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คำ�นำ�

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเป็นองค์กรจดทะเบียนภายใต้กระทรวง
วัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเคารพสิทธิในการยึดถือและปฏิบัติ
ทางวัฒนธรรมท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิทธิมนุษยชน 
ภาษา ศาสนา ศิลปะ ประเพณี ปฏิบัติของกลุ่มบุคคลต่างๆ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจ แลกเปลีย่น ตระหนักถึงความสัมพนัธทุางวัฒนธรรม มูลนิธฯิ  
เป็นองค์การพฒันาเอกชนท่ีเป็นอิสระไม่ฝักใฝ่หรอืเป็นตัวแทนผลประโยชน์ 
จากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเป็นโดยเฉพาะ มูลนิธิฯ ได้ด�าเนินโครงการส่งเสริม
การเข้าถึงความยุติธรรมแก่ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
อย่างต่อเน่ืองมาเป็นเวลากว่า 7 ปี โดยให้ความส�าคัญกับการท�างาน 
ร่วมกันท้ังภาครัฐและเอกชนเสมอมาโดยเฉพาะในกรณีท่ีมีความขัดแย้ง
เกิดข้ึนระหว่างรัฐและประชาชน หรือระหว่างกลุ่มบุคคลต่างๆ โดย 
ยึดหลักสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ และหลักนิติธรรม และมูลนิธิฯ  
หวังว่าการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกลุ่มบุคคลต่างๆ จะท�าให้เกิด 
ความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้อย่างย่ังยืน อันเป็น
ปัจจัยส�าคัญในการสร้างความยุติธรรมและสันติสุขในสังคม 

โดยในปี 2556-2557 มูลนิธไิด้ด�าเนินโครงการ การพฒันากลไก 
การตรวจสอบการควบคุมตัวบุคคลและการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
องค์กรภาคประชาสังคม เพื่อป้องกันการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย
ต่อผู้ถูกควบคุมตัวในสถานควบคุมตัวในจังหวัดชายแดนใต้ เน่ืองจาก 
มีบังคับใช้กฎหมายพิเศษความม่ันคง ได้แก่ กฎอัยการศึก ให้อ�านาจ
ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย ไม่เกิน 7 วัน พรก.ฉุกเฉินฯ ให้อ�านาจควบคุมตัว
บุคคลผูต้้องสงสยัได้ไม่เกิน 30 วัน โดยยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็น 



ผู้กระท�าความผิดตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งการควบคุมตัว
ดังกล่าวจะควบคุมตัวในสถานท่ีอ่ืนท่ีไม่ใช่ในเรือนจ�า คณะกรรมการ 
สทิธมินุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เม่ือได้รบัอนุญาตเป็นครัง้ๆ ไป และมักจะ 
ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเย่ียม หรือไม่ได้รับอนุญาตให้เย่ียมเป็นการส่วนตัว  
ในเวลาเดียวกัน องค์กรภาคประชาสังคมยังไม่มีระบบการตรวจสอบ 
การควบคุมตัวท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นผลในเชิงป้องกัน ท่ีจะประกันให้
มีการปฏบัิติตามมาตรฐานสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศในสถานควบคมุตัว 
ในจังหวัดชายแดนใต้ จ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นท่ี
จะสามารถเป็นผู้ติดตามตรวจสอบการควบคุมตัวบุคคลในพื้นที่ได้

คณะท�างานจึงได้มีการจัดท�า คู่มืออาสาสมัครตรวจเย่ียมสถานท่ี
ควบคมุตัวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่จัดท�าข้ึนโดยรวบรวมจากหนังสอื  
การตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขัง : คู่มือปฏิบัติของ Association for the 
Prevention of Torture - APT และการปฏิบัติตามกฎหมายพิเศษด้าน
ความม่ันคงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพือ่ให้องค์กรภาคประชาสงัคม  
อาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ อาสาสมัครทั่วไป และประชาชนในพื้นที่ซึ่ง 
มีกิจกรรมในการรบัเรือ่งร้องเรยีนเก่ียวกับการควบคมุตัว และได้ไปสถานท่ี 
ควบคุมตัวภายใต้กฎหมายพิเศษด้านความม่ันคงอยู่เสมอ ได้มีความรู้
เก่ียวกับหลกัการการตรวจเย่ียมสถานท่ีควบคมุตัว ข้อควรปฏบัิติ การเขียน 
รายงาน รวมท้ังหลกักฎหมายภายในประเทศและหลกัสทิธมินุษยชนระหว่าง 
ประเทศท่ีเก่ียวข้อง โดยคณะท�างานหวังอย่างย่ิงว่าจะเป็นประโยชน์แก่
ผู้น�าไปใช้ และจะเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนากลไกการตรวจสอบสถานท่ี
ควบคุมตัวเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

คณะท�างาน
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม



ข้อมูลเก่ียวกับโครงการการพัฒนากลไกตรวจสอบการควบคุมตัว
บุคคลท่ีมีประสิทธิภาพและการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาค
ประชาสังคมเพ่ือป้องกันการทรมานและการปฏิบัติท่ีโหดร้ายต่อผู ้ถูก
ควบคุมตัวในสถานควบคุมตัวในจังหวัดชายแดนใต้

เน่ืองจากมีการควบคมุตัวบุคคลตามกฎหมายพเิศษในพืน้ท่ีจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้เป็นจ�านวนมาก แต่องค์กรภาคประชาสังคมยังไม่มีระบบ
การตรวจสอบการควบคุมตัวท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นผลในเชิงป้องกัน 
เพื่อประกันให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ในสถานท่ีควบคุมตัวในจังหวัดชายแดนใต้ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม โดย
ได้รับการสนับสนุนจาก World Justice Project จึงได้จัดท�าโครงการ
พัฒนากลไกตรวจสอบการควบคุมตัวบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพในจังหวัด
ชายแดนใต้ การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาสงัคมในจังหวัด 
ชายแดนใต้เพื่อป้องกันการทรมานและการปฏิบัติท่ีโหดร้ายต่อผู ้ถูก
ควบคุมตัวในสถานควบคุมตัวในจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีกิจกรรมหลัก
คือ การอบรมและการเสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กรภาคประชาสังคม
ในพืน้ท่ี ท้ังน้ีเพือ่ช่วยให้สามารถตรวจสอบสถานควบคมุตัวได้ การเข้าเย่ียม 
สถานควบคุมตัว การเข้าตรวจสอบการปฏิบัติและสภาพการควบคุมตัว
บุคคลโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ซึ่งหากท�าอย่างสม�่าเสมอ จะเป็นกลไกส�าคัญ
อย่างย่ิงท่ีช่วยป้องกันการทรมานและการปฏิบัติท่ีโหดร้าย น�าข้อมูลท่ีได้
จากการเย่ียมมาจัดท�ารายงานและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐและ
หน่วยงานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

ภาพรวมของโครงการ 

โครงการน้ีแบ่งออกเป็นห้าองค์ประกอบหลัก โดยองค์ประกอบ
หลักสองประการแรกเก่ียวข้องโดยตรงกับการอบรมและการเสริมสร้าง



ศักยภาพให้กับองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นท่ี ท้ังน้ีเพื่อช่วยให้สามารถ
ตรวจสอบสถานควบคมุตัวได้ องค์ประกอบหลกัท่ีสามและสีป่ระกอบด้วย 
การเข้าเย่ียมสถานควบคุมตัว การเข้าตรวจสอบการปฏิบัติและสภาพ
การควบคมุตัวบุคคลโดยไม่แจ้งล่วงหน้าและหากท�าอย่างสม�า่เสมอ จะเป็น 
กลไกส�าคัญอย่างย่ิงท่ีช่วยป้องกันการทรมานและการปฏิบัติท่ีโหดร้าย 
สุดท้าย องค์ประกอบท่ีห้าได้แก่ ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากการเข้าเย่ียม 
จะจัดท�าเป็นรายงานและน�าเสนอต่อหน่วยงานสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ รวมท้ังการจัดท�าและเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับ 
หน่วยงานของรัฐ กิจกรรมหลักของโครงการประกอบด้วย

1. จัดท�าคูมื่ออาสาสมัครว่าด้วยการตรวจสอบสถานท่ีควบคมุตัว 
2. การเสริมสร้างศักยภาพ การจัดอบรมสองครั้งให้กับอาสา

สมัคร เก่ียวกับทักษะการตรวจสอบสถานท่ีควบคุมตัว 
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และความรู้ด้าน
นิติวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการทรมาน

3. การป้องกันการทรมานและการคุ้มครองผู้ถูกควบคุมตัว 
โดยอาสาสมัครท่ีผ่านการอบรมจะเข้าเย่ียมสถานควบคุม
ตัวในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างสม�่าเสมอ 20 ครั้ง เพื่อ
ประกันให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศในสถานควบคุมตัวในจังหวัดชายแดนใต้ 
และเพื่อรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสภาพในสถานควบคุมตัว
และความเป็นอยู่ของผู้ถูกควบคุมตัว

4. จัดท�ารายงานสรปุสถานการณ์เก่ียวกับสถานควบคมุตัวใน 
จังหวัดชายแดนใต้ 



ความคาดหวัง
• ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรง ได้แก่ อาสาสมัครที่

ท�างานกับองค์กรภาคประชาสงัคมด้านสทิธมินุษยชนในพืน้ท่ี 
จังหวัดชายแดนใต้ โดยจะได้รับการอบรมเก่ียวกับการ
ตรวจสอบสถานควบคุมตัว การตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะช่วยสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาสังคมท่ีท�างานด้าน
สิทธิมนุษยชนในพื้นท่ี สามารถท�าหน้าท่ีติดตามตรวจสอบ
การควบคุมตัวและเป็นตัวแทนภาคประชาสังคมโดยรวมใน
จังหวัดชายแดนใต้ 

• ผู้ได้รับประโยชน์ข้ันสูง คือผู้ถูกควบคุมตัว โดยเฉพาะ 
อย่างย่ิงผูถู้กควบคมุตัวในระหว่างการบังคบัใช้กฎหมายพเิศษ 
ด้านความม่ันคงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมท้ัง 
ผู้ต้องขังในเรือนจ�าในจังหวัดชายแดนใต้ด้วย การท�าหน้าที่
ติดตามตรวจสอบของอาสาสมัครจากองค์กรภาคประชา
สังคมท่ีผ่านการอบรมมาแล้ว จะช่วยป้องกันและให้ความ
คุ้มครองต่อนักโทษและผู้ถูกควบคุมตัวจากการทรมานและ
การปฏิบัติที่โหดร้าย

• โครงการน้ีจะส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองสิทธิข้ันพื้นฐาน
ตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงสทิธท่ีิจะมีชีวิตรอดและได้รบัความปลอดภยั ซึง่ระบุ 
ไว้ในข้อ 5 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่า 
“บุคคลใดจะถูกกระท�าการทรมานหรือการปฏิบัติหรือ 
การลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย�่ายีศักดิ์ศรีไม่ได้” 
การเผยแพร่ข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือจะสร้างแรงกดดันให้กับรฐับาล 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้มีการแก้ไขนโยบายให้มี
การเคารพหลักนิติรัฐและสิทธิมนุษยชน
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บทที่ 1

กฎหมายที่เกี่ยวกับการคำวบคำุมตัวบุคำคำล

1.1 การคำวบคำุมตัวตามกฎหมายพิเศษด้านำคำวามมั่นำคำง

1.1.1 พระราชบัญญติักฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 (“กฎอัยการศึก”)

กฎอัยการศึก ก�าหนดว่าจะประกาศใช้กฎอัยการศึกเม่ือมีความจ�าเป็น 
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยปราศจากภัยซึ่งมาจากภายนอกหรือภายใน
ราชอาณาจักร ให้ผูบั้ญชาการทหาร ณ ท่ีน้ันมีอ�านาจประกาศใช้กฎอัยการศึก  
มีการประกาศกฎอัยการศึกในพืน้ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัด 
ปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส นับแต่ปี 2547 โดยแม่ทัพ
ภาคท่ี 4 เป็นผู้ประกาศ ต่อมามีการยกเลิกในปี 2548 และประกาศ 
อีกครัง้ในวันท่ี 19 กันยายน 2549 เม่ือมีการรฐัประหาร โดยคณะปฏริปู 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
(คปค.) และคงไว้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยเม่ือมีการประกาศใช้กฎ
อัยการศึกแล้ว มาตรา 6 ก�าหนดให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทหารมีอ�านาจเหนือ
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายพลเรือนในส่วนท่ีเก่ียวกับการยุทธ การระงับปราบปราม 
หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพลเรือนต้องปฏิบัติ
ตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารด้วย
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การกักตัวตามกฎอัยการศึก

เม่ือมีการประกาศกฎอัยการศึก เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทหารมีอ�านาจเต็ม
ในการตรวจค้น เกณฑ์ ห้าม ยึด เข้าอาศัย ท�าลายหรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ ขับไล่

ในการตรวจค้นน้ัน มีอ�านาจตรวจค้นได้ไม่ว่าท่ีตัวบุคคล ยานพาหนะ  
เคหะสถาน สิง่ปลกูสร้าง หรอืท่ีใดๆ และไม่ว่าเวลาใดๆ ท้ังสิน้ นอกจากน้ี 
ยังมีอ�านาจตรวจข่าวสาร จดหมาย ไปรษณย์ี หนังสอื สิง่พมิพ์ หนังสอืพมิพ์  
ได้ด้วย

การควบคมุตัว ตามกฎอัยการศึก มาตรา 15 ทวิ จะใช้ค�าว่า “กักตัว”  
ซึ่งก็คือการควบคุมตัวอย่างหนึ่ง โดยก�าหนดเหตุในการกักตัวว่า ในกรณี
ที่เจ้าหน้าที่ทหารมีเหตุอันควรสงสัยว่า

- บุคคลใดจะเป็น ราชศัตรู หรือ
- ได้ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎอัยการศึก หรือ
- ได้ฝ่าฝืนต่อค�าสั่งของจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร

ดงัน้ัน หากเจ้าหน้าท่ีฝ่ายทหารสงสยัว่าบุคคลใดมีเหตุอันควรสงสยั 
ตามเหตุหน่ึงเหตุใดดังกล่าวข้างต้นแล้ว เจ้าหน้าท่ีทหารมีอ�านาจกักตัว
บุคคลผู้ต้องสงสัยนั้นได้ ไม่เกิน 7 วัน โดยการกักตัวดังกล่าวต้องเป็นไป
เพื่อวัตถุประสงค์ในการ 

- สอบถาม หรือ 
- ตามความจ�าเป็นของทางราชการทหาร 

สถานท่ีกักตัวตามกฎอัยการศึก เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทหารสามารถ
กักตัวบุคคลที่สถานที่ใดก็ได้ แต่ในทางปฏิบัติ เจ้าหน้าที่จะจับตัวบุคคล
ไปท�าประวัติท่ีค่ายทหารย่อยในพื้นท่ี แล้วจะน�าตัวบุคคลไปควบคุมตัว
เพื่อซักถามที่ค่ายหลัก 4 แห่ง ได้แก่
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1.  หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 41 ต�าบลวังพญา อ�าเภอ
รามัน จังหวัดยะลา

2.  หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 43 ค่ายอิงคยุทธบริหาร 
ต�าบลบ่อทอง อ�าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

3.  หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานท่ี 46 ต�าบลกะลุวอเหนือ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

4.  หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ค่ายจุฬาภรณ์ ต�าบลโคก
เคียน อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

แนวทางปฏบัิติของพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการกักตัวตามกฎอัยการศึก

กองอ�านวยการรกัษาความม่ันคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.  
ภาค 4 สน.) ได้ออกแนวปฏบัิติในการกักตัวตามกฎอัยการศึก ก�าหนดว่า  
ให้ใช้อ�านาจโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระงับปราบปรามกลุ่มโจรก่อการร้าย 
ผู้ก่อความไม่สงบ รวมทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ ซึ่งแม่ทัพ
ภาคที่ 4 ได้มอบหมายอ�านาจให้ฝ่ายทหารใช้อ�านาจตามกฎอัยการศึกใน
การกักตัว ว่า อ�านาจกัก (หรอืการเชิญตัว) ทหารจะใช้อ�านาจกักบุคคล 
ผูต้้องสงสยัเพือ่ซกัถามข้อเท็จจรงิได้ไม่เกิน 7 วัน หรอืเม่ือหมดความจ�าเป็น 
แล้วก็จะปล่อยตัวไป หากพบว่าผู้ถูกกักน้ันเป็นผู้กระท�าผิดกฎหมายก็จะ
ส่งตัวให้กับเจ้าพนักงานต�ารวจเพื่อด�าเนินคดีอาญาต่อไป

นอกจากน้ี แนวทางปฏิบัติฯ ยังได้ก�าหนดหลักการเก่ียวกับ 
การกักตัวว่า เมื่อมีการตรวจค้นหรือเชิญตัวบุคคลไปซักถามข่าวสาร “ให้
เจ้าหน้าท่ีจัดท�าบันทึกเชิญตัวเพื่อซักถามข่าวสาร” โดยบันทึกดังกล่าว 
ให้ท�าต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง ได้แก่ ก�านัน ผูใ้หญ่บ้าน ปลดัอ�าเภอ  
เจ้าหน้าท่ีต�ารวจ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทหาร และตัวแทนของผู้ถูกเชิญตัว แต่
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การตรวจค้นท่ีเป็นส่วนรวม (ปิดล้อมตรวจค้น) ไม่ต้องจัดท�าบันทึกน้ี 
ยกเว้นการตรวจค้นเพ่ือน�าตัวบุคคลใดไปสอบถามงานการข่าวในสถานท่ี
ท่ีทางราชการฝ่ายทหารก�าหนด การเชิญตัวหรือกักตัวบุคคลดังกล่าวน้ี 
ไม่ต้องขอหมายศาล ไม่จ�าเป็นต้องมีหลกัฐานเพือ่ใช้ด�าเนินคดี และกักตัว 
ได้ไม่เกิน 7 วัน โดยนับต้ังแต่น�าตัวมากักไว้ท่ีหน่วย (ของฝ่ายทหาร) 
ส่วนระยะเวลาการเดินทางมาที่หน่วยไม่นับรวมไว้ด้วย

1.1.2 พระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 (พรก.ฉุกเฉินฯ)

เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2548 นายกรัฐมนตรีได้ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา 
และจังหวัดนราธิวาส เป็นครั้งแรก โดยตามกฎหมายก�าหนดให้ประกาศ
ได้ไม่เกิน 3 เดือน และได้มีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์
ฉกุเฉนิท่ีมีความร้ายแรงในพืน้ท่ีดังกล่าวทุก 3 เดือน เรือ่ยมาจนถึงปัจจุบัน  
การใช้อ�านาจตาม พรก.ฉุกเฉินฯ นายกรัฐมนตรีสามารถออกข้อก�าหนด 
เช่น ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด 
ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ห้ามการเสนอข่าว การจ�าหน่าย หรือ
ท�าให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ ส่ิงพิมพ์ ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือ 
การใช้ยานพาหนะ ห้ามการใช้อาคาร หรือเข้าไปหรืออยู่ในสถานท่ีใดๆ 
ให้อพยพประชาชนออกจากพื้นท่ี ท้ังน้ี เพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ให้ยุติลงโดยเร็ว หรือเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้น 

กรณีท่ีมีสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรง พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
มีอ�านาจจับกุมและควบคุมตัวบุคคลท่ีสงสัยว่าจะเป็นผู้ร่วมกระท�าการ 
ให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเป็นผู้ใช้ ผู้โฆษณา ผู้สนับสนุนการกระท�า
เช่นว่านั้น หรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการกระท�าให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 
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เท่าท่ีมีเหตุจ�าเป็นเพื่อป้องกันมิให้บุคคลน้ันกระท�าการหรือร่วมมือกระท�า
การใดๆ อันจะท�าให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง หรือเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ในการระงับเหตุการณ์ร้ายแรง

นอกจากน้ี ยังมีอ�านาจออกค�าสัง่เรยีกให้บุคคลใดมารายงานตัวต่อ 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือมาให้ถ้อยค�าหรือส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด 
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกค�าสั่งยึดหรืออายัดอาวุธ สินค้า 
เครื่องอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ์ หรือวัตถุอ่ืนใด ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร
สงสัยว่า ได้ใช้หรอืจะใช้สิง่น้ัน เพือ่การกระท�าการหรอืสนับสนุนการกระท�า 
ให้เกิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกค�าสั่งตรวจค้น รื้อ ถอน หรือท�าลาย
ซึ่งอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งกีดขวาง ตามความจ�าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าท่ีเพื่อระงับเหตุการณ์ร้ายแรงให้ยุติโดยเร็วและหากปล่อยเน่ินช้าจะ
ท�าให้ไม่อาจระงับเหตุการณ์ได้ทันท่วงที ออกค�าสั่งตรวจสอบจดหมาย 
หนังสือ สิ่งพิมพ์ โทรเลข โทรศัพท์ หรือการสื่อสารด้วยวิธีการอ่ืนใด 
ตลอดจนการสั่งระงับหรือยับยั้งการติดต่อหรือการสื่อสารใด เพื่อป้องกัน
หรือระงับเหตุการณ์ร้ายแรง เป็นต้น

การควบคุมตัวตาม พรก.ฉุกเฉินฯ

เม่ือมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมี
ความร้ายแรง นายกรัฐมนตรีมีอ�านาจประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมี
อ�านาจจับกุมและควบคุมตัวบุคคลได้ ตามมาตรา 11(1) ด้วยเหตุว่า
บุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลต้องสงสัย

- ว่าจะเป็นผู้ร่วมกระท�าการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ
- ต้องสงสยัว่าจะเป็นผูใ้ช้การกระท�าให้เกิดสถานการณ์ฉกุเฉนิ  

หรือ
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- ต้องสงสัยว่าจะเป็นผู้โฆษณาการกระท�าให้เกิดสถานการณ์
ฉุกเฉิน หรือ

- ต้องสงสยัว่าจะเป็นผูส้นับสนุนการกระท�าให้เกิดสถานการณ์ 
ฉุกเฉิน หรือ

- ต้องสงสยัว่าปกปิดข้อมูลเก่ียวกับการกระท�าให้เกิดสถานการณ์ 
ฉุกเฉิน

ท้ังน้ี พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะใช้อ�านาจจับกุมและควบคมุตัวบุคคลได้ 
เท่าท่ีมีเหตุจ�าเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้กระท�าการหรือร่วมกระท�าการอันจะ
ท�าให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง หรือเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการระงับ
เหตุการณ์ร้ายแรงเท่านั้น

ในการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลท่ีต้องสงสัยตามประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอต่อศาล
ที่มีเขตอ�านาจหรือศาลอาญาเพื่อขออนุญาตด�าเนินการ โดยยื่นค�าร้องขอ
ออกหมายจับและควบคุมตัวตาม พรก.ฉุกเฉินฯ (หมาย ฉฉ.) เมื่อได้รับ
อนุญาตจากศาลแล้ว พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ�านาจจับกุมและควบคุมตัว
ได้ไม่เกิน 7 วัน และต้องควบคุมไว้ในสถานท่ีท่ีก�าหนดซึ่งไม่ใช่สถานี
ต�ารวจ ท่ีคุมขัง ทัณฑสถาน หรือเรือนจ�า โดยจะปฏิบัติต่อบุคคลน้ัน 
ในลักษณะเป็นผู้กระท�าความผิดมิได้ 

ในกรณีท่ีมีความจ�าเป็นต้องควบคุมตัวต่อเพื่อประโยชน์ในการ
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีร้องขอต่อศาลเพื่อขยาย
ระยะเวลาการควบคุมตัวต่อได้อีกคราวละ 7 วัน โดยยื่นค�าร้องขอขยาย
ระยะเวลาควบคุมตัวและต้องได้รับอนุญาตจากศาล แต่รวมระยะเวลา
ควบคุมตัวทั้งหมดต้องไม่เกิน 30 วัน 
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พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องจัดท�ารายงานเก่ียวกับการจับกุมและควบคมุตัว 
บุคคลเสนอต่อศาลท่ีมีค�าสั่งอนุญาต และจัดส�าเนารายงานน้ันไว้ ณ 
ท่ีท�าการของพนักงานเจ้าหน้าท่ี เพื่อให้ญาติของบุคคลน้ันสามารถขอดู
รายงานดังกล่าวได้ตลอดระยะเวลาที่ควบคุมตัวบุคคลนั้นไว้ การควบคุม
ตัวผู้ต้องสงสัยตาม พรก.ฉุกเฉินฯ ผู้ถูกควบคุมตัวมีฐานะเป็นผู้ต้องสงสัย 
ยังไม่เป็นผู้ต้องหาหรือผู้กระท�าผิดแต่อย่างใด

แนวทางปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการควบคุมตัวตาม พรก.
ฉุกเฉินฯ

ตามท่ีได้มีประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้อ�านวยการ
รกัษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรจึงได้ออกระเบียบเรยีกว่า “ระเบียบ  
กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ว่าด้วย วิธีปฏิบัติของ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา 11 แห่งพระราชก�าหนดการบรหิารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548” (“ระเบียบ กอ.รมน. ภาค 4ฯ”)  
ซึ่งก�าหนดรายละเอียดเก่ียวการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลผู้ต้องสงสัย
ตาม พรก.ฉุกเฉินฯ โดยก�าหนดถึง

วัตถุประสงค์ในการควบคุมตัวบุคคลผู ้ต้องสงสัย ก�าหนดว่า  
การจับกุมและควบคมุตัวเป็นการด�าเนินการเพือ่ช้ีแจงท�าความเข้าใจ และ 
อบรมให้เกิดทัศนคติท่ีถูกต้องเพื่อเลิกกระท�า หรือสนับสนุนการกระท�าท่ี
เก่ียวข้องกับการก่อให้เกิดเหตุร้ายแรงในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึง 
การขยายผลท่ีได้จากการท�าความเข้าใจจนสามารถทราบโครงสร้าง 
เครือข่ายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ในกรณีท่ีเห็นว่าจ�าเป็นต้องด�าเนินคดี
อาญากับผู้กระท�าการท่ีก่อให้เกิดเหตุร้ายแรงมิให้ใช้มาตรการจับกุมและ
ควบคุมตัว แต่ให้ด�าเนินคดีอาญาแก่ผู้นั้นทันที
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การด�าเนินการในการจับกุมและควบคุมตัว จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้น
ในลักษณะเป็นผู้กระท�าความผิดมิได้ เม่ือจับกุมตัวได้แล้วให้รีบน�าตัวส่ง
สถานควบคุมท่ีระบุไว้ตามหมายจับทันที และการควบคุมจะต้องไม่ใส่
กุญแจมือ ล่ามโซ่ตรวน ขังในกรงขัง น�าเคลือ่นย้ายในพาหนะท่ีจัดท�าเป็น 
กรงขัง หรอืกระท�าการอ่ืนใดท่ีรนุแรงต่อผูถู้กจับ ต้องจัดท่ีพกัให้เหมาะสม  
มีอาหารสะอาด ถูกหลักศาสนา และมีปริมาณเพียงพอ

การเยี่ยมญาติ ก�าหนดการเยี่ยมของปู่ ย่า ตา ยาย บิดามารดา 
สามีภริยา บิดามารดาของสามี หรือภริยา บุตร ธิดา และพี่น้องร่วมบิดา
มารดาของผูต้้องสงสยัท่ีถูกควบคมุตัวตาม ให้เย่ียมได้ทุกวันต้ังแต่วันแรก 
ของการควบคุมตัว ก�าหนดเวลาเย่ียมระหว่าง 09.00-10.00 น. และ
เวลา 14.30-15.00 ไม่เกิน 30 นาที ต่อวัน ส�าหรับการเยี่ยมของญาติ
อื่นๆ นอกจากที่ระบุในวรรคหนึ่ง ให้เยี่ยมได้ทุกวันหลังจากการควบคุม
สามวันแรกผ่านไปแล้ว กรณีบุคคลอื่นที่จะขอเยี่ยมต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้อ�านวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 4 การเย่ียมจะต้องอยู่ใน 
การก�ากับดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งร่วมนั่งฟังการสนทนาได้ด้วย

สถานที่ควบคุมตัว กอ.รมน. ภาค 4 ได้ออกค�าสั่งที่ 68/53 และ
ค�าสัง่แก้ไข ท่ี 95/54 ก�าหนดสถานท่ีควบคมุตัว บุคคลตาม พรก.ฉกุเฉนิฯ  
ไว้ 6 แห่ง ได้แก่

1.) หน่วยซกัถาม หน่วยข่าวกรองทางทหารส่วนหน้า จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ค่ายอิงคยุทธบรหิาร ต�าบลบ่อทอง อ�าเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานี 

2.) ศูนย์พิทักษ์สันติ ต�าบลสะเตง อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา
3.) หน่วยสันติสุขท่ี 1 บ้านควนดิน หมู่ท่ี 4 ต�าบลบ่อทอง 

อ�าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
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4.) หน่วยสันติสุขท่ี 2 ค่ายรัตนพล อ�าเภอคลองหอยโข่ง 
จังหวัดสงขลา

5.) กองพันทหารปืนใหญ่ท่ี 5 ค่ายพระปกกล้า อ�าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา

6.) กองพนัทหารราบท่ี 6 กรมทหารราบท่ี 151 ค่ายกรมหลวง 
นราธวิาสราชนครนิทร์ อ�าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธวิาส

แต่ในทางปฏิบัติปัจจุบันมีสถานท่ีควบคุมตัวบุคคลเพื่อซักถาม
ตาม พรก.ฉุกเฉินฯ หลักๆ เพียง 2 แห่ง คือ ที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร  
ซึง่เป็นการควบคมุของฝ่ายทหาร และท่ีศูนย์พทัิกษ์สนัติ ซึง่เป็นการควบคมุ 
ของฝ่ายต�ารวจ 

1.1.3 พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2551 (พรบ.ความมั่นคงฯ)

การประกาศใช้ พรบ.ความมั่นคงฯ จะเป็นกรณีปรากฏเหตุการณ์
อันกระทบต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักรแต่ยังไม่มีความจ�าเป็นต้อง 
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตาม พรก.ฉุกเฉินฯ โดยเม่ือวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2552 นายกรฐัมนตรใีนฐานะผูอ้�านวยการรกัษาความม่ันคง 
ภายในราชอาณาจักร ได้ประกาศให้พื้นท่ีอ�าเภอจะนะ อ�าเภอเทพา 
อ�าเภอนาทวี และอ�าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เป็นพื้นท่ีท่ีปรากฏ
เหตุการณ์อันกระทบต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ตาม พรบ.
ความม่ันคงฯ และมีการประกาศฯ ต่อเน่ืองจนปัจจุบัน ต่อมาเม่ือวันท่ี 
12 มกราคม 2555 ได้ประกาศ ให้พื้นที่อ�าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 
เป็นพืน้ท่ีท่ีปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  
ตาม พรบ.ความม่ันคงฯ โดยยกเลิก พรก.ฉุกเฉินฯ ในอ�าเภอแม่ลาน 
จังหวัดปัตตานี และใช้ พรบ.ความมั่นคงฯ แทน
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การควบคุมตัวตาม พรบ.ความมั่นคงฯ 

การควบคุมตัวปรากฏตามมาตรา 21 กล่าวคือ ในระหว่างที่มีการ
ประกาศพื้นท่ีปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความม่ันคงภายใน 
ราชอาณาจักร ตาม พรบ.ความมั่นคงฯ หากปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้ต้องหา
ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือมีหมายจับตาม ป.วิฯ อาญา ว่าได้
กระท�าความผิดอันมีผลกระทบต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักร แต่
กลับใจเข้ามอบตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือเป็นกรณีท่ีพนักงานสอบสวน
ได้ด�าเนินการสอบสวนแล้วปรากฏว่าผู้น้ันได้กระท�าไปเพราะหลงผิดหรือ
รู ้เท่าไม่ถึงการณ์และการเปิดโอกาสให้ผู ้น้ันกลับตัวจะเป็นประโยชน์ 
ต่อการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พนักงานอัยการอาจย่ืน
ค�าร้องต่อศาล หากเห็นสมควรศาลอาจสั่งให้ส่งผู้ต้องหาเข้ารับการอบรม 
ณ สถานที่ที่ก�าหนดเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน และปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น
ท่ีศาลก�าหนดด้วยก็ได้ เม่ือผู้ต้องหาได้เข้ารับการอบรมและปฏิบัติตาม
เงื่อนไขท่ีศาลก�าหนดดังกล่าวแล้วสิทธิน�าคดีอาญามาฟ้องผู้ต้องหาน้ัน
เป็นอันระงับไป

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษด้าน
ความม่ันคง หรือการควบคุมโดยอ�านาจรัฐแบบอ่ืนๆ หลักประกัน 
สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ยังคงอยู่ทั้งหมด ซึ่งหลักประกันมีอยู่ 2 ประการ คือ

1. ต้องมีเหตุแห่งการควบคุม คือ จะต้องมีข้อเท็จจริงส่วนเหตุ
ตามท่ีกฎหมายน้ันบัญญัติไว้ และข้อเท็จจริงน้ีจะต้องมีพยานหลักฐาน
เพียงพอที่จะยืนยันข้อเท็จจริงด้วย
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2. การควบคุมจะต้องมีก�าหนดเวลา กฎหมายพิเศษท้ังหลาย
เป็นเพียงขยายก�าหนดเวลาตามวิธีพิจารณาความอาญาเท่าน้ัน แต่จะ
แก้ไขให้เป็นการควบคุมโดยไม่มีก�าหนดระยะเวลาไม่ได้

1.2 การคำวบคำมุตวัตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาคำวามอาญา

การควบคุมตัวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
จะแบ่งการควบคุมตัวได้ 3 ประเภท คือ ระหว่างการสอบสวน ระหว่าง
การพิจารณาคดี ภายหลังจากศาลมีค�าพิพากษา 

1. เจ้าพนักงานซึ่งท�าการจับต้องแจ้งแก่ผู้ท่ีจะถูกจับว่า เขาต้อง
ถูกจับ เพื่อที่จะให้บุคคลผู้ถูกจับรู้ตัวว่าเขาจะต้องถูกจับ

2. เจ้าพนักงานผู้จับต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ หรือ
หากมีหมายจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับ เพื่อให้บุคคลผู้ถูกจับทราบข้อกล่าว
หาท่ีมีการกล่าวหาแก่ตนในรายละเอียดข้อเท็จจริงท่ีเขาจะต้องถูกจับน้ัน 
หรือหากมีหมายจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับทราบ ซึ่งเขาจะได้ทราบข้อกล่าว
หาและรายละเอียดข้อเท็จจริงที่เขาจะต้องถูกจับตาม หมายจับนั้น โดย
บุคคลผู้ถูกจับจะได้ต่อสู้และแก้ข้อกล่าวหาได้อย่างถูกต้อง ถ้าหากเขา 
ไม่ได้เป็นผู้กระท�าความผิด

3. เจ้าพนักงานผู้จับต้องแจ้งว่า ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือ
ให้การก็ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลผู้ถูกจับมีโอกาสท่ีจะเตรียมตัวในการ 
ท่ีจะแก้ข้อกล่าวหา โดยท่ีจะไม่มีผูใ้ดบังคบัให้เขาให้การในขณะน้ัน ถ้าเขา 
ยังไม่มีความพร้อมที่จะให้การ

4. เจ้าพนักงานผู้จับต้องแจ้ง ว่าถ้อยค�าท่ีผู ้ถูกจับให้การน้ัน 
อาจใช้เป็นพยานหลักฐานยืนยันเขาในการพิจารณาคดีได้ 
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5. เจ้าพนักงานผูจั้บต้อง แจ้งว่าผูถู้กจับมีสิทธท่ีิจะพบและปรกึษา 
ทนายความ หรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความได้ เพื่อให้บุคคลผู้ถูกจับสามารถ
ท่ีจะมีท่ีปรึกษาและมีทนายความท่ีมีความรู้เช่ียวชาญทางด้านกฎหมาย 
เข้ามาคุ้มครองช่วยเหลือแก่เขาในการแก้ข้อกล่าวหาได้เป็นอย่างดี

6. เจ้าพนักงานผูจั้บต้อง แจ้งให้ผูถู้กจับทราบว่า มีสทิธแิจ้งให้ญาติ 
หรือผู้ซึ่งเขาไว้วางใจทราบถึงการจับกุมได้ 

7. เจ้าพนักงานผูจั้บต้องน�าตัวผูถู้กจับไปยังท่ีท�าการของพนักงาน
สอบสวนโดย เพื่อให้บุคคลผู้ถูกจับได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ได้มากขึ้น โดยที่จะไม่ถูกจับและถูกควบคุมจากพนักงานผู้จับไว้นานเกิน
สมควร และเพื่อให้เจ้าพนักงานผู้รับตัวผู้ถูกจับจะได้ท�าการตรวจสอบ
ด้วยว่าการจับของเจ้าพนักงานผู้จับซึ่งจับบุคคลผู้ถูกจับมาน้ัน ชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่เพียงใดด้วย

8. เจ้าพนักงานผูจั้บต้องมอบส�าเนาบันทึกการจับแก่ผูถู้กจับน้ันด้วย  
เพื่อให้บุคคลผู้ถูกจับตรวจสอบการจับของเจ้าพนักงานว่าถูกต้องหรือไม่
เพียงใด

10. บุคคลมีสิทธิย่ืนขอประปล่อยตัวช่ัวคราวหรือขอประกันตัว
ตลอดระยะเวลาท่ีมีการควบคุมตัวระหว่างการสอบสวนและระหว่าง 
การพิจารณาคดีก่อนคดีถึงที่สุด

11. ในกรณีที่ผู้ถูกจับไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว และมีเหตุจ�าเป็น
เพื่อการสอบสวนหรือการฟ้องคดี ให้น�าตัวผู้ถูกจับไปศาลภายใน 48 
ช่ัวโมงนับแต่ผู้ถูกจับถูกน�าตัวไปถึงสถานีต�ารวจ เพื่อขอฝากขังท่ีเรือนจ�า 
ในระหว่างการสอบสวน
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12. การขอฝากขังต่อศาลจะขอได้ครัง้ละไม่เกิน 12 วัน ในความผดิ 
ท่ีมีโทษจ�าคุกต้ังแต่ 10 ปีข้ึนไป ศาลมีอ�านาจส่ังให้ขังได้สูงสุดรวมกัน 
ไม่เกิน 84 วัน

1.3 การรบัรองสทิธเิกีย่วกบัชีวิตและร่างกายตามรฐัธรรมนำญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย

รัฐธรรมนูญ เป็นกฎเกณฑ์ว่าด้วยระเบียบแห่งอ�านาจสูงสุดแห่งรัฐ 
และความสัมพันธ์ระหว่างอ�านาจรัฐน้ันๆ ก�าหนดระเบียบแห่งอ�านาจ
สูงสุด ความสัมพันธ์ระหว่างอ�านาจนิติบัญญัติ อ�านาจบริหารและอ�านาจ
ตุลาการ การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐตาม
รฐัธรรมนูญ จะต้องยึดหลกันิติธรรม น่ันคอืจะต้องกระท�าภายในขอบอ�านาจ 
ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างย่ิงเจ้าพนักงานผู้มีบทบาท
หน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมาย เช่น 
ทหาร ต�ารวจ และฝ่ายปกครอง ดังนั้น การปฏิบัติการของฝ่ายปกครอง
ต้องมีกฎหมายให้อ�านาจและต้องกระท�าภายในขอบเขตท่ีกฎหมายให้
อ�านาจเท่านั้น 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กับการใช้อ�านาจรัฐในการ
ควบคุมตัวบุคคล

รัฐธรรมนูญคุ้มครองศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและ
ความเสมอภาคของบุคคลไว้อย่างชัดแจ้ง โดยก�าหนดคุ้มครองสิทธิท่ี
เกี่ยวกับการควบคุมตัวบุคคล ดังนี้
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มาตรา 32 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือ 
ไร้มนุษยธรรม จะกระท�ามิได้แต่การลงโทษตามค�าพิพากษาของศาลหรือ
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือ 
ไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้

การจับและการคุมขังบุคคล จะกระท�ามิได้ เว้นแต่มีค�าสั่งหรือ
หมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

การค้นตัวบุคคลหรือการกระท�าใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ตามวรรคหนึ่ง จะกระท�ามิได้เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ

ในกรณีทีม่กีารกระท�าซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึง่  
ผู้เสียหาย พนักงานอัยการหรือบุคคลอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหาย 
มีสทิธร้ิองต่อศาลเพือ่ให้ส่ังระงบัหรอืเพกิถอนการกระท�าเช่นว่าน้ัน รวมท้ัง 
จะก�าหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนด้วย
ก็ได้

มาตรา 39 บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระท�าการอัน
กฎหมายท่ีใช้อยู่ในเวลาท่ีกระท�าน้ันบัญญัติเป็นความผิดและก�าหนดโทษ
ไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายที่
ใช้อยู่ในเวลาที่กระท�าความผิดมิได้

ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�าเลยไม่มี
ความผิด

ก่อนมีค�าพิพากษาอันถึงท่ีสุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท�าความผิด 
จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท�าความผิดมิได้
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มาตรา 40 บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว 
และทั่วถึง

(2) สทิธพิืน้ฐานในกระบวนพจิารณา ซึง่อย่างน้อยต้องมีหลกัประกัน 
ข้ันพื้นฐานเรื่อง การได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย การได้รับทราบข้อ
เท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ การเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง 
และพยานหลกัฐานของตน การคดัค้านผูพ้พิากษาหรอืตุลาการ การได้รบั 
การพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการท่ีน่ังพิจารณาคดีครบองค์คณะ 
และการได้รับทราบเหตุผลประกอบค�าวินิจฉัย ค�าพิพากษา หรือค�าสั่ง

(3) บุคคลย่อมมีสิทธิท่ีจะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม

(4) ผูเ้สยีหาย ผูต้้องหา โจทก์ จ�าเลย คูก่รณ ีผูมี้ส่วนได้เสยี หรอื 
พยานในคดีมีสิทธิได้รับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมในการด�าเนินการตาม
กระบวนการยุติธรรม รวมท้ังสิทธิในการได้รับการสอบสวนอย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว เป็นธรรม และการไม่ให้ถ้อยค�าเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง

(5) ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จ�าเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิ 
ได้รับความคุ้มครอง และความช่วยเหลือท่ีจ�าเป็นและเหมาะสมจากรัฐ 
ส่วนค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายท่ีจ�าเป็น ให้เป็นไปตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ

(6) เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองในการด�าเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่าง
เหมาะสม และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมในคดีท่ีเก่ียวกับ
ความรุนแรงทางเพศ
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(7) ในคดีอาญา ผูต้้องหาหรอืจ�าเลยมีสทิธไิด้รบัการสอบสวนหรอื 
การพิจารณาคดีท่ีถูกต้องรวดเร็ว และเป็นธรรม โอกาสในการต่อสู้คดี
อย่างเพียงพอ การตรวจสอบหรือได้รับทราบพยานหลักฐานตามสมควร 
การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการได้รับการ
ปล่อยตัวชั่วคราว

(8) ในคดีแพ่ง บุคคลมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย
อย่างเหมาะสมจากรัฐ

1.4 มาตรฐานำด้านำสิทธิมนุำษยชนำระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ
การคำวบคำุมตัว

หลักการพื้นฐานส�าหรับการปฏิบัติต่อผู้ถูกคุมขัง ได้รับการรับรอง
จากสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติตามมติท่ีประชุมเลขท่ี 45/111 
วันที่ 14 ธันวาคม 1990

1. ผู ้ ถูกคุมขังทุกคนต้องได้รับการปฏฺบัติด้วยความเคารพ 
ต่อศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์

2. จะต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติเน่ืองจากเหตถผลด้านเช้ือชาติ  
สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมืองหรือความเห็นด้านอื่นๆ 
ประเทศหรือสังคมที่เป็นบ้านเกิด ทรัพย์สิน สภานภาพการเกิดหรืออื่นๆ 

3. แต่เราควรให้ความเคารพต่อความเช่ือทางศาสนาและวัฒนธรรม 
ของกลุ่มสังคมท่ีผู้ถูกคุมขังเป็นสมาชิก ในกรณีท่ีมีการท�างานเก่ียวข้อง
กับสภาพในท้องถิ่น

4. การท�าหน้าท่ีของเรือนจ�าในการควบคุมตัวผู้ถูกคุมขังและ 
การคุ้มครองสังคมให้ปลอดจากอาชญากรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์



คู่มืออาสาสมัครตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวในจังหวัดชายแดนภาคใต้

17

ทางสังคมของรัฐและความรับผิดชอบพื้นฐาน ในการส่งเสริมสวัสดิภาพ
และพัฒนาการของสมาชิกทุกคนในสังคม

5. นอกจากการจ�ากัดเสรีภาพตามท่ีจ�าเป็นด้วยเงื่อนไขของ 
การจับกุมคุมขังท่ีพิสูจน์ได้แล้ว ผู้ถูกคุมขังทุกคนจะต้องจะต้องได้รับ 
การคุม้ครองสทิธมินุษยชนและเสรภีาพข้ันพืน้ฐานตามท่ีปรากฏในปฏญิญา 
สากลว่าด้วยสทิธิมนุษยชน และในกรณท่ีีรฐับาลเป็นภาคอีนุสญัญาระหว่าง 
ประเทศอื่นๆ ขององค์การสหประชาชาติ

6. ผู้ถูกคุมขังทุกคนจะต้องมีสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
วัฒนธรรมและการศึกษา ท่ีมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาความเป็นมนุษย์
อย่างดีที่สุด

7. ควรมีการปฏิบัติการและส่งเสริมให้ยกเลิกการใช้การขังเด่ียว
เพื่อลงโทษ หรือให้มีการจ�ากัดการใช้บทลงโทษเช่นนั้น

8. ควรสร้างเงื่อนไขเพื่อช่วยให้ผู้ถูกคุมขังสามารถท�างานโดยได้
รบัค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม ท้ังน้ี เพือ่ช่วยให้ผูถู้กคมุขังสามารถปรบัตัว
เข้ากับตลาดแรงงานในประเทศในโอกาสต่อไป และเปิดโอกาสให้พวก
เขาสามารถหารายได้เพื่อเลี้ยงตนเองรวมทั้งครอบครัวของตนเองได้

9. ผู้ถูกคุมขังพึงได้รับบริการด้านสุขภาพท่ีมีอยู่ในประเทศ โดย
ไม่มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลเนื่องจากสถานภาพทางกฎหมาย

10. ควรสร้างเงื่อนไขเพื่อช่วยให้อดีตผู้ถูกคุมขังสามารถปรับตัว
เข้าสู่สังคมได้อย่างดีท่ีสดุ ท้ังน้ีด้วยความช่วยเหลอืและการมีส่วนร่วมของ 
ชุมชนและหน่วยงานด้านสังคม และให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของตัวผู้ถูก
คุมขังเอง

11. หลักการข้างต้นต้องได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม
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กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) 
ประเทศไทยเป็นภาคีเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2539 และมีผลบังคับเมื่อวันที่ 
30 มกราคม 2550 ให้ปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ข้อ 7 บุคคลใดจะถูกกระท�าทารุณกรรมหรือได้รับผลปฏิบัติ 
หรือการลงโทษท่ีโหดร้ายผิดมนุษยธรรมหรือต�่าช้ามิได้ กล่าวโดยเฉพาะ
บุคคลใดจะถูกทดลองทางแพทย์ หรือทางวิทยาศาสตร์โดยปราศจาก 
ความยินยอมพร้อมใจอย่างอิสระหาได้ไม่ 

ข้อ 9 

1. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความมั่นคงของตน บุคคล
ใดจะถูกจับกุมหรือคุมขังโดยพลการมิได้ บุคคลใดจะถูกลิดรอนเสรีภาพ
ของตนมิได้ ยกเว้นโดยเหตุและอาศัยกระบวนการตามท่ีบัญญัติไว้ใน
กฎหมาย

2. บุคคลท่ีถูกจับกุมย่อมได้รับการแจ้งถึงสาเหตุในการจับกุม 
และการแจ้งข้อหาอันเป็นปฏิปักษ์ต่อตนโดยพลันในเวลาที่มีการจับกุม

3. บุคคลใดท่ีถูกจับกุมหรือควบคุมตัวในข้อหาทางอาญา ย่อม
ต้องถูกน�าตัวไปศาลหรือเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ�านาจตามกฎหมายโดยพลัน เพื่อ
ท่ีจะใช้อ�านาจทางตุลาการ และได้รับการพิจารณาคดีภายในเวลาอัน
สมควร หรือมีการปล่อยตัว มิให้ถือเป็นหลักทั่วไปว่าจะต้องคุมขังบุคคล
ผู้อยู่ระหว่างพิจารณาคดี แต่จะปล่อยช่ัวคราวโดยมีหลักประกัน ว่าจะ
กลบัมาปรากฎตัวในการพจิารณาคดีหรอืในกรณจี�าเป็นตามโอกาส จะกลบั 
มารบัการบังคบัคดีให้เป็นไปตามค�าพพิากษาในระหว่างกระบวนพจิารณา 
ขั้นใดก็ได้
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4. บุคคลใดท่ีถูกลิดรอนเสรีภาพโดยการจับกุมหรือควบคุมตัว 
ย่อมมีสิทธิร้องเรียนต่อศาล เพื่อให้ศาลพิจารณาโดยมิชักช้าได้ถึงความ
ชอบด้วยกฎหมายของการควบคุมตัวผู้น้ัน และหากมีการควบคุมตัว  
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็อาจมีค�าสั่งให้ปล่อยตัวได้

5. บุคคลใดท่ีตกเป็นผู้จับหรือควบคุมตัวโดยไม่ชอบกฎหมาย 
ย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

ข้อ 14 

1. บุคคลทุกคนย่อมเสมอภาคในการพจิารณาของศาลและตุลาการ  
ในการพิจารณาคดีอาญาอันบุคคลต้องหาว่ากระท�าหรือการพิจารณาข้อ
พิพาททางสิทธิและหน้าท่ีของตน ทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับการพิจารณา 
อย่างเป็นธรรมและเปิดเผยในศาลที่มีอ�านาจมีอิสระและเป็นกลาง ซึ่งจัด
ต้ังข้ึนตามกฎหมาย หนังสือพิมพ์หรือสาธารณชนอาจถูกห้าม รับฟัง 
การพิจารณาคดีทั้งหมด หรือบางส่วนได้ก็ด้วยเหตุผลทางศีลธรรม ความ
สงบเรียบร้อยหรือความม่ันคงของชาติในสังคมประชาธิปไตย หรือด้วย
เหตุผลด้านความเป็นอยู่ ส่วนตัวของคู่กรณี หรือในกรณีศาลเห็นเป็น
ความจ�าเป็นอย่างย่ิงว่าเป็นพฤติกรรมการณ์พเิศษ ซึง่การเป็นข่าวอาจท�าให้ 
กระทบต่อความยุติธรรม แต่ค�าพพิากษาในคดีอาญา หรอืข้อพพิาททางแพ่ง 
ย่อมเป็นท่ีเปิดเผย เว้นแต่จ�าเป็นเพื่อผลประโยชน์ของเด็กและเยาวชน 
หรือเป็นกระบวนการพิจารณาคดีเก่ียวด้วย ข้อพิพาทเรื่องทรัพย์สินของ 
คู่สมรส หรือการเป็นผู้ปกครองเด็ก

2. บุคคลทุกคนผู้ถูกหาว่ากระท�าผิดสัญญา ย่อมมีสิทธิได้รับ 
การสันนิษฐานเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ากระท�าผิดตามกฎหมาย
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3. ในการพิจารณาคดีอาญาซึ่งบุคคลถูกหาว่ากระท�าผิด บุคคล
ทุกคนย่อมมีสิทธิท่ีจะได้รับหลักประกันข้ันต�่าอย่างเสมอภาคเต็มท่ีดัง 
ต่อไปนี้

(ก) สทิธท่ีิจะได้รบัแจ้งสภาพและข้อหาแห่งความผดิท่ีถูกกล่าวหา 
โดยพลันและละเอียดในภาษาซึ่งบุคคลนั้นเข้าใจได้

(ข) สิทธิ ท่ีจะมีเวลาและได ้รับความสะดวกเพียงพอแก  ่
การเตรียมการเพื่อสู้คดีและติดต่อกับทนายความได้ตาม
ความประสงค์ของตน

(ค) สิทธิท่ีได้รับการพิจารณาโดยปราศจากการชักช้าอย่าง 
ไม่เป็นธรรม

(ง) สิทธิท่ีจะได้รับการพิจารณาต่อหน้าและสิทธิท่ีจะต่อสู้คดี
ด้วยตนเองหรือผ่านทางผู ้ช่วยเหลือทางกฎหมายตาม 
ท่ีเลือกหาเอง สิทธิท่ีจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงสิทธิ  
ในการมีผู้ช่วยเหลือทางกฎหมาย ถ้าไม่มีผู้ช่วยเหลือทาง
กฎหมายและสิทธิท่ีจะมีการช่วยเหลือทางกฏหมายซึ่งมี
การแต่งต้ังให้โดยไม่คดิมูลค่า ถ้าบุคคลน้ันไม่อาจรบัภาระ  
จัดการได้เอง หากจ�าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม

(จ) สิทธิที่จะถามพยานซึ่งเป็นปรปักษ์ต่อตน และขอให้หมาย
เรยีกพยานฝ่ายตนมาซกัถามภายใต้เงือ่นไขเดียวกับพยาน 
ฝ่ายตรงข้ามของตน

(ฉ) สิทธิท่ีจะขอความช่วยเหลือให้มีล่ามโดยไม่คิดมูลค่า  
หากไม่อาจเข้าใจหรือพูดภาษาที่ใช้ในศาลได้

(ช) สิทธิท่ีจะไม่ถูกบังคับให้ให้การปรักปร�าตนเองหรือรับ
สารภาพผิด
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4. ในกรณีผู้ท่ีกระท�าผิดเป็นเด็กหรือเยาวชน วิธีพิจารณาความ
เป็นไปให้ค�านึงถึงอายุและด้วยความประสงค์จะส่งเสริมการแก้ไขความ
ประพฤติของบุคคลนั้น

5. บุคคลทุกคนท่ีถูกลงโทษในความผิดอาญา ย่อมมีสิทธิท่ีจะ
อุทธรณ์การลงโทษ และค�าพิพากษาต่อศาลสูงให้พิจารณาทบทวนอีกครั้ง
ตามกฎหมาย

6. เม่ือบุคคลใดถูกลงโทษตามค�าพิพากษาถึงท่ีสุดในคดีอาญา
และภายหลังจากน้ันค�าพิพากษาได้ถูกกลับหรือได้รับอภัยโทษ โดยเหตุ
ได้ปรากฎข้อเท็จจริงที่เพิ่งค้นพบใหม่ ว่ามีการปฏิบัติขัดต่อความยุติธรรม 
บุคคลผูไ้ด้รบัโทษอันเป็นผลมาจากการลงโทษดงักล่าวย่อมได้รบัการชดใช้ 
ตามกฎหมาย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการไม่เปิดเผยข้อเท็จจริง ในขณะนั้น
เป็นผลมาจากบุคคลนั้นทั้งหมดหรือบางส่วน

7. บุคคลย่อมไม่อาจถูกพิจารณา หรือลงโทษซ�้าในการกระท�า
ผิดกรรมเดียวกัน ซึ่งได้มีค�าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ลงโทษหรือปล่อยตัวแล้ว
ตามกฎหมาย และวิธีพิจารณา ความอาญาของแต่ละประเทศ 

อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษท่ี
โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรอืย�า่ยีศักด์ิศร ี(Convention against Torture  
and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Pun-
ishment-CAT) ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2550 
และมีผลบังคับ เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2550 ให้ประเทศไทยต้อง
ปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าว 

ในเน้ือหาของอนุสัญญาฉบับน้ีมีข้ึนเพื่อวัตถุประสงค์ในการระงับ
และยับย้ังการทรมานและการปฏบัิติหรอืการลงโทษท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม  
หรือย�่ายีศักดิ์ศรี
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ข้อ 1. ค�าว่า “การทรมาน” หมายถึง การกระท�าใดก็ตามโดยเจตนา 
ท่ีท�าให้เกิดความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานอย่างสาหัส ไม่ว่าทางร่างกาย
หรือทางจิตใจต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง เพื่อความมุ่งประสงค์ท่ีจะท�าให้ได้
มาซึ่งข้อสนเทศหรือค�าสารภาพจากบุคคลน้ันหรือจากบุคคลท่ีสาม การ
ลงโทษบุคคลนั้น ส�าหรับการกระท�า ซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สามกระท�า
หรือถูกสงสัยว่าได้กระท�า หรือเป็นการข่มขู่ให้กลัวหรือเป็นการบังคับ
ขู่เข็ญบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม หรือเพราะเหตุผลใดใด บนพื้นฐานของ
การเลือกประติบัติ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด เม่ือความเจ็บปวดหรือ
ความทุกข์ทรมานนั้นกระท�าโดย หรือด้วยการยุยง หรือโดยความยินยอม 
หรือรู ้เห็นเป็นใจของเจ้าพนักงานของรัฐ หรือของบุคคลอ่ืนซึ่งปฎิบัติ
หน้าท่ีในต�าแหน่งทางการ ท้ังน้ี ไม่รวมถึงความเจ็บปวดหรือความทุกข์
ทรมานท่ีเกิดจาก หรืออันเป็นผลปกติจาก หรืออันสืบเน่ืองมาจากการ
ลงโทษทั้งปวงที่ชอบด้วยกฎหมาย

ข้อ 2. 

1. ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐด�าเนินมาตรการต่างๆ ทางนิติบัญญัติทาง
บริหาร ทางตุลาการหรือมาตรการอื่นๆ ที่มีประสิทธิผลเพื่อป้องกันมิให้
เกิดการกระท�าการทรมานในอาณาเขตใดซึง่อยู่ภายใต้เขตอ�านาจรฐัของตน

2. ไม่มีพฤติการณ์พเิศษใด ไม่ว่าจะเป็นสงคราม หรอืสภาพคกุคาม 
ท่ีจะเกิดสงคราม การขาดเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ หรือ
สภาวะฉุกเฉินสาธารณะอ่ืนใดท่ียกข้ึนมาเป็นข้ออ้างท่ีมีเหตุผลส�าหรับ 
การทรมานได้ 

3. ค�าสั่งจากผู้บังคับบัญชาหรือจากทางการ ไม่สามารถยกข้ึน
มาเป็นข้ออ้างที่มีเหตุผลส�าหรับการทรมานได้ 
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ข้อ 4. 

1. ให้รัฐภาคีแต่ละรับประกันว่า การกระท�าทรมานท้ังปวงเป็น
ความผิดตามกฎหมายอาญาของตน ให้ใช้หลักการเดียวกันน้ีส�าหรับ 
การพยายามกระท�าการทรมาน และส�าหรับการกระท�าดดยบุคคลใดท่ี
เป็นการสมรู้ร่วมคิด หรือการมีส่วนร่วมในการทรมานด้วย

2. ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐท�าให้ความผิดเหล่าน้ีเป็นความผิดท่ีมีโทษ 
ซึ่งมีระวางโทษที่เหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระท�าเหล่านี้ 

ข้อ 16 ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐรับท่ีจะป้องกันมิให้มีการกรท�าอ่ืนท่ี 
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือการประติบัติ หรือการลงโทษที่ย�่ายีศักดิ์ศรี 
เมื่อการกระท�าเช่นว่าได้กระท�าโดย หรือด้วยการยุยง หรือความยินยอม 
หรือความรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือบุคคลอ่ืนซึ่งปฎิบัติหน้าท่ี
ในต�าแหน่งทางการ 
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บทที่ 2

การตรวจเยี่ยมสถานำที่คำวบคำุมตัว

การตรวจเย่ียมสถานควบคุมตัวเป็นงานท่ีละเอียดอ่อน ท้ังในแง่
จริยธรรมและประสิทธิภาพ ผู้เข้าเยี่ยมจะต้องตระหนักถึงและเคารพหลัก
การพื้นฐานบางประการ ผู้ถูกกักขังมีสภาพเสี่ยงภัยอยู่แล้ว ผู้เข้าไปเยี่ยม
จะต้องตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถูกควบคุมตัวเป็นสิ่งส�าคัญ โดย
ต้องไม่ปฏิบัติการหรือกระท�าการใดๆ อันอาจท�าให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ตกอยู่ในอันตราย โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีการกล่าวหาว่ามีการทรมาน 
ผู้เข้าเย่ียมต้องปฏิบัติตามหลักการรักษาความลับ ความปลอดภัยและ
ความละเอียดอ่อน การเข้าเย่ียมท่ีปราศจากการวางแผนหรอืขาดการเตรยีม
พร้อมท่ีดีพอ อาจก่อให้เกิดโทษมากกว่าคุณ การตรวจเย่ียมไม่ใช่
มีวัตถุประสงค์เพื่อการจับผิด แต่วัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงของกการตรวจ
เย่ียมสถานท่ีควบคุมตัวคือเพื่อสร้างกลไกคุ ้มครองบุคคลผู ้ถูกท�าให้
สูญเสียอิสรภาพ

การคำวบคำุมตัวโดยทหารและต�รวจ ตามกฎหมายพิเศษ
ด้านำคำวามมั่นำคำง

การเข้าเย่ียมสถานท่ีควบคุมตัวของทหารและต�ารวจ มักมี
การจ�ากัดการติดต่อกับโลกภายนอกอย่างเข้มงวด ท�าให้ผู้ถูกคุมขังเกิด
ความกลัวท่ีจะพูดกับผู้ตรวจเย่ียม ในระหว่างการเย่ียมอาจมีเจ้าหน้าท่ี
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อยู่ร่วมด้วย สภาพทางกายภาพของการควบคุมตัว ซึ่งไม่ได้ถูกออกแบบ
มาเพื่อการควบคุมตัวระยะยาว และมักมีเครื่องอ�านวยความสะดวกแค่
พืน้ฐานเท่าน้ัน ควรให้ความคุม้ครองแก่ผูถู้กควบคมุตัวในแง่ของกระบวนการ 
ท่ีเก่ียวข้องด้วย โดยอาจช้ีแจงกระบวนการต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนให้ผู้ถูก
ควบคุมตัวฟัง ในบางกรณีอาจมีการละเมิดเกิดขึ้นระหว่างการควบคุมตัว
ดังกล่าว อีกท้ังไม่มีการน�าตัวผู้ถูกควบคุมตัวไปปรากฏตัวต่อหน้าศาล
ก่อนหรือระหว่างการควบคุมตัวแต่อย่างใด ในช่วงเวลาการควบคุมตัว 
จึงถือเป็นช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการทรมานและการทารุณมากที่สุด 

ข้อควรค�านึงในการตรวจเยี่ยม
1. ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
2. แสดงวิจารณญาณที่ดี
3. เคารพหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
4. เคารพบุคคลผู้ถูกท�าให้เสื่อมเสียอิสรภาพ
5. ท�าตัวให้น่าเชื่อถือ
6. เคารพความลับส่วนตัว
7. เคารพความปลอดภัย
8. ท�าตัวให้สม�่าเสมอ กระตือรือร้นและอดทน
9. มีความแม่นย�าและเที่ยงตรง
10. มีความละเอียดอ่อน
11. เป็นกลาง
12. ท�างานอย่างมีหลักการ
13. กระท�าการอย่างเปิดเผย
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ประเด็นในการตรวจเยี่ยม

การปฏิบัติต่อผู้ถูกคุมขัง 
- การทรมานและการปฏิบัติที่ทารุณ โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม

และย�่ายีศักดิ์ศรี 
- การขังเดี่ยว
- วิธีพันธนาการ
- การใช้ก�าลัง

มาตรการคุ้มครอง
- การสอบสวน
- กระบวนการรับค�าร้องเรียน
- กระบวนการลงโทษ
- การลงทะเบียนผู้ถูกคุมขัง
- การแยกประเภทผู้ถูกคุมขัง

สภาพทางกายภาพ 
- อาหาร
- แสงไฟและระบบระบายอากาศ
- สุขภาพอนามัยของบุคคล
- ห้องน�้า
- เสื้อผ้าและเครื่องนอน
- ความแออัดและสภาพการอยู่อาศัย

กิจกรรมเพื่อการฟื้นฟู 
- การติดต่อกับครอบครัวและเพื่อน
- การติดต่อกับโลกภายนอก
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- กิจกรรมกลางแจ้ง
- การศึกษา
- กิจกรรมยามว่าง
- ศาสนา
- การท�างาน

บริการด้านการแพทย์ 
- การเข้าถึงบริการด้านการแพทย์
- บริการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะส�าหรับผู้หญิงและเด็กอ่อน
- บรกิารดแูลสขุภาพโดยเฉพาะส�าหรบัผูมี้อาการทางจิตประสาท
- โรคติดต่อ
- บุคลากรด้านการแพทย์

บุคลากรในเรือนจ�า 
- การปฏิบัติโดยทั่วไป
- การอบรมบุคลากร

การเตรยีมตัวก่อนการตรวจเย่ียม หรอืการไปเย่ียมบุคคลในสถานท่ี 
ควบคุมตัว

• ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบของสถานที่นั้นๆ 
• เก็บข้อมูลเบ้ืองต้นของกรณีร้องเรียนถ้ามี
• ติดต่อประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชน ศอบต. กอรมรน. ภาค 4
• ติดต่อสื่อมวลชน
• เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จ�าเป็น
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การปฏิบัติขณะเข้าเยี่ยม
✓ แนะน�าตัว
✓ แนะน�าวัตถุประสงค์
✓ น�าเสนอข้อห่วงกังวลเบื้องต้นแก่ผู้มีอ�านาจในสถานที่นั้นๆ 
✓ ขอความยินยอม แจ้งสิทธิให้ผู้ถูกควบคุมตัวทราบ
✓ จดบันทึก ถ่ายภาพ อัดเสียง

ผู้ตรวจเย่ียมควรสอบถามข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับการควบคุมตัว 
ดังนี้

1. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ถูกควบคุมตัว
• การแบ่งประเภทของผู้ถูกควบคุมตัว
• ข้อมูลการเข้าและออก
• ข้อมูลด้านการลงโทษ
• ข้อมูลด้านการแพทย์ (โดยปกติการตรวจสอบทะเบียนประวัติ 

ผูป่้วยอาจท�าได้เฉพาะเจ้าหน้าท่ีด้านการแพทย์ท่ีมีคณุสมบัติ 
เหมาะสมเท่าน้ัน เน่ืองจากข้อมูลทางการแพทย์จะเป็น
ความลับ)

• อื่นๆ 

2. ข้อมูลเก่ียวกับทะเบียนการส่งมอบสิ่งของให้กับบุคคลผู้ถูก
ท�าให้เสื่อมเสียอิสรภาพ

• อาหาร อุปกรณ์ด้านสุขอนามัย เสื้อผ้า เครื่องนอน ฯลฯ 
• ยาและอุปกรณ์ด้านการแพทย์
• อุปกรณ์การศึกษา กีฬา และการพักผ่อน
• อื่นๆ 
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3. ทะเบียนข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตประจ�าวันในสถานควบคุมตัว
• การใช้ก�าลังหรืออาวุธปืน
• ข้อมูลเก่ียวกับอาหาร การท�างาน การออกก�าลงักาย กิจกรรม 

ด้านการศึกษา ฯลฯ
• ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
• อื่นๆ 

4. เอกสารอื่นๆ ซึ่งช่วยให้เข้าใจภาระหน้าที่ของสถานที่นั้นดีขึ้น 
อย่างเช่น 

• กฎระเบียบภายใน
• รายชื่อเจ้าหน้าที่
• ตารางการท�างานของเจ้าหน้าที่
• กฎระเบียบเกี่ยวกับคุกขังเดี่ยวและคุกขังเพื่อลงโทษ
• บริการด้านสุขา
• ตารางและหอพัก

ตัวอย่างประเด็นการตรวจเยี่ยม
• ผูถู้กควบคมุตัวได้รบัทราบถึงเหตุผลในการควบคมุตัวหรอืไม่  

เมื่อใด
• ผู้ถูกควบคุมตัวได้รับทราบสิทธิของตนเองหรือไม่
• ภาษาท่ีใช้ซักถามเข้าใจหรือไม่ เอกสารอ่านออกหรือไม่  

มีการใช้ล่ามแปลหรือไม่
• มีการบันทึกข้อมูลเก่ียวกับเวลาของการจับกุม เวลาการ 

ซักถาม หรือไม่
• ผู้ถูกควบคุมตัวสามารถแจ้งข้อมูลกับครอบครัวหรือบุคคล

ที่สามได้หรือไม่
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• ผู้ถูกควบคุมตัวสามารถพบญาติต้ังแต่วันแรกหรือไม่ หรือ
ได้พบญาติเมื่อไหร่

• ผู้ถูกควบคุมตัวสามารถติดต่อหรือพบทนายความได้หรือไม่
• มีการปฏิบัติตามก�าหนดระยะเวลาควบคุมตัวสูงสุดตาม

กฎหมายหรือไม่ ควบคุมตัวเกินก�าหนดระยะเวลาควบคุม
ตัวตามกฎหมายหรือไม่

• มีการน�าตัวผู้ถูกควบคุมตัวไปปรากฏตัวต่อหน้าศาลหรือไม่
• กรณีเจ็บป่วย ผู้ถูกควบคุมตัวได้พบแพทย์หรือไม่
• มีการปฏิบัติต่อผู้ถูกควบคุมตัวที่อ่อนแออย่างไร
• มีการแยกสถานท่ีควบคุมตัวระหว่างชาย-หญิง และผู้เยาว์

กับผู้ใหญ่หรือไม่
• มีเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีโดยตรงต่อผู้ถูกควบคุมตัวท่ีเป็น

เด็กและผู้หญิงหรือไม่
• มีการให้อาหารอย่างไร ตามหลักศาสนาหรอืไม่ เวลาใดบ้าง
• ลักษณะอาหารที่ให้เป็นอย่างไร สะอาดหรือไม่
• มีน�้าดื่มที่เพียงพอหรือไม่
• สภาพการเข้าห้องน�้าเป็นอย่างไร
• มีการอนุญาตให้ปฏิบัติตามหลักศาสนา เช่น ละหมาด 

หรือไม่
• สภาพสถานท่ีควบคุมตัวเป็นอย่างไร แออัดหรือไม่
• สถานท่ีควบคุมตัวมีแสงสว่างจากธรรมชาติเข้าถึงหรือไม่  

มีอุณหภูมิเหมาะสมหรือไม่
• สถานที่ควบคุมตัวมีที่นอนและเก้าอี้หรือไม่
• ผูถู้กควบคมุตัวได้มีการร้องเรยีนว่ามีการทรมานหรอืไม่ และ 

ได้มีการด�าเนินการอย่างไรหรือไม่
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• ผู้ถูกควบคุมตัวถูกกระท�าละเมิดหรือข่มขู่ หรือไม่ อย่างไร
• การกระท�าละเมิดหรอืข่มขู่เกิดข้ึนเม่ือใด ระหว่างการจับกุม  

การควบคุมตัว หรือระหว่างการซักถาม
• ผู้ถูกควบคุมตัวได้รับความเจ็บปวดทางกายหรือจิตใจอัน

เนื่องมาจากการกระท�าละเมิดหรือข่มขู่ หรือไม่ อย่างไร
• สภาพการซักถามเป็นอย่างไร
• มีการระบุช่ือผู้ซักถาม ระยะเวลาในการซักถาม การหยุด

พักระหว่างการซักถามหรือไม่
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ตารางสรุปขั้นตอนการเข้าเยี่ยม

เมื่อไร? อะไร?

การเตรียมตัวเข้าเยี่ยม • รวบรวมข้อมูลที่มีอยู่
• ก�าหนดวัตถุประสงค์การเข้าเยี่ยม
• จัดคณะเข้าเยี่ยม

การเข้าเยี่ยม • การพูดคุยเบื้องต้นกับผู้อ�านวยการเรือนจ�า
• การเข้าเยี่ยมสถานที่
• ทะเบียนข้อมูล
• การสัมภาษณ์ผู้ถูกกักขังเป็นการส่วนตัว
• การพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เรือนจ�า
• การพูดคุยขั้นสุดท้ายกับผู้อ�านวยการเรือนจ�า

การติดตามผล • บันทึกภายในเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยม
• รายงานการเข้าเยี่ยม
• การเข้าเยี่ยมเพื่อติดตามผล
• รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด
• รายงานต่อหน่วยงานที่ควบคุมตัวบุคคล
• กิจกรรมติดตามผลภายหลัง
• รายงานประจ�าปี





คูมืออาสาสมัครตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวในจังหวัดชายแดนภาคใต

35

บทที่ 3

การเขียนำรายงานำ
การตรวจเยี่ยมสถานำที่คำวบคำุมตัว

รายงานเป็นส่วนส�าคัญท่ีสุดในการตรวจเย่ียมสถานท่ีควบคุมตัว 
โดยภายหลังจากการเข้าตรวจเย่ียมแล้วผู้เข้าเย่ียมควรจัดท�ารายงานและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อให้มีการคุ้มครองผู้ถูกควบคุมตัวและปรับปรุงสภาพ
ความเป็นของการควบคุมตัวด้วย

รายงานการเข้าเย่ียมควรครอบคลมุประเด็นการเข้าเย่ียม โดยน�าเสนอ
เนื้อหาหลัก และประเด็นปัญหาที่ได้พบจากการเข้าเยี่ยม รายงานการเข้า
เยี่ยมควรประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ดังต่อไปนี้

• ข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยม วันที่และเวลาการเข้าเยี่ยม
• วัตถุประสงค์ของการเข้าเยี่ยม
• วิธีการเก็บข้อมูลและการตรวจเยี่ยม

การน�าเสนอข้อมูลเก่ียวกับสภาพการควบคมุตัว รายงานควรน�าเสนอ
ข้อกังวลอย่างชัดเจน ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ ดังนี้

• การปฏิบัติต่อผู้ถูกควบคุมตัว
• มาตรการคุ้มครอง
• สภาพทางกายภาพ
• กิจกรรมเพื่อการฟื้นฟู
• บริการด้านการแพทย์
• บุคลากรในเรือนจ�า
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ในการเขียนรายงานเรือ่งการทรมานหรอืการปฏบัิติท่ีทารณุโหดร้าย  
ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ายีศักดิ์ศรี ท่ีผู้เข้าเย่ียมไม่ได้เห็นกับตา ต้องใช้
ความระมัดระวังในการอธิบายข้อมูลเหล่าน้ัน ต้องแยกให้ชัดระหว่างสิ่ง 
ท่ีเป็นจริง กับสิ่งท่ีเป็นข้อกล่าวหา หรือได้รับทราบข้อมูลมาว่า เป็นต้น 
นอกจากน้ี อาจมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อเขียนรายงานเชิงวิเคราะห์ และ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเผยแพร่
ทั่วไป อีกด้วยก็ได้

ตัวอย่างค�าถามการตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัว

การสังเกตสภาพแวดล้อม
1. ไปตรวจเยี่ยมเมื่อไร 
2. ไปตรวจเยี่ยมที่ไหน หน่วยทหารหรือหน่วยงานใดชื่อเรียก 

หรือชื่อที่เป็นทางการ
3. คุณท�าอะไรบ้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจเยี่ยม
4. มีใครอยู่ที่นั้นบ้าง 
5. อธิบายถึงลักษณะของผู้ถูกควบคุมตัวท่ีคุณได้พบ เห็น 

หรือพูดคุย
6. มีทหาร ต�ารวจ เจ้าหน้าท่ีรัฐ ด้วยหรือไม่ ใส่เครื่องแบบ

หรือไม่ เจ้าหน้าที่ติดอาวุธหรือไม่ 
7. เขาพูดอะไรบ้าง 
8. มีพยานอื่นๆ อีกไหม ในระหว่างการตรวจเยี่ยม
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ลักษณะการตั้งค�าถามหากได้พบปะและสัมภาษณ์ผู้ถูกควบคุมตัว 
9. การจับกุมควบคุมตัวเป็นการจับกุมควบคุมตัวอย่างเป็น

ทางการหรอืไม่ ตามกฎอัยการศึก ตาม พรก.ฉกุเฉนิ หรอื 
โดยพลการ ญาติไม่ทราบว่ามีบุคคลนี้ถูกควบคุมตัว 

10. มีความรุนแรง การทรมาน การกปฏิบัติท่ีไร้มนุษยธรรม
หรือไม่ มีการปฏิบัติต่อผู้ถูกควบคุมตัวอย่างดีหรือไม่

11. มีการใส่พันธนาการ กุญแจมือ เชือก หรือการปิดหน้า 
หรือไม่

12. สอบถามถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น อาหาร น�้า ยารักษาโรค 
การตรวจรักษาโดยแพทย์ สถานท่ีพัก การพักผ่อน 
หลับนอน เป็นต้น

13. สอบถามถึงสทิธใินการเข้าถึงทนายความและญาติเป็นการ 
ส่วนตัวได้หรือไม่

14. มีการใช้ความรุนแรงทางวาจาหรือไม่ มีการข่มขู่หรือมี
การพูดคุยกันด้วยดี

15. ได้พูดคุยกับญาติผู้ถูกควบคุมตัวหรือไม่

หากได้พบและพูดคุยกับผู้ถูกควบคุมตัว
1. เกิดอะไรขึ้นบ้าง 
2. ถูกจับหรือควบคุมตัวมาจากที่ไหน
3. มีการจัดท�าประวัติด้วยหรือไม่ (เพื่อไม่ใช่เป็นการจับกุม

ผิดตัว)
4. ให้ผูถู้กควบคมุตัวระบุ ขนาดห้อง ลกัษณะห้องพกั ห้องขัง  

อุณหภูมิ แมลง สัตว์ประเภทต่างๆ ที่นอน อาหาร น�้าดื่ม 
น�้าใช้ ห้องน�้าและอื่นๆ 
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5. ให้ผูถู้กควบุคมตัวระบุเสยีง สิง่ท่ีเห็น และแสงสว่างในห้อง 
6. ให้ผูถู้กควบคมุตัวระบุว่าญาติและผูใ้กล้ชิดได้มาเย่ียมหรอื 

พบปะได้หรือไม่อย่างไร
7. ให้ผู้ถูกควบคุมตัวระบุว่าได้ขอพบทนายความ และได้พบ

ทนายความหรือไม่อย่างไร
8. มีการน�าตัวผูถู้กควบคมุตัวไปปรากฏตัวต่อหน้าศาลหรอืไม่
9. กรณีเจ็บป่วย ผู้ถูกควบคุมตัวได้พบแพทย์หรือไม่ มีการ

ปฏิบัติต่อผู้ถูกควบคุมตัวที่ไม่สบาย อ่อนแอ อย่างไร
10. มีการแยกสถานท่ีควบคมุตัวระหว่างชาย-หญงิ และผูเ้ยาว์ 

กับผู้ใหญ่หรือไม่
11. มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงต่อผู้ถูกควบคุมตัวที่เป็น

เด็กและผู้หญิงหรือไม่
12. มีการอนุญาตให้ปฏิบัติตามหลักศาสนา เช่น ละหมาด 

หรือไม่
13. ผู้ถูกควบคุมตัวได้มีการร้องเรียนว่ามีการทรมานหรือไม่ 

และได้มีการด�าเนินการอย่างไรหรือไม่
14. ผู้ถูกควบคุมตัวถูกกระท�าละเมิดหรือข่มขู่ หรือไม่ อย่างไร
15. การกระท�าละเมิดหรือข ่มขู ่ เกิดข้ึนเม่ือใด ระหว่าง 

การจับกุม การควบคุมตัว หรือระหว่างการซักถาม
16. ผู ้ถูกควบคุมตัวได้รับความเจ็บปวดทางกายหรือจิตใจ 

อันเน่ืองมาจากการกระท�าละเมิดหรอืข่มขู่ หรอืไม่ อย่างไร
17. สภาพการซักถามหรือการสอบสวนเป็นอย่างไร
18. มีการระบุชื่อผู้ซักถาม ระยะเวลาในการซักถาม การหยุด

พักระหว่างการซักถามหรือไม่
19. ได้มีการลงช่ือในเอกสารใดไปแล้วหรือไม่ได้อ่านเอกสาร

ก่อนหรือไม่ 
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ตัวอย่างคำ�ถาม 
เมื่อมีการตรวจเยี่ยมสถานำที่คำวบคำุมตัว

ให้ตอบค�าถามเหล่านี้และเขียนในรายงานการตรวจเยี่ยม

การสังเกตสภาพแวดล้อม

16. ไปตรวจเยี่ยมเมื่อไร 

  
  
  
 

17. ไปตรวจเย่ียมท่ีไหน หน่วยทหารหรือหน่วยงานใดช่ือเรียก 
หรือชื่อที่เป็นทางการ

  
  
  
 

18. คุณท�าอะไรบ้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจเยี่ยม

  
  
  
 



คู่มืออาสาสมัครตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวในจังหวัดชายแดนภาคใต้

40

19. มีใครอยู่ที่นั้นบ้าง 

  
  
  
 

20. อธิบายถึงลักษณะของผู้ถูกควบคุมตัวท่ีคุณได้พบเห็น หรือ
พูดคุย

  
  
  
 

21. มีทหาร ต�ารวจ เจ้าหน้าท่ีรฐั ด้วยหรอืไม่ ใส่เครือ่งแบบหรอืไม่  
เจ้าหน้าที่ติดอาวุธหรือไม่ 

  
  
  
 

22. เขาพูดอะไรบ้าง 

  
  
  
 



คู่มืออาสาสมัครตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวในจังหวัดชายแดนภาคใต้

41

23. มีพยานอื่นๆ อีกไหม ในระหว่างการตรวจเยี่ยม

  
  
  
 

ลักษณะการตั้งค�าถามหากได้พบปะและสัมภาษณ์ผู้ถูกควบคุมตัว 

24. การจับกุมควบคุมตัวเป็นการจับกุมควบคุมตัวอย่างเป็น
ทางการหรือไม่ ตามกฎอัยการศึก ตาม พรก.ฉุกเฉิน หรือโดยพลการ 
ญาติไม่ทราบว่ามีบุคคลนี้ถูกควบคุมตัว 

  
  
  
 

25. มีความรนุแรง การทรมาน การปฏบัิติท่ีไร้มนุษยธรรมหรอืไม่  
มีการปฏิบัติต่อผู้ถูกควบคุมตัวอย่างดีหรือไม่
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26. มีการใส่พนัธนาการ กุญแจมือ เชือก หรอืการปิดหน้า หรอืไม่

  
  
  
 

27. สอบถามถึงสิทธิข้ันพื้นฐาน เช่น อาหาร น�้า ยารักษาโรค 
การตรวจรักษาโดยแพทย์ สถานที่พัก การพักผ่อนหลับนอน เป็นต้น

  
  
  
 

28. สอบถามถึงสิทธิในการเข้าถึงทนายความและญาติเป็น 
การส่วนตัวได้หรือไม่

  
  
  
 

29. มีการใช้ความรุนแรงทางวาจาหรือไม่ มีการข่มขู ่หรือมี 
การพูดคุยกันด้วยดี 
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30. ได้พูดคุยกับญาติผู้ถูกควบคุมตัวหรือไม่ 

  
  
  
 

แนวค�าถามหากได้พบและพูดคุยกับผู้ถูกควบคุมตัว

1. เกิดอะไรขึ้นบ้าง 

  
  
  
 

2. ถูกจับหรือควบคุมตัวมาจากที่ไหน 

  
  
  
 

3. มีการจัดท�าประวัติด้วยหรอืไม่ (เพือ่ไม่ใช่เป็นการจับกุมผดิตัว)
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4. ให้ผู้ถูกควบคุมตัวระบุ ขนาดห้อง ลักษณะห้องพัก ห้องขัง 
อุณหภูมิ แมลง สัตว์ประเภทต่างๆ ที่นอน อาหาร น�้าดื่ม น�้าใช้ ห้องน�้า
และอื่นๆ 

  
  
  
 

5. ให้ผู้ถูกควบุคมตัวระบุเสียง สิ่งที่เห็น และแสงสว่างในห้อง 

  
  
  
 

6. ให้ผู้ถูกควบคุมตัวระบุว่าญาติและผู้ใกล้ชิดได้มาเย่ียมหรือ
พบปะได้หรือไม่อย่างไร 

  
  
  
 

7. ให้ผู้ถูกควบคุมตัวระบุว่าได้ขอพบทนายความ และได้พบ
ทนายความหรือไม่อย่างไร
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8. มีการน�าตัวผู้ถูกควบคุมตัวไปปรากฏตัวต่อหน้าศาลหรือไม่

  
  
  
 

9. กรณเีจ็บป่วย ผูถู้กควบคมุตัวได้พบแพทย์หรอืไม่ มีการปฏบัิติ 
ต่อผู้ถูกควบคุมตัวที่ไม่สบาย อ่อนแอ อย่างไร

  
  
  
 

10. มีการแยกสถานที่ควบคุมตัวระหว่างชาย-หญิง และผู้เยาว์กับ
ผู้ใหญ่หรือไม่

  
  
  
 

11. มีเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีโดยตรงต่อผู้ถูกควบคุมตัวท่ีเป็น
เด็กและผู้หญิงหรือไม่
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12. มีการอนุญาตให้ปฏบัิติตามหลกัศาสนา เช่น ละหมาด หรอืไม่

  
  
  
 

13. ผู้ถูกควบคุมตัวได้มีการร้องเรียนว่ามีการทรมานหรือไม่ และ
ได้มีการด�าเนินการอย่างไรหรือไม่

  
  
  
 

14. ผู้ถูกควบคุมตัวถูกกระท�าละเมิดหรือข่มขู่ หรือไม่ อย่างไร

  
  
  
 

15. การกระท�าละเมิดหรือข่มขู่เกิดข้ึนเม่ือใด ระหว่างการจับกุม 
การควบคุมตัว หรือระหว่างการซักถาม

  
  
  
 



คู่มืออาสาสมัครตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวในจังหวัดชายแดนภาคใต้

47

16. ผู ้ถูกควบคุมตัวได้รับความเจ็บปวดทางกายหรือจิตใจอัน
เนื่องมาจากการกระท�าละเมิดหรือข่มขู่ หรือไม่ อย่างไร

  
  
  
 

17. สภาพการซักถามหรือการสอบสวนเป็นอย่างไร

  
  
  
 

18. มีการระบุชื่อผู้ซักถาม ระยะเวลาในการซักถาม การหยุดพัก
ระหว่างการซักถามหรือไม่

  
  
  
 

19. ได้มีการลงช่ือในเอกสารใดไปแล้วหรือไม่ได้อ่านเอกสารก่อน
หรือไม่ 
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NOTE
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