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อภธิานศัพท์ 

ค าศพัท์ ค าอธิบาย 

การฝึกขัน้พืน้ฐาน ในรายงานฉบบันี ้หมายถึงการฝึกทหารเกณฑ์ใหมเ่บือ้งต้นในระยะเวลาประมาณ 10 
สปัดาห์แรกของการรับราชการ ทหารเกณฑ์ใหมท่กุคนต้องผา่นการฝึกนีก้อ่นจะได้รับ
มอบหมายให้เข้าประจ าการกองร้อยใดหรือรับการฝึกอบรมพิเศษภายใต้สงักดักองร้อยท่ี
เข้าประจ าการ 

ทหารเกณฑ์ ชายท่ีรับราชการทหารในกองทพัไทยตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัรับราชการทหาร 
เรียกอย่างเป็นทางการวา่ทหารกองประจ าการ ในรายงานฉบบันี ้หมายความเฉพาะถึง
ชายไทยท่ีผา่นการฝึกขัน้พืน้ฐาน 

ผู้บงัคบับญัชา เจ้าหน้าท่ีทหารทัง้หมดท่ีอยู่ในต าแหน่งท่ีมีอ านาจสัง่การทหารเกณฑ์ใหม ่ได้แก่ ครูฝึก
ทหาร นายทหารชัน้ประทวน หรือนายทหารสญัญาบตัร 

กองทพั หมายถึงเหลา่ทพัภายใต้กองทพัไทยทัง้หมด ได้แก่ กองทพับก กองทพัเรือ และ
กองทพัอากาศ 

นายทหารชัน้
ประทวน/จ่า 

เจ้าหน้าท่ีทหารชัน้ประทวนท่ีด ารงต าแหน่งตัง้สิบตรีถึงจ่าสิบเอก ทหารเกณฑ์ท่ีให้
สมัภาษณ์กบัแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลมกัใช้ค าวา่ “จ่า” สลบัไปมากบั “นายทหารชัน้
ประทวน” 

เจ้าหน้าท่ีทหาร นายทหารชัน้สญัญาบตัรท่ีด ารงต าแหน่งตัง้แตร้่อยตรีถึงต าแหนง่สงูสดุในเหลา่ทพั 
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ควบคมุในระหวา่งการฝึกทหารเกณฑ์ใหมรุ่่นตอ่มา ด ารงต าแหน่งพลทหารหรือสิบตรีกอง
ประจ าการแตม่ียศสงูกวา่ พร้อมทัง้มีอ านาจสัง่การทหารเกณฑ์ใหม ่นบัเป็น “พนกังาน” 
ภายใต้บทบญัญติัของกฎหมายระหวา่งประเทศ ทหารเกณฑ์มกัเรียกครูฝึกวา่ “รุ่นพี่” 
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1. บทสรุปผู้บริหาร 

ทกุปี เกือบหนึง่ในสามของชายไทยท่ีอายถุึงเกณฑ์ต้องเข้ารับราชการทหารตามท่ีก าหนดใน
พระราชบญัญตัิรับราชการทหาร 

นกัการเมืองไทยได้ประกาศให้ความสนบัสนนุกองทพัไทยและทหารอย่างต่อเน่ือง นายกรัฐมนตรี พล
เอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชาแถลงว่า “รักทหารเหมือนลูกหลาน” 1 ขณะท่ีรองเสนาธิการทหาร พลอากาศเอก เฉลมิ
ชยั ศรีสายหยดุชีแ้จงในจดหมายท่ีเขียนตอบแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลว่ากองทพัไทย “ดูแลทหารกอง
ประจ าการ (ทหารเกณฑ์) ดจุญาติมิตรในครอบครัว” 2 แต่ข้อความเชิงบวกเหลา่นีถ้กูท้าทายโดยการปฏิบตัิต่อ
ทหารเกณฑ์ในโลกความเป็นจริง แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลพบหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือได้ว่า ในทางปฏิบตัิจริง 
ทหารเกณฑ์จ านวนมากเผชิญกบัความรุนแรง ความอบัอาย และการละเมิดทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทหาร
เกณฑ์ท่ีมีความหลากหลายทางเพศมกัเป็นเปา้หมายของการละเมิดเน่ืองมาจากวิถีทางเพศและการแสดงออก
ทางอตัลกัษณ์ทางเพศของพวกเขา 

ระหว่างผ่านการฝึกขัน้พืน้ฐาน ผู้บงัคบับญัชาอาจตบ ตี เตะ กระทืบ และซ้อมทหารเกณฑ์ใหม่ ทหาร
เกณฑ์ยงัเผชิญกบัการลงโทษแบบกลุม่อ่ืนๆ พร้อมทัง้ถกูสัง่ให้ออกก าลงักายเกินก าลงัความอดทน ซึง่สง่ผลให้
เกิดอาการหน้ามืดหรือบาดเจบ็ ในบางกรณี พวกเขายงัถกูผู้บงัคบับญัชาบงัคบัให้เอาตวัลงไปในบ่อเกรอะ ทาน
อาหารโดยใช้แค่ปาก “เหมือนหมา” ในห้องอาบน า้ พวกเขาอาจถกูผู้บงัคบับญัชาบงัคบัให้นอนเบียดหรือนอน
ทบักนั เดินเป็น “รถไฟ” ในขณะท่ีมือจบัอวยัวะเพศเพ่ือนทหารไว้ ให้สดูดมและจบูบัน้ท้ายของเพ่ือนทหาร โดย
สัง่ให้ท าโดยไม่ใสเ่สือ้ผ้าสกัชิน้ ในบางกรณี ทหารเกณฑ์ถกูบงัคบัให้ช่วยตวัเองจนส าเร็จความใคร่พร้อมกนั 

นอกจากนีย้งัมีกรณีร้ายแรงท่ีทหารเกณฑ์ถกูข่มขืนโดยผู้บงัคบับญัชา ระหว่างการวิจยันี ้แอมเนสตี ้
อินเตอร์เนชัน่แนลเก็บข้อมลูส่ีกรณีข่มขืน ได้แก่ การบงัคบัให้มีเพศสมัพนัธ์ด้วยและในอีกสองกรณีท่ีทหารเกณฑ์
ท่ีมีความหลากหลายทางเพศโดยบงัคบัให้ “ตอบสนองความใคร่” แก่ผู้บงัคบับญัชาในสภาพแวดล้อมท่ีนบัได้ว่า
เป็นการข่มขืน งานวิจยัแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลยงัปรากฏให้เหน็ว่าทหารเกณฑ์ท่ีมีความหลากลายทางเพศ
ต้องทนกบัการถกูเลือกปฏิบตัิเป็นประจ า พร้อมทัง้เผชิญกบัการคกุคามและการละเมิดสทิธิทางวาจา รวมถึงการ

                                                                                                                                                                                                                                                                
1 “2010 military operation against red-shirt was lawful: junta head,” ประชาไท องักฤษ, 26 เมษายน 2559, https://prachatai.com/english/node/6081. See also “บิ๊ก
ตู่ชีส้ลายม็อบเสือ้แดง ปี’53 เม่ือเป็นค าสัง่ที่ชอบด้วยกฎหมายก็ต้องท า,” มติชน, 25 เมษายน 2559, https://www.matichon.co.th/politics/news_117104. 
2 จดหมายจากพลอากาศเอก เฉลมิชยั ศรีสายหยดุ รองเสนาธิการทหาร กองทพัไทย ถึงแอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, 7 มกราคม 2563. 

https://prachatai.com/english/node/6081
https://www.matichon.co.th/politics/news_117104
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ถกูบงัคบัให้เลน่ตลกให้เพ่ือนทหารและนวดผู้บงัคบับญัชา ในบางสถานการณ์ยงัรวมถึงการละเมิดทางเพศอีก
ด้วย 

ภายใต้กฎหมายสทิธิมนษุยชนระหว่างประเทศ รูปแบบการละเมิดทางเพศและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายถือ
เป็นข้อห้ามในทกุกรณี การละเมดิเหลา่นีม้กัเกิดขึน้ในสภาพแวดล้อมท่ีบีบบงัคบั โดยท่ีทหารเกณฑ์แทบไม่มี
หรือไม่มีอ านาจในการควบคมุสถานการณ์ และมกัท าให้ทหารเกณฑ์รู้สกึอบัอายและละอายใจ การละเมิด
เหลา่นีถื้อเป็นการทรมานอย่างหนึง่ มีข้อห้ามการทรมานอย่างเดด็ขาดและไม่มีข้อยกเว้น  

ตามข้อมลูในรายงานฉบบันี ้ปัจจยัหลกัท่ีให้ก่อเกิดการละเมิดสทิธิอย่างต่อเน่ือง คือการขาดมาตรการ
การร้องเรียนท่ีมีประสทิธิภาพ ท าให้ทหารเกณฑ์ไม่สามารถร้องเรียนการละเมิดสทิธิเหลา่นีไ้ด้ จากเหตกุารณ์
กราดยิงโดยเจ้าหน้าท่ีทหารในเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 ผู้บญัชาการทหารบก พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ให้ค ามัน่
ว่าจะ “เปิดช่องทางการร้องเรียนโดยตรง” เพ่ือรับฟังความเห็นของทหารท่ีถกูเอาเปรียบ3 

กฎหมายระหว่างประเทศระบใุห้รัฐบาลไทยต้องใช้มาตรการใดๆ เพ่ือยตุิการละเมดิเหลา่นีท้นัที แอม
เนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลได้จดัท าข้อแนะน าโดยละเอียดเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิรูป ท่ีส าคญัท่ีสดุคือให้รัฐสภา
ไทยจดัตัง้คณะกรรมการการตรวจสอบเพ่ือสอบสวนการปฏิบตัิต่อทหารเกณฑ์ในกองทพัไทยอย่างครอบคลมุ 
คณะกรรมการการควรปฏิบตัดิงันี ้

 เป็นอิสระ มืออาชีพ มีงบประมาณท่ีเพียงพอ 
 มีอ านาจในการสมัภาษณ์บคุคลใดท่ีเห็นว่าจ าเป็นต่อการตรวจสอบ รวมถึงทหารเกณฑ์และ

ผู้บงัคบับญัชาท่ีเคยรับราชการหรือก าลงัรับราชการ พร้อมทัง้สามารถเข้าถึงเอกสารใดๆท่ีเก่ียวข้องกบั
การตรวจสอบ 

 ใช้หลกัสทิธิมนษุยชนระหว่างประเทศในการปฏิบตัิงาน รวมถึงมาตรฐานท่ีใช้ตรวจสอบ พร้อมทัง้ใน
การจดัท าข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

 จดัท าข้อเสนอแนะท่ีครอบคลมุถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย การปฏิบตัิงาน การ
ฝึกอบรม และวฒันธรรมองค์กรโดยทัว่ไปท่ีมีลกัษณะลดทอนความเป็นมนษุย์ของกองทพัไทย เพ่ือยตุิ
การละเมิดสทิธิของทหารโดยสิน้เชงิ 

ส าหรับมาตราการเร่งด่วน แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลมีข้อเสนอแนะให้กองทพัใช้มาตรการปอ้งกนั 
รวมถึงมีค าสัง่ห้ามการละเมิดสทิธิตามท่ีระบไุว้ในรายงานฉบบันีอ้ย่างสิน้เชิง พร้อมทัง้รับประกนัให้
ผู้บงัคบับญัชาท่ีด ารงต าแหน่งสงูควบคมุดแูลการปฏิบตัิงานของครูฝึก รวมถึงให้เจ้าหน้าท่ีทหารจบัตาตรวจสอบ
การปฏิบตัิงานในช่วงกลางคืน 

                                                                                                                                                                                                                                                                
3 Pravit Roajanapruk, “Army chief vows to hear grievances, refuse to quit over mass shooting,” Khaosod English, 11 February 2563, 
https://www.khaosodenglish.com/politics/2020/02/11/army-chief-vows-to-hear-grievances-refuse-to-quit-over-mass-shooting/. See also “จี ้ผบ.ทบ.ลาออก
รับผิดชอบเหตทุหารกราดยิง ‘อภิรัชต์’ แถลงทัง้น า้ตา ยนัไม่ออกและจะไม่ยอมแพ้,” ประชาไท, 11 กมุภาพนัธ์ 2563, https://prachatai.com/journal/2020/02/86290. See 
also “‘อภิรัชต์’ หลัง่น า้ตาขอโทษ ตอบค าถามกระแสขอให้ลากออก,” Youtube, 10 กมุภาพนัธ์ 2563, https://www.youtube.com/watch?v=fJa14H-Yaac. 

https://www.khaosodenglish.com/politics/2020/02/11/army-chief-vows-to-hear-grievances-refuse-to-quit-over-mass-shooting/
https://prachatai.com/journal/2020/02/86290
https://www.youtube.com/watch?v=fJa14H-Yaac
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วิธีวิจัย 
แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลได้สมัภาษณ์ทหารเกณฑ์ท่ีเคยรับราชการหรือก าลงัรับราชการ พร้อมทัง้

ผู้บงัคบับญัชา ทัง้หมด 26 คน ระหว่างการท าวิจยัในประเทศไทยในเดือนกนัยายนและตลุาคม 2562 เราได้
สมัภาษณ์อดีตทหารเกณฑ์และทหารเกณฑ์ท่ีก าลงัรับราชการทัง้หมด 24 คนจากทกุเหลา่ทพั การสมัภาษณ์มุ่ง
ศกึษาการฝึกขัน้พืน้ฐาน ซึง่ทหารเกณฑ์ทกุคนต้องเข้ารับฝึกในช่วง 10 ถึง 12 สปัดาห์ของการเข้ารับราชการ
ทหาร การสมัภาษณ์สว่นใหญ่เป็นการสมัภาษณ์แบบพดูคยุต่อหน้า ในบางกรณีมีการสมัภาษณ์ผ่านชอ่งทางอ่ืน 
ทัง้ในช่วงก่อนและหลงัการเก็บข้อมลูในประเทศไทย แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลยงัได้สมัภาษณ์ผู้บงัคบับญัชา
สามคน (ซึง่ก าลงัรับราชการอยู่ ณ ช่วงท่ีสมัภาษณ์) และอดีตผู้บงัคบับญัชาอีกคนหนึง่ นอกจากนี ้เรายงั
สมัภาษณ์อดีตครูฝึก (ซึง่เราเรียกวา่ “สนิ”) เจ้าหน้าท่ีทหารชัน้ประทวนซึง่ปฏิบตัิหน้าท่ีอยู่ (“ใหม”่) เจ้าหน้าท่ี
ทหารหนุ่ม (“ยทุธ์”) และเจ้าหน้าท่ีทหารระดบัสงูท่ีรับราชการมานาน4 

รายงานฉบบันีมี้พืน้ฐานหลกัมาจากประสบการณ์ของทหารเกณฑ์ 19 คนท่ีเข้ารับการฝึกขัน้พืน้ฐาน
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 และกรกฎาคม 2562 ทหารเกณฑ์อีกห้าคนท่ีเราสมัภาษณ์เข้ารับการฝึกขัน้
พืน้ฐานระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 และกรกฎาคม 2559 ค าให้การของพวกเขาถกูใช้เพ่ือพจิารณารูปแบบ

                                                                                                                                                                                                                                                                
4 นอกเหนือจากการสมัภาษณ์อดีตครูฝึก “สนิ” และนายทหารชัน้ประทวน “ใหม”่ เกี่ยวกบัประสบการณ์ของพวกเขาในฐานะผู้บงัคบับญัชา เรายงัสมัภาษณ์ประสบการณ์ของ
พวกเขาในฐานะทหารเกณฑ์เช่นกนั ตวัเลขผู้ให้สมัภาษณ์ทัง้หมดจึงอยู่ที่ 26 ไม่ใช่ 28. 
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การละเมิดสทิธิในระยะยาว รายงานฉบบันีมุ้่งศกึษาการปฏิบตัติ่อทหารเกณฑ์ในช่วงการฝึกขัน้พืน้ฐาน แต่ไม่ได้
ตรวจสอบการฝึกทกัษะทางการทหารใดๆ ท่ีถกูรวมอยู่ในการฝึกขัน้พืน้ฐาน 

ทหารเกณฑ์สว่นใหญ่ท่ีให้สมัภาษณ์กบัแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลเข้ารับราชการในกองทพับก ทัง้ใน
หน่วยทหารราบปืนใหญ่ ทหารสื่อสาร ขนสง่ อากาศยาน และอาวธุยทุโธปรณ์ 

ในการจดัท ารายงานฉบบันี ้แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลได้พดูคยุกบัผู้ เช่ียวชาญหลายคน รวมถึง
นกัวิชาการท่ีศกึษาการปฏิบตัติ่อทหารเกณฑ์ท่ีมีความหลากหลายทางเพศโดยกองทพัไทย นกัวิชาการด้านจิต
เวชและผู้ เช่ียวชาญด้านการรักษาผู้รอดชีวิตจากการทรมาน และเจ้าหน้าท่ีทหารท่ีเคยรับราชการหรือก าลงัรับ
ราชการ ได้แก่ “ยทุธ์” ซึง่ได้กลา่วถงึก่อนหน้านี ้เป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีมีประสบการณ์การฝึกทัง้ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศอย่างกว้างขวาง อดีตนายพลระดบัสามดาวจากแคนาดา และนายร้อยจากกองทพับกนอร์เวย์ 

เพ่ือให้ได้ภาพรวมของสถานการณ์ แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลได้เขียนจดหมายถึงทางการไทย 
รวมถึงผู้บญัชาการทหารสงูสดุ พลเอก พรพิพฒัน์ เบญญศรี เพ่ือขอให้ชีแ้จงข้อมลูเก่ียวกบัการปฏิบตัิตอ่ทหาร
เกณฑ์ใหม่และขอความอนเุคราะห์เข้าพบปะหารือในประเด็นดงักลา่ว5 แม้เราจะได้รับจดหมายตอบกลบัใน
เดือนมกราคม 2563 แต่จดหมายดงักลา่วไม่มีค าชีแ้จงต่อประเด็นค าถามของเรา6 

แม้ว่าการละเมดิสทิธิในกองทพัไม่นบัว่าเป็นความลบัในสงัคมไทย แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลกลบั
พบอปุสรรคอย่างมากในการขอสมัภาษณ์อดีตทหารเกณฑ์และทหารเกณฑ์ท่ีก าลงัรับราชการ ทัง้ผู้ ท่ีตดัสนิใจ
เลา่ประสบการณ์ให้เราฟังและผู้ ท่ีปฏิเสธไม่ให้สมัภาษณ์ต่างแสดงความหวาดกลวัต่อการโดนโต้ตอบโดย
กองทพั ในกรณีท่ีกองทพัทราบว่าพวกเขาวิพากษ์วิจารณ์หรือเลา่ประสบการณ์ของตนในฐานะทหารเกณฑ์ ผู้ให้
สมัภาษณ์คนไทยทกุคนท่ีเคยรับราชการทหาร หรือท่ีก าลงัรับราชการทหาร ตัง้แต่ยศพลทหารถึงชัน้สญัญาบตัร 
ต่างขอให้เราไม่เผยแพร่รายละเอียดใดๆ ท่ีอาจท าให้ทางการไทยสามารถระบตุวัตนของพวกเขาเหลา่นีไ้ด้ เราจงึ
ก าหนดช่ือเลน่ภาษาไทยให้แก่ผู้ให้สมัภาษณ์ โดยช่ือเลน่เหลา่นีไ้ม่มีความเก่ียวข้องใดๆ กบัช่ือจริงของพวกเขา 
พร้อมกนันี ้เราได้ตดัทอนข้อมลูวนัท่ีสมัภาษณ์ สถานท่ีให้สมัภาษณ์ และค่ายทหารท่ีผู้ให้สมัภาษณ์เคยรับ
ราชการ 

แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลขอขอบคณุในความช่วยเหลือในการท าวิจยันี ้รวมถึง มลูนิธิผสาน
วฒันธรรม มลูนิธิพฒันาศกัยภาพชมุชน อดีตนายพลระดบัสามดาวจากแคนาดา (ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม) 
อดีตนายร้อย อกัเซล สตีน-นิลสนั เจ้าหน้าท่ีทหารไทยสองคน ได้แก่ นายทหารชัน้ประทวน “ใหม”่ และครูฝึก 
“สนิ” ศาสตราจารย์ เมติน บาโชล ูและ ซีเจ ฮินก์ 

                                                                                                                                                                                                                                                                
5 จดหมายจากแอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนลถงึพลเอก พรพพิฒัน์ เบญญศรี, ASA 39/1281/2019, 29 ตลุาคม 2562. 
6 จดหมายจากพลอากาศเอก เฉลมิชยั ศรีสายหยดุ รองเสนาธิการทหาร กองทพัไทย ถึงแอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, 7 มกราคม 2563. 
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ท่ีส าคญั เราขอขอบคณุอดีตทหารเกณฑ์และทหารเกณฑ์ท่ีก าลงัรับราชการในกองทพัไทยทกุท่านเป็น
อย่างสงู ส าหรับการแบ่งปันประสบการณ์สว่นใหญ่เป็นข้อมลูสว่นตวัและเร่ืองราวท่ีบัน่ทอนจิตใจ พร้อมทัง้เลา่
ประสบการณ์เหลา่นีใ้ห้เราฟังแม้จะกลวัการโต้ตอบจากภาครัฐ 
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2. ข้อมูลพืน้ฐาน 

ระบบการเกณฑ์ทหารไทย 

รัฐธรรมนญูไทยก าหนดให้การรับราชการทหารเป็นหน้าท่ีตามกฎหมาย7 ภายใต้พระราชบญัญตัรัิบ
ราชการทหาร ชายไทยทกุคนท่ีอายคุรบ 18 ปีบริบรูณ์ต้องเข้ารับราชการทหารในกองทพัไทย แต่จะไมต้่องรับ
หมายเรียกตวัจนจนถึงอาย ุ21 ปีบริบรูณ์8 ทัง้นีป้ระเทศไทยไม่ยอมให้สทิธิในการคดัค้านโดยมโนธรรมตอ่การ
เกณฑ์ทหาร 

นอกจากหญิงไทยท่ีไม่ต้องรับราชการทหารแล้ว ยงัมีชายไทยท่ีได้รับข้อยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการ
ทหารประเภทอ่ืนๆ อีก9 

การคดัเลือกทหารเกณฑ์จดัขึน้ทกุเดือนเมษายนท่ีศนูย์ปฏิบตัิการกองทพัทัว่ประเทศไทย ชายหนุ่มไทย
ต้องเข้ารับการตรวจสภาพร่างกายและสภาพจิตใจก่อนเข้ารับคดัเลือก บคุคลท่ีศกึษาอยู่ท่ีมหาวิทยาลยัหรือ
สถานศกึษาขัน้สงูสามารถเล่ือนการเข้ารับราชการทหารได้กระทัง่จบการศกึษา 

โดยพืน้ฐานแล้วการเข้ารับราชการทหารมีก าหนดสองปี อย่างไรก็ตาม ผู้ ท่ีจบการศกึษาระดบั
มหาวิทยาลยัสามารถเข้ารับราชการทหารเป็นระยะเวลาหนึง่ปี ภายใต้ระเบียบของกระทรวงกลาโหม ชายไทยท่ี 
“อาสาสมคัร” เข้ารับราชการทหารด้วยตนเองมีก าหนดเข้ารับราชการเป็นเวลาคร่ึงหนึง่ของระยะเวลาท่ีต้องรับ
ราชการจริง (กลา่วคือ อาสาสมคัรสว่นใหญ่รับราชการทหารเป็นเวลาหนึง่ปี แต่ผู้ ท่ีจบการศกึษาระดบั

                                                                                                                                                                                                                                                                
7 มาตรา 50(5) แห่งรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ระบไุว้ว่าการรับราชการทหาร “ตามที่กฎหมายบญัญัติ” เป็นหน้าที่ที่ “ปวงชนชาวไทย” ต้องปฏิบตัิ. ดขู้อมลู
เพิม่เติมเกี่ยวกบัระบบและประวตัิการรับราชการทหารในประเทศไทยได้ที่ Siwach Sripokangkul, John Draper and CJ Hinke, “Case Study: The Military Draft in 
Thailand,” ใน CJ Hinke, Free Radicals: War Resisters in Prison (Waterville, OR, USA: TrineDay, จะตีพมิพ์ในรูปแบบออนไลน์, 2563). แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล
ขอขอบคณุผู้ เขียนบทความชิน้นีเ้ป็นอย่างสงูส าหรับส าเนาลา่งหน้า 
8 พระราชบญัญัตรัิบราชการทหาร พ.ศ. 2497.  
9 ในเชิงนโยบาย บคุคลที่เข้ารับการฝึกในฐานะนกัศกึษาวิชาทหารเป็นระยะเวลาสามปีในช่วงมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารพงึได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร พระภิกษุ นกับวชนพระพทุธศาสนาแห่งนิกายจีนหรือญวน ผู้ มีความพกิารซึ่งรัฐพจิารณาว่าไม่สามารถเป็นทหารได้พงึได้รับการยกเว้นไม่
ต้องเข้ารับราชการทหาร เช่นเดียวกนักบับคุคลผู้ มีความหลากหลายทางเพศซึง่ได้รับ “วินิจฉยั” ว่า “ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกบัเพศก าเนิด” ขัน้ตอนในการรับรองรวมถึง ต้อง
ได้รับวินิจฉยัจากจิตแพทย์สามคนและต้องท าแบบทดสอบทางจิตวิทยากว่า 800 ข้อ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถงึมมุมองของประเทศไทยต่ออตัลกัษณ์ ประสบการณ์ และการ
แสดงออกทางเพศที่ล้าสมยัและเลอืกปฏิบตัิ 
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มหาวิทยาลยัรับราชการเพียงหกเดือน)10 บคุคลท่ีผ่านการตรวจสภาพร่างกายและเลือกไม่อาสาเข้ารับราชการ
ต้องจบัฉลาก จ านวนของผู้ ท่ีเข้ารับราชการทหารจากการจบัฉลากแตกต่างกนัไปในแต่ละพืน้ท่ี โดยขึน้อยู่กบั
โควตาท่ีก าหนดตามแต่ละศนูย์การคดัเลือก และจ านวนของบคุคลท่ีอาสาสมคัรเข้ารับราชการในพืน้ท่ีนัน้ บคุคล
ท่ีจบัฉลากได้ใบสีแดงต้องเข้ารับราชการ ขณะท่ีบคุคลท่ีจบัฉลากได้ใบสีด าได้รับการยกเว้นไมต้่องเข้ารับราชการ
ทหาร  

ในปี 2561 ชายไทยจ านวน 104,734 ถกูคดัเลือกให้เข้ารับราชการทหาร จากชายทัง้หมด 356,978 คน
ท่ีถกูเรียกในวนัคดัเลือกทหารเกณฑ์11 

ทหารเกณฑ์สว่นใหญ่ถกูคดัเลือกเข้าสงักดักองทพับก มีช่วงเร่ิมเข้ารับราชการหรือนดัเข้ากองสองผลดั
ต่อปี ในเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน12 ทหารเกณฑ์ท่ีถกูคดัเลือกทกุคนต้องเข้าร่วมการฝึกขัน้พืน้ฐาน
เป็นระยะเวลาสบิสปัดาห์ถึงสามเดือน ก่อนท่ีจะได้รับมอบหมายให้ประจ ากองร้อยหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ต่อไป 
ทัง้นีก้ารเข้าประจ าในบางกองร้อยก าหนดให้มีการฝึกเพิ่มเติม 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                
10 ดเูพิม่เติม คณะกรรมการว่าด้วยสทิธิเด็ก, Initial reports under Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in 
armed conflict: Thailand, UN Doc. CRC/C/OPAC/THA/1, 19 กรกฎาคม 2554, ย่อหน้า 31; ธีรวฒัน์ สนิธุรส, Situation of Tut and Gay Conscripts in the Thai 
Military, MA dissertation in gender studies, Asian Institute of Technology, เสนอ 28 สงิหาคม 2561. 
11 สนิธุรส, Situation of Tut and Gay Conscripts in the Thai Military (2561). 
12 กองทพัอากาศนดัเข้ากองสองผลดัต่อปี กองทพัเรือมีนดัเข้ากองสีผ่ลดัต่อปี วนัเข้ากองแตกต่างกนัไปตามแต่ละพืน้ที่ 

ชายไทยจบัฉลากในวนัคดัเลือกทหารเกณฑ์ บคุคลทีผ่่านการตรวจสภาพร่างกายและเลือกไม่อาสาเข้ารับราชการตอ้งจบัฉลาก บคุคลทีจ่บัฉลากได้
ใบสีแดงตอ้งเข้ารับราชการ ขณะทีบ่คุคลทีจ่บัฉลากไดใ้บสีด าไดร้ับการยกเวน้ไม่ตอ้งเข้ารับราชการทหาร © วนะ วรรลยางกูร 
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ประสบการณ์การจัดการกับการละเมดิต่อทหาร
เกณฑ์ในประเทศอื่น 

ปัญหาความรุนแรง การกลัน่แกล้งรังแก การท าให้อบัอาย หรือการละเมิดทางเพศต่อทหารเกณฑ์ไม่ได้
มีเฉพาะแค่ในประเทศไทยเท่านัน้ มีบนัทกึการละเมดิดงักลา่ว ซึง่หลายครัง้เรียกว่าการ “กิจกรรมหรือพธีิการรับ
น้อง” ในกองทพัของหลายประเทศทัว่โลก รวมถึงออสเตรเลีย ฝร่ังเศส รัสเซีย ฟิลปิปินส์ สหราชอาณาจกัร และ
สหรัฐอเมริกา13 

รัฐบาลหลายแห่งต่างใช้มาตรการเข้มงวดในการต่อสู้กบัปัญหาเหลา่นี ้ในกรณีของสหราชอาณาจกัร 
รัฐบาลจดัตัง้ผู้ตรวจการร้องเรียนซึง่เป็นหน่วยงานพลเรือนในปี 255814 ในปี 2549 กองทพัสหรัฐอเมริกาจดัตัง้
โครงการเพ่ือปอ้งกนัและตอบสนองต่อการละเมิดทางเพศในกองทพั15 ท่ีส าคญัคือ ระบบของสหราชอาณาจกัร
และสหรัฐอเมริกาจดัให้มีช่องทางสื่อสารโดยตรง ท่ีปลอดภยัและเป็นความลบั แก่บคุคลท่ีต้องการส่ือสารถึงข้อ
กงัวลใจหรือแจ้งข้อร้องเรียน แม้ว่าทัง้สองประเทศจะไม่สามารถขจดัการปฏิบตัิท่ีละเมิดเหลา่นีไ้ด้ทัง้หมด ความ
พยายามในการจดัการกบัอปุสรรคและปัญหาท่ียากล าบากนีค้วรสง่เสริมให้ประเทศไทยปฏิรูประบบเชน่กนั 

หากรัฐสภาไทยจดัตัง้คณะกรรมการการตรวจสอบเพ่ือสอบสวนการละเมิดสทิธิของทหารเกณฑ์ ตาม
ข้อเรียกร้องของแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล คณะกรรมการการตรวจสอบพงึพิจารณาทบทวนแนวทางปฏิบตัิท่ี
ดีท่ีสดุซึง่ถกูพฒันาโดยกองทพัของประเทศอ่ืนๆ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                
13 โปรดดเูพิม่เติม United States Government Accountability Office Report to Congressional Committees, DOD and Coast Guard: Actions Needed to Increase 
Oversight and Management Information on Hazing Incidents Involving Servicemembers, กมุภาพนัธ์ 2559, https://www.gao.gov/assets/680/675040.pdf; ฮิว
เมนไรท์ วอทช์, Russia: Systematic 'Hazing' a Serious Abuse, Officers' Corps and Government Fail to Act, 4 ตลุาคม 2547, 
https://www.hrw.org/news/2004/10/19/russia-systematic-hazing-serious-abuse; Angelique Chrisafis, “Legionnaires on defensive: Legendary force faces 
claims recruits were abused,” The Guardian, 24 กมุภาพนัธ์ 2552, https://www.theguardian.com/world/2009/feb/24/french-legion-abuse; Dan Warburton and 
Sean Rayment, “Over 100 British Army instructors accused of abusing recruits, drugs and porn,” The Mirror, 22 มิถนุายน 2562, 
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/over-100-british-army-instructors-16783649; Alfred W. McCoy, “‘Same Banana’: Hazing and Honor at the Philippine 
Military Academy,” The Journal of Asian Studies, สงิหาคม 2538; Hazing in the ADF: A culture of denial? Australian Army Journal, 2556, 
https://search.informit.com.au/documentSummary;dn=245909138300331;res=IELAPA. 
14 Armed Forces (Service Complaints and Financial Assistance) Act 2015. ส าหรับรายงานประจ าปีดเูพิม่เติมที่เว็บไซต์ของผู้ตรวจการ 
https://www.scoaf.org.uk/annual-reports/. 
15 ดโูครงการเพิม่เติมได้ทีเ่ว็บไซต์ https://www.sexualassault.army.mil/.  

https://www.gao.gov/assets/680/675040.pdf;%20ฮิว
https://www.gao.gov/assets/680/675040.pdf;%20ฮิว
https://www.hrw.org/news/2004/10/19/russia-systematic-hazing-serious-abuse
https://www.theguardian.com/world/2009/feb/24/french-legion-abuse
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/over-100-british-army-instructors-16783649
https://search.informit.com.au/documentSummary;dn=245909138300331;res=IELAPA
https://www.scoaf.org.uk/annual-reports/
https://www.sexualassault.army.mil/


เราก็เป็นแค่ของเล่นเขา 

การละเมิดสทิธิทางร่างกาย จิตใจ และทางเพศตอ่ทหารเกณฑ์ในกองทพัไทย  

แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล 14 
 

3. การละเมิดสิทธิทาง
ร่างกาย จิตใจ และทางเพศ 

ความรุนแรงทางร่างกายโดยตรง 

ทหารเกณฑ์หลายคนเลา่ให้แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลฟังว่าพวกเขาต้องเผชิญกบัการใช้ความ
รุนแรงทางร่างกายโดยผู้บงัคบับญัชาในช่วงการฝึกขัน้พืน้ฐาน ความรุนแรงทางร่างกายต่อทหารเกณฑ์เกิดขึน้ใน
รูปแบบของการตบ การเตะ กระทืบ และการตีและซ้อมรูปแบบอ่ืนๆ โดยผู้บงัคบับญัชาใช้มือ ไม้หน้าสาม 
รองเท้าบทูทหาร หมวกกนัน็อก หรือบางครัง้ใช้ด้ามปืน แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลไม่ได้เก็บข้อมลูกรณีใดๆ ท่ี
เป็นผลให้ทหารเกณฑ์เสียชีวิต ทัง้นีส่ื้อหลายแห่งได้รายงานข่าวเก่ียวกบักรณีการเสียชีวิตท่ีน่าสงสยัของทหาร
เกณฑ์ องค์กรด้านสทิธิมนษุยชนยงัได้เก็บข้อมลูรายงานกรณีเหลา่นีด้้วย16 

เจ้าหน้าท่ีระดบัสงูท่ีให้สมัภาษณ์กบัแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลระบวุ่า ภายใต้ค าสัง่ทางทหาร 
ผู้บงัคบับญัชาท่ีสัง่ลงโทษทหาร “ไม่ไดร้ับอนญุาตใหจ้บัเนือ้ตอ้งตวัทหาร”17 ค าสัง่ให้หลีกเล่ียงการสมัผสัทาง
กายในการลงโทษได้รับการยืนยนัโดยเจ้าหน้าท่ี “ใหม”่ และอดีตครูฝึก “สนิ” พร้อมทัง้ทหารเกณฑ์ท่ีให้สมัภาษณ์
หลายท่าน อย่างไรก็ตาม ทหารเกณฑ์ทัง้ 19 คนท่ีเข้ารับการฝึกขัน้พืน้ฐานตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึง
กรกฎาคม 2562 บอกกบัแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลว่าตนเองเคยถกูตีหรือซ้อมโดยผู้บงัคบับญัชา หรือเคย
เห็นทหารเกณฑ์คนอ่ืนถกูตีหรือซ้อมโดยผู้บงัคบับญัชาทัง้สิน้ เจ้าหน้าท่ี “ใหม่” และเจ้าหน้าท่ีทหารหนุม่ระบวุ่า 
ครูฝึกหรือเจ้าหน้าท่ีทหารก็ถกูซ้อมโดยผู้บงัคบับญัชาระหว่างการฝึกทางทหารอ่ืนเช่นกนั 

                                                                                                                                                                                                                                                                
16 ดเูพิม่เติม Sripokangkul, Draper and Hinke, “Case Study: The Military Draft in Thailand” (ตีพมิพ์ในปี 2563). บทความในหนงัสอืกลา่วถึงกรณี 12 กรณีของทหารใน
กองทพัไทยที่เสยีชีวิตในสถานการณ์ที่น่าสงสยัในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กรณีแรกเกิดขึน้ในเดือนเมษายน 2552 และกรณีสดุท้ายในเดือนพฤษภาคม 2562 ดเูพิม่เติม “Beaten 
conscript dies after 24-day coma,” Bangkok Post, 14 กนัยายน 2561 (รายงานข่าวเกี่ยวกบัทหารเกณฑ์สงักดักองทพับกที่เสยีชวีิตจากการบาดเจ็บ ซึ่งอ้างวา่เกิดขึน้
ระหว่างการลงโทษทางวินยัที่สัง่การโดยทหารเกณฑ์รุ่นพี่) เจ้าหน้าที่ในกองทพัไทยต่างปฏิเสธว่าเหตทุี่เสยีชวีิตเกิดจากการปฏิบตัิที่โหดร้ายหรือการละเลยจากการปฏิบตัิ
หน้าที่ ในบางกรณี เจ้าหน้าที่อ้างว่าปฏิบตัิตามขัน้ตอนเพือ่พยายามหยดุยัง้การเสยีชีวิตดงักลา่ว ดเูพิม่เติม Wassana Nanuam, “Army orders end to conscript deaths,” 
Bangkok Post, 15 พฤษภาคม 2561. ในช่วงแรก แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนลพยายามสบืสวนกรณีการเสยีชีวิตของทหารเกณฑ์ที่เพิง่เกิดขึน้ไม่นานนี ้อย่างไรก็ตาม เราไม่
สามารถตรวจสอบกรณีดงักลา่วได้ เนื่องจากสมาชิกครอบครัวของทหารเกณฑ์ที่เสยีชวีิตต่างระบวุ่า กลวัว่าตวัตนอาจถกูเปิดเผยและอาจต้องเผชญิกบัการโต้ตอบจากกองทพั
ไทย แม้ว่าสมาชิกครอบครัวคนหนึ่งได้เลา่ถงึการเสยีชวีิตของญาติให้เราฟัง เราไม่สามารถน าเสนอเหตกุารณ์ดงักลา่วได้อย่างละเอยีด โดยไม่ให้ข้อมลูที่อาจเปิดเผยตวัตนของ
เหยื่อผู้ เสยีชีวิตและครอบครัวของเขา พวกเราจึงตดัสนิใจไม่น าเสนอข้อมลูของกรณีนีใ้นรายงาน 
17 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, กนัยายน 2562. 
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ในหลายกรณี การซ้อมเหลา่นีเ้ป็นรูปแบบการลงโทษทหารเกณฑ์เน่ืองจากผู้บงัคบับญัชาเห็นว่าปฏิบตัิ
ตวัไม่เหมาะสม ขีเ้กียจ หรือไม่ให้ความร่วมมือ ยกตวัอย่างเช่นกรณีของ “กฤษณ์” เขาบอกกบัแอมเนสตี ้อินเตอร์
เนชัน่แนลว่า “ทหารเกณฑ์ทีอ่ยู่อีกกองร้อยหน่ึงเคยโดนจบัไดว่้าดืม่ [เหลา้] เขาเลยโดนซ้อมหนกัมาก ผมเห็น
เลือดกบปากเขาเลย”18 

การตบเป็นรูปแบบการปฏิบตัมิิชอบทางร่างกายท่ีพบเห็นทัว่ไป เช่นในกรณีของ “อิทธ์ิ” ซึง่บอกแอม
เนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลว่าผู้บงัคบับญัชาตบเขาและทหารเกณฑ์คนอ่ืน 

“บางทีก็โดนกระทืบโดนตบ คือเขาตบหนา้แบบสดุแรงมากๆ เหนีย่วแขนไปขา้งหลงัแลว้ก็ตบ [พวก
เรา] เต็มแรงจนเห็นรอยน้ิวมือบนหนา้เพือ่นเลย บางทีเขาอาจจะมีปัญหาทีบ่า้นหรือเขาอารมณ์ไม่ดีมัง้ 

ผมเคยโดนตบครั้งหน่ึง ตอนทีไ่ปเขา้หอ้งน ้าโดยไม่ไดร้ับอนญุาต ครูฝึกคนหน่ึงลงโทษผมใหท้ าท่าออก
ก าลงักาย วิดพืน้ พุ่งหลงั อะไรแบบนี ้พอ 15 นาทีผ่านไปมนัเร่ิมหนกัมาก ผมก็เลยบอกว่าผมท าไม่
ไหวแลว้ แบบผมจะเป็นลมแลว้ เขาก็ยงับอกใหผ้มท าต่อ แต่ผมท าไม่ไดผ้มก็เลยไม่ไดท้ าต่อ เขาก็บอก
ใหผ้มยืนข้ึนแลว้ก็ตบหนา้ผมฉาดเลย คนนีเ้ป็นจ่าครับ”19 

ทหารเกณฑ์ท่ีโดนหาว่ามีความผิดทางวินยัร้ายแรง เช่น การสบูบหุร่ี ทหารเกณฑ์เหลา่นีม้กัจะถกูต่อย 
เตะ หรือตบ 

ทหารเกณฑ์ท่ีเคยรับราชการหรือก าลงัรับราชการกลา่วว่า บางครัง้ผู้บงัคบับญัชาใช้หมวกกนัน็อกฟาด
พวกเขา ในกรณีของ “อ็อฟ” ซึง่บอกแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลว่า 

“ตอนฝึกอาวธุ มีสองรอบทีฝึ่กแบบไม่มีกระสนุปืน ก่อนจะฝึกแบบมีกระสนุจริง ครูฝึกเขาถามว่ามีใคร
มีค าถามอะไรไหม ก็ไม่มีใครพดูอะไร แต่พอทกุคนอยู่ในท่าเตรียมพร้อมแลว้ ครูฝึกเห็นว่ามีทหารบาง
คนไม่เขา้ใจขัน้ตอนการฝึก เขาเลยหยิบหมวกกนัน็อกแลว้ฟาดไปทีห่วัทหาร... ทหารประมาณสามถึงสี่
คนโดนฟาดตอนฝึกครั้งนี”้20 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                
18 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 
19 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, กนัยายน 2562. 
20 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, กนัยายน 2562. 
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ความรุนแรงทางร่างกายโดยตรง 

 

 

ทหารเกณฑ์เผชิญกบัการถูกตบ ตี เตะ และซ้อมหากเนือ่งจากผูบ้งัคบับญัชา
เห็นปฏิบติัตวัไม่เหมาะสม ขีเ้กียจ หรือไม่ให้ความร่วมมือ  
© วนะ วรรลยางกูร 
 

ในช่วงกลางคืน ความมืดกลายเป็นเคร่ืองอ าพรางการ
ซ้อมท่ีรุนแรงและเป็นระบบขึน้ “แดง” เลา่ให้แอมเนสตี ้
อินเตอร์เนชัน่แนลฟังถึงเหตกุารณ์หนึง่ 

 
“คร้ังหน่ึง ทหารเกณฑ์สามหรือสีค่นหนีค่ายแลว้ถูก
จบัได ้มีจ่าหา้ หรือน่าจะหกคน กบัผูบ้งัคบับญัชาคน
อืน่เรียกพวกนีไ้ปตอนกลางคืนแลว้ก็ซ้อมเละเลย เช้า
วนัต่อมา พวกนีมี้รอยเต็มตวั ตรงหนา้อก หลงั แต่ไม่
มีตรงหนา้ เหตกุารณ์นีเ้กิดข้ึนช่วงเร่ิมฝึกใหม่ๆ 
หลงัจากนัน้ ถา้ทหารไม่ท าตามค าสัง่หรือฝึกไม่ดีพอ 
จ่าจะบอกเลยว่า “เดีย๋วคืนนีมึ้งเจอ” วนัต่อมาก็จะ
เห็นรอยบนตวัคนทีโ่ดนซ้อม ไม่ไดส้่งใครไป
โรงพยาบาลเลย แค่ไปหอ้งพยาบาลทีค่่าย เขา
พยายามใหเ้ร่ืองมนัเงียบ พอเช้าวนัต่อมา เขาจะบอก
ว่า “ทหารคนนีมี้ไขเ้กิน 37 องศา” หรือ “ทหารคนนี้
ลม้” แลว้เขาก็จะเอาตวัไปหอ้งพยาบาล มีครั้งหน่ึงมี
ทหารไปอยู่หอ้งพยาบาลอาทิตย์หน่ึงได ้เร่ืองซ้อม
ตอนกลางคืนนีจ่ะมีทหารสองหรือสามคนโดนทกุๆ 
เดือน”21

 

 

“รักษ์” เลา่ให้แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลฟังว่าเขาเคยมีประสบการณ์โดนซ้อมและท าให้อบัอายตอน
กลางคืน โดยเกิดขึน้ในบริเวณท่ีปกติใช้เป็นสนามฟตุบอล 

“ทหาร [ถูกสัง่] ใหถ้อดเสือ้ผา้ออกหมด ถา้ปิดไฟปุ๊ บตรงนีจ้ะมืดมากแลว้เขาจะใชเ้ป็นทีไ่วซ้้อมคน บาง
ทีเขาก็ใหเ้ราซ่อมท่าออกก าลงักายทัง้ทีโ่ป๊ๆ แบบนัน้แหละ เขาก็จะกระทืบเรามัง่ ต่อยเรามัง่ กฎขอ้
แรกของเขาเลยคือ ไม่ใหโ้ดนหนา้หรือแขนขา ไดแ้ค่เฉพาะช่วงตวั เขาไม่อยากใหมี้ใครเห็นรอย ทัง้จ่า
ทัง้ครูฝึกเลยทีท่ าแบบนีก้บัพวกเรา... ส่วนตวัผวัเคยโดนซ้อมแบบนีต้อนทีโ่ป๊อยู่ บ่อยอยู่ครับ 

หนา้ผมมนัดูเหมือนหาเร่ืองหน่อยๆ ผมเลยโดนซ้อมบ่อย”22 

                                                                                                                                                                                                                                                                
21 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, กนัยายน 2562. 
22 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 
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บางครัง้ ก่ิงไม้ ไม้หน้าสาม รองเท้าบทูทหาร หรือด้ามปืนมกัถกูใช้ในการซ้อมทหารเกณฑ์ “ฟง” เลา่ว่า 

“มีครั้งหน่ึง ทหารสามคนโดนจบัไดว่้าสูบบหุร่ีในหอ้งน ้า ครูฝึกก็เรียกเขาออกมายืนดา้นหนา้ทหาร
ทัง้หมดแลว้ก็ใชไ้มห้นา้สามฟาดกน้เขา เขาตีแต่ละคนหา้หกทีได ้ทกุคนร้องไหเ้ลย”23 

“สาโรช” เลา่ว่า 

“ตอนฝึกอาวธุเราจะไดฝึ้กกบัปืนเก่า ทหารทีไ่ม่ท าตามทีส่ัง่ดีๆ จะโดนสัง่ใหก้ระโดด แลว้พอกระโดด
หวัก็จะชนกบัดา้มปืนของจ่า พวกนีไ้ม่ไดใ้ส่หมวกกนัน็อกครับ ในกองร้อยผม ไม่มีใครเจ็บหนกัมาก
ตอนโดดแบบนี ้มีแค่คนเดียวทีป่วดหวัมากแลว้ตอ้งเขา้โรงพยาบาล”24 

“โอ๊ค” และ “ต่อ” อธิบายวิธีการหลากหลายท่ีทหารเกณฑ์โดนซ้อม “โอ๊ค” บอกแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่
แนลว่า 

“วนัหน่ึงตอนทีฝึ่กปืน บางคนไม่ท าตามค าสัง่ เราเอาน้ิวหน่ึงคาไวที้ไ่กปืน แต่ปืนไม่ไดใ้ส่กระสนุ เรา
โดนตบแลว้ก็เตะ เราก็ท าผิดแหละ แต่การลงโทษมนัมากเกินไปไง 

ผมเห็นโดนตีโดนเตะทกุวนั ผลดัๆ กนัไปไม่ใช่คนเดิม ผมก็โดน เจ็บสิครับ แต่ไม่มีใครเจ็บหนกั มนัอาย
มากกว่า บางทีเขาก็ใชไ้มห้นา้สามหรือหมวกกนัน็อก บางทีเขาก็ใชด้า้มปืนตีคณุ ส่วนใหญ่ตอนทีเ่รา
ฝึกยิง ตอนทีน่อนอยู่บนพืน้ครับ บางทีเขาจะฟาดหวัเราตอนทีเ่ราใส่หมวกกนัน็อกอยู่”25 

“ต่อ” เลา่ว่า 

“บางทีเขาก็ตบหวัทหาร (ไม่ใช่หนา้) แรงๆ แต่ไม่แรงพอใหส้ลบ เขาจะตบรอบหรือสองรอบ ส่วนใหญ่
จะเป็นตอนทีมี่การท าผิดร้ายแรง ถา้เขาเห็นใครสูบบหุร่ีอยู่หลงัหอ้งน ้าเขาก็จะเขา้ไปตบ... บางคนที่
เล่นยา [ในค่าย] ก็จะโดนลงโทษแนวนี ้ส่วนใหญ่จะโดนกระทืบ ถา้นัง่อยู่จะโดนเตะทีค่อ ก็แรงจนลม้
เลย... ตอนฝึกอาวธุ บางทีครูฝึกก็ฟาดหมวกกนัน็อกใส่ ส่วนใหญ่คนทีท่ าไม่ถูก แบบชี้ปืนไปทางคน
อืน่หรือไม่ล็อกปืนไว ้ตอนนีจ้ะไม่มีกระสนุ 

ถา้ท าอะไรผิดตอนฝึกอาวธุส่วนมากครูฝึกเขาก็จะตบเรา บางทีก็ฟาดทีก่น้ บางทีก็ใชปื้นหรือไมฟ้าด”26 

“อัน๋” เลา่รายละเอียดเพิ่มเติมวา่ไม้หน้าสาม ท่อน า้ หรือวตัถท่ีุไม่มีคมอ่ืนๆ ถกูใช้ในการซ้อมทหาร
เกณฑ์เช่นกนั 

                                                                                                                                                                                                                                                                
23 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, กนัยายน 2562. 
24 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 
25 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 
26 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 
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“ครั้งหน่ึงมีคนหนีค่ายแลว้โดนจบัได ้ก็โดนสอบตรงสนามฝึก เขาพยายามใหย้อมรับใหไ้ดว่้าหนีค่าย 
(ซ่ึงเขายอมรับ) รุ่นพีซ่้อมเขาดว้ยไมห้นา้สาม มีท่อน ้า แลว้ก็แท่งอะไรอย่างอืน่ เขาไม่ไดต้ัง้ใจใหเ้จ็บ
หนกัหรอกครับ แต่มนัก็โหดอยู่ แลว้ก็มีรอยเต็มไปหมด มีซ้อมแบบนีม้ากกว่าหน่ึงครั้งครับ”27 

เห็นได้ชดัว่า บางครัง้การซ้อมกลายเป็นไปเพ่ือสร้างความบนัเทิงให้รุ่นพ่ีทหาร แต่แลกมาด้วยการ
บาดเจ็บของทหารเกณฑ์ ตามท่ี “อัน๋” เลา่ 

“บางทีรุ่นพีเ่ขาจะท าแรงๆ เหมือนเขาเล่นเกมอยู่ มีครั้งหน่ึงเขาแจกเสือ้ยืด รุ่นพีถ่ามว่ามีใครอยากได้
เสือ้ยืดไหม มีคนยกมือแลว้ก็เดินออกไปเอา แลว้รุ่นพีก็่ต่อยเขา้ไปทีห่นา้อกเขาเลย ใชก้ าป้ันต่อยผ่าน
เสือ้ยืดนีแ่หละ คนนัน้ก็เป็นลมไปเลย ผมช็อคมาก เหมือนไม่ใช่เร่ืองจริง ยงัดีทีส่ดุทา้ยเขาอาการดี
ข้ึน”28 

แม้ว่าการซ้อมท่ีเราจดบนัทกึไว้จะไม่ได้ก่อให้เกิดการบาดเจ็บท่ีรุนแรง ภายใต้กฎหมายระหว่าง
ประเทศ การกระท าเช่นนีแ้ละการลงโทษทางร่างกายรูปแบบอ่ืนๆ ถือเป็นข้อห้ามทกุกรณี เน่ืองจากเป็นการ
ละเมิดข้อห้ามการทรมานและการปฏิบตัิอย่างโหดร้าย ซึง่เป็นข้อห้ามเด็ดขาด29

  

                                                                                                                                                                                                                                                                
27 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 
28 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 
29 ดเูพิม่เติม แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, Combating torture and other ill-treatment: a manual for action, หน้า 84 -88. Index: POL 30/4036/2016, ได้ที่ 
www.amnesty.org/ctm.  

http://www.amnesty.org/ctm
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ระบบการพึ่งพารุ่นพี่หรือครูฝึกในการสอดส่องดูแลทหารเกณฑ์ 
การควบคมุดแูลและการฝึกสอนทหารเกณฑ์ รวมถึงการดแูลด้านอื่นๆ ในชีวิตประจ าวนัระหวา่งการฝึกขัน้

พืน้ฐานสว่นใหญ่แล้วเป็นภาระของครูฝึกหรือรุ่นพี่ทหารเกณฑ์ ซึง่มีหน้าท่ีอย่างเป็นทางการในการสนบัสนนุจ่าและ
ผู้บงัคบับญัชาต าแหน่งสงูกวา่อื่นๆ 

ตามท่ีเจ้าหน้าท่ีระดบัสงูได้บอกกบัแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล ครูฝึกคือทหารเกณฑ์ท่ีผา่นการฝึกเสริมอีก
หนึ่งเดือนหลงัจากท่ีส าเร็จการฝึกขัน้พืน้ฐานแล้ว หลงัจากนัน้เขาจะปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะครูฝึกของทหารเกณฑ์ใหม่30 
เขากลา่วเพ่ิมเติมวา่ ระหวา่งการฝึกเสริม “จะได้เรียนเร่ืองการฝึกวินยั มกีารฝึกจิตวิทยา จิตวิทยาสงัคม ครูฝึกก็เป็น
เหมือนครู ต้องรู้วา่จะสอนยงัไง จะดแูลนกัเรียนยงัไง”31 

อย่างไรก็ตาม บทเรียนด้าน “จิตวิทยา” และ “จิตวิทยาสงัคม” ซึง่ถกูสอนในระยะเวลาหนึ่งเดือนย่อมมีข้อจ ากดั 
จากบทสมัภาษณ์ของทหารเกณฑ์กบัแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล เห็นได้ชดัวา่มีครูฝึกน้อยคนท่ีปฏิบติัตน “เหมือน
ครู” งานวิจยัของเราพบวา่ในหลายกรณี ครูฝึกเหลา่นีเ้ป็นผู้กระท าหรือเข้าร่วมในการละเมิดตา่งๆ ท่ีได้ให้รายละเอียด
ในรายงานฉบบันี ้อดีตนายร้อยสตีน-นิลเซน ผู้ เช่ียวชาญทางทหารชาวนอร์เวย์ ให้ความเห็นโดยตรงตอ่ระบบนีว้า่ 

“ระบบอาวโุสในกองทพัไทยซ่ึงใหท้หารเกณฑ์เลือ่นขัน้เป็นครูฝึกหลงัจากส าเร็จการฝึกขัน้พืน้ฐานและการ
ฝึกอบรมพิเศษอีกหน่ึงเดือน ถือเป็นระบบทีแ่ย่มาก กองทพันอร์เวย์เคยใชร้ะบบเดียวกนัในช่วงทีผ่มยงัเป็น
ทหารหนุ่ม และเกิดการละเมิดสิทธิ ต่อมาผมพบว่าการละเมิดสิทธิทีพ่วกเขาเจอคือประสบการณ์เดียวกบัที่
ครูฝึกของพวกเราเคยเจอ พวกเขาคิดว่าการท าแบบนีถู้กแลว้ ว่าเป็นวิธีการฝึกทหารแบบเดียว”32 

  

การละเมิดทางเพศ 

แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลพบข้อมลูว่าทหารเกณฑ์ใหม่จ านวนมากมกัต้องเผชิญความทรมานจาก
การละเมิดทางเพศท่ีรุนแรงและเป็นกิจวตัรโดยผู้บงัคบับญัชา33 ทหารเกณฑ์ท่ีให้สมัภาษณ์ 17 จาก 19 คนบอก
ว่าพวกเขามีประสบการณ์หรือเป็นพยานพบเห็นการละเมิดทางเพศ หรือได้ฟังประสบการณ์จากเหย่ือ มีเพียง
สองคนเท่านัน้ท่ีบอกว่าพวกเขาไมมี่ประสบการณ์ดงักลา่ว34 ทหารเกณฑ์เป็นเปา้หมายการละเมิดทางเพศแบบ
กลุม่และรายบคุคล การละเมิดทางเพศอย่างร้ายแรงหลายรูปแบบเกิดขึน้ซ า้แล้วซ า้อีกในหลายกองร้อย ค่าย
ทหาร และผลดัการรับราชการ โดยนายทหารชัน้สญัญาบตัร นายทหารชัน้ประทวน และครูฝึก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งทหารเกณฑ์ท่ีระบหุรือถกูมองวา่เป็นผู้ มีความหลากหลายทางเพศมกัเป็นเปา้หมายการละเมดิทางเพศ 
เน่ืองมาจากวถีิทางเพศและอตัลกัษณ์และการแสดงออกทางเพศ 

                                                                                                                                                                                                                                                                
30 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, กนัยายน 2562. 
31 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 
32 บทสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, พฤศจิกายน 2562. 
33 ในการใช้ค าว่า “การละเมิดทางเพศ” แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนลให้ความหมายกว้างถึงพฤติกรรมทางเพศที่มีลกัษณะละเมิดสทิธิ กระท าโดยบคุคลเดียวหรือมากกว่ากบั
อกีบคุคลหนึ่ง องค์กรไม่ได้ใช้ค าดงักลา่วเพือ่ให้ความหมายเฉพาะอาชญากรรมทางเพศภายใต้กฎหมายภายในประเทศใดๆ 
34 แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนลขอขอบคณุชายหนุ่มไทยกล้าหาญที่แบ่งปันประสบการณ์ระหว่างการสมัภาษณ์ เห็นได้ชดัว่าพวกเขาเผชญิอปุสรรคในการท าความเข้าใจ
เหตกุารณ์เหลา่นีเ้ช่นกนั อดีตทหารเกณฑ์และทหารเกณฑ์ที่ก าลงัรับราชการบางคนหวัเราะอย่างประหม่าขณะที่เลา่เหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้ให้ฟัง บางคนร้องไห้ บางคนหายใจไม่
ออกและต้องหยดุพกัเป็นระยะ แต่ไม่มีใครเลยทีย่ตุิการให้สมัภาษณ์ตามที่เราได้เสนอแนะ มีผู้ ให้สมัภาษณ์ทัง้หมดห้าคนที่เข้ารับการฝึกขัน้พืน้ฐานก่อนพฤศจิกายน 2559 เลา่
ถึงการละเมิดทางเพศ 
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การข่มขืน การพยายามข่มขืน และการท าเหมือนว่าข่มขืน 
ทหารเกณฑ์ห้าคนเลา่ถึงเหตกุารณ์การข่มขืนกบัแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล ทหารเกณฑ์คนหนึง่ท่ี

ฝึกก่อนช่วงเวลาศกึษาของรายงานฉบบันีเ้ลา่ว่าเขามีประสบการณ์เกือบโดนข่มขืน ผู้รอดชีวิตจากการข่มขืนโดย
สว่นใหญ่แต่ไม่ใช่ทัง้หมด ระบวุ่าตนเองเป็นผู้ มีความหลากหลายทางเพศหรืออธิบายว่าบคุคลท่ีมีประสบการณ์
ข่มขืนเป็นผู้ มีความหลากหลายทางเพศ 

ทหารเกณฑ์บางคนเลือกเลา่เหตกุารณ์การข่มขืนและรูปแบบการละเมิดทางเพศอ่ืนท่ีพวกเขาเผชิญ
เพียงสัน้ๆ โดยไม่ให้รายละเอียด ยกตวัอย่างเช่น “อัน๋” บอกแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลว่า “รุ่นพีบ่างคนจะขอ
ทหารทีเ่ป็นเกย์ใหมี้ช่วย[สนองความใคร่]เขาหน่อย บางทีพวกนัน้อาจจะท าๆ ไปรุ่นพีจ่ะไดเ้ลิกรังควาญ”35 

ทหารเกณฑ์คนอ่ืนเลา่เหตกุารณ์อย่างละเอียด เช่น “ฟง” ผู้ เปิดเผยตวัตนว่าเป็นผู้ มีความหลากหลาย
ทางเพศระหว่างเกณฑ์ทหาร เลา่ให้แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลฟังถึงเหตกุารณ์ท่ีเขาโดนคกุคามทางเพศโดย
ผู้บงัคบับญัชา 

“คืนหน่ึงผมนอนอยู่ทีเ่ตียง แลว้ครูฝึกหา้ถึงหกคนก็มดุเขา้มาในมุง้แลว้ก็นอนขา้งๆ ผม อีกคนเอา
อวยัวะเพศออกมาแลว้พยายามจะยดัใส่ปากผม คนทีน่อนอยู่ขา้งๆ ผม... [บอกว่า] “เป็นไง นอ้ง
น ้าหวาน” 

ครูฝึกเขาสัง่ใหผ้มโกง้โคง้แลว้จบัเทา้ตวัเอง แลว้เขาก็ใหค้รูฝึกอีกคนท าท่าเหมือนก าลงัมีเพศสมัพนัธ์
กบัผมทางดา้นหลงั ตอนนัน้เขาใส่กางเกงอยู่แต่ผมรู้สึกถึงอวยัวะเพศเขาได ้แลว้เขาก็หวัเราะใส่ผม 
ผมยงัจ าภาพตอนทีเ่ขาหวัเราะใส่ผมไดอ้ยู่เลย ยงัหลอกหลอนผมอยู่ เป็นจุดทีผ่มไม่เคยคิดว่าจะตอ้ง
เจอ ขนาดผมเตรียมใจมาตัง้แต่ก่อนเขา้ค่ายแลว้นะว่าตอ้งเจอท าอะไรแน่นอน ตอนนัน้รู้เลยว่าจากนี้
ไปแย่กว่าเดิมแน่ๆ”36  

“ฟง” เลา่ให้ฟังว่าเขาหลีกเล่ียงการโดนละเมิดเพิ่มเตมิได้เพราะสมาชกิครอบครัวติดต่อนายทหาร
ระดบัสงูท่ีรู้จกั และนายทหารคนนัน้แทรกแซงจนการละเมดิยตุิ 

 ค าบอกเล่าของ “แดง”  

“แดง” เลา่ให้แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลฟังวา่เขาเคยเห็นเหตกุารณ์ท่ีนายทหารขม่ขืนทหารเกณฑ์หลายครัง้ 

“[ประมาณ]หกโมง ตอนที.่..[ทหารเกณฑ์]ตอ้งไปอาบน ้า มีนายร้อยคนหน่ึง... เขาจะบอกใหท้หารอาบให้
เสร็จเร็วๆ ภายในหกโมงคร่ึง แลว้เขาก็จะบงัคบัใหท้หารคนหน่ึงมีอะไรกบัเขาในหอ้งน ้านัน่แหละ เกิดข้ึน

                                                                                                                                                                                                                                                                
35 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 
36 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, กนัยายน 2562. 
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หลายคร้ังเลยครับ น่าจะช่วง[วนัเดือนปีทีเ่ฉพาะเจาะจง] นายร้อยคนนัน้ท าแบบนีก้บั[ทหารเกณฑ์]ทกุผลดั
ครับ ยงัโอเคอยู่ทีถ่า้มีผลดัใหม่เขา้มาเขาก็จะเลิกมายุ่งกบัเรา 

เราตอ้งยืนเคารพธงชาติตอนหกโมงแลว้หลงัจากนัน้ค่อยไปอาบน ้า บางทีผมไดอ้าบตอนทีเ่ขามีอะไรกนันี่
แหละ แลว้นายร้อยเขาก็จะขู่ผมว่า “ปิดปากไวน้ะ รู้ใช่ไหมว่าจะเจออะไรถา้เอาไปพดู” แต่เขาไม่ไดส้ัง่ซ่อม
นะ มีสองคนทีผ่มรู้จกัทีเ่ขาเคยบงัคบัใหมี้อะไรดว้ย เป็นผูช้ายแทท้ัง้สองคนเลย ช่วงฝึกตอนแรกนายร้อย
เขาจะเลือกทหารมาก่อนสามคน แลว้เขาจะใหน้วด เขาชอบคนไหนทีส่ดุเขาก็จะมีอะไรกบัคนนัน้แหละ 

ตอนแรกๆ ก็เร่ิมจากแค่ทางปากครับ แลว้มนัจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ จนเป็นการสอดใส่ ตอนทีผ่มเห็นคือเป็นทาง
ปาก คนทีโ่ดนเรียกเขากลวัไม่กลวับอกใครหรอก เขาเป็นนายทหารต าแหน่งสงู มีคนหน่ึงทีเ่จอแบบนีมี้ลูกมี
เมียแลว้แต่ก็ตอ้งท า เขาบ่นไม่ได ้ก็ตอ้งทนๆ ไป เขารู้อยู่ว่าพอมีผลดัใหม่เขา้มาเขาก็จะรอด”37

 

 

“รักษ์” เห็นเหตกุารณ์ก่อนการข่มขืนทหารเกณฑ์ท่ีมีความหลากหลายทางเพศอีกคนหนึง่ 

เขาแจกกล่องถงุยางเล็กๆ ใหท้หารทกุคน เอาไวก้นัโรคติดต่อ มีคืนหน่ึงรุ่นพีม่าถามค าถามมผมตอนที่
ผมเฝา้ยามอยู่... แลว้เขาก็เอาถงุยางผมไป... หลงัจากนัน้เขาก็พาทหารคนหน่ึงทีท่กุคนรู้ว่าเป็น 
‘กะเทย’ เขา้หอ้งไป แลว้ก็มีเซ็กส์กนั  

...ดูออกเลยว่าอ านาจมนัไม่เท่ากนั ถึงครูฝึกหรือจ่าขอใหมี้เซ็กส์ดว้ย แต่มนัตอบปฏิเสธไม่ไดเ้ลย เขา
สัง่ใหท้ าอะไรเราก็ตอ้งท า38 

ค าอธิบายของ “รักษ์” ถึง “อ านาจไม่เท่ากนั” ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในเหตกุารณ์นีอ้ธิบายได้ชดัเจนถึง
เหตผุลท่ีการกระท าทางเพศดงักลา่วนีถื้อเป็นการขม่ขืน แม้ว่าเหย่ือไม่ได้ปฏิเสธจะมีเพศสมัพนัธ์หรือแลดู
เหมือนว่าเหย่ือให้ความยินยอม ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและระบบกฎหมายภายในประเทศหลายระบบ 
อาชญากรรมการข่มขืนไมจ่ าเป็นต้องเกิดขึน้โดยการใช้ก าลงั ยกตวัอย่างเช่น ธรรมนญูกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญา
ระหว่างประเทศระบวุ่าอาชญากรรมการข่มขืนคือการลว่งละเมิดทางเพศต่อร่างกายของบคุคลท่ี “กระท าโดย
ก าลงั หรือโดยการข่มขู่ว่าจะใช้ก าลงั หรือการบงัคบัขู่เข็ญ ดงัเช่นท่ีท าให้กลวัต่อความรุนแรง การข่มขู่วา่จะท า
ร้าย การกกัขงัหน่วงเหน่ียว การกดข่ีทางจิตใจ หรือการใช้อ านาจในทางท่ีผิด… หรือโดยการใช้ประโยชน์จาก
สภาพแวดล้อมท่ีบีบบงัคบัหรือ… กระท าการต่อบคุคลท่ีไม่สามารถให้ความยินยอมได้อย่างแท้จริง”39 ตามท่ี
ทหารเกณฑ์ได้เน้นย า้วา่สภาพแวดล้อมระหว่างการฝึกขัน้พืน้ฐานในกองทพัไทยมกัมีลกัษณะบีบบงัคบั กดข่ี 

                                                                                                                                                                                                                                                                
37 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, กนัยายน 2562. 
38 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. ดคู าอธิบายเพิม่เติมด้านบน 
39 International Criminal Court, Elements of Crimes, UN Doc. PCNICC/2000/1/Add.2 (2000), Article 8 (2) (e) (vi)-1. ค าอธิบายเฉพาะของการข่มขืนในฐานะอาชญ
กรรมสงคราม แต่องค์ประกอบของอาชญากรรมเหลา่นีไ้ม่เฉพาะเจาะจงในช่วงสงครามเท่านัน้ ดเูพิม่เติม แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, Rape and sexual violence: human 
rights law and standards in the International Criminal Court, Index: IOR 53/001/2011 (2554), 
https://www.amnesty.org/download/Documents/32000/ior530012011en.pdf. ดเูพิม่เติม CEDAW General Recommendation 35, ซึ่งเรียกร้องให้รัฐ “รับประกนัว่าค า
นิยามของอาชญากรรมทางเพศ… มีพืน้ฐานมาจากการขาดความยินยอมซึ่งได้รับอย่างเป็นอสิระ และค านงึถึงสถานการณ์ที่บีบบงัคบั” CEDAW General Recommendation 
No. 35 เร่ืองความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิง (14 กรกฎาคม 2560), ย่อหน้า 33. 

https://www.amnesty.org/download/Documents/32000/ior530012011en.pdf
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อาจมีการใช้ความรุนแรง หรือมีลกัษณะกกัขงัหน่วงเหน่ียว ในสภาพแวดล้อมดงักลา่วและด้วยอ านาจท่ีไม่เท่า
เทียม การปฏิเสธผู้บงัคบับญัชาท่ีขอมีเพศสมัพนัธ์ย่อมไม่ใช่ตวัเลือกท่ีแท้จริง ดงันัน้ เม่ือผู้บงัคบับญัชาร้องขอ
ใดๆ ทางเพศ เกร่ินถึงการกระท าใดๆ ทางเพศ หรือแม้แต่ “ค าร้องขอ” มีเพศสมัพนัธ์กบัทหารเกณฑ์ ถือเป็นค าสัง่
โดยธรรมชาติทัง้สิน้ เพศสมัพนัธ์ในสภาพแวดล้อมเช่นนีถื้อเป็นการบีบบงัคบั เม่ือเพศสมัพนัธ์รวมถึง “การลว่ง
ละเมิดทางเพศ” เช่นนีย้่อมถือเป็นการข่มขืนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ40  

การกระท าท่ีเป็นการข่มขืนทัง้หมดโดยเจ้าพนกังานของรัฐถือเป็นการทรมานภายใต้กฎหมายระหว่าง
ประเทศ41 ในท่ีนีร้วมถึงผู้บงัคบับญัชา ซึง่เป็นเจ้าพนกังานของรัฐ ท่ีข่มขืนทหารเกณฑ์ภายใต้ค าสัง่ 

บังคับให้ทหารเกณฑ์หมอบทบักันขณะไม่ใส่เสือ้ผ้า 
ทหารเกณฑ์เจ็ดคนจากส่ีผลดัในค่ายห้าค่าย รวมถึงทหารเกณฑ์ท่ีฝึกก่อนช่วงเวลาศกึษาของรายงาน

ฉบบันี ้บอกกบัแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลว่าผู้บงัคบับญัชาบงัคบัให้พวกเขาหมอบทบักนัขณะไม่ใสเ่สือ้ผ้า 

การละเมิดสทิธิลกัษณะนี ้เช่นเดียวกบัการละเมดิทางเพศแบบกลุม่รูปแบบอ่ืน เกิดขึน้บริเวณห้อง
อาบน า้ขณะท่ีทหารเกณฑ์อาบน า้ร่วมกนัหลงัจากฝึกแต่ละวนั42 “อิทธ์ิ” อธิบายพืน้ท่ีว่าเป็น “พืน้ทีเ่ปิด มีอ่างน ้า
สองอ่าง มีทางเดิน แลว้ก็มีหอ้งน ้าในนัน้แต่มีประตู”43 “ปิยะ” อธิบายพืน้ท่ีในค่ายของเขาว่า “แต่ละคนจะมีขนั
ของตวัเอง แลว้มีอ่างอาบนน ้าใหญ่ตรงกลาง ก็ตกัน ้าราดตวั”44 

“วิทย์” อธิบายขัน้ตอนการอาบน า้ดงันี ้

“หอ้งอาบน ้านีเ่ป็นแบบรวม ไม่มีความเป็นส่วนตวัหรอกครับ มีขนัอนัหน่ึง แชมพู สบู่ แลว้ก็ผา้ขมหนู 
ตอ้งถือไวก้บัตวัตอนเขา้ไปหอ้งอาบน ้า เขาใหเ้วลาแค่หา้นาที แลว้จะมีรุ่นพีค่มุอยู่ ในกองมีประมาณสี่
สิบคน ก็ค่อนขา้งแน่นพอสมควร เขาจะสัง่ใหท้ าตาม บอกใหแ้ปรงฟันได ้หรือตอนนีเ้หลือเวลา
[อาบน ้า]แค่หา้นาทีแลว้นะ... [โดน]ซ่อมถา้ไม่ท าตามทีเ่ขาสัง่เป๊ะๆ”45 

“อ็อฟ” เลา่ให้แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลฟังถึงกรณีท่ีเขาโดนบงัคบัให้หมอบบนพืน้กบัทหารเกณฑ์
คนอ่ืน 

                                                                                                                                                                                                                                                                
40 การ “คกุคาม” ในที่นีห้มายรวมถึงการสอดใสท่างทวารหนกั หรือการบงัคบัให้มีเพศสมัพนัธ์ทางปาก หรือการสอดใสโ่ดยใช้สิง่ของ ดเูพิม่เติม Prosecutor v. Jean-Paul 
Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, International Tribunal for Rwanda, Judgment of 2 กนัยายน 2541, ย่อหน้า 10A. 
41 ดเูพิม่เติม Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, International Tribunal for Rwanda, Judgment of 2 กนัยายน 2541, ย่อหน้า 687; 
Prosecutor v. Zejnil Delalic, Case No. IT-96-21, International Tribunal for Former Yugoslavia, Trial Chamber II, Judgment of 16 พฤศจิกายน 2541, ย่อหน้า 475 - 
496, 943, 965; ธันวาคม 2541, ย่อหน้า 264 - 9; Aydin v. Turkey, European Court of Human Rights, Reports 1997-VI (57/1996/676/866), Judgment of 25 
กนัยายน 2540, ย่อหน้า 86; Fernando and Raquel Mejia v. Peru, Inter-American Commission on Human Rights, Report No. 5/96, Case No. 10.970, 1 มีนาคม 
2539; ย่อหน้า B(3)(a). 
42 อดีตทหารเกณฑ์บางคนเรียกพืน้ที่บริเวณนีว้่า “ห้องอาบน า้” 
43 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, กนัยายน 2562. 
44 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 
45 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 
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“[เรา]ตอ้งถอดเสือ้ผา้ก่อนเขา้หอ้งอาบน ้า... พวกเรามกัจะท าเสียงดงัในหอ้งอาบน ้า เพราะมนัมีตัง้ 70 
ในกอง รุ่นพีห่รือครูฝึกคนอืน่เขาก็จะสัง่ใหห้มอบ ตอ้งหมอบลงไปทนัทีเลย แบบตรงนัน้เลย หอ้ง
อาบน ้าใหญ่ประมาณ 7 x 10 ตารางเมตรไดแ้ลว้มีประมาณ 70 คนในหอ้ง เราก็ตอ้งนอนทบัตวัคนอืน่ 
ครูฝึกเขาไม่ไดก้ าหนดเวลาว่าใหห้มอบกี่นาที เราก็อยู่ในท่านัน้แหละ ประมาณสองสามนาทีได”้46 

“กฤษณ์” เลา่ถึงเหตกุารณ์คล้ายๆ กนั 

“บางทีเขาก็สัง่ใหเ้ราหมอบ แต่ไม่มีทีพ่อทกุคน ส่วนใหญ่เราก็เลยไดห้มอบตรงดิน พอทีไ่ม่พอแลว้เรา
ตอ้ง[หมอบ]ทนัทีเลย เราก็กลายเป็นนอนทบักนัอยู่  

มนัไม่ใช่การซ่อมอะ เขาแค่จะแกลง้เรา แค่จะท าใหม้นัตลกเฉยๆ ส าหรับเรามนัไม่ตลกไง เพราะผม
รู้สึกว่าเราก็เป็นแค่ของเล่นเขา ไม่ใช่มนษุย์”47 

แม้ว่าพืน้ท่ีจ ากดัในห้องอาบน า้มีบทบาทท่ีท าให้ทหารเกณฑ์ต้องหมอบทบักนั ผู้บงัคบับญัชาตระหนกั
ดีว่าค าสัง่ดงักลา่วบงัคบัให้ทหารเกณฑ์ต้องสมัผสัเนือ้ตวัอย่างใกล้ชิดและไม่พงึประสงค์โดยไม่จ าเป็น แต่
ผู้บงัคบับญัชาก็ยงัคงออกก าสัง่ดงักลา่วซ า้ๆ 

การละเมิดรูปแบบนีมี้ในหลายลกัษณะ เช่น บงัคบัให้ทหารเกณฑ์คลานหรือไถลตวัไปบนร่างกาย
เปลือยของทหารเกณฑ์อ่ืนขณะท่ีตวัเองเปลือยอยู่ การละเมดิลกัษณะนีเ้กิดขึน้กบัทหารเกณฑ์สองจากเจ็ดคนท่ี
เลา่ถึงประสบการณ์หมอบทบักนั รวมถึงทหารเกณฑ์ท่ีฝึกก่อนช่วงเวลาศกึษาของรายงานฉบบันี ้“อัน๋” เลา่
เหตกุารณ์ให้ฟังว่า “เขาสัง่ใหน้อนหงายหนา้แลว้ก็ใหค้นหน่ึงไถลตวัไปรอบๆ คนนัน้เขาเลือกมัว่ๆ มนัทเุรศมาก
ครับ แบบมนัน่าอายมากๆ แต่เราก็ตอ้งท าตามทีเ่ขาบอกใหท้ า”48

 

                                                                                                                                                                                                                                                                
46 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, กนัยายน 2562. 
47 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 
48 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 
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“รถไฟ”  

ทหารเกณฑ์ทัง้เก้าคนท่ีให้สมัภาษณ์กบัแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลต้องเผชิญกบัรูปแบบการละเมิด
ทางเพศแบบกลุม่ลกัษณะนี ้ทหารเกณฑ์เหลา่นีม้าจากค่ายเก้าค่ายและห้าผลดั ทัง้ “สนิ” ผู้ มีต าแหน่งครูฝึก
ระหว่างช่วงเวลาดงักลา่ว และเจ้าหน้าท่ีทหาร “ยทุธ์” รับทราบว่ามีการปฏิบตัิในลกัษณะนี ้โดยทัว่ไปแล้วการ
ละเมิดสทิธิลกัษณะนีเ้กิดขึน้ในบริเวณห้องอาบน า้ ทหารเกณฑ์ถกูบงัคบัให้จบัอวยัวะเพศของเพ่ือนทหารขณะ
ไม่ใสเ่สือ้ผ้า การละเมิดลกัษณะนีมี้ค าเรียกหลายช่ือ แต่ “รถไฟ” เป็นค าเรียกท่ีทหารเกณฑ์ท่ีให้สมัภาษณ์
กลา่วถึงบ่อยท่ีสดุ ค าเรียกนีม้าจากการท่ีทหารเกณฑ์ถกูบงัคบัให้ยืน หรือบางครัง้เดิน เป็นแถวหรือเป็นวงกลม
รอบอ่างน า้ ขณะท่ีจบัอวยัวะเพศของทหารเกณฑ์อ่ืน 

“เหม” บอกแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลว่า 

“บางทีเขาก็ใหเ้ราจบัอวยัวะเพศคนอืน่ เขาไม่ใหมี้มือเปล่าเลย ก็คือมือตอ้งจบัอวยัวะเพศของเพือ่น
สองคน[ดา้นหนา้กบัดา้นหลงั]แลว้ก็ยืนเป็นแถว มีแบบนีส้ามถึงสีค่รั้ง”49 

“อัน๋” เลา่ว่า 

“มีอ่างอาบน ้าใหญ่ๆ ตรงกลางแลว้ทกุคนก็ยืนเป็นวงกลมรอบๆ รุ่นพีเ่ขาก็บอกใหเ้ราจบัอวยัวะเพศคน
ขา้งๆ แลว้ยืนเป็นวงกลม เขาจะบอกว่า “จบั[เขา้ไป] เล่นกบั[มนั]ดว้ย” เราก็ตอ้งท าตามทีเ่ขาบอก”50 

                                                                                                                                                                                                                                                                
49 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, กนัยายน 2562. 
50 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 

ทหารเกณฑ์เล่าว่าถูกผูบ้งัคบับญัชาบงัคบัให้หมอบทบักนัขณะเปลือย  © วนะ วรรลยางกูร 
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จากประสบการณ์ของ “ปิยะ” 

“มีครั้งหน่ึงเขาอยากใหเ้ราขายหนา้ ก่อนเขา้หอ้งอาบน ้าเขาเลยสัง่ใหจ้บัอวยัวะเพศของคนขา้งหนา้กบั
ขา้งหลงั ตอ้งเอามือสอดใตต้วัคนขา้งหนา้เราแลว้จบัอวยัวะเพศเขา แลว้ก็เดินท่านัน้เขา้หอ้งอาบน ้า 

ผมไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกตวัเองยงัไงเลย เราไม่ควรโดนท าแบบนี”้ 

ขณะท่ีเกิดเหตกุารณ์นีข้ึน้กบั “ปิยะ” แค่ครัง้เดียว “อิทธ์ิ” และ “รักษ์” กลา่วว่าการละเมิดแบบนีเ้กิดขึน้ 
“เกือบทกุวนั”51 

แม้จะรับทราบว่ามีรูปแบบการละเมิดสทิธิแบบนีเ้กิดขึน้ ครูฝึก “สนิ” ไม่ได้แสดงท่าทีกงัวลท่ีทหาร
เกณฑ์ต้องอบัอายและทรมานจากการละเมิดดงักลา่ว “ใหท้หารจบัอวยัวะเพศกนัในหอ้งน ้านีเ่ป็นเร่ืองธรรมดา
ครับ แค่ท าใหต้ลกเฉยๆ ไม่ไดเ้ป็นการลงโทษ...แค่เล่นสนกุครับ”52 

เจ้าหน้าท่ีทหาร “ยทุธ์” รับทราบว่ามีการกระท าเช่นนีเ้กิดขึน้ และยงับอกกบัแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่
แนลว่าเขาเผชิญกบัประสบการณ์เดียวกนั “นายทหารประทวนเขาฝึกท่ีโรงเรียนเดียวกนัก่อนท่ีจะแยกไปประจ า
ตามค่าย เพราะฉะนัน้ประเพณีแบบนีก็้จะเกิดขึน้อีก แล้วครูฝึกก็ท าตามด้วย เราต้องท าอะไรสกัอย่างกบัเร่ือง
นี”้53 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                
51 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, กนัยายน 2562. ตามที่ “รักษ์” เลา่ เหตกุารณ์เหลา่นีเ้กิดขึน้ทกุวนัในช่วงท้ายของการฝึกขัน้พืน้ฐาน บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้
อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 
52 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 
53 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 

ปกติท่า “รถไฟ” ถูกสัง่ในห้องอาบน ้า เป็นการ
บงัคบัให้ทหารเกณฑ์จบัอวยัเพศเพือ่นทหาร © 
วนะ วรรลยางกูร 
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บังคับให้ทหารเกณฑ์ช่วยตวัเองและส าเร็จความใคร่ในที่สาธารณะ 
ทหารเกณฑ์แปดคนจากส่ีผลดัในค่ายแปดค่าย เลา่ให้แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลฟังว่า

ผู้บงัคบับญัชาสัง่ให้พวกเขาช่วยตวัเองและส าเร็จความใครในท่ีสาธารณะ54 ส่ือไทยมีรายงานการละเมดิทางเพศ
ท่ีท าให้อบัอายในลกัษณะนีบ้้าง55  

“โอ๊ค” บอกแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลว่าการละเมิดลกัษณะเกิดขึน้อย่างไร “บางทีเขาก็สัง่ใหเ้ราช่วย
ตวัเองต่อหนา้เพือ่น ทกุคนก็คือแบบ เอาว่ะ ท าใหม้นัจบๆ ไปจะไดไ้ปนอน ก็ท าใหม้นัเสร็จแลว้ตอ้งเอาน ้าใหเ้ขา
ดู”56 

การช่วยตัวเองและส าเร็จความใคร่ในที่สาธารณะ 

 

 

ทหารเกณฑ์เล่าว่าถูกผูบ้งัคบับญัชาบงัคบัให้
ช่วยตวัเองและส าเร็จความใคร่ในทีส่าธารณะ 
© วนะ วรรลยางกูร 
 

“กร” เลา่วา่ 
“วนัหน่ึงครูเขาสัง่ใหเ้ราช่วยตวัเอง อนันีเ้ป็นตอนหลงัจากวนัเยีย่ม เขาบอกว่าเราจะไดผ่้อนคลาย ตอ้งเอา
น ้า[อสจิุ]ใหเ้ขาด ูผมรู้สึกว่ามนัไม่จ าเป็นอะไร ไม่ใช่เร่ืองอะไรทีต่อ้งมาท าดว้ยกนั พวกผมรู้สึกอายนะเพราะ
เราตอ้งท าแบบนีต่้อหนา้ทกุคน แลว้มนัเป็นเร่ืองทีส่่วนตวัมากๆ”57 

 

จากประสบการณ์ของ “อิทธ์ิ” 

“เขาสัง่ใหเ้ราช่วยตวัเองใส่ขนั ตอนนัน้คือแย่มาก มีประมาณสามสิบสีสิ่บคนในกอง มีครูฝึกกบั
เจ้าหนา้ทีย่ศต ่าหน่อยอีกคนอยู่ดว้ย เขาบอกว่าช่วยให[้เรา]ผ่อนคลาย ไม่ใช่การซ่อม เราตอ้ง[ส าเร็จ

                                                                                                                                                                                                                                                                
54 นอกจากนี ้หนึ่งในอดีตทหารเกณฑ์ซึ่งเข้ารับการฝึกขัน้พืน้ฐานในช่วงก่อนช่วงที่แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนลศึกษา ยงัเลา่ถึงการปฏิบัติแบบเดียวกนั. 
55 ดทูวีศกัด์ิ เกิดโภคา, “คยุกบั 4 ทหารเกณฑ์เม่ือหน้าทีห่ลกัรัว้ของชาติคือการตดัหญ้า,” ประชาไท, 24 สงิหาคม 2558, https://prachatai.com/journal/2015/08/61005.  
56 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 
57 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, กนัยายน 2562. 

https://prachatai.com/journal/2015/08/61005
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ความใคร่]ใส่ขนัแลว้เอาน ้า[อสจิุ]ใหเ้ขาดูไม่งัน้เขาไม่ใหอ้อก[จากหอ้งอาบน ้า] ผมเจอแบบนีส้องสาม
รอบตอนฝึก”58 

“ปิยะ” บอกแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลว่า 

“ก่อนเขา้หอ้งอาบน ้าเขาสัง่ใหเ้ราช่วยตวัเอง พอเสร็จแลว้เขาถึงจะใหเ้ขา้ไปอาบน ้าได ้ตอ้ง[ส าเร็จ
ความใคร่]ในขนัแลว้เอาใหรุ่้นพีดู่เขาถึงจะใหเ้ขา้ เราตอ้งท าเพราะเขาสัง่ใหเ้ราท า ถา้ไม่ท าก็คือขดั
ค าสัง่ ก็จะเจอซ่อมหนกักว่าเดิมอีก พวกเราเป็นแค่ตวัตลกใหเ้ขาเอาไวใ้หเ้ขาหวัเราะใส่เฉยๆ 

ตอนแรกผมช็อคมาก ไม่อยากเชื่อว่ามีเร่ืองแบบนี้ แต่เราก็ตอ้งท าๆ ไป เราตอ้งท าแบบนีท้กุอาทิตย์ 
มนัไม่ไดดี้ข้ึนเลย มนักลายเป็นเร่ืองธรรมดาไปเลย 

บางทีเขาแบ่งเราเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีตวัแทนหน่ึงคนแลว้คนนัน้ก็ตอ้งช่วยตวัเองต่อหนา้ทกุคน ใคร
[ส าเร็จความใคร่]ก่อน กลุ่มนัน้จะไดอ้าบน ้าก่อน... มีแบบนีป้ระมาณ[สปัดาห์]ละครั้งครับ ส่วนใหญ่
จะเป็นรุ่นพีที่ส่ ัง่ใหท้ า 

เราก็คยุกนัเร่ืองนีอ้ยู่ว่า “ท าไมเราตอ้งมาเจออะไรแบบนี ้เรามาท าอะไรทีนี่่”59 

บังคับให้ทหารเกณฑ์จูบและสูดดมบัน้ท้ายของทหารเกณฑ์อื่น 
ทหารเกณฑ์สองคนจากคนละค่ายและคนละผลดั เลา่ให้แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลฟังว่าพวกเขาถกู

บงัคบัให้จบูและสดูดมบัน้ท่ายของทหารเกณฑ์อ่ืน60 ประสบการณ์ของพวกเขาเป็นท่ีน่าอบัอายอย่างมาก 

                                                                                                                                                                                                                                                                
58 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, กนัยายน 2562. 
59 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, กนัยายน 2562. 
60 มีการรายงานการละเมิดสทิธิรูปแบบนีพ้ร้อมภาพถ่ายในปี 2559 ดเูพิม่เติม “Thai army thugs,” Amazing Thailand website, 5 เมษายน 2559 [รูปมีเนือ้หารุนแรง], 
http://zway2go.com/thai-army-thugs/. 

http://zway2go.com/thai-army-thugs/
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“เหม” เลา่ว่า 
“บางทีครูฝึกเขาสัง่ใหเ้ราหมอบบนพืน้
หอ้งน ้า หมอบเป็นแถวต่อหลงักนัไป แลว้
ใหเ้อาหนา้ไปตรงกน้คนขา้งหนา้ แลว้ใหจู้บ
กบัใหสู้ดหายใจ มีแบบนีป้ระมาณสามสี่
รอบ 
รู้สึกอึดอดัครับ มนัไม่ใช่เร่ืองทีเ่ราตอ้งท า”61 

“รักษ์” เลา่ประสบการณ์คล้ายคลงึกนั 

“ในหอ้งอาบน ้า ก่อนจะอาบเขาจะสัง่ให้
หมอบต่อหลงักนั ใหเ้อาจมูกอยู่ระหว่างกน้
ของคนดา้นหนา้ ทกุคนโป๊ครับ แลว้ครูฝึก
เขาจะใหเ้ราหายใจเขา้ทางจมูกตามทีเ่ขา
สัง่ แลว้ก็สัง่ใหท้ าอีกหลายรอบ มนัเป็น
เร่ืองข าๆ ส าหรับเขาครับ พอเลย[สปัดาห์]ที่
สอง เขาสัง่ใหท้ าแบบนีบ่้อยมาก เฉพาะช่วง
ก่อนจะอาบน ้า”62 

การละเมิดทางเพศรูปแบบอื่น 
นอกเหนือจากการปฏิบตัิตามท่ีให้รายละเอียดข้างต้น แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลยงับนัทกึข้อมลูการ

ละเมิดทางเพศรูปแบบอ่ืน ยกตวัอย่างเช่น ผู้บงัคบับญัชาสัง่ให้ทหารเกณฑ์ออกก าลงักายขณะเปลือย สัง่ให้กลิง้
ในห้องอาบน า้และบริเวณด้านนอก พร้อมทัง้สัง่ให้ทหารเกณฑ์สองคนท่ีมีเหตทุะเลาะกนัต้องจบูและสมัผสัลิน้
กนั63 

                                                                                                                                                                                                                                                                
61 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, กนัยายน 2562. 
62 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 
63 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, กนัยายนและตลุาคม 2562. 

ทหารเกณฑ์สองคนเล่าว่าพวกเขาถูกบงัคบัให้จูบและสูดดมบัน้ท้าย
ของเพือ่นทหาร © วนะ วรรลยางกูร 
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การลงโทษโดยการออกก าลังกายที่เป็น
อันตรายหรือเกนิก าลัง 
เม่ือไหร่ที่ทหารเกณฑ์ถูกลงโทษ 

“ไม่มีวนัไหนทีไ่ม่โดนซ่อม” “ออ็ฟ” บอกกบัแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล64 ทหารเกณฑ์ท่ีให้สมัภาษณ์กบัแอม
เนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลอธิบายวา่พวกเขาโดนลงโทษเพราะประพฤติตวัไมเ่หมาะสมหรือถกูเข้าใจวา่ประพฤติตวัไม่
เหมาะสม 

“กร” อธิบายวา่ 

“ครูฝึกเขามีเหตผุลจะซ่อมเราทกุคร้ัง บางทีก็บอกว่าตอบไม่ดงัพอ อาบน ้าช้าเกินไป ไม่ท าตามค าสัง่เป๊ะๆ 
สบูบหุร่ี เคยโดนสัง่ซ่อมเพราะกอดคนทีม่าเยีย่มแน่นเกินไป คือเขาอนญุาตแค่กอดกนัหลวมๆ แป๊ปเดียว”65 

“สาโรช” เลา่ประสบการณ์คล้ายคลงึกนัวา่ “เหตผุล[ทีเ่ราโดนซ่อม]ก็มี ตัง้แถวช้า ยืนไม่น่ิง ประพฤติตวัไม่ดี 
ไม่ยืนเงียบๆ บางทีก็จริงนะ แต่สวนใหญ่เขาแค่หาขอ้อา้งมาซ่อมเราเฉยๆ”66 

 

ทหารเกณฑ์และผู้บงัคบับญัชาท่ีให้สมัภาษณ์กบัแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลทกุคนระบวุ่าสว่นใหญ่
การลงโทษเป็นไปในรูปแบบการออกก าลงักาย (ทหารเกณฑ์ท่ีเข้าฝึกก่อนและระหว่างช่วงเวลาการศกึษาพดูถึง
ท่าออกก าลงักายเหลา่นี)้ ทหารเกณฑ์ท่ีให้สมัภาษณ์เกือบทกุคน(เว้นเพียงคนเดียว) บอกแอมเนสตี ้อินเตอร์
เนชัน่แนลว่าท่าออกก าลงักายมกัเป็นช่องทางในการก่อให้เกิดความเจ็บปวด บาดแผล และ/หรือหมดสติ67 ท่า
ออกก าลงักายเหลา่นีร้วมถึงวิดพืน้ ลกุนัง่ ท่ายืน และกระโดดตบ แต่ท่าออกก าลงักายถกูใช้เป็นทา่ลงโทษ
แพร่หลายท่ีสดุคือท่าพุ่งหลงั ตามท่ี “เบญ” อธิบายไว้ 

“ท่าพุ่งหลงัคือตอ้งยืนแลว้นัง่ยองเร็วๆ เอามือไวบ้นพืน้แลว้ยืดขาเหมือนวิดพืน้ แลว้ข้ึนมาท่านัง่ยองอีก
รอบ แลว้ยืนข้ึน ท าซ ้าแบบนี”้68 

แม้ว่าท่าพุ่งหลงัจะเป็นท่าออกก าลงักายท่ีไม่เป็นอนัตรายส าหรับบคุคลท่ีอายนุ้อยและสขุภาพดี ทหาร
เกณฑ์บอกกบัแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลว่าท่าเหลา่นีก้ลายเป็นการลงโทษท่ีไม่เหมาะสม จากการสัง่ให้
กระท าเป็นระยะเวลานานและบ่อยครัง้เกินไป ในลกัษณะท่ีเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ 

                                                                                                                                                                                                                                                                
64 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, กนัยายน 2562. 
65 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, กนัยายน 2562. 
66 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 
67 “ฟง” บอกแอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนลว่าถกูลว่งละเมิดทางเพศ (ดดู้านลา่ง) ซึ่งอาจเป็นเหตผุลทีเ่ขาไม่ได้อธิบายการลงโทษด้วยท่าออกก าลงักายและผลลพัธ์ของการ
ลงโทษอย่างละเอยีด 
68 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, กนัยายน 2562. 
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“ปิยะ” เลา่ว่าเขาและเพ่ือนทหารถกูบงัคบัให้ท าพุ่งหลงัถึงพนัครัง้ในช่วงกลางคืน “คนหน่ึงเป็นลม” เขา
บอกแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล “ตอ้งมีคนพาเขาไปหอ้งพยาบาล”69 

“เบญ” เลา่เหตกุารณ์คล้ายคลงึกนัในกองทพัไทย “พุ่งหลงัไม่อยู่ในการฝึก เอาไวซ่้อมอย่างเดียว” เขา
เลา่ต่อว่า 

“โดนซ่อมใหพุ้่งหลงัตัง้แต่วนัแรกเลย ผมว่าจากฝึก 70 วนัเขาสัง่ใหพุ้่งหลงัประมาณ 65 วนัได ้ปกติจะ
โดนใหซ่้อมถึง100 ครั้ง แต่มีครั้งหน่ึงทีเ่ขาสัง่ซ่อม 1,000 ครั้ง พอท าไปไดป้ระมาณ 250 ครั้งเพือ่น
สามคนเป็นลมแลว้ตอ้งถูกส่งไปหอ้งพยาบาล เขาก็เลยใหห้ยดุ วนันัน้อากาศร้อนอา้วมาก” 

“แดง” เลา่ให้แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลฟังถึงเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้กบัทหารเกณฑ์อีกคนซึง่เขาอธิบาย
ว่ามีน า้หนกัเกิน เขาเลา่ว่า “เพือ่นผมคนหน่ึงหนกัประมาณ 85 กิโลโดนสัง่ใหพุ้่งหลงั 50 รอบภายในหน่ึงนาที 
พอมนัท าไม่ไหว ครูฝึกก็สัง่ใหล้องอีกรอบ มนัท าหลายรอบมากจนเป็นลม”70 

การออกก าลงักายยงัถกูน ามาใช้เพ่ือลงโทษทหารเกณฑ์ในลกัษณะหรือในสภาพแวดล้อมท่ีก่อให้เกิด
การละเมิดโดยค าสัง่เอง เน่ืองจากทหารเกณฑ์มีแนวโน้มจะบาดเจ็บจากการกระท าดงักลา่ว การละเมดิดงักลา่ว
รวมถึงการพุ่งหลงัด้วย “ลภ” เลา่ให้แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลฟังว่า “บางทีตอนกลางคืนเขาสัง่ใหพุ้ง่หลงัพนั
ครั้งจนเทา้ผมลอก เวลาเขาสัง่ซ่อมตอนกลางเราไม่ไดใ้ส่เคร่ืองแบบหรือรองเทา้บูท”71 

การลงโทษรูปแบบอ่ืนถกูน ามาใช้ในลกัษณะท่ีละเมิดสทิธิโดยตรง ยกตวัอย่างเช่นกรณีท่ีทหารเกณฑ์
สบิคนเลา่ให้แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลฟังว่า พวกเขาเคยถกูลงโทษให้ “ปักหวั” “เบญ” ให้ค าอธิบายท่านีว้่า 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                
69 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 
70 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, กนัยายน 2562. 
71 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 
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“ตอ้งเอาหวัไวบ้นพืน้ หลงักบัขาตอ้งยืนใหเ้ป็นมมุสามเหลีย่มกบัพืน้ แลว้เอามือไขวห้ลงัไว ้ตอ้งอยู่
แบบนีแ้ลว้ตวัตรง หลายครั้งเลย หวัตอ้งอยู่บนพืน้เลย ส่วนใหญ่จะเป็นพืน้คอนกรีต ทีเ่คยโดนสัง่ใหท้ า
นานสดุน่าจะสามสิบนาทีได”้72

 

 

แม้บางครัง้มีค าสัง่ให้ "ปักหวั" บนพืน้หญ้า ท่านีก้ลายเป็นการละเมดิเม่ือทหารเกณฑ์ถกูสัง่ให้ท าท่านี ้
ด้วยหวัเปลือยบนพืน้คอนกรีตท่ีร้อนและขรุขระ หรือพืน้ยางมะตอยภายนอกอาคาร จากทหารเกณฑ์ 10 คนท่ี
บอกกบัแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลว่าเคยถกูสัง่ให้ท า “ปักหวั” หกคนจากหกค่ายทหารและห้าผลดักลา่วว่า
พวกเขาถกูบงัคบัให้ท าท่านีใ้นสภาพแวดล้อมแบบนี ้73 

ยกตวัอย่างเช่น "ปิยะ" ซึง่กลา่วว่า "ปักหวับนคอนกรีตนีแ่ย่มาก เราโดนสัง่ใหป้ระมาณหา้นาที บางทีก็
สิบ ตอ้งท ากลางแดดเลย แลว้บางทีจะเป็นแผลเต็มหวั หวัของเราเปล่าๆ นีแ่หละไม่เคยไดใ้ส่หมวกกนัน็อก”74 

“สาโรช” เลา่ประสบการณ์คล้ายคลงึกนักบัแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล “เมื่อไหร่ทีโ่ดนซ่อมปักหวับน
พืน้ลาดยาง ทหารหลายคนจะมีแผลตามหวัเลย แบบช ้าบา้ง บางทีก็เป็นแผลเลือดไหล”75 

                                                                                                                                                                                                                                                                
72 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, กนัยายน 2562. 
73 ทหารเกณฑ์อกีคนบอกแอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนลว่า ในระหว่างการฝึกขัน้พืน้ฐาน “เขายกเลกิท่าปักหวัเพราะว่ามีทหารตายจากท่านี ้แล้วผลดัผมหลงัจากนัน้” บท
สมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนลไม่สามารถยนืยนัการยกเลกินีไ้ด้ 
74 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 
75 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 

ทหารเกณฑ์สิบคนบอกแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลวา่พวกเขาถูกลงโทษให้ท าท่า “ปักหวั”  © วนะ วรรลยางกูร 
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เจ้าหน้าท่ีทหาร “ยทุธ์” ยอมรับว่าการลงโทษโดยท่า “ปักหวั” มีผลกระทบอนัตรายต่อทหารเกณฑ์ เขา
บอกแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลว่าเขาพยายามห้ามปรามไม่ให้เจ้าหน้าท่ีทหารใช้ท่านี ้

“ในแง่หน่ึงมนัก็เป็นการลงโทษที ่“ดี” เพราะมนัเจ็บ [ทหาร]จะกลวัแลว้จะสัง่ฟังสัง่ แต่มนัไม่ใช่แค่นัน้ 
ผมสอน [ผูบ้งัคบับญัชาในอนาคต] ว่าสมองส่วนเซเลบรัมทีอ่ยู่ดา้นหนา้เป็นเร่ืองการสือ่สาร การ
ประสานงาน ความเขา้ใจ ถา้มีความเสียหายตรงส่วนนี ้ทกัษะดา้นนีก็้จะไดร้ับผลกระทบไปดว้ย 
เหมือนเวลาลงโทษเด็ก ไดผ้ลทนัทีเลยก็จริงและเราสร้างความเสียหายระยะยาว ดงันัน้ถา้ลงโทษแบบ
นี ้ถือว่าคณุเป็นผูน้ าทีดี่ไหม”76

 

ท่าออกก าลงักายอีกรูปแบบหนึง่ท่ีมกัถกู
น ามาใช้ในการลงโทษคือ “ก าปัน้เหลก็/หมดั
เหลก็” โดย “รักษ์” อธิบายท่านีว้่า 

“ก าป้ันเหล็ก” คือท่าทีอ่ยู่ในท่าวิดพืน้ แขนจะ
ตัง้ฉากแลว้ขอ้มือเปล่าๆ ลงพืน้ ท่านีต้อ้งท า
ทกุทีเ่ลย บนพืน้คอนกรีตดว้ย มีครั้งหน่ึงโดน
สัง่ซ่อมท่านีบ้นพืน้ร้อนๆ  พวกเราเป็นแผล
ถลอก แผลไหม ้เลือดออกกนัหมด”77 

 

“วฒัน์” เลา่ว่า 

“ทีย่ากสดุเลยคือก าป้ันเหล็ก พวกเราก็จะโดนซ่อมก าป้ันเหล็กสีถึ่งหา้นาที บนพืน้คอนกรีตเลย จะโดน
ใหซ่้อมแบบนีอ้ย่างเช่นตอนทียื่นไม่เป็นระเบียบ ช่วงทา้ยๆ ของทีฝึ่กเขาก็สัง่ซ่อมแบบนีม้ากข้ึน มนัแย่
ลงเร่ือยๆ ครั้งหน่ึงผมก็ท าก าป้ันเหล็กอยู่แลว้ผมท าไม่ไหวแลว้ ผมก็บอกครูฝึกว่าไม่ไหว แลว้เขาก็เตะ
หนา้ผมเลย เตะโดนแว่นผมดว้ย”78 

ทหารเกณฑ์ระบวุ่าท่าออกก าลงักายท่ีใช้ในการลงโทษอ่ืนมกัถกูสัง่ให้ท าเป็นระยะเวลายาวนาน หรือ
สัง่ให้ท าแบบท่ีเกินก าลงัหรือท าให้บาดเจ็บได้ ทหารเกณฑ์ 11 คนอธิบายการลงโทษท่ีพวกเขาเรียกว่า “ท่ากบ” 
ให้แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลฟังว่า เป็นท่าท่ีต้องกระโดดขณะนัง่ยองๆ บางครัง้ต้องเอาแขนเกาะไกลเ่พ่ือน
ทหารหรือต้องถือตุ้มน า้หนกั ทหารเกณฑ์หกคนเคยถกูลงโทษโดยการบงัคบัให้ท าท่าท่ีพวกเขาเรียกว่า “ปลา
ไหล” คือการคืบคลานไปตามพืน้โดยใช้หน้าท้องเป็นหลกัขณะท่ีมือไขว้หลงัไว้ บางครัง้บนพืน้ยางมะตอย พวก

                                                                                                                                                                                                                                                                
76 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 
77 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 
78 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 

ทหารเกณฑ์ท าท่า“ก าปั้นเหล็ก” © วนะ วรรลยางกูร 
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เขายงักลา่วเพิม่เตมิว่า บางครัง้ผู้บงัคบับญัชาแต่ละคนคิดท่าออกก าลงักายท่ีใช้ในการลงโทษเอง เช่น การ
บงัคบัให้ทหารเกณฑ์ยกยางล้อรถหรือไม้ท่อนซงุ 

ท่าออกก าลงักายท่ีใช้ในการลงโทษเหลา่นีม้กัท าให้ทหารเกณฑ์หมดสติ ทหารเกณฑ์สบิคนเลา่ว่าพวก
เขาเคยมีประสบการณ์หรือเป็นพยานกรณีท่ีทหารเกณฑ์หมดสติหลายครัง้ เน่ืองมาจากโดนลงโทษให้ออกก าลงั
กายเกินก าลงั (เหตกุารณ์นีไ้ม่จ ากดัแค่เฉพาะในค่ายทหารเพียงแห่งเดียว ทหารเกณฑ์เหลา่นีเ้ข้ารับการฝึกขัน้
พืน้ฐานในค่ายทัง้หมดเก้าคา่ย ระหว่างระยะเวลาห้าผลดั) มีเพียงทหารเกณฑ์สามคนเท่านัน้ท่ีไมมี่ประสบการณ์
หรือพบเห็นการหมดสติระหว่างการท าท่าออกก าลงักายในช่วงการฝึกขัน้พืน้ฐาน 

จากท่ี “ลภ” อธิบาย “ทหารเป็นลมสามถึงสีค่นทกุวนั เขามีหอ้งพยาบาลอยู่คนพวกนีก็้จะถูกส่งไป”79 
“กร” เลา่ให้แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลฟังว่า “คนทีเ่ป็นลมบ่อยๆ สว่นมากเขาจะใหพ้กั แลว้ก็กลบัมาฝึกใหม่ 
แลว้ก็เป็นลมอีก”80 

การออกค าสัง่ให้ทหารท าท่าออกก าลงักายไม่ถือเป็นการละเมิดสทิธิโดยตวัเนือ้หาของค าสัง่ และไม่ถือ
ว่าเป็นการละเมิดสทิธิมนษุยชนโดยไม่จ าเป็น อย่างไรก็ตาม ผู้ เช่ียวชาญทางทหารบางคนวิพากษ์วจิารณ์การ
ลงโทษโดยท่าออกก าลงักาย อดีตเจ้าหน้าท่ีทหารสองคนท่ีให้สมัภาษณ์กบัแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล 
ปฏิเสธการใช้ท่าออกก าลงักายใดๆ ในการลงโทษทหารระหว่างการฝึกขัน้พืน้ฐาน 

อดีตนายร้อย อกัเซล สตีน-นิลสนัอธิบายว่า 

“ระหว่างการฝึกขัน้พืน้ฐานมีการฝึกร่างกายเยอะ ทหารเกณฑ์ส่วนใหญ่มาจากชีวิตพลเรือนและไม่
แข็งแรงส าหรับกองทพั โดยเฉพาะในหน่วยสูร้บ การฝึกขัน้พืน้ฐานจึงมีการฝึกร่างกายเยอะกว่าทีพ่วก
เขาตอ้งการ แต่ในมมุมองของผม และในมมุมองของกองทพับกนอร์เวย์ ไม่ควรมีการลงโทษทาง
ร่างกาย ตอ้งไม่ออกก าลงักายเพราะเป็นการลงโทษ”81 

อดีตนายทหารแคนาดาเน้นย า้ว่า 

“การฝึกวินยัทางร่างกายและ/หรือทางอารมณ์ของทหารเกณฑ์ระหว่างการฝึกขัน้พืน้ฐานไม่เป็นที่
ยอมรับในกองทพัสมยัใหม่... โดยการละเมิดสิทธิทหารเกณฑ์ กองทพัและผูน้ ากองทพัก าลงัแสดงให้
ทหารเกณฑ์เห็นว่าสามารถปฏิบติัต่อมนษุย์ในลกัษณะนีไ้ด ้และพฤติกรรมอย่างนีไ้ดร้ับการยกเวน้”82   

                                                                                                                                                                                                                                                                
79 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 
80 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, กนัยายน 2562. 
81 บทสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, 21 พฤศจิกายน 2562.  
82 อเีมล์ถึงแอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, 2 พฤศจิกายน 2562. 
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จากมมุมองของกฎหมายสทิธิมนษุยชนระหว่างประเทศ การท่ีเจ้าพนกังานของรัฐลงโทษบคุคลใต้
บงัคบับญัชาโดยก่อให้เกิดความเจบ็ปวดหรือทกุข์ทรมานทางร่างกาย ไม่ว่าจะผ่านการก่อให้เกิดการบาดเจ็บ
หรือความอ่อนเพลีย ถือเป็นการละเมิดต่อข้อห้ามเด็ดขาดต่อการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้าย  

การท าให้อับอายและการละเมิดทางจติใจ 
นอกเหนือจากการละเมิดทางร่างกายและทางเพศ อดีตทหารเกณฑ์และทหารเกณฑ์ท่ีก าลงัรับราชการ

ผู้ให้สมัภาษณ์กบัแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลระบวุ่าถกูท าให้อบัอาย ย ่ายีศกัดิ์ศรี บางครัง้ทางวาจา บางครัง้
โดยการถกูบงัคบัให้ท าการกระท าท่ีน่าอบัอาย 

“เบญ” บอกกบัแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลว่า “เขาก็ด่าทกุคน” แตจ่ากประสบการณ์ของเขา การท า
ให้อบัอายเกินเลยกว่าทางวาจา83 ครูฝึกและนายทหารชัน้ประทวนมกัใช้ระยะเวลาช่วงมือ้อาหารในการสร้าง
ความอบัอายให้กบัทหารเกณฑ์ ทหารเกณฑ์สบิห้าคนท่ีให้สมัภาษณ์กบัแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลระบวุ่าเคย
ถกูท าให้อบัอายระหว่างมือ้อาหาร เช่นเดียวกนักบัผู้ ให้สมัภาษณ์ท่ีเข้ารับการฝึกก่อนเดือนพฤศจกิายน 2559 

“วิทย์” อธิบายว่าช่วงท่ีทหารเกณฑ์รับประทานอาหาร “[เขา]จะใหท้ าท่ายุ่งยากนานๆ หา้มมีเสียง
เด็ดขาด หา้มคยุกนั หา้มมีเสียงชอ้นสอ้ม ถา้มีเสียงเขาจะใหท้กุคนหยดุกินทนัที เป็นแบบนีบ่้อยมากครับ” 

ทหารเกณฑ์หกคนเลา่ว่าถกูบงัคบัให้รับประทานอาหาร “เหมือนหมา” โดย “ลภ” อธิบายว่าหมายถึง 
“ตอ้งเอาถาดขา้ววางไวบ้นพืน้ เอามือไขวห้ลงั แลว้กินท่านัน้แหละ[ใชแ้ค่ปากอย่างเดียว]”84 ทหารเกณฑ์ทัง้หก
คนบอกว่าพวกเขาเคยถกูบงัคบัให้รับประทานไข่ต้มทัง้เปลือกหลายครัง้ ส่ีจากหกคนบอกว่าเคยถกูสัง่ให้ผสม
ข้าวและกบัข้าวในหม้อเดียว รวมถงึของหวาน และรับประทานให้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                
83 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, กนัยายน 2562. 
84 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 

ทหารเกณฑ์หกคนเล่าว่าถูก
บงัคบัให้ทานอาหาร 
“เหมือนหมา” 
© วนะ วรรลยางกูร 
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 การลงโทษที่น่าอับอายระหว่างมือ้อาหาร 

“ตอ่” อธิบายการลงโทษท่ีน่าอบัอายหลากหลายรูปแบบ ในกรณีท่ีมีการประพฤติไมดี่ระหวา่งมือ้อาหาร 

“ถา้เราเสียงดงั เขาจะสัง่ใหเ้รายกโต๊ะข้ึนมาระดบัอกประมาณสีห่า้นาทีได.้..บางทีโต๊ะก็ลม้ ครั้งหน่ึงโดนสัง่
ใหท้ าแบบนีแ้ลว้ก็กินต่อ หรือบางทีถา้เราท าช้อนสอ้มตกเขาจะสัง่ใหห้ยดุกินเลย 

“ถา้ไม่ตัง้แถวไปโรงเลีย้งดีๆ ตอ้งเดินออกไปใหม่ หรือคลาน หรือหมอบบนพืน้ บางทีเราตอ้งไปตกัแกง
กบัขา้วทีเ่หลือ แลว้ตอ้งคลานกลบัมาทีโ่ต๊ะแบบหา้มท าอะไรหก บางทีเขาจะบอกว่า “มีเวลากินหา้นาที” 

“บางทีถา้เสียงดงั เราตอ้งหยดุกินหลงัจากกินไปไดแ้ค่สองสามค า 

“บางทีก็โดนสัง่ใหใ้ช้มือกิน บางทีก็ใหกิ้นบนพืน้ ใหเ้อามือไขวห้ลงัไวแ้ลว้กิน เหมือนหมาโต๊ะจะกลมๆ บาง
ทีเขาก็จะใหเ้รานัง่ใตโ้ต๊ะแลว้เอามือข้ึนไปหยิบขา้วกิน แต่ไม่ใหม้อง... 

“บางทีเขาก็สัง่ใหเ้ราเอาขา้วกบักบัขา้วทกุอย่างใส่ในหมอ้ใหญ่ๆ แลว้ทกุคนก็กินจากหมอ้นัน้ดว้ยกนั เขา
บอกว่า ‘พวกเราจะไดร้ักกนั’ ผมคิดว่าทกุคนติดหวดัจากตอนนัน้นีแ่หละ”85 

 

ครูฝึก “สนิ” ไม่ได้ปฏิเสธว่าการละเมิดเกิดขึน้แต่ให้ค าอธิบายดงันี ้“ทีโ่รงเลีย้ง เราจะสัง่ใหท้หารหยดุ
กินทนัทีหรือท าอะไรก่อนกิน เขาเรียกว่า ‘เหงือ่แลกขา้ว’”86 

การลงโทษให้อบัอายท่ีร้ายแรงอีกรูปแบบหนึง่ ซึง่ชดัเจนว่าเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ คือการบงัคบัให้
ทหารเกณฑ์ลงบ่อเกรอะ “กฤษณ์” อธิบายเหตกุารณ์ดงักลา่ววา่ 

                                                                                                                                                                                                                                                                
85 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 
86 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, พฤศจิกายน 2562. 
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“ช่วงฝึกตีระฆงัเวลามีเหตฉุกุเฉิน มีทหารสองคน คนหน่ึงเป็นมสุลิม ตีไม่ดี เขาเลยซ่อมดว้ยการใหล้ง
บ่อเกรอะ เป็นบ่อทีอ่ยู่ตรงพืน้หลงัหอ้งน ้า เป็นบ่อสีเ่หลีย่ม ประมาณ 1x1 เมตร ครูเขาก็เปิดฝาแลว้
บงัคบัใหล้งไป พวกนีต้อ้งแกผ้า้จนเหลือแต่กางเกงในตอนลง [หลงัจากข้ึนมาจากบ่อ] ตอ้งยืนตากแดด
ประมาณสามสิบนาทีถึงหน่ึงชัว่โมงจนแห่ง คนทีเ่ป็นมสุลิมเขาร้องไหเ้ลยตอนจะลง เขาบอกว่าเขากลวั
ว่าจะมีหมูอยู่ในบ่อ แต่เขาก็ตอ้งลง”87 

“สาโรช” เลา่ถึงเหตกุารณ์คล้ายๆ กนัในช่วงท่ีเขาเข้ารับ
การฝึก 

“วนัหน่ึงช่วงเดือนทีส่อง[ของการฝึก] ทหารสีค่นแอบหนี
ฝึกไปหลบในป่าแลว้ถูกจบัได ้เลยโดนสัง่ใหล้งไปในบ่อ
เกรอะแบบใส่แค่กางเกงใน ลงไปจนถึงคอ หลงัจากนัน้ก็
ใหไ้ป[ยืน]ตากแดดตรงทีท่กุคนมองเห็น ท าแบบนีส้าม
ครั้งถึงยอมใหพ้วกนีไ้ปอาบน ้าเปลีย่นชดุ”88

 

 

 

“รักษ์” เลา่ให้แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลฟังว่าเขาเผชิญประสบการณ์คล้ายคลงึกนัพร้อมกบัทหาร
เกณฑ์อีก 12 คน เน่ืองจากตะกร้าใสเ่สือ้ผ้าของพวกเขาไม่เรียบร้อย “ครั้งหน่ึงผมโดนสัง่ใหโ้ดดลงบ่อเกรอะ ตอ้ง
ลงไปจนมิดหวั คนอืน่ก็โดนเหมือนกนั วนัทีท่ ัง้ 13 คนโดนเรียกก็โดน... ทกุคน[ถูกสัง่ใหโ้ดดลงไปในบ่อเกรอะ] ที
ละคน”89 

ทหารเกณฑ์ทัง้หมดห้าคนท่ีรับราชการในค่ายทหารสี่ท่ีระหว่างสี่ผลดัเลา่ว่ามีประสบการณ์นีห้รือเป็น
พยานว่าทหารเกณฑ์คนอ่ืนถกูลงโทษด้วยวิธีนี ้90 “สนิ” ผู้ รับราชการเป็นครูฝึกในช่วงเวลาท่ีรายงานฉบบันีศ้กึษา
ยืนยนักบัแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลว่ามีการลงโทษดงักลา่วอยู่จริง “ใหท้หารโดดลงบ่อเกรอะมีครับ แต่เฉพาะ
เวลาผิดกฎร้ายแรง”91 

นอกจากนี ้เขาให้ข้อมลูเพิ่มเติมว่าการลงโทษดงักลา่วไม่ใช้เฉพาะกบัทหารเกณฑ์เท่านัน้ โดยอธิบาย
ว่า “ครั้งหน่ึง[ครูฝึก]ก็โดนใหโ้ดดบ่อเกรอะต่อหนา้ทหารเพราะว่าเล่นยา”92 

                                                                                                                                                                                                                                                                
87 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 
88 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 
89 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 
90 อดีตทหารเกณฑ์ที่เข้ารับการฝึกขัน้พืน้ฐานในช่วงก่อนช่วงที่แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนลศึกษาสองคนเลา่ถึงประสบการณ์เดียวกนั 
91 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 
92 อ้างแล้ว. 

รูปแบบการลงโทษทีร้่ายแรงและท าให้อบัอายอีกชนิดหนีง่
คือการให้ทหารเกณฑ์ลงบ่อเกรอะ  
© วนะ วรรลยางกูร 
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การลงโทษผู้บงัคบับญัชาในลกัษณะนีย้่อมถือเป็นการละเมดิสทิธิมนษุยชนเช่นเดียวกบัการลงโทษ
ทหารเกณฑ์ใหม่ การลงโทษดงักลา่วไม่อาจถกูรับรองว่าเกิดจากการกระท าความผิดใดๆ ได้ แม้ความผิดนัน้จะ
ร้ายแรงก็ตาม 

ข้อห้ามเด็ดขาดต่อการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายครอบคลมุความเจ็บปวดและความทกุข์ทรมาน 
“ทางจิตใจ” และ “การปฏิบตัิหรือการลงโทษท่ีย ่ายีศกัดิ์ศรี” อย่างชดัเจน การกระท าท่ีอธิบายข้างต้นนีถื้อเป็น
การให้โทษ ย ่ายีศกัดิ์ศรี และก่อให้เกิดความทกุข์ทรมานทางจิตใจ การกระท าเหลา่นีจ้งึเป็นการละเมดิต่อข้อ
ห้าม ซึง่ไม่มีข้อยกเว้นในทกุกรณี 
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การขูดรีด การบีบบังคับ และรูปแบบการทุจริตอ่ืนๆ 

แม้วา่การทจุริตไมใ่ช่ประเดน็การศกึษาหลกัของรายงานฉบบันี ้แตท่หารเกณฑ์ท่ีให้สมัภาษณ์กบัแอมเนสตี ้
อินเตอร์เนชัน่แนลร้องเรียนคล้ายคลงึกนัวา่ถกูขดูรีดและบีบบงัคบั รวมถึงเผชิญกบัการทจุริตรูปแบบอื่น ซึง่เกิดขึน้
ในช่วงระหวา่งการฝึกขัน้พืน้ฐานและช่วงหลงัส าเร็จการฝึกและขึน้กองร้อยแล้ว เน่ืองจากมีการร้องเรียนเร่ืองนีเ้ป็น
จ านวนมาก และรูปแบบการทจุริตเป็นการละเมิดตอ่สิทธิมนษุยชนของทหารเกณฑ์ เราจึงอธิบายประเดน็โดยสรุปดงันี  ้

 การขดูรีด: ทหารเกณฑ์ได้รับมอบหมายให้ปฏิบติังานท่ีพวกเขาเหน็วา่น่าอบัอาย อดีตทหารเกณฑ์หลายคน
ต้องพาสนุขัของนายทหารเดินเลน่ ท าความสะอาดบ้านของพวกเขา เสิร์ฟอาหาร ดแูลญาติผู้สงูอาย ุและตดั
หญ้าในสนาม บอ่ยครัง้ต้องท าตามค าสัง่ของสมาชิกในครอบครัวของผู้บงัคบับญัชาด้วย “ฟง” อธิบายวา่ “ก็
เหมือนเป็นทาสเขาครับ” 93 ขณะท่ี "กร” ได้รับค าสัง่ให้ท างานท่ีร้านอาหารของภรรยานายทหาร บางคนต้อง
ท างานท่ีวดั ช่วยนายทหารเขียนรายงานสง่มหาวิทยาลยั  และซกัเสือ้ผ้าให้นายทหาร  

 การบีบบงัคบั: ทหารเกณฑ์ทหารบอกกบัแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลวา่พวกเขาต้องจ่ายเงินส าหรับสิ่งของ
จ าเป็นหลายอย่างท่ีกองทพัควรจดัหาให้โดยไมม่ีคา่ใช้จ่าย สิ่งของเหลา่นีไ้ด้แก่เคร่ืองแบบ การซกัผ้า ปา้ย 
และแม้แตอ่าหาร ครอบครัวของผู้บงัคบับญัชาเป็นเจ้าของธุรกิจภายในคา่ยทหาร ทหารเกณฑ์ท่ีต้องการ
อาหารท่ีคณุภาพดีกวา่ (หลายคนบน่วา่อาหารท่ีจดัให้ไมดี่) ไมม่ีทางเลือกอื่นนอกจากซือ้ตามร้านค้า “วฒัน์” 
กลา่ววา่ครูฝึกท่ีคา่ยทหารของเขาใช้โอกาสท่ีทหารเกณฑ์ไมไ่ด้รับอนญุาตให้ใช้โทรศพัท์มือถือ ในการให้เช่า
โทรศพัท์เพื่อโทรออก รวมถึง “ขนมถงุแพงมาก” 94 “จุ้ย” บอกกบัแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลวา่บางครัง้ครู
ฝึกขอ "ยืม" เงินจากทหารเกณฑ์และไมคื่นเงิน95 ทหารเกณฑ์ไมไ่ด้รับอนญุาตให้พกเงินสด ดงันัน้คา่ใช้จ่าย
เหลา่นีจ้ึงถกูหกัจากเงินเดือน ท าให้ทหารเกณฑ์ได้เงินเดือนลดลงมาก 

 การปฏิบติัพิเศษผา่นการติดสินบนและความสมัพนัธ์สว่นตวั: ทหารเกณฑ์หลายคนบอกกบัแอมเนสตี ้
อินเตอร์เนชัน่แนลวา่เมื่อพวกเขาส าเร็จการฝึกขัน้พืน้ฐานแล้ว พวกเขากลบัไปอยู่บ้านระหวา่งการรับราชการ
ทหารสว่นท่ีเหลือ โดยให้เงินเดือนของตนเองแกก่องร้อยเป็นการแลกเปล่ียน นอกจากนี ้ทหารเกณฑ์บางคน
กลา่ววา่พวกเขาใช้ความสมัพนัธ์สว่นตวัของครอบครัวกบันายทหารระดบัสงูเพื่อย้ายตนเองไปยงัหน่วยงาน
ท่ีดีขึน้ เพื่อได้รับการปฏิบติัท่ีดีขึน้ หรือเพื่อยติุการละเมิดสิทธิ 

การทจุริตท่ีกลา่วมาข้างต้นและการทจุริตรูปแบบอื่นๆ อีกมากมายท าให้เกิดข้อกงัวลด้านสิทธิมนษุยชนท่ี
ชดัเจน เป็นการละเมิดสิทธิของทหารเกณฑ์ท่ีจะได้รับคา่จ้างท่ียติุธรรม และปราศจากการบงัคบัใช้แรงงาน พร้อมทัง้มี
สว่นท าให้เกิดทหารเกณฑ์รู้สกึอบัอายและถกูเพิกเฉยในฐานะมนษุย์ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                
93 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, กนัยายน 2562. 
94 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 
95 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, กนัยายน 2562. 
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ทหารเกณฑ์ที่มีความหลากหลายทางเพศเป็น
เป้าหมายในการโดนละเมิดสิทธิ 

ทหารเกณฑ์ท่ีระบวุ่าตนมีความหลากหลายทางเพศหรือท่ีถกูเข้าใจว่ามีความหลากหลายทางเพศ 
(ทหารเกณฑ์ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ) มกัเป็นเปา้หมายการละเมิดสทิธิ รวมถึงในรูปแบบของการละเมิด
ทางวาจา โดนลบูไล้ร่างกายทัง้ท่ีไม่ต้องการ การบงัคบัให้นวด และการบงัคบัให้เลน่ตลก การละเมิดสทิธิท่ีทหาร
เกณฑ์เหลา่นีต้้องเผชิญสว่นใหญ่มีลกัษณะทางเพศท่ีร้ายแรง ตามหลกัฐานจากเหตกุารณ์การข่มขืนและการ
คกุคามทางเพศอ่ืนๆ (ดงัท่ีกลา่วไปเบือ้งต้น) 

ทหารเกณฑ์ท่ีก าลงัรับราชการและอดีตทหารเกณฑ์ส่ีคนท่ีแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลสมัภาษณ์ระบุ
ว่าตนเองเป็นบคุคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ อย่างไรก็ตาม ทหารเกณฑ์คนหนึง่ระบกุบัแอมเนสตี ้อินเตอร์
เนชัน่แนลว่าขณะท่ีรับราชการเขาปิดบงัวิถีทางเพศของตวัเอง หนึง่ในทหารเกณฑ์ท่ีรับราชการก่อนเดือน
พฤศจิกายน 2559 ระบวุ่าเป็นบคุคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศเช่นกนั ทหารเกณฑ์อ่ืนท่ีให้สมัภาษณ์กบัแอม
เนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลยงัให้ข้อมลูละเอียดเก่ียวกบัการปฏิบตัิต่อทหารเกณฑ์ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
รวมถึงนกัวิชาการท่ีศกึษาประเด็นดงักลา่ว 

ทศันคติของกองทพัต่อทหารเกณฑ์ท่ีมีความหลากหลายทางเพศมกัมีลกัษณะเลือกปฏิบตัิอย่างลกึซึง้
และสะท้อนให้เห็นถึงการเหมารวมท่ีไม่เป็นเหตเุป็นผล ยกตวัอย่างเช่น ทหารเกณฑ์ท่ีมีความหลากหลายทาง
เพศมกัได้รับการยกเว้นไม่ต้องฝึกร่างกายเน่ืองจากพวกเขาถกูมองว่ามีความอดทนน้อยกว่าทหารเกณฑ์อ่ืน 
อย่างไรก็ตาม ทศันคติเหลา่นีม้กัมีผลในรูปแบบท่ีมุ่งร้ายและรุนแรงกว่า 
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การปฏิบัตต่ิอทหารเกณฑ์ที่มีความหลากหลายทางเพศ 
ธีรวฒัน์ สินธุรส ผู้ศกึษาการปฏิบติัต่อทหารเกณฑ์ท่ีมีความหลากหลายทางเพศในกองทพัไทยใน

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท ยืนยนัตรงกบัข้อสรุปของแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลในประเดน็ดงักลา่ว96 เราได้เรียบเรียง
สว่นหนึ่งของข้อค้นพบท่ีน่าสนใจของเขา 

 ทหารเกณฑ์ท่ีมีความหลากหลายทางเพศสามจาก 15 คนท่ีเขาสมัภาษณ์ระบวุา่เคยถกูขม่ขืนโดย
ผู้บงัคบับญัชา 

 ผู้บงัคบับญัชามกัละเมิดสิทธิทหารเกณฑ์ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ทัง้ทางวาจาและทางร่างกาย ใน
บริเวณห้องน า้และห้องอาบน า้ 

 การบงัคบัให้นวดในช่วงกลางคนืมกัพฒันาไปสูก่ารบงัคบัให้มีเพศสมัพนัธ์ด้วย หรือการขม่ขืน 

 มีการด าเนินการปอ้งกนั สืบสวน หรือลงโทษโดยกองทพัน้อยมากหรือไมม่ีเลย เพื่อหยดุยัง้การเลือกปฏิบติั
และการละเมิดทางเพศตอ่ทหารเกณฑ์ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 

นอกจากนี ้ธีรวฒัน์บอกแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลวา่การละเมิดสิทธิเหลา่นีม้กัก่อให้เกิดภาวะซมึเศร้า หรือความคิด
จะฆ่าตวัตายในหมทูหารเกณฑ์ แม้หลงัจากออกจากราชการแล้ว 

การละเมิดทางวาจา 
ทหารเกณฑ์ท่ีให้สมัภาษณ์กบัแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลจ านวนสบิคน ท่ีเข้ารับการฝึกขัน้พืน้ฐานท่ี

ค่ายทหารในหกจงัหวดั รวมทัง้หมดสี่ผลดั ระบวุ่าผู้บงัคบับญัชาละเมิดทางวาจากบัทหารเกณฑ์ท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ นอกจากนี ้ทหารเกณฑ์สองคนท่ีรับราชการก่อนช่วงเวลาท่ีศกึษาในรายงานนีร้ะบกุาร
ละเมิดทางวาจาเช่นเดียวกนั การละเมิดสทิธิดงักลา่วมกัรวมถึงการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม เช่นการเรียกทหาร
เกณฑ์ว่า “ลูกสาว” หรือการพดูเหน็บแนมท่ีมีเนือ้หาทางเพศ97 การละเมิดดงักลา่วนีแ้พร่หลายอย่างชดัเจน แต่
บ่อยครัง้ท่ีการละเมดิทางวาจากบัทหารเกณฑ์ท่ีมีความหลากหลายทางเพศเป็นสว่นหนึง่ในบริบทการละเมิด
สทิธิท่ีใหญ่กว่า การละเมิดทางวาจาจงึถกูอธิบายในบริบทนัน้ๆ 

การบังคับให้ทหารเกณฑ์ที่มีความหลากหลายทางเพศเต้นและสร้าง
ความสนุกสนานแก่ทหารอื่น 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                
96 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, กนัยายน 2562; ธีรวฒัน์ สนิธุรส, Situation of Tut and Gay Conscripts in the Thai Military. วิทยานิพนัธ์อยู่บนพืน้ฐาน
การสมัภาษณ์ทหารเกณฑ์ที่มีความหลากหลายทางเพศ 15 คน. 
97 ยกตวัอย่างเช่นกรณีของ “แดง” และ “สาโรช,” บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, กนัยายนและตลุาคม 2562, ตามล าดบั. 
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ทหารเกณฑ์ท่ีให้สมัภาษณ์กบัแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลทัง้หมดเก้าคนระบวุ่าผู้บงัคบับญัชาสัง่ให้
ทหารเกณฑ์ท่ีมีความหลากหลายทางเพศเต้น ร้องเพลง หรือเลน่ตลกต่อหน้าพวกเขาและ/หรือต่อหน้าทหาร
เกณฑ์คนอ่ืน การมีอยู่ซึง่การละเมดินีไ้ด้รับการยืนยนัโดน “สนิ” ผู้ รับราชการเป็นครูฝึกในช่วงเวลาท่ีรายงานฉบบั
นีศ้กึษา 

จากประสบการณ์ของ “แดง” 

“ช่วงพกัหลงัฝึกเสร็จ ครูฝึกก็จะเรียกพวกเราทีเ่ป็น ‘ตุ๊ด’ สีค่นใหไ้ปเตน้แลว้ก็เล่นตลกใหท้หารคนอืน่ดู98 
เป็นแบบนีม้ากกว่าสิบครั้ง โดยเฉพาะช่วงทีเ่ป็นวนัหยดุ เขาขู่ว่าถา้ไม่ยอมท าจะไม่ใหอ้าบน ้าหรือกิน
ขา้ว 

“เขาชอบพูดจาไม่ดีใส่ ชอบพูดว่า “ถา้เตน้สวยเดี๋ยวคืนนีจ้ะใหน้อนกบัคนนัน้คนนี้” บางทีเขาก็ใหท้หาร
พูดใส่เราว่า “เตน้สวยจงัเลย คืนนีม้าเป็นเมียพีน่ะ” ผมรู้สึกแย่นะ รู้สึกว่าเราเขา้กองทพัมาเพราะเป็น
หนา้ทีเ่ราไง แต่เตน้มนัไม่ใช่หนา้ที ่ผมโกรธมากแลว้ก็ตัง้ค าถามตลอดว่าท าไมเราตอ้งโดนบังคบัใหท้ า
อะไรแบบนี”้99 

“ฟง” อธิบายท่าเต้น “เมียง”ู ท่ีเขาและทหารเกณฑ์ท่ีมีความหลากหลายทางเพศอีกคนหนึง่ถกูบงัคบัให้
ท าว่า “เราโดนเรียกไปเป็นเสาแลว้เพือ่นก็ตอ้งเตน้ยัว่รอบตวั”100 

“โอ๊ค” ผู้ ไม่ใช่ทหารท่ีมีความหลากหลายทางเพศระบกุบัแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลว่าเขาตกใจกบั
การกระท าดงักลา่วมาก “บางทีตอนเย็น คนทีเ่ป็นเกย์หรือตุ๊ดก็โดนเรียกออกไปเตน้หรือใหแ้สดงต่อหนา้ทกุคน” 
เขาอธิบายเพ่ิมเติมว่า “ผมรู้สึกว่ามนัผิดมากเลยอะ เพราะเขาโดนแกลง้อยู่”101 

“อิทธ์ิ” หนึง่ในทหารเกณฑ์ท่ีไม่ใชผู่้ มีความหลากหลายทางเพศบอกกบัแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลวา่ 
“ทหารทีเ่ป็นเกย์... ชอบถูกสัง่ใหข้ึ้นไปบนชัน้แลว้แกผ้า้เตน้ เป็นแบบนีป้ระมาณสีห่า้รอบ”102 

การบังคับให้ทหารเกณฑ์ที่มีความหลากหลายทางเพศนวด
ผู้บังคับบัญชา 

ทหารเกณฑ์จ านวนห้าคนท่ีให้สมัภาษณ์กบัแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลเลา่ว่าผู้บงัคบับญัชาสัง่ให้
ทหารเกณฑ์ท่ีมีความหลากหลายทางเพศนวดพวกเขา เช่นเดียวกนั ทหารเกณฑ์สองคนท่ีรับราชการก่อน

                                                                                                                                                                                                                                                                
98 เราคงค าพดูของแดงที่ใช้ค าว่า ‘ตุ๊ด’ 
99 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, กนัยายน 2562. 
100 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, กนัยายน 2562. 
101 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 
102 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, กนัยายน 2562. 
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ช่วงเวลาศกึษาของรายงานฉบบันีร้ะบเุช่นเดียวกนั การมีอยู่ซึง่การละเมิดนีไ้ด้รับการยืนยนัโดย “สนิ” ผู้ รับ
ราชการเป็นครูฝึกในช่วงเวลาท่ีรายงานฉบบันีศ้กึษา 

“เบญ” ซึง่ระบวุ่าตนเป็นผู้ มีความหลากหลายทางเพศระบกุบัแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลว่า 

“ครูฝึกเขาสัง่ใหผ้มนวดให ้บางทีช่วงทีเ่ราว่างๆ หรือตอนฝึกแลว้ครูฝึกเขาไม่อยากสอน เราก็จะมีเวลา
นัง่คยุกนัประมาณชัว่โมงหน่ึง ครูฝึกเขาก็พูดกบัทหารไปเร่ือยๆ แลว้ก็เรียกใหผ้มไปนวด”103  

ยงัมีการสัง่ให้นวดในช่วงกลางคืน “แดง” เลา่ประสบการณ์ของเขา 

“หลงัฝึกเสร็จ พวกผูช้ายก็จะไปนอน ครูฝึกจะเรียกพวกเรา (ทหารเกณฑ์ทีมี่ความหลากหลายทาง
เพศ) ใหไ้ปนวดใหต้อนกลางคืน บางทีจ่าก็เป็นคนเรียก ผมโดนเรียกสีห่า้ครั้ง ถา้จ่าชอบผมเขาก็จะ
เรียกผม ผมก็พยายามบอกปัดตลอด เขาจะพยายามลูบตรงหนา้อกหรือไหล่ผม แบบลูบไล ้แลว้พูดว่า 
“ไปท ายงัไงมามีนมเหมือนผูห้ญิงเลย ไปเสริมมารึเปล่าเนีย่” บางทีก็ “ผิวน่ิมเหมือนผูห้ญิงเลย น่าจบั” 
ผมก็พยายามปัดๆ เขาไปแต่ผมก็จะโดนซ่อม บางทีก็โดนพุ่งหลงั 50 ที ผมเลยรู้ว่าหนา้ทีข่องเราคือ
หา้มพูดว่าไม่ เขาสัง่อะไรมาเราตอ้งท าตามหมด”104 

ทหารเกณฑ์บางคน รวมถึงท่ีมีความหลากหลายทางเพศ บอกกบัแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลว่าการ
นวดไม่ได้มีลกัษณะทางเพศเสมอไป อย่างไรก็ตาม ค าอธิบายท่ีครูฝึก “สนิ” ให้เหตผุลแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่
แนลถึงการปฏิบตัิของผู้บงัคบับญัชาต่อทหารเกณฑ์ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ และธรรมชาติของการนวด “ที่
ไม่มีนยัยะทางเพศ” มีนยัยะส าคญัอย่างยิ่ง 

มีทหารตุ๊ดน่ีดีครับ เพราะจะมีอะไรสนกุให้ด ูแล้วทหารพวกนีช้่วยเร่ืองงานเอกสารได้เยอะเลย คือถ้า
พวกนีบ้อกเราว่าเป็นก็จะดีกว่า เพราะเราจะได้เข้าใจว่าเขาคิดยงัไง ครับ บางทีจะเรียกให้มานวดให้ แต่ไม่ใช่
แบบทางเพศนะ พวกผม ทัง้จ่าทัง้ครูฝึกเลย จะให้พวกท่ีนิ่มๆ อ่อนโยนแล้วหวานๆ หน่อยมานวดให้105

 

การสัมผัสที่มีนัยยะทางเพศ 
ทหารเกณฑ์ทัง้หมดส่ีคนท่ีให้สมัภาษณ์กบัแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลระบวุ่าเคยโดนผู้บงัคบับญัชา

สมัผสัในลกัษณะทางเพศหรือเคยพบเห็นการสมัผสัดงักลา่ว (เหตกุารณ์เหลา่นีน้อกเหนือไปจากกรณีการข่มขืน
และการพยายามข่มขืนท่ีได้กลา่วไปข้างต้น) ทหารเกณฑ์ท่ีมีความหลากหลายทางเพศซึง่เข้ารับการฝึกก่อนช่วง
การศกึษาของรายงานฉบบันีเ้ลา่ว่าเขาเคยถกูสมัผสัเช่นเดียวกนั 

“ฟง” บอกแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลถึงการละเมิดสทิธิท่ีเขาต้องเผชิญ 

                                                                                                                                                                                                                                                                
103 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, กนัยายน 2562. 
104 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, กนัยายน 2562. 
105 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 
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“เวลาเราเขา้หอ้งน ้า ครูฝึกเขาชอบเอา[อวยัวะเพศ]ใหเ้ราดู เป็นแบบนีด้ว้ยตอนอาบน ้า เขาจะเอา
[อวยัวะเพศ]ใหดู้แลว้บอกว่า “อยากไดล่้ะสิ” แลว้เขาก็จะเล่นหวันมแลว้ก็จบักน้เรา เราก็ไดแ้ต่หวัเราะ 
คือพูดอะไรไม่ออก ท าอะไรไม่ไดเ้ลย ตอ้งยอมรับเร่ืองแบบนี”้106 

“อัน๋” อธิบายว่าครูฝึกพยายามบงัคบัให้ทหารเกณฑ์ท่ีมีความหลากหลายทางเพศสมัผสักนัและกนัใน
ลกัษณะทางเพศ 

“บางทีรุ่นพีเ่ขาจะใหค้นทีเ่ป็นเกย์ลวนลามคนอืน่ “อะนีค่นนีข้องมึง ท าอะไรกบัมนัก็ได้” เหมือนเป็น
สิทธิพิเศษ “เอาไอน้ัน้สิ” ทหาร[ทีมี่ความหลากหลายทางเพศ]คนนัน้ก็จะท าอะไรสกัอย่างทีม่นั
ลวนลามคนทีรุ่่นพีชี่้”107 

ภายใต้กฎหมายสทิธิมนษุยชนระหว่างประเทศซึง่ประเทศไทยมีพนัธกรณีในการเคารพและน าไป
ปฏิบตัิ การละเมิดในรูปแบบเหลา่นีไ้ม่ได้รับอนญุาตหรือให้เหตผุลรับรอง ไม่ว่าในสถานการณ์ใด พวกเขาถกู
เลือกปฏิบตัิอย่างร้ายแรงและถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ อย่างน้อยท่ีสดุ เมื่อรวมกนัแล้วถือเป็น
การทรมาน ท่ีส าคญัคือในกรณีท่ีทหารเกณฑ์ถกูพยายามข่มขืน พยายามท าเหมือนว่าข่มขืน หรือถกูข่มขืนจริง
ดงัท่ีได้กลา่วไปข้างต้น พวกเขาเผชิญกบัการละเมดิเหลา่นีเ้น่ืองมาจากเป็นผู้ มีความหลากหลายทางเพศ 

                                                                                                                                                                                                                                                                
106 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล,กนัยายน 2562. 
107 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 
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4. สองบทสัมภาษณ์
ละเอียด 

สองค าให้การต่อไปนีใ้ห้รายละเอียดการปฏิบตัิต่อทหารเกณฑ์ใหม่ในกองทพัไทย พวกเขาแสดงให้เห็น
ว่าครูฝึกและจ่าได้ใช้อ านาจท่ีมีเหนือทหารเกณฑ์ใหม่อย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่เพ่ือท าการละเมิดในรูปแบบท่ี
กลา่วมาในบทก่อนหน้า แต่ยงัใช้เพ่ือการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอ่ืนๆ เช่นกนั108 

 กรณีของ “วัฒน์”  

“เขาไมไ่ด้บอกอะไรเร่ืองร้องเรียนเลยครับ 
“เวลาซอ่มสว่นใหญ่จะเป็นโดนสัง่ให้ลกุนัง่ วิดพืน้ ท่ากบ ปลาไหล ปักหวั ท่าจิงโจ้109 หรือท่าก าปัน้เหลก็ ท่า

เป็ดด้วย คือให้ย่อตวัแล้วเอาแขนยืดไปด้านหลงั ท่าเป็ดน่ีจะโดนนานสดุครับ บางทีเป็นชัว่โมง ไมโ่ดดให้กลิง้หรือโดด
ตบ ซอ่มทีหนึ่งก็ประมาณสิบนาที แตบ่างทีเขาก็สัง่ซอ่มเป็นร้อยๆ ครัง้ กจ็ะนานกวา่นัน้มาก 

“คนท่ีท าไมไ่หวแล้วกจ็ะโดนตะคอกใสว่า่ “พวก[แก]ออ่นมาก ไมไ่ด้เร่ือง” บางคนก็เจ็บตวัจากท่าออกก าลงั
กายหนกัๆ แขนหกัก็มี แตไ่มม่ีคนเป็นลม ถ้าโดนจบัได้วา่แกล้งเป็นลมจะโดนขม่วา่ให้ซอ่มหนกักวา่เดิม 

“บางทีเขาก็ตบหน้าตบหวัเรา บางทีใช้หมวกกนัน็อกด้วย บางทีถ้ามีคนเลน่มขุ แล้วเขาคิดวา่เราล้อเลียนเขา 
เขาก็จะใช้หมวกกนัน็อกฟาด 

 “ท่ียากสดุเลยคือก าปัน้เหลก็ พวกเราก็จะโดนซอ่มก าปัน้เหลก็สี่ถงึห้านาที บนพืน้คอนกรีตเลย จะโดนให้
ซอ่มแบบนีอ้ย่างเช่นตอนท่ียืนไมเ่ป็นระเบียบ ช่วงท้ายๆ ของท่ีฝึกเขาก็สัง่ซอ่มแบบนีม้ากขึน้ มนัแย่ลงเร่ือยๆ ครัง้หนึ่ง
ผมก็ท าก าปัน้เหลก็อยู่แล้วผมท าไมไ่หวแล้ว ผมก็บอกครูฝึกวา่ไมไ่หว แล้วเขาก็เตะหน้าผมเลย เตะโดนแวน่ผมด้วย 

“ท่ีโดนซอ่มอย่างอื่นก็มีโดนให้ถอดเสือ้ผ้าตอนพกั นัง่เป็นกลุม่เลก็ๆ ครับ กลุม่ผมมีประมาณสิบคน ไมไ่ด้ให้
ถอดตอ่หน้าทกุคนนะ มีจ่ากบัครูฝึกอยู่ประมาณสองสามคน ผมจ าไมไ่ด้ว่าท าอะไร “ผิด” เลยโดนซอ่ม แตจ่ าได้วา่โดน
สัง่ซอ่มท่าออกก าลงักายทัง้ท่ีโป๊ๆ แบบนัน้แหละ 

“ท่ีโรงเลีย้ง ถ้าเราเสียงดงัเกินไป บางทีเขาก็สัง่ให้หยดุกินทนัที บางคนกย็งัไมไ่ด้กินเลยจะหิวมาก หรือเขากจ็ะ
ให้เรากินเหมือนหมาบนโต๊ะเลย 

                                                                                                                                                                                                                                                                
108 มีการตดัตอนบทสมัภาษณ์ทัง้สองให้สัน้ลง โดยที่ตดัจดุไข่ปลาออกเพือ่อา่นได้สะดวก 
109 “วีระ” (บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562) ผู้ เข้ารับการฝึกขัน้พืน้ฐานก่อนตลุาคม 2559 อธิบายการลงโทษด้วยท่าออกก าลงักายนีว้่า “เอามือไว้
บนพืน้ หมอบลง แล้วยืนขึน้ แล้วนอนหงายหน้า แล้วยืนขึน้” 
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“ผมเป็นเกย์ครับ แตผ่มต้องท าตวัวา่แมนเพราะผมกลวัจะโดนแกล้ง เขาไมไ่ด้ท าไรผมครับ แต่คนท่ีเขารู้วา่
เป็นเกย์เขาก็จะแกล้งตลอด เขาโดนเหยียดเพศกนัเยอะ บางทีโดนเรียกช่ือแบบแกล้งๆ เข้ามาจบัตวับ้าง บางทีเขาก็
เรียกให้ไปนวดเขา พวกรุ่นพี่กบัจ่าครับ ผมไมรู้่วา่ตอนท่ีเรียกให้ไปนวดน่ีเขาโดนอะไรกนัมัง่ ผมเห็นแคว่า่ตอนกลางคืน
เขาจะถกูเรียกไป ย่ิงนานไปกย่ิ็งโดนเรียกบอ่ยขึน้ ตอนท้ายคือทกุคืนได้เลย มีคนหนึง่โดนเรียกตลอด เขาบอกวา่เขา
แมนนะแตเ่ขาลกัษณะน่าเอน็ดนู่ะ เขาก็ได้อะไรพิเศษกวา่คนอื่นหน่อย เชน่ถ้าเขาจะได้นวด[ผู้บงัคบับญัชา]ตอนท่ีคน
อื่นก าลงัตดัหญ้าหรือซกัผ้า 

“จ่ากบัครูฝึกเขาชอบบงัคบัให้เราช่วยตวัเอง ก่อนจะเข้าห้องอาบน า้เขาก็จะสัง่ให้ช่วยตวัเองกอ่น ตอนเขาสัง่
เขาพดูแบบเลน่ๆ แหละ ‘ช่วยตวัเองแล้วเอาน า้มาให้ดหูน่อยส’ิ แตม่นัชดัเจนเลยไงวา่เป็นค าสัง่ เราต้องท าใสม่ือแล้ว
เอาน า้[อสจิุ]โชว์ให้เขาดถูึงจะเข้าห้องอาบน า้ได้ 

“บางทีเราก็โดนสัง่ให้หมอบในห้องอาบน า้ ท่ีไมพ่อหรอกครับ ทกุคนก็หมอบทบัๆ กนัไปน่ีแหละ คือทกุอย่าง
มนัอดึอดัมาก แตเ่ราก็ต้องท าเพราะมนัเป็นค าสัง่ไง 

“บางคนโดนซอ่มให้โดดลงไปในบอ่น า้ท่ีสกปรกมาก แบบเหมน็มาก เคยเป็นบอ่ปลามาก่อน ผมจ าไมไ่ด้วา่
ท าไมโดน เขาก็โดนสัง่ให้โดดลงไปแล้วขึน้มา ประมาณสองสามคนท่ีโดน เลือกแบบมัว่ๆ เลย ตอนแรกเขาก็สัง่ให้ถอด
ถงุเท้ากบับทูออก แล้วก็สัง่ให้โดนลงไปในบอ่เลย โดนประมาณสองสามครัง้ หลงัจากลงไปบอ่ก็คือไมใ่ห้อาบน า้ทนัที 
ต้องรอนิดหนึ่งก่อน 

“[ทหาร]ท่ีเป็นเกย์ชอบโดนสัง่ให้แสดงให้ทหารคนอื่นด ู
ท่ีผมรับไมไ่ด้เลยคือทกุคนโดนสัง่ให้[ด่ืม]โค้กขวดใหญ่ ขวด 1.5 ลิตรอะครับ โดนให้ด่ืมทกุคนก่อนนอน แล้ว

เขาไมย่อมให้แปรงฟันหลงัจากนัน้ด้วย [ตอนออกมา]ผมต้องไปหาหมอฟันเลย เพราะฟันผเุยอะมาก เขาไมรู้่เร่ือง
สขุภาพเลยอะ เขาบอกวา่[ด่ืม]แล้วจะได้มีแรง 

ถ้ามีทหารคนไหนมองครูฝึกแบบแปลกๆ เขาจะเรียกออกไปยืนหน้าแถวเลย แล้วก็เตะแบบไมย่ัง้ แตจ่ะไมเ่ตะ
ให้เห็นเป็นแผลครับ 

มีคนหนึ่งท่ีเขาท าท่าวา่โดนเตะเจ็บมาก เขาล้มลงพืน้เลยโดนพาตวัไปโรงพยาบาล แตไ่มม่ีแผลให้เห็นนะ 
หลงัจากนัน้เขาโดนซอ่มตลอด 

บางคนก็จะแจ้งนายร้อยเร่ืองโดนซ้อมนะครับ แตเ่หมือนเขาคิดวา่มนัเป็นเร่ืองปกติไง เขาบอกผมแบบนัน้110 

 

 กรณีของ “รักษ์” 

“ตอนท่ีมาถึงค่ายใหม่ๆ เขาไม่ได้บอกอะไรเป็นทางการนะ เขาบอกแค่ว่า “ถ้าไม่ได้บอกอะไร ก็เอา
ไปพดูต่อไม่ได้” เขาตัง้ใจจะล้างสมองเรา หลายคนเขาไมพ่ร้อมหรอก ไม่รู้ว่าจะเจออะไร ไม่รู้อะไรเก่ียวกบั
สทิธิของเขาเลย เขาเลยยอมทน ท่ีผมเห็นคือคนท่ีเขาจบปริญญา[จากมหาวิทยาลยั]ชอบโดนถามว่า “มี
ปัญหาอะไรไหม” 

“ทกุอย่างคือการซ่อมครับ มี[ซ่อม]สองแบบ แบบแรกคือท าให้เราเหน่ือย อีกแบบคือท าให้เจ็บ แบบ
แรกจะเป็นพวกท่าออกก าลงักาย แบบสองคือซ้อมเลย ท่าให้ซ่อมจะมีลกุนัง่ ปักหวั ท่ากบ หรือท่า “ก าปัน้

                                                                                                                                                                                                                                                                
110 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562.  
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เหลก็” คือท่าท่ีอยู่ในท่าวิดพืน้ แขนจะตัง้ฉากแล้วข้อมือเปลา่ๆ ลงพืน้ ท่านีต้้องท าทกุท่ีเลย บนพืน้คอนกรีต
ด้วย มีครัง้หนึง่โดนสัง่ซ่อมท่านีบ้นพืน้ร้อนๆ  พวกเราเป็นแผลถลอก แผลไหม้ เลือดออกกนัหมด 

“บางทีก็โดนสัง่ให้ท ารถไฟตอนท่ีโป๊อยู่ โดนเฉพาะช่วงกลางคืนจะโดน 

“ถ้าเราดือ้ก็จะโดนสัง่ให้ท าแบบนี ้แต่ถ้ามีคนตีกนัหรือมีขโมยจะโดนซ่อมหนกักว่านีอี้ก 

“ถ้าไปจ้องเขา หรือเขาหมัน่ไส้อะไรเราขึน้มา เขาจะหาว่าเราหาเร่ือง เราจะถกูแบ่งเป็นส่ีกลุม่ เขาจะ
เรียกคนหนึง่ หรือบางทีก็เรียกทกุคนในกลุม่ให้ถอดเสือ้ผ้าออกหมด ถ้าปิดไฟปุ๊ บตรงนีจ้ะมืดมากแล้วเขาจะใช้
เป็นท่ีไว้ซ้อมคน บางทีเขาก็ให้เราซ่อมท่าออกก าลงักายทัง้ท่ีโป๊ๆ แบบนัน้แหละ เขาก็จะกระทืบเรามัง่ ต่อยเรา
มัง่ กฎข้อแรกของเขาเลยคือ ไม่ให้โดนหน้าหรือแขนขา ได้แค่เฉพาะช่วงตวั เขาไม่อยากให้มีใครเห็นรอย... 
สว่นตวัผมเคยโดนซ้อมแบบนีต้อนท่ีโป๊อยู่ บ่อยอยู่ครับ ครูฝึกเขาจะขออนญุาตจ่าก่อนจะซ่อมพวกเรา ผมเคย
โดนซ้อมแบบนีค้รับ ตอนโป๊ๆ น่ีแหละ โดนบ่อยครับ หน้าผมมนัดเูหมือนหาเร่ืองหน่อยๆ ผมเลยโดนซ้อมบ่อย 
ผมโดนซ่อมแบบนีส้องครัง้ต่อวนัได้ 

“เป็นทหาร[เกณฑ์]จะถกูสอนให้ตอบผู้บงัคบับญัชาได้แค่สองอย่าง คือได้ครับ กบัไม่ได้ครับ บางคน 
โดยเฉพาะพวกท่ีวิชาการหน่อยๆ [จบการศกึษาระดบัมหาวิทยาลยั] จะตอบมากกว่านัน้ แล้ว[ผู้บงัคบับญัชา]
ก็จะตอบว่า “อยากได้เหตผุลเหรอ” แล้วเขาก็จะตบหน้าหรือให้ออกก าลงักายมากกวา่เดมิ สว่นใหญ่จะโดน
เป็นคนๆ ไปแต่บางทีก็โดนเป็นกลุม่ 

“มีวนัหนึง่ ประมาณ 13 คนโดนเรียกตวัไปเพราะตะกร้าผ้าเราไมเ่รียบร้อย เขาบอกว่าห้าหกคน
[จากท่ีโดนเรียก]ผมด้วย ตัง้ใจหาเร่ือง ตอนกลางคนหลงัจากอาบน า้เสร็จ เขาเลยให้เราไปห้องท่ีใช้เรียนเร่ือง
การเป็นทหารท่ีดี คืนนัน้เขาบอกทหารทัง้กองว่าห้องน า้ใช้ไม่ได้ แล้วเขาเตรียมถงัไว้ให้ท่ีตกึโรงนอน ถ้าใคร
อยาก[ปัสสาวะ]ให้[ปัสสาวะ]ลงในถงัได้เลย พอตอนท่ีเขาเรียกเราไปซ่อมเขาก็ปิดไฟ แล้วก็เอาถงันีอ้อกมา
วางไว้หน้าเรา ทกุคนโป๊อยู่นะครับ แล้วเขาก็สัง่ให้เราด่ืม[น า้ปัสสาวะ]จนเราอ้วกออกมา ถ้าเราไม่อ้วกเขาคง
ไม่สัง่ให้เราหยดุ ตอนนัน้เป็นจ่าคนหนึง่กบัรุ่นพ่ีอีกคนหนึง่ ตอนนัน้เขาหวัเราะครับ หลงัจากนัน้ผมยังได้กลิน่
[ปัสสาวะ]ไปนานเลย ทกุครัง้ท่ีเข้าห้องน า้ผมอยากอ้วกทกุรอบพอได้กลิน่ 

“เขาสัง่ให้เราเอามือไขว้ไว้ข้างหลงัด้วย แล้วให้ขยบัตวัไปข้างหน้า ให้ใช้แต่ตวั เหมือนถ้าเราโดนจบั
แล้วจะหนี เราได้คลานแบบนี[้บนพืน้] เขาไม่สนหรอกว่าเป็นพืน้หญ้าหรือคอนกรีต 

“เขาสัง่ให้เรากอดกนัตอนท่ีโป๊อยู ่

“[ผู้บงัคบับญัชา]เตะเราด้วยครับ คืนนัน้คือโดนทกุอย่างท่ีจะคิดได้ 
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“นายร้อยเขารู้ครับว่าเกิดอะไรขึน้ จ่าต้องบอกเขาว่าจะมีคนโดนซ่อม แต่เขาก็ไม่ได้ท าอะไร ผมไม่รู้
ว่าเขาบอกนายร้อยไหมว่าจะซ่อมเรายงัไง เขาไม่ได้อธิบายหรอกวา่ท าไมเราโดนซ่อมแบบนัน้ 

“ในห้องอาบน า้ ก่อนจะอาบเขาจะสัง่ให้หมอบต่อหลงักนั ให้เอาจมกูอยู่ระหว่างก้นของคนด้านหน้า 
ทกุคนโป๊ครับ แล้วครูฝึกเขาจะให้เราหายใจเข้าทางจมกูตามท่ีเขาสัง่ แล้วก็สัง่ให้ท าอีกหลายรอบ มนัเป็นเร่ือง
ข าๆ ส าหรับเขาครับ พอเลย[สปัดาห์]ท่ีสอง เขาสัง่ให้ท าแบบนีบ้่อยมาก เฉพาะช่วงก่อนจะอาบน า้ บางทีเขา
ก็ให้ท าท่า “รถไฟ” คือให้เอามือจบัอวยัวะเพศของคนอ่ืนแล้วเดินรอบๆ อ่างน า้ เขาให้เอามือลอดใต้เขาของ
อีกคน บางทีผมก็ท าท่าเป็นว่าจบัอยู่ถ้าหลบได้ เกิดขึน้ประมาณสามส่ีครัง้ต่อ[สปัดาห์]ได้ มนัมาเป็นชว่งๆ 
เหมือนเป็นการซ่อม[แย่ๆ]รายวนัอะ่ ตอนใกล้ๆ ฝึกเสร็จโดนทกุวนัครับ 

“ถ้ามีทหารตีกนัแล้วโดนจบัได้ เขาจะให้จบูปากกนั แบบเอาลิน้ออกมาถูๆ  กนั บางทีถ้ามีคนตีกนั 
เขาจะได้นอนกลิง้ในห้องอาบน า้ด้วยกนั แบบโป๊น่ีแหละ 

“ตอนกลางคืนถ้าต้องฝึก สว่นใหญ่คนก็จะอยู่ในโรงนอนนัน่แหละ มีเราส่ีคนท่ีเขาสัง่ให้เฝา้ยามโรง
นอนสองห้อง มีคร่ึงหนึง่ผมเฝา้อยู่กบัอีกคนหนึง่ แล้วรุ่นพ่ีมาถามว่า “ชอบเลขคู่หรือเลขค่ี” แล้วผมตอบไม่
ถกูใจเขา เขาเลยสัง่ให้ผมเข้าไปในห้องท่ีว่างๆ แถวนัน้ แล้วเขาก็ถามว่า “ชอบหนงัโป๊ญ่ีปุ่ นหรือฝร่ัง” แล้วเขา
ก็สัง่ให้ผมช่วยตวัเอง ครัง้นัน้เป็นครัง้แรกครับ หลงัจากนัน้ก็โดนตลอดเลย 

“เขาแจกกลอ่งถงุยางเลก็ๆ ให้ทหารทกุคน เอาไว้กนัโรคติดต่อ มีคืนหนึง่รุ่นพ่ีมาถามค าถามมผม
ตอนท่ีผมเฝา้ยามอยู่ แล้วเขาก็เอาถงุยางผมไป ผมก็งงๆ เหมือนเขาเลือกผม[เพราะ]ผมตอบไม่ถกูใจเขา แต่
แทนท่ีจะเอาผมเข้าห้องแล้วให้ช่วยตวัเอง เขาแค่เอาถงุยางไปเฉยๆ แต่หลงัจากนัน้เขาก็พาทหารคนหนึง่ท่ีทกุ
คนรู้ว่าเป็น ‘กะเทย’ เข้าห้องไป แล้วก็มีเซก็ส์กนั ผมไม่รู้ว่าคนนีเ้ขาถกูเรียกมาจากไหน 

“ทหารบางคนท่ีเป็นเกย์ ดอูอกเลยว่าอ านาจมนัไมเ่ท่ากนั ถึงครูฝึกหรือจ่าขอให้มีเซ็กส์ด้วย แต่มนั
ตอบปฏิเสธไม่ได้เลย เขาสัง่ให้ท าอะไรเราก็ต้องท า 

“บางคนท่ีเป็นเกย์เขาก็ไม่อยากโดนแบบนี ้แต่เขาก็ต้องท าเพราะเขาจะได้รับการปฏิบตัิแบบพเิศษ 
โดยเฉพาะพวกท่ีโดนขงัอยู ่ 

“บางทีเราก็โดนสัง่ให้ใช้มือกินถ้าเราเสียงดงั บางทีก็โดนสัง่ให้ใช้มือกิน บางทีก็ให้กินบนพืน้ ให้เอา
มือไขว้หลงัไว้แล้วกิน เหมือนหมาอะ บางทีก็โดนสัง่ให้ใช้มือข้างท่ีไม่ถนดักิน 

“จะมีหม้อใหญ่ๆ ท่ีเขาเอาไว้ใสข้่าวอยู่ บางทีเขาจะสัง่ให้เราเอาข้าวกบักบัข้าวทกุอย่างใสใ่นหม้อ
แล้วทกุคนก็กินจากหมอนัน้ด้วยกนั 
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“บางทีก็โดนสัง่ให้ยกโต๊ะค้างไว้ บางทีก็ให้คลานลอดใต้โต๊ะ เหมือนเป็นการฝึกทหารแบบหนึง่ ฝึก
หลบภยั 

“เราโดนสัง่ให้กินไข่ทัง้เปลือก ท่ีจริงการซ่อมแบบนีค้วรยกเลกิไปแล้วแต่ครูฝึกบางคนเขาก็ยงัท าอยู่ 

“มีค าพดูหนึง่ในทหาร “พอไฟดบัแล้วไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึน้” เหมือนกบัตอนท่ีนายร้อยหนัหลงัให้ 

“เพ่ือนผมคนหนึง่ เขาเป็นเกย์ โดนซ้อมหนกัมากจนหมดสติ แล้วรุ่นพ่ีคนหนึง่ท่ีเมาอยู่ก็เตะหน้าเขา
จนเลือดกบปาก แล้วจ่าค่อยมาบอกให้หยดุ คนนีโ้ดนบงัคบัให้มีเซก็ส์ด้วย 

“ครัง้หนึง่ผมโดนสัง่ให้โดดลงบ่อเกรอะ ต้องลงไปจนมิดหวั คนอ่ืนก็โดนเหมือนกนั วนัท่ีทัง้ 13 คน
โดนเรียกก็โดน ทกุคน[ถกูสัง่ให้โดดลงไปในบ่อเกรอะ] ทีละคน”111

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                
111 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. ขณะที่ให้สมัภาษณ์กบัแอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล บางครัง้ “รักษ์” หยดุพดู เหม่อลอย น า้ตาคลอ ไม่สามารถ
พดูต่อได้ และหยดุพกั เราเสนอให้เขาหยดุการสมัภาษณ์แต่เขาปฏิเสธ 
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5. กลไกการให้ข้อมูล 
สืบสวน และร้องเรียน 

 

“วัฒนธรรมของทหารไทยคือ เวลาเหน็อะไรแย่ๆ แล้วเราก็ปิดหปิูดตา.” 

เจ้าหน้าท่ี “ยทุธ์” กลา่วกบัแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล112 

 

อดีตทหารเกณฑ์และทหารเกณฑ์ท่ีก าลงัรับราชการอยู่เลา่ให้แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลฟังถึงกลไก
ภายในกองทพัไทยในการปอ้งกนั ยตุิ สืบสวน และลงโทษการละเมิดสทิธิของทหารเกณฑ์ใหม่ นอกจากนี ้
ผู้บงัคบับญัชาท่ีเราได้ให้สมัภาษณ์ยงัได้ให้ข้อมลูท่ีคล้ายคลงึกนั 

จากทหารเกณฑ์ทัง้หมดท่ีแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลสมัภาษณ์ ไม่มีคนไหนพดูถึงกลไกการให้ข้อมลู
โดยสมคัรใจ การสืบสวน หรือการร้องเรียน เม่ือแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลสอบถามเพิ่มเตมิเก่ียวกบักลไก
ดงักลา่ว สว่นใหญ่ระบวุ่าไม่ทราบว่าหรือไม่เคยได้รับแจ้งมีกลไกหรือไม่ 

ยกตวัอย่างเช่น “สาโรช” ท่ีเลา่ว่า  

“ไม่มีคนใหข้อ้มูลเร่ืองกลไกการร้องเรียนนะครับ ผมรู้ว่ามีนโยบายหา้มลงโทษโดยถูกเนือ้ตอ้งตวั แต่
ความจริงแลว้ไม่เป็นอย่างนัน้เลย จ่าคนหน่ึงพูดกบัเราแบบ[กวนๆ] ว่า”มีกฎหา้มไม่ใหผู้บ้งัคบับญัชา
ลงโทษทหารเกณฑ์แบบโดนตวั แต่ถา้[ผม]ไม่สนใจกฎนี ้พวก[คณุ]จะท าอะไรผมได”้113 

มี “ต่อ” เพียงคนเดียวท่ีให้ข้อมลูท่ีใกล้เคียงกบักลไกการร้องเรียนมากท่ีสดุ แต่เขาระบวุ่ากระบวนการ
ดงักลา่วไม่เป็นทางการ 

                                                                                                                                                                                                                                                                
112 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 
113 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 
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“มีนายร้อยประจ ากองผม วนัแรกเขาบอกเราว่า “เราไม่มีนโยบายซ้อมทหารหรือลงโทษโดยใหอ้อก
ก าลงักายเกินกว่าเหต ุใหม้าบอกกบัผมไดถ้า้มีอะไรผิดปกติ” ทหารเกณฑ์บางคนท าผา้เช็ดตวัหรือของ
ใชอ้ย่างอืน่หาย [นายร้อย]เขาก็จะตรวจดูให ้โดยเฉพาะวนัแรกทีเ่ขาเอาของใชใ้หเ้ราทัง้หมด 

“ครูฝึกบางคนบอกว่า “ถา้มีใครถูกใหท้ าอะไรเกินค าสัง่ ใหเ้ขียนแจ้งใส่กระดาษไดไ้ม่ตอ้งใส่ชื่อ แลว้
เอากระดาษสอดไวใ้ตป้ระตูหอ้งท างานของนายร้อย แลว้เดี๋ยวเขาจะตรวจดู” แต่ผมไม่รู้ว่ามีใครแจ้ง
อะไรไปไหม”114 

ทหารเกณฑ์คนอ่ืนได้อธิบายคล้ายคลงึกนัว่ามีกลไกการร้องเรียนการละเมิดในภาคทฤษฎี แต่เพิ่มเติม
ว่าไม่มีการปฏิบตัิจริง ยกตวัอย่างเช่น “ปิยะ” ท่ีกลา่วว่า 

“วนัแรกมีพลตรีทีเ่ป็นผูบ้งัคบับญัชาของกองร้อยทัง้หมดมาคยุกบัพวกเรา เขาบอกว่าจะไม่มีการ
ลงโทษโดยถูกเนือ้ตอ้งตวั เขามายืนยนัเลยว่าจะไม่มีแบบนี ้ผมจ าไดว่้า เขาบอกว่าใหไ้ปคยุกบัเขาได ้
แต่เพราะทกุอย่างตอ้งผ่านล าดบัสัง่การ เราตอ้งไปหานายร้อยก่อน”115 

เม่ือนกัวิจยัของแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลสอบถามว่ามีการปฏิบตัติาม “กลไก” ดงักลา่วไหม “ปิยะ” 
หวัเราะแล้วกลา่วว่า “ผมไม่รู้ว่ามีใครไปแจ้งกบัเขาไหมนะ ไม่มีใครกลา้หรอก”116 

เจ้าหน้าท่ีทหารระดบัสงูท่ีให้สมัภาษณ์กบัแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลอธิบายว่า 

“ถา้มีปัญหาระหว่างทหาร[เกณฑ์]กบัผูบ้งัคบับญัชากองร้อย แต่ก่อนจะมีช่องโหว่หรือทางตนั เพราะ
ทางเดียวทีจ่ะติดต่อคนทีต่ าแหน่งสูงข้ึนไปไดต้อ้งผ่านผูบ้งัคบับญัชากองร้อยก่อน อนันีเ้ป็นแต่ก่อน 
เดี๋ยวนีผู้บ้งัคบับญัชากองพนัมาคยุกบัทหาร[เกณฑ์]โดยตรงทกุวนั ทหาร[เกณฑ์]จะไดร้้องเรียนได้
โดยตรง ถา้ครูฝึกคนไหนรุนแรงไม่ท าตามค าสัง่ จะถูกสอบสวนโดยผูบ้งัคบับญัชาและโดนลงโทษ”117 

ทหารเกณฑ์บางคนบอกแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลว่ามีนายร้อยประจ าอยู่ตามกอง โดยเฉพาะ
ระหว่างการฝึกทางทหาร แต่ไมมี่ผู้ให้สมัภาษณ์คนไหนระบวุ่าเขาเคยร้องเรียนการละเมิดหรือทราบว่ามีทหาร
เกณฑ์เคยร้องเรียนการละเมิดกบัเจ้าหน้าท่ี แม้ว่าจะเผชิญกบัการละเมิดท่ีน่าหวาดกลวั เหตผุลหลกัในการไม่
ร้องเรียนการละเมิดเหลา่นีคื้อ ความกลวัว่าจะโดนโต้ตอบโดยกองทพั ดงัท่ี “ปิยะ” อธิบายก่อนหน้า “อัน๋” กลา่ว
ว่า “ในทางทฤษฎีก็ร้องเรียนไดค้รบั แต่ในความเป็นจริงไม่ไดห้รอก เพราะทกุคนกลวักนัมาก”118 

                                                                                                                                                                                                                                                                
114 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 
115 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 
116 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 
117 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, กนัยายน 2562. 
118 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. ดเูพิม่เติม บทสมัภาษณ์ของแอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนลกบั “เบญ” และ “วิทย์,” กนัยายนและตลุาคม 2562 
ตามล าดบั 
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เจ้าหน้าท่ีทหารระดบัสงูท่ีสมัภาษณ์กบัแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลยงัระบอีุกว่า “ครูฝึกหลายคนเคย
โดนสอบสวน ลดขัน้ หรือไล่ออกจากต าแหน่งจากการประพฤติไม่ดีกบัทหาร[เกณฑ์]หรือประพฤติไม่ดีอืน่ๆ 
หลายคนก็โดนด าเนินคดีในศาลทหาร ศาลทหารมีสถิติคดีพวกนีอ้ยู่”119 

อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้ให้สถิติหรือให้ข้อมลูใดเพ่ือพิสจูน์ว่าประเด็นดงักลา่วเป็นข้อเท็จจริง แอมเนสตี ้
อินเตอร์เนชัน่แนลเขียนจดหมายถงึทางการไทย รวมถึงผู้บญัชาการทหารสงูสดุ พลเอก พรพิพฒัน์ เบญญศรี 
เพ่ือสอบถามข้อมลูดงักลา่ว แต่ยงัไม่ได้รับค าตอบท่ีแน่ชดัจนปัจจบุนั 

นอกจากนี ้เจ้าหน้าท่ีทหารระดบัสงูยงัรับรู้ว่าความพงึพอใจสว่นบคุคลเป็นสว่นส าคญัในการท าตาม
ระเบียบข้อบงัคบั 

“ระเบียบขอ้บงัคบัมีไวเ้พือ่รับรองว่าทหาร[เกณฑ์]ไดร้ับการปฏิบติัดว้ยความเคารพ แต่ครูฝึกเองบางที
ก็ตัง้ใจรังแกทหาร[เกณฑ์]ใหม่ มนัอยู่ทีต่วับคุคล กฎก็คือกฎ แต่คนปฏิบติัก็คือคนปฏิบติั ตอ้งแยกให้
ออกระหว่างกฎระเบียบและนโยบายของกองทพัซ่ึงตัง้มาดีแลว้ กบัพฤติกรรมส่วนบคุคลซ่ึงบางทีผิด
กฎ”120 

นายทหารชัน้ประทวนท่ีก าลงัรับราชการ “ใหม่” ระบขุ้อมลูคล้ายคลงึกนักบัแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่
แนล 

“มนัอยู่ทีต่วับคุคลมากกว่าครับ จ่ากบันายร้อยแต่ละคนเขามีวิธีควบคมุดูแลต่างกนั ผมมัน่ใจว่าผม
ควบคมุดูแลทัว่ถึงแลว้ จบัตาดูครูฝึกอย่างใกลชิ้ด ผมบอกใหเ้ขาเคารพสิทธิทหาร[เกณฑ์]ในฐานะคนๆ 
หน่ึง แต่ผมพูดแทนคนอืน่ไม่ได ้มนัอยู่ทีต่วับคุคล"121 

ไม่ว่าทหารเกณฑ์จะได้รับการปฏบิตัิด้วยความเคารพ ถกูละเมดิเพียงบางกรณี หรือถกูละเมิดอยา่ง
ร้ายแรง การปฏิบตัิต่อทหารเกณฑ์โดยกองทพัไทยย่อมขึน้อยู่กบัผู้บงัคบับญัชาแต่ละบคุคล รวมถึงนายทหารชัน้
ผู้ น้อยด้วย รูปแบบการปฏิบตัิต่อทหารเกณฑ์เช่นนีไ้ด้รับการกลา่วถึงโดยทหารเกณฑ์ท่ีให้สมัภาษณ์หลายคน122 
อย่างไรก็ตาม ไม่อาจยอมรับรูปแบบดงักลา่วได้ในทกุกรณี ประเทศไทยในฐานะรัฐมีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบหน้าท่ี
ในการดแูล พร้อมทัง้มีพนัธกรณีตามกฎหมายต้องละเว้นจากการทรมานหรือการปฏิบัติท่ีโหดร้ายอ่ืนๆ ต่อบคุคล
ท่ีอยู่ใต้การควบคมุของรัฐ พร้อมกนันี ้รัฐพงึมีหน้าท่ีในการรับประกนัไม่ให้มีการเลือกปฏิบตัิอนัเน่ืองมาจาก
วิถีทางเพศและการแสดงออกซึง่อตัลกัษณ์ทางเพศของพวกเขา ความรับผิดชอบดงักลา่วมิได้หยดุอยูเ่พียงแต่กบั
ครูฝึก จ่า หรือเจ้าหน้าท่ีทหารระดบัสงูกว่าท่ีประจ าภายในค่ายทหาร แต่รวมถึงเจ้าหน้าท่ีทหารระดบัสงูและ
นกัการเมืองซึง่มีหน้าท่ีรับใช้ทหารเกณฑ์เช่นกนั 

                                                                                                                                                                                                                                                                
119 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, กนัยายน 2562. 
120 อ้างแล้ว. 
121 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562. 
122 เช่นในกรณีของ “น า้” (บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, ตลุาคม 2562). 
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แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลเขียนจดหมายถึงหลายหน่วยงานของรัฐบาลไทย โดยเฉพาะถึงผู้
บญัชาการทหารสงูสดุ พลเอก พรพิพฒัน์ เบญญศรี เพ่ือสอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบักลไกการร้องเรียน123 
ในจดหมายตอบกลบั พลอากาศเอก เฉลมิชยั ศรีสายหยดุชีแ้จงต่อแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลว่ากองทพัไทย 
“การปฏิบติัต่อทหารกองประจ าการมีระเบียบปฏิบติัของทางราชการทีว่างไวอ้ยู่แลว้ ผูใ้ดละเมิดต่อทหารกอง
ประจ าการยอมมีโทษทางอาญาและวินยัแลว้แต่กรณีไป” 124 อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้ระบขุ้อมลูใดในประเด็น
กลไกการสืบสวนและร้องเรียน พร้อมทัง้ไม่ได้ระบขุ้อมลูสถิติข้อร้องเรียนของทหารเกณฑ์ มาตรการทางวินยั 
หรือมาตรการลงโทษครูฝึกหรือผู้บงัคบับญัชาท่ีปฏิบตัิอย่างโหดร้ายต่อทหารเกณฑ์ตามท่ีร้องขอโดยแอมเนสตี ้
อินเตอร์เนชัน่แนล 

จากเหตนุายทหารกราดยิงประชาชนในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 เป็นเหตใุห้มีผู้ เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
หลายสบิคน พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บญัชาการทหารบก แถลงข่าวให้สญัญาว่าจะเปิดช่องทางรับเร่ือง
ร้องเรียน เพ่ือให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาสามารถร้องเรียนกรณีการปฎิบตัิมชิอบถึงตนได้โดยตรง ขณะท่ีก าลงัเขียน
รายงานฉบบันี ้ไม่มีข้อมลูเพิ่มเติมใดเก่ียวกบัช่องทางการร้องเรียนดงักลา่ว125 

ปัจจบุนั กองทพัไทยไม่มีกลไกใดซึง่บงัคบัใช้ในทางปฏิบตัิ เพ่ือให้ทหารเกณฑ์ใหม่สามารถแจ้งเร่ือง
ร้องเรียนเก่ียวกบัการละเมิดไปยงัผู้บงัคบับญัชา เพ่ือลดช่องว่างนี ้ต้องมีการจดัตัง้กลไกท่ีมีประสทิธิภาพ เป็น
กลาง และเข้าถึงได้ โดย กลไกดงักลา่วต้องมีอ านาจปฏิบตัิงานจริง พร้อมทัง้มีแนวทางรับประกนัความปลอดภยั
ของผู้ ร้องเรียนจากการถกูข่มขู่ คกุคาม หรือโต้ตอบโดยผู้ถกูกลา่วหา 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                
123 จดหมายจากแอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนลถงึพลเอก พรพพิฒัน์ เบญญศรี, ASA 39/1281/2019, 29 ตลุาคม 2562. 
124 จดหมายจากพลอากาศเอก เฉลมิชยั ศรีสายหยดุ รองเสนาธิการทหาร กองทพัไทย ถึงแอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, 7 มกราคม 2563. 
125 Pravit Rojanaphruk, “Army chief vows to hear grievances, refuse to quit over mass shooting,” Khasod English, 11 กมุภาพนัธ์ 2563. 
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6. กฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ 

วินยัและการลงโทษทางทหารโดยสารัตถะแล้วไม่ได้ละเมิดสทิธิมนษุยชน เช่นเดียวกนั ภายใต้กรอบ
การท างานของทหาร ผู้บงัคบับญัชาเองไม่ได้มีอ านาจในการละเมดิสทิธิทหารภายใต้บงัคบับญัชาแตอ่ย่างใด 
เช่นเดียวกบัมนษุย์คนอ่ืน นายทหารทกุคน รวมถึงทหารเกณฑ์ ต้องได้รับอนญุาตให้ใช้สทิธิมนษุยชนของตน
อย่างสมบรูณ์ กลา่วโดยสงัเขป เจ้าหน้าท่ีไทยมีพนัธกรณีต้องเคารพ ปกปอ้ง และเติมเต็มสทิธิมนษุยชนของชาย
หนุ่มเหลา่นีเ้ม่ือพวกเขาสวมเคร่ืองแบบ 

การละเมิดสทิธิมนษุยชนตามท่ีให้รายละเอียดรายงานฉบบันีร้วมถึงการละเมิดสทิธิได้รับอาหารอย่าง
เพียงพอ126 สทิธิในสขุภาพทางกายและจิตใจตามมาตรฐานสงูสดุ127 สทิธิได้รับค่าจ้างอย่างยตุิธรรม128 รวมถึง
การข้อห้ามการบงัคบัใช้แรงงานหรือการเกณฑ์แรงงาน129 อย่างไรก็ตาม ภายใต้ขอบเขตท่ีจ ากดัของรายงาน
ฉบบันี ้เรามุ่งเน้นศกึษาสทิธิในเสรีภาพจากการทรมาน การปฏิบตัิหรือลงโทษท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือย ่ายี
ศกัดิ์ศรี โดยศกึษาควบคู่ไปกบัสทิธิในความเท่าเทียมและเสรีภาพจากการเลือกปฏิบตัิ โดยเฉพาะในกรณีของ
ทหารเกณฑ์มีความหลากหลายทางเพศ 

                                                                                                                                                                                                                                                                
126 ดเูพิม่เติม ข้อ 11(1) แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสทิธิทางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม (ICESCR), ได้รับการรับรองโดยมติสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ 2200A 
(XXI) ลงวนัที่ 16 ธันวาคม 2509, มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัที่ 3 มกราคม 2519. ประเทศไทยเป็นภาคีกติกานีต้ัง้แต่ปี 2542 
127 อ้างแล้ว, ข้อ 12(1). 
128 อ้างแล้ว, ข้อ 7(a). 
129 ข้อ 8(3)(a) แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสทิธิพลเมืองและสทิธิทางการเมือง (ICCPR), ได้รับการรับรองโดยมติสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ 2200A (XXI) ลงวนัที่ 16 
ธันวาคม 2509, มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัที่ 23 มีนาคม 2519. ประเทศไทยเป็นภาคีกติกานีต้ัง้แต่ปี 2539  
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การทรมานและการปฏิบัตทิี่โหดร้ายอื่น: ข้อ
ห้ามเดด็ขาด 

การทรมานถกูนิยามไว้ในข้อ 1(1) ของอนสุญัญาต่อต้านการทรมานและการประติบตัิหรือการลงโทษท่ี
โหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือท่ีย ่ายีศกัดิ์ศรี ถือเป็นค านิยามท่ีมีผลทางกฎหมายกบัประเทศไทยท่ีเป็นรัฐภาคี การ
กระท าท่ีถือเป็นการทรมานภายใต้ค าจ ากดัความตามข้อ 1(1) ต้องตรงตามข้อก าหนดครบทัง้ส่ีข้อหรือมี
องค์ประกอบทัง้หมดต่อไปนี ้

(1) เจตนา 

(2) ท าให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทกุข์ทรมาน ไม่ว่าทางกายหรือทางจิตใจ  

(3) ความมุ่งประสงค์จะลงโทษ บงัคบัขู่เข็ญ ข่มขู่ให้กลวั เพ่ือให้ได้มาซึง่ข้อมลูหรือค าสารภาพ 
หรือเป็นการกระท าบนพืน้ฐานของการเลือกปฏิบตัิ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด และ  

(4) รู้เห็นเป็นใจโดยเจ้าพนกังานของรัฐ หรือของบคุคลอ่ืนซึง่ปฏิบตัิหน้าท่ีในต าแหน่งทางการ130  

ทหารเกณฑ์ไทยถกูบงัคบัให้เข้าร่วมการฝึกขัน้พืน้ฐาน แม้ในประเทศไทยชายหนุ่มบางคนสามารถ 
“อาสาสมคัร” เข้ารับราชการ ในความเป็นจริง โดยสว่นใหญ่การเลือกอาสาเป็นแนวทางในการลดระยะเวลาการ
เข้ารับราชการภายใต้กรอบข้อบงัคบั ทหารเกณฑ์อยู่ภายใต้การบงัคบับญัชาของผู้บงัคบับญัชาเกือบสมบรูณ์131 
ดงัท่ี “แดง” ทหารเกณฑ์ท่ีระบวุ่าเป็นเกย์กลา่วถึงประสบการณ์การโดนลว่งละเมิดทางเพศโดยผู้บงัคบับญัชาว่า 
“ผมก็พยายามปัดๆ เขาไปแต่ผมก็จะโดนท าโทษ... ผมเลยรู้ว่าหนา้ทีข่องเราคือหา้มพดูว่าไม่ เขาสัง่อะไรมาเรา
ตอ้งท าตามหมด”132 กลา่วโดยสงัเขป การปฏิบตัิท่ีโหดร้ายตามท่ีให้รายละเอียดในรายงานฉบบันีช้ดัเจนวา่
กระท าโดยเจ้าหน้าท่ีต่อบคุคลท่ีอยู่ในภายการควบคมุ กระท าโดยเจตนาและมีวตัถปุระสงค์เพ่ือลงโทษ บงัคบัขู่
เข็ญ และข่มขู่ให้กลวั อย่างน้อยท่ีสดุกระท าบนพืน้ฐานของการเลือกปฏิบตัิ ในกรณีของบคุคลท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ 

เน่ืองจากมีสามในส่ีองค์ประกอบของการทรมานปรากฏให้เห็นในทกุการกระท า ค าถามว่าทหารเกณฑ์
ในกองทพัไทยถกูทรมานหรือไม่ขึน้อยู่กบัว่า ความเจ็บปวดหรือความทกุข์ทรมาน ไม่ว่าทางกายหรือทางจิตใจ ท่ี
พวกเขาต้องเผชิญถือวา่ “สาหสั” หรือไม่ 

                                                                                                                                                                                                                                                                
130 ดเูพิม่เติม ค าแปลภาษาไทย อนสุญัญาต่อต้านการทรมานและการประติบติัหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือที่ย่่ายีศกัด์ิศรี
http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/International_HR/2557/CAT.pdf 
131 ข้อกฎหมายเกี่ยวกบัการทรมานในธรรมนญูกรุงโรมก าหนดว่าเหยื่อการทรมานคือ “บคุคลที่อยู่ในการคมุตวัหรือภายใต้การควบคมุ” ของผู้กระท าผิด (ถือเป็นอาชญากรรม
ต่อมนษุยชาติ), ข้อ 7.2.e. แม้จะไม่มีระบไุว้ในเอกสารอืน่ ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ข้อค้นพบการทรมานทัง้หมดรวมถึงเหยื่อที่อยู่ใต้นการคมุตวัหรือภายใต้การควบคมุ
ของผู้กระท าผิด 
132 บทสมัภาษณ์, แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, กนัยายน 2562. 

http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/International_HR/2557/CAT.pdf
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การกระท าบางอย่าง โดยสาระแล้วก่อให้เกิดความเจบ็ปวดหรือความทกุข์ทรมานอย่างเห็นได้ชดัจน
กฎหมายระหว่างประเทศพิจารณาว่า เกิดความเจบ็ปวดหรือความทกุข์ทรมานท่ี “สาหสั” จากข้อเท็จจริงว่าการ
กระท านัน้เกิดขึน้ ด้วยเหตนีุ ้ตามท่ีได้กลา่วไปก่อนหน้า กฎหมายระหว่างประเทศถือว่าการข่มขืนทกุกรณีท่ีรู้เห็น
เป็นใจโดยเจ้าพนกังานรัฐถือเป็นการทรมาน 

บางรูปแบบการละเมดิสทิธิทางเพศแบบกลุม่ในท่ีสาธารณะท่ีเกิดกบัทหารเกณฑ์อาจก่อให้เกิด “ความ
เจ็บปวดหรือความทกุข์ทรมานอยา่งสาหสั” ด้วยตวัการกระท าเอง ในทางกลบักนั ผลกระทบท่ีสะสมของบาง
รูปแบบการปฏิบตัิท่ีโหดร้าย (หรือการกระท าซ า้) ย่อมเป็นผลให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทกุข์ทรมานอย่าง
สาหสั 

เม่ือพิจารณาปัจจยัเหลา่นี ้แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลมีความเห็นว่าบทลงโทษและการละเมิดสทิธิ
อ่ืนๆ ท่ีผู้บงัคบับญัชาสัง่ให้ทหารเกณฑ์ในกองทพัไทยปฏิบตัิ โดยมีเจตนาและความตัง้ใจ สามารถและถือว่า
ก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทกุข์ทรมานอย่างสาหสัแก่ทหารเกณฑ์ การกระท าเหลา่นีจ้งึถือเป็นการ
ทรมาน 
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EXPERT OPINION ON CONSCRIPTS’ EXPERIENCES 

เพื่อช่วยเหลือการประเมินค าถามเร่ืองการทรมาน แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลได้ถามมมุมองของเมติน บาโชล ู
ศาสตราจารย์ด้านจิตเวชศาสตร์และผู้อ านวยการศนูย์วิจยัและบ าบดัพฤติกรรมอิสตนับลู (DABATEM) ผู้ เช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการ์บ าบดัผู้รอดชีวิตจากการทรมานและศกึษาวิจยัการทรมานหลายสิบปี หลงัจากตรวจสอบรายละเอียดการละเมิด
ทางเพศแบบกลุม่ในท่ีสาธารณะ ศาสตราจารย์บาโชลเูขียนตอบแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลดงันี ้ 

ประสบการณ์ความเจ็บปวดทัง้หมดของทหารเกณฑ์ ตัง้แต่การโดนซ้อม การลงโทษทางร่างกาย จิตใจ และทาง
เพศ กระทัง่รูปแบบการละเมิดทางเพศทีท่ าใหอ้บัอายและการข่มขืน เห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่าถือเป็นการทรมานตามเหตผุล
ดงัต่อไปนี ้

ก. เห็นไดช้ดัเจนจากค าใหส้มัภาษณ์ของทหารเกณฑ์ว่าการปฏิบติัทีโ่หดร้ายเหล่านีเ้กิดข้ึนในสภาพสงัคมทีมี่
ลกัษณะกดขี ่บงัคบัขู่เข็ญ และเอาผิด ซ่ึงอนญุาตใหท้หารเกณฑ์สามารถควบคมุสถานการณ์อนัเจ็บปวดเหล่านี้
ไดน้อ้ยมากหรือไม่สามารถควบคมุไดเ้ลย นอกจากนี ้ยงัเห็นไดช้ดัเจนตามขอ้เท็จจริงว่าพวกเขามีประสบการณ์
ความกลวัและความไร้อ านาจอย่างรุนแรง ความกลวัและความไร้อ านาจเกิดจากการขาดการควบคมุหรือไม่
สามารถหลีกเลีย่งการปฏิบติัทีโ่หดร้ายได ้ระหว่างทีอ่ยู่ใตภ้ารควบคมุของผูอื้น่ ถือเป็นลกัษณะตามองค์ประกอบ
ของการทรมานจากมมุมองทางจิตวิทยา133 งานวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า การประเมินการข่มขู่ต่อความเป็นอยู่ทาง
ร่างกาย และ/หรือทางจิตใจ และการคอบสนองต่อความรุนแรงของความกลวัและความไร้อ านาจทีเ่กี่ยวขอ้ง เป็น
ปัจจยัทีส่ าคญัทีส่ดุในการตดัสินความเครียดเฉียบพลนัและเร้ือรัง134 

ข. การปฏิบติัทีโ่หดร้ายทีท่หารเกณฑ์ตอ้งเผชิญมีแนวโนม้เพ่ิมผลกระทบทางจิตใจแก่ต่อทหารเกณฑ์ดว้ยกนัเอง 
และมีผลกระทบสะสมในระยะยาว เมือ่พิจารณาถึงลกัษณะการปฏิบติัทีโ่หดร้ายทีไ่ด้ใหร้ายละเอียด ผลกระทบ
สะสมมีแนวโนม้ทีจ่ะผ่านเกณฑ์ “ความเจ็บปวดหรือความทกุข์ทรมานสาหสั” 

ค. การละเมิดทางเพศหลากหลายรูปแบบมีแนวโนม้ก่อใหเ้กิดผลกระทบสะสมต่อประสบการณ์ทีก่ระทบทางจิตใจ
ของทหารเกณฑ์... ในบริบททีท่ราบว่ามีการข่มขืนเกิดข้ึน การกระท าดงักล่าวมีแนวโนม้เพ่ิมความหมายดา้นการ
ข่มขู่และผลกระทบทางจิตใจใหก้บัการกระท า อย่างนอ้ยทีส่ดุ การละเมิดทางเพศมีแนวโนม้ต่อตา้นหลกัของ
ทหารเกณฑ์เอง จึงอาจน าไปสู่ความรู้สึกขดักบัจรรยาบรรณทางสงัคมหรือจริยธรรมของทหารเกณฑ์ รวมถึงอาจ
น าไปสู่ความรู้สึกละอายใจและอบัอายรุนแรง ความละอายใจและความอบัอายถือเป็นความน่าวิตกกงัวลอย่าง
ย่ิงในทกุวฒันธรรม (และแมก้ระทัง่ต่อทกุชนิดส่ิงมีชีวิต) งานวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่าความรู้สึกเหล่านีมี้ผลกระทบทาง
จิตใจเทียบเท่ากบัการถกูทรมานทางร่างกาย135 

 

ต้องเน้นย า้ว่า การทรมานและการประติบตัิหรือการลงโทษท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือท่ีย่่ายีศกัดิ์ศรี 
(และการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอ่ืน) เป็นข้อห้ามเด็ดขาด ในทกุกรณีและไม่มีข้อยกเว้น ภายใต้กตกิาระหว่างประเทศ

                                                                                                                                                                                                                                                                
133 Metin Başoğlu, “A theory- and evidence-based approach to definition of torture” ใน M. Başoğlu (ed.), Torture and Its Definition in International Law: An 
Interdisciplinary Approach (New York: Oxford University Press, 2560), หน้า 3-48. 
134 ดเูพิม่เติม M. Başoğlu, M. Livanou and C. Crnobaric, “Torture versus other cruel, inhuman and degrading treatment: Is the distinction real or apparent?” 

64 Archives of General Psychiatry 277 (2550); M Başoğlu, “A Multivariate contextual analysis of torture and cruel, inhuman, and degrading treatments: 
Implications for an evidence-based definition of torture,” 79(2) American Journal of Orthopsychiatry 135 (2552). 
135 อเีมล์ถึงแอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล, 29 พฤศจิกายน 2562. ดเูพิม่เติม Metin Başoğlu, “A Multivariate contextual analysis,” อา้งแลว้.. 
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ว่าด้วยสทิธิพลเมืองและสทิธิทางการเมือง ซึง่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคี เสรีภาพจากการถกูทรมานหรือปฏิบตัิท่ี
โหดร้ายต้องถกูปกปอ้งแม้ใน “สถานการณ์ฉกุเฉินซึง่คกุคามความอยู่รอดของชาติ”136 

ข้อห้ามเด็ดขาดนีย้งัถกูบญัญตัิในอนสุญัญาเจนีวา ซึง่ประเทศไทย (และทกุรัฐในโลก) เป็นรัฐภาคี 
ก าหนดว่าแม้ในในยามสงครามหรือสถานการณ์ฉกุเฉินระดบัชาติท่ีร้ายแรงท่ีสดุ กองก าลงัติดอาวธุใดพงึไม่
กระท าการทรมานหรือการปฏิบตัท่ีิโหดร้ายอ่ืน137 การทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอ่ืนยงัถือเป็นอาชญากรรม
สงครามและอาชญากรรมต่อมนษุยชาติภายใต้ธรรมนญูกรุงโรมแห่งศาลอาญาระหว่างประเทศ138 

ความเสมอภาคและเสรีภาพจากการเลือก
ปฏบิัต ิ

ข้อก าหนดแรกแห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธิมนษุยชนเร่ิมต้นว่า “มนษุย์ทัง้ปวงเกิดมามีอิสระและ
เสมอภาคกนัในศกัดิศ์รีและสทิธิ”139  

ภายใต้กฎหมายสทิธิมนษุยชนระหว่างประเทศ การเลือกปฏิบตัิ ซึง่เป็นการมุ่งเปา้ปฏิบตัิต่อบคุคลบาง
กลุม่แย่กว่าบคุคลอ่ืนบนพืน้ฐานของอตัลกัษณ์จริงหรือท่ีรับรู้ อาทิ เชือ้ชาติ ศาสนา ชาติพนัธุ์ เพศ วิถีทางเพศ 
อตัลกัษณ์หรือประสบการณ์ทางเพศ ความสมบรูณ์พร้อมของร่างกาย เป็นต้น ถือว่าผิดกฎหมายและไม่เป็น
ธรรมโดยสิน้เชิง แม้ในสถานการณ์ฉกุเฉิน เม่ือรัฐพงึใช้มาตรการบางอย่างท่ีสง่ผลให้เกิดข้อยกเว้นต่อพนัธรกรณี
สทิธิมนษุยชน มาตรการดงักลา่วต้องไม่มีลกัษณะเลือกปฏิบตัิ140

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                
136 ICCPR, ข้อ 4.1. ดฉูบบัภาษาไทย http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/pdf/ICCPR_TH.pdf 
137 ดตูวัอย่าง ข้อ 17 แห่งอนสุญัญาเจนีวา ค.ศ.1949 ฉบบัที่ 3 เกี่ยวกบัการปฏิบตัิต่อเชลยศึก; อนสุญัญาเจนีวา ค.ศ.1949 ฉบบัที่ 4 เกี่ยวกบัการคุ้มครองบคุคลพลเรือนใน
ยามสงคราม, ได้รับการรับรองเม่ือวนัที ่12 สงิหาคม 2492, มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัที่ 21 ตลุาคม 2593, ข้อ 31. ดเูพิม่เติมข้อ 5, 27, 32 และ 37. 
138 ธรรมนญูกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ, ได้รับการรับรองเม่ือวนัที่ 17 กรกฎาคม 2541 (A/CONF.183/9), มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม 2545 (ต่อมามี
การแก้ไข), ข้อ 7(1)(f) (การทรมาน) และ 7(1)(k) (การปฏิบตัิที่ไร้มนษุยธรรมอืน่ ทัง้สองนบัเป็นอาชญากรรมต่อมนษุยชาติ); ข้อ 8(1)(ii) (“การทรมานและการปฏิบตัิที่ไร้
มนษุยธรรม” เป็นอาชญากรรมสงคราม). ดเูพิม่เติมเว็บไซต์ศาล http://www.icc-cpi.int. 
139 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธิมนษุยชน, มติสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาต ิ217 A(III), ได้รับการรับรองเม่ือวนัที่ 10 ธันวาคม 2491. ดฉูบบัภาษาไทย 
http://humanrights.mfa.go.th/upload/pdf/udhr-th-en.pdf  
140 ดเูพิม่เติม ICCPR, ICESCR, ข้อ 4(1). 

http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/pdf/ICCPR_TH.pdf
http://www.icc-cpi.int/
http://humanrights.mfa.go.th/upload/pdf/udhr-th-en.pdf
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7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลพบข้อมลูว่ากองทพัไทยมีแบบแผนการละเมิดสทิธิของทหารเกณฑ์ท่ีชดัเจน
และต่อเน่ือง รวมถึง 

 ทหารเกณฑ์ทกุคนท่ีให้สมัภาษณ์กลา่วว่าเขามีประสบการณ์หรือเป็นพยานว่าผู้บงัคบับญัชาใช้ความ
รุนแรงกบัทหารเกณฑ์ 

 ทหารเกณฑ์ทกุคนท่ีให้สมัภาษณ์ เว้นเพียงคนเดียว กลา่วว่าเขามีประสบการณ์หรือเป็นพยานว่า
ผู้บงัคบับญัชาลงโทษทหารเกณฑ์ด้วยท่าออกก าลงักายท่ีเป็นอนัตรายและเกินก าลงั 

 ทหารเกณฑ์ทกุคนท่ีให้สมัภาษณ์ เว้นเพียงสองคน กลา่วว่าเขามีประสบการณ์หรือเป็นพยานว่า
ผู้บงัคบับญัชากระท าการท่ีเป็นการใช้ความรุนแรงทางเพศต่อทหารเกณฑ์ 

ผู้บงัคบับญัชาในกองทพัไทย ซึง่รวมถึงเจ้าหน้าท่ีทหาร ท่ีสมัภาษณ์แก่แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล 
ยอมรับว่ามีการปฏิบตัิท่ีใช้ความรุนแรง รวมถึงการใช้ความรุนแรงทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการละเมิดสทิธิ
ของทหารเกณฑ์ท่ีเป็นเกย์โดยเฉพาะเจาะจงและเลือกปฏิบตัิ ส่ือไทยมีรายงานการละเมิดสทิธิบางรูปแบบซึง่
รายงานฉบบันีไ้ด้น าเสนอไป 

ถึงเวลาแล้วท่ีรัฐบาลไทยต้องยอมรับว่าเกิดการละเมดิสทิธิมนษุยชนร้ายแรงภายในค่ายทหาร พร้อม
ทัง้ด าเนินการเพ่ือยตุิการละเมิดสทิธิ ทัง้นีร้วมถึงการพฒันาการฝึกผู้บงัคบับญัชาผู้ มีหน้าท่ีด าเนินการภายใน
ค่ายทหาร สร้างกลไกการร้องเรียน ตรวจสอบ และสอบสวน รวมถึงรับประกนัให้มีการรับผิดในกรณีท่ีเกิดการ
ละเมิดสทิธิ 

ท่ีส าคญั เจ้าหน้าท่ีทหารและพลเรือนไทยต้องท าลายวฒันธรรมการลดทอนความเป็นมนษุย์ท่ีดเูหมือน
จะแพร่หลายในกองทพั ควรมีการสร้างวฒันธรรมความเคารพต่อศกัดิ์ศรีและคณุค่าความเป็นมนษุย์ทกุคน โดย
ไม่ค านงึถึงอาวโุส ยศ วิถีทางเพศและอตัลกัษณ์ทางเพศ การแสดงออกหรือประสบการณ์ทางเพศ รวมถึง
ความสามารถทางร่างกายและปัญญา ศาสนา หรือชาติพนัธุ์ 
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ข้อเสนอแนะหลัก: จัดตัง้คณะกรรมการการ
ตรวจสอบ 

แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลเรียกร้องให้รัฐสภาไทยจดัตัง้คณะกรรมการการตรวจสอบ (“คณะ
กรรมการฯ”) เพ่ือสอบสวนและรายงานการปฏิบตัิต่อทหารเกณฑ์ในกองทพัไทย พร้อมทัง้สร้างมาตรการจ าเป็น
ในการยตุิการละเมิดสทิธิของทหารเกณฑ์ 

การจดัตัง้คณะกรรมการฯ เป็นการรับประกนัว่ากองทพัไทยไม่ใช่หน่วยงานเดียวท่ีรับผิดชอบต่อการ
สอบสวนหน่วยงานตนเอง และรับประกนัให้มีการสอบสวนท่ีเป็นอิสระ เป็นกลาง มีประสทิธิภาพ และทนัท่วงที 
พร้อมทัง้ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีทัง้ทหารและพลเรือนมีสว่นเก่ียวข้องในการสอบสวน 

ตามท่ีระบไุว้ในภาคผนวก คณะกรรมการฯ ต้องเป็นอิสระ เป็นมืออาชีพ และมีทรัพยากรเพียงพอใน
การปฏิบตัิงาน พร้อมกนันี ้คณะกรรมการฯ ต้องมีอ านาจในการสมัภาษณ์บคุคลใดตามแตเ่ห็นสมควร รวมถึง
ทหารเกณฑ์และผู้บงัคบับญัชาท่ีเคยหรือก าลงัรับราชการทหาร พร้อมทัง้มีอ านาจในการได้มาซึง่เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง คณะกรรมการฯ ต้องอ้างอิงจากหลกัสทิธิมนษุยชนระหว่างประเทศทัง้ในวิธีการปฏิบตัิงาน ข้อค้นพบ 
การรายงาน และข้อเสนอแนะ คณะกรรมการฯ ต้องจดัท ารายงานให้เปิดเผยต่อสาธารณะ และจดัให้มี
ข้อเสนอแนะท่ีกว้างขวาง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ระเบียบแบบแผน นโยบาย การปฏิบตัิ การ
ฝึกอบรม และวฒันธรรมการลดทอนความเป็นมนษุย์ภายในกองทพัไทย เพ่ือยตุิการละเมดิสทิธิของทหารให้
หมดไปโดยสิน้เชิง 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

มาตรการเร่งด่วน 

ระหว่างท่ีก าลงัมีการจดัท ารายงานเฉพาะการและรายงานสมบรูณ์โดยคณะกรรมการฯ แอมเนสตี ้อินเตอร์
เนชัน่แนลมีข้อเสนอแนะให้ทางการไทยปฏิบตัิตามมาตรการโดยเร่งด่วน เพ่ือยตุิหรือลดจ านวนการละเมิดสทิธิ
ทหารเกณฑ์ให้มากท่ีสดุ มาตรการเหลา่นีด้ าเนินการได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญั ใช้
งบประมาณสงู หรือกระทบเชิงโครงสร้างพืน้ฐานใด141 ได้แก่ 

 ออกค าสัง่ห้ามการละเมดิสทิธิทหารเกณฑ์ทกุรูปแบบ รวมถึงรูปแบบของการละเมิดท่ีระบไุว้ในรายงาน
ฉบบันี ้พร้อมทัง้ชีแ้จงว่าผู้ใดละเมิดค าสัง่พงึถกูด าเนินการในกระบวนการยตุิธรรม โดยไม่ค านงึถึงยศ 

                                                                                                                                                                                                                                                                
141 มาตรการบางสว่นจดัท าขึน้จากการสนทนากบัเจ้าหน้าที่ทหารไทย “ยทุธ์” อดีตนายพลระดบัสงูจากแคนาดา และอดีตนายร้อย อกัเซล สตีน-นิลสนั เราขอขอบคณุเป็น
อย่างสงู 
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ค าสัง่นีต้้องแจ้งไปยงัผู้บงัคบับญัชาและทหารเกณฑ์ทัง้หมด และติดประกาศไว้ในบริเวณท่ีเห็นได้ชดั
ภายในค่ายทหาร โดยเฉพาะในค่ายท่ีมีการฝึกขัน้พืน้ฐาน 

 ห้ามไม่ให้ครูฝึกมีอ านาจสัง่การทหารเกณฑ์ ยกเว้นในกรณีท่ีมีผู้บงัคบับญัชายศสงูกว่าอยู่ในบริเวณท่ี
มองเห็นและได้ยินค าสัง่นัน้ 

 สัง่ให้นายทหารชัน้สญัญาบตัรและนายทหารชัน้ประทวนประจ าการระหว่างมือ้อาหารในโรงเลีย้ง 

 อนญุาตให้ทหารเกณฑ์อาบน า้โดยล าพงั ในกรณีจ าเป็น ให้มีนายทหารชัน้สญัญาบตัรพร้อมนายทหาร
ชัน้ประทวนอยู่บริเวณหรือภายในห้องอาบน า้ระหว่างทหารเกณฑ์ก าลงัอาบน า้ 

 รับประกนัให้มีการตรวจตราบริเวณโรงเลีย้ง ห้องอาบน า้ และโรงนอนของทหารเกณฑ์ใหม่ตลอดเวลา 
เพ่ือสามารถตรวจสอบได้ทนัทีหากมีข้อสงสยัว่ามีการละเมิดสทิธิ 

 แก้ไขกฎระเบียบท่ีควบคมุทหารเกณฑ์ไม่ให้ใช้โทรศพัท์มือถือ เพ่ืออนญุาตให้พวกเขาตดิต่อกบั
ครอบครัวได้ในเวลาสัน้ๆ หลายครัง้ต่อสปัดาห์โดยไม่มีผู้บงัคบับญัชาควบคมุ 

สร้างช่องทางให้ครอบครัวของทหารเกณฑ์ท่ีก าลงัเข้ารับการฝึกขัน้พืน้ฐานติดต่อสามารถติดต่อกบั
เจ้าหน้าท่ีทหารระดบัสงูขึน้ไป ซึง่มีความรับผิดชอบในการควบคมุดแูลทหารเกณฑ์ เพ่ือแจ้งความกงัวลหรือ
รายงานการละเมิดสทิธิ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางอีเมล์หรือบนส่ือสงัคมออนไลน์  

การลงช่ือสนธิสัญญา กฎหมาย และสถาบัน 
แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลมีข้อเสนอแนะให้รัฐสภาไทย 

 รับประกนัว่าร่างพระราชบญัญตัิปอ้งกนัและปราบปรามการทรมานและการบงัคบัให้สญูหาย
สอดคล้องกบัอนสุญัญาต่อต้านการทรมานและการประติบตัิหรือการลงโทษท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม 
หรือท่ีย่่ายีศกัดิศ์รี และอนสุญัญาว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บคุคลถกูบงัคบัให้สญูหายแห่งสหประชา
ชาติ พร้อมทัง้ผ่านร่างเพ่ือบงัคบัใช้เป็นกฎหมาย 

 ให้สตัยาบนัต่อพิธีสารเลือกรับของอนสุญัญาต่อต้านการทรมานฯ 

 จดัตัง้กลไกระดบัชาติเพ่ือปอ้งกนัการทรมานให้มีอ านาจหน้าท่ีในการเข้าเย่ียมสถานท่ีคมุขงัอย่าง
สม ่าเสมอและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า สอดคล้องกบัพิธีสารเลือกรับของอนสุญัญาต่อต้าน
การทรมานฯ 
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รับประกนัว่ากลไกระดบัชาติเพ่ือปอ้งกนัการทรมานมีอ านาจในการเข้าเย่ียมและรายงานเก่ียวกบัค่าย
ทหารท่ีมีการฝึกขัน้พืน้ฐานหรือการฝึกทางทหารอ่ืน (โดยเคารพต่อความมัน่คงแห่งชาติ) ในลกัษณะเดียวกนักบั
ท่ีกลไกมีอ านาจในการเข้าเย่ียมสถานท่ีคมุขงั 

มาตรการระยะยาว 

นอกเหนือไปจากมาตรการเร่งด่วนท่ีระบกุ่อนหน้านี ้แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลมีข้อเสนอน า
ดงัต่อไปนี ้เพ่ือเป็นแนวทางมาตรการปอ้งกนัการละเมดิสทิธิทหารเกณฑ์ และการละเมิดสทิธิโดยทัว่ไป ภายใน
กองทพัไทย 

วินัยและการลงโทษ 

 ควรมีการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และการปฏิบตัิของทหารอย่างสิน้เชิง เพ่ือห้ามไม่ให้มี
รูปแบบการลงโทษท่ีเจ็บปวดและเกินก าลงั และทดแทนด้วยมาตรการดงัเช่นการฝึกอบรมเพ่ือแก้ไข
วินยั 

 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีถกูแก้ไขต้องถกูเผยแพร่ในทัว่ทกุเหลา่ทพั เพ่ือรับประกนัว่า
ผู้บงัคบับญัชาทกุคนรับทราบ 

 ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีถกูแก้ไขในการฝึกอบรม การตรวจตรา การสอบสวน หรือเม่ือ
มีความ 

 จ าเป็นต้องใช้มาตรการทางวินยัหรือการเรียกร้องสทิธิ 

สิทธิของทหารเกณฑ์และแนวทางการเยียวยา 

 ทหารเกณฑ์ทกุคนพงึรับทราบสทิธิในการร้องเรียนหรือรายงานการละเมิดสทิธิ ผ่านวิธีการแจ้งท่ี
ชดัเจนและเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะเป็นตอ่หน้า ทางออนไลน์ หรือทางเอกสาร การแจ้งต้องกระท าโดยทนัที 
อย่างปลอดภยัและเป็นความลบั มีการตรวจสอบข้อร้องเรียนทนัที อย่างเป็นกลางและมีประสทิธิภาพ 
พร้อมทัง้พงึรับทราบถึงสทิธิได้รับการเยียวยาเม่ือพบว่าข้อร้องเรียนได้รับการพิสจูน์ 

 ทหารเกณฑ์ทกุคนพงึรับทราบช่องทางในการรายงานหรือแจ้งข้อร้องเรียนการละเมิดสทิธิ ผ่านวิธีการ
แจ้งท่ีชดัเจนและเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะเป็นต่อหน้า ทางออนไลน์ หรือทางเอกสาร 

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา 

 นายทหารชัน้สญัญาบตัรและนายทหารชัน้ประทวนทกุคนท่ีเก่ียวข้องกบัการฝึกอบรมต้องเข้ารับการ
ฝึกอบรมพิเศษ รวมถึงในประเด็นสทิธิมนษุยชน วิธีการสอนและอบรมโดยไมเ่น้นการลงโทษ เพศ
สภาวะและเพศวิถี และวิธีการรักษาพยาบาลฉกุเฉิน 

 อนญุาตให้นายทหารฝึกอบรมทหารเกณฑ์ได้ก็ต่อเม่ือนายทหารชัน้สญัญาบตัรและนายทหารชัน้
ประทวนนัน้ส าเร็จการฝึกอบรมพิเศษ สามารถฝึกอบรมทหารเกณฑ์ผู้ส าเร็จการฝึกขัน้พืน้ฐานได้
สมบรูณ์อย่างน้อยสองผลดั ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจนแน่ใจว่าเข้าใจความจ าเป็นในการ
เคารพและปกปอ้งศกัดิ์ศรีและคณุค่าของทหารเกณฑ์ทกุคนโดยไม่เลือกปฏิบตัิ 
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 ในการเป็นครูฝึกของทหารเกณฑ์ใหม่ นายทหารต้องเข้ารับการฝึกเป็นระยะเวลาสามเดือนและผ่าน
การตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพ่ือรับประกนัว่าเข้าใจความจ าเป็นในการเคารพและปกปอ้งศกัดิ์ศรีและ
คณุค่าของทหารเกณฑ์ทกุคนโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ

กลไกการร้องเรียนภายใน 
 จดัตัง้หน่วยพเิศษภายในกองทพัไทยท่ีมีอ านาจ ได้รับการฝึกอบรม และพร้อมจดัการกบัข้อร้องเรียน

ของทหารเกณฑ์ (หรือนายทหารอ่ืนๆ) โดยทนัทีและอย่างมีประสทิธิภาพ เช่น ผู้ตรวจการ หน่วยงานนี ้
ต้องอยู่นอกเหนือโครงสร้างบญัชาการของกองทพัไทย ทหารเกณฑ์ทกุคนสามารถรายงานหรือแจ้งข้อ
ร้องเรียนเข้าไปท่ีหน่วยงานนีไ้ด้ทนัที อย่างปลอดภยัและเป็นความลบั โดยสามารถกระท าต่อหน้า ทาง
ออนไลน์ หรือทางโทรศพัท์ 

 ทหารเกณฑ์ทกุคนต้องสามารถร้องเรียนหรือรายงานได้ทนัที อย่างปลอดภยัและเป็นความลบั โดยตรง
ต่อเจ้าหน้าท่ีทหารในหน่วยของตนผู้ มีหน้าท่ีจดัการกบัรายงานและข้อร้องเรียน 

กลไกการร้องเรียนภายนอก 
 ทหารเกณฑ์และนายทหารอ่ืนๆ พงึได้รับอนญุาตให้ร้องเรียนอยา่งปลอดภยัและเป็นความลบัแก่

คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาติ 
 ทหารเกณฑ์และนายทหารอ่ืนๆ พงึสามารถรายงานการกระท าผิดใดๆ ต่อกระบวนการยตุิธรรมฝ่ายพล

เรือน หรือข้อร้องเรียนพงึได้รับการตรวจสอบอย่างมีประสทิธิภาพ 

อุปกรณ์ โครงสร้างพืน้ฐาน และสถาปัตยกรรม 
 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ทหารเกณฑ์สามารถแจ้งข้อร้องเรียนการละเมิดสทิธิได้ทนัที ทหารเกณฑ์

ทกุคนพงึเข้าถึงโทรศพัท์มือถือของตนได้หลายครัง้ต่อสปัดาห์ ทหารเกณฑ์ท่ีได้รับมอบหมายในแต่ละ
กองร้อยควรพกพาโทรศพัท์มือถือติดตวัตลอดเวลาเพ่ือบรรลจุดุประสงค์นี ้

 นายทหารชัน้สญัญาบตัร นายทหารชัน้ประทวน และครูฝึกต้องสวมกล้องถ่ายติดตวั (กล้องถ่าย
ต ารวจ) ระหว่างท่ีอยู่กบัทหารเกณฑ์ ยกเว้นในสถานการณ์ท่ีอาจละเมิดสทิธิในความเป็นสว่นตวัของ
พวกเขา ภาพจากกล้องเหลา่นีต้้องถกูเก็บบนัทกึอย่างปลอดภยั ในกรณีจ าเป็นสามารถเข้าถึงได้เพ่ือใช้
ตรวจสอบในกลไกการร้องเรียนภายในและภายนอก 

 กองทพัไทยควรปรึกษาสถาปนกิ ผู้ เช่ียวชาญจากกองทพัประเทศอ่ืน และผู้ มีสว่นเก่ียวข้องอ่ืน (รวมถึง
สมาชิกของชมุชนท่ีได้รับผลกระทบ) เพ่ือออกแบบห้องอาบน า้ใหม่เพ่ือรับประกนัให้มีความเป็นสว่นตวั
มากขึน้ 
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ภาคผนวก: คณะกรรมการการตรวจสอบ 

องค์ประกอบ 

แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลมีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการฯ 

 จดัตัง้โดยรัฐสภาไทย โดยมีสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ควบคมุจดัการ หรืออย่างน้อยท่ีสดุ ควบคมุ
จดัการโดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพลเรือน 

 รวบรวมผู้ เช่ียวชาญในสาขาท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการฯ รวมถึงกฎหมายสทิธิ
มนษุยชนระหว่างประเทศ กฎหมายพลเรือนและทหาร การฝึกอบรมทางทหาร จิตวิทยา การสอบถาม
เหย่ือผู้ มีบาดแผลทางจิตใจ การสอบสวนเก่ียวกบัการทรมานและการปฏิบตัิท่ีโหดร้าย รวมถึงนิติเวช
ศาสตร์ ซึง่ส าเร็จการฝึกอบรมตามพิธีสารอิสตนับลู 

 รวบรวมผู้แทนจากภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด รวมถึงกองทพัไทย ภาคประชาสงัคม กลุม่ผู้ มีความ
หลากหลายทางเพศ องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร อดีตทหารเกณฑ์และทหารเกณฑ์ท่ีก าลงัรับราชการ 
ครูฝึกและเจ้าหน้าท่ีทหาร และคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งประเทศไทย 

หลักการพืน้ฐาน 

แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลมีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการฯ ปฏิบตัิงานอย่างเคร่งครัดตามหลกัสทิธิ
มนษุยชน ตามท่ีระบไุว้ในสนธิสญัญาระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยให้สตัยาบนั ได้แก่ 

 ศกัดิ์ศรีและคณุค่าของมนษุย์ทกุคน 

 ความเท่าเทียมและหลกัการไมเ่ลือกปฏิบตัิ รวมถึงบนพืน้ฐานของวิถีทางเพศและอตัลกัษณ์ทางเพศ 
ประสบการณ์และการแสดงออกทางเพศ 

 เสรีภาพจากการทรมาน การปฏิบตัิหรือลงโทษท่ีโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือย ่ายีศกัดิ์ศรี 

อ านาจหน้าที่ 
แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลมีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าท่ีดงัต่อไปนี ้

 สอบสวนการปฏิบตัิต่อทหารเกณฑ์ในกองทพัไทย โดยเฉพาะการละเมิดสทิธิทางร่างกายและจิตใจซึง่
ถือเป็นการทรมานหรือการปฏิบตัท่ีิโหดร้าย พร้อมทัง้การเลือกปฏิบตัิ โดยเฉพาะต่อบคุคลท่ีเป็นเกย์ 
การคอรัปชัน่ท่ีก่อให้เกิดการละเมดิสทิธิมนษุยชน ในกรณีท่ีมีการเสียชีวิต ให้มีการสอบสวน
อตัวินิบาตกรรมและการเสียชีวติโดยเก่ียวกบับาดแผลทางจิตใจ 

 เตรียมข้อเสนอแนะให้มีการด าเนินคดีกบัผู้ ต้องสงสยัว่ากระท าการทรมานหรือการปฏิบตัิท่ีโหดร้ายอ่ืน 
โดยเฉพาะบคุคลท่ีมีความรับผิดชอบโดยบงัคบับญัชา 



เราก็เป็นแค่ของเล่นเขา 

การละเมิดสทิธิทางร่างกาย จิตใจ และทางเพศตอ่ทหารเกณฑ์ในกองทพัไทย  

แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนล 64 
 

 ระบสุาเหตหุลกัของการละเมิดสทิธิ การเลือกปฏิบตัิ และการคอรัปชัน่ รวมถึงจากกฎ ระเบียบ 
ข้อบงัคบั และการปฏิบตัิของทหาร การฝึกอบรมผู้บงัคบับญัชา โครงสร้างอ านาจ และวฒันธรรมการ
ลดทอนความเป็นมนษุย์ท่ีแพร่หลาย 

 จดัเตรียมรายงานรายงานเฉพาะการภายในสามเดือน โดยรวบรวมมาตรการโดยละเอียดและปฏิบตัิได้
จริงเพ่ือปอ้งกนัการละเมิดสทิธิและการเลือกปฏิบตัิ ขณะเดียวกนัก็ด าเนินการสอบสวนให้ครบถ้วน
สมบรูณ์ 

 จดัเตรียม น าเสนอ และตีพิมพ์รายงานสมบรูณ์ภายในระยะเวลาหนึง่ปี โดยรวมถึงข้อมลูดงัต่อไปนี ้
 ค าอธิบายวิธีการปฏิบตัิงาน 
 บทวิเคราะห์โดยละเอียดของการละเมิดสทิธิและการเลือกปฏิบตัิต่อทหารเกณฑ์ในกองทพั

ไทย รวมถึงผลลพัธ์และสาเหตหุลกัของประเด็นดงักลา่ว 
 ข้อเสนอแนะโดยละเอียดเก่ียวมาตรการท่ีจ าเป็นในการยตุิการละเมดิสทิธิ รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงกฎหมาย นโยบาย วิธีการฝึกอบรมของทัง้ผู้บงัคบับญัชาและทหารเกณฑ์ การ
ควบคมุดแูลภายในและภายนอก อปุกรณ์และโครงสร้างพืน้ฐาน และประเด็นอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 ติดตามกบัรัฐสภา รัฐบาล กองทพั และสถาบนัอ่ืนเพ่ือรับประกนัว่าข้อเสนอแนะได้รับการ
ยอมรับและถกูบงัคบัใช้จริง 

อ านาจ 
แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลมีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจดงัต่อไปนี ้

 ปฏิบตัิงานอย่างเป็นกลางและเป็นอิสระ ปราศจากอิทธิพลหรือการแทรกแซงท่ีไม่เหมาะสม เปิดเผย
ข้อมลูและด าเนินคดีต่อการแทรกแซงใดๆ รวมถึงทางสอดสอ่งทางอิเลก็ทรอนิก หรือการแฮ็คข้อมลู 

 สมัภาษณ์บคุคลใดตามแต่เห็นสมควร โดยไม่ค านงึถึงยศหรือสถานะ รวมถึงมีอ านาจในการย่ืนค าร้อง
ขอหมายศาลเพ่ือเรียกให้บคุคลนัน้ให้ข้อมลู 

 มีอ านาจในการได้มาซึง่เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงาน รวมถึงมีอ านาจในการย่ืนค าร้องขอหมาย
ศาลเพ่ือเข้าถึงเอกสารนัน้ โดยค านงึถึงความมัน่คงแห่งชาติ ยกตวัอย่างเช่น ไม่อนญุาตให้เข้าถึงข้อมลู
ท่ีเก่ียวกบัสถานท่ีปฏิบตัิการทางทหาร 

 เข้าเย่ียมค่ายทหารท่ีมีการฝึกขัน้พืน้ฐาน และพดูคยุกบัทหารเกณฑ์และผู้บงัคบับญัชาอย่างเป็น
ความลบั โดยค านงึถึงความมัน่คงแห่งชาติ 

 ใช้มาตรการเพ่ือปกปอ้งบคุคลท่ีให้ข้อมลูแก่คณะกรรมการฯ (กลา่วถึงก่อนหน้า) 

ทรัพยากร 

แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลมีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการฯ ได้รับการจดัสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรอ่ืนอย่างเพียงพอ และได้รับความสนบัสนนุโดยหน่วยงานเทคนิคเม่ือจ าเป็นในการปฏิบตัิงาน 
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การคุ้มครองพยาน 

แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลมีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการฯ หรือเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานอ่ืนตาม
เหมาะสม ใช้มาตรการเพ่ือปกปอ้งบคุคลท่ีให้ข้อมลูแก่คณะกรรมการฯ (และในกรณีจ าเป็นให้รวมถึงครอบครัว
และคนใกล้ชิดของพวกเขา) จากการโต้ตอบใดท่ีอาจเกิดขึน้ โดยกระท าดงันี ้

 รับประกนัทางกฎหมายวา่ข้อมลูท่ีพยานพดูหรือส่ือสารต่อคณะกรรมการฯ ไม่อาจถกูใช้เพ่ือด าเนินคดี
กบัพวกเขาด้วยข้อหาหมิ่นประมาททางแพ่งและอาญา หรือข้อหาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงมาตรา 112 
และ 116 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบญัญตัิการกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

 เปิดช่องทางให้บคุคลสามารถให้ปากค าแก่คณะกรรมการฯ โดยไม่ระบช่ืุอ และใช้มาตรการใดๆ เพ่ือ
รับประกนัและปอ้งกนัการไม่เปิดเคยตวัตน 

 จดัให้มีการปกปอ้งทางกายภาพแก่พยานใดๆ ท่ีต้องการการคุ้มครอง 

 ด าเนินคดีผู้ใดท่ีข่มขู่ คกุคาม หรือประทษุร้ายพยาน ไม่ว่าในกรณีก่อนหน้า ระหว่าง หรือหลงัจากท่ี
พยานให้การ 
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แอมเนสตี ้อินเตอร์เนช่ัน
แนลเป็นขบวนการระดับ
โลกเพื่อสิทธิมนุษยชน 
เมื่อมีความอยุตธิรรม 
ต่อคนๆ หน่ึงย่อมเป็น 

เร่ืองส าคัญต่อบุคคลทัง้ปวง 
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“เราก็เป็นแค่ของเล่นเขา”:   

การละเมิดทางร่างกาย จติใจ และทางเพศต่อทหารเกณฑ์ในกองทัพไทย 
 
ทกุปี เกือบหนึง่ในสามของชายไทยท่ีอายถุึงเกณฑ์ต้องเข้ารับราชการทหารตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญตัิรับ
ราชการทหาร แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลพบว่าทหารเกณฑ์เหลา่นีม้กัเผชิญกบัความรุนแรงทางร่างกาย ความ
อบัอาย และการละเมิดทางเพศซึง่มกัถือเป็นการทรมานโดยกองทพัไทย 
 
“เราก็เป็นแค่ของเล่นเขา” ให้รายละเอียดรูปแบบการละเมิดสทิธิทหารเกณฑ์ท่ีแพร่หลายและปฏิบตัิมายาวนาน 
ทหารเกณฑ์เลา่ว่าพวกเขาถกูลงโทษให้ออกก าลงักายเกินก าลงั รวมถึงถกูบงัคบัให้ท าท่าท่ีมกัท าให้หมดสติและ
บาดเจ็บ พวกเขายงัเลา่ถึงการปฏบิตัิอีกหลากหลายรูปแบบท่ีถกูออกแบบเพ่ือสร้างความอบัอาย รวมถึงการถกู
บงัคบัให้ลงบ่อเกรอะหรือให้รับประทานอาหารโดยใช้แค่ปาก “เหมือนหมา”  
 
ทหารเกณฑ์เลา่ถึงการละเมิดทางเพศท่ีแพร่หลาย รวมถึงเหตกุารณ์การข่มขืน ทหารเกณฑ์ท่ีระบวุ่าตนเป็นผู้ มี
ความหลากหลายทางเพศหรือถกูเข้าใจว่าเป็นผู้ มีความหลากหลายทางเพศมกัตกเป็นเปา้หมายการละเมิดสทิธิ 
เน่ืองมาจากวถีิทางเพศและการแสดงออกทางอตัลกัษณ์ทางเพศของพวกเขา 
 
แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลมีข้อเสนอแนะให้รัฐสภาไทยจดัตัง้คณะกรรมการการตรวจสอบเพ่ือสอบสวนและ
รายงานการปฏิบตัติ่อทหารเกณฑ์ในกองทพัไทย รวมถึงน าเสนอมาตรการท่ีจ าเป็นในการยตุิการละเมดิสทิธิ
ทหารเกณฑ์และวฒันธรรมการลดทอนความเป็นมนษุย์ กองทพัไทยต้องใช้มาตรการปอ้งกนัเพ่ือยบัยัง้ไม่ให้เกิด
การละเมิดสทิธิในอนาคต รวมถึงให้ผู้บงัคบับญัชาขัน้สงูควบคมุดแูลครูฝึก และให้มีเจ้าหน้าท่ีทหารตรวจตรา
ในช่วงกลางคืน 

 


