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Full Version
Report to UPR Human rights in Criminal Justice Systems
in Southern Conflict & State counter-insurgency policies

 1 > Cross Cultural Foundation (CrCF)1 and Muslim Attorney Center Foundation (MAC)2 is gravely  
concerned about the Royal Thai Government (RTG)’s approach to resolve the situation in the restive South  
during the past seven years, since 2004 to the present. As a point to address complaints and document human 
rights abuses from the enforcement of the special law, we present the following concerns regarding human rights  
violations under the implementation of the special law and suggestions in this regards. 

Enforcement of Special Law

 2  > Thailand is a member of the international community and a state party to many binding international 
legal instruments that require respect, promotion, protection and assurance of fundamental rights and liberties 
such as in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), that Thailand as an obligation under this international 
customary law, the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), that Thailand, as the state party, 
is obliged to ensure fundamental rights in emergency situations, as stated in Article 4 of the ICCPR that “In time 
of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed, the 
States Parties to the present Covenant may take measures derogating from their obligations under the present 
Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation. No derogation from articles 6, 7, 8, 
11, 15, 16 and 18 may be made under this provision. Any State Party to the present Covenant availing itself of  
the right of derogation shall immediately inform the other States Parties to the present Covenant, through the 
intermediary of the Secretary-General of the United Nations, of the provisions from which it has derogated and of 
the reasons by which it was actuated. A further communication shall be made, through the same intermediary, 
on the date on which it terminates such derogation. “

  1Cross Cultural Foundation (CrCF) aims at promoting understanding across different cultures. It also works for the promotion 
and protection of human rights and democracy. CrCF was registered under Ministry of Culture in Thailand in 2002. Since then it has 
been working closely with its partners such as National Human Rights Commission of Thailand, Lawyer Council of Thailand, Thai Volunteer 
Services towards facilitating vulnerable groups to access justice through legal aid and test case litigations and promoting understanding 
amongst diverse groups through studies, research and information dissemination. The project on access to justice and legal protection in 
the southern border provinces of Thailand started since 2007.

  2Muslim attorney center foundation (MAC) was established in 22 February 2007 as a body of individuals and organizations to 
address of justice, human rights and provide free legal aid to the people who have been affected by the special laws which are in force 
in the three provinces of southern Thailand. The objectives of MAC are to 1) provide knowledge about law, Constitution and international 
human rights law standard to the communities and civil society organization; 2) to provide free legal aid to the people so that they can 
access to justice; 3) to create networks for cooperation with lawyers and NGOs at national and international level and 4) to provide legal 
training for paralegals so that they can assist the lawyers in their work.
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  3The first response in early 2004, the government at that time imposed a Martial Law 1914 to suppress and prevent insurgent 
groups. On 19 July 2005, the Martial Law was lifted and replaced with the Emergency Decree 2005 and declared as threatening emergency 
situation in the Southern border provinces, exclusive of the four districts in Songkla province. After the coup d’etat on 19 September 2006, 
the Martial Law had been declared again, the Southern border provinces are under the two special laws until the present.

  4The Internal Security Act was imposed on the four districts of Songkla since November 2009 after the Martial Law was lifted. 
In Mae Lan disrict of Pattani, the Emergency Decree was lifted in January 2011 but the Martial Law is still effective. The Internal Security 
Act is also another new problematic law that might cause severe damage to rule of laws, human rights in criminal justice system not less 
than Emergency Decree.

 5 Information from Isranews on 6 April 2010, http://south.isranews.org/scoop-and-documentary/scoop-news-documentary/278-
2010-04-06-16-39-43.html

 6Section 150 of the Criminal Procedure provides as follows: “…In case where a post mortem inquest shall be held, the inquiry of-
ficial of the locality where the corpse is and the physician in specialized in forensic medicine who has received a certificate or a letter of 
approval from the Medial Council shall make the inquest as soon as possible. In the case of death caused by the act of an official alleged 
to be on account of carrying out his duty, or a person has died whilst being kept in custody by an official alleged to be on account of 
carrying out of his duty, the Public Prosecutor and the administrative official who has the rank of the Palad Amphur (the Deputy District 
Officer) or its equivalent upwards of the locality where such corpse is, shall hold the inquest together with the inquiry official and physician 
according to first paragraph, and the provision of the second paragraph shall apply. After the inquest has been held according to the 
third paragraph, the inquiry official shall make the file of inquest and send it to the Public Prosecutor within thirty days from the date of 
knowing the matter. If there arises necessity, the period of time may be extended not more than twice for the period not exceeding thirty 
days each, but the grounds for the extensions of time and the necessity thereof have to be written down in the file of inquest…”.

 3  > In 2004, the Southern Border Provinces, namely Pattani, Yala, Narathiwat and four districts of Songkla, 
including Chana, Sabayoi, Thepa and Nathawee, were declared as the area under the martial law and enforced 
two special laws, namely the Emergency Decree on Government Administration in States of Emergency 20043 
and the Internal Security Act 2008,4 of which certain rights and liberties of the people will be derogated for the 
competent authorities to address and suppress the unrest.

 4  > For over six years, the area had been being under the emergency, nevertheless, the Thai state had 
not be able to ensure safety to lives, protect the rights and liberties of the people. The measures said to be used to 
suppress unrest and to counter insurgency had been causing grave human rights violations under the international 
human rights principles. Since 2007 to the present, MAC has received 2,099 complaints from affected people. The 
complaints documents human rights violation from the enforcement of the special laws, for an instance, tortures 
used to force confessions to a crime or to force to accused other people, tortured, extrajudicial killed, arbitrary 
arrest and detained and forced disappearance.

Extrajudicial Killing

 5  >  From the record of search and surrounding the cordon by security officers who are authorized under 
the special law to immediately obtain suspects who were said to instigated unrest to suppress incidents in the 
emergency area, made available by Southern Border Provinces Police Command From 2004- February 2010, 
out of 152 cases that the investigation officers deny permission to enter the court, 103 of them are arbitrary execution 
from overall 121 extrajudicial killings cases5 
 The statistic pointed out the severity of the problem of the system to inquire about the extrajudicial killing 
from security officers’ operations, which were unnatural. According to the law, an inquest is mandatory required6 

to examine if a conduct of an official was made by arbitrary power and to ensure individuals will be 
duly punished in the judicial system. We had been assisting post mortem inquests from key extrajudicial killings 
as relatives of decreased persons, including the killing in Kruse Mosque n 28 April 2004. After the post mortem inquest, 
a competent public prosecutor, entitled to decide to file a motion against officials involved in the killing, ruled 
out that the case be dismissed and that the officials who took part in the killing 32 civilians in the Krue Se Mosque 
were not to be prosecuted.
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7Human rights rapporteur told visit would not be‘appropriate’ http://www.nationmultimedia.com/2004/11/19…s_15484764.html 
8Preeda Thongchummum and Darunee Paisanpanichkul. “Over four years of the trial to the truth and the deaths at Takbai: Trial 

Observation in Takbai Post Morterm Inquest”. Recommendations to Judiciary concerning the administration of justice in the security related 
cases in the southern border provinces. Cross Cultural Foundation and Muslim Attorney Center. 2010. Page 21-53.

 6  > An incident where 78 protesters were killed during a custody after the dispersal of a protest in front of 
Takbai Police Station on 25 October 2004, was noted a former UN Special Rapporture on Extra Judicial Execution. 
He also requested the RTG for an access for a fact-finding mission; nevertheless, his permission was refused7. 
The post mortem inquest8 only began two years after the incident and the examination took another 
two years. After another two years of the inquest, the court ruled out that the 78 persons died of suffocation 
during the official’s custody in a duly official operation. However, it was not indicated whether the transportation 
of the protesters inflicted the suffocation and it could not provide a connection to any person to be held 
accountable. For almost six years, the dead victims and their relatives intended to find the truth spent their 
own money and time to travel to the court and bear the cost of psychological burdens, in search for justice. 

 7  > In Yala, Mr. Yakariya Paohmani died in the official custody in June 2007, and others civilians, totally 
six persons, who were murdered in June 2008; Mr. Muhamadsakree Kabo, Mr. Ismael Alima, Mr. Maromlee 
Akaraj, Mr. Koseng Apibanbae and Mr. Wae-ali Sama-ae and Mr. Daree Dalor, was speculated it was an 
extrajudicial killing of the state’s violence instigator suspects. They were suspected to involve in the murder 
of officials in the same year. Third party witnesses and genuine independent organizations to testify if the  
officials’ killing was a self-defense were not available.
 Relatives of the victims turned their back to the judicial system. They refused to have their lawyers to 
represent them in the court during the public attorneys witness examinations. The relatives did not have any more 
faith that the judicial system can provide any justice. A statistic of the number of the cases ordered to be dismissed 
by investigation officials and the delayed judicial process reflected a failure to provide serious investigations, 
and effective witnesses and evidences. Witnesses who were ordered to testify were related to the officials in the 
operations. Relatives or external parties that the relatives trusted were not permitted to participate in crime scene 
examination and post mortem autopsies. Without clear legal punishment, the weakness in judicial examination 
encourages the officials to find accuses to conduct extrajudicial killings.

 8  > From the primary data retrieved from Yala Provincial court, between the period 2003-2010, in Yala 
Provincial Court, there were total of 77 Post mortem inquest decided by the court. In not more than 5 cases 
relatives appointed their lawyers to cross examine the evidence presented by prosecutor who has duty to file 
the motion of post mortem inquest. Most of its decisions, the court mentions that the relatives have decided not 
to assign the lawyer of present evidence before the court according to section 150. The relatives or the families 
were not aware of the procedural law and did not want to get involved with the justice system. Thus they did 
not cross examine the evidence presented by the prosecutor.

Recommendations

 9  > The state must enforce strict measures to investigate and identify officials who misconduct on arbitrary 
exercise of power and punish violators before the law. The relatives of the deceased must be redressed justly and 
appropriately.
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9Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, whereas the Economic and Social Council, in its 
resolution 1986/10, section IX, of 21 May 1986, invited Member States to pay particular attention in the implementation of the Code to 
the use of force and firearms by law enforcement officials, and the General Assembly, in its resolution 41/149 of 4 December 1986, inter 
alia, welcomed this recommendation made by the Council.

 10Section 90 of Criminal Procedure Code: When there is allusion that any of persons is detained in the criminal case or in any 
other case unlawfully, those persons are entitled to file a petition with the Local Court to be empowered to trial the criminal case to be 
released, that is to say: (1) Only detained person; (2) Public prosecutor; (3) Inquiry official; (4) Governor of the Goal or gaoler; (5) Spouse 
or such person’s relatives or any other person for the benefit of the detained person;

Upon receipt of petition as aforesaid, the Court shall proceed to enquired only without delay. If the Court deems that such petition 
is well-grounded, the Court is empowered to enjoy gaoler bring the detained person into the Court without delay, and if gaoler is not 
able to make the Court satisfy that custody is lawful, the Court shall enjoin to release the detained person without delay.

Section 32: of the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 (2007) state that a person shall enjoy the right and liberty in his life 
and person. A torture, brutal act or punishment by a cruel or inhumane means shall not be made; provided that punishment under  
judgments of the Courts or by virtue of the law shall not be deemed the punishment by a cruel or inhumane means under this paragraph. 
 
 Arrest and detention of person shall not be made except by order or warrant issued by the Courts or there is a ground as provided 
by the law. Search of person or act affecting the right and liberty under paragraph one shall not be made except by virtue of the law.
In the case where there is an act affecting right and liberty under paragraph one, the injured person, public prosecutor or any person 
acting for the benefit of the injured person shall have the right to bring lawsuit to the Courts so as to stop or nullify such act and to impose 
appropriate measure to alleviate damage occurred wherefrom.

 10 > Armed officials must be trained to minimize loss of lives and properties of civilians during their use 
of forced, according to the United Nations’ recommendation.9

Torture, Inhuman Treatment and Punishment

 11 > After the military weapon depot was raided in 2004, the Martial Law had been implemented. It 
was later reported that first five suspects who were thought to be involved in the raid were tortured by officials 
to confess. This initiated detest of unlawful detention and a forced disappearance of Mr. Somchai Neelaphaijit, 
a lawyer who legally assisted these torture victims. The case of torture was the first one from the area under the 
Emergency Decree that was transferred to Department of Special Investigation (DSI), under Ministry of Justice to 
investigate the wrongdoers. DSI identified officials involved in the torture of five victims and transfer the case to 
Anti-Corruption Office to legally identify the ground of the charge.

 12  > In year 2007-2008, Muslim Attorney Center Foundation has received 113 cases of torture allegation 
related to abuse to get confession from insurgent suspects. In 2008-2009, MAC received another 130 cases and 
another 57 cases in 2010.

The Law and the Criminal Judicial Process in the Crime of Torture

 13 > Domestically, the law is not supportive to protect people from torture. We had petitioned the court  
at least three cases for writ habeas corpus under Section 90 of the Criminal Procedure Code and Section 3210  
of the Constitution of the Kingdom of Thailand, as well as under the international human rights law that protect 
people from torture.
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  14  > The case of Mr. Sugree Adam. He was physically assaulted while held in custody in a military camp 
under the Martial Law. In 2007, lawyers filed a motion to the court, requesting for an examination of officials  
involved in his custody and the detainee before the court to identify the ground of such torture. On the same date 
appointed to examine the motion by the court, the judge dismissed the motion, on the basis that the detainee 
had been transferred to the custody of the police at a police station and a criminal charge was pressed against him. 
The court will only allow an inquest hearing on the habeas corpus when the unlawful detention is still active. Since 
the police was able to request for arrest warrant and detained him on the same day that lawyer filed habeas corpus 
motion. The same court did not open the court room to hear the torture allegation of the previous detention.
  
  15 > A similar court order was received in a motion filed by detainees who were university students, named 
Mr. Kuyi Itae, Mr. Ismael Teh and Mr.Ahama Badong. Their relatives filed a motion for writ habeas corpus, but the  
detainees were released in the night before the inquest hearing in the next day. The motion was dismissed. In both cases 
above, victims were not entitled to any redress under Section 32 of the Constitution as the court did not consider the motion. 

  16 > The writ habeas corpus of five detainees; Mr. Anan Kaseng, Mr. Aming Kaseng, Mr. Rayu Dokor, Mr. 
Sukree Salawe and Mr. Masakree Layee held in custody with Imam Yapha Kaseng, who was tortured by officials 
and died. Survivors were severely beaten to confess. An inquest was conducted after the relatives immediately 
filed the motion for writ habeas corpus. After the inquest, the court ruled out that the officials were authorized 
under the special law to lawfully detains the victims, despite the fact that the victim’s relatives and some other 
detainees testified that severe torture was used during the custody, the case was dismissed.

  17 > The torture cases require an understanding from judicial personnel in order to ensure protections of 
victims, when they were tortured by law enforcement officials. Impunity induced arbitrary use of power and led 
to an affirmation that the torture during custody is not illegal. 

  18 > The latest case of torture was reported after an attack of a military camp in Narathiwat on January 
2011. Many military personnel were injured and killed. After the incident, security officials used the same methods 
against suspects, including but not limited to search and surrounding of the cordon and mass arrests. We had 
information that 25 civilians were arrested, among them, at least six were tortured to extract confessions. A victim, 
names Mr. Madae Mayohkaseh was held in custody for an interrogation under the Emergency Decree. The detainee 
was physically assaulted to confess. He was later examined by a police medical doctor and a Yala Province 
Hospital medical doctor. His wounds were photographed. He did not feel safe and did not trust a witness 
protection program and decided not to press any charge against the officials.

  19 > The Thai State has ratified the Convention against Torture and other cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment (CAT) on1st November 2007. However, the statistics of torture cases received by us are 
increasing. It indicated a trend that during over the past three years, the Thai state did not impose any measures 
or educate the law enforcement officials. An investigation commission to identify, legally and disciplinary punish 
officials who had involved in torture had not been established. The law to enforce criminal charges and penalties 
for the crime of torture has not been enacted, despite the prolonged requests from civil society organizations.

  20  > The 2007 Constitution prohibits torture and Thailand is a state party to CAT and is obliged to the provision 
in the convention. To the present, Thailand has not issued any Act to ensure the right not to be torture by officials. 
 The Criminal Code and the Criminal Procedure Code do not have any provision to directly address torture.
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 21 > The office of the Attorney General proposed that the Criminal Code and the Criminal Procedure 
Code should be amended to incorporate torture in both Codes. However, Human Rights Lawyers Association 
(HRLA) viewed that the special Act on this matter should be enacted because torture is a major and prevailing 
problem in Thailand. It is more prevalent under the circumstances where a special law, authorizing extra power 
to officials, is imposed, particularly the Martial Law, the Emergency Decree and the Prevention and Suppression 
of Narcotic Drugs. An amendment of the Codes cannot sufficiently address prevention and redress loopholes in 
both laws and practices.

 22  > The independent of the investigation authority under the existing structure, using the police officials 
in the same area (where torture happened) to investigate violators, posed threat to independence and neutrality. 
It also threatens torture victims not to file complaints as they will still be in the custody of the same set of officials. 
In the case of Mr. Makoseng Pohtae, tortured happened in Patae police station, Yala Province on Mar 2009, the 
same police perpetrators are supposed to receipt the complaints from torture victims.

 23 > The redress of torture victims under the Damages for the Injured Person and Compensation and 
Expense for the Accused in Criminal Case Act, in terms of financial compensation, is often insufficient. Torture 
victims must be entitled to prompt and appropriate redress. As it is a sensitive matter, an expert in physical and 
psychological therapy should also be provided. It often took a long time to receive the compensation.

 24  > Preventive measures, such as detention center inspection or potential premises that the torture 
might take place should be imposed. Despite the presence of the National Human Rights Commission (NHRC), 
its authority to inspect the premises was not exercised continuously and regularly and it must receive permission 
for visiting.

 25  >  Obligations under CAT, namely non-refoulment, extra-territorial torture criminals transfer are not 
underpinned by the law. The government affirmed that there are policies to ensure that the said principles will be 
respected and it is not necessary to enact such provision in the law. If the government would like to strictly follow 
the obligation, it should enshrine in the law, so that the people will have a sufficient guarantee that the state will 
enforce the obligation.

 26 > HRLA conducted a study on the domestic and examples of foreign law on the prevention and 
anti-torture act. HRLA also drafted a draft act and organized a meeting to seek inputs from academicians, the 
Department of Rights and Liberties Protection, and human rights organizations. When the draft act was partially 
completed, HRLA received assistance from the International Commission of Jurists (ICJ) and REDRESS to reviews 
and comment, thus the draft anti-torture act is more completed and thorough draft.

 27  > HRLA will continue to promote on this anti-torture ACT and shall open for the public hearing. The 
public hearings will start from the stakeholders such as groups of tortured victims/survival, relatives of tortured 
victims/survival, human rights lawyers and legal experts working on torture allegation cases. The hearing sessions 
will help to improve the draft law. The main public forum will be organized to present the draft legislation and 
hear their comments and suggestion. The final draft of the legislation shall submit to the parliament as people’s 
draft bill on Torture prevention with 10,000 signatures. The campaign to the passage of the bill will continue.



7

Recommendation

  28  >  Royal Thai Government shall support the initiative of the draft on Anti- torture ACT. In the draft anti-
torture law has covered all the prevention and redress aspects. The anti-torture bill will include criminal offence on 
torture, provide torture definitions, and create the Investigation Committee that separate from the regular police 
investigation which often failed to bring the guilty punished in the case of torture. The Bill will form a national 
mechanism on regular and independent visits to all detention facilities, as well as to compensate the victims 
based on physical and psychological torture. There is no appropriate mechanism within the country to deal with 
the act of torture or ill treatment by state officials. There is no medical professional expert such as physical and 
mental examination of the tortured victim/survival. These measures will be defined and structured in anti-torture 
specific draft legislation, which will result in combating torture with more effectively and in accordance with the 
Convention against Torture that the Thai government is a state party.

  29 > The state is required to address both the physical and mental impact on torture victims/survivors. 
The victims/survivors have a right to reparations including compensation, restitution, rehabilitation, satisfaction, 
and guarantees of non-repetition. Due to the lack of access to independent medical examiners hindering proper 
investigation and documentation there is absence of suitable recourse to reparations (all five forms) available for 
victims in Thailand.

  30  > The court shall issue regulations on the order of remedies under Section 32 of Thai Constitution, if 
the case it appears the fact that such person has been injured, tortured, ill treated by state officials, despite the 
fact that such person be released or detained.

Role of National Anti Corruption Commission on the case of torture allegation

  31 > In December 2010, the Office of the National Anti-Corruption Commission (NACC) announced its 
decision regarding the case against a police general and other 18 officials who had been accused of abusing 
the alleged offenders in the 4 January 2004 gun robbery, the incidence of which has given rise to the onslaught 
of violence and conflicts in the Southern Border Provinces and related the abduction of Lawyer Somchai  
Neelaphaijit. To date, more than 4,000 lives have been shed including officials and innocent civilians. After more 
than six years spent by Department of Special Investigation (DSI) and another over three years by the NACC, it 
was only announced in late 2010 that no evidence has been found to prove the accusation of torture.

Recommendation

  32  > The State must provide training for staffs at both NACC and the Royal Thai Police officers represents 
a serious emergency. Officials of both agencies at all levels must understand the principles and obligations that 
Thailand is the party to CAT. When Thailand has not been adopted specific law on anti-torture, meanwhile, NACC 
and Police force must work on investigation and prosecution on related to torture allegations as well as create 
the procedures to investigate torture specific within their mandate according to Thai laws and CAT.
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  11There was a case in which a Buddhist person was arrested under a court warrant under suspicions of being involved in the 
massacre of 10 Muslims in a mosque in Narathiwat Province. The suspect surrendered and was released on bail. From the information 
gathered, it was reported that the Buddhist suspect used to be a para military. Later Inquiry Officials arrived at a decision not to prosecute 
the suspect person because of lack of evidence. The people have questions regarding the transparency in investigating the case.

Role of National Human Rights Commission on anti-torture

  33  >  In September 2010, National Human Rights Commission has issued a compilation report No. 275 - 308 /2553. 
From 2007 until July 2010, the National Human Rights Commission received 34 complaints from Songkhla, Yala, 
Pattani and Narathiwat Provinces that concern the acts of torture. The title of this report is the right to judicial 
process in relation to the examination of the complaints concerning torture and other inhuman treatment or 
punishment in the Southern Border Provinces. The report was sent to concerned agencies including PM office, 
security officials in the Southern Border Provinces and the complainants.

  34 > Besides suggesting that the Government by the Council of Ministers should consider repealing 
the enforcement of the Martial Law Act, B.E. 2457 and the Emergency Decree on Public Administration in  
Emergency Situation, B.E. 2548 in the Southern Border Provinces. The enforcements of the two laws have caused the  
human rights of citizens to be violated and have placed the citizens at risk for torture, the National Human Rights  
Commission sited CAT and Thailand obligation to CAT since ratified in 2009 to stipulating torture as a serious crime, 
prescribing reparation by providing compensation for the victim and family and prescribing appropriate and 
continuous remedy for both physical and mental conditions. However, NHRC recommendations were usually not 
respected and not follow up by state agencies.

Culture of Impunity

  35 > For the cases that suspicious is that government officials may be involved in serious human rights 
violations, such as cases under NACC and DSI investigation, polices and state prosecutors found non prosecution 
for EJE such as Takbai, Krue Se, SabaYoi and Ipayae11 or missing persons of Mr. Mayuni Lohniya, Mr. Mayateh  
Maranor case, death in custody of Mr. Assari Sama-ae, Mr. Yakariya Pao-mani, Imam Yapha Kaseng, Mr. Sulaiman 
Naesa in order to bring the suspects to justice fairly. None of officials have been brought to justice since 2004 in 
spite of the cry for justice over those well-known cases including the missing case of Somchai Neelaphaijit.

Issues on detention under Martial law

 36  >  Martial law has been enforced in the provinces of Yala, Pattani, Narathiwat since 2004. The enforcement 
of martial law results the widespread human rights violations. Internal Security Operation Commander of Region 
4 in the south has entitled power to supervise law enforcement and promised to use the appropriate force as 
necessary only. However, in fact the search, arrest and detention of persons suspected by the military or the police 
officer by virtue of martial law has caused human rights violations on their fundamental rights. The practice of 
enforced disappearance, torturing suspects and violating the rights to due process has been widespread and 
in some serious cases, at least 4 detainees died during the Martial law detention such as the case of Mr. Assari 
Sama-ae died in 2007, Mr. Yakariya Pao-mani
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  12Since 2007, MAC has received 243 complaints about torture and inhuman treatment. In very few complaints the victims and 
relatives agreed to prosecute  the suspects by filing civil law suits in Court of Justice and Administrative Court. Currently there are five 
cases in which injured persons have filed civil law suit in Court of Justice and Administrative Court and one criminal case regarding the 
death of Yapa Kaseng. National Human Rights Commission (NHRC) reported the receipt of 34 cases of torture. They noted that there had 
been violations of the provisions of the CAT. In September 2010 the NHRC issues its recommendations to the state agencies.

Recommendation 

  37  >  State must lift the enforcement of martial law in the three southern border provinces. If not, there 
must be defined rules on the person arrested and detained in accordance with minimum standards relating  
to arrest and detain individuals by Thai laws and international standard on arrest and detain persons. The  
detainees must be detained in an authorized place of detention. There must be strictly recorded of the sending 
and receiving of detainees and available for examination, prohibition of non-communicado, detainees and family 
members must be informed the arrest, place of detention and caused of detention immediately, detainees have 
the right to family and lawyer visit. The place of detention under Martial law must provide access to independent 
inspection without prior notice and the visit with privacy must be allowed.

Issues of the detention under the Emergency Decree

  38 > Emergency Decree declared in the provinces of Yala, Pattani, Narathiwat since 2005 despite  
the cancellation of enforcement decree Emergency in Mae Lan, Pattani Province as a pilot project. Since 2005, 
Thai Government did not notify the ICCPR Commission of the United Nations. In addition, the ISOC has issued  
regulations and orders that violate fundamental human rights. Section 11 is widely used to arrest and detain 
suspect of insurgency for maximum 30 days, even if it is determined that such exercise of power to request  
arrest warrants and an extension of detention every seven days were permission of the provincial courts. But the  
operation of judiciary on check and balance to protect the rights of detainees are not effective. The detainees not 
need to be taken to the court, both after arrested and for extension of the detention. This rules allowed problems 
of torture and inhuman treatment12 frequently occurred in the two detentions facilities under Emergency Decree. 
There were more than 5,000 detainees subjected to the detention under the Emergency Decree till today.

Recommendation 

  39  > ISOC commander region 4 regulation on Article 11 of Emergency dated 1 February 2551 must be 
abolished. This regulation violates the rights of detainees especially right to visit by anyone other than close  
relatives, in the practice it is the restriction of the right to lawyer and doctor. It also stated that the permission will 
be granted from the Army Commander of the 4th region and the visit will always be in the supervision of officers 
during the visit. The regulation is restricted the right to see lawyers and doctors and privacy visit. The visit by the 
National Human Rights Commission must also follow this strict rule.
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  13Under the Yalananbaru project started by ISOC and Office of the Narcotic Control Board (ONCB) covers youth who have 
been identified as risks with regard to usage of drugs. Under the program, youth are forced to undergo five days rehabilitation programs. 
Between 2007-2010, 400 rehabilitation programs have been conducted. There is no information about the number of youths who have 
participated in such rehabilitation programs.

 14The Act On Establishment of Juvenile Court and Juvenile and Family Procedure Act, BE 2534

15 GT 200 and the Corruption of the Army, http://www.vcharkarn.com/vblog/88243

Issues on the detention of children in the southern provinces 

  40  > The martial law shall not be applied for children under the age of 18 years old in any circumstances13. 
The measures to search arrest, detention and questioning children under the age of 18 is strictly prohibited unless 
following the minimum standard14 that according to Thai law on juvenile criminal justice for children under the 
age of 18 years. Please view related documentary on Juvenile Justice in the Deep South at http://www.youtube.
com/watch?v=vk0IkeTxxAQ

Independence of judges and prosecutors in the conflict situation

  41 > Judiciary is a vital mechanism check and balance of power that regulated by laws and it must 
exercise their judicial power to safeguard and protect human rights of peoples. The judicial regulations must 
set out procedure on issuing arrest warrant related to national security charges, the procedure to apply for  
extension of detention and the rules of the use the evidence at trial must meet principles strictly that will not 
colors as contributing to discrimination and maltreatment and create injustice so innocent persons are not suspect  
accused and detained for many years waiting for trail. The general judiciary capacity of Thailand is delayed and 
awaiting justice has been key obstacle the effective of administration of justice. As of October 2010, there are 
currently accused defendant waiting for trials, First Instance Court, Appeals Court and Supreme Court decision as 
inmates and defendant for more than 440 people in southern provincial prisons and in Bangkok prison and only 
100 defendants allowed to be released on bail recently. Released on bail has not been easy for poor defendants 
and with policy of preventive detention that applied for years since 204.

The role of the prosecutor

  42  > On November 6, 2006, Narathiwat Provincial Attorney General office has ordered to withdraw the 
charged filed against 59 protesters of TakBai Incident in 2004. The order stated that the litigation will cause discord 
and hatred between the suspect and state officials. The charge was not helpful to the public interest. Later, on 28 
July 2011, Yala prosecutors ordered the withdrawal of the prosecution against 21-year-old student was charged 
with murder on only evidence based on the explosive detector called GT 200 that later found that the equipment 
was not effective and the purchase of those GT 200 is related to rumors on military corruption.15 The young man 
has to wait in prison because they do not have the right to bail for a period of almost two years.
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Recommendation

  43 > Prosecutors and the court office shall revise all prosecution related to national security cases  
indicated in the southern Thailand since 2004 specially the cases that have issued arrest warrants for all the  
new security issues both that already arrested and those warrant that the accused are on the run. The total 
of 3897 arrest warrants for 2143 person were issued by four provincial court in the southern most provinces on  
national security cases since 1 January 2004 to November 18, 2010. These arrest warrants by prosecutors and 
courts need to be review to examine the use of evidence in the process of issuing an arrest warrant and it 
must strictly accordance with the regulations of the Supreme Court judge of Thailand. The hearsay witness shall 
not be used as a ground of any arrest warrants related to national security cases. The use of arrest warrants in 
the situation of southern conflict have led to other types of human rights violation by security agencies such as  
re arrested or intermediate to participate in the military camps and arbitrary detained, please view related two 
documentaries on Re-arrested and Endless effect of Emergency Decree warrants at http://www.youtube.com/
watch?v=xTVUfnOQ-cQ and http://www.youtube.com/watch?v=IEEDRDTdMSg

Access to Justice: availability of legal aid

  44  >  As refer to the official documents of the 2011 Budget Bureau of the year, found that the structure 
of the budget in respect to administrative of justice sector involving the police prosecutor, court of justice, Justice 
ministry and Lawyer council of Thailand. The relocation has shown the disproportionate of the budget, especially 
on the state defendant sides of criminal justice process. The total of administrative of justice section budget 
is 100,000 million Baht or 3,200 million U.S. dollars; the National Police Office receives 75%, Ministry of Justice  
receives 17%, Attorney General Office received 6%, the Court office received 2%, the Human Rights Commission 
of the National receives 0.2% and Law council of Thailand receives 0.06%. The more appropriate relocation to 
increase availability of free legal aid or public defender works will help the more effective due process and assist 
indigent defendants not only in the southern conflict situation but throughout the nation.

Recommendation

  45  >  The state must relocate national budget in fair and most appropriate amount to support free legal 
aid and public defender works, specifically for the criminal case. The accused and the defendant is entitled to 
choose their own legal representative, such as increasing budget to Lawyers Council of Thailand or similar
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	 ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์	 สิทธิมนุษยชนของประเทศต่อคณะมนตรี 
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ	(United	Nations	Human	Rights	Council	-	HRC)	ภายใต้กลไก	Universal	Periodic 
Review	 (UPR)	 ในการประชุมคณะทำงาน	 UPR	 สมัยที่	 12	 ระหว่างวันที่	 3-14	 ตุลาคม	 2554	ณ	 นครเจนีวา		
โดยมีสาระสำคัญสรุป*	ได้ดังน้ี

*อ้างอิงจาก : http://www.eppo.go.th/admin/cab/cab-2553-12-21.html#26, ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 ธันวาคม 2553

1. เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้รับรองข้อมติที่ 60/251 เรื่องการจัดตั้ง 
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Human Rights Council - HRC) ขึ้นแทน 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Commission on Human Rights - CHR) 
โดยกำหนดให้ HRC ทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศสมาชิกสหประชาชาติทุกประเทศ 
อย่างเท่าเทียมกันภายใต้กลไกที่เรียกว่า Universal Periodic Review หรือ UPR โดยให้เป็นรายงาน 
ภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในทุกด้านของประเทศ มีความยาวไม่เกิน 20 หน้า

3. การประชุมคณะทำงาน UPR สมัยที่ 1 เริ่มขึ้นในปี 2551 ที่นครเจนีวา และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
ไดม้กีารจดัการประชมุคณะทำงาน UPR แลว้ทัง้สิน้จำนวน 9 ครัง้ โดยไดท้บทวนสถานการณส์ทิธมินษุยชนใน 
ประเทศตา่งๆ แลว้จำนวน 143 ประเทศ ทัง้นี ้ไทยอยูใ่นกลุม่ประเทศสดุทา้ยทีม่กีำหนดจะตอ้งนำเสนอรายงาน 
 UPR และจะถูกทบทวนภายใต้กระบวนการ ดังกล่าวเป็นครั้งแรกในการประชุมคณะทำงาน UPR สมัยที่ 12 
ซึง่จะมขีึน้ระหวา่งวนัที ่3-14 ตลุาคม 2554 ทีน่ครเจนวีา เพือ่ใหม้กีารรบัรองโดย HRC ในเดอืนมนีาคม 2555 โดยมี 
กำหนดส่งรายงานให้สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 
เพื่อจัดแปลเป็นภาษาทางการของสหประชาชาติทั้ง 6 ภาษาต่อไป สำหรับประเทศไทยจะมีการพิจารณา 
รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในวันที่ 5 และ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

2. HRC กำหนดให้กระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆ ในรอบแรก 
ใช้เวลาทั้งหมด 4 ปี (ปีละ 48 ประเทศ) โดยการทบทวนจะดำเนินการโดยคณะทำงาน UPR (Working  
Group on UPR) ประกอบด้วยประเทศสมาชิก HRC ทั้งหมด 47 ประเทศ ซึ่งคณะทำงาน UPR จะจัดประชุม 
เพื่อทบทวนสถานการณ์ในประเทศต่างๆ ปีละ 3 ครั้ง ครั้งละ 2 สัปดาห์ และในการประชุมแต่ละครั้ง จะมี
การพิจารณาสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆ จำนวน 16 ประเทศ
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5. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศ 
ซึ่งได้รับมอบหมาย จากคณะทำงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนให้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการ
จัดทำรายงาน จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำรายงานประเทศภายใต้กลไก UPR โดยม ี
ปลดักระทรวงการตา่งประเทศเปน็ประธาน รวมทัง้ไดแ้ตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ จดัทำรายงาน UPR  โดยมปีลดั 
กระทรวงการตา่งประเทศเปน็ประธาน รวมทัง้ไดแ้ตง่ตัง้คณะอนกุรรมการจดัทำรายงานฯ และ คณะอนกุรรมการ 
ประสานงานและหารอืกบัภาคประชาสงัคมในการจดัทำรายงานฯ โดยไดจ้ดัการประชมุคณะกรรมการฯ ครัง้แรก 
ไปเมือ่วนัที ่13 กนัยายน 2553 ซึง่คณะกรรมการฯ ไดใ้หค้วามเหน็ชอบตอ่เคา้โครงรายงานฯ ของไทย  โดยคาดวา่ 
จะสามารถดำเนนิการยกรา่งฉบบัแรกแลว้เสรจ็ภายในเดอืนธนัวาคม 2553 จากนัน้จะนำไปขอรบัฟงัความเหน็ 
จากประชาชนและภาคประชาสังคมต่อไป

4. รายงานฯ จะแตกตา่งจากรายงานประเทศฉบบัอืน่ๆ ภายใตต้ราสารระหวา่งประเทศดา้นสทิธมินษุยชน 
ที่ประเทศไทยเป็นภาคี เนื่องจากเป็นรายงานที่ต้องนำเสนอภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในทุกด้าน 
โดยเฉพาะการดำเนนิงานภายใตต้ราสารระหวา่งประเทศดา้นสทิธมินษุยชนทัง้ 7 ฉบบั ทีป่ระเทศไทยเปน็ภาค ี
ทั้งหมดมารวมไว้ในรายงาน UPR ฉบับเดียวกัน และรายงาน UPR จะไม่ได้มีเพียงแต่รายงานของภาครัฐ 
จำนวน 20 หน้าเท่านั้น แต่ยังมีรายงานของสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนฯ 10 หน้า และรายงาน 
ของภาคประชาสังคมอีก 10 หน้า เสนอรวมกันเป็นรายงาน UPR ของประเทศไทย โดยการพิจารณารายงาน 
UPR ของประเทศไทย จะกระทำโดยประเทศสมาชิก HRC ในลักษณะ peer review ซึ่งจะมีความเข้มข้น 
กวา่การนำเสนอรายงานตอ่คณะกรรมการประจำตราสารดา้นสทิธมินษุยชนแตล่ะฉบบั ซึง่การนำเสนอรายงาน 
จะใช้เวลาทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง โดยรัฐจะมีเวลานำเสนอรายงานเพียง 1 ชั่วโมง อีก 2 ชั่วโมงจะเป็นช่วงเวลาของ 
การซักถามและตอบชี้แจง

6. นอกจากการเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานแล้ว ประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อมใน
การนำเสนอรายงานด้วย  โดยเฉพาะในช่วงของการซักถามโดยสมาชิก HRC ซึ่งประเด็นที่จะถูกซักถามนั้น
คาดวา่จะเปน็ประเดน็ปญัหาดา้นสทิธมินษุยชนของไทยทีอ่ยูใ่นความสนใจของประชาคมระหวา่งประเทศ ซึง่ 
กระทรวงการต่างประเทศได้รวบรวมมาทั้งหมด 15 ประเด็น ได้แก่ 

1) ความคืบหน้าในการสอบสวนกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงในไทยเมื่อเดือน พ.ค. 2553
2) กรณีการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ โดยเฉพาะคดีของนายสมชาย นีละไพจิตร 
3) กรณีการซ้อมทรมาน โดยเฉพาะคดีของนายยะผา กาเซ็ง
4) กรณีปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะผลกระทบท่ีเกิดต่อครูและเด็กนักเรียน 
5) กรณีการเสียชีวิตของชาวมุสลิมในเหตุการณ์ยิงมัสยิดอัลฟูรกัน และกรณีกรือเซะ/ตากใบ 
6) โทษประหารชีวิต
7) การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 
8) การศกึษาความเปน็ไปไดท้ีไ่ทยจะเขา้เปน็ภาคอีนสุญัญาวา่ดว้ยการคุม้ครองสทิธขิอง แรงงานโยกยา้ย 

  ถิ่นฐานและครอบครัว 
9) การถอนข้อสงวนต่ออนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนฉบับต่าง ๆ
10) การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะฉบับที่ 87 และ 98 
11) การปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าว 
12) กรณีฆ่าตัดตอนในสงครามยาเสพติด 
13) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเสรีภาพในการชุมนุม 
14) การประกาศ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ 

และจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 
15) การปฏิบัติต่อผู้หนีภัยการสู้รบจากพม่าและผู้ลักลอบเข้าเมือง
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รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในระบบยุติธรรมทางอาญา 
ในสถานการณ์ความขัดแย้งจังหวัดชายเเดนภาคใต้ของประเทศไทย 

และนโยบายรัฐในการต่อต้านการก่อความไม่สงบ 

เสนอต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนเพื่อประกอบกระบวนการ
ประเมินสถานการณ์สิทธิฯในประเทศไทย	

 1 > มลูนธิผิสานวฒันธรรม1 และศนูยท์นายความมสุลมิ2  มคีวามวติกกงัวลเปน็อยา่งมากตอ่มาตรการการปราบปราม 
การก่อความไม่สงบพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้โดยรัฐไทยตลอดระยะเวลา 7 ปี นับแต่ปีพ.ศ. 2547 จนกระทั่งปัจจุบัน   
ทางองค์กรฯ ในฐานะที่เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนและรวบรวมข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ 
กฎหมายพิเศษจึงขอนำเสนอข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายใต้การบังคับใช้กฎหมายพิเศษและข้อเสนอแนะ 
ดังต่อไปนี้  

การบังคับใช้กฎหมายพิเศษ

 2 > รัฐไทยเป็นประเทศสมาชิกของประชาคมระหว่างประเทศ และได้เป็นรัฐภาคีอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน 
หลายฉบับ ที่ต้องดำเนินการให้เกิดการเคารพ ส่งเสริม คุ้มครองและประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานต่างๆ ที่ปรากฎ เช่น 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights_UDHR) ซึ่งผูกพันประเทศไทยในฐานะรัฐ 
ภาคแีหง่กฎหมายจารตีประเพณรีะหวา่งประเทศ และโดยเฉพาะอยา่งยิง่พนัธกรณตีอ่กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธทิาง 
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (international Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) ที่ประเทศไทยในฐานะ
รัฐภาคีย่อมผูกพันในการประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน แม้ในสภาวะฉุกเฉิน ในข้อที่ 4 แห่งกติกาฯบัญญัติว่า “ในภาวะ
ฉุกเฉินสาธารณะซึ่งคุกคามความอยู่รอดของชาติ และได้มีการประกาศภาวะนั้นอย่างเป็นทางการแล้ว รัฐภาคีแห่งกติกา
นี้อาจใช้มาตรการที่เป็นการเลี่ยงพันธกรณีของตนภายใต้กติกานี้ได้เพียงเท่าที่จำเป็นตามความฉุกเฉินของสถานการณ์...” 
แต่การเลี่ยงพันธกรณีตามข้อ 6, 7, 8,11,15,16,18 ไม่อาจจะทำได้เลยภายใต้บทบัญญัติของข้อนี้ การเลี่ยงพันธกรณีตามบท 
บญัญตัขิอ้นี ้รฐัภาคจีะตอ้งแจง้ใหร้ฐัภาคสีมาชกิและเลขาธกิารแหง่สหประชาชาตไิดท้ราบในบทบญัญตัทิีต่นไดล้ดิรอนสทิธ ิ
หรือเหตุแห่งการเลี่ยงนั้น

  1มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรม 

เพื่อการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนที่มีชาติพันธุ์และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน รวมถึงส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนและ 

ประชาธิปไตย มูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมแก่ประชาชนในพิ้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาตั้งแต่ปี 

2550

  2มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 โดยการรวมกลุ่มกันของทนายความนักสิทธิมนุษยชน เพื่อดำเนินการ 

ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ โดยไม่คิดมูลค่า มูลนิธิฯมีวัตถุประสงค์หลักในการ 1) ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและ 

กฎหมายแก่ประชาชนและหน่วยงานภาคประชาสังคม 2) ให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ 

ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 3) สร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการร่วมมือระหว่างทนายความและองค์กรภาคประชาสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับ 

สากล 4) การอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่อาสาสมัครผู้ช่วยทนายความในการทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของทนายความ
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  3นโยบายช่วงแรกในแก้ปัญหาคือ ต้นปี 2547 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 เพื่อระงับและปราบปรามกับ 

กลุ่มก่อความไม่สงบ กระทั่งวันที่ 19 กรกฎาคม  2548 จึงได้ยกเลิกประกาศกฎอัยการศึก และแทนที่โดยการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ประเภทร้ายแรง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยกเว้นสี่อำเภอของจังหวัดสงขลา แต่อย่างไรก็ตามในวันที่ 

19 กันยายน พ.ศ. 2549 หลังจากการรัฐประหาร จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ อีกครั้ง ส่งผลให้จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ 

ภายใต้บังคับกฎหมายพิเศษทั้งสองฉบับจนถึงปัจจุบัน

  4พรบ.ความมั่นคงฯ ประกาศใช้ในพื้นที่สี่อำเภอของจังหวัดสงขลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ภายหลังมีการยกเลิกพระราชบัญญัต ิ

กฎอัยการศึก และในพื้นที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานีมีการประกาศยกเลิกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

เมือ่เดอืนมกราคมพ.ศ. 2554 แตพ่ระราชบญัญตักิฎอยัการศกึยงัคงใชบ้งัคบัอยูใ่นพืน้ทีอ่ำเภอแมล่าน จงัหวดัปตัตาน ีพรบ.ความมัน่คงฯ เปน็กฎหมาย 

พิเศษฉบับใหม่ที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อหลักนิติธรรม หลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไม่น้อยกว่าพรก.ฉุกเฉินฯ 

 5โดยศูนย์ข่าวอิศรา วันที่ 6 เมษายน 2553 http://south.isranews.org/scoop-and-documentary/scoop-news-documentary/278-

2010-04-06-16-39-43.html
 6ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150

 3  > ในปพี.ศ. 2547 พืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้อนัไดแ้ก ่จงัหวดัปตัตาน ียะลา นราธวิาส และสีอ่ำเภอของจงัหวดัสงขลา 
ได้แก่ อำเภอจะนะ สะบ้าย้อย เทพา และนาทวี ได้ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ภายใต้การบังคับใช้กฎอัยการศึก 
แลว้บงัคบัใชก้ฎหมายพเิศษอกี 2 ฉบบั พระราชกำหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉนิ3  และพระราชบญัญตัคิวาม 
มั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.25514  ซึ่งมีบทบัญญัติที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐผู้มีอำนาจตามกฎหมายพิเศษสามารถจัดการระงับและปราบปรามกับสถานการณ์ความไม่สงบนั้น 

  4  > ปจัจบุนันบัเปน็ระยะเวลากวา่ 6 ปแีลว้ทีพ่ืน้ทีด่งักลา่วถกูประกาศใหเ้ปน็พืน้ทีส่ถานการณฉ์กุเฉนิ และไมม่สีญัญาณ 
วา่รฐัไทยจะสามารถประกนัความปลอดภยั คุม้ครองสทิธแิละเสรปีระชาชนไดเ้ลย นอกจากนีก้ารใชม้าตรการทางกฎหมายไป 
ในทางระงับและปราบปรามต่อกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบนั้น ได้ก่อให้เกิดสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนตามหลักการ 
สากลเปน็จำนวนมาก โดยตัง้แตป่ ี2547 - ปจัจบุนั มลูนธิศินูยท์นายความมสุลมิไดร้บัเรือ่ง รอ้งเรยีนจากประชาชนผูไ้ดร้บัผล 
กระทบจากความไมส่งบทัง้สิน้ 2,099 เรือ่งรอ้งเรยีน ซึง่ในจำนวนเรือ่งรอ้งเรยีนดงักลา่วไดป้รากฎขอ้มลูทีเ่กดิการละเมดิสทิธิ 
มนษุยชนจากการบงัคบัใชก้ฎหมายพเิศษนัน้ เชน่ การซอ้มทรมานเพือ่ใหร้บัสารภาพหรอืซดัทอดบคุคล การวสิามญัฆาตรกรรม 
การจับกุมและการควบคุมตัวตามอำเภอใจ การบังคับบุคคลให้สูญหาย เป็นต้น

การวิสามัญฆาตกรรม	

 5> การดำเนินยุทธการปิดล้อมตรวจค้นโดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงที่มีอำนาจในการบังคับใช้ 
กฎหมายพิเศษ เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ต้องสงสัยว่าก่อเหตุการณ์ความไม่สงบให้ได้อย่างทันท่วงทีเพื่อระงับการก่อเหตุนั้น  
ในพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ จากสถิติของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปก.จชต.) ตั้งแต่ 
ปี 2547 - กุมภาพันธ์ 2553 ระบุว่า คดีความมั่นคงที่พนักงานสอบสวนสั่งไม่ฟ้องจำนวน 152 คดีี ซึ่งมีคดีวิสามัญฆาตกรรม 
ถึง 103 คดี จากคดีวิสามัญสามัญจำนวน 121 คด5ี  
 แสดงให้เห็นถึงปัญหาความมีประสิทธิภาพของระบบการไต่สวนการตาย ซึ่งถือว่าการเสียชีวิตจากกระทำของ 
เจา้หนา้ทีใ่นขณะทีป่ฏบิตัหินา้ทีน่ัน้ถอืวา่เปน็การตายทีผ่ดิธรรมชาต ิจะตอ้งจดัใหม้กีารไตส่วนการตายตามกฎหมาย6  เพือ่โยง 
ไปถึงข้อเท็จจริงที่ว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นกระทำไปโดยใช้อำนาจตามอำเภอใจหรือไม่ เพื่อให้ผู้กระทำผิดถูก 
นำมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม โดยที่ผ่านมาทางองค์กรฯ ได้ให้ความช่วยเหลือในการไต่สวนการเสียชีวิตจากการ 
วิสามัญฆาตกรรมที่สำคัญจำนวนหลายคดี เช่น คดีไต่สวนการตาย ในเหตุการณ์มัสยิดกรือเซะ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 
หลังคดีไต่สวนการตายแล้ว พนักงานอัยการซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาว่าเห็นควรในการสั่งฟ้องเจ้าหน้าที่ผู้ทำให้เกิด
การเสียชิวิตหรือไม่ ได้มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิสามัญฆาตรกรรมประชาชนจำนวน 32 คน 
ในมัสยิดกรือเซะ 
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7Human rights rapporteur told visit would not be‘appropriate’ http://www.nationmultimedia.com/2004/11/19…s_15484764.html 
8นางสาวปรดีา ทองชมุนมุ และนางสาวดารณุ ีพานชิยกลุ รายงานสงัเกตกุารณพ์จิารณาคดไีตส่วนการตายกรณกีารเสยีชวีติของประชาชนจาก 

การสลายการชมุนมุอำเภอตากใบ หนงัสอืรวมขอ้เสนอตอ่ฝา่ยตอ่ตลุาการ ตอ่กระบวนการยตุธิรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยมลูนธิผิสานวฒันธรรม 

และมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม พ.ศ.2554 หน้า 21-53

 6  > เหตกุารณผ์ูช้มุนมุจากเหตกุารณส์ลายการชมุนมุทีห่นา้สภ.ตากใบ เมือ่วนัที ่25 ตลุาคม 2547 จำนวน 78 รายทีเ่สยีชวีติ 
ในระหว่างการควบคุมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งนาย Philip Alston ผู้รายงานพิเศษขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการฆ่านอก 
ระบบกฎหมาย ไดเ้คยเรยีกรอ้งตอ่รฐับาลไทยในการเขา้มาตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้ แตไ่ดร้บัการปฏเิสธโดย รฐับาลไทย7  
คดไีตส่วนการตายไดเ้ริม่ตน้สองปหีลงัจากเหตกุารณก์ารเสยีชวีติ8  และใชเ้วลาอกีสองปใีนขัน้ตอนการไตส่วนการตายตาม
กฎหมาย ศาลจึงมีคำสั่งว่า ผู้ตายทั้ง 78 คนนั้นเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ ในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงาน
ซึ่งปฏิบัติราชการตามหน้าที่ โดยไม่มีการชี้ว่า วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ชุมนุมเป็นเหตุแห่งการขาดอากาศหายใจหรือไม่ และไม ่
สามารถโยงได้ว่าใครเป็นผู้กระทำ ซึ่งนับเป็นเวลาเกือบ 6 ปีแล้วที่ผู้ตายและญาติต้องหาความจริงโดยใช้ต้นทุนของความ 
ยุติธรรมเข้าแลกไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาศาล ความเสียหายทางจิตใจ เป็นต้น 

 7  > กรณขีองนายยาการยีา ปะโอมาน ิทีเ่สยีชวีติในระหวา่งการควบคมุตวัของเจา้หนา้ที ่เมือ่เดอืนมถินุายน 2550 
และ หรอืกรณกีารวสิามญัฆาตกรรมประชาชนพรอ้มกนัจำนวน 6 ราย คอื นายมฮูำหมดัสะกร ีกาโบะ นายอสิมาแอ อาลมีามะ 
นายมะรอมลี อัคราช นายกอเซ็ง อภิบาลแบ นายแวอาลี สะมะแอ และนายดารี ดาลอ เมื่อเดือนมิถุนายน 2551  ซึ่งเป็น 
เหตุการณ์วิสามัญฆาตกรรมบุคคลที่รัฐเชื่อว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบและเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การสังหารเจ้าหน้าที่ 
ที่เกิดขึ้นในปีเดียวกัน ไม่มีพยานที่เป็นบุคคลภายนอกหรือองค์กรอิสระที่แท้จริง ที่จะให้ข้อมูลได้ว่าการวิสามัญฆาตกรรมนี้ 
เกิดจากการป้องกันตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐจริงหรือไม่ 
 กรณีนี้ญาติของผู้ตายทั้งหมดได้หันหลังให้กับกระบวนการยุติธรรมโดยปฏิเสธในการมีทนายความทางฝ่ายญาติ 
ผู้ตายเพื่อทำการซักถามพยานของฝ่ายพนักงานอัยการ เนื่องจากไม่เชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมนั้นจะสามารถให้ความ 
เป็นธรรมแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้อย่างแท้จริง จำนวนสถิติของพนักงานสอบสวนที่ความเห็นสั่งไม่ฟ้องคดีและ 
ความล่าช้าของกระบวนการยุติธรรมนั้นได้สะท้อนถึงความล้มเหลวในการรับผิดชอบในการดำเนินการสอบสวนที่จริงจัง  
พยานหลักฐานมีความขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากพยานบุคคลที่นำมาเบิกความส่วนใหญ่นั้นจะเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ที ่
อยูใ่นเหตกุารณ ์ไมม่ญีาตหิรอืบคุคลภายนอกทีญ่าตไิวว้างใจไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้รว่มเปน็พยานในการตรวจสถานทีเ่กดิเหต ุ
หรอืรว่มชนัสตูรพลกิศพ เมือ่ไมม่มีาตรการการลงโทษทางกฎหมายทีช่ดัเจน เชน่นีก้ระบวนการความออ่นแอในการตรวจสอบ 
ทางกฎหมายจึงกลายเป็นตัวส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายใช้อำนาจในการเป็นข้ออ้างในการวิสามัญฆาตกรรม 
ได้เพิ่มมากขึ้น 

  8  > มีสถิติคำสั่งคดีไต่สวนการเสียชีวิตในส่วนของศาลจังหวัดยะลาในระยะเวลา 8 ปี ที่ผ่านมาว่า ศาลจังหวัด 
ยะลาได้มีคำสั่งกรณีการไต่สวนการเสียชีวิตมาแล้วทั้งหมด 77 คดี มีคดีไต่สวนการเสียชีวิตไม่เกิน 5 คดี ที่ญาติได้แต่งตั้ง 
ทนายความเพื่อทำการซักค้านพยานของฝ่ายพนักงานอัยการ ซึ่งเป็นผู้ร้องตามกฎหมายให้ศาลมีคำสั่งไต่สวนการเสียชีวิต 
เนื่องจากส่วนใหญ่จะมีการระบุไว้ในคำสั่งศาลว่า ญาติไม่ติดใจเอาความ ทำให้การดำเนินการไต่สวนการเสียชีวิตตาม 
ปวิอ.มาตรา 150 นั้น เป็นเพียงการดำเนินการให้บรรลุตามขั้นตอนของกฎหมาย ที่ขาดการตรวจสอบพยานหลักฐานจาก
ฝ่ายญาติผู้เสียชีวิต เนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย หรือไม่อยากมีส่วน 
เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ทำให้ศาลต้องรับฟังพยานหลักฐานจากฝ่ายเจ้าหน้าที่ซึ่งอ้างว่าได้ปฏิบัติการตามหน้าที่ 
เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น  
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  9สภาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การสหประชาชาติ มติที่ 1986/10 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 1986 ข้อ 9 ที่ระบุขอให้ประเทศสมาชิกของ 

สหประชาชาติได้ให้ความใส่ใจ กับการปฏิบัติตามประมวลระเบียบปฎิบัติว่าด้วยการใช้กำลังบังคับและอาวุธของเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่บังคับ 

ใช้กฎหมาย (Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials) ซึ่งที่ประชุมสมัชชาทั่วไปขององค์การ 

สหประชาชาติ มีมติที่ 41/49 วันที่ 4 ธันวาคม 1986 ได้เห็นพ้องกับข้อเสนอของสภาเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว
 10ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 90 บัญญัติว่า “เมื่อมีการอ้างว่าบุคคลใดต้องถูกควบคุมในคดีอาญา หรือในกรณีอื่นใด 

โดยมชิอบดว้ยกฎหมาย บคุคลเหลา่นัน้มสีทิธยิืน่คำรอ้งตอ่ศาลทอ้งทีท่ีม่อีำนาจพจิารณาคดอีาญาขอใหป้ลอ่ย คอื (1) ผูถ้กูคมุขงัเอง (2) พนกังานอยัการ 

(3) พนักงานสอบสวน (4) (5) สามี ภริยา หรือญาติของผู้นั้น หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกคุมขัง 

เมือ่ไดร้บัคำรอ้งดัง่นัน้ ใหศ้าลดำเนนิการไตส่วนฝา่ยเดยีวโดยดว่น ถา้ศาลเหน็วา่คำรอ้งนัน้มมีลู ศาลมอีำนาจสัง่ผูค้มุขงัใหน้ำตวัผูถ้กูคมุขงัมา

ศาลโดยพลนั และถา้ผูค้มุขงัแสดงใหเ้หน็เปน็ทีพ่อใจแกศ่าลไมไ่ดว้า่การขงัเปน็การชอบดว้ยกฎหมาย ใหศ้าลสัง่ปลอ่ยผูถ้กูคมุขงัไปทนัท”ี   และมาตรา 

32 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติว่า”บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 

การทรมาน การทารณุกรรม หรอืการลงโทษดว้ยวธิกีารโหดรา้ยหรอืไรม้นษุยธรรม จะกระทำมไิด ้แตก่ารลงโทษตามคำพพิากษาของศาลหรอื

ตามทีก่ฎหมายบญัญตัไิมถ่อืวา่เปน็การลงโทษดว้ยวธิกีารโหดรา้ยหรอืไรม้นษุยธรรม... ในกรณทีีม่กีารกระทำทีก่ระทบตอ่สทิธแิละเสรภีาพ ผูเ้สยีหาย 

พนักงานอัยการ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหาย มีสิทธิร้องต่อศาลเพื่อให้สั่งระงับหรือเพิกถอนการกระทำเช่นว่านั้น รวมทั้งจะกำหนด 

วิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยก็ได้” 

	ข้อเสนอแนะ

 9  > ใหร้ฐัดำเนนิมาตรการอยา่งจรงิจงัในการสบืสวนสอบสวนหาเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชอ้ำนาจตามอำเภอใจ 
มาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม และการช่วยเหลือเยียวยาญาติผู้เสียชีวิตที่เหมาะสมและยุติธรรม

 10 > การอบรมเจ้าหน้าที่รัฐที่ถืออาวุธต่อการใช้กำลังบังคับที่ก่อให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของ 
ประชาชนและของรัฐอย่างน้อยที่สุด ตามคำแนะนำขององค์กรสหประชาชาต9ิ 

การทรมาน		การปฏิบัติและการลงโทษที่ทารุณโหดร้ายไร้มนุษยธรรม

 11 > หลังเหตุการณ์ปล้นปืนในปี 2547 และเริ่มมีการประกาศใช้กฎหมายพิเศษฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติ 
กฎอัยการศึก ปรากฎข้อมูลคดีที่เหยื่อที่ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับกับเหตุการณ์ดังกล่าว จำนวน 5 คน ได้ถูกเจ้าหน้าที่หน้าที่ 
ทำรา้ยรา่งกายเพือ่ใหร้บัสารภาพ อนัเปน็ทีม่าของการคดัคา้นการควบคมุตวัโดยมชิอบกฎหมาย และการถกูบงัคบัใหส้ญูหาย 
ไปของทนายความสมชาย นีละไพจิตร ที่เข้าไปช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เหยื่อที่ถูกซ้อมทรมานนั้น คดีซ้อมทรมานนี้นับ 
เป็นคดีแรกจากพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่อยู่ในการดูแลของกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อตรวจสอบหาผู้กระทำ 
ความผิดนั้น ซึ่งกรมสอบสวนได้ข้อมูลว่ามีเจ้าหน้าที่รายใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายผู้ถูกควบคุมตัวทั้ง 5 คน 
และส่งเรื่องดังกล่าวไปยังปปช.เพื่อชี้มูลความผิดตามกฎหมาย 

 12  >  นอกจากนีย้งัมขีอ้มลูสถติเิรือ่งรอ้งเรยีนการซอ้มทรมานจากมลูนธิศินูยท์นายความมสุลมิวา่ เมือ่ป ี2550 - 2551 
มูลนิธิฯได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีการซ้อมทรมานเพื่อให้รับสารภาพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 113 ปี 2551 - 2552 ได้รับเรื่อง 
ร้องเรียนทั้งสิ้น 130 กรณี เรื่องร้องเรียน ปี 2553 ได้รับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งสิ้น จำนวน 57 กรณี 

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อปัญหาเรื่องการทรมานฯ

 13 > ระบบตุลาการในประเทศ ยังไม่เอื้อต่อการคุ้มครองบุคคลจากการซ้อมทรมาน ทางองค์กรได้ดำเนินการยื่น 
คำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งไต่สวนฉุกเฉิน (Writ Habeas Corpus) ตามปวิอ. มาตรา 90 และมาตรา 3210 ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย ประกอบกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลที่คุ้มครองบุคคลจากการซ้อมทรมาน อย่างน้อย 3 กรณี คือ 

 14  >  กรณขีองนาย ข (นามสมมตุ)ิ ทีถ่กูทำรา้ยรา่งกายขณะถกูควบคมุตวัในคา่ยทหารแหง่หนึง่ตามกฎอยัการศกึ เมือ่ป ี
2550 ทนายความได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวและผู้ถูกควบคุมตัวมา 
ไต่สวนถึงเหตุแห่งการซ้อมทรมานนั้น ในวันนัดไต่สวนคำร้อง ผู้พิพากษามีคำสั่งยกคำร้อง เนื่องจากผู้ถูกควบคุมตัวได้ถูก 
นำตวัไปควบคมุไวท้ีส่ถานตีำรวจเนือ่งจากไดม้กีารแจง้ขอ้กลา่วหาในคดอีาญาแกผู่ถ้กูควบคมุตวัแลว้ กรณนีีศ้าลจะพจิารณา 
ไต่สวนต่อเมื่อการคุมขังโดยมิชอบด้วยกฎหมายนั้นจะมีอยู่ในระยะเวลาที่ถูกคุมขังโดยมิชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น 
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  15 > คำสั่งในลักษณะเดียวกันยังปรากฎอยู่ในคำร้องของกรณีนักศึกษาจังหวัดยะลาจำนวน 3 คน ซึ่งเป็น 
ผูถ้กูควบคมุตวัสว่นหนึง่ทีญ่าตไิดย้ืน่คำรอ้งขอใหศ้าลไตส่วนฉกุเฉนิ แตผู่ถ้กูควบคมุตวัทัง้หมดไดร้บัการปลอ่ยตวัในชว่งเวลา 
กลางคืน ก่อนมีการไต่สวนฉุกเฉินในวันถัดไป เมื่อมีการยกคำร้องดังกล่าว มาตรการเยียวยาที่เหยื่อพึงได้รับตามมาตรา 32 
ของรัฐธรรมนูญ จึงไม่ได้มีการพิจารณาให้โดยศาล

  16 > กรณกีารไตส่วนฉกุเฉนิผูถ้กูควบคมุตวัจำนวน 5 คน ทีถ่กูควบคมุตวัพรอ้มกบัอหิมา่มยะผา กาเซง็  ทีถ่กูซอ้ม 
ทรมานโดยเจา้หนา้ทีจ่นเสยีชวีติ ผูถ้กูควบคมุตวัทีร่อดชวีติบางรายกถ็กูซอ้มรา่งกายอยา่งสาหสัเพือ่ใหร้บัสารภาพ การไตส่วน 
ฉุกเฉินเกิดขึ้นหลังจากที่มีการยื่นคำร้องโดยญาติของผู้ถูกควบคุมตัวในทันที อย่างไรก็ตามหลังการไต่สวนแล้วศาลได้อ่าน 
คำสั่ง สรุปว่า แม้การไต่สวนจะได้ความจากญาติและผู้ถูกควบคุมตัวบางรายว่ามีการซ้อมทรมานอย่างสาหัสระหว่างที่อยู ่
ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่จริง แต่เนื่องจากผู้ถูกควบคุมตัวทั้งหมดอยู่ในระหว่างการควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษ 
ซึ่งเจ้าหน้าที่มีอำนาจการควบคุมตัว จึงยกคำร้องของญาติไป 

  17 > กรณีการซ้อมทรมานที่เกิดขึ้นนี้ ยังเป็นปัญหาเรื่องความรู้ความเข้าใจของบุคคลากรในกระบวนการยุติธรรม
ในการคุ้มครองเหยื่อที่ถูกซ้อมทรมานจากเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งนำมาสู่การยังคงใช้อำนาจโดยอำเภอใจและก่อ
ให้เกิดการเชื่อว่าการซ้อมทรมานบุคคลในระหว่างการควบคุมตัวนั้นไม่ผิดกฎหมาย
 
  18 > ดังเช่นกรณีล่าสุดที่เกิดเหตุการณ์ถล่มค่ายหทารแห่งหนึ่งที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อเดือนมกราคม 2554 ม ี
เจ้าหน้าที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนหลายนาย หลังเหตุการณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงยังคงใช้มาตรการแบบ 
เดมิในการจดัการกบับคุคลทีต่อ้งสงสยั อนัไดแ้กก่ารปดิลอ้ม ตรวจคน้และจบักมุบคุคล โดยทางองคก์รมขีอ้มลูผูถ้กูควบคมุ 
ตวัจากเหตกุารณด์งักลา่วนีจ้ำนวน 25 ราย และมอียา่งนอ้ย 6 รายทีถ่กูทำรา้ยรา่งกายเพือ่ใหร้บัสารภาพ มเีหยือ่ 1 ราย คอื ผูเ้สยีหาย 
ที่ถูกซ้อมทำร้ายร่างกายจากฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ควบคุมตัวไว้เพื่อซักถามตามพรก. ฉุกเฉินฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบ 
และสรปุวา่ ผูถ้กูควบคมุตวัไดถ้กูเจา้หนา้ทีท่หารทำรา้ยรา่งกายเพือ่ใหร้บัสารภาพและและตอ่มาเขาไดร้บัการตรวจรา่งกาย 
เบือ้งตน้จากทางแพทยข์องฝา่ยเจา้หนา้ทีต่ำรวจและแพทยข์องโรงพยาบาลประจำจงัหวดัยะลาและบนัทกึภาพบาดแผลทีเ่กดิ 
จากการทำรา้ยรา่งกายไว ้อยา่งไรกต็ามเนือ่งจากผูเ้สยีหายมคีวามรูส้กึไมป่ลอดภยัและไมม่ัน่ใจในระบบการคุม้ครองพยาน 
จึงไม่ต้องการดำเนินการใดๆ เพื่อเอาผิดแก่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ 

  19 > แมว้า่รฐัไทยจะไดท้ำการใหส้ตัยาบนัเขา้รว่มเปน็ภาคใีนอนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทรมาน 
และการปฏบิตัหิรอืการลงโทษอืน่ทีโ่หดรา้ยไรม้นษุยธรรม หรอืทีย่ำ่ยศีกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย ์(Convention against Torture 
and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment) ไปเมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2550 แตจ่ากขอ้มลูสถติิ 
การร้องเรียนเรื่องการซ้อมทรมานที่ทางองค์กรได้รับนั้นยังคงมีจำนวนสูงขึ้น อันแสดงให้เห็นว่าตลอดระยะเวลา 3 ปี เศษ  
รฐัไทยยงัไมไ่ดด้ำเนนิการใดๆทีจ่ะสรา้งมาตรการหรอืใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแกเ่จา้หนา้ทีผู่บ้งัคบัใชก้ฎหมาย การตัง้คณะกรรมการ 
สืบสวนสอบสวนหาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายมาลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาอย่างจริงจังรวมทั้งยังไม่ม ี
การแก้ไขกฎหมายหรือออกพระราชบัญญัติที่รับรองสิทธิที่จะไม่ถูกทรมานโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและการโทษทางอาญาที่ 
เกี่ยวข้องกับการซ้อมทรมานใดๆ แม้จะมีการเรียกร้องจากฝ่ายองค์กรภาคประชาสังคมมาแล้วหลายปี 

  20 > เนื่องจากการห้ามการทรมานได้ถูกรับรองโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และ 
ประเทศไทย เป็นรัฐภาคีีและต้องปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน (CAT) แต่ปัจจุบันยังไม่มี 
กฎหมายในระดบัพระราชบญัญตัอิอกมารบัรองสทิธทิีจ่ะไมถ่กูทรมานโดยเจา้หนา้ทีร่ฐั  และกฎหมายอาญาและวธิพีจิารณา 
ความอาญาของไทยก็ยังไม่คุ้มครองโดยตรง  
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 21 > ทั้งนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดได้เสนอให้แก้ไขประมวลกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญาโดย 
เพิม่ความผดิฐานทรมานเขา้ไปประมวลกฎหมาย  แตเ่ครอืขา่ยนกักฎหมายสทิธมินษุยชนเหน็วา่ควรออกเปน็พระราชบญัญตั ิ
แยกตา่งหากเนือ่งจากประเดน็ปญัหาเรือ่งการทรมานยงัมอียูอ่ยา่งตอ่เนือ่งในสงัคมไทยและเปน็ปญัหาสำคญั โดยเฉพาะภายใต ้
การใชก้ฎหมายพเิศษทีใ่หอ้ำนาจเจา้หนา้ทีม่าก เชน่ พระราชกำหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉนิพระราชบญัญตัิ 
กฎอยัการศกึ และพระราชบญัญตัปิอ้งกนัและปราบปรามยาเสพตดิ เปน็ตน้ อกีทัง้การแกไ้ขกฎหมายอาญาและวธิพีจิารณา 
ความอาญาไม่สามารถครอบคลุมประเด็นซึ่งเป็นช่องว่างในการป้องกันและเยียวยาการทรมานได้อย่างเพียงพอ เช่น  

 22  > ความเป็นอิสระของอำนาจสืบสวนสอบสวนซึ่งหากใช้กลไกเดิมเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมีอำนาจในการสืบสวน 
สอบสวนเจา้หนา้ทีด่ว้ยกนัเองจะเปน็เจา้หนา้ทีใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกบัผูก้ระทำความผดิ ซึง่ทำใหข้าดความเปน็อสิระและเปน็กลาง  
และปญัหาอกีประการหนึง่คอืเมือ่เกดิมกีารทรมานผูต้อ้งหาขึน้ บคุคลดงักลา่วจะไมก่ลา้รอ้งเรยีนเนือ่งจากตนยงัตอ้งอยูใ่นความ 
ควบคุมของเจ้าหน้าที่ต่อไป ดังกรณีของนายมะคอเซ็ง เปาะแต ซึ่งถูกซ้อมทรมานภายในสถานีตำรวจปะแต จังหวัดยะลา 
เมือ่เดอืนมนีาคม 2552 ซึง่ยงัมขีอ้มลูวา่เจา้หนา้ทีท่ีต่อ้งสงสยัวา่เกีย่วกบัการทำรา้ยรา่งกายนายมะคอเซง็ ยงัคงเกีย่วขอ้งกบั 
การทำร้ายร่างกายผู้ถูกควบคุมตัวรายอื่นๆ

 23 > เรื่องกระบวนการเยียวยา  การเยียวยาผู้ซึ่งถูกซ้อมทรมานตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย  
และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาเป็นการเยียวยาโดยใช้เงินซึ่งไม่เพียงพอ ผู้ซึ่งถูกซ้อมทรมานต้องการ 
ได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมอย่างเร่งด่วน ทันท่วงทีเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยเยียวยาทั้งด้าน 
ร่างกายและจิตใจ อีกทั้งกระบวนการดังกล่าวก็ใช้ระยะเวลานานมากกว่าจะได้รับเงินเยียวยา 

 24  > การกำหนดมาตรการเชิงป้องกัน เช่น การเข้าตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังหรือ สถานที่ที่อาจเกิดการทรมาน  
แม้จะมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งมีอำนาจหน้าที่กระทำได้ แต่การใช้อำนาจหน้าที่ดังกล่าวไม่ได้กระทำโดย 
สม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และต้องขออนุญาตในการเข้าเยี่ยม 

 25  > พันธกรณีตาม  CAT เช่น หลักการไม่ผลักดันกลับ หลักการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทรมานยัง 
ไม่มีการรับรองโดยตัวบทกฎหมาย  แม้รัฐบาลจะยืนยันว่ามีนโยบายซึ่งไม่ละเมิดหลักการดังกล่าวอยู่แล้วไม่จำเป็นต้อง 
บัญญัติในกฎหมาย แต่หากรัฐบาลต้องการปฏิบัติตามพันธกรณีอย่างครบถ้วนก็ควรรับรองไว้ในกฎหมายประชาชนจะได้มี
หลักประกันเพียงพอซึ่งจะเชื่อถือได้ว่ารัฐจะกระทำการดังกล่าวจริง

 26 > การดำเนนิการในการรา่งพระราชบญัญตัปิอ้งกนัและตอ่ตา้นการทรมานนี ้เครอืขา่ยนกักฎหมายสทิธมินษุยชน 
ไดศ้กึษาปญัหา และกฎหมายทัง้ภายในและตวัอยา่งจากตา่งประเทศ และยกรา่งพระราชบญัญตันิีข้ึน้ โดยไดม้กีารจดัประชมุ 
รว่มกนัเพือ่ขอความเหน็ในการรา่งกฎหมายฉบบันีจ้ากนกัวชิาการ กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ  และองคก์รดา้นสทิธมินษุยชน  
และเมื่อร่างสมบูรณ์ในระดับหนึ่ง เครือข่ายได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (ICJ) และองค์กร  
REDRESS ในการช่วยให้ความเห็นต่อร่างนี้ ซึ่งทำให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากขึ้น  

 27  > การดำเนนิการตอ่ไปคอืการนำรา่งกฎหมายนีเ้ปดิรบัฟงัความคดิเหน็จากสาธารณะ โดยเริม่จากกลุม่ประชาชน 
ผูม้สีว่นไดเ้สยีกอ่น คอืกลุม่เหยือ่หรอืญาตขิองเหยือ่จากการทรมาน ทนายความทีท่ำคดทีรมาน และนกัวชิาการดา้นกฎหมาย 
เป็นกลุ่มต่อมา  เพื่อนำข้อเสนอมาปรับปรุงร่างกฎหมาย  ก่อนที่จะจัดเวทีสาธารณะเพื่อนำเสนอร่างกฎหมายและรับฟัง 
ความคดิเหน็จากสงัคม  เพือ่ปรบัปรงุรา่งกฎหมายครัง้สดุทา้ยและนำเผยแพรป่ระชาสมัพนัธแ์ละเปดิใหป้ระชาชนรว่มลงชือ่ 
เสนอร่างกฎหมายนี้ต่อไป
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ข้อเสนอแนะต่อปัญหาเรื่องการทรมาน

  28  > ขอให้รัฐพิจารณารับหลักการการร่างกฎหมายใหม่ในเรื่องการต่อต้านการทรมานฯ ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุม 
ประเด็นซึ่งเป็นช่องว่างในการป้องกันและเยียวยาการทรมานอย่างเป็นระบบ ทั้งการกำหนดข้อหาในคดีอาญา การให้ 
คำนยิามคำวา่ซอ้มทรมาน การจดัตัง้คณะกรรมการสอบสวนทีเ่ปน็อสิระจากกลไกสอบสวนปกตทิีเ่ปน็ตำรวจทีม่กัจะลม้เหลว 
ในการนำคนผิดมาลงโทษในกรณีทรมาน และการตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัว รวมทั้งการเยียวยาเหยื่อที่ถูกทรมานทั้ง 
ทางรา่งกายจติใจ โดยการกระทำของเจา้หนา้ทีร่ฐัทีป่จัจบุนัไมม่กีลไกภายในประเทศทีเ่หมาะสม เชน่ไมม่แีพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ
ด้านการตรวจสภาพร่างกายและจิตใจของเหยื่อ เป็นต้น ทั้งนี้มาตรการต่างๆสามารถระบุไว้ในกฎหมายเฉพาะซึ่งจะทำให ้
เกิดการยุติการทรมานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับอนุสัญญาการต่อต้านการทรมานที่รัฐไทยเป็นภาคี

  29 > รัฐจะต้องจัดให้มีการช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกซ้อมทรมานทั้งต่อร่างกายและจิตใจที่ได้รับผลกระทบ 
เนือ่งจากขณะนีย้งัขาดแพทย ์ทีเ่ปน็อสิระในการตรวจรกัษาเหยือ่ทีถ่กูซอ้มทรมาน ขาดการสบืสวนสอบสวนและการจดบนัทกึ 
การรักษาเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบจากการซ้อมทรมาน รวมทั้งการชดเชยเยียวยาให้กับเหยื่อทั้งทางด้านการเงิน การรักษา  
และการป้องกันและรับประกันว่าสิ่งเหล่านี้ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีก เพราะกลไกทั้งหมดนี้จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการซ้อม 
ทรมานถ้ารัฐสามารถจัดให้มีขึ้นเพื่อช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกซ้อมทรมาน

  30  > ศาลจะตอ้งออกระเบยีบเรือ่งการสัง่การเยยีวยาตามมาตรา 32 แหง่รธน.กรณทีีป่รากฎขอ้เทจ็จรงิวา่บคุคลดงักลา่ว 
ถูกทำร้ายร่างกายโดยเจ้าหน้าที่รัฐ แม้จะมีข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าวได้รับการปล่อยตัวหรือถูกย้ายสถานที่คุมขังแล้ว

บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	(ป.ป.ช.)	ในคดีการทรมาน

  31 > เมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 สำนกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ(ป.ป.ช.) 
ได้แถลงถึงกรณีผลการพิจารณาชี้มูลความผิดเกี่ยวกับข้อกล่าวหาพลตำรวจนายหนึ่งและพวกรวม 19 นาย กรณีปฏิบัต ิ
หนา้ทีโ่ดยมชิอบรว่มกนักลัน่แกลง้ซอ้มทรมานผูต้อ้งหาคดปีลน้อาวธุปนืของกองพนัทหารพฒันาที ่4 คา่ยกรมหลวงนราธวิาส- 
ราชนครินทร์เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547 ที่เป็นจุดเริ่มต้นของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
รวมถึงเหตุการณ์การอุ้มหายของทนายความสมชาย นีละไพจิตรด้วย ปัจจุบันนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า 4,000 คน ที่มีทั้ง
ฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนผู้บริสุทธิ์ ในคดีการทรมานผู้ต้องหาคดีปล้นปืน ปี 2547 ใช้เวลาในการสืบสวนสอบสวนด้วย 
อำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษกว่า 6 ปีและ ป.ป.ช. ใช้เวลาในการตรวจสอบเพื่อชี้มูลเป็นเวลากว่า 3 ปี ผลการ 
พิจารณาเป็นแต่เพียงว่าการซ้อมทรมานไม่มีหลักฐาน เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

  32  > ให้รัฐจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ทั้งระดับคณะกรรมการและเจ้าพนักงานของป.ป.ช. และสำนักงานตำรวจ 
แห่งชาติอย่างจริงจังโดยถือเป็นวาระเร่งด่วน ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับของสองหน่วยงานเข้าใจหลักการและพันธกรณีที่ 
ประเทศไทยมีต่ออนุสัญญาต่อต้านการซ้อมทรมาน เพื่อให้การทำงานด้านการตรวจสอบ สอบสวน และการดำเนินคดีตาม 
กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ของปปช สอดคล้องและเอื้อต่อกฎหมายไทยและการยุติการซ้อมทรมาน เป็นต้น รวมทั้งให้ 
ออกระเบยีบการดำเนนิการสอบสวนคดทีรมานเปน็การเฉพาะสำหรบัป.ป.ช. และสตช. ในขณะทีป่ระเทศไทยยงัไมม่กีารแกไ้ข 
กฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้การซ้อมทรมานเป็นคดีอาญาและการกำหนดมาตราการพิเศษในการตรวจสอบเรื่อง 
ข้อกล่าวหาเรื่องการทรมาน การปฏิบัติและการลงโทษที่ไร้มนุษยธรรม
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  11มีเหตุการณ์ที่ผู้ต้องหาชาวไทยพุทธถูกออกหมายจับถูกข้อกล่าวหาว่าสังหารหมู่ชาวมุสลิมจำนวน 10 คนในมัสยิดแห่งหนึ่งในจังหวัด 

นราธิวาสได้มอบตัวและได้รับการประกันตัว พบว่าผู้ต้องหารายนี้เคยเป็นอดีตทหารพราน ต่อมาพนักงานตำรวจสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากไม่มีหลักฐาน  

การสืบสวนสอบสวนคดีสะเทือนขวัญยังเป็นที่กังขาของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นอย่างมาก 

บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการซ้อมทรมาน

  33  > เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 คณะกรรมกาารสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติเผยเเพร่รายงานสถานการณ์สิทธ ิ
มนุษยชน ฉบับที่ 275 - 308/2553 โดยใช้ชื่อรายงานว่า สิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวกับการตรวจสอบคำร้องเรียน 
เกี่ยวกับการทรมาน การลงโทษ และการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมจังหวัดชายเเดนภาคใต้ โดยรายงานดังกล่าวระบุว่านับ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนกระทั้งเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 คณะกรรมการสิทธิฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทรมาน 
จำนวน 34 คำร้อง จากจังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส รายงานฉบับนี้ถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมถงึสำนกันายกรฐัมนตร ีเจา้หนา้ทีฝ่า่ยความมัน่คงในจงัหวดัชายเเดนภาคใตแ้ละผูร้อ้ง อยา่งไรกต็ามแมท้างคณะกรรมการ 
สทิธมินษุยชนแหง่ชาตจิะไดท้ำรายงานขอ้เสนอแนะไปแลว้ แตร่ายงานยงัไมไ่ดเ้ปน็ทีต่อบรบัเพือ่แกไ้ขจากหนว่ยงานของรฐั 
เท่าที่ควร 

  34 > นอกจากข้อเสนอเเนะที่คณะกรรมการสิทธิฯมีไปยังรัฐบาลเพื่อให้ทบทวนการบังคับใช้พระราชบัญญัติ 
กฎอยัการศกึ พ.ศ. 2457 และพระราชกำหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉนิ พ.ศ. 2548 ในจงัหวดัชายเเดนภาคใต ้
คณะกรรมการสิทธิฯ ยังมีความเห็นว่า การบังคับใช้กฎหมายทั้งสองฉบับนี้เป็นที่มาของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและส่งผล
ให้ประชาชนต้องตกอยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่อการถูกทรมาน โดยได้อ้างถึงพันธกรณีของประเทศไทยตามอนุสัญญาว่าด้วยการ 
ต่อต้านการทรมาน การปฏิบัติ การลงโทษ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และเหยี่ยบย่ำศักด์ศรีความเป็นมนุษย์ (CAT) ซึ่ง 
ประเทศไดใ้หส้ตัยาบนัเขา้เปน็ภาคตีัง้แตป่ ี2550 โดย CAT กำหนดใหก้ารทรมานเปน็อาชญากรรมทีเ่ลวรา้ย ตลอดจนกำหนด 
พันธกรณีในการเยียวยาเหยือจากการทรมานและครอบครัว ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจอย่างต่อเนื่อง 

วัฒนธรรมการไม่ต้องรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่	(State	impunity)

  35 > ขอให้รื้อฟื้นสำนวนคดีที่มีข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐอาจมีส่วนในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง 
ที่เคยอยู่ในการดำเนินการเพื่อชี้มูลความผิดของป.ป.ช. มีคำสั่งงดการสอบสวนของพนักงานตำรวจ พนักงานตำรวจสั่งไม ่
ฟอ้งหรอือยัการสัง่ไมฟ่อ้ง เชน่ การฆา่นอกระบบกฎหมายในคดกีรอืเซะคดสีะบา้ยอ้ย และคดไีอปาแย11 คดบีงัคบัใหบ้คุคล 
หายไปกรณีนายมะยูนิ โละนิยะและกรณีนายมะยาเต็ง มะระนอ  คดีเสียชีวิตในระหว่างการควบคุมตัวกรณีอิหม่ามยะผา 
กรณนีายอสัอาร ีสะมะแอ คดนีายสไุลมาน แนซาเปน็ตน้ โดย ใหม้กีารนำตวัผูต้อ้งหาในการกระทำ ความผดิเขา้สูก่ระบวน 
การยตุธิรรมโดยเรว็อยา่งเปน็ธรรม นบัตัง้แตป่ ี2547 ไมพ่บวา่มเีจา้หนา้ทีข่องรฐัรายใดทีต่อ้งสงสยัวา่เกีย่วขอ้งกบัการกระทำ 
ความผิด ถูกดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม รวมถึงคดีการหายตัวไปของนายสมชาย นีละไพจิตร

	การควบคุมตามกฎอัยการศึก

 36 > ปจัจบุนัมกีารบงัคบัใชก้ฎอยัการศกึในพืน้ทีจ่งัหวดัยะลา ปตัตาน ีนราธวิาส  การบงัคบัใชก้ฎอยัการศกึสง่ผล 
ตอ่การละเมดิสทิธมินษุยชนอยา่งกวา้งขวาง แมว้า่ทาง กอ.รมน. ภาค 4 ทีม่อีำนาจกำกบัดแูลการบงัคบัใชก้ฎหมายจะยนืยนัวา่ 
มีการบังคับใช้เท่าที่จำเป็นสมควรกว่าเหตุเท่านั้น แต่มีข้อเท็จจริงพบว่าการตรวจค้น การจับกุม การควบคุมตัวบุคคลต้อง 
สงสัยโดยเจ้าหน้าที่ทหารหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยอาศัยอำนาจตามกฎอัยการศึกเป็นสาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เชน่ การบงัคบัใหส้ญูหาย การซอ้มทรมาน การละเมดิสทิธใินกระบวนการยตุธิรรมตอ่ผูต้อ้งสงสยัอยา่งรนุแรงในบางกรณมีี
การเสียชีวิตในระหว่างการควบคุมตัวเช่น กรณีนายอัสอารี สะมะแอ ในปีพ.ศ. 2550 นายยาการียา ปะโอมานิ เสียชีวิตในปี 
พ.ศ. 2550 กรณีนายยะผา กาเซ็ง ในปีพ.ศ. 2552 และกรณีนายสุไลมาน แนซา ในปีพ.ศ. 2553 เป็นต้น
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  12นับแต่ปีพ.ศ. 2550 ศูนย์ทนายความมุสลิมได้รับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการทรมาน การปฏิบัติหรือการลงโทษอย่างไร้มนุษยธรรมเป็น 

จำนวนท้ังส้ิน 243 กรณี  มีคดีเพียงไม่ก่ีคดีท่ีเจ้าทุกข์และญาติยินยอมให้ดำเนินการตามกฎหมาย  โดยมีการฟ้องร้องคดีเรียกร้องค่าเสียหายท่ีศาลแพ่ง 

หรือศาลปกครองเป็นจำนวน  5 คดี และมีการฟ้องเป็นคดีอาญาหน่ึงคดีคือ คดีนายยะผา กาเซ็ง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้สรุปว่า 

ข้อร้องเรียนเร่ืองการทรมานท้ังส้ิน 34 กรณีน้ันมีข้อเท็จจริงเช่ือได้ว่ามีการกระทำอันขัดต่ออนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ และมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงาน 

เป็นข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้วต้ังแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2553

ข้อเสนอแนะ	

  37  > ขอใหย้กเลกิการบงัคบัใชก้ฎอยัการศกึในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้หากมคีวามจำเปน็อยา่งหลกีเลีย่ง 
ไม่ได้ต้องกำหนดให้มีระเบียบการค้น จับกุม การควบคุมตัวบุคคลให้สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำเกี่ยวกับการจับกุมและ 
ควบคมุตวับคุคล โดยจะตอ้งกำหนดมสีถานทีค่วบคมุตวัทีไ่ดร้บัอนญุาตเปน็ทางการ จดัทำบนัทกึการรบัตวั สง่ตวั และบนัทกึ 
การตรวจรา่งกายอยา่งเครง่ครดั หา้มการคมุขงัโดยการตดัขาดจากโลกภายนอก จะตอ้งมกีารแจง้ใหท้ราบทนัทถีงึการจบักมุ 
สถานที่ควบคุมตัวและสาเหตุของการควบคุมตัว เป็นต้น โดยผู้ถูกควบคุมตัวภายในกฎอัยการศึกจะมีสิทธิที่จะได้พบญาติ 
ทนายความ และบคุคลอืน่ทีร่อ้งขอโดยทนัท ีและใหอ้งคก์รอสิระสามารถเขา้ตรวจสถานทีค่วบคมุตวัไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 
และสามารถเข้าเยี่ยมได้เป็นการส่วนตัวเป็นต้น

การควบคุมตัวตามพรก.ฉุกเฉิน

  38 > พรก. ฉุกเฉินประกาศใช้ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส แม้จะมีการยกเลิกการบังคับใช้พรก. 
ฉกุเฉนิ   ในอำเภอแมล่าน จงัหวดัปตัตาน ีแตก่ารบงัคบัใชก้ฎหมายฉกุเฉนิทีผ่า่นมาตัง้แตเ่ดอืนกรกฎาคมพ.ศ. 2548 ไมไ่ดม้ี 
การแจง้ตอ่คณะกรรมการสทิธมนษุยชนขององคก์ารสหประชาชาตแิตอ่ยา่งไร อกีทัง้ทางรฐัยงัไดอ้อกระเบยีบและคำสัง่ทีเ่ปน็ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน อีกทั้งมีการนำมาตรา 11 แห่งพรก. ฉุกเฉินฯ มาใช้อย่างกว้างขวางในการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย 
และนำตัวไปซักถามได้มากที่สุด 30 วัน แม้ว่าจะมีการกำหนดว่าผู้ใช้อำนาจดังกล่าวต้องขอหมายจับและขอขยายการ 
ควบคุมตัวทุก 7 วัน แต่ในทางปฏิบัติการตรวจสอบถ่วงดุลของฝ่ายตุลาการในเรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุม 
ตัวไม่มีประสิทธิภาพ บุคคลไม่ได้ถูกนำตัวมาศาลแต่อย่างใดทั้งในขั้นตอนการขอออกหมายจับ การรายงานการจับกุม 
และการขยายการควบคุมตัว ทำให้เกิดสภาพปัญหาการทรมาน การปฏิบัติหรือการลงโทษอย่างไร้มนุษยธรรม12 เป็นต้น  
ปัจจุบันคาดว่ามีผู้ถูกควบคุมตัวตามพรก.ฉุกเฉินฯ มากกว่า 5,000 คน

ข้อเสนอแนะ	

  39  > ยกเลิกคำสั่งแม่ทัพภาคที่ 4 ลงวันที่ 25 มกราคม 2550 และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ซึ่งละเมิดสิทธิ 
ของผู้ถูกควบคุมตัวในงดการเยี่ยมโดยบุคคลอื่นนอกจากญาติใกล้ชิดซึ่งในที่นี่หมายถึงการจำกัดสิทธิพบทนายหรือแพทย์ 
โดยคำสั่งดังกล่าวกำหนดเงื่อนให้บุคคลอื่นต้องขออนุญาตแม่ทัพฯ และกำหนดไว้ด้วยว่าการเยี่ยมทุกครั้งจะต้องอยู่ใน 
การกำกับดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งร่วมนั่งฟังการสนทนาได้ด้วย ซึ่งเป็นการจำกัดสิทธิในการพบทนายความ แพทย์ 
การเยีย่มทีเ่ปน็การสว่นตวั  และการเยีย่มโดยคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาตทิีย่งัตอ้งปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบการเขา้ 
เยี่ยมอย่างเคร่งครัดและไม่อนุญาตให้เป็นการเยี่ยมที่เป็นการส่วนตัว  
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  13โครงการยาลานันบารูเป็นโครงการท่ีทาง กอ.รมน. ร่วมกับคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดดำเนินการในลักษณะบังคับบำบัดกับกลุ่มเส่ียง 

ต่อการใช้ยาเสพติดโดยไม่ได้ระบุอายุของกลุ่มเส่ียง พบว่ามีอายุการบังคับบำบัดเป็นจำนวน 5 วัน ต่อเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้จำนวน 

กว่า 400 รุ่น โดยไม่ทราบจำนวนท่ีแน่นอนในช่วงปีพ.ศ. 2550-2553
 14พรบ. จัดต้ังศาลเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ. 2534, ICCPR, CRC and Beijing Rules
15 GT200 กับการคอรัปช่ันของกองทัพ http://www.vcharkarn.com/vblog/88243

การควบคุมตัวเด็กในสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้

  40  > หา้มมใิหม้มีาตรการตรวจคน้ จบักมุ ควบคมุตวั และซกัถามตามกฎอยัการศกึกบัเดก็อายตุำ่กวา่ 18 ปโีดยเดด็ขาด 
ในสถานการณ์ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หากมีการใช้อำนาจจับกุมและควบคุมเด็กอายุต่ำกว่า 18 
ปตีามกฎอยัการศกึ พรก.ฉกุเฉนิฯ หรอืการควบคมุตวัโดยรปูแบบอืน่ๆ13  จะตอ้งกำหนดมาตรฐานการปฏบิตัติอ่เดก็อายตุำ่กวา่ 
18 ปี ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่บังคับใช้เป็นการ 
ทั่วไปในประเทศไทย14 ดูสารคดีที่ http://www.youtube.com/watch?v=vk0IkeTxxAQ 

ความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและอัยการในสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้	

  41  > องคก์รตลุาการทีเ่ปน็กลไกในการตรวจสอบถว่งดลุการบงัคบัใชก้ฎหมายพเิศษจะตอ้งใชอ้ำนาจในการตรวจสอบ 
ถว่งดลุอยา่งจรงิจงั โดยตอ้งกำหนดระเบยีบการออกหมายจบั การขอขยายการควบคมุตวั หรอืการใชห้ลกัฐานในการพจิารณา 
คดีความมั่นคงอย่างเคร่งครัดตรงตามหลักการไม่ให้หย่อนยานอันจะเป็นการเอื้อต่อการกลั่นแกล้ง สร้างความไม่เป็นธรรม 
ให้ผู้บริสุทธิ์ตกอยู่ในสภาพผู้ต้องสงสัย ผู้ต้องหา ผู้ต้องขัง เป็นระยะเวลายาวนาน ปัจจุบันมีผู้ต้องหาคดีความมั่นคงรอการ 
พจิารณาคดใีนชัน้ฝากขงั ศาลชัน้ตน้ ศาลอทุธรณ ์ศาลฎกีาเปน็ผูต้อ้งขงัในเรอืนจำจงัหวดัชายแดนใตแ้ละในเรอืนจำกรงุเทพ 
เป็นจำนวนกว่า 440 คน ณ เดือนตุลาคมปีพ.ศ. 2553 มีผู้ต้องขังจำนวน 100 คนเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว  
การเขา้ถงึสทิธกิารไดร้บัอนญุาตใหป้ลอ่ยชัว่คราวยงัมขีอ้จำกดัสำหรบัผูต้อ้งขงัทีม่ฐีานะยากจน ประกอบกบันโยบายของรฐั
ในการจัดมาตรการเชิงป้องกันโดยการควบคุมตัวบุคคล ตั้งแต่ปี 2547

บทบาทของพนักงานอัยการ

  42  > เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 พนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาสได้มีคำสั่งถอนฟ้องผู้ชุมนุมกรณี 
ตากใบจำนวน 59 คน โดยให้เหตุผลว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับความไม่สงบที่เกิดขึ้น การดำเนินคดีรังแต่จะก่อให้เกิดความ 
ร้าวฉานหวาดระแวงและเกลียดชังระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับจำเลย  การดำเนินคดีต่อไปจึงไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะชน 
และต่อมาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พนักงานอัยการจังหวัดยะลาได้มีคำสั่งถอนฟ้องคดีที่เด็กนักเรียนอายุ 21 ปี 
ที่ถูกตั้งข้อหาฆ่าคนตาย โดยมีเพียงหลักฐานจากการตรวจพบสารตั้งต้นระเบิดจากเครื่องจีที 200 ที่ต่อมาพบว่าไม่มี 
ประสิทธิภาพในการตรวจสารตั้งต้นระเบิดแต่อย่างไร อาจมีการจัดซื้ออย่างคอรัปชั่นโดยกองทัพ15 ผู้ต้องขังรายนี้ 
ต้องรอสืบพยานในเรือนจำเนื่องจากไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัวเป็นระยะเวลาเกือบสองปี เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะ	

  43  > ขอให้หน่วยงานอัยการและศาลร่วมกันตรวจสอบการออกหมายจับคดีความมั่นคงใหม่ทั้งหมดทั้งที่ม ี
การฟอ้งรอ้งคดแีลว้และยงัไมม่กีารตดิตามตวัตามหมายจบั จำนวนรวมทัง้สิน้  3,897 หมายจบั สำหรบัผูต้อ้งหาจำนวน 2,143 คน 
ที่ออกโดยคำร้องของอัยการและอนุมัติโดยศาลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553   
โดยศาลต้องให้ความสำคัญกับการตรวจสอบพยานหลักฐานเบื้องต้นในขั้นตอนการออกหมายจับคดีความมั่นคงทั้งภายใต้
อำนาจพรก.ฉุกเฉินและป.วิอาญา อย่างเคร่งครัดตามระเบียบของประธานศาลฎีกา เช่นการห้ามใช้พยานบอกเล่า เป็นต้น  
เนื่องจากหมายจับประเภทต่างๆ ในสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ถูกนำไปใช้และนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนของ 
หน่วยงานความมั่นคงอย่างกว้างขวาง เช่นการจับกุมซ้ำ การข่มขู่บังคับให้เข้าร่วมโครงการของทางทหารที่เข้าข่ายการ 
ควบคุมตัวโดยไม่ชอบ เป็นต้น ดูสารคดีที่เกี่ยวข้องที่ http://www.youtube.com/watch?v=xTVUfnOQ-cQ   
และ  http://www.youtube.com/watch?v=IEEDRDTdMSg

การให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

  44 > จากการศึกษาจากเอกสารของสำนักงบประมาณปีพ.ศ. 2554 พบว่าโครงสร้างงบประมาณในส่วนที่ 
เกี่ยวข้องกับตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และสภาทนายความมีสัดส่วนที่ลักลั่นแสดงให้เห็นถึง 
ข้อบกพร่องที่ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะจำเลยที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาที่ดำเนินการโดยรัฐ โดยพบว่า ในปีพ.ศ. 2554   
สำนกังานตำรวจแหง่ชาตไิดร้บังบประมาณ 75% กระทรวงยตุธิรรมไดร้บังบประมาณ 17% สำนกังานอยัการไดร้บังบประมาณ 
6 % ศาลไดร้บังบประมาณ 2% คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาตไิดร้บังบประมาณ 0.2 % สภาทนายความ(องคก์รใหค้วาม
ช่วยเหลือคดี) 0.06% จากงบประมาณด้านอำนวยความยุติธรรมจำนวน 100,000 ล้านบาทหรือ 3,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข้อเสนอแนะ

  45 > ขอให้รัฐจัดหางบประมาณในปริมาณที่เหมาะสมสนับสนุนระบบการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
ที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชน โดยเฉพาะตกเป็นจำเลยในคดีอาญาอย่างทั่วถึง โดยผู้ต้องหาและจำเลยต้องได้รับสิทธิใน 
การเลือกผู้แทนทางกฎหมายที่ตนเองได้ เช่นการสนับสนุนสภาทนายความด้วย โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้ง 
ทางการเมืองเช่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้และในสถานการณ์ความไม่สงบอันเนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองในเดือน
เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2553 รวมทั้งกรณีความขัดแย้งด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอื่นที่มีประชาชนตกเป็นจำเลยใน
คดีอาญากับรัฐ
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