ประเทศไทย : ข้ อกล่ าวหาว่ ามีการทรมานนักกิจกรรม กริชสุ ดา คุณะเสน ต้ องได้ รับการสอบสวนในทันที
รั ฐบาลไทยต้องดําเนิ นการสอบสวนกรณี ขอ้ กล่า วหาว่า กริ ชสุ ดา คุ ณะเสน ถูกเจ้า หน้า ที่ ทหาร
ทรมานระหว่างการควบคุมตัวในสถานที่ลบั โดยไม่สามารถติ ดต่อกับโลกภายนอกได้เป็ นเวลาเกือบหนึ่ ง
เดือน ซึ่งการสอบสวนดังกล่าวต้องเป็ นไปโดยทันท่วงที อย่างอิสระ และเป็ นกลาง ไอซีเจกล่าวในวันนี้
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 กริ ชสุ ดา คุณะเสน นักกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวร่ วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรื อ นปช. ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั เนื่องจากคอยให้ความช่วยเหลือผูท้ ี่ถูกจับและควบคุมตัว
จากเหตุการณ์ความรุ นแรงทางการเมืองเมื่อปี 2553 ได้ถูกทหารจากสังกัดมลฑลทหารบกที่ 14 จังหวัดชลบุรี
จับตัวไป
โดยในบทสัมภาษณ์ซ่ ึ งเผยแพร่ บนเว็บไซต์ยทู ูปเมื่อวันเสาร์ ที่ผ่านมามีเนื้อหาว่า กริ ชสุ ดา คุณะเสน
กล่าวหาว่าตนถูกจับปิ ดตาและมัดมือไว้ตลอดระยะเวลาช่วง 7 วันแรกของการควบคุมตัว ทั้งยังกล่าวว่า
เจ้าหน้าที่ทหารทุบตีตนหลายครั้ง
“ข้อกล่าวหาของกริ ชสุ ดาที่ว่าเธอถูกทหารทําทรมานและประติบตั ิอย่างโหดร้ายรวมถึงการควบคุม
ตัวโดยมิชอบ ถือเป็ นเรื่ องที่น่ากังวลอย่างยิง่ และสมควรได้รับการสอบสวนข้อเท็จจริ งในทันที” นายวิลเดอร์
เทเลอร์ เลขาธิ การคณะกรรมการนักนิติศาสตร์ สากล กล่าว และ “หากข้อกล่าวหานี้ เป็ นความจริ ง ย่อมถือว่า
กริ ชสุ ดาตกเป็ นเหยื่อของการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชนอย่างร้ายแรง ซึ่ งผูก้ ระทําต้องรับผิดชอบและเหยื่อต้อง
ได้รับการเยียวยาและชดเชยที่มีประสิ ทธิ ภาพจากรัฐ แต่หลักที่สาํ คัญอย่างยิ่ง คือ การสอบสวนจําเป็ นต้อง
ดําเนินการโดยหน่วยงานที่มีความเป็ นอิสระและเป็ นกลาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี น้ ีที่เป็ นการกล่าวหาว่า
เจ้าหน้าที่ทหารเป็ นผูก้ ระทําความผิด”
ขณะที่หน่วยงานฝ่ ายทหารได้ออกมาปฏิเสธต่อทุกข้อกล่าวหา ทางกริ ชสุ ดา คุณะเสน ได้เผยอีกว่า
เจ้าหน้าที่ใช้ถุงพลาสติกและผ้าคลุมหัวเธอเพื่อทําให้ขาดอากาศหายใจจนเธอหมดสติไป แล้วยังถูกนําตัววาง
ใส่ ไว้ในถุงห่อร่ างกายแบบมีซิปอีกทีหนึ่ง
ทั้งยังระบุว่าในระหว่างที่ถกู ควบคุมตัว มีเจ้าหน้าที่ผหู ้ ญิงมาถอดกางเกงให้เวลาจะเข้าห้องนํ้า โดยมี
ครั้ งหนึ่ ง ที่ ต นได้ยิน เสี ย งผู ช้ ายอยู่ด้ว ยในขณะตนถู ก ปิ ดตาและเจ้า หน้า ที่ ผู ้ห ญิ ง กํา ลัง อาบนํ้า ให้ ทั้ง นี้
กฎอัยการศึ กซึ่ งมี การประกาศใช้ทวั่ ทุ กพื้นที่ในประเทศไทยมาตั้งแต่ การทํารัฐประหารเมื่ อวันที่ 22
พฤษภาคม 2557 ให้อาํ นาจเจ้าหน้าที่ทหารในการควบคุมตัวบุคคลไว้ได้ไม่เกิน 7 วัน โดยไม่ตอ้ งมีการตั้ง
ข้อหา (administrative detention)

อย่า งไรก็ต าม จากคํา สัม ภาษณ์ ของกริ ช สุ ด าเมื่ อ วันเสาร์ ที่ ผ่า นมา เธอกล่า วอ้า งว่ า เมื่ อวันที่ 15
มิถุนายน 2557 เจ้าหน้าที่ทหารได้บงั คับให้เธอลงชื่ อในหนังสื อซึ่ งระบุขอ้ ความว่า เธอเป็ นผูร้ ้องขอให้
เจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวไว้นานกว่า 7 วัน เนื่ องจากเธอรู ้สึกปลอดภัยที่จะอยู่ในบริ เวณของค่ายทหาร
มากกว่าที่จะได้รับการปล่อยตัว
อนึ่ ง ในช่ วงแรก ทางเจ้าหน้าที่ ทหารปฏิ เสธที่ จะชี้ แจงว่ามี การควบคุ มตัวเธอไว้ ต่อมาวันที่ 20
มิถุนายน 2557 เจ้าหน้าที่ทหารจึงได้ออกมายอมรับว่ามีการควบคุมตัวกริ ชสุ ดาไว้จริ ง แต่ไม่สามารถบอก
สถานที่ควบคุมตัวได้เพื่อช่วยให้กริ ชสุ ดามีเวลาอยูก่ บั ตัวเองและรู ้สึกสงบ
ซึ่ งวันที่ 23 มิถุนายน 2557 กริ ชสุ ดาก็ได้ออกสื่ อทางโทรทัศน์และกล่าวว่าตนเองนั้น “สุ ขสบายเกิน
ที่ จะพูด” ในระหว่า งที่ อยู่ใ นค่ายทหาร ในวัน ถัดมาเธอจึ งได้รับการปล่อ ยตัวซึ่ งรวมเป็ นระยะเวลา
29 วัน นับจากที่เธอถูกจับกุม ทั้งนี้ กริ ชสุ ดาไม่ได้รับการนําตัวไปศาลเพื่อพิจารณาหรื อตรวจสอบใดๆ เลย
ตลอดระยะเวลาการควบคุมตัว
สิ ทธิ เด็ดขาดของบุ คคลทุ กคนในการที่ จะไม่ถูกทําทรมานและการประติ บตั ิ ที่โหดร้ ายไม่ ว่าใน
สถานการณ์ใด เป็ นสิ ทธิ ที่ได้รับการยืนยันว่าจะได้รับการคุม้ ครองตามกลไกด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนระหว่าง
ประเทศที่ สําคัญ ซึ่ งรวมถึงสนธิ สัญญา 2 ฉบับที่ประเทศไทยเข้าเป็ นภาคีดว้ ย อันได้แก่ กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมื องและสิ ทธิ ทางการเมื อง (ICCPR) และ อนุ สัญญาต่อต้านการทรมานและการ
ประติบตั ิหรื อการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรื อยํา่ ยีศกั ดิ์ศรี (CAT) ซึ่ง ICCPR ได้รับรองหลักการ
เรื่ องเสรี ภาพจากการถูกควบคุมตัวโดยมิชอบไว้อย่างชัดเจน
หากข้อกล่าวอ้างดังกล่าวได้รับการพิสูจน์ว่าเป็ นจริ ง กรณี ของกริ ชสุ ดา คุณะเสน ย่อมเป็ นคดีแรกที่
ยื น ยัน ว่ า มี ก ารทํา ทรมานเกิ ด ขึ้ นจริ งตั้ง แต่ มี รั ฐ ประหาร และอาจเป็ นประเด็ น ที่ นํา ไปสู่ ก ารโต้แ ย้ง
คําแถลงการณ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่ งกล่าวไว้ว่า ตั้งแต่มีการยึดอํานาจ ยังไม่เคยมีการ
ทําทรมานเกิดขึ้น ทั้งยังอาจเป็ นการทําลายความความเชื่อมัน่ ในคํามัน่ ที่ประเทศไทยยํ้ามาตลอดที่จะเคารพ
และนําหลักการใน CAT ไปปฏิบตั ิ ตามที่ได้ให้คาํ มัน่ ล่าสุ ดกับคณะกรรมาธิ การต่อต้านการทรมานที่นคร
เจนีวาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผา่ นมา
อนึ่ ง คณะกรรมาธิ การต่อต้านการทรมานได้แสดงความเป็ นกังวลอย่างยิ่งถึงการประกาศกฎอัยการศึก
ของประเทศไทยและพยายามกระตุน้ เรี ยกร้องให้ประเทศไทย “ยึดถือหลักการห้ามมิให้มีการทําทรมานอย่าง
เด็ดขาด พร้อมทั้งต้องให้ความมัน่ ใจว่า การบังคับใช้กฎอัยการศึกทัว่ ประเทศครั้งนี้ ตอ้ งไม่ไปละเมิดสิ ทธิ
สิ ทธิต่างๆ ที่ได้รับประกันไว้ในอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานเป็ นอันขาด”

หน้าที่ของรัฐในการห้ามมิให้มีการทรมานและการประติบตั ิที่โหดร้ายรวมไปถึงหน้าที่ในการลงมือ
สอบสวนอย่างจริ งจังทันท่วงทีและเป็ นกลาง เมื่อมีการร้องเรี ยนหรื อในกรณี ที่ไม่มีการร้องเรี ยนก็ยงั ต้องมี
การสอบสวนทันทีเมื่อมีเหตุอนั สมควรจะเชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระทําการเช่นนั้น
ความล้มเหลวของการสอบสวนข้อกล่าวหาว่ามีการทรมานหรื อการประติบตั ิที่โหดร้ายถือเป็ นการ
ละเมิดสิ ทธิที่จะได้รับการเยียวยาที่มีประสิ ทธิภาพและสิ ทธิที่จะไม่ถูกทรมานหรื อถูกประติบตั ิอย่างโหดร้าย
ทารุ ณ
กฎหมายสิ ทธิ มนุษยชนระหว่างประเทศกําหนดให้ประเทศไทยยังต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามพันธกรณี
ที่มี โดยไม่คาํ นึงว่ากฎอัยการศึกและรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยฉบับชัว่ คราวนั้นให้ความคุม้ กันแก่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารอยูห่ รื อไม่กต็ าม

