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1. บทนำ�

ประเด็นเชื้อชาติและศาสนาเป็นปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งใน
จังหวัดชายแดนใต้ทมี่ ปี ระวัตศิ าสตร์ของความขัดแย้งตัง้ แต่เมือ่ ครัง้ อาณาจักร
สยามมาท�ำสงครามกับอาณาจักรปัตตานีโดยอาณาจักรสยามได้เอาอาณาจักร
ปัตตานีและอาณาจักรมุสลิมมลายูในภาคใต้เป็นประเทศราชโดยเฉพาะในสมัย
รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และต่อมาได้ผนวกดินแดนดังกล่าวเป็น
ส่วนหนึง่ ของราชอาณาจักรสยาม ในปี พ.ศ. 2445 ในสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในขณะที่ดินแดนอื่นๆ ในแหลมมลายูทางใต้
ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษตาม เหตุการณ์ดังกล่าว ได้เกิดกลุ่มเคลื่อนไหว
ต่ อ สู ้ รั ฐ ไทยเพื่ อ เอกราชหรื อ สิ ท ธิ ใ นการปกครองตนเองเพื่ อ สถาปนา
“รัฐปัตตานี” ตลอด มาจนถึงปัจจุบัน การต่อต้านขัดขืนการปกครองของ
รัฐไทยโดยกลุ่มขบวนการเอกราช และการควบคุมปราบปรามโดยรัฐไทย
ได้กอ่ ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงอยูเ่ ป็นระยะๆ โดยเฉพาะเมือ่ การปกครอง
ของรัฐไทย หรือเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในความอ่อนไหวทางด้าน
เชื้อชาติ ศาสนาในพื้นที่ดังกล่าว
หากมองว่าสถานการณ์ความรุนแรงระลอกใหม่ในปัจจุบนั มีจดุ เริม่ ต้น
จากเหตการณ์ปล้นปืน ค่ายปิเหล็ง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 4 มกราคม
2547 จนถึงปัจจัจจุบัน เวลาได้ก็ล่วงเลยมากว่า 11 ปีแล้ว ก็ยังไม่มีทีท่า
ว่าความรุนแรงในพื้นที่ดังกล่าวจะลดลงในระยะเวลาอันใกล้นี้แต่อย่างใด
จากรายงานของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้พบว่ามีเหตุการณ์ความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปี 2557 จ�ำนวน 14,688 ครั้ง ส่งผลให้มี
ผูเ้ สียชีวติ ทัง้ สิน้ ถึง 6,286 ราย เฉลีย่ แล้วมีผเู้ สียชีวติ จากเหตุการณ์ความรุนแรง
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ปีละ 571 รายและมีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บทัง้ สิน้ 11,366 ราย เฉลีย่ ปีละ 1,033 ราย1
จากความรุนแรงที่เกิดขึ้นท�ำให้รัฐบาลไทยพยายามด�ำเนินมาตรการ
ต่างๆ รวมทั้งการใช้และการออกกฎหมายพิเศษหลายฉบับ คือ การประกาศ
ใช้มาตรการในการตรวจค้น ห้าม ยึด จับกุม กักหรือควบคุมตัวบุคคล
โดยไม่ต้องมีหมายของศาล ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457
(กฎอัยการศีก) การตราพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความ
ร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
เจ้าหน้าทีส่ ามารถปิดล้อม ตรวจค้น จับกุมและกักตัวผูต้ อ้ งสงสัยโดยใช้อำ� นาจ
ตามกฎอัยการศึกไว้ในค่ายทหารได้เป็นเวลาไม่เกิน 7 วัน และควบคุมตัวใน
สถานที่พิเศษ ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินได้อีกไม่เกิน 7 วัน และขยายการควบคุมตัว
ได้คราวละไม่เกิน 7 วัน รวมทั้งหมดไม่เกิน 30 วันโดยได้รับอนุญาตจากศาล
ทั้งนี้โดยไม่ต้องมีข้อกล่าวหาว่าได้กระท�ำผิดอาญาแต่อย่างใด
แม้จะยอมรับกันในทางกฎหมายว่า บุคคลที่ถูกจับกุมและควบคุมตัว
ตามกฎหมายพิเศษ เป็นเพียงผูต้ อ้ งสงสัยไม่ใช่ผกู้ ระท�ำความผิดหรือผูต้ อ้ งหา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่สิทธิของบุคคลเหล่านั้น
กลับถูกจ�ำกัดเสียยิ่งกว่าผู้ต้องหาในคดีอาญาเสียอีก
กล่าวคือ ไม่สามารถพบญาติหรือทนายความได้ ไม่มกี ารประกันตัวหรือ
ปล่อยตัวชั่วคราว ถูกจ�ำกัดเวลาในการเยี่ยม บางกรณีมีการปกปิด หรือย้าย
สถานที่ควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้ญาติทราบ บุคคลที่ถูกจับกุมหรือ
ควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษ จะต้องเข้าสู่กรรมวิธีในการซักถามข้อมูลโดย
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งกระบวนการซักถามดังกล่าวเป็นการแสวงหาข้อมูล
1
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เอาจากตัวผู้ต้องสงสัยเองว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบหรือกลุ่ม
ก่อความไม่สงบหรือไม่ อันเป็นวิธีการรวบรวมพยานหลักฐานที่นอกเหนือไป
จากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ทั้งนี้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาตรา 11 (1) ให้อ�ำนาจแก่เจ้าหน้าที่ในการที่จะ
จั บ กุ ม และควบคุ ม ตั ว บุ ค คลที่ ส งสั ย ว่ า จะเป็ น ผู ้ ร ่ ว มกระท� ำ การให้ เ กิ ด
สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเป็นผู้ใช้ ผู้โฆษณา ผู้สนับสนุนการกระท�ำเช่นว่านั้น
หรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการกระท�ำให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ เท่าที่มี
เหตุจ�ำเป็นเพื่อป้องกันมิให้บุคคลนั้นกระท�ำการหรือร่วมมือกระท�ำการใดๆ
อันจะท�ำให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง หรือเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการระงับ
เหตุการณ์ร้ายแรง2
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าในสถานการณ์พิเศษ ตามกฎหมายพิเศษจะให้
อ�ำนาจเจ้าหน้าที่ในการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้มากกว่าในภาวะ
ปกติกต็ าม แต่กไ็ ม่มกี ฎหมายใด ทัง้ กฎหมายในประเทศ และกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ที่ได้ให้อ�ำนาจเจ้าหน้าที่กระท�ำทรมาน หรือปฏิบัติต่อบุคคลใด
อย่างโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ำยีศักดิ์ศรี (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า”
ทรมานฯ”) ได้
ยิ่งไปกว่านั้น ยังถือว่าการกระท�ำทรมานเป็นความผิดทางอาญาที่
เจ้าหน้าที่จะต้องรับโทษอีกด้วย ส�ำหรับการกระท�ำที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือย�่ำยีศักดิ์ศรีนั้น เจ้าหน้าที่ที่กระท�ำผิด อาจถูกลงโทษในทางวินัย หรือใน
ทางอาญาแล้วแต่กรณี ทั้งหน่วยงานรัฐต้นสังกัด ก็ต้องรับผิดทางละเมิดต่อ
ผูท้ ตี่ กเป็นเหยือ่ ของการทรมานฯ ด้วย ยิง่ ไปกว่านัน้ เพือ่ ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่

http://www.deepsouthwatch.org/node/349 ปัญหาการใช้กฎหมายพิเศษในชายแดน
ใต้, อนุกูล อาแวปูเตะ
2
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กระท�ำทรมานหรือกระท�ำการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยวิธีการต่างๆ
พ.ร.ก.ฉุกเฉินเอง ในมาตรา 12 วรรคแรก ก�ำหนดว่า “......โดยจะปฏิบัติต่อ
บุคคลนั้นในลักษณะเป็นผู้กระท�ำผิดมิได้....” ทั้งในวรรคสองยังก�ำหนดว่า
ในการจับกุมและควบคุมตัว “ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท�ำรายงานเกี่ยวกับ
การจับกุมและควบคุมตัวบุคคลนัน้ เสนอต่อศาลทีม่ คี ำ� สัง่ อนุญาตตามวรรคหนึง่
และจัดท�ำส�ำเนารายงานนั้นไว้ ณ สถานที่ท�ำการของพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อให้ญาติของบุคคลนั้นสามารถขอดูรายงานดังกล่าวได้ตลอดระยะเวลาที่
ควบคุมตัวบุคคลนั้นไว้”
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ โดยอ้างการใช้อ�ำนาจตามกฎหมายพิเศษ
ทั้งกฎอัยการศึกและ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ดังกล่าวที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย
ได้เป็นเวลา 37 วัน ในสถานที่พิเศษ โดยก�ำหนดข้อห้ามและสร้างอุปสรรค
และการกีดกันนานับประการ เพือ่ ไม่ให้มกี ารตรวจสอบจากกลุม่ องค์กรต่างๆ
และ การเยี่ยมของญาติและทนายความโดยอิสระ เป็นเงื่อนไขส�ำคัญที่ท�ำให้
ผู้ถูกจับกุม กัก หรือควบคุมตัว ถูกทรมานฯ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง
บางคน หรือโดยการรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาบางคน และ
หน่วยงานของรัฐบางแห่ง
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และองค์กรเครือข่าย ได้รับข้อร้องเรียนจาก
ผู้ที่เคยถูกจับกุมและควบคุมตัว ว่าถูกกระท�ำทรมาน หรือถูกปฏิบัติอย่าง
โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย�่ำยีศักดิ์ศรี หลายกรณีด้วยกัน ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิ
ผสานวัฒนธรรม ร่วมกับกลุ่มด้วยใจ องค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี
ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อเหยื่อการทรมานแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Fund for Victims of Torture) จึงได้เก็บรวบรวมข้อมูล
และให้ความช่วยเหลือเหยือ่ จากการทรมานฯ เพือ่ บรรเทาความเจ็บปวดเสียหาย
ทัง้ ทางกายและจิตใจ ฟืน้ ฟูและสนับสนุนให้กลับมาใช้ชวี ติ ได้ปกติเหมือนเดิม
และได้ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถเข้าถึง
8

ความยุติธรรมและการเยียวยาจากรัฐ และเพื่อเสนอแนะต่อเจ้าหน้าที่และ
หน่วยงานของรัฐ ให้ด�ำเนินการทั้งในทางนโยบาย กฎหมาย และการปฏิบัติ
เพื่อป้องกันและขจัดการทรมาน และการปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือย�่ำยีศักดิ์ศรี ซึ่งยังด�ำรงอยู่อย่างกว้างขวางในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. คำ�นิยาม

2.1 “การทรมาน”
ตามข้อบทที่ 1 (1) แห่งอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานและการประติบตั ิ
หรือการลงโทษที่โหดร้าย ได้มนุษยธรรม หรือย�่ำยีศักดิ์ศรี ค.ศ. 1984
(อนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานฯ) ซึง่ ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกโดยการ
ภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 “การทรมาน” หมายถึง
การกระท�ำใดก็ตาม โดยเจตนาทีท่ ำ� ให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์
ทรมานอย่างสาหัส ไม่ว่าทางกายหรือทางจิตใจต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมี
เจตนาพิเศษเพื่อความมุ่งประสงค์ที่จะให้ได้มาซึ่ง
(1) ข้อสนเทศหรือค�ำสารภาพจากบุคคลทีถ่ กู ทรมานหรือจากบุคคลอืน่
(2) การลงโทษบุคคลที่ถูกทรมาน ส�ำหรับการกระท�ำที่บุคคลนั้น หรือ
บุคคลที่สามกระท�ำหรือถูกสงสัยว่าได้กระท�ำ
(3) เป็นการข่มขูใ่ ห้กลัว หรือบังคับขูเ่ ข็นผูถ้ กู ทรมาน หรือบุคคลทีส่ าม
หรือ
(4) เพราะเหตุใดๆ บนพืน้ ฐานของการเลือกปฏิบตั ิ ไม่วา่ จะเป็นในรูปใด
โดยการกระท�ำนั้นเป็นการกระท�ำ (หรืองดเว้นการที่จักต้องกระท�ำ)
โดยเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคลอื่นโดยการยุยง หรือโดยความยินยอม หรือรู้เห็น
เป็นใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคลใดที่ใช้อ�ำนาจรัฐ
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ตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ข้อบทที่ 4 (1)
ประเทศภาคี รวมทัง้ ประเทศไทย จะต้องประกันว่าการกระท�ำทรมานทัง้ ปวง
เป็นความผิดตามกฎหมายอาญาของประเทศตน ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มี
ข้อหาความผิดฐานกระท�ำทรมาน โดยในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้าน
การทรมานฯ ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกโดยมีถ้อยแถลง (Declaration)
ข้อสงวนในการตีความ (Reservation) ค�ำนิยามของค�ำว่า “การทรมาน”
ให้การกระท�ำทรมานสามารถลงโทษได้ตามกฎหมายอาญาของไทยที่มีอยู่
เท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ประเทศทีเ่ ข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญารวมทัง้ ประเทศไทยโดย
มีข้อสงวนนั้น ในที่สุดก็จะต้องยกเลิกข้อสงวนดังกล่าว โดยการแก้ไขหรือ
ตรากฎหมาย ก�ำหนดให้การกระท�ำทรมานเป็นความผิดอาญา โดยมีองค์ประกอบ
ความผิด ตามค�ำนิยามทีก่ ำ� หนดไว้ในอนุสญั ญาต่อต้านการทรมานฯ ซึง่ ในเรือ่ งนี้
ส�ำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรม ก�ำลังด�ำเนินการอยู่
2.2 “การประติบตั ิ หรือการลงโทษอืน่ ทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือ
ย�่ำยีศักดิ์ศรี”
อนุ สั ญ ญาต่ อ ต้ า นการทรมานไม่ ไ ด้ ก� ำ หนดค� ำ นิ ย ามของค� ำ ว่ า
“การประติบตั ิ หรือการลงโทษอืน่ ทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�ำ่ ยีศกั ดิศ์ รี”
(ซึ่งต่อไปนี้ค�ำว่า “การประติบัติ” จะใช้เป็น “การปฏิบัติ”) ไว้ เนื่องจากการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะดังกล่าว มีความสัมพันธ์กับบริบททางสังคม
และวัฒนธรรมของแต่ละสังคม การก�ำหนดนิยามไว้ อาจท�ำให้เกิดข้อจ�ำกัด
ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนยิ่งกว่า และอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ
ก็ไม่ได้ก�ำหนดว่ารัฐภาคีจะต้องด�ำเนินการให้ “การปฏิบัติหรือการลงโทษ
ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ำยีศักดิ์ศรี” เป็นความผิดทางอาญา
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ถึงกระนั้นก็ตาม แม้รัฐภาคีบางรัฐแห่งอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ
มิได้ก�ำหนดให้การปฏิบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ำยี
ศักดิศ์ รี เป็นความผิดอาญา แต่เมือ่ มีการละเมิดในลักษณะดังกล่าว รัฐภาคียงั
มีความรับผิดชอบตามพันธกรณีดา้ นต่างๆ ทีก่ ำ� หนดไว้ในอนุสญ
ั ญา ดังทีร่ ะบุ
ไว้ในข้อบทที่ 16 ของอนุสัญญา
กล่าวส�ำหรับประเทศไทย แม้ขณะที่ประเทศไทยจะไม่ได้ก�ำหนดให้
“การประติบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ำยีศักดิ์ศรี”
เป็นความผิดทางอาญา แต่เมื่อมีการกระท�ำโดยเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคลอื่น
โดยการยุยง หรือโดยความยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ
บุคคลทีใ่ ช้อำ� นาจรัฐในลักษณะดังกล่าว ผูก้ ระท�ำยังอาจต้องรับผิดชอบในทาง
อาญาและทางปกครอง หรือทั้งทางวินัยแล้วแต่กรณี
3. สถานการณ์การทรมานและการปฏิบต
ั ทิ โี่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือย�่ำยีศักดิ์ศรีในจังหวัดชายแดนใต้

มูลนิธผิ สานวัฒนธรรม กลุม่ ด้วยใจ และองค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชน
ปาตานี ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ถูกทรมานฯ ญาติ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
และจากการลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริง และเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบประเมินผลกระทบจากการทรมานฯ เพือ่ ประกอบการวินจิ ฉัยของ
แพทย์ ซึ่งด�ำเนินการออกแบบโดย Physicians for Human Rights (PHR)
และ American Bar Association Rule of Law Initiative (ABAROLI) โดย
แบบสอบถามดังกล่าวได้นำ� หลักการสากลทีช่ อื่ ว่า “พิธสี ารอิสตันบูล” มาเป็น
แนวทางในการตั้ ง กรอบค� ำ ถามและแนวทางการบั น ทึ ก ผลกระทบจาก
การทรมาน
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พิธีสารอิสตันบูล เป็นคู่มือสืบสวนสอบสวนและบันทึกข้อมูลหลักฐาน
อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีการทรมาน และ การปฏิบัติหรือการลงโทษอื่น
ทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�ำ่ ยีศกั ดิศ์ รี (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�ำ
เสนอพยานหลักฐานอันเกิดจากการได้รบั บาดเจ็บไม่วา่ จะเป็นทางร่างกายหรือ
จิตใจต่อศาลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
การน�ำนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic science) และนิติจิตเวชศาสตร์
(Forensic psychiatry) เป็นเครื่องมือและกลไกหนึ่งที่เข้ามาสนับสนุนให้
กระบวนการยุติธรรมต่อเหยื่อผู้รอดพ้นจากการทรมานฯจะเกิดประสิทธิผล
อันท�ำให้เหยือ่ ผูเ้ สียหายได้รบั ความคุม้ ครองทางกฎหมายและได้รบั การเยียวยา
ได้ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทุกฝ่าย
ส�ำหรับนิติจิตเวชศาสตร์เป็นองค์ความรู้ใหม่ในสังคมไทยที่จะน�ำมาใช้
กับเหยื่อผู้เสียหายจากการถูกทรมานฯ ไม่ว่าจะเกิดจากการกระท�ำของ
ผูก้ อ่ ความไม่สงบและจากฝ่ายเจ้าหน้าทีร่ ฐั นิตวิ ทิ ยาศาสตร์และนิตจิ ติ เวชศาสตร์
เป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการยุตธิ รรมทีจ่ ะสามารถคุม้ ครองเหยือ่ ผูถ้ กู ละเมิด
สิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะเหยื่อผู้เสียหายจากการทรมานและการปฏิบัติ
อย่างไร้มนุษยธรรมควรได้รับความรู้ ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและ
การเยียวยาความเสียหายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงมีสทิ ธิได้รบั ค่าชดเชย
เยียวยาที่เหมาะสมด้วย
12

3.1 ข้อมูลเบื้องต้น
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นที่ด�ำเนินการในปี 2557-2558
มีผู้ร้องเรียนและได้มีการตรวจสอบเบื้องต้น เกี่ยวกับผู้ถูกกระท�ำทรมานและ
การปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ำยีศักดิ์ศรี (ต่อไปจะเรียกรวมกัน
ว่า “ผู้ถูกทรมาน”) โดยมีผู้ร้องเรียนที่ถูกทรมานฯ ระหว่างปี 2547 จนถึง
ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 54 ราย แยกเป็นรายปี ดังนี้
ปี
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
ไม่ระบุ
รวม

จ�ำนวน
ไม่ร้องเรียน
ไม่ร้องเรียน
1
4
ไม่ร้องเรียน
2
3
2
ไม่ร้องเรียน
7
17
15
2
54
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เกี่ยวกับผู้ถูกทรมานฯ
จากการประมวลข้อมูลทีไ่ ด้จากการร้องเรียนและการตรวจสอบเบือ้ งต้น
โดยมูลนิธิผสานวัฒนธรรมและองค์กรเครือข่าย พบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การกระท�ำทรมานและการปฎิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ำยีศักดิ์ศรี
ดังนี้
อายุผู้ถูกทรมาน
ผู้ถูกทรมานฯ ทั้งหมด หรือร้อยละ 100 เป็นผู้ที่มีเชื้อชาติ มลายูและ
นับถือศาสนาอิสลาม มีอายุส่วนใหญ่อยู่ในวัยฉกรรจ์ โดยจ�ำนวนมากที่สุด
เป็นผู้มีอายุอยู่ในช่วง 29-38 ปี มีจ�ำนวนถึง 28 คน คิดเป็นร้อยละ 51.85
รองลงมาคือช่วงอายุ 19-28 ปี จ�ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 38.89
ช่วงอายุ (ปี)
19-28 ปี
29-38 ปี
39-48 ปี
รวมทั้งสิ้น

จ�ำนวน (คน)
21
28
5
54

ร้อยละ
38.89
51.85
9.26
100.0

ภูมิล�ำเนา
ผู้ที่ถูกทรมานฯ มีภูมิล�ำเนาอยู่ในจังหวัดปัตตานีมากที่สุด คือจ�ำนวน
31 คน คิดเป็นร้อยละ 57.41 รองลงมาคือจังหวัดนราธิวาสจ�ำนวน 13 คน
คิดเป็นร้อยละ 24.07 และจังหวัดยะลา 10 คน คิดเป็น 18.52 %
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จังหวัด
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
รวมทั้งสิ้น

จ�ำนวน (คน)
31
10
13
54

ร้อยละ
57.41
18.52
24.07
100.0

เชื้อชาติ
ผูท้ รี่ อ้ งเรียนเรือ่ งการถูกทรมานร้อยละ 100 คือผูท้ นี่ บั ถือศาสนาอิสลาม
และมีเชือ้ ชาติมลายู ซึง่ ประเด็นเชือ้ ชาติศาสนาเป็นรากเหง้าของความขัดแย้ง
ในจังหวัดชายแดนใต้ที่มีประวัติศาสตร์ตั้งแต่ครั้งราชอาณาจักรสยามมาท�ำ
สงครามกับอาณาจักรปัตตานี ยึดครองเป็นประเทศราชและผนวกเป็น
ส่วนหนึง่ ของรัฐสยามในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
และจากการปกครองทีข่ าดความรูค้ วามเข้าใจทางด้าน เชือ้ ชาติ ศาสนา ท�ำให้
เกิดกลุม่ เคลือ่ นไหวเพือ่ เอกราชของรัฐปาตานีตอ่ สูก้ บั รัฐบาลไทยจนถึงปัจจุบนั
และ ด้วยประวัติศาสตร์ดังกล่าวผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีความมั่นคงต่อรัฐไทย
ก็คือชาวมลายูมุสลิม
3.2 ลักษณะของการกระท�ำทรมานฯ
(1) การกระท�ำทรมานอย่างเป็นระบบ
การกระท�ำทรมานฯ ทีเ่ กิดขึน้ ในจังหวัดชายแดนใต้เป็นการกระท�ำอย่าง
เป็นระบบ จากค�ำนิยาม3 หมายถึงการกระท�ำทรมานทีก่ ระท�ำเป็นประจ�ำ แพร่
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
3
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หลาย และ ตั้งใจ ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า เรื่องการทรมานใน
จังหวัดชายแดนใต้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2547 จนถึง
ปัจจุบันในสถานที่เดิม และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือค�ำรับ
สารภาพจากผูถ้ กู ทรมานฯ โดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทัง้ ต�ำรวจและทหาร ทัง้ ๆ ทีม่ กี าร
โต้แย้ง ร้องเรียน ร้องทุกข์ และรณรงค์ตอ่ ต้านการทรมานฯ โดยผูถ้ กู ทรมานฯ
ญาติ และกลุ่มองค์กรต่างๆ ทั้งในท้องถิ่น ระดับชาติ และองค์กรระหว่าง
ประเทศ แต่รัฐยังไม่ได้ด�ำเนินการอย่างมีนัยส�ำคัญในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการกระท�ำทรมานฯ และในการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การกระท�ำผิด
(2) เงื่อนไขที่เปิดโอกาสให้เกิดการกระท�ำทรมานฯ
สถานที่ที่เป็นโอกาสให้เกิดการกระท�ำทรมานฯ มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่
จุดที่การควบคุมตัว ระหว่างการเดินทางขณะอยู่บนรถ ห้องสอบสวนหรือ
ซักถาม หรือสถานทีค่ วบคุมตัว รวมทัง้ ระหว่างการปิดล้อม ตรวจค้นและจับกุม
(2.1) ระหว่างการจับกุม
ในระหว่างการจับกุมได้มีการท�ำร้ายร่างกายเกิดขึ้น และมีภาพอาการ
บาดเจ็บจากการจับกุมให้เห็นได้ โดยเจ้าหน้าที่มักอ้างว่า ร่องรอยบาดแผล
ต่างๆ หรือการใช้กำ� ลัง เกิดจากการชุลมุนหรือผูต้ อ้ งสงสัยขัดขืนการจับกุมจึง
เกิดบาดแผลต่างๆ ตามร่างกายของเหยื่อ แต่จากการบันทึกข้อมูล มีทั้งกรณี
ทีก่ ำ� ลังจะหลบหนีการจับกุมหรือมีการยินยอมให้จบั กุมแล้ว แต่เจ้าหน้าทีก่ ย็ งั
ท�ำร้ายร่างกายผู้ที่ถูกจับกุม ซึ่งมีทั้งข่มขู่ ท�ำร้ายร่างกาย จ�ำลองการประหาร
ชีวติ เป็นต้น โดยมีตวั อย่างจากการบันทึกการสัมภาษณ์ผทู้ ถี่ กู กระท�ำทรมานฯ
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�ำก�ำลังประมาณ 13 คันรถ
ประมาณ 50-60 คน มาปิดล้อมที่และ ได้มีการจับกุมวัยรุ่น
6 คน จากนั้นเข้าไปค้นทุกบ้านในละแวกนั้น แล้วไปค้นที่บ้าน
ที่ผมอยู่ ช่วงนั้นผมก�ำลังท�ำกับข้าวอยู่กับเพื่อน 5 คน พร้อม
เจ้าของบ้าน แล้วเจ้าหน้าทีก่ จ็ บั ผม 2 คน คือเพือ่ นกับผมทีเ่ ป็น
คนนอกพื้นที่ แล้วก็ท�ำการค้นบ้าน จากนั้นก็จับผม มัดมือ
ไขว่หลัง มัดด้วยสายรัดสีขาว แล้วเจ้าหน้าที่ 4-5 คนร่วมกัน
กระทืบข้างหลัง สีขา้ ง หลายครัง้ แล้วลากออกมาข้างนอกบ้าน
(มีการมอบตัวแล้ว โดยยกมือทั้งสองข้าง) อยู่นอกบ้านโดยให้
ยืน่ ขาออกให้ตรง เจ้าหน้าทีย่ นื เหยียบบนขา น่อง โดยทีค่ ว�ำ่ หน้า
ลงพื้น มีการตี ทุบ บนหลัง หลายครั้ง บนศีรษะ เจ้าหน้าที่
ค้นในบ้านเจอปืน ซึง่ เป็นของเพือ่ น เจ้าหน้าทีถ่ ามผม แล้วมีการ
ตบหัว แล้วเจ้าหน้าที่ก็จับผมเข้าไปในบ้านคนเดียว เจ้าหน้าที่
ประมาณ 13 คน ร่วมกระทืบ แล้วถามว่าปืนอยูไ่ หนอีก 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�ำงาน ซึ่งอยู่ในหมู่บ้าน ปลุกให้
เจ้าของบ้านตืน่ ให้เจ้าของบ้านลงจากบ้าน และแยกผมออกจาก
คนในบ้าน ถามชื่อว่าเขาชื่อนี้หรือเปล่า ตอบว่าใช่ มือไขว้หลัง
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และใส่กญ
ุ แจมือ พาไปทีร่ ถ ถามว่าปืนอยูท่ ไี่ หน ผมตอบว่าไม่มี
เจ้าหน้าที่หน่วยสลาตัน เตะด้วยเท้าที่สวมใส่รองคอมแบท
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�้ำ
ชากลางหมูบ่ า้ น สักพักประมาณ 5 นาที ทหาร/ต�ำรวจเข้าล้อม
มัสยิด ซึ่งที่มัสยิดไม่มีคน เจ้าหน้าที่ก็เลยไปที่ร้านน�้ำชา เจ้า
หน้าที่ยิงปืนแถวร้านน�้ำชา ผมหนีออกไป เจ้าหน้าที่ก็เลยไล่จับ
พอเจ้าหน้าที่จับได้ก็ลากผมไปบนถนนคอนกรีตเข้าไปที่มัสยิด
เจ้าหน้าที่ไม่ให้ใส่ผ้าโสร่ง เขาจับผมคว�่ำหน้ากับพื้นโดยที่
ใส่กุญแจมือและถูกมัดมือด้วยเชือกขาว ถูกซ้อม แตะ ต่อย
ตบ บริเวณหลัง ไหล่ ล�ำตัว เหยียบหัว และทั้งตัว เจ้าหน้าที่
พาไปทีบ่ า้ นโดยใส่เพียงเสือ้ ตัวเดียว มีการค้นบ้านช่วงทีบ่ า้ นผม
ได้รับอนุญาตให้ใส่ผ้าโสร่ง”
H.05.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 29 ปี
“เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 หลังละหมาดเสร็จก่อนออกไป
กรีดยางผมก�ำลังนอนเล่นและดูทีวีในบ้าน ก�ำลังผสม 3 ฝ่าย
พร้อมอาวุธครบมือกว่าร้อยนายมีทงั้ ทหาร ต�ำรวจ ฝ่ายปกครอง
ได้กระจายก�ำลังกันปิดล้อมในหมูบ่ า้ นของผม ทันใดนัน้ เจ้าหน้าที่
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ก็เข้าชาร์ตตัวผมขณะนั้นผมเสียหลักล้มลงในโคลนที่เป็นทาง
ระบายน�ำ้ ประกอบกับแขนขนอ่อนแรงเพราะตกใจกลัวเจ้าหน้าที่
จากนั้นเจ้าหน้าที่จ�ำนวน 4 คน ใช้เท้าเหยียบที่หลัง ที่คอ ที่
ศีรษะ ถัดมาเจ้าหน้าที่ได้ลากตัวของผมขึ้นไปบนเนินดินหลัง
บ้าน เจ้าหน้าทีท่ งั้ 4 นายมีกลิน่ เหล้าคละคลุง้ สีหน้าอยูใ่ นอาการ
เมาอย่างเห็นได้ชดั ลงมือรุมเตะทีล่ ำ� ตัวผมอย่างนับไม่ถว้ น จาก
นั้นมีญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างบ้านพยายามเข้ามาห้ามไม่ให้เจ้าที่
ท�ำร้ายผม แต่ญาติคนนั้นก็ถูกไล่กลับให้เข้าไปในบ้าน จากนั้น
เจ้าหน้าที่จึงลากตัวผมเข้าไปหลังบ้านลึกเข้าไปอีก เจ้าหน้าที่
ทั้ง 4 คนชุดเดิม ก็ลงมือเตะที่ล�ำตัวที่ศีรษะอีกหลายครั้ง จาก
นั้นเจ้าหน้าที่จึงล้มตัวผมลงในท่านอนหงายและใช้เท้ากระทืบ
อย่างแรงหลายครั้งติดต่อกันพร้อมทั้งใช้มือบีบที่คอหอยดึงเข้า
ดึงออกจนกว่าผมใกล้จะหมดลมหายใจเขาท�ำอย่างนั้น 2 ครั้ง
ติดต่อกัน ผมอ่อนเพลียและหมดแรงอย่างเห็นได้ชดั แต่พวกเขา
ก็ยังเตะผมอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ได้ใช้สายรัดข้อมือพลาสติก
รัดข้อมือทั้งสองข้างไขว้หลังจัดผมให้นอนหงายพร้อมใช้เท้า
เหยียบล�ำตัวผมแช่ไว้จากนัน้ จึงใช้ปลายปากกระบอกปืนเอ็ม 16
ยัดเข้าไปในปากและกระแทกอย่างแรงจนฟันกรามด้านล่างของ
ผมแตก ปลายกระบอกปืนถูกยัดเข้าไปจนเลยลิ้นไก่จนท�ำให้
ล�ำคออักเสบจนผมไม่สามารถกลืนน�ำ้ ลายได้เพราะเจ็บปวดมาก”
H.06.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 44 ปี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 พ.ค.
2558 เวลา 18:00
“เจ้าหน้าที่ทหาร ต�ำรวจและก�ำลัง 3 ฝ่ายประมาณกว่า 100
นายได้เข้าล้อมบ้านของผม ซึง่ ขณะนัน้ ผมก�ำลังจะออกจากบ้าน
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ไปละหมาดมัฆริบ และเจ้าหน้าที่ก็จับตัวไม่ให้เข้าบ้าน และ
ขณะนัน้ ในบ้านมีภรรยาและลูก 2 คน (ลูกชายทีโ่ ดนตบ) ลูกชาย
อายุ 17 ปี และลูกสาวอายุ 15 ปี และมีแขก 2 คนที่เป็นผู้ตาย
1 คน และโดนจับ 1 คน วันนั้นที่บ้านมีเพื่อนอยู่ 2 คน จากนั้น
เจ้าหน้าทีล่ อ้ มและจับกุมคนในบ้านด้วย 1 คน และมีการปะทะกัน
ระหว่างเจ้าหน้าทีก่ บั คนทีอ่ ยูใ่ นบ้านขณะนัน้ ท�ำให้มคี นเสียชีวติ
1 คนและถูกจับกุม 1 คนและตนก็ถูกจับกุมด้วย ในขณะที่
เหตุการณ์ก�ำลังชุลมุนทางเจ้าหน้าที่ได้ลากตัวลูกชายของผม
ออกมานอกบ้าน (ขณะนัน้ ลูกชายอยูใ่ นบ้าน)และทางเจ้าหน้าที่
ก็ตบหัว เตะ และถีบลูกชายของผมหลายครั้งด้วยกัน ซึ่งผม
ก็เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับลูกชาย ระหว่างอยู่บนรถ
ผมและเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ถูกซ้อมด้วยการ เตะ ตบหน้า ตบหัว
หลายครั้งและก็ขู่มขู่ว่าจะฆ่าทิ้งซะ ขณะนั้นผมเจ็บตามตัวและ
เสียใจมากที่ถูกกระท�ำอย่างโหดร้าย”
(2.2) ระหว่างการเดินทางขณะอยู่บนรถ
หลังการจับกุมเจ้าหน้าที่จะน�ำผู้ต้องสงสัยไปยังสถานที่ที่ได้ก�ำหนดให้
เป็นสถานที่ควบคุมตัวหรือซักถามซึ่งอาจจะมีการเคลื่อนย้ายหลายครั้ง เช่น
การส่งต่อ หรือการน�ำตัวไปชีท้ เี่ กิดเหตุ ซึง่ ขณะทีอ่ ยูบ่ นรถเจ้าหน้าทีก่ ม็ โี อกาส
ที่จะท�ำร้ายผู้ต้องสงสัยซึ่งอาจใช้การบดขยี้บนตัว ศีรษะ หรือใช้ด้ามปืนทุบตี
DJ.02.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 30 ปี
“ผมถู ก ควบคุมตัวในปี 2549 ประมาณ เวลา 02.00 น.
เจ้าหน้าที่ทหาร 2 คน ต�ำรวจ 2 คน อาสาสมัครรักษาดินแดน
1 คัน เจ้าหน้าที่ นอกเครื่องแบบ 5 คน ต�ำรวจมุสลิมให้สลาม
แล้วถามหาผมว่าอยูไ่ หม พ่อบอกว่าอยู่ เรียกให้ออกมา และเอา
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มือไขว้หลัง ใส่กุญแจมือ บอกว่าเป็นผู้ต้องสงสัยคดีวางระเบิด
ที่ยะลา พาขึ้นรถตู้ ในรถตู้มี จนท.นอกเครื่องแบบ 7 คน เรียก
ผมว่า “ไอ้เหี้ย” ข่มขู่ให้รับสารภาพ ผม ตอบว่า ผมไม่ทราบ
วันเกิดเหตุผมไม่ได้อยูท่ ยี่ ะลา ปฏิเสธ “มึงอยากเจอของดีไหม”
และเอาถุงพลาสติกสีดำ� มาคลุมหัว 2-3 นาที 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�ำอย่างนี้ ขู่จะ
เอาชีวิตคนในครอบครัว รู้สึกกังวล และหวาดกลัวมาก กลัวว่า
จะเกิดอะไรกับครอบครัว”
DJ.04.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 30 ปี
“ผมถูกควบคุมตัวในปี 2556 เจ้าหน้าที่ได้พาผมขึ้นรถ โดยที่
ผมนอนตะแคงข้าง เจ้าหน้าที่ล้อม คนข้างบนเหยียบศีรษะ
ด้านข้างทั้งสองเหยียบไหล่ เจ้าหน้าที่ให้ผมรับสารภาพ แต่ผม
ไม่ยอมรับ เจ้าหน้าทีท่ เี่ หยียบศีรษะนัน้ เหยียบหลายครัง้ จนศีรษะ
แตก ด้านข้างที่อยู่หน้าเหยียบด้วยร้องเท้าคอมแบท ข้างหลัง
เหยียบหลัง เจ้าหน้าที่ไม่ท�ำอะไรมากเพราะบาดเจ็บหนักแล้ว
กลัวว่าจะเจ็บมากกว่านี้ (มีรูปแผลที่หลัง 1 อาทิตย์) เจ้าหน้าที่
ท�ำจนผมยอมรับ พอได้ถึงที่วัดศรีสาคร เจ้าหน้าที่ให้สารภาพ
ในคดี ผมยอมรับสารภาพ จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็พาไปที่วังพญา
ช่วงระหว่างทางโดนเจ้าหน้าที่ทุบตรงหน้าอก ซึ่งเจ้าหน้าที่มี
การใส่แหวนแหลม ท�ำการทุบเรื่อยๆ และขู่ว่าจะท�ำร้ายคนใน
ครอบครัว (พ่อ แม่ ภรรยา) เพื่อให้รับสารภาพ”
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DJ.15.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 27 ปี
“เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 เวลา 06.00 น. มาที่บ้านผม
รถประมาณ 29 คัน ขณะนั้นแม่ของภรรยาเปิดประตูก�ำลังจะ
ลงไปจัดของหน้าบ้านเพื่อขาย อส.ถามว่าคนในครอบครัวมีชื่อ
อะไรบ้าง หลังจากนัน้ จับผมลงจากบ้านไปไว้ดา้ นหลังรถกระบะ
อีซูซุของเจ้าหน้าที่ข้างนอกบ้าน มัดมือไขว้หลังด้วยกุญแจมือ
เหล็ก เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจถามว่ารูจ้ กั 4 คน ไหม ผมตอบว่า ไม่รจู้ กั
รูจ้ กั แต่คนนี้ ส่วนคนอืน่ ไม่ ค้นในบ้านสักพักไม่เจออะไร ส่วนผม
เจ้าหน้าที่ลากให้ไปอยู่ที่หลังรถ เตะที่ตา ที่ปาก 2-3 ครั้ง
ปากแตก เตะที่อก 7-8 ครั้ง พอปากแตกมีเลือดไหล เจ้าหน้าที่
อีกคนบอกว่าหยุด มีคนอื่นดูอยู่ ขู่ด้วยปืน เวลา 07.00 น. พา
ไปขึ้นรถ และเวียนรอบในตลาดนัด ซึ่งมีคนเยอะมาก และ
หยุดรถให้ประชาชนดูผม และไปที่เกิดเหตุท่ีทหารพรานถูกยิง
ก็หยุดรถ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจบอกว่าให้หนี ถ้ามึงหนีรอด มึงก็รอด
กูจะนับ 1-10 ตอนนัน้ ผมคิดว่าท�ำไมต้องหนี เพราะเราไม่ได้ทำ�
อะไรผิด ผมเงียบ เจ้าหน้าที่โกรธ เอาปืนยาวจี้ที่สะโพก กดที่
สะโพกอย่างแรง รู้สึกเจ็บ บวม เดินไม่ได้ และถามอีกว่า ท�ำไม
มึงไม่หนี ผมบอกว่าหนีทำ� ไม ไม่ได้ทำ� อะไรผิด เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
พูดต่อว่า เสียดายไม่หนี ถ้างัน้ กูจะส่งมึงไปอยูก่ บั พ่อมึง ตอนนัน้
ผมรู้สึกเจ็บใจและแค้นเจ้าหน้าที่มาก แต่เงียบไว้”
(2.3) ระหว่างการซักถาม
ในระหว่างการซักถามที่ต้องใช้เวลานาน บางคนถูกซักถามเป็นเวลา
20 กว่าวัน หรือบางคนอาจถูกซักถามเพียง 3-4 วัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มี
การกระท�ำทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย�่ำยีศักดิ์ศรี
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ด้วยหลากหลายวิธกี ารและไม่ได้แตกต่างจากสถานการณ์การทรมานฯ ทีเ่ กิด
ขึ้นทั่วโลกเลย
DJ.06.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 29 ปี
“เมือ่ วันที1่ 7 ธันวาคม 2556 เจ้าหน้าทีพ่ าผมมาที่ ศปก.ตร.สน.
คืนแรก เมื่อเวลา 02.30 น. เจ้าหน้าที่ข้างนอก แต่งกายนอก
เครื่องแบบ สีด�ำทั้งชุด สวมรองเท้าคอมแบท เป็นเจ้าหน้าที่
ที่ได้ไปจับกุมที่ห้องพัก บางส่วน มีทั้งเป็นมุสลิมและพุทธ มา
เบิกตัวเพือ่ ซักถาม และพาไปทีส่ นามยิงปืน ในพืน้ ที่ ศปก.ตร.สน.
จนท. ทั้งหมด 10 คน ตอนนั้นผมนั่งยองๆ เจ้าหน้าที่สอบถาม
ค�ำถามเดิมๆ และหาว่าเราพูดโกหก จากนัน้ ก็กระทืบแตะบริเวณ
ต่อยทีป่ ากจนฟันแตกด้านในและเอาด้ามท้ายปืนทุบทีต่ า ท�ำให้
ตาพร่ามัว บวม ช�ำ้ เขียว รูส้ กึ เจ็บมาก ตามองไม่ชดั มีเลือดออก
ทางจมูก โดนท�ำร้ายจนสลบ เจ็บที่ตา และปาก เจ็บที่ช่องท้อง
และบริเวณหน้าอก คืนทีส่ าม ละเมอรูส้ กึ ตัวบ้าง เจ้าหน้าทีก่ ไ็ ด้
เบิกตัวเพื่อซักถามข้อมูลต่อ ขณะซักถาม ผมนั่งอยู่บนเก้าอี้
ในห้ อ ง มีเ จ้าหน้าที่ซัก ถามเอาเท้าเตะไปมาที่ ข าท่ อ นล่ า ง
หลายครั้ง 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
ซักถามและได้ขภู่ รรยา ว่า “ถ้ามึงไม่ยอมพูด กูจะเอาภรรยามึง
ไปข่มขืนและพูดขู่จะท�ำร้ายและไม่ยอมให้ครอบครัวมีชีวิต
ต่อไป” นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังบอกว่า เขามีวิธีที่จะท�ำให้เรา
ตายได้ ถ้าไม่บอกข้อมูลมา สถานที่ควบคุมตัวที่ ศปก ตร สน
ไม่มีการปิดไฟทั้งกลางวันและกลางคืน”
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DJ.07.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 29 ปี “เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์
“เจ้าหน้าทีพ่ าไปทีค่ า่ ยอิงคยุทธ โดยพาไปทีโ่ กดังคอนเทนเนอร์
คืนแรกเจ้าหน้าทีท่ หารพรานซ้อมให้รบั สารภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่
10 คน ตบหน้า แตะท้อง ถีบ ต่อยหลัง จากนั้นก็ปิดตาสองข้าง
ทหารพรานเอาปืนจ่อในปาก แล้วก็ทุบ ตบ เอาสายไฟรัดคอ
พอหายใจไม่ออกก็ปล่อยประมาณ 5 ครั้ง น�ำถุงด�ำคลุมศีรษะ
3-4 ครั้ง แล้วเอาน�้ำสาดบนหัวจนถึงเช้า พอเช้าก็พาไปตรวจ
ร่างกายในค่าย แต่หมอไม่ได้ตรวจแค่ให้ใบรับรองแพทย์ว่าไม่มี
ไม่ได้โดนท�ำร้ายร่างกาย ถูกซ้อมในลักษณะเดิม 3 วัน อยูท่ คี่ า่ ย
7 วัน มีการเซ็นเอกสาร มีการขู่ว่าจะเผาบ้าน ท�ำร้ายคน
ในครอบครัว ไปที่ค่ายอิงคยุทธ 28 วัน อยู่ในห้องเย็น แช่แอร์
ตัง้ แต่ 11 โมงเช้าจนถึงเทีย่ งคืน ก็สง่ ตัวไปทีน่ อน ไม่มนี ำ�้ ละหมาด
ละหมาดไม่ได้ ห้องก็แคบ ถูกแช่เย็น 5 วัน ไม่ได้ละหมาด 5 วัน
มีการให้เซ็นเอกสารอีกครั้ง ผมไม่เซ็น เจ้าหน้าที่ก็กักขังไม่ให้
เจอกับครอบครัว/ญาติ ในทีส่ ดุ ผมก็เซ็นเอกสาร เพราะเจ้าหน้าที่
ท�ำร้ายร่างกายเจ็บหมดทัง้ ตัว มีการขูจ่ ะท�ำร้ายภรรยา เผาบ้าน
ท�ำร้ายพ่อ แม่ มีการข่มขู่ว่า ถ้าไม่ยอมรับ กูท�ำได้ให้ติดคุก”
DJ.10.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นชายอายุ 30 ปี
“เมือ่ วันที่ 13 เมษายน 2557 ตอนทีอ่ ยูค่ า่ ยอิงคยุทธ เจ้าหน้าที่
มีการบีบที่ไหล่ ข่มขู่ไว้ก่อน มึงต้องบอกข้อมูลให้หมด วันที่ 2
ผมบอกว่าไม่รู้ เจ้าหน้าทีก่ เ็ ลยโกรธ มีการท�ำร้ายร่างกาย ตบหน้า
ปากแตก ถีบขาอ่อน 2 ครั้ง ให้ซิทอัพแล้วแต่ 50-100 ครั้ง
ลุกนั่ง 200-300 ครั้ง เดิน วิ่งบนถนนคอนกรีตตอนเที่ยงด้วย
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เท้าเปล่าตอนกลางวัน จนฝ่าเท้าพองเพราะโดนความร้อนของ
พื้นอิฐ สถานที่ที่สอบสวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บางครั้งใน
ห้อง บางครัง้ ก็ทศี่ นู ย์ บางครัง้ ก็ใต้ตน้ ไม้ มีการสอบสวนช่วงเวลา
กลางคืนตั้งแต่ เวลา 20.30 น.-22.30 น. ถูกท�ำร้ายร่างกาย
ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 1 อาทิตย์ เจ้าหน้าที่ให้ผมได้ทานยา
เป็นยาคลายกล้ามเนือ้ เพราะร่างกายเจ็ดปวดจากการทีเ่ จ้าหน้าที่
ให้ท�ำลุกนั่ง ซิทอัพ และให้ทายาน�้ำมันคลายกล้ามเนื้อ”
H.02.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 29ปี
“เมือ่ 14 ตุลาคม 2557 ในระหว่างการสอบสวน ผมถูก ชกต่อย
เตะ ตบ หน้าอก ท้อง บนหัว 15 ครั้ง ภายในหนึ่งชั่วโมงขณะที่
ก�ำลังอยู่ในท่านอนจนมีรอยฟกช�้ำ และท�ำให้หมดสติ ชา อ่อน
แรง มีการบังคับให้อยูใ่ นท่านัง่ อยูใ่ นเก้าอีห้ รือนัง่ อยูใ่ ต้เก้าอี้ 2-3
ครั้ง เป็นเวลา 2-3 นาที ท�ำให้เหมื่อยแขนขาและชาอยู่ตลอด
อยู่ในที่อากาศหนาว 1 ครั้งเป็นเวลา 4 ชั่วโมงจนมีอาการเจ็บ
หน้าอก และใช้ปนื สอดเข้าปาก 1-2 ครัง้ เป็นเวลา 2-3 นาทีตอน
ทีน่ งั่ อยูบ่ นเก้าอี้ ท�ำให้เป็นแผลในปากและปากจะกินอะไรไม่ได้
ตอนแรกจับกุม ถูก ถอดเสื้อผ้า บังคับให้เปลือย 1 ครั้ง เป็น
เวลา 4 ชั่วโมง ขณะยื่นและนัง่ บนเก้าอี้ การสอบสวนเพือ่ ให้รบั
สารภาพเรื่องการเผาโรงเรียน”
H.03.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 39 ปี
“เมื่อ20 ตุลาคม 2557 เจ้าหน้าที่ได้พาผมไปยังค่ายอิงคยุธ
บริหาร อ.บ่อทอง จ.ปัตตานี ในช่วงเวลาประมาณ 04.30 น.
ทางเจ้าหน้าทีถ่ ามว่าตนเก็บปืนสองกระบอกนัน้ ไว้ทไี่ หน ซึง่ ตน
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ก็ปฎิเสธและบอกว่าไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับปืนดังกล่าวนั้น เมื่อตน
ได้ตอบไปอย่างนัน้ ทางเจ้าหน้าทีก่ ไ็ ด้ เหยียบบนหน้าอก ตบและ
ตีไปที่หน้าของตนหลายครั้ง และทางเจ้าที่ได้ถีบที่ไหล่ของตน
อย่างแรง ทางเจ้าหน้าทีจ่ ะถามเกีย่ วกับประเด็นปืนทีห่ ายไปนัน้
ทุกวันที่ตนอยู่ที่นี่ซึ่งในระยะเวลาประมาณ 5 วันที่ผมอยู่ที่นี่
ผมจะถูกตบตีที่ใบหน้าเกือบทุกวันเมื่อตอบปฎิเสธเกี่ยวกับ
เรื่องนั้น บางวันทางเจ้าหน้าที่ทหารที่นี้ก็จะให้แก้ผ้าและให้อยู่
ในห้องขังนี้ และให้ลุกนั่งจนกว่าจะหมดแรง ถูกควบคุมตัว
ทั้งหมด 26 วัน ถูกตบใบหน้า ที่จมูกและหน้าอก อยู่ในห้อง
อุณหภูมิต�่ำ ระยะเวลา 23 วันจนรู้สึก เน่าทั้งตัว สั่นทั้งตัว ถอด
เสื้อผ้า บังคับให้เปลือย บีบอวัยวะเพศ อย่างแรง 5 นาทีและ
ถูกใช้ค�ำพูดว่าพวกมึงโง่, 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�ำการสอบสวนและข่มขู่ข้าพเจ้าสารพัดจนถึงตอน
เช้า แต่ข้าพเจ้าก็ยังปฎิเสธ หลังจากนั้นเวลา 22:00 น. และ
ท�ำการซ้อมเลยโดยไม่ได้ซกั ถามอะไรเลย และโดยทางเจ้าหน้าที่
ซ้อมโดยวิธกี ารให้ขา้ พเจ้านอนหงายและใช้มอื มาตีทคี่ ออย่างแรง
จากนั้นก็กรอกน�้ำเข้าปากและจับตัวของข้าพเจ้าหมุนอยู่หลาย
รอบ จนถึงเวลาตี 02:30 น. ข้าพเจ้าก็สลบและดึงมานั่งที่เก้าอี้
และขู่ว่าจะท�ำอีกหลาย 10 เท่าหากยังปฎิเสธ ข้าพเจ้าก็ยัง
ปฎิเสธว่าไม่รู้”
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(3) การกระท�ำทรมานฯ เกิดขึ้นอย่างไร
(3.1) ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระท�ำทรมานฯ
ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นและขยายอย่างรวดเร็วในปี 2547 จนมี
การประกาศใช้กฎอัยการศึกและต่อมาในปี 2548 รัฐบาลในขณะนั้นได้ออก
กฎหมายพิเศษอีกฉบับหนึ่งเพื่อควบคุมสถานการณ์คือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ
ได้มีการก�ำหนดสถานที่ที่ใช้ในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายดังกล่าว
การใช้บังคับกฎหมายทั้งสองฉบับ ท�ำให้ผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ หลังจากถูกจับกุม ส่วนใหญ่จะถูกควบคุมตัวด้วย
กฎอัยการศึกที่หน่วยทหารในพื้นที่เป็นเวลา 3-7 วัน หลังจากนั้นจะถูกส่งไป
ควบคุมตัว ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทีศ่ นู ย์เสริมสร้างความสมานฉันท์ ค่ายอิงคยุทธ
บริหาร จังหวัดปัตตานี ศูนย์พทิ กั ษ์สนั ติ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารต�ำรวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จังหวัดยะลา หรือหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 41 อ�ำเภอรามัน
จังหวัดยะลา เป็นเวลาอีกไม่เกิน 30 วัน ก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัว หรือ
ถูกอายัดตัวเพื่อด�ำเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ดังนั้นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำทรมาน หรือปฏิบัติอย่างโหดร้าย
ไร้มนุษยธรรมหรือย�่ำยีศักดิ์ศรี ในเบื้องต้นคือเจ้าหน้าที่ที่เข้าปิดล้อม จับกุม
ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายคือ ทหาร ต�ำรวจ และ พลเรือน แต่ก็เกิด
ข้อกล่าวหาในขั้นตอนการจับกุมและในระหว่างการควบคุมตัวเพื่อซักถาม
โดยเจ้าหน้าที่ทหาร โดยมีการร้องเรียนถึงจ�ำนวน 48 ราย และโดยเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจจ�ำนวน 13 ราย คือผู้ที่ถูกส่งตัวไปควบคุมที่ ศูนย์พิทักษ์สันติ ศูนย์
ปฏิบัติการต�ำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา
H.03.2015 ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 39 ปี
“เมือ่ วันจันทร์ที่ 20 เดือนตุลาคม 2557 เวลาประมาณ 00.24 น.
เหตุเกิดที่ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ได้มีเจ้าหน้าที่จากหลาย
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หน่วยงาน (ทหารพราน, ทหารเกณฑ์, ต�ำรวจนอกเครื่องแบบ)
มาที่บ้านดังกล่าวและได้น�ำตัวผมไปยังหน่วยเฉพาะกิจ ที่ 25
อ�ำเภอทุง่ ยางแดง เป็นเวลานานประมาณ 1 ชัว่ โมง หลังจากนัน้
ทางเจ้าที่ได้พาผมไปยังโรงพัก (อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี) ทาง
เจ้าหน้าที่ได้ทำ� การบันทึกประจ�ำวัน. และเวลาประมาณชัว่ โมง
ครึง่ ทางเจ้าหน้าทีไ่ ด้พาผมไปยังค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี
ในช่ ว งเวลาประมาณ 04.30 น. ทางเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ท� ำ การ
ซักประวัติส่วนตัว หลังจากนั้นได้ซักถามเกี่ยวกับเรื่องของปืน
ที่ถูกปล้นที่อ�ำเภอมายอ จ.ปัตตานี 2 กระบอกที่หายไป ทาง
เจ้าหน้าที่ถามว่าผมเก็บปืนสองกระบอกนั้นไว้ที่ไหน (ซึ่งผม
ก็ปฏิเสธและบอกว่าไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับปืนดังกล่าวนั้น) เมื่อผม
ได้ตอบไปอย่างนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ เริ่มท�ำร้ายร่างกายผม”
(1.2) การกระท�ำทรมาน เกิดที่ไหน และเมื่อไร
การกระท�ำทรมานฯ โดยส่วนใหญ่เกิดขึน้ ในขัน้ ตอนกระบวนการซักถาม
รองลงมาคือระหว่างการจับกุมและระหว่างการเดินทางจากบ้านไปยังสถานที่
ควบคุมตัว หรือระหว่างย้ายจากสถานทีค่ วบคุมตัวทีห่ นึง่ ไปยังอีกทีห่ นึง่ สถาน
ที่ถูกกล่าวหาว่ามีการกระท�ำทรมานฯ มากที่สุดในช่วงการเก็บบันทึกข้อมูล
คือศูนย์เสริมสร้างความสมานฉันท์ ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี รอง
ลงมาคือหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 41 อ�ำเภอรามัน จังหวัดยะลา นอกจาก
นี้ก็มีข้อร้องเรียนการกระท�ำทรมานฯในหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ เช่น หน่วย
เฉพาะกิจที่ 41, 43, 46, 47 หน่วยเฉพาะกิจในวัดช้างไห้ วัดเลียบ อ�ำเภอ
สายบุรี จังหวัดปัตตานี และวัดสุทธิกาวาส(วัดสักขี) ต�ำบลละหาร อ�ำเภอ
สายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของหน่วยเฉพาะกิจของทหาร
ซึง่ เป็นช่วงเวลาในการควบคุมตัวด้วยกฎอัยการศึกทีม่ อี ำ� นาจควบคุมตัวได้ 7 วัน
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(1.3) ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นเหยื่อของการกระท�ำทรมาน
สาเหตุหนึง่ ของความขัดแย้งคือประวัตศิ าสตร์ในอดีตก่อนทีอ่ าณาจักร
สยามจะมาปกครองและด้วยเชือ้ ชาติและศาสนาของประชากรในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ชายแดนใต้โดยส่วนใหญ่เป็นชนเชื้อสายมลายูที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมี
ความแตกต่างจากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ผูท้ มี่ โี อกาสทีจ่ ะถูกควบคุม
ตัวและน�ำไปสู่การกระท�ำทรมานฯ คือ ชาวมลายู-มุสลิม ทั้งที่เป็นเด็กหรือ
ผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ชายที่อยู่ในวัยฉกรรจ์ และผู้ที่ปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่าง
เคร่งครัด เพราะมีมายาคติที่ว่า ผู้ที่ปฏิบัติตามหลักศานาอย่างเคร่งครัด
มักเป็นสมาชิกกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชปาตานี
กรณีเด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปี ในปี 2558 พบว่ามีเด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปี
จ�ำนวน 3 คน ที่ถูกควบคุมตัวด้วยกฎหมายพิเศษเป็นเวลา 3 วัน และ 1 คน
ถูกควบคุมตัว 7 วัน ภายในห้องที่เปิดไฟสว่างตลอดเวลา ทั้งในเวลากลางวัน
และกลางคืน นอกจากนี้ในระหว่างการจับกุมก็มีการท�ำร้ายโดยเจ้าหน้าที่
ซึ่งได้กระท�ำต่อหน้าพ่อและแม่ของเด็ก
H.06.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 44 ปี
“เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2558 เวลา 18:00 เจ้าหน้าที่ทหาร ต�ำรวจ
และก�ำลัง 3 ฝ่ายประมาณกว่า 100 นายได้เข้าล้อมบ้านของผม
ซึ่งขณะนั้นผมก�ำลังจะออกจากบ้านไปละหมาดมัฆริบ และ
เจ้าหน้าทีก่ จ็ บั ตัวไม่ให้เข้าบ้าน และขณะนัน้ ในบ้านมีภรรยาและ
ลูก 2 คน (ลูกชายที่โดนตบ) ลูกชายอายุ 17 ปี และลูกสาวอายุ
15 ปี และมีเพื่อน 2 คนที่ วันนั้นที่บ้านของข้าพเจ้ามีเพื่อนอยู่
2 คน. จากนั้นเจ้าหน้าที่ล้อมและจับกุมคนในบ้านด้วย 1 คน
และมีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าทีก่ บั คนทีอ่ ยูใ่ นบ้านขณะนัน้
ท�ำให้มคี นเสียชีวติ 1 คนและถูกจับกุม 1 คนและผมก็ถกู จับกุม
29

ด้วย ในขณะที่เหตุการณ์ก�ำลังชุลมุนทางเจ้าหน้าที่ได้ลากตัว
ลูกชายอายุ 17 ปีของผมออกมานอกบ้าน (ขณะนั้นลูกชายอยู่
ในบ้าน) และทางเจ้าหน้าที่ก็ ตบหัว เตะ และถีบลูกชายของ
ข้าพเจ้าหลายครั้งด้วยกัน ซึ่งข้าพเจ้าก็เห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง
ที่เกิดขึ้นกับลูกชาย ระหว่างอยู่บนรถผมและเพื่อนอีกคนหนึ่ง
ก็ถูกซ้อมด้วยการ เตะ ตบหน้า ตบหัวหลายครั้งและก็ข่มขู่ว่า
จะฆ่าทิง้ ซะ ขณะนัน้ ผมเจ็บตัวและเจ็บใจมากทีถ่ กู กระท�ำอย่าง
โหดร้าย”
4. วิธีการกระทำ�ทรมาน

การกระท�ำทรมานฯ ที่ท�ำให้เจ็บปวดอย่างแสนสาหัสตามนิยามของ
อนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานฯ ไม่เพียงเฉพาะความเจ็บปวดทางร่างกายเพียง
อย่างเดียวแต่ยงั รวมถึงความเจ็บปวดทางด้านจิตใจด้วย วิธกี ารกระท�ำทรมานฯ
ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่าประกอบไปด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
4.1 การกระท�ำทรมานทางจิตใจ (Psychological torture methods)
• การข่มขู่ Blackmailing
การข่มขู่เป็นการกระท�ำที่ง่ายที่สุดที่สามารถกระท�ำได้และมีผลเมื่อ
มีการควบคุมตัวเป็นเวลานานและท�ำให้ผทู้ ถี่ กู ซักถามตอบรับหรือยอมรับหรือ
ให้ข้อมูลตามที่ผู้ซักถามต้องการ โดยส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จะข่มขู่ว่าจะท�ำร้าย
บุคคลอันเป็นที่รักเช่น พ่อ แม่ ภรรยา หรือ ลูก ดังตัวอย่างต่อไปนี้
DJ.06.2014 ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 29 ปี
“ถ้ามึงไม่ยอมพูด กูจะเอาเมียมึงไปข่มขืน” และพูดขูจ่ ะท�ำร้าย
และไม่ยอมให้ครอบครัวมีชวี ติ ต่อไป (ขณะทีเ่ ล่าเขามีการร้องไห้
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ออกมา เพราะรู้สึกเจ็บใจ กังวล กลัวกับค�ำขู่ที่เจ้าหน้าที่ขู่ไว้)
นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังบอกว่า เขามีวิธีที่จะท�ำให้เราตายได้
ถ้าไม่บอกข้อมูลมา
DJ.15.2015 ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 29 ปี
“เจ้าหน้าทีข่ ม่ ขูต่ งั้ แต่ตอนจับกุมว่า บอกว่าเดีย๋ วมึงโดนหนักแน่
เจ้าหน้าที่พยายามซักถามและให้ข้าพเจ้ารับสารภาพ โดยบอก
ว่าถ้าข้าพเจ้าปกปิดข้อมูลหรือไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
ภรรยาและครอบครัว ข้าพเจ้าจะได้รบั ความเดือดร้อน เจ้าหน้าที่
จะท�ำร้ายภรรยาของข้าพเจ้า ตอนนั้นภรรยาของข้าพเจ้าก�ำลัง
ตั้งท้องอยู่ ข้าพเจ้าเป็นห่วงภรรยามาก จึงยอมรับสารภาพ”
นอกจากนีผ้ ทู้ ถี่ กู ควบคุมตัวส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลาม การให้สนุ ขั
มาใกล้ๆ ผู้ถูกควบคุมตัวก็เป็นเรื่องของการข่มขู่ได้เช่นกัน
• การใช้ประโยชน์จากความหวาดกลัว เช่นจ�ำลองวิธกี ารประหาร
ชีวิต
วิธกี ารจ�ำลองการประหารชีวติ เป็นการกระท�ำทีท่ ำ� ให้เหยือ่ การทรมานฯ
เกิดความหวาดกลัว ซึง่ มีการจ�ำลองหลายวิธดี ว้ ยกัน คือ การใช้ปนื จ่อทีศ่ รี ษะ
หรื อ การยิ ง ในระยะใกล้ การท� ำ ร้ า ยคนอื่ น ให้ เ ห็ น หรื อ ท� ำ ให้ ไ ด้ ยิ น เสี ย ง
การท�ำร้ายบุคคลใกล้ชดิ การเอาพลาสติกด�ำมาคลุมศีรษะแล้วบีบคอ การกระท�ำ
เหล่านี้ท�ำให้เหยื่อรู้สึกว่าอยู่ใกล้ความตายแค่เอื้อม หรือมีคนก�ำลังจะตาย
ซึง่ ผลของการกระท�ำนีจ้ ะส่งผลต่อสภาพจิตใจอย่างรุนแรงเพราะไม่มรี อ่ งรอย
บาดแผล อาการบาดเจ็บทางจิตใจหลังเหตุการณ์จ�ำลองการประหารชีวิตนั้น
ส่งผลต่อความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจ เกิดอาการภาวะวิตกกังวล ซึมเศร้า และ
ความเครียด ตัวอย่างของอาการภาวะวิตกกังวลคือ เหยื่อมีความกลัว ร้องไห้
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ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ และการร้องขอชีวิต การใช้
วิธีนี้ไม่ท�ำให้เหยื่อเสียชีวิตแต่ท�ำให้เหยื่อใช้ชีวิตกับความทรงจ�ำที่เลวร้ายนั้น
DJ.03.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชาย อายุ 33 ปี
“เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550 ตอนเบิกตัวเจ้าหน้าที่ให้ผมลง
ข้างล่างเป็นเวลามืดค�่ำ เจ้าหน้าที่ให้ใส่ชุดทหารลงข้างล่าง
พอลงข้างล่างเจ้าหน้าที่ก็จับมือผมไขว่หลังใส่กุญแจมือ ปิดตา
ทั้งสองข้างแล้ว พาไปขึ้นรถ เจ้าหน้าที่บอกว่าจะพาผมไปหา
อัลลอฮฺ ไม่มีใครช่วยผมได้ ลมหายใจผมอยู่ที่เขา ผมไม่รู้ว่าเขา
พาไปทีไ่ หน ช่วงลงจากรถเจ้าหน้าทีท่ ลี่ งไป มีเจ้าหน้าทีร่ บั อีกที่
หนึ่ง ผมก็เดินลงไป เจ้าหน้าที่ถามว่าจะฝากอะไรถึงครอบครัว
(ผมมึนอยู่) ผมบอกว่าจะให้ท�ำอะไรก็บอก ยอมแล้วแค่อย่าพา
ไปฆ่า ผมรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่กดหัวบนโต๊ะปูน แล้วเอาปืนกดที่
ศีรษะ แล้วมีเสียงปืนดังหลายนัด เจ้าหน้าที่ก็หัวเราะกัน ผมได้
แค่นึกถึงพระเจ้า”
DJ.15.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 27ปี
“เมือ่ 10 เมษายน 2557 เจ้าหน้าทีใ่ ช้ปนื จีห้ ลัง แล้วพาไปขึน้ รถ
และเวียนรอบในตลาดนัด ซึ่งมีคนเยอะมาก และหยุดรถให้
ประชาชนดูผม และไปที่เกิดเหตุที่ทหารพรานถูกยิง ก็หยุดรถ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจบอกว่าให้หนี ถ้ามึงหนีรอด มึงก็รอด กูจะนับ
1-10 ปืนยาวจี้ที่สะโพก กดที่สะโพกอย่างแรง รู้สึกเจ็บ บวม
เดินไม่ได้ เจ้าหน้าที่เอาสุนัขเห่าหน้าห้องทุกคืน”
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H.05.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 29 ปี
“เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 เจ้าหน้าที่ใช้ปลายปากกระบอก
ปืนเอ็ม 16 ยัดเข้าไปในปากและกระแทกอย่างแรงจนฟันกราม
ด้านล่างของผมแตก ปลายกระบอกปืนถูกยัดเข้าไปจนเลยลิ้น
ไก่จนท�ำให้ล�ำคออักเสบจนผมไม่สามารถกลืนน�้ำลายได้เพราะ
เจ็บปวดมาก”
• การซักถามที่ใช้เวลานาน
จากการบันทึกข้อมูลเวลาในการซักถามไม่สามารถระบุได้และไม่มี
ก�ำหนดเวลาที่แน่นอนโดยส่วนใหญ่การซักถามจะใช้เวลาไม่ต�่ำกว่า 2 ชั่วโมง
บางครัง้ เป็นช่วงเช้าคือ 9:00-12:00 น และในช่วงบ่ายขึน้ อยูก่ บั ว่าในช่วงบ่าย
พวกเขาจะมีญาติมาเยี่ยมหรือไม่ หลังจากนั้นจึงเป็นการสวบสวนในเวลา
กลางคืนเริ่มตั้งแต่ 20:00 เป็นต้นไป บางคนก็สิ้นสุดในตอนเช้าเลยทีเดียว
H.07.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 29 ปี เหตุเกิด
“เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ท�ำประวัติพร้อมซักถาม ตรวจ
ร่างกาย ตรวจ DNA ถึงเวลาเที่ยงคืน (โดยที่ผมไม่สามารถที่จะ
ได้นอนตั้งแต่โดนจับตัววันแรก) ประมาณบ่ายโมง เริ่มซักถาม
ถามว่าเป็นแนวร่วมไหม เคยสะสมอาวุธไหม ในช่วงแรกได้ถาม
เรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วข้องกับพีช่ าย (เพราะพีช่ ายมีคดีอยูแ่ ล้ว) 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�่ำหน้าไปที่พื้น วันที่ 2 ของการควบคุมตัว
เจ้าหน้าที่ เขามาเรียกตอน 9 โมงเช้า ไปที่สอบสวน มีถีบ ตบตี
จนถึงเทีย่ ง กินข้าวแล้วละหมาด บ่ายโมงก็เรียกไปสอบ ไปจนถึง
17:00 น ให้เรากางแขนนาน จนเมื่อย วันที่ 3-4 ก็โดนตบตี
แต่ไม่มาก ข่มขู่ ถ้าไม่บอกก็เจ็บตัวอีกนะ ใช้ค�ำไม่สุภาพ มึง กู
ไอ้เหี้ย ให้อัลลอฮ์มาช่วยสิ จนครบ 7 วัน”
DJ.11.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 26ปี
“เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ต่อมาเวลาประมาณ 19.00
นาฬิกา เจ้าหน้าทีเ่ รียกผมมาด้วย เจ้าหน้าทีซ่ กั ถามพาไปทีบ่ า้ น
พักของผู้การ ท�ำร้ายร่างกายโดยการเตะบริเวณล�ำตัว เมื่อใกล้
สว่างจึงพาผมไปส่งที่ห้องพัก มีเจ้าหน้าที่ประมาณ 4-5 คน
มีลักษณะอาการมึนเมา เอาน�้ำดื่มขวดมาไว้ตรงหน้า จับให้นั่ง
บนเก้าอี้ ใส่กุญแจมือไขว้หลัง นั่งแช่น�้ำแข็ง 2 กระสอบถึง
ประมาณเข่า เปิดพัดลม เอาเสื้อคลุมปิดหน้าจับผมกรอกน�้ำใส่
ปากรู้สึกว่ารสชาติของน�้ำแปลกๆ แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นน�้ำอะไร
จับผมนอนคว�ำ่ หน้า เหยียบบริเวณหน้าอก เหยียบอวัยวะเพศ”
(กรณีนี้อธิบายในเรื่องการทรมานด้วยการละเมิดทางเพศ)
การกระท�ำทรมานทางด้านจิตใจเป็นการท�ำลายระบบประสาท และ
บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล แต่หลายๆ วิธีที่ใช้ในการซักถาม อาจไม่ใช่
การทรมานทางด้านจิตใจ แต่เป็นการกระท�ำที่อันตรายมากขึ้น เมื่อใช้ระยะ
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เวลาทีย่ าวนานในการกระท�ำ และวิธกี ารพิเศษเหล่านีส้ ามารถท�ำให้สถานการณ์
ของการข่มขู่เป็นรูปแบบของการกระท�ำที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
• การรบกวนการนอน Sleep Deprivation
การรบกวนการนอน ในความเป็นจริงการอดนอนเป็นเวลานานเป็น
รูปแบบหนึ่งของการกระท�ำทรมานเพราะการอดนอนเป็นเวลานานเป็น
การไปท�ำลายลึกของการท�ำงานทางชีวภาพที่เป็นใจกลางสุขภาพจิตและ
กายของบุคคล มันเป็นความรุนแรงน้อย แต่ก็สามารถสร้างความเสียหาย
มากขึ้นและเจ็บปวดถ้ามีการท�ำให้ไม่ได้นอนเป็นระยะเวลานาน
การนอนหลับเป็นความจ�ำเป็นทางชีวภาพขัน้ พืน้ ฐานส�ำหรับมนุษย์ทกุ คน
โดยธรรมชาติร่างกายจะสามารถปรับตัวและมีความยืดหยุ่นในการนอนหลับ
ด้วยเหตุนผี้ คู้ นสามารถไป 24 ชัว่ โมงหรือมากกว่าโดยไม่ตอ้ งนอนในสถานการณ์
ที่เหมาะสมโดยไม่เป็นอันตรายใดๆ เป็นเวลานานและสามารถท�ำให้ร่างกาย
ฟื้นกลับคืนมาได้ การ นอนหลับได้ในครั้งต่อไปพวกเขาจะสามารถที่จะนอน
หลับได้ตามปกติ แต่ถ้าเป็นคนที่ถูกลิดรอนของการนอนหลับนานกว่า 24
ชัว่ โมง ก็จะเกิดปัญหาทางด้านจิตใจและร่างกายขึน้ สัญญาณแรกของการอด
นอนจะเกิดความรูส้ กึ ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ มีความเหนือ่ ยล้าหงุดหงิดและไม่มสี มาธิ
จากนั้นจะมีปัญหากับการอ่านและการพูดอย่างชัดเจน การตัดสินที่ไม่ดี
อุณหภูมขิ องร่างกายลดลงและการเพิม่ ขึน้ อย่างมากในความอยากอาหาร หาก
การไม่ได้นอนเพิ่มขึ้น จะส่งผลกระทบต่อการรับรู้ การก�ำหนดการรับรู้ที่ผิด
ไป ขาดความกระตือรือร้น ซึมรุนแรงและการแยกตัวออกจากสังคม4

https://www.psychologytoday.com/blog/dreaming-in-the-digital-age/201412/
why-sleep-deprivation-is- torture
4
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DJ.06.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 29 ปี
“เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 เจ้าหน้าที่มาจับกุมเมื่อเวลา
ประมาณ 17.00 น. และถามผมว่า “เป็นคนวางระเบิดหรือเปล่า
เคยก่อระเบิดหรือเปล่า” เจ้าหน้าที่หาว่าผมโกหก เลยเตะหัว
เข่าให้ล้มนั่งลงงอเข่า การสอบสวนเริ่ม ตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็น
จนถึงเวลา 6 โมงเย็น ผมรู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อตอนที่อยู่ที่ กรม
ทหารพรานที่ 41 ค่ายวังพญา อ.รามัน จ.ยะลา เมือ่ เวลา 20.00 น.
และมาเบิกตัวเมื่อเวลา 21.00 น. และเริ่มมีการซักถาม เจ้า
หน้าทีท่ หารพรานทีซ่ กั ถามตบหัวทีท่ า้ ยทอยอย่างแรง รูส้ กึ เจ็บ
ต่อมา ได้ส่งตัวจากกรมทหารพรานที่ 41 ค่ายวังพญา อ.รามัน
จ.ยะลา แล้ว ไปที่ ศปก.ตร.สน. และพาไปอยู่ที่ ฉก.32 จ�ำนวน
1 คืน หลังจากนั้นก็ได้พาไปที่ ศปก.ตร.สน. คืนแรก เมื่อเวลา
02.30 น. เจ้าหน้าที่ข้างนอก แต่งกายนอกเครื่องแบบ สีด�ำ
ทัง้ ชุด สวมรองเท้าคอมแบค คืนทีส่ อง ผม มีอาการชัก เจ้าหน้าที่
พาไปที่โรงพยาบาลยะลา ให้ยา 2 เม็ด เป็นยาเฉพาะของคน
มีอาการโรคชัก และกลับมานอนพักที่ ศปก.ตร.สน. คืนที่สาม
ละเมอรู้สึกตัวบ้าง เจ้าหน้าที่ก็ได้เบิกตัวเพื่อซักถามข้อมูลต่อ
ขณะซักถาม ผมนั่งอยู่บนเก้าอี้ในห้อง มีเจ้าหน้าที่ซักถามเอา
เท้าเตะไปมาที่ขาท่อนล่างหลายครั้ง เจ็บมาก จนซักถามเสร็จ
การซักถามจะมีทุกคืน ทุกวัน เป็นเวลา เช้า เที่ยง เย็น กลาง
คืนตัง้ แต่เวลา สองทุม่ ถึงห้าทุม่ สอบสวนแบบนีเ้ ป็นเวลา 21 วัน
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
เป็นลักษณะปืนเลเซอร์เพราะมีแสงเล็กๆ อยูท่ ตี่ วั และอก เพราะ
เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลว่า ผมพกอาวุธปืนสั้น ปืนยาว 357 และ M
16 ต่อมาเวลา 16.00 น. ได้พาครอบครัวภรรยา ประกอบด้วย
แม่ยาย พ่อตา เพื่อนที่มาเลย์ ภรรยา พี่เขย ให้ไปรอที่ ฉก.16
และพาไปที่ สภอ. ธารโต น�ำตัวพ่อตา พี่สาว พี่เขยขึ้นไป
สอบสวน เจ้าหน้าทีเ่ ริม่ การสอบสวนเมือ่ เวลา 15.00-19.30 น.
ขอละหมาดไม่ให้ละหมาด มีการตบหน้าด้วยมือ เคาะหัว ดีดหู
10 กว่าครัง้ รูส้ กึ ร่างกายเหนือ่ ย เมือ่ ย อ่อนล้าไปหมด เจ้าหน้าที่
พูดว่า ถ้าสารภาพง่ายก็ไม่ต้องมีคดี จะกันไว้เป็นพยาน ขู่ว่าถ้า
ไม่สารภาพ ขู่ว่าคนในครอบครัวไม่สามารถออกได้ ขู่ว่า “มึง
ตายแน่นอน” ถ้าไม่ทำ� ตาม เจ้าหน้าทีจ่ ดี้ ว้ ยปืนทีศ่ รี ษะ 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�ำมือ
เป็นสัญลักษณ์ปืนชี้ไปทางตัวผม พอถึงที่พักก็ละหมาดอีซา
นอนพักผ่อน 5 นาที แล้วเจ้าหน้าที่พาไปบ้านภรรยา กลับออก
มาจากบ้านภรรยาเวลา 05.30 น. พักที่ฉก.16 ให้ทานข้าว
พากลับไปที่ ฉก.41 พาไปสอบสวนต่อ สอบสวนทั้ง 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.
ก็พกั นอน วันที่ 2 เริม่ น�ำตัวมาสอบสวนตัง้ แต่เวลา 08.00 น.13.00 น. ทุกคืนที่อยู่พักที่พัก จะมีเสียงรบกวนตลอดคืน
เอาไม้ขูดตรงบริเวณผนังห้อง เอาสุนัขเห่าหน้าห้องทุกคืน
เปิดไฟตลอด 24 ชม. อยู่ที่ ฉก.4 7เป็นเวลา 6 วัน”
• ขังเดี่ยว Solitary confinement
ในการควบคุมตัวด้วยกฎหมายพิเศษ ในทุกสถานที่ผู้ที่ถูกควบคุมตัว
จะถูกขังเดี่ยวในห้องที่มีขนาดเล็กประมาณ 2x3 เมตร และมีบริเวณส�ำหรับ
ขับถ่ายทีม่ เี พียงผนังกัน้ ไม่ได้แยกส่วนชัดเจนกับทีน่ อน และ มีแสงสว่างตลอด
เวลาทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งการควบคุมตัวด้วยกฎหมายพิเศษมีอ�ำนาจ
ควบคุมตัวได้ถึง 37 วัน โดยไม่มีข้อกล่าวหา
• การท�ำให้สูญเสียประสาทสัมผัส Sensory deprivation
การกีดกันทางประสาทสัมผัส (Sendep) หรือแยกการรับรู้ คือการลด
ลงโดยเจตนาหรือการก�ำจัดของสิ่งเร้าจากหนึ่งหรือมากกว่าของความรู้สึก
อุปกรณ์ง่ายๆ เช่นผ้าปิดตาสามารถตัดสายตาการการท�ำให้สุญเสียประสาท
สัมผัสระยะสั้นจะมีผลต่อการผ่อนคลายและการท�ำสมาธิ แต่หากถูกบังคับ
กีดกันทางประสาทสัมผัสมากขึน้ สามารถท�ำให้เกิดความวิตกกังวลมากขึน้ ภาพ
หลอน ความคิดที่แปลกประหลาดและภาวะซึมเศร้า วิธีการที่ใช้บ่อยในการ
ท�ำให้สูญเสียประสาทสัมผัสคือการใช้ถุงพลาสติกคลุมศีรษะ การใช้ผ้าพันคอ
ปิดตาแล้วพาไปยังสถานที่อื่นๆ การตบที่หูทั้งสองข้างท�ำให้สุญเสียการได้ยิน
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บางคนอาจเกิดขึ้นระยะสั้น บางคนอาจสูญเสียการได้ยินตลอดชีวิต
H.08.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 24 ปี
“เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ในช่วงเวลา 21.00–23.00 น.
เจ้าหน้าที่ได้สอบสวนผม และผมก็ปฎิเสธทุกข้อกล่าวหาว่า
ไม่ได้กระท�ำในทุกข้อกล่าวหา แต่เมื่อผมปฏิเสธทางเจ้าหน้าที่
ก็ตบไปที่ใบหูของผมรู้สึกหูอื้อ และเจ็บมาก”
DJ.11.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 26 ปี
“เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาเตะ
บริเวณซีโ่ คร่ง ต่อยบริเวณใบหน้า ถีบบริเวณหน้าอก เจ้าหน้าที่
จับผมมัดมือผูกติดกับเก้าอี้ จับถอดเสื้อคลุมใบหน้าแล้วเอาน�้ำ
กรอกปาก เปิดพัดลมให้เย็น ถอดเสื้อออกทางศีรษะ แล้วคลุม
ถุงพลาสติกครอบศีรษะจนสลบ พอผมฟื้นจากการสลบ ต่อมา
เวลาประมาณ 14.00 นาฬิกา เจ้าหน้าที่ให้ผมไปยืนตากแดด
ถอดรองเท้ายกแขนขึ้นทั้งสองข้าง และยืนเท้าข้างเดียว หลัง
จากนั้นเจ้าหน้าที่เข้ามาบิดแขนให้ผมรู้สึกเจ็บปวด ประมาณ
2-3 ชั่วโมง ต่อมาได้มีเจ้าหน้าที่ซักถามเบิกตัวต่อ พร้อมได้มี
เจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาท�ำร้ายร่างกาย เตะบริเวณล�ำตัว ตบ
บริเวณใบหน้า ใช้ผา้ พันคอปิดตา มีเจ้าหน้าทีป่ ระมาณ 4-5 คน
มีลักษณะอาการมึนเมา เอาน�้ำดื่มขวดมาไว้ตรงหน้าผม จับให้
นั่งบนเก้าอี้ ใส่กุญแจมือไขว้หลัง นั่งแช่น�้ำแข็ง 2 กระสอบถึง
ประมาณเข่า เปิดพัดลม เอาเสื้อคลุมปิดหน้ากรอกน�้ำใส่ปาก
รู้สึกว่ารสชาติของน�้ำแปลกๆ แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นน�้ำอะไร จับผม
นอนคว�ำ่ หน้า เหยียบบริเวณหน้าอก เหยียบอวัยวะเพศ” (กรณีนี้
บรรยายในรูปแบบการบังคับให้ดื่มน�้ำในปริมาณที่มากด้วย)
39

4.2 การกระท�ำทรมานทางร่างกาย (Physical torture methods)
การกระท�ำทรมานมีหลายวิธดี ว้ ยกันทัง้ ทีส่ ามารถพบเห็นร่องรอยหรือ
ไม่สามารถมองเห็นร่องรอยได้โดยส่วนใหญ่ที่พบมีดังนี้
• การทุบตี และการท�ำร้ายร่างกาย Beatings and physical
violence
จากการสัมภาษณ์เหยื่อจ�ำนวน 54 คน พบว่าโดยส่วนใหญ่มีการทุบตี
และท�ำร้ายร่างกาย ไม่ว่าจะใช้มือ เท้าที่สวมรองเท้าคอมแบท ด้ามปืน ไม้ที่
หุ้มด้วยผ้า เหยื่อส่วนใหญ่ได้รับความเจ้บปวดทางร่างกายและได้พบแพทย์
ที่โรงพยาบาลในค่ายทหาร แต่ไม่ได้รับการบันทึกสาเหตุของอาการเจ็บป่วย
หรือร่องรอยตามร่างกายของเหยื่อ
DJ.07.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 28 ปี
“เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558 พอผมเดินออกไปที่ถนนก็โดน
เจ้าหน้าที่เตะจนล้มแล้วเหยียบที่หลัง และโดนเตะ ตบหัว เจ้า
หน้าที่ก็จับผมเหวี่ยงขึ้นรถแล้วเจ้าหน้าที่เอาเท้ายันที่กุญแจมือ
แล้วขูว่ า่ มึงตาย อยูบ่ นรถเจ้าหน้าทีเ่ หยียบทีห่ ลัง และเอาเท้าไป
เหยียบทีก่ ญ
ุ แจมือ พอขยับตัวก็จะเพิม่ น�ำ้ หนักเท้า ขูว่ า่ มึงตายแน่
ตอนนั้นก็ใส่กุญแจมือนั่งบนเก้าอี้ เจ้าหน้าที่เตะเก้าอี้ล้ม มีการ
ตบ เตะ ชก ต่อย บริเวณท้อง ขา น่อง ถูกท�ำอยู่ 4 วัน ก็มีเตะ
บริเวณหัวเข่าหลายครัง้ ชก ต่อยบริเวณท้องและหลังนับไม่ถว้ น
ตบหัวที่คอท้ายทอยหลายครั้ง ใส่กุญแจมือไขว่หลังตลอด โดน
ซ้อมมาหลายวันก็เลยอาเจียน ฉี่ อุจจาระเป็นเลือด อกช�้ำ บวม
และแดง เจ้าหน้าที่พาไปโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาลพอผมจะ
ให้หมอดูแผล เจ้าหน้าที่ก็ให้ออกลงไป หมอให้ยาพาราฯ และ
ฉีดยา 1 เข็ม สลบไป 1 วัน ไม่รู้สึกตัว มีเอกสารที่ทหารให้เซ็น
40

เสร็จก็มีต�ำรวจมาให้เซ็น ผมจะอ่านก็ไม่ให้อ่าน ก็เลยไม่เซ็น
จึงโดนเตะอก ต่อยหลัง ตบหัวแล้วกดลง ถีบหลัง หลายครั้ง
สุดท้ายผมก็เลยเซ็น
H.07.2014 ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 27 ปี
“เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2555 ตอนที่ผมอยู่บนรถกับเจ้าหน้าที่
ทหารผมได้ถูกท�ำร้ายร่างกายเช่น ตบที่ใบหน้า ต่อยที่หน้าท้อง
และเตะที่ล�ำตัวหลายๆ ครั้งท�ำให้ผม ไม่มีแรง เจ้าหน้าทีได้พา
ไปทีหอพักข้างในค่าย ฉก 47 (ห้องสีเ่ หลียมเหมือนตูค้ อนเทนเนอร์)
อยูท่ สี่ กั พักเจ้าหน้าทีไ่ ด้มาเรียกตัวอีกไปสอบสวน ตอนทีส่ อบสวน
มี เ จ้ า หน้ า ที ป ระมาณเกื อ บสิ บ กว่ า คนอยู ่ ใ นห้ อ งสอบสวน
สองคนท�ำหน้าทีส่ อบสวนและคนทีเ่ หลือได้ทำ� ร้ายร่างกาย เช่น
เตะ ตบ ต่อย ที่บริเวณใบหน้าและล�ำตัวอย่างรุนแรง ท�ำให้ผม
หายใจไม่ออก เจ้าหน้าที่ได้สอบสวนจนถึงเวลา 20.30 น. จาก
นั้นปล่อยตัวอยู่ในห้องสอบสวนคนเดียวจนถึงเทียงคืน จากนั้น
เจ้าหน้าทีคนอื่นประมาณ 5-7 คน มาสอบสวนต่อในเรื่องเดิม
และได้ท�ำร้ายร่างกายเช่น เตะ ตบ ต่อย และเอามือบีบที่คอ
ท�ำให้ผมหายใจไม่ออกอีกครั้ง เจ้าหน้าที่ให้ผมยอมรับสารภาพ
ในเรื่องนั้น เจ้าหน้าทีได้สอบสวนและท�ำร้ายร่ายกายเรื่อยๆ
จนถึงเวลาตีสีกว่าๆ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ปล่อยตัวไปที่เดิมต่อ
ในวันถัดมาเมือ่ เวลา 09.00 เจ้าหน้าทีไ่ ด้มาเรียกตัวไปสอบสวน
ต่อกรณีเดิมๆ กับเจ้าหน้าทีส่ อบสวนจนถึงเทีย่ ง จากนัน้ เมือ่ เวลา
16.30 น. มีเจ้าหน้าทีม่ าเรียกตัวเพือ่ มาสอบสวนต่อในกรณีเดียว
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ เตะ ตบ ต่อย และเอามือทั้งสองข้างมา
ตบที่หูทั้งสองข้างหลายๆ ครั้งท�ำให้รู้สึกมึนมากๆ และเวียนหัว
ผิดปกติท�ำให้ผมหกล้ม”
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• นักโทษจะถูกมัด และใช้นำ�้ เย็น/อุน่ หยดลงตรงจุดๆ หนึง่ ในร่างกาย
อย่างช้าๆ ทีละหยด ส่วนมากเป็นหน้าผาก Chinese water torture
วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ท�ำให้เหยื่อรู้สึกกดดันอย่างมาก บางคนถูกราด
ด้วยน�ำ้ ทัง้ ตัวในขณะทีม่ เี สือ้ ผ้าหรือเปลือยกาย หรือราดเฉพาะทีบ่ ริเวณใบหน้า
และยิง่ เพิม่ ความเจ็บปวดมากขึน้ เมือ่ การกระท�ำนัน้ กระท�ำในห้องทีม่ อี ณ
ุ หภูมติ ำ�่
และเป็นวิธีการที่กระท�ำต่อร่างกายที่ไม่สามารถพบเห็นร่องรอยได้
DJ.07.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 29 ปี
“เมือ่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ในระหว่างการซักถาม มีเจ้าหน้าที่
10 คน ตบหน้า แตะท้อง ถีบ ต่อยหลัง จากนั้นก็ปิดตาสองข้าง
ทหารพรานเอาปืนจ่อในปาก แล้วก็ทุบ ตบ เอาสายไฟรัดคอ
พอหายใจไม่ออกก็ปล่อยประมาณ 5 ครัง้ น�ำถุงด�ำมาคลุมศีรษะ
3-4 ครัง้ แล้วเอาน�ำ้ สาดบนหัวจนถึงเช้า ถูกซ้อมในลักษณะเดิม
3 วัน อยูท่ คี่ า่ ย 7 วัน มีการขูว่ า่ จะเผาบ้าน ท�ำร้ายคนในครอบครัว
ไปที่ค่ายอิงคยุทธ 28 วัน อยู่ในห้องเย็น แช่แอร์ ตั้งแต่ 11 โมง
เช้าจนถึงเที่ยงคืน”
2558

H.07.2015, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ชายอายุ 29 ปี เหตุเกิด เมือ่ วันที่ 17 มีนาคม
“ตลอดระยะเวลา 7 วันแรกโดนบังคับให้ยืนนานๆ ตั้งแต่เวลา
23:00-07:00 เช้า. และให้เราถอดเสื้อ และให้อยู่ในห้องแอร์
แล้วราดน�้ำเย็น ตบใบหน้า 4-5 ครั้ง ในระยะเวลา 7 วันที่อยู่ที่
ค่ายอิงคยุทธบริหาร หลังจากครบ 7 วันตามกฎอัยการศึก (พ.รก.
ฉุกเฉิน) ในวันที่ 3 ที่อยู่ที่ในตอนกลางคืน เวลาประมาณ
00:00น.เจ้าหน้าที่สั่งให้ถอดเสื้อและมัดมือที่เอวหลัง ปิดตา
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ถีบลงจากเก้าอี้ มีเจ้าหน้าที่ประมาณ 5 คน และจับหัว 1 คน
จับตัว 1 คน จับขา 1 คน หลังจากนั้นใช้ผ้าขนหนูปิดใบหน้า
และราดน�ำ้ บีบจมูก 4-5 ครัง้ หลังจากนัน้ จับผมคว�ำ่ หน้าและได้
เอาน�้ำที่ใส่ภาชนะกดหัวลงในน�้ำ และได้ชกท้อง เตะหลายครั้ง
และดึงขึ้นชั้นบนและเปิดตาแกะเชือกมือและเปิดแอร์ราดน�้ำ
โดนเตะ ถีบ ชก เตะ ตบและได้คลุมหัวด้วยพลาสติกด�ำ อยูส่ กั พัก
ก็สว่าง ซึง่ เจ้าหน้าทีไ่ ด้ทรมานผมเป็นเวลา 3-4 วัน หลังจากนัน้
ก็ซกั ถาม ข่มขูเ่ ป็นปกติ. ซึง่ ผมอยูท่ คี่ า่ ยอิงคยุทธบริหารเป็นเวลา
28 วัน” (กรณีนอี้ ธิบายในเรือ่ งการทรมานแบบ water bording
ในหน้าที่ 49)
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§ ท�ำให้สำ� ลักหรือบีบคอ Choking/Strangling Choking/Strangling
H.07.2015, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ชายอายุ 29 ปี เหตุเกิดเมือ่ วันที่ 17 มีนาคม
“หลังจากนั้นใช้ผ้าขนหนูปิดใบหน้าและราดน�้ำ บีบจมูก 4-5
ครัง้ หลังจากนัน้ ได้จบั ผมคว�ำ่ หน้าและได้เอาน�ำ้ ทีใ่ ส่ภาชนะกดหัว
ผมลงในน�ำ้ และได้ชกท้อง เตะหลายครัง้ และดึง่ ขึน้ ชัน้ บนและ
เปิดตาแกะเชือกมือและเปิดแอร์ราดน�้ำ โดนเตะ ถีบ ชก เตะ
ตบและได้คลุมหัวด้วยพลาสติกด�ำ อยูส่ กั พักก็สว่าง ซึง่ เจ้าหน้าที่
ได้ทรมานผมเป็นเวลา 3-4 วัน หลังจากนั้นก็ซักถาม ขมขู่
เป็นปกติ ซึ่งผมอยู่ที่ค่ายอิงคยุทธบริหารเป็นเวลา 28 วัน”
DJ.15.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 29 ปี
“เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เจ้าหน้าที่ทหารพรานหลายคน
เข้ามาซักถามและท�ำร้ายร่างกายผม อีกคนหนึ่งถาม ผมไม่ทัน
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ได้ตอบก็ถูกท�ำร้ายร่างกาย และอีกคนก็ถามต่อ ไม่ทันได้พูด
อะไร ก็ถกู เจ้าหน้าที่ เตะบริเวณล�ำตัว ต่อยบริเวณใบหน้า ตีเข่า
ทีท่ อ้ ง และเข้ามาบีบคอ ตบบริเวณใบหน้า และการซ�ำ้ ๆ อย่างนี้
สามวัน จะท�ำร้ายในเวลากลางคืน โดยการเตะบริเวณล�ำตัว
ต่อยบริเวณใบหน้า เหยียบหน้าอก ให้นอนลงแล้วขึน้ ไปเหยียบ
ใช้ไม้หมุ้ ผ้าตีบริเวณหน้าอก บีบคอ จ�ำไม่ได้วา่ เจ้าหน้าทีท่ ำ� กีค่ รัง้
จนรู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้ว”
• บด ขยี้ Crushing
การบดขยี้ ในการบันทึกพบว่าการบดขยีส้ ามารถกระท�ำได้ทงั้ ในระหว่าง
การจับกุม ในระหว่างการเดินทาง และในระหว่างการสอบสวน ซักถาม
การบดขยีเ้ จ้าหน้าทีส่ ว่ นใหญ่จะสวมใส่รองเท้าคอมแบทท�ำให้เมือ่ เหยียบ หรือ
บดขยี้ไปในส่วนไหนของร่างกายก็จะเพิ่มความเจ็บปวดมากขึ้น บางคนถูก
บดขยี้ที่ศีรษะ บริเวณหลัง หรือที่อวัยวะเพศ
DJ.04.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 30 ปี
“เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556เจ้าหน้าที่จับผม มัดมือไขว่
หลังมัดด้วยสายรัดสีขาว แล้วเจ้าหน้าที่ 4-5 คนร่วมกันกระทืบ
ข้างหลัง สีข้าง หลายครั้ง อยู่นอกบ้านโดยให้ยื่นขาออกให้ตรง
เจ้าหน้าที่ยืนเหยียบบนขา น่อง โดยที่ผมนอนคว�ำ่ หน้าลงพื้น
มีการตี ทุบ บนหลัง หลายครัง้ บนศีรษะ แล้วมีการตบ เจ้าหน้าที่
พาผมขึ้นรถ และมีเจ้าหน้าที่ 3 คนด้านหลังรถ โดยที่ผมนอน
ตะแคงข้าง เจ้าหน้าที่ล้อม คนข้างบนเหยียบศีรษะ ด้านข้างทั้ง
สองเหยียบไหล่ เจ้าหน้าทีใ่ ห้ผมรับสารภาพ เจ้าหน้าทีท่ เี่ หยียบ
ศีรษะนั้นเหยียบหลายครั้งจนศีรษะแตก ด้านข้างที่อยู่หน้า
เหยียบด้วยคอมแบท”
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H.08.2014 ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 28ปี
“ปลายเดือนกันยายน 2553 ตรงกับเดือนรอมฎอนหรือเดือน
ถือศีลอด ขณะผมนอนพักผ่อนในบ้านญาติทสี่ ายบุรี ได้มเี จ้าหน้าที่
3 ฝ่าย ทหาร ต�ำรวจ ฝ่ายปกครอง เดินทางด้วยรถยนต์ จ�ำนวน
กว่า 7 คัน ขณะนั้นผมอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวจึงเดินออกมา
เปิดประตู เจ้าทีจ่ งึ ล็อคตัวผมและใช้กญ
ุ แจมีลอ็ คทีข่ อ้ มือทัง้ สอง
ไพล่หลัง จากนัน้ เจ้าหน้าทีจ่ งึ ให้ผมเดินน�ำหน้าเจ้าหน้าทีน่ ายหนึง่
ใช้ปืนจี้ที่แผ่นหลังและเจ้าหน้าที่อีก 5 นายถือโล่ป้องกันพร้อม
มืออีกข้างหนึ่งถืออาวุธปืนพร้อมยิง เจ้าหน้าที่จึงพาผมไปที่
สวนยางหลังบ้านโดยเมือ่ ไปถึงทีน่ นั่ เขาให้ผมนัง่ คุกเข่าลงจากนัน้
เจ้าหน้าที่ที่ยืนรอบๆ ตัวผมกว่าสิบนายได้หันปากกระบอกปืน
มารอบๆ ตัวผมตอนนั้นผมกลัวมากเพราะคงคิดว่าเจ้าที่น่าจะ
ยิงผมทิ้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่สองถึงสามนายได้รุมเตะเข้าที่สีข้าง
ที่หน้าท้องและแผ่นหลังพร้อมๆ กับการก่นด่าไม่หยุด จากนั้น
บางนายได้ใช้หมัดต่อยเข้าที่หน้าท้องและทุบเข้าที่แผ่นหลัง
พร้อมๆ กับการด่าทอว่าเป็นโจรใต้ จากนั้นเจ้าหน้าที่นายหนึ่ง
ได้ผลักตัวผมจนล้มหน้าคว�ำ่ กับพืน้ ดินเจ้าหน้าทีไ่ ด้ใช้เท้าเหยียบ
และขยี้ที่หัวจ�ำนวน 3 ครั้ง”
DJ.11.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 26 ปี
“เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 มีเจ้าหน้าที่ประมาณ 4-5 คน
จับผมนอนคว�่ำหน้า เหยียบบริเวณหน้าอก เหยียบอวัยวะเพศ
เมือ่ ผมทนไม่ไหว จึงบอกเจ้าหน้าทีว่ า่ จะยอมพูดคุยแล้ว ขณะนัน้
เวลาประมาณตีสาม เจ้าหน้าทีเ่ อากาแฟมาให้ผมดืม่ และพาผม
ไปทีห่ อ้ งพัก ผมเดินไม่ไหวหกล้ม หายใจไม่ออก เจ้าหน้าทีพ่ ยายาม
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นวดหน้าอกของผม พาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลค่าย
อิงคยุทธบริหาร ผมแจ้งกับหมอที่โรงพยาบาลว่าผมถูกซ้อม
ทรมาน เพราะมีบาดแผลด้วย แต่ผมไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่จะ
บันทึกข้อมูลหรือไม่อย่างไร”
• การท�ำให้จมน�ำ้ Drowning, การจุม่ น�ำ้ Dunking, Water boarding
Water boarding เป็นรูปแบบของการทรมานที่ใช้น�้ำเทราดลงบนผ้า
ที่ครอบคลุมใบหน้าและทางเดินหายใจของเหยื่อและจับตัวไว้ท�ำให้เหยื่อ
ได้สัมผัสกับความรู้สึกของการจมน�้ำ water boarding ท�ำให้เกิดอาการปวด
ที่รุนแรงที่เหมือนจมน�้ำ ท�ำให้เกิดความเสียหายให้กับปอดสมองได้ อาจเกิด
การขาดออกซิเจน บาดเจ็บทางร่างกายอื่นๆ รวมทั้งกระดูกหักเนื่องจาก
การดิน้ รนต่อสูก้ บั พันธนาการ และความเสียหายทางด้านจิตใจ หรือแม้กระทัง่
ถึงแก่ความตาย ผลกระทบทางกายภาพจะพบได้ในเวลา 1 เดือน หลังจาก
ทีเ่ ผชิญ เหตุการณ์ในขณะทีผ่ ลกระทบทางจิตวิทยาจะเกิดขึน้ เป็นเวลายาวนาน
กว่า 1 ปี
ในวิธีการที่พบมากที่สุดของ water boarding คือใบหน้าเหยื่อจะถูก
ปกคลุมด้วยผ้าหรือวัสดุบางอื่นๆ และถูกตรึงและเทน�้ำบนใบหน้า ท�ำให้
ทางเดินหายใจท�ำให้เกิดการสะท้อนปิดปากเกือบจะทันทีและการสร้าง
ความรูส้ กึ ทีจ่ มน�ำ้ ส�ำหรับเหยือ่ จนอาเจียนออกมาทางหลอดอาหารซึง่ อาจจะ
สูดดม ผู้ประสบภัยจาก water boarding มีความเสี่ยงมากในการเสียชีวิต
อย่างกะทันหันเนื่องจากการอาเจียนออกมา
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H.03.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นชายอายุ 35 ปี เหตุเกิดเมื่อเมื่อวันที่
29 กุมภาพันธ์ 2550
“ในการซักถามเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งท�ำร้ายร่างกาย เช่น เตะ
ต่อย ตบ และ ขูด่ ว้ ยปืน ถ้าผม ไม่ยอมรับผิดจะฆ่าทิง้ เจ้าหน้าที่
สอบสวนและท�ำร้ายร่างกายจนถึงเวลา 18.30 น. มีเจ้าหน้าที่
7 คนมาสอบสวนครั้งนั้น เจ้าหน้าที่สอบสวนพลางๆ และได้
ท�ำร้ายร่างร้ายอีกด้วย เช่น ตบ เตะ ต่อย และมีเจ้าหน้าที่
3 ใน 7 คนนั้น ได้พาผมไปที่บ่อปลาแห่งหนึ่งในบริเวณหน่วย
เฉพาะกิจ เจ้าหน้าที่ได้เอาหัวผม ถ่วงน�้ำในบ่อปลา ท�ำให้ผม
จมน�้ำและน�้ำเข้าจมูกและในหู เจ้าหน้าที่ท�ำอย่างนั้นหลายๆ
ครั้งท�ำให้ผม ไม่มีแรงอ่อนเพลีย จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้สอบสวน
ต่อและท�ำร้ายร่างกายพลางๆ ผมก็ได้ปฎิเสธทุกๆ ข้อกล่าวหา
ที่เจ้าหน้าที่กล่าวหา เจ้าหน้าที่สอบสวนถึงเวลา 04. 00 น. ใน
คืนนัน้ จากนัน้ เจ้าหน้าทีป่ ล่อยตัวให้ไปพักผ่อนในเต็นท์เหมือน
เดิม”
DJ.03.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นชายอายุ 33 ปี เหตุเกิดเมื่อวันที่
30 มีนาคม 2550
“เจ้าหน้าที่พาไปที่ศูนย์ซักถาม มีเจ้าหน้าที่พาไป 3 คน เจ้า
หน้าที่มีการเตะตามตัว ให้ผมยอมรับ ผมนั่งรอในห้องเป็นเวลา
นาน อากาศเย็น ผมก็เลยนอน เจ้าหน้าที่เข้ามาก็ตบโต๊ะดังปัง
ผมก็เลยตืน่ เจ้าหน้าทีก่ เ็ ตะตรงหน้าอกจนผมล้มพร้อมกับเก้าอี้
เจ้าหน้าที่ก็เตะตามตัว เจ้าหน้าที่ก็มีการเตะตลอด แล้วให้ผม
เปลือยกาย แล้วมีเจ้าหน้าที่อีกชุดเข้ามาอีก เอาเอกสารเปล่า
มีวงเล็บเซ็นชื่อ ผมก็ไม่เซ็นเพราะเห็นว่าแปลก เจ้าหน้าที่ก็เลย
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โกรธ ก็เลยตีกบั ฆ้อนหัวยางตามข้อต่างๆ ช่วงล�ำตัว จุม่ ศีรษะใน
ถังน�ำ้ หลายครัง้ คลุมถุงด�ำเปียก เปลือยกายคลานพร้อมส่งเสียง
เหมือนวัว ดีดยางที่อวัยวะเพศ ตบบ่องหูจนหูอื้อ”
2558

H.07.2015, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ชายอายุ 29 ปี เหตุเกิดเมือ่ วันที่ 17 มีนาคม
“เขาบังคับให้ผมถอดเสือ้ และให้อยูใ่ นห้องแอร์ แล้วราดน�ำ้ เย็น
ตบใบหน้า 4-5 ครัง้ ในระยะเวลา 7วันทีอ่ ยูท่ คี่ า่ ยอิงคยุทธบริหาร
แห่งนี้ หลังจากครบ 7 วันตามหมายอัยการศึกก็มีการต่อเป็น
(พ.รก.ฉุกเฉิน) ในวันที่ 3 ทีอ่ ยูท่ ใี่ นตอนกลางคืน เวลาประมาณ
00:00 น. เจ้าหน้าที่สั่งให้ถอดเสื้อและมัดมือที่เอวหลัง ปิดตา
ถีบลงจากเก้าอี้ มีเจ้าหน้าที่ประมาณ 5 คน และจับหัว 1 คน
จับตัว 1 คน จับขา 1 คน. หลังจากนั้นใช้ผ้าขนหนูปิดใบหน้า
และราดน�ำ้ บีบจมูก 4-5ครัง้ หลังจากนัน้ คว�ำ่ หน้าและได้เอาน�ำ้
ที่ใส่ภาชนะกดหัวลงในน�้ำ และได้ชกท้อง เตะหลายครั้ง และ
ดึงขึ้นชั้นบนและเปิดตาแกะเชือกมือและเปิดแอร์ราดน�้ำ โดน
เตะ ถีบ ชก เตะ ตบและได้คลุมหัวด้วยพลาสติกด�ำ อยู่สักพัก
ก็สว่าง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทรมานเป็นเวลา 3-4 วัน หลังจากนั้น
ก็ซกั ถาม ขมขูเ่ ป็นปกติ ซึง่ ผมอยูท่ คี่ า่ ยอิงคยุทธบริหารเป็นเวลา
28 วัน”

DJ.07.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 29 ปี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2557
“เจ้าหน้าที่ น�ำถุงด�ำคลุมศีรษะ 3-4 ครั้ง แล้วเอาน�้ำสาดบนหัว
จนถึงเช้า ถูกซ้อมในลักษณะเดิม 3 วัน อยู่ที่ค่าย 7 วัน มีการขู่
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ว่าจะเผาบ้าน ท�ำร้ายคนในครอบครัว ไปทีค่ า่ ยอิงคยุทธ 28 วัน
อยูใ่ นห้องเย็น แช่แอร์ ตัง้ แต่ 11 โมงเช้าจนถึงเทีย่ งคืน ก็นำ�้ ไม่มี
ละหมาดไม่ได้ ห้องก็แคบ ถูกแช่เย็น 5 วัน”
• การให้อยู่ในอุณหภูมิสุดขั้ว (Temperature extreme)
การใช้อณ
ุ หภูมสิ ดุ ขัว้ เป็นรูปแบบหนึง่ ของการทรมานได้ถกู น�ำมาใช้เป็น
เวลาหลายปีทปี่ ระเทศบราซิล โดยเปลีย่ นจากการห้องทีม่ คี วามร้อนไปยังห้อง
ที่มีความเย็น ในประเทศเวียดนาม การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่เหลือโดย
กองก�ำลังอเมริกนั ถูกน�ำมาใช้ในการทรมานคนในความร้อนทีร่ นุ แรงของสภาพ
ภูมอิ ากาศเขตร้อน เทคนิคเดียวกันได้ถกู น�ำมาใช้ในกวนตานาโม การสืบสวน
สอบสวน การสัมผัสความร้อนหรือเย็นอาจท�ำอันตรายต่อกาย และจิตใจ
ดังนั้น การ สัมผัสกับความร้อนเป็นเวลานานท�ำให้ร่างกายขาดน�้ำ จะท�ำให้มี
อาการสับสน ง่วง เชื่องซึม สูญเสียสติ บุคคลจริง หากสัมผัสความร้อนนาน
เกินไปอาจส่งผลในภาวะไข้สูง ที่อุณหภูมิร่างกายหลักสามารถรับได้และอาจ
เป็นอันตรายถึงชีวติ ในท�ำนองเดียวกันการสัมผัสกับสุดขัว้ ของความหนาวเย็น
จะส่งผลอันตรายต่อร่างกายและจิตใจ เช่นทีร่ า่ งกายมีอณ
ุ หภูมสิ งู นอกจากนี้
จะให้รู้สึกไม่สบายตัวส่งผลในการลดลงของอุณหภูมิของร่างกายซึ่งจะส่งผล
ในภาวะการเต้นของหัวใจผิดจังหวะหรือแม้กระทั่งอาจท�ำให้ตายได้ ส�ำหรับ
ผูท้ ไี่ ด้สมั ผัสกับขัว้ ของความร้อนหรือสัมผัสกับสุดขัว้ ของความหนาวเย็นไม่วา่
จะกีเ่ ดือนหรือปีตอ่ มา เมือ่ พวกเขาก�ำลังนึกถึงสิง่ เหล่านีม้ คี วามทรงจ�ำทีน่ า่ กลัว
ดังนัน้ ผลกระทบของความเสีย่ งต่อความร้อนและเย็นเป็นทัง้ ทางร่างกายและ
จิตใจ5

5

http://nsarchive.gwu.edu/torturingdemocracy/interviews/allen_keller.html
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DJ.12.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 30 ปี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 26
ธันวาคม 2556
“จากนัน้ ลากไปทีม่ ดื และเตะด้วยเท้าคอมแบ็ค 4-5 ครัง้ จะเข้า
ห้องน�ำ้ ยังมีเจ้าหน้าทีค่ มุ อีก ไม่ให้เปลีย่ นผ้าโสร่งให้ใส่ตวั ทีใ่ ส่มา
ตั้งแต่วันแรกจนถึง วันที่เจ็ด และไม่ให้ละหมาด และได้ต่อย
ตบบนศีรษะ และบนท้ายทอย จนอยากโต้ตอบ และไปเอา
สายรัดมือแบบพลาสติก มัดมือไหว้หลัง ให้นั่งบนเก้าอี้ และถีบ
ลงจากเก้าอี้ ไม่ให้อาบน�้ำ พาไปตากแดด นอนคว�่ำในสนาม
ตัง้ แต่เวลา 10.00-14.00 น. ถูกท�ำร้ายร่างกายแบบเดิมๆ ตัง้ แต่
หัวค�่ำจนถึงตอนเช้ารุ่ง ทุกวันเป็นเวลา 7 วัน
2556

H.10.2014, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ชายอายุ 27 ปี เหตุเกิดเมือ่ วันที่ 19 สิงหาคม
“เจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ม าเรี ย กตั ว มาสอบสวนเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ พ าไป
ห้องสอบสวนในห้องนัน้ เจ้าหน้าทีไ่ ด้เปิดแอร์อณ
ุ หภูมติ ำ�่ มากโดย
ท�ำให้ผมหนาวจัด เจ้าหน้าที่ได้สอบสวนเรื่องเดิมๆ โดยบีบ
ให้รับสารภาพ เจ้าหน้าที่ได้สอบสวนใช่เวลาเกือบ 4 ชั่วโมง
อยูใ่ นห้องนัน้ ท�ำให้ผมเจ็บบาดแผลทีก่ ระดูกสันหลัง เจ้าหน้าที่
ได้สอบสวนทั้งหมด3 คืนติดต่อกันเวลาเหมือนเดิมและได้
เปิดแอร์เช่นกัน”
H.12.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 41 ปี เหตุเกิดเมื่อปี 2550
“เจ้าหน้าทีเ่ ริม่ สอบสวนตัง้ แต่เวลา 21.00น.–ถึงเวลา 05.00 น.
ในการท�ำการสอบสวนมีเจ้าหน้าที่ 3 คนซึ่งได้ผลัดกันถาม
การสอบสวนนั้ น เจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ น� ำ ตั ว ไปสอบสวนในห้ อ งที่ มี
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อุณหภูมิต�่ำโดยสั่งให้ผม เปลือยกายและให้ยืนขาเดียว และใช้
ค�ำพูดที่ไม่เหมาะสมกระทบจิตใจและดูหมิ่นศาสนา ได้ใช้นิ้ว
จิ้มตรงที่หน้าอกและได้เอาที่เขี่ยบุหรี่ท�ำท่าจะปาใส่หน้า การ
สอบสวนในลักษณะแบบนี้เป็นเวลา 7 วัน” (กรณีนี้บรรยายใน
เรื่องการทรมานโดยการให้อยู่ในอุณภูมิสุดขั้ว การล่วงละเมิด
ทางเพศ และการบังคับให้ท�ำท่าทางต่างๆ)
2557

H.03.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 39 ปี เหตุเกิด เมื่อเดือนตุลาคม
“ตลอดระยะเวลาที่ผมถูกควบคุมตัวที่ค่ายอิงธยุทธบริหาร
ผมจะโดนท�ำร้ายร่างการสารพัดเช่น บางวันทางเจ้าหน้าทีท่ หาร
ทีน่ กี้ จ็ ะให้ผมแก้ผา้ และให้อยูใ่ นห้องขังนี้ และให้ผมลุกนัง่ จนกว่า
ผมจะหมดแรง ถูกควบคุมตัวทั้งหมด 26 วัน ถูกตบใบหน้า
ที่จมูกและหน้าอก อยู่ในห้องแอร์ระยะเวลา 23 วัน จนรู้สึก
เน่าทัง้ ตัว สัน่ ทัง้ ตัว ถอดเสือ้ ผ้า บังคับให้เปลือย บีบอวัยวะเพศ
อย่างแรง 5 นาทีและถูกใช้ค�ำพูดว่าพวกมึงโง่ โดนหลอก ขู่ว่า
จะฆ่าทิ้ง” (กรณีนี้บรรยายในรูปแบบการทรมานโดยการล่วง
ละเมิดทางเพศด้วย)

§ การเฆี่ยน การตี การลงแส้ Flagellation
วิธีการตีเกิดขึ้นในระหว่างการจับกุม การเดินทาง และกระบวนการ
ซักถาม วัสดุที่ใช้ในการตีมีทั้งปืน ไม้โดยเฉพาะไม้นั้นจะหุ้มด้วยผ้าเพื่อไม่ให้
ปรากฏร่องรอยหลังการตี เหยื่อจะถูกตีตั้งแต่ศีรษะ ล�ำตัว ไปจนถึงขาทั้งสอง
ข้าง โดยส่วนใหญ่เหยื่อที่ได้บันทึกพบว่ามีการทุบตี
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DJ.02.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นชาย อายุ 30 ปี
“หลังจากถูกส่งตัวไปที่เรือนจ�ำ เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำก็ ดูว่าคดีผม
เป็นคดีเกี่ยวกับอะไร เมื่อรู้ว่าเป็น คดีกบฏ คดีความมั่นคง
เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ ก็พาไปที่ไม่มีคน ตีด้วยกระบองด้านหลัง
2 ครั้ง ด้านหน้า 2 ครั้ง ตอนนั้นไม่ได้ใส่เสื้อ ใส่เฉพาะผ้าโสร่ง
พาไปทีห่ อ้ งพยาบาล พักฟืน้ ทีห่ อ้ งพยาบาลในเรือนจ�ำประมาณ
2 ชั่วโมง ให้ยาช�้ำใน ตอนนี้มีอาการหูอื้อ เจ็บอก นานๆ ครั้ง”
DJ.15.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 29 ปี
“เจ้าหน้าที่ได้เตะบริเวณล�ำตัว ต่อยบริเวณใบหน้า เหยียบ
หน้าอก ให้ผมนอนลงแล้วขึ้นไปเหยียบ ใช้ไม้หุ้มผ้าตีบริเวณ
หน้าอก บีบคอ ผมจ�ำไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่ท�ำกี่ครั้ง 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
“เจ้าหน้าทีม่ กี ารบีบทีไ่ หล่ ข่มขูไ่ ว้กอ่ น มึงต้องบอกข้อมูลให้หมด
มีการท�ำร้ายร่างกาย ตบหน้า ปากแตก ถีบขาอ่อน 2 ครั้ง ให้
ซิทอัพแล้วแต่ 50-100 ลุกนัง่ 200-300 เดิน วิง่ บนถนนคอนกรีต
ตอนเที่ ย งด้วยเท้าเปล่าตอนกลางวันจนฝ่ า เท้ า พองเพราะ
โดนความร้อนของพืน้ อิฐ มีการสอบสวนช่วงเวลากลางคืนตัง้ แต่
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เวลา 20.30 น.-22.30 น. ถูกท�ำร้ายร่างกายต่อเนื่องกันเป็น
เวลา 1 อาทิตย์” (กรณีนี้บรรยายในรูปแบบการทรมานโดย
การบังคับให้ท�ำท่าทางต่างๆ ด้วย)
§ การใช้ไฟฟ้าช๊อต (Electric shock)
การช็อตด้วยไฟฟ้า เป็นท�ำให้กระแสไฟฟ้าผ่านร่างกาย (มนุษย์) จะเกิดขึน้
เมื่อมีการติดต่อของส่วนร่างกาย (มนุษย์) กับทุกแหล่งที่มาของกระแสไฟฟ้า
ผ่านผิวหนัง กล้ามเนื้อ หรือผม กระแสไฟต�่ำมากจะไม่สามารถสัมผัสได้
กระแสไฟสูงผ่านร่างกายอาจไม่ท�ำให้เหยื่อเกิดช็อต แต่การใช้กระแสไฟสูง
ผ่านร่างกายเป็นระยะเวลาหนึง่ อาจท�ำให้เกิดภาวะของหัวใจและความเสียหาย
ให้กับเนื้อเยื่อ ความตายที่เกิดจากไฟฟ้าช็อตเรียกว่า การตายด้วยไฟฟ้า ซึ่ง
เหยื่อจะมีอาการแปลกๆ และมีอาการเจ็บปวดทางร่างกาย
DJ.07.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 28 ปี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 11
มกราคม 2558
“เจ้าหน้าทีใ่ ส่กญ
ุ แจมือให้เขานัง่ บนเก้าอี้ เจ้าหน้าทีเ่ ตะเก้าอีล้ ม้
มีการตบ เตะ ชก ต่อย บริเวณท้อง ขา น่อง ถูกท�ำอยู่ 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
ทีล่ กู อัณฑะไม่รเู้ ขาท�ำยังไงเพราะมองไม่เห็น จับ ดึง บีบ อวัยวะ
เพศ ไม่มคี วามรูส้ กึ ทางเพศ (ตอนนีก้ ย็ งั หดตัวอยู)่ โดนให้เปลือย
กายในห้องเย็น ต่อหน้าเจ้าหน้าทีท่ หารหญิง และโดนเจ้าหน้าที่
ทหารหญิงเอาหน้าอกมาแนบทีห่ น้า โดนซ้อมมาหลายวันก็เลย
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อาเจียน ฉี่ อุจจาระเป็นเลือด อกช�ำ้ บวมและแดงเมือ่ เจ้าหน้าที่
พาไปหาหมอ หมอก็ได้ให้ยาพาราเซตามอล และฉีดยา 1 เข็ม
สลบไป 1 วัน ไม่รสู้ กึ ตัว ยอมรับสารภาพในวันที่ 4 เพราะไม่ไหว
โดนช๊อตไฟ”
§ การบังคับให้กิน/ดื่ม Force-feeding
การบังคับให้กิน/ดื่ม เกิดขึ้นน้อยครั้งในการกระท�ำทรมานต่อผุ้ที่ถูก
ควบคุมตัวด้วยกฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนใต้ แต่ก็มีเกิดขึ้นในกรณี
ที่บังคับให้กินดื่มสิ่งของต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลาม หรือผู้ที่ถูกควบคุม
ตัวไม่ต้องการกินข้าวที่จัดโดยเจ้าหน้าที่ แต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ยอมจึงเกิดการ
บังคับให้กนิ ซึง่ เป็นวิธที แี่ ตกต่างจากการบังคับให้กนิ ดืม่ ในประเทศอิสราเอล
หรือ ที่กวนตานาโมซึ่งใช้วิธีการใส่อาหารเข้าไปในท่อและสอดใส่ไปทางจมูก
DJ.02.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 30 ปี เหตุเกิด เมื่อวันที่ 13
กันยายน 2549
“ผมขอเจ้าหน้าที่ทานข้าว เจ้าหน้าที่พาไปที่ร้านคนไทยพุทธ
ที่พรุบาโก ถามว่าจะทานอะไร แล้วเจ้าหน้าที่ก็ส่งเหล้าให้
และบังคับให้ดื่มเหล้า บอกว่าถ้ามึงไม่ดื่ม กูก็ไม่รู้ ให้กินก็ไม่กิน
(กรณีเหยื่อนับถือศาสนาอิสลามซึ่งข้อห้ามหนึ่งของศาสนาคือ
การห้ามดื่มเหล้าหรือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์)”
DJ.07.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 28 ปี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 11
มกราคม 2558
“ในระหว่ า งที่ ผ มอยู ่ ใ นที่ ค วบคุ ม ตั ว ที่ ค ่ า ยอิ ง คยุ ท ธบริ ห าร
ผมโดนบังคับให้สูบบุหรี่และกินข้าว”
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• การท�ำให้บาดเจ็บที่เข่า Kneecapping
DJ.03.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นชายอายุ 33 ปี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 30
มีนาคม 2550
“เจ้าหน้าทีพ่ าไปทีศ่ นู ย์ซกั ถาม มีเจ้าหน้าทีพ่ าไป 3 คน เจ้าหน้าที่
มีการเตะตามตัว เจ้าหน้าทีก่ เ็ ตะตรงหน้าอกจนมะสือดีลม้ พร้อม
กับเก้าอี้ บอกให้ยอมรับความผิด พอเจ้าหน้าที่หยุดก็ให้ผมยืน
ให้ผมยอมรับว่าท�ำอะไรผิด ผมไม่ได้บอกเพราะไม่รู้ เจ้าหน้าที่
ก็มกี ารเตะตลอด ผมไม่มกี ารยอมรับเพราะไม่รวู้ า่ ให้ยอมรับเรือ่ ง
อะไร สุดท้ายเจ้าหน้าทีบ่ อกว่ามีการซักทอดมาว่าผมท�ำความผิด
แล้วให้ผมเปลือยกาย เมือ่ ผมไม่เซ็นเอกสารเจ้าหน้าทีก่ เ็ ลยโกรธ
ก็เลยตีกับฆ้อนหัวยางตามข้อต่างๆ ช่วงล�ำตัว”
§ เสียงดัง Noise (see Sound entry)
การทรมานด้วยเสียงในจังหวัดชายแดนใต้คือการท�ำเสียงดังในเวลา
กลางคืนทีเ่ หยือ่ ต้องการพักผ่อนแต่กจ็ ะมีผทู้ สี่ ร้างหรือท�ำให้เกิดเสียงและท�ำให้
เหยื่อไม่สามารถนอนหลับได้สนิท และเมื่อถูกควบคุมตัวเป็นเวลานานก็จะ
ท�ำให้เกิดผลกระทบทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะการไม่ได้นอนหลับสนิท
เป็นเวลา 7 วันติดต่อกันผลจากการไม่ได้นอนอาจท�ำให้เกิดอาการมากมายทัง้
มีอาการปวดกล้ามเนือ้ , สายตาพร่ามัว, ซึมเศร้า, ตาบอดสี, ขาดสมาธิ ภูมคิ มุ้ กัน
ร่างกายบกพร่อง เวียนศีรษะ หน้ามือ,, เวียนหัว, ความหมองคล�้ำของดวงตา,
เป็นลม สับสน มีอาการหลอน อาการมึนเมา อาการสั่น, ปวดหัว ไส้เลื่อน,
อยู่ไม่สุข ใจร้อน, หงุดหงิดง่าย, สูญเสียความจ�ำ, คลื่นไส้, โรคจิต ปฏิกิริยาช้า
พูดเลาะเลือน, น�้ำหนักเพิ่มหรือลด มีอาการง่วงนอนตลอดเวลา
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DJ.15.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 27 ปี
“ทุกคืนที่อยู่พักที่พัก จะมีเสียงรบกวนตลอดคืน เอาไม้ขูดตรง
บริเวณผนังห้อง เอาสุนัขเห่าหน้าห้องทุกคืน เปิดไฟตลอด 24
ชม. อยูท่ ี่ ฉก.47 เป็นเวลา 6 วัน คืนวันสุดท้าย ลากผมออกจาก
ห้องไปที่สนามหญ้ามืด ชก ต่อย จ�ำนวน 10 กว่าครั้ง รู้สึกเจ็บ
อกมาก ทุบด้วยสันปีนบนหน้าข้างขวา เลือดไหล ทุบที่สะโพก
โดยสันปืน”
H.14.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 26 ปี
“ผมได้ยินห้องข้างหนึ่งๆ เจ้าหน้าที่ได้สอบสวน พี่เขยกับ
น้องชาย แต่นอ้ งชายห้องข้างๆ ได้ยนิ ทีเ่ จ้าหน้าทีซ่ อ้ มและท�ำร้าย
ร่างกายพีช่ าย น้องชายได้ยนิ ว่า ช่วยด้วยและได้ยนิ เสียงตะโกน
และตบ เตะ ต่อย ในห้องข้างๆ เจ้าหน้าทีส่ อบสวนในคืนนัน้ และ
ได้ทำ� ร้ายร่างกายพลางๆ จนถึง เวลา 04.00 น. เช้า หลังจากนัน้
เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวให้ไปพักผ่อนที่หอพักชั่วคราว จากนั้นเวลา
20.30 น. เจ้าหน้าที่มาเรียกตัวมาสอบสวนต่อ ในคืนนั้น
เจ้าหน้าทีไ่ ด้สอบสวนเรือ่ งเดิมๆ นายสุกรีกไ็ ด้ปฎิเสธเช่นเดียวกัน
อยู่ที่ค่ายอิงคยุทธ 7 คืน คืนเดียวเจ้าหน้าที่ไม่ได้สอบสวนเลย
อีก 6 คืนสอบสวนทุกๆ คืน และได้ท�ำร้ายพลางๆ จนถึงเวลา
เกือบตีสี่ ทุกคืน อยู่ที่ค่ายอิงคยุทธฯ ครบ 7 วัน”
§ การท�ำให้ขาดอากาศ Oxygen deprivation
อาการบาดเจ็บทีเ่ กิดจากระบบควบคุมจิตใจเกิดจากการกระท�ำทรมาน
ที่ท�ำให้ความสามารถในการกระบวนการควบคุมสติถูกท�ำให้หยุดท�ำงานโดย
หลากหลายวิธหี นึง่ ในนัน้ คือการท�ำให้ขาดออกซิเจนวัตถุประสงค์เพือ่ ให้เหยือ่
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ตามค�ำสั่ง ไม่มีสติรับรู้ รวมถึงการกระท�ำในการละเมิดที่ชัดเจนของเหยื่อ
คือ จริยธรรม หลักการ ความเชื่อมั่นทางจิตวิญญาณและความปรารถนา
DJ.03.2014, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ชายอายุ 33ปี เหตุเกิดเมือ่ วันที่ 30 มีนาคม
2558
“หลังจากที่ผมไม่ยอมเซ็นเอกสารเจ้าหน้าที่ก็โกรธ ก็เลยตีกับ
ฆ้อนหัวยางตามข้อต่างๆ ช่วงล�ำตัว จุ่มศีรษะในคูลเลอร์น�้ำ
หลายครั้ง คลุมถุงด�ำเปียก 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�ำคลุม
ศีรษะ 4-6 ครัง้ จนหายใจไม่ออก ตัง้ แต่เวลา 24.00 น.-01.00 น.”
DJ.07.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 29 ปี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2557
“เจ้าหน้าที่ 10 คน ตบหน้า แตะท้อง ถีบ ต่อยหลัง จากนั้นก็
ปิดตาสองข้างทหารพรานเอาปืนจ่อในปาก แล้วก็ทุบ ตบ เอา
สายไฟรัดคอ พอหายใจไม่ออกก็ปล่อยประมาณ 5 ครั้ง น�ำถุง
ด�ำคลุมศีรษะ 3-4 ครั้ง แล้วเอาน�้ำสาดบนหัวจนถึงเช้า ถูกซ้อม
ในลักษณะเดิม 3 วัน อยู่ที่ค่าย 7 วัน มีการขู่ว่าจะเผาบ้าน
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ท�ำร้ายคนในครอบครัว ไปทีค่ า่ ยอิงคยุทธ 28 วัน อยูใ่ นห้องเย็น
แช่แอร์ ตั้งแต่ 11 โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืน น�้ำไม่มีละหมาดไม่ได้
ห้องก็แคบ ถูกแช่เย็น 5 วัน ไม่ได้ละหมาด 5 วัน ผมไม่เซ็น
เจ้าหน้าทีก่ ก็ กั ขังไม่ให้เจอกับครอบครัว/ญาติ มีการขูจ่ ะท�ำร้าย
ภรรยา เผาบ้าน ท�ำร้ายพ่อแม่”
DJ.11.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 25ปี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 29
พฤษภาคม 2552
“เจ้าหน้าที่เอาข้าวมาให้ แต่ไม่ได้ให้ทาน เทข้าวลงในโถส้วม มี
เจ้าหน้าที่มาสอบสวน 4 คน วันที่ 2 ถามค�ำถามเดิม เมื่อไม่ได้
ค�ำตอบที่ต้องการ ทุบที่ท้อง ตีที่ศีรษะ และต่อยที่หน้าอก
เอาถุงด�ำมาคลอบหัว ขู่ช็อตไฟ รู้สึกเจ็บข้างใน”
H.01.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 33 ปี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 21
มิถุนายน 2553
“เจ้ า หน้าที่ใส่กุญแจมือไพล่หลังบนเก้าอี้ จากนั้ นจึ ง ใช้ การ
ชก ต่อย ตบ เตะ สลับกับการสอบสวนและบังคับให้รบั สารภาพ
เจ้าหน้าที่ท�ำอย่างนั้นต่อเนื่องประมาณ 4 ชม. หลังจากนั้นเจ้า
หน้าทีไ่ ด้เอาถุงด�ำครอบหัวถึงล�ำตัวและท�ำการบีบถุงตรงล�ำคอ
เพือ่ ไม่ให้อากาศเข้าเป็นเวลาหลายวินาทีจนกว่าจะถึงทีส่ ดุ ของ
ลมหายใจ ท�ำให้ตนขาดอากาศหายใจเป็นพักๆ หลายครั้งจน
เกือบสลบหมดสติเจ้าหน้าทีท่ ำ� อย่างนัน้ ต่อเนือ่ งประมาณ 1 ชม.
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบสวนและบังคับให้รับสารภาพสลับกับ
ซ้อมทรมานประมาณครึ่งวัน”
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DJ.02.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 36 ปี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 22
มกราคม 2557
“เจ้าหน้าที่ซักถามตั้งแต่เวลา 20.00 นาฬิกา ถึงเวลา 03.00
นาฬิกา วิธกี ารทรมาน เจ้าหน้าทีจ่ ะตบโต๊ะกับแฟ้มให้มเี สียงดัง
ตบเก้าอี้ ให้นอนในห้องที่เปิดพัดลม 24 ชั่วโมง มีเจ้าหน้าที่ 4
คนเข้ามาซักถาม ใช้ผ้าพันคอรัดคอ ระยะเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง
ข่มขู่ว่า ถ้ามีหลักฐานจะด�ำเนินคดี ข่มขู่ จะท�ำร้ายชีวิตของ
สมาชิกภายในครอบครัวด้วย เจ้าหน้าที่ทหารเขียว ตบบริเวณ
ท้ายทอย 2-3 ครั้ง”
DJ.11.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 26 ปี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2558
“เจ้าหน้าที่จับผมมัดมือผูกติดกับเก้าอี้ จับถอดเสื้อคลุมใบหน้า
แล้วเอาน�ำ้ กรอกปาก เปิดพัดลมให้เย็น ถอดเสือ้ ออกทางศีรษะ
แล้วคลุมถุงพลาสติกครอบศีรษะจนสลบ พอผมฟืน้ จากการสลบ
ผมดิ้นรนจนกุญแจมือขาด เจ้าหน้าที่ใส่กุญแจมือใหม่ ผมหาย
ไม่ใจไม่ออก เจ้าหน้าที่กรอกน�้ำใส่ปากจนส�ำลัก สักพักผมบอก
กับเจ้าหน้าที่ว่าจะยอมให้ข้อมูลแล้ว เจ้าหน้าที่ให้ผมดื่มน�้ำ
2 ขวด เวลาประมาณ 05.00 นาฬิกา ผมได้นอนประมาณ
2-3 ชัว่ โมง” (กรณีนบี้ รรยายในเรือ่ งการล่วงละเมิดทางเพศด้วย)
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H.07.2015, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ชายอายุ 29 ปี เหตุเกิดเมือ่ วันที่ 17 มีนาคม
“ในตอนกลางคืน เวลาประมาณ 00:00 น. เจ้าหน้าทีส่ งั่ ให้ถอด
เสื้อและมัดมือที่เอวหลัง ปิดตา ถีบลงจากเก้าอี้ มีเจ้าหน้าที่
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ประมาณ 5 คน และจับหัว 1 คน จับตัว 1 คน จับขา 1 คน
หลังจากนัน้ ใช้ผา้ ขนหนูปดิ ใบหน้าและราดน�ำ้ บีบจมูก 4-5 ครัง้
หลังจากนั้นคว�่ำหน้าและได้เอาน�้ำที่ใส่ภาชนะกดหัวลงในน�้ำ
และได้ชกท้อง เตะหลายครั้ง และดึ่งขึ้นชั้นบนและเปิดตาแกะ
เชือกมือและเปิดแอร์ราดน�้ำ โดนเตะ ถีบ ชก เตะ ตบและ
ได้คลุมหัวด้วยพลาสติกด�ำ อยู่สักพักก็สว่าง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้
ทรมานเป็นเวลา 3-4วัน หลังจากนั้นก็ซักถาม ขมขู่เป็นปกติ
ซึ่งผมอยู่ที่ค่ายอิงคยุทธบริหารเป็นเวลา 28 วัน”
จากการเก็บข้อมูลจะเห็นได้ว่าการท�ำให้ขาดอากาศหายใจเป็นวิธีการ
ที่มีการใช้ในการกระท�ำทรมานบ่อยครั้งมากเกือบทุกคนที่ถูกควบคุมตัวจะ
ถูกท�ำให้ขาดอากาศหายใจซึ่งแล้วแต่ว่าผู้กระท�ำจะใช้วิธีการไหน
§ การล่วงละเมิดทางเพศ Sexual assault
การกระท�ำทรมานทางเพศเริ่มต้นด้วยการบังคับให้เปลือยกาย บุคคล
ที่ไม่เคยมีความเสี่ยงเมื่อถูกบังคับให้เปลือยกายก็จะท�ำอะไรไม่ถูกและไม่มี
ความหวัง การเปลือยกายได้เพิม่ ความหวาดกลัวทางจิตวิทยาเพราะท�ำให้รสู้ กึ
ว่าอาจถูกข่มขืนหรือล่วงละเมิดทางเพศได้ นอกจากนี้ภัยคุกคามทางเพศ
การละเมิดทางวาจาและเยาะเย้ยยังเป็นส่วนหนึง่ ของการทรมานทางเพศด้วย
เช่นทีพ่ วกเขาสร้างความอัปยศอดสูให้กบั เหยือ่ การละเมิดทางเพศไม่เพียงแต่
เป็นการท�ำร้ายร่างกาย แต่ในหลายกรณีก็เป็นการคุกคามทางจิตวิทยาที่เป็น
อันตรายมากที่สุด ส�ำหรับผู้ชายนอกจากก่อให้เกิดความเจ็บปวดแล้ว ยังอาจ
คุกคาม เหยื่อจนกลายเป็นหมัน ซึ่งการละเมิดทางเพศในจังหวัดชายแดนใต้
มีการกระท�ำ เช่นการเปลือยกาย การกระท�ำรุนแรงกับอวัยวะเพศ การใช้ไฟ
ฟ้าช๊อตที่อวัยวะเพศ เป็นต้น
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2550

DJ.03.2014, ผูใ้ ห้สมั ภาณ์ ชายอายุ 33ปี เหตุเกิดเมือ่ วันที่ 30 มีนาคม
“เจ้าหน้าทีบ่ อกว่ามีการซักทอดมาว่าผมท�ำความผิด แล้วให้ผม
เปลือยกาย แล้วมีเจ้าหน้าที่อีกชุดเข้ามาอีก เอาเอกสารเปล่า
มีวงเล็บเซ็นชื่อ ผมก็ไม่เซ็นเพราะเห็นว่าแปลก เจ้าหน้าที่ก็เลย
โกรธ ก็เลยตีกบั ฆ้อนหัวยางตามข้อต่างๆ ช่วงล�ำตัว จุม่ ศีรษะใน
คุลเลอร์น�้ำหลายครั้ง คลุมถุงด�ำที่ศรีษะ ให้ เปลือยกายแล้ว
คลานพร้อมให้ส่งเสียงเหมือนเสียงร้องชองวัว ดีดยางที่อวัยวะ
เพศ ตบบ้องหูจนอื้อ ผมก็เลยเซ็น”

DJ.05.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 34 ปี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 30
พฤศจิกายน 2556
“เจ้าหน้าที่จับมือผมมือไว้ข้างหลังหลังและใส่กุญแจมือ เตะด้วยเท้าที่
สวมใส่รองเท้าคอมแบคทีด่ า้ นหน้า เตะ ถาม เหยียบทีข่ อ้ มือ เอาปากปืนแหย่
ใส่ในปาก 3-4 ครั้ง จนผมรู้สึกเจ็บ เหนื่อยจนชา ถอดรองเท้าและเอาเท้า
มารูดหน้า 1 ครั้ง ให้ถอดเสื้อ เปลือย มือมัดด้วยเชือกให้ลุก-นั่ง 40-50 ครั้ง
เอาพลาสติกสีด�ำคลุมศีรษะ 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 เหตุเกิดเมื่อวันที่ 29
พฤษภาคม 2552
“เจ้าหน้าที่ เอาข้าวมาให้ ไม่ให้ทานแต่ เทข้าวลงในโถส้วม
มีเจ้าหน้าที่สอบสวน 4 คน ไม่ได้ให้อาหาร ดื่มน�้ำในห้องน�้ำ
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ไม่ได้ให้ข้าวให้โรตี กับน�้ำ ไม่ให้เจอคนอื่น เปิดไฟตลอดเวลา
นอนไม่หลับถูกรบกวนตลอดเวลา ถ้านอนหลับก็จะปลุกให้ตื่น
ไม่รเู้ วลา ว่าสว่างหรือมืด ไม่รเู้ วลาจะละหมาด ให้อยูใ่ นห้องแอร์
และเจ้าหน้าที่เอาเสื้อผ้าไปหมด ไม่มีเหลือ ละหมาดโดยไม่ใส่
เสือ้ ผ้า และหนาวมาก มือชา ไม่รสู้ กึ ตัวหลายครัง้ เพราะอากาศ
หนาวมาก ห้องทึบ ไม่มชี อ่ งว่าง หายใจไม่ออก ขาดอากาศหายใจ
หน้าอกหายใจไม่ออก จุกที่ลิ้นปี่”
H.12.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 41 ปี เหตุเกิดเมื่อปี 2550
“เจ้าหน้าทีพ่ าผมไปยังห้องสอบสวนและได้ทำ� การเริม่ สอบสวน
ตัง้ แต่เวลา 21.00 น.–ถึงเวลา 05.00 น. ในการท�ำการสอบสวน
มีเจ้าหน้าที่ 3 คนซึ่งได้ผลัดกันถาม การสอบสวนนั้นเจ้าหน้าที่
ได้นำ� ตัวไปสอบสวนในห้องทีม่ อี ณ
ุ หภูมติ ำ�่ โดยสัง่ ให้ผมปลือยกาย
และให้ยนื ขาเดียว และใช้คำ� พูดทีไ่ ม่เหมาะสมกระทบจิตใจและ
ดูหมิ่นศาสนา ได้ใช้นิ้วจิ้มตรงที่หน้าอกและได้เอาที่เขี่ยบุหรี่
ท�ำท่าจะปาใส่หน้า การสอบสวนในลักษณะแบบนีเ้ ป็นเวลา 7 วัน”
DJ.07.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 28 ปี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 11
มกราคม 2558
“วันที่ 4 ของการควบคุมตัวผมโดนช็อตไฟ 1 ครั้ง ปิดตาอยู่
ก็รู้สึกเจ็บที่ลูกอัณฑะไม่รู้เขาท�ำยังไงเพราะมองไม่เห็น จับ ดึง
บีบ อวัยวะเพศ ไม่มีความรู้สึกทางเพศ (ตอนนี้ก็ยังหดตัวอยู่)
โดนให้เปลือยกายในห้องเย็น ต่อหน้าเจ้าหน้าทีท่ หารหญิง และ
โดนเจ้าหน้าที่ทหารหญิงเอาหน้าอกมาแนบที่หน้า โดนซ้อมมา
หลายวันก็เลยอาเจียน ฉี่ อุจจาระเป็นเลือด อกช�ำ้ บวมและแดง
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เจ้าหน้าที่พาไปโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาลพอผมจะให้หมอดู
แผล เจ้าหน้าที่ก็ให้ออกลงไป 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�ำร้ายร่างกาย โดยใช้มือตบ
ศีรษะ ใช้ฝา่ มือฟันลูกกระเดือกทีล่ ำ� คอ จับถอดเสือ้ ผ้า ประมาณ
4-5 ชัว่ โมง ใช้เส้นยางดีดลูกอัณฑะ ใช้มอื เคาะปากบน เจ้าหน้าที่
ทหารเข้ามาเตะบริเวณซี่โคร่ง ต่อยบริเวณใบหน้า ถีบบริเวณ
หน้าอก เจ้าหน้าที่จับมือผมมัดผูกติดกับเก้าอี้ จับถอดเสื้อคลุม
ใบหน้าแล้วเอาน�ำ้ กรอกปาก เปิดพัดลมให้เย็น ถอดเสือ้ ออกทาง
ศีรษะ แล้วคลุมถุงพลาสติกครอบศีรษะจนสลบ พอฟืน้ จากการ
สลบ ผมดิน้ จนกุญแจมือขาด เจ้าหน้าทีใ่ ส่กญ
ุ แจมือใหม่ ผมหาย
ไม่ใจไม่ออก” (กรณีนอี้ ธิบายในรูปแบบการทรมานทีม่ กี ารท�ำให้
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
ของการซักถาม มีเจ้าหน้าทีจ่ ำ� นวน 6 คน มาล้อม ขูใ่ ห้รบั สารภาพ
รู้จักเพื่อนที่ก่อเหตุ เพราะเขาถูกเพื่อนซัดทอดว่าเป็นคนให้ปืน
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กับเขา ไม่สารภาพ ให้ถอดเสื้อ พอไม่ตอบให้ถอดกางเกง พอ
ไม่ตอบให้ลุกนั่ง 10 ครั้ง สักพักให้ใส่เสื้อ ให้ใส่กางเกง ให้นั่ง
บนเก้าอี้”
2557

H.02.2015, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ชายอายุ 29 ปี เหตุเกิดเมือ่ วันที่ 14 ตุลาคม
“ผมถูก ชกต่อย เตะ ตบ หน้าอก ท้อง บนหัว 15 ครั้ง ภายใน
หนึ่งชั่วโมงขณะที่ก�ำลังอยู่ในท่านอนจนมีรอยฟกช�้ำ และท�ำให้
หมดสติ ชา อ่อนแรง มีการบังคับให้อยู่ในท่านั่งอยู่ในเก้าอี้หรือ
นั่งอยู่ใต้เก้าอี้ 2-3 ครั้งเป็นเวลา 2-3 นาที ท�ำให้เหมื่อยแขนขา
และชาอยูต่ ลอด อยูใ่ นทีอ่ ากาศหนาว 1 ครัง้ เป็นเวลา 4 ชัว่ โมง
จนมีอาการเจ็บหน้าอก และใช้ใช้ปืนสอดเข้าปาก 1-2 ครั้ง
เป็นเวลา 2-3 นาที ตอนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ท�ำให้เป็นแผลในปาก
และปากจะกินอะไรไม่ได้ตอนแรกจับกุม ถูก ถอดเสือ้ ผ้า บังคับ
ให้เปลือย 1 ครั้งเป็นเวลา 4 ชั่วโมง ขณะยืนและนั่งบนเก้าอี้
การสอบสวนเพื่อให้รับสารภาพเรื่องการเผาโรงเรียน” (กรณีนี้
อธิบายในรูปแบบการทรมานแบบการบังคับให้ทำ� ท่าทางต่างๆ
ด้วย)

2557

H.03.2015, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ชายอายุ 39 ปี เหตุเกิดเมือ่ วันที่ 20 ตุลาคม
“ในระยะเวลาประมาณ 5 วันทีผ่ มอยูท่ นี่ ผี่ มจะถูกตบตีทใี่ บหน้า
เกือบทุกวันเมือ่ ผมตอบปฎิเสธเกีย่ วกับเรือ่ งนัน้ . ซึง่ ตลอดระยะ
เวลาที่ผมถูกควบคุมตัวที่ค่ายอิงธยุทธบริหาร (บ่อทอง) แห่งนี้
ผมจะโดนท�ำร้ายร่างการสารพัด เช่น บางวันทางเจ้าหน้าทีท่ หาร
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ทีน่ กี้ จ็ ะให้ผมแก้ผา้ และให้อยูใ่ นห้องขังนี้ และให้ผมลุกนัง่ จนกว่า
ผมจะหมดแรง ถูกควบคุมตัวทัง้ หมด 26 วัน และได้ถกู ตบใบหน้า
ทีจ่ มูกและหน้าอก ในห้องแอร์ระยะเวลา 23 วันจนรูส้ กึ เน่าทัง้
ตัว สั่นทั้งตัว ถอดเสื้อผ้า บังคับให้เปลือย บีบอวัยวะเพศ อย่าง
แรง 5 นาทีและถูกใช้ค�ำพูดว่าพวกมึงโง่ โดนหลอก ขู่ว่าจะ
ฆ่าทิ้ง” (กรณีนี้อธิบายในรูปแบบการทรมานแบบการบังคับ
ให้ท�ำท่าทางต่างๆด้วย)
2557

H.04.2015, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ชายอายุ 42 ปี เหตุเกิดเมือ่ วันที่ 17 ตุลาคม
“เจ้าหน้าที่ไม่ให้เยี่ยม ไม่ให้พบตัว เจ้าหน้าที่อ้างว่า นายไม่ให้
พบ “เพราะเจ้าหน้าที่ก�ำลังสอบสวนอยู่” วันแรกที่ถูกควบคุม
ตัว ทางครอบครัวได้ไปเยี่ยม ก็ได้เจอกันแค่ 2 นาที ซึ่งช่วง
ที่ได้พบลูกชายนั้น เจ้าหน้าที่ได้ประชิดตัว โดยเจ้าหน้าที่ได้ตั้ง
เครื่องอัดเสียง ผมถูกควบคุมตัว เป็นเวลา 35 วัน ในระหว่าง
การซักถาม ได้ถูกตีด้วยเก้าอี้ ท�ำให้เก้าอี้หักเป็นเวลา 1 วัน 1
คืน ให้นั่งบนเก้าอี้ ยืนนานๆ ถูกมัดมือไว้ที่บริเวณด้านหลังของ
ร่างกายถูกบังคับให้ ถอดเสื้อผ้า บังคับให้เปลือย 1 วันเอาหัว
ก้มพื้น รู้สึกเจ็บที่อวัยวะเพศ”

• การบังคับให้ท�ำท่าต่างๆ Stress positions
การบังคับให้ท�ำท่าทางต่างๆ เป็นการบังคับให้ผู้ที่ถูกควบคุมตัวได้รับ
ความเจ็บปวดทางร่างกายในต�ำแหน่งต่างๆ เช่นการบังคับให้ยืน ให้นั่งใน
ท่าทางที่ไม่สะดวกหรือร่างกายถูกแขวนเป็นเวลานาน การถูกบังคับให้ท�ำท่า
ทางต่างๆ ส่งผลระยะยาวหรือความเสียหายรุนแรงรวมไปถึงเส้นประสาท
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ข้อต่อ ระบบไหลเวียนเสียหาย และ กล้ามเนือ้ และข้อต่อและความรูส้ กึ อัปยศ
อดสูมพี ลังมากพอทีจ่ ะท�ำให้เกิดความรูส้ กึ อยากออกจากการควบคุม การบังคับ
ให้ท�ำท่าทางต่างๆ หมายถึงการท�ำให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดหรือถูกลงโทษ
เช่นการให้เขย่ามือเหนือศีรษะซึง่ จะท�ำให้จติ ใจของเหยือ่ เกิดความรูส้ กึ ต่อต้าน
ต�ำหนิตัวเอง ในการไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งนั้นๆ
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�ำร้ายร่างกาย ตบหน้า ปากแตก ถีบขาอ่อน 2 ครั้ง
ให้ซิทอัพ 50-100 ครั้ง ลุกนั่ง 200-300 ครั้ง เดิน วิ่งบนถนนคอนกรีตตอน
เทีย่ งด้วยเท้าเปล่าตอนกลางวันจนฝ่าเท้าพองเพราะโดนความร้อนของพืน้ อิฐ
มีการสอบสวนช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่ เวลา 20.30 น.-22.30 น. ถูกท�ำร้าย
ร่างกายต่อเนื่องกันเป็นเวลา 1 อาทิตย์
H.12.2014, ผู้ถูกสัมภาษณ์ ชายอายุ 41ปี เหตุเกิดเมื่อปี 2550
“การสอบสวนนั้นเจ้าหน้าที่ได้น�ำตัวไปสอบสวนในห้องที่มี
อุณหภูมิต�่ำโดยสั่งให้ผม เปลือยกายและให้ยืนขาเดียว และใช้
ค�ำพูดที่ไม่เหมาะสมกระทบจิตใจและดูหมิ่นศาสนา ได้ใช้นิ้ว
จิ้ ม ตรงที่ ห น้ า อกและได้ เ อาที่ เ ขี้ ย บุ ห รี่ ท� ำ ท่ า จะปาใส่ ห น้ า
การสอบสวนในลักษณะแบบนี้เป็นเวลา 7 วัน”
H.02.2015 ผูถ้ กู สัมภาษณ์ ชายอายุ 29 ปี เหตุเกิด เมือ่ วันที่ 14 ตุลาคม
2557 ถูกชกต่อย เตะ ตบ หน้าอก ท้อง บนหัว 15 ครั้งภายในหนึ่งชั่วโมง
ขณะที่ก�ำลังอยู่ในท่านอนจนมีรอยฟกช�้ำ และท�ำให้หมดสติ ชา อ่อนแรง
66

มีการบังคับให้อยูใ่ นท่านัง่ อยูใ่ นเก้าอีห้ รือนัง่ อยูใ่ ต้เก้าอี้ 2-3 ครัง้ เป็นเวลา 2-3
นาที ท�ำให้เหมื่อยแขนขาและชาอยู่ตลอด อยู่ในที่อากาศหนาว 1 ครั้ง
เป็นเวลา 4 ชัว่ โมง จนมีอาการเจ็บหน้าอก และใช้ใช้ปนื สอดเข้าปาก 1-2 ครัง้
เป็นเวลา 2-3 นาที ตอนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ ท�ำให้เป็นแผลในปากและปาก
จะกินอะไรไม่ได้ตอนแรกจับกุม ถูก ถอดเสื้อผ้า บังคับให้เปลือย 1 ครั้ง เป็น
เวลา 4 ชั่วโมง ขณะยืนและนั่งบนเก้าอี้ การสอบสวนเพื่อให้รับสารภาพเรื่อง
การเผาโรงเรียน
H.03.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 39 ปี เหตุเกิด เมื่อเดือนตุลาคม
2557
“บางวันทางเจ้าหน้าที่ทหารที่นี้ก็จะให้ผมแก้ผ้าและให้อยู่ใน
ห้องขังนี้ และให้ผมลุกนั่งจนกว่าผมจะหมดแรง ถูกควบคุมตัว
ทั้งหมด 26 วัน”
H.04.2015, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ชายอายุ 42 ปี เหตุเกิด เมือ่ วันที่ 17 เดือน
ตุลาคม 2557
“ในระหว่างการซักถาม ผมได้ถูกตีด้วยเก้าอี้ ท�ำให้เก้าอี้หัก
เป็นเวลา 1 วัน 1 คืน และนั่งบนเก้าอี้ ยืนนานๆ ถูกมัดมือไว้
ที่บริเวณด้านหลังของร่างกายถูกบังคับให้ถอดเสื้อผ้า บังคับ
ให้เปลือย 1 วัน เอาหัวก้มไปที่พื้นรู้สึกเจ็บที่อวัยวะเพศ”
• การบังคับให้ดื่มน�้ำในปริมาณที่มาก
เป็นรูปแบบหนึง่ ของการทรมานโดยการบังคับให้เหยือ่ ดืม่ น�ำ้ ในปริมาณ
ที่มากในระยะเวลาอันสั้น เป็นผลให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหารหรือท้องเกิด
อาการป่องพอง ภาวะน�ำ้ ในร่างกายมากผิดปกติจนเกิดเป็นพิษและอาจท�ำให้
เสียชีวิตได้
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DJ.11.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 26 ปี เหตุเกิด เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2558
“เจ้าหน้าที่จับผมมัดมือผูกติดกับเก้าอี้ จับถอดเสื้อคลุมใบหน้า
แล้วเอาน�ำ้ กรอกปาก เปิดพัดลมให้เย็น ถอดเสือ้ ออกทางศีรษะ
แล้วคลุมถุงพลาสติกครอบศีรษะจนสลบ พอผมฟืน้ จากการสลบ
ผมดิ้นจนกุญแจมือขาด เจ้าหน้าที่ใส่กุญแจมือใหม่ ผมหายใจ
ไม่ออก เจ้าหน้าที่กรอกน�้ำใส่ปากข้าพเจ้าจนส�ำลัก สักพัก
ผมบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าจะยอมให้ข้อมูลแล้ว เจ้าหน้าที่ให้ผม
ดืม่ น�ำ้ 2 ขวด เวลาประมาณ 05.00 นาฬิกา ผมได้นอนประมาณ
2-3 ชั่วโมง วันต่อมามีเจ้าหน้าที่ประมาณ 4-5 คน มีลักษณะ
อาการมึนเมา เอาน�ำ้ ดืม่ ขวดมาไว้ตรงหน้าข้าพเจ้า จับให้ผมนัง่
บนเก้ า อี้ ใส่ กุ ญ แจมื อ ไขว้ ห ลั ง นั่ ง แช่ น�้ ำ แข็ ง 2 กระสอบ
ถึงประมาณเข่า เปิดพัดลม เอาเสือ้ คลุมปิดหน้าผมแล้วกรอกน�ำ้
ใส่ปาก ผมรู้สึกว่ารสชาติของน�้ำแปลกๆ แต่ไม่แน่ใจว่าเป็น
น�้ำอะไร” (กรณีนี้บรรยายในเรื่องการท�ำให้สูญเสียประสาท
สัมผัสด้วย)
2558

H.05.2015, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ชายอายุ 36 ปี เหตุเกิดเมือ่ วันที่ 22 มีนาคม
“หลังจากเวลา 22.00 น. เจ้าหน้าที่ก็ท�ำการซ้อมผมเลยโดย
ไม่ได้ซักถามอะไรเลย และโดยทางเจ้าหน้าที่ซ้อมโดยวิธีการ
ให้นอนหงายและใช้มือมาตีที่คออย่างแรง. จากนั้นก็ครอบน�้ำ
เข้าปากและจับตัวหมุนอยู่หลายรอบ จนถึงเวลาตี 02.30 น.
ข้ า พเจ้ า ก็สลบและดึงมานั่งที่เ ก้าอี้และขู ่ ว่ า จะท� ำ อี ก หลาย
10 เท่าหากยังปฎิเสธ”
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4.3 การปฏิบัติที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมต่างๆ
วิธีการการปฏิบัติที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย�่ำยีศักดิ์ศรี บางวิธีการ
อาจดูเป็นเรือ่ งปกติ ธรรมดา แต่เมือ่ ประกอบกับการถูกบังคับ การควบคุมตัว
สถานที่ จ�ำนวนครัง้ และ ประกอบกับการถูกกระท�ำหลายๆ ครัง้ เป็นเวลานาน
การปฏิบัตินั้นได้ก่อให้เกิดความเจ็บปวดทางจิตใจอย่างร้ายแรงหรือลดทอน
คุณค่า ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ จึงเป็นกระบวนการทรมานอย่างหนึง่ และอาจ
มีผลร้ายแรงกว่าการทรมานทีก่ อ่ ให้เกิดความเจ็บปวดทางร่างกาย ซึง่ มีหลาก
หลายวิธีทั้งการให้ส่งเสียงร้องเหมือนสัตว์ ดีดหู เคาะหัว ดูถูกศาสนา ให้ดื่ม
น�ำ้ สกปรก การกระท�ำดูหมิน่ ต่างๆ การเอาปลายปืนเข้าไปในปาก การประจาน
และการท�ำร้ายบุคคลในครอบครัวต่อหน้าเหยื่อ ดังกรณีที่เกิดขึ้นกับเหยื่อ
§ DJ.03.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 33 ปี “เปลือยกายคลาน
พร้อมส่งเสียงเหมือนวัว ดีดยางที่อวัยวะเพศ “
§ DJ.05.2014, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ชายอายุ 34 ปี “เจ้าหน้าที่ 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�้ำไม่มีละหมาดไม่ได้ ห้องก็แคบ ถูกแช่เย็น 5 วัน ไม่ได้
ละหมาด 5 เวลา ตามหลักปฏิบัติทางศาสนา”
§ DJ.09.2014,ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 32 ปี “เมื่อขอละหมาดก็ไม่
ให้ละหมาด มีการตบหน้าด้วยมือ เคาะทีศ่ รี ษะ ดีดหู 10 กว่าครัง้ รูส้ กึ ร่างกาย
เหนือ่ ย เมือ่ ย อ่อนล้าไปหมด ขูว่ า่ ถ้าไม่สารภาพ ขูว่ า่ คนในครอบครัวไม่สามารถ
ออกได้ ขู่ว่า “มึงตายแน่นอน”
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§ DJ.11.2014,ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ชายอายุ 25 ปี “เมือ่ เจ้าหน้าทีเ่ อาข้าว
มาให้ แต่ไม่ให้ทาน เทข้าวลงในโถส้วม กดด้วยเล็บที่บริเวณล�ำตัว ห
ลายครั้ง มีรอยนิ้ว 2 นิ้ว”
§ DJ.15.2014, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 27 ปี “เจ้าหน้าที่พาไปขึ้น
รถ และเวียนรอบในตลาดนัด ซึง่ มีคนเยอะมาก และหยุดรถให้ประชาชนดูผม
ทุกคืนทีอ่ ยูพ่ กั ทีพ่ กั จะมีเสียงรบกวนตลอดคืน เอาไม้ขดู ตรงบริเวณผนังห้อง
เอาสุนัขเห่าหน้าห้องทุกคืน”
§ H.05.2014, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ชายอายุ 29 ปี “เจ้าหน้าทีไ่ ด้ใช้สายรัด
ข้อมือพลาสติกรัดข้อมือทั้งสองข้างไขว้หลังจัดผมให้นอนหงายพร้อม ใช้เท้า
เหยียบล�ำตัวผมแช่ไว้จากนัน้ จึงใช้ปลายปากกระบอกปืนเอ็ม 16 ยัดเข้าไป
ในปากและกระแทกอย่างแรงจนฟันกรามด้านล่างของผมแตก ปลาย
กระบอกปืนถูกยัดเข้าไปจนเลยลิน้ ไก่จนท�ำให้ลำ� คออักเสบจนผมไม่สามารถ
กลืนน�้ำลายได้เพราะเจ็บปวดมาก”
§ DJ.10.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 26 ปี “พอถึง ฉก.30
เจ้าหน้าที่ก็ตัดสายรัดข้อมือเปลี่ยนมาใส่กุญแจมือแทน แล้วก็เช็คร่างกายกับ
หมอ ตอนนั้นก็บอกว่ามีอาการหูอื้อ เจ็บ ปวดตามตัว คอและแก้มบวมทั้ง
2 ข้าง และมีรอยช�้ำ จ�้ำ จากสายรัดข้อมือ หมอเห็นรอยช�้ำก็บอกว่าไม่มีอะไร
ลงบันทึกที่เคยมีมาก่อน (แผลเป็นที่ข้อศอกขวาจากการล้มรถจักรยานยนต์)
ไม่ได้ให้ยาอะไร ให้กินน�้ำบนโต๊ะก็กิน เวลากินน�้ำคุมตัวเองไม่ได้ เพราะเรา
โดนซ้อมจนถึงเทีย่ งคืนไม่ได้กนิ อะไรจนหิวก็ตอ้ งดืม่ น�ำทีใ่ ห้อยูไ่ ด้ พอหลังจาก
กินน�้ำก็เซ็น อยู่ที่ค่ายครบ 7 วัน ก็ มีการเปิดไฟทั้งคืน อยู่คนเดียว อยู่ ศชต.
28 วัน”
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§ DJ.11.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 26 ปี “ระหว่างการซักถาม
เจ้าหน้าที่ได้ท�ำร้ายร่างกายของข้าพเจ้า โดยใช้มือตบศีรษะ ใช้ฝ่ามือฟันลูก
กระเดือกทีล่ ำ� คอ จับถอดเสือ้ ผ้า ประมาณ 4-5 ชัว่ โมง ใช้เส้นยางดีดลูกอัณฑะ
ใช้มือเคาะปากบน ต่อมาเวลาประมาณ 14.00 นาฬิกา เจ้าหน้าที่ให้ข้าพเจ้า
ไป ยืนตากแดด ถอดรองเท้ายกแขนขึน้ ทัง้ สองข้าง และยืนเท้าข้างเดียว หลัง
จากนัน้ เจ้าหน้าทีเ่ ข้ามาบิดแขนให้ขา้ พเจ้ารูส้ กึ เจ็บปวด ประมาณ 2-3 ชัว่ โมง
เจ้าหน้าที่จับให้ข้าพเจ้านั่งบนเก้าอี้ ใส่กุญแจมือไขว้หลัง นั่งแช่น�้ำแข็ง 2
กระสอบถึงประมาณเข่า เปิดพัดลม เอาเสื้อคลุมปิดหน้าข้าพเจ้ากรอกน�้ำใส่
ปาก จับข้าพเจ้านอนคว�่ำหน้า เหยียบบริเวณหน้าอก เหยียบอวัยวะเพศ”
§ DJ.12.2015,ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 23 ปี “ช่วงสอบถามมีตบหัว
ตีหลังด้วยมือ ดีดหู ท�ำหลายครัง้ และเอาผ้าพันคอทีใ่ ส่รดั คอจนหายใจไม่ออก
1 ครั้ง”
§ DJ.13.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 26 ปี “ตอนที่อยู่บนรถก็ถูก
ตีกับหมวกเหล็ก ที่ท้ายทอย หนึ่งครั้ง และแยกทุกคน และเอาหมวกที่เขาตี
มาครอบทีศ่ รี ษะเรา และเอามือมาเคาะทีศ่ รี ษะเหมือนตีกลอง ใช้คำ� ไม่สภุ าพ
มึง กู ไอ้เหี้ย ให้อัลเลาะห์มาช่วยสิ”
§ H.06.2015, ผู้ให้สัมภาษณ์ ชายอายุ 44 ปี “ในขณะที่เหตุการณ์
ก�ำลังชุลมุนทางเจ้าหน้าทีไ่ ด้ลากตัวลูกชายของข้าพเจ้าออกมานอกบ้าน (ขณะ
นั้นลูกชายอยู่ในบ้าน) และทางเจ้าหน้าที่ก็ ตบหัว เตะ และถีบลูกชายของ
ข้าพเจ้าหลายครั้งด้วยกัน ซึ่งข้าพเจ้าก็เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับ
ลูกชาย ระหว่างอยูบ่ นรถข้าพเจ้าและเพือ่ นอีกคนหนึง่ ก็ถกู ซ้อมด้วยการ เตะ
ตบหน้า ตบหัวหลายครั้งและก็ข่มขู่ว่าจะฆ่าทิ้งซะ ขณะสอบสวนก็ได้บีบแขน
ของตนและใช้ไม้จิ้มไปที่ท้องของตน ไม้ไม่แหลมคม แต่เจ็บมาก”
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5. ผลกระทบจากการทรมานฯ

5.1 ผลกระทบทางด้านร่างกาย
ผลกระทบทางด้านร่างกายมักจะไม่ปรากฏหลังจากที่ได้รับการปล่อย
ตัวเมื่อครบก�ำหนดการควบคุมตัวครบก�ำหนดที่มีระยะเวลา 35 วัน ท�ำให้
บาดแผล ร่องรอย ที่เกิดจากขึ้นจากการกระท�ำทรมานด้วยการทุบตี ต่อย
แตะ ล้ม หรือหัวแตก ไม่ปรากฏ ให้เห็น จึงไม่สามารถน�ำไปเป็นหลักฐาน
ในการร้องเรียนหรือด�ำเนินคดีทางกฎหมายได้อีกทั้งการกระท�ำทรมานเป็น
การกระท�ำที่พยายามไม่ให้ปรากฏร่องรอยบาดแผลเกิดขึ้นตามร่างกาย
แต่กระนั้นก็ตามเหยื่อบางคนก็ปรากฏอาการให้เห็นดังนี้
DJ.02.2014
“ผมมีอาการไอเลือดออกรู้สึกเจ็บ และช�้ำเลือด
ที่ข้อมือเป็นรอยกุญแจมือ”
DJ.06.2014
“รูส้ กึ ว่าตาพร่ามัว บวม โรคลมชักก�ำเริบถึง 4 ครัง้
ต่อยที่ปากจนฟันแตกด้านในและเอาด้ามท้ายปืน
ทุบทีต่ า ท�ำให้ตาพร่ามัว บวม ช�ำ้ เขียว รูส้ กึ เจ็บมาก
ตามองไม่ชัด มีเลือดออกทางจมูก โดนท�ำร้าย
จนสลบ”
DJ.08.2014
“อาการยังมีอยู่เรื่อยๆ คอเป็นเม็ดใหญ่”
DJ.10.2014
“ปากแตก ฝ่าเท้าพองเพราะโดนความร้อนของ
พืน้ อิฐทีส่ ถานทีท่ สี่ อบสวนเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
ต้องรับประทานยายาคลายกล้ามเนือ้ เพราะร่างกาย
เจ็ดปวดจากการที่เจ้าหน้าที่ให้ท�ำลุกนั่ง ซิทอัพ”
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DJ.11.2014

DJ.14.2014
DJ.15.2014
H.05.2014
DJ.07.2015
H.04.2015

“มีบาดแผลทีส่ ะโพก ทีต่ า เลือดไหล รูส้ กึ เจ็บปวด
ทีน่ อ่ ง กดด้วยเล็บทีบ่ ริเวณล�ำตัว หลายครัง้ มีรอย
นิว้ 2 นิว้ มือชา ไม่รสู้ กึ ตัวหลายครัง้ เพราะอากาศ
หนาวมาก ห้องทึบ ไม่มชี อ่ งว่าง หายใจไม่ออก ขาด
อากาศหายใจ หน้าอกหายใจไม่ออก จุกที่ลิ้นปี่”
“มือท�ำงานหนักไม่ได้ เพราะรู้สึกเจ็บ ปวดตลอด
เวลา มี อ าการเจ็ บ หน้ า อก และได้ เ ข้ า รั ก ษาที่
โรงพยาบาลในเรือนจ�ำ”
“ปากแตก รูส้ กึ เจ็บอกมาก ทุบด้วยสันปีนบนหน้า
ข้างขวา เลือดไหล”
“ล�ำคออักเสบจนผมไม่สามารถกลืนน�ำ้ ลายได้เพราะ
เจ็บปวดมาก”
“ไม่มีความรู้สึกทางเพศ (ตอนนี้อวัยวะเพศก็ยัง
หดตัวอยู่)”
“เจ็บที่อวัยวะเพศ”

5.2 ผลกระทบทางด้านจิตใจ
ผลกระทบทางด้านจิตใจจากการศึกษาของ Daniel Kramer เรื่อง
THE EFFECTS OF PSYCHOLOGICAL TORTURE 2010 ศาสตราจารย์
Almerindo Ojeda อธิบายว่า ผลกระทบทางด้านจิตใจจากการถูกทรมาน
ทัง้ ทางร่างกายและจิตใจส่งผลต่ออาการบาดเจ็บทางด้านจิตใจ คือ โรคภาวะ
วิตกกังวล (Anxiety) โรคซึมเศร้า (Depression) และอาการบาดเจ็บอย่าง
ร้ายแรงหลังประสบเหตุการณ์หรือ PTSD (Post traumatic stress disorder)
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และทีส่ ำ� คัญคือ สมองไม่สามารถมีภาวะเหมือนเดิมได้อกี แล้ว ทัง้ นีก้ ารเยียวยา
รักษา ทางด้านจิตใจ Dr. LAIFUNGBAM DEBRBA ROY, ประธานองค์กร
CORE และผูอ้ ำ� นวยการ H2H สมาชิกองค์กร International Rehabilitation
Council for Torture Victims ได้กล่าวในการอบรมการดูแลเยียวยาเหยื่อ
จากการถูกทรมานเมื่อวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2558 ว่า การเยียวยารักษา
ทางด้านจิตใจไม่สามารถท�ำให้เหยื่อมีความรู้สึกกลับคืนมาเหมือนเดิมได้แต่
ท�ำให้เขามีความสุขและใช้ชวี ติ ในปัจจุบนั และอนาคตกับครอบครัวและสังคม
ได้อย่างไร เหยือ่ จาการถูกทรมานฯ ในจังหวัดชายแดนใต้กไ็ ม่แตกต่างไปจาก
เหยือ่ ทีถ่ กู ทรมานทัว่ โลก จากรายงานพบว่าอาการทีพ่ บโดยส่วนใหญ่มอี าการ
ดังนี้
5.3 ผลกระทบต่อบุคคล
เหยือ่ มีอาการฝันร้าย หลอน นึกถึงเหตุการณ์ทเี่ คยเกิดขึน้ เครียด กังวล
ตลอดเวลา เจ็บใจ ซึมเศร้า อยากอยูค่ นเดียวไม่อยากพบใคร ท้อแท้ ไม่มคี วาม
หวังในอนาคต มีความกังวลตลอดเวลาว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ�้ำอีก สมาธิสั้น
หรือไม่มีสมาธิ
DJ.01.2014
“เครียด กังวล ท�ำไมถึงจับซ�้ำๆ ในขณะที่เราไม่ได้
ท�ำ รู้สึกเจ็บใจ รู้สึกแค้น ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากรัฐ ความคิด ความรู้สึก ยากที่จะท�ำให้หาย
แต่ก็ต้องอดทนเท่าที่ท�ำได้
DJ.04.2014
“รู้สึกเครียด มีอาการซึม ไม่อยากพูดคุยกับใคร
นั่งคิด เหม่อคนเดียว ไม่อยากเจอใคร อยากอยู่
คนเดียว”
H.01.2014
“ในตอนแรกๆ ที่ถูกจับตัวมีความกังวลเป็นอย่าง
มากโดยเฉพาะเป็นห่วงลูกเมียและคนอื่นๆ ใน
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DJ.10.2015

ครอบครัวที่บ้านลูกเมียจะกินจะอยู่อย่างไรในเมื่อ
เราที่เป็นเสาหลักของครอบครัวถูกจับไม่สามารถ
ปกป้องคุ้มครองพวกเขาได้ในระหว่างที่ถูกซ้อม
ทรมานตนมี ค วามท้ อ แท้ ห มดก� ำ ลั ง ใจกั บ
กระบวนการสอบสวนที่ใช้ความรุนแรงท�ำเหมือน
กับตนไม่ใช่คนเขาท�ำร้ายยิ่งกว่าสัตว์บางครั้งก็คิด
อยากแก้แค้นอยากท�ำเขากลับเหมือนกับที่เขาท�ำ
กับตนแต่ก็เป็นความคิดชั่ววูบเท่านั้นในบางทีมี
อาการใจสัน่ นอนไม่หลับแต่พอนานๆ ไปก็เริม่ ปลง
ในเรื่องที่เขาท�ำร้ายเราแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
สมควรปล่อยละเลยให้เจ้าหน้าที่ท�ำแบบนี้ต่อไป
ควรมีการเอาผิดกับเจ้าหน้าทีท่ มี่ กี ารซ้อมทรมาน”
“ขณะถูกจับกุมรู้สึกโกรธ เจ็บใจ หากว่ามีอุปกรณ์
หรือสามารถท�ำอะไรได้ก็ท�ำไปแล้ว เพราะเจ็บไป
หมด เหมือนว่าเราไม่ใช่คน มันรูส้ กึ สุดท้ายของชีวติ
คิดว่าสู้เพื่อให้รอด แต่ก็ท�ำไม่ได้ พอถูกปล่อยตัว
ออกมาก็รู้สึกระแวง ต้องระมัดระวังตัวเองตลอด
กังวล พะวงหน้าหลังตลอด ถ้าขับรถเห็นเจ้าหน้าที่
ก็จะรู้สึกกลัว เจ็บใจ พยายามหลีกเลี่ยงไม่เจอ
เจ้าหน้าที่ให้ได้มากที่สุด

5.4 ผลกระทบต่อครอบครัว
อยากอยู่คนเดียว รู้สึกโดดเดี่ยวไม่อยากพบใคร กลัว และกลัวว่า
ครอบครัวจะไม่ปลอดภัย หรือจะท�ำให้ครอบครัวต้องล�ำบากอีก ผลกระทบ
ทางด้านจิตใจจะส่งผลต่อการใช้ชวี ติ ในครอบครัวทัง้ ต่อภรรยา และลูก เพราะ

75

เหยือ่ มีอาการหงุดหงิดง่าย โกรธง่ายเมือ่ มีสงิ่ เร้าหรือสิง่ กระตุน้ และอาจน�ำไป
สูก่ ารใช้ความรุนแรงภายในครอบครัว และหากภรรยาไม่เข้าใจอาการของสามี
ก็อาจท�ำให้เกิดปัญหาหย่าร้างได้ในที่สุดก็จะเกิดผลกระทบต่อเด็ก
DJ.07.2014
“ความรู้สึกตอนนั้นโกรธ แค้น ร้อน เพราะเรา
ไม่ได้ท�ำ เหมือนเป็นแพะ กังวลกับครอบครัว พ่อ
แม่ ลูก เมีย จะอยู่ยังไงเพราะไม่มีเราอยู่ด้วย รู้สึก
แค้นเพราะไม่ได้ท�ำ หากท�ำจะไม่โกรธเลย ญาติก็
รู้สึกเหมือนกัน “
DJ.13.2015
“เจ็บใจเพราะเราไม่ได้ทำ� อะไร ไม่มคี วามยุตธิ รรม
ถ้ามีความยุติธรรมหายไปไหน เอาเรายัดคุก เมื่อ
เราติดคุกสังคมก็มองว่าเราเป็นขี้คุกมาก่อนถูกตี
ตราว่าเป็นคนไม่ดี อย่างไรซะเจ้าหน้าที่/คนทั่วไป
ก็มองเราไม่ดี เราก็ตอ้ งท�ำงานของเราไป ก็พยายาม
ไม่ให้เขาดูเราผิดๆ โดยการท�ำงานใช้ชีวิตปกติ เรา
ไม่เคยโดนใครถีบ วันหนึง่ เรามาโดนแบบนีก้ เ็ จ็บใจ”
5.5 ผลกระทบทางด้านสังคมและความมั่นคง
หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าผลกระทบจากการทรมานจะส่งผลต่อ
โครงสร้างของประเทศได้อย่างไร และหลายคนอาจจะคาดไม่ถงึ แต่การทีเ่ หยือ่
ถูกกระท�ำทรมานโดยเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งในความหมายของประชาชนทั่วไป
เจ้าหน้าที่รัฐคือตัวแทนของรัฐบาลและประเทศ เพราะเมื่อเหยื่อถูกกระท�ำ
และเกิดความรู้สึกโกรธ ต้องการแก้แค้นการกระท�ำของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งส่ง
ผลให้เกิดความรู้สึกเป็นลบต่อเจ้าหน้าที่ และเป็นการท�ำลายความเชื่อมั่น
โครงสร้างของรัฐทัง้ ความรูส้ กึ การยอมรับการปกครอง ความไม่เชือ่ มัน่ ในระบบ
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กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ท้ายที่สุดอาจถูกชักจูงให้เข้าร่วมในการต่อสู้
หรือใช้ความรุนแรง
DJ.08.2014
“กลัวสังคมไม่ยอมรับและไม่เข้าใจ”
H.04.2014
“รู้สึกเจ็บปวดมากการของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้ รู้สึก
อยากแก้แค้นกับเจ้าหน้าทีก่ ระท�ำมารูส้ กึ ไม่ไว้วางใจ
กับเจ้าหน้าทีท่ มี่ าปฏิบตั งิ านในพืน้ ที่ รูส้ กึ ไม่ปลอดภัย
กั บ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น รู ้ สึ ก ไม่ มี ค วามหมายที่
เจ้าหน้าที่มาดูแลประชาชนในพื้นที่”
DJ.05.2014
“ตอนนี้ยังมีความรู้สึกเจ็บใจ แค้น ท�ำไมถึงท�ำกับ
เราอย่างนี้”
H.02.2014
“รูส้ กึ โกรธแค้นเจ้าหน้าทีท่ ที่ ำ� กับตนอย่างเจ็บปวด
ท�ำให้เสียความรูส้ กึ เจ้าหน้าทีท่ ำ� เหมือนกับตนเป็น
แค่เพียงสิ่งของที่ไม่มีความรู้สึกทั้งๆ ที่ตนไม่เคย
ท�ำร้ายผูอ้ นื่ รูส้ กึ เสียเปรียบในการเกิดเป็นคนมลายู
ปัตตานีทถี่ กู ย�ำ่ ยีศกั ดิศ์ รีมาโดยตลอด แม้แต่ตอนนี้
ความแค้นก็ยงั คงฝังแน่นในใจ ตนจดจ�ำการกระท�ำ
ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ก ระท� ำ เกื อ บทุ ก ขั้ น ตอนและภาพ
เหล่านั้นยังหลอนตนเองมาโดยตลอด”
H.06.2014
“รูส้ กึ แค้นกับเจ้าหน้าทีเ่ ราไม่ได้ทำ� อะไรผิดเป็นแค่
ผูต้ อ้ งสงสัย และรูส้ กึ มีความหวาดระแวงและหวาด
กลัวต่อเจ้าหน้าที่ รูส้ กึ ไม่ไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่ รูส้ กึ
ว่าถ้าเป็นไปได้อยากฟ้องกลับต่อกับเจ้าหน้าที่
ทีท่ ำ� ร้ายร่างกายเรา เราไม่ได้ทำ� ผิดอะไรเลย ถ้าเรา
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ผิดจริงเราไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วหนีออกจากบ้านเลย
หรือหนีไปขึ้นภูเขาจับอาวุธสงครามตอบโต้กับ
เจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนไปเลย”
H.11.2014
“รูส้ กึ โกรธแค้นมากๆ รูส้ กึ หวาดระแวงต่อเจ้าหน้าที่
รู้สึกไม่ไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่อีกเลย”
H.13.2014
“ในสายตาสังคมหนึ่งมองเราว่าเป็นโจรก่อความ
ไม่สงบสามจังหวัดชายแดนใต้ ดังนั้นเราจะอยู่ใน
สังคมได้อย่างไร ความรูส้ กึ เจ็บแค้นกับการกระท�ำ
ของเจ้าหน้าที่ ที่โหดร้ายขาดมนุษยธรรมกับเรา
ตอนนี้ก็มีหวาดระแวงบ้างในบางครั้ง ก็คิดถึงเรื่อง
ราวที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นกับตัวเองและเพื่อนๆ”
H.14.2014
“แค้นต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้น
ไม่คดิ ว่าจะโดนเหมือนกับคนอืน่ ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่ได้กระท�ำ
ความผิด”
DJ.01.2015
“รู้สึกโกรธแค้น อยากต่อสู้ แก้แค้น ผิดหวังกับเจ้า
หน้าทีท่ ไี่ ม่ชว่ ยห้ามปรามตอนทีม่ กี ารซ้อมทรมาน”
DJ.15.2015
“รู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก่อนหน้าที่จะ
ถูกจับกุมตนเองให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีม่ าโดย
ตลอดขาดความเชือ่ มัน่ ต่อเจ้าหน้าทีใ่ นกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรม ในอนาคตอาจไม่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ
เจ้าหน้าที่อีก”
โดยสรุปผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการทรมานไม่เพียงแต่จะเกิดขึน้ ต่อทาง
ร่างกาย จิตใจของเหยื่อที่ถูกทรมานแต่ยังส่งผลไปยังหน่วยต่างๆ ของสังคม
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ตั้งแต่ครอบครัว ญาติ สังคม จนกระทั่งความมั่นคงของรัฐ เพียงแต่เรา
มองข้ามเพราะเข้าใจไปเองว่าการทรมานกระท�ำต่อบุคคลเพียงคนเดียว และ
กระท�ำกับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งเป็น
เรือ่ งทีค่ วรเปลีย่ นแปลงความคิดนีเ้ พือ่ สร้างรากฐานของความมัน่ คงปลอดภัย
ของประเทศผ่านความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน
6. การดำ�เนินการต่อผู้ที่กระทำ�ทรมานฯ

6.1 กระบวนการยุติธรรม: กรณีการทรมาน
ตัง้ แต่มขี อ้ ร้องเรียนเรือ่ งการทรมานในกรณีเหตุความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนใต้ไม่ปรากฏมีผทู้ กี่ ระท�ำทรมานได้รบั โทษถึงขัน้ ต้องถูกคุมขังในเรือน
จ�ำ แม้แต่กรณีเดียว มีเพียงกรณี ของเด็กชายอาดิล สาแม ซึ่งเมื่อวันที่ 26
เมษายน 2553 ศาลทหารจังหวัดปัตตานี มีค�ำพิพากษาในคดีหมายเลขด�ำที่
11 ก./2553 โดยพนักงานอัยการศาลจังหวัดทหารบกปัตตานีเป็นโจทก์ฟ้อง
สิบเอก ขวัญชัย สีนลิ ในข้อหาท�ำร้ายร่างกายเด็กชาย อาดิล สาแม อายุ 14 ปี
และนายมะเซาฟี แขวงบู อายุ 20 ปี ซึ่ โดยจ�ำเลยให้การรับสารภาพว่าได้
กระท�ำผิดจริง ศาลจึงพิพากษาลงโทษกึ่งหนึ่ง จากจ�ำคุกจ�ำเลย 1 ปี เหลือ
6 เดือน และปรับ 4,000 บาท เหลือ 2,000 บาท และเนื่องจาก จ�ำเลยไม่เคย
กระท�ำความผิดมาก่อน และมีความประพฤติดี โทษจ�ำคุกจึงให้รอการลงโทษ
(ลงอาญา) 2 ปี แต่บังคับโทษปรับ
ในกรณีรายอื่นๆ เมื่อการต่อสู้ด�ำเนินไปในระยะเวลาหนึ่งครอบครัว
ผู้ที่ถูกทรมานจนเสียชีวิตก็ยอมรับในการเยียวยาหรือการจ่ายเงินค่าเสียหาย
จากฝ่ายจ�ำเลยหลังผ่านกระบวนการในศาลปกครองเช่นกรณีของอิหม่าม
ยะผา กาเซ็งซึ่งได้รับค่าเสียหายททางละเมิดเป็นเงินจ�ำนวนหนึ่งและได้ยุติ
การต่อสู้ในการน�ำคนผิดมาลงโทษ ในขณะที่กรณีของนายฮัสอารี วันนี้ที่ 21
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สิงหาคม 2558 ศาลปกครองสงขลา ได้พิพากษาคดีด�ำ ที่ นางแบเดาะ สะมา
แอ ผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายทางละเมิดจากกระทรวงกลาโหม
เป็นจ�ำเลยที่ 1 กองทัพบก จ�ำเลยที่ 2 ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จ�ำเลยที่ 3
และส�ำนักนายกรัฐมนตรี จ�ำเลยที่ 4 เป็นผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ ได้กระท�ำละเมิดในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ โดย
ใช้อ�ำนาจตามกฎอัยการศึก ควบคุมตัวนายอัสฮารี สะมาแอ บุตรชายของ
ผูฟ้ อ้ งคดีกบั พวก และได้ซอ้ มทรมานท�ำร้ายร่างกายในระหว่างการควบคุมตัว
จนเป็นเหตุให้ นายอัสฮารี สะมาแอ เสียชีวิตในเวลาต่อมา จากการอ่า
นค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดได้ตดั สิน ให้ผถู้ กู ฟ้องคดี ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
จ�ำเลยที่ 4 จ่ายค่าสินไหมทดแทน เป็นจ�ำนวนเงิน 534,301 บาท พร้อม
ดอกเบี้ย 7.5 % นับจากวันที่ 17 ก.ค. 2551 และยกฟ้องผู้ถูกฟ้องจ�ำเลยที่ 1,
2 และ 3 ทั้งนี้ไม่นับรวมกับเงินจ�ำนวน 7.5 ล้านบาท ที่รัฐบาลเคยจ่ายเป็น
เงินเยียวยา ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ แต่เป็นเงินค่าสินไหม ที่ส�ำนักนายก
รัฐมนตรี ต้องจ่ายเพิ่มเติมให้กับครอบครัวของนาย อัสอารี6
7. การเยียวยาเหยื่อที่ถูกทรมาน

การเยียวยาเหยื่อที่ถูกทรมานฯในประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมใน
หลายด้าน ทั้งนี้ทางมูลนิธิผสานวัฒนธรรม กลุ่มด้วยใจ และองค์กรเครือข่าย
สิทธิมนุษยชนปาตานี ได้พยายามในการด�ำเนินโครงการการจัดตัง้ ศูนย์ให้ความ
ช่วยเหลือเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากการทรมานฯ โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญ
จากต่างประเทศทัง้ นักจิตวิทยา และ จิตแพทย์ทมี่ คี วามเชีย่ วชาญในการรักษา
http://www.benarnews.org/thai/news/TH-court-deepsouth-08212015144859.
html ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้ส�ำนักนายกรัฐมนตรีจ่ายสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต
จากการซ้อมทรมาน
6
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อาการบาดเจ็บทางด้านจิตใจอย่างร้ายแรงจากการถูกทรมานฯ ซึ่งได้เสนอ
เกี่ยวกับการเยียวยาดังนี้
7.1 วิธีการเยียวยา
(1) การเยียวยาแบบ Group therapy
ผูท้ ถี่ กู ทรมานฯ จะมีความคิดหนึง่ ตลอดเวลาหลังจากผ่านประสบการณ์
การถูกทรมานฯ คือไม่มีใครเข้าใจฉันนอกจากตัวฉันเอง โดยเฉพาะผู้ที่ถูก
กระท�ำทรมานเป็นเวลานานและเหตุการณ์เพิ่งผ่านพ้นไป พวกเขาต้องการ
หลีกเลีย่ งการพบปะผูค้ น เพราะไม่ไว้ใจผูค้ นและท�ำให้นกึ ถึงเหตุการณ์ทผี่ า่ นมา
และเกิดสิ่งเร้ากระตุ้นความทรงจ�ำที่เลวร้าย ความกลัวความทรงจ�ำนั้นส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเหยื่อและน�ำไปสู่ปัญหาในการเข้าสังคม
จิตบ�ำบัดกลุ่ม (Group Psychotherapy) เป็นการบ�ำบัดทางจิตชนิด
หนึง่ ในผูท้ มี่ ปี ญ
ั หาทางจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรม ด้วยการใช้กระบวนการ
ของกลุ่มที่มีการวางแผน โดยบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทาง กระบวนการกลุ่ม
เน้นการสนทนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ การปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงเจตคติ และการแก้ปญ
ั หาทีบ่ กพร่องของผูป้ ว่ ยในกลุม่ หัวใจหลัก
ของกลุม่ จิตบ�ำบัดก็คอื การให้ผปู้ ว่ ยช่วยกันเองในกลุม่ และสร้างความเชือ่ มัน่
ไว้วางใจซึง่ กันและกัน ผ่อนคลายความเครียด แก้ไขความคับข้องใจและอุปสรรค
ในใจของผูป้ ว่ ยในกลุม่ ซึง่ จะมีสว่ นในการร่วมความทุกข์ซงึ่ กันและกัน รูจ้ กั ใช้
กลไกทางของจิตทีถ่ กู ต้องและเหมาะสม รูจ้ กั การควบคุมอารมณ์ การแสดงออก
พฤติกรรมที่เหมาะสม รู้จักสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในกลุ่ม เพิ่มพูน
ความภาคภูมิใจในตนเอง พัฒนาความเข้าใจตนเองให้ถูกต้อง
การฟืน้ ฟูจากเหตุการณ์ทเี่ จ็บปวดด้วยการท�ำกิจกรรมกลุม่ บ�ำบัด ท�ำให้
เหยื่อมีโอกาสที่จะรับรู้อารมณ์เข้าใจสถานการณ์บาดแผลและบูรณาการ
การท�ำงานใหม่ที่ผ่านประสบการณ์ทางอารมณ์ที่ถูกต้อง ซึ่งเน้นความส�ำคัญ
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ของชีวติ “ทีน่ แี่ ละตอนนี”้ เป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นต่อสุขภาพจิต เช่นปรัชญาการรักษา
ด้วยวิธีการใช้การด�ำเนินการในกลุ่มที่แสดงถึงสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยจาก
สภาพที่เคยบอบช�้ำและเป็นโอกาสดีที่จะก้าวออกจากจิตใจที่ตัวเองได้ปิดกั้น
มาโดยตลอด
ในกระบวนการการประเมินอาการที่เกิดจากผลกระทบการทรมานฯ
หรือTrauma และ การบ�ำบัด นั้น ผู้เชี่ยวชาญคือ ดร Hyunjung Choi,
clinical psychologist จากประเทศเกาหลีใต้ ได้ด�ำเนินจัดท�ำกลุ่มบ�ำบัด
2 กลุม่ คือ กลุม่ ที่ 1 เหยือ่ ทีถ่ กู ทรมานฯ และกลุม่ ที่ 2 คือ ครอบครัวของเหยือ่
ทีถ่ กู ทรมานฯ โดยใช้วธิ กี ารพูดคุยซักถามอาการและใช้คำ� ถามเพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วม
ได้เกิดการแลกเปลี่ยนให้มากที่สุด
กลุ่มที่ 1 เหยื่อ ได้สะท้อนปัญหาดังนี้
1. รู้สึกเหมือนถูกสังคมรอบข้างรังเกียจ
2. กลัวการลอบสังหาร
3. ไม่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้
4. เกิดอาการง่วงนอนง่ายกว่าปกติ
5. เกิดอาการไม่สามารถนอนหลับลึกได้
6. หนีทุกครั้งเมื่อเห็นทหารมาเยี่ยมที่บ้าน
7. ความสามารถในการตั ด สิ น ใจลดลง ไม่ ส ามารถตอบค� ำ ถาม
เฉียบพลันได้
8. คิดหนัก คิดไม่ตก และหงุดหงิดง่ายเมื่อหาค�ำตอบไม่ได้
9. ไม่ไว้วางใจใครง่ายๆ นอกจากตัวเองเพราะคนอืน่ อาจจะเป็นสายลับ
เพื่อหาข้อมูลให้ทางการ
10. ไม่กล้าเข้าสังคมกับผู้อื่น
11. กังวลว่าจะถูกจับตามองอีก ถ้ากลับมามีบทบาทในสังคม
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ผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่า อาการที่พบเป็นอาการ Trauma ซึ่งเป็นความ
สมเหตุสมผลทีเ่ หยือ่ อาจจะเกิดความกังวล เพราะเหตุการณ์ทยี่ งั คงรุนแรงยัง
รุมเร้าอยู่นั้นยังไม่สามารถประเมินได้ว่าใช่อาการของTraumaหรือไม่ และ
อาการนี้แตกต่างจากผู้เหยื่อโรคประสาท หรือ (Mental disease) เนื่องจาก
Trauma เป็นอาการทีเ่ กิดขึน้ หลังจากการถูกทรมานฯ ไม่ได้เป็นมาโดยก�ำเนิด
แต่เป็นอาการที่เกิดจากความกระทบกระเทือนของร่างกายอันเนื่องจาก
ถูกกระท�ำอย่างรุนแรง แล้วส่งผลต่อภาวะจิตใจจนเกิดความเปลี่ยนแปลง
บางอย่างต่อจิตใจและพฤติกรรมของเหยื่อ ซึ่งอาการเหล่านี้ต้องรักษาด้วย
ความเข้าใจและความอดทนของผูอ้ ยูร่ อบข้างโดยเฉพาะครอบครัวเป็นอย่างสูง
กลุ่มที่ 2 ครอบครัว
ฝ่ายภรรยา ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับสามีหลังจากออกมาจากเรือนจ�ำ
• สามีอารมณ์เสียง่าย อารมณ์ ฉุนเฉียว
• คิดช้า และหมกมุ่นกับการงานจนไม่ห่วงสุขภาพ ท�ำงานชิ้นหนึ่งๆ
จนเสร็จ
• สามีเริ่มใช้ความรุนแรงในบ้าน โดยการตีลูกเมื่ออารมณ์ฉุนเฉียว
• ไม่คบค้าสมาคมกับคนอื่นๆ
เมื่อประเมินจากค�ำบอกเล่าของญาติ ผู้เชี่ยวชาญได้พบว่า มีอาการที่
ส่อว่าเกิดจากผลกระทบของการทรมานอยูฯ่ เช่น การไม่สามารถอยูใ่ นทีม่ ดื ได้
และไม่สามารถเห็นสัญลักษณ์ที่ท�ำให้นึกถึงวันที่ถูกทรมานฯได้ เช่น สีเขียว
ที่ท�ำให้นึกถึงทหารเป็นต้น สิ่งเหล่านี้คือตัวกระตุ้นที่ท�ำให้อารมณ์ของเหยื่อ
พุ่งสูงขึ้นรุนแรง และส่งผลต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
จากกิจกรรมพบว่า ภรรยาของเหยือ่ มีอาการตึงเครียดเนือ่ งจากไม่ทราบ
จะขจัดปัญหาที่สามารถตนประสบอยู่อย่างไร แต่ก็พอเข้าใจบ้างว่า ที่สามี
ของตนเป็นเช่นนี้เพราะอะไร
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หลังจากการแลกเปลีย่ นทัง้ กับเหยือ่ และครอบครัวผูเ้ ชีย่ วชาญจึงเสนอ
แนวทางในการดูแลเหยื่อดังนี้
• ท่ากายบริหารเพื่อผ่อนคลายความเครียด และอธิบายให้ฟังว่า
• ความเครียดท�ำให้ร่างกายเจ็บปวดมากขึ้นและมีผลกระทบต่อ
ร่างกาย แต่การรักษาความเครียดคือการพยายามเข้าใจสาเหตุของ
มัน นัน้ คือ ปัญหาเรือ่ ง ’สามีทเี่ ปลีย่ นไปหลังถูกจับกุม’ ต้องท�ำความ
เข้าใจและช่วยเหลือ เหยื่อที่เคยถูกกระท�ำทรมานฯ จะเกิดความ
เปลีย่ นแปลงของนิสยั พฤติกรรม แต่ไม่ได้เกิดจากความผิดปกติทาง
จิตของเหยื่อเช่น จากผู้ที่เคยใจเย็นกลับเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียว
หมกมุ่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง บางคนร่างกายอ่อนล้า บางคนนอน
หลับลึกแล้วจะสะดุง้ ตืน่ หรืออยูใ่ นภาวะไม่สามารถตัดสินใจในเรือ่ ง
ปัจจุบนั ได้ในเวลาอันสัน้ ซึง่ พฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นไปนัน้ จะส่งผลกระทบ
ต่อร่างกายและจิตใจครอบครัวเหยื่อไปด้วย หรือเรียกว่า เป็น
ความรุนแรงต่อมนุษย์ที่เกิดจากที่เหยื่อถูกกระท�ำจนไร้ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์แล้วเหยื่อจะท�ำเช่นนั้นต่อผู้อื่นด้วย
• เข้าใจว่า ผลจากการถูกทรมานฯ คือร่างกายสูญเสียการควบคุม
ตัวเอง อ่อนล้า อ่อนแรง ไม่ขัดขืนต่อสู้ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของ
การซ้อมทรมานอยูแ่ ล้ว อาการข้างเคียงทีส่ ง่ ผลต่อร่างกายและจิตใจ
เช่น ความเครียดทีท่ ำ� ให้กล้ามเนือ้ ปวด เกร็ง ความเหนือ่ ยล้า คิดได้
ช้าลง ไม่กระปรี่กระเปร่า จิตใจฉุนเฉียวหรือแม้กระทั่งง่วงนอน
ตลอดเวลา ล้วนมีผลมาจากการที่ร่างกายถูกกระท�ำอย่างรุนแรง
ซึ่งขณะที่ร่างกายถูกท�ำร้าย จะส่งผลต่อความคิดและจิตใจให้เกิด
แรงขัดขืน อยากกระท�ำสองอย่างในเวลาเดียวกันคือ ตอบโต้ หรือ
ไม่ก็คิดหนีไปให้ไกล เมื่อร่างกายหนีจากการกระท�ำอันเจ็บปวดไม่
ได้ ท�ำให้สง่ ผลต่อจิตใจเหนือ่ ยล้า และเสียการควบคุมตัวเองในทีส่ ดุ
84

• อาการที่กระทบหนักส่วนหนึ่งคือ การที่เหยื่ออยู่ในความคิดของ
อดีตและอนาคตมากกว่าปัจจุบัน ท�ำให้เสียความสามารถในการ
ตัดสินใจในเรือ่ งทีก่ ำ� ลังคิดอยู่ ยิง่ คิดมากเท่าไหร่กจ็ ะยิง่ ไม่มที างออก
เพราะความสามารถในการตัดสินใจของคนทีห่ มกมุน่ ในเรือ่ งทีผ่ า่ น
มาแล้วและเรือ่ งทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ นัน้ ท�ำให้ไม่มสี มาธิในการจะคิดหรือ
จะตัดสินกับเรื่องที่อยู่ในปัจจุบัน
ยกตัวอย่างเช่น เมือ่ ภรรยาพบว่า สามีกำ� ลังมีอารมณ์ฉนุ เฉียวเนือ่ งจาก
พบกับแรงกระตุน้ บางอย่างทีท่ ำ� ให้ยอ้ นความคิดไปในอดีตอีกครัง้ ภรรยาต้อง
พยายามเข้าไปช่วยท�ำให้อารมณ์ของสามีผ่อนคลายลง เนื่องจากสามีก�ำลัง
ตกหล่มของความทรงจ�ำในอดีต ต้องช่วยคลี่คลายให้เขากลับมาสู่ความจริง
ในปัจจุบันอีกครั้ง โดยการพยายามสัมผัสร่างกาย มือ เพื่อให้เขารู้สึกว่า มีคน
ก�ำลังเข้าใจและให้กำ� ลังใจเขาอยู่ อาการเหล่านีจ้ ะรักษาได้ในทีส่ ดุ หากครอบครัว
เข้าใจสาเหตุทที่ ำ� ให้เหยือ่ ใจร้อน หรือเปลีย่ นไป จะสามารถรักษาอาการเหล่านี้
ของเหยื่อได้
ทัง้ นีก้ ไ็ ด้มกี ารแลกเปลีย่ นวิธกี ารทีจ่ ะท�ำให้เหยือ่ ได้รบั การเยียวยาฟืน้ ฟู
จิตใจ เช่นสถานที่ที่ด�ำเนินกิจกรรมมีผลต่อสภาพจิตใจของผู้ที่เคยถูกทรมาน
หรือผู้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาควรมีการพบปะหรือติดตามผู้ที่ถูกทรมานฯ
เป็นประจ�ำจะท�ำให้เขามีความกังวลลดลง รวมทั้งการเปลี่ยนสถานที่ช่วย
ลดความตึงเครียดของสภาพจิตใจที่เขาเผชิญอยู่ทุกวัน
(2) การเยียวยาแบบ Movement therapy
การถูกทรมานฯ เกิดขึ้นในทั่วโลกและผู้กระท�ำเป็นผู้ที่มีอ�ำนาจ เป็น
เจ้าหน้าที่ ต�ำรวจ ทหาร เพือ่ ท�ำให้สารภาพ ท�ำให้ผคู้ นรูส้ กึ กลัว และการกระท�ำ
เหล่านี้เกิดขึ้นในที่ลับ ไม่มีใครรับรู้ สิ่งนี้เริ่มถูกตระหนักมากขึ้น การข่มขู่เกิด
โดยการมาเยีย่ มบ้านบ่อยของเจ้าหน้าทีร่ ฐั การใช้โทรศัพท์ขม่ ขู่ เป็นการท�ำร้าย
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ทางจิตใจ ส่งผลต่อร่างกาย เช่นนอนไม่หลับ กินอาหารน้อยลงหรือไม่อยาก
อาหาร กระสับกระส่าย และไม่อยากส่งลูกให้ออกนอกบ้าน หวาดกลัวไปหมด
เหยื่อมีปัญหาซับซ้อน มากมาย บางครั้งชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เช่น
ส่งผลต่อรายได้ ส่งผลให้เกิดความยากจน จึงจ�ำเป็นต้องฟื้นฟูผู้ที่ผ่านการถูก
ทรมานฯ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นทั้งสองฝ่าย
ต้องเริม่ จากการรับฟังเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ท�ำความเข้าใจและท�ำงานร่วมกัน
ต่อไป
การท�ำงานเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเหยื่อคนท�ำงานจะต้อง
ด�ำเนินการดังนี้
• การท�ำงานต้องเปิดเผย
• สร้างความตระหนักรู้ในสังคม
• สร้างเครือข่ายครอบครัวเหยื่อในชุมชน
และการรักษาฟืน้ ฟูเหยือ่ ทีถ่ กู ทรมานฯ จะต้องด�ำเนินการ ทัง้ การรักษา
ฟืน้ ฟูทางร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆ กัน รวมไปถึงมีสามส่วนส�ำคัญทีจ่ ำ� เป็น
ต้องได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆ กันอาทิเช่น
• ความต้องการทางสังคม
• ความต้องการด้านเศรษฐกิจ
• ความต้องการด้านจิตใจ
ในการเยียวยาทางด้านจิตใจทางองค์กร H2H ได้น�ำเสนอการเยียวยา
ฟื้นฟูโดยกระบวนการ Movement therapy การบ�ำบัดด้วยการเคลื่อนไหว
ซึง่ ประโยชน์ทางกายภาพของการรักษาด้วยการเคลือ่ นไหวคือ การเคลือ่ นไหว
มี ก ารพั ฒ นาที่ ดี ขึ้ น เพิ่ ม ความสมดุ ล ความแข็ ง แรงและความยื ด หยุ ่ น
กล้ามเนื้อดีขึ้นและการมีความยืดหยุ่นดีขึ้น, ข้อต่อมีความยืดหยุ่นดี เพิ่มการ
กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต การป้องกันการบาดเจ็บที่ยืนยาวมากขึ้น
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บรรเทาอาการปวด และบรรเทาโรคไขข้อระบบประสาทไขสันหลังความเครียด
ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจและ การรักษาด้วยการเคลื่อนไหว
นอกจากนี้ยังสามารถน�ำมาใช้เป็นฝึกสมาธิเพื่อสงบจิตใจอุปถัมภ์ความรู้
ด้วยตนเองและเพิ่มการรับรู้ นอกจากนี้การรักษาด้วยการเคลื่อนไหวที่เป็น
ประโยชน์ในการบรรเทาทุกข์ทางอารมณ์ที่แสดงออกผ่านร่างกาย เงื่อนไข
เหล่านี้รวมถึงความผิดปกติ ข องการรับประทานอาหาร, ยึดมั่นกับผู้อื่นมาก
เกินไปและอาการวิตกกังวล เ นื่องจากการเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องกับความคิด
และความรู้สึก การรักษาด้ว ย การเคลื่อนไหวนอกจากนี้ยังสามารถน�ำมา
เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงในทัศนคติและอารมณ์ ยังมีรายงานว่าการรักษาด้วย
การเคลื่อนไหวเป็นการเพิ่ม ขึ้นของความนับถือตนเองและการรู้จักตนเอง
สามารถเพิ่มทักษะการสื่อสารและมีความอดทนต่อคนอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น รักษา
ด้วยการเคลือ่ นไหวทีจ่ ะน�ำไปสูการเปิ
่
ดกว้างมากขึน้ ทางอารมณ์และความคิด
สร้างสรรค์
7.2 ความท้าทายการเยียวยาเหยื่อที่ถูกทรมานฯในประเทศไทย
1. ผู้ที่ถูกทรมานฯขาดความไว้เนื้อเชื่อใจองค์กรที่ด�ำเนินการให้การ
ดูแลเยียวยา และปฏิเสธว่าตนเองมีความเป็นปกติ
2. ขาดผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านการรักษาหรือดูแลสภาพจิตใจผูท้ ถี่ กู ทรมานฯ
และครอบครัว
3. ขาดสถานที่หรือศูนย์ในการเยียวยารักษาผู้ที่ถูกทรมานฯ
4. ขาดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในประเทศท�ำให้มีค่าใช้จ่ายในการเยียวยา
รักษาสูง
5. ควรมีการประชุมร่วมระหว่างแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญและแพทย์ในพืน้ ที่
เพื่อแลกเปลี่ยนการดูแลผู้ที่ถูกทรมานฯ
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8. การชดเชยค่าเสียหาย

การชดเชยค่าเสียหายให้กบั เหยือ่ ทีถ่ กู ทรมานฯเป็นไปได้ยากนอกจาก
ปรากฏหลักฐานทางร่างกายทีม่ กี ารตรวจสอบโดยแพทย์ผเุ้ ชีย่ วชาญ หรือเกิด
การเสียชีวิตโดยปรากฏร่องรอยในระหว่างการควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
กรณีอิม่าม ยะผา กาเซ็ง นายอัสฮารี สะมะแอ หรือ นักศึกษามหาวิทยาลัย
ก็มีค�ำสั่งศาลปกครองให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจ่ายเงินเยียวยากับเหยื่อการทรมานฯ
ซึ่งกระท�ำภายใต้กฎหมายพิเศษที่ใช้ในจังหวัดชายแดนใต้ แต่ในกรณีที่จะน�ำ
ผูก้ ระท�ำผิดมาลงโทษนัน้ ส่วนใหญ่มกี ารไต่สวนการตายเรียบร้อยแล้วจึงอยูใ่ น
ขั้นตอนของอัยการที่จะด�ำเนินการต่อไป นอกจากนี้ยังมีการทรมานอีกหลาย
กรณีที่ทางศูนย์อ�ำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนใต้ด�ำเนินการ
ช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินในช่วงปี 2556
กรณีตัวอย่าง
(1) กรณีศึกษานาย รายู ดอคอ
มูลนิธผิ สานวัฒนธรรมได้เสนอใบแจ้งข่าวโดยระบุ เมือ่ วันที่ 20 มกราคม
2558 เวลา 10.15 น. ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก
คดีหมายเลขด�ำที่ อ. 464/2555 ณ ห้องพิจารณาคดีที่ 12 ชั้น 3 อาคาร
ศาลปกครอง ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ ในคดีระหว่างนายรายู ดอคอ
ผู้ฟ้องคดี กับกระทรวงกลาโหม กองทัพบก ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ถึง ที่ 4 ตามล�ำดับ เรื่อง คดี
พิพาทเกี่ยวกับการกระท�ำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อ�ำนาจตามกฎหมาย ตุลาการผู้แถลงคดีเชื่อตาม
ข้ อเท็ จ จริ ง ในส� ำนวนซึ่งผู้ถูก ฟ้องคดีไ ม่มีก ารโต้ แ ย้ ง ข้ อ เท็ จจริ ง ดั ง กล่ า ว
โดยเชื่อว่ามีการควบคุมตัวผู้ฟ้องคดีไปแถลงข่าวที่ปราศจากความจริง มีการ
ท�ำร้ายร่างกายและจิตใจผู้ฟ้องคดีอย่างสาหัส ขณะอายุเพียง 18 ปี ซึ่งยังเป็น
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เยาวชน ทัง้ ยังน�ำตัวไปควบคุมรวมกันกับผูใ้ หญ่ มีผลการตรวจร่างกายปรากฏ
เป็นหลักฐานตามใบรับรองแพทย์ทงั้ แพทย์จากโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร
และจากองค์กรระหว่างประเทศการฟื้นฟูผู้เสียหายจากการทรมาน (IRCT)
จึงเห็นสมควรให้ผู้ถูกฟ้องที่ 4 คือส�ำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานที่
ก�ำกับดูแลกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
ต้องรับผิดชดใช้คา่ สินไหมทดแทนแก่ผฟู้ อ้ งคดี ในความผิดต่อร่างกาย อนามัย
จิตใจ และสิทธิเสรีภาพค่าสินไหมทดแทนค่าเสียหายอันท�ำให้เสียชื่อเสียง
จากการน�ำตัวไปแถลงข่าว เป็นค่าขาดประโยชน์ ท�ำมาหาได้ จากการรับจ้าง
กรีดยางและรับจ้างทั่วไป เป็นจ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 233,036 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 202,640 บาท นับถัดจากวันฟ้อง
เป็นต้นไปจนกว่าจะช�ำระเสร็จแก่โจทก์
(2) กรณีศึกษานายอิสมาแอล เตะ
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 ศาลปกครองสูงสุดนัดนั่งพิจารณาคดี
ครัง้ แรก ทีศ่ าลปกครองสูงสุด ชัน้ 3 ห้องพิจารณาคดีที่ 12 ในคดีระหว่างนาย
อิสมาแอ เตะ ผูฟ้ อ้ งคดี ที่ 1 และนายอามีซี มานาก ผูฟ้ อ้ งคดีที่ 2 กับ กองทัพ
บก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และกระทรวงกลาโหม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 กรณีการใช้
อ�ำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 ของเจ้าหน้าที่ทหาร
ในการควบคุมตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฎยะลา ประเด็นที่ 2
ค่าเสียหายตามรัฐธรรมนูญมาตรา 32 ทีผ่ ฟู้ อ้ งคดียงั ไม่เห็นด้วยกับค�ำพิพากษา
ของศาลปกครองสงขลา ตุลาการวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ชดใช้ค่าเสียหาย
ที่เกิดจากการซ้อมทรมานตามมาตรา 32 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ด้วย โดยตุลาการได้ยก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ
ประกอบกับกฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์วธิ กี ารจ่ายค่าตอบแทนผูเ้ สียหายฯ
มาก�ำหนดเพดานการจ่ายค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ท�ำให้ผู้ฟ้องคดีจะได้รับค่า
ตอบแทนรายละ 45,400 บาท จากเดิมที่ศาลปกครองสงขลามีค�ำตัดสินให้
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ต้องจ่ายค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นจ�ำนวนเงิน 255,000 บาท และ
250,000 บาทตามล�ำดับ ส�ำหรับรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนประกอบ
ด้วย ค่ารักษาพยาบาล รวมกับค่าฟื้นฟูร่างกายและจิตใจคนละ 30,000 บาท
ค่าเสียหายตามรัฐธรรมนูญมาตรา 32 คนละ 15,000 บาท ค่าขัดประโยชน์
ในการท�ำมาหาได้ 200 บาท/วัน เป็นเงินคนละ 400 บาท
จากกรณีตัวอย่างของการน�ำคดีเรื่องการทรมานฯ เข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมและการเยียวยาที่เหมาะสมนั้น ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ได้แสดงให้เห็นถึง
ความล้มเหลวของกระบวนการยุตธิ รรมและการเยียวยาต่อกรณีการทรมานฯ
ไม่ว่าจะเป็นการน�ำผู้กระท�ำผิดมาลงโทษ การเยียวยาทางการสูญเสียโอกาส
ในการประกอบอาชีพ ที่เหมาะสม และการเยียวยาทางด้านจิตใจที่ยังไม่มี
ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์
9. แนวทางในการป้องกันการทรมานฯ

1.1 กฎหมาย
(1) การยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายทีเ่ อือ้ ให้เกิดการกระท�ำทรมานฯ
เช่น กฎอัยการศึก พระราชบัญญัตกิ ารบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน
(2) การก�ำหนดกฎหมายทีส่ อดคล้องกับอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมาน
และการประติบตั หิ รือการลงโทษอืน่ ทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือ
ย�่ำยีศักดิ์ศรี ที่ได้ก�ำหนดให้รัฐภาคีแต่ละรัฐประกันว่าการกระท�ำ
ทรมานทั้งปวงเป็นความผิดตามกฎหมายอาญากฎหมายอาญา
ในประเทศ
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(3) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการป้องกัน
การกระท�ำทรมานฯ เช่น กฎระเบียบที่ห้ามผู้ถูกควบคุมตัวพบ
ญาติและทนายความ กฎหมายหรือกฎระเบียบทีต่ อ้ งส่งคดีทรมาน
ให้ ปปช. หรือ ปปท. ไต่สวน
1.2 ในทางปฏิบัติ
(1) เจ้าหน้าที่ในทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตัว ดูแล ผู้ที่ถูก
กล่าวหาควรมีความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอนุสญั ญา
ต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรม
(2) ควรมีการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใสในกระบวนการ สถานที่
ที่ถูกกล่าวหาว่ามีการกระท�ำทรมานฯ โดยองค์กร หน่วยงานที่ได้
รับการยอมรับเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ
(3) ควรมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการให้เยี่ยมหรือพบปะญาติของผู้ที่ถูก
ควบคุมตัวในสถานที่ต่างๆ เช่นควรยกเลิกการมีเจ้าหน้าที่มายืน
เฝ้าประจ�ำโต๊ะที่เป็นที่พบปะของญาติและผู้ที่ถูกควบคุมตัว
(4) เมือ่ มีการร้องเรียนเรือ่ งการทรมานฯควรมีการให้หน่วยงาน องค์กร
ที่ ไ ด้ รับการยอมรับจากทุก ฝ่ายเข้า ไปตรวจสอบ ตรวจเยี่ ย ม
สถานที่ควบคุมตัว และ รับประกันว่าเหยื่อจะไม่ถูกกระท�ำซ�้ำ
(5) ส่ ง เสริ ม งานนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละนิ ติ เ วชศาสตร์ ที่ เ ป็ น อิ ส ระ
ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่าย
ในกรณีการตรวจร่างกาย ศพ หรือวัตถุพยานเกีย่ วกับการทรมานฯ
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12 ปี การทำ�งาน
เรื่องการยุติการทรมาน และการปฏิบัติ
อย่างไร้มนุษยธรรมในปัตตานี
มกราคม 2559
พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ
ผู้อ�ำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม
12 ปีกลับมาวนอยู่ที่เดิมเหมือนไม่ได้ไปไหนเลย

12 ปีที่ผ่านมาจากเด็กก็กลายเป็นผู้ใหญ่ จากต้นไม้ต้นเล็กก็จะเป็นต้น
ไม้ต้นใหญ่ 12 ปีนับเป็นเวลายาวนานพอที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้แต่
การท�ำงานเรื่องยุติการทรมานและการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมในปัตตานี
พบว่ากลับมาวนอยู่ที่เดิมเหมือนไม่ได้ไปไหนเลยเมื่อมีเหตุการณ์การเสียชีวิต
ของนายอับดุลลายิบ ดอเลาะในระหว่างการควบคุมตัวทีค่ า่ ยอิงคยุทธบริหาร
จังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558
วันที่ได้รับทราบข่าวตอนเช้าวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ว่ามีผู้ต้องสงสัย
เสียชีวิตในค่ายอิงคยุทธบริหาร นับเป็นวันที่เศร้าอีกวันของการรับรู้เรื่องราว
ต่างๆ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เศร้าสร้อยไม่ต่างจากวันที่ทนาย
สมชาย นีละไพจิตรได้มาหายไปจากการเปิดเผยเรือ่ งการทรมานต่อผูต้ อ้ งสงสัย
คดีปล้นปืนเมื่อเดือนมกราคม 2547 สิบสองปีเต็มๆ ที่เรื่องราวความรุนแรง
ภายใต้เสียงแผ่วเบาของเหยือ่ ถูกกระตุกเตือนด้วยสภาพศพของนายอับดุลลายิบ
ที่ค่ายอิงคยุทธ และกระตุกต่อมการรับรู้เรื่องความไม่เป็นธรรมอีกครั้งใน
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ค�ำพิพากษาฎีกาของการหายตัวไปของทนายสมชาย ทุกคนทราบดีวา่ ทีท่ นาย
สมชายหายไปเพราะการเรียกร้องเรื่องการทรมานและการปฏิบัติอย่างโหด
ร้ายต่อลูกความทั้ง 5 คน เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
ส�ำหรับพวกเราคนท�ำงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาติดต่อกันสิบสองปี
เราได้พฒ
ั นาการท�ำงานเพือ่ ยุตกิ ารทรมานมาเป็นล�ำดับตัง้ แต่ไม่มใี ครกล้าพูด
กล้าเล่า จนเมือ่ ในปี 2549 มีอดีตนักศึกษา มอ.ปัตตานีทถี่ กู จับและถูกควบคุม
ตัวที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี ค่ายเดียวกับที่นายอับดุลลายิบ
เสียชีวิตเมื่อเดือนธันวาคม 2558 อดีตนักศึกษาคนนั้นเป็นนักศึกษากฎหมาย
ที่เป็นศิษย์ของทนายความในพื้นที่ นับเป็นกรณีแรกที่เราได้รับรู้โดยญาติ
ได้นำ� เรือ่ งทีเ่ ขาถูกท�ำร้ายร่างกายในค่ายทหารมาร้องเรียน ต่อนายวสันต์ พานิช
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในขณะนั้น จนน�ำไปสู่การขอเข้าเยี่ยมเป็น
การส่วนตัวพร้อมแพทย์อิสระ
กรณีที่ผู้เสียหายจากการทรมานเสียชีวิต

บันทึกเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกรณีส�ำคัญในจังหวัดชายแดนใต้
เท่าทีม่ ลู นิธผิ สานวัฒนธรรมได้เข้าไปมีสว่ นร่วมในการช่วยเหลือคดีรว่ มกับศูนย์
ทนายความมุสลิม หลักฐานของการทรมานเกิดขึ้นและปรากฎมากที่สุดเมื่อ
ผู้เสียหายจากการทรมานเสียชีวิตในระหว่างการควบคุมตัว เราได้เรียนรู้การ
ปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บังคับกฎหมายพิเศษ จากคดีความทั้งการไต่สวน
การตายและการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย หลักฐานต่างๆ ที่ปรากฎในชั้นศาล
เป็นข้อมูลทีใ่ ช้ในการพิจารณาคดี คดีเหล่านีไ้ ด้แก่ เหตุการณ์การเสียชีวติ ของ
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�ำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และต่อมาก็มีรายงานการแขวนคอตาย
เสียชีวิต นายสุไลมาน แนซา เสียชีวิตในที่ศูนย์เสริมสร้างความสมานฉันท์
(ศสฉ.) ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2553
กรณีพลทหารวิเชียร เผือกสม เสียชีวิต 5 มิถุนายน 2554 เสียชีวิตที่
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ถูกส่งตัวมารักษาจากค่ายปิเหล็ง จังหวัดนราธิวาส
รวมทั้งกรณีนายอับดุลอาซิส สาและเสียชีวิต 15 ตุลาคม 2556 ภายหลัง
การถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยความมัน่ คงโดยมีรอ่ งรอยการถูกท�ำร้ายร่างกาย
ในพื้นที่บ้านน�้ำด�ำ จ.ปัตตานี รายละเอียดในคดีมีมากพอที่จะเชื่อได้ว่ามี
การทรมานและปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมเกิดขึ้นระหว่างการจับกุม ควบคุม
ตัว การซักถามและการสอบสวนของเจ้าหน้าที่
รวมทั้งกรณีนายอับดุลลายิ ดอเลาะ เสียชีวิต 4 ธันวาคม 2558
ศูนย์เสริมสร้างความสมานฉันท์ (ศสฉ.) ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี
ที่ยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนสาเหตุการตายและรอขั้นตอนการพิจารณา
คดีในชั้นศาลเป็นคดีไต่สวนการตาย
กรณีผู้เสียหายจากการทรมานไม่เสียชีวิต

กรณีที่ผู้เสียหายจากการทรมานไม่เสียชีวิต การท�ำงานยิ่งมีความ
ยากล�ำบากในการหาพยานหลักฐาน แต่ตั้งแต่ปี 2554 โดยการสนับสนุน
ของกองทุนเพือ่ ช่วยเหลือผูเ้ สียหายจากการทรมานขององค์การสหประชาชาติ
(UN Voluntary Fund for Torture victims) มูลนิธิผสานวัฒนธรรม กลุ่ม
ด้วยใจ และเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปัตตานี ได้ท�ำงานร่วมกันในภาระกิจ
ทีส่ ำ� คัญคือการจดบันทึกการสัมภาษณ์ผเู้ สียหายจากการทรมานในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ชายแดนภาคใต้อย่างเป็นระบบมากขึน้ เราได้รบั ฟังเรือ่ งราวผ่านการเล่าเรือ่ ง
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ของผูเ้ สียหายจากการทรมานทัง้ สิน้ 146 ราย ทัง้ หมดเป็นชายชาวมลายูมสุ ลิม
มีภูมิล�ำเนาในจังหวัดชายแดนใต้
จุดตั้งต้นของการจดบันทึกอย่างละเอียดจากการสัมภาษณ์ผู้เสียหาย
จากการทรมานโดยตรงก็เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน
ในวาระที่ที่ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีจะพิจารณารายงานสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายน 2557
การเก็ บ ข้ อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ์ โ ดยใช้ แ บบฟอร์ ม ที่ มี ม าตรฐาน
ผู้สัมภาษณ์ได้รับการอบรมและท�ำความเข้าใจกับแบบฟอร์ม 34 หน้า มีการ
จัดอบรมท�ำความเข้าใจในเรือ่ งกฎหมายและความเข้าใจเรือ่ งการทรมานและ
ปฏิบตั อิ ย่างไร้มนุษยธรรม รวมทัง้ ความรูเ้ รือ่ งนิตวิ ทิ ยาศาสตร์และสุขภาพจิต
ของผูเ้ สียหายจากการทรมานตามล�ำดับเพือ่ เพิม่ พูนทักษะของผูท้ ำ� การสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ใช้ภาษามลายูเป็นภาษาหลักในการสัมภาษณ์
รับฟัง ส่วนการจดบันทึกเนื่องจากจะต้องมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษดังนั้น
จึงท�ำการจดบันทึกเป็นภาษาไทย ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ประโยชน์ในการใช้เพือ่ การด�ำเนิน
คดี การร้องเรียนตามกลไกทางกฎหมายของไทย รวมทั้งการส่งต่อเพื่อให้มี
การเยียวยาบ�ำบัดรักษาผูเ้ สียหายจากการทรมานทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ
อาสาสมัครจากกลุม่ ด้วยใจและองค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี
เป็นก�ำลังส�ำคัญในการเข้าถึงผู้เสียหายผ่านการท�ำงานทางสังคมในด้านอื่นๆ
และการสร้างความเชือ่ มัน่ เพือ่ ให้ผเู้ สียหายกล้าทีจ่ ะพูดและเล่าเรือ่ งราวทีโ่ หด
ร้ายทั้งในขั้นตอนการจับกุม การควบคุมตัว การถูกซักถาม สอบสวน การถูก
ท�ำร้ายร่างกาย การถูกปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมในหลายๆ รูปแบบ รวมทั้ง
การถูกคุมขังในกรณีถูกด�ำเนินคดี ซึ่งหลายกรณีกว่าที่ผู้เสียหายจะกล้าที่จะ
เล่าและระบายความรู้สึกเหล่านั้นออกมาเป็นภาษาพูดต่อหน้าบุคคลอื่นนั้น
อาจใช้เวลานานเป็นปี เชื่อว่ามีผู้เสียหายจากการทรมานอีกหลายรายที่อาจ
96

จะยังไม่เคยเล่าหรือบอกเรือ่ งราวทัง้ หมดหรือเพียงแค่บางส่วนแม้แต่ตอ่ สมาชิก
ในครอบครัวตนเอง แต่เรื่องราวความเลวร้ายทั้งหมดกลับวนเวียนอยู่ใน
ความคิด จิตใต้ส�ำนึก และในฝันร้ายๆ ของพวกเขาตลอดเวลา
บทเรี ย นเรื่ อ งการช่ ว ยเหลื อ ผู ้ เ สี ย หายจากการทรมานใน
ประเทศไทยและในจังหวัดชายแดนใต้

อุปสรรค์ในการให้ความช่วยเหลือยังคงมีอยู่มากมายหลายประการ
โดยสรุปบทเรียนเรื่องการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการทรมานในประเทศไทย
และในจังหวัดชายแดนใต้ อุปสรรค์สำ� คัญทางกฎหมายคือการทรมาน ยังไม่เป็น
ความผิดทางอาญาในกฎหมายไทย ขัน้ ตอนการร้องเรียนของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
จากการทรมานในประเทศไทยยังมีข้อจ�ำกัดอยู่มาก ทั้งเรื่องความปลอดภัย
ของผู้ร้อง กลไกในการตรวจสอบ และการด�ำเนินคดี การน�ำคนผิดมาลงโทษ
การสอบสวนและฟ้องร้องคดีทางอาญาโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
ปปช. ปปท. ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กองทัพฯ ปรากฎว่ายังมีอุปสรรค
ในการท�ำให้ความจริงปรากฎในกรณีรอ้ งเรียนเรือ่ งการทรมาน เมือ่ กลไกกฎหมาย
และกลไกการร้องเรียนในปัจจุบนั ของสิทธิทจี่ ะได้รบั การเยียวยาภายใต้กลไก
ที่มีอยู่จึงมีจ�ำกัด การเยียวยาที่มีประสิทธิภาพมีด้วยกันห้ารูปแบบจึงยังไม่มี
ประสิทธิภาพ การเยียวยาที่ได้ผลนั้นได้แก่ การท�ำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
การชดใช้สนิ ไหมทดแทน การบ�ำบัดฟืน้ ฟูสภาพ การท�ำให้พอใจ และหลักประกัน
ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีก
ไม่มีกฎหมายแล้วยังขาดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ประเทศไทยยังขาดความเข้าใจเรื่องผลกระทบจากการทรมานในหมู่
บุคคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นอย่างมาก แพทย์ทปี่ ฎิบตั หิ น้าที่
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ปกติในสถานพยาบาลมักไม่ให้ความส�ำคัญกับการตรวจร่างกายและการตรวจ
รักษาอย่างละเอียด หรือไม่มีโอกาสในเข้าถึงผู้เสียหายในระยะเวลาแรกๆ
หรือกลัวหรือเกรงว่าจะต้องมีบทบาทในชั้นศาลหรือขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ความมั่นคง ทั้งๆ ที่อยากจะปฏิบัติหน้าที่บุคคลกรทางการแพทย์อย่างเป็น
กลางและมีจรรยาบรรณ
ประเทศไทยยังไม่มีความรู้และการท�ำงานที่เป็นลักษณะเป็นองค์รวม
และครอบคลุมการดูแลด้านการรักษาและจิตใจ รวมทั้งบริการทางกฎหมาย
และสังคม การบ�ำบัดฟืน้ ฟูสมรรถนะหรือการฝึกทักษะใหม่ๆ เพือ่ ให้ผเู้ สียหาย
จากการทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดร้ายสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพการณ์
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปได้ เนือ่ งจากประเทศไทยยังไม่มกี ารยอมรับว่ามีการทรมาน
เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างเป็นทางการจึงไม่มีแผนงานการสนับสนุนให้เกิดให้
มีการสร้างให้เกิดสมรรถนะทางกาย ใจ สังคม และอาชีพ และการกลับเข้าไป
มีสว่ นร่วมและเป็นส่วนหนึง่ ของสังคม แม้ตามหลักการคณะกรรมการต่อต้าน
การทรมานจะย�้ำว่า พันธกรณีของรัฐภาคีที่จะต้องจัดให้มีช่องทางเพื่อ “การ
บ�ำบัดฟืน้ ฟูสภาพอย่างสมบูรณ์ทสี่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้” หมายถึงความจ�ำเป็น
ที่จะต้องบ�ำบัดฟื้นฟูและชดเชยต่ออันตรายที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหาย
ประเทศไทยควรก�ำหนดให้มมี าตรการและโครงการอย่างเป็นรูปธรรม
เพือ่ การบ�ำบัดฟืน้ ฟูสภาพของผูเ้ สียหายจากการทรมานหรือการปฏิบตั ทิ โี่ หดร้าย
ผูเ้ สียหายจากการทรมานไม่สามารถเข้าถึงโครงการบ�ำบัดฟืน้ ฟูสภาพโดยเร็ว
อีกทั้งหน่วยงานทางการแพทย์อาจไม่มีบริการล่ามแปลภาษา ในการรักษา
หรือตรวจรักษาอันเกี่ยวกับการทรมาน การบริการขององค์กรพัฒนาเอกชน
เป็นไปเพียงตามก�ำลังและศักยภาพ เช่นในกรณีจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งรัฐยัง
ไม่ให้การสนับสนุน แม้ว่าจะยังไม่มีคุกคามต่อหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ
เหล่านี้
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การป้องกันมิให้มีการทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม
และการเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ที่ถูกทรมานถือได้ว่าล้มเหลวเมื่อพบ
ว่าการทรมานยังคงเกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เพียงแต่ไม่ได้ปรากฏในข่าวตามช่อง
ทางต่างๆ ทั้งข่าวกระแสหลัก และข่าวกระแสรอง อีกทั้งยังไม่ปรากฏการน�ำ
ผู้กระท�ำผิดมาลงโทษได้ จึงท�ำให้ผู้กระท�ำผิดไม่เกรงกลัวใดๆ ดังนั้นจึงควรมี
การรณรงค์ และ สื่อสารเรื่องปัญหาและผลกระทบจากการกระท�ำทรมาน
และควรสร้างแนวคิดเรือ่ งการทรมานเป็นเรือ่ งต้องห้ามทัง้ ในระดับสังคมและ
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
ในปัจจุบันองค์กรพัฒนาเอกชนได้ริเริ่มที่จะดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการทรมานอย่างเป็นระบบมากขึ้น ทั้งนี้ เราได้ศึกษาถึงกลไกในการดูแล
ช่วยเหลือ เหยื่อจากการท�ำงานขององค์กร H2H หรือ The Human to
Humane Transcultural Centre for Torture Victims (H2H) แบบองค์รวม
ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ การรับเรื่องร้องเรียน/การไปเยี่ยมเพื่อเก็บข้อมูล และ
ข้อเท็จจริงต่างๆ/การประชุมทีมเพื่อก�ำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
อย่างเหมาะสม/การเยียวยาฟื้นฟูตามความต้องการของเหยื่อซึ่งมีหลาย
ประเภทดังนี้ทางด้านร่างกาย/ทางด้านจิตใจ/ทางกฎหมาย/ทางสังคม/
การติดตามประเมินผล
พันธกรณีระหว่างประเทศเรื่องการต่อต้านการทรมาน

ประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติและประเทศไทย
ก็ได้สมัครใจลงนามในอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานและการประติบตั หิ รือการ
ลงโทษอืน่ ทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือทีย่ ำ�่ ยีศกั ดิศ์ รี (Convention against
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment-CAT) มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550 การลงนาม
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และให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาส�ำคัญฉบับนี้เกิดขึ้นขณะที่รัฐบาลเป็นรัฐบาล
ทหารภายหลังการรัฐประหารเมื่อปี 2549
ตั้งแต่ประเทศไทยเป็นสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยการทรมานฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต่อพันธกรณีได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะให้
ประเทศไทยยุตกิ ารทรมานทัง้ ทางกฎหมายและในทางปฏิบตั เิ กิดขึน้ มากมาย
ไม่ว่าจะเป็นการร่างกฎหมายแก้ไขกฎหมายอาญาเพื่อให้มีข้อหาการทรมาน
การจัดการอบรมอนุสัญญาฉบับนี้อย่างกว้างขวางในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงและในบริบททั่วประเทศโดยทั้งทางกระทรวงต่างประเทศ
กระทรวงยุติธรรมหรือแม้แต่ทางฝ่ายกองก�ำลัง ทางกรมทหารพระธรรมนูญ
รวมทั้งของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ได้จัดตั้งให้มีอนุกรรมการ
ต่อต้านการทรมานตั้งแต่ปี 2549 หนึ่งปีก่อนที่จะมีการลงนามในอนุสัญญาฯ
และได้ท�ำงานต่อเนื่องเรื่องการรับเรื่องร้องเรียนรวมทั้งตรวจสอบ และมี
ข้อเสนอแนะในประเด็นเรื่องการห้ามและยุติการควบคุมตัวที่จะส่งผลให้มี
ความเสีย่ งต่อการทรมาน การเน้นย�ำ้ เรือ่ งการปฏิบตั ติ ามหลักการสิทธิมนุษยชน
ตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญของไทยแม้จะมีการใช้กฎหมายพิเศษหลายฉบับ
พร้อมๆ กันในการปฏิบัติการปราบปรามการก่อความไม่สงบพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้ รวมทั้งการตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวพื้นที่เสี่ยงเป็นระยะๆ
เพือ่ ให้แน่ใจว่าการตรวจเยีย่ มสถานทีท่ จี่ ำ� กัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลโดยบุคคล
ภายนอก จะเป็นแนวทางในการป้องกันการทรมานและการปฏิบัติอย่าง
ไร้มนุษยธรรม ซึ่งต่อมาก็พัฒนาเป็นแนวทางที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติยนิ ดีทจี่ ะเป็นคณะกรรมการตรวจเยีย่ มสถานทีค่ วบคุมตัว (National
Preventive Mechanism) หาประเทศไทยได้ลงนามในพิธีสารเลือกรับ
ว่าด้วยการตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัว หรือที่เรียกกันว่า OPCAT
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เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี คณะ
รัฐมนตรีได้รับทราบรายงานของส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ที่
เสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรือ่ งสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม กรณีค�ำร้องที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการกระท�ำทรมานและการปฏิบัติ
หรือการลงโทษอื่นที่ไร้มนุษยธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง กสม.
ได้รับการร้องเรียนที่ขอให้ตรวจสอบกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซ้อมทรมาน ปฏิบัติหรือใช้วิธีการ
ลงโทษอืน่ ทีไ่ ร้มนุษยธรรม ซึง่ กสม.เคยพิจารณาค�ำร้องจากประชาชนในพืน้ ที่
จ�ำนวน 33 ค�ำร้อง โดยกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยความมัน่ คงในพืน้ ทีฯ่ กระท�ำ
ทรมาน ปฏิบัติหรือใช้วิธีลงโทษอย่างโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมต่อผู้ที่อยู่ใน
ระหว่างควบคุมตัวเพื่อมุ่งประสงค์ทีจะให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือค�ำรับสารภาพ
จากบุคคลนั้น
กสม. จึงเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาต่อรัฐบาลและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องโดยในด้านกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รัฐ ต้องสร้างระบบ
และว่างมาตรการในการป้องกันการทรทานทุกขัน้ ตอน มีการท�ำทะเบียนการ
ตรวจบันทึกการตรวจร่างกายโดยแพทย์ สร้างระบบให้โปร่งใสและตรวจสอบ
ซึง่ กันและกันได้ รวมทัง้ ก�ำหนดหน่วยงานทีค่ มุ ขังให้แยกต่างหากจากหน่วยงาน
ทีท่ ำ� การจับกุม สอบสวนหรือซักถามต้องเป็นคนละหน่วยงาน และต้องก�ำหนด
ระยะเวลาการควบคุมตัวของแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน
นอกจากนี้ กสม. ยังเสนอให้จัดให้มีคณะท�ำงานอิสระให้ท�ำหน้าที่
ในการตรวจเยี่ ยมสถานที่และผู้ถูก ควบคุมตัวเป็ นประจ� ำ ต้ อ งปรั บปรุ ง
กระบวนการซักถามผูต้ อ้ งสงสัยของเจ้าหน้าทีท่ งั้ ในเชิงด้านการข่าว การแสวงหา
ข้อมูล หรือการปรับทัศนคติโดยจะต้องกระท�ำโดยไม่สร้างเงื่อนไขที่ไม่เป็น
ธรรมและไม่ใช้วธิ กี ารทีร่ นุ แรง และต้องดูแลผูต้ อ้ งสงสัยในระหว่างการควบคุม
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ของเจ้าหน้าที่เมื่อมีการเชิญตัวผู้ต้องสงสัยมาซักถามและการควบคุมตัว
โดยก�ำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้การซักถามผู้ต้องสงสัยเป็นไปตามหลักการ
สืบสวน สอบสวนให้สอดคล้องกับหลักสิทธิในกระบวนการุติธรรม และเมื่อ
ผูต้ อ้ งสงสัยตามหมายเรียกพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉินซึง่ ทางราชการแจ้งว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผูบ้ ริสทุ ธิแ์ ล้วส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ ต้องลบชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากระบบฐานข้อมูลทางระเบียนว่า
เป็นบุคคลถูกออกหมายเรียกที่ยังปรากฏอยู่ตามด่านตรวจต่างๆ ในพื้นที่ฯ
ส่วนข้อเสนอด้านกระบวนการยุตธิ รรม กสม.ระบุวา่ เมือ่ ได้รบั เรือ่ งร้อง
เรียนต้องด�ำเนินการสอบสวนข้อร้องเรียนโดยพลัน โดยเทีย่ งธรรมและโปร่งใส
และต้องก�ำหนดมาตรการในการคุ้มครองพยานปกป้องเหยื่อหรือญาติที่
ร้องเรียนให้พน้ จากการถูกข่มขูโ่ ดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั รวมทัง้ ควรมีการประกันสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานของผูถ้ กู จับ กัก หรือควบคุมตัวทีไ่ ม่ตำ�่ กว่าตรฐานสิทธิของผูต้ อ้ งหา
ในคดีอาญาและมาตรฐานระหว่างประเทศ และให้กองอ�ำนวยการรักษาความ
มั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เสนอต่อส�ำนักงานศาลยุติธรรมให้น�ำตัวผู้ต้อง
สงสัยตามหมายแห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉินฯ
มารายงานตัวต่อศาลทุกครั้งที่มีการขอขยายระยะเวลาการควบคุมตัวและโด
ยมติครม. นอกจากมีมติรับทราบแล้วยังได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุตธิ รรม กระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ศูนย์อำ� นวย
การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กอ.รมน. รับข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณา
ว่าสมควรจะด�ำเนินการได้หรือไม่ประการใดก่อน โดยให้กระทรวงกลาโหม
เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมผลการด�ำเนินการแล้วแจ้งต่อส�ำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้ทราบต่อไป
ข้อมูลจาก http://breakingnews.nationtv.tv/home/read.php?newsid=761995
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ความมุ่งมั่นของบุคคลกรระดับนโยบายต่อพันธกรณีที่ส�ำคัญของ
ประเทศไทยต่ออนุสัญญาต่อต้านการทรมานก็คือการที่กระทรวงยุติธรรม
ได้ริเริ่มให้มีการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและ
การบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... ที่มีการน�ำหลักการด้านสิทธิมนุษยชน
สากลตามพันธกรณีที่ประเทศไทยพึงน�ำมาแก้ไขกฎหมายในประเทศให้
สอดคล้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบัญญัติให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่
ร้ายแรงทั้งสองประการคือการทรมานและการบังคับให้สูญหายเป็นความผิด
ทางอาญาและมีบทลงโทษทีเ่ หมาะสมกับความร้ายแรงของการกระท�ำความผิด
อย่างไรก็ดยี งั มีประเด็นทางกฎหมายและทางปฏิบตั ทิ ตี่ วั แทนผูเ้ สียหายทัง้ กรณี
ทรมานและการบังคับให้สญ
ู หาย และองค์กรสิทธิมนุษยชนทีท่ ำ� งานใกล้ขดิ กับ
ประเด็นนีย้ งั มีขอ้ ห่วงกังวลและข้อเสนอแนะต่อกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
เพื่อเป็นข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การทรมานและการบังคับบุคคลให้สญ
ู หาย พ.ศ. .... ให้สมบูรณ์และสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
พัฒนาการทีด่ ใี นทางนโยบายกลับสวนทางกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ชายแดนใต้ มีเรือ่ งร้องเรียนกว่า 100 กรณีสง่ ถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติให้ตรวจสอบว่ามีการทรมานเกิดขึ้นหรือไม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ใต้ตงั้ แต่ปี 2552-2557 ส�ำหรับศูนย์ทนายความมุสลิมทีม่ ศี นู ย์รบั เรือ่ งร้องเรียน
ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ก็รับเรื่องร้องเรียนกว่า 300 กรณี บางส่วนก็ได้จัดส่ง
ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อขอให้ตรวจสอบ
สถานการณ์การทรมานหลังรัฐประหารปี 2557

หลังเหตุการณ์รฐั ประหารปี 2557 เพียงสามวันคณะกรรมการต่อต้าน
การทรมาน ที่มีการประชุมทบทวนรายงานด้านการทรมานของประเทศไทย
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หลังจากได้รับบันทึกการสัมภาษณ์ผู้เสียหายจ�ำนวน 92 รายรวมได้จนถึงปี
พ.ศ. 2556 ทั้งได้สอบถามข้อเท็จจริงจากทั้งภาคประชาสังคม ตัวแทน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐ
จากประเทศไทยก็ได้สรุปสถานการณ์ว่ามีความเป็นห่วงสถานการณ์เรื่อง
การทรมานและการปฏิ บั ติ อ ย่ า งไร้ ม นุ ษ ยธรรมหลายประการในบริ บ ท
ทั่วประเทศ ส�ำหรับในจังหวัดชายแดนใต้ ได้ระบุว่า
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้ ย่อหน้า 11 คณะกรรมการมีความ
ห่วงใยที่ข้อกล่าวหาจ�ำนวนมากว่ามีการกระท�ำทรมานและการปฏิบัติที่
โหดร้ายในพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนภาคใต้
และตัง้ ข้อสังเกตว่ามีการคงสถานการณ์ฉกุ เฉินเป็นเวลานาน และมีขอ้ จ�ำกัด
การใช้สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน รัฐภาคีควรด�ำเนินการให้แน่ใจว่า สิทธิที่
บุคคลจะไม่ได้รบั การกระท�ำทรมานเป็นสิทธิสมั บูรณ์และไม่สามารถท�ำการ
ยกเว้นได้ และรัฐพึงด�ำเนินการให้แน่ใจว่า จะด�ำเนินการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเข้มงวดให้สอดคล้องกับอนุสัญญา ข้อ 2 วรรค 2 ซึ่งก�ำหนดว่า ไม่มี
พฤติการณ์พเิ ศษใด ไม่วา่ จะเป็นภาวะสงคราม การขาดเสถียรภาพทางการ
เมืองภายในประเทศ หรือสภาวะฉุกเฉินสาธารณะอื่นใดที่ยกขึ้นมาเป็นข้อ
อ้างทีม่ เี หตุผลส�ำหรับการทรมานได้นอกจากนีร้ ฐั ควรประเมินความจ�ำเป็น
ในการมีกฎหมายพิเศษที่มีอยู่ โดยตระหนักว่า เงื่อนไขในการประกาศ
สถานการณ์ฉกุ เฉินและการตรากฎหมายฉุกเฉินควรเป็นไปด้วยความอย่าง
เคร่งครัดและตีความอย่างแคบและควรจะจ�ำกัดไว้สำ� หรับสถานการณ์กรณี
พิเศษเท่านั้น
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กฎหมายพิเศษ ย่อหน้า 12 ในขณะที่คณะผู้แทนของรัฐภาคีได้อ้าง
ถึงเหตุการณ์ระเบิดในภาคใต้ 2,889 เหตุการณ์ และจ�ำนวนการบาดเจ็บ
ล้มตายของพลเรือนและบุคลากรทหาร คณะกรรมการยังมีความกังวลอย่าง
มาก เกี่ยวกับการจ�ำนวนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการใช้การทรมานและ
การปฏิบตั ทิ โี่ หดร้ายเป็นปกติวสิ ยั ทีเ่ กิดขึน้ อย่างมาก ต่อเนือ่ ง และสม�ำ่ เสมอ
โดยเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าทีท่ หารในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ค�ำสารภาพ สถานการณ์เช่นนีถ้ กู ท�ำให้เลวร้ายขึน้ จาก
การใช้กฎหมายพิเศษสามฉบับ คือ พระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก พ.ศ. 2457
พระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548 และ
พระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ซึ่งให้
อ�ำนาจฉุกเฉินในวงกว้างแก่ทหารและกองก�ำลังรักษาความมัน่ คง นอกการ
ควบคุมภายใต้กระบวนการยุตธิ รรม อีกทัง้ ยังเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศ
ของการลอยนวลพ้นผิดต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง คณะ
กรรมการมีความกังวลอย่างยิ่ง ดังนี้ (ข้อ2, 4, 12, 13 และ ข้อ 15)
(ก) กฎหมายพิเศษให้อำ� นาจบริหารขยายการควบคุมตัวด้วยอ�ำนาจ
ฝ่ายบริหารโดยปราศจากการควบคุมจากฝ่ายตุลาการอย่างเพียงพอ
ก่อให้เกิดการลดทอนการป้องกันขั้นพื้นฐานส�ำหรับผู้ถูกท�ำให้เสียไปซึ่ง
เสรีภาพตาม กฎอัยการศึกมาตรา 15 และ พระราชก�ำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน มาตรา 12 ซึง่ ผูต้ อ้ งสงสัยสามารถ ถูกควบคุม
ตัวได้นานถึง 37 วัน โดยไม่มหี มาย หรือก�ำกับดูแลจากกระบวนการยุตธิ รรม
ก่อนที่จะถูกน�ำตัวไปที่ศาล นอกจากนี้ไม่ระบุว่าต้องน�ำตัวผู้คุมขังถูกมา
ปรากฏตัวต่อศาลในการควบคุมตัวขั้นตอนใดๆ และมักไม่มีการเปิดเผย
ที่ตั้งของสถานที่ควบคุมตัวเสมอไป
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(ข) มีการกล่าวอ้างว่า มักไม่มีการเคารพสิ่งป้องกันการทรมานที่มี
ไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถูกคุมขัง
มักจะได้รับการปฏิเสธสิทธิที่จะติดต่อสมาชิกครอบครัวและให้สมาชิกใน
ครอบครัวเยี่ยมทันทีที่สูญเสียเสรีภาพ และขาดการคุ้มครองสิทธิที่จ�ำเป็น
บางอย่าง เช่น สิทธิที่จะติดต่อทนายความและได้รับการตรวจร่างกายโดย
แพทย์ทเี่ ป็นอิสระทันทีทสี่ ญ
ู เสียเสรีภาพ ซึง่ ไม่ปรากฏในกฎหมาย หรือไม่มี
การน�ำหลักการนี้ไปปฏิบัติ
(ค) กฎหมายพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กฎอัยการศึก มาตรา 7 และ
พระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน มาตรา 17 จ�ำกัด
ความรับผิดของเจ้าหน้าทีผ่ บู้ งั คับใช้สถานการณ์ฉกุ เฉิน โดยให้ความคุม้ ครอง
มิให้เจ้าหน้าที่ถูกฟ้องร้องในกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง
รวมทัง้ การกระท�ำทรมาน ซึง่ เป็นการละเมิดบทบัญญัตขิ องอนุสญ
ั ญา คณะ
กรรมการมีความกังวลกรณีผู้เสียชีวิตภายใต้การควบคุมตัว เช่น อิหม่าม
ยะผา กาเซ็ง และนายสุไลมาน แนซา ซึง่ แสดงให้เห็นอุปสรรคทีจ่ ะผูก้ ระท�ำ
ผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม รัฐควรตรวจสอบอย่างแข็งขัน โดยมิชักช้า
และพึงถือเป็นเรื่องเร่งด่วน ที่จะทบทวนกฎหมายฉุกเฉินและแนวปฏิบัติ
ที่มีอยู่ และพึงยกเลิกสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้อนุสัญญา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด�ำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า:
(ก) ผู้ถูกควบคุมตัวโดยไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาภายใต้กฎหมาย
การรักษาความมั่นคง จะได้ปรากฏตัวต่อหน้าศาล (ข) ผู้ถูกคุมขังภายใต้
การควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับสมาชิกครอบครัว
ทนายความและแพทย์ท่ีเป็นอิสระทันทีหลังสูญเสียเสรีภาพ ทั้งในทาง
กฎหมายและในทางปฏิบัติ และมีการตรวจสอบหลักประกันสิทธิโดย
เจ้าหน้าที่เหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ
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(ง) ไม่พึงมีผู้ใดถูกบังคับให้ปากค�ำปรักปร�ำตนเองหรือผู้อื่น หรือจะ
สารภาพผิด การสารภาพดังกล่าวต้องไม่ได้รบั การยอมรับเป็นหลักฐานในศาล
ยกเว้นกรณีทใี่ ช้ปรักปร�ำผูถ้ กู กล่าวว่ากระท�ำการถูกทรมานหรือกระท�ำการ
โหดร้าย เพือ่ เป็นหลักฐานว่า มีการสร้างค�ำสารภาพ หรือค�ำให้การนัน้ ขึน้ ”
รายงานสถานการณ์การทรมานปี 2557-2558 กับการเจรจา
ครั้งใหม่

นับเป็นเวลา 12 ปีเต็มทีป่ ระเทศไทยได้ใช้เวลากับการแก้ไขปัญหาความ
ไม่สงบในชายแดนภาคใต้มาด้วยน�ำ้ พักน�ำ้ แรงและชีวติ ของประชาชนในพืน้ ที่
และบุคคลากรหลายฝ่ายเพื่อน�ำความสุขสงบกลับคืนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ การเจรจาสันติภาพก�ำลังจะเกิดขึ้นใหม่โดยการน�ำของฝ่ายทหารที่มี
อ�ำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการบริหารจัดการประเทศในรอบใหม่นี้ เราอยาก
น�ำเสนอยุทธศาสตร์ใหม่ทพี่ ยายามเชือ่ มโยงว่าการทรมานและการปฏิบตั อิ ย่าง
ไร้มนุษยธรรมย�้ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยที่เกิดขึ้นมาตลอด 12 ปีนั้นเป็น
อุปสรรคส�ำคัญในการน�ำพาไปสูส่ นั ติภาพและต้องการให้ผรู้ บั ผิดชอบโดยตรง
ต่อเรื่องการเจรจาแก้ไขโดยเร่งด่วน
ในเดือนมกราคม 2559 นี้จะมีการน�ำเสนอรายงานฉบับหนึ่งจ�ำนวน
59 หน้า ชือ่ รายงานสถานการณ์การทรมานและการปฏิบตั อิ ย่างไร้มนุษยธรรม
จะส่งตรงถึงพลโท อักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขซึ่งได้รับมอบ
หมายโดยตรงจากนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทรโอชาให้รบั ผิดชอบเพือ่ ขอให้
ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ได้รวบรวมมาจากการสัมภาษณ์ผู้เสียหายจากการ
ทรมานจ�ำนวน 54 ราย พบว่าเป็นผูเ้ สียหายจากการทรมานระหว่างการควบคุม
ตัวของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในปีพ.ศ. 2558 จ�ำนวน 15 รายและในปี
2557 จ�ำนวน 17 ราย และเหตุการณ์ระหว่างปี 2547-2556 จ�ำนวน 22 ราย
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ผู ้ ร ้ อ งเรี ย นทั้ ง หมดเป็ น ชายชาวมลายู มุ ส ลิ ม นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลาม
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 19-38 ปี จ�ำนวน 49 คน ช่วงอายุ 39-48 ปี จ�ำนวน
5 คน จากผูเ้ สียหายรวม 54 คน การทรมานและการปฏิบตั อิ ย่างไร้มนุษยธรรม
เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และมีรายงานว่าเกิดขึ้นในสถานที่เดิม และ
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อมูลหรือค�ำรับสารภาพจากเหยือ่ โดยเจ้าหน้าที่
รัฐทัง้ ต�ำรวจและทหาร เหตุการณ์การทรมานและการปฏิบตั อิ ย่างไร้มนุษยธรรม
เกิดขึน้ ทัง้ ในขัน้ ตอนการจับกุม การเดินทางอยูใ่ นการควบคุมตัวบนยานพาหนะ
ระหว่างการควบคุมตัวในค่ายย่อยและในค่ายใหญ่ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์
ซักถาม การทรมานและการปฏิบตั อิ ย่างไร้มนุษยธรรมเกิดขึน้ อย่างเป็นระบบ
ในระหว่างการซักถามและการสอบสวน จากบันทึกที่ได้รับมีการกล่าวอ้างว่า
เป็นการกระท�ำของเจ้าหน้าทีท่ หาร 48 รายและเป็นการกระท�ำของเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจ 13 ราย ลักษณะการทรมานและการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมมี
รูปแบบทั้งการท�ำให้เกิดการเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสทางด้านร่างกายและ
จิตใจในรูปแบบต่างๆ จากบันทึกของผู้เสียหายจ�ำนวน 54 ราย อย่างเช่น
• การท�ำร้ายร่างกายด้วยการทุบตี เตะ ต่อย ตบหัว ถีบหลัง บริเวณ
ใบหน้า หน้าท้อง ล�ำตัว ฯลฯ
• การเอาน�้ำสาดหัวและตัว โดยการใช้น�้ำเย็น
• การบังคับให้ถอดเสื้อผ้า อยู่ในห้องแอร์
• การท�ำให้ส�ำลักน�้ำ หรือบีบคอ
• การบดหรือขยี้ตามร่างกาย และอวัยวะส�ำคัญบางจุด เช่น ศีรษะ
อวัยวะเพศ หน้าอก
• การท�ำให้จมน�้ำ จุ่มน�้ำ และการท�ำ Water Boarding
• การให้อยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิต�่ำหรือร้อน
• การใช้ไม้ หรืออุปกรณ์อื่นในการตี เฆี่ยน
• การท�ำให้วงิ่ ออกก�ำลังกายโดยเท้าเปล่า ตอนกลางวันจนได้รบั บาด
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เจ็บสาหัส
• การใช้ไฟฟ้าซ๊อต
• การบังคับให้ดื่มหรือกิน
• การท�ำให้บาดเจ็บที่เข่า
• การใช้เสียงดังรบกวน
• การท�ำให้ขาดอากาศหายใจ เช่นการบังคับจุม่ หัวในถังน�ำ้ การใช้ถงุ
ด�ำคลอบศีรษะ
• การล่วงละเมิดทางเพศ เช่นการดึงหรือบีบอวัยวะเพศ
• การเปลือยกาย
• การกระท�ำรุนแรงกับอวัยวะเพศ
• การใช้ไฟฟ้าช๊อตที่อวัยวะเพศ
• การบังคับให้ท�ำท่าต่างๆ เช่น บังคับให้ยืน ให้นั่งในท่าที่ไม่สะดวก
• การบังคับให้ท�ำท่าทางต่างๆ ขณะเปลือยกายเป็นเวลานาน เช่น
ให้ยืนขาเดียว ให้ลุกนั่งจนกว่าจะหมดแรง ให้ยืนก้มหัวลง
เรื่องร้องเรียนเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ และมีลักษณะคล้ายคลึงกับ
เรื่องร้องเรียนที่ได้จัดส่งให้คณะกรรมการต่อต้านการทรมานขององค์การ
สหประชาชาติจ�ำนวน 92 กรณีแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2557 การสืบค้นและ
การด�ำเนินการทางกฎหมายทีผ่ า่ นมามีขอ้ จ�ำกัดมากมายท�ำให้การด�ำเนินการ
ไม่สามารถระบุถึงผู้กระท�ำความผิดรายบุคคลได้ เป็นเหตุให้ไม่มีการด�ำเนิน
การทางอาญาต่อผู้กระท�ำความผิด เรื่องร้องเรียนในช่องทางปกติ เช่น คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก็ไม่น�ำพาไปสู่การสืบสวนสอบสวนที่เพียง
พอที่จะระบุตัวผู้กระท�ำความผิดได้ อีกทั้งไม่มีข้อมูลว่ามีการสอบสวนภายใน
ของทางหน่วยงานหรือไม่เพือ่ เป็นการค้นหาความจริงต่อข้อร้องเรียนทีเ่ กิดขึน้
ตลอดระยะเวลา 12 ปี ค�ำกล่าวที่ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดเลยถูกลงโทษทั้งทาง
วินัยและทางอาญาในข้อหาเรื่องการทรมานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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ยังคงเป็นค�ำกล่าวที่ไม่มีค�ำปฏิเสธ (เท่าที่ติดตามคงมีแต่กรณีอิหม่ามยะผา
กาเซ็งที่มีเจ้าหน้าที่จ�ำนวนหนึ่งถูกลงโทษทางวินัย) ยังคงมีแต่เพียงค�ำปฏิเสธ
ว่า “เรื่องร้องเรียนเหล่านี้ไม่เป็นจริงและไม่มีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเลย” จาก
ผู้บังคับบัญชาทั้งระดับสูงจนถึงระดับปฏิบัติ
การยื่นรายงานต่อหน่วยงานระดับสูงที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อขอให้มี
การตรวจสอบและค้นหาความจริงนั้นยังเป็นความหวังของคนท�ำงานกลุ่มนี้
ที่จะยุติการทรมานและขอให้การเสียชีวิตของนายอับดุลดายิบ ดอเลาะ
ในการควบคุมตัวในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีสุดท้าย ถ้าการยุติการ
ทรมานเป็นไปได้จริงทางปฏิบัติ มีค�ำสั่งห้ามโดยตรงต่อสาธารณะว่าไม่ใช่
นโยบาย และมีการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นธรรมและเอาผิดเอาโทษกับ
ผูก้ ระท�ำผิดทีเ่ ป็นเพียงเจ้าหน้าทีส่ ว่ นน้อย นัน้ เองเป็นจุดเริม่ ต้นของการเจรจา
สันติภาพทีแ่ ท้จริงระหว่างคูข่ ดั แย้งทีแ่ ท้จริงทัง้ ในห้องซักถามและบนโต๊ะเจรจา
สันติภาพที่เราอยากให้เกิดขึ้น
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มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
เพื่อความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนของประชาชน
ทุกกลุ่มในไทย
เกี่ยวกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรม

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาก�ำไร
ท�ำงานด้านความยุติธรรมและการคุ้มครอง ส่งเสริม และเฝ้าระวังด้านสิทธิ
มนุษยชนในไทย มูลนิธิผสานวัฒนธรรมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 และ
มีบทบาทปกป้องสิทธิของประชาชนทุกกลุ่ม โดยไม่แยกแยะด้วยเหตุผลด้าน
เชื้อชาติ สีผิว เพศ (เพศสภาพ) ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมืองหรืออื่น
ใด ความเป็นมาด้านชาติก�ำเนิดหรือสังคม ทรัพย์สิน การเกิดหรือสถานภาพ
อื่นใด มูลนิธิผสานวัฒนธรรมมีหลักปรัชญาและกิจกรรมในการส่งเสริมหลัก
สิทธิมนุษยชนเพื่อให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างยั่งยืนตลอด
ทั่วสังคม ตั้งแต่บนสู่ล่าง และล่างสู่บน ให้ความส�ำคัญเป็นการเฉพาะกับกลุ่ม
ชายขอบ เช่น ชนกลุม่ น้อยด้านชาติพนั ธุ์ คนไร้รฐั คนงานข้ามชาติ และผูเ้ สียหาย
จากความขัดแย้งในไทย
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มูลนิธผิ สานวัฒนธรรมปฏิบตั งิ านตามหลักการทีเ่ น้นความเข้าใจระหว่าง
วัฒนธรรมและด้านสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ การสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
วิสัยทัศน์

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมมีภาพฝันว่าประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม และได้รับการคุ้มครองสิทธิและอยู่ร่วม
ในสังคมประชาธิปไตยทีม่ คี วามเป็นธรรมและมีพนื้ ฐานความเข้าใจทีป่ ระสาน
กันระหว่างวัฒนธรรมกับสิทธิมนุษยชน
พันธกิจ

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมมีพันธกิจในการก�ำจัดการเลือกปฏิบัติในระบบ
ยุติธรรมไทย และประกันให้ประชาชนทุกกลุ่มในไทยเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเท่าเทียม เราต้องการบรรลุพันธกิจเหล่านี้ด้วยการส่งเสริม
คุ้มครองและเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และหลัก
นิตธิ รรม ความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมและด้านสิทธิมนุษยชน การสร้างความ
เข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมเป็นหัวใจในการท�ำงานของเรา
ประเด็นการทำ�งาน

แม้ว่าตามหลักการประชาชนทั่วประเทศไทยควรได้รับการปฏิบัติและ
คุ้มครองอย่างเท่าเทียม แต่ในความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มชายขอบซึ่งถือว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชาติพันธุ์หลัก ทั้งนี้เพราะ
ความแตกต่างของพวกเขาในด้านสถานภาพทางกฎหมาย ศาสนา วัฒนธรรม
และ/หรืออัตลักษณ์ เป็นเหตุให้พวกเขามักต้องเผชิญการเลือกปฏิบัติ และ
ประสบปัญหาในการใช้สทิ ธิของตน ประชาชนจึงมีเสรีภาพจ�ำกัด และมักเกิด
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เหตุการณ์ที่ควบคุมจ�ำกัดสิทธิมนุษยชนหรือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ
เป็นเหตุให้เกิดความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ชายขอบ บุคคลและหน่วย
งานต่างๆ พยายามท�ำงานเพือ่ แก้ไขสถานการณ์นี้ และมูลนิธผิ สานวัฒนธรรม
มีเป้าหมายสนับสนุนการด�ำเนินงานเช่นนัน้ โดยเน้นการส่งเสริม คุม้ ครองและ
เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และหลักนิติธรรม
คุณค่า

ความเข้าใจข้ามวัฒนธรรม
ความอดกลั้นและความเคารพต่อกันเป็นพื้นฐานของสังคมที่สงบสุข
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้คน วัฒนธรรม และระหว่างรัฐกับประชาชน
เป็นปัจจัยส่งเสริมความอดกลั้นและความเคารพต่อกัน
การสร้างความเข้มแข็งและการให้ความรู้

เราพยายามส่งเสริมศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยการจัดอบรมเพื่อ
เผยแพร่ทกั ษะ ความรู้ และประสบการณ์ทชี่ ว่ ยให้เกิดความมัน่ ใจ ศักดิศ์ รีและ
การพึ่งตนเองได้ เราสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มชายขอบให้สามารถใช้โอกาส
ที่มีและมีความเข้มแข็งด้านสังคมยิ่งขึ้น ท�ำให้การด�ำเนินงานของเรามีความ
ยั่งยืนมากขึ้น และท�ำให้ภาคประชาสังคมเข้มแข็งยิ่งขึ้น
การมีส่วนร่วม

สิทธิมนุษยชนเป็นข้อกังวล และบุคคลทุกคนสามารถด�ำเนินงาน
เพือ่ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนได้ในทางใดทางหนึง่ ในการแก้ปญ
ั หาสิทธิมนุษยชน
ทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบต้องมีสิทธิมีเสียง ด้วยเหตุดังกล่าว ทุกคนจึงมี
ส่วนร่วมในการท�ำงานกับเรา
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กิจกรรมหลัก

การฟ้องคดีเชิงยุทธศาสตร์และการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย
• การติ ด ตามกระบวนการยุ ติ ธ รรมและการเข้ า ถึ ง กระบวนการ
ยุติธรรมของกลุ่มชายขอบ
• การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายโดยตรงกับผู้เสียหายจาก
การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยผ่านการฟ้องคดีเชิงยุทธศาสตร์
• การฟ้ อ งคดี เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ใ นคดี ที่ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ที่ จ ะมี ชี วิ ต
การทรมาน การสูญหายของบุคคล การควบคุมตัวโดยพลการ ประเด็นเรื่อง
ทีด่ นิ และสิทธิชมุ ชน สิทธิแรงงาน สิทธิในการชุมนุม และการละเมิดสิทธิมนุษย
ชนที่เป็นผลจากการด�ำเนินงานของรัฐภายใต้กฎหมายพิเศษ
การเสริมสร้างศักยภาพ

• การส่งเสริมและให้ความรูต้ อ่ ประชาชนกลุม่ เป้าหมายเกีย่ วกับสิทธิ
ของตนเอง และการใช้สทิ ธิเหล่านัน้ และการปกป้องมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน
• การสร้างเครือข่ายและอบรมผูพ้ ทิ กั ษ์สทิ ธิมนุษยชนและนักกฎหมาย
เพือ่ ให้ชว่ ยแก้ปญ
ั หาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมให้มกี ารแลกเปลีย่ น
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน
งานวิจัยและรณรงค์

• การสร้างจิตส�ำนึกเกี่ยวกับประเด็นด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง และการส่งเสริมหลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชน

114

• การสร้างจิตส�ำนึกต่อสาธารณะและจิตส�ำนึกทางการเมือง โดยมี
การรณรงค์ตอ่ ต้านการทรมาน การท�ำวิจยั และการจัดสัมมนาเกีย่ วกับการน�ำ
กฎหมายความมั่นคงไปปฏิบัติ
เครือข่าย

เครือข่ายของเราครอบคลุมผู้ท�ำงานระดับรากหญ้าไปจนถึงองค์กร
ระหว่างประเทศ ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงผูต้ อ้ งการการคุม้ ครองโดยตรง และ
สามารถเป็นปากเสียงแสดงความต้องการของพวกเขาทัง้ ในเวทีระดับชาติและ
ระหว่างชาติ เราท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานในท้องถิ่น อย่างเช่น มูลนิธิ
ศู น ย์ ท นายความมุ ส ลิ ม ภาคี ส� ำ คั ญ ระดั บ ประเทศและระหว่ า งประเทศ
อย่างเช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) คณะกรรมการ
นักนิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurists - ICJ)
คณะกรรมาธิ ก ารสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง เอเชี ย (Asian Human Rights
Commission - AHRC), สภาทนายความแห่งประเทศไทย และมูลนิธิ
อาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)
ส�ำนักงาน 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�ำบลสะบ้าย้อย อ�ำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210
Email: heemminaanchana@gmail.com และ nawawee@live.com
หมายเลขติดต่อ +66818098609
วัตถุประสงค์ขององค์กร

1. เพื่อปกป้องและคุ้มครองประชาชนจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับผู้ท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความขัดแย้ง
3. เพือ่ สร้างความเข้าใจระหว่างกลุม่ คนในสังคมในการสร้างสันติภาพ
ที่ยั่งยืน
แนวทางการดำ�เนินการ

กลุ่มด้วยใจด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยค�ำนึงถึง ศาสนา อัตลักษณ์
วัฒนธรรม ของพื้นที่เป็นสิ่งส�ำคัญ และเคารพในความหลากหลายด้าน
วัฒนธรรมและความคิดเห็นโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี
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กลุ่มเป้าหมาย

เด็ก และประชาชนทีเ่ ผชิญกับความยากล�ำบากในสถานการณ์ความไม่สงบ
รายชื่อเจ้าหน้าที่

นางสาวอัญชนา หีมมิหน๊ะ หัวหน้ากลุ่มด้วยใจ
นางสาวซุไบดา เด็ง
เจ้าหน้าการเงิน
นางสาว ยามีละ ดอมอลอ เลขานุการและประสานงาน
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บทบาทการทำ�งาน 2015- 2017

1. รับเรื่องร้องเรียนกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่และประสาน
งานเพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวได้รับผลกระทบต่อหน่วยรัฐและองค์กร
เอกชนที่เกี่ยวข้อง
2. ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลข้อเท็จกรณี ถูกซ้อมทรมาน ถูกยิง
ถูกวิสามัญ และสูญหายที่เกี่ยวข้องกับก่อความไม่สงบในพื้นที่
3. ลงพืน้ ทีเ่ ยียวยาสภาพจิตใจครอบครัวผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากกฎหมาย
พิเศษ
4. สร้างเครือข่ายและสร้างอาสาสมัครเพือ่ จัดตัง้ ศูนย์รอ้ งเรียนในพืน้ ที่
5. จัดห้องเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมาสิทธิมนุษยชนและกฎหมายสิทธิ
มนุษยธรรมระหว่างประเทศเพื่อชุมชนที่ต้องการ
6. เปิดพื้นกลางที่ให้ประชาชนกับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสันติภาพและ
สันติสุขที่ยั่นยื่น
7. จัดท�ำรายงานหรือคู่มือการท�ำงาน
รายชื่อเจ้าหน้าที่ HAP

1.
2.
3.
4.
5.

นายอิสมาแอ เตะ ต�ำแหน่งประธาน
นายมูฮ�ำมัดฮาฟิส เจ๊ะแว ต�ำแหน่งรองประธานและฝ่ายวิชาการ
นางสาวนูรฮายาตี สาเมาะ ต�ำแหน่งเลขานุการและฝ่ายข้อมูล
นายมะเฟาซี เด็งมิง ต�ำแห่นงการเงิน
นายซอบรี กาซอ ต�ำแหน่งผู้ช่วยการเงิน
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6. นายอิบรอเฮง กาเจ ต�ำแหน่งดูแลอุปกรณ์
7. นายอัมเร๊าะ ดอคอ ต�ำแหน่งฝ่ายสื่อมวลชน
8. นายอับดุลตอเล็บ โต๊ะขุน ต�ำแหน่งฝ่ายบุคคล
9. นายซอลาฮุดดีน กาเต็บ ต�ำแหน่งกิจกรรม
10. นายรูซามัน สาเมาะ ต�ำแหน่งดูแลเครือข่าย HAP
11. นายดาโอ๊ะ ฮาเกาะ ต�ำแหน่งผู้ช่วยดูแลเครือข่าย HAP
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