รายงานที่ ๑๖๑-๑๙๓/๒๕๕๘ เรื่อง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีคาร้องที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการ
กระทาทรมาน และการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่ไร้มนุษยธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 ประเด็นคาร้อง
ผู้ ร้ อ งจ ำนวนมำกได้ ร้ อ งเรี ย นต่ อ คณะกรรมกำรสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชำติ เ พื่ อ ขอให้
ตรวจสอบกรณีกล่ำวอ้ำงว่ำ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยควำมมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้กระทำทรมำน ปฏิบัติ
หรือลงโทษที่ไร้มนุษยธรรม เช่น กำรควบคุมตัวเพื่อบังคับให้ยอมรับสำรภำพแลกกับอิสรภำพ กำรทำร้ำย
ร่ำงกำยหรือกระทำทรมำนขณะอยู่ในกำรควบคุมตัวของเจ้ำหน้ำที่ เช่น กำรใช้ถูกพลำสติกครอบศีรษะ
กำรเตะ ชกต่อย ทุบตี กำรขังในห้องมืด กำรสอบปำกคำอย่ำงต่อเนื่องเป็นเวลำนำน กำรข่มขู่ กำรช็อต
ด้วยไฟฟ้ำ ฯลฯ กำรไม่ได้รับอนุญำตให้ปฏิบัติศำสนกิจในระหว่ำงถูกควบคุมตัว เป็นต้น
 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้เคยพิจำรณำคำร้องในลักษณะเดียวกันมำแล้ว
ตำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยได้เสนอมำตรกำรกำรแก้ไข
ปัญหำต่อรัฐบำลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหมด ๕ ด้ำน กล่ำวคือ มำตรกำรด้ำนกฎหมำย ด้ำนสิทธิ
มนุษยชนศึกษำ ด้ำนกลไกกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม และด้ำนกำรเยียวยำ
พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะนโยบำยต่อรั ฐบำลเพื่อให้ห น่ว ยงำนที่ เกี่ยวข้องรับไปพิจำรณำดำเนินกำรตำม
อำนำจหน้ ำที่ เพื่อเป็ น กำรป้ องกัน ปั ญหำกำรกระทำในลั กษณะที่เป็นกำรทรมำนหรือพฤติกรรมที่ไม่
เหมำะสม ซึ่งอำจเป็นกำรสร้ำงเงื่อนไขที่จะนำไปสู่กำรก่อควำมไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และ
เพื่อเป็นกำรคุ้มครองสิทธิในกระบวนกำรยุติ ธรรมของประชำชนตำมที่ได้มีกำรรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ
กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้ว ยสิ ทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง (ICCPR) อนุสั ญญำกำรต่อต้ำนกำร
ทรมำนและกำรประติบั ติห รื อ กำรลงโทษที่โ หดร้ ำยไร้มนุษ ยธรรมหรื อที่ย่ำยีศั กดิ์ศรี (CAT) ประมวล
กฎหมำยอำญำ และประมวลกฎหมำยพิจำรณำควำมอำญำ ดังนั้น คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
จึงเห็นควรมีข้อเสนอแนะนโยบำยหรือข้อเสนอในกำรปรับปรุงกฎหมำยเพิ่มเติมต่อคณะรัฐมนตรีและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 ข้อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
(๑) คณะรัฐมนตรีและหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ควร
กำชับให้กับเจ้ำหน้ำที่ในระดับปฏิบัติ ปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดถือมำตรกำรกำรแก้ไขปัญหำที่ คณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เคยเสนอไว้ตำมรำยงำนฯ ที่ ๒๗๕ – ๓๐๘/๒๕๕๓ และรำยงำนฯ ที่ ๖๗ – ๘๙/
๒๕๕๕ โดยเฉพำะมำตรกำรด้ำนกลไกกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและมำตรกำรด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม
อย่ำงเคร่งครัด เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อประชำชนในพื้นที่และลดเงื่อนไขที่อำจก่อให้เกิดควำมไม่เป็นธรรม
(๒) หน่ ว ยงำนด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ควรประสำนควำม
ร่วมมือจำกแพทย์ของโรงพยำบำลรัฐประจำจังหวัดให้เป็นผู้ทำหน้ำที่ตรวจร่ำงกำยและจัดทำบันทึกกำร

ตรวจร่ำงกำยไว้เป็นหลักฐำนก่อนเพื่อแสดงควำมโปร่งใส โดยดำเนินกำรก่อนที่จะมีกำรควบคุมตัวผู้ต้อง
สงสัยว่ำมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบไปที่หน่วยของทหำร
(๓) คณะรั ฐ มนตรี โดยกระทรวงยุติธ รรมควรเร่งรัด กำรอนุวั ติกฎหมำยภำยในให้
เป็นไปตำมอนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำนและกำรประติบัติหรือกำรลงโทษอื่นที่โหดร้ำยไร้มนุษยธรรม หรือ
ที่ย่ำยีศักดิ์ศรี และอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรป้องกันบุคคลทุกคนจำกกำรหำยสำบสูญโดยถูก
บังคับ เพื่อป้องกันกำรทรมำนและกำรลงโทษและกำรปฏิบัติอย่ำงทำรุณ ผิดมนุษย์หรือลดทอนควำมเป็น
มนุษย์ อย่ำงครอบคลุมและครบถ้วนตำมหลักกำรของอนุสัญญำทั้งสองดังกล่ำว
(๔) คณะรัฐ มนตรี โดยกระทรวงยุติธรรม กองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน
และสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ควรร่วมกันพัฒนำระบบกำรเข้ำเยี่ยมสถำนที่ซึ่งทำให้บุคคลเสื่อมเสียซึ่ง
อิสรภำพเพื่อป้องกันกำรทรมำนและกำรลงโทษและกำรปฏิบัติอย่ำงทำรุณ
(๕) คณะกรรมกำรสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชำติได้จัดให้มีกำรฝึกอบรมแก่เจ้ำหน้ำที่ด้ำน
ควำมมั่นคงเกี่ยวกับสำระสำคัญและข้อพึงปฏิบัติในส่วนของอนุสัญญำว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทรมำนฯ ไปแล้ว
หลำยครั้ง และจะประสำนควำมร่วมมือกับกองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในภำค ๔ ส่วนหน้ำ และ
ศูนย์ปฏิบัติกำรตำรวจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพื่อส่งเสริมให้มีกำรจัดฝึกอบรมแก่เจ้ำหน้ำที่ทหำรและ
เจ้ำหน้ำที่ตำรวจ โดยเฉพำะหน่วยปฏิบัติกำร หน่วยงำนด้ำนกำรข่ำว เพื่อให้ควำมรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน
(๖) คณะรัฐมนตรี กระทรวงสำธำรณสุข กรมสุขภำพจิต ควรให้ควำมสำคัญในเรื่อง
กำรช่วยเหลือเยียวยำด้ำนจิตใจแก่ครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์กำรซ้อมทรมำน เพื่อ
เป็ น กำรสร้ ำงควำมเข้ ำใจและบรรเทำปัญ หำควำมไม่ไ ว้ว ำงใจที่อ ำจมีต่อเจ้ำ หน้ำที่รัฐ ในพื้นที่จังหวั ด
ชำยแดนภำคใต้
 ผลดาเนินการของคณะรัฐมนตรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๕๘ รับทรำบผลกำรพิจำรณำคำร้อง
เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบำยหรือข้อเสนอในกำรปรับปรุงกฎหมำยของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
และมอบหมำยให้ ก ระทรวงกลำโหม กระทรวงกำรพั ฒ นำสั ง คมและควำมมั่ น คงของมนุ ษ ย์
กระทรวงมหำดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสำธำรณสุข สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ศูนย์อำนวยกำร
บริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และกองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร พิจำรณำศึกษำ
แนวทำงและควำมเหมำะสมของข้อเสนอดังกล่ำวและสรุปผลกำรพิจำรณำหรือผลกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่ำวในภำพรวม และให้กระทรวงกลำโหมเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรรวบรวมผลกำรดำเนินกำร
เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ต่อมำคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๕ เมษำยน ๒๕๕๙ รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของ
กระทรวงกลำโหม โดยสรุปสำระสำคัญได้ว่ำ กองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในภำค ๔ ได้ปฏิบัติตำม
มำตรกำรด้ำนกลไกกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและมำตรกำรด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงเคร่งครัด โดย
คำนึงถึงสิทธิเสรีภำพ มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย และควำมโปร่งใสที่สำมำรถตรวจสอบได้ ศูนย์อำนวยกำร

บริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ศอ.บต.) ได้ดำเนินโครงกำรคลำยทุกข์ต้นทำง โครงกำรเครือข่ำยอำนวย
ควำมเป็นธรรมภำคประชำชน KEADILAN CENTER เพื่อเป็นกำรอำนวยควำมยุติธ รรมในระดับพื้นที่ และ
ได้ดำเนินกำรช่วยเหลือเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบตำมกรอบอำนำจหน้ำที่และให้เป็นไปตำมที่กฎหมำย
กำหนด สำนักงำนตำรวจแห่งชำติได้มีหนังสือกำชับเจ้ำหน้ำที่ตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ในจังหวัดชำยแดนใต้
ให้ถือปฏิบัติในกำรส่งตัวผู้ต้องสงสัยไปยังโรงพยำบำลของรัฐประจำจังหวัด เพื่ อให้แพทย์ตรวจร่ำงกำยไว้
เป็นหลักฐำนก่อนสอบปำกคำ กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพได้ร่วมกับสถำบันนิติ
วิทยำศำสตร์ สำนักงำนข้ำหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ (OHCHR) จัดฝึกอบรมเทคนิคกำร
ตรวจพิสูจน์พยำนหลักฐำนเกี่ยวกับกำรทรมำนฯ ให้กับแพทย์ตำมแนวทำงของพิธีสำรอิสตันบลู โดยในปี
๒๕๕๙ จะร่วมกันพัฒนำเป็นหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ที่ทำหน้ำที่ตรวจพิสูจน์พยำนหลักฐำน กระทรวง
ยุติธรรมได้ดำเนินกำรเพื่อปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และเตรียมกำรเพื่อรองรับกำรเข้ำเป็นภำคีพิธีสำร
เลือกรับของอนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำนฯ และอยู่ระหว่ำงกำรจัดอบรมเผยแพร่ควำมรู้ เพื่อเป็นมำตรกำร
ป้องกันไม่ให้มีกำรทรมำนและกำรปฏิบัติที่ไม่เหมำะสมในเรือนจำ จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรใช้
ชีวิตในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ให้บริกำรช่วยเหลือทำงกฎหมำยและเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน สำนักงำนตำรวจแห่งชำติโดยศูนย์ปฏิบัติกำรตำรวจ
ภำคใต้ได้ส่งเจ้ำหน้ำที่ตำรวจเข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมที่คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้จัดให้มีกำร
อบรมเกี่ยวกับสำระสำคัญและข้อพึงปฏิบัติในส่วนของอนุสัญญำว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทรมำนฯ และ
กระทรวงสำธำรณสุขได้สนับสนุนงบประมำณในกำรดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือเยียวยำด้ำนจิตใจมำ
อย่ำงต่อเนื่อง

