
การรายงานเรื่องการทรมาน ในประเทศไทย
บทสนทนากับพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ หรือ noinoi ก�าลังน่ังอยู่ 
ในร้านกาแฟ เธอบอกว่า “ครัวซองท่ีน่ีอร่อยมาก  ท่ีกรุงเทพไม่มีใครท�าได้อร่อยเท่าน้ีเลยนะ”

ฉันรูจ้กัเธอผา่นการท�างานท่ีประเทศไทย เธอเป็นผูอ้�านวยการ มลูนิธิผสานวัฒนธรรมและเป็นเอ็นจโีอท่ีท�างานช่วยเหลือ 
ผูเ้สียหายจากการทรมาน รวมถึงครอบครวัของพวกเขา 
ท่ีได้รับผลกระทบน้ันด้วย โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนใต้

เธอมาท่ีเจนีวาเพ่ือมารณรงค์เรื่อง 
คดีความของเธอเอง เ ม่ือต้นปี น้ี 
ทหารบางคนโกรธ ท่ีเธอและเพ่ือน 
นักกิจกรรมอีกสองคนท�ารายงาน 
การทรมานออกมาเผยแพร่ เพราะเรา
เป็นเพ่ือนกันฉันเลยอยากรู้รายละเอียด
เพ่ิมเติมจากเธอ

By Comics for Human Rights
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บอกหน่อยได้ไหมว่า รายงานเก่ียวกับอะไร แม้ว่าฉันจะ
อ่านแล้วแต่ฉันก็อยากได้ยินจากปากของเธอมากกว่า

รายงานเล่มน้ีเป็นการรวบรวม
เรือ่งร้องเรยีนการทรมานต้ังแต่
ปี 2547-2558 ท่ีเกิดขึน้ใน
สถานท่ีควบคุมตัวของทหาร 
สถานท่ีควบคุมตัวของเจ้า
หน้าท่ีฝ่ายความม่ันคง โดยใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้มีการ
ใช้กฎอัยการศึกและพระราช
ก�าหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน
มากว่า 10 ปี

เราท�ารายงานน้ีขึ้นเพ่ืออยาก 
จะส่งสารให้รัฐบาลเห็นว่า  การร้องเรียนเรื่องการทรมาน 
มีมากขึน้ แต่รฐับาลกลับไม่ได้เห็น เหมือนกันกับเรา

ฉันก็บอกกับตัวเองว่า “รายงานเล่มน้ี 
ต้องไม่ถกูใจรฐับาลทหารแน่ๆ” ส่ิงท่ีทหาร
มองก็คือเราต้ังข้อกล่าวหาต่อทหารว่า
พวกเขาว่าท�าผิด

เธอเล่าต่ออีกว่า

ในปี 2547 ทนายสมชาย นีละไพจิตร 
ทนายความสิทธิมนุษยชนได้หายตัวไป
เพราะว่าเขาช่วยเหลือผู้ต้องสงสัยว่าก่อ
ความไม่สงบในปัตตานี กรณีการบังคับให้
สูญหายของทนายสมชายท�าให้เราคิดว่า
ต้องมีการจดบันทึกเรื่องการทรมานและ
เรือ่งคนหายท่ีเพ่ิมขึน้ในประเทศไทย เพราะ
ส่ิงน้ีจะท�าให้สามารถน�าคนผดิมาลงโทษได้

มีคนหายไปด้วยหลังจาก
ท่ีทนายสมชายหายไป แต่
ไม่มีการสืบสวนสอบสวน
เพ่ือคล่ีคลายจากทางรัฐ 
เราจึงเริ่มจดบันทึก
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ส่ิงท่ีเราได้คือรายงานสถานการณ์การทรมานและ
ปฏิบัติท่ีโหดรา้ยไรม้นษุยธรรมย�่ายีศักด์ิศร ีในจงัหวัด
ชายแดนใต้ ปี 2557-2558 ซ่ึงมีท้ังส้ิน 120 หน้า  
มีรายละเอียดของขอ้รอ้งเรยีนเรือ่งการทรมานจ�านวน 
54 กรณี เหตุการณ์เกิดขึน้ในจังหวัดยะลา ปัตตานี 
และนราธิวาส เพ่ือป้องกันไม่ให้พวกเขาถกูคกุคามเรา
จงึจ�าเป็นต้องปกปิดช่ือของผูเ้สียหายจากการทรมานไว้

ท้ั ง น้ี เ ร า ไ ด้ รั บ ค ว า ม 
ร่วมมือจาก United  
Nations Fund for 
Torture victims

“จะไม่ดีกว่าหรอ ถ้าเราบอกรายช่ือผูเ้สียหายจาก
การทรมานให้กับเจ้าหน้าท่ี บางทีมันน่าจะช่วย
ท�าให้ขอ้รอ้งเรยีนมีน�้าหนักและดนู่าเช่ือถือมากขึน้”

“ถ้ารฐับาลยืนยันว่าจะมีการตรวจสอบโดยองค์กร อิสระท่ีเป็นกลางท�าหน้าท่ีสืบสวนสอบสวน 
ข้อกล่าวหาว่ามีการทรมานเหล่าน้ี เราอาจจะ

 เปิดเผยช่ือผูเ้สียหายให้ แต่ตอนน้ีเราก็ยังกังกล
เรือ่งความปลอดภัยของผูเ้สียหาย” Noinoi ตอบ

ตอนน้ี ทางทหารกล่าวว่า  
ใน 54 กรณีน้ัน มี 36 กรณี
ท่ีเป็นข้อกล่าวหาท่ีมีอคติ 
ต่อเจา้หน้าท่ีทหาร  เหตกุารณ์
เหล่าน้ันเป็นเพียงแค่อุบติัเหตุ
ท่ีเกิดขึน้

“รายงานดังกล่าวเกิดขึน้จากจิตนาการ  
เพ่ือจะลดความน่าเช่ือถือของทหาร”  
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ถ้าได้อ่านรายงาน ฉันคิดว่าข้อร้องเรียนท่ีปรากฏอยู่ในรายงาน ท่ีได้ระบุถึงการละเมิด
 สิทธิมนุษยชนโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐ โดยมีรายละเอียดว่าผู้เสียหายจากการทรมานแต่ละคน
 ถูกปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมอย่างไรกันน้ัน ควรต้องท�าการสืบสวนสอบสวนอย่างจริงจัง 

ไม่ใช่กล่าวแค่ว่า “เป็นเพียงอุบัติเหตุ”

อย่างเช่นชายอายุ 30-35 ปีมุสลิม  
ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นกลุ่มปลดปล่อยปัตตานี 

ถูกขม่ขูว่่าจะคุกคามสมาชิกในครอบครัว 
เช่น บอกว่าภรรยาจะถูกขม่ขนื

ถูกเอาปืนมาจ่อท่ีผู้เสียหาย
หรือใส่ปากจนฟันหัก

ถูกตบบ้องหู

ถูกเหยียบด้วย 
รองเท้าคอมแบท

ถูกเตะท่ีหน้าอก 
หลายครั้งจนสลบ

ถูกเหยียบ 
ท่ีขอ้มือ 

อย่างรุนแรง 

ถูกบีบอวัยวะเพศ

ถูกเหยียบขอ้เท้าอย่าง
แรงท�าให้เจ็บปวดมาก
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รายงานการทรมานเล่มน้ียังสอดคล้องกับท่ีคณะกรรมการต่อต้านการทรมานของยูเอ็นได้แนะน�า
ประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นรัฐสมาชิกของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน

และต้องมีการสืบสวนสอบสวนอย่าง
เป็นอิสระโดยพลันต่อข้อร้องเรียน
เรื่องการทรมาน”

อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีเกิด
ขึ้นก็เม่ือเดือนเมษายน 
2559 คือคณะรฐัมนตรี
ไ ด้ผ่ านร่างกฎหมาย
ป้องกันและปราบปราม
การทรมานและบังคับให้
สูญหาย ก�าลังรอการ
รบัรองเป็นกฎหมายจาก
สภานิติบญัญัติแห่งชาติ

ส่ิงท่ีเธอและเพ่ือนของเธอก�าลัง
เผชิญอยู่น้ัน ยังห่างไกลจากส่ิงท่ี
คณะกรรมการของยูเอ็นแนะน�า

“ประเทศไทยควรท่ีจะท�าให้การ
ทรมานเป็นความผิดอาญา
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เม่ือมองในแงบ่วก การจดบนัทึกขอ้รอ้งเรยีนเรือ่งการทรมานน้ันมีอิทธิพลอย่างมาก ส�าหรบั noinoi 
กระบวนการท�างานร่วมกันน้ี ท�าให้พวกเราและผู้เสียหายจากการทรมานเขม็แขง็ขึน้   

รายงานเล่มน้ีท�าให้เราเขา้ใจมากขึน้ ว่าต้อง
ท�างานอย่างผูเ้ช่ียวชาญด้วยการฝึกฝนทักษะ
หลายด้านเพ่ือการจดบันทึกท่ีมีประสิทธิภาพ 
เรายังได้น�าพิธีสารอิสตัสบลู (คู่มือการสืบสวน
สอบสวนเรื่องการทรมานของยูเอ็น) มาใช้ 
ในการท�างานของเราด้วย

เราคิดว่าการสัมภาษณ์ผู้ เสียหายและ การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอย่างถูกต้อง
แม่นย�า จะท�าให้รายงานมีคณุภาพมากขึน้
โดยสุดท้ายแล้วมันจะท�าให้เจา้หน้าท่ีฟังเรา
มากขึ้น แต่ส่ิงท่ีเกิดขึ้นกลับตรงกันข้าม 
อย่างส้ินเชิง
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ต้นปี 2559 นักต่อสู้เพ่ือสิทธิมนุษยชนสามคนถูกต้ังข้อหา 
หม่ินประมาทและละเมิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ถ้าถูกตัดสินว่า 
มีความผิดจริงพวกเราจะต้องรับโทษทางอาญาสูงสุดถึง 7 ปี

แทนท่ีข้อร้องเรียนเรื่อง
การทรมานจะถกูสืบสวน
สอบสวนและน�าคนผดิมา
ลงโทษ แต่เรากลับกลาย
เป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าท�า
ผิดกฎหมายอาญาแทน

ส�าหรบั noinoi แล้วน้ัน ครัง้น้ี 
ไม่ใช่ครั้งแรก ครั้งแรกเม่ือ 
ปี พ.ศ. 2558 แต่เน่ืองจาก 
มีการผ ลัก ดันจากหลาย 
หน่วยงานให้มีการถอนฟ้อง
คดีหม่ินประมาทต่อทหาร 
ในภาคใต้ ท�าให้คดีส้ินสุดลง

เ ม่ือรายงานทรมานท่ีปัตตานี  
มีผู้สนใจมากขึน้ โฆษก กอ.รมน.
ได้กล่าวต่อส่ือมวลชนท่ีเผยแพร่ 
ใน Bangkok Post ว่าไม่การทรมาน
เกิดขึน้ในจังหวัดชายแดนใต้ 

“เราไม่พบว่ามีการทรมาน  
มันเป็นแค่เรื่องเล่า” เขากล่าว

7



ตอนน้ีประเทศไทยก็ถูกจับตามองโดยประชาคมระหว่างประเทศ noinoi และเพ่ือนของเธอ
อีก2 คนได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากองค์กรต่างๆ และก็ชัดเจนว่า นักต่อสู้เพ่ือ

 สิทธิมนุษยชนควรมีพ้ืนท่ีท�างานในได้อย่างปลอดภัย ไม่ควรจะถูกขม่ขูคุ่กคาม โดยเฉพาะ
 การคุกคามจากทางรัฐบาล

“เจ้าหน้าท่ีรัฐควรยุติการด�าเนินคดี
อาญาและถอนฟ้องนักกิจกรรมท้ังสาม
คน และสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นอิสระ 
เป็นกลางต่อกรณีการทรมานท่ีเป็น 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีรุนแรง
ท้ังหมด รฐัมีหน้าท่ีต้องคุม้ครองปกป้อง
นักต่อสู้เพ่ือสิทธิมนษุยชนและไม่ปกป้อง
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายความม่ันคงให้พ้นผิด”

 สาลิล เชตต้ี  
เลขาธิการขององค์การ 

แอมเนสต้ี อินเตอร์เนช่ันแนล กล่าว8





	 รัฐบาลได้ก�าหนดให้ใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง	2	ฉบับคือกฎอัยการ
ศึกและ	พรก.ฉุกเฉินพื้นที่	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้	คือจังหวัดปัตตาน	ียะลา	และ
นราธวิาส	และ	พรบ.ความมัน่คงในราชอาณาจกัรในอกีสีอ่�าเภอในจงัหวดัสงขลา	ตาม
กฎหมายดงักล่าว	เจ้าหน้าทีม่อี�านาจพิเศษในการบังคับใช้ต่อประชาชนทีแ่ตกต่างไป
จากหลกัและวธิกีารตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	ทัง้การหลกัในการ
ตรวจค้น		การจบักมุ	การควบคมุตวัผูต้้องสงสยัว่าจะเกีย่วข้องกบัการก่อความไม่สงบ	
การเข้าเยี่ยมผู้ต้องหา	และสิทธิต่างๆ	ทางกฎหมายและเสรีภาพ
 อ�ำนำจตำมกฎหมำยพิเศษ 

กฎหมำย ตรวจค้น จับกุม ควบคุมตัว
พ.ร.บ.กฎอัยการศึก	 

พ.ศ	2457
√ √ สูงสุดครั้งละ 

ไม่เกิน 7	วัน
พ.ร.ก.บริหารราชการใน

สถานการณ ์
ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2551

√ ขอหมายศาล ครั้งละ	7	วัน 
รวมแล้ว 

ไม่เกิน	30	วัน
พ.ร.บ.การรักษา 
ความมั่นคงภายใน 

ราชอาณาจักร	พ.ศ.	2551

ขอหมายศาล ขอหมายศาล น�าตัวผู้ต้องสงสัย
เข้ารับการอบรม
ตามค�าสั่งศาล

  กำรทรมำน หมายความว่า	การกระท�าที่ท�าให้เกิดความเจ็บปวดหรือความ
ทุกข์ทรมาน	อย่างร้ายแรงแก่ร่างกายหรือจิตใจต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อที่จะให้ได้
มาซึง่ข้อมลูหรอืค�าสารภาพจากบคุคลนัน้	หรอืจากบุคคลทีส่าม	เพือ่การลงโทษบคุคล
นัน้ส�าหรบัการกระท�าซึง่บคุคลน้ันหรอืบคุคลทีส่ามได้กระท�าหรอื	ถกูสงสยัว่าได้กระท�า
การอย่างหน่ึงอย่างใด	เพือ่ข่มขู่หรอืขูเ่ขญ็บคุคลนัน้หรือบุคคลทีส่าม	หรือเพราะเหตผุล
อื่นใดบนพื้นฐานของการเลือกปฏิบัติโดยการกระท�าดังกล่าวเป็นการกระท�าโดยเจ้า
หน้าทีข่องรฐัหรอืโดยการยยุงโดยความยนิยอม	หรอืโดยการรูเ้หน็เป็นใจของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ	หรือของบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการ	
แหล่งทีม่า:	 ร่าง	 พระราชบัญญัติ	 ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคล 

ให้สูญหาย	(ปรับปรุงล่าสุดปี	2559)
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