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บทนำ�

รอยแผลจากสะเก็ดไฟเลือนหายไปแล้ว แต่ความรู้สึกในวินาทีที่ตัวเขาถูกบังคับให้ก้าว
ลงไปในถังโลหะที่มีคนจุดไฟเผาอยู่รอบๆ ถังนั้น ยังเป็นความทรงจำาที่ชัดเจน 

เขาถูกมัดมือไพล่หลังทั้งถูกผูกผ้าปิดตาในขณะที่ความร้อนแผดเผาอยู่รอบกาย 
จนถึงวันนี้ ทั้งรอยแผลจากสะเก็ดไฟที่ปะทุต้นคอ ทั้งรอยแผลตามชายโครงที่ถูกเตะ 

ถูกต่อย ถูกถีบ ต่างก็เลือนหาย เว้นไว้แต่ ‘รอยแผลเป็น’ ตรงหางคิ้วข้างขวา มันเป็นรอยแผล
ซึ่งเกิดจาก ‘หัวแหวน’ ที่มาพร้อมกับกำาปั้นอันหนักหน่วงของเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่ง 

ด้วยอำานาจกาลเวลา ไม่แน่นักว่าในวันหนึ่งวันใดข้างหน้า รอยแผลเป็นนี้อาจเลือนจาง
กว่าที่เห็น ร่องลึกเล็กๆ นั้น ก็คงแลดูกลมกลืนผสานกับเนื้อผิวได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ 

เหลือเพียงแผลเดียว...ที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน มันก็ยังคงแจ่มชัดอย่างไม่
ยอมลบเลือน เว้นแต่ว่า ‘แผล’ นั้นจะได้รับการรักษาอย่างจริงจังและจริงใจ 

ไม่ถูกปล่อยปละละเลยจนกลายเป็นแผลเน่าเฟะ เกินเยียวยา
     ...
นั่นคือเรื่องราวของ ‘จันทรา’ เด็กหนุ่มที่ทำาให้หญิงสาวคนหนึ่งตัดสินใจลางานที่

กรุงเทพฯ เพื่อเดินทางไปพบกับเขาที่จังหวัดยะลา เพื่อไปรับฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้น
จากปากของเขาเอง และเพราะเรื่องราวของเขาและเพื่อนที่เธอได้รับรู้มา เป็นชะตากรรมอันเลว
ร้ายอย่างไม่ควรเกิดขึ้น โดยเฉพาะในขณะนั้นพวกเขายังไม่บรรลุนิติภาวะแม้แต่คนเดียว   

อาจเพราะความเสียดายในห้วงเวลาสดใสของวัยเยาว์ที่พังทลายก่อนกาลอันควร งาน
ชิ้นนี้จึงไม่มีความเป็นกลาง ตรงกันข้าม มันเป็นงานที่เต็มไปด้วยการบอกกล่าวถึงชะตากรรม
อันเลวร้ายของเยาวชนผู้ตกเป็นเหยื่อของอำานาจรัฐอันมากล้น โดยที่เสียงของพวกเขา ไม่เคย
ถูกส่งมาถึงศูนย์กลางของอำานาจที่ปกครองพวกเขาอยู่...

หรือหากจะถูกส่งมา...เสียงนั้นก็ไม่เคยได้รับการเหลียวแล
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บทที่ 1 จุดเริ่มต้นของก�รเดินท�ง 

ย้อนเวลากลับไปก่อนที่เธอกับจันทราจะพบกัน
ในช่วงเย็นย่ำาของปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554  
หลังเสร็จสิ้นภาระจากงานประจำาวัน หญิงสาวหยิบรายงานวิจัยชิ้นหนึ่งขึ้นมาอ่าน ชื่อ

ของมันยาวเหยียด นั่นก็คือ “กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำาหรับเด็กและเยาวชน : กรณี
ศึกษาเด็กและเยาวชนที่ถูกนำาตัวเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายความมั่นคง ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้” เนื่องจากเป็นรายงานวิจัยอันว่าด้วยการตั้งคำาถามพร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะต่อ
กระบวนการยุติธรรม จึงไม่แปลกที่ในรายงานฉบับดังกล่าวจะมีชื่อกฎหมายยากๆ อยู่เต็มไปหมด

เป็นต้นว่า กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง, อนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก, พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา,            
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พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว, วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ฯลฯ
ในงานวิจัยดังกล่าวยังมีชื่อเรียกยากๆ และมีข้อเสนอแนะต่อมาตรฐานของกระบวนการ

ยุติธรรมอีกมากมายหลายข้อที่เธอไม่คุ้นเคย 
ยกเว้นชื่อกฎหมายจำาพวก พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก, พระราชกำาหนดฉุกเฉิน, และ

พระราชบัญญัติความมั่นคง ที่พอจะคุ้นหูอยู่บ้าง เพราะนับแต่เกิดเหตุการณ์ปล้นปืนที่                 
กองสรรพาวุธ จังหวัดนราธิวาส เมื่อปี พ.ศ.2547 ชื่อของกฎอัยการศึก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และ 
พ.ร.บ. ความมั่นคง ก็ถูกตอกย้ำาซ้ำาแล้วซ้ำาอีกผ่านสื่อแทบทุกแขนง จนทำาให้เธออดรู้สึกไม่ได้ว่า
พื้นที่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับกฎอัยการศึกนั้น...เป็นของคู่กัน

แม้จะเป็นชื่อที่คุ้นเคย ทว่า รายละเอียดและข้อปลีกย่อยของกฎหมายพิเศษเหล่านั้นก็
ยังเป็นเรื่องราวที่ไกลต่อความเข้าใจของเธอ ซึ่งเป็นเพียงนักข่าวประจำาคอลัมน์ไลฟ์สไตล์คนดัง 
ของหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่ง 

จริงอยู่ แม้หญิงสาวจะมีความทรงจำาอันดีต่อผู้คนและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของเมืองยะลา
และปัตตานี แต่ถึงอย่างไรก็เรียกได้ว่าขอบข่ายภาระหน้าที่ในงานประจำาซึ่งรับผิดชอบอยู่ตอนนี้ 
ช่างห่างไกลกันมากนักกับเรื่องราวของเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

มิพักต้องเอ่ยถามถึงกฎหมายยากๆ ที่ปรากฏในรายงานวิจัยซึ่งถูกส่งมาถึงมือ มันย่อม
เป็นเรื่องยากเกินกว่าจะทำาความเข้าใจได้ในระยะเวลาอันสั้น เพราะเธอไม่ใช่นักกฎหมาย ไม่ใช่
นักสิทธิมนุษยชน ที่มักต้องคอยตีแผ่หรือชำาแหละกฎหมายเหล่านั้นได้อย่างชำานาญ

 แล้วทำาไมเธอจึงรับเขียนงานนี้? งานที่ต้องเผยแพร่รายงานวิจัยที่ว่านั้นในรูปแบบที่
ทำาให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น เพื่อให้คนในสังคมหันมาให้ความสนใจต่อ ‘ช่องโหว่’ ของกระบวนการ
ยุติธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริงจังกว่าที่เป็นอยู่ 

อาจเป็นไปได้ว่า เธอรับงานเขียนสารคดีเล่มนี้ เพื่อค้นหา ‘คำาตอบ’ ของข้อสงสัยดัง
กล่าวเพื่อค้นหาว่าสิ่งใดกันแน่? คือ ‘รูโหว่’ ของอำานาจรัฐที่ทีมวิจัยเอ่ยถึง  

เธอรับหน้าที่นำาเสนองานวิจัยชิ้นนี้สู่สาธารณะ ด้วยความอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่น? 
ที่ที่การล้อมวงกินลาแซในวันฮารีรายอ...ที่ที่การนั่งดื่มนมแพะในร้านโรตีริมถนน...ที่ที่    

แตออหอมหวานลื่นคอในความทรงจำาที่เธอมีต่อยะลาและปัตตานี สมควรเป็น ‘ชุมทาง’ อันเชื้อ
เชิญให้นักเดินทางจากทั่วทุกแห่งหนได้มาสัมผัส เพื่อรับรู้ว่าเนื้อแท้ของที่แห่งนี้ ยังเต็มไปด้วย
วิถีชีวิตอันแสนสงบและเรียบง่ายเกินกว่าใครๆ จะนึกถึง 

เพียงแค่เพราะทุกวันนี้มันถูกปกคลุมด้วยภาพของ ‘สงคราม’ ที่มองไม่เห็นจุดสิ้นสุด... 
ก็เท่านั้น 
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บทที่ 2 คว�มปวดร้�วจ�กบันทึกคำ�ให้ก�ร
 

รายงานอีกชิ้นถูกส่งมาถึงมือเธอในเวลาไล่เลี่ยกับงานวิจัยเนื้อหาหนาหนัก 
มันถูกส่งมาพร้อมกับคำาพูดของนักกฎหมายคนหนึ่งในทีมวิจัย ใครคนนั้นบอกเธอว่า 

“อยากให้อ่านงานชิ้นนี้”
มันคือ ‘บทบันทึกสำาคัญ’ ซึ่งเผยให้เห็นช่องโหว่ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

สำาหรับเด็กและเยาวชน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ชัดเจนขึ้น
พูดให้ง่ายกว่านั้น บทบันทึกที่ถูกส่งมาอีกชิ้นอาจเปรียบได้กับ ‘ต้นธาร’ ของรายงาน

วิจัยฉบับนี้ มันเป็นบทบันทึกที่เผยให้เห็นการใช้อำานาจนอกระบบอย่างไม่รู้จบสิ้น  
และบทบันทึกชิ้นนี้เองคือรอยเชื่อมที่ชักนำาให้หญิงสาวได้พบกับจันทรา 
 มันเป็นการรู้จักกันผ่านตัวอักษรซึ่งร้อยเรียงขึ้นจากคำาให้การของเขา ผ่านบันทึกของ
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นักกฎหมาย  ทนายความ และนักสิทธิมนุษยชนผู้เป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัย
โดยเรื่องราวของเด็กหนุ่มเจ้าของรอยแผลเป็นตรงหางคิ้วข้างขวา ปรากฏอยู่ในกรณี

ศึกษาที่ 1 จากที่มีอยู่ทั้งสิ้น 40 กรณี
เปล่าหรอก ใน ‘บทบันทึกข้อเท็จจริงกรณีศึกษาเด็กและเยาวชนที่ถูกนำาตัวเข้าสู่

กระบวนการตามกฎหมายความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้’ เด็กหนุ่มคนนั้นไม่ได้ถูก
เรียกว่าจันทรา ชื่อของเขาที่ปรากฏอยู่ในบันทึกคือ ‘นาย ก.’ 

เป็น ‘นามสมมุติ’ เชยๆ และเรียบง่ายอย่างที่สุด ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในเช้าตรู่วันนั้น วันที่เปลี่ยนชีวิตอันแสนเรียบง่ายเหมือนนามสมมุติเชยๆ ของเขา ให้
กลับกลายเป็นแผลเรื้อรังที่ยังกัดกร่อนในความทรงจำา คล้ายบาดทะยักอักเสบที่ยังไม่อาจ
รักษาให้หาย 

 นี่คือเรื่องราวของเขาในบทบันทึกฉบับนั้น...

“กรณีศึกษาที่ 1  นาย ก. 
ขณะเกิดเหตุอายุ 18 ปี” 

เมื่อเวลาประมาณ 06.00 น. ขณะที่ข้าฯ กำาลังนอนหลับ 
ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงปืนหลายนัด จึงทราบว่า เจ้าหน้าที่ทหาร
ปิดล้อมตรวจค้นบริเวณหมู่บ้านที่ข้าฯ อาศัยอยู่ ซึ่งมีบ้านทั้งหมดประมาณ 10 
หลังคาเรือน โดยเจ้าหน้าที่ให้เหตุผลว่า คนร้ายหนีมาทางบริเวณบ้านข้าฯ 

ข้าฯ ถูกเรียกให้ลงจากบ้าน และถูกนำาตัวไปบริเวณทุ่งนารวมกับผู้ชายคน
อื่นอีก 15 คน แล้วข้าฯ ก็ถูกนำาตัวแยกออกไปสอบสวนบริเวณพุ่มไม้คนเดียว โดย
เจ้าหน้าที่ถามว่า “ใครหนี” แล้วก็เตะข้าฯ หลายครั้ง

หลังจากนั้นข้าฯ ถูกนำาตัวขึ้นรถไป หน่วยเฉพาะกิจที่...พร้อมกับชาวบ้าน
ผู้ชายที่ถูกจับรวมทั้งหมด 15 คน โดยที่พ่อและน้องชายของข้าฯ ก็ถูกจับไปพร้อม
กัน ไปถึง ฉก...ประมาณ 11 โมงเช้า และข้าฯ ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ ฉก... เป็นเวลา 
4 วัน เหตุผลที่ควบคุมตัวนั้น เจ้าหน้าที่บอกว่า สงสัยว่าข้าฯ เป็นแนวร่วม แต่เจ้า
หน้าที่ไม่ได้บอกอะไรพ่อแม่ และไม่ได้บอกว่าจะนำาตัวข้าฯ ไปที่ใด

ตลอดเวลาที่อยู่ ฉก...เจ้าหน้าที่ให้ข้าฯ อยู่   ในห้องที่ทำาด้วยไม้ รวมกับผู้
ถูกควบคุมตัวที่มาพร้อมกันทั้งหมด 15 คน ข้าฯ ต้องนอนพื้น โดยไม่มีหมอนและ
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ไม่มีผ้าห่ม และการละหมาดก็ลำาบาก เพราะไม่มีผ้ารองละหมาด ในห้องไม่มีห้องน้ำา หาก
จะเข้าห้องน้ำาต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ไปเข้าห้องน้ำาข้างนอก เพราะ   เจ้าหน้าที่ให้อยู่ในห้อง
ตลอดเวลา ออกไปด้านนอกไม่ได้ เว้นแต่เวลาเข้าห้องน้ำา หรือถูกเรียกไปซักถาม

ระหว่างถูกควบคุมตัวอยู่ที่ ฉก... ข้าฯ ถูกเรียกตัวซักถามทุกวัน ครั้งละประมาณ 
30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง โดยในการสอบสวนแต่ละครั้งจะมีเจ้าหน้าที่ทหาร 3 คน เจ้าหน้าที่ผู้
สอบสวนพกอาวุธปืนสั้น และอีกสองคนพกปืนยาว และไม่มีบุคคลอื่นร่วมสอบสวนด้วย 
เจ้าหน้าที่ถามคำาถามซ้ำาๆ เดิมๆ คือ ปกติอยู่บ้านทำาอะไร ตอนเกิดเหตุอยู่ที่ไหน รู้จัก
คนร้ายหรือไม่ และให้ข้าฯ ชี้รูปคนในหมู่บ้าน

ต่อมาวันที่ 4 ของการควบคุมตัว ข้าฯ ถูกนำาตัวไป ฉก... ซึ่งเป็นหน่วยเฉพาะกิจ
ย่อยของ ฉก... พร้อมกับนาย ข. โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้แจ้งให้ญาติทราบว่านำาตัวข้าฯ        
ไปที่ใด และไม่ได้แจ้งเหตุผลที่ต้องนำาตัวข้าฯ ไปควบคุมตัวต่อที่เขื่อนบางลาง แต่ข้าฯ    
มาทราบทีหลังว่า เจ้าหน้าที่แจ้งกับญาติว่านำาตัวข้าฯ ไปค่ายวังพญา แต่เมื่อญาติไปตามตัว
แล้วก็ไม่เจอ 

เจ้าหน้าที่ให้ข้าฯ อยู่ในกระท่อมกับนาย ข. โดยไม่ให้ออกไปไหนเป็นเวลา 3 วัน 
ยกเว้นขออนุญาตออกไปเข้าห้องน้ำา ไปอาบน้ำา นอกจากนั้นให้อยู่แต่ในห้องโดยไม่ถูกเรียก
ไปซักถามแต่อย่างใด

วันที่ 4 ข้าฯ ถูกเรียกตัวไปซักถามเป็นเวลา 2 ชั่วโมง สถานที่สอบสวนคือใต้ต้นไม้ 
โดยมีทหารพรานในเครื่องแบบ 5 นาย พร้อมอาวุธปืนยาว เป็นผู้ซักถาม นับแต่นั้นข้าฯ 
ถูกเรียกสอบทุกสองหรือสามวัน ครั้งละประมาณ 2 ชั่วโมง โดยมีเจ้าหน้าที่ชุดซักถามต่าง
ชุดกัน โดยข้าฯ ถูกถามซ้ำาๆ คือ คนร้ายที่หนีออกไปจากหมู่บ้านตอนนี้อยู่ที่ไหน

วันที่ 7 เวลาประมาณ 9 โมงเช้า ข้าฯ ถูกเรียกตัวไปซักถาม โดยถูกเจ้าหน้าที่นำาตัว
ไปใส่ถังโลหะ แล้วจุดไฟรอบๆ ถัง ข้าฯ รู้สึกร้อน แต่เมื่อพยายามคลานออกมาก็ถูกเจ้า
หน้าที่เตะ ให้ข้าฯ อยู่ในถังประมาณ 1 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ทั้งหมดใส่ชุดทหาร และถืออาวุธ
ครบมือยืนเฝ้าอยู่ ระหว่างนี้ข้าฯ ถูกถามเช่นเดิมคือ รู้จักคนร้ายหรือไม่ และคนร้ายอยู่ที่ใด

เย็นวันที่ 7 เจ้าหน้าที่คนหนึ่งซึ่งมีอาการมึนเมา เข้ามาถามข้าฯ ว่า ใครฆ่าพ่อของ   
เจ้าหน้าที่คนนั้น โดยข้าฯ ถูกเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเตะต่อยทำาร้ายร่างกายอยู่ประมาณ       
ครึ่งชั่วโมง จนเจ้าหน้าที่คนอื่นเข้ามาห้ามไว้ ข้าฯ สันนิษฐานว่า เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเป็น
เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจดังกล่าว



7

วันที่ 8 ข้าฯ ล้มป่วย ทหารก็นำายามาให้ แต่ในคืนวันที่ 8 ข้าฯ ถูกเจ้าหน้าที่บังคับ
ให้ลงแช่อ่างน้ำาที่มีน้ำาแข็งอยู่ประมาณ 20 นาที โดยถูกเจ้าหน้าที่จับกดน้ำา ข้าฯ พยายาม
ขัดขืนคลานขึ้นจากอ่าง แต่ถูกเจ้าหน้าที่เตะเข้าที่หน้าจนเป็นแผลแตก ระหว่างนี้เจ้าหน้าที่
ถามตลอดว่า “ใครฆ่าพ่อกู” จนข้าฯ สลบไป จึงนำาตัวไปทำาแผลและนำากลับเข้าที่พัก 
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บทที่ 3 หล�กหล�ยชะต�กรรมอันเลวร้�ย 

นอกจากเรื่องราวของนาย ก. แล้ว ยังมี นาย ข. นาย ค. นาย ง. นายเอ นายบี นายซี 
และเยาวชนอีกมากมายหลายนาย รวมทั้งสิ้น 40 ราย ซึ่งในจำานวนเหล่านี้
มีหลายกรณีที่เผยให้เห็นการใช้อำานาจข่มขู่โดยเจ้าหน้าที่รัฐ ตัวอย่างเช่น 

กรณีศึกษาที่ 2 นาย ข. 
ขณะเกิดเหตุอายุ 16 ปี 

เมื่อเวลาประมาณ 06.00 น. เจ้าหน้าที่ทหารเข้าปิดล้อมตรวจ
ค้นที่บ้านข้าฯ ข้าฯ ถูกเรียกให้ลงจากบ้าน แล้วถูกจับมือไพล่หลังนำาตัวไปบริเวณทุ่งนา
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รวมกับผู้ชายคนอื่นอีก 15 คน แล้วเจ้าหน้าที่ก็ถามว่า “ใครเห็นคนร้ายบ้าง ถ้าไม่บอก 
จะยิงให้หมด” โดยเจ้าหน้าที่เอาปืนจ่อด้านหลังข้าฯ  และเอาปืนจี้หัวข้าฯ พร้อมกับถาม
อีกว่าเห็นคนร้ายหรือไม่ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำาตัวนาย ก. ออกไป แล้วทำาการตรวจ
บัตรประชาชนของทุกคน 

ข้าฯ ถูกคุมตัวไปขึ้นรถที่จอดรออยู่พร้อมผู้ถูกควบคุมตัวอีก 5 คน และถูกนำา
ตัวไป ฉก... และถูกเรียกตัวไปซักถามตั้งแต่วันแรก โดยเจ้าหน้าที่ถามว่า รู้จัก
โต๊ะอิหม่ามหรือไม่ และในการบรรยายของโต๊ะอิหม่ามเมื่อวันศุกร์มีคนอื่นอยู่ด้วยหรือ
ไม่ คนที่หนีออกจากบ้านกลับมาหรือไม่ เมื่อข้าฯ ตอบว่าไม่รู้ เจ้าหน้าที่ก็ตบหน้าข้าฯ  
โดยในวันแรกนั้นถูกตบเข้าที่แก้มซ้ายขวา 2 ครั้ง หลังจากซักถามเสร็จ เวลาเที่ยงวันเจ้า
หน้าที่ก็อนุญาตให้ข้าฯ อาบน้ำาทำาละหมาดได้

เวลาประมาณ 13.00 น. ข้าฯ ถูกเรียกตัวไปซักถามอีกครั้งในห้องซักถาม โดยมี
เจ้าหน้าที่ใส่ชุดทหาร 2 คนทำาหน้าที่ซักถาม และไม่มีคนอื่นอีก เจ้าหน้าที่ถามว่า ใครตัด
ไม้ปิดถนน ข้าฯ ตอบว่าไม่รู้ เจ้าหน้าที่ก็ถามต่อว่าเป็นตัวข้าฯ เองหรือไม่ที่ตัดไม้ปิดถนน 
ข้าฯ ก็ตอบว่าไม่ใช่ แต่เจ้าหน้าที่ไม่เชื่อและบอกว่า ข้าฯ โดนหมายจับแล้วและข้าฯ       
เป็นคนตัดไม้ปิดถนน โรยตะปูเรือใบ และยังถามข้าฯ อีกว่าในทีมมีใครบ้าง ข้าฯ ก็
ยืนยันว่าข้าฯ ไม่รู้ และไม่เคยทำาอย่างที่เจ้าหน้าที่สงสัย ครั้งนี้ข้าฯ ถูกซักถามอยู่
ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง 

ตลอดเวลาที่อยู่ ฉก... เป็นเวลา 4 วัน เจ้าหน้าที่ให้ข้าฯ อยู่ในห้องที่ทำาด้วยไม้ 
รวมกับผู้ถูกควบคุมตัวที่มาพร้อมกันทั้งหมด 15 คน ข้าฯ ต้องนอนพื้น โดยไม่มีหมอน
และไม่มีผ้าห่ม และการละหมาดก็ลำาบาก เพราะไม่มีผ้ารองละหมาด ในห้องไม่มีห้องน้ำา 
หากจะเข้าห้องน้ำาต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ไปเข้าห้องน้ำาข้างนอก เพราะเจ้าหน้าที่ให้อยู่ใน
ห้องตลอดเวลา ออกไปด้านนอกไม่ได้ เว้นแต่เวลาเข้าห้องน้ำา หรือถูกเรียกไปซักถาม

ประมาณ 4 โมงเย็นของวันที่สอง จากที่ถูกควบคุมตัวมาพร้อมกัน 15 คน ก็มี
ชาวบ้านไปรับคนแก่ที่ถูกปล่อยตัวทั้งหมด 5 คน และวันที่ 3 ก็ได้รับการปล่อยตัวอีก 5 
คน จึงเหลืออยู่ 5 คน โดยหลังจากนั้น 3 คนถูกนำาตัวไปค่าย...ส่วนข้าฯ และนาย ก. 
ถูกนำาตัวไป ฉก.ย่อย... 

วันที่ 4 ข้าฯ และนาย ก.ถูกนำาตัวออกจาก ฉก…. โดยถูกนำาตัวขึ้นด้านหน้าของ
รถกระบะออกมา ระหว่างทางออกมาจาก ฉก... เห็นแม่มาเยี่ยม เจ้าหน้าที่ก็ขู่ว่าห้าม
เรียกแม่ บอกแม่ หากบอกจะซ็อตด้วยไฟฟ้า และถืออุปกรณ์คล้ายแบตเตอรี่มีสายไฟ 
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อยู่ข้างๆ ตัวข้าฯ ในรถ และเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้บอกข้าฯ หรือญาติข้าฯ ว่าจะนำาตัวข้าฯ ไปที่ใด 
เวลาประมาณ 17.00 น. เจ้าหน้าที่นำาตัวข้าฯ และนาย ก. มาถึง ฉก.ย่อย... ในวัน

เดียวกันนั้นข้าฯ ก็ถูกเรียกตัวไปซักถามเป็นเวลา 30 นาที บริเวณแคร่นั่งใต้ต้นไม้          
มีเจ้าหน้าที่ซักถามจำานวน  4 คน ใส่เครื่องแบบชุดดำา ถืออาวุธปืนยาว โดยหนึ่งในสี่คน
นั้นเจ้าหน้าที่คนอื่นเรียกว่าผู้กอง ซึ่งเป็นคนที่ทำาการซักถามข้าฯ และไม่มีบุคคลอื่นอีก 
โดยเจ้าหน้าที่ให้ชี้รูป เมื่อข้าฯ บอกว่าไม่รู้จัก เจ้าหน้าที่ก็ขู่แล้วบอกว่าเดี๋ยวเจ็บตัวอีก

เช้าวันแรกเจ้าหน้าที่ก็เรียกข้าฯ ออกมายืนเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยขู่ว่าหากไม่
ตื่นจะยิงทิ้ง วันแรกข้าฯ ยังได้รับอนุญาตให้เดินเล่นใน ฉก.ได้ แต่หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่  
ก็ให้อยู่ในห้องตลอด จะออกมาได้ก็เมื่อถูกเรียกตัวไปซักถาม โดย 3 วันแรก ข้าฯ       
พักอยู่ห้องเดียวกับนาย ก. และให้แยกห้องในวันที่ 4 โดยกระท่อมพักอยู่ห่างกัน
ประมาณ 10 เมตร 

วันที่ 4-7 อยู่แต่ในห้อง ไม่ได้ถูกเรียกตัวไปซักถามแต่อย่างใด กระทั่งวันที่ 8      
เจ้าหน้าที่ใส่เครื่องแบบทหารมาเรียกตัวข้าฯ ไปซักถาม จับข้าฯ หมุนตัว เอาผ้าปิดตา     
มัดมือไพล่หลัง แล้วนำาตัวไปที่หนึ่ง ข้าฯ รู้สึกเหมือนถูกยกตัวใส่ในถัง ต่อมาเริ่มรู้สึกร้อน 
แต่ไม่เห็นไฟ ระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ก็ซักถามข้าฯ ไปพร้อมกัน โดยถามว่า คนที่หนีออก
จากหมู่บ้านไปให้เงินเท่าไหร่ จึงไปช่วยเขา ข้าฯ ตอบว่าไม่รู้ จึงโดนเตะเข้าที่ปากทำาให้ฟัน
หัก 3 ซี่ มีเลือดไหลมาก เจ้าหน้าที่จึงนำาตัวข้าฯ ออกจากถัง แก้มัดผ้าผูกตา แก้มัดมือ
ออก แล้วจึงพาไปทำาแผล หลังจากนั้นก็ไม่มีการเรียกไปซักถามอีก เจ้าหน้าที่อนุญาตให้
ข้าฯ ออกมาเดินเล่นและออกมาดูโทรทัศน์ได้ จนกระทั่งวันที่ 15 ข้าฯ ได้รับการปล่อยตัว
กลับมาพร้อมกับนาย ก.

กรณีที่ 7. นาย ท. 
ขณะเกิดเหตุอายุ  17  ปี  

เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา วันหนึ่งของเดือนมกราคม 2550 เวลา
ประมาณ 06.00 น. ข้าฯ ถูกควบคุมตัว วันนั้นมีเจ้าหน้าที่หลาย
ร้อยนายไม่สามารถบอกจำานวนได้ เข้ามาปิดล้อมภายในหมู่บ้าน… 

เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงบริเวณหมู่บ้านเจ้าหน้าที่กราดยิงบ้านชาวบ้าน  ขณะเกิดเหตุนั้นข้าฯ 
กำาลังนอนดูโทรทัศน์อยู่ภายในบ้าน  เมื่อได้ยินเสียงปืนดังข้าฯ ก็ปิดที่วีและนั่งเงียบอยู่
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ภายในบ้าน  จากนั้นข้าฯ ได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่บอกให้ชาวบ้านออกมานอกบ้านและให้ไป
อยู่รวมกันหน้าบ้านของตน จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็บอกให้ชาวบ้านทุกคนมารวมตัวกันที่ถนน
ภายในหมู่บ้าน  หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่แยกจำานวนชายหญิงออกจากกันโดยเจ้าหน้าที่บอก
ให้กลุ่มผู้ชายไปรวมตัวกันที่ทุ่งนา  และกลุ่มผู้หญิงให้นั่งบนถนนเช่นเดิม

เจ้าหน้าที่หลายคนถามกลุ่มผู้ชายว่า “เห็นคนร้ายไหม เพราะภายในหมู่บ้านนี้มี
คนร้าย” กลุ่มชายที่อยู่ที่ทุ่งนาก็ตอบว่า “ในหมู่บ้านนี้ไม่มีคนร้าย พวกเราไม่เคยเห็นคนร้าย” 
กลุ่มชาวบ้านที่เป็นชายมีด้วยกัน 18 คน และเด็ก 6 คน ทั้งหมดอายุยังไม่ถึง 18 ปี  

หมู่บ้านนี้มีชาวบ้านอยู่ประมาณ 100 กว่าคน แต่ในวันเกิดเหตุ มีชาวบ้านบางส่วน
ออกไปรับจ้างกรีดยาง

หลังจากนั้น 10 นาที เจ้าหน้าที่แยกกลุ่มชายออกมาเป็น 3 กลุ่ม ข้าฯ กับนาย...
ถูกนำาตัวไปที่ ฉก…ค่าย... ข้าฯ อยู่ที่ค่ายดังกล่าว เป็นเวลา 1 คืน 

เมื่อไปถึงที่ ฉก… เจ้าหน้าที่ให้ไปนั่งเฉยๆ และให้อยู่ในห้องรวมกับผู้ใหญ่ ข้าฯ 
ไม่ได้ถูกมัดหรือใส่กุญแจมือแต่อย่างใด ได้กินข้าวตามปกติ และในวันที่สองของการ
ควบคุมตัวเจ้าหน้าที่อนุญาตให้กลับบ้านได้ 

ข้าฯ ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ ฉก...เป็นเวลา 1 วัน ช่วงที่ถูกควบคุมตัวที่ ฉก...        
เจ้าหน้าที่สอบถามข้าฯ ว่ารู้จักกับคนร้ายไหม ข้าฯ ตอบว่าไม่รู้จัก เจ้าหน้าที่ไม่ได้ข่มขู่และ
ไม่ได้ทำาร้ายร่างกาย ข้าฯ ถูกเรียกสอบถามประมาณ 4 ครั้ง แต่ละครั้งจะไม่มีใครร่วมฟัง
ด้วย เป็นการถามตัวต่อตัว สอบถามแต่ละครั้งใช้เวลาครั้งละ 30 นาที จากนั้นเจ้าหน้าที่
ปล่อยข้าฯ กลับบ้านพร้อมนาย ต.

หลังจากได้รับการปล่อยตัว ข้าฯ ไม่เคยถูกเรียกเข้าร่วมโครงการใดๆ 
เมื่อประมาณเดือนกันยายน ปี 2552  (ช่วงเดือนถือศีลอด) ข้าฯ ถูกควบคุมตัว

อีก  พ่อแม่ข้าฯ ทราบแต่ทำาอะไรไม่ได้ ครั้งนี้ข้าฯ ถูกควบคุมตัวพร้อมกับนาย ข. ถูกนำา
ตัวไปที่ สภ... เมื่อถึงที่ สภ... เจ้าหน้าที่ตำารวจบอกให้ข้าฯ กับนาย ข.นั่งอยู่บนเก้าอี้ ข้าฯ 
กับนาย ข. ถูกเจ้าหน้าที่ถามเป็นเวลา 30 นาที โดยเจ้าหน้าที่ที่สอบถามข้าฯ นั้นมีด้วยกัน
หลายคน จนข้าฯ ไม่ทราบว่าจะตอบคำาถามของเจ้าหน้าที่คนไหนและตอบไม่ทันทุก
คำาถามในขณะสอบถามนั้น เจ้าหน้าที่ทำาร้ายร่างกายของข้าฯ ด้วย โดยการตบหน้า        
และเอาหนังสือหลายๆ เล่มตีที่ข้างหลังของข้าฯ หลังจากนั้น 30 นาที เจ้าหน้าที่ก็แยก           
ข้าฯ กับนาย ข.ออกจากกันโดยให้อยู่กันคนละห้อง  ข้าฯ ถูกเรียกให้เข้าไปอยู่ในห้อง      
ผู้กำากับ...ในห้องผู้กำากับ ข้าฯ ถูกสอบถามตัวต่อตัวไม่มีใครร่วมรับฟังด้วย  ผู้กำากับ...
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สอบถามข้าฯ ว่ารู้จักกับนาย น.หรือไม่ ข้าฯ ตอบว่ารู้จักเพราะเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน
แต่ปัจจุบันนาย น.ไม่ได้กลับมาเยี่ยมบ้านเลยและไม่ทราบว่าอยู่ไหน  ผู้กำากับให้ข้าฯ ดู
รูปภาพที่เตรียมไว้และถามว่ารู้จักใครบ้าง  ข้าฯ บอกว่ารู้จักนาย น.คนเดียวไม่รู้จักคน
อื่นๆ เมื่อข้าฯ บอกกับผู้กำากับว่าไม่รู้จักใครแล้วทำาให้ผู้กำากับโกรธและเอามือทุบโต๊ะจนทำา
ให้ข้าฯ รู้สึกกลัวและไม่กล้าตอบคำาถามอีก

ทั้งนี้ในที่เดินทางไปถึง สภ.อ...นั้น นั้นเป็นช่วงที่ถึงเวลาละศีลอดของวัน ข้าฯ และ
เพื่อนขออนุญาตเจ้าหน้าที่ตำารวจเพื่อที่จะขอทำาพิธีละศีลอด  เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ข้าฯ 
และเพื่อนกินโรตีมะตะบะที่ซื้อไว้ก่อนที่จะถูกควบคุมตัวเท่านั้นและไม่อนุญาตให้กินอะไร
อีกและไม่อนุญาตให้ละหมาด

เวลาประมาณ 19.40 น. ข้าฯ และเพื่อนถูกนำาส่งไปที่ค่ายทหารที่ตั้งอยู่ที่ค่ายหลัง
โรงเรียน...จ.ยะลา  เมื่อเจ้าหน้าที่ไปส่งที่ค่ายทหารหลังโรงเรียนดังกล่าว เจ้าหน้าที่ทหาร
รับตัวข้าฯ และเพื่อนไปควบคุมตัวที่ห้องที่มีทั้งอาวุธปืน และมีระเบิดอยู่ด้วย โดย          
เจ้าหน้าที่ทหารบอกว่า  “จะเอาไว้ในห้องนี้เพื่อที่จะให้ดูระเบิดและปืนที่ยึดมาได้จากผู้
ก่อการร้าย” สักพัก เจ้าหน้าที่เอาอาหารมาให้ข้าฯ และเพื่อนทานและบอกให้รีบนอน

ตอนเช้าเวลาประมาณ 09.00 น.  ข้าฯ และเพื่อนได้รับการปล่อยตัว โดยมีพ่อแม่
ไปรับ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ทหารไม่ได้ให้เซ็นเอกสารใดๆ และช่วงที่ข้าฯ อยู่ที่ค่ายทหารคืนนั้น  
เจ้าหน้าที่ทหารก็ไม่ได้สอบถามเรื่องใดๆ หลังจากข้าฯ กลับบ้าน ก็ไม่เคยถูกเจ้าหน้าที่
เรียกอีกและไม่เคยถูกเรียกให้เข้าร่วมโครงการใด แต่เจ้าหน้าที่ทหารเคยเรียกให้ชาวบ้าน
คนอื่นเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ เช่นโครงการดะวะฮ์  โครงการญาลานันบารู  แต่ก่อนกลับ
บ้าน เจ้าหน้าที่ทหารบอกกับข้าฯ ว่าถ้าแถวบ้านมีผู้ก่อการร้ายมาอยู่ให้โทรบอกด้วย

กรณีศึกษาที่ 13 นายเอ 
ขณะเกิดเหตุ อายุ 17 ปีี 

วันที่ 27 มิถุนายน 2551 เวลาประมาณ 15.00 น. ปกติข้าฯ 
อาศัยอยู่ที่อำาเภอสะบ้าย้อย แต่วันเกิดเหตุข้าฯ กลับมาเยี่ยมยายและ
น้องที่อำาเภอยะหา วันดังกล่าวเกิดเหตุระเบิดที่ศาลาซึ่งมีหน่วยทหาร

ชุดรักษาความปลอดภัยครูประจำาการอยู่ มีทหาร 2 นายได้รับบาดเจ็บ ขณะนั้นข้าฯ อยู่ที่
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บ้านเพื่อนซึ่งอยู่หลังศาลาห่างออกไปประมาณ 30 เมตร เมื่อสิ้นเสียงระเบิด เจ้าหน้าที่ชุด
ทหารลายพรางประมาณ 10 นาย พร้อมอาวุธปืนเอ็ม 16 จึงเข้ามาที่บ้านเพื่อนซึ่งขณะนั้น
ข้าฯ อยู่กับเพื่อนอีก 3 คน เมื่อทหารมาถึงก็ขู่เรียกข้าฯ ให้ออกมาจากบ้าน ทหารบอกให้
เปิดประตู เมื่อข้าฯ ออกมาเจ้าหน้าที่ก็สั่งให้ถอดเสื้อช้าๆ ให้ข้าฯ หมอบลงกับพื้น ใช้เสื้อ
มัดมือข้าฯ ไพล่หลัง และเจ้าหน้าที่ก็เหยียบลงบนหลังข้าฯ และทหารก็เอาปืนยาวจ่อที่คอ
ข้าฯ เพื่อให้ข้าฯ นำาเข้าไปในบ้าน เพราะทหารไม่เชื่อว่าทุกคนในบ้านออกมาด้านนอก
หมดแล้ว จากนั้นข้าฯ จึงถูกนำาตัวขึ้นรถ

ระหว่างนั้นมีคนไปบอกยายว่าน้องข้าฯ ถูกจับ ยายข้าฯ อายุ 80 ปี จึงเดินมาดู 
ซึ่งตอนนั้นข้าฯ ถูกนำาตัวขึ้นรถทหารแล้ว 

ข้าฯ ถูกควบคุมตัวไปที่หน่วยเฉพาะกิจที่ 14 เมื่อถึงแล้ว เจ้าหน้าที่ให้ข้าฯ ไปนั่ง
รอที่กลางสนามในหน่วยเฉพาะกิจ ประมาณ 1 ชั่วโมง โดยที่ข้าฯ ไม่ได้ใส่เสื้อ และทหาร
ก็เรียกเพื่อนข้าฯ ที่ถูกจับพร้อมกันไปซักถามทีละคน ส่วนตัวข้าฯ นั้นไม่ถูกเรียกไป       
ซักถาม แต่เจ้าหน้าที่ทหารที่ยืนคุมอยู่ถามข้าฯ ว่า “รู้หรือไม่ว่าใครวางระเบิด” 

พวกข้าฯ นั่งอยู่ที่กลางสนามจนถึงประมาณ 04.00 น. เจ้าหน้าที่จึงเรียกพวกข้าฯ 
ให้เข้านอน ที่นอนเป็นกระท่อมหลังคาสังกะสี พื้นปูไม้กระดาน ปูเสื่อ ไม่มีหมอนและ
ผ้าห่ม โดยพวกข้าฯ อยู่รวมกับผู้ถูกควบคุมตัวอื่นๆ อีกประมาณ 15 คน ซึ่งเป็นคนที่
ถูกควบคุมตัวอยู่ก่อนหน้าแล้ว กระท่อมที่ข้าฯ นอนไม่ได้ใส่กุญแจ แต่ข้าฯ ออกมาข้าง
นอกไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาต หรือขออนุญาตเข้าห้องน้ำา วันแรกที่ถูกควบคุมตัว ข้าฯ 
ไม่ได้อาบน้ำาและไม่ได้ละหมาด

วันรุ่งขึ้นข้าฯ ได้ออกไปเข้าห้องน้ำา และผู้ถูกควบคุมตัวคนอื่นที่อยู่มาก่อนออกไป
เอาข้าวจากด้านนอกมาเผื่อข้าฯ  จนกระทั่งเวลา 11.00 น. ข้าฯ ถูกเรียกไปซักถาม โดยมี
เจ้าหน้าที่ซักถามใส่ชุดนอกเครื่องแบบ 1 คนในห้องซักถาม โดยไม่มีใครอื่น และเจ้า
หน้าที่ทหารคนอื่นคุมอยู่ด้านนอก ในห้องซักถามนั้นเจ้าหน้าที่ให้ข้าฯ นั่งเก้าอี้ และเจ้า
หน้าที่เดินไปมาระหว่างซักถาม เจ้าหน้าที่ซักถามถามข้าฯ ว่า “ใครวางระเบิด ใครสั่ง” 
ข้าฯ ก็ตอบว่าไม่รู้ แล้วเจ้าหน้าที่ก็ใช้กำาปั้นทุบหลังข้าฯ  3-4 ครั้งระหว่างซักถาม อีกทั้ง
เอามีดยาวประมาณ 10 นิ้ว จี้ที่คอข้าฯ  โดยใช้คมมีดจี้ด้านหลังท้ายทอย และเจ้าหน้าที่
ถีบเก้าอี้ข้าฯ จนล้มทั้งข้าฯ และเก้าอี้ วันนั้นข้าฯ ถูกซักถามจนเวลา 01.00 น.             
และเจ้าหน้าที่ก็บอกให้ข้าฯ ออกไปนอน และให้เรียกเพื่อนอีกคนเข้ามาให้ซักถามต่อ

ข้าฯ ถูกควบคุมตัวอยู่ที่หน่วยเฉพาะกิจ...เป็นเวลา 19 วัน ระหว่างนั้นถูกเรียกไป
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สอบประมาณ 10 ครั้ง โดยมักเรียกข้าฯ ไปซักถามในเวลากลางคืน บางครั้งก็ดึกมาก มี
เจ้าหน้าที่มาปลุกข้าฯ และนำาตัวไปห้องซักถาม ส่วนใหญ่ใช้เวลาซักถามประมาณ 1 ชั่วโมง 
แต่มีอยู่ 1 ครั้งที่ข้าฯ ถูกซักถามตั้งแต่ 01.00 น.-05.00 น.

วันที่ 7 ของการถูกควบคุมตัว ข้าฯ ถูกเรียกไปซักถามพร้อมเพื่อนอีกคนที่ถูกจับ
พร้อมกัน โดยเจ้าหน้าที่บอกให้ช่วยกันขุดหลุมลึกประมาณหน้าอกเพื่อใช้เป็นที่ทิ้งขยะ 
แล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกให้ข้าฯ ลงไปในหลุม แล้วเจ้าหน้าที่ก็เตะดินลงมากลบหลุม พร้อมทั้ง
ถามข้าฯ ไปด้วย ข้าฯ โดนตบหน้า โดนเตะที่หลัง ทั้งที่เจ้าหน้าที่ใส่รองเท้าบู๊ตทหาร แล้ว
ทุบหลังข้าฯ ด้วยปืนยาว พร้อมบังคับให้ข้าฯ ตอบว่าใครทำา หากข้าฯ ตอบว่าไม่รู้ก็ถูกเตะ 
ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ 4-5 คนผลัดกันถาม ทั้งเตะข้าฯ  และเตะดินลงหลุม จนข้าฯ ช้ำาเลือดและ
ลุกไม่ไหว เจ้าหน้าที่จึงพาไปเข้านอน ข้าฯ มีแผลช้ำาที่หน้า ลำาตัว

 
กรณีศึกษาที่ 14 นายบี 
ขณะเกิดเหตุอายุ 16 ปี

...เมื่อช่วงกลางปี 2552 เวลาประมาณ 15.00 น. ข้าฯ ได้เดินทาง
มาที่บ้านของนายเอ (เยาวชนที่ถูกดำาเนินคดีด้วยกัน) ซึ่งเป็นเพื่อนของ
ข้าฯ และข้าฯ ต้องการมาเล่นกับญาติของนายเอซึ่งมีอายุประมาณ 3 ขวบเศษ ชื่อ
เด็กชายซี ข้าฯ มักจะมาบ้านของนายเอเพื่อมาเล่นกับเด็กชายซีบ่อยๆ ตอนเกิดเหตุขณะที่
ข้าฯ กำาลังเล่นกับเด็กชายซีอยู่นั้น ข้าฯ ก็ได้ยินเสียงระเบิดดังมาจากบริเวณศาลา... เป็น
ศาลาริมทางห่างจากบ้านของนายเอประมาณ 300 เมตร และศาลาหลังดังกล่าวห่างจาก
บ้านของข้าฯ ประมาณ 400 เมตร ข้าฯ ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น 1 ครั้ง และเมื่อเสียง
ระเบิดสงบลง ข้าฯ ก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์กลับไปบ้านพักของข้าฯ  

แต่ก่อนออกจากบ้านนายเอก็ได้มีนายดีน้องชายของนายเอนั่งซ้อนท้ายรถ
จักรยานยนต์ของข้าฯ ไปด้วย เมื่อข้าฯ ขี่รถจักรยานยนต์กลับมาถึงบ้านพัก นายดีได้ลง
จากรถข้าฯ  แล้วเดินไปบ้านเพื่อนของนายดี ส่วนข้าฯ เมื่อจอดรถจักรยานยนต์แล้วก็เดิน
อยู่หน้าบ้าน 

ในหมู่บ้านมีเจ้าหน้าที่จำานวนประมาณ 70 นาย แต่งกายชุดเครื่องแบบสีเขียว       
เดินลาดตระเวนในหมู่บ้าน ข้าฯ เห็นเจ้าหน้าที่บางนายได้ขึ้นไปควบคุมชาวบ้าน (ชื่อนายดี 
แต่งกายแบบนักเรียน) ซึ่งก่อนเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมตัวกำาลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ 
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เหตุการณ์ที่ข้าฯ ได้ยินเสียงระเบิดครั้งนี้ข้าฯ ทราบว่าหลังเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่ทหารได้รับ
บาดเจ็บจำานวน 2 นาย 

หลังวันเกิดเหตุแล้วหนึ่งวัน เวลาประมาณ 13.00 น. ขณะที่ข้าฯ อยู่ในห้องน้ำาใน
บ้าน ได้มีเจ้าหน้าที่ทหารจำานวนประมาณ 50 นาย แต่งกายชุดเครื่องแบบทหารสีเขียว
พร้อมอาวุธ ทำาการปิดล้อมบ้านของข้าฯ  และเรียกให้ข้าฯ ออกมา จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้
ถามหาชื่อของข้าฯ  เมื่อข้าฯ ตอบเจ้าหน้าที่ก็พูดเพียงว่า “ใช่แล้วๆ” เจ้าหน้าที่ทำาการค้น
บ้านของข้าฯ  ข้าฯ บอกให้บิดาตามเจ้าหน้าที่ที่ทำาการตรวจค้น แต่เจ้าหน้าที่บอกให้ข้าฯ 
เงียบๆ หลังการค้นแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ได้พบของผิดกฎหมายแต่อย่างใด หลังการค้นเจ้า
หน้าที่มิได้นำาเอกสารใดๆ มาให้ข้าฯ หรือบิดาลงชื่อ จากนั้นก็นำาตัวข้าฯ ขึ้นรถของเจ้า
หน้าที่แล้วนำาไปควบคุมที่หน่วย ฉก... ช่วงเวลาดังกล่าวมีบิดาของข้าฯ อยู่ด้วย 

ข้าฯ ถูกควบคุมตัวที่ ฉก... เป็นระยะเวลา 18 วัน ระหว่างถูกควบคุมตัวข้าฯ ได้
ถูกทำาร้ายร่างกายเพื่อให้รับสารภาพ ดังนี้

ในการควบคุมตัววันแรก เจ้าหน้าที่เริ่มสอบข้าฯ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ที่บริเวณ
ลานจอดรถไม่มีคนเดินผ่าน มีเจ้าหน้าที่เพียงนายเดียวที่สอบ แต่งกายชุดเครื่องแบบแต่
ไม่ได้พกพาอาวุธ ข้าฯ ทราบว่าคนที่สอบชื่อว่า “ผู้กองอี” ได้บอกกับข้าฯ ว่า หากข้าฯ ไม่
รับสารภาพจะซ้อมข้าฯ  ช่วงที่สอบเจ้าหน้าที่จะให้ข้าฯ อยู่ในท่านอนคว่ำาตัวและให้ก้มหน้า 
หากเงยหน้าขึ้นจะถูกทำาร้ายร่างกาย ผู้กองอีบอกว่า ข้าฯ เป็นคนทำา หากข้าฯ รับสารภาพก็
หลุดเรื่องก็จบ แต่ข้าฯ ไม่ได้ทำาจึงไม่ได้รับสารภาพ และบอกกับผู้กองฯ ว่าจะยิงข้าฯ ให้
ตายข้าฯ ก็ไม่รับ จากนั้นผู้กองอีจึงได้ใช้เท้าซึ่งสวมรองเท้าอยู่เตะไปที่แผ่นหลัง 3 ครั้ง 
และต่อยที่หน้าท้องอีกนับครั้งไม่ถ้วน และตีที่หัวของข้าฯ อีกนับครั้งไม่ถ้วน ชกที่กกหูของ
ข้าฯ นับครั้งไม่ถ้วน จนกระทั่งเวลา 20.00 น. (ที่ทราบเรื่องเวลาเนื่องจากในค่ายทหารจะมี
เจ้าหน้าที่ทำาการเคาะระฆังแจ้งเวลา)

ผู้กองอีได้ออกไป และให้ข้าฯ กลับไปยังที่พัก ห้องพักเป็นลักษณะตู้คอนเทนเนอร์ 
ในห้องพักมีข้าฯ  นายเอพักอยู่รวมกับผู้ถูกควบคุมตัวที่เป็นผู้ใหญ่  รวม 12 คน สภาพ
ห้องพัก มีหน้าต่าง แต่กลางคืนเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้เปิด ไม่มีพัดลมหรือเครื่องปรับ
อากาศ มีการเปิดไฟไว้ตลอด 24 ชม. ห้องน้ำาจะอยู่ด้านนอก ประตูห้องพักไม่ได้ล็อกไว้ 
หากต้องการเข้าห้องน้ำาจะมีเจ้าหน้าที่เดินตามไป และไม่อนุญาตให้อยู่ในห้องน้ำา            
เป็นเวลานาน หากอยู่นานเจ้าหน้าที่ก็จะเคาะประตูเรียกให้ออกมาจากห้องน้ำา ข้าฯ เคยถูก
เจ้าหน้าที่เคาะเรียกให้ใช้ห้องน้ำาเร็วๆ
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ข้าฯ ได้รับประทานอาหารก่อนที่ผู้กองอีเรียกไปสอบ แต่คืนดังกล่าวไม่ได้รับ
อนุญาตให้อาบน้ำาและเปลี่ยนเสื้อผ้า

หลังจากที่ผู้กองอีให้ข้าฯ กลับมานอนพักแล้ว อีกครึ่งชั่วโมงต่อมาข้าฯ ได้ถูกเรียก
ให้ไปสอบ ครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่แต่งกายในเครื่องแบบทหาร สอบสวนข้าฯ จำานวน 5 นาย 
เป็นทหารมาจากหน่วยปฏิบัติการที่ตั้งฐานอยู่ที่วัดยะหา ครั้งนี้ข้าฯ ถูกสอบบริเวณกลาง
สนามในค่ายฯ เจ้าหน้าที่ชุดที่สอบข้าฯ นี้ ต้องการให้ข้าฯ รับสารภาพ และมีทหารที่สอบ
นายหนึ่งบอกว่าเหตุการณ์ระเบิดมีน้องชายของเขาได้รับบาดเจ็บ ดังนั้นเจ้าหน้าที่คนที่น้อง
ชายได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ จะทำาให้ข้าฯ เจ็บมากกว่า แต่ข้าฯ ไม่ยอมรับสารภาพ    
เจ้าหน้าที่ทั้ง 5 นาย จึงได้ร่วมกันทำาร้ายร่างกาย เช่น คนที่นั่งอยู่บนโต๊ะใช้เท้าซึ่งสวม
รองเท้าผ้าใบเตะไปที่ใต้คาง 1 ครั้ง ข้าฯ ถูกต่อยที่หน้าท้อง ใช้ศอกยันที่ศีรษะ ตีที่ด้าน
หลัง นับครั้งไม่ถ้วน เจ้าหน้าที่บางนายได้จับเท้าขวาของข้าฯ แล้วยกเท้าของข้าฯ ขึ้น จาก
นั้นเจ้าหน้าที่ได้จุดไฟแช็กแล้วลนมาที่เท้าของข้าฯ  จนข้าฯ ทนไม่ไหวจนต้องสะบัดเท้า
หลุดออกจากมือของเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จับเท้าของข้าฯ อีกครั้งแล้วทำาการลน
ด้วยไฟแช็ก รวมแล้ว 3 ครั้ง 

เมื่อเจ้าหน้าที่หยุดทำาร้ายร่างกายข้าฯ แล้วก็ให้ข้าฯ กลับเข้าไปที่พักให้เข้าไปนอน 
เมื่อข้าฯ เข้าไปนอนแล้วเจ้าหน้าที่ขู่ให้หลับตา หากข้าฯ ไม่หลับตาเจ้าหน้าที่จะทำาการลาก
ข้าฯ ลงไปซ้อม ข้าฯ เห็นผู้ถูกควบคุมตัวบางคนที่ไม่หลับตาถูกเจ้าหน้าที่สั่งให้ไปวิ่งรอบ
สนาม

ข้าฯ นอนพักได้ไม่ถึง 1 ชม. ก็ถูกเจ้าหน้าที่ปลุกให้ตื่นเพื่อที่จะสอบข้าฯ ต่อ ข้าฯ 
ถูกสอบที่บริเวณกลางสนาม มีเจ้าหน้าที่ทหาร 5 นายที่สอบข้าฯ มาแล้ว ทำาการสอบอีก
ครั้ง ทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่สอบข้าฯ  ข้าฯ จะถูกทำาร้ายร่างกาย โดยข้าฯ ถูกต่อยที่หน้าท้อง
มากที่สุด ข้าฯ ถูกสอบจนกระทั่งเวลา 05.00 น.

วันที่สอง ตั้งแต่เวลา 05.00-20.00 น. เจ้าหน้าที่ให้ข้าฯ อยู่ภายในห้องควบคุม
ตลอด ระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่ให้ข้าฯ รับประทานอาหาร สามเวลา คือ เวลา 09.00, 12.00 
และ 18.00 น. เจ้าหน้าที่ให้ข้าฯ ออกไปรับอาหารด้วยตัวเองที่บริเวณโรงอาหารในค่าย 
ข้าฯ ยังไม่ได้เจอหน้าผู้ปกครอง

ข้าฯ ถูกเรียกไปสอบประมาณ 2 อาทิตย์และจะถูกสอบในช่วงเวลากลางคืนเท่านั้น 
แต่ละครั้งจะถูกทำาร้ายร่างกายหรือข่มขู่ เช่น เจ้าหน้าที่ใช้ผ้ามัดมือไพล่หลังข้าฯ  แล้วเจ้า
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หน้าที่ใช้ปืนจ่อมาที่ตัวของข้าฯ แล้วขู่ว่าจะยิง ข้าฯ บอกว่าข้าฯ ไม่ได้ทำาผิด หากเจ้าหน้าที่
จะยิงก็ยิงเลยข้าฯ ไม่กลัว จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ใช้ผ้าปิดตาแล้วเอาปืนจี้มาที่หัวแล้วให้ข้าฯ 
เดิน เมื่อเดินไปสักระยะเจ้าหน้าที่ได้เปิดตา ข้าฯ ทราบว่าเจ้าหน้าที่ให้เดินจนถึงกลางถนน
ใกล้ถึงบริเวณสวนยางที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับหน่วย ฉก... เจ้าหน้าที่ได้ทำาการแกะผ้าที่มัดมือ
ข้าฯ ไว้แล้วให้ข้าฯ เดินกลับไปที่ค่าย

ข้าฯ ถูกควบคุมตัวจนถึงวันที่ 3 แล้วจึงได้พบหน้าพ่อแม่และญาติๆ ข้าฯ ได้เล่าให้
ครอบครัวฟังว่าตนถูกทำาร้ายร่างกาย มารดาของข้าฯ ตอบเพียงว่า “ไม่รู้จะช่วยอย่างไร” ...

นอกจากนั้น บทบันทึกคำาให้การที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อราวปลายปี 2553 ก็ถูกส่งมาถึง
มือของหญิงสาวเช่นกัน แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงที่ยังคงเกิดขึ้นกับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง 
โดยไม่รู้ว่าวันใดเหตุการณ์ทำานองนี้จะสิ้นสุดลง และไม่เกิดขึ้นกับใครอีกแม้แต่คนเดียว  

เนื้อความในบทบันทึกล่าสุดที่หญิงสาวได้อ่าน มีใจความว่า 

ข้าฯ ชื่อเด็กชาย... เกิดวันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2539  บิดาชื่อนาย...มารดา
ชื่อนาง...มีภูมิลำาเนาอยู่บ้านเลขที่...จ. ปัตตานี  ปัจจุบันเรียนอยู่ที่โรงเรียน... ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ข้าฯ อยู่ในเหตุการณ์วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ที่บ้านพักของ
ข้าฯ คือบ้านเลขที่...จ.ปัตตานี 

โดยในวันนั้น เวลาประมาณ 16.00 น. ข้าฯ นั่งถางหญ้าอยู่บริเวณหน้าบ้าน มี     
เจ้าหน้าที่ตำารวจ ทหารและหน่วยคอมมานโดลงจากรถกระบะหลายคัน เจ้าหน้าที่เอาปืน
ยาวเอ็ม 16 มาจ่อด้านหลัง และถามข้าฯ ว่ามีคนอยู่ในบ้านกี่คน ข้าฯ ตอบว่า 1 คน คือพี่
สาวข้าฯ เจ้าหน้าที่สั่งให้ข้าฯ เรียกพี่สาวข้าฯ ให้ออกมา ข้าฯ เรียกพี่สาวข้าฯ ให้ออกมา แต่
พี่สาวข้าฯ ไม่ออกมา เจ้าหน้าที่ทหารจึงให้ข้าฯ เดินนำากลุ่มเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อจะเข้าไปตรวจ
ค้นบ้านของข้าฯ ข้าฯ มีความหวาดกลัวและไม่กล้าหันหน้ากลับไปมองว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้
มีกี่คนและแต่งกายอย่างไร  เจ้าหน้าที่ให้ข้าฯ พาเดินไปที่ประตูข้างบ้าน และให้ข้าฯ เปิด
ประตู  แต่เนื่องจากประตูนี้อยู่ใกล้กับบันไดขึ้นชั้นลอยจึงไม่เข้าทางประตูนี้ ข้าฯ จึงถูก
บังคับให้เดินไปทางข้างหน้าบ้าน และสั่งให้เดินนำาเข้าไปในบ้านโดยมีปืนจี้อยู่บริเวณหลัง
ตลอดเวลา  สั่งให้เปิดประตูห้องนอนสองห้อง เดินในบ้านอย่างช้าๆ เป็นระยะเวลานานพอ
สมควรข้าฯ ไม่รู้ว่าผู้ตายอยู่ในบ้าน โดยขณะที่ทำาการค้นบ้านข้าฯ นั้น เจ้าหน้าที่ไม่ได้        
ส่งเสียงใดๆ ทั้งสิ้น ไม่มีการส่งสัญญาณเตือนหรือส่งเสียงให้มอบตัว 
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เมื่อเดินมาถึงบริเวณบันไดที่จะขึ้นชั้นลอย เจ้าหน้าที่ให้ข้าฯ เดินขึ้นบันใดนำาหน้าไป  
เมื่อข้าฯ ขึ้นไปถึงขั้นที่ 4 ข้าฯ เห็นผู้ตายยืนอยู่ จากนั้นข้าฯ ได้ยินเสียงปืนดังสองสามนัด 
จากนั้นด้วยความตกใจจึงได้วิ่งหนีเข้าไปบริเวณหลังตู้เสื้อผ้าบริเวณชั้นลอย  ต่อมามีเสียง
ปืนอีกหลายครั้งติดต่อกัน ข้าฯ ไม่ทันสังเกตว่าผู้ตายมีปืนหรือไม่ แล้วข้าฯ พบแต่เพียง
ศพของนายรูยิ บือเราเฮง ซึ่งเป็นพี่เขยของข้าฯ นอนเสียชีวิตอยู่บริเวณชั้นลอย นอกจาก
นั้นก็ไม่มีใครอยู่ในบ้านอีก

ข้าฯ รู้สึกว่าถูกยิงที่แขนข้างซ้าย มีอาการเจ็บและชา แต่ไม่มีใครอยู่ในบ้านแล้ว 
ข้าฯ รออยู่สักพัก ก็ตัดสินใจเดินออกมาจากบ้านทางประตูด้านข้างทางซ้าย มีเจ้าหน้าที่
ตำารวจหลายนายอยู่แล้วถามว่ามีใครอยู่อีกไหม ข้าฯ ตอบว่าไม่มี แล้วเจ้าหน้าที่ก็ตบที่ปาก
อย่างแรง โดยเจ้าหน้าที่ที่ทำาร้ายข้าฯ สวมชุดเครื่องแบบสีดำา  ข้าฯ ถูกลากเดินไปอีก     
สามจุด  

จุดที่หนึ่งถูกดึงและลากไปบริเวณหลังบ้าน ข้าฯ ถูกถีบให้ล้มลงและถูกเตะที่ปาก
อย่างแรงหนึ่งครั้ง รู้สึกเจ็บที่ปากและเหมือนมีก้อนหินหรือทรายในปาก ต่อมาก็ถูกเหยียบ
บริเวณหลังแล้วก็ขยี้ด้วยรองเท้าคอมแบท ซึ่งอาจเป็นคนเดียวกันที่ตบที่ปาก หรือเตะที่
ปากหรือไม่ข้าฯ ไม่ทราบ ตอนนอนราบอยู่ก็ถูกเหยียบอีกหลายครั้ง เจ้าหน้าที่ทหารที่ลาก
ตัวข้าฯ ไปนั้นมีสองคน แต่เจ้าหน้าที่ที่ทำาร้ายร่างกายข้าฯ นั้นมีจำานวนหลายคน ทั้งหมด
รุมทำาร้ายข้าฯ โดยไม่มีการซักถามเรื่องอะไรทั้งสิ้น ขณะนั้นยังไม่มืด     

จุดที่ 2 บริเวณด้านข้างของบ้านซึ่งมีบ่อปลาขนาดใหญ่อยู่  เจ้าหน้าที่คนหนึ่งถาม
ว่าจะหนีไหม จะหนีจะให้ปืน ข้าฯ ตอบว่าไม่หนี ไม่หนี  ไม่ได้ผิดอะไร เจ้าหน้าที่ถามอีกว่า
มีใครยังอยู่ในบ้านหรือไม่ ข้าฯ ตอบว่าไม่มี ในขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่หลายคนวนเวียนกันมา 
ใส่ชุดธรรมดา ใส่เครื่องแบบบ้าง บางคนก็คลุมหน้า บางคนก็ไม่คลุมหน้า พูดกับข้าฯ 
อย่างหยาบคาย 

จุดที่ 3 ข้าฯ ถูกพามาพักที่ข้างบ้านของเพื่อนบ้าน มีเจ้าหน้าที่นำาสมุดที่มีรูปภาพ
ของคนหลายคนให้ข้าฯ ดูและถามข้าฯ ว่ารู้จักใครบ้าง และมีรูปของผู้ตายอยู่ในนี้หรือ
เปล่า ข้าฯ ตอบว่าไม่รู้จัก ไม่มี ข้าฯ ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกหลายนัดจากในบ้าน ข้าฯ ไม่
ได้รับการรักษาพยาบาลแต่อย่างใด จนกระทั่งเวลาเกือบ 18.00 น. ข้าฯ ถูกนำาตัวไปขึ้นรถ
กระบะที่มีเจ้าหน้าที่ฯ นั่งด้านหน้าสองคน และนั่งกระบะหลังสองคน ถูกส่งตัวไปที่โรง
พยาบาลยะหริ่ง ได้รับการรักษาบาดแผลเบื้องต้น โดยข้าฯ ไม่ได้บอกเรื่องความเจ็บปวด     
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ที่ปาก ที่หน้า และที่หลัง ข้าฯ รู้สึกว่าหน้าบวมและเจ็บมากเพราะถูกเตะที่หลังด้วย
รองเท้าขนาดใหญ่   

ต่อมาเจ้าหน้าที่พาข้าฯ เดินที่บนถนนไปถึงหน้าปากซอยทางเข้าบ้านข้าฯ  เพื่อให้
ข้าฯ ขึ้นรถไปโรงพยาบาลโดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้แจ้งให้พี่สาวข้าฯ ทราบว่าจะพาข้าฯ ไปไหน 
ก่อนขึ้นรถข้าฯ เห็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   ชื่อมะยากี จึงเรียกให้ไปโรงพยาบาลกับข้าฯ ด้วย 
แต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาต ข้าฯ ขึ้นหลังกระบะโดยมีเจ้าหน้าที่สองนายคุมตัวข้าฯ อยู่  ข้าฯ 
ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลยะหริ่ง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยะหริ่งได้ทำาแผลข้าฯ  และส่งตัว
ต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลปัตตานี ต่อมา มีญาติตามมาดูอาการของข้าฯ และในเวลากลาง
คืนมีเจ้าหน้าที่ตำารวจนอกเครื่องแบบ มาสอบปากคำาข้าฯ  และอ่านปากคำาและให้ลง
ลายมือชื่อ  และในเวลาเช้ามีเจ้าหน้าที่ตำารวจ นำาเอกสารที่เป็นบันทึกการตรวจค้น/
จับกุม/ตรวจยึด ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553 สถานที่บันทึก สภ.ยะหริ่ง ให้ลงชื่อ
ข้าฯ เป็นผู้นำาตรวจค้น และรับสำาเนาบันทึกการจับกุม จำานวน 3 หน้ากระดาษ 

ในสามวันแรกที่ข้าฯ เข้าโรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่มาเยี่ยมข้าฯ ทุกวัน  ปัจจุบันข้าฯ 
ออกจากโรงพยาบาลปัตตานี และสามารถกลับไปเรียนหนังสือตามปกติได้แล้ว หลังจาก
หยุดเรียนไปเป็นเวลาสองสัปดาห์  โดยเบื้องต้นได้รับค่าเสียหายจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
30,000 บาท  หลังจากเกิดเหตุ วันที่ 18 ธันวาคม 2553 เจ้าหน้าที่ตำารวจ สภ.ยะหริ่ง
เรียกให้แม่ข้าฯ และพี่สาวข้าฯ ไปให้ปากคำาที่โรงพัก วันที่ 4 มกราคม 2554 เจ้าหน้าที่
ตำารวจ สภ.ยะหริ่ง เรียกแม่ พี่สาวข้าฯ พี่สาวข้าฯ ที่เป็นภรรยาผู้ตาย และแม่ของผู้ตาย 
มาให้ปากคำาเพิ่มเติม และให้เป็นพยานในชั้นศาล 18 มกราคม มีเจ้าหน้าที่ตำารวจ สภ.
ยะหริ่งเรียกให้ข้าฯ ไปที่โรงพัก และนำาตัวข้าฯ ไปที่สำานักงานอัยการ โดยแจ้งข้าฯ ว่าข้าฯ 
จะต้องเป็นพยานในศาล  และพาข้าฯ ไปยื่นคำาขอค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาที่
สำานักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำาเลยในคดีอาญา 
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บทที่ 4 รอยแผลบนดวงจันทร์ 

แม้ระยะเวลาที่มีอยู่จำากัดจะส่งผลให้หญิงสาวซึ่งตัดสินใจลางานที่กรุงเทพฯ ได้เพียง
ชั่วคราว สามารถพบปะพูดคุยกับเด็กหนุ่มในกรณีศึกษาได้เพียงไม่กี่คน กระนั้น เรื่องราวที่
พวกเขาถ่ายทอดก็ล้วนเป็นบาดแผลชีวิตที่ควรค่าแก่การรับฟังและปลอบประโลม

เหนืออื่นใด การตัดสินใจเดินทางไปยะลาในครั้งนั้น ทำาให้เธอได้รับฟังน้ำาเสียงของ     
พวกเขาขณะเล่าเรื่องราวในวันเกิดเหตุ ได้มองลึกเข้าไปในดวงตาที่บ่อยครั้งเขาใช้มันแทน      
คำาพูดเพื่อถ่ายทอดความทรงจำาอันเลวร้าย 

มันเป็นแววตาที่เจ้าของดวงตาพยายามปิดกั้นความเจ็บปวดในจิตใจไว้อย่าง            
สุดความสามารถ ราวกับเป็น ‘ทำานบ’ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปิดกั้นความรู้สึก เป็นการสื่อ       
ด้วยแววตาว่าไม่เจ็บทั้งที่เจ็บอยู่ในใจจนไม่อาจบรรยาย    
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ในความรู้สึกของเธอ จันทรา รวมถึงน้องชายและเพื่อนๆ ร่วมชะตากรรมกับเขาที่เธอ
ได้พบในเวลาไล่เลี่ยกัน ซึ่งเธอตั้งนามสมมุติให้ว่า ‘เมฆา’ ‘ภูผา’ และ ‘วาโย’ นั้น ล้วนมี
ปราการกั้นน้ำาตาที่ครอบครองพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลจนไม่อาจหยั่งถึง 

แต่ในขณะเดียวกัน มันก็เป็นดวงตาที่ครอบคลุมทุกถ้อยคำา...
เป็นดวงตาที่ประกายสดใสในนั้นถูกทุบทำาลายอย่างไม่อาจหวนคืน 
เพราะเหตุนั้นในงานเขียนของเธอชิ้นนี้ หญิงสาวจึงตัดสินใจเรียกขานพวกเขาด้วยนาม

อันยิ่งใหญ่ ส่องสว่าง และเรืองรอง เธออยากให้เขาเป็นดวงจันทร์ เป็นเมฆ เป็นหินผาที่
แข็งแกร่ง เป็นสายลมที่สดชื่น สวนทางกับความจริงในชีวิตที่พวกเขาได้พบเจอ

เธอเรียกเขาว่าจันทรา และเรียกเรื่องราวของเขาว่ารอยแผลบนดวงจันทร์ เพราะแม้ดวง
จันทร์จะมีรอยแผลจากอุกกาบาตที่พุ่งชนนับครั้งไม่ถ้วน แต่มันก็ยังคงส่องสว่างและงดงาม
จับตา

เธอเรียกเขาเช่นนั้น และตั้งชื่องานที่เขียนไว้แบบนั้น เพราะเสียงหัวเราะด้วยท่าทีอัน
ปล่อยวางของเขาขณะบอกเล่าความถึงเจ็บปวดของตนเอง... คือสิ่งปลอบประโลมใจอันใหญ่
หลวงให้แก่คู่สนทนา 

ดวงใจของเขายิ่งใหญ่และคล้ายจะส่องแสงนวลไม่ต่างจากแสงจันทร์ ราวกับว่าเขาไม่
ต้องการคำาปลอบประโลมจากใครที่ได้รับฟังเรื่องราวเหล่านี้ 

เขาเพียงทำาหน้าที่ถ่ายทอดทุกสิ่งที่ได้พบเจอ และเธอ... มีหน้าที่เพียงรับฟัง โดยมิจำา
ต้องก้าวข้ามไปสัมผัสรอยแผลที่เขายินดีจะดูแลมันด้วยตัวเอง ภายใต้การห่อหุ้มของเสียง
หัวเราะที่เขามักจะปล่อยออกมากลบความเจ็บในใจอยู่บ่อยครั้ง ทั้งเมื่อตอนที่เล่าถึงวินาทีที่ถูก
จับกดศีรษะให้จมน้ำา หลังจากเพิ่งถูกจับลงไปอยู่ในถังน้ำามันที่ร้อนลวกราวกับไฟ  ทั้งเมื่อตอน
ที่ถูกเอาปืนจี้ ถูกเตะ ถูกต่อย ถูกเจ้าหน้าที่ขู่ว่าจะฆ่าทิ้งถ้ายังมาให้เห็นหน้า 

เสียงหัวเราะของเขา... คือความเข้มแข็งอันเปราะบาง  เป็นเกราะอ่อนๆ ที่กว่าจะก่อขึ้น
มาได้ ย่อมต้องใช้เวลานาน ผันผ่านช่วงเวลาที่น้ำาตาลูกผู้ชายไหลนองหน้าจนเหือดแห้ง 

เขาคงปล่อยให้แต่ละคืนวันที่พ้นผ่านเยียวยาตนเองอย่างเงียบๆ กระทั่งพลิกฟื้นจิต
วิญญาณจนกลับมาเข้มแข็งและสามารถหัวเราะให้กับชะตากรรมได้อย่างไม่อนาทร

ไม่ต่างจากดวงจันทร์ ที่แม้จะมีรอยแผลขรุขระอยู่เต็มดวง แต่ก็ยังส่องแสงนวลบน   
ฟากฟ้าเสมอ 
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บทที่ 5 เรื่องเล่�ของจันทร�และเพื่อน 

“วันนั้นผมนอนอยู่ในบ้าน พอได้ยินเสียงปืนก็ลุกขึ้นมา เอ๊ะ! เสียงอะไร จะออกไปดูก็
เห็นทหารเต็มนอกบ้านเลย เขายืนอยู่แล้วก็บอกให้เราออกไป ถ้าไม่ออกไปเขาจะยิง เขาเรียก
คนในหมู่บ้านทุกคนออกไป ให้ไปรวมอยู่ในนา เขาให้ทุกคนออกไปอยู่รวมกันข้างนอก 2-3 
ชั่วโมง ตั้งแต่ 6 โมงเช้า 

“เขาเรียกผมแล้วก็ถามว่า ‘ใครหนี ตอนที่เจ้าหน้าที่ยิงเมื่อกี้’ ผมบอกว่าไม่รู้ แล้วเขาก็
เตะอย่างเดียวเลย แล้วก็เอาด้ามปืนตีท้ายทอย

“เขาให้อยู่ในนา 2-3 ชั่วโมง แล้วเขาก็พาไป หน่วย ฉก...เขาพาไปอีกหลายคน พาไป
ประมาณ 13 คน  ในเหตุการณ์ปิดล้อมวันนั้น มีทหารประมาณ 100 คน มีตำารวจด้วย มีอาสา
สมัครด้วย ทหารมีอาวุธสงคราม 
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“พอไปถึง ฉก... แล้ว เขาถามว่ารู้จักคนร้ายคนนั้น คนนี้ไหม เขาแยกสัมภาษณ์เดี่ยว 
ผมไม่รู้ว่าเขาจะพาไปทำาอะไร กลัวอย่างเดียว ตอนถามก็มีเจ้าหน้าที่ถือปืนอยู่ด้วย

“อยู่ใน ฉก...ได้ 3 วัน แล้วเขาก็ส่งผมไปเขื่อน... 3 วันที่ผ่านไปเขาให้อยู่สบาย อยาก
กินอะไรก็ได้กิน แต่วันต่อมาเขาก็ให้ใส่ชุดทหาร แล้วเขาก็ปิดตา แล้วก็หมุนๆๆ ตัวผม แล้วก็
เอาผมใส่ลงไปในถังเหล็ก ถังน้ำามัน แล้วเขาก็เผาไฟรอบๆ ถัง แล้วเขาก็ให้ผมอยู่ในถัง แล้วเขา
ก็ถามว่าคนร้ายอยู่ที่ไหน? แล้วเขาก็ตีถังด้วย เจ้าหน้าที่เมาด้วย มีทั้งคนเมาทั้งคนไม่เมา  

“เขาตีถังแล้วก็ถามว่าน้องชายเรานี่เป็นคนร้ายไหม? ผมก็ตอบว่า ‘ผมไม่รู้’ ตอนที่อยู่
ในถัง เขาตีถัง สนิมมันโดนไฟเผามันก็ลอกแล้วมาถูกที่คอ ผมร้อน สำาลัก ควันก็เยอะ ผมจะ
ออกไป เขาก็ไม่ให้ออกไป (เล่าถึงตอนนี้ จันทราหัวเราะแบบปลงๆ) มันร้อน (หัวเราะ) 

“กลัวไหม กลัวสิ (เขาหัวเราะอีกแล้ว) กลัวตาย ตอนที่ผมถูกจับลงไปในถัง ผมกลัวเขา
จะยิงทิ้ง ผมอยากออกไป ก็เลยแกล้งสลบ ทำาเหมือนไม่มีแรง แล้วเขาก็ปล่อยออกจากถัง แล้ว
ก็ถอดเสื้อผมออกหมด แล้วก็เตะ เตะ เตะ แล้วก็จับไปอาบน้ำา วันนั้นผมก็ไม่สบายเลย แล้วก็
มีคนไปซื้อน้ำาแข็ง แล้วก็ใส่น้ำาแข็งลงไปอ่างอาบน้ำา แล้วเขาก็บอกให้ผมลงไปอยู่ในอ่างแล้วก็จับ
หน้าผมกดลงไปในน้ำา ตอนนั้นผมไม่ใส่เสื้อ ไม่ใส่กางเกงเลย 

“พอเขาจับผมกดน้ำา ผมก็พยายามคลานออกมาจากอ่าง แต่พอคลานออกมาเขาก็ต่อย 
แล้วที่หมัดเขาก็มีแหวนด้วย ตอนนี้ก็ยังเป็นแผลเป็นตรงคิ้ว เราก็แกล้งทำาเป็นสลบไปอีก ตอน
นั้นไม่เจ็บแผลหรอก เพราะมันโดนน้ำาเย็น มันชา พอแกล้งสลบแล้ว เขาก็พาเราไปที่นอน ไม่
เย็บแผลให้แต่ใส่ยาอย่างเดียว มีหมอทำาแผลให้ หมอเป็นหมอทหาร แต่งชุดทหาร ตอนที่หมอ
ทำาแผลให้ผมผมก็ดีใจ ที่มีคนทำาแผลให้ แต่ไม่มีอะไรปิดแผลไว้ 

“ตอนที่คลานออกมาจากถังน้ำามันผมโกรธ แค้น แล้วก็เจ็บตรงที่เขาเตะ เจ็บมาก ตอน
ที่เขากดหัวลงไปในน้ำาก็กดลงไปนานเหมือนกัน แล้วตอนนอนในห้องมีทหารคนหนึ่ง ไม่รู้ว่า
ผมโดนซ้อมหนักแล้ว เขาก็เอาน้ำาตาเทียนมาหยดตามตัวผม แล้วก็เอามีดออกมาขู่ ทั้งเอาน้ำาตา
เทียนมาหยดเต็มตัว แล้วก็มีอีกคนเอาปืนมาจี้ ถามผมว่าเป็นคนร้ายใช่ไหม?  

“เขาเอามีดออกมาลับให้เห็น แล้วก็ถามว่า ‘กลัวไหม? มีดนี่’ ผมก็เฉย ไม่ตอบ แต่ใน
ใจผมรู้สึกกลัว ผมกลัวว่าเขาจะเอามีดมาทำาร้ายผม เพราะเขาเมา มีกลิ่นเหล้า 

“แล้วระหว่างที่ลนน้ำาตาเทียนเขาก็เอามีดมาจี้ แล้วถามว่า ‘มึงเป็นใคร มาทำาอะไรที่นี่?’ 
แล้วก็มีอีกคนเดินมาบอกว่า ‘พอแล้วๆ มันโดนหนักแล้ว’ แต่เขาก็ห้ามกันไม่ได้ เพราะ
ตำาแหน่งเขาเท่ากัน แล้วคนที่เอามีดจี้นี่เขาก็เปลี่ยนเอาปืนมาจี้ด้วย ผมก็กลัว เพราะคนนี้เขาก็
ทั้งเตะเราด้วย ทั้งเอาไฟมาลนด้วย แล้วพอเขาเอาไฟลนประมาณ 5 นาที เขาก็เลิกทำาเพราะมี
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คนยศสูงกว่าเขามาห้าม แล้วก็ไม่มีใครมาทำาอะไรอีก ผมอยู่ที่นั่นต่ออีก 7 วัน รวมแล้วผมอยู่
ที่เขื่อนบางลางรวม 2 อาทิตย์ ถูกทำาร้ายตลอด 7 วันแรก 

“ผมรู้สึกเจ็บใจที่เขาทำากับผมแบบนั้น ทำาไมเขาไม่รู้จักแยกแยะอะไรผิดอะไรถูก ผม
อยากให้เขาคิดก่อนจะทำาอะไร ตอนอยู่ในนั้นผมคิดถึงแม่มาก แต่แม่ไม่รู้ว่าผมถูกพาตัวไปไว้
ที่ไหน”

“ผมจำาเจ้าหน้าที่คนนั้นได้ เขาก็จำาผมได้ ผมก็กลัว วันหนึ่งผมไปบ้านเพื่อน เจอเจ้า
หน้าที่คนนั้น เขาก็ถามว่า ‘ทำาไมมึงมาที่นี่’ ผมก็บอกว่ามาเที่ยว เขาก็บอกว่า ‘มึงอย่ามาให้
เห็นนะ ถ้าเจอกูยิงแน่’ เขาขู่ ผมก็ไม่ไปอีกเลย (เมื่อเล่าถึงตอนนี้ จันทราก็หัวเราะ) เรากลัว 
(หัวเราะอีกแล้ว)

หญิงสาวฟังเขาบอกเล่าความเจ็บปวดเจือเสียงหัวเราะมายาวนานแล้วอดถามไม่ได้ว่า 
หากสามารถฝากบอกผู้บังคับบัญชาสูงสุด หรือผู้มีอำานาจสูงสุดที่อยู่เหนือเจ้าหน้าที่ผู้ทำาร้าย
ร่างกายเขาแล้วล่ะก็ จันทราอยากฝากบอกอะไร?

“อยากให้เอาเจ้าหน้าที่ที่ไม่ดีกลับไป และอยากบอกเขาว่า คุยกันดีๆ ก็ได้ ไม่ต้องขู่ ถ้า
ผมรู้อะไรผมก็จะบอก แล้วถ้าเจ้าหน้าที่รู้ว่าใครเป็นคนร้ายก็นำาหลักฐานมาจับเข้าคุกไป จะ
ทำาร้ายทำาไม” 

แล้วต้องการให้รัฐชดใช้เป็นเงินค่าเสียหายไหม?  ทั้งจันทราและเมฆาน้องชายของเขา
ตอบทันทีว่า

“ไม่! ไม่อยากได้เงิน เพราะเงินเท่าไหร่ก็ไม่คุ้มกับสิ่งที่เราถูกทำาร้าย มันไม่ช่วยให้เรา
รู้สึกดีขึ้น นอกจากเขาจะนำาเจ้าหน้าที่ที่ไม่ดีไปลงโทษ หรือเอาออกไปจากพื้นที่” 

สำาหรับพวกเขาแล้ว ความยุติธรรมคืออะไร? 
“ความยุติธรรมคือความเป็นธรรม และสิ่งที่เขาทำากับเรา มันคือความไม่เป็นธรรม”
ความเจ็บปวดของจันทรา ส่งต่อไปถึงทุกคนที่ผูกพันและรักใคร่ในตัวเขา แม่เจ็บปวด

ไม่น้อยไปกว่าลูก น้องชายโกรธแค้นแทนพี่ ส่วนเพื่อนบ้านที่รับรู้ทุกเรื่องราวของกันและกัน
อย่างวาโย ต่างก็ยอมรับว่าพวกเขาโกรธแค้นและเจ็บใจ ที่เพื่อนและพี่ถูกทำาร้ายทั้งที่ไม่ได้
ทำาความผิด 

แต่หากเทียบกันแล้ว เมฆายังโชคดีกว่าวาโยนัก เพราะจันทรา พี่ชายที่เขารักและ
ผูกพันยังสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง สองพี่น้องรับจ้างกรีดยางและแบกยางหาเงิน
เลี้ยงครอบครัวอย่างสุจริต หากคราใดที่เรื่องราวการถูกทำาร้ายผุดขึ้นมาให้นึกถึง ก็พร้อมจะ
เย้ยหยันโชคชะตาอันโหดร้ายนั้นด้วยเสียงหัวเราะแบบปลดปลง
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ต่างจากวาโยที่พี่ชายของเขาเสียชีวิตไปแล้วจากการปิดล้อมของเจ้าหน้าที่ โดยก่อนหน้า
นั้น เมื่อ 3 ปีก่อน พ่อของเขาก็ถูกเจ้าหน้าที่รัฐยิงที่ขาถึง 3 นัด เขาเชื่อมั่นว่าพ่อและพี่ชาย
บริสุทธิ์ แม้พี่จะถูกกล่าวหาว่าฆ่าตัดคอทหาร แต่เขาเชื่อว่าพี่เขาบริสุทธิ์ พี่เขาถูกตามล่า ตาม
ฆ่า ประโยคสุดท้ายที่พี่พูดกับเขาก็คือพี่บอกว่าพี่ไม่ผิด พี่ไม่ได้ทำา พี่ไม่ได้ฆ่าตัดคอทหาร พี่ถูก
กล่าวหา พี่ต้องหนี

เขาเฝ้ารอที่จะได้เจอพี่อีกครั้ง ได้วิ่งเล่น ได้พูดคุยกันประสาพี่น้อง ทว่า เมื่อถึงวันที่ได้
พบกันอีกครั้ง พี่ของเขาก็เหลือเพียงร่างที่ไร้วิญญาณ 

สำาหรับวาโย เมื่อใจของเขาเชื่อมั่นว่าพี่เป็นผู้บริสุทธิ์ การตายของพี่จึงสร้างความเจ็บ
ปวดอย่างไม่อาจบรรยาย มิพักต้องเอ่ยถึงความรู้สึกเมื่อคราวที่พ่อถูกยิง 

หากถามว่าโกรธไหม เขายอมรับว่าโกรธคนที่ฆ่าพี่ และถ้าถามว่าเคยมีความคิดอยาก
แก้แค้นไหม เขาบอกว่าเขาไม่ทำา

“เหตุระเบิดหรือยิงกันทุกวันนี้เราไม่รู้ว่าใครทำา ใครวางระเบิดบ้างเราก็ไม่รู้ เวลาที่เราจะ
รู้ว่าใครเป็นคนร้ายนะ ก็รู้ตอนที่เห็นข่าวในโทรทัศน์นั่นแหละ รู้ตอนที่เขาตายแล้วนั่นแหละ รู้
ตามที่ข่าวในโทรทัศน์บอกว่าคนนั้นคนนี้เป็นคนร้าย เราก็เพิ่งรู้ตอนนั้นแหละ แต่ถ้าถามเรา เรา
ไม่เคยรู้เลยว่าใครเป็นคนร้าย ที่ผ่านมารัฐเป็นคนพูดอยู่ฝ่ายเดียว ส่วนคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น
โจรก็ถูกยิงตายไปแล้ว โดยไม่มีโอกาสได้บอกใครว่าเขาเป็นโจรหรือไม่ได้เป็น” 

สำาหรับจันทรา พี่ชายของวาโยก็คือเพื่อนร่วมหมู่บ้านที่เขารับรู้ทุกความเป็นไป 
สำาหรับวาโย การที่จันทราถูกทำาร้ายร่างกายก็ย่อมไม่ต่างจากเพื่อนร่วมหมู่บ้านที่เปรียบ

เสมือนพี่ชายคนหนึ่งถูกทำาร้าย 
ราวกับว่าเมล็ดพันธุ์แห่งความเจ็บปวดถูกบ่มเพาะต่อเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่ โดยไร้วี่แวว

ว่าจะมีใครหรืออะไรมาหยุดยั้งมันได้
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บทที่ 6 คือภูผ�ที่หยัดยืน

นอกจากจันทรา เมฆา และวาโยแล้ว เด็กหนุ่มที่หญิงสาวบัญญัตินามสมมุติให้เขาว่า
ภูผาก็เป็นเยาวชนคนหนึ่งที่โลกวัยเยาว์อันสดใสหล่นแตกอย่างยากที่จะประกอบขึ้นมาใหม่

การเดินทางไปยังหมู่บ้านเล็กๆ ของภูผาไม่ต่างจากการเดินทางสำารวจเรื่องราวในจิตใจ
ของเขา ความเงียบและนิ่งนานอีกทั้งแววตาที่เรียบสงบไร้ริ้วคลื่นอารมณ์ใด แลดูขัดแย้งกับ
ห้วงวัยที่ควรห้าวหาญและร่าเริงมากกว่านี้  และคงเพราะเหตุนั้น เธอจึงอยากเรียกเขาว่าภูผา... 
ปราการธรรมชาติอันหนักแน่นและมั่นคง

ไม่ใช่เพียงเพราะความเรียบนิ่งของแววตา หรือการทิ้งช่วงตอบคำาถามด้วยความ     
เงียบงันราวไม่รับรู้ความเป็นไปในวงสนทนารอบตัว แต่เพราะการยืนหยัดในความบริสุทธิ์     
ของตนเองจนพร้อมจะยอมตายนั่นต่างหาก ทำาให้เขาคู่ควรกับนามนี้
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ภูผาพูดไทยไม่ค่อยได้ และฟังไม่เข้าใจนัก เพื่อนนักกฎหมายที่สามารถพูดมลายูได้จึง
รับหน้าที่เป็นสื่อกลางถ่ายทอดทุกความคิดและคำาบอกเล่าของเขาต่อหญิงสาวจากแดนไกลที่ไม่
คุ้นชินกับภาษาของเด็กหนุ่ม 

...ภูผาเล่าว่า วันนั้นมีเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้น  พี่ชายของเขาซึ่งถูกจับใกล้ๆ กับที่เกิด
เหตุตกเป็นผู้ต้องสงสัยวางระเบิด  เจ้าหน้าที่เองก็คิดว่าเขาซึ่งเป็นน้องชายคงมีส่วนร่วมกับการ
ก่อเหตุวางระเบิดในครั้งนั้นด้วยเช่นกัน 

ขณะที่เขาเดินออกมาจากห้องน้ำาก็เจอเจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่เอ่ยชื่อและนามสกุลของ
เขา เมื่อเขาตอบรับว่าใช่ เจ้าหน้าที่ก็เดินตรวจค้นทั่วบ้าน แต่ไม่พบอะไร จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็
ควบคุมตัวเขาไปที่หน่วยย่อยเฉพาะกิจ...

เจ้าหน้าที่กระชากตัวเขาออกไปยังถนนหน้าบ้าน เขาแลเห็นเจ้าหน้าที่แต่งเครื่องแบบ
ทหารและมีอาวุธครบมือไม่ต่ำากว่า 50 นาย 

ภูผาบอกว่า วินาทีนั้นเขารู้สึกโกรธเจ้าหน้าที่เพราะเขาไม่ใช่คนผิด แต่กลับถูกควบคุม
ตัวราวกับเป็นคนร้าย   

เขาถูกเตะ ถูกต่อย ถูกเขกหัวหลายต่อหลายครั้ง ทั้งยังถูกเจ้าหน้าที่นำาไฟแช็กลนที่
ฝ่าเท้าจนเขาร้องเสียงดังลั่นด้วยความเจ็บปวดทุรนทุราย 

ภูผาบอกว่า เจ้าหน้าที่บอกให้เขารับสารภาพว่าเป็นคนดูต้นทางเพื่อให้คนร้ายวางระเบิด 
เจ้าหน้าที่พูดขู่เสียงดัง แต่เขาปฏิเสธ บางคำาเขาฟังออกว่าเจ้าหน้าที่พูดว่าอะไร บางครั้งมีเจ้า
หน้าที่ที่พูดมลายูได้คอยทำาหน้าที่แปลความหมายให้ แต่ไม่ว่าอย่างไร คำาตอบที่เจ้าหน้าที่ได้รับ
จากเขา ก็เหมือนเดิมทุกครั้ง ไม่ว่าเจ้าหน้าที่จะเตะ ต่อย หรือทำาร้ายร่างกายอย่างไร ภูผาก็ยืน
กรานที่จะปฏิเสธ เขาไม่ผิด เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ ทำาไมเขาจึงต้องรับสารภาพในความผิดที่เขาไม่ได้ทำา 

และทุกครั้งที่เขาเอ่ยว่า ‘ผมไม่ได้ทำา ผมไม่รับสารภาพ’ เขาก็จะถูกทำาร้ายร่างกายซ้ำา
แล้วซ้ำาอีก เจ้าหน้าที่ขู่และซ้อมเขาอยู่พักใหญ่ แล้วก็ให้เขาไปนอนพัก จากนั้นประมาณ 2-3 
ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ก็นำาตัวเขาไปทำาร้ายร่างกายพร้อมทั้งขู่ให้รับสารภาพอีก เขาถูกซ้อมตลอดทั้ง
คืนจนรุ่งเช้า เจ็บที่ศีรษะมากที่สุด ทั้งยังถูกเตะถูกต่อยที่หน้าท้อง เป็นเวลาหลายวันที่เขาโดน
ซ้อมตลอดทั้งคืนจนฟ้าสาง บางครั้งก็ถูกลากไปซ้อมกลางสนาม บางครั้งก็ถูกซ้อมในห้อง
ควบคุมตัว 

และทุกครั้งที่ถูกซ้อมก็เนื่องด้วยเหตุผลเดียว เจ้าหน้าที่ต้องการให้เขารับสารภาพ 
แต่ไม่ว่าจะทำาร้ายร่างกายหนักหนาสาหัสแค่ไหน คำาตอบเดียวที่เจ้าหน้าที่ได้รับจากเด็ก

หนุ่มวัย 16 ปี ในตอนนั้นก็คือ ‘ผมไม่ได้ทำา’    
 ภูผาบอกว่า การทำาร้ายร่างกายเขาเพื่อให้รับสารภาพสิ้นสุดลงเมื่อพี่ชายของเขาถูก
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ทรมานจนไม่สามารถทนได้ จำาต้องยอมรับสารภาพ เขาบอกว่าพี่เขาถูกซ้อมกระทั่งครั้งสุดท้าย
ที่ทำาให้พี่จำาต้องยอมรับสารภาพก็คือการที่เจ้าหน้าที่จับพี่ชายฝังลงไปในดิน

คำาสารภาพของพี่ชายทำาให้เขาไม่ต้องถูกซ้อมทรมานอีก จากนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่าจะพา
เขาไปส่งที่บ้าน แต่กลับพาไปสถานีตำารวจและส่งเขาไปอยู่สถานพินิจที่ปัตตานี เป็นเวลานาน
กว่า 2 เดือนกว่าที่แม่จะสามารถนำาเงินมาประกันตัวเขาออกไปจากสถานพินิจได้   

ตอนที่โดนซ้อมนับไม่ถ้วนครั้ง เขาคิดถึงพ่อกับแม่ที่สุด คิดว่าพ่อกับแม่ต้องช่วยเขาได้ 
แต่เขาเองก็ไม่รู้ว่าพ่อกับแม่จะช่วยเขาได้อย่างไร 

ภูผาบอกว่า การที่รัฐส่งเจ้าหน้าที่ทหารลงมาดูแลรักษาความสงบเป็นเรื่องที่ดีและคง
ช่วยแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบได้ ถ้าทหารเหล่านั้นไปจับคนผิดมาลงโทษ ไม่ใช่จับและ
ทำาร้ายคนที่ไม่ได้ทำาความผิด ภูผายอมรับว่าเขาเจ็บมาก เขาโกรธและแค้น 

ก่อนหน้านี้เขาไม่เคยรู้สึกอะไร การมีเจ้าหน้าที่ทหารในหมู่บ้านไม่ได้ส่งผลอะไรกับชีวิต
หรือความรู้สึกของเขา แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ทำาร้ายร่างกายขึ้น เขาก็อยากให้ผู้มีอำานาจสั่งย้าย
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ดีให้ออกไปจากพื้นที่ 

คำาพูดที่เด็กหนุ่มบอกว่าโกรธและแค้น ทำาให้หญิงสาวนึกสงสัยว่าแล้วตัวเขาเคยคิด
อยากแก้แค้นบ้างไหม 

แววตาเรียบนิ่งของเขาเปลี่ยนเป็นแววตาที่สื่อถึงดวงใจอันหนักแน่น เขาบอกว่า อะไรที่
ผ่านมาแล้ว ก็ให้มันผ่านไป 

นั่นหมายความว่าเขาสามารถให้อภัยคนที่ทำาร้ายเขางั้นหรือ? หญิงสาวจากต่างถิ่นยังคง
แคลงใจ

‘มะอัฟ’... คือคำาตอบของภูผา
คำาที่ว่านั้นคือการให้อภัยในความหมายอิสลาม อันกินความถึงการให้อภัยต่อเมื่อผู้ที่

ทำาร้ายเรา เกิดความสำานึกเสียใจอย่างแท้จริงต่อสิ่งที่ได้ทำาลงไป เมื่อนั้น ‘มะอัฟ’ จึงจะสมบูรณ์
สำาหรับภูผา คำาขอโทษและยอมรับผิดอย่างจริงใจจากรัฐและเจ้าหน้าที่ผู้กระทำาผิดต่อ

เขา ย่อมเป็นสิ่งที่คู่ควรแก่การให้อภัย
แต่แม้ไม่มีใครขอโทษ เขาก็ยังยืนยันด้วยความหนักแน่น มั่นคง ภายใต้ท่าทีและแวว

ตาเรียบสงบว่า...สิ่งใดที่ผ่านไปแล้ว ก็ให้มันผ่านไป
ราวกับว่าวัยเยาว์ที่ใครบางคนฉุดกระชากมันไปจากเขา ไม่อาจทุบทำาลายความหนัก

แน่นและแผ่ไพศาลของเนื้อแท้ในใจที่เป็นอุปนิสัยประจำาตัวของเด็กหนุ่มร่างบอบบางคนนี้ 
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บทที่ 7 หยุดวงจรอันเหี้ยมโหด 

เรื่องราวของจันทราและเพื่อนๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งในกรณีอีกนับไม่ถ้วนที่ชาวบ้านผู้ถูก
กระทำานำามาร้องเรียนความเป็นธรรมต่อศูนย์ทนายความมุสลิม และเรื่องราวเหล่านั้นเอง 
กลายเป็นแรงกระตุ้นสำาคัญที่ทำาให้มูลนิธิผสานวัฒนธรรม กับมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม 
ร่วมกันศึกษาวิจัยถึง “กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำาหรับเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษาเด็ก
และเยาวชนที่ถูกนำาตัวเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้”  
เพื่อค้นให้พบถึงหนึ่งในรากเหง้าของปมปัญหาอันมีส่วนก่อร่างสร้างสถานการณ์ความรุนแรงให้
ดำาเนินไปอย่างไม่จบสิ้น และเพราะความเชื่อมั่นว่ากระบวนการยุติธรรมคือเครื่องมือสำาคัญที่
สามารถคัดง้างกับความรุนแรงอันไม่ชอบธรรม รายงานวิจัยของพวกเขาจึงมุ่งประเด็นไปที่การ
ตรวจสอบอำานาจของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมีอยู่มากล้นจนในบางครั้งก็มากจนเกินขอบเขต 
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และด้วยความหวังว่าเหตุการณ์เช่นที่เกิดกับจันทรา เมฆา ภูผา วาโย และเยาวชนอีก
นับสิบ-สิบรายที่ถูกหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษานี้ จะไม่เกิดขึ้นซ้ำากับใครอีก ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้
จึงทั้งนำาเสนอและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติโดยมีจุดมุ่งหมายสำาคัญคือเพื่อ
ให้รัฐตระหนักและเคารพต่อสิทธิของเด็กและเยาวชน ตามความสอดคล้องในมาตรฐาน
กระบวนการยุติธรรมสำาหรับเด็กและเยาวชน

ด้วยความเชื่อมั่นว่ากระบวนการยุติธรรม ‘อันเที่ยงธรรมโดยแท้จริง’ คือหนทางหนึ่งที่
จะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งและลดความรู้สึกอคติที่ชาวบ้านผู้บริสุทธิ์มีต่อการทำาหน้าที่อย่าง
ไม่เป็นธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ

ประเด็นหลักในรายงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นไปยังข้อเสนอแนะต่อกระบวนการยุติธรรม 
โดยชี้ให้เห็นถึงขุมข่ายของอำานาจอันมหาศาลที่เจ้าหน้าที่ทหารในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้
รับตามกฎหมายพิเศษ อันได้แก่ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457, พระราชกำาหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 

นอกจากจะตีแผ่ให้เห็นถึงอำานาจรัฐในกฎหมายพิเศษที่ไม่ต่างจาก ‘อวนลากอวนรุน’ 
หรือแหจับปลาที่กวาดลากเอาปลาเล็กปลาน้อยติดร่างแหไปจำานวนไม่น้อยแล้ว งานวิจัยชุดนี้
ยังนำาเสนอหลักปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อนำาเด็กเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม โดยนำาไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมสำาหรับเด็ก
และเยาวชนตามกฎหมายระหว่างประเทศ อีกทั้งนำาไปเปรียบเทียบกับกระบวนการยุติธรรม
สำาหรับเด็กและเยาวชนตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ก็เพื่อให้สังคมได้มองเห็นถึงกระบวนการและ
ขั้นตอนต่างๆ ตามกฎหมายปกติและกฎหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ามีความ
แตกต่างกันเพียงใด

เช่นที่ ญาดา หัตถธรรมนูญ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา 
หนึ่งในทีมวิจัยชุดนี้เน้นย้ำาถึงเจตนารมณ์ของงานวิจัย 

“ในงานวิจัยชิ้นนี้เราอธิบายถึงสภาพการบังคับใช้กฎหมายพิเศษที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก
ว่าเป็นอย่างไร โดยเปรียบเทียบกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายปกติ”

ญาดาบอกว่า งานวิจัยชิ้นนี้เป็นข้อเสนอแนะที่เขียนขึ้นจากการทำาวิจัย ซึ่งก็คือการ
ลงพื้นที่สอบถาม พูดคุย เพื่อบันทึกข้อเท็จจริงจากเยาวชนผู้ถูกกระทำาจากรัฐ พร้อมทั้งพบกับ
ครอบครัวของเยาวชนทั้ง 40 ราย โดยทั้ง 40 รายที่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐนำาตัวเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมนี้ ล้วนเป็นผู้ที่มาร้องเรียนยังศูนย์ทนายความมุสลิมทั้งสิ้น 
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“ทุกเคสที่เราเขียน เราคุยกับเด็กโดยตรง ถ้าเคสไหนที่เราไม่ได้คุยกับเด็กโดยตรงว่า
ตอนที่เขาอยู่ในค่ายทหารเขาถูกปฏิบัติยังไงบ้าง? เราไม่เขียน เคสไหนที่เราไม่เจอตัวเด็ก เราไม่
เขียน ทั้งที่มีข้อมูลอยู่ในมือของศูนย์ทนายความมุสลิมนะ แต่ถ้าเราไม่เจอตัวเด็กเราก็ไม่เขียน 

เราจะเขียนบันทึกข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะก็ต่อเมื่อเราได้คุยกับเด็กเองโดยตรง”
และที่ต้องนำาเสนอรายงานวิจัยฉบับนี้เพื่อนำาไปสู่การสร้างความเป็นธรรมใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำาหรับเด็กและเยาวชน ก็เนื่องจากเหตุผลที่ว่า
“เราต้องทำาความเข้าใจกันก่อนว่าทำาไม? เด็กถึงต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ 
เขาต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษเพราะเขามีวุฒิภาวะน้อยกว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่ ดัง

นั้น กระบวนการในการตัดสินใจ การให้เหตุผล หรือการที่เขาจะทำาอะไร มันไม่ได้ผ่านการ
ไตร่ตรองเหมือนผู้ใหญ่ที่ผ่านประสบการณ์ชีวิต ผ่านการรู้ผิดรู้ถูก หรือผ่านอะไรที่มันซับซ้อน
กว่า เพราะฉะนั้น การที่เด็กทำาอะไรออกไปแสดงว่ามันมีความเป็นไปได้สูงว่าเขารู้เท่าไม่ถึงการณ ์
เราเชื่อว่าเด็กเขาไม่ได้มีความชั่วร้ายอยู่ในจิตใจมากถึงขนาดที่จะก่ออาชญากรรมได้

“และสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือการที่เขาอยู่ในสภาพสังคมที่ด้อยโอกาส ยากจน ขาดโอกาส
ทางการศึกษา หรืออะไรก็ตาม นั่นสะท้อนได้ว่าสภาพแวดล้อมทุกอย่างที่เขาอาศัยอยู่มันทำาให้
เขาเปราะบางต่อการที่เขาจะตัดสินใจผิด เปราะบางต่อการที่เขาจะถูกชักจูงให้ทำาผิด นี่หมายถึง
ในกรณีที่เขาผิดจริงนะ หรือแม้ในกรณีที่เขาถูกเข้าใจผิดว่าเขาเป็นผู้ร้าย นั่นก็เพราะเขาอยู่ใน
สภาพสังคมที่ถูกคนภายนอกตัดสินไปแล้วว่าอยู่ในชุมชนหรือในบริเวณของกลุ่มที่เป็น
อาชญากร 

“สิทธิที่เด็กควรจะได้รับจึงนำาไปสู่การมีบทบัญญัติข้อกฎหมายที่คุ้มครองเด็กเป็นพิเศษ 
แต่ปัญหามันกลับเกิดขึ้นเมื่อกฎอัยการศึกมันมายกเว้นกฎหมายที่คุ้มครองเด็ก”

ในความเห็นของญาดา การที่เด็กเข้าสู่วงจรของการกระทำาผิดในทางอาญา หมายความ
ว่ามีสภาพแวดล้อมหลายอย่างที่ทำาให้เขาเข้าไปสู่วงจรนั้น แล้วกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ที่นำาไปใช้สำาหรับเด็กในกรณีที่เด็กคนนั้นทำาผิด ก็ต้องไม่เป็นไปเพื่อลงโทษเขา แต่ต้องเป็นไป
เพื่อการฟื้นฟูและนำาเขากลับคืนสู่สังคม 

“กว่าที่เขาจะมาถึงวันที่ตกเป็นผู้ต้องหานั้น ย่อมหมายความว่าเขาได้ผ่านสภาพ
แวดล้อมที่มันทำาร้ายเขามาแล้ว เพราะฉะนั้นกระบวนการหลังจากนี้ต้องนำาเขากลับคืนมาให้ได้ 
ต้องนำาเขากลับคืนสู่สังคมให้ได้ กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำาหรับเด็กไม่ได้เป็นไปเพื่อ
ลงโทษ ประหารชีวิตไม่ได้ กฎหมายห้ามประหารชีวิตเด็ก  แต่เน้นการแก้ไขฟื้นฟู 

“แล้วถ้าถามว่าอยากให้ใครอ่านงานวิจัยชิ้นนี้ ในแง่ของข้อเสนอแนะในเชิงกฎหมาย 
หรือสภาพปัญหาในเชิงกฎหมายนั้น แน่นอนว่าเราต้องการให้คนที่กำาหนดนโยบายทั้งฝ่าย



รอยแผลบนดวงจันทร์ 32

พลเรือน และฝ่ายทหารที่อยู่ในภาคใต้ได้รับทราบ ได้อ่าน ว่าสถานการณ์ในพื้นที่นั้น เวลาที่
คุณใช้กฎหมายเหวี่ยงแหโดยที่ไม่ได้แยกเด็กแยกผู้ใหญ่ มันส่งผลกระทบต่อเด็กยังไง”

“งานวิจัยของเรา ไม่ได้บอกว่าทหารหน่วยไหนผิด เราแค่สะท้อนปัญหาในภาพใหญ่ 
โดยให้กรณีศึกษาเป็นตัวอย่างว่ามันไม่ได้เกิดแค่กรณีเดียว แต่มันเกิดขึ้นอย่างเป็น ‘ระบบ’ 
และเกิดขึ้นอย่างเป็นแนวทางในการใช้กฎหมาย ในการใช้อำานาจ มันเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการ
เอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่ระดับสูง จากเจ้าหน้าที่ระดับนโยบายในการเข้าไปแก้ไข” 

นอกจากญาดาแล้ว ปรีดา ทองชุมนุม นักกฎหมายและผู้ประสานงานโครงการเข้าถึง
ความยุติธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกหนึ่งสมาชิกของทีมวิจัย ก็
อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของรายงานวิจัยชิ้นนี้ ทั้งบอกเล่าถึงความไม่ชอบธรรมในการใช้อำานาจ
ของเจ้าหน้าที่รัฐโดยเชื่อมโยงไปถึงการเอื้ออำานาจมหาศาลให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารผ่านการ
ประกาศใช้กฎอัยการศึก และกฎหมายพิเศษอื่นๆ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

“ในมุมมองของรัฐ เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ  มีความรุนแรง มีการเสียชีวิต มีการ   
กระทำาโดยที่รัฐไม่สามารถใช้กฎหมายในทางปกติคุ้มครองได้ มันก็มีข้อยกเว้นอยู่ว่า ถ้าเหนือ
การควบคุมแล้ว ควรจะใช้เครื่องมือแบบใดในการควบคุมไม่ให้เกิดสถานการณ์รุนแรงขึ้น  

“ซึ่งอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ต้องนำามาใช้ก็คือ ‘กฎหมาย’ นี่แหละค่ะ แล้วเมื่อมีการใช้
เครื่องมือทางกฎหมายที่เรียกว่า ‘กฎหมายพิเศษ’ มันก็มีอำานาจพิเศษอยู่แล้วในการจับและ
ควบคุม 

“แต่การจับและควบคุมมันก็ไม่สามารถทำารุนแรงกว่าที่กฎหมายให้ไว้ เช่น ‘อุ้ม’ ไม่ได้ 
ซ้อมทรมานไม่ได้ นี่ก็ระบุไว้ชัดเจน ซึ่งถ้าหากคุณมีอำานาจตามนั้นแล้วคุณใช้อย่างระมัดระวัง 
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็จะไม่เกิดขึ้น  

“แล้วเราก็เชื่อว่าเมื่อมันมีกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายที่ชัดเจน 
ประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือคนอื่นๆ ในสังคมก็ย่อมต้องยอมรับได้ ถ้า
กระบวนการของกฎหมายมันเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา นี่เล่าจากประสบการณ์นะว่าประชาชน
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ไม่ได้หันหลังให้กับกระบวนการยุติธรรม หรือผู้บังคับใช้
กฎหมายเสียทีเดียว 

“แต่ที่ผ่านมาเขาขาดความเชื่อมั่น เพราะประชาชนเชื่อว่า กระบวนการยุติธรรม หรือผู้
บังคับใช้กฎหมายไม่อาจให้ความยุติธรรมหรือคุ้มครองเขาได้จริงๆ นี่คือข้อมูลจากการละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่มันกำาลังเกิดขึ้น ณ ตอนนี้ 

“สำาหรับเคสที่เราสัมภาษณ์แต่ละเคสเราก็จะรับรู้อารมณ์ของเขาเหมือนกันว่า สิ่งที่มัน
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เกิดขึ้น แม้ว่าความเจ็บปวดหรือบาดแผลทางกายจะหาย แต่เราก็เชื่อว่าแม้เขาจะโตเป็นผู้ใหญ่ 
40- 50 ปี ผ่านไป สิ่งเหล่านั้นก็จะยังฝังอยู่ในใจถ้ามันไม่มีการเยียวยาแบบจริงจัง เพราะเราก็
เคยคุยกับนักจิตวิทยาที่มีประสบการณ์ทำาคดีคนชราอายุ 70-80 กว่าปี ทุกวันนี้เขาก็ยังมีปัญหา
ความตื่นตระหนก ความกลัว ซึ่งปูมหลังของเขาปรากฏว่าเป็นประสบการณ์ที่เคยหนีภัย
สงคราม หนีสงครามกลางเมืองเมื่ออายุ 14-15 ปี 

“เราจึงคิดว่าเยาวชนเหล่านี้ แม้เวลาจะผ่านไป 30-40 ปี อารมณ์เหล่านั้นก็จะยังคงอยู่ 
ถ้ามันไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยาอย่างจริงจัง ถ้าเขายังมีความเจ็บปวดอยู่ในใจ มันก็อาจมีผล   
กระทบทั้งต่อคนรอบข้างหรือคนในครอบครัวที่ร่วมรับรู้กับเขา แต่ถ้าความเจ็บปวดมันรุนแรง 
มันก็อาจส่งผลกระทบต่อสังคมด้วย”

และสำาหรับกรณีศึกษาที่น่าสนใจนั้น ปรีดาชี้แจงว่า
“บางเคสที่เราพบในการทำาวิจัย จะเป็นลักษณะของการบังคับใช้กฎหมายพิเศษที่

กระทบต่อสิทธิของเด็กโดยตรง เพราะโดยหลักแล้ว ถ้าเด็กเป็นผู้ต้องสงสัย หรือเป็นผู้ต้องหา 
เด็กจะต้องได้รับการปฏิบัติต่างจากผู้ใหญ่ ไม่ว่าเรื่องของการจับกุม การควบคุมตัว การซักถาม 
แต่เมื่อมันมีเรื่องของ ‘กระบวนการกฎหมายพิเศษ’ ขั้นตอนตรงนี้ก็ถูกตัดออกไปโดยอัตโนมัติ 
แล้วการกระทำาระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ในช่วงที่บังคับใช้กฎหมายพิเศษมันก็มีความเท่าเทียมกัน 
ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ การปฏิบัติ หมายความว่าถ้าผู้ใหญ่ถูกทำาร้ายร่างกายเพื่อให้รับ
สารภาพในบางกรณี เด็กก็ไม่ต่างกัน อย่างกรณีที่ อ.ยะหา ชัดเจนที่สุด เพราะว่าเด็กถูกทำาร้าย
ร่างกายทั้งคู่ ซึ่งเขาก็สู้”

เปล่า การสู้ในแบบของเด็กหนุ่มผู้นั้น ไม่ใช่สู้ด้วยการใช้กำาลังหรือใช้อาวุธประหัตประหาร 
หากคือการพร้อมที่จะตาย... โดยไม่ยอมจำานนต่อการทำาร้ายและขู่เข็ญรับผิด ทั้งที่ตัวเขาไม่ได้
ทำาอะไรผิด  

“การสู้ของเขาก็คือสู้ด้วยการไม่ยอมรับสารภาพ ถึงขนาดว่าถ้าจะต้องไม่มีชีวิตอยู่เขาก็
ยอม ดีกว่าต้องแลกกับการให้เขาพูดในสิ่งที่เขาไม่ได้กระทำา” 
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บทที่ 8 ตีแผ่อำ�น�จมห�ศ�ล

แม้เยาวชนทั้ง 40 ราย ในกรณีศึกษาที่ทั้งเจ้าตัวและคนในครอบครัวมาร้องเรียนความ
ไม่เป็นธรรมต่อศูนย์ทนายความมุสลิม จะไม่ใช่ทุกคนที่ถูกซ้อมทรมานหรือทำาร้ายร่างกายเช่น
จันทราและภูผา  กระนั้นในขั้นตอนของการจับกุม สอบสวน และควบคุมตัวพวกเขาก็ยังเต็ม
ไปด้วยการปฏิบัติที่แสดงให้เห็นถึงการใช้อำานาจอย่างเกินขอบเขตของเจ้าหน้าที่รัฐ 

ดังเนื้อหาจากรายงานวิจัยที่ระบุถึงกระบวนการยุติธรรมในกฎหมายความมั่นคงของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้อย่างละเอียด ดังถ้อยความที่ว่า  

…กระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส และ 4 อำาเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย และจะนะ          
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการก่อนตั้งข้อหาและฟ้องร้องคดี มีความแตกต่างจาก         
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กระบวนการยุติธรรมตามปกติตามประมวลกฎหมาย เนื่องจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น
พื้นที่ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงอันเป็นกฎหมายพิเศษซึ่งแตกต่างจาก
กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในพื้นที่อื่นของประเทศไทย นับตั้งแต่เหตุโจรกรรมอาวุธจากค่ายทหาร
ในอำาเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547 นำามาสู่การประกาศใช้กฎ
อัยการศึก เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2547 จนกระทั่งวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 จึงได้ยกเลิก
ประกาศกฎอัยการศึก และแทนที่ด้วยการประกาศภาวะฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเพื่อบังคับใช้
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 19 กันยายน 2549 หลังจากเหตุการณ์รัฐประหาร ก็ได้มี
การประกาศใช้กฎอัยการศึกอีกครั้ง ในขณะที่ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก็ยังมีผลใช้บังคับอยู่ และได้มี
การขยายระยะเวลาการประกาศภาวะฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงทุกๆ 3 เดือนตลอดมาจน
กระทั่งปัจจุบันรวมเป็นเวลากว่า 6 ปีที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎ
อัยการศึกและพ.ร.ก.ฉุกเฉิน…

นอกจากบอกกล่าวถึงกฎหมายพิเศษทั้ง 3 ฉบับที่มีการประกาศใช้ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้แล้ว เนื้อหาของรายงานวิจัยยังแจกแจงรายละเอียดของกฎหมายเหล่านั้นไว้อย่าง       
ครบถ้วน

เนื้อหาเหล่านั้นมีใจความว่า  

1. พระร�ชบัญญัติกฎอัยก�รศึก พ.ศ. 2457 
กฎอัยการศึกเป็นบทกฎหมายที่ให้อำานาจฝ่ายทหารเหนือฝ่ายพลเรือนในการรักษา

ความสงบเรียบร้อย1 โดยเจ้าหน้าที่ทหารเป็น ผู้บังคับใช้กฎอัยการศึก ซึ่งให้อำานาจในการปิด
ล้อม ตรวจค้น จับกุม และกักตัวบุคคล ได้โดยทันทีเพียงแต่ มีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้น
เป็นราชศัตรู หรือได้ฝ่าฝืนกฎอัยการศึก หรือคำาสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร โดยกฎอัยการศึก
ให้อำานาจดังต่อไปนี้
ก�รปิดล้อม2

 สามารถสนธิกำาลัง 3 ฝ่าย คือ ทหาร ตำารวจ พลเรือน เข้าปิดล้อม เพื่อทำาการตรวจ
ค้นและจับกุมตัวบุคคลได้

1 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 มาตรา 6 ในเขตที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำานาจเหนือเจ้า
หน้าที่ฝ่ายพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับการยุทธ การระงับปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน
ต้องปฏิบัติตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร 
2 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 มาตรา 8
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 สามารถปิดล้อมได้ทุกที่
 สามารถปิดล้อมได้ทุกเวลา
 สามารถยึด ทำาลาย หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ และขับไล่บุคคลออกจากสถานที่นั้นได้
 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับทำารายงานการปิดล้อม

ก�รตรวจค้น3

 ตรวจค้นได้โดยไม่ต้องมีหมาย 
 ตรวจค้นได้ทั้งตัวบุคคล สิ่งของ และสถานที่ใดๆ ก็ได้ 
 ตรวจค้นเคหสถานและที่รโหฐาน
 ตรวจค้นได้ทุกเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน
 สามารถยึดสิ่งของที่ต้องห้ามหรือต้องยึดได้ 
 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการทำาบันทึกการจับกุม

ก�รจับกุมบุคคล4

 จับกุมได้โดยไม่ต้องมีหมายศาลและแม้ไม่ใช่การกระทำาผิดซึ่งหน้า
 สามารถเข้าไปจับกุมได้แม้ในที่รโหฐานและโดยไม่ต้องมีหมายค้น
 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแจ้งเหตุแห่งการจับหรือแจ้งข้อกล่าวหา
 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแจ้งผู้ปกครอง ญาติ หรือบุคคลที่ผู้ถูกจับไว้วางใจให้

ทราบถึงการจับกุมหรือการปล่อยตัว
 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการทำาบันทึกการจับกุม

ก�รกักตัวบุคคล5

 กักตัวบุคคลได้โดยไม่ต้องมีหมายศาล ทั้งนี้เพื่อการสอบถามหรือตามความจำาเป็น
ของทางราชการทหารได้ 

 กักตัวบุคคลไว้ได้ไม่เกิน 7 วัน
 กักตัวบุคคลไว้ได้แม้ไม่มีข้อกล่าวหาใดๆ และโดยไม่ต้องแจ้งข้อกล่าวหา และไม่

ต้องแจ้งเหตุแห่งการต้องกักตัวแต่อย่างใด
 ควบคุมตัวบุคคลที่ถูกกักตัวนั้นไว้ที่ใดก็ได้ 

3 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 มาตรา 9
4 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 มาตรา 15 ทวิ 
5 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 มาตรา 15 ทวิ
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 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแจ้งผู้ปกครอง ญาติ หรือบุคคลที่ผู้ถูกกักตัวไว้วางใจถึง
สถานที่ที่ใช้ควบคุมบุคคลที่ถูกกักตัวนั้นไว้

 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้ญาติเยี่ยม 
 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการทำาบันทึกการควบคุมตัว

นอกจากนี้กฎอัยการศึกยังคุ้มครองเจ้าหน้าที่จากการถูกเรียกร้องค่าเสียหายจาก
ประชาชนหรือบริษัทใดๆ ไม่ให้สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้6 อีกทั้งยังให้อำานาจแก่ผู้ที่
มีอำานาจประกาศกฎอัยการศึกในการประกาศให้ศาลทหารมีอำานาจพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยว
กับการกระทำาผิดอาญาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ประกาศใช้กฎอัยการศึกได้ซึ่งรวมถึงความผิดต่อ
ความมั่นคงของรัฐตามประมวลกฎหมายอาญาด้วยถึงแม้จะเป็นการพิจารณาคดีพลเรือน
ธรรมดาที่มิใช่เจ้าหน้าที่ทหารก็ตาม7

อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมิได้มีการใช้อำานาจดังกล่าวนี้และ   
ศาลพลเรือนยังคงมีอำานาจพิจารณาพิพากษาคดีได้อย่างปกติ เว้นแต่เป็นคดีที่บุคคลในสังกัด
ราชการทหารเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำาความผิดซึ่งอยู่ภายใต้เขตอำานาจของศาลทหาร8

 
2. พระร�ชกำ�หนดก�รบริห�รร�ชก�รในสถ�นก�รณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
คือ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ส่งผลให้เป็นพื้นที่ซึ่งถูกบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน      
อันเป็นกฎหมายที่ให้อำานาจพิเศษแก่ฝ่ายบริหารในการใช้มาตรการพิเศษต่างๆ ที่อาจส่งผล
เป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ในกรณีพื้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดตกอยู่ใน
สถานการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของ
ประเทศ หรือมีการกระทำาผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา9 อันเป็น
สถานการณ์จำาเป็นเร่งด่วนที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ และการใช้อำานาจการบริหารราชการตาม
กฎหมายปกตินั้นไม่เพียงพอที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยและคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับคืน
สู่สภาวะปกติได้ 

โดย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำานาจที่จะใช้มาตรการพิเศษเกี่ยวกับการ     
ตรวจค้น การจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนร่วมในการกระทำาให้เกิด
สถานการณ์ฉุกเฉินได้ดังต่อไปนี้10

6 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 มาตรา 16 
7 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 มาตรา 8 ประกอบบัญชีต่อท้ายพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2502 
8 กรุณาดูกรณีตัวอย่าง คดี นายอาดิล สาแม 
9 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 
10 พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 11
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ก�รจับกุม

 จับกุมได้โดยต้องมีหมายจับตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ศาลออกให้11

 กรณีจำาเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถพบผู้พิพากษาได้
 สามารถร้องขอให้ศาลออกหมายจับได้โดยทางโทรศัพท์ โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

หรือสารสนเทศประเภทอื่น เพื่อให้ศาลออกหมายจับและส่งทางโทรสารได้12 สามารถเข้าไป
จับกุมในที่รโหฐานได้โดยอาศัยอำานาจค้นตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่การจับกุมจะต้องมีหมายจับ
ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  

 การเข้าจับกุมจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นในลักษณะเป็นผู้กระทำาความผิดมิได้ การจับกุม
นั้นเพียงเพื่อให้ได้ตัวผู้ถูกจับไปดำาเนินการไม่ใช่การลงโทษ โดยจะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำารุน
แรงใดๆ โดยคำานึงถึงสถานการณ์ความยากง่ายและความร่วมมือของผู้ถูกจับในกรณีนั้นๆ13   

 พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องจัดทำารายงานเกี่ยวกับการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลนั้น
เสนอต่อศาลที่ออกหมายจับ และจัดทำาสำาเนารายงานไว้ ณ ที่ทำาการของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อ
ให้ญาติสามารถขอดูรายงานดังกล่าวได้ตลอดระยะเวลาที่ควบคุมตัวบุคคลนั้นไว้14

 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแสดงหมายจับ การแจ้งเหตุแห่งการจับ หรือแจ้งสิทธิ
 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแจ้งผู้ปกครอง ญาติ หรือบุคคลที่ผู้ถูกจับไว้วางใจให้

ทราบถึงการจับกุมหรือการปล่อยตัว

ก�รควบคุมตัว

 ควบคุมตัวบุคคลไว้ได้ไม่เกินเจ็ดวัน แต่สามารถขอขยายระยะเวลาได้ทุก 7 วัน     
โดยต้องขออนุญาตจากศาล แต่รวมระยะเวลาการควบคุมตัวแล้วต้องไม่เกิน 30 วัน ทั้งนี้เท่าที่
จำาเป็นเพื่อป้องกันมิให้บุคคลนั้นกระทำาการหรือร่วมมือกระทำาการใดๆ อันจะทำาให้เกิด
เหตุการณ์ร้ายแรง หรือเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการระงับเหตุการณ์ร้ายแรง15

11 พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 12 วรรค 1 
12 ระเบียบกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 11 
แห่งพระราชกำาหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ข้อ 3 (3.3) วรรค 2 
13 ระเบียบกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 11 
แห่งพระราชกำาหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ข้อ 3.4 วรรค 2
14 พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 12 วรรค 2 
15 พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 11 (1) 
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 การขอขยายระยะเวลาควบคุมตัว เจ้าหน้าที่ไม่จำาเป็นต้องนำาผู้ถูกควบคุมตัวมาศาล
ด้วย16

 ผู้ถูกควบคุม สามี ภริยา ญาติ หรือบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกควบคุม มีสิทธิ
ยื่นคำาร้องต่อศาลเพื่อขอคัดค้านการควบคุมตัวหรือเพื่อขอให้ศาลทำาการไต่สวนความชอบด้วย
กฎหมายของการควบคุมตัว ซึ่งหากศาลเห็นว่าไม่มีความจำาเป็นใดที่ต้องควบคุมตัวต่อไปหรือ
การควบคุมตัวนั้นเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลสั่งปล่อยตัวทันที ทั้งนี้เป็นไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 90 ซึ่งนำามาบังคับใช้โดยอนุโลมกับการขอ
อนุญาตจับกุมและควบคุมตัวบุคคลตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน17

 สถานที่ควบคุมตัวต้องไม่ใช่สถานีตำารวจ ที่คุมขัง ทัณฑสถาน หรือเรือนจำา
 สถานที่ควบคุมตัวเป็นไปตามที่กำาหนดตามคำาสั่งกองอำานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในภาค 418 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “กอ.รมน. ภาค 4) คือ
- ศูนย์วิวัฒน์สันติ ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำาบลบ่อทอง อำาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
- ศูนย์ฝึกอบรมตำารวจภูธรภาค 9 ตำาบลสะเตง อำาเภอเมือง จังหวัดยะลา
 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้ญาติเยี่ยม อย่างไรก็ตาม ระเบียบ กอ.รมน. 

ภาค 4 กำาหนดให้ญาติสามารถเข้าเยี่ยมผู้ถูกควบคุมตัวได้ตั้งแต่วันแรกของการควบคุมตัว

ก�รตรวจค้น

 ตรวจค้นบุคคล สถานที่ เคหสถาน รวมถึงที่รโหฐานได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น
 ตรวจค้นได้ทั้งในกลางวันและกลางคืน  

การเรียกบุคคลมารายงานตัว กล่าวคือ นอกจากอำานาจในการจับกุมและควบคุมตัว
บุคคลแล้ว พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาตรา 11 (2) ยังให้อำานาจเจ้าพนักงานออกคำาสั่งเรียกบุคคลมา
รายงานตัว/ให้ถ้อยคำา/ส่งมอบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยสามารถ
ออกคำาสั่งเป็นหนังสือหรือโดยวาจาก็ได้และมิต้องขอหมายจากศาล 

ทั้งนี้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาตรา 12 วรรคท้าย กำาหนดให้การร้องขออนุญาตต่อศาลเพื่อ
จับกุมหรือขยายระยะเวลาการควบคุมตัวบุคคลตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นั้น ให้นำาบทบัญญัติเกี่ยว

16 ระเบียบกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 11    
แห่งพระราชกำาหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ข้อ 3(3.7) วรรค 2 
17 พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 12 วรรคท้าย 
18 คำาสั่งกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ 11/2550 เรื่อง กำาหนดสถานที่ควบคุมบุคคลตามพระราชกำาหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
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กับวิธีการขอออกหมายอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดย
อนุโลม และระเบียบของ กอ รมน.ภาค 4 ยังระบุให้การจับกุมและควบคุมตัวตาม 
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นั้น เป็นไปเพื่อการดำาเนินการชี้แจงทำาความเข้าใจและอบรมให้เกิดทัศนคติที่ถูก
ต้อง เพื่อให้เลิกกระทำาหรือสนับสนุนการกระทำาที่เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดเหตุร้ายแรง และ
เมื่อเชื่อว่าผู้ถูกจับกุมและควบคุมตัวยินยอมเลิกกระทำาการเช่นว่านั้นแล้ว ก็ให้รีบปล่อยตัว19

ทำานองเดียวกับกฎอัยการศึก พ.ร.ก.ฉุกเฉินมีบทบัญญัติยกเว้นความรับผิดของเจ้า
พนักงานให้ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัย หากเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดย
สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีจำาเป็น20 และยังมีบทบัญญัติ 
ยกเว้นเขตอำานาจศาลปกครองในการทบทวนตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของข้อกำาหนด 
ประกาศ คำาสั่ง หรือการใช้อำานาจและมาตรการพิเศษต่างๆ ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินนี้ด้วย21

3. พระร�ชบัญญัติก�รรักษ�คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร พ.ศ. 2551
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552 รัฐบาลประกาศบังคับใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงในพื้นที่สี่

อำาเภอในจังหวัดสงขลา คือ อำาเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ ซึ่งเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่อยู่
ภายใต้การบังคับใช้กฎอัยการศึกนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนกระทั่งเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 
2553 ที่ได้มีการประกาศยกเลิกการใช้กฎอัยการศึก เหลือเพียง พ.ร.บ.ความมั่นคง อันเป็น
กฎหมายพิเศษในกลุ่มกฎหมายความมั่นคงฉบับเดียวที่บังคับใช้อยู่ในพื้นที่ ซึ่งจะมีผลบังคับ
ใช้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 อย่างไรก็ตาม ประเมินว่าจะมีการขยายระยะเวลาการ
บังคับใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง ในพื้นที่สี่อำาเภอในจังหวัดสงขลา และจะมีการประกาศใช้ 
พ.ร.บ.ความมั่นคง เพิ่มในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต ทั้งนี้ไม่เคยมีการบังคับ
ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินในพื้นที่สี่อำาเภอในจังหวัดสงขลามาก่อน

แม้ พ.ร.บ.ความมั่นคงจะมิได้ให้อำานาจพิเศษเกี่ยวกับการตรวจค้น จับกุม และควบคุม
ตัวบุคคลไว้ดังเช่นในกฎอัยการศึกและ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่ประเด็นที่น่ากังวลเกี่ยวกับอำานาจ
พิเศษตาม พ.ร.บ.ความมั่นคง คือการให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาเข้ารับการอบรมแทนการฟ้องคดีใน
กรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำาความผิดอันมีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร      

19 ระเบียบกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 11 
แห่งพระราชกำาหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  
20 พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 17 
21 พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 16
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หากผู้ถูกกล่าวหากระทำาไปเพราะหลงผิด กลับใจเข้ามอบตัว และการเปิดโอกาสให้กลับตัวนั้น
จะเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคง ซึ่งหากศาลเห็นสมควรและผู้ถูกกล่าวหา “ยินยอม” ก็
สามารถสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้ารับการอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำาหนดแทนการถูก       
ฟ้องร้องคดีได้

     
เหล่านี้คือกฎหมายพิเศษที่ถูกบังคับใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งขอบข่าย

อำานาจอันกว้างใหญ่นั้น ได้นำาไปสู่การบังคับใช้ที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิอันชอบธรรมของ
เด็กและเยาวชน ดังเนื้อหาจากรายงานวิจัยในบทที่ว่าด้วยการ ‘วิเคราะห์ปัญหาความ
สอดคล้องของกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายความมั่นคงกับมาตรฐานกระบวนการ
ยุติธรรมสำาหรับเด็กและเยาวชน’ ซึ่งมีเนื้อความตามที่กล่าวถึงในบทต่อไปนี้
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บทที่ 9 วิเคร�ะห์คว�มต่�งแห่งหลักก�ร

 เนื้อหาของรายงานวิจัยในส่วนนี้ ได้นำาเสนอถึงจุดแตกต่างของกฎหมายพิเศษกับ
มาตรฐานกระบวนการยุติธรรมสำาหรับเด็กและเยาวชนตามกฎหมายปกติ ว่าเมื่อเปรียบเทียบ
กันแล้ว การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนตามแนวทางของกฎหมายพิเศษนั้นมีความเปราะบางต่อ
การเคารพสิทธิของเด็กมากเพียงไร  ดังถ้อยความที่ว่า

 “เมื่อเด็กหรือเยาวชนถูกกล่าวหาว่ากระทำาความผิดในคดีอาญา การปฏิบัติต่อเด็ก
หรือเยาวชนที่ตกเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำาความผิดนั้น กฎหมายกำาหนดวิธีปฏิบัติต่อเด็กและ
เยาวชนในลักษณะแตกต่างจากการปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ ด้วยคำานึงถึงความอ่อนไหวเปราะบางของ
เด็กเป็นสำาคัญ ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจของ
เด็กและเยาวชนนั้น และเพื่อช่วยให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้ โดยมิได้มีเป้าหมายเพื่อการ
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ลงโทษดังที่ได้กล่าวมาแล้ว อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้กฎหมายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
นั้นมีลักษณะที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น กล่าวคือ กรณีเมื่อเด็กและเยาวชนตกเป็น “ผู้ต้องสงสัย” 
ว่าจะเป็นผู้ร่วมกระทำาการหรือผู้สนับสนุนให้เกิดการกระทำาการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ
ได้กระทำาหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำาความผิดตามกฎหมายที่มีโทษทางอาญาที่เกี่ยวกับ
ความผิดต่อความมั่นคงในราชอาณาจักร เด็กและเยาวชนนั้นถูกนำาตัวเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมตามกฎหมายความมั่นคงโดยการบังคับใช้กฎอัยการศึกและ พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อเด็กและ 
เยาวชนผู้ต้องสงสัยนั้น ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการปิดล้อม จับกุม ควบคุมตัว ซึ่งหากปรากฏว่า
มีความจำาเป็นที่จะต้องควบคุมตัวเด็กและเยาวชนนั้นต่อไป และ/หรือ มีหลักฐานเพียงพอที่
จะแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว ก็จะถูกนำาตัวเข้าสู่กระบวนการสอบสวนคดีอาญา ตามกฎหมายปกติ 
คือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนต่อไป” 

ดังนั้นจึงจำาเป็นต้องกล่าวถึงการปฏิบัติต่อเด็กตามกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย
ความมั่นคงที่ใช้บังคับอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาและความ
สอดคล้องของกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายความมั่นคงกับมาตรฐานกระบวนการ
ยุติธรรมสำาหรับเด็กเยาวชนตามกฎหมายปกติ ทั้งในแง่ข้อกฎหมายและการปฏิบัติจริงในการ
ใช้อำานาจตามกฎหมายความมั่นคง โดยจะแยกการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ประเด็นคือ 1) การ
ดำาเนินการเกี่ยวกับการจับกุมและควบคุมตัวเด็กและเยาวชน 2) การดำาเนินการเกี่ยวกับการ
สอบสวนความอาญาที่เด็กและเยาวชนตกเป็นผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาว่าได้กระทำา และ      
3) การพิจารณาคดีอาญาสำาหรับเด็กและเยาวชน ตามรายละเอียดเหล่านี้

ก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับก�รจับกุมและควบคุมตัวเด็กและเย�วชน

อำ�น�จจับกุมเด็กและเย�วชนเพียงเพร�ะมีเหตุสงสัย

มาตรฐานกระบวนการยุติธรรมสำาหรับเด็กและเยาวชนกำาหนดให้การจับกุมและ
ควบคุมตัวเด็กและเยาวชนนั้นต้องผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะเกรงว่าเด็ก
หรือเยาวชนจะได้รับความกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจ โดยหลักแล้วการจับกุม
บุคคลไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ เยาวชนหรือเด็กก็ตาม การจับบุคคลต้องมีหมายจับเสมอ 
โดยการพิจารณาออกหมายจับเด็กหรือเยาวชนนั้น ศาลจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและ
คำานึงถึงเงื่อนไขในการออกหมายจับอย่างเข้มงวด กล่าวคือ จะต้องมีหลักฐานที่น่าเชื่อ
ได้ว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นน่าจะได้กระทำาความผิด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะหลบหนี 
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หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุร้ายประการอื่น ทั้งนี้การจับโดยไม่มีหมาย
จับนั้นแม้จะจะสามารถกระทำาได้ แต่ก็เป็นเพียงข้อยกเว้นเท่านั้น โดยเฉพาะในการจับเด็ก
ด้วยเพราะเพียงมีเหตุสงสัยนั้นจะกระทำาไม่ได้เลย เมื่อการจับถือเป็นมาตรการบังคับที่
กระทบกระเทือนต่อเสรีภาพในร่างกายของบุคคลผู้ถูกจับมากที่สุด22 อย่างไรก็ตาม การ
จับกุมตัวเด็กและเยาวชนตามกระบวนการตามกฎหมายความมั่นคงที่ใช้บังคับอยู่ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมเด็กและเยาวชนได้เพียงเพราะมี “เหตุ
สงสัย” เท่านั้น กล่าวคือ

 กฎอัยการศึกให้อำานาจในการจับกุมบุคคล ซึ่งรวมถึงเด็กและเยาวชนได้ทันที
โดยไม่ต้องมีหมายศาล เมื่อสงสัยว่าบุคคลนั้นจะเป็นอริราชศัตรู ฝ่าฝืนกฎอัยการศึก หรือ
คำาสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร อันเป็นอำานาจเด็ดขาดของฝ่ายทหารที่ขาดการถ่วงดุลและ
กลั่นกรองโดยองค์กรตุลาการอย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้โดยไม่อยู่ในเงื่อนไขของการจับกุมตาม
มาตรฐาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนแต่
อย่างใด 

 พ.ร.ก.ฉุกเฉินให้อำานาจในการจับกุมบุคคลที่ต้องสงสัยว่าจะมีส่วนร่วมหรือ
สนับสนุนในการกระทำาการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้โดยต้องมี “หมายจับตาม 
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” ที่ออกให้โดยศาล ซึ่งถึงแม้กฎหมายจะกำาหนดให้การใช้อำานาจจับกุมนั้น
อยู่ภายใต้การตรวจสอบของฝ่ายตุลาการ ถึงแม้กฎหมายจะกำาหนดให้นำาวิธีการขอออก
หมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลมก็ตาม แต่เมื่อ
พิจารณาถ้อยคำาในตัวบทกฎหมายแล้วพบว่า การพิจารณาออกหมายจับตาม 
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นั้น “ศาลสามารถออกหมายจับได้เพียงเพราะเจ้าหน้าที่ซึ่งขอหมายจับนั้น
อ้างเหตุสงสัย” เท่านั้น โดยมิต้องถึงขั้นมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นมีส่วนร่วม
ในการก่อให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินแต่อย่างใด ดังนั้นการออกหมายจับตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
นั้น จึงมีเงื่อนไขที่เข้มงวดน้อยกว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นอย่างมาก 

ก�รตีคว�มสถ�นะของผู้ถูกจับกุมและควบคุมตัวและก�รข�ดบทบัญญัติเกี่ยวกับก�รแจ้งสิทธิ

จากถ้อยคำาในกฎอัยการศึกและ พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ให้อำานาจจับกุมบุคคล “ผู้ต้อง
สงสัย” ประกอบกับการตีความของหน่วยงานและบุคลากรผู้บังคับใช้กฎหมายทั้งสองฉบับ

22 อัจฉรียา ชูตินันท์, กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และคดีครอบครัว, พิมพ์ครั้งที่ 3, สำานักพิมพ์วิญญูชน, หน้า 112
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ว่า เนื่องจากเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นผู้ร่วมกระทำาการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน    
ดังนั้นการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลตามกฎอัยการศึกและ พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้น เป็นการ
ควบคุมตัวเพื่อป้องกันเหตุร้ายหรือเพื่อสอบถามตามความจำาเป็นของภารกิจในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในลักษณะ “Preventive Detention” ดังนั้นผู้ถูกจับกุมและควบคุม
ตัวตามกฎอัยการศึกหรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉินจึงไม่ได้มีสถานะเป็น “ผู้ต้องหา” จึงไม่ต้องปฏิบัติ
ตามกระบวนการแจ้งสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาตามประมาวลกฎหมายอาญาแต่อย่างใด23 
Furthermore, unlike Criminal Procedural Code and Juvenile Justice 
Procedural, กฎอัยการศึกและ พ.ร.ก.ฉุกเฉินมิได้มีบทบัญญัติที่กำาหนดให้เจ้าพนักงาน   
ผู้ทำาการจับกุมต้องแจ้งข้อกล่าวหาและแจ้งสิทธิและผู้ถูกจับแต่อย่างใด อีกทั้งยังมีบท
ยกเว้นกฎหมายอื่น24 ดังนั้นจึงขัดกับมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมสำาหรับเด็กและ
เยาวชนที่กำาหนดให้เจ้าพนักงานผู้จับต้องแจ้งข้อกล่าวหา เหตุแห่งการจับกุม และสิทธิของ
ผู้ถูกจับกุมโดยทันทีเมื่อกระทำาการจับกุม 

ด้วยช่องว่างของกฎหมายตามที่กล่าวมานี้ บุคคลผู้ถูกจับกุมและควบคุมตัวตามกฎ
อัยการศึกและ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จึงได้รับการปฏิบัติที่ด้อยกว่ามาตรฐานที่กำาหนด เนื่องจาก
ไม่ได้รับสิทธิดังต่อไปนี้

 สิทธิการได้รับแจ้งข้อกล่าวหา ทั้งนี้อย่างน้อยที่สุดหากไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหา
ได้ เจ้าพนักงานผู้จับก็ควรต้องแจ้งสาเหตุอันเป็นที่มาของการจับกุมนั้น25 แต่จากกรณี
ศึกษาพบว่า ไม่มีกรณีใดเลยที่เจ้าหน้าที่แสดงหมายจับตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และส่วนใหญ่ก็
ไม่แจ้งสาเหตุของการจับกุม

 สิทธิที่จะไม่ให้การและถ้อยคำาของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการ
พิจารณาคดีได้ สิทธิที่จะพบทนายความซึ่งนอกจากจะไม่ได้รับการแจ้งสิทธิดังกล่าวแล้ว ผู้
ต้องสงสัยยังไม่สามารถปฏิเสธการให้ถ้อยคำาได้ เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการควบคุมตัว
นั้นเป็นไปเพื่อการซักถามเพื่อการข่าวในการเข้าจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

 สิทธิในการแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาไว้วางใจทราบถึงการจับกุมก็ให้เจ้า
พนักงานจัดการให้เป็นไปตามนั้น 

 สิทธิในการพบทนายความและให้ทนายความเข้ารับฟังการสอบสวนด้วย

23 อ้างแล้ว 
24 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 มาตรา 2 … บรรดาข้อความในพระราชบัญญัติหรือบทกฎหมายใดๆ ซึ่งขัดกับความ
ของกฎอัยการศึกที่ให้ใช้บังคับต้องระงับและใช้บทบัญญัติของกฎอัยการศึกที่ให้ใช้บังคับนั้นแทน 
25 เนื่องจากหากไม่สามารถทราบเหตุที่ตนถูกจับกุมแล้ว ผู้ถูกจับกุมย่อมไม่สามารถปกป้องสิทธิและยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเอง
ได้อย่างเต็มที่
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 สิทธิในการรักษาพยาบาลตามความจำาเป็น
 สิทธิที่จะได้รับการเยี่ยมจากญาติ ซึ่งมิได้มีการรับรองไว้หากเป็นการใช้อำานาจจับกุม

และควบคุมตัวตามกฎอัยการศึก แต่สำาหรับการใช้อำานาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้นญาติสามารถ
เข้าเยี่ยมได้ตั้งแต่วันแรกที่ถูกจับกุม26

นอกจากนี้ในส่วนของการจัดทำาบันทึกการจับกุมและควบคุมตัวนั้น พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
กำาหนดให้ต้องมีการจัดทำาบันทึกการจับกุมและควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินโดย
จะต้องรายงานต่อศาล อย่างไรก็ตาม กฎอัยการศึกมิได้กำาหนดให้ต้องมีการจัดทำาบันทึกใดๆ 
ไม่ว่าจะเป็นบันทึกการปิดล้อม การตรวจค้น การจับกุม หรือการควบคุมตัวบุคคล 

สถานที่ควบคุมตัวที่มิได้กำาหนดแน่นอน รวมถึงระยะเวลาและลักษณะการควบคุมตัว
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมสำาหรับเด็ก

สถ�นที่ควบคุมตัว 
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนกำาหนดสถานที่ควบคุมตัวคือที่ทำาการของพนักงานสอบสวนซึ่ง

ควบคุมตัวได้ภายใน 24 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นต้องส่งตัวไปควบคุมไว้ยังสถานพินิจหากต้อง
ควบคุมตัวต่อ แต่สถานที่ควบคุมตัวตามกฎหมายความมั่นคงที่ใช้บังคับในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้นั้นมิได้เป็นไปตามมาตรฐานข้างต้น ด้วยเหตุผลดังนี้

 กฎอัยการศึกมิได้กำาหนดสถานที่ควบคุมตัวที่แน่นอน ดังนั้นเด็กและเยาวชนที่ถูก
จับกุมและควบคุมตัวโดยอาศัยอำานาจตามกฎอัยการศึกอาจถูกนำาไปถูกควบคุมตัวไว้ที่ใดก็ได้
ตามที่เจ้าหน้าที่ทหารผู้จับกุมนั้นเห็นสมควร 

 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กำาหนดให้ควบคุมตัวไว้ในสถานที่ที่กำาหนด แต่ต้องไม่ใช่สถานีตำารวจ 
ที่คุมขัง ทัณฑสถาน หรือเรือนจำา โดยกำาหนดสถานที่ควบคุมตัวไว้ตามคำาสั่งกองอำานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในภาค 4 คือ 1) ศูนย์วิวัฒน์สันติ ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี 
2) ศูนย์ฝึกอบรมตำารวจภูธรภาค 9 จังหวัดยะลา

ระยะเวล�ก�รควบคุมตัว 

วิธีพิจารณาคดีเยาวชนกำาหนดให้ควบคุมตัวโดยพนักงานสอบสวนได้เพียง 24 ชั่วโมง 
ซึ่งต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาและหลังจากนั้นต้องนำาตัวส่งสถานพินิจทันที ซึ่งต่างจากกฎหมาย
ความมั่นคงที่ใช้บังคับในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดังนี้

26 ระเบียบ กอ.รมน เรื่องญาติเยี่ยม
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 กฏอัยการศึกให้อำานาจควบคุมตัวได้โดยไม่แจ้งข้อกล่าวหาเป็นเวลา 7 วัน
 พ.ร.ก.ฉุกเฉินให้อำานาจควบคุมตัวได้โดยไม่แจ้งข้อกล่าวหาเป็นเวลา 7 วัน และขอ

ขยายได้ไม่เกิน 30 วัน ซึ่งหากมีความจำาเป็นต้องควบคุมตัวเด็กและเยาวชนนั้นต่อจึงนำาตัวส่ง
พนักงงานสอบสวนเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาและส่งตัวไปยังสถานพินิจต่อไปตามกระบวนการปกติ
ตามวิธีพิจารณาคดีเยาวชน

วิธีก�รในก�รจับกุมและควบคุมตัว 

วิธีพิจารณาคดีเยาวชนกำาหนดรับรองสิทธิเด็กและเยาวชนที่จะไม่ถูกพันธนาการใน
ระหว่างจับกุมและควบคุมตัว อีกทั้งกำาหนดให้ควบคุมตัวเด็กและเยาวชนนั้นต้องแยกจาก
ผู้ใหญ่ และห้ามมิให้ควบคุมไว้ในห้องขังที่จัดไว้สำาหรับผู้ต้องหาที่เป็นผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตาม   
การควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกและ พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้น มิได้มีบทบัญญัติกำาหนดวิธีปฏิบัติใน
ทำานองเดียวกันนี้แต่อย่างใด

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่ากฎอัยการศึกและ พ.ร.ก.ฉุกเฉินมีบทบัญญัติหลายประการที่ไม่
สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่ถูกจับกุมและควบคุมตัวที่ได้รับการ
รับรองไว้ตามมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมสำาหรับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนนั้น 
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บทที่ 10 รอยแผลจ�ก ‘ระบบ’ 

จากกรณีศึกษาพบปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจับกุมและควบคุมตัวเด็กและ
เยาวชนโดยอาศัยอำานาจตามกฏอัยการศึกและ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คือ 1) ระยะเวลาควบคุมตัวที่
ยาวนานจากการบวกระยะเวลาควบคุมตัวตามกฎหมายสองฉบับเข้าด้วยกัน 2) การขาดการ
ควบคุมตรวจสอบการจับกุมและควบคุมตัวที่มีประสิทธิภาพ 3) การใช้เครื่องพันธนาการ การ
ใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมในระหว่างจับกุมและควบคุมตัว และควบคุมตัวเด็กปะปนกับผู้ใหญ่    
4) การควบคุมตัวในสถานที่ซึ่งมิได้กำาหนดแน่นอน การไม่แจ้งผู้ปกครองถึงการจับกุม สถานที่
ควบคุม และการปล่อยตัวเด็ก และการไม่ได้รับอนุญาตให้ญาติเยี่ยม 5) การควบคุมตัวเกิน
ระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนด 6) การทำาร้ายร่างกายและการทรมาน 7) การใช้อำานาจจับกุมและ
ควบคุมตัวนอกพื้นที่ซึ่งมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกและ  พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 8) การเรียกเด็ก



49

และเยาวชนไปรายงานตัวหลังจากได้รับการปล่อยตัวแล้ว 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) ระยะเวล�ควบคุมตัวที่ย�วน�นจ�กก�รบวกระยะเวล�ควบคุมตัวต�มกฎหม�ยสองฉบับ     

เข้�ด้วยกัน 

กล่าวคือ ทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมตัวบุคคลโดยอาศัยอำานาจตาม
กฎหมายความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น จากการสัมภาษณ์ทุกกรณีเป็นการเริ่ม
จับกุมโดยอาศัยอำานาจตามกฎอัยการศึกก่อนในการจับกุม โดยการสนธิกำาลังปิดล้อม ตรวจ
ค้น และจับกุมตัวไปควบคุมไว้เป็นเวลา 7 วัน ซึ่งเป็นการใช้อำานาจจับกุมโดยไม่ต้องมีหมาย
ศาล เมื่อครบเวลา 7 วันแล้ว หากปรากฏมีหมายจับตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก็จะถูกนำาไปควบคุม
ตัวต่อที่ค่ายอิงคยุทธบริหารหรือศูนย์ฝึกอบรมตำารวจภูธรภาค 9 ซึ่งเป็นสถานที่ควบคุมตัวที่
กำาหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ดังนั้นการใช้อำานาจตามกฎหมายทั้งสองฉบับรวมกันจึงสามารถ
ควบคุมตัวบุคคลได้เป็นระยะเวลารวม 37 วัน กล่าวคือ การควบคุมตัวโดยอาศัยอำานาจตาม
กฎอัยการศึก 7 วัน และตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 30 วัน ปรากฏตามกรณีศึกษาหลายกรณีที่มีการ
ควบคุมตัวครบเวลาสูงสุดถึง 37 วัน 

อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าบางกรณีที่ได้รับการปล่อยตัวหลังจาก 7 วัน ซึ่งสันนิษฐาน
ได้ว่าเนื่องจากไม่มีหมายจับตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จึงไม่ถูกควบคุมตัวต่อ ดังนั้นจึงอาจเป็นไปได้
ว่า ในหลายกรณีที่มีการควบคุมตัวต่อ อาจเป็นกรณีที่มีการขอออกหมายจับตาม 
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก่อนครบ 7 วันควบคุมตัวตามกฎอัยการศึก หรืออาจเป็นกรณีที่เด็กและ
เยาวชนนั้นเป็นบุคคลตามหมายจับตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินอยู่แล้วก่อนที่จะมีการควบคุมตัวตาม
กฎอัยการศึก ซึ่งหากเป็นกรณีที่มีหมายจับตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินอยู่แล้ว แต่ยังคงใช้อำานาจจับกุม
โดยไม่ต้องมีหมายตามกฎอัยการศึกนั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การใช้อำานาจจับกุมในลักษณะ
ดังกล่าวนี้ถือเป็นการเลี่ยงกฎหมายที่ให้หลักประกันที่ดีกว่า แต่กลับเลือกใช้กฎหมายที่มีให้
อำานาจลิดรอนสิทธิอย่างรุนแรงกว่าต่อตัวเด็กโดยไม่จำาเป็น

                          
 2) ก�รข�ดก�รควบคุมตัวตรวจสอบก�รจับกุมและควบคุมตัวที่มีประสิทธิภ�พ 

เนื่องจากการจับกุมและควบคุมตัวใน 7 วันแรกภายใต้กฎอัยการศึกนั้นไม่ต้องมีหมาย
ศาลและปราศจากการทบทวนตรวจสอบโดยศาลอย่างสิ้นเชิง และแม้ว่าการจับกุมและควบคุม
ตัวตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้น กฎหมายจะกำาหนดให้ศาลเป็นผู้พิจารณาอนุญาต กระนั้นก็ตามการ 
ขอหมายจับยังปราศจากกระบวนการตรวจสอบอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบ กอ.รมน. 
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ภาค 4 ที่กำาหนดให้สามารถขอหมายจับได้ทางโทรศัพท์ โทรสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 
ประกอบกับเงื่อนไขและแบบฟอร์มคำาร้องขอหมายจับที่มิได้กำาหนดให้ต้องมีอาศัยหลักฐาน
ใดๆ ในการขอออกหมายจับ อีกทั้งการขอขยายระยะเวลาควบคุมตัวตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้น 
ตามระเบียบกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค 4 เจ้าหน้าที่ไม่ต้อง
นำาผู้ถูกควบคุมตัวมาศาล27 ดังนั้นผู้ถูกควบคุมตัวจึงไม่มีโอกาสโต้แย้งการควบคุมตัว และ
ศาลก็ไม่มีโอกาสตรวจสอบ/สอบถามว่าผู้ถูกควบคุมตัวได้รับการปฏิบัติโดยชอบหรือไม่ 

และถึงแม้กฎหมายจะกำาหนดให้ต้องมีการจัดทำารายงานเกี่ยวกับการจับกุมและควบคุม
ตัวเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลและอนุญาตให้ญาติของผู้ถูกควบคุมตัวสามารถขอดู
รายงานดังกล่าวได้ก็ตาม แต่ในทางปฏิบัตินั้นไม่เคยพบว่าญาติได้ดูเอกสารดังกล่าวแต่อย่างใด 
และในการพิจารณาขยายระยะเวลาการควบคุมตัวนั้นศาลก็มักจะพิจารณาจากเหตุผลของ      
เจ้าพนักงานเป็นสำาคัญ ซึ่งมักอ้างว่าต้องควบคุมตัวต่อเพื่อการซักถาม ส่งผลให้กรณีส่วนใหญ่ 
ศาลมักอนุญาตให้ควบคุมตัวต่อได้ และในหลายกรณีก็ควบคุมตัวต่อจนครบ 30 วัน ซึ่งต่อมา
ก็ได้รับการปล่อยตัวโดยไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่อย่างใด

3. ก�รพันธน�ก�รและใช้วิธีก�รที่ ไม่เหม�ะสมกับเด็กและเย�วชนในระหว่�งจับกุมและควบคุมตัว 

และก�รควบคุมตัวเด็กและเย�วชนปะปนกับผู้ ใหญ่  

แม้มาตรฐานกระบวนการยุติธรรมสำาหรับเด็กและเยาวชนกำาหนดกรอบปฏิบัติในการ
จับกุมและควบคุมตัวเด็กและเยาวชนในคดีอาญาให้ต้องกระทำาโดยความละมุนละม่อมและถ้า
ไม่จำาเป็นก็ห้ามมิให้มีการใช้เครื่องพันธนาการ แต่หลายกรณีที่การจับกุมและควบคุมตัวเด็ก
และเยาวชนโดยอาศัยอำานาจตามกฎอัยการศึกมีการใช้เครื่องพันธนาการเด็ก ซึ่งลักษณะที่พบ
คือ การมัดมือไพล่หลังโดยใช้พลาสติกล็อก หรือมัดด้วยเชือก เสื้อ หรือเข็มขัด อีกทั้งยังมีการ
ปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมต่อเด็กในระหว่างจับกุมคือ การพูดจาข่มขู่ การใช้ปืนจี้ลำาตัว หลัง หน้า
ผาก หรือลำาคอ การให้เด็กหมอบคลานกับพื้น และบางกรณีเจ้าหน้าที่ได้ใช้เท้าเหยียบหลังเด็ก
ไว้ หรือใช้ขากดบริเวณลำาคอของเด็กไว้ในขณะที่ทำาการจับกุม เป็นต้น อีกทั้งจากกรณีศึกษา
ทุกกรณีพบว่าเด็กและเยาวชนถูกควบคุมตัวปะปนกับผู้ใหญ่ จะแยกก็ต่อเมื่อเป็นกรณีที่เด็ก
หรือเยาวชนนั้นถูกควบคุมตัว “คนเดียว” ในห้องที่แยกสำาหรับผู้ถูกควบคุมตัวแต่ละคนเท่านั้น 

27 ระเบียบกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 11 
แห่งพระราชกำาหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ข้อ 3 (3.3) วรรค 2 ข้อ 3 (3.7) วรรค 2
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กระนั้นก็ตาม ถึงแม้มีการแยกควบคุม แต่ก็ยังเป็นการควบคุมในสถานที่เดียวกันกับที่จัดไว้
สำาหรับการควบคุมตัวผู้ใหญ่

4. ก�รควบคุมตัวในสถ�นที่ซึ่งมิได้กำ�หนดแน่นอน ก�รไม่แจ้งผู้ปกครองถึงก�รจับกุม สถ�นที่

ควบคุม และก�รปล่อยตัวเด็ก และก�รไม่ ได้รับอนุญ�ตให้ญ�ติเยี่ยม

การควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกใน 7 วันแรกนั้น สามารถนำาตัวเด็กและเยาวชนไป
ควบคุมไว้ที่ใดก็ได้ซึ่งโดยมากแล้วมักจะเป็นหน่วยเฉพาะกิจของทหารที่กระจายอยู่ตามพื้นที่
ต่าง ๆ และเมื่อครบ 7 วันแล้วหากยังควบคุมตัวต่อตาม  พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จึงย้ายไปควบคุมไว้ที่
ค่ายอิงคยุทธบริหารหรือศูนย์ฝึกอบรมตำารวจภูธรภาค 9 ทั้งนี้จากกรณีศึกษาส่วนใหญ่พบว่า
ในช่วง 7 วันแรกของการควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกนั้น ไม่มีการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบแต่
อย่างใดถึงสถานที่ควบคุมตัวหรือหากมีการย้ายสถานที่ควบคุมตัว ซึ่งผู้ปกครองจะทราบถึง   
สถานที่ควบคุมตัวได้ก็จากการคาดเดาเท่านั้น หรือบางกรณีที่ผู้ปกครองจะทราบก็ต่อเมื่อไป
เยี่ยมเด็กหรือเยาวชน และเมื่อไปถึงจึงได้รับทราบจากเจ้าหน้าที่ว่าได้ย้ายไปควบคุมตัวไว้ที่อื่น
แล้ว ทั้งโดยระหว่างการควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกนั้น ญาติไม่สามารถเข้าเยี่ยมได้เนื่องจาก
กฎหมายไม่ได้กำาหนดอนุญาต เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นรายกรณีไปซึ่งยังขาดระเบียบปฏิบัติที่
ชัดเจน ประกอบกับในช่วงแรกของการบังคับใช้  พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
นั้น มีระเบียบ กอ.รมน.ภาค 4 ซึ่งกำาหนดอนุญาตให้ญาติสามารถเข้าเยี่ยมได้เมื่อระยะเวลา
ควบคุมตัวล่วงพ้นไปแล้ว 3 วันเท่านั้น28 ดังนั้นจึงเป็นที่เข้าใจในหมู่ประชาชนจำานวนมากว่าจะ
สามารถเข้าเยี่ยมบุตรหลานของตนได้ก็เมื่อย่างเข้าวันที่ 4 ของการควบคุมตัวแล้วเท่านั้น ซึ่ง
หลายกรณีที่ยังคงเข้าใจเช่นนี้จนกระทั่งปัจจุบัน แม้ กอ.รมน.ภาค 4 จะแก้ไขระเบียบอนุญาต
ให้เข้าเยี่ยมได้ตั้งแต่วันแรกของการควบคุมตัวตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วก็ตาม

5. ก�รควบคุมตัวเกินระยะเวล�ที่กฎหม�ยกำ�หนด 
บางกรณีที่ใช้วิธีการควบคุมตัวในลักษณะดังกล่าวนี้เกินเวลา 7 วันตามที่กฎหมาย

กำาหนด ซึ่งหากจำาเป็นต้องควบคุมตัวต่อนั้นจะต้องมีหมายจับตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่เจ้าหน้าที่ทหารกลับควบคุมตัวเยาวชนนั้นต่อที่หน่วย
เฉพาะกิจ โดยมิได้มีการนำาตัวไปสถานที่ควบคุมตัวตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือนำาตัวไปยังสถานี
ตำารวจเพื่อเข้าสู่กระบวนการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแต่อย่างใด จึง
สันนิษฐานได้ว่าเป็นการควบคุมตัวเกินเวลาที่กฎหมายกำาหนดไว้ตามกฎอัยการศึก29 

28 อ้างแล้ว 
29 กรณีศึกษา
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 6. ก�รทำ�ร้�ยร่�งก�ยและก�รทรม�นเด็กและเย�วชนระหว่�งก�รจับกุมและควบคุมตัว 

จากกรณีศึกษาหลายกรณีพบว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงปฏิบัติไม่เหมาะสมต่อเด็ก 
โดยมีการข่มขู่ ทำาร้ายร่างกาย และทรมาน เด็กและเยาวชนผู้ต้องสงสัยในระหว่างการจับกุม 
ควบคุมตัว และการซักถาม30 จากการสัมภาษณ์เด็กและเยาวชนบางรายถูกเจ้าหน้าที่ ถีบ เตะ 
ต่อยตามลำาตัวและใบหน้า ตบหน้า ให้เด็กต่อยกันเอง ให้ถอดเสื้อและอยู่ในห้องที่เปิดเครื่อง
ปรับอากาศเย็นมากเป็นเวลานาน ใช้เข็มจิ้มที่เท้า ใช้ไฟลนที่เท้าหรือลำาตัว ให้ลงไปอยู่ในถัง
โลหะแล้วจุดไฟรอบๆ ให้ร้อน เป็นต้น31 อันเป็นการละเมิดต่อเด็กอย่างรุนแรงทั้งด้านสภาพ
ร่างกายและจิตใจ

7. ก�รจับกุมและควบคุมตัวเด็กและเย�วชนนอกพื้นที่ซึ่งมีก�รประก�ศใช้กฎอัยก�รศึกและ 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

การจับกุมและควบคุมตัวบุคคลโดยอาศัยอำานาจตามกฎอัยการศึกหรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
สามารถกระทำาได้ในพื้นที่ที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกและ พ.ร.ก.ฉุกเฉินเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม จากกรณีศึกษาพบ 1 กรณี ซึ่งเยาวชน 6 คนถูกจับกุมและควบคุมตัว
จากพื้นที่อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตบังคับใช้กฎอัยการศึก แล้วนำาตัว
เยาวชนทั้ง 6 คนมาควบคุมและซักถามที่ค่ายอิงคยุทธบริหารโดยอาศัยอำานาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน32 
ซึ่งเป็นกรณีการใช้อำานาจจับกุมและควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถึงแม้ภายหลังจะนำา
ตัวผู้ถูกควบคุมเข้ามาสู่พื้นที่ที่มีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วก็ตาม แต่การจับกุมนับแต่
แรกนั้นก็ยังคงเป็นการกระทำาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการใช้อำานาจโดยไม่สุจริต

8. ก�รเรียกเด็กและเย�วชนที่ถูกปล่อยตัวแล้วม�ร�ยง�นตัว 

เนื่องจาก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาตรา 11 (2) ยังให้อำานาจเจ้าพนักงานออกคำาสั่งเรียกบุคคล
มารายงานตัว/ให้ถ้อยคำา/ส่งมอบเอกสาร/หลักฐาน ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดย
สามารถออกคำาสั่งเป็นหนังสือหรือโดยวาจาก็ได้และมิต้องขอหมายจากศาล อนึ่ง กองอำานวยการ 
รักษาความมั่นคงภายในถือว่า การใช้อำานาจตามมาตรา 11 (2) เป็นการใช้อำานาจในการ      

30 โดยจะได้กล่าวในรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการซักถามในข้อที่ 4.2.2 ต่อไป
31 กรุณาดูกรณีศึกษาที่ 1, 14 ในภาคผนวก 
32 กรณีศึกษาเด็ก 6 คนที่ถูกจับจากห้าง Diana
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“เชิญตัวบุคคล” ไม่ใช่การจับกุม ซึ่งแตกต่างจากมาตรา 11(1) เนื่องจากยังมิได้ออกหมายจับ
ตาม  พ.ร.ก. ฉุกเฉิน  อย่างไรก็ตาม หากผู้ถูกเชิญตัวไม่ปฏิบัติตาม ภายใต้มาตรา 11 (2) 
และมาตรา 18 ผู้ถูกเชิญตัวมีความผิดระวางโทษจำาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท 
นอกจากนี้หนังสือเชิญตัวบุคคลที่พบนั้นกลับระบุข้อความที่มีลักษณะเป็นการกล่าวหาบุคคลว่า
มีส่วนร่วมกับกระบวนการก่อความไม่สงบ ซึ่งจากกรณีศึกษาพบว่า มีเด็กและเยาวชนที่ถูก
ปล่อยตัวจากการควบคุมตัวตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้ว ยังต้องมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่เป็น
ระยะและไม่มีกำาหนดเวลาที่แน่นอนว่าคำาสั่งให้มารายงานตัวดังกล่าวนั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อใด 
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บทที่ 11 เมื่อสงสัยและสอบสวน
 

ก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับก�รสอบสวนคว�มอ�ญ�ที่เด็กและเย�วชนตกเป็น    
ผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องห�

มาตรฐานกระบวนการยุติธรรมสำาหรับเด็กและเยาวชนกำาหนด “กระบวนการสอบสวน
ความอาญา” สำาหรับเด็กและเยาวชนที่ตกเป็น “ผู้ต้องหา” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาและวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน การสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมายจะต้องกระทำา
โดย “พนักงานสอบสวน” ซึ่งก่อนเริ่มสอบปากคำาเด็กและเยาวชนซึ่งตกเป็นผู้ถูกกล่าวหานั้น 
พนักงานสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหา รายละเอียดแห่งข้อกล่าวหา แจ้งสิทธิ และต้องถามผู้ถูก
กล่าวหาว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ต้องจัดหาทนายความให้ โดยการสอบปากคำานั้นต้อง
แยกสถานที่สอบปากคำาเป็นสัดส่วนในสถานที่ที่เหมาะสมสำาหรับเด็ก โดยเด็กและเยาวชนผู้ถูก
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กล่าวหามีสิทธิที่จะมีทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำาในชั้นสอบสวนด้วย 
และต้องจัดให้มีนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการ
เข้าร่วมสอบปากคำาด้วย ทั้งนี้ในการสอบปากคำานั้น หากเด็กหรือเยาวชนผู้ถูกกล่าวหาไม่
สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทยได้ พนักงานสอบสวนต้องจัดหาล่ามให้

ขณะที่การสอบปากคำาเด็กและเยาวชนที่ “ต้องสงสัย” โดยการใช้อำานาจตามกฎอัยการ
ศึกและพ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้น ไม่ถือเป็นกระบวนการสอบสวนความอาญา โดยเจ้าหน้าที่ฝ่าย    
ความมั่นคงเรียกกระบวนการสอบปากคำาในระหว่างที่ถูกควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกและ
พ.ร.ก.ฉุกเฉินว่าเป็น “กระบวนการซักถาม” เพื่อการข่าวสำาหรับภารกิจการรักษาความมั่นคง 
โดยที่กระบวนการซักถามผู้ต้องสงสัย ไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือผู้ใหญ่นั้นมีรูปแบบ
กระบวนการเดียวกันซึ่งมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและวิธีพิจารณาคดีเด็ก ดังนั้นผู้ต้องสงสัยตามกระบวนการซัก
ถามจึงได้รับสิทธิและได้รับการปฏิบัติที่ด้อยกว่ามาตรฐานตามกระบวนการยุติธรรมสำาหรับเด็ก
และเยาวชนตามปกติ เนื่องจากช่องว่างของบทบัญญัติกฎอัยการศึกและ พ.ร.ก.ฉุกเฉินซึ่งมิได้
กำาหนดระเบียบกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการซักถามไว้ อีกทั้งยังมิได้กำาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของ
ผู้ถูกซักถามแต่อย่างใด กล่าวคือ

 ไม่ต้องแจ้งเหตุแห่งการจับกุม 
 ไม่ต้องแจ้งสิทธิ และผู้ถูกซักถามไม่สามารถปฏิเสธที่จะไม่ให้ถ้อยคำาได้
 ผู้ต้องสงสัยไม่ได้รับอนุญาตให้พบทนายความ และ/หรือ มีทนายความเข้าร่วมการ

ซักถามด้วย 
 ไม่มีการจัดให้มีนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ หรือที่เด็ก

ไว้วางใจ และพนักงานอัยการเข้าร่วมสอบปากคำาผู้ต้องสงสัยที่เป็นเด็กหรือเยาวชน

ปัญห�ในท�งปฏิบัติ (จ�กกรณีศึกษ�)
จากกรณีศึกษาพบปัญหาในทางปฏิบัติ เมื่อเด็กหรือเยาวชนตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าได้

กระทำาความผิดอาญาเกี่ยวความมั่นคงของรัฐ กระบวนการสอบสวนความอาญาจะเริ่มจากการ
ใช้อำานาจตามกฎอัยการศึกและ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จับกุมและควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไว้เพื่อ
นำาตัวมา “ซักถาม” โดยผู้ซักถามเป็นเจ้าหน้าที่ทหารหรือตำารวจซึ่งไม่ใช่พนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งจากกรณีศึกษาพบว่าจะใช้อำานาจตามกฎอัยการศึกจับกุมตัวมาซัก
ถามก่อนเป็นเวลา 7 วันโดยที่ไม่มีหมายศาล และขออนุญาตศาลเพื่อควบคุมตัวต่อตาม 
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พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 30 วัน ไว้ที่ “ศูนย์ซักถาม” รวมระยะเวลาการซักถามสูงสุดถึง 37 วัน 
เมื่อซักถามเสร็จแล้วหากมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะตั้งข้อกล่าวหาต่อเด็กหรือ

เยาวชนนั้น ก็จะนำาส่งตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นพร้อมด้วย “บันทึกผลการซักถาม” ไปยังพนักงาน
สอบสวน อย่างไรก็ตามไม่สามารถนำาผลการซักถามมาเป็นผลการสอบสวนได้และต้องทำาการ
สอบสวนใหม่ ดังนั้นพนักงานสอบสวนจึงต้องดำาเนินการสอบสวนตามกฎหมายปกติ กล่าวคือ 
สถานะของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนจาก “ผู้ต้องสงสัย” เป็น “ผู้ถูกล่าวหา” โดยพนักงาน
สอบสวนจะต้องแจ้งการจับกุม แจ้งข้อกล่าวหา แจ้งสิทธิ และสอบปากคำาเด็กและเยาวชนใน
ฐานะผู้ถูกกล่าวหา ตามกระบวนการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประกอบกับ
วิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนต่อไป อย่างไรก็ตาม จากกรณีศึกษาพบปัญหาในทางปฏิบัติดัง
ต่อไปนี้

 กระบวนการสอบสวนที่ไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
วิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน33 กล่าวคือ หลังจากผ่านกระบวนการซักถาม เมื่อนำาตัวเด็กมา
ส่งยังพนักงานสอบสวน เด็กจะถูกสอบปากคำาทันที โดยไม่มีทนายความ นักจิตวิทยาหรือนัก
สังคมสงเคราะห์ ผู้ที่เด็กไว้วางใจ และพนักงานอัยการอยู่ร่วมการสอบปากคำาด้วย34 อีกทั้ง
หลายกรณีที่พบว่ามีการบันทึกภาพหรือบันทึก VDO เด็กไว้35 บางกรณีพนักงานสอบสวน
เพียงแต่ให้เด็กลงลายมือชื่อและพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเท่านั้น และส่งตัวเด็ก
ไปควบคุมตัวต่อที่สถานพินิจ และถึงแม้เด็กและเยาวชนจะมีสิทธิได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว 
แต่บางกรณีที่เด็กตกเป็นผู้ต้องหาและจำาเลยในคดีความมั่นคง ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
เนื่องจากเป็นคดีร้ายแรงมีโทษสูงและมีการกำาหนดหลักประกันสำาหรับการปล่อยตัวชั่วคราวที่
สูงกว่าคดีอื่นๆ ครอบครัวจึงไม่สามารถหาหลักประกันมาประกันตัวเด็กได้ 

 กระบวนการซักถามที่ไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
วิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน แต่กลับมีลักษณะการซักถามในเชิงสอบสวนความอาญา เช่น 
การตรวจ DNA และ/หรือ ตรวจหาสารประกอบวัตถุระเบิดจากตัวเด็กหรือจากเสื้อผ้าของใช้

33 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ม 84 บัญญัติว่า “ถ้อยคำาใดๆ ที่ผู้ถูกจับให้ไว้ต่อเจ้าพนักงานผู้จับในชั้นรับมอบตัว 
หากเป็นคำารับสารภาพว่าตนได้กระทำาความผิด ห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐาน แต่หากเป็นถ้อยคำาอื่นที่ไม่ใช่คำารับสารภาพก็ให้
รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ ก็ต่อเมื่อก่อนที่จะมีการให้ถ้อยคำานั้น เจ้าพนักงงานได้มีการแจ้งสิทธิของผู้ถูกจับแล้วตามกระบวนการที่
กล่าวข้างต้น อันเป็นมาตรการเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกจับเพื่อให้ทราบถึงสิทธิของตนก่อนที่จะถูกสอบปากคำาหรือให้ถ้อยคำาใดๆ 
ต่อเจ้าพนักงงาน
34 อ้างกรณีศึกษา
35 กรณีเด็กถูกจับที่ห้าง Diana
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ของเด็ก การสอบถามถึงการมีส่วนร่วมในการก่อคดีโดยมีการเกลี้ยกล่อม ขู่บังคับ หรือทรมาน
ให้รับสารภาพ36 การให้เด็กชี้ภาพผู้ต้องสงสัยอื่นๆ เป็นต้น แม้หน่วยงานความมั่นคงจะยืนยัน
ว่า กระบวนการซักถามนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการข่าว ไม่ใช่ซักถามเพื่อการสอบสวน หรือเพื่อ
การดำาเนินคดี เพียงแต่เมื่อพบข้อมูลที่เป็นประโยชนต่อการดำาเนินคดีจึงนำาส่งต่อให้พนักงาน
สอบสวนและศาลก็ตาม37 

 สำานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนที่ส่งอัยการเพื่อการสั่งฟ้องนั้น มักมีราย
ละเอียดเหมือนกับบันทึกผลการซักถาม38 อย่างไรก็ตาม การพิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องนั้น 
อัยการจะพิจารณาสำานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนเป็นหลัก ประกอบพยานบุคคล 
และพยานวัตถุอื่นๆ แต่หากผลการสอบสวนไม่ตรงกับผลการซักถาม เช่น ระหว่าง
กระบวนการซักถามนั้นเด็กยอมรับว่าได้กระทำาความผิดจริงและปฏิเสธในชั้นสอบสวนโดย    
ไม่ได้ให้เหตุผลหลักฐานใดๆ กรณีเช่นนี้อัยการจึงต้องพิจารณาประกอบกับผลการซักถาม39     
ซึ่งส่วนใหญ่อัยการจะสั่งฟ้อง 

ก�รฟ้องร้องและพิจ�รณ�คดีอ�ญ�สำ�หรับเด็กและเย�วชน
กระบวนการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คงเป็นกระบวน

การตามกฎหมายปกติ กล่าวคือ เด็กและเยาวชนเมื่อตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าได้กระทำาความผิด
อาญาเกี่ยวกับความมั่นคง เมื่อผ่านกระบวนการตามกฎหมายพิเศษหรือกฎหมายความมั่นคง 
อันได้แก่ กฎอัยการศึกและ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว หากเป็นกรณีที่มีการตั้งข้อ
กล่าวหาเด็กและเยาวชนต่อจากนั้น ก็จะต้องนำาตัวเด็กเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและ
กระบวนการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนตามประมวลกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนต่อไป 

36 อ้างกรณีศึกษา
37 ข้อมูลจากการพูดคุยกับอัยการพบว่า สำานวนการสอบสวนการสอบสวนที่ส่งอัยการนั้น มีการส่งผลการซักถามซึ่งมีภาพถ่าย
กระบวนการซักถาม ประกอบภาพถ่ายอื่นๆ เช่น ภาพถ่ายแสดงการฝึกการรบของผู้ต้องสงสัย เป็นต้น ประกอบกับบันทึกการอบรม 
“การซักถามนั้นเพื่อการข่าว ไม่ใช่เพื่อการดำาเนินคดี แต่เมื่อมีข้อมูลจึงส่งให้ ซึ่งศาลไม่ได้ดูเป็นหลัก ศาลยกฟ้องคือหลักฐานไม่พอ 
จึงไม่ค่อยมีการอุทธรณ์ ซักถามเพื่อการข่าว ไม่ใช่ซักถามเพื่อการสอบสวน ศูนย์พิทักษ์สันติ อาจซักถามเพื่อการสอบสวน แต่ส่วน
ใหญ่จะเลือกซักถามคนที่มีหมาย ป.วิ อาญา”
38 ข้อค้นพบจากประสบการณ์ของมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมที่ให้ความช่วยเหลือจากกฎหมายแก่จำาเลยในคดีความมั่นคง 
39 จากการพูดคุยกับอัยการให้ความเห็นว่า ผลการซักถามที่มีการลงลายมือของเด็กหรือเยาวชนผู้ต้องสงสัยกำากับรับรองว่าเป็น
ถ้อยคำาที่ตนได้ให้ไว้นั้น เป็นการใช้อำานาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีการปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมายครบถ้วน เป็นการใช้อำานาจที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ซึ่งสามารถนำามาพิจารณาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหายอมรับระหว่างกระบวนการซักถาม แต่กลับ
ปฏิเสธในชั้นสอบสวนและขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น โดยไม่ให้ถ้อยคำา เหตุผล หรือแสดงหลักฐานใดๆ เพิ่มเติม 
ซึ่งอัยการมักจะสั่งฟ้องในกรณีเช่นนี้
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ดังนั้นในแง่ข้อกฎหมายแล้ว หากเป็นการพิจารณาคดีความมั่นคงที่เด็กและเยาวชนตก
เป็นจำาเลย โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการพิจารณาจึงมีความสอดคล้องกับมาตรฐานกระบวนการ
ยุติธรรมสำาหรับเด็กและเยาวชน อย่างไรก็ตาม ยังคงมีข้อสังเกตต่อปัญหาข้อกฎหมายและ
ปัญหาในทางปฏิบัติบางประการ 

ปัญห�ข้อกฎหม�ย
1) ก�รอนุญ�ตให้รับฟังพย�นบอกเล่�ได้ ในก�รฟ้องร้องและพิจ�รณ�คดี

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในส่วนที่ 4.2. ถึงข้อสังเกตว่าการควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกและ
พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้น มิได้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นมาตรการเชิงป้องกันเพียงเท่านั้น แต่
กลับมีกระบวนการซักถามในลักษณะที่เป็นไปเพื่อการสอบสวนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและพยาน
หลักฐานที่สามารถนำามาใช้ในกระบวนการฟ้องร้องและพิจารณาคดีด้วย โดยมีการใช้บันทึก
การซักถามประกอบสำานวนการสอบสวนในการฟ้องร้องคดีความมั่นคง ทั้งนี้กฎหมายถือว่า
บันทึกการซักถามมีสถานะเป็น “พยานบอกเล่า” ซึ่งโดยหลักไม่สามารถรับฟังได้ในการ
พิจารณาฟ้องร้องและพิพากษาคดี อย่างไรก็ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 
226/3 ระบุว่า อาจมีการรับฟังพยานบอกเล่าได้ในกรณีที่มี “เหตุผลสมควรเพื่อประโยชน์แห่ง
ความยุติธรรม” ประกอบมาตรา 227/1 ระบุว่า การวินิจฉัยชั่งนำาหนักพยานบอกเล่านั้น       
ศาลจะต้องกระทำาด้วยความระมัดระวังและไม่ควรเชื่อพยานบอกเล่าโดยลำาพังเพื่อลงโทษ
จำาเลย เว้นแต่ “มีเหตุผลอันหนักแน่น” หรือ “มีพฤติการณ์พิเศษแห่งคดี” หรือ “มีพยาน   
หลักฐานประกอบอื่น”40  จึงเป็นการเปิดโอกาสให้สามารถรับฟังผลการซักถามในการพิจารณา
สั่งฟ้อง และ/หรือ การพิจารณาคดี ซึ่งแม้การซักถามจะเป็นการใช้อำานาจตามกฎหมาย แต่
กระบวนการซักถามก็มิได้เป็นไปตามเงื่อนไขของการสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมายและ
มาตรฐานว่าด้วยการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม อีกทั้งยังผิดวัตถุประสงค์ของกฎอัยการศึก
และ พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ให้มีกระบวนการซักถามเพื่อเป็นมาตรการเชิงป้องกันเท่านั้น มิใช่เพื่อการ
สอบสวนความอาญา

2) ก�รพิจ�รณ�คดีในศ�ลทห�รกรณีที่เด็กหรือเย�วชนถูกละเมิดโดยเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยทห�ร

สำาหรับกรณีความอาญาทั่วไปแล้ว ศาลที่มีเขตอำานาจในการพิจารณาคดีคือศาล

40 Legal Memorandum No.2: Hearsay Evidence and international Fair Trial Standards, International Commission of 
Jurists, page 7.
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ยุติธรรม ซึ่งหากเป็นกรณีที่จำาเลยเป็นเด็กและเยาวชนหรือกระทำาความผิดนั้นในขณะที่ยังอายุ
ไม่เกิน 18 ปี คดีก็จะอยู่ในเขตอำานาจศาลเยาวชนและครอบครัว อย่างไรก็ตามหาก เป็นกรณี
ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ทหารกระทำาละเมิดต่อเด็กหรือเยาวชน
นั้น41 ศาลที่มีอำานาจพิจารณาคดีคือ “ศาลทหาร” ซึ่งมีกระบวนวิธีพิจารณาคดีที่แตกต่างออกไป
อย่างมาก โดยจะมีข้อสังเกตในบางประเด็นดังนี้ 

 การพิจารณาคดีในศาลทหารที่เป็นการพิจารณาคดีโดยลับ 
 เด็กหรือเยาวชนผู้เสียหายไม่สามารถแต่งตั้งทนายเข้าร่วมในการต่อสู้คดีได้ เนื่องจาก

การต่อสู้คดีในศาลทหารนั้น จะมีอัยการทหารเท่านั้นที่ทำาหน้าที่โจทย์ฟ้องแทนผู้เสียหาย
ดังนั้นแม้กระบวนการฟ้องร้องและดำาเนินคดีจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยพระ

ธรรมนูญศาลทหารและกฎอัยการศึก แต่จากข้อสังเกตในสองประเด็นดังกล่าวข้างต้น สะท้อน
ให้เห็นว่า กระบวนวิธีพิจารณาคดีซึ่งฝ่ายทหารพิจารณาตัดสินคดีความในความผิดซึ่งบุคลากร
ในสังกัดตนเองเป็นผู้กระทำา โดยที่ไม่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก หรือแม้กระทั่งผู้เสียหาย
เองได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการต่อสู้คดีนั้น จึงเกิดคำาถามเกี่ยวกับความโปร่งใสว่าศาลจะสามารถ
ให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้หรือไม่ 

ปัญห�ในท�งปฏิบัติ (จ�กกรณีศึกษ�)
1. ก�รสั่งฟ้องโดยพิจ�รณ�สำ�นวนก�รสอบสวนประกอบผลก�รซักถ�ม

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า จำาเลยในคดีความมั่นคงนั้น ส่วนใหญ่แล้วผ่านกระบวนการจับกุม 
ควบคุมตัว และซักถามตามกฎอัยการศึกและ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก่อนที่จะถูกแจ้งข้อกล่าวหาและ
เข้าสู่กระบวนการสอบสวน ฟ้องร้อง และดำาเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติ 
ซึ่งผลสืบเนื่องประการหนึ่งจากทางปฏิบัตินี้ คือ การใช้ข้อมูล พยานหลักฐาน คำาสารภาพ จาก
กระบวนการตามกฎอัยการศึก และ/หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เข้ามาประกอบสำานวนการสอบสวน 
ซึ่งต่อมาพนักงานอัยการก็พิจารณาจากข้อมูลดังกล่าวนี้ในการสั่งฟ้องเด็กและเยาวชนเป็น
จำาเลยในคดีความมั่นคง และเนื่องจากศาลเองก็ไม่สามารถรับฟังบันทึกผลการซักถามหรือ
พยานหลักฐานที่ได้จากกระบวนการตามกฎหมายพิเศษโดยลำาพังเพื่อพิจารณาลงโทษจำาเลยได้ 
ดังนั้นในกรณีเช่นนี้ศาลมักจะมีคำาพิพากษายกฟ้องจำาเลยเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอ

2. ก�รไม่ ได้รับก�รปล่อยตัวชั่วคร�วระหว่�งกระบวนก�รพิจ�รณ�คดีที่ล่�ช้�

แม้ว่าโดยกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและวิธีพิจารณาคดีสำาหรับเยาวชนและ

41 กรณีตัวอย่างนายอาดิล สาแม
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ครอบครัวจะกำาหนดรับรองสิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างพิจารณาคดีได้ 
อีกทั้งมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมสำาหรับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐาน
สากลยังกำาหนดว่า “การใช้มาตรการควบคุมตัวเด็กนั้น ต้องเป็นวิธีการสุดท้าย” ต่อเมื่อไม่
สามารถเลือกใช้มาตรการอื่นๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อเด็กได้น้อยไปกว่านี้อีกแล้ว อย่างไรก็ตาม
ในกรณีที่เด็กตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีความมั่นคงนั้น บางกรณียังพบว่า เด็กไม่ได้รับการ
ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างพิจารณาคดี ประกอบกับกระบวนการพิจารณาคดีที่ใช้เวลา
ยาวนาน อีกทั้งในคดีความมั่นคงนั้น พยานหลักฐานที่ใช้สำาหรับการฟ้องคดีนั้นค่อนข้างอ่อน 
จึงมีสัดส่วนการยกฟ้องสูง หลายคดีจึงมีการอุทธรณ์และฎีกาส่งผลให้กระบวนการพิจารณาคดี
ยาวนานขึ้นไปอีก แต่กลับปรากฏว่าจำาเลยในคดีความมั่นคง แม้ศาลชั้นต้นจะมีคำาพิพากษา
ยกฟ้อง แต่จำาเลยยังคงถูกขังระหว่างพิจารณาอุทธรณ์42 ทั้งนี้การขังที่สถานพินิจนั้นกระทำาได้
เพียงเมื่อจำาเลยอายุ 24 ปี ดังนั้นหากจำาเลยถูกขังจนครบอายุ 24 ปีแล้วยังไม่ได้รับการปล่อย
ตัวชั่วคราว ก็จะต้องถูกส่งตัวไปขังยังเรือนจำาต่อไป ซึ่งการใช้วิธีการขังที่ยาวนานซึ่งส่งผลไม่
ต่างจากการถูกลงโทษจำาคุกเช่นนี้ ย่อมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่จะแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน
นั้นให้กลับคืนสู่สังคมตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและหลักการตามมาตรฐานกระบวนการ
ยุติธรรมสำาหรับเด็กได้ 

3. ก�รข�ดก�รจัดก�รที่มีประสิทธิภ�พในก�รจัดห�ล่�มศ�ล

นอกจากนี้ แม้กฎหมายจะกำาหนดให้ต้องจัดหาล่ามในการพิจารณาคดีในกรณีที่จำาเลย
ไม่สามารถเข้าใจหรือพูดภาษาไทยได้ แต่ในทางปฏิบัติยังพบปัญหาในการจัดหาล่ามที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน และถึงแม้ผู้พิพากษาจะถามจำาเลยว่า
สามารถพูดและเข้าใจภาษาไทยได้หรือไม่ ซึ่งหากจำาเลยตอบว่าได้ ศาลก็จะไม่จัดหาล่ามให้ 
อย่างไรก็ตาม จำาเลยที่เป็นชาวมลายูมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่             
แม้สามารถพูดและเข้าใจภาษาไทยได้ แต่ก็สามารถเข้าใจได้บ้างในระดับที่พอจะสื่อสารได้

42 กรณีศึกษานายมูฮัมหมัด ยูโซ๊ะ ผู้ต้องหาเป็นเด็กอายุ 15 ปี ถูกจับพร้อมผู้ใหญ่ ปัจจุบันศาลชั้นต้นยกฟ้อง ถูกควบคุมตัวอยู่ที่
สถานพินิจ แต่ถูกขังระหว่างอุทธรณ์ การประกันตัวเท่าที่สอบถามครอบครัวคือ 50,000 บาท มิใช่ 5,000 บาท กรณีนี้ศาลพิพากษา
แล้วว่ายกฟ้อง กฎหมายให้อำานาจศาลกำาหนดเงื่อนไขให้เด็กอยู่สถานพินิจได้ เช่นส่งอบรม กระบวนการต่างๆ ได้ ต้องดูตามคำา
พิพากษาว่ากำาหนดอย่างไร ทั้งนี้ก็อาจขังระหว่างอุทธรณ์ได้ ผู้พิพากษาเป็นคนกำาหนด เมื่อศาลรับฟ้อง ศาลก็สามารถมีคำาสั่งให้
ควบคุมตัวไว้ที่สถานพินิจเช่นเดิมได้ กระบวนการพิจารณาอาจล่าช้าที่ศาล ผอ.สถานพินิจมีอำานาจพิจารณาปล่อยตัวก่อนที่พนักงาน
อัยการยื่นฟ้อง หากฟ้องแล้ว อำานาจปล่อยชั่วคราวอยู่ที่ศาล เด็กถูกขังระหว่างอุทธรณ์
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เท่านั้น ดังนั้นในการพิจารณาคดีที่เด็กและเยาวชนตกเป็นจำาเลยนั้น หากจะสามารถจัดให้มี   
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ประเมินก่อนว่า เด็กหรือเยาวชนนั้นสามารถเข้าใจภาษา
ไทยได้เพียงพอในระดับที่จะช่วยให้เด็กสามารถต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่หรือไม่ โดยให้เสนอต่อ
ศาลเพื่อจัดเตรียมหาล่ามตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นผลดีต่อตัวเด็กและเยาวชน
นั้นเองที่จะสามารถเบิกความและเข้าใจกระบวนการพิจารณาได้อย่างเต็มที่และเพื่อประโยชน์
แห่งความยุติธรรม 

จากข้อสังเกตข้างต้น ประกอบกับกระบวนการพิจารณาคดีที่ยาวนาน การที่เด็กและ
เยาวชนถูกฟ้องคดีเป็นจำาเลยในคดีความมั่นคง โดยไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองสำานวนของ
พนักงานสอบสวนอย่างเข้มงวดโดยอัยการ ย่อมเป็นการสร้างภาระและส่งผลกระทบทั้ง        
ด้านจิตใจต่อเด็กและเยาวชน การถูกฟ้องเป็นจำาเลยอาจทำาให้เด็กอับอายและรู้สึกเป็นปมด้อย 
การต้องจัดการ ต้องใช้เวลา และค่าใช้จ่ายในการเตรียมการดำาเนินคดี การเดินทางมาศาล 
ย่อมส่งผลกระทบต่อตัวเด็กและครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีจำาเลยมีฐานะยากจน 
เหล่านี้ย่อมส่งผลอย่างมากต่อการเติบโตและโอกาสในการพัฒนาของเด็กและเยาวชนนั้นๆ


