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 “พวกเขาถามว่า ‘แกท ำใช่ไหม?’ ถ้าใครบอกว่า ‘ไม่’ พวกเขากเ็อาไฟจ้ี 
พวกเราได้แต่ร้องไห้คร า่ครวญ พวกเขาเอาไฟจ้ีท่ีอวยัวะเพศของผม ท่ีหน้าอกและห ู

พวกเขาท าแบบนัน้กบัคนอ่ืนด้วย ผมถกูไฟจ้ี 20 กว่าครัง้...จากนัน้พวกเขากเ็อาถงุ
ขยะคลมุหน้าผม ผกูซะแน่นจนผมหายใจแทบไม่ออก แล้วผมกห็มดสติไป...พวกเขา
บอกให้เรารบัสารภาพ ผมกลวัว่าผมจะต้องตาย ผมคิดถึงเมีย คิดถึงลูก ผมไม่อยาก
สญูเสียพวกเขาไป”  
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เจา้หน้าทีท่หารและต ารวจในไทยไดใ้ชก้ารทรมานและการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ยอย่างสม ่าเสมอกบับคุคล
ทีถู่กควบคมุตวั แมท้างการจะยนืยนัซ ้าแลว้ซ ้าเล่าว่าไมไ่ดท้ ากต็าม การทรมานเกดิขึน้ในทีล่บั ในค่ายทหาร 
ในทีค่วบคุมตวั ทีโ่รงพกัและสถานทีค่วบคมุตวัอย่างไม่เป็นทางการ ในบางกรณี การทรมานเกดิขึน้แบบทีค่น
ทัว่ไปเหน็ได ้ตามทอ้งถนนหรอืตามด่านตรวจของต ารวจ เหยื่อการทรมานมกัเป็นผูต้อ้งสงสยัวา่ก่อเหตุ
รุนแรง เป็นผูว้พิากษ์วจิารณ์รฐับาล แรงงานขา้มชาต ิผูต้อ้งสงสยัในคดยีาเสพตดิ ชนกลุ่มน้อยทางชาตพินัธุ์
และคนทีม่าจากหลายหลายพืน้เพ ดา้นหนึ่งการปฏบิตัมิชิอบเหล่านี้ด าเนินต่อไปดว้ยความสนบัสนุนจาก
กรอบกฎหมายและโครงสรา้งเชงิสถาบนั แต่อกีสว่นหนึ่งกเ็ป็นเพราะการขาดการคุม้ครองเพื่อป้องกนัการ
ทรมานและการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ย รวมทัง้การไม่สามารถน าตวัผูก้ระท าผดิมาลงโทษหรอืไม่สามารถคนืความ
ยุตธิรรมใหก้บัผูเ้ป็นเหยื่อได ้

 
รายงานฉบบันี้ใหข้อ้มลูการทรมานหรอืการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ย 74 กรณีจากการเกบ็ขอ้มลูของแอม

เนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนล ในชว่งทีเ่ดนิทางมาประเทศไทยทัง้ 6 ครัง้ระหว่างปี 2557 และ 2558 เป็นการ
ทบทวนและวเิคราะหถ์งึความลม้เหลวในดา้นกฎหมาย นโยบาย และการปฏบิตัขิองไทย ซึง่มสีว่นสนบัสนุน
ใหเ้กดิการละเมดิสทิธมินุษยชนทีน่่ารงัเกยีจและยงัมขีอ้เสนอแนะอย่างละเอยีดต่อทางการไทยถงึขัน้ตอนที่
ควรปฏบิตัเิพื่อยุตกิารทรมานและการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ยในประเทศ 

ในวนัที ่22 พฤษภาคม 2557 ผูน้ ากองทพัใชก้ าลงัยดึอ านาจจากรฐับาลรกัษาการณ์ในการท า
รฐัประหารทโดยไมม่กีารสญูเสยีเลอืดเน้ือ เพื่อยุตคิวามวุ่นวายทางการเมอืงและการประทว้งในทอ้งถนน     
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ทีด่ าเนินมาหลายเดอืน คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ซึง่เป็นชื่อของรฐับาลทหารสญัญาว่าจะปฏริปู
การบรหิารประเทศก่อนทีจ่ะฟ้ืนฟูระบอบประชาธปิไตย แต่ทีผ่่านมามกีารขยายระยะเวลาทีจ่ะมกีารเลอืกตัง้
และการเปลีย่นผ่านทางการเมอืงซ ้าแลว้ซ ้าอกี ในช่วงทีเ่ขยีนรายงานนี้ ดเูหมอืนคสชยงัคงมอี านาจอยู่ต่อ
จนกว่าจะมกีารเลอืกตัง้ในชว่งปลายปี 2560 อย่างเรว็สดุ และจนกว่าจะมรีฐับาลใหม่  

คสช.ตอ้งแบกรบัความทา้ทายอนัเป็นผลมาจากวกิฤตการเมอืงทีย่ดืเยือ้ในไทย ในภาคใตข้องไทย 
กลุ่มแบ่งแยกดนิแดนเชือ้สายมลายไูดก้่อความรุนแรง สง่ผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติหลายพนัคนและสรา้งรอยบาดแผล
ลกึแก่บรรดาพลเรอืนในพืน้ที ่  คสช.ยงัใสใ่จต่อวกิฤตการอพยพของประชาชนในภูมภิาค ปัญหาการคา้ยา
เสพตดิ และภยัคุกคามต่อความมัน่คงในประเทศ เพื่อตอบโตก้บัปัญหาทา้ทายเหล่านี้ ทางการจงึมกัใชก้าร
ทรมานและการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ย ซึง่เป็นการละเมดิพนัธกรณีของไทยตามกฎหมายระหวา่งประเทศ 
 

 

กฎหมำยและกระบวนกำรทีส่นับสนุนให้เกิดกำรทรมำน  

 

            ไทยเป็นรฐัภาคขีองอนุสญัญาต่อตา้นการทรมานและการปฏบิตัหิรอืการลงโทษอื่นๆ ทีโ่หดรา้ย ไร้
มนุษยธรรม หรอืทีย่ ่ายศีกัดิศ์ร ี(Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment-CAT) ซึง่เป็นสนธสิญัญาระหว่างประเทศทีส่ าคญัเกีย่วกบัการทรมาน อนุสญัญา
นี้หา้มมกีารทรมานและการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ยอย่างเบด็เสรจ็ ในทกุสภาพการณ์และไมม่ขีอ้ยกเวน้ ไทยยงัเป็น
ภาคขีองอนุสญัญาระหว่างประเทศอื่น ๆ ซึง่หา้มการทรมานและการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ย รฐับาลไทยจงึตอ้ง
ปฏบิตัติามเพื่อใหเ้กดิการป้องกนัและการเยยีวยาอย่างเป็นผลต่อการทรมานและการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ย ดงัที่
กล่าวถงึในรายงานนี้ ทางการไทยยงัคงตอ้งท างานในเรื่องนี้อกีมาก และควรท าในตอนน้ี  

อน่ึง กรอบกฎหมายของไทยยงัคงมขีอ้บกพร่องในแง่การคุม้ครองบุคคลใหป้ลอดพน้จากการทรมาน
หรอืการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ยอื่น ๆ  รฐัธรรมนูญฉบบัชัว่คราว พ.ศ. 2557 ทีป่ระกาศใชโ้ดยคสช.ภายหลงั
รฐัประหารไม่ครอบคลมุประเดน็การทรมาน นอกจากนัน้ ประมวลกฎหมายอาญาของไทยไม่ก าหนดนิยาม
ของการทรมานและไมม่ขีอ้บทเพื่อเอาผดิทางอาญาเป็นการเฉพาะ รวมทัง้กฎหมายไทยไมม่ขีอ้หา้มอย่าง
ชดัเจนในการใชข้อ้มลูทีไ่ดม้าจากการทรมานหรอืการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ย เป็นหลกัฐานในการพจิารณาคด ี

กฎหมายไทยก าหนดหลกัประกนัส าคญัหลายประการเพื่อป้องกนัการทรมาน รวมทัง้ก าหนดใหต้อ้ง
น าตวัผูถู้กควบคมุตวัมายงัศาลภายในเวลา 48 ชัว่โมงหลงัการจบักุม และการคุม้ครองสทิธขิองผูถู้กควบคมุ
ตวัทีจ่ะใหม้ทีนายความระหว่างการสอบปากค า อย่างไรกด็ ีกฎหมายและค าสัง่ของรฐับาลหลายประการกลบั
มอี านาจเหนือบทคุม้ครองเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นพระราชบญัญตักิฎอยัการศกึ พ.ศ. 2457 และค าสัง่
หวัหน้าคสช.ที ่3/2558 และ 13/2559 (นบัจากน้ีเรยีก ค าสัง่หวัหน้าคสช.ที ่3/2558 และ 13/2559) กฎหมาย
และค าสัง่เหล่านี้ใหอ้ านาจเจา้หน้าทีท่หารในการควบคมุตวับุคคลในสถานทีค่วบคมุตวัอย่างไมเ่ป็นทางการ 
กล่าวคอื “สถานทีอ่ื่นทีม่ใิช่สถานีต ารวจ ทีคุ่มขงั ทณัฑสถาน หรอืเรอืนจ า” ตามค าสัง่ทัง้สองฉบบั ทัง้นี้โดยไม่
สามารถรอ้งขอใหศ้าลตรวจสอบในช่วงเวลาดงักล่าวแต่ไม่เกนิเจด็วนั กล่าวอกีอย่างหนึ่ง ผูถู้กควบคุมตวัอาจ
ถูกควบคมุตวัไวโ้ดยไม่มกีารแจง้ใหท้ราบ ไม่มรีะเบยีบปฏบิตั ิและไม่มกีารก ากบัดแูล ท าใหพ้วกเขาไม่ไดร้บั
การคุม้ครองตามหลกัการส าคญัเพื่อป้องกนัการทรมานและการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ย 
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พระราชบญัญตักิฎอยัการศกึไดถู้กน ามาใชอ้ย่างต่อเนื่องในพืน้ทีข่ดัแยง้ทางภาคใตข้องไทยนบัแต่ปี 
2549 รวมทัง้พระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (นบัจากน้ีจะเรยีกว่า พระ
ราชก าหนดในสถานการณ์ฉุกเฉนิ) ซึง่อนุญาตใหท้หารควบคมุตวับุคคลไดไ้ม่เกนิ 30 วนัโดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากศาล สองวนัก่อนรฐัประหาร กองทพัประกาศใชก้ฎอยัการศกึทัว่ประเทศ และในเดอืนเมษายน 
2558 มกีารยกเลกิการประกาศใชก้ฎอยัการศกึ ยกเวน้แต่พืน้ทีภ่าคใต ้และไดป้ระกาศใชค้ าสัง่หวัหน้าคสช.ที ่
3/2558 แทน ซึง่ใหอ้ านาจเจา้หน้าทีท่หารในการควบคมุตวับุคคลส าหรบัความผดิประการต่าง ๆ รวมทัง้
ความผดิต่อองคพ์ระมหากษตัรยิ ์และภยัคุกคามต่อความมัน่คงอย่างรา้ยแรง  ค าสัง่หวัหน้าคสช.ที ่13/2559 
ซึง่มกีารประกาศใชเ้มื่อเดอืนมนีาคม 2559 ไดข้ยายอ านาจของทหารมากขึน้ในการควบคมุตวับคุคลตาม
ความผดิทางอาญาหลายประเภท  

แอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนลมคีวามเหน็ว่า การทรมานและการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ยของทหารเกดิขึน้
อย่างแพรห่ลายในช่วงเจด็วนัของการควบคมุตวัทีข่าดการตรวจสอบและเป็นไปตามกฎหมายและค าสัง่พเิศษ 
แอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนลยงัเหน็ว่า เจา้หน้าทีต่ ารวจมกัจะหลกีเลีย่งไม่ปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัการ
ทรมานและการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ยตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย ตวัอย่างเช่น มกีารสอบปากค าผูถู้กควบคุมตวั
นอกโรงพกั และมกีารใชค้วามรนุแรง การขม่ขูแ่ละคุกคามเพื่อเรยีกรอ้งเงนิตดิสนิบน เพื่อแลกกบัการไม่
ด าเนินคดใีนระบบยุตธิรรมทางอาญา  

ขอ้บกพร่องตามกรอบกฎหมาย นโยบายและการปฏบิตัใินประเทศไทยเหล่านี้ สง่ผลกระทบอยา่ง
รา้ยแรงต่อบุคคลและชมุชนทัว่ประเทศ  

 

กำรทรมำนในสำมจงัหวดัชำยแดนใต้ 

             ในภาคใตข้องไทย ทหารมกัทรมานผูต้อ้งสงสยัว่าก่อความไม่สงบและบุคคลอื่นอย่างต่อเนื่องใน
ค่ายทหาร ในระหว่างการควบคมุตวัเป็นเวลาเจด็วนัโดยใชอ้ านาจตามกฎอยัการศกึ ผูต้กเป็นเหยื่อบอกว่า
พวกเขาถูกเตะ ต่อย ตดีว้ยไม ้ถกูหวดดว้ยพานทา้ยปืน ถูกบบีคอ ถูกรดัคอใหห้ายใจไม่ออกดว้ยถุงพลาสตกิ 
และมกีารเอาน ้าราดอย่างต่อเนื่องขณะทีผ่กูผา้ปิดตา (waterboarding) รวมทัง้การปฏบิตัมิชิอบรปูแบบอื่น ๆ 
การทรมานและการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ยในรปูแบบเหล่านี้มกัถูกน ามาใชเ้พื่อบงัคบัใหผู้ถู้กควบคมุตวัรบัสารภาพ
ผดิ หรอืเพื่อรดีขอ้มลูทีน่ ามาใชเ้พื่อปฏบิตักิารต่อตา้นการก่อความไม่สงบ ภายหลงัถูกควบคมุตวัและปฏบิตัมิิ
ชอบเป็นเวลาเจด็วนั ผูถู้กควบคมุตวัสว่นใหญ่จะถูกสง่ตวัไปทีค่่ายองิคยุทธบรหิาร (นบัจากน้ีเรยีก ค่ายองิค
ยุทธฯ) ซึง่สภาพการควบคุมตวัจะดขีึน้มากส าหรบัคนสว่นใหญ่ อย่างไรกด็ ีผูท้ีเ่คยถูกควบคุมตวับางคนใน
ค่ายองิคยทุธฯบอกในการใหส้มัภาษณ์กบัแอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนลว่า พวกเขาถูกซอ้มหรอืถูกปฏบิตัมิิ
ชอบในค่ายทหารน้ีเช่นกนั  

“ไฟซาล” (ชื่อสมมต)ิ ชายหนุ่มอายุเกอืบ 30 ปีผูซ้ึง่ถูกจบักมุในภาคใตข้องไทยชว่งปลายปี 2556 
เขาบอกกบัแอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนลว่าถูกทหารทรมานทนัทภีายหลงัการจบักมุ  

 
“พวกเขำบอกให้ผมดภูำพถ่ำยและบอกวำ่ใช่ตวัผมหรอืไม่ ผมบอกวำ่ไม่ พวกเขำกถ็ำมซ ำ
อีก พอผมปฏิเสธเป็นครัง้ทีส่ำม พวกเขำกเ็ตะผม จำกนัน้เอำกญุแจมอืมำใส่โดยไพลม่ือไป
ด้ำนหลงั เอำผำ้รดัคอผมจำกข้ำงหลงั และถำมผมว่ำ แก (เป็นคนท ำควำมผิดน้ี) ใช่หรอืไม่ 
ตรงนัน้มีเจ้ำหน้ำทีอ่ยู่หกคน พอผมท ำท่ำจะขำดลมหำยใจ พวกเขำกห็ยุด                     
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จำกนัน้กเ็ริม่ท ำซ ้ำอีก พวกเขำท ำแบบน้ีสำมครัง้ ผมคิดว่ำผมต้องตำยแน่นอน จำกนัน้พวก
เขำเอำถงุพลำสติกมำคลมุหวัผม และรดัด้วยผำ้ไว้ดำ้นหลงั พวกเขำยงัตบและเตะผม ใช้
พำนท้ำยปืนตีทีห่ลงัและหน้ำอก ท ำให้ผมหำยใจไม่ออก ได้แต่รอ้งไห้และบอกว่ำ ‘ผมไม่ได้
ท ำ’ แต่พวกเขำกย็งัไม่หยุด พวกเขำท ำแบบน้ีประมำณครึง่ชัว่โมงแลว้ผมกเ็ป็นลมหมดสติ
ไป จำกนัน้พวกเขำเอำน ้ ำมำรำดเพือ่ให้ผมตืน่ขึ้นคืนมำ”  

 
           ไฟซาล” ใหข้อ้มลูกบัแอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนลว่า มกีารสง่ตวัเขาไปยงัหน่วยปฏบิตักิารพเิศษ 
และถูกควบคมุตวัและถูกทรมานเป็นเวลาหนึ่งสปัดาห ์ก่อนจะไดร้บัการปล่อยตวัโดยไมม่ขีอ้หา นอกจากการ
ท ารา้ยร่างกายแลว้ ยงัมกีารขม่ขูท่ าให ้“ไฟซาล” อบัอายโดยจดัสถานการณ์จ าลองเหมอืนจะประหารชวีติเขา  

 

                                        
“           ”                                        
 
                                                                                                       
3/2558                                                                                                 
                                                              “              ”          
                                                                                      “        ” 
                                                                                                   
                                                                                         
                                                                                                        
                                    
 

                                                                                                  
                                        “    ”                                             
                                                                                               
                                         ฯ 
 

“พวกเขำซกัถำมผมตัง้แต่เทีย่งหรอืประมำณ 11 โมงเช้ำ จนถึงสองทุ่มหรอืสำมทุ่มของทุก
วนัเป็นเวลำสีว่นัติดต่อกนั โดยไมใ่ห้ผมดืม่น ำในช่วงเวลำนัน้เลย มีผูช้ำยก ำย ำสองสำมคน
ทีท่ ำรำ้ยและรมุซ้อมผมระหวำ่งสอบปำกค ำ พวกเขำต่อยผมด้วยก ำหมดัหรอืเตะผมด้วย
เท้ำ ผมรูสึ้กได้วำ่น่ำจะมีคนอืน่อยู่รว่มด้วยเพรำะได้ยินเสียงคนแตกต่ำงกนั พวกเขำบงัคบั
ให้ผมสำรภำพ และบอกว่ำได้อดัวีดิโอเอำไว้แล้ว  

“ผมไม่กลำ้พดูว่ำไม่ ผมได้แต่บอกวำ่ใช่ส ำหรบัทกุค ำถำม พอผมล้มลงเพรำะถกู
ซ้อม พวกเขำกจ็ะดึงผมขึ้นมำ พอผมหล่นจำกเก้ำอ้ี บำงครัง้กแ็ทบหำยใจไม่ออก พวกเขำก็
จะจบัผมขึ้นมำนัง่เก้ำอ้ีและซกัถำมต่อไป พวกเขำเอำอำวธุหรอืวตัถทีุเ่ป็นของแขง็ทีมี่เสียง
ดงั ตีทีห่น้ำอกผม ท ำให้กล้ำมเน้ือผมเกรง็ ถ้ำผมเกรง็ช่วงทีพ่วกเขำตีผม ผมกจ็ะรูสึ้กเจบ็
มำกขึ้น ผมต้องพยำยำมผอ่นคลำยกลำ้มเน้ือ ในวนัทีส่องพวกเขำบอกผมวำ่               
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‘วนัน้ีถ้ำแกไม่พดู ครอบครวัแกเดือดรอ้นแน่ ฉันรูน้ะว่ำครอบครวัแกอยู่ทีไ่หน’ พวกเขำขู่ว่ำ
จะลกัพำคนในครอบครวัของผมไป และท ำให้พวกเขำหำยตวัไปเลย”   

 
การทรมานในบริบทของปฏิบติัการบงัคบัใช้กฎหมาย 

   
 

การทรมานและการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ยไม่ไดเ้กดิขึน้เฉพาะระหว่างการปราบปรามการก่อความไมส่งบ
ในภาคใตข้องไทย หรอืกรณีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเมอืงและความมัน่คงทีเ่กดิขึน้หลงัรฐัประหารเท่านัน้ ในช่วง
หลายปีทีผ่่านมา เจา้หน้าทีต่ ารวจและทหารยงัไดท้ าการทรมานหรอืปฏบิตัอิย่างโหดรา้ยต่อผูต้อ้งสงสยัในคดี
ยาเสพตดิ แรงงานขา้มชาต ิชนกลุ่มน้อยทางชาตพินัธุ ์ชนพืน้เมอืง และบุคคลอื่น โดยเกดิขึน้เป็นประจ าใน
ปฏบิตักิารบงัคบัใชก้ฎหมาย เจา้หน้าทีต่ ารวจและทหารซึง่ท าการทรมานหรอืการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ยในบรบิท
ของการบงัคบัใชก้ฎหมาย หรอืปฏบิตักิารดา้นความมัน่คง มกัไม่ไดใ้ชอ้ านาจตามพระราชบญัญตักิฎอยัการ
ศกึหรอืค าสัง่หวัหน้าคสช.ที ่3/2558 แต่มกัหลกีเลีย่งการปฏบิตัติามแนวทางป้องกนัการทรมานทีก่ าหนดไว้
ในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา หรอืตามขอ้บทกฎหมายอื่น ๆ ของไทย ไม่ว่าจะเป็นการซอ้ม
บุคคลในสถานทีอ่ื่นทีไ่ม่ใช่โรงพกั อย่างเช่น บรเิวณจุดตรวจชัว่คราว ตามทอ้งถนนหรอืในทีส่าธารณะอื่น ๆ 
อย่างไรกด็ ีแอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนลกงัวลอย่างมากว่า ค าสัง่หวัหน้าคสช.ที ่13/2559 ซึง่ใหอ้ านาจ
เจา้หน้าทีท่หารในการควบคมุตวับุคคลอย่างขาดการตรวจสอบตามความผดิทางอาญาหลายประการ จะยิง่
สนบัสนุนใหเ้กดิการปฏบิตัมิชิอบในวงกวา้งมากขึน้ 

การประจานความผดิเป็นแนวทางปฏบิตัขิองต ารวจต่อผูต้อ้งสงสยัในคดยีาเสพตดิในประเทศไทย 
แอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนลพบว่าเจา้หน้าทีต่ ารวจมกับงัคบัใหผู้ใ้ชย้าตอ้งปัสสาวะต่อหน้าสาธารณะตรงจุด
ตรวจ หรอืตามถนน ทัง้นี้เพื่อน าตวัอย่างไปตรวจสอบ นอกจากนัน้ เจา้หน้าทีต่ ารวจยงัมกัใชอ้ านาจตาม
กฎหมายยาเสพตดิ เพื่อรดีไถเงนิจากคนทีเ่ป็นกลุ่มเสีย่ง มกีารใชค้วามรุนแรง การท าใหอ้บัอาย และการ
คุกคามเพื่อเรยีกเงนิสนิบน  

แรงงานขา้มชาตใินประเทศไทยซึง่มกัไม่มเีอกสารและไม่ผ่านการลงทะเบยีน เสีย่งทีจ่ะถูกปฏบิตัิ
อย่างมชิอบโดยเจา้หน้าทีข่องรฐั โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใชอ้ านาจของทางการเพื่อสง่กลบับุคคลโดยพลการ 
โดยไม่ใหเ้ขา้ถงึกระบวนการรอ้งเรยีนต่อศาลหรอืหน่วยงานฝ่ายบรหิาร เป็นเหตุใหผู้เ้ขา้เมอืงมกัเสีย่งจะถูกใช้
ความรุนแรง ถูกบงัคบัขนืใจ และถูกรดีไถเงนิ ตามขอ้มลูทีแ่อมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนลไดร้บั แรงงานขา้ม
ชาตทิีป่ระสบปัญหาเหล่าน้ี มกัตอ้งยอมจ่ายเงนิสนิบนในทีส่ดุ 

การใชก้ารทรมานอย่างกวา้งขวางในภาคใตข้องไทย และในกรณีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเมอืงและความ
มัน่คงตามทีบ่รรยายไวใ้นรายงานน้ีและตามขอ้มลูของเอน็จโีอไทย รวมทัง้ขอ้บกพร่องส าคญัของกรอบ
กฎหมายในประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทรมาน ท าใหแ้อมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนลสรุปไดว้่า การทรมานและ
การปฏบิตัทิีโ่หดรา้ยของเจา้หน้าทีท่หารในประเทศไทยเกดิขึน้อย่างเป็นระบบ ตามค านยิามในขอ้ 20 ของ
อนุสญัญาต่อตา้นการทรมานแหง่สหประชาชาต ิ 
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ยติุการใช้การทรมานในประเทศไทย  

 
 
 

เหยื่อการทรมานตอ้งเผชญิปัญหาทา้ทายหลายประการในเขา้ถงึการเยยีวยา รฐัธรรมนูญฉบบั
ชัว่คราว พระราชบญัญตักิฎอยัการศกึ พระราชก าหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน และค าสัง่หวัหน้าคสช.ที ่
3/2558 และค าสัง่หวัหน้าคสช.ที ่13/2559 ต่างใหอ้ านาจคุม้ครองเจา้หน้าที ่ซึง่สามารถใชแ้ละไดถู้กใช้เพื่อ
คุม้ครองไม่ใหเ้จา้หน้าทีท่หารและหน่วยงานอื่นตอ้งรบัผดิต่อการกระท าทีเ่ป็นการทรมานและการปฏบิตัทิี่
โหดรา้ย นอกจากนัน้ แอมเนสตีอ้นิเตอรเ์นชัน่แนลพบว่า เจา้หน้าทีต่ ารวจ พนกังานอยัการและศาล เมื่อได้
รบัค ารอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทรมานหรอืการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ย มกัไม่สามารถหรอืไมป่ระสงคจ์ะสอบสวนตามขอ้
กล่าวหาโดยทนัท ีอยา่งเป็นอสิระ ไม่ล าเอยีงและเป็นผลซึง่เป็นขอ้ก าหนดตามกฎหมายและมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ 

ในรายงานทีเ่สนอต่อคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่สหประชาชาต ิและคณะกรรมการต่อตา้นการ
ทรมานแห่งสหประชาชาต ิรฐับาลไทยไดใ้หค้ ามัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามพนัธกรณีระหว่างประเทศเกีย่วกบัขอ้หา้ม
ต่อการทรมานและการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ย นอกจากนัน้ ในชว่งหลายปีทีผ่่านมา รฐับาลไทยไดจ้ดัการ
ปรกึษาหารอืทีส่รา้งสรรคก์บัเอน็จโีอในประเทศและระหว่างประเทศหลายครัง้ รวมทัง้ทีป่ระชมุกบัแอมเนสตี ้
อนิเตอรเ์นชัน่แนล เกีย่วกบัขอ้เสนอทีจ่ะน ากฎหมายต่อตา้นการทรมานมาใช ้ในช่วงทีเ่ขยีนรายงานน้ี ร่าง
พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการทรมานและการบงัคบับุคคลใหส้ญูหาย (นบัจากน้ีจะเรยีกว่า 
“พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการทรมานและการบงัคบับุคคลใหส้ญูหาย”) อยู่ระหว่างการพจิารณา
ของสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ(สนช.) หากมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ใหม้ขีอ้บงัคบัอย่างเตม็ทีต่ามอนุสญัญา
ต่อตา้นการทรมานแหง่สหประชาชาต ิกฎหมายนี้ย่อมถอืเป็นกา้วย่างส าคญัเพื่อการป้องกนัการทรมานใน
ประเทศ การแกไ้ขเพิม่เตมิและผ่านร่างกฎหมายนี้ควรเป็นวาระเร่งด่วนอย่างหนึ่งของรฐับาล  

การยุตกิารใชก้ารทรมานและการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ยโดยเจา้หน้าทีร่ฐั ตอ้งอาศยัความร่วมมอือย่าง
จรงิจงั อย่างต่อเนื่องและจากหลายภาคสว่น ซึง่รวมถงึการจดัตัง้องคก์รและกระบวนการใหม่ การฝึกอบรม
เจา้หน้าทีต่ ารวจและทหาร ผูพ้พิากษา และขา้ราชการ ความรว่มมอืกบัประชาคมระหว่างประเทศ และการ
ปฏริปูกฎหมายอื่น ๆ นอกเหนือไปจากการผ่านร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว นอกจากนัน้ เพื่อยตุกิารทรมาน 
ทางการไทยตอ้งทบทวนขอ้บททีเ่ปิดโอกาสใหผู้ป้ฏบิตัหิน้าทีด่า้นความมัน่คงสามารถทีจ่ะลอยนวลพน้ผดิ
อย่างกวา้งขวาง และสรา้งวฒันธรรมของทหารและต ารวจทีจ่ะเคารพและคุม้ครองบุคคลจากทุกภาคสว่นของ
สงัคม  
 

ข้อเสนอหลกั  
 ยุติการควบคมุตวัท่ีไม่สารมาถตรวจสอบได้: ยกเลกิหรอืแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตักิฎ

อยัการศกึ พ.ศ. 2457 พระราชก าหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และค าสัง่หวัหน้าคสช.ที ่
3/2558 และ 13/2559 ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ รวมทัง้
ประกนัใหบ้คุคลถูกควบคมุตวัเฉพาะในสถานทีค่วบคุมตวัอย่างเป็นทางการ และใหเ้ขา้ถงึ
ทนายความ ครอบครวั และศาลทีเ่ป็นอสิระโดยพลนั และประกนัว่าการสอบปากค าจะเกดิขึน้โดยมี
ทนายความอสิระร่วมอยู่ดว้ย   



 

 

“บงัคบัให้มนัพดูให้ไดภ้ายในพรุ่งนี”้ 
การทรมานและการปฏิบติัท่ีโหดร้ายในประเทศไทย 
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 ออกกฎหมายเอาผิดทางอาญากบัการทรมาน: ประกนัว่าร่างพระราชบญัญตัป้ิองกนัและ
ปราบปรามการทรมานและการบงัคบับุคคลใหส้ญูหาย มเีน้ือหาสอดคลอ้งอย่างเตม็ทีก่บัขอ้ก าหนด
ของอนุสญัญาต่อตา้นการทรมานแห่งสหประชาชาต ิและใหป้ระกาศใชเ้ป็นกฎหมายโดยไมใ่หล่้าชา้  

 ห้ามใช้พยานหลกัฐานท่ีได้มาจากการทรมานหรอืการปฏิบติัท่ีโหดรา้ยในการพิจารณาคดี: 
ก าหนดหลกัประกนัในกฎหมายและการปฏบิตัวิา่จะไม่อนุญาตใหน้ า “ค าสารภาพ” และถอ้ยค าอืน่ใด
ทีไ่ดม้าจากการทรมานหรอืการปฏบิตัทิีโ่หดรา้ย เพื่อใชใ้นการพจิารณาคดขีองศาล ทัง้นี้โดยการ
แกไ้ขเพิม่เตมิมาตรา 226(1) ของประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา  

 สอบสวนและฟ้องรอ้งด าเนินคดี: ยุตกิารลอยนวลพน้ผดิดว้ยการใชอ้ านาจตามพระราชบญัญตัิ
ป้องกนัและปราบปรามการทรมานและการบงัคบับุคคลใหส้ญูหาย เพื่อจดัตัง้หน่วยงานพลเรอืนที่
เป็นอสิระและเขา้ถงึได ้เพื่อด าเนินการสอบสวนตามขอ้รอ้งเรยีนและรายงานการทรมานและการ
ปฏบิตัทิีโ่หดรา้ยโดยพลนั อย่างไม่ล าเอยีงและอย่างเป็นผล และกรณีทีม่พียานหลกัฐานโดยชอบ
อย่างเพยีงพอ ใหฟ้้องรอ้งด าเนินคดต่ีอผูต้อ้งสงสยั โดยไม่ค านงึว่าเป็นเจา้หน้าทีซ่ึง่มยีศหรอื
ต าแหน่งใด และใหม้กีารพจิารณาคดอีย่างเป็นธรรม  

 จดัตัง้หน่วยงานก ากบัดแูล: ใหส้ตัยาบนัและปฏบิตัติามพธิสีารเลอืกรบัของอนุสญัญาต่อตา้นการ
ทรมานและการปฏบิตัหิรอืการลงโทษอื่นๆ ทีโ่หดรา้ย ไรม้นุษยธรรม หรอืทีย่ ่ายศีกัดิศ์ร ีรวมทัง้การ
จดัท ากลไกป้องกนัระดบัชาตทิีเ่ป็นอสิระ เป็นผล และไดร้บังบประมาณสนบัสนุนอย่างเตม็ที ่เพือ่ให้
มอี านาจในการเขา้เยีย่มสถานทีค่วบคุมตวัทุกแห่งและเขา้เยีย่มบุคคลทีถู่กควบคุมตวัทุกคน โดยไม่
มกีารขดัขวางและไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า   

 จดัให้ผูเ้สียหายจากการทรมานและการปฏิบติัท่ีโหดรา้ยเขา้ถึงการเยียวยา: จดัท ามาตรการที่
เป็นระบบและครอบคลุมและด าเนินการอย่างเป็นผลและเขา้ถงึได ้โดยการปรกึษาหารอืกบัเหยื่อ
การทรมานและตวัแทนของพวกเขา เพื่อช่วยเหลอืใหผู้เ้สยีหายจากการทรมานและการปฏบิตัทิี่
โหดรา้ยทุกคนเขา้ถงึการชดใชค้วามเสยีหาย การฟ้ืนฟูบ าบดั การชดเชย ความพงึพอใจ และ
หลกัประกนัว่าจะไม่เกดิซ ้าอกี ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 
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