ข่ าวประชาสั มพันธ์
สานักงาน กสม. ขอแสดงความเสี ยใจต่ อการเสี ยชีวติ ของ ‘นายอับดุลเลาะ’ ภายหลังหมดสติในค่ ายทหาร
เผยเร่ งตรวจสอบข้ อเท็จจริง – แนะ ครม. และหน่ วยงานที่เกีย่ วข้ องดาเนินการตามข้ อเสนอแนะ กสม.
เพื่อป้ องกันมิให้ ข้อกล่าวหาการซ้ อมทรมานเกิดขึน้ อีก
วันที่ ๒๖ สิ งหาคม ๒๕๖๒ นายโสพล จริงจิตร เลขาธิ การคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ เปิ ดเผยถึง
กรณี การเสี ยชี วิตของนายอับดุ ลเลาะ อี ซอมู เซอ ผูถ้ ู กเจ้าหน้าที่ ควบคุ มตัวตามกฎอัยการศึ ก เมื่ อช่ วงเย็นวันที่
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไปยังศูนย์ซกั ถาม ค่ายอิงคยุทธบริ หาร อาเภอหนองจิก จังหวัดปั ตตานี ต่อมา นายอับดุลเลาะ
หมดสติภายในค่ายและถู กนาตัวส่ งโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริ หาร ก่อนจะส่ งต่อไปยังโรงพยาบาลปั ตตานี
ในช่ ว งเช้า มื ด วัน ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และในวัน ต่ อ มาถู ก ส่ ง ตัว ไปยัง โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์
โดยรั ก ษาตัวอยู่ใ นห้องผูป้ ่ วยวิก ฤตเรื่ อยมา กระทัง่ เสี ย ชี วิตเมื่ อวันที่ ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๖๒ ว่า ส านัก งาน
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ (สานักงาน กสม.) ขอแสดงความเสี ยใจไปยังครอบครัวและญาติมิตรของ
นายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ และขอให้คามัน่ ว่าจะเร่ งดาเนินการรวบรวมข้อเท็จจริ ง กรณี ดงั กล่าวภายใต้ขอบเขต
หน้าที่และอานาจตามที่ครอบครัวของนายอับดุ ลเลาะ ได้ยื่นหนังสื อร้ องเรี ยนมายังสานักงาน กสม. เพื่อให้
สามารถนาข้อเท็จจริ งเสนอคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (กสม.) พิจารณาในโอกาสแรกได้ในทันที
เนื่องจากปัจจุบนั มีผดู ้ ารงตาแหน่ง กสม. ไม่ถึงกึ่งหนึ่งและอยูร่ ะหว่างรอการแต่งตั้งผูท้ าหน้าที่ กสม. ชัว่ คราวให้
ครบเจ็ดคนหรื อรอ กสม. ชุดใหม่เข้ารับหน้าที่
นายโสพล กล่าวต่อไปว่า ก่อนหน้านี้ กองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายใน (กอ.รมน.) ภาค ๔ ส่ วนหน้า
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ งแล้ว แต่ยงั ไม่ได้ขอ้ สรุ ปว่านายอับดุลเลาะหมดสติเพราะเหตุใดจน
เป็ นเหตุให้เสี ยชี วิตในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตาม กรณี ที่มีการกล่าวอ้างว่า ถูกทาร้ายหรื อซ้อมทรมานระหว่าง
การควบคุมตัวเช่นเดียวหรื อคล้ายคลึงกับนายอับดุลเลาะนั้น กสม. เคยมีขอ้ เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.)
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณี เจ้าหน้าที่ทหารซ้อมทรมานบุคคลผูต้ อ้ งสงสัยในระหว่างถูกควบคุมตัว ซึ่งเป็ นผล
มาจากการตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยนที่ได้รับจากครอบครัว ญาติพี่นอ้ ง ตลอดจนทนายความของผูถ้ ูกควบคุ มตัว
ตามกฎหมายพิเศษด้านความมัน่ คง ในระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ – พฤษภาคม ๒๕๖๑ จานวน ๑๐๐ คาร้อง
ปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๘๗ - ๑๘๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีขอ้ เสนอแนะมาตรการ
แก้ไขปั ญหาที่สาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
๑. คณะรั ฐมนตรี และกระทรวงยุติธ รรมควรสร้ างกลไกภายในประเทศเพื่ อประกันสิ ทธิ ข องบุ ค คล
ตามอนุ สัญญาต่อต้านการทรมานและการประติ บตั ิ หรื อการลงโทษอื่ นที่ โหดร้ าย ไร้ มนุ ษยธรรม หรื อที่ย่ายี
ศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment - CAT)

๒
ให้เป็ นรู ปธรรมยิ่งขึ้น โดยควรเร่ งรัดการจัดทาร่ างกฎหมายเพื่ออนุ วตั ิการตามอนุ สัญญาต่อต้านการทรมานฯ
เสนอต่อรัฐสภาพิจารณา ขณะที่กระทรวงยุติธรรมควรเร่ งกาหนดมาตรการป้ องกันการถูกทรมาน และกาหนด
มาตรการสาหรั บรั บเรื่ องราวร้ องเรี ย นและตรวจสอบการกระทาที่ เกี่ ยวข้องกับการทรมานบุ คคลในจัง หวัด
ชายแดนภาคใต้เป็ นกรณี เร่ งด่วน
๒. กองอานวยการรั กษาความมัน่ คงภายในภาค ๔ ส่ วนหน้า (ผูถ้ ู กร้ อง) ควรกาหนดระเบี ยบว่าด้วย
การควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายพิเศษด้านความมัน่ คงซึ่ งทาให้บุคคลสู ญเสี ยอิสรภาพ และดาเนิ นการเพื่อให้
เกิดความโปร่ งใส เช่น ควรแจ้งให้บุคคลที่ถูกทาให้สูญเสี ยอิสรภาพทราบถึงเหตุที่ถูกควบคุมตัว และบุคคลใน
ครอบครั ว ของผู ถ้ ู ก ควบคุ ม ตัว ทราบเกี่ ย วกับ ข้อ เท็ จ จริ ง ของการควบคุ ม ตัว สถานที่ ที่ ถู ก ควบคุ ม ตัว และ
การเคลื่ อนย้ายไปยังสถานที่แห่ งอื่น ในกรณี ที่ผูถ้ ูกควบคุมตัวเจ็บป่ วยหรื อได้รับบาดเจ็บ ควรได้รับการตรวจ
รักษาจากแพทย์ หากเจ็บป่ วยร้ายแรงควรได้รับการส่ งตัวไปยังสถาบันผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อโรงพยาบาลเพื่อการรักษา
โดยพลันได้ ควรจัดสถานที่สาหรับควบคุ มและสถานที่สาหรับการซักถามบุคคลผูถ้ ู กควบคุ มตัวให้สามารถ
ตรวจสอบได้และได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ควรติดตั้งกล้องวงจรปิ ดในพื้นที่ควบคุมเพื่อความปลอดภัยของผูถ้ ูกควบคุ มตัว
เพื่อพิสูจน์ความบริ สุทธิ์ ของเจ้าหน้าที่ และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งกรณี มีขอ้ ร้องเรี ยนเกี่ยวกับ
การซ้อมทรมานผูถ้ ูกควบคุมตัว เป็ นต้น
๓. กองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายในภาค ๔ ส่ วนหน้า (ผูถ้ ูกร้อง) ควรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบ
สถานที่ควบคุมตัวหรื อพบผูถ้ ูกควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษด้านความมัน่ คงทันทีเมื่อได้รับการประสาน เพื่อให้
สามารถตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริ งตามหน้าที่และอานาจได้โดยเร็ ว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการคุม้ ครอง
สิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคล
“สานักงาน กสม.หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง โดยเฉพาะกองทัพภาคที่ ๔ โดย กอ.รมน.
ภาค ๔ ส่ วนหน้า จะได้พิจารณาข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ อันจะเป็ นการป้ องกันไม่ให้เกิ ด
ปั ญหาหรื อข้อกล่าวหาเรื่ องการซ้อมทรมานบุคคลผูต้ อ้ งสงสัยในระหว่างถูกควบคุมตัวได้อีก” นายโสพลกล่าว
เผยแพร่ โดย สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
๒๖ สิ งหาคม ๒๕๖๒
สานักส่ งเสริ มการเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
กลุ่มงานสื่ อสารองค์กร
โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๐๖๐๓, ๐๘ ๑๘๘๙ ๑๔๕๔

