รายงานที่ ๑๒๕/๒๕๖๐ เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีกล่าวอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทาการทรมานระหว่างการถูกควบคุมตัว
ผู้ร้อง

นาย ส.

ผู้ถูกร้อง

เจ้าหน้าที่ทหารพราน จังหวัดปัตตานี

การกระทาที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง มาจากคาบอกเล่าของผู้เสียหายโดยไม่มีพยานหลักฐานอื่นใด อีกทั้ง
ไม่สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องและผู้เสียหายได้ ประกอบกับเมื่อขอให้ผู้ถูกร้องซึ่งเป็น
หน่วยงานของรัฐชี้แจงข้อเท็จจริงถึงสามครั้ง ไม่ได้รับการชี้แจงแต่อย่างใด ส่งผลให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติไม่ได้รับฟังข้อเท็จจริงจากทั้งสองฝ่าย แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อนาบันทึกการตรวจร่างกายโดยแพทย์
นิติ เวช ศู นย์ นิติ วิ ทยาศาสตร์ จั งหวั ดชายแดนภาคใต้ จั งหวั ดยะลา และแพทย์โรงพยาบาลศูนย์ ยะลามา
พิจารณา จึงเชื่อว่าบาดแผลเกิดขึ้นในระหว่างการควบคุมของผู้ถูกร้องตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างจริง แม้
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏจะไม่แสดงให้เห็นถึงการกระทาอันเป็นการซ้อมทรมาน ตามอนุสัญญาต่อต้านการ
ทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี ข้อ ๑ โดยเฉพาะ
การกระทาโดยเจตนาที่ทาให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส เพื่อประสงค์ที่จะให้ได้มา
ซึ่งข้อสนเทศหรื อคาสารภาพ แต่การกระทาดังกล่าวของผู้ถูกร้องเป็นการละเมิดสิทธิในชีวิตและร่างกาย
อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ มาตรา ๔ ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๒ ได้ใ ห้
การคุ้มครอง ดังนั้น การกระทาของผู้ถูกร้องจึงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติจึงมีมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปยังกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔
เพื่อดาเนินการ
____________________
ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามคาร้องที่ ๑๖๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘
มีนาคม ๒๕๕๘ ขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผู้เสียหายซึ่งเป็นน้องชาย
ของผู้ร้อง ถูกเจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวไปยังกรมทหารพรานที่ ๔๓ อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ต่อมา
ผู้ ร้ องได้ รั บ การบอกเล่ า จากผู้ เสี ย หายว่ า ในระหว่างที่ ถูกควบคุ มตัว ที่ห น่ว ยงานผู้ ถูกร้อ ง ตั้งแต่ วันที่ ๒๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ นั้น เจ้าหน้าที่ได้กระทาการทรมานด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ตีเข่า
และชกต่อย ที่ท้อง หน้าอก หน้าผาก บังคับให้ยืนตากแดด บังคับให้ถอดเสื้อผ้าแล้วใช้ยางดีดอัณฑะ บังคับให้
นั่งเก้าอี้มัดมือไขว้หลังโดยแช่เท้าในน้าแขงง บังคับให้อมน้าแล้วใช้ถุงมัดีีรษะทาให้หายใจไม่ออกจนถึงกับหมดสติ
โดยพบร่องรอยที่ข้อมือและรอยบวมช้าที่ตาข้างขวา ต่อมา วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ น้องชายผู้ร้องถูกส่งตัวไป

ควบคุมที่ีูนย์พิทักษ์สันติ ีูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘
ได้เข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลีูนย์ยะลา จากกรณีดังกล่าว ผู้ร้องจึงร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้ว เหง นว่า การกระทาที่ผู้ ร้องกล่าวอ้าง มาจาก
คาบอกเล่าของผู้เสียหายโดยไม่มีพยานหลักฐานอื่นใด อีกทั้งไม่สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้อง
และผู้เสียหายได้ ประกอบกับเมื่อขอให้ผู้ถูกร้องซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐชี้แจงข้อเทงจจริงถึงสามครั้ง ไม่ได้รับ
การชี้แจงแต่อย่ างใด ส่งผลให้ คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไม่ได้รับฟังข้อเทงจจริงจากทั้งสองฝ่าย
แต่อย่างไรกงตาม เมื่อข้อเทงจจริงที่ปรากฏจากคาชี้แจงของีูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ีชต.)
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นหน่วยที่รับตัวผู้เสียหายมาควบคุมตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ อันเป็น
การควบคุมตัวต่อเนื่องจากผู้ถูกร้อง ภายหลังีูนย์พิทักษ์สันติ ีูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ีชต.) รับ ตัว ผู้ เสี ยหายไว้ในการควบคุม ได้ทาการตรวจร่างกายโดยพยาบาลและแพทย์ในทันที จากผล
การตรวจร่างกายพบว่าผู้เสียหายได้รับบาดเจงบ มีบาดแผลหลายแห่ง ซึ่งเมื่อพิจารณาบันทึกการตรวจร่างกาย
โดยแพทย์นิติเวช ีูนย์นิติวิทยาีาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ที่ระบุชนิดและขนาดของบาดแผล
หลายรายการ โดยเฉพาะการระบุอายุบาดแผล “๑ สัปดาห์” ซึ่งแสดงให้เหงนว่าร่องรอยบาดแผลดังกล่าว
เกิดขึ้นก่อนการตรวจร่างกายเป็นระยะเวลา ๑ สัปดาห์ อีกทั้งพยานหลักฐานที่ปรากฏจากการนาส่งไปตรวจ
ร่างกายยังโรงพยาบาลีูนย์ยะลา เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ กงพบว่ามีร่องรอยบาดแผลเช่นเดียวกัน โดย
เมื่อนาความเหงนของแพทย์ที่ระบุอายุบาดแผล “๑ สัปดาห์” มาพิจารณา จะทาให้เหงนได้ว่าร่องรอยบาดแผล
ของผู้เสียหายน่าจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้เสียหายอยู่ในการควบคุม
ของหน่วยงานผู้ถูกร้อง ดังนั้น เมื่อนาบันทึกการตรวจร่างกายโดยแพทย์นิติเวช ีูนย์นิติวิทยาีาสตร์จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จั งหวัดยะลา และแพทย์โ รงพยาบาลีูน ย์ย ะลามาพิจ ารณา จึง เชื่ อว่า บาดแผลเกิด ขึ้น
ในระหว่างการควบคุมของผู้ถูกร้องตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างจริง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเหงนว่า
การกระทาที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่า มีการทาร้ายร่างกายและข่มขู่ผู้เสียหายเพื่อให้รับสารภาพในขณะถูกควบคุมตัว
โดยผู้ถูกร้อง อันเป็นลักษณะของการซ้อมทรมาน เป็นผลมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกร้องซึ่งดาเนินการ
ใช้อานาจตามกฎหมายพิเีษด้านความมั่นคงในการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลผู้ต้องสงสัย แม้กฎหมายจะ
ให้ อานาจดาเนิ น การแก่เจ้าหน้ าที่ในการจ ากัดสิ ทธิและเสรีภ าพของบุคคลได้โดยกักตัว บุคคลไว้สอบถาม
ตามระยะเวลาที่กาหนด แต่อย่างไรกงตาม การใช้อานาจของผู้ถูกร้องยังคงต้องเคารพและคานึงถึงสิทธิและ
เสรี ภ าพที่รั ฐ ธรรมนู ญบั ญญั ติใ ห้ ก ารรั บ รองและคุ้ม ครองไว้ โดยการซ้อ มทรมานแก่ บุค คลจะกระท ามิ ไ ด้
แม้ข้อเทงจจริงที่ปรากฏจะไม่แสดงให้เหงนถึงการกระทาอันเป็นการซ้อมทรมาน ตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน
และการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ายีีักดิ์ีรี ข้อ ๑ โดยเฉพาะการกระทา
โดยเจตนาที่ทาให้เกิดความเจงบปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส เพื่อประสงค์ที่จะให้ได้มาซึ่งข้อสนเที
หรือคาสารภาพ แต่การกระทาดังกล่าวของผู้ถูกร้องเป็นการละเมิดสิทธิในชีวิตและร่างกาย อันเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธีักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ ประกอบ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธีักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๒ ได้ให้การคุ้มครอง ดังนั้น การกระทาของ
ผู้ถูกร้องจึงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึง มีมาตรการการแก้ไขปัญหา

การละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ี. ๒๕๔๒
ไปยังกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ เพื่อพิจารณาดาเนินการภายใน ๖๐ วัน ดังนี้
(๑) ให้พิจารณาดาเนินการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อานาจในการเชิญตัวและควบคุมตัวจนทาให้เกิด
การบาดเจง บ ให้ เป็ น ไปตามหลั กการแห่ งอนุสั ญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษ
ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีีักดิ์ีรี ข้อ ๑๒
(๒) ให้ กาชับ เจ้ าหน้ า ที่ซึ่ง ต้องปฏิ บัติง านในการควบคุ มตั ว ตามกฎหมายพิ เีษด้า นความมั่ นคง
ต้องคานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนในประเดงนสิทธิในชีวิตและร่างกายอย่างเคร่งครัด อีกทั้งต้องคานึงถึงหลักการ
ตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีีักดิ์ีรี
ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และ ข้อ ๑๖ ที่ได้กาหนดให้ประเทีสมาชิกรัฐภาคีดาเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิด
การกระทาการทรมานในอาณาเขตใดซึ่งอยู่ภายใต้เขตอานาจของตน และรับที่จะป้องกันมิให้มีการกระทาอื่น
ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือการประติบัติ หรือการลงโทษที่ย่ายีีักดิ์ีรีที่ไม่ถึงกับเป็นการทรมาน
(๓) ให้กาชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมาตรการการแก้ไขปัญหาที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้เคยกาหนดอย่างเคร่งครัด ตามรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ ๒๗๕ - ๓๐๘/
๒๕๕๓ เรื่อง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีการตรวจสอบคาร้องที่กล่าวหาว่ามีการกระทาทรมานและ
การปฏิบั ติห รื อการลงโทษอื่น ที่ไร้ มนุ ษยธรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ๖๗ - ๘๙/๒๕๕๕ เรื่ อ ง สิ ท ธิ ใ นกระบวนการยุ ติ ธ รรม กรณี ก ารตรวจสอบ
คาร้องที่กล่าวหาว่า มีการกระทาทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่ไร้มนุษยธรรม ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ ๑๖๑ - ๑๙๓/๒๕๕๘ เรื่อง สิทธิใน
กระบวนการยุ ติ ธ รรม กรณี ก ารตรวจสอบค าร้ อ งที่ ก ล่ า วหาว่ า มี ก ารกระท าทรมานและการปฏิ บั ติ ห รื อ
การลงโทษอื่นที่ไร้มนุษยธรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะมาตรการด้านกลไกการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนและมาตรการด้านกระบวนการยุติธรรม

