
 

บันทึกกลุมดวยใจ 

วันท่ี 12 เมษายน 2559 

บันทึกโดย อัญชนา หีมมิหนะ 

เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2559 กลุมดวยใจไดรับโทรศัพทจากเจาหนาท่ีทหารเพ่ือแจงใหทราบวาจะมีการ

จัดกิจกรรมใหครอบครัวผูถูกเชิญตัวกรณีเหตุการณโรงพยาบาลเจาะไอรองและกลุมดวยใจไดพบกับผูถูกเชิญตัวท่ี

ถูกควบคุมตัวท่ีศูนยซักถาม คายอิงคยุทธบริหาร ทางกลุมดวยใจก็ตอบตกลงในทันทีเพราะเปนเรื่องท่ีนายินดีมาก

ท่ีเจาหนาท่ีเปดโอกาสใหครอบครัวของผูถูกเชิญตัวท่ีมีความทุกข ความหวงกังวล กับการพลัดพรากจากผูนํา

ครอบครัว หรือ ลูกๆ ไดพบท้ังผูถูกเชิญตัวและเจาหนาท่ีทหารเพ่ือสรางความเขาใจในการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ี ภายใตอํานาจ หนาท่ีและกฎหมาย  และเปนความกาวหนาในการสรางกลไกการตรวจสอบการละเมิด

สิทธิมนุษยชนใหเกิดเปนมาตรฐานและยอมรับได อันจะนําไปสู การสรางการยอมรับและเชื่อม่ันตอเจาหนาท่ีรัฐ

ในท่ีสุด 

ยอนไปเม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2559 กลุมดวยใจไดพบกับครอบครัวผูท่ีถูกเชิญตัวจํานวนหนึ่งมาพูดคุยถึง

สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลในครอบครัวของพวกเขา หลังจากนั้นเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2559 ทางกลุมดวยใจ

จึงไดไปเก็บขอมูลและใหความรูในประเด็นท่ีเก่ียวของกับสภาพปญหาท่ีพวกเขาเจอ คือ การบังคับใชกฎอัยการ

ศึก    พรก.ฉุกเฉิน  กฎหมายอาญา และการละเมิดสิทธิมนุษยชน  ผลจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนและสอบถามทํา

ใหทราบวามีผูท่ีถูกควบคุมจากการใหขอมูลของชาวบานท่ีมาในวันนั้นจํานวน 23 คน  

• การควบคุมตัวมีบางครอบครัวท่ีถูกควบคุมเปนพ่ีนองกัน มี 3 คน  1 ครอบครัว และ 2 คนมี 1 

ครอบครัว เปน นาและ หลาน 1 ครอบครัว 

• บางกรณีถูกเคยถูกควบคุมตัวมาแลว 4 ครั้ง 3 ครั้ง ลดหลั่นกันมา 

• สถานท่ีท่ีควบคุมตัวมีท่ีเขาตันหยง จังหวัดนราธิวาส  คายอิงคยุทธบริหารจังหวัดปตตานี  และ 

ศชต  จังหวัดยะลา  

และมีประเด็นท่ีครอบครัวกังวลใจ คือ 

• การแจงสถานท่ีควบคุมตัว และ การเคลื่อนยาย ผูถูกเชิญตัว บางกรณีมีการแจงใหครอบครัว

ทราบ บางกรณีไมไดแจงใหครอบครัวทราบ  

• บางกรณีเม่ือไปเยี่ยมสามีพบวาเขามีอาการมือสั่น 



• บางกรณีบอกวา ถูกอยูในหองท่ีมืด  

• บางกรณีอยูในหองท่ีมีอุณหภูมิ 17 องศาเซลเซียส เปนเวลา 9 ชั่วโมง 

• บางกรณีเพ่ิงจะไปเยี่ยมและพบวา สามีไมมีแรงท่ีจะเดินหรือยืนเลย  

• บางกรณีไดพบหรือเยี่ยมเจาหนาท่ีบอกวาไดแคสลาม และบอกวากําลังสอบสวนอยู  

• บางกรณีบอกวา เจาหนาท่ีเขามาในบานและวางกระสุนปนในบานตอนท่ีเขามาตรวจคน  ซ่ึง

เจาหนาท่ีเขามา 5 คน แตใหเจาบานพาตรวจแคคนเดียวทําใหพวกเขาเกิดความกลัวถึงความโปรงใสในการ

ทํางาน   

• เวลาท่ีเจาหนาท่ีเขาไปคนในบานท่ีมีเด็กและผูหญิง มีการจี้ปนไปท่ีศีรษะของผูหญิงท่ีนํา

เจาหนาท่ีไปตรวจคน หรือจี้ปนตามหลังเขา   

ตอมาเม่ือวันท่ี  8 เมษายน 2559  กลุมดวยใจจึงไดเชิญครอบครัวผู ท่ีถูกควบคุมตัวจํานวน 28 

ครอบครัว มาพูดคุยและยื่นเรื่องตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเพ่ือใหตรวจสอบขอเท็จจริงในขอหวง

กังวลท่ีครอบครัวผูถูกเชิญตัวไดรับทราบ และพูดคุยกับสื่อมวลชนถึงความสภาพปญหาท่ีครอบครัวผูถูกเชิญตัว

เผชิญหลังผูนําครอบครัวถูกควบคุมตัว จึงไดรับทราบถึงขอหวงกังวลเพ่ิมเติมในประเด็นดังตอไปนี้ 

• การเซ็นเอกสารโดยท่ีไมไดอานหรือตรวจทานเพราะ เจาหนาท่ีบอกใหเซ็นแลวจะไดรับการ

ปลอยตัว 

• บางกรณีเจาหนาท่ีท่ีเขาตันหยงไดบอกภรรยาผูท่ีถูกควบคุมตัววา 3 วันนี้ไมตองมาเยี่ยมเพราะ

เขาจะดําเนินการสอบสวน  

วัตถุประสงคท่ีทางกลุมดวยใจไดพบปะ พูดคุย กับ ครอบครัวผูถูกเชิญตัว ก็เพ่ือ สรางความเขาใจในการ

บังคับใชกฎหมายของเจาหนาท่ี  เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและจําแนกแยกแยะถึงปญหาการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนกับการบังคับใชกฎหมาย และ เพ่ือ ใหครอบครัวผูถูกเชิญตัวไดมีกําลังใจ พลังใจ ในการเผชิญกับการ

เขาสูกระบวนการยุติธรรมอยางเขาใจและไมรูสึกไมไดรับความเปนธรรม อันเปนประเด็นหนึ่งท่ีสําคัญท่ีขับเคลื่อน

ความรุนแรงใหคงอยู 

 เม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2559  เวลาประมาณ 13:30 น กลุมดวยใจจึงเดินทางไปถึงคายอิงคยุทธบริหาร 

และไดพบกับเจาหนาท่ีทหารท่ีติดตอมา และไดพบกับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบการเยี่ยมญาติ ซ่ึงสถานท่ีท่ีให

ครอบครัวไดพบกับผูท่ีถูกควบคุมตัวนับไดวามีการพัฒนาไปในทางท่ีดีมาก มีหองน้ําท่ีเพียงพอ มีสถานท่ีละหมาด

แยก ชายหญิง และมีหองเยี่ยมญาติท่ีทางญาติและครอบครัวไดพบกันอยางเปนสวนตัว ท่ีนี้เราไดพบกับผูตองท่ี

ถูกเชิญตัวดวยกรณีเจาะไอรองพ่ิมอีก 1 ราย ซ่ึงเขามีความเปนอยูท่ีดี แตอยากกลับบานเพราะเปนหวงภรรยา

และลูกท่ียังไมถึง 1 ขวบ หลังจากนั้นจึงไดเดินทางเขาไปในอาคารท่ีเรียกวาหองมหาราชซ่ึงอยูดานในสุด และได

พบกับผูท่ีถูกเชิญตัวและครอบครัวจํานวน 7 คน เพราะบางคนไดถูกสงตัวไปยัง ศชต บางคนยังอยูท่ีเขาตันหยง 

และบางคนไดรับการปลอยตัวแลว  ซ่ึงในโอกาสนี้เจาหนาท่ีไดชี้แจงถึง 



• ความจําเปนในการควบคุมตัว 

• และข้ันตอนในการเยี่ยมญาติใหกับกลุมดวยใจและญาติไดรับทราบ 

 และในประเด็นนี้ ทางเจาหนาท่ีและผูท่ีถูกเชิญตัวไดรวมกันชี้แจงถึงขอกังวลใจท่ีในประเด็นการเยี่ยม

ญาติคือ 

• กรณีท่ีญาติไมทราบถึงการยายตัวไปของผูท่ีถูกเชิญตัวอาจมีสาเหตุมาจาก เบอรโทรศัพทท่ีญาติ

ไดแจงไวไมสามารถติดตอได  

• เวลาในการเยี่ยมซ่ึงยังมีกรณีท่ีครอบครัวไดแคสลามจริงแตเกิดข้ึนเพียงวันเดียวหลังจากนั้นก็

ไดรับความสะดวกสบายในการเยี่ยมญาติ 

• สําหรับกรณีท่ีควบคุมตัวท่ีเขาตันหยงและเจาหนาท่ีแจงวาไมตองมาเยี่ยม 3 วัน นั้น ทางกลุม

ดวยใจจะแจงรายชื่อใหเจาหนาท่ีทราบและทางเจาหนาท่ีจะดําเนินการตรวจสอบตอไป 

• ในกรณีท่ีบอกวา ถูกอยูในหองท่ีมืด นั้น ในจํานวนท่ีไดพูดคุยทุกคนปฏิเสธวาไมไดอยูในหองมืด 

• และในกรณีอยูในหองท่ีมีอุณหภูมิ 17 องศาเซลเซียส เปนเวลา 9 ชั่วโมงนั้นผูท่ีถูกเชิญตัวท่ีมา

ในวันนี้ก็ไดปฏิเสธเชนเดียวกันวาไมมี 

• สําหรับกรณีท่ีพบวาสามีไมมีแรงท่ีจะเดินหรือยืนเลยนั้นเนื่องจากบางคนท่ีถูกเชิญตัวเปนโรค

แขนขาออนแรงจึงทําใหไมมีแรงแตก็สามารถมาพบปะกับญาติไดทุกวัน 

• ในกรณีท่ีบอกวา เจาหนาท่ีเขามาในบานและวางกระสุนปนในบานตอนท่ีเขามาตรวจคน  ซ่ึง

เจาหนาท่ีเขามา 5 คน แตใหเจาบานพาตรวจแคคนเดียวทําใหพวกเขาเกิดความกลัวถึงความโปรงใสในการ

ทํางานนั้นทางกลุมดวยใจจะแจงใหเจาหนาท่ีทราบอีกครั้งวาเกิดข้ึนกับกรณีไหนและจะมีการตรวจสอบเพ่ือให

ความเปนธรรมตอไป 

• เวลาท่ีเจาหนาท่ีเขาไปคนในบานท่ีมีเด็กและผูหญิง  เจาหนาท่ีไปตรวจคน หรือจี้ปนตามหลัง

เจาบาน  ในกรณีนี้ผูท่ีถูกเชิญตัวท่ีพบในวันนี้ไดเลาวาในวันนั้น เขานอนอยูในบานกับนองๆซ่ึงเปนเด็กๆหลายคน 

เพราะแมไปทํางานท่ีมาเลเซีย เจาหนาท่ีจึงไดใหนองๆออกไปนอกบานและใชปนจี้ท่ีหลังของเขาผานโลในมือ

เจาหนาท่ีเพ่ือคนบาน ซ่ึงเจาหนาท่ีไดอธิบายถึงความจําเปนในปฏิบัติการเพ่ือปองกันความสูญเสียของเจาหนาท่ี

และทางเจาหนาท่ีก็ไดกลาวขอโทษตอครอบครัวของเขาท่ีปฏิบัติการไดสรางความตกใจใหกับเด็กๆ ในบาน 

นอกจากนี้ทางครอบครัวผูท่ีถูกเชิญตัวก็ไดแสดงออกถึงความรูสึกและไดขอบคุณเจาหนาท่ีท่ีไดจัด

กิจกรรมในวันนี้อีกท้ังไดจัดรถเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทาง และเปนความนายินดีอีกประการเม่ือ

เจาหนาท่ีไดแจงใหทราบวาในวันนี้จะมีการปลอยตัวผูท่ีถูกเชิญตัวจํานวน 7 คน 

ท้ังนี้ทางเจาหนาท่ีไดสอบถามถึงขอมูลเรื่องกรณีทรมานจํานวน 54 รายท่ีปรากฏในรายงานรวมของ

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม กลุมดวยใจ และ องคกรเครือขายสิทธิมนุษยชน ปาตานี เพ่ือนําไปตรวจสอบ และทาง



กลุมดวยใจก็จะไดนําไปเสนอตอองคกรรวมจัดทํารายงานตอไป ซ่ึงจากกรณีขอรองเรียนเรื่องการทรมานไดมี

ขอเสนอรวมกันดังนี้ 

• ทางองคกรรวมจัดทํารายงานสถานการณการทรมานและการปฏิบัติท่ีโหดรายไรมนุษยธรรม

หรือย่ํายีศักดิ์ศรี ในจังหวัดชายแดนใตจะดําเนินการในการสนับสนุนการตรวจสอบขอรองเรียนตางๆท่ีปรากฏใน

รายงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูใหขอมูลและความยินยอมของผูใหขอมูลเปนสิ่งสําคัญท่ีสุด 

• เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของและองคกรรวมจัดทํารายงานสถานการณฯ จะดําเนินการกําหนด

มาตรการและกลไกการรองเรียนและการปองกันการกระทําทรมานในระดับพ้ืนท่ีตอไป  

นับไดวาเปนความกาวหนาอยางมากสําหรับการทํางานรวมกันระหวางเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของและองคกร

พัฒนาเอกชนท่ีทํางานดานสิทธิมนุษยชน ในการปองกันการทรมานและการปฏิบัติท่ีโหดรายไรมนุษยธรรมหรือ

ย่ํายีศักดิ์ศรี ในจังหวัดชายแดนใตซ่ึงประเทศไทยไดลงนามในอนุสัญญาตอตานการทรมาน ( Convention 

against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment : CAT )  

อนุสัญญานี้เปนเรื่องเก่ียวกับการกระทําการสองประการท่ีตองหามเด็ดขาด ไมวาในสถานการณหรือขออางใดๆ 

ไมใหเจาพนักงานของรัฐกระทําการ รวมท้ังละเวนกระทําการ ยุยง ยินยอม หรือรูเห็นเปนใจใหมีการกระทําการ

ทรมาน การปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดราย ไรมนุษยธรรมหรือท่ีย่ํายีศักดิ์ศรี ซ่ึงรัฐภาคีของอนุสัญญามีพันธะ

กรณีจะตองปฏิบัติ โดยการจัดใหมีและใชมาตรการตางๆท้ังทางนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ เพ่ือปองกันไมให

เกิดการกระทําดังกลาวกับท้ังตองชดใชเยียวยาดวยวิธีการตางๆ แกผูตกเปนเหยื่อและผูไดรับผลกระทบ รวมท้ัง

การลงโทษเจาพนักงานท่ีกระทําผิด สําหรับประเทศไทยไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาเม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2550 โดย

อนุสัญญามีผลบังคับใชกับประเทศไทยตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2550 เปนตนมา การเขาเปนภาคีอนุสัญญา มี

ผลใหประเทศไทยตองปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีกําหนดไวในอนุสัญญา และจะตองจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน

ของประเทศไทยเสนอตอคณะกรรมการการตอตานการทรมาน (UN Committee Against Torture) โดย

รายงานฉบับแรกใหเสนอภายในหนึ่งปหลังจากอนุสัญญามีผลใชบังคับ และทุกๆสี่ปหลังจากนั้น“ 

กลุมดวยใจขอแสดงความชื่นชมเจาหนาท่ีทหารท่ีอํานวยความสะดวกใหกับครอบครัวและผูท่ีถูกเชิญตัว

ไดพบปะกัน เพ่ือลดความกังวลใจและสรางความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี การสรางกลไกในการ

ตรวจสอบขอรองเรียนเรื่องการทรมาน และ การสรางความรวมมือในการทํางานรวมกับองคกรพัฒนาเอกชนใน

การยุติการทรมานในจังหวัดชายแดนใตตอไป 


