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 Thai version is below; 

For immediate release on 5 April 2016 
 

The death of a military private as a result of a physical assault  
at the Payak Camp, Bannang Sata district, Yala:  

A lack of legal and practical safeguards to prevent the torture resulting in death of a military officer 
 
It was widely reported that Pvt Songtham Mudmad, 23 years, and Pvt Chatpisut Chumphan, 23 years, 
of the 1st Battalion of the 152nd Infantry Regiment, the Payak Camp, Bannang Sata district, Yala, were 
punished for their alleged breaches of discipline between 1-2 April 2016. Later, Pvt Songtham sustained 
severe injuries and was brought for treatment at the Yala Regional Hospital before his death was 
announced on 4 April 2016 - while the injured Pvt Chatpisut Chumphan continues to receive treatment 
at the Ingkhayuthaboriharn Military Camp.  
 
The Cross Cultural Foundation (CrCF) has the following observations to make: 
 

1. According to the Soldier Discipline Act B.E. 2476, a military official who violates military regulations can 
be sanctioned proportionate to the severity of the breach at five levels including: (1) probation for a 
person who has committed an offence and is deemed to be sanctioned, but given the reason for 
clemency, the punishment shall be suspended albeit announced to public; (2) punitive action 
including cleaning the toilet, plumbing, etc. additional to the existing duties the person is obliged to 
carry out or compelled to stay on guard additional the existing duties; (3) detention including being 
deprived of liberty in a place or an area as designated confinement (4) detention whether it be a 
solitary confinement or group confinement as ordered; and (5) imprisonment including being subject to 
the custody of a military prison. Apart from the aforementioned sanctions, no other punitive actions 
can be invented. That the punishment in this case has resulted aggravated injuries of the two military 
privates, and one of whom has died, indicates that the punitive action sanctioned by the superior 
official against the two military privates is a blatant deviation from what is clearly provided for by law.   
 

2. Any punitive action inconsistent with the methods provided for by law, apart from being a breach of a 
military regulation, is also a violation of international human rights law to which Thailand is a state 
party. According to the review of complaints received from the military official themselves and the 
families of the military officials who had been injured by the “punishment”, it was found there is a lack 
of legal safeguards and procedures to prevent the sanctions of a military official to avoid injuries and 
deaths. It is particularly important that Thailand acts in compliance with the Convention Against 
Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) by criminalizing the act 



of torture. Such a legal provision shall help to bring to justice to the perpetrator, encourage the 
adoption of preventive measures and the effective and impartial investigation of the alleged torture, 
particularly an act of torture which takes place in a military barracks including the “punishment” of the 
military privates in this case, or in any detention facility and prison. It will also ensure remedies for the 
injured parties and minimize impact toward the families of the victims.  
 

3. Death in custody is hard to investigate, including any unnatural death or death as a result of physical 
assault or torture by any fatal means. Its investigation requires the collaboration of various agencies, 
particularly with a forensic doctor who can conduct an autopsy to examine the real cause of death.   
 
 

4. The official in charge of the investigation of the death in custody must be independent, professional, 
highly experienced and competent since it may involve government officials who might be influential. 
Therefore, the police officials involved with the investigation of the death must make take all 
reasonable steps to investigate the crime scene to collect as much information as possible to establish 
the facts and to ensure fairness to all parties. If a police official who investigates the crime scene which 
is part of a government unit and fails to secure cooperation from the authority in charge of the place, 
or if the official fails to demonstrate impartiality, unreality and professionalism, it will lead to a failure 
to establish the truth and accurate information. The case will remain unresolved leading to doubts in 
the mind of the public and their relatives and causing a lack of trust in Thailand’s justice process.   
 

5. A military barracks, detention facility or prison falls under the supervision and charge of superior 
officials who have the mandate to set out procedures and to monitor to prevent acts of torture. 
Disciplinary actions which have resulted in death have taken place several times including the death of 
Pvt Wichian Phuaksom on 5 June 2011. The incident took place at Pileng Military Barrack, Narathiwat. 
And the case of Corporal Kittikorn Suthiraphan, who died while being held in custody at the prison of 
the 25th Military Circle, Surin on 21 February 2016. Previous investigations in such cases and other 
similar cases have not led to any disciplinary action and criminal action against the superior officials. It 
has led to doubts and concern among the relatives and in public.   
 
Regarding the incidents at the Payak Camp, Bannang Sata district, Yala, CrCF has the following 
recommendations and demands: 
 
1. Superior officials must first immediately suspend from office the officials who may have been 

involved with the aggravated injury and death of the two military privates and set up an 
independent committee with the expertise and mandate to investigate the incidents promptly and 
transparently. Any established perpetrators must face justice, including disciplinary action and 
criminal prosecution. Remedies must be provided appropriately to the families of the two victims. 

 
 



2. The Thai government, through the Ministry of Justice, is urged to accelerate the promulgation of 
the Act on the Prevention and Suppression of Torture and Enforced Disappearance in compliance 
with the Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment (CAT) and the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 
Disappearance, consistent with international standards. An act of torture or cruel, inhuman, or 
degrading treatment must be criminalized. Effective measures must be adopted to effectively 
prevent torture and to ensure the provision of remedies to the physically and mentally affected 
persons per the commitment which has been given to international community during the 
Universal Periodic Review (UPR). 

 
3. The government must allow an independent committee to carry out the inspection of the 

detention facilities in compliance with the obligations to which Thailand is a state party. It was 
recommended to the Thai government by the Committee Against Torture in June 2014, regarding 
the inspection and visit to a prison, in paragraph 24, that all government agencies must have access 
to carry out an inspection of a detention facility, along with NGOs and international organizations 
when a prior request is made. It was noted by the Committee that the Thai delegation had 
pledged to sign the Optional Protocol of the Convention Against Torture (OPCAT) in the near future. 
Nevertheless, the Committee’s request to visit a prison in Thailand is still denied. The Committee is 
concerned whether all detention facilities are effective, and independent and are ready for 
inspection or not.   

 
4. The government must act according to the recommendations received from the UN Committee 

Against Torture including: (a) ensuring that effective inspection have been made at all detention 
facilities including regular visits and unannounced visits subject to national and international 
inspections carried out by independent organizations including inspection by non-governmental 
organizations working for the prevention of torture and cruel, inhuman, or degrading treatment or 
punishment, (b) publish the results of the inspections and follow up on the inspections, (c) compile 
all information concerning the venue, time and duration of the inspections including the 
unannounced visit to the place of deprivation of liberty and other findings and the follow up on 
the inspections, (d) ratify the Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment and set up the National Prevention Mechanism. 

 
For more information, please contact 
Pornpen Khongkachonkiet, CrCF’s Director, phone 086-7093000 
Mr. Preeda Nakphew, CrCF’s Attorney, phone 089-6222474  (the case of Pvt Wichian) 
Ms. Nutthasiri Bergman, attorney, phone 085-1208077 (the case of Pvt Kittikorn)  
 
เผยแพรวันท่ี 5 เมษายน 2559 

 
กรณีพลทหารเสียชีวิตรายลาสุดหลังถูกซอมท่ีคายพยัคฆ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 

ขาดหลักประกันทางกฎหมายและทางปฏิบัติท่ีจะยุติการซอมทหารจนตาย 



 
กรณีท่ีมีรายงานขาวอยางกวางขวางเรื่องพลทหารทรงธรรม หมุดหมัด อายุ 23 ป และพลทหารฉัตรพิศุทธ 

ชุมพันธ อายุ 23 ป พลทหารสังกัด ร.152 พัน 1 คายพยัคฆ อ.บันนังสตา จ.ยะลา หลังจากท่ีพลทหารท้ังสองถูกกลาวหาวา
ไดกระทําผิดวินัยทหารจึงถูกปรับปรุงวินัย (ซอม) ระหวางวันท่ี 1-2 เมษายน 2559  พลทหารทรงธรรมไดรับบาดเจ็บสาหัส
และถูกสงตัวมารักษาตัวอยูท่ีโรงพยาบาลศูนยยะลา ตอมาพลทหารทรงธรรมฯไดเสียชีวิตลงเม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2559 
สวนพลทหารฉัตรพิศุทธ ชุมพันธ ไดรับบาดเจ็บและยังคงรักษาตัวอยูโรงพยาบาลคายอิงคยุทธบริหาร 

 
มูลนิธิผสานวัฒนธรรมขอตั้งขอสังเกตดังนี้ 
 

1. ภายใตขอกําหนด พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทางทหาร พ.ศ. 2476 กําหนดใหทหารท่ีกระทําผิดวินัย
ทหารนั้น อาจถูกลงโทษตามความรายแรงของความผิดท่ีกระทํา 5 ประการคือ (1) ภาคทัณฑ คือ ผูกระทําผิดมีความผิด 
อันควร ตองรับทัณฑสถานหนึ่ง สถานใดดังกลาวมาแลว แตมีเหตุอันควรปราณี จึงเปนแตแสดงความผิดของผูนั้น 
ใหปรากฏหรือใหทํา ทัณฑบนไว (2) ทัณฑกรรมนั้น ใหกระทําการสุขา การโยธา ฯลฯ เพ่ิมจากหนาท่ีประจําซ่ึงตนจะตอง 
ปฏิบัติอยูแลว หรือปรับใหอยูเวรยาม นอกจากหนาท่ีประจํา (3) กัก คือ กักตัวไวในบริเวณใดบริเวณหนึ่งตาม 
แตจะกําหนดให (4) ข ังค ือขังในท่ีควบคุมแตเฉพาะคนเดียวหรือรวมกันหลายคนแลวแตจะไดมีคําสั่ง (5) จําขัง คือ 
ขังโดยสงไปฝากใหอยู ในความควบคุมของเรือนจําทหารนอกจากทัณฑ ท่ีกลาวไวนี้  หามมิให คิดข้ึนใหมหรือ 
ใชวิธีลงทัณฑอยาง อ่ืนเปนอันขาดอาการบาดเจ็บสาหัสของพลทหารท้ังสองคนจนกระท่ังมีคนหนึ่ ง เสียชีวิต
นั้นแสดงใหเห็นวาวิธีการท่ีผูบังคับบัญชาใชในการลงโทษทางวินัยพลทหารท้ังสองนั้นเปนวิธีการท่ีผิดไปจากกฎหมาย 
กําหนดอยางชัดเจน 
 
2. การลงโทษโดยไมเปนไปตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนดนั้น นอกจากเปนการกระทําท่ีขัดตอกฎหมายทหารแลว ยังเปน
การกระทําท่ีขัดกับกฎหมายระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน ซ่ึงประเทศไทยเปนภาคีอยู จากการติดตามและตรวจสอบ
เรื่องรองเรียนจากทหารหรือครอบครัวท่ีทหารเปนผูเสียหายจากการ “ซอม”  พบวาประเทศไทยยังขาดหลักประกันทาง
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติท่ีจะยุติการซอมทหารจนเปนเหตุใหถึงแกบาดเจ็บและเสียชีวิต  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ี
ประเทศไทยตองปฏิบัติตามพันธกรณีตามอนุสัญญาตอตานการทรมานหรือการประติบัติอ่ืนท่ีโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือท่ี
ย่ํายีศักดิ์ศรี โดยกําหนดให การทรมาน เปนความผิดทางอาญา  เพ่ือเปนมาตรการทางกฎหมายท่ีจะสามารถใชนําผูกระทํา
ความผิดเขาสูกระบวนการยุติธรรม กําหนดมาตรการในการปองกัน และการสืบสวนสอบสวนคดีทรมานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตรงไปตรงมา โดยเฉพาะการซอมทรมานท่ีเกิดข้ึนในคายทหาร เชนการ “ซอม” ทหารในกรณีท่ีเกิดข้ึนนี้ หรือในสถานท่ี
ควบคุมตัวหรือคุมขังและเรือนจํา รวมท้ังการแกไขเยียวยาผูเสียหาย หรือผลกระทบตอครอบครัวของผูเสียหายอยางไดผล  
 
3. การตายในระหวางการควบคุมตัวโดยเจาหนาท่ีเปนกรณีท่ีตรวจสอบยาก โดยเฉพาะการตายโดยผิดธรรมชาติ หรือถูกทํา
รายหรือซอมทรมานดวยวิธีการตางๆจนถึงแกความตายนั้น ตองอาศัยความรวมมือจากหลายหนวยงาน โดยเฉพาะแพทย
นิติเวชท่ีตองทําการผาพิสูจนศพ เพ่ือหาสาเหตุการตายท่ีแทจริง   
 
4. การสืบสวนสอบสวนการตายในระหวางควบคุมตัวของเจาหนาท่ี ตองการเจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวนท่ีเปนอิสระ เปนมือ
อาชีพ มีความรูความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ และมีอํานาจ เพราะเปนกรณีเจาหนาท่ีรัฐท่ีมีอิทธิพลอาจเก่ียวของกับการซอม
ทรมาน  ดังนั้นเจาหนาท่ีตํารวจท่ีเปนพนักงานสอบสวนสํานวนการตายในกรณีเชนนี้ จะตองมีความพยายามมากข้ึนในการ
ท่ีจะเขาตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ เพ่ือใหขอมูลครบถวนและใหความจริงปรากฏมากท่ีสุด เพ่ือใหความเปนธรรมกับทุกฝาย 
เจาหนาท่ีตํารวจท่ีตองเขาตรวจสถานท่ีเกิดเหตุท่ีเปนสถานท่ีของทางราชการฯ หรือของหนวยงานอ่ืน  อาจไมไดรับความ
รวมมือจากเจาของสถานท่ี  หรือยังไมมีความเปนกลาง ปราศจากอคติ หรือเปนมืออาชีพมากพอ  สงผลใหไมสามารถนํา



ขอเท็จจริงเขาสูสํานวนไดตรงและสอดคลองกับความจริง ทําใหคดีไมกระจางคงไวซ่ึงความสงสัยของสังคมและญาติ
สงผลใหประชาชนขาดความ่ันใจในกระบวนการยุติธรรมไทย 
 
5. คายทหาร สถานท่ีควบคุมตัวหรือเรือนจํา เปนสถานท่ีท่ีอยูภายใตการดูแลและอยูภายใตความรับผิดของผูบังคับบัญชา 
ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดกฎระเบียบ สอดสองดูแลมิใหมีการซอมทรมานเกิดข้ึน เชน การลงโทษทางวินัยจนตายใน
การควบคุมหรือซอมจนตายนั้นเคยเกิดมาแลวหลายกรณี เชนกรณีการเสียชีวิตของพลทหารวิเชียร เผือกสมเม่ือวันท่ี 5 
มิถุนายน  2554 เหตุการณเกิดข้ึนท่ีคายปเหล็ง จ.นราธิวาส และในกรณีสิบโทกิตติกร สุธีรพันธ เสียชีวิตในเรือนจํา มทบ.
25 จ.สุรินทรเม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2559 เปนตน แตการสืบสวนสอบสวนกรณีตางๆเหลานี้และกรณีอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนใน
ลักษณะเดียวกัน ก็ยังไมปรากฏวาผูบังคับบัญชาเหลานั้นตองรับผิดชอบท้ังทางวินัยและอาญาแตอยางไร สรางความสงสัย
และกังวลใหกับญาติและสาธารณะชนเปนอยางมาก  
 
จากกรณีท่ีเกิดข้ึนท่ีคายพยัคฆ อ.บันนังสตาดังกลาวขางตน มูลนิธิผสานวัฒนธรรม มีขอเสนอแนะและเรียกรองดังนี้ ดังนี้ 
 
1. ขอใหผูบัญชาการผูมีอํานาจสั่งพักราชการเจาหนาท่ีท่ีอาจมีสวนรับผิดชอบตอการบาดเจ็บและเสียชีวิตของทหารท้ัง

สองนายโดยทันทีและแตงตั้งคณะกรรมการท่ีเปนอิสระ มีความเชี่ยวชาญและมีอํานาจใหสอบขอเท็จจริงกรณีนี้อยาง
เรงดวนและโปรงใส  และหากพบวามีผูกระทําความผิด ตองนําตัวผูกระทําผิดมารับโทษท้ังทางวินัยและทางอาญา และ
จัดการเยียวยาใหครอบครัวผูเสียหายท้ังสองอยางเหมาะสม 

2. ขอใหรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรมเรงดําเนินตรา พ.ร.บ.การปองกันและปราบปรามการทรมาน และการบังคับให
บุคคลสูญหาย เพ่ืออนุวัติการใหเปนไปตามอนุสัญญาตอตานการทรมานและการลงโทษอ่ืน ท่ีโหดราย ไรมนุษยธรรม 
หรือย่ํายีศักดิ์ศรี และอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ  ให
สอดคลองกับหลักการสากล  โดยกําหนดใหการซอมทรมานหรือการประติบัติท่ีทารุณโหดรายไรมนุษยธรรม หรือยํายี
ศักดิ์ศรี เปนความผิดทางอาญา กําหนดมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการปองกันการซอมทรมาน และในการชดใช
เยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการทรมาน ท้ังในดานรางกาย และจิตใจ ตามท่ีไดใหคําม่ันไวกับประชาคมระหวาง
ประเทศและในระหวางการทบทวนรายงานสิทธิมนุษยชนตอองคกรสหประชาชาติ 

3. ขอใหรัฐบาลยยอมใหคณะกรรมการอิสระเขาตรวจสอบสถานท่ีคุมขังได ตามพันธกรณีท่ีประเทศไทยไดทําไวในฐานะรัฐ
ภาคี อนุสัญญาตอตานการทรมานฯ ซ่ึงเปนไปตามมาตรการหนึ่งท่ี คณะกรรมการการตอตานการทรมานไดเสนอแนะ
ตอรัฐบาลไทยเม่ือเดือนมิถุนายน 2557 เก่ียวกับการตรวจสอบและการตรวจเยี่ยมสถานท่ีคุมขัง ในยอหนาท่ี 24 วา 
คณะกรรมการฯ ระบุวา หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานสามารถเขาตรวจเยี่ยมสถานท่ีคุมขังได รวมท้ังองคกรเอกชน 
และองคกรระหวางประเทศ เม่ือมีการรองขอและไดรับอนุญาตกอน  คณะกรรมการฯตั้งขอสังเกตวา ถอยแถลงของ
คณะผูแทนของประเทศไทยท่ีวาจะดําเนินการภาคยานุวัติพิธีสารเลือกรับตออนุสัญญาตอตานการทรมาน- OPCAT 
ในอนาคตอันใกล อยางไรก็ตาม คณะกรรมการฯยังไมไดรับอนุญาตใหตรวจสถานท่ีคุมขัง จึงยังคงหวงใยวา สถานท่ีคุม
ขังทุกประเภทและท้ังหมดมีการอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ และเปนอิสระ และสามารถตรวจสอบไดหรือไม 

4. ขอใหรัฐบาลปฏิบัติตามตามขอเสนอแนะท่ีไดรับจาก คณะกรรมการการตอตานการทรมาน องคกรสหประชาชาติ วา
ดวย  (ก) ตรวจสอบใหแนใจวามีการตรวจเยี่ยมสถานท่ีควบคุมตัวท้ังหมดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังโดยการตรวจเยี่ยม
ปกติ และการตรวจเยี่ยมโดยไมแจงใหทราบลวงหนา โดยการตรวจสอบระดับชาติและระดับระหวางประเทศ ท่ีเปน
อิสระ การตรวจสอบยังรวมถึงการตรวจสอบจากองคกรเอกชน เพ่ือปองกันการทรมานและการประติบัติและการ
ลงโทษท่ีโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี   (ข) นําเสนอขอเสนอแนะจากการตรวจเยี่ยมเผยแพรสูสาธารณะ 
และติดตามผลของระบบการตรวจสอบดังกลาว   (ค) เก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสถานท่ี เวลา และระยะเวลา การ
ตรวจสอบ รวมถึงการตรวจเยี่ยมโดยไมแจงลวงหนา ตามสถานท่ีท่ีทําใหสูญสิ้นเสรีภาพ ตลอดจนขอคนพบและการ
ติดตามผลของการตรวจเยี่ยมดังกลาว   (ง) ใหสัตยาบันพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาตอตานการทรมานและประติบัติ 
หรือการลงโทษท่ีโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี และจัดตั้งกลไกปองกันแหงชาติ 
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