
are born free
All human beings 



เนื่องจากมีการควบคมุตวับคุคลตามกฎหมายพเิศษในพื้นที่จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้เป็นจ�านวนมาก  แต่องค์กรภาคประชาสังคมยงัไม่มีระบบ
การตรวจสอบการควบคุมตัวที่มีประสิทธิภาพและเป็นผลในเชิงป้องกัน  
เพื่อประกันให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ในสถานที ่ควบคุมตัวในจังหวัดชายแดนใต้ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม 
ได้รบัการสนบัสนนุจาก the World Justice Project จงึได้จดัท�าโครงการ
พัฒนากลไกตรวจสอบการควบคุมตัวบุคคลทีม่ีประสทิธภิาพในจังหวัด
ชายแดนใต้ โดยจดัให้มีกจิกรรมที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้มแขง็
ให้กับองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อป้องกันการทรมานและการปฏิบัติ
ที่โหดร้ายต่อผู้ถูกควบคุมตัวในสถานควบคุมตัวในจังหวัดชายแดนใต้

วัตถุประสงค์หลัก
การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัด

ชายแดนใต้เพื่อป้องกนัการทรมานและการปฏิบตัทิีโ่หดร้ายต่อผูถ้กูควบคมุ
ตัวในสถานควบคุมตัวในจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีกิจกรรมหลักคือ

• การอบรมและการเสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กรภาคประชาสังคม
ในพื้นที่ ทั้งน้ีเพื่อช่วยให้สามารถตรวจสอบสถานควบคมุตัวได้ 

• การเข้าเยี่ยมสถานควบคุมตัว  
• การเข้าตรวจสอบการปฏิบัติและสภาพการควบคุมตัวบุคคล  

หากท�าอย่างสม�า่เสมอ จะเป็นกลไกส�าคัญอย่างยิ่งที่ช่วยป้องกัน
การทรมานและการปฏบิตัทิีโ่หดร้าย โดยน�าข้อมูลท่ีได้จากการเย่ียมมาจัดท�า
รายงานและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรฐัและหน่วยงานสิทธิมนษุยชน
ระหว่างประเทศ 

โครงการการพัฒนากลไกตรวจสอบการควบคุมตัวบุคคล



ข้อมูลส่วนตัว Personal Data



Tel. & Address



ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรม

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม 
เพื่อความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนของประชาชนทกุกลุ่ม

ในไทย

เกี่ยวกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรม
มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาก�าไร ท�างาน

ด้านความยุติธรรมและการคุ้มครอง ส่งเสริม และเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชน 
ในไทย มูลนิธิผสานวัฒนธรรมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 และมีบทบาทปกป้อง
สิทธิของประชาชนทุกกลุ่ม โดยไม่แยกแยะด้วยเหตุผลด้านเชื้อชาติ สีผิว เพศ 
(เพศสภาพ) ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมืองหรืออื่นใด ความเป็นมา 
ด้านชาติก�าเนิดหรือสังคม ทรัพย์สิน การเกิดหรือสถานภาพอื่นใด มูลนิธิ 
ผสานวัฒนธรรมมีหลักปรัชญาและกิจกรรมในการส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน 
เพื่อให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างยั่งยืนตลอดทั่วสังคม ตั้งแต่บน 
สู่ล่าง และล่างสู่บน ให้ความส�าคญัเป็นการเฉพาะกบักลุ่มชายขอบ เช่น ชนกลุ่มน้อย 
ด้านชาติพันธุ์ คนไร้รัฐ คนงานข้ามชาติ และผู้เสียหายจากความขัดแย้งในไทย

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมปฏิบัติงานตามหลักการที่เน้นความเข้าใจระหว่าง
วัฒนธรรมและด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริม 
การมีส่วนร่วม

วิสัยทัศน์
มูลนิธิผสานวัฒนธรรมมีภาพฝันว่าประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม และได้รับการคุ้มครองสิทธิและอยู่ร่วม 
ในสังคมประชาธิปไตยที่มีความเป็นธรรมและมีพื้นฐานความเข้าใจที่ประสานกัน
ระหว่างวัฒนธรรมกับสิทธิมนุษยชน



พันธกิจ
มูลนิธิผสานวัฒนธรรมมพีันธกิจในการก�าจัดการเลือกปฏิบัติในระบบ

ยุติธรรมไทย และประกันให้ประชาชนทุกกลุ่มในไทยเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
อย่างเท่าเทียม เราต้องการบรรลุพันธกิจเหล่านีด้้วยการส่งเสริม คุ้มครองและ 
เฝ้าระวงัสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และหลักนิตธิรรม ความเข้าใจ
ระหว่างวัฒนธรรมและด้านสิทธิมนุษยชน การสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมเป็นหัวใจในการท�างานของเรา

ประเด็นการท�างาน
แม้ว่าตามหลักการประชาชนทั่วประเทศไทยควรได้รับการปฏิบัติและ

คุ้มครองอย่างเท่าเทียม แต่ในความจริงไม่ได้เป็นเช่นนัน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กลุ่มชายขอบซึง่ถือว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึง่ของกลุ่มชาติพันธุ์หลกั ทัง้นี ้ เพราะ 
ความแตกต่างของพวกเขาในด้านสถานภาพทางกฎหมาย ศาสนา วัฒนธรรม 
และ/หรอือัตลักษณ์ เป็นเหตใุห้พวกเขามักต้องเผชญิการเลือกปฏิบตั ิและประสบ
ปัญหาในการใช้สิทธิของตน ประชาชนจึงมีเสรีภาพจ�ากัด และมักเกิดเหตุการณ์
ที่ควบคุมจ�ากัดสิทธิมนุษยชนหรือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเป็นเหตุให้ 
เกิดความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ชายขอบ บุคคลและหน่วยงานต่างๆ 
พยายามท�างานเพื่อแก้ไขสถานการณ์นี ้ และมูลนิธิผสานวัฒนธรรมมีเป้าหมาย
สนบัสนุนการด�าเนินงานเช่นนั้น โดยเน้นการส่งเสริม คุ้มครองและเฝ้าระวัง
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และหลักนิติธรรม

คุณค่า
ความเข้าใจข้ามวัฒนธรรม
ความอดกลัน้และความเคารพต่อกันเป็นพื ้นฐานของสังคมที ่สงบสุข  

ความเข้าใจร่วมกนัระหว่างผูค้น วัฒนธรรม และระหว่างรฐักับประชาชน เป็นปัจจัย 
ส่งเสริมความอดกลั้นและความเคารพต่อกัน



การสร้างความเข้มแข็งและการให้ความรู้
เราพยายามส่งเสริมศักยภาพของผูท้ี่เกี่ยวข้องด้วยการจดัอบรมเพื่อเผยแพร่

ทกัษะ ความรู ้และประสบการณ์ทีช่่วยให้เกดิความมัน่ใจ ศักดิศ์รแีละการพึง่ตนเอง 
ได้ เราสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มชายขอบให้สามารถใช้โอกาสที่มีและมีความ 
เข้มแข็งด้านสังคมยิ่งขึ้น ท�าให้การด�าเนินงานของเรามีความยั่งยืนมากขึ้น และ
ท�าให้ภาคประชาสังคมเข้มแข็งยิ่งขึ้น

การมีส่วนร่วม
สิทธิมนุษยชนเป็นข้อกงัวล และบคุคลทกุคนสามารถด�าเนินงานเพื่อส่งเสรมิ 

สิทธิมนุษยชนได้ในทางใดทางหน่ึง ในการแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชน ทุกฝ่ายท่ีไดร้บั
ผลกระทบต้องมีสิทธิมีเสียง ด้วยเหตดุงักล่าว ทกุคนจงึมีส่วนร่วมในการท�างานกับเรา

กิจกรรมหลัก
การฟ้องคดีเชิงยุทธศาสตร์และการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย
• การติดตามกระบวนการยุติธรรมและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ของกลุ่มชายขอบ

• การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายโดยตรงกับผูเ้สียหายจากการละเมิด
สิทธิมนุษยชนโดยผ่านการฟ้องคดีเชิงยุทธศาสตร์

• การฟ้องคดีเชิงยุทธศาสตร์ในคดีที่เกี่ยวกับสิทธิที่จะมีชีวิต การทรมาน 
การสูญหายของบุคคล การควบคุมตัวโดยพลการ ประเด็นเรื่องที่ดินและสิทธิ
ชุมชน สิทธิแรงงาน สิทธิในการชุมนุม และการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เป็นผล 
จากการด�าเนินงานของรัฐภายใต้กฎหมายพิเศษ

การเสริมสร้างศักยภาพ
• การส่งเสริมและให้ความรู้ต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับสิทธิของ

ตนเอง และการใช้สิทธิเหล่านั้น และการปกป้องมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

• การสร้างเครือข่ายและอบรมผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนและนักกฎหมาย  
เพื่อให้ช่วยแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมให้มีการแลกเปลีย่น
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน



งานวิจัยและรณรงค์
• การสร้างจิตส�านึกเกี่ยวกับประเด็นด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ

การเมือง และการส่งเสริมหลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชน

• การสร้างจิตส�านึกต่อสาธารณะและจิตส�านึกทางการเมือง โดยมี
การรณรงค์ต่อต้านการทรมาน การท�าวิจัยและการจัดสัมมนาเกี่ยวกับการน�า
กฎหมายความมั่นคงไปปฏิบัติ

เครือข่าย
เครอืข่ายของเราครอบคลุมผูท้�างานระดบัรากหญ้าไปจนถึงองค์กรระหว่าง

ประเทศ ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงผู้ต้องการการคุ้มครองโดยตรง และสามารถ
เป็นปากเสียงแสดงความต้องการของพวกเขาทั้งในเวทรีะดบัชาติและระหว่างชาติ

เราท�างานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานในท้องถิ ่น อย่างเช่น มูลนิธ ิ
ศูนย์ทนายความมุสลิม กลุ่มด้วยใจ จ.สงขลา เครือข่ายสิทธิมนุษยชนปัตตานี 
(HAP), ศูนย์พิทักษ์และฟ„œนฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น เชียงใหม่ (CPCR), ศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมเพ่ือแก้ไขปัญหาบคุคลบนพื้นที่สูง (HPT) เชียงใหม่ ภาคสี�าคญัระดบัประเทศ
และระหว่างประเทศ อย่างเช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
สภาทนายความแห่งประเทศไทย คณะกรรมการปฏิรปูกฎหมาย และมูลนิธิอาสาสมัคร
เพื่อสังคม (มอส.) คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย (Asian Human 
Rights Commission-AHRC), คณะกรรมการนักนิตศิาสตร์สากล (International 
Commission of Jurists-ICJ) เป็นต้น

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ ÁÙÅ¹Ô¸Ô¼ÊÒ¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁ
111 ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก ห้วยขวาง กรงุเทพÏ 10310

โทรศัพท์ +66 2 693 4939
อีเมล์ crcf.justice@gmail.com



Cross Culture Foundation

Cross cultural understanding and human rights for all peoples 
in Thailand 

About Cross Cultural Foundation
Cross Cultural Foundation (CrCF) is a non-governmental 

organization working on justice and protection, promotion and 
monitoring of human rights in Thailand. CrCF was founded in 2002 
and has since been active to defend the rights of all people; 
regardless of race, color, sex (gender), language, religion, political 
or other opinion, national or social origin, property, birth or other 
status. CrCF’s philosophy and activities are focused on bringing 
about human rights in sustainable judicial reform throughout  
society; both top-down and bottom-up. Emphasis is placed on 
marginalized people such as ethnic minority groups, stateless 
people, migrant workers and victims of conflict in Thailand. 

CrCF is guided by the principles of cross cultural and human 
rights understanding, empowerment and inclusiveness. 

Vision 
CrCF envisions all peoples to enjoy equal access to justice 

and protection of their rights in a democratic and just society 
characterized by cross cultural and human rights understanding.



Mission 
Cross Cultural Foundation’s mission is to eliminate discrimi-

nation in the Thai justice system and ensure full access to justice 
for all peoples in Thailand. We aim to realize this mission by the 
promotion, protection and monitoring of human rights, democracy  
and rule of law. Cross cultural understanding, empowerment and 
inclusiveness are central to our work.

The issue
Though people should be treated and protected equally 

throughout Thailand, they are not. Especially marginalized groups 
that are not considered part of the main ethnic 

Thai, because they are different in legal status, religion, 
culture and/or identity, often face discrimination and have  
difficulty attaining their rights. As a result, people’s freedom is 
limited, human rights are regularly suppressed and violated, and 
violence erupts especially in marginal areas. Many individuals and 
organizations work hard to address this situation and CrCF aims 
to contribute by focusing on the promotion, protection and  
monitoring of human rights, democracy and rule of law.

Values
• Cross cultural understanding

Tolerance and respect are at the base of a peaceful  
society. Mutual understanding between people, cultures and  
between the state and population facilitates the creation of this 
toleranceand respect. 



• Empowerment & education

Developing the capacity of those involved by sharing skills, 
knowledge and experience builds confidence, dignity and  
independence. Marginalized people are empowered to access 
their opportunities and become socially more powerful. This  
enhances sustainability in our actions and directly contributes to 
strengthening civil society. 

• Inclusiveness

Human rights are a concern for every single person and 
everyone can contribute in a valuable way. Moreover, to solve 
problems, everyone affected should have a say. Therefore,  
everyone’s is allowed to participate in our work. 

Focus areas
Strategic litigation and legal aid
• To monitor the justice process and its accessibility by 

marginalized population 

• To provide direct legal aid to victims of human rights 
violations with strategic litigation

• To file strategic cases related to rights to life, torture, 
disappearance, arbitrary detention, land issues and community 
rights, labor rights, right to assembly and human rights violations 
by the state under special laws 

Capacity building
• To inform and educate the target population of their 

rights and act upon and defend human rights standards 

• To create networks and train human rights defenders and 
lawyers to address human rights violations and encourage debate 
among human rights practitioners 



Research and advocacy
• To raise awareness about cultural, economic and political 

issues and promote the rule of law and human rights

• To raise public and political awareness through anti-torture 
campaigns To conduct research and organize public seminars on 
the implementation of special security laws 

Network
Our network reaches from grassroots individuals to international 

organizations, which enables us to directly reach those in need of 
protection and voice their needs on national and international 
level. We work closely together local organizations such as Muslim 
Attorney Center (MAC), Duayjai Group in Songkla, Patani Human 
Rights Network (HAP), Highland Peoples Task Force (HPT) in 
Chiangmai, Center for Protection & Revival of Local community 
rights (CPCR).Important national and international partners are 
National Human Rights Committee (NHRC), Lawyer Council of 
Thailand (LCT), Law Reform Committee of Thailand, Thai Volunteer 
Service (TVS), Asian Human Rights Commission (AHRC), International 
Commission of Jurists (ICJ) are important partners.

111 Soi Sitichon Suthisanwinichai Road Samsennok
Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand 

Tel. +66 2 693 4939
Email: crcf.justice@gmail.com



สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย์
สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิตามธรรมชาติ ติดตัวมนุษย์มาแต่ก�าเนิด 

มนุษย์ทุกคนเกิดมามีอิสระเสรี มีศักดิ์ศรีและสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมกัน

สิทธิมนุษยชนได้รับรองไว้โดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(Universal Declaration of Human Rights 1948 หรือ UDHR) แห่ง

สหประชาชาติ ที่เห็นพ้องต้องกันของประชาคมโลกเพื่อให้รัฐสมาชิกองค์การ
สหประชาชาติยอมรับ เคารพ ปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จึงไม่สามารถพรากหรือโอนไป
จากบุคคลได้ และย่อมต้องได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันจากรัฐโดยไม่มี
การเลือกปฏิบัติ เเบ่งเเยกหรือเหยียดหยามด้วยประการทั้งปวง ไม่ว่าจะเพราะเหตุ
แห่งเชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา เผ่าพันธุ์ สถานะทางสังคม หรืออื่นใด 
ดังนัน้การปฏิบัติต่อผู้ถูกจับกุมคุมขังทุกคน แม้เป็นนักโทษเด็ดขาดก็ต้องได้รับ
การเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขาด้วย

เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐอาจ
จ�ากัดสิทธิเสรภีาพบางประการของบคุคลได้ตามความจ�าเป็นและสมควรแก่กรณ ี
โดยกฎหมายที่ออกโดยชอบธรรม แต่จะละเมิดหลักการพื้นฐานหรอืสาระส�าคญั
แห่งสิทธิมนุษยชนมิได้ รวมทั้งจะละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทรมาน 

บงัคบัให้สูญหาย ลงโทษโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมท่ีเป็นอสิระ หรอื
โดยเลือกปฏิบัติ หรือจ�ากัดเสรีภาพในความคิดและความเชื่อมิได้

โดยเด็ดขาด 



อาทิตย/Sun อังคาร/Tue ศุกร/Friจันทร/Mon พฤหสับด/ีThuพุธ/Wed เสาร/Sat

     1 2 3

 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

 18 19 20 21 22 23 24

 25 26 27 28 29 30 31

มกราคม January
01/2015



บุคคลมีสิทธิในชีวิตและร่างกาย
มนุษย์ทุกคนมีสิทธิในชวีติและร่างกาย รวมทั้งการด�ารงชวีติ 

รับรองไว้ในข้อที ่ 3 ของ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
ในข้อ 6-12 แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธิ
ทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political 
Rights หรือ ICCPR) ซึ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็น
ภาคีตั้งแต่ 29 ตุลาคม 2539 และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540, 2550 และ 2557 ก็ได้บัญญัติรับรองสิทธินี้ไว้เช่นกัน

รฐัมีหน้าที่เคารพ ปกป้องและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในชวีติและร่างกาย
ของบุคคลทุกคน การจ�ากัดสิทธิดังกล่าว เช่น การจับกุมคุมขัง การห้าม
เดินทาง การจ�ากัดเสรีภาพ (deprivation of liberty) เป็นการลิดรอน
สิทธิหรือจ�ากัดสิทธิในเนือ้ตัวร่างกาย และการพันธนาการ จึงกระท�า
โดยพลการไม่ได้ ต้องกระท�าตามความจ�าเป็น และเหมาะสมกบักรณ ีเพือ่
คุม้ครองสิทธิเสรภีาพของผูบ้ริสุทธ์ิหรือผูอ้ื่น เพื่อรักษาความสงบเรยีบร้อย
ของสังคม โดยต้องกระท�าโดยชอบด้วยกฎหมายและตามที่กฎหมาย
ก�าหนดและให้อ�านาจไว้โดยชัดแจ้งเท่านัน้จะละเมิดหลักการ
สิทธิมนุษยชนมิได้



อาทิตย/Sun อังคาร/Tue ศุกร/Friจันทร/Mon พฤหสับด/ีThuพุธ/Wed เสาร/Sat

 1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28

กุมภาพันธ์ February
02/2015



การจับกุมและควบคุมตัวบุคคลในคดีอาญา
กตกิาระหว่างประเทศ ว่าด้วยเรื่องสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมอืง 

(ICCPR) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 39 ว่า 
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2557 ก�าหนดให้สันนิษฐานไว้
ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�าเลยไม่มีความผิดหรือเป็นผู้บริสุทธิ ์ จนกว่าศาลท่ีเป็น
อสิระจะได้มีค�าพิพากษาอนัเป็นที่สุดว่ามีความผดิ ดงัน้ันการควบคมุตัวผู้ต้องหา
จ�าเลยหรือบุคคลอื่นใด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนว่าเป็นผู้กระท�าผิดไม่ได้ 

ดังนัน้โดยหลกัการแล้วจะต้องไม่ควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในระหว่าง
สอบสวน หรือควบคุมจ�าเลยไว้ระหว่างพิจารณาคดี เนื่องจากยังถือว่าเป็น
ผูบ้รสุิทธ์ิอยูแ่ละมโีอกาสในการต่อสู้คดี โดยได้รับรองไว้ในกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) 
ข้อ 9(3) ว่า “เม่ือเขาเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ ต้องให้โอกาสผู้ต้องหา

หรือจ�าเลยได้มีโอกาสประกันตัวเพื่อต่อสู้คดี
ได้อย่างเต็มที่”



อาทิตย/Sun อังคาร/Tue ศุกร/Friจันทร/Mon พฤหสับด/ีThuพุธ/Wed เสาร/Sat

 1 2 3 4 5 6 7  

 8 9 10 11 12 13 14  1

 5 16 17 18 19 20 21  

 22 23 24 25 26 27 28

 29 30 31

มีนาคม March
03/2015



ปล่อยตัวเปนหลัก
ควบคุมตัวเปนข้อยกเว้น 

ในคดีอาญา เมือ่แจ้งข้อกล่าวหาว่า
บุคคลใดกระท�าความผิดแล้ว เจ ้าหน้าที ่ต ้อง
ปล่อยตัวไป จะควบคุมตัวได้เฉพาะตามที่ก�าหนดไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108/1 
กล่าวคือ

(1) มเีหตุอันควรสงสยัว ่าผู ้ต ้องหาหรือจ�าเลยจะ
หลบหนี หรือ

(2) มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ต้องหาหรือจ�าเลยไปยุ่งเหยิง
กับพยานหลักฐาน หรือ

(3) มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ต้องหาหรือจ�าเลยจะสร้าง
ความเสียหายหรืออุปสรรคต่อการสอบสวนหรือ
พิจารณาคดี หรือ

(4) ผูต้้องหาหรอืจ�าเลยไม่มทีีอ่ยูเ่ป็นหลกัแหล่ง หรือ
(5) การอนุญาตให้ประกันตัวจะเป็นอุปสรรคหรือ

ก่อให้เกดิความเสียหายต่อการสอบสวนของ
เจ้าพนักงานหรือการด�าเนินคดีในศาล



อาทิตย/Sun อังคาร/Tue ศุกร/Friจันทร/Mon พฤหสับด/ีThuพุธ/Wed เสาร/Sat

    1 2 3 4  

 5 6 7 8 9 10 11  

 12 13 14 15 16 17 18

 19 20 21 22 23 24 25

 26 27 28 29 30

เมษายน April
04/2015



กฎหมายที่ก�าหนดถึงการควบคุมตัวบุคคล
แม้มีกฎหมายหลายฉบบัให้อ�านาจเจ้าหน้าที่ไว้ แต่การ

จบักมุคุมขงับุคคลจะต้องกระท�าโดยเหตผุลจ�าเป็นครบถ้วนตาม
ที่กฎหมายก�าหนดไว้ และจะกระท�าโดยมีเจตนากลั่นแกล้งมิได้

- ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 

มาตรา 15 ทวิ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีเหตุอันควร
สงสัยว่าบุคคลใดจะเป็นราชศัตรูหรือได้ฝ่าฝ„นต่อบทบัญญัติของ
พระราชบญัญตัน้ีิ หรือต่อค�าส่ังของเจ้าหน้าทีฝ่่ายทหาร ให้เจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายทหารมีอ�านาจกักตัวบุคคลนัน้ไว้เพื่อการสอบถามหรือตาม
ความจ�าเป็นของทางราชการทหารได้ แต่ต้องกักไว้ไม่เกินกว่า 
7 วันเท่านัน้ หากก่อนครบ 7 วัน เหตุจ�าเป็นหมดไปต้อง
ปล่อยตวั หากจะควบคมุตวัต่อไปต้องมีข้อหาความผดิที่ชัดเจน 
และต้องขออนุญาตศาล



อาทิตย/Sun อังคาร/Tue ศุกร/Friจันทร/Mon พฤหสับด/ีThuพุธ/Wed เสาร/Sat

      1 2  

 3 4 5 6 7 8 9  

 10 11 12 13 14 15 16

 17 18 19 20 21 22 23

 24/31 25 26 27 28 29 30  

พฤษภาคม May
05/2015



กฎหมายที่ก�าหนดถึงการควบคุมตัวบุคคล
- การควบคมุตวัตามพระราชก�าหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

มาตรา 12 ในการจบักมุและควบคมุตวับคุคลที่สงสัยตามประกาศ
ในมาตรา 11 (1) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอต่อศาลที่มีเขตอ�านาจ 
หรือศาลอาญาเพื่อขออนุญาตด�าเนินการ เมือ่ได้รับอนุญาตจากศาลแล้ว 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจจับกุมและควบคุมตัวได้ไม่เกินเจ็ดวัน และต้อง
ควบคุมไว้ในสถานที่ที่ก�าหนดซึ่งไม่ใช่สถานีต�ารวจ ที่คุมขัง ทัณ±สถาน หรือ
เรือนจ�า โดยจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นในลักษณะเป็นผู้กระท�าความผิดมิได้ ในกรณี
ทีม่คีวามจ�าเป็นต้องควบคุมตัวต่อเพือ่ประโยชน์ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอต่อศาลเพื่อขยายระยะเวลา การควบคมุตัวต่อได้อกีคราวละ 
7 วัน แต่รวมระยะเวลาควบคุมตัวทั้งหมดต้องไม่เกินกว่า 30 วันเมื่อครบก�าหนดแล้ว 
หากจะต้องควบคมุตวัต่อไป ให้ด�าเนินการตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา

- การควบคุมตัว ตาม พรก.ฉุกเฉินÏ นี้ เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวได้ไม่เกิน 
7 วัน แต่หากมเีหตุจ�าเป็นสามารถขอขยายระยะเวลาควบคุมตัวต่อศาลได้อีกครัง้ละ 
7 วัน แต่รวมทุกครั้งแล้วต้องไม่เกิน 30 วัน

- การควบคุมตัวตาม พรก.ฉุกเฉินÏ ต้องควบคุมตัวตามสถานทีท่ี ่ระบุใน
หมายจับ (หมาย ฉฉ.) เท่านั้น

การจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 32 วรรค 3 
บัญญัติว่า “การจับและการคุมขังบุคคลใดจะกระท�ามิได้ เว้นแต่มีค�าสัง่หรือหมาย
ของศาล หรือมีเหตุอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ” และเมื่อจับแล้วต้องถูกน�าตัวผู้ถูกจับ
ไปสถานีต�ารวจโดยพลัน และต�ารวจสามารถควบคุมตัวได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมง 
นับแต่ไปถงึสถานีต�ารวจ จากนัน้ต�ารวจจะต้องขอฝากขังต่อศาล โดยต้องถูกน�าตัว
ไปขังที่เรือนจ�า



อาทิตย/Sun อังคาร/Tue ศุกร/Friจันทร/Mon พฤหสับด/ีThuพุธ/Wed เสาร/Sat

  1 2 3 4 5 6  

 7 8 9 10 11 12 13  

 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27  

 28 29 30 

มิถุนายน June
06/2015



มาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน
เกี่ยวกับการควบคุมตัวบุคคล

มาตรฐานด้านสิทธ ิมนุษยชนระหว่างประเทศที ่เกี ่ยวกับ
การควบคุมตัวและหลักการพื ้นฐานส�าหรับการปฏิบัติต่อผู ้ถูกคุมขัง 
ได้รับการรับรองโดยสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติตามมติที่ประชุม
เลขที่ 45/111 วันที่ 14 ธันวาคม 1990 มีสาระส�าคัญคือ

ผู้ถูกคุมขังทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพต่อศักดิ ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ต้องมีการจดัที่ควบคมุตวัที่เหมาะสมตามสภาพ ต้องมีน�้าและ
อาหารท่ีสะอาดถูกต้องตามหลักศาสนาจัดให้ในปริมาณที่เพียงพอ และต้อง
มีสิง่อ�านวยความสะดวกด้านสุขลักษณะให้แก่ผูถ้กูควบคมุตวั ห้องอาบน�้าหรอื
ห้องสุขาตามสภาพที่เหมาะสม ผู้ถูกควบคุมตัว
ต้องได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติศาสนกิจตามหลัก
ศาสนาของตน ส่งเสริมให้ยกเลิกการขังเดี่ยว 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อเป�ดโอกาสให้
ผูต้้องขงัสามารถปรบัตวัเข้าสู่สังคม
ได้อย่างดีที ่ส ุดในเวลาที ่ได้รับ
การปล่อยตัวออกไป

โดยหล ักการข ้างต ้น
ต้องปฏิบัติโดยยุติธรรมและ
ไม่มีการแบ่งแยก อันเป็นการ
เลือกปฏิบตัไิม่ว่าจะเพราะเหตุ
แห่งเชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา 
ศาสนา เผ่าพันธุ์ สถานะทาง
สังคม หรืออื่นใด



อาทิตย/Sun อังคาร/Tue ศุกร/Friจันทร/Mon พฤหสับด/ีThuพุธ/Wed เสาร/Sat

    1 2 3 4

 5 6 7 8 9 10 11

 12 13 14 15 16 17 18

 19 20 21 22 23 24 25

 26 27 28 29 30 31

กรกฎาคม July
07/2015



มาตรการห้ามทรมานโดยเด็ดขาด
การจับ การกักตัว การควบคุมตัวบุคคลใดๆนั้น ในระหว่างการจับหรือ

ควบคมุตวั เจ้าหน้าท่ีจะต้องจดัให้มีมาตรการป้องกนั มิให้มีการกระท�าการทรมาน 
ทารุณกรรม หรือการกระท�าโหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ต่อผูถ้กูควบคมุตวั หากมีการกระท�าทรมานดงักล่าวเกดิขึ้นถอืว่าผูก้ระท�า
มีความผดิทั้งทางอาญาและทางเเพ่ง และยงัขัดต่อพนัธะสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ไทยท�าไว้ กล่าวคือ “ค�าสารภาพที่ได้มาเพราะการกระท�าทรมานโดยวิธีการ
ต่างๆ นีไ้ม่อาจใช้ในกระบวนพิจารณาคดีอาญาได้” ตามมาตรา 15 ของ 
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment หรือ CAT อกีทั้งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226 ของไทยก็ได้

บัญญัติห้ามมิให้รับฟังพยานหลักฐานใดๆ ที่เกิดขึ้น
จากการกระท�าโดยมิชอบด้วย



อาทิตย/Sun อังคาร/Tue ศุกร/Friจันทร/Mon พฤหสับด/ีThuพุธ/Wed เสาร/Sat

       1 

 2 3 4 5 6 7 8

 9 10 11 12 13 14 15  

 16 17 18 19 20 21 22

 23/30 24/31 25 26 27 28 29  

สิงหาคม August
08/2015



การควบคุมตัวเด็กและสตรี
“การจับและควบคุมตัวสตรีและเด็กต้องใช้ความระมัดระวัง

เป็นพิเศษ”
(1) การควบคมุตัวของเด็กและเยาวชนต้องแยกจากผูต้้องหาที่เป็นผูใ้หญ่ 

และแยกการควบคมุตวัของชายหญงิออกจากกนั หากเป็นหญงิท้อง
ต้องรอให้คลอดลูกก่อนจะมีการควบคุมตัว

(2) ไม่ควรมีการใช้มาตรการตามกฎหมายพิเศษจับกุมและควบคุมตัว
เด็กและเยาวชน

(3) การจบักมุเดก็และเยาวชนต้องปฏิบตัโิดยมุ่งให้ความช่วยเหลือ ฟ„œนฟ ู
และปรับปรุงแก้ไขให้เด็กกลับตัวเป็นพลเมืองดีต่อไป

(4) เจ้าพนักงานจะต้องแจ้งการจับกุมนัน้ไปยังผู้อ�านายการสถานพินิจ
ที่เด็กและเยาวชนนั้นอยู่ในเขตอ�านาจ รวมถึงต้องแจ้งบิดา มารดา 
ผู้ปกครองที่เด็กหรือเยาวชนนั้นอาศัยอยู่ด้วย

“การจบัตวัเดก็และเยาวชนควรเป็นไปด้วยความละมุนละม่อม 
ถ้าไม่จ�าเป็นก็ไม่ควรใช้เครื่องพันธนาการกับเด็กและเยาวชน”



อาทิตย/Sun อังคาร/Tue ศุกร/Friจันทร/Mon พฤหสับด/ีThuพุธ/Wed เสาร/Sat

   1 2 3 4 5 

 6 7 8 9 10 11 12

 13 14 15 16 17 18 19

 20 21 22 23 24 25 26 

 27 28 29 30

กันยายน September
09/2015



การควบคุมตัวเด็ก
สิทธิของเด็กอายุต�่ากว่า 18 ปีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 

พ.ศ. 2546
(1) พนักงานสอบสวนจะต้องท�าการถามปากค�าเด็กหรือเยาวชน

ให้เสร็จภายใน 24 ชม. นับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนมาถึง
สถานที่ท�าการของพนักงานสอบสวน และการสอบสวนต้องมี
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมอยู่ด้วย การควบคุมตัวเด็ก
ต้องแยกจากผู้ใหญ่ คือต้องส่งตัวเด็กหรือเยาวชนไปควบคุมตัวที่
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ไม่ใช่เรือนจ�า

(2) พนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อหาแก่เด็กหรือเยาวชนท่ีมีอายุไม่เกิน 18 ปี
บรบูิรณ์ การสอบสวนต้องมีนักจติวทิยาหรอืนักสังคมสงเคราะห์ บคุคล
ที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการเข้าร่วมในการถามปากค�าด้วย

(3) เดก็หรอืเยาวชนมีสิทธิได้รบัการประกนัตวัจากสถานพนิิจและคุม้ครอง
เด็กและเยาวชน

(4) รวมท้ังจัดเตรยีมความจ�าเป็นส�าหรบัสตรแีละเดก็เป็นการเฉพาะ
(5) เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมตัวควรได้รับการอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชน

สตรีและเด็ก

“การควบคมุตวัผูห้ญงิและเดก็โดยอ้างถงึการกระท�าความผดิ
ของบุคคลในครอบครัวท�าไม่ได้”



อาทิตย/Sun อังคาร/Tue ศุกร/Friจันทร/Mon พฤหสับด/ีThuพุธ/Wed เสาร/Sat

     1 2 3 

 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

 18 19 20 21 22 23 24

 25 26 27 28 29 30 31

ตุลาคม October
10/2015



สิทธิของผู้ถูกจับผูต้้องหาหรือจ�าเลยตามกฎหมายไทย 
สิทธ ิขั ้นพื ้นฐานซึ ่ง ได ้ รับรองไว ้ตามรัฐธรรมน ูญแห ่ง

ราชอาณาจักรไทย และตามประมวลกฎหมายวิธพีิจารณาความอาญา
ที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับผู้ต้องหาหรือจ�าเลย มีดังนี้คือ
(1) มีสิทธิพบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว
(2) ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค�าตนได้ใน

ชั้นสอบสวน
(3) มีสิทธิแจ้งให้ญาติทราบในโอกาสเเรกว่า ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ไหน 

ได้รบัการเยี่ยมหรือตดิต่อกบัญาตติามสมควร ในจงัหวดัที่มีกฎหมาย
พิเศษ เช่น พระราชบญัญตักิฎอยัการศึก พระราชก�าหนดการบรหิาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่เจ้าหน้าที่มีอ�านาจนั่งฟังการพูดคุย
ระหว่างที่ญาติเข้าเยี่ยมได้

(4) ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย
(5) สิทธิที่จะประกอบพิธีทางศาสนาตามความเชื่อของผู้ต้องขัง
(6) สิทธิที่จะได้มีล่าม ในกรณีที่ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไม่เข้าใจภาษาไทย

“สทิธเิหล่านีเ้จ้าหน้าทีข่องรัฐเป็นมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ถูกจับ
ทราบในเวลาที่จับโดยไม่มีข้อยกเว้น”



อาทิตย/Sun อังคาร/Tue ศุกร/Friจันทร/Mon พฤหสับด/ีThuพุธ/Wed เสาร/Sat

 1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28

 29 30 

พฤศจิกายน November
11/2015



สิทธิของผู้ถูกควบตัว
หากปรากฏว่าเจ้าหน้าทีใ่ช้ก�าลงัท�าร้าย ทรมานผู้ถูกจับหรือถูกควบคุมตัว 

ผู้เสียหายที่หรือใครก็ตามที่รู้ถึงการกระท�าดังกล่าว สามารถขอความช่วยเหลือ
จากองค์ต่างๆ เพื่อให้ด�าเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนั้นได้

• ผูเ้สียหายร้องทกุข์เองหรอืมอบอ�านาจให้ผูอ้ื่นร้องทกุข์แทน หรอืใครก็ตาม
ที่ทราบเหตุการณ์สามารถแจ้งต่อพนักงานสอบสวนในท้องที่นั้น หรือ

• บุคคลที่ทราบเหตุการณ์สามารถยื่นค�าร้องต่อศาลให้ไต่สวน
• ร้องเรียนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
• ขอต่อสภาทนายความให้แต่งตั้งทนายความให้มาช่วยด�าเนินคดีให้
• ร้องเรียนองค์กรสิทธิมนุษยชนให้ช่วยเหลือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่บ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขให้ประชาชน การรักษา
ความปลอดภัยเป็นส่วนหน่ึงของหน้าที่น้ัน ดังน้ันหากมีความเสียหายเกิดขึ้น
กับชีวิตและทรัพย์สินของท่าน ท่านในฐานะประชาชนมีสทิธิได้รับ
ความช่วยเหลือจากรฐั ทั้งในกรณทีี่เจ้าหน้าทีร่ฐัเป็นผูก้ระท�าผดิหรอื
กรณีที ่ไม่ปรากฏตัวผู ้กระท�าผิด โดยท่านสามารถติดต่อ 
ขอความช่วยเหลือไปที่กระทรวงยุติธรรมส่วนกลาง หรือ
กระทรวงยตุธิรรมในจงัหวดัที่ท่านมีภูมิล�าเนาอยูไ่ด้



อาทิตย/Sun อังคาร/Tue ศุกร/Friจันทร/Mon พฤหสับด/ีThuพุธ/Wed เสาร/Sat

   1 2 3 4 5

 6 7 8 9 10 11 12

 13 14 15 16 17 18 19

 20 21 22 23 24 25 26

 27 28 29 30 31

ธันวาคม December
12/2015




