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ค าน า 

สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิสากลท่ีมนุษยทุ์กคนเกิดมามีความเท่าเทียมกนั มีศกัด์ิศรีของความเป็น

มนุษย ์มีอิสรภาพ เสรีภาพ ทั้งความคิดและการกระท าท่ีไม่มีใครสามารถล่วงละเมิดได ้ สิทธิมนุษยชนเป็น

องคร์วมของความหลากหลายสิทธ์ิ  คนส่วนใหญ่เขา้ใจวา่การละเมิดสิทธิมนุษยชนในจงัหวดัชายแดนใตมี้

เพียงแค่การเสียชีวิตหรือไดรั้บบาดเจ็บจากการกระท ารุนแรงโดยขบวนการปลดปล่อยปาตานี แต่ในความ

เป็นจริงแลว้ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนและน าไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนมีหลากหลายรูปแบบและเกิดข้ึนจาก

บุคคลหรือกลุ่มคนทั้งรัฐและขบวนการปลดปล่อยปาตานี  

 ทางกลุ่มดว้ยใจไดเ้ฝ้ามองสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนในปี 2558 ดว้ยความเป็น

กงัวลยิง่ จึงไดร้วบรวมขอ้มูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนในจงัหวดัชายแดนใต ้ ทั้งน้ีการรายงานมิได้

มุ่งหวงัเพื่อโจมตีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดแต่เพื่อให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวของได้น าข้อมูลไปพิจารณาเพื่อน าไปสู่การ

ด าเนินการแกไ้ขหรือแสวงหาทางออกในการยติุการละเมิดสิทธิมนุษยชนและหวงัวา่การยุติการละเมิดน้ีจะมี

ส่วนช่วยใหเ้กิดสันติภาพในพื้นท่ีได ้
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บทสรุปผู้บริหาร 

ความรุนแรงเกิดข้ึนจากการกระท าของทั้งสองฝ่าย คือ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายความมัน่คงและกลุ่มเคล่ือนไหวเพื่อปา

ตานี กวา่ 6000 คนเสียชีวติและกวา่ 10000 คนไดรั้บบาดเจ็บ ในช่วงระหวา่งปี 2547 จนถึง 2557  ผูท่ี้ตกเป็น

เป้าหมายมีทั้งไทยพุทธซ่ึงเป็นคนกลุ่มนอ้ยในพื้นท่ี และ มุสลิมในพื้นท่ีท่ีสนบัสนุนรัฐบาล และประชาชนท่ี

บริสุทธ์ิ ความสูญเสียเกิดข้ึนจากปฏิบติัการของทั้งสองฝ่าย  บางกรณีเกิดจากปฏิบติัการของเจา้หนา้ท่ีในนาม

ของการปราบปรามการก่อความไม่สงบ และจากการโจมตีเจา้หนา้ท่ีรัฐ พลเรือนและสถานท่ีสาธารณะของ

กองก าลงัติดอาวุธ ความรุนแรงเกิดข้ึนในทุกพื้นท่ีสาธารณะจนแทบจะหาพื้นท่ีปลอดภยัไม่ได้  ซ่ึงความ

รุนแรงท่ีเกิดข้ึนน าไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงในปัจจุบนัประเทศไทยเป็นภาคี

สนธิสัญญา ดา้นสิทธิมนุษยชนซ่ึงสหประชาชาติถือเป็น สนธิสัญญาหลกั จ  านวน   7 ฉบบั จาก 9 ฉบบัไดแ้ก่ 

1. อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก Convention on the Rights of the Child (CRC) 

2.  อนุสัญญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ Convention on the Elimination of 

All Forms of Discrimination (CEDAW) 

3.  กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง International Covenant on Civil 

and Political Rights  (ICCPR) 

4. กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)  

5. อนุสัญญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ Convention on the Elimination 

of all Forms of Racial Discrimination (CERD) 

6. อนุสัญญาต่อตา้นการทรมานและการประติบติั หรือการลงโทษท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย  ่ายี

ศกัด์ิศรี Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment ( 

CAT)  

7.  อนุสัญญาวา่ดว้ยผูพ้ิการ 
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ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจงัหวดัชายแดนใต ้ประเทศไทย 

สิทธิท่ีจะมีชีวติรอด (The right to life) 

สิทธิมนุษยชนสิทธิของมนุษยชนขั้นพื้นฐาน คือ ส่ิงท่ีจ  าเป็นขั้นพื้นฐาน ต่อการอยู่รอดและพฒันาตวัเอง 

ไดแ้ก่การมีปัจจยั 4คือ ใช้ ชีวิตอย่างเสรีและมัน่คงปลอดภยั แต่ความขดัแยง้ไดส่้งผลให้สิทธิมนุษยชนขั้น

พื้นฐานถูกละเมิด ทั้งจากกลุ่มเคล่ือนไหวต่างๆ และจากเจา้หน้าท่ีของรัฐ จากสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบ

สะสมตั้งแต่ปี 2547 – 2558  พบว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานมีแนวโน้มท่ีจะลดลงเร่ือยๆโดย

จ านวนเหตุการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 จนถึงเดือนธันวาคม  2558 เหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึนมากท่ีสุดคือในปี 2548 และเหตุการณ์ท่ีน้อยท่ีสุดคือปี 2558 และสอดคล้องกับจ านวนผูท่ี้ได้รับ

ผลกระทบทั้งเสียชีวิตและบาดเจ็บท่ีมีแนวโน้มลดลงในช่วงปี 2556- 2558 แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จใน

ระดบัหน่ึงของแนวทางการแกปั้ญหาดว้ยแนวทางสันติวิธี และ การท างานของหน่วยงานภาครัฐและองคก์ร

พฒันาเอกชนในการผลกัดนัเร่ืองการพูดคุยสันติภาพระหวา่งรัฐบาลไทยและกลุ่มเคล่ือนไหวเพื่อเอกราชปา

ตานี 

สถานการณ์การทรมานในจงัหวดัชายแดนใต ้

Prohibition of torture and in human or degrading treatment or punishment 

ผลพวงของสถานการณ์ความไม่สงบท าให้เกิดการกล่าวหาวา่ประชาชน มลายู – มุสลิม คือผูท่ี้กระท าผิดใน

เหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆ และ นั้นก็น าไปสู่การออกกฎหมายเพื่อควบคุมสถานการณ์คือ การประกาศใช ้

กฎอยัการศึกท่ีทีอ านาจการควบคุมตวัได ้7 วนั  พระราชบญัญติัการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ท่ี

มีอ านาจควบคุมตวัได ้28 วนั ซ่ึงหมายถึงเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายโดยรัฐสามารถควบคุมตวัผูท่ี้ถูกสงสัย

ว่าเป็นผูก้ระท าผิดได้เป็นเวลา 35 วนั  โดยไม่ตอ้งมีหมายจบัตามกฎหมายอาญา และไม่มีสิทธิท่ีจะพบ

ทนายความหรือนกัสิทธิมนุษยชน และ นอกจากน้ีก็ยงัควบคุมการพบญาติ ในแต่วนัหรือมีการห้ามเยี่ยม ท า

ให้เกิดขอ้ร้องเรียนเร่ืองการกระท าทรมานในสถานท่ีควบคุมตวัของเจา้หนา้ท่ีทหารและต ารวจ  และส่งผล

ใหเ้กิดผลกระทบต่อตวับุคคล เกิดความยากล าบากในทางเศรษฐกิจ  ความยากล าบากในการอยูร่่วมในชุมชน 

และ ความมัน่คงของรัฐ  การประกาศใชก้ฎหมายความมัน่คงท าใหเ้กิดการพน้ผดิลอยนวล 

สิทธิในการไดรั้บการพิจารณาคดีอยา่งเป็นธรรม และ การฆ่านอกระบบ   
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Right to a fair trial and arbitrary killing 

สภาพปัญหาการไม่ไดรั้บการพิจารณาคดีอยา่งเป็นธรรม 

• ความล่าชา้ในกระบวนการยติุธรรม 

• การอายดัตวัเม่ือไดรั้บการปล่อยตวัจากเรือนจ าซ ้ า  

การฆ่านอกระบบ ( Extra judicial killing and Arbitrary killing)  

การวสิามญัฆาตกรรม 

การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายความมัน่คงตลอด 12 ปี พบวา่มีการปะทะและน าไปสู่การวิสามญัฆาตกรรม

ผูก่้อความไม่สงบไปจ านวน 325 คน จากรายงานของ ศชต ในปี 2557 พบว่ามีการวิสามญัฆาตกรรมไป

จ านวน  8  คน ในขณะท่ี ปี 2558 ศชตไดร้ายงานว่ามีการวิสามญัฆาตกรรมไป 16 คน ซ่ึงมีตวัเลขเพิ่มข้ึน 

เท่าตวัเลยทีเดียว  

การฆ่านอกระบบกฎหมาย 

ความกงัวลใจของผูต้อ้งหาคดีความมัน่คงหรือผูท่ี้ถูกควบคุมตวัด้วยกฎหมายพิเศษในจงัหวดัชายแดนใต้

กงัวลใจมากท่ีสุดคือความปลอดภยัหลงัจากไดรั้บการปล่อยตวัซ่ึงความกงัวลของพวกเขาก็ไม่เกินเลยจาก

ขอ้เท็จจริงมากนักเม่ือกลุ่มด้วยใจได้รวบรวมรายช่ืออดีตผูต้อ้งหาคดีความมัน่คง ผูท่ี้ถูกควบคุมตวัด้วย

กฎหมายพิเศษ และบุคคลในครอบครัว ท่ีถูกยิงไดรั้บบาดเจ็บหรือเสียชีวิตตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบนัพบวา่

มีจ านวน 20 ราย โดยเฉล่ียปีละ 4 ราย และนัน่ก็เป็นการเพิ่มความหวาดระแวงและไม่มัน่ใจในกระบวนการ

ยติุธรรมของไทย 

การไม่เลือกปฏิบติั  (Non – discrimination) 

การตรวจ DNA เฉพาะชาวมลาย-ูมุสลิม และการตรวจ DNA เจา้หนา้ท่ีองคก์รพฒันาเอกชนและครอบครัว 

สิทธิเด็ก 

1. สถานการณ์เด็กในพื้นท่ีขดัแยง้ในสามจงัหวดัชายแดนใตแ้ละส่ีอ าเภอในจงัหวดัสงขลา 
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จากรายงานของศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใตแ้ละกลุ่มดว้ยใจพบว่า ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบนั มีเด็ก

เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบจ านวน 82 รายและได้รับบาดเจ็บ จ านวน 446 ราย โดยในปี 2558 

พบวา่มีเด็กท่ีเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบลดน้อยลงอย่างเห็นไดช้ดัคือมีจ านวน 5 ราย และไดรั้บ

บาดเจ็บจ านวน 20 ราย ซ่ึงเป็นการลดลงอยา่งเห็นไดช้ดัโดยมีหลายปัจจยัคือ มีความพยายามในการท างาน

เพื่อปกป้องและคุม้ครองสิทธิเด็กในจงัหวดัชายแดนใตม้ากข้ึน รวมไปถึงการเคารพในหลกัสิทธิเด็กของผูมี้

อาวธุทั้งสองฝ่าย  

ทั้งน้ีเด็กจะไดรั้บผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้ม 

• ผลกระทบทางตรง คือเสียชีวติ ไดรั้บบาดเจบ็  พิการ ถูกควบคุมตวั หรือถูกด าเนินคดี   

• ผลกระทบทางออ้ม คือสูญเสีย ก าพร้า หรือถูกพรากจากบุคคลในครอบครัว เผชิญเหตุความ

รุนแรง  

ปรากฏการณ์ท่ีน่ากงัวลใจต่อการละเมิดสิทธิเด็กในปี 2558 คือ 

1. การควบคุมตวัเด็กดว้ยกฎหมายพิเศษ 

2. การด าเนินคดีความมัน่คงกบัเด็ก 

3. การตรวจดีเอน็เอเด็ก  

4. การใชเ้ด็กเป็นโล่ 

จากสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในจงัหวดัชายแดนใตน้บัตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2547 เป็นตน้มา 

อาจจะกล่าวไดว้า่มีปัจจยัเร่ืองของสถานการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจากคู่ขดัแยง้ท่ีมีอาวุธทั้งสองฝ่ายน าไปสู่

การละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่างๆท่ีเกิดจากการกระท าทั้งจากกลุ่มเคล่ือนไหวเพื่อเอกราชปาตานี 

และ เจา้หน้าท่ีรัฐไทย และส่งผลให้วงจรของความรุนแรงไม่มีวนัส้ินสุด ถึงแมจ้ะมีกระบวนการสันติภาพ

เกิดข้ึนแต่หากยงัคงเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ยากท่ีจะท าให้เกิดสันติภาพ ท่ีย ัง่ยืนได ้ดงันั้นการสร้าง

การตระหนกัรู้และส่งเสริมให้ความรู้เร่ืองสิทธิมนุษยชนให้กบัประชาชน เจา้หนา้ท่ีรัฐ และ กลุ่มกองก าลงั

ต่างๆ จะน าไปสู่การป้องกนัการละเมิดสิทธิมนุษยชนไดใ้นระดบัหน่ึง 
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สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในจังหวดัชายแดนใต้ประจ าปี 2558 

สถานการณ์ความขัดแย้งในจังหวดัชายแดนใต้1 

จงัหวดัชายแดนใตข้องประเทศไทย เป็นพื้นท่ีท่ีมีความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มมลายมุูสลิมเขา้ร่วมต่อสู้และขยาย

การต่อสู้เพื่อเป็นอิสระจากการปกครองของประเทศไทย ซ่ึงมีพื้นท่ีคลอบคลุมในปัจจุบนั คือ 3 จงัหวดั 

ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อ าเภอในจงัหวดัสงขลา  ซ่ึงอยูใ่กลช้ายแดนไทย-มาเลเซีย  75-80 % ของ

ประชากรเป็นมุสลิม หรือ ท่ีเรียกว่า มาเลย ์มุสลิม โดยใช้ภาษามลายู และมีความเป็น อตัลกัษณ์ ปาตานี 

มาเลย ์ พื้นท่ีเหล่าน้ีเป็นพื้นท่ีการสู้รบของกลุ่มเคล่ือนไหวเพื่อปาตานี และรัฐบาลไทย ตั้งแต่ 2004 ก็มี

เหตุการณ์ความรุนแรงทั้งจากระเบิด ยงิ ก่อกวน  

ในช่วง ศตวรรษท่ี 14 – 19 ภาคใตข้องไทยมีการปกครองโดยสุลต่านเรียกวา่ ประเทศ ปาตานี เป็นศูนยก์ลาง

การคา้ในคาบสมุทรมลายแูละไดส้ร้างโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม และกลายเป็นศูนยก์ลางการศึกษาศาสนา

อิสลามในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้อยา่งไรก็ตาม การปกครองโดยไทยก็ไดเ้ร่ิมข้ึนในศตวรรษท่ี 19 

จากการลงนามในสัญญา Anglo-Siamese treaty ในปี 1909 ระหวา่งรัฐบาลไทยและ สหราชอาณาจกัร 

หลงัการยดึครองรัฐบาลไทยก็ไดป้กครองโดยการบงัคบัให้ผสมกลมกลืน วฒันธรรมมลายูและศาสนา และ

คุกคามเอกลกัษณ์ปัตตานีในภูมิภาคน้ี ซ่ึงน าไปสู่การต่อตา้นและมีความรุนแรงมากมาย เหตุการณ์หน่ึงก็คือ

การหายตวัไปของ ฮจัยีสุหลงในปี 1947  นอกจากน้ีก็มีการโยกยา้ยคนพุทธจากนอกพื้นท่ีเขา้มาอยูจ่  านวน

มาก และมีการควบคุมเปล่ียนแปลงระบบโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม จนน าไปสู่การหลบหนี โยกยา้ยของ

คนมลายูและจดัตั้ง องคก์ร Barisan Nasional Pember-Basan Pattani (BNPP)ซ่ึงต่อมาไดเ้ปล่ียนเป็น Barisan 

Islam Pember-Basan Pattani (BIPP) , the Barisan Revolusi Nasional (BRN), and the Patani United 

Liberation Organization (PULO) เพื่อต่อสู้ในการใหไ้ดม้าซ่ึงเอกราชปาตานี 

หลงัจากนั้นก็ได้มีความพยายามพฒันาพื้นท่ีโดย ศูนยบ์ริหารราชการจงัหวดัชายแดนใต ้(ศอบต.) และมี

โครงการการนิรโทษกรรม  ต่อมาในรัฐบาลทกัษิณ ชินวตัร ก็ได้ยกเลิก ศอบตในปี 2545  และหลาย

โครงการท่ีท าใหก้ารเคล่ือนไหวของกลุ่มเคล่ือนไหวต่างๆ ด าเนินการไดไ้ม่ดีนกั และเปล่ียนการการควบคุม

พื้นท่ีจากทหารมาเป็นต ารวจ  และผลพวงจากเหตุการณ์ 9/11 ก็ท าให้ไทยมีกฎหมายต่อตา้นการก่อการร้าย 

                                                           
1

 http://peacebuilding.asia/1226/ 
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และมุ่งความสงสัยไปยงัประชาชนปาตานี ท่ีอาจจะเช่ือมโยงกบัมุสลิมหัวรุนแรงและกลุ่มก่อการร้าย และ 

สงครามยาเสพติดท าใหมี้การฆ่าประชาชนไปกวา่ 2500 คนทัว่ประเทศ ก็ยิง่ท  าใหส้ถานการณ์เลวร้ายลง   

การโจมตีค่ายปิเหล็งเม่ือปี 2547 และ การอุ้มหาย ทนายความ สมชาย นีละไพจิตร และ เหตการณ์ ท่ี

มสัยิดกรือเซะ และตากใบ  4 เหตุการณ์น้ีในปีเดียวกนัเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีน าไปสู่การบงัคบัใช้กฎหมาย

พิเศษเพื่อใชใ้นการปราบปรามการก่อความความสงบเรียบร้อยในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทย 

ถึงแมว้า่ไดมี้การฟ้ืนคืนของ ศอบต.ในปี 2549  และการขอโทษของนายกรัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

ในขณะนั้นต่อเหตุการณ์ตากใบ แต่ก็ไม่ไดท้  าให้สถานการณ์ดีข้ึน เหตุการณ์ความไม่สงบและความสูญเสีย

ทั้งจากกองก าลงัของรัฐและกองก าลงัท่ีไม่ใช่รัฐเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

จนกระทัง่มีปรากฏการณ์ใหม่คือความพยายามในการจดัการเจรจาเพื่อยุติความขดัแยง้ข้ึนโดยเม่ือวนัท่ี 28 

กุมภาพนัธ์  2556  ได้มีความพยายามในการพูดคุย (Dialogue) ระหว่างรัฐบาล ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร กับ

ขบวนการ BRN  โดยมีรัฐบาลมาเลเซียเป็นผูอ้  านวยความสะดวก และมีการด าเนินการต่อมาจนถึงรัฐบาล

ปัจจุบนัซ่ึงไดรั้ฐประหารเม่ือปี 2557 และปกครองประเทศมาจนปัจจุบนั 

ความรุนแรงเกิดข้ึนจากการกระท าของทั้งสองฝ่าย คือ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายความมัน่คงและกลุ่มเคล่ือนไหวเพื่อปา

ตานี กวา่ 6000 คนเสียชีวติและกวา่ 10000 คนไดรั้บบาดเจ็บ ในช่วงระหวา่งปี 2547 จนถึง 2557  ผูท่ี้ตกเป็น

เป้าหมายมีทั้งไทยพุทธซ่ึงเป็นคนกลุ่มนอ้ยในพื้นท่ี และ มุสลิมในพื้นท่ีท่ีสนบัสนุนรัฐบาล ความสูญเสียบาง

รายเกิดจากปฏิบติัการของเจ้าหน้าท่ีในนามของการปราบปรามการก่อความไม่สงบ และจากการโจมตี

เจา้หนา้ท่ีรัฐ พลเรือนและสถานท่ีสาธารณะของกองก าลงัติดอาวธุ 

สิทธิมนุษยชน 

ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  

วนัท่ี 10 ธันวาคม ค.ศ.1948 ประเทศสมาชิกสหประชาชาติไดรั้บรองปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน 

(Universal Declaration of Human Right: UDHR) โดยสมชัชาแห่งสหประชาชาติ ถือเป็นการก าหนด

มาตรฐานสากลดา้นสิทธิมนุษยชนซ่ึงไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีร่วมกบัประเทศต่าง ๆ ให้การรับรองปฏิญญา

สากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

ความหมายของ"สิทธิมนุษยชน"  
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           จากปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน(Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) ขอ้ 1 

ท่ีระบุไวว้า่ บุคคลชอบท่ีจะมีสิทธิและเสรีภาพประดามีท่ีระบุไวใ้นปฏิญาณน้ี ทั้งน้ีโดยไม่มีการจ าแนกความ

แตกต่างในเร่ืองใดๆ เช่น เช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง หรือทางอ่ืนใด ชาติหรือ

สังคมอนัเป็นท่ีมาเดิม ทรัพยสิ์น ก าเนิด หรือสถานะอ่ืนใด นอกจากน้ีการจ าแนกขอ้แตกต่างโดยอาศยัมูล

ฐานแห่งสถานะทางการเมืองทางดุลอาณาหรือทางเร่ืองระหวา่งประเทศของประเทศ หรือดินแดนซ่ึงบุคคล

สังกดัจะท ามิได้ ทั้งน้ีไม่ว่าดินแดนดงักล่าวจะเป็นเอกราชอยู่ในความพิทกัษ์ มิไดป้กครองตนเองหรืออยู่

ภายใตก้ารจ ากดัแห่งอธิปไตยอ่ืนใด 

           หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานท่ีมนุษยทุ์กคนไดรั้บอย่างเสมอภาคกนัเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่าง

สันติสุข มีศกัด์ิศรี มีเสรีภาพ มีไมตรีจิต และมีความเมตตาต่อกนั โดยไม่ค  านึงถึงความแตกต่างในเร่ืองเช้ือ

ชาติ สีผวิ เพศ อาย ุภาษา ศาสนา สถานภาพทางกาย หรือสุขภาพ 

           หมายถึง ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลท่ีไดรั้บการคุ้มครอง

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย หรือตามกฎหมายไทยหรือสนธิสัญญาท่ีประเทศไทยเป็นภาคี 

           หมายถึง สิทธิของความเป็นมนุษย ์ผูท่ี้เป็นมนุษยย์่อมมีสิทธิดงักล่าว ตั้งแต่เกิดจนตายโดยปราศจาก

ขอ้จ ากดัทางกฎหมาย ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ มนุษยเ์ท่านั้นท่ีมีสิทธิน้ี และสิทธิน้ีเกิดข้ึนโดยติดตวัมนุษยต์ั้งแต่

เกิดจนกระทัง่ตาย 

           หมายถึง สิทธิของบุคคลท่ีไดรั้บการคุม้ครอง โดยหลกับงัคบัของกฎหมายภายใตห้ลกัการเกียรติศกัด์ิ 

สิทธิท่ีเท่าเทียมกนั ความเสมอภาค ท่ีจะเป็นการส่งเสริมใหม้นุษยอ์ยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข5 

           หมายถึง สิทธิท่ีทุกคนมีอยูใ่นฐานะเป็นมนุษย ์ทั้งสิทธิในการด ารงชีวิตอยูใ่นส่วนบุคคลและสิทธิใน

การอยูร่่วมกนัในสังคม สิทธิในความเป็นมนุษยน์ั้น มีทั้งสิทธิตามกฎหมายและสิทธิท่ีมีอยูโ่ดยไม่ข้ึนอยูก่บั

บทบญัญติัของกฎหมาย แต่เป็นสิทธิท่ีเกิดจากมาตรฐานเพื่อความถูกตอ้ง ความเป็นธรรม หรือความยุติธรรม 

แต่เดิมสิทธิมนุษยชนจะกล่าวถึงในช่ืออ่ืน เช่น สิทธิในธรรม สิทธิในธรรมชาติ เป็นตน้ 

           หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานท่ีมนุษยเ์กิดมาพร้อมกบัความเท่าเทียมกนัในแง่ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละ

สิทธิ เพื่อด ารงชีวิตอยา่งมีศกัด์ิศรี โดยไม่ค  านึงถึงความแตกต่างในเร่ืองเช้ือชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษาศาสนา 
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และสถานภาพทางกายและสุขภาพรวมทั้งความเช่ือทางการเมือง หรือความเช่ืออ่ืนๆท่ีข้ึนกบัพื้นฐานทาง

สงัคม สิทธิมนุษยชนเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถถ่ายทอดหรือโอนใหแ้ก่ผูอ่ื้นได้2 

วนัแห่งสิทธิมนุษยชนโลก ตรงกบัวนัท่ี 10 ธนัวาคม 

หน่วยงานในสหประชาชาติ (UN) ท่ีรับผิดชอบปัญหาสิทธิมนุษยชน (HR) คือ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน 

สหประชาชาติ  ( UN Human rights council ) และส านกังานขา้หลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน ( Office of High 

Commissioner  of  Human Rights -OHCHR ) ท่ีเจนีวา ประเทศสวติเซอร์แลนด ์

พนัธกรณีระหวา่งประเทศเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนของไทย 

ในปัจจุบนัประเทศไทยเป็นภาคีสนธิสัญญา ดา้นสิทธิมนุษยชนซ่ึงสหประชาชาติถือเป็น สนธิสัญญาหลกั 

จ านวน  7 ฉบบัไดแ้ก่ 

1. อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก Convention on the Rights of the Child (CRC) 

2.  อนุสัญญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ Convention on the Elimination 

of All Forms of Discrimination (CEDAW) 

3.  กติการะหวา่งประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง International Covenant on 

Civil and Political Rights  (ICCPR) 

4. กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)  

5. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ Convention on the 

Elimination of all Forms of Racial Discrimination (CERD) 

6. อนุสัญญาต่อตา้นการทรมานและการประติบติั หรือการลงโทษท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ี

ย  ่ายีศกัด์ิศรี Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment ( CAT)  

7. อนุสัญญาวา่ดว้ยผูพ้ิการ 

 

                                                           
2

 https://sites.google.com/site/may00may00may/siththi-mnusy-chn/reuxng-thi1khwam-hmay-khxng-siththi-

mnusy-chn 
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ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวดัชายแดนใต้ ประเทศไทย 

สิทธิทีจ่ะมีชีวติรอด (The right to life) 

สิทธิมนุษยชนสิทธิของมนุษยชนขั้นพื้นฐาน คือ ส่ิงท่ีจ  าเป็นขั้นพื้นฐาน ต่อการอยู่รอดและพฒันาตวัเอง 

ไดแ้ก่การมีปัจจยั 4คือ ใช้ ชีวิตอยา่งเสรีและมัน่คงปลอดภยั แต่ความขดัแยง้ไดส่้งผลให้สิทธิมนุษยชนขั้น

พื้นฐานถูกละเมิด ทั้งจากกลุ่มเคล่ือนไหวต่างๆ และจากเจา้หน้าท่ีของรัฐ จากสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบ

สะสมตั้งแต่ปี 2547 – 2558  พบวา่การละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานมีแนวโนม้ท่ีจะลดลงเร่ือยๆ 

 

 

ขอ้มูลจาก ศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้

ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากแผนภูมิแสดงจ านวนเหตุการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 จนถึงเดือน

ธันวาคม  2558 เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุดคือในปี 2548 และเหตุการณ์ท่ีน้อยท่ีสุดคือปี 2558 และ

สอดคลอ้งกบัจ านวนผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบทั้งเสียชีวิตและบาดเจ็บท่ีมีแนวโน้มลดลงในช่วงปี 2556- 2558 

แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จในระดบัหน่ึงของแนวทางการแกปั้ญหาดว้ยแนวทางสันติวิธี และ การท างาน
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จ านวนเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนใต้ในรอบ 142 เดือน ระหว่าง 
มกราคม 2547 - 31 ธันวาคม 2558มเีหตุการณ์ทั้งส้ิน 15,374 เหตุการณ์ 
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ของหน่วยงานภาครัฐและองคก์รพฒันาเอกชนในการผลกัดนัเร่ืองการพูดคุยสันติภาพระหว่างรัฐบาลไทย

และกลุ่มเคล่ือนไหวเพื่อเอกราชปาตานี 

 

สถิติสะสมจ านวนผู้เสียชีวติและบาดเจ็บตั้งแต่ปี 2547 – 2558  จ าแนกเป็นรายปี 

ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

 

ขอ้มูลจากศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้

สถิติแสดงจ านวนเหตุการณ์ความไม่สงบในปี 2558 

จ านวนเหตุการณ์ในปี 2558 ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคมพบว่ามีจ านวน 674 เหตุการณ์ และ

เดือนท่ีมีจ านวนเหตุการณ์มากท่ีสุดคือเดือน พฤษภาคม จ านวน 119 เหตุการณ์ และเดือนท่ีมีจ านวน

เหตุการณ์นอ้ยท่ีสุดคือเดือน มิถุนายน มีจ านวน 30 เหตุการณ์  และ จ านวนผูท่ี้เสียชีวิตรวมทั้งหมดมีจ านวน 

246 คน และไดรั้บบาดเจ็บจ านวน 544  คน โดยเดือนท่ีมีจ านวนผูท่ี้เสียชีวิตมากท่ีสุดคือเดือนกรกฎาคม 

จ านวน 37 คน และไดรั้บบาดเจ็บจ านวน 91 คน  อนัเน่ืองมาจากมีเหตุการณ์ระเบิดท่ีอ าเภอสุไหงโกลก 

จงัหวดันราธิวาส  ปาดงัเบซาร์ จงัหวดัสงขลา และ อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา  และเดือนท่ีมีผูท่ี้เสียชีวิตนอ้ย

ท่ีสุดคือเดือน ธันวาคม มีจ านวน 9  คน และ ไดรั้บบาดเจ็บจ านวน 33 คน  ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการละเมิด

สิทธิมนุษยชนในสิทธิท่ีจะมีชีวติรอดมีพฒันาการท่ีดีข้ึนในปี 2558   
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เสียชีวิต 



13 
 

 

ขอ้มูลรวบรวมจากศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้

สถิติแสดงจ านวนผูเ้สียชีวติและบาดเจบ็ในปี 2558   

 

ขอ้มูลรวบรวมจากศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้

สถานการณ์การทรมานในจังหวดัชายแดนใต้ 

Prohibition of torture and in human or degrading treatment or punishment 
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“การทรมาน”  หมายถึง การกระท าใดก็ตามโดยเจตนาท่ีท าให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกขท์รมานอยา่ง

สาหสั ไม่วา่ทางกายหรือทางจิตใจต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

1.เพื่อความมุ่งประสงคท่ี์จะใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้สนเทศหรือค าสารภาพจากบุคคลนั้นหรือจากบุคคลท่ีสาม  

2.การลงโทษบุคคลนั้น ส าหรับการกระท า ซ่ึงบุคคลนั้นหรือบุคคลท่ีสาม กระท าหรือถูกสงสัยวา่ไดก้ระท า 

3.เป็นการข่มขู่ใหก้ลวัหรือเป็นการบงัคบัขู่เขญ็บุคคลนั้นหรือบุคคลท่ีสาม  

4.เพราะเหตุผลใดใด บนพื้นฐานของการเลือกประติบติั ไม่วา่จะเป็นในรูปใด    

             เม่ือความเจบ็ปวดหรือความทุกขท์รมานนั้นกระท าโดยหรือดว้ยการยุยง หรือโดยความยินยอม หรือ

รู้เห็นเป็นใจของเจา้หน้าท่ีของรัฐ หรือของบุคคลอ่ืนซ่ึงปฏิบติัหน้าท่ีภายใตอ้ านาจหน้าท่ีของเจา้หนา้ท่ีของ

รัฐ ทั้งน้ีไม่รวมถึงความเจบ็ปวด หรือความทุกขท์รมานท่ีเกิดจาก หรืออนัเป็นผลจาก หรืออนัสืบเน่ืองมาจาก

การลงโทษทั้งปวงท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 

ผลพวงของสถานการณ์ความไม่สงบท าให้เกิดการกล่าวหาว่าประชาชน มลายู – มุสลิม คือผูท่ี้

กระท าผดิในเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆ และ นั้นก็น าไปสู่การออกกฎหมายเพื่อควบคุมสถานการณ์คือ การ

ประกาศใช้ กฎอัยการศึกท่ีทีอ านาจการควบคุมตัวได้ 7 วนั  พระราชบัญญัติการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน ท่ีมีอ านาจควบคุมตวัได ้28 วนั ซ่ึงหมายถึงเจา้หน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายโดยรัฐสามารถ

ควบคุมตวัผูท่ี้ถูกสงสัยวา่เป็นผูก้ระท าผิดไดเ้ป็นเวลา 35 วนั  โดยไม่ตอ้งมีหมายจบัตามกฎหมายอาญา และ

ไม่มีสิทธิท่ีจะพบทนายความหรือนกัสิทธิมนุษยชน และ นอกจากน้ีก็ยงัควบคุมการพบญาติ ในแต่วนัหรือมี

การห้ามเยี่ยม ท าให้เกิดขอ้ร้องเรียนเร่ืองการกระท าทรมานในสถานท่ีควบคุมตวัของเจา้หน้าท่ีทหารและ

ต ารวจ จากการเก็บขอ้มูลการถูกกระท าทรมานของประชาชนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใตโ้ดยมูลนิธิผสาน

วฒันธรรม กลุ่มด้วยใจ องค์กร HAP หรือเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปัตตานี โดยการสนับสนุนจาก UN 

Voluntary Fund for Victims of Torture  จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลในปี 2558 พบวา่ มี การกระท าทรมาน

ในปี 2558 จ านวน 15 ราย จากการบนัทึกทั้งหมด 24 ราย และมีการกระท าทรมานในปี 2557 จ านวน   6 ราย 

และ ปี 2556 จ านวน 3 ราย ทั้งน้ีดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายรูปแบบดงัเช่น 

กรณี H_06_2015 (ปกปิดช่ือ), 44 ปี  ไดเ้ล่าให้เจา้หนา้ท่ีองคก์ร HAP ฟังวา่ เจา้หนา้ท่ีทหาร ต ารวจและก าลงั

3ฝ่ายประมาณกวา่ 100 นายไดเ้ขา้ลอ้มบา้นของผมเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558  ซ่ึงขณะนั้นผม ก าลงัจะออก

จากบา้นไปละหมาดมฆัริบ และเจา้หนา้ท่ีก็จบัตวัไม่ให้เขา้บา้น. และขณะนั้นในบา้นมีภรรยาและลูก 2 คน.( 
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ลูกชายท่ีโดนตบ) ลูกชายอายุ 17 ปี และลูกสาวอายุ 15 ปี และมีแขก? เพื่อนอีก 2 คนท่ีเป็นผูต้าย 1 คนและ

โดนจบั 1 คน. วนันั้นท่ีบา้นของผมมีเพื่อนแขกอยู ่2 คน. จากนั้นเจา้หนา้ท่ีลอ้มและจบักุมคนในบา้นดว้ย 1 

คนและมีการปะทะกนัระหวา่งเจา้หนา้ท่ีกบัคนท่ีอยูใ่นบา้นขณะนั้น ท าใหมี้คนเสียชีวติ 1 คนและถูกจบักุม 1 

คนและผมก็ถูกจบักุมดว้ย ในขณะท่ีเหตุการณ์ก าลงัชุลมุนทางเจา้หน้าท่ีไดล้ากตวัลูกชายอายุ  17 ปีของผม

ออกมานอกบา้น (ขณะนั้นผมอยู่ในบา้น)และทางเจา้หน้าท่ีก็ ตบหัว เตะ และถีบลูกชายของผมหลายคร้ัง

ดว้ยกนั ซ่ึงผมก็เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างท่ีเกิดข้ึนกบัลูกชาย   ระหว่างอยูบ่นรถผมและเพื่อนอีกคนหน่ึงก็ถูก

ซอ้มดว้ยการ เตะ  ตบหนา้  ตบหวัหลายคร้ังและก็ข่มขู่วา่จะฆ่าทิ้งซะ  ขณะนั้นผมเจ็บตามตวัและเสียใจมาก

ท่ีถูกกระท าอยา่งโหดร้าย.  ตั้งแต่เวลา 20.00 น.เจา้หนา้ท่ีไดน้ าตวัผมและเพื่อนอีกคนหน่ึงท่ีโดนดว้ยกนัพา

ไปยงัค่ายอิงคยุทธบริหาร  อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี ซ่ึงผมอยู่ท่ีน้ีเป็นเวลาทั้งหมด 24 วนั ในอาทิตยแ์รกท่ีอยู่

ท่ีน่ีผมไม่ได้นอนเลย เพราะทางเจา้หน้าท่ีท าการสอบสวนตลอดเวลา ท าให้ไม่มีเวลาพกั ในขณะท่ีทาง

เจา้หน้าท่ีไดมี้การสับเปล่ียนตวัผูส้อบสวน  ขณะสอบสวนก็ไดบี้บแขนของตนและใช้ไมจ้ิ้มไปท่ีทอ้งของ

ตน.(ไมไ้ม่แหลมคม แต่เจ็บมาก ) ผมโดนถีบหนา้อกหลายคร้ัง 3วนัก่อนออกจากท่ีน่ีตนปวดทอ้งมากและ

ปวดหลงัมาก.3วนัเตม็.คิดวา่เพราะโดนถีบ  เตะ  ต่อย  ภายในบา้นก่อนน าตวัไปท่ีค่ายอิงคยทุธ. 

หรือ กรณี DJ_07_2015, (ปกปิดช่ือ) 28 ปี  เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2558  ผมโดนเจา้หนา้ท่ีเตะจนลม้

แลว้เหยียบท่ี โดนเตะ  ตบหัว  เจา้หนา้ท่ีให้ข้ึนรถแลว้ผมกา้วไม่ข้ึน  เจา้หนา้ท่ีก็จบั ผมเหวี่ยงข้ึนรถแลว้ให้

ผมหนัหลงัไปทางกระจก หลงัรถมีเจา้หนา้ท่ี 2  คน  เขานัง่เจา้หนา้ท่ีเอาเทา้ยนัท่ีกุญแจมือแลว้ขู่วา่มึงตาย อยู่

บนรถเจา้หน้าท่ีเหยียบหลงั ยนัท่ีกุญแจมือ  พอขยบัตวัก็จะเพิ่มน ้ าหนกัเทา้  ขู่ว่ามึงตายแน่    ตอนนั้นก็ใส่

กุญแจมือนัง่บนเกา้อ้ี  เจา้หนา้ท่ีเตะเกา้อ้ีลม้  มีการตบ เตะ ชก ต่อย  บริเวณทอ้ง  ขา น่อง  ถูกท าอยู ่4 วนั ก็มี

เตะบริเวณหัวเข่าหลายคร้ัง  ชก ต่อยบริเวณทอ้งและหลงันับไม่ถ้วน  ตบหัวท่ีคอทา้ยทอยหลายคร้ัง ใส่

กุญแจมือไขวห่ลงัตลอด   วนัท่ี 2-3 โดนจ้ีเหล็กร้อน  1 คร้ัง  ปิดตากบัผา้คลอ้งคอสีแดงแลว้ซ้อม มีขู่เอาปืน

ออกมาแล้วชักปืนตรียมยิงมาทางเราให้รับสารภาพ  วนัท่ี 4 โดนช็อตไฟ 1คร้ัง  ปิดตาอยู่ก็รู้สึกเจ็บท่ีลูก

อณัฑะไม่รู้เขาท ายงัไงเพราะมองไม่เห็น จบั ดึง บีบ อวยัวะเพศ ไม่มีความรู้สึกทางเพศ ( ตอนน้ีก็ยงัหดตวัอยู ่

) โดนใหเ้ปลือยกายในหอ้งเยน็ ต่อหนา้เจา้หนา้ท่ีทหารหญิง และโดนเจา้หนา้ท่ีทหารหญิงเอาหนา้อกมาแนบ

ท่ีหน้า  โดนซ้อมมาหลายวนัก็เลยอาเจียน  ฉ่ี  อุจจาระเป็นเลือด  อกช ้ า  บวมและแดง เจ้าหน้าท่ีพาไป

โรงพยาบาล  ท่ีโรงพยาบาลพอเขาจะใหห้มอดูแผล เจา้หนา้ท่ีก็ให้ออกลงไป   หมอให้ยาพาราฯ และฉีดยา 1 

เขม็  สลบไป  1  วนั ไม่รู้สึกตวั    โดนช๊อตไฟ มีเอกสารท่ีทหารใหเ้ซ็น เสร็จก็มีต ารวจมาใหเ้ซ็น  ผมจะ

อ่านก็ไม่ใหอ่้าน  ก็เลยไม่เซ็น  จึงโดนเตะอก  ต่อยหลงั ตบหวัแลว้กดลง  ถีบหลงั   การสอบสวนจะท า
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ตั้งแต่  8 โมงเชา้ถึงเท่ียง  กลางคืนตอน 2ทุ่มคร่ึงเป็นตน้ไปแลว้แต่เขาจะเบ่ือหรือง่วงถึงประมาณ ตี 3  ตี 4  

เวลา 7 วนัท่ีอยูท่ี่ค่ายฯโดนบงัคบัใหสู้บบุหร่ีและกินขา้ว   

 

ผลกระทบจากการถูกทรมาน 

ผูท่ี้ถูกทรมาน ต่างมีความรู้สึก หวาดกลวั  หวาดระแวง กลวัว่าจะถูกกระท าซ ้ า  อยากแกแ้คน้   ไม่อยากมี

ชีวติอยู ่  หวาดกลวัวา่จะถูกฆ่า ตอ้งใชชี้วิตเหมือนคนเร่ร่อน   เพราะยงัคงอยูใ่นสถานการณ์ความขดัแยง้ จึง

ไม่สามารถเปล่ียนแปลงความรู้สึกหวาดระแวงได ้ การเดินทางท่ีต้องผ่านเจ้าหน้าท่ีตลอดเส้นทางการ

เดินทาง  และมีความรู้สึกตอ้งการใชค้วามรุนแรงตอบโต ้  จากผลการศึกษาของหลายๆองคก์รท่ีท างานดา้น

การเยยีวยาสภาพจิตใจเหยือ่ท่ีถูกทรมานพบวา่ส่วนใหญ่ผูร้อดชีวิตจะมีอาการ ภาวะวิตกกงัวล ภาวะซึมเศร้า 

และ อาการรุนแรงท่ีพบคืออาการ PTSD (Post traumatic stress disorder) ท่ีมกัจะเกิดกบัผูท่ี้เผชิญเหตุร้ายแรง 

เช่น ประสบเหตุภยัธรรมชาติรุนแรง อุบติัเหตุ และจ าเป็นตอ้งบ าบดัเพื่อการฟ้ืนคืนสภาพทางด้านจิตใจ 

ความรู้สึกท่ีเหยือ่ท่ีถูกทรมานโดยส่วนใหญ่มีความรู้สึกคลา้ยๆกนัดงัเช่น 

DJ_10_2015 (ปกปิดช่ือ) ขณะถูกจบักุมรู้สึกโกรธ  เจ็บใจ  หากวา่มีอุปกรณ์หรือสามารถท าอะไรไดก้็ท  าไป

แลว้  เพราะเจบ็ไปหมด  เหมือนวา่เราไม่ใช่คน  มนัรู้สึกสุดทา้ยของชีวติ     คิดวา่สู้เพื่อให้รอด  แต่ก็ท  าไม่ได ้  

พอถูกปล่อยตวัออกมาก็รู้สึกระแวง  ตอ้งระมดัระวงัตวัเองตลอด  กงัวล  พะวงหนา้หลงัตลอด  ถา้ขบัรถเห็น

เจา้หนา้ท่ีก็จะรู้สึกกลวั  เจบ็ใจ  พยายามหลีกเล่ียงไม่เจอเจา้หนา้ท่ีใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

DJ_15_2015 (ปกปิดช่ือ) รู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ก่อนหนา้ท่ีจะถูกจบักุมตนเองให้ความร่วมมือกบั

เจา้หนา้ท่ีมาโดยตลอด 

ขาดความเช่ือมัน่ต่อเจา้หนา้ท่ีในกระบวนการยติุธรรม ในอนาคตอาจไม่ใหค้วามร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีอีก 

 

ความยากล าบากในทางเศรษฐกิจ 

 เม่ือผูเ้สียหายมีผลกระทบทางดา้นจิตใจ จึงส่งผลต่อการประกอบอาชีพเพราะไม่สามารถประกอบ

อาชีพท่ีเป็นหลกัแหล่งไดเ้น่ืองจากมีความหวาดกลวัในการเดินทาง และตอ้งโยกยา้ยถ่ินฐานท่ีอยู่เพราะมี
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ความหวาดระแวงต่อเจา้หนา้ท่ีรัฐสูง และเหยื่อถูกเจา้หน้าท่ีควบคุมตวัซ ้ าหลายๆ คร้ัง ท าให้ไม่สามารถหา

งานท าไดใ้นระบบการจา้งงานปกติ ตอ้งแสวงหาอาชีพอิสระอ่ืนๆ ซ่ึงท าใหมี้รายไดไ้ม่แน่นอน 

ความยากล าบากในการอยูร่่วมในชุมชน 

เม่ือมีการควบคุมตวัดว้ยกฎหมายพิเศษท าให้ผูถู้กปล่อยตวัมกัถูกตีตราจากสังคมและถูกปฏิเสธโดยสังคม 

ถึงแมบ้างกรณีมีการร้องเรียนเร่ืองการถูกทรมาน แต่ก็ไม่สามารถเปล่ียนแปลงอะไรได้เพราะเจา้หน้าท่ีมี

ทศันคติวา่เจา้หนา้ท่ีกระท าตามกฎหมายทุกประการ และ ผูเ้สียหายจากการทรมานคือกลุ่มก่อความไม่สงบ 

ทศันคติน้ีส่งผลต่อความเป็นอยูใ่นสังคมของผูเ้สียหายจากการทรมานเม่ือไดรั้บการปล่อยตวั 

ความมัน่คงของรัฐ  

เม่ือเหยื่อรอดชีวิตจากการถูกทรมาน ความรู้สึกท่ีเปล่ียนไปคือความฉงน ไม่เขา้ใจ ตกใจว่าการกระท า

ทรมานเกิดจากการกระท าของบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของรัฐไดอ้ยา่งไร เพราะพวกเขาเขา้ใจวา่บุคคลของรัฐคือ

ตวัแทนของรัฐท่ีมีหน้าท่ีปกป้องประชาชนซ่ึงก็คือพวกเขานั่นเอง เม่ือเกิดการกระท าทรมานจึงเป็นการ

เปล่ียนทศันคติท่ีมีต่อรัฐอย่างส้ินเชิงและในท่ีสุดก็กลายเป็นการปฏิเสธรัฐ เม่ือประชาชนปฏิเสธรัฐความ

มัน่คงของรัฐก็เหมือนถูกท าลาย ดงันั้นผลกระทบจากการถูกกระท าทรมานจึงเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนและมี

ความส าคญัต่อการแกปั้ญหาความขดัแยง้ 

สิทธิในการได้รับการพจิารณาคดีอย่างเป็นธรรม และ การฆ่านอกระบบ 

Right to a fair trial and arbitrary killing 

สภาพปัญหาการไม่ได้รับการพจิารณาคดีอย่างเป็นธรรม 

 ความล่าช้าในกระบวนการยติุธรรม 

      ดา้นการด าเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมในห้วง 12 ปีจากรายงานของศูนยป์ฏิบติัการต ารวจ

จงัหวดัชายแดนใต ้หรือ ศชต  พบว่ามีการออกหมายจบั (เฉพาะคดีความมัน่คง) โดยอาศยัอ านาจ

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิ อาญา) และตามกฎหมายพิเศษ คือ พระราช

ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (หมาย ฉฉ.) มีการ

ออกหมาย ฉฉ. หรือ หมาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ นบัตั้งแต่วนัท่ี 21 ก.ค.2548 ซ่ึงกฎหมายมีผลบงัคบัใช ้

จนถึงปัจจุบนั รวมทั้งส้ิน 6,258 หมาย จบักุมได ้4,643 หมาย ขณะท่ีหมายจบัท่ีออกตามประมวล
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กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือ หมาย ป.วิอาญาฯ เฉพาะคดีความมัน่คง ออกหมายไปทั้งส้ิน 

4,963 หมาย จบักุมได ้2,604 หมาย 

          ในดา้นของการด าเนินคดีความมัน่คง ตลอด 12 ปีไฟใต ้มีคดีความมัน่คงเกิดข้ึน 9,887 คดี 

รู้ตวัผูก้ระท าผิดเพียง 2,247 คดี คิดเป็นร้อยละ 22.73 ในจ านวนน้ีจบักุมผูต้้องหาได้ 1,700 คดี 

ผูต้อ้งหาเสียชีวิต 454 คดี ผูต้ ้องหาหลบหนี 622 คดี ส่วนท่ีเหลืออีก 7,640 คดี เป็นคดีท่ีไม่รู้ตวั

ผูก้ระท าผดิ คิดเป็นร้อยละ 77.27  

          ส่วนคดีความมัน่คงท่ีข้ึนสู่ศาล และศาลมีค าพิพากษาแลว้ มีทั้งส้ิน 472 คดี จ  าเลย 1,501 คน 

เป็นคดีท่ีศาลพิพากษาลงโทษ 240 คดี คิดเป็นร้อยละ 50.85 และศาลพิพากษายกฟ้อง 232 คดี คิด

เป็นร้อยละ 49.15  

          คดีท่ีศาลพิพากษาลงโทษ พบว่ามีจ  าเลยทั้งส้ิน 456 คน ศาลพิพากษาประหารชีวิต 46 คดี 

จ าเลย 57 คน จ าคุกตลอดชีวิต 76 คดี จ าเลย 114 คน ท่ีเหลือเป็นคดีท่ีศาลพิพากษาจ าคุกตลอดชีวิต 

และต ่ากวา่นั้น 

 

จากขอ้มูลขา้งตน้ท าใหเ้ห็นไดว้า่การด าเนินคดีความมัน่คงผลของการพิจารณาคดีในเบ้ืองตน้มีความ

เป็นไปไดใ้นการผูก้ระท าผิดมาลงโทษหรือมีผู ้บริสุทธ์ิท่ีตอ้งเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมเพราะศาล

ไดมี้ค าพิพากษาลงโทษและยกฟ้องใกลเ้คียงกนัคือร้อยละ 50.85 และ ร้อยละ 49.15 ตามล าดบั 

 

ขอ้มูลจากการสัมมนาระดมความคิดเห็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งในส่วนกลางและท่ี

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้รวมทั้งขอ้มูลจากมูลนิธิศูนยท์นายความมุสลิม สรุปปัญหาส าคญัๆ ของ

กระบวนการยติุธรรมไดด้งัน้ี 

 

 1.คดีความมัน่คงส่วนใหญ่ไม่มีประจกัษพ์ยาน หลกัฐานในส านวนจึงมีแต่ค ารับสารภาพของจ าเลย

ในชั้นสอบสวน หลายๆ คดีเป็นค ารับสารภาพในชั้นซกัถาม (ช่วงควบคุมตวัตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ซ่ึง

เป็นเพียงการ “ใหถ้อ้ยค า” ตามกฎหมายไม่สามารถใชเ้ป็นหลกัฐานในการฟ้องคดีได ้

 2.จากการตรวจสอบส านวนการสอบสวนหลายๆ ส านวนจากหลายๆ ทอ้งท่ี มีการใช้ค  าบรรยาย

ฟ้องเหมือนกนัถึงแมจ้ะต่างพฤติกรรม และ ต่างพื้นท่ี  
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 3.จ าเลยส่วนใหญ่ ตกเป็นจ าเลยเพียงเพราะมีค าซดัทอดจากการปิดลอ้มตรวจคน้และค าให้การใน

ชั้นซกัถามของพยานหรือผูต้อ้งหาคนอ่ืน โดยไม่มีหลกัฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หรือวตัถุพยานอ่ืน

รองรับ 

4.ขาดพนกังานสอบสวนท่ีมีความเช่ียวชาญและช านาญในคดีความมัน่คงเพราะต ารวจส่วนหน่ึงไม่

อยากอยูใ่นพื้นท่ี ท าใหก้ารท าส านวนคดีมีปัญหา 

 5.ทศันคติของต ารวจไทยยงัเช่ือเร่ืองค ารับสารภาพเป็นหลกั ทั้งๆ ท่ี ป.วิอาญาฉบบัใหม่บญัญติัห้าม

ไม่ใหเ้ช่ือค ารับสารภาพหรือค าซดัทอดอยา่งเดียวแลว้ 

 6.การด าเนินคดีกบัผูต้อ้งหาคดีความมัน่คงเป็นไปอยา่งล่าชา้ และผูต้อ้งหามกัไม่ไดรั้บการประกนั

ตัว เน่ืองจากถูกยื่นฟ้องในคดีท่ีมีโทษสูงถึงประหารชีวิต และ พยานโจทก์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

เจา้หนา้ท่ีหลายคนยา้ยออกจากพื้นท่ีไปแลว้ ท าใหค้ดีถูกเล่ือนออกไปเร่ือยๆ 

  

 การอายดัตวัเม่ือไดรั้บการปล่อยตวัจากเรือนจ าซ ้ า ปัญหาน้ีไดเ้กิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองมากวา่ 10 
ปีแล้วถึงแม้จะมีความพยายามจากหลายๆ ฝ่ายในการแก้ปัญหาก็ตามแต่ก็ไม่สามารถ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เบ็ดเสร็จมัน่คง แมจ้ะมีบนัทึกขอ้ความของศูนยป์ฏิบติัการ
ต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เร่ือง ขอ้ก าชับการอายดัตวัผูต้อ้งหา แต่พนักงานสอบสวน
สถานีต ารวจภูธรในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ก็มิไดด้ าเนินการตามแนวทางการปฏิบติั
ดงักล่าวท่ีเขียนระบุไวว้า่ “ใหพ้นกังานสอบสวนรีบสอบสวนด าเนินคดีกบัผูต้อ้งหาซ่ึงถูกคุม
ขังในคดีอ่ืนให้แล้วเสร็จ โดยไม่ต้องรอให้พ้นโทษในคดีเดิมก่อน และส่งส านวนให้
พนกังานอยัการโดยเร็ว” (บนัทึกขอ้ความส่วนราชการ ศชต. ท่ี 0025.22/6774 เร่ือง ขอ้ก าชบั
การอายดัตวัผูต้อ้งหา ลงวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2553)  
 
โดยล่าสุดเกิดข้ึนจากกรณีของ นายมะรอซาลี เจ๊ะบูและพวก ศาลชั้นตน้ได ้พิพากษายกฟ้อง
จ าเลย แต่ ในวนัเดียวกนัเวลาประมาณ 20.00 นาฬิกา เรือนจ ากลางจงัหวดัยะลาไดป้ล่อยตวั
จ าเลยทั้งสามคนออกจากเรือนจ า ขณะเดียวกนัเจา้หน้าท่ีต ารวจจากสถานีต ารวจภูธรเมือง
ยะลาเขา้มาอายดัตวัจ าเลยทั้งสามคน อา้งมีหมายอายดัจากสถานีต ารวจภูธรเบตง และไดน้ า
ตวัจ าเลยทั้งสามคนไปควบคุมตวัท่ีสถานีต ารวจภูธรเมืองยะลา เพื่อให้พนกังานสอบสวน
สถานีต ารวจภูธรเบตงด าเนินการต่อไป   
นอกจากกรณีการอายดัตวัจ าเลยทั้งสามคนในคดีน้ีแล้ว ยงัมีกรณีการอายดัตวัผูต้อ้งหาคดี
ความมัน่คงอีกหลายรายในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ปรากฏตามรายละเอียดของกรณีการ
อายดัตวัผูต้อ้งหาดงัน้ี 
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1. เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2557 มีการอายดัตวันายนูรฮีซัม วานิ ท่ีเรือนจ ากลางจงัหวดั

ยะลา กรณีน้ีพนกังานสอบสวนสถานีต ารวจภูธรล าใหม่และพนกังานสอบสวนสถานี
ต ารวจภูธรเมืองยะลา ไดย้ื่นค าร้องขอฝากขงัผูต้อ้งหาต่อศาลจงัหวดัยะลาพร้อมกนัทั้ง
สองคดี ครบก าหนดฝากขงัระหวา่งสืบสวนสอบสวน 84 วนั พนกังานอยัการมีค าสั่ง สั่ง
ไม่ฟ้องคดีผูต้อ้งหา เรือนจ าปล่อยตวัในเย็นวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2557 แต่มีเจา้หน้าท่ี
ต ารวจจากสถานีต ารวจภูธรเมืองยะลามาอายดัตวัจ าเลย อา้งมีหมายอายดัตวัจากสถานี
ต ารวจภูธรล าใหม่  
 

2. เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2558 มีการอายดันายอาลี เจะอาลี และนายฮารน เจะอาลี ท่ีเรือนจ า
กลางจงัหวดัยะลา หลงัจากท่ีศาลจงัหวดัยะลามีค าพิพากษายกฟ้องแต่ให้ขงัระหวา่งอุทธรณ์ 
จ าเลยทั้งสองคนยื่นค าร้องขอปล่อยชัว่คราว ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยตวัชัว่คราว และ
ไดรั้บการปล่อยตวัท่ีเรือนจ ากลางจงัหวดัยะลา แต่มีเจา้หน้าท่ีต ารวจจากสถานีต ารวจภูธร
เมืองยะลา มาอายดัตัวจ าเลยทั้ งสองคน โดยอ้างมีหมายอายดัตัวจากสถานีต ารวจภูธร
บนันงัสตา และควบคุมตวัจ าเลยทั้งสองท่ีสถานีต ารวจภูธรเมืองยะลา  
3 . เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2558 มีการอายดันายมาหะมะ อาโกะ ท่ีเรือนจ ากลางจงัหวดัยะลา 
กรณีน้ีพนกังานสอบสวนสถานีต ารวจภูธรยะหา ยื่นค าร้องขอฝากขงัจ าเลยพร้อมกนัทั้งสอง
คดี ต่อมาครบฝากขงั 84 วนั พนกังานอยัการมีค าสั่ง “สั่งไม่ฟ้องผูต้อ้งหา” จ าเลยไดรั้บการ
ปล่อยตวัท่ีเรือนจ ากลางจงัหวดัยะลา แต่มีพนกังานสอบสวนมาอายดัตวัจ าเลย โดยอา้งวา่มี
หมายอายดัตัวจ าเลยจากสถานีต ารวจภูธรกรงปินัง และควบคุมตัวจ าเลยไว้ท่ีสถานี
ต ารวจภูธรเมืองยะลา  
 
จากตวัอยา่งขา้งตน้ท่ีมูลนิธิศูนยท์นายความมุสลิมไดน้ าเสนอเพื่อให้เห็นถึงปัญหาการอายดั
ตวัเป็นเพียงส่วนหน่ึงของปัญหาการอายดัตวัผูต้อ้งหาในคดีความมัน่คงท่ีเกิดข้ึนแลยงัคง
ด ารงอยูต่ ั้งแต่ปี 2547 จน ถึงปัจจุบนั 3 

การฆ่านอกระบบ ( Extra judicial killing and Arbitrary killing)  

การวสิามญัฆาตกรรม 

                                                           
3

 http://th.macmuslim.com/?p=960#more-960 
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การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายความมัน่คงตลอด 12 ปี พบวา่มีการปะทะและน าไปสู่การวิสามญั

ฆาตกรรมผูก่้อความไม่สงบไปจ านวน 325 คน จากรายงานของ ศชต ในปี 2557 พบว่ามีการวิสามญั

ฆาตกรรมไปจ านวน  8  คน ในขณะท่ี ปี 2558 ศชตไดร้ายงานวา่มีการวิสามญัฆาตกรรมไป 16 คน ซ่ึงมี

ตวัเลขเพิ่มข้ึน เท่าตวัเลยทีเดียว  

จากบทความของนาย อบัดุลกอฮาร์ อาแวปูเตะ ผูอ้  านวยการมูลนิธิศูนยท์นายความมุสลิมจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ ไดเ้ขียนบทความเร่ืองคดีวิสามญัฆาตกรรมวา่ เป็นท่ีพบเห็นเป็นประจ าจากความรุนแรงใน

สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีท่ีผ่านมา ผลท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณ์ดงักล่าว มกัจะมี

ขอ้เท็จจริงหรือขอ้มูลสองด้านท่ีโตแ้ยง้อยู่เสมอ ฝ่ายเจา้หน้าท่ีจะมีขอ้มูลว่าผูต้ายเป็นผูก่้อแหตุรุนแรง มี

ประวติัเก่ียวขอ้งกบัการก่อเหตุหลายคดี มีหมายจบัในคดีความมัน่คงหลายหมาย แต่ทางฝ่ายครอบครัวของ

ผูต้ายซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวบา้น กลบัมีความคิดเห็นท่ีตรงกนัขา้มกบัขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ีรัฐ 

ในทางกฎหมายเก่ียวกบัคดีวิสามญั คือคดีท่ีความตายเกิดจากเจา้หน้าท่ีซ่ึงอา้งว่าปฏิบติัราชการตามหน้าท่ี 

หรือตายในระหวา่งการควบคุมของเจา้พนกังาน ซ่ึงอา้งวา่ปฏิบติัราชการตามหนา้ท่ี ดงันั้น ถา้มีเหตุการณ์ใด

ท่ีเจา้หนา้ท่ีใชก้  าลงัในการปฏิบติัหนา้ท่ี เป็นผลใหเ้กิดความตาย หรือเจา้หนา้ท่ีไดท้  าการควบคุมตวับุคคลใน

สถานท่ีใดแลว้ท าให้ผูถู้กควบคุมถึงแก่ความตาย เช่นน้ีถือวา่เป็นคดีวิสามญั ซ่ึงสาระส าคญัมีความแตกต่าง

กบัคดีทัว่ไปคือตอ้งมีการชนัสูตรพลิกศพ โดยผูเ้ช่ียวชาญหรือแพทยนิ์ติเวช  และหน่วยงานอ่ืนดว้ย 

การชันสูตรพลิกศพ ในคดีวิสามญัฆาตกรรม กฎหมายก าหนดบทบาทของพนักงานสอบสวนเป็นหลัก      

ขอ้แตกต่างกบัการตายในกรณีทัว่ไป คือ นอกจากพนกังานสอบสวนและแพทยนิ์ติเวชแล้ว ให้พนกังาน

อยัการและพนกังานฝ่ายปกครอง เขา้ร่วมในการชนัสูตรพลิกศพดว้ย และก่อนท่ีจะท าการชนัสูตรพลิกศพ 

ใหพ้นกังานสอบสวนแจง้ใหส้ามี ภริยา ผูบุ้พการี ผูสื้บสันดาน ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูอ้นุบาลหรือญาติของ

ผูต้ายอยา่งนอ้ยหน่ึงคนทราบเท่าท่ีจะท าได ้

เน่ืองจากคดีวสิามญัจะมีปัญหาท่ีเก่ียวกบัความชอบดว้ยกฎหมายในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีรัฐ เพราะ

ในเบ้ืองตน้เจา้หนา้ท่ีถูกกล่าวหาต่อสังคมแลว้วา่ ท าใหป้ระชาชนตาย แต่เจา้หนา้ท่ีให้เหตุผลต่อสาธารณะวา่

ผูต้ายไดใ้ชอ้าวธุกบัเจา้หนา้ท่ีก่อน   ดว้ยเหตุท่ีคดีวิสามญัฆาตกรรม เก่ียวขอ้งกบัการกระท าของเจา้พนกังาน

ท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ อ านาจในสอบสวนและแสวงหาพยานหลกัฐานเพื่อคน้หาขอ้เท็จจริงลว้นเป็นอ านาจ

ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ การท่ีกฎหมายก าหนดรูปแบบการชันสูตรท่ีพิเศษและแตกต่างกับการท าส านวนใน

คดีอาญาทั่วไป ก็เน่ืองจากผูต้ายไม่สามารถเรียกร้องหาความเป็นธรรมได้ จึงต้องสร้างกลไกในการ
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ตรวจสอบ และสุดทา้ยพนกังานสอบสวนตอ้งรวบรวมพยานหลกัฐานเสนอพนักงานอยัการยื่นต่อศาลให้มี

ค  าสั่ง หากความตายเป็นผลจากการกระท าความผดิอาญาของเจา้หนา้ท่ี ก็ตอ้งด าเนินคดีตามกฎหมาย 

แมใ้นชั้นของการยืน่ค  าร้องขอไต่สวนการตายของพนกังานอยัการ จะเป็นการยืน่โดยเจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงเป็น

ทนายของแผน่ดิน และกฎหมายเปิดโอกาสใหญ้าติของผูต้ายแต่งตั้งทนายความมาซกัถาม แต่บทบาททั้งของ

พนกังานอยัการและของทนายความในทางทฤษฎีแลว้ก็คือ ร่วมกนัในการตรวจสอบและคน้หาความจริงเพื่อ

เสนอขอ้มูลต่อศาล เพื่อให้ศาลได้เห็นภาพและอธิบายถึงพฤติการณ์แห่งการตายได้โดยละเอียด รวมทั้ง

วนิิจฉยัไปโดยถูกตอ้งและเป็นธรรม ไม่ใช่แยกส่วนแยกฝ่ายเหมือนคดีอาญาทัว่ไป 

ปัญหาท่ีพบในทางปฏิบติั ส านวนการไต่สวนการตายในคดีวิสามญัในภาคใต ้ขอ้เท็จจริงในส่วนของสาเหตุ

และพฤติการณ์ท่ีตายนั้น ยงัไม่มีระบบของการค้นหาความจริงได้อย่างแทจ้ริง บทบาททั้งของพนักงาน

อยัการ ยงัเป็นบทบาทท่ีพยายามปกป้องการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีรัฐ ในขณะท่ีทนายความของญาติ

ผูต้ายพยายามน าเสนอพยานหลกัฐานให้ศาลเห็นว่าขอ้เท็จจริงมิได้เป็นเช่นนั้น ซ่ึงเป็นพยานแวดลอ้มเสีย

ส่วนใหญ่ เพราะทางญาติของผูต้ายไม่สามารถเขา้ถึงพยานหลกัฐาน ดงันั้นปลายทางของกฎหมายในคดี

วิสามญัฆาตกรรม ควรท าให้ความจริงปรากฏและน าไปสู่การพิสูจน์การปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีได้ว่า

เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  เพื่อมิให้เป็นการส่งเสริมวฒันธรรมของการใช้อ านาจท่ีไม่ถูกตอ้ง 

ระบบของกฎหมายจึงกลายเป็นวา่ท าหนา้ท่ีในการปกป้องคนผิด หรือสร้างวฒันธรรมปล่อยคนผิดลอยนวล 

(impunity) ดงักรณีทีเป็นกรณีท่ีกล่าวถึงมากท่ีสุดในขณะน้ีคือกรณีเจา้หน้าท่ีปะทะ กลุ่มก่อความไม่สงบท่ี

บา้นโตะ๊ชูด ต าบลพิเทน อ าเภอทุ่งยางแดง จงัหวดัปัตตานี เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2558 

การฆ่านอกระบบกฎหมาย 

ความกงัวลใจของผูต้อ้งหาคดีความมัน่คงหรือผูท่ี้ถูกควบคุมตวัด้วยกฎหมายพิเศษในจงัหวดัชายแดนใต้

กงัวลใจมากท่ีสุดคือความปลอดภยัหลงัจากไดรั้บการปล่อยตวัซ่ึงความกงัวลของพวกเขาก็ไม่เกินเลยจาก

ขอ้เท็จจริงมากนักเม่ือกลุ่มด้วยใจได้รวบรวมรายช่ืออดีตผูต้อ้งหาคดีความมัน่คง ผูท่ี้ถูกควบคุมตวัด้วย

กฎหมายพิเศษ และบุคคลในครอบครัว ท่ีถูกยิงไดรั้บบาดเจ็บหรือเสียชีวิตตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบนัพบวา่

มีจ านวน 20 ราย โดยเฉล่ียปีละ 4 ราย และนัน่ก็เป็นการเพิ่มความหวาดระแวงและไม่มัน่ใจในกระบวนการ

ยติุธรรมของไทย 
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ตารางแสดงรายช่ือผูต้อ้งหาคดีความมัน่คงท่ียกฟ้องหรือประกนัตวั ถูกยงิเสียชีวติและบาดเจบ็ 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ ท่ีอยู ่ วนัท่ีเกิดเหตุ ผลกระทบ เรือนจ า 

1 นายรอมลี เจะ
เลอะ 

จ.ยะลา 6 ตุลาคม 2553 ถูกยงิเสียชีวติ ยะลา 

2 นายมะสาว ีมะสา
และ 

231/3 บ.ควนนางา ม.4 ต.
หว้ยกระทิง อ.กรงปินงั จ.
ยะลา 

28  มกราคม 
2554 

ถูกยงิเสียชีวติ ยะลา 

3 นายอบัดุลเลอะ 
สาแม 

238/3 หมู่1ต.ตนัหยงลิมอ อ.
ระแงะ จ.นราธิวาส 

17 สิงหาคม 
2554 

ถูกยงิเสียชีวติ สงขลา 

4 นายสุกรี โซะ 11 ม.5 ต.ตะโละกาโปร์ อ.
ยะหร่ิง จ.ปัตตานี 

20 สิงหาคม 
2554 

ถูกยงิไดรั้บ
บาดเจบ็ 

ปัตตานี 

5 นายอบัดุลเลอะ 
เจอะตีแม 

ม.7 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.
ยะลา 

2555 ถูกยงิเสียชีวติ ยะลา 

6 นายลุกมาน ดอ
เลอะ 

27 ม.6 ต.มะนงัดาล า อ.สาย
บุรี จ.ปัตตานี 

9 
พฤษภาคม.2556 

ถูกยงิเสียชีวติ ปัตตานี 

7 นายมะรอเซะ กา
ยยี ุ

107 ม.1 ต.กาบงั อ.กาบงั จ.
ยะลา 

7 มิถุนายน 2556 ถูกยงิเสียชีวติ ยะลา 

8 นายอิสมะแอ ปา
โอะ๊มานิ 

25 ม.4 ปุลากาชิง ต.กอล า อ.
ยะรัง จ.ปัตตานี 

25 มิถุนายน 
2556 

ถูกยงิเสียชีวติ ปัตตานี 

9 นายตอเหล็บ สะ
แปอิง 

73 ม.1ต.สะเอะ อ.กรงปินงั 
จ.ยะลา  

15 กรกฎาคม 
2556 

ถูกยงิไดรั้บ
บาดเจบ็ 

สงขลา 

10 นายอบัดุลรอฟา 
ปูแทน 

26 ม.4 ปุลากาชิง ต.กอล า อ.
ยะรัง จ.ปัตตานี 

14 สิงหาคม 
2556 

ถูกยงิเสียชีวติ ปัตตานี 

11 นายสามือลี เจะ
กอ 

90/1 ม.12 ต.ตนัหยงมสั อ.
ระแงะ จ.นราธิวาส 

29 สิงหาคม 
2556 

ถูกยงิเสียชีวติ สงขลา 

12 นายมูฮ าหมดัมา
โซ มามะ 

66 หมู่ 1 ต.ตนัหยงลิมอ อ.
ระแงะ จ.นราธิวาส 

25 กนัยายน 
2556 

ถูกยงิเสียชีวติ นราธิวาส 
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13  นายอบัดุลมามะ 
สาแม 

238/3 หมู่ 1 ต าบลตนัหยง
มสั อ าเภอระแงะ จ. 
นราธิวาส 

23 มกราคม 2557 ถูกยงิบาดเจบ็
โดยเจา้หนา้ท่ี 

สงขลา 

14 นายเจะมุ มะมนั 143/4 หมู่ 7 ต าบล ปะลุ
กาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จ.
นราธิวาส 

3 กุมภาพนัธ์ 
2557 

ถูกยงิบาดเจบ็ ปัตตานี 

15 นาย มามะ ยามา  เลขท่ี 84/2 บา้นบือเระ หมู่ 
1 ต.บาเระใต ้อ.บาเจาะ จ.
นราธิวาส 

16 เมษายน 2557 เสียชีวติ นราธิวาส 

16 นายมุกตาร์ อาลี
มามะ  

อยูบ่า้นเลขท่ี 118 หมู่ 2 
บา้นบาเจาะ ต.บาเจาะ 

17 เมษายน 2557 เสียชีวติ ยะลา 

17 นายอาดมั มะยดีี บา้นเลขท่ี 174 ม.1 ต.กาบงั 
อ.กาบงั จ.ยะลา 

21 สิงหาคม 
2557 

เสียชีวติ ยะลา 

18 นายอาซนั มะแต
หะ 

บา้นเลขท่ี 45 บา้นธารมะลิ 
ม.4 ต.อยัเยอร์เวง 

12 พฤศจิกายน 
2557 

เสียชีวติ  ยะลา 

19 นายอาแซ นิเซ็ง บา้นบนันงักูแว หมู่ 4 ต.
บนันงัสตา 

6 ธนัวาคม บาดเจบ็ ยะลา 

20 นายยเีซะ ยนุู๊ 
(บิดา ผูต้อ้งหาคดี
ความมัน่คง) 

เลขท่ี 20/7 หมู่ 7 บา้นสโลว ์
ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.
นราธิวาส ซ่ึงมี อาย ุ66 ปี  

3 ตุลาคม 2558 เสียชีวติ นราธิวาส 

21 นายสุขทา บากา บา้นเลขท่ี 81 หมู่ 2 ต าบล
ปะแต อ าเภอยะหา จงัหวดั
ยะลา  

8 ตุลาคม 2558 เสียชีวติ  ยะลา 

 



25 
 

 

การไม่เลือกปฏิบัติ  (Non – discrimination) 

การตรวจ DNA เฉพาะชาวมลายู-มุสลิม และการตรวจ DNA เจา้หน้าท่ีองค์กรพฒันาเอกชนและ

ครอบครัว 

 กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีมากข้ึนในพื้นท่ี หลงัจากกรณีการควบคุมตวั 5 นกั

กิจกรรมของPERMAS ระหว่างการจดัค่ายเยาวชนท่ีจงัหวดัพทัลุง เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายนท่ีผ่านมา 

ระหวา่งการจดัค่ายเยาวชนภายในบริเวณโรงเรียนดารุสสลามมูลนิธิ จงัหวดัพทัลุง พร้อมกบัตรวจ

คน้ส านกังาน PerMAS ยดึเคร่ืองมืออุปกรณ์ส่ือสาร และเอกสารการท ากิจกรรม พร้อมเก็บตวัอยา่งดี

เอน็เอจากนกัศึกษากวา่ 50 ราย เน่ืองจากตอ้งสงสัยวา่อาจเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์คาร์บอมบท่ี์จงัหวดั

ยะลา 

 วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2558 มีการ การเขา้ตรวจคน้ส านกังานศูนยว์ฒันธรรมสลาตนั 

BUMI เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2558 และการเก็บดีเอ็นเอ เยาวชนอาสาสมคัรของ BUMIจ านวน 8 คน 

ซ่ึงมีอายุต  ่ากว่า 18 ปี นอกจากน้ียงัมีความ พยายามเขา้ตรวจคน้ส านกังานของสมาคมสตรีจงัหวดั

ชายแดนภาคใตเ้พื่อสันติภาพ PERWANI  

 การเขา้ตรวจเก็บดีเอ็นเอในปี 2555 ทั้งท่ีโรงเรียนปอเนาะ (ตาร์เบียร์ตุล–วาตนั

มูลนิธิ) จ.ยะลา และการตรวจดีเอ็นเอของประชาชนในต าบลไทรทอง อ าเภอไม้แก่น จงัหวดั

ปัตตานี ซ่ึงทางคณะกรรมการ CERD ไดร้ะบุวา่ หากเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวเป็นความจริง ก็จะถือได้

วา่เป็นการกระท าท่ีเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติ ซ่ึงเป็นการละเมิดอนุสัญญาขจดัการเลือกปฏิบติัต่อเช้ือ

0

1

2

3

4

5

6

2553 2554 2555 2556 2557 2558

เสียชีวิต 1 2 1 6 4 2

บาดเจ็บ 0 1 0 1 3
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ชาติ และคณะกรรมการยงัมีความกงัวลต่อเร่ืองท่ีมีการเก็บดีเอ็นเอของเยาวชนโดยไม่ไดใ้ห้ขอ้มูลท่ี

เพียงพอ หรือไดรั้บความยนิยอมอยา่งเตม็ใจ  

สิทธิเด็ก 

1. สถานการณ์เด็กในพื้นที่ขัดแย้งในสามจังหวดัชายแดนใต้และส่ีอ าเภอในจังหวดัสงขลา 

จากรายงานของศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใตแ้ละกลุ่มดว้ยใจพบวา่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบนั 

มีเด็กเสียชีวติจากสถานการณ์ความไม่สงบจ านวน 82 รายและไดรั้บบาดเจ็บ จ านวน 446 ราย โดยในปี 2558 

พบวา่มีเด็กท่ีเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบลดนอ้ยลงอย่างเห็นไดช้ดัคือมีจ านวน 5 ราย และไดรั้บ

บาดเจ็บจ านวน 20 ราย ซ่ึงเป็นการลดลงอยา่งเห็นไดช้ดัโดยมีหลายปัจจยัคือ มีความพยายามในการท างาน

เพื่อปกป้องและคุม้ครองสิทธิเด็กในจงัหวดัชายแดนใตม้ากข้ึน รวมไปถึงการเคารพในหลกัสิทธิเด็กของผูมี้

อาวธุทั้งสองฝ่าย  

ทั้งน้ีเด็กจะไดรั้บผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้ม 

 ผลกระทบทางตรง คือเสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ  พิการ ถูกควบคุมตัว  หรือถูก

ด าเนินคดี   

 ผลกระทบทางออ้ม คือสูญเสีย ก าพร้า หรือถูกพรากจากบุคคลในครอบครัว เผชิญ

เหตุความรุนแรง  
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ตาราง  แสดงจ านวนเด็กท่ีเสียชีวติและบาดเจบ็ตั้งแต่ 1 มกราคม 2547 – 31 ธ นวาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : ศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้2547-2556 ,กลุ่มดว้ยใจ 2557-2558  

ตารางแสดงจ านวนเด็กท่ีเสียชีวติและบาดเจบ็ในปี 2558
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ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

เสียชีวิต 

บาดเจ็บ 

ระยะเวลา 
เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี 

รวม 
เสียชีวติ บาดเจ็บ 

ปี 2547 0 14 14 
ปี 2548 2 36 38 
ปี 2549 7 32 39 
ปี 2550 23 56 79 
ปี 2551 4 36 40 
ปี 2552 5 37 42 
ปี 2553 6 35 41 
ปี 2554 5 53 58 
ปี 2555 5 48 53 
ปี 2556 5 40 45 
ปี 2557 17 44 61 

ปี 2558 5 20 25 

รวม 84 451 535 
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ตารางแสดงจ านวนเด็กท่ีไดรั้บบาดเจบ็และเสียชีวติในปี 2558  

เดือน 
รวม (คน) 

เสียชีวติ บาดเจบ็ 
มกราคม 

  กมุภาพนัธ์ 

  มีนาคม 

 

4 

เมษายน 1 3 

พฤษภาคม 

 

5 

มิถุนายน 

  กรกฎาคม 

  สิงหาคม 1 

 กนัยายน 2 5 

ตุลาคม 

  พฤศจิกายน 

 

3 

ธนัวาคม 
1 

 
รวม 

5 20 

 

ปรากฏการณ์ทีน่่ากังวลใจต่อการละเมิดสิทธิเด็กในปี 2558 คือ 

1. การควบคุมตวัเด็กดว้ยกฎหมายพิเศษ 

เม่ือวนัท่ี 2 เดือนมิถุนายน 2558 เม่ือเวลา 05:00 น เจา้หนา้ท่ีไดเ้ขา้มาตรวจคน้พร้อมอาวุธประมาณ 

7-8 คน นอกบา้นมีเจา้หนา้ท่ีมาดว้ยรถกะบะสีด า    สีเทา และรถอาสาสมคัรรักษาดินแดงรวม  4-5 

คนั พร้อมปืนยาว เจา้หนา้ท่ีไดบ้อกใหทุ้กคนแสดงบตัรประชาชน ต่อมาเจา้หนา้ท่ีไดเ้ก็บ DNA จาก

กระพุง้แกม้ ตรวจลายน้ิวมือ และน าโทรศพัทไ์ปและด าเนินการส่งตวัไปท่ี ฉก 41 ค่ายวงัพญา  อ.รา
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มนัจงัหวดัยะลาและเดินทางไปถึงท่ีนัน่ในเวลา 19:30 น แต่เจา้หนา้ท่ีให้รออยูใ่นรถ ซ่ึงทุกคนก็เห็น

รุ่นพี่ท่ีถูกควบคุมตวัอยู่ท่ี หน่วยเฉพาะกิจท่ี 41   ต่อมาเจ้าหน้าท่ีก็พากลับมาท่ี ศูนย์ปฏิบติัการ 

ต ารวจ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้และไดถ่้ายรูป ตรวจร่างกาย เก็บทรัพยสิ์น และเปล่ียนชุด ท่ีน้ีทุกคน

ถูกน าตวัไปยงัห้องขนาด 2x4 เมตร อยูห่้องละ 1 คน ในห้องจะประกอบไปดว้ย เตียงนอน ห้องน ้ า

และห้องอาบน ้ าซ่ึงมีพนังท่ีมีความสูงระดับอกเป็นท่ีกั้นระหว่างท่ีนอนและสุขา ท่ีห้องจะไม่

สามารถปิดไฟไดพ้วกเขาตอ้งอยูใ่นห้องท่ีมีแสงสวา่งตลอดเวลา  และเด็กจ านวน 3 คนถูกควบคุม

ตวั 4 วนั และอีกหน่ึงคน ถูกควบคุมตวั 6 วนั และไดถู้กส่งตวัไปท่ีหน่วยเฉพาะกิจท่ี 41 เจา้หน้าท่ี

ให้พกัท่ีห้องท่ีผูใ้หญ่ถูกควบคุมตวัเพราะเขากลวัการอยูค่นเดียว ห้องท่ีพกัเป็นห้องท่ีมีขนาดเล็กฝา

พนงัเป็นเหล็กจนเม่ือเวลา 16 : 00 น ก็มีการซกัถาม โดยสอบถามถึงประวติัส่วนตวั ท่ีอยู ่ครอบครัว 

จนถึงเวลาละหมาดมกัริบก็ไดใ้ห้พกัผอ่นและมีการซกัถามอีกคร้ังในเวลา 20 น จนถึงเวลาเท่ียงคืน 

ต่อมาในวนัท่ี 7 ก็ไดรั้บการปล่อยตวัโดยไดถู้กส่งไปท าบนัทึกท่ีสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองยะลา 

จงัหวดัยะลา  ทั้งน้ีไดมี้การเผยแพร่ช่ือในโลกออนไลน์ ทั้ง FACEBOOK  และ LINE  ตอนน้ีเด็ก

บอกวา่ รู้สึกเศร้า ทุกคนมีความรู้สึกชีวิตไม่เหมือนเดิม และรู้สึกวา่ไม่มีความปลอดภยักลวัวา่จะถูก

น าไปเช่ือมโยงกบัเหตุความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน  กงัวลว่าจะกระทบกบัการเขา้มหาวิทยาลยั  กงัวลกบั

อนาคต  เม่ือก่อนก็มีความคิดวา่ สักวนัคงตอ้งเจอเหตุการณ์แบบน้ีแน่เพราะญาติๆ ก็เคยถูกควบคุม

ตวัดว้ยกฎหมายพิเศษ   และรู้สึกวา่รัฐไม่ยติุธรรม ไม่มีเหตุผล   

จะเห็นไดว้า่การด าเนินการปกป้องและคุม้ครองเด็กในพื้นท่ีขดัแยง้ไม่เพียงแต่จะหยุดความรุนแรงท่ี

ท าให้เด็กไดรั้บบาดเจ็บและเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว การปกป้องและคุม้ครองเด็กท่ีถูกกล่าวหาว่า

กระท าผิดทางอาญาก็มีความจ าเป็นท่ีจะป้องกันมิให้วงจรของความรุนแรงหมุนไปไม่ส้ินสุด

 เพราะเม่ือเด็กไดเ้ขา้ไปในวงจรของการใช้กฎหมายพิเศษนั้น หากเด็กเห็นหรือประสบการ

กระท าท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่เขา้ใจการกระท าของเจา้หน้าท่ี  ก็อาจท าให้เด็กปฏิเสธกลไกของรัฐได ้

และท่ีเลวร้ายไปกวา่นั้นคือเด็กอาจใชค้วามรุนแรงต่อไปไดใ้นอนาคต 

2. การด าเนินคดีความมัน่คงกบัเด็ก 

อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก ค.ศ. ๑๙๘๙ 

ขอ้ ๓ 

1. ในการกระท าทั้งปวงท่ีเก่ียวกบัเด็ก ไม่ว่าจะกระท าโดยสถาบนัสังคมสงเคราะห์ของรัฐหรือ

เอกชน ศาลยุติธรรม หน่วยงานฝ่ายบริหาร หรือองคก์รนิติบญัญติั ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็น

ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงเป็นล าดบัแรก แต่ในกรณี จงัหวดัชายแดนใตพ้บวา่ ท่ีศาลเยาวชนจงัหวดันราธิวาส 
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เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคมท่ีผ่านมา ศาล ไดมี้การไต่สวนนดัพร้อมในคดีท่ีอยัการเป็นผูส้ั่งฟ้องผูต้อ้งหา

นามสมมุติวา่นาย อ. ซ่ึงขณะถูกจบัยงัเป็นเยาวชนดว้ยขอ้หาวา่ กระท าการซ่องสุม อั้งยี่ซ่องโจร ก่อ

การร้าย ย ัว่ยุปลุกป่ันให้มีการกระท าอนัเป็นการแบ่งแยกราชอาณาจกัร ซ่ึงโทษสูงสุดถึงประหาร

ชีวิต   โดย นายอ. เป็นชาวยะลาเคยบวชเป็นสามเณรอยูใ่นวดัในพื้นท่ี สาเหตุท่ีถูกจบักุม รายงาน

ข่าวระบุวา่ เน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2557 ไดมี้เหตุปะทะและเจา้หนา้ท่ีไดเ้ขา้กวาดลา้งพื้นท่ี

ท่ีเช่ือว่าเป็นฐานของฝ่ายแนวร่วมท่ีบริเวณภูเขาใน อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ในการเข้าตรวจค้น

เจา้หนา้ท่ียดึไดข้องกลางเป็นจ านวนมากกวา่ 90 รายการ ในจ านวนนั้นพบวา่มีกางเกงและผา้ขาวมา้

ท่ีเจา้หน้าท่ีตรวจสอบจากดีเอ็นเอแลว้พบวา่ตรงกนักบัของ นายอ. ซ่ึงเจา้หนา้ทีไดเ้ก็บไวใ้นระบบ

ของศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน  ส่วนนายอ.เองปฏิเสธวา่ตนไม่เก่ียวขอ้งและไม่รู้เร่ืองท่ีเกิดข้ึนแต่อยา่งใด 

และยงัมีกลุ่มบุคคลท่ีถูกด าเนินคดีอนัเป็นผลจากเหตุการณ์เดียวกนัคือเม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2557 

อีก 11 คนท่ีถูกฟ้องในคดีความมัน่คงดว้ยขอ้หาใกลเ้คียงกนักบัของนายอ. แต่พวกเขาถูกฟ้องร้องใน

ศาลจงัหวดันราธิวาส นายอ.เป็นเพียงคนเดียวท่ีเป็นไทยพุทธและถูกด าเนินคดีในศาลเยาวชน 4 

3. การตรวจดีเอน็เอเด็ก  

ดงัท่ีกล่าวถึงในขอ้ 1 เร่ืองการควบคุมตวัเด็กดว้ยกฎหมายพิเศษ และมีการตรวจ ดีเอ็นเอเด็กทั้ง 4 

คน นอกจากน้ียงัมีการตรวจดีเอน็เอเด็กในกรณีท่ีมีการตรวจคน้ส านกังาน BUMI ท่ีจงัหวดัยะลาเม่ือ

วนัท่ี 3 เมษายน 2558 จ  านวน 8 คน  และล่าสุด มีการตรวจดีเอ็นเออายุเพียง 5 เดือน เพื่อเก็บเป็น

ตวัอยา่งในการพิสูจน์การกระท าผดิของพอ่ 

4. การใชเ้ด็กเป็นโล่ 

เม่ือวนัท่ี  26 กรกฎาคม 2558 เวลา 18:20 น มีการตรวจคน้บา้นในซอยมาแลว้ 3 หลงั เจา้หนา้ท่ีใส่

ชุดสีด า เป็นชุดคอมมานโด มีโล่ป้องกนัตวัเองและอาวธุปืน  เจา้หนา้ท่ีไดไ้ปขออนุญาตเจา้ของบา้น

เพื่อขอตรวจคน้ เม่ือเจา้ของบา้นอนุญาตจึงไดเ้ขา้ตรวจหลงัแรกเป็นบา้นท่ีอาศยัเป็นครอบครัว บา้น

หลงัท่ี 2และ 3 เป็นวยัรุ่นท่ีท างานแลว้ หลงัท่ี 4 เป็นบา้นหลงัท่ีมีนกัเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามุลนิธิ

อาศยัอยู่จ  านวน 8 คน อายุ 18 ปีข้ึนไป มีช่วงอายุ 18-23 ปี ก าลงัเรียนศาสนาในชั้น 8-10 หรือท่ี

เรียกวา่ชั้นซานาวยี ์ เจา้หนา้ท่ีมาตรวจในเวลา 18 :00 น มีรถมา 15 คนั เป็นรถกะบะ 4 ประตู สีขาว

เป็นเจา้หนา้ท่ีต ารวจ  พร้อมอาวธุปืนยาว และปืนสั้น เจา้หนา้ท่ีไดล้อ้มท่ีบา้นประมาณ 30 คน และมี

เจา้หนา้ท่ีอีกส่วนหน่ึงท่ีกระจายอยูท่ ัว่ซอย  บา้นท่ีตรวจคน้เป็นบา้น 2 ชั้น เจา้หนา้ท่ีให้เด็กผูห้ญิงท่ี

                                                           
4

 http://hilight.kapook.com/view/127922 
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เรียนชั้นประถมท่ีอยูข่า้งบา้นมาเรียกให้พวกเราออกไป “แบแบ ต ารวจมา ให้ออกมา “เจา้หนา้ท่ีได้

ให้เด็กท่ีเรียนชั้นประถมมาเรียกว่า แบ แบ เปิดประตู ต ารวจมา เม่ือเปิดประตูเจา้หน้าท่ีจึงเขา้ไป

ตรวจคน้ 

 
ตารางแสดงจ านวนเด็กท่ีถูกควบคุมตวัและด าเนินคดี ตั้งแต่ปี 2547-2558 

 ปี เด็กท่ีถูกควบคุมตวั เด็กท่ีถูกด าเนินคดี 

2548 8 1 
2549 33 6 
2550 18 1 
2551 20 6 
2552 15 0 
2553 2 0 
2554 1 0 
2555 0 0 
2556 9 1 
2557 0 0 

2558(บนัทึกโดยกลุ่มดว้ยใจ) 5 1 
รวม  111 16 
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สรุป 

จากสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในจงัหวดัชายแดนใตน้บัตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2547 เป็น
ตน้มา อาจจะกล่าวไดว้า่มีปัจจยัเร่ืองของสถานการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจากคู่ขดัแยง้ท่ีมีอาวุธทั้ง
สองฝ่ายน าไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่างๆท่ีเกิดจากการกระท าทั้ งจากกลุ่ม
เคล่ือนไหวเพื่อเอกราชปาตานี และ เจา้หน้าท่ีรัฐไทย และส่งผลให้วงจรของความรุนแรงไม่มีวนั
ส้ินสุด ถึงแมจ้ะมีกระบวนการสันติภาพเกิดข้ึนแต่หากยงัคงเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ยากท่ีจะ
ท าให้เกิดสันติภาพ ท่ีย ัง่ยืนได้ ดังนั้นการสร้างการตระหนักรู้และส่งเสริมให้ความรู้เร่ืองสิทธิ
มนุษยชนให้กบัประชาชน เจา้หนา้ท่ีรัฐ และ กลุ่มกองก าลงัต่างๆ จะน าไปสู่การป้องกนัการละเมิด
สิทธิมนุษยชนไดใ้นระดบัหน่ึง 
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