นอกจากน้ี กสม. ยังเสนอให้จัดให้มีคณะท�างานอิสระให้ท�าหน้าท่ี 
ในการตรวจเยี่ยมสถานที่และผู ้ถูกควบคุมตัวเป็นประจ�า ต้องปรับปรุง
กระบวนการซกัถามผูต้้องสงสยัของเจ้าหน้าท่ีท้ังในเชงิด้านการข่าว การแสวงหา 
ข้อมูล หรือการปรับทัศนคติโดยจะต้องกระท�าโดยไม่สร้างเงื่อนไขท่ีไม่เป็น
ธรรมและไม่ใช้วธิกีารท่ีรนุแรง และต้องดแูลผูต้้องสงสยัในระหว่างการควบคุม
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ของเจ้าหน้าที่เมื่อมีการเชิญตัวผู ้ต้องสงสัยมาซักถามและการควบคุมตัว  
โดยก�าหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้การซักถามผู้ต้องสงสัยเป็นไปตามหลักการ
สืบสวน สอบสวนให้สอดคล้องกับหลักสิทธิในกระบวนการุติธรรม และเมื่อ 
ผูต้้องสงสัยตามหมายเรยีกพระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์
ฉกุเฉนิซึง่ทางราชการแจ้งว่าบคุคลดงักล่าวเป็นผู้บริสทุธิแ์ล้วส�านกังานต�ารวจ
แห่งชาติ ต้องลบชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากระบบฐานข้อมูลทางระเบียนว่า
เป็นบุคคลถูกออกหมายเรียกที่ยังปรากฏอยู่ตามด่านตรวจต่างๆ ในพื้นที่ฯ 

ส่วนข้อเสนอด้านกระบวนการยตุธิรรม กสม.ระบวุ่า เมือ่ได้รับเร่ืองร้อง
เรยีนต้องด�าเนนิการสอบสวนข้อร้องเรยีนโดยพลนั โดยเท่ียงธรรมและโปร่งใส 
และต้องก�าหนดมาตรการในการคุ้มครองพยานปกป้องเหยื่อหรือญาติท่ี 
ร้องเรยีนให้พ้นจากการถกูข่มขูโ่ดยเจ้าหน้าทีร่ฐั รวมทัง้ควรมกีารประกนัสทิธิ
ขัน้พืน้ฐานของผูถู้กจับ กกั หรือควบคมุตวัท่ีไม่ต�า่กว่าตรฐานสทิธขิองผูต้้องหา
ในคดอีาญาและมาตรฐานระหว่างประเทศ และให้กองอ�านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เสนอต่อส�านักงานศาลยุติธรรมให้น�าตัวผู้ต้อง
สงสยัตามหมายแห่งพระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ
มารายงานตัวต่อศาลทุกครั้งที่มีการขอขยายระยะเวลาการควบคุมตัวและโด
ยมติครม. นอกจากมีมติรับทราบแล้วยังได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงยติุธรรม กระทรวงสาธารณสขุ ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ ศนูย์อ�านวย
การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กอ.รมน. รับข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณา
ว่าสมควรจะด�าเนินการได้หรือไม่ประการใดก่อน โดยให้กระทรวงกลาโหม
เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมผลการด�าเนินการแล้วแจ้งต่อส�านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้ทราบต่อไป

ข้อมลูจาก http://breakingnews.nationtv.tv/home/read.php?newsid=761995
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ความมุ่งมั่นของบุคคลกรระดับนโยบายต่อพันธกรณีที่ส�าคัญของ
ประเทศไทยต่ออนุสัญญาต่อต้านการทรมานก็คือการที่กระทรวงยุติธรรม  
ได้ริเร่ิมให้มีการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและ
การบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... ท่ีมีการน�าหลักการด้านสิทธิมนุษยชน
สากลตามพันธกรณีที่ประเทศไทยพึงน�ามาแก้ไขกฎหมายในประเทศให้
สอดคล้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบัญญัติให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนที ่
ร้ายแรงทั้งสองประการคือการทรมานและการบังคับให้สูญหายเป็นความผิด
ทางอาญาและมบีทลงโทษท่ีเหมาะสมกบัความร้ายแรงของการกระท�าความผดิ  
อย่างไรกด็ยีงัมปีระเดน็ทางกฎหมายและทางปฏิบติัทีตั่วแทนผูเ้สยีหายทัง้กรณี
ทรมานและการบงัคบัให้สญูหาย และองค์กรสทิธมินษุยชนทีท่�างานใกล้ขดิกบั
ประเดน็นีย้งัมข้ีอห่วงกงัวลและข้อเสนอแนะต่อกรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ
เพื่อเป็นข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การทรมานและการบังคบับุคคลให้สญูหาย พ.ศ. .... ให้สมบูรณ์และสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

พฒันาการทีด่ใีนทางนโยบายกลบัสวนทางกับส่ิงทีเ่กดิขึน้ในพ้ืนทีจั่งหวดั
ชายแดนใต้ มเีรือ่งร้องเรยีนกว่า 100 กรณส่ีงถงึคณะกรรมการสิทธมินษุยชน
แห่งชาติให้ตรวจสอบว่ามีการทรมานเกิดขึ้นหรือไม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ใต้ตัง้แต่ปี 2552-2557 ส�าหรบัศนูย์ทนายความมสุลมิทีม่ศีนูย์รบัเรือ่งร้องเรยีน
ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ก็รับเรื่องร้องเรียนกว่า 300 กรณี บางส่วนก็ได้จัดส่ง
ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อขอให้ตรวจสอบ

สถานำการณ์การทรมานำหลังรัฐประหารปี 2557

หลงัเหตกุารณ์รฐัประหารปี 2557 เพยีงสามวนัคณะกรรมการต่อต้าน
การทรมาน ที่มีการประชุมทบทวนรายงานด้านการทรมานของประเทศไทย
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หลังจากได้รับบันทึกการสัมภาษณ์ผู้เสียหายจ�านวน 92 รายรวมได้จนถึงปี 
พ.ศ. 2556 ทั้งได้สอบถามข้อเท็จจริงจากทั้งภาคประชาสังคม ตัวแทน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐ
จากประเทศไทยก็ได้สรุปสถานการณ์ว่ามีความเป็นห่วงสถานการณ์เรื่อง 
การทรมานและการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมหลายประการในบริบท 
ทั่วประเทศ ส�าหรับในจังหวัดชายแดนใต้ ได้ระบุว่า

สถานการณ์ในจงัหวดัชายแดนใต้ ย่อหน้า 11 คณะกรรมการมคีวาม
ห่วงใยที่ข้อกล่าวหาจ�านวนมากว่ามีการกระท�าทรมานและการปฏิบัติที ่
โหดร้ายในพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และต้ังข้อสงัเกตว่ามกีารคงสถานการณ์ฉกุเฉนิเป็นเวลานาน และมข้ีอจ�ากัด
การใช้สิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน รัฐภาคีควรด�าเนินการให้แน่ใจว่า สิทธิที่
บคุคลจะไม่ได้รบัการกระท�าทรมานเป็นสทิธสิมับรูณ์และไม่สามารถท�าการ
ยกเว้นได้ และรฐัพึงด�าเนนิการให้แน่ใจว่า จะด�าเนนิการบงัคบัใช้กฎหมาย
อย่างเข้มงวดให้สอดคล้องกับอนุสัญญา ข้อ 2 วรรค 2 ซึ่งก�าหนดว่า ไม่มี
พฤตกิารณ์พเิศษใด ไม่ว่าจะเป็นภาวะสงคราม การขาดเสถียรภาพทางการ
เมืองภายในประเทศ หรือสภาวะฉุกเฉินสาธารณะอื่นใดที่ยกขึ้นมาเป็นข้อ
อ้างทีม่เีหตผุลส�าหรบัการทรมานได้นอกจากนีร้ฐัควรประเมนิความจ�าเป็น
ในการมีกฎหมายพิเศษที่มีอยู่ โดยตระหนักว่า เงื่อนไขในการประกาศ
สถานการณ์ฉกุเฉนิและการตรากฎหมายฉกุเฉนิควรเป็นไปด้วยความอย่าง
เคร่งครดัและตคีวามอย่างแคบและควรจะจ�ากดัไว้ส�าหรบัสถานการณ์กรณี
พิเศษเท่านั้น 
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กฎหมายพิเศษ ย่อหน้า 12 ในขณะที่คณะผู้แทนของรัฐภาคีได้อ้าง
ถึงเหตุการณ์ระเบิดในภาคใต้ 2,889 เหตุการณ์ และจ�านวนการบาดเจ็บ
ล้มตายของพลเรอืนและบคุลากรทหาร คณะกรรมการยงัมคีวามกงัวลอย่าง
มาก เกี่ยวกับการจ�านวนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการใช้การทรมานและ 
การปฏิบตัทิีโ่หดร้ายเป็นปกตวิสิยั ทีเ่กดิขึน้อย่างมาก ต่อเนือ่ง และสม�า่เสมอ 
โดยเจ้าหน้าทีรั่กษาความปลอดภยั และเจ้าหน้าทีท่หารในจงัหวัดชายแดน
ภาคใต้เพือ่ให้ได้มาซึง่ค�าสารภาพ สถานการณ์เช่นนีถ้กูท�าให้เลวร้ายขึน้จาก
การใช้กฎหมายพเิศษสามฉบบั คอื พระราชบญัญติักฎอยัการศกึ พ.ศ. 2457 
พระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548 และ
พระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ซึ่งให้
อ�านาจฉกุเฉนิในวงกว้างแก่ทหารและกองก�าลงัรกัษาความม่ันคง นอกการ
ควบคมุภายใต้กระบวนการยตุธิรรม อกีทัง้ยงัเป็นการเสรมิสร้างบรรยากาศ
ของการลอยนวลพ้นผิดต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง คณะ
กรรมการมีความกังวลอย่างยิ่ง ดังนี้ (ข้อ2, 4, 12, 13 และ ข้อ 15) 

(ก) กฎหมายพเิศษให้อ�านาจบรหิารขยายการควบคมุตัวด้วยอ�านาจ
ฝ่ายบริหารโดยปราศจากการควบคุมจากฝ่ายตุลาการอย่างเพียงพอ  
ก่อให้เกิดการลดทอนการป้องกันข้ันพ้ืนฐานส�าหรับผู้ถูกท�าให้เสียไปซึ่ง
เสรีภาพตาม กฎอัยการศึกมาตรา 15 และ พระราชก�าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ มาตรา 12 ซึง่ผูต้้องสงสัยสามารถ ถกูควบคมุ
ตวัได้นานถงึ 37 วนั โดยไม่มหีมาย หรอืก�ากบัดแูลจากกระบวนการยติุธรรม
ก่อนที่จะถูกน�าตัวไปที่ศาล นอกจากนี้ไม่ระบุว่าต้องน�าตัวผู้คุมขังถูกมา
ปรากฏตัวต่อศาลในการควบคุมตัวขั้นตอนใดๆ และมักไม่มีการเปิดเผย 
ที่ตั้งของสถานที่ควบคุมตัวเสมอไป 
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(ข) มีการกล่าวอ้างว่า มักไม่มีการเคารพสิ่งป้องกันการทรมานที่มี
ไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถูกคุมขัง
มักจะได้รับการปฏิเสธสิทธิที่จะติดต่อสมาชิกครอบครัวและให้สมาชิกใน
ครอบครัวเยี่ยมทันทีที่สูญเสียเสรีภาพ และขาดการคุ้มครองสิทธิที่จ�าเป็น
บางอย่าง เช่น สิทธิที่จะติดต่อทนายความและได้รับการตรวจร่างกายโดย
แพทย์ทีเ่ป็นอสิระทันทีท่ีสญูเสยีเสรีภาพ ซึง่ไม่ปรากฏในกฎหมาย หรือไม่มี
การน�าหลักการนี้ไปปฏิบัติ 

(ค) กฎหมายพเิศษ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กฎอยัการศกึ มาตรา 7 และ
พระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉนิ มาตรา 17 จ�ากดั
ความรบัผดิของเจ้าหน้าทีผู่บั้งคบัใช้สถานการณ์ฉกุเฉิน โดยให้ความคุม้ครอง
มิให้เจ้าหน้าที่ถูกฟ้องร้องในกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง 
รวมทัง้การกระท�าทรมาน ซึง่เป็นการละเมดิบทบญัญตัขิองอนสุญัญา คณะ
กรรมการมีความกังวลกรณีผู้เสียชีวิตภายใต้การควบคุมตัว เช่น อิหม่าม 
ยะผา กาเซ็ง และนายสไุลมาน แนซา ซ่ึงแสดงให้เห็นอปุสรรคทีจ่ะผูก้ระท�า
ผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม รัฐควรตรวจสอบอย่างแข็งขัน โดยมิชักช้า
และพึงถือเป็นเรื่องเร่งด่วน ที่จะทบทวนกฎหมายฉุกเฉินและแนวปฏิบัติ 
ที่มีอยู ่ และพึงยกเลิกสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้อนุสัญญา  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า: 

(ก) ผู ้ถูกควบคุมตัวโดยไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาภายใต้กฎหมาย 
การรักษาความมั่นคง จะได้ปรากฏตัวต่อหน้าศาล (ข) ผู้ถูกคุมขังภายใต้
การควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับสมาชิกครอบครัว 
ทนายความและแพทย์ที่เป็นอิสระทันทีหลังสูญเสียเสรีภาพ ทั้งในทาง
กฎหมายและในทางปฏิบัติ และมีการตรวจสอบหลักประกันสิทธิโดย 
เจ้าหน้าที่เหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(ง) ไม่พึงมีผู้ใดถูกบังคับให้ปากค�าปรักปร�าตนเองหรือผู้อื่น หรือจะ
สารภาพผดิ การสารภาพดงักล่าวต้องไม่ได้รบัการยอมรบัเป็นหลกัฐานในศาล  
ยกเว้นกรณทีีใ่ช้ปรกัปร�าผูถ้กูกล่าวว่ากระท�าการถูกทรมานหรือกระท�าการ
โหดร้าย เพือ่เป็นหลกัฐานว่า มกีารสร้างค�าสารภาพ หรอืค�าให้การนัน้ขึน้”

รายงานำสถานำการณ์การทรมานำปี 2557-2558 กบัการเจรจา
คำรั้งใหม่

นบัเป็นเวลา 12 ปีเตม็ทีป่ระเทศไทยได้ใช้เวลากับการแก้ไขปัญหาความ
ไม่สงบในชายแดนภาคใต้มาด้วยน�า้พกัน�า้แรงและชวีติของประชาชนในพ้ืนที่
และบุคคลากรหลายฝ่ายเพื่อน�าความสุขสงบกลับคืนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ การเจรจาสันติภาพก�าลังจะเกิดข้ึนใหม่โดยการน�าของฝ่ายทหารที่มี
อ�านาจเบด็เสรจ็เดด็ขาดในการบรหิารจดัการประเทศในรอบใหม่นี ้เราอยาก
น�าเสนอยทุธศาสตร์ใหม่ทีพ่ยายามเชือ่มโยงว่าการทรมานและการปฏบิตัอิย่าง
ไร้มนุษยธรรมย�้ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยที่เกิดข้ึนมาตลอด 12 ปีนั้นเป็น
อปุสรรคส�าคัญในการน�าพาไปสูส่นัตภิาพและต้องการให้ผูร้บัผดิชอบโดยตรง
ต่อเรื่องการเจรจาแก้ไขโดยเร่งด่วน

ในเดือนมกราคม 2559 นี้จะมีการน�าเสนอรายงานฉบับหนึ่งจ�านวน 
59 หน้า ชือ่ รายงานสถานการณ์การทรมานและการปฏบิติัอย่างไร้มนษุยธรรม
จะส่งตรงถึงพลโท อักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขซ่ึงได้รับมอบ
หมายโดยตรงจากนายกรฐัมนตรปีระยทุธ์ จนัทรโอชาให้รบัผดิชอบเพือ่ขอให้
ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ได้รวบรวมมาจากการสัมภาษณ์ผู้เสียหายจากการ
ทรมานจ�านวน 54 ราย พบว่าเป็นผูเ้สยีหายจากการทรมานระหว่างการควบคมุ
ตัวของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในปีพ.ศ. 2558 จ�านวน 15 รายและในปี 
2557 จ�านวน 17 ราย และเหตุการณ์ระหว่างปี 2547-2556 จ�านวน 22 ราย
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ผู ้ร้องเรียนทั้งหมดเป็นชายชาวมลายูมุสลิมนับถือศาสนาอิสลาม  
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 19-38 ปี จ�านวน 49 คน ช่วงอายุ 39-48 ปี จ�านวน 
5 คน จากผูเ้สยีหายรวม 54 คน การทรมานและการปฏบิตัอิย่างไร้มนษุยธรรม
เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และมีรายงานว่าเกิดขึ้นในสถานที่เดิม และ 
มวีตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้มาซึง่ข้อมลูหรอืค�ารบัสารภาพจากเหยือ่โดยเจ้าหน้าที่
รฐัทัง้ต�ารวจและทหาร เหตกุารณ์การทรมานและการปฏบิติัอย่างไร้มนษุยธรรม 
เกดิขึน้ทัง้ในขัน้ตอนการจบักมุ การเดนิทางอยูใ่นการควบคมุตวับนยานพาหนะ 
ระหว่างการควบคุมตัวในค่ายย่อยและในค่ายใหญ่ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์ 
ซกัถาม การทรมานและการปฏบัิตอิย่างไร้มนษุยธรรมเกดิขึน้อย่างเป็นระบบ
ในระหว่างการซักถามและการสอบสวน จากบันทึกที่ได้รับมีการกล่าวอ้างว่า
เป็นการกระท�าของเจ้าหน้าท่ีทหาร 48 รายและเป็นการกระท�าของเจ้าหน้าที่
ต�ารวจ 13 ราย ลักษณะการทรมานและการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมมี 
รูปแบบทั้งการท�าให้เกิดการเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสทางด้านร่างกายและ
จิตใจในรูปแบบต่างๆ จากบันทึกของผู้เสียหายจ�านวน 54 ราย อย่างเช่น

• การท�าร้ายร่างกายด้วยการทุบตี เตะ ต่อย ตบหัว ถีบหลัง บริเวณ
ใบหน้า หน้าท้อง ล�าตัว ฯลฯ

• การเอาน�้าสาดหัวและตัว โดยการใช้น�้าเย็น 
• การบังคับให้ถอดเสื้อผ้า อยู่ในห้องแอร์
• การท�าให้ส�าลักน�้า หรือบีบคอ 
• การบดหรือขยี้ตามร่างกาย และอวัยวะส�าคัญบางจุด เช่น ศีรษะ 

อวัยวะเพศ หน้าอก 
• การท�าให้จมน�้า จุ่มน�้า และการท�า Water Boarding
• การให้อยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิต�่าหรือร้อน
• การใช้ไม้ หรืออุปกรณ์อื่นในการตี เฆี่ยน 
• การท�าให้วิง่ ออกก�าลงักายโดยเท้าเปล่า ตอนกลางวันจนได้รบับาด
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เจ็บสาหัส
• การใช้ไฟฟ้าซ๊อต 
• การบังคับให้ดื่มหรือกิน
• การท�าให้บาดเจ็บที่เข่า
• การใช้เสียงดังรบกวน
• การท�าให้ขาดอากาศหายใจ เช่นการบังคบัจุม่หวัในถงัน�า้ การใช้ถงุ

ด�าคลอบศีรษะ
• การล่วงละเมิดทางเพศ เช่นการดึงหรือบีบอวัยวะเพศ
• การเปลือยกาย 
• การกระท�ารุนแรงกับอวัยวะเพศ
• การใช้ไฟฟ้าช๊อตที่อวัยวะเพศ
• การบังคับให้ท�าท่าต่างๆ เช่น บังคับให้ยืน ให้นั่งในท่าที่ไม่สะดวก 
• การบังคับให้ท�าท่าทางต่างๆ ขณะเปลือยกายเป็นเวลานาน เช่น  

ให้ยืนขาเดียว ให้ลุกนั่งจนกว่าจะหมดแรง ให้ยืนก้มหัวลง

เรื่องร้องเรียนเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ และมีลักษณะคล้ายคลึงกับ 
เรื่องร้องเรียนที่ได้จัดส่งให้คณะกรรมการต่อต้านการทรมานขององค์การ
สหประชาชาติจ�านวน 92 กรณีแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2557 การสืบค้นและ 
การด�าเนินการทางกฎหมายทีผ่่านมามข้ีอจ�ากดัมากมายท�าให้การด�าเนนิการ
ไม่สามารถระบุถึงผู้กระท�าความผิดรายบุคคลได้ เป็นเหตุให้ไม่มีการด�าเนิน
การทางอาญาต่อผู้กระท�าความผิด เรื่องร้องเรียนในช่องทางปกติ เช่น คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก็ไม่น�าพาไปสู่การสืบสวนสอบสวนที่เพียง
พอที่จะระบุตัวผู้กระท�าความผิดได้ อีกทั้งไม่มีข้อมูลว่ามีการสอบสวนภายใน
ของทางหน่วยงานหรอืไม่เพือ่เป็นการค้นหาความจริงต่อข้อร้องเรียนท่ีเกดิข้ึน
ตลอดระยะเวลา 12 ปี ค�ากล่าวที่ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดเลยถูกลงโทษทั้งทาง
วินัยและทางอาญาในข้อหาเรื่องการทรมานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้
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ยังคงเป็นค�ากล่าวท่ีไม่มีค�าปฏิเสธ (เท่าท่ีติดตามคงมีแต่กรณีอิหม่ามยะผา  
กาเซ็งที่มีเจ้าหน้าที่จ�านวนหนึ่งถูกลงโทษทางวินัย) ยังคงมีแต่เพียงค�าปฏิเสธ
ว่า “เรื่องร้องเรียนเหล่านี้ไม่เป็นจริงและไม่มีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเลย” จาก 
ผู้บังคับบัญชาทั้งระดับสูงจนถึงระดับปฏิบัติ

การยื่นรายงานต่อหน่วยงานระดับสูงที่รับผิดชอบโดยตรงเพ่ือขอให้มี
การตรวจสอบและค้นหาความจริงนั้นยังเป็นความหวังของคนท�างานกลุ่มนี้ 
ที่จะยุติการทรมานและขอให้การเสียชีวิตของนายอับดุลดายิบ ดอเลาะ  
ในการควบคุมตัวในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีสุดท้าย ถ้าการยุติการ
ทรมานเป็นไปได้จริงทางปฏิบัติ มีค�าสั่งห้ามโดยตรงต่อสาธารณะว่าไม่ใช่
นโยบาย และมีการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นธรรมและเอาผิดเอาโทษกับ 
ผูก้ระท�าผดิทีเ่ป็นเพยีงเจ้าหน้าทีส่่วนน้อย นัน้เองเป็นจุดเร่ิมต้นของการเจรจา
สนัตภิาพทีแ่ท้จรงิระหว่างคู่ขัดแย้งท่ีแท้จรงิท้ังในห้องซักถามและบนโต๊ะเจรจา
สันติภาพที่เราอยากให้เกิดขึ้น
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มูลนำิธิผสานำวัฒนำธรรม 

เพ่ือความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนของประชาชน 
ทุกกลุ่มในไทย 

เกี่ยวกับมูลนำิธิผสานำวัฒนำธรรม

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาก�าไร 
ท�างานด้านความยุติธรรมและการคุ้มครอง ส่งเสริม และเฝ้าระวังด้านสิทธิ
มนุษยชนในไทย มูลนิธิผสานวัฒนธรรมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 และ 
มีบทบาทปกป้องสิทธิของประชาชนทุกกลุ่ม โดยไม่แยกแยะด้วยเหตุผลด้าน
เชื้อชาติ สีผิว เพศ (เพศสภาพ) ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมืองหรืออื่น
ใด ความเป็นมาด้านชาติก�าเนิดหรือสังคม ทรัพย์สิน การเกิดหรือสถานภาพ
อื่นใด มูลนิธิผสานวัฒนธรรมมีหลักปรัชญาและกิจกรรมในการส่งเสริมหลัก
สิทธิมนุษยชนเพื่อให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างยั่งยืนตลอด 
ทั่วสังคม ตั้งแต่บนสู่ล่าง และล่างสู่บน ให้ความส�าคัญเป็นการเฉพาะกับกลุ่ม
ชายขอบ เช่น ชนกลุม่น้อยด้านชาตพินัธุ ์คนไร้รฐั คนงานข้ามชาติ และผูเ้สยีหาย 
จากความขัดแย้งในไทย
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มลูนธิผิสานวัฒนธรรมปฏิบัตงิานตามหลกัการทีเ่น้นความเข้าใจระหว่าง
วฒันธรรมและด้านสทิธมินษุยชน รวมทัง้การสร้างความเข้มแขง็และส่งเสริม
การมีส่วนร่วม 

วิสัยทัศนำ์ 

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมมีภาพฝันว่าประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม และได้รับการคุ้มครองสิทธิและอยู่ร่วม
ในสงัคมประชาธปิไตยทีม่คีวามเป็นธรรมและมพีืน้ฐานความเข้าใจทีป่ระสาน
กันระหว่างวัฒนธรรมกับสิทธิมนุษยชน

พันำธกิจ

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมมีพันธกิจในการก�าจัดการเลือกปฏิบัติในระบบ
ยุติธรรมไทย และประกันให้ประชาชนทุกกลุ่มในไทยเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเท่าเทียม เราต้องการบรรลุพันธกิจเหล่านี้ด้วยการส่งเสริม 
คุ้มครองและเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และหลัก
นติธิรรม ความเข้าใจระหว่างวฒันธรรมและด้านสทิธมินษุยชน การสร้างความ
เข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมเป็นหัวใจในการท�างานของเรา

ประเด็นำการท�งานำ

แม้ว่าตามหลักการประชาชนทั่วประเทศไทยควรได้รับการปฏิบัติและ
คุ้มครองอย่างเท่าเทียม แต่ในความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มชายขอบซ่ึงถือว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชาติพันธุ์หลัก ทั้งนี้เพราะ
ความแตกต่างของพวกเขาในด้านสถานภาพทางกฎหมาย ศาสนา วัฒนธรรม 
และ/หรืออัตลักษณ์ เป็นเหตุให้พวกเขามักต้องเผชิญการเลือกปฏิบัติ และ
ประสบปัญหาในการใช้สทิธิของตน ประชาชนจงึมเีสรีภาพจ�ากัด และมกัเกดิ
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เหตุการณ์ที่ควบคุมจ�ากัดสิทธิมนุษยชนหรือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ
เป็นเหตุให้เกิดความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะในพื้นท่ีชายขอบ บุคคลและหน่วย
งานต่างๆ พยายามท�างานเพือ่แก้ไขสถานการณ์นี ้และมลูนธิผิสานวฒันธรรม
มเีป้าหมายสนบัสนุนการด�าเนินงานเช่นน้ัน โดยเน้นการส่งเสรมิ คุม้ครองและ
เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และหลักนิติธรรม 

คำุณคำ่า

ความเข้าใจข้ามวัฒนธรรม

ความอดกลั้นและความเคารพต่อกันเป็นพื้นฐานของสังคมที่สงบสุข 
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้คน วัฒนธรรม และระหว่างรัฐกับประชาชน  
เป็นปัจจัยส่งเสริมความอดกลั้นและความเคารพต่อกัน

การสร้างคำวามเข้มแข็งและการให้คำวามรู้

เราพยายามส่งเสริมศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยการจัดอบรมเพ่ือ
เผยแพร่ทกัษะ ความรู ้และประสบการณ์ท่ีช่วยให้เกดิความมัน่ใจ ศกัดิศ์รีและ
การพึ่งตนเองได้ เราสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มชายขอบให้สามารถใช้โอกาส
ที่มีและมีความเข้มแข็งด้านสังคมยิ่งข้ึน ท�าให้การด�าเนินงานของเรามีความ
ยั่งยืนมากขึ้น และท�าให้ภาคประชาสังคมเข้มแข็งยิ่งขึ้น

การมีส่วนำร่วม

สิทธิมนุษยชนเป็นข้อกังวล และบุคคลทุกคนสามารถด�าเนินงาน 
เพือ่ส่งเสริมสทิธมินุษยชนได้ในทางใดทางหน่ึง ในการแก้ปัญหาสทิธมินษุยชน 
ทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบต้องมีสิทธิมีเสียง ด้วยเหตุดังกล่าว ทุกคนจึงมี 
ส่วนร่วมในการท�างานกับเรา
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กิจกรรมหลัก

การฟ้องคดีเชิงยุทธศาสตร์และการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย

• การติดตามกระบวนการยุติธรรมและการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมของกลุ่มชายขอบ

• การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายโดยตรงกับผู ้เสียหายจาก 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยผ่านการฟ้องคดีเชิงยุทธศาสตร์

• การฟ้องคดีเชิงยุทธศาสตร์ในคดีที่ เกี่ยวกับสิทธิที่จะมีชีวิต  
การทรมาน การสูญหายของบุคคล การควบคุมตัวโดยพลการ ประเด็นเรื่อง
ทีด่นิและสทิธชิมุชน สทิธแิรงงาน สิทธใินการชมุนมุ และการละเมิดสทิธมินษุย
ชนที่เป็นผลจากการด�าเนินงานของรัฐภายใต้กฎหมายพิเศษ

การเสริมสร้างศักยภาพ

• การส่งเสรมิและให้ความรูต่้อประชาชนกลุม่เป้าหมายเกีย่วกบัสทิธิ
ของตนเอง และการใช้สทิธิเหล่านัน้ และการปกป้องมาตรฐานด้านสทิธมินษุยชน

• การสร้างเครอืข่ายและอบรมผูพ้ทัิกษ์สทิธมินษุยชนและนกักฎหมาย 
เพือ่ให้ช่วยแก้ปัญหาการละเมดิสทิธมินษุยชนและส่งเสรมิให้มกีารแลกเปลีย่น
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน

งานำวิจัยและรณรงคำ์

• การสร้างจิตส�านึกเกี่ยวกับประเด็นด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง และการส่งเสริมหลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชน
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• การสร้างจิตส�านึกต่อสาธารณะและจิตส�านึกทางการเมือง โดยมี
การรณรงค์ต่อต้านการทรมาน การท�าวจิยัและการจดัสัมมนาเกีย่วกบัการน�า
กฎหมายความมั่นคงไปปฏิบัติ 

เคำรือข่าย

เครือข่ายของเราครอบคลุมผู้ท�างานระดับรากหญ้าไปจนถึงองค์กร
ระหว่างประเทศ ช่วยให้เราสามารถเข้าถงึผูต้้องการการคุม้ครองโดยตรง และ
สามารถเป็นปากเสยีงแสดงความต้องการของพวกเขาทัง้ในเวทรีะดบัชาตแิละ
ระหว่างชาติ เราท�างานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานในท้องถิ่น อย่างเช่น มูลนิธิ
ศูนย์ทนายความมุสลิม ภาคีส�าคัญระดับประเทศและระหว่างประเทศ  
อย่างเช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) คณะกรรมการ 
นักนิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurists - ICJ)  
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย (Asian Human Rights  
Commission - AHRC), สภาทนายความแห่งประเทศไทย และมูลนิธิ 
อาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) 

ส�านักงาน มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
111 ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก ห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ +66 2 693 4939 
Email:crcf.justice@gmail.com
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กลุ่มด้วยใจ

1/3 หมู่ 3 ต�าบลสะบ้าย้อย อ�าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210  
Email: heemminaanchana@gmail.com และ nawawee@live.com 
หมายเลขติดต่อ +66818098609

วัตถุประสงคำ์ขององคำ์กร 

1.  เพื่อปกป้องและคุ้มครองประชาชนจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน

2.  เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความขัดแย้ง

3.  เพือ่สร้างความเข้าใจระหว่างกลุม่คนในสงัคมในการสร้างสนัติภาพ
ที่ยั่งยืน

แนำวทางการด�เนำินำการ

กลุ่มด้วยใจด�าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยค�านึงถึง ศาสนา อัตลักษณ์ 
วัฒนธรรม ของพื้นที่เป็นสิ่งส�าคัญ และเคารพในความหลากหลายด้าน
วัฒนธรรมและความคิดเห็นโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี
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กลุ่มเป้าหมาย

เดก็ และประชาชนท่ีเผชิญกบัความยากล�าบากในสถานการณ์ความไม่สงบ

รายชื่อเจ้าหนำ้าที่

นางสาวอัญชนา หีมมิหน๊ะ  หัวหน้ากลุ่มด้วยใจ

นางสาวซุไบดา เด็ง  เจ้าหน้าการเงิน

นางสาว ยามีละ ดอมอลอ  เลขานุการและประสานงาน





  119  

บทบาทการท�งานำ 2015- 2017

1. รับเรื่องร้องเรียนกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่และประสาน
งานเพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวได้รับผลกระทบต่อหน่วยรัฐและองค์กร
เอกชนที่เกี่ยวข้อง

2. ลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลข้อเท็จกรณี ถูกซ้อมทรมาน ถูกยิง  
ถูกวิสามัญ และสูญหายที่เกี่ยวข้องกับก่อความไม่สงบในพื้นที่

3. ลงพืน้ทีเ่ยยีวยาสภาพจติใจครอบครวัผูไ้ด้รบัผลกระทบจากกฎหมาย
พิเศษ

4. สร้างเครอืข่ายและสร้างอาสาสมคัรเพือ่จดัตัง้ศนูย์ร้องเรียนในพืน้ที่

5. จัดห้องเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมาสิทธิมนุษยชนและกฎหมายสิทธิ
มนุษยธรรมระหว่างประเทศเพื่อชุมชนที่ต้องการ

6. เปิดพื้นกลางท่ีให้ประชาชนกับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสันติภาพและ
สันติสุขที่ยั่นยื่น

7. จัดท�ารายงานหรือคู่มือการท�างาน

รายชื่อเจ้าหนำ้าที่ HAP

1. นายอิสมาแอ เตะ ต�าแหน่งประธาน

2. นายมูฮ�ามัดฮาฟิส เจ๊ะแว ต�าแหน่งรองประธานและฝ่ายวิชาการ

3. นางสาวนูรฮายาตี สาเมาะ ต�าแหน่งเลขานุการและฝ่ายข้อมูล

4. นายมะเฟาซี เด็งมิง ต�าแห่นงการเงิน

5. นายซอบรี กาซอ ต�าแหน่งผู้ช่วยการเงิน
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6. นายอิบรอเฮง กาเจ ต�าแหน่งดูแลอุปกรณ์

7. นายอัมเร๊าะ ดอคอ ต�าแหน่งฝ่ายสื่อมวลชน

8. นายอับดุลตอเล็บ โต๊ะขุน ต�าแหน่งฝ่ายบุคคล

9. นายซอลาฮุดดีน กาเต็บ ต�าแหน่งกิจกรรม

10. นายรูซามัน สาเมาะ ต�าแหน่งดูแลเครือข่าย HAP

11. นายดาโอ๊ะ ฮาเกาะ ต�าแหน่งผู้ช่วยดูแลเครือข่าย HAP


