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“พวกเขาถามว่า ‘แกทำใช่ไหม?’ ถ้าใครบอกว่า ‘ไม่’ พวกเขาก็เอาไฟจี้
พวกเราได้แต่ร้องไห้ครา่ ครวญ พวกเขาเอาไฟจี้ที่อวัยวะเพศของผม ที่หน้ าอกและหู
พวกเขาทาแบบนัน้ กับคนอื่นด้วย ผมถูกไฟจี้ 20 กว่าครัง้ ...จากนัน้ พวกเขาก็เอาถุง
ขยะคลุมหน้ าผม ผูกซะแน่ นจนผมหายใจแทบไม่ออก แล้วผมก็หมดสติ ไป...พวกเขา
บอกให้เรารับสารภาพ ผมกลัวว่าผมจะต้องตาย ผมคิ ดถึงเมีย คิ ดถึงลูก ผมไม่อยาก
สูญเสียพวกเขาไป”
47

เจ้าหน้าทีท่ หารและตารวจในไทยได้ใช้การทรมานและการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้ายอย่างสม่าเสมอกับบุคคล
ทีถ่ ูกควบคุมตัว แม้ทางการจะยืนยันซ้าแล้วซ้าเล่าว่าไม่ได้ทาก็ตาม การทรมานเกิดขึน้ ในทีล่ บั ในค่ายทหาร
ในทีค่ วบคุมตัว ทีโ่ รงพักและสถานทีค่ วบคุมตัวอย่างไม่เป็ นทางการ ในบางกรณี การทรมานเกิดขึน้ แบบทีค่ น
ทัวไปเห็
่
นได้ ตามท้องถนนหรือตามด่านตรวจของตารวจ เหยื่อการทรมานมักเป็ นผูต้ อ้ งสงสัยว่าก่อเหตุ
รุนแรง เป็ นผูว้ พิ ากษ์วจิ ารณ์รฐั บาล แรงงานข้ามชาติ ผูต้ อ้ งสงสัยในคดียาเสพติด ชนกลุ่มน้อยทางชาติพนั ธุ์
และคนทีม่ าจากหลายหลายพืน้ เพ ด้านหนึ่งการปฏิบตั มิ ชิ อบเหล่านี้ดาเนินต่อไปด้วยความสนับสนุนจาก
กรอบกฎหมายและโครงสร้างเชิงสถาบัน แต่อกี ส่วนหนึ่งก็เป็ นเพราะการขาดการคุม้ ครองเพื่อป้ องกันการ
ทรมานและการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้าย รวมทัง้ การไม่สามารถนาตัวผูก้ ระทาผิดมาลงโทษหรือไม่สามารถคืนความ
ยุตธิ รรมให้กบั ผูเ้ ป็ นเหยื่อได้
รายงานฉบับนี้ให้ขอ้ มูลการทรมานหรือการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้าย 74 กรณีจากการเก็บข้อมูลของแอม
เนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล
่
ในช่วงทีเ่ ดินทางมาประเทศไทยทัง้ 6 ครัง้ ระหว่างปี 2557 และ 2558 เป็ นการ
ทบทวนและวิเคราะห์ถงึ ความล้มเหลวในด้านกฎหมาย นโยบาย และการปฏิบตั ขิ องไทย ซึง่ มีสว่ นสนับสนุน
ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนทีน่ ่ารังเกียจและยังมีขอ้ เสนอแนะอย่างละเอียดต่อทางการไทยถึงขัน้ ตอนที่
ควรปฏิบตั เิ พื่อยุตกิ ารทรมานและการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้ายในประเทศ
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ผูน้ ากองทัพใช้กาลังยึดอานาจจากรัฐบาลรักษาการณ์ในการทา
รัฐประหารทโดยไม่มกี ารสูญเสียเลือดเนื้อ เพื่อยุตคิ วามวุ่นวายทางการเมืองและการประท้วงในท้องถนน
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ทีด่ าเนินมาหลายเดือน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึง่ เป็ นชื่อของรัฐบาลทหารสัญญาว่าจะปฏิรปู
การบริหารประเทศก่อนทีจ่ ะฟื้ นฟูระบอบประชาธิปไตย แต่ทผ่ี ่านมามีการขยายระยะเวลาทีจ่ ะมีการเลือกตัง้
และการเปลีย่ นผ่านทางการเมืองซ้าแล้วซ้าอีก ในช่วงทีเ่ ขียนรายงานนี้ ดูเหมือนคสชยังคงมีอานาจอยู่ต่อ
จนกว่าจะมีการเลือกตัง้ ในช่วงปลายปี 2560 อย่างเร็วสุด และจนกว่าจะมีรฐั บาลใหม่
คสช.ต้องแบกรับความท้าทายอันเป็ นผลมาจากวิกฤตการเมืองทีย่ ดื เยือ้ ในไทย ในภาคใต้ของไทย
กลุ่มแบ่งแยกดินแดนเชือ้ สายมลายูได้ก่อความรุนแรง ส่งผลให้มผี เู้ สียชีวติ หลายพันคนและสร้างรอยบาดแผล
ลึกแก่บรรดาพลเรือนในพืน้ ที่ คสช.ยังใส่ใจต่อวิกฤตการอพยพของประชาชนในภูมภิ าค ปั ญหาการค้ายา
เสพติด และภัยคุกคามต่อความมันคงในประเทศ
่
เพื่อตอบโต้กบั ปั ญหาท้าทายเหล่านี้ ทางการจึงมักใช้การ
ทรมานและการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้าย ซึง่ เป็ นการละเมิดพันธกรณีของไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศ

กฎหมำยและกระบวนกำรทีส่ นับสนุนให้เกิดกำรทรมำน
ไทยเป็ นรัฐภาคีของอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบตั หิ รือการลงโทษอื่นๆ ทีโ่ หดร้าย ไร้
มนุษยธรรม หรือทีย่ ่ายีศกั ดิศรี
์ (Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment-CAT) ซึง่ เป็ นสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศทีส่ าคัญเกีย่ วกับการทรมาน อนุสญ
ั ญา
นี้หา้ มมีการทรมานและการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้ายอย่างเบ็ดเสร็จ ในทุกสภาพการณ์และไม่มขี อ้ ยกเว้น ไทยยังเป็ น
ภาคีของอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศอื่น ๆ ซึง่ ห้ามการทรมานและการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้าย รัฐบาลไทยจึงต้อง
ปฏิบตั ติ ามเพื่อให้เกิดการป้ องกันและการเยียวยาอย่างเป็ นผลต่อการทรมานและการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้าย ดังที่
กล่าวถึงในรายงานนี้ ทางการไทยยังคงต้องทางานในเรื่องนี้อกี มาก และควรทาในตอนนี้
อนึ่ง กรอบกฎหมายของไทยยังคงมีขอ้ บกพร่องในแง่การคุม้ ครองบุคคลให้ปลอดพ้นจากการทรมาน
หรือการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้ายอื่น ๆ รัฐธรรมนูญฉบับชัวคราว
่
พ.ศ. 2557 ทีป่ ระกาศใช้โดยคสช.ภายหลัง
รัฐประหารไม่ครอบคลุมประเด็นการทรมาน นอกจากนัน้ ประมวลกฎหมายอาญาของไทยไม่กาหนดนิยาม
ของการทรมานและไม่มขี อ้ บทเพื่อเอาผิดทางอาญาเป็ นการเฉพาะ รวมทัง้ กฎหมายไทยไม่มขี อ้ ห้ามอย่าง
ชัดเจนในการใช้ขอ้ มูลทีไ่ ด้มาจากการทรมานหรือการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้าย เป็ นหลักฐานในการพิจารณาคดี
กฎหมายไทยกาหนดหลักประกันสาคัญหลายประการเพื่อป้ องกันการทรมาน รวมทัง้ กาหนดให้ตอ้ ง
นาตัวผูถ้ ูกควบคุมตัวมายังศาลภายในเวลา 48 ชัวโมงหลั
่
งการจับกุม และการคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ ูกควบคุม
ตัวทีจ่ ะให้มที นายความระหว่างการสอบปากคา อย่างไรก็ดี กฎหมายและคาสังของรั
่
ฐบาลหลายประการกลับ
มีอานาจเหนือบทคุม้ ครองเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็ นพระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 และคาสัง่
หัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 และ 13/2559 (นับจากนี้เรียก คาสังหั
่ วหน้าคสช.ที่ 3/2558 และ 13/2559) กฎหมาย
และคาสังเหล่
่ านี้ให้อานาจเจ้าหน้าทีท่ หารในการควบคุมตัวบุคคลในสถานทีค่ วบคุมตัวอย่างไม่เป็ นทางการ
กล่าวคือ “สถานทีอ่ ่นื ทีม่ ใิ ช่สถานีตารวจ ทีค่ ุมขัง ทัณฑสถาน หรือเรือนจา” ตามคาสังทั
่ ง้ สองฉบับ ทัง้ นี้โดยไม่
สามารถร้องขอให้ศาลตรวจสอบในช่วงเวลาดังกล่าวแต่ไม่เกินเจ็ดวัน กล่าวอีกอย่างหนึ่ง ผูถ้ ูกควบคุมตัวอาจ
ถูกควบคุมตัวไว้โดยไม่มกี ารแจ้งให้ทราบ ไม่มรี ะเบียบปฏิบตั ิ และไม่มกี ารกากับดูแล ทาให้พวกเขาไม่ได้รบั
การคุม้ ครองตามหลักการสาคัญเพื่อป้ องกันการทรมานและการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้าย
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พระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึกได้ถูกนามาใช้อย่างต่อเนื่องในพืน้ ทีข่ ดั แย้งทางภาคใต้ของไทยนับแต่ปี
2549 รวมทัง้ พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (นับจากนี้จะเรียกว่า พระ
ราชกาหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน) ซึง่ อนุญาตให้ทหารควบคุมตัวบุคคลได้ไม่เกิน 30 วันโดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากศาล สองวันก่อนรัฐประหาร กองทัพประกาศใช้กฎอัยการศึกทัวประเทศ
่
และในเดือนเมษายน
2558 มีการยกเลิกการประกาศใช้กฎอัยการศึก ยกเว้นแต่พน้ื ทีภ่ าคใต้ และได้ประกาศใช้คาสังหั
่ วหน้าคสช.ที่
3/2558 แทน ซึง่ ให้อานาจเจ้าหน้าทีท่ หารในการควบคุมตัวบุคคลสาหรับความผิดประการต่าง ๆ รวมทัง้
ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ และภัยคุกคามต่อความมันคงอย่
่
างร้ายแรง คาสังหั
่ วหน้าคสช.ที่ 13/2559
ซึง่ มีการประกาศใช้เมื่อเดือนมีนาคม 2559 ได้ขยายอานาจของทหารมากขึน้ ในการควบคุมตัวบุคคลตาม
ความผิดทางอาญาหลายประเภท
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนลมี
่
ความเห็นว่า การทรมานและการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้ายของทหารเกิดขึน้
อย่างแพร่หลายในช่วงเจ็ดวันของการควบคุมตัวทีข่ าดการตรวจสอบและเป็ นไปตามกฎหมายและคาสังพิ
่ เศษ
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนลยั
่
งเห็นว่า เจ้าหน้าทีต่ ารวจมักจะหลีกเลีย่ งไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันการ
ทรมานและการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้ายตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมาย ตัวอย่างเช่น มีการสอบปากคาผูถ้ ูกควบคุมตัว
นอกโรงพัก และมีการใช้ความรุนแรง การข่มขูแ่ ละคุกคามเพื่อเรียกร้องเงินติดสินบน เพื่อแลกกับการไม่
ดาเนินคดีในระบบยุตธิ รรมทางอาญา
ข้อบกพร่องตามกรอบกฎหมาย นโยบายและการปฏิบตั ใิ นประเทศไทยเหล่านี้ ส่งผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงต่อบุคคลและชุมชนทัวประเทศ
่

กำรทรมำนในสำมจังหวัดชำยแดนใต้
ในภาคใต้ของไทย ทหารมักทรมานผูต้ อ้ งสงสัยว่าก่อความไม่สงบและบุคคลอื่นอย่างต่อเนื่องใน
ค่ายทหาร ในระหว่างการควบคุมตัวเป็ นเวลาเจ็ดวันโดยใช้อานาจตามกฎอัยการศึก ผูต้ กเป็ นเหยื่อบอกว่า
พวกเขาถูกเตะ ต่อย ตีดว้ ยไม้ ถูกหวดด้วยพานท้ายปื น ถูกบีบคอ ถูกรัดคอให้หายใจไม่ออกด้วยถุงพลาสติก
และมีการเอาน้าราดอย่างต่อเนื่องขณะทีผ่ กู ผ้าปิ ดตา (waterboarding) รวมทัง้ การปฏิบตั มิ ชิ อบรูปแบบอื่น ๆ
การทรมานและการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้ายในรูปแบบเหล่านี้มกั ถูกนามาใช้เพื่อบังคับให้ผูถ้ ูกควบคุมตัวรับสารภาพ
ผิด หรือเพื่อรีดข้อมูลทีน่ ามาใช้เพื่อปฏิบตั กิ ารต่อต้านการก่อความไม่สงบ ภายหลังถูกควบคุมตัวและปฏิบตั มิ ิ
ชอบเป็ นเวลาเจ็ดวัน ผูถ้ ูกควบคุมตัวส่วนใหญ่จะถูกส่งตัวไปทีค่ ่ายอิงคยุทธบริหาร (นับจากนี้เรียก ค่ายอิงค
ยุทธฯ) ซึง่ สภาพการควบคุมตัวจะดีขน้ึ มากสาหรับคนส่วนใหญ่ อย่างไรก็ดี ผูท้ เ่ี คยถูกควบคุมตัวบางคนใน
ค่ายอิงคยุทธฯบอกในการให้สมั ภาษณ์กบั แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนลว่
่
า พวกเขาถูกซ้อมหรือถูกปฏิบตั มิ ิ
ชอบในค่ายทหารนี้เช่นกัน
“ไฟซาล” (ชื่อสมมติ) ชายหนุ่มอายุเกือบ 30 ปี ผซู้ ง่ึ ถูกจับกุมในภาคใต้ของไทยช่วงปลายปี 2556
เขาบอกกับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนลว่
่
าถูกทหารทรมานทันทีภายหลังการจับกุม
“พวกเขำบอกให้ผมดูภำพถ่ำยและบอกว่ำใช่ตวั ผมหรือไม่ ผมบอกว่ำไม่ พวกเขำก็ถำมซำ
อีก พอผมปฏิ เสธเป็ นครังที
้ ส่ ำม พวกเขำก็เตะผม จำกนัน้ เอำกุญแจมือมำใส่โดยไพล่มือไป
ด้ำนหลัง เอำผ้ำรัดคอผมจำกข้ำงหลัง และถำมผมว่ำ แก (เป็ นคนทำควำมผิดนี้ ) ใช่หรือไม่
ตรงนัน้ มีเจ้ำหน้ ำทีอ่ ยู่หกคน พอผมทำท่ำจะขำดลมหำยใจ พวกเขำก็หยุด
“บังคับให้มนั พูดให้ได้ภายในพรุ่งนี”้
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จำกนัน้ ก็เริม่ ทำซ้ ำอีก พวกเขำทำแบบนี้ สำมครัง้ ผมคิ ดว่ำผมต้องตำยแน่ นอน จำกนัน้ พวก
เขำเอำถุงพลำสติ กมำคลุมหัวผม และรัดด้วยผ้ำไว้ดำ้ นหลัง พวกเขำยังตบและเตะผม ใช้
พำนท้ำยปื นตีทีห่ ลังและหน้ ำอก ทำให้ผมหำยใจไม่ออก ได้แต่รอ้ งไห้และบอกว่ำ ‘ผมไม่ได้
ทำ’ แต่พวกเขำก็ยงั ไม่หยุด พวกเขำทำแบบนี้ ประมำณครึง่ ชัวโมงแล้
่
วผมก็เป็ นลมหมดสติ
ไป จำกนัน้ พวกเขำเอำน้ ำมำรำดเพือ่ ให้ผมตืน่ ขึ้นคืนมำ”
ไฟซาล” ให้ขอ้ มูลกับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนลว่
่
า มีการส่งตัวเขาไปยังหน่วยปฏิบตั กิ ารพิเศษ
และถูกควบคุมตัวและถูกทรมานเป็ นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ก่อนจะได้รบั การปล่อยตัวโดยไม่มขี อ้ หา นอกจากการ
ทาร้ายร่างกายแล้ว ยังมีการข่มขูท่ าให้ “ไฟซาล” อับอายโดยจัดสถานการณ์จาลองเหมือนจะประหารชีวติ เขา

“

”

3/2558
“

”
“

“

”

”

ฯ
“พวกเขำซักถำมผมตัง้ แต่เทีย่ งหรือประมำณ 11 โมงเช้ำ จนถึงสองทุ่มหรือสำมทุ่มของทุก
วันเป็ นเวลำสีว่ นั ติ ดต่อกัน โดยไม่ให้ผมดืม่ นำในช่วงเวลำนัน้ เลย มีผชู้ ำยกำยำสองสำมคน
ทีท่ ำร้ำยและรุมซ้อมผมระหว่ำงสอบปำกคำ พวกเขำต่อยผมด้วยกำหมัดหรือเตะผมด้วย
เท้ำ ผมรูส้ ึกได้วำ่ น่ ำจะมีคนอืน่ อยู่รว่ มด้วยเพรำะได้ยินเสียงคนแตกต่ำงกัน พวกเขำบังคับ
ให้ผมสำรภำพ และบอกว่ำได้อดั วีดิโอเอำไว้แล้ว
“ผมไม่กล้ำพูดว่ำไม่ ผมได้แต่บอกว่ำใช่สำหรับทุกคำถำม พอผมล้มลงเพรำะถูก
ซ้อม พวกเขำก็จะดึงผมขึ้นมำ พอผมหล่นจำกเก้ำอี้ บำงครังก็
้ แทบหำยใจไม่ออก พวกเขำก็
จะจับผมขึ้นมำนัง่ เก้ำอี้และซักถำมต่อไป พวกเขำเอำอำวุธหรือวัตถุทีเ่ ป็ นของแข็งทีม่ ีเสียง
ดัง ตีทีห่ น้ ำอกผม ทำให้กล้ำมเนื้ อผมเกร็ง ถ้ำผมเกร็งช่วงทีพ่ วกเขำตีผม ผมก็จะรูส้ ึกเจ็บ
มำกขึ้น ผมต้องพยำยำมผ่อนคลำยกล้ำมเนื้ อ ในวันทีส่ องพวกเขำบอกผมว่ำ
“บังคับให้มนั พูดให้ได้ภายในพรุ่งนี”้
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‘วันนี้ ถ้ำแกไม่พดู ครอบครัวแกเดือดร้อนแน่ ฉันรูน้ ะว่ำครอบครัวแกอยู่ทีไ่ หน’ พวกเขำขู่ว่ำ
จะลักพำคนในครอบครัวของผมไป และทำให้พวกเขำหำยตัวไปเลย”

การทรมานในบริบทของปฏิบตั ิ การบังคับใช้กฎหมาย
การทรมานและการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้ายไม่ได้เกิดขึน้ เฉพาะระหว่างการปราบปรามการก่อความไม่สงบ
ในภาคใต้ของไทย หรือกรณีทเ่ี กีย่ วข้องกับการเมืองและความมันคงที
่
เ่ กิดขึน้ หลังรัฐประหารเท่านัน้ ในช่วง
หลายปี ทผ่ี ่านมา เจ้าหน้าทีต่ ารวจและทหารยังได้ทาการทรมานหรือปฏิบตั อิ ย่างโหดร้ายต่อผูต้ อ้ งสงสัยในคดี
ยาเสพติด แรงงานข้ามชาติ ชนกลุ่มน้อยทางชาติพนั ธุ์ ชนพืน้ เมือง และบุคคลอื่น โดยเกิดขึน้ เป็ นประจาใน
ปฏิบตั กิ ารบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าทีต่ ารวจและทหารซึง่ ทาการทรมานหรือการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้ายในบริบท
ของการบังคับใช้กฎหมาย หรือปฏิบตั กิ ารด้านความมันคง
่ มักไม่ได้ใช้อานาจตามพระราชบัญญัตกิ ฎอัยการ
ศึกหรือคาสังหั
่ วหน้าคสช.ที่ 3/2558 แต่มกั หลีกเลีย่ งการปฏิบตั ติ ามแนวทางป้ องกันการทรมานทีก่ าหนดไว้
ในประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา หรือตามข้อบทกฎหมายอื่น ๆ ของไทย ไม่ว่าจะเป็ นการซ้อม
บุคคลในสถานทีอ่ ่นื ทีไ่ ม่ใช่โรงพัก อย่างเช่น บริเวณจุดตรวจชัวคราว
่
ตามท้องถนนหรือในทีส่ าธารณะอื่น ๆ
อย่างไรก็ดี แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนลกั
่
งวลอย่างมากว่า คาสังหั
่ วหน้าคสช.ที่ 13/2559 ซึง่ ให้อานาจ
เจ้าหน้าทีท่ หารในการควบคุมตัวบุคคลอย่างขาดการตรวจสอบตามความผิดทางอาญาหลายประการ จะยิง่
สนับสนุนให้เกิดการปฏิบตั มิ ชิ อบในวงกว้างมากขึน้
การประจานความผิดเป็ นแนวทางปฏิบตั ขิ องตารวจต่อผูต้ อ้ งสงสัยในคดียาเสพติดในประเทศไทย
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนลพบว่
่
าเจ้าหน้าทีต่ ารวจมักบังคับให้ผใู้ ช้ยาต้องปั สสาวะต่อหน้าสาธารณะตรงจุด
ตรวจ หรือตามถนน ทัง้ นี้เพื่อนาตัวอย่างไปตรวจสอบ นอกจากนัน้ เจ้าหน้าทีต่ ารวจยังมักใช้อานาจตาม
กฎหมายยาเสพติด เพื่อรีดไถเงินจากคนทีเ่ ป็ นกลุ่มเสีย่ ง มีการใช้ความรุนแรง การทาให้อบั อาย และการ
คุกคามเพื่อเรียกเงินสินบน
แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยซึง่ มักไม่มเี อกสารและไม่ผ่านการลงทะเบียน เสีย่ งทีจ่ ะถูกปฏิบตั ิ
อย่างมิชอบโดยเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้อานาจของทางการเพื่อส่งกลับบุคคลโดยพลการ
โดยไม่ให้เข้าถึงกระบวนการร้องเรียนต่อศาลหรือหน่วยงานฝ่ ายบริหาร เป็ นเหตุให้ผเู้ ข้าเมืองมักเสีย่ งจะถูกใช้
ความรุนแรง ถูกบังคับขืนใจ และถูกรีดไถเงิน ตามข้อมูลทีแ่ อมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนลได้
่
รบั แรงงานข้าม
ชาติทป่ี ระสบปั ญหาเหล่านี้ มักต้องยอมจ่ายเงินสินบนในทีส่ ดุ
การใช้การทรมานอย่างกว้างขวางในภาคใต้ของไทย และในกรณีทเ่ี กีย่ วข้องกับการเมืองและความ
มันคงตามที
่
บ่ รรยายไว้ในรายงานนี้และตามข้อมูลของเอ็นจีโอไทย รวมทัง้ ข้อบกพร่องสาคัญของกรอบ
กฎหมายในประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการทรมาน ทาให้แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนลสรุ
่
ปได้ว่า การทรมานและ
การปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้ายของเจ้าหน้าทีท่ หารในประเทศไทยเกิดขึน้ อย่างเป็ นระบบ ตามคานิยามในข้อ 20 ของ
อนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานแห่งสหประชาชาติ

“บังคับให้มนั พูดให้ได้ภายในพรุ่งนี”้
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ยุติการใช้การทรมานในประเทศไทย
เหยื่อการทรมานต้องเผชิญปั ญหาท้าทายหลายประการในเข้าถึงการเยียวยา รัฐธรรมนูญฉบับ
ชัวคราว
่
พระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก พระราชกาหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน และคาสังหั
่ วหน้าคสช.ที่
3/2558 และคาสังหั
่ วหน้าคสช.ที่ 13/2559 ต่างให้อานาจคุม้ ครองเจ้าหน้าที่ ซึง่ สามารถใช้และได้ถูกใช้เพื่อ
คุม้ ครองไม่ให้เจ้าหน้าทีท่ หารและหน่วยงานอื่นต้องรับผิดต่อการกระทาทีเ่ ป็ นการทรมานและการปฏิบตั ทิ ่ี
โหดร้าย นอกจากนัน้ แอมเนสตีอ้ นิ เตอร์เนชันแนลพบว่
่
า เจ้าหน้าทีต่ ารวจ พนักงานอัยการและศาล เมื่อได้
รับคาร้องเรียนเกีย่ วกับการทรมานหรือการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้าย มักไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะสอบสวนตามข้อ
กล่าวหาโดยทันที อย่างเป็ นอิสระ ไม่ลาเอียงและเป็ นผลซึง่ เป็ นข้อกาหนดตามกฎหมายและมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ
ในรายงานทีเ่ สนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และคณะกรรมการต่อต้านการ
ทรมานแห่งสหประชาชาติ รัฐบาลไทยได้ให้คามันที
่ จ่ ะปฏิบตั ติ ามพันธกรณีระหว่างประเทศเกีย่ วกับข้อห้าม
ต่อการทรมานและการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้าย นอกจากนัน้ ในช่วงหลายปี ทผ่ี ่านมา รัฐบาลไทยได้จดั การ
ปรึกษาหารือทีส่ ร้างสรรค์กบั เอ็นจีโอในประเทศและระหว่างประเทศหลายครัง้ รวมทัง้ ทีป่ ระชุมกับแอมเนสตี้
อินเตอร์เนชันแนล
่
เกีย่ วกับข้อเสนอทีจ่ ะนากฎหมายต่อต้านการทรมานมาใช้ ในช่วงทีเ่ ขียนรายงานนี้ ร่าง
พระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สญ
ู หาย (นับจากนี้จะเรียกว่า
“พระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สญ
ู หาย”) อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (สนช.) หากมีการแก้ไขเพิม่ เติมเพือ่ ให้มขี อ้ บังคับอย่างเต็มทีต่ ามอนุสญ
ั ญา
ต่อต้านการทรมานแห่งสหประชาชาติ กฎหมายนี้ย่อมถือเป็ นก้าวย่างสาคัญเพื่อการป้ องกันการทรมานใน
ประเทศ การแก้ไขเพิม่ เติมและผ่านร่างกฎหมายนี้ควรเป็ นวาระเร่งด่วนอย่างหนึ่งของรัฐบาล
การยุตกิ ารใช้การทรมานและการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้ายโดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั ต้องอาศัยความร่วมมืออย่าง
จริงจัง อย่างต่อเนื่องและจากหลายภาคส่วน ซึง่ รวมถึงการจัดตัง้ องค์กรและกระบวนการใหม่ การฝึกอบรม
เจ้าหน้าทีต่ ารวจและทหาร ผูพ้ พิ ากษา และข้าราชการ ความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศ และการ
ปฏิรปู กฎหมายอื่น ๆ นอกเหนือไปจากการผ่านร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว นอกจากนัน้ เพื่อยุตกิ ารทรมาน
ทางการไทยต้องทบทวนข้อบททีเ่ ปิ ดโอกาสให้ผปู้ ฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นความมันคงสามารถที
่
จ่ ะลอยนวลพ้นผิด
อย่างกว้างขวาง และสร้างวัฒนธรรมของทหารและตารวจทีจ่ ะเคารพและคุม้ ครองบุคคลจากทุกภาคส่วนของ
สังคม

ข้อเสนอหลัก


ยุติการควบคุมตัวที่ไม่สารมาถตรวจสอบได้: ยกเลิกหรือแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตกิ ฎ
อัยการศึก พ.ศ. 2457 พระราชกาหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และคาสังหั
่ วหน้าคสช.ที่
3/2558 และ 13/2559 ให้เป็ นไปตามมาตรฐานและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รวมทัง้
ประกันให้บคุ คลถูกควบคุมตัวเฉพาะในสถานทีค่ วบคุมตัวอย่างเป็ นทางการ และให้เข้าถึง
ทนายความ ครอบครัว และศาลทีเ่ ป็ นอิสระโดยพลัน และประกันว่าการสอบปากคาจะเกิดขึน้ โดยมี
ทนายความอิสระร่วมอยู่ดว้ ย

“บังคับให้มนั พูดให้ได้ภายในพรุ่งนี”้

การทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้ายในประเทศไทย
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ออกกฎหมายเอาผิดทางอาญากับการทรมาน: ประกันว่าร่างพระราชบัญญัตปิ ้ องกันและ
ปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สญ
ู หาย มีเนื้อหาสอดคล้องอย่างเต็มทีก่ บั ข้อกาหนด
ของอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานแห่งสหประชาชาติ และให้ประกาศใช้เป็ นกฎหมายโดยไม่ให้ล่าช้า
ห้ามใช้พยานหลักฐานที่ได้มาจากการทรมานหรือการปฏิ บตั ิ ที่โหดร้ายในการพิ จารณาคดี:
กาหนดหลักประกันในกฎหมายและการปฏิบตั วิ า่ จะไม่อนุญาตให้นา “คาสารภาพ” และถ้อยคาอืน่ ใด
ทีไ่ ด้มาจากการทรมานหรือการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้าย เพื่อใช้ในการพิจารณาคดีของศาล ทัง้ นี้โดยการ
แก้ไขเพิม่ เติมมาตรา 226(1) ของประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
สอบสวนและฟ้ องร้องดาเนิ นคดี: ยุตกิ ารลอยนวลพ้นผิดด้วยการใช้อานาจตามพระราชบัญญัติ
ป้ องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สญ
ู หาย เพื่อจัดตัง้ หน่วยงานพลเรือนที่
เป็ นอิสระและเข้าถึงได้ เพื่อดาเนินการสอบสวนตามข้อร้องเรียนและรายงานการทรมานและการ
ปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้ายโดยพลัน อย่างไม่ลาเอียงและอย่างเป็ นผล และกรณีทม่ี พี ยานหลักฐานโดยชอบ
อย่างเพียงพอ ให้ฟ้องร้องดาเนินคดีต่อผูต้ อ้ งสงสัย โดยไม่คานึงว่าเป็ นเจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ มียศหรือ
ตาแหน่งใด และให้มกี ารพิจารณาคดีอย่างเป็ นธรรม
จัดตัง้ หน่ วยงานกากับดูแล: ให้สตั ยาบันและปฏิบตั ติ ามพิธสี ารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาต่อต้านการ
ทรมานและการปฏิบตั หิ รือการลงโทษอื่นๆ ทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือทีย่ ่ายีศกั ดิศรี
์ รวมทัง้ การ
จัดทากลไกป้ องกันระดับชาติทเ่ี ป็ นอิสระ เป็ นผล และได้รบั งบประมาณสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพือ่ ให้
มีอานาจในการเข้าเยีย่ มสถานทีค่ วบคุมตัวทุกแห่งและเข้าเยีย่ มบุคคลทีถ่ ูกควบคุมตัวทุกคน โดยไม่
มีการขัดขวางและไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
จัดให้ผเู้ สียหายจากการทรมานและการปฏิ บตั ิ ที่โหดร้ายเข้าถึงการเยียวยา: จัดทามาตรการที่
เป็ นระบบและครอบคลุมและดาเนินการอย่างเป็ นผลและเข้าถึงได้ โดยการปรึกษาหารือกับเหยื่อ
การทรมานและตัวแทนของพวกเขา เพื่อช่วยเหลือให้ผเู้ สียหายจากการทรมานและการปฏิบตั ทิ ่ี
โหดร้ายทุกคนเข้าถึงการชดใช้ความเสียหาย การฟื้ นฟูบาบัด การชดเชย ความพึงพอใจ และ
หลักประกันว่าจะไม่เกิดซ้าอีก ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ
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