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เผยแพร่วันที่ 6 เมษายน 2560

แถลงการณ์กรณีพลทหารยุทธกินันท์ บุญเนียม ถูกซ้อมจนเสียชีวิต
ขณะถูกขังในเรือนจามณฑลทหารบกที่ 45 ค่ายวิภาวดีรังสิต จ.สุราษฎร์ธานี
สืบ เนื่ องจากกรณี ที่มีรายงานข่าวอย่างกว้างขวาง เรื่ องพลทหารยุทธกินันท์ บุญ เนียม ทหารกอง
ประจาการค่ายวิภาวดีรังสิต มณฑลทหารบกที่ 45 จ.สุราษฎร์ธานี กระทาความผิดทางวินัยจนถูกสั่งขังภายใน
เรือนจามณฑลทหารบกที่ 45 ค่ายวิภาวดีรังสิต และต่อมาถูกทาโทษภายในเรือนจาค่ายดังกล่าว โดยถูก ซ้อม
ท าร้ า ยร่ า งกายด้ ว ยวิ ธี ก ารทรมาน หรื อ ทารุ ณ โหดร้ า ย จนเป็ น เหตุ ให้ พ ลทหารยุ ท ธกิ นั น ท์ บุ ญ เนี ย ม
ถึงแก่ความตาย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 นั้น
จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น มูลนิธิผสานวัฒนธรรมขอตั้งข้อสังเกตุดังต่อไปนี้
1. มูลนิ ธิผ สานวัฒ นธรรมเห็ นว่า เหตุการณ์ เช่น นี้ ไม่ใช่กรณี แรกและพบว่าในช่วงไม่กี่ปี ที่ ผ่ านมา
เหตุการณ์เช่นนี้ยังคงเกิดขึ้นอยู่เนืองๆ อาทิเช่น เมื่อปี 2554 กรณีพลทหารวิเชียร เผือกสม ถูกครู
ฝึ ก หน่ ว ยฝึ ก ทหารใหม่ ล งโทษด้ ว ยวิ ธี ก ารซ้ อ มท าร้ า ยร่ า งกายจนถึ ง แก่ ค วามตาย ปี 2559
กรณีสิบโทกิตติกร สุธีรพันธ์ ผู้ต้องขังเรื่องจามณฑลทหารบกที่ 25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิ น จ.สุรินทร์
ถูกผู้คุมเรือนจาทหารกับพวกร่วมกันทาร้ายร่างกายจนถึงแก่ความตาย เป็นต้น
2. ภายใต้ข้อกาหนด พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทางทหาร พ.ศ. 2476 กาหนดให้ทหารที่กระทาผิด
วิ นั ย ทหารนั้ น อาจถู ก ลงโทษตามความร้ า ยแรงของความผิ ด ที่ ก ระท า 5 ประการคื อ
(1) ภาคทั ณ ฑ์ คื อ ผู้ กระท าผิ ด มีค วามผิ ด อัน ควร ต้อ งรับ ทัณ ฑ์ ส ถานหนึ่ ง สถานใดดังกล่ าว
มาแล้ว แต่มีเหตุอันควรปราณี จึงเป็นแต่แสดงความผิดของผู้นั้น ให้ปรากฏหรือให้ทา ทัณฑ์บนไว้
(2) ทัณฑกรรมนั้น ให้กระทาการสุขา การโยธา ฯลฯ เพิ่มจากหน้าที่ประจาซึ่งตนจะต้อง ปฏิบัติ
อยู่แล้ว หรือปรับให้อยู่เวรยาม นอกจากหน้าที่ประจา (3) กัก คือ กักตัวไว้ในบริเวณใดบริเวณ
หนึ่งตาม แต่จะกาหนดให้ (4) ขังคือขังในที่ควบคุมแต่เฉพาะคนเดียวหรือรวมกันหลายคนแล้วแต่
จะได้มีคาสั่ง (5) จาขัง คือ ขังโดยส่งไปฝากให้อยู่ในความควบคุมของเรือนจาทหารนอกจากทัณฑ์
ที่กล่าวไว้นี้ ห้ามมิให้คิดขึ้นใหม่หรือ ใช้วิธีลงทัณฑ์อย่างอื่นเป็นอันขาดอาการบาดเจ็บสาหัสของ
พลทหารทั้งสองคนจนกระทั่งมีคนหนึ่งเสียชีวิตนั้นแสดงให้เห็นว่าวิธีการที่ ผู้บังคับบัญชาใช้ในการ
ลงโทษทางวินัยพลทหารทั้งสองนั้นเป็นวิธีการที่ผิดไปจากกฎหมาย กาหนดอย่างชัดเจน

3. ถ้าหากปรากฎว่าการกระทาดังกล่าวข้างต้นเป็นการลงโทษพลทหารยุทธกินันท์ บุญเนียม ก็ถือว่า
เป็นการปฏิบัติอันไม่เป็นไปตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด นอกจากนี้ยังถือเป็นการกระทาที่ขัดต่อ
กฎหมายทหารด้วย และยังเป็นการกระทาที่ขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ซึ่งประเทศไทยเป็ นภาคีอยู่ พบว่าประเทศไทยยังขาดหลักประกันทางกฎหมายและแนวทาง
ปฏิบัติที่จะยุติการซ่อมทหารจนเป็นเหตุให้ถึงแก่บาดเจ็บและเสียชีวิต จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่
ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานหรือการประติบัติอื่นที่
โหดร้ า ย ไร้ ม นุ ษ ยธรรม หรื อ ที่ ย่ ายี ศั ก ดิ์ ศ รี โดยก าหนดให้ การทรมาน เป็ น ความผิ ด ทาง
อาญา เพื่ อเป็ น มาตรการทางกฎหมายที่ จ ะสามารถน าผู้ ก ระท าความผิ ด เข้าสู่ กระบวนการ
ยุติธรรม กาหนดมาตรการในการป้องกัน และการสืบสวนสอบสวนคดีทรมานที่มีประสิทธิภาพ
ตรงไปตรงมาได้ โดยเฉพาะการซ้อมทรมานที่เกิดขึ้นในค่ายทหาร
4. การตายในระหว่างการควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่เป็นกรณีที่ตรวจสอบยาก โดยเฉพาะการตายโดย
ผิดธรรมชาติ หรือถูกทาร้ายหรือซ้อมทรมานด้วยวิธีการต่างๆจนถึงแก่ความตายนั้น ต้องอาศัย
ความร่ ว มมื อ จากหลายหน่ ว ยงาน โดยเฉพาะแพทย์ นิ ติ เ วชที่ ต้ อ งท าการผ่ า พิ สู จ น์ ศ พ
เพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริง
5. การสื บ สวนสอบสวนการตายในระหว่างควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ ต้องการเจ้าหน้ าที่สื บสวน
สอบสวนที่เป็นอิสระ เป็นมืออาชีพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ และมีอานาจ เพราะเป็น
กรณีเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอิทธิพลอาจเกี่ยวข้องกับการตายดังกล่าว ดั งนั้นเจ้าหน้าที่ตารวจที่เป็น
พนักงานสอบสวนสานวนการตายในกรณีเช่นนี้ จะต้องมีความพยายามมากขึ้นในการที่จะเข้า
ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนและให้ความจริงปรากฏมากที่สุด เพื่อให้ความ
เป็ น ธรรมกั บ ทุ กฝ่ าย เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจที่ ต้อ งเข้าตรวจสถานที่ เกิด เหตุ ที่ เป็ น สถานที่ ข องทาง
ราชการฯ หรือของหน่วยงานอื่น อาจไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของสถานที่ หรือยังไม่มีความ
เป็ น กลาง ปราศจากอคติ หรือเป็ นมืออาชีพมากพอ ส่ งผลให้ ไม่ ส ามารถนาข้อเท็ จจริงเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมได้ตรงและสอดคล้องกับความจริง ทาให้ ไม่อาจพิสูจน์ความจริง หรือคดีไม่
กระจ่ า งและคงไว้ ซึ่ ง ความสงสั ย ของสั ง คมและญาติ ส่ งผลให้ ป ระชาชนขาดความมั่ น ใจใน
กระบวนการยุติธรรมไทย
จากเหตุดังกล่าวมูลนิธิผสานวัฒนธรรม มีข้อเสนอแนะและขอเรียกร้องดังต่อไปนี้
1. ขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นอิสระ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
มีอานาจให้สอบข้อเท็ จจริงกรณีนี้อย่างเร่งด่วนและโปร่งใส และหากพบว่ามีผู้กระทาความผิด
ต้องน าตัวผู้กระทาผิดมารับโทษทั้งทางวินัยและทางอาญา เช่น ผู้บัญ ชาการผู้มีอานาจสั่ งพั ก
ราชการเจ้ าหน้ าที่ ในสั งกั ดของตนที่ อาจมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ องหรือ รับ ผิ ดชอบต่อ การบาดเจ็บ และ
เสียชีวิตของพลทหารยุทธกินันท์ บุญเนียม โดยทันที และจัดการเยียวยาให้ครอบครัวผู้เสียหาย
อย่างเหมาะสมต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. ขอให้ทางกองทัพ มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข นโยบาย แบบแผน ทัศนคติ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดของตน กรณีที่เจ้าหน้าที่ในสังกัดของตนตกเป็ นผู้กระทาผิดทาง
วินั ย หรือทางอาญา ให้ มีการปฏิบั ติอัน เป็น ไปตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด และไม่เป็น การ
กระทาอันละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน ตลอดจนมิใช่การกระทาอื่นใดนอกเหนือวิธีการอันกฎหมาย
กาหนดไว้ เช่น การทาร้ายร่างกายทหารที่กระทาผิดวินัยโดยวิธีอันทารุณโหดร้าย เป็นต้น

3. ขอให้ รั ฐ บาลปฏิ บั ติ ต ามข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ รั บ จาก คณะกรรมการการต่ อ ต้ า นการทรมาน
องค์กรสหประชาชาติ ว่าด้วย (ก) ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวทั้งหมด
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งโดยการตรวจเยี่ยมปกติ และการตรวจเยี่ยมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยการตรวจสอบระดับชาติและระดับระหว่างประเทศ ที่เป็นอิสระ การตรวจสอบยังรวมถึงการ
ตรวจสอบจากองค์กรเอกชน เพื่อป้องกันการทรมานและการประติบัติและการลงโทษที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หรือย่ายีศักดิ์ศรี (ข) นาเสนอข้อเสนอแนะจากการตรวจเยี่ยมเผยแพร่สู่สาธารณะ
และติดตามผลของระบบการตรวจสอบดังกล่าว (ค) เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ เวลา
และระยะเวลา การตรวจสอบ รวมถึงการตรวจเยี่ยมโดยไม่แจ้งล่ วงหน้า ตามสถานที่ที่ทาให้
สูญสิ้นเสรีภาพ ตลอดจนข้อค้นพบและการติดตามผลของการตรวจเยี่ยมดังกล่าว (ง) ให้สัตยาบัน
พิ ธี ส ารเลื อ กรั บ ของอนุ สั ญ ญาต่ อ ต้ า นการทรมานและประติ บั ติ หรื อ การลงโทษที่ โหดร้ า ย
ไร้มนุษยธรรม หรือย่ายีศักดิ์ศรี และจัดตั้งกลไกป้องกันแห่งชาติ
4. ขอให้กองทัพดาเนินการสารวจตรวจสอบเรือนจาภายใต้สังกัดของตนทั้งหมด และปรับปรุง แก้ไข
ทั้งในด้านสถานที่ กฎระเบียบ ตลอดจนการกากับดูแลให้เป็นไปตาม “ข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่า
ในการปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ต้ อ งขั ง ” ของสหประชาชาติ หรื อ ที่ เรี ย กว่ า “ข้ อ ก าหนดแมนเดลา”
(Mandela Rule) เนื่องด้วยเรือนจาทหารบางพื้นที่มีสถานที่ที่จากัดไม่เ พียงพอต่ออัตราส่วนของ
นักโทษในเรือนจา ตลอดจนบุคคลากรหรือผู้ควบคุมดูแลนักโทษไม่เพียงพอเมื่อเทียบอัตราส่วน
ของผู้ควบคุมต่อจานวนผู้ต้องขัง หรือบ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจน
ทัศนคติการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขัง และผู้บังคับบัญชาขาดการตรวจสอบดูแล
ทั้งนี้ มูลนิธิผสานวัฒนธรรมขอสนับสนุนท่าทีของผู้บัญชาการทหารบกต่อกรณีดังกล่ าวและที่ได้เน้น
ย้าให้ผู้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ทั้งกาชับให้เจ้าหน้าที่ทหารให้ความร่วมมือกับ
พนั กงานสอบสวนอย่ างเต็มที่ ในการคลี่ คลายคดีนี้ อัน ส่งผลให้ การสื บ สวนสอบสวนเป็น ไปอย่างรวดเร็ว
จนศาลสามารถออกหมายจับและจับกุมทหารที่ตกเป็นผู้ต้องหาได้หลายคน
มู ล นิ ธิ ผ สานวั ฒ นธรรมขอแสดงความเสี ย ใจต่ อ ครอบครั ว ของพลทหารยุ ท ธกิ นั น ท์ บุ ญ เนี ย ม
จากการที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของครอบครัว และคาดหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมและการชดใช้
เยียวยาการละเมิอสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงในกรณีนี้ เหตุการณ์ในครั้งนี้และหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาจะเป็น
ความทรงจ าที่ก่อให้ เกิด บทเรีย นแก่กองทัพ เพื่ อทางกองทั พจะดาเนิ นการ ปรับ ปรุง เปลี่ ยนแปลง แก้ไข
นโยบาย แบบแผน หรือปัจจัยอื่นๆ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในภายภาคหน้า
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