
1จดหมายขาวสงเสริมสิทธิเด็กและผูหญิง ฉบับพิเศษที่ 4 ตุลาคม–พฤศจิกายน 2556

ฉบับพิเศษที่ 4 ประจําเดือนตุลาคม–พฤศจิกายน 2556

เยีย่มใน นกัโทษความมัน่คง ‘บางขวาง’: 
บทพิสูจนอํานาจตอรอง
ของภาคประชาสังคม

อารีดา สาเมาะ

ตั้งแตตนป 2556 เปนตนมา มีปรากฎการณทางบวก
ที่จะจุดคบเพลิงแหงความหวัง สูสันติภาพ เกิดขึ้นไมมาก
กน็อย เริม่จากการยอมออกมาลงนามขอตกลงรเิริม่กระบวนการ
สันตภิาพระหวางทัง้สองฝายทีมี่ความสาํคัญในการยตุคิวามรนุแรง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต นั่นคือฝายตัวแทนรัฐไทยกับตัวแทน
ขบวนการตอตานอํานาจรัฐ ที่เชื่อวามีอํานาจสั่งการทหารที่ปฏิบัติ
ในพื้นที่ไดและทั้งสองฝาย  โดยทั้งสองฝายไดดําเนินการพูดคุยดัง
กลาวแลว 3 ครั้ง 

ไมเพียงสัญญาณตอบรับจากฝาย “ขบวนการตอตานรัฐ” 
ที่ปรับทาทีในทางบวก แตรัฐสวนหนา อยางศูนยอํานวยการบริหาร
จงัหวดัชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ในพืน้ทีเ่องกท็าํงานสรางความมัน่ใจ
วา รัฐเองก็กําลังจะจริงจังกับการแกปญหาชายแดนใตบางแลว
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จากขอ 5 ในสาร BRN ถึงผูตองขัง
คดีความมั่นคง 

“ฝ ายแนวร วมปฏิวัติแห งชาติมลายูปาตานี 
(บอีารเอน็) เรยีกรองใหรฐับาลไทยปลอยผูทีถ่กูควบคมุตวั 
(นักโทษทางการเมือง/ผูตองสงสัย) เนื่องจากคดีความ
มั่นคงทุกคน และยกเลิกหมายจับที่ออกสําหรับนักตอสู
ปาตานีทุกคน โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ”

จากขอเสนอหน่ึงใน 5 ขอ ของตัวแทนขบวนการ
ตอตานรัฐอยาง BRN ดูเหมือนวาการพูดคุยในคร้ังนี้มีความ
ใกลเคียงกับการเจรจามากที่ี่สุดซึ่งเหมือนกันทั่วโลก ตอการ
ใหปล่อยตัว “นักโทษการเมือง” การพูดคุยไดใกลเคียง
กับการเจรจามากท่ีสดุ คือ การขอใหมกีารปลอยตวั “นกัโทษ
การเมือง” และมีเสียงวิพากษวิจารณวา ขอเสนอนี้สูงเกินไป 
เนื่องจากสังคมยังไมเขาใจในสิ่งที่กระบวนการสันติภาพ
กําลังดําเนินอยู จึงเกิดกระแสตอตานและอาการไมยอมรับ
ขอเสนอทัง้ 5 ขอจากหนวยงานสําคัญๆ ของรฐัโดยเฉพาะฝาย
ความมัน่คง เพราะไมอาจอธบิายไดวาขอเสนอเรือ่งการปลอย
ตัวนักโทษการเมือง คือหนทางที่จะกอนใหเกิด “สันติภาพ” 
ในพื้นที่ชัดเจนอยางฝายความมั่นคง 

การกลาวถึงขอเรียกรองเปนกระบวนการหนึ่งของคู
เจรจา เปนเพียงฝายเดียวของคูเจรจา หากแตสังคมโดยรวม
ยังไปไมถึงขอเรียกรองดังกลาวเทาใดนัก แมจะมีขอเสนอ
จากฝายตางๆ ใหรัฐปรับขอออนในกระบวนการยุติธรรม 
ทีถ่กูรายงานมาตลอดวา เปนเงือ่นไขสาํคญัทีท่าํใหมปีระชาชน
เลือกใชความรุนแรงในการแกไขปญหา หลังถูกกระทํา
อยางไมเปนธรรม

ยอนความ... : เริ่มตน เดินรวมขบวน 
ศอ.บต จัด “เยี่ยมใน” เรือนจำพิเศษ

คําวา “เยี่ยมใน” อาจจะไมคุนหูคนทั่วไป แตสําหรับ
ครอบครวัทีม่สีมาชิกถกูดาํเนนิคดคีวามมัน่คงและยิง่ถกูตดัสนิ
โทษรายแรงข้ันเด็ดขาด อาจจะขัน้ประหารชวิีต ตดิคุกตลอดชวีติ
หรือลดหลั่นลงมา การไดมีสิทธิเยี่ยมยิ่งมีความหมายกับ
สมาชิกที่รอคอยพบเจอนักโทษเหลานี้ อยางใจจดใจจอ 
ดังน้ันโครงการเยี่ยมผู ต องขังคดีความมั่นคงแบบพิเศษ
ที่เกิืดขึ้นโดยการอํานวยความสะดวกของศอ.บต. ภายใต
โครงการสานสายใยครอบครัว ซึ่งจัดเปนคร้ังที่ 3 ตั้งแต
ป 2555 ถึงครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556 ที่ ศอ.บต. 
ตั้งใจจะจําลองใหเปนเทศกาลวันฮารีรายอฮัจย 

ไมใชครั้งแรก สําหรับโครงการพาญาติผูตองขังคดี
ความมัน่คงชายแดนใต เขาเยีย่มแบบใกลชดิ ไมเพยีงแคสมัผสัมอื
ผูอยูหลงักาํแพงเรอืนจาํ เปนครัง้ที ่3 ในรอบ 2 ปทีผ่านมา กบั
การอํานวยความสะดวกใหญาตผิูตองขังความม่ันคงชายแดนใต 
ไดเขาเยีย่มอยางใกลชิด มีผูตองขังท่ีถูกจาํคกุท่ีนัน้ 40 กวาราย 
ทั้งที่ถูกตัดสินประหารโดยศาลสูงสุด และบางสวนการตอสู
คดีในชั้นศาลยังไมสิิ้นสุด และศาลชั้นตนและศาศาลอุทธรณ
ตดัสนิโทษหนกั จงึตองถกูขังในเรอืนจาํในบางขวางในระหวาง
ตอสูคดีในช้ันศาล แตสิ่งที่แปลกตากว่าทุกครั้งที่ผานมาคือ 
นักโทษอนุญาตใหสวมเสื้อผาอ่ืนนอกเหนือจากระเบียบของ
ราชฑณัฑ ซึง่ชดุอืน่ในวนัเยีย่มสดุพเิศษคอื ชดุใหมทีค่นทัว่ไป
มักสวมใสเพื่อการทําละมาด แตวันนี้เปนวันที่พวกเขาไดใส
เสื่อผาอยางที่ตนตองการเปนครั้งแรกอยางพรอมเพรียง

และสิ่งที่น าสนใจมากกวาการเขาเยี่ยมของญาติ
ประการตอมาคือ การติดตามของส่ือทั้งในและนอกพื้นที่ 
แตท่ีนาสนใจมากกวาการเขาเยี่ยมของญาติคือ การติดตาม
ของสื่อทั้งในพื้นที่และนอก ที่สนใจรายงานความเคลื่อนไหว
ของโครงการดังกลาว กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ
ระหวางตัวแทนรัฐไทยและตัวแทนขบวนการตอตานรัฐไทย 
ที่กําลังเดินหนาเปนครั้งที่ 4 อยูในขณะนี้ 

แตที่สําคัญกวาน้ัน สังคมเขาใจกระบวนการดังกลาว 
ในเม่ือสงัเกตจากการต้ังคาํถามและการเรียกขาน กลุมตวัแทน
ฝายตรงขามรัฐไทยพบวายังคงใชคําวา  “โจรใต” อยางไม
เปลี่ยนแปลง 

ดวยเหตุนี้ ภาคประชาสังคมชายแดนใตที่นําโดย 
เครอืขายผูหญงิภาคประชาสงัคมชายแดนใต สมาคมยวุมสุลมิ
แหงประเทศไทย (ยมท.), FT Media กลุมดวยใจ ศูนยเฝา
ระวงัสถานการณภาคใต มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรวทิยาเขต
ปตตานี (Deep South Watch) กลุมเซากูนา จึงรวมตัว
กันจัดกิจกรรมเพ่ืออุดชองวางระหวางสังคมกับรัฐ รัฐกับ
ครอบครัวผู ตองขัง และระหวางผู ตองขังกับสังคม ทั้งน้ี
กิจกรรมดังกลาวเกิดจากการเปดชองวางจากศอ.บต. ที่
ตองการใหภาคประชาสังคมและสื่อเขารวมเพื่อใหเกิดการ
สื่อสารสรางความเขาใจ

สื่อสารกรณี “นักโทษการเมือง” 
สูความเขาใจของสังคม

ทศันคตขิองสงัคมตอ “นักโทษการเมือง” หรอื “ผูตอง
ขงัคดคีวามมัน่คง” ยงัคงตดิลบ แมจะมคีวามพยายามในการ
สื่อสารสรางความเขาใจวาตองทําความเขาใจกับสิิ่งท่ีเขา
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เรียกรองเพือยุติสงครามแบบใชอาวุธเสียที แตอีกมุมหน่ึง
กลับมีคนยั่วยุใหจัดการคนเหลานั้นดวยวิิธีการใชกําลัง 

“...วันหนึ่งเขาตองกลับมาอยูในสังคม...”

นายกิตติ สุรคําแหง ผูอํานวยการเปดเผยวา นักโทษ
คดคีวามมัน่คงทีถู่กฝากขงัอยูในเรอืนจาํกลางบางขวาง เรอืน
จําพิเศษกรุงเทพฯ เรือนจําพิเศษคลองเปรม เปนผูตองขังที่
ถูกตัดสินโทษรายแรงเกินอํานาจฝากขังของเรือนจําในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนใตและสงขลาท่ีมีอํานาจสูงสุดเพียงโทษ 
35 ป แตท่ีผานมาไดมีการขอขยายอํานาจการฝากขังใน
เรือนจําในจังหวัดชายแดนใตมากขึ้น คือ จากเดิมเรือนจํา
ประจําจังหวัดที่มีอํานาจฝากขังเดิมสูงสุดเพียง 20 ป ขยาย
เปน 35 ป และเรอืนจาํกลางจังหวดัสงขลาสามารถรับนักโทษ
ที่มีโทษสูงสุดจําคุกตลอดชีวิต จึงสามารถย้ายนักโทษจาก
เรือนจําในกรุงเทพฯ 3 แหงขางตน ไปยังเรือนจําประจํา
จังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตได 

“แตสําหรับนักโทษประหารยังคงตองอยูในเรือนจํา
พิเศษตางๆ ในกรุงเทพฯ” 

ผูอํานวยการสํานักยุติธรรม ไดเปดเผยวา นโยบายรัฐ
ตอผูตองขังคดีความมั่นคงเปลี่ยนไปมากขึ้น การวางแผน
ทํางานกับกระบวนการยุติธรรมตนทางที่จะนําผูตองสงสัย
มาคัดกรองในชั้นศาลจะมีนอยลง จะไมมีปญหาการยกฟอง
จาํนวนมากเหมอืนเมือ่กอนอีก และเมือ่เขาเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรมจะมีการติดตาม เพื่อรับทราบปญหาในระหวางการ
ตอสูในกระบวนการศาลอธิบายการเขาถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ในการตอสูคดีีมาก และเมื่อถูกตัดสินก็มีการดูแลสุขภาวะ
ของผูตองขังที่อยูในเรือนจํา 

“เพื่อใหเกิดความรูสึกท่ีคลายความอึดอัดลงบาง 
เพราะวันหนึ่งเขาตองกลับมาอยูในสังคม”

เพราะมิฉะนั้น ถาออกจากเรือนจําหลังพนโทษแลว 
มีความรูสึกคับแคนใจ ก็จะออกมาปฏิบัติการอีก ซ่ึงปญหา
จะไมจบสิ้น ตองผอนคลายความรูสึกของพวกเขาในขณะที่
อยูในเรือนจําใหไดมากที่สุด 

แตสิ่งที่ศอ.บต.ทํามากกวานั้นคือ การปรับขบวนการ
ทํางานของรัฐใหทํางานไดแมนยํา คือ ที่ผ่านมามีการจับคน
จํานวนมากเขาสูกระบวนการยตุธิรรมมากข้ึน  แตศาลยกฟอง
มากเชนกนั ตอไปจะมกีารจบันอยลง และถกูตัวมากขึน้ 

จากความพยายามของรฐั ดูจะไมเพยีงพอตอการสราง
บรรยากาศเพื่อลดความคับของใจในกระบวนการยุติธรรม
ของคนในพื้นท่ี ตองอาศัยขบวนสังคมเพื่อชวยกันสื่อสารให
สังคมเขาใจ ผอ.สํานักยุติธรรม กลาวไววา เปนจุดเร่ิมตนที่
ทาํงานรวมกบัองคกรตางๆ เพ่ือมารวมสรางบรรยากาศเหลานี้ 
โดยเฉพาะภาคประชาสงัคมทีเ่ขาถงึความรูสกึและความไวใจ
ของชาวบานมากกวารัฐ

นางสีตีมาเรียม บินเยาะ ผูนําขบวนเครือขายภาค
ประชาสังคม เพื่อรวมเยี่ยมผู ตองขังคดีความมั่นคง ณ 
เรอืนจาํกลางบางขวาง กรงุเทพมหานคร ในสองครัง้ทีผ่านมา 
เลาใหฟงวา ในการเขารวมคร้ังน้ี ทางทีมงานภาคประชาสงัคม
มีสวนในการดูแลความสะดวกของครอบครัวที่มาเยี่ยม 
เพราะมีหลายมุมท่ีรัฐยังไมเขาใจวิถีปฏิบัติของมุสลิมในพ้ืนที่ 
และชาวบานยงัไมไวใจคนของรฐัอยูมาก ประกอบกบัเปนชวง
จังหวะที่สังคมอยากไดยินเสียงของผูตองขัง 

“ครอบครวัผูตองขงัมีชีวติทีย่ากลาํบาก กวาจะไดเยีย่ม
ญาติที่ถูกขังในเรือนจําตางๆ ในกรุงเทพฯ ตองใชเงินจํานวน
มาก แตเมื่อดูพื้นฐานครอบครัวของผูตองขังคดีความมั่นคง
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แลวสวนใหญลาํบากมาก การทีร่ฐัพาเยีย่มแบบนี ้จะชวยพวก
เขาไดเยอะ”

ในคณะภาคประชาสังคมท่ีรวมเดินทางกบัศอ.บต. จะ
มาจากองคกรที่หลากหลายองคกรที่ทํางานเปนเครือขายกัน
ในครัง้นี ้จะรวมสรางความเขาใจตอสงัคมวา ผูตองขงัคดคีวาม
มั่นคงสวนหน่ึงยังตอสูเพื่อพิสูจนตัวเองวา เปนตัวจริงหรือ
เปลา เพราะฉะน้ันสังคมตองใหโอกาส และสวนหนึง่ทีเ่ปนตวั
จรงิ สังคมตองยอมรบัวา เรอืนจาํขงัเขาไมไดนาน เมือ่เขาพน
โทษ เขาตองมาอยูรวมกับเรา แตการที่เขามาอยูกับเรา เรา
จะตองไมกดดันจนเขาตองเขาไปใชวิธีการเดิมในการระบาย
ความขบัของใจอกี

“อยากใหสงัคมใหโอกาสผูตองขงัเหลานี ้เขามีอดุมการณ
บางอยางที่อาจจะเปลี่ยนความคิดเขาไมได แตเราสามารถ
ทําใหเขามั่นใจในทางเลือกอ่ืนๆ เพื่อจะไมใชความรุนแรงได 
แตก็ยังบรรลุในสิ่งที่เขาตองการ” นางสีตีมาเรียม กลาวไว 

เสียงจากเรือนจำ... สะทอน 
ความลาชาของกระบวนการยุติธรรม 
ขยายความรูสึกรุนแรง

การเยี่ยมในทําใหพบวาพวกเขาตองการสื่อสารและมี
ขอเรียกรองดังเชน “ถาผมผิด ผมจะอยูใหตํารวจมาจับ
ทําไม ผมคงหนีไปนานแลว” 

ผูตองขังคนหนึ่งลุกขึ้นมาสะทอนหลังจากที่เริ่มทํา
กจิกรรมเพือ่ดงึความตองการของผูตองขงัออกมา เขาพดูดวย
น้ําเสียงทีจ่บัอาการไดวา ไมพอใจและขับของใจเปนอยางมาก 
วา กระบวนการยตุธิรรมตนทางบกพรอง เจาหนาทีจ่บัคนผดิ 
และไมเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมอีก 

ขอเสนออีกขอที่ตามมาคือ อยากใหมีการคัดกรอง
คนผิดใหมทั้งหมด เนื่องจากมีความขับของใจวา คนที่ถูกจับ
เพื่อเขาสูกระบวนการยุติธรรม เปนตัวจริงหรือไม และสิ่งท่ี
ทาํใหพวกเขาตองตดิอยูในนีน้านคือ ความลาชาของการนําตวั
ขึ้นศาล 

นอกจากนัน้ ขอเสนอจากภาคประชาสงัคมทีเ่ขาไป
จดักระบวนการดงึความคดิเหน็จากผูตองขงัคดคีวามมัน่คง
ในเรือนจํากลางบางขวาง กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

1. การใหความรูเรื่องกระบวนการสันติภาพ เพื่อให
เขาไดสามารถเขามามีส วนรวมในขบวนการสันติภาพ 
ในฐานะท่ีเปนผูที่มีสวนไดเสียกับกระบวนการนี้อยางชัดเจน 
โดยเฉพาะในสวนของการจัดการ เรื่องความเปนธรรม

2. ต องสร างความเ ช่ือมั่นต อกลุ มเป าหมายนี้ 
ตอกระบวนการทํางานของภาครัฐและเอ็นจีโอ เพื่อใหเกิด
ความรวมมือในการออกแบบสังคม และบรรยากาศรองรับ
กระบวนการสนัตภิาพมากขึน้ซ่ึงเสยีงสะทอนตอกระบวนการ
สันติภาพ มีความหวังแตไมเช่ือม่ันในความจริงใจของรัฐ
ในกระบวนการพดูคยุในครัง้นี ้และถามหาการพสิจูน/ตวัชีว้ดั
ความจริงใจของภาครัฐในการสรางกระบวนการสันติภาพ

3. ตัวช้ีวัดวารัฐไดแสดงความจริงใจในการดําเนิน
กระบวนการสันติภาพจริง คือ การทําตามสัญญาที่บอกวา 
จะยายผูตองขังกลับภูมิลําเนา และยังมีการสะทอนเร่ือง
การจบัขงัผูบริสทุธิ ์ปญหาเรือ่งกระบวนการยตุธิรรมทีบ่กพรอง 
ยังคงเปนประเด็นที่ถูกพูดถึง โดยอธิบายเชื่อมโยงวาเปนเหตุ
ที่ทําใหพวกเขาขาดความเชื่อมั่นในรัฐ 

4. กิจกรรมในครั้งนี้ ไดเปดพื้นที่กลางเพื่อรับฟง
ความคดิเหน็และเสยีงสะทอนตอปญหาความขดัแยงในพืน้ที่ 
เพื่อแสวงหาแนวทางจัดการหาทางออกรวมกัน ระหวาง
เจาหนาที่ฝายรัฐ กับ ผูตองหาคดีความมั่นคง 

5. กิจกรรมนี้จําเปนที่จะตองดําเนินการตอไปอยาง
ตอเนื่อง เพื่อนําขอมูลขาวสารและองคความรูใหพวกเขา
ไดใชเปนทางเลือกในการสื่อสารความตองการของตนเอง
ตอสังคมดวยแนวทางสันติวิธี

6. กจิกรรมนีเ้ปนจดุเริม่ตนของการสราง ความไวเนือ้
เชื่อใจระหวาง รัฐ เอ็นจีโอ และ ผูตองขังคดีความมั่นคง 
ซึ่งเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งตอกระบวนการพูดคุยสันติภาพ
โดยเฉพาะผูตองขังคดีความมั่นคงเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของ
โดยตรงตอปญหาความขัดแยง

แนวทางในการดำเนินงานตอไป
1. การใหความรูเรื่องกระบวนการสันติภาพ เพ่ือให

เขาสามารถเขามามีสวนรวมในขบวนสนัติภาพ ในฐานะทีเ่ปน
ผูที่มีสวนไดเสียกับกระบวนการนี้อยางชัดเจน โดยเฉพาะใน
ประเด็นความเปนธรรม

2. การใหความรูเรื่องกระบวนการยุติธรรมเพ่ือสราง
ความเขาใจที่แทจริงตอกระบวนการยุติธรรมที่ลดทอนความ
ไววางใจตอรัฐ

3. ดาํเนนิกจิกรรมอยางตอเนือ่งและขยายไปยงัเรอืน
จําที่มีผูตองหาคดีความมั่นคง ทั้งเรือนจําบางขวาง สงขลา 
ปตตานี ยะลา และ นราธิวาส เพื่อสรางความไววางใจตอกัน
ระหวาง เจาหนาที่รัฐ (ศอ.บต) NGO และผูตองขังคดีความ
ม่ันคงอันจะนําไปสูการแสวงหาความรวมมือในการสราง
สันติภาพและความเปนธรรมตอไป
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การควบคมุตวัสตรี

หากตองควบคุมตวั สถานทีท่ี่เหมาะสมนัน้ตองมีความ
สะอาดที่ดีพอ ผูคุมตัวควรเปนผูหญิง เจาหนาที่ผูควบคุมตัว
ควรไดรับการอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชนของสตรีและความ
จําเปนตางๆ ตามเพศสภาพของสตรีที่ตองจัดหาให

หากมรีายงานวามกีารละเมดิสทิธมินษุยชนในระหวาง
การควบคุมตัวสตรี รัฐควรจัดใหมีการใหความชวยเหลือ
อยางเรงดวน มีการใหคําปรึกษารวมทั้งใหพวกเขาสามารถ
รองเรียน มีการสืบสวนสอบสวนดวยเจาหนาที่ที่มีศักยภาพ
และเปนอสิระ รวมทัง้มกีารปกปดขอรองเรยีนใหเปนความลบั
เพื่อเคารพสิทธิของผูเสียหาย การปกปดขอรองเรียนเปนไป
เพื่อปองกันการโตตอบกลับของผูละเมิด

หากพบวาสตรีถูกละเมิดสิทธิทางเพศในระหวางการ
ควบคุมตัวควรใหมีการใหความชวยเหลือทางการแพทย 
การปรึกษาดวยผู เชี่ยวชาญและรวมทั้งการตรวจสอบ
เรื่องการตั้งครรภ การตรวจสภาพรางกายและจิตใจ รวมทั้ง
การชวยเหลือทางคดี

หลักทั่วไป ผูหญิงทองหรือผูหญิงท่ีกําลังเปนแมที่ตองดูแลลูก พวกเขาไมควรถูกควบคุมตัวเพราะเขาตองการ
การดแูลเปนพเิศษ ทางเลอืกทีค่วรจะเปนตองประกอบไปดวยการปองกนัไมใหเขาถกูลวงละเมดิทางเพศ หรอืถกูเอาเปรยีบ
อันเนื่องมาจากสภาพรางกายและสภาวะทางเพศของพวกเขา ไมควรมีการควบคุมตัวหากไมมีสถานที่ที่เหมาะสมและ
ควรเปนการควบคุมตัวแยกตางหากสําหรับเด็กผูหญิงและครอบครัว

ทั้งนี้ การควบคุมตัวบุคคลทุกสถานการณจะตอง
สอดคลองกับกฎหมายที่ใหอํานาจในการควบคุม เน่ืองจาก
การควบคุมตัวบุคคล (detention) เปนเรื่องการจํากัดสิทธิ
เสรภีาพจงึตองมกีฎหมายในประเทศใหอาํนาจไว การควบคมุ
ตัวบุคคลโดยอางถึงการกระทําความผิดของบุคคลใน
ครอบครัวจึงมิอาจกระทําได การควบคุมตัวผูหญิงและเด็ก
ในลกัษณะนีจ้งึเปนการควบคุมตวัโดยพลการ ในสถานการณ
จังหวัดชายแดนใต แมกฎอัยการศึก (โดยไมมีหมายจับ) 
และพรก.ฉุกเฉิน (มีหมายจับท่ีออกโดยศาลตามคําขอของ
เจาหนาที)่ จะใหอาํนาจเจาหนาท่ีในการจบักมุและควบคมุตวั 
แตการอางเหตุผลเพียงวาเปนภรรยา ลูก นองสาว พี่สาว 
แมของบุคคลที่มีหมายจับเปนการละเมิดกฎหมายและ
สิทธิมนุษยชน เจาหนาท่ีตามอํานาจกฎอัยการศึกและพรก.
ฉุกเฉินตองเลือกแนวทางอื่นและตองไมควบคุมตัวสตรี
และเด็กดวยเหตุผลดังกลาว

ภาพนี้ไดจาก http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/594081.stm
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ที่มา: นางสาวสมอุษา บัวพัน จาก FT media

สิทธขิองผูถูกจับ

“กักตัว” ผู ตองสงสัยที่ถูกจับตามพระราชบัญญัติ
กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 มาตรา 15 ทวิ

“ผูถูกควบคุมตัว” ผูตองสงสัยที่ถูกจับกุมและควบคุม
ตัวตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 11(1)

“ผูถูกจับ” ผูตองหาที่ถูกจับตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1

การตคีวามของผูทีถ่กูจับในกฎหมายพเิศษทัง้สองฉบับ 
คือกฎอัยการศึกและพรก.ฉุกเฉินนั้น แทจริงแลวทุกคนที่
ถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพไดตกเปน “ผู ถูกจับ” แลวนั้นเอง 
ผูถกูจบัมสีทิธขิัน้พ้ืนฐานตามทีร่ะบุไวในมาตรา 7/1 ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลวโดยทันที ถึงแมวา
เจาหนาทีจ่ะอางวาเปนการบงัคบัใชกฎหมายพเิศษทัง้สองฉบบั
ก็ตาม เพราะในเมื่อกฎหมายพิเศษทั้งสองฉบับไมไดบัญญัติ
สิทธิของผูตองสงสัยที่ถูก “กักตัว” ตามพระราชบัญญัติกฎ
อัยการศึก หรือ “ผู ควบคุมตัว” ตามพระราชกําหนด
การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินเอาไวเปนการเฉพาะ 
จึงตองนําสิทธิในฐานะผู ถูกจับตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 7/1 มาใชบังคับ

หากแตการกักตัวบุคคลในคดีความม่ันคงตาม พรบ.
กฎอัยการศึก 7 วัน กลับไมมีการยอมรับสิทธิขั้นพื้นฐานตาม
มาตรา 7/1 (กฎหมายป.วิอาญา) แทจริงแลวการใชอํานาจ
ของเจาหนาทีท่หารในการกกัตวับคุคลตามมาตรา 15 ทว ิ(กฎ
อัยการศึก) นั้นมีวัตถุประสงคที่แนนอนที่ใหอํานาจเจาหนาที่
กระทําการกักตัวบุคคลไดดวยเหตุผลสองประการคือ เพื่อ
ทําการสอบถาม ประการหน่ึง และเพื่อความจําเปนของ
ราชการทหารซึง่อาจเปนการใชกฎอัยการศกึโดยไมไดสัดสวน
กับความจําเปนของสถานการณ และอาจเปนกระทําการ
ละเมิดตอสิทธิและเสรภีาพในชีวิตและรางกาย ตามรัฐธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 32

มาตรา 7/1 ผูถกูจบัหรอืผูตองหาซึง่ถกูควบคมุหรอืขงั
มสีทิธแิจงหรอืขอใหเจาพนักงานแจงใหญาตหิรอืผูซึง่ผูถกูจับ
หรือผูตองหาไววางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที่ที่ถูก
ควบคุมในโอกาสแรกและใหผูถูกจับหรือผูตองหามีสิทธิดัง
ตอไปนี้ดวย

(1)  พบและปรึกษาผูซึ่งจะเปนทนายความเปนการ
เฉพาะตัว

(2)  ใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการ
สอบปากคําตนไดในชั้นสอบสวน

(3)  ไดรับการเยี่ยมหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
(4)  ไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการ

เจ็บปวย
ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซึ่งรับมอบตัว

ผูถูกจับหรือผูตองหามีหนาที่แจงใหผูถูกจับหรือผูตองหานั้น
ทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิตามวรรคหนึ่ง

ผูถกูจับในจังหวัดชายแดนใตโดยเจาหนาทีต่องมอีาํนาจตามกฎหมาย แตเนือ่ง
จากในจชต. มีกฎหมายสําคัญบังคับใชอยูสามฉบับในสวนที่เกี่ยวของกับการจับกุม
ควบคุมตัว โดยในกฎหมายทั้งสามฉบับใชคําทางกฎหมายแตกตางกัน คือ
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การตรวจเยี่ยม
สถานที่ควบคุมตัว

คูมอืฉบบัทีส่องนี ้ชือ่สถานทีค่วบคมุของตาํรวจ 
เขียนโดยอดีตตาํรวจจากประเทศองักฤษท่ีเปนกรรมการ
ของสมาคมเพื่อการปองกันการทรมาน (APT) source: 
http://www.apt.ch/content/files_res/monitoring–
police–custody_en.pdf คูมือนี้เปนประโยชนสําหรับ
ผูที่ตรวจเยี่ยมสถานีตํารวจและสถานที่ควบคุมตัวอื่นๆ 
ท้ังสําหรบัหนวยงานท่ีตรวจเยีย่มเปนประจําและสาํหรบั
ภาคประชาสังคมเพื่อเปนการปองกันการทรมานที่อาจ
เกีย่วของในระหวางน้ัน ผูใชคูมือน้ีอาจเปนเจาหนาทีข่อง
กลไกปองกนัการทรมานในประเทศตามพธิสีารเลอืกรบั 
เรืองการปองกันการทรมานและการปฏิบัติอย าง
ไรมนุษยธรรม (OPCAT) ใชไดสําหรับการตรวจเยี่ยม
สถานที่ที่มีบุคคลถูกควบคุมตัว จํากัดเสรีภาพ รวมทั้ง
ที่สถานีตํารวจ คูมือนี้เหมาะสําหรับการตรวจเยี่ยมที่มี
วัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของบุคคลและองคกร
ท่ีทําการตรวจเยีย่มอาจ แตกตางกนั เชน คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน ภาคประชาสังคม ผูแทนราษฎร กลไก
ตรวจเยี่ยมเพื่อการปองกันระดับประเทศ ระดับภูมิภาค 
หรือระดับนานาชาติ ขอมูลในคูมือนี้เปนประโยชน
สําหรับบุคคลเหลานี้ดวย

• เจาหนาที่ดูแลรับผิดชอบสถานีตํารวจ
• เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานีตํารวจ
• เจาหนาที่ดานสาธารณสุข
• ทนายความ
• สหวชิาชีพตางๆ ท่ีเขาตรวจเยีย่มสถานตํีารวจ

ฉบับน้ีขอแนะนําคูมือสองชุดท่ีจะมีการแปลเปนภาษาไทย
โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเร็วๆ น้ี คูมือชุดที่หนึ่งช่ือวา 
ชุดความรูเพ่ือการตรวจเยีย่มสถานทีค่วบคุมตวั ทีพ่ฒันารวมกนั
ของสององคกร คอื Penal Reform International and the APT 
คูมือนี้จัดใหมีแนวการวิเคราะหและขอเสนอแนะในทางปฏิบัติใน
การสนบัสนนุใหองคกรหรอืหนวยงานท่ีทาํการตรวจเยีย่มใชเพือ่ให
เปนการตรวจเยี่ยมเพื่อปองกันการทรมานประสบผลสําเร็จ 
มีประสิทธิภาพในขณะที่ทําการตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวหรือ
เรือนจําโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับการทํางานของ NPMs (กลไก
ปองกันการทรมานในประเทศ) แมประเทศไทยจะยังไมมีกลไก
ปองกันการทรมานในประเทศ แตคู มือนี้ก็เปนประโยชนกับ
ภาคประชาสังคมและญาติที่ชวยเพื่อปรับปรุงวิธีการตรวจเยี่ยม 
วางแผนการตรวจเยี่ยมและจัดโครงการตรวจเยี่ยมอยางประจํา 
(โดยภาคประชาสังคม) และเพื่อเปนเครื่องมือในการตรวจเยี่ยม
เปนการเฉพาะในบางหวัขอ เพือ่ใชประกอบการเขยีนรายงานและ
ขอเสนอแนะ เนื้อหาของคูมือประกอบไปดวยกรอบความคิดเรื่อง
การตรวจเยี่ยมเพื่อปองกันการทรมาน พิจารณาถึงสมดุลระหวาง
การรักษาความปลอดภัยและศักดิ์ศรีของผูตองขัง กรอบความคิด
เรื่องการตรวจเยี่ยมเพ่ือปองกันการทรมาน: วาทกรรมหรือ
วัฒนธรรมเรือนจํา กรอบความคิดเรื่องการตรวจเยี่ยมเพื่อปองกัน
การทรมาน: เมื่อ LGBTI ถูกควบคุมตัว

เมื่อผูหญิงถูกควบคุมตัว: คูมือในการตรวจเยี่ยมดวยความ
เขาใจเรื่องเพศสภาพ รวมทั้งเอกสารทําความเขาใจเรื่อง

• การคนตัวบุคคล
• การใชเครื่องพันธนาการ
• การควบคุมตัวกอนการฟองคดี
• สภาพการทํางานของเจาหนาที่ราชทัณฑ
• การใชการบันทึกภาพในสถานที่ควบคุมตัวของตํารวจ

Source: http://www.apt.ch/en/resources/detention–monitoring–
tool–addressing–risk–factors–to–prevent–torture–
and–ill–treatment/?cat=17
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