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1. สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้
 สถานการณค์วามไม่สงบในจงัหวดัชายแดนใตจ้ากรายงานของศูนย์เฝ้าระวงัสถานการณ์
ภาคใตต้ัง้แตเ่ดอืนมกราคม 2547 จนถึงเดอืน 31 ธนัวาคม 2561 มจี�านวนเหตกุารณ์ไมส่งบจ�านวน 
20,163 เหตกุารณ์ มผูีเ้สยีชีวติจ�านวน 6,921 คนและไดร้บับาดเจบ็จ�านวน  13,511 คน จากจ�านวน
ผู้ที่ได้รับผลกระทบเชิงกายภาพพบว่าสถานการณ์มีแนวโน้มที่ลดลงทั้งจ�านวนเหตุการณ์ซ่ึงมี
จ�านวนเหตกุารณ์จนถงึเดอืนธนัวาคม 548 เหตกุารณ ์จ�านวนผูเ้สียชีวติ 218 คน และจ�านวน
ผูท้ี่ไดรั้บบาดเจบ็ 265 คน เม่ือเปรยีบเทยีบตัวเลขกบัปี 2560 ที่มผูีเ้สียชีวติจ�านวน 235 คน และ
ได้รับบาดเจ็บจ�านวน 356 คน โดยเหตกุารณใ์นปี 2561 ความรุนแรงมจี�านวนเหตกุารณท์ี่มาก
ในเดอืนพฤษภาคมหรอืช่วงเดอืนรอมฎอนและท�าให้จ�านวนผู้เสยีชีวติและผู้ที่ได้รบับาดเจบ็เพิ่มขึน้
สงูดว้ยเช่นเดยีวกนั 

 ตารางแสดงจ�านวนเหตกุารณแ์ละผูไ้ดร้บัผลกระทบ
จากสถานการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนใตปี้ 2561

 เดือน จ�านวนเหตุการณ์ เสียชีวิต บาดเจ็บ

มกราคม 34 20 44
กุมภาพันธ์ 53 14 43
มีนาคม 32 13 17
เมษายน 36 17 26
พฤษภาคม 110 22 22

มิถุนายน 47 26 15

กรกฎาคม 29 14 15

สิงหาคม 37 20 14
กันยายน 36 22 18

ตุลาคม 35 6 18

พฤศจิกายน 45 26 10
ธันวาคม 54 18 23

รวม 548 218 265
ขอ้มูลจาก Deep South Watch (ธนัวาคม 2562)
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 กราฟแสดงแนวโนม้สถานการณค์วามไม่สงบปี 2561

 จ�านวนผูเ้สยีชีวิตและได้รบับาดเจ็บแยกประเภทตามศาสนา ข้อมูลจาก Deep South 
Watch (ธนัวาคม 2562)

 เดือน
ผู้เสียชีวิต ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

พุทธ อิสลาม พุทธ อิสลาม

มกราคม 5 15 33 11

กุมภาพันธ์ 1 13 13 30

มีนาคม 3 10 13 4

เมษายน 0 17 15 11
พฤษภาคม 2 20 8 14
มิถุนายน 26 8 7

กรกฎาคม 3 11 8 7

สิงหาคม 4 16 7 7

กันยายน 9 13 13 5

ตุลาคม 2 4 11 7

พฤศจิกายน 7 17 6 4

ธันวาคม 7 9 11 12

รวม 43 171 146 119

ร้อยละ 20.09 79.91 55.09 44.91
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ขอ้มูลจาก Deep South Watch (ธันวาคม 2562)
หมายเหต:ุไมส่ามารถระบุศาสนาผูเ้สยีชีวติได้จ�านวน 4 คน

1 ที่มา : ส�านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ( ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 )

 จากสถิติที่ น�าเสนอโดยศูนย์ เฝ้าระวัง
สถานการณ์ภาคใต้ผู้ที่ ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณค์วามไม่สงบเม่ือพจิารณาจากจ�านวน
ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บตามการนับถือศาสนา
พบว่าผู้ที่ เสียชีวิตท่ีนับถือศาสนาพุทธมีจ�านวน 
43 คนคดิเป็นรอ้ยละ 20.09 และผูท้ี่เสียชีวติเป็น
มุสลมิจ�านวน 171 คน คดิเป็นรอ้ยละ 79.91 และ
ไม่สามารถระบุศาสนาของผู้เสียชีวิตได้จ�านวน 
4 คน จากตัวเลขผู้ท่ีได้รับผลกระทบปรากฏว่า
เป็นไปตามสัดส่วนประชากรที่นับถือศาสนาพุทธ
และมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ซ่ึงประชากร
ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ของ 3 จังหวัดชายแดนใต้
ประกอบดว้ยจงัหวัดยะลา ปัตตานี และนราธวิาส 
โดยมปีระชากรรวม 1.95 ล้านคน สว่นใหญร้่อยละ
83 นับถือศาสนาอิสลาม1 แสดงให้เห็นว่าทุกคน
ที่อยูใ่นพืน้ที่ขัดแย้งไดร้บัผลกระทบไม่แตกต่างกัน

1.1 สถานการณ์สิทธิเด็กในจังหวัด
ชายแดนใต้
 ผลกระทบโดยตรง
 เดก็ไดร้บับาดเจ็บและเสยีชีวติ
 ในปี 2561 เริ่มตน้ปีมีกรณทีี่ท�าใหเ้ด็ก
ไดรั้บบาดเจบ็ในปีนีส่้วนใหญ่คือกรณีระเบดิ
โดยเฉพาะการเกดิระเบดิหนา้หรอืใกลบ้รเิวณ
โรงเรียนทั้งที่อ�าเภอเมือง อ�าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา และอ�าเภอยะหริ่ง จังหวัด
ปัตตานี ซ่ึงท�าให้เด็กได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
จ�านวน 5 คน ในเดือนกมุภาพนัธร์ะหวา่ง
วนัที่ 6 11 และ 15 ผูก้ระท�ามเีป้าหมายคอื
เจ้าหน้าที่ที่ให้การคุ้มครองครูและนักเรียน
ในช่วงเช้าแต่ก็ส่งผลให้เด็กได้รับบาดเจ็บ 
แต่เหตุการณ์ที่ท�าให้เด็กเสียชีวิตคือกรณีที่
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เกิดการยงิซ่ึงในปี 2561 เกดิข้ึนเพยีงครัง้เดยีวที่อ�าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาสและท�าใหม้เีดก็
เสยีชีวิต 1 คนโดยเดก็ไดเ้ดนิทางไปกบัแมแ่ละมกีารลอบยงิพรอ้มทัง้ขโมยรถจกัรยานยนตไ์ปดว้ย

ปี เสียชีวิต บาดเจ็บ พิการ ก�าพร้า
2547 17 26 2 576
2548 14 75 1 666
2549 19 82 3 761
2550 70 214 10 1201
2551 18 107 2 719

2552 17 114 2 635

2553 16 70 5 516

2554 22 94 2 525
2555 14 157 6 447

2556 7 65 1 465

2557 14 69 2 224
2558 5 27 0 147
2559 5 40 0 117
2560 2 14 0 9
2561 1 8 1 75
รวม 238 1151 37 7073

ขอ้มูลจาก ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตคุวามไมส่งบจงัหวดั
ชายแดนใต ้(ศวชต.) (ธนัวาคม 2561)
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 ผลกระทบทางอ้อม
 การศกึษาของเด็ก
 จากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้นอกเหนือไปจากการสูญเสียบิดามารดาแล้ว
การกระท�าบางอย่างก็ส่งผลต่อการละเมิดสิทธิเด็กในด้านการพัฒนาเด็กไม่ว่าจะเป็นการลอบ
สังหารครู หรือการลอบสังหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่ท�าหน้าที่ คุ้มครองครูระหว่างการ
เดินทางมาสอนนักเรียน ซ่ึงกรณีน้ีไม่เพียงแต่เกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐเท่านั้น การลอบ
สังหารครูที่ท�าหน้าที่สอนศาสนาให้กับนักเรียนมุสลิมหรือครูตาดีกาก็ตกเป็นเป้าหมายของ
การลอบสังหารหรือการจับกุมควบคุมตัวครูตาดีกา การเผาท�าลายสถานศึกษาของเด็กได้
ตัดโอกาสเด็กในจังหวัดชายแดนใต้จากการศึกษา อย่างไรก็ตามการเผาท�าลายสถานศึกษามี
แนวโนม้ที่ดข้ึีนคอืตวัเลขเริ่มลดลงอย่างตอ่เนื่องหรอืไมม่กีารเปล่ียนแปลงในช่วง 2 ปี ที่ผา่นมา

ล�าดับที่ วันที่ เพศ ที่เกิดเหตุ ชื่อ เหตุการณ์ อายุ เสียชีวิต บาดเจ็บ DNA

1 1/1/2018 ชาย ยะลา
ด.ช.ดีน
(นามสมมติ) 

ตรวจ 4   1

2 27/1/2018  ปัตตานี
ไม่ทราบข้อมูล
แน่ชัด

ตรวจ 1   1

3 6/2/2018  ยะลา
ไม่ทราบข้อมูล
แน่ชัด

ระเบิด   1  

4 15/2/2018 หญิง ปัตตานี
ด.ญ.อิฟตีกัฟ  
มูลอ

ระเบิด   1  

5 15/2/2018 หญิง ปัตตานี
ด.ญ.อาวาตีฟ  
มูลอ 

ระเบิด   1  

6 15/2/2018 หญิง ปัตตานี
ด.ญ.อาวาตีฟ  
มูลอ 

ระเบิด   1  

7 15/2/2018 หญิง ปัตตานี
ด.ญ. ยัสมิน 
เปาะอีแต

ระเบิด   1  

8 11/8/2018 หญิง
ด.ญ.อัจฉริยา 
แก่นเรือง

ยิง 14 1   

รวม 1 5 2

 จ�านวนเด็กที่ได้รบัผลกระทบจากสถานการณค์วามไม่สงบ ปี 2561

ขอ้มูล: กลุม่ดว้ยใจ
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 ปี
ชาย หญิง

เสียชีวิต บาดเจ็บ เสียชีวิต บาดเจ็บ

2547 12 8 - 4

2548 21 17 - 2

2549 18 11 7 10

2550 15 7 7 10
2551 13 9 1 2
2552 8 3 4 2

2553 10 6 1 3

2554 5 4 2 10

2555 4 4 4 4

2556 4 10 6 -

2557 4 - 5 3

2558 3 - - 1

2559 2 3 1 3

2560 2 - - -

2561 2 - - 1

รวม 123 82 38 55

 ตารางแสดงจ�านวนครูที่เสยีชีวิตและบาดเจบ็จากสถานการณค์วามไม่สงบ

 แผนภูมิแสดงจ�านวนครูที่ได้รบัผลกระทบจากสถานการณค์วามไม่สงบ

ขอ้มูลจาก Deep South Watch(ธนัวาคม 2562)
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 โรงเรยีนหรอืสถานศึกษาที่ถกูท�าลาย
 เหตกุารณโ์รงเรยีนถกูเผาตัง้แต่ปี 2547 จนถงึ 2561 มจี�านวนทัง้ส้ิน 397 โรง แต่การเผา
โรงเรียนหรือสถานศกึษามีจ�านวนลดลงอยา่งเหน็ไดชั้ดตัง้แต ่2551 และตอ่เนื่องมาจนถงึปัจจุบนั
โดยอาจเกิดจากการวางมาตรการป้องกันของหน่วยงานความมั่นคงของรัฐและความร่วมมือ
ร่วมใจของชุมชนในการป้องกนัโรงเรยีนของชุมชน 

 แผนภมูแิสดงจ�านวนโรงเรยีนหรอืสถานศึกษาที่ถกูท�าลาย

ขอ้มูลจาก Deep South Watch (ธันวาคม 2562)

 โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
 ในปีนี้ได้เกิดปรากฎการณ์เกิดสภาวะโรคหัดระบาดและท�าให้มีเด็กเสียชีวิตเพราะไม่ได้รับ
การฉีดวัคซีนโดยมีสาเหตุมาจากการปฏิเสธการฉีดวัคซีนเพราะความเช่ือทางศาสนาและการไม่
มั่นใจว่าการฉดีวัคซีนจะเกดิผลดอีย่างไร นอกเหนอืไปจากปัญหาเรื่องวคัซีนแล้วสถานพยาบาล
ยังมีการถูกท�าลายจากสถานการณ์ความไม่สงบด้วยเช่นกันโดยเหตุการณ์การเผาท�าลาย
สถานพยาบาลตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปี 2561 มีจ�านวน 46 โรง นอกจากนี้ยังเกิดกรณีที่

กองก�าลงัตดิอาวุธใช้โรงพยาบาลเป็นสถานที่เพื่อการโจมตเีจา้หนา้ที่รฐัดงักรณช่ีวงค�่าวนัศกุร์
ที่ 28 ธ.ค. 61  กองก�าลงัตดิอาวุธไดเ้ขา้ไปในโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบลกาลซิา อ�าเภอ
จะแนะ จังหวดันราธวิาสและไดจ้บัตวัเจา้หนา้ที่ 4 คนและด�าเนนิการโจมตฐีาน ชคต. ซ่ึงอยูต่ดิ
กับโรงพยาบาลดงักลา่ว 2

2 สืบค้นจาก https://www.isranews.org/content-page/67-south-slide/72461-kalisa.html
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 การตรวจเกบ็ดเีอ็นเอ 
 การเก็บดีเอ็นเอเจ้าหน้าท่ีมีเจตนาในการน�ามาใช้เพื่อเป็นหลักฐานในการกล่าวหาบุคคล
มีส่วนร่วมในการกระท�าความผิดหรือไม่โดยการน�าดีเอ็นเอมาเปรียบเทียบกับดีเอ็นเอที่พบในที่

เกิดเหตุ ในกรณีท่ีมีการเก็บดีเอ็นเอเด็กสืบเนื่องจากพ่อหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับเด็กยังไม่เคยมี
ประวัติการเก็บดีเอ็นเอมาก่อนและหลบหนีไปจึงต้องเก็บจากคนในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์
ทางสายเลอืดเดก็จงึถกูเกบ็ดเีอน็เอ ทัง้นีก้ารเกบ็ดเีอน็เอเดก็ยงัคงเกดิขึน้ทัง้จากการกระท�าของ
เจา้หนา้ท่ีต�ารวจและทหารเช่นในกรณอี�าเภอธารโตตามรายละเอยีดที่จะกล่าวต่อไปนี ้ในบางกรณี
มกีารเกบ็ดีเอน็เอเด็กที่ไมไ่ดม้สีว่นเกี่ยวขอ้งกบับุคคลตอ้งสงสัยดงักรณทีี่เกดิขึน้ที่อ�าเภอหนองจกิ 
จังหวัดปัตตานี

 แผนภูมิโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลท่ีถกูท�าลายตัง้แตปี่ 2547-2561

ขอ้มูลจาก Deep South Watch (ธันวาคม 2562)

เหตุการณท์ี่ 1 เด็ก 4 ขวบที่บา้นแหร 
 วนัท่ี 1 มกราคม 2561 เวลา 18:20 น. ต.บา้นแหร อ. ธารโต จ.ยะลา 
เจ้าหนา้ท่ีจ�านวน 12 ถงึ 15 นาย เดินทางมาดว้ยรถกระบะสองคันรถใส่
เสื้อยืดสีด�ากางเกงยีนส์เจ้าหน้าที่เข้ามาปิดล้อมด้วยอาวุธครบมือเรียกคน
ในบา้นและถามวา่อยู่กนักี่คนและเจา้หนา้ที่ได้ขอดสู�าเนาทะเบยีนบา้นและส�าเนา
บตัรประชาชนของนางสาว น ี(นามสมมติ) อายุ 22 ปี หลงัจากนัน้เจา้หนา้ที่

จงึขอเขา้ไปตรวจคน้ในบา้นโดยที่ไมไ่ดม้หีมายค้นอะไร หลงัจากที่เจา้หนา้ที่

ตรวจคน้เสรจ็จึงขอตรวจดเีอ็นเอลูกคือ ดนี อายุ 4 ขวบ เจา้หนา้ที่ไมไ่ด้
แจ้งใหท้ราบวา่ตอ้งการมาตรวจค้นใคร3

3 สัมภาษณ์ครอบครัวเด็กเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 
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เหตุการณ ์2  เด็ก 1 ขวบที่บางเขา
 เม่ือเวลา 3:45 ในวนัหนึ่งของเดอืน มกราคม 2561 ที่ อ.หนองจกิ 
ต.บางเขา มเีจา้หน้าท่ี 5-6 คนัรถมาจอดที่หนา้บา้น เจา้หนา้ที่แตง่กาย
ชุดด�า มปิีดหนา้บางคน เมื่อเจา้ของบา้นซ่ึงประกอบไปดว้ยลกูสาว พอ่ที่เป็น
โต๊ะอิหม่ามและหลานๆ และลูกของลูกสาวที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันได้ยิน
เสียงรถจอด จึงแอบดูที่หน้าต่าง เจ้าหน้าที่ก็ตะโกนบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่

ในเวลานัน้ในบา้นพอ่มอีายุ 70 กวา่ปี ลกูของลกูสาวอายุ 1 ขวบ และหลานๆ 
อีก 3 คน อายุระหวา่ง 8-11 ปี เมื่อลูกสาวสอบถามเจา้หนา้ที่กไ็มไ่ดช้ี้แจง
ว่ามาดว้ยเรื่องอะไร ใช้กฎหมายอะไร เมื่อสอบถามไปวา่มาท�าอะไร เจ้าหนา้ที่

กต็อบวา่ใหไ้ปคยุกับหวัหนา้ เมื่อเจา้หนา้ที่เหน็รูปหลานเจา้ของบา้นซ่ึงอาศัย
อยูท่ี่จงัหวดัสงขลาเจา้หนา้ที่กบ็อกวา่มาหาหลานช่ือ นายไซ เจา้ของบา้น
จึงถามกลับไปว่าหลานท�าผิดอะไร เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าบอกไม่ได้ สักพัก
เจ้าหน้าท่ีก็ไม่พอใจและบอกว่าถ้าพูดไม่รู้เรื่องจะให้ไปโรงพักและปล่อยให้
เดก็รอ้ง ขณะท่ีเจา้หน้าท่ีไดต้รวจค้นบา้น ลูกของลูกสาวเจา้ของบา้นที่อายุ 
1 ขวบถูกก็ถูกตรวจดีเอ็นเอไปแล้วครั้งหนึ่ง ต่อมาเจ้าหน้าที่ผู้หญิงที่มา
ตรวจกเ็ดนิเขา้มาในบา้นอกีครัง้และบอกกบัลูกสาวเจ้าของบา้นวา่ “ขอโทษนะ
ขอตรวจลกูกะอีกครัง้” แลว้เจา้หนา้ที่หญงิกต็รวจดเีอน็เอลูกของลูกสาว4

4 สัมภาษณ์ลูกสาวเจ้าของบ้านเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 
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 การตรวจเกบ็ DNA เดก็นกัเรียนโรงเรยีนบากงพทิยา
 นอกจากนี ้ยงัมกีรณีการตรวจเกบ็ DNA เดก็นกัเรียนโรงเรียนบากงวทิยา ซ่ึงสืบเนื่องจาก
การที่เจ้าหนา้ท่ีทหารไดใ้หก้องอ�านวยการรกัษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหนา้ด�าเนนิการ
แจง้ความร้องทุกข์กลา่วหาโรงเรยีนดงักลา่วเรื่องทจุริตเงนิสนบัสนนุจากภาครฐั ต่อมาจงึไดมี้
การตรวจค้นโรงเรียนหลายครัง้ โดยในการตรวจค้นมีการน�าอาวุธเข้าไปในโรงเรียนและมีการ
ตรวจเก็บดีเอ็นเอเด็กในโรงเรียนทั้งหมด5 และมีการจับกุมควบคุมตัวครูและผู้บริหารโรงเรียน
เพ่ือซักถามอีกดว้ย อย่างไรกต็าม มเีร่ืองที่นา่ยนิดสี�าหรบัปี 2561 คือไมม่เีดก็ถกูควบคมุตัวโดย
กฎหมายพเิศษและไม่มีการด�าเนนิคดเีดก็ในคดคีวามมั่นคง

ปี เด็กที่ถูกควบคุมตัว เด็กที่ถูกด�าเนินคดี DNA

2548 8 1 0
2549 33 6 0
2550 18 1 0
2551 20 6 0
2552 15 0 0

2553 2 0 0

2554 1 0 0

2555 0 0 0
2556 9 1 0

2557 0 0 0

2558 5 1 0
2559 16 0 4
2560 0 0 2
2561 0 0 2
รวม 127 16 8

ขอ้มูลจาก ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตคุวามไมส่งบจงัหวดั
ชายแดนใต้ (ศวชต) (ธนัวาคม 2561)

 ตารางแสดงจ�านวนเด็กที่ได้รบัผลกระทบจากการบงัคบัใช้กฎหมายพเิศษ
ในจงัหวัดชายแดนใตใ้นปี 2548-2560

5 สัมภาษณ์นักเรียนโรงเรียนบากงพิทยาวันที่ 28 ตุลาคม 2561
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6 กรณีโรงเรียนตาดีกาที่ต�าบลอาเนาะรู

 แผนภมูแิสดงจ�านวนเดก็ท่ีไดร้บัผลกระทบจากการบงัคบัใช้กฎหมาย
ในจงัหวัดชายแดนใตปี้ 2548-2560

 ปฏิบติัการทหารภายในโรงเรยีน
 ทหารเขา้ไปท�ากจิกรรมในโรงเรียนตาดกีา
 จากการติดตามนโยบายภาครัฐที่มีผลกระทบต่อเด็กโดยเครือข่ายปกป้องคุ้มครองเด็ก
พบว่าในปี 2560 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่ทหารได้ประสานกับผู้รับผิดชอบโรงเรียน
ตาดกีาเพื่อให้เจา้หน้าท่ีทหารด�าเนินการจดัการเรยีนการสอนเก่ียวกบัหนา้ที่พลเรอืนใหก้บัเดก็ใน
โรงเรยีนตาดกีาซ่ึงเป็นเดก็ที่มอีายุระหวา่ง 5-12 ปี โดยในช่วงปลายปีเร่ิมมภีาพเจา้หนา้ท่ีทหาร
แตง่กายดว้ยชุดเครื่องแบบและพกพาอาวุธปืนไปในโรงเรยีนตาดกีาประมาณ 6-7 คน เพื่อไป
ท�ากิจกรรมกบัเด็กท่ีโรงเรยีนตาดกีาปรากฎในส่ือออนไลน ์ซ่ึงการเขา้ไปปฎบิตังิานและการบนัทกึ
ขอ้มูลของเจา้หนา้ที่ทหารกระท�าเฉพาะโรงเรยีนตาดกีาทหารไดเ้ขา้ไปท�ากจิกรรมในโรงเรียนตาดกีา
อย่างต่อเนื่องโดยเข้าไปอธิบายเรื่องสุขภาพ แต่ท�าให้เด็กไม่สามารถเรียนศาสนาได้อย่างเต็มท่ี 
บางโรงเรียนมกีารเขา้ไปเยี่ยมพบปะนกัเรยีนทกุอาทติย์6 ในบางโรงเรยีนมกีารขอขอ้มูลนกัเรยีน
และครูอกีดว้ย 
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เหตุการณเ์จา้หนา้ที่เขา้ไปขอรายช่ือครูผูส้อนและถา่ยรูปนกัเรยีน 
 เม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ ์2561 ไดม้เีจา้หนา้ที่ทหารจากหนว่ยเฉพาะ
กิจกรมทหารพรานที่ 22 เข้าไปในโรงเรียนตาดีกานูรุลอิหส้าน (เกาะแน) 
หมู่ 4 ต�าบล คลองใหม ่ อ�าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี พร้อมดว้ยอาวุธ
ประจ�ากาย และไดมี้การถา่ยภาพบตัรประชาชน ครูผูส้อน รายช่ือเดก็ และ 
เดก็ ทัง้น้ีโรงเรยีนตาดกีาเป็นโรงเรยีนที่จดัการเรยีนการสอนศาสนาอสิลาม
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เหตกุารณ์ 
การประเมนิการรอ้งเพลงชาตทิี่โรงเรยีน

เมื่อวันที่ 13 กมุภาพนัธ ์2561
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การกล่าวหาโรงเรยีน การปิดลอ้มตรวจคน้โรงเรยีน
การจบักมุผูต้้องสงสยัตอ่หนา้เดก็นักเรยีน
 ปฏบิตักิารทางความมั่นคงเพื่อรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยใหเ้กดิขึน้
ในพืน้ที่เป็นสิ่งส�าคญัแตก่ระนัน้กต็ามจ�าเป็นที่จะตอ้งระมดัระวงัผลกระทบ
ที่อาจจะเกดิขึน้จากปฏบิตักิารนัน้ๆ ไดเ้ช่นกรณีการจบักมุผูต้อ้งสงสัยที่

เป็นครูหรอือุสตาซตอ่หนา้เดก็นกัเรียนจ�านวนมากท�าใหเ้ดก็ตกใจ กลัว และ
มีทัศนคติเชิงลบต่อปฏิบัติการได้หรืออาจท�าให้ผู้ต้องสงสัยได้รับ
ความอับอายด้วยตนเองมีบทบาททางสังคมเมื่อไม่ได้ถูกด�าเนินคดีแต่
อย่างไรภาพจ�าเรื่องการถกูกล่าวหากย็งัเป็นภาพจ�าที่ตดิตวัตลอดไป เช่น
ค�าวา่ กลางวนัครูเป็นอุสตาซ กลางคืนครูเป็นโจร 

 กรณทีี่ 1 เจา้หนา้ที่ต�ารวจไดด้�าเนนิการจับกุมผูต้อ้งสงสยัขณะ
ท�าหน้าท่ีขับรถรบัสง่นกัเรยีนซ่ึงมอีายุประมาณ 4-6 ขวบจ�านวนมากและ
เมื่อครูผูช่้วยรอ้งขอใหส้ง่นกัเรียนให้ครบกอ่นน�าตวัไปเจา้หนา้ที่ต�ารวจจงึ
ไดน้ั่งประกบคนขับรถจนกระทั่งส่งเดก็นกัเรยีนเรยีบรอ้ยแล้ว เหตเุกดิเมื่อ
เม่ือวนัพฤหสับดทีี่ 25 มกราคม 2561 เวลา 16.10 น. ไดม้เีจา้หนา้ที่ทหาร
และต�ารวจสกดัรถผูต้อ้งสงสัย ณ ที่จุดตรวจทหารพรานวดับา้นบอ่หนิ 
ต. บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา ซ่ึงผูต้อ้งสงสัยช่ือ นายอาลี ยมินั เป็นคน
ขับรถรับส่งนักเรียนอนุบาลโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา อ.ธารโต จ.ยะลา 
และเจา้หน้าที่ไดข้ึน้รถคนัดงักล่าวตามควบคุมตวัคนขับรถและเจ้าหนา้อกี
กลุม่ขับรถตามหลงั โดยในรถรับสง่นกัเรยีนมนีกัเรยีนอนบุาลและครูจ�านวน
หนึ่ง ซ่ึงก�าลังจะเดินทางกลับบ้านท�าให้นักเรียนร้องไห้เพราะตกใจ แล้ว
เจ้าหน้าท่ีก็ได้น�าตัวนายอาลี ยิมัน ไปยัง สภ.ธารโต ปัจจุบันไม่ได้ถูก
ด�าเนนิคดแีตอ่ย่างใด7 

7 สัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 
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 กรณีที่ 2 วนัท่ี 17 กนัยายน 2561 เวลา 08:00 น เจา้หนา้ที่ทหาร
ไดม้าควบคมุตวัครูผูป้กครองโรงเรยีนบากงพทิยาเพื่อน�าตวัไปซักถามตอ่
หน้านักเรยีนในโรงเรยีนกวา่ 1,000 คน ท�าใหค้รูไดร้บัความอบัอายซ�้ าแล้ว
ซ�้ าเลา่เพราะครัง้น้ีเป็นครัง้ที่ 2 ที่ครูผูป้กครองถกูควบคุมตวั8

8 สัมภาษณ์ผู้บริหารเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 
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การตรวจสอบควบคมุโรงเรยีนสอนศาสนา
โรงเรยีนอนสุรณเ์ตรยีมปัญญา
 โรงเรียนอนุสรณ์เตรียมปัญญาตั้งอยู่ที่ต�าบล
ทา่มว่ง นคิมเทพา อ�าเภอเทพา จงัหวัดสงขลา เมื่อวนัท่ี
28 พฤษภาคม 2561 เวลา 8:50-13:40 น. มเีจา้หนา้ที่

น�าโดย หัวหนา้ ฉก. สงขลา พรอ้มเจา้หนา้ที่แตง่กายชุด
สดี�าตามภาพจ�านวน 20 คน และมอัีกษรเขียนวา่ CSI 
ที่เสื้อ มาที่โรงเรียนซ่ึงในขณะนั้นมีนักเรียนช้ันอนุบาล-
ประถม 6 และมีครูสว่นใหญ่เป็นผูห้ญงิมคีรูผูช้าย 3 คน
เม่ือเจ้าหน้าที่มาถึงโรงเรียนเจ้าหน้าที่ โรงเรียนก็ได้
สอบถามวา่มเีอกสารมาแสดงหรอืไม ่ปรากฎวา่ไมม่นี�ามา
แสดงแตท่างโรงเรยีนกใ็หก้ารต้อนรับและน�าไปหอ้งประชุม
เพื่อนเสนอการด�าเนินงานของโรงเรียนและให้เจ้าหน้าที่

บอกวัตถปุระสงคท์ี่มา แลว้เจา้หนา้ท่ีกบ็อกวา่โรงเรยีนมี
ความเช่ือมโยงกบัโรงเรยีนบากง กรณีปัญหาทางการเงนิ 
เจ้าหน้าท่ีจึงตรวจเอกสารทัง้หมดของโรงเรยีนมเีอกสาร
การเงนิ การเรยีนฟรขีองนกัเรยีนและคา่อาหาร แต่ไม่พบ
หลกัการการทจุริตแตอ่ยา่งใด ตอ่มาเจ้าหน้าท่ีจงึได้มี
หนังสือแจ้งกับทางโรงเรียนว่าโรงเรียนไม่ได้มีส่วน
เก่ียวขอ้งกับการกระท�าผดิใดๆ แตผ่ลกระทบที่เกดิขึน้
คอื โรงเรียนถกูเพง่เลง็จากเจา้หน้าท่ีรฐัและประชาชนใน
พืน้ที่ และครู นักเรยีนมีความหวาดกลวั เสียขวญั ครู
ผูช้ายกงัวลถงึความปลอดภยัของตนเอง9

9 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561
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โรงเรยีนบากงพทิยา
 โรงเรยีนบากงพทิยา ต้ังอยูเ่ลขที่ 65 หมู ่2 ต.บางเขา อ.หนองจกิ 
จ.ปัตตาน ีถกูฝ่ายความม่ันคงกล่าวหา และด�าเนนิคดใีนขอ้หาทจุรติงบ
รฐัไปสนบัสนนุกลุม่ป่วนใตถ้งึแมว้า่เจา้หนา้ที่ศกึษาธกิารจงัหวดัปัตตานี
ไดช้ี้แจงถงึความบรสุิทธ์ิของโรงเรยีนแลว้กต็ามโรงเรยีนกย็งัถกูเพง่เล็ง
อยา่งตอ่เนื่อง นอกจากน้ีอุสตาซในโรงเรียนจ�านวน  1 คน ถกูควบคมุ
ตัว 2 ครัง้ ในปีนีแ้ละอีกคนหน่ึงถกูควบคมุตวั 2 ครัง้ ในระยะเวลา 
2 ปี โดยไมม่กีารด�าเนนิคดีแตอ่ยา่งใด ซ่ึงทกุครัง้ที่มเีหตกุารณเ์กดิขึน้
ท่ีต�าบลบางเขา อ�าเภอหนองจกิ จังหวดัปัตตาน ีโรงเรยีนกจ็ะโดนตรวจ
ค้นโดยในปี 2560 โรงเรียนถูกตรวจค้นพร้อมกับมีการตรวจดีเอ็นเอ
เดก็นกัเรยีนในโรงเรยีนจ�านวน 50 คน อายุระหว่าง 12-18 ปี ปัจจุบนั
โรงเรยีนถกูตรวจพบวา่มีการกระท�าเรื่องผดิเรื่องทจุริตและมกีารด�าเนนิ
คดใีนกระบวนการยุตธิรรม โรงเรยีนมเีดก็นกัเรียนประมาณ 1,500 คน 
แต่ในช่วงเดือนเมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ต�ารวจได้ไปตรวจสอบรายช่ือ
เด็กในหมูบ้่านตา่งๆ และบอกว่าไมใ่หไ้ปเรยีนที่โรงเรยีนบางกงพทิยาท�าให้
ปัจจุบนัมีเดก็นักเรยีนประมาณ 1,100 คน

โรงเรยีนประสานวทิยามูลนธิิ 
 เป็นโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตัง้อยูเ่ลขที่ 85/ 1 หมู ่5 
ต.ยะรงั อ.ยะรงั จ.ปัตตานี มทีหารเขา้ค้นที่โรงเรยีน และไดย้ดึเอกสาร
ทางการเงนิ บญัชีครู บญัชีการเงนิ ทะเบยีนรถ พร้อมยดึโฉนดที่ดนิ
รวมทั้งของชาวบ้านท่ีเอามาฝากไว้ 60 ฉบับ และยึดเงินซ่ึงเก็บไว้ใน
กระเป๋าเลก็ๆ แยกไวจ้�านวนหลายใบในนัน้เป็นเงนิคนแกท่ี่มาพกัที่ปอเนาะ 
เงินของครอบครัวเจ้าของโรงเรียน เงินที่เก็บจากนักเรียนที่ก�าลังจะจบ 
ค่าถ่ายรูปวันรับใบประกาศนียบัตร และยังมีเงินจากสวนยางของญาติ
ที่อยู่ซาอุดิอาระเบีย เงินจากร้านค้าในโรงเรียน เงินจากบริษัทรถบัส 
อับดลุกอเดร ์บสิเนส ที่เปิดเช่าเหมาบรกิาร โรงเรยีนประสานวทิยามูลนธิิ 
มีนกัเรยีนท่ีก�าลงัศกึษาอยู่ 3,584 คน ครู 216 คน
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 การเลอืกปฎบิตัทิางศาสนาตอ่เดก็
 ฮญิาบ 
 ถึงแม้ว่าจะมีนโยบายจากสภาความมั่นคง
แห่งชาติและนโยบายจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ใน
การรณรงค์เรื่องสังคมพหุวัฒนธรรมแต่ก็ยังคงเกิด
การเลือกปฏิบัติทางด้านศาสนาคือการห้ามนักเรียน
สวมฮิญาบในโรงเรียน กรณีที่ เกิดขึ้นท�าให้เกิดความ
ขัดแย้งในระดับโรงเรียนและระดับประชาชน และน�าไปสู่
การเปล่ียนแปลงระเบยีบกระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ.2551

โรงเรยีนอนบุาลปัตตาน ีจงัหวดัปัตตานี
 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดปัตตานีตั้งอยู่ริมถนน
มะกรูด ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี อยู่ตรงข้าม        
วัดนพวงศาราม มีช่ืออีกช่ือหนึ่งว่า “โรงเรียนวัด
นพวงศาราม” มนีกัเรยีนมุสลิมรอ้ยละ 40 ที่ดนิตัง้อยู่
ในเขตธรณีสงฆ์และมีที่ดินที่ทางมุสลิมบริจาคจ�านวน 
360 ตารางวา ที่ผา่นมาผูป้กครองไดม้กีารขออนญุาต
ทางโรงเรียนให้มีกรแต่งกายตามหลักศาสนาอิสลาม
ในโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ได้รับอนุญาตจาก
ทางโรงเรียนจนกระทั่งปลายเดือน มีนาคม 2561 มี
การด�าเนินการและได้มีการอนุญาตให้เด็กนักเรียน
สวมฮิญาบได้แต่ไม่เป็นทางการแต่ปรากฎว่ามีการต่อ
ต้านโดยผุ้ปกครองนักเรียนท่ีนับถือศาสนาพุทธ ครู
ที่นับถือศาสนาพุทธ และพระสงฆ์ จนน�ามาสู่การ
เปล่ียนแปลงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2551 
โดยระบุว่าการแต่งกายของโรงเรียนท่ีเป็นที่ธรณีสงฆ์
เป็นขอ้ตกลงรว่มกนัระหว่างวัดและโรงเรยีนหลงัจากนัน้
ในปัจจุบนัปัญหานีย้งัคงคาราคาซังและท�าใหเ้ดก็ถกูกลั่น
แกลง้ในโรงเรยีน มกีารยา้ยครูในโรงเรยีน และมกีารขม่ขู่
ผู้ปกครองและครูในโรงเรียนโดยข้าราชการระดับสูงทัง้
ในโรงเรยีนและในหนว่ยงานรฐั ปัจจุบนัผู้ปกครองเดก็ได้
ด�าเนนิการทางกฎหมายโดยไดย้ื่นเรื่องไปยงัศาลปกครอง
จงัหวดัสงขลาเพื่อพจิารณา10

10 ข้อมูลจากกลุ่มด้วยใจ 
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กรณโีรงเรยีนหาดใหญว่ทิยาลยั
 นางสาวเอ(นามสมมต)ิ ไดส้ามารถสอบผา่นเขา้ศึกษาตอ่ใน
ระดบัช้ัน ม.4 แผนการเรยีนวทิย์ – คณติ ของโรงเรยีนหาดใหญ่
วิทยาลยั และมีความประสงคจ์ะแตง่กายชุดนกัเรยีนอนัถกูตอ้งตาม
หลกัการของศาสนาอสิลาม โดยยดึตามระเบยีบกระทรวงศึกษาธกิาร
ว่าด้วยเคร่ืองแบบนักเรยีน พ.ศ.2551 หลังจากการเจรจาในวนัที่ 27
เมษายน 2561 โดยคูเ่จรจาประกอบดว้ยผูป้กครองของนางสาวเอ 
ตัวแทนจากส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดสงขลา  
ตัวแทนนักสิทธิมนุษยชน และตัวแทนคณะกรรมการศึกษาของ
โรงเรียน 2 ท่าน  ผลการประชุมสรุปวา่ โรงเรยีนผอ่นผนัใหน้กัเรยีน
ใสชุ่ดนกัเรยีนตามระเบยีบ กระทรวงศกึษาธิการไปกอ่นได้ และจะเรยีก
ประชุมอกีในภายหลงัตอ่มาวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ผู้อ�านวยการได้
แจง้ตอ่ที่ประชุมครูว่า นางสาวเอ ไดร้บัการผอ่นผนัใหแ้ตง่ชุดนกัเรยีน
ตามระเบียบกระทรวงศกึษาธิการข้อท่ี 12 ไปพลางกอ่นไดจ้นกระทั่ง
เมื่อถึงเวลาเปิดเทอม ในวนัท่ี 10 พฤษภาคมกเ็กดิการตอ่ตา้นโดย
ครูในโรงเรียน มากกวา่นกัเรยีนโดยรวม มกีารขม่ขูคุ่กคามนกัเรยีน
จนกระทั่งนักเรียนไม่สามารถเรียนได้และลาออกไปในที่สุดพร้อมกับ
ความรู้สึกเป็นลบต่อการกระท�าของครูในโรงเรียนนี้และความรู้สึก
แตกแยกระหวา่งศาสนา
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การแตง่งานเดก็
 เมื่อเดอืน พ.ค.2561 ชายชาวมาเลเซียอายุ 41 ปี ไดเ้ข้าพธิวีวิาห์กบั
เดก็หญงิสญัชาตไิทยอายุ 11 ขวบ ซ่ึงเป็นลกูสาวของลกูจา้งของชายชาวมาเลเซีย 
ผู้ชายมีภรรยาแล้ว 2 คน และมีลูกอีก 6 คนต่อมาองค์กรพัฒนาเอกชน
ทั้งที่ ไทยและมาเลเซียจึงได้ร่วมการเสวนาเรื่องสิทธิเด็กทางการศึกษาและ
การแต่งงานในวัยเด็กและได้พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับตัวแทนรัฐบาลไทย
คือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์อ�านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนใต้ และองค์กรพัฒนาเอกชน ถึงกระบวนการทางกฎหมาย
ของประเทศมาเลเซียทัง้กฎหมายชารอีะหแ์ละกฎหมายอาญา โดยกรณนีีม้กีาร
ด�าเนินการตามกฎหมายมาเลเซียจากการไม่ขออนุญาตแต่งงานกับเด็กอายุ
ต�่าวา่ 16 ปี ซ่ึงกรณมีาเลเซียการแต่งงานจะท�าไดเ้มื่อเดก็ชายอายุ 18 ปี และ
เด็กหญิงอายุ 16 ปี หากจะแต่งต้องได้รับอนุญาตจากศาล ทั้งนี้กฎหมาย
คุ้มครองเด็กของมาเลเซียเพิ่งประกาศใช้เมื่อปี 2560 จึงยังไม่มีกรณีการ
ด�าเนินการตามกฎหมายนี้ ส�าหรับประเทศไทยระบุว่า ถ้าคู่สมรสเป็นผู้เยาว์
ท่ีมอีายุ 17 ปีข้ึนไป เม่ือไดจ้ดทะเบยีนสมรสแล้ว กฏหมายถอืวา่ ผูน้ัน้ไดบ้รรลุ
นิติภาวะแล้ว และสามารถท�ากิจการงานต่าง ไๆด้เอง โดยไม่ต้องเป็นได้รับ
ความยินยอมจากบิดามารดา หรอืผูป้กครอง และแมจ้ะหยา่กันกอ่นอายุ 20 ปี
บริบูรณ์ ก็ยังคงเป็นผู้บรรลุนิติภาวะอยู่ ชายหญิงที่มีอายุไม่ครบ 17 ปี
บริบูรณ์ ศาลอาจอนุญาตให้สมรสได้ จากกรณีการแต่งงานที่เกิดข้ึนเช่ือว่า
เกดิจากปัญหาความยากจน กฎหมายท่ีไมเ่ขม้แขง็เพยีงพอ การหลอกลวงเดก็  
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท�าให้เกิดการผลักดันโดยภาคประชาชนและหน่วยงาน
รัฐทั้งจากส่วนกลางและภาคใต้เพื่อให้เกิดการออกระเบียบและแก้ไขกฎหมาย
ป้องกันปัญหาในอนาคตในที่ สุดทางคณะกรรมการอิสลามกลางจึงได้ออก
ระเบยีบการก�าหนดอายุเดก็ที่สามารถแตง่งานไดคื้อ 17 ปี และน�าไปปฏบิตัติอ่ไป

ภาพ จาก Story.motherhood.com.my เป็นภาพชายชาวมาเลเซียวัย 41 ปี 
ที่แตง่งานกบัเดก็หญงิชาวไทยอายุ 11 ปี
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การละเมดิทางเพศตอ่เดก็
การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กผู้ถูกกล่าวหามีทัง้บุคคลใน
ครอบครวัและเจา้หนา้ที่ฝ่ายความมัน่คงดงักรณตีอ่ไปนี้
 กรณทีหารลว่งละเมดิตอ่เดก็
 เดก็หญงิ บ ี (นามสมมุต)ิ อายุ 12 ปี ต.บอ่ทอง อ.หนองจกิ 
จ.ปัตตาน ี เป็นเดก็ก�าพรา้พอ่ และแมก่ลับไปอยูภ่มูลิ�าเนาเดมิ โดยใหเ้ดก็
อยู่กบัย่าและป้าสะใภ ้ เป็นผูป้กครองของเดก็หญิง B เป็นภรรยาของลุง
เด็กหญิงที่ไปท�างานท่ีประเทศมาเลเซียและลูกๆ ของป้าสะใภ้ เมื่อวัน
เสาร ์8 กนัยายน 2561 เดก็หญงิบไีด้หายออกจากบา้นไปเวลาประมาณ 
9.00-14.00 น. ในระหว่างที่หายตวัไปญาตไิดต้ามหา เพราะเหน็วา่ไมไ่ด้ไป
ที่โรงเรยีนตาดกีา และไมอ่ยูบ่า้น ตอ่มาคุณครูประจ�าช้ันสังเกตเหน็วา่เดก็
มีอาการเงียบ ถามแล้วไม่ตอบ ไม่ค่อยพูดจาจากปกติเป็นเด็กที่ร่าเริง 
จงึมาหาญาตทิี่บา้นเพื่อสอบถามอาการผดิปกตขิอง เดก็หญิง B ซ่ึง
ญาติก็ได้พบความผิดปกติของเด็กหญิงเช่นกัน คุณครูได้เล่าต่อว่า
ได้พยายามถามเด็กหญิง B และเพื่อนๆ เด็กหญิง Bได้ยอมรับว่า 
วนัเสารท่ี์ 8 กนัยายน 2561 วนัที่หายตวัไป ไดน้ดัเจอกบัทหารในพืน้ที่

หลงัโรงเรยีนบา้นคา่ย และไดพ้าเดก็ไปหลงัโรงเรยีนซ่ึงเป็นลกัษณะป่าไม้ 
มีการล่วงละเมิดทางเพศ หลังจากนัน้คุณครูและญาติได้ น�าเด็กหญิง
ไปแจ้งความท่ี สถานีต�ารวจในพ้ืนที่เกิดเหตุ แต่เจ้าหน้าที่ต�ารวจไม่รับ
แจง้ความในเบือ้งตน้ และไปโรงพยาบาลบอ่ทอง อ.หนองจกิ เพื่อตรวจ
รา่งกาย ที่โรงพยาบาลมกีารเอาเลือดไปตรวจ แตไ่มไ่ดต้รวจรา่งกายและ
ตรวจภายใน เน่ืองจากเดก็หญิง B ไม่ยอม ตอ่มามีการไกล่เกล่ีย พูดคุย 
และได้ท�าข้อตกลง ชดใช้ค่าท�าขวัญ ระหว่างญาติกับผู้กระท�าเงิน 
200,000 บาท และใหย้้ายทหารคนนีอ้อกจากพืน้ที่โดยในบนัทกึขอ้ตกลง
มพียานรว่มลงนามดว้ย11  
 จากการตรวจสอบโดยหัวหน้านายทหารดังกล่าวในเบื้องต้นโดย
ทหารพบว่าผู้ถูกกล่าวหายอมรับว่ามีการติดต่อแบบสนิทสนมกับเด็ก
นักเรียนจริง แต่ไม่ได้มีการร่วมหลับนอน เพียงแค่ลูบคล�า หอมแก้ม 
เนื่องจากเดก็นกัเรยีนรกัชอบเขา แต่เขาปฏเิสธเพราะวา่เขามีเมียแลว้ ตอ่มา
ผูอ้�านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ไดส้ั่งลงโทษทางวนิยัขัน้
สงูสดุ ดว้ยการปลดอาสาสมคัรทหารพรานคนดงักล่าวออกจากราชการ
ตัง้แตว่นัท่ี 19 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา และได้มกีารด�าเนนิตามกฎหมายอาญา

11 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลในหมู่บ้านโดยกลุ่มด้วยใจ 
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 จากปัญหาท่ีเกดิข้ึนพบว่าทางโรงเรยีน
และต�ารวจไม่ได้แจ้งให้ทางกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซ่ึงมีเจ้า
หน้าที่คุ้มครองเด็กทราบท�าให้ไม่มีกลไกเข้าไป
ดูแลสภาพจิตใจของเด็กและเด็กไม่ได้รับการ
คุม้ครองจนน�าไปสูก่ารเผยแพรใ่นโลกออนไลน์
และในที่สุดเด็กไม่สามารถอาศัยในที่อยู่เดิม
ได้ ในปัจจุบันทางชุมชนได้ร่วมกันออกแบบ
มาตรการป้องกันการละเมิดต่อเด็กและสตรี
ในหมู่บ้านแต่ก็ต้องพิจารณาต่อไปว่ากลไกที่

ออกแบบจะไมเ่ป็นการละเมดิเดก็ซ�้ าหรอืไม่

ความรุนแรงในครอบครวั
พ่อขม่ขนืลกู
 ความรุนแรงในครอบครัวไมเ่ป็นที่ปรากฏ
ในทางสาธารณะดว้ยปัจจยัทางสงัคมไมว่า่จะ
เป็นเพราะศาสนา ชุมชน หรอืสงัคมชายเป็น
ใหญท่�าใหเ้ดก็ถกูละเลยและไม่ไดร้บัการปกป้อง
คุ้มครองจากบุคคลในครอบครัวดังเช่นกรณี
เดก็ถูกพอ่ตนเองขม่ขนืจนตัง้ครรภ ์7 เดอืน ท่ี 
อ.กาบัง จ.ยะลา เมื่อช่วงเดอืนกนัยายน 2561 
ต่อมาได้มีท�างานร่วมระหว่างองค์กรพัฒนา
เอกชนและหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นทีม
สหวิชาชีพ/หน่วยงานผู้รับผิดชอบเจ้าหน้าที่

ได้มีการลงพืน้ท่ีทันที เดก็ไดร้บัการช่วยเหลือ 
สว่นผูก้อ่เหตถุกูจบักมุด�าเนินคดี ทัง้นีอ้งคก์ร
ที่ท�างานด้านสตรีพบว่าปัญหาท่ีเกี่ยวกับการ
ใช้ความรุนแรงในครอบครวั การขม่ขนืกระท�า
ช�าเราในเด็ก การตัง้ครรภไ์ม่พรอ้ม การบงัคับ
แต่งงานจะด้วยความยินยอมหรือไม่ยินยอม 
ผูก้ระท�าเป็นบุคคลใกลชิ้ด 

ผลกระทบทางด้ าน จิตใจของเด็กใน
ครอบครวัผู้ไดร้บัผลกระทบทางกฎหมาย
 จากการศึกษาผลกระทบจาการถูก
ทรมานต่อครอบครัวพบวา่มผีลกระทบที่คาดไม่
ถงึเกดิข้ึนในครอบครัวผูท้ี่เคยถกูควบคุมตวัดว้ย
กฎหมายพเิศษกลา่วคอืหลงัจากไดร้บัการปลอ่ย
ตวัจนถงึปัจจุบนัสว่นใหญพ่อ่มอีารมณห์งุดหงดิ 
ระแวง เครยีด เม่ือลกูซน เสยีงดงั หรอืเขา้มาใกล้ 
จะใช้ความรุนแรงทางวาจา สหีนา้ และทา่ทาง
ตอ่ลูกบอ่ยขึน้ งา่ยขึน้ และรุนแรงกวา่เดมิ ซ่ึง
เกดิจากที่พอ่มภีาวะซึมเศรา้และภาวะวิตกกงัวล
หลังจากผ่านเหตุการณ์การถูกกระท�าทรมาน
หรอืการปฏบิติัที่ไรม้นษุยธรรม12 

 อาบะ เครยีดอารมณร์อ้นถา้ลกูซนกจ็ะ
ตะคอกลูกกอ่นหนา้นีไ้มเ่คยตะคอกลูก เมื่อกอ่น
เขาจะสอนลูกแบบใช้เหตผุล ตอ่มาตะคอก โมโห 
ตลีกูบ้าง ตอนนีเ้ริ่มลดลง กอ่นหนา้ไมเ่คยตลูีกเลย

กลไกการปกป้องคุม้ครองเดก็โดยรฐั
ศูนย์อ�านวยการบริหารราชการจังหวัด
ชายแดนใต้
 ในปี 2561 ศูนย์อ�านวยการบริหาร
ราชการจังหวัดชายแดนใต้ได้ด�าเนินการจัด
อบรม สัมมนาและด�าเนินการผลักดันกฎหมาย
ตา่งๆ และระเบยีบอาทเิช่นอายุเดก็ที่จะแตง่งาน
ได้ส�าหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม การจัดท�า
คู่มืออบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการกระท�า
ทรมาน และการจัดอบรมและจัดท�าคู่มือการ
ปกป้องคุม้ครองเดก็โดยรว่มมอืกบัภาคเีครอืขา่ย
ทัง้ภาครฐัและเอกชน จงึท�าใหเ้กดิการขบัเคลื่อน
การปกป้องคุม้ครองเดก็เป็นที่ประจกัษแ์ละน�าไป
สู่การเปล่ียนแปลงในสังคมได้

12 จากการสัมภาษณ์ภรรยา
    และผู้เสียหายจากการถูกทรมานของกลุ่มด้วยใจ
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คณะกรรมการอิสลามแหง่ประเทศไทย
 นับได้ว่าเป็นความก้าวหน้าของคณะกรรมการอิสลามแห่ง
ประเทศไทยในการปกป้องคุ้มครองเด็กโดยมีการออกระเบียบเรื่อง
อายุเดก็ที่จะแต่งงานไดใ้หส้อดคล้องกบักฎหมายประเทศไทยคือเดก็
อายุไมต่�่ากวา่ 17 ปี ซ่ึงอาจพบกบัความทา้ทายในการน�าไปปฏบิตัิ
ในพืน้ที่จรงิ ทัง้นีจ้ะตอ้งมกีารด�าเนนิการตติามและประเมนิว่าการน�า
ไปใช้นัน้เกดิผลหรอืไม่

กลไกการปกป้องคุม้ครองเดก็โดยองคก์รพฒันาเอกชน
การรวมกลุ่มเป็นเครอืขา่ย
 ในปี 2561 องค์กรพฒันาเอกชนในพืน้ที่และสว่นกลางจ�านวน 
17 องคก์รไดร้วมตวัเป็นเครือขา่ยเพื่อขบัเคล่ือนการท�างานเพื่อการ
ปกป้องคุม้ครองเดก็ภายใตช่ื้อเครอืขา่ย Child Protection Network
(CPN) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กมีชีวิต ที่ได้รับการพัฒนา
เท่าเทียมท่ัวถงึ  มีโอกาสในการพฒันา คิดท�าแสดงออกโดยเคารพ
ถงึศกัดิ์ศรใีนการแสดงออก เคารพความเป็นมนษุย์ มส่ีวนร่วมใน
สังคม ในฐานะพลเมืองคนหน่ึงในสังคม โดยเน้นการท�างานแบบ 
การค�านึงถึงชุมชนเป็นหลักเพ่ือการเปล่ียนแปลงสังคมในระดับ
ฐานรากและได้มกีารตดิตามสถานการณส์ทิธเิดก็ในจงัหวดัชายแดน
ใต้อย่างใกล้ชิดและน�าเสนอต่อสาธารณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแกปั้ญหาเช่นกรณี การแต่งงานเดก็ ทหารกบัโรงเรยีนตาดกีา

1.2 การซ้อมทรมานและการปฏิบัติที่ โหดร้ายไร้
มนษุยธรรม
 กลุม่ดว้ยใจไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลผู้เสยีหายจากการถูกทรมาน
ตัง้แตปี่ 2551 เป็นต้นมาขอ้มูลในแตล่ะปีเป็นการรวบรวมเฉพาะที่กลุม่
ด้วยใจได้สัมภาษณ์โดยตรงกับผู้เสียหายที่ได้ให้ข้อมูลว่าตนเองถูก
กระท�า  จ�านวนที่บนัทกึในแตล่ะปีคอืจ�านวนที่กลุม่ด้วยใจไดส้มัภาษณ์
ในปีนัน้ๆ แต่พบว่าในปี 2560 มจี�านวนผูท้ี่ร้องเรียนเร่ืองทรมานนอ้ย
เป็นผลมาจากผูเ้สยีหายถูกข่มขูม่ใิห้ร้องเรียนกลุ่มดว้ยใจและอา้งวา่
กลุม่นีถ้กูด�าเนนิคดแีละไมส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืผู้ถกูซ้อมทรมานได้ 
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แต่กลุ่มด้วยใจพบในเวลาต่อมาว่าการทรมานไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่น้อยในปี 2561 
และวธีิการยังคงเหมือนเดมิและเพิ่มความรุนแรงโดยไมเ่กรงกลวัวา่จะมผู้ีรอ้งเรยีน
หรือไม่ เพราะหน่วยงานภาครัฐมีการตอบโต้การพูดถึงเรื่องการทรมานในพื้นท่ี
สาธารณะหรือสื่อต่างๆ และมีการด�าเนินการแจ้งความด�าเนินคดีกับผู้ที่กล่าวหา
ว่ามกีารกระท�าทรมานเกิดข้ึน (SLAPP) และผูท้ี่ถกูกระท�าทรมานเองกถ็กูขม่ขูว่า่ไม่
ใหร้อ้งเรยีนมฉิะนัน้จะไม่รบัรองความปลอดภยัของผู้เสยีหายและครอบครวัหรอืจะ
ถูกควบคมุตวัซ�้ า

ปี จ�านวน(คน)

2011 46
2013 10
2014 15
2015 16
2016 11

2017 4

2018 21

 จ�านวนผูเ้สยีหายจากการถกูทรมานที่รอ้งเรยีนกลุม่ดว้ยใจ (กรณ)ี
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กรณตีวัอยา่ง
นายซี (นามสมมติ)
 นายซีไดเ้ดนิทางไปพบกบัเจา้หนา้ที่หนว่ยเฉพาะกจิแหง่หนึ่งหลังจากมี
การไปเชิญตวัท่ีบา้นเม่ือ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2561 โดยไดเ้ดนิทางไปพรอ้มญาติ
และผูใ้หญบ่า้นเวลา 18.30 น. จากนัน้พอเวลาประมาณ 20.30 น. เจา้หนา้ที่

จากค่ายทหารแห่งหน่ึงในปัตตานี และเจ้าหน้าที่ต�ารวจมาแจ้งว่าจะขอไปค้น
บ้าน ใช้เวลาในการคน้ประมาณ 1 ช.ม. โดยไมพ่บส่ิงผดิกฎหมายแตอ่ยา่งใด 
จากนัน้ไดพ้าตวันายซึไปสถานตี�ารวจเพื่อบนัทกึประจ�าวนั ตรวจลายนิว้มอืและ 
DNA และไดยึ้ดโทรศพัท์ 1 เครื่อง และน�าตวัไปควบคุมตวัที่ค่ายทหารแหง่หนึ่ง
โดยอ้างวา่เป็นการซัดทอดจากผูท้ี่ถกูควบคุมตวัก่อนหนา้นี ้ ในวนัที่ 3 ของ
การควบคุมตัวในเวลากลางคืนมีเจ้าหน้าที่เรียกเข้าไปสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่

เอาผ้าพันคอสีแดงมาปิดตา เตะเข้าที่ท้องซ่ึงมีเจ้าหน้าที่ 3 คน โดยนายซี
สามารถจดจ�าช่ือไดท้ัง้ 3 คน ซ่ึงเป็นคนสอบสวน 1 คนและเป็นคนท�ารา้ย
ร่างกาย 2 คน เจา้หนา้ท่ีตอ่ยทอ้งท�าใหล้้ม ตอ่ยหนา้จนฟันหนา้บนดา้นซ้าย
หลุดและสั่งให้ผู้เสียหายเชด็เลือด ตอนที่ล้มมีอาการหายใจไม่ออก จากนั้น
สั่งให้ผู้เสียหายนอนหงายและเอาผ้าพันคออีกผืนมาปิดที่หน้าและกรอกน�้าใส่
ปากจนหายใจไมทั่น กรอกน�้านานพอสมควรและสั่งใหล้กุแต่ไมส่ามารถลกุไหว 
นอกจากน้ีมีเจา้หน้าท่ีเหยียบนอ่ง ตน้ขา กน้ และตรงซ่ีโครง
 เจา้หน้าท่ีไดท้�ารา้ยรา่งกายจนไมรู้่สกึตวัวา่เกดิอะไรขึน้บา้งกอ่นที่จะไมรู้่
สกึตวัจ�าไดว้า่เจา้หนา้ที่ท�ารา้ยรา่งกายจนรา่งกายไมไ่หวลม้ลงแลว้เจา้หนา้ที่ดงึ
ผา้โสร่งของจากรา่งกายและเหยยีบที่บรเิวณกน้จนเกิดรอยที่กน้จากการเหยยีบ 
มนี�้าในกระตกิเจา้หนา้ที่เอาน�้าราดและเหยียบซ�้ าท�าใหเ้กดิอาการคันบริเวณก้น 
และหนา้ทอ้งเกดิเป็นแผลมคีวามยาว 10 x 15 ซ.ม. หลังจากนัน้เจา้หนา้ที่

สั่งให้ยืน แต่ไม่สามารถยืนได้เพราะว่ามันเกร็งไปหมดหลังจากนั้นผู้เสียหาย
ก็รอ้งไหเ้พราะวา่ไม่สามารถยืนได ้หลังจากนัน้เจา้หนา้ที่เอาผา้พนัคอ รดัคอ
แล้วก ็พยุงตัวข้ึนมาท�าใหห้ายใจไมอ่อก หลังจากนัน้กส็ลบ ไม่รูส้กึตวั รูสึ้ก
ตัวอกีทตีอนท่ีเจา้หนา้ท่ีน�้าหยดใส่จมูกและรูสึ้กตวัตอนที่เจา้หนา้ที่ก�าลังดดีลูก
อณัฑะ จนไม่สามารถเดนิได ้2 วนั มกีารสอบสวนเป็นเวลา 36 วนั กอ่นออก
จากคา่ย เจ้าหนา้ที่บอกวา่อยา่ไปพูดกบัใครเร่ืองฟันหัก และไดพู้ดขูอ่กีครัง้
ตอนวันที่จะออกมาจากคา่ย ในระหวา่งการเย่ียมจะมเีจา้หนา้ที่ประกบตัวตลอด
เวลา และในการตรวจร่างกายกอ่นไดร้บัการปลอ่ยตวัเจา้หนา้ที่โรงพยาบาล
ที่ตรวจไดแ้คจ่บัแขนและตรวจภายนอกไมไ่ดส้อบถามรายละเอยีดและไมไ่ด้ตรวจ
ดูตามรา่งกาย
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นายดี  (นามสมมติ)
 วนัหนึ่งในเดอืน มกราคม เวลา 04.00 น. มเีจา้หนา้ที่ประมาณ 20 นาย
ใสชุ่ดด�าพรอ้มอาวุธปืนเข้ามาปิดล้อม เรยีกให้คนในบา้นเปิดไฟและใหอ้อก
มาข้างนอก เจา้หน้าท่ีหา้นายเขา้ไปตรวจค้นในบา้นโดยมเีจา้ของบา้นตาม
ไปดว้ยเมื่อถงึหอ้งเกบ็ของเจา้หนา้ที่ไดเ้อาปืนจีศ้รีษะของเจา้ของบา้นท�าให้
เจา้ของบา้งตกใจกลวั ตอ่มาเจา้หนา้ที่พาตัวนายดไีปที่คา่ยฉก. ในโรงเรยีน
แห่งหนึ่งในพ้ืนที่โดยควบคุมตัวนายเอฟ (นามสมมติ)ไปด้วย และได้ถูก
สอบสวนอยู่ที่ฉก.โรงเรยีนแหง่นีป้ระมาณ 2 ช่ัวโมงโดยเจา้หนา้ที่ขูบ่งัคับ
ใหร้บัสารภาพโดยพูดวา่ “บอกว่ามาคยุกนัแบบทหารคุยกับทหารด้วยกัน” 
แลว้กส็ั่งลกูน้องใหเ้อายางรถยนตม์า 10 อนับอกวา่จะใหเ้ผาใหด้ ูแลว้น�า
ตวัไปท่ี โรงพกัประมาณ 30 นาท ีเพ่ือ บนัทกึประจ�าวนั หลังจากนัน้จงึ
ถกูน�าตวัไปท่ี ฉก. แหง่หนึ่งเมื่อไปถงึที่นั่นประมาณ 8.00 น. แลว้เจา้หนา้ที่

พาไปที่หอ้งพกัและใหยื้นเป็นเวลา 2 วนั 2 คืน จะนั่งไดก้เ็มื่อขอทานขา้ว
 วนัตอ่มาในช่วงเย็น เจา้หนา้ที่เรยีกไปสอบสวน 2 ช่ัวโมง แล้วให้
ญาตเิย่ียม 5 นาที (ยืนอยู่ที่ขา้งประตรูถ) แล้วใหก้ลับมายนื ตอนกลางคืน
เวลาประมาณสองทุ่มเจ้าหน้าที่เข้ามาสอบสวนเรื่องการเผายางและถาม
วา่ใครเป็นท�า ใครสั่งการ นายดกีป็ฏเิสธเจา้หนา้ที่ใส่ชุดนอกเคร่ืองแบบ 
4-5 แต่งกายเครื่องแบบคร่ึงท่อนบางคนใส่เส้ือแขนสัน้บางคนใส่เส้ือแขน
ยาว บางคนใส่กางเกงขาสั้น เจ้าหน้าท่ีเอาผ้าพันคอมาปิดตา แล้วก็
เตะ บริเวณหน้าอกหน้าท้อง ตีเข่า บริเวณต้นคอ แขน ตบบนใบหน้า
ประมาณ 1 ช่ัวโมง หลังจากเจา้หนา้ที่บงัคบัใหเ้ปลือยกายอยู่ในหอ้งแอรท์ี่มี
อากาศหนาว ดว้ยการขม่ขูว่า่ถา้ไมถ่อดเขาจะถอดให้ และใหยื้นกางแขน
ถา้แขนตกกจ็ะโดนตแีขน ขณะขณะนัน้ปิดตาอยูไ่ดย้นิคนหวัเราะ และเอา
ยางเสน้มาดดีบนล�าตวัทั่วทัง้ตวัและลูกอณัฑะนานประมาณ 30 นาท ี มี
เจ้าหนา้ที่ ใช้สเปรยฉ์ดีน�้าล�าตวัท�าใหย้ิ่งหนาวถงึและขูว่า่จะช๊อตดว้ยไฟ้ฟ้า 
จนถงึประมาณ 5ทุม่ จงึไดก้ลับไปนอน
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 วนัท่ีสามของการควบคมุตวั มกีารสอบสวนเวลา 09.00 น. ถงึ 12.00 น. เจ้าหนา้ท่ี
มาจากหนว่ยงานต�ารวจสอบถามเรื่องซุมเปาะ ใครเป็นคนชักชวน นายดกีต็อบเพื่อให้
พน้จากการถกูกระท�าอีกในระหวา่งนัน้กม็กีารตบ ตี เจา้หนา้ถามถงึเรื่องกระสุนปืนเอา
ไปเกบ็ไว้ที่ไหนเรากป็ฏเิสธท�าใหเ้จา้หนา้ที่ไมพ่อใจ โดนตบและตอ่ยที่หนา้ทอ้ง เตะที่บรเิวณ
ขาประมาณ 20 ครัง้ เจา้หน้าท่ีที่สอบสวนมลัีกษณะ ผวิสีด�า รูปรา่งสมส่วน หลังจาก
นัน้เจ้าหน้าท่ีเรียกสอบสวนอีกครัง้เวลาประมาณ 2 ทุ่ม เจ้าหน้าที่ถามว่าคนซูมเปาะ
(หมายถึงการสาบาน) อยู่ที่ไหนและคนชักชวนอยู่ที่ไหนเราก็ตอบเหมือนเดิมเจ้าหน้าที่

จึงไมพ่อใจ โดนเตะ โดนตเีข่ากวา่ 30 ครัง้ และเอาผา้มาปิดตา แล้วกร็าดน�้าไปที่ล�าตวั
ให้รูส้กึหนาว ประมาณ 2 ช่ัวโมง จนถงึ 5 ทุม่  ตอ่มาเจา้หนา้ขูว่า่คืนนีเ้จอกันแตส่รุป
ว่าไม่มกีารซักถาม
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รูปแบบการทรมานและ
การปฏิบัติที่โหดร้ายฯ

วิธีการ / รูปแบบการละเมิด

การอยู่ในอุณหภูมิสุดขั้ว อยู่ห้องแอร์เย็น ตากพัดลม
ใช้สเปรย์ฉีดน�้าล�าตัวท�าให้ยิ่งหนาวถึง
ทั้งนอนคว�่าหน้าและนอนหงายแล้วเอาน�้ามาราดที่ตัว
แช่น�้าลงไประดับคอประมาณ 2-3 ชั่วโมงซึ่งน�้ามีกลิ่น
เหม็นมาก
ฉีดสเปรย์ที่ล�าตัวท�าให้เปียก เย็น
ทาน�้ามันนวดท�าให้รู้สึกเย็น

การไม่ให้นอน สอบสวนทั้งกลางวันและกลางคืน
การท�าลายประสาทสัมผัส ห้องขังแคบและไม่มีแสงสว่าง ไม่ได้ทานอาหาร ปิดตา
การบีบบังคับด้านพฤติกรรม
(ถูกบังคับให้ทรยศผู้อื่นอันน�าพวก
เขาไปสู่ความเสี่ยงต่อภัยอันตราย)

เจ้าหน้าที่เปิดฐานข้อมูลในอ�าเภอทุกต�าบลและให้ชี้

ให้หมดใครบ้างที่เป็นคนฝึกแนวร่วม

การถูกกระทบจากภายนอก หนังสือทุบที่หัว มือ และหน้าอก หลัง เหยียบหลัง หัว 
น่อง ต้นขา ก้น และตรงซี่โครง
เตะ บริเวณหน้าอกหน้าท้อง หลัง ตีเข่า ต่อยบริเวณ
ต้นคอ แขน ตบบนใบหน้า
ตีศอกที่ต้นคอ

การทรมานในท่าต่างๆ ยืนกางแขน ยืนขาเดียว 
ยืนบนเก้าอี้ แล้วกางแขน
ยืนเป็นเวลา 2 วัน 2 คืน อดหลับอดนอน
ยืนเป็นเวลา 3 วัน 3 คืน
สั่งให้วิดพื้น 10 ครั้ง ให้ลุกนั่ง 10 ครั้ง 
และให้ยืนกางแขน 30 นาที
เอามือไขว้หลังและมัดมือ

การข่มขู่: จะท�าให้เสียชีวิต จ�าลอง
การประหารชีวิต จะท�าอันตราย
ครอบครัวหรือเพื่อน จะเพิ่มการ
ทรมานและ/หรือการจ�าคุก

ข่มขู่ ขู่ว่าจะจับพ่อ ขู่เรื่องเพื่อน 
ว่าเพื่อนสารภาพหมดแล้ว ตะคอก ทุบโต๊ะ
ขู่ว่าถ้าไม่เซ็นจะส่งกลับไปที่วังพญา
ขู่ว่าจะช๊อตด้วยไฟ้ฟ้า
ขู่ว่าจะแช่เย็น
ขู่เรื่องจะจับภรรยา ขู่จะท�าร้ายครอบครัวที่บ้าน
ขู่โดยการเอาไม้มาวางบนโต๊ะ
ขู่ว่าจะให้กินอุจจาระและน�้าฉี่

 รูปแบบการทรมานและการปฏบิตัท่ีิโหดรา้ยฯ 
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รูปแบบการทรมานและ
การปฏิบัติที่โหดร้ายฯ

วิธีการ / รูปแบบการละเมิด

สภาพแวดล้อมของการคุมขัง ไม่ได้ละหมาด ญาติเยี่ยมได้ 2-5 นาที
กระท�าทางเพศ  บังคับให้เปลือยกายอยู่ในห้องแอร์ที่มีอากาศหนาว 

ถอดเสื้อผ้าเหลือเพียงแค่กางเกงในตัวเดียว 
ดีดและเตะที่ลูกอัณฑะ

ท�าให้ขาดอากาศหายใจ  กรอกน�้าใส่ปาก เราหายใจไม่ทัน
เอาผ้าพันคอ รัดคอ
น�้ามาเทราดที่หน้า 2 ถัง มีทั้งน�้าเปล่า
และน�้าที่ใส่น�้าแข็งให้เย็น ท�าให้หายใจไม่ทัน

บาดแผลจากการทิ่มแทง อุปกรณ์ที่มีความคมและเล็กเหมือนปลายปากกามาจิ้มที่

บริเวณแผ่นหลังมากกว่า 10 ครั้ง

 รูปแบบการทรมานและการปฏบิตัท่ีิโหดรา้ยฯ 

จากตารางท�าใหส้ามารถสรุปวิธกีาร / รูปแบบการละเมดิในปี พ.ศ.2561 ดงันี้
1. การซ้อมทรมานทางด้านร่างกาย คือการกระท�าที่ เกิดขึ้นเพ่ือให้ผู้ถูกกระท�าได้รับ
ความเจ็บปวดอย่างแสนสาหสั ปรากฏบาดแผลทางรา่งกาย เพื่อน�ามาซ่ึงขอ้มูลที่ตอ้งการไมว่า่
จะดว้ยวิธใีดๆก็ตามท่ีเหน็ไดชั้ด  เช่น    
  หนังสอืทุบท่ีหวั มือ และหนา้อก  หลัง  เหยยีบหลัง หวั นอ่ง ตน้ขา กน้ และตรงซ่ีโครง 
เตะบรเิวณหน้าอกหน้าท้อง หลงั ตีเข่า ตอ่ยบริเวณต้นคอ แขน ตบบนใบหนา้ ตศีอกที่ตน้คอ
  เอามือไขวห้ลงัและมัดมอื
  อุปกรณ์ที่มคีวามคมและเลก็เหมอืนปลายปากกามาจิม้ที่บรเิวณแผน่หลงัมากกวา่ 10 ครัง้
  ยนืกางแขน ยืนขาเดยีว ยืนบนเกา้อี ้แล้วกางแขน ยนืเป็นเวลา 2 วนั 2 คืน อดหลบั
อดนอน ยนืเป็นเวลา 3 วนั 3 คนื สั่งใหว้ดิพืน้ 10 ครัง้ ใหลุ้กนั่ง 10 ครัง้ และใหย้นืกางแขน 
30 นาที
  อยู่หอ้งแอรเ์ย็น ตากพดัลม ใช้สเปรยฉ์ดีน�้าล�าตวัท�าใหย้ิ่งหนาวถงึ ทัง้นอนคว�่าหนา้
และนอนหงายแลว้เอาน�้ามาราดท่ีตวั แช่น�้าลงไประดบัคอประมาณ 2-3 ช่ัวโมงซ่ึงน�้ามกีล่ินเหมน็
มาก  ฉดีสเปรย์ท่ีล�าตวัท�าใหเ้ปียก เย็น ทาน�้ามนันวดท�าใหรู้สึ้กเยน็
  กรอกน�้าใสป่าก เราหายใจไม่ทนั เอาผา้พันคอ รดัคอ น�้ามาเทราดที่หนา้ 2 ถงั มทีัง้
น�้าเปลา่และน�้าที่ใสน่�้าแข็งใหเ้ย็น ท�าใหห้ายใจไมท่นั
  ดีดลกูอณัฑะ เตะที่ลกูอัณฑะ
  ไมไ่ดท้านอาหาร ไมไ่ด้ละหมาด
  เอาผา้พนัคอมาปิดตา
  สลบ ไมรู่ส้กึตวั อ่อนแรง
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2. การซ้อมทรมานทางด้านจติใจ คือ การกระท�าที่ท�าโดยเจตนา
ใหรู้้สกึเจ็บปวดทางใจโดยการใช้วาจาหรอืทา่ทางใหเ้กดิความอบัอาย  
ความกลวั ความวติก เพื่อน�ามาซ่ึงข้อมูลที่ตอ้งการ เช่น
  ขม่ขู ่ขูว่า่จะจบัพอ่ ขูเ่รื่องเพื่อน วา่เพื่อนสารภาพหมดแล้ว   
ตะคอก ทุบโตะ๊  ขูว่า่ถ้าไมเ่ซน็จะสง่กลบัไปที่คา่ย ขูว่า่จะชอ็ตดว้ยไฟฟ้า  
ขูว่่าจะแช่เยน็  ขูเ่รื่องจะจบัภรรยา  ขูจ่ะท�ารา้ยครอบครวัที่บา้น
  ขูโ่ดยการเอาไม้มาวางบนโตะ๊  ขูว่า่จะใหก้นิขีแ้ละน�้าฉี่

  ช้ีภาพเพื่อนคนท่ี โดนแตะ ตอ่ย
  สอบสวนทัง้กลางวนัและกลางคืน
  ห้องขังแคบและไมมี่แสงสวา่ง
  บังคับให้เปลือยกายอยู่ในห้องแอร์ที่ มีอากาศหนาว           
ถอดเสือ้ผ้าเหลอืเพยีงแคก่างเกงในตวัเดยีว
  เจา้หน้าท่ีเปิดฐานข้อมูลในอ�าเภอ ทกุต�าบลและใหช้ี้ใหห้มด 
ใครบ้างที่เป็นคนฝึกแนวรว่ม
  ใหญ้าตเิย่ียม 5 นาที ญาตเิยี่ยมไดเ้พยีง 2 นาที

ผลกระทบที่เกดิขึน้จากการกระท�าทรมาน
 การกระท�าทรมานได้สร้างบาดแผลทางร่างกายและจิตใจให้
กบัผูถ้กูกระท�าอยา่งยากที่จะฟ้ืนฟูใหก้ลบัมาใช้ชีวติอยา่งปกตไิดท้ัง้นี้
ผูท้ี่ถกูทรมาน จากการสมัภาษณ์ผุ้เสยีหายจากการถูกทรมานจ�านวน 
20 คน ในปี 2561 พบวา่โดยสว่นใหญ่พบวา่มอีาการทางรา่งกายและ
จิตใจ 
 ผลกระทบทางรา่งกาย คอื มอีาการหอูือ้ ปวดเมื่อยตาม
บริเวณท่ีมีการทบุต ีมีอาการปวดหวัเป็นประจ�าจนตอ้งรบัประทานยา
แกป้วดตลอดเวลา ขอ้มือมกีารเปลี่ยนรูป มอีาการนอนหลับยาก  นอน
ไมห่ลบั สะดุง้ในเวลานอน มีอาการกระตกุตามรา่งกาย
 ผลกระทบทางด้านอารมณ ์มคีวามรูสึ้กเครยีด ระแวง วติก
กงัวล  โกรธและมีความรูส้กึอยากลา้งแคน้ หงุดหงดิงา่ย ไมค่อ่ยแสดง
ความรูส้กึท่ีอยู่ภายในเพราะกลวัคนอื่นขาดก�าลังใจ
 ผลกระทบตอ่ความคดิ มอีาการหลงลืม ไมม่สีมาธ ิ หรือ 
สมาธิสั้น ไม่สามารถจดจ�าได้ว่าได้ท�าอะไรไปแล้วบ้างและยากที่จะ
รวบรวมสมาธใินการท�างานหรอืกจิกรรมตา่งๆ บางกรณมีกีารคดิถงึ
ความตาย
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 ผลกระทบตอ่จินตนาการ พบวา่บางคนมอีาการเหน็
ภาพหลอนวา่มเีจา้หนา้ที่เข้ามาพบเพื่อจะจบักมุอกี เห็นภาพซ้อน
 ผลกระทบต่อบุคลิกภาพ เก็บกดทางความรู้สึก
มกัแสดงออกมาวา่ตนเองเข้มแข็ง ไมเ่ปิดเผยความคิด เกบ็ตวั
มากข้ึน หลีกเล่ียงการพบผูค้น 

ผลกระทบตอ่ภรรยาผู้ที่ถกูซ้อมทรมาน
 ภรรยามีความหวาดระแวง หวาดกลัวและหลีกเล่ียง
เจา้หนา้ท่ี รถเจ้าหน้าท่ี ดา่นตรวจ คา่ยทหารและชาวบา้นบางคน
วิตกกังวลกลัวว่าสามีจะถูกจับซ�้ า เครียดและวิตกกังวลง่าย  
คาดการณเ์หตุการณล่์วงหนา้ เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของ
สามีและครอบครวั  ความเครยีดส่งผลตอ่อาการทางกาย  สามี
ใช้ค�าพูดที่ท�ารา้ยจติใจ หลีกเล่ียงการเขา้สังคม รูสึ้กอบัอายและ
ไมก่ลา้พบปะเพื่อนๆ ขาดแรงจูงใจ ทอ้แท ้สิน้หวงัในการใช้ชีวติ
ในปัจจุบนัและอนาคต โทษตวัเอง รู้สกึวา่ตวัเองไรค้า่ มคีวามคดิ
อยากตาย
 ผลกระทบตอ่เดก็ในครอบครัวผูถ้กูทรมาน ผูท้ี่ถกูทรมาน
จะใช้ความรุนแรงในครอบครวัตอ่เดก็ เช่น การด ุบน่ ดา่ ตะคอก
และในที่สุดกม็กีารใช้ก�าลัง เช่น การตลูีก

สภาพเศรษฐกจิ
 จากปัญหาทางด้านสภาพจิตใจส่งผลต่อการประกอบ
อาชีพของผู้ที่ถูกทรมานจากการท่ีไม่สามารถไปท�างานในเวลา
กลางคนืหรอืตอนเช้าได ้และไมส่ามารถไปไหนคนเดยีวไดจ้ะตอ้งมี
ภรรยาหรือบุคคลในครอบครัวไปดว้ยเพราะความหวาดระแวงจงึ
ไมส่ามารถท�างานเดมิได ้นอกจากนีก้ารถกูกล่าวหาในดคีความ
มั่นคงท�าใหไ้มม่ผูีป้ระกอบการรับเขา้ท�างานจงึส่งผลตอ่รายไดท้ี่

ลดลง
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สภาพทางสงัคม
 ผู้ที่ เป็นเหย่ือจากการถูกทรมานเมื่อ
ไดร้บัการปลอ่ยตวัแลว้นอกจากสภาพจิตใจที่

เปลี่ยนไปแล้วชุมชนเองก็ระแวงเพราะผูเ้สยีหาย
จากการถูกทรมานคือผู้ท่ีตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ในคดีความมั่นคงหรือถูกควบคุมตัวด้วย
กฎหมายพิเศษท�าให้ชาวบ้านหวาดระแวงและ
ไม่กล้าท่ีจะเข้ามาพูดคยุหรอืท�ากจิกรรมร่วมกัน

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การทรมานและการบงัคบับุคคลให้สญูหาย 
 ภายใต้อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน
และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรมหรอืท่ีย�่ายีศกัดิ์ศร ี(อนุสัญญา
ต่อต้านการทรมานฯ) ซ่ึงประเทศไทยได้เข้า
เป็นภาคีตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 และอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคล
ทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 
(อนุสญัญาคุม้ครองบุคคลจากการสาบสูญฯ) 
ซ่ึงประเทศไทยได้ลงนามเพื่อแสดงเจตจ�านง
ที่จะเขา้เป็นภาคไีวต้ัง้แตปี่ พ.ศ.2555 และไดม้ี
ความพยายามในการปรบัปรุงกฎหมายภายใน
ประเทศให้สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าว
โดยทางสภานติบิญัญตัแิหง่ชาต ิได้พจิารณา
รับหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการทรมานและการกระท�าใหบุ้คคล
สูญหาย พ.ศ. …. พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะ
กรรมาธิการวิสามัญฯจ�านวน 15 คน เพื่อ
พิจารณา เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ.2561 
แต่ปรากฏว่ารา่งดงักลา่วยังมบีางประเด็นที่ไม่

สอดคล้องกบัอนสัุญญา CAT และ ICPPED ที่

เกี่ยวข้องการบงัคับใช้ภายใตส้ถานการณ์ฉกุเฉนิ
และการสง่กลบัประเทศตน้ทางหากไดร้บัอนัตราย
 นอกจากนี้ รัฐบาลมีความพยายาม
ในการป้องกันมิให้เกิดการทรมานข้ึนโดยได้
ด�าเนินการจัดตั้งกลไกการป้องกันการทรมาน
โดยมีประธานคณะอนุกรรมการป้องกัน
การกระท�าทรมานและการบังคับให้หายสาบสูญ 
ซ่ึงอยูภ่ายใตค้วามรับผิดชอบของกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ แต่การทรมานยังคงเกิดขึ้น
ตลอดมาดว้ยปัจจยัดงันี ้
 1) การทรมานยังคงเกิดขึ้นภายใต้การ
ควบคุมตัวด้วยกฎหมายพิเศษ และรูปแบบการ
ทรมานที่ไม่ปรากฏร่องรอยบาดแผลหรือระยะ
เวลาในการควบคุมตวัท�าใหไ้มส่ามารถด�าเนนิการ
รอ้งเรยีนได้
 2) องค์กรภาครัฐ หรือหน่วยงานภาค
เอกชนไม่สามารถด�าเนินการตรวจสอบและ
พิจารณาข้อร้องเรียนเรื่องการทรมานเพราะ
การยุตโิดยญาตทิี่เกดิจากการข่มขู ่ คุกคามผู้ที่

ถกูควบคุมตวัและญาติ
 3) ไมม่กีารด�าเนนิการน�าคนผดิมาลงโทษ
ยกเว้นกรณพีลทหารที่ผู้กระท�าผดิเป็นทหารและ
เหยื่อเป็นพลทหารแต่กรณีพลเรือนถูกกระท�า
โดยทหารไมส่ามารถน�าคนผดิมาลงโทษไดเ้พราะ
เป้นการปฏบิตักิารภายใตก้ฎหมายพเิศษ
 4) การตอบโตล้้างแค้นทัง้ทางกฎหมาย 
(SLAPP) และการขม่ขู ่และการคุมขงัซ�้ า
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1.3 การฆา่นอกระบบกฎหมาย
 วิสามัญฆาตกรรม (Extrajudicial    
Killing) เป็นการท่ีเจา้พนักงานฆา่ผูอ่ื้นตายโดย
อา้งว่าเป็นการปฏบัิตริาชการตามหน้าที่ หรอื
ฆ่าผู้อื่นตายระหว่างท่ีเขาอยู่ในความควบคุม
ของตน โดยอา้งวา่เป็นการปฏบิตัริาชการตาม
หน้าท่ีการวิสามญัฆาตกรรมในปี 2561 พบว่า
มีกรณีท่ีเป็นที่คลางแคลงใจของประชาชนคือ
กรณีของนายอี เพราะสถานที่เกิดเหตุเป็นที่

ชุมชนมีประชาชนอยู่ในเหตกุารณจ์�านวนมาก 
และมีพยานยืนยันว่านายอีไม่ได้มีอาวุธและ
มีการต่อสู้ใดๆ แต่เน่ืองด้วยกรณีนี้นายอี
ถกูยงิเพียงคนเดยีวและเขาหลบหนมีาเป็นเวลา
นานจึงท�าให้ครอบครวัไมต่อ้งการต่อสูใ้นทาง
กฎหมาย นอกจากนี้การวิสามัญฆาตกรรม
ที่ไม่เป็นไปตามกฎการปะทะจะเป็นการตอกย�้า
ความเช่ือโดยเฉพาะในกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อ
เอกราชปัตตานีว่ารัฐไทยไม่มีความจริงใจใน
การแก้ปัญหาความไมส่งบ
 
กรณี อ ี(นามสมมติ)
 จากการสัมภาษณผู์ท่ี้อยู่ในเหตกุารณ์
เล่าว่าวันหน่ึงในเดือนมิถุนายน 2561 เวลา
ประมาณ 16.17 น. นายอมีาท่ีบา้นของเพื่อน
นายอีซ่ึงอยู่ในอ�าเภอหนึ่งในจังหวัดปัตตานี
พรอ้มภรรยาและลกูอายุ 2 ขวบเป็นเดก็ผู้หญงิ 
ซ่ึงนายอีเป็นเพื่อนของสามเีจา้ของบ้านโดยมา
กับรถมอเตอร์ไซด์ สักพักภรรยาของนายอี
ก็บอกว่าลืมของและกลับไปพร้อมลูกโดย
บอกว่าจะไปเอาของเพื่อไปเท่ียวทะเลในวัน

พรุ่งน้ีเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงหลังวันฮารีรายอ
อดิีลฟิตร ีสามเีจา้ของบา้นกเ็ลยพานายอไีปเปิด
ปอซอ (การรับประทานอาหารเยน็หลงัการอด
อาหารในเดือนรอมฎอนของผู้ที่นับถือศาสนา
อสิลาม) ที่มสัยดิและสามเีจา้ของบา้นกพ็านาย
อีมาส่งที่บ้านแล้วกลับไปที่มัสยิด ต่อมาเวลา
ประมาณต ี3 เจา้ของบา้นตื่นขึน้มาเพื่อกนิขา้ว
กไ็ดย้นิเสียงคนเดมิรอบบา้นหลายคนกม็องเหน็
เจา้หนา้ที่มาปิดลอ้มแตง่กายดว้ยชุดด�ามปืีนยาว 
มรีถมาทัง้หมด 4 คันรถมกีารตรวจค้นมาแลว้ 
2 หลังที่บา้นเป็นหลังที่ 3 ตรงขา้มบา้นเป็นบา้น
ของนอ้งเขยผู้ช่วยผู้ใหญบ่า้น เจา้หนา้ที่ใหน้อ้ง
เขยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพาไปตรวจค้นบ้านชาว
บา้น  ในบา้นตอนนัน้ม ี6 คน ทกุคนกต็ื่นขึน้
มาในทนัทหีลังจากนัน้ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้านเรียกให้
เจ้าของบ้านให้เปิดประตูบ้าน เจ้าหน้าที่ให้เปิด
ไฟแลว้เรยีกใหล้งไปที่หนา้บา้นที่บนัไดพรอ้มบตัร
ประชาชนของตวัเอง ขณะนัน้นายอไีมใ่หบ้อกวา่
เขาอยูบ่นบา้นดว้ย ตอนที่เจา้หนา้ที่ถามว่ามใีคร
อกีไหม ตอ้งมสิี เจา้หนา้ท่ีตะคอกสอบถามวา่
มีไหม สามีจึงตอบมาว่ามี และขณะนัน้นายอี
อยู่ที่หน้าประตูบ้านแล้ว ตอนแรกเขาพยายาม
หนีแต่เห็นมีเจ้าหน้าที่ ล้อมบ้านไว้หมดแล้วจึง
ไม่ได้หนี เจ้าของบ้านเล่าว่าได้ยินเสียงนายอี
พูดวา่ยอมแล้ว ยอมแล้ว และยกมอื พรอ้มกบั
สอบถามเจา้หนา้ที่วา่จะใหถ้อดเส้ือดว้ยไหม แต่
เจ้าของบ้านและทุกคนได้ยินเสียงปืน 6-7 นัด 
นายอไีมม่อีาวุธ 
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 ตารางแสดงจ�านวนผูท้ี่ถกูวสิามญัฆาตกรรมปี 2547-ปัจจุบนั

ปี จ�านวน

2547 2
2548 5
2549 4
2550 34
2551 26

2552 28

2553 17

2554 17

2555 20

2556 27

2557 5

2558 8
2559 16
2560 10
2561 8

ขอ้มูลจาก Deep South watch และกลุม่ด้วยใจ 
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วันเกิดเหตุ ชื่อผู้เสียชีวิต ที่อยู่ของคนตาย สถานที่เกิดเหตุ

10-เม.ย.-61 นายซอบือรี เจะหะ 94/1 ม.5 ต.ลุโบะยิไร 
อ.มายอ จ.ปัตตานี

บริเวณถนนสาย 4061 
เส้นทาง (ยะรัง-มายอ) 
พื้นที่หมู่ 6 บ้านระแว้ง  
ต.ระแว้ง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

10-เม.ย.-61 ยูโซ๊ะ  เจ๊ะหลง 59 ม.4 ต.บองอ 
อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

บริเวณถนนสาย 4061 
เส้นทาง (ยะรัง-มายอ) 
พื้นที่หมู่ 6 บ้านระแว้ง  
ต.ระแว้ง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

20-มิ.ย.-61 นายสุไลมาน 
มูหะหมัด หรือ เปาะซู

8 ม.4 ต.รือเสาะออก 
อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

บ้านเลขที่ 6 ม.3 ต.กะรุบี 
อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี

16-ส.ค.-61 นายฮาติม ตอแลมา 34/1 ม.2 ต.บาลอ 
อ.รามัน จ.ยะลา

บ้านเลขที่ 72 หมู่ 4 
บ้านสะเอะใน ต.สะเอะ 
อ.กรงปินัง จ.ยะลา

16-ส.ค.-61 นายการือมัน มะลี 12 ม.5 ต.บาลอ 
อ.รามัน จ.ยะลา

บ้านเลขที่ 72 หมู่ 4 
บ้านสะเอะใน ต.สะเอะ 
อ.กรงปินัง จ.ยะลา

21-ส.ค.-61 นายซัมซูดิน มะสะ บ้านเลขที่ี่ 56/2  ม.5 
ต.บองอ อ�าเภอระแงะ 
จ.นราธิวาส

บ.น�้าใส ม.5 ต.ลุโบะยิไร 
อ.มายอ  จ.ปัตตานี ใกล้กับ 
โรงเรียนยูวะอิสลลามมูลนิธิ

8 –ต.ค.-61 นายหมะดาโอะ เสม
สัน อายุ 40 ปี 

อยู่บ้านเลขที่ 85 ม.
7 ต.เปี๊ยะ อ.สะบ้าย้อย 
จ.สงขลา

บ้านเลขที่ี่ 102 ม.3 ต.สะกอม 
อ.เทพา จ.สงขลา

1-ธ.ค.-61 นายอาบะห์ ดีสะเอะ 
อายุ 30 ปี

บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน หมู่4 
ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา 
จ.ยะลา

 กรณวีสิามญัฆาตกรรม ปี 2561
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1.4 สิทธิและเสรีภาพประชาชนและ   
การเขา้ถึงความยุตธิรรม
 การบังคับใช้กฎหมายพิเศษโดยเฉพาะ
การบังคับใช้กฎอัยการศึกและพระราชบัญญัติ
การบริหารราชการฉุกเฉินในสามจังหวัด 
ชายแดนใต้ส่งผลต่อสิทธิและเสรีภาพประชาชน
โดยเฉพาะเป็นการบังคับใช้เฉพาะประชาชน    
ชาวมลายูมุสลมิ ผลกระทบท่ีเกดิข้ึนมีดงันี้
 1) การเยี่ยม
 จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้ต้องสงสัย
ที่ถูกควบคุมตัวด้วยกฎอัยการศึกและพระราช
ก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉนิ
ที่คา่ยทหารไดร้บัอนญุาตใหเ้ยี่ยมไดเ้พยีง 5 นาที
ในช่วงที่มีการบังคับใช้กฎอัยการศึกและมีการ
ควบคมุตวัอย่างใกลชิ้ดไมส่ามารถพูดคยุได้ ทัง้นี้
ครอบครัวต้องการการเยี่ยมในเวลาที่เหมาะสม
คอื 30 นาทแีละให้ความเป็นสว่นตัวในการพบกนั
ระหว่างผู้ต้องสงสัยและญาติ หน่วยงานที่ดูแล 
ผู้ถูกควบคุมตัวได้ ใ ห้ค�าตอบในเรื่ องนี้ ว่ า
การเยี่ยมในระยะเวลาท่ีน้อยเป็นการใช้วิธีการ
กดดันทางจิตวิทยาในกรณีที่ ผู้ต้องสงสัย
ไม่ให้ความร่วมมือในการซักถามและบางกรณี
จะไมไ่ดรั้บอนญุาตใหเ้ย่ียมไดข้ึ้นอยู่กบัค�าส่ังของ
ผูบั้งคบับัญชา
 2) การควบคมุตัว
  สถานท่ีควบคมุตวั
ห้องท่ีใช้ในการควบคุมตัวมีหลายรูปแบบ เช่น
ในหน่วยเฉพาะกิจ ห้องขังที่มีขนาด ในห้อง 
2 x 1.5 เมตร ไม่มีหอ้งน�้า ไม่มีหอ้งละหมาด และ
มลีกัษณะเหมือนหอ้งขังที่สถานีต�ารวจ อกีทัง้มี
เจ้าหนา้ที่ให้ยนืตลอดเวลา

  จ�านวนผูท้ี่ถกูควบคุมตวั
 การควบคมุตวัในคา่ยองิคยุทธบรหิาร
จะมกีารก�าหนดรหสัผูท้ี่เขา้มาใหมแ่ละในกรณี
ที่มีการควบคุมซ�้ าจะใช้รหัสเดิม เมื่อกลาง
เดอืนมกราคม 2561 นาย ก ถกูควบคุมตวั
มเีลขรหสัหนึ่ง ตอ่มา นาย ข ถูกควบคุมตวั
เมื่อเดอืน สงิหาคม 2561 มเีลขรหสัเพิ่มขึน้
ซ่ึงจากตวัเลขที่เพิ่มข้ึนมคีวามเป็นไปได้วา่จะมี
ผูท้ี่ถกูควบคุมตวัเฉล่ียวนัละ 3 คน และเมื่อ
ความขัดแย้งผ่านมา 15 ปี อาจมีผู้ที่ถูก
ควบคุมตวัที่ค่ายแหง่นีม้ากกวา่ 10,000 คน
 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบก็
จะมกีารควบคมุตวัประชาชนจ�านวนมากแตมี่
การด�าเนนิคดไีมก่ี่คนท�าใหป้ระชาชนถกูก�าจัด
สิทธแิละเสรภีาพ และท�าใหค้วามเช่ือมั่นตอ่รฐั
ลดนอ้ยลงไปดว้ย เช่นกรณีเผารถบสัที่อ�าเภอ
บันนังสตา จังหวัดยะลา มีการควบคุมตัว
ประชาชนประมาณ 42 คน ไดร้บัการปล่อย
ตวั 28 คนโดยไมม่กีารด�าเนินคดี มกีารด�าเนนิ
คดจี�านวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33 ของผู้ที่

ถกูควบคุมตวั และไดร้บัการประกนัตวั 5 คน  
กรณีระเบิดที่บางปลาหมออ�าเภอหนองจิก 
จงัหวดัปัตตาน ีมกีารควบคุมตัวประชาชนใน
พืน้ที่ใกล้เคียงที่เกดิเหตปุระมาณ19 คน แตม่ี
การด�าเนนิคด ี6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31 ของ
ผู้ที่ถูกควบคุมตัว และในปัจจุบันนอกจาก
การจับกุมตัวจ�านวนมากแล้วยังมีการเข้าไป
ด�าเนนิการกดดนัประชาชนในพืน้ที่เกดิเหตเุป็น
บรเิวณกวา้ งเช่น 3 หมูบ้่านดงัประกาศลา่สุด
ของแมท่พัภาค 4 กรณยิีงทหารที่บา้นบางทนั 
อ�าเภอหนองจกิ จงัหวดัปัตตานี
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  การควบคุมตัวซ�้ า
 นาย เอฟ (นามสมมติ) เป็นหนึ่งในตัวอย่างของ   
ผูท้ี่ถกูควบคมุตวัซ�้ าถงึ 4 ครัง้ ระหวา่งปี 2555-2560 แต่
ไม่ถูกด�าเนินคดีและในพื้นที่อ�าเภอยะรังมีผู้ที่ถูกควบคุม
ตัวซ�้ ามากกว่า 1 ครั้งหลายคน ล่าสุดอุสตาซโรงเรียน
บากงพทิยาถกูควบคมุตวัครัง้แรกเมื่อเดอืนมกราคม 2561 
และถกูควบคมุตวัซ�้ าเมื่อวนัที่ 15 กนัยายน 2561 และครู 
ผู้ปกครองโรงเรียนบากงพิทยาถูกควบคุมตัวครั้งแรก     
เมื่อเดือนเมษายน 2560 และถูกควบคุมตัวซ�้ าเมื่อวันที่      
17 กันยายน 2561 ทั้งสองคนไม่ถูกด�าเนินคดีและไม่มี
การสอบสวนถึงเหตุการณ์ความไม่สงบแต่อย่างใด 
การควบคมุตวัโดยไม่มกีารสอบสวนหรือการควบคุมตวัซ�้ า
หลายครั้งผู้ที่ถูกควบคุมตัวมีความเสี่ยงในการถูกกระท�า
ทรมานและการปฏบัิตทิี่โหดรา้ย ไรม้นษุยธรรม ทัง้ที่กระท�า
ตอ่รา่งกายและจติใจ เช่น นาย จ ีเล่าใหฟั้งว่าเขาถูกเยาะเย้ย 
ถากถางและถกูขม่ขูว่่าจะฆา่ใหเ้สยีชีวิตเมื่อไดรั้บการปลอ่ยตวั13

 3) การใหป้ระกนัตวั
 กรณีเผารถทวัรท์ี่อ�าเภอบนันงัสตามผู้ีที่ถกูควบคุม
ตวั 10 คนในเรอืนจ�าและมคีนไดร้บัการประกนัตวั 4 คน 
การไดร้บัการประกนันอกจากจะขึน้อยูก่บัการพิจารณาของ
ศาลแล้วยังข้ึนอยู่กับฐานะของผู้ต้องสงสัยและครอบครัว
ด้วย  นอกจากนี้ในการประกันตัวในจังหวัดชายแดนใต้
การประกนัตวัจะประกอบไปดว้ยหลกัทรพัยใ์นการค�้าประกนั
รอ้ยละ 70 และ เป็นเงนิสดรอ้ยละ 30 ท�าใหป้ระชาชนไมม่ี
โอกาสในการเข้าถึงการประกนัตวั 
 4) การลงโทษแบบเหมารวม ( Collective    
punishment) ต่อโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามและ
หมูบ่า้น
 จากเหตุการณ์ซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารพรานท่ี 
อ.หนองจกิ จ.ปัตตาน ีโดยมเีจา้หน้าที่เสยีชีวติ 2 นาย บาดเจบ็
4 นายเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 น�ามาซ่ึงการไล่ล่า 

13 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561
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ปิดล้อมตรวจค้นอย่างต่อเนื่องวันละ 24 ช.ม. นับตัง้แต่วันที่ 16 
กนัยายน 2561 จนถงึปัจจุบนั ในต�าบลบางเขา และต�าบลทา่ก�าช�า 
จงัหวดัปัตตาน ี เป็นสองต�าบลที่มบีริเวณใกล้เคียงเกดิเหตซุุ่มโจมตี
และจากการแถลงข่าวที่แข็งกร้าวของแม่ทัพภาคที่ 4 ในขณะนัน้ 
ที่กลา่ววา่ เจา้หนา้ที่กวา่ 1,000 นายที่เป็นก�าลังรว่มทัง้ ต�ารวจ 
ทหาร นาวกิโยธนิ หนว่ยบิน และฝ่ายปกครอง ด�าเนนิการปฏบิตัิ
การทางทหารเพื่อการจับกุมผู้กระท�าผิดและ ขณะนี้ก�าลังเตรียม
กฎหมายใหเ้ขม้ขน้ โดยอาจจะตอ้งเอาผดิ ถงึพอ่แม ่ภรรยา ญาติ
พี่นอ้งของผูต้อ้งสงสัยที่ก�าลังหลบหน ีที่ส�าคัญ และใหป้ระชาชนใน
พืน้ท่ี ต�าบลบางเขา และ ต�าบลทา่ก�าช�า อ�าเภอหนองจกิ จังหวดั
ปัตตาน ี น�าอาวุธปืน/เครื่องกระสนุ และยานพาหนะ มาแสดงตอ่
เจ้าหน้าท่ีโดยอาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก 
พ.ศ.2457 
 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการกระท�าของบุคคล กลุ่มคน แต่
ไม่สามารถระบุไดว้า่เป็นการกระท�าจากคนในพืน้ที่ดงักลา่วทัง้หมด  
การน�าตวัผู้กระท�าผดิมาลงโทษตามกฎหมายเป็นกลไกหนึ่งที่ส�าคัญ
เพื่อรักษาความสงบของบ้านเมืองและป้องกันมิให้เกิดการกระท�า
ซ�้ า  ซ่ึงเป็นหน้าที่ที่ส�าคัญย่ิงของเจ้าหน้าที่รัฐทุกภาคส่วนและเรา
สนบัสนนุการท�างานของเจา้หนา้ที่รฐัแตก่ารใช้ก�าลังประมาณ 1,000 
นาย เพ่ือไล่ล่าคนร้ายเพียงไม่กี่คนเป็นการใช้ก�าลังที่ไม่ได้สัดส่วน 
(disproportionate use of force) อนัจะส่งผลกระทบตอ่ประชาชน
ในพื้นที่อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ อาทิเช่น เกิดบรรยากาศของความ
หวาดกลวัเจา้หนา้ที่ เดก็ที่จะเหน็อาวุธปืนตลอดเวลาในหมูบ่า้นของ
ตนเอง ผูห้ญงิหวาดกลัวและกงัวลวา่ สามี ลูกชาย พี่ชายจะถกู
ควบคุมตัว ประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติโดย
เฉพาะอาชีพประมงพื้นบ้านเพราะพื้นที่ท�างานถูกกล่าวหาว่าเป็น
พืน้ท่ีซ่องสุม 
 ถงึแมว้า่ประเทศไทยไดเ้ป็นภาคใีนสนธสิญัญาเจนวีาฉบบัที่ 4 
วา่ดว้ยการปกป้องคุม้ครองบุคคลพลเรอืนในระหวา่งสงคราม หรือ
การขัดแย้งทางก�าลังทหารแต่จากการแถลงของเจ้าหน้าที่ที่กล่าว
วา่ “จะเอาผดิ ถงึพอ่แม่ ภรรยา ญาตพิี่นอ้งของผูต้อ้งสงสัยที่
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ก�าลังหลบหนี” และการประกาศให้ชาวบ้านน�ายานพาหนะทุกชนิด
มารายงานต่อเจ้าหน้าที่เป็นการลงโทษแบบเหมารวม (collective 
punishment)  ซ่ึงในอนสัุญญาเจนวีาฉบบัท่ี 4 ในมาตรา 33 มาจาก
ขอ้ 50 กฎข้อบงัคบัของเฮกวา่ “ไม่มกีารลงโทษทั่วไปทัง้ทางการ
เงนิหรอืการลงโทษอ่ืนๆตอ่ประชาชนเพราะการกระท�าส่วนบุคคล ซ่ึง
การกระท�าเหลา่นัน้ไมส่ามารถถอืไดว้า่เป็นความรบัผดิชอบรว่มกนั”  
และนอกจากนีย้งัเป็นการละเมดิหลกัสทิธมินษุยชนในอกีหลายๆ ฉบบั
 มาตรการนี้เช่ือว่ามีเป้าหมายเพื่อกดดันให้ประชาชนในพื้นที่

ดงักลา่วใหค้วามรว่มมือกบัเจา้หน้าท่ีฝ่ายความมั่นคงและปฏเิสธการ
สนับสนุนผู้ใช้ความรุนแรง แต่ผลที่ปรากฏอาจออกมาตรงข้ามได้
เพราะประชาชนถกูกดดนัและควบคมุการใช้ชีวติประจ�าวนั ถกูกลา่ว
หาแบบเหมารวม และ ขาดความเช่ือม่ันในระบบกฎหมายเพราะการ
กล่าวหาโดยปราศจากหลักฐานกับคนหลายคนเพียงเพื่อจับกุมคน
เพียงบางคน ซ่ึงเป็นการท�าลายบรรยากาศการสรา้งความสันตภิาพ
และฟ้ืนฟูสงัคม

1.5 ผูห้ญงิในสถานการณค์วามไมส่งบ
 ผลกระทบจากความขัดแย้งที่ส่งผลต่อผู้หญิงมีทั้งผล
กระทบทางตรงและทางอ้อมในภาพรวมผลกระทบทางตรงที่เกดิขึน้
กับผูห้ญิงมแีนวโน้มท่ีคงที่ จากสถานการณใ์นปี 2561 พบวา่เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้เคราะห์ร้ายชายเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ผู้ชาย
จะมีจ�านวนที่มากกวา่คอื รอ้ยละ 80.12 และผูห้ญงิรอ้ยละ 19.88 
แตผ่ลกระทบที่เกดิกบัผู้หญงิที่ท�าใหผู้ห้ญงิตอ้งเผชิญกบัความยาก
ล�าบากคอืผลกระทบทางอ้อมหลงัการสญูเสียผูน้�าในครอบครวั 
 เหตกุารณใ์นปี 2561 ที่สะเทอืนขวญัคือกรณเีดก็หญงิและ
ผูห้ญงิถกูยงิเสยีชีวติที่อ�าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส และการโจมตี
ชุดรักษาความปลอดภยัหมูบ่า้นท่ีอ�าเภอศรสีาคร จงัหวดันราธวิาส
ซ่ึงเกดิกบัผูห้ญงิไทยพุทธ นอกเหนอืไปจากผลกระทบโดยตรงกบั
ผูห้ญิงมลายู-มุสลมิยังไดร้บักระทบจากการบงัคับใช้กฎหมายดงันี้
 1) ผู้หญิงถูกควบคุมตัวภายใต้กฎหมายพิเศษเช่นกรณี 
นางสาว เฮช (นามสมมต)ิ เม่ือเดอืนพฤษภาคม เวลา 23.00 น. 
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เจา้หน้าท่ีเข้ามาปิดลอ้มตรวจค้นบริเวณซอย 10 ตลาดเกา่ จ.ยะลา 
เจ้าหน้าท่ีกว่า 5 คันรถ ใส่ชุดเติมเคร่ืองแบบสีด�าอาวุธครบมือมี
ทัง้ปืนยาว ปืนสัน้และโล่ก�าบังเข้ามาเคาะประตูหอและให้คนที่อยู่ข้าง
ในออกมาขา้งนอกในขณะนัน้อยูก่บัเพื่อนๆ จ�านวนทัง้หมด 6 คน 
เพื่อนเป็นคนออกไปเปิดประตเูจ้าหนา้ที่บงัคบัใหท้กุคนออกมาขา้งนอก 
หลงัจากนัน้เจา้หน้าท่ีถอืโลก่�าบงั2คนเขา้ไปและอกี 9 คนถือปืนเขา้ไป
ตรวจค้นหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงขอให้แสดงบัตรประชาชน เฮช 
และ ไอ (นามสมมต)ิ กไ็ดพ้าเจา้หนา้ที่ไปตรวจข้าวของกอ่นหนา้นี้ 
เจ้าหนา้ที่ใหเ้ปิดกระเป๋าใหด้ทูางเจา้หน้าที่สงสัยวา่มคีนอยูใ่นหอเพราะ
ไมม่ขีา้วของอื่นมแีตห่มอนกับผา้หม่เพราะวา่ก�าลงัจะยา้ยกนั หลงัจาก
นัน้เจา้หน้าท่ีกส็อบถามวา่รู้จกัคนช่ือใบ หลังจากนัน้เจา้หนา้ที่ขอเชค็
โทรศพัท์ข้อมูลตา่งๆ ในโทรศัพทจ์ากนัน้มเีจา้หนา้ที่หญงิค้นตวัแล้ว
เจอโทรศัพท์อีกเครื่องท่ีมีรูปบุคคลดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงน�าตัวไปที่

คา่ยจารูพรอ้มเพื่อนอีกคนช่ือ เจ (นามสมมต)ิ ผูห้ญงิคนอื่นกต็กใจ
รอ้งไห ้ ตอ่มาเจา้หน้าท่ีไดป้ล่อยตวัออกมาเวลาต ี 5 ในขณะนัน้กม็ี
การขูว่า่ “ถา้ตอบไม่หมดจะตอ้งอยูท่ี่นี่ 7 วนั” เพื่อนตา่งพากนัตกใจ 
และหวาดระแวงหลังจากที่ออกมานั้นก็มีเจ้าหน้าท่ีโทรมาตลอดเพื่อ
สอบถามถึงใบ และได้ขอใหเ้ราร่วมมอืและจะใหร้างวัลเป็นการตอบแทน 
พร้อมกับขู่ว่าถ้าปิดเครื่องหนีจะตามไปที่บ้านเพราะรู้จักบ้านท�าให้
ผูห้ญงิเกดิความหวาดกลวั ระแวงฝันรา้ยและนอนไมห่ลับ
 2) ผู้หญิงถูกควบคุมตัวด้วยกฎหมายพิเศษและถูกคุมขังใน
คา่ยทหารเป็นเวลานาน ทัง้นีก้ารสอบสวนกไ็มไ่ด้ด�าเนนิการสอบสวน
ทกุวนัท�าใหผู้้หญงิมคีวามกงัวลเร่ืองลูกที่ตอ้งดแูลและการอยูภ่ายใน
สถานที่ที่มผู้ีชายจ�านวนมากโดยเฉพาะผูห้ญงิมุสลิมท่ีมข้ีอจ�ากดัหลาย
ประการดว้ยกันเพื่อป้องกนัมใิหผู้ห้ญงิมุสลิมถกูตตีรา
 3) ผู้หญิงถูกด�าเนินคดีในข้อหาให้ที่พักพิงผู้ต้องสงสัยและ  
ถกูคมุขัง
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 ตารางแสดงจ�านวนผู้หญิงและเดก็ ที่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณค์วามไม่สงบ

 แผนภมูแิสดงจ�านวนผู้หญิงและเดก็ผูห้ญงิท่ีเสยีชีวติและบาดเจบ็ตัง้แตปี่ 2547-2561

ปี เสียชีวิต บาดเจ็บ

2547 9 65

2548 29 176
2549 40 259
2550 111 335
2551 32 146

2552 47 241

2553 42 163

2554 58 188
2556 64 297

2555 40 162

2557 66 173
2558 37 87
2559 25 128
2560 14 80
2561 19 67
รวม       633      2,567 
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 ตารางแสดงจ�านวนผู้เสยีชีวติและไดร้บับาดเจบ็แยกประเภทหญงิและชาย ปี 2561

 แผนภมูแิสดงจ�านวนผู้หญิงและเดก็ผูห้ญงิท่ีเสยีชีวติและบาดเจบ็ตัง้แตปี่ 2547-2561

เดือน ชาย หญิง

มกราคม 37 27

กุมภาพันธ์ 45 12
มีนาคม 28 2
เมษายน 33 10
พฤษภาคม 39 5

มิถุนายน 36 5

กรกฎาคม 28 1

สิงหาคม 28 6
กันยายน 33 4

ตุลาคม 19 5

พฤศจิกายน 32 3
ธันวาคม 35 6
รวม 393 86

ร้อยละ 82.05 17.95
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1.6 นกัปกป้องสทิธมินษุยชน
 การคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชนมีจ�านวนมากในจังหวัด
ชายแดนใตไ้มว่า่จะเป็นนกัศึกษา ประชาชนที่เรียกร้องสิทธขิองตนเองหรือ
นักกิจกรรม ในรายงานฉบับน้ีจะหยิบยกกรณีที่เป็นท่ีรู้จักและโดนกระท�า
ซ�้ าบอ่ยครัง้คอื
  กรณกีลุม่สหพันธน์สิติ นกัศึกษานกัเรียนและเยาวชนปาตานี 
หรอื เปอรม์สั
 จากกรณีเมื่อคนืวนัที่ 11 กนัยายน ที่ผา่นมานี ้ ไดเ้กดิเหตคุนร้าย
ลอบยิงทหารพราน สงักดักองรอ้ย ทพ.4303 ที่รมิถนนสายบา้นดอนนา 
หมู ่5 ต.บางเขา อ.หนองจกิ จ.ปัตตานี จนเสียชีวิต 2 นาย และไดรั้บบาดเจบ็ 
4 นาย ท�าใหแ้ม่ทัพภาค 4 ประกาศค�าส่ัง 89/2561 ส่งผลใหป้ระชาชนใน  
3 หมูบ่า้นไดร้บัความเดอืดรอ้นจากค�าส่ังดงักล่าว ต่อมากลุ่มสหพนัธน์สิิต 
นกัศกึษานกัเรยีนและเยาวชนปาตาน ีหรอื เปอรม์สั ซ่ึงเป็นองค์กรเยาวชน
ไดล้งพืน้ท่ีเย่ียมชาวบา้นเมื่อวนัที่ 20 กนัยายน 2561 และออกแถลงการณ์
ให้มีการยกเลิกการใช้กฎอัยการศึกเนื่องในวันสันติภาพสากล ต่อมาจึงมี
กลุม่คนไทยพืน้ที่รกัสนัตไิดน้ดัรวมตวัอา่นแถลงการณท์ี่มหาวทิยาลยัสงขลา
นครินทร ์วทิยาเขตปัตตานเีมื่อวนัที่ 24 กนัยายน 2561 เพื่อประณามสหพนัธ์
นิสตินักศกึษา นักเรยีนและเยาวชนปาตาน ี ที่คดัค้านการใช้กฎอยัการศึก
และใช้ถ้อยค�าที่รุนแรงนอกจากนี้ในวันที่26 กันยายน 2561 มีเครือข่าย
ชาวพุทธ หรอื คพศ. ไปที่สถานตี�ารวจภูธรปัตตาน ี เพื่อขอใหเ้จา้หนา้ที่

ต�ารวจเป็นคนกลางเรยีกตวัแทนของมหาวทิยาลยัไปพูดคยุท�าความเขา้ใจกบั
ความวิตกกังวลของกลุ่มในเรื่องพฤติกรรมของนักศึกษากลุ่มเปอร์มาสที่

กลุม่เหน็วา่ไมเ่หมาะสม
  กรณอัีญชนา หมีมหินะ๊
 อญัชนา ไดเ้ข้ารว่มโครงการ International visitor leadership 
program เมื่อปลายเดอืนเมษายน 2561 จนถงึปลายเดือนพฤษภาคม 2561 
โดยการสนับสนุนจากกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาและสถานฑูต
อเมรกิาประจ�าประเทศไทยซ่ึงมีหลายๆ คนในประเทศไทยเคยเข้าร่วมโครงการ
นีแ้ตห่ลงัจากกลบัมาอัญชนาไดร้บัขอ้ความจากเจา้หนา้ท่ีฝ่ายความมั่นคง
บอกวา่ไปรบัเงนิจากสหรฐัอเมริกาเพื่อมาก่อกวนป่วนพืน้ที่จงัหวดัชายแดน
ใต้ จนกระทั่งเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 มีเจ้าหน้าที่จากอ�าเภอสะบ้าย้อย
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จ�านวนหลายคนมาหาที่บ้านโดยไม่ได้บอกกล่าวว่ามาพบเพื่ออะไร 
ต่อมาจึงทราบว่ามีการกล่าวหาอัญชนาในกลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายความ
ม่ันคงวา่อัญชนาเดนิทางไปสหรฐัอเมรกิาเพื่อไปรบัเงนิจ�านวนมากมา
กอ่กวนในพืน้ที่จงัหวดัชายแดนใต้โดยเฉพาะในหมูบ่า้นที่อาศัยอยู่
  กรณอีสิมาแอ เตะ
 สบืเนื่องจากนายอสิมาแอ เตะ ประธานองค์กรเครอืขา่ยสิทธิ
มนุษยชนปัตตาน ี(HAP) ไดไ้ปออกรายงานรายการโทรทศันช่์องไทย
พบีเีอส เม่ือวนัที่ 5 กมุภาพนัธ ์2561ในรายการ นโยบาย By ประชาชน 
ตอน “ยุตซ้ิอมทรมานโดยเจา้หนา้ที่ ตอ้งมกีฎหมาย” ต่อมา แมท่พั
ภาคท่ี 4 ได้ให้นายทหารพระธรรมนูญแจ้งความด�าเนินคดีกับนาย
อิสมาแอที่กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ทหาร ผ่านรายการนโยบาย by 
ประชาชนว่า ใช้วิธีซ้อมทรมานผู้ต้องสงสัยเพื่อให้รับสารภาพในคดี
ความม่ันคง ในขอ้หาหมิ่นประมาท และพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการก
ระท�าผดิทางคอมพวิเตอร ์(พ.ร.บ.คอมพวิเตอรฯ์) ทัง้นีน้ายอสิมาแอ 
เตะ ถูกเจา้หนา้ที่ทหารควบคุมตวัและท�าร้ายร่างกายขณะเป็นนกัศึกษา 
จนกระทั่งมกีารด�าเนนิการด�าเนนิการในกระบวนการยุตธิรรมและศาล
ปกครองไดม้คี�าส่ังใหก้องทพับกจา่ยค่าเสียหายกบันายอสิมาแอ เตะ 
  กรณโีซรยา จามจุรี
 เหตเุกดิเมื่อเวลา 15.30 น.วนัที่ 22 มถินุายน 2561 ไดม้ตี�ารวจ
และทหารจ�านวน 2 คนัรถใช้ พรก.ฉกุเฉนิในการตรวจคน้ โดยตอนแรก
พวกเขาไปคน้บา้นฝ่ังตรงกอ่น 3 หลัง และในจงัหวะนัน้โซรยา จามจุรี
ไดเ้ดนิทางกลบัมาถงึบา้นพอด ีเมื่อมเีสียงคนเคาะประตทูี่บา้นจงึไดเ้ปิด
ประตูเจ้าหน้าที่ต�ารวจจึงแจ้งให้ทราบว่าขอค้นบ้าน แต่โซรยาปฏิเสธ
เน่ืองจากเขาไม่มีหมายค้นและได้แสดงบัตรประจ�าตัวข้าราชการให้
เจ้าหน้าที่ทราบ แต่เจ้าหน้าที่ยังต้องการตรวจค้นและข่มขู่ว่าจะใช้
พระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉุ์กเฉนิ แต่โซรยา
ยงัคงตอบเหมอืนเดมิวา่ขอดหูมายค้น และไดติ้ดต่อเพื่อนเพื่อสอบถาม
ถึงการบังคับใช้กฎหมายรองผู้ก�ากับเลยขึ้นเสียงเข้าโทรศัพท์ว่าจะไม่
ใช้พรก.แลว้ แตจ่ะใช้กฎอยัการศึกแทน โดยให้ทหารเขา้มาในบา้น และ
ท�าการตรวจค้นในบ้านทัง้หมด โดยทางเจ้าหน้าที่ให้เหตุผลเก่ียวกับ
การตรวจครัง้นี้ว่าบ้านในย่านนี้อาจจะเป็นที่หลบซ่อนหรือให้ที่พักพิง
แกผู่ร้า้ยท่ีกอ่เหตวุางระเบดิเอทเีอม็ ในช่วงรอมฏอนที่ผา่นมา 
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  กรณผูีจ้ดัการออนไลน์
 หลังจากท่ีได้ผู้จัดการออนไลน์มีการน�าเสนอบทความเร่ือง
ผูเ้สยีหายจากการถกูทรมานลงวนัที ่5  กมุภาพนัธ ์2561  มเีนือ้หาระบุมาจาก
การสัมภาษณ์ลับแหล่งข่าวอดีตเคยเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคง 
ซ่ึงทางแหล่งข่าวระบุว่าระหว่างถูกควบคุมตัวอยู่ในศูนย์ซักถาม 
คา่ยองิคยุทธบรหิาร ต.บอ่ทอง อ.หนองจกิ จ.ปัตตาน ีไดถ้กูเจา้หนา้ที่

ชุดซักถาม สังกดัหน่วยเฉพาะกจิ กรมทหารพรานที่ 43 ซ้อมทรมาน
ปางตายเพื่อใหร้บัสารภาพตอ่มาในวนัที่ 9 กมุภาพนัธ ์ 2561 แมท่พั
ภาค 4 ได้มอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีทหารมาแจง้ความด�าเนนิคดทีัง้อาญา
และแพง่ในวันที่ 9 กมุภาพนัธ์ 2561

2. ปัญหาอุปสรรคและความทา้ทาย
 การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ เกิดขึ้นและเป็นปัญหามาอย่าง
ตอ่เนื่องเป็นผลมาจากประชาชนในพืน้ท่ีไมไ่ด้มคีวามเขา้ใจและตระหนกั
ถึงสิทธิของตนเองและผู้อื่นและกลไกการน�าผู้กระท�าผิดมาลงโทษ
ไมส่ามารถด�าเนินการไดไ้ม่วา่จะเป็นการกระท�าของฝ่ายรฐั ประชาชน 
หรือขบวนการแบ่งแยกดินแดน ท�าให้การละเมิดจึงเกิดข้ึนอย่างต่อ
เน่ือง นอกจากนีปั้ญหาการละเมดิสิทธมินษุยชนเกดิขึน้จากนโยบายและ
การสนบัสนุนจากภาครฐัเช่นการเปลี่ยนกฏหมาย ท�าใหก้ารละเมดิสิทธิ
มนษุยชนได้ขยายจากการละเมดิที่เกิดจากรฐักบัประชาชนไปสูป่ระชาชน
ดว้ยกนัเองจงึเป็นความท้าทายใหม่ในการแสวงหาแนวทางในการป้องกนั
การละเมิดสทิธิมนุษยชนในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนใต้

3. ขอ้เสนอแนะตอ่ผูท้ี่มสีว่นเกี่ยวขอ้ง
 ด้วยสภาพปัญหาและความท้าทายที่ เกิดขึ้นกลุ่มด้วยใจจึงมี
ขอ้เสนอดังตอ่ไปน้ี
 รัฐบาล 
 1) ด�าเนินตามนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติตามที่ได้
แถลงตอ่สาธารณะโดยเฉพาะนโยบายในการสรา้งสนัตภิาพดว้ยแนวทาง
สันติวิธีและเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพ
ชายแดนภาคใต้
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 2) ด�าเนนิการยกเลกิหรอืทบทวนการบงัคบัใช้กฎหมายที่ลดิรอน
สทิธิเสรภีาพของประชาชน  น�าผูล้ะเมดิสิทธมินษุยชนเขา้สู่กระบวนการ
ยุตธิรรมเพื่อขจดัปัญหาการลอยนวลพน้ผดิ
 3) สร้างวัฒนธรรมการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนให้กับ
เจ้าหน้าที่รัฐทุกภาคส่วนและสร้างการตระหนักรู้ถึงการเคารพใน
ความเป็นมนุษย์อย่างเทา่เทยีม

 ขบวนการแบง่แยกดนิแดน
 1) ใหก้ารเคารพและไม่ละเมดิกฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศ
ซ่ึงมีข้อตกลงร่วมกันในสังคมโลกเพื่อการป้องกันคุ้มครองชีวิตและ
ศกัดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์ในยามสงครามหรอืการขดักนัทางอาวุธ
 2) ไมป่ฏบิตักิารทางทหารที่มคีวามเสี่ยงที่จะกระทบตอ่เดก็ สตรี
และผู้ที่ไม่มีอาวุธรวมไปถึงการไม่โจมตีสถานที่สาธารณะที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่ประชาชนในวงกวา้ง
 3) แสวงหาแนวทางในการเรยีกรอ้งความตอ้งการขององค์กร
หรอืกลุม่ของตนเองในแนวทางสันตวิธิี

 องคก์รพฒันาเอกชน
 1) สร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการด�าเนินการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งดว้ยแนวทางสันตวิธิี
 2) ด�าเนนิการตดิตาม ตรวจสอบ และสงัเกตการณ ์สถานการณ์
โดยเฉพาะการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ และสื่อสารเพ่ือให้สถานการณ์ความขัดแย้งไม่ส่ง
ผลกระทบตอ่ผูบ้รสิทุธ์ิ
 3) ด�าเนินการสานเสวนาระหว่างกลุ่มคนในสังคมและส่งเสริม
องคค์วามรูท่ี้จ�าเป็นในการสรา้งสันตภิาพที่ยั่งยนืใหก้บัทกุฝ่าย






