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1. บทน าและเน้ือหาสรปุ 

 เมื่อวนัที ่4 มกราคม 2547 ผูก้่อความไม่สงบไดบุ้กเขา้ไปในค่ายทหารในจงัหวดันราธวิาส และ
ปลน้สะดมปืนไปหลายรอ้ยกระบอกและสงัหารทหารไปสีน่าย  การโจมตคีรัง้นี้เป็นสญัญาณถงึการ
กลบัมาอกีครัง้ของความรุนแรงในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ซึง่ในรอบศตวรรษทีผ่่านมามเีหตุการณ์
ความรุนแรงปะทขุึน้เป็นชว่ง ๆ  ความรุนแรงในภาคใตข้องไทยสะทอ้นถงึการถูกรดิลอนสทิธขิอง
ประชาชนในพืน้ทีม่าเป็นเวลานาน โดยคนสว่นใหญ่ในพืน้ทีม่เีชือ้สายมาเลย ์พดูภาษามลาย ูและนบัถอื
ศาสนาอสิลาม  พืน้ทีด่งักล่าวจดัว่าเป็นพืน้ทีย่ากจนทีส่ดุและไดร้บัการพฒันาน้อยทีส่ดุแห่งหนึ่งของ
ประเทศไทย ประชาชนในพืน้ทีม่คีวามไมพ่อใจมาอย่างยาวนานต่อความพยายามของรฐับาลไทยและคน
สว่นใหญ่ซึง่เป็นชาวพุทธทีพ่ยายามกลนืวฒันธรรมในพืน้ที ่การเตบิโตของอุดมการณ์ศาสนาทีย่ดึ
แนวทางรุนแรงในภูมภิาคนี้ยงัมสีว่นเกือ้หนุนการเกดิกลุ่มก่อความไม่สงบทีเ่คลื่อนไหวอยู่ในปจัจุบนันี้
ดว้ย 

 ล่วงเขา้มาปีทีห่กนบัจากวนันัน้ ความรุนแรงและปฏบิตักิารปราบปรามการก่อการรา้ยรอบใหม่นี้
เตม็ไปดว้ยการละเมดิสทิธมินุษยชนโดยน ้ามอืของทัง้สองฝา่ยอย่างกวา้งขวางและมากครัง้ขึน้เรือ่ยๆ 
จนถงึปจัจบุนั ความรุนแรงรอบนี้สง่ผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติอย่างน้อย 3,500 คน โดยจ านวนผูเ้สยีชวีติในแต่ละ
ปีเพิม่ขึน้จนถงึอย่างน้อยในปี 25501  ในเดอืนมนีาคม 2551 สถติอิย่างเป็นทางการชีว้า่รอ้ยละ 66 ของผู้
ทีถู่กสงัหารในภาคใตน้บัแต่ปี 2547 เป็นพลเรอืน และกว่าครึง่หนึ่งของผูเ้สยีชวีติเป็นชาวมุสลมิ กอง
ก าลงัฝา่ยต่อตา้นรฐับาลไดป้ฏบิตักิารอย่างโหดรา้ย  นบัแต่ปี 2548 ผูก้่อความไม่สงบไดร้ะเบดิอาคาร
สถานทีข่องพลเรอืน ตดัศรีษะผูค้น ขบัรถกราดยงิใสเ่จา้หน้าทีฝ่า่ยความมัน่คงและพลเรอืนทัง้ทีเ่ป็นพุทธ
และมุสลมิ รวมทัง้ขา้ราชการในพืน้ทีซ่ึง่ถูกมองว่ารว่มมอืกบัรฐั  ผูก่้อความไม่สงบพุง่เป้าโจมตโีรงเรยีน
และครขูองรฐั และพยายามขูข่วญัใหช้าวพุทธในพืน้ทีห่นีออกไป การกระท าเช่นนัน้ถอืเป็นการละเมดิ
สทิธมินุษยชนอย่างรา้ยแรง  

 รฐับาลไทยมสีทิธแิละหน้าทีคุ่ม้ครองพลเมอืงใหป้ลอดจากการละเมดิสทิธเิหล่าน้ี แต่การตอบโต้
อย่างหนกัหน่วงของรฐับาล โดยมกีารตรงึก าลงัถงึรอ้ยละ 45 ของก าลงัทหารทัง้หมดไวใ้นภาคใต ้สง่ผล
ใหเ้กดิการละเมดิสทิธมินุษยชนอย่างกวา้งขวางและสรา้งความแปลกแยกใหก้บัประชาชนในพืน้ที ่ 
รายงานชิน้น้ีมุ่งกล่าวถงึการใชว้ธิกีารทรมานและการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ยของเจา้หน้าทีฝ่า่ยความมัน่คงของ
รฐั ในระหว่างเดอืนมนีาคม 2550 - พฤษภาคม 2551 ในสีจ่งัหวดัซึง่ประชาชนสว่นใหญ่เป็นชาวมุสลมิ
และไดร้บัผลกระทบจากการก่อการรา้ยไดแ้ก่ จงัหวดันราธวิาส ปตัตานี ยะลา และสงขลา งานวจิยัของ
แอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลในพืน้ทีพ่บว่าเจา้หน้าทีฝ่า่ยความมัน่คงของไทยไดใ้ชก้ารทรมาน และการ
ปฏบิตัหิรอืการลงโทษอื่นทีโ่หดรา้ย ไรม้นุษยธรรมหรอืย ่ายศีกัดิศ์รอีย่างเป็นระบบ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลู มกีาร
บงัคบัใหร้บัสารภาพเพื่อชดเชยขอ้บกพร่องในการขา่วและการรวบรวมพยานหลกัฐาน และการขม่ขูผู่ถู้ก
ควบคุมตวัและชมุชนของพวกเขาใหย้ตุหิรอืถอนความสนบัสนุนทีม่ใีหก้ลุ่มก่อการรา้ย ในหลาย
กรณีศกึษาทีร่วบรวมโดยแอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนล  เจา้หน้าทีฝ่า่ยความมัน่คงทรมานผูถู้กควบคุมตวั
จนเสยีชวีติ 
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ชาวมุสลมิในพืน้ทีท่างภาคใตห้ลายคนใหข้อ้มลูกบัแอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลว่า พวกเขาหรอื

เหยื่อรายอื่นไดถู้กควบคมุตวัโดยกองก าลงัผสมระหว่างทหาร-ต ารวจจ านวนตัง้แต่ประมาณ 20 ถงึ300 
นายในตอนเชา้มดื หลงัจากทีม่กีารประกาศ “ยุทธการพทิกัษช์ายแดนใต”้ เมื่อเดอืนมถุินายน 2550  แผน
ดงักล่าวก าหนดใหม้กีารจบักมุผูต้อ้งสงสยัจ านวนมากโดยอาศยัอ านาจในการควบคุมตวับคุคลเพื่อเป็น
การป้องกนัเหตุ ทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตักิฎอยัการศกึและพระราชก าหนดการบรหิารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  ผูร้อดชวีติจากการทรมานและคนอื่นๆ ไดเ้ล่าถงึบรรยากาศแห่งความ
กลวัทีว่ธิกีารเช่นน้ี และการทรมานและการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ยทีเ่กดิขึน้ตามมาในบางครัง้ ไดก้่อขึน้ใน
หมู่บา้นของตน  เหยื่อบางคนทีใ่หข้อ้มลูกบัแอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลมอีาการเจบ็จ าฝงัใจชดัเจนจาก
การปฏบิตัทิีไ่ดร้บั ผูท้ีถู่กทรมานคนหนึ่ง ซึง่ตอ้งสญูเสยีเพื่อนไปจากการทรมาน ระบุว่า “สิง่ทีเ่กดิขึน้กบั
เราเป็นสิง่ทีจ่ะหลอกหลอนเราไปตลอดชวีติ”  ผูห้ญงิคนหนึ่งซึง่ถูกท ารา้ยทัง้ทางกายและทางใจระหว่าง
การคุมขงั ไดแ้ต่บอกเล่าอย่างออ้มๆ ถงึการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ยซึง่เกดิขึน้กบัลกูชายวยัเยาวท์ีถู่กคมุขงั
พรอ้มกบัเธอ สว่นคนอื่นๆ ทีม่เีพื่อนหรอืญาตทิีย่งัถูกคุมขงัอยูห่รอืไดส้ารภาพว่ากระท าผดิเพราะทนการ
ทรมานไม่ไหวและถูกคมุขงัในเรอืนจ า ใหข้อ้มลูกบัแอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลดว้ยความกงัวลและความ
โกรธ 

 รายงานเกีย่วกบัการทรมานและการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ยทีก่ระท าต่อบุคคลและครอบครวัในภาคใต้
เพิม่ขึน้อย่างมนียัยะส าคญัระหวา่งกลางปี 2550 ถงึกลางปี 2551  ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2551 นายแพทย์
แวมาฮาด ีแวดาโอะ สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร (พรรคเพื่อแผ่นดนิ) จากจงัหวดันราธวิาส ไดก้ล่าวในสภา
ว่า ชาวมุสลมิภาคใตไ้ดร้อ้งเรยีนตัง้แต่ตน้ปีว่าพวกเขาถูกทรมานระหว่างถูกคุมขงั2  ในเดอืนเมษายน 2551 
ศนูยท์นายความมุสลมิในจงัหวดัยะลาระบุว่าศนูยฯ์ไดร้บัการรายงานเกีย่วกบัการทรมาน 77 กรณีนบัแต่
เดอืนมถุินายน 25503  สว่นคณะอนุกรรมการเฉพาะกจิในการรณรงคต่์อตา้นการทรมาน คณะกรรมการสทิธิ
มนุษยชนแห่งชาต ิซึง่ตัง้ขึน้เมื่อปี 2550 ไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีนและสบืสวนกรณีการทรมานในภาคใตจ้นถงึ
เดอืนมถุินายน 2551 จ านวน 14 กรณี4 ขอ้มลูในขอ้รอ้งเรยีนและรายงานเหล่านี้สอดคลอ้งกบัขอ้มลูที่แอม
เนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลไดร้บัจากงานวจิยัภาคสนาม และสะทอ้นใหเ้หน็การละเมดิการหา้มกระท าการ
ทรมานและการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ยอย่างอื่น ซึง่เป็นขอ้หา้มทีเ่ดด็ขาดและเป็นสากล 

 แอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลไม่ไดร้บัขอ้มลูทีย่นืยนัแน่ชดัว่าการทรมานหรอืการปฏบิตัทิี่
โหดรา้ยทีเ่กดิขึน้เป็นการปฏบิตัติามนโยบายทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืโดยวาจาของกองก าลงัฝา่ย
ความมัน่คง นอกจากนัน้กองทพัและรฐับาลไทยในหลายๆระดบักม็กีารประณามการทรมานอย่าง
สม ่าเสมอ ทัง้ทีเ่ป็นการประณามต่อสาธารณะและในการสนทนากบัเจา้หน้าทีข่องแอมเนสตีอ้นิเตอร์
เนชนัแนล  มกีารพฒันาเชงิบวกเช่นการออกขอ้บงัคบัทีต่คีวามพรก.สถานการณ์ฉุกเฉินทีบ่งัคบัใชอ้ยู่ใน
ภาคใตว้่าหา้มไม่ใหม้กีารปฏบิตัอิย่างโหดรา้ยต่อผูถู้กคุมขงั และกองก าลงัฝา่ยความมัน่คงหลายหน่วยใน
พืน้ทีก่ม็แีนวปฏบิตัภิายในองคก์รทีห่า้มการทรมาน (โดยมกีารก าหนดบทลงโทษ) และ/หรอืไดร้บัการ
อบรมดา้นสทิธมินุษยชนก่อนจะถูกสง่ตวัไปประจ าการ 
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อย่างไรกต็าม จากประสบการณ์ในทีอ่ื่น ๆ ทัว่โลกของแอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนล รฐัต่าง ๆ 
ซึง่กระท าการทรมานและการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ย มกัไม่กระท าการเช่นนัน้ในรปูแบบทีเ่ป็นทางการหรอือยู่ใน
ระบบปกต ิและการทรมานกม็กัจะเกดิขึน้ไปควบคู่กบัการแสดงจุดยนืประณามการทรมานและการสัง่หา้ม
อย่างเป็นทางการ  ประเทศไทยยงัไมไ่ดอ้อกกฎหมายซึง่ก าหนดใหก้ารทรมานเป็นฐานความผดิทาง
อาญา หรอืกฎหมายทีบ่งัคบัใชบ้ทบญัญตัต่ิาง ๆ ของอนุสญัญาต่อตา้นการทรมานของสหประชาชาตใิน
สว่นทีย่งัไม่มกีฎหมายในประเทศรบัรอง5  นอกจากนี้ยงัมมีาตราหนึ่งของพรก.สถานการณ์ฉุกเฉนิที่
บญัญตัถิงึสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่จา้หน้าทีท่ีก่ระท าการละเมดิสทิธมินุษยชนและการทรมานไม่ตอ้งรบัผดิ  
จนถงึปจัจบุนั ตามขอ้มลูทีแ่อมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลมอียู่ ยงัไม่มกีารด าเนินคดต่ีอเจา้หน้าทีใ่นขอ้หา
การทรมานหรอืการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ยไดจ้นส าเรจ็เลย แมว้า่ทีผ่่านมาจะมรีายงาน ขอ้รอ้งเรยีน และการ
สบืสวนสอบสวนหาผูก้ระท าผดิอย่างเป็นทางการเป็นจ านวนมากกต็าม 

แอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลสงัเกตเหน็การพฒันาในเชงิบวกขา้งตน้ในเรื่องนโยบาย แนว
ปฏบิตั ิและการอบรมทีเ่กดิขึน้ แต่จากขอ้มลูทีไ่ดร้บัท าใหเ้ชื่อวา่กองก าลงัฝา่ยความมัน่คงของไทยกระท า
การทรมานและการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ยในภาคใตอ้ย่างเป็นระบบ และทางองคก์รไดบ้นัทกึกรณีการทรมาน
และการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ย (ก) ในสีจ่งัหวดัทีเ่กีย่วขอ้ง (ข) ทีก่ระท าโดยทัง้หน่วยงานต ารวจและทหาร (ค) 
ทัง้ในสถานควบคุมตวัอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ (ง) ทีม่กัเกดิขึน้ในช่วงสามวนัแรกของ
การคุมขงั ปจัจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีสะทอ้นใหเ้หน็ว่าการทรมานและการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ยเกดิขึน้อย่างเป็น
ระบบ  

เมื่อใดท่ีถือวา่เป็นการทรมาน “อย่างเป็นระบบ” ? 
 
 ข้อ 20 ของอนุสญัญาต่อต้านการทรมานฯ ให้อ านาจคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน
ใน “การตรวจสอบ” เมื่อได้รบั “ข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ ท่ีคณะกรรมการเหน็ว่ามีส่ิงบ่งช้ีอนัควรเช่ือได้
ว่าก าลงัมีการทรมานอย่างเป็นระบบในอาณาเขตของรฐัภาคี” คณะกรรมการฯ จึงได้ก าหนด
เกณฑท่ี์ใช้ในการประเมินวา่การทรมานนัน้เป็นการทรมานอย่างเป็นระบบหรอืไม่ ดงัน้ี  

 “คณะกรรมการฯ เหน็ว่าการทรมานอย่างเป็นระบบเกดิขึน้เมื่อมขีอ้มลูชดัเจนว่ากรณีการ
ทรมานทีเ่กดิขึน้นัน้ไม่ไดเ้กดิขึน้โดยบงัเอญิในสถานทีห่นึ่งหรอืเวลาหนึ่ง หากเกดิขึน้เป็นนิจ เกดิขึน้อย่าง
กวา้งขวาง และเกดิขึน้อย่างจงใจอย่างน้อยในพืน้ทีท่ีก่วา้งขวางพอสมควรในประเทศนัน้  การทรมานอาจ
มลีกัษณะทีเ่กดิขึน้อย่างเป็นระบบได ้โดยไม่ไดเ้กดิจากความตัง้ใจโดยตรงของรฐับาลกไ็ด ้แต่อาจเป็นผล
มาจากปจัจยัต่างๆ ซึง่รฐับาลไมส่ามารถควบคมุได ้และการทีม่กีารทรมานอยู่อาจจะชีใ้หเ้หน็ถงึช่องว่าง
ระหว่างนโยบายทีก่ าหนดโดยรฐับาลกลางกบัการปฏบิตัขิองเจา้หน้าทีใ่นทอ้งถิน่  กรอบกฎหมายทีไ่ม่
เพยีงพอทีใ่นทางปฏบิตัแิลว้เปิดโอกาสใหม้กีารทรมาน กอ็าจช่วยสง่เสรมิใหเ้กดิการทรมานอย่างเป็น
ระบบได”้6  
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ขอ้มลูในรายงานฉบบัน้ีแสดงใหเ้หน็ว่า กองก าลงัฝา่ยความมัน่คงในภาคใตข้องไทยกระท าการ
ทรมานอย่างเป็นระบบ ตามความหมายทีน่ิยามในอนุสญัญาต่อตา้นการทรมานฯ  ไมใ่ช่ว่าผูถู้กควบคุม
ตวัทุกคนจะถูกปฏบิตัอิย่างโหดรา้ย และทัง้หน่วยงานความมัน่คงและนกัเคลื่อนไหวดา้นสทิธมินุษยชนใน
ทอ้งถิน่กร็ะบุว่า การปฏบิตัเิช่นนี้ไดล้ดลงเลก็น้อยนบัแต่มกีารเผยแพรข่อ้มลูอย่างกวา้งขวางเกีย่วกบัการ
เสยีชวีติของผูท้ีถู่กควบคุมตวัรายหนึ่ง ทีค่าดว่าจะเป็นผลจากการทรมาน เมื่อเดอืนมนีาคม 2551  
อย่างไรกต็าม การทรมานและการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ยอย่างอื่นยงัคงเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้บ่อยครัง้และกวา้งขวาง 
ทัง้ในแง่ภมูศิาสตรแ์ละในหมู่กองก าลงัฝา่ยความมัน่คงหน่วยต่างๆ จนไม่อาจยอมรบัการปดัปฏเิสธว่า
เป็นการกระท าของเจา้หน้าทีช่ ัน้ผูน้้อยทีป่ระพฤตผิดิเพยีงบางคน หรอืเป็นกรณีทีเ่กดิขึน้เพยีงนานๆ ครัง้
ไดเ้ลย 

 รายงานฉบบันี้เขยีนขึน้จากค าใหก้ารเกีย่วกบัการปฏบิตัใินระหว่างการคุมขงับคุคล 34 คน โดย
แอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลไดส้มัภาษณ์เหยื่อของการทรมานโดยตรง 13 คน และมโีอกาสพดูคุยกบั
ญาตแิละ/หรอืพยานผูรู้เ้หน็การทรมานหรอืการปฏบิตัอิย่างโหดรา้ยต่อบุคคลอื่น โดยมสีีร่ายทีเ่สยีชวีติ
จากการทรมานในระหว่างถูกคุมขงั  ขอ้มลูชัน้ปฐมภูมนิี้เป็นขอ้มลูทีแ่อมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลไดร้บัใน
เดอืนมถุินายน 2551 ในจงัหวดันราธวิาส ปตัตานี สงขลา และยะลา และมกีารเดนิทางไปพบกบั
เจา้หน้าทีร่ฐับาลไทยและเจา้หน้าทีท่หารทัง้ทีภ่าคใตแ้ละกรุงเทพฯ ในเดอืนพฤศจกิายน 2551  เหยื่อ
ทัง้หมดเป็นชาวมุสลมิ มอียู่คนเดยีวทีเ่ป็นผูห้ญงิ ในจ านวนนี้มอียู่ 20 คนทีม่อีายุต ่ากว่า 30 ปี ทีม่อีายุ
น้อยสดุเป็นเดก็ผูช้ายอายุหกขวบ ทีอ่ายมุากสดุอายุ 46 ปี 

 ดว้ยเหตุผลดา้นความปลอดภยั แอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลจงึปกปิดชื่อและขอ้มลูสว่นบุคคล
เกอืบทัง้หมด (รวมทัง้อายแุละสถานภาพของครอบครวั) รวมทัง้ขอ้มลูเกีย่วกบัหมู่บา้น ต าบล และอ าเภอ 
และรายละเอยีดเกีย่วกบัวนัทีจ่บักุมและคมุขงัผูเ้สยีหาย สมาชกิในครอบครวั และพยาน  และดว้ยเหตุผล
ดา้นความปลอดภยัอกีเช่นกนั รายงานฉบบันี้ไดป้กปิดขอ้มลูเกีย่วกบัสถานทีท่ีผู่ถู้กคมุขงัถูกน าตวัไปทัง้
ก่อนหน้าและหลงัจากถูกทรมาน ทัง้ปกปิดขอ้มลูว่ามผีูใ้ดไปเยีย่มระหว่างถูกคมุขงัหรอืไม่ ยงัถูกคุมขงั
หรอืไดร้บัการปล่อยตวัแลว้ หรอืไดม้กีารสารภาพว่ากระท าผดิหรอืไม่  มเีหยื่อการทรมานอย่างน้อย 19 
คนทีถู่กผูจ้บักุมบอกใหร้บัสารภาพ และมอียูแ่ปดคนทีก่ระท าตาม และในเวลาต่อมามกีารตดัสนิลงโทษ
หลายคนบนฐานค าสารภาพนัน้ และถูกตดัสนิจ าคุก 

 แอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลเหน็ว่าการทรมานและการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ยทีเ่ป็นระบบในภาคใต ้
เป็นผลโดยจากบทบญัญตัต่ิางๆ ของกฎอยัการศกึและพรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน ทีม่กีารบงัคบัใชใ้นพืน้ที ่ 
ขอ้กฎหมายเหล่านี้เอือ้ใหเ้กดิการทรมานโดยสรา้งสภาพเงื่อนไขทีท่ าใหผู้บ้งัคบับญัชาไม่สามารถตรวจ
พบการทรมานไดใ้นชว่งเวลาอนัสัน้ ทัง้ยงัมเีงื่อนไขงดเวน้การด าเนินคดเีจา้หน้าทีท่ีก่ระท าผดิ อนุญาตให้
ม ีหรอืปฏเิสธทีจ่ะด าเนินการลงโทษการละเมดิสทิธมินุษยชนทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้การทรมานและการปฏบิตัิ
ทีโ่หดรา้ย  สภาพเงื่อนไขทีท่ าใหเ้กดิการทรมานและการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ย ไดแ้ก่ ระยะเวลาการคุมขงัก่อน
ตัง้ขอ้กล่าวหาทีย่าวนาน การไมน่ าตวัผูถู้กควบคมุตวัไปปรากฏตวัทีศ่าลต่อหน้าผูพ้พิากษา การทีไ่ม่
สามารถอุทรณ์ไดใ้นเรื่องการออกหมายจบัและการขออนุญาตขยายระยะเวลาควบคมุตวั การปฏเิสธค า
ขอเยีย่มผูถู้กควบคุมตวั การใชคุ้กลบั และการขาดการตรวจสอบสถานควบคมุตวัอย่างสม ่าเสมอ ปลอด
จากการจ ากดัควบคมุ และอย่างเป็นอสิระ 
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ปญัหาส าคญัอย่างหน่ึงกค็อืการควบคุมบุคคลในคุกลบั ซึง่ท าใหเ้กดิความเสีย่งทีจ่ะถูกละเมดิ
สทิธมิากขึน้ โดยเฉพาะในช่วงแรก ๆ ของการถูกควบคุมตวั  ฝา่ยความมัน่คงของไทยยอมรบัวา่มสีถาน
ควบคุมตวัอยา่งเป็นทางการทีใ่ชค้วบคมุผูต้อ้งสงสยัในการก่อความไม่สงบในภาคใตเ้พยีงสองแห่ง คอื
ค่ายองิคยทุธบรหิาร จงัหวดัปตัตานี และศนูยป์ฏบิตักิารส านกังานต ารวจแหง่ชาตสิว่นหน้า (ศปก.ตร.
สน.) ในจงัหวดัยะลา7  แต่มรีายงานระบุว่ามสีถานควบคมุตวัอย่างไม่เป็นทางการอกีอย่างน้อย 21 แห่ง 
โดย 11 แหง่เป็นทีก่กัขงัหรอืเป็นทีท่ีเ่คยกกัขงัผูถู้กควบคมุตวั (หรอืพยานหรอืญาต)ิ ทีแ่อมเนสตีอ้นิเตอร์
เนชนัแนลสมัภาษณ์ ทางองคก์รฯไดร้บัรายงานจ านวนมากเกีย่วกบัการทรมานและการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ย
ทีค่่ายองิคยุทธบรหิาร จงัหวดัปตัตานี ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าเจา้หน้าทีข่องไทยตอ้งใหค้วามใสใ่จเป็นพเิศษใน
การยุตกิารกระท าอนัละเมดิสทิธซิึง่เกดิขึน้ทีค่่ายทหารแห่งนี้ 

 แอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลไดร้บัขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดว้่ามสีถานควบคุมตวัอย่างไม่เป็นทางการใน
ทีต่่าง ๆ ดงันี้ ค่ายปิเหลง็ ค่ายฉก.วดัสวนธรรม (จนถงึกลางปี 2551) ค่ายจุฬาภรณ์ สถานีต ารวจภูธรรอื
เสาะ ในจงัหวดันราธวิาส ฉก.ปตัตานี 24 วดัชา้งให ้หน่วยทหารทีป่ะการอืซง ค่ายเขือ่นบางลาง ศนูย์
ปฏบิตักิารส านกังานต ารวจแห่งชาตสิว่นหน้า (ศปก.ตร.สน.) ค่ายวดัหลกัเมอืง สถานีต ารวจภธูรหนองจกิ 
ในจงัหวดัปตัตานี ศนูยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 9 ฉก.11 ค่ายทหารพรานเขือ่นบางลาง ค่ายฉก. 39 (นบั
แต่กลางปี 2551) ค่ายทหารพราน 41 ในจงัหวดัยะลา ค่ายรตันพล หน่วยเฉพาะกจิต ารวจตระเวน
ชายแดนที ่43 ในจงัหวดัสงขลา ค่ายเขตอุดมศกัดิใ์นจงัหวดัชมุพร ค่ายรตันรงัสรรคใ์นจงัหวดัระนอง  
และค่ายวภิาวดรีงัสติในจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

 แอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลเรยีกรอ้งใหร้ฐับาลไทยจดัการดแูลโดยทนัทใีหก้องก าลงัของตนยุติ
การทรมานหรอืการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ยไม่วา่จะในสภาพเงื่อนไขใด ๆ กต็าม รวมถงึในกรณีทีเ่ป็นปฏบิตักิาร
ปราบปรามการก่อความไม่สงบในภาคใตด้ว้ย  โดยเฉพาะอย่างยิง่แอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลเรยีกรอ้ง
หน่วยงานของไทยให ้ 

 - ปิดสถานควบคุมตวัอย่างไม่เป็นทางการทุกแห่งโดยทนัท ีและแกไ้ขมาตรา 12 ของพระราช
ก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อใหม้ขีอ้ก าหนดอย่างชดัเจนทีห่า้มการ
คุมขงัแบบลบัและไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

 - แกไ้ขพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อใหม้ี
ขอ้ก าหนดอย่างชดัเจนทีอ่นุญาตใหส้มาชกิในครอบครวั ทนายความ และบุคลากรทางการแพทย ์
สามารถเขา้ถงึตวัผูถู้กควบคุมตวัไดท้นัทหีลงัการควบคมุตวั และอนุญาตใหม้กีารเขา้เยีย่มเช่นนัน้  

 - แกไ้ขมาตรา 17 ของพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
เพื่อยกเลกิการใหค้วามคุม้ครองเจา้หน้าทีซ่ึง่ท าการละเมดิสทิธมินุษยชนในระหว่างการปฏบิตัหิน้าที ่โดย
ใหม้กีารฟ้องรอ้งด าเนินคดผีูถู้กกล่าวหาว่ากระท าการทรมานและการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ยทุกคน 

 ในสว่นสรุปของรายงานมขีอ้เสนอแนะอย่างละเอยีดมากกว่านี้ 
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2. ความเป็นมา 
 2.1 จงัหวดัภาคใต้ของไทย 
 รฐัสลุต่านปตัตานีซึง่ครอบคลุมจงัหวดัปตัตานี นราธวิาส ยะลา และบางสว่นของจงัหวดัสงขลา
ในปจัจุบนั ไดถู้กผนวกเป็นสว่นหน่ึงของประเทศไทย (หรอืราชอาณาจกัรสยามในขณะนัน้) ในปี 2452 
หลงัมกีารตกลงสนธสิญัญากบัจกัรวรรดอิงักฤษ  ประมาณรอ้ยละ 80 ของประชากร 1.7 ลา้นคนในพืน้ทีน่ี้
เป็นชาวมุสลมิเชือ้สายมาเลย ์ โดยในประเทศไทยมปีระชากรทีเ่ป็นมุสลมิเพยีงรอ้ยละ 9 (ทัง้เชือ้สาย
มาเลยแ์ละอื่น ๆ) ในขณะทีเ่กอืบรอ้ยละ 85 ของคนไทยเป็นผูน้บัถอืศาสนาพุทธนิกายเถรวาท  ชาว
มาเลยม์ุสมิในจงัหวดัชายแดนใตพ้ดูภาษามาลายซูึง่เป็นภาษาถิน่อนัหนึ่งของภาษาบาฮาซ่า และมภีาษา
เขยีนคอืยะวซีึง่ใชต้วัอกัษรอารบกิ ตามขอ้มลูของผูน้ าชมุชนชาวมุสลมิ ชาวมุสลมิมาเลยจ์ านวนมากไม่
สามารถพดูหรอือ่านภาษาไทยไดแ้ตกฉาน เนื่องจากพดูภาษามาลายเูป็นภาษาแม่  พืน้ทีส่ว่นใหญ่ในสี่
จงัหวดัเป็นชนบท ประกอบดว้ยสวนยางพาราและสวนผลไม ้และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมประมงขนาด
ใหญ่ในบรเิวณอ่าวไทย 
 2.2 ล าดบัความเป็นมาของการก่อความไมส่งบและการปราบปรามการก่อความไม่สงบ  
 นบัแต่มกีารก าหนดเสน้แบ่งพรมแดนภาคใตข้องไทยกบัมาเลเซยี (หรอืมลายูในขณะนัน้) 
ในช่วงตน้ทศวรรษ 1900 พืน้ทีบ่รเิวณน้ีเตม็ไปดว้ยการก่อการขบถและการก่อความไม่สงบ ในช่วงปลาย
ทศวรรษ 1970มกีลุ่มตดิอาวธุหลายสบิกลุ่มปฏบิตักิารอยูใ่นพืน้ที ่แต่โดยสว่นใหญ่จะเป็นลกัษณะกลุ่ม
อาชญากรรมทัว่ ๆ ไป  ในขณะนัน้กลุ่มก่อความไม่สงบทีใ่หญ่และทรงอทิธพิลมากสดุในพืน้ทีค่อื องคก์ร
เพื่อการปลดแอกปตัตานีหรอืพโูล (Pattani United Liberated Organization: PULO) ซึง่ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 
2511 โดยมเีป้าหมายเพื่อสถาปนารฐัอสิลามทีเ่ป็นอสิระ 
 การก่อความไม่สงบและความรนุแรงไดจ้างไปในช่วงทศวรรษ 1980 เน่ืองจากรฐับาลเปลีย่น
ยุทธศาสตรท์ีใ่ชใ้นการจดัการกบัปญัหา วธิแีกป้ญัหาทีส่ าคญัเพือ่ยุตคิวามขดัแยง้ไดแ้ก่การจดัตัง้
หน่วยงานบรหิารและหน่วยงานดา้นความมัน่คงทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ในภาคใต ้การกระจาย
งบประมาณการพฒันาเขา้ไปในพืน้ที ่การสง่เสรมิการมสีว่นร่วมของชาวมุสลมิมาเลยใ์นรฐับาล และการ
นิรโทษกรรมกลุ่มแบ่งแยกดนิแดนทีย่อมวางอาวธุทัง้หมด อย่างไรกต็าม การก่อความไม่สงบกไ็ม่เคยถูก
ขจดัออกไปไดโ้ดยสิน้เชงิ  
 การก่อความไม่สงบในปจัจุบนัทีเ่ริม่ขึน้ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2547 จงึถอืเป็นการหวนคนืของ
ความขดัแยง้ทีด่ าเนินมาหลายทศวรรษระหว่างประชาชนในพืน้ทีก่บัรฐัไทย กลุ่มทีน่ าการก่อความไม่สงบ
ในปจัจุบนัคอื กลุ่ม Barisan Revolusi Nasional-Coordinate (BRN-C) และปีกทหารของ BRN-C คอื 
Runda Kumpulan Kecil (RKK) สว่นกลุ่มอื่น ๆ ประกอบดว้ยกลุ่มทีแ่ยกตวัออกมาจากกลุ่มพโูล (พโูล
ใหม)่  ขบวนการเบอรซ์าต ูกลุ่มมจูาฮดีนีปตัตานี  ขบวนการมจูาฮดีนีปตัตาน ีกลุ่มนกัสูเ้พื่ออสิรภาพ
ปตัตานี (Pattani Freedom Fighters)  ขบวนการมจูาฮดีนีมุสลมิปตัตานี และกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อย
แห่งชาตปิตัตานี (Pattani Liberation National Front-BNPP) เนื่องจากความแตกต่างและการขาด
เอกภาพของกลุ่มต่าง ๆ เป็นเหตุใหผู้ก้่อความไม่สงบไม่เคยเปิดเผยใหเ้หน็โครงสรา้งองคก์ร แกนน า 
หรอืความตอ้งการของกลุ่มตนอย่างเตม็ที ่พวกเขาไม่เคยอา้งความรบัผดิชอบในการโจมต ีและไม่เคย
แสดงท่าททีีจ่ะเจรจากบัรฐับาลไทย8  
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เมื่อเดอืนมกราคม 2547 ไดเ้กดิการปะทุของการก่อความไม่สงบของมุสลมิในภาคใตข้ึน้มาใหม ่

ตามดว้ยการเพิม่ปฏบิตักิารปราบปรามผูก้่อความไม่สงบโดยรฐับาลไทยในพืน้ทีท่ ัง้หมดหรอืบางสว่นของ
ทัง้สีจ่งัหวดั ภายหลงัการเขา้ปลน้อาวุธปืนทีค่่ายทหารในจงัหวดันราธวิาส ซึง่ถอืเป็นการเริม่ก่อความไม่
สงบรอบใหม่ รฐับาลไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญตักิฎอยัการศกึในจงัหวดันราธวิาส ปตัตานี ยะลา และ
อกีสีอ่ าเภอในจงัหวดัสงขลา9 ในเดอืนเมษายน 2547 ผูก่้อความไม่สงบไดโ้จมตป้ีอมต ารวจ 11 แห่งใน
จงัหวดัปตัตานี สงขลา และยะลา และสงัหารเจา้หน้าทีต่ ารวจหา้นาย เจา้หน้าทีไ่ดย้งิปืนใสผู่ก่้อความไม่
สงบและสงัหารพวกเขาไปมากกว่า 100 คน และยงัไดบุ้กเขา้ไปในมสัยดิกรอืเซะทีจ่งัหวดัปตัตานี และ
สงัหารผูก้่อความไม่สงบทัง้หมด 32 คนทีห่นีเขา้ไปอยูใ่นมสัยดิ 
 ในเดอืนตุลาคม 2547 หลงัจากการจบักุมผูต้อ้งสงสยัหกรายทีถ่กูกล่าวหาว่าจดัหาอาวุธใหก้บั
กลุ่มผูก้่อความไม่สงบทีห่มู่บา้นแห่งหนึ่งในอ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส ชาวบา้นคนอื่น ๆ ไดม้า
ชุมนุมประทว้งเรยีกรอ้งใหม้กีารปล่อยตวัผูถู้กจบักมุทีห่น้าสถานีต ารวจซึง่กกัขงัตวัพวกเขาไว ้ทหารได้
สนธกิ าลงักบัต ารวจ มกีารยงิแกส๊น ้าตา ฉีดน ้า และยงิปืนใสฝ่งูชน เป็นเหตุใหม้ผีูเ้สยีชวีติเจด็คนในทีเ่กดิ
เหตุ มกีารจบักมุผูป้ระทว้งหลายรอ้ยคนและบงัคบัใหพ้วกเขานอนซอ้นกนัทีด่า้นหลงัของรถบรรทุก เป็น
เหตุใหม้ผีูเ้สยีชวีติ 78 คนเนื่องจากกดทบักนัและขาดอากาศหายใจท่ามกลางความรอ้น มกีารตัง้ขอ้หา
กบัผูท้ีถู่กกล่าวหาว่าเขา้ร่วมการประทว้ง 58 คน แต่ในปี 2549 มกีารถอนฟ้องขอ้กล่าวหาดงักล่าว 
ภายหลงัจากนายกรฐัมนตรพีลเอกสรุยุทธ ์จุลานนท ์ของรฐับาลทีม่าจากการแต่งตัง้ของทหาร ไดข้อโทษ
อย่างเป็นทางการต่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างรุนแรงของเจา้หน้าที ่
 การแกป้ญัหาของรฐับาลในปี 2548 ซึง่ประกอบดว้ยทัง้นโยบายและยุทธวธิปีนกนัอย่างสบัสน 
ยงัคงด าเนินสบืต่อในปีต่อๆ มา มกีารจดัตัง้คณะกรรมการอสิระเพื่อความสมานฉนัทแ์ห่งชาต ิ(กอส.) ซึง่
ต่อมาสรุปว่าเจา้หน้าทีข่องรฐัใชก้ าลงัเกนิกว่าเหตุทัง้ในกรณีตากใบและกรอืเซะ10 มกีารขึน้บญัชดี าผูต้อ้ง
สงสยัและการจดัตัง้กลุม่พลเรอืนตดิอาวุธขึน้ในภาคใต ้(ทัง้ในกลุ่มทีเ่ป็นพุทธและมุสลมิ) ขัน้ตอนดงักล่าว
เป็นการปฏบิตัติามวธิแีกป้ญัหาของรฐับาลเมื่อปี 2548 กล่าวคอืการน าพระราชก าหนดการบรหิาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาใชแ้ทนกฎอยัการศกึและกฎหมายอื่น ๆ ในจงัหวดั
นราธวิาส ปตัตานี และยะลา และมกีารขยายเวลาการบงัคบัใชม้าแลว้ 12 ครัง้ และยงัคงมผีลในปจัจบุนั11 
 ปี 2549 เกดิการโจมตขีองกลุ่มผูก้่อความไม่สงบเกอืบทุกวนั โดยเฉพาะการโจมตโีรงเรยีนรฐั
และคร ูภายหลงัการรฐัประหารในเดอืนกนัยายนในปีเดยีวกนั มกีารน ากฎอยัการศกึมาประกาศใชใ้หมใ่น
ภาคใต ้และรฐับาลทหารไดร้ือ้ฟ้ืนใหม้ศีนูยอ์ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนใต ้(ศอ.บต.) เพื่อรบัขอ้
รอ้งเรยีนและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรฐั12 
 แต่ในปี 2550 รฐับาลไดเ้พิม่ก าลงัทหารอย่างมากในภาคใต ้และประกาศใช ้“ยุทธการพทิกัษ์
แดนใต”้  ภายในเวลาสามเดอืนนบัแต่เริม่แผนปฏบิตักิารเมื่อเดอืนมถุินายน มกีาร “กวาดจบั” มากถงึ 20 
ครัง้ในภาคใต ้โดยใชก้องก าลงัขนาดใหญ่เขา้จบักุมชาวบา้นจ านวนมาก และมกีารกกัขงับุคคลมากกว่า 
600 คน13 นอกจากนี้ ในการปฏบิตัติามแผนยทุธการ รฐับาลไดเ้พิม่การใชค้่ายฝึกอบรมอาชพีแบบ 
“สมคัรใจ” เป็นเวลาสีเ่ดอืนในสามจงัหวดัอื่น เพื่อรองรบัผูต้อ้งสงสยัทีถู่กปล่อยตวัจากทีกุ่มขงัเป็นการ
แลกกบัการไม่ถูกขอ้หาละเมดิกฎอยัการศกึหรอืพรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน14  ในขัน้ตอนสดุทา้ย กอง
อ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาค 4 ไดม้คี าสัง่ตามกฎอยัการศกึเมื่อเดอืนกรกฎาคม 2550 หา้ม
ไม่ใหบุ้คคลหลายรอ้ยคนตามบญัชรีายชื่อเขา้สูพ่ืน้ทีท่ีอ่ยู่ภายใตก้ารประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิเป็นเวลา
หกเดอืนนบัแต่วนัทีม่คี าสัง่15 ทัง้ค่ายฝึกอาชพีและค าสัง่หา้มเขา้พืน้ทีม่จีุดประสงคเ์พื่อป้องกนัมใิหบุ้คคล
มสีว่นสนบัสนุนการก่อความไมส่งบ แต่ในเวลาต่อมาศาลมคี าสัง่ว่าโครงการฝึกอาชพีไมช่อบดว้ย
กฎหมาย เวน้แต่จะเป็นการเขา้ฝึกอาชพีโดยสมคัรใจอย่างแทจ้รงิ  สว่นค าสัง่หา้มเขา้พืน้ทีก่ถ็ูกยกเลกิไป
เมื่อเดอืนพฤศจกิายน 2550 อนัเป็นผลมาจากแรงกดดนัขององคก์รภาคประชาสงัคมและประชาคม
นานาชาต ิ 
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นอกจากนัน้ ในปี 2550 รฐับาลทีม่าจากการรฐัประหารไดข้ยายโครงการตดิอาวธุพลเรอืนใน

ภาคใต ้และเริม่มกีารตดิอาวธุขา้ราชการของกระทรวงมหาดไทย  มกีารรายงานถงึการบงัคบับคุคลให้
สญูหาย การวสิามญัฆาตกรรม การทรมานหรอืการปฏบิตัอิย่างทารุณโหดรา้ย ซึง่มกัเกดิขึน้กบันกั
ปกป้องสทิธมินุษยชน โดยมลีกัษณะซบัซอ้นและมคีวามถีม่ากขึน้16  
 เมื่อเดอืนมนีาคม 2551 รอ้ยต ารวจเอกเฉลมิ อยู่บ ารุง รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 
ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเขาไม่รูเ้ลยว่าจะยุตกิารต่อสูโ้ดยใชอ้าวุธทีภ่าคใตไ้ดอ้ย่างไร17 ในเดอืน
ตุลาคม รฐับาลไดยุ้บคณะกรรมการยุทธศาสตรส์นัตวิธิ ีซึง่จดัตัง้ขึน้โดยสภาความมัน่คงแหง่ชาตใินปี 
2544 เพื่อแกป้ญัหาความขดัแยง้ในประเทศไทยรวมทัง้ในภาคใต ้ ในเดอืนถดัมา ภายหลงัชว่งเวลาทีม่ี
การโจมตแีบบประปรายเป็นเวลาหลายเดอืน ไดเ้กดิเหตุระเบดิสองครัง้ในวนัเดยีวกนัในจงัหวดันราธวิาส 
เป็นเหตุใหม้ผีูไ้ดร้บับาดเจบ็มากกว่า 70 คน รฐับาลไดต้อบโตท้นัทโีดยการประกาศจดัสรรงบประมาณ
เกอืบ 8,000 ลา้นบาทส าหรบัปี 2552 เพื่อปราบปรามการก่อความไม่สงบ ตลอดทัง้ปี 2551 ในขณะที่
รฐับาลไทยเน้นความสนใจหลกัไปทีก่ารถูกตัง้ค าถามถงึความชอบธรรมโดยกลุ่มประทว้งทีก่รุงเทพฯ การ
ก่อความไม่สงบยงัด าเนินไปอยา่งต่อเนื่องในภาคใต ้
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3. การทรมานอย่างเป็นระบบในภาคใต้ของไทย 
 3.1 การทรมานในบริบทของการปราบปรามการก่อความไม่สงบ 
 ในภาคใตข้องไทย มผีูท้ีถู่กควบคุมตวัท าเรื่องรอ้งทุกขว์่ามกีารทรมานในภาคใตไ้ม่กีก่รณีมา
ตัง้แต่ปี 2547 และเริม่มกีารรอ้งเรยีนมากขึน้ในชว่งตน้ปี 2550 สว่นใหญ่กล่าวหาว่ามกีารทรมานเกดิขึน้
ทีค่่ายองิคยุทธบรหิาร จงัหวดัปตัตานี18 กรณีแรกทีไ่ดร้บัความสนใจจากสาธารณะและเป็นเหตุใหท้างการ
ตอ้งออกมาชีแ้จงเป็นครัง้แรก เกดิขึน้ในเดอืนตุลาคม 2549 ทีจ่งัหวดัปตัตานี นายมฮูมัหมดั อารม์งิ ยโูซะ 
ชาวสวนยาง อายุ 42 ปี บอกว่าตนเองไดถู้กทรมานระหว่างการควบคุมตวัโดยทหารทีจ่งัหวดัยะลา ใน
เดอืนมกราคม 2550 พลเอกสนธ ิบุญยรตักลนิ ผูบ้ญัชาการทหารบก มคี าสัง่ใหเ้จา้หน้าทีส่อบสวนกรณีนี้ 
และระบุว่ารฐับาลไมม่นีโยบายทีจ่ะทรมานหรอืปฏบิตัอิย่างทารณุโหดรา้ยต่อผูต้อ้งสงสยัในภาคใต ้และ
รบัรองว่าเจา้หน้าทีผู่ใ้ดทีก่ระท าการดงักล่าวจะถูกลงโทษ  ศอ.บต.ไดท้ าการสอบสวนกรณีนี้ตามค าสัง่
ของกอ.รมน.ภาค 4 และพบว่าผูต้อ้งสงสยัไดถู้กทรมานหรอืถูกทารุณจรงิ  ทว่าศอ.บต.มไิดเ้ปิดเผยชื่อ
ของผูก้ระท า และไมม่กีารฟ้องรอ้งด าเนินคดต่ีอบุคคลใด ไม่มผีูใ้ดตอ้งรบัผดิชอบต่อการละเมดิทีเ่กดิขึน้
แมจ้ะมกีารใหก้ารเยยีวยากบัผูเ้สยีหายกต็าม19 ในเดอืนมนีาคม 2550 เหยื่อการทรมานอายุ 25 ปี ทีถู่ก
ทรมานระหว่างถูกควบคุมตวัทีป่ตัตานีไดเ้ขา้รอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิเป็นเหตุ
ใหเ้จา้หน้าทีท่ีถู่กกล่าวหาว่าเกีย่วขอ้งถูกสัง่ยา้ย20  
 รายงานเกีย่วกบัการทรมานหรอืการปฏบิตัอิย่างทารุณโหดรา้ยมเีพิม่ขึน้อย่างมากตัง้แต่ชว่ง
กลางปี 2550 โดยบางครัง้กม็กีารแสดงท่าทขีองรฐับาลไทยในเรื่องนี้  ในเดอืนกนัยายน 2550 เครอืขา่ย
นกัศกึษาจากเกา้มหาวทิยาลยัเรยีกรอ้งใหร้ฐับาลถอนกองก าลงัทหารพรานในภาคใต ้โดยระบุวา่ชาวบา้น
หลายคนรอ้งเรยีนว่ากองก าลงัเหล่านี้ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบ และเป็นเหตุใหค้วามขดัแยง้ในพืน้ทีเ่พิม่ขึน้ 
ตวัแทนของกอ.รมน.ภาค 4 ระบวุ่ามกีารสัง่การใหก้องก าลงัทหารพรานปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างระมดัระวงัมาก
ขึน้ในการควบคุมตวัผูต้อ้งสงสยั และหากมกีารปฏบิตัโิดยมชิอบอกีจะมกีารลงโทษสถานหนกั21 
 ในวนัที ่15 มกราคม 2551 คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งเอเชยี (Asian Human Rights 
Commission) ออกแถลงการณ์เกีย่วกบัขอ้รอ้งเรยีนว่ามกีารทรมานผูถู้กควบคมุตวัทีค่่ายทหารทีว่ดัชา้ง
ให ้จงัหวดัปตัตานี และมกีารสง่จดหมายรอ้งเรยีนไปยงัเจา้หน้าทีเ่กา้นายในรฐับาลหรอืฝา่ยความมัน่คง22 
ในเดอืนถดัมา สมาชกิสองคนของศนูยท์นายความมุสลมิในจงัหวดัยะลา ซึง่ใหค้วามช่วยเหลอืดา้น
กฎหมายแก่ผูเ้สยีหายจากการทรมาน ไดถู้กขม่ขูว่่าจะตอ้งกลายเป็น “สมชาย นีละไพจติร คนต่อไป” 
หากยงัไมห่ยุดพดูเกีย่วกบัการทรมาน23  นายสมชายเป็นทนายความมุสลมิและนกัปกป้องสทิธมินุษยชน
ซึง่หายตวัไปทีก่รุงเทพฯ ในคนืวนัที ่12 มนีาคม 2547 เชื่อกนัวา่เขาเสยีชวีติแลว้ ในขณะนัน้เขาก าลงั
สบืสวนขอ้รอ้งเรยีนของชาวมุสลมิภาคใตส้องคนทีถู่กต ารวจทรมานระหว่างการควบคมุตวั 
 ในเดอืนมนีาคม 2551 ในสมยัประชุมที ่7 ของคณะมนตรสีทิธมินุษยชนสหประชาชาตทิีก่รงุเจนี
วา องคก์รพฒันาเอกชนหา้องคก์รมแีถลงการณ์ร่วมทางวาจาต่อคณะมนตรวี่าดว้ยการทรมานในเอเชยี 
โดยระบุว่า “ในประเทศไทย รายงานในชว่งทีผ่่านมาเผยใหเ้หน็การทรมานอย่างเป็นระบบและกวา้งขวาง
โดยทหารและกองก าลงักึง่ทหารและหน่วยกองก าลงัพเิศษ ตามสถานควบคุมตวัลบัโดยเฉพาะใน
ภาคใต”้24 ผูแ้ทนรฐับาลไทยในทีป่ระชุมไดต้อบว่า รฐับาลไทย “มเีจตนาอย่างเตม็ทีท่ีจ่ะปฏบิตัติามพนัธ
สญัญาและพนัธกรณีทีม่ต่ีออนุสญัญา (ต่อตา้นการทรมาน)” “ไมเ่คยปล่อยปละใหม้กีารกระท าในลกัษณะ
ทีเ่ป็นการทรมานเกดิขึน้แต่อย่างใด” และการกระท าใด “ทีถู่กกล่าวหาว่าเป็นการปฏบิตัโิดยมชิอบหรอื
เป็นการละเมดิสทิธโิดยหน่วยงานหรอืเจา้พนกังานของรฐั จะไมถู่กปล่อยปละละเลย แต่จะมกีารสอบสวน
อย่างเตม็ทีต่ามหลกักระบวนการทีร่วดเรว็ชอบธรรม”25 
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ในเดอืนเดยีวกนันัน้เอง ค าตอบของผูแ้ทนรฐับาลกถ็ูกทดสอบ เมื่อนายยะผา กาเซง็ อหิม่าม

จากจงัหวดันราธวิาสไดเ้สยีชวีติระหว่างถูกควบคมุตวัทีห่น่วยฉก.39 ทีว่ดัสวนธรรม26 ครอบครวัของเขา
ไดแ้จง้ความและน าคดเีขา้สูศ่าล ในขณะทีห่น่วยงานของรฐัรวมทัง้ทหารพยายามเกลีย้กล่อมใหค้รอบครวั
ไม่ด าเนินคด ีโดยมกีารไปพบทีบ่า้นหลายครัง้ และขอใหค้รอบครวัอหิม่ามยอมรบัค่าชดเชยเพื่อแลกกบั
การไม่ฟ้องรอ้งด าเนินคด ีแต่ไมป่ระสบความส าเรจ็27 ภายหลงัพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจนิดา ผูบ้ญัชาการ
ทหารบกและรองผูอ้ านวยการกอ.รมน.ระบุว่าจะมกีารจดัการไต่สวนสาธารณะโดยเรว็ จากนัน้จะมกีาร
พจิารณาคดแีละลงโทษผูท้ีร่บัผดิชอบ เจา้หน้าทีอ่ย่างน้อยสามคนจงึถูกสอบสวนในขอ้หาว่าใชอ้ านาจโดย
มชิอบ  การสอบสวนพบว่ามมีลูเพยีงพอทีจ่ะสง่เรื่องใหก้บัคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติแหง่ชาต ิ(ปปช.)  ในระหวา่งทีเ่ขยีนรายงานนี้ ปปช.ก าลงัพจิารณาว่ามพียานหลกัฐานเพยีงพอทีจ่ะ
สง่เรื่องฟ้องรอ้งด าเนินคดทีหารใหก้บัอยัการ และ/หรอืมคี าสัง่ใหก้องทพับกลงโทษทางวนิยัหรอืไม่ 
นอกจากนัน้ ในเดอืนเมษายน 2551 ไดม้กีารเริม่การชนัสตูรพลกิศพอหิม่ามขึน้28 
 ในเดอืนมถุินายน 2551 ในสมยัประชุมที ่8 ของคณะมนตรสีทิธมินุษยชนสหประชาชาต ิองคก์ร
พฒันาเอกชนระหว่างประเทศองคก์รหนึ่งตัง้ค าถามต่อความมุ่งมัน่ของรฐับาลไทยทีจ่ะน าตวัเจา้พนกังาน
ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการเสยีชวีติของอหิม่ามและการเสยีชวีติระหว่างควบคมุตวัอกีสองรายเมื่อเรว็ๆ นี้ 
เขา้สูก่ระบวนการยุตธิรรม29 ผูแ้ทนรฐับาลไทยไดข้อใชส้ทิธใินการตอบว่า “การสอบสวนคดเีหล่าน้ีก าลงั
ด าเนินอยู่ และผูม้สีว่นรบัผดิชอบจะถูกฟ้องรอ้งด าเนินคดตีามกฎหมาย รฐับาลไทยขอเน้นว่าจะไม่ยอม
ปล่อยใหเ้จา้พนกังานของรฐัละเมดิสทิธไิด”้30 แพทยซ์ึง่ใหก้ารต่อศาลในเดอืนสงิหาคมระหว่างการชนัสตูร
พลกิศพเพื่อหาสาเหตุการเสยีชวีติ ระบุวา่อหิม่ามเสยีชวีติจาก “การกระแทกดว้ยของแขง็อย่างรนุแรง” 
เป็นเหตุใหก้ระดกูซีโ่ครงหกั ปอดรัว่ มบีาดแผลถลอกตามร่างกายและใบหน้า31  
 ในอกีกรณีหนึ่งทีม่กีารเผยแพร่ต่อสาธารณะ เมื่อเดอืนกุมภาพนัธ ์2551 กลุ่มโรงเรยีนเอกชน
สอนศาสนาอสิลามในจงัหวดัสงขลา ในนามคณะกรรมการยุตธิรรมเพื่อสนัตภิาพและสมานฉนัท ์ไดย้ื่น
เรื่องรอ้งเรยีนแทนนายอมนูีดนี กะจ ิซึง่ไดถู้กท ารา้ยจนบาดเจบ็ทัง้ทางกายและใจ พวกเขาอา้งวา่นายอ
มนูีดนีไดถู้กทรมานระหว่างการควบคุมตวัในวนัที ่5 กมุภาพนัธ ์2551 และเรยีกรอ้งใหม้กีารด าเนินคดต่ีอ
ทหารซึง่ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างไมช่อบดว้ยกฎหมาย32 นายอมนูีดนีไดร้บัค่าชดเชยไปโดยคดไีมไ่ดข้ึน้สูศ่าล 
  
3.2 การทรมานหรอืการปฏิบติัอย่างทารณุโหดรา้ยในภาคใต้ของไทย 
 ในเดอืนมถุินายน 2551 แอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลไดร้บับนัทกึค าใหก้าร ดงัตวัอย่างทีแ่สดง
ไวด้า้นล่างนี้ อนัระบุถงึการปฏบิตัทิีเ่กดิขึน้ระหว่างการควบคมุบคุคลอย่างน้อย 34 คน ระหว่างเดอืน
มนีาคม 2550 ถงึพฤษภาคม 2551 ทางองคก์รฯไดส้มัภาษณ์เหยื่อของการทรมาน 13 คนโดยตรง และ
พดูคุยกบัญาตหิรอืพยานผูรู้เ้หน็การทรมานหรอืการปฏบิตัอิย่างทารุณโหดรา้ย โดยแบ่งจ านวนผูใ้ห้
สมัภาษณ์เหล่าน้ีอย่างเท่าๆ กนัในสามจงัหวดัซึง่ไดร้บัผลกระทบจากการก่อความไม่สงบ คอื จงัหวดั
นราธวิาส ปตัตานี ยะลา และบางสว่นของจงัหวดัสงขลา เหยื่อทัง้หมดไดถู้กทรมานหรอืถูกปฏบิตัอิย่าง
โหดรา้ยโดยเจา้หน้าทีท่ีต่อ้งการขอ้มลูจากพวกเขา เป็นการบงัคบัใหส้ารภาพมาชดเชยการท างานของ
หน่วยขา่วกรองและการรวบรวมพยานหลกัฐานทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพ เป็นการขม่ขูเ่พื่อใหย้ตุหิรอืถอนการ
ใหค้วามสนบัสนุนต่อการก่อความไม่สงบตามความเชื่อของเจา้หน้าที ่หรอืเพื่อลงโทษพวกเขา  เทคนิค
การทรมานทีพ่บมากสดุคอื การทุบต ีการเตะ และการกระทบืเหยื่อ การใชถุ้งพลาสตกิคลุมศรีษะเพื่อให้
ขาดอากาศหายใจ มผีูเ้สยีชวีติสีร่ายจากการทรมานในระหว่างการควบคุมตวั 
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 3.2.1 จงัหวดันราธิวาส 

 “ทหารระดบัล่างสองนายจบัตวัผมไปทีข่า้งสระน ้า และบงัคบัใหข้ดุหลุม พอเจา้นาย
พวกเขามาถงึกบ็อกว่าถา้ผมไมย่อมใหข้อ้มลู...ผมจะถูกฝงัอยู่ทีนี่ ่จากนัน้พวกเขากถ็อดผา้ผม
อกีครัง้และใหไ้ปยนือยู่ในหลุม พวกเขาถมดนิขึ้นมาจนเตม็ถงึคอ และบงัคบัใหผ้มสารภาพ”  
 คนงานก่อสรา้งวยักลางคน จากปตัตานี 

  
นราธวิาสเป็นหนึ่งในสองจงัหวดัทีอ่ยู่ใตส้ดุของไทย มพีรมแดนตดิกบัมาเลเซยี และเป็นทีต่ัง้

ของหน่วยทหารทีถู่กปลน้ปืนเมือ่วนัที ่4 มกราคม 2547 ซึง่ถอืเป็นการก่อความไม่สงบระลอกใหม่ 
นราธวิาสยงัเป็นจงัหวดัทีเ่กดิเหตุการณ์กรณีตากใบเมื่อเดอืนตุลาคม 2551 ซึง่ผูป้ระทว้ง 78 คนเสยีชวีติ
จากการถูกกดทบัและหายใจไมอ่อกระหว่างน าตวัไปควบคมุตวั และอกีเจด็คนเสยีชวีติระหว่างการ
ปราบปรามการประทว้งอย่างรุนแรง การประทว้งเกดิขึน้ทีห่น้าสถานีต ารวจในจงัหวดันราธวิาส โดยญาติ
พีน้่องไดม้ารวมตวักนัเรยีกรอ้งใหป้ล่อยตวัชุดรกัษาความปลอดภยัหมู่บา้น (ชรบ.) ทีถู่กควบคุมตวั
เน่ืองจากเป็นผูต้อ้งสงสยัว่าจดัหาอาวุธใหก้บัผูก้่อความไม่สงบ จงัหวดัน้ียงัเป็นศนูยก์ลางของการก่อ
ความไม่สงบต่างๆ เป็นเหตุใหก้องก าลงัของไทยใชย้ทุธวธิปีราบปรามทีค่่อนขา้งรุนแรง แอมเนสตี้
อนิเตอรเ์นชนัแนลไดบ้นัทกึกรณีการทรมานหรอืการปฏบิตัอิยา่งทารุณโหดรา้ย 11 รายทีเ่กดิขึน้ใน
จงัหวดัน้ีนบัตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2550 โดยมอียู่สามกรณีซึง่เป็นการทรมานทีรุ่นแรงมากและเป็นเหตุให้
เกดิการเสยีชวีติ แอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลยงัพบการละเมดิสทิธทิีรุ่นแรงโดยเป็นการทรมานต่อผูห้ญงิ
และบุตรชายอายหุกขวบ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเกีย่วกบัสามขีองผูห้ญงิคนนัน้  เหตุการณ์เหล่าน้ีบ่งชีว้่าการ
ทรมานและการปฏบิตัอิย่างทารณุโหดรา้ยเกดิขึน้อย่างเปิดเผยทัง้ในทีต่ัง้ของทหารและต ารวจ และ
เกดิขึน้แมว้่าผูท้ีเ่กีย่วขอ้งจะทราบดวี่าตนก าลงักระท าการละเมดิกฎหมายและนโยบาย และบ่งชีว้่าใน
บางครัง้ เจา้หน้าทีไ่ดม้สีว่นร่วมในการกระท าทีผ่ดิกฎหมายจรงิๆ 
 ในเดอืนมถุินายน 2550 ชายหนุ่มคนหนึ่งจากจงัหวดันราธวิาสเสยีชวีติโดยเป็นผลจากการ
ทรมานของทหาร เขาถูกทหารไม่ทราบสงักดัไล่ตามและหลบหนเีขา้ไปอยู่ในมสัยดิแห่งหนึ่งที่นราธวิาส
ในเวลาประมาณสามทุ่ม เขาเป็นหนึ่งในผูเ้ดนิขบวนทีถู่กทหารสลายการชุมนุมในตอนกลางวนั และตอ้ง
วิง่หลบหนีกระสนุปืน พยานแจง้ใหแ้อมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลทราบว่า ทหารไดเ้ขา้มาพดูจว้งจาบกบัผู้
ทีอ่ยู่ในมสัยดิ โดยบอกว่า การใหอ้าหารสนุขัยงัดกีว่าใหอ้าหารชาวมุสลมิ เป็นเหตุใหช้ายหนุ่มเกดิความ
โกรธจากถอ้ยค านี้และจากการกระท าล่วงละเมดิอื่น ๆ ทหารไดก้ดศรีษะเขาลงไปในอ่างน ้าขนาดใหญ่ เท
น ้าลงไปในอ่าง แลว้กดศรีษะของเขาใหจ้มลงไปในน ้าหลายครัง้ จากนัน้ลากตวัเขามาทีพ่ืน้และกระทบื
จนกระทัง่เขาเสยีชวีติ  
 ครอบครวัของคนกรดียางหนุ่มคนหนึ่งแจง้ใหแ้อมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลทราบวา่ ในเดอืน
ธนัวาคม 2550 ต ารวจจากสถานีต ารวจอ าเภอรอืเสาะจบักุมตวัเขาหลงัมเีหตุการณ์ระเบดิเกดิขึน้ เจา้
พนกังานต ารวจสบินายจบัตวัเขาไปทีส่ถานีต ารวจอ าเภอรอืเสาะ มกีารใสกุ่ญแจมอืและถามว่าเขา
เกีย่วขอ้งกบักลุ่มก่อความไม่สงบอย่างไร ต ารวจเอาถุงพลาสตกิมาสวมคลุมศรีษะเขาและขว่นทีใ่บหน้า
เมื่อเขาบอกว่าเขาไม่เกีย่วขอ้ง เขาอธบิายกบัต ารวจว่า ตอนทีเ่กดิระเบดิขึน้หนึ่งวนัก่อนหน้านัน้ เขาไป
เดนิอยู่ใกล ้ๆ ระหว่างทีเ่กดิระเบดิขึน้ ต ารวจจงึบงัคบัใหเ้ขาสารภาพว่าเป็นคนวางระเบดิก่อนทีจ่ะเตะ
เขา ใชโ้ทรศพัทต์ทีีศ่รีษะ และบบีคอใหห้ายใจไม่ออก หลงัจากทีถู่กสง่ตวัไปยงัค่ายองิคยทุธบรหิาร 
จงัหวดัปตัตานีเป็นการชัว่คราว เขากถ็ูกสง่ตวักลบัมาทีส่ถานตี ารวจอ าเภอรอืเสาะ และถูกขงัไวใ้นหอ้งที่
ตดิเครื่องปรบัอากาศทีต่ัง้อุณหภูมไิวใ้หเ้ยน็จดั 
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 เดอืนกุมภาพนัธ ์2551 ดเูหมอืนจะเป็นชว่งเวลาทีม่กีารทรมานเกดิขึน้อย่างมากในนราธวิาส 
คนงานก่อสรา้งวยักลางคนจากปตัตานีบอกกบัแอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลว่า ทหารซึง่สนธกิ าลงักบั
ต ารวจกว่า 100 นายไดไ้ปลอ้มบา้นเขาในเดอืนนัน้ ระหวา่งทีเ่ขายงัหลบัอยู่ 

 พวกเขาเคาะประตู แต่ผมกลวัเลยไม่กลา้เปิด เจา้หน้าทีส่องสามคนปีนเขา้มาทาง
หน้าต่าง พวกเขาบอกว่ามรีายงานว่าผมมปืีนในบา้น พวกเขาคน้บา้นแต่ไม่พบอาวุธ หลงัจาก
ถูกน าตวัไปสถานีต ารวจและถามค าถามทัว่ไป ผมถูกควบคุมตวัไปทีค่่ายจุฬาภรณ์ในนราธวิาส 
และมทีหารหรอืต ารวจนอกเครือ่งแบบสองนายพาตวัผมไปทีร่า้นตดัผมในค่ายในตอนเยน็วนันัน้ 
 ประมาณตหีนึง่ เจา้หน้าทีร่ะดบัผูบ้งัคบับญัชาสัง่ใหผ้มลุกขึ้น เขาต่อยผมทีห่น้า เรยีก
ผมว่าเป็นผูก้่อการรา้ย เอาบตัรประชาชนผมไปหกัทิ้ง สว่นทหารอกีคนหนึง่เตะผมจากขา้งหลงั 
นอกจากผูบ้งัคบับญัชายงัมทีหารอกีสามนาย ตอนทีผ่มลม้ลงอยูก่บัพื้น ผูบ้งัคบับญัชาบอกว่า
เขาตอ้งการทดสอบรองเทา้แตะคู่ใหม่ แลว้เลยเหยยีบลงบนตวัผม สว่นทหารอกีสามคนเตะที ่
ศรีษะดว้ยรองเทา้บู๊ท ท าใหศ้รีษะแตกและผมรูส้กึมนึงง จากนัน้ทหารอนุญาตใหผ้มไปอาบน ้า 
แต่ผมตอ้งอาบน ้าเบา ๆ เพราะเจบ็แผล ท าใหต้อ้งอาบน ้านานจนเป็นเหตุใหท้หารไมพ่อใจ พวก
เขาไมใ่หผ้า้เชด็ตวัผม ผมตอ้งใชเ้สื้อเชด็ตวั ทหารเอาบหุรีม่าใหส้องมวน และบอกใหผ้มรอ้ง
เพลงชาต ิแต่เนือ่งจากผมแทบจะยนืไม่อยู่อยู่แลว้ พวกเขาจงึเตะผมลงไปในร่องน ้าทีเ่ตม็ไปดว้ย
สิง่ปฏกิลู จากนัน้ทหารถามผมถงึเรือ่งการระเบดิทีต่ลาด ผมบอกผมไม่รูเ้รือ่งเลย พวกเขากต็ผีม
ดว้ยไมไ้ผ่และบงัคบัใหว้ดิพื้น แต่ผมท าไม่ได ้ทหารเลยขึ้นมายนืบนหลงัผมประมาณสบินาท ี
จากนัน้บอกใหผ้มถอดกางเกงออก แต่ผมไม่อยากถอดเพราะไมไ่ดใ้สก่างเกงใน แต่พวกเขากย็งั
บงัคบัผมใหท้ า และเอาแต่หวัเราะเยาะผม 
 ทหารถามผมเกีย่วกบัเหตุการณ์ครัง้นัน้อกีครัง้ ผมกต็อบเหมอืนเดมิ ท าใหท้หารสาม
คนมาจบัตวัผมไวส้ว่นอกีคนเอาไฟแชก็มาลนทีเ่ทา้จนกระทัง่แกส๊หมด จากนัน้ใชร้องเทา้บู๊ทเตะ
ผมทีข่า ทหารระดบัล่างสองนายจบัตวัผมไปทีข่า้งสระน ้า และบงัคบัใหข้ดุหลมุ เจา้นายพวกเขา
มาถงึและบอกว่าถา้ผมไม่ยอมใหข้อ้มลู ผมจะถูกฝงัอยู่ทีนี่ ่จากนัน้พวกเขากถ็อดเสื้อผา้ผมอกี
ครัง้และใหไ้ปยนือยู่ในหลุม พวกเขาถมดนิขึ้นมาจนเตม็ถงึคอ และบงัคบัใหผ้มสารภาพ พวก
เขาปล่อยผมอยู่ในหลุมประมาณ 30 นาท ีโดยมสีนุขัเฝ้ายามมาขูใ่กล ้ๆ ซึง่เป็นการดหูมิน่ผมใน
ฐานะทีเ่ป็นมุสลมิ (เนือ่งจากชาวมุสลมิถอืว่าสนุขัเป็นสตัวท์ีไ่ม่สะอาด) 
 จากนัน้ผมไดย้นิทหารพดูกนัว่าเจา้หน้าทีค่นอืน่ทีอ่ยูใ่นครวัอาจเหน็สิง่ทีพ่วกเขาท า 
พวกเขาเลยขดุผมออกจากหลุมและบอกใหผ้มไปอาบน ้า พวกเขาไม่ยอมใหผ้มท าละหมาด 
บอกว่าใหท้ าเฉพาะทีบ่า้น และถามว่าผมเคยเขา้โรงเรยีนศาสนาหรอืเปล่า พวกเขาปล่อยใหผ้ม
นอนอยู่ในรา้นตดัผมจนถงึเชา้ จากนัน้ทหารทัง้สีน่ายกเ็อาหมอมาตรวจผม  ในช่วงบ่ายของวนั
นัน้ ทหารนอกเครือ่งแบบยืน่จดหมายฉบบัหนึง่ใหผ้ม จดหมายบอกว่าจะมกีารยา้ยผมไปทีอ่กี
แห่งหนึง่ แต่พวกทหารกก็ลวัทีจ่ะใหผ้มไปทีอ่ืน่เพราะพวกเขาไดท้ ารุนแรงกบัผม พวกเขาจงึ
ควบคุมตวัผมไวท้ีค่่ายจุฬาภรณ์อกีสองวนั จากนัน้ทหารทัง้สีน่ายกน็ าตวัผมไปทีค่่ายองิคยุทธ
บรหิาร และขูจ่ะฆา่ผมถา้ผมรอ้งเรยีนว่ามกีารทรมาน 

 กรณีนี้เป็นตวัอย่างทีช่ดัเจนแสดงใหเ้หน็ว่าเจา้หน้าทีม่สีว่นร่วมในการทรมาน และใน
ขณะเดยีวกนักช็ีใ้หเ้หน็ว่าผูท้ีม่สีว่นร่วมในการทรมานทราบดวี่าตนเองก าลงัท าสิง่ทีผ่ดิกฎหมายและ
พยายามทีจ่ะปกปิดความผดิ 
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 ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2551 ผูช้ายอกีคนจากนราธวิาสเสยีชวีติจากการทรมาน จากปากค าของ
พีส่าวของเขา เขาไดร้บัจดหมายเรยีกตวัใหไ้ปรายงานตวัเพื่อเขา้รบัการฝึกอาชพีเป็นเวลาสีเ่ดอืน พีส่าว
บอกว่าหลงัจากไปรายงานตวักบัทางการ เขาถูกทุบตอีย่างรุนแรงและถูกยงิทีไ่หล่ขวา และมกีารน าตวัไป
โรงพยาบาล ระหว่างอยู่ทีโ่รงพยาบาลเขายงัถูกใสกุ่ญแจมอืจนกระทัง่เสยีชวีติในอกีสีเ่ดอืนต่อมาในเดอืน
มถุินายน 2551 ทหารไมท่ราบสงักดัแจง้เธอว่าเขาเป็นผูก้่อการรา้ย 
 เหตุการณ์ทีรุ่นแรงอกีครัง้หนึ่งเกีย่วขอ้งกบัการทรมานผูห้ญงิและบุตรอายุหกขวบ เกดิขึน้เมื่อ
เดอืนกุมภาพนัธ ์2551 ทหารจากหน่วยฉก.ในนราธวิาสไดก้กัขงัหญงิสาวจากนราธวิาสพรอ้มกบับุตรชาย
อายุหกขวบ ผูห้ญงิคนดงักล่าวแจง้แอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลใหท้ราบว่า ทหารอา้งว่าก าลงัตามหาตวั
สามขีองเธอ แต่เขาไม่อยู่ พวกเธอจงึถูกจบัตวัไปทีค่่ายทหาร และในตอนเยน็ทหารน าตวับตุรชายไปจาก
เธอ และไมย่อมใหเ้ธอท าละหมาดหรอืใชห้อ้งน ้าระหว่างทีส่อบปากค าเกีย่วกบัทีซ่่อนตวัของสาม ีผูห้ญงิ
คนดงักล่าวรายงานว่าทหารใชถ้อ้ยค า “จว้งจาบ” ต่อเธอ ระหว่างทีส่อบปากค าในกระท่อมดา้นหลงัของ
ค่ายทหาร หนึ่งชัว่โมงผ่านไปทหารน าตวัเธอไปยงัทีอ่กีแห่งหนึ่ง ไม่อนุญาตใหใ้ชห้อ้งน ้าหรอืกนิอาหาร 
และบงัคบัใหส้ารภาพว่ามสีว่นรูเ้หน็กบัการก่อความไม่สงบ 
 ทหารน าตวับุตรชายกลบัมาให ้แต่ไม่ยอมใหเ้ธอแตะตอ้งตวับตุรแมว้่าเหน็ชดัว่าเขาปว่ย 
เจา้หน้าทีห่ญงิสองคนพาตวัเดก็ไปหอ้งน ้า เมื่อออกมาปรากฏว่าตวัเขาเปียกโชกทัง้ตวัเพราะถูกจบักดไป
ในอ่างน ้า จากนัน้เจา้หน้าทีน่ าภาพถ่ายเดก็ชายทีเ่ปลอืยกายพรอ้มกบัอาวธุปืนและถามว่า “นี่ใชเ่ธอหรอื
เปล่า” จากนัน้กน็ าตวัเดก็ไปจากแม่อกีครัง้ สดุทา้ยผูห้ญงิคนดงักล่าวไดร้บัอนุญาตใหอ้าบน ้าโดยมทีหาร
พรานหญงิคุมเชงิอยู่ แต่ไม่อนุญาตใหเ้ชด็ตวั แต่น าตวัเธอไปยงัหอ้งซึง่มพีดัลมเพดานเปิดอยู่ ทหารน า
เขม็เล่มหนึ่งมาวางไวบ้นโต๊ะเพือ่ขูใ่หเ้ธอกลวั และใชไ้มต้ทีีด่า้นหลงัเธอสามครัง้ และยงัคงถามวา่สามอียู่
ทีไ่หน 
 คนืนัน้ผูห้ญงิคนดงักล่าวไมไ่ดน้อนและไดพ้บลกูอกีครัง้ประมาณเวลาแปดนาฬกิาในตอนเชา้ 
ผมของเขาเปียกและมไีข ้ผูห้ญงิคนดงักล่าวบอกว่า แมจ้นปจัจุบนับุตรของเธอกย็งัเล่าใหเ้พื่อน ๆ ฟงั
เกีย่วกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ระหว่างการควบคุมตวั และบอกเธอว่าเขาสามารถจดจ าใบหน้าของทหารทีเ่กีย่วขอ้ง
ไดทุ้กคน 
 อกีครัง้ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2551 ทหารจากหน่วยฉก.ทีห่มู่บา้นตน้ไมส้งู จงัหวดันราธวิาส หรอื
ทีช่าวบา้นเรยีกกนัว่า “หน่วยดแีทค” เน่ืองจากทีต่ัง้ของหน่วยอยูท่ีเ่ดยีวกบัเสาสญัญาณโทรศพัทม์อืถอื
ดแีทค หน่วยฉก.ไดจ้บักมุชาวสวนยางหนุ่มคนหนึ่งจากนราธวิาสระหว่างอยูท่ีบ่า้น ญาตบิอกว่าหน่วย
ฉก. “ร.15111 มว.1” น าตวัเขาไปทีค่่ายทหารทีห่มูบ่า้นบาโงฮมูอ ต าบลกาวะ อ าเภอสไุหงปาด ีชายคน
ดงักล่าวบอกกบัครอบครวัว่าเขาถูกทรมานระหว่างอยู่ทีค่่ายทหาร แต่ไม่ไดเ้ล่ารายละเอยีดและถกูขงัอยู่ที่
นัน่เพยีงชว่งเวลาสัน้ ๆ 
 จากนัน้มกีารน าตวัเขาไปทีค่่ายทหารปิเหลง็ทีอ่ าเภอเจาะไอรอ้งในตอนเยน็ ทหารพรานสีน่าย
บอกใหเ้ขาเอาหวัมุดลงไปในน ้าคร า และขูท่ีจ่ะท ารา้ยเขาถา้เขาเงยหน้าขึน้พน้น ้าเป็นเวลานานหรอืหยุด 
จากนัน้เอาตวัเขามาบนพืน้และใหค้ลานและนอนบนพืน้ทีม่พีชืหนามแหลม แลว้กเ็หยยีบบนตวัเขา ทหาร
นายหนึ่งอาไมม้าแทงทวารหนกัเขา สว่นอกีหนึ่งนายเลง็ปืนมาทีเ่ขาและบงัคบัใหส้ารภาพว่าเป็นผูว้าง
ระเบดิเมื่อเดอืนธนัวาคม 2540 เขาถูกเตะทีท่อ้งจนลม้ลง จากนัน้ทหารเอาถุงพลาสตกิด าคลุมศรีษะและ
บงัคบัใหเ้ขาสารภาพอกี เขาถูกทรมานในลกัษณะเดยีวกนัทุกวนัเป็นเวลาอกีสองสปัดาห ์
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แอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลยงัไดข้อ้มลูเกีย่วกบัการทรมานซึง่เป็นเหตุใหเ้สยีชวีติอกีกรณีหนึ่ง

ในเดอืนมนีาคม 2551 ก าลงัทหารและต ารวจกว่า 100 นายไดเ้ขา้ลอ้มบา้นชาวสวนยางแห่งหนึ่งที่
นราธวิาสตอนประมาณตหีา้ ต ารวจจากอ าเภอรอืเสาะไดบุ้กเขา้ไปในบา้น สว่นทหารรออยู่ดา้นนอก ชาย
คนดงักล่าวและชาวสวนยางอกีสองคนถูกบงัคบัใหน้อนลงบนพืน้เป็นเวลาประมาณหนึ่งชัว่โมง จากนัน้
ถูกน าตวัไปทีส่ถานีต ารวจสองแห่ง และไปทีห่น่วยฉก.39 ทีอ่ าเภอรอืเสาะ พวกเขาถูกควบคุมตวัไวเ้ป็น
เวลาสามวนั ไมม่กีารใหน้ ้าเพื่อท าความสะอาดก่อนท าละหมาด  
 ครอบครวัของเขาแจง้กบัแอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลว่าในเยน็วนัทีส่าม ชาวสวนยางคน
ดงักล่าวถูกเตะหลายครัง้ตลอด 90 นาทจีนเดนิไม่ได ้จากนัน้ถูกทิง้ไวค้นเดยีวประมาณสบินาทแีลว้กถ็ูก
ซอ้มอกีประมาณครึง่ชัว่โมง จากนัน้กถ็ูกทิง้ไวอ้กีสบินาท ีสดุทา้ยทหารน าตวัเขาไปทีต่น้ไมแ้ละเตะเขาจน
ลม้ลงกบัพืน้ ใชท้่อนเหลก็ตทีีศ่รีษะและล าตวัเป็นเวลาหนึ่งชัว่โมง จากนัน้กล็ากตวัเขาทัง้ทีเ่ปลอืยเขา้ไป
ในหอ้งตอนประมาณตสีอง และถูกเตะจนลม้ลงอกีครัง้ เขาเสยีชวีติในคนืนัน้เอง 
 ในวนัทีส่องทหารหา้นายจากหน่วยฉก.แห่งหนึ่งน าตวัชาวสวนยางอกีคนหนึ่งไปทีห่อ้งดา้นทา้ย
ของค่ายทหาร และถามว่าเขาไดย้งิใครมาบา้งหรอืเปล่า พวกเขาซอ้มชายคนนัน้เป็นเวลาหนึ่งชัว่โมง เอา
ถุงพลาสตกิคลุมศรีษะและผกูถุงไวท้ าใหห้ายใจไม่ออก เมื่อชายคนดงักล่าวฉีกถุงทิง้ เขากถ็ูกเตะและมี
การน าถุงพลาสตกิใบใหมม่าสวมทีศ่รีษะและมดัมอืไว ้จากนัน้ทหารถามว่าเขาเป็นคนถนดัซา้ยหรอืขวา 
และขูว่่าจะตดัน้ิวถา้ไมย่อมสารภาพว่ารูเ้หน็หรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการก่อความไม่สงบ พวกเขายงัใช้
ดา้มมดีตทีีศ่รีษะอกีสามครัง้ จากนัน้กปิ็ดตาเขาและน าตวัขึน้รถบรรทุก เชา้วนัต่อมาเขาถูกน าตวัไปทีอ่กี
แห่งหนึ่งโดยทหาร 15 นายทีก่ าลงัดื่มเหลา้ คนทีเ่ป็นหวัหน้าถามว่าเขาเคยยงิใครหรอืเปล่า พอเขาบอก
ว่า “ไม”่ เขากถ็ูกแขวนเอาเทา้ขึน้บนโดยไม่ใสเ่สือ้และใชเ้สือ้เป็นเชอืกผกูมอืไวด้า้นหลงั เมื่อไมส่ามารถ
ตอบค าถามใหเ้ป็นทีพ่อใจเขาจะถูกเตะในลกัษณะการซอ้มมวยไทย การท ารา้ยด าเนินไปประมาณ 90 
นาท ีจากนัน้กป็ล่อยตวัเขาลงมาโดยทีย่งัมดัขาไว ้
 จากนัน้ทหารไดแ้ทงเขม็เยบ็ผา้เขา้ไปทีป่ลายนิ้ว มกีารน าตวัเขาไปแขวนเอาหวัลงล่างอกีครัง้ 
และเอาเขม็ทิม่เขา้ไปทีต่าและแกม้ทัง้สองขา้ง จากนัน้กถ็อดกางเกงในขณะทีเ่ขายงัหอ้ยหวัลง และเอา
เขม็แทงเขา้ไปในอวยัวะเพศ ทหารตแีละเตะเขาดว้ยรองเทา้บู๊ททีห่น้าอกหลายครัง้ เอาน ้ามาสาด เอา
สเปรยพ์รกิไทฉีดใสห่น้าสีค่รัง้ และเอาเบยีรม์าราดใสต่วัเขาจนเปียก ซึง่เป็นการลบหลู่ต่อชาวมสุลมิซึง่
มองว่าการบรโิภคเครื่องดืม่แอลกอฮอลเ์ป็นบาป  จากนัน้เขากถ็กูทหารอกี 15 นายซอ้มในลกัษณะ
เดยีวกนัประมาณ 30 นาทใีนตอนเยน็ มทีัง้การต ีเตะ และหอ้ยแขวนตวัเขาลงมาอกีครัง้ และถามค าถาม
เดมิ ๆ ในช่วงดกึเขาถูกทหารขีเ้มาทัง้ 15 นายนัน้พาตวัไปทีต่น้ไมโ้ดยยงัถูกผกูมอืไวด้า้นหลงั แลว้ผกูตวั
เขากบัตน้ไม ้ในขณะทีท่หารนัง่เล่นไพ่กนั คนทีแ่พจ้ะไปเตะเขา เขาถูกท าแบบนี้ประมาณสองชัว่โมง
จนกระทัง่เชา้ ทหารบอกว่า ตวัเขาเคยไปยงิญาตคินหนึ่งของทหาร และชายคนน้ีบอกกบัแอมเนสตี้
อนิเตอรเ์นชนัแนลว่า เขาไดย้นิเสยีงรอ้งของชาวสวนยางอกีคนหนึ่งทีถู่กซอ้มจนเสยีชวีติทีน่ัน่ 
 ในวนัทีส่องเช่นกนั ทหารบอกกบัชาวสวนยางทีเ่หลอือกีคนหนึ่งว่า เขาจะตอ้งถูกฆา่ภายในหนึ่ง
สปัดาหถ์า้ถูกปล่อยตวัไป เขาถกูทรมานแบบเดยีวกบัเพื่อนบา้นของเขาตามทีบ่รรยายขา้งตน้ ทหารใช้
แท่งเหลก็ตทีีศ่รีษะและใชเ้ชอืกคลอ้งทีค่อและลากตวัเขาไปจนหมดสต ิจากนัน้กเ็ฉือนทีแ่ขนและเอาเขม็
ทิม่ทีบ่าดแผล เขาถูกบงัคบัใหด้ืม่เหลา้ (ซึง่เป็นการละเมดิกฎของชาวมุสลมิ) และถูกถามว่า “พระเจา้ของ
คุณอยู่ทีไ่หนล่ะ ถา้พระเจา้มจีรงิ ท าไมไมม่าช่วย”   
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 3.2.2 จงัหวดัปัตตานี 
 “ทหารสีน่ายเตะผมและบอกใหผ้มสารภาพความจรงิ ผมกย็อมท าตาม แต่พอผมบอกว่าผมเป็น
ผูบ้รสิทุธิ ์พวกเขากบ็บีคอดงึผมของผม และบอกใหผ้มเลอืกทีฝ่งัศพตวัเอง ซึง่ผมกท็ าตาม”  
 ชายหนุ่มจากปตัตานี 
 
 ค่ายองิคยทุธบรหิารในจงัหวดัปตัตานีเป็นศนูยก์ลางการปราบปรามการก่อความไม่สงบทีส่ าคญั
แห่งหนึ่ง และเป็นสถานควบคมุตวัทีเ่ป็นทางการเพยีงหนึ่งในสองแหง่ในภาคใตข้องไทย แอมเนสตี้
อนิเตอรเ์นชนัแนลไดพ้บการละเมดิสทิธทิีเ่กดิขึน้หลายครัง้ทีค่่ายองิคยุทธบรหิาร รวมทัง้ความพยายามที่
จะปกปิดการทรมาน หรอืการท าใหบ้าดเจบ็เพยีงจ ากดัเพื่อไม่ใหเ้หยื่อถงึกบัเสยีชวีติ  ผูถู้กควบคุมตวัถูก
ทรมานหรอืถูกปฏบิตัอิย่างโหดรา้ยอย่างน้อยหนึ่งครัง้ใน 12 กรณีทีเ่กดิขึน้ในปตัตานี กรณีต่าง ๆ เหล่าน้ี
เกดิขึน้ในชว่งเดอืนธนัวาคม 2550 จนถงึเมษายน 2551  
 ชายหนุ่มจากปตัตานีบอกกบัแอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลว่าเขาถูกควบคุมตวัในเดอืนธนัวาคม 
2550 โดยก าลงัทหารสนธกิบัต ารวจจ านวนกว่ารอ้ยนายทีเ่ขา้มาลอ้มจบักมุเมื่อประมาณตสีี ่

 ตอนแรกผมถูกจบัไปทีส่ถานตี ารวจ ต่อมากถ็ูกจบัไปทีห่น่วยฉก.24 ทีว่ดัชา้งให ้ค า่วนั
นัน้ ทหารทีเ่มาอยู่ไดม้าสอบสวนผม เมือ่ผมบอกว่าผมเป็นผูบ้รสิทุธิพ์วกเขาโกรธและพาตวัผม
ไปทีม่ดื ๆ ทหารสีน่ายเขา้มาเตะและบอกใหผ้มพดูความจรงิ ผมกท็ าเช่นนัน้และบอกว่าผมเป็น
ผูบ้รสิทุธิ ์พวกเขากบ็บีคอดงึผมของผม และบอกใหผ้มเลอืกทีฝ่งัศพตวัเอง ซึง่ผมกท็ าตาม ผม
ถูกจบัตวัใหน้ัง่เกา้อี้จนถงึตสีอง จากนัน้กถ็ูกเตะและซอ้มอกีหลายชัว่โมง พวกเขาท าแบบนี้เป็น
เวลาสามวนั ตอนทีท่หารถามผม พวกเขาใชร้องเทา้บู๊ทเหยยีบทีห่น้า มดัมอืผมไวท้ีด่า้นหลงั
และเตะผมถา้ผมตอบค าถามไม่เป็นทีพ่อใจของเขา บางทเีขากเ็อาตวัผมไปตากแดดหรอืตาก
ฝน ทหารยงัเอาอาหารทีม่เีน้ือหมมูาใหผ้มกนิ (ซึง่ขดักบัหลกัศาสนาอสิลาม) ผมท าละหมาดดีๆ
ไม่ไดเ้ลยตอ้งท าในหอ้งน ้า ทหารมาถบีเตน็ทน์อนผมตอนกลางคนืท าใหผ้มนอนไม่หลบั ยอมให้
ผมอาบน ้าวนัเวน้วนั วนัสดุทา้ย ทหารตผีมอย่างแรงทีบ่รเิวณตน้คอดา้นล่างและแผ่นหลงั
สว่นบน 

 ในเดอืนธนัวาคม 2550 ชายหนุ่มสามคนจากปตัตานีกถ็ูกก าลงัทหารและต ารวจ 70-80 นาย
จบักุม  จากนัน้กถ็ูกน าตวัแยกไปไวย้งัสถานทีส่องแห่ง และต่อมาไดถู้กควบคุมตวัอยูท่ีค่่ายองิคยุทธ
บรหิาร พวกเขาถูกตทีีห่น้า ไหล่ และหลงั ทหารใชไ้ฟฟ้าจีท้ีม่อืของผูถู้กควบคุมตวัรายหน่ึง เอาเชอืกมา
คลอ้งคอผูถู้กควบคมุตวัอกีรายหนึ่ง และขูว่่าจะไปจบัตวัน้องชายมาถา้เขาไมย่อมสารภาพว่ามสีว่นรูเ้หน็
หรอืเกีย่วขอ้งกบัการก่อความไม่สงบ นอกจากนัน้ยงัเอาถุงพลาสตกิคลุมศรีษะเขาไว ้ทัง้สามคนถูกจบัให้
เปลอืยกายในหอ้งแอรท์ีต่ ัง้อุณหภูมติ ่ามาก ครอบครวัของพวกเขาบอกกบัแอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลว่า 
ผูถู้กควบคมุตวัถูกบงัคบัใหล้งนามในหนงัสอืทีเ่ขยีนว่าพวกเขาไม่ไดถู้กทรมาน แต่ทัง้สามคนไมย่อม
ปฏบิตัติาม 
 ชายวยักลางคนจากปตัตานีบอกกบัแอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลว่าในเดอืนมกราคม 2551 
ทหารประมาณ 200 นายจากหน่วยฉก. 4310 หรอืทีเ่รยีกว่า “หน่วยฉก.แม่ลาน” หรอื “รทภ. 4310” จาก
อ าเภอแม่ลาน ไดม้าปิดลอ้มบา้นเขาประมาณตหีา้ 
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 ทหารประมาณ 20 นายมาลอ้มบา้นผม สว่นเจา้หน้าทีค่นอืน่รออยู่ทีถ่นนหรอืซุ่มอยูใ่น
ปา่ พวกเขาเอาตวัผมไปทีค่่ายแม่ลานซึง่เดมิเป็นโรงเรยีน และบงัคบัใหผ้มสารภาพว่าเป็นผูว้าง
ระเบดิ ทหารถามว่าผมจะรูส้กึอย่างไรถา้พวกก่อความไม่สงบฆา่คนในครอบครวัผม และถาม
เกีย่วกบัเพือ่นของผม จากนัน้ทหารกผ็กูมอืผมไวด้า้นหลงั ตบทีก่กห ูตผีมทีท่อ้งจนผมลม้ลง 
จากนัน้กเ็ตะผม ทหารสามนายใชปื้นตทีีใ่บหน้าผม และเตะทีด่า้นหลงั หนึง่ชัว่โมงผ่านไป 
ผูบ้งัคบับญัชาเดนิผ่านมาและพาตวัผมไปทีห่อ้งมดืเพือ่สอบปากค า ต ารวจกม็าทีค่่ายเพือ่ถาม
ค าถามกบัผม ผมถูกควบคมุตวัในหอ้งมดื และถูกขูว่่าจะโดนซอ้มหนกักวา่นี้ถา้ไม่ยอมสารภาพ 
ประมาณตสีองผูบ้งัคบับญัชาพาตวัผมไปทีค่่ายองิคยทุธบรหิาร และถูกน าตวัไปทีห่อ้งมดืทีต่ดิ
แอรแ์ละเปิดแอรจ์นเยน็มาก พวกเขาสอบสวนและบงัคบัผมใหส้ารภาพ 

 ชายหนุ่มสองคนจากปตัตานีบอกกบัแอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลว่าในเดอืนมกราคม 2551 
ทหาร 15 นายจากหน่วยฉก.11 ไดจ้บักุมตวัพวกเขาเพื่อสอบถามว่ามสีว่นร่วมในการก่อความไม่สงบ
หรอืไม่ พวกเขาปฏเิสธ ทหารจงึผกูมอืพวกเขาไวด้า้นหลงั บงัคบัใหย้นืชดิผนงัและทัง้ตทีัง้เตะ จากนัน้
ทหารไดน้ าตวัชายหนุ่มไปหน่วยฉก. มกีารตัง้ค าถามทัว่ไปและถ่ายรปูไว ้ทหารยงัใชไ้มต้พีวกเขา บอก
ใหพ้วกเขาชีต้วัว่าคนทีเ่หน็ในภาพเป็นสมาชกิของกลุ่มอารเ์คเค ทหารคนหนึ่งซึง่ปิดตาไวข้า้งหนึ่งใชปื้น
ขูพ่วกเขา และบงัคบัใหน้ัง่ตากแดดเป็นเวลาสองชัว่โมง พอฝนเริม่ตกกม็กีารจบัตวัพวกเขาไปนัง่ขา้งนอก
และน าอาหารมาใหต้อนฝนตก จากนัน้กถ็ูกน าตวัไปทีค่่ายองิคยุทธบรหิารในเวลาเดยีวกนั ทหารเรยีก
พวกเขาว่า “ลกูคา้รายใหม”่ มกีารน าสิง่มคี่าในตวัไปและถ่ายรปู วนัต่อมามกีารถอดเสือ้ชายหนุ่มคนหนึ่ง 
แลว้เอาไปผกูมอืไวด้า้นหลงั จากนัน้กเ็ตะและต ีทหารสอบถามเขาเกีย่วกบัหมู่บา้นของเขา และบอกให้
สารภาพว่ามสีว่นรูเ้หน็หรอืเกีย่วขอ้งกบัการก่อความไม่สงบ ตอนกลางคนื ทหารน าตวัเขามาขา้งนอก
และทุบตโีดยสายดบัเพลงิ จากนัน้กก็ดเขาลงไปในน ้า ก่อนทีจ่ะน าตวัมาไวใ้นหอ้งแอรท์ีม่อีุณหภูมเิยน็จดั
พรอ้มกบัชายอกีคนหนึ่ง ต่อมาทหารเอาเชอืกคลอ้งคอและผูกเขาตดิไวก้บัเกา้อี ้เอาน ้ามาราดและใช้
ไฟฟ้าจีท้ีเ่ทา้ ทหารมุสลมิคนหน่ึงบอกใหเ้ขาสารภาพ สว่นคนอื่นกไ็ดต้เีขาอกี แต่สดุทา้ยกย็อมใหเ้ขาท า
ละหมาด สว่นชายอกีคนหนึ่งกถ็กูซอ้มเช่นกนั  
 ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2551 ต ารวจจบัครหูนุ่มคนหนึ่งจากนราธวิาสและพาตวัไปขม่ขูท่ีส่ถานี
ต ารวจ จากนัน้กพ็าตวัไปทีค่่ายองิคยุทธบรหิาร มกีารเรยีกทหารมา และบอกทหารว่าไม่ตอ้งทรมาน
จนถงึตาย เขาถูกขงัในหอ้งแอรเ์ยน็จดัเป็นเวลาหา้วนั ซึง่ท าใหเ้ป็นปญัหามากเพราะเขาเป็นโรคหอบหดื 
ทหารบอกใหเ้ขาสารภาพว่ามสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการวางระเบดิ แม่ของเขาเป็นผูเ้ล่าใหแ้อมเนสตีอ้นิเตอร์
เนชนัแนลฟงัถงึการปฏบิตัเิหล่าน้ี 
 ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2551 เช่นกนั ก าลงัต ารวจและทหารประมาณ 30-40 นายไดจ้บักมุคนงาน
ก่อสรา้งคนหน่ึงจากปตัตานี จากนัน้พาตวัเขาไปทีส่ถานีต ารวจสองแห่ง ชายหนุ่มเล่าใหแ้อมเนสตี้
อนิเตอรเ์นชนัแนลฟงัว่า เขาไมแ่น่ใจว่าทหารเหล่านี้มาจากหน่วยฉก.ไหน แต่ว่าเนื่องจากเขาถูกพาตวัไป
ทีก่องพนัทหาร 24 ทีว่ดัชา้งให ้กค็่อนขา้งแน่ใจว่าทหารน่าจะมาจากหน่วยฉก.24 ซึง่ตัง้อยู่ทีน่ัน่ ทหาร
หกันิ้วมอืของชายหนุ่มไปขา้งหลงัจนกระทัง่เขาสญูเสยีความรูส้กึทีน่ิ้ว ใชล้ ากลอ้งปืนตทีีศ่รีษะจนกะโหลก
ศรีษะรา้ว จากนัน้กเ็ตะและบบีคอเขา และยงัตทีีท่อ้งอย่างแรงเพือ่ใหเ้ขารูส้กึเจบ็ปวดต่อไป การทรมาน
เกดิขึน้ทุกวนัเป็นเวลาหนึ่งสปัดาห ์และมจีุดมุ่งหมายเพื่อบงัคบัใหผู้ช้ายคนนี้สารภาพว่ามสีว่นรูเ้หน็หรอื
เกีย่วขอ้งกบัการก่อความไม่สงบ  
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 ในเดอืนมนีาคม 2551 ก าลงัต ารวจและทหารกวา่ 300 นายซึง่ประกอบดว้ยทหารจากหน่วยฉก.
ซึง่ตัง้อยู่ทีว่ดัเลยีบ และต ารวจจากสถานีต ารวจอ าเภอสายบุร ีไดก้กัขงัชาวสวนยางหนุ่มคนหนึ่งไว ้ทัง้นี้
ตามขอ้มลูของญาต ิพวกเขาผกูมอืเขาไวด้า้นหลงั ทุม่เขาลงไปบนพืน้ เตะและเหยยีบบนตวัเขา ทหาร
อา้งว่าเขาพยายามหลบหนี และใชพ้านทา้ยปืนตเีขา และยงัยงิปืนใสใ่กล้ๆ  ห ูท าใหห้อูือ้ไปชัว่ขณะ ใน
ตอนแรกเขาถูกพาตวัไปทีส่ถานตี ารวจ และถูกซอ้มในขณะทีใ่สกุ่ญแจมอื ในตอนบ่ายเขาถูกพาตวัไปที่
กองพนัทหาร 24 ทีว่ดัชา้งให ้ทหารเอาถุงพลาสตกิครอบศรีษะและทุบตเีขา จนกระทัง่จมกูหกั กุญแจมอื
ทีใ่สก่บ็าดจนเลอืดไหลและท าใหแ้ขนชา การทรมานเกดิขึน้สามวนั เป็นช่วงทีเ่ขาแทบไม่ไดก้นิหรอืนอน 
และไม่ไดร้บัอนุญาตใหท้ าละหมาด  
 3.2.3 จงัหวดัยะลา 
 “วนัต่อมา พวกเขาบงัคบัใหผ้มนอนเปลอืยกบัพื้น สว่นทหารพรานกใ็ชเ้ทยีนไขลนตามล าตวัจน
พองไปทัง้ตวั”  
 ชายหนุ่มจากยะลา  
 
 ใน 14 กรณีทีย่ะลา ผูถู้กควบคมุตวัถูกทรมานหรอืทารุณอย่างน้อยหนึ่งครัง้ ตวัอย่างขา้งล่าง
เกดิขึน้ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2550 - มกราคม 2551 
 ในเดอืนกรกฎาคม 2550 ก าลงัต ารวจและทหารอย่างน้อย 20 นายไดจ้บักมุชายหนุ่มสามคน
จากจงัหวดัยะลา พวกเขาถูกใสกุ่ญแจมอืและถูกเตะ จากนัน้กถ็กูบงัคบัใหน้อนและมทีหารกบัต ารวจ
ขึน้มาเหยยีบ และถามว่าพวกเขามปืีนหรอืไม่ ชายหนุ่มสองคนถกูจีด้ว้ยบหุรี ่และถูกแทงดว้ยของมคีมที่
หวัแม่เทา้ ทัง้สองคนตอ้งนอนราบอยู่บนพืน้โดยทีม่อืถูกผกูดา้นหลงั แลว้ต ารวจและทหารขึน้มาเหยยีบ
บนทอ้ง พวกเขายงัถูกบงัคบัใหคุ้กเขา่และถูกเตะทีไ่หล่จนลม้ลง ถา้พวกเขาอทุานว่า “พระอลัเลาะห”์ ก็
จะถูกตหีนกัขึน้ ดเูหมอืนทหารจะจ าชายหนุ่มคนทีส่ามไดเ้ลยตเีขาจนสลบ ทัง้สามคนถูกบงัคบัใหน้อนใน
คทูีไ่มม่นี ้าเป็นเวลา 30 นาทภีายใตแ้สงแดด แต่เมื่อเหน็ว่ากุญแจมอืทีใ่สท่ าใหเ้ลอืดไหลทหารกถ็อดออก
ให ้ทหารขูช่ายหนุ่มทัง้สามว่า ถา้ไม่ยอมสารภาพว่ามสีว่นรูเ้หน็หรอืเกีย่วขอ้งกบัการก่อความไม่สงบ 
พวกเขาจะสงัหารผูช้ายอกีคนหนึ่งทีถู่กควบคุมตวัตวัไว ้และถูกน าตวัไปผกูทีต่น้ไมโ้ดยมถุีงพลาสตกิคลุม
ศรีษะ  ชายหนุ่มคนทีถู่กซอ้มจนสลบเสยีชวีติไปในวนันัน้ หนึ่งในผูร้อดชวีติบอกกบัแอมเนสตีอ้นิเตอร์
เนชนัแนลว่า “การทรมานไมใ่ชส่ิง่ทีด่เีลย จบัตวัพวกเราและพาไปทีศ่าลส ิเรายอมรบัได ้แต่เราไม่อาจ
ยอมรบัการทรมานได ้สิง่ทีเ่กดิขึน้กบัเราจะกลายเป็นสิง่ทีเ่ราตอ้งจดจ าไปจนตลอดชวีติ”  
 ในเดอืนตุลาคม 2550 ต ารวจฝา่ยปราบปรามจงัหวดัยะลาจบักุมชายหนุ่มยะลาสองคนบนถนน  
ทีบ่รเิวณใกลก้บัฐานของต ารวจ เจา้หน้าทีต่ ารวจนอกเครื่องแบบสามนายไดซ้อ้มชายหนุ่มทัง้สองคน โดย
การใชท้่อน ้าพลาสตกิตทีีแ่ขนและใชท้่อนเหลก็ตทีีห่ลงั ทัง้ยงัเตะจนกระทัง่แทบจะเดนิไม่ได ้การซอ้ม
ทรมานเกดิขึน้นานประมาณสีช่ ัว่โมงในตอนบ่าย หลงัจากนัน้ชายหนุ่มกไ็ดร้บัอนุญาตใหท้ าละหมาด แต่ก็
ถูกต ารวจเรยีกว่าเป็น “พวกมุสลมิโง่” ต ารวจแยกตวัผูถู้กควบคมุตวัทัง้สองคนไวค้นละหอ้ง และขูพ่วก
เขาว่า ถา้ไม่ยอมสารภาพว่าเกีย่วขอ้งกบัการสงัหารทีเ่พิง่เกดิขึน้กจ็ะไมไ่ดร้บัการปล่อยตวั และบอกว่าที่
ทรมานกท็ าไปเพื่อ “สนุกเท่านัน้แหละ”  ประมาณหา้โมงเยน็ ต ารวจน าถุงพลาสตกิครอบศรีษะของทัง้
สองคน และขูว่่าถา้ไม่สารภาพจะถูกทรมานเป็นเวลาสามวนัก่อนจะถูกสงัหาร ต่อมาต ารวจยงัเตอืนพวก
เขาไมใ่หเ้ล่าใหใ้ครฟงัเกีย่วกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ถา้ตอนหลงัมคีนมาเยีย่ม ในช่วงทีใ่หส้มัภาษณ์กบัแอมเนสตี้
อนิเตอรเ์นชนัแนล หนึ่งในชายทัง้สองคนบอกว่าเขายงัคงถ่ายเป็นเลอืด สว่นอกีคนหนึ่งบาดเจบ็ทีเ่ขา่ 
“ผมเล่าใหคุ้ณฟงัเพื่อประโยชน์ของคนอื่น” เขากล่าว “ถา้สิง่นี้จะยงัเกดิขึน้ต่อไป กจ็ะไม่มสีนัตภิาพใน
พืน้ทีน่ี้”  
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 ชาวสวนยางวยักลางคนจากยะลาคนหนึ่งบอกกบัแอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลว่าเมื่อเดอืน
ธนัวาคม 2550 ทหารพรานและทหารจากหน่วยฉก.41 ไดม้าจบักุมตวัเขาทีบ่า้น และน าตวัไปทีห่น่วย 41 
ทีต่ าบลวงัพญา อ าเภอรามญั  

 ทหารพรานลอ้ผมว่า ผมมทีางเลอืกแค่สามทางคอื “ตาย ตาย กบัตาย” ทหารพราน
และทหารคนอืน่ถามผมเกีย่วกบัการก่อความไม่สงบ แต่เนือ่งจากผมพดูไดแ้ต่ภาษามาลายผูม
จงึไม่ค่อยเขา้ใจค าถามในภาษาไทย พวกเขาบอกใหผ้มสารภาพ ในตอนเทีย่ง พวกเขาอนุญาต
ใหผ้มท าละหมาด แต่เมือ่ถูกน าตวัไปในหอ้งเลก็ๆ ในตอนบ่าย พวกเขาตทีีศ่รีษะ เตะผมและหา
ว่าผมเป็นพวกก่อการรา้ย ระหวา่งถูกขงัทีน่ัน่ บางครัง้ทหารพรานกแ็กลง้เอาอาหารมาชา้ และ
บอกผมว่า “ดซูวิ่าพระอลัเลาะหจ์ะเอาอาหารมาใหคุ้ณหรอืเปล่า”  อกีสบิวนัต่อมา ผมถูกทหาร
พรานสามนายสอบปากค า คนทีม่ยีศสงูถามผมว่ามอีะไรจะพดูหรอืเปล่า พอผมบอกว่า “ไม่” 
ทหารทีม่ยีศสงูกเ็ดนิออกไป สว่นทีเ่หลอือกีสองคนกซ็กัถามผมต่อ พวกเขาบอกว่า อสิลามเป็น
ศาสนาทีช่ ัว่รา้ย สอนใหเ้ราไปฆา่คนอืน่ พวกเขาบงัคบัใหผ้มถอดเสื้อ จากนัน้ใหเ้อามอืไพล่หลงั 
และผกูไว ้จากนัน้กต่็อยทีท่อ้ง แมว้่าผมจะยอมท าตาม ทหารกย็งัต่อยทีท่อ้งและแขน และบอก
ว่า ถา้ผมไมย่อมสารภาพ พวกเขาจะมดัผมไวท้ีต่น้ไมใ้หห้อ้ยศรีษะลงกบัพื้น และให้ศรีษะอยู่ใน
น ้า วนัต่อมาทหารพาตวัผมไปทีโ่รงเกบ็รถซึง่รอ้นมาก และบอกใหผ้มเตรยีมตวัทีจ่ะถูก
สอบปากค าตอนค า่ อย่างไรกต็าม คนืนัน้ไม่เกดิเหตุการณ์ใด ๆ วนัต่อมาทหารพรานพาผมไปดู
ผูถู้กควบคมุตวัอกีคนหนึง่ทีม่รี่องรอยถูกซอ้มอย่างชดัเจนและอา้งว่าชายคนนัน้ยอมรบัว่ามสี่วน
เกีย่วขอ้งกบัการก่อความไม่สงบ จากนัน้พวกเขากเ็อาเลือ่ยมอืมาขูผ่ม  

 ในเดอืนมกราคม 2551 ก าลงัต ารวจและทหารกว่า 300 นายจากสถานีต ารวจบนันงัสตาและ
หน่วยฉก.15 จากต าบลตลิง่ชนั อ าเภอบนันงัสตา ไดเ้ขา้ลอ้มบา้นของชายหนุ่มจากยะลาในเวลาประมาณ 
6.30 น. ชายหนุ่มบอกกบัแอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลว่าทหารลากตวัเขาและผูช้ายอกีคนหนึ่งออกมา 
และบอกใหค้นอื่นหนัไปทางอื่น 

 พวกเขาถามผมว่า รูจ้กัชายคนทีพ่วกเขาตอ้งการในรปูภาพทีใ่หด้หูรอืไม่ เมือ่ผมตอบ
ว่ารูจ้กัแต่ไม่รูว้่าเขาเป็นทีต่อ้งการตวั ทหารกเ็ตะทีก่า้นคอ จากนัน้กน็ าตวัผมไปทีค่่ายทหาร
พรานบา้นกลาง ในอ าเภอบนันงัสตา ในวนัทีส่ามทหารพรานถามว่าผมเป็นผูก้่อการรา้ยหรอืไม่ 
พอผมตอบว่า “ไม”่ ผมกถ็ูกเตะทีศ่รีษะและทอ้งอยู่ประมาณหนึง่ชัว่โมง วนัต่อมา พวกเขาบงัคบั
ใหผ้มนอนเปลอืยกบัพื้น สว่นทหารพรานกใ็ชเ้ทยีนไขลนตามล าตวัจนพองทัง้ตวั พวกเขาท า
แบบนี้ประมาณสบินาท ีและตลอดเวลาถามผมว่าเคยถูกฝึกจากพวกก่อความไม่สงบหรอืไม่ อกี
สีว่นัต่อมา ทหารพรานปิดตาผมและเอาตวัผมไปใสไ่วใ้นถงัเหลก็ทีม่ขีนาดใหญ่พอทีจ่ะนัง่ไดแ้ต่
นอนไม่ได ้จากนัน้กปิ็ดฝา และเจาะช่องทีด่า้นขา้ง ทหารพรานเอาไฟมาลนทีร่อบถงัและถามว่า
ผมรูจ้กัคนคนหนึง่หรอืไม่ ผมตอบว่า “รูจ้กั” แต่เขาไมใ่ช่ผูก้่อการรา้ย ตอนนัน้ผมยงัสวมรองเทา้
และมเีสื้อผา้ท าใหเ้ทา้ผมไม่เป็นไร แต่แขนและหวัไหล่ถูกความรอ้นเผาไหม ้จากนัน้พวกเขา
บอกใหผ้มถอดรองเทา้ ท าใหเ้ทา้ผมพุพอง ตอนทีผ่มโผล่ศรีษะมาทางช่องดา้นขา้งเพือ่ขอให้
พวกเขาปล่อย ทหารกต็ผีมดว้ยปืน พวกเขาท าแบบนี้ประมาณหนึง่ชัว่โมง จากนัน้กเ็อาตวัผม
ออกจากถงั และมกีารซอ้มต่ออกีครึง่ชัว่โมงโดยไมม่กีารซกัถาม 
 สองวนัต่อมา ทหารพรานเอาตวัผมไปไวใ้นถงัน ้าแขง็เป็นเวลา 20 นาท ีและถามว่าผม
เคยตดัศรีษะใครมาบา้ง พอมนัเยน็จดัผมพยายามทีจ่ะหลบหนีออกมา แต่กถ็ูกตจีนเป็นแผล
บรเิวณคิ้วดา้นขวา และถูกจบักดหวัลงในน ้า แต่ทหารพรานเริม่ตกใจเมือ่เหน็ว่าผมมเีลอืดไหล 
และใหก้ารปฐมพยาบาลผม วนัต่อมาทหารพรานกลุ่มใหม่พยายามจะทรมานผมอกี แต่คนทีท่ า
เมือ่วนัก่อนหา้มพวกเขาไวแ้ละบอกว่า เจา้นายของพวกเขาคงไม่ยอมใหท้รมานต่อไป ถงึอย่าง
นัน้ ทหารพรานทีม่าใหม่คนหนึง่กเ็ตะผมทีท่อ้ง และถามว่า “ใครฆา่พ่อก”ู  
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 ในเดอืนมกราคม 2551 ชายหนุ่มสองคนจากยะลาถูกจบักมุตวัตอนประมาณตสีาม โดยทหาร
อย่างน้อย 40 นายจากหน่วยฉก.11 พวกเขาถูกพาตวัไปทีค่่ายทหาร และในเบือ้งตน้ถูกตัง้ค าถามทัว่ไป 
แต่วนัต่อมาทหารสีน่ายถามหนึ่งในสองว่ารูอ้ะไรเกีย่วกบัระเบดิบา้ง เมื่อเขาตอบว่าไม่รู ้พวกเขากบ็อกว่า
เป็นไปไม่ไดห้รอกและเริม่เตะเขาและเตะหนกัขึน้ถา้เขาอุทานพระนามพระอลัเลาะห ์จากนัน้ทหารกถ็อด
เสือ้ของเขาออก และต่อยอย่างแรงทีด่า้นหลงั ท าใหเ้ขาหายใจล าบาก และเขาสญูเสยีการควบคุมการ
ท างานของร่างกายและปสัสาวะราดถงึสองครัง้ จากนัน้ทหารผกูมอืเขาตดิกบัเกา้อี ้ทหาร 10 คนผลดักนั
ซอ้มเขา บางทกีต็ดีว้ยปืน เขาบอกแอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลว่า ตอนที่เขาขอน ้าดื่ม สิง่ทีไ่ดค้อื
น ้ามนัหล่อลื่นรถยนต ์ทหารเอา “หลกัฐาน” มาวางบนโต๊ะและขูว่า่ถา้ไม่ยอมสารภาพ พวกเขาจะสรา้งขอ้
กล่าวหาว่าเขาพยายามหลบหนเีลยตอ้งยงิทิง้ จากนัน้พวกเขาเอาปืนมาวางใหด้ ูเมื่อชายหนุ่มปฏเิสธว่า
ไม่รูจ้กัปืนกระบอกน้ี พวกเขากเ็อาปืนตเีขา้ทีห่ลงัศรีษะ ท าใหห้น้าไปกระแทกกบัชามขา้ว จากนัน้คนทีดู่
เป็นหวัหน้าคนอื่นกเ็ขา้มาและใชไ้มก้อลฟ์ตทีีเ่ขา่และกระดกูตน้คอ จากนัน้กเ็ลง็ปืนเอม็ 16 มาทีเ่ขาและ
บอกว่า “บางครัง้ปืนมนักล็ัน่ของมนัเองได”้ จากนัน้เขาเอาถุงพลาสตกิคลุมศรีษะชายหนุ่มท าใหเ้ขาตก
จากเกา้อี ้สว่นผูช้ายอกีคนหนึ่งซึง่ไม่ไดส้วมเครื่องแบบแต่อา้งตวัเองเป็นนกัมวยไทยไดเ้ขา้มาเตะเขา
อย่างแรงทีแ่ขน การซอ้มด าเนินต่อไปจนถงึค ่า เขาถงึไดร้บัอาหาร และไดร้บัอนุญาตใหท้ าละหมาดเป็น
ครัง้แรก  
 ในท านองเดยีวกนั จากขอ้มลูของครอบครวัเขา ชายหนุ่มอกีคนหนึ่งกถ็ูกตทีีห่อูย่างแรง
จนกระทัง่เขารอ้งอุทานพระนามของพระอลัเลาะห ์ทหารสีน่ายบอกว่าเขามสีว่นรบัผดิชอบกบัระเบดิ 40 
ลกูและอา้งว่าเขาเป็นหวัหน้ากลุ่มอารเ์คเค แลว้กใ็ชไ้มก้อลฟ์ตเีขา เขายงัถูกเตะจนตกจากเกา้อี ้ท าให้
ศรีษะกระแทกพืน้ จากนัน้ทหารพดูว่าพวกเขาเองไม่สนุกดว้ย และน าตวัเขากลบัขึน้ไปบนเกา้อีแ้ละตี
ดว้ยปืนจนกระทัง่กะโหลกศรีษะรา้ว ในวนัทีส่อง เขาถูกต่อยจนฟนัหกั และถูกดงึผม จากนัน้
ผูบ้งัคบับญัชากน็ าตวัเขาไปและใชปื้นเอม็ 16 ขูเ่ขา  
 3.2.4 จงัหวดัสงขลา 
 ในสีอ่ าเภอของจงัหวดัสงขลาซึง่อยู่ตอนเหนือสดุของพืน้ทีท่ีม่กีารก่อความไม่สงบ เป็นพืน้ทีซ่ึง่มี
การประกาศกฎอยัการศกึ เราพบว่ามผีูถู้กควบคุมตวัสองคนทีถ่กูทรมานหรอืทารุณในสองกรณีทีจ่งัหวดั
สงขลาเมื่อเดอืนกุมภาพนัธ ์2551 
 ครอบครวัเขาบอกกบัแอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลเกีย่วกบัสิง่ทีช่าวสวนยางหนุ่มจากสงขลาตอ้ง
เผชญิ ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2551 ก าลงัต ารวจและทหารกว่า 40 นายซึง่สว่นใหญ่เป็นทหารพรานไดปิ้ด
ลอ้มบา้นของเขาและน าตวัเขาไปทีห่น่วยฉก.43 ในตอนค ่า ทหารพรานตทีีไ่หล่ขวาของเขาอยา่งแรงจน
ท าใหย้กแขนไมไ่ด ้จากนัน้กเ็ตะเขา เอาถุงพลาสตกิคลุมศรีษะและใชผ้า้ขนหนูเปียกๆ ฟาดเขา ทหาร
พรานบอกใหเ้ขาสารภาพว่าเป็นผูส้งัหารชาวบา้น และไม่ยอมใหเ้ขาท าละหมาด การซอ้มเกดิขึน้เป็นช่วง 
ๆ ตลอดทัง้สามวนั  
 ในท านองเดยีวกนั ครหูนุ่มจากสงขลาบอกกบัแอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลว่าในเดอืน
กุมภาพนัธ ์2551 ก าลงัต ารวจและทหารกว่า 100 นาย ซึง่ประกอบดว้ยทหารจากหน่วยฉก.43 ทหาร
พรานและต ารวจ ไดม้าจบักมุตวัเขาทีบ่า้น เขาปฏเิสธทีจ่ะเซน็ชือ่ในแบบฟอรม์ยนิยอมใหก้กัขงั แต่กถ็ูก
น าตวัไปกกัขงัทีห่น่วยฉก.43 ในตอนค ่าอยู่ด ีทหารนอกเครื่องแบบสามนาย หรอือาจจะเป็นต ารวจกไ็ด ้
ไดส้อบสวนเขาและอนุญาตใหเ้ขาท าละหมาด แต่ต่อมากเ็ตะและซอ้มเขาเมื่อเขาใหค้ าตอบทีไ่ม่น่าพอใจ 
มกีารถามว่าเขาเกีย่วขอ้งกบัการยงิและวางระเบดิทีเ่พิง่เกดิขึน้หรอืไม่ เมื่อตอบว่าไม่ เขากถ็ูกเตะทีค่อ
สามครัง้ พอเจา้หน้าทีต่บเขา้ทีห่เูขากล็ม้ลงไปบนพืน้  จากนัน้กถ็ูกบงัคบัใหล้งบนพืน้  เจา้หน้าทีอ่กีนาย
หน่ึงมาถงึและขูว่่าจะฝงัเขาทัง้เป็น เจา้หน้าทีท่ีเ่หลอืเตะเขาและยื่นปืนใหบ้อกว่าถา้หนีไดก้จ็ะเป็นอสิระ 
จากนัน้พวกเขากบ็งัคบัถอดเสือ้ผา้และปล่อยใหเ้ขานัง่เปลอืยกายบนพืน้ก่อนทีจ่ะเตะและบอกใหเ้ขาถอด
กางเกงออก ชายคนหนึ่งเลง็ปืนมาทีศ่รีษะของเขาและบอกใหเ้ขาสารภาพ สว่นทีเ่หลอืใชผ้า้หม่มว้นเป็น
แท่งเพื่อตเีขา โดยมถุีงพลาสตกิคลุมรอบศรีษะและผกูทีค่อ การซอ้มด าเนินต่อไปเป็นเวลาหลายชัว่โมง 
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4. กรอบกฎหมาย 

 4.1 การทรมานตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
 กฎหมายระหว่างประเทศมขีอ้หา้มการทรมานและการปฏบิตัหิรอืการลงโทษอื่นทีโ่หดรา้ย ไร้
มนุษยธรรม หรอืทีย่ ่ายศีกัดิศ์ร ีอย่างเดด็ขาด  ไม่มสีถานการณ์ใดทีอ่นุญาตใหร้ฐัสามารถอา้งความชอบ
ธรรมหรอือา้งเป็นเหตุผลเพื่อกระท าการทรมานได ้ขอ้หา้มเช่นนี้ปรากฏอย่างชดัเจนในกฎหมายสทิธิ
มนุษยชนต่างๆ เช่น ขอ้ 7 ของกตกิาสากลว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (International 
Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) ซึง่ประเทศไทยไดใ้หภ้าคยานุวตัติัง้แต่ปี 2539  
อนุสญัญาต่อตา้นการทรมานของสหประชาชาต ิ(UN Convention against Torture - CAT) ซึง่ประเทศ
ไทยใหส้ตัยาบนัรบัรองเมื่อวนัที ่1 พฤศจกิายน 255033  เสรภีาพจากการทรมานและการปฏบิตัอิยา่ง
ทารุณโหดรา้ยเป็นสทิธมินุษยชนทีไ่ม่อาจบัน่ทอนได ้ไม่อาจละเมดิ หรอืถูกจ ากดัได ้“แมใ้นภาวะฉุกเฉิน
ซึง่คุกคามความอยู่รอดของชาต”ิ34 ความเหน็ของสาธารณะต่อการใชก้ารทรมานกไ็ม่มผีลต่อการชอบ
ดว้ยกฎหมายของการทรมาน35  
 สทิธดิงักล่าวไดร้บัการรบัรองในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศหลายฉบบั ซึง่มผีลบงัคบั
ใชแ้มใ้นสถานการณ์สงครามภายนอกและภายในประเทศ (ความขดัแยง้ทีใ่ชอ้าวุธ) รวมทัง้อนุสญัญาเจนี
วา พ.ศ.2492 สีฉ่บบั ซึง่ประเทศไทยเป็นรฐัภาคนีบัแต่ปี 2498  ตามกฎหมายระหว่างประเทศทัง้สอง
สาขา รฐัใดทีม่บีุคคลทีร่บัผดิชอบต่อการเกดิการทรมานอยูภ่ายใตเ้ขตอ านาจของตน รฐันัน้จะตอ้ง
ฟ้องรอ้งด าเนินคดหีรอืไม่กส็ง่ตวับุคคลเป็นผูร้า้ยขา้มแดนไปยงัรฐั หรอืคณะตุลาการระหว่างประเทศเพื่อ
ท าการฟ้องรอ้งด าเนินคด3ี6 หลกัฐานใดๆ ทีไ่ดม้าจากการทรมานและการปฏบิตัอิย่างทารุณโหดรา้ยไม่
สามารถใชใ้นการด าเนินคดใีดๆได ้เวน้แต่จะใชเ้ป็นหลกัฐานผกูมดับุคคลทีถู่กกล่าวหาว่าไดก้ระท าการ
ทรมาน37 
 
 ค านิยามการทรมานตามข้อ 1(1) ของอนุสญัญาต่อต้านการทรมานระบุถึงองคป์ระกอบ
ส าคญัส่ีประการได้แก่  

 องคป์ระกอบดา้นเจตนา การกระท า (ซึง่ก่อใหเ้กดิความเจบ็ปวดและความทุกขท์รมาน) นัน้
เป็นไปโดยเจตนา 

 องคป์ระกอบดา้นความเจบ็ปวดหรอืความทุกขท์รมานอย่างสาหสั การกระท าทีท่ าใหผู้เ้สยีหาย
เกดิ “ความเจบ็ปวดหรอืความทกุขท์รมานอย่างสาหสั38 ไม่ว่าทางกายหรอืทางจติใจ”  

 องคป์ระกอบดา้นความมุง่ประสงค ์(หรอืการเลอืกปฏบิตั)ิ39 การกระท านัน้กระท าไปเพื่อความ
มุ่งประสงคบ์างประการ คอืการไดม้าซึง่ขอ้มลู การลงโทษ การขม่ขู ่และบงัคบัขูเ่ขญ็ 

 องคป์ระกอบดา้นการมสีว่นร่วมของเจา้พนกังานของรฐั การกระท าทีเ่กดิขึน้โดยหรอืดว้ยการยุ
ยงของเจา้พนกังานของรฐั หรอือย่างน้อยดว้ยความยนิยอม หรอืรูเ้หน็เป็นใจของเจา้พนกังาน
ของรฐั 

 ในนิยามนี้มกีารยกเวน้ “ความเจบ็ปวดหรอืความทุกขท์รมานทีเ่กดิจากหรอือนัเป็นผลปรกตจิาก 
หรอือนัสบืเนื่องมาจากการลงโทษทัง้ปวงทีช่อบดว้ยกฎหมาย”  
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แต่ในกฎหมายระหว่างประเทศ กลบัไม่มกีารนยิามความหมายของ “การปฏบิตัหิรอืการลงโทษ

อื่นทีโ่หดรา้ย ไรม้นุษยธรรม หรอืทีย่ ่ายศีกัดิศ์ร”ี ไวอ้ย่างการนิยามการทรมาน อาจจะเพราะไม่ตอ้งการ
ใหถู้กจ ากดัอยูใ่นกรอบคดิทีค่บัแคบ อย่างไรกต็าม จากการปฏบิตัขิองหน่วยงานตดิตามการปฏบิตัติาม
หลกัสทิธมินุษยชนระหวา่งประเทศและในระดบัภูมภิาค อาจอธบิายในเชงิลบไดว้่าการกระท าเชน่น้ีเป็น
การกระท าทีโ่หดรา้ย ทีไ่มม่อีงคป์ระกอบส าคญัครบถว้นตามนยิามการทรมานทีอ่ธบิายขา้งตน้40 ดงันัน้
สภาพการกกัขงัทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเจบ็ปวดหรอืความทุกขท์รมานอย่างสาหสั แต่ปราศจากความมุ่ง
ประสงค ์(หรอืการเลอืกปฏบิตั)ิ ในลกัษณะตามทีป่รากฏในนิยามการทรมาน กถ็อืว่าเป็นการปฏบิตัทิี่
โหดรา้ย ไรม้นุษยธรรม หรอืทีย่ ่ายศีกัดิศ์รไีด4้1 วธิกีารสอบปากค าทีล่ะเมดิสทิธ ิซึง่มคีวามมุง่ประสงคท์ี่
ตอ้งหา้มอย่างชดัเจน (“การไดม้าซึง่...ขอ้มลูหรอืค าสารภาพ”) แต่ก่อใหเ้กดิความเจบ็ปวดหรอืความทุกข์
ทรมานซึง่ไม่อาจถอืไดว้่า “สาหสั” กถ็อืไดว้่าเป็นการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ย ไรม้นุษยธรรม หรอืทีย่ ่ายศีกัดิศ์รี
ได4้2  สิง่ทีต่อ้งเน้นอกีประการหนึ่งคอื ตามกฎหมายระหว่างประเทศแลว้ การทรมาน การปฏบิตัหิรอืการ
ลงโทษอื่นทีโ่หดรา้ย ไรม้นุษยธรรม หรอืทีย่ ่ายศีกัดิศ์รเีป็นสิง่ทีต่อ้งหา้มในทุกเวลาและในทุกสถานการณ์  
อย่างน้อยการกระท าทีจ่งใจใหเ้กดิการปฏบิตัอิย่างโหดรา้ย อย่างเช่น “การปฏบิตัทิีไ่รม้นุษยธรรม” ตาม
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ43 กถ็อืเป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศ 
 4.2 กฎหมายซ่ึงเอือ้ต่อการทรมานในภาคใต้ของไทย  
 แอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลไมม่หีลกัฐานทีย่นืยนัไดช้ดัเจนว่า หน่วยงานความมัน่คงของไทย
ก าหนดนโยบายใหท้รมานหรอืปฏบิตัอิย่างโหดรา้ยต่อผูถู้กควบคมุตวัในระหว่างปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อ
ปราบปรามการก่อความไม่สงบในภาคใต ้และเชีอ่ว่านโยบายทีมุ่ง่หา้มการทรมานพรอ้มก าหนด
บทลงโทษทัง้ทีเ่ป็นการสัง่การทางลกัษณ์อกัษรและวาจา เป็นสิง่ทีท่ าขึน้ดว้ยความประสงคด์ ี อยา่งไรก็
ตาม การทรมานและการปฏบิตัอิย่างโหดรา้ยยงัเกดิขึน้อย่างเป็นระบบ ซึง่เป็นผลส าคญัมาจากขอ้บญัญตัิ
ในกฎอยัการศกึและพรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน ทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยูใ่นภาคใต ้ ขอ้กฎหมายเหล่านี้เอือ้ใหเ้กดิ
การทรมานโดยสรา้งสภาพเงื่อนไขทีท่ าใหผู้บ้งัคบับญัชาไม่สามารถตรวจพบการทรมานไดใ้นช่วงเวลาอนั
สัน้ ทัง้ยงัมเีงื่อนไขงดเวน้โทษใหเ้จา้หน้าทีท่ีก่ระท าผดิ อนุญาตใหม้ ีหรอืปฏเิสธทีจ่ะด าเนินการลงโทษ
การละเมดิสทิธมินุษยชนทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้การทรมานและการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ย  สภาพเงื่อนไขทีท่ าใหเ้กดิ
การทรมานและการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ย ไดแ้ก่ ระยะเวลาการคุมขงัก่อนตัง้ขอ้กล่าวหาทีย่าวนาน การไม่น า
ตวัผูถู้กควบคมุตวัไปปรากฏตวัต่อศาลและผูพ้พิากษา การทีไ่มส่ามารถอุทรณ์ไดใ้นเรื่องการออก
หมายจบัและการขออนุญาตขยายระยะเวลาควบคุมตวั การปฏเิสธค าขอเยีย่มผูถู้กควบคมุตวั การใชคุ้
กลบั และการขาดการตรวจสอบสถานควบคุมตวัอย่างสม ่าเสมอ ปลอดจากการจ ากดัควบคุม และอย่าง
เป็นอสิระ 
 
 4.2.1 กฎอยัการศึกและพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
2548 
 รฐับาลไทยประกาศใชพ้ระราชบญัญตักิฎอยัการศกึในพืน้ทีจ่งัหวดันราธวิาส ปตัตานี และยะลา 
และสีอ่ าเภอของจงัหวดัสงขลาเมื่อเดอืนมกราคม 2547 และมกีารประกาศใชอ้กีครัง้ภายหลงัเหตุการณ์
รฐัประหารในเดอืนกนัยายน 2549 หลงัจากทีย่กเลกิประกาศไปเป็นช่วงเวลา 14 เดอืน พระราช
ก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินไดถู้กประกาศใชเ้มื่อวนัที ่19 กรกฎาคม 2548 โดยเขา้
มาแทนทีก่ฎอยัการศกึเป็นการชัว่คราว และมผีลบงัคบัใชใ้นจงัหวดันราธวิาส ปตัตานี และยะลา  พรก.
ฉบบันี้มรีะยะเวลาการบงัคบัใชส้ามเดอืน ทีผ่่านมามกีารขยายเวลาบงัคบัใช ้12 ครัง้ ทัง้กฎอยัการศกึและ
พรก.ในสถานการณ์ฉุกเฉินยงัมผีลบงัคบัใชจ้นถงึปจัจุบนั 
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 ตามกฎอยัการศกึ หน่วยงานราชการสามารถควบคมุบุคคล “ทีต่อ้งสงสยั” เพื่อสอบปากค าเป็น
เวลาเจด็วนั44 ตามพรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน “เจา้พนกังานต ารวจ ขา้ราชการพลเรอืน หรอืทหาร” ทุกคน 
(ซึง่เรยีกว่า “พนกังานเจา้หน้าที”่)45 สามารถควบคุมบุคคลเพื่อเป็นมาตรการป้องกนัเป็นระยะเวลา
เบือ้งตน้ไดเ้จด็วนั โดยสามารถขยายระยะเวลาควบคุมตวัไดท้ัง้หมดไม่เกนิ 30 วนั46  ดว้ยวธิกีารนี้
เจา้หน้าทีจ่งึมอี านาจควบคมุบุคคลตามกฎหมายไดส้งูสดุ 37 วนั อย่างไรกต็าม มหีลายกรณีทีห่น่วยงาน
ผูค้วบคมุตวัเริม่นบัหนึ่งส าหรบัช่วงเวลาเจด็วนัใหม่อกีครัง้โดยการเคลื่อนยา้ยผูถู้กควบคุมตวัไปยงั
สถานทีต่่างๆ ก่อนครบก าหนดเจด็วนัแรก เป็นเหตุใหร้ะยะเวลาควบคุมตวัทัง้หมดยาวนานกว่า 37 วนั 
พรก.สถานการณ์ฉุกเฉินก าหนดว่าหากตอ้งการควบคมุตวัต่อไปหลงัจากการควบคมุตวัตามระยะเวลา
สงูสดุ 30 วนัสิน้สดุลง ใหน้ าประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญามาบงัคบัใช ้
 ตามกฎอยัการศกึ การจบักุมตวับุคคลสามารถท าไดโ้ดยไม่ตอ้งมหีมายจบั และไม่ไดก้ าหนดให้
ศาลมอี านาจทบทวนการออกหมายได ้แต่ในทางตรงขา้ม การจบักุมตามพรก.ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
กระท าไดก้ต่็อเมื่อมหีมายมาจากศาลจงัหวดั และศาลจะท าหน้าทีพ่จิารณาการฝากขงัในทุกเจด็วนั47 
อย่างไรกต็าม ระเบยีบซึง่ออกโดยกอ.รมน.ภาค 4 เมื่อเดอืนมกราคม 2550 ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนว่า ไม่
จ าเป็นตอ้งมกีารน าตวับุคคลผูถ้กูควบคุมตวัไปทีศ่าล เวน้แต่ใหม้กีาร “พสิจูน์” ความจ าเป็นทีต่อ้งขยาย
ระยะเวลาการควบคมุตวั48 เน่ืองจากมผีูถู้กควบคุมตวัเพยีงไม่กีค่นทีม่ทีนายความไปยื่นค ารอ้งคดัคา้นค า
ขอขยายระยะเวลาควบคมุตวั สว่นใหญ่ไดท้ าใหศ้าลมกัจะอนุมตัติามค าขอ คณะมนตรสีทิธมินุษยชน
สหประชาชาตซิึง่เป็นผูก้ ากบัดแูลการปฏบิตัติามกตกิาสากลว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง 
(ICCPR) แจง้ใหร้ฐับาลไทยทราบในปี 2548 ว่า “การควบคุมตวัโดยปราศจากมาตรการตรวจสอบป้องกนั
ขององคก์รภายนอกเกนิกว่า 48 ชัว่โมง ควรเป็นสิง่ตอ้งหา้ม”49  
 
ข้อ 9 กติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) 
1. บุคคลทุกคนมสีทิธใินเสรภีาพและความปลอดภยัของร่างกาย บุคคลจะถูกจบักมุหรอืควบคุมโดย
อ าเภอใจมไิด ้บุคคลจะถูกลดิรอนเสรภีาพของตนมไิด ้ยกเวน้โดยเหตุและโดยเป็นไปตามกระบวนการที่
บญัญตัไิวใ้นกฎหมาย 
2. ในขณะจบักมุ บุคคลใดทีถู่กจบักุมจะตอ้งไดร้บัแจง้ถงึเหตุผลในการจบักุม และจะตอ้งไดร้บัแจง้ถงึ
ขอ้หาทีถู่กจบักมุโดยพลนั 
3. บุคคลใดทีถู่กจบักุมหรอืควบคุมตวัในขอ้หาทางอาญา จะตอ้งถูกน าตวัโดยพลนัไปยงัศาลหรอื
เจา้หน้าทีอ่ื่นทีม่อี านาจตามกฎหมายทีจ่ะใชอ้ านาจทางตุลาการ และจะตอ้งมสีทิธไิดร้บัการพจิารณาคดี
ภายในเวลาอนัสมควร หรอืไดร้บัการปล่อยตวัไป มใิหถ้อืเป็นหลกัทัว่ไปว่าจะตอ้งควบคมุบุคคลทีร่อการ
พจิารณาคด ีแต่ในการปล่อยตวัอาจก าหนดใหม้กีารประกนัว่าจะมาปรากฏตวัในการพจิารณาคด ีใน
ขัน้ตอนอื่นของกระบวนพจิารณา และจะมาปรากฏตวัเพื่อการบงัคบัตามค าพพิากษา เมื่อถงึวาระนัน้ 
4. บุคคลใดทีถู่กลดิรอนเสรภีาพโดยการจบักุมหรอืการควบคมุ มสีทิธนิ าคดขีึน้สูศ่าลเพื่อใหต้ดัสนิโดยไม่
ชกัชา้ถงึความชอบดว้ยกฎหมายของการควบคุมผูน้ัน้ และหากการควบคุมไมช่อบดว้ยกฎหมายกใ็หศ้าล
มคี าสัง่ปล่อยตวัไป 
 
 ศาลจงัหวดัระบุว่า ตามทฤษฎแีลว้สามารถน าขอ้กล่าวหาว่ามกีารทรมานมาใชใ้นการพจิารณา
ว่าจะอนุญาตใหค้วบคุมบุคคล (หรอืควบคมุตวัต่อไป) หรอืไม่ แต่ตามกระบวนการทีเ่ป็นอยู ่ผูถ้กูควบคุม
ตวัไม่สามารถรอ้งเรยีนกบัศาลไดโ้ดยตรง แต่จะตอ้งยื่นขอ้รอ้งเรยีนผ่านต ารวจ กระบวนการดงักล่าวท า
ใหผู้ถ้กูควบคมุตวัตอ้งยื่นเรื่องรอ้งเรยีนว่ามกีารทรมานหรอืการปฏบิตัอิย่างโหดรา้ยอย่างเป็นทางการใน
ขณะทีถู่กควบคุมตวัอยู ่ซึง่โดยสว่นใหญ่กม็กัเป็นการยื่นขอ้รอ้งเรยีนหน่วยงานรฐัทีเ่ป็นผูล้ะเมดิสทิธิ
ตนเอง อกีหนทางเดยีวทีม่คีอืการทีญ่าตเิป็นผูร้อ้งเรยีนแทน50 
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 ทัง้กฎอยัการศกึและพรก .สถานการณ์ฉุกเฉิน ต่างไม่หา้มการเขา้เยีย่มผูถู้กควบคมุตวั แต่ใน
บางครัง้มกีารปฏเิสธค าขอเขา้เยีย่ม และไม่อนุญาตใหม้กีารเขา้เยีย่มในชว่งวนัหยุดราชการ (แมว้่าจะเป็น
วนัทีส่ะดวกสดุส าหรบัผูท้ีจ่ะมาเยีย่ม) ระเบยีบของกอ.รมน.ภาค 4 ซึง่ก าหนดขึน้เมื่อเดอืนมกราคม 2550 
หา้มไม่ใหม้กีารเขา้เยีย่มในชว่งสามวนัแรกของการควบคุมตวั51 และแมว้่าระเบยีบดงักล่าวจะถูกยกเลกิ
ไปเมื่อเดอืนกุมภาพนัธ ์2551 แต่การปฏบิตักิย็งัมคีวามลกัลัน่ แมว้่าจะไมม่รีะเบยีบอย่างชดัเจนทีป่ฏเิสธ
การเขา้ถงึทนายความ แต่มทีนายความแจง้ใหแ้อมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลทราบว่า ในทางปฏบิตัแิลว้ 
พวกเขามกัไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้เยีย่มผูถู้กควบคมุตวัตามกฎอยัการศกึหรอืพรก .ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
ในท านองเดยีวกนั เจา้หน้าทีด่า้นการแพทยก์ม็กัไม่สามารถเขา้เยีย่มผูถู้กควบคุมตวัไดเ้ป็นปรกต ิ 

 มาตรา 12 ของพรก .ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  ก าหนดใหต้อ้งอนุญาตใหญ้าตแิละผูเ้ขา้เยีย่ม
สามารถเขา้ถงึรายงานเกีย่วกบัการจบักุมและควบคุมตวั ทัง้นี้เพื่อใหพ้วกเขาทราบว่า “ผูถู้กควบคุมตวัอยู่ 
ณ สถานทีใ่ดในช่วงเวลาทีม่กีารควบคุมตวั”52 อย่างไรกต็าม มาตรา 12 ยงัก าหนดใหม้กีารควบคมุบุคคล
ไว ้“ในสถานทีท่ีก่ าหนดซึง่ไม่ใชส่ถานีต ารวจ ทีคุ่มขงั ทณัฑสถาน หรอืเรอืนจ า”53 ในแถลงการณ์ร่วมที่
เสนอต่อทีป่ระชุมคณะมนตรสีทิธมินุษยชนสหประชาชาตเิมื่อเดอืนมนีาคม 2550 องคก์รพฒันาเอกชนหา้
แห่งไดอ้า้งว่า ระเบยีบดงักล่าว “อนุญาตใหม้กีารควบคมุตวัในสถานทีซ่ึง่ไม่สามารถตดิต่อกบัโลก
ภายนอก” ในชว่งสามวนัแรกของการควบคมุตวั54 

 ในปี 2548 หลงัจากแสดงขอ้กงัวลต่อ “รายงานว่ามกีารใชก้ารทรมานและการปฏบิตัหิรอืการ
ลงโทษอื่นทีโ่หดรา้ย ไรม้นุษยธรรม หรอืทีย่ ่ายศีกัดิศ์รต่ีอผูถู้กควบคุมตวัโดยเจา้พนกังานของรฐั อย่าง
กวา้งขวาง” ในประเทศไทย คณะมนตรสีทิธมินุษยชนสหประชาชาตมิขีอ้เสนอแนะว่า  

รฐัภาคคีวรประกนัว่าในทางปฏบิตัจิะตอ้งมกีารเขา้ถงึทีป่รกึษาดา้นกฎหมายและแพทยโ์ดย
ทนัทโีดยไมม่กีารขดัขวางภายหลงัการจบักุมตวัและระหว่างการควบคุมตวั บุคคลผูถู้กจบักุม
ควรมโีอกาสโดยทนัททีีจ่ะแจง้ใหค้รอบครวัทราบถงึการจบักมุและสถานทีค่วบคุมตวั ควรมี
ขอ้ก าหนดใหม้กีารตรวจร่างกายในช่วงทีเ่ริม่และในช่วงสิน้สดุการควบคุมตวั ควรมขีอ้ก าหนด
ใหม้กีารเยยีวยาโดยทนัทแีละมปีระสทิธภิาพ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถู้กควบคมุตวัสามารถใช้
อ านาจตามกฎหมายเพื่อคดัคา้นการควบคุมตวั บุคคลใดทีถู่กจบักุมหรอืควบคุมตวัตามขอ้
หาทางอาญาจะตอ้งถูกน าตวัไปพบผูพ้พิากษาโดยทนัท ีรฐัภาคคีวรประกนัว่าขอ้กล่าวหาใด ๆ 
เกีย่วกบัการทรมาน การปฏบิตัอิย่างโหดรา้ย การใชก้ าลงัอย่างไม่เหมาะสมของเจา้หน้าที่
ต ารวจและการเสยีชวีติระหว่างการควบคุมตวั จะตอ้งไดร้บัการสอบสวนอย่างถีถ่ว้นและโดย
ทนัท ีและตอ้งมกีารฟ้องรอ้งด าเนินคดต่ีอผูม้สีว่นรบัผดิชอบ และใหจ้ดัใหม้กีารเยยีวยาต่อ
ผูเ้สยีหายหรอืครอบครวั55  

 ตามค าสัง่ซึง่ออกโดยกอ .รม น .ภาค 4  ในเดอืนมกราคม 2550 เชน่กนั สถานทีท่ีก่ าหนดเพื่อการ
ควบคุมผูต้อ้งสงสยัว่าก่อความไม่สงบในภาคใตม้เีพยีงสองแห่งไดแ้ก่ ค่ายองิคยุทธบรหิาร จงัหวดั
ปตัตานี และศนูยป์ฏบิตักิารส านกังานต ารวจแห่งชาตสิว่นหน้า (ศปก.ตร.สน.) จงัหวดัยะลา56 แต่มสีิง่ทีดู่
เหมอืนจะตรงขา้มกบัขอ้หา้มตามมาตรา 12 เกีย่วกบัการใชส้ถานีต ารวจเป็นสถานทีค่วบคมุตวั เน่ืองจาก
มรีายงานระบวุ่ามกีารใชส้ถานทีค่วบคุมตวัอยา่งไม่เป็นทางการอกี 21 แหง่ โดย 11 แห่งเป็นสถานทีท่ี่
ผูใ้หส้มัภาษณ์ทัง้ทีเ่ป็นผูเ้สยีหาย (หรอืพยาน หรอืญาต)ิ ระบตุ่อแอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลวา่ เคยถูก
ควบคุมตวัหรอืยงัคงถูกควบคุมตวัอยู่ 
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สถานทีเ่หล่าน้ีไดแ้ก่ ค่ายปิเหลง็ ค่ายฉก.วดัสวนธรรม (จนถงึกลางปี 2551) ค่ายจุฬาภรณ์ 
สถานีต ารวจภธูรรอืเสาะ ในจงัหวดันราธวิาส ฉก.ปตัตานี 24วดัชา้งให ้หน่วยทหารทีป่ะการอืซง ค่าย
เขือ่นบางลาง ศนูยป์ฏบิตักิารส านกังานต ารวจแห่งชาตสิว่นหน้า (ศปก.ตร.สน.) ค่ายวดัหลกัเมอืง สถานี
ต ารวจภูธรหนองจกิ ในจงัหวดัปตัตานี ศนูยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 9  ฉก. 11 ค่ายทหารพรานเขือ่น
บางลาง ค่ายฉก. 39 (นบัแต่กลางปี 2551) ค่ายทหารพราน 41 ในจงัหวดัยะลา ค่ายรตันพล หน่วย
เฉพาะกจิต ารวจตระเวนชายแดนที ่43 ในจงัหวดัสงขลา  ค่ายเขตอุดมศกัดิใ์นจงัหวดัชมุพร  ค่ายรตัน
รงัสรรคใ์นจงัหวดัระนอง  และคา่ยวภิาวดรีงัสติในจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

 คณะมนตรสีทิธมินุษยชนสหประชาชาตไิดช้ีถ้งึความส าคญัทีจ่ะตอ้งมสีถานทีค่วบคมุตวัอย่าง
เป็นทางการ ไวใ้นขอ้เสนอแนะทัว่ไป (General Comment) ว่าดว้ยการหา้มการทรมานและการปฏบิตัิ
อย่างโหดรา้ยตามกตกิาสากลว่าดว้ยสทิธพิลเรอืนและสทิธทิางการเมอืง (ICCPR)57  ในเดอืนกนัยายน 
2550 แพทยท์ีโ่รงพยาบาลรฐัในสามจงัหวดั (ไม่รวมสงขลา) รอ้งเรยีนว่า ภาพลกัษณ์ความเป็นกลางของ
พวกตนเสยีหายอย่างรุนแรง เน่ืองจากกองก าลงัฝา่ยความมัน่คงไดใ้ชส้ถานีอนามยัเป็นทีค่วบคมุตวั
บุคคลชัว่คราว58  

 ระเบยีบซึง่ออกโดยกอ .รมน.ภาค 4  ในเดอืนมกราคม 2550 ประกอบดว้ยขอ้ก าหนดทีห่า้มการ
ปฏบิตัอิย่างโหดรา้ยต่อผูถู้กควบคุมตวั “...ทัง้นี้ใหห้ลกีเลีย่งการกระท ารุนแรงใด ๆ ทีจ่ะก่อใหเ้กดิผล
เสยีหายอื่น ๆ ตามมา” และ “ในระหว่างการควบคมุจะตอ้งไม่ใสกุ่ญแจมอื ล่ามโซ่ตรวน ขงัในกรงขงั น า
เคลื่อนยา้ยในพาหนะทีจ่ดัท าเป็นกรงขงั หรอืกระท าการอื่นใดทีรุ่นแรง”59 ทัง้ยงัก าหนดอย่างชดัเจนว่า 
ตอ้งมกีารน าอาหารทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัศาสนามาใหก้บัผูถู้กควบคมุตวั และจะตอ้งใหก้าร
รกัษาพยาบาลเมื่อเจบ็ปว่ย60 แต่จากขอ้คน้พบของแอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนล ขอ้ก าหนดเหล่านี้มกั
ไม่ไดร้บัการปฏบิตัติาม 

ข้อ 10 กติกาสากลวา่ด้วยสิทธิพลเรอืนและสิทธิทางการเมอืง (ICCPR) 
1. บุคคลทัง้ปวงทีถู่กลดิรอนเสรภีาพตอ้งไดร้บัการปฏบิตัดิว้ยความมมีนุษยธรรม และความเคารพใน
ศกัดิศ์รแีต่ก าเนิดแห่งความเป็นมนุษย ์ 
 
 นอกจากนัน้มาตรา 17 ของพรก.ในสถานการณ์ฉุกเฉินยงัก าหนดอย่างชดัเจนว่าพนกังาน
เจา้หน้าทีท่ีป่ฏบิตัหิน้าทีต่ามพรก.ไม่ตอ้งรบัผดิทัง้ทางแพง่ ทางอาญา หรอืทางวนิยั ในกรณีทีเ่ป็นการ
กระท าทีส่จุรติ ไม่เลอืกปฏบิตัแิละไม่เกนิสมควรแก่เหตุ หรอืไม่เกนิกว่ากรณีจ าเป็น61 แอมเนสตีอ้นิเตอร์
เนชนัแนลมขีอ้กงัวลอย่างลกึซึง้ว่า ขอ้บญัญตัดิงักล่าวไดถู้กใชท้ัง้โดยทางตรงหรอืทางออ้มเพื่อเป็นการ
นิรโทษกรรมโดยรวมต่อเจา้หน้าทีซ่ึง่ท าการทรมานหรอืปฏบิตัอิย่างโหดรา้ยต่อผูถู้กควบคุมตวัในภาคใต้
ของไทย ขอ้กงัวลนี้ดจูะเป็นจรงิยิง่ขึน้จากขอ้มลูทีว่่า จนถงึปจัจบุนัยงัไม่มกีารฟ้องรอ้งด าเนินคดจีนเสรจ็
สิน้กระบวนการต่อบุคคลทีถู่กกล่าวหาว่าท าการทรมานหรอืปฏบิตัอิย่างโหดรา้ยต่อผูถู้กควบคมุตวัใน
ระหว่างการปราบปรามการก่อความไม่สงบในภาคใตข้องไทยเลย 
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 ทัง้สถานทีค่วบคุมตวัอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการต่างไมไ่ดร้บัการตรวจสอบโดย
หน่วยงานอสิระอย่างสม ่าเสมอ แมว้่าคณะกรรมการดา้นความรนุแรงในภาคใตท้ีแ่ต่งตัง้โดยสภานิติ
บญัญตัแิห่งชาตซิึง่เกดิขึน้จากรฐับาลทหาร จะไดเ้ขา้เยีย่มสถานทีค่วบคมุตวัหลายแห่งตัง้แต่ชว่งปลาย
เดอืนกนัยายน 2549 จนถงึตน้ปี 2551 แต่กเ็ป็นการเขา้เยีย่มเพือ่สอบสวนกรณีขอ้รอ้งเรยีนการทรมานที่
เกดิขึน้เป็นครัง้คราว ในท านองเดยีวกนั คณะอนุกรรมการต่อตา้นการทรมานของคณะกรรมการสทิธิ
มนุษยชนแห่งชาต ิไดเ้ขา้เยีย่มสถานทีค่วบคมุตวัอย่างเป็นทางการสองแห่งในปี 2550 แต่กเ็ป็นการเขา้
เยีย่มเน่ืองจากการรอ้งเรยีนของผูถู้กควบคมุตวั  ในขณะทีก่อ.รมน.ภาค 4 ปฏเิสธค าขอเขา้เยีย่มทัง้หมด
ในปี 2551  เจา้หน้าทีท่หารหลายคนแจง้กบัแอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลว่า ครอบครวัหรอืผูน้ าชุมชน
หรอืผูน้ าทางศาสนาสามารถเขา้เยีย่มผูถู้กควบคมุตวัได ้และสามารถอยู่ร่วมในระหว่างการสอบปากค าได ้
แต่จากขอ้มลูทีอ่งคก์รฯส ารวจทัง้ขอ้มลูโดยตรงและจากเอกสารชัน้สอง ไม่พบขอ้มลูใดสนบัสนุนค ากล่าว
อา้งดงักล่าว 
 คณะกรรมการกาชาดสากล (International Committee of the Red Cross-ICRC) ซึง่มอีาณตัิ
ส าคญัในการตรวจสอบสถานทีค่วบคุมตวั มอี านาจในการเขา้ถงึทณัฑสถานและเรอืนจ าในภาคใตไ้ด้
เฉพาะกรณีทีเ่ป็นไปตามระบบยตุธิรรมทางอาญาทีเ่กดิขึน้ก่อนหน้า/กรณีทีไ่ม่ใช่ภายใตส้ถานการณ์
ฉุกเฉิน ในขณะทีผู่ท้ ีเ่คยถูกควบคุมตวัอยู่ทีท่ณัฑสถานหลงัสิน้สดุเวลาควบคุมตวั 37 วนัและในบางกรณี
หลงัจากทีถู่กทรมานหรอืปฏบิตัอิย่างโหดรา้ย บุคคลเหล่านี้จะไม่ไดร้บัการเขา้เยีย่มจากคณะกรรมการ
กาชาดสากล จนกระทัง่ช่วงเวลาทีส่ าคญันัน้ผ่านไป 
 
ข้อ 2 อนุสญัญาต่อต้านการทรมานก าหนดวา่ 
 1. ใหร้ฐัภาคแีต่ละรฐัด าเนินมาตรการต่าง ๆ ทางนติบิญัญตั ิทางบรหิาร ทางตุลาการหรอื
มาตรการอื่น ๆ ทีม่ปีระสทิธผิลเพื่อป้องกนัมใิหเ้กดิการกระท าการทรมานในอาณาเขตใดซึง่อยูภ่ายใต้
เขตอ านาจรฐัของตน 
 2. ไมม่พีฤตกิารณ์พเิศษใด ไม่วา่จะเป็นภาวะสงคราม หรอืสภาพคุกคามทีจ่ะเกดิสงคราม การ
ขาดเสถยีรภาพทางการเมอืงภายในประเทศ หรอืสภาวะฉุกเฉินสาธารณะอื่นใดทีย่กขึน้มาเป็นขอ้อา้งทีม่ี
เหตุผลส าหรบัการทรมานได ้
 3. ค าสัง่จากผูบ้งัคบับญัชาหรอืจากทางการ ไม่สามารถยกขึน้เป็นขอ้อา้งทีม่เีหตุผลส าหรบัการ
ทรมานได ้
 
 4.2.2 พระราชบญัญติัการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551 
 พระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551 ผ่านการรบัรองของสภา
นิตบิญัญตัแิห่งชาตเิมื่อวนัที ่20 ธนัวาคม 2550 และมผีลบงัคบัใชใ้นเดอืนกุมภาพนัธ ์2551 นอกจากจะ
ก าหนดกรอบกฎหมายใหม่ส าหรบักอ.รมน.แลว้ การก าหนดใหโ้ครงสรา้งการบงัคบับญัชาและก าลงัพล
อยู่ภายใตโ้ครงสรา้งของกอ.รมน. ท าใหส้ง่ผลกระทบทีส่บัสนและคลุมเครอืต่อการปราบปรามการก่อ
ความไม่สงบในภาคใต ้ สิง่ทีข่ดัแยง้กบัการบงัคบัใชก้ฎหมายไดแ้ก่ขอ้บญัญตัทิีก่ าหนดวา่ พรบ.ฉบบันี้จะ
มผีลบงัคบัใช ้“ในกรณีทีป่รากฏเหตุการณ์อนักระทบต่อความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร แต่ยงัไม่มี
ความจ าเป็นตอ้งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน” (ตวัเอนโดยผูเ้ขยีน)62 เน่ืองจากพรก.ในสถานการณ์
ฉุกเฉินมผีลบงัคบัใชจ้งัหวดัภาคใตต้ัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2548 เป็นเหตุใหพ้รบ.ความมัน่คงฯ จงึยงัไมม่ี
ผลบงัคบัใชใ้นตอนนี้ นอกจากนัน้ เจา้หน้าทีร่ะดบัสงูของกอ.รมน.ภาค 4 แจง้กบัแอมเนสตีอ้นิเตอร์
เนชนัแนลว่า ในทศันะของเขา อย่างน้อยตอ้งมกีารยกเลกิกฎอยัการศกึและพรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน
เสยีก่อน จงึจะสามารถบงัคบัใชพ้รบ.ความมัน่คงฯ ในภาคใตไ้ด ้
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 อย่างไรกต็าม มาตรา 21 ก าหนดใหม้ศีนูยฝึ์กอบรมตามความสมคัรใจเป็นเวลาหกเดอืน เพื่อให้
ผูถู้กควบคมุตวัทีถู่กตัง้ขอ้หาและอาจถูกลงโทษต่อความผดิทางอาญาเลอืกเขา้ฝึกอบรมแทนการรบั
โทษ63 ศนูยฝึ์กอบรมลกัษณะดงักล่าวเกดิขึน้ตัง้แต่ปี 2548 ในภาคใต ้แต่ในปี 2550 ศาลมคี าสัง่วา่การ
เขา้ฝึกอบรมในลกัษณะเช่นนัน้ไม่ชอบดว้ยกฎหมายหากไม่เป็นไปโดยความสมคัรใจอย่างแทจ้รงิ 
นอกจากนัน้มาตรา 25 ของพรบ.ความมัน่คงฯ ยงัระบุไวว้่า ทัง้ศอ.บต.และกองบญัชาการผสมพลเรอืน 
ต ารวจ ทหาร (พตท.) เป็น “ศนูยอ์ านวยการหรอืหน่วยงานทีเ่รยีกชื่ออย่างอื่น” ซึง่ตามมาตรา 17 ของ
พรบ.ก าหนดให ้“ปฏบิตัภิารกจิอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลายอย่างเป็นการเฉพาะกไ็ด”้ ไมช่ดัเจน
บทบญัญตัน้ีิเพยีงแต่สะทอ้นโครงสรา้งการบงัคบับญัชาและการปฏบิตัหิน้าทีภ่ายใตก้อ.รมน.ในปจัจบุนั 
หรอืเป็นสิง่ทีจ่ะยิง่ขดัขวางการบงัคบัใชพ้รบ.ความมัน่คงฯ กนัแน่ 
 แอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลมขีอ้กงัวลต่อแนวโน้มทีจ่ะน าพรบ.ความมัน่คงฯ มาใชเ้พื่อ
สนบัสนุนการปราบปรามการก่อความไม่สงบในภาคใตข้องกอ.รมน. เน่ืองจากมเีน้ือหาทีค่่อนขา้ง
คลุมเครอืและใหอ้ านาจกวา้งขวาง ซึง่จะเป็นเหตุใหเ้กดิการทรมานหรอืการปฏบิตัอิย่างโหดรา้ยได ้“...
กอ.รมน.มอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปน้ี (1) ป้องกนั ปราบปราม ระงบั ยบัยัง้ และแกไ้ขหรอืบรรเทาเหตุการณ์
ทีก่ระทบต่อความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร”64 นอกจากนัน้พรบ.ความมัน่คงฯ ยงัประกอบดว้ย
ขอ้บญัญตัทิีจ่ ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลซึง่รบัรองไวใ้นรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย รวมทัง้
มาตรา 32 ว่าดว้ยการหา้มการทรมาน65 
 4.3 รฐับาลไทยกบักองก าลงัฝ่ายความมัน่คง 
 4.3.1 โครงสรา้งการบงัคบับญัชาและก าลงัพล 
  ประมาณรอ้ยละ 45 ของก าลงัพลทัง้หมดของกองทพับกประจ าการอยู่ทีจ่งัหวดัภาคใตส้ีจ่งัหวดั 
นอกจากก าลงัพลของส านกังานต ารวจแหง่ชาตซิึง่ปฏบิตัหิน้าทีป่ราบปรามการก่อความไม่สงบอย่างเป็น
อสิระในภาคใตแ้ลว้ ต ารวจตระเวนชายแดนซึง่ประกอบดว้ยเจา้หน้าทีท่หาร ต ารวจ พลเรอืน และทหาร
พราน ซึง่มาจากทัง้หน่วยงานทีเ่ป็นทหารและพลเรอืนกป็ฏบิตักิารภายใตโ้ครงสรา้งของกอ.รมน. 
นายกรฐัมนตรมีฐีานะเป็นผูอ้ านวยการกอ.รมน. ซึง่เป็นองคก์รทีต่ัง้ขึน้เมื่อปลายครสิตทศวรรษ 1960 
และในเวลาต่อมามกีารออกกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นองคก์รเฉพาะโดยพระราชบญัญตักิารรกัษาความ
มัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551 รองผูอ้ านวยการและเลขาธกิารกอ.รมน.ไดแ้ก่ ผูด้ ารงต าแหน่งผู้
บญัชาการทหารบกและเสนาธกิารทหารบกตามล าดบั ทว่า ในปี 2551 นายกรฐัมนตรใีนขณะนัน้คอืนาย
สมคัร สนุทรเวช ไดแ้ต่งตัง้พลเอกอนุพงศ ์เผ่าจนิดา ผูบ้ญัชาการทหารบกใหเ้ป็นผูบ้งัคบับญัชากอ.รมน.
ในนามของนายกรฐัมนตร ีกอ.รมน.อยู่ใตก้ารก ากบัดแูลและบรหิารของคณะกรรมการอ านวยการรกัษา
ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร66 และคณะรฐัมนตร ีเลขาธกิารกอ.รมน. (ปจัจุบนัคอืพลเอกประยทุธ 
จนัทรโ์อชา) รบัผดิชอบการบรหิารและจดัการกจิการใด ๆ ของกอ.รมน.รวมทัง้ศอ.บต. พตท.และกอ.
รมน.ภาค67 แต่ละกอ.รมน.ภาคจะอยู่ภายใตก้ารบรหิารของแมท่พัภาค ซึง่กจ็ะด ารงต าแหน่งเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาของกอ.รมน.จงัหวดัดว้ย 
 กองทพับกของไทยแบง่ออกเป็นสีภ่าคไดแ้ก่ กองทพัภาคที ่1 ดแูลภาคตะวนัตกและภาคกลาง 
กองทพัภาคที ่2 ดแูลภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กองทพัภาคที ่3 ดแูลภาคเหนือและตะวนัตกเฉยีงเหนือ 
และกองทพัภาคที ่4 ดแูลภาคใต ้พลโทพเิชษฐ ์วสิยัจร เป็นแมท่พัภาคที ่4 คนปจัจบุนั ซึง่ประกอบดว้ย
กองพลทหารราบที ่5 และกรมทหารราบที ่15 และกอ.รมน.ภาค 4  
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 อย่างไรกต็าม เพื่อรบัมอืกบัความรุนแรงทีเ่พิม่ขึน้ในภาคใต ้มกีารจดัตัง้หน่วยงานเฉพาะกจิสี่
หน่วยโดยอยูใ่ตก้ารบงัคบับญัชาของรองแม่ทพัภาคทัง้สีภ่าค กองทพัภาคที ่1 ดแูลหน่วยเฉพาะกจิที่
นราธวิาส กองทพัภาคที ่2 ดแูลหน่วยเฉพาะกจิทีป่ตัตานี กองทพัภาคที ่3 ดแูลหน่วยเฉพาะกจิทีย่ะลา 
และกองทพัภาคที ่4 ดแูลหน่วยเฉพาะกจิทีส่งขลา แต่ละผูบ้ญัชาการหน่วยเฉพาะกจิ รวมทัง้ผูว้า่ราชการ
จงัหวดัจะดแูลการปฏบิตังิานดา้นความมัน่คงในจงัหวดัซึง่เป็นทีต่ัง้ของหน่วยเฉพาะกจิดงักล่าว แต่ละ
หน่วยเฉพาะกจิจะมรีองผูบ้ญัชาการสองคน เป็นต ารวจหนึ่งคนและเป็นเจา้หน้าทีจ่ากส านกังานบรหิาร
จงัหวดัอกีหนึ่งคน 
 มรีายงานถงึแผนการทีจ่ะก าหนดใหก้องพลทหารราบที ่15 ซึง่มศีนูยบ์ญัชาการทีจ่งัหวดัปตัตานี 
ท าหน้าทีบ่รหิารงานเพื่อต่อสูก้บัการก่อความไม่สงบในปี 2552 โดยจะเป็นหน่วยงานทีด่แูลหน่วยเฉพาะ
กจิทีอ่ยู่ภายใตค้วามรบัผดิชอบของกองทพัภาคที ่1, 2 และ 3 ในขณะทีก่องทพัภาคที ่4 จะยงัคงมหีน่วย
เฉพาะกจิอยูท่ีจ่งัหวดัสงขลา 
 4.3.2 ท่าทีและการปฏิบติัของทางการ 
 แอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลไดพ้บกบัเจา้หน้าที ่13 คนจากรฐับาลไทยและกองก าลงัฝา่ยความ
มัน่คงในภาคใต ้ทุกนายต่างขอใหอ้า้งถงึเฉพาะต าแหน่งและหน่วยงานเท่านัน้ เจา้หน้าทีท่ ัง้ 13 นายระบุ
ตรงกนัว่าไม่มนีโยบายใหม้กีารทรมานหรอืการปฏบิตัอิย่างโหดรา้ยต่อผูถู้กควบคมุตวัในปฏบิตักิาร
ปราบปรามการก่อความไม่สงบ และอธบิายว่าทีจ่รงิมนีโยบายทีจ่ะป้องกนัและลงโทษการกระท าทีไ่มช่อบ
ดว้ยกฎหมายเช่นนัน้ เจา้หน้าทีบ่างรายอธบิายถงึนโยบายและการหลกีเลีย่งการเผชญิหน้า ซึง่เป็นแนว
ทางการปฏบิตัขิองรฐับาลและกองก าลงัฝา่ยความมัน่คงในการยตุกิารก่อความไม่สงบ อย่างไรกต็าม 
ยกเวน้เจา้หน้าทีร่ะดบัสงูของหน่วยทหารพรานสองนาย เจา้หน้าทีร่ายอื่นทุกนายต่างระบหุรอืยอมรบัว่า
ในบางครัง้กเ็กดิการทรมานและการปฏบิตัอิย่างโหดรา้ยขึน้ 
 เจา้หน้าทีร่ะดบัสงูของกองพลทหารราบที ่15 และหน่วยงานพตท.ภายใตก้อ.รมน.ทีจ่งัหวดั
ยะลาบอกกบัแอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลว่า แมจ้ะไม่มนีโยบายใหท้รมานหรอืปฏบิตัอิย่างโหดรา้ยต่อผู้
ถูกควบคมุตวั แต่ในอดตีเจา้หน้าทีก่เ็คยทรมานผูถู้กควบคุมตวั เน่ืองจากพวกเขามขีอ้มลูเกีย่วกบัการก่อ
ความไม่สงบน้อยมาก การทรมานผูถู้กควบคมุตวัจงึเป็นไปเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูและค ารบัสารภาพ เขาระบุว่า
สถานการณ์ของการทรมานหรอืปฏบิตัอิย่างโหดรา้ยในปจัจุบนัดขีึน้ เน่ืองจากเจา้หน้าทีไ่ดเ้รยีนรูค้วาม
ผดิพลาดจากเหตุการณ์ทีม่สัยดิกรอืเซะและอ าเภอตากใบ และจากการเสยีชวีติระหว่างการควบคุมตวั
ของอหิม่ามยะผา กาเซง็ (ซึง่น่าจะเกดิจากการทรมาน) ทีจ่งัหวดันราธวิาส 
 เจา้หน้าทีค่นเดยีวกนักล่าวว่า เป็นเวลาเกอืบสองปีมาแลว้ทีม่สีามช่องทางทีผู่เ้สยีหายจากการ
ทรมานสามารถรอ้งเรยีนได ้ไดแ้ก่ 1) การโทรศพัทไ์ปทีห่มายเลข “1341” 2) เขยีนจดหมายสง่ไปยงัทีอ่ยู่
ซึง่ตพีมิพต์ามสือ่มวลชน และ/หรอื 3) เดนิทางมารอ้งเรยีนทีค่่ายสรินิธรในจงัหวดัปตัตานี เขาบอกว่า 
ปจัจบุนัมกีรณีทีเ่จา้หน้าทีถู่กฟ้องรอ้งด าเนินคดใีนขอ้หาการทรมาน โดยยกตวัอย่างคดขีองอหิมา่มยะผา 
ทีย่งัด าเนินอยู่ เพยีงแต่คนในทอ้งถิน่ไม่ทราบเรื่องนี้ และเป็นเหตุใหรู้ส้กึโกรธทีผู่ก้ระท าผดิลอยนวลและ
กระบวนการยุตธิรรมเชื่องชา้ ในกรณีอื่น ๆ เจา้หน้าทีร่ะดบัสงูเลอืกทีจ่ะสัง่ยา้ยผูก้ระท าผดิไปยงั
หน่วยงานอื่น ซึง่ในความเหน็ของเขาแลว้ไม่ไดช้่วยใหเ้กดิการแกไ้ขปญัหาอย่างเป็นธรรม เจา้หน้าทีค่น
ดงักล่าวยอมรบัว่า การทรมานหรอืปฏบิตัอิย่างโหดรา้ยยงัด าเนินต่อไป แต่ระบุว่าเจา้หน้าทีเ่องกพ็ยายาม
ทีจ่ะท าอย่างลบั ๆ เพราะมขีอ้หา้มอย่างเป็นทางการ และชาวบา้นในทอ้งถิน่กส็ามารถล่วงรูแ้ละเผยแพร่
ขา่วออกไป  สว่นเรื่องทหารพรานนัน้ เจา้หน้าทีร่ะดบัสงูกล่าวว่าทหารเหล่านี้จะปฏบิตัหิน้าทีด่ขี ึน้ถา้มี
การอบรมใหก้่อนสง่ไปประจ าการ 
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 ผูท้ีใ่หค้วามเหน็คลา้ยคลงึกนัไดแ้ก่ผูแ้ทนระดบัสงูจากส านกังานจงัหวดัในภาคใตแ้ห่งหนึ่ง ซึง่
บอกกบัแอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลว่า ทหารพรานมพีฤตกิรรมดขีึน้ เนื่องจากไดร้บัการอบรมกอ่นถูกสง่
ตวัมาประจ าการ 
 เจา้หน้าทีร่ะดบัสงูของหน่วยฉก.15 บอกกบัแอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลว่า ทหารจะทรมาน
หรอืปฏบิตัอิย่างโหดรา้ยต่อผูถู้กควบคุมตวัทีพ่ยายามหลบหนีเทา่นัน้ เขาระบุว่าขอ้รอ้งเรยีนว่ามกีาร
ทรมานมกัเป็นเรื่องไมจ่รงิ และบางครัง้กเ็ป็นการตัง้ใจโกหก มนีกัศกึษาหลายคนทีร่อ้งเรยีนกบัสือ่ว่า
เพื่อนของพวกเขาถูกทรมานระหว่างถูกควบคมุตวั กท็ าไปเพื่อเรยีกรอ้งความสนใจจากองคก์รพฒันา
เอกชน แต่สดุทา้ยกพ็บว่าไม่เป็นความจรงิ 
 เจา้หน้าทีร่ะดบัสงูสองนายจากพตท.บอกกบัแอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลว่า ไม่มนีโยบายให้
ทรมานหรอืปฏบิตัอิย่างโหดรา้ยต่อผูถู้กควบคุมตวั แต่กไ็ดร้บัค ารอ้งทุกขเ์กีย่วกบัการทรมานทีเ่กดิขึน้
โดยเฉพาะทีค่่ายองิคยุทธบรหิาร พวกเขายงับอกดว้ยว่าพตท.มแีนวทางการปฏบิตัต่ิอผูถู้กควบคุมตวัที่
หา้มการทรมานอย่างชดัเจน และหน่วยงานพลเรอืนภายใตพ้ตท.ท าหน้าทีต่รวจสอบสถานควบคมุตวั
เพื่อใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์สมาชกิของกลุ่มประชาสงัคมและผูพ้พิากษาและอยัการกไ็ดร้บั
อนุญาตใหเ้ขา้ตรวจเยีย่มสถานควบคุมตวัหากตอ้งการ โดยเฉพาะทีค่่ายองิคยุทธบรหิาร เจา้หน้าที่
ของพตท.ระบุว่า การทรมานหรอืการปฏบิตัอิย่างโหดรา้ยต่อผูถ้กูควบคุมตวัไม่ใช่สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
พวกเขาเลย แต่เป็นประโยชน์ต่อการก่อความไม่สงบ และท าใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัและหน่วยงานความ
มัน่คงอบัอายเท่านัน้เอง 
 เจา้หน้าทีร่ะดบัสงูของต ารวจตระเวนชายแดนในภาคใตบ้อกกบัแอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลว่า 
การทรมานหรอืปฏบิตัอิย่างโหดรา้ยต่อผูถู้กควบคมุตวัเป็นสิง่ทีเ่คยเกดิขึน้ในอดตีแต่ยุตไิปแลว้เนื่องจาก
มรีะเบยีบทีห่า้มไว ้และปจัจุบนัมกีารใชเ้ทคนิคดา้นนิตวิทิยาศาสตรม์ากขึน้ในภาคใตเ้พื่อรวบรวม
หลกัฐาน ทีผ่่านมาตชด.ตอ้งทรมานบุคคลเพราะตอ้งการค าสารภาพ เขายงัระบุว่าการก่อความไม่สงบ
ระลอกใหมท่ีเ่กดิขึน้ในปี 2547 เป็นเรื่องทีส่รา้งความประหลาดใจใหก้บัหน่วยงานดา้นความมัน่คง และมี
การสบัเปลีย่นหมุนเวยีนกองก าลงับ่อยครัง้เกนิไปจนไม่อาจสรา้งความคุน้เคยกบัความอนัตรายและรบัมอื
กบัความเจบ็ปวดทีเ่กดิขึน้ได ้สภาพการณ์เหล่าน้ีสง่ผลใหพ้วกเขาทรมานหรอืปฏบิตัอิย่างโหดรา้ยกบัผู้
ถูกควบคุมตวั  หลงัจากนัน้ งานดา้นขา่วกรองกด็ขีึน้ กองก าลงัฝา่ยความมัน่คงกป็ระจ าอยูใ่นพืน้ทีน่าน
ขึน้ เขาบอกต่อไปว่า การทรมานเป็นสิง่ทีท่ าใหเ้กดิผลดา้นลบ และท าใหฝ้า่ยก่อความไม่สงบเขม้แขง็ขึน้  
 เจา้หน้าทีฝ่า่ยปฏบิตักิารของหน่วยฉก.ทีจ่งัหวดัยะลาบอกกบัแอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลว่า 
เน่ืองจากนโยบายทีไ่ดร้บัจากพตท. พวกเขาไมไ่ดร้บัอนุญาตใหท้รมานหรอืปฏบิตัอิย่างโหดรา้ยต่อผูถู้ก
ควบคุมตวั มเีจา้หน้าทีอ่าวุโสไปตรวจเยีย่มหน่วยฉก.เดอืนละครัง้เพื่อพดูคุยเกีย่วกบัประเดน็สทิธิ
มนุษยชน และเตอืนใหพ้วกเขาทราบว่าผูท้ีล่ะเมดิสทิธจิะถูกลงโทษ  ทว่าทีผ่่านมาพวกเขาไมไ่ดร้บัค า
รอ้งเรยีนเลย เป็นเหตุใหไ้ม่มเีจา้หน้าทีถู่กลงโทษ  นอกจากนี้กระทรวงต่างประเทศยงัเขา้มาจดัอบรมให ้
อย่างเช่นการอบรมเมื่อเรว็ๆ น้ีทีค่่ายสรินิธร จงัหวดัปตัตานีในเดอืนตุลาคม 2551 โดยมกีารใหแ้นว
ปฏบิตัทิีเ่ป็นทัง้ทางวาจาและลายลกัษณ์อกัษร เจา้หน้าทีบ่อกว่าพวกเขาไดเ้ชญิใหส้มาชกิในครอบครวั
หรอืผูใ้หญ่บา้นมาอยู่รว่มในการสอบปากค าดว้ย และใหม้แีพทยเ์ขา้มาตรวจรกัษา ทัง้นี้เพื่อประกนัไม่ให้
เกดิการทรมานหรอืปฏบิตัอิย่างโหดรา้ย 
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 เจา้หน้าทีร่ะดบัสงูของกอ.รมน.ภาค 4 บอกกบัแอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลว่า ไม่มนีโยบายให้
ทรมานผูถู้กควบคมุตวัหรอืปฏบิตัอิย่างโหดรา้ย และอนัทีจ่รงิมนีโยบายทีห่า้มการทรมาน เขาระบุว่า
สถานควบคุมตวัแต่ละแห่งจะมหีมายเลขโทรศพัทเ์พื่อใหผู้ถู้กควบคุมตวัสามารถโทรศพัทไ์ปรอ้งเรยีนได ้
ในขณะทีเ่จา้หน้าทีร่ะดบัสงูกไ็ดใ้หเ้บอรโ์ทรศพัทม์อืถอืของตนกบัผูถู้กควบคุมตวัไวด้ว้ยจุดประสงค์
เดยีวกนั ญาตหิรอืผูน้ าชมุชนหรอืผูน้ าศาสนาจะไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมในการสอบปากค า เพื่อประกนั
ไม่ใหเ้กดิการทรมานและการปฏบิตัอิย่างโหดรา้ยขึน้ แต่เขายอมรบัว่าสิง่เหล่านี้จะเกดิขึน้กต่็อเมือ่ผ่าน
สามวนัแรกของการควบคุมตวัไปแลว้ เจา้หน้าทีค่นดงักล่าวระบวุ่าทีผ่่านมามขีอ้รอ้งเรยีนจ านวนหนึ่ง
เกีย่วกบัการปฏบิตัอิย่างโหดรา้ย และกม็กีารสัง่ใหด้ าเนินการสอบสวน ในกรณีทีม่เีหตุผลเชื่อไดว้่าค า
รอ้งเรยีนเป็นจรงิ จะมกีารลงโทษผูก้ระท าผดิทัง้ตามระเบยีบภายในและ/หรอืผา่นระบบศาล  อยา่งไรก็
ตาม แอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลไม่สามารถตรวจสอบไดว้่ามกีระบวนการดงักล่าวทีเ่กดิขึน้จนประสบ
ความส าเรจ็หรอืไม ่
 เจา้หน้าทีร่ะดบัสงูสองนายซึง่ดแูลหน่วยทหารพรานในภาคใตบ้อกกบัแอมเนสตีอ้นิเตอร์
เนชนัแนลว่า การทรมานหรอืปฏบิตัอิย่างโหดรา้ยเป็นสิง่ทีไ่ม่อาจกระท าได ้และผูถู้กควบคุมตวัสามารถ
รอ้งเรยีนไดถ้า้เกดิเหตุการณ์ดงักล่าวขึน้ ถา้มพียานหลกัฐานว่าค ารอ้งเรยีนเป็นจรงิ จะมกีารลงโทษทหาร
พรานรายดงักล่าว อย่างไรกต็าม เน่ืองจากทหารพรานมกัเป็นคนทีม่าจากในหมู่บา้น เจา้หน้าทีบ่อกว่าจงึ
เป็นเหตุใหผู้ถู้กควบคมุตวัไม่ค่อยกลา้จะรอ้งเรยีนเนื่องจากจะเป็นการกล่าวหาเพื่อนบา้นตนเอง และอาจ
ท าใหถู้กแกแ้คน้ได ้เจา้หน้าทีบ่อกว่าเสยีงสะทอ้นทีพ่วกเขาไดร้บัจากผูถู้กควบคมุตวัและชาวบา้นมกั
เป็นไปในทางทีด่ ี 
 ทา้ยสดุ เจา้หน้าทีร่ะดบัสงูของกรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม ซึง่เป็นส านกังานอยู่ที่
กรุงเทพฯ บอกกบัแอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลว่า บางครัง้ทหารกท็รมานหรอืปฏบิตัอิย่างโหดรา้ยต่อผู้
ถูกควบคมุตวัเนื่องจากตอ้งการแกแ้คน้หรอือยู่ภายใตแ้รงกดดนั กรมพระธรรมนูญเป็นหน่วยงานจดั
อบรมดา้นสทิธมินุษยชน หลกันติธิรรม และกฎการใชก้ าลงัใหก้บัทหารหน่วยต่าง ๆ ก่อนทีจ่ะถกูสง่ไป
ประจ าการทีภ่าคใต ้ตามค ารอ้งขอของหน่วยงานนัน้ๆ  การอบรมครอบคลุมถงึขอ้หา้มการทรมานหรอื
การปฏบิตัอิย่างโหดรา้ย เขาระบุว่าผูถู้กกล่าวหาว่ากระท าผดิจะถูกไต่สวนด าเนินคดตีามสงักดัของคนนัน้ 
ถา้กรณีทีผู่ล้ะเมดิประกอบดว้ยทัง้เจา้หน้าทีท่หารและพลเรอืน กจ็ะตอ้งขึน้ศาลพลเรอืน แต่ถา้เป็นทหาร
อย่างเดยีว กจ็ะขึน้ศาลทหาร ตามขอ้มลูของเจา้หน้าทีค่นดงักล่าว จนถงึปจัจุบนัยงัไมม่กีารไต่สวนคดต่ีอ
นายทหารในภาคใตท้ีท่ าหน้าทีป่ราบปรามการก่อความไม่สงบโดยศาลทหารเลย 
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5. บทสรปุ 
 โดยค านึงถงึค ายนืยนัของคณะกรรมาธกิารต่อตา้นการทรมานแห่งสหประชาชาตทิีว่่า “การ
ทรมานอาจมลีกัษณะทีเ่กดิขึน้อย่างเป็นระบบได ้โดยไม่ไดเ้กดิจากความตัง้ใจโดยตรงของรฐับาลกไ็ด”้ 
และทีว่่า “การทีม่กีารทรมานอยูอ่าจจะชีใ้หเ้หน็ถงึช่องว่างระหวา่งนโยบายทีก่ าหนดโดยรฐับาลกลางกบั
การปฏบิตัขิองเจา้หน้าทีใ่นทอ้งถิน่”  แอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลสรุปไดว้่า การทรมานหรอืปฏบิตัอิย่าง
โหดรา้ยเป็นสิง่ทีถู่กกระท าอยู่อย่างเป็นระบบต่อผูต้้องสงสยัว่าก่อความไม่สงบในจงัหวดัภาคใตข้องไทย 
และผูก้ระท าการทรมานกม็กัปลอดพน้จากการรบัผดิ  แอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลยอมรบัว่า รฐับาลไทย
ไดม้กีารด าเนินการทีส่ าคญับางประการเพื่อต่อตา้นการทรมานและการปฏบิตัอิย่างโหดรา้ยในจงัหวดั
ภาคใต ้โดยเฉพาะอย่างยิง่นบัแต่มกีารใหส้ตัยาบนัรบัรองอนุสญัญาต่อตา้นการทรมานของสหประชาชาติ
เมื่อเดอืนพฤศจกิายน 2550  งานวจิยัขององคก์รฯไมไ่ดพ้บขอ้บง่ชีว้่ามนีโยบายอย่างเป็นลายลกัษณ์
อกัษรหรอืทางวาจาอย่างชดัเจนใหม้กีารทรมานหรอืปฏบิตัอิย่างโหดรา้ยต่อผูถู้กควบคุมตวัในระหว่าง
การปราบปรามการก่อความไมส่งบ และเชื่อว่าเจา้พนกังานของรฐัทีใ่หข้อ้มลูกบัเจา้หน้าทีข่ององคก์รฯว่า
ไม่มนีโยบายอย่างเป็นทางการใหม้กีารทรมานผูถู้กควบคมุตวั เป็นการกล่าวอย่างสจุรติใจ  อย่างไรกต็าม 
เป็นทีช่ดัเจนว่าสิง่ทีร่ฐับาลท าเพือ่ป้องกนั หยุดยัง้ และลงโทษ(ผูท้ า)การทรมานและการปฏบิตัอิย่าง
โหดรา้ยนัน้ยงัไม่เพยีงพอ 
 การมกีารทรมานอยู่อย่างแพร่หลายสว่นหนึ่งเป็นผลจากบทบญัญตัใินกฎอยัการศกึและพ.ร.ก.
สถานการณ์ฉุกเฉิน ทีเ่อือ้ใหเ้กดิการทรมานโดยสรา้งสภาพการณ์ทีท่ าใหส้ามารถกระท าการทรมานไปได้
โดยแทบไม่สามารถตรวจพบเหน็ไดใ้นช่วงเวลาอนัสัน้ ทัง้ยงัมเีงือ่นไขงดเวน้การด าเนินคดสี าหรบั
เจา้หน้าทีท่ีก่ระท าหรอือนุญาตใหม้กีารทรมาน หรอืปฏเิสธทีจ่ะลงโทษกรณีการปฏบิตัทิีผ่ดิกฎหมาย  
สภาพเงื่อนไขทีท่ าใหเ้กดิการทรมานและการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ยเหล่านี้ ไดแ้ก่ ระยะเวลาการควบคมุตวัที่
ยาวนานก่อนตัง้ขอ้กล่าวหา การไม่น าตวัผูถู้กควบคุมตวัไปปรากฏตวัทีศ่าลต่อหน้าผูพ้พิากษา การทีไ่ม่
สามารถอุทรณ์ไดใ้นเรื่องการออกหมายจบัและการขออนุญาตขยายระยะเวลาควบคมุตวั การปฏเิสธค า
ขอเยีย่มผูถู้กควบคุมตวั การใชคุ้กลบั และการขาดการตรวจสอบสถานควบคมุตวัอย่างสม ่าเสมอ ปลอด
จากการจ ากดัควบคมุ และอย่างเป็นอสิระ 
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6. ข้อเสนอแนะ 
 หน่วยงานของไทยตอ้งด าเนินการโดยทนัทเีพื่อยุตกิารกระท าทีเ่ป็นการทรมานหรอืการปฏบิตัิ
อย่างโหดรา้ยอื่นๆในจงัหวดัภาคใต ้ ในระยะยาว จะตอ้งมกีารใชม้าตรการดา้นกฎหมาย การปกครอง 
ตุลาการ และอื่นๆ เพื่อป้องกนั หยุดยัง้ ลงโทษ และประกนัว่าจะมกีารเยยีวยาในกรณีการทรมานและการ
ปฏบิตัอิย่างโหดรา้ยทีเ่กดิขึน้  มาตรการเหล่านี้ควรสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและกฎหมายระหว่างประเทศ 
ขอ้เสนอแนะโดยละเอยีดต่อไปนี้มทีีม่าจาก “12 วธิกีารเพื่อป้องกนัการทรมานและการปฏบิตัหิรอืการ
ลงโทษอื่นทีโ่หดรา้ย ไรม้นุษยธรรม หรอืทีย่ ่ายศีกัดิศ์รโีดยหน่วยงานของรฐั” (12-Point Programme for 
the Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment by 
Agents of the State)68 ซึง่เป็นโครงการทีพ่ฒันาขึน้โดยแอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชนัแนลจากประสบการณ์
การต่อสูก้บัการทรมานและการปฏบิตัอิย่างโหดรา้ยมายาวนานหลายทศวรรษทัว่โลก 
 6.1 ส าหรบัหน่วยงานของไทย 
 ประณามการทรมานและการปฏิบติัอย่างโหดรา้ย 

 ประณามการทรมานและการปฏบิตัหิรอืการลงโทษอื่นทีโ่หดรา้ย ไรม้นุษยธรรม หรอืทีย่ ่ายี
ศกัดิศ์รทีุกประเภทต่อสาธารณะ และประกาศว่าการกระท าในลกัษณะเช่นนัน้เป็นสิง่ทีไ่ม่อาจ
ยอมรบัได ้ไม่ว่าจะในสภาพการณ์ใด และผูม้สีว่นรบัผดิชอบกบัการทรมานหรอืความผดิที่
คลา้ยคลงึกนัจะตอ้งถูกฟ้องรอ้งด าเนินคด ี
 

 ต้องให้มีการเข้าถึงผูถ้กูควบคมุตวั 

 ตอ้งใหศ้าลพจิารณาทบทวนการออกหมายจบัและการขยายระยะเวลาควบคุมตวัไดต้ามพ.ร.ก.
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  

 อนุญาตใหท้นายความสามารถเขา้ถงึผูถู้กควบคมุตวัโดยทนัทภีายหลงัการควบคุมตวั  
 อนุญาตใหค้รอบครวัเขา้เยีย่มผูถู้กควบคมุตวั 
 อนุญาตใหผู้ถู้กควบคมุตวัเขา้ถงึการดแูลดา้นการแพทยอ์ย่างเหมาะสม และกรณีทีจ่ าเป็นให้

สามารถเขา้รบับรกิารจากแพทยแ์ละหน่วยงานภายนอกทีเ่ป็นอสิระ 
 อนุญาตใหค้ณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาตแิละคณะกรรมการกาชาดสากลสามารถเขา้ถงึ

สถานควบคุมตวัและผูถู้กควบคมุตวัทุกคนโดยทนัทแีละอย่างเป็นอสิระ 
 เชญิใหค้ณะท างานดา้นการควบคุมตวัโดยพลการแหง่สหประชาชาต ิ(UN Working Group on 

Arbitrary Detention) ไดม้าเยอืนประเทศนี้ รวมทัง้ในภาคใต ้  
 เชญิใหผู้ร้ายงานพเิศษดา้นการทรมานแห่งสหประชาชาต ิ(UN Special Rapporteur on 

Torture) ไดม้าเยอืนประเทศนี้ รวมทัง้ในภาคใต ้  
 ลงนามและใหส้ตัยาบนัรบัรองพธิสีารเลอืกรบัของอนุสญัญาต่อตา้นการทรมานและการปฏบิตัิ

หรอืการลงโทษอื่นทีโ่หดรา้ย ไรม้นุษยธรรม หรอืทีย่ ่ายศีกัดิศ์ร ีและก าหนดกลไกป้องกนั
ระดบัชาตติามพธิสีารเลอืกรบัดงักล่าว 
 

 ไม่ให้มีการควบคมุตวัแบบลบั 

 ดแูลใหม้กีารสอบสวนกรณีการรายงานว่ามสีถานควบคมุตวัลบัของหน่วยงานความมัน่คงโดย
ทนัท ีอย่างเป็นอสิระ เป็นกลาง และมปีระสทิธภิาพ และถา้พบวา่เป็นจรงิ ใหด้ าเนินการโดย
ทนัทเีพื่อยุตกิารควบคมุตวัลบัและไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
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 แกไ้ขพ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินใหม้ขีอ้หา้มการใชส้ถานควบคมุตวัทีไ่ม่เป็นทางการไวอ้ย่าง
ชดัเจน 

 ดแูลใหผู้ถู้กควบคมุตวัทุกคนมสีทิธสิมบรูณ์ทีจ่ะขอใหศ้าลไต่สวนว่าการควบคมุตวัชอบดว้ย
กฎหมายหรอืไม่ (habeas corpus)  

 ลงนามและใหส้ตัยาบนัรบัรองอนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการคุม้ครองบุคคลทุกคนให้
ปลอดจากการบงัคบัใหส้ญูหาย (International Convention for the Protection of All Persons 
from Enforced Disappearance) 
 

 มีมาตรการป้องกนัระหวา่งการควบคมุตวัและการสอบปากค า 

 ใชข้ ัน้ตอนตามกฎหมาย ดา้นการปกครอง และทีป่ฏบิตัไิดจ้รงิ เพื่อดแูลใหว้่า ผูต้อ้งขงัทุกคนจะ
ไดร้บัแจง้โดยทนัทถีงึสทิธขิองตน รวมทัง้สทิธทิีจ่ะรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการปฏบิตัทิีไ่ดร้บัโดยไม่
ตอ้งกลวัว่าจะถูกแกแ้คน้ และใหผู้พ้พิากษาพจิารณาตดัสนิโดพลนัว่าการควบคมุตวัชอบดว้ย
กฎหมายหรอืไม ่

 ดแูลใหท้ัง้ในทางกฎหมายและในทางปฏบิตั ิผูพ้พิากษาสบืสวนหาพยานหลกัฐานเกีย่วกบัการ
ทรมานหรอืปฏบิตัอิย่างโหดรา้ย และหากพบว่าการควบคุมตวัไม่ชอบดว้ยกฎหมายใหม้คี าสัง่
ปล่อยตวั 

 ดแูลใหท้ัง้ในทางกฎหมายและในทางปฏบิตั ิมทีนายความอยู่รว่มระหว่างการสอบปากค า 
 ดแูลใหส้ภาพการควบคมุตวัสอดคลอ้งกบัมาตรฐานระหว่างประเทศว่าดว้ยการปฏบิตัต่ิอ

ผูต้อ้งขงั 
 ดแูลใหท้ัง้ในกฎหมายและในทางปฏบิตั ิหน่วยงานรบัผดิชอบในการควบคุมตวัเป็นหน่วยงานที่

แยกจากหน่วยงานทีท่ าหน้าทีส่อบปากค า 
 

 ก าหนดให้มีกฎหมายห้ามการทรมานและการปฏิบติัอย่างโหดรา้ย 

 ออกกฎหมายทีม่ขีอ้หา้มและป้องกนัการทรมานและการปฏบิตัอิย่างโหดรา้ย โดยรวม
องคป์ระกอบส าคญัต่างๆ จากอนุสญัญาต่อตา้นการทรมานแห่งสหประชาชาตแิละขอ้ตกลง
ระหว่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใหผ้่านกฎหมายซึง่ก าหนดความผดิอย่างชดัเจนต่อการทรมาน และบงัคบั
ใชข้อ้บทในอนุสญัญาต่อตา้นการทรมาน ซึง่ยงัไมม่กีารบญัญตัไิวใ้นกฎหมายของไทย 

 ดแูลใหไ้ม่มกีารชะลอการบงัคบัใชข้อ้หา้มการทรมานและการปฏบิตัอิย่างโหดรา้ย และมาตรการ
ป้องกนัทีจ่ าเป็นไม่ว่าในสภาพการณ์ใด รวมทัง้ในภาวะสงครามหรอืในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 

 การสอบสวน 

 เมื่อไดร้บัขอ้รอ้งเรยีนหรอืรายงานอื่นใดเกีย่วกบัการทรมานหรอืการปฏบิตัอิย่างโหดรา้ย ให้
ด าเนินการสอบสวนโดยทนัท ีอย่างเป็นอสิระ เป็นกลาง และมปีระสทิธภิาพ 

 ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณะเกีย่วกบัขอบเขต วธิกีาร และขอ้คน้พบทีไ่ดจ้ากการไต่
สวนเช่นนัน้ 

 สัง่พกัราชการเจา้หน้าทีท่ีต่อ้งสงสยัว่าไดก้ระท าการทรมานหรอืการปฏบิตัอิย่างโหดรา้ย ใน
ระหว่างทีม่กีารสอบสวน 
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 ดแูลใหท้ัง้ในกฎหมายและในทางปฏบิตั ิผูร้อ้งเรยีน พยาน และบุคคลอื่นทีต่กอยูใ่นความเสีย่ง 
ไดร้บัการคุม้ครองจากการขม่ขูคุ่กคามและการแกแ้คน้ 

 การฟ้องรอ้งด าเนินคดี 

 ด าเนินคดผีูม้สีว่นรบัผดิชอบต่อการทรมานและความผดิทีค่ลา้ยคลงึกนั โดยไม่สนใจว่าจะมี
ต าแหน่งใด ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามกระบวนการทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลดา้นความยุตธิรรม 

 แกไ้ขมาตรา 17 ของพ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อดแูลใหไ้มม่กีารยกเวน้โทษขา้ราชการที่
กระท าความผดิเกีย่วกบัการละเมดิสทิธมินุษยชนหรอือาชญากรรมระหวา่งประเทศ รวมทัง้การ
ทรมานและความผดิทีค่ลา้ยคลงึกนัทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการปราบปรามการก่อความไม่สงบ จาก
การถูกด าเนินคด ี
 

 ไม่รบัพิจารณาข้อมลูท่ีได้จากการทรมานหรอืการปฏิบติัอยา่งโหดรา้ย 

 ยุตกิารใชป้ระโยชน์จากค าสารภาพทีไ่ดจ้ากการทรมานและการปฏบิตัอิย่างโหดรา้ย โดยทนัที
และเดด็ขาด โดยไม่น าขอ้มลูนัน้มาใชเ้พื่อลงโทษบุคคลในความผดิทางอาญาใด ๆ 

 ดแูลใหไ้ม่มกีารน าถอ้ยค าหรอืหลกัฐานทีไ่ดจ้ากการทรมานหรอืการปฏบิตัอิย่างโหดรา้ยมาใชใ้น
การพจิารณาคดขีองศาล เวน้แต่ว่าน ามาใชเ้พื่อเป็นขอ้พสิจูน์ว่ามกีารปฏบิตัอิย่างโหดรา้ย
เกดิขึน้จรงิ 
 

 จดัอบรมท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ในการอบรมเจา้หน้าทีทุ่กคนทีท่ าหน้าทีค่วบคุมตวั สอบปากค า หรอืใหก้ารดแูลดา้นการแพทย์
ต่อผูต้อ้งขงั ชีแ้จงใหท้ราบชดัเจนว่า การทรมานและการปฏบิตัอิย่างโหดรา้ยใด ๆ ลว้นเป็น
ความผดิทางอาญา 

 สอนเจา้หน้าทีว่่าตนมสีทิธแิละหน้าทีท่ีจ่ะปฏเิสธไมย่อมท าตามค าสัง่ใหท้รมานหรอืปฏบิตัอิยา่ง
โหดรา้ย 
 

 ให้การเยียวยา 

 ใหก้ารเยยีวยาโดยทนัทแีก่ผูเ้สยีหาย รวมทัง้ครอบครวัของผูท้ีเ่สยีชวีติระหว่างการควบคุมตวั 
การเยยีวยาควรประกอบดว้ยการชดใช ้การชดเชยดา้นการเงนิทีเ่ป็นธรรมและพอเพยีง และ
การใหก้ารดแูลดา้นการแพทยแ์ละการฟ้ืนฟูสมรรถภาพอย่างเหมาะสม โดยสอดคลอ้งตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศ 
 

 ให้สตัยาบนัรบัรองสนธิสญัญาระหว่างประเทศ 

 นอกเหนือจากอนุสญัญาต่างๆ ขา้งตน้ ประเทศไทยควรใหส้ตัยาบนัรบัรองธรรมนูญกรุงโรมว่า
ดว้ยศาลอาญาระหว่างประเทศ (Rome Statute of the International criminal Court) 

 ประเทศไทยควรชว่ยดแูลใหก้ลไกสทิธมินุษยชนทีอ่ยู่ในระหว่างการพฒันาโดยประชาคม
ประชาชาตเิอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้(ASEAN) มอี านาจ ความเชีย่วชาญ และทรพัยากรที่
จ าเป็นเพื่อแกป้ญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชนอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้การทรมานและการ
ปฏบิตัอิย่างโหดรา้ยในภูมภิาค 
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เชงิอรรถทา้ยบท 

1ตามขอ้มลูของศนูยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้(Deep South Watch) ซึง่เป็นหน่วยงานทีน่่าเชื่อถอืไดท้ี่
ตดิตามขอ้มลูเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในภาคใต ้มเีหตุการณ์ความรนุแรงเกดิขึน้ 8,443 ครัง้ และมผีูเ้สยีชวีติ 
3,214 คนนบัแต่เดอืนมกราคม 2547 ถงึกลางเดอืนตุลาคม 2551  http://www.deepsouthwatch.org/ 
2 โปรดด ูNonviolence International, Southeast Asia, “Charged! Updates from Southern Thailand”, 
มกราคม/กุมภาพนัธ ์2551 

3 โปรดด ูNonviolence International, Southeast Asia, “Charged! Updates from Southern Thailand”, 
มนีาคม/เมษายน 2551 

4 โปรดด ูพุทธณี กางกัน้ “Understanding and the Practice of Torture in the Thai Context”, Working 
Group on Justice for Peace, มถุินายน 2551,หน้า 6 

5 มาตรา 32 ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย ระบุว่า “บุคคลย่อมมสีทิธแิละเสรภีาพในชวีติและ
ร่างกาย... การทรมาน ทารุณกรรม หรอืการลงโทษดว้ยวธิกีารโหดรา้ยหรอืไรม้นุษยธรรม จะกระท ามไิด้” 
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 32 
6 รายงานของคณะกรรมการต่อตา้นการทรมาน, UN Doc. A/48/44/Add.1 (1993), para. 39 
คณะกรรมการไดใ้ชข้อ้มลูสว่นนี้ประกอบการจดัท ารายงานฉบบัอื่นในภายหลงัดว้ย  

7 โปรดด ูค าสัง่กองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาค 4 ที ่11/2550 เรื่อง “ก าหนดสถานทีค่วบคุม
บุคคลตามพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548” วนัที ่24 มกราคม 2550 
8 ในเดอืนสงิหาคม 2551 กลุ่มซึง่อา้งตนว่าเป็นตวัแทนผูก้่อความไม่สงบในภาคใตป้ระกาศอย่างเป็น
ทางการว่าจะเจรจากบักองทพัไทย แต่กถ็ูกกล่าวหาว่าเป็นแค่การหลอกลวงโดยทนัท ีในเดอืนกนัยายน 
2551 ตวัแทนจากภาคใตห้า้คน (ซึง่มรีายงานว่าเป็นสมาชกิกลุ่มแบ่งแยกดนิแดน Pattani Malay 
Consultative Congress) และพลเอกขวญัชาต ิกลา้หาญ อดตีผูบ้ญัชาการกองทพัภาคใตแ้ละทีป่รกึษา
กระทรวงกลางโหม ไดพ้บกนัทีอ่นิโดนีเซยีเพื่อพดูคุยถงึความรนุแรงทีเ่กดิขึน้ในภูมภิาค พรอ้มกบันาย 
Jusuf Kalla รองประธานาธบิดขีองอนิโดนีเซยี เอกอคัรราชทตูอนิโดนีเซยีประจ าประเทศไทย และ
นกัวเิคราะหต่์างๆ  อย่างไรกต็าม เมื่อมกีารรายงานขา่วเรื่องการเจรจาครัง้นี้ ทางกระทรวงต่างประเทศ
ระบุว่าพลเอกขวญัชาตไิมไ่ดไ้ปท าหน้าทีอ่ย่างเป็นทางการในครัง้นัน้  และรฐับาลไทยจะไมย่อมเจรจา
ร่วมกบักลุ่มผูก้่อความไม่สงบ การประชุมสองวนันัน้ไม่ไดข้อ้สรุปใด ๆ 
9 โปรดดพูระราชบญัญตักิฎอยัการศกึพุทธศกัราช 2457 สีอ่ าเภอของจงัหวดัสงขลาไดแ้ก่ นาทว ีสะบา้
ยอ้ย เทพา และจะนะ 
10 โปรดด ูรายงาน “เอาชนะความรุนแรงดว้ยพลงัสมานฉนัท”์ ของคณะกรรมการอสิระเพื่อความ
สมานฉนัทแ์ห่งชาต ิ(กอส.) ซึง่มอีดตีนายกรฐัมนตรอีานนัท ์ปนัยารชุน เป็นประธาน  ในรายงานระบุว่า
ระบบและกระบวนการยุตธิรรมทีเ่ป็นอยู่เป็นสาเหตุของความอยุตธิรรมและความรุนแรงในภาคใต ้และ
เสนอแนะใหม้กีารปฏบิตัติามกระบวนการยุตธิรรมทีส่อดคลอ้งกบัหลกันิตธิรรม 
11 โปรดด ูพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉนิ พ.ศ. 2548 ซึง่ไดร้บัการขยายเวลา
อกีเป็นครัง้ที ่12 เป็นเวลาสามเดอืนในเดอืนตุลาคม 2551 ใหม้ผีลบงัคบัใชถ้งึมกราคม 2552 
12 ภายหลงัการรฐัประหารเมื่อวนัที ่19 กนัยายน 2549 มกีารน ากฎอยัการศกึมาประกาศใชใ้หมท่ัง้
ประเทศ แมว้่าในเวลาต่อมามกีารยกเลกิกฎอยัการศกึเกอืบทัง้ประเทศ แต่ยงัคงใหม้ผีลบงัคบัใชใ้นสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละบางสว่นของจงัหวดัสงขลา ศอ.บต.ไดร้บัการก่อตัง้ขึน้เป็นครัง้แรกเมือ่ปี 
2524 แต่มกีารยบุองคก์รเมื่อเดอืนพฤษภาคม 2545 
13 โปรดดคูณะท างานยตุธิรรมเพื่อสนัตภิาพ เอกสาร “Arbitrary Detention: Four months compulsory 
occupations training without consent” 23 สงิหาคม 2550  
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14 ค่ายฝึกอาชพีทัง้สามแห่งตัง้อยูท่ีจ่งัหวดัชุมพร ระนอง และสรุาษฎรธ์านี ซึง่ไกลเกนิกว่า 600 กโิลเมตร
จากสีจ่งัหวดัชายแดนใต ้โดยเป็นพืน้ทีท่ีม่กีารประกาศใชก้ฎอยัการศกึบางสว่นหรอืทัง้จงัหวดั การจดัท า
ค่ายฝึกอาชพีเป็นไปตามมาตรา 8 ของพระราชบญัญตักิฎอยัการศกึ 
15 ค าสัง่ตามมาตรา 8 และ 11(7) พระราชบญัญตักิฎอยัการศกึ 
16 โปรดดรูายงาน Human Rights Watch, “’It Was Like Suddenly My Son No Longer Existed’: 
Enforced Disappearances in Thailand’s Southern Border Provinces” 20 มนีาคม 2550  จนถงึเดอืน
กนัยายน 2551 มรีายงานผูส้ญูหายอย่างน้อย 90 ราย โดยรฐับาลยอมรบัว่าเป็นจรงิ 23 ราย โดย 12 ราย
ในนัน้ไดร้บัการรายงานไปยงัคณะท างานว่าดว้ยการบงัคบับุคคลใหส้ญูหายของสหประชาชาต ิ(UN 
Working Groups on Involuntary and Enforced Disappearances) เมื่อเดอืนมกราคม 2547 
17 โปรดด ูNonviolence International, “Charged! Updates from Southern Thailand”  มนีาคม/
เมษายน 2551 
18 โปรดด ูคณะท างานยตุธิรรมเพือ่สนัตภิาพ รายงาน “Human Rights under Attack” มนีาคม 2551 
หน้า 8 
19 โปรดด ูอา้งแลว้ และโปรดด ูพทุธณี กางกัน้ “Understanding and the Practice of Torture in the 
Thai Context”, Working Group on Justice for Peace มถุินายน 2551 หน้า 6 
20 โปรดด ูNonviolence International, “Charged! Updates from Southern Thailand” กรกฎาคม/
สงิหาคม 2551  
21 โปรดด ูNonviolence International, “Charged! Updates on Southern Thailand”  กนัยายน/ตุลาคม 
2550 
22 โปรดด ูAsian Human Rights Commission, “THAILAND: Alleged torture of two men in southern 
Thailand”, Asian Human Rights Commission Urgent Appeals Programme, Urgent Appeal Case: 
AHRC-UAC-005- 2008, 14 January 2008, http://www.ahrchk.net/ua/mainfile.php/2008/2715/ 
23 โปรดด ูคณะท างานยตุธิรรมเพือ่สนัตภิาพ, “Human Rights under Attack” มนีาคม 2551 หน้า 10 
24 A Joint Oral Statement to the 7th Session of the UN Human Rights Council by the Asian 
Legal Resource Centre (ALRC), Lawyers Rights Watch Canada, the Asian Forum for Human 
Rights and Development (FORUM-ASIA), and Pax Romana-ICMICA/MIIC, “ASIA: The ongoing 
deep divide between discourse and implementation”, ALRC-COS-07-002-2008 13 มนีาคม 2551 
25 การใชส้ทิธเิพื่อตอบของนายสหีศกัดิ ์พวกเกตุแกว้ ผูแ้ทนรฐับาลไทย ระหว่างสมยัประชมุที ่7 ของ
คณะมนตรสีทิธมินุษยชนสหประชาชาต ิ13 มนีาคม 2551 
http://www.un.org/webcast/unhrc/archive.asp?go=080313  
26 นบัแต่นัน้มามกีารยา้ยหน่วยฉก.39 ไปทีจ่งัหวดัยะลา 
27 จากการสือ่สารกบัผูเ้ขา้ร่วมสงัเกตการณ์การพจิารณาคดจีากคณะกรรมการนกันิตศิาสตรส์ากล 
(International Commission of Jurists) 
28 โปรดด ูNonviolence International, “Charged! Updates from Southern Thailand” มนีาคม/เมษายน 
2551 และจากการสือ่สารสว่นตวักบัเจา้หน้าทีข่องมลูนิธผิสานวฒันธรรม 
29 โปรดด ูการแถลงดว้ยวาจาของ Asian Legal Resource Centre (ALRC) ระหว่างสมยัประชุมที ่8 ของ
คณะมนตรสีทิธมินุษยชนสหประชาชาต ิ3 มถุินายน 2551 
30 การขอใชส้ทิธเิพื่อตอบของผูแ้ทนรฐับาลไทย ระหว่างสมยัประชุมที ่8 ของคณะมนตรสีทิธมินุษยชน
สหประชาชาต ิ3 มถุินายน 2551 http://www.un.org/webcast/unhrc/archive.asp?go=080603 
31 โปรดด ูNonviolence International, “Charged! Updates from Southern Thailand” กรกฎาคม/
สงิหาคม 2551 
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32 โปรดด ูTJA News, “Association of Pondok Schools in Songkhla making complaints in Bangkok 
concerning the case of torture of an Uztaz in Chana district”, 
http://www.isranews.org/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=3215&Itemid=47 18 
กุมภาพนัธ ์2551 
33 ตามอนุสญัญาต่อตา้นการทรมานและการปฏบิตัหิรอืการลงโทษอื่นทีโ่หดรา้ย ไรม้นุษยธรรม หรอืทีย่ ่า
ยศีกัดิศ์ร ีสหประชาชาต ิ(2527) ประเทศไทยไดใ้หภ้าคยานุวตัใินวนัที ่2 ตุลาคม 2550 โดยมถีอ้ยแถลง
ตคีวามขอ้ 1, 4 และ 5 และมขีอ้สงวนตามขอ้ 30 นอกจากน้ีประเทศไทยยงัประกาศจะไม่ผกูพนัตามขอ้ 
21 และ 22 
34 ICCPR ขอ้ 4(1) และ 4(2) 
35 ผลส ารวจของ WorldPublicOpinion.org ซึง่เผยแพร่เมื่อเดอืนมถุินายน 2551 พบว่าคนไทยจ านวน
มาก (รอ้ยละ 44) เหน็ดว้ยว่ารฐับาลควรอนุญาตใหใ้ชก้ารทรมานระดบัหนึ่งต่อผูก้่อการรา้ย 
WorldPublicOpinion.org, “World Public Opinion on Torture” 24 มถุินายน 2551 
http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/btjusticehuman_rightsra/496.php?lb=bthr&pnt=496
&nid=&id= 
36 โปรดด ูอย่างเช่น ขอ้ 5-9 ของอนุสญัญาต่อตา้นการทรมาน ขอ้ 146 และ 147 ของอนุสญัญาเจนีวา 
ฉบบัที ่4 
37 โปรดด ูอย่างเช่น ขอ้ 15 ของอนุสญัญาต่อตา้นการทรมาน 
38 สนธสิญัญาระหว่างประเทศและภูมภิาคทีส่ าคญัลว้นก าหนดนยิามการทรมานใหต้อ้งมอีงคป์ระกอบ
เรื่องความเจบ็ปวดหรอืความทุกขท์รมานที ่“สาหสั” ดว้ย ยกเวน้แต่นิยามการทรมานตามขอ้ 2 ของ
อนุสญัญาป้องกนัและลงโทษการทรมานแห่งทวปีอเมรกิา (Inter-American Convention to Prevent and 
Punish Torture) 
39 รายการความมุ่งประสงคข์องการทรมานทีไ่ม่ไดร้ะบมุาจนหมดนี้ ต่อดว้ยวลทีีว่่า “หรอืบนพืน้ฐานของ
การเลอืกปฏบิตัไิม่วา่จะเป็นในรปูแบบใด” 
40 ในกรณีของการลงโทษอื่นทีโ่หดรา้ย ไรม้นุษยธรรม หรอืทีย่ ่ายศีกัดิศ์ร ีความหมายน้ีชดัเจนอยูแ่ลว้ 
เน่ืองจากวลนีี้ครอบคลุมถงึความมุ่งประสงคข์อง “การลงโทษ” อยู่แลว้ หากบญัญตัใิหต้รงตามหลกัเกณฑ์
ในขอ้ 1(1) ทัง้หมดแลว้ บทบญัญตันิี้กจ็ะเป็นการใชถ้อ้ยความซ า้ซอ้นและไม่มคีวามหมาย 
41 โปรดดรูายงานของผูร้ายงานพเิศษสหประชาชาตวิ่าดว้ยการทรมานว่าดว้ยการเดนิทางไปเยีย่ม
สหพนัธรฐัรสัเซยี UN Doc E/CN.4/1995/34/Add.1, 16 พฤศจกิายน 2537 ย่อหน้า 71 โดยผูร้ายงานให้
ความเหน็ต่อสภาพการควบคุมตวัในเรอืนจ าบางแห่ง โดยระบวุา่ “เป็นสภาพทีโ่หดรา้ย ไรม้นุษยธรรม 
หรอืย ่ายศีกัดิศ์ร ีซึง่มลีกัษณะการทรมาน การทีผู่ต้อ้งสงสยัถูกกกัตวัไวเ้พื่ออ านวยความสะดวกต่อการ
สอบสวน โดยขดักบัความสมคัรใจของพวกเขา โดยมุง่ประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้ าสารภาพและขอ้มลูสนเทศ 
อาจถอืไดว้่าพวกเขาก าลงัถูกทรมาน” ศ.ท่านเซอร ์Nigel S. Rodley ซึง่เป็นผูร้ายงานพเิศษฯอธบิายใน
ภายหลงัว่า หากปราศจากหลกัฐานทีช่ีใ้หเ้หน็ถงึความมุง่ประสงคแ์ลว้ เขาไม่สามารถสรุปไดว้่าเป็นการ
ทรมาน และจงึบรรยายสภาพนัน้ตามกฎหมายว่าเป็นสภาพทีโ่หดรา้ย ไรม้นุษยธรรม หรอืทีย่ ่ายศีกัดิศ์ร ี 
ค าว่า “มลีกัษณะการทรมาน” เป็นการแสดงความเหน็ตามความรูส้กึของผูร้ายงานพเิศษมากกวา่เป็น
ความเหน็ทางกฎหมาย  โปรดด ูNigel S. Rodley, “The Definition(s) of Torture in International Law”, 
55 Current Legal Problems 465 (2002) 
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42 โปรดดตูวัอย่างเช่น Tomasi v. France, Series A, No. 241-A (1993), ค าพพิากษาเมื่อวนัที ่27 
สงิหาคม 2535 ย่อหน้า 115 (ในศาลสทิธมินุษยชนแหง่ยุโรป) Toma ผูต้อ้งสงสยัว่าก่อการรา้ยไดถู้กซอ้ม
ระหว่างการสอบปากค า และศาลพบว่าเขาไดถู้ก “ปฏบิตัอิย่างไรม้นุษยธรรมหรอืย ่ายศีกัดิศ์ร”ี  ในคดี
ต่อมาซึง่เกีย่วขอ้งกบัการซอ้มและการดหูมิน่ศกัดิศ์รอีย่างรุนแรง ศาลพบว่า “เมื่อพจิารณาโดยรวมแลว้ 
ความรุนแรงทัง้ทางกายและทางใจทีก่ระท าต่อผูร้อ้งก่อใหเ้กดิความเจบ็ปวดและความทุกขท์รมานอย่าง 
‘สาหสั’ และมลีกัษณะทีรุ่นแรงและโหดรา้ยเป็นพเิศษ การกระท าเช่นนัน้จะตอ้งถอืว่าเป็นการทรมาน ทัง้นี้
ตามขอ้ 3 ของอนุสญัญาฯ” โปรดด ูSelmouni v. France  ศาลสทิธมินุษยชนแห่งยโุรป  ค าพพิากษาเมื่อ
วนัที ่28 กรกฎาคม 2542, Reports 1999-V ย่อหน้า 105 
43 โปรดด ูอย่างเช่น อนุสญัญาเจนีวาฉบบัที ่4 ขอ้ 147 ธรรมนูญกรุงโรมว่าดว้ยศาลอาญาระหว่าง
ประเทศ ขอ้ 8(2) (ii) (Rome Statute of the International criminal Court) 
44 โปรดดพูระราชบญัญตักิฎอยัการศกึ 27 สงิหาคม พ.ศ.2457 มาตรา 5 (แกไ้ขวนัที ่13 ธนัวาคม 2515) 
45 พระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 5 และ 7 ตามล าดบั 
46 โปรดด ูอา้งแลว้มาตรา 12 
47 ศาลจงัหวดัมเีขตอ านาจทัง้ในทางคดแีพ่งและอาญา 
48 ระเบยีบกองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาค 4 ว่าดว้ยวธิปีฏบิตังิานของพนกังานเจา้หน้าที่
ตามมาตรา 11 แหง่พระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ขอ้ 3.7 24 
มกราคม 2550 
49 รายงานคณะมนตรสีทิธมินุษยชนสหประชาชาต ิUN Doc. A/60/40 (2004-5), Vol. I, para. 95(13) 
50 จากการพดูคุยกบัมลูนิธผิสานวฒันธรรม พฤษภาคมและธนัวาคม 2551 
51 ระเบยีบกองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาค 4 ว่าดว้ยวธิปีฏบิตังิานของพนกังานเจา้หน้าที่
ตามมาตรา 11 แหง่พระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ขอ้ 3.9.3 และ 
3.5  24 มกราคม 2550 
52 พระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 12 
53 เพิง่อา้ง 
54 A Joint Oral Statement to the 7th Session of the UN Human Rights Council by the Asian 
Legal Resource Centre (ALRC), Lawyers Rights Watch Canada, the Asian Forum for Human 
Rights and Development (FORUM-ASIA), and Pax Romana-ICMICA/MIIC, “ASIA: The ongoing 
deep divide between discourse and implementation”, ALRC-COS-07-002-2008 13 มนีาคม 2551 
55 รายงานคณะกรรมาธกิารสทิธมินุษยชนแหง่สหประชาชาต ิUN Doc. A/60/40 (2004-5), Vol. I, para. 
95(15) 
56 โปรดด ูค าสัง่กองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาค 4 ที ่11/2550 เรื่อง “ก าหนดสถานทีค่วบคุม
บุคคลตามพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548” วนัที ่24 มกราคม 2550 
57 คณะกรรมาธกิารสทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต.ิ ขอ้เสนอแนะทัว่ไปล าดบัที ่20 ว่าดว้ยขอ้ 7 
(เกีย่วกบัการหา้มการทรมานและการปฏบิตัหิรอืการลงโทษทีโ่หดรา้ย ไรม้นุษยธรรม หรอืทีย่ ่ายศีกัดิศ์ร)ี, 
UN Doc. A/47/40, Annex VI, 10 October 1992, para. 11 
58 โปรดด ูNonviolence International, “Charged! Updates from Southern Thailand” กนัยายน/
ตุลาคม 2550 
59 ระเบยีบกองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาค 4 ว่าดว้ยวธิปีฏบิตังิานของพนกังานเจา้หน้าที่
ตามมาตรา 11 แหง่พระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ขอ้ 3.5  24 
มกราคม 2550 
60 อา้งแลว้ ขอ้ 3.9.2 และ 3.9.4 ตามล าดบั 
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61 มาตรา 17 ของพ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน ก าหนดไวว้่า “พนกังานเจา้หน้าทีแ่ละผูม้อี านาจเช่นเดยีวกบั
พนกังานเจา้หน้าทีต่ามพระราชก าหนดนี้ ไมต่อ้งรบัผดิทัง้ทางแพ่ง ทางอาญา หรอืทางวนิยั เน่ืองจาก
การปฏบิตัหิน้าทีใ่นการระงบัหรอืป้องกนัการกระท าผดิกฎหมาย หากเป็นการกระท าทีส่จุรติ ไม่เลอืก
ปฏบิตัแิละไม่เกนิสมควรแก่เหตุ หรอืไม่เกนิกว่ากรณีจ าเป็น” 
62 พระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551 มาตรา 15 
63 มาตรา 21 ของพ.ร.บ.ความมัน่คงฯ ก าหนดไวว้่า “หากเหน็สมควรศาลอาจสัง่ใหส้ง่ผูต้อ้งหานัน้ให้
ผูอ้ านวยการเพื่อเขา้รบัการอบรม ณ สถานทีท่ีก่ าหนดเป็นเวลาไม่เกนิหกเดอืน และปฏบิตัติามเงื่อนไข
อื่นทีศ่าลก าหนดดว้ยกไ็ด ้ 
 การด าเนินการตามวรรคสอง ใหศ้าลสัง่ไดต่้อเมื่อผูต้อ้งหานัน้ยนิยอมเขา้รบัการอบรมและ
ปฏบิตัติามเงื่อนไขดงักล่าว” 
64 พระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551 มาตรา 16(1) 
65 โปรดดใูนหมวด ค าปรารภ  
66 คณะกรรมการประกอบดว้ยสมาชกิ 22 คน อาท ิปลดักระทรวงกลาโหม ผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ ผู้
บญัชาการเหล่าทพัต่าง ๆ และเจา้หน้าทีร่ะดบัสงูจากส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ
67 การก่อความไม่สงบในภาคใตเ้ป็นเพยีงหน่ึงในหกปญัหาหลกัทีก่อ.รมน.ใหค้วามสนใจ ปญัหาอืน่ไดแ้ก่ 
“สงครามปราบปรามยาเสพตดิ” แรงงานขา้มชาตผิดิกฎหมาย การก่อการรา้ย และอาชญากรรมขา้มชาต ิ
โครงการในพระราชด ารเิพื่อคุม้ครองและอนุรกัษ์ปา่และทรพัยากรธรรมชาต ิและปญัหาดา้นความมัน่คง
พเิศษ 
68 AI Index: ACT 40/001/2005, 22 April 2005 
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