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บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งหรือคัดเลือกตามกฎหมาย
ภายในประเทศที่ประกาศบังคับใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย
อาทิ การจับ การตรวจ และการซักถาม หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใด
ในท�ำนองเดียวกัน และมีผลเป็นการจ�ำกัดสิทธิบุคคลหนึ่งบุคคลใด
ด้วยเหตุผลความจ�ำเป็นแก่การรักษาความสงบเรียบร้อย
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ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง ชาติเห็นว่ าการส่งเสริมความรู้
ค่านิยม ความเชื่อและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งส�ำคัญและ
เป็นภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเป็นเป้าหมายการด�ำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๕ ทีจ่ ะเสริมสร้าง
สังคมไทยทุกภาคส่วนให้เคารพสิทธิมนุษยชน
เป็นที่ทราบกันดีว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และบางอ�ำเภอ
ของจังหวัดสงขลามีความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสร้างความสูญเสียต่อชีวิต
ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ ท�ำให้รัฐบาลมี
ความจ�ำเป็นในการประกาศใช้กฎอัยการศึกและกฎหมายเกีย่ วกับการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉกุ เฉินในพืน้ ทีม่ าอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถด�ำเนินการป้องกัน
และระงั บ เหตุ ไ ด้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที ทั้ ง นี้ โดยเป้ า หมายหลั ก เพื่ อ คื น ความสงบสุ ข
ให้กลับคืนสู่พื้นที่โดยเร็ว แต่ในขณะเดียวกันการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ความมั่ น คงดั ง กล่ า ว ท� ำ ให้ มี ก ารจ� ำ กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลซึ่ ง สุ ่ ม เสี่ ย ง
ต่อการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่วา่ จะเป็นการกระท�ำทีอ่ าจขัดต่อกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และอนุสัญญา
ต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม
หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี (CAT) ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีและมีพันธกรณีจะต้อง
ปฏิบตั ติ าม ดังนัน้ เพือ่ เป็นการสร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องแก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในพืน้ ทีต่ อ่ การบังคับใช้กฎหมายเกีย่ วกับความมัน่ คงซึง่ ต้องค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
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และกฎหมายอืน่ ๆ ประกอบกันและไม่เป็นการกระทบต่อสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของประชาชน
ผู ้ บ ริ สุ ทธิ์ ใ นพื้ น ที่ ซึ่ ง ได้ รั บ การรั บ รองและคุ ้ ม ครองตามรัฐ ธรรมนูญเกิน จ� ำ เป็น
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจงึ ได้จดั ท�ำ “คูม่ อื สิทธิมนุษยชนศึกษา
ส�ำหรับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้” โดยได้รบั ความอนุเคราะห์
จากผูท้ รงคุณวุฒทิ เี่ กีย่ วข้องทัง้ จากหน่วยงานภาครัฐ และจากภาคประชาคม ร่วมกัน
จัดท�ำเนื้อหาของคู่มือในรูปแบบของคณะท�ำงานและเปิดโอกาสให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ร่วมกันให้ความเห็นก่อนมีการจัดพิมพ์เผยแพร่ เพื่อให้สามารถใช้
เป็นคู่มือในทางปฏิบัติได้จริงต่อไป
คณะท�ำงานหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า ความรูค้ วามเข้าใจในมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายโดยค�ำนึกถึงหลักสิทธิมนุษยชน
เป็นส�ำคัญซึ่งได้รวบรวมไว้นี้ จะเป็นการเสริมสร้างให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดความเข้าใจและเห็นความส�ำคัญ
ของการน�ำหลักสิทธิมนุษยชนไปปรับใช้กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความขัดแย้ง
และความเสีย่ งในการละเมิดสิทธิตอ่ ประชาชนในพืน้ ทีซ่ งึ่ มีความแตกต่างกันทัง้ ทางด้าน
เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อ เผ่าพันธุ์ และอื่นๆ อันจะน�ำไปสู่การลด
ความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขต่อไป
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ส่วนที่ ๔ 		
การช่วยเหลือเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
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ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและ
ผู้ได้รับผลกระทบจากการกระท�ำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๕  
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> ระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย และผู้ได้รับผลกระทบ
จากการกระท�ำของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจาก
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ความรู้
และหลักกฎหมาย
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

ส่วนที่ ๑
ความรู้และหลักกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน หมายถึงอะไร

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิที่มีตามธรรมชาติ ซึ่งติดตัว
มนุษย์มาตั้งแต่เกิด โดยมีความเป็นสากลและมีการรับรองไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน หรือกติกา  อนุสญั ญา  ข้อตกลงต่าง ๆ  ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และ
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุตธิ รรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
๒๕๕๒ : ๖)
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก�ำหนดนิยามค�ำว่า  “สิทธิมนุษยชน” หมายถึง ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล บรรดาที่ได้รับการรับรองหรือ
คุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย หรือตามหนังสือสัญญาทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคี
และมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม  
หลักการของสิทธิมนุษยชน
ในช่วงเวลาหลายร้อยปีทผี่ า่ นมา สังคมโลกเริม่ เข้าใจและยอมรับว่ามนุษย์ทกุ คน
ล้วนมีสิทธิต่างๆ แต่ยังไม่มีความชัดเจนมากนัก จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
ประเทศผูน้ ำ� ต่างๆ ในโลกตระหนักถึงความส�ำคัญของสิทธิมนุษยชนจึงได้รว่ มกันจัดท�ำ
ตราสารที่ครอบคลุมประเด็นสิทธิมนุษยชนอย่างสมบูรณ์ขึ้นเป็นครั้งแรก ตราสาร
ดังกล่าวนี้เรียกว่า “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน”
๑๐
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ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน คือ การประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่มีความส�ำคัญในการวางกรอบเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งที่
ประชุมใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ให้การรับรองเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๙๑ และ
ถือเป็นหลักประกันสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติต่อกัน แม้ว่าปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนจะไม่มีผลบังคับในทางกฎหมายเฉกเช่นเดียวกับกฎหมายหรือความ
ตกลงระหว่างประเทศอื่น แต่ก็ถือได้ว่าเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศด้านสิทธิ
มนุษยชนที่มีความส�ำคัญและเป็นที่ยอมรับกันในระดับสากล อีกทั้งยังมีอิทธิพลต่อรัฐ
ในอันที่จะต้องให้ความเคารพ ตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และกลไกใน
การประกันสิทธิเสรีภาพเหล่านั้น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ก�ำหนดหลัก
ประกันเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญ ดังนี้
ข้อ ๑ ทุกคนมีศักดิ์ศรี สิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันและต้องปฏิบัติ
ต่อกันฉันพี่น้อง
ข้อ ๒ ทุกคนมีสทิ ธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ถกู เลือกปฏิบตั ิ
ข้อ ๓ ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิตอยู่ และมีความมั่นคง
ข้อ ๔ ห้ามบังคับคนให้เป็นทาส และห้ามค้าทาสทุกรูปแบบ
ข้อ ๕ ห้ามการทรมาน หรือการลงโทษทารุณโหดร้ายผิดมนุษย์
ข้อ ๖ สิทธิในการได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย
ข้อ ๗ สิทธิในการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
ข้อ ๘ สิทธิในการได้รับการเยียวยาจากศาล
ข้อ ๙ ห้ามการจับกุม คุมขัง หรือเนรเทศโดยพลการ
ข้อ ๑o สิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมและเปิดเผย
ข้อ ๑๑ สิทธิในการได้รับการสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์ก่อนศาลตัดสินและ
ต้องมีกฎหมายก�ำหนดว่าการกระท�ำนั้นเป็นความผิด
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๑๑

ข้อ ๑๒ ห้ามรบกวนความเป็นส่วนตัว ครอบครัว เคหสถาน การติดต่อ
สื่อสาร รวมทั้งห้ามท�ำลายชื่อเสียงและเกียรติยศ
ข้อ ๑๓ เสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่ในประเทศรวมทั้ง
การออกนอกประเทศหรือกลับเข้าประเทศโดยเสรี
ข้อ ๑๔ สิทธิในการลี้ภัยไปประเทศอื่นเพื่อให้พ้นจากการถูกประหัต
				 ประหาร
ข้อ ๑๕ สิทธิในการได้รับสัญชาติและการเปลี่ยนสัญชาติ
ข้อ ๑๖ สิทธิในการเลือกคู่ครองและสร้างครอบครัว
ข้อ ๑๗ สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
ข้อ ๑๘ เสรีภาพในการแสดงความคิด มโนธรรม ความเชือ่ หรือการนับถือ
ศาสนา
ข้อ ๑๙ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกรวมทั้งการได้
รับข้อมูลข่าวสาร
ข้อ ๒o สิทธิในการชุมนุมและรวมกลุ่มโดยสงบ และห้ามบังคับเป็น
สมาชิกสมาคม
ข้อ ๒๑ สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในรัฐบาลทั้งทางตรง และโดยผ่านผู้แทน
				 อย่างอิสระ และมีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน
ข้อ ๒๒ สิทธิในการได้รบั ความมัน่ คงทางสังคม และได้รบั สิทธิทางเศรษฐกิจ
				 สังคม และวัฒนธรรมโดยการก�ำหนดระเบียบและทรัพยากรของ
ประเทศตนเอง
ข้อ ๒๓ สิทธิในการมีงานท�ำตามที่ต้องการ และได้รับการประกันการ
				 ว่างงาน รวมทัง้ ได้รบั ค่าตอบแทนเท่ากันส�ำหรับงานอย่างเดียวกัน
และรายได้ต้องพอแก่การด�ำรงชีพส�ำหรับตนเองและครอบครัว
ตลอดจนมีสิทธิก่อตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงาน
๑๒
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ข้อ ๒๔ สิทธิในการพักผ่อนและมีเวลาพักจากการท�ำงาน
ข้อ ๒๕ สิทธิในการได้รับมาตรฐานการครองชีพอย่างเพียงพอได้รับ
				 ปัจจัยสี่ สวัสดิการสังคม ประกันการว่างงาน เจ็บป่วย เป็นหม้าย
ผู้สูงอายุ ตลอดจนคุ้มครองแม่และเด็กเป็นพิเศษ
ข้อ ๒๖ สิทธิในการได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
ข้อ ๒๗ สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมและชีวิตของชุมชนและได้รับ
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อ ๒๘ สังคมต้องมีระเบียบทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อให้
บุคคลได้รับสิทธิและเสรีภาพตามปฏิญญานี้
ข้อ ๒๙ บุคคลย่อมมีหน้าที่ต่อชุมชน การให้สิทธิเสรีภาพจะต้องเคารพ
				 ในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น
ข้อ ๓o ห้ามมิให้รัฐ กลุ่มชน หรือบุคคลกระท�ำการท�ำลายสิทธิและ
เสรีภาพที่ได้รับการรับรองในปฏิญญานี้
นอกจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมี
ตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญ
๙ ฉบับ ได้แก่
๑) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR)
๒) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR)
๓) อนุสญ
ั ญาว่ า ด้ ว ยการขจั ด การเลื อ กปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูป แบบ
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women - CEDAW)
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๑๓

๔) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the
Child - CRC)
๕) อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบ
(Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination - CERD)
๖) อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการ
ลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี (Convention against
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or PunishmentCAT)
๗) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights
of Persons with Disabilities - CRPD)
๘) อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดย
ถูกบังคับ (International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance – CED)
๙) อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและ
สมาชิกในครอบครัว (Convention on the Protection of the Rights of
Migrants Workers and Member of their Families – CMW)
ปัจจุบันมีกติกาและอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
และมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม จ�ำนวน ๗ ฉบับ (ฉบับ ๑ – ๗) ซึ่งข้อตกลงใน
กติกาและอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ระบุวา่ ในการให้ความคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนเป็นหน้าที่ของรัฐ การที่ประเทศใดๆ สมัครใจเข้าร่วม
เป็นภาคีในกติกาและอนุสญ
ั ญาของสหประชาชาติกแ็ สดงว่ารัฐบาลของประเทศนัน้ ๆ
ยอมผูกพันที่จะให้ความคุ้มครองโดยไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น (Protect)
อีกทัง้ ต้องให้ความเคารพโดยไม่ดำ� เนินการใดๆ ทีเ่ ป็นการขัดหรือละเมิดต่อข้อก�ำหนด
๑๔
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ในกติกา  หรืออนุสัญญาที่รัฐได้เข้าร่วมเป็นภาคี (Respect) และรัฐต้องท�ำให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิที่ได้รับการรับรองไว้อย่างสมบูรณ์ (Fulfill)
หลักกฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีสถานะเป็นกฎหมายสูงสุด บรรดาสิทธิ
และเสรีภาพทีร่ บั รองไว้ในบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญได้รบั สถานะเป็นกฎหมายสูงสุด
ตามไปด้วย ในความหมายนีส้ ทิ ธิมนุษยชนมีความหมายรวมถึง ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองและเคารพ
ทั้งจากฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการในการใช้อ�ำนาจรัฐ ที่ไม่อาจขัดหรือแย้ง
กับรัฐธรรมนูญ บรรดาสิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ได้แก่
๑) สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย เช่น การทรมาน ทารุณกรรม
หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระท�ำมิได้โดยเด็ดขาด หรือ
การจับ การคุมขังหรือการค้นตัวบุคคลจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
๒) สิทธิและเสรีภาพในการด�ำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
เช่น ในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยไม่มีความผิด และก่อน
มีค�ำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท�ำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้น
เสมือนเป็นผู้กระท�ำความผิดมิได้
๓) สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล เช่น สิทธิในความเป็นอยูส่ ว่ นตัว เสรีภาพ
บริบูรณ์ในการนับถือศาสนา เสรีภาพในเคหสถาน
๔) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เช่น เสรีภาพในการพูด การเขียน
และการโฆษณา  เสรีภาพในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพสื่อมวลชน
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๑๕

๕) สิทธิในทรัพย์สิน เช่น การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระท�ำมิได้
เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์
อย่างหนึ่งอย่างใดที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านั้น
๖) สิทธิและเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ เช่น เสรีภาพในการเดินทาง
เสรีภาพในการเลือกที่อยู่อาศัย
๗) สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพตามความสามารถและความ
สมัครใจโดยเสรี
๘) สิทธิชุมชน เช่น สิทธิในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่นและ
ของชาติ
๙) สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน เช่น สิทธิที่จะได้รับทราบ
และเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัต  ิ สิทธิทจี่ ะเสนอเรือ่ งราวร้องทุกข์ตอ่ หน่วยงานของรัฐหรือฟ้องหน่วยงาน
ของรัฐ
๑๐) เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม เช่น เสรีภาพในการชุมนุม
โดยสงบและปราศจากอาวุธ เสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ
๑๑) สิทธิของผู้บริโภค เช่น สิทธิในการร่วมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภค
เพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค
๑๒) สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ เช่น สิทธิ
ได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ สิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย
จากรัฐ

๑๖
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ส่วนที่ ๒
มาตรฐาน

สิทธิมนุษยชน
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

ส่วนที่ ๒
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
การใช้ความรุนแรงสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
เป็นปัญหาที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ
เพื่อให้การบริหารจัดการการรักษาความสงบและความปลอดภัยมีเอกภาพและ
ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด รัฐบาลจึงมีการใช้ก�ำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร เจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน ด�ำเนินมาตรการตามกฎหมาย
เกี่ยวกับความมั่นคง
แต่โดยที่ เมือ่ รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินหรือสถานการณ์พเิ ศษ สิทธิมนุษยชน
ตามที่สนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนแต่ละฉบับได้ก�ำหนดไว้อาจถูกระงับได้ชั่วคราว คือ
สิทธิต่างๆ ที่อาจถูกลดทอนโดยรัฐได้ ตัวอย่างสิทธิที่อาจลดทอนได้ เช่น สิทธิในการ
ชุมนุมประท้วง สิทธิในการแสดงออก สิทธิในการรวมกลุ่มสมาคม การจับกุมคุมขัง
บุคคล การค้น ส่วนสิทธิบางประเภทนั้น รัฐไม่อาจจ�ำกัดได้ เช่น สิทธิในชีวิต สิทธิ
ที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม สิทธิในความเชื่อนับถือศาสนา สิทธิที่จะ
ไม่ถูกทรมาน  
ดังนั้น ในการเชิญและควบคุมตัวบุคคลใดๆ เป็นการพิเศษหรือเป็นการเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อผู้ถูกเชิญหรือควบคุมตัวในฐานะที่เป็นเพียงผู้ต้องสงสัย และ
ยังไม่อาจกล่าวได้วา่ เป็นผูก้ ระท�ำผิด และควรน�ำแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ ป็นมาตรฐานสากล
มาปรับใช้เพื่อเป็นหลักประกันว่าบุคคลจะได้รับการปฏิบัติภายใต้กฎหมายและ
หลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกอันจะ
น�ำมาซึ่งประโยชน์ของประเทศชาติต่อไป
๑๘
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มาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลที่ควรค�ำนึงถึง
๑. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) คือ คุณค่าของบุคคลอันมี
ลักษณะเฉพาะเนื่องจากผู้นั้นเป็นมนุษย์ คุณค่านี้ไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าเพศ
เผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ สีผิว ความเชื่อทางศาสนา  สถานภาพทางสังคม ความมั่งคั่งของ
ทรัพย์สิน และไม่ถูกจ�ำกัดด้วยวัย ความรู้ ความสามารถทางสติปัญญา หรือทางกาย
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นสิทธิประการหนึ่งของบุคคล ท�ำให้บุคคลอื่นมีหน้าที่ต้อง
เคารพต่อเจ้าของสิทธิ โดยการปฏิบัติให้สอดคล้องกับคุณค่ามนุษย์ในตัวบุคคล
ในขณะเดียวกันองค์กรทางสังคมการเมืองมีหน้าที่ต้องเคารพคุณค่าของมนุษย์
เพราะองค์กรเหล่านั้นก่อตั้งขึ้นและด�ำรงอยู่ได้เพื่อสนองประโยชน์ของมนุษย์นั่นเอง
ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ไ ด้ รั บ การรั บ รองในกฎหมายไทยครั้ ง แรกโดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา  ๔ ซึ่งบัญญัติว่า 
“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง”
และมี ก ารบั ญ ญั ติ รั บ รองไว้ ต ่ อ เนื่ อ งจนถึ ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นฉบับที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันโดยมีปรากฏอยู่ในมาตรา ๔
ว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง”
๒. การไม่เลือกปฏิบัติ
การไม่เลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination) เป็นหลักพื้นฐานที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวางว่าเป็นหลักทั่วไปของกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ
หลักการนีไ้ ด้รบั การรับรองโดยกฎบัตรสหประชาชาติ และตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศเกือบทุกฉบับ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
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๑๙

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เป็นต้น
การไม่เลือกปฏิบตั ใิ นกฎหมายสิทธิมนุษยชน คือการปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียม
(Equal Treatment) หมายถึง รัฐจักต้องไม่ดำ� เนินการหรือท�ำการใดๆ ทีแ่ ตกต่างกัน
เป็นผลให้บุคคลใด หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆ เหนือกว่ากลุ่มอื่น
หรือถูกจ�ำกัดสิทธิหรือประโยชน์มากกว่ากลุม่ อืน่ ๆ และรัฐจักต้องด�ำเนินการเพือ่ ให้เกิด
ความเท่าเทียมของโอกาสในการใช้สิทธิ (Equal Opportunity) ของกลุ่มบุคคล
ที่อยู่ในฐานะที่ด้อยโอกาสกว่ากลุ่มอื่นๆ เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นได้บรรลุถึงการมีสิทธิ
อย่างเท่าเทียมกับกลุ่มอื่นๆ
๓. วิธีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย
		
สหประชาชาติได้จัดท�ำเอกสารทางกฎหมายโดยรวบรวมหลักการเกี่ยวกับ
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น ต�ำรวจ ทหาร
เจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคง เป็นต้น ส�ำหรับเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับหลัก
สิทธิมนุษยชน ซึง่ ได้รบั การรับรองโดยมติของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเมือ่ ปี ๒๕๒๒
มีหลักการส�ำคัญดังต่อไปนี้
>> ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับหน้าที่ที่ก�ำหนดไว้ตามกฎหมาย
และหลักการวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
>> ต้องตระหนัก เคารพและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อยู่
ในความควบคุม ตลอดจนสิทธิมนุษยชนของทุกคนที่เกี่ยวข้อง
>> จะใช้ก�ำลังเฉพาะกรณีทจี่ �ำเป็นโดยไม่อาจเลี่ยงได้เท่านั้น

๒๐
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>> ต้องรักษาความลับอย่างเต็มที่ เว้นแต่กรณีทจี่ ะก�ำหนดเป็นการเฉพาะ
อย่างอื่น
>> ต้องไม่ทรมานผู้อยู่ในการควบคุม หรือยอมให้มีการกระท�ำเช่นนั้น
>> ให้ความคุ้มครองสุขภาพแก่บุคคลที่อยู่ในการควบคุม และหากมี
กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินต้องจัดให้มีการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที
             >> ต้องไม่ประพฤติมชิ อบทัง้ ปวง และในการบังคับใช้กฎหมายต้องเคารพ
หลักการของกฎหมาย รวมทั้งป้องกันการฝ่าฝืนอย่างเต็มความสามารถ
๔. การค้น
บุคคลย่อมมีสทิ ธิในความเป็นอยูส่ ว่ นตัว เกียรติยศ ชือ่ เสียงและครอบครัว
ซึ่งมีบัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมถึงกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง    บุคคลจะถูกแทรกแซงความเป็นส่วนตัว
ครอบครัว เคหสถาน หรือการติดต่อสือ่ สารโดยพลการ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายมิได้
และการจะถูกลบหลูเ่ กียรติและชือ่ เสียงโดยมิชอบด้วยกฎหมายมิได้ และบุคคลทุกคน
มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายมิให้ถูกแทรกแซงหรือลบหลู่เช่นว่านั้น
การค้น คือ อ�ำนาจที่กฎหมายมอบให้กับเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่เฉพาะในการค้นตัว
บุคคล หรือสิ่งของ รวมถึงการเข้าไปในเคหสถานของบุคคลเพื่อป้องกันอาชญากรรม
หรือให้ได้หลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดของบุคคล ในการค้นกฎหมายจะให้อ�ำนาจ
เจ้าพนักงานในการยึดสิ่งของที่สงสัยว่าบุคคลนั้นได้ใช้ หรืออาจจะใช้ในการกระท�ำ
ความผิด หรือเป็นสิ่งของที่ได้มาจากการกระท�ำความผิด
การค้นตัวบุคคล กฎหมายก�ำหนดว่า  จะค้นตัวได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควร
สงสัยว่าบุคคลนั้น มีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระท�ำความผิด หรือ
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ซึ่งได้มาโดยการกระท�ำความผิด หรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือเพื่อยึดสิ่งของต่างๆ
ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานเอาผิดกับผู้ต้องหาได้ ในกรณีที่ยังไม่ปรากฏความผิด
จะท�ำการค้นบุคคลใดในที่สาธารณสถานมิได้ เว้นแต่ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า
บุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระท�ำความผิด หรือได้มาโดย
การกระท�ำความผิด หรือมีไว้เป็นความผิด
ส่วนการค้นตัวบุคคลหลังจับกุมตัวแล้ว เป็นเพียงยึดสิ่งของต่างๆ ที่อาจ
ใช้เป็นพยานหลักฐานได้ การค้นนั้นจะต้องท�ำโดยสุภาพ ถ้าค้นผู้หญิงต้องให้หญิงอื่น
เป็นผู้ค้น
๕. การจับกุมและควบคุมตัว
    
การจับกุมและควบคุมตัว เป็นการจ�ำกัดเสรีภาพของบุคคลที่กระท�ำโดย
เจ้าพนักงานหรือบุคคลที่มีอ�ำนาจในการจับกุม โดยมีเหตุเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นกระท�ำ
ความผิดอาญา  มาตรฐานสิทธิมนุษยชนก�ำหนดว่าการจับกุมบุคคลจะท�ำโดยพลการมิได้
การจับกุมต้องมีเหตุอันควรเชื่อได้ตามสมควรว่าบุคคลนั้นกระท�ำผิด และจะต้องมี
กระบวนการทีช่ อบด้วยกฎหมาย การจับกุมโดยพลการเป็นการละเมิดสิทธิในเสรีภาพ
และความปลอดภัยของร่างกาย  ตามกฎหมายไทยการจับกุมบุคคลจะต้องมีหมายจับ
ทีอ่ อกโดยศาล เว้นแต่กรณีทบี่ คุ คลนัน้ กระท�ำความผิดอยูห่ รือก�ำลังจะกระท�ำความผิด
ในการจับกุมไม่ว่าจะมีหมายจับหรือไม่ก็ตามจะต้องไม่ใช้ก�ำลังเกินกว่าความจ�ำเป็น
หรือจงใจให้ผู้ถูกจับกุมได้รับอันตราย กฎหมายก�ำหนดว่าผู้จับกุมสามารถใช้ก�ำลัง
ป้องกันตนเองหรือผู้อื่นให้พ้นจากอันตราย ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นจากการกระท�ำของ
ผู้ถูกจับกุมได้ ถ้าการใช้ก�ำลังนั้นไม่เกินความจ�ำเป็น
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การควบคุมตัวบุคคลตามหลักสิทธิมนุษยชนได้วางเงื่อนไขว่า  จะต้องมี
กฎหมายรับรองว่ามีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องควบคุมตัว และจะต้องไม่ควบคุมตัวไว้นาน
เกินกว่าความจ�ำเป็น
๖. การได้รับการแจ้ง และการได้รับข้อมูล
การได้รบั การแจ้ง เป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของบุคคลผูถ้ กู จับกุมและควบคุมตัว
เพื่อให้บุคคลนั้นได้ทราบข้อหาความผิดและการกระท�ำที่เป็นความผิดเพื่อสามารถ
อธิบายหรือโต้แย้ง และยังเป็นการป้องกันไม่ให้รัฐจับกุมและควบคุมตัวบุคคลตาม
อ�ำเภอใจ โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๘๓ บัญญัติไว้ว่า 
ในกรณีที่เจ้าพนักงานเป็นผู้จับ ต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบหากมีหมายจับ
ให้แสดงต่อผู้ถูกจับ พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่า  ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้
และถ้อยค�ำของผูถ้ กู จับนัน้ อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้และผูถ้ กู จับ
มีสทิ ธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ หรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ ถ้าผู้ถูกจับ
ประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุมที่สามารถด�ำเนินการ
ได้โดยสะดวกและไม่เป็นการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผู้ถูกจับหรือท�ำให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยแก่บคุ คลหนึง่ บุคคลใด ก็ให้เจ้าพนักงานอนุญาตให้ผถู้ กู จับด�ำเนินการ
ได้ตามสมควรแก่กรณี ในการนี้ให้เจ้าพนักงานผู้จับนั้นบันทึกการจับดังกล่าวไว้ด้วย
ส�ำหรับสิทธิที่จะได้รับข้อมูลนั้น เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ
ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่อาจกระทบต่อสิทธิหรือประโยชน์ของตัวเขาเอง
นอกจากนี้ สิทธิที่จะได้รับการแจ้งนี้ยังหมายรวมไปถึงการให้ญาติของ
ผูถ้ กู ควบคุมตัวได้รบั ทราบถึงการควบคุมตัวและสถานทีค่ วบคุมตัวโดยมิชกั ช้า  มิเช่นนัน้
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อาจเข้าข่ายเป็นการบังคับให้บคุ คลสูญหาย ซึง่ ตามอนุสญั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ
คุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ  (CED)1 ก�ำหนดไว้ว่าไม่มี
พฤติการณ์พิเศษใด ไม่ว่าจะเป็นสภาวะสงคราม หรือสภาพคุกคามที่จะเกิดจาก
สงคราม การขาดเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ หรือสภาวะฉุกเฉิน
สาธารณะอื่นใดที่จะยกขึ้นมาเป็นข้ออ้างส�ำหรับการกระท�ำให้บุคคลหายสาบสูญ
โดยการจับกุม กักขัง ลักพาตัว หรือกระท�ำในรูปแบบใดๆ ที่เป็นการลิดรอนเสรีภาพ
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ และปฏิเสธหรือปกปิดชะตากรรมหรือที่อยู่ของบุคคลนั้น
๗. การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ กู ควบคุมตัว หลักการห้ามการทรมานและการทารุณกรรม
		
หลักการควบคุมตัว
		
บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของร่างกาย จะถูก
ควบคุ ม ตั วโดยอ�ำ เภอใจมิไ ด้ เว้นแต่โดยเหตุแ ละโดยเป็นไปตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในกฎหมาย ถ้าบุคคลที่ถูกควบคุมตัวถูกกล่าวหาว่ากระท�ำผิดอาญาจะต้อง
ถูกน�ำตัวโดยพลันไปยังศาลหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่มีอ�ำนาจตามกฎหมายที่จะใช้อ�ำนาจ
ทางตุลาการ และหากปรากฏว่าการควบคุมตัวนัน้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผูถ้ กู ควบคุมตัว
มีสิทธิน�ำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อให้ตัดสินถึงความชอบด้วยกฎหมายของการควบคุมตัวผู้นั้น
และหากการควบคุมตัวไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ให้ศาลมีค�ำสั่งปล่อยตัว (กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง : (ICCPR) ข้อ ๙)
		
บุคคลผู้ถูกท�ำให้เสื่อมเสียอิสรภาพจะต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความมี
มนุษยธรรมและด้วยความเคารพต่อศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ทมี่ อี ยูใ่ นตัวบุคคลผูน้ นั้ (กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง : (ICCPR) ข้อ ๑๐)
1 ประเทศไทยได้ลงนามแล้ว เมื่อเดือน มกราคม ๒๕๕๕ แต่ยังไม่ได้ให้สัตยาบัน
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หลักการห้ามการทรมานและการทารุณกรรม
การทรมาน หมายถึง การกระท�ำใดก็ตามโดยเจตนาที่ท�ำให้เกิดความ
เจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส ไม่ว่าทางกายหรือทางจิตใจต่อบุคคลใด
บุคคลหนึง่ เพือ่ ความมุง่ ประสงค์ทจี่ ะให้ได้มาซึง่ ข้อสนเทศหรือค�ำสารภาพจากบุคคลนัน้
หรือจากบุคคลที่สาม การลงโทษบุคคลนั้น ส�ำหรับการกระท�ำซึ่งบุคคลนั้นหรือ
บุคคลที่สามกระท�ำหรือถูกสงสัยว่าได้กระท�ำ หรือเป็นการข่มขู่ให้กลัวหรือเป็นการ
บังคับขูเ่ ข็ญบุคคลนัน้ หรือบุคคลทีส่ ามหรือเพราะเหตุผลใดๆ บนพืน้ ฐานของการเลือก
ประติบตั ิ ไม่วา่ จะเป็นในรูปใด เมือ่ ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานนัน้ กระท�ำโดย
หรือด้วยการยุยง หรือโดยความยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจของเจ้าพนักงานของรัฐ
หรือของบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งทางการ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความเจ็บปวด
หรือความทุกข์ทรมานที่เกิดจาก หรืออันเป็นผลปกติจาก หรืออันสืบเนื่องมาจาก
การลงโทษทัง้ ปวงทีช่ อบด้วยกฎหมาย (อนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานและการประติบตั ิ
หรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี : (CAT) ข้อ ๑)
ไม่มีพฤติการณ์พิเศษใด ไม่ว่าจะเป็นภาวะสงคราม หรือสภาพคุกคามที่
จะเกิดสงคราม การขาดเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ หรือสภาวะฉุกเฉิน
สาธารณะอื่นใดที่ยกขึ้นมาเป็นข้ออ้างที่มีเหตุผลส�ำหรับการทรมานได้ และค�ำสั่งจาก
ผู้บังคับบัญชาหรือจากทางการ ไม่สามารถยกขึ้นเป็นข้ออ้างที่มีเหตุผลส�ำหรับการ
ทรมานได้ (อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี : (CAT) ข้อ ๒)
		
บุคคลใดจะต้องไม่ถกู ทรมานหรือถูกปฏิบตั แิ ละลงโทษอย่างทารุณโหดร้าย
ผิดมนุษย์หรือลดทอนความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลใดจะต้องไม่ถกู น�ำตัว
เข้าสู่การทดลองทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ โดยปราศจากการให้ค�ำยินยอม
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โดยไม่มีการบังคับ (กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(ICCPR) ข้อ ๗)
๘. นักปกป้องสิทธิมนุษยชน (Human Rights Defenders)
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน คือ ค�ำที่ใช้อธิบายบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่
ท�ำงานส่งเสริมหรือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ พบว่าได้มีการให้ค�ำนิยามของ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหลายองค์กร เช่น
องค์การสหประชาชาติ ได้ให้คำ� นิยามนักปกป้องสิทธิมนุษยชนไว้ในปฏิญญา
ว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนว่า “บุคคลทุกคนมีสิทธิ โดยล�ำพังหรือร่วมกับผู้อื่นที่
จะส่งเสริมและต่อสูเ้ พือ่ ให้เกิดการคุม้ ครอง และตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐาน ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ”
สหภาพยุโรป ได้ให้ค�ำนิยามนักปกป้องสิทธิมนุษยชนไว้ในแนวปฏิบัติของ
สหภาพยุโรปต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนว่า  “นักปกป้องสิทธิมนุษยชน หมายถึง
บุคคล กลุ่ม และหน่วยงานของสังคมที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานอันเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล นักปกป้องสิทธิมนุษยชนมุง่ ส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รวมทั้งส่งเสริมการคุ้มครองและ
การปฏิบัติตามสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ยังส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิของสมาชิกของกลุม่ อย่างเช่น ชุมชนพืน้ เมือง แต่นยิ ามนี้
ไม่ครอบคลุมถึงบุคคลหรือกลุ่มคนที่ส่งเสริมความรุนแรง”
ดังนั้น “นักสิทธิมนุษยชน” หรือ “นักปกป้องสิทธิมนุษยชน” โดยสรุป
แล้วคือ ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือองค์กรท�ำกิจกรรมส่งเสริมและปกป้อง
สิทธิมนุษยชนของประชาชนโดยสันติวิธีให้แก่กลุ่มบุคคลต่างๆ ที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อ
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น เด็ก สตรี คนชรา ผู้ต้องหา จ�ำเลย เป็นต้น ทั้งนี้
โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์เป็นการส่วนตัว
๒๖
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ส่วนที่ ๓

กฎหมาย
เกี่ยวกับความมั่นคง

ที่ประกาศใช้บังคับในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้และ

การปฏิบัติ

แนวทางใน

ส่วนที่ ๓
กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงที่ประกาศใช้บังคับในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้และแนวทางในการปฏิบัติ
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และพระราชก�ำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นกฎหมายที่รัฐประกาศใช้
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และ
บางพื้นที่ของจังหวัดสงขลา) เพื่อควบคุมและแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
โดยให้อำ� นาจเฉพาะบางอย่างแก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในการด�ำเนินการเพือ่ ให้การบริหาร
จัดการสถานการณ์เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดของ
การบังคับใช้โดยสรุป ดังนี้
๓.๑ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗
กฎอัยการศึก ถือเป็นกฎหมายรักษาความมั่นคงที่มีระดับความเข้มข้น
ของการใช้อ�ำนาจสูงสุด จะถูกน�ำมาใช้เมื่อมีเหตุจ�ำเป็นเพื่อรักษาความเรียบร้อย
จากภัยที่มาจากภายนอกหรือภายในประเทศ เช่นเมื่อมีสงครามหรือการจลาจล
ในพื้นที่ที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารจะใช้อ�ำนาจฝ่ายพลเรือนใน
การระงับ ปราบปราม หรือรักษาความเรียบร้อย
		การประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นการให้อำ� นาจเต็มทีแ่ ก่เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยทหารทีจ่ ะตรวจค้น เกณฑ์ ห้าม ยึด เข้าอาศัย
ท�ำลายหรือเปลีย่ นแปลงสถานที่ รวมถึงขับไล่บคุ คลหนึง่ บุคคลใดได้ การปฏิบตั หิ น้าที่

๒๘
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โดยอาศัยอ�ำนาจตามกฎอัยการศึกจึงต้องอยู่ภายในขอบเขตที่กฎหมายให้อ�ำนาจ
โดยหลีกเลี่ยงการใช้ก�ำลังและอาวุธ หรือวิธีการใดที่จะน�ำไปสู่ความรุนแรงและ
กระทบสิทธิเกินสัดส่วน
๓.๑.๑ แนวทางปฏิบตั ใิ นการค้นตามพระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก
พระพุทธศักราช ๒๔๗๕
๑) เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารอาจใช้อ�ำนาจตรวจค้นสิ่งต้องเกณฑ์
หรือต้องห้ามหรือต้องยึดหรือต้องเข้าอาศัย หรือมีไว้ในครอบครองโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย หรือตรวจค้นตัวบุคคล ยานพาหนะ เคหะสถาน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ใดๆ
และไม่ว่าเวลาใดๆ (มาตรา ๙ (๑))
๒) ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า  บุคคลใดจะเป็นราชศัตรู
หรือได้ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ หรือต่อค�ำสั่งของเจ้าหน้าที่ทหาร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอ�ำนาจกักตัวบุคคลนั้นไว้ เพื่อสอบถามตามความจ�ำเป็นของ
ทางราชการได้ไม่เกิน ๗ วัน (มาตรา ๑๕ ทวิ)
๓) ในกรณีทเี่ จ้าหน้าทีฝ่ า่ ยทหารปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการตรวจค้น
เกณฑ์ ห้าม ยึด เข้าอาศัย ท�ำลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ ขับไล่ กักตัวบุคคลเพื่อ
การสอบถามตามความจ�ำเป็นของทางราชการทหาร ภายในขอบเขตของกฎหมายและ
ด้วยความสุจริต เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารไม่มีความรับผิด แต่หากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารใช้
อ�ำนาจเกินสมควรแก่เหตุหรือเกินกรณีจ�ำเป็นเพื่อป้องกัน ย่อมต้องรับผิดต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้น
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๒๙

๓.๑.๒ หลักพื้นฐานของการตรวจค้น
๑) ก่อนท�ำการตรวจค้น เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยทหารจะต้องหาข้อมูล
ข่าวสารของสถานที่หรือบุคคลที่จะตรวจค้นให้ได้มากที่สุด
๒) การแสดงตัวตนให้ผู้ถูกตรวจค้นทราบ
๓) แสดงความบริสุทธิ์ก่อนและหลังการตรวจค้น
๔) มีพยานขณะท�ำการตรวจค้น
๕) ในการตรวจค้นตัวบุคคลใด จะต้องปฏิบตั ดิ ว้ ยความสุภาพ
เคารพต่อศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ ไม่มลี กั ษณะเป็นการประจานให้ได้รบั ความอับอาย
		๓.๑.๓ แนวทางการจับกุมหรือเชิญตัวผู้ต้องสงสัย
๑) ก่อนท�ำการจับกุมหรือการเชิญตัวบุคคล ต้องประสาน
ผู้น�ำท้องที่ ผู้น�ำท้องถิ่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แจ้งถึงเหตุผลความจ�ำเป็นในการจับกุมตัว
หรือการเชิญตัวผู้ต้องสงสัยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ลดเงื่อนไขและ
ความหวาดระแวงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๒) เจ้ า หน้ า ที่ จ ะต้องแจ้ง เหตุผ ลในการควบคุ ม ตั ว ไว้ ใ ห้
ผู้ถูกควบคุมตัวทราบ โดยมีบันทึกเชิญตัวเพื่อสอบถามเป็นลายลักษณ์อักษร และ
ต้องแจ้งให้ญาติทราบถึงสถานที่ควบคุมตัว ระยะเวลาในการควบคุมตัว และระเบียบ
ในการเยี่ยมญาติ
๓) เจ้าหน้าที่จะต้องน�ำตัว บุค คลต้องสงสัยไปลงบันทึก
ประจ�ำวันเป็นหลักฐาน ณ สถานีต�ำรวจในพื้นที่

๓๐
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๔) ก่อนทีจ่ ะน�ำตัวผูถ้ กู ควบคุมไปควบคุมเพือ่ ซักถาม เจ้าหน้าที่
ผูค้ วบคุมจะต้องน�ำตัวผูถ้ กู ควบคุมไปตรวจร่างกายและตรวจโรคประจ�ำตัว เพือ่ ป้องกัน
มิให้เกิดประเด็นปัญหาการซ้อมทรมานและการเสียชีวิตเนื่องจากไม่ได้รับการรักษา
พยาบาลในระหว่างถูกควบคุมตัว
๕) ในระหว่ า งการควบคุ ม ตั ว เพื่ อ ซั ก ถามห้ า มเจ้าหน้าที่
ท�ำร้ายร่างกาย ซ้อมทรมาน กล่าวดูหมิ่น หมิ่นประมาท กล่าวค�ำอาฆาต หรือกระท�ำ
การใดๆ อันลบหลู่เกียรติของผู้ถูกควบคุมตัว หรือกระท�ำการใดๆ ที่เป็นการลดทอน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และห้ามท�ำการซักถามในช่วงเวลา  ๒๒.๐๐ นาฬิกา  ถึง
๐๖.๐๐ นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น และห้ามซักถามบุคคลในสภาวะแวดล้อมที่เป็นการ
บีบบังคับให้จ�ำต้องยอมรับสารภาพ เช่น ห้องที่มีอุณหภูมิต�่ำ
๖) เมื่อครบก�ำหนดระยะเวลาในการควบคุมตัวตามกฎ
อัยการศึก หรือหมดความจ�ำเป็นในการควบคุมตัวแล้ว ให้เจ้าหน้าที่รีบปล่อยตัวผู้ถูก
ควบคุมโดยเร็ว ก่อนการปล่อยตัว ให้น�ำผู้ถูกควบคุมตัวไปท�ำการตรวจร่างกาย
โดยแพทย์และขอใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานอีกครั้งหนึ่ง มอบให้แก่ผู้ถูกเชิญตัวไว้
เป็นหลักฐานด้วยชุดหนึ่ง พร้อมจัดท�ำหนังสือปล่อยตัวเพื่อให้กับญาติที่มารับตัว
ลงนามรับรองในฐานะพยาน
๗) หากจ�ำเป็นต้องควบคุมตัวเพื่อด�ำเนินการซักถามต่อ
ต้องขออนุญาตจากศาลในเขตพืน้ ทีอ่ อกหมายตามพระราชก�ำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยความเห็นร่วมของคณะกรรมการ ๓ ฝ่าย
(นายอ�ำเภอพื้นที่ ผู้ก�ำกับสถานีต�ำรวจภูธรพื้นที่ และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจประจ�ำ
พื้นที่)
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๓๑

๘) ในกรณีผู้ต้องสงสัยเป็นเด็ก เยาวชนและสตรี ระเบียบ
กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมตัว
บุคคลทีต่ อ้ งสงสัย ตามมาตรา ๑๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก พระพุทธศักราช
๒๔๕๗ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ได้ก�ำหนดวิธีการ ดังนี้
“เด็ก” หมายถึง บุคคลอายุเกิน ๗ ปี แต่ยังไม่เกิน ๑๔ ปี
บริบูรณ์
“เยาวชน” หมายถึง บุค คลอายุเกิน ๑๔ ปีบริบูรณ์
แต่ยังไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์
กรณีเด็กที่มีอายุไม่เกิน ๗ ปี กระท�ำความผิดอาญา
ไม่ต้องรับโทษ ให้แยกการควบคุมเด็ก เยาวชนและสตรีออกจากกัน
กรณีบุคคลต้องสงสัยเป็นเด็กหรือเยาวชน ต้องให้บิดา 
มารดา ผูป้ กครอง เจ้าหน้าทีส่ ถานพินจิ นักสังคมจิตวิทยา ผูน้ ำ� ศาสนา หรือเจ้าหน้าที่
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์มาร่วมรับฟังค�ำชีแ้ จง ท�ำความเข้าใจ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และอบรมให้เกิดทัศนคติที่ถูกต้อง เพื่อให้เลิกกระท�ำการ หรือ
สนับสนุนการกระท�ำที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุรุนแรงและปล่อยตัวกลับภูมิล�ำเนา
ก่อนเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ท�ำการควบคุมตัว
กรณีเยาวชน หากพบความผิด ให้ส่งตัวไปด�ำเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีเยาวชนและครอบครัวและกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ณ สถานีต�ำรวจภูธรในพื้นที่ที่ท�ำการควบคุมตัว

๓๒
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กรณีบุคคลที่ต้องสงสัยเป็นสตรี ต้องแยกการควบคุม
ออกจากบุคคลทีต่ อ้ งสงสัยทีเ่ ป็นชาย ต้องจัดส่งสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับสตรีและจัดเจ้าหน้าที่
ซักถามและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เป็นสตรีด้วย
๓.๒ พระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
เป็นกฎหมายที่ประกาศใช้เมื่อปรากฏว่ามีสถานการณ์ฉุกเฉิน มีการก่อการร้าย
การใช้ก�ำลังประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า 
มีการกระท�ำความรุนแรงกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิตหรือ
ทรัพย์สินของรัฐหรือบุคคล และมีความจ�ำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้ยุติอย่างมี
ประสิทธิภาพและทันท่วงที นายกรัฐมนตรีจะประกาศให้อำ� นาจเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปกครอง
หรือต�ำรวจหรือทหารร่วมกันด�ำเนินการเพื่อป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง
ฟื้นฟู และช่วยเหลือประชาชน
		ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีการประกาศใช้พระราชก�ำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยให้อ�ำนาจแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐในการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่สงสัยว่าจะเป็นผู้ร่วมกระท�ำให้เกิด
สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเป็นผู้ใช้ ผู้โฆษณา  ผู้สนับสนุนหรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับ
การกระท�ำให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เท่าที่มีเหตุจ�ำเป็น เพื่อป้องกันมิให้บุคคลนั้น
กระท�ำหรือร่วมมือกระท�ำการใดๆ อันจะท�ำให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง หรือเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือในการระงับเหตุการณ์ (มาตรา ๑๑ (๑))
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๓๓

นอกจากนี้ ยังให้อ�ำนาจเจ้าหน้าที่ของรัฐในการร้องขอต่อศาลที่มีเขต
อ�ำนาจหรือศาลอาญา  จับกุมและควบคุมตัวบุคคลไว้ได้ไม่เกิน ๗ วัน แต่จะปฏิบัติ
ต่อบุคคลนั้นในลักษณะเป็นผู้กระท�ำความผิดมิได้ หากมีความจ�ำเป็นต้องควบคุมตัว
ต่อไป ให้ร้องขอต่อศาลเพื่อขยายระยะเวลาการควบคุมต่อได้อีกคราวละ ๗ วัน
แต่รวมระยะเวลาควบคุมทั้งหมดต้องไม่เกิน ๓๐ วัน เมื่อครบก�ำหนด หากจ�ำเป็น
ต้องควบคุมตัวต่อไปอีก จะต้องด�ำเนินการตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาก�ำหนด (มาตรา ๑๒)
ทัง้ นี้ ตามระเบียบกองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คงภายในภาค ๔ ว่าด้วย
วิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชก�ำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ได้ก�ำหนด
วิธีการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ ดังนี้
		๓.๒.๑ แนวทางการปฏิบัติต่อบุคคลที่ต้องสงสัย
๑) ห้ามมิให้ปฏิบัติต่อบุคคลที่ต้องสงสัยและถูกควบคุมตัว
เยี่ยงผู้กระท�ำความผิด เช่น การปฏิบัติด้วยการใช้ก�ำลังรุนแรงเกินกว่าเหตุ
๒) เจ้าหน้าที่ผู้จับกุมหรือผู้ควบคุมต้องแจ้งให้ผู้ถูกจับหรือ
ผูถ้ กู ควบคุมตัวทราบว่า  การจับกุมหรือการควบคุมตัวเป็นการด�ำเนินการตามกฎหมาย
ในฐานะผู้ต้องสงสัย ไม่ใช่ผู้ต้องหา  โดยจะต้องไม่ถูกควบคุมตัวไว้ในสถานที่ต้องห้าม
มีก�ำหนดเวลาเท่าที่จ�ำเป็นและไม่เกินระยะเวลาที่ศาลอนุญาต
๓) เจ้าหน้าทีผ่ จู้ บั กุมหรือผูค้ วบคุมต้องแจ้งให้ญาติผถู้ กู จับกุม
หรือผู้ถูกควบคุมตัวทราบโดยพลัน

๓๔
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๔) กรณีไม่มีความจ�ำเป็นต้องควบคุมตัวต่อไปให้ปล่อยตัว
ไปทันที และรายงานให้ศาลทราบโดยพลัน พร้อมกับจัดท�ำหนังสือรับรองสถานภาพ
ให้แก่ผู้ถูกปล่อยตัวโดยการด�ำเนินการของสถานที่ควบคุม
๕) ในระหว่างการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย หากมีเหตุที่ต้อง
ด�ำเนินคดีอาญา ให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาและน�ำตัวผู้ต้องสงสัยมาศาล
เพื่อขอออกหมายขังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔
๖) ก่อนปล่อยตัวผู้ถูกควบคุมตัวกลับภูมิล�ำเนา  เจ้าหน้าที่
ควบคุมตัวต้องจัดท�ำหนังสือรับรองสถานภาพและหนังสือปล่อยตัว มอบให้กับผู้ถูก
ควบคุมตัวด้วย
๗) ในกรณีที่มีการควบคุมตัวครบก�ำหนด ๓๐ วัน เจ้าหน้าที่
ควบคุมตัวจะต้องปล่อยตัวผู้ถูกควบคุมตัว เว้นแต่มีข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งเป็นข้อมูลใหม่
และพนักงานเจ้าหน้าที่ประสงค์จะจับและควบคุมซ�้ำอีก ต้องเริ่มขอหมายจับใหม่
โดยจะต้องแถลงต่อศาลว่ามีความจ�ำเป็นต้องใช้มาตรการนี้กับผู้นั้นอีก การจะอนุญาต
ให้จับกุมและควบคุมตัวอยู่ในดุลพินิจของศาล
๓.๒.๒ การปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจับกุมและควบคุม
ตัวบุคคลที่ต้องสงสัย
๑) เมื่อจับตัวบุคคลตามหมายจับได้แล้ว ให้รีบน�ำตัวผู้นั้น
ส่งสถานที่ควบคุมตัวที่ระบุไว้ตามหมายจับทันที จะปฏิบัติต่อบุคคลที่ต้องสงสัย
ในลักษณะเป็นผู้กระท�ำความผิดไม่ได้ เช่น การใส่กุญแจมือ การล่ามโซ่ตรวน การขัง
ในกรงขังทีท่ ำ� ไว้ในอาคารสถานทีห่ รือยานพาหนะทีจ่ ดั เป็นกรงขัง ต้องไม่ควบคุมตัวไว้
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๓๕

ณ สถานีต�ำรวจ ที่คุมขังของทัณฑสถาน หรือเรือนจ�ำ หรือกระท�ำการอื่นใดที่รุนแรง
ต่อผู้ถูกจับไม่ได้
๒) ต้องแจ้งให้บุคคลผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับและควบคุมตัว
และญาติทราบโดยทันทีว่าเป็นการจับกุมและควบคุมตัวในฐานะบุคคลที่ต้องสงสัย
ไม่ใช่ผู้ต้องหา จะไม่ถูกควบคุมตัวไว้ในสถานที่ต้องห้าม และปฏิบัติในลักษณะเป็น
ผู้กระท�ำความผิด มีก�ำหนดเวลาเท่าที่จ�ำเป็นแต่ไม่เกินระยะเวลาที่ศาลอนุญาต
๓) กรณีจับกุมบุคคลตามหมายจับได้พร้อมเอกสารหรือ
วัตถุใดที่ต้องสงสัย ว่าได้ใช้หรือจะใช้ หรือมีไว้ เพื่อกระท�ำหรือสนับสนุนการ
กระท�ำให้เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ให้น�ำเอกสารหรือวัตถุนั้นส่งพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ร้องขอจับกุมและควบคุมตัว เพื่อด�ำเนินการต่อไป
๔) ในการจัดท�ำรายงานเกี่ยวกับการจับกุมและควบคุมตัว
ต้องแจ้งการจับและควบคุมตัวบุคคลดังกล่าว ไปยังศูนย์ปฏิบตั กิ ารควบคุมการสืบสวน
คดีส�ำคัญ (Command and Control Operation Center : CCOC) กองก�ำลัง
ต�ำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๓ - ๒๒๐๒๖๙, ๐๗๓ – ๒๒๐๒๗๒
ในโอกาสแรกที่จะท�ำได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการจับและควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย
โดยใช้หมายจับและควบคุมตัวซ�้ำ
		๓.๒.๓ การควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยที่เป็นเด็กและสตรี
ให้แยกการควบคุมตัวเด็ก (บุคคลที่มีอายุต�่ำกว่า ๑๘ ปี) ออก
จากสตรีและผู้ใหญ่ และแยกการควบคุมตัวชายหญิงออกจากกัน ในกรณีที่บุคคล
ต้องสงสัยเป็นเด็ก ให้ปฏิบัติดังนี้

๓๖
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๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ทีท่ ำ� การจับกุมและควบคุมตัวเด็ก
ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับอายุของผู้ที่ถูกจับกุมและควบคุมตัวให้แน่ชัด
๒) การจับ กุมและควบคุมตัว เด็ก ต้องเป็นไปด้ว ยความ
ละมุนละม่อมและถ้าไม่จ�ำเป็น ก็ไม่ควรใช้เครื่องพันธนาการกับเด็กอย่างเด็ดขาด
ต้องปฏิบัติโดยมุ่งเพื่อชี้แจ้งท�ำความเข้าใจและอบรมให้เกิดทัศนคติที่ถูกต้อง เพื่อเลิก
กระท�ำ หรือสนับสนุนการกระท�ำที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุร้าย ทั้งนี้ การท�ำความ
เข้าใจให้เกิดทัศนคติที่ถูกต้องนั้น เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติให้
เด็กที่ถูกควบคุมตัวซึ่งหมายถึง การขยายผลที่ได้จากการท�ำความเข้าใจจนสามารถ
ทราบโครงสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง สถานที่ซ่อนตัว แหล่งซุกซ่อนอาวุธ
และวัตถุระเบิด ตลอดจนอุปกรณ์หรือยานพาหนะต่าง ๆ ที่อาจน�ำไปประกอบระเบิด
หรือได้มา หรือมีไว้ใช้ ในการกระท�ำความผิด ตลอดจนได้ทราบถึงกลุ่มผลประโยชน์
หรือกลุ่มแอบอ้างที่สนับสนุนกลุ่มก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ
และเมื่อเชื่อว่าเด็กยินยอมเลิกกระท�ำเช่นนั้นให้รีบปล่อยตัวเพื่อกลับภูมิล�ำเนาทันที
๓) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ทีท่ ำ� การจับกุมตัวเด็ก รีบด�ำเนินการ
ร้องขอหมายจับฯ ต่อศาลที่มีเขตอ�ำนาจ เมื่อศาลอนุมัติให้น�ำตัวเด็กพร้อมหมายจับฯ
ส่งไปยังศูนย์พิทักษ์สันติ กองก�ำลังต�ำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อท�ำการควบคุม
ตัวและถามปากค�ำโดยเร็ว
๔) ในการถามปากค�ำเด็ก ให้พนักงานสอบสวน ศูนย์พทิ กั ษ์สนั ติ
กองก� ำ ลั ง ต� ำ รวจจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ จั ด สหวิ ช าชี พ นั ก วิ ช าชี พ หรื อ
นักสังคมสงเคราะห์หรือบุคคลที่เด็กร้องขอหรือพนักงานอัยการเข้าร่วมในการถาม
ปากค�ำด้วย
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๓๗

		๓.๒.๔ วิธีการตรวจค้น
๑) การตรวจค้นจะต้องกระท�ำโดยละมุนละม่อม ค�ำนึงถึง
หลักนิติธรรม ก่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด และมีความจ�ำเป็นเพียงพอในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อระงับเหตุการณ์ร้ายแรงให้ยุติโดยเร็ว หากปล่อยเนิ่นช้าจะท�ำให้ไม่
อาจระงับเหตุการณ์ได้ทันท่วงที
          ๒) สิ่งทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงเสมอ คือ หลักการทางศาสนา ความเชือ่
ประเพณี และวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่นั้นเป็นส�ำคัญ และสร้างความ
สมานฉันท์ให้เกิดในหมู่ประชาชน เว้นแต่ไม่อาจด�ำเนินการได้เนื่องจากจะก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรง
๓) เมือ่ ด�ำเนินการตรวจแล้ว หัวหน้าชุดผูด้ ำ� เนินการตรวจค้น
ต้องจัดท�ำบันทึกการตรวจค้นและบัญชีทรัพย์ที่ได้จากการตรวจค้น ไม่ว่าจะพบ
สิ่งของหรือตัวบุคคลหรือไม่ โดยมีพยานที่น่าเชื่อถือลงนาม

๓๘
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ส่วนที่ ๔

การช่วยเหลือ
เยียวยา
ผู้ถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน

ส่วนที่ ๔
การช่วยเหลือเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
หน้าที่ของรัฐในการเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
แนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและผู้เสียหายจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้เสียหาย ครอบครัวและชุมชน รัฐบาลได้ก�ำหนดเกณฑ์และ
วิธีการช่วยเหลือแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่ม
ผูก้ ่ อ การร้ า ย และครอบครั ว ผู ้ ต ้ อ งคดี ค วามมั่ น คงที่ พ ร้ อ มจะรั บ การช่ ว ยเหลือ
ให้สอดคล้องกับศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อให้สามารถกลับมา
ด�ำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ดังนี้
๑. การช่วยเหลือด้านการเงิน กรณีเสียชีวิต พิการ และบาดเจ็บ รวมถึง
ทรัพย์สินเสียหาย
๒. การฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ
๓. การพัฒนาคุณภาพชีวติ (การศึกษา อาชีพ ความคุม้ ครองความปลอดภัย)
๔.  การอ�ำนวยความยุติธรรมอย่างเป็นธรรม
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือและสิทธิที่พึงได้รับ
กลุม่ ที่ ๑ ผูท้ ถี่ กู กระท�ำจากกลุม่ ก่อความไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
และท�ำให้บาดเจ็บ พิการ เสียชีวติ และทรัพย์สนิ เสียหาย รัฐบาลได้มมี ติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เรือ่ ง การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
สื บ เนื่ องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจัง หวัดชายแดนภาคใต้ และเมื่อวันที่
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ
๔๐

คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ วงเงินการช่วยเหลือ ทั้งนี้ การช่วยเหลือ
ด้านร่างกายต้องให้แพทย์วินิจฉัยและรับรองตามระดับความรุนแรงของบาดแผล
ตามหลักวิชาการตามเกณฑ์ประเมินการบาดเจ็บจากเกณฑ์การประเมินอาการของ
ผู้ป่วยจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบเอกสาร
รับรองแพทย์ส�ำหรับผู้ป่วยจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(จชต.๑) และเอกสารรับรองความบกพร่องส�ำหรับผูป้ ว่ ยจากสถานการณ์ความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.๒) โดยมีหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยา
ผูไ้ ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี และระเบียบการช่วยเหลือเยียวยาของหน่วยงานต่างๆ
กลุ่มที่ ๒ ผู้ที่ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระท�ำของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
และท�ำให้บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต และทรัพย์สินเสียหาย โดยขอรับการช่วยเหลือ
เยียวยาตามระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจาก
การกระท�ำของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๕
ช่องทางการเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
		
๑) กองทุนยุติธรรม
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบที่
เกีย่ วข้อง ก�ำหนดให้สำ� นักงานกองทุนยุตธิ รรมพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในด้านต่าง ๆ
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๔๑

แก่ประชาชนผู้ขอความช่วยเหลือในการด�ำเนินคดี โดยผู้ขอรับความช่วยเหลือในการ
ด�ำเนินคดีจากกองทุนยุติธรรม อาจขอรับความช่วยเหลือได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด�ำเนินคดี
     (๒) การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย
     (๓) การช่วยเหลือผูถ้ กู ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
จากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
     (๔) การสนับสนุนโครงการให้ความรู้ตามกฎหมายแก่ประชาชน
		
>> หลักเกณฑ์การพิจารณาให้เงินสนับสนุนหรือค่าใช้จ่าย
(๑) ความสามารถในการให้ความช่วยเหลือของกองทุน
     (๒) พฤติกรรมและข้อเท็จจริงของผูข้ อรับการสนับสนุนต้องเป็นเรือ่ ง
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือปกป้องรักษาประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน
     (๓) ลักษณะของการกระท�ำผิดหรือการกระท�ำละเมิดทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อประชาชนได้รับความเสียหายหรือเกิดภัยพิบัติต่อส่วนรวมหรือความมั่นคงของ
ประเทศ
     (๔) ลักษณะของการกระท�ำผิดหรือการกระท�ำละเมิดทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อความเชื่อมั่นของประชาชน หรือกระบวนการยุติธรรมของประเทศ
(๕) เรื่องที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชนและความมั่นคงของประเทศ หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
     (๖) พฤติกรรมข้อเท็จจริงและเงื่อนไขอื่นๆ ตามสถานการณ์
สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น เช่น การช่วยให้พ้นจากการกระท�ำของผู้มีอิทธิพล หรือการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น

๔๒
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(๗) ความสามารถทางเศรษฐกิจของผู้ขอรับการสนับสนุน
(๘) การสนับสนุนของกองทุนนี้ ให้ค�ำนึงถึงโอกาสที่ผู้ขอรับการ
สนับสนุนจะได้รับการช่วยเหลือ หรือบรรเทาความเสียหายตามกฎหมายอื่นด้วย
(๙) การสนับสนุนเงิน หรือค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการให้ความช่วยเหลือ
กับประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนยุติธรรมแท้จริง ซึ่งอาจจะ
มีการก�ำหนดเงื่อนไขเป็นการเฉพาะเรื่องตามที่คณะกรรมการก�ำหนดได้
(๑๐) ในกรณีที่ประชาชนยื่นค�ำร้องขอรับการสนับสนุนเงินหรือ
ค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรมในพื้นที่ของจังหวัดต่างๆ ให้คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม
ประจ�ำจังหวัด มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติค�ำขอรับการสนับสนุนเงิน
หรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม ภายในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐ บาทต่อรายในทุกกรณี
รวมทั้งตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริง แต่ถ้าเป็นเรื่องทั่วไป หรือเรื่องเร่งด่วนที่
ไม่สามารถน�ำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาได้ เนื่องจากอาจท�ำให้
ไม่ทนั ต่อเหตุการณ์และหากปล่อยไว้จะเกิดความล่าช้าส่งผลกระทบต่อประชาชน
ที่มาขอรับการสนับสนุนเงิน หรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรมให้ได้รับความเสียหาย
ให้ยตุ ธิ รรมจังหวัดมีอำ� นาจพิจารณาอนุมตั ิ ไม่อนุมตั ิ หรือยุตคิ ำ� ขอรับการสนับสนุนเงิน
หรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรมแทนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามค�ำสั่งคณะกรรมการบริหาร
กองทุนยุติธรรมที่ ๗/๒๕๕๘
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๔๓

		 >> ช่องทางการขอรับความช่วยเหลือ
     (๑) ติดต่อขอรับบริการด้วยตัวเอง ณ ส�ำนักงานกองทุนยุติธรรม
กลุ่มงานช่วยเหลือประชาชน หรือ ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด
     (๒) ยื่นค�ำขอ online ผ่านเว็บไซต์กองทุนยุติธรรมที่ http://
www.jfo.moj.go.th
(๓) ส่งค�ำขอทางไปรษณียไ์ ปที่ ส�ำนักงานกองทุนยุตธิ รรม ๙๙/๔๒
หมู่ ๔ ชั้น ๒๒ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลคลองเกลือ อ�ำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
๒) การเยียวยาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและ
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔
		 >> สิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนของผู้เสียหายในคดีอาญา
		
ผู้เสียหายในคดีอาญาที่มีสทิ ธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายจากรัฐ
จะต้องเป็นบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย หรือจิตใจ เนื่องมาจาก
การกระท�ำความผิดทางอาญาของผู้อื่น โดยตนเองมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�ำ
ความผิดนั้น และการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นการตัดสิทธิหรือประโยชน์
ที่ผู้เสียหายจะพึงได้รับตามกฎหมายอื่น
		 >> ค่าตอบแทนที่ผู้เสียหายมีสิทธิขอรับได้ มี ๔ ประเภท ได้แก่
(๑) ค่าใช้จา่ ยทีจ่ ำ� เป็นในการรักษาพยาบาล รวมทัง้ ค่าฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ทางร่างกายและจิตใจ
      (๒) ค่าตอบแทนในกรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตาย
      (๓) ค่าขาดประโยชน์ท�ำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบ
การงานได้ตามปกติ
(๔) ค่าตอบแทนความเสียหายอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร
๔๔

คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

		 >> สิทธิที่จะได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายของจ�ำเลยในคดีอาญา
			 จ�ำเลยในคดีอาญาที่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายจากรัฐจะ
ต้องเป็นผู้ที่ถูกฟ้องคดีต่อศาลว่าเป็นผู้กระท�ำความผิดอาญาโดยพนักงานอัยการ และ
ถูกคุมขังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล และศาลได้มีค�ำพิพากษาถึงที่สุดว่า
จ�ำเลยไม่เป็นผู้กระท�ำความผิดหรือการกระท�ำของจ�ำเลยไม่เป็นความผิด จ�ำเลยจึง
จะมีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายจากรัฐ
			 การทีจ่ ำ� เลยได้รบั ค่าทดแทนหรือค่าใช้จา่ ยจากรัฐไปแล้วไม่เป็นการ
ตัดสิทธิหรือประโยชน์ที่จ�ำเลยจะพึงได้รับตามกฎหมายอื่น สิทธิดังกล่าวมีได้เฉพาะ
ในกรณีที่จ�ำเลยถูกด�ำเนินคดีโดยพนักงานอัยการเท่านั้น
		 >> ส�ำหรับค่าทดแทนหรือค่าใช้จา่ ยทีจ่ ำ� เลยอาจขอรับได้ มี ๖ ประเภท
ได้แก่
(๑) ค่าทดแทนการถูกคุมขัง โดยค�ำนวณจากจ�ำนวนวันทีถ่ กู คุมขัง
ในอัตราวันละห้าร้อยบาท
(๒) ค่ า ใช้ จ ่ า ยที่ จ� ำ เป็ น ในการรั ก ษาพยาบาลรวมทั้ ง ค่ า ฟื ้ น ฟู
สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจหากว่าความเจ็บป่วยของจ�ำเลยเป็นผลโดยตรง
จากการถูกด�ำเนินคดี
      (๓) ค่าทดแทนในกรณีที่จ�ำเลยถึงแก่ความตาย และความตายนั้น
เป็นผลโดยตรงจากการถูกด�ำเนินคดี
      (๔) ค่าขาดประโยชน์ท�ำมาหาได้ในระหว่างถูกด�ำเนินคดี
      (๕) ค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นในการด�ำเนินคดี
      (๖) ค่าทดแทนกรณีขอให้ศาลคืนสิทธิที่เสียไปอันเป็นผลโดยตรง
จากค�ำพิพากษาแต่ไม่สามารถคืนสิทธินั้นได้
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๔๕

		 >> ช่องทางการขอรับความช่วยเหลือ
ติดต่อขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่าย ณ ส�ำนักงาน
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ�ำเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๒ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคาร
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
๑๐๒๑๐ หรือ ณ ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
๓) การเยีย วยาตามพระราชบัญ ญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา
พ.ศ. ๒๕๔๖
		 >> มาตรการในการคุ้มครองพยาน
พยานในความหมายของพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองพยานในคดีอาญา 
พ.ศ. ๒๕๔๖ หมายถึง ผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ท�ำค�ำร้อง ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้
ถ้อยค�ำ หรือผู้ที่แจ้งเบาะแส ซึ่งจะมาให้หรือได้ให้ข้อเท็จจริง เบาะแส หรือข้อมูลใด
เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ หรือข้อมูลอื่นอันเป็นประโยชน์ในการด�ำเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และให้หมายความรวมถึงบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาซึ่งได้รับการกันไว้เป็นพยานด้วย
ในกรณีที่พยานในคดีอาญาเกรงว่าอาจได้รับภยันตรายต่อตนเอง
หรือบุคคลใกล้ชิดไม่ว่าจะก่อน ในขณะ หรือภายหลังจากการเป็นพยาน เนื่องจาก
การมาให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานสืบสวนพนักงานสอบสวน พนักงานผู้มีอ�ำนาจฟ้อง
คดีอาญา  และศาล รัฐจะให้ความคุ้มครองพยานตลอดจนบุคคลใกล้ชิดกับพยานให้
ได้รับความปลอดภัย และก�ำหนดค่าตอบแทนให้ตามสมควร

๔๖
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		 >> สิทธิของพยานในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน
ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้แก่		
(๑) สิทธิทจี่ ะได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยเมื่อถูกคุกคามใน
ฐานะพยานในคดีอาญา รวมถึงผู้ใกล้ชิดของพยานในคดีอาญา
(๒) สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม
(๓) สิทธิที่จะได้รับเงินค่าตอบแทนจากการมาให้ข้อเท็จจริงต่อ
พนักงานสอบสวน หรือเบิกความต่อศาล
(๔) สิทธิทจี่ ะได้รบั ค่าตอบแทนความเสียหายต่อชีวติ ร่างกาย ชือ่ เสียง
ทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการเป็นพยานในคดีอาญา
(๕) สิทธิที่จะได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยานในคดีอาญา
กรณีพยานในคดีอาญาได้รับการข่มขู่คุกคาม พยานสามารถที่จะ
ร้องขอใช้มาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยานได้ แต่ในกรณีที่คดีอาญานั้นมีความ
ร้ายแรงและการกระท�ำผิดมีลักษณะเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอาชญากรรมกระทบต่อ
ความสงบหรือความมั่นคงของรัฐ พยานอาจร้องขอใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครอง
พยานได้
		 >> ช่องทางในการขอรับความช่วยเหลือ
			 ติ ด ต่ อ ขอรั บ ความช่ ว ยเหลื อ ณ ส� ำ นั ก งานคุ ้ ม ครองพยาน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๖ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษาฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
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๔๗

		
๔) การขอรับการเยียวยาตามระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยา
ผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระท�ำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๕
		 >> ผู้มีสิทธิขอรับการเยียวยาตามระเบียบฯ
			 ผู้ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการกระท�ำของ
เจ้าหน้าทีร่ ฐั อันสืบเนือ่ งมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้มสี ทิ ธิ
ยื่นค�ำขอรับการเยียวยาความเสียหายตามรายการและอัตราท้ายระเบียบนี้
		 >> ค่าใช้จา่ ยในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ ด้รบั ความเสียหาย
และผู้ได้รับผลกระทบ
(๑) ค่าช่วยเหลือกรณีถึงแก่ความตาย หรือทุพพลภาพ
(๒) ค่าช่วยเหลือกรณีถูกบังคับให้สูญหาย
(๓) ค่าช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพทาง
ร่างกาย จิตใจและการติดตามเยี่ยมเยียน
(๔) ค่าช่วยเหลือการขาดประโยชน์ท�ำมาหาได้
(๕) ค่าช่วยเหลือเยียวยาแก่บุคคล ผู้ต้องหา จ�ำเลย หรือผู้ต้องขัง
กรณีผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวหรือผู้ถูกคุมขัง ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก
พ.ศ. ๒๔๕๗ พระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และผลการด�ำเนินงานพบว่าเจ้าพนักงาน
ปล่อยตัวโดยไม่มีความผิด หรือพนักงานสอบสวนสั่งไม่ฟ้อง หรือพนักงานอัยการ
สั่งไม่ฟ้อง หรือศาลยกฟ้อง
๔๘
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(๖) ค่าช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมเนือ่ งจากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทางด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง
การด�ำเนินคดี หรือการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
(๗) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดจากการ
กระท�ำผิดทางอาญา  การกระท�ำโดยมิชอบทางการปกครองหรือการละเมิดที่มี
ผลกระทบอื่นต่อการประกอบอาชีพด้านการศึกษาหรือการด�ำรงชีวิตอื่น รวมถึง
ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อรัฐ ซึ่งจ�ำเป็นต้องให้การเยียวยาเป็นการเฉพาะหรือ
ต้ อ งเยี ย วยาทางจิ ต ใจหรื อ จิ ต วิ ญ ญาณ อาทิ ค่ า ใช้ จ ่ า ยให้ ไ ปประกอบพิ ธี ฮั จ ญ์
ณ ประเทศซาอุดิอาระเบียหรือประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนา
(๘) ค่าช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายด้านทรัพย์สิน
(๙) ค่าช่วยเหลือเยียวยาอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ก�ำหนด
		 >> สถานที่ยื่นค�ำร้องหรือการขอรับการเยียวยา
(๑) ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
(๒) ศูนย์อ�ำนวยความเป็นธรรมหรือศูนย์เยียวยาอ�ำเภอ
ทุกอ�ำเภอ/จังหวัด
		
รายละเอียดโปรดศึกษาเพิ่มเติมและดูอัตราค่าช่วยเหลือเยียวยาจาก
ระเบียบฯ ในภาคผนวกของคู่มือเล่มนี้ หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศูนย์อ�ำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โทร. ๐-๗๓๒๐-๓๘๗๒ หรือ สายด่วน ศอ.บต.
โทร. ๑๘๘๐
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๔๙

		
๕) การขอรับการเยียวยาตามตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๔๘ และเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ และอื่นๆ
		 >> ผู้มีสิทธิขอรับการเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี
			 ผูท้ ถี่ กู กระท�ำจากกลุม่ ก่อความไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
และท�ำให้บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต และทรัพย์สินเสียหาย
		 >> ค่าใช้จา่ ยในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ ด้รบั ความเสียหาย
และผู้ได้รับผลกระทบ
(๑) กรณีเสียชีวิต
(๒) กรณีพิการ
(๓) บาดเจ็บสาหัส
(๔) บาดเจ็บ
(๕) บาดเจ็บเล็กน้อย
(๖) กรณีทรัพย์สินเสียหาย
		 >> สถานที่ยื่นค�ำร้องหรือการขอรับการเยียวยา
(๑) ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
(๒) ศูนย์อำ� นวยความเป็นธรรมหรือศูนย์เยียวยาอ�ำเภอทุกอ�ำเภอ/
จังหวัด
		
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนา
เพื่ อ ความมั่ น คง ศู น ย์ อ� ำ นวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
โทร. ๐-๗๓๒๐-๓๘๗๒ หรือ สายด่วน ศอ.บต. โทร. ๑๘๘๐

๕๐

คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนเจ็ดคนซึ่ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค�ำแนะน�ำของวุฒิสภาจากผู้ซ่ึงได้รับสรรหาเพื่อ
ท�ำหน้าที่ในการส่งเสริม คุ้มครอง ป้องกัน แก้ไข และเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งมีวาระในการด�ำรงต�ำแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้ง และให้ด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียงวาระเดียว โดยมีส�ำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งเป็นส่วนราชการและมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีหน้าที่และ
อ�ำนาจในการสนับสนุนงานของคณะกรรมการ ด้านงานธุรการ การอ�ำนวยความสะดวก
ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและกรรมการ
รวมถึงศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับงาน
ของคณะกรรมการ และประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือ
องค์กรอื่นใดในด้านสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑) กลไกในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗
ได้ก�ำหนดกลไกในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชนผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในด้ า นต่ า งๆ รวมทั้ง เสนอแนะให้ห น่วยงานที่เ กี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและเยียวยาประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยก�ำหนดให้เป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการด�ำเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติดังกล่าวในกรณีดังต่อไปนี้
คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

๕๑

(๑) ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี
และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(๒) จัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ
เสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน
(๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค�ำสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
(๔) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
(๕) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของสิทธิมนุษยชน
(๖) หน้าที่และอ�ำนาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
๒) ช่องทางในการร้องเรียนกรณีพบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(๑) ติดต่อแจ้งเรื่องร้องเรียนด้วยตนเองหรือส่งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์
ไปที่ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๖-๗ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
(๒) ส่งเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซต์ ที่ http://www.nhrc.or.th
(๓) โทรศั พ ท์ ส ายด่ ว น ๑๓๗๗ หรื อ ทางโทรศั พ ท์ ๐ ๒-๑๔๑-๓๘๐๐,
๐๒-๑๔๑-๓๙๐๐

๕๒

คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

(๔) ส่งเรือ่ งร้องเรียนผ่านองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนตามทีค่ ณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติก�ำหนด  
(๕) ส่งเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเองที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เลขที่ ๑๘๑ หมู่ที่ ๖ ถนนเจริญประดิษฐ์ ต�ำบล
รูสะมิแล อ�ำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

๕๓

๕๔

คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะท�ำงานจัดท�ำคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

๕๕

ค�ำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมคณะท�ำงานฯ

๕๖

คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เอกสารที่เกี่ยวข้องส�ำหรับศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง
๑. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR)
๒. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)
๓. อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี (CAT)
๔. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC)
๕. อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบ (CERD)
๖. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหาย
สาบสูญโดยถูกบังคับ (CED)
๗. ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และ
		 องค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสากล (นักปกป้องสิทธิมนุษยชน)
๘. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗
๙. พระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๐. พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๑. พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๓. พระราชบั ญ ญั ติ ค ่ า ตอบแทนผู ้ เ สี ย หายและค่ า ทดแทนและค่ า ใช้ จ ่ า ย
		 แก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔
๑๔. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุตธิ รรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข
ในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๙

คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

๕๗

๑๕. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการด�ำเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๖. ระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
		 ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ ด้รบั ความเสียหายและผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
จากการกระท�ำของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอันสืบเนือ่ งมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๗. ระเบียบกองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คงภายในภาค ๔ ว่าด้วย วิธกี ารปฏิบตั ิ
		 ในการควบคุมตัวบุคคลทีต่ อ้ งสงสัย ตามมาตรา ๑๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
กฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒
๑๘. ระเบียบกองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คงภายในภาค ๔ ว่าด้วยวิธปี ฏิบตั งิ าน
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๑๑ แห่งพระราชก�ำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม
๒๕๖๒
๑๙. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และเมื่อวันที่ ๑๔
สิงหาคม ๒๕๕๕ และมติคณะรัฐมนตรีอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเยียวยา
ความเสียหายอันเนือ่ งมาจากการกระท�ำของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

๕๘

คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย
และผู้ได้รับผลกระทบจากการกระท�ำของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยทีพ่ นื้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้เป็นพืน้ ทีท่ มี่ ลี กั ษณะพิเศษในด้านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับต่างประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลาม อีกทั้งมีสถานการณ์ความไม่สงบซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
ความสงบสุขของประชาชน และการพัฒนาของประเทศและโดยที่พระราชบัญญัติ
การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ก�ำหนดให้ศูนย์อ�ำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มีอ�ำนาจหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเยียวยา
ผู้ได้รับความเสียหายและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระท�ำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก�ำหนด ดังนั้น
เพื่อให้ผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือเยียวยาตาม
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา  ๙ (๗)
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารราชการจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓
วางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
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๕๙

ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บคณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า น
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความ
เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระท�ำของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมา
จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
และให้น�ำระเบียบนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ผูไ้ ด้รบั ความเสียหาย” หมายความว่า  บุคคลซึง่ ได้รบั ความเสียหายถึงแก่ชวี ติ
หรือร่างกาย หรือจิตใจ การบังคับบุคคลให้สูญหาย รวมถึงทรัพย์สินจากการกระท�ำ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
“ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ” หมายความว่า  ทายาทของผูเ้ สียหาย หรือบุคคลซึง่ ได้รบั
ความเสียหายจากการกระท�ำของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
“ผู้ทุพพลภาพ” หมายความว่า  การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพ
ของอวัยวะ หรือของร่างกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจจนไม่สามารถท�ำงานได้
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการแพทย์ก�ำหนด
“ทายาท” หมายความว่า ทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
“การบังคับบุคคลให้สูญหาย” หมายความว่า  การจับกุม คุมขัง ลักพา หรือ
กระท�ำการด้วยประการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการลิดรอนเสรีภาพในร่างกายซึ่งมีมูล
น่าเชื่อว่าเกิดจากการกระท�ำของเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับค�ำสั่ง
ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มี
ลักษณะปกปิดชะตากรรมหรือทีอ่ ยูข่ องบุคคลนัน้ จนเป็นเหตุให้สทิ ธิตามกฎหมายไม่ได้
รับการคุ้มครอง
๖๐

คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

“จังหวัดชายแดนภาคใต้” หมายความว่า  จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี
จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า  ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ
“ศอ.บต.” หมายถึง ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
“เลขาธิการ” หมายถึง เลขาธิการศูนย์อำ� นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข้อ ๔ การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบ
ตามระเบียบนี้ไม่ตัดสิทธิประโยชน์ที่ผู้นั้นได้รับตามกฎหมายอื่น หรือตามมติคณะ
รัฐมนตรี
ข้อ ๕ การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับ
ผลกระทบ รวมทั้งการด�ำเนินงานต่างๆ ตามระเบียบนี้ ให้ใช้เงินจากกองทุน
สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบสืบเนือ่ งจากสถานการณ์ความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข้อ ๖ ในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบนี้ ให้ ศอ.บต. ด�ำเนินการ
ให้มกี ารก�ำหนดยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตั กิ าร งบประมาณและหน่วยงานในการช่วยเหลือ
เยียวยาที่เป็นระบบเปิด มีความคล่องตัวในการบูรณาการทั้งหน่วยงานของรัฐและ
ภาคประชาสั ง คม รวมทั้ ง มี ร ะบบสารสนเทศ เพื่ อ ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยา 
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล น�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข้อ ๗ ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย
และผู้ได้รับผลกระทบ หมายถึง
(๑) ค่าช่วยเหลือเยียวยาในกรณีทผี่ เู้ สียหายถึงแก่ความตาย หรือผูท้ พุ พลภาพ
(๒) ค่าช่วยเหลือเยียวยากรณีการบังคับบุคคลให้สูญหาย
(๓) ค่าช่วยเหลือเยียวยาในการรักษาพยาบาล รวมทัง้ การส่งต่อเพือ่ ฟืน้ ฟู
ผู้พิการ หรือฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ และการติดตามเยี่ยมเยียน
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๖๑

(๔) ค่าช่วยเหลือเยียวยาการขาดประโยชน์ท�ำมาหาได้ในระหว่าง
ที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ
(๕) ค่าช่วยเหลือเยียวยาแก่บุคคล ผู้ต้องหา จ�ำเลย หรือผู้ต้องขัง กรณี
ผูต้ อ้ งสงสัยทีถ่ กู ควบคุมตัวหรือผูถ้ กู คุมขัง ตามพระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗
พระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ พระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา  และผลการด�ำเนินงานพบว่าเจ้าพนักงาน ปล่อยตัวโดยไม่มี
ความผิด หรือพนักงานสอบสวนสั่งไม่ฟ้อง หรือพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง หรือศาล
ยกฟ้อง
(๖) ค่าช่วยเหลือเยียวยาผูท้ ไ่ี ด้รบั ความเดือดร้อนและไม่ได้รบั ความเป็นธรรม
เนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ทางด้ า นกฎหมาย การฟ้ อ งร้ อ ง
การด�ำเนินคดี หรือการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพมีดังต่อไปนี้
ก. ค่าใช้จ่ายในการวางเงินประกันการปล่อยตัวชั่วคราว
ข. ค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความว่าความในคดี
ค. ค่าใช้จา่ ยในการช�ำระค่าธรรมเนียมขึน้ ศาลและค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ
ง. ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินคดีเกีย่ วกับการแสวงหาข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐาน หรือการตรวจพิสจู น์ทางวิทยาศาสตร์ หรือการตรวจพิสจู น์ขอ้ เท็จจริงอืน่ ๆ
จ. ค่าใช้จา่ ยในการเข้าถึงความเป็นธรรม ได้แก่คา่ ใช้จา่ ยทัง้ ปวงที่
เกิดขึน้ เพือ่ การขอความเป็นธรรม อาทิ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าทีพ่ กั ค่าตอบแทน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็นและเหมาะสม
ฉ. ค่าใช้จา่ ยเพือ่ คุม้ ครองช่วยเหลือให้ได้รบั ความปลอดภัยจากการ
ก่ออาชญากรรม หรือการป้องกันการถูกปองร้ายเพราะได้ร้องขอความเป็นธรรม
หรือขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ หรือเพราะได้แจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือช่วยเหลือ
ปกป้องสิทธิมนุษยชนให้แก่ผู้เสียหาย หรือผู้ได้รับผลกระทบ
๖๒
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(๗) ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ อันเนือ่ งมาจากความเสียหายทีเ่ กิดจากการกระท�ำผิด
ทางอาญา  การกระท�ำโดยมิชอบทางการปกครองหรือการละเมิดที่มีผลกระทบอื่น
ต่อการประกอบอาชีพด้านการศึกษาหรือการด�ำรงชีวติ อืน่ รวมถึง ผลกระทบต่อความ
เชือ่ มั่นต่อรัฐ ซึ่งจ�ำเป็นต้องให้การเยียวยาเป็นการเฉพาะหรือต้องเยียวยาทางจิตใจ
หรือจิตวิญญาณ อาทิ ค่าใช้จ่ายให้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
หรือประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนา
(๘) ค่าช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายด้านทรัพย์สิน
(๙) ค่าช่วยเหลือเยียวยาอืน่ ๆ ตามที่ กพต. ก�ำหนดอัตราค่าช่วยเหลือ
เยียวยาตาม (๑) - (๘) ให้เป็นไปตามรายการท้ายของ กพต.
ข้อ ๘ ให้เลขาธิการมีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบ
จากการกระท�ำของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
		
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ข้าราชการต�ำรวจ ข้าราชการทหาร ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการแพทย์
ด้ า นศาสนาหรือสัง คมสงเคราะห์ห รือสิทธิมนุษยชน และด้านประชาสังคมที่มี
ประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ ด้านละหนึ่งคน
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบที่
กพต. ก�ำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบ ไม่เห็นด้วย
กับค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ ให้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อเลขาธิการ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำวินิจฉัย และค�ำวินิจฉัยของเลขาธิการให้เป็น
ที่สุด
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๖๓

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้ยื่น ณ ที่ท�ำการ ศอ.บต. หรือที่ท�ำการ
ปกครองจังหวัด หรือที่ท�ำการปกครองอ�ำเภอ หรือที่ท�ำการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และให้ถือว่าเป็นการอุทธรณ์ต่อเลขาธิการตามวรรคหนึ่งแล้ว การพิจารณา
อุทธรณ์ให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการก�ำหนด
ข้อ ๑๐ ให้จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับโอนจาก
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยรายรับ
ของกองทุนได้มาจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากเงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินอุดหนุนและเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ โดยไม่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์หรือ
เงือ่ นไขของกองทุน หรือเงินอืน่ ทีก่ องทุนได้รบั โดยชอบไม่วา่ กรณีใดตามระเบียบกองทุน
ในระหว่างที่กองทุนยังไม่แล้วเสร็จให้ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
		
จากงบเงินอุดหนุนไปพลางก่อน
ข้อ ๑๑ ในการด�ำเนินการตามระเบียบนี้ ให้ ศอ.บต. จัดท�ำข้อสรุปผลการ
ด�ำเนินการปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและ
ผู้ได้รับผลกระทบเสนอต่อ กพต. ทุกปี
ข้อ ๑๒ ให้เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ยงยุทธ  วิชัยดิษฐ
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่
ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

๖๔
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